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فهـرس
امللذمح اًعٌاظٌح ًٌذلشًش.
اًلعم األوي:
ؤ ــ طظزؼ خىص خالطلدد َػدّ ّ 2018خ نكز ومد مل ًنكز.
ؤ 1 /ــ خَخىص خَؼهدقٌص /خملشيض وخَكشوع.
ؤ 2 /ــ ؼهددش مكظؾ خَلعدردض وؿذخوٍ خملٌضخنٌص خَخظدمٌص خَظٍ خغظمذهد َُػدّ .2019

ؤ 3 /ــ طنكٌز خَخىص خالظظؼٌلسًص َػدّ 2019
ؤ 4 /ــ طظزؼ خَخىص خالؿظٌلغٌص َػدّ .2019
ؤ 5 /ــ طظزؼ خىص خَػالندض خَخدسؿٌص َػدّ 2019
ؤ 6 /ـ طظزؼ خىص خَظنمٌذ خَمىيئ َػدّ .2019
ؤ 7 /ـ طظزؼ خىص خألظزىع خألديب َػدّ 2019
ؤ 8 /ـ طظزؼ خىص خملىنل خألديب َػدّ 2019
ؤ 8 /ـ طظزؼ خىص خآلدخذ خَػدملٌص َػدّ 2019
ؤ 9 /ـ طظزؼ خىص مـُص خَرتخغ خَػشيب َػدّ 2019
ؤ 10 /ـ طظزؼ خىص مـُص خَكًش خَعٌديس َػدّ 2019
ؤ 11 /ـ طظزؼ خىص بدخسش خَظىؿٌه خألديب َػدّ 2019

اًلعم اًشاين:
ذ ـ مرشوع خَخىص خَعنىًص َالطلدد َػدّ 2020
ذ 1 /ــ خَخىص خَؼهدقٌص َػدّ .2020
ذ 2 /ـ مـُص خملىنل خألديب َػدّ 2020
ذ 3 /ـ مـُص خَرتخغ خَػشيب َػدّ 2020
ذ 4 /ـ مـُص خَكًش خَعٌديس َػدّ 2020
ذ 5 /ـ مـُص خألظزىع خألديب َػدّ 2020
ذ 6 /ـ مـُص خآلدخذ خَػدملٌص َػدّ 2020
ذ 7 /ـ خَكشوع
ذ 8 /ـ خَـمػٌدض
ذ 9 /ــ خَخىص خالظظؼٌلسًص َػدّ 2020
ذ 8/ــ خَخىص خالؿظٌلغٌص َػدّ 2020
ذ 9 /ـــ خَػالندض خَخدسؿٌص َػدّ 2020
ذ 10 /ــ مرشوع خملىخصنص خَظهذًشًص َػدّ 2020
اًلعم اًشاًص:
ؾ ــ خَىلؼ خملديل وخإلدخسي َفنذوم طهدغذ خًَظدذ خَػشذ َػدّ ،2019
وخىص خَفنذوم َػدّ .2020
د ــ خَظىـٌدض
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ؤًذها اًضمٌالخ ؤًها اًضمالء
...ؤًها األدةاء واًوذاب
ًظضخمن خنػهدد مامتشند خَعنىي هزخ مؼ خالكظكدٍ رةغالن كُس مذًنص آمنص ،وخظظػددش
وشًو دمؽو كُس ،وطهذّ خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي ٍض سًل بدَس النظالع ؤغظى راس خإلسهدذ،
معظمٌجدًا ردَظفمٌم غىل طلشًش يدمِ خَرتخذ خَىونٍ ،وبغددش خملهـشًن بىل رٌىطهم ونشخهم.
ركمِ رىىالض خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي ،وكًمص خَهدثذ خَشثٌغ ةشاس األظذ ،وـرب خَؽػس
خَعىسي ًظالمم ،خٌَىّ خالنظفدس خَنهديئ غىل خإلسهدذ.
َهذ وخؿهع ظىسًص خَظٍ متٌ ّضض رظنىغهد وطػذدهد خَلمدسًني ،مرشوغدًا ًشخ ًا َظكًٌٌ
رنٌظهد خَـؿشخقٌص وخالؿظٌلغٌص غىل ؤظغ ودثكٌص وبػنٌص ومزهزٌص .رذؤ ردظم ؤوهدّ
"خَذميهشخوٌص" و"خَلشًص" .وكؽذض َه خملامتشخض خَؿشرٌص وخألمىخٍ خَػشرٌص وخالظظخزدسخض
خألمشًًٌص ،وخغظمذ َظنكٌزه خملشطضنص خإلسهدرٌىن خَزًن قظم خَنظدّ خَرتيك خَػمٌِ َهم كذوده
غىل وىَهد .وهدهى خٌَىّ ًظذخِ مزد ش رـٌؽه خَؿددس قػدنع ظىسًص وىخٍ طعؼ ظنىخض من
طذمري خَزنٌص خَظلظٌص خملربمف ،وملدوَص خَظمٌٌض ٍض كو خَلٌدش غىل ؤظدط مزهزٍ ،وخَظٍ
ؤقؽُهد وغٍ خَعىسًني.
طـعذ خىش خإلسهدذ غىل خَؼهدقص ٍض خَهـىّ غىل خَؼىخرع خَىونٌص خَعىسًص خَظٍ
ّ
ك ّذدض خَفذًو وخَػذو ،وغىل خَهٌم خَشوكٌص خَظٍ خغظمذض خَظعدمم وخَلىخس .ك ّىٍ
خإلسهدرٌىن خملذخسط بىل ظـىن ومشخيض َُمعُلني ،وؤَؿىخ مندهف خملىخد خَػُمٌص ،ومنػىخ خَنعدء
من خَظػٌُم ،ورسنىخ خآلػدس وردغىهد ؤو دمشوهد ونعكىهد ،وهذمىخ خألرضكص وخألرنٌص خَؼمٌنص
وخَظدسًخٌص ،وخشرىخ مذًنص طذمش خألػشًص ؤكذ ؤهم مػدمل خآلػدس ٍض خَػدمل ،قإقهذوخ خَرتخغ
خإلنعدين مدال ًعظػدك غنه .يٌل رسنىخ آػدسخ ًا لخمص من غني دوخس ومنىهص بدَس خَظٍ غدػىخ
قٌهد قعددخ ًا وطخشًزدًا .ونرشوخ مكدهٌم طندنن خَػهِ خَعٌُم .وخغظمذوخ بهدنص خًَشخمص خإلنعدنٌص،
قٌلسظىخ خَـُذ ٍض خَعدكدض خَػدمص ،وخَزرم ،ونىؼ خَشئوط وطػٌُههد غىل ؤظٌـص خملندصٍ،
وممـ خأليزدد ،وؤيِ خَهُىذ وخَظنًٌِ ردَـؼؽ ،ونىؼ خألوشخف ،وخملظدؿشش ردألغمدء خَزرشًص،
ورٌؼ خَعزدًد ،وخؾظفدذ خَهدرصخض.
خظظخذمع طٌُ خَىكؽٌص خإلسهدرٌص َظنكٌز خملخىي خَزي ولػظه خملنظمص خَفهٌىنٌص ظنص
( )1982وسغظه خَىالًدض خملظلذش وخَزالد خألوسورٌص ،وسيض غىل طذمري خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي،
وخَػشخنٍ ،يك ًهٌمن خًٌَدن خَفهٌىين غىل خملنىهص يُهد ،قدؿظمؼ غىل ظىسًص مشطضنص من
ؤيرث من ؤسرػص ومثدنني رُذخ ًا ،ردإللدقص بىل خَلفدس وخَػهىردض خالنظفددًص .وٍض رذخًص
خَلشذ يدنع ؿمٌؼ خَلذود خَعىسًص مكظىكص َؽزخر خآلقدم من خَهىػدن خإلسهدرٌص ،قظلمِ
خَعىسًىن خَزًن يدنىخ ًشقُىن نزِ خَلشذ ـ رؼٌلس بنظدؿهم خَؿزخيئ وخَفندغٍ ـ خَمٌو
وخَربد ونزخثل خإلسهدرٌني غىل رٌىض خَعًدن خآلمنني خَػضٍ ،وغىل خَىشندض وخَزنٌص خَظلظٌص.
ًَن خَعىسًني طؽزؼىخ ردألسك وخصدخد طػُههم ردَىون مػربًن غن مًدنظه ٍض خَىؿذخن
خَعىسي:
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"هٍ شرب من سشاها دونه حتٍ اًىسًذ" .قُم ًعظعُمىخ َىخنؼ خَلشذ خَؽنٌػص ،وطلع
خَهفل وخَهزخثل ؤندمىخ مػدسك خًَظس ،وغهذ خَنذوخض خَؼهدقٌص وخَُهدءخض خألدرٌص،
وخَلكالض خملىظٌهٌص ،وَىال خَفمىد خَعىسي خألظىىسي خَػعًشي وخَعٌديس وخَؽػزٍ ،وَىال
رىىالض خَـٌؾ خَزي خؿرتق خملػـضخض ملد خظظىدع خألـذندء خإلًشخنٌىن وخَشوط وكضذ هي
طهذًم خَذغم َعىسًص.
هًزخ ،دخقػع ظىسًص غن ؤمن خَػدمل وهٍ طف ّذ ؿٌىػ خَظالّ خإلسهدرٌص وخَىهدرٌص.
وخنـُع خالٍ خَلشذ غىل ظىسًص نىي غدملٌص ؿذًذش ،ورضؽ طنىع ٍض مكهىّ خَهىزٌص خَػدملٌص.
قػددض سوظٌد وسًؼص خالطلدد خَعىقٌظٍ بىل مًدنظهد خَذوٌَص ،وظهشض خَفني هلىج غدملٌص
خنظفددًص رخض وصن ظٌديس ،وبًشخن هلىج غُمٌص غعًشًص كمدسًص رخض وصن بنٌُمٍ .وطػضص
ملىس خملهدومص ٍض ظىسًص وَزندن وخَػشخم وبًشخن .رذغم من سوظٌد وؤـزلع هزه خَذوٍ
رخض مًدنص ظٌدظٌص وآقدم خنظفددًص وػهدقٌص ،نهق ًعظػٌذ خَهٌم خإلنعدنٌص وخألخالنٌص خَظٍ
كدوَع طذمريهد وكؽٌص خَؿشذ وخَفهٌىنٌص.
***
وغىل خَشؾم من ظهىه رػن خملؼهكني خَزًن ؤؾشخهم مدٍ خَخٌُف وخَزرتو دوالس ،ووغىد
خَؿشذ ،قؿىىخ مبهدالطهم ومهدرالطهم خَظُكضًىنٌص وكؽٌص خملعُلني وؿشخمئهم ٍض ظىسًص ،قهذ
كمى خطلدد خًَظدذ ماظعظه من وردء خَظىزٌؼ خَزي خؿظدق خَخٌُف وخمظذ بىل ؼٌلٍ بقشًهٌد
وظ ّخشض َنرشه مشخيض خملدٍ خَػشرٌص .ودخقؼ خًَظدذ ٍض ظىسًص غن خَؼىخرع خَىونٌص خَظٍ
طل ّشّ ؤي غالنص مؼ خًٌَدن خَفهٌىين ،مزد ش ؤومن خالٍ خَػالنص مؼ خملىزػني .يٌل ون ّذّ
خطلددند ؼهذخء من خًَظّدذ .وهى خٌَىّ ٍض مىخؿهص مهمص يربي ،هٍ طعـٌِ وندثؼ كٌدش
خَعىسًني خالٍ خَلشذ ،وخًَظدرص غن رىىالض خَـٌؾ خَػشيب خَعىسًص خَزي ؤنضٍ خألظىىسش
بىل ؤسك خَندط خَػددًني .وطؼزٌع خملزددت خَظٍ ولػهد رٌدن طإظٌغ خالطلدد وؤي ّذض دوس
خألدذ ٍض طندوٍ معدثِ خَلٌدش ودوس خًَظدذ يىٌُػص مذخقػص غن خَهمدًد خَىونٌص.
َهزخ ،ورػذ ؤن الكع طزدؼري خَنرص خَعىسي خَنهديئ ،وهى نرص ملػدين خملهدومص خَزدظُص
رودخ ًا غن خألسك وخَػشك وخَظدسًخ ،وخَهٌم خإلنعدنٌص ،قةنند ٍض خطلدد خًَظدذ نزعي رني
ؤًذًًم ،ونًشس خَذغىش ًَظدرص مد كذغ خالٍ ظنىخض خَلشذ ،يظدرص ظري خَؽهذخء وخَـشكى،
وظري خَزٌىض وخَهشي وخملذن ،وسـذ خَزىىالض خألظىىسًص خَظٍ د ّونهد ؤرندئند رذمهم خَىهىس.
ؤًذها اًضمٌالخ ؤًها اًضمالء
ؤًها األدةاء واًوذاب
َنًظس رًِ خَلٌلظص خَىونٌص مُلمص خَفمىد وخَنرصَ .نًظس غٌل يدن نزِ ؤًدّ
خالنظفدسخض خَظٍ نػٌؽهد خٌَىّ ،يك طًىن يظدردطند وػٌهص خَىون خَعىسي خَـذًذ خملػدٌض خَزي
ًػذ نرصه نرصخ ًا َُزرشًص ؿمػدء .وهضميص نًشخء مللىس خَذوٍ خإلمربًدٌَص خَؿدسنص ٍض خَهٌمنص
خالظظػٌلسًص خَزؿٌمص.
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ؤًذها اًضمٌالخ ؤًها اًضمالء
ؤًهد خًَظّدذ وخألدردء ًد ؤرندء ظىسًص ـ خَىون خَؿديل :بن خَػٌىن وخَػهىٍ طظـه بًٌَم
َريي ؤـلدرهد مدرخ يظزظم غن ظنىخض خَلشذ خَػـدف ،ويٌل نذمظهم ؼهذخءيم /ؼهذخءند.
ويٌل ًظلذغ خَـشكى غنهم .ويٌل يدنع غالنص خملهدطِ خَعىسي ـ خرن خألسك خَعىسًص
ردَشًل وخملذًنص،وردملًدن ،ردألسك ،ردملـظمؼ ،ويٌل دخقؼ خَـمٌؼ رودخ ًا غنهد ويٌل كدقظىخ
غٌُهد ،ومد هٍ خَهٌم خَظٍ طزنىهد ،وطعُلىخ رهد.
ؤًذها اًضمٌالخ ؤًها اًضمالء
بنند ومن خالٍ مامتشند خَعنىي هزخ ،نظىؿه بىل نٌددطند خَلًٌمص ةلٌادج اًلائذ اًشئٌغ
ةشاس األظذ رإظمى آًدض خَػشقدن وخَظهذًش .يٌل نظىؿه بىل ؿٌؽند خَزدظِ خملهذخّ ،رًِ مد
منٌُ من هظدف خَهُس طلٌص وبيزدسخ ًا ونذ صسغىخ ظىسًص خألر ٌّص رإغالّ خملـذ وخالنظفدس وخَكخدس
املظذ واًخٌىد ًشهذائنا اًربسج
اًشفاء اًػاطٍ ًظشحانا اًتىاظٍ
واًعالَ واملحتح ًشػتنا اًػشيب اًعىسًح األيب
واًعالَ غٌٌوم وسحمح هللا وةشهاده.
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خنظظمع خؿظٌلغدض خملًظس خَظنكٌزي خالٍ خَػدّ  ،2019ورُـ غذد خَـُعدض
 /46/ؿُعـص ،وغهذ مـُغ خالطلدد  /4/ؿُعدض.
ونذ غدَف خملًظس خَظنكٌزي ٍض ؿُعدطه خَهمدًد خإلدخسًص وخملدٌَص وخَؽاون خَخدـص
ردَضمالء خألغمدء رشوق خَظػدون وخملعاوٌَص ،وخطخزض خَهشخسخض ردإلؿٌلع.
وميًن طُخٌق ؤهم ؤغٌلٍ خملًظس خَظنكٌزي خالٍ غدّ  2019غىل خَنلى خآليت:

القسم األول
ؤ ـ دنفٌز خؿح غاَ « 2019ما نفز منها وما مل ًنفز».
ؤ 1 /ـ دذتؼ دنفٌز اًخؿح اًشلافٌح ًػاَ :2019
 1ــ طذوي نشاؾاخ اًفشوع:
اًفشع

اطذٌلع

ؤمعٌح

محارضج

نذوج

مهشطان
ومٌذلٌاخ

معاةلح

مػشع

دوشًم

1
8
3
1
14
1
70

دإةني

8
16
27
8
19
21
22
7
5
3
166

2

مشاسهح

8
دمشم
1
سًف دمشم 11
2
اًلنٌؿشج 3
3
24
دسغا
4
24
اًعىًذاء
5
24
حمظ
6
3
حٌلج
7
إدًث
8
34
حٌث
9
15
 10اًالركٌح
 11ؾشؾىط 5
23
 12اًحعوح
 13دًش اًضوس 24
5
 14اًشكح
203
املظمىع

13
14
3

7
15
6
4
63
17
24
4
25
20
8
7
15
3
218

18
3
2
3
2
5
9

1

ؤضتىحح

َ

3
2

1
2
3
2
2
12
1
2
2
1
3
32

1
2

1
1
1
1
1
1
2
9

3
4

4
6
8

8

1
35

2

6

1
2
1
1
2

1
0
3

1
0

10
15
13

0
15
0

16

10

3

91

31
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 2ـ نشاؾاخ مشهضًح:
ؤ ـ احذفاًٌح االدحاد ةاًزهشي اًخمعني ًذإظٌعه:
 1ـ ط َّمم خالكظكدٍ ردَػٌذ خَزهزٍ َظإظٌغ خالطلدد طلع ؼػدس «دوسيم ؤظديس ٍض مىخؿهص خَؿضو خَكًشي
ورندء ػهدقص غشرٌص مػدرصش» ونذ كرض خالكظكدٍ غذد من سئظدء خَشوخري خألدرٌص من:
(خألسدن ـ خَػشخم ـ َزندن ـ قُعىني ـ سوظٌد) وؤنٌمع خالكظكدٌَص رشغدًص يشميص من خَعٌذ سثٌغ
خَـمهىسًص خَػشرٌص خَعىسًص رظدسًخ  ،2019/12/15وطى ّؿع خالكظكدٌَص ردظظهزدٍ خَعٌذ خَشثٌغ خَىقىد
رظدسًخ .2019/12/18
ويدن رشندمف خالكظكدٌَص غىل خَنلى خآليت:
خٌَىّ خألوٍ :خألكذ  ،2019/12/15خَعدغص ٍ 11,30ض مًظزص خألظذ خَىونٌص رذمؽو
 oدنٌهص ـمع
 oخَنؽٌذ خَىونٍ
خَذيظىسش نـدق خَػىدس ندثس سثٌغ خَـمهىسًص
 oيُمص سخغٍ خَلكِ
ملىدض من معريش خالطلدد خالٍ خَعنىخض خَخمعني خملدلٌص
 oقٌُم نفري
َـِ دً .ل خَؽىرديش
 oيُمص سثٌغ خطلدد يظدذ آظٌد وبقشًهٌد وؤمشًًد خَالطٌنٌص
مشخد خَعىدخين /خألمني خَػدّ الطلدد يظدذ قُعىني (خألسك خمللظُص)
 oيُمص خَىقىد خملؽدسيص
سثٌغ خطلدد خًَظدذ خَػشذ
ؤ .مدٌَ ـهىس
 oيُمص خطلدد خًَظدذ خَػشذ ٍض ظىسًص
(خَذغىش غدمص َُلمىس)
 oككِ خظظهزدٍ ٍض قص خملًظزص
ككِ مىظٌهٍ ٍض دخس خألورشخ
 oخَعدغص  /19,00/معد ًاء
خالػنني  ،2019/12/16خَعدغص  12,00ظهشخ ًا
نذوج اًلذط /املوانح /اًذاسًخ /املعذلتٍ
مدٌَ ـهىس
 خقظظدق خَنذوش :سثٌغ خطلدد خًَظدذ خَػشذ
ّ دًش خَنذوش خَزدكؽ :د .كعن كمٌذ
 خملؽدسيىن ٍض خَنذوش
د .سؼدد ؤرى ؼدوس ـ د .خُل خملكظدق ـ د .خدَذ غزذ خملـٌذ ـ د .ملمذ رهـع نزٌيس ـ د .والٍ ؤرى غكٌكص ـ ؤ .خألسنم
خَضغزٍ.
خالػنني  ،2019/12/16خَعدغص  6,00معد ًاء
ؤمعٌح شػشًح
 إداسج األمعٌح :ؤ .محمذ حذًفٍ
 املشاسهىن يف األمعٌح:
 oؤ .ؼىنٍ رؿذخدي ـ ؤ .مشخد خَعىدخين ـ ؤ .ؤيشّ خَضغزٍ ـ ؤ .منري خُل ـ ؤ .ـدَم ظٌُلن ـ ملٌٍ خَذًن
ملمذ ـ ملمذ كمذخن.
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خَؼالػدء  ،2019/12/17خَعدغص خَىخكذش ظهشخ ًا:
مهشطان شػشي
 إداسج املهشطان :د .طاةش ظٌٌلن
 املشاسهىن يف األمعٌح:
د .ؿدرش ظٌُلن ـ د .ػدثش صًن خَذًن ـ ؤ .هٌالنص غىد هي ـ ؤ .ملمذ كذًكٍ ـ ؤً .لٌى ملٌٍ خَذًن ـ ؤ .رذًؼ
ـهىس ـ ؤ .ملمذ سؿس سؿس ـ ؤ .ؤمري ظٌلوي ـ ؤٌَ .نذخ برشخهٌم ـ ؤ .ملمذ برشخهٌم غٌدػ ـ ؤ .ؤكالّ ؾدنم.
خَؼالػدء  ،2019/12/17خَعدغص  11,00ظهشخ ًا:
نذوج (ظىسًح ..اًحشب واالنذطاس):
 بدخسش خَنذوش خألدًزص :د .كعن كمٌذ
 خملؽدسيىن ٍض خَنذوش
 oد .غًل دًدذ ـ د .ظٌُم رشيدض ـ د .غزذ هي خَؽدهش ـ ؤ .نزٌِ نىقِ.

ب ـ بندمص نذوش طًشميٌص َألدًس خملكًش خَشخكِ خًَزري ـذنٍ بظٌلغٌِ /سثٌغ خطلدد خًَظدذ
خَػشذ خَعدرو ،ورٌَ رظدسًخ .2019/9/3
ؾ ـ نذوش قًشًص ظٌدظٌص رػنىخن (خَهمم خالنظفددًص خَػشرٌص) ؤنٌمع رظدسًخ .2019/3/14
د ـ نذوش قًشًص ظٌدظٌص كىٍ خَهذط (خَىخنؼ وخَظلذًدض)
هـ ـ خملؽدسيص ٍض مػشك مًظزص خألظذ خَىونٌص رذمؽو.
و ـ طم بؿشخء معدرهص َُؽزدذ ٍض مـديل (خَؽػش وخَهفص) غىل معظىي يِ ملدقظص ،ويدن
خملممىن خَكًشي َهزه خملعدرهدض متـٌذ رىىالض خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي.
ص ـ خالنىالم ردملؽـشوع خَىونٍ َظىػٌو ؼهددخض ونفق وخنػٌص وػدثهٌص من ؤرىدٍ
خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي ٍض خَكشوع.
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 3ـ املخؿىؾاخ:
ؤ ـ املخؿىؾـاخ اًىاسدج إىل االدحاد:
رـُـ غذد خملخىىودض خَىخسدش الطلدد خًَظدذ خَػشذ  /104/مخىىه من 2019/1/1
وَؿدًص  ،2019/12/31مىصغص غىل خألؿندط خآلطٌص:
سواًـح

موشمىن

ملاالخ

معـشح

اًخؿح

15

20

12

12

5

اًىاسد

29

27

5

14

6
1

شػــش

دساظـاخ ؤؾفـاي

كطـح دشطمـح نلـذ نطىص املظمىع

20

10

15

5

17

6

104

املىافم

14

13

3

3

2

3

3

41

غذَ مىافلح

10

7

1

9

2

6

0

35

كشاءج

5

7

1

2

1

8

3

27

املنشىس ـ املذوس
كٌذ اًنرش

20

12

3

1

1

3

4

املظمىع

93

86

25

41

31

47

31

7

5

120

5

5

240

1

45

121

492

ب ـ املخؿىؾاخ اًىاسدج من وصاسج اإلغـالَ:
رُـ غذد خملخىىودض خَىخسدش من وصخسش خإلغالّ من  2019/1/1وكظى 2019/12/31
 /1247/مخىىهخ ًا.
مىافلح دذاوي
235

غذَ مىافلح غىل ؾتاغح مىافلح غىل اًؿتاغح
818
93

غـذَ مىافلـح دذاوي
0

املظمىع
1248

كشاءج
102

4ـ يف مظاي اًػػىًح:
غػى

غػى مشاسن

غػى رشف

13

9

12

مششح متذًذ فرتج إًغاء دششٌح إغادج ضفح اًػػىًح غذَ كتىي ةطفح غذَ املىافلح
غىل اًذضهٌح
مششح
دششٌح

15

6

1

0

32

21
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ؤ 2 /ـ اًىغؼ املايل ًالدحاد ًػاَ :2019
ؤ 1 /2 /ـ دلشًش مفذش اًحعاةاخ الدحاد اًوذاب اًػشب
غن اًذوسج املاًٌح املنذهٌح يف  2019/12/31ملاسنح مؼ غاَ 2018

اًعادج سئٌغ وؤغػاء مظٌغ االدحاد
وؤغػاء املؤمتش اًػاَ الدحاد اًوذاب اًػشب املحرتمىن:
طنكٌزخ ًا َُظًٌُل خَـدسي يل مبهدّ طذنٌو كعدردض خطلدد خًَظدذ خَػشذ غن غدّ 2019
قهذ نمع ردَػمِ خملىُىذ وقهدًا ملػدًري خَظذنٌو خملػمىٍ رهد ٍض خَـمهىسًص خَػشرٌص خَعىسًص
خظظنددخ ًا َُهدنىن سنم َ /33/ػدّ  2019وخنعـدمدًا مؼ مػدًري خمللدظزص خَذوٌَص.
ومل ؤؿذ ؤي مػىم ٍض ؤػندء خَػمِ رِ وؿذض خَظػدون خَـٌذ ًَِ مد ؤوُزه من وػدثو ؤو
مػُىمدض.
مؼ رضوسش خَظنىًه رإن خَظهدسًش خَذوسًص خَؼالػص خَظٍ طم طهذميُهد بىل سثدظص خالطلدد
خالٍ غدّ  2019ط ُػ ُّدذ ؿضءخ ًا ال ًظـضؤ من هزخ خَظهشًش.
ؤمد رخفىؿ ـنذوم طهدغذ خًَظدذ خَػشذ قهذ طم سقؼ خَظهشًش خَعنىي خَنهديئ بىل
مـُغ بدخسش خَفنذوم.

ؤ 2 /2 /ـ دفاضٌٍ اإلًػاحاخ املاًٌح ًٌػاَ :2019
ؤوالً ـ إًشاداخ غاَ  2019ملاسنح ةئًشاداخ غامٍ  2017و :2018
رُؿع بًشخدخض غدّ  .ٍ /326,198,032/ 2019ط مىصغص يدآليت:
اإلًشاداخ
غىخثذ خالظظؼٌلس
مىزىغدض خالطلدد
خؼرتخيدض خألغمدء
مىخسد مخظُكص
بؿٌليل خإلًشخدخض

2017
100,928,218
3,354,308
1,485,630
89,198,370
194,966,532

2018
155,071,628
3,663,062
1,937,980
66,394,211
227,072,881

2019
179,685,500
3,984,495
1,419,650
141,108,387
326,198,032

مالحظاخ

سانٌاً ـ نفلاخ غاَ  2019ملاسنح ةنفلاخ غامٍ  2017و:2018
 .ٍ /213,614,673/ط مىصغص يدآليت:
رُؿع نكهدض غدّ 2019
اًنفلاخ
خَشوخطس وخألؿىس ومظمٌلطهد
طًُكص مىزىغدض خالطلدد
خَنكهدض خإلدخسًص خَػدمص
نكهدض ؤنؽىص خالطلدد
نكهدض خَكشوع

2017
50,252,019
32,086,312
18,311,325
11,765,512
25,716,615

2018
64,271,308
38,786,475
19,565,004
17,098,901
32,297,332

2019
70,023,186
40,731,170
25,785,061
12,594,788
34,097,768

مالحظاخ
منهد  24مٌُىند ًا َفنذوم خَظهدغذ
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اًنفلاخ
نكهدض خظظؼٌلسًص
خَظضخمدض غشرٌص ودوٌَص
نكهدض ؤخشي
بؿٌليل خَنكهدض

2017
ـــ
1,034,840
7,942,086
147,108,709

2018
ــــ
ـــ
5,098,953
177,117,973

2019
24,001,260
ــــ
6,379,440
213,612,673

مالحظاخ

ساًشاً ــ نذٌظح اًذوسج املاًٌح املنذهٌح يف :2019/12/31
كههع هزه خَذوسش وقشخ ًا مدٌَدًا نذسه  .ٍ /136,686,619/ط ،وهزخ خَىقش هى خَكدسم رني
بًشخدخض خالطلدد ونكهدطه خالٍ غدّ .2019
ساةػاً ـ دحٌٌٍ مايل ًتػؼ ةنىد اإلًشاداخ واًنفلاخ:
 1ـ اًعٌىًح اًنلذًح:
رُـ سـٌذ خَلعدذ خَـدسي َالطلدد ٍض خملرصف خَظـدسي خَعىسي رذمؽو رظدسًخ
 .ٍ /145,292,139/ 2020/1/1ط ،ػم ندمع خالٍ ؼهش يدنىن خَؼدين َػدّ  2020يص
ظريًظِ رظعذًذ رذٍ بًـدس غدّ  2020خَزدَـ  /150/مٌُىن َريش ظىسًص.
َزٌَ قةن خَعٌىَص خَنهذًص ٍض رذخًص غدّ  2020طًكٍ َعذخد نكهدض خالطلدد َهزخ خَػدّ.
 2ـ اًىدائؼ:
ودخثؼ خالطلدد َذي خملرصف خَظـدسي خَعىسي طزُـ  /460/مٌُىن َريش ظىسًص ؤغىع ٍض
غدّ  2019قىخثذ طزُـ  /43,5/مٌُىن َريش ظىسًص.
 3ـ إًشاد مؿتىغاخ االدحاد ملاةٍ نفلادها:
رُـ بؿٌليل بًشخد خملىزىغدض غدّ  .ٍ /3,984,495/ 2019طٍ ،ض كني رُؿع طًُكص
خملىزىغدض  .ٍ /40,731,170/ط.
ونىسد خَـذوٍ خَظديل ملضًذ من خَظىلٌم:
2017
املؿتىغح
خًَظس
خألظزىع خألديب (ؤظزىغٌص)
خملىنل خألديب (ؼهشًص)
خآلدخذ خَػدملٌص (قفٌُص)
خَرتخغ خَػشيب (قفٌُص)
خَكًش خَعٌديس (قفٌُص)
نكهدض خَزٌؼ وخَظىصًؼ
طندصٍ خًَظس (خملخىىودض)
خإلؿٌليل

اًذوٌفح
3,599,076
12,037,625
8,806,544
1,623,376
1,663,562
1,898,042
1,889,640
568,447
32,086,312

املتٌػاخ
2,462,675
464,783
224,900
110,400
62,800
28,750
ـــ
ـــ
3,354,308

2018
اًذوٌفح
6,777,550
13,674,190
9,344,887
2,442,500
1,269,000
1,989,280
2,199,417
1,089,651
38,786,475

املتٌػاخ
2,313,712
648,490
330,020
181,020
115,800
80,020
ـــ
ـــ
3,669,062

2019
املتٌػاخ
3,417,375
334,320
95.900
72,800
61,300
2,800

اًذوٌفح
5,709,302
14,003,310
10,719,976
2,131,037
2,629,818
2,626,409
1,978,437
932,889
40,731,170

3,984,495
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ًالكظ ٍض خَـذوٍ خآليت:
ؤ ــ طشخؿؼ طًُكص خًَظس رني غدمٍ  2018و 2019رلىخيل مٌُىن َريش ظىسًصٍ ،ض كني صخدض
مزٌػدض خًَظس رلىخيل  1,1مٌُىن َريش ظىسًص.
ذ ـ صًددش طًُكص خألظزىع خألديب رني غدمٍ  2018وٍ ،2019ض كني طشخؿػع مزٌػدطهد بىل
خَنفل طهشًزدًا مد رني  .ٍ /648,490/ط غدّ  2018بىل  .ٍ /334,320/ط غدّ .2019
وهند ًـس خَزلؽ غن خألظزدذ ومػدَـظهد.
ؾ ـ خملىنل خألديب :صخدض طًُكظهد من  /9,3/مالًني َريش ظىسًص بىل  /10,7/مالًني َريش
ظىسًص ٍض كني طشخؿػع مزٌػدطهد من  .ٍ /330,020/ط بىل  .ٍ /95,900/ط ،وهزخ
طشخؿؼ يزري ًـس خَزلؽ غن ؤظزدره ومػدَـظه.
د ــ خآلدخذ خَػدملٌص :طشخؿػع طًُكظهد من  /2,4/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /2,1/مٌُىن
َريش ظىسًص غدّ  ،2019يٌل طشخؿػع مزٌػدطهد من  /181/ؤَل َريش ظىسًص غدّ  2018بىل
 /73/ؤَل َريش غدّ  ،2019وهزخ طشخؿؼ يزري ٍض خملزٌػدض.
هـ ـ خَرتخغ خَػشيب :صخدض طًُكظهد من  /1,3/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /2,6/مٌُىن
َريش ظىسًص غدّ  ،2019ؤي طمدغكع خَظًُكص ٍض كني طشخؿػع خملزٌػدض من /115,800/
ٍ .ط بىل  .ٍ /61,300/ط ،ؤي بن خملزٌػدض ؤًمدًا طشخؿػع طهشًزدًا بىل خَنفل.
و ـ خَكًش خَعٌديس :صخدض طًُكظهد من  /2/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /2,6/مٌُىن َريش
غدّ ٍ ،2019ض كني طشخؿػع مزٌػدطهد رؽًِ مشغس من  .ٍ /80,000/ط بىل
.ٍ /2800/ط قهي!!!
مؼ خَظنىًه ررضوسش خألخز رػني خالغظزدس كني خَنظش ٍض ؤظزدذ صًددش طًُكص وزدغص
خَذوسًدض بىل خَضًددش خًَزريش ٍض طًُكص خء خملىخد خألوٌَص َُىزدغص خالٍ خَنفل خَؼدين من
خَػدّ خملديض  ،2019وًَن من دون ؤن ًًىن خَعزس خَىكٌذ ٍض صًددش خَظًُكص.
وخملؽًُص خًَزريش ٍض نظشي طًمن ٍض طشخؿؼ خملزٌػدض ورضوسش دسخظص ؤظزدره ،وخَزلؽ غن
ظزِ مػدَـظه.
 4ـ اشرتاهاخ األغػاء:
طشخؿػع من  /1,9/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /1,4/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ .2019
 5ـ املىاسد املخذٌفح:
صخدض من  /66/مٌُىن َريش غدّ  2018بىل  /141/مٌُىن غدّ  ،2019وؤظزدذ هزه خَضًددش
نٌدّ خَؽالق رظعذًذ مزُـ  /37/مٌُىن َريش ٍض رذخًص خَػدّ و /37/مٌُىن ؤخشي ٍض خَػدّ
نَك ِْعه ،بلدقص بىل وسود بغدندض كًىمٌص َالطلدد رُؿع  /18/مٌُىن َريش ظىسًص.
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 6ـ ؤما ةخطىص اًنفلاخ:
قمن خَىخلم صًددش يظُص خَشوخطس وخألؿىس من  /64/مٌُىن غدّ  2018بىل  /70/مٌُىن غدّ
 ،2019غٌُلًا رإن مػىنص خالطلدد َفنذوم خَظهدغذ خَزدَؿص غدّ  /24/ 2019مٌُىن َريش ظىسًص
وسدض لمن رنذ يظُص خَشوخطس وخألؿىس ،ونذ ظزو يل ٍض طهشًش خَػدّ خملديض ؤن ؤ ض بىل
رضوسش طػذًِ رشندمف خمللدظزص يك نزػذ مػىنص خالطلدد َفنذوم خَظهدغذ غن يظُص خَشوخطس
وخألؿىس وبدسخؿهد ٍض رنذ معظهِ.
 7ـ اًنفلاخ اإلداسًح اًػامح:
صخدض من  /19,5/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /25,8/مٌُىن َريش غدّ . 2020
 8ـ نفلاخ ؤنشؿح االدحاد:
طشخؿػع من  /17/مٌُىن غدّ  2018بىل  /12,6/مٌُىن غدّ .2019
 9ـ نفلاخ اًفشوع:
صخدض من  /32/مٌُىن َريش ظىسًص غدّ  2018بىل  /34/مٌُىن َريش غدّ .2019
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املالحظاخ اًػامح
 1ــ معذىدع املؿتىغاخ يف غشؾىص:
نزِ غدّ  2011يدنع مىزىغدض خالطلدد خَظٍ طهذس نٌمظهد آنزخى رإيرث من  150مٌُىن
َريش ظىسًص ًظم طخضًنهد ٍض معظىدع ميًُه خالطلدد ٍض منىهص رٌع ظلم ردَؿىوص خَرشنٌص.
ونظٌـص طشدي وخنؼ رٌَ خملعظىدع ًَىنه نزىخ ًا َزندء يسء ؿذخ ًا ،كٌؽ يدنع خملٌده خَلُىش
ومٌده خملـدسًش طظرسذ من ظهل خملعظىدع ومن ؤيرث من مًدن َظعزس طُل خملىزىغدض.
وٍض غدّ  2011طم خء خملعظىدع خَلديل خًَدثن ٍض نزى رندء ظًنٍ ؤًمدًا رنٍ كذًؼدًا
وؾري معًىن رػذ ،وًَن ٍض خَؿىوص خَؿشرٌص رػشوىص ،ويدن من لمن ؤغمدء َـنص خظظالّ
خملعظىدع مهنذط مذين مًُل ردَظلهو من ظالمص خملزنى من خَنىخكٍ خَكنٌص طـنزدًا َُىخنؼ
خَعٌِّح ظدرهدًا ٍض معظىدع رٌع ظلم.
وخملعدكص خملؽرتخش هٍ  2ّ1000منهد معظىدع مبعدكص  2ّ700وغذش ؾشف مبعدكص
 2ّ300ورظًُكص خء نذسهد  .ٍ /14,111,000/ط ،ومتًض خألًدّ ومن ػم خَعنىخض َنًظؽل
ؤن وخنؼ معظىدع غشوىص ٌَغ ؤقمِ رًؼري من وخنؼ معظىدع رٌع ظلم.
قدملؽًُص خألظدظٌص هند ؤن خملعظىدع هى نزى َزندء ظًنٍ طم رند ُئه غىل ؤسك صسخغٌص،
وردَظديل قةن خَشوىرص خَػدٌَص قٌه طـػُه ال ًفُم ردَظإيٌذ ؤن ًًىن مًدندًا َظخضًن خًَظس
وخملىزىغدض ملذش وىًُصًَ ،ىن خَشوىرص طادي كظٌلًا مبشوس خَضمن بىل طُل خملىزىغدض .هزخ
ردإللدقص بىل طرسذ مٌده خألمىدس غرب ؿذسخنه ومن ػم بىل ؤسك خملعظىدع.
ونذ ظزو يل ٍض غدّ  2016ــ ورظًٌُل من سثٌغ خالطلدد ــ ؤن صسض خملعظىدع وسقػع
بىل خَعٌذ سثٌغ خالطلدد مزيشش ؤوللع قٌهد ؤن هزخ خملعظىدع ال ًفُم َظخضًن خملىزىغدض،
وخنرتكع رإن ًظم بنكدٍ خملعظىدع وخَظخُق من خملىزىغدض خملىؿىدش قٌه رٌػدًا ؤو طربغدًا
َُهٌجدض خَلًىمٌص من مذخسط وؿدمػدض ،ومن ػم رٌؼ خملعظىدع ومُلهدطه وخاليظكدء ردظظخذخّ
نزى رندء خالطلدد يمعظىدع َألسؼٌل وخملىزىغدض خَهدمص؛ ألنه ــ وٍض سؤًٍ خَؽخيص ــ ال
ًلظدؾ خالطلدد بىل معظىدع يزري َظخضًن خًَظس وخملىزىغدض ًَىن خًَظس وخَذوسًدض خملخظُكص
ًظم وزدغظهد َُهشخءش وخالوالع وٌَغ َُظخضًن ػم خإلطالف.
وٍض خَـشد خَكػًل خَىكٌذ خَزي طم ٍض نهدًص غدّ  2017رػذ بَلدق ؼذًذ رُؿع نٌمص
خملىزىغدض قٌه  120مٌُىن َريش ظىسًصٍ ،ض كني ؤن خَهٌمص خَذقرتًص ٍض كعدردض خالطلدد
يدنع  /196/مٌُىن َريش ،ؤي بن مىزىغدض رهٌمص  /76/مٌُىن َريش ُغذّضْ طدَكص ،و ُغ َّمذض
خعدثش ،وطم بؿشخء خَهٌذ خمللدظزٍ خَالصّ ٍض كٌنه .غٌُلًا رإن نٌمص خملىزىغدض خَظدَكص هٍ
نٌمص يزريش ؿذخ ًا ونعم يزري منهد ه و من مىزىغدض معظىدع رٌع ظلم ،وَألظل كني نهُع
مىزىغدض معظىدع رٌع ظلم بىل معظىدع غشوىص مل ًظم بؿشخء ؤي ؿشد قػًل وقو ؤـىٍ
ؿشد خملىزىغدض خَظٍ ؤدخُع بىل خملعظىدع خَـذًذ ،وَألظل خَؽذًذ ؤًمدًا مل ًظم بؿشخء ؿشد
قػًل كهٌهٍ ملعظىدع غشوىص بال رػذ ظزؼ ظنىخض ،وٍض يدقص خَظهدسًش خَظٍ سق ْػظُهد َشئظدء
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خالطلدد ينع ؤؼري بىل رضوسش خَهٌدّ رـشد قػًل َُمعظىدع ،ونذ طم طؽًٌِ َـدن غذش َزٌَ،
وًَن رهٌع خ ًا
َـدن غىل خَىسم قهي.
وخآلن ورظدسًخ  2019/12/31ؤظهشض خَلعدردض خملدٌَص ؤن مىزىغدض معظىدع غشوىص هٍ
رهٌمص  /119/مٌُىن َريش ظىسًصًَ ،ننٍ غىل ًهني رإن خَهٌمص خَكػٌُص َهزه خملىزىغدض ال
ميًن ؤن طظـدوص نفل خَهٌمص خَذقرتًص خملزيىسش.
وهزخ نظٌـص مد ؼدهذطه ٍض آخش صًدسش يل َُمعظىدع رظدسًخ  ،2019/11/19كٌؽ الكظع
ؤن ولؼ خملعظىدع يسء نظٌـص طرسذ مٌده خألمىدس بىل ؤسلٌص خملعظىدع (ويدن قفِ خَؽظدء
ٍض رذخًظه) ،مٌل ؤدي بىل صًددش خَشوىرص ٍض خملعظىدع ،ورذؤ خَظُل وخللدًا غىل ؤؾُكص خًَظس
سؾم وؿىد مػظمهد لمن ظظدنذخض كذًذًص.
املىغىع ؤًها اًعادج خؿري وهاَ وةحاطح إىل كشاس حاظم ًنهٍ مشوٌح هزا املعذىدع
مذسن متاماً املطري األظىد اًزي ًنذظش املؿتىغاخ املىطىدج فٌه.
ًوىين اً
غٌُلًا ؤين غُمع منز ؤًدّ وٍض ؤػندء بغذخد هزخ خَظهشًش ونلن ٍض ؼهش ؼزده /2020/
من ؤمني معظىدع غشوىص خَعٌذ ؿٌلٍ خَعزعزٍ ؤن ولؼ خملعظىدع كدٌَدًا ٍض كدَص ـػزص
َُؿدًص نظٌـص طرسذ مٌده خألمىدس خَظٍ هىُع ماخشخ ًا.
َهزخ قةن خَهشخس خَعٌُم خآلن هى خَظخُق من هزخ خملعظىدع ومُلهدطه غن وشًو رٌػه،
كٌؽ ؤغىد قإيشس ؤن ال كدؿص َالطلدد ملعظىدع يزري يٌل ؤظُكع ٍض خملهذمص.

 2ــ مؿتػح اًشًضو:
نظشخ ًا ًَىن خطلدد خًَظدذ خَػشذ ًُػنى رؽاون خألدذ وخَؼهدقص ونرشهٌل غرب ؤنؽىص
مظػذدش ؤهمهد وزدغص خَذوسًدض خألظزىغٌص وخَؽهشًص وخَكفٌُص ،بلدقص بىل وزدغص خًَظس،
قةن غمٌُص خَىزدغص طػذ مهمص ؤظدظٌص من مهدّ خالطلدد.
ورػذ ظنىخض وىًُص من خالغظٌلد غىل (خَؿري) ٍض طنكٌز هزخ خَنؽده ،قهذ َؿُس رٌَ
يؼريخ ًا من خملؽًالض َالطلدد.
وٍض خىىش ؼـدغص وؿشًجص قٌهد مفُلص خالطلدد ورضوسش خظظهالٌَظه ندّ خالطلدد ٍض ؼهش
ؤًدس  2019ررشخء آَص خَىزدغص خَشًضو ومُلهدطهد مبزُـ بؿٌليل نذسه  /21/مٌُىن َريش ظىسًص.
وطم خء خآلَص رػذ دسخظص قنٌص نذمهد خَخزري خَكنٍ ٍض خَىزدغص خَعٌذ مػظض خَـػكشي.
وطمض مؽدسيص ؤيرث من ؿهص ملندنؽص خَذسخظص خملهذمص خَظٍ ؤظهشض ؤن طًُكص وزدغص
خَذوسًدض وخًَظس هٍ ؤنِ مٌل ًذقػه خالطلدد َُىزدغص خَخدسؿٌص ،ػم بن وزدغص دوسًدض
خالطلدد ويظزه ال طعظنكز ظىي ودنص نٌُُص من خَىدنص خإلنظدؿٌص خملظدكص آلَص خَشًضو ،وردَظديل
ميًن خالظظكددش منهد َُىزدغص خَظـدسًص (َُؿري) ،ورزٌَ ًظم طإمني مىسد بلدٍض َالطلدد.
ونذ نذمع بدخسش خالطلدد يِ معدغذش مىُىرص َُعٌذ خَـػكشي رؿٌص بنـدق مهمظه ،كٌؽ
طم طًٌُل خَعٌذش قٌُ كرصًص /غمى خملًظس خَظنكٌزي وخَعٌذ منري خَشقدغٍ /خملعاوٍ
خإلدخسي إلصخَص ؤي مػىندض ؤو ـػىرص بدخسًص طػرتك نـدق خملرشوع ،يٌل ظدغذهم ٍض خألمىس
خملدٌَص مذنو كعدردض خالطلدد.
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وَألظل ــ ورػذ خَظػدنذ مؼ خَعٌذ خَـػكشي ورذء خَظؽؿٌِ خَكػًل َُىدرػص خَـذًذش ــ
ؿدءض خَنظدثف ،وخدـص مد ًظػُو ردَظًُكص ٌَعع ردَؽًِ خَزي ـىسهد خَعٌذ خَـػكشي ،بلدقص
بىل ظُزٌدض بدخسش خَػمِ ٍض خملىزػص.
مؼ خَظنىًه رإن خملػُىمدض خَظٍ وسدض بىل خالطلدد غن خَعٌذ خَـػكشي يدنع ؿمٌػهد
بًـدرٌص ،يٌل ؤن يِ من ًػمِ ٍض مـدٍ خَىزدغص ًهىٍ :بن آَص خَشًضو رخض سًػٌص غدٌَص برخ
ؤكعن طؽؿٌُهد.
َهذ ؤظهشض خَلعدردض خَخظدمٌص ٍض  2019/12/31ؤن خَظًُكص خَكػٌُص ملد طمض وزدغظه غىل
آَص خَشًضو ٌَغ ؤنِ مٌل يدن ًذقػه خالطلدد َُىزدغص خَخدسؿٌص ،ردملهدرِ ًـس ؤن نهش رإن
خالسطكدع خًَزري ٍض ؤظػدس خملىخد خألوٌَص يدَىسم وخَلرب وخَُىخصّ خألخشي خالٍ خَنفل خَؼدين
من خَػدّ  2019بردن رذء طؽؿٌِ آَص خَشًضو َه ؤػش يزري ٍض خسطكدع خَظًُكص ،وؤن خَىزدغص
خَخدسؿٌص مد يدنع َظهزِ رزهدء نٌمص غهىد خَىزدغص غىل كدَهد.
ًَننٍ ؤسي ــ ومن خالٍ مظدرػظٍ خملعظمشش َُمىلىع ــ ؤن طؽؿٌِ خملىزػص مل ًًن
ردَفىسش خَظٍ ؤغىٌع َالطلدد ٍض ؤػندء دسخظص مىلىع خء خآلَص.

 3ـ إغادج اًنظش يف حذمٌح اًػلىد املربمح مؼ (اًغري):
بصخء خَرتخؿؼ خَلدد ٍض نٌمص خَُريش خَعىسًص ،ؤسي من خَرضوسي نٌدّ بدخسش خالطلدد
رةغددش خَنظش ٍض نٌمص خَػهىد خملربمص مؼ (خَؿري) ،وخدـص غهذ بًـدس خملزنى َرشيص ظريًظِ،
ويزٌَ غهىد َىكدض خَذغدًص غىل ظىم خَزندء وغىل ؿذخسه ،ويزٌَ غهذ خَؽالق.
بننٍ ؤغظهذ ؤن ظدهشش خَهىش خَهدهشش خَظٍ ؤؿدص رهد خَهدنىن طػذًِ نٌمص خَػهىد خملربمص
ميًن خالظظكددش منهد ردغظزدس ؤن خَرتخؿؼ خَلدد ٍض نٌمص خَُريش ُيغ ُّدذ نىش ندهشش ،وردَظديل
بغددش خَنظش ٍض نٌمص خَػهىد رضًددش نٌمظهد ورٌَ َظخكٌل خَخعدسش خَظٍ ؤـدرع خالطلدد من
ؿشخء خَرتخؿؼ خَلدد ٍض خَهٌمص خَلهٌهٌص َُػهىد خملنكزش ،وخَػهذ خَشثٌيس خملػنٍ هند رؽًِ
خدؿ غهذ ظريًظِ ،هزخ خَػهذ خَزي رذؤ ٍض  2016/1/1وهى ًعظمش كظى طدسًخ
 ،2020/12/31ونذ ندمع خَرشيص ٍض رذخًص خَػدّ خَلديل  2020رظعذًذ بًـدس خَػدّ خَلديل،
ونذسه  /150/مٌُىن َريش ظىسًص.
بننٍ ؤسي قظم كىخس مؼ بدخسش خَرشيص خملزيىسش ًىص بغذخد مىدَػص ندنىنٌص رىخظىص
خزري ندنىين َه خربش ٍض مؼِ هزه خملىلىغدض وؤغنٍ رهد خَهىش خَهدهشش.
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وكززخ َى ًظم وُس طػذًِ نٌمص غهذ خإلًـدس خملذقىع غن غدمٍ  2019و.2020
مؼ خَظزيري رإن سقؼ نٌمص غهذ خإلًـدس مؼ ظريًظِ هى ؤمش كٌىي وهدّ ردَنعزص َالطلدد
ًَىن نٌمص خَػهذ ًُؼ ُّدد خملىسد خَشثٌغ َالطلدد َظؿىٌص نكهدطه خَـدسًص وطعذًذ سوخطس خملظهدغذين
وخَىسػصٍ ،ض كني ؤن طػذًِ نٌمص خَػهذ وصًددطه ال ًؽًِ ِغ ْثسدًا ًزيش غىل خَرشيص خَظٍ طظػذي
ؤسردكهد خَؽهشًص ــ وٌَعع خَعنىًص ــ مٌُدسخض خَُريخض خَعىسًص.

اًعٌذاخ واًعادج سئٌغ وؤغػاء مظٌغ االدحاد وؤغػاء املؤمتش اًػاَ املحرتمىن:
غىل لىء خملعظنذخض وخَهٌىد خمللدظزٌص وخَىػدثو خَظٍ خوُػع غٌُهد خالٍ غدّ 2019
ونظٌـص ؤغٌلٍ خَظذنٌو خَظٍ نمع رهد قةن خملزدَـ خَظدهشش ٍض خملٌضخنٌص خَخظدمٌص الطلدد خًَظدذ
طػرب غن خملشيض خملديل خَلهٌهٍ َالطلدد يٌل هى رظدسًخ .2019/12/31
خَػشذ ّ
ونذ ؤسقهع مؼ هزخ خَظهشًش ؼهددش خمللدظس خَهدنىين غن مٌضخنٌص غدّ .2019
ودفػٌىا ةلتىي فائم االحرتاَ
دمشم يف 2020/2/18

مذكم حعاةاخ ادحاد اًوذاب اًػشب
املحاظث اًلانىين نضاس ظوش
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ؤ 3 /2 /ـ ؼهددش مكظؾ خَلعدردض وخَـذخوٍ خملكفُص َإلنكدم وخإلًشخدخض
خملػظمذش َذي مكظؾ خَلعدردض مىنىقص رظدسًخ .2019/12/31
ؤوالًا ـ ؼهددش مكظؾ خَلعدردض:

اًعادج سئٌغ وؤغػاء مظٌغ االدحاد
وؤغػاء املؤمتش اًػاَ الدحاد اًوذاب اًػشب املحرتمىن:

دحٌح ؾٌتح وةػذ:
نمع رظذنٌو خملٌضخنٌص خَخظدمٌص الطلدد خًَظدذ خَػشذ غن غدّ  2019مؼ مشقهدطهد من
خَظهدسًش خملدٌَص.
معؤوًٌح اإلداسج غن اًتٌاناخ املاًٌح:
بن بدخسش خالطلدد معاوَص غن بغذخد هزه خَزٌدندض وغشلهد رفىسش غددَص وقهدًا َُمػدًري
خملىزهص ٍض خَـمهىسًص خَػشرٌص خَعىسًص.
معؤوًٌح مذكم اًحعاةاخ:
بن معاوٌَظند هٍ ٍض برذخء خَشؤي كىٍ هزه خَزٌدندض خملدٌَص خظظنددخ ًا ألغٌلٍ خَظذنٌو
خَظٍ نمع رهد.

اًشؤي:
بن مممىن خملٌضخنٌص خَخظدمٌص الطلدد خًَظدذ خَػشذ غن خَكرتش من  2019/1/1وَؿدًص
طػرب غن غذخَص خَىلؼ خملديل َالطلدد يٌل هى ٍض  ،2019/12/31ونىيص
ّ ّ2019/12/31
ردملفددنص غٌُهد.
مذكم حعاةاخ ادحاد اًوذاب اًػشب
املحاظث اًلانىين نضاس ظوش

18

سانٌاً ـ ؿذخوٍ مكفُص َُمٌضخنٌص خَخظدمٌص َػدّ  2019وخملػظمذش َذي مكظؾ خَلعدردض:
حعاب املٌضانٌح اًخذامٌح غن اًذوسج املاًٌح 2019
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2019/12/31
إطٌليل
298,022,246.00

املتاًغ
طضيئ 1
63,525,094.00
136,472,110.00
71,647,303.00
19,508,676.00
6,607,738.00
250,875.00
10,450.00

21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
181,843,947.00

املىطىداخ  /األضىي
طضيئ 2
املىطىداخ اًشاةذح
ؤسخيض
مزدين وبنؽدءخض
طـهٌضخض ومػذخض
وظدثي نهِ
مكشوؼدض وؤػدغ
مشيض خَظلىًِ
طإمٌندض مـمذش
مرشوغاخ كٌذ اًذنفٌز
دسخظدض مزنى كُس
دسخظدض مزنى خَهنٌىشش
دسخظدض قنذم خَالرنٌص
ؤسك قشع خَعىًذخء
طفىًنص ؤسك خَالرنٌص
املىطىداخ املذذاوًح

إطٌليل
263,572,178.00
9,262,537.00

املتاًغ
طضيئ 1

املؿاًٌث  /اًخطىَ
طضيئ 2

5,236,139.00
313,125.00
1,114,193.00
2,599,080.00
1,552,846.00
324,662.00
721,572.00
136,089,915.00
73,791,124.00
44,327,704.00
4,515,184.00
13,205,028.00
250,875.00

احذٌاؾٍ املخضون (اًظاهضج )
اًذائنىن
معظلهدض دخثنص
رمم دخثنص مخظُكص
طىنٌكدض مظػهذًن
دخثنىن مظنىغىن
دوخثش مدٌَص  -رضًزص خَذخِ
خَظإمٌندض خالؿظٌلغٌص
خنظىدغدض َفدَم ـنذوم
خَظهدغذ
مظمؼ االهذالن
مزدين وبنؽدءخض
طـهٌضخض ومػذخض
مكشوؼدض وؤػدغ
وظدثي نهِ
مشيض خَظلىًِ

إطٌليل

606,132,418.02

0.00
1,107,902,598.02

املتاًغ
طضيئ 1
167,469,463.00

املىطىداخ  /األضىي
طضيئ 2

إطٌليل
698,977,968.02

املتاًغ
طضيئ 1

املؿاًٌث  /اًخطىَ
طضيئ 2

خملخضون
562,391,348.25
 119,419,211.00معظىدع يظس ودوسًدض
136,586,619.77
 47,684,823.00رمدغص ؤمدنص ودوسًدض
مًظزص ؤسؼٌل خالطلدد
365,429.00
0.00
املذًنىن
14,374,484.00
 11,809,157.00ظُل خَكشوع
ظُل خَػدمُني
2,442,247.00
ظُل ؾري خَػدمُني
123,080.00
املىطىداخ اًنلذًح
ـنذوم خَػمُص خَعىسًص
58,424.00
ـنذوم خَهىؼ
131,551.00
مرصف ؿدسي ردَػمُص خَعىسًص
145,292,139.02
مرصف ؿدسي نىؼ
11,922.00
مرصف ودخثؼ
460,638,382.00
حعاةاخ دحر اًذعىًح مذًنح
1,107,902,598.02
مظمىع املىطىداخ
سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين
ؤ .نضاس ظوش

سئٌغ

اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح
ؤ .األسكم اًضغتٍ

اًىفىساخ
وقىسخض ظنىخض ظدرهص
وفش غاَ 2019

مظمىع املؿاًٌث
سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس
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ةٌان إطٌليل اًنفلاخ اًظاسًح واإلًشاداخ غن اًذوسج املاًٌح 2019
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2019/12/31

املتاًغ
إطٌليل
326,198,032.77

املطاسًف
طضيئ
إطٌليل اًنفلاخ

املتاًغ
إطٌليل
326,198,032.77

 70,023,186.00خَزدذ خألوٍ( :خَشوخطس وخألؿىس )
بـذخس
خَزدذ خَؼدين ( :طًُكص
 40,731,170.00مىزىغدض)
 25,785,061.00خَزدذ خَؼدَؽ( :خَنكهدض خإلدخسًص)
 12,594,788.00خَزدذ خَشخرؼ( :ؤنؽىص خالطلدد )
خَزدذ خَخدمغ ( :خَظضخمدض غشرٌص
ودوٌَص)
0.00
 6,379,440.00خَزدذ خَعددط( :نكهدض ؤخشي )
 34,097,768.00خَزدذ خَعدرؼ( :نكهدض خَكشوع)
 136,586,619.77خَشـٌذ (خَىقش)
326,198,032.77
اإلطٌليل
326,198,032.77

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين
ؤ .نضاس ظوش

اإلًشاداخ
طضيئ

إطٌليل اإلًشاداخ
خَزدذ خألوٍ (خؼرتخيدض
 1,419,650.00خألغمدء)
خَزدذ خَؼدين (بًشخدخض مىزىغدض
 3,984,495.00خالطلدد)
 179,685,500.00خَزدذ خَؼدَؽ (غىخثذ خالظظؼٌلس )
 141,108,387.77خَزدذ خَشخرؼ (مىخسد مخظُكص)

سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح
ؤ .األسكم اًضغتٍ

اإلطٌليل

سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس

ةٌان إطٌليل اًنفلاخ واإلًشاداخ غن اًذوسج املاًٌح 2019
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2019/12/31

دفطٌٍ هشف سكم 2 + 3
اإلطٌليل
189,611,413.00

املطاسًف
اًظضيئ

اظم اًحعاب
إطٌليل اًنفلاخ اإلداسًح
 20,445,831.00سوخطس خَذخمئني
سوخطس مانظني ومظػدنذًن
164,555.00
 4,542,397.00طػىًن مًظس طنكٌزي
طػىًن وزٌػص غمِ
482,325.00
 1,727,810.00طػىًن غن ؤغٌلٍ بلدقٌص
طػىًمدض ؤخشي
726,107.00
 4,153,661.00خَظإمٌندض خالؿظٌلغٌص (كفص سذ خَػمِ)
رذٍ َزدط
145,000.00
7,263,100.00

لٌلن ـلٍ

 24,000,000.00بغدنص ـنذوم خَظهدغذ
بغدنص ظًنٌص
0.00
بغدنص والدش
46,875.00
 6,325,525.00بغدنص وقدش
بغدنص صوخؾ
0.00
 5,709,302.00طًُكص بـذخس يظس
طًُكص بـذخس ؿشًذش خألظزىع
 14,003,310.00خألديب
 2,629,818.00طًُكص بـذخس طشخغ غشيب
 10,719,967.00طًُكص بـذخس مىنل ؤديب
 2,131,037.00طًُكص بـذخس خآلدخذ خَػدملٌص
 2,626,409.00طًُكص بـذخس قًش ظٌديس
طندصٍ خًَظدذ
932,889.00
 1,978,438.00نكهدض خَزٌؼ وخَظىصًؼ
 13,095,682.00نكهدض خذمٌص

اإلًشاداخ
اإلطٌليل
326,198,032.77

اظم اًحعاب
اًظضيئ
إطٌليل اإلًشاداخ
 1,419,650.00خؼرتخيدض ؤغمدء خالطلدد خَػدّ
 3,417,375.00بًشخدخض مزٌؼ خًَظس
بًشخدخض مزٌؼ ؿشًذش خألظزىع خألديب
334,320.00
بًشخدخض مزٌؼ طشخغ غشيب
61,300.00
بًشخدخض مزٌؼ مىنل ؤديب
95,900.00
بًشخدخض مزٌؼ آدخذ خَػدملٌص
72,800.00
بًشخدخض مزٌؼ خَكًش خَعٌديس
2,800.00
 150,000,000.00بًشخدخض خظظؼٌلس مزنى خالطلدد
بًشخد خظظؼٌلس خَىؿٌزص خَؽٌلٌَص ملزنى
 25,000,000.00خالطلدد
بًشخد خظظؼٌلس خَـضء خَخدؿ ردالطلدد
 2,125,500.00من خَىؿٌزص خَؿشرٌص
بًشخد خظظؼٌلس خَـضء خَخدؿ
 2,500,000.00ردملعظؼمش من خَىؿٌزص خَؿشرٌص
بًشخد بًـدس ؤيؽدى (خَلعًص )
60,000.00
 1,815,500.00بًشخد سظم وقٌدض
 43,555,032.77بًشخد قىخثذ مرصقٌص
خنظىدغدض لٌلن ـلٍ
952,869.00
537,400.00
164,525.00
93,876,911.00
206,150.00

سظم خنظعدذ وهىًدض
بًشخد كعمٌدض وغهىردض سوخطس
مىخسد ؤخشي مخظُكص
بًشخدخض سظم مخىىودض

اإلطٌليل

24,001,260.00

213,612,673.00
سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ .حاصَ اًشٌخح

املطاسًف
اإلطٌليل
اظم اًحعاب
اًظضيئ
 7,530,129.00نكهدض ظُػٌص
 5,159,250.00نكهدض ـٌدنص
 1,921,475.00ؤمعٌدض وملدرضخض
نشخءش ٍض خَـمػٌدض
263,450.00
خملامتشخض وخالؿظٌلغدض وخَنهِ
 9,813,978.00وخالنظهدٍ
دسخظص وُزدض خالنظعدذ
595,885.00
خملعدهمص ٍض خألمدنص خَػدمص الطلدد
خًَظدذ
0.00
 5,267,870.00ؤغزدء خالهظاليدض وخملاوندض
 1,111,570.00نكهدض ظنىخض ظدرهص
 18,286,517.00نكهدض سوخطس خَػدمُني ردَكشوع
 6,466,721.00نكهدض خَكشوع خَنرثًص
 7,324,900.00نكهدض خَمٌلن خَفلٍ َُكشوع
 2,019,630.00نكهدض نؽده ػهدٍض قشوع
إطٌليل اًنفلاخ االظذشٌلسًح
طفىًنص ؤسك خَالرنٌص
0.00
مكشوؼدض وؤػدغ
786,500.00
 23,214,760.00طـهٌضخض ومػذخض
مًظزص خالطلدد
0.00
وظدثي نهِ
0.00
ؤسخيض
0.00
326,198,032.77
إطٌليل اًنفلاخ
مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين
ؤ .نضاس ظوش

سئٌغ

اإلًشاداخ
اًظضيئ

اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح
ؤ .األسكم اًضغتٍ

اظم اًحعاب

إطٌليل اإلًشاداخ
سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس
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هشف إطٌليل اًنفلاخ من اغذٌلداخ اًذوسج املاًٌح 2019
وسضٌذ هٍ ةاب من ؤةىاب املٌضانٌح
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2019/12/31
هشف سكم 5
اًفشق
-671,814
-2,068,830
-279,939
-2,305,212
-1,100,000
-2,120,560
-1,902,232
-50,598,740
-61,047,327
سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

اًنفلاخ
70,023,186
40,731,170
25,785,061
12,594,788
0
6,379,440
34,097,768
24,001,260
213,612,673

االغذٌلد
70,695,000
42,800,000
26,065,000
14,900,000
1,100,000
8,500,000
36,000,000
74,600,000
274,660,000

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين

دًٌٍ اًحعاةاخ
خَزدذ خألوٍ( :خَشوخطس وخألؿىس وخَظػىًمدض وخملًدقأض(
خَزدذ خَؼدين( :طًدٌَل بـذخس مىزىغدض خالطلدد(
خَزدذ خَؼدَؽ( :خَنكهدض خإلدخسًص خَػدمص(
خَزدذ خَشخرؼ( :نكهدض ؤنؽىص خالطلدد(
خَزدذ خَخدمغ( :خَظضخمدض غشرٌص ودوٌَص)
خَزدذ خَعددط( :نكهدض ؤخشي(
خَزدذ خَعدذع( :نكهدض خَكشوع(
خَزدذ خَؼدمن( :نكهدض خظظؼٌلسًص(
اإلطٌليل
سئٌغ

ؤ .نضاس ظوش

11
12
13
14
15
16
17
18

اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس

ؤ .األسكم اًضغتٍ

هشف إطٌليل اًنفلاخ االظذشٌلسًح من اًتاب اًشاًص من اغذٌلداخ اًذوسج املاًٌح 2019
وسضٌذ ةنىد هزا اًتاب
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2019/12/31
كشف رقم -8-5ب

اًنفلاخ

اًفشق

دًٌٍ اًحعاةاخ

االغذٌلد

-50,598,740

24,001,260

74,600,000

نفلاخ اظذشٌلسًح  -الحظ اًذفطٌٍ يف اًوشف املشفم -3-5ب

-50,598,740

24,001,260

74,600,000

اإلطٌليل

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين
ؤ .نضاس ظوش

سئٌغ

اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .األسكم اًضغتٍ

ؤ .ماًى ضلىس
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هشف إطٌليل اإلًشاداخ اًفػٌٌح من اإلًشاداخ امللذسج ًٌذوسج املاًٌح 2019
وسضٌذ هٍ ةاب من ؤةىاب املٌضانٌح
مىكىفاً ةاًػمٌح اًعىسًح يف 2018/12/31
كشف رقم 6

اًفشق

اإلًشاد اًفػًل

دًٌٍ اًحعاةاخ

اإلًشاد امللذس

-580,350

1,419,650.00

2,000,000

خَزدذ خألوٍ  -خؼرتخيدض ؤغمدء خالطلدد  +قىخثذ 21

-565,505

3,984,495.00

4,550,000

خَزدذ خَؼدين  -بًشخدخض مىزىغدض خالطلدد -

22

-1,274,500

179,685,500.00

180,960,000

خَزدذ خَؼدَؽ  -غىخثذ خالظظؼٌلس -

23

53,958,388

141,108,387.77

87,150,000

خَزدذ خَشخرؼ  -مىخسد مخظُكص -

26

51,538,033

326,198,032.77

274,660,000

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين
ؤ .نضاس ظوش

سئٌغ

اإلطٌليل

اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح
ؤ .األسكم اًضغتٍ

سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس
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ؤ 3 /ــ دذتؼ دنفٌز اًخؿح االظذشٌلسًح ًػاَ :2019
 1ـ ط َّمم خإلغالن َُمشش خَؼدنٌص غن سؾزص خالطلدد ٍض طهذًم غشوك َزندء وطإهٌِ خألسك خَػدثذش
َالطلدد ٍض ملدقظدض (كُس ـ خَالرنٌص ـ دسغد ـ خَهنٌىشش ـ خَعىًذخء).
 2ـ متع مظدرػص خَظلفٌِ خملديل َُػهىد خملربمص ظدرهدًا من خالطلدد ،وهٍ:
ـ خَػهذ سنم  3 /4180/طدسًخ  ّ2015/6/15خظظؼٌلس ودرو مبزنى خالطلدد ٍض خَالرنٌص.
ـ خَػهذ سنم  /23/ع طدسًخ  ّ2014/9/1خظظؼٌلس خَىؿٌزص خَؽٌلٌَص خملربّ مؼ خَعٌذ ظدمش
خَؽالق ومُلو خَػهذ خملربّ مػه.
ـ خَػهذ سنم  /15/طدسًخ  ّ2014/4/16خملربّ مؼ يص ظريًظِ.
ـ خَػهذ ؤو ملرض خالطكدم ردَرتخيض سنم  /25/ع طدسًخ  ّ2014/9/30خملربّ مؼ خَعٌذ
صًدد خَعهدٍ.
ـ خَػهذ سنم /303/ؿ طدسًخ  2010/8/25خملربّ مؼ خَعٌذ خَؽالق الظظؼٌلس خملىػم خملـدوس
ملزنى خالطلدد ،ومُلو خَػهذ سنم  /3/طدسًخ  2019/8/9خملربّ مؼ خَعٌذ ظدمش خَؽالق
ؤًمدًا.
 3ـ طم خغظٌلد غهذ بدخسش وطؽؿٌِ خملىزػص خملربّ مؼ خَعٌذ مػظض خَـػكشي خالٍ خَكرتش
( 2019 /)7/1وَؿدًص .2020/6/30

ؤ 4 /ــ دذتؼ خؿح اإلداسج االطذٌلغٌح ًؼاَ :2019
 1ـ وخـُع بدخسش خَؽاون خالؿظٌلغٌص مظدرػص خَلدالض خَخدـص َُضمالء ؤغمدء خالطلدد ،كٌؽ
متع صًدسش غذد من خَضمالء ؤغمدء خالطلدد َالومجندن غىل ؤولدغهم خَفلٌص وطهذًم
هذخًد سمضًص َهم ،ونذ ؼمُع هزه خَضًدسخض ملدقظدض «دسغد ــ خَالرنٌص ــ وشوىط ــ
دمؽو ــ سًل دمؽو ـ كُس ـ خَعىًذخء ـ كمق ـ كٌله.»....
 2ــ طم رصف غىن خَىقدش َألغمدء خملظىقني ونفل خَػىن َألغمدء خَزًن ًعظلهىن.

ؤ 5 /ــ دذتؼ خؿح اًػالكاخ اًخاسطٌح ًػاَ :2019
 1ـ مل ًُ ْذ َع خالطلدد الؿظٌلع خملامتش خَػدّ َالطلدد خَػدّ َألدردء وخًَظدذ خَػشذ خملنػهذ ٍض
خَهدهشش.
 2ـ ندّ خَعٌذ ًىظف شلشج سثٌغ خطلدد خًَظدذ خَـضخثشًني رضًدسش بىل ظىسًص مًُكدًا من
خألمدنص خَػدمص َالطلدد خَػدّ َألدردء وخًَظدذ خَػشذ ،كٌؽ خؿظمؼ مؼ ؤغمدء خملًظس
خَظنكٌزي ،وؿشي خَظإيٌذ غىل ؤن خَظؿٌريخض خَظٍ ؿشض ٍض خالطلدد هٍ لمن خألـىٍ
خَهدنىنٌص وطػرب غن بسخدش ؤغمدء خالطلدد ،ونذ طُهى خالطلدد سظدَص طإيٌذ رهدنىنٌص
غمىًظه ٍض خألمدنص خَػدمص.
 3ـ دغد خالطلدد وقىدخ ًا غشرٌص وؤؿنزٌص َلمىس خكظكدٌَص خالطلدد ردَزيشي خَخمعني َظإظٌعه،
قلرض خألمني خَػدّ الطلدد يظدذ آظٌد وبقشًهٌد وؤمرييد خَالطٌنٌص وندثس خألمني خَػدّ
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َالطلدد خَػدّ َألدردء وخًَظدذ خَػشذ ،ووقىد من قُعىني وخألسدن وَزندن وخَػشخم
وسوظٌد ،وؼدسيىخ ٍض ؤمعٌدض ؼػشًص ونذوخض قًشًص.
 4ــ طم خَظىخـِ مؼ غذد من خالطلددخض خَػشرٌص «خَػشخم ـ خَـضخثشـ طىنغ ـ خألسدن» َػهذ
خطكدنٌص َظزددٍ خَىقىد.
 5ـ رند ًاء غىل يظدذ خطلدد يظدذ بقشًهٌد وآظٌد وؤمرييد خَالطٌنٌص متع مؽدسيص خَعٌذ
خألظظدر مدٌَ ـهىس سثٌغ خطلدد خًَظدذ خَػشذ ٍض خملامتش خَذويل ًَُظدذ ٍض
مذًنص بظالّ آردد ٍض خَزديعظدن خالٍ خَكرتش من ( 21ـ .2019/11/)25
ؤ 6 /ــ دذتؼ خؿح اًذنػٌذ اًػىيئ ًػاَ :2019
ًهىّ نعم خَظنمٌذ خَمىيئ رظنمٌذ خآليت:
 -1طنمٌذ خدؿ ردالطلدد ،وًؽمِ خملخىىودض خَظٍ ًفذسهد خالطلدد.
 -2طنمٌذ طـدسي وطنمٌذ معدغذش ًَُظدذ ذكعس نشخسخض خملًظس خَظنكٌزي.
 -3طنمٌذ دوسًدض خالطلدد ،وهٍ :خملىنل خألديب ويظدذ خَـٌس خملُلو ردملىنل خألديب ـ
خَرتخغ خَػشيب ـ خَكًش خَعٌديس ـ خآلدخذ خَػدملٌص.
خَظنمٌذ خَخدؿ ردالطلدد طم بنـدص خآليت:
خالٍ خَكرتش من  ّ2019/1/1وَؿدًص .ّ2019/12/31
 1ـ دخِ نعم خَظنمٌذ خَمىيئ خغظزدسخ ًا من  2019/1/1وَؿدًص  /49/ 2019/12/31مخؿىؾاً.
دوسًاخ االدحاد:
اآلداب اًػاملٌح:
طم بنـدص خألغذخد 177 :ـ  178ـ  179ـ .180
اًرتاز اًػشيب:
طم بنـدص خألغذخد 152 :ـ  153ـ  154ـ .155
اًفوش اًعٌايس:
طم بنـدص خألغذخد 69 :ـ  70ـ  71ـ .72
املىكف األديب:
طم خإلنـدص من خَػذد  /572/كظى خَػذد  /584/مؼ يظدذ خَـٌس خملُلو رًِ غذد.
ردإللدقص َُظنمٌذ خَخدسؿٍ وخَظـدسي.
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ؤ 7 /ــ دذتؼ خؿح ضحٌفح األظتىع األديب ًػاَ .2019
وخـُع ـلٌكص خألظزىع خألديب ـذوسهد ردنظظدّ ،وظػع خالٍ خَؽهىس خملدلٌص بىل
خظظهىدذ ؤظٌلء برذخغٌص ؿذًذش من ؿٌِ خَؽزدذ ،قخففع َهم ـكلص ؤظزىغٌص يدمُص
طندورع غٌُهد نفىؿ خَهفص وخَؽػش وخَهشخءخض خَنهذًص ،ونذ النع هزه خَفكلص ـذ ًاي وٌزدًا
َذي ؿٌِ خَؽزدذ؛ يٌل خظظهىزع خَفلٌكص معدهٌلض ؤدرٌص ألدردء غشذ من خألسدن
وقُعىني وخَػشخم وَزندن وسوظٌد ،قًدنع ممؼُص َُمؽدهذ خَؼهدقٌص خَػشرٌص بىل ك ّذ مد؛ يٌل
نرشض خَفلٌكص رػن خملُكدض خألدرٌص كىٍ طـدسذ ؤدرٌص ألدردء ؤؾنىخ خَلشيص خَؼهدقٌص خَػشرٌص
رةرذخغهم ،مؼِ خًَدطس خَػشخنٍ كمٌذ ظػٌذ ،وظىف طنرش خَفلٌكص مُكدض ؤدرٌص ؤخشي كىٍ
طـدسذ برذخغٌص ،وظىخهش ػهدقٌص وقًشًص وقنٌص ٍض ؤغذخدهد خَهددمص.
خؾظنع ـكلدض خألظزىع خألديب رفكلدض خَنهذ خألديب خَظٍ ؼًُع مظدرػص مهمص ألؿندط
غٌل ًكًش
خألدذ خَظٍ خكظكى رهد خملزذغىن ،ويزٌَ رفكلدض خَلىخس خَظٍ ؤغىع قًشش وخظػص َّم
ره خملزذع وخألدًس ومد ًلُم ره ،ومد غدنده وهى ًضخوٍ غمُه خألديب وخَكنٍ.
ونذ طم بنـدص  /49/غذد ؤظزىع ؤديب من طدسًخ  2019 /1 /13وَؿدًص 2019/ 12 /29
من خَػذد َ /1622/ؿدًص خَػذد ./1670/
يٌل طم بنـدص  /6/مالكو ؤوكدٍ من خملُلو َ /37/ؿدًص ./42/
ؤ 8 /ــ دذتؼ خؿح مظٌح املىكف األديب ًػاَ .2019
َهذ ط َّمم بـذخس خػنٍ غرش غذدخ ًا خالٍ خَػدّ  ،2019من خَػذد  /572/كظى خَػذد /584/
مؼ ؤغذخد يُظس خَـٌس خملشقهص وخملُلهص ردألغذخد.
غٌُلًا رإن غذد نٌعدن  /2019/خَزي ًلمِ سنم  /576/يدن غذدخ ًا خدـدًا ردألدًس خًَزري
كند مٌنص ،ونذ طندوٍ خَػذد ؼخفٌص خألدًس من ؿىخنس غذش :ؤدردًا ،وسوخًص ،ورلؼدًا ،وبرذخغدًا،
وؤقًدسخ ًا ،وممدمني.
ونذ ؼدسى ٍض يظدرص خملُل مـمىغص من خَزدكؼني وخًَظدذ وخَندنذًن ،وطممنع خألغذخد
دسخظدض ورلىػدًا يؼريش بىل ؿدنس بمدوص خَُؼدّ غن ؤظٌلء ٍض خألدذ وخَكًش وخَنهذ «نذميدًا
ؿذخ ًا ،ومد طزػه» بىل ؿدنس خَضوخًد خإلرذخغٌص خألخشيٍ :ض خَؽػش وخَهفص خَهفريش وخألدذ
رفىسش غدمص مؼ خملُل ٍض خَذسخظدض خَنهذًص وؤخريخ ًا صخوًص (بىل َهدء).
ؤ 9 /ــ دذتؼ خؿح مظٌح اآلداب اًػاملٌح ًػاَ :2019
ـذسض خملـُص ردنظظدّ ،قإـذسض خألغذخد  177و 178و 179و.180
مل طظمًن خملـُص من بـذخس ؤغذخد خدـص ؤو مُكدض رعزس نذسش خملىخد خَىخسدش ،وخملًدقأض خَظٍ
طذقػهد خملـُص ال طظندظس مؼ خَـهذ خملززوٍ ،وخملندقعص مؼ خملـالض خألخشي خملٌلػُص.
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ؤ 10 /ــ دذتؼ خؿح مظٌح اًرتاز اًػشيب ًػاَ :2019
طدرػع مـُص خَرتخغ خَػشيب بـذخسخطهد خَذوسًص َػدّ  ،2019وؤـذسض خألغذخد ( 152ـ  153ـ 154
ـ َ )155ظنـض خىظهد خَعنىًص غىل مذخس خَػدّ ،يٌل طم بلدقص خألظظدر خَذيظىس نزٌِ ؤرى غمؽص بىل
هٌجص خَظلشًش.
ونذ طممنع خألغذخد مـمىغص يزريش من خألرلدغ خَرتخػٌص خَهدمص بلدقص بىل طممني خَػذدًن
 154/ـ  /155مبُكني ؿذًذًن غن غُىّ خَُؿص وغن طدسًخ خَػُىّ.
طعػى مـُص خَرتخغ خَػشيب بىل خالَظضخّ ٍض خَفذوس خَذوسي خَكفًل وبىل صًددش خالنظؽدس
وخَظىصًؼ.

ؤ 11 /ــ دذتؼ خؿح مظٌح اًفوش اًعٌايس ًػاَ :2019
طم طنكٌز خىص خملـُّص َُػدّ  ،2019كٌؽ طم بـذخس خألغذخد خألسرػص ٍض مىغذهد خملل ّذد ،ونذ
خؼظمُع خألغذخد غىل مُكدض ونذوخض قًشًص منهد:
ــ مُل غن خألكضخذ وخملنظٌلض وخَنهدردض ٍض ظىسًص ،ونذ ـذس ٍض خَػذد سنم  /69/خَشرؼ
خألوٍ َُػدّ .2019
ــ مُل غن خَهمم خالنظفددًص خَػشرٌص ،ونذ ـذس ٍض خَػذد  /70/خَشرؼ خَؼدين َػدّ .2019
ـ مُل غن خَـىالن خَعىسي خمللظِ ،ونذ ـذس ٍض خَػذد سنم  /71/خَشرؼ خَؼدَؽ َػدّ .2019
قمالًا غن رلىغ ودسخظدض وطشؿٌلض ونشخءخض ٍض يظس رخض نٌمص قًشًص وغُمٌص.

ؤ 12 /ــ دذتؼ خؿح إداسج اًذىطٌه األديب ًػاَ :2019
كشـع بدخسش خَظىؿٌه غىل ؤن طًىن خَنؽدودض خَظٍ ًهٌمهد خالطلدد ــ ظىخء يدن رٌَ ٍض
خإلدخسش خملشيضًص ؤّ ٍض قشوع خالطلدد ــ مظممن ًاص خَػمِ غىل طكػٌِ خَؽػدس خَزي خطخزه خالطلدد منز
رذخًص هزه خَذوسش هذقدًا َه ًػمِ غىل طلهٌهه وهى ػهدقص خَظنىًش ،ورخدـص ؤن ظىسًص طظػشك منز
مد ًضًذ غىل طعؼ ظنىخض بىل كشذ نِ مؼٌُهد ٍض خَظدسًخ خَلذًؽ.
وردَكػِ يدنع خَنؽدودض خَظٍ نكزض ٍض دخخِ خالطلدد وخدسؿه وٍض خَكشوع مظممن ًاص هزه
خألهذخف قهذ ؤنٌمع مهشؿدندض غذش ؤدرٌص ٍض دخخِ خالطلدد وٍض خدسؿه ،قإَهٌع ملدرضخض
غذش وؤمعٌدض ؼػشًص خطـهع ؿمٌػهد ردطـده طكػٌِ ػهدقص خَظنىًش...
ونذ يدن َُلشذ خَظدملص خَظٍ ؤَهع رظالَهد غىل كٌدش خَعىسًني دوس ٍض طىؿٌه خألقًدس
خملىشوكص وخملىخد خملهذمص ٍض خَنذوخض وخألمعٌدض وخَنؽدودض ؿمٌػهد ،ونذ ؤظهمع خًَظدردض
خملهذمص ٍض دوسًدض خالطلدد ــ ورخدـص ٍض خملىنل خألديب وخألظزىع خألديب ــ دوس يزري ٍض طكػٌِ
هزخ خَؽػدس خملىشوق.
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القسم الثانـي
ـ
ب ـ مرشوع اًخؿح اًعنىًح ًالدحاد ًػاَ 2020
ب 1 /ـ اًخؿـح اًشلافٌـح ًػـاَ 2020
 1ــ متهٌذ:
رػذ دسخظص خألنؽىص خملشيضًص وخَكشغٌص وطهٌٌمهد ،ومهذخس طكدغِ خالطلدد مؼ خَـهدض خألخشي
خملػنٌص ردَنؽده خَؼهدٍض وؿذوي خَنؽده خَؼهدٍض خملنكز ..ومظدرػص كدٍ خالظظهشخس خملظندمٍ
خَظٍ طػٌؽهد ؤؾُس خمللدقظدض مٌل ًهظًض رضوسش مىخيزص خَػمِ خَؼهدٍض َهزخ خالظظهشخس،

فئن خؿذه اًشلافٌح دذػمن اآليت:
 2ـ األهذاف األظاظٌح ًٌخؿح اًشلافٌح ًػاَ : َ2020
اًذإهٌذ غىل:
 1 /2ــ برىدٍ مكدغٌِ خَلشذ خَكًشًص وخَؼهدقٌص خَظٍ طخدك لذ ظىسًص.
 2 /2ــ خَظإيٌذ غىل خَىكذش خَىونٌص من خالٍ خَرتيٌض غىل خملؽرتى وطىظٌػه وخملخظُل غٌُه وطنيًهه.
 3 /2ــ خَذقدع غن ملىس خملهدومص وخملٌلنػص وطفىًس خملػشيص نلى خَػذو خَفهٌىين غذوخ ًا ؤوالًا
وؤخريخ ًا َألمص خَػشرٌص.
 4 /2ــ خالغظضخص ردَـٌؾ خَػشيب خَعىسي ومتـٌذ طملٌدطه.
 5 /2ــ طػضًض دوس خًَدطس وخًَظدذ ٍض آن غن وشًو خَنهذ وخَهشخءش وخَـىخثض خألدرٌص.
 6 /2ــ خَظإيٌذ غىل دوس خَذوَص وماظعدطهد كدمُص وسخغٌص َُخىص خَؼهدقٌص خَىونٌص خَؽدمُص
ورٌَ ردَظنعٌو مؼ وصخسش خَؼهدقص وخملنظٌلض خَؽػزٌص خألخشي.
 7 /2ــ ؿزذ خًَكدءخض ورضوسش وؿىد غالنص رني خمللدرض ومددش خمللدرضش.
 8 /2ــ خالرظػدد غن نمدًد خَظُهني ووهم خَعٌىشش خَؼهدقٌص.
 9 /2ــ خالَظضخّ ردَنظدّ خَذخخًل قٌٌل ًخق خَنؽده خَؼهدٍض وؤهذخف خالطلدد.
 10 /2ــ ولؼ مػدًري (يمٌص ــ قًشًص) َهٌدط بنظدؿٌص خَخىص ندرُص َُظىزٌو ،وقو خظظزدنص طم
بغذخده خ َهزخ خَؿشك /مشقو./
 11 /2ـ خَظػدون مؼ منظٌلض خملـظمؼ خملذين وخمللًل وب خيهم رظنكٌز خَخىص وطفىًزهد بن
خنظىض خألمش.
 12 /2ــ ؼمىٌَص خَىـىٍ بىل خَكجدض خملعظهذقص (خٍػهدقص َُـمٌؼ) من خالٍ خَظىخـِ خملزد
مػهد ؤو ب خيهد ٍض نؽده خَكشوع ؤو نهِ خَنؽده َُلٌض خَـؿشخٍض خَظٍ طؽؿُه
«مذخسط ـــ ؿدمػدض ـــ مـدَغ مذن.»....
 13 /2ــ بنؽدء منظذي َهشخء يظس خالطلدد ٍض يِ قشع.
 14 /2ــ طىزٌو مزذؤ "خؼرتِ ورذٍ".
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 15 /2ـ ولؼ مًظزدض رعٌىص ٍض خملىدسخض وملىدض خَهىدسخض ويشخؿدض خَزىملدن طظممن
غشلدًا َزػن يظس خالطلدد ميًن َُمعدقشًن طفكلهد ؤػندء قرتش خالنظظدس..
 16 /2ـ نهِ خَكػِ خَؼهدٍض من ملًل بىل غشيب وبنٌُمٍ غن وشًو خظظمدقص وقىد ػهدقٌص
وطزددٍ خَىقىد.
 3ــ يف مفشداخ اًخؿح

 1 /3ــ يف مظاي اًظىائض:
 1 /1 /3ــ خإلغالن غن ؿدثضش َألدردء خَؽزدذ طًىن طشوًـدًا إلندمص مهشؿدن خألدردء خَؽزدذ،
خألوٍ ٍض خَؽهش خَشخرؼ وخَؼدين ٍض خَؽهش خَؼدمن ٍض يِ ملدقظص ،وطؽًٌِ َـنص
َظهٌٌم خَنفىؿ خملؽدسيص وبندمص مهشؿدن مشيضي َػشك خألغٌلٍ خملؽدسيص وطظىًف
خَكدثضًن ،وسقؼ خَـىخثض بىل  /50/ؤَل َُـدثضش خألوىل و /40/ؤَل َُؼدنٌص و /30/ؤَل
َُؼدَؼص.
 2 /1 /3ـ بندمص مهشؿدن ؼػش خَؽزدذ خَػشيب.
 3 /1 /3ـ بندمص نذوخض وؤمعٌدض َمٌىف غشذ وؤؿدنس طلع غنىخن /لٌل خَؽهش ،/كٌؽ
ًظم خخظٌدس ندمص قًشًص ؤو ؤدرٌص وخظظمدقظه وبندمص نؽدودض َه ٍض دمؽو وردنٍ
خمللدقظدض.
 4 /1 /3ـ خإلغالن غن ؿدثضش خإلرذخع الطلدد خًَظدذ خَػشذ ٍض مـدٍ خَهفص (ؤقمِ مـمىغص
نففٌص ظىسًص ؤو ؾري ظىسًص َػدّ  )2019طػنى ردَلشذ غىل ظىسًص ،ومتنم َؼالغ
مـمىغدض.
 5 /1 /3ــ خإلغالن غن ؿدثضش خالطلدد خَظؽـٌػٌص ٍض مـدٍ خَزلىغ وخَذسخظدض َػدّ ّ2019
ٍض مـدٍ خَظنىًش.
 6/1 /3ـ خإلغالن غن معدرهص ٍض مخظُل خألؿندط خألدرٌص طظندوٍ رىىالض خَـٌؾ خَػشيب
خَعىسي ونٌمص خَؽهددش وخَؽهذخء.
 7/1 /3ــ خإلغالن غن ؿىخثض خَذوسًدض ٍض مـدٍ ػهدقص خَظنىًش ،وًظم طلذًذ
خملىلىغدض من هٌجص طلشًش يِ دوسًص ،وطلذد نٌمص يِ ؿدثضش الكهدًا ،ورٌَ
َُذوسًدض خآلطٌص:
 1ـ خملىنل خألديب
 2ـ خألظزىع خألديب
 3ـ خآلدخذ خَػدملٌص.
خَعٌديس.
 4ـ خَكًش
ّ
 5ـ خَرتخغ خَػشيب.
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 8/1/3ـ خَظؽدسى مؼ خإلدخسش خَعٌدظٌص ٍض خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي ألسؼكص خألغٌلٍ خألدرٌص
(ؼػش ـ نفص ـ مرسق )..وخَذسخظدض وخَرتؿٌلض وخًَظس خَفددسش رخض خَفُص
ردَلشذ خًَىنٌص خَظدملص خَظٍ كًٌع لذ ظىسًص متهٌذخ ًا َنرش خملندظس منهد.

 2 /3ــ يف مظاي اًذوشًم:
طهذًش خَضمالء ؤغمدء خالطلدد خَزًن يدن َهم دوس ٍض طؼمري خَلٌدش خَؼهدقٌص خَعىسًص
ًهِ غن ػالػص ممن طشؼلهم خَـمػٌدض وخَكشوع ،وًظخز خملًظس
وخَػشرٌص ،وطًشًم مد ال ّ
خَظنكٌزي نشخسخ ًا رزٌَ ،ؤو ممن ًشؼلهم خملًظس نكعه ،وط ُل ّذد آٌَدض ؿذًذش رهزخ خَؽإن
يك ال ًًىن خَظًشًم طهٌُذًدًا.

 3 /3ــ يف مظاي اًنرش:
ؤ ــ نرش اًوذث:
 1ـ خَػمِ غىل نرش  /34/مخىىوص طظممن يظس خإلرذخع وخَرتؿمص وخَزلىغ وخَذسخظدض.
وًشخغى ٍض خىص خَنرش خآليت:
ؤ 1 /ــ خَـذوي خَؼهدقٌص وخالنظفددًص مد ؤمًن.
ؤ 2 /ــ نرش خًَظس َُضمالء خَزًن مل ًعزو ؤن نرش َهم.
ؤ 3 /ــ خًَظس خَظٍ طلديك خَلدَص خَعىسًص مبد ًخذّ طػضًض خَىكذش خَىونٌص.
ؤ 4 /ـ طلهٌو ؼػدس خَذوسش ٍض مـدٍ خَظنىًش.
ؤ 5 /ـ غذّ نرش يظس َُضمالء خَزًن َذًهم يظس ظدرهص مل طعىم سؾم وشكهد ٍض خملػدسك
وندقزش خَزٌؼ ٍض خمللدقظدض
 2ـ مظدرػص مػدَـص خَىخنؼ خملإظدوي ًَُظس خملً ّذظص ٍض معظىدع خالطلدد ،غىل لىء نشخس
مـُغ خالطلدد وخملامتش خَػدّ.
 3ـ خَزلؽ غن آٌَدض طعىًو قدغُص ًَظس خالطلدد خَفددسش وخَظٍ ظظفذس.
 4ـ طىنٌؼ مزيشخض طكدهم مؼ خَـهدض خملػنٌص َظعىًو بـذخسخض خالطلدد من ؿهص ،وَظمًٌنهد
من خَىـىٍ بىل ؤيرب غذد ممًن من خَهشخء من ؿهص ػدنٌص ،وخَظٍ هٍ:
 وصخسش خَؼهدقص. وصخسش خَرترٌص. وصخسش خإلغالّ. خَـدمػدض خَلًىمٌص وخَخدـص. 5ـ طكػٌِ آٌَدض خملؽدسيص ٍض مػدسك خًَظس ٍض دخخِ ظىسًص وٍض خدسؿهد.
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ب ــ نرش اًذوسًاخ:
 .1طىىًش خَذوسًدض غىل معظىًني رأن :خَؽًِ وخمللظىي.
 .2متًني خَذوسًدض من وـىَهد بىل ؤغمدء خالطلدد وخَهشخء مبخظُل خَىظدثِ خملمًنص.

ب 2 /ـ املىكف األديب:
ـ نعػى رؽًِ كؼٌؽ وقدغِ رإن طفذس ؤغذخد خملـُص ٍض مىخغٌذهد خمللذدش َُفذوس
رخدـص ؤن هندى طشخيٌلًا ٍض خإلـذخس ،نعػى َظـدوصه بىل ؿدنس خَعػٍ خَلؼٌؽ
اليظعدذ خملـُص كَُّم ًاص ررصًص ؿدررص ،لمن بخشخؾ قنٍ َُمىخد وخألرىخذ خَؼدرظص
وخملظلشيص :خغظٌلد خَُىكدض خَكنٌص خملظنىغص وخَظزنٌي خملظؿري ٍض خَخىىه وطىصًؼ
خألغمذش ،ويزٌَ خغظٌلد خملىطٌكدض وخَشظىّ خَظضيينٌص وخَػندوًن خَـزَّمخرص وخَالقظص
َالهظٌلّ وخَهشخءش.
ـ خغظٌلد مممىن ٍصوخًد مظلشىش ومظـذدش طلمِ ؤهمٌص /وونٌص ـ ؤدرٌص ـ ػهدقٌص ـ قًشًص/
طزػدًا ٍيِ ؿنغ من خألؿندط خألدرٌص.
بلدقص بىل خغظٌلد مُكدض َهد غالنص وػٌهص رؼهدقص خَظنىًش ،ومُكدض ؤدذ خَؽزدذ خملزذغني
ٍض مـدالض :خَؽػش ـ ؤدذ خألوكدٍ ـ خَهفص وخَشوخًص ـ خَذسخظدض وخَزلىغ ـ خَنهذ
خألديب ـ خَـمرسق ـ خَرتؿمص ،ورٌَ ردَظنعٌو وخَظػدون وخَػمِ خملؽرتى مؼ ؿمػٌدض
ىِّهد.
خالطلدد وهٌجدض خَكشوع َ
ـ بغددش خسطزده خَهدمدض خألدرٌص من مظهدغذي خالطلدد وخالظظكددش من يظدردطهم خَهٌِّمص ٍض
مـدالض مظػذدش.
ـ كىخسخض ونذوخض مؼ ندمدض خَىون ٍض خألدذ وخَهفص وخَؽػش ،وندمدض غشرٌص مػشوقص.
ـ مُكدض َألؿندط خألدر َّمٌص وخملهشؿدندض خَظٍ طنكز غىل معظىي خملشيض /خالطلدد /ؤو
خَكشوع.
ـ خَظنعٌو مؼ خطلدد خَكندنني خَظؽًٌٌُني َالظظكددش من برذخغدطهم /يإؾُكص َُمـُص /ؤو
يـ/دسخظدض قنٌص ؿٌلٌَص وػهدقٌص وبرذخغٌص.

ب 3 /ـ اًرتاز اًػشيب:
ـ خالظظمشخس ٍض بـذخس خملـُص رؽًِ دوسي وٍض مىغذهد خمللذد.
ـ طىىًش ؤدخء خملـُص من خالٍ طػذد وظدثِ خَظىخـِ مؼ خألنالّ خَػشرٌص رخض خًَكدءش
خَػُمٌص وخملػشقٌص خملظمٌضش.
ـ بغددش خَنظش ٍض طزىًس خملـُص وظىًص خملىلىغدض خَىخسدش بٌَهد.
ـ بغذخد مُكدض ؼزه دوسًص طػنى ركًش خَظنىًش ونمدًده ٍض خَرتخغ خَػشيب.
ـ بمًدنٌص غهذ نذوش نفل ظنىًص غىل خملعظىي خَػشيب طػنى رةكذي نمدًد خَرتخغ.
ـ بندمص نذوطني ملٌُظني كىٍ ملدوس طخظدسهد هٌجص طلشًش خملـُص.
ـ غهذ نذوخض رلؼٌص كىٍ نمدًد طشخػٌص وغشلهد ٍض خملـُص.
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ب 4 /ـ مظٌح اًفوش اًعٌايس:
 1ـ مظدرػص بـذخس خملـُص ٍض مىغذهد.
 2ـ خظظًظدذ ؼخفٌدض غُمٌص رخض ـكص خغظزدسًص مبد ًػ ّضص نٌمص خملـُص.
 3ـ بـذخس مُل رػنىخن «خَلشذ خالنظفددًص غىل ظىسًص (خَىخنؼ وخَلُىٍ)» ،وطًٌُل
د .مفىكى خَػزذ هي خًَكشي مبظدرػص رٌَ ،وخنرتخق خألظٌلء خملؽدسيص ٍض خملُل خالٍ
مذش ؤنفدهد آخش ؼهش ؼزده َػدّ . 2020
 4ـ غهذ نذوش كىٍ مممىن خملُل وسقؼ خَظىـٌدض وخملهرتكدضٌَ ،فدس بىل نرش وندثػهد
ٍض غذد خَشرؼ خَؼدَؽ َػدّ .ّ2020

ب 5 /ـ األظتىع األديب:
ـ طعػى خألظزىع خألديب بىل خملضًذ من خملمدًكدض خألدرٌص وخَكنٌص وخَؼهدقٌص طػضًضخ ًا
َـزهص خَؼهدقص خملهدومص خَظٍ هٍ خَعزٌِ خَىكٌذ ملىخؿهص خًَظدردض خَشخىش وخملىكإش خَظٍ
طش ّوؾ َالظظعالّ ،وخَىخنػٌص خًَدررص ،وخَػذخَص خَؽدثهص ،وال ؾدًص َهد من وسخء رٌَ ظىي
ؿػِ خَػذو ؿضءخ ًا من نعٌف خَـؿشخقٌص وخَظدسًخ خَزي رنده وؤظغ َه ويظزه خألؿذخد.
يٌل ظظعػى خألظزىع خألديب بىل نرش ظري ؤرىدٍ خَـٌؾ خَػشيب خَعىسي خَزًن
للىخ رذمدثهم قذخء َُىون ؤسلدًا وؼػزدًا وكمدسش ،ظىخء منهم هاالء خَزًن ندَىخ ف
خَؽهددش ؤّ خَـشكى ؤّ خَزًن مد صخَىخ ٍض ظدكدض خَهظدٍ ًىخؿهىن ؼزخر خآلقدم
خإلسهدرٌني خَزًن دنعىخ خألسك خَعىسًص.
ونذ ندمع خألظزىع خألديب رظهذًم مُكدض غذش طكٌذ خَهدست وطُهٍ خَمىء غىل
خملعدثِ خَهدمص خملظػُهص رفنىف خألدذ ،وؤغالّ منعٌني ؤو مل طظم خإللدءش غىل بنظدؿدطهم،
ومد نذمىه من خذمص َألدذ وخَىون.

ب 6 /ـ مظٌح اآلداب اًػاملٌح:
 1ـ بـذخس ؤسرػص ؤغذخد من خملـُص.
 2ـ نرش طشؿٌلض من خآلدخذ خَػدملٌص خملخظُكص ،ؤو دسخظدض غنهد.
 3ـ ٍض كدٍ طىخقشض خملىخد خَالصمص ،طػظضّ خملـُص بـذخس مُكني:
ؤ .خألوٍ :غن «خألدذ خَكشنيس خملػدرص».
ذ .خَؼدين :غن «ؤدذ ؤمرييد خَالطٌنٌص».
 4ـ دسخظص بغددش خإلغالن غن ؿدثضش مـُص خآلدخذ خَػدملٌص.
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ب 7 /ـ اًفشوع:
 1ـ طًشًم ؤغمدء خَكشوع مبندظزص خَزيشي خَخمعني َظإظٌغ خالطلدد.
 2ـ بندمص ؤنؽىص وقػدٌَدض ػهدقٌص مبندظزص خَػٌذ خَزهزٍ َالطلدد.
 3ـ خَػمِ غىل طإمني يِ مد طلظدؾ بٌَه خَكشوع غدمص ،وخَكشوع خَظٍ طػشلع َىًالض خَلشذ
وآػدسهد خَهمـٌص خدـص ،كٌؽ طهذس خَخعدثش خملدٌَص خَىخنػص غىل قشوع خالطلدد مبىؿس
ملدرض خَُـدن خَخدـص رظهذًش خألرضخس رظدسًخه كىخيل  90مٌُىن َريش ظىسًص َكشوع
(دسغد ـ دًش خَضوس ـ كُس) ،وهٍ مزدَـ يزريش ًـشي مشخظُص وصخسش خإلدخسش خمللٌُص وخَـهدض
خملػنٌص ردملعدغذش ٍض خَظػىًن غن هزه خألرضخس ،غٌُلًا ؤنه ؿشي طإهٌِ مانع َكشع كُس
وطشيٌس ردذ خدسؿٍ ونىخقز َكشع دسغد كٌلًص َُكشع من دون بؿشخء ؤي بـالق.
 4ـ خَهٌدّ رضًدسخض دوسًص بىل خَكشوع ومظدرػص ؤنؽىظهد وقػدٌَدطهد ،وغهذ خؿظٌلغدض نىغٌص
إل خى هٌجدض خَكشوع ٍض طىؿهدض خالطلدد رؽًٍِل ؤقمِ.
 5ـ متًني خَكشوع من ؤدخء دوسهد ٍض خَؼهدقص خَىونٌص غىل خَنلى خألمؼِ.
 6ـ متظني غالندض خَظىخـِ رني خَكشوع ومذًشًدض خَؼهدقص وخَـمػٌدض خَؼهدقٌص خألهٌُص.
 7ـ بـذخس خَظػٌٌُلض خَظنكٌزًص َػمِ هٌجدض خَكشوع ومبد ًظىخقو مؼ خَنظدّ خَذخخًل.
 8ـ مظدرػص قػدٌَدض خَكشوع وؤنؽىظهد رؽًِ دخثم.
 9ـ دغىش خَكشوع بىل بغذخد ظـالض خدـص مبىؿىدخض يِ قشع ،وؿذوَص رٌَ ٍض سثدظص خالطلدد.
 10ـ طهىًم ؤدخء هٌجدض مًظس خَكشوع ومنم خَكشوع خملمٌضش ٍض ؤدخثهد ِدد ْرس َعع اًذمٌض خالٍ
خملامتش خَعنىي خَهددّ.
 11ـ خَػمِ غىل ؤن ًًىن مهش خَكشع خٌُص ػهدقٌص منكظلص غىل خَـمٌؼ وطؿىٌص نؽدودطه
وؤخزدسه ٍض خَفلدقص وخإلغالّ.
 12ـ خَػمِ غىل طخفٌق نىػص ؤسك َُكشوع خَظٍ ال متٌُ مهشخض َهد ،ومظدرػص خملىلىع مؼ
خَـهدض خَػدمص ٍض خمللدقظدض مـدندًا ؤو رعػش سمضي طعظؼمش ؤـىالًا َخذمص خألغمدء.
 13ـ طنكٌز ؤمعٌدض ،وملدرضخض ،ونذوخض ؾري رخض ودرؼ طهٌُذي.
 14ـ طنكٌز مهشؿدن ؤديب مظمٌض ونىغٍ وقو خَخىص خملهشسش.
 15ـ خَظهىًم خَؽهشي َُنؽدودض خملخظُكص ودسخظظهد ٍض هٌجص خملًظس وبسظدَهد بىل خملًظس خَظنكٌزي دوسًدًا.
 16ـ طنكٌز مػدسك يظس ػدرظص ٍض خَكشع وؿىخَص ردَظػدون مؼ خَـهدض خَؼهدقٌص خملخظُكص،
وطهىًم خَظـشرص وسقؼ خملهرتكدض.
 -17طنؽٌي مزٌؼ منؽىسخض خالطلدد وخَظػدون مؼ خإلدخسخض وخملاظعدض وخَـدمػدض وخملذخسط
ٍض خمللدقظدض ومن ٍض كًمهد َظلهٌو رٌَ.
 18ـ بندمص مهشؿدنني ظنىًدًا َألدردء خَؽزدذ.
 19ـ متًني مـمِ ؤغمدء خالطلدد ردملؽدسيص ٍض خَنؽدودض.
 20ـ خَظػدون مؼ خَـهدض خَؼهدقٌص وخَكنٌص خألخشي ٍض مـدالض /خملىظٌهد ـ خَكنىن ـ خَنلع ـ
خَشظم /إلندمص نؽدودض مؽرتيص.
 21ـ طًشًم ؤغمدء خالطلدد ٍض يدقص قشوغه.
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ب 8 /ــ اًظمػٌاخ:
 1ـ خَظإيٌذ غىل ؤغمدء خالطلدد َرضوسش كمىس خؿظٌلغدض خَـمػٌدض من خالٍ مـمىغص
من خَخىىخض خَظٍ طعدغذ غىل طلهٌو رٌَ.
 2ـ خَىُس بىل يِ ؿمػٌص ولؼ خىص ظنىًص طظىخقو مؼ مفكىقص خألهذخف َخىص خالطلدد
َػدّ ِ ًُ 2020ه ُّدشهد خملًظس خَظنكٌزي.
 3ـ دغىش خَـمػٌدض بىل خملؽدسيص ٍض طلهٌو ؼػدس "ػهدقص خَظنىًش".
 4ـ دغىش خَـمػٌدض بىل بغذخد مُكدض خدـص ٍض دوسًدض خالطلدد.
 5ـ طـعري غالندض خَظػدون وخَظًدمِ رني خَـمػٌدض وخَكشوع.
 6ـ طكػٌِ ؤدخء خَـمػٌدض ٍض خدسؾ خؿظٌلغدطهد خَؽهشًص ٍض خملشيض.
 7ـ بـذخس غذد ظنىي من خملىنل خألديب َألرلدغ وخَذسخظدض خملظمٌضش ٍض خَـمػٌدض
من خالٍ خملًظس خَظنكٌزي.
 8ـ طؽًٌِ مـمىغدض غمِ إلنـدص دسخظص مٌذخنٌص كىٍ مىلىغدض ًلذدهد خملًظس
خَظنكٌزي.
 9ـ ميًن ؤن طهىّ يِ ؿمػٌص غن وشًو خملًظس خَظنكٌزي رذغىش ؼخفٌص وخكذش غشرٌص
ؤو غدملٌص من خَؽخفٌدض خألدرٌص وخَكًشًص يِ ٍض مـدَهد َضًدسش خَهىش ،وَػهذ
َهدءخض وبَهدء ملدرضش ٍض مىلىع ًـشي طلذًذه معزهدًا ،غىل ؤال طضًذ مذش
خإلندمص غىل ؤظزىع ،وًشخغى نَ ْذ َس خإلمًدن ؤن طًىن هزه خَؽخفٌدض من خَزُذخن
خَظٍ طهىّ رني خطلددند وخطلدد خًَظدذ قٌهد غالندض ػهدقٌص وخطكدنٌدض مظزددَص ،وؤن
طًىن خملؽدسيص ٍض خَنذوش خَعنىًص َُـمػٌص ؤو خملهشؿدن خَعنىي.
 10ـ طنمٌص خَػالنص رني خملهشسًن ومذًش بدخسش خَـمػٌدض مزد ش وطىىًشهد َالسطهدء رػمِ خَـمػٌدض.
 11ـ طهىًم سرػٍ َػمِ خَـمػٌدضً ،رشف غٌُه مذًش بدخسش خَـمػٌدض.
 13ـ ميًن ؤن طهٌم يِ ؿمػٌص نؽدودطهد ردَظػدون مؼ قشوع خالطلدد ؤو خَـدمػدض ؤو
خملنظٌلض خَؽػزٌص وخَنهدردض خملهنٌص ٍض خَهىش ،رػذ مىخقهص خملًظس خَظنكٌزي ،وطزٌُـ
مهشس خَـمػٌص رزٌَ.
 14ـ طهرتق يِ ؿمػٌص خظٌلًا وخكذخ ًا خالٍ غدّ َ 2020ظًشميه غىل ؤن ًخظدس خملًظس
خَظنكٌزي ػالػص قهي َظًشميهم.
 15ـ طشؼم خَـمػٌص خملػنٌص ردَـدثضش خَظؽـٌػٌص وخَظهذًشًص َػدّ  ّ2020ؤكذ ؤغمدثهد
قمالًا غن خألغمدء خَزًن ًىُزىن طشؼٌم ؤنكعهم ؤـىالًا ،وًُُؿى خَرتؼٌم بن مل طَزُُْـ
خملؽدسيدض غرشخ ًا.
 16ـ خإلغذخد خَـٌذ َُنؽدودض خملهشسش وخإلغالن خملندظس وخَظؿىٌص خإلغالمٌص خملالمئص.
 17ـ طهٌم يِ من ؿمػٌظٍ (خَهفص وخَشوخًص) و(خَؽػش) مهشؿدندًا ًػذ َه رؽًِ ؿٌذ،
وط ُه َّمذ ُّ قٌه دسخظدض نهذًص ملد ًُه َّمذّ من نفىؿ برذخغٌص ،وميًن ؤن طذغى بٌَه
ؼخفٌدض ػهدقٌص ؤدرٌص غشرٌص ؤو غدملٌص.
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طلذد مذ ُش خملهشؿدن وؿُعدطه ،وًلذد غذد خملؽدسيني قٌه ردَظنعٌو مؼ بدخسش
خَـمػٌدض ،ورػذ مىخقهص خملًظس خَظنكٌزي.
 18ـ خَػمِ غىل لزي خالؿظٌلغدض خَؽهشًص؛ وبرخ طػزَّمس كمىس خألغمدء ال رذ من خنرتخق
خَزذًِ ،وغىل خملهشس وؤمني خَرس ولؼ خَشوخثض خملىُىرص إلنـدق خالؿظٌلع وؿزذ
خَضمالء بٌَه رىـكهٌل معاوَني غن خالؿظٌلع.

ب 9/ـ اًخؿح االظذشٌلسًح ًػاَ : 2020
 1ـ مظدرػص طنكٌز خَػهىد خملربمص.
 2ـ مظدرػص خَلفىٍ غىل ؤسك ؤو مزدنٍل خدـص َالطلدد.
 3ـ خإلغالن غن مؽدسًؼ ٍض كُس (ؤسك خَكشندن /خَهنٌىشش /ؤسك مذًنص خَزػؽ /خَعىًذخء/
ؤسك ظهش خَـزِ).
 4ـ دسخظص خملؽـشوع خملهذّ من مـمىغص ظلُىٍ َُىزدغص وخَظؿٌُل ،إلندمص مىزػص
وخظظؼٌلسهد.

ب 10 /ــ خؿح إداسج اًشؤون االطذٌلغٌح ًػاَ : 2020
 1ــ بندمص ككِ طًشًم َُمظهدغذًن.
 2ــ مظدرػص كفىٍ خألغمدء غىل رىدنص خسطٌدد نىخدي خَـٌؾ وخَهىخض خملعُلص.
 3ــ خَظىخـِ مؼ خَىصخسخض وخَرشيدض َُلفىٍ غىل كعىمدض خدـص ردألغمدء.
 4ــ خَظىخـِ مؼ خملظهدغذًن وخَضمالء خألغمدء خَزًن َهم ولؼ ـلٍ خدؿ.
 5ــ طًشًم روي خَؽهذخء من ؤغمدء خالطلدد ؤو من خَػدمُني قٌه.
 6ــ مظدرػص بندمص ككالض خَظًشًم َألغمدء وخملؽدسيص ٍض طإرني خملظىقني منهم ردَؽًِ
خملندظس ،وطؿىٌص رٌَ ٍض خَفلل ورهٌص وظدثِ خإلغالّ.

ب 11 /ــ خؿح اًػالكاخ اًخاسطٌح ًػاَ : 2020
 1ـ خظظهزدٍ وقىد من خألدردء وخًَظدذ خَػشذ وخألؿدنس خَزًن يدن َهم دوس ٍض خَذقدع غن ظىسًص.
 2ـ طـذًذ خالطكدندض خملىنػص مؼ خالطلددخض خَػشرٌص وخَفذًهص ،ومتظني غالندض خَظىخـِ
مػهد ،وخظظػددش دوس خالطلدد ومًدنظه غشرٌدًا ودوٌَدًا.
 3ـ خَظىخـِ مؼ خًَظدذ من ؤـِ غشيب ٍض ؤمرييد خَالطٌنٌص ،ومؼ خملؿرترني خَػشذ ٍض
خَـؿشخٍض خَذوٌَص.
خ
مخظُل ؤؿضخء
 4ـ مظدرػص مد ًظػُو رةسظدٍ خَىقىد وخظظهزدٍ وقىد خالطلددخض خألخشي ،ومظدرػص رشخمـهد
ذكعس خالطكدنٌدض خملربمص.
 5ـ خظظمشخس خَظىخـِ مؼ خطلدد يظّدذ آظٌد وبقشًهٌد غن وشًو خالطلدد خَػدّ َألدردء
وخًَظدذ خَػشذ.
 6ـ متظني خَػالنص مؼ خالطلدد خَػدّ َألدردء وخًَظّدذ خَػشذ ،وكمىس خؿظٌلغدطهد خَذوسًص،
وطإيٌذ دوس خالطلدد ٍض قػدٌَدض وؤنؽىص خالطلدد خَػدّ َألدردء وخًَظّدذ خَػشذ.
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ب 12/ـ مرشوع املىاصنح اًذلذًشًح ًػاَ  2020ملذسج ةاًػمٌح اًعىسًح واملػذمذ ًذي
مفذش اًحعاةاخ
ؤوالً ــ اإلًشاداخ امللذسج
االغذٌلد املؿٌىب ًػاَ 2020
اًشمض
اظم اًحعاب
إطٌليل
طضيئ
طضيئ
طضيئ
نىع  2نىع  1ةنذ ةاب
2,000,000
 1اًتاب األوي  -اشرتاهاخ ؤغػاء االدحاد
2,000,000
االشرتاهاخ
1
4,100,000
 2اًتاب اًشاين  -إًشاداخ مؿتىغاخ االدحاد
3,000,000
إًشاداخ متٌػاخ هذث
1
700,000
إًشاداخ متٌػاخ طشًذج
2
700,000
إًشاد متٌؼ طشًذج األظتىع األديب
1
400,000
إًشاداخ متٌؼ اًذوسًاخ
3
100,000
إًشاداخ متٌؼ مىكف ؤديب
1
100,000
إًشاداخ متٌؼ دشاز غشيب
2
100,000
إًشاداخ متٌؼ فوش ظٌايس
3
100,000
إًشاداخ متٌؼ آداب غاملٌح
4
0
إًشاداخ متٌؼ األدب اًػشيب
5
194,260,000
 3اًتاب اًشاًص  -غىائذ االظذشٌلس
150,000,000
إًشاداخ اظذشٌلس املتاين
1
150,000,000
إًشاد اظذشٌلس املتنى 2019
1
44,260,000
إًشاداخ اإلًظاس
2
1,200,000
إًشاداخ إًظاس اًظذاس اًغشيب
1
1,000,000
إًشاد إًظاس ًىحاخ اإلغالن غىل اًعؿح
2
إًشاداخ اظذشٌلس مٌحم غلذ كؿػح
37,000,000
األسع اًغشةٌح
3
2,500,000
إًشاد اظذشٌلس اًىطٌتح اًشٌلًٌح اًغشةٌح
4
إًشاد اظذشٌلس اًلعم اًخاص ةاالدحاد من
2,500,000
اًىطٌتح اًشٌلًٌح اًغشةٌح
5
60,000
إًشاد إًظاس ؤهشان
6

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس
ؤ .األسكم اًضغتٍ
ؤ .نضاس ظوش
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مرشوع املىاصنح اًذلذًشًح الدحاد اًوذاب اًػشب
ًػاَ  2020ملذسج ةاًػمٌح اًعىسًح
ؤوالً ــ اإلًشاداخ امللذسج
االغذٌلد املؿٌىب ًػاَ 2020
اًشمض
اظم اًحعاب
إطٌليل
طضيئ
طضيئ طضيئ
ةاب
نىع  2نىع  1ةنذ
59,400,000
اًتاب اًشاةؼ  -مىاسد مخذٌفح
5
3,500,000
إًشاداخ سظم وفٌاخ
1
44,000,000
إًشاد فىائذ مرصفٌح
2
1,000,000
اكذؿاغاخ غٌلن ضحٍ
3
500,000
إًشاد سظم انذعاب وهىًاخ
4
10,000,000
مىاسد ؤخشي مخذٌفح
5
200,000
إًشاد سظم مخؿىؽ
6
200,000
إًشاد حعمٌاخ وغلىةاخ
7
259,760,000
اإلطٌليل اًػاَ الغذٌلداخ اًذوسج املاًٌح ًػاَ 2020

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .األسكم اًضغتٍ ؤ .ماًى ضلىس
ؤ .نضاس ظوش
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َ رشوع املىاصنح اًذلذًشًح الدحاد اًوذاب اًػشب
ًػاَ  2020ملذسج ةاًػمٌح اًعىسًح
سانٌاً ـ اًنفلاخ امللذسج
اًشمض
نىع  2نىع  1ةنذ ةاب
1
1
1
2
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
1
2
1
3
1
2
3
2
3
4
5

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

اظم اًحعاب
اًتاب األوي  -نفلاخ األفشاد اًػامٌني
نفلاخ اًشوادث
سوادث اًذامئني
سوادث املؤكذني واملذػاكذًن
اًذػىًػاخ
دػىًؼ املوذث اًذنفٌزي
دػىًؼ ؾتٌػح غمٍ
دػىًػاخ غن األغٌلي اإلغافٌح
دػىًػاخ ؤخشي
املضاًا اًنلذًح واًػٌنٌح
اًذإمٌناخ االطذٌلغٌح
ةذي ًتاط
ضنذوق اًػٌلن اًطحٍ
اإلغاناخ
إغانح ضنذوق اًذلاغذ
إغانح ظونٌح
إغانح والدج
إغانح صواض
إغانح وفاج
اًتاب اًشاين -دواًٌف إضذاس مؿتىغاخ
االدحاد
دوٌفح إضذاس هذث
دوٌفح إضذاس طشائذ
دوٌفح إضذاس األظتىع األديب
دوٌفح إضذاس اًذوسًاخ
دوٌفح إضذاس دشاز غشيب
دوٌفح إضذاس مىكف ؤديب
دوٌفح إضذاس اآلداب اًػاملٌح
دوٌفح إضذاس اًفوش اًعٌايس
سًضو
دناصي هذاب
نفلاخ ةٌؼ ودىصًؼ

طضيئ

االغذٌلد املؿٌىب ًػاَ 2020
طضيئ
طضيئ

إطٌليل
89,260,000

33,000,000
32,000,000
1,000,000
7,000,000
4,500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
49,260,000
5,000,000
200,000
8,000,000
36,060,000
30,000,000
15,000
20,000
25,000
6,000,000
45,400,000
7,000,000
16,000,000
16,000,000
18,400,000
1,600,000
7,500,000
1,300,000
1,500,000
6,500,000
1,000,000
3,000,000

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .األسكم اًضغتٍ ؤ .ماًى ضلىس
ؤ .نضاس ظوش
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َ رشوع املىاصنح اًذلذًشًح الدحاد اًوذاب اًػشب
ًػاَ  2019ملذسج ةاًػمٌح اًعىسًح
سانٌاً ـ اًنفلاخ امللذسج
نىع 2

اًشمض
نىع  1ةنذ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
5
6
7

اظم اًحعاب

ةاب
اًتاب اًشاًص  -اًنفلاخ اإلداسًح اًػامح  -اًظاسًح
3
اًنفلاخ اًخذمٌح
نفلاخ ؾتاغح
نفلاخ دغاًح وإغالن
رصفٌاخ ةشًذًح
اًهادف واالنرتنٌر
مظالخ وطشائذ
غٌافح ووفىد
موافأخ ؤغػاء وآخشًن
غمىالخ مرصفٌح
رضائث وسظىَ
نفلاخ خذمٌح منىغح
إًظاس متانٍن
ؤطىس املحامني
ؤطىس مفذش حعاةاخ
اشرتان مػاسع
مهٌلخ غامٌني
دشظٌم ظٌاساخ
اًنفلاخ اًعٌػٌح
كشؾاظٌح ومؿتىغاخ
وكىد ومحشوكاخ
حرب ؾاةػاخ وآالخ دطىًش
نفلاخ ظٌػٌح منىغح
نفلاخ ضٌانح
ضٌانح ةناء
ضٌانح ملش االدحاد ( دنظٌف )
ضٌانح وظائـ نلٍ
ضٌانح دظهٌضاخ ومػذاخ
ضٌانح ؤساز ومفشوشاخ
ضٌانح اًذإظٌعاخ املائٌح واًوهشةائٌح املنىغح
غٌاس صًر وظائـ نلٍ

طضيئ

االغذٌلد املؿٌىب ًػاَ 2020
طضيئ
طضيئ

إطٌليل
34,015,000

14,415,000
3,000,000
150,000
400,000
1,000,000
100,000
4,500,000
2,500,000
200,000
5,000
10,000
300,000
300,000
400,000
50,000
800,000
700,000
8,700,000
1,000,000
6,000,000
700,000
1,000,000
10,900,000
400,000
100,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
100,000
300,000

سئٌغ كعم املحاظتح مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .ماًى ضلىس
ؤ.حاصَ اًشٌخح ؤ .نضاس ظوش ؤ .األسكم اًضغتٍ
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مرشوع املىاصنح اًذلذًشًح الدحاد اًوذاب اًػشب
ًػاَ  2020ملذسج ةاًػمٌح اًعىسًح
سانٌاً ـ اًنفلاخ امللذسج
نىع 2

اًشمض
نىع  1ةنذ ةاب

اظم اًحعاب

اًتاب اًشاةؼ  -نفلاخ ؤنشؿح
 4ادحاد
ؤمعٌاخ ومحارضاخ
1
كشاءج يف اًظمػٌاخ
2
مؤمتشاخ واطذٌلغاخ ونلٍ
وانذلاي
3
دساظح ؾٌتاخ انذعاب
4
اًتاب اًخامغ  -اًذضاماخ
 5غشةٌح ودوًٌح
املعاهمح يف األمانح اًػامح
ًالدحاد اًػاَ ًٌوذاب اًػشب
1
املعاهمح يف املنظٌلخ اًذوًٌح
2
 6اًتاب اًعادط  -نفلاخ ؤخشي
ؤغتاء االهذالهاخ واملؤوناخ
1
نفلاخ ظنىاخ ظاةلح
2
 4اًتاب اًعاةؼ  -نفلاخ اًفشوع
نفلاخ سوادث اًػامٌني يف
اًفشوع
1
اًنفلاخ االداسًح ًٌفشوع
2
نفلاخ اًػٌلن اًطحٍ ًٌفشوع
3
نفلاخ اًنشاؽ اًشلايف ًٌفشوع
4
اًتاب اًشامن -اًنفلاخ
 2االظذشٌلسًح
االطٌليل اًػاَ الغذٌلداخ اًذوسج املاًٌح ًػاَ 2020

سئٌغ كعم املحاظتح
ؤ.حاصَ اًشٌخح

طضيئ

االغذٌلد املؿٌىب ًػاَ 2020
طضيئ
طضيئ

إطٌليل
17,900,000

2,000,000
300,000
15,000,000
600,000
1,100,000
1,000,000
100,000
11,000,000
8,000,000
3,000,000
44,000,000
25,000,000
10,000,000
7,000,000
2,000,000
17,085,000
259,760,000

مفذش اًحعاةاخ ـ املحاظث اًلانىين سئٌغ اًشؤون اإلداسًح واملاًٌح سئٌغ ادحاد اًوذاب اًػشب
ؤ .األسكم اًضغتٍ ؤ .ماًى ضلىس
ؤ .نضاس ظوش
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القسم الثالث
ض ـ اًىغؼ املايل واإلداسي ًطنذوق دلاغذ اًوذاب اًػشب ًػاَ :2019

الجقرير السنىي ملدقق حساةات صندوق ثقاعد اثحاد الكجاب العرب
عن حساةات الصندوق وامليزانية الخجامية للعام 2019

اًعادج سئٌغ وؤغػاء مظٌغ إداسج ضنذوق اًذلاغذ املحرتمىن:
دحٌح ؾٌتح وةػذ:
نمع خالٍ غدّ  2019مبشخؿػص وطذنٌو كعدردض ونٌىد ـنذوم خَظهدغذ مبد ًظىخقو مؼ
مػدًري خَظذنٌو خملػمىٍ رهد ٍض خَـمهىسًص خَػشرٌص خَعىسًص.
غٌُلًا ؤن غمٌُدض خَظذنٌو ؼمُع مػظم خَهٌىد خمللدظزٌص وؤوخمش خَرصف وخًَؽىف
خملرصقٌص خَؽهشًص وسوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص خملرصوقص ،ويزٌَ خَشوخطس خملعظلهص ؾري
خملرصوقص كظى .2019/12/31
وؤرني قٌٌل ًًل رػن خإلًمدكدض خملدٌَص َألنؽىص خملنكزش خالٍ غدّ  2019ويزٌَ
خملالكظدض خملؽدهذش .مؼ خَػُم رإننٍ نذمع ملـُغ بدخسش ـنذوم خَظهدغذ ػالػص طهدسًش سرػٌص،
وًُ َػ ُّدذ هزخ خَظهشًش مظمٌلًا َهد:
 1ـ رُـ غذد خملظهدغذون كظى طدسًخ  /198/ 2019/12/31مظهدغذخ ًا ،يٌل رُـ غذد خَىسػص
 /224/معظكٌذخ ًا.
 2ـ رُـ بؿٌليل سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص خملعظلهص َؿدًص  .ٍ /37,041,496/ 2019/12/31ط
ظذد منهد خالٍ غدّ  2019مزُـ  .ٍ /12,662,931/ط وخَزدنٍ ؾري خملعذد هى مزُـ
 .ٍ /24,378,565/ط (َُمظهدغذًن  .ٍ /15,564,999/ط وَُىسػص  .ٍ /8,813,566/ط.
مؼ خَظنىًه رإن هزه خألسندّ ٌَعع سوخطس غدّ  2019قهي رِ هندٌَ غذد من خملظهدغذًن
وخَىسػص مل ًهزمىخ سوخطزهم منز ؤيرث من ػالغ ظنىخض ألظزدذ غذًذش ؤهمهد وؿىدهم
خدسؾ خَهىش.
يٌل ًىؿذ غذد من خَىسػص نذ طىٍض ومل ًظم بغالّ خَفنذوم رىخنؼ خَىقٌدضَ .زٌَ ًـس
غىل ملدظزص خَفنذوم خطخدر مد ًُضّ َُظلهو من ؤن خملظهدغذًن وخَىسػص خَزًن مل
ًعظُمىخ سوخطزهم منز ؤيرث من ظنص هم غىل نٌذ خَلٌدش ،غٌُلًا رإننٍ ظزو يل ؤن ؤ ض
بىل رٌَ ٍض طهشًش خَػدّ خملديض (سرىدًا يؽل ردملظهدغذًن خَزًن مل ًعظُمىخ سوخطزهم
ويؽل ردَىسػص).

43

 3ــ رُؿع مػىنص خالطلدد َُفنذوم غدّ :2019
ؤسرػص وغرشًن مٌُىن َريش ظىسًص ظذدض ردًَدمًِ ،مدف بٌَهد خنظىدغدض خالطلدد (من
مًدقأض خًَظدذ وخألغمدء ؾري خملعذدش َهم) خَزدَؿص  .ٍ /721,572/ط وخَظٍ ظٌظم
طعذًذهد َُفنذوم ٍض خَشرؼ خألوٍ من غدّ .2020
وبلدقص بىل مػىنص خالطلدد وخنظىدغدطه خملزيىسش ًظم ظنىًدًا طلىًِ رذالض خظظؼٌلس
َم ْشقهني من مشخقو قشع خالطلدد ردَالرنٌص بىل ـنذوم خَظهدغذ .ونذ رُؿع هزه خَزذالض
غدّ  .ٍ /1,910,000/ 2019طٍ ،ض كني يدنع غدّ  .ٍ /3,880,000/ 2018ط.
وَهذ طزني ؤن خَعٌذش طؿشًذ ظٌٌُلن (معظؼمش خَىدرو خألوٍ ٍض قشع خَالرنٌص) مل طعذد
يدمِ خألؿشش خملعظلهص غٌُهد ،ومتع مىدَزظهد رظدسًخ  2019/12/3مبىؿس خًَظدذ سنم
 /867ؿ.
وهنا ال ةذ من اًذنىًه ةاملالحظح اآلدٌح:
نظشخ ًا َُرتخؿؼ خَلدد ٍض نٌمص خَُريش خَعىسًص قمن خَرضوسي بغددش خَنظش ٍض نٌمص غهىد
خإلًـدس خملربمص مؼ (خَؿري) ،وؤسؿى من مـُغ بدخسش ـنذوم خَظهدغذ مظدرػص رٌَ رؽًِ
رسًؼ نزِ متذًذ خَػهىد خملربمص.
 4ـ طم صًددش سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص رنعزص  %50رذءخ ًا من  ،2019/1/1وؤـزم خَلذ خألغىل
َُشخطس خَظهدغذي  .ٍ /15,750/ط ؼهشًدًا.
 5ـ رُـ غذد خملظىقني من خألغمدء خملظهدغذًن  /24/كظى  ،2019/12/31يٌل رُـ غذد خمللدَني
غىل خَظهدغذ ٍض غدّ  2019ؤسرػص ؤغمدء قهي.

 6ـ اًىغؼ املايل وواكؼ اًعٌىًح:
ٍض لىء خَعٌىَص خَنهذًص خملىؿىدش ٍض خَلعدذ خَـدسي ردملرصف رظدسًخ 2019/12/31
ونذسهد  .ٍ /13,288,263/ط وسـٌذ خَفنذوم خَزدَـ  .ٍ /276,780/ط بلدقص بىل
خنظىدغدض خالطلدد خَظٍ ظٌظم طلىًُهد َُفنذوم ٍض خَشرؼ خألوٍ من خَػدّ  2020وخَزدَؿص
 .ٍ /721,572/ط قةن خَذقػص خألوىل من طلىًالض سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص ظٌظم
طإمني طلىًُهد من دون مػىندض سًؼٌل ًعذد خالطلدد خَذقػص خألوىل من مػىنص غدّ
.2020
َزٌَ طزهى خَىدخثؼ خَزدَؿص غرشش مالًني َريش ظىسًص غىل كدَهد يك ًعظكٌذ ـنذوم
خَظهدغذ من قىخثذهد خَعنىًص خَظٍ طهدسذ مٌُىن َريش ظىسًص.
ؤمد رخفىؿ خَىلؼ خملديل خَػدّ ،قهذ يدنع نظٌـص غدّ  2019يٌل هى ٍض غدّ ،2018
ؤي صًددش نكهدض ـنذوم خَظهدغذ غىل بًشخدخطه رػـض مديل نذسه  .ٍ /9,895,024/طٍ ،ض
كني يدن خَػـض غدّ  2018هى  .ٍ /1,021,774/ط.

44

وؤرني قٌٌل ًًل مهدسنص بًشخدخض ونكهدض ـنذوم خَظهدغذ خالٍ خَعنىخض خَؼالغ خملدلٌص:

ؤ ــ اإلًشاداخ:
مػىنص خالطلدد
خنظىدغدض خالطلدد
خالؼرتخيدض ومظمٌلطهد
رذٍ بًـدس مشخقو خَالرنٌص
قىخثذ خَىدخثؼ خملرصقٌص
خنظىدغدض دخس خَزػؽ
بًشخدخض مخظُكص

َ2017
 .ٍ 16,000,000ط
 .ٍ 1,047,875ط
1,131,010
 .ٍ 2,800,000ط
 .ٍ 481,829ط
 .ٍ 49,925ط
ـــ
 .ٍ 21,510,639ط

َ2018
 .ٍ 16,000,000ط
 .ٍ 438,120ط
1,252,130
 .ٍ 3,880,000ط
 . ٍ 937,000ط
 .ٍ 28,675ط
 .ٍ 2,323ط
 .ٍ 22,538,248ط

َ2019
 .ٍ 24,000,000ط
 .ٍ 721,572ط
 .ٍ 1,194,380ط
 .ٍ 1,910,000ط
 .ٍ 937,274ط
 .ٍ 26,175ط
 .ٍ 28,789,401ط

ب ـ اًنفلاخ:
بؿٌليل سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص
طػىًمدض مـُغ خإلدخسش
خملفدسًل خملخظُكص
خالهظاليدض

2017
 .ٍ 22,390,003ط
 .ٍ 810,160ط
 .ٍ 74,437ط
 .ٍ 34,875ط
.ٍ 23,309,475ط

2018
 .ٍ 22,073,812ط
 .ٍ 1,270,380ط
 .ٍ 180,955ط
 .ٍ 34,875ط
 .ٍ 23,560,022ط

2019
 .ٍ 37,041,496ط
 .ٍ 1,426,240ط
 .ٍ 181,815ط
 .ٍ 34,874ط
 .ٍ 38,684,425ط

ونظشخ ًا ألن خَنؽده خَىكٌذ َفنذوم خَظهدغذ هى طعذًذ سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص،
َزٌَ قلني نهىّ ردظظػشخك رنىد خإلًشخدخض وخَنكهدض ًظمم ؤن خَعزس خَشثٌغ السطكدع غـض
خملىخصنص ٍض غدّ  2019هى خَضًددش خَظٍ متع غىل سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػصَ ،زٌَ ؤدض هزه
خَضًددش بىل خسطكدع يظُص سوخطزهم غن  22مٌُىن غدّ  2018بىل  37مٌُىن غدّ .2019
بننٍ ؤسي ؤن صًددش سوخطس خملظهدغذًن وخَىسػص رنعزص  %50رذءخ ًا من غدّ  2019هى نشخس
كًٌم وـدثس ًلعس َشثدظص خالطلدد وملـُغ بدخسش ـنذوم خَظهدغذ غىل لىء خَىلؼ خملػٌيش
خَفػس خَزي ًػٌؽه خملىخون خَعىسي خَزعٌي كدٌَدًا ،ومنهم وزػدًا مظهدغذو خًَظدذ ووسػظهم،
ومن خملامِ ؤن ًظم طػىًن طٌُ خَضًددش رظػذًِ نٌمص غهىد خالطلدد خملربمص مؼ (خَؿري) (غهىد
بًـدس مزنى خالطلدد وَىكدض خَذغدًص وغهذ خَؽالق ،ويزٌَ غهىد بًـدس مشخقو قشع خالطلدد
ردَالرنٌص).
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املالحظاخ اًػامح:
 1ــ غذّ خالَظضخّ رظىزٌو خَهدنىن سنم ./20/
منز ظنىخض غذش وؤند ؤؼري ٍض طهدسًشي خَشرػٌص وخَعنىًص بىل رضوسش رزٍ خَـهىد َلؽ
خَـهدض خملػنٌص غىل طنكٌز خَهدنىن سنم  /20/خَخدؿ رظهدغذ خًَظدذ خَػشذ ،وخدـص خَـهدض
خَشظمٌص ،مؼِ خَفلل وخَـدمػدض ووصخسيت خَؼهدقص وخإلغالّ ،وخَظُكضًىن وخإلرخغص ..خَخ.
ًنق خَهدنىن خملزيىس غىل نٌدّ خَـهدض خملزيىسش ؤغاله رظلىًِ نعزص  %5من خألطػدذ
وخملًدقأض خَظٍ طذقؼ ألغمدء خطلدد خًَظدذ خَػشذ َهدء ؤنؽىظهم خألدًزص ٍض طٌُ خَـهدض ػم
طلىًُهد بىل ـنذوم طهدغذ خًَظدذ خَػشذ.
ويدنع طٌُ خَـهدض طهىّ ؼهشًدًا رظلىًِ خَنعزص خملزيىسش من دون طإخري ومن دون مىدَزص
ورٌَ بردن سثدظص خَذيظىس غًل غهُص غشظدن َالطلدد ،كٌؽ يدنع ـلل طرشًن وخَؼىسش وخَزػؽ.
ويزٌَ وصخسش خَؼهدقص وخَـدمػدض خَعىسًص وهٌجص خإلرخغص وخَظُكضًىن وكظى مـُص خملشؤش
خَخدـص ردالطلدد خَنعديئ.
يدنع ؿمٌؼ طٌُ خَـهدض طهىّ رظلىًِ خنظىدغدطهد ؼهشًدًا ػم رػذ ؤن ؾددس خَذيظىس
غشظدن خالطلدد رذؤض طٌُ خَـهدض خَىخكذش طُى خألخشي طظهدغغ غن طلىًِ خالنظىدغدض بىل
ؤن رهٌع ؿهص وخكذش قهي هٍ دخس خَزػؽ خَظٍ خظظمشض بىل خآلن رظلىًِ خنظىدغدطهد ؼهشًدًا،
كٌؽ رُؿع طلىًالطهد غدّ  .ٍ /49,925/ 2017ط ،وٍض غدّ  ،/28,675/ 2018وٍض غدّ
./26,175/ 2019
بننٍ ؤسي ؤن غذّ طنكٌز ؤي ندنىن ؤو طـدهُه ٌَعع مؽًُص ـؿريش رِ هٍ ؿشميص ًػدنس
غٌُهد خَهدنىن.
َزٌَ ؤغىد وؤيشس وؤسؿى رضوسش نٌدّ سثٌغ مـُغ بدخسش ـنذوم خَظهدغذ خَزي هى
ؤًمدًا سثٌغ خالطلدد ،ويزٌَ ؤغمدء مـُغ بدخسش ـنذوم خَظهدغذ ،رةؿشخء مد ًُضّ َلؽ
خَـهدض خملػنٌص غىل طنكٌز خَهدنىن سنم  ،/20/وؤنِ يشء وؤظهُه هى خًَظدرص َشثدظص مـُغ
خَىصسخء وَُهٌجص خملشيضًص َُشندرص وخَظكظٌؾ وَىصسخء خإلغالّ وخَؼهدقص وخَظػٌُم خَػديل ،إلغالمهم
غن طهدغغ خَـهدض خملشطزىص رهم ٍض كعن طنكٌز خَهدنىن سنم  ،/20/ويزٌَ خَهٌدّ رضًدسخض
ؼخفٌص َشئظدء طلشًش خَفلل وخَىصسخء خملػنٌني.
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 2ـ املخاًفاخ واًذظاوصاخ:
ؤ ض ٍض خَظهدسًش خَذوسًص خَظٍ نذمظهد غدّ  2019بىل وؿىد رػن خملخدَكدض
وخَظـدوصخض ٍض رصقٌدض ونكهدض ـنذوم خَظهدغذ.
وٍض نهدًص خَػدّ طزني يل ؤن مالكظديت كىٍ طٌُ خملخدَكدض مل ًاخز رهد ،يٌل ؤن مـُغ
خإلدخسش مل ًُػُِِّ مد ؤ ض بٌَه رِ طـدهِ مالكظديت.
َزٌَ آمِ خَػىدش مـذدخ ًا بىل طٌُ خملالكظدض ومػدَـظهد ؤـىالًا.
اًعادج سئٌغ وؤغػاء مظٌغ إداسج ضنذوق اًذلاغذ املحرتمىن:
غىل لىء خملعظنذخض وخَهٌىد وخَىػدثو خَظٍ خوُػع غٌُهد خالٍ غدّ  ،2019ونظٌـص
ؤغٌلٍ خَظذنٌو خَظٍ نمع رهد رظػدون يدمِ من خَػدمُني ٍض خَفنذوم ،قةن خملزدَـ خَظدهشش
ٍض خملٌضخنٌص خَخظدمٌص وخَلعدردض خَخظدمٌص خملشقهص رهد وخَخدـص رفنذوم طهدغذ خًَظدذ
طػرب غن خملشيض خملديل خَلهٌهٍ َفنذوم خَظهدغذ ،يٌل هى ٍض
خَػشذ َُػدّ ّ 2019
 ،2019/12/31ونذ ؤسقهع مؼ هزخ خَظهشًش ؼهددش خمللدظس خَهدنىين غن مٌضخنٌص غدّ
.ّ2019

مؼ خاًظ اًذلذًش واالحرتاَ
مذكم حعاةاخ ضنذوق اًذلاغذ
املحاظث اًلانىين نضاس ظوش

املشفلاخ:
 1ـ ؼهددش مذنو خَلعدردض.
 2ـ يؽل ردَشوخطس خملعظلهص َُمظهدغذًن وؾري خملعذدش.
 3ـ يؽل ردَشوخطس خملعظلهص َُىسػص وؾري خملعذدش.

47

د ـ اًذىضٌاخ:
 1ـ صًددش خَشخطس خَظهدغذي رنعزص ./%25/
 2ـ طلىًِ سوخطس خملظهدغذًن ؾري خملعظُمص خَظٍ مىض غىل غذّ خظظالمهد غدّ يدمِ َلعدذ خَفنذوم.
 3ـ طكىًن خملًظس خَظنكٌزي رظـذًذ خَػهىد خملربمص مؼ يص ظريًظِ.
 4ـ طػذًِ رنىد خملىخصنص خَظهذًشًص َػدّ  2020غىل لىء خَضًددخض خملهشسش.
 5ـ خغظٌلد مٌضخنٌص خالطلدد َػدّ  ّ2019وخملىخصنص خَظهذًشًص َػدّ  ّ2020وقو طىـٌص مكظؾ خَلعدردض.
 6ـ خغظٌلد مٌضخنٌص ـنذوم خَظهدغذ َػدّ  ،2019وخملىخصنص خَظهذًشًص َػدّ  ّ2020وقو طىـٌص
مكظؾ خَلعدردض.
 7ـ صًددش طػىًمدض وسوخطس هٌجدض خَكشوع وبدخسخض خَـمػٌدض رنعزص ./50/
طذوي اًضًاداخ امللرتحح ًػاَ :2020
نىع املوافإج
كمىس ؿمػٌدض

نؽدودض ػهدقٌص «مشيضًص»
ؤمعٌص
نذوش
ملدرضش
خظظمدقص
طػىًن نهِ

املحافظاخ
دمؽو ـ سًل ـ خَهنٌىشش
خَلعًص ـ خَشنص ـ دًش خَضوس
دسغد ـ خَعىًذخء
خَالرنٌص ـ بدَس ـ وشوىط ـ كٌله ـ كُس
كمق

دمؽو ـ كُس ـ خَالرنٌص
خَلعًص
رهٌص خمللدقظدض
كمق ـ كٌلش
دسغد ـ خَعىًذخء ـ خَهنٌىشش ـ سًل دمؽو
وشوىط
خَالرنٌص
دًش خَضوس ـ خَلعًص
كُس ـ بدَس

 2019ــ 2020
2000
5000
3500
4000
3450
4000
5000
6000
3500
5000
3000
500
500
400
600
800
800

صًادج ملرتحح
2500
5500
4000
4500
4000

700
700
600
800
1000
1000

نؽدودض ػهدقٌص ـ قشغٌص
ؤمعٌص
ملدرضش
نؽدودض َؿري خألغمدء
نشخءش ٍض خَـمػٌص
خَمٌلن خَفلٍ

3200
4700
1875
1900
30000

2000
2000
48

مالحظحً :لو َُػمى بنـدص نؽده مشيضي وخكذ ٍض خَػدّ ًنـضه ٍض ملدقظص ؤخشي،
ونؽدوني قشغٌني ًنـضهٌل لمن خَكشع خَزي ًنظعس بٌَه.

دػىًػاخ هٌئاخ اًفشوع
سثٌغ خَكشع
ؤمني خَرس
ؤمني خَفنذوم

اًحايل
4,310
3,375
3,375

امللرتح
10,000
6,000
6,000

 8ـ خغظٌلد خملشخظالض خالًَرتونٌص غرب سظدثِ ) (SMSــ مىنؼ خالطلدد ،ـكلدض خَظىخـِ
خالؿظٌلغٍ َُظزٌُـ غن خَذغىخض وخَنؽدودض وبسظدٍ خَظهدسًش وخَهشخسخض.



49

