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.ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا ريوطت ىلع لمعي زـّيمت زكرم وه يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم

بيردتلا دهاعم ةكبشل ةماعلا ةنامألا زكرم هتفصب ًايميلقإ ًارود دهعملا يدؤي ،ينطولا هرود ىلإ ةفاضإ
.ANEM-TFIGايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيموكحلا
 .ةماع ةيلام ةبتكمو قيثوت زكرم دهعملا ريدي
 .ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعت ًاـّينفو ًاـّيرادإو ًاـّيلام ةلقتسم ةماع ةسسؤم وه دهعملا
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 روطس يف دهعملا

يفرعم جاتناو قيثوت زكرمتاردقلا ءانب يف ةربخ تيب
لدابتليميلقإو ينطو ىقتلم
ةديجلا تاسرامملاو براجتلا

ةيمنت يف ةيبيردتلا جماربلا مهاست
زيزعتب ينعملا يرشبلا لامسأرلا
ةمدخلا ميق رشنو ماعلا لاملا ةرادإ
.ةماعلا

عيسوت يف يفرعملا جاتنإلا مهاسي
عيضاوم لوح ماعلا شاقنلا ةرئاد
ةغايص زيزعت يفو ةماعلا ةيلاملا
.ةلصلا تاذ ةماعلا تاسايسلا

تارــبخلا بـاــطقتسال ةـــصنم دـــهعملا
رود هلو ملاعلا لوح ةديجلا براجتلاو
ةيلحم تاكارش ريوطت يف يروحم
نيب نواعتلا“ زيزعت يفو ةيميلقاو
.”بونجلا نادلب

ريرقتلا اذه
ماعلا تاطحم زربأ لوح ةحمل مدّقيو ،7102 ماعل يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم تاطاشن ريرقتلا اذه زجوي
.تايطعملاو ماقرألاب
وبأ نازوس ةسنآلا اهتغاصو هءازجأ تعمج .طاسب ضّيبملا ءايمل ةديسلا يئاهنلا هلكشب هتغايصو هريضحت ىلع تفرشأ

نواعتلا مسقل شيورد الور ةديسلا ،بيردتلا مسقل يهيود نانج ةديسلا :ماسقألا ءاردمو لمعلا قيرف ةكراشمب ،ارقش
ناصوق نازوس ةسنآلا نم ّلك تاءاصحإلا دادعإ ىّلوت .يلاملاو يرادإلا مسقلل ينعزلا ناسغ ديسلاو ،تاكارشلاو
.دادعإلا يف اهتمهاسم ىلع قلاخلا دبع ةمسب ةسنآلل صاخ ركش .ناموش دمحم ديسلاو

8102 - ةينانبّللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
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3 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ريرقتلا ىوتحم
روطس يف دهعملا

ماقرألاب7102 ماع جئاتن

7102 ماعلا تاطحم زربأ

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا
موسرلاو بئارضلا
قيقدتلاو ةماعلا ةبساحملا
ماعلا ءارشلا

ةيدلب ةدارإ-ةيرادإلاو ةيلاملا عيضاوملا يف ةيدلبلا تاردقلا معد عورشم

ةحاسملاوةيراقعلا نوؤشلا

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

ريوطتلاو مّلعتلا
تايافكلا راطإ
بيردتلا نم دئاعلا رامثتسإ
دعُب نع بيردتلا

ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا
بابشلاو ةيلاملا ةفاقثلا

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
ةيلاملا ةرازو يف رييغتلا ةرادإ ىلع ةردقلا ةيمنتل ةدناسم جمارب

ّةيوغللاو ةّيتامولعملا تاراهملا
ةيوغللا تاراهملا
ةيتامولعملا تاراهملا

تاكارشلا ءانبو نواعتلا
 ماقرألاب نواعتلا

انيم-تفيغ ةكبش

تامولعملا ىلإ لوصولا ليهستو يفرعملا جاتنإلا
مالعإلاو لصاوتلا
ةيلاملا ةبتكملا

يسسؤملا ريوطتلاو ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
ةيلاملا ةرادإلا
ةفافشو ةّينهمءارش تايلمع
دهعملا تاباسحل يجراخلاو يلخادلا قيقدتلاو ةباقرلا
ةيرادإلا نوؤشلا
ةيرشبلا تاقاطلا ةرادإ

2

6

01

11
51
61
71
02

32

72

13
23
٤3
53

73
93

1٤
2٤

5٤
6٤
7٤

9٤
05
25

55
75
85

16
26
٤6
٤6
56
76

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



ةيلاملا ريزو يلاعم ةملك
 ليلخ يلع نسح ذاتسألا

يلاملا نامألا قيقحت يف ةيدايق راودأب ةيلاملا ةرازو موقت نأ يهيدبلا نم
حاتفنالاو قيسنتلاو قابتسالاو صرحلا بجاو عقي اهيلعو ،دالبلا يف
.داصتقالا ةكرحو ومنلا ىلع ظافحلل صاخلاو ماعلا نيعاطقلاىلع

تارادإ ريوطت ةهجل ةتفال تاثيدحتب موقت ةرازولاو7102 ماعلا ذنمو
رصحو كرامجلاو ةيراقعلا نوؤشلاو ةماعلا ةيلاملا تايريدم يف ةرازولا
دهج اهل عباتلا - ناحيلف لساب دهعم - دهعملل ناك دقو .كابنتلاو غبتلا
ةيعون جمارب ىلإ ةرازولا تاهجوت ةمجرت لالخ نم هاجتالا اذه يف هلذب
ثاحبألاو ريراقتلا دادعإو ةينقتلا ةدناسملا ىلإ بيردتلا قاطن تطخت
يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيبرعلا تاسسؤملا عم نواعتلاو ،ةصصختملا
.ملاعلا يف اهحاجن تبث يتلا براجتلاو تاربخلاب انّدمت

اهلذب يتلا تامهاسملاو دوهجلا نّيبي7102 ماعلل يونسلا ريرقتلا ّنإ
ةموظنم نيسحت ىلإ ةفداهلاو ،ةرازولا جراخ نم ةيرادإلا تاعاطقلل دهعملا
لكشب زربيو .ةيركسعلاو ةيندملا تاسسؤملا يف ماعلا لاملا ةرادإ
ةرادإ نيسحت يف حضاولا رثألا هل ناك يذلا “ةيدلب ةدارإ“ عورشم صاخ
ةفاقث ءاسرإ يف اهتبكاومل ةجاحلا لظ يف ةيلاملا اهدراومل تايدلبلا
.ماعلا لاملا ةرادإل ةدحوم ريياعم ىلع زكترت ةيرصع لمع

ةفاقثلا زيزعت يف ًاعساو ًارود دهعملا يدؤي نأ ىلإ مويلا عّلطتن اننإو
.كلذ قيقحت ىلع نوصيرحل اننإو ،بابشلا ليج ىدل ةيلاملاو ةيداصتقالا

ًاصوصخ ،يموكح بصنم يف نيفظوم نييعت متي نأ ًالوبقم دعي ملف
مهتايلوؤسم لمحتل مهدادعإ ِرجي مل اذا ،لاملا ةرادإ ماهم ىلوتيس نم
قيقحتل رمتسملاو صصختملا بيردتلا يقلتب اومزلُي ملو ينهم لكشب
ةلقن ثادحإ يف مهاس يذلا دهعملا ّنأو ًاصوصخ ،هنم ىلضفلا ةميقلا
ميدقت ىلع رداقل ،ةلودلا تارادإو تارازو نم ددع يف هئادأ يف ةيعون
يف ةيبيردتلا دهاعملاو تاسسؤملاو تايريدملل تاربخلا نم ديزملا
ةدئافلا نم ردق ربكأ قيقحت ةيغُب ةكيرشلا ةيلودلاو ةيميلقإلا كلتلو ،نانبل
.ةلدابتملا
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5 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةسيئر ةملك
طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا

،تامدخلا نيسحت هاجتاب ةرازولا لمع يف تفال رّوطتب7102 ماع زّيمت
ةيلاملا ةيريدم نم لك يف ثيدحتلا عيراشم نم ددع ريضحتو قالطإبو
رصح ةرادإو ،كرامجلا ةرادإو ،ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملاو ةماعلا
ةدجتسملا تاجاحلا ةيبلتل ًادهج اهلالخ دهعملا رّفوي ملو .كابنتلاو غبتلا
جمارب نم ةيونسلا هتطخ يف هقيقحت مزتلا ام ىلإ ةفاضإلاب ،هيلإ ةدفاولا
.مهئادأ نيسحتو نيفظوملا زيفحت يف ريبك رثأ اهل ناك ةيعون

ماقرأ ىلإ ةدنسُم ،دهعملا لمع جئاتن7102 ماعلل يونسلا ريرقتلا نّيبي
ةلحرمل ًاريضحت اهقيسنت ةداعإو اهحيقنت يف هقيرف َدهَج تاءاصحإو
دهجلا ريرقتلا نّيبي ،ىرخأ ةهج نم .اهليلحتو تامولعملا ةننكم نم ةديدج
ءاسرإ يف تمهاس ةقّمعم تاساردو ةصصختم ريراقت جاتنإ يف زـّيمملا
براجتلا ريمثتل اهيلإ ةجاحلا ّسمأب مويلا نحن ةديدج ةـّيفرعم ةـّيمانيد
.ةيلودلاو ةيميلقإلا نيتحاسلا ىلع يفرعملا جاتنإلا يف ةمهاسملاو

جمدو رمتسملا بيردتلا ةفاقث رشن ىلع ،ماع ّلك يف امك ،انرباث دقو اذه
اننواعت انززعو ؛ةيبيردتلا جماربلاو ططخلا ةسدنه يف ةثيدحلا مّلعتلا ميهافم
تادجتسملا زربأ ىلع عالطالل ةيلودو ةيميلقإ تامظنمو تاسسؤم عم
 .ملاعلا لوح ةديجلا تاسرامملاو تاربخلاو فراعملا ثدحأب تارادإلا دفرو

ذاتسألا ةيلاملا ريزو يلاعم معدو ةقث الول ققحتتل نكت مل جئاتنلا هذه
.ريدقتلاو ركشلا لك انم هل .ةصاخ ةيانعب دهعملا طاحأ يذلا ليلخ نسح يلع
تاسسؤملاو تارادإلاو ةيلاملا ةرازو يف نيلوؤسملل لوصوم ركشلا
انتافاومو ريرقتلا اذه ىلع عالطالا ىلإ عيمجلا وعدأ .ريزولا يلاعمل ةعباتلا
.ةدافإلل ًاعيسوتو انتبرجتل ًءانغإ مهئارآو مهتاظحالمب
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6

 ماقرألاب7102 ماع جئاتن

73%

٠6%

3%

•
•
•

ةيبيردتلا جماربلا يف ًاكراشم5991
يفرعملا لدابتلا تاطاشن يف ًاكراشم1911
ةينقتلا ةدناسملا جمارب نم ًاديفتسم38

 ةديفتسم ةماع ةسسؤمو ةرادإ86
 صاخلا عاطقلا نم ةديفتسم ةسسؤم63

يفرعم لدابت

ةينقت ةدناسم

بيردت

٠٠1

72

13
46

7
21

31

41

•
•
•
•
•
•
•

001ةيبيردت ةرود
72لمع عامتجا
٤1ءاقل

31رمتؤميفةكراشم
21دفو ةرايز
7لمع ةشرو
6ةينقت ةدناسم

ةكبش يف ةكراشم
٤ةيفرعم
3ةيبيردت ةثعب
1دعُب نع بيردت
1ةقفارم
1ىوتسملا ديدحت ناحتما

1ةيصصخت ةداهش

ًاديفتسم9623

بيردتلاتارشؤم ضعب

 دحاولا فظوملل ةيبيردتلا تارودلا لدعم2.1
نيبيردتملل رمعلا طسوتم ةنس94
بيردتلا ةمانزر زاجنإ لدعم67%
ةمانزرلا جراخ نم عيراشم6
بيردت (ة)ريبخ67
دهعملا مهب ناعتسا (ة) ًاراشتسم55
جمانرب يف باشو ةباش٠12

”ةيلاملا ةرازو ىلإ فرعتي بابشلا“

دهعملا تامدخ

نيبردتملل يفارغجلا عيزوتلا
تاظفاحملا بسحب

•

•
•
•
•
•

%46 :توريب

%7 :لامشلا

%6 :راكع

%21 :نانبل لبج

%4:بونجلا

%4 :لمرهلا كبلعب

%1 :ةيطبنلا

%1 :ليبج ناورسك
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7 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

نييميلقإ ،نييلحم ءاكرش عم نواعتلاب ًاطاشن٠61
نييلودو

 كراش ًاّيلودو ًاّيميلقإو ًاّيلحم ًارمتؤمو ًءاقل42
هتبرجت لقنل دهعملا اهيف

ةيلودلا تاربخلاو ةينقتلا فراعملا اولقن ءاربخ7
 تاهج نم معدب امهذيفنت ّمتناعورشم2

ةيلود ةكيرش
برغملا عم نواعت ةركذمعيقوت

•
•
•

يلحم

يلود

يميلقإ

ءاكرشلا ةيفارغج

33%

35%

41%

•
•
•

ًاروشنمم

ًاليلد

ًاريرقت

81682

36٠4

٠16٠1

ةصصختمتاروشنمو ةيملع تالجم يف تامهاسم                  4
هجراخو نانبل يف تارمتؤم يف ةلخادم                61
يبرعلا توريبضرعمو ،يسنرفلا باتكلا ضرعم ،باتكللينانبللا ناجرهملا يف لعاف روضحبتك ضراعم3

باتكلل يلودلا

يفرعملا جاتنإلا تارشؤم ضعب

:نطاوملا ةّلدا ةلسلس نم نيليلدل ريضحتلاروهمجلاىلعةعزوملاتارادصإلا
لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد“
”هتاءارجإو
تاضيفختلا نـم ةداـفـتسالا ىـلإ كـُلـيـلد”
ةديفُملا تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا
”ةئيبلل
تايافكلا ةبراقم ىلع ةزكترملا ةرادإلا“ لوح
يفةماعلا ةفيظولا لبقتسم يف اهريثأتو
”نانبل
”نانبللوح ةقلقم تارشؤمو ماقرأ“ناونعب

egnellahC knaB giB ehTليهستل
ىلع فّرعتلاو ةيلاملا ميهافملا باستكا
ةيفرصملاتاجتنملاوتامدخلا

2    

ريرقت

ريرقت
ةيفيقتث ةبعل
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ماقرالاب7102 ماع جئاتن

932%

9٠2
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29

•
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•

ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
932                           رييغتلا
902                              تاغل

59             قيقدتو ةبساحم
29              ةحاسمو ةيراقع

09               موسرو بئارض

9٤              ريوطتلاو ملعتلا
62    ةيلامو ةيداصتقا ةفاقث
٤2       ةيتامولعملا ةمظنألا

71                        ماع ءارش
11                            كرامج
7    ةيموكحلا ةيلاملا ةرادالا

جهانملا بسحب ةيلاملا ةرازو نم نوبردتملا

•
•
•
•
•
•

566

552٠32

7485 11
68

٠9

59

621

861

•
•

•
•
•

566   ةيموكحلا ةيلاملا ةرادالا
 ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
552                            رييغتلا
032                              تاغل

861             قيقدتو ةبساحم
621               ةحاسمو ةيراقع

59    ةيلامو ةيداصتقا ةفاقث
09               موسرو بئارض

68              ريوطتلاو ملعتلا
85                        ماع ءارش

7٤       ةيتامولعملا ةمظنألا
11                            كرامج

جهانملا بسحب ماعلا عاطقلا نم نوبردتملا

•
•
•
•
•
•
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9 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

7102 ماعلا تاطحم زربأ

”ةيدلب ةدارإ“ عورشم
يناثلا نوناك

دهاعمو سرادمل ةيلودلا ةيعمجلا ةرادإ سلجم عامتجا
AISAI ةرادإلا

طابش

ةيسنرفلاب ةيلاملا ءالمإلا
راذآ

يجيرلا - يلاعلا كالملل يونسلا ءاقللا
ناسين

برغملا يف ةيمومعلا ةفيظولا ريزو ةرايز
رايأ

يلخادلا قيقدتلاو ةباقرلا لالخ نم ةهازنلا زيزعت
ناريزح

يملاعلا ةأرملا موي
ةلودلا يف طالتخالا ةيمهأ ىلع ديكأتلا
يملاعلا ةأرملا موي اويحأ كراشمو ةكراشم001 نم رثكأ
ةينفلا ةدعاسملل يميلقإلا زكرملا ةريدم ىلإ اوعمتساو
ةديسلا ،يلودلا دقنلا قودنصل عباتلا طسوألا قرشلل
،طيطختلل يبرعلا دهعملا ماع ريدمو ،نايليشنروك نيلات
 .فرشلا يَفيض اناك نيذللا هللا لام نامثع ردب ديسلا

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



10

7102 ماعلا تاطحم زربأ

نيطسلف يف ةماعلا ةيلاملا دهعم دفو ةرايز
زومت

(انيم-تفيغ) ةيموكحلا بيردتلا دهاعم ةكبشل ةماعلا ةيعمجلا
بآ

يبيرضلا قيقدتلا جمانرب قالطإ
لوليأ

ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملل رييغتلا ةرادإ لوح جمانرب
لوألا نيرشت

ايقيرفإ يف ةيلاملا دهاعملل يناثلا رمتؤملا
يناثلا نيرشت

7102 ماعلا ماتتخا لفح
لوألا نوناك

ةيلاملا ريزو يلاعم ةياعرب
81٠2 ةطخ قالطإو71٠2 ماعلا ماتتخا لفح
ةيلاملا ةرازو يف نوماعلا ءاردملاو سلاجملا ءاسؤر
ماع ماتتخا لفح يف نوكراشي نيلوؤسملا رابكو
ريزو يلاعم ةياعرب8102 لمع ةطخ قالطإو7102
Institut Des Finances Basil Fuleihan ©.ةيلاملا
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

ّلظ يف امّيسال يداصتقالاو يلاملا رارقتسالا تانوكم نم ساسأ ًانّوكم ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا ربتعُت
لالخ ةئملا يف2,2 زواجتي مل يذلا يداصتقالا ومنلا ءطبو ،ماعلا نيدلا تالدعم عافتراب صّخلتت ةّيلام تايدحت
قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحت ةيمهأ ىلع اهتاهجوت يف ةيلاملا ةرازو ددشت ،قايسلا اذه يف .7102 ماع
ةدافتسالاو تايافكلا زيزعت ىلع دهعملا صرحيو .ةهازنلاو ةيفافشلا دعاوق ةاعارمو ،هتيلاّعف ةدايزو ،ماعلا لاملا

.ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإ ةرود لماك ىلع زكترت ةصصختم تاروشنمو بيردت جمارب لالخ نم ةيملاعلا براجتلا نم
يف نييلاملا نيلوؤسملا ةكبشو ،صاخ لكشب ةيلاملا ةرازو يفظوم جماربلا هذه تفدهتسا ،7102 ماعلا يف
تامدخلا ىلع ديازتملا طغضلاو حوزنلا ةمزأ مقافت عمو .ةيوبرتلاو ةيركسعلاو ةيندملا اهتاعاطق فلتخمب ةلودلا
،ًاثيدح نيبختنملا ةّيدلبلا سلاجملا ءاضعأو ءاسؤر لاطتل هتامدخ نم نيديفتسملا ةدعاق دهعملا عّسو ،ةماعلا
لمعلا ىعري يذلا يلاملاو ينوناقلا راطإلاب مهفراعم زيزعت يف تمهاس ةصصختم جمارب نم اودافتسا نيذلا
.يومنتلا طيطختلاب هطبر ةيفيكو ،يدلبلا

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا جهانم يف ًابردتم4311

 ةيلاملاةرادإلا جهانم يف نوكراشملا
ةيلاملا ةرازو نم

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

موسرو بئارض

قيقدتو ةبساحم

ماع ءارش

0100200300٤00500600800 700

75

168

207

684

66%

12%

31%

•
•
•

ةماعلاتاسسؤملاوتارادإلانمنوكراشملا
ةيلاملاةرادإلاجهانم يف

تايدلب
ةماع تاسسؤمو تارادإ
ةيلاملا ةرازو

ةماعلا ةيريدملا
نوؤشلل
ةيراقعلا

100%

80%

60%

٤0%

20%

0%
ةيريدم
ةيلاملا
 ةماعلا

73,21%

غبتلا رصح ةرادإ
كابنتلاو
ةينانبللا

16,75%

لساب دهعم
يلاملا ناحيلف

يداصتقالاو

9,57% ٠,48%
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13 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةماعلا ةيلاملا“ لوحيبيردتلا جمانربلا يف ينانبللا شيجلا يفةيرادإلاو ةيلاملا عورفلاو ماسقألا نم ًاطباض81 كراش
تاباسحلا دادعإو ةباقرلاو اهذيفنتو ةنزاوملا دادعإو يداصتقا-وركاملا راطإلالوانت يذلا”ءايلا ىلإ اهفلأ نم
.ةّيماتخلا

نانبل جراخ ةيبيردت تاثعب

ةدّيجلا براجتلاو تادجتسملا زربأ لوانت ًايبيردت ًاجمانرب51 يف ًابردمو ًاريبخو ًافظوم٤2 روضح دهعملا لّهس
مهتربخ ىلإ نيكراشملا رايتخا يف ةّيولوألا تيطعأو ؛نويلودو نويميلقإ ءاكرش اهمظن ماعلا لاملا ةرادإ يف
ميمعتو ةدافإلا ةقلح عيسوت يف مهاسي امب دهعملا جماربل يملعلا ىوتحملا ءانغإ ىلع مهتردقو ةيبيردتلا
 .ةفرعملا

ينانبللا شيجلا طابضل ةماعلا ةيلاملا ةرادإلا

•
•
•
•
•

FEC-FMI
BW
ODARA
اتاغرف روت امور ةعماج
ORPOFNI

•
•

DCEO
FEC-FMI

ةيميداكألا•
ةيلاملاو

 ماعلا ءارشلا
جمارب5

ذيفـنـتو دادـعا
ةنزاوملا
يبيردت جمانرب

ةبساحملا
 قيقدتلاو
جمارب٣

بئارضلا
موسرلاو
يبيردت جمانرب

•DCEO
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قيقدتلاو ةنزاوملا لوح تاربخلا لدابت

ةعباتلا ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يفةنزاوملا يلوؤسم رابك ةكبشل يونسلا عامتجالا ناك
جاتنإو بيردتلا يف دهعملا تاطاشن لوح ةلخادم ميدقتل ةبسانمDCEO ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل
ةهازنلا لوح لمع ةشروو رمتؤم يف ًاضيأ دهعملا كراش.”ماعلا لاملا ةرادإو ةنزاوملا“ لوح ةيمّلعتلا داوملا
نواعتلا ةمظنمل عباتلا ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةمكوحلا جمانرب ميظنت نمداسفلا ةحفاكمو
.DCEO ةيمنتلاو يداصتقالا

يلودلا كنبلا نم معدب نانبل يف ةيلاملا ةمكوحلا زيزعت عورشم

رودلاو عورشملا فادهأ يف ثحبلل ةيلاملا ةرازو لمع قيرفو يلودلا كنبلا عم تاعامتجا ةلسلس دهعملا دقع
بيردتلل ةيجيتارتسا ريوطت ىلإ ةفاضإلاب تاراهملا ةوجف ليلحتو ةيبيردتلا تاجاحلا ديدحت ةيحانل هبعليس يذلا
اميّسال ةيلاملا ةمكوحلا عيضاوم يف دعب نع مّلعتو ةيصصخت تاداهش نم ةعونتم ةيملعت جهانم دادعإو
.8102 ماع فصتنم يف عورشملا قالطإ رظتنُيو .يلخادلا قيقدتلاو ءارشلاو ةماعلا ةبساحملاو ةنزاوملا

14

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا
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مازتلإلا ىلع ةثيدحلا ايجولونكتلا ريثأت
يبيرضلا

بئارض بقارمو ةرئاد سيئر81

15 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

 موسرلاو بئارضلا
ظافحلاو يبيرضلا مازتلالا زيزعت ىلع ةيلاملا ةرازو صرح عمو .ةلودلا تاداريا لمجم نم %67 بئارضلا لكشت
قيقدتلا تايجهنم يف ةصصختم ةيبيردت جماربب ةرازولا يبقارم دهعملا بكاو ,نيفلكملا عم ةقثلا ةقالع ىلع
يبيرضلا ماظنلا لوح جماربب يندملا عمتجملا تامظنمو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ّصخو .يبيرضلا

تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلاو لاقتنإلا مسر لوح نيليلد ىلع لمعلا قلطأ امك .نانبل يف
 .8102 ماع علطم يف امهرادصإ رظتنُي ةئيبلل ةديفملا

(1 مقر) هتاءارجإو لاقتنإلا مسر ىلإ نطاوملاو ةنطاوملا ليلد
بجاولا تاءارجإلاو لوصألاب ةطسبمو ةلهس ةقيرطب هفّرعي نطاوملل يعجرم ليلد
بنجتو ،ةعرسو ةقدو ةيفافشب هتالماعم مامتإل ةينوناقلا لهملا نمض اهعابتا
ىلع بجي يتلا لحارملا عيمج ليلدلا ضرعتسي .ةّيلام تامارغ اهنع جتني يتلا ءاطخألا

دقع وأ فقو وأ ةبه وأ ةيصو نم ًاديفتسم وأ ًاثيرو ناك نإ اهب دّيقتلا ةقالعلا بحاص
حيرصتلاب ًارورم ،مسرلا قاقحتسا وأ ثّروُملا ةافو خيرات نم ًاءدب ،ةايحلا ىلع نيمأت
ةفيحصلا ىلع تاراقعلا ليجستب ًءاهتناو ،مسرلا ديدست ىلإ ًالوصو ،ةكرتلا نع
.لاومألا رئاس لقنو ةينيعلا

ةيلآو بسن تلاط يتلا تاليدعتلا عيمج ليلدلا نم ةعبارلا ةعبطلا نمضتت فوس
خيرات66 مقر7102 ماع ةنزاوم نوناق يف تدرو يتلاو لاقتنإلا مسرلا نع حيرصتلا

نم لوألا فصنلا يف ةخسن0052 يلاوح عيزوتو ةعابط يرجي فوسو ,3/11/7102
.8102 ماع

يبيرضلا قيقدتلا
ةيلاملا ةرازو - ًابقارم37

صاخلا عاطقلل يبيرضلا ماظنلا
ةيراجتلا فراصملا نم ًالوؤسم05
ةريغصلا تاسسؤملا نم ًاكراشم91
ةطسوتملاو

موسرلاو بئارضلا
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يلخادلا قيقدتلاو ةباقرلا لالخ نم ةهازنلا زيزعت
ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا نم ًاكراشم95

ةّيملاعلا تاهجوتلاو تاسرامملا ثدحأ ىلع ةءاضإلا
يلخادلا قيقدتلاو ةيلاملا ةباقرلا لوح ةّيلودلا ريياعملاو
.داسفلاو ةوشرلا ةحفاكمو

نم اهنع جتن امو ةديدجلا ريياعملا تابلطتمل ةبكاوم
ليجست ةيفيكو ةيلاملا تاودألا تافينصت يف تاليدعت
.ةيبساحملا دويقلا

ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم نم ًاكراشم7٤

 قيقدتلاو ةماعلا ةبساحملا
ماعلا عاطقلا تاسسؤمو تارادإ لخاد يلاملا ءادألا ةيلاعف عفرل ةيسيئر تاودأ قيقدتلاو ةبساحملا لكشت
امب ةيلودلا ريياعملا دامتعا يف نانبل رخأت ىلإ ماظتناب ةيلودلا ريراقتلا ريشت .فارشتسالاو ةيفافشلا زيزعتو
ريراقتلا دادعإو تالجسلا ظفح ةيحانل تاراهملا ريوطت ىلإ ةجاحلاو ةيناملربلا ةباقرلا ماظتنا بايغ كلذ يف
تارادإلا يف نيلوؤسملاو ةيلاملا ةرازو يبقارمل ةيبيردت جمارب مّظنف تاجاحلا هذه دهعملا بكاو .ةيلاملا
هطبرو قافنإلا ةيلعاف قيقحت يف اهتيمهأو ةيلخادلا ةبقارملاو ةبساحملا مظُن تلوانت ةماعلا تاسسؤملاو
.ةيفافشلاو ةلءاسملا ئدابم زيزعت يفو جاتنإلاب

16

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

تاطاشنلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلا نم ةدافتسالا ىلإ كليلد
(٠1 مقر) ةئيبلل ةديفملا
ةديفُملا تاطاشنلاو تازيهجتلا ىلع ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاضيفختلل ليلدلا اذه ضُرعَي
،92/70/2002 خيرات٤٤٤ مقر ةئيبلا ةيامح نوناق نم02 ةداملا يف اهنع صوصنملا ةئيبلل
يتلا لحارملا دّنفُي امك .ةديفتسملا تائفلا نمض نم جردنت يتلا تاطاشنلا دّدعُيو
.ةدَمتعُملا ريياعملاو طورشلل ًاضراع تاضيفختلا نم ةدافتسالل فّلكُملا اهب ّرمي
زيفحتو مادتسم لكشب ةيعيبطلا دراوملا مادختسا ىلع نينطاوملا ّثح ىلإ ليلدلا فدهي
مادختسا ىلعو ةئيبلا ىلع ظفاحت تاطاشنب مايقلا ىلع تاسسؤملا باحصأو لامعألا لاجر
.اهعينصت ةداعإو تايافنلا ةجلاعمو امك ثّولتلا لاكشأ عيمج صيلقتل ةثيدحلا تايجولونكتلا
،نانبل يف يبوروألا داحتالا بتكمو ةئيبلا ةرازو عم نواعتلاب ليلدلا اذه دادعإ ّمت
.8102 ماعلا نم لوألا فصنلا يف هرودص عّقوتملا نمو

جمارب يف ًاكراشم6٠1
قيقدتلاو ةماعلاةبساحملا
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17 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةبساحملا ناويد عم نواعتلا
ناوـيد عـم لصاوـتـمـلا هـنواـعــت راــطإ يف
ةفاضتساب دهعملا فّرشت ،لاجم نم رثكأ يف ةبساحملا
ةزهجأل ةهازنلل يتاذلا مييقتلا“ لوح يبيردتلا جمانربلا
نم ءاربخ ةرادإب ًابقارم95 هرضح”ايلعلا ةباقرلا
.ادنلوه يف ةبساحملا ناويد

 نانبل جراخ ةيبيردتلا تاثعبلا

هئاكرش عم نواعتلاب ةهازنلا زيزعتو قيقدتلا لوح ةيبيردت تاثعب ثالث يف هيبردم ةكراشم دهعملا لّهس
اهيلع عالطالا ّمت يتلا ةديجلا براجتلاو تادجتسملا8102 ماع جمارب نمضتت فوس .نييلودلاو نييميلقإلا
.تاثعبلا هذه لالخ

ماعلا ءارشلا
لاومأ قافنإ نم ىلضفلا ةميقلا قيقحتو ةماعلا ةنزاوملا ذيفنت يف ةيساسأ ةقلح وه ماعلا ءارشلا ّنأل
ةازاوميفف .ينطولا ىوتسملا ىلع ءارشلا ثيدحت يف هتمهاسم ريوطتل ًاريبك ًادهج دهعملا صصخ ،نيفّلكملا
ةصّصختمةّيميلقإ تاكبش ةّدع عم لصاوتلا ىلع صرح ،ةّيرودلا ةيصّصختلا تاداهشلاو ةّيبيردتلا ةطشنألا
ةكبشلا ىلإ ّمضناو،يلودلا كنبلل ةعباتلا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش اهزربأ
تاودأو تاروشنم ريوطتليفرعملا ىوتحملا نم ةدافتسالا تّمت ،كلذك .مادتسملا ماعلا ءارشلل ةينوفوكنرفلا
يفيقتث ملـيـفو ،ةـماـعـلاتاقفصلا يف ةـكراشمـلـل ةـطسوـتـمـلاو ةرـيـغصلا تاسسؤمـلا لـيـلد اـهـنـم ةـّيـفـيـقـتـث
scitaminAتاسسؤملا ىدتنم لالخ ةبرجتلا هذه ضرع ّمت كلذك .تاسسؤملا هذه ىلإ هّجوملا بيردتلا بكاو
.ةراجتلاو داصتقالا ةرازو هتمظن يذلا ةطسوتملاو ةريغصلا

كيرشلا
ددع
نيكراشملا جمانربلا ناونع

داسفلا ةحفاكمو ةهازنلا يف تاردقلا زيزعت
لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف قيقدتلا
جيلخلا ةقطنمو ايقيرفأ

ةقطنم يف داسفلاو لايتحالا رطاخم ةرادإ زيزعت
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

يلودلا دقنلا قودنص زكرم
يف ليومتلاو داصتقالل
طسوألا قرشلا

يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
ةيمنتلاو

1
1

1
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ةثاغإلل ايلعلا ةئيهلل ةينقت ةبكاوم
ةيلاملا تابهلاو ةماعلا تاقفصلا لاجم يف ةينقت ةدناسم ميدقتل ةثاغإلل ايلعلا ةئيهلا بلط دهعملا ىّبل

ةئيهلا لمع هجاوت يتلا تايدحتلاو تالؤاستلا ىلع ّدرلل ةبسانم تلكشو ةئيهلا نم ًالوؤسم21 اهيف كراش
.ةيلاملا ةرازو نمو ةبساحملا ناويد نم ءاربخ تاقلحلا رادأ دقو .ىلضفلا لولحلا ةشقانمو

ماعلا ءارشلا ةموظنم ثيدحت
ةلعاف ةيلودو ةيلحم ةكراشمو ديدج يبيردت ىوتحم

طسوألا قرشلا ةقطنم يف ماعلا ءارشلا ءاربخ ةكبش يف تاردقلا ةيمنت ةنجل يف ًاوضع هتفصب
جمانرب يف هيدل نيدمتعم نيبردم ةكراشم دهعملا لّهسيلودلا كنبلل ةعباتلا ايقيرفإ لامشو
.توريب يف ديدج يبيردت جمانرب ذيفنتو امك ،بّردملا بيردت

يرشعلا جمانربلل ةيلودلا ةيراشتسالا ةنجللا يف ًاوضع ةيناث ةرودل دهعملا باختنا ديعأ
“tnemerucorP cilbuP elbaniatsuS no PFY01“مادتسملا ماعلا ءارشلا لوح
NU ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةدايقب ةّيلود ةردابم يهو ،9102-7102 ةرتفلل
tnemnorivnEةمظنمو IELCIةيئيبلا ايجولونكتلل يروكلا دهعملاو ITIEK.

ةيبيردتلا نيماضملا
هميهافمو ماعلا ءارشلا ئدابم
 ماعلا ءارشلا ةرود لحارم
اهذيفنتو لاغشألا دوقع دادعإ
تاراشتسالاو زيهجتلاب اهطبر ةيفيكو ةنايصلا دوقع

18

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

•
•
•
•

•

•

ةماعلا تاقفصلا يف ةكراشملا ةيفيك
ددع يف ًايلام ًالوؤسمو ًايذيفنت  ًاريدم61
 ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا نم

اهتنايصو لاغشالا دوقع
تارادالا فلتخم نم ًافظوم53
 ةماعلا تاسسؤملاو

ماعلا ءارشلا تايساسأ
نمألاو يلخادلا نمألا نم طابض01
ةلودلا نمأو ماعلا

ماعلا ءارشلا
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19 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

مادتسملا ماعلا ءارشلل يرشعلا راطإلا جمانربل ةعباتلا ةينوفوكنرفلا ةكبشلا ىلإ دهعملا مضنإ
PFY01ةيلودلا تاربخلا نم ةدافتسالاو براجتلا لدابت زيزعتل. 

تاصقانملا ثيدحتل ينقتلا معدلا“ عورشملةيراشتسالا ةنجللا يف5102 ماع ذنم ًاوضع هتفصب
نم ليومتب ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل ةلودلا ريزو بتكم هترادإ ىّلوتي يذلاو”نانبل يف ةماعلا
ةماعلا تاقفصلا لوح لوألا ؛نيحرتقم نيموسرم ىلع هتاظحالم دهعملا مّدق ،يبوروألا داحتالا

تمّظن ةيصصخت ةيبيردت تارود6 يف كراشو ،تاصقانملا ةرادإ ميظنت لوح يناثلاو نانبل يف
.عورشملا اذه نمض

 نانبل جراخ ةيبيردتلا تاثعبلا
ةطشنأو تارمتؤمو ةّيلحم لمع شرو يف ماعلا ءارشلا يف نيصصختم8 ةكراشم دهعملا لّهس
.ماعلا ءارشلا ةمظنأ ثيدحت لوح ةديجلا تاسرامملاو ةرصاعملا اياضقلا بكاوت ةّيلود

•

•

كيرشلا
ددع
نيكراشملا جمانربلا ناونع

ماعلا ءارشلا يف نيبردملا بيردت

ةمظنأ ثيدحتو حالصإ يف ةرصاعملا اياضقلا
ةماعلا تايرتشملا

ماعلا ءارشلا لوح يناثلا يلودلا رمتؤملا
ةسفانملا ةسايسو ةماعلا تايرتشملا

يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةكراشم
ماعلا ءارشلا

ةيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملا
يلودلا كنبلاو ةيرادإلا

يلودلا دقنلا قودنص زكرم
يف ليومتلاو داصتقالل
طسوألا قرشلا

اتاغرف روت امور ةعماج

 وربوفنيإ ةكرش

2

1

1
1

٣
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ةيلاملا عيضاوملا يف ةينانبللا تايدلبلا تاردق معد عورشم
ةيدلب ةدارإ - ةيرادإلاو

.قارعلاو ايروس يف ةيراجلا ثادحألا ةجيتننانبل ىلإ اوحزن صخش نويلم1,1 نم رثكأ ةّيلودلا تامّظنملا تصحأ
تايدلبلا دراوم ىلع ةوقب طغضي ،ةَدّقعملا ئراوطلا تالاح خيرات يف ربكألا فّنصملا ،يناكسلا حوزنلا اذه نإ
 .ةيلمعلا ةيتسجوللاو ةيرشبلا اهتايناكمإو
اهرود ةيدأت ىلع تايدلبلا ةردق ىدم لوحلاؤسلا حرطُي ،تايدلبلل يلاحلا يميظنتلاو ينوناقلا عضولا ّلظ يف
نم اهنع جتني ام عم لماعتلاو ،اهباعيتساو تامزألا ةرادإ يف ًالاعف ًاكيرش نوكت نأ يف اهتايناكمإو ،يومنتلا
.ةيئيبلاو ةيعامتجالاوةيداصتقالا دعصلا فلتخم ىلع ةَيبلس تايعادت
عم ،7102-6102 يماع لالخ ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو تنواعت ،قلطنملا اذه نم
ةيرادإلا عيضاوملا يف ةينانبللا تايدلبلا تاردق معد عورشم“ ذيفنتليداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
ءاضعأو ةيدلب سيئر737 ىلإ عورشملا هّجوت .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نم معدب”ةيدلب ةدارإ - ةيلاملاو
لوصأ ىلع مهبيردت ّمت ،حوزنلل ةضرع رثكألا قطانملا يف ةيدلب062 يف نييلام نيلوؤسمو نيبختنُم سلاجم
.ةيمنتلل طيطختلاو ماعلا لاملا ةرادإ
ةيفرعم ةحاسم ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاحلا ةيلاملا تاسرامملاو تايدلبلا عقاو لوح ةقّمعم ريراقت عورشملا رمثأ
.gro.ayidalabadari.www تاربخلا لدابتل ةحاسم نيمأتو مّلعتلا ةيرارمتسا ريفوت يف مهاست ةينورتكلا
 .ءاربخلاو ةحناملا تاهجلاو ،ةينعملا تارازولاو تارادإلا امّيسال ةينعملا تاهجلا فلتخم نيب ةعباتمو قيسنت بّلطتو

20

ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

ةكراشم ةیدلب٠62
كراشم737
سیئر بئانو ةیدلب سیئر182
ةكراشم ةدیس٠7
لمع ةشرو72
ىضرلا ةبسن59%

 سلبارط
اروكلا -

 ةيدلب64
راكعكراشم621

 ةينملا
 ةّينضلا -

 كبلعب
لمرهلا -

ةيدلب11
كراشم33

ةيدلب٠1 نورتبلا - يرشب - اترغز
كراشم62

ةيدلب8ليبج
كراشم12

 نتملا
 ناورسك -

ةيدلب8
كراشم51

ةيدلب9ادبعب
كراشم92

ةيدلب11هيلاع
كراشم82

 اديص
نيزج -

ةيدلب91
كراشم94

ةيدلب41 فوشلا
كراشم33

ةيدلب21روص
كراشم٠4

ةيدلب31ةيطبنلا
كراشم73

 ةيدلب9
كراشم52

ةيدلب83
كراشم6٠1

ةيدلب51 ةلحز
كراشم64

عاقبلا
يبرغلا
ايشار -

ةيدلب71
كراشم25

نويعجرم
ايبصاح -

ةيدلب21
كراشم64

تنب
ليبج

ةيدلب8
Institut Des Finances Basil Fuleihan ©كراشم52

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



21 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

  ةيلحملا ةيمنتلا تاقوعم لوح يئاصحإ ريرقت
ّمت .اهقيقحتل اهيلع زاكترالا نكمي يتلا لماوعلا مهأو ةيلحملا ةيمنتلا تاقوعم زربأ ريرقتلا اذه ضرعتسي
سلجم وضعو ةيدلب سيئر052 لاط نايبتسا ىلع ينُبو تاراشتسالاو ثوحبلاةسسؤم عم نواعتلاب هدادعا
 .حوزنلل ًةضرع رثكألا قطانملا يف يدلب

يئامنإلا ةدحتملا ممألا عورشم عم قيثوو دّدجتم نواعت
1102-0102 يماع لالخ ذّفن نأ دهعملل قبس ،يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانرب عم مئاقلا نواعتلا راطإ يف
,ةّيلحملا ةيمنتلاوةيلاملا ةرادإلاو تايدلبلا نوناقب ةقلعتملا عيضاوملا يف اهتاداحتاو تايدلبلل ًايبيردت ًاجمانرب
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ناعتسا ،قباسلا بيردتلا اهققح يتلا ةزّيمملا جئاتنلاو يباجيإلا رثألا ىلع ًءانبو
.”ةيدلب ةدارإ - ةيلاملاو ةيرادإلا عيضاوملا يف تايدلبلا تاردق معد“ عورشمذيفنتل دهعملاب ًاددجم

 نيبردملا ميركت لفح
ةلثمأبو ةمّيقلا مهبراجتب يبيردتلا ىوتحملا اونغأو”ةيدلب ةدارإ“ عورشم حاجنإ يف اومهاس ًاريبخو ًابّردم82
ةيفارغج ةقطنم لكةّيصوصخ عم مءالتتل يرود لكشب ةيبيردتلا داوملا ميويت ىلع ءاربخلا لمع .يدلبلا عقاولا نم
زواجت مهدوهج ةجيتنو .ةظفاحم لكل يومنتلاو يداصتقالا عضولا نع تانايبو تامولعم ريفوت لالخ نم
 .%59 عورشملا نم نيديفتسملا ىضر ىوتسم

مالعإلا يف ”ةيدلب ةدارإ“
لئاسو ىلع تالباقم3و ,ةينويزفلت تاقلح3 لالخ نم ةزيمم ةيمالعإ ةبكاوم ىلع”ةيدلب ةدارإ“ عورشم زاح
 .هتاجرخمو عورشملا فادهأ نع فيرعتلل ًايفحص ًانايب11و ,ةعومسملا مالعإلا
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ةحاسملاو ةيراقعلا نوؤشلا
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،نطاوملا ةايح يف ًايساسأ ًانكر لكشت اهنوك ىربك ةيمهأ ةيراقعلا نوؤشلا تاحالصإ ةيلاملا ةرازو يلوت
ّمت،”َكِبرُقب كُراقع“ راعش تحتو .داصتقالا ةلجع كيرحتبو يداصتقالا عضولا رّوطتب ًاقيثو ًاقاصتلا لصّتتو
ىلإ ةفاضإلاب ،لمعلل ةثيدح بيلاسأو ةننكملا دامتعاو نانبل ىوتسم ىلع يراقعلا لجسلا تانامأ عيسوت
بكاو .نطاوملا عم لصاوتلا نيسحتو تاءارجإلا ليهست ىلإ تفده ةينورتكلإلا تامدخلا نم ةلسلس ريوطت
.ةّينفو ةيرادإ ةيبيردت جمارب ىلإ ةيريدملا تاهجوت ةمجرتو نيلماعلا تاردق ريوطت لالخ نم ةشرولا هذه دهعملا
ةلص نوكي نأ ىلع صرحو يلودلا كنبلا ةثعب عم ةيلبقسملا ريوطتلا عيراشمل طيطختلا تاقلح يف كراش امك
لاجم يف ةحاتملا تاينقتلا لضفأ نم ةدافتسالل ،ينانبللا شيجلا يف ةيفارغجلا نوؤشلا ةيريدم عم لصو
.ةحاسملا ىلع بيردتلا

24

ةحاسملاو ةيراقعلا نوؤشلا

ديحوتل ةدناسم لمع شرو يف ًاكراشم621
ةحاسملاو ةيراقعلا نوؤشلا يف تاءارجالا

يراقع لجس نيمأ12ًاحاسم07 لدع بتاك5٣

يتلا تايدحتلا زربأ يف لوادتلل عامتجا
حارتقاو نانبل يف  لدعلا باّتك ةنهم هجاوت
ءادألا نّسحت نأ اهنأش نم يتلا تايصوتلا

مظنلا مادختسا“ لوح لماكتم يبيردت عورشم
عم نواعتلاب ةحاسملا لمع يف”ةيفارغجلا
ةيريدمو ميلعتـلا ةـيرـيدـم ،يناـنـبـلـلا شيـجـلا
ةيفارغجلا نوؤشلا

روضحب قيبطتلا ديحوتل لمع شرو ةلسلس
 ةيراقعلا ماع ريدم
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25 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

مهلمعل ةيراقعلاو ةيلاملا داعبألا لوح لمع شرو يف لدعلا باّتك
دادعإل ةيلاملا ةرازول ةعباتلا ةّصتخملا تايريدملا عمو لدعلا باتّكلا سلجم عم دهعملا نواعت
فدهلا .”نانبل يف لدعلا باّتكلا لمعل ةيراقعلاو ةيلاملا داعبألا“ ناونعب لمع شرو ةلسلس ميظنتو
ةيبيرضلا تابجوملا ةيحانل لدعلا باّتكلا ةنهم هجاوت يتلا تايدحتلا زربأ ةشقانم شرولا هذه نم
ةيكراشت ةيجهنم ىلإ دانتسالاب7102 ماع نم ريخألا لصفلا يف ىلوألا شرولا تدقع .ةيلاملاو
.ءادألا نّسحت نأ اهنأش نم يتلا تايصوتلا جارختسال ةهّجوم ةشقانمو نيكراشملاو ءاربخلا نيب
.8102 ماع نم لوألا فصنلا يف نانبل قطانم عيمج يف هذه لمعلا شرو لمكتست فوسو

 يضارألا ماظن ثيدحت عورشم
7102 ماع لالخ تدقعنا يتلاتاعامتجالا يف ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا عم دهعملا كراش
ةرادإ ماظن ثيدحت عورشم تانّوكم ةرولب ىلإ ةفداهلاو ريمعتلاو ءاشنإلل يلودلا كنبلا قيرف عم
ءانبو يسسؤملاو يميظنتلاريوطتلاب قلعتملا نوّكملا يف لوادتلا ىرج دقو .نانبل يف يضارألا
نّكمي فوسو تاونس5 يه ةيلامجإلا عورشملا ةدم نأ ىلإةراشإلا عم .عيراشملا ةرادإو تاردقلا
كالمتساب ةصاخلا تانايبلا ىلإ لوصولا ليهستو يحاسملاو يراقعلا لجسلا ماظن ثيدحت نم نانبل
 .ةيناكملا ةيفارغجلا تامولعملاو يضارألا
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كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ
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لمعلا تايلآ ريوطت ىلع رصحلا ةرادإ لمعت .ةلودلا تاداريإ لمجم نم %5,7 ةيغبتلا تاجتنملا تاداريإ لكشت
ىلع ةسماخلا ةنسلل .تاردقلل ًالصاوتم ًاريوطت اهنم مزلتسي امم ةيجاتنإلا اهتردق ةدايزو ةدوجلا ةرادإ نيسحتل
بكاوت ةينف ةدناسم جماربو بيردتلا ةمانزر نمضتت لمع ةطخ عضول دهعملا عم رصحلا ةرادإ تنواعت ،يلاوتلا
تايجهنم ثادحتساب سماخلا ماعلا زـّيمتو .ةدوجلاو ءادألا تابلطتمو يسسؤملا ريوطتلل اهتطخ تاهجوت
نم ةمزر ريوطتب كلذكو بيردتلا نم دئاعلا سايقو تايافكلا صيخشتل ةديدج بيلاسأو تاودأو ةيبيردت
.يسّسؤملاو يدرفلا ءادألا ريوطت يف تمهاس (gnihcaoc) ةيدرفلا ةقفارملاو ةيراشتسالا تامدخلا

28

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

55%

54%

•
•

ىثنأ

 ركذ

بيردتلا ةمانزر ذيفنت ةبسن28%
 ًاطاشن52
ًاديفتسم582
ًايبيردت ًاجمانرب32
(gnihcaoc)ناقفارم ناجمانرب2
ةيراشتسا عيراشم3
ةينقت ةدناسم جمانرب1
رصح تارادإل يميلقإ ءاقل ريضحت يف ةدناسملا
 ةقطنملا يف غبتلا

تاراهملا زيزعت

ةيلاملا تاراهملا ةيرادإلا تاراهملا ةيوغللا تاراهملا ةصصختم ةينقت تاراهم
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29 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

طاشنلاعوضوم بسحب نوديفتسملا

نيديفتسملا ددعطاشنلا عوضوم تاطاشنلا ددع
رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
قيقدتلاو ةبساحملا
تاغللا
ريوطتلاو ملعتلا
ماعلا ءارشلا
كرامجلا

181
2٣
24
٣
٣
11

٣1
4
٣
٣
1
1

ةقفارملا تامدختاراشتسا ةينقت ةدناسم

تاقالعلا ةحلصم ريوطت عورشم
:ةماعلا

ةحلصملا ماهم ةعجارم
تاقالعلل ةيجتارتسإ ةغايص

تاهجوتلا عم ىشامتت ةماعلا
ةيسسؤملا
سسأ لوح ةيبيردت جمارب
تكيتالاو ةماعلا تاقالعلا
 لصاوتلا تاينقتو

ةيمالعإلا ةيجتارتسإلا عضو
يعامتجإلا لصاوتلا عقاومل
ةيريدمل بيردت ةمانزر دادعإ
 ةيرشبلا دراوملا
لمعلا ميظنتو نوزخملا ةرادإ

ةحلصم عمو تاعدوتسملا يف
 تايرتشملا

لصاوتلا تاراهم يف
يعامتجالا

•  تاذلا ريوطتو ةرادإلا يف
•

•

•

•

•

•

•
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7102ماع تاطحم زربأ

30

كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ

 ةرامتسا ةتمتأ
 مييقتلا

ايجولونكتلا مادختسا
ةرامتسا دادعإلةثيدحلا
 ؛ةينورتكلا مييقت
جماربلل ةرشابم
لهستةيبيردتلا
تارشؤم جارختسا
.ةيمكو ةيعون

تامدخ يف عّونت
  بيردتلا

 ؛بيردتلا ةمانزر
ةيبيردت جمارب ذيفنت
ةينبمو ةصصختم
 ؛ةددحم تاراهم ىلع
تامدخ دوقع
؛ةيّراشتسإ
ةيدرفلا ةبكاوملا
ريوطتل ةيعامجلاو
 .ةديدج ةينقت تاراهم

ةثدحتسم تايجهنم
بيردتلل

ديدحتل ةديدج ةيلآ
:ةيبيردتلا ةجاحلا
فارطالا يثالث  نواعت
تاجاحلا  ديدحتل
-ريبخلا/بردملا) ةيبيردتلا
ةهجلاو -دهعملا
(يجيرلا نم ةبلاطلا
جماربلا ميمصتلو
؛ةيبيردتلا
قرطو بيلاسأو تاودا
صيخشتلةديدج
ةعباتموتايافكلا
 .بيردتلا

نواعتلل راسم دادعا
تاطاشنلاقيسنتو
ةفلتخملا

قيسنت ةيلآ نمض لمعلا
ةبسانمو جماربلل ةحضاو
:نيقيرفلل

ذيفنتو دادعإ راسم
 ؛ةيبيردت ةرود مييقتو
؛ةينقتلا ةدناسملا راسم
.ةقفارملا راسم

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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ريوطتلاو مّلعتلا
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،ةيجاتنإلاو ءادألا تاجرخمب بيردتلا طبرو ةلودلا يف رمتسملا مّلعتلا ةفاقث ميمعت يف هتاهجوت عم ًاماجسنإ
،ةيبيردتلا ططخلا ةسدنه لاجم يف جماربلا نم ةعومجم ريوطتل ًايلامو ًايرشب ًادهج ًايونس دهعملا صصخي
دراوملا يلوؤسم ىلإ هجوتت ،ءادألا ىلع بيردتلا رثأ سايقو طشانلا بيردتلا تاينقتو نيبردملا بيردتو
ءاسؤرل كلذكو بيردتلل ةينطولا ةكبشلا ءاضعأ امّيسال دهاعملاو تارادإلا يف بيردتلا يقسنمو ةيرشبلا
ةلقن ثادحإ يف مهاست نأ اهنأش نم ةديدج ميهافم ىلع ةءاضإلاب7102 ماع زـّيمت دقو .ماسقألاو رئاودلا
سايقو ،هتاجرخمو بيردتلا ةيعون نيسحتل ةادأك تايافكلا ةبراقم ىلع زكترت ،رابكلا مّلعت تايجهنم يف ةيعون
 .دعُب نع مّلعتلا تاينقتو بيلاسأ لوح ةفرعملا زيزعتو ،هنم دئاعلا

تايافكلا راطإ
ططخلا دادعإ يف ةادأك هدامتعا ةيفيكو تاراهملا وأ تايافكلا راطإ موهفم ىلع ةديدج ةءاضإ7102 ماع دهش
ةبولطملا ةيلاملاو ةيرادإلا تايافكلاو تاراهملل ةيليلحت ةسارد ىلع لمعلا لالخ نم كلذ ّمتو .ةيبيردتلا جماربلاو
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لاجم يف ءاربخ تعمج يتلا ةّيملعلا تاءاقللا كلذكو ،مويلا ةلودلا يف نيدايقلا ىدل
.يميلقإ ديعص ىلع نانبل ةبرجت ةكراشمو ةّيلودلا براجتلا ىلع عالطالا لالخ نمو ،نييميداكأو نيبردمو

32

ريوطتلاو مّلعتلا

  ةيبيردتلا جماربلا ةسدنه
 ةماعلاتاسسؤملاو تارادالا نم  ًاكراشم82

 ةدوجلا ةرادإ ماظن لوح بردم بيردت
 كابنتلاو غبتلا رصح ةرادا نم كراشم21

 ريوطتلاو مّلعتلا جمارب يف ًاكراشم٠4

ةيسنرفلا ةبرجتلا ىلع فّرعتلا
تايافكلا ريوطت يف
رابك نم3 كراش ،تادجتسملا رخآ ىلع عالطالا فدهب
فرعتلل اسنرف ىلإ ةيسارد ةثعب يف نيلوؤسملا
ةيبيردت جهانم ريوطت يف ةيسنرفلا ةبرجتلا ىلع
ةبكاومب رداوكلل حمست يتلا ةثيدحلا تايافكلا ىلعو
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33 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيفيظولا تايافكلا ماظن ريوطت
 ةيميلقإو ةيلحم لمع يتشرو يف دهعملا ةبرجت

ديشرلا مكحلاو ةماعلا ةفيظولا دصرم عم نواعتلاب اهمظن راوح ةقلح نمض دهعملا شقان
رداوكلا تايافكل ينطو راطإل ًاحرتقمةرادإلل ينطولا دهعملاو فسوي سيّدقلا ةعماج يف
بيردتلاو فيظوتلا ططخ بيوصت يف مهاسي نأ هنأش نم ةماعلا ةرادإلا يف ايلعلا
ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لاجم يف ءاربخلا نم ةبخن ةقلحلا هذه يف كراش .ةلبقملا ماوعألل
.نبيميداكأو ينانبللا ماعلا عاطقلا نم ايلع رداوكو

ريوطت لوح ةيميلقإلا لمعلا ةشرو يف تايافكلل ماع راطإ دادعإ يف هتبرجت دهعملا ضرع
- ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا اهتمظن يتلا ةيفيظولا تايافكلا ماظن
ةيندملا ةمدخلا ناويدو ،نيطسلف ةلود يف ماعلا نيفظوملا ناويد عم نواعتلاباوكسإلا

فراعملل ماع راطإ دادعإ ةيحانل دهعملا يتبرجت ضرعلا لوانت .ةيندرألا ةكلمملا يف
ةرادإلا يف ایلعلا رداوكلل ةيعطاقتلا تایافكلا راطإو ماعلا ءارشلا يلوؤسمل تايافكلاو
ططخلا دادعإ يف تايافكلا موهفم ةيمهأ ىلع ةءاضإلا يف ضرعلا مهاس .ةينانبللا
.ماعلا لاملا ةرادإ لاجم يف ءادألا نیسحت فدهب ةيبيردتلا جماربلاو

•

•
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بيردتلا نم دئاعلا رامثتسإ
سبيليف كاج ةيجهنم ىلع ةّينبم”بيردتلا نم دئاعلا رامثتسا“ لوح ةيصصخت ةداهش ماعلا اذه دهعملا روط
ةدافتسالا سايقو هفادهأ قيقحت ىدم ةفرعمل بيردتلا نم دئاعلا سايق موهفم جمد ىلإ تفده ةيلودلا
 .هلجأ نم تفرص يتلا ةيلاملا دراوملاب دئاعلا ةنراقمو هئارج نم ةرادإلا ىلع تداع يتلا

عمجل ةدمتعملا ةيجهنملاو مييقتلا قرط لوح اونّرمت ةيلاملا ةرازو نم ًافظوم21 ةداهشلا جمانرب يف كراش
ماعلا علطم يف أدبت نأ عقوتملا نم ةيقيبطت عيراشم3 رايتخا جمانربلا ةياهن يف ّمتو ؛ًايلام اهليلحتو تانايبلا
.تالاح ةسارد لكش ىلع اهرادصإل ًاديهمت بيردتلا نم يلاملا ريغو يلاملا دئاعلا مييقت يف مهاستو لبقملا

ةماعلا ةيلاملا ةيريدم - لوالا عورشملا
 ؛يبيرضلا مازتلالا ىلع قيقدتلا تايجهنم لوح بيردتلا رثا سايق
 كابنتلاو غبتلا رصح ةرادا - يناثلا عورشملا

 ؛ثدحلا - يجيرلا عنصم يف جاتنالا ةيعون ريوطت ىلع ميظنتلاو طيطختلا تاراهم لوح بيردتلا رثا سايق
  ناحيلف لساب دهعم - ثلاثلا عورشملا

.تانايبلل ةيتامولعملا ةمظنا مادختسا تاراهم لوح بيردتلا دئاع سايق

34

ريوطتلاو مّلعتلا

•

•
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35 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

 دعُب نع بيردتلا
ماعلا اذه أدب .هيبردمو دهعملا قيرف ءاضعأل ًاّيمّلعت ًاراسم ينورتكلإلا بيردتلا ىلإ لاقتنالل ريضحتلا بّلطتي
تاسرامملاو براجتلا لضفأ لقنل ءاربخ باطقتساو مهتهجاو يتلا تايدحتلاو ءاكرشلا ىدل براجتلا ىلع عالطالاب
يتلاو ينورتكلالا بيردتلا جمارب ضعب ىوتحم ةعجارمو دادعإ يف دهجلا لمكتسا امك .يمقرلا ملعتلا يف
رضح ،يقلتملا - بردتملا ةبرجت ىلع عالطالا ضرغبو ،ىرخأ ةهج نم .ةكيرشلا تاسسؤملا اهتّدعأ دق تناك
 .مهتبرجت اومّيقو ةرفوتم ةّيمقر جمارب لمعلا قيرف ءاضعأ نم ضعب

دعُب نع بيردتلا ةسدنه
هيلع فارشإلاو يبيردتلا راسملا طيطختل دعُب نع بيردتلا جمانرب ريوطت يف ةكراشملا
جمانربلا نّمضت .اسنرف يف ةيقطانملا ةماعلا ةمدخلل ينطولا زكرملا عم نواعتلابهمييقتو
ةطخ نمض هجرادإو ىوتحملا ريوطت لالخ نم نواعتلا لمكتسُيسو ةيليصفت جهانم٤
 .8102 ماعل ةكرتشملا بيردتلا
نم”euqilbuP noitcA’l ed sneS eL“ دعُب نع بيردتلا جمانربل ىوتحم دادعإ يف ةمهاسملا
نيلوؤسملا رابك عيجشتو امك ،اسنرف يف ةيقطانملا ةماعلا ةمدخلا ينطولا زكرملادادعإ
.هيف ةكراشملا ىلع نانبل نم نييموكحلا

”تايدحتو صرف“ :يمقرلا مّلعتلا لوح لمع ةشرو
ىلع تءاضأ يتلا لمعلا ةشرو يف اوكراش بيردتلل ةينطولا ةكبشلا يف ًاوضعو ًالوؤسم82
هجاوت يتلا تايدحتلاو ةديجلا براجتلا تضرعو ،مّلعتلا يف تامولعملا ايجولونكت مادختسا ةيمهأ
.يمقرلا مّلعتلا

”رياغم لكشب مّلعتلا“ لوح ءاقل
ةروشبط -gninraeL evitanretlA esenabeL (LAL) ةّيعمج ةبرجت ضرع يسنرفلا باتكلا ضرعم شماه ىلع ءاقل
.اسنرف يف ةرادإلل ةينطولا ةسردملا ةبرجتو

•

•
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 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا
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مهلمع رّيست يتلا ةلصلا تاذ ميهافملل نيفظوملا مهف قيمعتل ساسأ ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا روحم
ىلإ هجوتت ةيعون جمارب لالخ نم تاجاحلا هذه دهعملا بكاوي .ملاعلا لوح تاريغتملا ىلع مهعالطإلو
تامولعملا ميويتل اهلمعتسي يتلا تاصّخلملاو ريراقتلا ضعب رّوطي كلذكو .ماعلا عاطقلا يف نيلوؤسملا
 .ةيلود عجارمو ريراقت ىلإ دانتسالاب هجمارب اهنمضتت يتلا

يومنتلا اهرود زيزعتو ةأرملا نيكمت تايلآ لوح يبيردتلا جمانربلا
ةأرملا اياضقب ةينعملا عيراشملاوجماربلا تاقسنمو ةاضق نم ماعلا عاطقلا يف ةلوؤسم53 تكراش
ةشقانم تّمت ثيح جمانربلا اذه يف ةماعلا تاسسؤملاوتارادالا يف حلاصمو رئاود ءاسؤرو
دعُبلاب هطبرو ةأرملا عاضوأل ةبحاصملا تايلاكشالاو نيكمتلا تاسايس ةغايصو عنص بيلاسأ
 .يومنتلا

38

 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا

ةفاقثلا يف ةيبيردت جمارب3 يف ًاكراشم27
ءاكرشلا عم تدقع ةيداصتقالاو ةيلاملا

ًاكراشم71ًاكراشم82ًاكراشم72

روظنم نم  تاسسؤملا ريوطت تايلآ
 ةفرعملا داصتقا

نم فيفختلل رغصألا يمالسإلا ليومتلاةيناديملا تاحوسملا ليلحتو ءانب تاراهم
رقفلا ةدح
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39 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

بابشلاو ةيلاملا ةفاقثلا
ةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت ىلإ فدهت تاعماجلا عم قيسنتلاب ةـّيرود تاطاشنب بابشلا دهعملا صخي
ةبراقم نم مهنكمتو ،صاخلاو ماعلا لاملا ةرادإ ميهافم باستكا ىلع مهدعاست ،دعاصلا ليجلل ةيتايح ةراهمك

.مهعاضوأل ةمءالم رثكألا تارارقلا داختاو ،رطاخملاو تايدحتلا مهف مهيلع لّهسي يباجيإ لكشب لئاسملا هذه
،اهريغو ةيوبرتلا ةلدألاو ةيفيقثتلا باعلألاك ةثيدحلا ةيفرعملا تاودألا نم ةعومجم ريوطت ىرج ،7102 ماع يف
 .تاعماجلاو بتكلا ضراعم يفو ،دهعملا يف تاءاقللا لالخ مهتذتاسأو بالطلا ناسحتسا تقال

”ةيلاملا ةرازو ىلع فّرعتي بابشلا“ جمانرب يفةباشوباش٠12
ماهم ىلإ بثك نع فّرعتلا فدهب ينانبللا بابشلا ىلإ هجوتت لمعلا شرو نم ةلسلس مضي يونس جمانرب
باعلألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،مهتابجاوو مهقوقح كلذ يف امب نانبل يف يبيرضلا ماظنلا ىلإو ةيلاملا ةرازو
 .صاخلاو ماعلا لاملا ةرادإ يف ةيفيقثتلا

بالطلا ددعةسسؤملا  تاعومجملا ددع
2
1
1
1
2
1
1
1
1
21 عومجملا

71
71
7
01
001
41
1
61
62
٠12

TSUA ةعماج
دنملبلا ةعماج
SBUM ةعماج
CAYOL ةيعمج
ةينانبللا ةعماجلا
كبلعب عرف - ةيمالسإلا ةعماجلا
 ةسايسلا مولعلا ةيلك - ةيعوسيلا ةعماجلا
ECUA ةعماج
مجن نيع - نيسدقألا نيبلقلا تابهار ةسردم
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ةيموكحلا ةيلاملا ةرادإلا

دهعملا يف يناديملا بيردتلا جمانرب يف بّالطو تابلاط9
يف يناديملا بيردتلا جمانرب يف ةيساردلامهتلطع لالخ اوكراش ةيسنرفو ةينانبل تاعماج نم بالطو تابلاط9
ةديدج تاراهم اوبستكاو ذيفنتلا ديق عيراشم يف اومهاس ثيح ،رهشأ ةثالثلاو رهشلا نيب حوارتت ةدمل دهعملا

.تايلمعلا ةرادإو ليلحتلاو ثحبلا يف

egnellahC knaB giB ehT
تاجتنملاو تامدخلا ىلإفّرعتلاو ميهافملا باستكا ليهست ىلإ فدهت ةيلعافت ةيفيقثت ةبعل
يف ةبعللا تقلطأ .كنبسنرف فرصموiWiF ةيعمج عم نواعتلاب اهدادعإ ّمت ،ةيفرصملا

بابشلا مامتها تقال ثيح ،باتكلل يلودلا يبرعلا توريب ضرعمو يسنرفلا باتكلا ضرعم
.ًاضيأ ةذتاسألاو

40

 ةيلاملاو ةيداصتقالا ةفاقثلا
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رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا
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ةيلاع ةينهمب هرود ءادأ ىلع ةرباثملا نم نكمتي يكل ،يرادإلاو فظوملل ةرمتسم ةبكاوم ةثيدحلا ةرادإلا بلطتت
جماربلا نم ةلسلس ًايونس دهعملا مدقي كلذل .ةدجتسملا تاجاحلا عم ملقأتلاو تاريغتملا فارشتساو
؛رييغتلا ةبكاومل ةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملا ريوطتو ةماعلا ةمدخلا ةفاقث زيزعت ىلإ اهلالخ نم فدهي ةيبيردتلا

بواجتت  ةنرمو ةلعاف ةيكيمانيد ةماع ةرادإ ىلإ لاقتنالا لهسيو ةماعلا تامدخلا ةدوجب ءاقترالاب  حمسي امم
.نطاوملا تاجاح عم

 ةيلاملا ةرازو يف رييغتلا ةرادإ ىلع ةردقلا ةيمنتل ةدناسم جمارب

”؟انريدي مأ هريدُن رييغت :رّيغتم ملاع يف لماعت“
تلاط لمع ةشرو تمظن ،ةيراقعلا نوؤشلل ةماعلا ةيريدملا يف تاءارجإلا طيسبتو ةننكملا عيراشمل ًاريضحت
ّثح ةيفيكو هداعبأو رييغتلا تانّوكم شاقنو ضرع ىلإ تفده ًانواعم لجس نيمأو ةحاسملل ًاسيئر31
.ةيملاعلا تادجتسملا ةبكاوم ىلع نيفظوملا

42

رييغتلا ةرادإو ةماعلا ةمدخلا

يلعافت خانم نيمأتلةيبيردت جمارب3
 لمعلا يف يكيمانيدو

ىلإ فدهت ةيبيردت جمارب يف كراشم48
ةيدرفلا تاراهملا ةيمنتو تاذلا ريوطت

تاعازنلا بّنجتل تاردقلا ريوطت:تاعزنلا ةرادإ
؛ينواعت لكشب اهّلح ةيفيك يف سّرمتلاو
كراشم71
تاودالاو ميهافملا حرش :لصاوتلا تاراهم
ىلع ينبم لاّعف لصاوت ءانبل ةيساسالا

؛ةيلعافت ةيليلحت تايجهنم
كراشم٩1
دارفأ نيب لصاوتلا زيزعت:لمعلا قيرف ءانب
قيبطت يف سّرمتلاو ةقثلا ليعفتو ةعومجملا

؛يباجيالا لصاوتلا تاراهم
كراشم٣1

يفو باطخلا ريضحت يف سرمتلا :ةباطخلا نف
؛رثؤمو عنقم لكشب لئاسرلا لاصيإ

كراشم11
دادعا  يف سرمتلا:ةيرادإلا تالسارملا دادعإ
ةيوغللا غيصلا مادختساو ةيرادإلا صوصنلا
؛ةبسانملا ةيرادإلاو
كراشم26
ةيلمع نيرمت :توصلاب مكحتلا تاينقتو ءاقلإلا
؛روهمجلا ماما توصلا يف مكحتلاو رتوتلا يطختل
كراشم11

•

•

•

•

•

•

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



•
•
•

لصاوتلا تاراهم
ةرادإلا
تاذلا ريوطت

•

•
•

ةيجيتارتسإ عضو
يعامتجإلا لصاوتلا
 بيردتلا ةمانزر دادعإ
 نوزخملا ةرادإ

43 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

 كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ يف ايلعلا رداوكلل يونسلا ىقتلملا
ةرادإلا يف ةثيدحلا تاهيجوتلا ىلع عالطالل ًايونس نوقتلي يجيرلا ةرادإ يف ايلعلا رداوكلا نم ًاكراشم63
.يسسؤملاو يدرفلانيديعصلا ىلع رصحلا ةرادإل ةيلبقتسملا تاجاحلاو ةنهارلا تايدحتلا ةشقانمو ةدايقلاو
جمارب ميمصتل ًاديهمت نيكراشملا عيمجلةيدايقلاو ةيرادإلا تاراهملل يتاذ مييقت ىرج ،7102 ماع ىقتلم يف
 .مهل ةصصختم ةيبيردت

 ةـّيلود ةـّيفرعم تاكبش لالخ نم رييغتلا ةرادإ يف ةديجلا براجتلا لقن
يهو؛ةرادإلا دهاعمو سرادمل ةيلودلا ةيعمجلا ةرادإ سلجم عامتجا يف دهعملا كراش
ةيفيكو ةماعلا ةرادإلا تايدحت يف ثاحبألاو تايصوتلا رادصإ يف مهاست ةيلود ةيعمج
 .ةلودلا رود يف ةعراستملا تارّيغتملل تاسسؤملا ةبكاوم

لود يف ةمكوحلاو يعامتجالا عونلا ةكبشل يونسلا عامتجالا يف ًاضيأ دهعملا كراش
هلالخ مّدق ثيح”ةماعلا ةمدخلا يف رشابملاريغ زييمتلا“ رمتؤم يفو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا

.يعامتجالا عونلل ةيعارملا ةنزاوملا لوح ةسلج رادأو انيم-تفيغ ةكبش ةبرجت لوح ةلخادم

 كابنتلاو غبتلا رصح ةرادا يف رييغتلا ةرادإ

لمع شرو3
ةيبيردت

ةينقت ةدناسم

ةيراشتسا تامدخ3ةيدرف ةبكاوم

ةحلصم ريوطت عورشم•
ةماعلا تاقالعلا

•
•
•

ةيكرمجلا تانايبلا
ءارجالا قوقح
يجيتارتسالا طيطختلا

•

•
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ّةيوغللاو ةّيتامولعملا تاراهملا
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ّلك نم بولطم ،ءادأللو ةـّيجاتنإلل تاودأ يه تامولعملا ايجولونكت لامعتسا تاراهمو ةـّيوغللا تاراهملا
TSAEDIMAو يسنرفلا دهعملا عم ماعلا اذه قيثولا نواعتلا ّرمتسإ .اهب سّرمتلا ماعلا عاطقلا يف فظوم
 .ةيبتكملا ةيتامولعملا جمارب يف ًابردتم7٤ كراش امك ,ًابردتم032 اهيف كراش ،ةغللا تارود ذيفنتل

ةيوغللا تاراهملا
ةغللاتاروديفنيكراشملاددع

46

ةّيتامولعملا تاراهملا
ّةيوغللاو

طاشنلا

عومجملا

ددعلا
يلامجإلا

تارادإلا
ةينانبللا

ةرازو
 ةيلاملا

ددع
 تارودلا

ىوتسم ديدحت ناحتمإ - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
leveL yratnemelE A٣ - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
rammarG no sucoF
A4 leveL etaidemretnI - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
B2 leveL rennigeB - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
leveL yratnemelE B٣ - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
rammarG no sucoF
A4 leveL etaidemretnI - يزيلكنإ ةغل جمانرب
hsilgnE ssenisuB
leveL yratnemelE A٣ - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب
B4 leveL etaidemretnI - ةيزيلكنإ ةغل جمانرب

ةيسنرفلا ةغللاب باطخ ميدقتو ةغايص

1
1

1
1
1

1

1
1
1
9

46
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61
41
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-
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-
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-

1
-
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47 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيسنرفلا ةغللاب باطخ ميدقتو ةغايص
.ةيسنرفلا ةغللاب ينهم باطخ ءاقلإو ةباتك ىلع اوبردت ًافظوم33

 ةـّيسنرفلا ةغللاب ةيلاملا تادرفملا ملعتل ةديدج ةادأ :ةيلاملا ءالمإلا ةقباسم
،”ةـّيسنرفلا ةغللاب ةيلاملا ءالمإ“ ةقباسم يف ًاصخش0٤1 ىرابت ،ةينوفوكنرفلا رهش ةبسانمب
.لواش ىدن ةـّيعماجلا ةذاتسألاو ةيفاحصلا ءالمإلا صن تقلأ.”ةزيزعلا انبئارض“ اهعوضوم ناكو

einohpocnarF al ed ro’d toM eL ةقباسم
هذهل جيورتلا يف دهعملا دناس ،ةينوفوكنرفلل ةيعماجلا ةلاكولا عم هتكارش راطإ يف
ةقباسم فدهت .ميكحتلا ةنجل يفكراشو ،يطخلا ناحتمالا فاضتساو ،ةقباسملا
einohpocnarF al ed ro’d toM eLميدقت يف ةيسنرفلا ةغللا مادختسا عيجشت ىلإ
نم ًاصخش611 ماعلا اذه اهيف كراشو ،لامعألا ملاع يف ةركتبم عيراشم لوح راكفأ
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم نيّينهملاو بابشلا

ةيتامولعملا جمارب ىلع نوبردتي ةيندملا ةمدخلا سلجم وفظوم
،droW صوصنلا ةعابط جمانرب مادختسا لوح نيترود يف اوكراش ةيندملا ةمدخلا سلجم نم ًافظوم21
مهتالؤاستىلع ةباجإلاو ،جمانربلاب مّكحتلا ةيفيكل قّمعم يليصفت حرش لالخ نممهتاراهم ريوطتل تصصخ
 .ينهم لكشب مهلمع ميدقت نم مهنّكمي امب ةيلمعلا

 ةيتامولعملا تاراهملا
ةيتامولعملاتاروديفنيكراشملاددع

طاشنلا

عومجملا

ددعلا
يلامجإلا

تارادإلا
ةينانبللا

ةرازو
 ةيلاملا

ددع
 تارودلا

ىلوألا ةعومجملا - طسوتم ىوتسم -0102 صوصنلا ةعابط
ةيناثلا ةعومجملا - طسوتم ىوتسم -0102 صوصنلا ةعابط
مدقتم ىوتسم -0102 صوصنلا ةعابط
طسوتم ىوتسم -0102 تالودجملا
ئدتبم ىوتسم -0102 كول توأ

1
1
1
1
1
5

6
-
-
11
7
42

-
21
11
-
-
32

6
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11
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ةّيلحم ةيجيتارتسا تاكارش ريوطتب ةيلاملا ةرازو يف ةيثيدحتلا عيراشملاو ةينطولا تاجاحلا دهعملا بكاوي
.ملاعلا لوح ةدّيجلا تاسرامملا ىلع عالطالاو ،ةينقتلا تاربخلاو فراعملا لقن يف مهاست ،ةّيلودو ةّيميلقإو
تاسسؤملا عم لماكتلا قيقحت ىلعو ،ةمادتسالاو ةكارشلاو حاتفنالا ميق ديسجت ىلع هتبراقم يف صرحيو
يثالثلاو يئانثلا ىوتسملا ىلع ةفرعملا روسج ّدم ىلع صرحي امك .يبرعلا-يبرعلا نواعتلا ليعفتو ةينطولا
.ةيسسؤملا هتاجاحو دهعملا تاطاشن معدل ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا باطقتساو ،فارطألا ددعتملاو

50

تاكارشلا ءانبو نواعتلا

تاربخلا لقنو ةديجلا تاسرامملا دصر

تاكرشلاءانبونواعتلا

يبرعلا-يبرعلا نواعتلا ليعفت

ةيلاملاو ةينقتلا دراوملا باطقتسايعمتجملا راوحلا زيزعت

ماقرألاب نواعتلا
اهعم نواعتلا ليعفت ّمت ةيميلقإ ةيبيردت دهاعم3
ةرئاز ةيبرع ةيمسر دوفو3
 انيم-تفيغ ةكبش لبقتسم يف ثحبلل لمع تاعامتجا4
انيم-تفيغ ةكبشل ةماعلا ةيعمجلا يف ًاّيبرع ًادلب11 يف ةيبيردت ةسسؤم11 نم ًاكراشم23
دهعملا اهعم نواعت ةيسنرف ةيموكح تامظنم6
فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا نواعتلا جمارب ةشقانمل ًارئاز ًاّيسنرف ًاريبخ21
اسنرف ىلإ ناتصصختم ناتيسارد ناتثعب2
اسنرف يف ةيبيردت جماربو تاءاقل6 يف نيكراشم8
اهتاطاشن يف دهعملا كراش ةيلودو ةيميلقا تاكبش6
اهيلإ دهعملا مضنا ةديدج ةيفرعم ةكبش1
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51 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

يبرعلا-يبرعلا نواعتلا
ةقطنملا نادلب يف ةيموكحلا ةيبيردتلا تاسسؤملاو ةيلاملا دهاعملا عم يئانثلا نواعتلا تاقالع دهعملا زّزع
ىلع فرشأ ،انيم-تفيغ ةكبشل ةماعلا ةنامألا هتفصبو .تيوكلاو نيطسلفو برغملا امّيسال ،ةيبرعلا
تاهّجوت حارتقاو امك ،اهترادإ بيلاسأو ةيجهنمو اهئادأو ةكبشلا تاطاشن ةعجارم ىلإ نافدهت نيتسارد
 .اهتامدخ رّوطتو اهتمادتسا نمؤت ةيسسؤم

اسنرف عم نواعتلا
باطقتساو ،تاطاشنلاو تاردابملا ةدعاق عيسوت لالخ نم ةيسنرفلا تاسسؤملا عم زّيمملا نواعتلا ّرمتسإ
ةرازو تاهجوت بكاوت ةديدج نواعت تايلآو لبس يف ثحبلا ىرجو .ةديجلا تاسرامملا لقنل ةصصختملا تاربخلا
 .صصختملا بيردتلا ريفوتل ددج ءاكرش عم لصاوتلاو امك ،ةيلاملا

نواعتلا زيزعتل ةرئاز ةيمسر دوفو
يف ةماعلا ةمدخلا حالصإ ريزو ةرايز اهزربأ ،ةيبرع ةيمسر دوفو3 دهعملا لبقتسا ،يبرعلا ديعصلا ىلع
دفو ةرايزو ،تيوكلا يف طيطختلل ىلعألا سلجملا ماع نيمأ ةرايزو ،نانبل يف يبرغملا ريفسلا ةقفرب برغملا
  .بئارضلاو ةماعلا ةيلاملل ينيطسلفلا دهعملا
ريدملاو ،نانبل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا عورشم ةريدم دهعملا لبقتسا ،يلودلاو يميلقإلا ديعصلا ىلع
  .اوكسإلا -ايسا يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا نم ًادفوو،نانبل يفDFA ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولل يلاحلا

نواعتللةديدج قفأ
ريضحتلاو ةكرتشم جمارب ذيفنت فدهب ,ةديدج ةحنام تاهجو ةكيرش تاسسؤم ىلع حاتفنالاب7102 ماع زـّيمت
مكحلاو ةماعلا ةفيظولا دصرم ،ةكارشلاو ةصخصخلل ىلعألا سلجملا اهزربأ ،8102 ماع لالخ نواعت تاردابمل
يفMANC ةعماج ،نانبل يف ادنلوه ةرافس ،ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا ،فسوي سيّدقلا ةعماج يف ديشرلا

ةيلاملل يناطيربلا دهعملا،diA KU ةيناطيربلا ةيلودلا ةيمنتلا مسق ،ريمعتلاو ءاشنإلل يبوروألا كنبلا ،اسنرف
.IAP ةيلودلا ةماعلا ةرادإلا ةسسؤمو،AFPICةبساحملاو ةماعلا
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ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجل يف ًاوضع دهعملا ةريدم ةيمست
ممألل ماعلا نيمألا لبق نم ةماعلا ةرادإلا ءاربخ ةنجل يف ًاوضع دهعملا ةريدم ةيمست تّمت
نمكتو ،يلودلا لفحملا اذه يف نانبل عقوم ةيمستلا هذه ززعت .1202-8102 ةرتفلل ،ةدحتملا
يف ةمكوحلاو ةماعلا ةرادإلا ريوطتو زيزعتل تايصوت ميدقتب ةيلودلا ةكراشملايف اهتيمهأ
.0302 ماعلل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ قيبطتب اهنم قّلعتي ام يف امّيسال ،ءاضعألا لودلا
ممألل يسيئرلا رقملا يف ًايونس نوعمتجي قطانملا فلتخم نم ًاريبخ٤2 ًايلاح ةنجللا ّمضت
.كرويوين يف ةدحتملا

انيم-تفيغ ةكبش
نيتسارد دادعإ ىلع يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم لمع ،انيم-تفيغ ةكبشل ةماعلا ةنامألا هتفصب
ةيناثلاو ،دراوملا دشحل ةيجيتارتسا حارتقاو ةكبشلا تاطاشن ريوطتل تايصوت تمّدق ىلوألا ؛نيتيجيتارتسا
ةدام ناتساردلا تناكو ؛اهتمكوحو ةكبشلا ةيلكيه ىلع اهتاساكعناو ةسسأملا تارايخ تمّدق ةينوناق ةسارد
 .7102 بآ يف ةلالص يف تدقع يتلا ةيئانثتسالا ةماعلا ةيعمجلا لالخ شاقنلل
ةيجراخلاو ةيبوروألا نوؤشلا ةرازو عم نواعتلابو ،نيتساردلا تايصوت ىلإ دانتسالاب ،ةماعلا ةنامألا ترولب امك
.9102 -8102 نيماعلا لالخ ةفداه تاطاشنو ،ةكبشلا ةسسأمل ًارّوصت ،ةيسنرفلا

52

تاكارشلا ءانبو نواعتلا

انيم-تفيغ ةكبش تاطاشن

تاطاشنل عورشم حرتقم
٩102-8102 نيماعلا

ىلإ ةيسارد ةثعب
اسنرف

ةماعلا ةيعمجلا
ةيئانثتسالا

ةيميظنت تاعامتجا
ءاكرشلا عم

ناتيجيتارتسا ناتسارد
ةكبشلا لبقتسم لوح
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53 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

نامُع ةنطلس ،ةلالص يف انيم-تفيغ ةكبشل ةماعلا ةيعمجلا

ةيعمجلا7102 بآ يفةلالص يف رافظ ةظفاحم يف نامُع ةعانصو ةراجت ةفرغ تفاضتسإ
ًادلب11 يف ًايبيردت ًادهعم11 نم نيلوؤسملا رابكو ءاردملا نم05 ةكراشمب ةكبشلل ةماعلا
ةماعلا ةيعمجلا تمّظُن .ةكيرش ةّيلودو ةّيميلقإ تامظنم5 نع نيلثمم ىلإ ةفاضإلاب ,ًايبرع
،اسنرف يف ةيجراخلاو ةيبوروألانوؤشلا ةرازوو تيوكلاب طيطختلل يبرعلا دهعملا عم نواعتلاب
.نيتيجيتارتسالانيتساردلا تايصوتو جئاتن تشقانو

رشعلا تاونسلا لالخ ةكبشلا تازاجنإ ضرعل ةزّيمم ةصرف ًاضيأ ةماعلا ةيعمجلا تلكش
نيب براجتـلا لداـبـتـلو ،بوـنـجـلا نادـلـب نـيـبنواعتلاو يميلقإلا لـمـعـلا تاـيدـحـتو ةـمرصنـمـلا
.ةمادتسملا ةيمنتلاو ديشرلا مكحلا قيقحتل ةيموكحلا تاردقلا زيزعت لوح ءاضعألا تاسسؤملا

انيم-تفيغ ةكبش

نيلماعلاو نيفظوملا تاردق زيزعت يف ةصصختملا دهاعملا هراطإ يف عمتجت يمسر ريغ ىدتنم انيم-تفيغ ةكبش
ةّيلودلاو ةّيميلقإلا تاسسؤملا نم اهئاكرشو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ماعلا عاطقلا يف
.6002 سرام/راذآ يف توريب ةينانبللا ةمصاعلا يف تقلطُأ .تاردقلاءانبو ةمكوحلا عيضاوم يف ةلعافلا
نادلب نيب امّيسال ،يسسؤملا نواعتلا رطُأو تاكارشلا ءانب ليهستو تاربخلا لدابتل ًةصنم ةكبشلا ربتعُت
.ةلودلا ثيدحتو ةّيسسؤملا ةيمنتلاو ةماعلا ةمكوحلا زيزعت فدهب بونجلا
نوؤشو ةكرتشملا تاطاشنلاو فادهألا دّدحُي ،ءاضعألا هعّقو يلخاد ماظنو قاثيم بجومب ةكبشلا لمعت
.اهليومتو ةكبشلا ةرادإو ةيوضعلا
ةّيلودو ةّيميلقإ تامظنم نم ًاكيرش02 يلاوح عم لصاوتتو ،ةقطنملا نم ًادلب02 يف ًادهعم06 نم رثكأ ّمضت
.ةّيبوروأتاسسؤمو دهاعمو
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يف ةيباجيإلا ةمهاسملاو ةيعاولا ةلءاسملا ىلع ٌرداق علّطُملاو كردُملا نطاوملا ّنأ ملاعلا لوح براجتلا تتبثأ
ىلإ لوصولا ليهستو ريفوت يف دهعملا دهجي ،قلطنملا اذه نم .هتلود نيبو هنيب ةقثلا ةقالع ديدجت
ةبتكملا يلوي امك .نيمتهملاو نطاوملا لوانتم يف اهعضوو ،ماعلا لاملا ةرادإ عيضاوم يف تامولعملا
جاتنإلا يلويو .روصلاو لاكشألا لكب مهيلإ اهلصوت ةمولعملا يبلاطل ةحاو نوكت يكل ًاصاخ ًامامتها ةيلاملا
ةصّصختملا تالاقملاو ريراقتلاو نطاوملا ةّلدأ ردصُي ذإ ،هلمع نم ًاماه ًازـّيح يرشنلا طاشنلاو يركفلا
ينطولا شاقنلا دفرو ،ةيرصع ةيداصتقا ةفاقث ءانب اهنأش نم يتلا ،بابشلل ةهّجوملا ةيفيقثتلا تاودألاو
.ةماعلا ةمدخلا مَيـِقو ةيلاملا ةفاقثلا ديدجت يف مهاست ةـّيدج ةـّيملع ةدامب ةـّماعلا تاسايسلا لوح

نانبل يف ةماعلا ةفيظولا لبقتسم يف اهريثأتو تايافكلا ةبراقم ىلع ةزكترملا ةرادإلا
تصلخ ،ةينانبللا ةماعلا ةرادإلا يف ايلعلا رداوكلل ةيملعلا تءاقللا جمانربل ةّيليلحتو ةّيفصو ةءارق ريرقتلا اذه
يف نييدايقلا نم ةبولطملا ةيلاملاو ةيرادإلا تايافكلاو تاراهملا زربأ ىلع ءيضُت قيرط ةطراخ مسر ىلإ
ىلع ريرقتلا زكترإ .ينهملا راسملا ريوطت جماربو بيردتلا تاسايس يفو فيظوتلا يف اهجاردإ ةيفيكو ،ةلودلا
تايافك راطإ هتجيتنب عضُوو ،ةفداه تاعومجمىلعو ةماع ةسسؤمو ةرادإ3٤ يف ايلعلا رداوكلا يأر نايبتسا
.ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب ريرقتلا ردص.ايلعلا رداوكلل ينطو

نانبل لوح ةقلقُم تارشؤمو ماقرأ
نع ةريخألا تاونسلا يف ةرداصلا ريراقتلا نم ددع نم اهعمج ّمت ةيعامتجاو ةيداصتقا تارشؤمل ريرقتلا ضرعي
نادلبل ةبسنلاب اهعجارت وأ اهمّدقت ةنراقمو نانبل عاضوأ قيثوت ىلع تجرد ،ةـّيلودو ةـّيميلقإو ةـّيلحم تاسسؤم
،يعامتجالاويداصتقالا ىوتسملا ىلع ةشاشهلاو فعضلا نماكم ىلع ءوضلا ريرقتلا يقلُي .ملاعلاو ةقطنملا
ةّكس ىلع هعضت ةلاّعف ةماع تاسايس ةرولب تّمت لاح يف اهنم ةدافتسالا نانبلل نكمي يتلا صرفلاو
.ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيداصتقالا ةيسفانتلا
 .ًايرود هميويت متي نأ ىلع ،ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب ريرقتلا دادعإ ّمت
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57 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

 مالعإلاو لصاوتلا
ظافحلاو ةيلاملا ةرازو لخاد تامولعملا لدابت ليهست فدهب لصاوتلا تايجتارتسا ثيدحت ىلع دهعملا لمعي
هتاونقو هتاودأ ريوطت ىلع ماعلا لالخ صرح دقو .نانبل يف ماعلا عاطقلل ةّيرصعو ةّينهم ةروص ىلع
ةقالعلا قيثوتو نيديفتسملا ةدعاق عيسوتلو ،ينانبللا روهمجلل هريفوتو يفرعملا هجاتنإ رشنل ةيلصاوتلا

ةيداصتقالاو ةيلاملا تادجتسمللو ةيفرعملا دراوملل ةباوبك ينورتكلإلا هعقوم ثيدحت لالخ نم مهعم
.ةلودلا ثيدحت عيضاومو

ةيلاملا ثيدح
ةيثيدحتلا تاردابملا تضرعتسا”ةيلاملا ثيدح“ نم دادعأ ةثالث رادصإ
ريبعتلل اهيفظوم مامأ لاجملا تحتفو ،اهتايريدم فلتخمب ةيلاملا ةرازول
زيزعتو ،ةفاك قطانملا يف مهنيب ام يف طباورلا قيثوتو ،مهئارآ نع
.ةرازولا ىلإ مهئامتنا ّسح

 ينورتكلإلا لصاوتلا
 ةينورتكلإلا دهعملا تارشنل ٍّقلتم٠٠89
ًايفحص ًانايب32
روهمجلا نم ةددحم ةئف ّمهي نّيعم ثدح نع فيرعتلل (gniliam-e tcerid) ةرشابم ةينورتكلإ ةلمح٠3
ينورتكلالا عقوملا ىلع ةرايز72551

ينورتكلإلاعقوملا مادختسا

تارايزلا ددع

02

51

01

5

0

راوزلا ددع

61027102

364,51725,51

162,٠1363,٠1
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ةحفصلا يعباتم صيصختو ،دهعملا يعبتتم نم ربكأ ةحيرش فادهتسال ةديدج يعامتجا لصاوت ةيجيتارتسإ
.مهتامامتها ىلع ّدرت تانيودتب يرود لكشب

يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع عباتم٠٠٠9
 ءاربخ عم تالباقمو تالخادمل تاويديف7

ةيلاملا ةبتكملا
عجارملاو بتكلا ثدحأب اهديوزت لالخ نم - ةيلاملا ةبتكملا - هل عباتلا قيثوتلا زكرم ريوطت ىلع دهعملا صرحي
،نانبل فرصم ،اوكسإلا ،يلودلا دقنلا قودنص اهزربأ ةّيبنجأو ةّيلحم تاسسؤم ميدقت نم اهمظعم ،تانايبلاو
امه نيينورتكلإ نيجمانرب ميويت ّمتو ،نانبل نيناوق ةعومجم ًاضيأ ماعلا اذه تدّدُج دقو .فراصملا ةيعمجو
.راشتسملاو يبارومح
ربع ًاينورتكلإ اهعجارم ريفوت لالخ نم ةمولعملا ىلإ لوصولا ليهست ةيلاملا ةبتكملا تبكاو ،ىرخأ ةهج نم
ىلإ فدهت ةديدج ةردابم يفو .دهعملل ينورتكلإلا عقوملاب هطبر ّمت يذلا”ynohpmyS“ةسرهفلا ماظن
نم معدب ةماعلا تابتكملا ةكبش عورشم ىلإ ةّيلاملا ةبتكملا تمضنا ،اهتامدخ نم نيديفتسملا ةدعاق عيسوت
.ةيسنرفلا ةرافسلاو ةفاقثلا ةرازو

 ةصصختملا عجارملا ريفوت
 ةصصختم عجارم ءانتقا يف ةدايز21%
 ديفتسم لكل ةراعتسملا بتكلا طسوتم3،2

 ةبتكملا تامدخ نم
:نمضتت ةبتكملا راوز ىلإ ةلسرم ةيرهش ةرشن21

رادصإلا يثيدح ًاباتك63
ًاريرقت21
 ةيداصتقالا تادجتسملا لوح لاقم٠21
ةيلاملاو

 راوزلا تامامتهإ
 ًاراعم ًاباتك569
ةراعإلا تامدخ نم ًاديفتسم573
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اهبيوصتو عجارملا ثيدحت
ًاديدج ًابتك6٠4
 ًاصصختم ًاريرقت٠5

11%

•
•

 ديدج باتك

صصختم ريرقت

98%
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عيضاوملا زربأ

ةماع ةيلام71%
ةبساحم51%
داصتقا51%
ةرادإ٠1%
كرامج2%
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اهنوسرامي يتلا ةنهملابسحب ةبتكملا راوز

بالط

ماع عاطق وفظوم

نهم باحصأ

نويعماج ةذتاساو ءاربخ

اهريغ
46,3% 8%

ًایموی ةرایز12
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ةينورتكلإ ...ةيلاملا ةبتكملا

 لالخ نمتنرتنإلا ةكبش ربع ةيلاملا ةبتكملا يف عجارم نع ثحبلا ةيناكمإ ريفوت
 :ينورتكلإلا دهعملا عقوم
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www

بتكلا ضراعم

نأ اهنأش نم يتلا تاطاشنلا مّظنو هتاروشنم عّزو ثيح ةّينهم تايلاعف3و بتك ضراعم3 يف دهعملا كراش
لالخ نم بابشلا ىدلةيداصتقالاو ةيلاملا ةفاقثلا ززعتو ،مهقوقحو مهتابجاو ىلإ فّرعتلا ىلع نينطاوملا ّثحت
.مهفّرصتب ةعوضوملا ةّيفيقثتلا باعلألاو ةّيمقرلا تايرابملا

60

ليهستو يفرعملا جاتنإلا
 تامولعملا ىلإ لوصولا

ضرعملا
تاروشنملا ددع
تعّزُو يتلا

باتكلل ينانبللا ناجرهملا
يسنرفلا باتكلا ضرعم

يبرعلا توريب ضرعم
باتكلل يلودلا

0251
7442

122٣

ةطشنألا نومّظنملا ةينمزلا ةرتفلا

 مّلعتلا“ لوح ءاقل -
”رياغم لكشب
giB ةيفيقثت ةبعل -

knaBبابشلل ةهجوم
knaB giB  ةيفيقثت ةبعل

بابشلل ةهجوم

سايلطنا ةيفاقثلا ةكرحلا
يفاقثلا زكرملا
يسنرفلا

يفاقثلا يدانلا
يبرعلا

7102 راذآ٩1-4
نيرشت21-٣
7102 يناثلا

يناثلا نيرشت0٣
لوألا نوناك٣1
7102
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ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
يسسؤملا ريوطتلاو
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 ةيلاملا ةرادإلا
تاجاحلل يقابتسالا طيطختلا

اهتلودجو ةفاك ماسقألا تاجاح سردو ديدحتل ةجهنمُمو ةيقابتسا طيطخت ةسايس
 .ةّيونسلا ةنزاوملاتادامتعا نمض اهبيوبتو ةقيقد ماقرأ ىلإ اهتمجرتو

ميمعتل ًاقفو0202 -9102 -8102 ماوعألل دمألا ةطّسوتم ةنزاوم عورشم دادعإ ّمت
تاءاصحإلاو تادنتسملاب ًاقّثوم ,02/٤/7102 خيرات1 ص/02٤1 مقر ةيلاملا ريزو
.6102 ماع باسح عطق ىلإ ةفاضإ ةيتوبثلا قحالملاو
بجومب ةينانبل ةريل رايلم //5,2// هردق غلبمب8102 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا يف ةلودلا ةمهاسم تدّدُح ،هيلع
.71/7/7102 خيرات ةيلاملا ةرازو يف تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم عم عامتجالا رضحم

 ةّيلاملا ةرادإلا يف ةيفافشلاو ةءافكلا
يلاملا هرارقتسا ىلع دهعملا ظفاح ،7102 ماع نم ريخألا رطشلا ةياغل ةماعلا ةنزاوملا نوناق بايغ لظ يف
ةجردنملا لمعلا ططخ ذيفنت نيب نزاوت قلخ ىلع صرحلاو ةمزاللا ةلويسلا نيمأتل بّقرتلا ةسايس لالخ نم
 .هتامدخ ىلع ةديازتملا تابلطلا ةيبلتو ةّيونسلا ةنزاوملا عورشم يف

ليومتلا رداصم
ةيلاملا ةرازو اهصّصخُت يتلا ةّيلاملا ةمهاسملا ىلإ دوعي هاندأ لودجلا هنـّيبي امكو ليومتلل لوألا ردصملا ّنإ

:ةلودلا ةنزاوم يف

62

ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
يسسؤملا ريوطتلاو

تابهلاليومتلا ردصم
فرصلا ةّيفيك

ًاّيلعف لّصحُملا ليومتلا

مدخت ةّيلام وأ ةّينيع تابه
وأ ةيونسلا لمعلا ةطخ
دمألا ةطّسوتملا
ًايكيرمأ ًارالود //2٩٩16//
غبتلا رصح ةرادإ ةبه)
ةذّفنملا ةينانبللا كابنتلاو
(7102 ماع لالخ

ةرشابم ريغ ةيلام تامهاسم
ةيلاملا ةرازو اهلّمحتت تاقفن
دهعملا نع ةباينلاب
(فيظنت ،تامدخ ،راجيإ)
ةينانبل ةريل نويلم //005//

ةرشابم ةّيلام تامهاسم
تارارق بجومب فرصُت
ةيلاملا ريزو نع ردصت

ةينانبل ةريل رايلم //621,1//
ةريل رايلم //٣,2// لصأ نم
ةينانبل
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63 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ لبق نم ةيلام ةبه
095// اهردقو ةّيلاملا ةبهلا لصأ نم7102 ماع لالخ ةذّفنملا ةـّيلعفلا ةميقلا يه ًايكيرمأ ًارالود //29916//

ةننكم عورشم ذيفنتل٤102 ماع رخاوأ يف ةينانبللا كابنتلاو غبتلا رصح ةرادإ اهتمّدق يكيرمأ رالود //000
هردق ًاغلبم13/21/7102 ىتح ةبهلا ةميق نم ةذّفنملا لامعألا عومجم حبصأ ثيحب ,دهعملا حلاصل ةلماش

.ةبهلا نم %9٤ ةبسن يزاوي ام يأ ًايكيرمأ ًارالود //960092//

قافنإلا
يلاوح هردقو ًاغلبم7102 ماعل ةحاتملا ليومتلا رداصم عومجم نم13/21/7102 ةياغل قافنإلا مجح غلب
تادامتعالا) ةيئاهنلا تادامتعالا عومجم نم %75,٤7 يلاوح ةبسن لداعي امب يأ ,ةينانبل ةريل رايلم //٤32,3//
عّزوتو ,(ماعلا لالخ ةذّفنملا تامدخلا دوقع نع ةجتانلا ةيفاضإلا تادامتعالا + ةرّودملا تادامتعالا + ةيساسألا
:7102 ماع ةنزاوم دونب ىلع قافنإلا يلامجإ

11

21

31

51

61

622

822

922

بيوبتلا نايبدنبلا
ًاّيلعف فورصملا
- ةينانبل ةريل -

 نم ةرّودملا تادامتعالا
تادامتعالاو61٠2 ماعلا
71٠2 ماعلا لالخ ةيفاضإلا
 - ةينانبل ةريل -

ةيريدم عامتجا رضحمل ًاقفو
 تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا
81/7٠/61٠2 خيرات
- ةينانبل ةريل -

ةيكالهتسا داوم

ةيكالهتسا تامدخ

اهتاقحلمو روجألاو بتاورلاو تاصّصخملا

ةيعامتجا عفانم

ةفلتخم تاقفن

ةيراجلا تاقفنلا عومجم

تازيهجت

ةنايص

 لوصألاب قّلعتت ىرخأ تاقفن
ةيداملا ةتباثلا

ةتباثلا لوصألا عومجم

ماعلا عومجملا

1٣0 500 000

724 000 000

1 00٩ 500 000

156 000 000

122 000 000

2 142 ٠٠٠ ٠٠٠

104 000 000

4٩ 000 000

5 000 000

158 ٠٠٠ ٠٠٠

2 3٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠

٣٣ 6٩8 ٩28

٩20 5٣6 048

24 ٩00 000

0

٣٣1 814 424

1 31٠ 949 4٠٠

704 867 7٩٣

21 704 500

0

726 572 293

2 ٠37 521 693

12٩ 82٣ 025

1 ٣65 864 ٩10

842 884 855

122 587 842

4٣7 672 552

2 898 833 184

288 ٩57 145

42 11٣ 520

4 725 000

335 795 665

3 234 628 849
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:ةيلاتلا ةيساسألا ئدابملا ىلع قافنإلا ةسايس زكترت
؛ةيفافشلاو ىلضُفلا ةميقلا قيقحتل ةبساحملا ةمظنأل ةننكملا ناقتإ
ةيلاملا تاليوحتلاو لمعلا ةطخ ريس نسح نيب نزاوتلا ىلع ةظفاحملاو ةّيلاملا ةلويسلا ةرادإ يف ةقدلا
.يلاملا بقرتلاو فشقتلا تاسايسل ًةاعارم ةيلاملا ةرازو اهدمتعت يتلا ةأّزجُملا

ةفافشو ةّينهمءارش تايلمع
:ةدمتعملا ءارشلا تاّيلمع تازكترم

؛ةّرقملا لمعلا ةطخ ىلع ةّينبم ةيونس ديروت ةّطخ
؛ديروتلا ةّطخ يف ةجردملا تاقفصلا بسحب قوسلا ةسارد
؛ةسفانملا عيجشتل ددج نيدّروم باطقتسا
؛نيدّروملا تانايب ةرادإ
.لوصألل ًاقفو ديروتلا تافلمو تادنتسملا ظفح

دهعملا تاباسحل يجراخلاو يلخادلا قيقدتلاو ةباقرلا

دهعملا تاباسح تلاز امو ,5002 و٤002 يماع نع ةبساحملا ناويد نم ةيلام ةمذ ةءارب ىلع دهعملا لصح
.ناويدلا يف سردلا ديق7002و6002 يماعل ةدئاعلا

64

ةيرادإلاو ةيلاملا نوؤشلا
يسسؤملا ريوطتلاو
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51%

71%

86%
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ديروتلا عونبسحب ءارشلا تايلمع

تامدخ دوقع

ةروتافلاب ءارش

ضورع جاردتسا ةطساوب ءارش

ةــكرش قــيرــط نــع يجراــخ قــيـــقدـــتتاباسحلل يلخاد يعوبسا قيقدت
ةصّصختم

ناويد اهسرامي يتلا ةقحاللا ةباقرلا
دهعملا ىلع ةبساحملا

ةباقرلاوقيقدتلا
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65 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

دهعملل ةّمذ تاءارب
دّدس نأ دعب يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا نمو ةيلاملا ةرازو نم ةمذ تاءارب ىلع دهعملا لصح
.ةينوناقلا لهملا نمض قودنصلل ةيونسلاو ةيرهشلا تاكارتشالاو ةفاك ةيبيرضلا تابجوتملا

جمانرب قيرط نع لّومملا ةينانبللا تايدلبلا تاردق معدل ”ةّيدلب ةدارإ“ عورشم تافلمب قيقدتلا
يئامنإلاةدحتملا ممألا
ةدارإ“ عورشم نمض يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب عم عّقوملا تامدخلا دقعب ةقّلعتملا تاباسحلا قيقدت ّمت
”يفايلا“ ةعومجم ىلإ قيقدتلا ةّمهم تلكوأ دقو ،ةيلحملا ةرادإلا يف ةينانبللا تايدلبلا تاردق معدل”ةّيدلب
ةيرادإلاو ةيلاملا تافلملا ميظنت ةّقدبو تاباسحلا كسمل ةيلاعلاةيفافشلاب هّوني لّصفم ريرقت اهنع ردص ثيح
.دهعملا ةمذ ئّربيو

ةيرادإلا نوؤشلا
يرادإلا مسقلا يف نيلماعلل ةيعجرم ةلدأ ةلسلس دادعإ ّمت ،اهتسسأمو اهطيسبتو تاءارجإلا ديحوت فدهب
ةقلعتملا كلت امّيسال ةيلاملاو ةيرادإلا لامعألا يف اهعابتا بجاولا تاءارجإلاو تاراسملا تحرش يلاملاو
 .ةباقرلاو قيقدتلا ىلإ ةنزاوملا دادعإ نم ًاءدب ماعلا لاملا ةرودب
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ريوطتلا تاردابم

يسسؤم ريوطت ططخم
بسحب (euqigétartS citsongaiD) دهعملليجيتارتسا صيخشت ةّيلمع دادعإل ةماعلا ةرادإلا يف ريبخ عم دقاعتلا
يسسؤملا ريوطتلا ططخم تايصوت بيوصت ةداعإ فدهب كلذو ةقطنملاو نانبل ىلع تأرط يتلا تارّيغتملا
نواعتلا ةمظنمو يبوروألا داحتإلل عباتلا (AMGIS) امغيس ءاربخ قيرف هّدعأ يذلا”0202 قافآ“ دمتعملا
.(DCEO) ةيمنتلاو يداصتقإلا

ةديدج ةيكيفارغ ةيوه
قفار .ةيلاملا ةرازو راعش نمضتي ديدج راعش ميمصت ىلع دهعملا صرح
عـيـمـجو لصاوـتـلا لـئاسوـل ةدـيدـج ةـيـكـيـفارـغ داوـم رـيوـطـت راـعشلا اذــه
.ةينورتكلإ لئاسرو تاتفالو تاروشنمو ةّلدأ ىلإ ةيساطرق نم تاعوبطملا
لصفلا يف تاطاشنلاوضراعملا عيمج يف ةديدجلا ةيوهلا هذه تلمعتسا
.ماعلا نم ثلاثلا

ةننكم لامعأ

SMIP جمانرب قيرط نع (ةيمومع ةبساحمو ةماع ةبساحم) ةجودزملا ةيلاملا ةبساحملا ةننكم عورشم لامكتسإ
.8102 ماع علطم نم ًءادتبا قّبطُت فوس يتلا ةيليلحتلا ةبساحملا ميسقت ةّيلكيه عضو7102 ماع لالخ ّمت

ةبساحملا جمانربب اهطبرو ةتباثلا لوصألا ةدرج ةننكم عورشم نم ةيناثلا ةلحرملا لامكتسإ
.ةتباثلا لوصألا ةبساحم ةرادإل نكمملا ماظنلا ىلع ةفاك ةتباثلا لوصألا ةدرج تانايب لاخدإ ّمت

:ةيلاتلا لحارملا ذيفنت7102 ماعلا نّمضتو دهعملا لمعل ةلماش ةننكم عورشم
؛(metsyS tnemeganaM ataD) تافلملا ةرادإ ماظن
؛(gninnacS emuloV hgiH) تادنتسملل عيرس ريوصت
؛(tnemeganaM tessA latigiD) روصلاو قئاثولل ةينورتكلالا ةفشرألا
.دهعملا ةطشنأ نم نيديفتسملا تانايب ةدعاق ةرادإ ةننكم نم ىلوألا ةلحرملا

ةينانبللا ةماعلا ةسسؤملا نع ةزّيمم ةروص ءاطعإ ىلع دهعملا صرح سكعت ةنايصلا لامعأ
.نيفظوملا بتاكم يف ةراعتسملا فقسألا ليدبت
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يسسؤملا ريوطتلاو

•
•
•
•

© Institut Des Finances Basil Fuleihan

This document was downloaded from the website of Institut Des Finances Basil Fuleihan 

and is copyrighted work.



67 7102ماعل يونسلا ريرقتلا

ةيرشبلا تاقاطلا ةرادإ
حور ةيمنت ىلإ ةفاضإلاب ءادألا  ىوتسم عفر فدهب لمعلا قيرف تاردق ريوطتل ىربك ةيمهأ دهعملا ةرادإ يلوت
ديدحت ةداعإ ىلع ماعلا اذه دوهجلا تّبُصو .لمعلا قيرف نمض ةلامزلا تاقالع نيتمتو راكتبالاو نواعتلا
فئاظولا عيمج فدهتسي لماكتم عورشم نم ىلوأ ةلحرم يهو ماسقألا ءاسؤر تايلوؤسمو راودأ بيوصتو
.دهعملا يف

ةيرشبلا تاقاطلل ةثيدح ةرادا
ءادالا ىوتسم عفرل

تاراهملا زيزعت
 ةينقتلاو ةينفلا

نواعتلا حور ةيمنت
راكتبالاو

دراوملا باطقتسا
ةيلاملاو ةينقتلا

يلخاد لصاوت
ةّيرود لمع تاعامتجاو

تايلوؤسمو راودأ بيوصت
 لمعلا قيرف

رمتسم يلخاد لصاوت
ةيقيسنتلا تاعامتجالاو امك ماسقألا لخاد ةيعوبسألا ةيرودلا ةيقيسنتلا تاعامتجالا دهعملا ةرادإ دمتعت
.لمعلا ريس نسح نيمأتل ةبسانملا تارارقلا ذاختاو تادجتسملا ميويتل ماسقألا ءاسؤرل ةيعوبسألا

ماسقألا ءاسؤرل ةيرادإلا تايافكلا ريوطت عورشم
ةيدرفلا ةعباتملا ةّينقت دامتعا ّمتو ،ماسقألا ءاسؤرل ةيرادإلا تايافكلا ريوطت عورشمل ًاقالطنا7102 ماع ناك
.(gnihcaoC lanosreP) مهل
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