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 ةــدمـقم 
(1) 

 

 هّغزّع ٚرؾم١ك اإلٍيزموارعزجو ضوٚهح ٌزّبٍه اٌ أْ اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ رعزجو عبِالً أٍب١ٍبً ـٝ رؾم١ك اٌَالَ اإلعزّبعٝ، وّب

اإلعزّبعٝ ٚاإللزصبكٜ ٚاالِٓ اٌمِٛٝ. وّيب رعزجيو أؽيل ا١ٌيبد ر١ّٕيخ اٌّغزّعيبد ٚكعبِيخ ل٠ٛيخ ِيٓ كعيبرُ اإلٍيزمواه اٌّغزّعيٝ 

اإللزصييبكٜ،  ثعييل ريج١ييك ثييواِظ اٌقصقصييخ، ٚاإلصييالػ –فبصييخ  –ٚرم١ٍييً اٌصييوان ثيي١ٓ شييوارؼ اٌّغزّييع، ٚرّىيي١ٓ اٌفمييواء 

 ٚاٌزى١ؿ ا١ٌٙىٍٝ.

 

رجّٕييذ اٌؾىِٛييخ اٌّصييو٠خ ِييإفًوا ثؤبًِغييب الًّٛؽييب ٌيصييالػ االلزصييبكٞ ٠َييزلعٟ أْ ٠صييبؽجٗ ثييواِظ ِٚ ييوٚعبد ؽّب٠ييخ ـمييل 

 اعزّبع١خ ِٓ شأٔٙب رقف١ؿ ا٢صبه اٌٍَج١خ اٌّؾزٍّخ عٍٝ اٌيجمبد اٌفم١وح ٚاٌٙ خ. 

". 2015% "ـيٟ عيبَ ٠ٚ27.8جٍػ ِعيلي اٌفميو ٌيل٠ٙب ضيّٓ اٌؾيل اٌّزٍٛيأل األكٔيٝ ٌٍيلفً، رٕزّٟ ِصو ئٌٝ لبرّخ اٌلٚي اٌزٟ رمع

ك صيبؾا ٌٍؽيناء، ِّيب ٠غعٍٙيب عوضيخ ث يىً وج١يو ٌصيلِبد أٍيعبه اٌؽيناء  ٚرعل ِصو ِٓ اٌلٚي اٌزيٟ رصيٕؿ عٍيٝ أٔٙيب َِيزٛهف

اٌعب١ٌّخ ٚرمٍجبد أٍعبه اٌصوؾ
1
. 

يوٞ "إٌّيٌيٟ" ـيٟ ِصيو، ٚرورفيع ٘ينٖ إٌَيجخ ئٌيٝ% ِٓ ئعّيبٌٟ ا٠ٚ41جٍػ اإلٔفبق عٍٝ اٌؽناء ؽٛاٌٟ  % ثي١ٓ 51 إلٔفيبق األٍس

%"، إٌيبرظ عيٓ رمٍجيبد أٍيعبه 31ـاْ أٞ ٔٛن ِٓ اٌزضقُ "اهرفبن األٍعبه، ٚاٌينٞ ٚصيً ِيإفًوا ئٌيٝ  اٌعس ١و األـمو. ِٚٓ صُ

واٌصوؾ ٚئصالػ كعُ اٌيبلخ أٚ أٞ صلِبد أفوٜ ـٟ أٍعبه اٌؽناء، ٍٛؾ ٠صً ِلٜ رأص١وٖ ئٌٝ ا .ٌؽبٌج١خ اٌعظّٝ ِٓ األٍس
2

 

 

(2) 

 

 ـيٟ ِصييو ٚرٙيلؾ ٘ينٖ اٌٛهليخ اٌجؾض١يخ اٌيٟ اٌميبء اٌضيٛء عٍيٟ ثيواِظ ٚىاهح اٌزضيبِٓ االعزّيبعٟ ٌزيج١يك اٌؾّب٠يخ اإلعزّبع١يخ 

  .ٚثٕه ٔبصو اإلعزّبعٟث ىً عبَ، ٚكهاٍخ ِؾلكح ٌجؤبِظ رىبـً ٚوواِخ 

 

(3) 

 

- 2015)ـعٍيٟ ِيلاه اٌيضالس ٍيٕٛاد اٌّبضي١خ  ٌعيلٖ اٍيجبة، ٔبصو اإلعزّيبعٟٓ ٍجت افز١به ثؤبِظ رىبـً ٚوواِخ ٚثٕه ّى٠ٚ

ح ٠زُ رٕف١ن اشيزواال١خ ـيٟ صيوؾ اٌَّيبعلاد ِيٓ فيالي ثؤيبِظ رىبـيً ٚوواِيخ ٚاٌينٞ اٍيزٙلؾ االٍيو اٌفم١يوح الٚي ِو (2018

د األوضيو ـميوا ٚاٌزيٝ رعيٛي ٠ميلَ ٌٍعيبرال ـٙيٛ أٚي ثؤيبِظ كعيُ ٔميلٞ ِ يوٚال  (عبِيب 65اوجيو ِيٓ )ٚمٚٞ االعبلخ ٚوجبه آٌَ 

 .ا١ٌَّٕٓ ٚمٜٚ االؽز١بعبد اٌقبصخ أالفبال كْٚ ٍٓ اٌضبِٕخ ع و ٚاٌفئبد األوضو ـموا ِٓ

ـٝ ريج١ك اٌ وٚال اٌٛاعجخ الٍزّواه األٍو اٌَّزف١لح ِٓ اٌجؤيبِظ ـيٝ رٍميٝ اٌيلعُ إٌميلٜ  2018 عبَلأ  ثؤبِظ رىبـً ـٝ ث ـمل

% ثبإلضيبـخ ئٌيٝ أزظيبَ األَ 80ٚاٌزٝ رزّضً ـٝ  رؾم١ك ِ وٚال١خ ٌٍزع١ٍُ ٚأزظبَ األالفبي ـٝ اٌؾضٛه اٌلهاٍٝ  ثَٕيجخ ال رميً 

ثعييل اٌييٛالكح ٚـييٝ ِٛاع١ييل اٌزيع١ّييبد األٍبٍيي١خ ٌ الفييبي أشييٙو أصٕييبء اٌؾّييً ٚ 3ـييٝ ئعييواء ى٠ييبهاد اٌوعب٠ييخ اٌصييؾ١خ ِييوح وييً 

 .ِٚزبثعخ ّٔٛ اٌيفً ِٓ ؽ١ش اٌيٛي ٚاٌٛىْ ٚاٌصؾخ اٌعبِخ ٚمٌه ـٝ االبه رٛـ١و أٚعٗ اٌوعب٠خ اٌىبٍِخ ٌالٍو اٌَّزف١لح

اعزّيبعٝ ِّٙزيٗ  ثٙيلؾ ئ٠غيبك ٔ يبال 1971ثٕه اٌؽالثخ ٚاٌفمواء ٚاٌّعٛى٠ٓ، أٍيٌ عيبَ اِب ثبٌَٕجخ ٌجٕه ٔبصو االعزّبعٟ ـ١عل 

األٌٚٝ هعب٠خ اٌفمواء ِٚؾلٚكٜ اٌلفً، ٌنا ٠عزجو اٌجٕه ٘ٛ األٚي ـٟ اٌ وق األٍٚأل ٚعوث١ب ٚعب١ٌّب وواريل اٌجٕيٛن االعزّبع١يخ، 

ـبٌجٕيه ٘لـيٗ األٍبٍيٟ، رٍٛي١ع لبعيلح  ٚمٌه عجو ا٘زّبِٗ ثبٌفئيبد األٌٚيٝ ثبٌوعب٠يخ ٚرؾم١يك ؽ١يبح اعزّبع١يخ ِالرّيخ ثٙينٖ اٌفئيبد.

 ٚرٕزٟٙ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ ثجعض اٌزٛص١بد. .العزّبعٟاٌزىبـً ا

                                                 
 (

1
 "ٔظوح عبِخ عٍٟ ثواِظ اٌؾّب٠خ اإلعزّبع١خ ـٟ ِصو" : ِووي األ٘واَ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٍزوار١غ١خ (  

 http://acpss.ahram.org.eg/News/16389.aspx 

 

(
2
 ،ٔفَٗ(   

http://acpss.ahram.org.eg/News/16389.aspx
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 خزوبػيخللحوبيخ اإلهن الوزحذح رؼشيف األ

 

أهض١خ اٌؾّب٠خ اإلعزّبع١يخ، الجميبً ٌزعو٠يؿ األِيُ اٌّزؾيلح، رّضيً ؽيِيخ ِزواثييخ ِيٓ ا١ٌَبٍيبد اإلعزّبع١يخ ٚاٌزيٟ ٠يزُ رؾل٠يل٘ب 

 :رزعوي أسظيخ الحوبيخ اإلخزوبػيخٌضّبْ كفً أِٓ ٚؽصٛي اٌغ١ّع عٍٝ فلِبد ئعزّبع١خ ِٕبٍجخ ٚفبصخ اٌفمواء. 

 

ؾيي٠ٛالد االعزّبع١يخ )ٔمل٠ييخ أٚ ع١ٕ١يخ(، ِضييً اٌّعبشيبد ٌىجييبه اٌَييٓ ٠ٛعييل أشيىبي ِزعييلكح ٌٍز : ضيّبْ اٌييلفً األٍبٍيٟ .1

ٚاألشقبص مٚٞ اإلعبلخ، ٚاٌّيا٠ب اٌقبصخ ثبٌيفً، كعُ اٌلفً ٚ / أٚ ضّبٔبد اٌعًّ ٚاٌقلِبد ٌٍعبال١ٍٓ عٓ اٌعّيً 

 .ٚ اٌعّبٌخ ثغيء ِٓ اٌٛلذ

 

اٌصؾخ ٚا١ٌّبٖ ٚاٌصوؾ اٌصؾٟ، ٚاٌزع١ٍُ، ـٟ ِغبالد : رٛاـو ٚر١َ١و اٌؾصٛي عٍٝ اٌقلِبد االعزّبع١خ األٍب١ٍخ  .2

 .ٚاألِٓ اٌؽنارٟ، ٚاإلٍىبْ، ٚؼ١و٘ب ٚاٌزٟ ٠زُ رؾل٠ل٘ب ٚـمب ٌ ٠ٌٛٚبد اٌٛال١ٕخ

 :رزضّٓ أهض١خ اٌؾّب٠خ اإلعزّبع١خ، عٍٝ األلً، ِغّٛعخ ِؾلكح ِٓ اٌضّبٔبد االعزّبع١خ األٍب١ٍخ
3

 

 

وػلً هسزىي الحرذ األدًرً الوحرذد وغٌيرب   الشػبيخ الصحيخ األسبسيخ، ثوب في رلك سػبيخ األهىهخ، 

 ثوب يلجي هؼبييش الزىافش وإهكبًيخ االلزحب  وال جىت والدىدح

  الشػبيخ الصحيخ  

الررذخل األسبسرري للغفرربت فرري هسررزىي الحررذ األدًررً الوحررذد ػلررً الوسررزىي الررىغٌي، ثوررب فرري رلررك 

 ظشوسيخ أخشي؛الحصىت ػلً الزغزيخ، والزؼلين، والشػبيخ، وأيخ سلغ وخذهبد 

  االغفبت

دوسح 

حذ أدًً للذخل ػلً هسزىي ه جىت يزن رحذيذٍ وغٌيب للشخبص هي سي الؼول غيرش ال ربدسيي ػلرً  الحيبح

 ض، والجطبلخ، واألهىهخ، واإلػبقخكست دخل كبف، وال سيوب في حبلخ الوش

 الفئخ الؼبهلخ

 كجبس السي .لكجبس السيالحذ األدًً للذخل والوؼبش الوحذد ػلً الصؼيذ الىغٌي 

 

 للحوبيخ االخزوبػيخ الشئيسيخ الشسبلخالهذف و

 

 .اٌفمو ِٓ ثبٌؾل ٌٍزعغ١ً األ١ّ٘خ ؽبٍُ أِو االعزّبع١خ اٌؾّب٠خ

 ال اٌن٠ٓ األـواك أضعؿ رؾّٟ أْ اٌؾّب٠خ ٌٙنٖ ٠ّىٓ ألٔٗ أٚالً،

 .االلزصبكٞ إٌّٛ ِٓ ٠َزف١لْٚ

ُٙ أْ ١٘ىٍزٙب، ئماسؽَٓ االعزّبع١خ، ٌٍؾّب٠خ ٠ّىٓ ٚصب١ٔبً،   ـٟ ِجبشوحً  رَس

 اٌفمواء للهح ٚرعي٠ي اٌج و٠خ اٌّٛاهك ر١ّٕخ الو٠ك عٓ أٍون الزصبكٞ ّٔٛ رؾم١ك

ََّٕخ ثزىٌٕٛٛع١بد ٚاألفن اٌّقبالو ئكاهح عٍٝ اٌصؽ١وح، اٌؾ١بىاد أصؾبة ١ٍّب ٚال   ِؾ

 .أعٍٝ ئٔزبع١خ ماد

 

(، ٚاٌٙيلؾ 2016/2030أشيىبٌٗ ـيٟ ويً ِىيبْ" ثبأل٘يلاؾ اٌَّيزلاِخ ٌٍز١ّٕيخ )"اٌمضبء عٍٝ اٌفميو ثغ١ّيع  1وّب أْ اٌٙلؾ هلُ 

"رٕف١يين ٔظييُ اٌؾّب٠ييخ االعزّبع١ييخ إٌّبٍييجخ ٚال١ٕييب ٌٍغ١ّييع، ثّييب ـييٟ مٌييه اٌؾييلٚك اٌييل١ٔب" رعزييوؾ ثييلٚه أهضيي١بد اٌؾّب٠ييخ  1.3

 اإلعزّبع١خ ـٟ اٌزقف١ؿ ِٓ ؽلح اٌفمو ٚاٌَّبّ٘خ ـٟ اٌز١ّٕخ االلزصبك٠خ ٚاالعزّبع١خ
4
. 

 

                                                 
(

3
 ( ِٕظّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ : كهاٍخ ؽٛي اِىب١ٔخ ريج١ك أهض١خ اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ـٟ ِصو   

ar/index.htm--cooperation/WCMS_570703/lang-https://www.ilo.org/addisababa/technical 

 

(
4
 اٌّوعع اٌَبثك ( ِٕظّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ :   
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االعزّبع١يخ ـيٟ  ؽيٛي ئِىب١ٔيخ ريج١يك أهضي١خ اٌؾّب٠يخئعواء كهاٍيخ  ِٕظّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ الٍجذ ٚىاهح اٌزضبِٓ اإلعزّبعٟ ِٓ

ك٠َيّجو  1ـيٟ اٌفزيوح ِيٓ  .ِصو؛ ٚاٌزٟ ِيٓ شيأٔٙب ضيّبْ ؽيل أكٔيٝ ٌٍؾّب٠يخ االعزّبع١يخ ٌٍغ١ّيع، ٚثبٌزيبٌٟ ؽ١يبح وو٠ّيخ ٌٍغ١ّيع

 2017ك٠َّجو  2015-31

 

 وظؼذ هٌظوخ الؼول الذوليخ خطخ ثٌبئيخ األثؼبد لزحذيذ أسظيخ الحوبيخ اإلخزوبػيخ ورزعوي:

 

  ،رؽي١خ أـم١خ، أٚ اٌؾل األكٔٝ ِٓ اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ، ٚرٛـ١و ـوص اٌؾصٛي عٍٝ اٌوعب٠خ اٌصيؾ١خ األٍبٍي١خ ٌٍغ١ّيع

ء، ٚرييأ١ِٓ كفييً ٌىجييبه اٌَييٓ أِييٓ اٌييلفً ٌ الفييبي ٚرمييل٠ُ اٌَّييبعلح ٌٍّزعيٍيي١ٓ عييٓ اٌعّييً، اٌعّبٌييخ اٌّإلزييٗ ٚاٌفمييوا

 ٚاٌّعٛل١ٓ

 

  رؽي١خ هأ١ٍخ ٚرعزّل عٍٝ اٌزؽي١خ ـٟ األـم١يخ، ٚرميل٠ُ اٌّي٠يل ِيٓ اٌزؽي١يخ ٚاٍيعخ إٌييبق ٚشيبٍِخ ٌٍؾّب٠يخ االعزّبع١يخ

 ٌّٓ ري٠ل كفٌُٛٙ عٓ اٌؾلٚك اٌل١ٔب.

 

 :اسزشاريديخ الزٌفيز

 

 :ـٟ ِصو ِٓ فالي ارجبن اٌقيٛاد اٌزب١ٌخ٠ّىٓ اٌزٛصً ئٌٝ أهض١خ اٌؾّب٠خ اإلعزّبع١خ اٌّؾلكح ٚال١ٕب 

 

ثٕيبء ـو٠ييك أهضيي١خ اٌؾّب٠ييخ االعزّبع١ييخ اٌّصييو٠خ، ٚاٌزيٟ ٠غييت أْ ر ييًّ ِّضٍيي١ٓ عييٓ إٌّظّييبد اٌل١ٌٚييخ،  .1

 .ٚأصؾبة اٌّصٍؾخ اٌٛال١ٕخ ماد اٌصٍخ، ٚشووبء اٌز١ّٕخ، رؾذ ل١بكح اٌؾىِٛخ اٌّصو٠خ

أْ اٌق١يبهاد اٌّؾزٍّيخ ٌزصي١ُّ ٚرٕف١ين األهضي١بد إٌّبٍيجخ، كعُ اٌؾٛاهاد اٌٛال١ٕخ، ثّب ـٟ مٌه كافً اٌؾىِٛبد، ث  .2

ٚأ٠ٌٛٚيبد ٚاٍيزوار١غ١بد اٌز١ّٕيخ اٌٛال١ٕيخ  202ثّب ٠زفك ِع األؽىبَ ماد اٌصٍخ ـٟ رٛص١خ ِٕظّخ اٌعّيً اٌل١ٌٚيخ هليُ 

 .اٌمبرّخ

لاث١و االفز١به٠يخ َِبعلح اٌؾىِٛخ اٌّصو٠خ عٍٝ ئعواء رؾ١ًٍ الؽز١بعيبد اٌؾّب٠يخ االعزّبع١يخ ٚصؽيواد اٌزؽي١يخ، ٚاٌزي .3

اٌزييٟ ِييٓ شييأٔٙب ٍييل ٘يينٖ اٌضؽييواد، ٚأكٚاد هصييل اٌزمييلَ اٌّؾييوى، ِٚصييبكه اٌز٠ّٛييً اٌّّىٕييخ، عٍييٝ أِييً ى٠ييبكح رٍييه 

 .األهض١بد ِع ِوٚه اٌٛلذ

(، رعي٠ي أهض١بد اٌؾّب٠خ اإلعزّبع١خ وأكاح أٍب١ٍخ ٌلـع عغٍخ 2030-2016ٚـٟ ١ٍبق األ٘لاؾ اإلّٔبر١خ اٌَّزلاِخ ) .4

 .ٍِخ ٚاٌَّزلاِخاٌز١ّٕخ اٌ ب

اٌعًّ ِع اٌٛىاهاد ٚاٌّىبرت اإلؽصبر١خ اٌٛال١ٕخ ٌزعي٠ي للهرٙب عٍٝ عّع اٌج١بٔبد اٌالىِخ ٌزؾ١ًٍ اؽز١بعيبد اٌؾّب٠يخ  .5

االعزّبع١خ ٚاٌجواِظ اٌمبرّخ، ِصٕفخ ؽَت عٛاًِ ِضً إٌٛن ٚاٌعّو ٚإٌّيمخ اٌغؽواـ١خ ٚاٌزو٠ٚظ ٌٕٙظ ـعبي َِٕٚك 

.ٌغّع اٌج١بٔبد ٚكعُ اٌملهاد
5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

5
 "كهاٍخ ؽٛي ئِىب١ٔخ ريج١ك أهض١خ اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ـٟ ِصو( ِٕظّخ اٌعًّ اٌل١ٌٚخ : "  

ar/index.htm--cooperation/WCMS_570703/lang-https://www.ilo.org/addisababa/technical 

 



  PDS هشكض الوحشوسخ للزٌويخ والوشبسكخ

 آليبد الحوبيخ اإلخزوبػيخ في هصش
 

8 

 

 خهىد الذولخ الوصشيخ لزطجيق الحوبيخ االخزوبػيخ:

 

 

 ؽّب٠يخ ثيواِظ رٕف١ين ٚوينٌه عيبَ، ث يىً اٌفميو ِ يىٍخ عيالط عٍيٝ رعّيً اعزّبع١يخ ١ٍب١ٍخ رجٕٟ ئٌٝ اٌلٌٚخ ٍعذ

 اعزّبع١خ

 ٍج١ً عٍٝ ِٕٚٙب ٚاٌٙ خ، اٌفم١وح اٌيجمبد عٍٝ االلزصبك٠خ ٌيصالؽبد اٌّؾزٍّخ اٌٍَج١خ ا٢صبه رقف١ؿ شأٔٙب ِٓ

 :اٌّضبي

 

 ً2443 هليُ اٌيٛىهاء هري١ٌ ليواه ثّٛعيت االعزّيبعٟ ْاألِيب ٌ يجىبد اٌم١ِٛيخ اٌمبعيلح ٚئكاهح ثٕيبء ٌغٕيخ ر ى١ 

 ؽ١يش ِيٓ اٌّصيو٠خ األٍيو رصي١ٕؿ ئٌٝ اٌٛصٛي ل١ِٛخ ث١بٔبد لبعلح ئٔ بء فالي ِٓ – رٙلؾ اٌزٟ  2015ٌَٕخ

 ٚاٍيزجعبك ٓاٌَّيزؾم١ اٍيزٙلاؾ ا١ٌيبد ٚريٛـ١و اٌؾىيِٟٛ اٌيلعُ ٚفيلِبد االعزّبع١يخ اٌؾّب٠خ ٌقلِبد  اؽز١بعبرُٙ

 ـ١ّيب اٌميواه ٌّزقينٞ وبـ١يخ ٚرٛـ١وث١بٔيبد االعزّبع١يخ، اٌؾّب٠خ ٚثواِظ اٌؾىِٟٛ اٌلعُ ٌقلِبد   اٌَّزؾم١ٓ ؼ١و

 ا١ٌيبد ٚريٛـ١و اٌّصيو٠خ، األٍيو عٍيٝ عيبكي ث يىً اٌيلعُ ِٛاىٔيبد ٚرٛى٠يع ، اٌَّيزمج١ٍخ اٌيلعُ ث١َبٍيبد ٠زعٍيك

 .اٌؾى١ِٛخ اٌلعُ ٚفلِبد اٌؾّب٠خ ٌجواِظ ٚاٌّوالجخ اٌزم١١ُ

 

 أٍب١ٍخ ٚث١بٔبد ٚاؽل رعو٠فٟ هلُ ئٔ بء ٠َزٙلؾ ٚاٌنٞ اٌم١ِٛخ اٌج١بٔبد لٛاعل ٚهثأل اٍزىّبي ثؤبِظ ئالالق 

 ِزقنٞ رَبعل ِٚؾلصخ كل١مخ ِعٍِٛبد ٠ٚٛـو اٌؾى١ِٛخ، اٌغٙبد ث١ٓ اٌزجبكي ِإِٕخ ٚاٌَّزضّو ٌٍّٛاالٓ ِٛؽلح                

 .اٌجعض ثجعضٙب ٚهثيٙب اٌم١ِٛخ اٌج١بٔبد لٛاعل فالي ِٓ ٚمٌه اٌمواه                

 

 اٌفئبد كعُ رَزٙلؾ اٌزٟ اٌجواِظ ِٓ علك ٚرؾ١َٓ رٕف١ن  فالي ِٓ ٘ بشخ ٚاألوضو ـمًوا األشل اٌفئبد اٍزٙلاؾ 

 كعُ ثؤبِظ أٚ اٌّ وٚال، إٌملٞ » اٌز٠ّٛٓ «، ٚثؤبِظ اٌلعُ فالي ِٓ ٚوواِخ رىبـً ثؤبِظ ِضً ـمًوا األوضو                  

.اٌّله١ٍخ اٌزؽن٠خ اٌؽناء                  
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(

6
  45اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس االعزّبع١خ ٚاٌغٕبر١خ،اٌٍّؿ اٌّصوٞ، اٌعلك  ٍبٌٟ ِؾّٛك عبشٛه: اٌزؾل٠بد االعزّبع١خ ٚاٌضمبـ١خ ـٟ اٌٛال٠خ اٌضب١ٔخ، (  

 31، ص2018ِب٠ٛ 
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 ىصاسح الزعبهي االخزوبػيالزبثؼخ لخذهبد الحوبيخ االخزوبػيخ 

 :اوال قطبع الشئىى االخزوبػيخ

 

 الوسبػذاد الشهــــــــــــــشيخ العوــــبًيـــــخ:

( ع١ٕٗ ٚثؾل 40رملَ ٌ ـواك ٚاألٍو اٌفم١وح ٚرؾلك ل١ّخ اٌَّبعلح الجمبً ٌعلك األـواك وّب ٠زُ رمل٠ُ ِٕؾخ كها١ٍخ شٙو٠خ لله٘ب )

 ئٌٟ ِب٠ٛ ِٓ وً عبَ ( أشٙو ِٓ أوزٛثو8( ع١ٕٗ ٌ ٍوح اٌزٟ ٌل٠ٙب أثٕبء ثبٌزع١ٍُ األٍبٍٟ أٚ اٌّزٍٛأل ٌّلح صّبٟٔ )200ألصٝ )

 .كهاٍٟ

 

 الوســـبػذاد اإلسزثٌبئيـــــــخ العوــــــــــــبًيخ:

ٚاألٍو اٌَّزف١لح ِٓ اٌَّبعلاد اٌ ٙو٠خ اٌضّب١ٔخ ـيٟ ثعيض اٌؾيبالد اٌٍّؾيخ ِضيً  صوؾ َِبعلاد ِب١ٌخ كـعخ ٚاؽلح ٌ ـواك

اق اٌضجٛر١يخ ٚاٌؾيبالد اٌيبهرييخ )ِٛاعٙيخ ِصيبه٠ؿ اٌزعٍي١ُ ٚاٌغٕيبىح ٚاٌٛضيع ؽزيٟ اٌيفيً اٌضيبٟٔ ِيٓ األؽ١يبء ٚئٍيزقواط األٚه

ِ وٚن صؽ١و ئٔزبعٟ أٚ فلِٟ(. اٌٍّؾخ ٌٚز١ّٕخ ِٛاهك األٍوح ِٓ رله٠ت ٚئلبِخ
7
 

 

 (ــبََِبعلاد أٍو اٌ ٙلاء ٚاٌّصــــبث١ٓ اٌّل١١ٔٓ ٔز١غـــخ اٌع١ٍّـــبد اٌؾوث١ـــخ ٚثَججٙـــــب )ئٔفغـــــبه األٌؽـــــــــــــــــــ

اعٍيخ( عيٓ اٌقَيبرو ـيٝ اٌيٕفٌ ، ٚرميل٠ُ فيلِبد اٌوعب٠يخ   -رمو٠و ِعبُ، أٚ ئعبٔبد رع٠ٛضي١خ )عبعٍيخ صوؾ ئعبٔخ عبعٍخ أٚ 

ؽيبالد ٍِؾيخ(  –ِصيبه٠ؿ عٕيبىح  –ىٚاط  –رعٍي١ُ  –االعزّبع١خ اٌالؽميخ اٌّزّضٍيخ ـيٟ َِيبعلاد ـيٝ اٌؾيبالد اٌٍّؾيخ )ِيو  

 (اٌزفٛق اٌلهاٍٟ ـٟ اٌ ٙبكاد اٌعبِخ –ٌّجبهن ع١ل األضؾٝ ا –ِٕٚؼ ِب١ٌخ ٌٍَّزف١ل٠ٓ ـٟ )مووٜ اٌعبشو ِٓ هِضبْ 

 (الثل ِٓ ئعبٌخ اٌّصبة ئعبٌخ وبٍِخ ٌٍَّزف١ل٠ٓ لجً ٚلٛن اٌؾبكس ٌ فٛح ٚاألفٛاد)

 

 هسبػــــــــــــذاد الكــــىاسس والٌكجــــبد:

 

فبهعخ عٓ اإلهاكح ٚمٌه  صوؾ َِبعلاد ِب١ٌخ )كـعخ ٚاؽلح( ـٟ ؽبالد اٌىٛاهس ٚإٌىجبد اٌفوك٠خ ٚاٌعبِخ ألٍجبة البهرخ

ـٟ ؽبٌخ رعو  األٍوح أٚ أوضو أٚ أؽل أـواك٘ب ٌؾٛاكس ِضً )ؽبالد اٌف١ضبٔبد ٚا١ٌَٛي ٚاٌيالىي ٚاإل١ٙٔبهاد ٚاٌؽوق 

ٚاٌؾو٠ك ٚاٌؾٛاكس ٚاٌزصبكِبد ... اٌـ(. ٚرصوؾ اٌَّبعلاد ـٟ ؽبالد اٌٛـبح أٚ اإلصبثخ ٚاإلعبشخ، ٚفَبرو اٌّّزٍىبد 

 ؼ١و اٌّإِٓ ع١ٍٙب. -خ اٌضبثزخ أٚ إٌّمٌٛ

 

 : "الودٌـــــــــــذيي-هسبػـــذاد ألسش " الو برلــــــــــــيي 

 

صوؾ َِبعلاد شٙو٠خ ألٍو اٌّمبر١ٍٓ/ اٌّغٕل٠ٓ أٚ أٍو ٚاٌلُ٘ ألـواك اٌمٛاد اٌٍَّؾخ أٚ اٌزبثع١ٓ ٌٛىاهح اٌلاف١ٍخ أصٕبء ـزوح 

ؽزٝ اٌزبه٠ـ اٌفعٍٟ ٌٕمٍٗ عٍٟ اإلؽز١بال  ٔز١غخ رغ١ٕل اٌعبرً ، َِٚبعلاد اٌزغ١ٕل اإلٌياِٟ ِٓ ربه٠ـ كفٌٛٗ اٌقلِخ اإلٌيا١ِخ 

 –ئلبِخ ِ وٚن عل٠ل أٚ رلع١ُ ِ وٚن لبرُ –اٌزع١ٍُ  –اٌٛضع  –اٌغٕبىح  -اٌيٚاط  –كـعخ ٚاؽلح ٌٍؾبالد اٌيبهرخ )اٌّو  

ـزوح اإلٍزلعبء ٌيؽز١بال (
8
 . 

 

 

                                                 
 (

7
  ِٛلع ٚىاهح اٌزضبِٓ االعزّبعٟ ( ( 

detail.aspx?sid=22-service-eg/Pages/sector-http://www.moss.gov.eg//ar 

 

(
8
 ( ٔفَٗ  

detail.aspx?sid=26-service-eg/Pages/sector-http://www.moss.gov.eg//ar 
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 غق الزصحش والدفبف.هسبػذاد للوعبسيي هي ظبهشح الزصحش والدفبف ثوٌب

رمزصو عٍٟ رٛى٠ع اٌَّبعلاد اٌّب١ٌخ أٚ اٌع١ٕ١خ كـعخ ٚاؽلح ٠ٍٕٛخ ٌٍّضبه٠ٓ ِٓ ظب٘وح اٌزصؾو ٚاٌغفبؾ ثّٕبالك اٌزصؾو 

 ٚاٌغفبؾ .

 َِبعلاد ِب١ٌـــخ شٙو٠ـــخ ٔز١غخ األضــواه إٌبرغــخ عٓ ظــوٚؾ فبهعــــــخ عٓ اإلهاكح

 

ٔغع ؽّبكٞ اٌغل٠لح ثىً ِٓ ٍٛ٘بط ٚلٕب ، ٚصوؾ َِبعلاد  لٕبالوٌٍّضبه٠ٓ ِٓ ئٔ بء ؽز١ّخ صوؾ َِبعلاد شٙو٠خ 

 .شٙو٠خ ٌٍّضبه٠ٓ ثىً ِٓ اٌ الر١ٓ ٚؽال٠ت ٚأثٛ هِبك عٕٛة اٌجؾو األؽّو

 هؼــبش الطفــــل

 

خ ئٌٝ ِٕؾخ كها١ٍخ شٙو٠ــخ ( ٍٕخ ، ٚرؾلك اٌم١ّخ ٚـمبً ٌعلك األالفــبي ، ثبإلضبـ٠18ّٕؼ ٌ الفــــبي اٌن٠ٓ رمً أعّبهُ٘ عٓ )

( ع١ٕٗ 200ٌىً الفً ِٓ األالفبي اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اٌّعـــبُ ث وال ئٔزظبِٙــُ ثبٌزع١ٍُ األٍبٍــٟ ؽزٟ اٌّزٍٛأل ثؾل ألصٟ )

 ( أشٙو ِٓ أوزٛثو ئٌٟ ِب٠ٛ ِٓ وً عبَ كهاٍــٟ .8شٙو٠بً ٌّلح )

 

 ثبًيب قطبع الزأهيٌبد اإلخزوبػيخ: 

 

 :ـــــــــــبدــــشوًي للوؼبشــــــــالذفغ اإللكزـــ

ـٟ ئالبه ٍعٟ اٌؾىِٛخ اٌّصو٠خ ٌزي٠ٛو أكاء اٌقلِبد اٌّملِخ ٌٍّٛاال١ٕٓ ِٚٓ ضّٕٙب فلِخ صوؾ اٌّعبشبد ٌٍَّزف١ل٠ٓ 

ٚرؾ٠ٍٛٙب ِٓ ٠ل٠ٚخ ئٌٝ ا١ٌخ ٚمٌه عٓ الو٠ك ر١ًَٙ اإلعواءاد اٌّزجعخ إلٍزفبكح اٌّٛاال١ٕٓ ِٓ رٍه اٌقلِبد ٚرؾ١َٓ اٌج١ٕخ 

ٌٍزلـمبد اٌّب١ٌخ ـٝ ظً ١ٍبٍخ اٌ ّٛي اٌّبٌٝ اٌزٝ رٕزٙغٙب اٌؾىِٛخ اٌّصو٠خ اٌزؾز١خ
9

 . 

 

وّب رٙلؾ فلِخ اٌصوؾ اإلٌىزوٟٚٔ ٌٍّعبشبد عٍٝ رم١ًٍ اٌٛلذ اٌَّزٍٙه ـٟ ع١ٍّخ صوؾ اٌّعبُ ٚأ٠ضبً رقص١ص ِووي 

 .19680عٓ الو٠ك هلُ ِقزصو ٌقلِخ أصؾبة اٌّعبشبد ـٝ ؽبٌخ ٚعٛك أٜ ئٍزفَبهاد عٓ اٌقلِخ أٌٚزٍمٝ اٌ ىبٜٚ 

 

 :ر ذين الوؼـــــبشــبد اإلسزثٌــــــبئيــــخ

رمل٠واً ٌٍظوٚؾ اٌّبك٠خ ٚ االعزّبع١خ ٌّٓ رون اٌقلِخ ِٓ اٌعب١ٍِٓ ثبٌؾىِٛخ ٚاٌميبن اٌعبَ ثلْٚ ئٍزؾمبق ِعبُ أٚ ئٍزؾمٛا 

 ِعبشبد ئٍزضٕبر١خ ٌُٙ أٚ ٌٍَّزؾم١ٓ عُٕٙ.ِٕؼ  ٧٦٩١ٌَٕخ  ١٧ِعبشبد ال رىفٟ ِزيٍجبد اٌؾ١بح أعبى اٌمبْٔٛ هلُ 

 

 :صـــشف رؼــىيــــط الذفؼــــــخ الــىاحـــــــــــذح

ٚرعل٠الرييٗ عٍييٝ " ئما أزٙييذ فلِييخ اٌّييإِٓ ع١ٍييٗ ٌٚييُ رزييٛاـو ـ١ييٗ شييوٚال  1975ٌَييٕخ  79ٔييص لييبْٔٛ اٌزييأ١ِٓ االعزّييبعٝ هلييُ 

% ِٓ األعـو إٌَٜٛ عٓ وً ٍٕٗ ِٓ ٍٕٛاد ِلح اإلشزوان 15 ئٍزؾمبق اٌّعبُ ئٍزؾك رع٠ٛض اٌلـعخ اٌٛاؽلح ٠ٚؾَت ثَٕجخ

  .ـٝ اٌزأ١ِٓ

 

ٚأضبؾ اٌمبْٔٛ أٔٗ ٠مصل ثبألعو إٌَٜٛ "ِزٍٛأل األعيو اٌ يٙوٜ اٌينٜ ٍيلك عٕيٗ االشيزوان فيالي اٌَيٕز١ٓ األف١يور١ٓ أٚ ِيلح 

االشزوان ـٝ اٌزأ١ِٓ ئْ لٍذ عٓ مٌه ِضوٚثبً ـٝ ئصٕٝ ع و"
10
 

 

 

                                                 
(

9
 اٌَبثك( اٌّوعع   

detail.aspx?sid=65-service-eg/Pages/sector-http://www.moss.gov.eg//ar 

(
10

 ( اٌّوعع اٌَبثك 

detail.aspx?sid=73-service-eg/Pages/sector-http://www.moss.gov.eg//ar 

 

http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=65
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=65
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=73
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=73
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 :ـيذييــــــغ للوسزفــــــــــــــــهٌـــــــح الــــــضواج وال طـــر ـــــذين 

 

٘يييٟ رٍيييه إٌّؾيييخ اٌزيييٝ رصيييوؾ ٌيثٕيييخ اٚ األفيييذ اٌزيييٝ لييييع ِعبشيييٙب ِيييٓ أث١ٙيييب أٚ أف١ٙيييب ٌيٚاعٙيييب، ٚـيييٝ  ” "ِٕؾيييخ اٌييييٚاط

اإلعزّبع١يييخ، ـٙيييٝ رٍيييه ٚاٌزيييٝ ٠موه٘يييب ليييبْٔٛ اٌزأ١ِٕيييبد ” ِٕؾيييخ اٌمييييع“٘ييينٖ اٌؾبٌيييخ رىيييْٛ َِيييزؾمخ ٌّٕؾيييخ اٌييييٚاط، أِيييب 

 إٌّؾخ اٌّعيبح ٌ ؿ أٚ األثٓ اٌَّزؾك ٌٍّعبُ صُ رُ ليع ِعبشٗ.

 

 ر ــــذين هٌـــــح الــــىفـــبح

رميييله إٌّؾيييخ ثّعيييبُ صيييبؽت اٌّعيييبُ عيييٓ شيييٙو اٌٛـيييبح ٚاٌ يييٙو٠ٓ اٌزيييب١١ٌٓ شيييبِالً وبـيييخ ِيييب أضييي١ؿ ئ١ٌيييٗ ِيييٓ ى٠يييبكاد  

 رعزجو ـٟ ؽىُ اٌّعبُ .

 

 ـــــبصحصشف ًف ـــــبد الدٌ

ٌّٛاعٙييخ إٌفمييبد اٌيبهرييخ اٌّورجيييخ ثبٌٛـييبح أٌيييَ لييبْٔٛ اٌزييأ١ِٓ اإلعزّييبعٝ عٕييل ٚـييبح صييبؽت اٌّعييبُ اٌغٙييخ اٌزييٝ وبٔييذ 

رصيييوؾ اٌّعيييبُ ثيييأكاء ٔفميييبد عٕيييبىح ثٛاليييع ِعيييبُ شيييٙو٠ٓ شيييبِالً ِعيييبُ األعيييو األٍبٍيييٝ ٚاألعيييو اٌّزؽ١يييو ٚاٌي٠يييبكاد 

ٍييٝ األوضييو ِبرزييبْ ع١ٕييٗ ٠ٚزعيي١ٓ صييوؾ ٘يينٖ إٌفمييبد فييالي صالصييخ أ٠ييبَ عاٌزييٝ رعزجييو ـييٝ ؽىييُ اٌّعييبُ ثؾييل أكٔييٝ ِمييلاهٖ 

 .ِٓ ربه٠ـ رمل٠ُ اٌيٍت

 

 ر ـــــذين إػـــبًخ الوشافق لصبحت هؼبش الؼدــــض الكـــبهل الوسزذين والــــىلذ الؼبخض ػي الكست

اٌىبًِ)اٌّوضٝ / اإلصبثٟ( أصٕبء اٌقلِخ أٚ ثعل٘ب اٌّعبُ اٌنٞ أٍزؾك ٌضجٛد اٌعغي  –٠مصل ثّعبُ اٌعغي اٌىبًِ اٌَّزل٠ُ 

(()فالي ٍٕخ أٚ ثعل أوضو ِٓ ٍٕخ ِٓ رون اٌقلِخ ). 

٠مصل ثبٌٌٛل اٌعبعي عٓ اٌىَت أٞ ِٓ ـئخ األٚالك )أثٕبء ٚثٕبد( ِّٓ ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ عغي ثب١ٌّالك أٚ ٔز١غخ ئصبثخ ثّو  أٚ 

عبِبً ٚمٌه ئما لوهد  14ٟ اٌىَت ، ٚأْ رىْٛ آٌَ ري٠ل عٍٟ % ِٓ اٌملهح ع50ٍؽبكس ٚلع لجً ثٍٛغ ٍٓ اٌَز١ٓ ٠فملُ٘ 

 ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍزأ١ِٓ اٌصؾٟ أٔٗ ٠ؾزبط ئٌٝ اٌّعبٚٔخ اٌلارّخ ِٓ شقص افو ٌٍم١بَ ثأعجبء ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ.

 

 

 ثٌك ًبصش االخزوبػي

 

 خلفيخ 

١ٍِيْٛ ٧.۱ثوأٍيّبي ليلهٖ  ٧٦١٧ٌَيٕخ  ٩٩رأٌٍ ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ و١ٙئخ عبِخ ثّٛعيت اٌميواه اٌغّٙيٛهٞ ثبٌميبْٔٛ هليُ 

١ٌٛ٠يٛ  ١ٍِ۱٥يبه ع١ٕيٗ ٚليل ثيلأ ٔ يبالٗ ثبـززيبػ ـيون ٚاؽيل ـميأل ٘يٛ ـيون اٌميب٘وح ـيٟ ۱ع١ٕٗ ٚريٛه هأً اٌّبي ؽزٝ ٚصً ئٌيٝ 

ـيون ِٕز يوح ـيٟ ع١ّيع أٔؾيبء اٌغّٙٛه٠يخ ٠ٚميلَ اٌجٕيه ِٕزغيبد  ٦۹صُ ريٛه أز به اٌجٕه ؽزٝ ٚصً علك ـوٚعيخ اٌيٝ  ٧٦١۱

  .اٌز١ّٕخ االعزّبع١خ ٚااللزصبك٠خ ٌزٍه اٌفئبدالوضو اؽز١بعب ٌزؾم١ك ِب١ٌٗ ٚفلِـــــــــبد اعزّبع١ٗ ٌّؾلٚكٞ اٌلفً ٚاٌفئبد ا

ِإٍَٟ لزصبك٠خ ٚاالعزّبع١خ ث ىً اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ٚاٌعًّ عٍٝ َِبعلٖ اٌفمواء ـٟ رغبٚى اٌصلِبد اال٠ٚعًّ عٍٟ رٛـ١و 

اٌَّزلاِخ ِٓ فالي  ريج١ك اٌ ّٛي اٌّبٌٟ ٌ وارؼ اٌعّالء ِٓ مٚٞ اٌلفً اٌّؾلٚك ٚاٌفئبد االوضو اؽز١بعب ٌلعُ اٌز١ّٕخٚ.َِزلاَ

 .فلِبد ِب١ٌٗ ِزٕٛعخ

اْ ٠صجؼ اٌجٕيه اٌواريل ـيٟ ِصيو ٌزميل٠ُ ِٕزغيبد ٚفيلِبد اعزّبع١يٗ ٚر٠ّٕٛيخ ِزىبٍِيخ َِٚيزلاِٗ ٌٍفئيبد ٠ٚٙلؾ ثٕه ٔبصو اٌٟ 

.اٌَّزٙلـخ
11

  

 

 

                                                 
(

11
 ِٛلع ٚىاهح اٌزضبِٓ االعزّبعٟ : " ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ"  ( 

eg/Pages/nsb.aspx-http://www.moss.gov.eg/ar 

http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/nsb.aspx
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/nsb.aspx
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 االًشطخ:

ً ـٝ ٚظ١فخ اعزّبع١يخ رؾيلك أول اٌلوزٛه شو٠ؿ ـبهٚق، ٔبرت أٚي هر١ٌ ِغٌٍ ئكاهح ثٕه ٔبصو االعزّبعٝ، عٍٝ أْ اٌجٕه ٠عّ

أ٘لاـٗ ٚر١ّيٖ عٓ ؼ١وٖ ِٓ األعٙيح األفوٜ ـٝ ٔفٌ اٌّغبي االعزّبعٝ، ؽ١ش ٠َزٙلؾ اٌجٕه ر١ٍٛع لبعلح اٌزىبـً االعزّيبعٝ 

ـٝ شزٝ اٌّغبالد ٌز ًّ اوجو علك ِٓ اٌّٛاال١ٕٓ، ِّب ٠إصو ا٠غبثب ـٝ َِي١وٖ اٌز١ّٕيخ اٌَّيزلاِخ اٌزيٝ رعّيً اٌلٌٚيخ عب٘يلح عٍيٝ 

 .ٍٙب ١ٌٌ الزصبك٠ب ـؾَت ثً اعزّبع١ب عٍٝ ٚعٗ اٌقصٛصرفع١

 

 ١ٍِ93ْٛ ع١ٕيٗ ِيٓ فيالي وبـيخ ـيوٚن اٌجٕيه اٌجيبٌػ عيلك٘ب  114ٚأْ اٌجٕه لبَ ثزمل٠ُ لوٚ  اعزّبع١خ ٌٍّٛاال١ٕٓ ثّب ٠موة ِٓ 

اهاكرٙيُ ٍيٛاء ويبْ ـوعب ثٙلؾ اٌَّبّ٘خ ـٝ ٍل اؽز١بعبد اٌّٛاال١ٕٓ اٌزٝ ريوأ عٍي١ُٙ ٌؾيلٚس ظيوٚؾ ليل رىيْٛ فبهعيخ عيٓ 

ٌٍعيالط أٚ العيواء ع١ٍّيبد عواؽ١ييخ، أٚ ٌييٚاط األثٕيبء، أٚ ٌّصيوٚـبرلفٛي اٌّييلاهً، أٚ ٌٍؾيبالد اٌٍّؾيخ وبٌٛـيبح أٚ اٌىييٛاهس 

 .اٌيج١ع١خ أٚ اٌؾوارك أٚ ؼ١و٘ب

 

١ٍِٛٔيب  11ؽ١يش أٚضيؼ أٔيٗ ريُ ِيٕؼ ِجٍيػ ِيب٠موة ِيٓ  31/3/2018ٚؽزيٝ  1/7/2017اٌموٚ  االعزّبع١خ اٌّملِيخ ِٕين أْ ٚ

أٌيؿ ع١ٕيٗ رمو٠جيب  ١ٍِ100ٛٔيب ٚ 98َِيزف١ل، وّيب ريُ ِيٕؼ  2883أٌؿ ع١ٕٗ لوٚضيب ٌٍعيالط ٚاعواءاٌع١ٍّيبد اٍيزفبك ِٕٙيب  750ٚ

 َِزف١لا، ونٌه رُ ِٕؼ  770أٌفب ٚ  19لو  ىٚاط اٍزفبك ِٕٙب 

 

 

ِييب رييُ ِٕؾييٗ ِييٓ لييوٚ   َِييزف١ل٠ٓ، ٘يينا ثبالضييبـخ ئٌييٝ 104أٌييؿ ع١ٕييٗ رمو٠جييب لييوٚ  ِصييوٚـبد ِييلاهً اٍييزفبك ِٕٙييب  160

ئْ ئعّييبٌٟ عييلك اٌؾييبالد اٌزييٟ ؽصييٍذ عٍييٝ لييو   ١لاَِييزف 932أٌييؿ ع١ٕييٗ ٌعييلك  790ِال٠يي١ٓ ٚ 3ٌٍؾييبالد اٌٍّؾييخ ثبعّييبٌٝ 

ع١ٕييٗ ؽزييٝ ِييبهً  ٥٧.٥٠٥.٥٥٥ؽبٌييخ ثم١ّييخ  ۹٩٥١ِييٓ اٌجٕييه إلٔ ييبء ِ ييوٚعبد صييؽ١وح ِٚزٕب١٘ييخ اٌصييؽو ثٍييػ « َِييزٛهح»

2018
12
. 

 

االؾ ٌغٕيخ ىويبح ربثعيخ ٌفيوٚن ثٕيه ٔبصيو ٠ٚعيٛي  ١ٍٝ َِزٜٛ اٌغّٙٛه٠يخ ِيٓ فيالي أوضيو ِيٓ ٠زُ رٕف١نٖ ع« َِزٛهح»لو   

ع١ٍٙب اٌجٕه ـٟ عًّ األثؾبس االعزّبع١خ ثٙلؾ رٛـ١و ـوص عًّ ٌٍّوأح ٌزؾ٠ٍٛٙب ِٓ ِزٍم١خ ٌٍلعُ ئٌٝ عٕصو ِٕيزظ ٚـبعيً ـيٟ 

ـوعب ٌٍجٕه ـٟ وبـخ أٔؾبء اٌغّٙٛه٠يخ، ِٛضيؾب أْ  ٦۹اٌّغزّع، ِإولا أْ اٌٙلؾ اٌٛصٛي ئٌٝ وبـخ اٌموٜ ٚاٌّواوي ِٓ فالي 

ٕ٘بن اهرفبعب ١ِٛ٠ب ـٟ علك اٌّ وٚعبد اٌّٛىعخ ِٓ ٌغبْ اٌيوبح ٌٍَّيزف١لاد ؽوصيب عٍيٝ رٍٛي١ع ٚرعظي١ُ االٍيزفبكح ِيٓ عبريل 

 اٌّ وٚعبد عٍٝ اٌّوأح ٚاألٍوح.

إلٔ يبء ِ يوٚعبد صيؽ١وح ِٚزٕب١٘يخ اٌصيؽو ِٛعٗ فص١صب ٌٍّوأح اٌفم١وح اٌميبكهح عٍيٝ اٌعّيً « َِزٛهح»٠ به ئٌٝ أْ لو  

أٌؿ ع١ٕٗ، ٠َلك شيٙو٠ب عٍيٝ ِيلٜ ٍيٕز١ٓ ثيلْٚ  ۱٥االؾ ٚ ١ٚرٍَُ وّ وٚعبد ١ٌٌٚ وّجبٌػ ِب١ٌخ ٚرزواٚػ ل١ّخ اٌمو  ث١ٓ 

 ٪ ِصوٚـبد ـٟ إٌَخ(.۹.٥٪ عٍٝ ٍٕز١ٓ )١ـبرلح، ٚثّصوٚـبد َٔجزٙب 

 

لل ؽمك ثٕه ٔبصو االعزّبعٝ ٔزبرظ ؼ١و َِجٛلخ ِمبهٔخ  2017/2018ٌٝ الجمب ٌّإشواد األكاء عٓ اٌوثع اٌضبٌش ِٓ اٌعبَ اٌّبٚ

 ه ع١ٕٗ ع١ٍِٓب ١ٍِ1.5به ع١ٕٗ ثي٠بكح لله٘ب  15.8ثبٌفزوح اٌّّبصٍخ ِٓ اٌعبَ اٌّبٌٝ اٌَبثك ؽ١ش ثٍؽذ ١ِيا١ٔخ اٌجٕه 

ع١ٕٗ عٓ اٌفزوح اٌّّبصٍخ١ٍِْٛ  ١ٍِ399ْٛ ع١ٕٗ ثي٠بكح لله٘ب  701اٌعبَ اٌّبضٝ، ٚثفبرض ِؾمك عٓ رٍه اٌفزوح ِجٍػ 
13
 

 

 

                                                 
(
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 ( ؽل٠ش اٌلوزٛه شو٠ؿ ـبهٚق ٔبرت اٚي هر١ٌ ِغٌٍ اكاهح ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ ٌغو٠لح ا١ٌَٛ اٌَبثع 

-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83 

-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-114

-B1%D9%88%D8%B6%D9%82%D8%

-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742 

 

( 
13

 اٌَبثكاٌّوعع  : ؽل٠ش اٌلوزٛه شو٠ؿ ـبهٚق ٌغو٠لح ا١ٌَٛ اٌَبثع ( 

https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-114-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86/3832742
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 : قشوض ثٌك ًبصش

 

 ِٚٓ لوٚ  ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ ٚاٌزٟ اللذ اٍزؾَبْ اٌىض١و ٘ٛ

 "هسزىسح":قشض

٠ٙزُ ثبٌّوأح ثٛعٗ عبَ، ٚلل رُ رمل٠ُ ٘نا اٌمو  ٌٍّوأح اٌزٟ ٌٙب ِعبُ ضّبٟٔ، ٚونٌه اٌّوأح اٌزٟ ٌٙب هارت ِيٓ رىبـيً ٚوواِيخ 

 :اٌؾصٛي عٍٝ رىبـً ٚوواِخ ٌعلَ ٚعٛك وً اٌ وٚالٚاٌّوأح اٌزٟ ٌُ رَزيع 

  وّب ٠ملَ ٘نا اٌمو  ٌٍّوأح اٌزٟ ٠زٛـو ٌٙب ٔفمخ شٙو٠خ، ٚاٌّوأح اٌعبٍِخ اٌزٟ كفٍٙب اٌ ٙوٞ ث١َأل ثبإلضبـخ ئٌٝ اٌّيوأح

 .اٌزٟ ٌل٠ٙب اٌملهح عٍٝ اٌعًّ ٌٚىٕٙب ال رّزٍه ِصله كفً

 ٚثي١ٓ ثٕيه ٔبصيو، ٚمٌيه ثٙيلؾ َِيبعلح اٌّيوأح اٌزيٟ رؾزيبط  وّب أْ لو  َِزٛهح ٘ٛ رعبْٚ ث١ٓ صٕلٚق رؾ١ب ِصو

 .ع١ٕٗ 20000ع١ٕٗ ٠ٚصً ؽزٝ  4000ئٌٝ اٌّبي، ٚ٘نا اٌمو  ٠جلأ ِٓ ِجٍػ 

  وّيب ٠ييزُ رَي١ٍُ اٌمييو  ٌٍّييوأح ِيٓ فييالي رٛع١ييٗ ٘ينا اٌمييو  ٌٍّ يوٚعبد ِزٕب١٘ييخ اٌصييؽو ِضيً ِ ييوٚعبد صييٕبع١خ

 .ٚؽ١ٛا١ٔخ ٚرغبه٠خ

 بد إٌّي١ٌخ، ٌٚٓ ٠زُ رٍَُ ٘نا اٌمو  ِٓ فالي ئعيبء ِجبٌػ ِب١ٌخثبإلضبـخ ئٌٝ علك ِٓ اٌّ وٚع. 

 

 

 اإلػـــــبًبد والوسبػــــــــذاد

 : ٚاٌَّبعلاد ٌٍفئبد اٌَّزؾمخ الجمــــبً ٌٍَّزٕــلاد اٌّملِخ ٚئٍزّبهح اٌجؾــش اإلعزّـــبعٟ ٚر ًّمَٛ اٌجٕه ثصوؾ اإلعبٔبد ٠

 .اٌَّبّ٘خ ـٟ شواء كهاعبد ثقبه٠خ ٚوواٍٟ ِزؾووخ ٚأعٙيح رع٠ٛض١خ ٌــــــــنٚٞ اإلؽز١بعبد اٌقبصخ

 ( لٛلعــــخ األمْ –اٌَّبّ٘خ ـٟ ئعواء اٌع١ٍّبد اٌغواؽ١خ اٌىجوٜ ِضً )ىهاعخ اٌىجل  اٌىٍٟ 

 . َِبعلاد ٔمل٠خ ألصؾبة األِـــوا  اٌّيِٕخ ٚاٌَّزعص١خ ٌٍٚفمواء ٌّٚؾـــــلٚكٞ اٌلفً

 َِبعلاد ٔمل٠خ ٚع١ٕ١ـــــخ ـٝ ؽــــبالد اٌىـــــٛاهس وب١ٌَـــــٛي ٚاٌف١ضـــــبٔــــبد ٚؽٛاكس اٌميبهاد .

 

 

 الٌفـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــخ

و١بْ األٍـــــــوح ٚئٍزمواه٘ب  ثاعزجبه أْ األٍوح ٟ٘ ٚؽيلح ثٕيبء اٌّغزّيع. ليل ـٟ ضٛء اٌلٚه اإلعزّبعٟ ٌٍجٕه ـٟ اٌؾفبظ عٍٝ 

اٌقبص ثٕظبَ رأ١ِـــٓ  2004ٌَٕخ  11أٚوــــــً ٌٍجٕه رٕف١ن أؽىبَ إٌفمخ اٌصـــــبكهح ِٓ اٌّؾــبوُ ٚمٌه ثّٛعــــت اٌمبْٔٛ هلُ 

ـبة إٌفمـــــــــــييـخ ٚويينا أعّييبي اٌزؾصيي١ً ِييٓ األىٚاط األٍييوح ؽــــــييـ١ش ٠مييَٛ اٌجٕييه ثأعّييبي اٌصييوؾ ٌٍَّييزؾم١ٓ ِييٓ أصؾـيي

 اٌصـــــــبكه ضل٘ـــُ األؽـــىبَ.  

 

 

 ج "ال ــــــــــــــــشض الحســــــي " قـــشض الــــضوا

٘ٛ لو  ثلْٚ ـٛارل ثؾل ألصٝ فَّــــخ ا٢ؾ ع١ٕيٗ عٍيٝ ل١َّـــيـخ اٌييٚاط اٌزيٝ ٌيُ ٠ّيو ع١ٍٙيب ٍيجعٗ ٍيٕٛاد ٚمٌيه ٌٍعيب١ٍِٓ  

 ثبٌؾىِٛخ ٚاٌميبن اٌعبَ ٚليبن األعّـــبي اٌعـــبَ  .

 

  َ٠زُ رمل٠ُ لو  ؽَٓ ِٓ ثٕه ٔبصو ٌٍّزيٚع١ٓ ٚمٌه ٌَّبعلرُٙ، وّب ٠غيت عٍيٝ اٌّزميلَ ٌيٍيت ٘ينا اٌميو  أْ ٠ميل

 صٛهر١ٓ ِٓ اٌولُ اٌمِٟٛ

  ٚ ،ثبٌَٕجخ ٌ فٛح ا١ٌَّؾ١ٓ ٠زُ ئؽضبه ِؾضو اٌقيجخوّب ٠زُ ئؽضبه صٛهح ٚص١مخ اٌيٚاط 

  وّب ٠غت رمل٠ُ ِفوكاد ِورت اٌّزملَ ٌٍمو ، ثبإلضبـخ ئٌٝ ِفوكاد اٌّورت اٌقبصخ ثبٌضبِٓ ٌصبؽت اٌمو 

  ُوّب ٠غت أْ ٠مَٛ صبؽت اٌمو  ثزمل٠ُ األٚهاق اٌزٟ رلي عٍٝ ِٛاـمخ ِٓ لجً عٙخ اٌعًّ اٌّقزصيخ، ٚمٌيه ؽزيٝ ٠يز

 مزو  ئٌٝ اٌؾَبة اٌغبهٞرؾ٠ًٛ هارت اٌّ

  ٍٜٕٛاد 7وّب ٠غت أْ ٠ىْٛ عّو اٌيٚاط ال ٠زعل. 
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  :قشوض ثٌك ًبصش االخزوبػي ألصحبة الوؼبشبد

 

ٔز١غيخ ٌّيب ٠عب١ٔييٗ أصيؾبة اٌّعبشييبد ِيٓ اهرفييبن ٌ ٍيعبه ٚعييلَ وفب٠يخ ِورجيبرُٙ الؽز١بعييبرُٙ ا١ِٛ١ٌيخ ـمييل ليوه ثٕييه ٔبصيو عييٓ 

 ّعبشبدلوٚ  ثٕه ٔبصو االعزّبعٝ الصؾبة اٌ

وّب أْ لوٚ  ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ ألصؾبة اٌّعبشبد عيبء ٌزقف١يؿ اٌّعبٔيبح عٍي١ُٙ فبصيخ ثعيل رعي٠ُٛ اٌغ١ٕيٗ، ٚاإلعيواءاد 

 اإللزصبك٠خ اٌصعجخ، ٚاٌزٟ أكد ئٌٝ اهرفبن عٕٟٛٔ ـٟ أٍعبه اٌّأوً ٚاٌٍّجٌ ٚونٌه اٌلٚاء

 

 

 

 :قشض روىيل سذاد الوصشوفبد الوذسسيخ

 أصؾبة اٌّعبشبد ـٟ رَل٠ل اٌوٍَٛ اٌّلهٍي١خ ألٚالك٘يُ، ٠ٚغيت أْ ٠ميَٛ صيبؽت اٌّعيبُ  عبء ٘نا اٌمو  ٌَّبعلح

 ثزمل٠ُ الٍت ٌٍؾصٛي عٍٝ ٘نا اٌمو 

 ُرمل٠ُ ث١بْ ثم١ّخ اٌّعبُ، أٚ ؽصخ اٌٛه٠ش ـٟ اٌّعب 

 أْ ٠زُ رمل٠ُ فيبة ِٓ اٌّلهٍخ، ٚ٘نا اٌقيبة فبص ثبٌَٕخ اٌلها١ٍخ ثبإلضبـخ ئٌٝ ل١ّخ اٌّصوٚـبد 

 ُصٛهح اٌولُ اٌمِٛٝ ثبإلضبـخ ئٌٝ ئ٠صبي ؽل٠ش ألؽل اٌّواـك وبٌىٙوثبء ٚا١ٌّبٖ ٠زُ رمل٠. 

 

 

 :قشض رحسيي الذخل

 

 ٠ملَ ثٕه ٔبصو لو  ألصؾبة اٌّعبشبد فبص ثزؾ١َٓ َِزٜٛ اٌلفً ٌُٙ، ٌٚٗ اٌعل٠ل ِٓ اٌ وٚال 

 بإلضييبـخ ئٌييٝ أْ رىييْٛ ٠غييت أْ ٠ىييْٛ اٌّعييبُ اٌقييبص ثبٌّزمييلَ ٌٍمييو  ِٛعييٛك ثييٕفٌ اٌفييون اٌيينٞ ٠ييزُ اٌزمييل٠ُ ٌييٗ، ث

 اٍزّبهح اٌزمل٠ُ ِعزّلح ِٓ اٌفون

 َرمل٠ُ صٛهح فبصخ ثبٌولُ اٌمِٛٝ ٌٍّزمل 

 ٕٝرمل٠ُ ثؤذ فبص ثبٌولُ اٌزأ١ِ 

 ُأْ ٠مَٛ اٌّزملَ ثزمل٠ُ ث١بْ فبص ثّفوكاد اٌّعب 

 ٖ٠زُ رمل٠ُ أؽلس ئ٠صبي ِواـك ٍٛاء وٙوثبء أٚ ؼبى أٚ ر١ٍفْٛ أٚ ١ِب. 

 

 

 فشوع ثٌك ًبصش

 

ئالبه اٌقيخ اٌ بٍِخ ٌزي٠ٛو ـوٚن اٌجٕه إٌّز وح ـٝ ِقزٍؿ اٌّؾبـظبد ٚاٌعّيً عٍيٝ رميل٠ُ فلِيخ ِز١ّييح ٌٍعّيالء ٚٔ يو ٚـٝ 

فلِبد اٌجٕه االعزّبع١خ ٚاٌّصوـ١خ ٚري٠ٛو ـوٚعٗ ٚاـززبػ ـوٚن عل٠لح، ـمل رُ االٔزٙبء ِٓ ري٠ٛو ٍيجعخ ـيوٚن ، ٚ٘يٝ ـيون 

ـ ـييون ِيييبٞ ثب١ٌّٕييب ـ ـييون اٌى١ييٕظ ِو٠ييٛال ـ ـييون اٌف١ييَٛ ـ ـييون أؽّييل عواثييٝ اإلٍييّبع١ٍ١خ ـ ـييون اٌَييبكاد ـ ـييون أٍييٛاْ 

ثبإلٍىٕله٠خ، وّب أٔٗ عبهٜ ِزبثعخ ئٔزٙبء أعّبي اٍزالَ علك افو ِٓ اٌفوٚن اٌّيٛهح ؽ١ش ٠َزٙلؾ اٌجٕيه رٕف١ين اٌزيي٠ٛو ٌىبـيخ 

  ـوعب ـٝ وبـخ أٔؾبء اٌغّٙٛهٞ. 93اٌفوٚن ٚعلك٘ب 
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 ثشًبهح ركبفل وكشاهخ

 

رؾيـذ  2015ثؤبِـظ رىبـً ٚوواِـخ ٘ـٛ ثؤبِـظ اٌزؾ٠ٛـالد إٌمل٠ــخ اٌّ وٚالـخ اٌيـنٞ أالٍمـزيـٗ ٚىاهح اٌزضبِيـٓ اإلعزّبعيـٟ 

 . ِظـٍخ ري٠ٛــو شــجىبد األِـبْ اإلعزّبعــٟ

"رىبـً " ـأيٗ ِيورجأل  ٚرُ رم١َّٗ ئٌٝ ِؾٛه٠ٓ  األٚي " رىبـً" ٚاٌضبٟٔ " وواِخ".ثبٌَٕجخ ٌٍَّبعلاد اٌّموهح ـٟ اٌّؾٛه األٚي

يب  325ثبألٍوح اٌفم١وح اٌزٟ ٌل٠ٙب أثٕبء ِٓ ٍٓ ٠َٛ ٚؽزٝ ِواؽً اٌزع١ٍُ اٌّقزٍفخ ٠ٚزُ ـ١ٙب صوؾ َِبعلاد ٌٍفيوك ثبألٍيوح  ًٙ ع١ٕ

ثبٌ يوٚال  اليالة، شيو٠يخ اٌزيياَ األٍيو اٌَّيزف١لح 3شٙو٠ًب، وّب ٠زُ صيوؾ َِيبعلح شيٙو٠خ ٌىيً البٌيت ثبألٍيوح، ثؾيل ألصيٝ 

 ٍٕٛاد. 6ثبٌَٕجخ ٌ الفبي أوجو ِٓ  ٚ٘ٝاٌّٛضٛعخ،

ثبٌَٕجخ ٌٍّؾٛه اٌضبٟٔ ِيٓ اٌجؤيبِظ "وواِيخ"، ـأيٗ ٠يزُ صيوؾ َِيبعلاد شيٙو٠خ ٌىجيبه اٌَيٓ ٚاٌّعيبل١ٓ ٚاألهاِيً ٚاٌّيٍميبد 

ب ٌٍفوك شٙو٠ًب ثؾل ألصٝ  350ثم١ّخ  ًٙ  أـواك ثبألٍوح اٌٛاؽلح. 3ع١ٕ

 

 

 اٌفئخ اٌَّزؾمخ

 األٍوح 

 ًاٌيف 

 اٌّوأح 

 خمٜٚ اإلعبل 

 ٓا١ٌَّٕ 

 اٌ جبة 

 

 

 الششوغ واألحكبم

  ٕٝأْ ال ٠ىْٛ اٌيٚط/اٌيٚعٗ اٚ اٌَّيٓ/ اٌعيبعي ٠عّيً ثبٌؾىِٛيخ اٚ اٌمييبن اٌعيبَ اٚ ثبٌمييبن اٌقيبص ثيأعو ريأ١ِ

 ع١ٕٗ اٚ اْ ٠زمبضٝ ِعبُ رأ١ِٕٝ اٚ َِبعلح ضّب١ٔخ 400أوضو ِٓ 

 

  ٟاٌيٛالكح ؽزيٟ ٍيٓ اٌضّب١ٔيخ ع يو عبِيب، عٍيٟ أْ أْ رىْٛ األٍوح اٌّزملِخ ٌجؤبِظ "رىبـً" ٌل٠ٙب أثٕبء ِيٓ ؽيل٠ض

 ٠ىْٛ األثٕبء ِٓ ٍٓ اٌَبكٍخ ٌَٓ اٌضّب١ٔخ ع و ثّواؽً اٌزع١ٍُ اٌّقزٍفخ

 

 

  رمل٠ُ وبـخ اٌَّزٕلاد اٌلاعّخ ٚاٌالىِخ ٌٍزملَ ِضً صٛه ثيبلبد هلُ لِٟٛ ٍبه٠خ ٚصٛه شٙبكاد ١ِالك ٚصيٛه

ئ٠صيبالد اٍيزٙالن وٙوثيبء ٚشيٙبكح لَِٛي١ْٛ الجيٟ هٍي١ّخ ٚصبرك اٌيٚاط أٚ اٌيالق أٚ اٌٛـبح اٚ اٌٙغيو ٚصيٛه 

 أٚؼ١و٘ب ِٓ اٌٛصبرك اٌّيٍٛثخ 50رج١ٓ كهعخ ئعبلخ رجلأ ِٓ كهعخ 

 

  ٓعيبَ أٚ ِيٓ أصيؾبة عغيي أِٚيو   65أْ ٠ىْٛ األـواك اٌّزمل١ِٓ ٌجؤبِظ "وواِخ" ِٓ ا١ٌَّٕٓ ثعّو ٠جيلأ ِي

٠ٚضجذ اٌّيو  أٚ اإلعبليخ ثيبٌفؾص اٌيجيٟ، أٚ ِيٓ  ِيِٓ ٠ؾٛي ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌعًّ أٚ ٠ٕمص ِٓ للهرٗ عٍٝ اٌعًّ

 األ٠زبَ اٌنٞ ال٠ٕبٌْٛ اٌوعب٠خ ِٓ األة أٚاألَ ثً ِٓ األلبهة ِٓ اٌلهعخ اٌضب١ٔخ أٚأثعل ِٓ مٌه
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 إخشاءاد اإلشزشاك ثبلجشًبهح

 :اٌزٛعٗ ٌٍٛؽلح االعزّبع١خ اٌزبثعخ ٌّؾً ٍىٓ اٌّزملَ اٌَّزٕلاد اٌّيٍٛثخ 

 ٍِٕٝٛخ ـأوضو. 18ٍبه٠خ ٚعٍٝ اٌعٕٛاْ اٌؾبٌٝ ٌ ـواك  صٛه ثيبلخ اٌولُ اٌم 

 .صٛه ل١َّخ اٌيٚاط أٚ اٌيالق 

  ِٓ ً18صٛه شٙبكح ا١ٌّالك ٌغ١ّع أـواك األٍوح ١ِّىٕخ )شٙبكح وّج١ٛرو( ٌ ـواك أل .ٍٕٗ 

 .صٛهح ِٓ ثيبلخ اٌز٠ّٛٓ ا١ٌّّىٕخ َِغً ع١ٍٙب اٍُ ِىزت اٌز٠ّٛٓ ئْ ٚعلد 

  ِٓ ٍٕخ ٚل١ل البٌت ٌٍّم١ل٠ٓ عبِع١بً. 18ئٌٝ  6ل١ل ِلهٍٝ ٌغ١ّع األالفبي 

 .وٛك و ؿ االعبلخ ِٓ اٌٍغبْ اٌيج١ٗ ـٝ ؽبٌخ اٌّو  اٌّيِٓ ٚاألعبلخ 

 .ًِصٛهح شٙبكح ٚـبح اٌيٚط / اٌيٚعخ ٌ ها 

 .صٛهح شٙبكح اٌٙغو أٚ ِب ٠لي عٍٝ االٔفصبي 

 .َصٛهح الواه اٌٛصب٠خ ٌ ٠زب 

 .َصٛهح شٙبكح اٌَغٓ ٌؾبالد ٍغٓ االة اٚ اال 

 

 :هؼبييش االقصبء هي الجشًبهح

 اٌم١ل ثمٛح عًّ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ أٚ اٌ والخ اٚ رمبضٝ ِعبُ ِٓ رٍه اٌغٙبد.  .1

 ؽ١بىح أه  ىهاع١خ أوجو ِٓ ـلاْ .  .2

 اِزالن عمبهاد ؼ١و ِؾً اٌَىٓ ثؽو  االٍزضّبه. .3

 2000  اِزالن عواه ىهاعٝ اٚ ١ٍبهح اعوح اٚ ٔمً اٚ ١ٍبهح ِالوٝ ِٛك٠ً صٕع ثعل عبَ  .4

 هؤًٚ ِبش١خ أٚ أوضو ِٓ أعً اٌزغبهح . 3اِزالن  .5

 (ٌ بٍِخ أٚ ؼ١و٘ب  اٌعًّ ـٟ اٌميبن اٌقبص )ثزأ١ِٓ أٚ ثلْٚ رأ١ِٓ ٍٛاء ثبٌّىبـأح .6

 (اٌعًّ ثبٌؾىِٛخ )ثزأ١ِٓ أٚ ثلْٚ رأ١ِٓ ٍٛاء ثبٌّىبـأح اٌ بٍِخ أٚ ؼ١و٘ب .7

اشييٙو ٍييبثمخ عييٓ رييبه٠ـ اٌزمييلَ  6اٌييجالك ٌّييلح اٌزٛاعييل/اٌعًّ فييبهط اٌييجالك ٚلييذ اإلٍييزعالَ )ئلبِييخ َِييزموح كافييً  .8

 (ٌٍجؤبِظ

 .ٍِى١خ عًّ فبص/شقصٟ .9

 . عٛك األثٕبء ـٟ ِلاهً فبصخ ري٠ل اٌّصوٚـبد ا٠ٌَٕٛخ عٓ اٌفبْ ع١ٕٗ ِصوٞ ٌٍيفً اٌٛاؽل. 10ٚ

 

 

  :ششوغ اسزوشاس الوسبػذٍ خست هذح االسزح ب 

 .% شٙو٠ب80ؽضٛه ال رمً عٓ ؽضٛه أثٕبء األٍو اٌَّزف١لح ِٓ "رىبـً" ٌٍزع١ٍُ ثَٕجخ  -1

ؽضيييٛه األَ ٌيييضالس عٍَيييبد رٛع١يييخ صيييؾ١خ ثؾيييل أكٔيييٟ ٌّزبثعيييخ ثيييواِظ اٌصيييؾخ األ١ٌٚيييخ ٚإٌّيييٛ ِٚزبثعيييخ  -2

 6اٌؾّيييً ٚئعييييبء األالفيييبي ويييً عوعيييبد ثيييواِظ اٌزيع١ّيييبد عٍيييٟ ِيييلاه وبـيييخ اٌّواؽيييً اٌعّو٠يييخ ؽزيييٟ 

ٍٕٛاد
14

 

  

اٌزٍٛييع ـييٝ ثييواِظ اٌفئييبد ؼ١ييو اٌمييبكهح ِييٓ فييالي اٌعّييً، ألٚي أٔييٗ ٍيي١زُ،  أوييلد ؼييبكح ٚاٌييٝ ٚى٠ييوح اٌزضييبِٓ االعزّييبعٟ

١ٍِيييْٛ أٍيييوح ئٌيييٝ ثؤيييبِغٝ رىبـيييً ٚوواِيييخ،  1.5ِيييوح، عٍيييٝ ضيييُ َِيييزف١لٜ ِعيييبُ اٌضيييّبْ االعزّيييبعٝ ٚعيييلكُ٘ ٔؾيييٛ 

أٌيييؿ، أٍييوح ٌزصييجؼ ِظٍيييخ ٚاؽييلح فبصيييخ رضييُ األٍييو ؼ١يييو اٌمييبكهح، ١ٍٚصييً عيييلكُ٘ ئٌييٝ أوضيييو  ١ٍِ400ٛٔييبْ ٚ ٚعييلكُ٘

                                                 
(

14
 ( ِٛلع ٚىاهح اٌزضبِٓ االعزّبعٟ : "رىبـً ٚوواِخ:  

details.aspx?pid=10-eg/Pages/program-http://www.moss.gov.eg/ar 

 

http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
http://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
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أٍيييوح ثىيييً ـئبرٙيييب، وجيييبه اٌَيييٓ ٚمٜٚ اإلعبليييخ، ٚؼ١يييو اٌميييبكه٠ٓ عٍيييٝ اٌعّيييً، ثَيييجت أِيييوا  َِزعصييي١خ،  ِال٠ييي١ٓ 4ِيييٓ 

يٍمبد، ٚاألهاًِ ثٙلؾ رٛـ١و اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ ٚا٢ِٕخ ّس  . ٚاٌزّى١ٓ االلزصبكٜ ٌُٙ أٚؽٛاكس رؾٛي كْٚ عٍُّٙ ٚاٌ

 

ثؾ١ش ٠ىْٛ ٌل٠ٕب ثؤبِظ ِٛؽيل ٌٍيلعُ إٌميلٞ، اٌيٝ عبٔيت علاٚي ع١ّع اٌَّزفل٠ٓ ِٓ اٌضّبْ االعزّبعٟ،  رٕم١خ ٚلبٌذ ئٔٗ ١ٍزُ

ـٝ صوؾ اٌَّيبعلاد اٌ يٙو٠خ  اٌزيج١ك اٌىبًِ ٌٍّ وٚال١خ ـٝ ِغبي اٌزع١ٍُ ٚاٌصؾخ، ٚاألُ٘ اٍزّواه َِزف١لٜ رىبـً ٚوواِخ

 ويً اٌقيلِبد ثىوٚد مو١خ ِٓ ِبو١ٕبد اٌصوؾ ا٢ٌٝ األِو اٌنٜ أصجؼ ٠قفؿ ِٓ ِعبٔبح األٍو، ٚ٘نا اٌىبهد ١ٍضيُ َِيزمجال

 .االعزّبع١خ، ِٓ رأ١ِٓ صؾٝ ٚر٠ّٛٓ

ئربؽيخ  ؼ١و اٌمبكه٠ٓ فبصخ إٌَبء اٌّع١الد ٌ ٍو ـٝ ِٕظِٛخ اٌ ّٛي اٌّبٌٝ ِٓ فالي ٚأضبـذ اٌٛى٠وح إٔٔب ٍٕعًّ عٍٝ ضُ

عٍيٝ  ١ٍِيْٛ ع١ٕيٗ، ِيع اٌزوو١يي 250ـوصخ الزصبك٠خ ثموٚ  ِٓ ثؤبِؼ َِزٛهح ِٓ ثٕه ٔبصو االعزّبعٟ، ٚاٌنٜ هصل ٌيٗ 

اٌصع١ل ٔظوا الهرفبن ِعلالد اٌفمو ثٗ، ٚهثأل ثواِظ اٌيلعُ إٌميلٜ ثبٌّجيبكهاد ٚاٌجيواِظ االعزّبع١يخ ِٚ يوٚعبد أفيوٜ ٍي١زُ 

 اٌزٍٛع ـ١ٙب ٚعٍٝ هأٍٙب

 

 

 ثشًبهح ركبفل وكشاهخثغشاد في رطجيق 

 

ييب ِصييو ـييٟ االعزّبع١ييخ ا١ٌَبٍييخ ٌزيج١ييك اٌزقييي١أل أْ عٍييٝ اٌز ييل٠ل ٠غييت ٕٚ٘ييب ًِ  ٚثييواِظ عّٛ

 ِيٓ ا١ٌَبٍيخ رٍيه ٚثيواِظ ِىٛٔيبد ثي١ٓ اٌّيٍٛثيخ ثبٌزىب١ٍِيخ ٠زَيُ ٌيُ فصٛصيب االعزّبع١يخ اٌؾّب٠يخ

 أفوٜ،ِضييً ٔبؽ١ييخ ِييٓ ٚثواِغٙييب ا١ٌَبٍيخ رٍيه ٚئٔغييبػ ثييلٚه اٌم١ييبَ عٍييٝ اٌمييبكه٠ٓ اٌّقزٍفيي١ٓ اٌفييبع١ٍٓ ٚثي١ٓ ٔبؽ١يخ

 ثأـواك٘يب إٌٙيٛ  ِٚؾبٌٚيخ ٚر١ّٕزٙيب اٌفم١يوح اٌيجميخ ؽّب٠يخ ئٌيٝ رٙيلؾ ٚاٌزيٟ اٌّغيبي ٘ينا ـيٟ إٌبعؾيخ اٌل١ٌٚيخ اٌزغيبهة

 ر١ّٕيخ ٌزؾم١يك اٌيجعض ثعضيٙب رىّيً ِزٕٛعيخ ثيواِظ عجيو اٌ يبٍِخ اٌز١ّٕيخ ع١ٍّيخ ـيٟ ٚكِغٙيُ أعٍيٝ اعزّبع١يخ الجميخ ئٌيٝ

 .١ٍٚب١ٍخ ٚالزصبك٠خ اعزّبع١خ شبٍِخ

 

 َِيزٜٛ هـيع ـيٟ األؽ١يبْ ثعيض ـيٟ رَيججذ اٌزيٟ األفييبء ِيٓ اٌىض١يو ثٛعيٛك ا١ٌَبٍيبد ٌزٍيه اٌفعٍيٟ اٌزيج١يك ٠زَيُ وّيب

 علَ

 :اٌّضبي ٍج١ً ـعٍٝ اٌصلك، ٘نا ـٟ اٌلٌٚخ فيبة عل٠خ ـٟ ٚر ى١ىُٙ ثً اٌجواِظ رٍه عٓ اٌّٛاال١ٕٓ هضبء

 

 االعزّبعٟ اٌضّبْ ِٚعبُ ٚوواِخ، رىبـً ِعبُ عٍٝ اٌَّزؾم١ٓ ؼ١و ِٓ ا٢الؾ ؽصٛي. 

 

 ِيٓ اٌعل٠يل ـيٟ اٌعيب١ٍِٓ ليلهاد ضيعؿ اٌم١ِٛيخ، اٌج١بٔيبد لبعيلح اٍيزىّبي عيلَ ئٌيٝ ٘ينا ـيٟ اٌور١َيٟ اٌَيجت ٠وعيع ٚهثّيب

 ثبٌزالعييت رَييّؼ ٚاٌزييٟ اٌواكعييخ اٌّؾبٍييجخ أكٚاد ٚؼ١ييبة اٌفعبٌييخ، ٚاٌّزبثعييخ اٌزم١يي١ُ ا١ٌييبد ؼ١ييبة اٌلٌٚييخ، أعٙيييح

اٌؽناء ٚكعُ اٌّ وٚال، إٌملٞ ٚاٌلعُ االعزّبعٟ اٌضّبْ ِعبشبد عٍٝ اٌَّزؾم١ٓ ؼ١و ٌٍؾصٛي
15
. 

 

ئٌيييٝ ى٠يييبكح ِقصصيييبد اٌيييلعُ ٚاٌّيييٕؼ  2017/2018اٌج١يييبْ اٌزؾ١ٍٍيييٟ عيييٓ ِ يييوٚن اٌّٛاىٔيييخ اٌعبِيييخ ٌٍعيييبَ اٌّيييبٌٟ  أشيييبه

١ٍِيييبه ع١ٕيييٗ ـيييٟ ِٛاىٔيييخ اٌعيييبَ اٌّيييبٌٟ  ١ٍِ206.4يييبه ع١ٕيييٗ، )ى٠يييبكح اٌّقصصيييبد ِيييٓ  126ٚاٌّيا٠يييب االعزّبع١يييخ ثٕؾيييٛ 

%، 61أٞ ثٍؽييييذ اٌي٠ييييبكح ِييييب َٔييييجزٗ  ( ،١ٍِ2017/2018ييييبه ع١ٕييييٗ ـييييٟ ِٛاىٔييييخ عييييبَ  332.7ئٌييييٝ ٔؾييييٛ  2016/2017

ٚ٘يييٟ ى٠يييبكح وج١يييوح ٌؾّب٠يييخ اٌيجميييبد اٌفم١يييوح ٌٚىيييٓ عٍيييٝ اٌَّيييزٛٞ اٌزفصييي١ٍٟ ٔغيييل أْ ٘ييينٖ اٌي٠يييبكح ـيييٟ ِعظّٙيييب ريييأرٟ ويييوك 

ـعيييً ِجبشيييو الهرفيييبن األٍيييعبه فبصيييخ اهرفيييبن أٍيييعبه اٌَيييٍع اٌَّيييزٛهكح وبٌّؾوٚليييبد، ٔز١غيييخ الهرفيييبن رىٍفيييخ االٍيييز١واك 

                                                 
(

15
،ِووي اال٘واَ ٌٍلهاٍبد 2018ِب٠ٛ -45ٚاالعزّبع١خ ـٟ اٌٛال٠خ اٌضب١ٔخ،اٌٍّؿ اٌّصوٞ اٌعلك ( ٍبٌٟ ِؾّٛك عبشٛه : اٌزؾل٠بد االلزصبك٠خ  

 31،32ٚاالٍزوار١غ١خ، ص   ا١ٌَب١ٍخ
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ٚثٍييٛغ ِعييلي اٌزضييقُ َِييز٠ٛبد ل١بٍيي١خ ثٍؽييذ ٔؾييٛ  2016ٔييٛـّجو  3ٍييٛق اٌصييوؾ األعٕجييٟ ـييٟ ثعييل رؾو٠ييو اٌغ١ٕييٗ ـييٟ 

% ِب٠ٛ اٌّبضٟ ٚـمب إلؽصبءاد اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍزعجئخ اٌعبِخ ٚاإلؽصبء31
16
 

 

أٌيييؿ  ١ٍِ230يييْٛ ٚ 2ٌٛصيييٛي ئٌيييٝ ٍيييٕٛاد رّىيييٓ ِيييٓ ا 3ـزيييوح  قييياليـ  بٌجؤيييبِظث ال ٠ّىيييٓ اثيييلا اؼفيييبي اٌّيا٠يييب اٌقبصيييخ

 .أٍوح

 ـيييٟ ريج١يييك اٌ يييوٚال اٌٛاعجيييخ الٍيييزّواه األٍيييو اٌَّيييزف١لح ِيييٓ اٌجؤيييبِظ ـيييٟ  2018عيييبَ  ثؤيييبِظ رىبـيييً لأثييي

%، 80رٍميييٟ اٌيييلعُ إٌميييلٞ ٚاٌزيييٟ رزّضيييً ـيييٟ أزظيييبَ األالفيييبي ـيييٟ اٌؾضيييٛه اٌلهاٍيييٟ ثَٕيييجخ ال رميييً عيييٓ 

أشيييٙو أصٕيييبء اٌؾّيييً ٚثعيييل اٌيييٛالكح  3ئضيييبـخ ئٌيييٝ ئٔزظيييبَ األَ ـيييٟ ئعيييواء ى٠يييبهاد اٌوعب٠يييخ اٌصيييؾ١خ ِيييوح ويييً 

ِٛاع١ييييل اٌزيع١ّييييبد األٍبٍيييي١خ ٌ الفييييبي ِٚزبثعييييخ ّٔييييٛ اٌيفييييً ِييييٓ ؽ١ييييش اٌيييييٛي ٚاٌييييٛىْ ٚاٌصييييؾخ  ٚـييييٟ

 اٌعبِخ.

 اٌجؤييييبِظ أكٜ ٌزؾَييييٓ ـييييٟ اٌّإشييييواد اٌصييييؾ١خ ٚاٌزع١ّ١ٍييييخ ٚاٌؽنار١ييييخ عٍييييٝ َِييييزٜٛ األٍييييو اٌَّييييزف١لح، ا ْ

ُ ٚأزظيييبُِٙ ـيييٟ الـزيييخ ئٌيييٝ أٔيييٗ رالؽييير ا٘زّيييبَ األٍيييو ثبٌٕبؽ١يييخ اٌزع١ّ١ٍيييخ ٌ ثٕيييبء ٚاٌؾيييوص عٍيييٝ اٍيييزّواه٘

اٌزعٍيي١ُ ِيييع ِزبثعيييخ َِيييزٜٛ رميييلُِٙ اٌلهاٍييٟ، ِٚيييٓ إٌبؽ١يييخ اٌصيييؾ١خ أريييبػ اٌييلعُ اٌييينٞ رؾصيييً ع١ٍيييٗ األٍيييو 

 ٌُٙ اٌفوصخ ٌٍؾصٛي عٍٝ هعب٠خ صؾ١خ أـضً ِٓ رٍه اٌزٟ وبٔٛا ٠ؾصٍْٛ ع١ٍٙب ٍبثمبً.   

 َيييٓ ِإشيييواد رؾٚث يييىً ؼ١يييو َِيييجٛق . "ِزؾيييلٜ اإلعبليييخ" اهرفيييبن ِقصصيييبد اٌيييلعُ إٌميييلٜ ٌّإٍَيييبد

ييلك ٚاألِٙيييبد ـضيييالً عيييٓ ئٍييزفبكح أٍيييو  ِيييٓ ثيييواِظ اٌزعٍييي١ُ ” رىبـيييً ٚوواِييخ ” اٌوعب٠ييخ اٌصيييؾ١خ ٌٍّٛا١ٌيييل اٌغس

 ٚثيبلبد اٌز٠ّٛٓ .

 

 بد :ــيــىصــزــال

 

ٚاٌضيعفبء عٍيٝ ِغبثٙيخ ـٟ عبٌُ ٠يفو ثبٌّقبالو ٚاالؽزّبالد، رَبعل ٔسظسُ اٌؾّب٠خ االعزّبع١يخ األـيواك ٚاألٍيو الٍي١ّب اٌفميواء 

 األىِبد ٚاٌصلِبد، ٚاٌعضٛه عٍٝ ـوص عًّ، ٚرؾ١َٓ اإلٔزبع١خ، ٚاالٍزضّبه ـٟ صؾخ أالفبٌُٙ ٚرع١ٍُّٙ، ٚؽّب٠خ وجبه آٌَ

ٞ ئٌيٝ رعي٠يي هأً اٌّيبي ٕظُ اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ئما أسؽَٚلل ٠ىْٛ ٌ ٓ رص١ّّٙب ٚرٕف١ن٘ب رأص١و لٛٞ عٍٝ أٚضبن اٌجٍلاْ، ٚريإكّف

 .ٚاإلٔزبع١خ، ٚاٌؾل ِٓ اٌزفبٚربد، ٚثٕبء اٌملهح عٍٝ ِٛاعٙخ اٌصلِبد، ٚئٔٙبء ؽٍمخ اٌفمو ِٕٚع رٛاهصٙب ث١ٓ األع١بياٌج وٞ 

 

 

 ئْ و٠ييو ٍييعو اٌصييوؾ،ًٝ اٌزضييقُ ٚرؾٌزٍٛييع ـييٝ ئعييواءاد اٌؾّب٠ييخ االعزّبع١ييخ، ثعييل اٌّعييلالد اٌىج١ييوح ـيي٠ٕجؽييٟ ا

 رلشي١ٓ ثيواِظ عل٠يلح ٌزٛصي١ً اٌيلعُ ٌَّيزؾم١ٗ ٚالثيل ِيٓ ٚي١ئيخ علا.اإلعواءاد اٌؾى١ِٛخ ـٝ ٘نا اٌٍّؿ ِيب ىاٌيذ ث

 ٚاٌّغزّع اٌّلٟٔ. فيخ إلشوان اٌميبن اٌقبصٚعٛك 

 

  ال ٠ّىٕٙب ِٛاعٙخ ؼٛي الزصود ـمأل عٍٝ ثواِظ رىبـً ٚوواِخ، ٘ٝ ثواِظ ِؾلٚكحاما ئْ ا١ٌبد اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ،

 رمزصييو اٌؾّب٠يخ االعزّبع١ييخ عٍييٝ اٌغٛأيت اٌّب١ٌييخ ـمييأل، اٌزييٟ ال" الزصييبك٠خ ؽم١م١ييخ.ر١ّٕيخ  ب١غييت أْ ٠مبثٍٙييـ األٍيعبه،

٠ٍزّٙب اٌزضقُ، ثً ٠غت إٌظو ٌٍغٛأت اٌؾم١م١خ وبٌزع١ٍُ ٚاٌصؾخ ٚرأ١ِٓ اٌؽناء اٌىبـٟ ٚا١ٌٍَُ، ٚضّبْ اٍزلاِخ ّٔيٛ 

 ”.األعٛه اٌؾم١م١خ

 

                                                 
(

16
 ؽَبٟٔ شؾبد : ً٘ رقفض ثواِظ اٌؾىِٛخ ٌٍؾّب٠خ االعزّبع١خ ِٓ ِعلالد اٌفمو، ِٛلع ِووي اٌجل٠ً ٌٍزقي١أل ٚاٌلهاٍبد اإلٍزوار١غ١خ (

-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-rg/2017/08/19/%D9%87%D9%84pss.o-https://elbadil

-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/ 

 

https://elbadil-pss.org/2017/08/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://elbadil-pss.org/2017/08/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://elbadil-pss.org/2017/08/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://elbadil-pss.org/2017/08/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
https://elbadil-pss.org/2017/08/19/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7/
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  ٟزٍم١يييخأْ رىيييْٛ األٍيييو األوضييو ئؽز١بعيييبً شيييو٠ىبً ـيييٝ اٌع١ٍّيي٠ٕجؽيي ِس  "اٌعلاٌيييخ اإلعزّبع١يييخ" ٚأْ  خ اٌز٠ّٕٛيييخ أوضيييو ِٕييٗ 

رميييَٛ ـيييٝ األٍيييبً عٍيييٝ علاٌيييخ اٌزٛى٠يييع ٚاٌّ يييبهوخ ثيييلالً ِيييٓ اإلوزفيييبء  "اٌؾّب٠يييخ اإلعزّبع١يييخ" ٚ٘يييٝ األشيييًّ ِيييٓ 

 ثبٌزٍمٝ .

  

  كعيييُ اٌؾيييٛاهاد اٌٛال١ٕيييخ، ثّيييب ـيييٟ مٌيييه كافيييً اٌؾىِٛيييبد، ث يييأْ اٌق١يييبهاد اٌّؾزٍّيييخ ٌزصييي١ُّ ٚرٕف١ييين األهضييي١بد

ٚأ٠ٌٛٚيييييبد  202إٌّبٍيييييجخ، ثّيييييب ٠زفيييييك ِيييييع األؽىيييييبَ ماد اٌصيييييٍخ ـيييييٟ رٛصييييي١خ ِٕظّيييييخ اٌعّيييييً اٌل١ٌٚيييييخ هليييييُ 

 .اٌز١ّٕخ اٌٛال١ٕخ اٌمبرّخٚاٍزوار١غ١بد 

 

 

   يييييبهوخ ِإٍَيييييبد اٌّغزّيييييع اٌّيييييلٟٔ ـيييييٟ صييييي١بؼخ ٚرف١ييييين هؤ٠يييييخ ئعزّبع١يييييخ ٚئٍيييييزوار١غ١خ شيييييبٍِخ ١ٌٍَبٍيييييخ ِ

 االعزّبع١خ

 

  ًليييبْٔٛ اٌزأ١ِٕيييبد اإلعزّبع١يييخ  –ريييي٠ٛو اٌز يييو٠عبد اٌمبرّيييخ اٌزيييٝ ريييٕظُ عالليييبد اٌعّيييً ِضيييً ) ليييبْٔٛ اٌعّييي– 

اٌمب١ٔٛٔيييخ ٌٍعيييب١ٍِٓ فبصيييخ عّيييبي اٌمييييبن اٌقيييبص، ٚاٌعّبٌيييخ ؼ١يييو ليييبْٔٛ اٌزيييأ١ِٓ اٌصيييؾٝ ( ِّيييب ٠يييٛـو اٌؾّب٠يييخ 

 اٌو١ٍّخ .

 

 

  ريج١يييك ا١ٌَبٍيييبد اٌزٕظ١ّ١يييخ ِيييٓ لجيييً اٌلٌٚيييخ ٚاالعيييالْ عٕٙيييب ثٛضيييٛػ ٌيييجعض اٌفئيييبد اٌّّٙ يييخ ٌٍعّبٌيييخ ؼ١يييو

 اٌو١ٍّخ ٚرؾل٠لاَ اٌجبعخاٌغبر١ٍٓ .

 

  اٌوٍيي١١ّٓ ٚئٔ ييبء ٔمبثييبد فبصييخ ثٙييُ كهاٍييخ رغييبهة اٌييلٚي األفييوٜ اٌزييٝ ٔظّييذ رمٕيي١ٓ أٚضييبن اٌعييب١ٍِٓ ؼ١ييو

 ٚكعُ إٌمبثبد اٌمبرّخ ثبٌفعً ٚمٌه ٌؾّب٠خ ِصبٌؼ ٚهعب٠خ اٌعّبٌخ ؼ١و اٌو١ٍّخ.

 

 

  ًاال٘زّيييبَ ثبٌزيييله٠ت ٚرأ١٘يييً اٌقيييو٠غ١ٓ ثّيييب ٠زٕبٍيييت ِيييع ِزيٍجيييبد ٍيييٛق اٌعّيييً ٚئٌيييياَ وبـيييخ ليبعيييبد اٌعّييي

ـ١ٕييييخ ٍِؾمييييخ ٌٍّصييييبٔع ٌٍزعٍيييي١ُ ٚاٌزييييله٠ت ثزييييله٠ت عّبٌٙييييب ث ييييىً كٚهٜ ك ِٚضييييبالً ٌيييينٌه اْ ٠ييييزُ أ ييييبء ِييييلاهً 

 اٌفٕٝ.

 

  كعيييييُ اٌّ يييييوٚعبد اٌصيييييؽ١وح ٚاٌّزٍٛييييييٗ ٚاٌزٍٛيييييع ـيييييٝ اٌّ يييييوٚعبد اٌيهاع١يييييخ ٚل١يييييبَ اٌؾىِٛيييييٗ ثي٠يييييبكح

 االٍزضّبهاد ٌقٍك ـوص عًّ ٌٍ جبة ٚاٌؾل ِٓ ظب٘وح اٌجيبٌٗ .

 

 

 ُِع اٌفئبد اٌَّزٙلـخ ٌٍعًّ عٍٟ رٍج١ٗ اؽز١بعزُٙ اٌزٛاصً اٌلار 

 

 

  ٟاٌزٍٛييع ـييٟ ثييواِظ اٌؾّب٠ييخ اإلعزّبع١ييخ اٌزييٟ ريجييك اٌّ ييوٚال١خ ـييٟ رمييلك٠ُ اٌييلعُ ألٔٙييب رَييبُ٘ ثَٕييجخ وج١ييوح ـيي

ؽيييً اوضيييو ِيييٓ ٘يييلؾ ـيييٕؾٓ ثؾبعيييخ األْ ٌّضيييً ٘ييينٖ اٌجيييواِظ. ٚؽضيييذ اٌزٛصييي١بد عٍيييٟ رميييل٠ُ رَييي١ٙالد اوجيييو 

 يخ ِٚزٕب١٘خ اٌصؽو الٔٙب رَبعل ـٟ اٌز١ّٕخ األلزصبك٠خ ٌٍلٌٚخٌٍّ وٚعبد اٌصؽ١وح ٚاٌّزٍٛ

 

 


