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 انضمام اليمن القتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي 

  ظل املتغريات املعاصرة ) املتطلبات والتطلعات (يف
 

 المقذمت:  

تدددسضو زّل زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ يٌ اىهدددناو الدددٔنً غدددٔ ق   دددا م اغددد   

غدددياتٔجٔ٘ن ألٌ الدددٔنً نتلددد  مدددً   كدددازٓ٘ ّاجتناعٔددد٘ ّيمئددد٘ ّغٔاغدددٔ٘ ا  اقت

ايقْمددددات الطبٔعٔددددد٘ ّالبؿددددطٓ٘ ّاالقتكدددددازٓ٘ ّايْقددددد  االغددددياتٔجٕ مدددددا ٓددددد ض    

ٓ  انامَا تددسضظتٔال لددسّل اىهدد ات جمللددؼب لالتيدٔددسن لهددناٌ التيدداته لدد  اقتكدداز

فط عسز مً ايتطلبدات يّ ايعدآا االقتكدازٓ٘ الد      زّل اجمللؼ ّالٔنً اللس مً تْ

الددسّل ّمددً حلدده اذت دده علددٙ   تع ددؼ األزاٛ االقتكددازٖ علددٙ ايػددتْٚ ال لددٕ  ددصِ   

العكدددط ٌ ُدددي   ٘تَدددا علدددٙ الت امدددي االقتكدددازٖ الدددصٖ ن دددي  ددد     مدددسٚ جاٍعٓ

مْنْع الت امي االقتكازٖ مً يٍده ايْاندٔ  الد     علنالن ليٌ ايتغاات ايعاقطٗن 

ضدع علَٔا االقتكازٌْٓ ٌ ىِطٓاتَه خالل عقْز مً العمًب ّقس يحلدطٖ ايْندْع   

ميدص يد دط مدً ىػد٘ عقدْز مدً       ٌ يزلٔاتيدا االقتكدازٓ٘ العطلٔد٘    ىقاؾال ّتديِاال  

َنال ٌ اليقاؾدات الػٔاغدٔ٘ ّاالقتكدازٓ٘ب ٌّ ايقالدي فقدس      العمًن ّلاتت عيْاىال م

داىدددت ةطلددد٘ الدددسّل العطلٔددد٘ ٌ التطبٔددد  ائدددساىٕ  دددصا اي َدددْو فقددداٗ قٔاغدددال   

لْلددسٗ ف ددطٗ الغاٍددا مددً التجدداضيتن ّالدد  قددس ت ددٌْ يلددسي ميَدداب فال ددي ٓعلدده يٌ   

ب  زتنْعد٘  تػد العطلٔد٘  االقتكازٓ٘ يّ الت امدي االقتكدازٖ يّ الػدْمل ايؿديد٘     

ؾددطمل يغددٔا يّ اليافتددا ّت دداز ت ددٌْ شات مقْمددات لئْٓدد٘ تت ددْمل لتددٙ علددٙ الددسّل       

األّضلٔدد٘ ّل يَددا لقٔددت علددٙ لا ددا ّاغددتنطت الددسّل العطلٔدد٘ تعنددي دن ددطزات    

 تكي لتٙ إىل العني ال ياٜٕن لاغت ياٛ ةاضيت لػٔط٘ ال تػت   الصدطب  

بدد٘ ٍددصِ الددسّل ٌ التعدداٌّ    ةطلدد٘ زّل زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ تع ددؼ ضت    يمددا 

ايؿددديو للْقدددْل إىل مطللددد٘ الت امدددي االقتكدددازٖ ىِدددطال للتناحلدددي ٌ الِدددطّ    

االقتكددازٓ٘ ّاالجتناعٔدد٘ ّالتاضغتٔدد٘ ّادتغطافٔدد٘ ّالػٔاغددٔ٘  دداب مددً ٍيددان فدد ٌ    
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لْقدددددْل إىل غدددددْمل خلٔجٔددددد٘ مْلدددددسٗ ً يددددد٘ن إشا مدددددا   االغدددددت ازٗ    إم اىٔددددد٘ ا

زّلددد٘ تتيدددْع ىِنَدددا الػٔاغدددٔ٘     25الددد  تهددده  ّاالغيؾددداز لالتجطلددد٘ األّضلٔددد٘ن   

ّليندداشخم شتتل دد٘ مددً يىِندد٘ اذت دده فت ددت يمامَددا افاقددال عائدد٘ ّاغددع٘ ذتطددد٘   

التجاضٗ ّالتبازل التجاضٖ ل  شتتلف يقطاض العدا ن جعلدت ميَدا قدْٗ اقتكدازٓ٘      

 متٔي٘ مت يَا مً مْاجَ٘ الت سٓات االقتكازٓ٘ العائ٘ب

اٍتندداو زّل زتلدددؼ التعدداٌّ ارتلٔجدددٕ لتئٍدددي    ٌّ ٍددصا الػدددٔاملن ّمددً ميطلددد   

االقتكددداز الدددٔنم لالىهدددناو لدددسّل اجمللدددؼ ن دددي ةدددس شاتدددُ خطدددْٗ إظتالٔددد٘         

للتػطٓ  خبطْات االىسماخم ّالْفداٛ لايتطلبدات ّ دا ٓيػدجه مد  ُدطّ  ايطللد٘        

 الطاٍي٘ب

 هذف البحث: 

اٌّ متطلبددات اىهدناو الددٔنً القتكددازٓات زتلددؼ التعدد َٓدس  الب ددىل إىل زضاغدد٘  

ّدٔف ن ً تُْٔف م َْو الت امي االقتكازٖ لْق ٘ يعلٙ زضجات  ارتلٔجٕن

االى تاح ٌ خل  الت ال ات ّ ؾطادات ّتساخالت اقتكازٓ٘ إقلٔنٔ٘ ّفقال ييِْض 

م َددددْو الت امددددي  مت ددددطضب ّ ددددصا ٓطدددددع الب ددددىل علددددٙ جدددداىب  األّل مياقؿدددد٘    

ن إىل جاىدد  اغددتعطا   االقتكددازٖ ّيلعددازِ ّتقٔددٔه عنلٔددات االىددسماخم لدد  الددسّل   

ً  اىطالقدال يغؼ ّمتطلبات االىهدناو لدسّل زتلدؼ التعداٌّ ارتلٔجدٕ       الطدطح   مد

االقتكازٖ الصٖ ٓػتيس علٙ ت ػا الػْمل ٌ لياٛ الت امي اإلقلٔنٕ ّالؿدطاد٘  

علٙ حتلٔي القسضٗ االقتكازٓ٘ لسّل ٓطدع مٔساىٔال االقتكازٓ٘ ايتبازل٘ن ّال اىٕ 

ستددْضال ل الحلدد٘ لددساٜي   َالْقدد ىهددناو الددٔنً إلَٔددا  زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ لا 

 الػْمل حلاىٔالبايْق  ادتغطاٌ ّّمقْمات ٍٕ ايْاضز الطبٔعٔ٘ ّالبؿطٓ٘ يّالل ّ

 منهجيت البحث وفرضيته: 

ٌ ُددددي ليِطٓدددد٘ االقتكددددازٓ٘ لٓعتنددددس الب ددددىل علددددٙ ميَجٔدددد٘ الطددددطح ادتددددسلٕ  

لَس  إحلبات فطندٔ٘   ٕ الت لٔي الْقن ّاّيؾ ا  ال ي  اتَايتغاات ايعاقطٗ 

ٓليب متطلبات االىهناو القتكازٓات  ٓػتطٔ  يٌالٔنً إٌ الب ىلن ال  م ازٍا: 
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ٌ فديٗ قٔاغدٔ٘ إشا   ت دامالل اقتكدازٓال   معَا عتق  زّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ ّ

مددا تددْفطت اإلضازٗ الػٔاغددٔ٘ الكددازق٘ يتدددصٖ القددطاض ّمددً حلدده التي ٔددص ال علددٕ          

ز الدددٔنم ل ؾدددطا  زّل اجمللدددؼن عيسٜدددص غتكدددب  زّل   ل ىدددامأ تئٍدددي االقتكدددا 

اجمللددؼ األقددْٚ اقتكددازٓال ّاجتناعٔددال ّعػدد طٓال ّغٔاغددٔال ّٓ ددٌْ  ددا حلقددي ّتدديحلا    

 علٙ اختاش القطاض االقتكازٖ علٙ ايػتْٚ العايٕب

 :م َْو الت امي االقتكازٖ ّيلعازِ ب0

قتكددازٖ لدد  االخددتال  ال ددبا ٌ التعطٓددف   َددْو الت امددي اال مددً طته علددٙ الدد

ْ       إالاالقتكدازٓ ن   قدد  ايٌ ٍدصا ال ٓؿد ي يٍنٔدد٘ ددباٗ للب دىلن ّإمددا األٍده ٍدْ ال

يّ يد دط   اقتكداز زّلدت   الت املٕ ّٓتن دي ٌ إم اىٔد٘ عقدس ات اقٔد٘ ت املٔد٘ لد        

لتلدد  االت اقٔدد٘ ٌ مٔددساٌ الْاقدد ب ّضيت قاٜددي ٓقددْل يٌ ايػدديل٘   تطبٔدد الّمددً حلدده 

زّلددت  يّ   ٔددف ن ددً حتقٔدد  ايْاظىدد٘ لدد  اقتكدداز ف  ضٍٔيدد٘  يافعَددا ّدل تَددا 

 بمً لٔىل ايي ع٘ ّال ل ٘ ل ي اقتكاز ؟ عسٗ زّل

يٌ يٖ ت امدددي اقتكدددازٖ ال لدددس يٌ ت دددٌْ لدددُ ميددداف  ّدلدددف علدددٙ الدددسّلت     نيجدددي

ّل ددددً تبقددددٙ ايػدددديل٘ ضٍٔيدددد٘  ػددددتْٚ الت امددددي يّ الددددسّل ايت املدددد٘ ايت دددداملت  

ٍددددصا ح االقتكددددازٖ ّالت ٔددددف الددددصٖ ٓيجددددعِ  االقتكددددازٖ يّاللن ّمػددددتْٚ اإلقددددال

ّلغدددط  اإلجالددد٘ عدددً ٍدددصًٓ الػدددطال  اللدددس مدددً التطدددطمل إىل  ن االقتكددداز يّ شاو

االقتكازٖ لْقد ٘ م َْمَدال ٓيخدص العسٓدس مدً ايطالدي ٌ لالد٘         م َْو الت امي

 تطبٔقُ يٍنَا:

 :Free Trade Area) (ميِن٘ التجاضٗ اذتطٗ  .1

لٔدددىل ٓدددته مدددً خال دددا إلغددداٛ الطغدددْو      ٍدددٕ يلػدددٍ قدددْض الت امدددي االقتكدددازٖن    

ادتنطدٔدد٘ ّالقٔددْز ال نٔدد٘ لدد  الددسّل ايؿدديد٘ فَٔددان مدد  الت دداُ دددي زّلدد٘    

لطغدددْمَا ادتنطدٔددد٘ ةددداِ العدددا  ارتددداضجٕب ّتعتددد  ميطقددد٘ التجددداضٗ اذتدددطٗ     
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األّضلٔدد٘ ّميطقدد٘ التجدداضٗ اذتددطٗ لددسّل يمطٓ ددا الالتٔئدد٘ مددً يٍدده األم لدد٘  ددصا        

 مي االقتكازٖبالؿ ي مً يؾ ال الت ا

 :Customs Union)  (االحتاز ادتنطدٕ .2

ٓته مدً خاللدُ القهداٛ علدٙ التنٔٔدع فٔندا ٓتعلد  ةطدد٘ الػدل  زاخدي االحتداز            

لعددا  ارتدداضجٕب ّمددً  ادتنطدددٕن إىل جاىدد  تْلٔددس الطغددْو ادتنطدٔدد٘ ةدداِ ا  

 حتاز ادتنطدٕ ل  للجٔ ا ٍّْليسا ّلْدػنبْضخمبيم ل٘ شل  اال

 : (Common Market)الػْمل ايؿيد٘  .3

مت ي مطلل٘ متقسم٘ مً مطالي الت امي االقتكازٖن ف ىل جاى  إلغاٛ اذتدْاجع  

ّايعْقددات التجاضٓدد٘ لدد  الددسّل األعهدداٛ ّإقامدد٘ تعطفدد٘ هطدٔدد٘ مْلددسٗ ةدداِ       

العدددا  ارتدددداضجٕن تقددددْو الددددسّل األعهددداٛ ٌ الػددددْمل ايؿدددديد٘ ل لغدددداٛ القٔددددْز   

اخم ايدتل ٘ مً عنال٘ ّضيؽ ايال ّتاٍا اي طّن٘ علٙ لطٓ٘ اىتقال عياقط اإلىت

 مً العياقطب

 :(Economic Union)االحتاز االقتكازٖ  .4

ٍصا ن ي لال٘ يضقٕ مً الػْمل ايؿيد٘ن ّٓتطل  ٍصا اليْع مً الت امي داف٘ 

اإلجددطاٛات ايؿدداض إلَٔددا غددالقال لاإلندداف٘ إىل إلددساي زضجدد٘ متقسمدد٘ مددً التيػددٔ    

قْمٔدد٘ ّايالٔدد٘ ّاليقسٓدد٘ن لٔددىل ٓقددْو التْفٔدد  لدد    لدد  الػٔاغددات االقتكددازٓ٘ ال 

الػٔاغات االقتكازٓ٘ ) التجاضٓ٘ ّايالٔد٘ ّاليقسٓد٘ ّالقاىْىٔد٘ ( للدسّل األعهداٛ      

 لَس  إظال٘ التنٔٔع فٔنا لٔيَا ّتْلٔسٍاب

 Economic)يّ الت امدددي االقتكدددازٖ التددداو االىدددسماخم االقتكدددازٖ .5

Integration) : 

ي الت امدددي االقتكدددازٖن ّتتهدددنً ٍدددصِ ايطللددد٘   ٓعتددد  يعلدددٙ مطللددد٘ مدددً مطالددد  

لاإلناف٘ إىل ما غدب  مدً خطدْاتن تْلٔدس الػٔاغدات االقتكدازٓ٘ ّاالجتناعٔد٘ن        

ّإظال٘ التنٔٔع لٔيَا ّقْالل إىل ّلستَا االقتكدازٓ٘ب ّتتطلد  ٍدصِ ايطللد٘ ّجدْز      
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ٍٔٝددد٘ علٔدددا تلدددعو الدددسّل األعهددداٛ لقطاضاتَدددان يٖ التيددداظل عدددً جدددعٛ مدددً غدددٔازتَا   

 تكاقاتَا لكاحل ا ٔٝ٘ فْمل الْطئ٘بّاخ

لٔػدددت مػددديل٘ تسضظتٔددد٘ن ّإمدددا ٍدددٕ ىْعٔددد٘   ايؿددداض إلَٔدددا ٌ مدددا ٓقكدددس لايطالدددي  إ

      ٘ ؿدداٛ ىفدد ٌ إ ن ددصا بّةػدد  قددٔغ٘ الت امددي ايت دد  علٔددُ لدد  األطددطا  ايت املدد

ددصل   ٍْ يلس قدٔ  الت امدي االقتكدازٖن    يّ عسٗ زّل ميطق٘ لطٗ ل  زّلت  

احتدداز هطدددٕ ٍددْ يٓهددال قددٔغ٘ حلاىٔدد٘ ٍّ ددصا زّالٔدد ن ّإمددا  االت ددامل علددٙ عيددس 

األغدداؽ ٍدددْ طبٔعددد٘ القددطاض االقتكدددازٖ ّدٔ ٔددد٘ قددياع٘ شلددد  القدددطاضب ّتبقدددٙ    

ّإظالدد٘ العْاٜدد  يّ الت امددي االقتكددازٖ التدداو  ايطللدد٘ األٍدده ٍددٕ مطللدد٘ االىددسماخم  

مددددً قددددٔ  الت امددددي ّمطللدددد٘ ّفددددت  اذتددددسّزن لْقدددد َا الكددددٔات٘ األعلددددٙ ضتبدددد٘  

مهددنٌْ شلدد  الت امددي االقتكددازٖ ٓيطددْٖ علددٙ حلالحلدد٘      فدد ٌ  صا ددن تكددازٖقاال

ٍّيا ٓد ظ الػدطال حلده مداشا لعدس       يغْامل الػل  ّغْمل العني ّغْمل ايالبيغْامل ٍٕ 

ّاىتقدال  فت  اذتسّز ّإظال٘ العْاٜد  ؟ يلدٔؼ ايطلدْيت يٌ ت دٌْ ٍيداو ةداضٗ لٔئد٘        

عتدسي  الت املٔد٘ ؟ فد شا     ل  السّل ل ٕ تدته العنلٔد٘   للعنال٘ ّلطؤّؽ األمْال 

ّإظالددد٘ العْاٜددد  لددد  ٍدددصِ  فدددت  اذتدددسّز تْقٔددد  االت اقٔدددات ّفنددداشا ٓي ددد  شلددد ن 

 ب؟السّل

ٌ يٍه العٔيات األغاغٔ٘ ٌ تسعٔه اييِْض الت داملٕ ٍدْ لدٔؼ قدٔ  االت اقٔد٘ يّ      إ

 األدازنٕن ّإمدا ايَده ٍدْ لالد٘ ت عٔدي الٔدات الت امدي االقتكدازٖ مدً          ايِتال

ل دددي يؾددد ا ا اإلزاضٓددد٘ ّايالٔددد٘ ّاليقسٓددد٘      اذتدددسّز ّإظالددد٘ العْاٜددد    ميِدددْض فدددت  

  ٍّدددصا ٓعدددم ندددنئال لددديٌ ٍيددداو غدددْمل تعندددي ّفددد  الٔدددات العدددط       ّالتؿدددطٓعٔ٘ 

الػدْمل ن دً يٌ   ا ّالطل ن لعٔسال عدً التدسخي اذت دْمٕ ّماللػداتُب لدصان فد ٌ ٍدص       

 ب   ت عي فعلَا ٌ حتقٔ  ايْاظى٘ االقتكازٓ٘ ل  ال لف ّايياف  

 

 التقٔٔه االقتكازٖ لعنلٔات االىسماخم ل  السّل ب 2
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ٌ يٖ ت امي اقتكدازٖ لد  زّلدت  يّ زتنْعد٘ مدً الدسّل ن دً اليِدط إلٔدُ مدً           إ

ن يّ زتنْعدد٘ زّل ظآّدد٘ مددا عتقدد  شلدد  ايؿددطّع مددً مي عدد٘ ّإظتالٔددات للددسّلت  

     ٖ مددً  ّيٓهدال مددا عتػد  علٔددُ مدً دل دد٘ ّغدلبٔاتب ّإشا ددداٌ الت امدي االقتكدداز

ايتطدْضٗ ّالد  ٓعلد  علَٔدا مطللد٘       األخاٗميِْض العْي٘ االقتكازٓ٘ ٍْ ايطلل٘ 

االىسماخم االقتكازٖ يّ االى تاح االقتكازٖ ل  زّلت  يّ زتنْع٘ مً الدسّل يّ  

إقلٔه مع ن إاّل يٌ األٍه مً ٍصا ٍْ اليِط إىل تلد  العنلٔد٘ مدً ميِدْض ايباؾدط      

 ايلندْؽ للني عد٘ ّال ل د٘ دعيكدطًٓ مدً عياقدط       تا ايباؾط ّايلندْؽ ّتدا   يّ

ف ىَدا تتْقدف علدٙ    ّإشا ىِطىا إىل ايي عد٘ ايت ققد٘    ايْاظى٘ الت املٔ٘ االىسماجٔ٘

غتلد    ٍّدصا ةدس شاتدُ    مػيل٘ خل  ّتْغٔ  الػْمل يماو ميتجات الدسّل ايت املد٘ن   

     ّ ن دً القدْل يٌ   عيسٜدصن  زفعال مباؾطال ّتا مباؾدطال للتجداضٗن الد  حت دع اإلىتداخمن 

يّ دددا الػدددْمل الػدددلعٕن  :ت عٔدددي ٍدددصِ اتلٔددد٘ غدددتطزٖ إىل الدددسف  لددد الي اةاٍدددات 

ّتددا مباؾددط  يحلددط مباؾددط ّحلاىَٔددا غددْمل ايددال ّحلال َددا غددْمل العنددين ًددا ٓ ددٌْ  ددا     

مدً لٔدىل الدسف  لدالينْ     ّتدا ملنْغدال علدٙ زتتنعدات الدسّل ايت املد٘       ّملنْؽ 

لتدددددالٕن الدددددسف  لالعنلٔددددد٘ التينْٓددددد٘   ّلان تُ ايعطّفددددد٘ااالقتكدددددازٖ عددددد  مطؾدددددط 

 ب  صِ السّل االقتكازٓ٘ ّاالجتناعٔ٘

عطلد٘  ع الػْمل ٓسف  لايعٓدس مدً االغدت ناضات ّتؿدغٔي األمدْال ّايدْاضز اي      ٔ حتٌ إ

ؽ ايال مً خالل ظٓازٗ العاٜس ايت قد  ّايطلدْيت يّاللن ًدا ٓدطزٖ     يّتػَٔي تسف  ض

األٍه مً دي ٍصا ما ن ً يٌ حتققُ الصدطب ّ ل ٘لاليتٔج٘ إىل ى ؼ اتحلاض غا

الؿطدات ّالقطاعات ّالسّل مً اغتدساو ق ٔ  للنٔعٗ التيافػدٔ٘ب ّلالتدالٕن   

ن ً يٌ تطتقٕ لٔ ٌْ قطاعال يّ إىتاجال شّ يٍنٔ٘ ىػبٔ٘ لالقتكاز ايت امديب ٍّدصا   

ٓطزٖ إىل حتقٔ  الْفْضات ايالٔ٘ ّاالقتكازٓ٘ علٙ داف٘ ايػتْٓاتب ّقس يغَبت 

 زلٔات االقتكازٓ٘ ٌ إَُاض ّإلطاظ تل  ايياف   دتلف االةاٍاتباأل
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ّلايقالين ف ٌ ٍياو العسٓس مً ايػاّئ ّالقل  ّالػلبٔات ال  ن ً يٌ تت نلَا 

السّل ايت امل٘ ّيٍنَدا التدلدٕ عدً الػدٔازٗ االقتكدازٓ٘ علدٙ الػدل  ّايدال ّقدْٗ          

إندداف٘ إىل لطمدداٌ  نّالػٔاغددٔ٘العنددين ًددا قددس تدد ا امتعددا  الػددلطات اإلزاضٓدد٘  

ايْاظىدددد٘ اذت ْمٔدددد٘ مددددً إٓددددطازات ستققدددد٘ مددددً العنلٔددددات الهددددطٓبٔ٘ ّالطغددددْو        

حتققَددددا لددددسٌّ العنلٔدددد٘ الت املٔدددد٘ب إاّل يٌ ايؿدددد ل٘  يٌ ادتنطدٔدددد٘ الدددد  ن ددددً 

الطٜٔػدددٔ٘ ٌ حتسٓدددس الػدددلبٔات ٍدددْ عيدددسما ت دددٌْ ٍيددداو تبآيدددات ٍٔ لٔددد٘ لددد          

عط الكدط   غد ي الٔ٘ يّ ايالٔد٘ن ّخاقد٘ ٌ إطداض    االقتكازٓات ايت امل٘ن غْاٛ الط

ال اميدد٘ لدد  الددسّل ايت املدد٘ب يٌ ٍددصِ ايؿدد ل٘    ايدتل دد٘ ّ تصلصلاتددُن يّ ال جددْات  

ن دددددً يٌ ختلددددد  ىعّعدددددال يّ تَطلدددددال يّ خْفدددددال عيدددددس يقددددد ايت األعندددددال ٌ الدددددسّل   

لاغددت ناضات ضي الٔدد٘ن ّدددصل  مددً لٔددىل األخطدداض الػٔاغددٔ٘ الدد  قددس ت ددط   

 ػت نطًٓ ّمسٚ ال ق٘ لاإلجطاٛات اذت ْمٔ٘ب علٙ اي

 يغؼ ّمتطلبات الت امي االقتكازٖ لسّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ: ب3

و لدددسي التْجدددُ لددد  زّلدددُ ضتدددْ  0980تيغدددٔؼ زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ ٌ  ميدددص 

الت امدددي االقتكدددازٖ ّغددداٍه ٌ ٍدددصا تؿدددالُ الِدددطّ  االجتناعٔددد٘ ّاالقتكدددازٓ٘ 

غددتسعٙ معددُ ّندد  إطدداض مدديِه ػٔاغددٔ٘ األمددط الددصٖ اغطافٔدد٘ ّالّالتاضغتٔدد٘ ّادت

غددْمل خلٔجٔدد٘ مْلددسٗ مددً خددالل    إىل ّميػدد  لدد  زّل اجمللددؼ لغددط  الْقددْل  

التيػدددددٔ  ٌ شتتلدددددف اجملددددداالت التجاضٓددددد٘ ّالكدددددياعٔ٘ ّالعضاعٔددددد٘ ّالػٔاغدددددات 

الي طٔ٘ ّإىؿاٛ البئ٘ الت تٔ٘ ّإىؿاٛ ايطغػات ايؿديد٘ ّندناٌ لطٓد٘ تدسف      

عً ططٓد  ضفد  اذتدْاجع ّالتعطٓ دات ادتنطدٔد٘ ّإظتداز تعطفد٘        الػل  ّالبهاٜ  

 (ب2110مْلسٗ للػل  ايػتْضزٗ ) زتلؼ الغط  التجاضٓ٘ن 

لٔىل ات قت زّل اجمللؼ علٙ عسز مً ارتطْات ال  تَس  إىل حتقٔ  الت امدي  

ون 0983االقتكدددازٖ لؿددد ي تدددسضظتٕن لٔدددىل   إقامددد٘ ميطقددد٘ التجددداضٗ اذتدددطٗ ٌ    

و حله االت امل علدٙ قٔداو الػدْمل ارتلٔجٔد٘ ايؿديد٘      2113ٌ ّاالحتاز ادتنطدٕ 
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وب لٔىل اعتنست ٍصِ السّل علدٙ غٔاغدات اقتكدازٓ٘ تقلدي مدً زّض      2117ٌ ىَآ٘ 

ٔ  السّلد٘ ٌ التدسخي ٌ اليؿدداَ االقتكدازٖب    ف االقتكداز ضتددْ  ٔد ّلالتدالٕن فدد ٌ ت 

   َ العندديب ّيٌ ٔ٘ ّايالٔدد٘ ّقددْٗ  ال الحلدد٘ الػددلع  االٔددات الػددْملن ٓعددم  حتطٓددط يغددْاق

َ  اطددددالمل الٔددددات الػددددْمل ّحتطٓطٍدددد   ا علددددٙ االىددددسماخم مدددد      ان ٓعددددم يغاغددددال قددددسضت

٘    االقتكازٓ ٌ ايطللد٘ اذتالٔد٘   ٌ ٍدصا الػدٔاملن إ   ات األخدطٚ ّت عٔدي الٔدات اييافػد

ّالتطْضات ال  ؾَسٍا العا  ٌ الػيْات األخاٗ ن ً ّق َا لعنلٔدات ٍٔ لد٘   

جددطاٛات ٌ مددا ٓػددنٙ  يِندد٘ التجدداضٗ  العددا  ٌ عكددط العْيدد٘ن لٔددىل ىِنددت اإل 

العائ٘ ّننً مبازئ ّيطط ّإجطاٛات داىت ّالظالت ستدٍ مياقؿد٘ ّتقٔدٔه عدً     

 مددً اييدداف  لسّلدد٘ معٔيدد٘ ّمددا حتنلددُ مددً خػدداضٗ نددنً شلدد  اييِددْض مددا حتققددُ 

ّيٌ ٍددصا ٓعددمن يٌ مطللدد٘ جسٓددسٗ قددس لددطظتن ٍّددٕ مددا ٓطلدد  علَٔددا      لددسّل يخددطٚب

تالت ّالؿطادات ّالتساخالت القاٜن٘ علٙ قٔ  لسٓ د٘  مطلل٘ الت ال ات ّالت 

  تعطفَددا االقتكددازٓات مددً قبددي  ّدلددَا قاٜندد٘ علددٙ تْاظىددات الػددْمل للني عدد٘      

ّال ل ٘ ل  الدسّلب ٍّيدا تد ظ مػديل٘ يغاغدٔ٘ ٍّدٕ ائدعٗ التيافػدٔ٘ الد  تتنتد            

عٗ إندداف٘ إىل اإللددساع ٌ خلدد  االلت دداض لغددط  مٔدد    نلَددا لعددد الددسّل علددٙ تاٍددا  

اليػددبٔ٘ قٔاغددال  امٔعتَدد ٘تيافػددٔ٘ معٔيدد٘ تددسف  االقتكدداز إىل زضجدد٘ معٔيدد٘ ٍّٔ لدد

 ب(2111لاالقتكازٓات األخطٚ )ادتنٔي ن 

ٓقكس  تطلبات الت امي االقتكدازٖ تلد  ايعدآا ّايدتغاات االقتكدازٓ٘ الد        

تع ددؼ مػددتْٚ األزاٛ االقتكددازٖ لدد  الددسّل ٌ إطدداض الت تددي الْالددسن ّمددً ٍددصِ     

تطلبدددات يّ ايعدددآا: مدددْ اليددداتأن الْنددد  ايدددالٕن معدددسالت التهدددده ّالكدددط       اي

ّتاٍددا مددً ايطؾددطات الدد  ٓددته علددٙ يغاغددَا اذت دده علددٙ جاٍعٓدد٘ ٍددصِ الددسّل           

علندددان لدديٌ ل دددي مطللددد٘ مدددً  اض الت امدددي االقتكددازٖ فٔندددا لٔيَدددا  للددسخْل ٌ إطددد 

غدداؽ تقػدده لَددا ّعلددٙ ٍددصا األ  ٘مطالددي الت امددي االقتكددازٖ متطلباتَددا ارتاقدد  

 قْاعس االىهناو إىل ىْع  مً ايتطلبات:
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          معدآا يّ متطلبدات لقٔقٔد٘ يّ ٍٔ لٔد٘ ّالدد  تْند  زضجد٘ التؿدال٘ لدد

اقتكددددازٓات الددددسّل األعهدددداٛ ٌ الت تددددي لاليػددددب٘ للددددَٔ ي ّايطغػددددات    

 ّقْاعس اييافػ٘ب

     ٘معآا يّ متطلبات مالٔ٘ ّىقسٓ٘ تطدع علدٙ األزاٛ االقتكدازٖ ّخاقد

طات ايطتبط٘ ليػب٘ العجدع ٌ ائعاىٔد٘ مدً اليداتأ االدٕ اإلهدالٕ       ايطؾ

ّىػدددب٘ الددددسًٓ العددداو ّدددددصا االلتٔددداطٕ مددددً اليقدددس األجددددييب ّمعددددسل     

 التهدهب

فٔنا ٓتعل   عآا يّ متطلبات تطبٔ  مؿطّع الػْمل ارتلٔجٔ٘ ايؿيد٘ن فقس 

   حتسٓس عؿطٗ مػاضات ٍّٕ:

 األعهاٛ ٌ الػْمل ايؿيد٘بلطٓ٘ التيقي ّاإلقام٘ ل  السّل  .1

 العني ٌ القطاعات اذت ْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ب .2

 التيم  االجتناعٕ ّالتقاعس ل ي ايْاطي ب .3

 ًاضغ٘ ايًَ ّاذتط  ل  السّل األعهاٛب .4

 معاّل٘ هٔ  األىؿط٘ االقتكازٓ٘ ّاالغت ناضٓ٘ ّارتسمٔ٘ب .5

 ل  متل  العقاض ل ي ايْاطي  ٌ إطاض الػْمل ايؿيد٘ب .6

 ال ضؤّؽ األمْال ل  السّل األعهاٛباىتق .7

 ايػاّاٗ ٌ ايعامل٘ الهطٓبٔ٘ب .8

 تساّل ّؾطاٛ األغَه ّتيغٔؼ الؿطداتب .9

 االغت ازٗ مً ارتسمات التعلٔنٔ٘ ّالك ٔ٘ب .11

َٓس  مؿطّع الػدْمل ايؿديد٘ إىل إظتداز غدْمل ّالدسٗ ٓدته مدً خال دا اغدت ازٗ          

ارتلٔجددٕن ّفددت  زتددال   مددْاطم زّل اجمللددؼ مددً ال ددطم ايتالدد٘ ٌ االقتكدداز     

يّغدد  لالغدددت ناض البدددٔم ّاألجدددييبن ّتعِدددٔه ال ْاٜدددس الياهددد٘ عدددً اقتكدددازٓات  

اذتجددهن ّضفدد  ال  دداٛٗ ٌ اإلىتدداخمن ّحتقٔدد  االغددتدساو األم ددي للنددْاضز ايتالدد٘ن      
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ّحتػدد  الْندد  الت اّنددٕ لددسّل اجمللددؼ ّتععٓددع م اىتَددا ال اعلدد٘ ّايددطحلطٗ لدد    

 (ب 2116٘ ) لػ ن التجنعات االقتكازٓ٘ السّلٔ

ٌ ٍصا الػٔاملن تْجدس ٍيداو اغدت ياٛات مدً مؿدطّع الػدْمل ارتلٔجٔد٘ ايؿديد٘         

 م ي:

 خسمات اذتأ ّالعنطٗب 

 اغتقساو العنال٘ب 

 الك ف ّاجملالتب 

 الْداالت التجاضٓ٘ب 

مددً جَدد٘ يخددطٚ تؿددا اإللكددأٜات ايتددْفطٗ يٌ لجدده التبددازل التجدداضٖ لدد  زّل     

 الْقت الطاًٍب ّمً ايتْق  يٌ عتدسي تقدسو ىدْعٕ ٌ    % ٌ 25 – 21اجمللؼ ما ل  

لعد مػداضات مؿدطّع الػدْمل ارتلٔجٔد٘ ايؿديد٘ زٌّ تاٍدا مدً ايػداضات م دي          

قطاع ارتسمات ايالٔ٘ ّحتسٓسال زتال تساّل األغَه ّؾطاَٜا ّتيغٔؼ الؿطدات 

ٍّددصِ مطللدد٘ مَندد٘   فهددالل عددً اىتقددال ضؤّؽ األمددْال إندداف٘ إىل متلدد  العقدداضب  

ن 2101طالمل ايؿدطّع األد دط طنْلدال يٖ االحتداز اليقدسٖ ارتلٔجدٕ ٌ عداو        بي اق

 ّلالتيدٔسن ٍصا مطتبٍ لت قٔ  صتالات ٌ متطلبات الػْمل ايؿيد٘ب

دصل  اذتال لاليػب٘ للنطلل٘ الاللق٘ تْجس  ا متطلبات يخطٚ ختتلف عدً  

ون علٙ غبٔي متطلبات الػْمل ايؿيد٘ن لٔىل مت ي معآا يّ متطلبات االىهنا

 اي الن للعنل٘ ارتلٔجٔ٘ ايْلسٗ اتتٕ:

% مدددً اليددداتأ االدددٕ اإلهدددالٕ  3ال ٓتجددداّظ العجدددع ٌ مٔعاىٔددد٘ السّلددد٘  ي ب0

 للسّل٘ العهْ عيس االىهناوب

 % مً الياتأ االٕ اإلهالٕب61ال ٓتجاّظ السًٓ العاو ىػب٘ ي ب2

يؾَط علٙ  4إٌ التٔاطٔات اليقس األجييب ال لس يٌ ت ٌْ دافٔ٘ لتغطٔ٘  ب3

 األقي مً الْاضزات  صِ السّلب
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يٌ ٓ ٌْ معسل التهده متقداضيت مد  معدسل تهدده تقداضلٕ عتػد  علدٙ         ب4

يغددددداؽ متْغدددددٍ مدددددطج  يعدددددسالت التهدددددده ٌ زّل زتلدددددؼ التعددددداٌّ  

 ارتلٔجٕب

ّمدً الْاند  يٌ ايعدآا الد    تبئَدا لالىهدناو تتْافد  مد  تلد  الد  تبياٍدا            

تيدٔسن ٓ ي  يٌ ت دٌْ ايتطلبدات لالىهدناو لدسّل     االحتاز اليقسٖ األّضلٕب لال

لدا ىِدطال لالخدتال  ادتدٍْطٖ     ّاجمللؼ شتتل ال متامال عً تل  ارتاق٘ لسّل يّض

 ٌ طبٔع٘ اقتكازٓاتَناب 

لٔددىل ٓ هددي اليدٔددع علددٙ ايعددآا ارتاضجٔدد٘ القتكددازٓات زّل اجمللددؼ ىِددطال        

ٌ ٌ التهددده الػدداٜس اضخم لؿدد ي ّاندد ن لٔددىل إالضت دداع زضجدد٘ اى تالَددا علددٙ ارتدد

ب ّمددً جَدد٘ يخددطٚن ال لددس مددً تْلٔددس  مػددتْضتلدد  الددسّل ٍددْ ٌ معِنددُ تهددده  

مطؾدددطات يغدددؼ التػدددايت معدددآا يّ متطلبدددات االىهدددناون ٍّدددصا ٓتطلددد  ّجدددْز      

زتلؼ التعاٌّ ةٔدىل تػدَي عنلٔد٘ ايقاضىد٘ ّتكدب       مْلسٗ ل ي إلكأٜات زّل 

 (ب 2116يد ط زق٘ب ) الػقان 

  اإلؾدداضٗ إىل إم اىٔدد٘ االغددت ازٗ مددً التجطلدد٘ األّضلٔدد٘ ٌ   مددً ٍددصا اييطلدد ن ظتدد 

الت امي االقتكازٖ ارتلٔجٕب مً يٍه ٍصِ الدسضّؽ يٌ التجطلد٘ األّضلٔد٘ امتدست     

تبداع عيكدط التدسضخم فَٔدا د دي ٌّ      عامدال ميدص لدسآتَا   خال دا ا     41ألد ط مدً  

 دي مطلل٘ مً مطاللَا ايدتل ٘ب

تجداضٗ اذتدطٗ إىل مطللد٘ االحتداز ادتنطددٕن      فقس اىتقلدت مدً مطللد٘ ميطقد٘ ال     

حله إىل مطلل٘ الػْمل ايؿيد٘ ّيخداال إىل مطللد٘ االحتداز االقتكدازٖ ّاليقدسٖ      

مدددً خدددالل ّنددد  لطىدددامأ ل دددي مطللددد٘ ٓطاعدددٙ فٔدددُ التدددسضخم ٌ تي ٔدددص اإلجدددطاٛات  

الدددسّل األّضلٔددد٘ مدددً التعدددط  ألٖ    تايكدددالب٘ ل دددي مطللددد٘ وآددد٘ القتكدددازٓا  

 قسمات اقتكازٓ٘ب
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ٍصا التسضخم ٓطددس يٌ التجطلد٘ قامدت علدٙ يغدؼ ّيٍدسا  مسضّغد٘ ّ  تدته ليداٛ           

علٙ اىسفاع عاط ٕ مً جاى  اذت ْماتن دنا ٍْ اذتالن ٌ د ا مً القدطاضات  

لدددسّل االعطلٔددد٘ب لدددصل  ىدددطٚ يٌ الْلدددسٗ األّضلٔددد٘   الددد٘ عقٔدددسٗ حلالتددد٘ ٌ ددددي  

     ٕ الدصٖ تيتَجدُ تلد      األعهاٛ طْال ٍصِ ايسٗ لغدد اليِدط عدً ايدصٍ  الػٔاغد

 اذت ْماتب

يٍه حتس مػدتقبلٕ يػداٗ التعداٌّ ارتلٔجدٕ ٍدْ تي ٔدص اغدت قاقات الت امدي         إٌ 

الػددْمل القازمدد٘ ّخاقدد٘ قٔدداو   خددالل الػدديْات ايؿدداض إلَٔددا ّالْفدداٛ  تطلباتَددا   

 ّايْندْع  2101قٔداو ّلدسٗ ىقسٓد٘ عداو     ن ّمدً حلده   2117عداو  ارتلٔجٔد٘ ايؿديد٘   

ب دددي 2105ٔدد٘ تئٍددي الددٔنً لالىهددناو للنجلددؼ عدداو   ال الددىل ٍددْ اغددت نال عنل 

شل  ً ً إشا مدا ات قدت اإلضازٗ الػٔاغدٔ٘ ّاإلضازٗ االقتكدازٓ٘ن ّ  ت عٔدي ٍدصِ       

اإلضازٗ لادتسٓددد٘ ّااللتدددعاو لالتي ٔدددص ّتعددداٌّ ددددي ادتَدددات شات العالقددد٘ ٌ إظالددد٘   

باّقطاطٔ٘ن داف٘ القْٔز ّالعْاٜ  اإلزاضٓ٘ ّاإلجطأٜ٘ن ّالقهاٛ علٙ الطّت  ّال

ّتػَٔي يٖ إجطاٛ مً ؾيىُ يٌ عتقد  ا دس  اييؿدْز ٌ الت امدي االقتكدازٖ لد        

 زّل ارتلٔأ العطلٕ ّؾبُ ادتعٓطٗ العطلٔ٘ب

الىهددددناو الددددٔنً القتكددددازٓات زتلددددؼ   ارتكدددداٜل ّايهددددام  التطبٔقٔدددد٘  ب 4

 التعاٌّ ارتلٔجٕ:

الدددٔنً  الىهدددناوارتكددداٜل ّايهدددام  التطبٔقٔددد٘    علدددٙب دددىل ٍدددصا ايٓطددددع 

عدسز مدً   مدً خدالل اغدتقطاٛ ّحتلٔدي     القتكازٓات زّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ 

 بّفطنٔتُ ن ّشل  للْقْل إىل ٍس  الب ىلال لٔ٘ ايتغاات

ٌ  الإطددداضال جغطافٔدددال ّالدددس زّل زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ ّالدددٔنً لٔػدددْا إال    إٌ 

 ّ اند ٘ن ّّاقد    ميطق٘ ؾبُ ادتعٓطٗ العطلٔ٘ب ٍيال   قْاغه مؿيد٘ن  ّزالٜدي 

تلدد  ايعآددان ّالدد  ن ددً إظتاظٍددا ٌ      معددافن ال متتل َددا زّل اإلحتدداز األّضّلددٕ    

 اتتٕ:
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   إىل مػدقٍ   ٚميص فجط التاضٓذ ميطق٘ ؾبُ ادتعٓطٗ العطلٔ٘ مدً غدقطط

ّمددً الب ددطًٓ إىل ال ْٓددت ّمددً لددايت اييددسيت ّعددسٌ إىل تبددْو ٌ  ددال        

ّلددسٗ إقلٔنٔددد٘ب  ادتعٓددطٗ دددي ٍددصِ ايػددال٘ ادتغطافٔددد٘ ؾدد لت ّتؿدد ي       

لاليػددب٘ لددسّل  فدداييط  ادتغددطاٌ لاليػددب٘ للددٔنً يقددْٚ ًددا ٍددْ علٔددُ        

 االحتاز األّضّلٕب

          ًإٌ ؾددعْيت زّل زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ ّالددٔنً ةنعَددا ال دد ا مدد

القْاغددده ايؿددديد٘: زٓدددً ّالدددس ّلغددد٘ ّالدددسٗ ّحلقافددد٘ ّالدددسٗ ّلهددداضٗ    

ّ   عيسما ٓطدس األّضلٌْٔ ّالسٗب  ٘ ليٌ تعدسز اللغدات حلدط فد ٌ ّلدسٗ    نٗ لغْٓد

 اللغ٘ ال  تطلٍ الٔنً ّزّل زتلؼ التعاٌّ ٍٕ ّلسٗ ٍْٓ٘ب

  ٘ٔقسن٘ تطلٍ ل  غ اٌ الٔنً ّلقٔ٘ زّل زتلؼ الإٌ الطّالٍ التاضغت

التعاٌّ ارتلٔجٕن لي يٌ ٍيالد  لعدد القباٜدي ّفٝدات اليدبد٘ ايْجدْزٗ       

   ٘  ِ الدددطّالٍ تدددا ٌ لددد  يٌ ٍدددص  نلدددبعد زّل ارتلدددٔأ  دددا يقدددْل نئددد

حتدددداز األّضّلددددٕ ّزّل يّضّلددددا الؿددددطقٔ٘ب ّال ىيػددددٙ   مْجددددْزٗ لدددد  زّل اال

ا جطات القسن٘ ّاذتسٓ ٘ لػ اٌ الدٔنً ضتدْ شتتلدف اييداط  ٌ ؾدبُ      

ادتعٓدددطٗ العطلٔددد٘ ّلعدددي مدددً يلطظٍدددا ٍجدددطٗ قبدددٔل  األّؽ ّارتدددعضخم إىل     

ايسٓي٘ اييْضٗن ىأٍ  عً ا جطات ايتتالٔد٘ ٌ العكدط اذتدسٓىلب فػد اٌ     

نً ّغدد اٌ زّل زتلددؼ التعدداٌّ ٓؿدد لٌْ يغددطٗ دددباٗ ميتؿددطٗ علددٙ   الددٔ

 يض  ؾبُ ادتعٓطٗ العطلٔ٘ ّارتلٔأب

  غددياتٔجٔال للجعٓددطٗ ّارتلددٔأ ظتعددي ميَددا عددامالل  اعنقددال إٌ الددٔنً مت ددي

مَنددال ألمددً ّاغددتقطاض اييطقدد٘ ال ن ددً االغددتغياٛ عيَددا يّ إقكدداؤٍا ٌ       

ّتَسٓسات مػتنطٗ ّمتعآسٗ  الْقت الصٖ ٓؿَس العا  حتال ات إقلٔنٔ٘

 للنيطق٘ب
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ٍيدداو نددطّضٗ لت قٔدد  الت امددي األمددم دتلدد  الهددطّضٗ الدد     ٌ ٍددصا الػددٔاملن 

حتداز  ل  ا مً السّل األّضّلٔد٘ إىل اال مطت لَا يّضّلا ًا يزٚ إىل غطع٘ اىهناو ا

األّضّلٕب ّتعاٌّ الٔنً مد  زّل اجمللدؼ ٌ القهدآا األمئد٘ لدٔؼ إال ّالدسٗ مدً        

 ب عنلٔ٘ االىهناولهطّضات ال  تتطل  تعجٔي تل  ا

مدددً الْانددد  يٌ اىهدددناو الدددٔنً ال امدددي إىل زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ ٓبقدددٙ        

مْندددْعال م تْلدددال لل دددْاضن ىِدددطال ألٍنٔتدددُ ّاحلددداضِ ااتنلددد٘ للطدددطف ب ِّٓدددي         

االىهدددناو إىل اييِْمددد٘ االقتكدددازٓ٘ للنجلدددؼن يّ التيػدددٔ  االقتكدددازٖ ٍدددسفال       

األجي اييِْض مً االىهدناو ال امدين  دا ٌ شلد  االىهدناو إىل      يد ط ّاقعٔ٘ ٌ 

(ب ٍددصا ٓتطلددد  ٌ ايطللدد٘ األّىل حتسٓدددس    2115ميِْمتددُ الػٔاغددٔ٘ ) اإلضٓددداىٕن   

عددسز مددً االةاٍددات العنلٔدد٘ لت قٔدد  ا ددس  االقتكددازٖ مددً عنلٔدد٘ الت امددين       

 ّن ً إظتاظ ٍصِ االةاٍات ٌ اتتٕ:

 الؿطاد٘ التجاضٓ٘ب :يّالل

 حلاىٔال: الؿطاد٘ االغت ناضٓ٘ب

 حلال ال: العنال٘ الٔنئ٘ب

 ضالعال: التنْٓيب

 خامػال: البياٛ ايطغػٕب

 االةاِ األّل " الؿطاد٘ التجاضٓ٘":

ٌ ٍددصا ادتاىدد  ظتدد  اليدٔددع علددٙ تععٓددع يطددط الؿددطاد٘ التجاضٓدد٘ لدد  الددٔنً     

٘ ميطقد٘  ّزّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ مً خالل حتقٔ  يٍسا  تتن ي ٌ إقامد 

للتجددداضٗ اذتدددطٗ لددد  الدددٔنً ّ زّل اجمللدددؼ متَٔدددسا الىهدددناو الدددٔنً إىل الػدددْمل     

ارتلٔجٔدد٘ ايؿدديد٘ب مدد  العلددهن يٌ مددً يلددطظ العْاٜدد  الدد  تعددي  حتقٔدد  م ددي  

 ٍصِ الغآ٘ ٍٕ:

 نعف خسمات البئ٘ الت تٔ٘ ٌ الٔنًب ب0
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 عسو االٍتناو لالكازضات االٔ٘ ّنعف مػتْٚ جْزتَاب ب2

 ل األم ي للنْاضز ايتْفطٗبعسو االغتغال ب3

تبدداع عددسز مددً الػٔاغددات ّاإلجددطاٛات الدد  ظتدد  علددٙ   إندداف٘ إىل شلدد ن نددطّضٗ ا

ادتاىب  اختاشٍا لتععٓع الؿطاد٘ التجاضٓ٘ اييؿْزٗ ّةداّظ ايعْقداتن تتن دي ٌ    

قٔددداو اذت ْمددد٘ الٔنئددد٘ ً لددد٘ لدددْظاضٗ الكدددياع٘ ّالتجددداضٗ لتْلٔدددس الػٔاغدددات         

ما ٌ تَٔٝ٘ التْاف  التؿطٓعٕ ل  األىِن٘ القاىْىٔد٘ ٌ زّل  التجاضٓ٘ ّايهٕ قس

اجمللؼ ّالٔنً إىل جاى  اعتنداز قْاعدس اييؿدي ّايْاقد ات ّايقدآٔؼ ّاالعتنداز       

ايتبددازل لقْاعدددس اذتجدددط العضاعدددٕ ّالبٔطدددطٖ ّالت تدددٔـ ايْلدددسن ّددددصا حتسٓدددس  

صات الكدياعات  لالد قاٜن٘ لالػل  اانٔ٘ ّإعازٗ ٍٔ ل٘ القطاع الكياعٕ الٔنم ّ

ٌ ٍددصا الػددٔاملن ٓتْجدد  علددٙ الددٔنً نددطّضٗ تددبم ايعددآا        ايطتبطدد٘ لالكددازضات  

ايتبعددد٘ ٌ زتلدددؼ التعددداٌّ ّايتعلقددد٘ لاالىهدددناو إىل ميِنددد٘ التجددداضٗ العائددد٘       

لاعتباضٍا خطْٗ ضٜٔػدٔ٘ علدٙ ططٓد  حتقٔد  االىدسماخم مد  زّل زتلدؼ التعداٌّب         

اإلجدددطاٛات   مدددً تعددداٌّ اختددداش عدددسز  مدددً جَددد٘ يخدددطٚن فددد ٌ علدددٙ زّل زتلدددؼ ال     

 ّالػٔاغات يػاعسٗ الٔنً ٌ ةاّظ العْاٜ  ايؿاض إلَٔا مً خالل:

 تقسٓه ايػاعسٗ ال ئ٘ ّايالٔ٘ب ب0

 إقطاض مبسي التعامي لاي يب ب2

مددي  الدددٔنً األفهددلٔ٘ ٌ ايعدددامالت التجاضٓددد٘ ّإعطدداٛ يّلْٓددد٘ للنيدددتأ     ب3

 الٔنمب

٘ ادتنطدٔدد٘ الدد  تعددْمل عنلٔدد٘  إظالدد٘ اذتددْاجع تددا ايطتبطدد٘ لالتعطٓ دد  ب4

 التبازل التجاضٖ ل  ادتاىب ب

اإلغطاع ٌ اغت نال إجدطاٛات اىهدناو الدٔنً إىل اييِندات االقتكدازٓ٘       ب5

ارتلٔجٔدددد٘ ّلالددددصات ميِندددد٘ ارتلددددٔأ لالغتؿدددداضات الكددددياعٔ٘ ٍّٔٝدددد٘  

 التقٔٔؼ ارتلٔجٔ٘ب
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حتقٔدد  االغددتغالل األم ددي للنيطقدد٘ اذتددطٗ لعددسٌ ّحتقٔدد  اىتعدداف ٌ     ب6

ال االغدددت ناضٖ مدددً خدددالل زعددده جَدددْز الدددٔنً ا ازفددد٘ إىل تينٔددد٘    اجملددد

 ّتطْٓط اييطق٘ اذتطٗ ٌ عسٌ ّىقي ةطل٘ زّل اجمللؼ ٌ ٍصا لؿيٌب

ّادتددسٓط لاإلؾدداضٗن ٍيددان إىل نددطّضٗ اختدداش اذت ْمدد٘ الٔنئدد٘ إلجددطاٛات ّغٔاغددات  

 فاعل٘ لتجاّظ ٍصِ العْاٜ  مً خالل:

 اإلع اٛات ّالتدلٔكات ادتنطدٔ٘ب اعتناز ىِاو اليافصٗ الْالسٗ ٌ ب0

تيػٔ  جَْز ا ٔٝد٘ العامد٘ لالغدت ناض ّا ٔٝد٘ العامد٘ للنيداط  اذتدطٗ         ب2

 ٌ اليّٓأ لالغت ناضات األجيبٔ٘ ٌ إطاض اييطق٘ اذتطٗب

 ت عٔي الٔات ادتصيت لالغت ناضات ٌ اييطق٘ اذتطٗ ّايياط  األخطٚب ب3

 " الؿطاد٘ االغت ناضٓ٘ ":  االةاِ ال اىٕ

َٓددددس  إىل تععٓددددع الؿددددطاد٘ االغددددت ناضٓ٘ لدددد  الددددٔنً ّزّل زتلددددؼ التعدددداٌّ      

ارتلٔجددٕ مددً خددالل حتقٔدد  يٍددسا  مددً يلطظٍددا اغددتغالل ال ددطم االغددت ناضٓ٘        

ايتيْع٘ ٌ القطاعات االقتكازٓ٘ الْاعسٗ ٌ الٔنً ّلالصات ٌ قطاعات الػٔال٘  

ى  إظال٘ دي ايعْقدات  ّارتسمات ّالعقاضات ّالتنْٓي ّالتيم ب ّٓته ٌ ٍصا ادتا

ايتن ل٘ ٌ عسو ادتنال البئ٘ الت تٔ٘ن ّنعف لٔٝد٘ األعندال ٌ الدٔنً ٍّدْ مدا      

ن ً ةاّظِ مً خالل اختاش الدٔنً لػٔاغدات ّإجدطاٛات تتن دي ٌ حتػد  ميدار       

االغت ناض   ْىاتُ ايدتل ٘ن ّتي ٔص مك ْف٘ حتطٓط ميدار االغدت ناضن ّمْاقدل٘    

ت الْطئ٘ ّالتػطٓ  ل عساز ارتاضط٘ االغدت ناضٓ٘ للدٔنً   تي ٔص يجيسٗ اإلقاللا

ّحتسٓدددس ايْاقددد  ايدددطاز مػددد َا ّزضاغدددتَا ت كدددٔلٔاب فٔندددا ٓدددتع  علدددٙ ادتاىددد      

ارتلٔجدددٕ تؿدددجٔ  ايػدددت نطًٓ ارتلدددٔج  لالغدددت ناض ٌ اجملددداالت االغدددت ناضٓ٘  

 الْاعسٗ ٌ الٔنًب

لػن ٔ٘ ّايعسىٔ٘ ّالي طٔد٘  ٌ ٍصا الػٔاملن ظت  االغتغالل األم ي يْاضز الٔنً ا

 ّةاّظ الكعْلات م ي:
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ٔ٘ ّاالفتقداز رتطدٍ طْٓلد٘ ايدسٚ     عسو تدْافط مػدْلات ّزضاغدات ت كدٔل     ب0

 غياتٔجٔ٘( الغت ناض ٍصِ ايْاضزب)ا

 االعتناز علٙ ّغاٜي إىتاخم متدل ٘ ىْعاب ب2

 معادت٘ ايعْقات ال  حتس مً اغت ناض ٍصِ ايْاضز اذتْٔٓ٘ب ب3

لصان ظت  اليدٔع علٙ عقس لقاٛات ؾدطاد٘ ّات اقٔدات معليد٘ ليداٛ علدٙ ت داٍه       

مؿدديو لهددْالٍ علنٔدد٘ ّظٓددازٗ مػددتْٚ التيػددٔ  مدد  ا ٔٝدد٘ العامدد٘ لالغددت ناضب  

مددً جَدد٘ يخددطٚن يٌ علددٙ زّل زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ مػدداعسٗ الددٔنً ٌ ٍددصا    

الت كددددٔلٔ٘ الكددددسز مددددً خددددالل تددددْفا التنْٓددددي إلعددددساز ايػددددْلات ّالسضاغددددات  

ّايػددداعسٗ ٌ تقدددسٓه ارتددد ات ٌ اجملددداالت االقتكدددازٓ٘ ّالقاىْىٔددد٘ ّالقهدددأٜ٘      

نددنً شلدد  االةدداِ اللددس مددً اغددتغالل    ػدداٍن٘ ٌ إزخددال األغددالٔ  ال اعلدد٘   ّاي

د  ّةاّظ العْاٜد  الد    لٕ نم دبان ّغْمل خلٔجٕ ّعطلٕ يّجْز غْمل زاخ

قدات مػد لت٘ ّخدٍ غد   لسٓسٓد٘      تعاىٕ ميَا الٔنً ّمً يٍنَا عسو تدْافط طط 

ّخطَْ ىقي ةطٓ٘ جٔسٗ مً خالل قٔاو اذت ْم٘ الٔنئ٘ ً ل٘ لْظاضات اليقدي  

ّاألؾغال ّالكياع٘ ّا ٔٝ٘ العام٘ لالغت ناض ل ىؿاٛ ّتْغٔ  الططقات ٌ الدٔنً  

ّإىؿدداٛ خطددَْ غدد ٘ لسٓددس ّتْغددٔ  خطددَْ اليقددي الب ددطٖ ّاغددت نال حتػدد   

عي مً الػْمل الٔنم ميافؼ قدْٖ إىل جاىد  تطدْٓط    اييار االغت ناضٖ ةٔىل ظت

لٔٝ٘ األعنال ّحتػ  اييار االغت ناضٖ ) لسٛ األعنال التجاضٓ٘ن تػجٔي ايل ٔ٘ن 

وآ٘ لقْمل ايػت نطًٓ ّتطْٓط األىِن٘ الهطٓبٔ٘ (ن فٔنا ٓتع  علدٙ ادتاىد    

ارتلٔجددددٕ مػدددداعسٗ الددددٔنً مددددً خددددالل تددددْفا التنْٓددددي ّالؿددددطاد٘ ٌ إىؿدددداٛ       

غياتٔجٔ٘ دباٗ لالؿطاد٘ م  يطغػات ايدتل ٘ ّإقام٘ مؿاضٓ  اطدات ّاالؿ

 القطاع ارتام الٔنمب

للتػطٓ  مً عنلٔ٘ االىسماخم ظتد  يعطدٙ يٍنٔد٘ إلعدازٗ تؿدغٔي ّتطدْٓط ميؿد ت        

خسمٔددد٘ ّإىتاجٔددد٘ ) قدددياعٔ٘ ّظضاعٔددد٘ ّغدددٔالٔ٘بببام ( داىدددت تعندددي ّمتْق ددد٘   
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   ٔ  لدد٘ ٍددصِ اييؿدد ت ّظٓددازٗ إىتاجٔتَددا    لالٔددا لِددطّ  شتتل دد٘ مددً خددالل إعددازٗ ٍ

لالؿطاد٘ م  ادتاى  ارتلٔجٕ فٔندا ٓدتع  علدٙ األخدا الدسخْل دؿدطداٛ يّ       

مػداٍن  ٌ ٍددصِ الؿددطدات ّايطغػددات ّإعددازٗ تؿددغٔلَا ليغددؼ جسٓددسٗن ٌ ٍددصا  

إىؿداٛ ميداط  قدياعٔ٘ ّميداط  للتجداضٗ اذتدطٗ لد         علٙ  اجملال دصل  العني 

سّزٓدد٘ ّتددْفا خددسمات البئدد٘ األغاغددٔ٘ الالظمدد٘ب دنددا    ادتدداىب  ٌ اييدداط  اذت 

ظتددد  علدددٙ ادتاىددد  الدددٔنم التيػدددٔ  لددد  القطددداع ارتدددام ٌ الدددٔنً ّزتلدددؼ   

التعددداٌّ ّاالتكدددال لالبيددد  الدددسّلٕ لدددسف  مطغػددد٘ التنْٓدددي السّلٔددد٘ لتؿدددجٔ    

القطاع ارتام لإلغَاو ٌ البئ٘ األغاغٔ٘ ّحتػ  إمسازات الطاق٘ ال َطلأٜد٘  

 ل  اذت ْم٘ ّالقطاع ارتامب لالؿطاد٘

ّلَصا الكسزن علٙ زّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ يٌ تسعه ّمتدْل إىؿداٛ مؿداضٓ     

 البئ٘ األغاغٔ٘ اييطق٘ اذتطٗ لعسٌ ّايياط  الكياعٔ٘ ّاالقتكازٓ٘ األخطٚب

 "اغتٔعايت العنال٘ الٔنئ٘":  االةاِ ال الىل

لددد٘ تئٍدددي الدددٔنً لالىهدددناو  إٌ اغدددتٔعايت العنالددد٘ ن دددي عيكدددطا لْٔٓدددا ٌ معاز  

ال امي جمللدؼ التعداٌّ ارتلٔجدٕ مدً خدالل حتقٔد  يٍدسا  تتن دي ٌ االغدت ازٗ          

مددً ايددْاضز البؿددطٓ٘ ّالعنالدد٘ الدد  تلدديب التٔاجددات غددْمل العنددي ٌ زّل اجمللددؼب   

 ٍّصا ٓتطل  اليدٔع علٙ إظال٘ دي ايعْقات ايتن ل٘ ٌ:

 ني ارتلٔجٔ٘بعسو ّجْز مػْلات حتسز التٔاجات يغْمل الع ب0

نعف شتطجات التعلٔه ادتامعٕ ّال م ٌ الدٔنً ّستسّزٓد٘ ايعاٍدس     ب2

 ال ئ٘ ّالتقئ٘ ّدلٔات اجملتن ب

عدددسو مْادبددد٘ اييددداٍأ التعلٔنٔددد٘ للندددتغاات ايعاقدددطٗ ّ دددا ٓػدددَه ٌ   ب3

 تلبٔ٘ التٔاجات غْمل العنيب

   ً  لددد٘ إش لاإلم ددداٌ ةددداّظ ٍدددصِ اإلؾددد الٔ٘ مدددً خدددالل اختددداش اذت ْمددد٘ الٔنئددد٘ 

لْظاضتٕ التسضٓ  ال م ّايَدم ّّظاضٗ الؿدٌْٝ االجتناعٔد٘ ّالعندي إتبداع غٔاغدات       
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ّإجطاٛات تؿدني التْغد  ٌ إىؿداٛ ايعاٍدس ايَئد٘ ّدلٔدات اجملتند   دا ٓتياغد           

ّالتٔاجددات الػددْمل ّظٓددازٗ الطلدد  اجملتنعددٕ علددٙ ٍددصا اليددْع مددً التعلددٔه ّإعددازٗ   

يطغػددات التعلٔنٔدد٘ ّخلدد  الٔدد٘ مياغددب٘    اط ٌ اييدداٍأ التعلٔنٔدد٘ ٌ دافدد٘   اليِدد

تػدددن  لعٓدددازٗ التدددسف  إىل التعلدددٔه ال دددم ّايَدددم إىل جاىددد  تْلٔدددس التكدددئف   

 ّالتْقٔف ايَم ّحتسٓس معآا مْلسٗ للنػتْٓات ّايَاضات م  زّل اجمللؼب

 ّٓتع  علٙ زّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ مػاعسٗ الٔنً مً خالل:

 ىؿاٛ معاٍس ىْعٔ٘بتْفا التنْٓي الالظو إل ب0

 متْٓي ّضف تسضٓبٔ٘ ٌ الٔنًب ب2

 تػَٔي اغتقطايت العنال٘ الٔنئ٘ إىل زّل اجمللؼب ب3

اعتندداز لكدد٘ للعنالدد٘ الٔنئدد٘ مددً إهددالٕ العنالدد٘ الْافددسٗ إىل غددْمل     ب4

 العني ٌ زّل اجمللؼب

تعّٓددس ادتاىدد  الددٔنم لالبٔاىددات ّايعلْمددات ااددسزٗ اللتٔاجددات غددْمل    ب5

 َاضات ّال  اٛات ايَئ٘ ّالتقئ٘بالعني ارتلٔجٕ مً اي

 االةاِ الطال " التنْٓي ":

إٌ تغطٔ٘ ال جْٗ التنْٓلٔ٘ للدٔنً ٓعتد  حتدسٓال قدعبالن إش ال ن دً ةداّظ شلد         

إال مدددً خدددالل تئٍدددي االقتكددداز الدددٔنم إىل اذتدددس األزىدددٙ مدددً مػدددتْٚ التينٔددد٘    

 مً يلطظٍا:الػاٜس ٌ زّل اجمللؼ ّشل  لتن   الٔنً مً ةاّظ عْاٜ  

ٌ زضاغدات ادتدسّٚ لاليػدب٘ لدبعد     القكْض ٌ اإلعساز ّالت هدا   ب0

 ايؿاضٓ ب

تعقددس اؾددياطات ّإجددطاٛات اينددْل  ّعلددٙ األخددل ميَددا الطقالٔدد٘     ب2

 ّاااغبٔ٘ ايتعلق٘ لاليِاو ايالٕ للنؿطّعاتب

القكددددْض ٌ اتلٔددددات الالظمدددد٘ لتياغدددد  ايػدددداعسات ارتاضجٔدددد٘ مدددد      ب3

 لٔنًبيّلْٓات التينٔ٘ ٌ ا
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مً ٍصا اييطل ن ٓتْج  علٙ اذت ْم٘ الٔنئ٘ ً ل٘ لْظاضٗ التدطٍٔ ّالتعداٌّ  

 السّلٕ ّادتَات شات العالق٘ القٔاو لاتتٕ:

تطْٓط ىِاو إزاضٗ ايػداعسات ارتاضجٔد٘ ديغداؽ لتْجٔدُ ّتطدْٓط الٔدات        ب0

 اغتدساو ايػاعسات ارتاضجٔ٘ب

 نٔ٘ ٌ الٔنًبتععٓع التيػٔ  ل  لطامأ اياضت  ّيّلْٓات التي ب2

إعددساز خطدد٘ ّطئدد٘ ذتؿددس ايددْاضز ارتاضجٔدد٘ لتععٓددع جَددْز غددس ال جددْٗ      ب3

 التنْٓلٔ٘ للتينٔ٘ ٌ الٔنًب

إعددساز السضاغددات الالظمدد٘ لت سٓددس االلتٔاجددات التينْٓدد٘ علددٙ مػددتْٚ        ب4

القطاعددددات ّلالددددصات ٌ قطاعددددات البئدددد٘ الت تٔدددد٘ ّالتينٔدددد٘ البؿددددطٓ٘     

 أللعازبّحتْٓلَا إىل خط٘ عني ّلطامأ ستسزٗ ا

ٌ ٍصا الكسزن ٓتع  عيسٜص علٙ ادتاى  ارتلٔجٕ مي  الٔنً يفهدلٔ٘ لاليػدب٘   

لددد امأ ّمطغػدددات التنْٓدددي ٌ زّل اجمللدددؼ ّظٓدددازٗ مػدددتْٚ التنْٓدددي اإلمددداٜٕ    

للٔنً ّمت   الٔنً مً مل ٔد٘ ايػداعسات ارتلٔجٔد٘ ّ دا ٓهدنً مْاٜند٘ تلد         

    ٘ للدٔنً ّ دا ٓت د  مد  تْجَدات       ايػاعسات ّتْجََٔدا رتسمد٘ األّلْٓدات التينْٓد

 ارتطٍ ارتنػٔ٘ب
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 االتدجاِ ارتامؼ "البياٛ ايطغػٕ":

ٓعطٕ ٍصا االةاِ يٍنٔ٘ خاق٘ مً خالل إجطاٛات ّقدطاضات تتددص مدً ادتداىب      

 الٔنم ّارتلٔجٕ تتن ي ٌ:

تؿدد ٔي دتيدد٘ ّظاضٓدد٘ علٔددا مددً ادتاىدد  الددٔنم معئدد٘ لالعنددي ٌ دددي        ب0

ض إلَٔدددددا يعدددددالِ ) التيندددددْٖن االغدددددت ناضٖ  اجملددددداالت ّاالةاٍدددددات ايؿدددددا

ّالتجددداضٗن التؿدددطٓعاتن العنالددد٘ن ايػددداض الػٔاغدددٕ (ن ةٔدددىل مت دددي ٍدددصِ   

 اللجي٘ ايطجعٔ٘ ايطغػٔ٘ لعنلٔ٘ الت امي االقتكازٖب

 تؿ ٔي دتي٘ يخطٚ معئ٘ لادتاى  ال مب ب2

يخددددطٚ تؿددددطٓعٔ٘ ) لطياىٔدددد٘ ( مَنتَددددا العنددددي علددددٙ تعددددسٓي ّحتددددسٓىل      ب3

ىْىٔددد٘ لتتياغددد  مددد  التؿدددطٓعات ايعندددْل لَدددا ٌ زّل      التؿدددطٓعات القا

 اجمللؼب

مددً جَدد٘ يخددطٚن فدد ٌ ادتاىدد  ارتلٔجددٕ ٓقددْو دددصل  لتؿدد ٔي إطدداض مطغػددٕ        

ّدتددداٌ فئددد٘ مَنتَدددا التيػدددٔ  للتعامدددي مددد  متطلبدددات اىهدددناو الدددٔنً لدددسّل        

 اجمللؼب

اىطالقال مً التعاٌّ ايؿيو ل  دي مً الٔنً ّزّل زتلؼ التعداٌّ ارتلٔجدٕ   

تطه٘ لالةاٍات ايؿاض إلَٔا يعدالِن ىػدتعط  مدً خدالل اإللكدأٜات التالٔد٘       ّ

 لتيجه ما   إصتاظِ خالل ال يٗ ايانٔ٘:

تؿا البٔاىات اإللكأٜ٘ ارتاقد٘ ةكد٘ ددي زّلد٘ مدً إهدالٕ لجده التجداضٗ         

 (ب0البٔئ٘ لسّل اجمللؼ دنا ٌ ادتسّل ضقه )
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لتجاضٗ البٔئ٘ لسّل اجمللؼ لجه ا(:لك٘ دي زّل٘ مً 0جسّل ضقه)

 ّالٔنً)%(

 2115 2111 السّل٘

 36 32 الػعْزٓ٘

 28 27 اإلماضات

 06 06 عناٌ

 01 03 الب طًٓ

 6 7 ال ْٓت

 4 4 قطط

 33 20 الٔنً

 – 2111ايكدددسض: اليؿدددطٗ االقتكدددازٓ٘: التجددداضٗ البٔئددد٘ لدددسّل زتلدددؼ التعددداٌّ )  

 (ب 2115

سي تغددا مل ددُْ ٌ التجدداضٗ البٔئدد٘ لددسّل    (ن يىددُ   عتدد 0ْٓندد  ادتددسّل ضقدده )  

إىل  2111% ٌ 32اجمللؼ إال  لبعد السّل فقٍن مد الل ظازت لكد٘ الػدعْزٓ٘ مدً     

%ن ُّدي لاليػدب٘ لعنداٌ    28% إىل 27ن دصل  لاليػدب٘ لإلمداضات مدً    %2115 ٌ 36

% خدددالل ى دددؼ ال ددديٗن لٔيندددا اطت هدددت لكددد٘ الب دددطًٓ مدددً لجددده التجددداضٗ   06

% إىل 7%ن ّدصل  لاليػب٘ لل ْٓت اطت هت اذتك٘ مً 01 % إىل03البٔئ٘ مً 

% ) اليؿدددطٗ  4%ن ُّدددي ٍدددصا ايطؾدددط حلالتدددال خدددالل ى دددؼ ال ددديٗ لاليػدددب٘ لقطدددط          6

(ب لٔيندددا اختل دددت طبٔعددد٘ التبدددازل التجددداضٖ للدددٔنً مددد  زّل     2116االقتكدددازٓ٘ن 

ملٔداض ضٓدال عداو     256ب045اجمللؼ لٔىل اضت   لجه التبدازل التجداضٖ للدٔنً مدً      

%ب لٔينا 5ب26ن ّ عسل مْ متْغٍ غيْٖ قسضِ 2116ملٔاض ٌ  244ب551إىل  2111

ملٔددداض ضٓدددال إىل   580ب009يضت ددد  لجددده الدددْاضزات الػدددلعٔ٘ مدددً زّل اجمللدددؼ مدددً     

ملٔددداضن ددددصل  يضت ددد  لجددده الكدددازضات الٔنئددد٘ إىل زّل اجمللدددؼ مدددً   538ب406
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ّ عدسل مدْ متْغدٍ     ملٔداض خدالل ى دؼ ال ديٗن     716ب033ملٔاض ضٓال إىل  675ب25

علنالن ليٌ ائدعاٌ التجداضٖ للدٔنً لقد  عجدعال مد  زّل اجمللدؼ        % 0ب40غيْٖ قسضِ

( ّشل  غب  ظٓازٗ ّتيْع الْاضزات الػدلعٔ٘ مدً زّل    2116 – 2111خالل ال يٗ ) 

اجمللؼ ٌ مقالدي ندعف ّستسّزٓد٘ الكدازضات الٔنئد٘ إلَٔدا ّخباقد٘ األ داو         

ٔي العضاعٔدددد٘ ّاييتجددددات التعسٓئدددد٘ ّالطخدددداو    ّارتهددددطّات ّال ْادددددُ ّاااقدددد  

 ّادتطاىٔت ّاأللجاضب

الػدددعْزٓ٘ داىدددت الؿدددطٓ  التجددداضٖ   اإللكدددأٜ٘ إىل يٌ البٔاىدددات  ؿدددادندددا ت

ّالؿدطٓ  األّل   ن2115- 2110)  ال اىٕ للٔنً ٌ زتال الْاضزات خدالل األعدْاو  

٘    ن لٔددىل للغددت   2111عدداو  ب %8ب03 -% 8ب8 لكددتَا مددً إهددالٕ الددْاضزات الٔنئدد

ن ال ديٗ  ل ى دؼ ل ْٓدت الد  داىدت حتتدي ايطتبد٘ ال ال د٘ خدال       لاليػب٘ لدصل  

 يما عناٌ فقدس ق دعت   ب%00ب7 -% 7ب4تطاّلت ىػب٘ الْاضزات الٔنئ٘ ميَا  لٔىل 

٘ ن 2111إىل ايطتب٘ ال ال ٘ عؿطٗ عاو  0999ايطتب٘ التاغع٘ عؿطٗ عاو مً   حله ايطتبد

% مددً 26ب3 -% 9ب0لكددتَا ٔددىل للغددت  ن ل2112-2110اذتازٓدد٘ عؿددطٗ لمعددْاو   

 (ب 2116) االقتكازٓ٘ن  ٘بالْاضزات الٔنئ إهالٕ

يٍدده  ٓاللددّ يٌ دددي مددً زّلدد٘ اإلمدداضات ّالػددعْزٓ٘ ّال ْٓددت داىددت مددً لدد         

ً  ب علٙ عؿطًٓ زّل٘ قسضت إلَٔا اييتجات الٔنئ٘ تْاند  قٔند٘ ّىػدب٘     الدطته مد

ّىػدددب٘  مقاضىددد٘ لقٔنددد٘الكدددازضات الٔنئددد٘ إىل زّل زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ 

% مدددً قدددازضات الدددٔنً تدددا    91ّاضزاتَدددا إال يٌ ٍدددصِ الكدددازضات مت دددي يد دددط مدددً     

 بالي طٔ٘

٘     ٕيٌ الػْمل ارتلٔجٕ ٍْ الػْمل األّل ايػدتقبل   للكدازضات الٔنئد٘ تدا الي طٔد

 نىِدددطال للقدددطيت ادتغدددطاٌ ّالتْاقدددي ّالتقددداضيت االجتنددداعٕ لددد  الدددٔنً ّارتلدددٔأ   

مد    بددباٗ لعٓدازٗ الكدازضات الٔنئد٘ إىل ٍدصا الػدْمل      ٍياو فطقد٘   ّلالتالٕ ف ٌ

ال طم ايتال٘ للتبازل التجاضٖ ل  الٔنً ّزّل زتلؼ التعاٌّ لدسّل   يٌ نالعله
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 ٘ ين ددً يٌ ت ددٌْ يددد  ًددا   خددالل الػدديْات ايانددٔ٘ ددداٌ مددً ا   ارتلددٔأ العطلٔدد

الت دددسٓات ّايعْقدددات الددد  ّاجَدددت ّمدددا تدددعال تْاجدددُ اىػدددٔايت  لدددْال ُداىددت علٔددد 

 بادتاىب  ذتطد٘ التجاضٓ٘ ل ا

فٔندددا ٓتعلددد  لاالةاٍدددات السنْتطافٔددد٘ ّتطتٔددد  زّل اجمللدددؼ ّالدددٔنً لاليػدددب٘    

لسلٔي التينٔ٘ البؿطٓ٘ن ىاللّ يٌ ٍياو ت داّت ّتقداضيت ٌ لعدد ٍدصِ ايطؾدطاتن      

( لعدد ايطؾدطات ايطتبطد٘ لدالتغاات السنْتطافٔد٘       2لٔىل ْٓن  ادتسّل ضقه ) 

 ٌ زّل اجمللؼ ّالٔنًبّالتينٔ٘ البؿطٓ٘ 

(: االةاٍات السنْتطافٔ٘ ّزلٔي التينٔ٘ البؿطٓ٘ لسّل زتلؼ 2جسّل ضقه)

 التعاٌّ ّالٔنً

اليتٔ  ةػ  زلٔي  السّل٘

التينٔ٘ 

 2115البؿطٓ٘

زتنْع 

الػ اٌ ملٌْٔ 

2105 

معسل الينْ 

  2105الػ اىٕ%

متْغٍ ىكٔ  ال طز 

مً الياتأ االٕ 

 ($اإلهالٕ )

 844ب09 4ب1 - 0 41 قطط

 421ب22 7ب2 6ب5 40 اإلماضات

 479ب07 6ب0 9ب1 43 الب طًٓ

 147ب08 0ب1- 5ب4 44 ال ْٓت

 584ب03 9ب0 2ب3 70 عناٌ

 226ب03 0ب0- 8ب31 77 الػعْزٓ٘

 70 0ب3 5ب28 050 الٔنً

 ب2115ايكسض: لطىامأ األمه ايت سٗ اإلماٜٕن تقطٓط التينٔ٘ البؿطٓ٘ن 

يعالِن يٌ قطط ّاإلماضات ّالب طًٓ ّال ْٓت تعت  مً الدسّل   ىاللّ مً ادتسّل

شات التينٔدد٘ البؿددطٓ٘ العالٔدد٘ لػدد  تكددئف ال ىددامأ اإلمدداٜٕ لممدده ايت ددسٗن   

لٔينا عناٌ ّالػعْزٓ٘ مً السّل شات التينٔ٘ البؿدطٓ٘ ايتْغدط٘ن ٌ لد  الدٔنً     

اٌن ىاللدّ يٌ عدسز   مً السّل شات التينٔ٘ البؿطٓ٘ اييد ه٘ب لاليػب٘ عسز الػ 

ملٔددٌْ ٌ  46إىل  2116ملٔددٌْ ىػددن٘ ٌ   0ب35الػدد اٌ لددسّل اجمللددؼ غددٔعزاز مددً    
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ملٔددٌْ ىػددن٘ب يمددا لاليػددب٘    5ب74ّلاإلندداف٘ إىل الددٔنً غددات   العددسز إىل    2105

ليكددٔ  ال ددطز مددً اليدداتأ االددٕ اإلهددالٕ ) معددازل القددْٗ الؿددطأٜ٘ لالددسّالض (ن    

ن 841ب09ن حلدده قطددط 421ب22مػددتْٚ لدُ ٌ اإلمدداضات  ف ىدُ للدد  لػدد  اليتٔد  يعلددٙ   

 700ن ّيخدددداال الددددٔنً 226ب03ّالػددددعْزٓ٘  584ب03ن ّعندددداٌ 147ب08تلَٔددددا ال ْٓددددت 

 زّالضب

ارتالق٘ فٔنا ٓتعل  لايهام  التطبٔقٔ٘ لعنلٔ٘ اىهناو الٔنً لسّل اجمللدؼن  

  ت دً ٍيداو   ىطدس ليٌ ايػاضات ايؿداض إلَٔدا غدالقالن ال ن دً يٌ حتقد  يٍدسافَا       

ىْآددا قددازق٘ ٌ إجددطاٛ إقدداللات لقٔقٔدد٘ للبٔٝدد٘ االغددت ناضٓ٘ ٌ اجملدداالت الدد     

ٓقددف فَٔددا الددٔنً زٌّ ايػددتْٚ ٌ زّل ارتلددٔأن ّالعنددي علددٙ تطددْٓط مَدداضات قددْٗ   

العنددي عدد  مطادددع التددسضٓ  ايَددم ّايعاٍددس ال ئدد٘ ايتدككدد٘ مبٔيدد٘ يٌ تئٍددي  

الدعمًب ّتػدتَس  تلد  ايػداضات يّ االةاٍدات      العنال٘ الٔنئ٘ عتتاخم إىل عامي 

ايطجعٔددد٘ األغاغدددٔ٘ للْفددداٛ  تطلبدددات معدددآا االىهدددناو إىل عهدددْٓ٘ زتلدددؼ       

التعدداٌّ ارتلٔجددٕ ّ تطلبددات اإلقددالح ايطغػددٕ ٌ ايػددتقبي ّؾددطّطُ ّمقاضىدد٘   

ّندددد  زّل زتلددددؼ التعدددداٌّ ارتلٔجددددٕ مدددد  زّل االحتدددداز األّضّلددددٕ ) العهددددْٓ٘     

ْٚ القداضٖ ّالدسّلٕ (ن إىل جاىد  لاجد٘ الدٔنً إىل إقداللات       اي تْل٘ علٙ ايػدت 

 مطغػٔ٘ زاخلٔ٘ قْٓ٘ لتٙ تْاد  ؾطَّ العهْٓ٘ ٌ ٍصِ البلساٌب 

ٌ ىَآ٘ ٍدصا ايب دىلن ىتطدطمل إىل اتحلداض اييتبد٘ علدٙ عنلٔد٘ االىهدناو مدً لٔدىل           

ّاقدد  القددسضٗ االقتكددازٓ٘ لددسّل زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ ّايتن لدد٘ ٌ مْاضزٍددا      

 لطبٔعٔ٘ ّالبؿطٓ٘ ّالقسضٗ اإلىتاجٔ٘ ّالعلنٔ٘با

٘  22يد دط مددً  إىل علندال لديٌن لجدده الػدْمل االٔدد٘ ٌ الدٔنً ٓتػدد       ن ملٔدٌْ ىػددن

ّ مددا ٓقدداضيت يضلعدد٘ مالٓدد     ّتعٓددس طاقدد٘ العنددي إىل    تتنتدد  الددٔنً  عامددي ّعاملدد٘ن 

إىل يد دط مدً   متتدس  علٙ الب ط األوط الب ط العطلدٕ  لؿطٍٓ غاللٕ ّؾْاطٕٛ 

ده ظاخطٗ ل نٔات ٍاٜلد٘ ّمتيْعد٘ مدً ايدْاضز الػدن ٔ٘ ّال دطّات الب طٓد٘ن         2111
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ٕ  –دٔلْ مي مطل   111ب555مػال٘ الٔنً يد ط مً ؿ ي ّت  نلسٌّ الطل  ارتدال

تئدد٘ ل ددطّات ى طٔدد٘ دددباٗ ّشتددعٌّ دددبا مددً الغدداظ الطبٔعددٕ ّمعددازٌ        ٍّددٕ 

القتكددازٓ٘ لطفددس القددسضٗ امثٔيدد٘ دالددصٍ  ّاذتسٓددس لتؿدد ي لددصل  قاعددسٗ قْٓدد٘  

للدسّل األعهدداٛ  عٓدس مددً ايدْاضز الدد  غددتععظ مدً ائددعٗ اليػدبٔ٘ ييتجاتَددا علددٙ      

ايػتْٚ اإلقلٔنٕ ّالسّلٕب دي تل  اينٔعات اليػبٔ٘ ايتْفطٗ غدٔ ٌْ  دا األحلدط    

اإلظتدددالٕ علدددٙ حتػددد  مػدددتْٚ األزاٛ االقتكدددازٖ علدددٙ مػدددتْٚ زّل اجمللدددؼ       

ػدد  مػددتْٚ ايعٔؿدد٘ للنددْاطي  ٌ  ّالددٔنًن ّلالتددالٕن غددٔيع ؼ شلدد  علددٙ حت 

 ٍصِ السّلب

تطدس التقسٓطات ليٌ ٍصِ العٓازٗ غتععظ اييافػ٘ ٌ يغدْامل الدٔنً ّزّل اجمللدؼن    

% لددسّل اجمللددؼب 5% ّ 04ّالدد  غددتطزٖ إىل ظٓددازٗ معددسل اإلىتدداخم ٌ الددٔنً ليػددب٘   

( عددسز مددً ايددتغاات علددٙ ايػددتْٚ ال لددٕ لددسّل      3ّْٓندد  شلدد  ادتددسّل ضقدده )   

 اجمللؼ ّالٔنً إهااللب

ٔ  إىلٌ اىهناو الٔنً إ ٕ زّل زتلؼ التعداٌّ ارتل غدٔ ٌْ لدُ يحلدط اظتدالٕ علدٙ       جد

الػ اٌ ّتْغدٔ  لجده الػدْمل     مً خالل العٓازٗ ٌ عسزدي األططا  ٌ اييطق٘ 

% عدً مدا ٍدْ علٔدُ اتٌ     69%ن ّلجه الػ اٌ اليؿدط  اقتكدازٓا غدٔعٓس    56ليػب٘ 

    ٚ فدددد ٌ ايطؾددددطات األخددددطٚ ايطتبطدددد٘ لالقددددسضٗ       ٌ زّل اجمللددددؼب مددددً جَدددد٘ يخددددط

االقتكدددازٓ٘ غددديت   ٍدددٕ األخدددطٚ لدددسّل اجمللدددؼ م دددي: ظٓدددازٗ لجددده األضاندددٕ       

تْقد  لعدس   ٓب ّالعضاعٔ٘ ّايْاضز ايأٜ٘ ّظٓازٗ االلتٔاطٕ مدً الغداظ ّالدي ٍ ّتاٍدا    

لت سٓس اتحلاض اييتب٘ علٙ اىهناو الٔنً  اإللكأٜ٘العسٓس مً التجاضيت  إجطاٛ

ٌ زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ مً اليالٔ٘ ال نٔد٘ يٌ ٓدطزٖ شلد      كط داميدعي

ٌ  إىل ٌ الددٔنً  اإلىتدداخمظٓددازٗ  إىليغددْامل الددٔنً ّزّل اجمللددؼ    تععٓددع اييافػدد٘ 

 .زّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ%  ٌ 5ّ %  04ليػب٘ 
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 (2115(: القسضٗ االقتكازٓ٘ لسّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ ّالٔنً)3جسّل ضقه)

 معسل التغا %( اإلهالٕ  الٔنً زّل اجمللؼ ؾطاتايط

 56 0ب55  21  0ب35 عسز الػ اٌ)لايلٌْٔ(

 لجه الػ اٌ اليؿط  اقتكازٓا

 ) يلف ىػن٘(

4351 3106 7366 69 

 21 3228 555 2673 (2ايػال٘)يلف ده

 الياتأ االٕ اإلهالٕ

 ($) ملٔاض

705 05 731 2 

ىكٔ  ال طز مً الياتأ 

 ($)االٕ

 5ب3 21700 700 21111

 لجه االلتٔاطٕ الي طٕ

 ) ملٔاض لطمٔي(

 2 7ب494 4ب01 3ب484

 لجه االلتٔاطٕ مً الغاظ

 ) تطٓلٌْٔ قسو م ع (

 45 2ب61 8ب08 4ب40

 41 5846 0669 4077 األضانٕ العضاعٔ٘ ) يلف ٍ تاض(

 51 45ب263 21ب88 25ب075 /الػي٘(3لجه ايْاضز ايأٜ٘) ده

البي  السّلٕن قيسّمل اليقس السّلٕن اييِن٘ السّلٔ٘ للتعاٌّ ّاإلمداٛ   ايكازض:

 ب2115االقتكازٖ ّميِن٘ األقطاض العطلٔ٘ ايكسضٗ للي ٍ )يّال (ن 

علدٙ الددطته مدً دددي شلد  فدد ٌ ايطؾددطات ايتالد٘ للنددْاضز ايدتل د٘ تددا ايػددتغل٘      

ٍدصِ الدسّل إىل    للٔنً ّزّل زتلؼ التعاٌّ ارتلٔجٕ د ٔل٘ لاالضتقاٛ لاقتكاز

ايػدددتْٚ ايددديمْلن إشا مدددا قدددْضٌ شلددد  لت لٔدددي ّنددد  األمدددً الغدددصاٜٕ ٌ اييطقددد٘    

ّتطْٓط الكياعات  دتلف تكئ اتَا ّتيْٓ  مكازض السخي القْمٕن غديجس يٌ  

 ٍياو تقكا دبا مً دي السّل قٔس السضاغ٘ب 

ً اليالٔدد٘ لكد ٘ عامد٘ن اإلم اىٔدات ّايدْاضز دد اٗ ّمتعدسزٗ ّشات مٔدعٗ ىػدبٔ٘ مد         

االقتكددازٓ٘ إال ادتَددْز ايبصّلدد٘ ال تطتقددٕ إىل مػددتْٚ الت ددسٓات الدد  تْاجََددا      

زّل اييطقدد٘ن فاالقتكدداز الددٔنم ال ٓددعال مكددي ال نددنً اقتكددازٓات الددسّل األقددي  
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مْال ألٌ غٔاغات اإلقاللات االقتكازٓ٘ الؿامل٘ ال  تتبياٍدا ال ظالدت اىتقأٜد٘    

 ف  االغت ناضات ارتاضجٔ٘ ايباؾطٗبّلطٔٝ٘ جسال ال تػاعس علٙ تس

ال ؾدد ن يٌ ادتَددْز الدد  تبددصل ٌ الْقددت الددطاًٍ مددً قبددي الددٔنًن فٔنددا ٓتعلدد           

لاغددددت قاقات االىهددددناو إىل زّل اجمللددددؼن تبددددسّ جددددازٗ ّيد ددددط ّنددددْلال ل ددددي        

األططا ب علنالن ليٌ الِطّ  الد  متدط لَدا الدٔنً اقتكدازٓال ّغٔاغدٔال ّاجتناعٔدال        

 طزِ لً ٓػتطٔ  ةاّظ ٍصِ الِطّ  ّتئٍي ى ػَا يتطلبات تطدس يٌ الٔنً  

االىهددناوب إٌ البددسٛ خبطددْات تسضظتٔدد٘ ّفقدددال لالةاٍددات ارتنػدد٘ ايؿدداض إلَٔدددا        

غددالقال غٔػدداعس إىل لددس مددا علددٙ ةدداّظ ال دد ا مددً ايعْقددات الدد  تْاجددُ الددٔنً      

    ً إىل زّل  ّتعٔدد  مددً الْفدداٛ لتلدد  ايتطلبدداتب دنددا يؾددطىا غددالقالن يٌ ندده الددٔن

حلاضِ ااتنل٘ علٙ ددي  م تْلال لليقافن ىِطال ألٍنٔتُ ّااجمللؼ ٓبقٙ مْنْعال 

 األططا ب

 ب اليتاٜأ ّالتْقٔات:5

 خلكت السضاغ٘ إىل اليتاٜأ اتتٔ٘:

         ٘ٔمتدددط زّل ميطقددد٘ ارتلدددٔأ ّؾدددبُ ادتعٓدددطٗ العطلٔددد٘ لت دددسٓات غٔاغددد

 ّاقتكددددازٓ٘ ّاجتناعٔدددد٘ ّيمئدددد٘ لطجدددد٘ ةعددددي مددددً مْنددددْع الت امددددي   

 ّلْٓات ىؿاَ ٍصِ السّلبقتكازٖ عتتي ايطتب٘ األّىل ٌ ياال

      إٌ عنلٔ٘ الت امي االقتكازٖ متط لعسٗ مطالدي ّل دي مطللد٘ متطلباتَدا

ّمعآاٍدددا ارتاقددد٘ لَدددان فددد ٌ عنلٔددد٘ التدددسضخم مَنددد٘ جدددسال للْقدددْل إىل   

 مطلل٘ االىسماخم االقتكازٖب

 ْٚاإلقدددالح  إٌ مػدددتْٚ الت امدددي االقتكدددازٖ لددد  الدددسّل ٓت دددسز  ػدددت

االقتكازٖ ّالت ٔف الصٖ تقْو لُ السّل ايعئ٘ إىل جاىد  ت عٔدي الٔدات    

الت امددي ٌ الْاقدد  مددً ميِددْض م َددْو الػددْمل الددصٖ عتددسز مبددسي اييدداف      

 ّال ل ٘ للت امي االقتكازٖ القاٜه ل  السّلب
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          يٍدده حتددس مػددتقبلٕ يػدداٗ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ ٍددْ تي ٔددص اغددت قاقات

الػدددْمل ارتلٔجٔددد٘  القازمددد٘ ّخاقددد٘ قٔددداو    ْاتالت امدددي خدددالل الػدددي  

يخددداالن ّ 2101قٔددداو ّلدددسٗ ىقسٓددد٘ عددداو    ن ّمدددً حلددده  2117عددداو ايؿددديد٘ 

ال الدىل ٍدْ اغدت نال عنلٔد٘ تئٍدي الدٔنً لالىهدناو للنجلدؼ          ْندْع اي

 ب2105عاو 

      لعددس إىل ايػددتْٚ  ال ظالددت متطلبددات الت امددي لدد  زّل اجمللددؼ   تطتدد  

لبٔئدد٘ لددسّل اجمللددؼ نددعٔ ٘ جددسال ىتٔجدد٘      ٌ التجدداضٗ اايطلددْيتن لٔددىل إ 

لعددسو تيددْع قاعددستَا اإلىتاجٔدد٘ن ٍّددصا لددسّضِ ٓعٔدد  مددً عنلٔدد٘ الت امدديب       

 ٍّيا تيتٕ يٍنٔ٘ نطّضٗ تْغٔ  قاعسٗ الت تي االقتكازٖ  اب

        تتنت  الٔنً لقْاغه مؿديد٘ مد  زّل زتلدؼ التعداٌّ ارتلٔجدٕ ًدا

طت اإلضازٗ الػٔاغددٔ٘ ٓػددَي مددً عنلٔدد٘ اىهددنامَا لددسّل اجمللددؼ إشا تددْاف 

للددسّل ايعئدد٘ ّتعاّىددت علددٙ تددصلٔي الكددعْلات الدد  تْاجددُ الددٔنً مددً        

 الْفاٛ  تطلبات االىهناوب

 كازٓ٘ تسضو زّل اجمللؼ يٌ اىهناو الٔنً إلَٔا غٔ ق   ا م اغ  اقت

غدددياتٔجٔ٘ن ىأٍددد  عدددً ظٓدددازٗ قدددسضتَا   ّاجتناعٔددد٘ ّغٔاغدددٔ٘ ّيمئددد٘ ا 

قاعددددسٗ ايددددْاضز  ّتْغددددٔ  لجدددده الػدددد اٌ  ٗ ٓددددازاالقتكددددازٓ٘ ايتن لدددد٘ ٌ ظ 

الطبٔعٔد٘ ّاإلىتاجٔد٘ ّالعلنٔدد٘ن لاإلنداف٘ إىل العٓدازٗ الدد  غدتططي علددٙ      

 لسّل اييطق٘بلجه الػْمل 

 ٌاضتباَ السّل ارتلٔجٔ٘  يطق٘ ةاضٗ لطٗ ميدص ال ناىٔيدات ّلاحتداز    إ 

ٓعددم الددسخْل نددنً غددْمل ّالددسٗ ّم تْلدد٘    2113هطدددٕ ميددص العدداو  

الساخلٔدد٘ ّٓعددعظ مددً مقددسضتَا  اإلىتاجٔدد٘قددسضاتَا  ظٓددازٗ ًددا ٓعنددي علددٙ

لددؼ غددٔعني اجملعهددْٓ٘  إىل ٌ اىهددناو الددٔنً فدد نّلالتددالٕ بالتيافػددٔ٘
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ىالٔدد٘ ّغددٔن ي فطقدد٘ دددباٗ جَدد٘ علددٙ تْغددٔ  لجدده ٍددصا الػددْمل مددً  

 .مً جَ٘ يخطٚ ّقسضات ٍصا الػْمل إم اىٔاتللٔنً لالغت ازٗ مً 

 ّٜ٘ٔال ْٓددت ػددعْزٓ٘ ّال اإلمدداضاتمددً يٌ دددال  تطدددس ايطؾددطات اإللكددا

    ٌ تباز دا التجداضٖن    ّغلطي٘ عناٌ داىت مً يٍده عؿدطًٓ زّلد٘ للدٔنً 

 إلَٔددات ّجدداٛت اينل دد٘ ٌ ايطتبدد٘ األّىل مددً لدد  زّل اجمللددؼ الدد  قددس ض 

 .اإلماضاتالٔنً تلَٔا ال ْٓت حله 

     ًلت قٔ  ا س  االقتكازٖ مً عنلٔ٘ الت امي لد  زّل اجمللدؼ ّالدٔن

س مددددً العنددددي يّال علددددٙ إصتدددداظ ايطللدددد٘ األّىل ايتن لدددد٘ ٌ ىػدددد٘    ال لدددد

اةاٍات يّ مػداضات ٍّدٕ: الؿدطاد٘ التجاضٓد٘ ّاالغدت ناضٓ٘ ّاغدتقطايت       

العنال٘ الٔنئ٘ ٌ زّل اجمللؼ إىل جاى  متْٓي ايؿطّعات ّغس ال جْٗ 

 التنْٓلٔ٘ ٌ الٔنًن ّيخاال البياٛ ايطغػٕ ل  دي يططا  الت اميب

   إطدداضالعالقددات االقتكددازٓ٘ الٔنئدد٘ ارتلٔجٔدد٘ يٍنٔدد٘ خاقدد٘ ٌ  ت تػد 

ىدُ  إ لدؼن لدي ن دً القدْل    اجملال  تطلٍ الٔنً لسّل  العالقات ّالطّالٍ

ايقبلدد٘ غتكددب  للعْامددي ّااددسزات االقتكددازٓ٘ لدد       خددالل الػدديْات 

ت دددْمل العْامدددي ّاادددسزات    الدددٔنً ّزّل ارتلدددٔأ يٍنٔددد٘ دددد ٚ قدددس    

 :شل  لالعتباضات التالٔ٘الػٔاغٔ٘ ّاألمئ٘ ّ

 السّل ارتلٔجٔ٘ دتل٘ اقتكازٓ٘ مَن٘ علٙ مػدتْٚ العدا  ىِدطال    مت ي ب0

 اإلىتداخم العا  غْاٛ مً لٔىل االلتٔداطٕ يّ   ل ْىَا يد  قْٗ ى طٔ٘ ٌ

 ً ملٔدداض  3ب484 ٕالددي ٍ ةددْال يّ الكددازضاتن لٔددىل تقددسض التٔاطٔاتَددا مدد

ٕ    %46لطمٔين يٖ مدا ٓعدازل    مدً  % 24 ّٕتيدتأ لدْال   مدً االلتٔداطٕ العداي

ارتلٔجٔد٘ مدً    الدي ٍ ٌ العدا ن دندا تبلد  لكد٘ الدسّل       إىتاخم إهالٕ

اغدتنطاض تدسف     ن األمط الدصٖ ٓعدم  %41 لْالٕالكازضات الي طٔ٘ العائ٘ 
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 ٘  عاٜددسات الددي ٍ ّ بددال  دددباٗ علددٙ الددسّل ارتلٔجٔدد٘ ّل دديٗ طْٓلدد

 .ىػبٔا

 ايددْاضز البؿددطٓ٘ تعدداىٕ زّل زتلددؼ التعدداٌّ ارتلٔجددٕ مددً ىقددل لدداز ٌ ب2

٘ تعددس الدددسّل ارتلٔجٔدد٘ن لاغدددت ياٛ ال   لٔددىل  مدددً الددسّل الكدددغاٗ   ػددعْزٓ

ملٌْٔ ىػدن٘ن   0ب35 الٕغ اٌ السّل الػت ةْ قلٔل٘ الػ اٌن ّٓقسض عسز

األجيبٔدددد٘ لتغطٔدددد٘   العنالدددد٘قطايت َددددا اغددددت ٔاألمددددط الددددصٖ فددددط  عل 

ٌ الينددددْ التٔاجاتَددددان ٌ الْقددددت الددددصٖ ٓعدددداىٕ فٔددددُ الددددٔنً مددددً ظٓددددازٗ  

ملٔدٌْ ىػدن٘ن األمدط الدصٖ      21لدْالٕ  ػد اٌ  العدسز  ٓؿ ي لٔىل  ػ اىٕنال

    ٙ ايػداٍن٘ ٌ غدس ال جدْٗ ارتلٔجٔد٘ لد  قدسضاتَا        ٓعدم قدسضٗ الدٔنً علد

 .الهعٔ ٘ ايالٔ٘ الهدن٘ ّقسضاتَا البؿطٓ٘

تعددداىٕ زّل اجمللدددؼ مدددً مؿددد ل٘ التيدددْع اإلىتددداجٕن ّلالتدددالٕن تػدددتطٔ      ب3

االقتكدازٓ٘ ) الطبٔعٔد٘ ّالبؿدطٓ٘ (     الٔنً مً خال ا التيْع ٌ مْاضزٍدا 

مً غس ال جْٗ الغصأٜ٘ لسّل اجمللؼ ال  تعاىٕ ميَا إشا ما اغدتطاعت  

األخاٗ متْٓي ايؿطّعات العضاعٔ٘ ّالكدياعٔ٘ الد  تتدْفط مْازٍدا ارتداو      

 إىل جاى  ايؿطّعات الػٔالٔ٘ ّتاٍاب

 يما التْقٔات فٔن ً إظتاظٍا ٌ اتتٕ:

ٌ اأطدد٘  يطقدد٘ ارتلددٔأ ّؾددب٘ ادتعٓددطٗ العطلٔدد٘  يْاجَدد٘ الت ددسٓات  ب0

ٌ  إالللتغل  علَٔا  ال غبٔي اإلقلٔنُٔ٘ي عكط العْي٘ ّعا  الت تالت 

ٗ ّاع للنكددا الْالدددس ّايهددٕ    ّإزضاوُددي ضؤٓدد٘ ّالددسٗ     ٘  لدد ضاز ضتدددْ  قْٓدد

تععٓع الت امي االقتكازٖ ّالعني ايؿيو ٌ ؾتٙ اجملداالت ّ دا ٓػدَه    

 .طاض الػٔاغٕ ّاالقتكازٖ ّاالجتناعٕ ّاألمماالغتق ٌ تععٓع

تػدددطٓ  ّتددداٜط اليندددْ االقتكدددازٖ عدددً ططٓددد  اغدددت ناض عْامدددي اإلىتددداخم          ب2

ايدتل ددد٘ ٌ الدددٔنً ّمٔعاتَدددا اليػدددبٔ٘ االغدددتدساو األم دددي يدددا ٓعدددعظ مدددً  
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التقددداضيت االقتكدددازٖ مددد  زّل زتلدددؼ التعددداٌّ ّٓعدددْز لايكدددل ٘ ل دددي        

 األططا ب

جدازٗ ّلقٔقٔد٘ ّؾدامل٘ للْفداٛ  تطلبدات       علٙ الٔنً القٔاو ل قاللات ب3

 الت امي االقتكازٖب

علددددٙ زّل زتلددددؼ التعدددداٌّ مػدددداعسٗ الددددٔنً ٌ تئٍددددي اقتكددددازٍا إىل      ب4

 ايػتْٚ الصٖ ٓطٍلَا لالىهناو لسّل اجمللؼب

االغددت ازٗ ّاالغيؾدداز لالتجطلدد٘ األّضلٔدد٘ ٌ حتقٔدد  متطلبددات الت امددي   ب5

ته مدً االخدتال  ادتدٍْطٖ ٌ    االقتكازٖ ل  األططا  ايعئ٘ن علٙ الط

 د ا مً ادتْاى  االقتكازٓ٘ ّاالجتناعٔ٘ ّالػٔاغٔ٘ب
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 :المراجع 

(ب اغدددت قاقات الت امدددي   2116اليجددداضن يودددسن ّعبدددس الػدددالون جع دددط )      ب0

ارتلٔجٕ يٍه الت سٓات ّاالغتقطاض يلطظ اإلصتاظاتب ىسّٗ ق ٔ ٘ ع اُ 

 ب0997ٌن العسز ٌ القاٍطٗ مياقؿ٘ التجطل٘ ارتلٔجٔ٘ لعس ضل  قط

(ب ٍددي تدديج  العنلدد٘ ارتلٔجٔدد٘ ايْلددسٗب   2116الػددقان ستنددس إلددطأٍه )  ب2

 اقتكازٓات ال ْٓت ّزّل ارتلٔأ العطلٕب ايسّى٘ االل يّىٔ٘ب

(ب االقتكدداز الددٔنمب التقطٓددط االقتكددازٖ   2115اإلضٓدداىٕن ستنددْز علددٕ)   ب3

 ارتلٔجٕب مطدع ارتلٔأ للسضاغاتب

ٕ  ب4 (ب قددددازض عددددً مطدددددع   2116 -2115)  التقطٓددددط االقتكددددازٖ ارتلٔجدددد

زاض ارتلددٔأ للكدد اف٘ ّالطباعدد٘ ّاليؿددطن الؿدداضق٘ن    –ارتلددٔأ للسضاغددات  

 ب2115

(ب الػدددْمل ارتلٔجٔددد٘ ايؿددديد٘ ّفدددطم تععٓدددع      2116لػددد ن جاغددده )   ب5

التجددداضٗ البٔئددد٘ب قددد ٔ ٘ االقتكدددازٓ٘ االل يّىٔددد٘ن دتدددايت االقتكدددازن  

 ب5259العسز 

(ب الت امدددي االقتكدددازٖ العطلدددٕ  2111عطٓقددداتن لطلدددٕ ستندددس مْغدددٙ )   ب6

 ب21العسز/ –ّحتسٓات ُاٍطٗ العْي٘ب زتل٘ ةْي اقتكازٓ٘ عطلٔ٘ 

(ب مددطمتط العْيدد٘ االقتكددازٓ٘ن جامعدد٘    2111ادتنٔددين غددطمس دْددد  )   ب7

 / يتػطؼب األضزٌب01 -8العضقاٛ األٍلٔ٘ 

(ب ّضق٘ عني لعيْاٌ )الؿدطاد٘ التجاضٓد٘    2116ّظاضٗ التجاضٗ ّالكياع٘ )  ب8

ّزّضٍدددا ٌ زمدددأ الدددٔنً ٌ زتلدددؼ التعددداٌّ ارتلٔجدددٕ( ايقسمددد٘ ليدددسّٗ       

 خاضط٘ الططٓ  الىسماخم الٔنً ٌ زّل اجمللؼ اييعقسٗ  سٓي٘ عسٌب

 ن قيعاٛب20/5/2116غبتن   26اليؿطٗ االقتكازٓ٘ن ق ٔ ٘  ب9

-2114ادتَاظ ايطدعٖ لإللكاٛب دتايت اإللكاٛ الػيْٖ لمعددْاو )   ب01

 (ب2116 - 2115
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طددددعٖ الدددٔنمن اليؿدددطٗ السّضٓددد٘ للبيددد  ايطددددعٖ لمعدددْاو    البيددد  اي ب00

 (ب2114-2115)

األماىدددد٘ العامدددد٘ لددددسّل زتلددددؼ التعدددداٌّ ارتلٔجددددٕب قاعددددسٗ البٔاىددددات        ب02

اإللكأٜ٘ مً ايْق  االل يّىدٕ لمماىد٘ علدٙ اإلىيىدت (ن اإللكدأٜات      

 (ب 2115 – 2111اييؿْضٗ لمعْاو )

 ب2115عايٕب قيسّمل اليقس السّلٕب ىؿطٗ االقتكاز ال ب03

 (ب الينْ االقتكازٖ ٌ ادتنَْضٓ٘ الٔنئ٘ب 2115البي  السّلٕ )  ب04

 -2110ّظاضٗ التدطددٍٔ ّالتعدداٌّ الددسّلٕب ارتطدد٘ ارتنػددٔ٘ ال اىٔدد٘ )     ب05

 (ب 2115

(ب تقطٓددط التينٔدد٘ البؿددطٓ٘ ٌ    2115ال ىددامأ األمدده ايت ددسٗ اإلمدداٜٕ )    ب06

 العا ب

) يّال  (ب تقطٓدط األمد  العداو    ميِن٘ األقطاض العطلٔ٘ ايكسضٗ للبيّل  ب07

 ب2115الػيْٖب 

(ب زّض الغددددط  التجاضٓدددد٘ ٌ التينٔدددد٘   2110زتلددددؼ الغددددط  التجاضٓدددد٘ )   ب08

 االقتكازٓ٘ب جسٗب


