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 يششوػبد يتؼذدح انسُىاد –وسقخ تقُُى انًششوع 

 أسيُُُب

 انىكبنخ ػُىاٌ انًششوع( 1)

 ، ث٤ٗٞ٤ُخ(ًة٤ْ٤ز)ث٤ُٞة٘و٣ذ٢  (ِز ثأل٠ُٝثٌُٔف)مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 

 

 (أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجه ثألٍٕٝٝ) 6.8 2009 :ثُْ٘ز  7أحذث ثُبَبد انًبدح ( 2)

 

 2009 :انسُخ (أطُبٌ يٍ قذساد استُفبر األوصوٌ)أحذث انجُبَبد انقطبػُخ نهجشَبيج انقطشٌ ( 3)

ٌٓجكقز  ثٌُؿج١ٝ ثأل٣ٌٝطٞالس ٤ٔ٤ًجة٢

 ثُق٣ٌن

ػجَٓ  ثُٔي٣ذجس وثُضذ٣ٌ

 صظ٤٘غ

ثالّضنوثٓجس 

 ثُٔؼ٤ِٔز

إؽٔج٢ُ 

ثالّضٜالى 

  ثُنوٓز ثُضظ٤٘غ   ثُوـجػ٢

          123-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

          124-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 ح141

   0.8     0.8 

-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 ح142

         

 6.8    5.4 1.4    22-كًًٌِٞٝدٕٞث٤ُٜوًًًِٝٞٝ

 

 (أطُبٌ يٍ قذساد استُفبر األوصوٌ)ثُبَبد االستهالك ( 4)

 7.8 :ٗوـز ثُذوث٣ز ُِضنل٤ؼجس ثُٔؾٔؼز ثُْٔضوثٓز 7.8 (:صوو٣ٌ) 2010-2009مؾ ثألّجُ ُلضٌر 

 (أطُبٌ يٍ قذساد استُفبر األوصوٌ)االستهالك انًؤهم نهتًىَم 

 5.6 :ثُٔضذو٢ 0.0 :ٓٞثكن ػ٤ِٚ دجُلؼَ

 

 انًجًىع 2014 2013 2012 2011 2010 خطخ األػًبل( 5)

 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 (أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ)إٍثُز ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ  ث٤ُٞة٘و٣ذ٢

 173,085 0 0 93,922 0 79,163 (هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)ثُض٣َٞٔ 

 0.5     0.5 (أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ)ٕ إٍثُز ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٝٝ ث٤ٗٞ٤ُخ

 173,085     173,085 (هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)ثُض٣َٞٔ 

 

 انًجًىع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ثُبَبد انًششوع( 6)

  7.0 7.8 7.8 ال ٣٘ـذن ال ٣٘ـذن ال ٣٘ـذن (صوو٣ٌ٣ز)فوٝه ثالّضٜالى ك٢ دٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ 

  7.0 7.8 7.8 ال ٣٘ـذن ال ٣٘ـذن ال ٣٘ـذن (أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ)ٜالى ثُْٔٔٞؿ دٚ ثُقو ثألهظ٠ ُالّض

صٌج٤ُق ثُٔشٌٝع ثُٔـِٞدز ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ 

 (هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)

صٌج٤ُق  ث٤ُٞة٘و٣ذ٢

 ثُٔشٌٝع

285,359 285,358  12,121 11,515  594,353 

 44,577  864 909  21,402 21,402 صٌج٤ُق ثُوػْ

صٌج٤ُق  ث٤ٗٞ٤ُخ

 ثُٔشٌٝع

11,818 11,818  7,879 7,485  39,000 

 5,069  973 1,024  1,536 1,536 صٌج٤ُق ثُوػْ

 633,353 0 19,000 20,000 0 297,176 297,177 (هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)إؽٔج٢ُ صٌج٤ُق ثُٔشٌٝع ثُٔـِٞدز ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ 

 49,646 0 1,837 1,933 0 22,938 22,938 (الً أ٢ٌ٣ٌٓهٝ)إؽٔج٢ُ صٌج٤ُق ثُوػْ ثُٔـِٞدز ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ 

 682,999 0 20,837 21,933 0 320,114 320,115 (هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)إؽٔج٢ُ ثُض٣َٞٔ ثُٔـِٞح ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ 

 

 (2212)طهت انتًىَم نهششَحخ األونً ( 7)

 (أطُبٌ يٍ قذساد استُفبر األوصوٌ)نخ انًىاد انًستُفزح نألوصوٌ إصا (دوالس أيشَكٍ)تكبنُف انذػى  (دوالس أيشَكٍ)انًجبنغ انًطهىثخ  انىكبنخ

 0.2 21,402 285,359 ث٤ُٞة٘و٣ذ٢

 0 1,536 11,818 ث٤ٗٞ٤ُخ

 

ُٓذ٤ٖ أػالٙ( 2010)ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ص٣َٞٔ ثُش٣ٌقز ثأل٠ُٝ  :طهت انتًىَم  ًٔج ٛٞ 

 ٣٘ظٌ ك٤ٚ دشٌَ إكٌثه١ :تىصُبد األيبَخ
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 وصف انًششوع
 

٘و٣ذ٢، دج٤ُ٘جدز ػٖ فٌٞٓز أ٤٘٤ًٓج ٝدظلضٚ ثًُٞجُز ثُٔ٘لير ثٌُة٤ْ٤ز، إ٠ُ ثالؽضٔجع ثُغج٢ٗ ٝثُْض٤ٖ صووّ ث٤ُٞة .1

هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٍثةو  353 633ُِؾ٘ز ثُض٘ل٤ي٣ز دنـز إلهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دْٔضٟٞ ص٣َٞٔ إؽٔج٢ُ 

هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ  39 ٢ٌ٣000 ٤ُِٞة٘و٣ذ٢ ٝهٝالً أٌٓ 594 353)هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ  49 646صٌج٤ُق ثُوػْ ثُذجُـز 

، ثُض٢ 2015-2010ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ُلضٌر  :٣ضٞهغ إٔ صضْ إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ػ٠ِ ٌٓفِض٤ٖ (.٤ٗٞ٤ُِخ

ثُش٣ٌقز ثُض٢ . 2030-2015ُصــ٤ٜج مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُقج٤ُز، ٝثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ُلضٌر 

صْضِٜي أ٤٘٤ًٓج ًاًل ٖٓ . هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ 297 177ػ٤ِٜج ك٢ ٛيث ثالؽضٔجع ٣ذِؾ ثُض٣َٞٔ ثُنجص دٜج ُصـِخ ثُٔٞثكوز 

 .ح ك٢ ثُذ٤ُٞٞالس ثُْٔضًٞهر ْٓذوز ثُنِؾ141-ٝث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ثُٞكجء دجُضَثٓجصٜج ك٤ٔج صٜوف مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ أل٤٘٤ًٓج إ٠ُ ص٤ٌٖٔ ثُقٌٞٓز ٖٓ  .2

ًٔج إٔ ثالّضٌثص٤ؾ٤ز ؿ٣ِٞز ثُٔوٟ صٜوف إ٠ُ  .٣ضؼِن دئٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دٔٞؽخ دٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ

ك٢ ثُٔجةز ٖٓ مؾ  67.5ثُضنل٤غ دْ٘ذز ) 2025ٝ( ٖٓ مؾ ثألّجُ 35ثُضنل٤غ دْ٘ذز ) 2020صقو٤ن أٛوثف 

ًٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دشٌَ مجص ػ٠ِ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ثُض٢ صضٞهغ ثإلؽٌثءثس ُصًٌَ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًِٝ .ثألّجُ

ك٢ ثُٔجةز ٖٓ مؾ ثألّجُ دقٍِٞ  10، ٝثُضنل٤غ دْ٘ذز 2013ثُٔـِٞدز ُضقو٤ن ثُضؾ٤ٔو ػ٠ِ ْٓضٟٞ مؾ ثألّجُ ك٢ 

ق أ٤٘٤ًٓج ػٖٔ ثُذِوثٕ ٓ٘نلؼز ثالّضٜالى ٝؿجًُذج ٓج ًجٕ ٓؼظْ ثّضٜالى ُصظّ٘. 2015ػجّ 

ٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُنجص دٜج ٣ضًٌَ ك٢ هـجع موٓز ثُضذ٣ٌو دجّضغ٘جء دؼغ ثالّضٜالى ثُٔٞؽٞه ك٢ هـجع ث٤ُٜوًًًِٝٞ

 .صظ٤٘غ ثُضذ٣ٌو ثُضؾج١ً

 ٓؼِٞٓجس ػجٓز

 

، عْ 1990آح /أؿْـِ 23أ٤٘٤ًٓج ٢ٛ إفوٟ ؽ٣ًٜٞٔجس ثالصقجه ثُْٞك٤ض٢ ّجدًوج ٝهو أػِ٘ش ٤ّجهصٜج ك٢  .3

صوغ أ٤٘٤ًٓج ك٢ ؽ٘ٞح ٓ٘ـوز ثُوٞهجٍ، ؽ٘ٞح ؿٌح . 1991أ٣ٍِٞ /ٔذٌّذض 23أطذقش هُٝز ْٓضوِز دؼو ىُي دْ٘ز ك٢ 

ًٞث ثهضظجه٣ًج  1994ٓ٘ي ػجّ  (.2007)ْٗٔز  3 437 ٤ًّٝ000ج ثالصقجه٣ز، ٣ٝذِؾ ػوه ٌّجٜٗج  ٝأ٤٘٤ًٓج صشٜو ٗٔ

ًٌث، دٔؼوٍ ٗٔٞ دِؾ  ٢ُٔ ك٢ ٝٓغ ىُي كوو صْذخ ثًٌُٞه ثُؼج .ك٢ ثُٔضّٞؾ 2008-2004ك٢ ثُٔجةز مالٍ كضٌر  10ْٓضٔ

دجإلػجكز ( ك٢ ثُٔجةز 14.4-) 2009، ٝأهٟ إ٠ُ فوٝط ٗٔٞ ِّذ٢ ك٢ (ك٢ ثُٔجةز 6.8) 2008ثٗنلجع ٓؼوٍ ثُ٘ٔٞ ك٢ 

  .2010إ٠ُ ثُ٘ٔٞ ثُِْذ٢ ثُٔضٞهغ ك٢ 

ٌّس أ٤٘٤ًٓج ًاًل ٖٓ ثصلجه٤ز ك٤٤٘ج ٝدٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ ك٢ أًضٞدٌ .4 ًٔج أهٌ ثُذِو . 1999صش٣ٌٖ ثألٍٝ /أه

ٝدؼو ثالٗؼٔجّ ًؤفو ثألؿٌثف، صْ . 2008ٝصؼو٣الس ٓٞٗض٣ٌجٍ ٝد٤ؾ٤ٖ ك٢  2003دٜ٘جؿٖ ك٢ صؼو٣الس ُ٘وٕ ًٝٞ

ٝثُٔؤِٛز ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُوػْ ٖٓ ٌٓكن  5صظ٤٘ق ثُذِو دشٌَ ٓذوة٢ ػ٠ِ أٗٚ أفو ثُوٍٝ ثُض٢ ال ص٘ـذن ػ٤ِٜج ثُٔجهر 

ٖٓ دٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ  5ٔجهر ٝأطذقش أ٤٘٤ًٓج صؼَٔ ث٥ٕ دٔٞؽخ ثُ 2002ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ، ٌُٖ صـ٤ٌ ثُٞػغ ك٢ 

 .٢ٛٝ ٓؤِٛز ُِقظٍٞ ػ٠ِ ثُْٔجػور دٔٞؽخ ثُظ٘وٝم ثُٔضؼوه ثألؿٌثف

إٕ ثألهثر ثُوج٤ٗٞٗز ثٌُة٤ْ٤ز ثُض٢ صٞكٌ ثألّجُ ُِضش٣ٌؼجس ثُنجطز دجُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ ك٢ ثُذِو صضٔغَ  .5

، ٝثُي١ ٣لٌع ه٤ًٞهث ػ٠ِ إٗضجػ ٝثّض٤ٌثه 2006ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُٔضؼِن دجُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُـذوز ثألٍٕٝٝ ثُظجهً ك٢ 

ثًضَٔ ثُوجٕٗٞ دؼوه ٖٓ  .ٝصظو٣ٌ ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ ثٌُٔثهذز دٔٞؽخ دٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ ٝثُقًٌز ثُؼجدٌر ُٜج

ثُوٌثًثس، ف٤ظ صْ دٔٞؽخ أفوٛج صؤ٤ِّ ٗظجّ فظض ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُنظٞص دجُْ٘ذز ُٔٞثه ثٌُٔكن 

صشضَٔ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ػ٠ِ ٝطق صلظ٢ِ٤ ألفو أٗظٔز ثُقظض ٝٗظجّ  (.دجء)ٝ( أُق)

ُٓقوهر  .صٌثم٤ض، ف٤ظ ٣ضْ دٔٞؽذٚ إطوثً صٌثم٤ض ثّض٤ٌثه ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ د٘جء ػ٠ِ فظض ٣ّٞ٘ز 

ًٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ٌُٖ ٣ٌٖٔ ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ إٔ ٗظجّ ثُقظض ال ٣٘ـذن ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ ػ٠ِ ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًِٝٞ

 .ثّض٤ٌثهٛج دضٌم٤ض كوؾ
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ُْ صضِو٠ أ٤٘٤ًٓج ثُوػْ ٖٓ ثُظ٘وٝم ثُٔضؼوه ثألؿٌثف الّضذوثٍ ًٌٓذجس ثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ٌُٖٝ دواًل ٖٓ  .6

ه هجّ ٌٓكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ، دٔٞؽخ دٌٗجٓؼ ثإلٍثُز ثُؼجّ ُِٔٞث .ىُي كوو هجّ ٌٓكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ دضٞك٤ٌ ثُوػْ ى١ ثُظِز

صٞهؼش ثُضقٍٞ ٖٓ  2009-2005ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ، دضٞك٤ٌ ثُض٣َٞٔ ٖٓ أؽَ ص٘ل٤ي ّضز ٓشج٣ًغ كٌػ٤ز مالٍ كضٌر 

ٝٓغ ىُي كوو صِوش أ٤٘٤ًٓج ثُوػْ ٖٓ ثُظ٘وٝم  .ًٌٓذجس ثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ إ٠ُ ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

دجإلػجكز إ٠ُ إػوثه مـز إهثًر إٍثُز ثُٔضؼوه ثألؿٌثف ُض٘ل٤ي ثُضؼ٣ََ ثُٔؤ٢ّْ ٝد٘جء ثُووًر 

ٝهو صْ ص٘ل٤ي ػوًهث ٖٓ ثألٗشـز ك٢ أ٤٘٤ًٓج ُالُضَثّ دجُؾوٍٝ ث٢َُ٘ٓ ٌُٔثهذز ًٌٓذجس  .ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

هثمَ ٍٝثًر  2005صؤّْش ٝفور ثألٍٕٝٝ ثُٞؿ٤٘ز ك٢ ػجّ  .ثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دٔٞؽخ دٌٝصًٍٞٞ ٓٞٗض٣ٌجٍ

ٓٞظق ؽٔجًى ٓغ صٞك٤ٌ أؽَٜر ثٌُشق ػٖ ؿجٍثس  112ٗظجّ صٌثم٤ض؛ ٝصْ صو٣ًخ  فٔج٣ز ثُـذ٤ؼز؛ ٝصْ إهمجٍ

شًٌز ك٢ هـجع ثُظ٘جػز ثُـيثة٤ز ػ٠ِ  35ك٢٘ صذ٣ٌو ٝصؤ٤ِّ ٣ًٌَٖٓ ُِضو٣ًخ؛ ٝفظِش  712ثُضذ٣ٌو؛ ٝصْ صو٣ًخ 

ز دٜج؛ ًٔج صْ ص٤ِْْ فٞثكَ ُِضؼٜو دئػجهر ص٤ٜتز أٝ ثّضذوثٍ ثُٔؼوثس ثُٔؼضٔور ػ٠ِ ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ ثُنجط

أؽَٜر ثالّضٌهثه ٝإػجهر ثُضو٣ٌٝ
1

-ٝدجُْ٘ذز الّضنوثّ ثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ .؛ ٝصْ ص٘ل٤ي ػوًهث ٖٓ أٗشـز ٣ٍجهر ثُٞػ٢

كوو صٔش إٍثُضٚ ك٢ ّجؽج ثُٔقوٝهر، ٢ٛٝ ثُشًٌز ثُٔظ٘ؼز ثُٞف٤ور ألؽَٜر ثُضذ٣ٌو ك٢  12-ٝثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 11

ٍٓٔٞ ٖٓ ٌٓكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ، ٓٔج ٣ُوَِ ثّضٜالى ثُذِو ٖٓ ثًٌُِٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دٔووثً ثُذِو، ٝىُي ٖٓ مالٍ ٓشٌٝع 

ًٌث كوو صْ صق٣َٞ إٗضجػ ثإل٣ٌٝطٞالس ك٢ ٓظ٘غ ٣ٌ٣لجٕ  6.5 أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ ك٢ ثُْ٘ز؛ ٝأم٤

ٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ ٖٓ أؿ٘ج ٤ٌُِ14.3ٔج٣ٝجس ث٤َُُ٘ٔز إ٠ُ ثُوثكؼجس ث٤ُٜوًًٌٝد٤ٗٞز، ٓٔج ٗضؼ ػ٘ٚ إٍثُز 

 .ثالّضٜالى

 ثّضٜالى ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 

 .أ٤٘٤ًٓج ال صوّٞ دئٗضجػ ٝال صظو٣ٌ ثُٔٞثه ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ، ٌٝٛيث كئٕ ثّضٜالًٜج ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثالّض٤ٌثه .7

ز دجُْ٘ذز الّضٜالى صقض١ٞ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس صلظ٤ِ٤ز ػٖ ثُٜٔ٘ؾ٤ز ثُٔضذؼ

ًٓج ُضٌثم٤ض ثالّض٤ٌثه  .ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُٔووً ٢ٛٝ صظق ثُٔ٘جٛؼ ثُٔنضِلز ثُٔضنير ُوو صْ ص٘ل٤ي ٗظج

ًٌث ك٢ ثُذِو ٝٓغ ىُي، هو صظَ ثُذ٤جٗجس ث٤ٌُّٔز ُِؾٔجًى ؿ٤ٌ ٌٓضِٔز ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ث٤َُ٘ٓز؛ ٝد٘جء ػ٤ِٚ كوو صْ  .ٓؤم

ًٔج ػ٠ِ ٝف٤ظ إٔ ؽَء ًذ٤ٌ ٖٓ ثّضٜالى  .ُِضقون ٖٓ فؾْ ثالّضٜالى" صظجػو١"ٜٓ٘ؼ  ثّضنوثّ ًْٓقج هجة

ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ٣ٌصذؾ دجُنوٓز، صْ مالٍ ثُْٔـ ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ٖٓ ثُْٔضنو٤ٖٓ ثُٜ٘جة٤٤ٖ ٝٓٞك١ٌ ثُنوٓز 

ًٔج فوه ثالّضذ٤جٕ  .ح141ٖٝٓ ّجؽج ثُٔقوٝهر أ٣ًؼج، ثُض٢ صوّٞ دضظ٤٘غ ثألُٞثؿ ثُٔؼو٤ٗز ثُٔؼَُٝز أ٣ًؼج دجّضنوثّ 

ػوًهث ٖٓ ثُشًٌجس ثُٔؤّْز فو٣ًغج ك٢ هـجع ثٌُؿج١ٝ ثُض٢ صوّٞ دضظ٤٘غ ثألُٞثؿ ثُٔؼو٤ٗز ثُٔؼَُٝز ك٢ د٤ٌٔجس ال 

ٝٓغ  .هجةْ ك٢ ٓؼظٔٚ ػ٠ِ ثُْٔـ ٝدشٌَ ؽَة٢ كوؾ ػ٠ِ د٤جٗجس ثالّض٤ٌثه 2009ٖٓ ثُٞثػـ إٔ ثّضٜالى  .ُصيًٌ

ٖٓ ( ؿٖ ٓض١ٌ 123.9)أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ  6.81ُذجُـز ه٤ٔضٜج ىُي، ًجٗش د٤جٗجس ثالّضٜالى ٛيٙ ث

ٓوذُٞز ػٖ ؿ٣ٌن ثُقٌٞٓز ػ٠ِ أٜٗج صٔغَ ثالّضٜالى ثُلؼ٢ِ، ًٔج صْ ثإلدالؽ ػٖ ٗلِ  22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

أؿ٘جٕ ٖٓ هوًثس  0.83 ٣ُش٤ٌ ثُذٌٗجٓؼ ثُوـ١ٌ أ٣ًؼج إ٠ُ ثّضٜالى. 7ثُذ٤جٗجس ك٢ ثُذٌٗجٓؼ ثُوـ١ٌ ٝدٔٞؽخ ثُٔجهر 

ح ك٢ ثُذ٤ُٞٞالس ْٓذوز ثُنِؾ ك٢ 141-ٖٓ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ( ؿٖ ٓض١ٌ 7.55أٝ )ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ 

ُٓذِؾ ػٜ٘ج دٔٞؽخ ثُٔجهر 2009   .7، ٢ٛٝ ؿ٤ٌ 

                                                           
1
٣ٝز ُل٢٤٘ ثُضذ٣ٌو، ًٔج صْ ص٣ٍٞغ أًدؼز أؿوْ ألؽَٜر إػجهر ثُضو٣ٌٝ ػ٠ِ ٌٓثًَ ثالّضٌهثه ؿوْ ٓؼنز ثّضٌهثه ٣و 100صْ ص٤ِْْ ّذؼ٤ٖ ٝفور ثّضٌهثه ٝ 

 .ثُضؼذتز ُض٤٤ٌق ثُٜٞثء ثُٔضقٌى/ثُضل٣ٌؾ/إػجهر ثُضو٣ٌٝ/ثألًدؼز، ٝأ٣ًؼج كوو صِْٔش ٌٓثًَ موٓز ثُضذ٣ٌو ٝفو٣ٖ ُالّضٌهثه
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ُٓذِؾ ػ٘ٚ دٔٞؽخ ثُٔجهر —1ؽوٍٝ   7ثالّضٜالى ًٔج ٛٞ 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

-ٕث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٞ

22 
أطُبٌ يٍ 

قذساد 

استُفبر 

 األوصوٌ

طٍ 

 يتشٌ

أؿ٘جٕ ٖٓ 

هوًثس 

ثّض٘لجى 

 ثألٍٕٝٝ

ؿٖ 

 ٓض١ٌ

أؿ٘جٕ ٖٓ 

هوًثس 

ثّض٘لجى 

 ثألٍٕٝٝ

طٍ 

 يتشٌ

أطُبٌ يٍ 

قذساد 

استُفبر 

 األوصوٌ

ؿٖ 

 ٓض١ٌ

أؿ٘جٕ ٖٓ 

هوًثس 

ثّض٘لجى 

 ثألٍٕٝٝ

ؿٖ 

 ٓض١ٌ

3 55 3.8 69.5 4.4 80 4.8 88 6.8 123.9 

 

ك٢  5ص دجّضنوثّ ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ك٢ ثُْٔضوذَ ٣لضٌع ثُ٘ٔٞ دْ٘ذز إٔ ثُضٞهغ ثُنج .8

ًٔج ٣ضٞهغ فوٝط ث٣َُٔو ٖٓ ثُ٘ٔٞ إىث ُْ ُصضني أ١ . 2012ك٢ ثُٔجةز ك٢ ػجّ  8، ٝدْ٘ذز 2011ٝ 2010ثُٔجةز ك٢ أػٞثّ 

ًٔج ػ٠ِ ٛيث ًجٕ صوو٣ٌ مؾ ثألّجُ ثُْٔضنوّ ػٖ ؿٌ .إؽٌثءثس ُض٘جٍٝ هـجػجس ثُضظ٤٘غ ٝثُنوٓز ٣ن أ٤٘٤ًٓج هجة

 2012إ٠ُ  2009أهٗجٙ ٣ٞػـ ثُضٞهغ ثُنجص دجّضٜالى ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ُِلضٌر ٖٓ  2ثالكضٌثع، ٝؽوٍٝ 

 : ٤ًْ٘ج٣ًٞ ُذوجء ثألًٓٞ ػ٠ِ فجُٜج

 2012إ٠ُ  2009ثّضٜالى ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُٔضٞهغ ُِْ٘ٞثس ٖٓ  - 2ؽوٍٝ 

 

 األسبطخط  2012 2011 2010 2009 

ثالّضٜالى ثُٔضٞهغ دٔج ك٢ ىُي 

ح 141-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

أؿ٘جٕ )ك٢ ثُذ٤ُٞٞالس ْٓذوز ثُنِؾ 

 ( ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ

7.64 8.02 8.43 9.10 7.83 

ؿٖ ) 22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 (ٓض١ٌ

123.8 130.

7 

138.

2 

150.4 127.3 

ح 141-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ؿٖ )الس ْٓذوز ثُنِؾ ك٢ ثُذ٤ُٞٞ

 (ٓض١ٌ

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

 

 

 

 ثالّضٌثص٤ؾ٤ز ٝمـز ثُض٘ل٤ي إلٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 

ًٌث الّضٌثص٤ؾ٤ز ثإلٍثُز ثُؼجٓز ٌُِٔفِض٤ٖ  .9 ُصووّ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ػًٌػج ٓنضظ

شـز ثُض٢ ٤ّضْ ص٘ل٤يٛج دٔٞؽخ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ، ٝثُض٢ ثأل٠ُٝ ٝثُغج٤ٗز ٢ٛٝ صقض١ٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓجس صلظ٤ِ٤ز ػٖ ثألٗ

  .ثالّضغٔجً ٝثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝصؼ٣ََ ثُووًر ثُل٤٘ز :ّضضٌٕٞ ٖٓ عالعز ػ٘جطٌ ًة٤ْ٤ز

ٝصـ٣ٌٞ ٗظجّ ٣ضٌٕٞ ػ٘ظٌ ثالّضغٔجً ٖٓ إٍثُز ثّضٜالى ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ك٢ هـجع ثُضظ٤٘غ  .10
ٝك٢ هـجع ثُضظ٤٘غ، ٣ُْضنوّ  .ٔج ٣ؼ٢٘ صقو٣ظ هوًثس موٓز ثُضذ٣ٌو ك٢ ثُذِو، ٓإهثًر ؿجٍثس ثُضذ٣ٌو

ٌّهر  22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًًٌِٞٝدٕٞ ُٔذ ك٢ صظ٤٘غ أؽَٜر ثُغالؽجس ثُضؾج٣ًز ٝثُقؾٌثس ثُ

ح ك٢ صظ٤٘غ ثألُٞثؿ ثُٔؼو٤ٗز ثُٔؼَُٝز، ف٤ظ ٣ُْضنوّ دشٌَ ًة٢ْ٤ ك٢ صظ٤٘غ 141-ٝث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ثُْٔضنوّ ك٢  22-٣ذِؾ ثّضٜالى ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ .٣و ثُضؾج١ً ٝك٢ صـذ٤وجس ثإلٗشجءثس ثُؼجٓزأؽَٜر ثُضذٌ

ًَٝ ٛيث  .ؿٖ ٓض١ٌ ك٢ ثُْ٘ز 7.5ح 141-ؿٖ ٓض١ٌ ك٢ ثُْ٘ز ٝث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 25.5ثُضظ٤٘غ 

 .ظ٘غ ثُٞثهؼز ك٢ ٣ٌ٣لجٕدشٌَ أّج٢ّ ٝك٢ ٓ٘شآس ثُٔ( ّجؽج ثُٔقوٝهر)ثالّضٜالى ٣ٌٕٞ هثمَ شًٌز ٝثفور كوؾ 

ٝثّضنوثّ د٤ُٞٞالس  290-ّٞف ٣ضْ ٖٓ مالٍ ثُٔشٌٝع ثُٔوضٌؿ صق٣َٞ ؽَء ثُضذ٣ٌو إ٠ُ ث٤ُٜوًًٌٝدٕٞ

  .ح ْٓذوز ثُنِؾ ثُْٔضًٞهر إ٠ُ ث٤ٌُِْٞد٘ضج141ٕ-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ِز ثُضج٤ُز ٖٓ مـز ّٞف صذوأ ثألٗشـز ك٢ هـجع ثُنوٓز مالٍ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ، ٌُٜ٘ج ّضْضٌٔ فض٠ ثٌُٔف .11

ّٝٞف ٣ًٌَُ ٛيث ثُؼ٘ظٌ دشٌَ ًة٢ْ٤ ػ٠ِ ثُضؤًو ٖٓ ص٣َٝو ثُل٤٤ٖ٘  .إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ ٣ُووً إٔ  .ثُٔؤ٤ِٖٛ دٔؼوثس ثالّضٌهثه ثٌُجك٤ز دجإلػجكز إ٠ُ أهٝثس ثُوػْ ٝأؽَٜر ثٌُشق ػٖ ثُضٌْح
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ٖ دجُووً ثٌُجك٢ ٖٓ ثُٔؼوثس ٣ٌْٜٝٔ٘ ثُٞطٍٞ إ٠ُ ٓؼوثس ثالّضٌهثه ثألّج٤ّز ك٢ ثُٔجةز كوؾ ٖٓ ثُل٤٤ٖ٘ ٓؾ٣َٜ 15

ّٞف ٣ضْ صٞك٤ٌ ٓؼوثس ثُنوٓز ٓغَ ٓؼنجس ثُشلؾ ٝثُٔضشؼذجس ٝأؽَٜر ثُو٤جُ ٝثُنٌثؿ٤ْ ٝأؽَٜر ثٌُشق ػٖ  .كوؾ

ُٔقُٔٞز ثُوجهًر ػ٠ِ ثُضٌْح ثُٔقُٔٞز ٝأّـٞثٗجس صؼذتز ؿجٍ ثُضذ٣ٌو ثُوجدِز إلػجهر ثالّضنوثّ ٝآالس ثالّضٌهثه ث

 .ثُضؼجَٓ ٓغ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ٝث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ًٓةج ُِقظةض دجُْ٘ةذز ًٌُٔذةجس       .12 ًٝؾَء ٖٓ ثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ ُّضضني، ّٞف صؼغ ثُنـؾ ثُوـ٣ٌةز ٗظج

 2013 ث٤ُٜةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ٓةةٖ أؽةةَ ثُض٘ظةة٤ْ دشةةٌَ مةةجص الّةةض٤ٌثهٛج ُالٓضغةةجالس إلؽةةٌثءثس ثٌُٔثهذةةز كةة٢         

؛ ٝصؼ٣َةةةةةَ ٌٓثهذةةةةةز ثُؾٔةةةةةجًى ًٝطةةةةةو ثّةةةةةض٤ٌثه ث٤ُٜةةةةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞدٕٞ ٝثُٔ٘ضؾةةةةةجس ثُٔقض٣ٞةةةةةز ػِةةةةة٠   2015ٝ

ٕ /ثّةةض٤ٌثه ٝث٤ُٜةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ٝكةةٌع ثُقظةةٌ ػِةة٠     ح ثُةةي١ 141-أٝ ثّةةضنوثّ ث٤ُٜةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٞ

ُٔقةوٝهر؛ ٝهةو هةوٓش ثُقٌٞٓةز مـةجح      دؼو ثًضٔجٍ ثُضق٣َٞ كة٢ شةًٌز ّةجؽج ث    صقض١ٞ ػ٤ِٚ أٗظٔز ثُذ٤ٍُٞٞ ْٓذن ثُنِؾ

ٝأ٣ًؼةج كوةو ٣ةضْ ثُذةش كة٢ ثصنةجى إؽةٌثءثس إػةجك٤ز ٓغةَ كةٌع ػة٣ٌذز إػةجك٤ز ػِة٠               .صؼٜو ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُ٘وـةز ثألم٤ةٌر  

ٝثًهثس ث٤ُٜةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ٝكةةٌع ه٤ةةًٞهث ػِةة٠ ثّةةض٤ٌثه أؽٜةةَر ثُضذ٣ٌةةو ٝص٤٤ٌةةق ثُٜةةٞثء ثٌُذ٤ةةٌر ثُْٔةةضنوٓز      

 40صةةو٣ًخ ثُؾٔةةجًى دجُْ٘ةةذز ُؼةةوه    :٣ضٞهةةغ صؼ٣َةةَ ثُوةةوًر ثُل٤٘ةةز ػةةوًهث ٓةةٖ ثألٗشةةـز     .22-٤ُِٜةةوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ك٘ة٢ صذ٣ٌةو؛ ٝأٗشةـز ثُضٞػ٤ةز ٓغةَ ثُضشةجًٝ        40ٓٞظق ٝصـة٣ٌٞ ٝص٘ل٤ةي ٝفةوثس ثُٔ٘ةجٛؼ ثُوًثّة٤ز ُِؾٔةجًى؛ ٝصةو٣ًخ        

  .دجٗضظجّ ٓغ ثُشًٌجء ٝٗشٌ ٓ٘ضؾجس ثُٔؼِٞٓجس؛ ٝأٗشـز ثٌُطو

ٝهو ُأؽ٣ٌش  .هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ك٢ ش٣ٌقز ٝثفور 878 160ؿِذش ث٤َُٔث٤ٗز ثألط٤ِز ثُٔووٓز ص٣َٞٔ دٔووثً  .13

ٌُٓثؽغ ُِض٣َٞٔ ث٤َُٔث٤ٗز  ٣3ٞػـ ؽوٍٝ  .ث٣َُٔو ٖٓ ثُٔ٘جهشجس الفًوج، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ٤َٓث٤ٗز ٌٓثؽؼز ٝؽوٍٝ ٢ٍ٘ٓ 

ٝهو هًٌس أ٤٘٤ًٓج ؿِخ ثُض٣َٞٔ ُالُضَثّ . ثُؼجٓز ث٤َُٔث٤ٗز 4ثُنجطز دجُضق٣َٞ ك٢ ّجؽج ثُٔقوٝهر، ًٔج ٣ٞػـ ؽوٍٝ 

  .2015ٝ 2013دضقو٤ن أٛوثف ثُضنل٤غ ألػٞثّ 

 ٤َٓث٤ٗز ٓشٌٝع ثُضق٣َٞ – 3ؽوٍٝ 

 

 انجضء انخبص ثبنشغبوٌ

  107,500  ثُضن٣َٖ ٝثُنِؾ 

  187,525  ٓؼوثس ثٌُؿج١ٝ 

  40,000  إُل...ثُضو٣ًخ ٌٝٓثؽؼجس ثُْالٓز 

  33,503  ثُـٞثًا 

  368,528  ثُٔؾٔٞع ثُلٌػ٢ 

  انجضء انخبص ثبنتجشَذ 

  28,400  ثُضن٣َٖ ٝثُضـي٣ز 

  62,850  ثُٔؼوثس ىثس ثُظِز دجُْالٓز 

  14,500  ثُضل٣ٌؾ ٝثٌُشق ػٖ ثُضٌْح 

  45,000  إُل...ٌٓثؽؼجس ثُْالٓز ٝثُضو٣ًخ 

  15,075  ثُـٞثًا 

  165,825  ثُٔؾٔٞع ثُلٌػ٢ 

  534,353 (س أيشَكٍ دوال) انًجًىع  

  33.0  [ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ؿٖ ٓض١ٌ]ثإلٍثُز  

  16.2 (ًؾ ٤ٛوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ/ هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ)ًلجءر ثُضٌج٤ُق  
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 ث٤َُٔث٤ٗز ثُؼجٓز – 4ؽوٍٝ 

 

انتًىَم  انىكبنخ انؼُصش انقطبع

دوالس )

 (أيشَكٍ

 534,353 ث٤ُٞة٘و٣ذ٢ م ششكخ سبجب انًحذودحتحىَ :اإلصانخ فٍ قطبع انتصُُغ  أٗشـز ثالّضغٔجً

 60,000 ث٤ُٞة٘و٣ذ٢ تطىَش َظبو إداسح غبصاد انتجشَذ

اإلجشاءاد انقبَىَُخ 

وانتُظًُُخ وتؼضَض 

 .انقذسح انفُُخ

 10,000 ث٤ٗٞ٤ُخ  تطىَش َظبو انتششَغ

 14,000 ث٤ٗٞ٤ُخ  تذسَت انجًبسك

 10,000 ث٤ٗٞ٤ُخ  انتذسَت فٍ قطبع انتجشَذ

 5,000 ث٤ٗٞ٤ُخ  انشصذ

 633,353   ثُٔؾٔٞع

 44,577 ث٤ُٞة٘و٣ذ٢  صٌج٤ُق ثُوػْ

 5,069 ث٤ٗٞ٤ُخ

 682,999   ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ

 

ث٣َُٔو ٖٓ ثُضق٤ْ٘جس ك٢ ٗظجّ ثُضش٣ٌغ ٝثُض٣َٞٔ ى١ ثُظِز ُالّضؼجٗز  2011صضٞهغ مـز ثُض٘ل٤ي ث٣ُْٞ٘ز ُؼجّ  .14

، دجإلػجكز إ٠ُ ثُْٔجػور ثُل٤٘ز ك٢ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس ىثس ثُظِز ٓٞظق ؽٔجًى 40دنذ٤ٌ ُوػْ ثُضنـ٤ؾ ٝصو٣ًخ 

ًٓج ٌُِطو ٓغ ثُضٌج٤ُق ىثس ثُظِز  40ٝٓؼج٤٣ٌ ثُضظ٤٘ق ٝؿ٤ٌٛج، ٝصو٣ًخ  ك٢٘ ك٢ هـجع ثُضذ٣ٌو ٝثُذوء ك٢ صـذ٤ن ٗظج

 .ُنذٌثء ثٌُطو

 
 

 تؼهُقبد وتىصُبد األيبَخ
 

 انتؼهُقـبد
 

٢ ٝث٤ٗٞ٤ُخ دج٤ُ٘جدز ػٖ فٌٞٓز أ٤٘٤ًٓج ٝأؽٌس ٓ٘جهشجس ك٤ٔج ٣ضؼِن ًثؽؼش ثألٓجٗز ثُضوو٣ْ ثُنجص دج٤ُٞة٘و٣ذ .15

دوهز ثُذ٤جٗجس ْٝٓؤُز ثُذ٤ٍُٞٞ ْٓذن ثُنِؾ ٝصٞهغ ثُ٘ٔٞ ٝثُضٌج٤ُق ثُٔقوهر ك٢ مـز إهثًر إٍثُز 

  .ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ٓغ ثُضقون ٖٓ صؤع٤ٌ ثُٔ٘جك

كًًٌِٞٝدٕٞ ثُْجةذز، دجإلػجكز إ٠ُ ٗظجّ ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ ٣ٞؽو ٗظجّ صٌثم٤ض ُٞثًهثس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝ .16

 .ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ، ٌُٖٝ ٤ُِ دجُْ٘ذز ًٌُٔذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ( دجء)ٝثٌُٔكن ( أ)فظض ُٔٞثه ثٌُٔكن 

ّٞف صٌٕٞ ٛ٘جى فجؽز إ٠ُ هجٕٗٞ صش٣ٌؼ٢ ؽو٣و ك٢ ط٤ـز هٌثً ف٢ٌٓٞ أٝ صؼو٣َ ُوٌثً فج٢ُ ُِْٔجؿ دضـذ٤ن آ٤ُز 

ْ٘ذز ًٌُٔذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دٔؾٌه صؼ٤٤ٖ مؾ أّجُ، دجإلػجكز إ٠ُ أ١ صٔو٣و ُو٤ٞه ٓشجدٜز ُِقظض دجُ

 .ثُضٌم٤ض ٝثالّض٤ٌثه ثُٔلٌٝػز ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾجس ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ُٔذِؾ ػٜ٘ج دجُْ٘ذز ٤ُِٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ .17 هذَ ك٢ ثألًدغ ّ٘ٞثس ثألم٤ٌر  22-ٍثهس د٤جٗجس ثالّضٜالى ثُ

 40ًجٗش ث٣َُجهر أًغٌ ٖٓ  2009ك٢ ثُٔجةز؛ ٝك٢ ػجّ  10ٝ( ك٢ ثُْ٘ٞثس ثأل٠ُٝ)ك٢ ثُٔجةز  26دٔؼوالس د٤ٖ  2009

ُٔقوهر ُٜيٙ ث٣َُجهر ال صٌٕٞ هجةٔز ػ٠ِ د٤جٗجس ثُؾٔجًى  .2008ك٢ ثُٔجةز دجُٔوجًٗز ٓغ ػجّ  ىُي ٓغ ثُؼِْ دؤٕ ثألًهجّ ثُ

ٝك٢ ف٤ٖ إٔ ثُضؤع٤ٌ ػ٠ِ ثّضٜالى  .جػو١ صلظ٢ِ٤ ُالّضٜالى ك٢ ثُذِوكوؾ، ٌُٜ٘ج صؼضٔو ك٢ ثُـجُخ ػ٠ِ ْٓـ صظ

ًٌث ؽًوث، ٌُ٘ٚ ٣ٌٕٞ ٓؼضواًل كوؾ ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُض٣َٞٔ ثُٔؤَٛ دْذخ هٓؼ ٝػغ ثُذِو  2009ك٢  7ثُٔجهر  ٣ٌٕٞ ًذ٤

كئٕ ثُٜٔ٘ؾ٤ز ٝأ٣ًؼج  .ك٢ ثُٔجةز صو٣ًٌذج ك٢ ثُضظ٤٘غ 20ٓ٘نلغ ثالّضٜالى ٝهـجع موٓز ّجةو ٝثالّضٜالى دٔووثً 

ُٔغجًر ٓغ ثًضٔجٍ د٤جٗجس ثُؾٔجًى ؽو٣ٌر دجُضظو٣ن ٖٓ  ثُْٔضنوٓز ك٢ صقو٣و ثُذ٤جٗجس ٓشٌٝفز ؽ٤ًوث، ٝثُْٔجةَ ثُ

ٝك٢ ٛيث ث٤ُْجم ٣ؾخ ثألمي دؼ٤ٖ ثالػضذجً إٔ أ٤٘٤ًٓج ُو٣ٜج ّؾَ هػْ ٓنضِق إلٍثُز ثُٔٞثه  .ثُ٘جف٤ز ثُظج٣ٌٛز

ؽ ٓشج٣ًغ ٌٓكن ثُذ٤تز ثُؼج٢ُٔ صنضِق ػٖ صِي ثُنجطز دٔشج٣ًغ ثُْٔض٘لير ُألٍٕٝٝ، ف٤ظ إٔ ٓضـِذجس ٝشٌٝ

ثُظ٘وٝم ثُٔضؼوه ثألؿٌثف، مجطز ك٤ٔج ٣ؼِن دجألٗشـز ثُق٤ٌٓٞز، ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ثصذجع ٓ٘جٛؼ ٓشجدٜز ك٤ٔج ٣ضؼِن 

  .دجأل٤ِٛز
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ٚ ح ك٢ ثُذ٤ُٞٞالس ْٓذوز ثُنِؾ، ٝٛٞ ٓج ُْ ٣ضْ فْجد141-٣ْضًٞه ثُذِو ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ .18

ُٔوًٌ . 7ًجّضٜالى دٔٞؽخ ثُٔجهر  ٣ُقوه أًدؼز ٓؼج٤٣ٌ ُٔغَ ٛيٙ ثُقجالس ٖٓ أؽَ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُض٣َٞٔ؛  61/47ٝثُ

 :ًٔج إٔ ٛيٙ ثُٔؼج٤٣ٌ صْ ص٘جُٜٝج ك٢ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ

ثُض٢  2007أ٣ٍِٞ /ّْز هذَ ّذضٔذٌهجّ دجُذِو دئهًثػ هجةٔز ٗٔٞىؽ٤ز دؾ٤ٔغ شًٌجس ثٌُؿج١ٝ ثُٔؤ (أ)

ح ثُض٢ 141-ثّضنوٓش ْٓجػور ثُذ٤ُٞٞالس ثُْٔضًٞهر، دٔج ك٢ ىُي ٤ًٔز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 صقض١ٞ ػ٤ِٜج؛ ٢ٛٝ شًٌض٤ٖ كوؾ؛

ح ثُض٢ صقض١ٞ 141-أهًػ ثُذِو ك٢ ٗوـز ثُذوث٣ز ُِضنل٤غ ثُٔؾٔغ ٤ًٔز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ (ح)

ثُْٔضًٞهر؛ ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ىُي، ُٝقو٤وز إٔ ثُذِو ٣ُؼضذٌ ٖٓ ثُذِوثٕ ٓ٘نلؼز  ػ٤ِٜج أٗظٔز ثُذ٤ٍُٞٞ

 ثالّضٜالى، ُيُي كوو ًجٕ ُ٘وـز ثُذوث٣ز صؤع٤ٌ ػت٤َ ػ٠ِ ثأل٤ِٛز ثُْٔضوذ٤ِز ُِذِو؛

ح ك٢ ثُذ٤ُٞٞالس ْٓذوز 141-هجّ ثُذِو دضقو٣و ؽ٤ٔغ ثُشًٌجس ثُْٔضنوٓز ٤ُِٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ (ػ)

ُصْضنوّ ثُـجُذ٤ز ثُؼظ٠ٔ ٖٓ ثُذ٤ٍُٞٞ ْٓذن ثُنِؾ ػٖ ؿ٣ٌن  .ُٔج ٣٘ض ػ٤ِٚ ثُٔوًٌ ثُنِؾ، ٝكًوج

صشضَٔ ثُنـز  .شًٌز ٝثفور، د٤٘ٔج ٣ُْضنوّ ؽَء ال ٣ُيًٌ ٖٓ ثالّضٜالى ػٖ ؿ٣ٌن شًٌز أمٌٟ

ػ٠ِ ٓشٌٝع إٍثُز ُِشًٌز ثٌُذ٤ٌر، ٝث٤ٌُٔجس ثُو٤ِِز ثُْٔضٌِٜز ػٖ ؿ٣ٌن ثُشًٌز ثُظـ٤ٌر ّٞف 

ٝهو ٝثكوش أ٤٘٤ًٓج ػ٠ِ إٔ أ٤ِٛز  .ج دوٕٝ صق٤َٔ صٌِلضٜج ػ٠ِ ثُظ٘وٝم ثُٔضؼوه ثألؿٌثف٣ضْ صق٣ِٜٞ

ح ّٞف ص٘ض٢ٜ ٓغ ثُض٣َٞٔ ثُٔـِٞح 141-ثُذِو ُِوػْ ثُنجص دئٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 دٔٞؽخ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ٖٓ مـز إهثًر ثإلٍثُز ثُٜ٘جة٤ز؛ ٝ

ٜجة٤ز مـز ُِضـذ٤ن ػ٘و صق٣َٞ ثُشًٌز ثُٔظ٘ؼز ثٌُذ٤ٌر ثُٞف٤ور أهًػ ثُذِو ك٢ مـز إهثًر ثإلٍثُز ثُ٘ (ه)

ٖٓ ثُذ٤ُٞٞالس ْٓذوز ثُنِؾ، دجإلػجكز إ٠ُ ثُض٘ظ٤ٔجس ثُض٢ صٔ٘غ ثّض٤ٌثه أٗظٔز ثُذ٤ٍُٞٞ ْٓذن 

ٝدجإلػجكز إ٠ُ ىُي كوو ٝثكن ثُذِو ػ٠ِ  .ح141-ثُنِؾ ثُٔقض٣ٞز ػ٠ِ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 .ديُي صوو٣ْ مـجح صؼٜو ُالُضَثّ

ثُٔضؼِن دجُض٣َٞٔ ثُنجص  61/47د٘جء ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُْجدوز، ٣ضؼـ ثُٞكجء دجُٔؼج٤٣ٌ ثُض٢ ٣٘ض ػ٤ِٜج ثُٔوًٌ 

 .ح ثُي١ صقض١ٞ ػ٤ِٚ ثُذ٤ُٞٞالس ثُْٔضًٞهر141-دج٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 

 ثُضؤع٤ٌ ثُٔ٘جم٢

  .ّجؽج ثُٔقوٝهرؿذوش ثألٓجٗز ٓؤشٌ ثُضؤع٤ٌ ثُٔ٘جم٢ ػ٠ِ ٓشٌٝع صق٣َٞ ثُضذ٣ٌو ُشًٌز  .19
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 ثُضؤع٤ٌ ثُٔ٘جم٢ ُضق٣َٞ شًٌز ّجؽج ثُٔقوٝهر – 5ؽوٍٝ 

 

       انًذخالد

 ػبو  

 أسيُُُب [-] ثُذِو  

 سبجب [-] (ثالّْ، ثُٔٞهغ)د٤جٗجس ثُشًٌز   

ُٔقوه    [هجةٔز] ٗٞع ثُ٘ظجّ ثُ

ثُضذ٣ٌو 

ثُضؾ٤ٔغ ك٢ /ثُضذ٣ٌو/ثُضؾج١ً

 ثُٔظ٘غ

        

 تجشَذيؼهىيبد ػبيخ ػٍ ان  

 [-] ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُٔـِٞح ثّضذوثُٚ  

-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

22 

 1.2ٝ 0.5د٤ٖ  [ًؾ] ٤ًٔز ؿجٍ ثُضذ٣ٌو ٌَُ ٝفور  

 7,690 [-] ػوه ثُٞفوثس  

 1.218ٝ 0.455د٤ٖ  [٤ًِٞ ٝثؽ] هوًر ثُضذ٣ٌو  

        

 اختُبس ثذَم يغ أقم يستىي يٍ انتأثُش ػهً انجُئخ  

 0 [%] (ؽ٤ٔغ ثُوٍٝ)فظز ثُظجهًثس   

        

 حسبة انتأثُش انًُبخٍ  

 290-ث٤ُٜوًًٌٝدٕٞ [هجةٔز] (٣ٌٖٔ ثمض٤جً أًغٌ ٖٓ دو٣َ ٝثفو)ؿجٍ صذ٣ٌو دو٣َ   

    

    يالحظخ

ُٔٞػقز  ِق ػٖ أهثء أفو ثُذوثةَ؛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣نض ػجٓزٓؼِٞٓجس  ٤ُْٝشدجُقجُز ٓقَ ثُضقون  مجطزؽ٤ٔغ ثُذ٤جٗجس ثُ

ًٌث فْخ ثُقجُز  .ثألهثء ثمضالًكج ًذ٤

    

ثُٔنٌؽجس ٓقْٞدز ٓغَ ثُضؤع٤ٌ ثُٔ٘جم٢ ألٗظٔز ؿجٍ ثُضذ٣ٌو ك٢ هًٝر ف٤جصٜج دجُٔوجًٗز ٓغ  :ٓالفظز انًخشجبد
صٞؽو ٓنٌؽجس  .، ٝػ٠ِ أّجُ ث٤ٌُٔز ثُٔ٘ضؾز ك٢ ّ٘ز ٝثفور22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

   ٓنضِلز ٓضجفز/إػجك٤ز

 سيُُُبأ ثُذِو  

 تحذَذ تكُىنىجُب ثذَهخ يغ أقم تأثُش يًكٍ ػهً انًُبخ  

  

ًٌث ػ٠ِ ثُٔ٘جك قبئًخ هجةٔز ٓظ٘لز، ] دجُذوثةَ ُضقو٣و ثُذو٣َ ثألهَ صؤع٤

= ثألكؼَ 

ثُْ٘ذز )ثألػ٠ِ 

ثُٔت٣ٞز 

ُالٗقٌثف ػٖ 

ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكِٞ

 ([ًًٌٝدٕٞ

-)أ 600-ث٤ُٜوًًٌٝدٕٞ

14.2)% 

  

-) 290-ث٤ُٜوًًٌٝدٕٞ

10.3)% 

  

أ 134-ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ

(-3.5)% 

  
-انهُذسوكهىسوفهىسوكشثىٌ 

22 

  

ػ 407-ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ

(2.4)% 

  

أ 410-ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ

(5.7)% 

  

أ 404-ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ

(15.2)% 

   حسبة انتأثُش انًُبخٍ نهتحىَم  

 292-انهُذسوكشثىٌ   1غبص انتجشَذ انجذَم   

 (*مؾ ثألّجُ -دؼو ثُضق٣َٞ )ثُضؤع٤ٌ ثُٔذجشٌ ث٢ٌُِ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 23,996- [ثٌٌُدٕٞ
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 (**ثُذِو)ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ثُٔذجشٌ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 272 [ثٌٌُدٕٞ

 (**مجًػ ثُذِو)ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ثُٔذجشٌ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 0 [ثٌٌُدٕٞ

 ثُٔذجشٌإؽٔج٢ُ ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 272 [ثٌٌُدٕٞ

 إجًبنٍ انتأثُش  

طٍ يٍ يكبفئ ]

ثبٍَ أكسُذ 

 23,724- [انكشثىٌ

      

   2غبص انتجشَذ انجذَم   

 –انهُذسوفهىسوكشثىٌ 

 أ134

 (*مؾ ثألّجُ -دؼو ثُضق٣َٞ )ثُضؤع٤ٌ ثُٔذجشٌ ث٢ٌُِ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 5,696- [ثٌٌُدٕٞ

 (**ثُذِو)إؽٔج٢ُ ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ثُٔذجشٌ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 2,957- [ثٌٌُدٕٞ

 (**مجًػ ثُذِو)إؽٔج٢ُ ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ثُٔذجشٌ   

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 0 [ثٌٌُدٕٞ

 **إؽٔج٢ُ ثُضؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ثُٔذجشٌ  

ؿٖ ٖٓ ٌٓجكب ]
عج٢ٗ أ٤ًْو 

 2,957- [ثٌٌُدٕٞ

 إجًبنٍ انتأثُش  

كبفئ طٍ يٍ ي]

ثبٍَ أكسُذ 

 8,653- [انكشثىٌ
 .ثُضؤع٤ٌ ثُٔنضِق د٤ٖ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُذو٣ِز ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دجُْ٘ذز ُالٗذؼجعجس ىثس ثُظِز دجُٔجهر :ثُضؤع٤ٌ ثُٔذجشٌ*

ٌدٕٞ دجُْ٘ذز الٗذؼجعجس عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ ثالمضالف ك٢ ثُضؤع٤ٌ د٤ٖ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُذو٣ِز ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًِٞٝ :صؤع٤ٌ ؿ٤ٌ ٓذجشٌ**

 .ىثس ىثس ثُظِز دجّضٜالى ثُـجهز ػ٘و ص٤ُٞو ثٌٌُٜدجء

 

 

ح دٔووثً ؿٖ 141-٣ؤه١ صق٣َٞ هـجع ثٌُؿج١ٝ إ٠ُ صنل٤غ ١ّٞ٘ ك٢ ثّضنوثّ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ .20

ًٌث ك٢ ثٗذؼجعجس ٌٓجكب عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ دٔووثً   .ؿٖ أمٌٟ 329 5ٓض١ٌ، أ١ ٓج ٣ُٔغَ ٝك

إٕ أٗشـز ثُْٔجػور ثُل٤٘ز ك٢ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُض٢ صضؼجَٓ ٓغ هـجع ثُنوٓز،  .21

ّٞف ُصوَِ ٖٓ ث٤ٌُٔز ثُقج٤ُز ٖٓ ( ٖٓ مالٍ صو٣ًخ ك٢٤٘ ثُضذ٣ٌو)ٝثُٔوػٞٓز دئهمجٍ ٓٔجًّجس موٓز أكؼَ 

ؿ٤ٌ ٓ٘ذؼظ  22-ؾ ٖٓ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدًَٕٞ ً)ثُْٔضنوٓز ك٢ هـجع ثُنوٓز  22-ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ًٔج ٣ٌٖٔ صؾ٘خ  (.ؿٖ صو٣ًٌذج ٖٓ ٌٓجكب عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ 1.8دلؼَ ٓٔجًّجس ثُضذ٣ٌو ثألكؼَ ٣ؤه١ إ٠ُ صٞك٤ٌ 

-أؿ٘جٕ أمٌٟ ٖٓ ٌٓجكب عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ ٖٓ مالٍ إػجهر ص٤ٜتز ثُٔؼوثس ثُٔؼضٔور ػ٠ِ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

ػ ثُي١ ٣ُؼضذٌ ثُن٤جً ثألًغٌ طالف٤ز ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُل٤٘ز ثُٔضٞكٌ فج٤ًُج 407-ثُضذ٣ٌو ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ إ٠ُ ؿجٍ 22

ػ ٣ؤه١ إ٠ُ ٝكٌ 407-صضْ إػجهر ص٤ٜتضز إ٠ُ ث٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ 22-ًَ ًؾ ٖٓ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ: ٓغجٍ)

ك٢ ثُٔجةز ٖٓ ثفض٤جؽجس ثُنوٓز ثُقج٤ُز ثُذجُـز  10ٍ ك٢ فجٍ ثّضذوث(. ؿٖ صو٣ًٌذج ٖٓ ٌٓجكب عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ 0.11

ػ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَ ثُٞكٌ ثُٔقضَٔ ك٢ 407-دج٤ُٜوًٝكًًٌِٞٝدٕٞ 22-ؿٖ ٓض١ٌ ٖٓ ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 98.4

 .ؿٖ 1 082ٌٓجكب عج٢ٗ أ٤ًْو ثٌٌُدٕٞ إ٠ُ 
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٢ مـز إهثًر إٍثُز صؾوً ثإلشجًر إ٠ُ إٔ ٛيٙ ثُضنل٤ؼجس صٌٕٞ ٓظجفذز ُألٗشـز ثُؾج١ً ثهضٌثفٜج ك .22

ٝٓغ ىُي ك٢ٜ ال صؤمي دؼ٤ٖ ثالػضذجً ثُٔؼوثس ثُؾو٣ور ؿ٤ٌ ثُٔؼضٔور ػ٠ِ  (.ثُٔؼٌٝكز)ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ 

ٝدشٌَ ػجّ، ٣ٌٖٔ ثالكضٌثع دؤٕ أٗظٔز  (.ؿ٤ٌ ثُٔؼٌٝكز)ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ثّض٤ٌثهٛج إ٠ُ ثُذاله 

شقٖ أهَ ُـجٍ ثُضذ٣ٌو ٤ٌَٛٝ أهٟٞ ٝإؽٌثءثس مِؾ أًغٌ )نوثّ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج أًغٌ فوثعز ثُضذ٣ٌو ثُؾو٣ور صْ صظ٤ٜٔٔج دجّض

ٖٓ صِي ثُض٢ ٣ؾ١ٌ ثّضذوثُٜج، ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ملغ ٓؼوالس ثُضٌْح ٝثُضو٤َِ ٖٓ ( طٌثٓز ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ

  .ثفض٤جؽجس ثُنوٓز

  2014-2010مـؾ ثألػٔجٍ ثُٔؼوُز ُِلضٌر 

ك٢  10هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٍثةو صٌج٤ُق ثُوػْ ُضقو٤ن ثُضنل٤غ دْ٘ذز  633 ٣353ـِخ ث٤ُٞة٘و٣ذ٢ ٝث٤ٗٞ٤ُخ  .23

ىُي ٓغ ثُؼِْ دؤٕ ثُو٤ٔز ثإلؽٔج٤ُز ثُٔـِٞدز ُلضٌر . 2015ثُٔجةز ك٢ ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ هذَ ػجّ 

٢، أػ٠ِ هٝالً أ٣ٌٌٓ 336 829هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ، دٔج ك٢ ىُي صٌج٤ُق ثُوػْ ثُذجُـز  682 999ثُذجُـز  2010-2014

ٛيث ثالمضالف ك٢ ثألًهجّ ٌٓصذؾ دجٌُهْ ثُٔ٘نلغ ُنـز ثألػٔجٍ  .ٖٓ ثُٔذِؾ ثإلؽٔج٢ُ ك٢ مـز ثألػٔجٍ ثُٔؼوُز

ُإلٍثُز ك٢ ؽَء ثالّضغٔجً ٖٓ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ك٢ شًٌز ّجؽج ثُٔقوٝهر؛ ف٤ظ إٔ 

أػ٠ِ دغالعز أػؼجف ٖٓ ه٤ٔز  22-ز ٤ُِٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞثإلٍثُز ثُٔظجفذز ُضق٣َٞ شًٌز ّجؽج ثُٔقوٝهر دجُْ٘ذ

مـز ثألػٔجٍ، ٝهو صْ ثُضّٞغ ك٤ٜج دشٌَ أًذٌ ػٖ ؿ٣ٌن صق٣َٞ ثّضنوثّ ثُذ٤ٍُٞٞ ثُْٔضًٞه ْٓذن ثُنِؾ ُضظ٤٘غ 

 .ًؿج١ٝ ثُؼٍَ إ٠ُ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُذ٘ضجٕ

 ٓشٌٝع ثصلجم

 

ٖ فٌٞٓز أ٤٘٤ًٓج ٝثُِؾ٘ز ثُض٘ل٤ي٣ز إلٍثُز ثّضٜالى ٣قض١ٞ ثٌُٔكن ثألٍٝ دجُٞع٤وز ثُقج٤ُز ػ٠ِ ٓشٌٝع ثصلجم د٤ .24

  .ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ

 

 انتىصُـبد
 

هو صٌؿخ ثُِؾ٘ز ثُض٘ل٤ي٣ز ك٢  .صْ صوو٣ْ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ أل٤٘٤ًٓج ُِذش ك٤ٜج ٓ٘لٌهر .25

 :ثألمي دؼ٤ٖ ثالػضذجً ٓج ٢ِ٣

ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ٖٓ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ  ثإلشجًر ٓغ ثُضوو٣ٌ إ٠ُ صوو٣ْ (أ)

ُٓوّوًر  أل٤٘٤ًٓج ُضقو٤ن ثإلٍثُز ثٌُجِٓز ًٌُٔذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ دئؽٔج٢ُ صٌِلز 

 هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ؛ 633 353

ًٔج دؤٕ فٌٞٓز أ٤٘٤ًٓج هو ٝثكوش ػ٠ِ صقو٣و مؾ ثألّجُ ثُٔووً ُٜج دٔووثً  (ح) جٕ أؿ٘ 7.83ثإلفجؿز ػِ

ٖٓ هوًثس ثّض٘لجى ثألٍٕٝٝ ً٘وـز دوث٣ز ُٜج ٖٓ أؽَ صقو٤ن ثُضنل٤غ ثُٔؾٔغ ثُْٔضوثّ ك٢ ثّضٜالى 

ُٔذِؾ ػ٘ٚ ك٢ ػجّ   2009ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ، ٓقْٞدز دجّضنوثّ ثالّضٜالى ثُلؼ٢ِ ثُ

 ؛2010ٝثالّضٜالى ثُٔووً ُؼجّ 

-2010ًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ أل٤٘٤ًٓج ُلضٌر ثُٔٞثكوز، ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ، ػ٠ِ مـز إهثًر إٍثُز ث٤ُٜو (ػ)

هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ  44 577هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٍثةو صٌج٤ُق هػْ ثًُٞجُز ثُذجُـز  633 353، دٔذِؾ 2015

 هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٤ٗٞ٤ُِخ؛ 5 ٤ُِ069ٞة٘و٣ذ٢ ٝ

 ثُٔٞثكوز ػ٠ِ ثالصلجم ثُٔذٌّ د٤ٖ فٌٞٓز آ٤٘٤ًٓج ٝثُِؾ٘ز ثُض٘ل٤ي٣ز ُضقو٤ن ثُضنل٤غ ك٢ ثّضٜالى (ه)

 ًٌٓذجس ث٤ُٜوًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ ًٔج ٛٞ ٓٞػـ ك٢ ثٌُٔكن ثألٍٝ دجُٞع٤وز ثُقج٤ُز؛ 

أُق ٖٓ ثالصلجم ٤ُشَٔ -2إٔ ُصـجُخ ثألٓجٗز، دٔؾٌه ٓؼٌكز د٤جٗجس مؾ ثألّجُ، دضقو٣ظ ثُِٔقن  (ٛـ)
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٘جصؾز ثألًهجّ ثُنجطز دجُقو ثألهظ٠ ُالّضٜالى ثُْٔٔٞؿ دٚ، ٝإمـجً ثُِؾ٘ز ثُض٘ل٤ي٣ز دجُْٔض٣ٞجس ثُ

ُِقو ثألهظ٠ ُالّضٜالى ثُْٔٔٞؿ دٚ، ٝثُضؤع٤ٌ ثُٔقضَٔ ى١ ثُظِز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُض٣َٞٔ ثُٔؤَٛ ٓغ 

 إؽٌثء أ١ صؼو٣الس ٓـِٞدز ػ٘و صوو٣ْ ثُش٣ٌقز ثُضج٤ُز؛ ٝ

، ٝثُش٣ٌقز ثأل٠ُٝ ٖٓ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ ٖٓ 2011-2010ثُٔٞثكوز ػ٠ِ مـز ثُض٘ل٤ي ثأل٠ُٝ ُلضٌر  (ٝ)

هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٍثةو صٌج٤ُق  285 ٤359وًًًِٝٞٝكًًٌِٞٝدٕٞ أل٤٘٤ًٓج دٔذِؾ مـز إهثًر إٍثُز ثُٜ

هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٍثةو صٌج٤ُق هػْ  11 818هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٤ُِٞة٘و٣ذ٢، ٝ 21 402هػْ ثًُٞجُز ثُذجُـز 

  .هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٤ٗٞ٤ُِخ 1 536ثًُٞجُز ثُذجُـز 
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 األول زفـكانم

 

 

 متعذد األطزافانوانهجىت انتىفيذيت نهصىذوق  أرميىيااّتفاق بيه مشزوع 

 كهىروفهىروكزبىويتهيذرواستهالك انمىاد ان تخفيضبشأن 
 

 

ٔ نهدُللت  نخُفٛ ٚللت  ًٛلل  ٚخجهلل   للئخف   ح فللٛ   للٙ    "(  نبهلل )" أريُٛٛلل  زكٕيللت الحفلل ا  نخفلل ْى  للٍٛ   ًّثللم ْلل   ٚ 1-

سلخٓك   ال  نس   ٞقظلٗ يلٍ   إنٗ "(  نًٕ ّد)"أنف  -1ٚٛم نهًٕ ّد  نًسخُف ة نٟٔزٌٔ  نًسّ دة  ٙ  نخ  السخجً ل  نًف قب 

 نلفقى سلٕي ٚدلف٘ حُهٛسلّ     عهٗ أسل   أٌ ْل      يَٕخفٚ ل نبفٔحٕكٕل ٙ ند ٔل  نزيُ ٕخب ً 2015ًسًٕذ  ّ نج و  ن

، يل  حجل ٚم  نخًٕٚلم    7 ُ   عهٗ  ٛ َ ث  نًل دة  عُ  حس ٚ  خظ  ٞس   نكسخٓك   نكزو نكيخث ل  2011 ٙ  يفة ٔ ز ة

 .44/  60حبج  ن نك،  ًٕخب  نًهفر 

يللٍ  2-1ٕٚ  لل   نبهللل  عهللٗ  النخللز و  سلل ٔد  السللخٓك   نسللُٕ٘ نهًللٕ ّد عهللٗ  نُسللٕ  نًبللٍّٛ  للٙ  نظللف  ٞ هللٙ   2-

 نًشل ر  ندًٛ   نًٕ د  فٚ ل بفٔحٕكٕل يَٕخ خ فٛ ه ند ٔل  نزيُٙ ن ضك عٍ  "( ْٞ  ي ٔ نخًٕٚم)"أنف  -2 نخ ٚٛم 

ّٓل  حٓ    نخًٕٚلم  نًسلّ دة  لٙ  نفهلفة       .أنف-1إنٛٓ   ٙ  نخ ٚٛم  ٔٚهبم  نبه  أَّّ،  هبٕنّ ْ    الحف ا ٔٔ     نهدُت  نخُفٛ ٚت  خج

، ٚفه   نس   ٙ عهب أٔ حهّهٙ يزٚ  يٍ  نخًٕٚم يٍ  نظُ ٔا  نًخجلّ د  ٞعلف ي   نُسلبت ٞ٘  سلخٓك  نهًلٕ د ٚخدل ٔز       3

 نسل   ٞقظلٗ  نًسلًٕذ  لّ نكسلخٓك   نكهلٙ يلٍ يلٕ د         )أنلف  -2يلٍ  نخل ٚٛم    2-1نًسخٕٖ  نًسل د  لٙ  نظلف  ٞ هلٙ      

 نًسلخُف ة  غٕة  نُٓ ئٛت  ٙ  نخ فٛض ث  ًٕخلب ْل    الحفل ا ندًٛل   نًلٕ د        عخب رِ  ن (  نًف   خٛى،  نًدًٕعت  ٞٔنٗ

ٔ  3-1-4 ٍٛٞ هٛل   ٍٛد ٔز  نًسخٕٖ  نًسل د  لٙ  نظلف   سخٓك  ٚخأنف، ٔ ًٛ  ٚخجه   أ٘  -1 نًس دة  ٙ  نخ ٚٛم نٝزٌٔ 

 .( السخٓك   نًؤْم  نًخبهٙ) د نًٕ  كم يٍ يٍ  4-2-3

 نهدُلت  نخُفٛ ٚلت، يلٍ زٛلم  نًبل أ، عهلٗ حلٕ ٛف         ٕ  ل  رًُْ    يخثل ل  نبهل  النخز ي حلّ  نًسل دة  لٙ ْل    الحفل ا، ح        3-

ف  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت ْل      ٔسلخٕ  . هبهل  ن"(  ْٞل  ي ٔ نخًٕٚلم  )"أنلف   -2ٚٛم يٍ  نخل   1-3  نخًٕٚم  نًسّ د  ٙ  نظف  ٞ هٙ

 ندل ٔل  نزيُلٙ نهًٕ  هلت عهلٗ     )"أنلف   -3 نخًٕٚم، يٍ زٛم  نًب أ،  ٙ  خخً ع ث  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  نًسلّ دة  لٙ  نخل ٚٛم      

 "(. نخًٕٚم

ٔسلٕي ٚهبلم أٚضلً     . أنلف  -2 لٙ  نخل ٚٛم   سٕي ٚهخزو  نبه   س ٔد  السخٓك  نكّم ي ّدة يٍ  نًٕ د كً  ْٕ يبلٍّٛ   4-

 نًُّف ة ذ ث  نظهت يٍ حسهٛ  ز ٔد  السخٓك   نً كٕرة، عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  لٙ   حسّه  يسخهّم  خكهٛف يٍ  نٕك نت إخف  

 .يٍ ْ    الحف ا( ب) 5 نفهفة  نففعٛت 

 لٙ ز نلت عل و ٔ ل    نبهل        عهلٗ  نخًٕٚلم  سخًخُ   نهدُت  نخُفٛ ٚت عٍ حه ٚى  نخًٕٚم ٔ هً  نهد ٔل  نزيُٙ نهًٕ  هلت   5-

ٕٚيلً  عهلٗ  ٞقلم يلٍ  خخًل ج  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  نًجُلٙ عهلٗ  نُسلٕ  نًبلٍّٛ  لٙ  ندل ٔل  نزيُلٙ                60قبلم     نشفٔط  نخ نٛلت 

 :نهًٕ  هت عهٗ  نخًٕٚم 

ٔ نسللُٕ ث  نًجُٛللت ْللٙ خًٛلل    .    ْٞلل  ي  نًسلل دة ندًٛلل   نسللُٕ ث  نًجُّٛللت  أٌ ٚكللٌٕ  نبهلل  قلل  زهلل   ( أ)

ٕ ث يُللللللل   نسلللللللُت  نخلللللللٙ حًلللللللج  ٛٓللللللل   نًٕ  هلللللللت عهلللللللٗ خغلللللللت إد رة إز نلللللللت  نًلللللللٕ د     نسلللللللُ

 نخللز و  لل ٠ كي  بٛ َلل ث  نبللف يح   ٕٚخلل   ٛٓلل   ٔحسللخثُٗ  نسللُٕ ث  نخللٙ  .  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت

  نهغفٚت  ٙ ح رٚخ  َجه د  خخً ج  نهدُت  نخُفٛ ٚت  ن ٘ ٚه و  ّٛ عهب  نخًٕٚم؛

ٞ  ٚخى  نخسه   شكم يسلخهم يلٍ   أٌ  ( ب) أٌ ْل    نخسهل     ث  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  قلفر إذ  إال ، ْل  ي حسهٛل  ْل ِ  

 غٛف يغهٕب؛

شكم حهفٚف ٔخغت حُفٛ  )"أنف -4رٚف عٍ حُفٛ   نشفٚست عهٗ ْٛئت  نخ ٚٛم  أٌ ٚكٌٕ  نبه  ق  ق و حه (ج)

 حغغٙ كم سُت يٍ  نسُٕ ث  نخهًٕٚٛت  نس  هت، ٔحشٛف إنٗ أَّ ق  زه  يسخٕٖ يخه و يٍ"(  نشف ئر
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 نخُفٛ  نَٟشغت  نخٙ ُشفج  ٛٓ   ٙ  نشف ئر  نًٕ    عهٛٓ  س  ه  ٔأٌ يج ل طفي  نخًٕٚم  نًخ ذ 

 ٙ  نً ئت ٔأٌ  نشف ئر  ٞخفٖ  نًٕ    عهٛٓ  ق   20يٍ  نشفٚست  نًٕ    عهٛٓ  س  ه  ٚزٚ  عٍ 

 طف ج   نك يم؛

شللكم )"أنللف  -4 نخلل ٚٛم  عهللٗ ْٛئللت ئر نشللف نخُفٛلل   تخغللإنللٗ  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت أٌ ٚكللٌٕ  نبهلل  قلل  قللّ و  (د)

ٙ "(  نشف ئرحُفٛ   تحهفٚف ٔخغ حًٕٚلم  نشلفٚست    ٛٓل   هلب  غ نخلٙ ُٚ حهًٕٚٛلت زخلٗ  نسلُت    سلُت   كلم  حغغل

أٔ زخلٗ يٕعل   كخًل ل خًٛل        ً   ٙ ذنك ْ ِ  نسلُت َفسلٓ ،   ، نخ نٛت  ًهخضٗ  ند ٔل  نزيُٙ نهخًٕٚم

 عهٗ ْ ِ  ن غت؛خٓ  يٕ  هأٌ ٚكٌٕ ق  زظم عهٗ ٔ ، َٞشغت  نٕ ردة  ّٛ  ٙ ز نت  نشفٚست  ٞخٛفة

ٔسلٕي حفطل   نًؤّسسل ث  نًسلّ دة  لٙ      . سٕي ٚضًٍ  نبه  إخف   رط  دقٛ  َٞشغخلّ  ًهخضٗ ْ    الحفل ا  6-

 نًسلّ دة  لٙ  نخل ٚٛم     ٓ ٔيسلؤٔنٛ ح  ْ ٔ هً  ٞدٔ ر ْ    نفط ٔحبهغ عٍ "( يؤّسس ث  نفط  ٔ ٞدٔ ر)"أنف  -5 نخ ٚٛلم 

 .(ب)5ٛ ض  ْ    نفط  أٚضً  نهخسّه   نًسخّهم عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ  نفهفة  نففعٛت ٔس. أنف -5

ٔحٕ     نهدُت  نخُفٛ ٚت عهٗ أٌ حكٌٕ ن ٖ  نبه  يفَٔت  ٙ إع دة ح ظٛض  نًب نغ  نًٕ    عهٛٓ ، أٔ خلز  يلٍ    7-

أنللف يللٍ ْلل   -1 دة  للٙ  نخلل ٚٛم ْلل ِ  نًبلل نغ ٔ هللً  نخغّٛللف  ن للفٔي، يللٍ أخللم حسهٛلل  أسللهد خفلل  ٔإز نللت نهًللٕ د  نًسلل 

ًٕي لل  يسللبهً   للٙ خغللت حُفٛلل   نشللفٚست  نخ نٛللت ٔأٌ  .  الحفلل ا ٔإعلل د ث  نخ ظللٛض  نًظللُّفت كخجلل ٚكث رئٛسللّٛت ٚدللب أٌ ُح

ٔحخجهل   نخغٛٛلف ث  نفئٛسلٛت  ئعل د ث  نخ ظلٛض      (. د) 5حٕ    عهٛٓ   نهدُت  نخُفٛ ٚت، كً  ْٕ يبٍّٛ  ٙ  نفهلفة  نففعٛلت   

 ٙ  نً ئت أٔ أكثف يٍ حًٕٚم آخف شفٚست يٕ  ل  عهٛٓل ، أٔ  نًسل ئم  نخلٙ ًٚكلٍ أٌ       30ظٕرة إخً نٛت عهٗ   نخٙ حؤيف 

. حخجه   هٕ ع  أٔ سٛ س ث  نظُ ٔا  نًخج د  ٞعف ي، أٔ  نخغٛٛف ث  نخلٙ حلؤد٘ إنلٗ حجل ٚم أ٘ شلفط يلٍ ْل    الحفل ا        

 خٓ   ٙ خغت حُفٛ   نشفٚست  نًٕ  ل  عهٛٓل ، ٔ نخلٙ    أي  إع د ث  نخ ظٛض غٛف  نًظُّفت كخج ٚكث رئٛسٛت،  ًٛكٍ إدي

ٔسلٕي حجل د أ٘ يبل نغ يخبهٛلت     . حكٌٕ عُ ئ  قٛ   نخُفٛ ، ٔٚخّى إ كي  نهدُت  نخُفٛ ٚت  شأَٓ   ٙ  نخهفٚف علٍ حُفٛل   نشلفٚست   

 .إنٗ  نظُ ٔا  نًخج د  ٞعف ي ن ٖ  الَخٓ   يٍ  نشفٚست  ٞخٛفة  ٙ  ن غت

  ، ٔ ظلفت خ طلت  ل ث  نخبفٚل ل ج  نففعلٙ ن  يل  لٗ ٔخّ  نخس ٚ  نخُفٛ   َٞشغت  ٙ  نهغل سٕي ُٕٚنٗ  الْخً و عه 8-

 :نً  ٚهٙ

أٌ ٚسخجًم  نبهل   نًفَٔلت  نًخ زلت  ًٕخلب ْل    الحفل ا نًج ندلت  الزخٛ خل ث  ن  ّطلت  نخلٙ قل  حغلفأ              (أ )

 خكل حُفٛ   نًشفٔج؛

 ر  نك يلم  نشلفٔط  نلٕ ردة  ل نًهفرٍٚ      جلٍٛ  العخبل  الث  نثُ ئٛلت ٔ نًُفل ة  نًجُٛلت    ٚأخ   نبه  ٔ نٕك أٌ  (ب )

 .خكل حُفٛ   ن غت 49/6ٔ 41/100

-9     ٔ ك  لت  َٞشلغت  نخلٙ ٚهلٕو  ٓل  أٔ      علٍ  ٕٚ     نبه  عهٗ حسًم  نًسؤٔنٛت  نش يهت علٍ إد رة ٔحُفٛل  ْل    الحفل ا 

ٙ     فَل يح ٔقل  ٔ  ل    . يٍ أخم  نٕ      النخز ي ث  ًٕخب ْل    الحفل ا   َٛ  ت عُّ  نخٙ ُٚضغه   ٓ    ٞيلى  نًخسل ة  ٠ًَل ئ

كلٌٕ  ٚعهٗ أٌ   فَ يح  ٞيى  نًخس ة نهبٛئت كً  ٔ   "(  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت)"كٌٕ  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت ٚعهٗ أٌ 

حسللج إشللف ي  نٕك نللت  نًُفلل ة  نفئٛسللٛت  ًٛلل  ٚخجهلل   أَشللغت  نبهلل   (  نٕك نللت  نًُفلل ة  نًخج َٔللت) نٕك نللت  نًُفلل ة  نًخج َٔللت 

ُٕٔٚ     نبه  عهٗ عًهٛ ث  نخهٛٛى  ن ٔرّٚت  نخٙ قل  ُحدلف٘  لٙ إعل ر  لف يح أعًل ل  نفطل  ٔ نخهٛلٛى         . ب ْ    الحف ا ًٕخ

  ٞ٘ يلٍ  نٕكل نخٍٛ  نًُفل حٍٛ  نًشلخفكخٍٛ  لٙ ْل            نخ  جت نهظُ ٔا  نًخجّ د  ٞعف ي أٔ  ٙ إع ر  فَل يح  نخهٛلٛى  نخل   

 . الحف ا

ٛسٛت يسؤٔنت عٍ  نهٛ و   َٞشغت  نً رخت  ٙ  ن غت عهلٗ  نُسلٕ  نًفظلم  لٙ أٔل      نٕك نت  نًُف ة  نفئ سخكٌٕ 10-

عهلب يهل و  شلأٌ خغلت إد رة إز نلت  نًلٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت ٔ نخجل ٚكث  نًٕ  ل  عهٛٓل   لٙ إعل ر  نغهبلل ث            

 5 ٔ هل  نهفهلفة  نففعٛلت    سهل   نًسلخهم   نًه يت   ظٕص  نشف ئر  نخ نٛلت،  ًل   لٙ ذنلك عهلٗ سلبٛم  نًثل ل ال  نسظلف  نخ        

حشًم ْ ِ  نًسؤٔنٛت ضفٔرة  نخُسٛ  ي   نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت نضً ٌ  نخٕقٛج ٔ نخخ     نًكئًلٍٛ نَٟشلغت   ٔ (.ب)

ٔسخهٕو  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت   عى  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت علٍ عفٚل  حُفٛل   َٞشلغت  نًُظلٕص عهٛٓل        .  ٙ  نخُفٛ 

ٔقلل  أ فيللج  نٕك نللت  نًُفلل ة  .  لل    للٙ إعلل ر  نخُسللٛ   نشلل يم يللٍ خ َللب  نٕك نللت  نًُفلل ة  نفئٛسللٛت  –6ٚٛم  للٙ ق ئًللت  نخلل 
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 نفئٛسٛت ٔ نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت  حف ق  رسلًٛ   شلأٌ  نخ غلٛظ ٔ ٠ لكي ٔ نًسلؤٔنٛ ث  ن  خهلت  لٙ إعل ر ْل    الحفل ا           

ٔحٕ     نهدُت  نخُفٛ ٚت يٍ زٛلم  نًبل أ،    . ث يُخ ًت نهخُسٛ حٛسٛف  نخُفٛ   ن غت  شكم يُس ،  ً   ٙ ذنك عه   خخً ع

يلٍ   4-2ٔ   2-2 ٍٛ ٞ هٛل  ٍٛت  لٙ  نظلف    نفسلٕو  نًبُّٛلل    نٕك نت  نًُفل ة  نًخج َٔلت  ٔ حزٔٚ   نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت عهٗ

 .أنف-2 نخ ٚٛلم 

 نًسلل دة  للٙ  ئز نللت  نًللٕ دجههللت   للٙ زلل ل علل و حًّكللٍ  نبهلل ، ٞ٘ سللبب يللٍ  ٞسللب ب، يللٍ حسهٛلل   ْٞلل  ي  نًخ  11-

، أٔ عدزِ عهٗ أ٘ ٔخّ آخف عٍ  اليخث ل نٓ    الحف ا،  جُ ئ  ٚهبم  نبهل   أَلّ نلٍ    أنف-2يٍ  نخ ٚٛم  2-1 نظف  ٞ هٙ 

ٔٚسلل  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت، زسللب حهلل ٚفْ ، أٌ حجٛلل  . ٚسللّ  نللّ  نسظللٕل عهللٗ  نخًٕٚللم ٔ هللً  ندلل ٔل  نًٕ  هللت عهللٗ  نخًٕٚللم

ّ    يُهزيُٙ ضجّ ٔ هً  ند ٔل نخًٕٚم إنٗ ٔ   ر نهًٕ  هت عهٗ  نخًٕٚم حسّ دِ  نهدُت  نخُفٛ ٚت  ج  أٌ ٚبلفٍْ  نبهل  عهلٗ ٔ  ئل

. ى شفٚست  نخًٕٚم  نخ نٛت  لٙ إعل ر خل ٔل  نًٕ  هلت عهلٗ  نخًٕٚلم      أٌ حخسه  قبم حسه ت  نخز ي حّ  نخٙ ك ٌ يٍ  نًهفر ك  

أنف، عٍ ّكلم علٍ يلٍ     -7ف  نًسّ دة  ٙ  نخ ٚٛم ٚده ً نقًٛت  نخًٕٚم    أٌ ح فٔٚجخفي  نبه   أَّ ٚدٕز نهدُت  نخُفٛ ٚت 

ًُُدزة  ٙ أ٘ سلُت يلٍ  نسلُٕ ث،     ٌ    ح فٛض ث  السخٓك  غٛف  ن ٔسلٕي حُل ق     .يهل رة  أعُل ٌ قل ر ث  سلخُف د  ٞٔزٔ

ٔ جل   . ر ث ذ ث  نظلهت  نهدُت  نخُفٛ ٚت كم ز نت يٍ ز الث ع و  يخث ل  نبه  نٓ    الحف ا عهٗ زل ة، ٔحخ ل  إز  ْل   نهلف     

 .5 ح  ذ ْ ِ  نهف ر ث، نٍ حشكم  نس نت  نًجُٛت ع ئه  أي و  نشف ئر  نًهبهت ٔ ه  نهفهفة 

حًٕٚم ْ    الحف ا نهخج ٚم عهٗ أس   أ٘ قف ر نهدُت  نخُفٛ ٚلت  لٙ  نًسلخهبم قل  ٚلؤيف عهلٗ        عُ طف  ض حنٍ  12- 

 .أَشغت أخفٖ ذ ث طهت  ٙ  نبه حًٕٚم أٚت يشفٔع ث أخفٖ  ٙ قغ ع ث  السخٓك  أٔ أ٘ 

ٔ نٕك نللت  نًُفلل ة ]سللٕي ٚسللخدٛب  نبهلل  ٞ٘ عهللب يجهللٕل يللٍ  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت ٔيللٍ  نٕك نللت  نًُفلل ة  نفئٛسللٛت   13-

[ ٔ نٕك نلت  نًُفل ة  نًخج َٔلت   ]ٔ ُلٕج خل ص عهٛلّ أٌ ٚخلٛر نهٕك نلت  نًُفل ة  نفئٛسلٛت        . نخٛسٛف حُفٛ  ْ    الحف ا[  نًخج َٔت

 .  يٍ  اليخث ل نٓ    الحف ا نًجهٕي ث  نضفٔرٚت نهخسه عهٗ  ٠عكج

 لٙ َٓ ٚلت  نسلُت  نخ نٛلت     ٔ الحفل ا  نًهخلفٌ  ٓل     إَد ز خغلت إد رة إز نلت  نًلٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛلت      خىٚ 14-

خلفٖ   ٔ لٙ ز نلت  هل   أَشلغت يجههلت     . أنف-2ٜخف سُت ٚس د  ٛٓ  ز  أقظٗ يسًٕذ  ّ ٠خً نٙ  السخٓك   ٙ  نخ ٚٛم 

زخلٗ َٓ ٚلت  نسلُت     ٓل  إحً ي،  سلٛفخأ  7ٔ نفهلفة   (د)5  نهفهلفة  نففعٛلت    نخُبؤ  ٓ   ٙ  ن غت ٔ نخُهٛسل ث  نخ نٛلت عهٛٓل  ٔ هل    

إنلٗ  ( ْ)ٔ( د)ٔ( ب)ٔ( أ) نلف أ-4ٔحسخًف أَشغت  ٠ كي  نًُظلٕص عهٛٓل   لٙ  نخل ٚٛم     . نٛت نخُفٛ   َٞشغت  نًخبهٛتً  ن

 .نخُفٛ ٚت خكي ذنكزٍٛ إحً يٓ  ي  نى حس د  نهدُت  

 الحف ق ث  نًسّ دة  ٙ ْ    الحف ا زظفً  ضًٍ سٛ ا  فٔحٕكٕل يَٕخفٚ ل ٔعهلٗ  نُسلٕ  نًبلٍّٛ  لٙ      خًٛ   حُف 15-

ٔك  ت  نًظغهس ث  نًسخجًهت  ٙ ْ    الحف ا نٓ   نًجُٗ  نًُسٕب إنٛٓ   ٙ  نبفٔحٕكٕل، ي  نى ٚخّى حجفٚفٓل   . ْ    الحف ا

 .ف ا غفٚهت ي خهفت  ٙ  الح
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 تذييالث

 انمـىاد: أنف -1انتذييم 

 َهغت  نب   ٠خً نٙ  نخ فٛض ث  ٙ  السخٓك   نًدًٕعت  نًف    نً دة

 ( أعُ ٌ ق ر ث  سخُف د  ٞٔزٌٔ)

 7  ٞٔنٗ خٛى 22- نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ

 0.83  ٞٔنٗ خٛى ب141 - نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ

 
 

 األهذاف وانتمىيم: أنف -2انتذييم 
 

 انمجمىع 2215 2214 2213 2212 2211 2212   

خ ٔل ح فٛض ث  فٔحٕكٕل يَٕخفٚ ل نًٕ د  1-1

أعُ ٌ ) نًف   خٛى،  نًدًٕعت  ٞٔنٗ 

 (ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ

 ال ٕٚخ  7.05 7.83 7.83 ال ٕٚخ  ال ٕٚخ  ال ٕٚخ 

 نس   ٞقظٗ  نًسًٕذ  ّ نكسخٓك   نكهٙ  1-2

دًٕعت  ٞٔنٗ يٍ يٕ د  نًف   خٛى،  نً

 ( أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ)

 ال ٕٚخ  7.05 7.83 7.83 ال ٕٚخ  ال ٕٚخ  ال ٕٚخ 

 ت  نًُف ة  نفئٛسٛت نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ نهٕك ن 2-1

دٔالر ) ( فَ يح  ٞيى  نًخس ة  ٠ًَ ئٙ)

 (أيفٚكٙ

359 285 358 285 - 121 12 515 11 - 353 594 

دٔالر )ًُف ة  نفئٛسٛت حك نٛف دعى  نٕك نت  ن 2-2

 %7.5 (أيفٚكٙ

402 21 402 21 - 909 864 - 577 44 

 نًُف ة  نًخج َٔت   نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ نهٕك نت 2-3

دٔالر ) ( فَ يح  ٞيى  نًخس ة نهبٛئت)

 (أيفٚكٙ

818 11 818 11 - 879 7 485 7 - 000 39 

دٔالر )حك نٛف دعى  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت  2-4

 %13 (أيفٚكٙ

536 1 536 1 - 024 1 973 - 069 5 

 633 353 - 19 000 20 000 - 297 176 297 177 (دٔالر أيفٚكٙ)إخً نٙ  نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ  3-1

 49 646 - 1 837 1 933 - 22 938 22 938 (دٔالر أيفٚكٙ)يدًٕج حك نٛف  ن عى  3-2

دٔالر )إخً نٙ  نخك نٛف  نًخف  عهٛٓ   3-3

 (أيفٚكٙ

115 320 114 320 - 933 21 837 20 - 999 682 

 1.40 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ) نًخف  عهٗ حسهٛهٓ   ًٕخب ْ    الحف ا  22 -ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ إخً نٙ  ٠ز نت يٍ  4-1-1

 0 ( ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔأعُ ٌ ق) نخٙ ٚخجٍٛ حسهٛهٓ   ٙ يشفٔع ث س  هت يٕ    عهٛٓ   22 –ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ إز نت  4-1-2

 5.60 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ) 22 –ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ ك   نًؤْم  نًخبهٙ يٍ  السخٓ 4-1-3

 0.83 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ) نًخف  عهٗ حسهٛهٓ   ًٕخب ْ    الحف ا ب 141 –ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ إخً نٙ  ٠ز نت يٍ  4-2-1

 0 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ) نخٙ ٚخجٍٛ حسهٛهٓ   ٙ يشفٔع ث س  هت يٕ    عهٛٓ  ب 141 –ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ ت إز ن 4-2-2

 0 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓك   ٞٔزٌٔ)ب 141  -ْٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ ك   نًؤْم  نًخبهٙ يٍ  السخٓ 4-2-3

 

 

 

 مىيمعهى انت انجذول انزمىي نهمىافقت: أنف -3انتذييم 

 ٙ  نسلُت  نًسل دة    خٛفم  الخخً ج  ٞسٛدف٘  نُ ف  ٙ حًٕٚم  نشف ئر  نًهبهت نهًٕ  هت عهّٛ  ٙ يٕع  نٛد قب 1-

 .أنف-2 ٙ  نخ ٚٛم 
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 تىفيذ انشزائح طريز وخطاشكم تق: أنف  -4انتذييم 

 :يٍ خًست أخز   نًه يت سٕي ٚخأنف حهفٚف ٔخغت حُفٛ   نشف ئر  1-

 نخه و  نًسفز  لٙ  نشلفٚست  نسل  هت، ٔحجهٛل  عهلٗ ز نلت  نبهل   ًٛل  ٚخجهل   ئز نلت           حهفٚف يسفٔد  شأٌ  (أ)

ُٔٚبغٙ أٌ ٚسهظ  نخهفٚلف  .  نًٕ د، ٔكٛفٛت إسٓ و ي خهف  نُش ع ث  ٛٓ ، ٔكٛفٛت  رحب ط  جضٓ   بج 

 نضللٕ  كلل نك عهللٗ  ٠َدلل ز ث ٔ ن بللف ث ٔ نخسلل ٚ ث  نًفحبغللت  ً خهللف  نُشلل ع ث  نً رخللت  للٙ       

ٚجهلل  عهللٗ  نخغٛٛللف ث  نخللٙ حغللفأ عهللٗ  ن للفٔي  للٙ  نبهلل ، ٔأٌ ٚهلل و غٛللف ذنللك يللٍ          ن غللت، ٔأٌ 

خ طللت عهللٗ يجهٕيلل ث عللٍ أ٘ حغٛٛللف ث   أٚضلل ُٔٚبغللٙ أٌ ٚشللخًم  نخهفٚللف .  نًجهٕيلل ث ذ ث  نظللهت

  غلت  نشللفٚست  نسلل    حهلل ًٚٓ ، كسلل الث  نخللأخٛف، ٔزلل الث  سللخ   و  نًفَٔللت  للٙ إعلل دة ح ظللٛض  

يلٍ ْل    الحفل ا، أٔ غٛلف ذنلك       7فٚست، عهٗ  نُسٕ  نًُظٕص عهّٛ  ٙ  نفهفة  نًب نغ خكل حُفٛ   نش

ٔسلٛغغٙ  نخهفٚلف  نًسلفٔد خًٛل   نسلُٕ ث ذ ث  نظلهت       . يٍ  نخغٛٛلف ث، ٔأٌ ٚهل و يبلفر ث زل ٔيٓ     

يٍ  الحف ا، ًٔٚكٍ   ٠ض  ت إنٗ ذنك أٌ ٚشًم أٚض  يجهٕيل ث علٍ   ( أ)5 نًس دة  ٙ  نفهفة  نففعٛت 

 ُت  نس نٛت؛ َٞشغت  ٙ  نس

حهفٚللف نهخسهلل  يللٍ َخلل ئح خغللت إد رة إز نللت  نًللٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت ٔ سللخٓك   نًللٕ د          (ب)

ٔيل  نلى حهلفر    . يلٍ  الحفل ا  ( ب)5أنلف، كًل  ْلٕ يبلٍٛ  لٙ  نفهلفة  نففعٛلت        -1 نًش ر إنٛٓ   ٙ  نخ ٚٛم 

 شفٚست يٍ  نشلف ئر ٔٚخجلٍٛ    نهدُت  نخُفٛ ٚت خكي ذنك، ٚخجٍٛ حه ٚى ْ    نخسه  ي  كم عهب خ ص 

( أ)5أٌ ٚه و  نخسه  يٍ  السخٓك  ندًٛ   نسُٕ ث ذ ث  نظهت عهٗ  نُسٕ  نًس د  ٙ  نفهفة  نففعٛلت  

 إنٗ حسهى حهفٚف حسه  عُٓ ؛ نهدُت  حشفيٍ  الحف ا  نخٙ نى 

خلل   للٙ  نشللفٚست  نخ نٛللت، يلل  إ للف ز  نخللف  ظ  ُٛٓلل  ٔأ     ٔطللف خغللٙ نهُشلل ع ث  نخللٙ سُٛضللغه   ٓلل   (ج)

ُٔٚبغللٙ أٌ ٚخضللًٍ .  نخدلل رب  نًكخسللبت ٔ نخهلل و  نًسللفز  للٙ حُفٛلل   نشللف ئر  نسلل  هت  جللٍٛ  العخبلل ر   

ة إنللٗ  ن غللت  نشلل يهت ٔ نخهلل و  نًسللفز،  ضللك عللٍ أ٘ حغٛٛللف ث يًكُللت يللٍ     ر٠شلل   نٕطللف أٚضلل  

 نًسلل دة  للٙ  نفهللفة  ت نسللُُٔٚبغللٙ أٌ ٚغغللٙ ْلل    نٕطللف .  نًُ للٕر أٌ حغللفأ عهللٗ  ن غللت  نشلل يهت 

كً  أٌ  نٕطف ُٚبغٙ أٌ ٚس د أ٘ حُهٛس ث  عخبف يٍ  نضلفٔر٘ إدخ نٓل    . يٍ  الحف ا( د)5 نففعٛت 

 ٓ ؛  نفٛفسه و حعهٗ  ن غت  نش يهت ٔأٌ ٚ

 .عهلٗ  ٠َخفَلج   بٛ َل ث نهنخهفٚف ٔ ن غت، حل رج  لٙ ق عل ة     ن  طت    نًجهٕي ث  نكًٛت  يدًٕعت يٍ (د)

، ُٚبغلٙ حهل ٚى    نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  ًٛل  ٚخجهل    نشلكم  نًغهلٕب      ٔ ه  نهًهفر ث ذ ث  نظهت  نخٙ حخ  ْ  ٔ

يل    سخج ل ْ ِ  نًجهٕي ث  نكًٛت،  نخٙ ٚخجٍٛ حه ًٚٓ  زسب  نسُت  نخهًٕٚٛتٔ.  نبٛ َ ث عهٗ  الَخفَج

( أعلكِ ( أ)1 َ لف  نفهلفة  نففعٛلت    )، كلك يلٍ  نسلفٔد ٔ نٕطلف  ن ل ص  ل نخهفٚف       كم عهب شلفٚست 

، ٔسلخغغٙ َفلد  نفخلف ث  نزيُٛلت ٔ نُشل ع ث؛ كًل  أَٓل         (أعكِ( ج)1فعٛت  َ ف  نفهفة  نف)ٔ ن غت 

( ج)1سخهى   نًجهٕي ث  نكًٛت  نًخجههت  أ٘ حُهٛس ث حدفٖ عهٗ  ن غلت  نشل يهت ٔ هل  نهفهلفة  نففعٛلت      

ٔيل  أٌ  نًجهٕيل ث  نكًٛلت غٛلف يغهٕ لت إال   نُسلبت نهسلُٕ ث  نسل  هت ٔ نًهبهلت، سلٕي ٚشلًم            . أعكِ

 نًُفلل ة  حهلل ٚى يجهٕيلل ث إضلل  ٛت  ًٛلل  ٚخجهلل    نسللُت  ند رٚللت إذ  رغللب  نبهلل  ٔ نٕك نللت       نشللكم خٛلل ر 

  ٙ ذنك؛  نفئٛسٛت

إنلٗ  ( أ)1يٕخز حُفٛ ٘  ٙ زٕ نٙ خًد  هف ث، ٚه ض  نًجهٕي ث  نٕ ردة  ٙ  نفهف ث  نففعٛت يٍ  (ْ)

 .أعكِ( د)1
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 مؤّسساث انزصذ واألدوار انمتعهقت به: أنف -5انتذييم 

 

 .خى حُسٛ  ٔإد رة خًٛ  أَشغت  نفط  يٍ خكل ٔز ة  ٞٔزٌٔ  نٕعُٛتٚسٕي   .1

سٕي حضغه   نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت   ٔر   رز  ٙ حُسٛ  حفحٛب ث  نفط  ي  ٔز ة  ٞٔزٌٔ  نٕعُٛت،  .2

ٔذنك عهٗ أس   ٔالٚخٓ   ٙ رط  ٔ رد ث  نًٕ د  نًسخُف ة نٟٔزٌٔ، ٔسٕي حسخ  و  نسدكث  ن  طت 

 ث نهًف خجت  ٞ هٛت ٔ نفأسٛت  ٙ خًٛ   ف يح  نفط   ٙ  نًشفٔع ث  نً خهفت  نخٙ حه   ٙ  ٓ ِ  نٕ رد

ٔحضغه   نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت أٚض    نخج ٌٔ . َغ ا خغت إد رة إز نت  نًٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛت

  نٕ رد ث ٔ نظ در ث غٛف ي   نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت   نخُسٛ  ي  ٔز ة  ٞٔزٌٔ  نٕعُٛت  ًٛ  ٚخجه  

  . نًٕ د  نًسخُف ة نٟٔزٌٔ ي  إس     نُظر نهٕك الث  نٕعُٛت  نًجُٙ  نًشفٔعت يٍ

  نخسه  ٔ ٠ كي

 

، حسخفظ  نهدُت  نخُفٛ ٚت   نس   ٙ إخف   حسه  يسخهم  ٙ ز نت  خخٛ ر  نهدُت (د) 45/54حًشٛ  ي   نًهفر  .3

ٔ ُ   عهٗ  نًُ قش ث  نخٙ د رث ي  أريُٛٛ ، ُٚبغٙ نهٕك نت . ت نخُفٛ ٚت ٞريُٛٛ  نجًهٛت يف خجت ذ ث طه

خغت إد رة إز نت  نًٕ د  ٠خف    نخسه  يٍ َخ ئح( نهًف خجت) نًُف ة  نفئٛسٛت أٌ ح خ ر  نًؤسست  نًسخههت 

 . نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛت ْٔ    نبفَ يح  نًسخهم نهفط 

ٔسٕي حخضًٍ ْ ِ . ع و قبم  الخخً ج  نث نم نهدُت  نخُفٛ ٚتسٕي ٚخى إع  د حه رٚف  نفط  ٔ نخسه  يُٓ  كم  .4

 . نخه رٚف  نً خكث  نٕ ردة  ٙ حه رٚف  نخُفٛ   نسُٕٚت  نخٙ حغهبٓ   نهدُت  نخُفٛ ٚت

 دور انىكانت انمىفذة انزئيسيت: أنف -6انتذييم 

ٞ ت لعٍ يدًٕع يسئٕنتت ل ة  نفئٛسٛلت  نًُفلٌٕ  نٕك نلسخك 1- عهلٗ  نُسلٕ    ت  نًشلفٔج لٙ ٔيٛهل  ل غت حسل د  َشل يلٍ  

 : نخ نٙ

ضللً ٌ  نخسّهلل  يللٍ  ٞد   ٔ نخسّهلل   نًلل نٙ  ًهخضللٗ ْلل    الحفلل ا ٔ ٠خللف   ث ٔ نًخغّهبلل ث  ن  خهٛللت     (أ)

  ن  ّطت  ّ، عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ خغت  ٠ز نت  ن  ّطت   نبه ؛

-4 ملٍ  لٙ  نخ ٚٛل  لعهلٗ  نُسلٕ  نًبٛل    تلف  نكزهللٚر ٔ نخه تل   نشفٚسلحُفٛ ت  د خغليس ع ة  نبه   ٙ إع (ب)

 ؛أنف

حأيٍٛ  نخسّه  نهدُت  نخُفٛ ٚت يٍ أٌ  ْٞ  ي ق  حسههج ٔأٌ  َٞشغت  نسُٕٚت  نًفحبغت  ٓل  قل  ُأكًهلج     (ج)

 .أنف-4عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ خغت حُفٛ   نشفٚست  ً  ٚخًشٗ ي   نخ ٚٛم 

ٍ  العخبل ر  لٙ  سلخكً الث  ن غلت  نشل يهت ٔ لٙ       ٛ ج  نخأّك  يٍ أخ   نخد رب  نًكخسبت ٔ نخه و  نًسفز (د)

 أنف؛-4يٍ  نخ ٚٛم ( د)1ٔ( ج)1خغظ حُفٛ   نشف ئر  نًهبهت حًشٛ  ي   نفهفحٍٛ  نففعٛخٍٛ 

أنلف  -4 نٕ     ًخغهب ث  ٠ لكي  ن  طلت   نشلف ئر ٔ ن غلت  نشل يهت عهلٗ  نُسلٕ  نًسل د  لٙ  نخل ٚٛم            (ْ)

حهل ٚى  عهلٗ    ٠ لكي  يخغهبل ث ًم خٔحشل  . ًٚٓ  إنٗ  نهدُت  نخُفٛ ٚلت   نخهٔحه رٚف إحً و  نًشفٔع ث حًٓٛ 

 ؛ت  نًُف ة  نًخج َٔتٕك نعٍ  نُش ع ث  نخٙ حضغه   ٓ   ن حه رٚف
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ّٓل ث  ٓل   نٕك نلت  نًُفل ة          ن بف    نخهٍُٛٛ  نًسخهه ضً ٌ حُفٛ  (ٔ) ّْهٍٛ نهًف خجل ث  نخهُٛ لت  نخلٙ حج ٍٛ  نًلؤ

  نفئٛسٛت؛

 ف ي  نًغهٕ ت؛إخف   يٓ ّو  ٠ش (ز)

ضً ٌ ٔخٕد آنّٛت حشغٛهٛت حًّكٍ يٍ  نهٛ و  خُفٛ  خغت حُفٛ   نشفٚست  غفٚهلت  ج نلت ٔيخسلًت   نشلف  ٛت      (ذ)

 ٔ ٠ كي  ن قٛ  عٍ  نبٛ َ ث؛

 حُسٛ  َش ع ث  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت، ٔضً ٌ  نخخ     نًكئى  ٙ  َٞشغت؛ (ط)

يلٍ  الحفل ا، حس ٚل ،   نخشل ٔر يل   نبهل         11يخثل ل ٔ هل  نهفهلفة     ٙ ز نت خف   نخًٕٚم َخٛدلت عل و  ال   (٘)

خًٕٚم كم ٔك نت يُفل ة أٔ  نٔ نٕك الث  نًُف ة  نًُسهت، ح ظٛض  نخ فٛض ث نً خهف  ُٕد  نًٛز َٛت ٔ

 يُ ئٛت يجُٛت؛

ٌ   نًب نغ  نً  ٕعت نهبه  ٚسخُ   ٛٓ  إنٗ  سخجً ل  نًؤشف ث ( )   ؛ضً ٌ أ

 .ً  ٚخجه    عى  نسٛ س ث  نج يت ٔ ن عى  ٠د ر٘ ٔ نخهُٙ عُ   نغهبحه ٚى  نًس ع ة  ٛ (ل)

 ج   نخش ٔر ي   نبه  ٔأخ  أ٘ آر   ٚجَفب عُٓ   جٍٛ  العخب ر، سخهٕو  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت   خخٛل ر يُ ًلت    2-

ٔ سللخٓك   نًللٕ د   ٛللت نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕيسللخههت ٔحكهٛفٓلل   للئخف    نخسهلل  يللٍ َخلل ئح خغللت إد رة إز نللت  نًللٕ د      

-4يلٍ  نخل ٚٛم   ( ب)1يلٍ  الحفل ا ٔ نفهلفة  نففعٛلت     ( ب)5أنف، ٔ هل  نًل  خل    ل نفهفة  نففعٛلت      -1 نً كٕرة  ٙ  نخ ٚٛم 

 .أنف

 

 دور انىكانت انمىفذة انمتعاووت: باء -6انتذييم 

 

ِ  َٞشلغت  لٙ ٔيٛهلت    ًٔٚكلٍ يٕ طلهت حس ٚل  ْل     . حكٌٕ  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت يسؤٔنت عٍ يدًٕعت أَشلغت  1

 : نًشفٔج ذ ث  نظهت، ٔنكٍ ٚدب أٌ حشخًم عهٗ  ٞقم عهٗ

 حه ٚى  نًس ع ة  ٙ إع  د  نسٛ س ث  نج يت عُ   نغهب؛ (أ)

يس ع ة  نبه   ٙ حُفٛ  ٔحهٛلٛى  َٞشلغت  نخلٙ حًٕنٓل   نٕك نلت  نًُفل ة  نًخج َٔلت، ٔ نفخلٕج إنلٗ  نٕك نلت            (ب)

  نخخ     ٙ  َٞشغت؛ نًُف ة  نفئٛسٛت نضً ٌ حُسٛ   

حه ٚى حه رٚف عٍ ْ ِ  َٞشغت إنٗ  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت ٠در خٓ   ٙ  نخه رٚف  نًدًجت عهٗ  نُسلٕ   (ج)

   .أنف-4 نٕ رد  ٙ  نخ ٚٛم 

 

 ضاث في انتمىيم بسبب عذو االمتثالتخفي: أنف -7انتذييم  

دٔالر أيفٚكٙ عٍ كلّم   2 500 نخًٕٚم  نً ّظض  ًه  ر  يٍ ْ    الحف ا، ًٚكٍ ح فٛ  يبهغ 11ٔ ه  نهفهفة  1-

ٓل   نٓل ي    ٛ خسهل  ٚنلى  أنلف نكلم سلُت    -2يٍ  نخ ٚٛم  2-1 السخٓك  ٚخد ٔز  نًسخٕٖ  نًس د  ٙ  نظف يٍ يخف٘ عٍ 

 .أنف-2يٍ  نخ ٚٛم  2-1 نًس د  ٙ  نظف 

 

 تزتيباث محذدة انقطاعاث: أنف -8انتذييم 

 ال شٙ 

 


