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يف إطاز تفعٌٝ َغاَني ايدضتٛز املػسبٞ ادتدٜد، ٚاْطذاَا َع ايتضسٜح اذتهَٛٞ، 

ايٛط١ٝٓ سايٝا ع٢ً َسادع١ ٚتفعٝال يٓتا٥ر تكِٝٝ ايربْاَر االضتعذايٞ، تعهف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ 

ٚتٓكٝح ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚايتٛدٝٗات ايرتب١ٜٛ يطًو ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ. ٚتػٌُ ٖرٙ 

 املسادع١ ادتٛاْب ايتاي١ٝ:

  املكازب١ ايبٝداغٛد١ٝ: سٝح تعٌُ دتإ َتدضض١ ع٢ً دعٌ ٖرٙ املكازب١ قاب١ً

ات اي ي زانُتٗا الضتٝعاب شتتًف ايُٓاذز ايتطبٝك١ٝ، َع تسصٝد ايتذازب ٚارترب

 املدزض١ املػسب١ٝ عرب شتتًف َطازات اإلصالح؛

  ٌَإعطا٤ األٚي١ٜٛ يف ع١ًُٝ َسادع١ املٓٗاز ملدخٌ ايكِٝ ٚبٓا٤ ايهفاٜات ٚتعصٜص ايتها

بني َغاَني املٛاد ايدزاض١ٝ، َٚٔ مث١ حتدٜد َٛاصفات املتدسدني َٔ ضًو ايتعًِٝ 

 االبتدا٥ٞ؛

 ع١ًُٝٝ ٚايتٛدٝٗات ايرتب١ٜٛ ملدتًف املٛاد ايدزاض١ٝ االعتُاد يف تٓكٝح ايرباَر ايت

ايرٟ تػٗدٖا  بطًو ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ع٢ً املطتذدات ايع١ًُٝ ٚايطفس٠ اذتكٛق١ٝ

 بالدْا َع ايتدفٝف َٔ نجاف١ املغاَني ٚتفادٟ ايتهساز غري املفٝد ؛

 املدزض١ تطبٝل تٛقٝت َدزضٞ ٜأخر بعني االعتباز اإلٜكاعات ايبٝٛيٛد١ٝ يًطفٌ يف ض ٔ

 االبتدا١ٝ٥ ؛

  اإلدَاز املغطسد أٚ ايتدزجيٞ يتهٓٛيٛدٝات اإلعالّ ٚاالتضاٍ يف تدزٜظ شتتًف املٛاد

 بايتعًِٝ االبتدا٥ٞ )اعتُاد املٛازد ايسق١ُٝ( ؛

  َٔعُإ سل نٌ تًُٝر يف سض١ َٔ ثالخ ضاعات أضبٛع١ٝ َدزت١ يف اضتعُاٍ ايص

 يطت١ بايتعًِٝ االبتدا٥ٞ.األضبٛعٞ يًػ١ األَاشٜػ١ٝ يف املطتٜٛات ا
 

 



ٜٚتُشٛز عٌُ ايٛشاز٠، يف زتاٍ تطٜٛس ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚاملٛازد ايدٜدنتٝه١ٝ، ع٢ً 

 املد٣ املتٛضط سٍٛ اجملاالت ايتاي١ٝ:

 َسادع١ ٚتٓكٝح بساَر ضًو ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ؛ 

 اَر إعداد دٌٝ ددٜد َٔ ايهتب املدزض١ٝ يطًو ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ اعتُادا ع٢ً ايرب

 ٚايتٛدٝٗات ايرتب١ٜٛ املٓكش١؛

  إعداد َٓٗاز خاظ بأقطاّ ايدَر املدزضٞ يرٟٚ االستٝادات ارتاص١؛ 

 إعداد َٓٗاز خاظ بايتعًِٝ األٚيٞ؛ 

  َٔ ٘إدسا٤ دزاض١ َعُك١ ملٓٗاز ايطًو ايجاْٟٛ اإلعدادٟ ٚايجاْٟٛ ايتأًٖٝٞ يتٓكٝش

 نٌ ايػٛا٥ب اي ي تتعازض َع َٓع١َٛ ايكِٝ املعتُد٠. 
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 : ِاملؤضطات ايتع١ًُٝٝ بٓٝاب١ ضٝدٟ قاض 

عسفت بعض املؤضطات ايتع١ًُٝٝ بإقًِٝ ضٝدٟ قاضِ تضدعات يف بٓاٜاتٗا، ٜٚسدع ذيو 

 ىل:باألضاع إ

 ايفٝغاْات اي ي عسفٗا اإلقًِٝ خالٍ ضٓتني َتتايٝتني؛ 

 .بعض اهلصات اإلزتداد١ٜ ارتفٝف١ اي ي ٜعسفٗا اإلقًِٝ َٔ سني آلخس 

أَاّ ٖرا ايٛعع تكّٛ ايٓٝاب١ مبعا١ٜٓ اذتذسات املتغسز٠ َٔ طسف دتٔ تك١ٝٓ،        

 ٚإغالم تًو اي ي تػهٌ خطسا ع٢ً ايتالَٝر ٚاملدزضني.

يٓٝاب١ بتٓطٝل َع األنادمي١ٝ خالٍ ايجالخ ضٓٛات األخري٠،  بإصالح نُا قاَت ا

 ٚتسَِٝ ٚتٛضٝع عدد َٔ املؤضطات ناآلتٞ:

 ( ٕٚأزبع ثاْٜٛات  46اإلسداثات : فسع١ٝ َٚدزضتإ مجاعٝتإ ٚإعدادٜتا )سذس٠ دزاض١ٝ

 سذس٠ دزاض١ٝ( ؛ 88تأ١ًٖٝٝ )

  : سذس٠ دزاض١ٝ( ؛ 34) سذس٠( ٚإعدادٜتإ 66َؤضط١ ابتدا١ٝ٥ ) 53ايتٛضٝعات 

  : سذسات  31سذسات بجالخ َؤضطات ابتدا١ٝ٥ ٚدٓاز بإعداد١ٜ ٚاسد٠ ) 31ايتعٜٛغات

 دزاض١ٝ( ؛

  بايجاْٟٛ  38باإلعدادٟ ٚ 7;سذس٠ دزاض١ٝ باالبتدا٥ٞ ٚ 5:6اإلصالسات : إصالح

 ايتأًٖٝٞ.

ٚخبضٛظ َدزض١ أمحد غٛقٞ ببًد١ٜ دسف املًش١، َٛعٛع ايطؤاٍ، فكد مت بٓا٤ 

ع٢ً بكع١ أزع١ٝ تعسف  6;;3ؤضط١ َٔ طسف ادتُاع١ اذتغس١ٜ دتسف املًش١ ض١ٓ امل

سذسات، اضتدعت  8ظٗست تضدعات يف دٓاح َهٕٛ َٔ  4114اْصالقات ط١ٝٓٝ. ٚيف ض١ٓ 

 يف إطاز غسان١ بني األنادمي١ٝ ٚايعُاي١. 4118إغالق٘، يٝتِ تعٜٛغ٘ ض١ٓ 



ت يف أضاضات إسد٣ اذتذسات غري أْ٘ خالٍ املٛضِ ايدزاضٞ اذتايٞ ظٗست تضدعا

سذسات. أَاّ ٖرا ايٛعع، ٚبٓا٤ ع٢ً َعا١ٜٓ دت١ٓ تك١ٝٓ، تكسز  31ايدزاض١ٝ ظٓاح آخس ٜغِ 

 إخال٤ ادتٓاح ايرٟ تٛدد ب٘ اذتذس٠ عُاْا يطال١َ ايتالَٝر ٚاملدزضني.

قطُا إىل َدزضتني زتاٚزتني  34ٚسفاظا ع٢ً ايطري ايعادٟ يًدزاض١، تكسز حتٌٜٛ 

قطُا بادتٓاح غري املتغسز باملؤضط١، دٕٚ إدسا٤ أٟ تعدٌٜ ع٢ً ايب١ٝٓ  33ب ٚاالستفاظ

ايرتب١ٜٛ ٚدٕٚ تعُٝل اإلنتعاظ، ٚذيو بإغساى  املفتػني ٚمجع١ٝ أَٗات ٚآبا٤ ٚأٚيٝا٤ أَٛز 

 تالَٝر املؤضط١ ٚاملٓتدبني ٚايطًطات احمل١ًٝ يف ايكساز.

طٝل َع األنادمي١ٝ.ايعٌُ ع٢ً بسزت١ تعٜٛض اذتذسات املتغسز٠ بتٓ ٚضٝتِ
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   "ايعسٚف ايكاض١ٝ يًُتُدزضني بايعامل ايكسٟٚ "

  فسٜل ايتذُع ايٛطين يألسساز
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تغع ايٛشاز٠ االزتكا٤ بايتعًِٝ ايكسٟٚ عُٔ أٚيٜٛاتٗا، يتٛفري ايػسٚط ايغسٚز١ٜ يغُإ 

٥ِ يألطس ايرتب١ٜٛ، ٚحتفٝصٖا ع٢ً َصٜد َٔ ايعطا٤ ٚذيو َٔ خالٍ ايتدابري اخنساط قٟٛ ٚدا

 ايتاي١ٝ :
 

  ٟٛتٛضٝع ايعسض ايرتب 

سٝح ٚصٌ خالٍ  ،عدد املؤضطات مبدتًف األضالى ايتع١ًُٝٝ ازتفاعا ًَُٛضاعسف 

( ،  نُا بًؼ يف ايعامل ايكسٟٚ %54)208 10إىل  4134-4135املٛضِ ايدزاضٞ اذتايٞ 

(، ٖرا َع َٓٗا يف ايعامل ايكسٟٚ %46سذس٠ )أيف  042 سات ايدزاض١ٝ َا ٜفٛمعدد اذتذ

َؤضط١ تع١ًُٝٝ باملا٤  5000َؤضط١ تع١ًُٝٝ ٚتصٜٚد أنجس َٔ  0111تأٌٖٝ َا ٜفٛم 

 ايضاحل يًػسب ٚايهٗسبا٤.

 

 املٛازد ايبػس١ٜ 

ًػت بسضِ ١ٜ يًُٓاطل ايكس١ٜٚ ٚايٓا١ٝ٥ يف ايتعٝٝٓات ادتدٜد٠ ٚاي ي بٛمت إٜال٤ األٚي

نُا أدست ايٛشاز٠ يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ  ،أضتاذا 0685تعٝني   2013-2012املٛضِ ايدزاضٞ 

َرتغشا ْادشا باملسانص ادت١ٜٛٗ ملٗٔ ايرتب١ٝ  6555املاع١ٝ َبازا٠ ايتشل ع٢ً إثسٖا سٛايٞ 

 ٚايتهٜٛٔ.
 

 ايطهٓٝات ايٛظٝف١ٝ 

املدزضني ايعاًَني ضه١ٝٓ يفا٥د٠  اتايربْاَر ايٛطين إلسداخ ٚسد َٛاص١ً تٓفٝر

 بايٛضط ايكسٟٚ. 

 

 



 

  إسداخ املدازع ادتُاعات١ٝ 

، سٝح اْتكًت 2012-2010عسف عدد املدازع ادتُاعات١ٝ تطٛزا ًَشٛظا خالٍ ايفرت٠ 

َدزض١ مجاعات١ٝ خالٍ املٛضِ ايدزاضٞ  66، إىل 2011-2010َدزض١ مجاعات١ٝ ض١ٓ  35َٔ 

 اذتايٞ.
 

 ١ٝ٥ايتعٜٛغات عٔ ايعٌُ باملٓاطل ايٓا 

 ٗا١ٝ٥ َع ايكطاعات املع١ٝٓ.ع١ًُٝ أدسأ٠ ٖرا ايتعٜٛض تٛدد سايٝا يف َساسًٗا ايٓ

 

 2016-2013 شتطط ايت١ُٝٓ املتٛضط املد٣

 : 2016-2013 ضٝتِ خالٍ ايطٓٛات 

  َدزض١ ابتدا١ٝ٥،  002 ، َٓٗا4135َؤضط١ تع١ًُٝٝ يف  322اضتهُاٍ أغػاٍ بٓا٤

 ١ًٝٝ ؛ثا١ْٜٛ تأٖ 022ثا١ْٜٛ اعداد١ٜ ٚ  230ٚ

  21َع إطالم طًبات ايعسٚض يبٓا٤  4135َدزض١ مجاعات١ٝ يف  20اضتهُاٍ بٓا٤ 

 َدزض١ مجاعات١ٝ أخس٣ ؛

  ؛ 4136-4138ثا١ْٜٛ إعداد١ٜ خالٍ ايفرت٠  071بسزت١ بٓا٤ 

 ثا١ْٜٛ تأ١ًٖٝٝ خالٍ ْفظ ايفرت٠ ؛ 007 بسزت١ بٓا٤ 

 َدزض١ مجاعات١ٝ خالٍ ْفظ ايفرت٠. 031 بسزت١ بٓا٤ 

 ؛ ايتهٜٛٔ َسانصٚايداخًٝات ٚ  ايتع١ًُٝٝ َٔ املؤضطات 5;318ٌٖٝ بسزت١ تأ 

  َؤضط١ تع١ًُٝٝ بايتذٗٝصات األضاض١ٝ ٚزبطٗا بػبهات املا٤  911:تصٜٚد

 ٚايهٗسبا٤ ٚايتطٗري ؛

 َؤضط١ تع١ًُٝٝ ٚ داخ١ًٝ ؛ 5;318املدزضٞ ٍ  جتدٜد األثاخ 

 ١ًٝ ؛َؤضط١ تع١ًُٝٝ ٚ داخ 61186 ب ايٛقا١ٝ٥ ايضٝا١ْ ْعاّ إزضا٤ 

  اْطالم َػسٚع تعٜٛض املفهو باعتُاد بسْاَر َتعدد ايطٓٛات ٜساعٞ ايتدزز

 سذس٠. 6111 ، سٝح ضٝتِ بسزت١ٚاألٚيٜٛات

 حتطني ٚتعصٜص خدَات ايدعِ االدتُاعٞ َع تسغٝد املٛازد املاي١ٝ املسصٛد٠ هلا ؛ 

 ايتع١ًُٝٝ يف ايتضدٟ يعٛاٖس ايعٓف املدزضٞ ٚتعاطٞ املددزات اتدعِ املؤضط 

 ؛ٚايتشسش ادتٓطٞ داخٌ املؤضط١ ٚيف ستٝطٗا



 .ٞدعِ آيٝات ايٝكع١ ايرتب١ٜٛ  ٚأدسأ٠ ايتتبع ايفسدٟ يًتًُٝر)٠( ٚايدعِ ايبٝداغٛد 

  إعداد ٚٚعع اضرتاتٝذ١ٝ مشٛي١ٝ َٚٓدزت١ يتدبري عرب املٛازد ايبػس١ٜ حتطني أدا٤

نص١ٜ تدبري ، ٚنرا تعصٜص الَساملٛازد ايبػس١ٜ َسنصٜا ٚدٜٗٛا ٚإقًُٝٝا ٚستًٝا

 ٖرٙ املٛازد ٚايعٌُ ع٢ً حتفٝص ٖا.



 دٛاب ايٛشاز٠ ع٢ً ضؤاٍ غفٗٞ سٍٛ 

 َضداق١ٝ ال٥ش١ َٛظفٞ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ "

   " ايرٜٔ ٜتًكٕٛ زٚاتبِٗ َٔ ايٛشاز٠ دٕٚ ايعٌُ يفا٥دتٗا 

 ايفسٜل االغرتانٞ 

 زتًظ ايٓٛاب
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  زد ايبػس١ٜ،  ٚاضتٓادا إىل قاعد٠ املعطٝات ارتاص١ باملٛازد عك١ًٓ تدبري املٛا يف إطاز

ايبػس١ٜ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاملضاحل املع١ٝٓ بٛشاز٠ االقتضاد ٚاملاي١ٝ، ْػست ايٛشاز٠ ع٢ً 

 َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ ال٥شتني :

  ال٥ش١ أٚىل خاص١ باملٛظفني املٛعٛعني زٖٔ إغاز٠ املؤضطات ٚاهلٝآت ٚادتُعٝات

 َٛظفا َٚٛظف١ ؛ 4:5ابع ايطٝاضٞ ٚايجكايف، ٚتتغُٔ ذات ايط

  ٌُال٥ش١ ثا١ْٝ خاص١ باألغداظ ايرٜٔ ٜتًكٕٛ زٚاتبِٗ ٚال ٜكَٕٛٛ بأٟ ع

 َٛظفا َٚٛظف١. :78داخٌ ايٛشاز٠، ٚعددِٖ 

  زغب١ َٔ ايٛشاز٠ املصٜد َٔ ايتدقٝل، دعت األغداظ ايٛازد٠ أمساؤِٖ يف ايال٥ش١ ايجا١ْٝ

ٝات ادت١ٜٛٗ ٚايٓٝابات اإلق١ًُٝٝ ايتابعني إيٝٗا أٚ مبدٜس١ٜ املٛازد إىل االتضاٍ باألنادمي

ايبػس١ٜ يًٛشاز٠، َٔ أدٌ تضشٝح ٚععٝتِٗ، ٚذيو يف غغٕٛ غٗس َٔ تازٜذ ْػس 

ايال٥ش١، ٚإال ضتهٕٛ ايٛشاز٠ َغطس٠ إىل تٛقٝف حتٜٛالت زٚاتبِٗ، ٚاختاذ اإلدسا٤ات 

 ايكا١ْْٝٛ يف سكِٗ.

 ٚعع١ٝ  ;44، مت تضشٝح 4135أبسٌٜ  ;١ٜ3 ّٜٛ ادتُع١ بعد صدٚز ايال٥ش١ ٚإىل غا

تكدّ أصشابٗا ببٝاْات ٚٚثا٥ل إىل املضاحل املع١ٝٓ تفٝد ممازضتِٗ ملٗاَِٗ ايرتب١ٜٛ 

 ٚاإلداز١ٜ بػهٌ طبٝعٞ، فُٝا ْٓتعس تط١ٜٛ باقٞ اذتاالت األخس٣. 



 دٛاب ايٛشاز٠ ع٢ً ضؤاٍ غفٗٞ سٍٛ 

   " اْتػاز األ١َٝ يف صفٛف ايٓطا٤ "

 فسٜل ايعداي١ ٚايت١ُٝٓ

 زتًظ ايٓٛاب

 2102 أبسٌٜ 22 االثٓني

 
 

َهٓت اجملٗٛدات املبرٚي١ َٔ طسف شتتًف املتدخًني َٔ مجعٝات ٚقطاعات سه١َٝٛ 

سطب اإلسضا٤ ايعاّ يًطهإ  4116ض١ٓ  %65َٚكاٚالت َٔ خفض ْطب١ األ١َٝ، َٔ 

 سطب آخس ايتكدٜسات. %51ٚايطه٢ٓ إىل سٛايٞ 

  

 برٚي١ يف زتاٍ ستازب١ األ١َٝاجملٗٛدات امل  : 

  َٔ 4115-4114ض١ٓ  4:8.111اْتكٌ عدد املطتفٝدٜٔ َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ 

 ؛4134-4133َطتفٝد َٚطتفٝد٠ ض١ٓ  957.111يٝضٌ إىل أنجس َٔ 

 957.111 َطتفٝد َٚطتفٝد٠، زقِ قٝاضٞ مل ٜتشكل َٔ قبٌ؛ 

  ٍاملاع١ٝ:  31ايطٓٛات ايـ ايعدد املرتانِ يًُطتفٝدٜٔ َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ خال

 .َالٜني غدضا 8أنجس َٔ 
 

 اجملٗٛدات املبرٚي١ يف صفٛف ايٓطا٤ 

  َٔ زتُٛع املطتفٝدٜٔ؛ %1:متجٌ ايٓطا٤ أنجس َٔ 

  َٔ 4115-4114ض١ٓ  230.000اْتكٌ عدد املطتفٝدات َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ 

 ؛4134-4133َطتفٝد٠ ض١ٓ  640.000يٝضٌ إىل  سٛايٞ 

 ض١ٓ  115.000ٝدات َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ بايٛضط ايكسٟٚ َٔ     اْتكٌ عدد املطتف

 ؛4134-4133َطتفٝد٠ ض١ٓ  511.111يٝضٌ إىل  سٛايٞ  4114-4115

  املاع١ٝ :  31ايعدد املرتانِ يًُطتفٝدات َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ خالٍ ايطٓٛات ايـ

 َالٜني َطتفٝد٠ . :.6 سٛايٞ

 



 

 : اآلفام املطتكب١ًٝ 

 يف  41طتفٝدٜٔ َٔ بساَر ستٛ األ١َٝ يتكًٝط َعدٍ األ١َٝ إىل ايسفع َٔ عدد امل

َع إعطا٤ األٚي١ٜٛ يبعض ايف٦ات ٚخاص١ ايػباب ٚايٓطا٤ ٚايٛضط  4138املا١٥ يف أفل 

 ايكسٟٚ؛

  ْٕٛايكاعٞ  ;1.:5َٔ أدٌ حتكٝل ٖرٙ األٖداف ضتعٌُ اذته١َٛ ع٢ً تفعٌٝ ايكا

 از ايٓضٛظ ايتطبٝك١ٝ ايالش١َ ؛بإسداخ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ حملازب١ األ١َٝ باضتضد

  ضتطٗس ٖرٙ املؤضط١ ع٢ً تدبري بساَر ستازب١ األ١َٝ عرب تٓطٝل ٚ تٛدٝ٘ اجملٗٛدات

ايٛط١ٝٓ ٚتٛضٝع ايعسض ايتعًُٝٞ يف ٖرا اجملاٍ، يٝػٌُ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ، 

ٚاملطادد، ٚايفغا٤ات ايع١َُٝٛ، َٚبادزات ايكطاع ارتاظ، ٚادتُاعات ايرتاب١ٝ، 

 آيٝات ايػسان١ َع اجملتُع املدْٞ. ٚتطٜٛس

 

 


