إطار مقرتح لتطبيق موازنة الربامج واألداء يف بيئة الوحدات
احلكومية العراقية

أ.د .عامر حممد سلمان/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد
م .سناء امحد ياسني

ادلستخهص

ٗععٔ الجؾش الؾبلٖ إلٔ إصالػ الوْاشًخ العبهخ لدّلةخ العةسام هةي ةالث ثؾةش الزؾةدٗبد الزةٖ رْاعِِةب
رلك الوْاشًخ فٖ ظل إرجةب هْاشًةخ الجٌةْي فةٖ إهةدايُب ّرٌ ٘ةرُب ّالسلبثةخ هلِ٘ةبت ّالزةٖ رإلةغا هلةٔ ا ظةسا
ّالزجرٗس ثدال هةي رسية٘د الٌ تةبدت ُّةرا هةب ظظِةسٍ رؾل٘ةل ث٘بًةبد لةْاً٘ي الوْاشًةخ العبهةخ االرؾبيٗةخ لغوِْزٗةخ
العةةسام للعةةٌْاد 5002-5002ت إذ رجةة٘ي ظى ٌُةةبا رصاٗةةدا هعةةزوسا فةةٖ إعوةةبلٖ الٌ تةةبد العبهةةخ الةةْازيح فةةٖ
الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد  5002-5002لزجلغ ًعةجخ ًوةْ الٌ تةبد العبهةخ فةٖ ظةٌخ ً 5002عةجخ %57,480
هوب كبًذ هلَ٘ فٖ ظٌخ 5002ت فضال هي إى الوْاشًخ العبهخ طْاث العةٌْاد  5002-5002ثت٘ةذ رعةد ثعغةص
هخطظ ثةدّى الزككةد هةي ظى ااُةدا الزةٖ ؽةديرِب الؾاْهةخ ّالجةساهظ الزةٖ رعِةدد ثكيامِةب ّزصةدد هةي اعلِةب
ااهْاث فٖ الوْاشًخ العبهخ لد رؾتتذ ظم ال .
ّاظزٌبيا الٔ ذلك فتد رن زظن ا طبز الوتزسػ لإلصالػ هي الث رؾدٗد هعبز الزطْٗس الوسرتةت ثبهزوةبي
هْاشًخ الجساهظ ّااياء ثبلإلال الرٕ ٗزالءم ها ث٘ئخ الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ر٘ةس الِبيفةخ للةسثؼ العسال٘ةخت إذ يةول
الزطْٗس صالصخ عْاًت ظظبظ٘خ ُٖ الغبًت الزإلسٗعٖ ّالغبًت ا عسامٖ ّالغبًت الوؾبظةجٖت ّظة٘ييٕ رطْٗسُةب
هغزوعخ فٖ ًِبٗخ الوطب الٔ اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ إهداي ّرٌ ٘ر الوْاشًةخ العبهةخ ّالسلبثةخ هلِ٘ةب
ّذلك للوصاٗب الزٖ ٗواي ظى رؾتتِب ّالزٖ ظزٌعاط إٗغبثب هلٔ الوْاشًخ العبهخ هي الث رسي٘د ا ً بم ّرؾت٘ة
الوعبءلخ هي ااُدا ّالجساهظ الزٖ رعِدد الؾاْهخ ثكيامِب ّزصدد هي اعلِب ااهْاث فٖ الوْاشًخ العبهخ.
ّ لص الجؾش إلٔ هغوْهخ هي االظزٌزبعبد ظُوِب :
 .0إى االظزوساز فٖ اظزخدام هْاشًخ الجٌْي فٖ إهداي ّرٌ ٘ةر الوْاشًةخ العبهةخ ّالسلبثةخ هلِ٘ةب ٗؾةد هةي ك بءرِةب
ّفبهل٘زِب فٖ االظزخدام اافضل لألهْاث العبهخ ّٗتلل هي فسص رؾع٘ي ظيامِب كًْةَ ٗإلةغا هلةٔ شٗةبيح ا ً ةبم
ثدال هي الزسي٘د فَ٘.
 .5رٌةةدزط هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء مةةوي الوؾةةبّالد ا صةةالؽ٘خ الِبيفةةخ إلةةٔ رل٘٘ةةس الٌدةةسح الزتل٘دٗةةخ الظةةزخدام
ااهْاث العبهخ ثؾ٘ش رسرجظ ثا بءح رتدٗن الخدهبد ّل٘ط ثبلْظبمل الوعزخدهخ فٖ رتدٗن الخدهبد.
ّرْصةةل ا لجؾةةش إلةةٔ رْصةة٘بد ظُوِةةب مةةسّزح رجٌةةٖ هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ إهةةداي الوْاشًةةخ العبهةةخ ّذلةةك
للوصاٗةةب الزةةٖ هةةي الوواةةي رؾت٘تِةةب ّفةةٖ هتةةدهزِب رةةْف٘س صةةْزح ّامةةؾخ ّر نةة٘ل٘خ يازح الْؽةةدح هةةي الجةةساهظ
ّااًإلطخ ّا ً بم الوزعل ثِب ّاى ٗزن اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخ يةبهال لغو٘ةا
الْؽداد الؾاْه٘خ ّاى ٗاْى رطج٘تِب ثإلال ردزٗغٖ .

ادلطصلهات

انئيسسس نهحا/

الوْاشًخ العبهةخت هْاشًةخ الجٌةْيت هْاشًةخ الجةساهظ ّااياءت الجةساهظت

هتبٗ٘ط ااياءت ااًإلطخ
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ادلمذي

لن رعد الوْاشًخ العبهخ هغسي عدّل٘ي ظؽدُوب ٗضن ا ٗساياد العبهخ الوخططخ الزٖ ظزعةزخدم لزوْٗةل هةب
ٗؾزبط يفعَ هي ً تبد الث العٌخ الوبل٘خ التبيهخت ّإًوب ظمؾذ الوسآح العبكعةخ للجسًةبهظ الةرٕ رٌةْٕ الؾاْهةخ
رٌ ٘رٍ الث العٌخ التبيهخ لزؾت٘ ظُدا الدّلخ االلزنبيٗخ ّاالعزوبه٘خ ّالع٘بظ٘خ هي الث الزؾان فةٖ هجةبلغ
الغدّل٘ي (ظٕ ا ٗساياد العبهخ ّالٌ تبد العبهخ) ظْاء ثبلصٗبيح ظّ الٌتنبى.
ّفةةٖ العةةسام ٗغةةسٕ إهةةداي الوْاشًةةخ العبهةةخ ثبهزوةةبي هْاشًةةخ الجٌةةْي الزةةٖ ثوْعجِةةب رجةةدظ هول٘ةةخ إهةةداي
الوْاشًخ ثبفزساض ظظبظٖ ُْ ظى رخن٘نةبد العةٌخ الوبل٘ةخ الؾبل٘ةخ روضةل الؾةد اايًةٔ الوطلةْة لٌ تةبد العةٌخ
التبيهخ صن ٗضةب إلِ٘ةب الوجةبلغ الالشهةخ لوتبثلةخ الصٗةبيح الوزْلعةخ ًز٘غةخ ازر ةب ااظةعبز ظّ ًز٘غةخ الزْظةا فةٖ
الٌإلبط الث العٌخ التبيهخ .هوب رعجت ُرا ا عساء ثإلال ظّ ثآ س فٖ اشيٗبي الٌ تبد العبهخ هي ظٌخ إلٔ ظ سٓت
ّهي صن ٗنعت فٖ ظل ُرا الْما رسي٘د ا ً بم الثزعبي ُرا ااظلْة هي ااظط العلو٘خ فٖ رتدٗس الٌ تبد.
هي ٌُب فكى الؾبعخ ُهلؾخ لزطةْٗس ظظةبض إهةداي الوْاشًةخ العبهةخ لدّلةخ العةسامّ .لةد صةدزد العدٗةد هةي
الدهْاد لولبيزح ظظلْة هْاشًخ الجٌْي فٖ إهداي الوْاشًخ ّاهزوبي ظظبل٘ت ظكضس ؽداصخت ّهي ث٘ي ذلةك هةب يهةذ
إلَ٘ ااهبًخ العبهخ لوغلط الْشزاء ثوْعت الزعو٘ن الوسلن م.ظ.م 2,782/2,/فٖ  5002/00/50الرٕ رضةوي
يهةةْح الةةْشازاد ّالْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ كبفةةخ لالظةةزعداي الظةةزاوبث هزطلجةةبد رطةةْٗس الوْاشًةةخ العبهةةخ فةةٖ مةةْء
رْعِ٘بد اللغٌخ العل٘ب صالػ ا يازح الوبل٘خ ّالوْاشًخ العبهخ الوإلالخ ثوْعت ااهس الدْٗاًٖ زلن ( )77لعٌخ
 .5005صن رال ذلك الجسًبهظ الؾاْهٖ للع٘د زم٘ط الْشزاء ي .ؽ٘دز العجبيٕ الةرٕ هسمةَ هلةٔ هغلةط الٌةْاة
ّظُلس ثبارلج٘خ فٖ  7ظٗلْث500, /ت إذ رضوي الوؾْز الخبهط هةي الوؾةبّز ااظبظة٘خ لألّلْٗةبد العةزسار٘غ٘خ
للجسًبهظ الؾاْهٖ ّالوعٌْى – ا صالػ ا يازٕ ّالوةبلٖ للويظعةبد الؾاْه٘ةخ – ا يةبزح هةسر٘ي إلةٔ إصةالػ
ًدبم الوْاشًخ العبهخ هي الث الزخلٖ هي هْاشًخ الجٌْي ّالزْعَ ًؾْ اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ إهداي
ّرٌ ٘ر الوْاشًخ العبهخ للدّلخ.
ّاظزٌبيا لرلك فتد لُعن الجؾش الؾبلٖ هلٔ الوؾبّز اٙر٘خ:ـ
الوؾْز ااّث  :هٌِغ٘خ الجؾش
الوؾْز الضبًٖ :يزاظخ رؾل٘ل٘خ لوْاشًخ الجساهظ ّااياء
الوؾْز الضبلش :الزؾدٗبد الزٖ رْاعَ الوْاشًخ العبهخ فٖ العسام.
الوؾْز الساثا :هالهؼ الزطْٗس الوسرتت فٖ ظل رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ الْؽداد الؾاْه٘خ العسال٘خ
الوؾْز الخبهط :االظزٌزبعبد ّالزْص٘بد

احملىر األول ينهجس انحا/

 -0يشكه انحا :/رزوؾْز هإلالخ الجؾش ؽْث ك٘ ٘ةخ رطج٘ة هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء فةٖ ث٘ئةخ الْؽةداد
الؾاْه٘ةةخ ر٘ةةس الِبيفةةخ للةةسثؼ الزةةٖ رزو٘ةةص ثةةزؾان الزإلةةسٗا فةةٖ هول٘ةةخ إهةةداي ّرٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةةخ ّالغبًةةت
الوؾبظجٖ الوةسرجظ ثِةبت فضةال هةي ظى هول٘ةخ إهةداي الوْاشًةخ العبهةخ ثبهزوةبي هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ٗعةزلصم
رْافس هتبٗ٘ط لألياء ّهعلْهبد هبل٘خ ّر٘س هبل٘ةخ لةد ال رزةْفس فةٖ ظةل الْمةا الؾةبلٖ هةداي الوْاشًةخ العبهةخ
الوعزٌد إلٔ هْاشًخ الجٌْي.
 -5أهًس انحاٗ :/عزود الجؾش ظُو٘زَ هةي يزاظةخ الوْاشًةخ العبهةخ للدّلةخ فةٖ العةسام ّالزؾةدٗبد الزةٖ
رْاعِِب فٖ ظل الْما الؾبلٖ الوعزٌد إلٔ اهزوبي هْاشًخ الجٌْي فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخ ّالزةٖ راةْى هجةسزا
ًؾْ إصالؽِب هي الث رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
 -2هذف انحاِٗ :/د الجؾش الؾبلٖ إلٔ ّما إطبز هتزسػ لزطج٘ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ثوةب ٗةزالءم
ها ث٘ئخ الْؽداد الؾاْه٘خ ر٘س الِبيفخ للسثؼ العسال٘خت ّذلةك هةي ةالث زظةن هعةبز الزطةْٗس الوتزةسػ ث ؽةداس
رطْٗس لوغبالد هدح رةزلخص فةٖ صةالس عْاًةتت ُةٖ الغبًةت الزإلةسٗعٖ ّالغبًةت ا عسامةٖ ّالغبًةت الوؾبظةجٖ
الوساف للوْاشًخ العبهخت ّثوب ٗعِل الزؾْث ًؾْ رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
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 -,فئضس انحا:/ـ ٗعزٌد الجؾش إلٔ فسم٘خ ظظبظ٘خ ه بيُب:ـ
(( إى إؽداس رطْٗس فٖ عْاًت صالس ظظبظ٘خ هسافتخ للوْاشًخ العبهخ رزوضل ثبلغبًت الزإلسٗعٖ ّالغبًت ا عسامةٖ
ّالغبًةةت الوؾبظةةجٖ ظ٘عةةِل الزؾةةْث ًؾةةْ رطج٘ ة هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ ث٘ئ ةخ الْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ ر٘ةةس
الِبيفخ للسثؼ العسال٘خ)).
 -2ينهج انحاٗ :/عزود الجؾش الؾبلٖ فٖ إهدايٍ هلٔ الوٌِظ االظزتسامٖ ّذلك هي الث يزاظخ هْاشًخ
الجساهظ ّااياءت ّالوٌِظ االظزٌجبطٖ هي طسٗ هؾبّلخ زظن رنْز لإلطةبز الوتزةسػ لزطج٘تِةب ّثإلةال هزٌةبرن
ها هزطلجبد إهداي الوْاشًخ العبهخ ّرٌ ٘رُب فٖ ث٘ئخ الْؽداد الؾاْه٘خ ر٘س الِبيفخ للسثؼ.

احملىر انثتني دراس حتهسهس دلىازن انربايج واألداء

أوال -يفهىو يىازن انربايج واألداء:

روضةةل هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء إؽةةدٓ اافاةةبز الغدٗةةدح الزةةٖ طسؽةةذ صةةالػ الوْاشًةةخ العبهةةخت إذ رؾةةْث
االُزوبم ثوْعجِب هي فسض السلبثخ هلٔ ثٌْي الوْاشًخ العبهخ إلٔ الٌدةس لْص٘تةخ الوْاشًةخ هلةٔ إًِةب ظياح رِةد
إلٔ الزككد هي مجظ ا ً بم العبم ّرؾت٘ الا بءح ّال بهل٘خ فٖ اًغبش الجساهظ ّااًإلطخ الؾاْه٘خ.
فوْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء هةةب ُةةٖ إال ((رخنةة٘ص ااهةةْاث العبهةةخ لزٌ ٘ةةر ثةةساهظ ذاد ظُةةدا هعٌ٘ةةخ هةةا
إ ضبهِب لوعبٗ٘س الا بءح ال بهل٘خ هجس رطْٗس هعبٗ٘س هؾديح)) (ًخلَت ــ.)29 :
ّرعس هْاشًخ الجساهظ ّااياء هلٔ إًِب ((رلك الوْاشًخ الزٖ رج٘ي ااُدا الزٖ رطلت لِب الزخن٘نةبد
الوعزودحت ّرْمؼ رابل٘ف الجساهظ الوتزسؽخ للْصْث إلٔ رلك ااُدا ت ّكرلك هعبٗ٘س ل٘بض االًغبشاد رؾذ كل
ثسًبهظ))(هن ْزت  508 :5009ثزنس ).
كوب هس الويروس التْهٖ لوإلةسهٖ الْالٗةبد فةٖ الْالٗةبد الوزؾةدح ااهسٗا٘ةخ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء
هلٔ إًِب ((ث٘بى ٗعزخدم ااُدا لزْمة٘ؼ العةجت الةرٕ اعلةَ ظة٘زن إً ةبم ااهةْاثت إذ إًِةب طسٗتةخ لزخنة٘ص
اا هْاث الًغبش ظُدا هؾديح هعزٌدح إلٔ الجساهظ ّل٘بض الٌزةبمظت فِةٖ رخزلةف هةي الوةد ل الزتل٘ةدٕ للوْاشًةخ
اًِب رسكص هلٔ الٌزبمظ هي ا ً بم لوب ظ٘زن يساؤٍ ثباهْاث ّل٘ط هلٔ كو٘خ ااهْاث الوزبؽخ))( Olawale et
.)al., 2012: 72
ّهلَ٘ ٗواي التةْث إى هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ُةٖ ((ّص٘تةخ هنةبيم هلِ٘ةب هةي لجةل العةلطخ الزإلةسٗع٘خ
رعاط ااُدا الوخططخ الزٖ رٌْٕ الؾاْهخ رؾت٘تِب الث هدح هعزتجل٘خ هنةٌ خ هلةٔ ُ٘ئةخ ثةساهظ هةا رؾدٗةد
الزابل٘ف ّهتبٗ٘ط ااياء الالشهخ الًغبش كل ثسًبهظ)).
ّرٌدزط هْاشًخ الجساهظ ّااياء موي إطبز الوؾبّالد ا صالؽ٘خ الزٖ ٗزن هةي اللِةب رسعوةخ ااُةدا
الوتةسزح إلةٔ هةةدي هةي الجةساهظ صةةن رغةصظ إلةةٔ ر بصة٘لِب الوزوضلةخ ثباًإلةةطخ الزةٖ ُٗعِةد يازح الْؽةةدح ظهةس ظيامِةةب
(زمْاىت  )009 :5009ثوب ٗييٕ إلٔ رؾت٘ ااُدا موي الزخن٘نبد الوعزودح الوؾةديح لاةل هٌِةبت ّهةي
صن فكى ُرٍ الزخن٘نبد راْى هجسزح هٌد هسمِب فةٖ ّص٘تةخ الوْاشًةخ العبهةخ هلةٔ العةلطخ الزإلةسٗع٘خ للةسض
إلسازُةبت ُّةرا ٗعٌةٖ ظى هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ظةزْفس ااظةبض لزجسٗةس كةل هي:ةـ ( Olawale et al., Op.
Cit. : 71ثزنس )
 -0ثتبء الزخن٘نبد الوعزودح الظزوساز الجساهظ التبموخ ّهدم رخ ٘ضِب.
 -5شٗبيح الزخن٘نبد الوعزودح لزؾع٘ي الجساهظ التبموخ ظّ إمبفخ ثساهظ عدٗدح.
 -2إللبء ظّ رخ ٘ض الزخن٘نبد الوعزودح للجساهظ الزٖ ٗزعرز رٌ ٘رُب ظّ ٗؾنل رلاي فٖ رٌ ٘رُب لعجت هب.

ثتنست -أهذاف يىازن انربايج واألداء:

إى رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء ٗواي ظى ٗييٕ إلٔ رؾت٘ ااُدا
 008ثزنس ) ()Robinson, -: 14-15
رؾت٘ السلبثخ هلٔ الجساهظ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ ّهدٓ اًغبش ااُةدا الوٌةبط رؾت٘تِةب ثبلغِةخ
-0
الوعيّلخ هي رٌ ٘ر الجسًبهظ.
االظزلالث اافضل للوْازي الوبيٗخ ّالجإلسٗخ الوزبؽخ ّالاإلف هي الطبلبد العبطلخ ثوساكةص الوعةيّل٘خ
-5
ظْاء هلٔ هعزْٓ ااًإلطخ ظّ الجساهظ ّإرخبذ التسازاد ثإلكًِب.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )92اجمللد ( )22لسهة 2412

اٙر٘خ:ةـ (زمةْاىت هنةدز ظةبث -001 :
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رسيةة٘د ا ً ةةبم الؾاةةْهٖ ًز٘غةةخ لت٘ةةبض كل ةةخ الجةةساهظ الوخزل ةةخ ظةةْاء هةةب رعل ة ثبلٌإلةةبط الغةةبزٕ ظّ
-2
الوإلسّهبد االظزضوبزٗخ ّالعول هلٔ رٌ ٘رُب ثكلل كل خ هواٌخ ّظهلٔ فبهل٘خ.
اظزتنبء ّرؾل٘ل ّيزاظخ ظظجبة االًؾسافبد فٖ رٌ ٘ر الجساهظ الوخزل ةخ لة٘ط فتةظ هةي ًبؽ٘ةخ الغبًةت
-,
الوبلٖ كبلزخن٘نبد الوعزودح الوؾديح لال ثسًبهظ ّإًوب فٖ هعدالد ااياء الوسرجطةخ ثاو٘ةخ الخةدهبد الوزؾتتةخ
ّهعزْٓ عْيرِب.
رؾع٘ي الزْعَ فٖ رؾدٗةد ظّلْٗةبد ا ً ةبم ثؾعةت ااُةدا الزةٖ رٌةْٕ الؾاْهةخ رٌ ٘ةرُب ةالث الوةدح
-2
الوتجلخ.
شٗبيح االُزوبم ثكياء الْؽدح الزٖ ظززْلٔ ا ً بم ّرٌ ٘ةر الجسًةبهظت إذ ظى هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء رعةد
-1
ظياح ملظ هلٔ الْؽداد الوٌ رح للجسًبهظ لزؾع٘ي ك بءرِب ّفبهل٘زِب.

ثتنثت -نشأة يىازن انربايج واألداء:

ٗعْي ظِْز ثْايز فاسح هْ اشًخ الجساهظ ّااياء فٖ الْالٗةبد الوزؾةدح ااهسٗا٘ةخ ةالث الوةدح الْالعةخ هةب
ثةة٘ي ( )0902-0902ثإلةةال ثةةدامٖ ّثعةة٘ظ فةةٖ هدٌٗةةخ ًْ٘ٗةةْزا ًز٘غةةخ لزصاٗةةد فةةسض الضةةسامت ّالسظةةْم هلةةٔ
الوْاطٌ٘ي يّى ظى ٗتبثل ذلك رؾعي هلوْض فٖ هعزْٓ الخدهبد الوتدهخت إذ يا َّل السم٘ط ااهسٗاٖ ّل٘ن ربفذ
لغٌخ االلزنبي ّالا بءح للت٘بم ثدزاظخ الزٌد٘ن ا يازٕ ّا عةساءاد الوبل٘ةخ الؾاْه٘ةخ (زمةْاىت هنةدز ظةبث ) 000 :ت
ّلد ظُعسٗذ يزاظبد ؽْث رطْٗس هْاشًخ ثلدٗخ ًْْ٘ٗزا ّكبًذ هغسي رغسثخ لْما هْاشًخ راةبل٘ف رلةك الودٌٗةخ
هتعوخ هلٔ ّف ّظبمف ًّإلةبطبد صةن ّمةا هعةدالد ااياء الالشهةخ للت٘ةبض ّراةبل٘ف االًغةبش للْؽةدح ّثإلةال
إعوبلٖ ّهُص َّش ذلك ثزجْٗت الٌ تبد هلٔ ّف ظّعَ ا ً بم لال ًإلبط (هن ْزت هندز ظبث .)50, :
لاةةي هةةب لجةةش ظى رْلةةف رطج٘ ة ُةةرا الٌةةْ هةةي الوْاشًةةبد فةةٖ هةةبم  0902اًِةةب كبًةةذ رزنةةف ثاضةةسح
الز بص٘ل فٖ ثٌْي الوْاشًخ ّللخ الوسًّخ هٌد الزطج٘ .
صةن ظِةسد ثعةد ذلةك هؾةبّالد هةدح لزطةْٗس الوْاشًةخ العبهةخ ثةسشد ثة٘ي الؾة٘ي ّا ٙةس كوةب فةٖ هؾبّلةةخ
رطْٗس هْاشًةخ ّشازح الصزاهةخ ااهسٗا٘ةخ هةبم  092,هعةزٌدح فةٖ ذلةك الةٔ ظظةبض الجةساهظ ّااياء (هنة ْزت
هندز ظبث  .)502 :إال ظى الٌإلبط الغدٕ فٖ هوبزظخ ُةرا الٌةْ هةي الوْاشًةبد ّاالًطاللةخ الؾت٘ت٘ةخ لزطج٘ة
هْاشًخ الجساهظ ّااياء كبى ًز٘غخ لوب لبهذ ثَ لغٌخ ُْفس ااّلٔ الث الودح ث٘ي 09,9-09,8ثِد إصةالػ
ّإهبيح رْعَ٘ الوْاشًخ ال ٘دزال٘خ ااهسٗا٘خ هي الث رؾْث الزسك٘ص فٖ الوْاشًةخ هةي الوةد الد إلةٔ ًوةظ عدٗةد
ٗزضوي الوخسعبد (ّ )Diamond, 2003: 4ارخبذُب لْشازح الدفب كٌوْذط رغسٗجٖ لزطج٘ هْاشًةخ الجةساهظ
ّااياءت صن ظّصذ ُةرٍ اللغٌةخ ثبهزوةبي هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء فةٖ إهةداي هْاشًةبد عو٘ةا الةْشازاد للؾاْهةخ
ال ٘دزال٘خ ااهسٗا٘خت صن يغا رطج٘تِب هلٔ ًطبم ّاظةا صةدّز لةبًْى الوْاشًةخ ّإعةساءاد الوؾبظةجخ فةٖ هةبم
 0920الرٕ رضوي ا طبز العبم ّا زيةبياد الزْمة٘ؾ٘خ لزؾضة٘س الوْاشًةخ العبهةخ هلةٔ ظظةبض ظفاةبز هْاشًةخ
الجةةساهظ ّااياء (الجلةةدايٕت ّ .)27 :0997لةةد طُجتةةذ هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء ثبل عةةل فةةٖ ظعِةةصح الؾاْهةةخ
ال ٘دزال٘خ ااهسٗا٘خ الث وعٌ٘بد التسى الوبمٖت ّكبى الزسك٘ص الث العٌز٘ي الوةبل٘ز٘ي  0920-0920هلةٔ
رزجا ركص٘س هْاشًخ الجساهظ ّااياء هلٔ هْاشًخ الْالٗبد الوزؾدح ااهسٗا٘خ(.)Diamond, Op. Cit.: 4
إال إى االُزوةةبم ثوْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء لةةن ٗعةةزوس طةةْٗال إذ رساعةةا ةةالث هتةةد العةةزٌ٘بد هةةي التةةسى
الوبمةٖ(ً )Diamond, Op. Cit.: 6ز٘غةخ ظِةْز ًدةبم الزخطة٘ظ ّالجسهغةخ ّالوْاشًةخ صةن ظِةْز الوْاشًةخ
الن سٗخ .ظهةب هةبم  0970ف٘وضةل ًتطةخ رؾةْث ظظبظة٘خ فةٖ هغةبث الوْاشًةخ إذ هةب لجةش ظى هةبي االُزوةبم ثزطج٘ة
هْاشًخ الجساهظ ّااياء هي عدٗد (زمْاىت هندز ظبث .)000 :
ّ الث هيروس هتةد ثبلْالٗةبد الوزؾةدح ااهسٗا٘ةخ هةبم  0992رؾةذ هٌةْاى ((الوةيروس التةْهٖ للوغةبلط
الزإلسٗع٘خ للْالٗبد)) رٌبّث هْمْ رغسثخ الْالٗبد الزٖ لبهذ ثزطج٘ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ثِةد رْمة٘ؼ
رغسثخ كل ّالٗخ لبهذ ث هداي هْاشًزِب هي الث اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياءت ثٌبء هلٔ الوٌبلإلبد الزٖ روذ
ث٘ي الوعيّل ٘ي هي الوْاشًخ فٖ رلك الْالٗبد ّعةدّا إًِةب لةد ؽتتةذ العدٗةد هةي الوصاٗةب (فِوةٖت )15 :500,
كزسي٘د ا ً بم ّالعوةل هلةٔ إي ةبث ظفاةبز ّه ةبُ٘ن عدٗةدح ّرةدزٗت العةبهل٘ي هلةٔ االرغبُةبد الؾدٗضةخ للوْاشًةخ
ّالتبموخ هلٔ ه بُ٘ن صتبفخ ااياء.
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ّلن ٗتزنس االُزوبم ثوْاشًخ الجساهظ ّااياء هلٔ الْالٗبد الوزؾدح ااهسٗا٘خ ّإًوب يول يّث هدح ّرعةد
العْٗد ظّث يّلخ ظّزث٘خ طجتذ هْاشًخ الجةساهظ ّااياء إذ يةسهذ ثزٌ ٘ةرُب هةبم ّ 0985اؽزبعةذ لوةدح صالصة٘ي
هبهةةب هةةي رطج٘ة ظظةةلْة الزغسثةةخ ّالخطةةك ؽزةةٔ ّصةةلذ ظ ٘ةةسا لزطج٘ة يةةبهل ّكبهةةل اظةةلْة هْاشًةةخ الجةةساهظ
ّااياء (اؽوةةسّت  .)50 :500,ظهةةب هلةةٔ صةةع٘د الةةدّث الٌبه٘ةةخ فزعةةد ال لجةة٘ي ظّامةةل الةةدّث الٌبه٘ةةخ الزةةٖ طجتةةذ
هْاشًخ الجساهظ ّااياء هةبم ّ .0928هلةٔ صةع٘د الةدّث العسث٘ةخ فةكى للعةسام هؾبّلةخ صةالػ ًدةبم الوْاشًةخ
العبهةةخ هةةي ةةالث رغسثةةخ رطج٘ة هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ هةةبم  0990إال إى رغسثزةةَ ُةةرٍ لةةن رالةةل ثبلٌغةةبػ
(الجلدايٕت هندز ظبث .),0 :
هوةب ظةج ٗزضةةؼ ظى هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء كةةكياح لزخنة٘ص ااهةةْاث العبهةخ هلةٔ ّفة الجةساهظ الزةةٖ
رسهٖ إلٔ رؾت٘تِب الؾاْهخ ّرؾت٘ الا بءح ّال عبل٘خ فٖ اًغبشُبت لن ٗعد رطج٘تِب لبصسا هلةٔ يّلةخ هعٌ٘ةخت ثةل
ظصجؾذ ظياح يبمعخ االظزخدام فةٖ رخطة٘ظ ّإهةداي الوْاشًةخ العبهةخ ّرٌ ٘ةرُب ّالسلبثةخ هلِ٘ةب .ااهةس الةرٕ ٗؾةزن
الزعس هلٔ هزطلجبد رطج٘تِب ظْاء هلٔ هعزْٓ الْؽداد الؾاْه٘خ ظّ هلٔ هعزْٓ الدّلخ كال.

رابعت -يتلهحت

تلحسك يىازن انربايج واألداء:ـ

للسض اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخ ٌٗجلٖ رْف٘س الوزطلجةبد اٙر٘ةخ ّالوْمةؾخ فةٖ
الإلال (:)0ـ
يال ()0
هزطلجبد رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء
إهداي الوْاشًخ العبهخ

رجْٗت الوْاشًخ
العبهخ
ّظبمفثساهظ-ظًإلطخ

رٌ ٘ر الوْاشًخ العبهخ

ّما هتبٗ٘ط
لألياء
هتبٗ٘ط زم٘عخ-هتبٗ٘ط رؾل٘ل٘خ

السلبثخ هلٔ الوْاشًخ العبهخ

الزتسٗس هي ااياء

رت٘٘ن ااياء

ل٘بض هب ظًُغص هيالجسًبهظ ظّ الٌإلبط

كْظ٘لخ زلبث٘خ هلٔالجساهظ

الزلرٗخ الساععخ
الوندز :إهداي الجبؽضبى
-1أسس تحىيب ادلىازنـ  :رسكةص هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء هلةٔ رجْٗةت الوْاشًةخ العبهةخ هلةٔ ّفة اللواًْةبد
اٙر٘خ هلٔ اظةبض ظى الوْاشًةخ ّظة٘لخ رخط٘ط٘ةخ ّاى ذلةك هطلجةب مةسّزٗب لْمةا رتةدٗساد الوْاشًةخ هةا اا ةر
ثبلؾعجبى رل٘س الزسك٘ص فٖ رخنة٘ص ااهةْاث هلةٔ ّفة ثٌةْي ا ً ةبم إلةٔ رخن٘نةِب هلةٔ ّفة الجةساهظ الزةٖ
رنون للسض رؾت٘ ظُدا الؾاْهخ ) (Shah& shen, 2007: 145ثزنس :ـ
ظ .الْظبمف :روضل رتع٘ن هبم للعول٘بد الوْعَِ ًؾْ اًغبش الِد الةسم٘ط هةي الخةدهبد الزةٖ رتةدهِب الؾاْهةخت
هضل ّظ٘ ةخ ااهةي ّالةدفب ت ّظ٘ ةخ الزسث٘ةخ ّالزعلة٘نت ّظ٘ ةخ النةؾخ ّالج٘ئةخ.....ال (الِةبهٖ ّالعةتبت -5007
.)17 :5009
ة.الجساهظ ُٖ :اٙل٘خ ظّ الْظ٘لخ الزٖ ٗزن هي اللِب رؾت٘ ااُدا الوطلْثخّٗ .ضن كل ثسًبهظ هغوْهخ هي
الخدهبد الزٖ رتدهِب الؾاْهةخت لةرا فةكى الجةساهظ رعةد عةصءا عُْسٗةب هةي الْظ٘ ةخ (إظةوبه٘ل ّهةدضت :5000
ّٗ .) 018زاْى الجسًبهظ هةي هغوْهةخ هةي ااًإلةطخ الزةٖ رؾتة ااُةدا ت ّهٌةدهب ٗاةْى ؽغةن الجسًةبهظ كج٘ةس
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ّظًإلطزَ ّاظعخ ّلزالفٖ صعْثخ هزبثعزَ هٌدمر ٗزن رغصمزَ إلٔ ثساهظ فسه٘خ لزعِ٘ل االًغبش ّالوزبثعخ.
ّهٌد رنو٘ن الجساهظ ٌٗجلٖ هساهبح اٙرٖ:ـ (  Steiss, -:72ثزنس )
 ظى ٗاْى هٌْاى الجسًبهظ ّامؾب ّهعجسا هي هضوًَْ ااظبظٖ.
 ظى ٗزن رؾدٗد ُد ظّ ظُدا كل ثسًبهظ ثدلخ ّّمْػ.
 هدم الزسك٘ص هلٔ رنو٘ن ثسًبهظ ّاؽد ٗلطٖ ظًإلطخ ّاظعخ ّهزإلعجخ ّال هدي كج٘س هي الجةساهظ النةل٘سحت
ثل ٌٗجلٖ رنو٘ن ثسًبهظ لال عبًت هي الغْاًت السم٘عخ الوزو٘صح موي ّظبمف الدّلخ.
 ظى ٗت٘د رٌ ٘ر الجسًبهظ ثودح شهٌ٘خ هعٌ٘خ ّذلك الزرجبط رٌ ٘ر الجسًبهظ ث ً بم ااهْاث الوؾديح فةٖ الوْاشًةخ
العبهخ لال ثسًبهظ.
 ظى ٗزاةْى الجسًةةبهظ هةي هغوْهةةخ هزابهلةخ هةةي العٌبصةةس( )الوزساثطةخ ف٘وةةب ثٌِ٘ةب ّالزةةٖ رةييٕ إلةةٔ رٌ ٘ةةر
الجسًبهظ ّرؾت٘ ظُدافَ.
 لةةد ٗعةةزلصم رٌ ٘ةةر ثسًةةبهظ هعةة٘ي ظياء ظًإلةةطخ ّاظةةعخ ّهزدا لةةخ مةةوي الِ٘اةةل ا يازٕ للدّلةةخت ااهةةس الةةرٕ
ٗعزْعت رغصمخ الجسًبهظ الْاؽد إلٔ هدح ثساهظ فسه٘خ ها رؾدٗد هعيّل٘خ كل هٌِب فٖ اًغةبش ظُةدا الجسًةبهظ
كال.
ط.ااًإلطخ :الْؽدح ااظبظ٘خ الواًْةخ لعوةل الجسًةبهظت ُّةٖ رغو٘ةا لألهوةبث الوزغبًعةخ الزةٖ رتةْم ثِةب ظصةلس
ّؽدح رٌد٘و٘خ فٖ الْؽداد الؾاْه٘خ هال خ ثكياء ًإلبط ٗييٕ إلٔ رٌ ٘ةر الجسًةبهظ ظّ عةصء هٌةَ هةي ةالث رتةدٗن
الخدهبد (إظوبه٘ل ّهدضت هندز ظبث . )018 :
-2وضع يمتيسس نألداءٗ :عزخدم هنطلؼ هتبٗ٘ط ااياء لإليةبزح إلةٔ ًدةبم الت٘ةبضت ّرزضةوي التْاهةد الزةٖ
رغسٕ هلٔ ظظبظِب رت٘٘ن ظياء كل ثسًبهظ هي ثساهظ الوْاشًخ ّااًإلطخ الوزعلتخ ثِب هلٔ ّف طج٘عخ ًّْ كةل
هٌِب (ُّجَت ــّ .)22-2, :هٌد ّما هتبٗ٘ط ااياء ٗعزلصم ارخبذ الخطْاد الالشهخ لزؾدٗد الوتةبٗ٘ط الاو٘ةخ
الوبل٘خ ّر٘س الوبل٘خ الزٖ رت٘٘ن ثِب هد الد الجسًةبهظ ّهخسعبرةَ ّرتعة٘وبرَ ال سه٘ةخ ثوةب ٗ ٘ةد فةٖ رت٘ة٘ن ااياء
(الِبهٖ ّالعتبت هندز ظبث ّ . )17 :هي اثسش ُرٍ الوتبٗ٘ط :ـ
أ.هتبٗ٘ط زم٘عخ ُّٖ :الوتبٗ٘ط الزٖ رت٘ط الٌزبمظ الٌِبم٘ةخ ثإلةال إعوةبلٖ هلةٔ هعةزْٓ كةل ثسًةبهظ ّهزبثعةخ
ارغبُةةبد رطْزُةةب هتبزًةةخ ثبلعةةٌخ العةةبثتخّ .رزٌةةبّث ُةةرٍ الوتةةبٗ٘ط ل٘ةةبض ًعةةجخ رؾت٘ ة ااُةةدا ّالزطةةْز فةةٖ
هعةةزْٓ الخةةدهبد الوتدهةةخت ّفةةٖ اظزتنةةبء ظُعةةسٕ هلةةٔ هةةدي هةةي الؾاْهةةبد الوؾل٘ةةخ فةةٖ الْالٗةةبد الوزؾةةدح
ااهسٗا٘خ ُّ ِع َد ظى  %8041هي ظفساي العٌ٘خ ٗز تْى هلٔ إى هتبٗ٘ط ااياء رصٗةد هةي لةدزرِن فةٖ رؾدٗةد فبهل٘ةخ
الخةةدهبد الوتدهةةخت ّظى  %1240هةةٌِن ٗز تةةْى هلةةٔ ظى هتةةبٗ٘ط ااياء رصٗةةد هةةي لةةدزرِن فةةٖ رؾدٗةةد ك ةةبءح
الخةةدهبد الوتدهةةخت ّظى  %124,هةةٌِن ٗز تةةْى هلةةٔ ظى هتةةبٗ٘ط ااياء رؾعةةي الوعةةبءلخ هةةي ظياء الجسًةةبهظ
(.)Shah& shen, Op. Cit: 52
ة.هتبٗ٘ط رؾل٘ل٘خ ُّٖ :هتبٗ٘ط رتْم هلٔ الزؾل٘ل ّالت٘بض الاوٖ هلةٔ هعةزْٓ ااًإلةطخ السم٘عةخ ّال سه٘ةخ
يا ل الجسًبهظ الْاؽد.
ّهٌد رنو٘ن هتبٗ٘ط ااياء ٌٗجلٖ هساهبح ظهْز هدح هٌِب ازرجةبط الوتةبٗ٘ط ثبلِةد ااظبظةٖ للجسًةبهظ
لاٖ رنجؼ هعجسح هي هدٓ رؾت٘ الِد ت ّظى راْى الوتبٗ٘ط يبهلخ لغو٘ا ظّعَ الٌإلبط ّثإلةال ٗزٌبظةت هةا
ظُو٘خ ااًإلطخ ّهتداز اظِبهِب فٖ اًغبش الجسًبهظ كال ّثإلةال ٗواةي هةي راةْٗي زظٕ ّامةؼ هةي هةدٓ اًغةبش
ااُدا الوؾديح لال ثسًبهظ (ُّجَت هندز ظبث .)22 :
ّرغدز ا يبزح إلةٔ ظى اهزوةبي الوتةبٗ٘ط الوٌبظةجخ رزطلةت ظّال ثٌةبء لبهةدح ث٘بًةبد هؾبظةج٘خ ّهعلْهةبد
إؽنبم٘خ يةبهلخ (ثعةبط ّثنة٘جصت ـةـ )27 :هجْثةخ ثطسٗتةخ رعةوؼ ثت٘ةبض االًغةبش ال علةٖ للجسًةبهظ ّااًإلةطخ
الوٌضْٗخ موٌَ.


Steiss, -:70
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-3انتمئيئ عن األداء :طبلوب ظى ٌُبا هاللخ ّص٘تخ ث٘ي الوْاشًخ العبهخ ّالٌدةبم الوؾبظةجٖ الؾاةْهٖت ّهةي صةن
فكى ظٕ رطةْٗس إ هٌِوةب ٌٗجلةٖ ظى ٗزْافة هةا رطةْٗس ا ٙةست ثوعٌةٔ آ ةس ظى رطج٘ة هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء
ٗزطلت رْف٘س ًدبم هؾبظجٖ ٌٗعغن ها رجْٗت هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ٗاةْى لةبيزا هلةٔ ؽنةس ّرؾدٗةد راةبل٘ف
ااًإلطخ الوخزل خ يا ل الْؽدح الؾاْه٘خ لزْف٘س هعلْهةبد ر نة٘ل٘خ رزعلة ثباًإلةطخ ّإعوبل٘ةخ رزعلة ثةبلجساهظ
ارساض هةدحت ّهٌةد إهةداي الاإلةْفبد الخبصةخ ثبلجسًةبهظ ٌٗجلةٖ ظى ٗزضةوي ال تةساد اٙر٘خ:ةـ ( Robinson,
)Op. Cit: 58
 هٌْاى الجسًبهظ ّظُدافَ.
 لبموخ ثبلوخسعبد السم٘عخ (الخدهبد) الوزؾتتخ هٌد رٌ ٘ر الجسًبهظ.
ً جرح هخزنسح ؽْث الجسًةبهظ كاةل ّالجةساهظ ال سه٘ةخ الوٌضةْٗخ مةوٌَ ّااًإلةطخ الزةٖ ٗةزن ركيٗزِةب مةوي
الجسًبهظ الْاؽد.
 هتبٗ٘ط ااياء -الوعزِدفخّ -كرلك هييةساد ااياء -ال عل٘ةخ الٌبرغةخ هةي الت٘ةبض -السم٘عةخ للجسًةبهظ كاةل
ّالزؾل٘ل٘خ لألًإلطخ موي الجسًبهظ الْاؽد.
 الٌ تبد الوخططخ ّال عل٘خ للجسًبهظ.
 هةةب رةةن اًغةةبشٍ هةةي الجسًةةبهظ ّالوعْلةةبد الزةةٖ رؾةةْث يّى إكوبلةةَ ّالوجةةبيزاد ّالزعةةدٗالد الزةةٖ روةةذ هلةةٔ
الجسًبهظ.
-4تمسسى األداءُّ :ةٖ العول٘ةخ الزةٖ ٗةزن هةي اللِةب إلتةبء الضةْء هلةٔ هةْاطي الخلةل فةٖ ااياء ّالزةٖ راةْى
ثؾبعخ إلٔ إعساء رنؾ٘ؾٖ ّذلك ثبالهزوةبي هلةٔ هتةبٗ٘ط ااياء الوْمةْهخ هعةجتب إذ ظى الوعلْهةبد الوعةزتبح
هةي هتةبٗ٘ط ااياء ظةزاْى ااظةبض لزت٘ة٘ن ااياء ّفةٖ ذاد الْلةذ ظةزاْى هنةدزا للزلرٗةخ العاعة٘خ( Steiss,
)Op. Cit.:70ت إذ روضل ُرٍ الخطْح ّظ٘لخ زلبث٘خ اللسض هٌِب:ـ
 ل٘بض هدٓ الٌغبػ فٖ رؾت٘ ااُدا الوؾديح هعجتب.
 الزعس هلٔ هدٓ رؾت٘ هخسعبد الجسًبهظ لألُدا الوْمْهخ لَ.
 رؾدٗد ا عساءاد الْاعت ارخبذُب لزطْٗس ظياء الجسًبهظ.
 رؾدٗد هدٓ هالءهخ الجسًبهظ الظزوساز رٌ ٘رٍ.
ُ
 الاإلف هي الوعْلبد الزٖ ّاعِذ رٌ ٘ر الجساهظ الزٖ ظًغصد ظّ الزٖ الشالذ ل٘د االًغبش.
ّٗزن ذلك هي الث هتبزًخ الٌزبمظ الوزؾتتخ فعال ثبلٌزةبمظ الوطلةْة رؾت٘تِةب ظّ هواةي الْصةْث إلِ٘ةب لاةٖ ٗواةي
رتةةدٗن صةةْزح ؽ٘ةةخ لوعةةزْٓ الٌغةةبػ فةةٖ رؾت٘ة ااُةةدا ّرٌ ٘ةةر الوخطةةظ ّثوةةب ٗا ةةل ارخةةبذ ا عةةساءاد الالشهةةخ
لزنؾ٘ؼ هعبز ااياء فٖ ؽبلخ ظِْز اًؾسافبد ر٘س هالموخ.

ختيست -يزايت يىازن انربايج واألداء :

ٗييٕ اهزوةبي هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء فةٖ إهةداي الوْاشًةخ العبهةخ للدّلةخ ّرٌ ٘ةرُب ّالسلبثةخ هلِ٘ةب إلةٔ
رؾت٘ هصاٗب هدح هٌِب:ـ (اؽوسّت ( )002-005 :5002الؾغبّٕت )072 :500,
 -0إهطبء صْزح ّامؾ خ هي ؽغةن ا ً ةبم الؾاةْهٖ الوزْلةا ةالث الوةدح الوتجلةخ الًغةبش الجةساهظ هةي ةالث
رؾدٗد هلوٖ هعج لال خ هب ظ٘زن رٌ ٘رٍ هي ثساهظ.
 -5رسيةة٘د ا ً ةةبم الؾاةةْهٖ ّرخ ةة٘ض كل ةةخ الجةةساهظ ّااًإلةةطخ الؾاْه٘ةةخ ّٗتضةةٖ هلةةٔ ظظةةلْة الوعةةبّهخ
الزتل٘دٕ لؾنْث الْؽداد الؾاْه٘خ هلٔ الزخن٘نبد الوعزودح الالشهخ لٌإلبطِب.
 -2الوسًّخ فٖ رْشٗا الزخن٘نبد هلٔ الجساهظ ّااًإلطخ هلٔ ّف اُو٘زِب الٌعج٘خ ّثوب ٗةييٕ إلةٔ رؾت٘ة
االظزخدام اافضل للوْازي الوبل٘خ الوزبؽخ الًغبش الجساهظ.
 -,زفا ك بءح الٌدبم الوؾبظجٖ ّشٗبيح االهزوبي هلٔ ث٘بًبد رابل٘ف ااياء الؾاةْهٖ ّشٗةبيح هْصْل٘ةخ الزتةبزٗس
الوبل٘ةةخ ّثوةةب ٗعةةبهد هلةةٔ رتةةدم هعلْهةةبد ر نةة٘ل٘خ للغِةةبد الوخزنةةخ ؽةةْث رْشٗةةا الزخن٘نةةبد الوعزوةةدح ثةة٘ي
الجساهظ ّاالًإلطخ الوساي رٌ ٘رُب.
 -2إًإلبء لبهدح ث٘بًةبد هةي هغةبالد ااياء الؾاةْهٖ ّشٗةبيح االهزوةبي هلةٔ هتةبٗ٘ط ظياء ًوْذع٘ةخ لألًإلةطخ
الوزإلبثِخ رواي هي رْف٘س هعلْهبد ارساض ّاطسا هدٗدح.
 -1زفا ك بءح ظياء ظعِصح السلبثخ هي الث إمبفخ هييساد عدٗدح للزتْٗن ّالسلبثةخ للزككةد هةي رؾت٘ة الا ةبءح
ّال بهل٘خ فٖ اًغبش الجساهظ ّااًإلطخ الؾاْه٘خ.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )92اجمللد ( )22لسهة 2412

,91

 -8االُزوبم ثبلخدهبد الزةٖ رييِٗةب الؾاْهةخت إذ ظى هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء رسكةص هلةٔ الوخسعةبد (الخةدهبد
الوتدهخ هي لجةل الْؽةداد الؾاْه٘ةخ) ثةدال هةي الزسك٘ةص هلةٔ الوةد الد كوةب فةٖ هْاشًةخ الجٌةْيت ّهةي صةن رةْف٘س
هعلْهةةبد رزعلةة ثةةبلجساهظ ّااًإلةةطخ الزةةٖ رييِٗةةب الْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ ّااُةةدا الوسعةةْح هٌِةةب هةةا رؾدٗةةد
الزخن٘نبد الوعزودح الوؾديح لال هٌِب.
 -7رواةةي هةةي إ عةةساء هتبزًةةخ ثةة٘ي ااًإلةةطخ الووبصلةةخ للْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ الوخزل ةةخ مةةوي الجسًةةبهظ الْاؽةةد
ّهتبزًخ الزابل٘ف ال عل٘خ ّالوخططخ لال هٌِب.
 -9االظةةِبم فةةٖ رؾت٘ة ية بف٘خ ّهعةةبءلخ ظهلةةٔ إذ ظى ّص٘تةةخ الوْاشًةةخ ٗواةةي ظى رخةةدم كةةكياح زم٘عةةخ للإلة بف٘خ
ّهعةةةةبءلخ العةةةةلطخ الزإلةةةةسٗع٘خ ّالوغزوةةةةا ثنةةةة خ ظظبظةةةة٘خ للؾاْهةةةةخ هةةةةي الجةةةةساهظ ّهةةةةب رةةةةن رٌ ٘ةةةةرٍ هٌِةةةةب
(.)Shah& shen, Op. Cit: 52

ستدست -يعىلت

تلحسك يىازن انربايج واألداء:

هةةا الوصاٗةةب الوزؾتتةةخ هةةي اهزوةةبي هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ إهةةداي الوْاشًةةخ العبهةةخت إال إى رطج٘تِةةب
ٗنطدم ثوعْلبد هدح هٌِب:ـ (ؽوبي ّالجؾست)050-050 :0990
 -1صعْثخ رؾدٗد ّل٘بض ّؽداد ااياء (الوخسعبد) الزٖ رتةبض ثِةب ثعةض ااًإلةطخ ّااهوةبث الؾاْه٘ةخ ت إذ
ر زتد ثعض ااًإلطخ إلٔ هتبٗ٘ط لت٘بض ااياء ظّ هدٓ االًغبشت هضل ًإلبط يامسح الوْاشًخ فٖ هضةل ُةرٍ الؾبلةخ
ٗنعت رؾدٗد ّؽداد ااياء الخبصخ ثِب ّل٘بظِب لزؾدٗد هعبٗ٘س لت٘بض ظيامِب.
 -5ازر ب كل خ رطج٘ هْاشًخ الجةساهظ ّااياء فةٖ الْؽةداد الؾاْه٘ةخ النةل٘سح لاةْى رطج٘تِةب ٗزطلةت ّعةْي
ظًدوةةخ هؾبظةةج٘خ هعتةةدح ًْهةةب هةةب ّرةةْافس هةةدي كج٘ةةس هةةي الوةةْظ ٘ي هةةي ذّٕ الخجةةسح هةةداي الوْاشًةةخ ّرٌ ٘ةةرُب
ّهزبثعخ ّرتْٗن الوْاشًخ فٖ ظل الجساهظ ّااياء.
 -2هدم هالءهخ الِ٘بكل الزٌد٘و٘خ لزطج٘ ُرٍ الوْاشًخ إذ رزدا ل الجساهظ ّااًإلطخ ث٘ي هدي كج٘س هي الْؽداد.
ٗ -,ؾزةةبط إهةةداي الوْاشًةةخ هلةةٔ ّفةة ظظةةلْة الجةةساهظ ّااياء ّلزةةب طةةْٗال ًعةةج٘ب ّذلةةك لوعبلغةةخ الج٘بًةةبد
الز ن٘ل٘خ هي ظًإلطخ الْؽداد الؾاْه٘خ ّالزٖ راْى ظكضس ر ن٘ال هتبزًخ ثوْاشًخ الجٌْي.
 -2هتبّهخ الزل٘٘س ّصعْثخ رتجل ثعض الوْظ ٘ي للزل٘س ًؾْ رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء
 -1إى اظزخدام هْاشًخ الجساهظ ّااياء ٗزطلت ّعْي هْظ ٘ي هةيُل٘ي هلو٘ةب ّهٌِ٘ةب ّهلةٔ يزعةخ هبل٘ةخ هةي
الخجسح اًِب رؾزبط إلٔ إهداي رتبزٗس هؾبظج٘خ بصخ هلٔ هعزْٓ الجساهظ ّااًإلطخ ااهس الرٕ ال ٗزةْفس ياموةب
فٖ الْؽداد الؾاْه٘خ.
ّلعل ُةرٍ الوعْلةبد ال رجةسز زفةض رطج٘ة ُةرا ااظةلْة صةالػ ّرطةْٗس الوْاشًةخ العبهةخ الظة٘وب هةا
الزؾدٗبد الزٖ رْاعِِب الوْاشًخ العبهخ للدّلخ فٖ العسام ّالٌبعوخ هي إرجةب ظظةلْة هْاشًةخ الجٌةْي فةٖ إهةداي
ّرٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةةخ ّالسلبثةةخ هلِ٘ةةب ّالزةةٖ رةةدفا ثبرغةةبٍ إصةةالؽِب لالزرتةةبء ثِةةب هةةي ةةالث اهزوةةبي هْاشًةةخ
الجساهظ ّااياء فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخ.
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احملىر انثتن /انتاذيت

أوال -طحسع انتاذيت

انتي تىاجه ادلىازن انعتي يف انعئاق

انتي تىاجه ادلىازن انعتي يف انعئاق:

رْاعَ الوْاشًخ العبهخ فٖ العسام رؾدٗبد هدح ًبيئخ هي اٙرٖ:ـ
 -1اهزوبي ظظلْة هْاشًخ الجٌْي فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخت ااهس الرٕ ٗجسش ظصسٍ فٖ ك ٍل هي:ـ
ظ -إى الوْاشًخ العبهخ لن رعد ظياح لزسي٘د اظزخدام الوبث العبم ّث٘بى هدٓ اظِبم الؾاْهخ فٖ اًغبش طخ الزٌو٘خ
التْه٘خت ا ى هول٘خ إهدايُب ٗعزٌد إلٔ الوجبللخ فٖ طلت الْشازاد ّالْؽةداد الؾاْه٘ةخ الوخزل ةخ للزخن٘نةبد
الوعزودح ّإرجب ظظلْة الز بّض الوضٌٖ فٖ رخن٘ص الٌ تبد العبهخ ظصٌبء الوٌبلإلبد الزٖ ردّز ةالث هسؽلةخ
إهداي الوْاشًخ العبهخ.
ة -ااُدا الزٖ رٌْٕ الؾاْهخ رؾت٘تِب هي ةالث الوْاشًةخ العبهةخ ّااهةْاث الزةٖ رسصةد فِ٘ةب لِةرا اللةسضت
فبلوْاشًخ العبهخ رزضوي ظزلبهةب رجة٘ي ظى ظهةْاال زصةدد لؾعةبثبد الوعةزلصهبد العةلع٘خ ّالوعةزلصهبد الخده٘ةخ
ّص٘بًخ الوْعْيادت ّهٌد الزٌ ٘ر ٗزضؼ ظى ظياء إيازح الْؽدح الؾاْه٘خ كبى ع٘دا هي الث يةساء الوعةزلصهبد
العلع٘خ ّالؾنْث هلٔ الوعزلصهبد الخده٘ةخ ظّ اًغةبش ظهوةبث النة٘بًخ لاةي ال ٗةزن اا ةر ثٌدةس االهزجةبز رؾت٘ة
ااُدا الزٖ زصدد ااهْاث هةي اعلِةب .ثوعٌةٔ آ ةس ظى عةل االُزوةبم ٌٗنةت هلةٔ عبًةت الوةد الد هةا رغبُةل
عبًت الوخسعبد ّهدٓ رؾت٘ الْؽدح الؾاْه٘خ اُدافِب هي الث إً بم ااهْاث.
اشيٗبي ًعجخ ًوْ الٌ تبد العبهخ ثإلال كج٘س هي ظٌخ إلٔ ظ سٓ ّذلك الهزوبي هول٘ةخ رتةدٗس الٌ تةبد هلةٔ
ث٘بًبد العٌْاد العبثتخ ها إمبفخ هجلغ ثٌعجخ هعٌ٘ةخ ّثنةس الٌدةس هوةب إذا كةبى ُةرا الوجلةغ مةسّزٕ ظم ال.
إى هول٘خ إهداي الوْاشًخ العبهخ ال رعزٌد إلٔ رْفس ث٘بًبد رْمؼ كل خ الخدهبد الزٖ رتدهِب الْؽداد الؾاْه٘خ
لاْى الزتبزٗس الوبل٘خ رزضوي هعلْهةبد هبل٘ةخ رٌؾنةس فةٖ رغو٘ةا ثٌةْي االً ةبمت ااهةس الةرٕ ٗةييٕ إلةٔ ظِةْز
ظزلبم هجبلّغ فِ٘ب لوجبلغ الٌ تبد فٖ الوْاشًخ العبهخ.
ط -اال زالث فٖ ُ٘ال الٌ تبد العبهخت إذ ٗزسكص ا ً بم هلٔ الٌ تبد الزإلل٘ل٘خ ثإلال ٗ ْم الٌ تبد الْازيح مةوي
الوْاشًخ االظةزضوبزٗخ ُّةرا ال ٗزٌبظةت هةا ؽبعةخ التطةس هةبيح ظهوةبز الجٌةٔ الزؾز٘ةخ الوةدهسح فةٖ ظةل الوةْازي
الوؾدّيح الوزبؽخ للؾاْهخ ّاظزوساز الدهن الوتدم للإلسكبد العبهخ الوزْل خ هٌر ظٌْاد.
 -2اهزوبي ااظبض الٌتدٕ فٖ رةْف٘س الج٘بًةبد الالشهةخ هةداي الوْاشًةخ العبهةخت إذ ظى الْمةا الؾةبلٖ ال ٗةييٕ
إلٔ إهطبء صةْزح صةؾ٘ؾخ هةي ا ٗةساياد ّالٌ تةبد العبهةخ الوزْلعةخ للعةٌخ التبيهةخت فضةال هةي اًةَ ٗغعةل هةي
الزتبزٗس الوبل٘ةخ الؾاْه٘ةخ رسكةص هلةٔ ا فنةبػ هةي الوعلْهةبد الوؾبظةج٘خ الوزعلتةخ ثبلوةدفْهبد ّالوتجْمةبد
ال عل٘ةةخ ّال رةةْفس هعلْهةةبد هةةي ثةةبلٖ الغْاًةةت ااظبظةة٘خ لزؾدٗةةد راةةبل٘ف الجةةساهظ ّااًإلةةطخ الؾاْه٘ةةخ ّالزةةٖ
ٗ زةةةسض ظى راةةةْى ااظةةةبض فةةةٖ إهةةةداي الوْاشًةةةخ العبهةةةخّ .ظى اهزوةةةبي ااظةةةبض الٌتةةةدٕ لةةةن ٗاةةةي ثولةةة إزايح
الوؾبظج٘يت ّإًوب عبء ًز٘غخ الزإلسٗعبد الوٌدوخ للعول الوؾبظجٖ فٖ الْؽةداد الؾاْه٘ةخ العسال٘ةخت هةي ثٌِ٘ةب
لبًْى ا يازح الوبل٘خ ّالدٗي العبم زلن ( )92لعٌخ  500,الوعةدث الةرٕ ظلةصم الوؾبظةج٘ي العةبهل٘ي فةٖ الْؽةداد
الؾاْه٘خ ر٘س الِبيفخ للسثؼ ثبهزوبي ااظبض الٌتةدٕ ّذلةك هٌةدهب ظيةبزد ال تةسح ( )0هةي التعةن ( – ),ظؽاةبم
هبهخ -هي لبًْى ا يازح الوبل٘خ ّالدٗي العبم زلن ( )92لعٌخ  500,الوعدث إلٔ ظى ((رتس الوْاشًخ العبهخ لعةٌخ
هبل٘خ ّٗعسٕ ه عْلِب الث العٌخ الزٖ ظلسد لِبت الزخن٘نبد ر٘س الوٌ تخ ّالوْاف هلِ٘ةب ظةْ رعةتظ فةٖ
ًِبٗخ العٌخ الوبل٘خت.))......
ظهب ظظبض االظةزؾتبم فتةد ؽنةس رطج٘تةَ فةٖ ؽةدّي مة٘تخ هٌةدهب ؽةديُب التةبًْى فةٖ الإلة اا ٘ةس هةي
ال تسح الوركْزح ظهالٍ ثـ (( .....هب هدا الؾد الرٕ راْى فَ٘ الجضبما ّالخدهبد كبًذ لد طُلجةذ ّاظةزلوذ ثنةْزح
صؾ٘ؾخ)).
فضال هوب رتدم فكى اهزوبي ااظبض الٌتدٕ ٗزسرت هل٘ةَ ًزةبمظ ظةلج٘خ هلةٔ رٌ ٘ةر الجةساهظ فةٖ ؽةبث كةْى
رٌ ٘ر ثسًبهظ ه ع٘ي ظكضس هي ظٌخت ّاى الزخن٘نبد الوعزودح الالشهخ كوبلَ فٖ العٌخ الالؽتخ لد ٗزن رخ ٘ضِب
ظّ لد ال رزاسز فٖ العٌخ الالؽتخ.
 -3ااظلْة الؾبلٖ الوعزود فٖ إهداي الوْاشًخ العبهخ ال ٗييٕ إلٔ رؾت٘ زلبثخ فعبلخ هلٔ الجةساهظ ّااًإلةطخ
الزٖ رييِٗب الْؽداد الؾاْه٘خ ّهدٓ اًغبشُب ثبلإلال النؾ٘ؼ ّثوب ٗؾت ااُدا الوؾديح لال ثسًبهظ.
 -4إى هول٘خ رتْٗن ااياء فٖ ظل الْما الؾبلٖ للوْاشًخ رٌنت هلٔ الزككد هي رٌ ٘ةر الوْاشًةخ العبهةخ ّهةدٓ
االلزصام ثبلزخن٘نبد الوتسزح ّهدم رغبّشُبت هتبثل ذلك ف ًِب ال رواي هةي رةْف٘س الوعلْهةبد الوالموةخ للزؾتة
هوب رن اًغبشٍ هي الجساهظ الوخزل خ ّظياء ااًإلطخ ثبلإلال النؾ٘ؼ.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
,97
العدد ( )92اجمللد ( )22لسهة 2412

 -5هةةدم اكزوةةبث الؾعةةبثبد الخزبه٘ةةخ فةةٖ ّلزِةةب ّالزةةٖ رْمةةؼ ًزةةبمظ رٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةةخ للوةةدح الوبمةة٘خ
ّرتدٗوِب ها هإلسّ الوْاشًخ العبهخ للعةٌخ التبيهةخ إلةٔ هغلةط الٌةْاة للونةبيلخ هلِ٘وةب رٌ ٘ةرا لوةب عةبء فةٖ
ال تسح ظّال هي الوةبيح ( )15هةي الدظةزْز العسالةٖ لعةٌخ  5002هٌةدهب ظيةبزد إلةٔ ظى ((ٗتةدم هغلةط الةْشزاء
هإلسّ لبًْى الوْاشًخ العبهخ ّالؾعبة الخزبهٖ إلٔ هغلط الٌْاة لسازٍ)).
هوةب ٗغعةةل الوٌبلإلةةبد يا ةةل هغلةةط الٌةةْاة ّالزةةٖ رةدّز هلةةٔ الوْاشًةةخ العبهةةخ كلِةةب رسكةةص ؽةةْث ث٘بًةةبد
هخططةخ يّى السعةْ الةةٔ الؾعةبثبد الخزبه٘ةخ للعةةٌخ ظّ العةٌْاد العةةبثتخ للزعةس هلةٔ هةةدٓ الزةصام الؾاْهةةخ
ثزٌ ٘ر لبًْى الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد العبثتخ ثبلإلال النؾ٘ؼ ّكوب ظلسٍ هغلط الٌْاةت ّهدٓ ظِْز هعْلبد
ظّ هإلبكل زافتذ رٌ ٘ر ُرا التبًْى لزلك العٌْاد ّهؾبّلخ هعبلغزِب لجةل إلةساز لةبًْى الوْاشًةخ للعةٌخ التبيهةخ.
فضال هي هعسفخ ُل اى ًز٘غخ رٌ ٘ر الوْاشًخ العبهخ للعٌخ العبثتخ ُةْ هغةص كوةب كةبى هخططةب لةَ ظم ّفةسو ّكةن
هجللَو ّهب ُْ هندز ااهْاث الزٖ رن ثِب رلط٘خ العغصو ّثبلعاط فٖ ؽبلخ ؽدّس ّفست فا٘ف رةن الزنةس ثةَو
ُل رن اظزضوبزٍ فٖ هغبالد هسثؾخ رييٕ إلٔ شٗبيح ا ٗساياد العبهخ للعٌْاد التبيهخ ظم الو.
 -6ظهةةداي الوْاشًةةخ ثعغةةص هخطةةظ ّهؾبّلةةخ رلط٘زةةَ هةةي ةةالث رخْٗةةل ّشٗةةس الوبل٘ةةخ صةةالؽ٘خ االلزةةساض هةةي
صٌدّم الٌتد الدّلٖ ّهي الجٌك الدّلٖ ُّ .......را ٗييٕ إلةٔ شٗةبيح ااهجةبء الوبل٘ةخ لوْاشًةخ العةٌْاد التبيهةخ
هي الث رعدٗد هجلغ التسض ها ال ْامد الوزسرجخ هلَ٘.
 -7ظظبض رجْٗت الٌ تبد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ الوعزٌد إلةٔ الزجْٗةت الةْظ٘ ٖت إذ اًةَ ٗسكةص هلةٔ
يهظ ًزبمظ الزجْٗت ا يازٕ للوْاشًخ هي الث رغو٘ا رخن٘نبد الْشازاد ّالْؽداد الؾاْه٘خ ر٘ةس الوسرجطةخ
ثْشازح الزٖ رزْلٔ ا ً بم ّل٘ط هلٔ ظظبض الخدهخ الويياحت إذ ظى الزجْٗت الْظ٘ ٖ اكجس ّظيةول هةي الزجْٗةت
ا يازٕ فبلْظ٘ خ الْاؽدح الويياح رتْم ثِب هبيح هدح ّشازاد ظّ ّؽداد ؽاْه٘خ هي ّشازاد هخزل خ هةي ةالث
الجةةساهظ الزةةٖ رٌةةبط هعةةيّل٘خ اًغبشُةةب إلةةٔ عِةةبد ربثعةةخ لةةْشازح ّاؽةةدح ظّ ّشازاد هخزل ةةخ .فعلةةٔ ظةةج٘ل الوضةةبث
ّظ٘ ةةخ النةةؾخ ّالج٘ئةةخ الزةةٖ ظّزيُةةب لةةبًْى الوْاشًةةخ العبهةةخ االرؾةةبيٕ لغوِْزٗةةخ العةةسام لعةةٌخ 5002ت إذ ظى
الزخن٘نبد الوعزودح الوؾديح لِرٍ الْظ٘ ةخ رتةْم هلةٔ ظظةبض يهةظ رخن٘نةبد ّشازح النةؾخ ّّشازح الج٘ئةخ
فتظ ّْٗؽٖ ذلك ثةكى ّظ٘ ةخ النةؾخ ّالج٘ئةخ هؾنةْزح ثِةبر٘ي الةْشازر٘يت فةٖ ؽة٘ي اى ٌُةبا ّؽةداد ؽاْه٘ةخ
ثوعزْٓ هدٗسٗبد هبهخ ربثعخ لْشازاد ظ سٓ ّرخن٘نبرِب ردِس موي ّظبمف ظ سٓ هضل ظًإلةطخ لعةن الج٘ئةخ
الزبثعةةخ لةةدامسح الزخطةة٘ظ ّالوزبثعةةخ فةةٖ ّشازح الصزاهةةخت ّظًإلةةطخ لعةةن الج٘ئةةخ الزبثعةةخ لةةدامسح الز زةة٘ الٌِدظةةٖ
ّالعةةالهخ النةةٌبه٘خ الزبثعةةخ لةةْشازح النةةٌبهخ ّالوعةةبيىت ّكةةرا لعةةن الج٘ئةةخ الزةةبثا لةةدامسح الدزاظةةبد ّالزخطةة٘ظ
ّالوزبثعخ الزبثعخ لْشازح الٌ ظت كل ُرٍ الغِبد ّر٘سُةب لةدِٗب ثةساهظ رةد ل مةوي ّظ٘ ةخ النةؾخ ّالج٘ئةخ لاةي
رخن٘نةةبرِب رةةدهظ مةةوي رخن٘نةةبد الةةْشازح الزبثعةةخ لِةةب ّهةةي صةةن ردِةةس مةةوي الْظ٘ ةةخ الزةةٖ رةةدزط مةةوٌِب
الْشازح الزبثعخ لِب ّل٘ط موي رخن٘نبد ّظ٘ خ النؾخ ّالج٘ئخ.

ثتنست -حتهسم بستنت

ادلىازن انعتي يف انعئاق:ـ

للسض ث٘بى ظصس الزؾةدٗبد الوإلةبز إلِ٘ةب آً ةب هلةٔ ث٘بًةبد الوْاشًةخ العبهةخ فعة٘زن فةٖ ُةرا الغةصء رؾل٘ةل
ارغبُبد هاًْبد الوْاشًخ العبهخ ( )ثإلتِ٘ب ا ٗساياد ّالٌ تبد العبهخ الوخططخ ّالْازيح فٖ لةبًْى الوْاشًةخ
العبهخ االرؾبيٗةخ لغوِْزٗةخ العةسام للعةٌْاد ّ 5002-5002ث٘ةبى رطْزُةب ةالث العةٌْاد الوةركْزح هتبزًةخ
ثعٌخ ّ 5002هلٔ الٌؾْ اٙرٖ:ـ

 -0اإليئادا انعتي :ــ ٗنةْز الإلةال ( ) 5ا ٗةساياد الٌ ط٘ةخ ّا ٗةساياد ر٘ةس الٌ ط٘ةخ كٌعةجخ هئْٗةخ هةي
إعوةةةةبلٖ ا ٗةةةةساياد العبهةةةةخ الةةةةْازيح فةةةةٖ لةةةةبًْى الوْاشًةةةةخ العبهةةةةخ االرؾبيٗةةةةخ لغوِْزٗةةةةخ العةةةةسام للعةةةةٌْاد
.5002-5002

)
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يال (ً )5عجخ ا ٗساياد الٌ ط٘خ ّا ٗساياد ر٘س الٌ ط٘خ إلٔ إعوبلٖ إٗساياد العبهخ
الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
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الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
ؽ٘ةةش ٗزضةةؼ هةةي اللةةَ ظى ا ٗةةساياد الٌ ط٘ةةخ يةةالذ هةةب ثةة٘ي ( )%98-%92هةةي إعوةةبلٖ ا ٗةةساياد العبهةةخ
الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعةٌْاد ُّ 5002-5002ةٖ ًعةجخ هبل٘ةخ عةدا هتبزًةخ هةا ًعةجخ ثةبلٖ ا ٗةساياد
الع٘بيٗخ الزٖ ٗ زسض اى رإلال الدهبهخ ااظبظ٘خ لاللزنبي العسالٖ ّالزٖ لن رصٗد هةي ًعةجخ  %8هةي إعوةبلٖ
ا ٗساياد العبهخ طْاث العٌْاد الوركْزح.
ظهب الإلال ( )2فكًَ ْٗمؼ ظلْا إعوبلٖ ا ٗساياد العبهةخ ّارغبُِةب ةالث العةٌْاد ّ 5002-5002ذلةك هةي
الث ؽعبة ًعجخ ًوْ ا ٗساياد العبهخ الْازيح فٖ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد .5002-5002
يال ()2
ًعجخ الٌوْ فٖ ا ٗساياد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
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الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
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ٗالؽع هي الإلال الوركْز آً ب ظى ًعجخ ًوْ ا ٗساياد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ يةِدد ررثةرة
هلؾةةْظ ةةالث العةةٌْاد 5009-5008ت ّٗعةةْي العةةجت فةةٖ ذلةةك إلةةٔ ررثةةرة ظظةةعبز الةةٌ ظ ةةالث رلةةك العةةٌْاد.
ّطبلوب ظ ى ا ٗساياد الٌ ط٘خ ُٖ الوندز السم٘عٖ لإلٗساياد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخت لةرا فةكى ررثةرة
ظظعبز الٌ ظ ّهدم اظزتسازُب لد ظلتةذ ثضةاللِب هلةٔ ًوةْ ا ٗةساياد العبهةخ .ظهةب العةٌْاد الالؽتةخ لعةبم 5009
للبٗخ  5002فكى ًعجخ ًوةْ ا ٗةساياد العبهةخ لةد ازر عةذ ّارخةرد ارغبُةب رنةبهدٗب ّثإلةال كج٘ةس هتبزًةخ ثعةٌخ
ّٗ 5002سعا ظجت ذلك إلٔ االزر ب الاج٘س الرٕ يِدرَ ظظعبز الٌ ظ فٖ ااظْام العبلو٘خ.
-5اننفمت انعتيـ ٗ :عاةط الإلةال (ُ٘ ),اةل الٌ تةبد العبهةخ هنةٌ خ إلةٔ ً تةبد رإلةل٘ل٘خ ًّ تةبد اظةزضوبزٗخ
كٌعجخ هئْٗخ هي إعوبلٖ الٌ تبد العبهخ هلٔ ّف لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗةخ العةسام للعةٌْاد
.5002-5002
يال (ً ),عجخ الٌ تبد الزإلل٘ل٘خ ّالٌ تبد االظزضوبزٗخ الٔ اعوبلٖ الٌ تبد العبهخ
الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
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نسبة النفقات التشغيلية الى اجمالي النفقات العامة
نسبة النفقات االستثمارية الى اجمالي النفقات العامة

الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
ؽ٘ش ٗالؽع هي اللَ اى ًعجخ الٌ تبد الزإلل٘ل٘خ كبًذ رعزكصس ثةبلغصء ااكجةس هةي رخن٘نةبد الوْاشًةخ
لغو٘ا العٌْاد ّ 5002-5002الزٖ رساّؽذ ث٘ي ( )%70-%10هي إعوبلٖ الٌ تبد العبهخت ّٗعْي العةجت
فٖ ذلك إلٔ ثعض ا لوإلةاالد الزةٖ رْاعِِةب الؾاْهةخ كوإلةالخ الإلةسكبد العبهةخ الوزْل ةخ هٌةر ظةٌْاد ّهإلةالخ
الجطبلخ ّلغْء الؾاْهخ إلٔ هعبلغبد آً٘خ هي الث رخن٘ص هجبلغ رضتل الوْاشًخ هضل:ـ
ظ ً .تبد يهن الإلةسكبد العبهةخ لزعةدٗد زّارةت العةبهل٘ي ّثعةض الٌ تةبد الزإلةل٘ل٘خ الخبصةخ ثِةرٍ الإلةسكبد الزةٖ
ثللذ ًعجخ  % 78هي إعوبلٖ ً تبد الدهن الْازي فٖ الوْاشًةخ العبهةخ لعةٌخ  5005ثعةد ظى كبًةذ رإلةال ًعةجخ
 %70هي إعوبلٖ ً تبد الدهن لعبم .5008
ة ً.تبد يجاخ الؾوبٗخ االعزوبه٘خ الزٖ ردفا لوي ٗؾت ي ل ْٗهٖ يّالز ّاؽد ّالزٖ يةالذ ًعةجخ  %07هةي
إعوبلٖ ً تبد الوٌبفا االعزوبه٘خ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ لعبم  5008لزسر ا إلٔ ًعجخ  %50فٖ هبم .5005

ُةةرٍ الٌ تةةبد ظصةةجؾذ ثوةةسّز الْلةةذ كٌ تةةبد ؽبكوةةخ ال ٗواةةي رخ ٘ضةةِب لعةةدم ارخةةبذ إعةةساءاد لوعبلغةةخ ظصةةل
الوإلالخ .ظهب الٌ تبد االظزضوبزٗخ ف ًِب لن رجلغ ًعجخ  %,0فٖ ظفضل الؾبالدً ُّٖ .عجخ هٌخ ضةخ ال رزٌبظةت
ها ؽبعخ التطس هبيح ااهوبز ّٗواي ه ّد هب رتدم عةصء هةي هإلةالخ ًوةْ إعوةبلٖ الٌ تةبد الةْازيح فةٖ الوْاشًةخ
العبهخ للعٌْاد  5002- 5002لزنةل ذزّرِةب فةٖ هةبم  5002ثٌعةجخ ًوةْ  %57,.80هوةب كبًةذ هل٘ةَ فةٖ
هةةبم ّ 5002كوةةب هْمةةؼ فةةٖ الإلةةال ( )2الةةرٕ ٗجةةسش الزصاٗةةد الوعةةزوس فةةٖ إعوةةبلٖ الٌ تةةبد العبهةةخ للعةةٌْاد
5002-5002
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يال (ً )2عجخ الٌوْ فٖ الٌ تبد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002

الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
 - 2انعجز يف ادلىازن انعتي :ـ ٗوضل العغةص هؾنةلخ هغوْهةخ هةي العْاهةل رسعةا فةٖ عةصء هٌِةب إلةٔ شٗةبيح
هجبلغ الٌ تبد العبهخ ّفةٖ عةصء آ ةس ٗسعةا إلةٔ رخ ة٘ض عبًةت ا ٗةساياد العبهةخ الةْازيح فةٖ الوْاشًةخ العبهةخ.
ّٗعاط الإلال (ً )1عجخ العغص الوخطظ فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد .5002-5002
يال (ً )1عجخ العغص الوخطظ فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002

الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
إذ ٗزجةة٘ي هةةي الإلةةال الوةةركْز آً ةةب ظى الوْاشًةةخ العبهةةخ ثت٘ةةذ رع ة ّد طةةْاث العةةٌْاد  5002-5002هلةةٔ
ظظبض هغص هلٔ السرن هي ظى الإلال ( )2الوزعل ثٌعجخ ًوْ ا ٗساياد العبهخ ّالإلال ( )2الوزعل ثٌعجخ ًوْ
الٌ تبد العبهخ إذا هب رن هتبزًزِوب فكى ًعجخ ًوْ ا ٗساياد العبهخ اكجس هي ًد٘سٍ ثبلٌعجخ للٌ تبد العبهخ لغو٘ةا
العٌْاد الوركْزح.
ّلاي إذا هب رن هتبزًخ ًعجخ الْفس (ظّ العغص) الوخطظ الدبُس فٖ الوْاشًةخ العبهةخ االرؾبيٗةخ لغوِْزٗةخ
العةةسام للعةةٌْاد  5000-5002هةةا ًعةةجخ الوزؾت ة فعةةال هةةي الةةْفس (ظّ العغةةص) الدةةبُس فةةٖ الزتةةبزٗس الوبل٘ةةخ
النبيزح هي ّشازح الوبل٘خ للعٌْاد  5000-5002فعزاْى الٌزبمظ هلٔ ّف هب ٗعاعَ الغدّث اٙرٖ-:
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عدّث ( )0هتبزًخ ًعجخ الْفس (ظّ العغص) الوخطظ ها هب رؾت فعال الث العٌْاد 5000-5002
العٌخ
5002
5001
5008
5007
5009
5000

()0

ًعجخ الْفس (ظّ العغص) ال علٖ
%20402
%20472
%29472
%09471
()%0415
%0401

()5

ًعجخ الْفس (ظّ العغص) الوخطظ
()%09425
()%00492
()%07417
()%8401
()%58405
()%58407

الوندزً -0 :عجخ الْفس (ظّ العغص) ال علٖ فتد رن ؽعبثَ اظزٌبيا إلٔ الزتبزٗس الوبل٘خ الوزبؽخ ّالزٖ ظصدزرِب
ّشازح الوبل٘خ للبٗخ 5000/05/20
ً -5عجخ الْفس (ظّ العغص) الوخطظ فتد رةن ؽعةبثَ ثبالهزوةبي هلةٔ لةْاً٘ي الوْاشًةخ العبهةخ االرؾبيٗةخ لغوِْزٗةخ
العسام للعٌْاد .5000-5002
هةي الغةةدّث الوةةركْز آً ةةب ٗزجة٘ي ظى الزٌ ٘ةةر ال علةةٖ للوْاشًةةخ العبهةخ لةةن ٗاةةي ثوعةةزْٓ هةب هخطةةظ لةةَ فةةٖ
الوْاشًخ العبهخت إذ ظًَ رن رخط٘ظ الوْاشًخ ثعغص الث العٌْاد  5000 -5002إال ظى الزٌ ٘ر ال علٖ ٗإل٘س إلةٔ
ظى هؾنلخ رٌ ٘ر الوْاشًخ الث العٌْاد الوركْزح كبى ّفس ّلْ رْفسد الزتةبزٗس الوبل٘ةخ العةٌْٗخ ةالث هسؽلةخ
هٌبلإلخ الوْاشًخ العبهةخ لاةبى هةي الوواةي يزاظةخ ُةرٍ الؾبلةخ ّهؾبّلةخ إٗغةبي الجةدامل الوواٌةخ لزالفةٖ ذلةك لجةل
إلساز الوْاشًخ ثعغص لزلك العٌْاد.
اظزٌبيا لوب رتدم ذكةسٍ فةٖ ُةرا الوؾةْز هةي رؾةدٗبد ٗواةي ظى راةْى هجةسزا للزؾةْث ًؾةْ رطج٘ة هْاشًةخ
الجسا هظ ّااياء فةٖ إهةداي ّرٌ ٘ةر الوْاشًةخ العبهةخ لدّلةخ العةسام ّالسلبثةخ هلِ٘ةب لزؾدٗةد هتةداز الٌ تةبد العبهةخ
ثإلال ٗاةْى لسٗةت هةي الْالةا هلةٔ ّفة الؾبعةخ الًغةبش كةل ثسًةبهظ ّثإلةال هْمةْهٖ ّهةدزّض ّثع٘ةدا هةي
الوجبللخ فٖ الزتدٗس ّالوعبّهخ ظصٌبء هٌبلإلخ هْاشًخ كل ّؽدح ؽاْه٘خ.
ّهلَ٘ فكى الوؾْز الالؽ ظ٘زسكص ؽْث عْاًت الزطةْٗس الوسرتةت لاةٖ ٗنةجؼ ثب هاةبى اهزوةبي هْاشًةخ
الجساهظ ّااياء فٖ إهداي ّرٌ ٘ر ّزلبثخ الوْاشًخ العبهخ فٖ ث٘ئخ الْؽداد الؾاْه٘خ ر٘س الِبيفخ للسثؼ العسال٘خ.

احملىر انئابع ياليح انتلىيئ ادلئتمب يف ظم تلحسك يىازن انربايج واألداء يف
انىحذا

احلكىيس انعئالس

ٗعةةزلصم اهزوةةبي هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ إهةةداي ّرٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةةخ ّالسلبثةةخ هلِ٘ةةب فةةٖ ث٘ئةةخ
الْؽداد الؾاْه٘خ العسال٘خ إعساء رطْٗس لوغبالد هةدح ٗواةي رغو٘عِةب فةٖ الغْاًةت اٙر٘ةخ ّالزةٖ روضةل ا طةبز
الوتزسػ للزطْٗس ثبرغبٍ اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء:ـ
الغبًت الزإلسٗعٖ
-0
الغبًت ا عسامٖ
-5
الغبًت الوؾبظجٖ
-2
ّف٘وب ٗكرٖ رْم٘ؼ للزطْٗس الوسرتت لال عبًت هي الغْاًت الضالس الوركْزح آً ب:ـ

أوال -اجلتنب انتشئيعي :

إى الزإلسٗعبد الوٌدوخ للوْاشًةخ العبهةخ ظةْاء فةٖ هسؽلةخ إهةدايُب ظّ رٌ ٘ةرُب إذا كبًةذ رنةلؼ فةٖ ظةل الْمةا
الؾبلٖ ف ًِب لد ال رزالءم ها رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياءت ااهس الرٕ ٗزطلت إهبيح الٌدس فِ٘ةب ّرطْٗسُةب فةٖ
الوغبالد اٙر٘خ:ـ
-0إعةةساء رعةةدٗالد هلةةٔ لةةبًْى ا يازح الوبل٘ةةخ ّالةةدٗي العةةبم زلةةن ( )92لعةةٌخ  500,الوعةةدث ثْص ة َ الزإلةةسٗا
ااظبض الوٌدن للوْاشًخ العبهخ هي ًبؽ٘خ إهدايُب ّرٌ ٘رُب ّالسلبثخ هلِ٘ب للسض:ـ
 إم بء ص خ ا لصام فٖ رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياءت ّلزْف٘س اللطبء التبًًْٖ الةالشم للزْعةَ ًؾةْ هْاشًةخ
الجساهظ ّااياء.
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 ركك٘د الزؾْث ًؾْ رطج٘ ظظبض االظةزؾتبم ّثبلإلةال الةرٕ ٗواةي هةي رةدّٗس الزخن٘نةبد الوعزوةدح الوزجت٘ةخ
ّالوزعلتخ ثجسًبهظ هعة٘ي هةي ظةٌخ إلةٔ ظةٌخ ظ ةسٓ فةٖ ؽةبث كةْى الجسًةبهظ ٗزطلةت رٌ ٘ةرٍ ظكضةس هةي ظةٌخ هبل٘ةخ
ّاؽدح الظ٘وب ّاى لبًْى ا يازح الوبل٘خ ّالدٗي العبم زلن ( )92لعٌخ  500,الوعةدث لةد ظكةد فةٖ ظكضةس هةي فتةسح
هلةةٔ إرجةةب هعةةبٗ٘س الوؾبظةةجخ الدّل٘ةةخ الز ةٖ رزطلةةت ارلجِةةب اهزوةةبي ظظةةبض االظةةزؾتبمت فضةةال هةةي ظى الةةدل٘ل
الوؾبظجٖ الرٕ ظصدزرَ ّشازح الوبل٘خ هبم  5000لد رضوي ؽعبثبد رعل ثعضِب ثزطج٘ة ظظةبض االظةزؾتبمت
هلٔ ظج٘ل الوضبث:ـ
ؽـ /إٗساياد هعزؾتخ ر٘س هتجْمخ
ؽـ /هنبزٗف هدفْهخ هتدهب
ؽـ /إٗساياد هعزلوخ هتدهب
ؽـ /هنبزٗف هعزؾتخ ر٘س هدفْهخ
إذ ظى رطج٘ ظظبض االظةزؾتبم ظة٘واي هةي رةْف٘س هعلْهةبد رعةبهد هلةٔ إعةساء هتبزًةخ ثة٘ي ً تةبد ظًإلةطخ ظّ
ثساهظ هوبصلخ الث الودح الصهٌ٘خ ً عِب ظّ ظعساء هتبزًخ ث٘ي ً تبد ااًإلطخ ظّ الجساهظ ً عِب الث هدي شهٌ٘خ هخزل خ.

-5ل٘بم ّشازح الوبل٘ةخ ثٌإلةس رعل٘وةبد ؽةْث هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ّرْشٗعِةب هلةٔ عو٘ةا الْؽةداد الؾاْه٘ةخت
رزضةةوي ُةةرٍ الزعل٘وةةبد رْمةة٘ؾب كبف٘ةةب لو ِةةْم هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء ّهجةةسزاد اهزوبيُةةب ثةةدال هةةي هْاشًةةخ
الجٌْيت ّكرلك رْم٘ؼ ثعض الونطلؾبد الزٖ رعزخدم فٖ ظل هْاشًخ الجساهظ ّااياء ّإزيةبياد رعةز ٘د هٌِةب
الْؽداد الؾاْه٘خ هٌد رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء لاةٖ ال ٗؾةدس لةجط ظّ روةْض ٗةيصس ثإلةال ظةلجٖ هلةٔ
رطج٘تِبُّ .رٍ الزعل٘وبد راْى ثن٘لخ يل٘ل إزيبيٕ للعبهل٘ي فٖ الْؽداد الؾاْه٘ةخ كبفةخ ٗعةبهد فةٖ ر ِةن ُةرا
ااظلْة هي الوْاشًبد ٌّٗعاط ثإلال اٗغبثٖ هلٔ اًغبش الوساؽةل الوخزل ةخ لةدّزح الوْاشًةخ العبهةخ هةي إهةداي
الوْاشًخ العبهخ ّإلسازُب ّرٌ ٘رُب ّالسلبثخ هلِ٘ب.
-2إهبيح الٌدس فٖ رعل٘وبد إهداي الوْاشًخ الزٖ رندزُب ّشازح الوبل٘خ ظٌْٗب لززضوي رعسٗ ب ثبلتضةبٗب السم٘عةخ
الوزعلتةةخ ثبلْظةةبمف هةةا رنةةو٘ن رجْٗةةت عدٗةةد ٗغوةةا ثةة٘ي هزطلجةةبد الوْاشًةةخ ّالجةةساهظ الزةةٖ رعةةد ثوضبثةةخ الطسٗة
الوييٕ إلٔ ااُدا الزٖ ٌٗجلٖ رخن٘ص ااهْاث العبهخ لزؾت٘تِةب هوةب ٗعطةٖ هعةْرب كبف٘ةب لِةرٍ الزخن٘نةبد
ّثوب ٗتلل الْلذ الوعزٌ ر فٖ هٌبلإلبد العلطخ الزإلسٗع٘خ الث هسؽلخ إلساز الوْاشًخ العبهخ.
ً -,دةةةسا اى ثةةةساهظ كةةةل ّشازح ّاا ًإلةةةطخ الزةةةٖ رٌغةةةص هةةةي لجةةةل الْؽةةةداد الؾاْه٘ةةةخ الزبثعةةةخ للةةةْشازح روزةةةبش
ثخنْص٘زِب ّا زالفِب هي ّشازح إلٔ ظ سٓت لرا فالثد هي إصداز رعل٘وبد هلٔ هعزْٓ كل ّشازح راْى ثوضبثةخ
إطبز هول للْؽداد الؾاْه٘خ الزبثعخ للْشازح للعول ثوْعت هْاشًخ الجساهظ ّااياءت رزضوي اٙرٖ:ـ
 رعسٗ ب ثبلجساهظ ااظبظ٘خ للْشازح ّرؾدٗد ظّلْٗبرِب.
 رؾل٘ل ااًإلطخ ّالجساهظ ااظبظ٘خ للْشازح ّالْؽداد الؾاْه٘خ موي كل ّشازح للوعةبهدح فةٖ الْصةْث
إلٔ ُ٘ال الجساهظ.
 هتبٗ٘ط لةألياء مةوي كةل ثسًةبهظ ًّإلةبطت هةا يةسػ لا٘ ٘ةخ ؽعةبثِب هلةٔ هعةزْٓ كةل ثسًةبهظ ًّإلةبطت
ّالعول هلٔ رؾدٗضِب ثبظزوساز لزطْٗس ثعض الغْاًت الزٖ راْى ثؾبعخ إلٔ رطْٗس.
ُّرٍ الزعل٘وبد ٗغسٕ رؾدٗضِب ثبظزوساز فٖ مْء الجساهظ الزٖ راْى الْشازح هعيّلخ هي رٌ ٘رُب.
-2إهبيح الٌدس فٖ رعل٘وبد رٌ ٘ر الوْاشًةخ ف٘وةب ٗزعلة ثنةالؽ٘خ النةس ّالوٌبللةخ ثة٘ي رخن٘نةبد الؾعةبثبد
الوخزل خ .ك وب ُْ هعلْم إى صالؽ٘خ النس للزخن٘نةبد الوعزوةدح الةْازيح فةٖ الوْاشًةخ العبهةخ الخبصةخ ثاةل
ّؽةةدح ؽاْه٘ةةخ هؾةةديح فةةٖ لةةبًْى الوْاشًةةخ العبهةةخ ّالزعل٘وةةبد الوسرجطةةخ ثِةةبت ّكةةرا ثبلٌعةةجخ لنةةالؽ٘خ إعةةساء
الوٌبللخ ث٘ي الؾعبثبد الوخزل خ ت ف ذا كبًذ ُرٍ ااهْز رزالءم ها الْما الؾبلٖ التبمن هلٔ هْاشًخ الجٌْي الزٖ
رسكةةص هلةةٔ ثٌةةْي ا ً ةةبمت لاةةي ُةةرا ال ٗةةزالءم هةةا رطج٘ ة هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء الزةةٖ رسكةةص هلةةٔ الِةةد هةةي
ا ً ةةبمت ّلاةةْى هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء رةةسرجظ ثز ةةْٗض النةةالؽ٘بد هطةةبء لةةدز هةةي الوسًّةةخ للنةةس هةةي
رخن٘نبد الوْاشًخ العبهخ ّإعساء الوٌبللةخ ثة٘ي هةْاي فنةْث الوْاشًةخ مةوي الٌإلةبط الْاؽةد ف٘وةب لةْ صةبي
اؽز٘بعةةبد هةةْاي ال ٗزةةْافس لِةةب رخن٘نةةبد كبف٘ةةخ يّى السعةةْ إلةةٔ ظ ةةر الوْافتةةبد لزغٌةةت مةة٘ب الْلةةذ ظصٌةةبء
الزٌ ٘ر الظزؾنبث الوْافتبد ؽْث إعساء الوٌبللخ فٖ ؽبث ؽبعخ الْؽدح الؾاْه٘خ .هوب ٗعزلصم إهةبيح الٌدةس فةٖ
رعل٘وبد صالؽ٘بد النس ّإعساء الوٌبللخ ث٘ي الؾعبثبد الوخزل خ ثوب ٗخْث اٙهس ثبلنس (الوةدٗس الوعةيّث
هي إيازح الْؽدح الؾاْه٘خ) ث عساء ذلةك ثوةب ٗزٌبظةت هةا هعةيّل٘زَ هةي الجةساهظ ّااًإلةطخ الوالةف ثبًغبشُةب
ّرؾت٘ السلبثخ ثإلال إعوبلٖ هلٔ رخن٘نبد الجسًبهظ ّرخن٘نبد ااًإلطخ الوالةف ثِةب ّالوعةزٌد إلةٔ هةدٓ
الؾبعخ ال عل٘خ ً بم الزخن٘نبد الوعزودح ّهدٓ ازرجبطِب ثبلٌزبمظ الوعزِدفخ ّل٘ط هلٔ ر بص٘ل ثٌْي ا ً بم.
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ثتنست  -اجلتنب اإلجئايي:

ظٕ ارخبذ هغوْهخ هي ا عساءاد الزٖ ال رٌٔ هٌِب لزطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياءت رزضوي اٙرٖ:ـ
 -0يز اظخ ّما الإلسكبد العبهخ الوزْلف ًإلبطِب هٌر ظٌْاد ّالزٖ رزْلٔ ّشازح الوبل٘خ روْٗةل ًإلةبطِب هةي
الث ً تبد الدهن الرٕ رخنص لِب فٖ الوْاشًخ العبهخت ّإٗغةبي العةجل الالشهةخ للٌِةْض ثْالعِةب لاةٖ ٗزعةٌٔ
رتسٗس هن٘سُبت ُّرا ظ٘عِن فٖ رؾع٘ي عبًجٖ الوْاشًخ العبهخ هي الث اٙرٖ:ـ
ظ-إٗتب الدهن الوتدم لِرٍ الإلسكبد ّهي صن رخ ٘ض عبًت الٌ تبد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ.
ة-رواةة٘ي الإلةةسكبد العبهةةخ هةةي رؾت٘ ة اازثةةبػ ّالزةةٖ ظةة٘يّث عةةصء هٌِةةب إلةةٔ الخصٌٗةةخ العبهةةخ ّهةةي صةةن شٗةةبيح
إٗساياد الوْاشًخ العبهخ.
 -5إهبيح الٌدس فٖ ُ٘ال الٌ تبد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ لنبلؼ رسع٘ؼ ك خ الٌ تبد االظزضوبزٗخ.
 -2رعدٗل آل٘خ رٌد٘ن الٌ تبد العبهخ هلٔ ّف الزجْٗت الْظ٘ ٖ للوْاشًخ العبهخ ّمسّزح االًزتبث هي الزجْٗةت
الْظ٘ ٖ الؾبلٖ للوْاشًخ العبهخ التبمن هلةٔ ظظةبض يهةظ ًزةبمظ الزجْٗةت ا يازٕت ّالزْعةَ ًؾةْ رجْٗةت ّظ٘ ةٖ
ٗتْم هلٔ ظظةبض الخةدهبد ظّ الْظةبمف الوزْلةا اًغبشُةب ةالث العةٌخ الوبل٘ةخ التبيهةخت ّذلةك هةي ةالث رغو٘ةا
ثةةساهظ الةةْشازاد الوخزل ةةخ ذاد الطج٘عةةخ الوزإلةةبثِخ ّالوييٗةةخ إلةةٔ رؾت٘ ة ً ةةط الخدهةةخ مةةوي ّظ٘ ةةخ ّاؽةةدح
ّثلض الٌدس هي الْشازح ظّ الْؽدح الؾاْه٘خ الزٖ ظززْلٔ رٌ ٘ر الجسًبهظُّ .را ٗعزلصم اظزؾداس يامسح عدٗدح
هسرجطخ ثدامسح الوْاشًةخ فةٖ ّشازح الوبل٘ةخ رزةْلٔ يزاظةخ ّإلةساز الجةساهظ الوخزل ةخ الزةٖ ظةزدزط فةٖ الوْاشًةخ
العبهخ للعٌخ التبيهخت فضال هي ل٘بهِب ثوزبثعخ رٌ ٘رُب ظصٌبء هسؽلزٖ الزٌ ٘ر ّالسلبثخ هلٔ رٌ ٘رُب.
 -,رْف٘س الا بءاد ّالخجساد الجإلةسٗخت ّالزةٖ رعةد هٌنةس ظظبظةٖ لٌغةبػ رطج٘ة هْاشًةخ الجةساهظ ّااياءت إذ
ٗعزود رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ إهداي الوْاشًخ العبهةخ هلةٔ هةدٓ رةْافس الوةْازي الجإلةسٗخ ذاد الا ةبءح
ّالخجسح العبل٘خ فٖ هغبث الزخطة٘ظ الوؾبظةجخ الؾاْه٘ةخ ّرت٘ة٘ن ااياء فةٖ هغةبث الٌإلةبط الؾاةْهٖ ر٘ةس الِةبي
للسثؼت ُّرا ٗزطلت ردزٗت العبهل٘ي فٖ الْؽداد الؾاْه٘ةخ هةي هخزلةف الوعةزْٗبد ا يازٗةخ ّرةكُ٘لِن لالزرتةبء
ثوعزْٓ ظيامِن لزواٌِ٘ن هةي ر ِةن الغْاًةت الوخزل ةخ لوْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ّك٘ ٘ةخ إهةداي ّرٌ ٘ةر الوْاشًةخ
العبهخ فةٖ ظةل رطج٘ة هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء .ااهةس الةرٕ ٗعةِن فةٖ رْل٘ةد التٌبهةخ ثضةسّزح اهزوةبي هْاشًةخ
الجساهظ ّااياء ّٗواةي هةي الزِ٘ةي لوْاعِةخ الوعْلةبد الزةٖ لةد رجةسش ظصٌةبء الزطج٘ة ت فضةال هةي مةوبى رعةبّى
الْؽداد الؾاْه٘خ الولصهخ ثزطج٘ الوْاشًخ ها الغِبد الوخزنخ ثبلوْاشًخ فٖ ّشازح الوبل٘خ.
ً -2وظ الزؾْث هي الْما الؾبلٖ التبمن هلةٔ ظظةبض هْاشًةخ الجٌةْي إلةٔ الْمةا الوتزةسػ التةبمن هلةٔ ظظةبض
هْاشًخ الجساهظ ّااياء ،إذ ال ْٗعد ًوظ هؾةدي ٌٗجلةٖ إرجبهةَ للزؾةْث ًؾةْ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياءت ّٗواةي ظى
ٗاْى:ـ (اؽوسّت )00, :5002
أ-هي ًبؽ٘خ ًطبم الزطج٘ ت ف٘واي ظى ٗاْى الزطج٘ كل٘ب ل٘إلول هْاشًبد عو٘ا الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ظّ لةد ٗاةْى
الزطج٘ عصم٘ب هي الث الزطج٘ هلٔ ّؽداد هعٌ٘خ ّثعد الزككد هي ًغةبػ رغسثةخ الزطةْٗس ٗواةي رعوة٘ن الزغسثةخ
هلٔ الْؽداد الؾاْه٘خ كبفخ.
ة-هي ًبؽ٘خ ظظلْة الزؾْثت ظهب ظى ٗاةْى الزؾةْث فْزٗةب ّذلةك ث ٗتةب العوةل ثباظةلْة الؾةبلٖ ّالجةدء ث هةداي
الوْاشًخ العبهخ ّف ظظلْة هْاشًخ الجساهظ ّااياء ظّ لةد ٗاةْى الزؾةْث رةدزٗغ٘ب ثوعٌةٔ ظى ٗزةدا ل ااظةلْثبى
فٖ الزطج٘ ظصٌبء هسؽلخ الزؾدٗش ف٘جتٔ ااظبض الزتل٘دٕ هعزودا ثإلال هْا ٍش ها هْاشًخ الجةساهظ ّااياء ّلوةدح
لد رطْث ظّ لد رتنس ّفتب لعسهخ رتدم هول٘خ الزطْٗس ّظسهخ رتجل الْما الغدٗد.
ّلاٖ ال ٗاْى الزطْٗس لبمن هلٔ هجدظ الزغسثخ ّالخطك ّالنْاةت لرا فكى الزؾْث الوتزسػ فٖ ظةل ث٘ئةخ الْؽةداد
الؾاْه٘ةةخ العسال٘ةةخ ٌٗجلةةٖ ظى ٗاةةْى كل٘ةةب ل٘إلةةول هْاشًةةبد هخزلةةف الْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ ل٘زعةةٌٔ رْؽ٘ةةدُب هلةةٔ
هعةزْٓ الدّلةةخ كاةةلت ّاى ٗاةةْى الزؾةةْث رةةدزٗغ٘ب لاةةٖ ٗاةةْى ٌُةةبا هزعةةا هةةي الْلةةذ للْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ كبفةةخ
الظةةز٘عبة عو٘ةةا هزطلجةةبد رطج٘ة هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء ّثإلةةال رةةدزٗغٖ لزغٌةةت ا زثةةبا ّال ْمةةٔ الزةةٖ لةةد
رؾدس ًز٘غخ ا بم ّال إلل فٖ ظل إرجب الزؾْث ال ْزٕ.
إًإلةةبء لبهةةدح ث٘بًةةبدت ّٗزْلةةف اهزوةةبي هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ إهةةداي ّرٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةةخ
-1
ّالسلبثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
هلِ٘ب هلٔ رْف٘س الوعلْهبد الوالموخ ّثطسٗتخ ظسٗعخ ّفْزٗخ هةي ا هابًةبد الوزبؽةخ للجةساهظ ّااًإلةطخ الزةٖ
ٗغسٕ رٌ ٘رُبت هوب ٗعزلصم إًإلبء لبهدح ث٘بًبد يبهلخ لغو٘ا ظّعَ ااًإلطخ يا ل الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ٗواةي اى
ٗاْى لَ فبمدح فٖ رؾت٘ اٙرٖ:ـ
أ -رؾع٘ي يلخ ّما الزتدٗساد فٖ هْاشًبد العٌْاد التبيهخ لألًإلطخ ّالجساهظ .
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ة-هعسفخ عو٘ا العٌبصس الزٖ ٌٗجلٖ ظ رُب ثٌدس االهزجبز هٌد يزاظخ الجساهظ ّرت٘٘ن ااياء.
ط-رتل٘ل الْلذ ّالغِد الالشم هداي الوْاشًخ العبهخ الوجٌ٘خ هلٔ ظظبض هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
ي-روا٘ي الْؽداد الؾاْه٘خ هي زصد ّهزبثعخ عو٘ا الوزل٘ساد الزٖ ٗواي ظى ريصس هلٔ رٌ ٘ر الجسًبهظ.

ثتنثت -اجلتنب احملتسحي:

رعد الوْاشًخ العبهخ العوْي ال تسٕ الرٕ ٗعزٌد إلَ٘ الٌدةبم الوؾبظةجٖ الؾاةْهٖت لةرا فةكى ظٕ رطةْٗس فةٖ
ظظلْة إهدا ي الوْاشًخ العبهخ الثد ظى ٗسافتَ رطْٗس فٖ الٌدبم الوؾبظجٖ الؾاْهٖ ّثبلإلال الرٕ ٗةزالءم هةا هةب
عبء فٖ الوْاشًخ العبهخت هلٔ اهزجبز ظى الٌدبم الوؾبظجٖ الؾاْهٖ ًدبهب للوعلْهبد الزٖ ال رٌةٔ هٌِةب هةداي
ّرٌ ٘ر الوْاشًخ العبهخ ّالسلبثخ هلِ٘ب.
ّهلٔ ُرا ااظبضت فبى الزطْٗس الوتزسػ للغبًت الوؾبظجٖ ّثبلإلال الةرٕ ٌٗعةغن هةا هْاشًةخ الجةساهظ
ّااياء ظ٘سكص هلٔ عبًت الٌ تبد العبهخ فٖ كةل فتةسح هةي ال تةساد اٙر٘ةخت هلةٔ اظةبض ظى ا ٗةساياد العبهةخ ال
رخةةص ًإلةةبط ظّ ثسًةةبهظ هعةة٘يت ّاى ٗةةزن رغو٘عِةةب فةةٖ ّهةةبء ّاؽةةد هةةي هخزلةةف هنةةبيز ا ٗةةساي الوال ةةخ عو٘ ةا
الْؽداد الؾاْه٘خ ثغجبٗزِبت ّهي صن ٗعبي روْٗل هخزلف الْؽداد الؾاْه٘خ هي ُرا الْهبء لزواٌِ٘ب هةي رعةدٗد
الٌ تبد الوزسرجخ هلٔ ًإلبطِب:ـ
 -1رطةةْٗس العةةغالد الوؾبظةةج٘خت كوةةب ُةةْ هعلةةْم ظى الْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ الوطجتةةخ للٌدةةبم الوؾبظةةجٖ الؾاةةْهٖ
الالهسكصٕ رعزعول هغوْهةخ هْؽةدح هةي العةغالد الوؾبظةج٘خ لزعةِ٘ل اظةزخساط ًزةبمظ رٌ ٘ةر الوْاشًةخ العبهةخ
ّرغو٘عِب هلٔ هعزْٓ الْؽدح الؾاْه٘خ روِ٘دا لزْؽ٘دُب هلٔ هعزْٓ الدّلخ كاةلّ .طبلوةب ظى ظظةلْة الزؾةْث
الوتزةةسػ ًؾةةْ رطج٘ ة هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء ُةةْ الزؾةةْث الزةةدزٗغٖت فةةبى الوسؽلةةخ ااّلةةٔ لزطةةْٗس الغبًةةت
الوؾبظجٖ ظززضوي ا ثتبء هلةٔ العةغالد الوؾبظةج٘خ الوعزوةدح ؽبل٘ةب هةا الزةساػ هعةك ظةغل لٌ تةبد ااًإلةطخ
هلٔ رساز ظغل الزخن٘نبد هؾبظجخ  5/الوعزود زظو٘بت هلٔ ّف الٌوْذط اٙرٖ:ـ
ًوْذط ()0
ظغل ً تبد ااًإلطخ

الوندز  :إهداي الجبؽضبى ثبالظز بيح هي (ّشازح الوبل٘خت )521-522 :5002
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رخنص ص ؾخ ّاؽدح لال ًإلبط رسؽل إلِ٘ب ظًْا الٌ تبد الزٖ رخص الٌإلبط الْاؽدت ّرزاْى النة ؾخ
الْاؽدح هي ظغل ً تبد ااًإلطخ هي عصم٘يت الغصء ااّث ٗضجذ ف٘ةَ الزخن٘نةبد الوعزوةدح الوؾةديح لاةل ًإلةبط
ّثإلال إعوبلٖ هلٔ هعزْٓ ال نل ارساض زلبث٘خ للزككد هي إى الٌ تبد ال عل٘خ الدبُسح فٖ الغصء الضةبًٖ هةي
الن ؾخ ُٖ موي الزخن٘نبد الوعزودح .ظهةب الغةصء الضةبًٖ هةي النة ؾخ فزسؽةل إلِ٘ةب الٌ تةبد ال عل٘ةخ للٌإلةبط
ّهي ّالا الوعزٌدادت إذ ٗخنص هوْي لال فنل (ؽعبة إعوبلٖ) رن النس هلَ٘ موي الٌإلبط الْاؽد.
ّٗالؽع ظى ُرا العغل الوتزسػ ظة٘واي هةي رغو٘ةا الٌ تةبد الزةٖ رخةص الٌإلةبط الْاؽةد ّثبلزةبلٖ ٗعةِل
رْف٘س هعلْهبد هبل٘خ هي كل ًإلبط ٗغسٕ ا فنبػ هٌِب هي الث الزتبزٗس الوبل٘خ.
-5رطْٗس الزتبزٗس الوبل٘خت ّفٖ ظل اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فكى الزتبزٗس الوبل٘خ الزٖ ٗغسٕ إهةدايُب هةي
لجةةل الْؽةةداد الؾاْه٘ةةخ هلةةٔ هخزلةةف الوعةةزْٗبد ا يازٗةةخ (ظةةْاء كبًةةذ هعةةيّلخ هةةي رٌ ٘ةةر ًإلةةبط ظّ ثسًةةبهظ
هع٘ي)ت رعد هي الغْاًت الوِوخ الزٖ راْى ثؾبعخ إلٔ رطْٗس لاٖ ٗنجؼ ثب هابى رةْف٘س هعلْهةبد ه نةلخ هةي
الجساهظ ّااًإلطخ الزٖ رٌ رُب الْؽةداد الؾاْه٘ةخ الوخزل ةخ ّالٌ تةبد ال عل٘ةخ ّالزخن٘نةبد الوعزوةدح الوؾةديح
لال هٌِب ّهي صن ثب هابى رت٘٘ن ااياء الؾاْهٖ كال ف٘وب لْ رن رغو٘عِب ّكوب ظ٘سي الؽتب.
ّكوةةب هْمةةؼ فةةٖ الإلةةال ( )8فةةكى ا طةةبز الوتزةةسػ لزطةةْٗس الزتةةبزٗس الوبل٘ةةخ فةةٖ ظةةل هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء
ظ٘زسكص هلٔ إهداي كإلْفبد هبل٘خ هلؾتخ رْمؼ الٌ تةبد ال عل٘ةخ ّالزخن٘نةبد الوعزوةدح لوعةزْٗبد هةدح ثةدءا
هي ظئً هعزْٓ ٗزوضل ثاإلةف ً تةبد ااًإلةطخ الةرٕ ٗزضةوي ً تةبد ااًإلةطخ يا ةل الْؽةدح الؾاْه٘ةخ الْاؽةدح
ّاًزِبء ثاإلف الْظبمف الرٕ ٗعد هلٔ هعزْٓ الدّلخ كال ل٘زضوي ً تبد ّظبمف هدح ّٗاْى هلؾة ثبلؾعةبة
الخزبهٖ للدّلخ.
يال ()8
هعزْٗبد إهداي كإلف الٌ تبد العبهخ فٖ ظل هْاشًخ الجساهظ ّااياء
الوعزْٓ ااّث

كإلف ً تبد
ااًإلطخ
ٗعد هلٔ هعزْٓ
الْؽدح الؾاْه٘خ
الوال خ ثكياء ااًإلطخ

الوعزْٓ الضبًٖ

كإلف ً تبد
الجسًبهظ
ٗعد هلٔ هعزْٓ الْؽدح
الوعيّلخ هي ظياء الجسًبهظ
ل٘زضوي ً تبد ظًإلطخ
ّؽداد ؽاْه٘خ هخزل خ رد ل
موي الجسًبهظ الْاؽد

الوعزْٓ الضبلش

الوعزْٓ الساثا

كإلف ً تبد
الْظ٘ خ

كإلف ً تبد
الْظبمف

ٗعد هي لجل ّشازح الوبل٘خ
ل٘زضوي ً تبد ثساهظ هدح
رد ل موي ّظ٘ خ ّاؽدح

ٗعد هي لجل ّشازح الوبل٘خ
ّهلٔ هعزْٓ الدّلخ كال
ل٘زضوي ً تبد ّظبمف
(لطبهبد) هدح

الوندز :إهداي الجبؽضبى
ظهب ًوْذط كإلف الٌ تبد الرٕ ٗتزسػ إهدايٍ فٖ ظل هْاشًخ الجساهظ ّااياء موي كةل هعةزْٓ هةي الوعةزْٗبد
اازثعخ الوركْزح فكًِب رزوضل ثبٙرٖ:ـ
الوعزْٓ ااّث :كإلف ً تبد ااًإلطخ:ـ ّٗعد هلةٔ هعةزْٓ الْؽةدح الؾاْه٘ةخ الوال ةخ ثةكياء هةدي هةي ااًإلةطخ
ٗاْى ّف الن٘لخ اٙر٘خ:ـ
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كإلف ()0
الْؽدح __________
كإلف ً تبد ااًإلطخ للعٌخ الوٌزِ٘خ فٖ  ً( 50 ** /05/20تبد ظًإلطخ ّؽدح هعٌ٘خ)
ًْ االظزوبزح

ًْ الٌ تخ
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الز بص٘ل

هبم ****
الٌ تةةةةةةةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةر
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

ًعةةةةةةجخ
االياء
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

هبم ****
الٌ تبد الزخن٘نةةةةةةةةةبد
ال عل٘خ الوعزودح

ًعةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةر
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلبط ---
ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلبط ---
ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلبط ---
إعوبلٖ ً تبد الْؽدح

الوندز :إهداي الجبؽضبى
ٗالؽع ظى الاإلف ( )0ظ٘واي هي رةْف٘س هعلْهةبد هبل٘ةخ ّر٘ةس هبل٘ةخ رزعلة ثكًإلةطخ الْؽةدح الؾاْه٘ةخ
ّثإلال هتبزى ث٘ي ظٌز٘ي لج٘بى هدٓ الزتدم الؾبصل فٖ ظياء ااًإلطخ هلٔ هدٓ ظٌخ كبهلخت فضال هي ذلةك فةكى
ُرا الاإلف ظة٘اْى ااظةبض هةداي رتةدٗساد الوْاشًةخ ثإلةال لسٗةت هةي الْالةا ثوةب ٗضة٘ف إلةٔ هول٘ةخ إهةداي
الوْاشًخ ظظط هْمْه٘خ رعِن فٖ االثزعبي هي هجدظ الوعبّهبد الزٖ رؾنل ظصٌبء هٌبلإلخ الوْاشًخ
الوعزْٓ الضبًٖ  :كإلف ً تبد الجسًبهظ:ـ ثعةد رغو٘ةا الوعلْهةبد الةْازيح فةٖ كإلةف ً تةبد ااًإلةطخ (كإلةف )0
لْؽداد ؽاْه٘خ هخزل خ رد ل موي ثسًبهظ هع٘ي ٗنجؼ ثب هابى إهداي كإلف ً تةبد الجسًةبهظ الةرٕ ٗعةد الةرٕ
ٗعةةد هةةي لجةةل الغِةةخ الوعةةيّلخ هةةي رٌ ٘ةةر الجسًةةبهظ ظةةْاء كبًةةذ ّشازح ظّ ّؽةةداد ؽاْه٘ةةخ هلةةٔ ّفة النةة٘لخ
الوجٌ٘خ فٖ الاإلف (: )5ـ
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ًعةةةةةةجخ
االياء
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

كإلف ()5
ّشازح ---------
كإلف ً تبد الجسًبهظ للعٌخ الوٌزِ٘خ فٖ  ً( 50 ** /05/20تبد ثسًبهظ هع٘ي)
ًْ االظزوبزح

ًْ الٌ تخ
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زلن الدل٘ل الوؾبظجٖ
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الز بص٘ل

هبم ****
الٌ تةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةر
لاةةةةةةةةةةل
ًإلبط

ًعةةةةةةجخ
االياء
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

هبم ****
الٌ تبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةةةةةةةر
لال ًإلبط

ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلةبط -
-ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلةبط -
-ًإلبط ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ًإلةبط -
-إعوةةةةةةةةةةةةبلٖ ً تةةةةةةةةةةةةبد
الجسًبهظ

الوندز :إهداي الجبؽضبى
فٖ ظل إهداي الاإلف ( )5الخةبص ثٌ تةبد كةل ثسًةبهظ ظ٘نةجؼ ثب هاةبى رةْف٘س هعلْهةبد ر نة٘ل٘خ هةي
ااًإلطخ الوخزل ةخ الدا لةخ مةوي الجسًةبهظ الْاؽةدت ّهةي صةن ظ٘عةِن فةٖ رت٘ة٘ن ظياء ااًإلةطخ هتبزًةخ ثباًإلةطخ
الووبصلةةخ يا ةةل كةةل ثسًةةبهظ هةةي ًبؽ٘ةةخ الٌ تةةبد الالشهةةخ لاةةل ًإلةةبط ّهعةةزْٓ هخسعةةبد كةةل ًإلةةبط ّهخسعةةبد
الجسًةبهظ كاةةل ّهةدٓ الزتةةدم الؾبصةل فةةٖ رٌ ٘ةةر الجسًةبهظ ثإلةةال هتةبزى ثةة٘ي ظةةٌز٘ي ّهةي صةةن ل٘ةبض هةةدٓ ك ةةبءح
ّفعبل٘خ ظياء الجسًبهظ.
الوعزْٓ الضبلش :كإلف ً تبد الْظ٘ خ :ـ ّٗعد هي لجةل ّشازح الوبل٘ةخ ل٘زضةوي ً تةبد هةدح ثةساهظ رةد ل مةوي
ّظ٘ خ ّاؽدح ّٗاْى ّف الن٘لخ اٙر٘خ:ـ
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ًعةةةةةةةجخ
االياء
لاةةةةةةةةةةةل
ًإلبط

كإلف ()2
ّشازح الوبل٘خ
كإلف ً تبد الْظ٘ خ للعٌخ الوٌزِ٘خ فٖ 50 ** /05/20
ًْ االظزوبزح

ًْ الٌ تخ
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الز بص٘ل

هبم ****
الٌ تةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةةر
لاةةةةةةةةةةةةل
ثسًبهظ

ًعةةةةةةةجخ
ااياء
لاةةةةةةةةةةةةل
ثسًبهظ

هبم ****
الٌ تةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةةةةةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةةةةةةةجخ
الزٌ ٘ةةةةةةةةةر
لاةةةةةةةةةةةةةةةةةل
ثسًبهظ

ثسًبهظ ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ثسًبهظ-
ثسًبهظ ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ثسًبهظ-
ثسًبهظ -----
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوةةْ ً تةةبد ثسًةةبهظ
-إعوبلٖ ً تبد ّظ٘ ةخ -
--

الوندز :إهداي الجبؽضبى
ٗدِس الاإلف ( ً )2تبد الجساهظ الوخزل خ الدا لةخ مةوي الْظ٘ ةخ الْاؽةدح ّهةي صةن ظة٘واي هةي فةسض
زلبثخ هلٔ الجساهظ ّرْف٘س هعلْهبد هي الجساهظ الزٖ رن رٌ ٘رُب الث العٌخ الوٌزِ٘خ ّرلك الزٖ لةن رٌ ةر ّكل ةخ
كل هٌِب ّهي صن هعبءلخ الغِبد الوعيّلخ هي اًغبش الجساهظ هةي هنة٘س الزخن٘نةبد الوعزوةدح الوؾةديح لاةل
ثسًبهظ ّهدٓ اظزخداهِب ثبلابهل ظم الت فضال هي رْف٘س هعلْهبد ر٘س هبل٘خ رزعل ثوتبٗ٘ط ااياء لاةل ثسًةبهظ
موي الْظ٘ خ الْاؽدح.
الوعزْٓ الساثا :كإلف ً تبد الْظبمف:ـ ّٗعد هي لجل ّشازح الوبل٘خ ل٘زضوي ً تبد ّظبمف الدّلةخ كاةل ّالزةٖ
ًُ رد الث العٌخ الوبل٘خ الوٌزِ٘خ ّٗاْى هلٔ ّف الن٘لخ اٙر٘خ:ـ
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ًعةةةةةةةجخ
ااياء
لاةةةةةةةةةةةةل
ثسًبهظ

كإلف (),
ّشازح الوبل٘خ
كإلف ً تبد الْظبمف للعٌخ الوٌزِ٘خ فٖ 50 ** /05/20
ًْ االظزوبزح

ًْ الٌ تخ

فنل

زلن الدل٘ل الوؾبظجٖ
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الز بص٘ل

هبم ****
الٌ تةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةةجخ
الزٌ ٘ر

ًعةةةةةةةجخ
االياء
لاةةةةةةةةةةةل
ّظ٘ خ

هبم ****
الٌ تةةةةةةبد
ال عل٘خ

الزخن٘نةةبد
الوعزودح

ًعةةةةةةةجخ
الزٌ ٘ر

ّظ٘ خ ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تةبد ّظ٘ ةخ-
-ّظ٘ خ ------
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ّظ٘ خ -
-ّظ٘ خ -----
رعْٗضبد الوْظ ٘ي
الوعزلصهبد الخده٘خ
الوعزلصهبد العلع٘خ
ص٘بًخ الوْعْياد
الٌ تبد السظظوبل٘خ
هغوْ ً تبد ّظ٘ خ -
إعوةةبلٖ ً تةةبد ّظةةبمف
الدّلخ ---

الوندز :إهداي الجبؽضبى
ٗوضةةل الاإلةةف (ًِ ),بٗةةخ الوطةةب لاًْةةَ ٗعةةد ثإلةةال إعوةةبلٖ هلةةٔ هعةةزْٓ الدّلةةخ كاةةل لةة٘عاط الٌ تةةبد
الالشهخ لال ّظ٘ خ هي ّظبمف الدّلخ ّكرا إعوبلٖ الٌ تبد الزٖ راجدرِب الؾاْهةخ هتبثةل رتةدٗوِب للخةدهبد الزةٖ
رعِدد ثكيامِب هعجتب ّرن رخن٘ص ااهْاث العبهخ للسض ظيامِب موي هسؽلزٖ إهةداي ّإلةساز الوْاشًةخ العبهةخت
لرا فكى ُرا الاإلف لَ ظُو٘خ بصخ فٖ ظل رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء ؽ٘ش اًَ ظة٘واي العةلطخ الزإلةسٗع٘خ
هي الزعس هلٔ هتداز ااهْاث الزٖ رن رخن٘نِب لال ّظ٘ خ رعِدد الؾاْهخ ثكيامِب ّهتةداز ا ً ةبم الوزؾتة
فعال هلٔ كل هٌِب ّهي صن ظ٘اْى ّظ٘لخ هي ّظبمل يهن هعبءلخ الؾاْهخ هي اًغبشارِب.
ّٗواي رلخ٘ص هب رتدم ثؾضَ فٖ ُرا الوؾْز هي الث الإلال اٙرٖ:ـ
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يال ()7
ا طبز الوتزسػ لغْاًت الزطْٗس فٖ ظل رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ الْؽداد الؾاْه٘خ العسال٘خ
الغبًت الزإلسٗعٖ

الوْاشًخ
العبهخ ثبهزوبي
هْاشًخ
الجساهظ

ّاالياء

الغبًت ا عسامٖ

الغبًت الوؾبظجٖ

الوندز :إهداي الجبؽض٘ي
ّالرٕ ٗزضؼ هي اللَ إى رطْز الغبًت الزإلةسٗعٖ ّالغبًةت ا عسامةٖ ّالغبًةت الوؾبظةجٖ ظ٘عةِن فةٖ
اهزوبي هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ ث٘ئةخ الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ر٘ةس الِبيفةخ للةسثؼ العسال٘ةخت إذ رعةد ُةرٍ الغْاًةت
هزدا لخ ّهزساثطةخ ّهاولةخ لجعضةِب ثعةضت فةال ٗواةي رطةْٗس الوْاشًةخ العبهةخ هةب لةن ٗنةبؽت ذلةك رطةْٗس ُةرٍ
الغْاًت ثككولِبت ّكرلك فكى رطْٗس ُرٍ الغْاًت ظ٘عِل رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء ُّرا هب ُٗضجةذ فسمة٘خ
الجؾش الزٖ ه بيُب:ـ
(( إى إؽداس رطْٗس فٖ عْاًت صالس ظظبظ٘خ هسافتخ للوْاشًةخ العبهةخ رزوضةل ثبلغبًةت الزإلةسٗعٖ ّالغبًةت
ا عسامٖ ّالغبًت الوؾبظجٖ ظ٘عِل الزؾْث ًؾْ رطج٘ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء فةٖ ث٘ئةخ الْؽةداد الؾاْه٘ةخ
ر٘س الِبيفخ للسثؼ العسال٘خ)).

أوال -االستنتتجت

احملىر اخلتيس االستنتتجت

وانتىصست

ظيًبٍ هسمب اُن االظزٌزبعبد الزٖ رن الزْصل إلِ٘ب:ـ
إى االظزوساز فٖ اظزخدام هْاشًةخ الجٌةْي فةٖ إهةداي ّرٌ ٘ةر الوْاشًةخ العبهةخ ّالسلبثةخ هلِ٘ةب ٗؾةد هةي
-0
ك بءرِب ّفبهل٘زِب فٖ االظزخدام اافضل لألهْاث العبهخ ّٗتلل هي فسص رؾع٘ي ظيامِب كًْةَ ٗإلةغا هلةٔ شٗةبيح
ا ً بم ثدال هي الزسي٘د فَ٘.
رٌةةدزط هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء مةةوي الوؾةةبّالد ا صةةالؽ٘خ الِبيفةةخ إلةةٔ رل٘٘ةةس الٌدةةسح الزتل٘دٗةةخ
-5
الظزخدام ااهْاث العبهخ ثؾ٘ش رسرجظ ثا بءح رتدٗن الخدهبد ّل٘ط ثبلْظبمل الوعزخدهخ فٖ رتدٗن الخدهبد.
رْاعَ الوْاشًخ العبهخ فٖ العسام رؾدٗبد هدح ًبعوخ ثإلال ظظبظٖ هي إرجب هْاشًخ الجٌْي فٖ إهداي
-2
ّرٌ ٘ر الوْاشًخ العبهخ ّالسلبثخ هلِ٘بت هوب رعجت فٖ شٗبيح الٌ تبد العبهخ هي ظٌخ إلٔ ظ ةسٓت الظة٘وب الٌ تةبد
الزإلل٘ل٘خ ّالزٖ ظصجؼ الجعض هٌِب ثوسّز الْلذ ٌُٗدس إلِ٘ب هلٔ اًَ ً تبد ؽبكوخ ال ٗواي رخ ٘ضِب ظّ الزخلٖ
هٌِب.
إى الزتبزٗس الوبل٘خ الؾبل٘خ الوعدح هي لجل الْؽداد الؾاْه٘خ رزالمن ها الْما الؾبلٖ للوْاشًخ العبهخ
-,
الرٕ ٗسكص هلٔ السلبثخ هلٔ ثٌْي ا ً بم لاٌِب ال رزوبئ ها رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء الزٖ رزطلةت رةْف٘س
هعلْهبد هبل٘خ ّر٘س هبل٘خ ّثإلال ه نل هي الجساهظ ّااًإلطخ الزٖ رٌ رُب الْؽداد الؾاْه٘خ الوخزل خ.
اى الزجْٗت الْظ٘ ٖ للوْاشًخ العبهخ الؾبلٖ ٗتةْم هلةٔ ظظةبض يهةظ ًزةبمظ الزجْٗةت ا يازٕ هةي ةالث
-2
رغو٘ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
رخن٘نبد الْشازاد موي ّظبمف ّل٘ط هلٔ ظظبض الجساهظ الزٖ رييٕ الٔ رؾت٘ الِد هي الْظبمف.
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العاللخ ث٘ي الوْاشًخ العبهخ ّالغبًت الزإلسٗعٖ ّالغبًت ا عسامٖ ّالغبًت الوؾبظجٖ هاللةخ رابهل٘ةخت
-1
ّهي صن فكى ظٕ رطْٗس للوْاشًخ العبهخ الثةد ّاى ٗجةدظ ثزطةْٗس ُةرٍ الغْاًةت الضالصةخ ّظةٌ٘عاط رلتبم٘ةب ف٘وةب ثعةد
هلٔ الوْاشًخ العبهخ ثبرغبٍ رطْٗس هول٘خ إهدايُب ّرٌ ٘رُب ّالسلبثخ هلِ٘ب.
ٗعزٌد الٌدبم الوؾبظجٖ الؾاْهٖ فٖ العسام فٖ إعساءارَ إلٔ لةبًْى ا يازح الوبل٘ةخ ّالةدٗي العةبم زلةن
-8
( )92لعٌخ  500,الوعدث الرٕ روةذ صة٘برزَ هلةٔ ّفة ااظةبض الٌتةدٕ ككظةبض للت٘ةبض الوؾبظةجٖ ّؽنةس
ظظبض االظزؾتبم فٖ ؽدّي م٘تخ عدا هوب ععل الزتبزٗس الوبل٘خ الوعدح هي لجةل الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ر نةؼ هةي
هعلْهبد رٌؾنس فٖ الودفْهبد ّالوتجْمبد الٌتدٗخ ال عل٘خ.
ٗعةةزلصم اهزوةةبي هْاشًةةخ الجةةساهظ ّااياء فةةٖ إهةةداي الوْاشًةةخ العبهةةخ ّرٌ ٘ةةرُب ّالسلبثةةخ هلِ٘ةةب رةةْف٘س
-7
الوْازي الجإلسٗخ ذاد الا بءح ّالخجسح العبل٘خ فةٖ هغةبث الزخطة٘ظ ّالوؾبظةجخ الؾاْه٘ةخ ّرت٘ة٘ن ااياء فةٖ هغةبث
الٌإلبط الؾاْهٖ ر٘س الِبي للسثؼ.

ثتنست انتىصست

ٗواي رلخ٘ص الزْص٘بد الزٖ ُٗتزسػ اا ر ثِب هلٔ الٌؾْ اٙرٖ:ـ
 -0مسّزح رجٌٖ هْاشًخ الجةساهظ ّااياء فةٖ إهةداي الوْاشًةخ العبهةخ ّذلةك للوصاٗةب الزةٖ هةي الوواةي رؾت٘تِةب
ّفٖ هتدهزِب رْف٘س صْزح ّامؾخ ّر ن٘ل٘خ يازح الْؽدح هي الجساهظ ّااًإلطخ ّا ً بم الوزعل ثِب.
 -5ظى ٗةزن اهزوةبي هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء فةٖ إهةداي الوْاشًةخ العبهةخ يةبهال لغو٘ةا الْؽةداد الؾاْه٘ةةخ ّاى
ٗاْى رطج٘تِب ثإلال ردزٗغٖ لزوا٘ي الْؽداد الؾاْه٘خ هي اظز٘عبة هزطلجةبد الزطج٘ة ّرغةبّش الوعْلةبد الزةٖ
ردِس ظصٌبء الزطج٘ .
 -2مسّزح االًزتبث هي الزجْٗةت الةْظ٘ ٖ الؾةبلٖ التةبمن هلةٔ ظظةبض يهةظ ًزةبمظ الزجْٗةت ا يازٕ إلةٔ رجْٗةت
ّظ٘ ٖ ٗتْم هلٔ ظظبض الخدهبد ّااُدا الوزْلا رؾت٘تِب هي كل ّظ٘ خ الث العٌخ التبيهخ.
ّ -,ما هييس اد ااياء الوالموخ لال ثسًبهظ ًّإلبط رواةي هةي ل٘ةبض الا ةبءح ّال بهل٘ةخ ّالغةْيح فةٖ ااياء
ّرؾدٗضِب ثبظزوساز لوعبلغخ ًْاؽٖ الضعف فِ٘ب.
 -2العول هلٔ إًإلبء لبهدح ث٘بًبد رزضوي كبفخ عْاًت ظًإلطخ الْؽداد الؾاْه٘خ رواي هي رةْف٘س الوعلْهةبد
الالشهخ هداي الوْاشًخ العبهخ ّرٌ ٘رُب ّالسلبثخ هلِ٘ب فٖ ظل رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
 -1إهبيح الٌدس فٖ الزإلسٗعبد الوٌدوخ للوْاشًخ العبهخ ثإلال ٗعوؼ ثبهزوبي هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء ّثإلةال
هلصم هي لجل عو٘ا الْؽداد الؾاْه٘خ ر٘س الِبيفخ للسثؼ.
 -8يزاظخ هدٓ إهابً٘ةخ إصةداز رإلةسٗا ٗلةصم الْؽةداد الؾاْه٘ةخ ثبهزوةبي ظظةبض االظةزؾتبم ككظةبض للت٘ةبض
الوؾبظجٖ ّكرلك ٗلصم الْؽداد ث هداي الوْاشًخ العبهخ للدّلخ فٖ مْء رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
 -7ردزٗت العبهل٘ي فٖ الْؽداد الؾاْه٘خ هي هخزلف الوعزْٗبد ا يازٗخ ّركُ٘لِن لالزرتةبء ثوعةزْٓ ظيامِةن
لزوا٘ةٌِن هةةي ر ِةن الغْاًةةت الوخزل ةةخ لوْاشًةخ الجةةساهظ ّااياء ّك٘ ٘ةةخ إهةداي ّرٌ ٘ةةر الوْاشًةةخ العبهةخ فةةٖ ظةةل
رطج٘ هْاشًخ الجساهظ ّااياء.
 -9رطْٗس ظظلْة إهداي الزتبزٗس الوبل٘خ ثؾ٘ش ٗزن السثظ ث٘ي ا ً بم ّااياء ّهلٔ رساز هب رن الزساؽةَ مةوي
صة ؾبد الْزلةةخ الجؾض٘ةةخت ّثةةرلك ٗزؾةةْث االُزوةةبم هةةي هةةدٓ لبًًْ٘ةةخ ا ً ةةبم إلةةٔ هةةدٓ رؾت٘ة ا ً ةةبم اُدافةةَ
ثبلا بءح ّال عبل٘خ الوٌبظجخت ؽزةٔ ٗنةجؼ ثب هاةبى هعةبءلخ كةل هعةزْٓ إيازٕ ّهعةبءلخ الؾاْهةخ ثبلابهةل هةي
الجساهظ الزٖ رسصد لِب ااهْاث ّهب رؾت هٌِب.
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ادلطصتدر

أوال -ادلطصتدر انعئبس

 -1انىثتيك انئمسس
ظ -عوِْزٗخ العسامت يظزْز عوِْزٗخ العسامت ثلدايت .5002
ة -لبًْى الوْاشًخ ال ٘دزال٘خ للعسام للعٌخ الوبل٘خ ( 5002عسٗدح الْلبما العسال٘خ ذٕ السلن  2991ت آذاز .)5002
ط -لبًْى الوْاشًخ ال ٘دزال٘خ االرؾبيٗخ للعسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5001عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن  ,001ت يةجبط
.)5001
ي -لةةبًْى الوْاشًةةخ ال ٘دزال٘ةةخ للعةةسام للعةةٌخ الوبل٘ةةخ ( 5008عسٗةةدح الْلةةبما العسال٘ةةخ ذٕ الةةسلن  ,021ت آذاز

.)5008
ٍ -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5007عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,018آذاز .)5007
ّ -لبًْى الوْاشًخ الزاو٘ل٘خ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العةسام للعةٌخ الوبل٘ةخ ( 5007عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ
ذٕ السلن  ,071ت ظٗلْث .)5007
ش -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5009عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,008ت ً٘عبى .)5009
ػ -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5000عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,0,2ت يجبط .)5000
ط -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5000عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,070ت آذاز.)5000
ٕ -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5005عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,522ت آذاز.)5005
ا -لبًْى الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌخ الوبل٘ةخ ( 5002عسٗةدح الْلةبما العسال٘ةخ ذٕ الةسلن
 ,585ت آذاز .)5002
ثّ -شازح الوبل٘خت الدل٘ل الوبلٖ ّالوؾبظجٖت ثلدايت .5002
 -2انكتب
ظ -اؽوسّت إظوبه٘ل ؽع٘يت الوؾبظجخ الؾاْه٘خ هةي الزتل٘ةد إلةٔ الؾداصةخت الطجعةخ ااّلةٔ (هوةبى :ياز الوعة٘سح
للٌإلس ّالزْشٗا ّالطجبهخت .)5002
ة -إظةةوبه٘لت إظةةوبه٘ل ل٘ةةلت هةةدضت ًبمةةل ؽعةةيت الوؾبظةةجخ الؾاْه٘ةةخ(هوبى :ياز ال٘ةةبشّزٕ العلو٘ةةخ للٌإلةةس
ّالزْشٗات .)5000
ط -الؾغةةبّٕت ؽعةةبم ظثةةْ هلةةٖت ااصةةْث العلو٘ةةخ ّالعول٘ةةخ فةةٖ الوؾبظةةجخ الؾاْه٘ةةخ(هوبى :ياز الؾبهةةد للٌإلةةس
ّالزْشٗات .)500,
ي -ؽوبيت اؽود ُبًٖت الجؾست ؽنخ هؾودت ظصْث الوؾبظجخ الؾاْه٘خ ها يزاظخ بصخ لدّلةخ الاْٗذ(الاْٗةذ:
هطجعخ ذاد العالظلت .)0990
ٍ -زمْاىت هؾود هْضت فلع خ هْاشًخ الجساهظ ّااياء فةٖ هةالط هإلةالزٖ العغةص ّالةدٗي العةبم فةٖ الوْاشًةخ
العبهخ للدّلخت الطجعخ ااّلٔ(التبُسح :ياز الٌِضخ العسث٘خت .)5009
ّ -هنةة ْزت هؾوةةد يةةبكست ظصةةْث الوْاشًةةخ العبهةةخت الطجعةةخ الضبً٘ةةخ(اازيى :ياز الوعةة٘سح للٌإلةةس ّالزْشٗةةات
.)5009
ش -الِةةبهٖت هؾوةةد هةةبيثت العةةتبت العةة٘د اؽوةةدت الوؾبظةةجخ الؾاْه٘ةةخ ّالوؾبظةةجخ االلزنةةبيٗخ التْه٘ةةخ -هةةد ل
هعبصس(-هنس:الوازجخ العنسٗخت .)5009-5007
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 انئستيم اجلتيعس-3
 الجلةةدايٕت صةةالػ صةةبؽت يةةبكست الوْاشًةةخ ّظظةةط رخط٘طِةةب فةةٖ الْؽةةداد االلزنةةبيٗخ الخده٘ةةخ (الوٌدوةةبد-ظ
الؾاْه٘ةةخ ر٘ةةس الِبيفةةخ للةةسثؼ)ت ظطسّؽةةخ يكزةةْزاٍ فةةٖ الوؾبظةةجخ هتدهةةخ إلةةٔ هغلةةط كل٘ةةخ ا يازح ّااللزنةةبيت
.)0997  ر٘س هٌإلْزحت:عبهعخ ثلداي( ثلداي
 يهفت مت احلطصىل عهسهت ين شحك ادلعهىيت انذونس-4
 ال لع خ ّااُدا ت هلزتٔ هْاشًخ الجساهظ-  الو ِْم:  اؽوسّت إظوبه٘ل ؽع٘يت هْاشًخ الجساهظ ّااياء-ظ
500, ) ْٗلْ٘ (روْش58-52 ّااياء فٖ الغبهعبد العسث٘خت يهإل ت
pan021027.pdf((www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un
 رغسثةخ الٌوعةب: ثعبطت لو٘ةبء الوجةّ٘ضت ثنة٘جصت هبٗةبت الغٌةدز كؾةبفص لالًزتةبث إلةٔ هْاشًةخ الجةساهظ ّااياء-ة
(www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=1620)
 فِوٖت ل٘لٔ هجد الؾ و٘دت الٌدبم الوؾبظجٖ لوْاشًخ الجساهظ ّااياء ّرجْٗت الٌ تةبدت هلزتةٔ هْاشًةخ الجةساهظ-ط
)( 500, ) ْٗلْ٘ (روْش58-52 ّااياء فٖ الغبهعبد العسث٘خت يهإل ت
(www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan021029.pdf).

 لجٌبى-ٖ ًخلخت ًغالءت رغسثخ هْاشًخ الجساهظ ّااياء فٖ ّشازح الزسث٘خ ّالزعل٘ن العبل-ي
www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=()1618
 ُّجَت ثعبمت ظُو٘خ الزؾْث إلٔ هْاشًخ الجساهظ ّااياء-ٍ
(www.institutdesfinances.gov.lb/english/article.aspx?pageid=1617)
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الولؾ
عدّث ()0
ر بص٘ل ا ٗساياد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
(الوجبلغ ثبلدٌٗبز العسالٖ)
إعوبلٖ ا ٗساياد العبهخ
ا ٗساياد ر٘س الٌ ط٘خ
العٌْاد ا ٗساياد الٌ ط٘خ
57927107000
007,797000
58782800000
5002
,229520,000
200,,0,000
,5578900000
5001
,501,2204518
910727182
,0002419029,
5008
70,81009092
,701991199
82119005,9,
5007
20,07502729
5789922908
,8257510955
5009
10822205200
09,0025,18
2989,070022
5000
7092,890200
,820122000
8107,028200
5000
005251797000
5119015700
99128822500
5005
009591112091
5925727020
0012127020,1
5002
الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
عدّث ()5
ر بص٘ل الٌ تبد العبهخ الْازيح فٖ الوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
(الوجبلغ ثبلدٌٗبز العسالٖ)
إعوبلٖ الٌ تبد
الٌ تبد االظزضوبزٗخ
الٌ تبد الزإلل٘ل٘خ
العٌْاد
22970017000
8220000000
57,20017000
5002
20912010295
9585000000
,0190010295
5001
20858,17002
05112202000
29015012002
5008
71172725700
52222002902
102,7701791
5007
19012252722
02008,,5198
2,0,7070027
5009
7,128,18221
5218188510,
1097019,925
5000
91115811800
20011595782
11291,82758
5000
008020920020
28088798002
8992,022028
5005
027,5,107000
22007105000
72201001000
5002
الوندز( :ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد )5002-5002
عدّث ()2
العغص الوخطظ للوْاشًخ العبهخ للعٌْاد 5002-5002
(الوجبلغ ثبلدٌٗبز العسالٖ)
هجلغ العغص
العٌْاد
8055210000
5002
2280728295
5001
9115928827
5008
1508852107
5007
07828208991
5009
55955022021
5000
02858981500
5000
0,702025020
5005
090589,,90,
5002
واإلدارية
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)5002-5002  (ثبالهزوبي هلٔ لْاً٘ي الوْاشًخ العبهخ االرؾبيٗخ لغوِْزٗخ العسام للعٌْاد:الوندز

Suggestive Framework for Applying Performance and Programs
Budget in Iraqi Government Units Environment1)
Abstract
This research aims to reform the Iraqi public budget through going into the
challenges the budget faces in applying item-line budget in its preparation,
implementation and control; which encourage extravagance and waste instead of
rationalizing expenditures. This is shown in the data analysis of Federal public budget
laws in Iraq for the years from 2005 till 2013; there was a continuous increase in the
aggregate public expenditures in the public budget for the years previously mentioned,
as the public expenditures growth has reached into the percent 284.71% in 2013. In
addition the public budget for these years (2005-2013) is being prepared with planned
deficit without confirming that the achievement of the objectives set by the government
and the programs promised to perform and have allocated funds for them in the public
budget.

Depending on previously mentioned, a suggestive framework for reform is
stated by determining prospective development course the adoption of
performance and programs budget in away fits the non profit government units
environment in Iraq, and the development involves three main aspects that are
legislative, procedural, and accounting aspects, the whole aspects are developed toward
depending on performance and programs budget in preparing, implementing and
controlling the public budget, for the benefits achieved that reflect positively on public
budget through rationalizing expenditure and achieving accountability of the
government about programs and the objectives that the government promised to
perform and has allocated funds for them in the public budget.
The research has reached into the most important conclusions that are:
1-Using the item- line budget in preparing, implementing and controlling the public
budget will reduce its effectiveness and efficiency in using the public funds, and reduce
the opportunities of improving its performance because it encourages expenditures
increase instead of decreasing them.

2-The performance and programs budget falls in the reform attempts that aim
for changing traditional view of using public funds, that is to be related with the
efficiency of presenting services instead of the ways used to present services.
The research finally has come into the most important recommendations that are

the necessity of adopting the performance and programs budget preparing the
public budget for its advantages like providing explanatory and clear view about the
related expenditures programs and activities for the units management. Also
depending on performance and programs budget in preparing the public budget
for all government units, and to be applied gradually.

Keywords/ public budget, item- line budget, performance and programs
budget, programs, performance measures, activities.
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