
  ٚثًٌَثػز ٚثًٌَثػز     صم٠ٌٌ فٛي أٖٔطز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػزصم٠ٌٌ فٛي أٖٔطز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز

  ِموَ إٌٝ ِموَ إٌٝ 

  ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ٌٍؾٕز ثٌّضجدؼز ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ٌٍؾٕز ثٌّضجدؼز ضجّؼز ضجّؼز إؽضّجع ثٌوًٚر ثٌإؽضّجع ثٌوًٚر ثٌ

  ٌٍؾٕز ثٌوثةّز ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ٚثٌضؾجًٞ ٌٍؾٕز ثٌوثةّز ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ٚثٌضؾجًٞ 

  ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )ثٌى١ِْٛه(ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )ثٌى١ِْٛه(
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  ٚثًٌَثػز ٚثًٌَثػز   صم٠ٌٌ فٛي أٖٔطز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػزصم٠ٌٌ فٛي أٖٔطز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز

ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ٌٍؾٕز ثٌّضجدؼز ٌٍؾٕز ثٌوثةّز ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ٚثٌضؾجًٞ ٚثٌؼ٠ٌٖٓ ٌٍؾٕز ثٌّضجدؼز ٌٍؾٕز ثٌوثةّز ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ٚثٌضؾجًٞ ضجّؼز ضجّؼز ِموَ إٌٝ إؽضّجع ثٌوًٚر ثٌِموَ إٌٝ إؽضّجع ثٌوًٚر ثٌ  

  ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )ثٌى١ِْٛه(ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )ثٌى١ِْٛه(

  ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌضٌو١ز(ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌضٌو١ز(  --ٔمٌر ٔمٌر ثثَ )َ )33104104ِج٠ٛ ِج٠ٛ   5544--4141

  ::ص١ّٙوص١ّٙو

َ ًٌِٚ ثٌيوٌٜ ثٌٌثدؼز ٚثٌغالع١ٓ ػجِجً ػٍٝ إٔطاللز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز َ ًٌِٚ ثٌيوٌٜ ثٌٌثدؼز ٚثٌغالع١ٓ ػجِجً ػٍٝ إٔطاللز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٠20132013ٖٙو ػجَ ٠ٖٙو ػجَ 

  ٚثًٌَثػز فٟ ١ٌِْصٙج وّؤّْز صجدؼز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ. ٚثًٌَثػز فٟ ١ٌِْصٙج وّؤّْز صجدؼز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ. 

ػٍٝ ٘وٞ ثٌّٛؽٙجس ثٌؼجِز ٌذٌٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌؼٌٖٞ ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، أػوس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز مطز ػٍٝ ٘وٞ ثٌّٛؽٙجس ثٌؼجِز ٌذٌٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌؼٌٖٞ ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، أػوس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز مطز 

  ًّ ثٌؼ٠ٌٖز ٟٚ٘ ث١ٌ٢ز ثٌضٟ صْضنوِٙج ٌٍّْجّ٘ز فٟ صٕف١ي دٌٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز .  ًّ ثٌؼ٠ٌٖز ٟٚ٘ ث١ٌ٢ز ثٌضٟ صْضنوِٙج ٌٍّْجّ٘ز فٟ صٕف١ي دٌٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز .  ثٌؼثٌؼ

ٌفز ثإلّال١ِز ثٌمطجع ثٌنجٗ فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ فئٔٙج صضذٕٝ ِٚجٌـ ثٌمطجع ٌفز ثإلّال١ِز ثٌمطجع ثٌنجٗ فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ فئٔٙج صضذٕٝ ِٚجٌـ ثٌمطجع غغٚف١ظ صُّغً ثٌٚف١ظ صُّغً ثٌ

هٞ، ٚدجٌضجٌٟ إوضْخ هًٚ هٞ، ٚدجٌضجٌٟ إوضْخ هًٚ ثٌنجٗ فٟ وجفز ِقجفً ثٌّٕظّز. ال١ّّج ٚأْ ثٌمطجع ثٌنجٗ ٘ٛ ِقٌن ثٌّٕٛ ثاللضٚجثٌنجٗ فٟ وجفز ِقجفً ثٌّٕظّز. ال١ّّج ٚأْ ثٌمطجع ثٌنجٗ ٘ٛ ِقٌن ثٌّٕٛ ثاللضٚج

  ثٌغٌفز ث٠ٌَّو ِٓ ثأل١ّ٘ز. ثٌغٌفز ث٠ٌَّو ِٓ ثأل١ّ٘ز. 

ٚفٟ إٟجً صٕف١ي مطز ثٌغٌفز ّٚؼ١ٙج ٌنوِز ثٌمطجع ثٌنجٗ لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دٛٝغ ػور أ٘وثف ِٕٙج ٚفٟ إٟجً صٕف١ي مطز ثٌغٌفز ّٚؼ١ٙج ٌنوِز ثٌمطجع ثٌنجٗ لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دٛٝغ ػور أ٘وثف ِٕٙج 

ثأل٘وثف ثٌؼجِز دجإلٝجفز ٌأل٘وثف ثألمالل١ز ٚثٌؼ١ٍّز. ٚلو لجِش ثٌغٌفز دٛٝغ آ١ٌجس ٌضٕف١ي ٘يٖ ثأل٘وثف. ٚلو ثأل٘وثف ثٌؼجِز دجإلٝجفز ٌأل٘وثف ثألمالل١ز ٚثٌؼ١ٍّز. ٚلو لجِش ثٌغٌفز دٛٝغ آ١ٌجس ٌضٕف١ي ٘يٖ ثأل٘وثف. ٚلو 

  . . أِجٔجس ثٌغٌفز ٌضقم١ك ٘يٖ ثأل٘وثف فٟ ِؾجالس ػور فٟ إٟجً ثٌْؼٟ ٌوػُ ثٌمطجع ثٌنجٗ.أِجٔجس ثٌغٌفز ٌضقم١ك ٘يٖ ثأل٘وثف فٟ ِؾجالس ػور فٟ إٟجً ثٌْؼٟ ٌوػُ ثٌمطجع ثٌنجٗ.  ػٍّش وجفزػٍّش وجفز

  ::ِٓ ثألٖٔطز ثٌضٟ صٕفي٘ج ثٌغٌفز ِج ٠ٍِٟٓ ثألٖٔطز ثٌضٟ صٕفي٘ج ثٌغٌفز ِج ٠ٍٟ

  ضٌٛٝ صٕف١ي ثألٖٔطز ثٌضج١ٌز: ضٌٛٝ صٕف١ي ثألٖٔطز ثٌضج١ٌز: صصألِجٔز ثٌؼجِز ألِجٔز ثٌؼجِز ثثدّج ٠ضفك ٚأ٘وثف ثٌغٌفز ظٍش دّج ٠ضفك ٚأ٘وثف ثٌغٌفز ظٍش 

  صٕظ١ُ ٍِضم١جس ثألػّجي ٌٍمطجع ثٌنجٗ.صٕظ١ُ ٍِضم١جس ثألػّجي ٌٍمطجع ثٌنجٗ.  ••

ز فٛي دٕجء ثٌموًثس، ثإلّضفجهر ِٓ ثٌض٠ًّٛ ثألٙغٌ، ثٌض٠ٌٚؼ ٌغمجفز ز فٛي دٕجء ثٌموًثس، ثإلّضفجهر ِٓ ثٌض٠ًّٛ ثألٙغٌ، ثٌض٠ٌٚؼ ٌغمجفز ًٚٓ ثٌؼًّ ٚثٌذٌثِؼ ثٌضو٠ًذ١ًٚٓ ثٌؼًّ ٚثٌذٌثِؼ ثٌضو٠ًذ١  ••

  ثألػّجي مجٙز ٌوٜ ثٌٖذجح. ثألػّجي مجٙز ٌوٜ ثٌٖذجح. 

  َ.َ.20152015% دقٍٛي ػجَ % دقٍٛي ػجَ 2020ٌؼخ هًٚ فٟ ٠ٍجهر ِؼوي ثٌضؾجًر ثٌذ١ٕ١ز ثإلّال١ِز إٌٝ ِج ْٔذضٗ ٌؼخ هًٚ فٟ ٠ٍجهر ِؼوي ثٌضؾجًر ثٌذ١ٕ١ز ثإلّال١ِز إٌٝ ِج ْٔذضٗ   ••

  صٕف١ي ثألٚؽٗ ىثس ثٌٍٚز ِٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز. صٕف١ي ثألٚؽٗ ىثس ثٌٍٚز ِٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز.   ••

ز ٚثٌّؤّْجس ثٌو١ٌٚز ثٌّؼ١ٕز دضط٠ٌٛ ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ز ٚثٌّؤّْجس ثٌو١ٌٚز ثٌّؼ١ٕز دضط٠ٌٛ ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ثٌضؼجْٚ ِغ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍّٕظّثٌضؼجْٚ ِغ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍّٕظّ  ••

  ٚثٌّضّٛطز ثٌقؾُ.ٚثٌّضّٛطز ثٌقؾُ.

دٖىً ٚع١ك ِغ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚوجفز ثٌّؤّْجس ثٌضجدؼز دٖىً ٚع١ك ِغ ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚوجفز ثٌّؤّْجس ثٌضجدؼز ٌٍغٌفز ٌٍغٌفز ألِجٔز ثٌؼجِز ألِجٔز ثٌؼجِز ثثؼًّ ؼًّ صص

ِغ ثٌّٕظّز ِغ ثٌّٕظّز   ٌٍّٕظّز ِٓ أؽً صٕف١ي ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز. ِٚٓ ثًٌٌٞٚٞ ثإلدمجء ػٍٝ ػاللز ػًّ ٚع١مزٌٍّٕظّز ِٓ أؽً صٕف١ي ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌٍّٕظّز. ِٚٓ ثًٌٌٞٚٞ ثإلدمجء ػٍٝ ػاللز ػًّ ٚع١مز

ثألَ ٚثٌّؤّْجس ىثس ثٌٍٚز فضٝ صىْٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ؽًَء ِٓ ثألٖٔطز ثٌٙجِز ٌٍّٕظّز ٚفٟ ثٌٛلش ٔفْٗ ثألَ ٚثٌّؤّْجس ىثس ثٌٍٚز فضٝ صىْٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ؽًَء ِٓ ثألٖٔطز ثٌٙجِز ٌٍّٕظّز ٚفٟ ثٌٛلش ٔفْٗ 

صؤوو فًٞٛ٘ج ِٚٛلفٙج ثٌّْجٔو ٌٍّٕظّز ِٚؤّْجصٙج ٌٍٚوٚي ثألػٞجء دّج ٠ُؼٍَ ِىجٔز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚصمَٛ صؤوو فًٞٛ٘ج ِٚٛلفٙج ثٌّْجٔو ٌٍّٕظّز ِٚؤّْجصٙج ٌٍٚوٚي ثألػٞجء دّج ٠ُؼٍَ ِىجٔز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚصمَٛ 

ز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ. ِٚٓ مالي ٘يٖ ثٌضمج٠ًٌ صموَ ز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ. ِٚٓ مالي ٘يٖ ثٌضمج٠ًٌ صموَ دضمو٠ُ صمج٠ًٌ ه٠ًٚز إٌٝ ِنضٍف ثٌّقجفً ثاللضٚجه٠دضمو٠ُ صمج٠ًٌ ه٠ًٚز إٌٝ ِنضٍف ثٌّقجفً ثاللضٚجه٠

ثٌغٌفز ٌِة١جس ثٌمطجع ثٌنجٗ ِغ ثٌض١ٙٛجس ىثس ثٌٍٚز دى١ف١ز صقم١ك ث٠ٌَّو ِٓ ثٌوػُ ٌضؼ٠ََ هًٚ ثٌمطجع ثٌغٌفز ٌِة١جس ثٌمطجع ثٌنجٗ ِغ ثٌض١ٙٛجس ىثس ثٌٍٚز دى١ف١ز صقم١ك ث٠ٌَّو ِٓ ثٌوػُ ٌضؼ٠ََ هًٚ ثٌمطجع 

    ثٌنجٗ.ثٌنجٗ.

  ًٚٔٛه أهٔجٖ ثٌّؾجالس ثٌؼ٠ٌٞز ٚثألٚؽٗ ثٌٌة١ْ١ز ٌألٖٔطز: ًٚٔٛه أهٔجٖ ثٌّؾجالس ثٌؼ٠ٌٞز ٚثألٚؽٗ ثٌٌة١ْ١ز ٌألٖٔطز: 

  : : ٍِضم١جس ثٌمطجع ثٌنجٗ/ِٕضو٠جس ١ّوثس ثألػّجيٍِضم١جس ثٌمطجع ثٌنجٗ/ِٕضو٠جس ١ّوثس ثألػّجي

لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز دضٕظ١ُ أًدؼز ػٌٖ ٍِضمٝ ٌٍمطجع ثٌنجٗ ٌض١ّٕز لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز دضٕظ١ُ أًدؼز ػٌٖ ٍِضمٝ ٌٍمطجع ثٌنجٗ ٌض١ّٕز   ••

ثٌضؾجًر ٚثإلّضغّجً فٟ ثٌّٖج٠ًغ ثٌّٖضٌوز ف١ّج د١ٓ ثٌذٍوثْ ثإلّال١ِز، ٌٚمو أعذضش ٘يٖ ثٌٍّضم١جس ثٌضؾجًر ٚثإلّضغّجً فٟ ثٌّٖج٠ًغ ثٌّٖضٌوز ف١ّج د١ٓ ثٌذٍوثْ ثإلّال١ِز، ٌٚمو أعذضش ٘يٖ ثٌٍّضم١جس 

ظّز ثٌضؼجْٚ ظّز ثٌضؼجْٚ ؽوٚث٘ج فٟ صٛف١ٌ أ١ًٝز ِٖضٌوز ٌمطجع ثٌنجٗ ثألػّجي دجٌوٚي ثألػٞجء فٟ ِٕؽوٚث٘ج فٟ صٛف١ٌ أ١ًٝز ِٖضٌوز ٌمطجع ثٌنجٗ ثألػّجي دجٌوٚي ثألػٞجء فٟ ِٕ
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هٌٚز، ِٓ ف١ظ إصجفز ثٌفٌٙز ٌضؼ٠ََ ػاللجس ثٌؼًّ ٚثٌضؾجًر هٌٚز، ِٓ ف١ظ إصجفز ثٌفٌٙز ٌضؼ٠ََ ػاللجس ثٌؼًّ ٚثٌضؾجًر   5757ثإلّالِٟ ثٌذجٌغ ِؾّٛػٙج ثإلّالِٟ ثٌذجٌغ ِؾّٛػٙج 

% ف١ظ إًصفغ ِّج % ف١ظ إًصفغ ِّج 22282228ٚثإلّغّجً، ٚلو ٕٙو ِؼوي ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء ٠ٍجهر دْٕذز ٚثإلّغّجً، ٚلو ٕٙو ِؼوي ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء ٠ٍجهر دْٕذز 

٢ْ أْ ٢ْ أْ َ. ِٚٓ ثٌّؤًِ ثَ. ِٚٓ ثٌّؤًِ ث20102010% فٟ ػجَ % فٟ ػجَ 1720317203َ إٌٝ ِج ْٔذضٗ َ إٌٝ ِج ْٔذضٗ 20092009% فٟ ػجَ % فٟ ػجَ 1626516265ْٔذضٗ ْٔذضٗ 

٠ٌصفغ ٘يث ثٌّؼوي إٌٝ ْٔذز أوذٌ ِٓ مالي همٛي ٔظجَ ثألف١ٍٞجس ثٌضؾج٠ًز ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء فٟ ٠ٌصفغ ٘يث ثٌّؼوي إٌٝ ْٔذز أوذٌ ِٓ مالي همٛي ٔظجَ ثألف١ٍٞجس ثٌضؾج٠ًز ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء فٟ 

  ( ف١َ ثٌضٕف١ي. ( ف١َ ثٌضٕف١ي. TTPPSS--OOIICCِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ )

هٌٚز ال هٌٚز ال   5757دجٌٕظٌ إٌٝ ثٌّٛثًه ثٌٛف١ٌر ثٌّضٛفٌر ٌوٜ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ثٌذجٌغ ِؾّٛػٙج دجٌٕظٌ إٌٝ ثٌّٛثًه ثٌٛف١ٌر ثٌّضٛفٌر ٌوٜ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ثٌذجٌغ ِؾّٛػٙج   ••

ٌث٘ٓ ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ثٌفٌٗ ٚثإلِىجٔجس ثٌّضجفز ٌٗ، ًٚدّج ٠ُؼَٜ ىٌه إٌٝ ٌث٘ٓ ٌٍضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ثٌفٌٗ ٚثإلِىجٔجس ثٌّضجفز ٌٗ، ًٚدّج ٠ُؼَٜ ىٌه إٌٝ ٠ؼىِ ثٌّْضٜٛ ث٠ٌؼىِ ثٌّْضٜٛ ثٌ

ثٌظٌٚف ثٌؾغٌثف١ز ٚإٌٝ ثٌضفجٚس ٚثٌضذج٠ٓ فٟ ِْض٠ٛجس ثٌض١ّٕز ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضٚجه٠ز ٌٍوٚي ثٌظٌٚف ثٌؾغٌثف١ز ٚإٌٝ ثٌضفجٚس ٚثٌضذج٠ٓ فٟ ِْض٠ٛجس ثٌض١ّٕز ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضٚجه٠ز ٌٍوٚي 

ثألػٞجء، ِّج ٠ؾؼً ٙؼٛدز أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ٔٙؾجً ِؼ١ٕجً ٙجٌقجً ٌؾ١ّغ صٍه ثٌوٚي أى أْ ٌىً هٌٚز ثألػٞجء، ِّج ٠ؾؼً ٙؼٛدز أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ٔٙؾجً ِؼ١ٕجً ٙجٌقجً ٌؾ١ّغ صٍه ثٌوٚي أى أْ ٌىً هٌٚز 

ز، ٚدجٌضجٌٟ صُٖؾغ ثٌوٚي ثألػٞجء ػٍٝ إدٌثَ إصفجلجس عٕتج٠ز ٌّٕـ ثٌض١ْٙالس ثٌالٍِز ز، ٚدجٌضجٌٟ صُٖؾغ ثٌوٚي ثألػٞجء ػٍٝ إدٌثَ إصفجلجس عٕتج٠ز ٌّٕـ ثٌض١ْٙالس ثٌالٍِز ظٌٚف ِؼ١ٕظٌٚف ِؼ١ٕ

  إلٖٔجء ثٌّٖج٠ًغ ٚصّٛؼز ثٌضذجهالس ثٌضؾج٠ًز. إلٖٔجء ثٌّٖج٠ًغ ٚصّٛؼز ثٌضذجهالس ثٌضؾج٠ًز. 

ّٝٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚفٟ إٟجً ثٌضّى١ٓ ثاللضٚجهٞ ٌٍْٕجء ػموس ثٌغٌفز ّٝٓ ثٌذٌٔجِؼ ثٌؼٌٖٞ ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚفٟ إٟجً ثٌضّى١ٓ ثاللضٚجهٞ ٌٍْٕجء ػموس ثٌغٌفز   ••

وٚي ثإلّال١ِز. أصجفش ٘يٖ ثٌّٕضو٠جس ١ٌْوثس ثألػّجي وٚي ثإلّال١ِز. أصجفش ٘يٖ ثٌّٕضو٠جس ١ٌْوثس ثألػّجي ثإلّال١ِز ّضز ِٕضو٠جس ١ٌْوثس ثألػّجي فٟ ثٌثإلّال١ِز ّضز ِٕضو٠جس ١ٌْوثس ثألػّجي فٟ ثٌ

  ثٌّٖجًوجس فٌٙز ثٌضفجػً ِغ ٔظ١ٌثصٙٓ ٚثإلّضفجهر ِٕٙٓ ٚثٌٛلٛف ػٍٝ لٚ٘ ٔؾجؿ أم٠ٌجس. ثٌّٖجًوجس فٌٙز ثٌضفجػً ِغ ٔظ١ٌثصٙٓ ٚثإلّضفجهر ِٕٙٓ ٚثٌٛلٛف ػٍٝ لٚ٘ ٔؾجؿ أم٠ٌجس. 

فٟ إٟجً ِْجػ١ٙج ٌضقم١ك ثٌضّى١ٓ ثاللضٚجهٞ ٌٌٍّأر لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز فٟ إٟجً ِْجػ١ٙج ٌضقم١ك ثٌضّى١ٓ ثاللضٚجهٞ ٌٌٍّأر لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز   ••

  1313--1212ثألػّجي فٟ ثٌوٚي ثإلّال١ِز دٍّّىز ثٌذق٠ٌٓ فٟ ثألػّجي فٟ ثٌوٚي ثإلّال١ِز دٍّّىز ثٌذق٠ٌٓ فٟ ٚثًٌَثػز دضٕظ١ُ ثٌّٕضوٜ ثٌْجهُ ١ٌْوثس ٚثًٌَثػز دضٕظ١ُ ثٌّٕضوٜ ثٌْجهُ ١ٌْوثس 

َ ٚصُ صٕظ١ّٗ دجٌضؼجْٚ ِغ وً ِٓ ِؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز، ٕٚٙوٚق د٠ٌ١َ َ ٚصُ صٕظ١ّٗ دجٌضؼجْٚ ِغ وً ِٓ ِؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز، ٕٚٙوٚق د٠ٌ١َ 20122012ه٠ّْذٌ ه٠ّْذٌ 

ؽ٠ٌ٠ٌٛٚ ثٌضجدغ ٌٍذٌٔجِؼ ثإلّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقور، ِٚىضخ ص٠ٌٚؼ ثالّضغّجً ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٌّٕظّز ثألُِ ؽ٠ٌ٠ٌٛٚ ثٌضجدغ ٌٍذٌٔجِؼ ثإلّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقور، ِٚىضخ ص٠ٌٚؼ ثالّضغّجً ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٌّٕظّز ثألُِ 

ز، ٚغٌفز صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌذق٠ٌٓ. ٚثٌّؾٍِ ثألػٍٝ ٌٌٍّأر ٚؽّؼ١ز ١ّوثس ز، ٚغٌفز صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌذق٠ٌٓ. ٚثٌّؾٍِ ثألػٍٝ ٌٌٍّأر ٚؽّؼ١ز ١ّوثس ثٌّضقور ٌٍض١ّٕز ثٌٕٚجػ١ثٌّضقور ٌٍض١ّٕز ثٌٕٚجػ١

  ثألػّجي ثٌذق١ٕ٠ٌز صقش ٕؼجً ثٌّٕضوٜ " ص١ّٕز لوًثس ثٌْٕجء ٚثٌٖذجح ػٍٝ ٠ًجهر ثألػّجي".ثألػّجي ثٌذق١ٕ٠ٌز صقش ٕؼجً ثٌّٕضوٜ " ص١ّٕز لوًثس ثٌْٕجء ٚثٌٖذجح ػٍٝ ٠ًجهر ثألػّجي".

صُ ػمو ثٌّٕضوٜ صقش ًػج٠ز ٙجفذز ثٌّْٛ ثٌٍّىٟ ثأل١ٌِر ّذ١ىز دٕش إدٌث١ُ٘ آي م١ٍفز، ل٠ٌٕز ٙجفخ صُ ػمو ثٌّٕضوٜ صقش ًػج٠ز ٙجفذز ثٌّْٛ ثٌٍّىٟ ثأل١ٌِر ّذ١ىز دٕش إدٌث١ُ٘ آي م١ٍفز، ل٠ٌٕز ٙجفخ   ••

  3636ٕن٘ ِٓ ٕن٘ ِٓ   150150ىز ثٌذق٠ٌٓ ًٚة١ْز ثٌّؾٍِ ثألػٍٝ ٌٌٍّأر. ٕٚجًن ف١ٗ فٛثٌٟ ىز ثٌذق٠ٌٓ ًٚة١ْز ثٌّؾٍِ ثألػٍٝ ٌٌٍّأر. ٕٚجًن ف١ٗ فٛثٌٟ ثٌؾالٌز ٍِه ٍِّثٌؾالٌز ٍِه ٍِّ

هٌٚز ػٞٛ فٟ ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، ِّٚغٍٛ وً ِٓ ِؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز، ِؤّْز هٌٚز ػٞٛ فٟ ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، ِّٚغٍٛ وً ِٓ ِؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز، ِؤّْز 

  ثٌض٠ًّٛ ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ، ٚػوه ِٓ ثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز ثٌّق١ٍز ٚثٌو١ٌٚز.  ثٌض٠ًّٛ ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ، ٚػوه ِٓ ثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز ثٌّق١ٍز ٚثٌو١ٌٚز.  

  : :   ٍَوجرٍَوجرث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز ٌث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز ٌ

و١جْ ِؼجٌٙ ِْضّو ِٓ ثألفىجَ ثٌفم١ٙز ٌف٠ٌٞز ثٌَوجر ٠ٚذٌٍ ثٌوًٚ ثالؽضّجػٟ ثٌضىجفٍٟ ٚثألدؼجه ثاللضٚجه٠ز و١جْ ِؼجٌٙ ِْضّو ِٓ ثألفىجَ ثٌفم١ٙز ٌف٠ٌٞز ثٌَوجر ٠ٚذٌٍ ثٌوًٚ ثالؽضّجػٟ ثٌضىجفٍٟ ٚثألدؼجه ثاللضٚجه٠ز 

  ثٌض٠ّٕٛز ٌٙج.ثٌض٠ّٕٛز ٌٙج.

  أُ٘ ثألٖٔطز  أُ٘ ثألٖٔطز  

لجِش ثألِجٔز ٚدجٌضؼجْٚ ِغ ثٌّؼٙو ثٌؼجٌٟ ٌؼٍَٛ ثٌَوجر دجٌْٛهثْ دضٕظ١ُ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ٌضأ١ِّ لجِش ثألِجٔز ٚدجٌضؼجْٚ ِغ ثٌّؼٙو ثٌؼجٌٟ ٌؼٍَٛ ثٌَوجر دجٌْٛهثْ دضٕظ١ُ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ٌضأ١ِّ   ••

َ دقًٞٛ ِّغً ٌٌة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز َ دقًٞٛ ِّغً ٌٌة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز 20122012ِج٠ٛ ِج٠ٛ   2323--1919فٟ ثٌفضٌر ِٓ فٟ ثٌفضٌر ِٓ   ٕٙجه٠ك ثٌَوجر فٟ ١ٌّث١ٌْٕٛٙجه٠ك ثٌَوجر فٟ ١ٌّث١ٌْٛ

ِٚٓ أُ٘ ِقجًٚ٘ج ثٌقو٠ظ ػٓ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٚثإلهثًٞ ٌّؤّْجس ثٌَوجر "و١ٙىً ِمضٌؿ"  ٚأٔٛثع ِٚٓ أُ٘ ِقجًٚ٘ج ثٌقو٠ظ ػٓ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٚثإلهثًٞ ٌّؤّْجس ثٌَوجر "و١ٙىً ِمضٌؿ"  ٚأٔٛثع 

  ثٌؾذج٠ز ِٚٚجًف ثٌَوجر ، ٚصأصٟ ٘يٖ ثٌوًٚر ص١ّٙوثً إلٔطالق ثٌؼًّ ثٌفؼٍٟ ١ٌٙتز ١ٌّث١ٌْٛ ٌٍَوجر.ثٌؾذج٠ز ِٚٚجًف ثٌَوجر ، ٚصأصٟ ٘يٖ ثٌوًٚر ص١ّٙوثً إلٔطالق ثٌؼًّ ثٌفؼٍٟ ١ٌٙتز ١ٌّث١ٌْٛ ٌٍَوجر.

ضؼجْٚ ِغ ثٌّؼٙو ثٌؼجٌٟ ٌؼٍَٛ ثٌَوجر فٟ ثٌْٛهثْ صٕف١ي ثٌوًٚر ثٌضأ١ْ١ّز ٌٍَوجر ضؼجْٚ ِغ ثٌّؼٙو ثٌؼجٌٟ ٌؼٍَٛ ثٌَوجر فٟ ثٌْٛهثْ صٕف١ي ثٌوًٚر ثٌضأ١ْ١ّز ٌٍَوجر لجِش ثألِجٔز ٚدجٌلجِش ثألِجٔز ٚدجٌ  ••

َ دقًٞٛ َ دقًٞٛ ١ٔٛ٠20122012ٛ ١ٔٛ٠ٛ   2727--2323ٚهًٚ٘ج فٟ ثٌض١ّٕز ثالؽضّجػ١ز د١جٚٔوٞ / ثٌىج١ٌِْٚ فٟ ثٌفضٌر ِٓ ٚهًٚ٘ج فٟ ثٌض١ّٕز ثالؽضّجػ١ز د١جٚٔوٞ / ثٌىج١ٌِْٚ فٟ ثٌفضٌر ِٓ 

ِّغً ٍٚثًر ثٌٌػج٠ز ثالؽضّجػ١ز ، ِٚٓ أُ٘ ِقجًٚ٘ج ثٌقو٠ظ ػٓ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٚثإلهثًٞ ِّغً ٍٚثًر ثٌٌػج٠ز ثالؽضّجػ١ز ، ِٚٓ أُ٘ ِقجًٚ٘ج ثٌقو٠ظ ػٓ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٚثإلهثًٞ 

َوجر "و١ٙىً ِمضٌؿ"  ٚأٔٛثع ثٌؾذج٠ز ِٚٚجًف ثٌَوجر ، ٚصأصٟ ٘يٖ ثٌوًٚر ص١ّٙوثً َوجر "و١ٙىً ِمضٌؿ"  ٚأٔٛثع ثٌؾذج٠ز ِٚٚجًف ثٌَوجر ، ٚصأصٟ ٘يٖ ثٌوًٚر ص١ّٙوثً ٌّؤّْجس ثٌٌّؤّْجس ثٌ

  إلٔطالق ثٌؼًّ ثٌفؼٍٟ ١ٌٙتز ثٌىج١ٌِْٚ ٌٍَوجر.إلٔطالق ثٌؼًّ ثٌفؼٍٟ ١ٌٙتز ثٌىج١ٌِْٚ ٌٍَوجر.

صؾٌٞ ثصٚجالس فج١ٌجً ِغ ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز فٟ ثٌٍّّىز ثألًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز ٚغٌفز صؾجًر ثألًهْ دٖجْ صؾٌٞ ثصٚجالس فج١ٌجً ِغ ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز فٟ ثٌٍّّىز ثألًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز ٚغٌفز صؾجًر ثألًهْ دٖجْ   ••

  ..ثٌذوء فٟ إؽٌثءثس إٖٔجء ١٘تز ٌٍَوجر فٟ ثألًهْثٌذوء فٟ إؽٌثءثس إٖٔجء ١٘تز ٌٍَوجر فٟ ثألًهْ
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صُ إؽٌثء ػور إصٚجالس ِغ ثٌوٚي ثالف٠ٌم١ز ثٌضٟ لجِش دجٌضٛل١غ ػٍٝ إصفجل١ز إٖٔجء ث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز صُ إؽٌثء ػور إصٚجالس ِغ ثٌوٚي ثالف٠ٌم١ز ثٌضٟ لجِش دجٌضٛل١غ ػٍٝ إصفجل١ز إٖٔجء ث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز   ••

ٌٍَوجر ِٓ أؽً صفؼ١ً ٘يٖ ثالصفجل١جس ٠ٚضٛلغ ثٌذوء فٟ ٖٔجٟ ث١ٌٙتز فٟ وً ِٓ ٠ًِٛضج١ٔج ١ٌّٚث١ٌْٛ ٌٍَوجر ِٓ أؽً صفؼ١ً ٘يٖ ثالصفجل١جس ٠ٚضٛلغ ثٌذوء فٟ ٖٔجٟ ث١ٌٙتز فٟ وً ِٓ ٠ًِٛضج١ٔج ١ٌّٚث١ٌْٛ 

  َ.َ.20132013ٚثٌى٠ٛش مالي ػجَ ٚثٌى٠ٛش مالي ػجَ 

جس دئػوثه ثٌالةقز ثألّج١ّز ٌٕٚوٚق ثٌَوجر ٌٍفمٌثء جس دئػوثه ثٌالةقز ثألّج١ّز ٌٕٚوٚق ثٌَوجر ٌٍفمٌثء لجِش ثألِجٔز ٚفٟ ثٌؾَة١ز ثٌنجٙز دئػوثه ثٌوًثّلجِش ثألِجٔز ٚفٟ ثٌؾَة١ز ثٌنجٙز دئػوثه ثٌوًثّ  ••

ٚثٌّْجو١ٓ ٚلجِش أ٠ٞجً دئػوثه ثٌالةقز ثألّج١ّز ٌٕٚوٚق ثٌَوجر ٌٍغج١ًِٓ ِغ ثٌغٌفز ثٌضؾج٠ًز ٚثٌّْجو١ٓ ٚلجِش أ٠ٞجً دئػوثه ثٌالةقز ثألّج١ّز ٌٕٚوٚق ثٌَوجر ٌٍغج١ًِٓ ِغ ثٌغٌفز ثٌضؾج٠ًز 

  ثٌٕٚجػ١ز دؾور.ثٌٕٚجػ١ز دؾور.

فٟ إٟجً ثٌٌٖثوز ثالّضٌثص١ؾ١ز ِغ ه٠ٛثْ ثٌَوجر دؾ٠ًّٛٙز ثٌْٛهثْ ٚصٕف١ي دٕٛه٘ج ٕجًوش ث١ٌٙتز فٟ إٟجً ثٌٌٖثوز ثالّضٌثص١ؾ١ز ِغ ه٠ٛثْ ثٌَوجر دؾ٠ًّٛٙز ثٌْٛهثْ ٚصٕف١ي دٕٛه٘ج ٕجًوش ث١ٌٙتز   ••

فٟ صٕظ١ُ " ثًٌٕٛز ث١ٌٕٟٛز ٌضط٠ٌٛ ِٕج٘ؼ فمٗ ثٌَوجر فٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ ٚثٌؾجِؼٟ" فٟ فٟ صٕظ١ُ " ثًٌٕٛز ث١ٌٕٟٛز ٌضط٠ٌٛ ِٕج٘ؼ فمٗ ثٌَوجر فٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ ٚثٌؾجِؼٟ" فٟ   ثٌؼج١ٌّز ٌٍَوجرثٌؼج١ٌّز ٌٍَوجر

ثٌنٌَٟٛ صقش ًػج٠ز ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز ، ٚصٙوف ثًٌٕٛز إٌٝ صط٠ٌٛ ٚصقو٠ظ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌفمٗ ثٌنٌَٟٛ صقش ًػج٠ز ًة١ِ ثٌؾ٠ًّٛٙز ، ٚصٙوف ثًٌٕٛز إٌٝ صط٠ٌٛ ٚصقو٠ظ ثٌّٕج٘ؼ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌفمٗ 

ثٌَوجر فٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾجِؼجس ٚإٌٝ صط٠ٌٛ ِٕٙؼ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ فمٗ ثٌَوجر ِْٚضؾوثصٗ، ٚدقظ ثٌَوجر فٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾجِؼجس ٚإٌٝ صط٠ٌٛ ِٕٙؼ ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ فٟ فمٗ ثٌَوجر ِْٚضؾوثصٗ، ٚدقظ 

لٞج٠ج ثالؽضٙجه ثٌّؤّْٟ ٚصط٠ٌٛ آ١ٌجصٗ ، ٚدقظ لٞج٠ج صأ١ًٙ ثٌؼٍَٛ ثٌٌّصذطز دفمٗ ثٌَوجر وجإلهثًر لٞج٠ج ثالؽضٙجه ثٌّؤّْٟ ٚصط٠ٌٛ آ١ٌجصٗ ، ٚدقظ لٞج٠ج صأ١ًٙ ثٌؼٍَٛ ثٌٌّصذطز دفمٗ ثٌَوجر وجإلهثًر 

  ٚثٌّقجّذز.ٚثٌّقجّذز.

دنٚٛٗ ثًٌٕٛز ثإلل١ّ١ٍز ثٌغج١ٔز ٌّؤّْجس ثٌَوجر فٟ ثف٠ٌم١ج ٚثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ٚثٌّضٛلغ صٕف١ي٘ج دنٚٛٗ ثًٌٕٛز ثإلل١ّ١ٍز ثٌغج١ٔز ٌّؤّْجس ثٌَوجر فٟ ثف٠ٌم١ج ٚثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ٚثٌّضٛلغ صٕف١ي٘ج   ••

أْ ٠ضُ صّٛؼز ٔطجق ثٌّٖجًوز ِٓ أْ ٠ضُ صّٛؼز ٔطجق ثٌّٖجًوز ِٓ َ ، فمو صُ ثإلصفجق ِغ ثٌؾٙز ثٌّٖجًوز فٟ ثٌضٕظ١ُ َ ، فمو صُ ثإلصفجق ِغ ثٌؾٙز ثٌّٖجًوز فٟ ثٌضٕظ١ُ 20132013مالي ثٌؼجَ مالي ثٌؼجَ 

  مجًػ أف٠ٌم١ج ٌضًّٖ ػور هٚي أمٌٜ ِٓ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ.مجًػ أف٠ٌم١ج ٌضًّٖ ػور هٚي أمٌٜ ِٓ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ.

صُ ثٌضٛثًٙ ِغ ثألمٛر فٟ أِجٔز ثإلػالَ ٚثٌؼاللجس ثٌؼجِز دٖأْ صط٠ٌٛ ٚص١ُّٚ ِٛلغ ث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز صُ ثٌضٛثًٙ ِغ ثألمٛر فٟ أِجٔز ثإلػالَ ٚثٌؼاللجس ثٌؼجِز دٖأْ صط٠ٌٛ ٚص١ُّٚ ِٛلغ ث١ٌٙتز ثٌؼج١ٌّز   ••

  ٌٍَوجر ١ّٚضُ ثٌذوء فٟ صٕف١يٖ ل٠ٌذجً. ٌٍَوجر ١ّٚضُ ثٌذوء فٟ صٕف١يٖ ل٠ٌذجً. 

    : : ففثٌّؤّْز ثٌؼج١ٌّز ثأل١ٍ٘ز ٌألٚلجثٌّؤّْز ثٌؼج١ٌّز ثأل١ٍ٘ز ٌألٚلج

فٟ إٟجً ص١ّٕز ثٌؼاللجس ِغ ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز ٚثأل١ٍ٘ز ثٌّؼ١ٕز دٖتْٛ ثألٚلجف لجِش ثألِجٔز فٟ إٟجً ص١ّٕز ثٌؼاللجس ِغ ثٌؾٙجس ث١ٌٌّّز ٚثأل١ٍ٘ز ثٌّؼ١ٕز دٖتْٛ ثألٚلجف لجِش ثألِجٔز   ••

دجٌّْجّ٘ز فٟ ٌِٖٚع ١ٙجغز الةقز ٕٙوٚق ثٌٛلف ٌٍغٌفز ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز دؾور ػٍٝ ٝٛء دجٌّْجّ٘ز فٟ ٌِٖٚع ١ٙجغز الةقز ٕٙوٚق ثٌٛلف ٌٍغٌفز ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز دؾور ػٍٝ ٝٛء 

٠ز ٠ز ِٛثفمز ٍٚثًر ثٌٖتْٛ ثإلّال١ِز ٚثألٚلجف فٟ ثٌْؼٛه٠ز إٖٔجء ٕٙجه٠ك ٚلف١ز فٟ ثٌغٌف ثٌضؾجًِٛثفمز ٍٚثًر ثٌٖتْٛ ثإلّال١ِز ٚثألٚلجف فٟ ثٌْؼٛه٠ز إٖٔجء ٕٙجه٠ك ٚلف١ز فٟ ثٌغٌف ثٌضؾجً

  ثٌٕٚجػ١ز.ثٌٕٚجػ١ز.

ؽجًٞ ؽّغ د١جٔجس ٚػًّ هًثّز ػٓ ٕىً ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ثٌنجٗ دجٌٛلف ٔظٌثً ٌٛؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ ؽجًٞ ؽّغ د١جٔجس ٚػًّ هًثّز ػٓ ٕىً ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ثٌنجٗ دجٌٛلف ٔظٌثً ٌٛؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ   ••

  ثٌّٛثلغ ثٌّٖجدٙٗ ثٌضٟ صضقوط ػٓ ثٌٛلف. ثٌّٛثلغ ثٌّٖجدٙٗ ثٌضٟ صضقوط ػٓ ثٌٛلف. 

  ثإلٌٕثف ػٍٝ صؾجًر ثٌقالي ثإلٌٕثف ػٍٝ صؾجًر ثٌقالي   ••

لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ٚػٍٝ ٘جِٔ ثؽضّجع ثٌؾّؼ١ز ثٌؼ١ِّٛز ثٌيٞ لجِش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ٚػٍٝ ٘جِٔ ثؽضّجع ثٌؾّؼ١ز ثٌؼ١ِّٛز ثٌيٞ   ••

َ  دجٌضٛل١غ ػٍٝ ػوه ِٓ ثالصفجل١جس ِغ ػوه ِٓ ثصقجهثس َ  دجٌضٛل١غ ػٍٝ ػوه ِٓ ثالصفجل١جس ِغ ػوه ِٓ ثصقجهثس 20122012//44//1111فٟ ثّطٕذٛي صٌو١ج دضج٠ًل فٟ ثّطٕذٛي صٌو١ج دضج٠ًل ػمو ػمو 

ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثألػٞجء ٚدؼٜ ثٌؾٙجس ٚثٌّٕظّجس ثٌؼجٍِز فٟ ِؾجي صؾجًر ثٌقالي ٚىٌه ٠أصٟ صأو١وث ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثألػٞجء ٚدؼٜ ثٌؾٙجس ٚثٌّٕظّجس ثٌؼجٍِز فٟ ِؾجي صؾجًر ثٌقالي ٚىٌه ٠أصٟ صأو١وث 

ثٌضذجهي ثٌضذجهي   ٌأل٘وثف ثٌّٖضٌوز د١ٓ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚ٘يٖ ثٌغٌف ٚثٌؾٙجس فٟ هػُ  ٚثٌض٠ٌٚؼ ٠ٍٚجهرٌأل٘وثف ثٌّٖضٌوز د١ٓ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚ٘يٖ ثٌغٌف ٚثٌؾٙجس فٟ هػُ  ٚثٌض٠ٌٚؼ ٠ٍٚجهر

ثٌضؾجًٞ ٚثٌنوِجس د١ٓ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ، ٚثألل١ٍجس ثإلّال١ِز مجًػ ثٌوٚي ثألػٞجء فٟ ثٌضؾجًٞ ٚثٌنوِجس د١ٓ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ، ٚثألل١ٍجس ثإلّال١ِز مجًػ ثٌوٚي ثألػٞجء فٟ 

ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ إٝجفز إٌٝ ًٌٝٚر ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚ٘يٖ ثٌؾٙجس فٟ ِؾجي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ إٝجفز إٌٝ ًٌٝٚر ثٌض١ْٕك د١ٓ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚ٘يٖ ثٌؾٙجس فٟ ِؾجي 

ٌّؼج١٠ٌ ثٌقالي ثٌضٟ ٌّؼج١٠ٌ ثٌقالي ثٌضٟ ثإلٌٕثف ٚٝذ٠ إٙوثً ٕٙجهثس ثٌقالي ٚثٌضٚو٠ك ػ١ٍٙج ٌّٚٞجْ فْٓ ثٌضٕف١ي ثإلٌٕثف ٚٝذ٠ إٙوثً ٕٙجهثس ثٌقالي ٚثٌضٚو٠ك ػ١ٍٙج ٌّٚٞجْ فْٓ ثٌضٕف١ي 

صؼضّو٘ج ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚثٌّذ١ٕز ػٍٝ ِؼج١٠ٌ ِؾّٛػز مذٌثء ثٌقالي ثٌضجدؼز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ صؼضّو٘ج ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚثٌّذ١ٕز ػٍٝ ِؼج١٠ٌ ِؾّٛػز مذٌثء ثٌقالي ثٌضجدؼز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ 

ثإلّالِٟ ، ٠ٚأصٟ ثٌضٛل١غ ػٍٝ ٘يٖ ثالصفجل١جس أ٠ٞجً صفؼ١الً ٌوًٚ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍٚذوء فٟ مطٛثس ثإلّالِٟ ، ٠ٚأصٟ ثٌضٛل١غ ػٍٝ ٘يٖ ثالصفجل١جس أ٠ٞجً صفؼ١الً ٌوًٚ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍٚذوء فٟ مطٛثس 

ٌٛػٟ دجأل١ّ٘ز ثٌو١ٕ٠ز ألوً ِٕضؾجس ثٌقالي ٌٛػٟ دجأل١ّ٘ز ثٌو١ٕ٠ز ألوً ِٕضؾجس ثٌقالي ػ١ٍّز ْ أؽً ثٌض٠ٌٚؼ ٌّٕجفغ صؼ٠ََ صؾجًر ثٌقالي ٌٖٚٔ ثػ١ٍّز ْ أؽً ثٌض٠ٌٚؼ ٌّٕجفغ صؼ٠ََ صؾجًر ثٌقالي ٌٖٚٔ ث

  ١ٌٍٍّّْٓ، ٚثٌؾٙجس ثٌضٟ لجِش دضٛل١غ ثالصفجل١ز ٟ٘ : ١ٌٍٍّّْٓ، ٚثٌؾٙجس ثٌضٟ لجِش دضٛل١غ ثالصفجل١ز ٟ٘ : 

  .ِؾٍِ ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز ثٌْؼٛه٠ز.ِؾٍِ ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز ثٌْؼٛه٠ز  

  .غٌفز ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ث٠ًٌّٛضج١ٔز.غٌفز ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ث٠ًٌّٛضج١ٔز  

  .ْثصقجه غٌف ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ثٌذجوْضجٟٔ + ِؾٍِ صط٠ٌٛ ثٌّٕضؾجس ثٌقالي فٟ دجوْضجْ.ثصقجه غٌف ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ثٌذجوْضجٟٔ + ِؾٍِ صط٠ٌٛ ثٌّٕضؾجس ثٌقالي فٟ دجوْضج  



 ثٌغٌفز ثإلّال١ِز

 

 

 

4/14 

  ٌفز ثٌضؾجًر ثإلّال١ِز ثإل٠ٌٌٕو٠ز.  فز ثٌضؾجًر ثإلّال١ِز ثإل٠ٌٌٕو٠ز.  غٌغ  

دٕجء ػٍٝ لٌثً ِؾٍِ إهثًر ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دضفؼ١ً ٚإٙوثً ٕٙجهثس ثالٟؼّز ثٌقالي لجَ ِؾٍِ دٕجء ػٍٝ لٌثً ِؾٍِ إهثًر ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دضفؼ١ً ٚإٙوثً ٕٙجهثس ثالٟؼّز ثٌقالي لجَ ِؾٍِ   ••

ثٌغٌف ثٌْؼٛه٠ز دجٌض١ْٕك ِغ ٍٚثًر ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ١٘ٚتز ثٌغيثء ٚثٌوٚثء ٚصُ صٖى١ً ف٠ٌك ػًّ ثٌغٌف ثٌْؼٛه٠ز دجٌض١ْٕك ِغ ٍٚثًر ثٌضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ١٘ٚتز ثٌغيثء ٚثٌوٚثء ٚصُ صٖى١ً ف٠ٌك ػًّ 

  ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٍّّىز.ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٍّّىز.دؼ٠ٛٞز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌذقظ صٛف١و ثٌضٛؽٙجس دؼ٠ٛٞز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌذقظ صٛف١و ثٌضٛؽٙجس 

صُ ثإلٔضٙجء ِٓ ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز ثٌيٞ ٠ؼٕٟ دجإلٌٕثف ػٍٝ صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌطؼجَ صُ ثإلٔضٙجء ِٓ ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز ثٌيٞ ٠ؼٕٟ دجإلٌٕثف ػٍٝ صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌطؼجَ   ••

ثٌقالي ّٚٛف ٠ضُ إٟاللٗ ل٠ٌذج ٠ٚٙوف ثٌّٛلغ إٌٝ صؼ٠ٌف ثٌٖجًع ثٌٍُّْ دّفَٙٛ ثٌغيثء ثٌقالي ثٌقالي ّٚٛف ٠ضُ إٟاللٗ ل٠ٌذج ٠ٚٙوف ثٌّٛلغ إٌٝ صؼ٠ٌف ثٌٖجًع ثٌٍُّْ دّفَٙٛ ثٌغيثء ثٌقالي 

ج ِٚج ال ٠ؾٍٛ ٚصؼ٠ٌف ثٌٌٖوجس ثٌضٟ ج ِٚج ال ٠ؾٍٛ ٚصؼ٠ٌف ثٌٌٖوجس ثٌضٟ ٚثألفىجَ ثٌٌٖػ١ز ثإلّال١ِز فٟ ثألٟؼّز ِٚج ٠ؾٍٛ صٕجٌٚٗ ِٕٙٚثألفىجَ ثٌٌٖػ١ز ثإلّال١ِز فٟ ثألٟؼّز ِٚج ٠ؾٍٛ صٕجٌٚٗ ِٕٙ

صؼًّ فٟ ِؾجي ثٌطؼجَ ثٌقالي دجٌٞٛثد٠ ثٌٌٖػ١ز فٟ ثألغي٠ز ١ٌىْٛ ِٕٙؾجً ٌٙج فٟ ِٕضؾجصٙج ٌٖٚٔ صؼًّ فٟ ِؾجي ثٌطؼجَ ثٌقالي دجٌٞٛثد٠ ثٌٌٖػ١ز فٟ ثألغي٠ز ١ٌىْٛ ِٕٙؾجً ٌٙج فٟ ِٕضؾجصٙج ٌٖٚٔ 

ثٌّؼج١٠ٌ ثٌضٟ لجِش دجػضّجه٘ج ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ، وّج ٠ٖىً ثٌّٛلغ ثٔطاللز ٠ٌَّو ِٓ ثٌضؼجْٚ ثٌّؼج١٠ٌ ثٌضٟ لجِش دجػضّجه٘ج ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ، وّج ٠ٖىً ثٌّٛلغ ثٔطاللز ٠ٌَّو ِٓ ثٌضؼجْٚ 

ي ثٌطؼجَ ثٌقالي فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ي ثٌطؼجَ ثٌقالي فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚثٌّٖجًوز ِغ ثٌؾٙجس ىثس ثٌؼاللز فٟ ِؾجٚثٌّٖجًوز ِغ ثٌؾٙجس ىثس ثٌؼاللز فٟ ِؾج

  ٚصؼ٠ٌفٙج دٕٖجٟجس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز فٟ ٘يث ثٌّؾجي.ٚصؼ٠ٌفٙج دٕٖجٟجس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز فٟ ٘يث ثٌّؾجي.

ٕجًوش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دٌػج٠ز "ثٌّؤصٌّ ثٌؼجٌّٟ ثألٚي ٌٌٍلجدز ػٍٝ ثٌغيثء ثٌقالي" ٚثٌيٞ ٔظّضٗ ٕجًوش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دٌػج٠ز "ثٌّؤصٌّ ثٌؼجٌّٟ ثألٚي ٌٌٍلجدز ػٍٝ ثٌغيثء ثٌقالي" ٚثٌيٞ ٔظّضٗ   ••

َ دّو٠ٕز َ دّو٠ٕز 20122012فذٌث٠ٌ فذٌث٠ٌ   1515--١1212ز ثٌْؼٛه٠ز فٟ ثٌفضٌر ِٓ ١ز ثٌْؼٛه٠ز فٟ ثٌفضٌر ِٓ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍغيثء ٚثٌوٚثء دجٌٍّّىز ثٌؼٌدث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍغيثء ٚثٌوٚثء دجٌٍّّىز ثٌؼٌد

ث٠ٌٌجٛ ٚثٌيٞ ؽّغ ػوه ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٚثٌّٙض١ّٓ ِٓ ثٌؾٙجس ثٌذقغ١ز ٚثٌٌلجد١ز ٚثٌٌٖػ١ز ِٓ ِنضٍف ث٠ٌٌجٛ ٚثٌيٞ ؽّغ ػوه ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٚثٌّٙض١ّٓ ِٓ ثٌؾٙجس ثٌذقغ١ز ٚثٌٌلجد١ز ٚثٌٌٖػ١ز ِٓ ِنضٍف 

هٚي ثٌؼجٌُ ٚمجٙز ثإلّال١ِز ِٕٙج دغٌٛ ثٌنٌٚػ دض١ٙٛجس ِٓ ٕأٔٙج أْ صُْٙ فٟ صؼ٠ََ فٌوز هٚي ثٌؼجٌُ ٚمجٙز ثإلّال١ِز ِٕٙج دغٌٛ ثٌنٌٚػ دض١ٙٛجس ِٓ ٕأٔٙج أْ صُْٙ فٟ صؼ٠ََ فٌوز 

  ٌٕٟٚٚ ثٌغيثء ثٌقالي ٌٟٚق ٌِثلذضٙج ٚثإلٌٕثف  ػ١ٍٙج.ٌٕٟٚٚ ثٌغيثء ثٌقالي ٌٟٚق ٌِثلذضٙج ٚثإلٌٕثف  ػ١ٍٙج.ثٌضؾجًر د١ٓ ثٌوٚي ٚصٛف١و ِضطٍذجس ثٌضؾجًر د١ٓ ثٌوٚي ٚصٛف١و ِضطٍذجس 

ؽجًٞ ١ٙجغز ِيوٌر صفجُ٘ عالع١ز ٌٍضؼجْٚ فٟ ِؾجي صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌقالي د١ٓ وً ِٓ ثٌغٌفز ؽجًٞ ١ٙجغز ِيوٌر صفجُ٘ عالع١ز ٌٍضؼجْٚ فٟ ِؾجي صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌقالي د١ٓ وً ِٓ ثٌغٌفز   ••

ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ِٚؾٍِ ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ِٚؾٍِ ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجػ١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز 

ٕظ١ُ صؾجًر ثٌقالي ٚثإلٌٕثف ػٍٝ ٌِٚثلذز ػ١ٍّز ِٕـ ٕٙجهثس ٕظ١ُ صؾجًر ثٌقالي ٚثإلٌٕثف ػٍٝ ٌِٚثلذز ػ١ٍّز ِٕـ ٕٙجهثس ٌٍغيثء ٚثٌوٚثء ٌٍضؼجْٚ فٟ ِؾجي صٌٍغيثء ٚثٌوٚثء ٌٍضؼجْٚ فٟ ِؾجي ص

ِٕضؾجس ثٌقالي ٚموِجصٗ ٚثٌضٚو٠ك ػ١ٍٙج ٚثٌّْجؿ دومٛي ثٌٍْغ ثٌّؼ١ٕز ٌٍٍّّىز دّج ٠قمك أ٘وثف ِٕضؾجس ثٌقالي ٚموِجصٗ ٚثٌضٚو٠ك ػ١ٍٙج ٚثٌّْجؿ دومٛي ثٌٍْغ ثٌّؼ١ٕز ٌٍٍّّىز دّج ٠قمك أ٘وثف 

ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ٌِثلذز ٚثمضذجً ٚٙقز ثٌضمج٠ًٌ فٛي ِوٜ ٌٕػ١ز صٍه ثٌٍْغ مجًػ ثٌٍّّىز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ٌِثلذز ٚثمضذجً ٚٙقز ثٌضمج٠ًٌ فٛي ِوٜ ٌٕػ١ز صٍه ثٌٍْغ مجًػ ثٌٍّّىز 

وًٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍغيثء ٚثٌوٚثء دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚصأو١و هًٚ وًٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍغيثء ٚثٌوٚثء دجٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚصأو١و هًٚ ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚصفؼ١ال ٌثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚصفؼ١ال ٌ

  ِؾٍِ ثٌغٌف ثٌْؼٛه٠ز فٟ ثٌض٠ٌٚؼ ٌٍّٕضؾجس ثٌقالي ٚثٌّْجّ٘ز فٟ فٌوز ثٌّضجؽٌر دٙج. ِؾٍِ ثٌغٌف ثٌْؼٛه٠ز فٟ ثٌض٠ٌٚؼ ٌٍّٕضؾجس ثٌقالي ٚثٌّْجّ٘ز فٟ فٌوز ثٌّضجؽٌر دٙج. 

  صُ ويٌه ١ٙجغز ِيوٌر صفجُ٘ ِغ ثٌغٌفز ثالّال١ِز ثٌذٌث١ٍ٠ٍز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز . صُ ويٌه ١ٙجغز ِيوٌر صفجُ٘ ِغ ثٌغٌفز ثالّال١ِز ثٌذٌث١ٍ٠ٍز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز .   ••

  ٌُ ثالّالِٟ فٛي ثٌضؼجْٚ دنٚٛٗ ثٌقالي. ٌُ ثالّالِٟ فٛي ثٌضؼجْٚ دنٚٛٗ ثٌقالي. ؽجًٞ ػًّ ِفجٚٝجس ِغ ًثدطز ثٌؼجؽجًٞ ػًّ ِفجٚٝجس ِغ ًثدطز ثٌؼج  ••

ثٌّٖجًوز فٟ ِؤصٌّ ثٌن١ٍؼ ثألٚي ٌٕٚجػز ثٌقالي ٚموِجس ٚثٌيٞ ػمو فٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش ٚثٌيٞ صٕجٚي ثٌّٖجًوز فٟ ِؤصٌّ ثٌن١ٍؼ ثألٚي ٌٕٚجػز ثٌقالي ٚموِجس ٚثٌيٞ ػمو فٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش ٚثٌيٞ صٕجٚي   ••

ثٌؾٛثٔخ ثٌٌٖػ١ز ٚثٌؼ١ٍّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثٌضؾج٠ًز فٛي ٕٙجػز ثٌقالي ٚموِجس ، ٚصُ ِٓ مالٌٗ ثٌؾٛثٔخ ثٌٌٖػ١ز ٚثٌؼ١ٍّز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثٌضؾج٠ًز فٛي ٕٙجػز ثٌقالي ٚموِجس ، ٚصُ ِٓ مالٌٗ 

ثٌقالي ٕٚجًن ف١ٗ ّؼجهر ثٌٌة١ِ ثٌيٞ لجَ دضمو٠ُ ثٌقالي ٕٚجًن ف١ٗ ّؼجهر ثٌٌة١ِ ثٌيٞ لجَ دضمو٠ُ   ثإلصٚجي ٚثالصفجق ِغ ػور ؽٙجس ػجٍِز فٟ ِؾجيثإلصٚجي ٚثالصفجق ِغ ػور ؽٙجس ػجٍِز فٟ ِؾجي

  وٍّز فٟ ثٌؾٍْز ثالفضضجف١ز ٌٍّؤصٌّ.وٍّز فٟ ثٌؾٍْز ثالفضضجف١ز ٌٍّؤصٌّ.

صُ ػمو ثؽضّجع ِغ ثٌّؾٍِ ثٌؼٌدٟ ث١ٌٕٟٚ ٌٍضىجًِ ثٌضؾجًٞ ٚثٌضذجهي ثٌغمجفٟ ٚثٌٌّوَ ثإلّالِٟ صُ ػمو ثؽضّجع ِغ ثٌّؾٍِ ثٌؼٌدٟ ث١ٌٕٟٚ ٌٍضىجًِ ثٌضؾجًٞ ٚثٌضذجهي ثٌغمجفٟ ٚثٌٌّوَ ثإلّالِٟ   ••

فٟ فٟ ثٌوٌٟٚ ث١ٌٕٟٚ إلٙوثً ٕٙجهر ثألغي٠ز ثٌقالي دّمجٟؼز ٕٖٔج ٚثٌي٠ٓ ٠ّغٍْٛ أوذٌ ل١ِٛز ٍِّْز ثٌوٌٟٚ ث١ٌٕٟٚ إلٙوثً ٕٙجهر ثألغي٠ز ثٌقالي دّمجٟؼز ٕٖٔج ٚثٌي٠ٓ ٠ّغٍْٛ أوذٌ ل١ِٛز ٍِّْز 

ث١ٌٚٓ ٚوجْ ِٓ أُ٘ ِقجًٚ ثالؽضّجع ثالصفجق ػٍٝ صؼ٠ََ صؾجًر ثٌقالي ٚص٠ْٛمٗ د١ٓ ث١ٌٚٓ ٚهٚي ث١ٌٚٓ ٚوجْ ِٓ أُ٘ ِقجًٚ ثالؽضّجع ثالصفجق ػٍٝ صؼ٠ََ صؾجًر ثٌقالي ٚص٠ْٛمٗ د١ٓ ث١ٌٚٓ ٚهٚي 

ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚثصفجق ِذوةٟ ػٍٝ صٛل١غ ثصفجل١ز ٕجٍِز، ٚلو صُ إػوثه ثصفجل١ز دنٚٛٗ ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٚثصفجق ِذوةٟ ػٍٝ صٛل١غ ثصفجل١ز ٕجٍِز، ٚلو صُ إػوثه ثصفجل١ز دنٚٛٗ 

  ثٌضؼجْٚ فٟ ِؾجي ثٌقالي ١ّضُ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٙج فٟ ثٌم٠ٌخ.ثٌضؼجْٚ فٟ ِؾجي ثٌقالي ١ّضُ ثٌضٛل١غ ػ١ٍٙج فٟ ثٌم٠ٌخ.

َ ٌذقظ أٚؽٗ ثٌضؼجْٚ ٚصُ َ ٌذقظ أٚؽٗ ثٌضؼجْٚ ٚصُ   20112011ِج٠ٛ ِج٠ٛ   2929ؾجًر ثٌؼٌد١ز ثٌذٌث١ٍ٠ٍز دضج٠ًل ؾجًر ثٌؼٌد١ز ثٌذٌث١ٍ٠ٍز دضج٠ًل صُ ػمو ثؽضّجع ِغ غٌفز ثٌضصُ ػمو ثؽضّجع ِغ غٌفز ثٌض  ••

  صٛل١غ ِقٌٞ ثالؽضّجع ِٓ وال ثٌطٌف١ٓ ٚأُ٘ ثٌّٛث١ٝغ ثٌضٟ صطٌق ٌٙج ثالؽضّجع :صٛل١غ ِقٌٞ ثالؽضّجع ِٓ وال ثٌطٌف١ٓ ٚأُ٘ ثٌّٛث١ٝغ ثٌضٟ صطٌق ٌٙج ثالؽضّجع :

   .صُ ثالصفجق ػٍٝ صذجهي ثٌّؼٍِٛجس فٛي ثٌفؼج١ٌجس ثٌضٟ ٠ٕظّٙج ثٌطٌفجْ ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثٌّٖجًوز ف١ٙج. صُ ثالصفجق ػٍٝ صذجهي ثٌّؼٍِٛجس فٛي ثٌفؼج١ٌجس ثٌضٟ ٠ٕظّٙج ثٌطٌفجْ ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثٌّٖجًوز ف١ٙج  

  صؼ٠ََ ٠ٍٚجهر ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ د١ٓ ثٌذٌث٠ًٍ ٚثٌوٚي ثإلّال١ِز ٚثٌض٠ٌٚؼ ٍٝ صؼ٠ََ ٠ٍٚجهر ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ د١ٓ ثٌذٌث٠ًٍ ٚثٌوٚي ثإلّال١ِز ٚثٌض٠ٌٚؼ صُ ثالصفجق ػٍٝ ثٌؼًّ ػصُ ثالصفجق ػٍٝ ثٌؼًّ ػ ٍٝ

  ٌؾيح ثّضغّجًثس ِٓ ثٌذٌث٠ًٍ ٌٍوٚي ثإلّال١ِز. ٌؾيح ثّضغّجًثس ِٓ ثٌذٌث٠ًٍ ٌٍوٚي ثإلّال١ِز. 
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  ( ًصُ ثالصفجق ػٍٝ ١ٙجغز دٌٚصٛوٛي صؼجْٚ فٟ ِؾجي ثٌقالي ٠ّْـ دئّضنوثَ ٕؼج( ًصُ ثالصفجق ػٍٝ ١ٙجغز دٌٚصٛوٛي صؼجْٚ فٟ ِؾجي ثٌقالي ٠ّْـ دئّضنوثَ ٕؼجLLooggoo))  

  صفجق ػ١ٍٙج ف١ّج دؼو. صفجق ػ١ٍٙج ف١ّج دؼو. ثٌغٌفز ثالّال١ِز ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌقالي ٚفك إؽٌثءثس صف١ٍ١ٚز ٠ضُ ثالثٌغٌفز ثالّال١ِز ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌقالي ٚفك إؽٌثءثس صف١ٍ١ٚز ٠ضُ ثال  

ٚفٟ إٟجً مطز أِجٔز ثٌٖتْٛ ثاللضٚجه٠ز ٚ دنٚٛٗ إ٠ؾجه آ١ٌز الٔضظجَ ثٌومً ثٌٚجفٟ ثٌٕجٕب ػٓ ٚفٟ إٟجً مطز أِجٔز ثٌٖتْٛ ثاللضٚجه٠ز ٚ دنٚٛٗ إ٠ؾجه آ١ٌز الٔضظجَ ثٌومً ثٌٚجفٟ ثٌٕجٕب ػٓ   ••

صؾجًر ثٌقالي صُ إػوثه )ِْٛهر أ١ٌٚز( ٌٌّٖٚع صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌقالي فٟ ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ وٕٖجٟ صؾجًر ثٌقالي صُ إػوثه )ِْٛهر أ١ٌٚز( ٌٌّٖٚع صؾجًر ٕٚٙجػز ثٌقالي فٟ ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ وٕٖجٟ 

ثً ٘جِجً ٌٍومً، ؽجًٞ فج١ٌجً ثٌضٛثًٙ ثً ٘جِجً ٌٍومً، ؽجًٞ فج١ٌجً ثٌضٛثًٙ ثّضغّجً ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ِؾجي ثٌقالي ِٚضٛلغ أْ ٠ىْٛ ِٚوًثّضغّجً ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ِؾجي ثٌقالي ِٚضٛلغ أْ ٠ىْٛ ِٚوً

  ِغ ثٌؾٙز ثٌّمضٌفز ٌٌٍّٖٚع الّضىّجي ثٌوًثّجس ٠ٚضٛلغ ثإلٔضٙجء ِٕٙج فٟ ثٌؼجَ ثٌّمذً.ِغ ثٌؾٙز ثٌّمضٌفز ٌٌٍّٖٚع الّضىّجي ثٌوًثّجس ٠ٚضٛلغ ثإلٔضٙجء ِٕٙج فٟ ثٌؼجَ ثٌّمذً.

  صُ ثٌذوء فٟ ثإلؽٌثءثس ث١ٌٌّّز ٌضْؾ١ً ٕؼجً ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ثٌنجٗ دجٌقالي.صُ ثٌذوء فٟ ثإلؽٌثءثس ث١ٌٌّّز ٌضْؾ١ً ٕؼجً ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ثٌنجٗ دجٌقالي.  ••

ٚ صؾجًر ثٌطؼجَ ثٌقالي ٚ صؾجًر ثٌطؼجَ ثٌقالي   صُ إػوثه ٟٚذجػز وض١خ مجٗ دّٛٝٛع إٌٕثف ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ػٍٝ ٕٙجػزصُ إػوثه ٟٚذجػز وض١خ مجٗ دّٛٝٛع إٌٕثف ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ػٍٝ ٕٙجػز  ••

  ِٕٚٙؾ١ز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ٘يث ثٌّٛٝٛع.  ِٕٚٙؾ١ز ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فٟ ٘يث ثٌّٛٝٛع.  

  صُ صؾ١َٙ ؽَء ِٓ ثٌّجهر ثٌنجٙز دجٌىض١ذجس ثٌض٠ٌٚؾ١ز ٌٌّٖٚع . صُ صؾ١َٙ ؽَء ِٓ ثٌّجهر ثٌنجٙز دجٌىض١ذجس ثٌض٠ٌٚؾ١ز ٌٌّٖٚع .   ••

  أٖٔطز أمـٌٜ : أٖٔطز أمـٌٜ : 

  : :   ثٌذٕه ثإلّالِٟ ثٌىذ١ٌثٌذٕه ثإلّالِٟ ثٌىذ١ٌ

ػّجً ػّجً فٟ إٟجً صٕف١ي ثٌنطز ثٌؼ٠ٌٖز ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ٚثٌنجٗ دئٖٔجء دٕه أفٟ إٟجً صٕف١ي ثٌنطز ثٌؼ٠ٌٖز ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ٚثٌنجٗ دئٖٔجء دٕه أ

ثٌوٌٟٚ ٚدّذجهًر ِٓ ّؼجهر ث١ٌٖل ٙجٌـ وجًِ ًة١ِ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فمو صُ صٛل١غ ثصفجل١ز ثصقجه ٌٕوجس ثٌوٌٟٚ ٚدّذجهًر ِٓ ّؼجهر ث١ٌٖل ٙجٌـ وجًِ ًة١ِ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فمو صُ صٛل١غ ثصفجل١ز ثصقجه ٌٕوجس 

ثٌّْج١ّ٘ٓ ثٌّؤ١ّْٓ فٟ ثٌذٕه ثإلّالِٟ ثٌىذ١ٌ ِغ وً ِٓ هٌٚز لطٌ ٚصّغٍٙج ٍٚثًر ثاللضٚجه ٚثٌّج١ٌز ثٌّْج١ّ٘ٓ ثٌّؤ١ّْٓ فٟ ثٌذٕه ثإلّالِٟ ثٌىذ١ٌ ِغ وً ِٓ هٌٚز لطٌ ٚصّغٍٙج ٍٚثًر ثاللضٚجه ٚثٌّج١ٌز 

  ِٚؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز.ِٚؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز.

  إف١جء ثٌم١ُ ثألمالل١ز : إف١جء ثٌم١ُ ثألمالل١ز :   ••

ثإلٔضٙجء دقّوهللا ِٓ ص١ُّٚ ػوه ِٓ ثٌّٕج٘ؼ ثٌّضىجٍِز ٌٍم١ُ ثألمالل١ز ٌٍّٙٓ ٚثٌقٌف ٚلو صُ دقّو هللا إوّجي ثإلٔضٙجء دقّوهللا ِٓ ص١ُّٚ ػوه ِٓ ثٌّٕج٘ؼ ثٌّضىجٍِز ٌٍم١ُ ثألمالل١ز ٌٍّٙٓ ٚثٌقٌف ٚلو صُ دقّو هللا إوّجي   صُصُ

  ثٌّٙٓ ثٌضج١ٌز : ثٌّٙٓ ثٌضج١ٌز : 

oo  .ٓثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّؼ١ٍّٓ.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّؼ١ٍّ  

oo  .ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌألٟذجء.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌألٟذجء  

oo  .ٓثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّْٛل١ٓ.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّْٛل١  

oo  .ٓثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّقج١ِٓ.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّقج١ِ  

oo  .ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز إلهثًر ثألػّجي.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز إلهثًر ثألػّجي  

oo  ٌّ١ٕٙز ٌٍّقجّذْٛ.١ٕٙز ٌٍّقجّذْٛ.ثٌم١ُ ثٌّثٌم١ُ ث  

oo  .ّْٛثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّٕٙوّْٛ.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٍّٕٙو  

oo  .ٌٌٍّّْٛٝ ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز ٌٌٍّّْٝٛ.ثٌم١ُ ث١ٌّٕٙز  

( فةٟ ثألػّةجي ثٌضؾج٠ًةز  Value Chain ص١ّٕز إٝجفز ل١ّز ٌٍّٕضؾجس ٚصط٠ٌٛ أٍّٛح ٍٍّْز ثٌم١ّةز )

  : ٌٍّٕضؾجس ثًٌَثػ١ز ٚثألِٓ ثٌغيثةٟ فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ 

  ًز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ صطٌأ فجؽز ِجّز ٌٍم١ّز ثٌّٞجفز، ٌٚمو صُ ثٌضأو١و ػٍٝ أل١ّ٘ز ثألِٓ ثٌغيثةٟ ٌوٚي ِٕظّٔظٌث

ًٌٌٞٚر ديي ؽٙٛه ٚإصنجى إهًثوجً ٌٍٚضؾجًر ٚثٌٕٚجػز أُّ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٍٝ ٌإئٝجفز ثًٌَثػز أ١ّ٘ز ىٌه د

ٌٍوٚي ثألػٞجء،  ( ٌٍّٕضؾجس ثٌّق١ٍز Value Addition فجؽز ِجّز إلٝجفز ل١ّز )ِذجهًثس فٟ ٘يث ثٌّؾجي، فٕٙجن 

ٍقز ٌضط٠ٌٛ ًٌٚٝٚر  ( فٟ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٌٍّٕضؾجس ثًٌَثػ١ز ٚصقم١ك  Value Chain أٍّٛح ٍٍّْز ثٌم١ّز )ُِ
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صّضٍىٗ ِٓ  ثٌغيثةٟ ٌوٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، ٚف١ظ صْضط١غ ثٌوٚي ثإلّال١ِز أْ صٍؼخ هًٚثً ًة١ْ١جً ٌّج  ثألِٓ 

ٚصٛثٝغ ثٌنذٌر ثٌف١ٕز، ال  ٚدْذخ ٔم٘ إِىجٔجس لطجع ثٌٕٚجػجس ثٌضق١ٍ٠ٛز  إٔضجػ ِقٍٟ ٚف١ٌ، غ١ٌ أٔٗ ٌٚألّف

ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز إصنجى ِذجهًثس فٟ ٔمً  ٠قمك ثإلٔضجػ ثٌّقٍٟ ثٌّْجّ٘ز ثٌٌّؽٛر فٟ ثٌومً ثٌمِٟٛ. ٌٙيث ٠ّىٓ 

ثٌضٟ صقضجػ إ١ٌٙج،  لً ّٔٛثثألػٞجء ثٌٕج١ِز إٌٝ صٍه ثأل ثٌنذٌثس ثٌف١ٕز ٚثٌّؼٌفز ثٌضم١ٕز، ٚموِجس ثٌض٠ًّٛ ِٓ ثٌوٚي 

ٌٚضقم١ك ٘يٖ ثٌغج٠ز الدو ِٓ إػوثه هًثّز ٌضم١١ُ ثإلفض١جؽجس ثٌُى١ٍز ٌٍوٚي ثألػٞجء ِٓ ف١ظ ثألِٓ ثٌغيثةٟ ٚثٌٛلٛف 

ُّذً ّٚٚجةً .   ػٍٝ و١ف١ز صٍذ١ز صٍه ثإلفض١جؽجس ٚػذٌ أ٠ز 

 ِ ثٌؾٙجس ثٌّٙضّز دغ١ز صٕظ١ُ ًٕٚز ػًّ دجإلٝجفز إٌٝ ِج صموَ صمَٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دئؽٌثء إصٚجالس ِغ ػوه ٓ

فٛي "صق١ًٍ ٍٍّْز ثٌم١ّز ". ٚفٟ ٘يث ث١ٌْجق أفجه ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز ػٓ أٔٗ ّٛف ٠ذٍغ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز 

 فٛي ِضٝ ٠ّىٓ إهًثػ ٘يٖ ثًٌٕٛز ّٝٓ ِٛثٍٔز ٘يٖ ثألٖٔطز ٌٍذٕه.

 ( صُ صأ١ِّ ِٕضوٜ ص١ّٕز ثألػّجي ثًٌَثػ١زABDFْفٟ دجوْضج )،  ٔض١ؾز إلفوٜ ص١ٙٛجس صٍه ثًٌٕٛز، ٠ٚٙوف

ثٌّٕضوٜ إٌٝ صٛف١ٌ أ١ًٝز ِٕجّذز ٌىجفز ثٌؾٙجس ثٌّؼ١ٕز دأٌِ ص١ّٕز ثٌمطجع ثًٌَثػٟ، ػٍٝ ثٌّْض٠ٛجس ثٌّضٕج١٘ز 

ثٌٚغٌ ٚثٌٚغ١ٌر ٚثٌىذ١ٌر، وّج ٠ٙوف إٌٝ صمو٠ُ موِجس ثٌقٞجٔز ٌٍّٖج٠ًغ ثٌضؾ٠ٌذ١ز ػٍٝ ثٌّْض٠ٛجس ثٌُو١ٔج، ِٓ 

ٔٙؼ ٍٍّْز ثٌم١ّز ثٌٙؾ١ٓ، ٚٔؾـ ثٌّٕضوٜ فٟ ػمو ثٌوًٚص١ٓ ثألٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ٌٗ فٟ ِو٠ٕضٟ الً٘ٛ  مالي إّضنوثَ

. ِٚٓ ثٌّؤًِ أْ ٠ضُ إٖٔجء ِٕضو٠جس ِّجعٍز فٟ هٚي إّال١ِز أمٌٜ. ٠ٚضُ ثٌْؼٟ فٟ ٘يث ث١ٌْجق ٚوٌثصٖٟ دذجوْضجْ

دّؾجي ثٌٕٚجػجس ثًٌَثػ١ز، ٌٚمو ّؼش ثٌغٌفز ٌٍضؼجْٚ ِغ ثٌّؤّْجس ثألوجه١ّ٠ز ٚثٌٌٖوجس ِضؼوهر ثٌؾ١ْٕز ثٌّؼ١ٕز 

ٌض١ّٛغ هثةٌر ثٌضؼجْٚ ِغ ؽٙجس ِّجعٍز فٟ ثٌوٚي ثألػٞجء غ١ٌ أْ ػجةك ثٌض٠ًّٛ ِج ٠َثي ٠قٛي هْٚ صأ١ِّ ٘يث 

 ثٌّٕضوٜ فٟ ثٌوٚي ثألػٞجء ثألمٌٜ. 

 أٙقجح ثٌؼًّ  مالي ثإلؽضّجع ثٌنجِِ ػٌٖ ٌّؾٍِ ثإلهثًر ٌٍغٌفز ثٌيٞ ُػمو فٟ ثّطٕذٛي ػٌٛ ًة١ِ ثصقجه

ثٌْٛهثٟٔ ًغذضُٙ فٟ إّضٞجفز ًٕٚز ثٌؼًّ فٛي ثألػّجي ثًٌَثػ١ز ٚثألِٓ ثٌغيثةٟ. ٚصؾٌٞ ثألِجٔز ثٌؼجِز إصٚجالصٙج 

 ِغ ثالصقجه ثٌْٛهثٟٔ دنٚٛٗ إلجِز ًٕٚز ثٌؼًّ.

 (: SSGATE)ز دٛثدز ثٌؾٕٛح ثٌؾٕٛح ثٌؼج١ٌّز ٌضذجهي ثٌنذٌثس فٛي ثٌضىٌٛٔٛٛؽ١ج ثٌضؼجْٚ ِغ ِٕظّ

 ص١ّٛغ أٖٔطضٙج ٌضضؾجٍٚ ٔطجق هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ إٌٝ ف١ظ صُم١ُ ِؾضّؼجس إّال١ِز وذ١ٌر  صؼًّ  دغ١ز

( ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ أ١ًٝز ِجه٠ز ٚإفضٌث١ٝز صض١ـ فٌٗ SSGATEثٌغٌفز ثإلّال١ِز ػٍٝ ثٌضؼجْٚ ِغ ِٕظّز )

ٌّج١ٌز ثٌّّىٕز فٟ د١تز إِٓز، ٚصؼًّ ثٌضفجػً ٚثٌضؼجْٚ ألٙقجح ثألػّجي فٟ ثٌقٚٛي ػٍٝ ثٌنوِجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚث

 ٘يٖ ثٌّٕظّز ػٍٝ ص١ًْٙ ثٌٚفمجس ثٌضؾج٠ًز ِٓ مالي آ١ٌز ص٠ْٛم١ز صٛفٌ موِجس ِْجٔور ػٍٝ ثٌٖذىز ٚمجًؽٙج. 

  ٗٚصمَٛ دؼٌٝٙج ػٍٝ ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌٍوٚي ثألػٞجء صضٍمٝ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌِٖٚػجس ِٓ ثٌمطجع ثٌنج

 قٚٛي ػٍٝ ثٌض٠ًّٛ أٚ ثٌٌٖوجء ثٌّقض١ٍّٓ.( دغ١ز ثSSGATEٌٌّٕظّز ثٌـ)

  َصُ صؾ١ٙ(ثٌّٛلغ ثإلٌىضٌٟٚٔ ٌّٕظّز ثٌـSSGATEٌٍّْٖج٠ًغ ٌضٍمٟ أ٠ز ٌِٖٚػجس ِٓ ثٌغٌف ثألػٞجء وّج أ ) 

ٚدٕجء ثٌّٖج٠ًغ فٟ ِٛلؼٙج ثإلٌىضٌٟٚٔ. ػٌٛ ٌضمو٠ُ موِجس ثٌضو٠ًخ ٌٚجٌـ ثألػٞجء فٛي و١ف١ز ثٌّٕظّز ِْضؼور 

 ِٕظّز دٛثدز ثٌؾٕٛح ثٌؾٕٛح ثٌؼج١ٌّز ٌضذجهي ز ثإلّال١ِز لجَ ٚفو ِٓ ػٍٝ ِذجهًر ِٓ ثٌغٌف
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 ( ثٌنذٌثس فٛي ثٌضىٌٛٔٛٛؽ١جSSGATE)  د٠َجًر إٌٝ ِو٠ٕز ؽور دجٌْؼٛه٠ز ٚػمو ٌمجء صٖجًٚٞ ِغ ِؾّٛػز ثٌذٕه

ذٕه ثإلّالِٟ ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز. ٚلو أّفٌ ثإلؽضّجع ػٓ ثإلصفجق فٛي ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؾجالس ثٌّّىٕز ٌٍضؼجْٚ د١ٓ ثٌ

ِٕظّز دٛثدز ثٌؾٕٛح ثٌؾٕٛح ثٌؼج١ٌّز ٌضذجهي ثٌنذٌثس فٛي ٌٍض١ّٕز ٚثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز ٚ

 فٟ ِؾجي ثٌضؼجْٚ ثاللضٚجهٞ ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء فٟ ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ.  (SSGATEثٌضىٌٛٔٛٛؽ١ج )

 جس ثٌو١ٌٚز: ّٕظّثٌثٌضؼجْٚ ِغ 

 ٌغٌفز ثإلّال١ِز ِْجػ١ٙج إلّضىٖجف ِؾجالس ؽو٠ور ٌٍضؼجْٚ ِغ ثٌّٕظّجس ثٌو١ٌٚز ِغً: صٛثًٙ ث 

 ( ٕٙوٚق د٠ٌ١َ ؽ٠ٌ٠ٌٛٚ ثٌضجدغ ٌٍذٌٔجِؼ ثإلّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقورPGTF) 

 ثٌٛفور ثٌنجٙز دضؼجْٚ ثٌؾٕٛح ثٌؾٕٛح ٌٍذٌٔجِؼ ثإلّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقور (SUSSC-UNDP .) 

 ثٌّٕظّز ثٌو١ٌٚز ٌألغي( ٠ز ٚثًٌَثػزFAO.) 

 ( ٌٟٚثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌوIFC .) 

  دجٌذق٠ٌٓ  ثٌٕٚجػ١ز ثألُِ ثٌّضقور ٌٍض١ّٕز ّٕظّزٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٌص٠ٌٚؼ ثالّضغّجً ِىضخ(UNIDO-ITPO) . 

  صٕظ١ُ ز فٟ ثٌّْجّ٘فٟ  أػالٖ دضمو٠ُ صؼجْٚ فٕٟ صّغًثٌو١ٌٚز ثٌّيوًٛر ٔض١ؾز ٌٙيث ثٌضؼجْٚ لجِش ثٌّٕظّجس

 . ًٚٓ ػًّ ٚدٌثِؼ صو٠ًذ١ز، ِٓ مالي ًػج٠ز ِٖجًوز ثٌّضوًد١ٓ ٚثٌنذٌثء

 

 : ١ّٕز ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز ثٌقؾُ ف١ّج د١ٓ ثٌوٚي ثألػٞجء ٚفٟ ِٕطمز آ١ّج ثٌّٛطٝص

  ػور ِذجهًثس ٚصْؼٝ إٌٝ صٕف١ي٘جثٌغٌفز ثإلّال١ِز  شلوِفٟ ِؾجي ص١ّٕز ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز. 

 ثٌغٌفز ثإلّةال١ِز ضؼجْٚ ص( ِةغ ث١ٌٙتةز ثٌضٌو١ةز ٌض١ّٕةز ثٌّؤّْةجس ثٌٚةغ١ٌر ٚثٌّضّٛةطزKOSGEB فةٟ إلجِةز دةٌثِؼ )

صو٠ًذ١ز ٌٚجٌـ ثٌّؤّْجس ثألػٞجء فٟ ؽ٠ًّٛٙجس آ١ّج ثٌّٛطٝ. ِٚغ ىٌه فمو ًهس دؼٜ صٍةه ثٌغةٌف دأٔٙةج ٚٔظةٌثً 

 ىٌه ثٌذٌٔجِؼ. ٌّج صٛثؽٙٗ ِٓ ٙؼٛدجس ِج١ٌز ال صْضط١غ ثٌّْجّ٘ز فٟ صٕف١ي 

  ٗوّج صمَٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز فٛي ٘يث ثٌنٚٛٗ دئؽٌثء إصٚجالس ِغ ثٌّؤّْز ثإلّال١ِز ٌض١ّٕز ثٌمطجع ثٌنج

ثٌضجدؼز ٌّؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز، ٚثٌضٟ ٌٙج ٕٙوٚق مجٗ ٌض١ّٕز ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز فٟ 

ثٌغٌفز دّْجٔور فٟ صقو٠و ث١ٌٙتجس ٚثٌّٕظّجس ثٌضٟ ٟ٘ ػٍٝ ؽ٠ًّٛٙجس ١ّ٢ج ثٌّٛطٝ. ٌٚضقم١ك ٘يٖ ثٌغج٠ز ػٌٝش 

إّضؼوثه ٌٍؼًّ وٌٖوجء إّضٌثص١ؾ١١ٓ ِغ ثٌّؤّْز ثإلّال١ِز ٌض١ّٕز ثٌمطجع ثٌنجٗ ٌضٛف١ٌ ثٌٌلجدز ٚصقم١ك ثإلّضفجهر 

ثٌمٜٚٛ. فٟ ٘يث ث١ٌْجق أؽٌس ثٌغٌفز إصٚجالصٙج ِغ ثٌغٌف ثألػٞجء فٟ ثٌّغٌح ٚثألًهْ ٌِٚٚ ٍٟٚذش ِٓ 

ػٞجء فٟ ٘يٖ ثٌوٚي صمو٠ُ أّّجء ١٘تجس ِٕجّذز صْضٛفٟ ثٌّؼج١٠ٌ ثٌّطٍٛدز ٌٍّؤّْز ثإلّال١ِز ٠ّٚىٕٙج إلجِز ثأل

 ٌٕثوز ِغ ثٌّؤّْز فٟ ٘يث ثٌّؾجي، ِٚج ٍثٌش فٟ إٔضظجً إّضؾجدضٙج.

 : ( IFC ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ )ثٌضؼجْٚ ِغ 
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 ًح ثٌّٕظّجس ٚث١ٌٙتجس ثٌو١ٌٚز ِغً ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ دغ١ز ثإلّضفجهر ِٓ مذٌثس ٚصؾج

( IFC  ٟصْؼٝ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؾجًر ٚثٌٕٚجػز ٚثًٌَثػز إٌٝ ثإلّضفجهر ِٓ مذٌثس ٚصؾجًح ٘يٖ ثٌّؤّْز ف .)

 ١ز ثٌّؤّْجس ثٌنجٙز.ِىجفقز ثٌفمٌ ٚصق١ْٓ ِْض٠ٛجس ثٌّؼ١ٖز ِٓ مالي فٖو ِٛثًه أمٌٜ ٌٍض٠ًّٛ ٌٚجٌـ صّٕ

 ( ٌٟٚ٠قظٝ لطجع ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز دئ٘ضّجَ ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌو IFC  إى ،)

صضٌٛٝ ثٌّؤّْز صقم١ك أفو أ٘وثفٙج ٚثٌّضؼٍك دئ٠ؾجه ثٌفٌٗ ٌّٓ ُ٘ فٟ إٔو ثٌقجؽز ٌٙج، ٚىٌه ِٓ مالي ِْجٔور 

 ٘يث ثٌمطجع.

 ثٌّقضًّ أْ صضؼجْٚ ث ِٓ( ٌٌٟٚغٌفز ثإلّال١ِز ِغ ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ثٌضجدؼز ٌٍذٕه ثٌو IFC  فٟ ِؾجي ص١ّٕز )

لطجع ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز ، مجٙز ٚأْ لطجع ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز ٠ؼضذٌ ػٌٕٚثً أّج١ّجً 

جس دوًٚ ًة١ْٟ فٟ صٛف١ٌ فٟ ثٌض١ّٕز ثإللضٚجه٠ز ٚثإلؽضّجػ١ز ٌإللضٚجهثس ثٌٕجٕتز. ف١ظ صٞطٍغ ٘يٖ ثٌّؤّْ

فٌٗ ثٌؼًّ، ٚثٌومً ٌٌٍٖثةـ ىثس ثٌومً ثٌّقوٚه، إى أٔٙج صُٕؼٔ ثٌّٕٛ ثاللضٚجهٞ، ٚثإلّضمٌثً ثإلؽضّجػٟ، ٚصُْٙ 

فٟ ص١ّٕز لطجع مجٗ ٠ٖٔ. ٚلو أػوس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز مطز إّضٌثص١ؾ١ز ٌض١ّٕز ٘يث ثٌمطجع ثٌق١ٛٞ ٚدجٌضجٌٟ صضطٍغ 

غٌّ ٚدٕجء ِغ  ُِ ثٌّؤّْز ثٌّج١ٌز ثٌو١ٌٚز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ فٟ صقم١ك أوذٌ لوً ِّىٓ ِٓ أ٘وثف ثٌنطز إٌٝ صؼجْٚ 

 ثإلّضٌثص١ؾ١ز. 

    زّؤّْز ثٌو١ٌٚثٌٌمو لجِش ( IFC  ُدّْجٔور لطجع ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز فٟ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌذٍوثْ، ف١ظ ص )

ُّْضٙوفز ِٓ أ ق١ظثٌضٌو١َ ػٍٝ ثٌّٕضؾجس ثٌّق١ٍز د ؼ١ٓ. صُٚذـ ثٌٍْؼز ثٌ ُّ  ١َِ ثٌّٕضؾجس ثٌّٕٚؼز فٟ ثٌذٍو ثٌ

 

 مطز ػًّ ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ ٌٍضؼجْٚ ِغ ؽ٠ًّٛٙجس آ١ّج ثٌّٛطٝ: 

  .وؾَء ِٓ مطز ثٌؼًّ ٌٚجٌـ ؽ٠ًّٛٙجس آ١ّج ثٌّٛطٝ أؽٌس ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ثصٚجالس ِغ دؼٜ غٌفٙج ثألػٞجء

١ز ٚصط٠ٌٛ ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز ٚصٕف١يثً فٛي ٘يث ثٌنٚٛٗ ٚفٟ ١ّجق صٕف١ي ثٌنطز ثإلّضٌثص١ؾ١ز ٌضّٕ

( ٌٍؾٕز ثٌّضجدؼز ٌٍؾٕز ثٌى١ِْٛه صُنط٠ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌضٕظ١ُ دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌّور 28ٌض١ٙٛجس إؽضّجع ثٌوًٚر ثٌـ)

١ِٛ٠ٓ ٌٚجٌـ ص١ّٕز لطجع ثٌّؤّْجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز فٟ ؽ٠ًّٛٙجس آ١ّج ثٌّٛطٝ ٚىٌه دجٌضؼجْٚ ِغ ث١ٌٙتز 

 (. KOSGEBٌو١ز ٌض١ّٕز ثٌّؤّجس ثٌٚغ١ٌر ٚثٌّضّٛطز )ثٌض

  ْغ١ٌ أٔٗ ًٚغُ وً ثٌؾٙٛه ثٌّذيٌٚز دّج ف١ٙج ثٌٕظٌ فٟ إِىج١ٔز صغط١ز صىج١ٌف ّفٌ ثٌّٖجًو١ٓ فٟ ثًٌٕٛز إال أ

 ثإلّضؾجدز دٖأْ ثٌّٖجًوز ٚثٌّضجدؼز ِٓ ؽجٔذُٙ غ١ٌ ِٖؾؼز.

 ٌّٛطٝ دٖىً فؼجي ال دؼو ِٓ ثٌّٖجًوز ثٌٕٖطز ٚثٌّْجّ٘ز ٌٚىٟ ٠ضْٕٝ صٕف١ي مطز ثٌؼًّ ٌٚجٌـ ؽ٠ًّٛٙجس آ١ّج ث

 ِٓ ؽجٔخ ثٌؾٙجس ثٌّْضٙوفز ٌٍٕٖجٟ فٟ صٍه ثٌذٍوثْ ٚثٌضٟ ٟ٘ دجًٌٌٞٚر ثٌّْضف١ور ِٕٗ. 

 

 :ثٌضٛػ١ز ٚثٌضؼ٠ٌف دجٌفٛثةو ثٌضٟ صٛفٌ٘ج ثالصفجل١جس ثٌّنضٍفز ٌّٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ

 ات لصالح القطاع الخاص بهدف التعريف والتوضيح بالفوائد والمزايا كما تعتزم الغرفة اإلسالمية إقامة ندوة/ندو

التي تتيحها االتفاقيات المختلفة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي غايتها تعزيز التجارة اإلسالمية البينية. وفي هذا 

همة في هذه المبادرة السياق تدعو الغرفة اإلسالمية كافة المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي على المسا

مالي ثإلؽضّجع ثٌنجِِ ػٌٖ ٌّؾٍِ ثإلهثًر ٌٍغٌفز ثٌيٞ ُػمو فٟ ثّطٕذٛي ػٌٛ ًة١ِ ثصقجه أٙقجح ثٌؼًّ 
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ثٌْٛهثٟٔ ًغذضُٙ فٟ إّضٞجفز ًٕٚز ثٌؼًّ فٛي ثألػّجي ثًٌَثػ١ز ٚثألِٓ ثٌغيثةٟ. ٚصؾٌٞ ثألِجٔز ثٌؼجِز 

 . ثٌؼًّ إصٚجالصٙج ِغ ثالصقجه ثٌْٛهثٟٔ دنٚٛٗ إلجِز ًٕٚز

 ( فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ: Entrepreneurshipص١ّٕز عمجفز صط٠ٌٛ ثٌّٖج٠ًغ )

  ٠ؼضذٌ إٖٔجء ثٌّٖج٠ًغ ٚثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ِٓ ثٌؾٛثٔخ ثٌٙجِز ٌٍّٕٛ ثاللضٚجهٞ ٚثٌؼّٛه ثٌفمٌٞ ٌٍؼ١ٍّز ثٌض٠ّٕٛز

ألفٌثه ٚثٌّؾضّؼجس. ٌمو أعذضش ثٌوًثّجس ٚؽٛه فٟ أ٠ز هٌٚز ، ٠ٚؼضذٌ ِٓ أُ٘ ثألهٚثس ٌضط٠ٌٛ ثٌٌفج١٘ز ثاللضٚجه٠ز ٌ

ػاللجس إ٠ؾجد١ز د١ٓ ثٌّٖج٠ًغ ٚثٌّٕٛ ثإلؽّجٌٟ ٌإللضٚجهثس. ٠ٚقظٝ صؼ٠ََ عمجفز ثٌّٖج٠ًغ فٟ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ 

ثإلّالِٟ دأ٠ٌٛٚز فٟ ١ّجّز دٕجء ثٌموًثس ٌٍغٌفز ثإلّال١ِز ٚثٌضٟ صٙوف إٌٝ صٛف١ٌ فٌٗ ثٌضٌثد٠ ثٌٖذىٟ دغ١ز 

 ٌٚػجس ؽو٠ور ٚص١ّٛغ ثٌمجةّز. إٖٔجء ِٖ

 ثلضٚجه٠جس ثٌوٚي دٖىً ِذجٌٕأٚ غ١ٌ ِذجٌٕ إٌٝ ص١ّٕز ؤهٞ صمَٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دضٕف١ي ِذجهًثس ٚأٖٔطز ص

( ٌٍؾٕز ثٌى١ِْٛه ثٌيٞ ٠وػٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز 28( ثٌٚجهً ػٓ إؽضّجع ثٌوًٚر ثٌـ)78ثألػٞجء، ٚٚفمجً ٌٍمٌثً ًلُ )

(، ٚفؼج١ٌجس ثٌٌٖثوز B2Bصؼ٠ََ دٕجء ثٌموًثس، ٚثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ ثٌُقٌ ػذٌ ثإلٔضٌٔش ) إٌٝ ٠ٍجهر دٌثِؾٙج ٌٚجٌـ

 دٕجء ػ١ٍٗ هأدش ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ػٍٝ صٕف١ي ثٌفؼج١ٌجس ىثس ثٌٍٚز.  د١ٓ ثٌمطجػ١ٓ ثٌؼجَ ٚثٌنجٗ،

 ( ٟٖدجٌضؼجْٚ ِغ ِؤّْز صو٠ًذ١ز ِق١ٍز فٟ وٌثصOHSOLِصمَٛ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دضٕظ١ُ دٌٔج ) ص١ّٕز ؼ فٛي

. دجإلٝجفز إٌٝ صؼجٚٔٙج ِغ (Entrepreneurial Developmentصط٠ٌٛ ثٌّٖج٠ًغ )ثألهث٠ًز إلٖٔجء ّٚٙجًثس ثٌ

 .صط٠ٌٛ ثٌموًثس ثٌضؾج٠ًز يثٌّؤّْز ثٌّيوًٛر فٟ صٕظ١ُ ِؤصٌّ هٌٟٚ فٛ

ألػّجي ٠ْضٙوف ٘يث ثٌذٌٔجِؼ ٕذجح ًؽجي ثألػّجي ٠ٌٚوَ ػٍٝ و١ف١ز صؼ٠ََ ثٌضٛظ١ف ثٌيثصٟ ٚص٠١ٖٕ ث (1

 ٚثٌّٖج٠ًغ دضٛؽ١ٙٙج ٌٚجٌـ ثٌّٕٛ ثاللضٚجهٞ.  

ذضىٌر ٌُٟٚق ماللز  (2 ُِ ٠ٙوف إٌٝ صط٠ٌٛ ًٚؿ ثٌضغ١١ٌ ٚثٌٍّىجس ثٌم١جه٠ز ٚصٖؾ١غ ثٌٖذجح ػٍٝ إ٠ؾجه ّٚجةً 

ٌٍقٚٛي ػٍٝ فٍٛي ٌٍّٖىالس ثٌؼو٠ور ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌؼو٠و ِٓ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ، ٚأْ ٠قمك فٟ 

 ثٌّٕٖٛه دىٌْ ثٌوًٚر ث٠ٌٌٌٖر ٌٍفمٌ إٌٝ هًٚر م١ٌر ٌإلٍه٘جً. ثٌٕٙج٠ز ثٌضغ١١ٌ 

  ،ًُِقوه ٠ٕجّخ أٚٝجع هٚي ِٓ ثألػٞجء ثأللً ّٔٛث ٠ضُ فج١ٌجً إػوثه دٌٔجِؼ صف١ٍٟٚ ٚثٌفىٌر ٟ٘ صط٠ٌٛ ِٕٙؼ 

 دق١ظ ٠ضُ صٕف١يٖ دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌغٌف ثألػٞجء فٟ صٍه ثٌوٚي ِٚٓ مالي ًػج٠ز دٕٛن ِٚؤّْجس ِج١ٌز. 

 س ثٌغٌفز ثإلّال١ِز دٌٔجِؾجً صو٠ًذ١جً فٛي ص١ّٕز ٠ًجهر ثألػّجي ٌٚجٌـ هٚي ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ فٟ وّج ػمو

َ دجٌضؼجْٚ ِغ ٕٙوٚق د٠ٌ١َ 2013ِجًُ  20-18ثٌٖجًلز دوٌٚز ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور مالي ثٌفضٌر ِٓ 

ر ٕٚٙجػز ثٌٖجًلز. لو أصجؿ ٘يث ( ٚغٌفز صؾجPGTFًؽ٠ٌ٠ٌٛٚ ثٌضجدغ ٌٍذٌٔجِؼ ثإلّٔجةٟ ٌألُِ ثٌّضقور )

ثٌذٌٔجِؼ ثٌضو٠ًذٟ ثٌفٌٙز ٌٍّضوًد١ٓ فٟ ٕقي ِٙجًثصُٙ ٚصط٠ٌٛ لوًثصُٙ ١٘ٚب ثأل١ًٝز ثٌّٕجّذز ٌُٙ ٌضؼ٠ََ 

ف١ٍٚضُٙ ثٌّؼٌف١ز ٚو١ف١ز صأ١ِّ ِٖج٠ًغ ٚص١ّٛغ ِٖج٠ًؼُٙ ثٌمجةّز وٟ ٠ضّىٕٛث ِٓ ثإلّٙجَ فٟ دٕجء 

 ٌضجٌٟ ِىجفقز ثٌفمٌ. ٚف١ّج ٠ٍٟ أُ٘ ثٌض١ٙٛجس ثٌٚجهًر ػٓ ثٌذٌٔجِؼ: ِؾضّؼجصُٙ ٠ُْٚٙ فٟ ص١ّٕز ثٌموًثس ٚدج

o  مناشدة الغرف التجارية بالعمل على إنشاء مراكز حضانة تشمل تقديم خدمات مراحل ما قبل الحضانة والحضانة وما

 بعد الحضانة، كي تعين المشاريع الجديدة.

o يبية لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات وتيسير تنظيم منتديات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة، وبرامج تدر

 التواصل بين المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية. 

o  تأسيس شبكة ألصحاب األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل موقع للتفاعل الحي عبر شبكة اإلنترنت

(Blogوهذا من شأنه أن يتيح فرص واسعة للتواصل وتبادل الخبرا ) ت عبر مختلف الثقافات. ويمكن إستخدام هذه

   الوسيلة كمنبر لدعوة أصحاب المشاريع لتبادل المعارف ليس فقط فقط حول األعمال بل واألفكار والرساميل. 

  ِغ ثألمي دؼ١ٓ ثإلػضذجً أْ ثٌفتجس ىثس ثٌومً ثٌّقوٚه ٚثٌّضؤٟ فٟ فجؽز ٌٍضؼ١ٍُ ٚثٌضو٠ًخ ٚثٌضأ١ً٘ فٛي و١ف١ز

٠غ، ٌٙيث لجِش ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌٍغٌفز دجٌضؼجْٚ ِغ ِٕظّز ٟٛػ١ز غ١ٌ فى١ِٛز فٟ دجوْضجْ صُوػٝ إلجِز ثٌّٖجً

( دضٕظ١ُ ًٕٚز ػًّ ِوصٙج ٠ِٛجْ إّضفجه ِٕٙج إٔنجٗ ِٓ ثٌطذمجس Kashf Foundationِؤّْز وٖف )
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ُّؼظُ ثٌّٖجًو١ٓ فٟ ثٌضؼٌف ػٍٝ و١ف١ز إهثًر ثألػّجي ٚصُ صو٠ًذُٙ ػٍٝ و١ف١ز  ثٌُو١ٔج. ٚوجٔش ثٌٌّر ثألٌٚٝ ٌ

غٍٟ إلّضغّجً ِٛثًهُ٘ ثٌّقوٚهر فٟ إلجِز ِٖج٠ًغ ِضٕج١٘ز ثٌٚغٌ. ٚلو أووس  ُّ ص١ٌٕو ثإلهمجً ٚثٌى١ف١ز ثٌ

ثًٌٕٛز ػٍٝ ِذجها ثألمالق فٟ إٔؾجٍ ثٌّؼجِالس ثٌضؾج٠ًز ًٚوَس ػٍٝ ثإلّضفجهر ِٓ ثٌّٛثه ثٌنجَ ثٌّضٛفٌر 

ٌ ُِ دقز ػٍٝ ِوثً ثٌؼجَ. ٠ٚؤًِ أْ صضأصٝ فٟ ثٌّْضمذً ثٌم٠ٌخ دضىٍفز ١ٍ٘ور ٚثإلّضفجهر ِٕٙج فٟ ِٖج٠ًغ 

 ثٌفٌٙز فٟ ثٌضٛػ١ز دّفَٙٛ إّضٙوثف ثٌطذمجس ثٌُو١ٔج فٟ ثٌوٚي ثألػٞجء ثألمٌٜ. 

 ألِجٔز ثٌؼجِز ثٌّؤّْجس ٚثٌغٌف ثألػٞجء إدوثء ثٌٌغذز فٟ صٕظ١ُ ِغً ٘يٖ ثًٌٛٓ فٟ غٌفُٙ ٌٚجٌـ ثوػٛ ص

 ٖ. ثٌٌٖثةـ ٚثٌطذمجس ثٌّٕٖٛ ػٕٙج أػال

 : دٌٔجِؼ أوجه١ّ٠ز ثٌغٌف ثٌضؾج٠ًز
  إوً ِٓ ِغ ضؼجْٚ جٌثٌغٌفز ثإلّال١ِز دلجِش( صقجه ثٌغٌف ثٌضٌو١زTOBB ٚثٌّؤّْز ثإلّال١ِز ثٌو١ٌٚز ،)

صٕظ١ُ دٌٔجِؼ أوجه١ّ٠ز ثٌغٌف فٟ (، IDB( ػٞٛ ِؾّٛػز ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز )ITFCٌض٠ًّٛ ثٌضؾجًر )

صمو٠ُ موِجس صو٠ًخ ٌإلهث١٠ًٓ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌغٌف ٠ٚٙوف ثٌذٌٔجِؼ ِٟ، ثإلّال ٌضؼجْٚثٌضؾج٠ًز ٌّٕظّز ث

ُّذً ّٚٚجةً صذٕٟ  ، ٚثٌضٟ (SOPs)إؽٌثءثس ثٌضٖغ١ً ثٌّؼ١ج٠ًز أفوط ثألّج١ٌخ ثإلهث٠ًز ِغً ثألػٞجء فٛي 

ٌوٚي ِٓ ٕأٔٙج أْ صُؼٍَ هًٚ ثٌغٌف فٟ ثإلٝطالع دٛثؽذٙج ثٌنجٗ دجٌّْجّ٘ز فٟ ص١ّٕز ثٌضؾجًر ف١ّج د١ٓ ث

إلجِز ؽًْٛ ٌٍضٛثًٙ د١ٓ أٙقجح ثألػّجي فٟ ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ ٚٔظٌثةُٙ فٟ ثٌوٚي غ١ٌ ثإلّال١ِز2  ثألػٞجء.

، ٚػموس ثٌوًٚر َ فٟ أٔمٌر دجٌؾ٠ًّٛٙز ثٌضٌو١ز١ٔٛ٠2011ٛ  24-20ِٓ ثٌذٌٔجِؼ فٟ  ثٌوًٚر ثألٌٚٝٚصُ ػمو 

 .َ فٟ أٔمٌر دجٌؾ٠ًّٛٙز ثٌضٌو١ز2013أوضٛدٌ  12-9ثٌغج١ٔز فٟ 

 : ًٕٚز ػًّ ِغ ثٌّٕضوٜ ثاللضٚجهٞ ثإلّالِٟ ثٌؼجٌّٟ فٛي ثٌض٠ْٛك ِٓ مالي ٕذىز ثإلٔضٌٔش

  ِٕظّز غ١ٌ ًدق١ز ِمٌ٘ج وٛثالٌّذًٛ دّج٠َ١ٌج ٚصضٌٛٝ ثٌّٕضوٜ ثاللضٚجهٞ ثإلّالِٟ ثٌؼجٌّٟ صؼضذٌ ِؤّْز

ثٌّنضٍفز ٌٍّؤّْز ٚثٌضٟ ٚصو٠ٌ ثٌذٌثِؼ ٚثٌّذجهًثس ٍّٕضوٜ ثاللضٚجهٞ ثإلّالِٟ ثٌؼجٌّٟ ثٌضٕظ١ُ ثٌْٕٛٞ ٌ

صٙوف إٌٝ صؼ٠ََ ثٌٌٖثوز ف١ّج د١ٓ ثٌٖؼٛح ثإلّال١ِز ٚغ١ٌ ِٓ ثٌٖؼٛح فٟ ِنضٍف أًؽجء ثٌؼجٌُ ٚصٙوف 

ثٌّؤّْز إٌٝ ِؼجٌؾز ثٌّٖىالس ثٌؼج١ٌّز ِٓ مالي ِٕظًٛ ثألػّجي ثٌضؾج٠ًز ٚأْ صم١ُ ؽًْٛ ٙوثلز ِٓ مالي 

ٟ ، ٚصَِغ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٌٍضؼجْٚ ِغ ِؤّْز ثٌّٕضوٜ فٟ ثألػّجي ف١ّج د١ٓ ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ ٚغ١ٌ ثإلّالِ

ٚىٌه فٟ ِو٠ٕز وٌثصٖٟ ثٌذجوْضج١ٔز فٟ ثٌٕٚف  ثٌض٠ْٛك ِٓ مالي ٕذىز ثإلٔضٌٔشصٕظ١ُ ًٕٚز ػًّ فٛي 

َ. ّٚٛف صْجػو ثًٌٕٛز أٙقجح ثٌّٖج٠ًغ فٟ صقم١ك فًٞٛ 2014َ أٚ ثألٚي ِٓ ػجَ 2013ثٌغجٟٔ ِٓ ػجَ 

ز ٠ٍٚجهر ِوٜ لوًثصُٙ ثٌض٠ْٛم١ز ِٓ مالي ِنضٍف ثإلّضٌثص١ؾ١جس ثٌنجٙز دجٌض٠ْٛك ػذٌ ػٍٝ ثٌٖذىز ثٌؼٕىذٛص١

 ثٌٖذىز. 

 ص١ّٕز ثٌضؾجًر ثٌذ١ٕ١ز ثإلّال١ِز ٚثٌضؾجًر ثإلٌىض١ٌٔٚز: 

  صْضٌّ ثٌغٌفز ثإلّال١ِز ٚثًٌَثػز فٟ صٕظ١ُ ثألٖٔطز ثٌضٟ صُْٙ فٟ ٠ٍجهر ٚص١ّٕز ثٌضؾجًر ثٌذ١ٕ١ز ثإلّال١ِز

ثٌمطجع ثٌنجٗ ث٠ٌْٕٛز ِٕٚضو٠جس ١ّوثس ثألػّجي، ٚثٌّؤصٌّثس ثإلّضغّج٠ًز ٚىٌه دجٌضؼجْٚ ِغ ِغً ٍِضم١جس 

ثٌّٕظّجس ثألمٌٜ ِغً ثٌذٕه ثإلّالِٟ ٌٍض١ّٕز ِٕٚظّجس ثألُِ ثٌّضقور. ٚصقمك ٘يٖ ثألٖٔطز همالً ِضٛثٝؼجً ، 

ػً ٚثٌضذجفظ فٛي فٌٗ ثٌضؼجْٚ غ١ٌ أٔٙج أعذضش ؽوٚث٘ج ِٓ ف١ظ وٛٔٙج ِٕذٌثً ٘جِجً ٌّؾضّؼجس ثألػّجي ٌٍضفج

 ثٌغٕجةٟ ِٚضؼوه ثألٌٟثف. 

 إلػالَ ٚثٌّؼٍِٛجس : ث

 ٚثألٖٔطز ثٌّٛجةً ٚثٌّٕضؾجس 

 ثٌّؾٍز ثال١ٌىض١ٌٔٚز 

 ٌِٟٔٚٛلغ ثٌغٌفز ثإل١ٌىض 

 ٌٖٔر ثٌغٌفز 
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 ثألمذجً ثٌٚقف١ز 

 ثٌٍمجءثس ثٌض١ٍف١ٔٛ٠َز 

  ثٌّؤّْز ث٠ٌٌّٚز ٌٍَوجر 

 ثٌّؾٍز ثال١ٌىض١ٌٔٚزأٚال : 

 ٌّؾٍز فٝ صقم١ك أ٘وثف ثٌغٌفز ، ٠ٍٚجهر ثٌضؼ٠ٌف دجٌغٌفز ٖٚٔجٟجصٙج ٚأػٞجةٙج،ف١ظ صٌٚػ صْجُ٘ ث

 ثٌّؾٍز ٌٕٖجٟجس ثٌغٌفز ٚثٌغٌف ثألػٞجء .

  ثٌّؾٍز صٍمٟ ثٌٞٛء دىً ػوه ػٍٝ ٚثفور ِٓ ثٌوٚي ثإلّال١ِز ٚأُ٘ ٚثٌغٌٚثس ٚثٌّٛثًه  ٚثٌفٌٗ ثٌّضجفز

 دٙج. 

 ز ٌٍوٚي ثألػٞجء فٝ ثٌّٕظّز، ٚثٌْفجًثس ًٚؽجي ثألػّجي ، ٚأُ٘ صًٌّ ثٌّؾٍز إٌٝ إصقجهثس ثٌغٌف ثٌضؾج٠ً

 ث١ٌٙتجس ثٌّؼ١ٕز .

  ٚٔظٌثً ألْ ثإلٔضٌٔش أٙذـ ث١ٌٍّٛز ثألٌٚٝ ٚثألوغٌ فؼج١ٌز فٟ ثٌضٛثًٙ ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ ثٌّؾضّؼٟ ، ٚؽؤج

ِٓ ٌٕٙ ١ْٔجْ/  أْ ثٌّؾٍز ثإلٌىض١ٌٔٚز ّضىْٛ أوغٌ فؼج١ٌز ٚػ١ٍّجً ِٓ ثٌّؾٍز ثٌّطذٛػز ، ٌيث ثػضذجًثً 

، ّضٚوً ثألِجٔز ثٌؼجِز ٌإلػالَ ٚثٌّؼٍِٛجس ِؾٍضٙج ثإلٌىض١ٌٔٚز دٚفز ه٠ًٚز وً ٌٕٙ ٚىٌه  2013أد٠ًٌ 

  www.chambermag.com ػٍٝ ِٛلغ ثٌّؾٍز ٚ٘ٛ

 (:www.iccionline.netثٌّٛلغ ثإل١ٌىضٌٟٚٔ ٌٍغٌفز )عج١ٔج : 

   ًٚصّٞٓ ِؼٍِٛجس ػٓ ثٌغٌفز، ٚأ٘وثفٙج ، ًّٚجٌضٙج، 2009صُ إٔطٍك ِٛلغ ثٌغٌفز ثٌٌة١ْٟ ثٌؾو٠و فٝ آ٠ج ،

ٚمططضٙج، ِٚؼٍِٛجس ػٓ ثٌغٌف ثألػٞجء ، ِٚؼٍِٛجس ػجِز ػٓ ثٌوٚي ثألػٞجء ؽغٌثف١جً ٟٚذٛغٌثف١جً ، 

 ٌفٌٗ ثإلّضغّج٠ًز ف١ٙج دٖىً ػجَ  . ٚصج٠ًن١جً، ٚثٌّٕجك ثإلّضغّجًٞ ٚث

  َ١ٍِْٛ  2أٞ صؾجٍٚ  2085950دٍغ  2012ًٚٙ ِض٠ّٛ ػوه ثٌَثة٠ٌٓ ٟذمجً ٌإلفٚجة١جس ثٌؼج١ٌّز مالي ػج

 .ٍثةٌ

  ٍَثةٌ.  290122ٍثه ػوه ثٌَثة٠ٌٓ إٌٝ  2013ِٚغ دوث٠ز ػج 

  ٌٝهٌٚز. 138ػوه ثٌوٚي ثٌضٟ صومً ػٍٝ ثٌّٛلغ ٠ًٚ ث 

  ٌغجس )ثٌؼٌد١ز/ثالٔؾ٠َ١ٍز /ثٌف١ٌْٔز( ٠ُٚٞ لجػور د١جٔجس وجٍِز ػٓ ثٌغٌف ثألػٞجء ثٌّٛلغ ِضٛثفٌ دغالط

  ٚثٌوٚي.

 . صٛؽو ِؼٍِٛجس ػٓ ؽ١ّغ ٌِٖٚػجس ثٌغٌفز ٖٚٔجٟجصٙج ، ٠ٚضُ صقو٠غٙج أٚالً دأٚي 

 . صغط١ز ٕجٍِز دجًٌٚٛ ٚثٌف١و٠ٛ ألُ٘ أفوثط ِٚؤصٌّثس ثٌغٌفز ٌٚمجءثس ل١جهثس ثٌغٌفز  

  ٓصضٛثفٌ دٗ ؽ١ّغ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ ٠قضجػ إ١ٌٙج ِٓ لٛث١ٔٓ ثإلّضغّجً ٚثٌّٕجك ثإلّضغّجًٞ ًثد٠ ٌٍّْضغ٠ٌّ

 دجٌوٚي ثإلّال١ِز . ِٚؼٍِٛجس وجف١ز ػٓ ثٌوٚي .

   ِٓ ٌ٠ٛؽو ِْجفز إػال١ٔز دجٌّٛلغ ِضجفز ٚفمجً ٌنطز ص٠ْٛم١ز ٕجٍِز ٌّٕضؾجس ثألِجٔز ٚصٖغً ث٢ْ دأوغ

  إػالْ .

 ٌٖٔر ثٌغٌفز 

  ٔ ٚصٚةوً دجٌٍغةز ثٌؼٌد١ةز ٚثإلٔؾ٠َ١ٍةز  2008ٌٖر إمذج٠ًز أّذٛػ١ز ٌٍغٌفز ِٕي ٌٕٙ صٍّٛ صُ إّضقوثط . َ

ٚؽجًٞ ث٢ْ صقو٠ظ ثٌّٛلغ ثٌنجٗ دٙج ٌضٚوً أٚي ػوه ِةٓ ٕةىٍٙج ثٌؾو٠ةو إػضذةجًثً ِةٓ ٕةٌٙ ١ْٔةجْ/ أد٠ٌةً 

 .2013ٌؼجَ 

http://www.chambermag.com/
http://www.iccionline.net/


 ثٌغٌفز ثإلّال١ِز

 

 

 

12/14 

   ًّأمذةجً ثٌؼةجٌُ  –ثٌّٕظّةز  أمذةجً غةٌف إصقةجهثس هٚي -أمذةجً ثٌغٌفةز   –صضّٞٓ ثٌٕٖةٌر أدةٛثح عجدضةز صٖة

 أمذجً ثٌؼجٌُ ثلضٚجه٠ز.  –ثإلّالِٝ ثاللضٚجه٠ز 

  ٠ةةةضُ إًّةةةجي ثٌٕٖةةةٌر إٌةةةٝ إصقةةةجهثس ثٌغٌفةةةز ثٌضؾج٠ًةةةز دةةةوٚي ثٌّٕظّةةةز ٚدؼةةةٜ ثٌٖةةةٌوجس ًٚؽةةةجي ثألػّةةةجي

 ٚثٌّؤّْجس ثإللضٚجه٠ز ثٌىذٌٜ ٚث١ٌٙتجس ثٌّؼ١ٕز . 

  . ًٞٚ٠ضُ صغ١١ٌ ثٌض١ُّٚ دٖىً ه 

 ثألمذجً ثٌٚقف١ز 

 ٙوثً ثألمذجً ٚثٌذ١جٔجس ثٌٚقف١ز ثٌّنضٍفز ٚثٌضٛثًٙ ِغ ثٌؾٌثةو ثٌّطذٛػز ٚثإل١ٌىض١ٌٔٚز .إ    

 ثٌٍمجءثس ثٌض١ٍف١ٔٛ٠َز  

 ثٌضؼ٠ٌف دجٌغٌفز ٚأ٘وثفٙج ِٓ مالي ثٌظًٙٛ ثإلػالِٟ ثٌّىغف ٌم١جهثس ثٌغٌفز .    

 ثٌّؤّْز ث٠ٌٌّٚز ٌٍَوجر 

 ثٌّؤّْز ث٠ٌٌّٚز ٌٍَوجر (.صفؼ١ً ثٌّٕٛىػ ثٌٌّٚٞ ١ٌٍٙتز ثٌؼج١ٌّز ٌٍَوجر ) 

 ٚأُ٘ ثٌّقجًٚ ثٌضٟ ٔؼًّ دٙج فٟ ثٌّؤّْز ث٠ٌٌّٚز ٌٍَوجر 

 ثٌغج١ًِٓ ( –ثٌضىجفً  –ثٌضٖغ١ً  –ثٌض١ّٕز ) ثٌضو٠ًخ  -ثٌضؼ١ٍُ   –) ثٌٚقز 

 أٚال ثٌٚقز :

 ً ِقجفظضٗ دجٌَوجر ٔمجَٚ ثٌٌّٛ ٔٙضُ دّقجًدز ثٌٌّٛ دٙوف  صق١ْٓ ثٌقجٌز ثٌٚق١ز ألفٌثه ثٌّؾضّغ ثٌٌّٜٚ فٝ و

ٌِٖٚع صؾ١َٙ ٚصط٠ٌٛ ٚفور ثٌٌػج٠ز ثٌٌّوَر دمُْ ٟخ ثٌقجالس ثٌقٌؽز دّْضٖفٝ و١ٍز ٟخ ؽجِؼز دٕٟ ٠ّٛف  (1

 .دأُّ ثٌّؤّْز ث٠ٌٌّٚز ٌٍَوجر

 .ٌِٖٚع ِىجفقز ثٌؼّٟ ٚػًّ ػور لٛثفً ٌٍؼو٠و ِٓ ثٌّقجفظجس ثألٕو فمٌثً دجٌضؼجْٚ ِغ ِؤّْز ثًٌٕٛ ِغٌدٟ  (2

 ػ١ٍّجس ؽٌثف١ز ٚػالػ ثٌضنٚٚجس ثألمٌٜ ٚصٛف١ٌ ثٌؼالػ ثٌّطٍٛح ٌُٙ . ػالػ ٌِٝٝ ثٌؼ١ْٛ ، إؽٌثء (3

 ٌِٖٚع ٌٕثء ّٙجِجس ٌٌّٟٝ ثٌمٍخ دجٌضؼجْٚ ِغ ٚفور ثٌمٍخ دّْضٖفٟ ثٌمٌٚ ثٌؼ١ٕٟ . (4

ثٌٚقز ثِجٔٗ صفؼ١ً ٚإّضٌّثً ثٌضؼجْٚ ِغ ِْضٖفٝ ؽّؼ١ز ًثدؼز ثٌؼو٠ٚز ِْٚضٖفٟ ثٌّغٌدٟ  ٌِٖٚع (5

 ي صق٠ًٛ فجالس صقضجػ إٌٝ صومً ٟذٝ فٝ ؽ١ّغ ثٌضنٚٚجس .ثاللضٚجهٞ ٌٍؼ١ْٛ ٚىٌه ِٓ مال

 عج١ٔجً ثٌضؼ١ٍُ :

ِٓ ٍوجصٕج ..ػٍّٕج أٚالهٔج ثٌضؼ١ٍُ ٚثإلّضغّجً ف١ٗ ّالؿ ٔىجفـ دٗ ثٌؾًٙ ٚٔمَٛ ديٌه ِٓ مالي ػور ٖٔجٟجس ِٖٚج٠ًغ 

 صضذٕج٘ج ثٌّؤّْز ٌوػُ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌٕٙٛٛ دٗ ٚصٛف١ٌ د١تز ِالةّز ٌٍطٍذز .

و١ًّز صًّٖ ثٌٖٕطز + ثٌّْضٍَِجس ثٌوًث١ّز  فٟ ؽ١ّغ ِقجفظجس ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌؼٌد١ز ّة٠ٕٛجً ص٠ٍٛغ ٠ٕٕ ِ  (1

 ٌٌٍّفٍض١ٓ ثألدضوثة١ز ٚثإلػوثه٠ز .

 هفغ ٌِٚٚفجس ثٌّوًّز ٌٍطالح غ١ٌ ثٌمجه٠ًٓ فٝ ػوه ِٓ ثٌّقجفظجس .  (2
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ث١ٌضة١ُ دجٌضؼةجْٚ ِةغ ثٌؼو٠ةو ِةٓ صٛف١ٌ ثٌَٜ ثٌّوًّٝ ٚ ِالدِ ٠ًج١ٝز ٌالٟفجي ث١ٌضجِٟ ٠ّٕٛجً فٟ إفضفج١ٌجس ٠َٛ   (3

  ثٌؾّؼ١جس ثٌن٠ٌ١ز .

صُ صٛل١غ دٌٚصٛوٛي صؼجْٚ ِغ ؽجِؼز ػ١ٓ ِّٕ ٌْوثه  ثٌٌّٚٚفجس ثٌوًث١ّز ٌطالح و١ٍز ثٌضؾجًر غ١ٌ ثٌمةجه٠ًٓ   (4

 ٚويٌه صُ ّوثه ًَّٛ ثإللجِز دجٌّو٠ٕز ثٌؾجِؼ١ز ٌؼوه وذ١ٌ ِٓ ثٌطجٌذجس  .

 عجٌغج ثٌض١ّٕز :

ثٌضّٕةٛٞ ٌٍّؤّْةز ، ف١ةظ صؼّةً ثٌّؤّْةز ػٍةٝ صةٛف١ٌ فٌٙةز ػّةً أٚ إٖٔةجء  ِٖةٌٚػجس ٔؼًّ ػٍٝ صقم١ك ثٌٙوف 

ٙغ١ٌر ٌٍفمٌثء ٚثٌّْجو١ٓ ٚىٌه ٌالٔضمجي دُٙ ِٓ ٟذمةز ِْةضقمٟ ثٌَوةجر ثٌةٝ ٟذمةز ثٌّةَو١ٓ ٔؼّةً فةٝ ؽ١ّةغ ثٌذةٌثِؼ 

 ثٌض٠ّٕٛز .

 ثٌضو٠ًخ : (1

ضؼةجْٚ ِةغ ؽّؼ١ةز ثألّةٌ ثٌّٕضؾةز عةُ ص٠ّٛةً ٕةٌثء ٌِٖٚع ثٌضو٠ًخ ٚثٌضأ١ً٘ ػٍٝ أػّجي ثٌق١جوةز ٚصةٛف١ٌ ثٌّجو١ٕةز دجٌ 

 ِجو١ٕجس ثٌق١جوز ٌُٙ فضٝ ٠ْضط١ؼٛث ثالٔضجػ ٚصٛف١ٌ همً عجدش ٌُٙ ٚالٌُّ٘.

 ثٌضٖغ١ً :  (2

٠ٙوف إٌٟ  صقم١ةك ِذةوأ ثٌضىجفةً ثإلؽضّةجػٟ ٌٚضٕف١ةي دةٌثِؼ ص٠ّٕٛةز صةؤهٞ إٌةٟ ثإلًصفةجع دجٌّْةضٛٞ ثإللضٚةجهٞ ٌألفةٌثه 

ألٖٔةةطز ثٌض٠ّٕٛةةز فةةٝ ثٌّٕةةجٟك ثألوغةةٌ إفض١جؽةةجً ٚمٚٛٙةةجً ثٌّٕةةجٟك ثٌؼٖةةٛثة١ز دٙةةوف ٚثألّةةٌ ٚثٌٖةةذجح  ٚ ثٌةةٝ هػةةُ ث

صق١ْٓ ثٌقجٌز ثإللضٚجه٠ز ٚثإلؽضّجػ١ز ٌْجوٕٝ ٘يٖ ثٌّٕجٟك ػٓ ٠ٌٟك صٛف١ٌ ثٌض٠ًّٛ ثٌالٍَ ٌضٕف١ي ٌِٖٚػجس ٙةغ١ٌر 

١الس ثٌةي٠ٓ ال ٠ؼٍّةْٛ أٚ صض١ـ فةٌٗ ػّةً ٌٍٖةذجح ٚثألّةٌ ىثس ثٌّْةضٜٛ ثإللضٚةجهٜ ثٌّضؤٝ،ثٌٖةذجح ٚثٌْة١وثس ثٌّؼة

ثٌي٠ٓ ٠ؼٍّْٛ دأؽًٛ ِضو١ٔز ٠ٌٚغذْٛ فٝ همةٛي ّةٛق ثٌؼّةً ثٌقةٌ ، ثٌفمةٌثء ثٌّّٖٙةْٛ ثٌةي٠ٓ ٠ةؤهْٚ أػّةجي ِضو١ٔةز 

ثألؽةةٌ، أٙةةقجح ثٌّٖةةٌٚػجس ِضٕج١٘ةةز ثٌٚةةغٌ ثٌةةي٠ٓ ٠ٌغذةةْٛ فةةٝ صّٛةة١غ أٖٔةةطضُٙ، ىٜٚ ثإلفض١جؽةةجس ثٌنجٙةةز ثٌٍةةي٠ٓ 

 ٔضجػ.ٌو٠ُٙ ثٌٌغذز ٚثٌموًر ػٍٝ ثٌؼًّ ٚثإل

 ثٌضىجفً : (3

  فٍّز ثٌضىجفً ثإلؽضّجػٟ مالي ًٌِٕٙٞجْ ثٌى٠ٌُ ، ٘يث ثٌٌّٖٚع ٠غطٟ أّةُٙ : ) ثٌفمةٌثء ٚثٌّْةجو١ٓ ٚثٌّؤٌفةز

 لٍٛدُٙ ( ، ٚ ٠ًٚ ثٌٝ ًدغ ١ٍِْٛ ِقضجػ ٠ّٕٛج . 

 .ٓثػجٔز ثٌّٕىٛد١ 

 ثٌفم١ةةٌر دةةجٌمٌٜ صطةة٠ٌٛ ثٌذ١ٕةةز ثالّجّةة١ز ) صٛٙةة١ً ١ِةةجٖ ثٌٖةةٌح ثٌٕم١ةةز ٚ صٌو١ةةخ ٌِفةةجٛ ٙةةقٝ دّٕةةجٍي ثألّةة ٌ

 صٌو١خ أّمف ٌٍّٕجٍي(. -صٌو١خ أػّور إٔجًر ٚص١ًٙٛ ثٌىٌٙدجء ٌّٕجٍي  -ٚثٌٕؾٛع 

 ثٌغج١ًِٓ : (4

صفؼ١ً ُّٙ ثٌغج١ًِٓ أفو ثٌّٚجًف ثٌغّج١ٔز ٌٍَوجر ٚىٌه ِٓ مالي ّوثه ه٠ْٛ ثٌغةج١ًِٓ ِةٓ ثألِٙةجس ثٌْةؾ١ٕجس دٚةفز 

 مجٙز ٚىٌه  فٟ ِقجفظجس ٌِٚ .
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 ّجي دوٚي ِٕظّز ثٌّؤصٌّثإلّالِٟ : إصقجه أٙقجح ثألػأٖٔطز 

ثٌؼًّ ػٍٝ صقم١ك أ٘وثف ثٌنطز ثٌؼ٠ٌٖز ٌٍغٌفز مطةز وةً صةجؽٌ دجٌةوٚي ثإلّةال١ِز ِةٓ مةالي أوذةٌ دًٛصةجي فةٟ هٚي 

 ِٕظّز ثٌضؼجْٚ ثإلّالِٟ :

 َِث٠ج ثٌذًٛصجي 

 ٚ ٠ّٕـ فٌٙةز ثٌّٖةجًوز ٌؾ١ّةغ أػٞةجء ثٌغةٌف ٚثٌّٕظّةجس ٚثألٔو٠ةز ثٌضؾج٠ًةزNGOs ّةجي ٚأٙةقجح ثألػ

 ٕٚذجح ثألػّجي دجٌوٚي ثإلّال١ِز فٟ صفؼ١ً أ٘وثف ثٌنطز ثٌؼ٠ٌٖز.

  ٟهٌٚز إّال١ِز ٠ٌَجهر ثٌضذجهي ثٌضؾجًٞ ٚثالّضغّجًٞ د١ٓ ثٌوٚي. ٠57ٖؾغ ثٌضؼجًف د١ٓ أٙقجح ثألػّجي ف 

  ٠ؼةةٌٛ ثٌفةةٌٗ ٚثٌّٖةةٌٚػجس ثٌّوًّٚةةز )ثٌّفقٛٙةةز( ِةةٓ ِىجصةةخ أػٞةةجء ثالصقةةجه ثالّضغٖةةج٠ًز دجٌةةوٚي

 ثإلّال١ِز.

 .٠ؼٌٛ فٌٗ ثٌٛوجالس ثٌضؾج٠ًز ٚدٞجةغ أػٞجء ٌٕوجس ثالصقجه ثٌّٕٚؼز فٟ ثٌوٚي ثإلّال١ِز 

 .٠ّٕـ فٌٙز ٠ٍجهر ِذ١ؼجس ثٌٌٖوجس فٟ ثٌوٚي ثإلّال١ِز إٌٝ ٌٕوجس مجًػ ثٌذٍوثْ ثإلّال١ِز 

   أُ٘ ثألٖٔطز 

  2011ِٓ ِج٠ٛ دوث٠ز هػٛر أػٞجء ثٌغٌف ٚثٌّٕظّجس ٚثٌؾّؼ١جس ثٌضؾج٠ًز ٌالّٔٞجَ ٌٍذًٛصجي دوث٠ز . َ 

  2011ّؼٍِٛجس ِٓ ّذضّذٌ ثٌثٌذوء فٟ صْؾ١ً ِؼٍِٛجس أػٞجء ثٌغٌف ٚثٌؾّؼ١جس ثٌضؾج٠ًز فٟ دٕه  . َ 

  ْٚصْؾ١ً ٚص١ٕٚف ٌِٖٚػجس ثالػٞجء ثٌّوًّٚز فةٟ دًٛصةجي ثصقةجه أٙةقجح ثألػّةجي دةوٚي ِٕظّةز ثٌضؼةج

 َ. 2011فٟ أوضٛدٌ  ثإلّالِٟ


