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ٚظاض٠ ايعسٍ تكسِٜ َٛدع الغرتاتٝذ١ٝ (

 

 اهلل سؿع٘ ايػازؽ قُس املًو اؾالي١ قاسب زعا ايصٟ ايعساي١ َٓع١َٛ إقالح َٝجام ميجٌ

 ايٛظاض٠ ٚغتعٌُ ١َُٗ،أؾٛاطا  تٓعًٜ٘ قطع ٚقس ٚطٓٝا، بؿأْٗا ايتعاقس مت اييت ايططٜل خاضط١ العتُازٙ،

 بسٚضٖا االنطالع َٔ ايعساي١، ٚمتهٝٓٗا ملٓع١َٛ ٚؾاٌَ عُٝل إقالح يبًٛؽ ايٛضف ٖصا َتابع١ ع٢ً

 احملاٚض االغاغ١ٝ ايتاي١ٝ:  ٚؾل ايكإْٛ ٚتهطٜؼ غٝاز٠ ايٓعا١ٖ تععٜع يف ناَال

 اغتكالٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥  زعِ .1

ؿػٔ غري ايعساي١ ٚتهطٜػا ؿل املٛاطٓني يف  نُا١ْ أغاغ١ٝاغتكالٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥  ميجٌ

ٚقس قطعت ايٛظاض٠ أؾٛاطا ١َُٗ يف تٓؿٝص األٖساف ٚاإلدطا٤ات  االستُا٤ بايكها٤ املػتكٌ املٓكـ ايؿعاٍ.

اييت دا٤ بٗا املٝجام يف ٖصا ايباب، متجًت أغاغا يف إعساز ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يًُذًؼ األع٢ً يًػًط١ 

اغٞ يًكها٠، ٚايصٟ تٛز بتعٝني دالي١ املًو سؿع٘ اهلل يًط٥ٝؼ املٓتسب ٚأعها٤ ايكها١ٝ٥ ٚايكإْٛ األغ

اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚنصا تٓكٝب ايٛنٌٝ ايعاّ يًًُو يس٣ قه١ُ ايٓكض ايصٟ آيت ايٝ٘ 

 أنتٛبط. 7ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ َٓص 

١ َػتك١ً ٚع٢ً خًل دػٛض ايتعإٚ ٚيف ٖصا اإلطاض، تًتعّ ايٛظاض٠ بسعِ َٚػاْس٠ قٝاّ غًط١ قها٥ٝ

عرب ١٦ٖٝ َؿرتن١ بني اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚٚظاض٠ ايعسٍ تتٛىل ايتٓػٝل يف فاٍ اإلزاض٠ 

 ايكها١ٝ٥، يف اسرتاّ تاّ ملبسأ اغتكالٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥.

 ؼكٝل ؾعاي١ٝ ايكها٤ ٚلاعت٘ .2

١ْٝٛ يف أغطع اآلداٍ )ايعَٔ ايكها٥ٞ( تتُجٌ ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ يف غًٛى أٜػط املػاطط ايكاْ

يتشكٝل ايعساي١، ٚشيو َٔ خالٍ فُٛع١ َٔ ايتسابري اييت تطَٞ اىل تػٌٗٝ ٚيٛز املتكانني يًُشانِ 

ٚتػطٜع ٚتري٠ َعاؾ١ املًؿات ٚػٜٛس األسهاّ ٚتٓؿٝصٖا، ٚنصا ايطقٞ باـسَات ايكها١ٝ٥ ٚتطٜٛط ْعاّ 
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يكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ ع٢ً املٛاطٓني إعُاال ملكتهٝات ايسغتٛض املتعًك١ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ ٚتعُِٝ املع١ًَٛ ا

 .عكٛم املتكانني ٚقٛاعس غري ايعساي١

 َٔ املٛاطٔ، قطٜب١ عساي١ ؼكٝل ٚإىل ايعساي١، تكطٜـ ؿػٔ ايهطٚض١ٜ األغباب ٚغعٝا اىل تٛؾري 

 ايتسابري ع٢ً اؽاش ايٓٝاب١ ايعا١َٚض٥اغ١  غتػع٢ ايٛظاض٠ بتٓػٝل تاّ َع اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥

 :أدٌ َٔ ايالظ١َ

 ٚتػطٜع إدطا٤ات اآلداٍ تكًٝل يف ٜػاِٖ مبا ٚتٛسٝسٖا ايكها١ٝ٥ ٚاإلدطا٤ات املػاطط تبػٝط 

 ايكهاٜا؛ يف ايبت

 َٔ احملانِ عسز ٚبٓا٤ بإسساخ اغتكباهلِ، ظطٚف ٚؼػني احملانِ إىل املتكانني ٚيٛز تػٌٗٝ 

 قانِ ابتسا١ٝ٥؛ إىل ايكها١ٝ٥ املطانع َٔ عسز ٚؼٌٜٛ أخط٣، ٚتٛغع١ اؾسٜس٠

 َٛاد١ٗ اإلزاض٠ يف ايكازض٠ األسهاّ ؾٝٗا مبا ايكها١ٝ٥، األسهاّ تٓؿٝص ٚتري٠ تػطٜع يف املػا١ُٖ 

 ايعاّ؛ ايكإْٛ ٚأؾدام

 املػتذسات ايتؿطٜع١ٝ َٛانب١ بٗسف ٚايكها١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ يًُٗٔ املٓعِ ايكاْْٛٞ اإلطاض َطادع١ 

 يًعساي١؛ خس١َ أزا٥ٗا ٚتطٜٛط ؾعاي١ٝ

 عٔ يتأَني ايسؾاع املؤغػ١ ٖصٙ ٚتأٌٖٝ يًًُُه١ ايكها١ٝ٥ يًٛناي١ املٓعِ ايكاْْٛٞ اإلطاض ؼٝني 

 .ٚد٘ أسػٔ ع٢ً املٓاظعات َٔ ٚايٛقا١ٜ ايكها٤ أَاّ ايسٚي١ َكاحل

 ايكها١ٝ٥  اإلزاض٠ ؼسٜح .3

ع٢ً َػت٣ٛ ؼسٜح اإلزاض٠ ايكها١ٝ٥ ؾػٝٓكب عٌُ ايٛظاض٠، بتٓػٝل تاّ َع اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ 

، ع٢ً ؼػني دٛز٠ اـسَات املكس١َ يًُطتؿكني، ٚتػٌٗٝ ايٛيٛز اىل ٚض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ،  ايكها١ٝ٥

ًتهًٓٛدٝا اؿسٜج١ يف أؾل احملانِ، ٚاالضتكا٤ بؿعاي١ٝ األزا٤ ايكها٥ٞ، ٚشيو عٔ ططٜل االغتدساّ األَجٌ ي

 ؼكٝل "قه١ُ ضق١ُٝ" تعتُس اإلزاض٠ االيهرت١ْٝٚ يف اإلدطا٤ات ٚاملػاطط ايكها١ٝ٥ ندٝاض اغرتاتٝذٞ.
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ٚغتعٌُ ع٢ً تعُِٝ َهاتب ايٛاد١ٗ باحملانِ اعتُازا ع٢ً تكٛض ٜكػِ َهاتب احمله١ُ اىل َهاتب 

إدطا٤ات ايعساي١، َٚهاتب خًؿ١ٝ ككك١  أَا١َٝ تٛؾط خس١َ اغتكباٍ ْٛع١ٝ، ٚتؿهٌ َسخال الْطالم

 يًدسَات ايساخ١ًٝ املتُج١ً يف ايكٝاّ ظُٝع اإلدطا٤ات املتعًك١ بتسبري املًؿات ٚايكهاٜا.

ٚغتُهٔ تًو املهاتب َٔ ايكٝاّ باإلدطا٤ات زٕٚ اؿاد١ اىل ايتٓكٌ زاخٌ ؾها٤ احمله١ُ، َٔ قبٌٝ 

الستٝاطٞ يف اْتعاض اغتهُاٍ ايٛثا٥ل، ٚتػذٌٝ ٚتتبع تًكٞ ايطًبات، ٚايتشكل َٔ ايٛثا٥ل، ٚايتدعٜٔ ا

ايطًبات، ٚاؾٛاب ع٢ً ايطًبات يف ٚقت َعكٍٛ، ٚزؾع املكاضٜـ ٚايطغّٛ ايكها١ٝ٥، ٚتػًِٝ ْػذ َٔ األسهاّ 

ٚغريٖا َٔ ايٛثا٥ل، ٚتػذٌٝ ايطعٕٛ، ٚايكٝاّ ببعض اإلدطا٤ات عٔ بعس َٔ خالٍ تٛؾري خسَات عرب 

 األْرتْٝت.

ظاض٠ يف قٝاؽ َؤؾطات األزا٤ ايكها٥ٞ عرب األْع١ُ املعس٠ هلصا ايؿإٔ ٚػُٝع املعطٝات ٚغتػتُط ايٛ

غري  َٔ َطاقب١ ٚض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ايكها١ٝ٥ٚاالسكا٥ٝات ايالظ١َ يتُهني اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ 

 ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ ٚاؿها١َ اؾٝس٠ باحملانِ تؿعٝال ملبسأ ضبط املػؤٚي١ٝ باحملاغب١.

نُا غتسعِ ايٛظاض٠ غٝاغ١ إعساز ايتطبٝكات ٚؾتح أبٛاب ايٛيٛز االيهرتْٚٞ اىل خسَات ايعساي١ 

متهٝٓا يًُعٓٝني ٚعُّٛ املٛاطٓني يف ٚيٛز غٌٗ ْٚادع يًُع١ًَٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ ٚاملطؾك١ٝ اـاق١ 

 بكطاع ايعسٍ.

 زٚض ايكها٤ يف محا١ٜ اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚقاضب١ اؾطمي١ تععٜع .4

ٜعٝـ املػطب يف اآل١ْٚ األخري٠ َٓعطؿا ٖاَا ع٢ً َػت٣ٛ تععٜع فاٍ اؿكٛم ٚاؿطٜات أًَت٘ 

نٛثٝك١ سكٛق١ٝ ٖا١َ ٚنصا االنطاط ايهاٌَ يًًُُه١ املػطب١ٝ يف املٓع١َٛ  3122َهاَني زغتٛض 

ا١َ اييت اؿكٛق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ايسٚي١ٝ ٚنطٚض٠ َال٤َتٗا َع ايتؿطٜع ايٛطين عال٠ٚ ع٢ً ايتٛقٝات اهل

 أغؿطٖا َٝجام إقالح َٓع١َٛ ايعساي١.

ٜطتبط تععٜع محا١ٜ ايكها٤ يًشكٛم ٚاؿطٜات مبطادع١ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥ ٚبإقالح غٝاغ١ ٚ

َٔ َال١َ٤ ايكإْٛ ايٛطين َع ايسغتٛض ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ اـاق١ مبٓع اؾطمي١  ايتذطِٜ ٚايعكاب، بس٤ً
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اش تسابري تؿطٜع١ٝ يهُإ احملان١ُ ايعازي١، ٚاالضتكا٤ بأزا٤ ايعساي١ باؽ سكٛم اإلْػإ، ٚاْتٗا٤ًنُإ ٚ

 اؾٓا١ٝ٥.  

ع٢ً اؽاش ايعسٜس َٔ ايتسابري بتٓػٝل َع ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚغتعٌُ ايٛظاض٠ 

 يتععٜع زٚض ايكها٤ يف محا١ٜ سكٛم ٚسطٜات املٛاطٓني ٚنؿاي١ مماضغتٗا َٔ قبٌٝ:

 اؿطٜات؛ اؾٓا١ٝ٥ ٚمحا١ٜ ٚاإلدطا٤ات ٚايعكاب ايتذطِٜ فاالت يف ايتؿطٜع١ٝ ١َٛاملٓع َطادع١ 

 املٗٔ نايطب بعض ٚتٓعِٝ اؾ١ٝٓٝ، يًبكُات ٚطين ٚبٓو يإلدطاّ ٚطين َطقس إسساخ 

 ايؿطعٞ؛

 ٚمحا١ٜ سطٜاتِٗ؛ ٚاملٛاطٓني املٛاطٓات نطا١َ ٜهؿٌ مبا ايعازي١ احملان١ُ نُاْات تععٜع 

 ْعاع يف قعب١ أٚ ٚنع١ٝ يف ٚاألطؿاٍ ايعٓـ، نشاٜا يًٓػا٤ ٚاملؤغػ١ٝ ايكا١ْْٝٛ اؿُا١ٜ تععٜع 

 األداْب؛ ٚاملٗادطٜٔ اإلعاق١، ٚنع١ٝ يف ٚاألؾدام ايكإْٛ، َع

 .ايكها٥ٞ اـطأ عٔ يًتعٜٛض قا١ْْٝٛ آيٝات إقطاض 

 املػا١ُٖ يف ؽًٝل اؿٝا٠ ايعا١َ .5

يف إطاض املػا١ُٖ يف ؽًٝل اؿٝا٠ ايعا١َ ٚتععٜع َبازئ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملطاقب١ ٚاملػؤٚي١ٝ يف ٚغط 

 اىل:بايتٓػٝل َع ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ املٛظؿني ٚاملٗٔ ايكها١ٝ٥، غتعُس ايٛظاض٠ 

 اؿطم ع٢ً ايتٓعٌٜ األَجٌ ملهاَني االغرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ حملاضب١ ايؿػاز؛ 

ك١ٜٛ آيٝات قاضب١ ايؿػاز املايٞ، َٔ خالٍ تععٜع تسابري ايتذطِٜ ٚايعكاب ٚإدطا٤ات املالسك١، ت 

 ٚمحا١ٜ املبًػني ٚايؿٗٛز؛

تطٜٛط آي١ٝ ايطقِ األخهط املدكل يًتبًٝؼ عٔ ايطؾ٠ٛ َٔ خالٍ إسساخ َطنع يًٓسا٤ خام ب٘  

 أغؿط عٓٗا ايتسبري اؿايٞ؛ٜػٌٗ ع١ًُٝ تسبري ساالت ايتبًٝؼ ٚتؿازٟ ايعطاقٌٝ املاز١ٜ اييت 

 تبػٝط املػاطط ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥؛ 

 َطاقب١ ايتعاّ املٛظؿني بايتكطٜح باملُتًهات؛ 
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ٚنع إطاض دسٜس ٜؤطط َطاقب١ األزا٤ املٗين َٔ خالٍ إسساخ َؿتؿ١ٝ عا١َ يٛظاض٠ ايعسٍ تع٢ٓ  

 بايتؿتٝـ اإلزاضٟ ٚاملايٞ يًٛظاض٠ ٚاحملانِ؛

االؾطاف ع٢ً َعاؾ١ املًؿات ايتأزٜب١ٝ املرتتب١ عٔ إخالالت ١َٝٓٗ أٚ َتابعات قها١ٝ٥ ٚايػٗط ع٢ً  

  تطتٝب اؾعا٤ات ايكا١ْْٝٛ عٔ املدايؿات املطتهب١.
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تكسِٜ االعتُازات املتٛقع١ يًٛظاض٠ بطغِ غ١ٓ  (

كاهون املاليت مشزوع 

/ كاهون املاليت  2018

2017 

امليزاهيت العامت 

)مشزوع كاهون املاليت 

 ( 2018لطىت 

امليزاهيت العامت )كاهون 

 ( 2017املاليت لطىت 
 الفطل

 املوظفون  000,00 933 508 3 000,00 000 687 3 5,07%

 املعداث والىفلاث املخخلفت 000,00 994 391 000,00 994 389 0,51%-

 الاضدثمار 000,00 250 299 000,00 250 299 0,00%

 املجموع 000,00 177 200 4 000,00 244 376 4 4,19%

 

مجموع مشزوع 

كاهون املاليت 

 )*( 2018للطىت 

الحطاباث املزضدة ألمور 

 خطوضيت

مشزوع كاهون املاليت للطىت 

2018 

مزافم الدولت املطيرة 

بطورة مطخللت )مزكش 

 ئي(اليشز والخوثيم اللضا

 امليزاهيت العامت

 الفطل

ضىدوق 

 الخكافل العائلي

الطىدوق 

الخاص لدعم 

 املداكم

جدويالث 

أو 

 دفوعاث 

مشزوع 

كاهون املاليت 

 2018للطىت 

مشزوع كاهون املاليت 

 2018للطىت 

     
 املوظفون  000 000 687 3

   
300 000 900 000 389 994 000 

املعداث 

والىفلاث 

 املخخلفت

     
 الاضدثمار  000 250 299

 املجموع 000 244 376 4 000 900 000 300 000 000 400 000 000 160 000 844 936 4
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 َطاؾل ايسٚي١ املػري٠ بكٛض٠ َػتك١ً )َطنع ايٓؿط ٚايتٛثٝل ايكها٥ٞ( -

ٖٛ عباض٠ عٔ َطؾل يًسٚي١ َػري بكٛض٠ َػتك١ً ٜكّٛ بايعسٜس َٔ  َطنع ايٓؿط ٚايتٛثٝل ايكها٥ٞ

املٗاّ َٔ بٝٓٗا إقساض ْٚؿط املؤيؿات ٚايتكاضٜط ٚايسٚضٜات ٚاجملُٛعات شات ايطابع ايكها٥ٞ، ٚنصا اغتٓػار 

ايكطاضات ْٚكٛم ايكٛاْني ٚايسضاغات بايٓػب١ يًُتكانني ٚاحملاَني نُا ٜكّٛ بإقساض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ 

 يسضاغات ٚايتعايٝل ع٢ً االدتٗازات ايكها١ٝ٥ يف ساَالت ٚضق١ٝ َٚعًَٛات١ٝٚا

 اؿػابات املطقس٠ ألَٛض خكٛق١ٝ -

 ِايكٓسٚم اـام يسعِ احملان: 

ٚقس ؾٗس  4::2اـام يسعِ احملانِ ٖٛ سػاب َطقس ألَٛض خكٛق١ٝ مت إسساث٘ َٓص غ١ٓ  ايكٓسٚم

تػٝريات نجري٠ َٓص شيو اؿني غٛا٤ َٔ سٝح ايتػ١ُٝ أٚ املهْٛات. سايٝا تتهٕٛ أِٖ َساخًٝ٘ َٔ سك١ًٝ 

كها٥ٞ، أَا َٔ يًُكاضٜـ ايكها١ٝ٥ ٚايطغِ اي ايػطاَات ٚايعكٛبات املاي١ٝ اييت ؼهِ بٗا احملانِ باإلناؾ١

 سٝح املكاضٜـ، ؾٝػطٞ أغاغا املكاضٜـ املتعًك١ ببٓا٤ احملانِ ٚػٗٝعٖا ٚزعِ املٗاّ ٚايتهٜٛٔ.

 :ًٞقٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ 

َٔ أدٌ زعِ األّ املطًك١  3122ٜعترب قٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ آي١ٝ يًسعِ االدتُاعٞ مت إسساث٘ غ١ٓ 

أغاغا ْػب١ َٔ سك١ًٝ ايطغّٛ ايكها١ٝ٥، ؾُٝا تتهٕٛ املكاضٜـ َٔ  املعٛظ٠ ٚأبٓا٥ٗا. ٜهِ يف اؾاْب ايسا٥ٔ

املبايؼ املسؾٛع١ نتػبٝل َٔ أدٌ ايٓؿك١ يؿا٥س٠ األّ املعٛظ٠ املطًك١ ٚأبٓا٥ٗا ايٛادب١ هلِ ايٓؿك١ بعس سٌ 

َٝجام ايعٚد١ٝ، ٚٚظاض٠ ايعسٍ بكسز تعسٌٜ ايكٛاْني املٓع١ُ يًكٓسٚم َٔ أدٌ تٛغٝع املدككات املاي١ٝ 

  ٚايؿطو١ املػتٗسؾ١، ٜٚعٗس قطف ٖصٙ املدككات يكٓسٚم اإلٜساع ٚايتسبري.
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سػب ايرباَر ًَدل االعتُازات املتٛقع١ بطغِ غ١ٓ  (

% 

مشزوع 

كاهون املاليت 

لطىت % 

2018  /

كاهون املاليت 

 2017لطىت 

مشزوع كاهون  2018امليزاهيت العامت )

 املاليت لطىت (

امليزاهيت العامت )كاهون املاليت 

 (2017لطىت 
 البرامج

فطل 

 الاضدثمار

فطل 

املعداث 

والىفلاث 

 املخخلفت

فطل 

 املوظفين

 املواكبت والليادة 600 141 574    000 000 687 3 600 141 258 000 250 299 639,26%

 الىجاعت اللضائيت 400 494 63  400 494 78 - 23,62%

-0,74% - 33 358 000  33 608 000 
جدديث املىظومت 

 اللضائيت واللاهوهيت

 حعشيش الحلوق والحزياث 000 000 20  000 000 20 - 0,00%

 املجموع 000 177 200 4 000 000 687 3 000 994 389 000 250 299 4,19%

مجموع مشزوع 

كاهون املاليت 

 2018للطىت 

خطاباث املزضدة ألمور 

  2018خطوضيت 

مزافم الدولت املطيرة 

  2018بطورة 

امليزاهيت العامت 

2018 
 البرامج 

جدويالث أو 

 دفوعاث

مشزوع 

كاهون املاليت 

 2018للطىت 

جدويالث أو 

 دفوعاث

مشزوع 

كاهون املاليت 

 2018للطىت 

مشزوع كاهون 

 2018املاليت للطىت 

 املواكبت والليادة 600 391 244 4 000 900 - 000 000 328 - 600 291 573 4

 الىجاعت اللضائيت 400 494 78 - - 000 400 61 - 400 894 139

43 858 000 - 10 500 000 - - 33 358 000 
جدديث املىظومت 

 اللضائيت واللاهوهيت

 حعشيش الحلوق والحزياث 000 000 20 - - 000 100 000 000 160 000 100 180

4 937 144 000 160 000 000 400 000 000 
 

 املجموع 000 244 376 4 000 900
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تكسِٜ االعتُازات سػب املؿاضٜع أٚ ايعًُٝات (
 

 : املٛانب١ ٚايكٝاز٠  033بطْاَر 

 امليزاهيت العامت  

 فطل املعداث والىفلاث املخخلفت فطل الاضدثمار املجموع 

 بىاء و ججهيز املباوي إلاداريت      -                                                500 658 46   500 658 46 

 مطاهمت  000 600       -                                                000 600 

 جدبير الزبائد  000 000 1       -                                                000 000 1 

 جدبير املوارد  600 441 129       -                                                600 441 129 

 البييت الخدخيت  000 100 127       -                                                000 700 126 

 بىاء وججهيز البىاياث الاداريت      -                                                500 791 128   500 791 128 

 جوضيع وججهيز ملز الوسارة      -                                                000 800 123   000 800 123 

 لحطاباث املزضدة ألمور خطوضيتا
 

 جكويً  000 000 133 

 جدبير املوارد  000 400 56 

 ججهيز املداكم   000 600 29 

 بىاء وجوضيع وججديد وإعادة إضالح املداكم  000 000 109 
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 ايكها١ٝ٥: ايٓذاع١  033بطْاَر 

 امليزاهيت العامت  

 فطل املعداث والىفلاث املخخلفت فطل الاضدثمار املجموع 

 ألاداء اللضائي في امليدان املدوي  000 400 28       -                                                000 400 28 

 35 094 400                                                -       35 094 400  
ألاداء اللضائي في امليدان 

 الجىائي

 الولوج إلى اللاهون والعدالت  000 000 15       -                                                000 000 15 

 : ؼسٜح املٓع١َٛ ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ 033بطْاَر 

  

 

 ألاداء الدشزيعي والخىظيمي  000 358 16       -                                                000 358 16 

 املدكمت الزكميت  000 000 17       -                                                000 000 17 

 تععٜع اؿكٛم ٚاؿطٜات : 030بطْاَر 

 امليزاهيت العامت  

 فطل املعداث والىفلاث املخخلفت فطل الاضدثمار املجموع 

 خمايت خلوق املعخللين  000 000 11     

 الاعخلال الاخخياطي  000 000 9     
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تكسِٜ االعتُازات سػب اؾٗات (

 املجموع
 امليزاهيت العامت

 الجهاث
 فطل املعداث والىفلاث املخخلفت فطل الاضدثمار

 املطالح املشتركت  000 994 389   000 800 123   000 794 513 

 الحطيمت-جطوان-حهت طىجت    500 658 46   500 658 46 

 حهت الشزق     000 800 41   000 800 41 

 مكىاص -حهت فاص     000 200 2   000 200 2 

 اللىيطزة -ضال -حهت الزباط     500 391 54   500 391 54 

 خىيفزة -حهت بني مالل     000 800   000 800 

 ضطاث -حهت الدار البيضاء    000 200 1   000 200 1 

 آضفي -حهت مزاكش     000 800 26   000 800 26 

 جافياللذ -حهت درعت     000 800   000 800 

 ماضت -حهت ضوص     000 400   000 400 

 واد هون  -حهت كلميم           -                                              

 الطاكيت الحمزاء-حهت العيون     000 400   000 400 

 واد الذهب -حهت الداخلت           -                                              

 املجموع  000 994 389   000 250 299   000 244 689 
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ايربف١ املٝعاْٝات١ٝ يجالخ غٓٛات (

8102-8181  

 كاهون املاليت للطىت مشزوع كاهون املاليت للطىت إلاضلاطاث  إلاضلاطاث 
  

 2020 2019 2018 2017 

                                              

-      

                                              

-      
 هفلاث املوظفين  000 933 508 3   000 000 687 3 

 

                                              

-      

                                              

-      
 املػداث والىفقاث املخخلفت  هفقاث  000 994 391   000 994 389 

 

                                              

-      

                                              

-      
 هفقاث الاضدثمار  000 250 299     000 250 299 

                                              

-      

                                              

-      
 4 376 244 000  

                                                    

-      
 املجموع  000 177 200 4 

8102-8181 

 

 كاهون املاليت للطىت مشزوع كاهون املاليت للطىت إلاضلاطاث  إلاضلاطاث 
  

2020 2019 2018 2017 

                                              

-      

                                              

-      
 الدولت املطيرة بطورة مطخللت مزافم  000 900   000 900 

                                              

-      

                                              

-      
 الحطاباث املزضدة ألمور خطوضيت  000 000 560   000 000 560 

 30  :3332-3333  

 كاهون املاليت للطىت مشزوع كاهون املاليت للطىت إلاضلاطاث  إلاضلاطاث 
  

2020 2019 2018 2017 

 إلادارة العامت         

 امليزاهيت الػامت   000 933 501 3       

       160 000 000  
الحطاباث املزصدة ألمور 

 خصوصيت 

 املواكبت والليادة         

 امليزاهيت الػامت   600 141 574     600 391 244 4                        
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     900 000   900 000  
مزافق الدولت املطيرة بصورة 

 مطخقلت

                            328 000 000     328 000 000  
الحطاباث املزصدة ألمور 

 خصوصيت 

 الىجاعت اللضائيت         

 امليزاهيت الػامت   400 494 63     400 494 78                              

                              61 400 000     61 400 000  
الحطاباث املزصدة ألمور 

 خصوصيت 

        
جدديث املىظومت اللضائيت 

 واللاهوهيت 

 امليزاهيت الػامت   000 608 33     000 358 33                              

                              10 500 000     10 500 000  
الحطاباث املزصدة ألمور 

 خصوصيت 

 حعشيش الحلوق والحزياث         

 امليزاهيت الػامت   000 000 20     000 000 20                              

     100 000   100 000  
الحطاباث املزصدة ألمور 

 خصوصيت 
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ايجاْٞاؾع٤  

ايعسٍٚظاض٠بطاَرتكسِٜ      
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: ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ٍٚايربْاَر األ
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     ايعا١َ ٚغاٜاتٗا ايربْاَر اغرتاتٝذ١ٝ ًَدل .0

املتكانني  تتُجٌ ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ يف تػطٜع ٚتري٠ َعاؾ١ املًؿات ٚتٓؿٝص األسهاّ ٚتػٌٗٝ ٚيٛز

إىل احملانِ، ٚنصا إلاظ تؿاضى اغرتاتٝذٞ ٜبسأ َٔ املتكانٞ، يُٝط مبػاعسٟ ايكها٤ ٚيٝكٌ أخريًا إىل 

 .ايكانٞ، ٚشيو َٔ أدٌ ؼكٝل سها١َ قها١ٝ٥ دٝس٠

 :ٜٚٗسف ٖصا ايربْاَر إىل أضبع١ أٖساف أغاغ١ٝ

 ايطؾع َٔ ٚتري٠ تكؿ١ٝ ايكهاٜا -

تؿهٌ تكؿ١ٝ ايكهاٜا قط اٖتُاّ َتعاٜس زاخٌ ايٛغط ايكها٥ٞ، باعتباضٖا تطتبط أغاغا عكٛم 

املتكانني، ٚشيو بتعٝني املًؿات يف اؾًػات بتٛاضٜذ َٓاغب١ ٚؾل َا ٜكتهٝ٘ ايكإْٛ، ٚبهطٚض٠ االطالع ع٢ً 

َٔ ايٛقٛف بهٌ زق١ ع٢ً  املًؿات َٔ ططف ايكها٠ قبٌ اْعكاز اؾًػات بؿرت٠ ظ١َٝٓ َعكٛي١، ست٢ متهِٓٗ

ٚقا٥ع نٌ قه١ٝ ٚاإلساط١ مبدتًـ دٛاْبٗا، مما هٓب ايتُسٜسات اييت تػاِٖ يف تعطٌٝ ٚتري٠ تكؿ١ٝ 

ايكهاٜا، نُا تػاِٖ نٌ َٔ ١٦ٖٝ نتاب١ ايهبط ٚاملؿٛنني ايكها٥ٝني يف إطاض قٝاَِٗ باملٗاّ املٛنٛي١ 

  .تعًك١ باملًؿاتإيِٝٗ بؿهٌ ؾعاٍ يف ايتعذٌٝ بتٓؿٝص نٌ اإلدطا٤ات امل

 ايطؾع َٔ تٓؿٝص األسهاّ يف املٝسإ املسْٞ -

اهلسف َٔ ؾ٤ٛ املتكانني إىل ايكها٤ ٖٛ اغتكساض أسهاّ قها١ٝ٥ ٚتٓؿٝصٖا ع٢ً خكَِٛٗ زٕٚ أ١ٜ 

قعٛبات ٚاغتدالم سكٛقِٗ زاخٌ أدٌ َعكٍٛ، مما ٜؿطض نطٚض٠ االيتعاّ مبٓطٛم ٖصٙ األسهاّ ٚايعٌُ 

 .ايكإْٛ ع٢ً تٓؿٝصٖا يف إطاض

ٚاؾصٜط بايصنط إٔ االضتكا٤ مبػت٣ٛ تٓؿٝص األسهاّ ايكازض٠ يف املاز٠ املس١ْٝ مبدتًـ ؾطٚعٗا ٜتٛقـ 

ع٢ً إٜال٤ األٚي١ٜٛ يتكؿ١ٝ املًؿات ايتٓؿٝص١ٜ ايكسمي١ ٚزعِ دٗاظ ايتٓؿٝص ع٢ً َػت٣ٛ احمله١ُ باملٛاضز 

ٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاِٖ يف إعاز٠ ثك١ املٛاطٔ يف ايًٛدٝػتٝه١ٝ ايهطٚض١ٜ يهُإ ؾعاي١ٝ األزا٤، ايؿ٤ٞ ايصٟ َ

  .ايعساي١ ببالزْا ٚتهطٜؼ ؾعاي١ٝ َٚكساق١ٝ اؾٗاظ ايكها٥ٞ
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 ايطؾع َٔ ٚتري٠ تٓؿٝص املكطضات ايكها١ٝ٥ ايعدط١ٜ ٚؼكٌٝ ايػطاَات ٚايكٛا٥ط -

ٜؿهٌ تٓؿٝص املكطضات ايكها١ٝ٥ ايعدط١ٜ قٛضا أغاغٝا يف ايطؾع َٔ ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥، عٝح ٜعطٞ 

َكساق١ٝ يألسهاّ ٚايكطاضات ايكازض٠ عٔ قانِ املًُه١، نُا ميهٔ َٔ ايطؾع َٔ َٛاضز ايسٚي١ يف ايؿل 

 املٝجام ايٛطين إلقالح َٓع١َٛ املتعًل بايػطاَات ٚاإلزاْات ايٓكس١ٜ ٚايكٛا٥ط ٚاملكاضٜـ ايكها١ٝ٥، ٚقس أٚىل

ٚقس قاَت ايٛظاض٠ ايعساي١ سٝعا َُٗا هلصا اهلسف َٔ خالٍ اؿح ع٢ً إسساخ ٚسسات خاق١ بايتشكٌٝ، 

بإسسات ٖصٙ ايٛسسات ٚغتعٌُ ع٢ً نُإ اغتكاليٝتٗا  عٔ األدٗع٠ األخط٣ ايتابع١ يهتاب١ ايهبط َٔ 

 ٚتٛؾري ايٛغا٥ٌ ايًٛدػتٝه١ٝ ايالظ١َ يصيو.خالٍ تعٝني َٛظؿني قاضٜٔ يًكٝاّ مبٗاّ ايتشكٌٝ 

 تػٌٗٝ ايٛيٛز إىل ايكإْٛ ٚايعساي١ -

ٜتشكل تػٌٗٝ ايٛيٛز إىل ايكإْٛ ٚايعساي١ َٔ خالٍ تطٜٛط ْعاّ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥، بايعٌُ ع٢ً 

ٚغا٥ٌ  تػطٜع إدطا٤ات٘ ٚتٛغٝع فاالت٘، ٚتعُِٝ املع١ًَٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ ع٢ً املٛاطٓني، باغتعُاٍ

ايتٛاقٌ اؿسٜج١، ٚنصا تكطٜب ايكها٤ َٔ املتكانني، َع َطاعا٠ االعتباضات ايسميػطاؾ١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ، َٔ 

خالٍ إعاز٠ ايٓعط يف تٛظٜع َطانع ايكها٠ املكُٝني ٚزعُِٗ باإلَهاْٝات ايالظ١َ، مما ٜهُٔ ؼػني ظطٚف 

 ايعٌُ ٚاغتكباٍ املتكانني.

َٔ  30قازض يف  3-31-03 ظٗري ؾطٜـ ضق١ِٝ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ بكسٚض ٚيف إطاض اغتكالٍ ايػًط١ ايكها٥

املتعًل باجملًؼ  333-30 ( بتٓؿٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضق3331ِمارس  30) 3001مجاز٣ اآلخط٠ 

املتعًل بٓكٌ اختكاقات ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ  11.03ٚتؿعٝال يًكإْٛ ضقِ  األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥

ا، غٝتِ ايتٓػٝل بني ٚظاض٠ ايعسٍ ٚاجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚ ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ُٚقٛاعس تٓعُٝٗ

 اختكاقُٗا يتشسٜس أٖساف ٖصا ايربْاَر ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا.سػب فاٍ اختكاقُٗا 
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 َػؤٍٚ ايربْاَر  .8

 ايػٝس ايهاتب ايعاّ يٛظاض٠ ايعسٍ

 ٕ يف ايكٝاز٠ٛاملتسخً .1

 

 ايكها١ٝ٥؛اجملًؼ األع٢ً يًػًط١  

 ؛ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ 

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛ 

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ 

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١؛ 

 َسٜط١ٜ ايتذٗٝع ٚتسبري املُتًهات؛ 

 َسٜط١ٜ ايتؿطٜع. 
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 ايربْاَر أزا٤ قٝاؽ َٚؤؾطات أٖساف .4
 

 : ايطؾع َٔ ٚتري٠ تكؿ١ٝ ايكهاٜا3.3 اهلسف

 ْػب١ تكؿ١ٝ ايكهاٜا :3.3.3 املؤؾط

 املػذ١ً يف املٝسإ املسْٞ : ْػب١ تكؿ١ٝ ايكهاٜا3.3.3.3املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 103.3% 104% 104.5% 105% 105.5% 106% 2021

 

 َٓٗذ١ٝ: تٛنٝشات

عٔ قانِ ايسضد١ األٚىل ٚقانِ االغت٦ٓاف  املاز٠ املس١ْٜٝسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ األسهاّ ايكازض٠ يف 

 :، ٚوتػب بايططٜك١ ايتاي١ٝاملتدكك١ َٔ فُٛع ايكهاٜا املػذ١ً بٓؿؼ احملانِٚ ايعاز١ٜ

 ؛املسْٞ: عسز ايكهاٜا احمله١َٛ خالٍ ايػ١ٓ يف املٝسإ  ايبػط -

 .عسز ايكهاٜا املػذ١ً خالٍ ْؿؼ ايػ١ٓ يف املٝسإ املسْٞ : املكاّ -

 املعطٝات: َكازض

 ؛ َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ 

 ؛ ايتشسٜحٚ ايتعإٚٚ َسٜط١ٜ ايسضاغات  

  ؛ االسكا٥ٝات ايسٚض١ٜ يًُشانِ 

 .تكاضٜط اؾُعٝات ايع١َُٝٛ يًُشانِ  

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 ؛اضتباط املؤؾط بعٛاٌَ أخط٣ خاضد١ٝ َٚتسخًني آخطٜٔ )َػاعسٟ ايكها٤( -

 .، يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع َطنع٠ االسكا٥ٝاتاؿكٍٛ ع٢ً اسكا٥ٝات َهبٛط١ قعٛب١ -
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 تعًٝل:

مت ايؿطٚع يف االؾتػاٍ ع٢ً ٖصا املؤؾط َٓص غٓتني َٚٔ املتٛقع إٔ تػاِٖ ايٓتا٥ر احملكك١ ؿس اآلٕ ع٢ً بًٛؽ 

٥ٝني باحملانِ بهطٚض٠ ٖصا املؤؾط خاق١ بايٓعط إىل اضتؿاع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايهايف يًُػؤٚيني ايكها ق١ُٝ

 قساض أسهاّ قها١ٝ٥ زاخٌ آداٍ َعكٛي١.إاؿطم ع٢ً 

 ايطا٥ذ١ يف املٝسإ املسْٞ : ْػب١ تكؿ١ٝ ايكهاٜا3.3.3.3املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 81.96% 82% 82.3% 82.6% 82.9% 83% 2021
 

 َٓٗذ١ٝ: تٛنٝشات

 :وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ

 ايبػط : عسز ايكهاٜا احمله١َٛ خالٍ ايػ١ٓ يف املٝسإ املسْٞ. 

 عسز ايكهاٜا ايطا٥ذ١ باحملانِ خالٍ ْؿؼ ايػ١ٓ يف املٝسإ املسْٞ. املكاّ : 

 املعطٝات: َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛ 

 ؛ ايتشسٜحايسضاغات ٚايتعإٚ َٚسٜط١ٜ  

 ؛ايسٚض١ٜ يًُشانِ  اإلسكا٥ٝات 

 كاضٜط اؾُعٝات ايع١َُٝٛ يًُشانِ.ت 

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 (؛خاضد١ٝ َٚتسخًني آخطٜٔ )َػاعسٟ ايكها٤اضتباط املؤؾط بعٛاٌَ أخط٣  

 يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع َطنع٠ اإلسكا٥ٝات. قعٛب١ اؿكٍٛ ع٢ً إسكا٥ٝات َهبٛط١، 
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 تعًٝل:

 .تععٜع اـطٜط١ ايكها١ٝ٥ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاِٖ يف ػاٚظ ق١ُٝ ٖصا املؤؾط

 : ْػب١ تكؿ١ٝ ايكهاٜا املػذ١ً يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ  3.0.3.3املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ % 109  % 109 110%  110% 2015

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

ٖصا املؤؾط ميهٔ َٔ قٝاؽ تطٛض ْػب١ ايبت يف ايكهاٜا َٔ فُٛع ايكهاٜا املػذ١ً باحمله١ُ خالٍ  تتبع

 .ايػ١ٓ، ٚبايتايٞ ٜسٍ ٖصا املؤؾط بؿهٌ تٓاغيب ع٢ً أزا٤ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايعا١ًَ باحمله١ُ

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

 مبذُٛع قانِ املًُه١ ؛ايبػط: عسز ايكهاٜا احمله١َٛ يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ  

 املكاّ : عسز ايكهاٜا املػذ١ً يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ مبشانِ املًُه١. 

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ 

 ؛ ايتشسٜحايسضاغات ٚايتعإٚ َٚسٜط١ٜ  

 .احملانِ 

 :املؤؾط نعـ ْٚكاط سسٚز

ع٢ً ايعسز اإلمجايٞ يًكهاٜا ايطا٥ذ١ اييت تهِ باإلناؾ١ إىل ايكهاٜا اؾسٜس٠ ايكهاٜا  ٍٖصا املؤؾط ال ٜس

 املدًؿ١ عٔ ايػ١ٓ املان١ٝ.
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 :تعًٝل

ٚدع٤  ع٢ً إٔ تكؿ١ٝ عسز َٔ ايكهاٜا ٜٛاظٟ عسز ايكهاٜا املػذ١ً يف ايػ١ٓ% 211تسٍ ايٓػب١ ايعا٥س٠ عٔ 

 َٔ ايكهاٜا املدًؿ١ عٔ ايػ١ٓ املان١ٝ.

ٚٚنع بطْاَر  ،سػب ايػٓٛاتٖصا املؤؾط ٜتٛقـ ع٢ً ؼسٜس عسز املًؿات ايٛادب تكؿٝتٗا  قِٝػني ؼ

 خام يسعِ احمله١ُ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايٛغا٥ٌ ايًٛدػتٝه١ٝ ايالظ١َ عٓس االقتها٤.

 : ْػب١ تكؿ١ٝ ايكهاٜا ايطا٥ذ١ يف املٝسإ اؾٓا3.3.3.0ٞ٥املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

 يك١ُٝا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 82.4% % 87 % 89 % 90  % 90 2019

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

ٖصا املؤؾط ميهٔ َٔ قٝاؽ تطٛض ْػب١ ايبت يف ايكهاٜا َٔ فُٛع ايكهاٜا ايطا٥ذ١ باحمله١ُ خالٍ  تتبع

 .ملٛاضز ايبؿط١ٜ ايعا١ًَ باحمله١ُايػ١ٓ، ٚبايتايٞ ٜسٍ ٖصا املؤؾط بؿهٌ تٓاغيب ع٢ً أزا٤ ا

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

 مبذُٛع قانِ املًُه١ ؛ايبػط: عسز ايكهاٜا احمله١َٛ يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ  

 املكاّ : عسز ايكهاٜا ايطا٥ذ١ يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ مبشانِ املًُه١. 

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ 

 ؛ ايتشسٜحايسضاغات ٚايتعإٚ َٚسٜط١ٜ  

 .احملانِ 
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 :املؤؾط نعـ ْٚكاط سسٚز

ْػب١ احملهّٛ َٔ املدًـ، إال أْ٘ ٜتهاٌَ َع املؤؾط عٝح ال ٜعطٞ ؾهط٠ عٔ ٖصا املؤؾط نُٝا باَتٝاظ  ٜعترب

 املطتبط مبعسٍ آداٍ ايبت يف ايكهاٜا يٝعطٝٓا ؾهط٠ عٔ ايعُط االؾرتانٞ يًًُؿات بهٌ قه١ُ.

 تعًٝل:

نُا تطُح يًٛقٍٛ إىل  ،متهٓت ايٛظاض٠ َٔ ضؾع ْػب تكؿ١ٝ املدًـ بؿهٌ تسضهٞ خالٍ ايػٓٛات األخري٠

ٚشيو باالعتُاز ع٢ً عس٠ ايٝات )زٚضٜات، َٓاؾري، تطبٝكات َعًَٛات١ٝ، تؿتٝـ  ،%211ْػب تكاضب 

 .تػًػًٞ، تؿتٝـ َطنعٟ، تٓػٝل، بطْاَر االزاض٠ االيهرت١ْٝٚ...(

 : ْػب١ ايكهاٜا اييت متت تكؿٝتٗا قبٌ إسايتٗا ع٢ً ١٦ٖٝ اؿهِ  3.3.3.5 ٞاملؤؾط ايؿطع

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 58% % 60 - - -  

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

 ايبػط: عسز املًؿات اييت متت تكؿٝتٗا قبٌ إسايتٗا ع٢ً احمله١ُ؛ -

 املػذ١ً بايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٤ ايتشكٝل. املًؿاتاملكاّ: فُٛع  -

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ -

 ؛ ايتشسٜحايسضاغات ٚايتعإٚ َٚسٜط١ٜ  

 اإلسكا٥ٝات املٓذع٠ َٔ ططف احملانِ. -
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 :املؤؾط نعـ ْٚكاط سسٚز

يف  ايعا١َ ايٓٝاب١ ٖصا املؤؾط ميهٔ َٔ إعطا٤ ْعط٠ عٔ اجملٗٛزات اييت ٜبسهلا قها٠ ايتشكٝل ٚقها٠ -

ْ٘ ال ميهٔ َٔ قٝاؽ دٛز٠ األزا٤ ايكها٥ٞ، أَعاؾ١ املًؿات اييت مل تتِ إسايتٗا ع٢ً احمله١ُ، إال 

 ع٢ً اعتباض أْ٘ َؤؾط نُٞ.

 ٜتٛقـ ٖصا املؤؾط ع٢ً تسخٌ دٗات أخط٣ يف ٖصٙ ايع١ًُٝ نايؿطط١ ايكها١ٝ٥. -

 تعًٝل:

يف أؾل ؼكٝل  3127بطغِ غ١ٓ  %69 ق١ُٝملًؿات قبٌ إسايتٗا ع٢ً ٖٝأ٠ اؿهِ مت تػذٌٝ ْػب١ تكؿ١ٝ ا

 . 3128غ١ٓ إىل غا١ٜ ْٗا١ٜ َٔ ايتكؿ١ٝ  %71ْػب١ 

 : ْػب١ تٓؿٝص اإلدطا٤ات احملاي١ ع٢ً َػاعسٟ ايكها3.3.3٤ املؤؾط

 : ْػب١ تٓؿٝص اإلدطا٤ات احملاي١ ع٢ً املؿٛنني ايكها٥ٝني3.3.3.3املؤؾط ايؿطعٞ 

 

ايك١ُٝ  غ١ٓ

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 81% 81.5% 82% 82.5% 83% 84% 2021

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

ايتبًٝؼ ٚايتٓؿٝص ٚاملطتبط١ ٜسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ اإلدطا٤ات املٓذع٠ َٔ ططف املؿٛنني ايكها٥ٝني يف فايٞ 

 باملًؿات احملاي١ عًِٝٗ َٔ ططف قانِ املًُه١ مبدتًـ أْٛاعٗا ٚزضداتٗا.

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ :

 ايبػط : عسز اإلدطا٤ات املٓذع٠ َٔ ططف املؿٛنني ايكها٥ٝني مبدتًـ قانِ املًُه١ خالٍ ايػ١ٓ. -

 ها٥ٝني إللاظٖا خالٍ ْؿؼ ايػ١ٓ.املؿٛنني ايكاملكاّ : عسز اإلدطا٤ات احملاي١ ع٢ً  -
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 َكازض املعطٝات:

 ؛َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ  

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح؛ 

 احملانِ. 

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ؛ايعسز غري ايهايف يًُؿٛنني ايكها٥ٝني -

 ايتٛتطات امل١ٝٓٗ احملت١ًُ؛ -

 ؛املؿٛنني ايكها٥ٝني نعـ تهٜٛٔ -

 ملػطط٠ املس١ْٝ اؾاضٟ ب٘ ايعٌُ.عٛا٥ل قا١ْْٝٛ َطتبط١ أغاغا بكإْٛ ا -

  تعًٝل:

َٔ ؾإٔ  املكازق١ ع٢ً َؿطٚع قإْٛ املػطط٠ املس١ْٝ إٔ ميهٔ َٔ ػاٚظ َععِ َعٝكات ايتبًٝؼ ٚايتٓؿٝص، 

ع٢ً ْتا٥ر  ٜهاف إىل شيو إٔ اجملٗٛزات اييت تبصٍ يف فاٍ تهٜٛٔ املؿٛنني ايكها٥ٝني غتجُط ال قاي١

 إهاب١ٝ يف ٖصا املػت٣ٛ.

 : ْػب١ تٓؿٝص اإلدطا٤ات احملاي١ ع٢ً اـربا٤ ايكها٥ٝني3.3.3.3املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 81.9% 82% 82.5% 83% 83.5% 84% 2021

 

 َٓٗذ١ٝ: تٛنٝشات

ٜسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ اإلدطا٤ات املٓذع٠ َٔ ططف اـربا٤ ايكها٥ٝني يف املًؿات احملاي١ عًِٝٗ َٔ ططف 

 قانِ املًُه١ مبدتًـ أْٛاعٗا ٚزضداتٗا.
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 وػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ :

 ايكها٥ٝني خالٍ ايػ١ٓ؛طف اـربا٤ ايبػط : عسز اإلدطا٤ات املٓذع٠ َٔ ط-

 املكاّ : عسز اإلدطا٤ات احملاي١ ع٢ً اـربا٤ ايكها٥ٝني خالٍ ْؿؼ ايػ١ٓ. -  

 املعطٝات: َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ ؛ 

 احملانِ. 

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 دطا٤ات اـرب٠ ايكها١ٝ٥؛قسٚز١ٜ تتبع احمله١ُ إل -

 نعـ عسز اـربا٤ يف بعض ايؿعب. -

 تعًٝل:

االٖتُاّ املتعاٜس ايصٟ وع٢ ب٘ َٛنٛع اـرب٠ ايكها١ٝ٥ ترتمج٘ ايسٚضات ايته١ٜٝٓٛ ٚاملباضٜات اييت غٝتِ 

 إدطاؤٖا يتطعِٝ اـربا٤ ايكها٥ٝني َٔ املطتكب إٔ تٓعهؼ إهابٝا ع٢ً ؼكٝل ٖصا املؤؾط.

 : َعسٍ آداٍ ايبت يف ايكهاٜا يف املٝسإ املسْٞ 3.3.0املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 تٗسؾ١املػ

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 األؾٗط       

تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

يف ايسعا٣ٚ يف أدٌ َعكٍٛ ٜطتبط اضتباطا ٚثٝكا بتشسٜس ايعُط االؾرتانٞ يًًُؿات، ع٢ً ٖصا األغاؽ  ايبت

 ؾاملككٛز بأدٌ ايبت األدٌ املُتس َٔ تػذٌٝ َكاٍ ايسع٣ٛ بكٓسٚم احمله١ُ إىل غا١ٜ قسٚض اؿهِ ؾٝٗا.

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

 عسز األؾٗط ايالظ١َ يًبت يف فُٛع ايكهاٜا املس١ْٝ؛ ايبػط: فُٛع 
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 املكاّ: عسز ايكهاٜا اييت مت ايبت ؾٝٗا. 

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح؛ 

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛ 

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ؼسٜس آداٍ ايبت يف املٝسإ املسْٞ تتشهِ ؾٝ٘ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ :

 تٓاغب املٛاضز ايبؿط١ٜ َع عسز ايكهاٜا املعطٚن١ ع٢ً احمله١ُ؛َس٣  

 سذِ ايكهاٜا بهٌ قه١ُ؛ 

 سذِ ايسا٥ط٠ ايكها١ٝ٥ )ؾُٝا ىل ايتبًٝؼ(؛ 

 طبٝع١ ايكهاٜا املعطٚن١ ع٢ً نٌ قه١ُ. 

 

 تعًٝل:

 277بتشسٜس عُط ايكهاٜا آداال تطاٚست َا بني  املتعًك١ 3127اييت قاَت بٗا ايٛظاض٠ غ١ٓ أؾطظت ايسضاغ١ 

ّٜٛ بايٓػب١ حملانِ االغت٦ٓاف، ٚتٛاقٌ ايٛظاض٠ ٖصٙ ايسضاغ١ يتعِ  441ّٜٛ بايٓػب١ يًُشانِ ايتذاض١ٜ ٚ

 مجٝع ايكهاٜا.

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 : َعسٍ آداٍ ايبت يف ايكهاٜا يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ 3.3.0املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

 يك١ُٝا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 8 7 6   6 2018

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 وتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

عسز األؾٗط ايالظ١َ يًبت يف فُٛع ايكهاٜا اؾٓا١ٝ٥ ) ابتسا٤ َٔ تاضٜذ ؼطٜو  ايبػط: فُٛع 

 ؛ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ(

 املكاّ: عسز ايكهاٜا اييت مت ايبت ؾٝٗا. 

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ -

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح؛ -

 اإلسكا٥ٝات املٓذع٠ َٔ ططف احملانِ.  -

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

 َطنع٠ االسكا٥ٝات؛، يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع اؿكٍٛ ع٢ً اسكا٥ٝات َهبٛط١ قعٛب١ 

 اختالف أْٛاع ايكهاٜا قس ٜؤثط يف اختالف اداٍ ايبت ع٢ً نٌ َطس١ً )ابتسا٥ٝا أٚ اغت٦ٓاؾٝا(. 

 :تعًٝل

اضتؿاع ؾاع١ًٝ األزا٤ ايكها٥ٞ، ؼػني ٖصا املؤؾط ميهٔ َٔ قٝاؽ تطٛض ٚتري٠ ايبت يف ايكهاٜا مما ٜسٍ ع٢ً 

ٜٚعهؼ ٖصا املؤؾط بؿهٌ َعزٚز أزا٤ ايكها٠ ٚدٗاظ نتاب١ ايهبط باحمله١ُ ع٢ً سس غٛا٤، غري إٔ زق١ 

 َعطٝات ٖصا املؤؾط تطتبط بؿهٌ َباؾط باإلسكا٥ٝات املٓذع٠ َٔ قبٌ احملانِ.
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َعًَٛات١ٝ غتُهٔ َٔ نبط  َٚٔ أدٌ ؼػني ٚنبط اإلسكا٥ٝات يف ٖصا ايباب، أعست ايٛظاض٠ تطبٝكات

 اإلسكا٥ٝات ع٢ً َػت٣ٛ احملانِ بؿهٌ دٝس مما ٜػٌٗ قٝاؽ ٖصا املؤؾط.

ًٛدػتٝه١ٝ نُا غٝتِ ٚنع بطْاَر خام يتكؿ١ٝ ايكهاٜا بسعِ احملانِ باملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايٛغا٥ٌ اي

 ايالظ١َ عٓس االقتها٤.

 املسْٞ تٓؿٝص األسهاّ ايكازض٠ يف املٝسإ : ايطؾع َٔ 3.3 هلسفا

  تٓؿٝص األسهاّ َكاض١ْ بايطًبات املكس١َ يف املٝسإ املسْٞ : ْػب١ 3.3.3املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 70.43% 70.7% 71% 71.3% 71.7% 72% 2021
 

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ :

ٜسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ تٓؿٝص األسهاّ ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ كتًـ احملانِ االبتسا١ٝ٥ ٚايتذاض١ٜ ٚاإلزاض١ٜ، 

 ٚوتػب املؤؾط بايططٜك١ ايتاي١ٝ :

 ايبػط : عسز األسهاّ املٓؿص٠ باحملانِ خالٍ ايػ١ٓ؛ -

 عسز ايطًبات املكس١َ يتٓؿٝص األسهاّ ايكها١ٝ٥ بطغِ ْؿؼ ايػ١ٓ. املكاّ : -

 املعطٝات: َكازض

 ٕٚ املس١َْٝسٜط١ٜ ايؿؤ -

 احملانِ. -

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 إؾهايٝات َطتبط١ بايتبًٝؼ؛ -

 تعكٝسات إدطا١ٝ٥ َٚػطط١ٜ. -



 

34 

 

  تعًٝل:

املس١ْٝ ملا  ٜتهُٓ٘ َٔ َكتهٝات ٚآيٝات ٜتٛقـ ؼػني قِٝ ٖصا املؤؾط ع٢ً قسٚض َؿطٚع قإْٛ املػطط٠ 

دسٜس٠ يتذاٚظ املعٝكات اؿاي١ٝ املطتبط١ بع١ًُٝ ايتٓؿٝص بؿكٝٗا األٍٚ يف َٛاد١ٗ األؾدام ايصاتٝني 

ٚايجاْٞ يف َٛاد١ٗ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ، نُا إٔ ايتعب١٦ ايػ١ٜٛٓ اييت وع٢ بٗا َٛنٛع ايتٓؿٝص ع٢ً 

 اغ١ٝ يتكؿ١ٝ ايعسٜس َٔ املًؿات.َػت٣ٛ ٚظاض٠ ايعسٍ ٜؿهٌ قط١ أغ

 : ْػب١ تٓؿٝص األسهاّ املتعًك١ بكها٤ األغط3.3.3٠املؤؾط

 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 87.7% 88.5% 88.5% 89% 89.7% 90% 2021

 

 َٓٗذ١ٝ: تٛنٝشات

 ٚوتػبغط٠ ألغط٠ ايكازض٠ عٔ أقػاّ قها٤ األبكهاٜا ا املتعًك١سهاّ ألع٢ً ْػب١ تٓؿٝص ا املؤؾطٜسٍ 

 :بايططٜك١ ايتاي١ٝ

  .ايػ١ٓ خالٍ ٚاملٓؿص٠ األغط٠قهاٜا  يفايكازض٠  األسهاّايبػط: عسز  

 .بطغِ ْؿؼ ايػ١ٓ باألغط٠ املتعًك١ األسهاّيتٓؿٝص  املكس١َ: عسز ايطًبات املكاّ  

 املعطٝات: َكازض

 ؛َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ -

 .احملانِ -

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 قعٛبات َطتبط١ بايتبًٝؼ؛ -

 إؾهاي١ٝ ايعٓاٜٚٔ  -

 عػط املٓؿص عًِٝٗ يف قهاٜا ايٓؿك١ -
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 اضتباط ايتٓؿٝص يف ايهجرئَ األسٝإ بإضاز٠ األططاف -

 تعًٝل

ٜطتبط عَُٛا بتشػني ْؿؼ املؤؾط ايػابل، ٚشيو بعس قسٚض قإْٛ املػطط٠ املس١ْٝ ؼػني  قِٝ ٖصا املؤؾط 

يف قٝػت٘ اؾسٜس٠ ٚالغُٝا املكتهٝات املطتبط١ َٓٗا بكهاٜا األغط٠ ٚاملتعًك١ أغاغا بتصٌٜٝ األسهاّ 

طٚع قإْٛ َٔ َؿ 808األدٓب١ٝ بايكٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ اييت أغٓست إىل ايط٥ٝؼ األٍٚ حمله١ُ االغت٦ٓاف)املاز٠ 

  املػطط٠ املس١ْٝ(
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 : ايطؾع َٔ ٚتري٠ تٓؿٝص املكطضات ايكها١ٝ٥ ايعدط١ٜ ٚؼكٌٝ ايػطاَات ٚايكٛا٥ط 3.0 اهلسف

 

  : ْػب١ تطٛض املبايؼ احملك١ً 3.0.3املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 املاي١ٝقإْٛ 

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 14.22% 20% 26% 34% 43% 47% 2021
 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

  :وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ 

 .8102غ١ٓ   خالٍ احملك١ً املبايؼ فُٛع- ايػ١ٓ خالٍ احملك١ً املبايؼ ايبػط: فُٛع -

 .8102غ١ٓ  خالٍ احملك١ً املبايؼ املكاّ: فُٛع -

  نػ١ٓ َطدع١ٝ. 8102مت اعتُاز غ١ٓ 

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١.

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ٚشيو ايتشكٌٝ فاٍ يف ايهبط نتاب١ ططف َٔ املبصٍٚ اجملٗٛز االعتباض بعني ٜأخص ال املؤؾط ٖصا

 .دس٣ٚ بسٕٚ ٚبكٝت بؿأْٗا ايتشكٌٝ ناؾ١ َػاطط غًٛى مت اييت ايتٓؿٝص١ٜ يًًُؿات بايٓػب١

 تعًٝل:

 ايؿل يف ايسٚي١ َٛاضز َٔ بايطؾع ٚنصا ايعدط١ٜ ايكها١ٝ٥ يًُكطضات املكساق١ٝ بإعطا٤ املؤؾط ٖصا ٜطتبط

ايكها١ٝ٥. ٚقس عطؾت ْػب١ تطٛض املبايؼ احملك١ً  ٚاملكاضٜـ ٚايكٛا٥ط ايٓكس١ٜ ٚاإلزاْات بايػطاَات املتعًل

نتتٜٛر يًُذٗٛز املبصٍٚ بٛسسات ايتبًٝؼ  8102َكاض١ْ بػ١ٓ  8106غ١ٓ  %14.22اضتؿاعا ٜكسض ب

 ٚايتشكٌٝ.
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 َٚٛاق١ً هلصا املٓش٢ ايتكاعسٟ يكِٝ املؤؾط غتعٌُ املسٜط١ٜ ع٢ً:

 تهطٜؼ اغتكالي١ٝ ايتسبري يٛسسات ايتبًٝؼ ٚايتشكٌٝ؛ -

 َٛاق١ً ؼسٜح آيٝات اؾتػاٍ ٚسسات ايتبًٝؼ ٚايتشكٌٝ َٔ َػاطط ٚتطبٝكٝات؛ -

زعِ ٚغا٥ٌ عٌُ ٚسسات ايتبًٝؼ ٚايتشكٌٝ ) ايػٝاضات ايٓؿع١ٝ، ايسضادات ايٓاض١ٜ، ايبسٍ، اؿٛاغٝب  -

 ٚايتطبٝكٝات،...(؛

 زعِ ايعٓكط ايبؿطٟ يٛسسات ايتبًٝؼ ٚايتشكٌٝ؛ -

 ايتؿطٜع١ٝ. اؾٛاْب تِٗ ٚاييت املساخٌٝ ضؾع إىل تٗسف اييت املؿاضٜع َٔ فُٛع١ اعتُاز -

 :ْػب١ املبايؼ احملك١ً َٔ املبايؼ املتهؿٌ بٗا خالٍ ايػ3.0.3١ٓاملؤؾط

 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 38.1% 41% 44% 48% 52% 55% 2021

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 ايكٝػ١ ايتاي١ٝ: وتػب املؤؾط سػب

 .ايػ١ٓ خالٍ احملك١ً املبايؼ ايبػط: فُٛع -

 .ايػ١ٓ خالٍ بٗا املتهؿٌ املبايؼ املكاّ: فُٛع -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١.

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 اضتؿاع يف ٖٛ ٚايصٟ ؼكٌٝ بسٕٚ ايباق١ٝ ايتهؿالت َٔ املدًـ سذِ االعتباض بعني ٜأخص ال املؤؾط ٖصا

 .َتٛاتط
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 تعًٝل:

 َػتكط٠ ايتهؿالت سذِ نٕٛ ؾطن١ٝ ؼت املعتُس٠ يف َؿطٚع ايٓذاع١ يًػ١ٓ ايؿاضط١ ايٓػب ٚنع مت

 ايتهؿٌ مٛ تػٗا احملانِ دٌ إٔ املالسغٚ يًتهؿالت َبًؼ أع٢ً عطؾت اييت 8102 يػ١ٓ بايٓعط عَُٛا

غ١ٓ  %06.81سٝح ٚقًت إىل ْػب١  ايتهؿالت ٖصٙ اضتؿاع ٜؿػط َا ٖٚٛ بٗا، احملهّٛ املاي١ٝ املبايؼ ظُٝع

ٚعًٝ٘ مت إعاز٠ ايٓعط يف قِٝ املؤؾط يًػٓٛات  ،8101بايٓعط يػ١ٓ   %61.86ٚ 8102بايٓعط يػ١ٓ  8106

 املكب١ً.

 ؼػني قِٝ املؤؾط غٝتِ ايعٌُ ع٢ً: أدٌ َٚٔ

 ٌٝفُٛع١ َٔ ايرباَر.عرب  زعِ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايًٛدٝػتٝه١ٝ يٛسسات ايتبًٝؼ ٚايتشك 

 املعًَٛات تبازٍ ىل ؾُٝا ايتشكٌٝ يف َتسخ١ً أخط٣ ع١َُٝٛ َؤغػات َع ؾطان١ اتؿاقٝات عكس 

 .ايتشكٌٝ يف املػا١ُٖ أٚ باملسٜٓني املتعًك١

 َع املٛقع١ ٚايؿطان١ ايتعإٚ اتؿاق١ٝ تؿعٌٝ عرب ايتهؿالت، ٖصٙ َٔ املدًـ سذِ َٔ ايتكًٝل 

 ايهبط يهتاب١ ٚاحملاغب١ٝ املاي١ٝ اؾٛاْب بتشػني املطتبط ايؿل يف ٚشيو يًًُُه١ ايعا١َ اـع١ٜٓ

 عٔ ايهبط نتاب١ عذعت اييت املًؿات غكٛم ايتشكٌٝ ع١ًُٝ يف املػا١ُٖ ٚنصا باحملانِ

 . تٓؿٝصٖا تعصض اييت ايتهؿالت غكٛم االيػا٤ات َػطط٠ ٚاتباع تٓؿٝصٖا،
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 تػٌٗٝ ايٛيٛز إىل ايكإْٛ ٚايعساي١ : .4.1اهلسف

 ْػب١ ايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ يًُٛقع االيهرتْٚٞ عساي١: 1.4.1املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ % 49,4 % 53,2 % 55,8 % 59,3 % 65 66% 2021

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

ٜككس بايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ: املٛاطٓات ٚاملٛاطٕٓٛ ايصٜٔ ًٜذٕٛ إىل خسَات َٛقع "عساي١" بؿهٌ اعتٝازٟ  -

 َٚػتُط .

ٜتِ استػاب ٖصا املؤؾط أٚتَٛاتٝهٝا عرب خس١َ ؼًٝالت بٝاْات االْرتْٝت ع٢ً َػت٣ٛ املؤغػات -

Google Analytics »  «  اييت تع٢ٓ بإعساز تكاضٜط ٚؼًٝالت َٚؤؾطات )أْعط ايطابط

www.google.com/intl/ar/analytics). 

 عرب َطسًتني: 8106أٚال: ٜتِ استػاب ْػب١ ايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ خالٍ غ١ٓ 

سسزت خالهلا ْػب١ ايٛيٛز يف  8106ْٜٛٝٛ  81إىل غا١ٜ  8106املطس١ً األٚىل: تبتسئ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط -0

49,8 % . 

سسزت خالهلا ْػب١ ايٛيٛز يف  8106زدٓرب  10إىل غا١ٜ  8106املطس١ً ايجا١ْٝ: تبتسئ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط -8

49,4 % . 

 عرب َطسًتني: 8103ثاْٝا: ٜتِ استػاب ْػب١ ايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ خالٍ غ١ٓ 

سسزت خالهلا ْػب١ ايٛيٛز يف  8103ؾتٓرب  11إىل غا١ٜ  8103املطس١ً األٚىل: تبتسئ َٔ ؾاتح ٜٓاٜط -0

53,2 % . 

 .8102املطس١ً ايجا١ْٝ: غٝتِ استػابٗا إىل غا١ٜ ْٗا١ٜ غ١ٓ -8

 

https://www.google.com/intl/ar/analytics
https://www.google.com/intl/ar/analytics


 

40 

 

 :املعطٝات َكازض
 

 َسٜط١ٜ ايتؿطٜع بتٓػٝل َع َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح.

 

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

إٕ سسٚز ْٚكاط نعـ ٖصا املؤؾط َطتبط بؿهٌ أغاغٞ مبس٣ تطٜٛط ٚؼسٜح َٛقع "عساي١" َٔ خالٍ ٚدٛب 

 . املؿاض إيٝٗا يف ايتعًٝل أزْاٙاؽاش فُٛع١ َٔ ايتسابري

 

 :تعًٝل

إٕ اعتُاز ٖصا املؤؾط ضادع إىل قابًٝت٘ يكٝاؽ ْػب١ ايٛيٛز إىل ايكإْٛ ٚاالدتٗاز ايكها٥ٞ َٔ قبٌ املٛاطٓات 

 8102قًت ْػب١ ايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ خالٍ غ١ٓ ٚٚاملٛاطٓني بؿهٌ اعتٝازٟ َٔ خالٍ بٛاب١ "عساي١ " ، ٚقس 

 . % 49,4ْػب١  8106،  ٚبًػت ٖصٙ ايٓػب١ عٓس َتِ غ١ٓ  %  46,3إىل 

خالٍ ايؿرت٠ املُتس٠ َٔ ؾاتح  % 53,2، ؾإٕ ْػب١ ايعا٥طٜٔ املعتازٜٔ يًُٛقع بًػت 8103أَا غكٛم غ١ٓ 

 .8102، ٚغٝتِ  استػاب ايٓػب١ ايٓٗا١ٝ٥ يًٛيٛز عٓس َتِ غ١ٓ  8103ؾتٓرب  11إىل غا١ٜ  8103ٜٓاٜط 

ايعا٥طٜٔ يًُٛقع، يصا ٜكرتح إسساخ إٕ تطٜٛط خسَات املٛقع ٚإسساخ خسَات دسٜس٠ ب٘ َٔ ؾأْ٘ ضؾع ْػب١ 

 اـسَات اآلت١ٝ:

 تطٜٛط خسَات املٛقع، ٚإغٓا٥ٗا ٚؼٝٝٓٗا ٚتتبعٗا:-0

 االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ، -

 املٓاؾري ٚايسٚضٜات؛-

 االدتٗاز ايكها٥ٞ؛-

 اإلسكا٥ٝات؛ -

 ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايتؿطٜع١ٝ؛-

 ايسال٥ٌ ايع١ًُٝ؛-

 فالت قا١ْْٝٛ.-
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 دسٜس٠ إلغٓا٤ املٛقع ٚايطؾع َٔ ْػب١ ايعا٥طٜٔ، يًُٛقع:إسساخ خسَات  -8

 قطاضات احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ؛ 

 تكاضٜط ٚآضا٤ اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥؛ 

 تكاضٜط اجملًؼ األع٢ً يًشػابات؛ 

 تكاضٜط اجملًؼ االقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ ٚايب٦ٝٞ؛ 

 :تكاضٜط َؤغػات ٦ٖٝٚات محا١ٜ سكٛم اإلْػإ ٚايٓٗٛض بٗا 

 ًؼ ايٛطين ؿكٛم االْػإ؛اجمل 

 ايٛغٝط؛ 

  فًؼ اؾاي١ٝ املػطب١ٝ باـاضز؛ 

 .اهل١٦ٝ املهًؿ١ باملٓاقؿ١ ٚقاضب١ مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع 

 :تكاضٜط ٦ٖٝات اؿها١َ اؾٝس٠ ٚايتكٓني 

 اهل١٦ٝ ايعًٝا يالتكاٍ ايػُعٞ ايبكطٟ؛ 

 فًؼ املٓاؾػ١؛ 

  ٚقاضبتٗا.اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًٓعا١ٖ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايطؾ٠ٛ 

  :تكاضٜط ٦ٖٝات ايٓٗٛض بايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚاملػتسا١َ ٚايسميكطاط١ٝ ايتؿاضن١ٝ 

 اجملًؼ األع٢ً يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ ٚايبشح ايعًُٞ؛ 

 اجملًؼ االغتؿاضٟ يألغط٠ ٚايطؿٛي١؛ 

  ٟٛاجملًؼ االغتؿاضٟ يًؿباب ٚايعٌُ اؾُع. 
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  سػب اؾٓؼ١ٝ : عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ املػاعس٠ ايكها2.4.1٥املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 1877 1900 2000 2100 2200 2300 2021

 عسز ايطداٍ - - - - - - -

 عسز ايٓػا٤ - - - - - - -

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 املؤؾط هلصابايٓػب١  األَطايكها١ٝ٥ ، ٜٚتعًل  املػاعس٠َٔ ْعاّ  ايكطاضات ايكازض٠ باالغتؿاز٠ع٢ً  املؤؾطٜسٍ 

 .َٚٔ َػطط٠ املؤاظض٠ مبشاّ َٔ ايطغّٛ ايكها١ٝ٥ اإلعؿا٤َٔ  املػتؿٝسٜٔبعسز 

يػٓٛات املػتؿٝسٜٔ سػب اؾٓؼ ؾػٝتِ ايعٌُ ع٢ً تٛؾري اإلسكا٥ٝات اـاق١ بِٗ يف ا بايٓػب١ ألعساز

 املكب١ً.

 املعطٝات: َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛ -

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 يطًبات املكس١َ َٔ ططف املتكانني؛اضتباط املؤؾط بعسز ا -

 قعٛب١ سكٍٛ طاييب املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ ع٢ً بعض ايٛثا٥ل. -

 تعًٝل :

املؤؾط ميهٔ َٔ ضقس َٓش٢ٓ تٛغع ؾطو١ املػتؿٝسٜٔ َٔ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ خاق١ ٚإٔ االغتؿاز٠  ٖصا-

 تػٌٗٝ ايٛيٛز إىل ايعساي١.  يفَٔ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ تٓسضز بؿهٌ َباؾط 

 ؼػني قِٝ ٖصا املؤؾط . يفقسٚض ٚتطبٝل َطغّٛ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاِٖ بؿهٌ ًَشٛظ  -
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 : عسز ايٛسسات ايكها١ٝ٥ احملسث4.13١.املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 13 20 5 10 10  

 َٓٗذ١ٝ: تٛنٝشات

 

املؤؾط ع٢ً عسز ايٛسسات ايكها١ٝ٥ اييت ٜتِ إسساثٗا باملًُه١، ٜٚهِ ناؾ١ ايٛسسات مبا ؾٝٗا  ٜسٍ 

 احملانِ َٚطانع ايكها٠ املكُٝني ٚاألقػاّ املتدكك١.

  املعطٝات: َكازض

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛ -

 .احملانِ -

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

ٚع٢ً تٛؾط املٛاضز َٔ د١ٗ ساد١ املٛاطٓني يًدس١َ ايكها١ٝ٥ تكاعس ع٢ً  ٜتٛقـ ؼكٝل ق١ُٝ ٖصا املؤؾط

 .دسٜس٠ َٔ د١ٗ أخط٣ قها١ٝ٥طٚض١ٜ إلسساخ ٚسسات ايهٚايبؿط١ٜ املاي١ٝ 

 تعًٝل:

اعتُاز املطغّٛ ايتطبٝكٞ املتعًل باـطٜط١ ايكها١ٝ٥ غٝؿتح اجملاٍ يٓؿط قطاض ايػٝس ايٛظٜط اـام 

  .يف ايطؾع َٔ ايٛسسات احملسث١ِٖ اباملطانع ايكها١ٝ٥ األَط ايصٟ غٝػ

 

 

 

 



 

44 

 

 : ْػب١ تطٛض اغتعُاٍ خس١َ تتبع املًؿات عٔ بعس: 4.4.1املؤؾط 

غ١ٓ 

ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠ خسَات تتبع املًؿات

  - - 36 % 47.5 % - 
خس١َ تتبع املًؿات 

 عٔ بعس
 ْػب١

 

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 ايكها١ٝ٥ يف َا ِٜٗ ايسعاٟٚ بعس َعطؾ١ َس٣ تطٛض اغتعُاٍ خس١َ تتبع املًؿات عٔ َٔ املؤؾط ٖصا ميهٔ

  .املًُه١ قانِ يس٣ ايطا٥ذ١ ٚاملًؿات

 ، اهلاتـ عرب بعس عٔ املًؿات تتبع خس١َ اغتعُاٍ ْػب١) ايؿطعٝني املؤؾطٜٔ زَر مت ،3128 يػ١ٓ بايٓػب١

ميهٔ  .املؤؾط قطا٠٤ يتٝػري ٚاسس َؤؾط يف( قانِ بٛاب١ عرب بعس عٔ املًؿات تتبع  خس١َ اغتعُاٍ ْػب١

 .3129اعتباض ايعسز احملكٌ عًٝ٘ خالٍ ٖصٙ ايػ١ٓ نُطدع الستػاب ْػب١ ايػ١ٓ املٛاي١ٝ 

 : تٜٛنيوسز عسز اغتعُاٍ اـس١َ  املتعًك١ مبآٍ املًؿات ع٢ً َػ

 عرب اهلاتـ« e-justice mobile Maroc »  َٔ ايتطبٝكٝتني   اْطالقاgoogle play  ٚPlay 

Store.سٝح ٜعطٞ ايعسز اإلمجايٞ يالغتعُاٍ اـس١َ ، 

  عرب ايبٛاب١ اإليهرت١ْٝٚmahakim.ma 

 وتػب ٖصا املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

-باغتعُاٍ اـس١َ عٔ بعس يف ايػ١ٓ اؿاي١ٝ  فُٛع قِٝ املؤؾطٜٔ ايؿطعٝني املتعًكني(ايبػط :  -

 211* ) يف ايػ١ٓ ايؿاضط١ ايؿطعٝني املؤؾطٜٔ قِٝ فُٛع

 N-1يف ايػ١ٓ  بعس عٔ اـس١َ باغتعُاٍ املتعًكني ايؿطعٝني املؤؾطٜٔ قِٝ املكاّ :  فُٛع -
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 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح. -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ال ٜعهؼ تطٛض ٖصا املؤؾط َػت٣ٛ ضن٢ َػتعًُٞ ايتطبٝك١ٝ.

 تعًٝل:

تطٛض ايعٜاضات َٔ ططف املتكانني أٚ املطتؿكني، ع٢ً َػت٣ٛ  8103متجٌ ايٓػب١ املػذ١ً خالٍ غ١ٓ 

  .mahakimٚ ايبٛاب١ اإليهرت١ْٝٚ  e-justice mobileايتطبٝك١ٝ 

نُا مت استػاب  .املكب١ً ايػٓٛات يف املؤؾط ٖصا تطٛض ْػب١ نػ١ٓ َطدع١ٝ الستػاب 8106مت اعتُاز غ١ٓ 

املُطنع خالٍ ايػ١ٓ  Saj pénalٚشيو ْعطا يًتؿعٌٝ املطتكب يربف١ٝ  8102ْػب١ َتٛقع١ يػ١ٓ 

 .%16ايطًبات عٛايٞ  ٍاملكب١ً، مما غٝعٜس ْػب١ اغتعُا
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ايربْاَر ايجاْٞ: تععٜع اؿكٛم 

ٚاؿطٜات
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ايعا١َ ٚغاٜاتٗا ايربْاَر اغرتاتٝذ١ٝ ًَدل 0

 تٓاٚهلا اؿٛاض ٜعس َٔ بني ايكهاٜا ايهرب٣ اييت أٚناعِٕٗ محا١ٜ سكٛم املعتكًني َٚعاؾ١ إ

 ،يط٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َٚايصٟ ٜهؿٌ تٓؿٝصٙ باألغاؽ  ربْاَرٜٚطَٞ ٖصا اي، ايٛطين إلقالح َٓع١َٛ ايعساي١

 املعتكًني، سكٛم  اىٚاؿًٝٛي١ بصيو زٕٚ اْتٗ أَانٔ االعتكاٍإىل تععٜع آيٝات اإلؾطاف ع٢ً َطاقب١ 

تطؾٝس ْػب١  َٛاق١ً نُا ٜٗسف  ٖصا ايربْاَر إىل. ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ َٓٗا ٚايسٚي١َٝهاَني  ٚاسرتاّ

ايتكاؿ١ٝ ٚتؿعٌٝ بسا٥ٌ االعتكاٍ. نُا االعتكاٍ االستٝاطٞ َٔ خالٍ تسعِٝ آيٝات ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ 

ٚإٜال٤ ٖصا املٛنٛع أ١ُٖٝ بايػ١ يف بطافٗا ٚأٚضاؾٗا  غتٛاقٌ ايٛظاض٠ ايعٓا١ٜ مبذاٍ سكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ

 ٜٗسف ٖصا ايربْاَر إىل:عا١َ، ٚ املؿتٛس١.

 تطؾٝس االعتكاٍ االستٝاطٞ 

االعتكاٍ االستٝاطٞ َٔ خالٍ إخهاع٘ يهٛابط ٚانش١ ٚقسز٠، ٚعسّ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ إال يف  تطؾٝس

ساي١ ايهطٚض٠، ٚتكًٝل َسزٙ ٚتعًٌٝ ايكطاضات املتعًك١ ب٘، َع ايعٌُ ع٢ً دعٌ ٖصٙ ايكطاضات قاب١ً يًطعٔ 

 .د١ٗ قها١ٝ٥ بؿطٚط وسزٖا ايكإْٛأَاّ 

  تععٜع املطاقب١ ايكها١ٝ٥ ألَانٔ االعتكاٍ 

تععٜع َطاقب١ ايٓٝاب١ ايعا١َ ملس٣ متتع املؿتب٘ ؾِٝٗ عكٛقِٗ، الغُٝا باملػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ 

ٚايكها١ٝ٥ خالٍ َطس١ً ايبشح ايتُٗٝسٟ، ٚتك١ٜٛ َطاقبتٗا ملس٣ اسرتاّ نطا١َ ٚإْػا١ْٝ األؾدام 

 .ؾرت٠ ايٛنع ؼت اؿطاغ١ ايٓعط١ٜ املػتذٛبني أثٓا٤

  اؿُا١ٜ َٔ ايتعصٜب 

ايٓٝاب١ ايعا١َ ع٢ً اؽاش فُٛع١ َٔ ايتسابري ايطا١َٝ إىل اؿُا١ٜ َٔ ايتعصٜب، نإيعاّ  سطم

ايهابط١ ايكها١ٝ٥ بإخهاع األؾدام املٛنٛعني ؼت اؿطاغ١ ايٓعط١ٜ يؿشل طيب إشا َا يٛسغ عًِٝٗ 

 َطنا أٚ عالَات أٚ آثاض تػتسعٞ شيو.
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 محا١ٜ سكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ  

ايسغتٛض ٚااليتعاَات ايسٚي١ٝ َٚٝجام إقالح َٓع١َٛ ايعساي١  ٚاملكتهٝات ايكا١ْْٝٛ تؿعٝال ملكتهٝات 

املسف١ يف فاٍ ايٓٗٛض عكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ ٚتععٜع محاٜتُٗا باـكٛم، غتٛاقٌ ايٛظاض٠ زعِ بطافٗا 

 .ط ع٢ً تتبعُٗايتٛؾري اؿُا١ٜ ايالظ١َ هلصٙ ايؿ١٦ َٔ خالٍ ايتهؿٌ بايٓػا٤ ٚاألطؿاٍ نشاٜا ايعٓـ ٚايػٗ

ٚيف إطاض اغتكالٍ ايٓٝاب١ ايعا١َ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ، غٝتِ ايتٓػٝل بني ٚظاض٠ ايعسٍ ٚض٥اغ١ ايٓٝاب١ 

ايعا١َ يتؿعٌٝ ٖصا ايربْاَر ٚتٓعٌٜ َهاَٝٓ٘ ٚنصا تٛؾري املعطٝات ايالظ١َ يتشكٝل أٖساؾ٘ ٚسػاب 

 املؤؾطات املتعًك١ ب٘.

 َػؤٍٚ ايربْاَر  .8

 .ايهاتب ايعاّايػٝس  -

 ٕ يف ايكٝاز٠ٛاملتسخً .1

 ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ؛ -

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ -

 َسٜط١ٜ ايتذٗٝع ٚتسبري املُتًهات؛ -

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١؛ -

  َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ. -
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 :ايربْاَر أزا٤ قٝاؽ َٚؤؾطات أٖساف .4

 :  تطؾٝس االعتكاٍ االستٝاطٞ 13.اهلسف 

 

  االعتكاٍ االستٝاطٞ: ْػب١ 2.1.1املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 40.45% % 35 % 35 % 35   

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 ؛استٝاطٝا خالٍ ايػ١ٓ )ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٠ ايتشكٝل( ايبػط: عسز املعتكًني -

 ايعسز اإلمجايٞ يًػان١ٓ ايػذ١ٝٓ. املكاّ: -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ؛ -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ، يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع َطنع٠ االسكا٥ٝات. اؿكٍٛ ع٢ً اسكا٥ٝات َهبٛط١ قعٛب١

 تعًٝل:

عسّ املكازق١ ع٢ً َؿطٚع قإْٛ املػطط٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايًصٜٔ تهُٓا إدطا٤ات بس١ًٜ يإلعتكاٍ 

اؿتٝاطٞ، باعتباضُٖا نصيو أسس ْكاط نعـ ٖصا املؤؾط، عٝح يٛ نإ ٖصٜٔ املؿطٚعني متت املكازق١ 

سابري ايبس١ًٜ اييت تهُٓٗا ٖصٜٔ عًُٝٗا يهإ هلُا ايتأثري يف خؿض ْػب١ االعتكاٍ االستٝاطٞ بايٓعط يًت

 املؿطٚعني ؾهال عٔ ايتكًٝل َٔ االعتكاٍ االستٝاطٞ.
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ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ قٝاؽ ْػب١ ؾ٤ٛ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٠ ايتشكٝل إىل االعتكاٍ االستٝاطٞ ٚسسٚز 

 .اسرتاَِٗ يكط١ٜٓ ايربا٠٤

 ع٢ً: ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١ََٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايكِٝ غتعٌُ 

 تؿعٌٝ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٠ ايتشكٝل يبسا٥ٌ االعتكاٍ االستٝاطٞ؛ -

إقطاض َكتهٝات قا١ْْٝٛ دسٜس٠ تػُح باعتُاز بسا٥ٌ االعتكاٍ االستٝاطٞ خالٍ ناؾ١ َطاسٌ  -

 املػطط٠ ايكها١ٝ٥ )ايٓٝاب١ ايعا١َ، قها٠ ايتشكٝل ٚاحمله١ُ(؛

االستٝاطٞ عٔ ططٜل ٚنع َعاٜري  نبط ايػًط١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ ؾُٝا ٜتعًل بتطبٝل االعتكاٍ -

 .َهبٛط١ )قإْٛ املػطط٠ اؾٓا١ٝ٥(

 : ْػب١ األؾدام املػتؿٝسٜٔ َٔ بسا٥ٌ االعتكاٍ االستٝاطٞ  2.1.2املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 78.8% 85%     

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

)ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٤  العتكاٍ االستٝاطٞااألؾدام املػتؿٝسٜٔ َٔ بسا٥ٌ  ايبػط: عسز -

 ايتشكٝل(؛

 املكاّ: فُٛع األؾدام املكسَني أَاّ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚقها٠ ايتشكٝل خالٍ ايػ١ٓ.  -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ. -
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 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

  ، يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع َطنع٠ اإلسكا٥ٝات. اؿكٍٛ ع٢ً اسكا٥ٝات َهبٛط١ قعٛب١

 تعًٝل:

ض٠ بتٓػٝل َع ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ إىل اؽاش فُٛع١ َٔ َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايٓػب، غتػع٢ ايٛظا

تؿعٌٝ اٍ االستٝاطٞ ٚإناؾ١ بسا٥ٌ دسٜس٠ ٚايكا١ْْٝٛ املتعًك١ ببسا٥ٌ االعتكتؿعٌٝ املكتهٝات ايتسابري، ن

عًُا إٔ َؿطٚع قإْٛ املػطط٠ اؾٓا١ٝ٥ تهُٔ ايعسٜس َٔ بسا٥ٌ  . يسٚضٜات شات ايك١ً باملٛنٛعاملٓاؾري ٚا

أنرب قسض االعتكاٍ االستٝاطٞ ) ايكٝس اإليهرتْٚٞ( باإلناؾ١ إىل تٛغٝع فاٍ ايعساي١ ايتكاؿ١ٝ يتؿٌُ 

 ممهٔ َٔ اؾطا٥ِ.

فاٍ تطبٝل تسابري املطاقب١ ايكها١ٝ٥ نبسٌٜ عٔ االعتكاٍ االستٝاطٞ يتؿٌُ  نُا غٝتِ تٛغٝع

 ايٓٝاب١ ايعا١َ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ احملانِ االبتسا١ٝ٥ أٚ قانِ االغت٦ٓاف.

 اؿُا١ٜ َٔ ايتعصٜبٚ : تععٜع املطاقب١ ايكها١ٝ٥ ألَانٔ االعتكا2.2ٍاهلسف

  : عسز ظٜاضات املطاقب١ ألَانٔ االعتكا2.2.1ٍ املؤؾط

 : عسز ظٜاضات املطاقب١ ملداؾط ايؿطط١ ٚايسضى2.2.1.1املؤؾط ايؿطعٞ 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 7500 12876 15000    

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ سػاب فُٛع ايعٜاضات ملداؾط ايؿطط١ ٚايسضى اييت مت ايكٝاّ بٗا َٔ ططف قها٠ 

 ايٓٝاب١ ايعا١َ خالٍ ايػ١ٓ. 

 َكازض املعطٝات:
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 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ. -

 

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

عسزٟ ال ٜأخص بعني االعتباض َؿعٍٛ املطاقب١، ميهٔ ؼػٝٓ٘ يف ايػٓٛات املكب١ً بتشسٜس ْػب١ املداؾط  َؤؾط

 اـانع١ يًُطاقب١ أٚ إزَاز ْتا٥ر تكاضٜط املطاقب١ املٓذع٠.

 تعًٝل:

املعتكًني، نُا ميهٔ َس٣ اسرتاّ اؿكٛم ٚاؿطٜات املهؿٛي١ قاْْٛا يألؾدام قٝاؽ ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ  

 َٔ تتبع َس٣ اغتؿاز٠ كتًـ املٓاطل َٔ ايعٜاضات ايكها١ٝ٥ ٚنٝؿ١ٝ تٛظٜعٗا.

 : عسز ظٜاضات املطاقب١ يًُؤغػات ايػذ2.2.1.2١ٝٓاملؤؾط ايؿطعٞ

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 1736 1900 2200    

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ سػاب فُٛع ايعٜاضات يًُؤغػات ايػذ١ٝٓ اييت مت ايكٝاّ بٗا َٔ ططف قها٠ ايٓٝاب١ 

  ايعا١َ خالٍ ايػ١ٓ. 

 َكازض املعطٝات:

 ؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ.َسٜط١ٜ ايؿ -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

االعتباض َؿعٍٛ املطاقب١، ميهٔ ؼػٝٓ٘ يف ايػٓٛات املكب١ً بتشسٜس ْػب١ املؤغػات َؤؾط عسزٟ ال ٜأخص بعني 

 يًُطاقب١ أٚ إزَاز ْتا٥ر تكاضٜط املطاقب١ املٓذع٠. ١ايػذ١ٝٓ اـانع

 تعًٝل:
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املعتكًني، نُا ميهٔ َس٣ اسرتاّ اؿكٛم ٚاؿطٜات املهؿٛي١ قاْْٛا يألؾدام قٝاؽ ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ  

 اغتؿاز٠ كتًـ املٓاطل َٔ ايعٜاضات ايكها١ٝ٥ ٚنٝؿ١ٝ تٛظٜعٗا. َٔ تتبع َس٣

 

  : ْػب١ اغتذاب١ ايػًطات ايكها١ٝ٥ يطًبات اـرب٠ ايطب١ٝ 3.3.3املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ % 100 % 100 % 100    

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 .وتػب املؤؾط ْػب١ اغتذاب١ ايػًطات ايكها١ٝ٥ يطًبات اـرب٠ ايطب١ٝ املكس١َ هلا

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 ايبػط: عسز طًبات اـرب٠ املػتذاب هلا. -

 املكاّ : ايعسز االمجايٞ يطًبات اـرب٠.  -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ اؾٓا١ٝ٥ ٚايعؿٛ. -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

 ، يف اْتعاض اغتهُاٍ َؿطٚع َطنع٠ االسكا٥ٝات. اؿكٍٛ ع٢ً اسكا٥ٝات َهبٛط١ قعٛب١

 تعًٝل:

ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ قٝاؽ َس٣ ايتعاّ ايػًطات ايكها١ٝ٥ عُا١ٜ األؾدام املعتكًني َٔ ايتعصٜب 

ع٢ً تؿعٌٝ  بتٓػٝل َع ض٥اغ١ ايٓٝاب١ ايعا١َ املطتبط١ ب٘ غتعٌُ ايٛظاض٠يتشكٝل ايٓػب ٚ ،ٚاؿُا١ٜ َٓ٘

ٚنصا تطبٝل املكتهٝات ايكا١ْْٝٛ املطتبط١ باجملاٍ بهٌ قطا١َ  ،ايعا١َ تاملٓاؾري ٚايسٚضٜات املٛد١ٗ يًٓٝابا

 ٚؾعاي١ٝ، باإلناؾ١ إىل تطتٝب اؾعا٤ ايكاْْٛٞ يف ساي١ اإلخالٍ بٗصٙ املكتهٝات.
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املطتبط بٗصا املؤؾط ٜطتبط مبتسخًني آخطٜٔ نٛظاض٠ ايكش١ ٚٚظاض٠ ايساخ١ًٝ باإلناؾ١ إىل  ؼكٝل اهلسف

 اـكام اؿاز يف األطبا٤ املتدككني يف ايطب ايؿطعٞ.

 سكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌمحا١ٜ :   .32اهلسف 

  اجملٗع٠ ايتهؿٌ بايٓػا٤ ٚاألطؿاٍْػب١ خالٜا  :3.0.3املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ % 57 66% 75% 78% 84% 100% 2022
 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 ؛اجملٗع٠ ايعٓـ نشاٜا األطؿاٍٚ بايٓػا٤ ايتهؿٌ خالٜا ايبػط: عسز -

 .االغت٦ٓاف قانِٚ االبتسا١ٝ٥ احملانِ املكاّ: عسز -

 :املعطٝات َكازض

 .املُتًهات تسبريٚ ايتذٗٝع َسٜط١ٜ-

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

اإلؾاض٠ إىل أْ٘ ميهٔ ػٗٝع مجٝع خالٜا ايتهؿٌ بايٓػا٤ ٚ األطؿاٍ نشاٜا ايعٓـ ٚؾل املعاٜري  ػسض

 .ايُٓٛشد١ٝ إال إٔ اإلؾهاٍ َطتبط بعسّ ٚدٛز ايؿها٤ املال٥ِ الغتٝعاب َجٌ ٖصٙ ايتذٗٝعات

 :تعًٝل

إىل  8102اجملٗع٠ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ  األطؿاٍ نشاٜا ايعٓـٚ ٜطدع اضتؿاع ْػب١ خالٜا ايتهؿٌ بايٓػا٤

بني اإلزاض٠ املطنع١ٜ ٚاملسٜطٜات ايؿطع١ٝ بتٓػٝل َع املػؤٚيني ايكها٥ٝني ٚاإلزاضٜني ايعٌُ املتٛاقٌ 
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تذٗٝع اـالٜا املتٛؾط٠ ع٢ً املػاس١ ايهاؾ١ٝ ٚؾل املعاٜري باملسٜطٜات ايؿطع١ٝ  قاَت سٝح مبشانِ املًُه١ 

 طال٥ٗا بايٛضزٟ.املتؿل عًٝٗا ٚ نصا تٛسٝس يٕٛ 

ٕ فُٛع ايتذٗٝعات امله١ْٛ هلصٙ اـالٜا تتكازّ مما ٜػتسعٞ ػسٜسٖا اٚ تعٜٛهٗا ٚػسض اإلؾاض٠ إىل أ

 باغتُطاض.

 ْػب١ ايٓػا٤ ٚاألطؿاٍ املػتؿٝسٜٔ َٔ قٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ: 3.0.3املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 88.68% 89% 89.3% 89.6% 90% 90.5% 2021

 

  تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ :

ٜسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ ايٓػا٤ املطًكات املعٛظات املػتؿٝسات َٔ املدككات املاي١ٝ يكٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ 

 ساي١ إعػاض املًعّ بايٓؿك١ ٚوتػب بايططٜك١ ايتاي١ٝ : ايصٟ ٜػطٞ َكاضٜـ ْؿك١ األطؿاٍ يف

ايبػط : فُٛع املكطضات ايكازض٠ عٔ قانِ املًُه١ باالغتؿاز٠ َٔ كككات قٓسٚم ايتهاؾٌ  -

 ايعا٥ًٞ؛

 املكاّ : فُٛع ايطًبات املكس١َ أَاّ احملانِ يالغتؿاز٠ َٔ املدككات املاي١ٝ يكٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ. -

 املعطٝات: َكازض

 ؛َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ -

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١؛ -

 ؛احملانِ -

 ٚايتسبري. اإلٜساعقٓسٚم  -
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 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 ؛ز ايطًبات املكس١َ َٔ ططف ايٓػا٤اضتباط املؤؾط بعس -

 املايٞ.قطف املدكل الغتكساض املكطض ايكها٥ٞ ٚقعٛب١ اؿكٍٛ ع٢ً بعض ايٛثا٥ل املطًٛب١  -

  تعًٝل:

 املكًش١ ٚؼكٝل املطًكات األَٗاتا١ٜ محٚ االدتُاعَٞكاضب١ ايٓٛع  ؼكٝل إىلؾط املؤٖصا ٜٗسف  

 ؛ٌايؿه٢ً يًطؿ

يكٓسٚم  اؿاي١ٝ املدككاتَٔ  االغتؿاز٠ مبػاطط املتعًليًكإْٛ  ٚاملتُِ املعسٍقسٚض ايكإْٛ  

، خاق١ ٚإٔ َؿطٚع املؤؾطَٔ ق١ُٝ ٖصا  عايطؾ يفبؿهٌ ؾعاٍ  املػا١ُٖايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ َٔ ؾأْ٘ 

َٔ ايكٓسٚم ٚتبػٝط َػاطط ٖصٙ  املػتؿٝسٜٔزا٥ط٠  عتٛغٝ املتعًل بايكٓسٚم ْل ع٢ًايكإْٛ 

 .االغتؿاز٠
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: ؼسٜح املٓع١َٛ يجايحايربْاَر ا

ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ
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             ايعا١َ ٚغاٜاتٗا ايربْاَر اغرتاتٝذ١ٝ ًَدل .0

ٜكتهٞ ؼسٜح املٓع١َٛ ايكها١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ ٚعكطْتٗا إلاظ فُٛع١ َٔ َؿاضٜع ايكٛاْني، تتال٤ّ 

يٝات آبازئ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ.  يصيو غتٛاقٌ ايٛظاض٠ خالٍ ايػٓٛات ايكاز١َ خًل َع أسهاّ ايسغتٛض َٚ

يًتٓػٝل ٚٚنع بطاَر يتتبع ٚتكِٝٝ ايػٝاغات املتبع١ َٔ أدٌ تطٜٛطٖا ٜٚتعًل األَط بايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥، 

ايٓٛع  سٝح غرتتهع باألخل ع٢ً قاضب١ ايؿػاز املايٞ َٚهاؾش١ اؾطمي١. نُا غٝتِ اغتشهاض َكاضب١

االدتُاعٞ َٔ خالٍ َطادع١ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ شات ايك١ً باملٛنٛع ٚاملال١ُ٥ َع االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ.  َٚٔ 

أدٌ تكطٜب ايكها٤ َٔ املٛاطٔ، غٝتِ إعساز خطٜط١ قها١ٝ٥ تػتذٝب يتٛقٝات َٝجام إقالح ايعساي١ 

 .ت ايسميػطاؾ١ٝ ٚاالقتكاز١َٜٚكتهٝات ايتٓعِٝ ايكها٥ٞ ْٚعاّ اؾ١ٜٛٗ املٛغع١، ٚتطاعٞ املعطٝا

ٚيف املكابٌ، غٝتِ َطادع١ اختكاقات ٚتٓعِٝ ٚظاض٠  ايعسٍ يف ن٤ٛ أسهاّ ايسغتٛض بؿإٔ اغتكالٍ 

ايػًط١ ايكها١ٝ٥، ٚإعاز٠ ٖٝه١ً املؿتؿ١ٝ ايعا١َ يًٛظاض٠ طبكا الختكاقاتٗا ٚٚنع قٛاعس الؾتػاهلا ٚنصا 

 .ؼسٜح اإلطاض ايكاْْٛٞ هل١٦ٝ نتاب١ ايهبط

ٜطَٞ ٖصا ايربْاَر إىل تبػٝط املػاطط ٚاإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ َٔ أدٌ االضتكا٤ ظٛز٠ ايعٌُ  نُا

ايكها٥ٞ، َٚٛاق١ً إضغا٤ َكَٛات احمله١ُ ايطق١ُٝ بتٛؾري األْع١ُ املعًَٛات١ٝ ايالظ١َ ٚايرباَر املتعًك١ 

 .ضق١ٝبإزاض٠ ايكهاٜا ٚاملػاطط َٔ أدٌ ايتدًٞ تسضهٝا عٔ ايػذالت ٚاملطبٛعات ايٛ

 :أٖساف يف ٖصا ايربْاَر ثالخٚقس مت اعتُاز 

   .ؼسٜح ٚتطٜٛط ايرتغا١ْ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ -

 .تبػٝط ٚؼسٜح ٚتٛسٝس املػاطط ٚاإلدطا٤ات -

  .تٛؾري ايرباَر ٚاألْع١ُ املعًَٛات١ٝ -

 َػؤٍٚ ايربْاَر  .8

 .ايػٝس ايهاتب ايعاّ يٛظاض٠ ايعسٍ
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 ٕ يف ايكٝاز٠ٛاملتسخً .1

  ايؿؤٕٚ املس١ْٝ؛َسٜط١ٜ  -

 ؛َسٜط١ٜ ايتؿطٜع -

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح. -

 :ايربْاَر أزا٤ قٝاؽ َٚؤؾطات أٖساف .4

 : ؼسٜح ٚتطٜٛط ايرتغا١ْ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ     3.0اهلسف 

 عسز ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ أٚ ايتٓع١ُٝٝ املعس٠ أٚ املعسي١ يف املٝسإ املسْٞ: 3.3.0املؤؾط 

ايك١ُٝ  غ١ٓ

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 05 07 07 09 11 11 2020

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ :

 َٔ جملُٛع١ اغتذاب١ ايٛظاض٠ تعسٖا اييت ٚاملطاغِٝ ٚايكطاضات ايكٛاْني َؿاضٜع عسز ع٢ً املؤؾط ٖصا ٜسٍ

 َع ٜٚٓػذِ اجملتُع١ٝ يًتطٛضات ٜػتذٝب مبا ٚايتٓع١ُٝٝ ايكا١ْْٝٛ ايرتغا١ْ ؼٝني َٓٗا املعطٝات

 .يبالزْا ايسٚي١ٝ ٚااليتعاَات ايسغتٛض١ٜ املػتذسات

 .ايػٓٛات تتِ بؿهٌ تطانُٞ عرب املؤؾط استػاب ططٜك١

 ايٓكٛم إْتاز إٔ باعتباض هلا َطدع١ٝ ٚغ١ٓ َػتٗسؾ١ زقٝك١ ق١ُٝ ؼسٜس ٜكعب املٓٗذ١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ

 نبري سس إىل تطتبط َػتُط٠ ع١ًُٝ ٖٛ يًٛظاض٠ ايتؿطٜع١ٝ ايرتغا١ْ ٚتطٜٛط ٚايتٓع١ُٝٝ ايكا١ْْٝٛ

 .يًشه١َٛ ايػٝاغ١ٝ ٚاـٝاضات االقتكاز١ٜ ٚايتٛدٗات اجملتُع١ٝ بايتطٛضات

 املعطٝات: َكازض

 ؛ َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ -
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 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 كٛم ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً قسٚض ايكٛاْني؛تٛقـ إعساز ايٓ -

طٍٛ َس٠ اؿٛاض َع اجملتُع املسْٞ غكٛم تعسٌٜ أٚ تٓعٌٜ بعض ايكٛاْني املطتبط١ ببعض اهل٦ٝات  -

 امل١ٝٓٗ.

 :تعًٝل 

ايٛظاض٠ فُٛع١ َٔ املهتػبات يف اجملاٍ ايتؿطٜعٞ ٚ ايتٓعُٝٞ سٝح إٔ بعض ايٓكٛم ال ظايت يف  سككت

طٛض املكازق١ إىل داْب تطغا١ْ قا١ْْٝٛ ٖا١َ يف ططٜكٗا إىل اإلعساز اغتذاب١ إىل ايتػريات يف قٝط ايعساي١ 

 ٚ الستٝادات املٛاطٓني يف ٖصا اجملاٍ.

ملدطط تؿطٜعٞ ٜػطٞ َس٠ ٚالٜتٗا ٚمبهاَني ٚأٚيٜٛات ٝل ٖصا املؤؾط مبس٣ تبين اؿه١َٛ ٜطتبط ؼك

 ايتؿطٜع اـاق١ بٗا. 

 : تبػٝط ٚؼسٜح ٚتٛسٝس املػاطط ٚاإلدطا٤ات.3.0اهلسف 

 : عسز املػاطط ٚاإلدطا٤ات اييت مت تبػٝطٗا أٚ تٛسٝسٖا يف املٝسإ املسْٞ  3.3.0املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 20 24 62 02 02 02 0202

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

ٜسٍ املؤؾط ع٢ً عسز ايتسابري املتدص٠ يتبػٝط ٚتٛسٝس اإلدطا٤ات ٚاملػاطط مبا ٜهُٔ تطٜٛط َػت٣ٛ إعُاٍ 

 ايكاْْٛٞ ٚايتٓعُٝٞ ٚبايتايٞ االضتكا٤ بايعٌُ ايكها٥ٞ.ايٓل 

 ططٜك١ استػاب املؤؾط تتِ بؿهٌ تطانُٞ عرب ايػٓٛات.
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 املعطٝات: َكازض

 ؛َسٜط١ٜ ايؿؤٕٚ املس١ْٝ -

 احملانِ. -

 

 املؤؾط: نعـ ْٚكاط سسٚز

 ؛تسخٌ أططاف أخط٣ َتعسز٠ -

 مبكاحل ١َٝٓٗ ؾ١ٜٛ٦ ؛َػاؽ بعض اإلدطا٤ات ٚاملػاطط املبػط١ ٚاملٛسس٠  -

قعٛب١ ضقس ناؾ١ املػاطط ٚاإلدطا٤ات اييت تػتٛدب ايتٛسٝس ٚايٛقٛف ع٢ً فُٛع املُاضغات ايؿه٢ً  -

 يًُشانِ.

 تعًٝل :

َٔ املتٛقع إٔ ٜتشػٔ ٖصا املؤؾط بؿهٌ ٜتذاٚظ األعساز املصنٛض٠ يف ساي١ املكازق١ ع٢ً بعض َؿاضٜع 

، إناؾ١ إىل أْ٘ ٜتِ االؾتػاٍ سايٝا ع٢ً َػٛزات ملؿاضٜع قٛاْني تِٗ اْني خاق١ قإْٛ املػطط٠ املس١ْٝايكٛ

  املٗٔ ايكا١ْْٝٛ ٚ ايكها١ٝ٥.
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 : تٛؾري ايرباَر ٚاألْع١ُ املعًَٛات0.0١ٝاهلسف 

 املعًَٛٝاتٞ يًٓعاّ األغاغ١ٝ ايٛسسات َٔ احملانِ تػط١ٝ ْػب١:   0.3.0املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع 

 قإْٛ املاي١ٝ

8103 

قإْٛ 

 املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ

ايٛسسات األغاغ١ٝ 

 يًٓعاّ املعًَٛٝاتٞ
 ايٛسس٠

2020 100% 100% 95% 90% - - 
ْعاّ تسبري ايكهاٜا 

 املس١ْٝ   

 ْػب١

2020 100% 100% 90% 50% - - 
ْعاّ تسبري ايكهاٜا 

 ايعدط١ٜ  

2020 100% 100% 90% 80% - - 
ْعاّ تسبري ايػذٌ 

 ايتذاضٟ

2020 100% 100% 80% 60% - - 
ْعاّ تسبري 

 ايكٓسٚم

 املتٛغط - - 70% 89% 100% 100% 2020

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

شيو  ٚايٛسسات األغاغ١ٝ بايٓػب١ يهٌ ْعاّ أٚ تطبٝك١ٝ َعًَٛات١ٝ، سكط الستػاب املؤؾطات ايؿطع١ٝ، ٜتِ 

املتؿل  اغتٓازا ع٢ً َعاٜري ايتٓكٝط ، ٚ ايعٜاضات املٝسا١ْٝ،  ٚبايٛظاض٠بطاَر ايتتبع ٚ ايتعُِٝ املعتُس٠  َٔ خالٍ

  عًٝٗا.

 ايبػط : فُٛع ايٓكط املعٝاض١ٜ احملتػب١ يًُشانِ سػب تؿعٌٝ نٌ ٚسس٠.   

 املكاّ: اجملُٛع ايعاّ يًٓكط املعٝاض١ٜ ايُٓٛشد١ٝ. 

ايػايؿ١ ايصنط، يف َؤؾط ٚاسس يتٝػري قطا٠٤ املؤؾط، ٚ ٜسٍ ٖصا  األخري ع٢ً غٝتِ زَر املؤؾطات ايؿطع١ٝ 

َٔ ايٓعاّ املعًَٛٝاتٞ يف املاز٠ املس١ْٝ، املاز٠ ايعدط١ٜ، ايكٓسٚم ٚ ايػذٌ  احملانِ تػط١ٝ َتٛغط ْػب

 : ايتذاضٟ، ٚ وتػب سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ

 َٔ ايٛسسات األغاغ١ٝ يًٓعاّ املعًَٛاتٞ  احملانِ تػط١ٝ ايبػط : فُٛع قِٝ ْػب -
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 )فُٛع عسز ايٓػب(. 4املكاّ :  -

 

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح.

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

 قِٝ املؤؾط َطتبط١ بٓػب١ إلاظ َؿطٚع احمله١ُ ايطق١ُٝ؛ -

 باحملانِ.عسّ ٚدٛز زيٌٝ عًُٞ ؿكط عسز املػاطط ٚاإلدطا٤ات املعٍُٛ بٗا  -

 :تعًٝل

مت تطٜٛط بطاَر ١َٝٓٗ يتسبري املًؿات باحملانِ ايعاز١ٜ ٚ احملانِ املتدكك١. ٖٚات٘ ايع١ًُٝ خانع١ 

 يربْاَر ظَين َتذاْؼ َع نٛابط املدطط اإلدطا٥ٞ يتٓعٌٜ َكتهٝات َٝجام إقالح َٓع١َٛ ايعساي١.  

اَر املعًَٛات١ٝ َطتبط بؿهٌ زقٝل َع َس٣ نُا ػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ تػط١ٝ احملانِ َٔ ايتطبٝكات ٚايرب

 سٛغب١ اإلدطا٤ات ٚاملػاطط اييت تعترب اؿًك١ اؾس َعكس٠ يف غًػ١ً ؼسٜح ططم ايعٌُ مبشانِ املًُه١.

ٚ إزضاز  )تػط١ٝ مجٝع ايسٚا٥ط ايكها١ٝ٥ (تػري ايكِٝ املتٛقع١ يًُؤؾط ضادع يتٛغٝع ْطام ايسضاغ١  َالسع١ :

ٚسسات إناؾ١ٝ بايٓعاّ املعًَٛاتٞ املعتُس باملسٜط١ٜ، باإلناؾ١ إىل تطسٌٝ املعطٝات إىل ايٓعاّ املعًَٛٝاتٞ 

 .(S@j2 penal)املُطنع يف املاز٠ ايعدط١ٜ 
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  : عسز املػاطط ٚاإلدطا٤ات اييت متت سٛغبتٗا 0.3.0املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 عسز 23 32 02 - - 100% 2020

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 األَط ٜٚتعًل سٛغبتٗا أدٌ َٔ َعًَٛات١ٝ تطبٝكات تطٜٛط مت اييت ٚاإلدطا٤ات املػاطط عسز املؤؾط ٖصا ميجٌ

 :ب

 ايتذاضٟ، ايػذٌ ايػري، حملانط اآلي١ٝ املعاؾ١ ايعدطٟ، ايتٓؿٝص ايعدط١ٜ، املًؿات احملانط، ايؿهاٜات،

 ايتأَني، ؾطنات ع٢ً ايتٓؿٝص املسْٞ، ايتٓؿٝص املسْٞ، ايتبًٝؼ بايكٓسٚم، املكاالت  ؾتح ايعسيٞ، ايػذٌ

 ...األسهاّ ؼطٜط

 َكازض املعطٝات:

  .َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح-

 نعـ املؤؾط: سسٚز ْٚكاط

زيٌٝ إدطا٤ات احملانِ  ع٢ً تٛؾطايٚشيو ضادع يعسّ ، دطا٤ات احملٛغب١إلال ميهٔ املؤؾط َٔ ؼسٜس ْػب١ ا

 اإلدطا٤ات، مما ٜكعب َع٘ ٚنع تٛقعات بايٓػب١ يًػٓٛات ايكاز١َ. ٚ ضمسٞ ؿكط عسز املػاطط

 تعًٝل:

ٜتِ تسضهٝا تطٜٛط كتًـ اإلدطا٤ات ٚاملػاطط املعٍُٛ بٗا يف أِٖ ايؿعب ٚاملهاتب، َٚٛاظا٠ َع شيو مت ؾتح  

أٚضاف عٌُ بتٓػٝل َع ايؿاعًني املباؾطٜٔ يف َؿطٚع  ؼسٜح َٓع١َٛ ايعساي١ اهلسف َٔ خالهلا ٜطَٞ إىل 

ت ايتذطب١ املٝسا١ْٝ ع٢ً إثط املعآٜات ٚ تٛسٝس املػاطط ٚ اإلدطا٤ات املعٍُٛ بٗا يف احملانِ ٚ اييت أظٗط

 تأضدشا ٚ تبآٜا  يف ططم ايعٌُ بٗا. يًٛظاض٠ ايعٜاضات ايتؿكس١ٜ اييت ٜكّٛ األطط ايتابعني 

 :3128ؾُٝا ًٜٞ فُٛع االدطا٤ات ٚ املػاطط اييت متت سٛغبتٗا خالٍ غ١ٓ 
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 املُطنع ايعدط١ٜ املاز٠ ًَؿات تسبري s@j2 Penal اـرب٠؛ : 

 املُطنع ايعدط١ٜ املاز٠ ًَؿات تسبري s@j2 Penal ايتشكٌٝ؛ : 

 املُطنع ايعدط١ٜ املاز٠ ًَؿات تسبري s@j2 Penal ايتشكٝل؛ : 

 َعاؾ١ ايػٓس ايتٓؿٝصٟ حملانط ايػريعرب ايطازاض ايجابت؛ 

  ايتعٝني ايتًكا٥ٞ يًكانٞ املكطض بططٜك١ اتَٛاتٝه١ٝ؛ 

 َٓك١ ايتبازٍ االيهرتْٚٞ َع احملاَني؛ 

  ًِْٝػذ األسهاّ؛تػ 

 تسبري ايكٓسٚم : تسبري املكاضٜـ؛ 

 .تسبري ايكٓسٚم : تسبري ايٛنعٝات املاي١ٝ 

 : عسز اـسَات االيهرت١ْٝٚ املٛد١ٗ يًُتكانني ٚعُّٛ املٛاطٓني0.0.0املؤؾط

غ١ٓ 

ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 املاي١ٝقإْٛ 

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

2020 
جميع الخدمات 

 التي تم حصرها
 عسز 63 63 65 06 *

* 0202

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

ميهٔ املؤؾط َٔ استػاب فُٛع اـسَات االيهرت١ْٝٚ املكس١َ يًُتكانني َٚػاعسٟ ايكها٤ ٚعُّٛ 

ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح بتطٜٛطٖا تسضهٝا، بٗسف تػٌٗٝ ٚتبػٝط  املٛاطٓني اييت تكّٛ َسٜط١ٜ

 اإلدطا٤ات ٚتػٌٗٝ ايٛيٛز إىل املع١ًَٛ ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ.

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح. -
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 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

ٚاييت  ،تعهؼ َس٣ دٛز٠ اـسَات املكس١َ سٝح ٜطتهع ع٢ً ٚسس٠ عسز١ٜ ال، ٜعترب املؤؾط َٔ املؤؾطات ايه١ُٝ

ٚاييت   CEPEJتتطًب آيٝات قٝاؽ َػت٣ٛ ايطن٢ املعتُس٠ بتٓػٝل َع ايًذ١ٓ األٚضٚب١ٝ يؿعاي١ٝ ايعساي١ 

 تأخص َػاضٖا  يف طٛض ايتؿعٌٝ ٚايتعُِٝ؛

 تعًٝل:

تٗسف املٛاطٔ ، مت اغتهُاٍ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛط فُٛع١ َٔ اـسَات االيهرت١ْٝٚ اييت تػ3128خالٍ غ١ٓ 

بكؿ١ َباؾط٠ ٚاييت تٓسضز يف إطاض غٝاغ١ ايكطب اييت تٓٗذٗا ٚظاض٠ ايعسٍ،  ٚاييت تِٗ كتًـ أْٛاع ٚزضدات 

 احملانِ، ٖٚٞ نايتايٞ :

 اإلغتكباٍ ؾباى عرب ايكهاٜا ٚ املًؿات َآٍ تتبع  

 ايتؿاع١ًٝ ايؿاؾات عرب ايكهاٜا ٚ املًؿات َآٍ تتبع 

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ عرب ايكهاٜا ٚ املًؿات َآٍ تتبع  

 اهلاتـ عرب ايكهاٜا ٚ املًؿات َآٍ تتبع 

 عساي١ ايكها١ٝ٥ ٚ ايكا١ْْٝٛ ايبٛاب١ 

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ عرب ايكها١ٝ٥ اـطٜط١ خس١َ 

 اهلاتـ عرب ايكها١ٝ٥ اـطٜط١ خس١َ 

 ايتؿاع١ًٝ ايؿاؾ١ عرب احملانط ٚ ايؿهاٜات تتبع 

 اإلغتكباٍ ؾباى احملانط ٚ ايؿهاٜات تتبع  

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ عرب ايعسيٞ ايػذٌ َػتدطز طًب 

 اهلاتـ عرب ايعسيٞ ايػذٌ َػتدطز تتبع 

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ عرب ايتذاضٟ ايػذٌ ع٢ً االطالع 

 اهلاتـ عرب ايتذاضٟ ايػذٌ ع٢ً االطالع 



 

67 

 

 ايبٛاب١ عرب ايكها١ٝ٥ اإلعالْات ال٥ش١ ع٢ً االطالع خس١َ 

 اهلاتـ عرب ايكها١ٝ٥ اإلعالْات ال٥ش١ ع٢ً االطالع خس١َ 

 اإليهرت١ْٝٚ ايبٛاب١ عرب ايتأَني ؾطنات ع٢ً ايتٓؿٝص تتبع 

 اهلاتـ  عرب ايتأَني ؾطنات ع٢ً ايتٓؿٝص تتبع 

 : ْػب١ احملانِ املتٛؾط٠ ع٢ً ْعاّ َعًَٛاتٞ ممطنع يف املاز٠ ايعدط0.0.0١ٜاملؤؾط 

 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١  50% 50% 90% 100% 100% 2020

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 ايعدط١ٜ املاز٠ يف  ممطنع َعًَٛاتٞ ْعاّ ع٢ً املتٛؾط٠ ايبػط: عسز احملانِ -

 فُٛع احملانِاملكاّ:  -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح. -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

تػط١ٝ احملانِ َٔ ايٓعاّ املعًَٛاتٞ املُطنع يف املاز٠ ايعدط١ٜ ال ترتدِ َس٣ تؿعٌٝ مجٝع ٚسسات ايٓعاّ 

نُا إٔ ٖصا املؤؾط َطتبط برتسٌٝ املعطٝات َٔ ايٓعاّ اؿايٞ اىل ايٓعاّ املعًَٛاتٞ  .S@jاملعًَٛاتٞ 

 املُطنع.

 تعًٝل:

. يف غ١ٓ ايعدط١ٜ املاز٠ يف َٔ احملانِ بايٓعاّ املعًَٛاتٞ املُطنع %21تػط١ٝ  ، مت8103خالٍ غ١ٓ 

، غٝتِ االستؿاظ بٓؿؼ ايٓػب١ ألْ٘ غٝتِ ايرتنٝع ع٢ً إسساخ قاعس٠ بٝاْات ممطنع٠ ٚ اقتٓا٤ عتاز 8102



 

68 

 

َٔ احملانِ بايٓعاّ  %91، غٝتِ تعٜٚس 8109ٚ بطاَر َعًَٛات١ٝ )ايتسبري االيهرتْٚٞ يًٛثا٥ل(. ٚيف غ١ٓ 

 ايعدط١ٜ. املاز٠ يف املعًَٛاتٞ املُطنع

 

 تطٛض اغتعُاٍ بٛاب١ اـسَات اإلزاض١ٜ ٚ ايكها١ٝ٥ عرب اـطْػب١ : 5.0.0املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ - 172% 82%    

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:اغتعُاٍ اـس١َ، ٚ  ميهٔ املؤؾط َٔ استػاب ْػب١ تطٛض

 N-1عسز ايطًبات املكس١َ يف ايػ١ٓ ايػابك١   -  Nعسز ايطًبات املكس١َ يف ايػ١ٓ اؿاي١ٝ:  ايبػط -

    N-1ايػابك١عسز ايطًبات املكس١َ يف ايػ١ٓ املكاّ :  -

 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح. -

 نعـ املؤؾط: سسٚز ْٚكاط

 عسّ تؿعٌٝ تك١ٝٓ األزا٤ اإليهرتْٚٞ بايٛظاض٠ وٍٛ زٕٚ إزضاز فُٛع١ َٔ اـسَات املُهٔ إزضادٗا بايبٛاب١.

 تعًٝل:

يف إطاض  تٓعٌٜ ايتسابري املعَع   » ٚ ايكها١ٝ٥ عرب اـططًبات ايٛثا٥ل اإلزاض١ٜ   خس١َ« دا٤ َؿطٚع 

، ٚ ٜعترب َٔ أِٖ املؿاضٜع اييت 8103أبطٌٜ  09اؽاشٖا َٔ ططف ٚظاض٠ ايعسٍ يف ايتكطٜح اؿهَٛٞ بتاضٜذ 

غتُهٔ َٔ اْؿتاح اإلزاض٠ ايكها١ٝ٥ ع٢ً املٛاطٔ ٚ تػٌٗٝ ايٛيٛز إىل املع١ًَٛ ٚ ايٛثا٥ل بكؿ١ فا١ْٝ ٚ ٚتري٠ 

ٜع١.غط
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 ايربْاَر ايطابع: املٛانب١ ٚايكٝاز٠
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       ايعا١َ ٚغاٜاتٗا ايربْاَر اغرتاتٝذ١ٝ ًَدل .0

ىل تٛؾري ايسعِ ٚاملػاْس٠ ٚاملٛاضز ايالظ١َ يتٓؿٝص اإلدطا٤ات املتعًك١ بكًب إٜطّٚ بطْاَر املٛانب١ ٚايكٝاز٠ 

االختكاقات امل١ٝٓٗ يٛظاض٠ ايعسٍ ٚاييت تٓسضز برباَر ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ ٚؼسٜح املٓع١َٛ ايكها١ٝ٥ 

 :ٚنصا تععٜع اؿكٛم ٚاؿطٜات، ٜٚتعًل األَط أغاغا بٚايكا١ْْٝٛ 

إسساخ ٚبٓا٤ عسز َٔ احملانِ اؾسٜس٠ ٚتٛغع١ أخط٣، ٚؼٌٜٛ عسز َٔ املطانع ايكها١ٝ٥ إىل  -

 بٓا١ٜ دسٜس٠؛ 21قانِ ابتسا١ٝ٥ مبذُٛع ٜكٌ إىل 

تٛؾري تهٜٛٔ َػتُط عكط١ْ أغايٝب تسبري اإلزاض٠ ايكها١ٝ٥ َٔ خالٍ عك١ًٓ تسبري َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ ٚ -

 شٟ دٛز٠ عاي١ٝ؛

 االضتهاظ ع٢ً اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ندٝاض اغرتاتٝذٞ َٔ أدٌ ؼكٝل ايعساي١ ايطق١ُٝ؛ -

 ايٓٗٛض بايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُشانِ يتٛؾري ظطٚف َال١ُ٥ يًعٌُ ٚاالغتكباٍ؛ -

يإلدطا٤ات اييت ْل عًٝٗا املٝجام االٖتُاّ ظٛاْب املطاقب١ ٚايتتبع ٚايتكِٝٝ يهُإ تٓؿٝص أَجٌ  -

 ايٛطين سٍٛ إقالح َٓع١َٛ ايعساي١؛

َأغػ١ َكاضب١ ايٓٛع زاخٌ ايٛظاض٠ باعتُاز إدطا٤ات تطّٚ ؼكٝل املػاٚا٠ بني املٛظؿات ٚاملٛظؿني  -

، نُا غٝتِ إزضاز َؤؾطات َطتبط١ بعسز ايتكاضٜط ٚ عسز خكٛقا ؾُٝا ٜتعًل بايٛيٛز ملٓاقب املػؤٚي١ٝ

 تهطٜؼ ٖصٙ املكاضب١ بعس تٛؾري االسكا٥ٝات اـاق١ بٗا.ايعًُٝات املٓذع٠ َٔ أدٌ 

 :ٚقس مت اعتُاز أضبع١ أٖساف بربْاَر املٛانب١ ٚايكٝاز٠ ٖٞ نايتايٞ 

 ؼػني دٛز٠  ايبٓاٜات ٚايتذٗٝعات ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املعًَٛات١ٝ؛  -

 لاع١ تسبري املٛاضز ايبؿط١ٜ؛ -

 ؛زعِ املػاٚا٠ بني اؾٓػني ٚتهاؾؤ ايؿطم -

 .ايطؾع َٔ لاع١ األزا٤ اإلزاضٟ -



 

71 

 

 َػؤٍٚ ايربْاَر  .8

 .ايعسٍايػٝس ايهاتب ايعاّ يٛظاض٠ 

 ٕ يف ايكٝاز٠ٛاملتسخً .1

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١؛ 

 َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ ٚايتشسٜح؛ 

 ايتذٗٝع ٚتسبري املُتًهات؛ َسٜط١ٜ 

 َسٜط١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ. 

 :ايربْاَر أزا٤ قٝاؽ َٚؤؾطات أٖساف .4

 املعًَٛات١ٝايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚتذٗٝعات : ؼػني دٛز٠ ايبٓاٜات ٚاي0.3اهلسف 

    ْػب١ ايبٓاٜات املال١ُ٥: 3.3.0املؤؾط 

 

 

 

 غ١ٓ 

ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١ 

 

ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

 

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ

 

 ايٛسسات ايكها١ٝ٥ 

 ٚ اإلزاض١ٜ 
 ايٛسس٠

  قانِ االغت٦ٓاف  90% %90 95% 100% - 100% 2019

 

 ْػب١

 احملانِ االبتسا١ٝ٥  68% 77% 87% 97% 100% 100% 2020

 احملانِ املتدكك١  %95 %95 %100 - - 100% 2018

 َطانع ايكها٠ املكُٝني  46% 58% 73% 100% - 100% 2019

 أقػاّ قها٤ األغط٠  64% 75% 81% %97 %100 100% 2020
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 :تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ

ٜسٍ املؤؾط ع٢ً ْػب١ ايبٓاٜات املال١ُ٥ ٚ اييت تػتذٝب جملُٛع١ َٔ املعاٜري ايسقٝك١ َٔ فُٛع ايبٓاٜات 

 اييت تتٛؾط عًٝٗا ٚظاض٠ ايعسٍ.

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

                                                                        ايبػط: عسز ايبٓاٜات املال١ُ٥ 

 املكاّ: فُٛع ايبٓاٜات  

 :َكازض املعطٝات

 .َسٜط١ٜ ايتذٗٝع ٚتسبري املُتًهات 

 :سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط

ايبٓاٜات املتٛغط١ ٚ اييت ؼتاز ؾكط إىل ايكٝا١ْ. نُا أْ٘ ال ٜربظ ساالت  ٖصا املؤؾط ال ٜعٗط  ساالت

ايبٓاٜات ايػري املؿع١ً  ٚ اييت تسخٌ نُٔ ايطقٝس ايعكاضٟ يًٛظاض٠ ٚ نصا بعض ايبٓاٜات املؿع١ً  َٓٗا ٚ اييت 

 ال تكسّ خس١َ ع١َُٝٛ يًُطتؿكني ,

 تعًٝل

املدكك١ ملدتًـ ايٛسسات ايكها١ٝ٥ ٚ اإلزاض١ٜ باملًُه١. ٚ ميهٔ ٖصا املؤؾط َٔ تؿدٝل ٚنع١ٝ ايبٓاٜات 

 بٓا٤ عًٝ٘ ؾإ ايٛظاض٠ تبسٍ فٗٛشات نبري٠ يًطؾع َٔ َػت٣ٛ بٓٝاتٗا ايتشت١ٝ, ع٢ً َػت٣ٛ:

 إمتاّ ٚ الاظ ايسضاغات ايتك١ٝٓ ٚ اهلٓسغ١ٝ ؛ -

 أٚ َٔ خالٍ االيتعاّ بإْٗا٤ األٚضاف املؿتٛس١ . -
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 ١ تسبري املهتبٝات: نًؿ١ لاع0.3.3املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 زضِٖ 3945 7.095,21 7.200,00 7.200,00 7.200,00  

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 : ايبػط

  : ب املتعًك١ ايٓؿكات فُٛع ٖٞ املهتبٝات ْؿكات فُٛع

 اقتٓا٤ أثات ٚ عتاز املهتب-

 ٚاملطبٛعات ٚايٛضم َٚٛازايطباع١ املهتب أزٚات ؾطا٤-

 املهتب ٚعتاز أثاخ ٚإقالح قٝا١ْ-

 اقتٓا٤ األدٗع٠ املعًَٛات١ٝ ٚ ايرباَر-

 املعًَٛاتٞ يًعتاز االغتٗالن١ٝ ؾطا٤ايًٛاظّ-

 ٚايرباَر املعًَٛاتٞ ايعتاز قٝا١ْ-

 : املكاّ

 .َهتب َٛظـ أٚ قانٞ يهٌ إٔ باعتباض عسزاملٛظؿني ٚ ايكها٠ ٖٛفُٛع املهتبٝات َٓاقب عسز

 :املعطٝات َكازض

 املُتًهات. تسبريٚ ايتذٗٝع َسٜط١ٜ -
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 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

 ٜأخس بعني اإلعتباض ْؿكات اهلاتـ ٚ األْرتْٝت. مل سػاب املؤؾط

 :تعًٝل

إىل ازضاز ْؿكات دسٜس٠ يف استػاب   8103ٚ غ١ٓ  8106ٜطدع االضتؿاع املالسغ يف ق١ُٝ املؤؾط بني غ١ٓ 

 املؤؾط ، ٚ املتعًك١ ب :

 ؛ٚعتازاملهتب أثات اقتٓا٤-

 ؛ٚايرباَر املعًَٛات١ٝ اقتٓا٤األدٗع٠-

 ٚ شيو َٔ أدٌ َٛانب١ ططٜك١ استػاب املؤؾط يف ايكطاعات ايٛظاض١ٜ األخط٣.

 : ْػب١ تػط١ٝ احملانِ َٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايتذٗٝعات املعًَٛات0.3.0١ٝ املؤؾط

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 .املعًَٛات١ٝ ٚ ايتذٗٝعات املعًَٛات١ٝ  ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ َٔ احملانِ تػط١ٝ ْػب املؤؾط ع٢ً َتٛغطٜسٍ 

 : ٚ وتػب سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ

 .املعًَٛات١ٝ ايتذٗٝعاتٚ  ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ َٔ احملانِ تػط١ٝ فُٛع قِٝ ْػب:  ايبػط -

 )فُٛع عسز ايٓػب(. 8:  املكاّ -

 

 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ - % 94 % 80 % 90 100% 100% 2020
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  ايتشت١ٝ املعًَٛات١ٝتػط١ٝ احملانِ َٔ ايب١ٝٓ:   

اإلغتكباٍ،  املعًَٛٝات، َهتب ايهٗطبا٥ٞ، قاع١ املعًَٛات١ٝ )املُٛز ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ ٚنع١ٝتكِٝٝ ٜتِ 

املعًَٛات١ٝ  ايتٛاق١ًٝ ايب١ٝٓ ٚنع١ٝاؾًػات(  ٚنصا  دسٍٚ عطض ايتؿاع١ًٝ، ؾاؾات ايؿاؾات

(ADSL, VPN, LL )ٚ ْتكاضٜط ايتسخالت ايتك١ٝٓ  ايعٜاضات ايتؿكس١ٜ ٚ اتشيو َٔ خالٍ اغتبٝا

 اغتٓازا ع٢ً َعاٜري ايتٓكٝط املعتُس٠ َٔ ططف املسٜط١ٜ.

 ايبػط: فُٛع ايٓكط املعٝاض١ٜ احملتػب١ يًُشانِ سػب دٛز٠ بٓٝتٗا ايتشت١ٝ املعًَٛات١ٝ.  -

 املكاّ: اجملُٛع ايعاّ يًٓكط املعٝاض١ٜ ايُٓٛشد١ٝ. -

 ت املعًَٛات١ٝتػط١ٝ احملانِ َٔ ايتذٗٝعا: 

اـكام  –ايعتاز ايصٟ ٜػتًعّ ايتػٝري  –املعًَٛاتٞ ) ايعتاز يف ساي١ دٝس٠  ايعتاز ٚنع١ٝ ٜتِ تكِٝٝ

تكاضٜط ايتسخالت ايتك١ٝٓ اغتٓازا ع٢ً زضاغ١ تأخص  ايعٜاضات ايتؿكس١ٜ ٚات َٔ خالٍ اغتبٝاْاملعرب عٓ٘( 

 )سذِ اإليهرت١ْٝٚ املعتُس٠ ٚتكطٜـ ايعٌُ ايَٝٛٞبعني االعتباض عسز املػتعًُني ايهطٚضٜني يًتطبٝكات 

 ايكهاٜا(.

 ايبػط: سعري٠ ايعتاز ايؿع١ًٝ ) ايعتاز يف ساي١ دٝس٠(. -

اـكام  – ايعتاز ايصٟ ٜػتًعّ ايتػٝري –املكاّ: سعري٠ ايعتاز املؿرتن١ )ايعتاز يف ساي١ دٝس٠  -

 املعرب عٓ٘(.

 َكازض املعطٝات:

 ٚايتشسٜح.َسٜط١ٜ ايسضاغات ٚايتعإٚ 

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

  ضغِ إٔ ايتػري املٓؿٛز َٔ املؤؾط ٖٛ االضتؿاع، إال أْ٘ ميهٔ إٔ ٜٓدؿض باضتباط َع اؿاي١ ايتك١ٝٓ

 َٚس٣ قٝاْتٗا. املعًَٛات١ٝ ٚأَس اؿٝا٠ يبعض َهْٛات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ

 (.اؿٝا٠ ٚايكٝا١ْ ٜتأثط املؤؾط بك٠ٛ بايٛنع١ٝ ايتك١ٝٓ يًتذٗٝعات املعًَٛات١ٝ ) أَس... 
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 ايتٛاقٌ ب١ٝٓ َٔ احملانِ اضتباط دٛز٠ تػط١ٝ (VPN, ADSL, LL)  مبكسَٞ خسَات خاضدٝني

 )ؾطنات االتكاالت(.

 تعًٝل:

  احملانِ َٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املعًَٛات١ٝ سػب ايؿبه١ املعًَٛات١ٝ ٚايؿبه١ مت استػاب ْػب١ تػط١ٝ

ٚايجا١ْٜٛ ٚايتٛؾط ع٢ً َهاتب االغتكباٍ ٚايؿاؾات ايتؿاع١ًٝ ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايكاعات ايتك١ٝٓ ايط٥ٝػ١ٝ 

اغتٓازا ع٢ً املعطٝات املتٛؾط٠ َٔ ع١ًُٝ املٛانب١ ٚايتتبع يٛنع١ٝ َهْٛات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ جملُٛع 

 ٜتِ ايتٛقٌ إىل تكسٜط ْػب١ ايتػط١ٝ.عس إخهاعٗا آلي١ٝ تٓكٝط َعٝاض١ٜ ايسٚا٥ط ايكها١ٝ٥ ٚب

  ري٠ املعًَٛات١ٝ عاملتٛؾط٠ َٔ ع١ًُٝ املٛانب١ ٚايتتبع يٛنع١ٝ َهْٛات اؿاملعطٝات إىل اغتٓازا

 .ايسٚا٥ط ايكها١ٝ٥ ٚبعس إخهاعٗا آلي١ٝ تٓكٝط َعٝاض١ٜ جملُٛع

   ٘مت استػاب ْػب١ ايتػط١ٝ َٔ ؾبه١ ايتٛاقٌ آخصٜٔ بعني االعتباض االغتجُاض ايهبري ايصٟ قاَت ب

قانِ املًُه١ اغتذاب١ يًشذِ ايهبري يًًُؿات اييت ايٛظاض٠ َٔ خالٍ َؿطٚع ضؾع ايكبٝب ظُٝع 

 تعاجل إيهرتْٚٝا.

تػط١ٝ مجٝع ايسٚا٥ط  (تػري ايكِٝ املتٛقع١ يًُؤؾط ضادع يتٛغٝع ْطام ايسضاغ١  َالسع١ :

 َعاٜري دسٜس٠ يًتكِٝٝ.ٚ إزضاز  )ايكها١ٝ٥
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 : لاع١ تسبري املٛاضز ايبؿط١ٜ 0.3اهلسف 

 

  لاع١ تسبري املٛاضز ايبؿط١ٜ: ْػب١  0.3.3املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 1.13% % 6022 6022% 6022% 6022% % 6022 2020

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 :وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ

  ايبػط: فُٛع املسٜطٜٔ. ٜتعًل األَط باألؾدام املهًؿني بتسبري املٛاضز ايبؿط١ٜ؛ -

 املكاّ: عسز املساضٜٔ، ٜٚهِ فُٛع َٛظؿٞ ٚقها٠ ايٛظاض٠. -

 :املعطٝات َكازض 

 َسٜط١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ. -

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

ٚأٜها غٝاب تٛنٝشات سٍٛ ٖصا األخري مل تتِ َطادع١ ططٜك١  غٝاب َعٝاض َطدعٞ ملكاض١ْ املؤؾطبػبب 

  استػاب املؤؾط نُا نإ َتٛقعا.

 :تعًٝل

ٜعٛز الغتكالٍ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚٚنع أَا١ْ اجملًؼ  8103ٚ  8106انؿاض ق١ُٝ املؤؾط بني غٓيت 

ؿؼ ايك١ُٝ نك١ُٝ األع٢ً يًكها٤ غابكا ضٖٔ إؾاض٠ اجملًؼ األع٢ً يًػًط١ ايكها١ٝ٥. ٚغٝتِ اعتُاز ْ

  تٛقع١ٝ يًػٓٛات املكب١ً.
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ٚػسض اإلؾاض٠ إىل أْ٘ يف أؾل إسساخ َسٜطٜات د١ٜٛٗ ٚتؿٜٛض بعض االختكاقات هلا يف فاٍ تسبري املٛاضز 

 .ايبؿط١ٜ، ؾإٕ ٖصا املؤؾط َطؾح يالضتؿاع

 سػب اؾٓؼْػب١ املٛظؿني املػتؿٝسٜٔ َٔ ايتهٜٛٔ املػتُط:  0.3.3املؤؾط.

ايك١ُٝ  غ١ٓ

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

2022 50% 50% 45% 40% 35% 25% 
 ايٓػب١ ايعا١َ

2022 50% 47% 45% 43% 41% * - 
 ْػب١ اإلْاخ

 11/19/8103إىل َا مت إلاظٙ إىل سسٚز  *ٖصٙ ايٓػب تؿري

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 ايٓػب١ ايعا١َ:

 ايبػط: عسز املٛظؿني املػتؿٝسٜٔ َٔ ايتهٜٛٔ املػتُط -

 املكاّ: ايعسز اإلمجايٞ يًُٛظؿني -

 ْػب١ اإلْاخ:

  عسز املٛظؿات املػتؿٝسات َٔ ايتهٜٛٔ املػتُطايبػط: -

 املكاّ: عسز املٛظؿني املػتؿٝسٜٔ َٔ ايتهٜٛٔ املػتُط -

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ / املعٗس ايعايٞ يًكها٤ -
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 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

ميهٔ  ٜعتُس استػاب ٖصا املؤؾط ع٢ً عسز املٛظؿني ايصٟ اغتؿازٚا َٔ زٚض٠ ته١ٜٝٓٛ ع٢ً األقٌ. ٚبايتايٞ

استػاب بعض املػتؿٝسٜٔ يف ايعسز اإلمجايٞ أنجط َٔ َط٠ ٚاسس٠، إال أْ٘ تػٝب يف االستػاب َعطٝات 

 أخط٣ ْٛع١ٝ يتكِٝٝ ايتهٜٛٔ. 

نُا غٝهٕٛ َٔ ايكعب االيتعاّ بطؾع ْػب١ ايٓػا٤ املػتؿٝسات َٔ ايتهٜٛٔ ْعطا يػٝاب أٚ نعـ ايتُج١ًٝٝ 

املػتؿٝس٠ َٔ ايتهٜٛٔ، ناملهًؿني بايتشكٌٝ أٚ املػؤٚيني اإلزاضٜني ع٢ً ايٓػ١ٜٛ يف بعض ايؿ٦ات اـاق١ 

 غبٌٝ املجاٍ.

  :تعًٝل

متاؾٝا َع  8103ٚ 8106اغتُطت ْػب١ اغتؿاز٠ املٛظؿني َٔ ايتهٜٛٔ املػتُط يف االضتؿاع بني غٓيت 

األٖساف اييت دا٤ بٗا املٝجام ايٛطين إلقالح َٓع١َٛ ايعساي١ يهُإ اسرتاؾ١ٝ املٛظؿني عٔ ططٜل زعِ 

ض٠ ايعسٍ يف َٝعا١ْٝ ايٓٛع ايتهٜٛٔ املػتُط. نُا مت تكػِٝ املؤؾط إىل ؾكني سػب اؾٓؼ ْعطا النطاط ٚظا

 االدتُاعٞ.

غتهٕٛ ايكِٝ املػتٗسؾ١ بايٓػب١ هلصا املؤؾط ٖٞ بًٛؽ تٛاظٕ بني اؾٓػني يف فاٍ االغتؿاز٠ َٔ ايتهٜٛٔ 

املػتُط. ٚغٝػتؿٝس ٖصا اهلسف َٔ أضن١ٝ َػبك١ ٖٚٞ ٚدٛز متج١ًٝ ؾب٘ َتػا١ٜٚ بني ايصنٛض ٚاإلْاخ يف 

 فٗٛزا ٜٚطنع ع٢ً ضؾع ْػب١ املػتؿٝسات َٔ ايتهٜٛٔ.   قطاع ايعسٍ.  ايؿ٤ٞ ايصٟ غٝٛؾط
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 ايؿطم ٚتهاؾؤ اؾٓػني بني املػاٚا٠ زعِ:  0.0اهلسف 

  َٓاقب املػؤٚي١ٝ املُٓٛس١ يًٓػا٤ بايكطاع: ْػب١  3.0.0املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 10% 11% 12% - - - -
 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 .ايبػط: عسز ايٓػا٤ يف َٓاقب املػؤٚي١ٝ -

 .املكاّ: فُٛع َٓاقب املػؤٚي١ٝ بايكطاع -

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ -

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

ٜعتُس استػاب ٖصا املؤؾط ايؿطعٞ ع٢ً عسز ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜؿػًٔ َٓاقب املػؤٚي١ٝ يف املكاحل املطنع١ٜ 

ٚاملكاحل اـاضد١ٝ ايتابع١ يًٛظاض٠ مبا ؾِٝٗ املٛظؿٕٛ ٚايكها٠. ٚتهُٔ قعٛب١ ؼػني ٖصا املؤؾط يف عسّ 

 إقباٍ اإلْاخ ع٢ً ايرتؾح ملٓاقب املػؤٚي١ٝ بايكطاع. 

 :تعًٝل

ايٓػا٤ يف َٓاقب املػؤٚي١ٝ.  َؤؾط ْػب١يف إطاض انطاط ٚظاض٠ ايعسٍ يف َٝعا١ْٝ ايٓٛع االدتُاعٞ، مت إزضاز 

بطف١ تهٜٛٓات ٚزٚضات ؼػٝػ١ٝ َٔ أدٌ تؿذٝع ايٓػا٤ ع٢ً ايرتؾح ملٓاقب  ٚغتعٌُ ايٛظاض٠ ع٢ً

  ٚايطؾع َٔ قسضاتٗٔ ايتسبري١ٜ.املػؤٚي١ٝ 
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 ايٓػا١ٝ٥ بايكطاع ْػب١ ايتُج١ًٝٝ:  3.0.0املؤؾط

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 44% 44% - - - - -

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 ايبػط: عسز ايٓػا٤ بايكطاع -

 املكاّ: فُٛع املٛظؿني بايكطاع -

 :املعطٝات َكازض

 َسٜط١ٜ املٛاضز ايبؿط١ٜ -

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

يف إطاض انطاط ٚظاض٠ ايعسٍ يف َٝعا١ْٝ ايٓٛع االدتُاعٞ، مت إزضاز َؤؾط سٍٛ ْػب١ ايتُج١ًٝٝ ايٓػ١ٜٛ 

 بايكطاع. ٚغتهتؿٞ ايٛظاض٠ يف ايػ١ٓ اؿاي١ٝ بإزضاز ايٓػب املتٛؾط٠ زٕٚ تكسِٜ تٛقعات َػتكب١ًٝ.  ؾتشػني

قِٝ املؤؾط َطتبط١ بعٛاٌَ خاضد١ٝ )ثكاؾ١ اجملتُع، طبٝع١ امل١ٓٗ...( تؤثط ع٢ً ْػب ايٓػا٤ املكبالت ع٢ً 

 َباضٜات ٚظاض٠ ايعسٍ.

 :تعًٝل

ميجٌ ٖصا املؤؾط ْػب١ ايٓػا٤ َٔ فُٛع املٛاضز ايبؿط١ٜ بكطاع ايعسٍ. يف سني إٔ ْػب١ ايتُج١ًٝٝ ايٓػا١ٝ٥ 

( ؾإٕ ٖصٙ ايٓػب١ تعٌ نعٝؿ١ يف قؿٛف ايكها٠ %4996نتاب١ ايهبط )تكاضب ايٓكـ يف قؿٛف ١٦ٖٝ 

(. ٚػسض اإلؾاض٠ إىل غٝاب آيٝات يًعٌُ ع٢ً تػٝري ٖصٙ ايٓػب. ؾايؿؿاؾ١ٝ اييت تٓٗذٗا ايٛظاض٠ يف 8498%)

 َباضٜات ايتٛظٝـ متٓح ؾطقا َتهاؾ١٦ يًذٓػني زٕٚ متٝٝع أسسُٖا ع٢ً اآلخط.
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 : ايطؾع َٔ لاع١ األزا٤ اإلزاضٟ 0.0اهلسف 

 

ايٛغٝط ٚايٓٗا٥ٞ إىل املطانع  أضؾٝؿٗا: ْػب١ انطاط احملانِ يف ؼٌٜٛ  3.0.0املؤؾط

   اؾ١ٜٛٗ يًشؿغ

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

َؿطٚع قإْٛ 

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 68.4% 82.8% 90% 95% 100% 100% 2020

 

 :َٓٗذ١ٝ تٛنٝشات

 وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ:

 احملانِ املٓدطط١ ايبػط: عسز -

 االبتسا١ٝ٥ ٚ االغت٦ٓاؾ١ٝ املكاّ: فُٛع عسز احملانِ -

 :املعطٝات َكازض 

 َسٜط١ٜ ايتذٗٝع ٚتسبري املُتًهات. -

 :املؤؾط نعـ ْكاطٚ سسٚز

ٜأخص بعني االعتباضَطانع ايكها٠ املكُٝني ايتابعني يهٌ َطنع ْعطا النطاطٗا ايهعٝـ يف ٖصا املؤؾط ال

 ؼٌٜٛ أضؾٝؿٗا يًُطانع اؾ١ٜٛٗ يًشؿغ.

 :تعًٝل

مت ضمسٝا إسساخ ؾ١ٓ ٚ ب١ٝٓ األضؾٝـ طبكا ملطغّٛ أضؾٝـ املػطب، باملٛاظا٠ َع شيو غٝتِ  8106خالٍ غ١ٓ 

  ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل األٖساف ايتاي١ٝ:
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  ِطبكا ملطغّٛ أضؾٝـ املػطب ؼت عسز  219/21ؼٝني قطاض ٚظٜط ايعسٍ ضق

، ٚ إضغاي٘ ألضؾٝـ املػطب َٔ أدٌ املكازق١ 8103-8106يف أؾل غ١ٓ  8/04/863

 عًٝ٘.

  ٍاؾسٍٚ ايعَين ٚ دسٍٚ ايتسبري.ايتسبري املعكًٔ يألضؾٝـ باغتعُا 

 يف أؾل تٛؾري َطنع يهٌ  بهٌ َٔ ايعٕٝٛ ٚ أنازٜط بٓا٤ َطنعٜٔ دٜٗٛني يألضؾٝـ

 د١ٗ.

نُا غٝتِ االضتكا٤ مبكًش١ َػتٛزعات اؿؿغ إىل قػِ تسبري األضؾٝـ ٚؾل َؿطٚع اهلٝه١ً اؾسٜس٠ يٛظاض٠ 

 ايعسٍ.

 : ْػب١ سػابات ايتػٝري املكس١َ خالٍ ايػ١ٓ 3.0.0املؤؾط 

غ١ٓ ايك١ُٝ 

 املػتٗسؾ١

يك١ُٝ ا

 املػتٗسؾ١

8181 

 ايتٛقع

8109 

 ايتٛقع

8102 

قإْٛ  َؿطٚع

 املاي١ٝ

8103 

 قإْٛ املاي١ٝ

8106 

 اإللاظ
 ايٛسس٠

 ْػب١ 12.52% 13.68% 19.51% 28.79% 44.68% 100% 2022

 

 تٛنٝشات َٓٗذ١ٝ:

 :وتػب املؤؾط سػب ايكٝػ١ ايتاي١ٝ 

 ايبػط: فُٛع سػابات ايتػٝري املكس١َ خالٍ ايػ١ٓ. -

 املكاّ: فُٛع سػابات ايتػٝري ايٛادب تكسميٗا. -

  نذع٤ أٍٚ َٔ تٓؿٝص ايتع١ًُٝٝ  8119االعتُاز ع٢ً ؾطن١ٝ تكسِٜ سػابات ايتػٝري ابتسا٤ َٔ مت

املؿرتن١ بني ٚظٜط االقتكاز ٚاملاي١ٝ ٚٚظٜط ايعسٍ تتعًل بتكسِٜ سػابات َطاؾل ايسٚي١ َٔ ططف 

 .8119ؾرباٜط  18نتاب ايهبط يس٣ قانِ املًُه١ بتاضٜذ 
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 َكازض املعطٝات:

 َسٜط١ٜ املٝعا١ْٝ ٚاملطاقب١. -

 سسٚز ْٚكاط نعـ املؤؾط:

  ٕٖٚصا املؤؾط ال ٜأخص بعني االعتباض سػابات ايتػٝري اييت قسَت ايٛثا٥ل املجبت١ ؾكط بؿأْٗا ز

 ايٛثا٥ل ايعا١َ.

  قِٝ ٖصا املؤؾط َطتبط١ باملٛضز ايبؿطٟ املهًـ بٛضف تكسِٜ سػاب ايتػٝري باإلزاض٠ املطنع١ٜ يٛظاض٠

 ايعسٍ.

 تعًٝل:

 يتشكٝل ايكِٝ ايتٛقع١ٝ بايٓػب١ يًػٓٛات ايكاز١َ غتعٌُ املسٜط١ٜ ع٢ً:

َٛاق١ً ؼػٝؼ ضؤغا٤ نتاب١ ايهبط بكؿتِٗ قاغبني عَُٛٝني بايتعاَاتِٗ ٚأ١ُٖٝ ٚضف  -

 تكسِٜ سػاب ايتػٝري؛

 زعِ اـالٜا امله١ْٛ ع٢ً قعٝس ايٛظاض٠ ملٛانب١ ٚتتبع تكسِٜ سػاب ايتػٝري. -

َٛاق١ً ايتٓػٝل َع َع اجملًؼ األع٢ً يًشػابات َٔ أدٌ ػاٚظ عس٠ َعٝكات َطتبط١ بتكسِٜ  -

 سػاب ايتػٝري.
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يحايجااؾع٤  

قسزات ايٓؿكات 
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قسزات ْؿكات املٛظؿني ٚاألعٛإ (

 

 

 8103ب١ٝٓ أعساز املٛظؿني يًػ١ٓ اؾاض١ٜ    . أ

 تٛظٜع سػب ايسضدات/ايطتب : اي01 دسٍٚ

 

 األعساز ايٓػب
 ايسضدات/ايطتب

 ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع

58% 7;% 85% 8188 0111 0581 
ٚ  6إىل  5َٛظؿٞ ايتٓؿٝص )ايػالمل َٔ 

 ايػالمل املطابك١(

5<% 79% 87% 5610 8651 8158 
ٚ  9إىل  7َٛظؿٞ اإلؾطاف )ايػالمل َٔ 

 ايػالمل املطابك١(

89% 97% 69% 01101 1525 1210 
ٚ َا ؾٛم ٚ  01األطط ٚاألطط ايعًٝا ) ايػًِ 

 ايػالمل املطابك١(

 اجملُٛع >61; 51991 >9>;5 66% 51% 011%

 

 

 تٛظٜع سػب املكاحل : اي04 دسٍٚ
 

 األعساز ايٓػب
 املكاحل

 ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع

 املكاحل املطنع١ٜ 151 515 0121 %>7 85% %:

 املكاحل ايالممطنع٠   5111 1151 05521 76% %:8 6%>

 اجملُٛع >61; 51991 >9>;5 66% 51% 011%

 

 تٛظٜع سػب اؾٗات: اي02 دسٍٚ

 

 األعساز ايٓػب
 املكاحل

 ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع ايٓػا٤ ايطداٍ اجملُٛع

 ايكٓٝطط٠ -غال  -ايطباط  2662 2399 5061 53% 47% 26,68%

 غطات -ايساض ايبٝها٤  1538 1724 3262 47% 53% 17,20%

 َهٓاؽ -ؾاؽ  1116 1551 2667 42% 58% 14,06%

 اغؿٞ -َطانـ  680 1023 1703 40% 60% 8,98%

 اؿػ١ُٝ -تطٛإ  -طٓذ١  606 890 1496 41% 59% 7,89%

 َاغ١ -غٛؽ  363 790 1153 31% 69% 6,08%
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 ايؿطم 455 777 1232 37% 63% 6,49%

 خٓٝؿط٠ -بين َالٍ  401 652 1053 38% 62% 5,55%

 تاؾٝاليت -زضع١  204 432 636 32% 68% 3,35%

 ايػاق١ٝ اؿُطا٤ -ايعٕٝٛ  214 298 512 42% 58% 2,70%

 ٚاز ْٕٛ -نًُِٝ  33 72 105 31% 69% 0,55%

 ٚازٟ ايصٖب -ايساخ١ً  37 52 89 42% 58% 0,47%

 اجملُٛع 8309 10660 18969 44% 56% 100%

 

 

 تٛظٜع ْؿكات املٛظؿني ٚ األعٛإ . ب

 (َؿطٚع قإْٛ املاي١ٝ) 0202تٛقع ْؿكات املٛظؿني يًػ١ٓ : 06 دسٍٚ
 

 
 ايعسز ايٓؿك١

 ايٓؿكات ايسا١ُ٥ 

 

 3 450 000 000 18973 

 احملصٚؾ١  املٓاقب

 

- 0 

 عًُٝات ايتٛظٝـ

 بٗا( ) تتهُٔ املػتشكات ايٓامج١ عٔ املتأخطات املتعًك١  
0546114111 011 

 350 141.5 475 9  عًُٝات اإلزَاز

 َكتهٝات أخط٣ تتعًل مبطادعات األدٛض

 هُٔ املػتشكات ايٓامج١ عٔ املتأخطات املتعًك١ بٗا(ت)ت
   

هُٔ املػتشكات ايٓامج١ عٔ تايرتقٝات يف ايسضد١ ٚايطتب١ )ت

 املتأخطات املتعًك١ بٗا(

                                            
212 124 859,00    

 

9761 

 ْؿكات املٛظؿني املؤزا٠ َٔ ططف  املؤز١ٜ ايط٥ٝػ١ٝ يًطٚاتب

(Direction de Paierie Principale) 
3 687 000 000,00  

املؤزا٠ َٔ ططف قاغيب اـع١ٜٓ ايعا١َ ْؿكات املٛظؿني  األخط٣  

  يًًُُه١
  

   000,00 000 687 3 املتٛقع١ ْؿكات املٛظؿني 
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قسزات ْؿكات املعسات ٚ ايٓؿكات املدتًؿ١ ٚ االغتجُاض سػب ايربْاَر ٚ  (

املؿطٚع أٚ ايع١ًُٝ

 

  : ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ ايربْاَر األٍٚ   

 يف املٝسإ املسْٞ :  األزا٤ ايكها٥ٞ 3املؿطٚع 

ٜطَٞ ٖصا املؿطٚع إىل ايٛقٛف ع٢ً َػت٣ٛ أزا٤ احملانِ املػطب١ٝ، َٔ خالٍ قٝاؽ تطٛض ٚتري٠ ايبت يف 

 ايكهاٜا املعطٚن١ ع٢ً احملانِ مبدتًـ أْٛاعٗا ٚزضداتٗا، ٚنصا َػت٣ٛ تٓؿٝص األسهاّ ايكازض٠ عٓٗا.

                تكسض ب َٝعا١ْٝ ايتػٝريتعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل اعتُازات َاي١ٝ َٔ يف إطاض ٖصا املؿطٚع، 

َكاضٜـ طبع االسهاّ , غتُهٔ َٔ تػط١ٝ سادٝات قانِ املًُه١ ٚتتهُٔ درهم 000,00 400 28

 ضغّٛ َٚػتشكات املٛاقالت ايالغًه١ٝٚايطغّٛ ايربٜس١ٜ ٚاملطاغالت َٚكاضٜـ ٚايكطاضات ايكها١ٝ٥ 

ٝري االقا١َ ػتعٜٛهات ايتٓكٌ ٚتٚ  يٛاظّ املهتب َٚٛاز ايطبع ٚاألٚضام ٚاملطبٛعاتٚايهٗطبا٤ ٚ املا٤َػتشكات ٚ

ملطنع ايٓؿط ٚايتٛثٝل  عا١ْ ايتػٝريٚنصا إ زاض١ٜإلتػ١ٜٛ تٓؿٝص األسهاّ ايكها١ٝ٥ ٚايكطاضات اٚ زاخٌ املًُه١

 .ايكها٥ٞ مبشه١ُ ايٓكض

زضِٖ، نُا  000,00 100 ؼ، ؾػٝدكل هلا َبًايكها١ٝ٥سهاّ ٚايكطاضات ألطبع ابايٓػب١ ملكاضٜـ 

ايكازض٠ نس  زاض١ٜإلتػ١ٜٛ تٓؿٝص األسهاّ ايكها١ٝ٥ ٚايكطاضات ايزضِٖ  000,00 000 3غٝدكل َبًؼ 

      ايٛظاض٠.   

ملطنع ايٓؿط ٚايتٛثٝل ايكها٥ٞ مبشه١ُ  عا١ْ ايتػٝرينإ 000,00 300نُا غٝتِ ؽكٝل َبًؼ 

إقساض ْٚؿط ، ٖٚٛ عباض٠ عٔ َطؾل يًسٚي١ َػري بكٛض٠ َػتك١ً ٜكّٛ بايعسٜس َٔ املٗاّ َٔ بٝٓٗا ايٓكض

اغتٓػار ايكطاضات ْٚكٛم ايكٛاْني ، ٚنصا املؤيؿات ٚايتكاضٜط ٚايسٚضٜات ٚاجملُٛعات شات ايطابع ايكها٥ٞ

ٚايسضاغات ٚايتعايٝل ع٢ً إقساض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ نُا ٜكّٛ ب ٚايسضاغات بايٓػب١ يًُتكانني ٚاحملاَني

 االدتٗازات ايكها١ٝ٥ يف ساَالت ٚضق١ٝ َٚعًَٛات١ٝ.
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هلصا املؿطٚع يف إطاض بطْاَر االغتعُاٍ األٚيٞ  زضِٖ 28 000 000,00نُا تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل َبًؼ  

يًكٓسٚم اـام يسعِ احملانِ، تتهُٔ أغاغا اإلعاْات اـاق١ املُٓٛس١ ملٛظؿٞ ١٦ٖٝ نتاب١ ايهبط 

، ٚاييت تعط٢ نتشؿٝع يًُٛظؿني ايعاًَني بٛسسات ايتبًٝؼ ٚايتشكٌٝ ع٢ً درهم10 000 000,00مببًؼ   

ػطاَات. نُا غتدكل املبايؼ ايباق١ٝ يًعسٜس َٔ املكاضٜـ املطتبط١ أغاؽ إْتادٝتِٗ َٔ سٝح ؼكٌٝ اي

زضِٖ(  5 000  000,00يعٌُ احملانِ َٔ قبٌٝ يٛاظّ املهتب َٚٛاز ايطبع ٚاألٚضام ٚاملطبٛعات )بايػري ايعازٟ 

 درهم،000 1 000 000,00 َكاضٜـ ايٓؿط ٚايطبع ٚاؾػاٍ ايػشبٚ

 املٝسإ اؾٓا٥ٞ : األزا٤ ايكها٥ٞ يف 3املؿطٚع 

ٜسخٌ تٓؿٝص ٖصا املؿطٚع نُٔ االغرتاتٝذ١ٝ ايطا١َٝ إىل ايطؾع َٔ لاع١ األزا٤ ايكها٥ٞ، َٔ خالٍ 

تبػٝط املػاطط ٚدٛز٠ األسهاّ ٚاـسَات ايكها١ٝ٥ ٚتػطٜع إدطا٤ات ايبت يف ايكهاٜا ٚتطؾٝس ايطعٕٛ َٔ 

بؿإٔ ايكهاٜا ايبػٝط١ ٚاسرتاّ غًط١ األسهاّ قبٌ ايٓٝاب١ ايعا١َ ٚتكًٝل ايطعٕٛ نس األسهاّ ايكازض٠ 

 ايكها١ٝ٥ ٚنُإ تٓؿٝصٖا ٚتػطٜع َػاطط ايتٓؿٝص ٚنبط ٚتػطٜع إدطا٤ات ايتبًٝؼ.

، غتُهٔ َٔ زضِٖ 400,00 094 35مبلغ  ايٛظاض٠ َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري  يف إطاض ٖصا املؿطٚع، غتدكل

  ُؿٛنني ايكها٥ٝني يف املٝسإ اؾٓا٥ٞايتعٜٛض املػتشل يًتػط١ٝ سادٝات قانِ املًُه١ ٚتتهُٔ 

ٚايهٗطبا٤  َػتشكات املا٤ٚ ضغّٛ َٚػتشكات املٛاقالت ايالغًه١ٝٚايطغّٛ ايربٜس١ٜ َٚكاضٜـ املطاغالت ٚ

َكاضٜـ ٚ ٝري االقا١َ زاخٌ املًُه١ػتعٜٛهات ايتٓكٌ ٚتٚ  يٛاظّ املهتب َٚٛاز ايطبع ٚاألٚضام ٚاملطبٛعاتٚ

 .ايكها٤ اؾٓا٥ٞ

      ، غٝتِ ؽكٝل َبًؼًتعٜٛض املػتشل يًُؿٛنني ايكها٥ٝني يف املٝسإ اؾٓا٥ٞي بايٓػب١

ٚبإدطا٤ات تٓؿٝص األٚاَط  بعًُٝات ايتبًٝؼ ٘يكٝاَنتعٜٛض يًُؿٛض ايكها٥ٞ  زضِٖ 5 560 000,00

املتعًل بتٓعِٝ  92.14ع٢ً ايكإْٛ ضقِ  ابٓا٤ اييت هلا ق٠ٛ تٓؿٝص١ٜٚ يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ ٚاألسهاّ ٚايكطاضات

 3555.23 يٛظٜط ايعسٍ ٚاؿطٜات ٚ ٚظٜط االقتكاز ٚ املاي١ٝ ضقِ  كطاض َؿرتىٚاي١َٓٗ املؿٛنني ايكها٥ٝني 

 .بتشسٜس ايتعٜٛض ايصٟ ٜتكاناٙ املؿٛنٕٛ ايكها٥ٕٝٛ عٔ َعاٚي١ َٗاَِٗ يف املٝسإ اؾٓا٥ٞ املتعًل
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 يتػط١ٝ َكاضٜـ ايكها٤ اؾٓا٥ٞ ٚاييت تؿٌُ:  زضِٖ  229 500,008 َبًؼنُا غٝتِ ؽكٝل 

َكاضٜـ ْكٌ املتُٗني إىل ٦ٖٝات ايتشكٝل أٚ اؿهِ ٚنصا إٕ اقته٢ اؿاٍ، َكاضٜـ ْكٌ  

احملهّٛ عًِٝٗ َٔ َهإ اعتكاهلِ إىل َكط احمله١ُ املطًٛب َِٓٗ اإلزال٤ بؿٗازتِٗ يسٜٗا، إشا 

 تعصض ْكًِٗ بٛغا٥ٌ إزاض٠ ايػذٕٛ ؛

 َكاضٜـ ْكٌ أٚضام اإلدطا٤ات ٚأزي١ اإلثبات ؛ 

َكاضٜـ تػًِٝ املتُٗني أٚ احملهّٛ عًِٝٗ ٚاملكاضٜـ اييت ٜػتًعَٗا تٓؿٝص اإلْابات ايكها١ٝ٥  

ايٛاضز٠ َٔ بًس أدٓيب أٚ املٛد١ٗ إيٝ٘ ٚنصا مجٝع املكاضٜـ األخط٣ املتعًك١ باإلدطا٤ات 

 اؾٓا١ٝ٥ يف املٝسإ ايسٚيٞ ؛

 ٜهات املػتشك١ يًدربا٤ ٚايرتامج١ َٚكاضٜـ ايرتمج١ ؛األتعاب ٚايتعٛ 

 ايتعٜٛهات املػتشك١ يًؿٗٛز ؛ 

 َكاضٜـ سطاغ١ األختاّ َٚكاضٜـ اإلٜساع يف احملذع ؛ 

 َكاضٜـ إيكا٤ ايكبض املػتشك١ ملأَٛضٟ ايك٠ٛ ايع١َُٝٛ يكا٤ تٓؿٝص غٓسات قها١ٝ٥ ؛ 

ي١ تٓكٌ ٚيًُػعؿات ايتعٜٛهات املػتشك١ يًكها٠ َٚأَٛضٟ نتابات ايهبط يف سا 

االدتُاعٝات يًكٝاّ بعٌُ ٜسخٌ يف ْطام اختكاقاتِٗ ؾُٝا ٜطدع إىل ايكها٤ اؾٓا٥ٞ، أٚ إشا 

 بعسٙ ؛ 4ناْت املكاضٜـ زاخ١ً يف سهِ َكاضٜـ ايكها٤ اؾٓا٥ٞ ٚؾكا ألسهاّ املاز٠ 

ق١ٝ ايالغًه١ٝ َكاضٜـ االتكاالت ايربٜس١ٜ ٚايربق١ٝ ٚايتًٝؿ١ْٝٛ ايػًه١ٝ أٚ ايتًٝؿ١ْٝٛ أٚ ايرب 

 ٚنصا َكاضٜـ محٌ ايطظّ إشا زعت إىل شيو نطٚض٠ ايتشكٝل أٚ اؿهِ يف اإلدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥؛

 َكاضٜـ تٓؿٝص األسهاّ اؾٓا١ٝ٥ ؛ 

 َكاضٜـ ؾٗط األسهاّ ٚاألٚاَط ايكها١ٝ٥ ؛ 

     َكاضٜـ زعا٣ٚ إعاز٠ ايٓعط ٚايتعٜٛهات املػتشك١ يهشاٜا األخطا٤ ايكها١ٝ٥.  

 



 

91 

 

زضِٖ يف إطاض بطْاَر االغتعُاٍ األٚيٞ يًكٓسٚم   33 400 000,00نُا تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل َبًؼ  

اـام يسعِ احملانِ تتهُٔ أغاغا اإلعاْات اـاق١ املُٓٛس١ ملٛظؿٞ ١٦ٖٝ نتاب١ ايهبط مببًؼ  

ٚيٛاظّ ايعتاز  زضِٖ  5 000   000,00ٚيٛاظّ املهتب َٚٛاز ايطبع ٚاألٚضام ٚاملطبٛعاتدرهم 18 000 000,00

زضِٖ ٚاييت غتُهٔ َٔ تًب١ٝ سادٝات ايٓٝابات ايعا١َ باحملانِ َٔ   5 000  000,00ايتكين ٚاملعًَٛاتٞ

 ٚغا٥ٌ يًعٌُ.

 : ايٛيٛز إىل ايكإْٛ ٚايعساي١ 0املؿطٚع 

ٖصا ، َٚٔ ٖٓا تربظ أ١ُٖٝ يتشكٝل قان١ُ عازي١ األغاغ١ٕٝ ايٛيٛز إىل ايعساي١ ٜعس أسس املكَٛات إ

ايكإْٛ  ايٛغا٥ٌ ٚاآليٝات ايٛادب تٛؾريٖا يهُإ ايٛيٛز ايؿعًٞ إىلاغتشهاض  إىل املؿطٚع ايصٟ ٜٗسف

تطٜٛط ْعاّ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥، بايعٌُ ع٢ً تػطٜع إدطا٤ات٘ ٚتٛغٝع فاالت٘، ٚنصا  َٔ خالٍ ،ايعساي١ٚ

ٚنصا تكطٜب  ، ايتٛاقٌ اؿسٜج١ غتعُاٍ ٚغا٥ٌتعُِٝ املع١ًَٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايكها١ٝ٥ ع٢ً املٛاطٓني با

 .ايكها٤ َٔ املتكانني بإسساخ ٚسسات دسٜس٠

َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري زضِٖ  61  222 0222 22 َبًؼ تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝلٖصا املؿطٚع، يف إطاض 

تعاب ايسؾاع املعني يف اطاض املػاعس٠ أ يتػط١ٝ َكاضٜـ املػاعس٠ ايكها١ٝ٥ ٜٚتعًل األَط مبكاضٜـ

   .ايكها١ٝ٥
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 : تععٜع اؿكٛم ٚاؿطٜات ايربْاَر ايجاْٞ

 

 : االعتكاٍ االستٝاطٞ 3املؿطٚع 

، ٜٚٗسف ٖصا عٔ ظاٖط٠ االنتعاظ ١املػؤٚي ٠باؾطامل أسس األغباب االعتكاٍ االستٝاطٞ ؿهٌٜ

 تكًٝل َسز االعتكاٍ االستٝاطٞ َع، عرب تطؾٝس االعتكاٍ االستٝاطٞ ٚإعُاٍ ايطقاب١ ايكها١ٝ٥املؿطٚع إىل 

 ٚاملػؤٚيني ايكها٥ٝني دعٌ ظٜاض٠ ايكها٠ٚ ٚتطٜٛط اآليٝات ايبس١ًٜ يالعتكاٍ، تطغٝذ قبػت٘ االغتجٓا١ٝ٥،

تؿعٌٝ زٚض قانٞ تطبٝل باإلناؾ١ إىل  ،يًػذٕٛ َٓاغب١ سكٝك١ٝ ملطادع١ قهاٜا املعتكًني االستٝاطٝني

ايتأزٜب١ٝ املٛنٛي١ ملسٜط تشسٜس ٚتٛنٝح اختكاقات٘ َع إعطا٥٘ سل ايبت يف بعض ايعكٛبات ب ايعكٛب١

  املؤغػ١ ايػذ١ٝٓ.

َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري تتهُٔ  زضِٖ  000.00 000 9ٚيتٓؿٝص ٖصا املؿطٚع، غتدكل ايٛظاض٠ َبًؼ 

اغاغا بعض املكاضٜـ اييت غتُهٔ ٚنال٤ املًو َٔ ايكٝاّ باملٗاّ املطتبط١ برتؾٝس االعتكاٍ االستٝاطٞ، 

 3 000  000,00 تعٜٛهات ايتٓكٌ  زضِٖ  ٚ 4 000 000,00  ايالغًه١ٝاملٛاقالت ٜٚتعًل األَط مبكاضٜـ 

 زضِٖ.

 :  محا١ٜ سكٛم املعتكًني 3املؿطٚع 

ايكهاٜا ايهرب٣ اييت ٜعس َٔ بني َعاؾ١ أٚناع ايػذٕٛ ٚايػذٓا٤ محا١ٜ سكٛم املعتكًني ٚإٕ 

 تٓاٚهلا اؿٛاض ايٛطين إلقالح َٓع١َٛ ايعساي١.

ٚاؿًٝٛي١ بصيو زٕٚ اْتٗاى  ،إلؾطاف ع٢ً َطاقب١ ايػذٕٛاآيٝات  تععٜع ٜٚطَٞ ٖصا املؿطٚع إىل

ٜتعًل األَط نصيو ٚ ٚاسرتاّ َهاَني ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ َٓٗا ٚايسٚي١ٝ، ،سكٛم ايػذٓا٤ ٚايػذٝٓات

ظاٖط٠ االنتعاظ بكؿتٗا تؿهٌ  ، ٚقاضب١ٚنٌ ايتسابري املٛانب١ هلا ،بإقالح َٓع١َٛ ايػٝاغ١ اؾٓا١ٝ٥
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ٚاألَٔ َٔ  ،ايتػص١ٜ ،عسٜس َٔ االْتٗانات اـطري٠ اييت تطاٍ فاٍ اـسَات، ايكش١، ايٓعاؾ١يً أغاغا

 .أخط٣د١ٗ ٚإعاز٠ ايتأٌٖٝ َٔ د١ٗ 

َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري ٚتتهُٔ زضِٖ  000,00 000 11يف إطاض ٖصا املؿطٚع، غتدكل ايٛظاض٠ َبًؼ  

ٚاييت غٝدكل هلا  اؿكٛق١ٝ ايػري اؿه١َٝٛيؿا٥س٠ اؾُعٝات ايػ١ٜٛٓ عا١ْ عس٠ َكاضٜـ َٔ بٝٓٗا اال

عٌُ اؿكٛقٞ َٔ خالٍ زعِ َايٞ يًٓػٝر اؾُعٟٛ ايٓؿٝط اي ٚشيو يتؿذٝعزضِٖ،   2 000 000,00َبًؼ  

 .يف فاٍ سكٛم اإلْػإ ع٢ً كتًـ تٛدٗات٘ َٚٛاقؿ٘

يتٓؿٝص املٗاّ املطتبط١ عُا١ٜ  نُا غتدكل املبايؼ املتبك١ٝ يتٛؾري ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ ٚايًٛدٝػتٝه١ٝ

زضِٖ  ٚ َػتشكات املا٤ ٚايهٗطبا٤  4 000 000,00  غّٛ َٚػتشكات املٛاقالت ايالغًه١ٝسكٛم املعتكًني َٔ ض

 زضِٖ.3 000  000,00تعٜٛهات ايتٓكٌ  زضِٖ  ٚ 2 000 000,00

 

تعترب محا١ٜ سكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ َٔ أٚيٜٝٛات ٚظاض٠ ايعسٍ، ٜٚتذػس شيو َٔ خالٍ انطاطٗا 

ايؿعًٞ يف ايػٝاغ١ ايع١َُٝٛ املٓسف١ ؿُا١ٜ ٖصٙ ايؿ١٦ تؿعٝال يًتعًُٝات املًه١ٝ ٚايتعاَات ايسغتٛض١ٜ 

ـاق١ باملطأ٠ ٚايطؿٌ ٚتتبع ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ.  ٚغتٛاقٌ ايٛظض٠ خالٍ ايػٓٛات ايكاز١َ تؿعٌٝ ايكٛاْني ا

خالٍ املػاعس٠ ايٓؿػ١ٝ بتٛؾري َٛاضز بؿط١ٜ َتدكك١ هلصا اجملاٍ  َٔ قهاٜا ايٓػا٤ املعٓؿات ٚاملطًكات

 ٚنصا َٔ خالٍ املػاعس٠ املاز١ٜ بتدكٝل اعتُازات َاي١ٝ هلصٙ ايؿ١٦.

قٓسٚم ايتهاؾٌ ايعا٥ًٞ تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل اعتُازات َاي١ٝ َٔ َٝعا١ْٝ  يف إطاض ٖصا املؿطٚع

  زضِٖ ٚشيو يتشكٝل االغتكطاض املازٟ يألغط املعٛظ٠ ٚاألّ املطًك١. 160 000 000.00 بك١ُٝ

 زعِ سكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ) املبايؼ املسؾٛع١ ( : 0املؿطٚع 
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 : ؼسٜح املٓع١َٛ ايكها١ٝ٥ ٚايكا١ْْٝٛ   ايربْاَر ايجايح

 

 : األزا٤ ايتؿطٜعٞ ٚايتٓعُٝٞ  3املؿطٚع 

إىل ؼسٜح ٚتطٜٛط ايرتغا١ْ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ، ٚايعٌُ  تٗسف ايٛظاض٠ َٔ خالٍ ٖصا املؿطٚع

ع٢ً ػٜٛس ايرتغا١ْ ايكا١ْْٝٛ، َٚال٤َتٗا َع أسهاّ ايسغتٛض ٚاالتؿاقٝات ايسٚي١ٝ املكازم عًٝٗا َٔ ططف 

ٚنصا ايعٌُ  املًُه١ املػطب١ٝ، َٚٛانب١ ايتطٛضات االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ع٢ً املػتٜٛني ايٛطين ٚايسٚيٞ، 

تٓعٌٜ َؿاضٜع ايكٛاْني ٚايٓكٛم ايتٓع١ُٝٝ امله١ُٓ يف املدطط ايتؿطٜعٞ يًشه١َٛ بايٓػب١ يٛظاض٠  ع٢ً

 ايعسٍ.

َٝعا١ْٝ ايتػٝري تؿٌُ ايعسٜس َٔ  زضِٖ َٔ 16 608 000.00ًؼ ٚيتٓؿٝص ٖصا املؿطٚع، غتدكل ايٛظاض٠ َب

 املكاضٜـ َٔ بٝٓٗا:

 اؾرتانات يف اهل٦ٝات اؾ١ٜٛٗ ٚايسٚي١ٝ

زضِٖ يتػط١ٝ َكاضٜـ اؾرتاى ٚظاض٠ ايعسٍ يف بعض  4 658 000.00غتدكل اعتُازات َاي١ٝ بك١ُٝ 

اهل٦ٝات نذُع١ٝ احملانِ ايعًٝا املػتع١ًُ يًػ١ ايؿطْػ١ٝ ٚاؾُع١ٝ ايسٚي١ٝ يًُشانِ ايعًٝا االزاض١ٜ 

تػِٗ يف ؼػني األزا٤ ٚفًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطب َٚؤمتط الٖاٟ يًكإْٛ ايسٚيٞ اـام، ٖٚٞ نًٗا ٦ٖٝات 

ايتؿطٜعٞ ٚايتٓعُٝٞ يٛظاض٠ ايعسٍ َٔ خالٍ ضبط عالقات تعإٚ ع٢ً املػت٣ٛ ايكها٥ٞ، تػتؿٝس مبٛدبٗا 

ايٛظاض٠ َٔ خرب٠ ٚزعِ ٖصٙ اهل٦ٝات ٚاملٓعُات يف قهاٜا شات اٖتُاّ َؿرتى، مما ٜؿهٌ ؾطق١ ١َُٗ يتػطٜع 

 بطْاَر إقالح َٓع١َٛ ايعساي١.

 ت ٚتٓهِٝ ايتعاٖطاتَكاضٜـ ايربٚتٛنٛال

سٜس َكاضٜـ ايربتٛنٛالت ٚتٓعِٝ ايتعاٖطات، ٚاييت تٓسضز يف يتػ زضِٖ 2 000 000.00غٝدكل َبًؼ 

إطاض ايتعإٚ ايسٚيٞ ايصٟ ٜػاِٖ يف َٛانب١ َػًػٌ إقالح َٓع١َٛ ايعساي١ ٚتٓعٌٜ كتًـ ايكٛاْني 

يهؿا٤ات، ٚنصا االطالع ع٢ً تؿطٜعات زٍٚ املتعًك١ ب٘ َٔ خالٍ ايتهٜٛٓات اييت ٜٛؾطٖا يًطؾع َٔ َػت٣ٛ ا
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أخط٣ ٚاالغتؿاز٠ َٔ املُاضغات اؾٝس٠ ٚايتذاضب ايٓادع١ ٚتٛقٝع كتًـ االتؿاقٝات ايسٚي١ٝ يًطؾع َٔ 

 َػت٣ٛ ايٓذاع١ ايكها١ٝ٥ باملػطب.

 َكاضٜـ ايٓؿط ٚايطبع ٚاؾػاٍ ايػشب

 يتػسٜس َكاضٜـ طبع ْٚؿط ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ. زضِٖ 500 ١000.00 غتدكل اعتُازات َاي١ٝ بكُٝ

 تعٜٛهات ايتٓكٌ ٚتػٝري االقا١َ زاخٌ املًُه١

ضِٖ ألزا٤ تعٜٛهات ايتٓكٌ املطتبط١ بتٓؿٝص ٖصا ز 3 000 000.00بًؼ يف إطاض َٝعا١ْٝ ايتػٝري، غٝدكل َ

 املؿطٚع.

 : احمله١ُ ايطق١ُٝ 3املؿطٚع 

غتٛاقٌ ٚظاض٠ ايعسٍ يف ايػٓٛات ايكاز١َ بطْافٗا ايؿاٌَ يتشسٜح احملانِ َٔ خالٍ تهطٜؼ 

ثكاؾ١ ايٓعِ املعًَٛات١ٝ اييت تٗسف إىل تػٌٗٝ اإلدطا٤ات ايكها١ٝ٥ ٚايتدًٞ عٔ ايػذالت ٚاملطبٛعات 

 الغتجُاض.ايٛضق١ٝ احملطض٠ ٜسٜٚا. ٚغٝتطًب ؼكٝل ٖصا املؿطٚع غالف َايٞ َِٗ خكٛقا ع٢ً َػت٣ٛ ا

 10 500 000.00و َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري زضِٖ  000,00 000 17 يصا، غتدكل ايٛظاض٠ هلصا املؿطٚع

زضِٖ يف إطاض بطْاَر االغتعُاٍ األٚيٞ يًكٓسٚم اـام يسعِ احملانِ يف أؾل ايطؾع َٔ ٖصا املبًؼ بعس ضؾع 

 املكاضٜـ املسضد١ بٗصا املؿطٚع ؾُٝا ًٜٞ: غكـ ايتشُالت اـام بايكٓسٚم. ٚتتُجٌ أِٖ

 ؾطا٤ عتاز ْٚعِ َعًَٛات١ٝ

زضِٖ يؿطا٤ ايعتاز ٚايٓعِ  10 000 ١000.00 يف إطاض ايكٓسٚم اـام يسعِ احملانِ، غتدكل قُٝ

املعًَٛات١ٝ ٚاييت غتُهٔ احملانِ ٚاإلزاض٠ املطنع١ٜ َٔ تؿعٌٝ ْعاَٗا املعًَٛاتٞ بؿهٌ ٜهُٔ تهُني 

 ات اـاق١ بايكهاٜا ٚتتبع َآهلا ٚاغتدطاز االسكا٥ٝات اـاق١ بٗا.مجٝع املعطٝ

 أزا٤ تعٜٛهات ايتٓكٌ 

ألزا٤ تعٜٛهات ايتٓكٌ اييت تسخٌ يف إطاض  زضِٖ 3 000 000.00يف إطاض َٝعا١ْٝ ايتػٝري، غٝدكل َبًؼ 

  املٗاّ املطتبط١ باملؿطٚع.
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 : املٛانب١ ٚايكٝاز٠ايربْاَر ايطابع 

 

 تسبري املٛاضز  :3املؿطٚع 

ٜٗتِ ٖصا املؿطٚع بايطاقِ ايبؿطٟ ؾٗاظ ايكها٤، سٝح ٜعترب َسخال َُٗا يالضتكا٤ بؿعاي١ٝ ٚلاع١ 

ايكها٤ ٚايطؾع َٔ ايكسضات املؤغػات١ٝ ملٓع١َٛ ايعساي١، يصا غتشاٍٚ ايٛظاض٠ نُإ ايتػط١ٝ املج٢ً يًُٛاضز 

ايٓٛع١ٝ، َع اؿطم ع٢ً تٛؾري تهٜٛٔ أغاغٞ ايبؿط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ احملانِ ٚاالٖتُاّ أنجط بايتدككات 

َٚػتُط شٟ دٛز٠ عاي١ٝ ميهٔ َٔ تعُٝل املعاضف امل١ٝٓٗ يًُٛظؿني ٚايكها٠. نُا ٜطتبط باألزا٤ اإلزاضٟ، 

 .سٝح غتػع٢ ايٛظاض٠ إىل ؼػني أزا٤ٖا املطتبط بتسبري املؿرتٜات عرب ايكؿكات ايع١َُٝٛ

١ هلصا املؿطٚع َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري تكسض ب اعتُازات َاي١ٝ َُٗ تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل

، غتُهٔ َٔ تًب١ٝ سادٝات قانِ املًُه١ ؾُٝا ىل أزا٤ ايطغّٛ ٚاملػتشكات  درهم 120.641.600

َٚكاضٜـ سهري٠ ايػٝاضات باإلناؾ١ يتٓكٌ املٛظؿني َٚكاضٜـ ايتهٜٛٔ ٚايتساضٜب ٚنصا بعض اإلعاْات 

 .ٚايٓؿكات املدتًؿ١

( ؾتهِ َبايؼ غتدكل أغاغا يتػط١ٝ َكاضٜـ درهم 0502020222) ٚاملػتشكاتبايٓػب١ يًطغّٛ 

 .اإلزاض٠ املطنع١ٜ َٔ املا٤ ٚايهٗطبا٤ باإلناؾ١ ملكاضٜـ املٛاقالت ايالغًه١ٝ ٚاملطاغالت ايربٜس١ٜ اـاق١ بٗا

زضِٖ ملكاضٜـ ايتهٜٛٔ ٚتٓعِٝ ايٓسٚات ٚايتساضٜب ٚاملؤمتطات  6202220222نُا غٝدكل َبًؼ 

زضِٖ يتػط١ٝ تعٜٛهات ايتٓكٌ املطتبط١ بٗا، ٖٚصا ٜسخٌ يف قًب أٖساف ٖصا املؿطٚع ايصٟ ٜطّٚ  002220222ٚ

 .قها٠ َٚٛظؿٞ ايٛظاض٠اىل ايٓٗٛض مبػت٣ٛ تهٜٛٔ 

ٜػتذٝب ملتطًبات َطؾل ايعساي١، ؾايٛظاض٠ غتكّٛ بتدكٝل  َٚٔ أدٌ نُإ تهٜٛٔ أغاغٞ َٚػتُط

ري يؿا٥س٠ املعٗس ايعايٞ يًكها٤، ٚاييت غتُهٓ٘ َٔ تػط١ٝ املكاضٜـ زضِٖ نإعا١ْ تػٝ 0202220222َبًؼ 

٠ ٚايصٟ ٜسّٚ يػٓتني، باإلناؾ١ يًتهٜٛٔ املػتُط ايصٟ ٜؿٌُ مجٝع قها٠ املطتبط١ بايتهٜٛٔ األغاغٞ يًكها

 .َٚٛظؿٞ ايعسٍ باملػطب
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احملُس١ٜ يكها٠ زضِٖ نإعا١ْ يؿا٥س٠ املؤغػ١  001220222، غٝتِ ؽكٝل َبًؼ ْؿؼ اإلطاضٚ يف 

َٚٛظؿٞ ايعسٍ َٔ أدٌ تػط١ٝ َكاضٜـ ايتهٜٛٔ، سٝح إٔ ايسٚضات ايته١ٜٝٓٛ اييت ٜؿطف عًٝٗا املعٗس 

ٜتِ تٓعُٝٗا مبطنبات االقطٝاف اـاق١ باملؤغػ١ ٚاييت تٓتؿط مبسٕ عسٜس٠ باملًُه١، ٚشيو َٔ أدٌ 

 .تؿازٟ َطنع٠ ايتهٜٛٔ بايطباط ٚنصا تطؾٝس ايٓؿكات

املدتًؿ١ نايًباؽ؛ سٝح غتدكل ي٘ اعتُازات َاي١ٝ  بعض املكاضٜـملؿطٚع نُا ٜهِ ٖصا ا

َعًّٛ، ٜتِ تٛؾري يباؽ خام بايكها٠ َٚٛظؿٞ ١٦ٖٝ نتاب١ ايهبط  ٖٛزضِٖ. ؾهُا  002220222قسضٖا 

 ٜطتسْٚ٘ أثٓا٤ اؾًػات، مما ٜػتسعٞ تٛؾريٙ بؿهٌ نايف َٚػتُط يتػط١ٝ اؿادٝات.

اي١ٝ املدكك١ يًُؿطٚع يف إطاض بطْاَر االغتعُاٍ األٚيٞ يًكٓسٚم أَا ؾُٝا ىل االعتُازات امل

زضِٖ غتدكل أغاغا يتشؿٝع َٛظؿٞ ١٦ٖٝ نتاب١ ايهبط  1200220222 ؾػتبًؼحملانِ، اـام يسعِ ا

 َٔ خالٍ اإلعاْات اؾعاؾ١ٝ ايػ١ٜٛٓ ٚغٝدكل ايباقٞ ملكاضٜـ ايٓسٚات ٚايتعاٖطات.

 ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  :3املؿطٚع 

اييت تهتػٝٗا اهلٝه١ً املعُاض١ٜ ٚإعساز ايب٢ٓ ايتشت١ٝ يًُطؾل ايكها٥ٞ يف إقالح  يأل١ُٖٝاعتباضا 

َٓع١َٛ ايعساي١، تػع٢ ايٛظاض٠ َٔ خالٍ ٖصا املؿطٚع إىل تٛؾري ايؿها٤ات املال١ُ٥ ؿػٔ غري ايعٌُ 

 ايكها٥ٞ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايبٓاٜات أٚ ايتذٗٝعات.

يبٓاٜات املدكك١ إلٜٛا٤ كتًـ قانِ املًُه١ ٚايرباَر ايع١ًُٝ بتؿدٝل ٚنع١ٝ ا ايكٝاّؾبعس 

املػطط٠ َٔ أدٌ احملاؾع١ ع٢ً تًو ايبٓاٜات، تعتعّ ايٛظاض٠ اؽاش فُٛع١ َٔ ايتسابري ٚإطالم ايعسٜس َٔ 

احملانِ اؾسٜس٠ ٚتٛغع١ أخط٣، ٚؼٌٜٛ  إسساخ ٚبٓا٤ عسز َٔاألٚضاف يًطؾع َٔ ْػب١ ايبٓاٜات اؾٝس٠، َع 

 .بٓا١ٜ دسٜس٠ 20ابتسا١ٝ٥ مبذُٛع ٜكٌ إىل  سز َٔ املطانع ايكها١ٝ٥ إىل قانِع
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ايتذٗٝع،  غتعٌُ ايٛظاض٠ ع٢ً تؿٜٛض اعتُازات َاي١ٝ ١َُٗ يًُسٜطٜات ايؿطع١ٝ َٔ  ىلأَا ؾُٝا 

أدٌ اقتٓا٤ مجٝع سادٝاتٗا َٔ ايتذٗٝعات ٚاملعسات َع َٛانبتٗا ٚتتبع إعساز ٚإلاظ ايكؿكات بٗسف 

 ١ مجٝع اؿادٝات.تػطٝ

ٖصٙ األٖساف، تعتعّ ايٛظاض٠ ؽكٝل َبايؼ ١َُٗ هلصا املؿطٚع سٝح وتٌ املطتب١  ؼكٝلَٚٔ أدٌ 

زضِٖ َٔ َٝعا١ْٝ ايتػٝري ٚ أنجط 137.160.000 األٚىل بني َؿاضٜع ايٛظاض٠ َٔ سٝح االعتُازات املاي١ٝ، غتبًؼ

ت ١َُٗ َٔ ايكٓسٚم اـام يسعِ العتُازازضِٖ َٔ َٝعا١ْٝ االغتجُاض باإلناؾ١  299.250.000َٔ 

 احملانِ.

ايتػٝري املدكك١ يًُؿطٚع، ؾٗٞ تطتبط أغاغا بايتشُالت ايعكاض١ٜ يًبٓاٜات  العتُازاتؾبايٓػب١ 

قه١ُ بني اغت٦ٓاؾ١ٝ ٚابتسا١ٝ٥ َٚطنع   303اإلزاض١ٜ يًٛظاض٠ ٚمجٝع قانِ املًُه١ ٚاييت ٜتذاٚظ عسزٖا 

زضِٖ ملكاضٜـ األَٔ ٚاؿطاغ١ ٚايتٓعٝـ َٚا ٜكاضب  4202220222كاضب قانٞ َكِٝ، سٝح غٝدكل َا ٜ

 زضِٖ يًُكاضٜـ املطتبط١ باملهتبٝات ٚقٝا١ْ ايعتاز املهتيب ٚاملعًَٛاتٞ ٚؾطا٤ يٛاظَ٘. 0302220222

االغتجُاض، ؾػٝتِ االغتُطاض يف تٛؾري االعتُازات ايالظ١َ  الغتهُاٍ أٚضاف ايبٓا٤  ىلأَا ؾُٝا 

ع٢ً قعٝس مجٝع دٗات املًُه١، ْصنط َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٚضف بٓا٤ املعٗس ايعايٞ يًكها٤ املؿتٛس١ 

، َع االغتُطاض يف أٚضاف نٌ َٔ %13ٚنصا تٛغع١ قه١ُ ايٓكض ٚاييت ؾاقت ؾُٝٗا ْػب١ تكسّ األؾػاٍ 

 املسٕ.قكط ايعساي١ بايطباط ٚبؿاؽ ٚاحملانِ االبتسا١ٝ٥ مبهٓاؽ ٚطٓذ١ ٚتطٛإ ٚغريٖا َٔ 

ْصنط َٓٗا بٓا٤  3332ايبس٤ يف ايعسٜس َٔ األٚضاف األخط٣ بطغِ ايػ١ٓ املاي١ٝ  ايٛظاض٠نُا تعتعّ 

زضِٖ ٚاحمله١ُ االبتسا١ٝ٥ باحملُس١ٜ بتهًؿ١  0501220222احمله١ُ االبتسا١ٝ٥ بتاٚضٜطت بتهًؿ١ تكسٜط١ٜ تبًؼ 

 زضِٖ. 150622022زضِٖ ٚقه١ُ االغت٦ٓاف بهًُِٝ بتهًؿ١  0202220222
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ايبٓا٤، غتدكل ايٛظاض٠ َبايؼ ١َُٗ يتذٗٝع احملانِ اؾسٜس٠ اييت غٝتِ اْتٗا٤  ملؿاضٜع باإلناؾ١

زضِٖ( ٚاحمله١ُ االبتسا١ٝ٥  0202220222زضِٖ(  ٚبايطباط ) 6102220222األؾػاٍ بٗا نككط ايعساي١ بؿاؽ )

 ِ( ٚغري شيو َٔ احملانِ.زضٖ 102220222زضِٖ( ٚببٜٛهط٣ ) 402220222ٚقػِ قها٤ األغط٠ بتطٛإ )

، 3333ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املعًَٛات١ٝ باحملانِ يف أؾل ؼكٝل احمله١ُ ايطق١ُٝ غ١ٓ  اغتهُاٍَٚٔ أدٌ 

زضِٖ َٔ أدٌ ؾطا٤ ايعتاز املعًَٛاتٞ ٚايرباَر املعًَٛات١ٝ  0302220222تعتعّ ايٛظاض٠ اغتجُاض َبًؼ 

زضِٖ يتعُِٝ خس١َ اهلاتـ ايطقُٞ ع٢ً احملانِ املتبك١ٝ ٚؾطا٤  6202220222يًُشانِ، باإلناؾ١ ملبًؼ 

 ٚتطنٝب ناَريات املطاقب١.

 َأغػ١ َكاضب١ ايٓٛع االدتُاعٞ  :3املؿطٚع 

األخص بعني ٜأتٞ ٖصا املؿطٚع يف إطاض تٓعٌٜ َكتهٝات ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ يكإْٛ املاي١ٝ ؾُٝا ىل 

املتعًك١ نُٔ قطاعات ٚظاض١ٜ أخط٣ يف ايتذطب١ ايجا١ْٝ  ، سٝح انططت ايٛظاض٠االعتباض َعٝاض ايٓٛع

، ٚاييت ساٚيت َٔ خالهلا إزضاز ٖصٙ املكاضب١ أثٓا٤ ؼسٜس املؿاضٜع باملٝعا١ْٝ املعتُس٠ ع٢ً َكاضب١ ايٓٛع

ٚنع تؿدٝل زقٝل َتعًل بايٓٛع َٔ أدٌ ٚاألٖساف ٚاملؤؾطات، ٚتٗسف ايٛظاض٠ َٔ خالٍ ٖصا املؿطٚع  

 بايٛظاض١ٝ.٠ َطتبط١ باملػاٚا٠ بني اؾٓػني ؼسٜس اغرتاتٝذ
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