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 تم انجاز هذا العمل

 

 ذٍػح٣س

 ج٤ُٓى ج٧ْطحي جُىًطٌٞ

 محمد معيط
 ٣ٍَٝ جُٔح٤ُس 

 و
 

 ٍٝ َٝجٌز جُٔح٤ُس أ٤ًَٝ ج٧ْطحي ج٤ُٓى 

 الشحات ضتوري
 ج٣ٍُٛٔس ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى

•••  

 

 ورُفٍز فشٌك انؼًم

 مروة حسن طتحي 
    يذٌش انؼاللبد انذونٍخ

 د. صبد الحكيم العلوي
 يذٌش انغًبسن انخضشاء

 

•••     
 

 ضكص ئٍٖجف 

 سامي صبد الوهاب
 ٓى٣ٍ ػحّ جُؼ٬هحش جُؿ٤ًٍٔس جُى٤ُٝس

 ٝجُوحتْ ذأػٔحٍ ٌت٤ّ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس ُِطؼحٕٝ جُى٢ُٝ

 

ُطوى٣ٔس ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ًٔٓحٛٔس ٓطٞجٞؼٚ ٩غٍجء قًٍس جٍُ٘ٗ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ُٔطرٞػحش ٓ٘ظٔس 

 ئك٣ٍو٤ح ٝجٍُٗم ج١ْٝ٧ ٝج٧و٢ٗ. ٖٔحٍُلحتىز جُىٍٝ ج٧ػٟحء ذاه٤ِْ  جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس
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 28 َظشح ػبيخ ػهً يُهغٍخ ػًم دساعخ انضيٍ انالصو نؼًهٍخ اإلفشاط انغًشكً 3

 29 انًشحهخ األونً: اإلػذاد إلعشاء انذساعخ 1.3

 29 ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ أ 

 30 ضكى٣ى ٗطحم ٝ ض٤ْٔٛ جُىٌجْس ة 

 31 جُطهط١٤  ط 

 38 انًشحهخ انضبٍَخ : عًغ و رغغٍم انجٍبَبد  2.3

 39 ؾٔغ جُر٤حٗحش ٣ى٣ٝح أ 

 39 ؾٔغ جُر٤حٗحش ئٌُط٤ٍٗٝح ة 

 41 انًشحهخ انضبنضخ : رحهٍم انجٍبَبد و انُزبئظ  3.3

 41 جُطكون ٖٓ  جُر٤حٗحش أ 

 41 ضك٤َِ جُر٤حٗحش ة 

 42 جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢ ط 

 43 ذحُطو٣ٍٍ أٝ ٍٗٗٙ ذحُٔ٘طى٣حشئٚىجٌ ذ٤حٕ ٚكل٢  د 
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 ة 
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  انًالحك
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ػىّ ضٞكٍ جُٞهص جٌُحك٢ ُى١ ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ج٧ػٟحء ذٔؿٔٞػس ػَٔ جُىٌجْس ُِطلٍؽ ٍُٔٗٝع  أ 
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 رمذٌى يٍ أيٍٍ ػبو 

 انغًبسن انؼبنًٍخ يُظًخ
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ج ٓك٣ًٌٞح ك٢  ًٌ ح إٔ ضىكن جُطؿحٌز جُى٤ُٝس وٕٝ أ٣س ٓؼٞهحش ٣ِؼد وٝ ًٓ ئٕ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ضىٌى ضٔح

ػ٢ِ  ْٞجءً ضكو٤ن جٍُنحء ج٩هطٛحو١ ُىٍٝ جُؼحُْ. ًُج ًحٕ ج٩ٌضوحء ذٔٓط١ٞ جُطىكن جُطؿح١ٌ ذ٤ٖ جُىٍٝ 

جُػ٘حت٢ أٝ ج٩ه٢ٔ٤ِ أٝ جُٔطؼىو ج٠٧ٍجف ٖٓ ن٬ٍ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ جُكىٝو٣س جُٔطٌٞز ٝجقًىج ٖٓ جُٔٓط١ٞ 

أْٛ أ٣ُٞٝحش جُٔ٘ظٔس ك٢ جُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ. ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ُْ ضوْ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس كو١ 

ح ذطٞك٤ٍ ج٤ُ٥حشأذاٌْحء جُٔؼح٤٣ٍ جُؼح٤ُٔس ُط٤ٓ٘ن ٝضر١٤ٓ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس، ٝئٗٔح هحٓص  ًٟ  ج٬َُٓس ٣

 ُؼ٤ِٔس ٞٔحٕ ضأ٤ٖٓ جُطىكن جُطؿح١ٌ ذٌَٗ أٍْع ػ٢ِ جُكىٝو.

ٝك٢ ٝهط٘ح جُكحٍٞ ٝٓح ٗؼحٍٚٙ ج٥ٕ ٖٓ ضوىّ ٣ٍْغ ذٔؿحٍ جُؼُٞٔس ذحُؼحُْ جُطؿح١ٌ ٣طؿٚ جُطؿحٌ ذٌَٗ ٓطُج٣ى 

٣ؿد إٔ ٗـلَ ٝؾٞو هٞز ُ٘وَ ذٟحتؼْٜ ذٌَٗ أٍْع ػرٍ جُكىٝو ٝذأهَ جُطٌح٤ُق. ٝٛ٘ح ٫  ْرَٗكٞ ئًطٗحف 

ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُؼح٢ُٔ ٝ ج٩ه٢ٔ٤ِ ٝ جُٔك٢ِ ٝ جُط٢ وجكؼس ٓططٌٞز ضؼَٔ ػ٢ِ ضكو٤ن ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ 

ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس. جُٔطٓن ٩ضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٝ ضطٔػَ ك٢ ج٩ٛطٔحّ جُٔطُج٣ى ذحُططر٤ن ج٣ٍُٓغ 

ء ذحُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس هحٓص ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ٝجٗط٬هًح ٖٓ جُطُجٜٓح ج٤ُٓح٢ْ ُ٪ٌضوح

ذطكى٣ع ٝجقىز ٖٓ أْٛ ج٧وٝجش جُٔؼطٍف ذٜح و٤ًُٝح ُو٤حِ ٓى١ كؼح٤ُس ًٝلحءز ػ٤ِٔس جُطىكن جُطؿح١ٌ أ٫ ٢ٛٝ 

 وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

ح هحٓص ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ذطوى٣ْ و٤َُ ًٓ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٍُِٔز  كًٔ٘ ٓح ٣ُ٣ى ػٖ ػ٣ٍٖٗ ػح

"   ج٢ُٝ٧. ٣ُٝوىّ ج٩ٚىجٌ جُؿى٣ى "و٤َُ جقطٓحخ جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُرٟحتغ

)ج٩ٚىجٌ جُػحُع( ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ ٓطلن ػ٤ِٜح و٤ًُٝح ٫قطٓحخ جُُٖٓ جُلؼ٢ِ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ٝ/أٝ 

ٍٚٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ ػٜ٘ح. ٣ٌٖٝٔ جُٜىف ٖٓ ٌٝجء ضوى٣ْ ًٛج جُطه٤ِٙ ػٖ جُرٟحتغ ًٓ٘ ُكظس جُٞ

جُى٤َُ ك٢ ضكى٣ى ٓؼٞهحش ػ٤ِٔس جُطىكن جُطؿح١ٌ ٝضطر٤ن ج٤ُٓحْحش ج٬ُٔتٔس ٝجضهحي ج٩ؾٍجءجش جُؼ٤ِٔس 

 جُٔطِٞذس ٬ٌُضوحء ذٔٓط١ٞ كؼح٤ُس ًٝلحءز ج٩ؾٍجءجش جُكىٝو٣س وٕٝ جُٔٓحِ ذحٍُهحذحش جُطؿح٣ٌس جُلؼحُس.

٩ْطؿحذس ٝ يُي ذٜىف ججُو١ٞ جُؼح٤ُٔس جُؿى٣ىز ذٔؿحٍ جُطؿحٌز جُى٤ُٝس  –ج١ًُ ضْ ضكى٣ػٚ  –ًٛج جُى٤َُ  ٣ٝؼٌّ

ذٌَٗ أكَٟ ُِٞجهغ جُؿى٣ى، ٝجُىكغ ذٜٔ٘ؽ ٖحَٓ ضوّٞ جُؿٔحٌى ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ ٖٓ ن٬ُٚ 

ؾٞجٗد جُوٌٛٞ ُٔؼحُؿطٜح  ذططر٤ن وٌجْس جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ ٓٗطٍى ٝضكى٣ى

ٝجُطـِد ػ٤ِٜح. ٣ٝطر٢٘ ج٩ٚىجٌ جُؿى٣ى آ٤ُحش جُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ك٢ ٓؿحٍ جُٔؼحُؿس ٝج٩وجٌز ٝٞٔحٕ ػىّ 

جُط٤ًٍُ ػ٢ِ ضكو٤ن ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ كو١ ٝئٗٔح ج٫ٛطٔحّ ذطٞك٤ٍ ٓ٘حل ٬ٓتْ ٖٓ جُطأ٤ٖٓ جُطؿح١ٌ جُؼح٢ُٔ 

ح، ًًُٝي جُكع ػ٢ِ ج٩ْطؼحٗس  ًٟ ذحُر٤حٗحش جُهحٚس ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُٔىٌؾس ذأٗظٔس أ٣

 ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ٩ؾٍجء ػ٤ِٔحش ضك٤ِ٤ِس أًػٍ وهس ٝكؼح٤ُس.

٣ُٝإًى ًٛج جُى٤َُ ػ٢ِ ٓى١ أ٤ٔٛس ج٩ْطؼحٗس ذحُىٌجْحش جُى٣ٌٝس ٩قطٓحخ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُِؿحٕ 

حش ُٟٔحٕ ٍٓجهرس ٝضو٤٤ْ ئؾٍجءجش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ذٌَٗ ٓٓطىجّ جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜ

 ضكص ٓظِس ٖٓ ج٩ضٓحم ٝجُلؼح٤ُس.

ٝئ٢ٗ أقع ًحكس أػٟحء ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ًٝحكس جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذؼ٤ِٔس جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ػ٢ِ ج٫ْطلحوز ذٌَٗ 

٢ِ جُطؼحٕٝ ٝٓٞجِٚس ضرحوٍ ًحَٓ ٖٓ جُى٤َُ جُؿى٣ى ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ ٓرطٌٍ هحتْ ػ

 جُهرٍجش ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ٓغ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُطط٣ٍٞ جُى٤َُ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ج٧وٝجش ٓٓطور٬ً.

 

 كىٍَى يٍكىسٌب 
 أ٤ٖٓ ػحّ

 ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس

 2018أًطٞذٍ 

 

 رمذٌى يٍ أيٍٍ ػبو 

 يُظًخ انغًبسن انؼبنًٍخ
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 انًهخض انزُفٍزي
 

جُؿ٤ًٍٔس ذٜٔٔس ئؾٍجء وٌجْس جُُٖٓ ج٬َُّ ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ضٟطِغ جُٔٛحُف   -1

ُؼ٤ِٔس ج٫كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٝ ُوى ئْطٜىكص ًٛٙ جُىٌجْحش ن٬ٍ ج٧ػٞجّ جُٔح٤ٞس جُ٘وح٠ جُكىٝو٣س جُٔهطِلس 

ٝجُٔٓحٌجش جُطؿح٣ٌس ٝ ْٝحتَ جُ٘وَ )جُر٣ٍس، ٝجُؿ٣ٞس، ٝجُرك٣ٍس( ذـٍٜ ه٤حِ ج٧وجء ٝج٩ٌضوحء ذٚ ٖٓ ن٬ٍ 

٤ِس ٝ ج٤ُٓح٤ْس ُططٞجكن ٓغ ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ أ٠ِوطٜح ضط٣ٍٞ ج٩ؾٍجءجش جُؼٔ

 .ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس

 

كحُططٌٞ ج٣ٍُٓغ ج١ًُ أٚرف ٖٓ ْٔحش جُر٤ثس جُطؿح٣ٌس جُى٤ُٝس، ٝظٌٜٞ جُطو٤٘حش ٝج٩ؾٍجءجش جُكى٣ػس، ٝ  -2

٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ًًُي ج٩ضؿحٙ جُٔطُج٣ى ٗكٞ نلٝ ٬ًً ٖٓ جُطٌح٤ُق ٝجُلطٍجش ج

ػٖ جُرٟحتغ ػرٍ جُكىٝو ًِٜح أٌٓٞ ؾؼِص  ٖٓ ػ٤ِٔس ضكى٣ع جُى٤َُ جُهح٘ ذىٌجْس جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس 

ح ٌُحكس  ًْ ج قط٤ًٔح. ك٤ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُى٤َُ ئٗؼٌح ًٍ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُٛحوٌ ػٖ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس أٓ

ؿى٣ىز جُط٢ ضٜىف ٗكٞ ٌكغ ٓٓطٟٞ أوجء ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ػرٍ جُكىٝو. ٝٓغ أنً جُططٌٞجش ٝجُلٍ٘ جُ

ًٛج جُٔرىأ ك٢ ج٩ػطرحٌ هحٓص ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ذطكى٣ع جُى٤َُ جُهح٘ ذىٌجْس جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس 

٤س جُٔطِوحز ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ٞٞء جُهرٍجش جٌُٔطٓرس ٖٓ ذٍجٓؽ جُٔٓحػىجش جُل٤٘س، ٝجُٔؼِٞٓحش جٍُٔؾؼ

 .ٖٓ ج٧ػٟحء ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس

 

ٝضَٗٔ جُؼ٘حٍٚ ج٧ْح٤ْس ُِى٤َُ جُهح٘ ذىٌجْس جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ج١ًُ ضْ ضكى٣ػٚ  -3

  :)ج٩ٚىجٌ جُػحُع( جُ٘وح٠ جُطح٤ُس

٤ن ٍٝٓجهرس ٝضو٤٤ْ ٓؼِٞٓحش ضل٤ِ٤ٛس قٍٞ ٤ًل٤س ئْطهىجّ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ضطر. 1

٠ٍْ٣ٝ ًٛج جُى٤َُ وػحتْ جُٜٔ٘ؽ ج١ًُ ٣َٗٔ ذٍجٓؽ جُطهط١٤ . (TFA) ئضلحهحش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ

ج٩ْطٍجض٤ؿ٢ ُىػْ ػ٤ِٔس ضطر٤ن ج٩ؾٍجءجش جُهحٚس ذاضلحهحش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٖٓ ن٬ٍ جُِؿحٕ 

 (. NCTF) جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ

 

َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٠ِ ؾُء ٖٓ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ  أ٫ ٝ ٛٞ ذ٤حٕ ئٌٓح٤ٗس ضطر٤ن ٜٓ٘ؽ وٌجْس . 2

جُٗن جُؿ٢ًٍٔ ًهطٞز أ٠ُٝ ذٜىف ٝٞغ ج٩ؾٍجءجش ج٬ُٔتٔس ُِطـِد ػ٠ِ أٝؾٚ جُوٌٛٞ ذٌَٗ 

 .٣ٍْغ

 

ٍٖـ جُٔ٘حٛؽ جُٔهطِلس ٩ؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ )ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ئؾٍجء وٌجْحش . 3

 (. وح٠ جُكىٝو٣سضطحذؼ٤ٚ أٝضُج٤٘ٓس ذٌحكس جُ٘

 

ٓؼِٞٓحش ضل٤ِ٤ٛس قٍٞ ئْطهىجّ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝضك٤ِِٜح ُ٪ٌضوحء ذٔٓطٟٞ . 4

ئؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس )ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ أٗظٔس جُٔؼحُؿس ج٩ٌُط٤ٍٗٝس، ذٍٗحٓؽ جُ٘حكًز جُٞجقىز، جُٜٞجضق 

ج٩ٌُط٢ٍٗٝ، أؾُٜز ضكى٣ى جُٔٞجهغ(. ٝٛ٘ح  ج٤ًًُس، أؾُٜز ضكى٣ى ج٣ُٜٞس ذٔٞؾحش جٍُجو٣ٞ، أؾُٜز جُططرغ

٣طٟف ُ٘ح ئْطـ٬ٍ ٜٓ٘ؽ  جُىٌجْٚ ُٔرىأ ج٩ضؿحٙ جُٔطُج٣ى ُِؿٔحٌى ، ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس 

 . ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُوطحع جُهح٘ ٗكٞ ج٩ْطؼحٗس ذطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٩ضٛح٫ش ٝجُٔؼِٞٓحش ذٌَٗ أًػٍ كحػ٤ِس
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حش جُؿ٤ًٍٔس، ٝه٤حِ ج٧وجء ػ٘ى ٗوح٠ جُىنٍٞ / جُهٍٝؼ ضوى٣ْ ئٌٖحوجش قٍٞ ضهط١٤ جُؼ٤ِٔ. 5

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٓحٌجش جُطؿح٣ٌس ٖحِٓس ض٘ل٤ً ػ٤ِٔحش ضط٣ٍ٣ٞس ػ٠ِ جُؼ٤ِٔحش جُؿ٤ًٍٔس ٝٓح ٣ٍضر١ 

 .ذًُي ٖٓ ٣َحوز  ذحُطىكوحش جُطؿح٣ٌس

 

ٝٞغ ٜٓ٘ؽ  ٩ؾٍجء وٌجْحش ٓٗطًٍس قٍٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ جُٔٓطورَ ْٞجٌء ػ٠ِ . 6

ٔٓطٟٞ جُػ٘حت٢ أٝ جُٔطؼىو ج٠٧ٍجف، ًًُٝي ٝٞغ ضٌٛٞ ػ٢ِٔ ٩ؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ذٜىف ئوجٌز جُ

 .ج٧وجء ذٌحكس جُٔٓحٌجش جُطؿح٣ٌس ج٩ه٤ٔ٤ِس

 

ئوٌجؼ ٍٓقِس ئٞحك٤س ك٢ ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ قٍٞ "جٍُٔجهرس ٝجُطو٤٤ْ" . 7

وٌجْس أنٍٟ ٣ؿد ػ٢ِ جُىٍٝ إٔ ضوّٞ ذانططحّ  )جٍُٔقِس جٍُجذؼس(. كورَ جُرىء ك٢ ج٩ػىجو ٩ؾٍجء

جُىٌجْس جُط٢ ْروطٜح ٝ ضو٤٤ٜٔح  ذـٍٜ ئهٍجٌٛح ًأوجز ئْطٍجض٤ؿ٤س ٝو٣ٌٝس ُ٪ٌضوحء ذٔٓطٟٞ جُط٤ٓ٤ٍ 

 .جُطؿح١ٌ ْٞجًء ػ٢ِ جُٛؼ٤ى جُٔك٠ِ أٝ ج٩ه٢ٔ٤ِ أٝ جُٔطؼىو ج٠٧ٍجف

 

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ٤ْحم أػٔحٍ ضكى٣ى جُٔرحوب أٝ جُؼ٤ِٔحش ج٧ْح٤ْس ج٬َُٓس ُىٌجْس َٖٓ . 8

جُطٍج٣ُٗص جُى٢ُٝ )نحٚسً ٖٓ ن٬ٍ ج٩ْطؼحٗٚ ذٜح ك٢ جٍُٔٔجش جُطؿح٣ٌس جُهحٚس ُكًٍس ضٍج٣ُٗص 

ح ئهطٍجقحش ٝأٓػِس ٩ؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس قٍٞ َٖٓ  ًٟ جٍُْحتَ( . ذح٩ٞحكس ئ٠ُ يُي ٛ٘حى أ٣

 .ٔؿحٌٝزج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذحُ٘وح٠ جُكىٝو٣س جُٔٗطًٍس ٖحِٓس جُىٍٝ جُ

 

ئوٌجؼ ضؿحٌخ ج٧ػٟحء ٝأكَٟ جُٔٔحٌْحش ذحُى٤َُ ج١ًُ ضوّٞ ذاٚىجٌٙ جُٔ٘ظٔس ذـٍٜ ضوى٣ْ . 9

ٌٚٞز ًحِٓس قٍٞ جُططٌٞ جُؼ٢ِٔ ُِىٌجْحش، ٝجُىٌِٝ جُٔٓطلحوز، ٝجُكٍِٞ جُٔرطٌٍز جُط٢ ٣طْ 

 .ج٩ْطؼحٗس ذٜح ػ٘ى ئؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس

 

س ُِىٌجْس .ٝ ضؼطرٍ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ؾٜحش ٌت٤ٓ٤س ػ٠ِ ٣كحكع ًٛج جُى٤َُ ػ٠ِ جُٜٔ٘ؿ٤س ج٧ْح٤ْ  -4

جُكىٝو ضٟطِغ ذٜٔٔس جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ وٌجْحش َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٖٝٓ ن٬ٍ جُطؼحٕٝ جُٞغ٤ن ٓغ ؿ٤ٍٛح ٖٓ 

جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُوطحع جُهح٘ ضوّٞ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ذطهط١٤ ٝض٤ْٔٛ جُىٌجْس 

ضكى٣ى ٝوٌجْس أٝؾٚ جُوٌٛٞ ػ٘ى ضىكن جُرٟحتغ. ٣ٌٖٝٔ ضكو٤ن ًٛج جُٔٓطٟٞ ٖٓ جُطؼحٕٝ ٖٓ  ٓغ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ

 .ن٬ٍ ض٣ٌٖٞ ٓؿٔٞػحش ػَٔ ٝػوى ئؾطٔحػحش ض٤ٓ٘و٤س و٣ٌٝس

 

ذٔؿٍو ج٩ضلحم ػ٠ِ ٗطحم جُىٌجْس ٝػود ئؾٍجء جُٔٔحٌْحش جُطؿ٣ٍر٤س ج٬َُٓس ٣طْ جُرىء ك٢ ؾٔغ جُر٤حٗحش  -5

ُرىء ئؾٍجءجش ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝئضٔحٜٓح. ٝضطْ ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ٖٓ ن٬ٍ ج٩ْطؼحٗس قٍٞ جُطٞه٤ص ج٠ُُ٘ٓ 

ذ٘ٔحيؼ ئْطر٤حٕ ٓٛٔٔس ٓٓروًح أٝ ٖٓ ن٬ٍ ج٧ٗظٔس جُٔؼِٞٓحض٤س أٝ ج٧ؾُٜز ج٤ًًُس. ٤ُٗ٣ٍٝ جُى٤َُ ئ٠ُ إٔ 

٤ًٍٔس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس أٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضٓؿَ ًحكس جُطٞه٤طحش ج٤ُُ٘ٓس ٌُحكس ج٧ٗٗطس جُؿ

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ   ضٓحػى ذٌَٗ ًر٤ٍ ك٢ جُكٍٛٞ ػ٢ِ ٓؼِٞٓحش يجش ؾٞوز أكَٟ . ك٪ؾٍجء ػ٤ِٔحش 

ضك٤ِ٤ِس ػ٠ِ جُ٘طحتؽ ُطكى٣ى ٓط١ْٞ جُُٖٓ جُلؼ٢ِ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٛٞ أٍٓ ٣ؼطٔى ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ 

 . ٝ ئغرحش ٚكطٜحًحكس جُر٤حٗحش جُٔطِٞذس هى ضْ ؾٔؼٜح ٝجُطكون ٜٓ٘ح 

 

ٝ ئْط٘حًوج ئ٠ُ ج٩ْط٘طحؾحش جُهحٚس ذحُىٌجْس ٣طْ ضكى٣ى جُط٤ٚٞحش جُهحٚس ذٔٞجؾٜس ًحكس جُٔؼٞهحش   -6

ُِطـِد ػ٤ِٜح. ٣ٝطْ ئوٌجؼ ًحكس جُ٘طحتؽ ٝج٩ْط٘طحؾحش، جُط٤ٚٞحش ك٢ ضو٣ٍٍ نح٘ ٣طْ ٍٗٗٙ ٫قوًح. ٝ ٓغ ج٧نً 

ٔحّ ذٟٔحٕ ض٣َٞؼٜح ػ٠ِ ًحكس جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ٖٓ ك٢ ج٩ػطرحٌ ج٧غٍ جُٔك٠ِ ُِىٌجْس ٣ؿد ج٩ٛط

ن٬ٍ ه٘ٞجش جُطٞجَٚ ج٬ُٔتٔس. ذح٩ٞحكس ئ٠ُ يُي ٤ْطكىو ذًٜج جُطو٣ٍٍ ًحكس جُٔؿح٫ش جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ضك٤ٖٓ 
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ج ٣ؿد ض٣ٌٖٞ  ًٍ ذٔؿحٍ ج٩ؾٍجءجش، ضؼى٣َ ج٤ُٓحْحش ًًُٝي ئ٠ُ ج٫ٛطٔحّ ذا٣ؿحو قَ ٌُحكس جُٔؼٞهحش. ٝأن٤

 .ك٣ٍن ػَٔ ٣ٟطِغ ذٜٔٔس ٍٓجهرس ٝٓطحذؼس ضطر٤ن جُط٤ٚٞحش جُط٢ ؾحءش ذحُطو٣ٍٍ
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 ًمذيخان
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ج ٌت٤ٓ٤ًح ُطكو٤ن جٍُنحء ٝجُ٘ٔٞ ج٩هطٛحو١ ن٬ٍ جُوٍٕ جُـ  -7 ًٍ ح  21أٚرف ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ػ٘ٛ ًٔ ٓىػ

ًُج كوى هحٓص جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ  .(SDG) أٛىجف جُط٤ٔ٘س جُٔٓطىجٓس ٨ُْٓ جُٔطكىزذٌَٗ ًر٤ٍ 

جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ئ٠ُ ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُوطحع جُهح٘ ذططر٤ن ػىز ٓرحوٌجش، ئؾٍجءجش، ٝقٍِٞ ئذطٌح٣ٌس 

 .ُٟٔحٕ ج٩ٍْجع ٖٓ قًٍس جُرٟحتغ ػرٍ جُكىٝو

 

ج كؼح٫ً ك٢ ج٩ٍْجع ٖٓ ٝذاػطرحٌٛح ٖٓ أْٛ ج٩وجٌجش  -8 ًٌ جُكىٝو٣س ػ٠ِ ج٬٠٩م ضِؼد جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس وٝ

جُكًٍس جُى٤ُٝس ُِرٟحتغ. ٝضٍٟ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ إٔ ضوّٞ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس 

حش ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ ج٩هطٛحو١ ذطو٤٤ْ ٓىٟ كؼح٤ُس ًٝلحءز ػ٤ِٔ

 .ج٩كٍجؼ ػ٠ِ جُكىٝو ذـٍٜ ضؼ٣ُُ ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ، ٖٝٓ غٔس ج٩ٌضوحء ذٔٓطٟٞ ج٧وجء ذٌَٗ ػحّ

 

ٝذ٘حًء ػ٠ِ يُي هىٓص ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس أوجز ئْطٍجض٤ؿ٤س ٛحٓس أ٫ ٢ٛٝ "و٤َُ ئقطٓحخ جُُٖٓ ج٬َُّ  -9

٤ًٍٔس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ئ٠ُ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ" ٝجُط٢ ٖٓ ن٬ُٜح ضٓطط٤غ جُٔٛحُف جُؿ

ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُوطحع جُهح٘ ذطو٤٤ْ ٓىٟ كحػ٤ِس ًٝلحءز ػ٤ِٔس جُطىكن جُطؿح١ٌ ػ٠ِ جُكىٝو ُِٞجٌوجش 

 .ٝجُٛحوٌجش، ذٟحتغ جُطٍج٣ُٗص

 

ٝضٓطٜىف ًٛٙ ج٧وجز ضو٤٤ْ أوجء جُؼ٤ِٔحش جُكىٝو٣س ذٌَٗ وه٤ن نحٚس ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ ػٖ  -10

جُرٟحتغ. ًٔح ضوىّ ٣ى جُؼٕٞ ُطكى٣ى جُٔؼٞهحش ٓٔح ٣ٓحػى ػ٢ِ ٝٞغ ٝضطر٤ن جُوٍجٌجش ج٤ُٓح٤ْس ج٬ُٔتٔس 

ُطك٤ٖٓ ج٧وجء ذٌَٗ كؼحٍ. ذح٩ٞحكس ئ٠ُ يُي ضُٓحػى ًٛٙ ج٧وجز ػ٠ِ ئ٣ؿحو جُكٍِٞ ذٜىف جُطـِد ػ٠ِ أٝؾٚ 

غٔس ضو٤ِٙ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  جُوٌٛٞ ك٢ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ  ذحُكًٍس جُى٤ُٝس ُِرٟحتغ، ٖٝٓ

 .ذٌَٗ ٓٓطىجّ، ٝذحُطح٢ُ نلٝ جُطٌح٤ُق جُطؿح٣ٌس

 

ج  ٩هرحٍ أػٟحء جُٔ٘ظٔس  -11 ًٍ ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي قحَش ضِي ج٧وجز جُٜحٓس ػ٢ِ ئٛطٔحّ ج٧ْٝح٠ جُؼح٤ُٔس ٗظ

كص ضِي ج٧وجز ػ٢ِ ئؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ذٌَٗ ٓطُج٣ى نحٚس ن٬ٍ ج٧ػٞجّ ج٧ن٤ٍز. ٝك٢ جُٞهص يجضٚ أٚر

ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز  (TFA) ٤ِْٝس وجػٔس ذٌَٗ كؼحٍ ُط٘ل٤ً ئُطُجٓحش ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ

ٖٓ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ضكع أػٟحء ٓ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس ػ٢ِ ئقطٓحخ ٓط١ْٞ  7/6/1جُؼح٤ُٔس.كحُٔحوز

٤َ ئقطٓحخ جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُُٖٓ ج٬َُّ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ ذحْطهىجّ آ٤ُحش ٓػَ وُ

 .جُؿ٢ًٍٔ جُٛحوٌ ػٖ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس

 

ئٕ جُططٌٞ ج٣ٍُٓغ ك٢ ئْطهىجّ جُطو٤٘حش جٍُه٤ٔس ذ٬َْٓ ج٩ٓىجو جُى٤ُٝس ٝضُج٣ى ج٩ضؿحٙ ٗكٞ ج٩ْطؼحٗس   -12

ىز ُؿٔغ ذ٤حٗحش يجش ذكٍِٞ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٩ضٛح٫ش ٝجُٔؼِٞٓحش ك٢ جُؼ٤ِٔحش جُؿ٤ًٍٔس هى أضحـ كٍ٘ ؾى٣

ٓٛىجه٤س ٣ٌٖ جُطٞه٤ص ج٢ُُ٘ٓ ٓٓؿَ ذٜح ذـٍٜ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ، ٖٝٓ غٔس ٌكغ ٓٓط١ٞ ًلحءز 

 .ٝكؼح٤ُس ًٛٙ ج٧وجز
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 يبرا ٌمظذ ثذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً؟ .1.1
 

جُُٖٓ جُلؼ٢ِ ج١ًُ  ئٕ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٢ٛ أوجز ئْطٍجض٤ؿ٤س ٓؼطٍف ذٜح و٤ًُٝح ٩قطٓحخ -13

ضٓطـٍهٚ جُرٟحتغ ن٬ٍ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ًٓ٘ ُكظس ُٜٝٚٞح ٝقط٠ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ٓغ ضكى٣ى ٓؼٞهحش ػ٤ِٔس 

 .جُطىكن جُطؿح١ٌ ٝئضهحي ًحكس ج٩ؾٍجءجش ج٣ٌٍُٟٝس ج٬ُٔتٔس ُر٤حٕ ًلحءز ٝكؼح٤ُس ج٩ؾٍجءجش ػ٢ِ جُكىٝو

 

٢ ذاْطهىجٜٓح جُىٍٝ ذٜىف ئقطٓحخ جُُٖٓ جُلؼ٢ِ ج١ًُ ٝذٌَٗ ػحّ ضُؼطرٍ ًٛٙ جُىٌجْس أوجز ٤ُٔٓز ضُٞٚ -14

ضٓطـٍهٚ جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس ُٜٝٚٞح ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح، ٝضو٤٤ْ ٓى١ كؼح٤ُس ًٝلحءز ًَ ػٍ٘ٛ ٖٓ ػ٘حٍٚ 

ػ٤ِٔس جُطىكن جُطؿح١ٌ، ٝضكى٣ى جُٔؼٞهحش جُط٢ ضؼٍهَ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ،ٌٝكغ ٓٓط١ٞ ج٩وجٌز، 

 .أوجء ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س، ٝضؼ٣ُُ ًلحءز جُؼ٤ِٔحش ػ٢ِ جُكىٝو ذٌَٗ و١ٌٝٝئٗٗحء هحػىز ُطو٤٤ْ 

 

ضٓطٜىف وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئقطٓحخ ئؾٔح٢ُ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جُرٟحػس قط٠  -15

لَٛ ئٗطٜحء ًحكس ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ٍُْٔس. كًٜٙ جُىٌجْس ضوّٞ ذطكى٣ى جُُٖٓ ج١ًُ ٣ٓطـٍهٚ ًَ ئؾٍجء ٓ٘

ذٌَٗ وه٤ن ،ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ٍٓقِس ئػىجو جُٔٓط٘ىجش، ٍٝٓقِس ئضٔحّ 

ج٩ؾٍجءجش ج٤ٍُْٔس ٌَُ ٚحقد ٖإٔ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح قًٍس جُرٟحتغ ٓح ذ٤ٖ 

 .وُٝط٤ٖ أٝ أًػٍ ذِِٓٓس ج٩ٓىجو جُى٤ُٝس

 

ٖ ضو٤ْٓ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جُرٟحتغ قط٢ ج٩ٗطٜحء ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٣ٌٔ -16

جُؿ٤ًٍٔس ئ٢ُ ٍٓجقَ ٤َ٘ٓس ٓ٘لِٛس ٓػَ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس جٍُهحذس جُٔٓط٘ى٣س 

ح ضكى٣ى ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح  ًٟ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ٝػ٤ِٔس جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس ُِرٟحتغ. ًٔح ٣ٌُٖٔ أ٣

٩ٚىجٌ جُطٍجن٤ٙ ػٖ ٣ٍ٠ن ئقطٓحخ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ًٓ٘ ُكظس جُطوىّ ذطِد ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٌنٛس 

ئْط٤ٍجو / ضٍج٣ُٗص / ضٛى٣ٍ/ قٛٙ ضؼ٣ٍلس ٝقط٠ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ جُؿٜحش ج٤ٍُْٔس. )٣ُٝوٛى ذِلع 

ح٣ٌف أٝ ج٩ػطٔحوجش أٝ جُٔٞجكوحش "ضٍن٤ٙ": ج٩ؾٍجءجش ج٩وج٣ٌس ذٌَٗ ػحّ ٝجُط٢ ضَٗٔ جُطٍجن٤ٙ أٝ جُطٛ

 .(أٝ جُوٍجٌجش

 

ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ أٗٚ ك٢ ذؼٝ جُكح٫ش )ٓػَ جُرٟحتغ ٓ٘هلٟس جُو٤ٔس أٝ جُرٟحتغ جُٔؼلحز( ٣ٌٕٞ  -17

ج٩كٍجؼ ٓطُجٖٓ ٓغ ئؾٍجءجش جُطه٤ِٙ. ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس  ٣ٌٖٔ ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جُؿٔحٌى ٩ٚىجٌ ئيٕ ج٩كٍجؼ ذؼى ئضٔحّ ج٩ؾٍجءجش ج٤ٍُْٔس ذـٍٜ ئقطٓحخ 

جُط٢ ضَٗٔ وكغ جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد. ٝك٢ قحُس ٝؾٞو ٓىكٞػحش ٓإؾِس هى ضكىظ ػ٤ِٔس جُىكغ ذؼى ج٩كٍجؼ ػٖ 

 .جُرٟحتغ

 

ؼ" أٗٚ ٛٞ ج٩ؾٍجء ج١ًُ ذٔٞؾرٚ ًٝٔح ٛٞ ٓٞٞف ذاضلحه٤س ٤ًٞضٞ جُط٢ ضٔص ٍٓجؾؼطٜح ٣ُوٛى ذِلع "ج٩كٍج -18

ضٓٔف جُؿٔحٌى ذٞٞغ جُرٟحتغ جُط٢ ضهٟغ ٩ؾٍجءجش جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ ضكص ضٍٛف جُٗهٙ جُٔؼ٢٘. 

٣ُٝوٛى ذِلع "جُطه٤ِٙ" ٛٞ ئْطٌٔحٍ ًحكس ج٩ؾٍجءجش ج٤ٍُْٔس ج٣ٌٍُٟٝس ُِٓٔحـ ُِرٟحتغ ذحُىنٍٞ ذـٍٜ 

 -ضكص ئؾٍجء ؾ٢ًٍٔ آنٍ. ٝػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي  ج٩ْطهىجّ جُىجن٢ِ أٝ ذـٍٜ ضٛى٣ٍٛح أٝ ٤ُطْ ئنٟحػٜح

٣ؿد إٔ ٗىٌى إٔ ج٩كٍجؼ ٣ؼ٢٘ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ ػٖ جُرٟحتغ.  -٧ٝؿٍجٜ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

 .ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ٌَٖ ض٤ٞٞك٢ ُر٤حٕ أْٛ جُ٘وح٠ جُط٢ ضًٍُ ػ٤ِٜح ًٛٙ جُىٌجْس
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َ أْح٢ْ ػ٠ِ "ج٩كٍجؼ ذـٍٜ ج٩ْطهىجّ ٝك٤ٔح ٣هٙ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ٣ًٍُ ًٛج جُى٤َُ ذٌٗ -19

جُهح٘" ٝ"جُطٍج٣ُٗص"، ٝيُي ٧ٜٗح ٖٓ أًػٍ ج٩ؾٍجءجش ٤ًٖٞػح. ٌُٖٝ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ج٢ُ 

إٔ ٓرحوب ٝأّْ ًٛج جُى٤َُ ٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ػ٢ِ أ٣س ئؾٍجءجش ؾ٤ًٍٔس أن١ٍ ٓػَ "جُطٛى٣ٍ"،ٝ 

 . " ٤غ جُىجن٢ِ"،ٝ "جُط٤٘ٛغ جُهحٌؾ٢"جُٔٓطٞوػحش"، ٝ"ج٩كٍجؼ جُٔإهص "، ٝ"جُطٛ٘

 

  األهذاف وانًاليح األعبعٍخ نذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً .2.1
 

ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ هى ضهطِق جُىٍٝ ك٢ ج٧ٛىجف جُط٢ ض٘ٗىٛح ٖٓ ٌٝجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئ٫  -20

ضكى٣ى ٓؼٞهحش جٍُٔجقَ ج٩ؾٍجت٤س إٔ ٛ٘حى ٛىف ٌت٢ٓ٤ ٓٗطٍى ضٓؼ٢ جُىٍٝ ؾ٤ٔؼٜح ٗكٞ ضكو٤وٚ أ٫ ٝٛٞ 

جُط٢ ضوق أٓحّ جُكًٍس جُى٤ُٝس ُِرٟحتغ ٝجُطـِد ػ٤ِٜح. ٤ْٝظَ ًٛج جُٜىف ػ٢ِ هىٌ ًر٤ٍ ٖٓ ج٤ٔٛ٧س ْٞجٌء 

 .ُِر٤ثس جُطؿح٣ٌس جُى٤ُٝس جُكح٤ُس أٝ ُِر٤ثس جُطؿح٣ٌس ٓٓطور٬ً ٝٓح هى ضٗطَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓطـ٤ٍجش

 

ٛ٘حى أٛىجف ئٞحك٤س أن١ٍ ضىكغ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٩ؾٍجء ًٛٙ ٌُٖٝ ئ٠ُ ؾحٗد ًٛج جُٜىف جٍُت٢ٓ٤  -21

جُىٌجْس ك٢ ٞٞء ج٩ػطرحٌجش ٝج٣ُٞٝ٧حش ج٤ُٓح٤ْس جُٔك٤ِس. كحُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٧ػٟحء ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى 

 :جُؼح٤ُٔس ضوّٞ ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ُطكو٤ن ج٧ٛىجف جُطح٤ُس

 ُطؿح٣ٌسه٤حِ أوجء جُؼ٤ِٔحش جُؿ٤ًٍٔس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼ٤ِٔحش ج. 

  ضكى٣ى ٓؼٞهحش ِِْٓس ج٩ٓىجو جُى٤ُٝس ٝ / أٝ جُو٤ٞو جُط٢ ضإغٍ ػ٠ِ ػ٤ِٔس ئكٍجؼ جُرٟحتغ ٖحِٓس ضىكن

 .جُٔؼِٞٓحش، جُٔٓط٘ىجش، ج٧ٓٞجٍ
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 ضو٤٤ْ ج٤ُٓحْحش ٝج٩ؾٍجءجش، ٝجُطو٤٘حش، ج٤ُ٥حش ٝجُر٤ثس ج٧ْح٤ْس أٝ جُطـ٤ٍجش ج٩وج٣ٌس. 

 ٤ٍٓ جُطؿح١ٌٝٞغ هحػىز أْح٤ْس ُو٤حِ أوجء ػ٤ِٔس جُط٤. 

 ضكى٣ى كٍ٘ ج٩ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ػ٤ِٔس جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ. 

 ئقطٓحخ جُٔط١ْٞ ج٢ُُ٘ٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ٝقط٠ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح. 

  ضوى٣ٍ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ًَ ٍٓقِس ضٍٔ ذٜح جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ٝقط٠ ج٩كٍجؼ

 .ج٩هٍجٌ، جُلكٙ، جُؼٍٜ ػ٠ِ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ، ج٩كٍجؼ ٓػَ جُطل٣ٍؾ، جُطه٣ُٖ، ضوى٣ْ

  جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ ٗطحتؽ جُىٌجْحش جُٓحذوس نحٚسً ػود ضطر٤ن ٤ْحْحش أٝ ضؼى٬٣ش ؾى٣ىز ذح٩ؾٍجءجش

جُؿ٤ًٍٔس أٝ جُكىٝو٣س )ٓػَ ذٍجٓؽ جُطكى٣ع أٝ ج٬ٚ٩ـ أٝ ذٍجٓؽ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ( ٬ُٔقظس أ٣س 

 .ض٘ل٤ً ًٛٙ ج٬ٚ٩قحش آغحٌ ئ٣ؿحذ٤س ٗطؿص ػٖ

  جُطؼحٕٝ ٓغ جُىٍٝ جُٔؿحٌٝز يجش جُكىٝو جُٔٗطًٍس أٝ ٓغ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُىٍٝ ج٧ػٟحء ذ٘لّ ج٩ضكحو

ج٧ٌٝٝذ٢ ذـٍٜ ضكى٣ى جُٔؼٞهحش جُط٢ ضٞجؾٚ ػ٤ِٔس ٤ٍْ جُرٟحتغ ػ٠ِ جُكىٝو جُٔٗطًٍس أٝ ذِِٓٓس 

ج٣ُٗص(، ٝك٢ جُٞهص يجضٚ ئضهحي ًحكس ج٩ٓىجو ذىج٣س ٖٓ ٍٓقِس جُطٛى٣ٍ ٝ قط٠ ج٩ْط٤ٍجو )ٖحِٓس جُطٍ

 .ج٩ؾٍجءجش ج٬ٚ٩ق٤س جُٔ٘ٓوس ٝضطر٤ن جُكٍِٞ ج٬ُٔتٔس

  ٍج٩ٌضوحء ذٌٛٞز جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُطؿح٣ٌس ك٤ٔح ٣هٙ ج٩ُطُجّ ذٔرىأ جُط٤ٓ٤

 .جُطؿح١ٌ

  جُؼح٤ُٔس جُٔطؼِوس ذحُؿٔحٌى نِن جُلٍ٘ ج٬ُٔتٔس ُطوى٣ْ ج٤ُ٥حش ٝجُٔؼح٤٣ٍ جُكى٣ػس ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى

 .ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُكىٝو٣س

 ٍٓجهرس ٝضو٤٤ْ ػ٤ِٔس ضطر٤ن ئضلحهحش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ جُهحٚس ذٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس. 

 ج٩ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ئوجٌز جُكىٝو جُٔ٘ٓوس. 

 ضطر٤ن ٗظحّ جُ٘حكًز جُٞجقىز. 

  ذحُٔٓط٣ٞحش جُو٤ح٤ْس جُهى٤ٓس أٝ ٓٞجغ٤ن جُؼ٬ٔء وجنَ جُؿٔحٌى ضوى٣ْ ٤ْحْحش ٖٓ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ضطؼِن

 .ٝجُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ

 

 ذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكًنيُبهظ أو إخزٍبساد يخزهفخ ( أ)
 

ن٬ٍ جُٓ٘ٞجش جُٓحذوس ػ٘ىٓح ضْ ضوى٣ْ ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ضٔص جُط٤ٚٞس ذططر٤ن ًٛٙ  -22

٘ى ٗوطس ػرٌٞ قىٝو٣س ٝجقىز. أٓح ج٤ُّٞ كوى ئضٓغ ٗطحم ضطر٤ن جُىٌجْس ٤ُـط٢ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ ج٧وجز ج٩ٌٖحو٣س ػ

ج ُِطُج٣ى جٌُر٤ٍ ك٢  ًٍ جُ٘وح٠ جُكىٝو٣س  أٝ ؾ٤ٔغ ٗوح٠ جُؼرٌٞ جُكىٝو٣س ق٤ع ضطْ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ )ٗظ

 (.قؿْ جُؼ٤ِٔحش جُطؿح٣ٌس

 

ذإٔ ضُـط٢ جُىٌجْس ٗوطس ػرٌٞ قىٝو٣س ٝجقىز ٌُٖٝ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ٛ٘حى قح٫ش ٢ٚٞ٣ ك٤ٜح  -23

،ٜٝٓ٘ح ج٩كطوحٌ ئ٠ُ جُهرٍز جٌُحك٤س ٩ؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس أٝ إٔ ضٌٕٞ ضِي ٢ٛ جٍُٔز ج٢ُٝ٧ جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح ضطر٤ن 

جُىٌجْس ٝ/أٝ ٗوٙ جُٔٞجٌو. ًُُي ػحوز ٓح ٣طْ ض٘ل٤ً ٜٓ٘ؽ ٓر١ٓ ٩قطٓحخ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ ن٬ٍ 

ٌ قىٝو٣س ٝجقىز / ٤ٓ٘حء ٝجقى ٣ٍٔ ٖٓ ن٬ُٚ قؿْ ًر٤ٍ ٖٓ ج٧ػٔحٍ جُطؿح٣ٌس ٝذًُي ٣ٛرف ئنط٤حٌ ٗوطس ػرٞ

 .جُط٣ٍن ٜٓٔىج ٩ؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ٓٓط١ٞ أًػٍ ضًْٞؼح ٓٓطور٬ً 

 

ٝك٢ ذؼٝ جُكح٫ش ج٧نٍٟ هى ٣طؼًٌ ػ٠ِ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس ك٢ أ٢ُٝ ضؿحٌذٜح إٔ ضوّٞ ذط٘ل٤ً جُىٌجْس  -24

ػ٠ِ ٓٓط١ٞ جٌُٔحضد ج٩ْطٍجض٤ؿ٤س جُٔكىوز ذٌَٗ ٖحَٓ. ًُج ٣ٓٔف ُٜح ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ؾُء ٖٓ 

ٙ جُهطٞز ذٌَٗ ٓرىت٢ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٝجُٔطؼِن ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذحُ٘ٞجق٢ جُؿ٤ًٍٔس كو١ . ٝػ٘ى ئهٍجٌ ًٛ
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ْطٌٕٞ ٢ٛ ذٔػحذس ج٤ًٍُُز جُط٢ ْطؼطٔى ػ٤ِٜح جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس ك٤ٔح ذؼى ػ٘ى ئؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ذٌَٗ أًػٍ 

٤ُٖٞٔس ٖٓ ن٬ٍ ٓٗحًٌس ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ ػ٘ى أٍٝ كٍٚس 

ٔ٘ف جُؿٔحٌى ذطر٤ؼس جُكحٍ جُٞهص جٌُحك٢ ٍُكغ ْحٗكس، ٝجُط٢ ٣لَٟ إٔ ضٌٕٞ ن٬ٍ ػحّ ٝجقى. ًٝٛج ٤ْ

ٓٓط١ٞ جُٞػ٢ ٝوٌجْس ذؼٝ جُ٘ٞجق٢ جُىجن٤ِس ٓػَ جُُ٘جٛس ٝجُوىٌجش جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس ُِٓؼ٢ ٗكٞ 

 .ئًطٓحخ جُطأ٤٣ى ٖٓ ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٢ٔ٤ ًٌَ هرَ ئؾٍجء جُىٌجْس ػ٠ِ ٗطحم ًحَٓ

 

أٚرف ٖٓ جُٗحتغ إٔ ٣طْ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ  -وًح ٝك٢ ٞٞء ٓح ُيًٍ ْحذ -ٝػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي  -25

جُؿ٢ًٍٔ ذرؼٝ ٗوح٠ جُؼرٌٞ جُكىٝو٣س أٝ ذؿ٤ٔؼٜح جُط٢ ضطْ ك٤ٜح ئؾٍجءجش ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ . 

ٝجُىٌجْحش جُط٢ ٣طْ ض٘ل٤ًٛح ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ ٗوطس ػرٌٞ قىٝو٣س ئٓح ضأنً ٌَٖ "ٓطُجٖٓ" أٝ "ضطحذؼ٢". ٝضُىػْ 

 .ٔىٌؾس ذًٜج جُى٤َُ ًٛٙ ج٧ٗٞجع ٖٓ جُىٌجْحش ذٌَٗ ٝجٞفٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ جُىٌجْس جُ

 

ج ُٔى١ ٚؼٞذس وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ ٓٓط١ٞ ًحكس جُٔٞجهغ جُؿ٤ًٍٔس جُٔك٤ِس ًٝٞٗٚ  -26 ًٍ ٗظ

ج ٣ٞجؾٚ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس جُٔؼ٤٘س ًحٕ ٖٓ جُرى٢ٜ٣ إٔ ٣طْ ئْطٜىجف ذؼٝ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس  ًٍ ضكى٣ًح ًر٤

أٝ ٗوح٠ جُؼرٌٞ جُكىٝو٣س نحٚسٌ ك٢ ظَ ضطر٤ن جُوٞج٤ٖٗ جُٔك٤ِس ٝجُط٣ٍٗؼحش، ج٩ؾٍجءجش ج٩ْطٍجض٤ؿ٤س 

  .ٝج٤ُٓحْحش جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔحش ٤ٍْ جُرٟحتغ ػ٢ِ جُكىٝو  ذٌَٗ ًحَٓ ٝٓطٓن ذٌحكس ٓٞجهغ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس

س وجنَ جُىُٝس ٓح ُْ ضٌٖ كـحُرح ٓح ٣طْ ضطر٤ن ج٩ؾٍجءجش جُؼ٤ِٔس ذٌَٗ ٓؼ٤ح١ٌ ٝٓطٓن ذٌحكس جُٔٞجهغ جُكىٝو٣

 .ٛ٘حى ذؼٝ ج٧ٌٓٞ جُل٤٘س جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضهٙ ٗوطس قىٝو٣س ذؼ٤ٜ٘ح / ٌٓطد ؾ٢ًٍٔ ٓؼ٤ٖ

 

ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ ًحكس جُه٤حٌجش جُٔطحقس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٣ؿد ٬ٓقظس أٗٚ ػ٘ى  -27

ٜٓ٘ح ٣ٌٖٔ ج٩ْطؼحٗس ذ٘طحتؽ ًٛٙ جُىٌجْس  ئقطٓحخ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ وجنَ ئقى١ جُ٘وح٠ جُكىٝو٣س أٝ ذؼىو

ُطـ٤٤ٍ / ضؼى٣َ جُط٣ٍٗؼحش أٝ ج٩ؾٍجءجش أٝ ُٞٞغ ٓؼح٤٣ٍ ٣ٌُٖٔ ضطر٤وٜح ذ٘وح٠ جُؼرٌٞ جُكىٝو٣س ٝذًُي ٣طكون 

 .ج٩ضٓحم وجنَ ًحكس جُٔٞجهغ جُؿ٤ًٍٔس وجنَ جُىُٝس

 

ثشكم دساعخ انضيٍ انالصو نؼًهٍخ اإلفشاط انغًشكً كأداح نزحغٍٍ األداء ( ة)

 يغزذاو
 

ئٕ جُٜىف جُٔ٘ٗٞو ٖٓ ٌٝجء ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٛٞ ئهٍجٌٛح ًأوجز ُطك٤ٖٓ ج٧وجء  -28

ذٌَٗ ٓٓطىجّ. ُٝطكو٤ن يُي ٣ٓطىػ٢ ج٧ٍٓ ض٘ل٤ًٛح ذٌَٗ و١ٌٝ ٣٩ؿحو جُلٍ٘ جُٔطحقس ُطك٤ٖٓ ج٧وجء. ًُج 

ج٩ؾٍجءجش جُكىٝو٣س ُِٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٖٓ ن٬ٍ كط٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس ٣ُٓحػى ػ٠ِ ئذٍجَ ٌٚٞز ًحِٓس ػٖ 

      .ضكى٣ى جُٔؼٞهحش ٝئًطٗحف جُكٍِٞ جُٔطحقس جُط٢ ذٔٞؾرٜح ٣طْ ٓٞجؾٜطٜح ٝجُطـِد ػ٤ِٜح

 

ُوى ضوىٓص جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس جُط٢ ضوّٞ ذط٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس ذٌَٗ و١ٌٝ ذطوح٣ٌٍ ضُل٤ى ذاٗهلحٜ َٖٓ  -29

٩ٜٗحء ئؾٍجءجش جُطه٤ِٙ ٗط٤ؿس ُططر٤ن ج٩ؾٍجءجش ج٬ٚ٩ق٤س جُط٢ ضْ  ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ أٝ جُُٖٓ ج٬َُّ

جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ذٜىف ضك٤ٖٓ ج٧وجء ٝجُط٢ ضْ ٝٞؼٜح ك٢ ج٧ْحِ ذ٘حًء ػ٠ِ جُٔؼٞهحش / جُٔٗحًَ جُٔكىوز. 

ج ٌُٕٞ ضطر٤ن ًٛٙ ج٩ؾٍجءجش ٣كطحؼ ئ٠ُ كطٍز ٤َ٘ٓس ٬ٓتٔس ًُج ٣٘رـ٢ ٓ٘ف جُىُٝس جُٔؼ٤٘س جُٞهص جُ ًٍ ٌحك٢ ٝٗظ

هرَ جُرىء ك٢ ض٘ل٤ً جُىٌٝز جُطح٤ُس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. كٖٔ ن٬ٍ جُهرٍجش جُٔطٞجضٍز ػٖ جُٔٛحُف 

جُؿ٤ًٍٔس ٣طٟف أٗٚ ٫ ٣ؿد ض٘ل٤ً وٌٝز أن١ٍ ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ هرَ ضٍى  كطٍز ٤َ٘ٓس ٬ٓتٔس 

 .ٍٓجهرس ج٧غٍ ج١ًُ أقىغطٚ ضٓٔف ذططر٤ن ج٩ؾٍجءجش ج٬ٚ٩ق٤س جُط٢ ضْ ٝٞؼٜح ٝ يُي ذـٍٜ
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٣ٞٞف جٌَُٗ جُٔر٤ٖ ك٤ٔح ٢ِ٣ جُىٌٝز جٌُحِٓس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝٓح ضٗطَٔ ػ٤ِٚ ٖٓ  -30

نطٞجش ٝئؾٍجءجش. ًٔح ٣ٞٞف أٗٚ ذ٘حًء ػ٠ِ جُ٘طحتؽ جُط٢ ٣طْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ٖٓ ض٘ل٤ً وٌٝز ٝجقىز ًُٜٙ جُىٌجْس 

 .،٣طْ ض٘ل٤ً وٌٝز أن١ٍ ؾى٣ىز

 

ٓص جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ذٞٞغ ٓؼح٤٣ٍ ٓٓروس ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٓػَ ئضلحهحش جُؼ٬ٔء هح -31

ٝئُطُجٓحش ج٧وجء ٝجُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ جُٔط١ْٞ ج٢ُُ٘ٓ ج١ًُ ٣ؿد إٔ ضٓطـٍهٚ أ٣س ػ٤ِٔس ٓؼ٤٘س. ٝك٢ ٓػَ ضِي 

ىظ ك٢ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٝ ذ٤ٖ جُٔطـ٤ٍجش جُكح٫ش ٣طْ ج٩ْطؼحٗس ذ٘طحتؽ ًٛٙ جُىٌجْس ُطو٤٤ْ ٓى١ جُطٞجكن ذ٤ٖ ٓح ٣ك

ج٤ُُ٘ٓس أٝ جُٔؼح٤٣ٍ جُٔكىوز ٓٓروح. ٝذًُي ضؼطرٍ ًٛٙ جُىٌجْس أوجز ٓل٤ىز ُٔؼٍكس ٓؼٞهحش ٗظحّ ج٩كٍجؼ ٝأْرحخ 

ػىّ جُطٞجكن ٓغ جُٔؼح٤٣ٍ جُٔكىوز ِْلًح. ًٔح ضُٓحػى ػ٢ِ ضكى٣ى ئؾٍجءجش ضك٤ٖٓ ج٧وجء جُط٢ ٣ٌُٖٔ ئضهحيٛح 

 .ٍُٔؾٞز ك٢ ظَ ٓٓط١ٞ أًرٍ ٖٓ جُٗلحك٤سُطكو٤ن ج٧ٛىجف ج

 

ئٕ ُْ ٣ٓرن ض٘ل٤ً ٓػَ ًٛٙ جُىٌجْس ٓٓروًح كؼ٘ىتً ٣ٌٖٔ ج٩ْطؼحٗس ذحُىٌجْس ج٢ُٝ٧ ًأْحِ ٍٓؾؼ٢ ُؼوى  -32

 .ٓوحٌٗحش ٓٓطور٤ِس ػ٘ى ضطر٤ن ئؾٍجءجش ضك٤ٖٓ ج٧وجء ذؼ٤ِٔس ٤ٍْ جُرٟحتغ
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انغًشكً ػهً إعشاءاد انزظذٌش إيكبٍَخ رطجٍك يُهغٍخ دساعخ صيٍ اإلفشاط ( ط)

 وخبسط انحذود انًحهٍخ
 

٣ًٍُُ ًٛج جُى٤َُ ذٌَٗ أْح٢ْ ػ٠ِ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جُرٟحتغ ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ذح٤ُٔ٘حء /  -33

جُٔطحٌ / ػ٠ِ جُكىٝو جُر٣ٍس ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ٝض٤ِٜٓٔح ئ٢ُ جُٔٓطٌٞو أٝ ئ٢ُ ٠ٍف غحُع ٣٘ٞخ ػ٘ٚ. ٝٓغ 

ٜٓ٘ؿ٤س ًٛج جُى٤َُ ذإٔ ٣طْ ضطر٤ن ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ػ٤ِٔس ٤ٍْ ذٟحتغ جُطٛى٣ٍ أٝ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔحش يُي ضٓٔف 

 .جُطؿح٣ٌس جُط٢ ضٍٔ ػرٍ أًػٍ ٖٓ وُٝس

 

٣ُؼطرٍ ضطر٤ن وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٠ِ ئؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ أوجز ٓل٤ىز ذحُ٘ٓرس ُِىٍٝ جُط٢ ُْ  -34

، ٝيُي ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ضٔ٘ف ضطرن ذؼى ئؾٍجءجش ضٛى٣ٍ ؾ٤ًٍٔس قى٣ػس

ٝٞغ ج٩كٍجؼ ن٬ٍ وهحتن ٓؼىٝوز ٖٓ ضٓؿ٤َ ئهٍجٌ جُٛحوٌ ٖٓ ن٬ٍ جُ٘ظحّ جُؿ٢ًٍٔ ج٢ُ٥ ج٤ٌُٖٔٔ . 

٣ُٔػَ أوجز ٛحٓس  -ذىج٣سٌ ٖٓ ضٓؿ٤َ ئهٍجٌ جُرٟحتغ ُ٪كٍجؼ  -ٝضطر٤ن ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ئؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ 

ج ٧ٕ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ جٍُّْٞ ٝئوجٌز جُٔهح٠ٍ هى ضٓطـٍم كطٍز ٤َ٘ٓس ُرؼٝ جُىٍٝ جُ ًٍ ط٢ ضلٍٜ ٌّْٞ ٚحوٌ ٗظ

 .أ٠ٍٞ

 

 
 

ك٤ٔح ٣هٙ ػ٤ِٔحش جُطٛى٣ٍ ٛ٘حى ذؼٝ جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ ػ٤ِٔس ضطر٤ن وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ  -35

غ جُٛحوٌ ئ٠ُ ج٤ُٔ٘حء جُؿ٢ًٍٔ. كل٢ ذؼٝ جُكح٫ش ٣ُوّٞ جُٔٛ٘ؼٕٞ ذطكى٣ى ؾىٍٝ ٢َ٘ٓ ُِ٘وَ جُىجن٢ِ ُرٟحت

أٝ ضكى٣ى جُطح٣ٌم جُٜ٘حت٢ ُط٤َٚٞ جُرٟحتغ ئ٢ُ ْحقس جُكح٣ٝحش أٝ قط٢  –ذ٘حًء ػ٠ِ جُؿىٍٝ ج٢ُُ٘ٓ ُِٓل٤٘س  –

ضٞه٤ص ض٤ِْٓ جُطِد ٖٓ جُؼ٬ٔء ج٧ؾحٗد. ٝك٢ جُٞهص يجضٚ هى ضهطِق ٗوطس جُرىج٣س ُؼ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ كوى ضٌٕٞ  

ٍٚٞ جٍُْحُس ئ٠ُ ْحقس جُكح٣ٝحش أٝ ػ٘ى ضٓؿ٤َ ئهٍجٌ جُرٟحتغ. ػ٘ى نٍٝؼ جُرٟحػس ٖٓ جُٔٛ٘غ أٝػ٘ى ٝ

ٝٓغ يُي كاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ئؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ ٛٞ أٍٓ ٣ٓطكن جُركع ئْطؿحذسً ُٔططِرحش جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ 

جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس. ٝضؿىٌ ٛ٘ح ج٩ٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ٣ٌُٖٔ ه٤حِ ٓٓط١ٞ أوجء ئؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ ك٢ ٓ٘طوس ٓؼ٤٘س 

ٖطٍجى ٓغ وُٝس ٓؿحٌٝز( ٖٓ ن٬ٍ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ػ٠ِ ئؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ ٓغ ض٘ل٤ً وٌجْس أن١ٍ ػ٠ِ )ذح٩

 .ئؾٍجءجش جُطٍج٣ُٗص
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ح ػ٤ِٔس ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  ه٤حِ كؼح٤ُس ًٝلحءز جُؼ٬هحش  -36 ًٟ ضٓطٜىف أ٣

ذحُِٔكن جُػحُع و٤َُ قٍٞ ٤ًل٤س ئؾٍجء "وٌجْس ٓٗطًٍس" جُطؿح٣ٌس ذ٤ٖ وُٝط٤ٖ أٝ أًػٍ. ٝك٢ ًٛج جُٗإٔ ٣ُٞؾى 

 .ػ٠ِ ٓٓط١ٞ غ٘حت٢ أٝ ٓطؼىو ج٠٧ٍجف

 

ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُػ٘حت٢ هى ضطلن وُٝطحٕ ػ٠ِ ض٘ل٤ً وٌجْس ٓٗطًٍس ذ٘وطس قىٝو٣س ٓٗطًٍس ٖٓ ن٬ٍ ٓكحًحز  -37

جْس جُٔٗطًٍس ٣كطحؼ ٜٓ٘ؿ٤س جُؼَٔ ٓغ ئونحٍ ذؼٝ جُطؼى٬٣ش ُطكو٤ن جُٜىف جٍُٔؾٞ. ٩ٝٗؿحـ ًٛز جُىٌ

 .ج٧ٍٓ ئ٠ُ ٓٓط١ٞ ٍٓضلغ ٖٓ ج٩ُطُجّ ٖٓ ؾحٗد جُىُٝط٤ٖ ًًُٝي ٖٓ ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس

 

ٝذحُٔػَ ٣ٌُٖٔ ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ جُىٌجْس ػ٠ِ ٓٓط١ٞ ٓطؼىو ج٠٧ٍجف ٖحِٓسً قط٢ ٗظحّ جُطٍج٣ُٗص  -38

جُطؿح٣ٌس جُهحٚس ذكًٍس ضٍج٣ُٗص جٍُْحتَ جُطؿح٣ٌس ٖٓ جُى٢ُٝ. ًٝٛج ٣٘طرن ذٌَٗ نح٘ ػ٠ِ جٍُٔٔجش 

جُٔٞجٗة جُرك٣ٍس قط٢ جُٔ٘ح٠ن جُىجن٤ِس ذحُٔىٕ ؿ٤ٍ جُٓحق٤ِس ٖحِٓس جُطٍج٣ُٗص ػرٍ وٍٝ أن١ٍ. ًٝٔح ٛٞ 

جُكحٍ ذاؾٍجء جُىٌجْس ػ٠ِ جُٔٓط١ٞ جُػ٘حت٢ ٣ٓطُِّ ج٧ٍٓ ٝؾٞو ٓٓط١ٞ ٍٓضلغ ٖٓ ج٩ُطُجّ ٖٓ ؾحٗد ًحكس 

 .ك٢ ئؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ًًُٝي ٖٓ ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌسجُىٍٝ جُٔٗحًٌس 
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 دساعخ انضيٍ انالصو نؼًهٍخ اإلفشاط انغًشكى كأداح يشعؼٍخ يحهٍخ( د)
 

ك٠ ذحوب ج٧ٍٓ ًحٕ جُٜىف ٖٓ ض٤ْٔٛ ًٛٙ جُىٌجْس ٛٞ ؾؼِٜح أوجز ٍٓؾؼ٤س. ٝض٘طرن ٓرحوب ج٣٧ىُٞؾ٤س  -39

جْس ٝجُط٠ ضُل٤ى ذأٗٚ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔ٘طو٠ إٔ ضطْ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ جُ٘طحتؽ جُط٠ ضِٞٚص ئ٤ُٜح جُطو٤ِى٣س ػ٠ِ ًٛٙ جُىٌ

ج ٩نط٬ف جُظٍٝف جُطؿح٣ٌس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ٗحق٤س جُر٤ثس ج٧ْح٤ْس،  ًٍ ٓهطِق جُىٍٝ ذؼى ض٘ل٤ً جُىٌجْس ٗظ

جُكىٝو٣س. ٝٛٞ  ج٩ؾٍجءجش جُكىٝو٣س، ضطٌٞ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش، ٓىٟ ضٞكٍ جُٔٞجٌو، هىٌجش ج٩وجٌجش

ج ذَ ٖٓ جُٔٓطك٤َ إٔ ٣ططحذن ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ ًٌ  .ج٧ٍٓ ج١ًُ ٗحو
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ُِٝكٍٛٞ ػ٠ِ ٗطحتؽ ٝجهؼ٤س ٣ٌٖٔ ج٩ْط٘حو ئ٤ُٜح ٣٘رـ٠ ج٩ُطُجّ ذحُٔؼح٤٣ٍ ج٩قٛحت٤س جُهحٚس ذطٍم  -40

ج ٩نط٬ف جُوٞج٤ٖٗ، ج ًٍ ٫ؾٍجءجش، ئنط٤حٌ جُؼ٤٘حش ٝئقطٓحخ جُُٖٓ ج٬َُّ ٩ٜٗحء ًحكس ج٩ؾٍجءجش. ٝٗظ

جُٔٞجٌو ٖٓ ِٓٛكس ؾ٤ًٍٔس ئ٠ُ أنٍٟ ًحٕ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔ٘طو٠ ػوى جُٔوحٌٗحش ذ٤ٖ جُ٘طحتؽ جُط٠ ٣طْ جُطَٞٚ 

ئ٤ُٜح ػود ض٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس ذٔهطِق جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٧ٕ جُظٍٝف جُطؿح٣ٌس جُط٠ ٣طْ وٌجْطٜح ضهطِق ٖٓ 

ٖ ج٩كٍجؼ جُؿ٠ًٍٔ ٓؿحٍ ُِط٘حكّ ذ٤ٖ ج٧ػٟحء وُٝس ئ٠ُ أنٍٟ. ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ٫ ٣ٌٖٔ ئػطرحٌ وٌجْس َٓ

 .أٝ ٓكحُٝس ُطو٤٤ْ أٝ ض٤٘ٛق جُؼ٤ِٔحش ج٩ؾٍجت٤س ذحُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس

 

ٝٓغ يُي ٣ٌٖٔ ج٩ْطؼحٗس ذًٜٙ جُىٌجْس ًأوجز ٍٓؾؼ٤س وجنَ جُىُٝس ٧ؿٍجٜ ٓؼ٤٘س. ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ٣ؿد  -41

ج ٧ٕ كحػ٤ِس ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س أٝ ج٧نً ك٠ ج٩ػطرحٌ ًحكس ظٍٝف جُر٤ثس جُطؿح٣ٌس جُط٠ ض ًٍ ٔص ك٤ٜح جُىٌجْس ٗظ

 .ػىّ كحػ٤ِطٜح هى ٫ ٣ٌٕٞ ذحٌٍُٟٝز ٛٞ جُٓرد جٍُت٢ٓ٤ ُطأنٍ ػ٤ِٔس ٤ٍْ جُرٟحتغ

 

ٝػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ئٕ ضٗحذٜص ذؼٝ جُكح٫ش ك٠ ذؼٝ جُ٘ٞجق٠ ًٞؾٞو ٤ِْٝس ٗوَ ٓٔحغِس أٝ ض٣ٍٗؼحش  -42

جُىٌجْس ًأوجز ٍٓؾؼ٤س ُىػْ ٓٓط٣ٞحش ضوى٣ْ جُهىٓحش ُى١ جُٔٛحُف ٓٔحغِس ٣ٌُٖٔ ق٤٘ثً ج٩ْطؼحٗس ذًٜٙ 

جُؿ٤ًٍٔس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُوحتٔس ػ٠ِ جُؼَٔ جُطؿحٌٟ ق٤ع ٣ٌُٖٔ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ ٗطحتؽ ًٛٙ جُىٌجْحش جُط٠ 

 .ضْ ض٘ل٤ًٛح ذٌٔحضد ؾ٤ًٍٔس ٓهطِلس ذـٍٜ ٌكغ ٓٓطٟٞ ج٧وجء

 

 يشبسكخ انمبئًٍٍ ػهى انؼًهٍخ انزغبسٌخ( هـ)
 

ئٕ جُٔٗحًٌس جُلؼحُس ٖٓ ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ضٟٖٔ ئٌضٌحَ ٗطحتؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ  -43

جُؿ٠ًٍٔ ػ٠ِ أكَٟ جُٔؼِٞٓحش جُٔطحقس ُطكى٣ى جُٔؼٞهحش، نِن كٍ٘ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌٟ ُِؼ٤ِٔحش جُطؿح٣ٌس 

 .ػرٍ جُكىٝو

 

 اإلداساد انحذودٌخ وغٍشهب يٍ اإلداساد .1
 

ى ٝغ٤وس "جُؿٔحٌى ك٠ جُوٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ" إٔ ئوجٌز جُكىٝو جُٔ٘ٓوس ضؼطرٍ ٝجقىز ٖٓ أْٛ جًٍُحتُ ضُإً -44

جُؼٍٗ ج٧ْح٤ْس جُط٠ ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح وٌٝ ٜٝٓٔس جُؿٔحٌى ك٠ جُوٍٕ جُـٞجقى ٝ جُؼ٣ٍٖٗ  . ٝضؼطرٍ ئوجٌز جُكىٝو 

جُهى٤ٓس جُؼحٓس ػرٍ جُكىٝو ذأِْٞخ ٓ٘ٓن  جُٔ٘ٓوس ًٜٓ٘ؿح ػ٤ِٔح  ٩وجٌز جُكىٝو ٖٓ ٖأٗٚ ض٘ظ٤ْ ػَٔ ج٩وجٌجش

س ضوى٣ْ ٣ى جُؼٕٞ ئ٠ُ جُكٌٞٓحش ٣٩ؿحو قٍِٞ ُِطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ ئوجٌز  ّٔ ُطكو٤ن ج٧ٛىجف جُٔٗطًٍس، ٖٝٓ غ

 .جُكىٝو

 

ُوى ئٗؼٌّ ٓرىأ ئوجٌز جُكىٝو جُٔ٘ٓوس ػ٠ِ جُٔحوز جُػحٓ٘س ٖٓ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌٟ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز   -45

٤س )ضؼحٕٝ ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س( جُط٠ ضطحُد ًَ ػٟٞ ذط٤ٓ٘ن ج٧ٗٗطس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ج٩وجٌجش ٝجُِٓطحش جُؼحُٔ

 .جُهحٚس ذحٍُهحذحش ٝج٩ؾٍجءجش جُكىٝو٣س جُٔطؼِوس ذاْط٤ٍجو ٝضٛى٣ٍ جُرٟحتغ ًًُٝي ػٖ ػ٤ِٔحش جُطٍج٣ُٗص

 

وجٌجش جُكىٝو٣س كإ ج٧ٍٓ ٣هطِق ٖٓ ٝ ك٤ٔح ٣طؼِن ذطكى٣ى ْٝحتَ جُطٞجَٚ ٝجُطٗحٌى ج٬ُٔتٔس ذ٤ٖ ج٩  -46

وُٝس ئ٠ُ أنٍٟ . كحُٞجهغ ٣لٍٜ قو٤وس إٔ ًَ ػٟٞ ٖٓ ج٧ػٟحء ُى٣ٚ ج٤ٌَُٜ ج٩وجٌٟ ٝجُك٠ٌٓٞ جُهح٘ 

 .ذٚ. ك٤طْ ض٘ل٤ً ج٩ُطُجٓحش جُى٤ُٝس ٖٓ ن٬ٍ ض٣ٍٗؼحضٚ جُىجن٤ِس جُٔطؼِوس ذح٩ؾٍجءجش جُطؿح٣ٌس
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ٝج٤ُٜثحش جٍُٔضرطس ذٌَٗ ًر٤ٍ ذؼ٤ِٔس ئؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ  ٝضْٟ جُوحتٔس جُطح٤ُس أٓػِس ُ٪وجٌجش  -47

جُؿ٠ًٍٔ: ِٓٛكس جُؿٔحٌى، جُكؿٍ جُٛك٠، ٓؿِّ جُٔؼح٤٣ٍ، َٝجٌز جُٜؿٍز، قٍِ جُكىٝو، ٤ٛثس ج٤ُٔ٘حء، 

ِٓٛكس جُٔطحٌجش، َٝجٌز جُٔح٤ُس / ج٩هطٛحو، َٝجٌز جُ٘وَ، َٝجٌز جُطؿحٌز، َٝجٌز جٌُُجػس ٝجُػٍٝز 

 .َٝجٌز جُٛكس ٝج٧ؿ٣ًس ٝجُٛ٘حػحش جُىٝجت٤س، َٝجٌز جُر٤ثسجُك٤ٞج٤ٗس، 

 

ح ج٩ٖحٌز ئ٠ُ ٓىٟ أ٤ٔٛس ٓٗحًٌس ًٛٙ   -48 ًٟ ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ أ٤ٔٛس ٝكؼح٤ُس ًٛٙ جُىٌجْس ٣ؿد أ٣

ج ٌُٜٞٗح ضُإغٍ ذٌَٗ ٓرحٍٖ ػ٠ِ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ. ًٔح ٣ٌُٖٔ ئػطرحٌ  ًٍ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ك٠ ض٘ل٤ًٛح ٗظ

ي جُؿٜحش ذٔػحذس قِوس جَُٞٚ جُط٢ ضؼَٔ ػ٢ِ  ض٤َٚٞ ٚٞش جُؿٜحش ج٧نٍٟ جُط٠ ضطىنَ ك٠ ػ٤ِٔس ٤ٍْ ضِ

جُرٟحتغ ٌُٖٝ ذٌَٗ أهَ ضأغ٤ٍج" . ًُج كٔٗحًٌس جُؿٜحش جُكىٝو٣س ك٠ ًٛٙ جُىٌجْس ٣ؼطرٍ أٍٓج" قط٤ٔح"، ٝيُي 

ُكٍِٞ ُِٔؼٞهحش جُهحٚس ذحُؿٞجٗد ٌُٜٞٗح ضُٞكٍ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس ئ٠ُ جُؿٔحٌى ٝضٌٕٞ هحوٌز ػ٠ِ ئ٣ؿحو ج

ؿ٤ٍ جُؿ٤ًٍٔس. ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ئٕ ضْ ضكى٣ى جُٔؼٞهحش جٍُٔضرطس ذحُؿٜحش جُكىٝو٣س ك٤ٌٕٓٞ ذٔوىٌٝ ًٛٙ 

 .جُؿٜحش جُط٤ٚٞس ذح٩ؾٍجءجش ج٬َُٓس ٝػ٘ىتً ٣طْ ئوٌجؾٜح ذحُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذحُىٌجْس

 

جْس ذىٌؾس ػح٤ُس ٖٓ جُٔٓطٟٞ جُل٠٘. ك٬ ٣ططِد ٣ؿد ج٩ٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ إٔ ضطْٓ ًٛٙ جُىٌ -49

ج٧ٍٓ ٖٓ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ ًٛٙ جُىٌجْس إٔ ٣ٌٞٗٞج كو١  ك٢ ٓٞهغ ئضهحي جُوٍجٌ ذَ  ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ أ٣ٟح 

نِل٤س ك٤٘س ؾ٤ىز. ًٔح ٣ٓطُِّ ج٧ٍٓ ج٩ْطؼحٗس ذٔٞظل٤ٖ ٖٓ ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س ج٧نٍٟ ٖٓٔ ٣ٔطٌِٕٞ نرٍز 

 .ٚس ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔٞٞٞػحش جُط٠ ضوغ وجنَ ٗطحم ٬ٚق٤حش جُٔإْٓحش جُطحذؼ٤ٖ ُٜحذحُٔؿحٍ جُطؿحٌٟ نح

 

   القطاع الخاص. 2

   

ضؼطرٍ جٍُٗجًس ذ٤ٖ جُوطحع جُطؿحٌٟ ٝجُوطحع جُؿ٠ًٍٔ ٝجقىز ٖٓ أْٛ جًٍُحتُ جُؼٍٗز جُط٠ ٣ؼطٔى ػ٤ِٜح  -50

ن٬ٍ جُوٍٕ جُـٞجقى ٝ جُؼ٣ٍٖٗ" وٌٝ ٜٝٓٔس جُؿٔحٌى  ٝيُي ٠روح ُٔح ئٖطِٔص ػ٤ِٜح ٝغ٤وس "جُؿٔحٌى 

جُٛحوٌز ػٖ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس. ٣ُٝإًى ًٛج جُٔٓط٘ى ػ٠ِ أٗٚ ٓػِٔح ضكطحؼ جُؿٔحٌى ئ٠ُ ضلْٜ أذؼحو جُؼَٔ 

ح ئ٠ُ ٓؼٍكس ٓططِرحش جُؿٔحٌى. ًٔح ضُإًى ًٛٙ جُٞغ٤وس ػ٠ِ ٌٍٞٝز  ًٟ جُطؿحٌٟ كإ جُوطحع جُطؿحٌٟ ٣كطحؼ أ٣

 .ٍٖجًس ضؼٞو ذحُ٘لغ ػ٠ِ ٬ً جُوطحػ٤ٖ ذٌَٗ ٓطرحوٍ ضٍؾٔس ًٛٙ جُؼ٬هس ك٠ ٌٚٞز

 

ُٝطكو٤ن ٗطحتؽ ٗحؾكس ٖٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس ٣كطْ ج٧ٍٓ ٓٗحًٌس جُوطحع جُهح٘ ذٌَٗ كؼحٍ ٝأنً ؾ٤ٔغ  -51

ج٥ٌجء ذؼ٤ٖ ج٩ػطرحٌ. ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضلْٜ ًحَٓ ُٔٛحُف جُوطحع جُهح٘ ٝجُطٞجَٚ 

 .ٓحضٚ ٝجُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ ذٚ ٝ جُط٠ هى ضطأغٍ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٗط٤ؿس ُططر٤ن ًٛٙ جُىٌجْسذٌَٗ ٓ٘طظْ ٓغ ٓإْ

 

ٝضوىّ جُوحتٔس جُطح٤ُس أٓػِس ػ٠ِ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ جُطؿحٌٟ ٖٓٔ ٣ٌٖٔ ئٍٖجًْٜ ك٠ ػ٤ِٔس ضطر٤ن ًٛٙ  -52

جُٔٓطٞوػحش، َٝجٌز جُىٌجْس: ؿٍف جُطؿحٌز، ٬ًٝء جُٗكٖ، جُٔٓطه٤ِٖٛ، ِْطحش جُٔٞجٗة، جُٔطحٌجش، 

 .جُ٘وَ، ًٍٖحش جُٗكٖ، جُهط٠ٞ جُؿ٣ٞس، ًٍٖحش جُٗكٖ جُى٤ُٝس، ًٍٖحش جُر٣ٍى ج٣ٍُٓغ

 

ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ك٠ قحُس ٓح ئيج ًحٕ جُوطحع جُهح٘ ٛٞ جُٔٓثٍٞ ػٖ ئوجٌز جُٔٞجٗة ٝجُٔطحٌجش ذحٌُحَٓ  -53

ٓغ ًٛج جُوطحع ٩قطٓحخ َٖٓ ٍٝٚٞ  ك٘ؿى إٔ ػ٤ِٔس ضطر٤ن ًٛٙ جُىٌجْس ضكطحؼ ذطر٤ؼس جُكحٍ ئ٠ُ جُطؼحٕٝ

ج ٧ْٜٗ ذآٌحْٜٗ ئٓىجو  ًٍ جُرٟحتغ. ًٔح إٔ ٓٗحًٌس جُٔٓطه٤ِٖٛ ٣ُؼطرٍ أٍٓ ٌٍٟٞٝ ُؼ٤ِٔس جُططر٤ن ٗظ

جُؿٔحٌى ذحُٔؼِٞٓحش جُط٠ ٫ ضٔطٌِٜح. ًٔح أْٜٗ ك٢ ٓٞهغ ٣إِْٜٛ  ٩هطٍجـ ج٩ؾٍجءجش جُط٠ ٖٓ ن٬ٍ ضطر٤وٜح 



 Egyptian Customs Authority 23 –ِٓٛكس جُؿٔحٌى ج٣ٍُٛٔس 

 

ضْ ضكى٣ىٛح. ٣ٝؿد إٔ ٣ٗطَٔ جُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذًٜٙ جُىٌجْس ػ٢ِ ًٛٙ ٣ٌُٖٔ جُطـِد ػ٠ِ جُٔؼٞهحش جُط٠ 

 .ج٩ؾٍجءجش

 

ىّ ًٛٙ جُىٌجْس كٍٚس ًر٤ٍز ُِؿٔحٌى ٝج٩وجٌجش جُكىٝو٣س ج٧نٍٟ ٝجُوطحع جُطؿحٌٟ ُِؼَٔ ًٓؼح ٝضو -54

ضطر٤ن  ُطكو٤ن أه٠ٛ ئْطلحوز ٓطرحوُس ٝنِن جُظٍٝف ج٬ُٔتٔس ُطو٤٤ْ ٓىٟ جُطوىّ ج١ًُ ضْ ئقٍجَٙ ٖٓ ن٬ٍ

ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌٟ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس. ٝضُٓحػى ًٛٙ جُىٌجْس ك٠ ضكى٣ى جُٔؼٞهحش جُط٠ ضٞجؾٚ ػ٤ِٔس 

 .ضطر٤ن ج٩ؾٍجءجش ذح٩وجٌجش جُكىٝو٣س جُؿ٤ًٍٔس

 

ًٔح ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ أٗٚ ٣ؿد أنً جُظٍٝف جُهحٚس ذٌَ ػٟٞ ٖٓ ج٧ػٟحء ذؼ٤ٖ ج٩ػطرحٌ ػ٘ى  -55

 .ٓؿٔٞػس ػَٔ ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔض٤ٌَٗ 
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 اإلػزجبساد اإلعزشارٍغٍخ 

 أو اَصبس اإلٌغبثٍخ انزً عزؼىد ػهً انذول 

 ػُذ رطجٍك دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً

 اإلػزجبساد اإلعزشارٍغٍخ 

 أو اَصبس اإلٌغبثٍخ انزً عزؼىد ػهً انذول 

 ػُذ رطجٍك دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً
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حرصت منظمة الجمارك العالمٌة على تشجٌع أعضابها علً إجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً  -56
الجهات الحكومٌة بصفة دورٌة بغرض إكتشاف كافة الفرص المتاحة أمام المصالح الجمركٌة وغٌرها من 

 .األخري والمجتمع التجاري لتحسٌن األداء بعملٌة اإلفراج عن البضابع
 

من  2/6/7،   1/6/7ولقد تمت مؤخًرا التوصٌة بإجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً بالمواد أرقام   -57
ة ربٌسٌة لتقٌٌم األداء إتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمنظمة التجارة العالمٌة. فهذه الدراسة ٌنبغً إعتبارها أدا

 .واإلرتقاء بمستوي تطبٌق إجراءات إتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمنظمة التجارة العالمٌة
 

طبًقا لنصوص اإلتفاقٌة تم تشجٌع أعضاء منظمة التجارة العالمٌة على إحتساب الزمن الالزم لعملٌة  -58
ورٌة ومنسقة. وقد تمت اإلشارة إلى منهجٌة اإلفراج الجمركً ونشر النتابج التً ٌتم التوصل إلٌها بصفة د

 .من إتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمساعدة األعضاء على تنفٌذها 6/7الدراسة بشكل واضح بالمادة رقم 
 

كما أكد القابمون على أعمال التطوٌر الدولً فً المجال التجاري على أنه ٌجب اإلستعانة بدراسة زمن  -59
ٌجً لدعم تطبٌق إجراءات التٌسٌر التجاري خاصًة تلك التً إشتملت علٌها اإلفراج الجمركً كمحفز إسترات

 .إتفاقٌة التٌسٌر لمنظمة التجارة العالمٌة
 

ٌُمكن للجنة الوطنٌة للتٌسٌر التجاري داخل كل دولة أن تستعٌن بدراسة زمن اإلفراج الجمركً فً  -60
ٌسٌر التجاري من خالل تقٌٌم إحتٌاجات التخطٌط اإلستراتٌجً والتطبٌق المالبم لنصوص إتفاقٌة الت

وأولولٌات عملٌة التٌسٌر التجاري بشكل شامل ودقٌق ،وكذلك عن طرٌق مراقبة وتقٌٌم نتابج عملٌة التطبٌق 
 .إلجراءات التٌسٌر الخاصة والبرامج والسٌاسات المتعلقة بذلك

 
ارٌة عند إجراء دراسة زمن اإلفراج إن تطبٌق منهجٌة عمل منسقة تضم كافة القابمٌن على العملٌة التج -61

ٌُساعد بشكل كبٌر على اإلرتقاء بمستوي إدارة الحدود المنسقة على كافة المستوٌات  ٌُمكن أن  الجمركً 
سواًء المحلٌة أو اإلقلٌمٌة أو الدولٌة، ومن ثّمة تعزٌز مستوي التعاون بٌن اإلدارات الداخلٌة. فالتعاون بٌن 

ذلك بالعدٌد من  ساسٌة فً عملٌة التٌسٌر التجاري. وقد تمت اإلشارة إلى اإلدارات الجمركٌة ركٌزة أ
لمنظمة " SAFEسٌف " آلٌات منظمة الجمارك العالمٌة مثل إتفاقٌة كٌوتو التً تمت مراجعتها، وإطار عمل

شأنها الجمارك العالمٌة، إتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمنظمة التجارة العالمٌة. ومثل تلك المنهجٌة سٌكون من 
رفع مستوي التكامل اإلقلٌمً من خالل مشاركة األعضاء بالمجتمعات اإلقتصادٌة اإلقلٌمٌة فً ضوء 

 .اإلعتبارات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة الخاصة بها
 

باإلضافة إلى هذا ٌري المجتمع التجاري اإلقلٌمً أن دراسة زمن اإلفراج الجمركً ُتعتبر أداة  -62
على اإلرتقاء بمستوي التجارة اإلقلٌمٌة . وٌنطبق هذا التصور أًٌضا على الدراسات استراتٌجٌة هامة تعمل 

ٌُمكن اإلستعانة  المشتركة التً ٌتم إجرابها على النقاط الحدودٌة المشتركة بحٌث تضم الدول المجاورة. كما 
ل من الموانا البحرٌة بهذه الدراسة لتقٌٌم أداء أعمال الترانزٌت ببعض الدول خاصًة المتعلقة بحركة الرساب

 .حتى المناطق الداخلٌة بالدول غٌر الساحلٌة شاملًة أعمال الترانزٌت داخل الدول األخري
 

مع أخذ كافة النقاط السابقة فً اإلعتبار، ونظًرا لمدي أهمٌة هذه الدراسة أصبحت دراسة زمن اإلفراج  -63
التجاري داخل أٌة دولة بغض النظر عن حجم أو الجمركً أداة هامة ُتساعد على اإلرتقاء بمستوي التٌسٌر 
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مستوي اإلقتصاد. وتمتد ثمار هذه الدراسة إلً ما هو أبعد من التٌسٌر التجاري وما ٌرتبط بذلك من عوامل 
تتصل بشكل مباشر بعملٌة سٌر البضابع. فهً تمتد إلى غٌرها من الجوانب المتعلقة بالعمل الجمركً 

مجتمع التجاري ككل سواًء بشكل مباشر أو غٌر مباشر، ومن ثّمة تحسٌن والجهات الحكومٌة األخري وال
 .مستوي التنافس اإلقتصادي بشكل عام

 
ُتساعد هذه الدراسة الدول األعضاء على تطبٌق مبدأ"إدارة المفاهٌم" من خالل وضع إستراتٌجٌة   -64

 . لإلرتقاء وقٌاس األداء بشكل شامل بعملٌة سٌر البضابع
 

 زمن اإلفراج الجمركً وأثرها اإلٌجابً علً الحكومات الوطنٌةدراسة . 1.2
 

ٌُعود بالعدٌد من اآلثار اإلٌجابٌة على الحكومات الوطنٌة -65  :إن دراسة زمن اإلفراج الجمركً 

  تعزٌز مستوي فاعلٌة وكفاءة المصالح الجمركٌة والجهات الحكومٌة المعنٌة بعملٌة تدفق البضابع
تصدٌر، ترانزٌت البضابع أو أٌة أنظمة جمركٌة أخري تكن مرتبطة بعملٌة المتعلقة بإستٌراد، 

 .التخلٌص على البضابع أو اإلفراج عنها

  تقدٌم ٌد العون إلً الجمارك والقابمٌن على العمل التجاري إلكتشاف سبل التعاون والعمل مًعا من
خٌر أو مشكالت بحركة أجل دراسة المشكالت أو المعوقات المحلٌة التً تعتبر مصدر لحدوث تأ

 .البضابع

  خلق مناخ أفضل من أجل دفع عجلة الحركة الدولٌة للبضابع الخاضعة لإلستٌراد أو التصدٌر أو
الترانزٌت أو أٌة أنظمة جمركٌة أخري تتعلق بعملٌة اإلفراج عن البضابع، ومن ثّمة خفض تكالٌف 

 .الصفقات  للتجار وتشجٌع اإلستثمارات الداخلٌة والدولٌة

  ٌُؤدي إلى تعزٌز مستوي التنافسٌة الدولٌة إٌجاد فرص عدة للتوسع فً مجال اإلنتاجٌة المحلٌة مما 
 .بالسوق العالمً

  دعم المبادرات اإلقتصادٌة الحكومٌة من خالل تحقٌق النمو والتطور من خالل رفع كفاءة وفعالٌة
 .اإلدارات الحدودٌة

 

 المجتمع التجاري والمستهلكٌنأثر دراسة زمن اإلفراج الجمركً على . 2.2
 

 :ٌستفٌد المجتمع التجاري والمستهلكٌن من دراسة زمن اإلفراج الجمركً كما هو موضح بالنقاط التالٌة -66

  تتٌح هذه الدراسة فرصة أمام المجتمع التجاري للتعاون مع الجمارك واإلدارات الحكومٌة األخرى
لبضابع الخاضعة لإلستٌراد أو التصدٌر أو للعمل على رفع مستوي عملٌة التدفق التجاري ل

 .الترانزٌت مع توفٌر بٌبة تجارٌة أفضل

  خفض العبء المالً الواقع على المجتمع التجاري نتٌجة لحدوث أي قصور محتمل من جانب إدارة
 .حكومٌة أو أكثر بالعملٌة التجارٌة

  اإلفراج عن البضابع  مما رفع مستوي الشفافٌة بالمجتمع التجاري فٌما ٌخص عملٌة التخلٌص أو
 .ٌؤدي إلى إدارة المخزونات بشكل أفضل وتوصٌل الخدمات فً الوقت المالبم

  خلق مناخ أفضل حتى ٌستفٌد المجتمع التجاري من تطبٌق إجراءات أو مبادرات التٌسٌر التجاري
 .مثل برنامج النافذة الواحدة، وبرنامج اإلقتصادٌون المعتمدون

  المالبمة للشركات الخاصة، وأصحاب المستودعات، وكالء الشحن وغٌرهم للعمل تهٌبة الظروف
 .واإلرتقاء بأعمالهم فً بٌبة تتمٌز بالفعالٌة والدٌنامٌكٌة
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  تقدٌم أسعار تنافسٌة مناسبة للمستهلكٌن الذٌن كانوا ٌقومون بدفع تكالٌف إضافٌة نتٌجًة لإلجراءات
التً قد ُتضٌف تكلفة على البضابع سواًء خالل عملٌة غٌر الفعالة أو الممارسات غٌر المبررة 

 .التخلٌص أو قبل وصول البضاعة إلى المستهلكٌن

 منح المستهلك فرصة اإلختٌار ما بٌن المنتجات األجنبٌة أو المحلٌة. 
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انضيٍ انالصو َظشح ػبيخ ػهً يُهغٍخ ػًم دساعخ 

 نؼًهٍخ اإلفشاط انغًشكً
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تنقسم دراسة زمن اإلفراج الجمركً إلى أربع مراحل ربٌسٌة تبًعا لترتٌب تسلسلً محدد حتى اإلنتهاء  -67

 :من الدراسة. وُتعتبر تلك المراحل جزء أساسً من الدراسة. وفٌما ٌلً توضٌح لمنهجٌة عمل الدراسة
 

 
 

 

 األولً: اإلعداد إلجراء الدراسةالمرحلة . 1.3
 

ُتعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة نظًرا لكونها ُتحدد تصمٌم ونطاق الدراسة. فاإلعداد التفصٌلً ٌعتبر  -68
ا لضمان نجاح الدراسة ومصداقٌة نتابجها ًٌ  .أمًرا أساس

 

 تأسٌس مجموعة العمل )أ(
 

مجموعة عمل تكن مسبولة عن مشروع الدراسة تتجه الخطوة األولً بطبٌعة الحال نحو تأسٌس  -69
بأكمله. وتكمن أهمٌة هذه الخطوة فً تجمٌع كافة الموظفٌن  من اإلدارات الحكومٌة المعنٌة األخري لتكلٌفهم 
بتنفٌذ هذا المشروع منذ البداٌة. وفً الحاالت التً تفتقر فٌها المصالح الجمركٌة إلى الخبرة فً تنفٌذ هذه 

ٌُحدد بكل وضوح ما هو متوقع الدراسة فإن األم ر ٌستلزم إمداد مجموعة العمل باإلطار المرجعً الذي 
وما تتضمنه من قابمة بالمهام والمسبولٌات الملقاة على عاتق  –منها. ولقد تمت اإلشارة إلى هذه النقطة 

ء هذه الدراسة بالملحق الثانً من هذا المستند. ولكن طالما أنه من المفترض أن ٌتم إجرا –مجموعة العمل 
بشكل دوري داخل أٌة دولة، فمن ثّمة سٌؤدي ذلك إلى إنخفاض فً حجم المعلومات التً سٌتطلبها اإلطار 

 .المرجعً خالل الدراسات القادمة
 

إن مشاركة أكبر عدد متاح من العناصر الفعالة بسلسلة اإلمداد فً إجراء هذه الدراسة )على سبٌل  -70
ا لضمان تحدٌد الزمن الذي  المثال المستخلصٌن وغٌرهم ًٌ ٌُعتبر أمًرا ضرور من المشتغلٌن بالعمل التجاري( 

تستغرقه عملٌة اإلفراج بالكامل بشكل دقٌق منذ لحظة وصول البضاعة بالمٌناء / المطار / على الحدود، 
اسة وحتى لحظة صرف البضاعة من المنطقة الجمركٌة أو اإلفراج عنها. كما ٌنبغً مع بداٌة تنفٌذ الدر

 .العمل على إنضمام هذه العناصر الفاعلة إلى مجموعة العمل
 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌقع على عاتق مجموعة العمل مسبولٌة اإلعداد، التخطٌط لمشروع  -71
الدراسة وتطبٌقه فحسب بل وأًٌضا ٌقع على عاتقها مسبولٌة ضمان التنسٌق الجٌد بٌن كافة األطراف 

ٌح األهداف، ٌستلزم األمر أن ٌتم توض –ولتجنب حدوث أٌة معوقات  –والجهات المعنٌة. ولتحقٌق ذلك 
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المنهج الذي سٌتم إتباعه، والممٌزات التى ستعود على الجمارك، غٌرها من الجهات الحكومٌة، 
 .المستخلصٌن، وغٌرهم من المشتغلٌن بالعمل التجارى عقب تنفٌذ هذه الدراسة

 
لنتابج باإلضافة إلى ذلك ٌجب أن تكون كافة األطراف المعنٌة بتطبٌق هذه الدراسة على دراٌة بأن ا -72

التى سٌتم التوصل إلٌها سٌكون لها أثر عظٌم فى اإلرتقاء بعملٌات التخلٌص على البضابع وتحقٌق أقصى 
إستفادة للدولة بشكل عام فى مجال تعزٌز التنافسٌة االقتصادٌة وكفاءة سلسلة اإلعداد. كما ستحقق تلك 

 .الدراسة اإلستفادة لكافة العاملٌن والقابمٌن على العمل التجارى

 
 تحدٌد نطاق وتصمٌم الدراسة )ب(

 
ٌوصى بأن تستهدف الدراسة موقع محدد أو بٌبة تجارٌة محلٌة معٌنة. ونظًرا إلختالف األوضاع من  -73

دولة إلى أخرى ٌقترح أن تشتمل الدراسة على وصف شامل لكافة خطوات سلسلة عملٌة التخلٌص على 
نفٌذ ذلك ٌحتاج األمر إلى مشاركة المستخلصٌن، المشتغلٌن البضابع وذلك فى حدود ما تسمح به الموارد. ولت

بالعمل التجارى، البنوك وغٌرها من الجهات المعنٌة بعملٌة التخلٌص )مثل الصحة، والزراعة(. وبذلك ٌكن 
كل طرف لدٌه القدرة على دراسة المرحلة الخاصة به وما تتضمنها من عملٌات بهدف تحسٌن النظام الحالى 

 .تقاء بهبأكمله واإلر
 

 :عند تحدٌد نطاق وتصمٌم الدراسة ٌتعٌن على مجموعة العمل تقرٌر ما ٌلى -74

  هل ستركز الدراسة على األداء الجمركى فقط أم ستأخذ فى إعتبارها أداء اإلدارات األخري المعنٌة
 بعملٌة اإلفراج؟

  إلى المٌناء أو هل ستقوم الدراسة بإحتساب الزمن الذى تستغرقه البضاعة منذ لحظة وصولها
المطار أو الحدود البرٌة حتى اإلفراج عنها وصرفها من الدابرة الجمركٌة؟ وإن كان األمر كذلك 
فاألمر ٌستلزم مشاركة أطراف أخرى فى تنفٌذ الدراسة مثل المشتغلٌن بالعمل التجارى 

ن على العمل والمستخلصٌن واإلدارات المعنٌة األخرى مثل الصحة، والزراعة، والبنوك، والقابمٌ
 .اإلقتصادى

  هل ستكون الدراسة مقتصرة على المصلحة الجمركٌة فقط وإحتساب الزمن الذي تستغرقه البضاعة
منذ لحظة تقدٌم اإلقرارات إلى الجمارك وحتى اإلفراج عنها من قبل اإلدارة الجمركٌة أم سُتركز 

 على سٌنارٌو إكتمال كافة إجراءات التخلٌص على الحدود؟

 د الدراسة على اإلجراءات الجمركٌة اآللٌة الممٌكنة أم الٌدوٌة أم كلٌهما؟هل ستعتم 

  هل ستهتم الدراسة بفحص إجراءات الصادر والترانزٌت أم سٌتم تنفٌذها كدراسة مشتركة مع الدول
المجاورة ذات الحدود المشتركة أم كدراسة مشتركة مع دول أخرى داخل اإلتحاد الجمركى / 

 اإلقتصادى؟

 م إجراء الدراسة بغرض تقٌٌم أثر تطبٌق آلٌة / أداة معٌنة صادرة عن منظمة الجمارك هل سٌت
 العالمٌة أم بغرض تقٌٌم إجراء واحد أو أكثر من إتفاقٌة التٌسٌر التجارى لمنظمة التجارة العالمٌة؟

 
لٌة الممٌكنة فٌجب فى حالة ما إذا كان سٌتم إجراء هذه الدراسة بإستخدام كاًل من األنظمة الٌدوٌة واآل -75

ٌُؤخذ ذلك فى االعتبار عند إختٌار منهج جمع المعلومات وعند إختٌار موظفى الجمارك الذٌن سٌشاركون  أن 
  .فى إجراء الدراسة
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 التخطٌط )ج(
 

تمثل  مرحلة التخطٌط  جانب هام من الدراسة. و قبل إجراء الدراسة ٌسهل تعدٌل الخطة المحددة ،   -76
 .البدء فى تنفٌذ إجراءاتها ال ٌجب تغٌٌر الخطةولكن بمجرد 

 
ٌُمكن إجراء الدراسة بموقع جمركى واحد أو أكثر.  -77 ٌجب أن تكون مجموعة العمل على دراٌة بأنه 

ٌُمكن للمصالح الجمركٌة أن تقوم بإجراء هذه الدراسة بأكثر من موقع فى نفس الوقت )بشكل  وطبًقا لذلك 
 .ل تتابعى وذلك فى حدود الموارد المتاحة وغٌرها من اإلعتباراتتزامنى( أو بمواقع عدة بشك

 
بغض النظر عن إجراء الدراسة بموقع واحد أو أكثر أو إن كان سٌتم إجرابها بشكل تزامنى أو تتابعى  -78

ٌنبغى على مجموعة العمل تحدٌد عدد من الخطوات أو النقاط األخرى خالل مرحلة التخطٌط، وهو ما سٌتم 
 .فٌما بعدتوضٌحه 

 
عند التخطٌط لدراسة زمن اإلفراج الجمركى ٌتعٌن على مجموعة العمل أن ُتدرك أنه قد تستغرق  -79

الدراسة مدة أطول من تلك الموصى بها فى ذلك الدلٌل خاصًة إن كان سٌتم إجراؤها بشكل تتابعً. وهنا 
على كل مكتب جمركى / نقطة ٌنبغى أن نشٌر إلى أن إجراء الدراسة بشكل تزامنى أو تتابعى سٌفرض 

 .أن ُتشارك بطبٌعة الحال فى مرحلة اإلعداد، والتنفٌذ –تم اختٌارها إلجراء هذه الدراسة  –حدودٌة 
 

وطبًقا لما تم اإلشارة إلٌه سابًقا فإن إجراء الدراسة بشكل تزامنى ٌعنى أن تقوم المصلحة الجمركٌة   -80
كى فى وقت واحد. وعلى النقٌض فإن إجراء الدراسة بشكل بإجراء هذه الدراسة فى أكثر من موقع جمر

تتابعى ٌعنى إجراء الدراسة بأحد المواقع الجمركٌة ثم ٌتبعها إجراء الدراسات بغٌرها من المواقع الحدودٌة 
 .واحدة عقب األخرى

 
ا لما وبصورة أساسٌة قد ُتقرر المصلحة الجمركٌة إجراء الدراسة بموقع واحد أو بعدة مواقع تبعً  -81

 .ٌترابً لها من إمكانٌة التطبٌق
 

ٌُوصى بتجمٌع خطوات الدراسة التى تم تنفٌذها ونتابجها فى تقرٌر واحد. فٌجب أن ٌكون التقرٌر  -82
ٌّمة ذات مصداقٌة عند  إنعكاًسا للواقع العملى بكل موقع جمركى تم فٌه إجراء الدراسة وتقدٌم معلومات ق

 .بالكاملاإلنتهاء من عملٌة التنفٌذ 
 

بعض  –التى ٌتم وضع مسودة لها بالمراحل األولى من الدراسة  –عادًة ما ُتقدم خطة عمل الدراسة  -83
 .المعلومات حول الخطوات الهامة التى ٌتم تنفٌذها بالكامل

 
ولقد تمت اإلشارة فٌما ٌلى إلى الخطوات السبع الربٌسٌة التى ٌنبغى على مجموعة العمل أن ُتأخذها فى 

عتبار عند التخطٌط إلجراء الدراسة والتى ٌجب تنفٌذها بترتٌب تسلسلى. ولكن على الرغم من ذلك اإل
فبمجرد تنفٌذ إجراءات الدراسة على أرض الواقع فى إحدى الدول قد ٌحتاج األمر إلى إلغاء بعض هذه 

سلًفا خاصة فً الخطوات أو قد تستغرق عملٌة تنفٌذ إحدى هذه الخطوات فترة زمنٌة أقل من المحددة 
 -:مراحل اإلعداد. وتلك الخطوات هى
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 .تحدٌد فترة، ومدة، وتوقٌت إجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً  (أ)
 .تحدٌد نطاق الدراسة  (ب)
 أنواع البضابع ووسابل النقل التجاري  (ج)
 .إختٌار العٌنات  (د)
 عملٌات النظام الجمركً  (هـ)
 .بنموذج إستبٌانتحدٌد مدى ضرورة اإلستعانة   (و)
 .إجراء إختبار تجرٌبً  (ز)

 

 تحدٌد فترة ومدة وتوقٌت إجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً .1
 

تشٌر فترة إجراء الدراسة إلى الفترة الزمنٌة التً ٌتم فٌها اإلنتهاء من كافة مراحل الدراسة شاملة بذلك  -84
الفترة كافٌة بحٌث تسمح لمجموعة العمل بإعداد مسودة تقدٌم التقرٌر الخاص بالدراسة. وٌجب أن تكون هذه 

تقرٌر الدراسة واإلنتهاء منه. وفٌما ٌتعلق بكافة أنشطة الدراسة التً تقوم بها مجموعة العمل )وتشمل عقد 
إجتماعات دورٌة، زٌارة المواقع الجمركٌة التً ٌتم التعامل فٌها مع البضابع، جمع المعلومات منذ لحظة 

ع وحتى اإلفراج عنها( ، فٌوصى بأال تقل فترة إجراء الدراسة عن ستة أشهر. و هنا تجدر وصول البضاب
اإلشارة  إلى أن األمر سٌختلف عند إجراء دراسات أخرى متتالٌة. فلن ٌحتاج األمر عندبذ إلى كل هذه 

 .الفترة ألن المصلحة الجمركٌة حٌنبذ ستكون قد إكتسبت الخبرة والمعرفة الكافٌة
 

عتبر "مدة إجراء الدراسة" بطبٌعة الحال أقصر ألنها ُتمثل نقطة مرجعٌة أو أساسٌة لجمع البٌانات تُ  -85
الواقعٌة الخاصة بعملٌة التخلٌص على اإلقرارات التى تم إختٌارها كعٌنة. فمن الناحٌة النظرٌة ٌجب أال تقل 

ى حالة عدم التعامل مع اإلقرارات مدة إجراء الدراسة عن خمسة أو سبعة أٌام عمل متعاقبة. )خمسة أٌام ف
 (.الجمركٌة خالل أٌام العطالت وسبعة أٌام فى حالة العمل بأٌام العطالت األسبوعٌة

 
وال ٌجب أن ُتشكل عملٌة تنفٌذ الدراسة عابًقا أمام العملٌات الجمركٌة العادٌة وضمان أن ٌكون عدد كبٌر من 

من بٌنها. أما إن تم إجراء الدراسة فى بٌبة ممٌكنة بالكامل فقد  اإلقرارات  متاح لٌتم إختٌار العٌنات المالبمة
 .تمتد الفترة ألطول من خمسة أو ستة أٌام

 
ٌجب أن تكون الفترة التى ٌتم إختٌارها إلجراء الدراسة هى فترة ذات حركة تجارٌة طبٌعٌة. على  -86

ل فترات ما قبل أو ما بعد العطالت سبٌل المثال ٌجب تجنب إختٌار الفترات الموسمٌة غٌر اإلعتٌادٌة مث
)حٌث ٌكون حجم الحركة التجارٌة مرتفع أو منخفض نوًعا ما( نظرا" ألنها بطبٌعة الحال ال تعكس الحركة 
التجارٌة الطبٌعٌة المعتادة . فٌجب التفرقة بٌن مدة إجراء الدراسة والفترة اإلجمالٌة للدراسة التى تتضمن 

 .نات الالزمة إلجراء الدراسةأنشطة أخرى شاملًة جمع البٌا

 
 حدٌد النطاق الجغرافىت .2
 

ٌجب على المصلحة الجمركٌة أن ُتحدد ما إذا كان سٌتم إجراء الدراسة على مستوى الدولة )على   -87
سبٌل المثال: على مستوى المكاتب الجمركٌة( أو فى مناطق أو مكاتب جمركٌة محددة . وٌمكن لمجموعة 

ة كافة العوامل. العمل أن ُتقدم إقتراح إلى المصلحة الجمركٌة إلتخاذ قرار بهذا الشأن وذلك بعد دراس
ٌُوصى بإختٌار أكثر المكاتب الجمركٌة تكدًسا بالعمل التجارى . على سبٌل المثال تمر  وكدراسة مبدبٌة 
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ٌُمكن إتخاذ  بالعدٌد من الدول نسبة كبٌرة من العمل التجارى من خالل منفذ جمركى واحد أو منفذان . و
 .ذه الدراسةالموانا أوالمطارات أوالنقاط الحدودٌة كنقطة بداٌة له

 
 : ٌُمكن اإلعتماد على المعاٌٌر التالٌة كأسس إلختٌار المكاتب الجمركٌة إلجراء الدراسة  -88

 ٌُوصى بإجراء الدراسة بمنافذ الدخول ذات الحجم التجارى المرتفع  . الحجم التجارى: 

  ٌُوصى بإجراء الدراسة بمنافذ الدخول التى تتعامل مع حجم كبٌر من الرسابل دون أنواع الرسابل: 
اإلقتصار على منتجات معٌنة. فالطبٌعً أن تتعامل تلك المكاتب الجمركٌة / النقاط الحدودٌة مع 
البضابع الهامة لإلقتصاد المحلى )على سبٌل المثال أكثر البضابع التى ٌتم إستٌرادها أو تصدٌرها أو 

 (. دخولها كبضابع ترانزٌت
 
عٌنة، قد تتعامل تلك المكاتب مع بضابع واردة بغرض التصنٌع لكن على الرغم من ذلك وطبًقا لظروف مو

 .أو مع بضابع ألغراض بناء مشارٌع البنٌة التحتٌة
 

 أنواع البضائع و وسائل النقل التجارى .3
 

تعتمد عملٌة إختٌار البضابع التى سٌتم إجراء الدراسة علٌها على نوع البضابع الواردة أو الصادرة.  -89
ٌُوصى بأن تغطً الدراسة كافة البضابع الواردة من خالل نقاط الدخول التى تم إختٌارها إلجراء الدراسة و  ف

ذلك لتقٌٌم مدى الفاعلٌة والكفاءة بشكل دقٌق. ولكن قد تقرر المصلحة الجمركٌة إختٌار نوع معٌن من 
 :البضابع الواردة أو الصادرة. وبعض هذه الخٌارات

 البضابع الخاضعة للرسوم، البضابع المعفاة او البضابع  البضابع الخاضعة ألنظمة معٌنة مثل
 .الواردة طبًقا لإلتفاقات التفضٌلٌة أو إتفاقات التجارة الحرة

  البضابع الخاضعة إلجراءات مختلفة مثل البضابع بغرض اإلستخدام الخاص، بضابع المناطق
 .الحرة، بضابع التصنٌع الداخلى، بضابع الترانزٌت، التصدٌر .. الخ

 ضابع مخزنة فى حاوٌات أو بالتات أو غٌر معبأة ...الخب. 

  ،معاٌٌر أخرى مثل نوع البضابع )على سبٌل المثال البضابع سرٌعة التلف(، بنود التعرٌفة، القٌمة
 .بضابع واردة لصالح اإلقتصادٌون المعتمدون..... الخ

 
والمجال متاح إلضافة أٌة معاٌٌر ٌجب اإلشارة إلى أن هذه التصنٌفات على سبٌل المثال ال الحصر،  -90

أخرى . وعند تحدٌد نوع حركة النقل التجارى التى ستخضع للدراسة ٌجب أن تأخذ مجموعة العمل فى 
 .اإلعتبار الموقع الجغرافى للمنطقة الجمركٌة، ونسبة المستوى التجارى مقارنة بالحجم التجارى ككل

 
التجارى ذات األهمٌة الضبٌلة أو تلك التى ُتمثل أقل نسبة ٌُمكن إستبعاد بعض أنواع من وسابل النقل  -91

 .مقارنًة بإجمالى الحجم التجارى
 

نظًرا لضخامة حجم التجارة البرٌدٌة والنقل السرٌع وطبٌعتها الخاصة ٌجب أن ٌتم تحلٌلها بشكل  -92
لنقل السرٌع تتزاٌد منفصل. وعلى الرغم من تزاٌد حجم التجارة اإللكترونٌة فإن عدد الطرود البرٌدٌة وا

بشكل سرٌع ،ومن ثّمة ٌجب التعامل معها كجزء من الدراسة بغرض اإلسراع من التدفقات الشرعٌة لحركة 
 .التجارة اإللكترونٌة
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فى ضوء الموارد المتاحة ٌجب إجراء الدراسة على كافة أنواع حركات النقل التجارى )على سبٌل  -93
ٌة أو السكك الحدٌدٌة( خالل نفس الفترة أو تنفٌذها تباًعا على كافة وسابل المثال: الجوٌة أو البحرٌة أو البر

 .النقل المختلفة بمختلف المواقع الجمركٌة
 

وهنا تجدر اإلشارة إلى وجوب توجٌه اإلهتمام بشكل خاص إلً بعض أنواع الرسابل مثل رسابل  -94
هذا النوع من الرسابل أو توسٌع نطاق الدراسة اإلفراج الفورى. وفى هذه الحالة إما ٌتم توجٌه الدراسة نحو 

لٌشتمل علٌها مع تحدٌد عٌنة منفصلة لهذا النوع الخاص من الرسابل إلجراء دراسة تفصٌلٌة علٌه. )برجاء 
 (. اإلطالع على المعلومات الهامة الموضحة فٌما ٌلى شاملًة عملٌة إختٌار العٌنات

 
 وضع خطة عمل تفصٌلٌةالعناصر التً ٌجب أخذها فً اإلعتبار عند 

 

 ٍ هى أػضبء يغًىػخ انؼًم؟ )رأعٍظ يغًىػخ انؼًم(ي

 أيضهخ َمبط
جُٟٔطِؼٕٞ ذاوجٌز ٓٞظلٞ جُؿٔحٌى )ٖٓ أ١ هْٓ(  ٖٓ ْٛ

 ٍٓجقَ ض٘ل٤ً جُىٌجْس؟

 ٓى٣ٍ ئوجٌز جُط٤ٓ٤ٍ

 ٓى٣ٍ ئوجٌز جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ

ٓح ٢ٛ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٠ُٞ٘ٔس ذح٫ٖطٍجى ك٢ ض٘ل٤ً 

 جُىٌجْس؟
 ئوجٌز جُكؿٍ جُٛك٢ –جُوْٓ جُطؿح١ٌ 

 جُ٘حه٤ِٖ -٬ًٝء جُٗكٖ  –جُٔٓطه٤ِٖٛ  ٓح ٢ٛ ٤ٛثحش جُوطحع جُهح٘ جُٔٗحًٌس ك٢ ض٘ل٤ً جُىٌجْس؟

 

 زً عٍزى إعشاء انذساعخ؟ )انفزشح اإلعًبنٍخ نغًغ انجٍبَبد ويذح انذساعخ(ي

 أيضهخ َمبط
 ج٧ٍٝ ٖٓ ٍٖٜ ئذ٣ٍَج٧ْرٞع  ٍجء جُىٌجْس؟٩ؾٓح ٛٞ جُطٞه٤ص جُٔٓطٜىف 

ًْ ػىو ج٣٧حّ جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ج٬َُٓس 

 ٩ؾٍجء جُىٌجْس؟

هى ضٔطى جُلطٍز ج٩ؾٔح٤ُس ُؿٔغ جُر٤حٗحش ٧ؿٍجٜ ئؾٍجء 

 ٓططح٤ُس أْحذ٤غ 4جُىٌجْس ئ٢ُ 

جُٔؼ٤٘س أْرٞع ٝجقى ُؿٔغ جُر٤حٗحش ج٩ؾٍجت٤س ٖٓ جُؿٜحش   ٤ًق ٣ٌُٖٔ ض٘ظ٤ْ ؾىٍٝ جُؼَٔ ذحُىٌجْس؟

 ذحُؼَٔ جُطؿح١ٌ.

  أْرٞػحٕ ُؿٔغ جُر٤حٗحش ج٩ؾٍجت٤س ٖٓ جُؿٔحٌى ٝجُؿٜحش

 س ذحُؼَٔ جُطؿح١ٌ.جُٔؼ٤٘

 3  ٝجُهحٚس ذحُ٘ٞجق٢ جُؿ٤ًٍٔس  أْحذ٤غ ُؿٔغ جُر٤حٗحش 4أ

 ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ.ػ٤ِٔس  ٝ

 

 زٍبس انًكبرت انغًشكٍخ(إخأٌٍ عٍزى إعشاء انذساعخ؟ )

 أيضهخ َمبط
 ًحكس جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس، أًرٍ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس. جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُط٢ ٤ْطْ ئنٟحػٜح ُِىٌجْس؟ًْ ػىو 

 ؾٔحٌى جُٔطحٌجش، ؾٔحٌى جُٔٞجٗة، ؾٔحٌى جُطٍج٣ُٗص. ٟحػٚ ُِىٌجْس؟ئنٓح ٛٞ جٌُٔطد جُؿ٢ًٍٔ ج١ًُ ٤ْطْ 

َٛ ْطُـط٢ جُىٌجْس جُلطٍز ٓح ذ٤ٖ ٍٝٚٞ جُرٟحػس ٝقط٢ 

ْطـط٢  ُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس أّ ٖٓ ج  جُهٍٝؼ جُلؼ٢ِ

 ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس كو١؟

ًٓ٘ ٍٝٚٞ جُرٟحػس ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ٖٓ جُىجتٍز 

 جُؿ٤ًٍٔس.
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 )َىع انجضبػخ(  يب هً َىػٍخ انجضبػخ انزً عزشًههب انذساعخ؟

 أيضهخ َمبط
َٛ ْطُـط٢ جُىٌجْس ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ٌُٔٔ٘س أّ 

 )جُٔٓط٘ى٣س(؟ج٩ؾٍجءجش ج٤ُى٣ٝس كو١ 
 ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ٌُٔٔ٘س ٝج٤ُى٣ٝس. ٬ًٛٔح

ْٝحتَ جُ٘وَ جُرك٣ٍس، جُؿ٣ٞس، جُر٣ٍس، ج٣ٍُٜ٘س، جٌُٓي  ٓح ٢ٛ ْٝحتَ جُ٘وَ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضِٜٗٔح جُىٌجْس؟

 جُكى٣ى٣س. 

قح٣ٝس ًحِٓس، ٝ قُٔٞس  أهَ ٖٓ  قُٔٞس،  ؾ٤ٔغ ج٧ٗٞجع  ٓح ٢ٛ ٗٞػ٤س جُرٟحتغ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضِٜٗٔح جُىٌجْس؟

 قح٣ٝس ،ذٟحتغ ضو٤ِى٣س 

ٍضلؼس، جُٔطْٞطس، جُٔ٘هلٟس، جُرٟحتغ  يجش جُو٤ٔس جُٔ ٓح ٛٞ ٓؼ٤حٌ ه٤ٔس جُرٟحتغ جُط٢ ْطِٜٗٔح جُىٌجْس؟

 جُٔؼلحز.

ٓح ٢ٛ ٍٓجقَ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ ٤ْطْ ضٓؿ٤َ 

 َٖٓ ٝهٞػٜح؟

جُٔٓط٘ىجش  ، ضوى٣ْ / ضٓؿ٤َجُرٟحػس  ٍٍٚٞٓقِس ٝ

ٕ ج٩كٍجؼ، ئيجُٔطِٞذس، ككٙ جُؼ٤٘حش، جُطل٣ٍؾ، ئٚىجٌ 

نٍٝؼ جُرٟحػس ٖٓ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس، ضِْٓ جُؼ٤َٔ 

 ذحُٔٞهغ جُطحذغ ُٚ . ُِرٟحػس

 

 كٍف؟ )أخز انؼٍُبد وعًغ ورغغٍم انجٍبَبد(

 أيضهخ َمبط
 جُؿ٤ًٍٔس. % ٖٓ ًحكس ج٩هٍجٌجش 20 أنًٛح ك٢ ج٩ػطرحٌ ؟ ًْ ػىو جُؼ٤٘حش جُط٢ ٣ؿد

 ْطهىجّ آنٍ ٌه٤ٖٔ ٖٓ جٍُهْ جُطؼ٣ٍل٢ ُ٪هٍجٌ جُؿ٢ًٍٔ.ذا ط٤حٌ جُؼ٤٘حش؟ئن٤ًق ٣طْ 

٤ًق ٣ٌُٖٔ جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس قٍٞ "ٍٝٚٞ 

 جُرٟحتغ"؟
 ٖٓ جُ٘حه٤ِٖ ٝأٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ذحُؿٔحٌى.

٤ًق ٣ٌُٖٔ جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس قٍٞ "ضل٣ٍؾ 

 جُرٟحتغ"؟
 ٓٞظل٢ جُٔٞجٗة، أٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش ذحُؿٔحٌى.

٤ًق ٣ٌُٖٔ جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس قٍٞ "جُؼٍٜ 

 ػ٢ِ جُؿٜحش ج٧ن١ٍ"؟
 ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س.

٤ًق ٣ٌُٖٔ جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔؼِٞٓحش ج٬َُٓس قٍٞ "ج٩كٍجؼ 

 جُلؼ٢ِ ػٖ جُرٟحتغ"؟
 ٓٞظل٢ جُٔٓطٞوػحش.

 

 

 العٌناتإختٌار  .4
 

مع ضخامة حجم الرسابل أو ضٌق الوقت إن تعذر دراسة كافة الصفقات بالفترة التى تم إختٌارها  -95
إلجراء الدراسة عندبذ ٌنبغى اللجوء إلى منهجٌة إختٌار العٌنات. وإن حدث ذلك ٌنبغى تقدٌم إستراتٌجٌة 

األخذ فى اإلعتبار طبٌعة الرسابل التى  خاصة لتلك المنهجٌة. وعند وضع إستراتٌجٌة إلختٌار العٌنات ٌنبغى
سٌتم إحتساب زمن اإلفراج عنها، الغرض األساسى من هذه الدراسة التحلٌلٌة، أنواع التقنٌات اإلحصابٌة 

ٌُمكن اإلستعانة بها، مدى سهولة أو صعوبة وضع قابمة بالصفقات وإختٌار العٌنات  .التى 
 

% من كافة الصفقات ٌنبغى على مجموعة 100سة بنسبة فى حالة ما إذا تعذر تغطٌة مجتمع الدرا -96
ا. لذا ٌتعٌن على المصلحة الجمركٌة التى تقوم  ًٌ العمل أن تضمن أن العٌنة التى تم إختٌارها صالحة إحصاب

 .بإجراء الدراسة توضٌح أسباب تحدٌد حجم العٌنة داخل التقرٌر الخاص بالدراسة
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ٌُؤخذ فى اإلعتبار أن ٌتم إ -97 ٌُغطٌها مجتمع الدراسة ٌجب أن  ختٌار العٌنات بحٌث ُتمثل الصفقات التى 
ا بالواقع العملى ًٌ  .)مصداقٌة العٌنة( حتى تعكس درجة التباٌن بٌن مختلف أنواع الصفقات الموجودة فعل

ولتحدٌد حجم الدراسة المالبم للوصول إلى تقدٌرات حقٌقٌة حول عناصر مجتمع الدراسة ٌعتمد األمر  -98
ة الدقة فى الوصول إلى هذه التقدٌرات. وبصفة عامة كلما كان حجم العٌنة أكبر كلما كان ٌعبر على درج

 .عن مجتمع الدراسة بشكل جٌد
 

للحصول على نتابج دقٌقة موثوق بها ٌنبغى اإلستعانة بنظام دقٌق إلختٌار العٌنات. و فٌما ٌلى بعض   -99
 :األسس التى ٌجب مراعاتها

 ا أو من خالل إستخدام إحتماالت إنتقاء معروفة. ففى حالة ٌجب إختٌار كافة الع ًٌ ٌنات إما عشواب
ٌُمكن تنفٌذ ذلك عبر آلٌات اإلختٌار العشوابٌة. أما فى حالة اإلجراءات  إستخدام إجراءات ممٌكنة 
ٌُمكن إستخدام مناهج  الٌدوٌة فٌنبغى تطوٌر الوسابل التنظٌمٌة لضمان عشوابٌة إختٌار الصفقات. ف

 .ٌار المقررة حتى ُتعبر بشكل جٌد عن مجتمع الدراسةاإلخت

  لتتم دراستها بشكل  –كالبضابع التى تخضع للفحص المادى  -إن تم تحدٌد مجتمعات فرعٌة للدراسة
منفصل عندبذ ٌستلزم األمر اإلستعانة بمنهجٌة لإلختٌار العشوابى للعٌنات حٌث ٌتم تحدٌد عٌنات 

بغى اإلشارة إلى أن المقارنة بٌن عٌنات المجتمعات الفرعٌة منفصلة لكل مجتمع فرعى. وهنا ٌن
 .وعٌنات مجتمع الدراسة الربٌسى قد ُتؤدى إلى حدوث أخطاء

 
ٌقترح الرجوع إلى السجالت الخاصة بمنهجٌة إجراء األبحاث اإلحصابٌة فى حالة ما إذا كانت هناك  -100

ٌُمكن اإلستعانة بخبراء من الخارج إلستشارتهم فى  حاجة للحصول على معلومات إضافٌة. وإن لزم األمر 
 .منهجٌة إختٌار العٌنات، عملٌة إجراء الدراسة

 

 عملٌات النظام الجمركى .5
 

تضطلع مجموعة العمل بمهمة مراقبة العملٌات التى تخضع لها البضابع التجارٌة شاملًة عملٌات  -101
دودٌة التى سٌتم تغطٌتها خالل إجراء الدراسة. التخلٌص على البضابع تبًعا لوسٌلة النقل أو النقطة الح

وخالل كل عملٌة تجارٌة ٌنبغى دراسة دور الجمارك وغٌرها من الجهات الحكومٌة األساسٌة، والقطاع 
 .الخاص أثناء تدفق البضابع أو داخل المواقع الجمركٌة محل الدراسة

 
ها الرسالة بداًٌة من خضع لوالمهام التً ت ٌُمكن تعرٌف عملٌات النظام الجمركً بأنها سلسلة األنشطة -102

الحركة الفعلٌة للبضابع، المعامالت المستندٌة، عملٌات الفحص، الكشف، العرض علً الجهات الرسمٌة، 
دفع الرسوم / الضرابب حتً اإلفراج عن البضابع ...... الخ. والنموذج الخاص بتٌسٌر العملٌة التجارٌة 

ا علً أرض الواقع. باإلضافة إلً ذلك ٌنبغً ٌجب أن ٌكون إنعكاًسا واضًحا  ًٌ لعملٌات التخلٌص التً تتم فعل
التفرقة بٌن الفترات التً تستغرقها البضاعة تحت سلطة الجمارك، والفترات التً تخضع فٌها البضاعة 
للجهات الرسمٌة الحدودٌة األخري، وهو األمر الذي ٌنبغً توضٌحه فً إستبٌان خاص أو من خالل منهجٌة 
تحلٌل البٌانات. أما بالنسبة للنموذج الخاص بمختلف وسابل النقل فتمت اإلشارة إلٌه بالملحق الثانً لهذا 

 .المستند
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 تحدٌد مدي ضرورة اإلستعانة بنموذج استبٌان .6
 

ن خالل اإلستعانة بنموذج إستبٌان ٌسهل تحدٌد العناصر األساسٌة بعملٌة التخلٌص. فنموذج  -103
ٌضمن الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل منظم خاصًة أن عملٌات التخلٌص لٌست ممٌكنة اإلستبٌان 

 .بشكل كامل
 

ففى ظل بٌبة عمل غٌر ممٌكنة بالشكل الكامل، وعدم توفر الخبرة الكافٌة لدى المصلحة الجمركٌة  -104
ٌُسجل كاف ٌُوصى بإستخدام نموذج إستبٌان مبسط  ة التوقٌتات الزمنٌة لدراسة زمن اإلفراج الجمركى 

لإلجراءات أو العملٌات األساسٌة بعملٌة التخلٌص . فنموذج اإلستبٌان المعقد الذى ٌتطلب تسجٌل عدد هابل 
من التوقٌتات الزمنٌة وغٌرها من األمور المعقدة ٌؤدى فى النهاٌة إلى جمع معلومات غٌر دقٌقة خاصة فى 

 .ظل عدم الخبرة من جانب المصلحة الجمركٌة
 

ولكن مع إكتساب المصلحة الجمركٌة للخبرة الالزمة فى مجال إجراء الدراسة قد ترى مجموعة  -105
العمل ضرورة تصمٌم نموذج إستبٌان أكثر تعقًٌدا تمهًٌدا إلجراء دورة جدٌدة. وٌجب تصمٌم هذا اإلستبٌان 

مجموعة من اإلستفسارات  بحٌث ٌسهل من خالله الوصول إلى البٌانات الهامة المطلوبة. وٌضم هذا النموذج
التى ٌجب على كافة األطراف المعنٌة بالدراسة أن ُتجٌب عنها. وقد ٌأخذ اإلستبٌان شكل نموذج واحد ٌضم 
معلومات تقوم بإدخالها كافة الجهات المعنٌة المشاركة فى الدراسة أو قد ٌكون مجموعة من النماذج  تضم 

. وهنا ٌنبغً اإلشارة إلى أنه ال ٌوصى بإستخدام عدد من معلومات عن العملٌات المسندة إلً المشاركٌن
 .نماذج اإلستبٌان لجمع التوقٌتات الزمنٌة

 
ففى حالة إستخدام عدد من النماذج ٌوصى بتقٌٌم عناصر البٌانات كلها )بمجرد الحصول علٌها(  -106

ٌُفضل إستخدام بغرض التحقق من الزمن الذى تستغرقه البضاعة خالل سلسلة عملٌة التخلٌص بأكمل ها.و 
نموذج واحد تتفق علٌه كافة الجهات المعنٌة بعملٌة التخلٌص. وهذا سٌكون أكثر مالبمة نظًرا ألنه سٌتم 

 .الحصول على كافة البٌانات حسب تسلسلها الزمنى
 

على الرغم من أن تصمٌم نموذج اإلستبٌان ٌعتمد على طبٌعة الدولة أونوع وسٌلة النقل أو حتى على  -107
الموقع الجمركى إال أن هناك بعض العناصر األساسٌة التى ٌجب أن ٌشتمل علٌها النموذج وهو ما تمت 

 .اإلشارة إلً بعض منها بنماذج اإلستبٌان الموضحة بالملحق الثانى
 

% من أعضاء منظمة الجمارك العالمٌة أطراف متعاقدة بإتفاقٌة كٌوتو، 60مع األخذ فى اإلعتبار أن  -108
الجهود المبذولة لتحسٌن وتنسٌق عملٌة سٌر البضابع داخل تلك الدول فإن وجود نموذج وطنى وفى ظل 

ٌُساعد فى الحصول على كافة البٌانات المطلوبة. ولكن ٌجب فى الوقت ذاته أن تكون هناك  موحد مبسط قد 
 .لنقلمرونة تعدٌل هذا النموذج لٌعكس اإلختالفات البسٌطة بٌن الدول فى الموقع أو وسابل ا

 
أما بالنسبة للدول التى ٌتم فٌها تنفٌذ كافة عملٌات التخلٌص بشكل ممٌكن بالكامل فلن ٌكون هناك ما  -109

ٌدعو لإلستعانة بنموذج إستبٌان لجمع البٌانات الالزمة ألنه فى هذه الحالة سٌسهل إدخال التوقٌتات الزمنٌة 
باشر داخل الهواتف الخلوٌة أو األجهزة اللوحٌة أو بشكل م -التى كان ٌتم جمعها على نماذج اإلستبٌان  –

 .غٌرها من األجهزة اإللكترونٌة
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وعلى الرغم من ذلك ٌنبغى على مجموعة العمل أن تكون على دراٌة بشكل وتصمٌم اإلستبٌان مما  -110

ٌُساعد بشكل كبٌر فى معرفة كٌفٌة الحصول على البٌانات، والتسلسل المنطقى لعملٌة التخلٌص ب أكملها. س
كما سٌكون لهذا اإلستبٌان أهمٌته عند إستخدام برنامج دراسة زمن اإلفراج الجمركى لتحلٌل البٌانات 

 .المتحصل علٌها
 

ٌُمكن  -111 أن ٌتم تصمٌم  –من خالل بٌبة العمل اإللكترونٌة والممٌكنة بالكامل  -باإلضافة إلى ذلك 
لحصول على التوقٌتات الزمنٌة بشكل أكثر سرعة ودقة نموذج ٌشتمل على تقنٌة الباركود وسٌسهل عندبذ ا

 .من خالل إستخدام قارئ شفرة الباركود
 

 إجراء إختبار تجرٌبً .7
 

بمجرد تصمٌم نموذج اإلستبٌان ٌوصى بإجراء إختبار تجرٌبى وإخطار العمالة المنوط بها مهمة  -112
نماذج إستبٌان )عندما تكون كافة عملٌات جمع وتسجٌل البٌانات. ولكن حتى فى حالة عدم إستخدام أٌة 

ا لضمان تنفٌذ عملٌة جمع البٌانات على  ًٌ ٌُعد إجراء مثل هذا اإلختبار أمًرا ضرور التخلٌص آلٌة ممٌكنة( 
ٌُتٌح إجراء هذا اإلختبار الفرصة إلٌجاد حل ألٌة مشكلة قد تظهر نتٌجة عدم  النحو المحدد بالضبط. كما س

 .بجمع وتسجٌل البٌاناتتفهم العمالة التى تقوم 
 

ٌُمكن أن تمتد عملٌة إجراء هذا اإلختبار ألكثر من ٌومٌن حتى ٌتسنى لكافة األطراف المعنٌة بهذه  -113
ٌُوصى بتوزٌع هذا  الدراسة أن تكتسب الخبرات الالزمة لمواجهة  أٌة مشاكل قد تطرأ خالل هذا اإلختبار.و 

ما بالنسبة لألفراد الذٌن ٌستخدمون أجهزة إلكترونٌة لجمع اإلستبٌان على كافة األطراف بشكل مسبق . أ
 .البٌانات فسٌحتاجون إلى الحصول على هذه النماذج مسبًقا

 
ٌجب تسجٌل كافة المالحظات التى ٌتم التوصل إلٌها نتٌجة إلجراء هذا اإلختبار، وإن أمكن ٌتم حل  -114

وقبل إجراء الدراسة  –ذ هذا اإلختبار التجرٌبى أٌة مشاكل تطرا قبل إجراء الدراسة الفعلٌة. وعقب تنفٌ
قد ٌحتاج األمر إلى إجراء بعض التعدٌالت. ولكن بالنسبة للحاالت التى ال ٌتم إستخدام نماذج  –الفعلٌة 

 .اإلستبٌان فٌها قد ال ٌتم إجراء هذا اإلختبار
 

 
 جمع وتسجٌل البٌانات الثانٌة:المرحلة  .2.3

 
البٌانات بشكل كبٌر بما إذا كانت عملٌة التخلٌص فى مجملها ٌدوٌة أو ممٌكنة. تتأثر عملٌة جمع  -115

 .وتشتمل عملٌة جمع البٌانات على عناصر أساسٌة  معٌنة
 

 :وعند جمع البٌانات لغرض إجراء الدراسة هناك خٌاران ٌمكن تطبٌقهما -116
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ا)أ(  ًٌ  جمع البٌانات ٌدو
 

ا من خالل نموذج إستبٌان واحد أو أكثر. فٌتم عندما ٌتعذر جمع البٌانات  -117 ًٌ ا ٌتم جمعها ٌدو ًٌ إلكترون
جمع وتسجٌل البٌانات بإستخدام النماذج المعدة سلًفا. ولكون معظم أعضاء منظمة الجمارك العالمٌة لدٌهم 

ة أنظمة تخلٌص إلكترونٌة بشكل غٌر كامل فلن ٌتم إستخدام هذا النموذج لجمع كافة البٌانات منذ لحظ
وصول البضاعة وحتى اإلفراج. لذا سٌحتاج األمر إلى إدخال مجموعة البٌانات كاملًة منذ لحظة الوصول 

ا  –وحتى اإلفراج  ًٌ إلى البرنامج الحاسوبى الخاص بدراسة زمن اإلفراج  -شاملًة تلك التى تم جمعها ٌدو
 .الجمركى لتحلٌلها فى مرحلة الحقة

 

ًٌا)ب(   جمع البٌانات إلكترون
 

ٌُمكن جمع البٌانات من خالل أجهزة الكمبٌوتر واألجهزة اإللكترونٌة األخرى كالهواتف الذكٌة،  -118
، وغٌرها من (( (GPS أجهزة تحدٌد الهوٌة بموجات الرادٌو، تقنٌة التتبع )نظام تحدٌد المواقع العالمً

صالح الجمركٌة وغٌرها من التقنٌات التى ٌتم إستخدامها خالل عملٌة سٌر البضابع، وبذلك ٌسهل على الم
الجهات المعنٌة الحصول على التوقٌتات الزمنٌة المسجلة الخاصة بعملٌة اإلفراج الجمركى. فٌتم إحتساب 
الزمن الذى إستغرقته كل مرحلة من مراحل التخلٌص وتحمٌلها من أنظمة تكنولوجٌا المعلومات و إدراجها 

ا ٌجب اإلشارة إلى أنه فى حالة ما إذا كانت الفترة ما بٌن بمنصة برنامج دراسة زمن اإلفراج الجمركى. وهن
وصول البضاعة وحتى اإلفراج عنها تشتمل على عملٌات ٌدوٌة وعملٌات ممٌكنة فإن األمر متاح لإلستعانة 

 (.بمنهج مشترك ٌجمع ما بٌن هذٌن الخٌارٌن )الٌدوى واإللكترونى
 

الجمركى بإستخدام الخٌار الثانى فقط الموضح بعالٌه عند جمع البٌانات بغرض دراسة زمن اإلفراج  -119
توصى مجموعة العمل بإعداد البٌانات وهٌكلتها بالشكل الذى ٌتوافق مع برنامج الدراسة. وهذا أمر 
ضرورى ألن الخٌار الٌدوي ٌتضمن توزٌع نموذج إستبٌان واحد أو أكثر على مواقع مختلفة بشكل تتابعى 

ا من خالل الخٌار الثانى ٌتم إستقبالها من مواقع مختلفة داخل فى حٌن أن البٌانات المتحص ًٌ ل علٌها إلكترون
 الجمارك )ما لم تكن العملٌة بأكملها إلكترونٌه(، وقد ال تتبع بالضرورة تسلسل عملٌة التخلٌص على البضابع

. 
 :لٌة فى اإلعتبارلتنفٌذ عملٌة جمع البٌانات تحتاج مجموعة العمل إلى أخذ النقاط األساسٌة التا -120

  ًتحدٌد العملٌات التى ٌتم تنفٌذها بمساعدة أجهزة الكمبٌوتر واألجهزة اإللكترونٌة وكذا العملٌات الت
ا وذلك بغرض مساعدة مجموعة العمل لتحدٌد منهجٌة جمع البٌانات الالزمة ًٌ  .ٌتم تنفٌذها ٌدو

 هامعرفة العملٌات واألطراف المضطلعة بمهمة جمع البٌانات وتسجٌل. 

  ُتوجد هناك بعض البٌانات المتاحة مسبًقا. على سبٌل المثال المستخلصون، وكالء الشحن عادًة ما
ٌكون لدٌهم معلومات عامة تتعلق بالبضابع،و مٌعاد وصولها إلى الموانا قبل تقدٌم اإلقرار إلى 

النظام  الجمارك )خاصًة عندما ال تكون البضابع خاضعة إلقرار ما قبل الوصول(. ومن خالل 
ٌُفضل تسلٌم هذه النماذج إلى  ٌُمكن إدراج هذه البٌانات بنموذج اإلستبٌان بمجرد تسلمه. لذا  الٌدوى 

 .المستخلصٌن ووكالء الشحن مسبًقا إلستٌفابها بالمعلومات المتاحة قبل التقدم باإلقرار الجمركى

  ٌُفضل أن ٌكون عند إدراج البٌانات بنموذج اإلستبٌان فى مكتب الجمارك أثناء عملٌة التخلٌص 
ٌُساعد فى  الموظفٌن المضطلعٌن بإدخال البٌانات غٌر اؤلبك الذٌن ٌتعاملون مع الصفقات. وهذا س

 .عدم حدوث أى تأخٌر فى عملٌات سٌر البضابع
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  تسمح بعض المصالح الجمركٌة بتقدٌم إقرارات البضابع والبدء فى العملٌات الجمركٌة )كإدارة
بضابع أو حتى قبل مغادرة مٌناء الشحن . وقد تقوم الجمارك إما بتقٌٌم المخاطر( قبل وصول ال

المعلومات أو بالمطالبة بها قبل الوصول الفعلى للبضابع. وعند إتخاذ قرار بعدم فحص البضابع 
فٌمكن عندبذ اإلفراج عنها من قبل السلطات الجمركٌة حتى قبل وصولها أو حتى عند لحظة 

 .ٌه التشرٌع المحلىالوصول طبًقا لما ٌنص عل

  قد تختار المصالح الجمركٌة إحتساب الزمن الذى إستغرقته إلتمام خطوات ما قبل عملٌة الوصول
نفسها على سبٌل المثال الفترة الزمنٌة التى استغرقتها البضاعة منذ لحظة تقدٌم اإلقرار وحتى 

منٌة بالنظام اآللى الممٌكن أو اإلفراج الفعلى عن البضابع. وعندبذ ٌنبغى إدراج هذه التوقٌتات الز
 .بنموذج اإلستبٌان بطرٌقة ال تشوه نتابج التعامل مع البضابع واإلفراج عنها

  وكما هو مشار إلٌه سابًقا فإن الطرٌقة الموصى بها لجمع البٌانات عندما تكون بٌبة العمل غٌر
كترونى )منهج مشترك(. ممٌكنة بشكل كامل هى إستخدام منهج ٌجمع ما بٌن الخٌارٌن الٌدوى واإلل

ومن الضرورى األخذ فى اإلعتبار أنه قد ٌكون لدى الجمارك وغٌرها من الجهات المعنٌة بعملٌة 
التخلٌص عملٌات آلٌة مختلفة تشتمل على أنظمة كمبٌوتر أو غٌرها من الوسابل اإللكترونٌة. 

ألجهزة اإللكترونٌة و دمجها وسٌكون من الدقة أن ٌتم جمع البٌانات من مختلف أنظمة الكمبٌوتر أو ا
ًٌا  .مع البٌانات التى تم جمعها ٌدو

  تجدر اإلشارة هنا إلى أنه بالنسبة للدول التى تستخدم نظام النافذة الواحدة فإن كافة البٌانات الهامة
تكون مدرجة بهذا النظام. فمن خالل هذا النظام ٌتم جمع البٌانات بشكل منظم بغرض إجراء 

ساسٌة ستقل الحاجة إلى جمع البٌانات ٌدوٌا" وذلك فً ضوء مستوي وعدد الدراسة. وبصفة أ
الجهات الحكومٌة واألفراد التى تتعامل مع نظام النافذة الواحدة. أما بالنسبة للبٌانات المتعلقة 
بالعملٌات التى تتم خارج نظام النافذة الواحدة فٌجب جمعها بإستخدام النموذج المصمم إلجراء 

ٌُمكن الدخول على األجهزة اإللكترونٌة اإلضافٌة أو اإلستعانة بها  الدراسة. ومن ناحٌة أخرى 
 .للحصول على البٌانات

  ساعة لتٌسٌر عملٌة إحتساب األزمنة الفعلٌة. على  24عند تسجٌل الزمن ٌنبغى إستخدام نظام الـ
شهر فٌجب تحوٌله سبٌل المثال إن كان الزمن الذى حدثت فٌه عملٌة بعٌنها بصٌغة ٌوم / أسبوع / 

ساعة .وبصورة مماثلة ٌستلزم األمر ضمان إستخدام صٌغة زمنٌة قٌاسٌة خاصًة  24إلى نظام الـ 
 .عند جمع البٌانات من أنظمة مختلفة

 
هناك بعض المواقع الجمركٌة التى تعتبر فٌها عملٌة تسجٌل مرحلة وصول البضاعة أو اإلفراج عنها  -121

تمر بها البضابع بالنظام الٌدوي أو اآللى الممٌكن جزء من روتٌن التعامل أو غٌرها من المراحل التى 
الطبٌعى  مع المستندات، وبذلك ٌسهل جمع البٌانات بأثر رجعى . ونتٌجة لذلك ال ٌكون هناك داع بطبٌعة 

تم إختٌار الحال لجمع البٌانات بإستخدام النماذج المصممة مسبًقا أثناء عملٌة اإلفراج نفسها، وبالتالى ال ٌ
ًٌا مدى اإلستفادة من وراء اإلحتساب  عٌنات محددة للمعنٌٌن بعملٌة اإلفراج الجمركى . وهنا ٌتضح جل
الزمنى للصفقات السابقة . ولكن ٌجب هنا اإلشارة إلى أن مراقبة الحركات الفعلٌة للبضابع قد تؤدي إلً 

ونون على دراٌة بأنهم مراقبون أثناء تأدٌة التأخٌر أو اإلسراع من عملٌة اإلفراج ألن الموظفٌن حٌنبذ ٌك
 . عملهم

 
و مع ذلك ٌجب األخذ فى اإلعتبار أن هناك بعض السلبٌات التى تتعلق بطول فترات اإلحتساب  -122

الزمنً  عند مقارنتها بالبٌانات الفعلٌة أو األكثر حداثة ، وذلك ٌرجع إلى أن توضٌح أسباب الفترة التً 
 .لنسبة للبٌانات الحدٌثةتستغرقها ٌكن أسهل با
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بالنسبة للمصالح الجمركٌة التً تعمل من خالل أنظمة تخلٌص ممٌكنة فإنه ٌتعٌن علٌها أن تستغل  -123

تقنٌات تلك األنظمة للحصول علً التوقٌتات الزمنٌة المسجلة لكل مرحلة بعملٌة التخلٌص. أما بالنسبة 
لٌة ولكن تنوي إدخالها فً منظومتها  فٌنبغً أن تدرج هذه للمصالح الجمركٌة التً ال تملك تلك األنظمة اآل

 .التوقٌتات لكل مرحلة بالنظام اآللً بمجرد إدخاله واإلستعانة به
 

 المرحلة الثالثة : تحلٌل البٌانات والنتائج. 3.3
 

 التحقق من البٌانات)أ( 
 

بالدقة ٌستلزم األمر الحصول علً كافة تجدر اإلشارة إلً أنه لكً تتسم عملٌة تحلٌل البٌانات األولٌة  -124
البٌانات المطلوبة وأن تكون علً درجة عالٌة من الجودة والمصداقٌة. والدقة هنا ال تعنً أن تكون البٌانات 
حقٌقٌة فقط بل وأن تكون وافٌة بحٌث ُتغطً كافة العملٌات، وكافة األنظمة وجهات العرض التً تخضع لها 

لضروري بل ومن المفٌد أن ٌتم الرجوع إلً البٌانات المتحصل علٌها من البضاعة. كما قد ٌكون من ا
الدورات التً أُجر ٌت فً السابق لدراسة زمن اإلفراج الجمركً بغرض إستٌعابها وإتباع منهج مشترك 

 .إلجراء دراسة تحلٌلٌة بغرض المقارنة
 

مغاٌر عما تم اإلتفاق علٌه سٌؤدي ال إن البٌانات التً ٌتم إدخالها بصورة خاطبة أو بإستخدام منهج  -125
محالة إلً تشوٌه نتابج عملٌة التحلٌل. لذا من الضروري أن ٌتم التحقق من جودة البٌانات عن طرٌق ضمان 
ٌُمكن القٌام بذلك من خالل التحقق من سٌاق وهٌكلة البٌانات قبل تحلٌلها.  أنه قد تم استخالصها بكل دقة. و

 .اإلعتبار نموذج عملٌات النظام الجمركً المتعلق بسٌر البضاعة كما ٌستلزم األمر األخذ فً
 

قد تكون البٌانات التً تم جمعها من خالل نماذج اإلستبٌان أقل دقة من تلك التً تم جمعها من خالل  -126
أنظمة الكمبٌوتر أو غٌرها من األجهزة اإللكترونٌة. وفً هذا الشأن قد تود مجموعة العمل التحقق من 

ًٌا عن طرٌق إستخدام نماذج اإلستبٌان الخاصة ببعض جهات  مستوي دقة البٌانات التً تم جمعها ٌدو
ا ثم مقارنة  النتابج. وهذا ٌنبغً أن ٌتم بطبٌعة الحال خالل مرحلة  ًٌ العرض وعندبذ ٌتم تحوٌلها إلكترون

 .إجراء اإلختبار التجرٌبً
 

 تحلٌل البٌانات)ب( 
 

ٌُوصً بعمل فحص  -وكان ذلك متاًحا -نات بالمنهجٌن الٌدوي واإللكترونً إن تطلب األمر جمع البٌا -127
مبدبً للبٌانات عن طرٌق فصل اإلجراءات الممٌكنة عن الٌدوٌة. ومع ذلك ٌنبغً دمج الزمن الذي إستغرقته 

 .فً إطار منظم وٌتم تحلٌله بشكل متكامل –سواًء ٌدوٌة أو آلٌة  –كل عملٌة 
 

ٌُمكن إٌجاد بدابل لعملٌة تحلٌل البٌانات كإستخدام برنامج اإلكسل أو تشٌر الخبرات الس -128 ابقة إلً أنه 
ٌُوصً بإستخدام برنامج دراسة زمن اإلفراج الجمركً الخاص بمنظمة  أي برنامج تحلٌلً آخر. وهنا 

ٌُمكن اإلطالع علً "الد لٌل الجمارك العالمٌة لتحلٌل البٌانات ولعمل تقارٌر إحصابٌة. ولذلك الغرض 
 .الربٌسً إلستخدام برنامج دراسة زمن اإلفراج الجمركً الخاص بمنظمة الجمارك العالمٌة" بالملحق الرابع
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ٌعمل برنامج زمن اإلفراج الجمركً علً تٌسٌر عملٌة جمع البٌانات المتحصل علٌها، وهذا من شأنه  -129
 .إستخالص نتابج دقٌقة بناًء علً البٌانات التً تم إدخالها

 
إن لزم األمر ٌنبغً علً المعنٌٌن بسلسلة اإلمداد والمشاركٌن فٌها متابعة النتابج المبدبٌة الصادرة  -130

عن عملٌة تحلٌل البٌانات للتحقق منها وتحدٌد الظروف التً ُتحٌط ببعض مراحل العملٌة الجمركٌة علً 
 .ن أو المستخلصٌن لإلقرارات الجمركٌةسبٌل المثال إكتشاف العوامل التً ُتؤثر علً عملٌة تقدٌم المستوردٌ

 
ٌُمكن إحتساب متوسط الزمن الذي تستغرقه كافة البضابع خالل عملٌة  -131 تبًعا ألهداف الدراسة 

التخلٌص، ومن ثّمة تحدٌد المتغٌرات التً ُتؤثر فً هذه العملٌة . علً سبٌل المثال قد تستهدف الدراسة 
ا وتلك التً تستغرقها البضابع المقر عنها المقارنة بٌن الفترة الزمنٌة التً تس ًٌ تغرقها البضابع المقر عنها ٌدو

ا. باإلضافة إلً ذلك قد ٌتم إحتساب زمن اإلفراج الجمركً بهدف إكتشاف الفارق بٌن الفترة الزمنٌة  ًٌ إلكترون
ببعض العملٌات التً تستغرقها اإلقرارات الٌدوٌة و تلك التً تستغرقها اإلقرارات اإلكترونٌة فٌما ٌتعلق 

ٌُمكن أن ٌتم تكرار تلك العملٌة للمقارنة بٌن زمن اإلفراج الذي إستغرقته البضابع الخاصة  الخاصة. و
 .باإلقتصادٌٌن المعتمدٌن وبٌن الزمن الذي إستغرقته غٌرها من البضابع الواردة لعمالء آخرٌن

 
ٌُمكن عندبذ القٌام بدراستها للت -132 حقق مما إذا كانت تتوافق مع  متطلبات عند التوصل إلً النتابج  

 .المصالح الجمركٌة و / أو توقعات العمالء وإقتراح إجراءات اإلصالح المتاحة
 

 التقرٌر النهائً )ج(
 

ٌتعٌن علً مجموعة العمل المعنٌة بإجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً أن تنتهً من إعداد التقرٌر  -133
طار الزمنً المحدد )الذي عادًة ما ٌكون محدد بخطة عمل الدراسة كجزء النهابً الخاص بالدراسة خالل اإل

من مرحلة اإلعداد(. وهنا تجدر اإلشارة إلً أن التقرٌر ٌنبغً أن ٌضم معلومات دقٌقة تتعلق بصلب 
 .موضوع الدراسة وهو دراسة المشاكل التً تتسبب بشكل ربٌسً فً حدوث تأخٌر فً عملٌة سٌر البضاعة

 
لرغم من أن مجموعة العمل لها مطلق الحرٌة فً إعداد مسودة تقرٌر تعكس الموقف والوضع علً ا -134

الحقٌقً للبٌبة العملٌة علً أرض الواقع إال أن هناك نقاط أساسٌة ٌنبغً أن ٌشتمل علٌها هذا التقرٌر ومنها 
بٌانات، النتابج والتوصٌات أهداف الدراسة، منهجٌة العمل التً تم تطبٌقها، عدد وأسماء المشاركٌن، تحلٌل ال

التً تم التوصل إلٌها ألجل تعزٌز عملٌة سٌر البضابع واإلرتقاء بها مع األخذ فً اإلعتبار نطاق الدراسة. 
 .وموضح بالملحق الخامس شكل نموذجً للتقرٌر النهابً الخاص بالدراسة

 
األساسٌة التً ٌتم التوصل إلٌها بعد باإلضافة إلً ذلك فإن األمر ٌستلزم أنه بمجرد تطبٌق التوصٌات  -135

إجراء الدراسة السابقة ٌنبغً أن ٌتم السماح بإجراء دورة أخري لدراسة زمن اإلفراج الجمركً لضمان 
 .توفٌر جو من اإلتساق واإلستقرار عند إجراء الدراسات القادمة

 
جراء دراسة بسٌطة إلحتساب وكما تمت اإلشارة فً السابق فعادًة ما ٌتم اإلستعانة بمنهج بسٌط إل -136

زمن اإلفراج بإحدي النقاط الحدودٌة / الموانا. فٌتم إجراء دراسات تزامنٌة بمختلف المواقع ووسابل النقل 
داخل الدابرة الجمركٌة فً نفس الوقت، وكذلك دراسات تتابعٌة واحدة تلو األخري بمناطق مختلفة بمواقع 

   .مختلفة
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احد بدال" عن عدة تقارٌر لٌطلع علٌه أفراد الفرٌق المنوط بوضع سٌاسات ٌنبغً إصدار تقرٌر و -137

ٌُساعد ذلك فً الحصول علً صورة كاملة أثناء عقد المناقشات، ووضع  العمل، إتخاذ القرارات. كما س
ٌُوصً بإعداد تقرٌر واحد عن الدراسة  السٌاسات اإلصالحٌة واإلجراءات العملٌة المتضمنة بالتقرٌر. كما 

 .من كافة تفاصٌل الدراسة، سواًء كانت الدراسات التً تم إجرابها تزامنٌة أو تتابعٌةٌتض
 

ٌتعٌن علً كل مجموعة عمل مسند إلٌها مهمة تنفٌذ الدراسة كتابة التقرٌر الخاص بها طبًقا  -138
ضوء لمتطلباتها الخاصة. ولقد تم عرض نموذج لهذا التقرٌر بالملحق الخامس كمستند إسترشادي. وفً 

 .الظروف التً ٌتم إجراء الدراسة فٌها ٌمكن بطبٌعة الحال تعدٌل التقرٌر بما ٌتناسب مع الدراسة
 

عند إعداد مسودة للتقرٌر النهابً ٌتعٌن علً مجموعة العمل وضع خطة عمل حول اإلجراءات التً  -139
ل فترة إجراء الدراسة، سٌتم تطبٌقها. وٌجب أن تعتمد خطة العمل علً المشكالت التً تم تحدٌدها خال

وترتٌب إجراءات التٌسٌر التجاري فً ضوء األولوٌات المحددة طبًقا إلتفاقٌات التجارة الحرة الخاصة 
بمنظمة التجارة العالمٌة. وإن لزم األمر ٌتم إضافة إجراءات أخري، ثم ٌتم ترتٌب كافة اإلجراءات المقترحة 

،وتطبٌق إجراءات التٌسٌر التجاري تباًعا. وٌشتمل الملحق تبًعا ألولوٌات الخطة اإلستراتٌجٌة المحلٌة
الخامس علً نموذج للتقرٌر النهابً بٌنما ٌشتمل الملحق السادس علً نموذج لخطة العمل المحلٌة فً ضوء 

 . األولوٌات المحددة
 

 إصدار بٌان صحفً بالتقرٌر أو نشره بالمنتدٌات )د(
 

والتعاون ٌستلزم األمر نشر نتابج الدراسة حتً ٌطلع علٌها كافة فً ظل تحقٌق مبدأ الشفافٌة  -140
المشاركٌن بها واألطراف المعنٌة، وبذلك تسهل المشاركة بشكل مباشر / غٌر مباشر فً حل المشاكل / 

 .المعوقات
 

فً ضوء الجهود المبذولة للكشف عن المعلومات الخاصة برفع مستوي عملٌة التخلٌص الجمركً  -141
شر تقرٌر دراسة زمن اإلفراج الجمركً علً المجتمع العام . ومع األخذ فً االعتبار أن كافة ٌنبغً ن

المعنٌٌن بعملٌة التخلٌص الجمركً ٌحتاجون بطبٌعة الحال إلً اإلرتقاء بعملٌة التخلٌص علً أساس ثابت 
 .ابهم الحالًومستدام فال ٌنبغً تصنٌف الدول أو القابمٌن علً العمل التجاري من خالل مستوي أد

 
ٌُوصً بأن تقوم مجموعة العمل بتقدٌم مسودة بالبٌان الصحفً الذي ٌضم النتابج التً تم التوصل  -142

إلٌها وعرضه لٌطلع علٌه كافة القابمٌن علً العمل التجاري، وإن أمكن ٌنبغً نشره لٌطلع علٌه المجتمع 
ً العمل الجمركً واإلجراءات المتعلقة به، التجاري العام كوسٌله لرفع مستوي الشفافٌة فٌما ٌخص نواح

وكذلك التركٌر علً التحدٌات التً تواجه عملٌة التخلٌص الجمركً. باإلضافة إلً ذلك فإن عملٌة نشر 
 .التقرٌر من خالل بٌان صحفً ٌعكس مدي اإللتزام الجمركً، الجهود المبذولة لتحقٌق التٌسٌر التجاري

 
ٌُمكن إصدا -143 ر هذا البٌان ضمن فعالٌات إحدي المؤتمرات حٌث ٌجتمع كافة القابمٌن فً بعض األحٌان 

علً العمل التجاري والمعنٌٌن به لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالدراسة شاملة التحدٌات والفرص التً تم 
تحدٌدها خالل مراحل إجراء الدراسة. كما ٌنبغً صٌاغة هذا التقرٌر فً مستند بسٌط ٌضم الخطوط 

 .والنتابج التً تم التوصل إلٌها. وٌضم الملحق السابع نموذج لهذا البٌان الصحفًالعرٌضة 
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تجدر هنا اإلشارة إلً أن الدول التً تتمتع بممٌزات المعامالت الخاصة التفضٌلٌة طبًقا إلتفاقٌة  -144

بزمن اإلفراج  والتً تتبادل تقارٌر الدراسة الخاصة -التجارة التفضٌلٌة الخاصة بمظمة التجارة العالمٌة
ٌمكن أن تقدم فرص للمساعدات الفنٌة  -الجمركً مع الجهات الدولٌة المعنٌة مثل منظمة الجمارك العالمٌة 

والدعم عند تطبٌق التوصٌات الخاصة بالدراسة. وهذا سٌساعد فً تجنب حدوث إزدواجٌة للجهود المبذولة 
 .وتوفٌر الموارد المتاحة وتحدٌد األولوٌات بشكل أفضل

 
ٌتعٌن علً المصالح الجمركٌة التواصل مع منظمة الجمارك العالمٌة وإخطارها بنتابج الدراسة التً  -145

خالل فترة زمنٌة مناسبة بغرض إتاحة الفرصة أمام منظمة  -كما هً موضحة بالتقرٌر النهابً  -أجرٌت 
وكذلك لتقدٌم المساعدة الالزمة الجمارك العالمٌة لتحلٌل وتفهم اإلجراءات التً تم إنجازها خالل الدراسة 

 .للمصلحة الجمركٌة للتغلب علً المشاكل الربٌسٌة التً تم تحدٌدها
 

بناء علً موافقة المصلحة الجمركٌة تقوم منظمة الجمارك العالمٌة بنشر التقرٌر خالل اإلجتماعات  -146
نٌة الدابمة التابعة لمنظمة الجمارك والمنتدٌات التً ُتعقد للمجتمع الجمركً الدولً مثل إجتماعات اللجنة الف

العالمٌة، ومجموعة العمل الخاصة بإتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمنظمة الجمارك العالمٌة، وكذلك خالل 
 .اإلجتماعات العالمٌة التً ٌتم تنظٌمها من قبل منظمة الجمارك العالمٌة

 

  المرحلة الرابعة: المراقبة والتقٌٌم. 4.3
 
 المراقبة والتقٌٌم علً المستوي المحلً واإلقلٌمً المستوي األول:( أ)

 
ٌوصً بأن تقوم المصالح الجمركٌة بوضع آلٌة تضمن المراقبة المتواصلة والتقٌٌم المستمر لعملٌة  -147

تطبٌق التوصٌات التً جاءت بالتقرٌر النهابً لدراسة زمن اإلفراج الجمركً. كما ٌنصح بأن تقوم مجموعة 
ٌذ الدراسة بإسناد مسبولٌة المراقبة والتقٌٌم إلً الجهة التً تري أنها مناسبة لذلك العمل المنوطة بتنف

 .باإلشتراك مع القابمٌن علً عملٌة صنع القرار داخل المصلحة الجمركٌة المعنٌة
 

نظًرا لقٌام عدد من المصالح الجمركٌة بإجراء هذه الدراسة بالتعاون مع القابمٌن علً العمل  -148
فقد تم إكتساب الخبرات الالزمة التً قد ُتٌسر من عملٌة المراقبة والتقٌٌم. وعلً المستوي اإلقتصادي 

ٌُمكن أن تقوم مجموعة العمل بدراسة المقترحات التالٌة   :المحلً 

  التوصٌة بأن تتولً لجنة محلٌة للتٌسٌر التجاري مهمة المراقبة والتقٌٌم لضمان تطبٌق التوصٌات
 .بشكل منسق وفعال

 اح فكرة إسناد مهمة مراقبة وتقٌٌم عملٌة تطبٌق كافة التوصٌات إلً الجمارك بشكل متواصل إقتر
 .علً مستوي أكثر فعالٌة

 
علً الرغم من التقدم بهذٌن اإلقتراحٌن المذكورٌن بعالٌه إال أنه ٌمكن لمجموعة العمل اإلستعانة  -149

خذ فً اإلعتبار الطبٌعة المشتركة المتعددة األطراف بخٌارات أخري لتنفٌذ عملٌات المراقبة والتقٌٌم. ومع األ
التً تتسم بها اللجنة المحلٌة للتٌسٌر التجاري، وأن األولوٌة هً لتطبٌق إتفاقٌة التٌسٌر التجاري لمنظمة 
التجارة العالمٌة، إال أن اإلقتراحان المشار إلٌهما ٌبدوان هما الخٌار األفضل لعملٌة مراقبة وتقٌٌم نتابج 

سة وضمان تطبٌق التوصٌات بشكل مستدام . وداخل الدول التً لدٌها بالفعل لجنة محلٌة للتٌسٌر الدرا
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التجاري أو التً تعتزم تشكٌل هذا النوع من اللجان ٌتعٌن علً الجمارك أن تلعب دوًرا هاًما فً عملٌة 
محدد لسٌر العمل مع بذل الجهود  المراقبة والتقٌٌم. ومن الناحٌة القانونٌة ٌتم تأسٌس هذه اللجان طبًقا لقانون

 .المحلٌة لتحقٌق مستوي أفضل من التٌسٌر التجاري
 

ٌسند إلً هذه اللجنة مهمة المراقبة والتقٌٌم من خالل المعلومات المتحصل علٌها من الجهات  -150
خاص بتقدٌم الحكومٌة المعنٌة، والقابمٌن علً القطاع الخاص. علً سبٌل المثال قد ُتطالب اللجنة القطاع ال

 .كافة المستجدات بشأن عملٌة تطبٌق التوصٌات الخاصة بالدراسة
 

أما بالنسبة للدول التً فً مخططات حكوماتها تشكٌل لجنة محلٌة للتٌسٌر التجاري فٌنبغً علً  -151
 مجموعة العمل التوصٌة بأن تقوم الجمارك بمهمة مراقبة وتقٌٌم عملٌة تنفٌذ التوصٌات التً جاءت بتقرٌر
الدراسة ، وذلك بالتنسٌق مع كافة األطراف المعنٌة. فالجمارك تحت مظلة صالحٌاتها وسلطاتها بإمكانها 

 .خلق آلٌة مالبمة لفتح باب الحوار مع كافة القابمٌن علً العمل التجاري
 

دراسة  بالنسبة للحاالت التً ٌمتد فٌها نطاق الدراسة ألبعد من الحدود المحلٌة ٌمكن لمجموعة العمل -152
التً تقع داخل  -فكرة التوصٌة بتأسٌس مجتمع إقتصادي إقلٌمً أو مجموعة مشتركة من الدول المعنٌة 

لمراقبة وتقٌٌم عملٌة تطبٌق التوصٌات. ولكن إن تبٌن صعوبة إٌجاد إطار عمل إقلٌمً  -نطاق الدراسة 
ٌُمكن أن تقوم المصالح الجمركٌة بعملٌة الرقابة والتقٌٌم علً  .المستوي المحلً المحدد فقط مالبم ف

 
إن تم إسناد مهمة المراقبة والتقٌٌم إلً مجتمع إقتصادي إقلٌمً فٌنبغً عندبذ علً األطراف المعنٌة  -153

بالمجال التجاري بمنطقة معٌنة أن تتقدم بكافة المستجدات والمعلومات من خالل القنوات المحلٌة المالبمة. 
حول المستجدات علً المستوي المحلً وعرضها باإلجتماعات  وٌمكن أًٌضا الحصول علً معلومات

 .اإلقلٌمٌة المتعلقة بالنواحً الجمركٌة أو التجارٌة
 

عند إضطالع المصالح الجمركٌة بمهمة المراقبة والتقٌٌم بالمناطق التً تم إجراء الدراسة بها ٌتعٌن  -154
تجاري. ومن ثّمة ٌنبغً علً كل مصلحة علً كل مصلحة جمركٌة إستشارة كافة القابمٌن علً العمل ال

جمركٌة تقدٌم كافة المعلومات الالزمة لغٌرها من المصالح الجمركٌة فٌما ٌتعلق بعملٌة تطبٌق التوصٌات. 
ومن خالل عقد اإلجتماعات المتخصصة و/ أو الدورٌة لكافة المصالح الجمركٌة ٌمكن عرض كافة 

 .المستجدات
 

منظمة الجمارك العالمٌة للتقرٌر الخاص بدراسة زمن اإلفراج المستوي الثانً: تقٌٌم )ب( 
 الجمركً وتقدٌم التوصٌات الالزمة

 
ٌعتبر هذا المستوي إختٌاري تبًعا لرغبة كل مصلحة جمركٌة. فقد تود المصالح الجمركٌة عرض  -155

ق الدراسة محلً أو تقرٌر الدراسة الخاص بها علً منظمة الجمارك العالمٌة بغرض التقٌٌم  سواًء كان نطا
ٌُساعد أًٌضا فً  ٌُساعد فقط فً تحدٌد  أوجه القصور بالدراسة التً تم إجرابها بل س إقلٌمً . وهذا لن 
توظٌف الموارد بشكل أفضل إلجراء دراسات مستقبلٌة أو أنشطة للتٌسٌر التجاري. وبناًء علً طلب 

ا بتقدٌم تقٌٌم دقٌق للدراسة التً تم إجرابها مصلحة الجمارك المعنٌة تقوم منظمة الجمارك العالمٌة بدوره
 .علً النطاق المحلً أو اإلقلٌمً
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٣وّٞ جُهرٍجء ذح٩ْطؼحٗس  -ك٢ قحُس ٓٞجكوس ِٓٛكس جُؿٔحٌى جُٔؼ٤٘س  -ذـٍٜ ض٘ل٤ً ػ٤ِٔحش جُطو٤٤ْ  -156

 .بتقارٌر لدراسات سابقة لتقٌٌم مدي التطور الذي تم إحداثه بمصلحة الجمارك المعنٌه
 

فً حالة المطالبة بتقٌٌم منهجٌة تنفٌذ أٌة دراسة لزمن اإلفراج الجمركً وقٌاس مدي دقتها فً إتباع  -157
بناًء علً طلب المصالح الجمركٌة  فً ضوء  -منهجٌة عمل المنظمة ، قد تقوم منظمة الجمارك العالمٌة 

ٌُوضح مدي اإلتساق بٌن الدرا -كافة التقارٌر السابقة  سة التً تم إجرابها والدلٌل الخاص بالتقدم بخطاب 
بدراسة زمن اإلفراج الجمركً وتأكٌد مدي دقة إتباع المنهجٌة الخاصة بمنظمة الجمارك العالمٌة عند تنفٌذ 

 .مراحل الدراسة
 

  الدورة القادمة  لدراسة زمن اإلفراج الجمركً
 

تنفٌذها بشكل دوري. فبمجرد تعتبر دراسة زمن اإلفراج الجمركً أداة تطوٌرٌة مستدامة ٌنبغً  -158
اإلنتهاء من تنفٌذ الدراسة ٌنبغً البدء فً تنفٌذ دراسة أخري تعقبها ولكن بعد فترة زمنٌة مالبمة. وعند 
تطبٌق التوصٌات األساسٌة الخاصة بالدراسة السابقة ٌوصً بتجمٌع وتطبٌق المعلومات والخبرات التً تم 

 ".مستوي الدراسات مستقبالإكتسابها من الدراسة السابقة لإلرتقاء ب
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 انًهحك األول:

 انزحذٌبد وانًضً لذًيب
CHALLENGES AND WAY FORWARD 

 
ػ٘ى وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ضٞجؾٚ جُؿٔحٌى ػىو ٖٓ جُطكى٣حش ٝجُٔٗحًَ ٝ / أٝ جُؼورحش  ذـٝ  (1

جُؼَٔ جُطؿح١ٌ جُى٢ُٝ. ٝؿحُرًح ٓح ضظٍٜ ًٛٙ جُؼورحش ذٓرد جُ٘ظٍ ػٖ ٓٗحًٌس أٝ ػىّ ٓٗحًٌس جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ 

ٓح ض٘ط١ٞ ػ٤ِٚ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ ػحّ ٖٓ ذؼٝ جُطؼو٤ىجش ْٞجًء ضْ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ػ٢ِ 

 جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ أٝ ج٩ه٢ٔ٤ِ أٝ ػ٢ِ ٓٓط١ٞ و٢ُٝ ٓطؼىو ج٠٧ٍجف.

 

ج ٩نط٬ف أْرحذٜح ئ٫ إٔ  ٝػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ ئنط٬ف جُطكى٣حش ٝجُٛؼٞذحش جُط٢ (2 ًٍ هى ضٞجؾٚ جُؿٔحٌى ٗظ

ذؼٝ ٜٓ٘ح ٖحتغ أًػٍ ٖٓ ؿ٤ٍٛح. ًُُي ضٔص جُط٤ٚٞس ذا٬٠ع جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس جُط٢ ضؼطُّ ئؾٍجء جُىٌجْس 

 ػ٢ِ ذؼٝ ًٛٙ جُطكى٣حش، ٝجُٔٗحًَ جُٔكطِٔس، ٝجُْٞحتَ جٌُٔٔ٘س ُِطـِد ػ٤ِٜح.

 

ُٔٗحًَ ٓغ ْرَ ٓٞجؾٜطٜح أٝ ئ٣ؿحو قٍِٞ ُٜح. ُٝوى ضْ ٝٞغ ًٛٙ ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُوحتٔس ذطِي جُطكى٣حش أٝ ج (3

جُوحتٔس ذ٘حًء ػ٢ِ جُهرٍجش جُٓحذوس ُرؼٝ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ج٧ػٟحء ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٖٓٔ هحٓٞج 

ذحُلؼَ ذاؾٍجء جُىٌجْس، ٝجؾٜٞج ٓٗحًَ ن٬ٍ ػ٤ِٔس جُططر٤ن. ٝضِي جُوحتٔس ٢ٛ ػ٢ِ ٤ْرَ جُٔػحٍ ٫ جُكٍٛ 

ٜ٘ح ضٌٗق جُه٤حٌجش ج٧ْح٤ْس جُٔطحقس أٓحّ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ٩ػطحء ٌٚٞز ًحِٓس ٓٓروس ػ٘ى ئؾٍجء ٌُٝ

 جُىٌجْس.

 

ػذو رىفش انىلذ انكبفً نذي يىظفً انغًبسن األػضبء ثًغًىػخ ػًم انذساعخ نهزفشؽ  -أ

 نًششوع دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً

 
٘ى ضطر٤ن ٍٓٗٝع وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذىٕٝ وػْ ٖٓ ن٬ٍ ضؿحٌخ جُؼى٣ى ٖٓ جُىٍٝ ئضٟف أٗٚ ػ (4

ٖٓ جُٔٓطٗح٣ٌٖ ٝجًٍُٗحش جُهحٚس )ٝٛٞ ج٤ُٓ٘ح٣ٌٞ جُ٘ٔٞيؾ٢ جُٔكىو( ٣ٓطُِّ ج٧ٍٓ جُٓٔحـ ُٔٞظل٢ 

جُؿٔحٌى ج٧ػٟحء ذٔؿٔٞػس ػَٔ جُىٌجْس ذطه٤ٛٙ جُٞهص جٌُحك٢ ٝجُطلٍؽ ُِط٤ًٍُ ػ٢ِ ػ٤ِٔس ض٘ل٤ً 

ْ ٓٓإ٤ُحش أٝ أٗٗطس أن١ٍ . ٌُٖٝ ٛ٘حى قح٫ش ٣طؼًٌ ك٤ٜح جُٓٔحـ ٧ُٝثي جُىٌجْس قط٢ ٝئٕ ًحٕ ٓٓ٘ى ئ٤ُٜ

جُٔٞظل٤ٖ ذحُطلٍؽ ُِٔٗحًٌس ك٢ ض٘ل٤ً ٍٓٗٝع جُىٌجْس. ًٝٛٙ جٌُِٔٗس ػحوزً ٓح ضكىظ ٗط٤ؿس ٩ٞط٬ع ٛإ٫ء 

 جُٔٞظل٤ٖ ذحُؼى٣ى ٖٓ جُٜٔحّ ك٢ ٗلّ جُطٞه٤ص ،ٝج٩كطوحٌ ئ٢ُ ٝؾٞو ؾٞ ٖٓ جُطؼحٕٝ وجنَ جُؿٔحٌى.

 

٣٩ؿحو جُكَ ج٬ُٔتْ ًُٜٙ جٌُِٔٗس ضطٟف ٓى١ أ٤ٔٛس ٝؾٞو ه٤حوز ه٣ٞس ضٌٖ ٜٓٔطٜح أًرٍ ٖٓ ٓؿٍو قَ  (5

ٌِٓٗس جُٞهص ؿ٤ٍ جٌُحك٢. ك٤ؿد جُط٤ٚٞس ًٓ٘ جُرىج٣س إٔ ضوّٞ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ذطؼ٤٤ٖ ٓٞظل٤ٖ ي١ٝ ًلحءجش 

جء جُىٌجْس. ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ٌت٤ّ ٬ٚٝق٤حش ًر٤ٍز ٤ٌُٞٗٞج ٖٓ ٖٞٔ أكٍجو ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ج٠ُٞ٘ٔ ذٜح ئؾٍ

ِٓٛكس جُؿٔحٌى إٔ ٣وّٞ ذٍٔجهرس جٍُٔٗٝع ذٌَٗ و١ٌٝ،ٝإٔ ٣وّٞ ذط٤ٍٖف جُٗهٙ ج٬ُٔتْ ٩وجٌز ك٣ٍن 

 جُؼَٔ.

 

ك٢ قحُس ٓح ئٕ ضؼًٌ ػ٢ِ جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ضْ ئنط٤حٌْٛ ٤ٌُٞٗٞج ٖٞٔ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ضه٤ٛٙ جُٞهص  (6

ئٓح ئػلحتْٜ ٖٓ ذؼٝ ٜٓحْٜٓ جُكح٤ُس وجنَ ِٓٛكس جُؿٔحٌى أٝ جٌُحك٢ ٍُٔٗٝع جُىٌجْس ، ك٤٘رـ٢ ػ٘ىتً 

ئػلحتْٜ ٜٓ٘ح ذٌَٗ ًحَٓ ُِط٤ًٍُ ػ٢ِ أػٔحٍ ٍٓٗٝع جُىٌجْس. ًٔح ٣٘رـ٢ ضٞك٤ٍ ج٬ُٛق٤حش جٌُحك٤س ٍُت٤ّ أٝ 
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ٓ٘ٓن جٍُٔٗٝع قط٢ ٣ط٢٘ٓ ُٚ جُطٞجَٚ ٓغ ٌت٤ّ جُِٔٛكس ذٌَٗ ٤ٓ٣ٍ ٝٓرحٍٖ، ٝئٕ أٌٖٓ إٔ ٣وّٞ ٛٞ 

 ذ٘لٓٚ ػ٢ِ ٌت٤ّ جُِٔٛكس. ذؼٍٜ جُطوح٣ٌٍ

 

ن٬ٍ ض٘ل٤ً ئؾٍجءجش وٌٝز وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٣ُلَٟ ئػحوز ض٘ظ٤ْ جُؼٔحُس ذحُؿٔحٌى قط٢ ٫   (7

٣طأغٍ ٤ٍْ جُؼَٔ ذـ٤حخ ج٧كٍجو جُٔؼ٤٘٤ٖ ذٔؿٔٞػس جُؼَٔ. ٝ ك٢ قحُس ٓح ضْ ض٣َٞغ كٍو أٝ ئغ٘حٕ ٖٓ ٓؿٔٞػس 

إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى آ٤ُس ػَٔ ٓ٘حْرس ٣٩ؿحو ٖٓ ٣كَ ٓكِْٜ ذأٍْع ٓح ػَٔ جُىٌجْس  ُِؼَٔ ذٔٞهغ آنٍ ٣٘رـ٢ 

.ٌٖٔ٣ 

 

 ػذو انزؼبوٌ ثبنشكم انكبفً -ة

 
ٖٓ أْٛ جُؼٞجَٓ ٩ٗؿحـ أ١ وٌٝز ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٢ٛ ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس ػَٔ ٓغ ضكى٣ى  (8

ٝجقىز ٖٓ أْٛ جُهطٞجش ج٢ُٝ٧ ُٞجتف ٤ٍْ جُؼَٔ ذٜح . ًٝٔح ٛٞ ٓٞٞف ذٜٔ٘ؿ٤س جُىٌجْس ضؼطرٍ ًٛٙ جُهطٞز 

ُ٪ػىجو ُِىٌجْس نحٚسً ئٕ ضؼًٌ ػ٢ِ ٓؿٔٞػس ػَٔ  هحٓص ك٢ جُٓحذن ذح٩ٍٖجف ػ٢ِ ض٘ل٤ً وٌٝز ْحذوس إٔ 

 ضٓطٍٔ ُِىٌٝز جُط٢ ض٤ِٜح.

 

ضؼطرٍ وٌٝز ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ وٌٝز ضَٗٔ أٗٗطس ػىز. ٝضؼطرٍ جُكحؾس ئ٢ُ ضأ٤ّْ  (9

ٖٓ أْٛ ج٣ُٞٝ٧حش ك٢ ئؾٍجءجش جُىٌجْس. ٌُٖٝ ضظَ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ كؼحُس ٝٓإغٍز ئٕ  ٓؿٔٞػس ػَٔ  ٝجقىز

ًحٗص ضْٟ أكٍجو ٣وٕٞٓٞ ذىٌٝ ٌت٢ٓ٤ ك٢ ػ٤ِٔس ضىكن جُرٟحتغ أٝ جُٔؼِٞٓحش أٝ ج٧ٓٞجٍ .ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 

ج٤ُٔ٘حء ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔ٘طو٢ إٔ ضطْ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٔؿحٍ جُ٘وَ جُرك١ٍ ذىٕٝ ٓٗحًٌس ٤ٛثس 

 جُٔك٤ِس.

 

ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن ٢ٚٞ٣ ذإٔ ضوّٞ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ذحُط٤ٓ٘ن ٝجُطؼحٕٝ ٓغ أكٍجو ضٟطِغ ذىٌٝ ٌت٢ٓ٤  (10

ك٢ ػ٤ِٔس ضىكن جُرٟحتغ. ٠ٝروًح ًُٜج جُٔرىأ ٣٘رـ٢ ػوى ٓ٘حهٗحش ٓغ أكٍجو ٖٓ جُوطحع جُطؿح١ٌ ك٢ ٍٓقِس ٓرٌٍز 

ىٌجْس ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُْٜ وٌٝ ًر٤ٍ ك٤ٜح. كٖٔ ن٬ٍ ضؼحٕٝ أكٍجو ُٟٔحٕ ٓٗحًٌطْٜ ٝضؼحْٜٝٗ ك٢ ػ٤ِٔس ئؾٍجء جُ

 جُوطحع جُطؿح١ٌ ك٢ ٍٓٗٝع ض٘ل٤ً جُىٌجْس ٤ْطُٞى ُى٣ْٜ ئقٓحِ ذحُٔٓث٤ُٞس ضؿحٙ ًٛج جٍُٔٗٝع .

 

ٖٝٓ ٗحق٤س أن١ٍ هى ضٞجؾٚ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ك٢ ذؼٝ جُكح٫ش ٓٗحًَ ػىز ٗط٤ؿس ُؼىّ جُطؼحٕٝ ٖٓ  (11

طحع جُطؿح١ٌ. كٖٔ ن٬ٍ جُطوح٣ٌٍ جُط٢ ضِٓٔطٜح ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُُٞقع ٝؾٞو ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُو

ذؼٝ جُٛؼٞذحش ك٢ ئ٣ؿحو جُطؼحٕٝ ٖٓ ؾحٗد جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُوطحع جُطؿح١ٌ ٓػَ ج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس ج٧ن١ٍ 

د ؾٜحش ٓٔح ضٓرد ك٢ ئذطحء ٤ٍْ ػ٤ِٔس ئؾٍجء جُىٌجْس. ٝهى ٣ظٍٜ ػىّ جُطؼحٕٝ ذحٌَُٗ جٌُحك٢ ٖٓ ؾحٗ

ٓهطِلس .ٌُٖٝ ذحُؼى٣ى ٖٓ جُكح٫ش أظٍٜش جُطوح٣ٌٍ إٔ ػىّ جُطؼحٕٝ ًحٕ ٖٓ ؾحٗد جُوطحع جُهح٘ أٝ هطحع 

ج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس ج٧ن١ٍ ،ٝك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ ٖٓ ؾحٗد جُوطحػ٤ٖ. ٌُٖٝ أغرطص جُطؿٍذس أٗٚ ئٕ ًحٕ ج٧ٍٓ 

 ٌػ٤ٍ.٣طؼِن ذحُوطحع جُهح٘ كإ ٓٞجؾٜس ٌِٓٗس ػىّ جُطؼحٕٝ ضٌٖ أَْٜ ذ

 

ئٕ ظٍٜش جُٔؼٞهحش ٖٓ ؾحٗد جُوطحع جُهح٘ ك٤٘رـ٢ ػ٘ىتً جُكٍ٘ ػ٢ِ جُطأ٤ًى ػ٢ِ ٓى١ ج٩ْطلحوز  (12

جُط٢ ْطؼٞو ػ٢ِ ًٛج جُوطحع ػ٘ى ئؾٍجء ٓػَ ًٛٙ جُىٌجْس ذٛلس و٣ٌٝس. ٝضطلحٝش ًٛٙ ج٩ْطلحوز ٓح ذ٤ٖ ضو٤َِ 

س ضكو٤ن ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ( ئ٢ُ ّٔ نلٝ ضٌح٤ُق جُٛلوس جُطؿح٣ٌس. ٝك٢ أْٞأ  جُٔؼٞهحش جُطؿح٣ٌس )ٖٝٓ غ

ج٧قٞجٍ هى ضٟطٍ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ُِركع ػٖ ْرَ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ وػْ ٝضؼحٕٝ جُوطحع جُهح٘ ذٌَٗ 

 ًحَٓ ذٔٞؾد ٗٛٞ٘ جُط٣ٍٗؼحش جُٔك٤ِس.
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ئٕ أظٍٜش أ٣س ؾٜس ق٤ٌٓٞس أن١ٍ ػىّ جُطؼحٕٝ ٢ٚٞ٣ ذإٔ ضوّٞ جُؿٔحٌى ذطىػ٤ْ ػ٬هطٜح ٓغ ضِي جُؿٜس  (13

ٝ إٔ ضكَٛ ػ٠ِ وػْ ٖٓ ئقى١ ج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس جُؼ٤ِح جُط٢ ُٜح ِْطس كٍٜ ٓرىأ جُطؼحٕٝ ػ٢ِ ًحكس أ

جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ. كح٩وجٌز ج٤ُٓح٤ْس ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ ْٝحتَ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ضؼحٕٝ ئ٣ؿحذ٢ ٖٓ ؾحٗد 

ج ٤ٔٛ٧س ج٧ٍٓ كإ ج٩وجٌز ج٤ُٓح٤ْس جُٔ ًٍ طِٞذس ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ػ٢ِ أػ٢ِ ج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس ج٧ن١ٍ. ٝٗظ

 ٓٓط١ٞ ق٢ٌٓٞ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٌٓطد ٌت٤ّ جُؿ٣ٌٜٞٔس أٝ ٌٓطد ٌت٤ّ جٌَُٞجء.

 

 ػذو رىافش انجٍبَبد انكبفٍخ انالصيخ إلعشاء انذساعخ ػهً انًغزىي انًحهً واإللهًًٍ -ط

 
٠ قى ْٞجء ٣ٌٖٝٔ ئْطـ٬ُٜح ٣ؼطرٍ ضٞكٍ جُر٤حٗحش ٖٓ ج٧ٌٓٞ جُٜحٓس  ذحُ٘ٓرس ُِكٌٞٓس ٝهطحع ج٧ػٔحٍ ػِ  (14

ك٢ ػىز أؿٍجٜ. كحُر٤حٗحش ضؼطرٍ أوجز ٌت٤ٓ٤س ٩ؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ . ك٬ ٣ٌٖٔ ئؾٍجء 

جُىٌجْس ْٞجء ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ أٝ ج٩ه٢ٔ٤ِ أٝ جُٔطؼىو ج٠٧ٍجف ذىٕٝ ٝؾٞو ذ٤حٗحش. ًٝٔح ضٔص ج٩ٖحٌز 

جْس ٣ى٣ًٝح أٝ ئٌُط٤ًٍٗٝح ٖٓ ن٬ٍ ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُط٢ ٣طْ ْحذوًح ٣ٌٖٔ ؾٔغ جُر٤حٗحش ذـٍٜ ئؾٍجء جُىٌ

 ض٣َٞؼٜح ػ٠ِ ٓٞجهغ ج٩كٍجؼ ٖٓ ن٬ٍ ج٧ٗظٔس ج٩ٌُط٤ٍٗٝس جُٔهطِلس.

 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ذ٤حٗحش أٝ ضٓؿ٬٤ش ذحُطٞه٤طحش  -ئ٠ُ ؾحٗد أٌٓٞ أن١ٍ -٩ؾٍجء جُىٌجْس ٣ططِد ج٧ٍٓ  (15

ٝ أًػٍ. ٣ٝطْ ؾٔغ ضِي جُر٤حٗحش ئٓح ٣ى٣ًٝح أٝ ئٌُط٤ًٍٗٝح ٖٓ ٓٛحوٌ ج٤ُُ٘ٓس جُٔطؼِوس ذاقىٟ جُؿٜحش جُطؿح٣ٌس أ

ٓهطِلس ٩قطٓحخ ٓط١ْٞ جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس ُٜٝٚٞح ٝقط٠ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ .ٌُٖٝ ٛ٘حى 

جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٞجهق جُط٢ ئٓطى ك٤ٜح ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئ٠ُ ٓح ٛٞ أذؼى ٖٓ ٓؿٍو 

غ جُر٤حٗحش ٖٓ ٓهطِق جُؿٜحش ج٤ٍُْٔس ذحُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس. ًٔح أظٍٜ ذؼٝ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ ؾٔ

 جُطؿح١ٌ ػىّ جٍُؿرس ك٢ ضرحوٍ جُر٤حٗحش ٓغ ٓؿٔٞػس ػَٔ  جُىٌجْس.

 

نحٚس ئ٠ُ جُٔإْٓحش  -ٖٓ أْٛ أْرحخ ضوحػّ جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ ػٖ ضوى٣ْ جُٔؼِٞٓحش  (16

ٛٞ ٓرىأ قٔح٣س جُر٤حٗحش )ئ٢ُ ؾحٗد ؿ٤ٍٛح ٖٓ ج٧ْرحخ(. ٖٝٓ أْٛ ْٝحتَ  -جُى٤ُٝس  جُك٤ٌٓٞس جُٔك٤ِس أٝ

جُطـِد ػ٠ِ ًٛٙ جٌُِٔٗس ٛٞ ضوى٣ْ ض٤ٞٞف ًحَٓ قٍٞ ؿٍٜ جُىٌجْس، ٗٞػ٤س جُر٤حٗحش جُٔطِٞذس ٝٓى١ 

جُْٞحتَ  ج٩ْطلحوز جُط٢ ْطؼٞو ػ٠ِ جُوطحع جُطؿح١ٌ ذأًِٔٚ ٖٓ ض٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس. ٝك٢ قحُس ػىّ ؾىٟٝ ًٛٙ

ُِطـِد ػ٠ِ ًٛٙ جٌُِٔٗس ٣ٌُٖٔ جُركع ػٖ ن٤حٌجش أن١ٍ نحٚسً ٖٓ ن٬ٍ جُط٣ٍٗؼحش جُٔك٤ِس أٝ ئهطٍجـ 

ًًٍٓز ضلحْٛ ق٤ٌٓٞس ٓك٤ِس أٝ و٤ُٝس ذ٤ٖ ج٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س ٓغ ذ٤حٕ ػٞجهد ئْطـ٬ٍ ضِي جُر٤حٗحش جُٔوىٓس ك٢ 

 ؿ٤ٍ جُـٍٜ جُٔطلن ػ٤ِٚ.

 

ج ٌُٕٞ ٌِٓٗس قٔح٣س جُر (17 ًٍ ٤حٗحش هى ضكطحؼ ئ٠ُ ٝهص أ٠ٍٞ ٤ُطْ جُطـِد ػ٤ِٜح ك٤٘رـ٢ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٝٗظ

جُؼَٔ إٔ ضلطف ذحخ جُ٘وحٔ قٍٞ ًٛٙ جُ٘وطس ذحٍُٔجقَ ج٢ُٝ٧ ُ٪ػىجو ُِىٌجْس ٝئًطٗحف ْٝحتَ ٣ٍْؼس ُِطؼحَٓ 

ّٔس ٤ْطْ ذطر٤ؼس جُكحٍ ئ٣ؿحو جُكٍِٞ جٌُٔٔ٘س ٫قوًح.   ٓغ ًٛٙ جٌُِٔٗس، ٖٝٓ غ

 

ح ٓٗ (18 ًٟ ٌِس أن١ٍ أ٫ ٢ٛٝ ضٞجكٍ جُر٤حٗحش ٌُٖٝ ٖٓ ٓٛحوٌ ؿ٤ٍ ٓٞغٞم ذٜح أٝ إٔ ٣ٌٕٞ هى ضْ ٝٛ٘حى أ٣

ؾٔؼٜح ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٬ٓتْ. ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ إٔ ضوّٞ أ٫ًٝ ذطك٤َِ جُر٤حٗحش غْ ضو٤٤ٜٔح. 

ُكٌٔس ضٌٍجٌ ػ٤ِٔس ؾٔغ ٝئٕ ضْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٣ى٣ًٝح ك٤ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُه٤حٌ ج٧ٍٝ ٛٞ ضو٤٤ْ ٓح ئيج ًحٕ ٖٓ ج

جُر٤حٗحش ذًٜٙ جُط٣ٍوس أّ ٫. ٝئٕ ًحٕ ٛ٘حى ئٌٓح٤ٗس ُؿٔغ جُر٤حٗحش ذٌَٗ ئٌُط٢ٍٗٝ كوى ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔ٘طو٢ 

جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ك٢ ٗٔٞيؼ ئٌُط٢ٍٗٝ. كحُػٌٞز جٍُه٤ٔس جُط٢ ُٗؼحٍٚٛح ج٥ٕ ضط٤ف كٍ٘ ٛحتِس أٓحّ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ 
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،ٝذحُطح٢ُ أٚرف ٖٓ جُٔطٞهغ ئؾٍجء وٌجْحش ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  جُر٤حٗحش ٝضؿ٤ٔؼٜح ٝضك٤ِِٜح ئٌُط٤ًٍٗٝح

 ضطْٓ ذٌَٗ أًػٍ كؼح٤ُس.

 

 انًىافمخ ػهً رمشٌش دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً  -د

 
ذؼى ض٘ل٤ً ٍٓجقَ جُىٌجْس جُٔهطِلس ٖٓ ضك٤َٛ ُِر٤حٗحش ٝؾٔؼٜح ٝضك٤ِِٜح ٝئػىجو ٓٓٞوز ضو٣ٍٍ جُىٌجْس،  (19

ذٌَٗ كؼ٢ِ ػ٢ِ ٓكط١ٞ جُطو٣ٍٍ. كحُطو٣ٍٍ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٍٓآز ٌُحكس ج٧ػٔحٍ جُط٢  هى ضظٍٜ ٌِٓٗس جُٔٞجكوس

ضْ ئٗؿحَٛح ن٬ٍ ٍٓجقَ جُىٌجْس، ٝإٔ ٣طٟٖٔ ًحكس جُر٤حٗحش جُٔطؼِوس ذًُي، أْرحخ ئؾٍجء جُىٌجْس، ج٧ػٔحٍ 

٤س ٝجُ٘طحتؽ ًًُٝي جُط٢ هحٓص ذٜح ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٝيُي ذـٍٜ ئٜٗحء وٌٝز جُىٌجْس ٝضوى٣ْ جُطك٬٤ِش ج٩قٛحت

 جُط٤ٚٞحش جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح.

 

٣ؿد إٔ ٣طٟٖٔ جُطو٣ٍٍ ٓؼِٞٓحش قو٤و٤س ضؼٌّ ًحكس جُٔؼٞهحش جُط٢ ضوق قحت٬" أٓحّ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ.  (20

ٝذٔح إٔ جُطو٣ٍٍ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٗطَٔ ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش قو٤و٤س، كٖٔ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٣ٌٗق ػٖ ٓٔحٌْحش ؿ٤ٍ ٓورُٞس 

٣ؿؼَ ج٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س ضٍكٝ ٓكط١ٞ ًٛج جُطو٣ٍٍ. ٝػحوز" ٓح ٣كىظ يُي ػ٘ىٓح ضٌٕٞ  ٝٛٞ ج٧ٍٓ ج١ًُ هى 

جُٔؼٞهحش  جُط٢ ٣ٗطَٔ ػ٤ِٜح جُطو٣ٍٍ ض٤ٍٗ ذٞٞٞـ ئ٠ُ إٔ ؾٜس ٓؼ٤٘س ؿ٤ٍ ضحذؼس ُِوطحع جُهح٘ ٢ٛ جُٔٓثُٞس 

 ذٌَٗ ًحَٓ أٝ ؾُت٢ ػٖ قىٝظ كطٍجش جُطأن٤ٍ ن٬ٍ ٤ٍْ جُرٟحػس.

 

ؾ٤ٔغ ج٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س ػ٠ِ ًٛج جُطو٣ٍٍ ك٬ ٣٘رـ٢ ك٢ جُٜ٘ح٣س ١ْٞ جُِؿٞء ئ٢ُ ك٢ قحُس ػىّ ٓٞجكوس  (21

أْٞأ ج٤ُٓ٘ح٣ٌٞٛحش جُٔلطٍٞس ٝٛٞ ٌكٝ جُطو٣ٍٍ. ٝذ٘حًء ػ٤ِٚ ٣طْ ئذطحٍ ًحكس ئؾٍجءجش جُىٌجْس جُط٢ ضْ 

 ئٗؿحَٛح. ُٝؼىّ ٝؾٞو قَ ذى٣َ ٣طْ ػ٘ىتً ج٩ضلحم ذ٤ٖ ج٧ػٟحء ػ٠ِ ػىّ ئٚىجٌ جُطو٣ٍٍ.
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 انًهحك انضبًَ:

 دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً داخم َطبق انذونخ
THE TRS WITHIN A COUNTRY ENVIRONMENT 

 

 انًهبو وانًغئىنٍبد انؼبيخ انخبطخ ثًغًىػخ انؼًم انًُىطخ ثزُفٍز انذساعخ -أ

 
 ًٛٙ جُىٌجْس.٣٘رـ٢ ٓ٘ف ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ِْطس ئضهحي ًحكس جُوٍجٌجش جُط٢ ضؼطرٍ ٣ٌٍٝٞس ُططر٤ن  (1

 

ُط٢ُٞ ٓ٘ٛد ٌت٤ّ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ  ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى  ذح٩وجٌز جُؼ٤ِح، ٝإٔ ٣ٌٕٞ  (2

ػ٢ِ وٌج٣س ًر٤ٍز ذٔؿطٔغ جُطؿحٌز جُٔك٢ِ. ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٢ِ ٌت٤ّ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ئ٬٠ع ِٓٛكس جُؿٔحٌى ٝ/أٝ 

أػٔحٍ جُىٌجْس ُٟٔحٕ ئقح٠س ج٩وجٌز جُؼ٤ِح جُِؿ٘س جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ػ٢ِ ًحكس جُٔٓطؿىجش جُهحٚس ذ

 ذ٤ٌل٤س ٤ٍْ جُؼَٔ ٝأ٣س ضكى٣حش ٓكطِٔس.

 

٣ؿد إٔ ضطٌَٗ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٖٓ أه٢ٛ ػىو ٖٓ ج٧ػٟحء ُٟٔحٕ كؼح٤ُس جُىٌجْس. ُٝوى ضر٤ٖ ٖٓ ن٬ٍ  (3

 12ٖٓ قٞج٢ُ نرٍجش ج٧ػٟحء ج٣ًُٖ هحٓٞج ذحُلؼَ ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس أٗٚ ػحوز ٓح  ضطٌَٗ ٓؿٔٞػحش جُؼَٔ 

 ػٟٞ. ٣ٌُٖٝٔ ك٢ جُرىج٣س إٔ ٣طْ ػوى ؾِٓس ٓؼِٞٓحض٤س ٩ػطحء ج٧ػٟحء ٌٚٞز ٖحِٓس ٓهطٍٛز قٍٞ جُىٌجْس.

 

٣ٓطُِّ ج٧ٍٓ ئٟٗٔحّ ذؼٝ ج٧ػٟحء ٖٓ ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ئ٢ُ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ. ك٤٘رـ٢ إٔ ٣ْٟ٘ ئ٤ُٜح  (4

 ٓطهٛٙ أٝ ئغ٘حٕ ك٢ جُٔؿح٫ش جُطح٤ُس:

 .ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس 

 ٧ٌٓٞ جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝج٤ُٜحًَ ج٩وج٣ٌس.ج 

 .جُٔؿحٍ ج٩قٛحت٢ 

  ٙٛجُكحْد ج٢ُ٥ )قط٢ ٝئٕ ًحٗص ج٩ؾٍجءجش ج٤ُى٣ٝس ضُٔػَ أْحِ جُىٌجْس ئ٫ إٔ ج٫ْطؼحٗس ذٔطه

ج ٩ٌٓح٤ٗس ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ٖٓ ن٬ٍ  ًٍ ك٢ جُكحْد ج٢ُ٥ ٤ٌْٕٞ ٖٓ ج٧ٌٓٞجُٔل٤ىز ٗظ

 أؾُٜز جُكحْد ج٢ُ٥(.

 

ٔحٕ ٓٓط١ٞ كؼح٤ُس ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٣ٌُٖٔ إٔ ٣ط٢ُٞ جُؼٟٞ جُٞجقى أًػٍ ٖٓ ٜٓٔس وجنَ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ُٟ (5

،ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ هى ٣ٌٕٞ جُٔطهٛٙ ك٢ جُكحْد ج٢ُ٥ ٝ جُٔؿحٍ ج٩قٛحت٢ ٖهٙ ٝجقى. ًٔح ٣ٌُٖٔ 

ُٞهص ُٗهٙ ٝجقى إٔ ٣ٌُٕٞ ٓطهٛٙ ك٢ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ٣ٝٗـَ ٓ٘ٛد ٌت٤ّ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ك٢ ج

 يجضٚ.

 

ئٕ ضْ ض٤ًٍُ ٗطحم جُىٌجْس ػ٠ِ أقى جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس أٝ ػ٢ِ ػىو ه٤َِ ٜٓ٘ح ك٤٘رـ٢ ػ٘ىتً ؾؼَ ٌؤْحء  (6

ًٛٙ جٌُٔحضد أػٟحء ذٔؿٔٞػس جُؼَٔ. أٓح ذحُ٘ٓرس ٍُؤْحء جٌُٔحضد ج٧نٍٟ ج٣ًُٖ ُْ ٣ٗحًٌٞج ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس 

ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس وجنَ أقى جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس كح٧ٍٓ  ك٢ٚٞ٤ ذٔٗحًٌطْٜ ك٢ ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش. ٌُٖٝ ئٕ

٣ٓطُِّ ٖٓ ٌت٤ّ ًٛج جٌُٔطد جُؿ٢ًٍٔ قٌٟٞ ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُ٘طحتؽ أٝ ضؼ٤٤ٖ ٖهٙ ٤ُ٘ٞخ ػ٘ٚ ك٢ يُي ٓٔح 

 ٤ْٓحػى ذٌَٗ ؾ٤ى ػ٢ِ ػ٤ِٔس جُط٘ل٤ً جُلؼ٢ِ ُِىٌجْس.
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أٛىجف ٝٗطحتؽ جُىٌجْس ٝيُي ُٟٔحٕ ٣٘رـ٢ ئ٬٠ع ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ػ٢ِ ج٠٧ٍ جٍُٔؾؼ٤س ُِىٌجْس نحٚسً  (7

 ػىّ قىٝظ أ١ ئٗكٍجف ػٔح ٛٞ ٓطٞهغ ٖٓ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ.

 

٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ئػىجو جُطؼ٤ِٔحش ٝجُ٘وح٠ ج٩ٌٖحو٣س جُطل٤ِ٤ٛس جُط٢ ضُـط٢ ػ٤ِٔس ٝٞغ  (8

 ٍٝٓجؾؼس ٝض٘ل٤ً نطس ػَٔ جُىٌجْس ٝجُط٢ ٣ؿد إٔ ضٗطَٔ ػ٢ِ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس:

  .ٛىف جُىٌجْس 

 .َٔٗطحم جُىٌجْس ٜٝٓ٘ؿ٤س جُؼ 

  ٓىز ٝكطٍز ئؾٍجء جُىٌجْس ٖحِٓسً جُؿىٍٝ ج٢ُُ٘ٓ ٩ػىجو ٝض٘ل٤ً جُىٌجْس ٝضوى٣ْ جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢ ئ٢ُ

 جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس.

 .)ٓ٘حٛؽ جنط٤حٌ جُؼ٤٘حش، قؿٜٔح )ك٢ قحُس ئْطهىجّ ٜٓ٘ؽ ٩نط٤حٌ جُؼ٤٘حش 

 ٣ًٝح.ٗٔٞيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُهح٘ ذحُىٌجْس ُؿٔغ جُر٤حٗحش ٣ى 

 .جُطؼ٤ِٔحش ٝجُ٘وح٠ ج٩ٌٖحو٣س ُؿٔغ جُر٤حٗحش ٣ى٣ًٝح أٝ ئٌُط٤ًٍٗٝح 

 .ٜٓ٘ؽ ئْطه٬٘ جُ٘طحتؽ 

 .ضكى٣ى ٓٓث٤ُٞحش ؾٔغ جُر٤حٗحش ٖٓ ن٬ٍ ج٧ػٟحء وجنَ ًَ ٝقىز 

 .هحتٔس ذحُطؼح٣ٌق جُٔٓطهىٓس ُٟٔحٕ ج٩ضٓحم ٝجُط٘حؿْ ك٢ جُططر٤ن 

 ٌُط٤ٍٗٝس أٝ ُِؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح.ج٩ؾٍجءجش جُٔطرؼس ذحُ٘ٓرس ُِْٞحتَ ج٤ُى٣ٝس ٝج٩ 

 .ضكى٣ى جُٗهٙ ج١ًُ ٣ؿد جُطٞجَٚ ٓؼٚ ػ٘ى جُكحؾس ئ٠ُ أ١ ض٤ٞٞف 

 .جُرٍجٓؽ ج٩ٌُط٤ٍٗٝس جُٔٓطهىٓس ُطك٤َِ جُر٤حٗحش 

 

 ٣٘رـ٢ ئنطحٌ ج٧ٖهح٘ أٝ جُٔؿٔٞػحش جُطح٤ُس ذحُطؼ٤ِٔحش ٝجُ٘وح٠ ج٩ٌٖحو٣س: (9

 ٌُٔطد جُؿ٢ًٍٔ ج١ًُ ٤ْطْ ئؾٍجء جُىٌجْس ك٤ٚ.     ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ٝج٧كٍجو جُوحت٤ٖٔ ذح٧ػٔحٍ وجنَ ج 

 ذٌَٗ ٓرحٍٖ ذؼ٤ِٔس ضٓؿ٤َ ٝؾٔغ جُر٤حٗحش ٧ؿٍجٜ جُىٌجْس.٤٤ٖ٘ ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ٝج٧كٍجو جُٔؼ 

 ذحُىٌجْس ٌُٖٝ ٖٓٔ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ هطحع جُؼ٤ِٔحش ج١ًُ ٣طْ  ٤٤ٖ٘ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ٝج٧كٍجو ؿ٤ٍ جُٔؼ

 ض٘ل٤ً جُىٌجْس ذٗأٗٚ ُٟٔحٕ جُططر٤ن ج٤ٓ٤ٍُ ُِىٌجْس.

 .أ١ أكٍجو آن٣ٍٖ ضٓطُِّ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُىٌجْس ئنطحٌْٛ ذحُطؼ٤ِٔحش 

 

 ُٟٔحٕ ضطر٤ن جُىٌجْس ذٌَٗ ٤ٓ٣ٍ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ضكى٣ى جُ٘وح٠ جُطح٤ُس: (10

  ٝجٍُٔجقَ جُط٢ ٤ْطْ وٌجْطٜح ك٢ ِِْٓس ج٩كٍجؼ.جُؼ٤ِٔحش 

 .ًٙحكس جُٔٓط٘ىجش جُٔطِٞذس ُؼ٤ِٔس جُطه٤ِ 

 .جُر٤حٗحش جُٔطِٞخ ؾٔؼٜح ٝٓٛىٌٛح ٓغ ضكى٣ى جُٗهٙ ج٠ُٞ٘ٔ ذًُي ٤ِْٝٝس ؾٔغ جُر٤حٗحش 

 .جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس ُؼ٤ِٔحش ج٩كٍجؼ جُط٢ ٤ْطْ ؾٔؼٜح ٝضو٤٤ٜٔح ٓغ ضكى٣ى ٗٞع ٤ِْٝس جُ٘وَ ٝجُرٟحتغ 

  .ٍئيج ٓح ًحٗص جُر٤حٗحش جُٔطِٞخ ؾٔؼٜح ضُكىو أْرحخ قىٝظ أ١ كطٍجش ضأن٤ 

  ُُٖٓئيج ٓح ًحٗص ْططْ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ذ٘حًء ػ٢ِ ٓؼٍكس جُُٖٓ ج٩ؾٔح٢ُ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ٝ / أٝ ٓؼٍكس ج

 ج١ًُ جْطـٍهطٚ ًَ ػ٤ِٔس ػ٢ِ قىٙ.

 

جُط٢ هى ضٓحٌٝ جُٔٞظل٤ٖ ػ٘ى ض٘ل٤ً ٣٘رـ٢ ػ٢ِ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ج٩ٛطٔحّ ذحُٔهحٝف ٝأْرحخ جُوِن  (11

جُىٌجْس. ًُج ٢ٚٞ٣ ذإٔ ضوّٞ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ذاػىجو ٓٓط٘ى ض٤ٞٞك٢ ٣ُكىو جُطلح٤َٚ جُهحٚس ذأ٤ٔٛس ئؾٍجء 

ًٛٙ جُىٌجْس ٝٓى١ ج٩ْطلحوز جُط٢ ْطؼٞو ػ٠ِ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس ٓغ جُط٤ًٍُ ذٌَٗ نح٘ ػ٠ِ جُؼ٘حٍٚ 
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ٓحٌٝ جُٔٞظل٤ٖ قٍٞ جُ٘طحتؽ جٍُٔؾٞز ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْس. ٣ٌُٖٝٔ ٖٓ جُط٢ ْطُٓحػى ػ٢ِ ئَجُس أ٣س ٓهحٝف هى ض

ن٬ٍ ًٛج جُٔٓط٘ى ذ٤حٕ ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش قٍٞ جُططٌٞجش ج٣٩ؿحذ٤س جُٔطٞهغ قىٝغٜح ك٢ ٓؿحٍ جُؼ٤ِٔحش 

 ٝج٩ؾٍجءجش ٝج٩ْطلحوز جُط٢ هى ضُؼٞو ػ٢ِ جُٔٞظل٤ٖ ٗط٤ؿس ُط٘ل٤ً  ًٛٙ جُىٌجْس.

 

 َ ذؼوى ئؾطٔحػحش ُٔ٘حهٗس جُٜٔحّ جُطح٤ُس:٣ؿد إٔ ضوّٞ ٓؿٔٞػس جُؼٔ  (12

 .ْٞٔحٕ ئضهحي جُوٍجٌجش جُٔطؼِوس ذحُىٌجْس ك٢ جُٞهص ج٬ُٔت 

 .ٍٓجؾؼس ًحكس جُٔٓطؿىجش ٝضكى٣ى جُهطٞجش جُٞجؾد ئضرحػٜح 

  .ج٩ْطؼحٗس ذرٍٗحٓؽ إٔٝ ٣٫ٖ ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٩ونحٍ ٝئقطٓحخ جُر٤حٗحش 

  .ضك٤َِ جُ٘طحتؽ 

   ٓوحٌٗحش ذ٤ٖ ٗطحتؽ جُىٌجْس جُكح٤ُس ٝجُر٤حٗحش جُهحٚس ذحُىٌجْحش جُٓحذوس أٝ ذحُٔؼح٤٣ٍ جُٔكىوز ػوى

 ِْلح" ئٕ ٝؾىش.

 .ٍئػىجو ٓٓٞوز جُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖحِٓسً أ٣س ٓوطٍقحش ُِطط٣ٞ 

 ُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔس ضوى٣ْ ٗطحتؽ جُىٌجْس جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ئ٢ُ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ج

 ج٩كٍجؼ ٝوٌجْس كٌٍز ٍٗٗ جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢ ػ٢ِ جُٔؿطٔغ جُؼحّ.

 

 رأعٍظ يغًىػخ انؼًم انًُىطخ ثزُفٍز انذساعخ -ة

 
ػ٘ى ضط٣ٍٞ آ٤ُٚ ض٤ٓ٘ن وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٢ُٚٞ٣ ذإٔ ضٟطِغ ِٓٛكس جُؿٔحٌى جُٔك٤ِس  (13

ٌَٗ ًحَٓ. كرطر٤ؼس جُكحٍ ضٔطِي جُؿٔحٌى ٓٓث٤ُٞحش ئوج٣ٌس ٝ ذٔٓث٤ُٞس ض٤ٓ٘ن ئؾٍجءجش ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذ

 ٤ْح٤ْس ضطؼِن ذحُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس، ًًُٝي ضٔطِي جُِٓطس ج٬َُٓس ُىػْ ٝه٤حوز ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُىٌجْس.  

 

ذؼى ئضهحي هٍجٌ ذٗإٔ ج٧كٍجو ج٣ًُٖ ْطْٟٜٔ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ضأض٢ جُهطٞز جُطح٤ُس أ٫ ٢ٛٝ ضأ٤ّْ  (14

ُطط٢ُٞ ٜٓٔس ضطر٤ن ٍٓجقَ جُىٌجْس ذٌَٗ كؼحٍ ٓغ جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُهرٍجش ٝجُر٤حٗحش ج٬َُٓس ٓؿٔٞػس جُؼَٔ 

ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س. ٝذٔؿٍو ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٣ٌُٖٔ ق٤ٜ٘ح إٔ ضوّٞ ذىٌجْس أ٠ٍ جُؼَٔ جُكح٤ُس 

ِٛكس جُؿ٤ًٍٔس ٝجُكٍٛٞ ػ٢ِ ٓؼِٞٓحش قٍٞ ج٧ٛىجف، ٜٓ٘ؿ٤س جُؼَٔ ، جُ٘طحتؽ جُٔطٞهؼس ٝٓى١ ٓوىٌز جُٔ

 ػ٢ِ ضكو٤ن أه٢ٛ ئْطلحوز ٖٓ ًٛٙ جُ٘طحتؽ.

 

ػود يُي ٣٘رـ٢ ػ٢ِ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ إٔ ضُؼوى ئؾطٔحع ٌُحكس ٓٔػ٢ِ ج٤ُٜثحش جٍُٖٔك٤ٖ. ٝن٬ٍ ج٩ؾطٔحع  (15

٣٘رـ٢ ضكى٣ى ج٧وٝجٌ ٝجُٔٓث٤ُٞحش جُِٔوحز ػ٢ِ ػحضن ٗوح٠ ج٩ضٛحٍ، ذٍٝض٫ًٞٞش جُطٞجَٚ، جُطٍض٤رحش 

ٍٝ ج٩ؾطٔحػحش جُوحوٓس ُٔؿٔٞػس جُؼَٔ ٝأ٣س أٌٓٞ ئوج٣ٌس أن١ٍ ضُإغٍ ػ٢ِ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُِٞؾٓط٤س، ؾى

 جُىٌجْس.

 

٣ؿد ج٩ُطُجّ ذٌحكس جُٜٔحّ ٝجُٔٓث٤ُٞحش جُؼحٓس جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ ًٛج جُِٔكن. كل٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ٣ؿد  (16

ج٩ؾٍجءجش ٚلس جٍُٝض٤٘٤س ضطر٤وٜح. ًٔح إٔ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ذٌَٗ و١ٌٝ ك٢ ئ٠حٌ ٓطٓن ٤ُْٟل٢ ػ٢ِ ًٛٙ 

ٝج٩ػط٤حو٣س. ٝ ُوى ضٔص جُط٤ٚٞس ذإٔ ٣وّٞ ك٣ٍن جُؼَٔ ج١ًُ ٖحٌى ك٢ ض٘ل٤ً وٌجْحش ْحذوس ذحُٔٗحًٌس ك٢ 

 ض٘ل٤ً جُىٌجْحش جُوحوٓس ُٟٔحٕ ج٩ضٓحم ٝٝقىز جُططر٤ن.
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 ػًهٍبد انُظبو انغًشكً وًَبرط اإلعزجٍبٌ انخبطخ ثهب -ط
 

 و اإلعزجٍبٌ انخبص ثهبجحشٌخ نهشحُبد انًَىرط انؼًهٍبد انغًشكٍخ 
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 )حًىنخ حبوٌخ كبيهخ( عزجٍبٌ انخبص ثبنشحُبد انجحشٌخاإلًَىرط 
 رحذٌذ انجٍبَبد

 جٌُٔطد )ؾـ( □    جٌُٔطد )خ( □    جٌُٔطد )أ( □ جٌُٔطد .1

 - ج٤ًَُٞ ج٬ُٔق٢ .2
 - ٌهْ ذ٤ُٞٛس جُٗكٖ .3
 - جٍُهْ جُطؼ٣ٍل٢ ُِٔٓطهِٙ .4
 - ٌهْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ .5

 وطىل انجضبػخ ورمذٌى اإللشاس

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ح٤ٗل٤ٓصضوى٣ْ جُٔ .6

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ٍٝٚٞ جُٓل٤٘س .7

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذىء ػ٤ِٔس جُطل٣ٍؾ .8

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جٗطٜحء ػ٤ِٔس جُطل٣ٍؾ .9

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ .10

 انؼشع ػهً عهبد حكىيٍخ أخشي

 ٌٓطد آنٍ □  جُر٤ط١ٍ   □  جٌُُجػس   □    جُٛكس □ جُؿٜس ج٤ٍُْٔس .11

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذىج٣س ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ ؾٜحش ق٤ٌٓٞس أن١ٍ .12

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ق٤ٌٓٞس أن١ٍجٗطٜحء ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ ؾٜحش  .13

 اإلعشاءاد انغًشكٍخ

      أقٍٔ □    أٚلٍ   □    نٍٟ  أ □ ٓٓحٌ ج٩هٍجٌ  .14

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذىج٣س جُلكٙ جُٔٓط٘ى١ .15

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جٗطٜحء جُلكٙ جُٔٓط٘ى١ .16

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِسذىج٣س  .17

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جٗطٜحء جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس .18

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جْط٬ّ ٓىكٞػحش جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد .19

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ .20

 اإلفشاط انغًشكً يشحهخ يب ثؼذ

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ٓىكٞػحش جُُٕ٘ٞٞ ٝجُٔٛح٣ٌق .21

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ئٚىجٌ أيٕ جُط٤ِْٓ .22

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ضوى٣ْ أيٕ جُط٤ِْٓ ئ٢ُ ٤ٛثس ج٤ُٔ٘حء .23

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ئكٍجؼ ٤ٛثس ج٤ُٔ٘حء ػٖ جُٗك٘س .24

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ .25
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 ًَىرط انؼًهٍبد انغًشكٍخ نهشحُبد انغىٌخ و اإلعزجٍبٌ انخبص ثهب
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 انغىٌخعزجٍبٌ انخبص ثبنشحُبد اإلًَىرط 
 البٌانات تحدٌد

 مكتب )جـ( □    مكتب )ب( □    مكتب )أ( □ المكتب .1

 - الخطوط الجوٌة .2
 - رقم بولٌصة الشحن الجوي .3
 - الرقم التعرٌفً للمستخلص .4
 - رقم إقرار البضابع .5

 وصول البضاعة وتقدٌم اإلقرار

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ تقدٌم المنافٌست .6

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ وصول الطابرة .7

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ بدء عملٌة التفرٌغ .8

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ انتهاء عملٌة التفرٌغ .9

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ البدء فً نقل الشحنة إلً المستودعات .11
 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ انتهاء عملٌة نقل الشحنة إلً المستودعات .11
 ال □  نعم □ تعدٌل المانٌفٌست .12
 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ استكمال تعدٌالت المانٌفٌست .13
 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ تقدٌم اإلقرار .14

 معاٌنة الجهات الحكومٌة األخري

 البٌطري   □الزراعة     □الصحة     □ الجهة الرسمٌة .15

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ بداٌة مرحلة العرض علً جهات حكومٌة أخري .16

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ انتهاء مرحلة العرض علً جهات حكومٌة أخري .17
 اإلجراءات الجمركٌة

      أحمر □أصفر       □خضر      أ □ مسار اإلقرار  .18

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ بداٌة الفحص المستندي .19

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ الفحص المستنديانتهاء  .21

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ بداٌة المعاٌنة الفعلٌة .21

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ انتهاء المعاٌنة الفعلٌة .22

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ استالم مدفوعات الرسوم والضرابب .23

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ الجمركً اإلفراج .24
 مرحلة ما بعد اإلفراج الجمركً

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ مدفوعات النولون والمصارٌف .25
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 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ إصدار أذن التسلٌم من قبل الخطوط الجوٌة .26

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ تقدٌم أذن التسلٌم إلً المستودعات .27

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ إفراج المستودعات عن الشحنة .28

 الدقٌقة □  الساعة □  الشهر □  الٌوم □ اإلفراج الفعلً .29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Egyptian Customs Authority 61 –ِٓٛكس جُؿٔحٌى ج٣ٍُٛٔس 

 

 و اإلعزجٍبٌ انخبص ثهبجشٌخ ًَىرط انؼًهٍبد انغًشكٍخ نهشحُبد ان
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 انجشٌخعزجٍبٌ انخبص ثبنشحُبد اإلًَىرط 
 البٌانات تحدٌد

 جُكىٝو١ جٌُٔطد .1
                )خ( قىٝو١ ٌٓطد □   )أ( قىٝو١ ٌٓطد □

 )ؾـ( قىٝو١ ٌٓطد □

 - جُر١ٍ ٌهْ ذ٤ُٞٛس جُٗكٖ .2
 - جٍُهْ جُطؼ٣ٍل٢ ُِٔٓطهِٙ .3
 - ٌهْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ .4

 وطىل انجضبػخ ورمذٌى اإللشاس

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذ٤ُٞٛس جُٗكٖ جُر١ٍضوى٣ْ  .5

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ًٍٓرس جُ٘وٍَٝٚٞ  .6

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جُطه٣ُٖ ك٢ ٓ٘طوس جٍُهحذس جُؿ٤ًٍٔس .7

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ .8

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ٝجٍُٟجتدضٓى٣ى جٍُّْٞ  .9
 خشياألحكىيٍخ انغهبد انؼشع ػهً ان

 ٌٓطد آنٍ □  جُر٤ط١ٍ   □  جٌُُجػس   □    جُٛكس □ جُؿٜس ج٤ٍُْٔس .10

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذىج٣س ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ ؾٜحش ق٤ٌٓٞس أن١ٍ .11

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ق٤ٌٓٞس أن١ٍجٗطٜحء ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ ؾٜحش  .12

 اإلعشاءاد انغًشكٍخ

      أقٍٔ □    أٚلٍ   □    نٍٟ  أ □ ٓٓحٌ ج٩هٍجٌ  .13

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ذىج٣س جُلكٙ جُٔٓط٘ى١ .14

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جٗطٜحء جُلكٙ جُٔٓط٘ى١ .15

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِسذىج٣س  .16

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ جٗطٜحء جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس .17

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ .18

 يشحهخ يب ثؼذ اإلفشاط انغًشكً

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ئٚىجٌ ئيٕ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ .19

 جُىه٤وس □  جُٓحػس □  جٍُٜٗ □  ج٤ُّٞ □ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ .20
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 انًهحك انضبنش:

 دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً داخم َطبق دونً / إلهًًٍ
THE TRS WITHIN AN INTERNATIONAL/ REGIONAL 

ENVIRONMENT 
 

"جُؿٔحٌى ن٬ٍ جُوٍٕ جُٞجقى  أًىش ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٖٓ ن٬ٍ جُٔٓط٘ى ج١ًُ أٚىٌضٚ ذؼ٘ٞجٕ .1

ٝجُؼ٣ٍٖٗ"  ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٛحّ أ٫ ٝٛٞ إٔ ٖرٌس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٢ٛ ج٤ًٍُُز ج٢ُٝ٧ ٖٓ ٖٞٔ جُؼٍٗز ًٌحتُ 

جُط٢ ضُكىو وٌٝ ٜٝٓٔس جُؿٔحٌى ن٬ٍ جُوٍٕ جُكح٢ُ . ٝض٘رػن أ٤ٔٛس ًٛج جُٔلّٜٞ ٖٓ ًٞٗٚ ٤ِْٝس ٩ػحوز 

ٍٕ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ ق٤ع ضؼطٔى جًٍُحتُ ج٧نٍٟ ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٢ِ جُؿٔحٌى ئ٢ُ جُٞجهغ جُطلحػ٢ِ  ن٬ٍ جُو

 جُطٞجَٚ، جُط٤ٓ٘ن، جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ذٌَٗ كؼحٍ.

 

ٝضًٍُُ ٖرٌس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ػ٢ِ ٓى١ أ٤ٔٛس جُطوى٣ٍ جُٔطرحوٍ ٝذٍٝض٫ًٞٞش جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ ؾٔحٌى جُىٍٝ  .2

ػ٢ِ أ٣س ئَوٝجؾ٤س ؿ٤ٍ ٣ٌٍٝٞس ٍُِهحذحش وجنَ ِِْٓس ج٩ٓىجو  جُٔٓطٌٞوز، جُٔٛىٌز، وٍٝ جُطٍج٣ُٗص ُِوٟحء

جُى٤ُٝس. ٝك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ضٟٔ٘ص ج٩ضلحه٤س جُى٤ُٝس ُطر١٤ٓ ٝض٤ٓ٘ن ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس )ئضلحه٤س ٤ًٞضٞ جُٔؼىُس 

ح ضطؼِن ذحٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُٔطؿحٌٝز، جُطؼحٕٝ ك٤ٔح ذ ًٚ ٤ٜ٘ح ٢ٛٝ ئقى١ أوٝجش ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس( ٗٛٞ

 ًًُٝي ئٗٗحء ٌٓحضد ؾ٤ًٍٔس ؾى٣ىز ذحُكىٝو جُٔٗطًٍس.

 

ٗظحّ جًٍُُٔ  -ٝك٢ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ضْ ضطر٤ن ذؼٝ جُطٍض٤رحش جُهحٚس ذحٍُهحذحش جُٔٗطًٍس ٝجُط٢ ِٖٔص  .3

 ك٢ ذؼٝ جُٔ٘ح٠ن ُط٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز جٍُٔٗٝػس.  -جُكىٝو١ جُٞجقى 

 

 شكًإعشاء دساعخ صُبئٍخ يشزشكخ نضيٍ اإلفشاط انغً)أ( 

 

ضْ ضوى٣ْ ًٛج جُؿُء ٖٓ جُِٔكن ُِىٍٝ جُط٢ ضٍؿد ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٠ِ ٓٓط١ٞ . 4

غ٘حت٢ ٓٗطٍى ٓغ جُىٍٝ جُٔؿحٌٝز ٖحِٓسً جُكح٫ش جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح ئؾٍجء جُىٌجْس ٓح ذ٤ٖ وُٝس ْحق٤ِس ٝوُٝس ؿ٤ٍ 

 حش ٓٗطًٍس.ْحق٤ِس ذـٍٜ ضوى٣ْ ج٧وٝجش جُٔؼ٤ح٣ٌس ج٬َُٓس ٩ؾٍجء وٌجْ

 

ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ إٔ جُهطٞز جُٔرىت٤س ١٧ وُٝط٤ٖ ضٍؿرحٕ ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس ٢ٛ ج٩ضلحم ػ٢ِ  .5

ٝٞغ أوجز غ٘حت٤س )ك٢ ٌَٖ ًًٍٓز ضلحْٛ أٝ نطحخ ٗٞج٣ح ٝجُط٢ ٖٓ ن٬ُٜح ضؼرٍ جُىُٝطحٕ جُٔؼ٤٘طحٕ ػٖ ٌؿرطٜٔح 

 ك٢ ئؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس(. 

 

جّ ًًٍٓز جُطلحْٛ أٝ نطحخ جُ٘ٞج٣ح ُِطأ٤ًى ػ٢ِ ئُطُجّ جُىُٝس ذحُطؼحٕٝ ٝئؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس ٣ٝطْ ئذٍ .6

ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ )ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ذ٤ٖ وُٝط٤ٖ(. ًٔح ضٓطهىّ ًٛٙ ج٧وجز ُطٗؿ٤غ جُوطحع جُهح٘ 

جُىٌجْس جُٔٗطًٍس. ٣ٌُٖٝٔ ضٞه٤غ ٝج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ ػ٢ِ جُطؼحٕٝ ٝج٩ُطُجّ ذحُططر٤ن جُ٘حؾف ًُٜٙ 

ًًٍٓز جُطلحْٛ أٝ نطحخ جُ٘ٞج٣ح ٖٓ هرَ َٝجٌز جُٗثٕٞ جُهحٌؾ٤س أٝ أ٣س ؾٜس ٤ٌْٔس ٓؼ٤٘س ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  

 ؾٔحٌى ًَ وُٝس ٓؼ٤٘س.

 

٣٘رـ٢ ػ٢ِ ؾٔحٌى ًَ وُٝس ٖٓ جُىُٝط٤ٖ جُٔؼ٤٘ط٤ٖ ض٤ٍٖف ٓٔػَ ٖٓ ًَ وُٝس ٣ٌٖ ٓٓث٫ًٞ ػٖ جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ  .7

جُىٌجْس ك٢ ًٛٙ جُىُٝس، ٣ِٝٔي ِْطس جُٔٗحًٌس ٓغ ًحكس ج٠٧ٍجف جُلحػِس جُط٢ ٤ْطْ ضكى٣ىٛح ٖٓ هرَ ٍٓجقَ 

ًَ ِٓٛكس ؾ٤ًٍٔس. ٣ٝط٠ُٞ جُٔٔػِٕٞ جُٔؼ٤ٕ٘ٞ ٜٓٔس ضوى٣ْ جُطوح٣ٌٍ ئ٢ُ ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ػ٢ِ 
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٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ٓٔػَ جُؿٔحٌى  جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ ٝج١ًُ ذىٌٝٙ ٣ؼطرٍ ٓٔػَ جُكٌٞٓس ذحُ٘ٓرس ُِىٌجْس جُٔٗطًٍس. ًٔح

جُٔؼ٤ٖ ض٤ٓ٘ن أٗٗططٚ ٓغ جُؿرٜس ج٩ه٤ٔ٤ِس ك٢ ٤ْحم ػ٤ِٔس جُطٌحَٓ ٓٔح ٣ؼطرٍ ذٔػحذس ٓكلُ ٩ؾٍجء جُىٌجْس 

 جُٔٗطًٍس.

 

ٖٓ ن٬ٍ ِٓٛكس جُؿٔحٌى أٝ جُِؿ٘س جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ًَ وُٝس ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس ػَٔ  .8

جءجش جُٔك٤ِس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس ضطر٤ن وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٝئٕ ًحٗص ٓك٤ِس ضط٢ُٞ ٜٓٔس ض٘ل٤ً ج٩ؾٍ

جُىُٝطحٕ هى هحٓطح ك٢ جُٓحذن ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ػ٢ِ ٓٓط١ٞ ٓك٢ِ أٝ غ٘حت٢ ٓٗطٍى ك٤ٌُٖٔ ػ٘ىتً ئػحوز 

 . ض٤ٌَٗ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُهحٚس ذحُىٌجْس جُٓحذوس  ُِو٤حّ ذاػحوز ئؾٍجء جُىٌجْس ٍٓز أنٍٟ ذٌَٗ ٬ٓتْ

 

ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ئؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٣ؼطرٍ ٖٓ ج٧ٌٓٞ جُط٢ ضطْٓ  .9

ذحُطحذغ جُل٢٘ ئ٢ُ قى ًر٤ٍ. ًُج ٫ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔؼ٤حٌ جٍُت٢ٓ٤ ٩نط٤حٌ جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ٤ْٗحًٌٕٞ ك٢ 

ش ككٓد، ذَ ٣ؿد إٔ ٣ٌٞٗٞج ػ٢ِ وٌج٣س ك٤٘س جُىٌجْس ٣ؼطٔى ػ٢ِ ٖـِْٜ ُٔٞجهغ ه٤حو٣س ضإِْٜٛ ٩ضهحي هٍجٌج

 ؾ٤ىز ذحُٛلوحش ػرٍ جُكىٝو.

 

ٍُِٞٚٞ ئ٢ُ ٗطحتؽ ٗحؾكس ٣ٓطُِّ ج٧ٍٓ ٓٗحًٌس ًحكس جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذؼ٤ِٔس ضىكن جُرٟحتغ ك٢ ػ٤ِٔس ضك٤َِ ًٛٙ  .10

ٕ جُوطحع جُ٘طحتؽ ذٔح ك٢ يُي جُوطحع جُهح٘ ٓغ أنً ًحكس ج٥ٌجء ك٢ ج٩ػطرحٌ. ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ػ٘ىٓح ٣ٌٞ

جُهح٘ أٝ ج٤ُٜثحش ٖرٚ جُك٤ٌٓٞس ٓٓثُٞس ػٖ ئوجٌز جُؼ٤ِٔحش جُكىٝو٣س ػ٘ىتً ٣٘رـ٢ ئٍٖجًْٜ ك٢ ٍٓجقَ ض٘ل٤ً 

 جُىٌجْس جُٔٗطًٍس ٓغ ٌٍٞٝز أنً جُٗن جُهح٘ ذحُ٘وَ ذ٤ٖ جُىُٝط٤ٖ ك٢ ج٩ػطرحٌ ًؿُء ٖٓ جُ٘طحتؽ.

 

٘حت٤س ٓٗطًٍس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ ك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ضؼطرٍ ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗحش ٩ؾٍجء وٌجْس غ .11

جُطكى٣حش . ٌُٖٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ٣ٌُٖٔ ض٘ل٤ًٛح ٖٓ ن٬ٍ ئنط٤حٌ ئقىٟ ٠ٍم ؾٔغ جُر٤حٗحش جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح 

ج ٧ٕ ئؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس ٣ُؼطرٍ أًػٍ ضؼو٤ًىج ٖٓ ئؾٍجء وٌجْس  ًٍ ك٢ جٍُٔقِس جُػح٤ٗس ٖٓ ًٛج جُى٤َُ. ٝٗظ

٢ِ كوى ضكطحؼ جُىٍٝ ئ٢ُ ج٩ْطؼحٗس ذٔٓحػى٣ٖ ُٟٔحٕ ئْط٤لحء ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ذٌَٗ ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُٔك

 ٚك٤ف أٝ ٩ونحٍ جُطٞه٤طحش ج٤ُُ٘ٓس ذ٘ٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ذٔؼٍكطْٜ..

 

ًٝٔح ٛٞ ٓكىو، كرٔؿٍو ج٩ٗطٜحء ٖٓ جُىٌجْس جُٔٗطًٍس ٣٘رـ٢ ضوى٣ْ ضو٣ٍٍ ٓٞقى )٣ٌٖ ٓٔحغَ ُ٘ٔٞيؼ  .12

 ذحُِٔكن جُهحّٓ(. جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢ جُٔٞٞف

 

 إعشاء دساعخ يزؼذدح األطشاف / إلهًٍٍخ يشزشكخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً)ة( 

 
ضْ ضوى٣ْ ًٛج جُؿُء ٖٓ جُِٔكن ُِىٍٝ جُط٢ ضٍؿد ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس ٓطؼىوز ج٠٧ٍجف ُُٖٓ  .13

ٝن٬ٍ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٓغ وٍٝ ٓطؼىوز / ٓؿحٌٝز أٝ ٓغ أػٟحء ٖٓ ٓؿطٔغ ئهطٛحو١ ئه٢ٔ٤ِ. 

جُىٌجْحش ٣ٌٖٔ جُط٤ًٍُ ػ٢ِ ٓٞهغ قىٝو١ ٝجقى أٝ أًػٍ أٝ قط٢ ػ٢ِ ٍٓٔ ُِرٟحتغ جُؼحذٍز. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ 

 يُي هى ٣وّٞ جُٔؿطٔغ ج٩هطٛحو١ ذاُُجّ أػٟحؤٙ ذط٘ل٤ً جُىٌجْس وجنَ وٍٝ ًٛج جُطٌطَ ج٩هطٛحو١.

 

٢ِ ٝٞغ أوجز ئه٤ٔ٤ِس / ٓطؼىوز ج٠٧ٍجف ًهطٞز ٩ؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ٓطؼىوز ج٠٧ٍجف ٣طْ ج٩ضلحم ػ .14

ٓرىت٤س. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ إٔ جُهطٞز جُٔرىت٤س ١٧ وٍٝ ضٍؿد ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس ٢ٛ ج٩ضلحم 

ػ٢ِ ٝٞغ أوجز ٓٗطًٍس )ك٢ ٌَٖ ًًٍٓز ضلحْٛ أٝ نطحخ ٗٞج٣ح ٝجُط٢ ٖٓ ن٬ُٜح ضؼرٍ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س ػٖ 

 ًس ٓطؼىوز ج٠٧ٍجف(. ٌؿرطٜح ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطٍ
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٣ٝطْ ئذٍجّ ًًٍٓز جُطلحْٛ أٝ نطحخ جُ٘ٞج٣ح ُِطأ٤ًى ػ٢ِ ئُطُجّ جُىٍٝ ذحُطؼحٕٝ ٝئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس  .15

ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ًٔح ضٓطهىّ ًٛٙ ج٧وجز ُطٗؿ٤غ جُوطحع جُهح٘ ٝج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ ػ٢ِ 

ٌجْس جُٔٗطًٍس. ٣ٌُٖٝٔ ضٞه٤غ ًًٍٓز جُطلحْٛ أٝ نطحخ جُ٘ٞج٣ح ٖٓ جُطؼحٕٝ ٝج٩ُطُجّ ذحُططر٤ن جُ٘حؾف ًُٜٙ جُى

 هرَ َٝجٌز جُٗثٕٞ جُهحٌؾ٤س أٝ أ٣س ؾٜس ٤ٌْٔس ٓؼ٤٘س ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ؾٔحٌى ًَ وُٝس ٓؼ٤٘س.

 

ٌُٖٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ك٢ ظَ ٝؾٞو ٓؿطٔغ ئهطٛحو١ ئه٢ٔ٤ِ ، ٣ٌُٖٔ ج٩ْطؼحٗس ذأوجز ضؿح٣ٌس ئه٤ٔ٤ِس  .16

ٍ ػ٢ِ ضؼحٕٝ ًَ وُٝس ٖٓ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س ذًٜٙ جُىٌجْس. ٝضوّٞ ضِي جُٔؿطٔؼحش ج٩هطٛحو٣س ذٌَٗ ْؼ٤ًح ُِكٛٞ

ٓطُج٣ى ذاهٍجٌ جُىٌجْحش جُٔٗطًٍس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ًأوجز ُطؼ٣ُُ ػ٤ِٔس جُطٌحَٓ ج٩ه٢ٔ٤ِ ٝج٩ٌضوحء 

 ذحُطؿحٌز ج٩ه٤ٔ٤ِس.

 

ف ٓٔػَ ٖٓ ًَ وُٝس ٣ٌٖ ٓٓث٫ًٞ ػٖ جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ ٣٘رـ٢ ػ٢ِ ؾٔحٌى ًَ وُٝس ٖٓ جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س ض٤ٍٖ .17

ٍٓجقَ جُىٌجْس ك٢ ًٛٙ جُىُٝس، ٣ِٝٔي ِْطس جُٔٗحًٌس ٓغ ًحكس ج٠٧ٍجف جُلحػِس جُط٢ ٤ْطْ ضكى٣ىٛح ٖٓ هرَ 

ًَ ِٓٛكس ؾ٤ًٍٔس . ٣ٝط٠ُٞ جُٔٔػِٕٞ جُٔؼ٤ٕ٘ٞ ٜٓٔس ضوى٣ْ جُطوح٣ٌٍ ئ٢ُ ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ػ٢ِ 

 ٌٝٙ ٣ؼطرٍ ٓٔػَ جُكٌٞٓس ذح٩ؾطٔحػحش ج٩ه٤ٔ٤ِس. جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ ٝج١ًُ ذى

 

ٖٓ ن٬ٍ ِٓٛكس جُؿٔحٌى أٝ جُِؿ٘س جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ًَ وُٝس ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس  .18

ػَٔ ٓك٤ِس ضط٢ُٞ ٜٓٔس ض٘ل٤ً ج٩ؾٍجءجش جُٔك٤ِس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس ٓطؼىوز ج٠٧ٍجف 

٢ قحُس ه٤حّ جُىٍٝ ذحُلؼَ ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ جُٓحذن ك٤ٌٖٔ ػ٘ىتً ئػحوز ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٝك

 ض٤ٌَٗ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُهحٚس ذحُىٌجْس جُٓحذوس ُِو٤حّ ذاؾٍجء جُىٌجْس ٍٓز أنٍٟ ذٌَٗ ٬ٓتْ .

 

ج ُِطحذغ جُل٢٘ ج١ًُ ضطْٓ ذٚ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٣٘رـ٢ إٔ .19 ًٍ ٣ٌٕٞ  ٝ ًٔح ضٔص ج٩ٖحٌز ْحذوًح ك٘ظ

جُٔٞظلٕٞ جُٔؼ٤ٕ٘ٞ ذط٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس ػ٢ِ وٌج٣س ًر٤ٍز ٝٓؼٍكس ك٤٘س ًحِٓس ذحُٛلوحش جُطؿح٣ٌس. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ 

٣٘رـ٢ ئٍٖجى ًحكس جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذكًٍس ٤ٍْ جُرٟحتغ ك٢ ض٘ل٤ً ٍٓجقَ  -ٝ قط٢ ضطْٓ جُىٌجْس ذحُلؼح٤ُس  –يُي 

 جُىٌجْس.

 

ش ٩ؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ ك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ضؼطرٍ ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗح .20

جُطكى٣حش . ٌُٖٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ٣ٌُٖٔ ض٘ل٤ًٛح ٖٓ ن٬ٍ ئنط٤حٌ ئقىٟ ٠ٍم ؾٔغ جُر٤حٗحش جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح 

ج ٧ٕ ئؾٍجء وٌجْس غ٘حت٤س ٓٗطًٍس ٣ُؼطرٍ أًػٍ ضؼو٤ًىج ٖٓ ئؾٍجء وٌجْس  ًٍ ك٢ جٍُٔقِس جُػح٤ٗس ٖٓ ًٛج جُى٤َُ. ٝٗظ

ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ كوى ضكطحؼ جُىٍٝ ئ٢ُ ج٩ْطؼحٗس ذٔٓحػى٣ٖ ُٟٔحٕ ئْط٤لحء ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ذٌَٗ 

ٚك٤ف أٝ ٩ونحٍ جُطٞه٤طحش ج٤ُُ٘ٓس ذ٘ٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ذٔؼٍكطْٜ.. ًٝٔح ٛٞ ٓكىو، كرٔؿٍو ج٩ٗطٜحء ٖٓ 

ًٔح ٣٘رـ٢ إٔ ٣ْٟ جُطو٣ٍٍ  جُىٌجْس جُٔٗطًٍس وجنَ ئضكحو ئهطٛحوٟ ئه٢ٔ٤ِ  ك٤٘رـ٢ ضوى٣ْ ضو٣ٍٍ ٓٞقى .

ض٤ًٞٞكح ُِٞٞغ جُكو٤و٢ جُلؼ٢ِ ٌَُ وُٝس ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس ذٜح، ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ 

ئْطـٍهطٜح جُؼ٤ِٔس جُؿ٤ًٍٔس ذأًِٜٔح، جُ٘طحتؽ، جُٔؼٞهحش جُط٢ ضٔص ٓٞجؾٜطٜح، جُط٤ٚٞحش. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي 

ىًوج ٌُحكس جُؼورحش جُط٢ أػحهص قًٍس ٤ٍْ جُرٟحتغ جُطؿح٣ٌس ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ جُطو٣ٍٍ ٖح٬ًٓ ٝ ٓك

 ج٩ه٢ٔ٤ِ ٓغ ضوى٣ْ ئهطٍجقحش ذطك٤ٖٓ ٓٓط١ٞ جُطؿحٌز وجنَ ضِي جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س ذًٜٙ جُىٌجْس.
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 انًهحك انشاثغ: 

 إلعزخذاو ثشَبيظ يُظًخ انغًبسن انؼبنًٍخ عبعً انذنٍم األ

 ػجش شجكخ اإلَزشَذنذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً 
A BASIC GUIDE TO THE USE OF THE WCO TRS ONLINE 

SOFTWARE 

 
 هىٌخ انًغزخذو وكهًخ انًشوس  .1

ضْ ئضحقس جُرٍٗحٓؽ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ جُهح٘ ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٌُحكس 

ضوّٞ ذىٌٝٛح ذاٚىجٌ ٣ٞٛس جُٔٓطهىّ ًِٝٔس ج٧ػٟحء ٓؿحًٗح. ٝذ٘حًء ػ٢ِ ٠ِد ٓوىّ ئ٢ُ  ٌٍْضح٣ٌس جُٔ٘ظٔس 

 جٌٍُٔٝ ئ٢ُ ج٧ػٟحء ُِىنٍٞ ػ٢ِ ًٛج جُرٍٗحٓؽ، ٝ ٣ِٛف ُ٪ْطهىجّ ٍٓز ٝجقىز كو١.

 

 انذخىل ػهً انجشَبيظ انخبص ثذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً .2

٣وّٞ جُٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ جُٔٓثٍٞ ػٖ ج٩ْطوٛحء ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ذحُىنٍٞ ػ٢ِ جُٔٞهغ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ: 

http//members.wcoomd.org/trs/index.asp  ٝئونحٍ ٣ٞٛس جُٔٓطهىّ ًِٝٔس جٌٍُٔٝ ُِىنٍٞ ػ٢ِ

 جُرٍٗحٓؽ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ.

 

 رمذٌى هىٌخ انًغزخذو وكهًخ انًشوس نهًغزخذيٍٍ داخم انًظهحخ انغًشكٍخ  .3

ٝٓٓطهى٤ٖٓ ٣ٌٖٔ ُِٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ ضوى٣ْ ٣ٞٛس جُٔٓطهىّ ًِٝٔس جٌٍُٔٝ ئ٢ُ ٓ٘ٓو٤ٖ آن٣ٍٖ ضكص ٌتحْطٚ 

 آن٣ٍٖ وجنَ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس قط٢ ٣َٜٓ ػ٤ِْٜ جُىنٍٞ ػ٢ِ جُرٍٗحٓؽ.

 

 رمذٌى ًَىرط إعزجٍبٌ  .4

٣وّٞ جُٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ ذطوى٣ْ ٗٔٞيؼ ج٩ْطر٤حٕ ٠روًح ٠ٍُٝٗ جُىٌجْس جُطل٤ِ٤ٛس جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛح ٖٓ هرَ 

 ٓؿٔٞػس ػَٔ جُىٌجْس.

 

 أٌخ ثٍبَبد رىصٌغ ًَبرط اإلعزجٍبٌ يطجىػخ خبنٍخ يٍ .5

٣وّٞ جُٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ ذطرحػس ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ نح٤ُس ٖٓ أ٣س ذ٤حٗحش ٝض٣َٞؼٜح ػ٢ِ جُٔٞظل٤ٖ جُٔٓث٤ُٖٞ ػٖ 

 ػ٤ِٔس ضطر٤ن وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٔح ك٢ يُي جُٔٞظل٤ٖ ذح٩وجٌجش جُكىٝو٣س.

 

 إدخبل انجٍبَبد فً انجشَبيظ  .6

ٍ ج٩ؾحذحش جُط٢ ضْ ضِو٤ٜح ذ٘ٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ، ٣وّٞ جُٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ ذؼى ؾٔغ ًحكس جُر٤حٗحش ج٬َُٓس ٖٓ ن٬

ذىٌٝٙ ذاونحٍ ًحكس ضِي جُر٤حٗحش ذحُرٍٗحٓؽ ذاْطهىجّ ٜٓحّ "ئونحٍ ذ٤حٗحش ؾى٣ىز " ٝ"ؾٔغ جُر٤حٗحش". ٝٛ٘حى 

 ئٌٓح٤ٗس ٩ْ٘حو ًٛٙ جُٜٔٔس ُٔٓطهىّ ٜٗحت٢ وجنَ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس.

 

 رمذٌى انزمشٌش  .7

ج ٣ٌٖٔ ُِٔ٘ٓن جٍُت٢ٓ٤ ئْطهىجّ ٜٓٔس "جُطو٣ٍٍ ج٣ٍُٓغ" ذحُرٍٗحٓؽ ٩قطٓحخ ٓط١ْٞ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس،  ًٍ ٝأن٤

ك٢ أ٣س ٗٔحيؼ ضْ ض٤ٜٔٛٔح. ٖٝٓ ن٬ٍ ٜٓٔس "ضك٤َِ ٓؼ٤ح١ٌ ئٗكٍجف ٗٓرس ج٩ٗكٍجف جُٔؼ٤ح١ٌ، أًرٍ 
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، MS-EXCELذ٤ٛـس " ٣َٜٓ جُكٍٛٞ ػ٢ِ ًحكس جُر٤حٗحش EXCELجُر٤حٗحش ذحٌُحَٓ ذحْطهىجّ ذٍٗحٓؽ 

س ج٩ْطلحوز ٜٓ٘ح ك٢ أؿٍجٜ ٓطؼىوز. ّٔ  ٖٝٓ غ

 

ُِكٍٛٞ ػ٢ِ ضلح٤َٚ أًػٍ ذٍؾحء ٍٓجؾؼس جٌُط٤د "ذٍٗحٓؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػرٍ ٖرٌس 

 ج٩ٗطٍٗص" جُٔطحـ ٧ػٟحء جُٔ٘ظٔس ػ٢ِ جُٔٞهغ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ:

http//www.wcoomd.org/members/files/members%20pdf%20EN/facililation 

proced-pdf/trs%20 user%manual-updated.pdf 
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 انًهحك انخبيظ: 

 شكم ًَىرعً نهزمشٌش انُهبئً
MODEL FORMAT OF A FINAL REPORT 

 
٣ؼطرٍ ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ٛٞ و٤َُ ُٔٓحػىز ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ك٢ ئػىجو ضو٣ٍٍ ػٖ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.  .1

جُ٘ٔٞيؼ جُٔوطٍـ ذؼٝ جُؼ٘حٍٚ ج٧ْح٤ْس جُط٢ ٤ْطْ ػٍٜٞح ذحُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢. ًٝٛٙ جُؼ٘حٍٚ ٤ُٓص ٣ْٟٝ 

 ٓكىوز ذٌَٗ ٜٗحت٢ ٝئٗٔح ذآٌحٕ جُىٍٝ ئٞحكس أ٣س ضلح٤َٚ أن١ٍ ضُ٘حْد ٓططِرحضٜح.

 

ج٩كٍجؼ  ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ ٓى١ أ٤ٔٛس جُر٤حٗحش ج٤ُٝ٧س ئ٫ إٔ جُطو٣ٍٍ ٣ْٟ ٓط١ْٞ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس ُؼ٤ِٔس .2

جُؿ٢ًٍٔ ٣ٝطْ ئْطٌٔحُٜح ذٔؼِٞٓحش قٍٞ كثس جُرٟحتغ، ٓٓحٌجش جُلكٙ، ْٝحتَ جُ٘وَ، جُؼٍٜ ػ٢ِ جُؿٜحش 

 جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ، ج٩ْطؼحٗس ذٔهطِق أْح٤ُد جُطؼحَٓ ٓغ جُرٟحتغ هرَ ُٜٝٚٞح.

 

ج ٨ُٛىجف جُٔكىوز ٣ططِد ج٧ٍٓ ٝؾٞو ذ٤حٗحش قى٣ػس ٝٓٞغٞم ذٜح ٩ٚىجٌ ضو٣ٍٍ ػٖ .3 ًٍ وٌجْس َٖٓ  ٗظ

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ،ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٤ًل٤س جُطؼحَٓ ٓغ جُٗك٘حش جُٔطٍجًٔس ٝ ضٌىِ جُرٟحتغ ٝ أٝهحش جًٌُٝز 

ٝ ؿ٤ٍ أٝهحش جًٌُٝز ٝ جُٔٓحٌجش ج٤ٓٞ٤ُس ٌٍُِٔٝ ٝػ٤ِٔحش جُ٘وَ. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ئٞحكس ٗٔحيؼ 

، جُٔى١، جُو٤ْ جُو١ٞٛ ُِر٤حٗحش ..........ئُم ( هى ضٌٕٞ ُِر٤حٗحش ج٩قٛحت٤س )ج١ُْٞ جُكٓحذ٢، ج١٤ُْٞ، جُٔ٘ٞجٍ

 ٖٓ ج٧ٌٓٞ جُٔل٤ىز وجنَ جُطو٣ٍٍ.

ٝك٢ ًٛج جُهٛٞ٘ ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ػٟٞ ٓؿٔٞػس ػَٔ جُىٌجْس جُٔطهٛٙ ك٢ ٓؿحٍ ج٩قٛحء إٔ ٣ُوىّ 

 ضؼ٤ِوحضٚ قٍٞ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ضك٤ِِٜح.

 

 -٤ِٜح جُطو٣ٍٍ:ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُرؼٝ جُؼ٘حٍٚ جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣ٗطَٔ ػ .4

 .جُِٔهٙ جُط٘ل١ً٤ 

 .ج٧ٛىجف 

  .ٗطحم جُىٌجْس 

 .ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ جُىٌجْس 

 .جُطك٤َِ ٝجُ٘طحتؽ 

 .جُط٤ٚٞحش ٝج٩ْط٘طحؾحش 

 

 ( انًهخض انزُفٍزي أولً )

 
 ٖٓ ن٬ٍ جُِٔهٙ جُط٘ل١ً٤ ٣طْ ػٍٜ جُهط٠ٞ جُؼ٣ٍٟس ُِىٌجْس ٝأْٛ  جُ٘طحتؽ ٝجُطكى٣حش ٝجُط٤ٚٞحش.  .5

 

 ( األهذاف ثانٌاً )

 
 ٣ؿد إٔ ٣ُٞٞف جُطو٣ٍٍ جُـٍٜ ج١ًُ ٧ؾِٚ ضْ ض٘ل٤ً ٍٓجقَ جُىٌجْس. ٝضَٗٔ أٛىجف جُىٌجْس جُ٘وح٠ جُطح٤ُس:  .6

 .ئقطٓحخ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح 
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 ج٩كٍجؼ ،ػ٢ِ ْر٤َ  ئقطٓحخ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ًَ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ػ٤ِٔس

 جُٔػحٍ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ٍٓقِس جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس.

 .ضو٤٤ْ ج٧وجء ذؼى ضطر٤ن ج٤ُٓحْحش / ج٩ؾٍجءجش / جُٔرحوٌجش جُؿى٣ىز جُٔطؼِوس ذحُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ 

  ػ٢ِ ضكى٣ى ٗوح٠ جُٟؼق ذؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  )ٖحِٓسً ًَ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ

 قىز(.

  .ضكى٣ى جُو٤ٞو جُط٢ ضؼٞم ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

 .ئهطٍجـ ج٩ؾٍجءجش ج٬ٚ٩ق٤س ُطو٤ِٙ  َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

 

 ( َطبق انذساعخثالثاً )
 

 -٣ؿد إٔ ٣ُكىو ٗطحم جُىٌجْس ٓى١ ٝقىٝو جُىٌجْس ك٢ ٞٞء  جُ٘وح٠ جُطح٤ُس: .7

  أّ ئْطٜىكص ئؾٍجءجش جُطه٤ِٙ كو١؟َٛ ئْطٜىكص جُىٌجْس ًحكس ػ٤ِٔحش ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

  ئٛطٔص جُىٌجْس ذٌحكس ػ٘حٍٚ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ أّ ًحٗص وٌجْس ذ٤ٓطس ئٖطِٔص ػ٢ِ َٛ

 جُؼ٘حٍٚ ج٧ْح٤ْس ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ؟

  ًٌُش جُىٌجْس ػ٢ِ ئقطٓحخ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس ُٜٝٚٞح ئ٢ُ َٛ

ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح )ئؾٔح٢ُ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس(، أّ ػ٢ِ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح  جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس

 جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس ضوى٣ْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ )جُُٖٓ جُؿ٢ًٍٔ(؟

 .)ٓح ٢ٛ ْٝحتَ جُ٘وَ جُط٢ ضٔص وٌجْطٜح؟ )ذك٣ٍس، ذ٣ٍس، ٌْي قى٣ى٣س 

  ٓح ٢ٛ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُط٢ ضٟٔ٘طٜح جُىٌجْس؟ 

 ئػطٔىش جُىٌجْس ػ٢ِ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ُ٥س ج٤ٌُٔٔ٘س أّ ج٤ُى٣ٝس أّ ػ٢ِ ٤ًِٜٔح؟ َٛ 

 ٓح ٢ٛ جُؿٜحش ج٧ن١ٍ جُط٢ ضٟٔ٘طٜح جُىٌجْس؟ ٝٓحيج ًحٕ وٌٝٛح؟ 

 ضْ ضٓؿ٤َ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ًٍٖحش جُٔؼح٣٘س هرَ جُٗكٖ؟ َٛ 

 

 ( يُهغٍخ ػًم  انذساعخرابعاً )

 
ٜٓ٘ؿ٤س جُىٌجْس ٧ٜٗح ضُإغٍ ذطر٤ؼس جُكحٍ ػ٢ِ ٓى١ ٓٛىجه٤س جُ٘طحتؽ جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح.  ٣٘رـ٢ ض٤ٞٞف .8

 -ًُج ٣٘رـ٢ ضـط٤س جُ٘وح٠ جُطح٤ُس:

 ضٟٔ٘ص جُىٌجْس ًحكس جُٛلوحش أّ ضْ ئْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س ٩نط٤حٌ جُؼ٤٘حش؟ َٛ 

 ٔح٢ُ ٓؿطٔغ جُؼ٤٘س أّ ٖٓ ك٢ قحُس ج٩ْطؼحٗس ذٜٔ٘ؿ٤س ٩نط٤حٌ جُؼ٤٘حش َٛ ضْ ئنط٤حٌ جُؼ٤٘حش ٖٓ ئؾ

 ٓؿطٔغ ػ٤٘س كٍػ٢؟

 ٓح ٢ٛ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ضٓؿ٤ِٜح؟ ٤ًٝق ضْ ؾٔؼٜح؟ 

 ٓح ٢ٛ ٓىز جُىٌجْس؟ 
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 ( انزحهٍم وانُزبئظخامساً )

 
ضطٟٖٔ ًٛٙ جُؿُت٤س ضلح٤َٚ قٍٞ ئؾٔح٢ُ ػىو جُٛلوحش جُط٢ ضْ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ن٬ٍ كطٍز جُىٌجْس، ٝػىو  .9

ضْ ئٚىجٌٛح ٝ ػىو ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُط٢ ضْ ئْط٤لحتٜح ٝ ػىو جُ٘ٔحيؼ جُط٢ ضْ ئْطهىجٜٓح ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُط٢ 

 ك٢ ئؾٍجء ضك٤َِ ُِر٤حٗحش.

 ئٕ  ضْ ضك٤َِ ػ٤٘حش ُٔؿطٔؼحش كٍػ٤س، ك٤٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ: 

 .ػىو جُٛلوحش 

 .ػىو ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُٔٛىٌز 

 .ػىو ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُٔٓطٞكحز 

 ٕجُط٢ ضْ ضك٤ِِٜح ُؼ٤٘حش ٖٓ ٓؿطٔؼحش كٍػ٤س.  ػىو ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤ح 

  ٍٚذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ جُر٤حٗحش جُط٢ ضٟٔ٘طٜح ػ٤ِٔس جُطك٤َِ ذك٤ع ضطْ ضـط٤س جُؼ٘ح

 جُطح٤ُس:

ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح. ًٝٛج  -

 جُؼ٘حٍٚ جٍُت٤ٓ٤س جُطح٤ُس: -ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  -٣َٗٔ 

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ ٍٝٚٞ جُرٟحػس قط٢ ضوى٣ْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ. -

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ ضوى٣ْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ قط٢ ضوى٣ٍ جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد.  -

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ػ٤ِٔس ككٙ جُرٟحتغ. -

 ٝقط٢ ػ٤ِٔس وكغ جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد.جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ ػ٤ِٔس ضوى٣ٍ جٍُّْٞ  -

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ ػ٤ِٔس وكغ جٍُّْٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ. -

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ػ٤ِٔس جُؼٍٜ ػ٢ِ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧ن١ٍ. -

 ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ًَ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. -

 ٜىكص جُىٌجْس أٚ٘حف ٓهطِلس ٖٓ جُرٟحتغ أٝ أٗظٔس ؾ٤ًٍٔس ٓهطِلس ضهٟغ ُٜح جُرٟحتغ ئٕ ئْط

)ذٟحتغ نحٞؼس ٍُِّْٞ، ذٟحتغ ٓؼلحز، ذٟحتغ ذـٍٜ جُط٤٘ٛغ جُىجن٢ِ، جُٔ٘ح٠ن جُكٍز، جٍُْحتَ 

جُر٣ٍى٣س.........ئُم(، ك٤طْ ئقطٓحخ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ جْطـٍهٜح ًَ ٚ٘ق أٝ ٗظحّ ؾ٢ًٍٔ 

 قىز.ػ٢ِ 

 .جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس جُٔوٍ ػٜ٘ح ٣ى٣ًٝح ٝئٌُط٤ًٍٗٝح 

 .جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ ٖٓ ٌٓحضد ؾ٤ًٍٔس ٓهطِلس 

 

 ( انزىطٍبد واإلعزُزبعبدسادساً )
 

ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش. ٣ٌُٖٝٔ ٍُِٞٚٞ ئ٢ُ ج٩ْط٘طحؾحش ٝجُط٤ٚٞحش ٣ؼطٔى ج٧ٍٓ ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٢ِ ٗطحتؽ  .10

ػوى ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ضِي جُ٘طحتؽ ٝٓؼح٤٣ٍ جُؼَٔ جُٔكىوز ِْلًح ٝ/أٝ ٗطحتؽ جُىٌجْحش جُٓحذوس ذـٍٜ جٍُٞٚٞ ئ٢ُ 

 ئْط٘طحؾحش ٓل٤ىز.

 

٣ؿد إٔ ضًٍُ ج٩ْط٘طحؾحش ػ٢ِ جُؼ٤ِٔحش جُط٢ ضكىظ ك٤ٜح كطٍجش ضأن٤ٍ ٝج٧ْرحخ جُط٢ أوش ئ٢ُ قىٝظ  .11

ح ػ٢ِ جُٔؿح٫ش جُط٢ ضْ ٌكغ ٓٓط١ٞ أوجء جُؼَٔ ذٜح.ًٛج جُطأن٤ٍ. ًٔ ًٟ  ح ٣ؿد إٔ ضًٍُُ أ٣
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ػ٢ِ ٚؼ٤ى آنٍ ٣٘رـ٢ إٔ ضًٍُُ جُط٤ٚٞحش ػ٢ِ جُٔوطٍقحش جُهحٚس ذاؾٍجءجش جُطط٣ٍٞ ٝضك٤ٖٓ ج٧وجء  .12

 ٝجُط٢ ٣ؿد ٤ٚحؿطٜح ك٢ نطس ػَٔ ٓكىوز.
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 انًهحك انغبدط: 

 خطخ ػًم وطٍُخ ًَىرعٍخ 

 نزطجٍك رىطٍبد دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً
MODEL NATIONAL ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION OF 

THE TRS RECOMMENDATIONS 
 

 األهذاف
ضٜىف ًٛٙ جُهطس جُ٘ٔٞيؾ٤س ٗكٞ ئٌٖحو جُىٍٝ ج٧ػٟحء ُططر٤ن ض٤ٚٞحش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

ؾىٍٝ ٨ُٗٗطس ٣طٌٕٞ ٖٓ ْطس أػٔىز ٌت٤ٓ٤س ٝأٓػِس ٓطؼىوز. ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ض٤ٞٞف ٝجُط٢ ضْ ػٍٜٞح ك٢ ٌَٖ 

 ُِٓطس أػٔىز: 

 

 يتكىن هذا اجلذول مه ستة أعمذة رئيسية 
 

 ( األنشطةأولً )
 ٌتضمن هذا العمود توضٌح لإلجراءات الخاصة التً إشتملت علٌها توصٌات الدراسة.

  
 ( اإلشارة إلً المادة األساسٌة من إتفاقٌة تٌسٌر التجارة لمنظمة التجارة العالمٌة.     ثانٌاً )

و لقد تم تصمٌم هذا العمود خصًٌصا للدول األعضاء بمنظمة التجارة العالمٌة. لذا ٌنبغً الربط ما بٌن كل 
التجارة لمنظمة التجارة نشاط محدد بالتوصٌات واإلجراءات الخاصة التً اشتملت علٌها إتفاقٌة تٌسٌر 

العالمٌة، ومن ثّمة ٌتم دعم عملٌة تطبٌق النشاط بما ٌتوافق مع ما ُتحدده الدولة. وقد ترتبط عملٌة تطبٌق 
النشاط الواحد بأكثر من إجراء بإتفاقٌة تٌسٌر التجارة. وعند إكمال بٌانات هذا العمود ٌتعٌن علً مجموعة 

رة إلً إتفاقٌة تٌسٌر التجارة. وهنا تجدر اإلشارة إلً أن الدول غٌر العمل المنوطة بتنفٌذ الدراسة اإلشا
 األعضاء بمنظمة التجارة العالمٌة غٌر مطالبٌن بإستٌفاء بٌانات هذا العمود.

 
 ( النتائج )اآللٌات المحلٌة والدولٌة(ثاثاً )

ت التً تم تحدٌدها سواًء بشكل تتم اإلشارة فً هذا العمود إلً النتابج التً حققتها عملٌة تنفٌذ أنشطة التوصٌا
ٌُمكن معه تقٌٌمها.  كمً أو كٌفً. لذا ٌنبغً بطبٌعة الحال أن تكون هذه النتابج ملموسة بالقدر الذي 

 
 ( األطراف المسئولةرابعاً )

 فً هذا العمود تتم اإلشارة إلً الجهة المسبولة عن تنفٌذ النشاط المحدد )سواء جهة عامة أو خاصة(.
 
 طار الزمنً المحتمل لعملٌة التطبٌق ( اإلخامساً )

 تتم اإلشارة فً هذا العمود إلً اإلطار الزمنً المتوقع لعملٌة تطبٌق النشاط المحدد.
 
 ( التعلٌقاتسادساً )

ٌُمكن  ٌُمكن إستخدام هذا العمود لتسجٌل  أٌة معلومات ٌتعذر إضافتها إلً األعمدة الخمسة األخري. كما 
لٌة التطبٌق أو بالمنهج الذي تم إقراره داخل هذا العمود، علً سبٌل المثال تلخٌص التفاصٌل الخاصة بعم
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ٌمكن من خالل هذا العمود ذكر التوارٌخ المستهدفة لتنفٌذ عملٌات خاصة  أو المواقع الحدودٌة التً سٌتم 
 تطبٌق إجراءات جدٌدة بها

 

 

 و
(1) 

 األَشطخ

(2) 

اإلشبسح إنً انًبدح 

األعبعٍخ يٍ إرفبلٍخ 

انزغبسح  رٍغٍش

نًُظًخ انزغبسح 

 انؼبنًٍخ

(3) 

ثٍبَبد حىل 

اَنٍبد 

انًحهٍخ 

 وانذونٍخ

(4) 

األطشاف 

 انًغئىنخ

(5) 

اإلطبس انضيًُ انًحزًم نؼًهٍخ 

 (6) انزطجٍك

 انزؼهٍمبد
لظٍش 

 انًذي

يزىعظ 

 انًذي

طىٌم 

 انًذي

1 

ضأ٤ّْ جُ٘ظحّ 

ج٩ٌُط٢ٍٗٝ 

 جُٔك٢ِ

 ُِ٘حكًز جُٞجقىز

جُ٘حكًز  4/10جُٔحوز 

 جُٞجقىز

جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ 

ج٩ؾٍجءجش 

جُكىٝو٣س، 

نلٝ جُطٌِلس 

ٝجُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس، 

نلٝ ئْطهىجّ 

جُٔٓط٘ىجش 

 جٌُٞه٤س

ِٓٛكس 

جُؿٔحٌى، 

َٝجٌز جُطؿحٌز، 

 أ٠ٍجف أن١ٍ

  * 

ْططْ ػ٤ِٔس جُططر٤ن 

ػ٢ِ ٗطحم ٝجْغ. هرَ 

، 2018ٜٗح٣س ػحّ 

ْط٘ىٓؽ َٝجٌز جُٛكس 

 ٝئوجٌز جُكؿٍ جُٛك٢

2 

ْحػحش ض٤ٓ٘ن 

ٝأ٣حّ جُؼَٔ ذ٤ٖ 

جُىٍٝ ج٧ػٟحء 

يجش جُكىٝو 

 جُٔٗطًٍس

جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ  2/8جُٔحوز

 ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س

ض٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز 

 ػرٍ جُكىٝو

جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س 

ذحُطؿحٌز جُى٤ُٝس 

ٖٓ جُوطحع جُؼحّ 

ٝجُهح٘ ك٢ 

جُىٍٝ ج٧ػٟحء 

ٖحِٓس ِٓٛكس 

جُؿٔحٌى 

ٝجُؿٜحش 

ج٧ن١ٍ ك٢ 

 جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س

 *   

3         

4         
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 انًهحك انغبثغ: 

 إطذاس يطجىع طحفً ًَىرعً
MODEL PRESS RELEASE 

 
٣ُؼى ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ٛٞ )٤ٚـس / جْطٔحٌز( ٓوىٓس ُِٔٛحُف جُؿ٤ًٍٔس ُ٪ْطؼحٗس ذٜح ػ٘ى ج٩ػ٬ٕ ػٖ ٗطحتؽ وٌجْس 

ُ٘طحم ٜٝٓ٘ؿ٤س ٝٗطحتؽ جُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٢ٚٞ٣ٝ ذإٔ ٣طْ ئوٌجؼ  ض٤ٚٞق ٝجهؼ٢ ٓهطٍٛ 

ُر٤حٕ جُؿٜٞو جُط٢ ذًُُص ٖٓ ؾحٗد جُؿٔحٌى ًٝحكس جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ذحُكًٍس جُطؿح٣ٌس ذـٍٜ ضىػ٤ْ ٓرىأ 

 .جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ
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 (جْْ ٖٝؼحٌ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس)

 إطذاس يطجىع

 (ُطح٣ٌم)ج

 (جُؼ٘ٞجٕ)

 

( ذح٩ػ٬ٕ ػٖ ٗطحتؽ )ئْْ جُىُٝس / ئْْ ج٤ُٔ٘حء/ ج٤ُٔ٘حء جُرك١ٍ/ جُٔٞهغ جُكىٝو١( جُىٌجْس ج٢ُٝ٧ )جُػح٤ٗس، جُػحُػس،    هحٓص ِٓٛكس جُؿٔحٌى )  

ٌوز، ...........( ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝجُط٢ ضْ ك٤ٜح ئقطٓحخ جُُٖٓ ج١ًُ ئْطـٍهطٚ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ٝ)ؾٜحش أن١ٍ( ُ٪كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ جُٞج

 .٣ٌٍ ذًُيٝئٚىجٌ ضوح

 

طحش جُٔؼ٤٘س ضؼطرٍ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ ضْ ئهٍجٌٛح ٖٓ هرَ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٩قطٓحخ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جُِٓ

٤حش ج٩ْط٤ٍجو ٝجُطٛى٣ٍ. ٝذٔؿٍو ُ٪كٍجؼ ػٖ جُٗك٘س جُٞجٌوز / جُٛحوٌز. ُٝوى ضْ ج٩ػطٍجف ذًٜٙ جُىٌجْس ٤ًِْٞس ُطكى٣ى جُٔؼٞهحش ٝضك٤ٖٓ ج٧وجء ذؼِٔ

ضٔص ٓطحُرس جُىٍٝ ج٧ػٟحء ذاقطٓحخ ٓط١ْٞ جُٔىز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ذٟحتغ جُٞجٌو  2017ونٍٞ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ك٢ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ك٢ كرٍج٣ٍ 

 (.ٖٓ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ 6/7/ جُٛحوٌ ٝج٩ػ٬ٕ ػٖ جُ٘طحتؽ )جُٔحوز 

 

ج ٌُٜٞٗح ٓإٍٖ ئ٣ؿحذ٢ ػُٝوى أًى ٌت٤ّ ٓ ًٍ ٢ِ ِٛكس جُؿٔحٌى )              ( أٗٚ ٖٓ وٝجػ٢ ٌٍْٝٙ )إٔ ٣ٜٗى ٗطحتؽ جُىٌجْس ج٢ُٝ٧ / جُػح٤ٗس / جُػحُػس ٗظ

ؾحٗد ٖٓ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ( ًًُٝي )ٌؤ٣س ئؾٍجءجش جُطط٣ٍٞ ه٤ى جُط٘ل٤ً ن٬ٍ ػحّ ......( ٝٛٞ ج٧ٍٓ ج١ًُ ٣ٍؾؼٚ ذٌَٗ ًر٤ٍ ئ٢ُ جُؿٜٞو جُٔرًُٝس 

 (.جُؿٔحٌى ٝجُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ذحُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ذٌَٗ ٓٗطٍى ُط٤ٓ٤ٍ ػ٤ِٔس ضىكن جُرٟحتغ ػرٍ جُكىٝو

 

ؼ ػٜ٘ح ن٬ٍ ػحّ )          ( أغرطص وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ إٔ ٓط١ْٞ جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ جُٗك٘حش جُرك٣ٍس ًٓ٘ ُكظس ُٜٝٚٞح ٝقط٢ ج٩كٍج

ٓٔح ٣ؼ٢٘ قىٝظ ضكٖٓ ذٔوىجٌ )          ( ْحػس. ٝذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُؿ٣ٞس ًحٕ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس )       ( ْحػس ٓٔح ٤ُٗ٣ٍ ضو٣ٍرًح )         ( ْحػس. 

س ٝهى ( ْحػ       ئ٢ُ قىٝظ ضكٖٓ ذٔوىجٌ أًػٍ ٖٓ )          ( ْحػس. أٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٗك٘حش جُر٣ٍس كوى ًحٗص جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُٔٓطـٍهس قٞج٢ُ )     

 .قىظ ضكٖٓ ذٔوىجٌ )          ( ْحػس

 

ُلوٍز ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُِلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ًَ ؾٜس ػ٘ى جُطؼحَٓ ٓغ جُرٟحػس جُٞجٌوز / جُٛحوٌز ػ٢ِ جُكىٝو ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح )ًٛٙ ج

 (.ئنط٤ح٣ٌس

 

ش جُؿ٤ًٍٔس ًٓ٘ ُكظس ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ جُؿ٢ًٍٔ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٖ ٝذٌَٗ نح٘ ضْ ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُٔط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ج٩ؾٍجءج

 (.ُؿ٤ًٍٔسجُرٟحػس. )ُٝوى ٖٜى ًَ ػٍ٘ٛ ضكٖٓ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٗط٤ؿسَ ُِؿٜٞو جُٔرًُٝس ك٢ ئ٠حٌ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ، ٖٝٓ غّٔس قىٝظ ضطٌٞ ذٔؿحٍ جُؼ٤ِٔحش ج

 

 (.( ْحػس     )      ( ْحػس )ٖٜىش ضكًٓ٘ح ذٔوىجٌ )  ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس: 

 (.)      ( ْحػس )ٖٜىش ضكًٓ٘ح ذٔوىجٌ )      ( ْحػس ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُؿ٣ٞس: 

 (.)      ( ْحػس )ٖٜىش ضكًٓ٘ح ذٔوىجٌ )      ( ْحػس ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُر٣ٍس: 

 

ُوى ٖٜى ًَ ػٍ٘ٛ ضكٖٓ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٗط٤ؿسً ُِؿٜٞو ٝذحُٔػَ كإ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح )ئْْ جُؿٜس جُٔؼ٤٘س( ضْ ض٤ٞٞكٜح ك٤ٔح ٢ِ٣. )ٝ

 ((.جُٔرًُٝس ك٢ ئ٠حٌ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ، ٓٔح أو١ ئ٢ُ قىٝظ ضطٌٞ ذؼ٤ِٔحش )ئْْ جُؿٜس جُٔؼ٤٘س

 

 (.)      ( ْحػس )ٖٜىش ضكًٓ٘ح ذٔوىجٌ )      ( ْحػس ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس: 

 (.ً٘ح ذٔوىجٌ )      ( ْحػس)      ( ْحػس )ٖٜىش ضكٓ ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُؿ٣ٞس: 

 (.)      ( ْحػس )ٖٜىش ضكًٓ٘ح ذٔوىجٌ )      ( ْحػس ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُر٣ٍس: 

 

ل٤ً وٌجْس َٖٓ ٣ٝٞو ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى )      ( إٔ ٣ُؼٍخ ػٖ ضوى٣ٍٙ جُؼ٤ٔن ُِؿٜحش )      ( ٝ )        ( ٝ)       ( ػ٢ِ ئْٜحٓحضٜح جُطؿح٣ٌس ُط٘

 .جُؿ٢ًٍٔ ق٤ع ضوىٓٞج ذحٌُٔٗٞز ٝ جُٔٓحػىز جُٔطِٞذسج٩كٍجؼ 

 

ض٘ل٤ً وٌجْحش هحوٓس ٝجُ٘طحتؽ ٝج٩ؾٍجءجش جٍُت٤ٓ٤س جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ٤ْطْ ئضهحيٛح ٍُكغ ٓٓط١ٞ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٢ٛٝ ًٔح ٢ِ٣ )      ( . ٝئٗ٘ح ٗؼطُّ 

 .ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ و١ٌٝ

 

 (.ٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ جُٔٞهغ ج٢ٍُْٔ ُـ )ئْْ ِٓٛكس جُؿٔحٌى(: )جُٔٞهغ ج٩ٌُط٣٢ٌٍُٖٗٝٔ ضك٤َٔ جُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذى)

 

 

 ُِكٍٛٞ ػ٢ِ ضلح٤َٚ ئٞحك٤س

 (.ذٍؾحء ج٩ضٛحٍ ذؿٔحٌى )          ( )جُط٤ِلٕٞ ٝجُر٣ٍى ج٩ٌُط٢ٍٗٝ
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 انًهحك انضبيٍ: 

 رغبسة انذول األػضبء
MEMBERS’ EXPERIENCE 

 

 أسرتاليادولة  
 2016دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ػبو 

 

ج ٌُٕٞ ٗٗح٠  2017و٣ٓٔرٍ  20ذطح٣ٌم . 1 ًٍ ئٗىٓؿص ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس ٓغ هْٓ جُٗثٕٞ جُىجن٤ِس. ٝٗظ

ًٛٙ ج٩وجٌز ٣طًٍُ ك٢ ٓؿحٍ جُطؿحٌز جُى٤ُٝس ُىُٝس أْطٍج٤ُح كوى وػص جُكحؾس ئ٢ُ ضكو٤ن جُطٞجَٕ ٓح ذ٤ٖ جُٞكحء 

قٔح٣س جُكىٝو ٝذ٤ٖ ٓرىأ ض٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز جٍُٗػ٤س. ك٤طْ ئونحٍ جُطوح٣ٌٍ جُهحٚس ذحُٗك٘حش جُط٢  ذٔٓث٤ُٞحش

ضٗطَٔ ػ٢ِ ض٤ٚٞق ُِٗك٘س ئٌُط٤ًٍٗٝح وجنَ ٗظحّ جُٗك٘حش جُٔطٌحَٓ ٩وجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس ن٬ٍ ٓىز ٫ 

ك٘حش جُؿ٣ٞس ٓٔح أضحـ ْحػس هرَ ٍٝٚٞ جُٗك٘س جُرك٣ٍس ، ٫ٝ ضوَ ػٖ ْحػط٤ٖ ذحُ٘ٓرس ُِٗ 48ضوَ ػٖ 

 .جُلٍٚس أٓحّ ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس ُِرىء ك٢ ئؾٍجءجش ضوى٣ٍ جُٔهح٠ٍ هرَ جٍُٞٚٞ جُلؼ٢ِ ُِٗك٘س

 

ٝهى ٝٚلص ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس ٜٓ٘ؿٜح جُٔطرغ ٩وجٌز ٤ٍْ جُرٟحتغ جُرك٣ٍس ٝجُؿ٣ٞس ذأٗٚ "٣ٓط٘ى ئ٢ُ . 2

كى٣ى جُٔهح٠ٍ". ٝ ضإًى كِٓلس ًٛج جُٜٔ٘ؽ ػ٢ِ إٔ ٓؼظْ ج٧كٍجو جُٔؼِٞٓحش ج٩ْطهرحٌجض٤س ٝهحتْ ػ٢ِ آ٤ُس ض

ٝج٤ُٜثحش جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔس ئْط٤ٍجو جُرٟحتغ ضٓطٜىف ج٩ُطُجّ ذحُٔططِرحش جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔكىوز ٓٔح ٣ٓطُِّ جُٓٔحـ 

 .ًُٜٙ ج٩وجٌز ذحُؼَٔ ك٢ ظَ ئ٠حٌ ٖٓ جُطو٤٤ْ جًُجض٢ ٓغ أهَ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ جُطىنَ
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 اإلهزًبيبد وانزطهؼبد انذونٍخ نذونخ أعزشانٍب

 فً يغبل دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً
 

ُوى أقىغص جُؼُٞٔس ٠لٍز ًر٤ٍز ك٢ ٓؿحٍ جُطؿحٌز ػرٍ جُكىٝو. ًُج أٚركص ٛ٘حى قحؾٚ ِٓكس ئ٢ُ ٝؾٞو قٞجٌ 

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٌك٤غ جُٔٓط١ٞ ذ٤ٖ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٝجُٔ٘ظٔحش ج٧ن١ٍ ُِ٘وحٔ قٍٞ وٌجْس َٖٓ 

ٝج٩ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ض٘ل٤ًٛح. ٝٛ٘ح ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ جُطُج٣ى  ج١ًُ قىظ ك٢ ػىو جُىٌجْحش جُٔٗطًٍس جُط٢ ٣وّٞ 

ذط٘ل٤ًٛح جُىٍٝ ج٧ػٟحء ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ذكػح ػٖ ْرَ ُِطؼحٕٝ ًٓؼح ٖٓ أؾَ ضوى٣ْ قٍِٞ ٓٗطًٍس 

 .١ٍُِٞٚٞ ئ٢ُ أْٛ أٛىجف ػ٤ِٔس جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌ

 

ئٖطًٍص وُٝس أْطٍج٤ُح ٝوُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ك٢ ئؾٍجء وٌجْس ٓٗطًٍس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  2010ن٬ٍ ػحّ 

ػرٍ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ. ُٝوى ضْ ضطر٤ن ٗلّ جُٜٔ٘ؿ٤س جُط٢ ئْطهىٓص ك٢ جُطؿٍذس ج٧ْطٍج٤ُس ن٬ٍ ًٛٙ جُىٌجْس 

٤حش جُطه٤ِٙ ػ٢ِ ذٟحتغ جُٞجٌو جُٔٗطًٍس. ُٝوى أُؾ٣ٍص ًٛٙ جُىٌجْس جُٔٗطًٍس ذـٍٜ ه٤حِ أوجء ػِٔ

ٝجُٛحوٌ وجنَ وُٝس أْطٍج٤ُح ٣َٞ٤ِٗٝ٘ىج. ُٝوى ضْ ج٩ْطؼحٗس ذٜٔ٘ؽ ٣ٓط٘ى ئ٢ُ جُى٫تَ ٝجُكوحتن ٠روًح ُِر٤حٗحش 

جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح أغ٘حء جُ٘ٗح٠ ج٢ٓٞ٤ُ ُ٪وجٌز جُكىٝو٣س. ُٝوى أغرطص جُىٌجْس ئٌضلحع ٓٓط١ٞ أوجء ػ٤ِٔحش 

ػ٢ِ ؾحٗر٢ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ. ًٔح أٖحٌش جُىٌجْس ئ٢ُ إٔ جُطٍض٤رحش جُط٢ ونِص  جُطه٤ِٙ ُِٛحوٌجش ٝجُٞجٌوجش

ق٤ُ جُط٘ل٤ً ذٔٞؾد ج٩ضلحه٤س جُطؿح٣ٌس ُِؼ٬هحش ج٩هطٛحو٣س جُٞغ٤وس ذ٤ٖ وُٝط٢ أْطٍج٤ُح ٣َٞ٤ِٗٝ٘ىج هى أْٜٔص 

 .ذٌَٗ ًر٤ٍ ك٢ نلٝ َٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ جُرٟحتغ ػ٢ِ جُكىٝو

 

رىأ ضٟحكٍ ؾٜٞو جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ وُٝس أْطٍج٤ُح ٝوُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ذٜىف جُطـِد ُٝوى ؾٓىش ًٛٙ جُىٌجْس كؼ٤ِح ٓ

ػ٢ِ ج٩نط٬كحش ك٢ ٓ٘حٛؽ جُؼَٔ ٖٓ ن٬ٍ ضكى٣ى جٍُٔجقَ، ٝجُطؼح٣ٌق ،ٝج٤ُٓحْحش، ًًٝج جُؼ٤ِٔحش جُط٢ 

٤س ضطؼِن ذؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٍُِٞٚٞ ئ٢ُ وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٓٞقىز ٝٓٗطًٍس. ُٝوى قىوش جُ٘طحتؽ ج٧ْحْ

ًُٜٙ جُىٌجْس ذؼٝ جُؼٞجَٓ جُط٢ أغٍش ك٢ ج٧وجء ٬ٌُ جُؿحٗر٤ٖ. ُٝوى ئهطٍقص ئقى١ ضك٬٤ِش ًٛٙ جُ٘طحتؽ أٗٚ 

 .ٛ٘حى ئٌٓح٤ٗس ُطؼ٣ُُ أوجء ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ُِؼ٤ِٔحش جُطؿح٣ٌس ػرٍ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ

  :ٝهى ئٖطِٔص كٍ٘ جُط٤ٓ٘ن ػ٢ِ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس

 ج٩ذ٬ؽ ػٖ جُٗك٘حش ٓٓروًح. 

  ْجُر٤حٗحش ج٬َُٓس ئ٢ُ ضؿحٌ جٍُٔٗٝػحش جُٛـ٤ٍز ٝجُٔطْٞطسضوى٣. 

 جُط٤ٓ٘ن ج٩ؾٍجت٢. 

 جُر٤حٗحش جُٔ٘ٓوس. 

 ٍئوجٌز جُٔهح٠.  

 ئوجٌز ج٧وجء.   

 

 

 

  -:هحٓص ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس ذاؾٍجء ػىز وٌجْحش ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذـٍٜ 2007ن٬ٍ ػحّ  . 3

  جُٗك٘حشضوى٣ْ ٌٚٞز ًحِٓس ُ٘ظحّ جُطؼحَٓ ٓغ. 

 ٙه٤حِ ٓى١ أٝؾٚ جُطكٖٓ ك٢ أَٓ٘س جُطه٤ِ. 

 ضكى٣ى أ٣س كٍ٘ ٓطحقس ُطك٤ٖٓ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ جُكىٝو ٝض٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز. 

 ئٓىجو جُٔؿحٍ جُٛ٘حػ٢ ذؼ٤ِٔحش ه٤حِ ج٧وجء ُِؿٜحش جُكىٝو٣س ػ٘ى جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ. 
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ج ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس. أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش ٣ُٞٞف جُؿىٍٝ جُطح٢ُ أوجء وُٝس أْطٍج٤ُح ٝج١ًُ . 4 ًٍ ظَ ٓٓطو

جُؿ٣ٞس كوى قىظ ضكٖٓ. ًٝٛج ٣ُؼطرٍ ئٗؿحَ ؾ٤ى ٣ُىػْ جُطـ٤ٍجش جُٜحٓس جُط٢ ضْ ئقىجغٜح ذأٖٓ جُكىٝو ػرٍ ج٧ٌذغ 

 .ْ٘ٞجش جُٔح٤ٞس

 

 (:2016َزبئظ انمٍبعبد األعبعٍخ )دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ػبو 

 

انشحُبد  

 2015انجحشٌخ 

انشحُبد 

 2016انجحشٌخ 
 

انشحُبد 

 2015انغىٌخ 

انشحُبد 

 2016انغىٌخ 
يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

 بو(ثبألٌاإلفشاط )
0.5- 0.6- 

يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

 اإلفشاط 

 )ثبنغبػبد(

6.2 2.8 

يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

 انزخهٍض )ثبألٌبو(
0.5 0.1 

يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

انزخهٍض 

 )ثبنغبػبد(

6.4 3.0 

يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

زالو انؼًٍم إع

 )ثبألٌبو(

1.2 1.2 

يُز وطىل 

انجضبػخ حزً 

زالو انؼًٍم إع

 )ثبنغبػبد(

47.4 35.5 

رشٍش األسلبو انغبنجخ إنً أَه لذ رى انجذء فً إعشاءاد انزخهٍض لجم وطىل انجضبػخ إنً دونخ اعزشانٍب 

 ثُظف ٌىو.

 

 :2016ذحُ٘طحتؽ ج٧ْح٤ْس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػحّ ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُوحتٔس . 5

  ٖٓ ٌَٖ ضِؼد ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس  وٌٝج كؼح٫ ك٢ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ ٝ ٫ ضؼ٤ن ذأ١

 .ج٧ٌٖحٍ ػ٤ِٔس ٤ٍْ جُطؿحٌز

 ،ؼحَٓ ٝٓغ يُي ُْ ٣طٓرد ًٛج ك٢ قىٝظ ضىٌٛٞ ك٢ ٍْػس جُط ضُج٣ى أقؿحّ جُرٟحتغ جُرك٣ٍس ٝجُؿ٣ٞس

 .ٓغ جُرٟحتغ ػ٢ِ جُكىٝو

  ح ك٢ ضكى٣ى جُطٞه٤ص ج٬ُٔتْ ُطوى٣ْ جُٔٓط٘ىجش ئ٢ُ ًٓ ج ٛح ًٌ ذحُ٘ٓرس ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس ضِؼد ذِى جُٔ٘ٗأ وٝ

 .ئوجٌز جُكىٝو ج٧ْطٍج٤ُس

 

ضْ ه٤حِ أوجء ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ ذحُ٘ٓرس  2016، 2015ن٬ٍ وٌجْحش َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  ُؼح٢ٓ . 6

 .جو كو١ ٧ٕ ًٛٙ جُط٣ٍوس أًػٍ ئًطٔح٫ً ٬ٓٝتٔس ٧ؿٍجٜ ؾٔغ جُر٤حٗحشُؼ٤ِٔحش ج٩ْط٤ٍ

 

  : ٣ٌٖٔ ك٢ 2016ًحٕ جُٜىف ٖٓ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ . 7

  ّٝئٚىجٌ ه٤حْحش هحذِس ُِٔوحٌٗس 2015ٓكحًحز وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ ُؼح 

 ُح ذؼى ػحّ ُٔؼٍكس ج ًٓ  .طـ٤ٍجش جُط٢ ٠ٍأش ػ٢ِ ج٧وجءػوى جُٔوحٌٗحش ذ٤ٖ ٗطحتؽ جُىٌجْحش ػح

 ضكى٣ى كٍ٘ ضك٤ٖٓ ج٧وجء. 
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، ٝٝجِٚص جُط٤ًٍُ ػ٢ِ 2015ٗطحتؽ وٌجْس ػحّ  2016أهٍش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ . 8

ح ن٬ٍ ػىو ٖٓ ج٧ػٞجّ ٝ يُي ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔٓحٌ جُٗك٘حش  ًٟ ح ضِٞ ج٥نٍ ٝأ٣ ًٓ ئضؿحٛحش ضك٤ٖٓ ج٧وجء ػح

 .جُط٤ًٍُ ػ٢ِ أًرٍ ػٍٗز وٍٝ ك٢ ٓؿحٍ جُٗكٖ جُؿ٣ٞس، جُرك٣ٍس، ًًُٝي

 

 2018يشحهخ إػذاد يزىاطم خالل ػبو : انذساعخ انمبديخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً

 

ضْ ئضهحي هٍجٌجش ذٗإٔ ئؾٍجء جُىٌجْس جُوحوٓس ٓغ ئْطٍٔجٌ جُؼَٔ ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ  2017ك٢ ػحّ . 9

. ْٝطُـط٢ جُىٌجْس ًحكس ٚلوحش 2018ٓ٘طٛق ػحّ جُٔوٌٍ جُرىء ك٢ ض٘ل٤ًٛح ن٬ٍ  2017جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ 

جُؼحّ ذى٫ً ٖٓ ػ٤٘حش ضطؼِن ذأْرٞع ٝجقى. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي ْطٗطَٔ جُىٌجْس ػ٢ِ ػوى ٓوحٌٗحش ذ٤ٖ ٓط١ْٞ 

أَٓ٘س جُطه٤ِٙ )ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ئ٢ُ ج٩كٍجؼ( جُهحٚس ذٗك٘حش ج٩هطٛحو٤٣ٖ جُٔؼطٔى٣ٖ ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ 

ز ئ٢ُ إٔ ًٛٙ جُىٌجْس ْطؼٌّ جُهِل٤س جٍُٔؾؼ٤س جُهحٚس ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس جُؼ٬ٔء. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌ

 .ٝجُطؼحٕٝ جُٔطٞجَٚ ٓغ ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س ج٧ن١ٍ، ٝأػٟحء جُٔؿحٍ جُٛ٘حػ٢

 

ْطًٍُُ جُٜٔ٘ؿ٤س جُٔطروس ذحُىٌجْس جُوحوٓس جُهحٚس ذىُٝس أْطٍج٤ُح ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ جُى٤َُ . 10

هح٘ ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى ضْ ضؼى٣ِٜح ٠روًح ٠ٍُِٝٗ ج٩ٌٖحو١ جُ

ٝج٧ٛىجف جُٔك٤ِس. ٗٞو إٔ ٤ٍٗٗ ئ٢ُ ٖة ٛحّ أ٫ ٝٛٞ إٔ ِِْٓس ج٩ٓىجو جُطؿح٣ٌس جُى٤ُٝس ج٧ْطٍج٤ُس ضؼَٔ ٖٓ 

ج٩ْطؼحٗس ذٜٔ٘ؽ ٌه٢ٔ  ن٬ٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح يجش ٓٓط١ٞ ٓططٌٞ ٓغ ئضؿحٙ ًحكس ؾٜحش جُٗثٕٞ جُىجن٤ِس ٗكٞ

س ٤ْطْ ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ُىٌجْس َٖٓ  ّٔ ذح٩ٞحكس ئ٢ُ ضر٢٘ ًحكس جُطو٤٘حش ج٤ُ٥س ٝجٍُه٤ٔس جُكى٣ػس. ٖٝٓ غ

 .ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ ن٬ٍ جُْٞحتَ ج٩ٌُط٤ٍٗٝس

 

 انزطىساد انًغزمجهٍخ رضٍف لًٍخ كجٍشح نهخجشح األعزشانٍخ

 

ج ُوى أغرطص وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ . 11 ًٍ جُؿ٢ًٍٔ ٓى١ جُؼ٬هس جُطٌح٤ِٓس ذ٤ٖ ج٩نطحٌ جُٔٓرن ػٖ جُٗك٘حش ٓرٌ

ج. ٝك٢ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ أٚركص ًٛٙ جُؼ٬هس ٓكٌٞ ٛحّ ن٬ٍ وٌجْس َٖٓ  ًٍ ٝجُرىء ك٢ ئؾٍجءجش جُطه٤ِٙ ٓرٌ

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٣ٝطْ قح٤ًُح ئًطٗحف كٍ٘ ؾى٣ىز ُطك٤ٖٓ ػ٤ِٔس ج٩نطحٌ جُٔٓرن ػٖ جُٗك٘حش ٖٓ ن٬ٍ 

ف ذحخ جُكٞجٌ ذٌَٗ أًرٍ ٓغ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٝضط٣ٍٞ ذٍجٓؽ جُٔٓحػىجش جُطؿح٣ٌس ٓػَ ٗظحّ جُ٘حكًز كط

 .جُٞجقىز ٝذٍٗحٓؽ جُطحؾٍ جُػوس ُىُٝس أْطٍج٤ُح
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 دولة الكامريون 
 نمذ أعشٌُب دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً وَؼزضو إعشاء دساعخ أخشي

 

. ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً 2017أؿٓطّ  15-1ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ جُلطٍز ٖٓ  هحٓص وُٝس جٌُح٤ٍٕٓٝ. 1

ًٛٙ جُىٌجْس ٠روًح ُوٞجػى ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ضكص ئٍٖجف ُؿ٘س ك٤٘س )ٓؿٔٞػس ػَٔ( ضْ ض٤ٌِٜٗح ٖٓ 

جُهحٚس ذٔ٘ظٔس ًحكس جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ ِِْٓس ج٩ٓىجو. ُٝوى ضْ ضى٣ٌد ًٛج جُل٣ٍن ٓٓروًح ػ٢ِ آ٤ُحش ض٘ل٤ً جُىٌجْس 

 (.جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس )جُٜٔ٘ؿ٤س، ئْطهىجّ ذٍجٓؽ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ..........ئُم

 

ُٝوى أٚىٌ ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ًًٍٓز ضطؼِن ذط٤ٌَٗ جُِؿ٘س جُل٤٘س ٝضكى٣ى ئنطٛحٚحضٜح. ًٔح ؾحء ك٤ٜح . 2

ػ٢ِ ضِي جُٔؼٞهحش  ضكى٣ى ُٔؼٞهحش ئؾٍجءجش جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ٤ٓ٘حء وٝج٫ ٝجُركع ػٖ قٍِٞ ُِطـِد

 .ٖٓ ن٬ٍ أِْٞخ ػَٔ هحتْ ػ٢ِ جُطؼحٕٝ

 

ُٝوى ئْطلحوش ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٖٓ نرٍجش ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٝنرٍجء جُؿٔحٌى ج٣٩لٞج٣ٌس . ُٝوى ضْ . 3

ض٘ل٤ً ػىز أٗٗطس ُٟٔحٕ ُْٜٞس ضطر٤ن ًٛٙ جُىٌجْس وجنَ وُٝس جٌُح٤ٍٕٓٝ. ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً ذؼٟٜح ٖٓ ن٬ٍ 

 .جُل٤٘س جُٔوىٓس ٖٓ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس جُٔٓحػىجش

 

  يشحهخ اإلػذاد نهذساعخ يغ رحذٌذ َطبق انذساعخ )أوالً( 

 

ُوى ضٔػَ جُ٘ٗح٠ ج٧ٍٝ ك٢ ػوى ئؾطٔحع ٌُحكس أػٟحء ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ُطكى٣ى ج٩نطٛحٚحش ٝج٬ُٛق٤حش. . 4

حء ٓى٣٘س وٝج٫. ٝذًُي أٚرف ُى١ ًَ ُٝوى ضْ ك٢ ًٛج ج٩ؾطٔحع ٍٖـ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس جُٔؼٍٔٞ ذٜح ذ٤ٔ٘

ٓٗحٌى ك٢ جُىٌجْس ٗلّ جُهِل٤س جُٔؼِٞٓحض٤س قٍٞ ضَِٓٓ ٝضطحذغ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ 

جُرٟحتغ. ُٝوى ٝٞؼص جُِؿ٘س نطس ػَٔ ضطٌٕٞ ٖٓ ْرغ ٗوح٠ ٝجُط٢ ٠روًح ُٜح ضْ ضكى٣ى ج٤ُُٔج٤ٗس ٝضوى٣ٜٔح ئ٢ُ 

  :ُىٌجْس جُٔوطٍقس. ٝهى ئٌضٌُش ًٛٙ جُهطس ػ٢ِ ج٧ٗٗطس جُطح٤ُسجُِٓطحش جُٔهطٛس ُٟٔحٕ ض٣َٞٔ ج

 ضكى٣ى ج٩ؾٍجءجش ٠روح ُِٔؼِٞٓحش جُهحٚس جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح أغ٘حء ج٣ُُحٌجش ج٤ُٔىج٤ٗس. 

 ضكى٣ى جُطَِٓٓ جُهح٘ ذاؾٍجءجش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. 

 ح ًُُي ًٛ   .ؾٔغ جُر٤حٗحش جُلؼ٤ِس ٝجٍُه٤ٔس ٠روًح ُ٘ٔحيؼ ٓٛٔٔس ن٤ٛ

  ضكى٣ى جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس ٌَُ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝجُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ج٩ؾٔح٤ُس ُؼ٤ِٔس

 .جُطه٤ِٙ ذحٌُحَٓ

 ضكى٣ى جُٔؼٞهحش جُط٢ ضؼٍهَ ُْٜٞس قًٍس جُرٟحتغ.  

 ٤ٚحؿس جُط٤ٚٞحش جُهحٚس ذطو٤ِٙ َٖٓ جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ. 

 

َِٓٓ ج٢ُُ٘ٓ ٍُٔجقَ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئ٢ُ ُوى أضحـ ٜٓ٘ؽ ػَٔ جُىٌجْس جُلٍٚس أٓحّ ضكى٣ى جُط. 5

 .ؾحٗد ضكى٣ى جُؼٞجَٓ أٝ ج٧كٍجو جُط٢ ُٜح ضأغ٤ٍ ٓرحٍٖ ػ٢ِ أَٓ٘س ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ

 

ُٝوى ؾحءش أ٢ُٝ هٍجٌجش ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ذٗإٔ ضكى٣ى ٓؿطٔغ جُؼ٤٘س جُٔٓطٜىف، ٝٝقىجش جٍُٔجهرس ذٌَٗ . 6

ج ٌُٕٞ ًٛٙ جُىٌجْس ٢ٛ ج٢ُٝ٧ ذح ًٍ ُ٘ٓرس ُىُٝس جٌُح٤ٍٕٓٝ كوى ضوٌٍ ئؾٍجء جُىٌجْس ػ٢ِ جُكح٣ٝحش ػحّ. ٝٗظ

 2017أؿٓطّ  15-1جُٞجٌوز ذـٍٜ ج٩ْط٬ٜى جُٔرحٍٖ ٝجُط٢ ضْ ضل٣ٍـٜح ذ٤ٔ٘حء ٓى٣٘س وٝج٫ ك٢ جُلطٍز ٖٓ 

، ٝ يُي ٧ٕ ك٣ٍن جُؼَٔ ُْ ٣ٌٖ ١ٞ٘٣ جُٔهح٠ٍز 2017ْرطٔرٍ  30ٝضْ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ك٢ ٓٞػى أهٛحٙ 

ًحكس جُرٟحتغ جُط٢ ضٍٔ ٖٓ ن٬ٍ ج٤ُٔ٘حء.  ٝجُوٍجٌ جُػح٢ٗ ًحٕ ذٗإٔ ئنط٤حٌ جٍُٜٗ ج١ًُ ٤ْطْ ك٤ٚ ذحُط٤ًٍُ ػ٢ِ 
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ئؾٍجء جُىٌجْس ٓغ ٍٓجػحز جُو٤ٞو ج٤ُُ٘ٓس جُهحٚس ذحُِؿ٘س. ُٝوى ضْ ئنط٤حٌ ٍٖٜ أؿٓطّ ذ٘حًء ػ٢ِ ػ٤ِٔس 

 .ك٢ قؿْ جُرٟحتغ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٓؼطحوضك٤َِ جُر٤حٗحش جُٔطحقس جُط٢ أظٍٜش إٔ ًٛٙ جُلطٍز ٫ ضٜٗى ٣َحوز أٝ ٗوٙ 

 

 عًغ ورغغٍم انجٍبَبد يشحهخ )صبٍَبً( 

 

ضْ ضكى٣ى ٓٛىٌجٕ ُِكٍٛٞ ػ٢ِ جُر٤حٗحش: أٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش جُهحٚس ذحُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ ِِْٓس . 7

جُل٣ٍن جُل٢٘ ج٩ٓىجو ذح٤ُٔ٘حء،ٝ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ٣ى٣ٝح ٖٓ ن٬ٍ جُ٘ٔٞيؼ ج١ًُ ضْ ئػىجوٙ ٓٓروًح ٖٓ هرَ 

جُٔٓثٍٞ ػٖ ئؾٍجء جُىٌجْس. ُٝوى ضْ ض٤ْٔٛ ًٛج جُ٘ٔٞيؼ ٓغ ٍٓجػحز إٔ ٛ٘حى ٓؼِٞٓحش ٓؼ٤٘س ٣٘رـ٢ جُكٍٛٞ 

 .ػ٤ِٜح ٖٓ أٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش جُهحٚس ذح٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س ج٧ن١ٍ

 

ٜح ذٌَٗ ٓرىت٢ إٔ ُوى ْروص ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗحش جُلؼ٤ِس كطٍز وٌجْس ئْطوٛحت٤س ضؿ٣ٍر٤س ًحٕ ٓهط١ ُ. 8

ضٓطٍٔ ُٔىز أْرٞػ٤ٖ، ٌُٖٝ ػ٘ى جُط٘ل٤ً ئٓطىش ُلطٍز ٍٖٜ ٝٗٛق. ًٝٛج أضحـ ٤ُ٥س ؾٔغ جُر٤حٗحش إٔ ضرىأ ػِٜٔح 

ٝإٔ ٣طْ ضكى٣ى جُٛؼٞذحش ٝئ٣ؿحو جُكٍِٞ ُٜح هرَ ج٩ٗطوحٍ ئ٢ُ جٍُٔقِس ج٤ُٔىج٤ٗس. ُٝوى ئٓطىش ًٛٙ جُلطٍز ًٔح ٛٞ 

ضٔص ٓٞجؾٜطٜح ػ٢ِ ػىّ ضؼحٕٝ ذؼٝ جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ ِِْٓس ج٩ٓىجو، ٝهِس ٓهط١. ُٝوى ئهطٍٛش جُٔٗحًَ جُط٢ 

ػىو جُ٘ٔحيؼ جُٔٓطٞكحز. ًُج هٌٍش ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُٔٓثُٞس ػٖ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ٣َحوز ٓٓط١ٞ جُٞػ٢ ٖٓ ن٬ٍ 

 .جُو٤حّ ذؼىز ٣َحٌجش ٤ٓىج٤ٗس

 

( ضْ ئٚىجٌ 2017ْرطٔرٍ 30أؿٓطّ قط٢  1أغ٘حء ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗحش )جُط٢ ئٓطىش ك٢ جُلطٍز ٖٓ . 9

س أٚرف ٓٓطهِٛٞ  ّٔ ًًٍٓز ُؿؼَ ٗٔٞيؼ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٓٓط٘ى ئُُج٢ٓ ٣طْ ئٌكحهٚ ذح٩هٍجٌ جُطل٢ِ٤ٛ. ٖٝٓ غ

جُؿٔحٌى جُٔؼطٔىٕٝ ٓطحُر٤ٖ ذاْط٤لحء جُ٘ٔحيؼ جُٔؼىز ٧ؿٍجٜ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝضوى٣ٜٔح ػ٘ى ٗوَ جُكح٣ٝس ئ٢ُ 

ٙ جُر٤حٗحش ك٢ ذٍٗحٓؽ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٣ٝطْ جُؿٔغ ذ٤ٖ ٗوطس ٓكىوز ًُٜج جُـٍٜ، غْ ٣طْ ضٓؿ٤َ ًٛ

 .جُٔؼِٞٓحش ج٤ُى٣ٝس ٝجُر٤حٗحش جٍُه٤ٔس ٩ٚىجٌ هحػىز ذ٤حٗحش ٓٞقىز

 

قح٣ٝس ًحٗص ضكَٔ ذٟحتغ ٝجٌوز  4143قح٣ٝس ٜٓ٘ح  7046أغ٘حء كطٍز ج٩ْطوٛحء جُطؿ٣ٍر٢ ضْ ضل٣ٍؾ ػىو . 10

)ضح٣ٌم  2017ْرطٔرٍ  ٢ُ30 جُكح٣ٝحش جُط٢ ؿحوٌش هرَ ضح٣ٌم ذـٍٜ ج٩ْط٬ٜى جُٔرحٍٖ. ُٝوى ذِؾ ئؾٔح

% ٖٓ ػىو جُكح٣ٝحش جُط٢ ضْ ضل٣ٍـٜح ٝذًُي ضْ 90قح٣ٝس )ذٔح ٣ُؼحوٍ  3774ئٗطٜحء كطٍز ؾٔغ جُر٤حٗحش جُلؼ٤ِس( 

 2471ئْط٤لحء ٓؼح٤٣ٍ جُىٌجْس(. ٌُٖٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ُْ ٣طْ ضِو٢ ًحكس جُ٘ٔحيؼ ٓٓطٞكحز. كوى ضْ ضِو٢ ػىو 

%(. ُٝوى ئػطرٍش ًٛٙ جُ٘ٓرس ٤ٍٞٓس ًٝحك٤س ٧ؿٍجٜ ٓططِرحش 66ٗٔٞيؼ ٓٓطٞك٢ كو١ )ذٔح ٣ُؼحوٍ ٗٓرس 

  .ػ٤ِٔس جُطك٤َِ

 

هرَ ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ضٔص ٍٓجهرس ج٩ضٓحم ج٢ُُ٘ٓ ُِر٤حٗحش، ٝضكى٣ى جُهط٠ٞ جُؼحٓس ُؼ٤ِٔس . 11

كَٟ ُطكو٤ن جُٜىف ج٧ْح٢ْ ٝ ٛٞ  ضو٤ِٙ َٖٓ جُطه٤ِٙ جُطك٤َِ جُط٢ هى ضٞؾٚ ػ٤ِٔس ئضهحي جُوٍجٌ ذٌَٗ أ

ذ٤ٔ٘حء وٝج٫. ٝ ضٔػِص جُهطٞز جُطح٤ُس ك٢ جُطـِد ػ٢ِ ًحكس جُٔطـ٤ٍجش جُط٢ ٫ ضٞؾى ٓؼِٞٓحش قُٜٞح أٝ جُط٢ 

ضُٞؾى ٓؼِٞٓحش ؿ٤ٍ ًحك٤س ػٜ٘ح، ًًُٝي جُٔطـ٤ٍجش جُط٢ ضُٞؾى ٓؼِٞٓحش ػٜ٘ح ٌُٖٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ض٘ٓد ئ٢ُ 

  .قح٣ٝس

 

ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ج٩ؾٍجء  –ُٝوى ضْ ضكى٣ى ذؼٝ جُٔطـ٤ٍجش ج٧ْح٤ْس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جُٔطـ٤ٍجش  جُط٢ . 12

ٓطـ٤ٍ ٣طؼِن  ١١ضطٓن ٓغ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُطٍض٤د جُط٢ِِٓٓ ُ٪ؾٍجءجش. ٝ ُوى ضْ ئنط٤حٌ  –)أٝ ٗٞع جُؼ٤ِٔس( 

ٜٗح ؾؼِص ٖٓ ج٤ٓ٤ٍُ ئقطٓحخ جُلطٍز  ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ. ٝ ُوى ضٔص ج٩ْطلحوز ٖٓ ًٛٙ جُٔطـ٤ٍجش ذأ

  .ٓحذ٤ٖ ضل٣ٍؾ جُكح٣ٝحش ٝ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح  ػٖ ٣ٍ٠ن ضٓؿ٤َ ئؾٔح٢ُ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ًٛٙ جُؼ٤ِٔحش
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ذٔؿٍو ضؿ٤ٔغ ًحكس ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ٣طْ ئونحٍ جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ذٜح وجنَ ذٍٗحٓؽ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس . 13

 ذ٤ٖ ٓؼِٞٓحش ًَ ٗٔٞيؼ ئْطر٤حٕ ذحُر٤حٗحش جُٔطحقس ذح٧ٗظٔس ج٩ٌُط٤ٍٗٝس ج٧ن١ٍ ٖحِٓسً ٗظحّ غْ ضطْ جُٔوحٌٗس

ASYCUDA ٍُٕٝىُٝس جٌُح٤ٓ. 

 

 "يشحهخ رحهٍم انجٍبَبد وانىطىل إنً االعزُزبعبد "انُزبئظ اإلعًبنٍخ )صبنضبً(

 

جُٞجٌوز ذـٍٜ ج٩ْط٬ٜى  أظٍٜش ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش إٔ ٓط١ْٞ جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ جُكح٣ٝحش. 14

٣ّٞ. ًٝٛج ؾحء ٓطٓوًح ٓغ ج٧ٌهحّ جُط٢ أٚىٌضٜح جُِؿ٘س جُٔك٤ِس ُِط٤ٓ٤ٍ  22جُٔرحٍٖ قط٢ ٣طْ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ًحٕ 

٣ّٞ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ أًرٍ هىٌ  30جُطؿح١ٌ. ٖٝٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُٔؼِٞٓس جُٜحٓس ضر٤ٖ أٗٚ ٣ؿد ٍٓجهرس جُكح٣ٝس ُٔىز 

ر٤ٖ أٗٚ ٖٓ ج٧كَٟ إٔ ضطْ ٍٓجهرس جُكح٣ٝس أًػٍ ٖٓ ٍٓجهرس ج٩هٍجٌ جُؿ٢ًٍٔ ٖٓ جُر٤حٗحش  يجش جُِٛس . ًٔح ض

٧ٕ جُكح٣ٝس ذطر٤ؼس جُكحٍ ُى٣ٜح ضح٣ٌم ٝجقى ُِهٍٝؼ ٖٓ ٓ٘طوس ج٤ُٔ٘حء. ٌُٖٝ ذحُ٘ٓرس ُ٪هٍجٌ جُؿ٢ًٍٔ 

ػ٤ِٔس  كح٧ٍٓ ٣هطِق. كح٩هٍجٌ جُؿ٢ًٍٔ هى ٣ٗطَٔ ػ٢ِ أًػٍ ٖٓ قح٣ٝس، ٝجُطح٣ٌم ج١ًُ ٤ُٗ٣ٍ ئ٢ُ ئٗطٜحء

 (.ج٩كٍجؼ هى ٣٘ط١ٞ ػ٢ِ ذؼٝ ج٩ُطرحِ )ضح٣ٌم نٍٝؼ جُكح٣ٝس ج٢ُٝ٧ أّ ضح٣ٌم نٍٝؼ آنٍ قح٣ٝس

 

أوش جُ٘طحتؽ ئ٢ُ جُطَٞٚ ئ٢ُ ػىو ٖٓ ج٩ْط٘طحؾحش  -٠ٝروًح ُِى٫تَ جُٔٓط٘ىز ئ٢ُ قوحتن  -ػ٬ٝز ػ٢ِ يُي . 15

 .ِد ػ٢ِ ج٬ٌُٗٔش جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛحٝجُط٢ ضْ ئٚىجٌ ض٤ٚٞحش ذٗأٜٗح ُِطـ -ٖحِٓسً جُ٘وح٠ جُطح٤ُس  -

إعًبنً صيٍ اإلفشاط انغًشكً ػٍ انجضبئغ ٌزغى 

 19عبػخ،  14ٌىو،  14ثطىل انًذح إنً حذ يب: 

 دلٍمخ. وهزا ٌشعغ ثشكم كجٍش إنً:

 انزىطٍبد

ػىّ ئُطلحش جُٗحق٤ٖ٘ ئ٢ُ ٠ٍٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس  ●

جُط٢ ٣ٓطـٍهٜٞٗح ك٢ ػ٤ِٔس ضٓؿ٤َ ج٩هٍجٌ ػود 

 8جُٔح٤ٗلٓص ذ٘ظحّ ج٤ْ٧ٌٞوج ٝجُط٢ ضطؼى١ ضٓؿ٤َ 

وه٤وس. ًٛج ذح٩ٞحكس ئ٢ُ ػىّ  51ْحػس،  21أ٣حّ، 

ٝؾٞو ْٝحتَ جُطٞجَٚ جٌُحك٤س ج٬ُٔتٔس ذ٤ٖ ٬ًٝء 

جُٗكٖ ٝجُٔٓطٌٞو٣ٖ. كحُٔٓطٌٞوٕٝ ٫ ٣ٌِٕٔٞ 

ٓؼِٞٓس ٝجٞكس ػٖ ضح٣ٌم َٖٝٓ ٍٝٚٞ ذٟحتؼْٜ. 

ٗة ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي ٣وّٞ ذؼٝ جُٔٓث٤ُٖٞ ذحُٔٞج

ج ٧ٕ ٠ٍٖٝ  ًٍ ذاْطهىجّ ج٤ُٔ٘حء ًٔ٘طوس ضه٣ُٖ ٗظ

 جُطه٣ُٖ أًػٍ ٬ٓتٔس.

ْحػحش  6ضأن٤ٍ وكغ جٍُّْٞ جُؿ٤ًٍٔس )٣ٞٓحٕ ٝ ●

قطٓحذٜح(. كرؼٝ جُٔٓطٌٞو٣ٖ ٣ؿىٕٝ ٚؼٞذس ئذؼى 

ك٢ ؾٔغ جُٔرحُؾ جُٔطِٞذس ُىكغ جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد. 

ًٝٛج ٣ٍؾغ ئ٢ُ ٝؾٞخ وكغ ًٛٙ جُٔرحُؾ ٗوًىج ٧ٕ 

جُهحٚس ذحٌٍُٝش ج٩تطٔح٤ٗس ُْ ٣طْ ضطر٤وٜح ج٩ؾٍجءجش 

 ذؼى.

ضأن٤ٍ وكغ ٓٛح٣ٌق جُٔ٘حُٝس )ذؼى وكغ جٍُّْٞ  ●

جُؿ٤ًٍٔس ذأٌذؼس أ٣حّ( ٣ٝطْ ض٣ٞٓس ًٛٙ جُٔٛح٣ٌق 

ٓٔح ٣طٓرد ك٢  ح"٣ى٣ٝجُط٢ ضطْ ٖٓ ن٬ٍ ج٩ؾٍجءجش 

 قىٝظ ضأن٤ٍ.

 

ٌكغ ٓٓط١ٞ جُهىٓحش ج٩ٌُط٤ٍٗٝس ٣َٝحوز جُٞػ٢، ٝ ٣َحوز  ●

طى٣ٌر٤س ٝذ٘حء جُوىٌجش ُِٗحق٤ٖ٘ ٝجُٔٓطه٤ِٖٛ جُرٍجٓؽ جُ

 ك٤ٔح ٣طؼِن ذح٩ؾٍجءجش جُطؿح٣ٌس ج٧ؾ٘ر٤س.

ئػحوز ضلؼ٤َ ئؾٍجءجش جُىكغ جُٔإؾِس ٝٝٞغ ج٠ٍُٝٗ  ●

 ج٬ُٔتٔس ُِىنٍٞ ػ٢ِ ًٛٙ جُهىٓس.

 ٣َحوز ْحقحش ٝٓ٘ح٠ن جُطه٣ُٖ ُِرٟحتغ جُهحٌؾ٤س. ●

ُ٪ؾٍجءجش ٌكغ ٓٓط١ٞ ج٩ْطؼحٗس ذحُْٞحتَ ج٩ٌُط٤ٍٗٝس  ●

-Eجُطؿح٣ٌس ج٧ؾ٘ر٤س ػٖ ٣ٍ٠ن ضوى٣ْ جُ٘ٔٞيؼ جُٔٞقى )

force ،( ذٌحكس وٝجتٍ جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ )ج٩كٍجؼ جُٔٓرن

 جُٔ٘حُٝس، جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ، جُطك٤َٛ / جُٗكٖ(.
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إعًبنً  انفزشح انضيٍُخ انزً رغزغشلهب ػًهٍخ 

خشوط شبحُخ يحًهخ ثحبوٌخ أطىل يٍ انفزشح 

ػًهٍخ خشوط حبوٌخ غٍش يحًهخ  انزً رغزغشلهب

دلٍمخ(. وهزا  35عبػبد،  8أٌبو،  5ػهً شبحُخ )

 ٌشعغ إنً:

 انزىطٍبد

 

إٔ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس جُٔؼح٣٘س  ●

هرَ ضٓؿ٤َ  وه٤وس 32ْحػحش،  5أ٣حّ،  5 ٢ٛ جُلؼ٤ِس

 ج٩هٍجٌ.

ضأؾ٤َ وكغ ٓٛح٣ٌق جُٔؼح٣٘س: ضطْ ػ٤ِٔس جُىكغ ذؼى  ●

جُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔٞجكوس ذحُٔؼح٣٘س ٖٓ هرَ جُِٔٛكس 

ْحػس. ٣ٝطْ ككٙ  12أ٣حّ،  3جُؿ٤ًٍٔس ذكٞج٢ُ 

قح٣ٝس هرَ ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ ػ٢ِ جُٗحق٘س جُٔكِٔس 

ًٍٖس جُطلط٤ٕ ٝجُلكٙ “  ُـــ.جُطل٢ِ٤ٛ قط٢ ٣ط٠٘ٓ 

( إٔ SGS) ٝجُطكون ٝئٚىجٌ ٖٜحوجش جُٔطحذوس"

ضوّٞ ذطٓؿ٤َ ًحكس ضلح٤َٚ جُٗحق٘س. ٝضطِد ًٍٖس 

جُطلط٤ٕ ٝجُلكٙ ًٛج ج٩ؾٍجء قط٢ ضطٌٖٔ ٖٓ 

ئٚىجٌ ٖٜحوز جُطلط٤ٕ، ٝجُط٢ ٫ ٣ٌُٖٔ ئٚىجٌٛح 

١ْٞ ذٔٞجكوس ٓٓروس ٖٓ جُؿٔحٌى. ٝذٔؿٍو ٚىٌٝ 

جُٔٞجكوس ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ جُٔٓطٌٞو وكغ ٓٛح٣ٌق جُٔ٘حُٝس 

 كطٍجش ضأن٤ٍ. ًٝٛج ذحُٟر١ ٓح ٣طٓرد ك٢ قىٝظ

نلٝ ػىو  جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ ئٚىجٌ ضو٣ٍٍ ٓؼح٣٘س جُؿٔحٌى  ●

 جُهح٘ ذحُكح٣ٝحش.

ٞٔحٕ ٝؾٞو ٓلطٕ ذحُٔٞهغ ٩ؾٍجء ػ٤ِٔس جُٔؼح٣٘س ك٢  ●

 .ٓكِٔس ذكح٣ٝس قحُس ٝؾٞو ٖحق٘س 

ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ٓٓروس )ٖٓ جُهط٠ٞ ج٬ُٔق٤س( ػٖ  ●

 جُٗحق٘حش جُٔكِٔس ذكح٣ٝحش ئ٢ُ ٤ٓ٘حء وٝج٫.

 

إعشاءاد انذفغ اإلنكزشوًَ نًظبسٌف رغزغشق 

.و هزا  دلٍمخ 34عبػخ، و 16انًٍُبء ٌىيبٌ، 

 ٌشعغ إنً :

 انزىطٍبد

٠ٍٞ كطٍز ِِْٓس ج٩ؾٍجءجش جُهحٚس ذطوى٣ْ جُِٔق  ●

% ٖٓ 30جُلؼ٢ِ ذؼى ض٤ِْٓ جُلحضٌٞز جُٔرىت٤س )قٞج٢ُ 

 جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس(.

٠ٍٞ جُلطٍز جُط٢ ضٓطـٍهٜح ئؾٍجءجش ج٤ُٔ٘حء ٓغ ػىّ  ●

قٍ٘ جُٔٓطه٤ِٖٛ جُٔؼطٔى٣ٖ ػ٢ِ ْكد جُلحضٌٞز 

 جُٔرىت٤س ذؼى ضوى٣ْ جُطِد.

 

ئًٔحٍ ػ٤ِٔس ئونحٍ أٗظٔس جُلٞجض٤ٍ ج٩ٌُط٤ٍٗٝس ٝجُىكغ  ●

 جٍُه٤ٔس ُٔٛح٣ٌق ٤ٓ٘حء وٝج٫.
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 شيلي دولة  
 

ُٝوى ًحٗص هٌٍش ِٓٛكس جُؿٔحٌى ُىُٝس ٢ِ٤ٖ ئؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.  2016ن٬ٍ ػحّ . 1

أ٢ُٝ أٗٗططٜح ٢ٛ ض٘ظ٤ْ ٌٖٝس ػَٔ ٓك٤ِس ذهٛٞ٘ جُىٌجْس ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ ٖٓ ٗلّ جُؼحّ ق٤ع ضٔص وػٞز 

نرٍجء ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُطوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ئ٢ُ جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُطؿحٌز جُى٤ُٝس ُىُٝس ٢ِ٤ٖ قٍٞ ٤ًل٤س ض٘ل٤ً  

س. ُٝوى قٍٟ ًٛٙ جٌُٖٞس ٓٞظلٕٞ ٖٓ ًحكس جُىٌجْس ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ ًحكس جُهٛحتٙ جُٔك٤ِس ُِىُٝ

هطحػحش جُؿٔحٌى جُٔهطِلس وجنَ وُٝس ٢ِ٤ٖ، ًًُٝي ٓٔػِٕٞ ػٖ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ ٖٝٓ جُوطحع 

ح ًٟ  .جُهح٘ أ٣

 

ضؿىٌ ٛ٘ح ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ضِي ٢ٛ جٍُٔز ج٢ُٝ٧ جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح ئؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ وجنَ . 2

ئْط٘حًوج ئ٢ُ ٜٓ٘ؿ٤س ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس. ُٝوى ضْ جُط٤ًٍُ ػ٢ِ ئؾٍجءجش جُٛحوٌ ك٢ أقى وُٝس ٢ِ٤ٖ 

ٓٞجٗة وُٝس ٢ِ٤ٖ. ُٝوى ئٖطِٔص نطس جُؼَٔ ػ٢ِ ْرؼس ٍٓجقَ أْح٤ْس ضٟٔ٘ص غ٬غس أٝؾٚ ضْ ػٍٜٞح ك٢ 

 . ٜٓ٘ؿ٤س جُى٤َُ ج٩ٌٖحو١ ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس قٍٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ

 

  خ األونً: رأعٍظ يغًىػخ انؼًمانًشحه

 

ضُٞص ٝقىز ج٧ذكحظ ٝجُطك٤َِ ج٩قٛحت٢ ُوْٓ جُىٌجْحش ٜٓٔس جُط٤ٓ٘ن جُؼحّ ُِىٌجْس ٝجُط٢ ئضرؼص ك٤ٜح . 3

ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٓغ ئؾٍجء ذؼٝ جُطؼى٬٣ش ُٟٔحٕ ٬ٓتٔطٜح 

ُس ٢ِ٤ٖ. ُٝوى ضٌِٗص ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٖٓ أػٟحء وجت٤ٖٔ ٝأػٟحء آن٣ٍٖ ُٞجهغ جُر٤ثس جُطؿح٣ٌس جُى٤ُٝس ُىٝ

 .٣ُٗحًٌٕٞ ك٢ أػٔحٍ جُٔؿٔٞػس ذٌَٗ نح٘

 

 انًشحهخ انضبٍَخ: رحذٌذ َطبق انذساعخ

 

ُطكى٣ى ٗطحم جُىٌجْس ضْ ػٍٜ جُر٤حٗحش جُٔطؼِوس ذحُطؿحٌز ج٧ؾ٘ر٤س ٝجُط٢ ضْ ضٓؿ٤ِٜح ذوٞجػى ذ٤حٗحش . 4

٢ِ ذـٍٜ أنًٛح ذؼ٤ٖ ج٩ػطرحٌ. ُٝوى ضْ ٝٞغ ٓؼ٤حٌ ضكى٣ى ٗطحم جُىٌجْس  ٠روح ِٓٛكس جُؿٔحٌى ُىُٝس ٤ٖ

ُٜٔ٘ؽ ئقٛحت٢ ٣ٍُجػ٢ أ٤ٔٛس جُٗك٘حش جُطؿح٣ٌس ذحُ٘ٓرس ُ٪هطٛحو ج٢٘٠ُٞ، ًًُٝي ذؼٝ جُؼٞجَٓ ج٧نٍٟ 

 .ٓػَ جُٔٓط١ٞ جُط٘ظ٢ٔ٤ ُِؼ٤ِٔحش ٝضٓؿ٤َ جُر٤حٗحش ج٤ُ٥س

 

ش جُٛحوٌ جُٔؼطحوز ُوطحػحش جُػٍٝز ج٤ٌُٔٓس ٝ جُٔٛح٣ى ج٤ٌُٔٓس ُٝوى ئْط٘ى ٗطحم جُىٌجْس ػ٢ِ ػ٤ِٔح. 5

 .٤ٓ٘حء ٓكىو ذىُٝس ٢ِ٤ٖ ق٤ع ٣طْ ضٛى٣ٍ ًٛٙ جُرٟحتغ ذك٣ًٍح ذٌَٗ ٓ٘طظْ ٝجُـحذحش وجنَ

 

 انًشحهخ انضبنضخ: رظًٍى إعشاءاد عٍش انؼًهٍبد انغًشكٍخ ورُفٍز دساعخ إعزمظبئٍخ

 

ج٧ٗٗطس هحٓص ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ذٞٞغ ض٤ْٔٛ ٩ؾٍجءجش ٤ٍْ ػ٘ى ضكى٣ى ٗطحم جُىٌجْس ٝض٘ل٤ً ذؼٝ . 6

جُؼ٤ِٔحش جُهحٚس ذطٛى٣ٍ جُرٟحتغ جُط٢ ٤ْطْ ئقطٓحخ َٖٓ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح. ٝذـٍٜ جُطكون ٖٓ جُٔطحذوس هحٓص 

ذؼَٔ ٣َحٌز ٤ٓىج٤ٗس ُٔؼٍكس ج٩ؾٍجءجش جُلؼ٤ِس جُٔطرؼس وجنَ ج٤ُٔ٘حء. ٣ْٟٝ  2016ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ك٢ و٣ٓٔرٍ 

 .جُ٘وح٠ ج٧ْح٤ْس جُط٢ ٤ْطْ وٌجْطٜح ك٤ٔح ٣طؼِن ذأػٔحٍ جُطٛى٣ٍ ًٛج جُط٤ْٔٛ
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  انًشحهخ انشاثؼخ: رحذٌذ انفزشاد انضيٍُخ انزً عٍزى دساعزهب

 

  .ئٕ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ٤ْطْ وٌجْطٜح ٢ٛ جُلطٍجش جُط٢ ضوغ ٓح ذ٤ٖ جٍُٔجقَ جُطح٤ُس ٩ؾٍجءجش جُٛحوٌ. 7

 ٢ ًٛٙ جٍُٔقِس ٣طْ جُط٣ٍٛف ُِرٟحػس ذحُىنٍٞ جُلؼ٢ِ وجنَ جُط٣ٍٛف ُِرٟحػس ذىنٍٞ ج٤ُٔ٘حء: ك

 .ج٤ُٔ٘حء ٝضوٌٍ ِٓٛكس جُؿٔحٌى  ٓح ئيج ًحٕ ٤ْطْ ككٙ جُرٟحػس أّ ٫

  جُلطٍز ٓح ذ٤ٖ جُط٣ٍٛف ُِرٟحػس ذىنٍٞ ج٤ُٔ٘حء قط٢ ضك٤َٔ جُرٟحػس ُٗكٜ٘ح: ضـط٢ ًٛٙ جٍُٔقِس

ػس قط٢ ٝٞؼٜح ك٢ ٓ٘طوس جُطك٤َٔ جُلطٍز جُط٢ ضؼود ٓٞجكوس ِٓٛكس جُؿٔحٌى ػ٢ِ ككٙ جُرٟح

ج ُٗكٜ٘ح ػ٢ِ جُٓل٤٘س ئ٢ُ جُهحٌؼ ًٌ  .ئٗطظح

  ٖجُلطٍز ٓح ذ٤ٖ ٖكٖ جُرٟحػس قط٢ ٓـحوٌز جُٓل٤٘س: ضُـط٢ ًٛٙ جٍُٔقِس جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٓح ذ٤ٖ ٖك

 .جُرٟحػس ػ٢ِ جُٓل٤٘س قط٢ ٓـحوٌز جُٓل٤٘س ٖٓ ٤ٓ٘حء جُطٛى٣ٍ

 

 انًشحهخ انخبيغخ: عًغ انجٍبَبد

 

ذٔؿٍو ج٩ٗطٜحء ٖٓ جٍُٔقِس جُٓحذوس ٝذؼى ئؾٍجء ػ٤ِٔس جُطك٤َِ ٧ٗظٔس جُؿٔحٌى ُطكى٣ى جُر٤حٗحش جُط٢ ضوّٞ . 8

ج٧ٗظٔس ذطٓؿ٤ِٜح أغرطص جُطؿٍذس إٔ أًػٍ جُٔ٘حٛؽ كؼح٤ُس ذحُ٘ٓرس ُىُٝس ٢ِ٤ٖ إٔ ٣طْ ئؾٍجء جُىٌجْس ذاْطهىجّ 

ؿ٤َ جُر٤حٗحش آ٤ُح ٣طْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ ٣ٍ٠ن جُر٤حٗحش جُٔىٌؾس ذأٗظٔس جُٔؼِٞٓحش جُؿ٤ًٍٔس. كرٔؿٍو ضٓ

ج ٧ٜٗح ضوّٞ ذطٓؿ٤َ ج٧َٓ٘س نحٚس ٗظْ جُٔؼِٞٓحش جُؿ٤ًٍٔس ًٍ  .جُْٞحتَ ج٩ٌُط٤ٍٗٝس كو١ ٗظ

 

ػ٢ِ  2016ُوى ضْ ك٤ٔح ذؼى ئضهحي هٍجٌ ذإٔ ٣طْ  ض٘ل٤ً ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗحش ن٬ٍ جٍُذغ جُػح٢ٗ ٝجُػحُع ُؼحّ . 9

 .ْرطٔرٍ 30أذ٣ٍَ،  1ح ذ٤ٖ ْر٤َ جُٔػحٍ ك٢ جُلطٍز ٓ

 

 انًشحهخ انغبدعخ: رحهٍم ورفغٍش انجٍبَبد

 

 .ٓٓط٘ى 7495ذِؾ ئؾٔح٢ُ جُؼىو جُٜ٘حت٢ ُٔٓط٘ىجش ػ٤ِٔحش جُطٛى٣ٍ جُط٢ ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس ػ٤ِٜح . 10

 

ٗٓرس % ٖٓ ػ٤ِٔحش جُطٛى٣ٍ جُٔؼطحوز جُط٢ ضوّٞ ذٜح ؾٔحٌى ضحٌُحٛٞجٗٞ، ٝ 27.7ُٝوى ٓػَ ًٛج جُؼىو ٗٓرس . 11

% ٖٓ ػ٤ِٔحش جُطٛى٣ٍ جُٔؼطحوز ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُٔك٢ِ. ٝك٢ ًِطح جُكحُط٤ٖ ضْ ئؾٍجء ضو٤٤ْ ُوطحع جُػٍٝز  22.6

 30أذ٣ٍَ قط٢  1ج٤ٌُٔٓس / جُٔٛح٣ى ج٤ٌُٔٓس ٝهطحع جُـحذحش ٖٓ ن٬ٍ ٤ٛثس جُ٘وَ جُرك١ٍ ك٢ جُلطٍز ٖٓ 

 .2016ْرطٔرٍ 

 

  انًشحهخ انغبثؼخ: َزبئظ ورىطٍبد انذساعخ

 

أ٣حّ  ًٓ٘ ونٍٞ جُرٟحػس ئ٢ُ ج٤ُٔ٘حء ٝ قط٢ ٓـحوٌز  6.24أغرطص جُىٌجْس إٔ َٖٓ ج٩كٍجؼ ٣ٓطـٍم . 12

 .جُٓل٤٘س ٖٓ ٤ٓ٘حء جُطٛى٣ٍ

 

ئْط٘ىش جُٜٔ٘ؿ٤س جُط٢ هحٓص وُٝس ٢ِ٤ٖ ذططر٤وٜح ئ٢ُ جُهط٠ٞ جُؼ٣ٍٟس جُهحٚس ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى . 13

 .ش ُطكو٤ن ج٠ٍُٝٗ ٝج٧ٛىجف جُٔك٤ِسجُؼح٤ُٔس. ٝػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ضْ ئؾٍجء ذؼٝ جُطؼى٬٣
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ك٢ جُٞهص ج١ًُ ضٔص ك٤ٚ جُط٤ٚٞس ذىٌجْس جُر٤حٗحش جُٔطكَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ ًحكس ج٠٧ٍجف جُٔٗحًٌس ك٢ . 14

ػ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ، ظٍٜش ٝجقىز ٖٓ جُٛؼٞذحش أ٫ ٢ٛٝ ضكى٣ى ٓؼِٞٓس ٝجقىز ضٍذ١ ذ٤ٖ ًحكس ج٠٧ٍجف 

 .جُٔهطِلس جُٔٗحًٌس ك٢ ػ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ

 

ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ ٝؾٞو آ٤ُس ُطرحوٍ جُٔؼِٞٓحش ذ٤ٖ جُؿٔحٌى ٝج٤ُٔ٘حء ئ٫ أٗٚ ٣٘رـ٢ ضىػ٤ْ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ُط٤ٓ٤ٍ . 15

س ض٤َٜٓ ػ٤ِٔس جٍُٔجهرس ذٌَٗ ٓطٌحَٓ. ٝٛ٘حى ذؼٝ جُؼ٤ِٔحش جُط٢ ٣طْ ض٘ل٤ًٛح  ّٔ ػ٤ِٔس ضطرغ جُرٟحػس، ٖٝٓ غ

  -:ذح٤ُٔ٘حء ٌُٖٝ ٫ ٣طْ ئنطحٌ ًحكس ج٠٧ٍجف ذٜح ٝضَٗٔ

 

 .جُ٘وَ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ُِٔؼِٞٓحش جُٔىٌؾس ذٞغ٤وس جُٗكٖ جُهحٚس ذحُرٟحتغ جُٔهُٗس (1)

ٗوَ جُرٟحتغ ٖٓ ئقى١ جُٓلٖ ُٓل٤٘س أن١ٍ ذٔؿٍو ئٚىجٌ جُؿٔحٌى ُط٣ٍٛف جُىنٍٞ ئ٢ُ  (2)

ج٤ُٔ٘حء. ٣ٍٝؾغ ئؾٍجء ضِي جُطـ٤٤ٍجش ئ٢ُ أْرحخ ض٘ل٣ً٤س ٝئؾٍجت٤س ضطؼِن ذًٍٗس جُٗكٖ. ٝذ٘حًء ػ٤ِٚ 

جُط٢ ًحٕ هى ضْ ذحُلؼَ ج٩هٍجٌ ػٜ٘ح ذٔٞؾد ٖٜحوز ٚحوٌ نحٚس هى أٚرف ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ كحُرٟحتغ 

 .ٖكٜ٘ح ذٜٗحوز ٚحوٌ ؾى٣ىز ٣طْ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ك٢ ٝهص ٫قن

 

ئٕ جُهرٍز جٌُٔطٓرس ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْس ْطٌٖٔ ؾٔحٌى وُٝس ٢ِ٤ٖ ٖٓ ضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ػ٢ِ ٓٞجٗة أٝ . 16

ح ك٢ ضك٤ٖٓ ٓٓط١ٞ ج٧وجء ذوطحع ج٩ؾٍجءجش، ٝ ضكى٣ى جُٔإٍٖجش ْٝحتَ ٗوَ أن١ٍ. ًٔح ْطُٓحػى  ًٟ أ٣

جُٛك٤كس،ٝ ٝٞغ ضٌٛٞ أكَٟ ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُرٟحتغ . ػ٬ٝز ػ٢ِ يُي كإ ٓرىأ ضكى٣ى 

جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح جٍُٔجقَ ج٩ؾٍجت٤س ٤ْؼَٔ ػ٢ِ ٣َحوز ٓٓط١ٞ جُٗلحك٤س ذحُ٘ٓرس ُِهىٓحش جُط٢ 

 .ح جُؿٔحٌىضوىٜٓ

 

ضطٞجكن ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ٌُٔٔ٘س ٓغ جُ٘طحتؽ جُٔطٞهؼس ٌُٖٝ ج٩كطوحٌ ئ٢ُ ٝؾٞو ٓؼِٞٓحش ٓطحقس قٍٞ . 17

 .ذؼٝ جٍُٔجقَ ٤ٗ٣ٍ ئ٢ُ إٔ ٛ٘حى ؾٞجٗد ضكطحؼ ئ٢ُ ذؼٝ جُطط٣ٍٞ

 

أظٍٜش ٗٓرس ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضْ ضرحوُٜح ذ٤ٖ جُؿٔحٌى ٝج٤ُٔ٘حء ػىّ ج٩ضٓحم ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح. ًُج ضْ ئؾٍجء . 18

% ٖٓ ٖٜحوجش جُٛحوٌ جُط٢ ضْ ذحُلؼَ 26.7ػ٤ِٔس ضك٤َِ ُؿٞوز جُر٤حٗحش . ًٝحٕ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ئْطرؼحو 

طػ٘حت٤س جُط٢ ٫ ضؼطرٍ ٖٓ ٖٞٔ وٌجْطٜح ك٢ جُرىج٣س. ٝػحوز ٓح ٣كىظ يُي ذٓرد ض٘ل٤ً ذؼٝ ج٩ؾٍجءجش ج٩ْ

جُؼ٤ِٔس جٍُهحذ٤س جُٔؼطحوز. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ضِي ج٩ؾٍجءجش ج٩ْطػ٘حت٤س جُط٢ ٣طْ ضطر٤وٜح ك٢ ٓػَ ًٛٙ 

٣ٛؼد ٓؼٚ ئٌٓح٤ٗس جُطؼود. ٖٝٓ غٔس ضكطحؼ ج١ًُ ٍٓ ج٧جُٔٞجهق ٫ ضؼٌّ ذطر٤ؼس جُكحٍ جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٝ ٛٞ 

ٍِٞ ٬ٓتٔس ٖٓ ن٬ٍ ئػىجو ٗٔحيؼ ًُٜٙ جُكح٫ش ؿ٤ٍ ج٩ػط٤حو٣س ٤ٌٓٝ٘طٜح ٓٔح ٤ْ٘طؽ ضِي جُكح٫ش ئ٢ُ ئ٣ؿحو ق

 .ػٜ٘ح ظٌٜٞ وٌٝجش ٌهحذ٤س ٝٓؼِٞٓحض٤س أن١ٍ

 

أظٍٜش جُىٌجْس ٓى١ جُكحؾس ئ٢ُ أٗظٔس ٓؼ٤ح٣ٌس أًرٍ ُِٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣طْ ضرحوُٜح ذ٤ٖ ج٠٧ٍجف . 19

 .س جُط٢ ضْ ئقطٓحخ َٖٓ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح ذٌَٗ ٚك٤فجُٔٗحًٌس ذؼ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ ذـٍٜ ُْٜٞس ضؼود جُؼ٤ِٔ
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 جىرجيا دولة  
ٝ ئوجٌز جُك٤ِٛس ذىُٝس ؾٌٞؾ٤ح ضوّٞ  ذاؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ أْحِ  2013ًٓ٘ ػحّ . 1

و١ٌٝ ٓغ ئٞلحء جُطحذغ جُٔإ٢ْٓ ػ٢ِ ًٛٙ جُىٌجْس ذاػطرحٌٛح أوجز ٛحٓس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ك٢ وُٝس ؾٌٞؾ٤ح. 

ُٝوى هحٓص ئوجٌز جُك٤ِٛس ذىُٝس ؾٌٞؾ٤ح ذط٘ل٤ً آنٍ وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ ك٢ ٓؿحٍ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ك٢ 

. ُٝوى هحّ ذط٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْس ٓؿٔٞػس ػَٔ نحٚس ذٔٗحًٌس أ٠ٍجف 2016كرٍج٣ٍ  21-16جُلطٍز ٓح ذ٤ٖ 

ٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ أٗٚ هى ضْ ئؾٍجء أن١ٍ . ًٔح ضٔص ٍٓجهرطٜح ٖٓ هرَ ٓٔػ٤ِٖ ٖٓ جُوطحع جُهح٘ ًٍٔجهر٤ٖ. ٝضؿى

. ٝك٢ ٍٓقِس ج٩ػىجو ًُٜٙ جُىٌجْس ضْ ضىػ٤ٜٔح ٖٓ هرَ ًٝحُس 2013ٗٞكٔرٍ  11-4وٌجْس ٓٔحغِس ك٢ جُلطٍز ٖٓ 

، ٝٓٔػ٤ِٖ ٖٓ هطحع (EPI)  ج٣٫ُٞحش جُٔطكىز ُِط٤ٔ٘س جُى٤ُٝس ،ٝ ٍٓٗٝع ٓرحوٌز جُٔؼحُؿحش ج٧ٌٝٝذ٤س

 .ج٧ػٔحٍ

 

ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٤ُط٬تْ ٓغ نٛحتٙ  ضْ ضؼى٣َ جُى٤َُ جُهح٘. 2

جُ٘ظحّ جُؿ٢ًٍٔ ذىُٝس ؾٌٞؾ٤ح  ك٢ قىٝو ٓح ٣ٓٔف ذٚ و٤َُ جُىٌجْس ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ جُطٍض٤رحش 

ػىجو ( ٍٓقِس ج1٩جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔس ضىكن جُرٟحتغ . ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ن٬ٍ غ٬ظ ٍٓجقَ: )

( ٍٓقِس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ٝئٚىجٌ جُ٘طحتؽ. ٝٛ٘ح ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ 3( ٍٓقِس ؾٔغ جُر٤حٗحش، ٝ)2ٝجُطهط١٤، )

 .أٗٚ هى ضْ ضل٣ٞٝ ئوجٌز جُك٤ِٛس ك٢ جُو٤حّ ذٌحكس جُٜٔحّ جُك٤ٌٓٞس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ذأًِٜٔح

 

 2016أهى يب عبء ثذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً نؼبو 

 

٢ِ ذ٤حٕ ٧ْٛ جُطلح٤َٚ جُهحٚس ذطأ٤ّْ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ج٠ُٞ٘ٔس ذط٘ل٤ً جُىٌجْس، ٝجُوٍجٌجش جُط٢ ضْ ك٤ٔح ٣. 3

 :ئضهحيٛح ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُطلح٤َٚ ج٧نٍٟ

  ضْ ض٤ٌَٗ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٖٓ ٓٔػ٤ِٖ ذىُٝس ؾٌٞؾ٤ح ٖٓ ئوجٌز جُك٤ِٛس، ٌٓطد جٌُٗح١ٝ، ٌجذطس

ٝجُٔٓطه٤ِٖٛ، ًٍٖس ذحٗحُر٤٘ح ؾٌٞؾ٤ح، ًٍٖس ج٧ػٔحٍ جُطؿح٣ٌس، ًًُٝي ٌجذطس ج٬ًُٞء جُرك٤٣ٍٖ 

ذٌٞؾ٢ٓٞ ؾٌٞؾ٤ح، جٍُجذطس جُى٤ُٝس ٬ًُٞء جُٗكٖ، ٝذٍٗحٓؽ جًُٞحُس ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ُِط٤ٔ٘س جُى٤ُٝس 

 .""ج٩وجٌز ٖٓ أؾَ جُ٘ٔٞ

  ًٙٛ ٕأ٢ُٝ جُوٍجٌجش جُط٢ ئضهًضٜح ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ًحٕ ضكى٣ى جُ٘طحم جُؿـٍجك٢ ُِىٌجْس. ٝذٔح أ ٖٓ

ػ٢ِ أْٛ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ٝأًػٍٛح ٗطحم جُىٌجْس ٢ٛ جُػح٤ٗس ٖٓ ٗٞػٜح كوى ئهطٍٛ جُىٌجْس ًحٗص 

ًػحكس ك٢ قؿْ جُؼَٔ )جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُىجن٤ِس ٝٗوح٠ جُؼرٌٞ جُؿ٤ًٍٔس(، ٝٛٞ ئؾٍجء ٓطلن ػ٤ِٚ 

 .ضٔص جُط٤ٚٞس ذٚ ذى٤َُ جُىٌجْس جُٛحوٌ ػٖ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس

 ن جُىٌجْس ذٍٔجقَ ٓطٞج٣َس ذٌحكس جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُٔ٘طوحز. ُٝوى ٝجكوص ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ػ٢ِ ضطر٤

. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ 2016كرٍج٣ٍ  21-16ئْطـٍهص ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ْطس أ٣حّ ٓططح٤ُس ٖٓ 

 .(ْحػس 24جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ُىُٝس ؾٌٞؾ٤ح ضؼَٔ ٠ٞجٍ أ٣حّ ج٧ْرٞع ذىٝجّ ًحَٓ )

 ضْ ئنط٤حٌٛح ٖٓ أًرٍ ٌٓحضد جُىُٝس ٝأًػٍٛح ًػحكس ك٢ قؿْ جُرٟحتغ ٖٓ  ضؼطرٍ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُط٢

ًحكس ج٧ٚ٘حف ضو٣ٍرًح. كٖٔ أْٛ جُٔؼح٤٣ٍ ج٧ْح٤ْس جُط٢ ضْ ج٩ْط٘حو ئ٤ُٜح ٩نط٤حٌ ًٛٙ جٌُٔحضد 

 . جُؿ٤ًٍٔس ًحٗص جٌُػحكس جٍُٔضلؼس ك٢ قؿْ جُؼَٔ، ٝض٘ٞع جُرٟحتغ

 َٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ ًحكس  أٚ٘حف جُرٟحتغ ذـٝ ٠ٝروًح ُوٍجٌ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ضٔص وٌجْس ٖ

 .جُ٘ظٍ ػٖ ذِى جُٔ٘ٗأ أٝ ًٞو جُ٘ظحّ جُٔ٘ٓن أٝ ْٝحتَ جُ٘وَ أٝ قؿْ جُرٟحػس أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؼٞجَٓ

  أٓح ذحُ٘ٓرس ُؼ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش كٌحٕ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ جُطأ٤ًى ػ٢ِ ئْطهىجّ ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُٔٛٔٔس

ح ُ٘وح٠ جُؼرٌٞ جُؿًٍٔ ًٛ ٤س، ٝجٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُىجن٤ِس  ُؿٔغ جُر٤حٗحش ج٣ٌٍُٟٝس أغ٘حء ئؾٍجء ن٤ٛ

جُىٌجْس. ُٝوى ضٔص جُٔٞجكوس ػ٢ِ ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ ٖٓ ًحكس أ٠ٍجف ٓؿٔٞػس جُؼَٔ. ُٝوى ضٔص ضـط٤س ًحكس 
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ج٩ؾٍجءجش جُط٢ ضوغ ٖٞٔ ٗطحم جُىٌجْس ذٜىف جُكٍٛٞ ػ٢ِ أًػٍ جُٔؼِٞٓحش وهس ك٤ٔح ٣طؼِن 

س. ًٔح ْحػىش ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ ػ٢ِ ضكى٣ى ئؾٔح٢ُ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ذح٩ؾٍجءجش جُهحٚ

 .ج٩ؾٍجءجش ج٤ٍُْٔس جُؿ٤ًٍٔس ُٔهطِق أٗٞجع ٖك٘حش جُرٟحتغ

  ضْ ئنطحٌ ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ذحُطؼ٤ِٔحش ج٬َُٓس جُٔطؼِوس ذ٤ٌل٤س ئوٌجؼ جُر٤حٗحش ك٢ ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ. ُٝوى

يؼ ٓطرٞػس غْ ئٌْحٍ ًٛٙ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ذ٘ٔحيؼ هحّ جُرحقػٕٞ ذاونحٍ جُر٤حٗحش ك٢ ٗٔح

ئٌُط٤ٍٗٝس ػود ئْط٤لحء ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ. ُٝوى ضْ ضٍه٤ْ ًَ ئْطر٤حٕ ٝجُطٛى٣ن ػ٤ِٚ ذطٞه٤غ جُٔٞظق 

 .ذحُطح٣ٌم ٝجُطٞه٤ص ج٢ُُ٘ٓ

   جُؿ٤ًٍٔس ضْ ئْط٤لحء ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ جُهحٚس ذح٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ج٤ٌُٔٔ٘س جُٔطروس ذحٌُٔحضد

جُىجن٤ِس ٠روًح ُِٔؼِٞٓحش جُٔىٌؾس ذوٞجػى جُر٤حٗحش ػود ئْطٌٔحٍ ًحكس ج٩ؾٍجءجش. ُٝوى ضٟٔ٘ص 

ٓٛحوٌ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضٔص ج٩ْطؼحٗس ذٜح ٖرٌس ضرحوٍ جُٔؼِٞٓحش جُؿ٤ًٍٔس )جُ٘ٓهس جُٔؼىُس ٖٓ 

 .٤س، ٝأٗظٔس ٤ًٞٓحض٤يذٍٗحٓؽ أ٤ٌْٞوج(، ذٍٗحٓؽ أٌٝجًَ، ٝج٧ٗظٔس ج٤ُ٥س ُٔؼحُؿس جُر٤حٗحش جُؿًٍٔ

  ج ٌُٕٞ قؿْ جُرٟحػس جُٔطىجٍٝ ذحٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جُٔ٘طوحز ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٜح ًٍ ٝٗظ

ٍٓضلغ ؾًىج ذك٤ع ٣ٛؼد ٓؼٚ ؾٔغ ًحكس جُر٤حٗحش جُهحٚس ذٗك٘حش جُرٟحتغ، ًحٕ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ 

٠ جُؼرٌٞ جُؿ٤ًٍٔس ضْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ئٗطوحء ػ٤٘حش ٖٓ ًٛٙ جُٗك٘حش ضرًؼح ُ٪ْطٍجض٤ؿ٤س جُطح٤ُس: ػ٘ى ٗوح

ْحػس. أٓح ذحُ٘ٓرس ٌُِٔحضد  24جُهحٚس ذٌَ ػحٍٖ ٖك٘س ٖٓ غ٬ظ كطٍجش ض٘حٝخ ٓهطِلس ػ٢ِ ٓىجٌ 

 . جُؿ٤ًٍٔس جُىجن٤ِس كوى ضْ ؾٔغ ًحكس جُر٤حٗحش جُهحٚس ذاْط٤ٍجو جُرٟحتغ

 

جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ ضْ ئؾٍجتٜح ػح٢ٓ ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ضك٢ِ٤ِ ٦ُغحٌ ج٣٩ؿحذ٤س ُ٘طحتؽ وٌجْحش َٖٓ ج٩كٍجؼ . 4

2013 ،2016  

  هرَ ذىء ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ضْ جُطكون ٖٓ وهس ٝٚكس جُر٤حٗحش. ُٝوى ضْ ضِه٤ٙ جُر٤حٗحش جُٔٓط٘ى٣س

ذ٘ٔٞيؼ ئٌُط٢ٍٗٝ ذاْطهىجّ ذٍجٓؽ جُٔؼحُؿس ج٩قٛحت٤س. ُٝوى ضْ ضك٤َِ جُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س ٩ْطه٬٘ 

 .ج٩ْط٘طحؾحش

 ُٔإ٢ْٓ ػ٢ِ ًٛج جٍُٔٗٝع ْحػى ػ٢ِ جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ جُ٘وح٠ جُٜحٓس جُٔكىوز ذ٘ٔحيؼ ئٕ ئٞلحء جُطحذغ ج

ج٫ْطر٤حٕ ٓٔح ٣ٍٓ ػ٢ِ جُِٔٛكس جُؿ٤ًٍٔس ٜٓٔس ػوى ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ٗطحتؽ أقىظ وٌجْس ٝٗطحتؽ جُىٌجْس 

جُط٢ ْروطٜح ،ًًُٝي ضو٤٤ْ ج٩ٗؿحَجش ج٣٩ؿحذ٤س، ٝأٝؾٚ جُوٌٛٞ. ُٝوى هحٓص وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ 

ذطـط٤س جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس جٍُت٤ٓ٤س جُطح٤ُس: ٗوطس جُؼرٌٞ جُؿ٢ًٍٔ ذٔى٣٘س  ٢ًٍ2016 ُؼحّ جُؿٔ

ح  ًٟ ْحٌذ٢ )ػ٢ِ جُكىٝو ٓغ وُٝس ض٤ًٍح(، ٓ٘ح٠ن ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٔىٕ ضر٢ٓ٤ِ، ذحض٢ٓٞ، ذٞض٢، ٝأ٣

ُكٍز ٗوطس جُؼرٌٞ جُؿ٢ًٍٔ جُهحٚس ذـ. "جُٔٞجٗة جُرك٣ٍس ذٞض٢ ٝ ٤ًُٞل٢"، ٝجُٔ٘طوس جُٛ٘حػ٤س ج

 .ذٔى٣٘س ذٞض٢

  أٝؾٚ جُطط٣ٍٞ  2016، 2013أظٍٜش جُىٌجْس جُطك٤ِ٤ِس جُط٢ ضْ ئؾٍجتٜح ُِٔوحٌٗس ذ٤ٖ وٌجْط٢  ػح٢ٓ

ٝجُطوىّ جُط٢ ٠ٍأش ػ٢ِ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس ض٘ل٤ً ػىو ٖٓ ج٧ٗٗطس. ػ٢ِ 

ضوِٛص جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس  2016ػحّ  ٝ ،2013( أٗٚ ٓح ذ٤ٖ ػحّ 1/1ْر٤َ جُٔػحٍ ٣ظٍٜ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ )

جُط٢ ضٓطـٍهٜح ئؾٍجءجش جُطٍج٣ُٗص، ج٩ْط٤ٍجو ٝيُي ك٤ٔح ٣هٙ جُرٟحتغ ؿ٤ٍ جُهحٞؼس ُِؼٍٜ ػ٢ِ 

جُٛكس ٝجُٛكس جُ٘رحض٤س ٝجُط٢ ئٖطِٔص وٌٝز ئؾٍجءجضٜح ػ٢ِ أهَ ػىو ٖٓ ؾٜحش جُؼٍٜ ذحُ٘ٓرس 

 . ٍُِهحذحش ج٧نٍٟ
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 خ نؼًهٍخ اإلعزٍشاد وانزشاَضٌذ ثُمطخ انؼجىس انغًشكً ثًذٌُخ عبسثً: انفزشح انضي1/1ٍُانشعى انجٍبًَ 

  

 
 

( جُهح٘ ذؼ٤ِٔحش ج٩ْط٤ٍجو. ٣ٝٞٞف ًٛج جٍُْْ إٔ ٓط١ْٞ جُلطٍز 1/2ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ٍُِْْ جُر٤ح٢ٗ جُطح٢ُ )

 2016ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ُ٪ٗطٜحء ٖٓ ٍٓقِس ئؾٍجءجش َٕٝ جُرٟحتغ ك٢ وُٝس ؾٌٞؾ٤ح ُؼحّ 

ٓٔح ٤ُٗ٣ٍ ئ٢ُ قىٝظ ضطٌٞ ٝجٞف  ٖٓ  2013ًحٗص أهَ ٖٓ جُلطٍز جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ن٬ٍ ػحّ 

 . جُىٌجْس جُٓحذوس  قط٢ جُىٌجْس جُط٢ أػورطٜح
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: انفزشح انضيٍُخ انزً إعزغشلزهب ػًهٍخ انزخهٍض ػٍ انجضبئغ انىاسدح ثُمطخ انؼجىس 1/2انشعى انجٍبًَ 

 ثًذٌُخ عبسثً فًٍب ٌخض وصٌ انجضبػخانغًشكً 

 

 
 

( جُٔٞٞف ك٤ٔح ٢ِ٣ ئ٢ُ ػ٤ِٔس جٌُٗق ػٖ جُرٟحتغ ذأؾُٜز ج٧ٖؼس، ٝٛٞ ج٩ؾٍجء ٤ٗ٣1/3ٍ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ )

ق٤ع ضوِٛص جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ذٔؼىٍ وه٤وس ٝجقىز  2016ٝقط٢ ػحّ  2013ج١ًُ ٖٜى ضكٖٓ ِٓكٞظ ٓح ذ٤ٖ ػحّ 

 .(ػٖ جُرٟحتغ x ق ذأٖؼس. )ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ضطؼِن كو١ ذحٌُٗ

 

: انفزشح انضيٍُخ انزً إعزغشلزهب ػًهٍخ انزخهٍض ػٍ انجضبػخ انىاسدح ثُمطخ انؼجىس 1/3انشعى انجٍبًَ 

 .انغًشكً ثًذٌُخ عبسثً فًٍب ٌخض انجضبئغ انخبضؼخ نؼًهٍخ انكشف ثأعهضح األشؼخ
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ػ٢ِ ؾٜحش جُٛكس ٝجُٛكس جُ٘رحض٤س  ك٤ٔح ٣هٙ ئؾٍجءجش ج٩ْط٤ٍجو جُهحٚس ذحُرٟحتغ جُط٢ ضهٟغ ُِؼٍٜ

( ضوِٙ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُهحٚس ذحُؼٍٜ ػ٢ِ جُؿٜحش ٣1/4ٞٞف جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ) 2016، 2013ُؼحّ 

جٍُهحذ٤س ُِٛكس، جُٛكس جُ٘رحض٤س. ٝٛ٘ح ٣٘رـ٢ إٔ ٗؼطٍف إٔ ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ ؾٜحش جُٛكس ٝجُٛكس 

رٍ جُطكى٣حش جُط٢ ٝجؾٜص ؾٔحٌى وُٝس ؾٌٞؾ٤ح ن٬ٍ ػحّ جُ٘رحض٤س ك٢ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ضؼطرٍ ٝجقىز ٖٓ أً

2016. 

 

 

(: انفزشح انضيٍُخ انزً إعزغشلزهب ػًهٍخ انزخهٍض ػٍ انجضبػخ انىاسدح ثُمطخ انؼجىس 1/4انشعى انجٍبًَ )

 انغًشكً ثًذٌُخ عبسثً فًٍب ٌخض يشحهخ انؼشع ػهً عهبد انظحخ وانظحخ انُجبرٍخ

 

 
 

 

 

 2016جُؼحٓس جُهحٚس ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ جُ٘طحتؽ ٝجُط٤ٚٞحش . 5

 

 

 

 

 

 



 Egyptian Customs Authority 92 –ِٓٛكس جُؿٔحٌى ج٣ٍُٛٔس 

 

 

 

 انزىطٍبد انُزبئظ
ج  ًٍ ُوى أوش ٝػٌٞز جُطٟح٣ٌّ جُؿـٍجك٤س ُىُٝس ؾٌٞؾ٤ح ٗظ

ُٔظحٍٛ جُٓطف جُطر٤ؼ٤س ئ٢ُ كٍٜ ذؼٝ جُو٤ٞو جُٔؼٔح٣ٌس 

ػ٢ِ ٓٞجهغ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ٓٔح أو١ ئ٢ُ ٣َحوز ػىو أ٣حّ 

 ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

 ٓط٤س ذى٣ِس ذٌَٗ وجتْ.٤ٝؾٞو ْٝحتَ ُٞؾٞٔحٕ 

قىٝظ كطٍجش ضأن٤ٍ ن٬ٍ ٍٓقِس جُؼٍٜ ػ٢ِ جُؿٜحش 

 جٍُهحذ٤س ًحُٛكس ٝجُٛكس جُ٘رحض٤س ٗط٤ؿس ُ٘وٙ جُٔؼحَٓ.
ٌٍٞٝز ئٗٗحء ٓؼحَٓ ؾى٣ىز. ُٝٔٞجؾٜس ًٛٙ جٌُِٔٗس ٣ططِد ج٧ٍٓ 

 ٖٓ جُكٌٞٓس ضٞك٤ٍ ٓٞجٌو ٓح٤ُس أًػٍ. 

 
َجوش ٗٓرس  2016قط٢ ػحّ  2013ن٬ٍ جُلطٍز ٖٓ ػحّ 

جُطوى٣ْ جُٔٓرن ُ٪هٍجٌجش ػٖ جُرٟحتغ قط٢ ِٝٚص ئ٢ُ 

%، ٌُٖٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ يُي ٫ ضؼطرٍ ًٛٙ ج٣ُُحوز ًحك٤س 30

ٝضكطحؼ ئ٢ُ إٔ ضٍضلغ ذٌَٗ أًرٍ ػ٢ِ جُٔى١ جُو٤ٍٛ أٝ 

 جُٔط١ْٞ.

ضؼ٣ُُ ػ٤ِٔس ج٩هٍجٌ جُٔٓرن ػٖ جُرٟحتغ ذٌَٗ أًرٍ. ًُج ٣كطحؼ 

 ى٣ْ نطس ػَٔ ُٔٞجؾٜس جُٔؼٞهحش.     ج٧ٍٓ ئ٢ُ ضو

 

ضٔطِي وُٝس ؾٌٞؾ٤ح نرٍز ًحك٤س ك٢ ٣َحوز ٗطحم وٌجْس َٖٓ 

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٤َُٗٔ ْٝحتَ جُ٘وَ ج٧نٍٟ أٝ ٣ُـط٢ 

 ج٧ٝؾٚ ج٧نٍٟ جُٔطؼِوس ذ٤ٍٓ جُرٟحػس.

ْٝحتَ ٗوَ  -ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  -ضٓحع ٗطحم جُىٌجْس ٤َُٗٔ ئ

 أن١ٍ

ضطْٓ جُر٤حٗحش ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ػود ئؾٍجء 

ٖٓ غٔس ٣ٌٖٔ ٝوٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذحُٔٛىجه٤س  

جُرٟحتغ وجنَ وُٝس  ٖج٩ْط٘حو ئ٤ُٜح ُطو٤٤ْ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ

ؾٌٞؾ٤ح، ٩ٝٚىجٌ ج٧قٌحّ ٝجُط٤ٚٞحش ٓوحٌٗس ذـ٤ٍٛح ٖٓ 

ٓػَ ٓإٍٖجش ج٧ٌهحّ جُو٤ح٤ْس أٝ ٓإٍٖجش ج٧وجء جُى٤ُٝس )

ٓٔحٌْس أٗٗطس ج٧ػٔحٍ ٝأوجء جُهىٓحش جُِٞؾٓط٤س جُهحٚس 

ذحُر٘ي جُى٢ُٝ، ٝٓإٍٖجش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ُٔ٘ظٔس جُطؼحٕٝ 

 ج٩هطٛحو١ ٝجُط٤ٔ٘س(.

٣٘رـ٢ إٔ ضأنً جُٔؼح٤٣ٍ جُو٤ح٤ْس جٍُٔؾؼ٤س جُى٤ُٝس ك٢ ئػطرحٌٛح 

حٍ ٗطحتؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػ٘ى ضو٤٤ْ ٓ٘حل أوجء ج٧ػٔ

نحٚس ك٢ ٓؿحٍ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ٌُٕٞ ضِي جُ٘طحتؽ ػ٢ِ وٌؾس 

ج ٩ْط٘حوٛح ئ٢ُ ذ٤حٗحش وه٤وس.    ًٍ  ػح٤ُس ٖٓ جُٔٛىجه٤س ٗظ
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 ىذ دولة اهل 
 
ذو٤حوز جُٔؿِّ ج١ًٍُُٔ ٍُِٟجتد ٝجُؿٔحٌى ًحٗص ِٓٛكس جُؿٔحٌى جُٜ٘ى٣س ك٢ ٓوىٓس جُؿٜحش جُط٢ ضؼَٔ  .1

ػ٢ِ ضؼ٣ُُ ٓرىأ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ػرٍ جُكىٝو ضٔح٤ًٖح ٓغ أٛىجف ٤ْحْس جُكٌٞٓس جُٜ٘ى٣س ذٌَٗ ٓطٞجَٚ 

 ُ٪ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ض٤ٓ٤ٍ أوجء ج٧ػٔحٍ.

 

٣ؼطرٍ ٓرىأ ض٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز جٍُٗػ٤س ٛىكًح ٌت٤ٓ٤ًح ُرٍٗحٓؽ ضكى٣ع جُؿٔحٌى جُٜ٘ى٣س. ُٝوى ٝٞؼص نطس جُؼَٔ  .2

ٛىكًح  -٣ػٜح ضٔح٤ًٖح ٓغ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس جُط٢ ضْ ضكى -ج٤٘٠ُٞس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ 

ٓكىًوج أ٫ ٝٛٞ ضو٤ِٙ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُِرٟحتغ جُٞجٌوز ك٢ قىٝو غ٬غس أ٣حّ ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس، 

٣س. ٝذحُٔػَ ضٜىف ٣ٝٞٓحٕ ُِٗك٘حش جُؿ٣ٞس ٝجُٔهحَٕ جُىجن٤ِس ُِكح٣ٝحش، ٝك٢ ٗلّ ج٤ُّٞ ُِٔ٘حكً جُؿ٤ًٍٔس جُرٍ

نطس جُؼَٔ ٩ٜٗحء ئؾٍجءجش ضٛى٣ٍ جُرٟحتغ ك٢ أهَ ٖٓ ٤ٓٞ٣ٖ ُِٗك٘حش جُرك٣ٍس، ٝك٢ ٗلّ ج٤ُّٞ ُِٗك٘حش 

 جُؿ٣ٞس ٝجُٔهحَٕ جُىجن٤ِس ُِكح٣ٝحش ٝجُٔ٘حكً جُؿ٤ًٍٔس جُر٣ٍس.

 

جُٜ٘ى٣س ُٝوى هحّ جُٔؿِّ ج١ًٍُُٔ ٍُِٟجتد ٝجُؿٔحٌى ذحُطؼحٕٝ ٓغ ِٓٛكس ؾٔحٌى ؾٞجٍٛ ٫٫ٍٜٗٝ  .3

ذططر٤ن ػىز ض٤ٚٞحش ٖٓ ضوح٣ٌٍ جُىٌجْحش جُٓحذوس، ٝضوىٓص ذاؾٍجءجش ٓهطِلس ٓػَ جُ٘حكًز جُٞجقىز 

ج٩ٌُط٤ٍٗٝس، ٗظحّ جُط٤ِْٓ جُٔرحٍٖ ُِٞجٌوجش ذحُٔٞجٗة، ٝجُىنٍٞ جُٔرحٍٖ ُِٛحوٌجش ئ٢ُ ج٤ُٔ٘حء ذٜىف ضو٤ِٙ 

جُٜ٘ى٣س ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى هحٓص ِٓٛكس ؾٔحٌى ؾٞجٍٛ ٫٫ٍٜٗٝ 

ك٢ ئ٠حٌ ًٛج ج٤ُٓحم. ًٔح ضْ ضو٤٤ْ ٓى١ ضأغ٤ٍ ج٩ؾٍجءجش ج٬ٚ٩ق٤س جُوح٤ٗٞٗس، ٝج٤ُٓح٤ْس،  2018ػحّ 

ٝج٩وج٣ٌس ٝ ك٠ ٓؿحٍ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٩ضٛح٫ش ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ هحٓص ذٜح جُؿٔحٌى جُٜ٘ى٣س ذحُطؼحٕٝ ٓغ ِٓٛكس 

 .ؾٔحٌى ؾٞجٍٛ ٫٫ٍٜٗٝ جُٜ٘ى٣س

 

% ٖٓ 55ضؼى ٤ٛثس ٤ٓ٘حء ؾٞجٍٛ ٫٫ٍٜٗٝ جًُِٔٔٞس ُِىُٝس أًرٍ ٓٞجٗة جُكح٣ٝحش ق٤ع ضطؼحَٓ ٓغ قٞج٢ُ  .4

٤ِٕٓٞ ذكٍِٞ ػحّ  10ٖك٘حش جُكح٣ٝحش ػرٍ ًحكس ٓٞجٗة وُٝس جُٜ٘ى، ٣ٝطٞهغ ٟٓحػلس هىٌجضٜح ئ٢ُ قٞج٢ُ 

2022. 

 

 2018ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػحّ ُٝوى هحّ جُٔؿِّ ج١ًٍُُٔ ُِؿٔحٌى ٝجٍُٟجتد ذاؾٍجء وٌجْس  .5

ذِٔٛكس ؾٔحٌى ؾٞجٍٛ ٫٫ٍٜٗٝ جُٜ٘ى٣س ذٔٗحًٌس جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُؼَٔ جُطؿح١ٌ ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ إٔ 

ٗطحم جُىٌجْس ٣ُـط٢ جُٛحوٌجش ٝجُٞجٌوجش. ًٔح ًٌُش جُىٌجْس ػ٢ِ وٌٝ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ك٢ ضٞؾ٤ٚ  

حٍ. ُٝوى ضْ وػْ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س جُو٣ٞس ٖٓ ن٬ٍ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٖٓ ئٛطٔحّ أًرٍ ُطك٤ٖٓ ٓٓط١ٞ ض٤ٓ٤ٍ أوجء ج٧ػٔ

ٓهطِق جُٔٛحوٌ جُٔطحقس. ُٝوى ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس ذحٌُحَٓ ذاْطهىجّ جُٔٞجٌو جُؿ٤ًٍٔس جُىجن٤ِس ٝٓٞجٌو 

جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔٗحًٌس ذؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ُطكو٤ن أػ٢ِ ٓٓط١ٞ ٖٓ جُٔؼٍكس ٝجُٔٗحًٌس ئ٢ُ ؾحٗد ٤ٌِٓس 

 .جُ٘طحتؽ

 

 األهذاف: .6

  ٙجُٞػ٢ قٍٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذ٤ٖ ًحكس جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ٝوٌْٝٛ ك٢ ضو٤ِ ٍٗٗ

 جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٚ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ .

  ّضو٤٤ْ ٍٓجقَ ضكو٤ن ٛىف نطس ػَٔ ض٤ٓ٤ٍ جُطؿحٌز جُٔك٤ِس ُؿؼَ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ غ٬غس أ٣ح

 ٕ ُِرٟحػس جُٔٛىٌز ذك٣ًٍح.ُِرٟحػس جُٞجٌوز ذك٣ًٍح، ٣ٝٞٓح
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  ضكى٣ى أٗٞجع ذٞجُٙ جُٗكٖ، جُؼ٤ِٔحش جُلٍػ٤س جُط٢ ضٓطـٍم كطٍز ٤َ٘ٓس أ٠ٍٞ ٓغ ئهطٍجـ ئؾٍجءجش

 ُطو٤ِٙ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

  ضط٣ٍٞ ئوجٌز جُكىٝو جُٔ٘ٓوس ػٖ ٣ٍ٠ن جُركع ػٖ ْرَ ُِطو٣ٍد ذ٤ٖ أَٓ٘س ج٩كٍجؼ جٍُٔضرطس

 ذحُؿٜحش جٍُت٤ٓ٤س جُٔهطِلس.

 ٓى١ أغٍ جُطؼى٬٣ش جُوح٤ٗٞٗس ٝج٩وج٣ٌس ػ٢ِ جُِٓٞى جُطؿح١ٌ، ٝضكى٣ى أْرحخ ػىّ ج٩ُطُجّ ٖٓ ضو٤٤ ْ

 ن٬ٍ ض٘ل٤ً ػ٤ِٔحش ئْطوٛحت٤س ػ٢ِ أٚكحخ جُٗإٔ ؿ٤ٍ جُِٔط٤ُٖٓ.

 

ًحكس    2018ك٤ٔح ٣طؼِن ذكؿْ جُؼ٤٘س  جُط٢ ضْ ئنط٤حٌٛح ٖٓ جُرٟحتغ جُٞجٌوز ، ِٖٔص جُىٌجْس ن٬ٍ ػحّ  .7

ذ٤ُٞٛس )ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٖٓ  14973ٗكٖ جُط٢ ضْ ضوى٣ٜٔح ن٬ٍ كطٍز ْرؼس أ٣حّ  ٝجُط٢ ذِؾ ػىوٛح ذٞجُٙ جُ

 كرٍج٣ٍ ق٤ع ضْ ئػىجو جُر٤حٗحش ُطك٤ِِٜح. 7(، ٝضْ ضطرؼٜح قط٢ ٣ّٞ ٣2018٘ح٣ٍ  1-7

 

٢ ضٓطـٍهٜح ضؿىٌ ٛ٘ح ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ك٢ ٤ْحم ًٛٙ جُىٌجْس ٣ُوٛى ذـ "َٖٓ ج٩كٍجؼ" جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط .8

جُرٟحػس ًٓ٘ ض٣ٍٛف جُؿٔحٌى ُٜح ذحُىنٍٞ ئ٢ُ وجنَ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس ٝقط٢ جُٓٔحـ ُٜح ذحُهٍٝؼ ئ٢ُ 

نحٌؼ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس. ًٝٛج ٣طؼِن ذرٞجُٙ جُٗكٖ ْٞجًء جُؼحو٣س )ق٤ع ٣طْ ضوى٣ْ جُر٤ُٞٛس ذؼى جُٓٔحـ 

ضوى٣ْ جُر٤ُٞٛس هرَ جُٓٔحـ ُِرٟحػس ذحُىنٍٞ  ُِرٟحػس ذحُىنٍٞ ئ٢ُ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس( أٝ جُٔٓروس )ق٤ع ٣طْ

 ئ٢ُ جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس(.

 

 النتائج  ثانٌاً:
 
 انىاسداد  .9

 2017ُوى ضوِٙ ئؾٔح٢ُ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ُ٪كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُٞجٌوجش ذٌَٗ ًر٤ٍ ق٤ع ذِؾ ك٢ ػحّ 

ٛ٘ح إٔ ٤ٍٗٗ ئ٢ُ إٔ ًٛج  . ٣ٝؿد2018ْحػس ك٢ ػحّ  144.18ْحػس غْ ض٘حهٙ ٤َُٛ ئ٢ُ  181.34ٓىز 

٣ط٘حهٝ ٓغ ٗطحتؽ ضو٣ٍٍ ٓإٍٖجش أوجء أٗٗطس ج٧ػٔحٍ ُِر٘ي جُى٢ُٝ. كوى أٝٞف جُر٘ي جُى٢ُٝ أٗٚ ٣طٞهغ إٔ 

ْحػس ٝٛٞ ٓح  ٣267ٓطـٍم َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ هطغ ؿ٤حٌ ٤ْحٌجش ٝجٌوز ٖٓ ٣ًٌٞح جُؿ٘ٞذ٤س 

ج١ًُ ذِؾ   2018ٗطحتؽ جُىٌجْس جُط٢ أؾ٣ٍص ػحّ ٣طؿحَٝ ذٌَٗ ًر٤ٍ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ج١ًُ أغرططٚ 

 ْحػس. 126.54
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 72ٌىضح انشعى انجٍبًَ انزبنً يشاحم رحمٍك هذف خطخ ػًم رٍغٍش انزغبسح انًحهٍخ نغؼم صيٍ اإلفشاط 

 عبػخ

 

 
 

 2018ػحّ % ٖٓ ذٞجُٙ جُٗكٖ ٣29ٞٞف جُط٣َٞغ جُطر٤ؼ٢ ك٢ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ أٗٚ: )أ( ضْ ج٩كٍجؼ ػٖ ٗٓرس 

(، )خ( ضْ ج٩كٍجؼ ػٖ غِػ٢ ذٞجُٙ جُٗكٖ ك٢ أهَ ٖٓ ٓط١ْٞ َٖٓ 2017% ن٬ٍ ػحّ 21)ٓوحٌٗس ذ٘ٓرس 

ْحػس ك٢ ق٤ٖ إٔ جُػِع جُٔطرو٢ ٖٓ جٍُْحتَ ًحٕ ُٚ ضأغ٤ٍ ِْر٢ ػ٢ِ َٖٓ ج٩كٍجؼ  144ج٩كٍجؼ ٝٛٞ 

 جُؿ٢ًٍٔ، ٝ)ؼ( ػىو ه٤َِ ٖٓ ذٞجُٙ جُٗكٖ ئْطـٍهص كطٍجش ٣ٞ٠ِس.

 

ٌجْس أٌذؼس ػ٘حٍٚ ٣٘رـ٢ إٔ ضُٔػَ أْحِ ؾٜٞو ضكو٤ن ٛىف ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ُؿؼَ َٖٓ قىوش جُى

ْحػس ٢ٛٝ )أ( قٛس ًر٤ٍز ٖٓ ذٞجُٙ جُٗكٖ جُٔٓروس، )خ( ضكو٤ن ٓٓط١ٞ ًحَٓ ٖٓ جُط٤ٓ٤ٍ  72ج٩كٍجؼ 

ج٩كٍجؼ ذ٘ظحّ  ذىٕٝ ضو٤٤ْ أٝ ككٙ، )ؼ( ضٓؿ٤َ ػىو أًرٍ ٖٓ ج٫هطٛحو٤٣ٖ جُٔؼطٔى٣ٖ، ٝ)ء( ٣َحوز ػ٤ِٔحش

 جُط٤ِْٓ جُٔرحٍٖ ذح٤ُٔ٘حء  ذٌٛٞز أًرٍ. 

 

ْحػس ٓوحٌٗس ذُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  113.54ئْطـٍم َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُلٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُٔٓروس 

 ْحػس. 187.30ُلٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُٔؼطحوز ج١ًُ ذِؾ 

 

١ أػ٢ِ ٖٓ جُط٤ٓ٤ٍ جٌُحَٓ ذ٘ٓرس ٣طْ جُطؼحَٓ ٓغ كٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُهحٚس ذح٩هطٛحو٤٣ٖ جُٔؼطٔى٣ٖ ذٔٓطٞ

% ٝج١ًُ ذِؾ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 60.2% ٜٓ٘ح ٓوحٌٗس ذٔح ًحٗص ػ٤ِٚ ك٢ جُٓحذن ذ٘ٓرس 84.6

ْحػس. أٓح ذحُ٘ٓرس ُلٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُٔٓروس جُط٢ ضوىّ ذٜح ج٩هطٛحو٣ٕٞ جُٔطؼٔىٕٝ كوى ئْطـٍهص  103.06ػٜ٘ح 

 ْحػس. 69.18كطٍز ٤َ٘ٓس ؾ٤ىز ذِـص 
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. ٝك٢ ظَ 2017% ًٓ٘ ػحّ 83.7ُٝوى ضُج٣ى ػىو كٞجض٤ٍ جُىنٍٞ ذ٘ظحّ جُط٤ِْٓ جُٔرحٍٖ ذح٤ُٔ٘حء ٤َُٛ ئ٢ُ 

% َٝٚ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُلٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُٔٓروس 75.1ٓٓط١ٞ ًحَٓ ٖٓ جُط٤ٓ٤ٍ ذِـص ٗٓرطٚ  

 ْحػس. 65.36ذ٘ظحّ جُط٤ِْٓ جُٔرحٍٖ ذح٤ُٔ٘حء 

 

ُِط٤ًٍُ ػ٢ِ ٓى١ ضأغ٤ٍٛح ػ٢ِ  -ذ٘حًء ػ٠ِ ٓططِرحش نحٚس  -ٖٓ جُرٟحتغ قىوش جُىٌجْس ْطس أٚ٘حف 

جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ػ٤ِٔحش ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝجُط٢ ك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ ضٌٖ ذحُٔطْٞطحش 

 جُكٓحذ٤س. ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُٔط١ْٞ أَٓ٘س ػ٤ِٔحش ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  

 

 

 صيٍ اإلفشاط )ثبنغبػبد( انغهؼخ يغهغم
 247.18 (9، 8، 7أؿ٣ًس )جُلٍٛٞ أٌهحّ  1

 138.49 (30ج٧و٣ٝس )جُلَٛ ٌهْ  2

 134.19 (31ج٧ْٔىز )جُلَٛ ٌهْ  3

 131.54 (39جُٔٞجو جُر٬ْط٤ٌ٤س )جُلَٛ ٌهْ  4

 173.06 (60،  59جُٔ٘ٓٞؾحش )جُلٍٛٞ أٌهحّ  5

 91.52 (8708هطغ ؿ٤حٌ ج٤ُٓحٌجش )ذ٘ى جُطؼ٣ٍلس  6

 

 

 ششكبء فً يغؼً واحذ –انُبفزح انىاحذح َظبو  .10

  

ضْ ك٤ٔح ٢ِ٣ ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ ٢ًٔ ذٌَٗ ٓ٘لَٛ ٧َٓ٘س ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُهحٚس ذلٞجض٤ٍ جُىنٍٞ جُط٢ ٣طْ 

ػٍٜٞح ػ٢ِ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔٗحًٌس ك٢ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ٓػَ جُكؿٍ جُٛك٢ جُر٤ط١ٍ، جُكؿٍ جُٛك٢ 

ُؿ٘س جُٔ٘ٓٞؾحش، جٍُهحذس ػ٢ِ جُك٤حز جُر٣ٍس ...........جُم ٝ يُي ٠روًح ُ٘ظحّ جٌُُجػ٢، ٤ٛثس ٬ْٓس ج٧ؿ٣ًس، 

جُ٘حكًز جُٞجقىز ُِكٍٛٞ ػ٢ِ ٌٚٞز ًحِٓس ٧َٓ٘س ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔٗحًٌس 

 ك٢ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ.
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 انظبدساد  .11

  ٚػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُٛحوٌجش أهٍش ٜٓ٘ؿ٤س جُىٌجْس ئقطٓحخ جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍه

( جُِكّٞ جُٔؿٔىز، 1ٓطٟٔ٘س ؾٔغ ذ٤حٗحش قٍٞ أػ٢ِ نٔٓس ٓٛى٣ٌٖ ُٓطس أٚ٘حف ٖٓ جُرٟحتغ: )

( جًٍُٔرحش يجش جُؼؿِط٤ٖ ٝجُػ٬ظ 5( أؾُجء ج٤ُٓحٌجش، )4( ج٧و٣ٝس، )3( ج٧ْٔحى جُٔؿٔىز، )2)

ز جٌٍُٜذحت٤س )جُط٢ ضوغ ٖٞٔ جُلَٛ ( ج٧ؾ6ُٜػؿ٬ش )جُىٌجؾحش جُ٘ح٣ٌس، ػٍذحش ج٣ٌٍُحٖس(، )

85.) 

  ُكظس ٓـحوٌز جُرٟحػس ُٔٞهغ  -ذِؾ ئؾٔح٢ُ ٓط١ْٞ َٖٓ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُٛحوٌجش ً٘ٓ

ْحػس. ٌُٖٝ ذؼى ئْطرؼحو جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ جْطـٍهطٜح ػ٤ِٔس  108 -جُٔٛ٘غ ٝقط٢ ٓـحوٌز جُٓل٤٘س 

ْحػس. ًٝٛج  ٤84.1س ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ هى َٝٚ ئ٢ُ جُ٘وَ جُىجن٢ِ ٗؿى إٔ ٚحك٢ ٓط١ْٞ َٖٓ ػِٔ

ج١ًُ ذِـص ك٤ٚ جُلطٍز  ٣2018طٞجكن ٓغ ٗطحتؽ ضو٣ٍٍ جُر٘ي جُى٢ُٝ ُط٤ٓ٤ٍ أوجء أٗٗطس ج٧ػٔحٍ ُؼحّ 

ْحػس. ٝٛ٘ح ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ ج٩نط٬ف  85ج٤ُُ٘ٓس ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُٛحوٌجش قٞج٢ُ 

 –ٛحك٢ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٝج١ًُ ذِؾ ذ٤ٖ أٗٞجع جُٛحوٌجش ذحُ٘ٓرس ُ

 ْحػس ٨ُؾُٜز جٌٍُٜذحت٤س. 99.7ْحػس ُِكّٞ جُٔؿٔىز ذ٤٘ٔح َٝٚ ئ٢ُ  53.4 -ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 

  ك٤ٔح ٢ِ٣ ٌَٖ ض٤ٞٞك٢ ُٔط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح ًَ ٍٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ػ٤ِٔس

 جُطٛى٣ٍ.

 ٍٓقِس ٖٓ ػ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ  ٚحك٢ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ٌَُ 

                                        ٌك٢ ْحقس ج٩ٗطظح 

                             جُطك٤َٔ ذـٍٜ جُٔـحوٌز 

  جٍُٞٚٞ ج٢ُ ج٤ُٔ٘حء 
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                                                  وجنَ ج٤ُٔ٘حء 

 ُٜ٘حت٢  ٖٓ ْحقس ج٩ٗطظحٌ ٝ قط٢ ٓ٘لً جُهٍٝؼ ج 

 

 

 

 
 

 
 التوصٌات: ثالثاً: 

 

ذ٘حًء ػ٢ِ ٓح ؾحء ذحُطك٤َِ جُطل٢ِ٤ٛ ضْ ئْطه٬٘ جُط٤ٚٞحش جُٔٞٞكس ك٤ٔح ٢ِ٣ ُطو٤ِٙ َٖٓ ج٩كٍجؼ  .12

 جُؿ٢ًٍٔ ُِٗك٘حش جُٞجٌوز: 

  ٍٍٓجؾؼس ٓإٍٖجش جُهطٌٞز ذٌَٗ ٓطٞجَٚ ٣ُُحوز ٓٓط١ٞ جُط٤ٓ٤ٍ جٌُحَٓ )ج١ًُ ٫ ٣طٟٖٔ أػٔح

 ضو٤٤ْ أٝ ككٙ(.

  ٣٘رـ٢ ج٩ٛطٔحّ ذأػٔحٍ جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس ُِرٟحتغ ذٌَٗ أًرٍ، ٝضك٤ٖٓ ئٌٓحٗحش جٌُٗق ػٖ جُٗك٘حش

 ذح٤ُٔ٘حء.

  ج٩ٌضوحء ذحُرٍجٓؽ ج٩ٌٖحو٣س ٣ُُحوز ٗٓرس ج٩ْطؼحٗس ذلٞجض٤ٍ  جُىنٍٞ جُٔٓروس  ،ٝ ئْطهىجّ ضو٤٘سe-

sanchit  ٩ٌْحٍ جُٔٓط٘ىجش جُٔىػٔس ٓغ كٞجض٤ٍ جُىنٍٞ ئٌُط٤ًٍٗٝح((on-line )ذ٘ظحّ جُ٘حكًز جُٞجقىز )

ُِطو٤َِ ٖٓ جُكحؾس ئ٢ُ جُطوىّ  ذاْطلٓحٌجش ن٬ٍ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ، ٝجُطٗؿ٤غ ػ٢ِ ضوى٣ْ كٞجض٤ٍ جُىنٍٞ، 

 ٝوكغ جٍُّْٞ ذٌَٗ ػحؾَ ٣ٍْٝغ.

  ضٗؿ٤غ جُٔٓطٌٞو٣ٖ / جُٔٛى٣ٌٖ جُٔ٘طظ٤ٖٔ، ٝجُؼح٤ِٖٓ ذٔؿحٍ جُِٞؾٓط٤حش ػ٢ِ جُطٓؿ٤َ ذرٍجٓؽ

 ٔؼطٔى٣ٖ، ٝجُط٤ِْٓ جُٔرحٍٖ ذح٤ُٔ٘حء.ج٩هطٛحو٤٣ٖ جُ

  ٍ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ٓػَ ٤ٛثس جُٔؼح٤٣ٍ ٬ْٝٓس جُـًجء، جُكؿ

جٌُُجػ٢، ُٝؿ٘س جُٔ٘ٓٞؾحش ٍٓجؾؼس ٓإٍٖجش جُهطٌٞز ٝئػحوز جُ٘ظٍ ك٤ٜح ُهلٝ ٗٓرس كٞجض٤ٍ 

 جُىنٍٞ جُط٢ ضْ ئ٣وحكٜح. 

 ج٤ُٔ٘حء ٣ْٟ ٌٓحضد ػىز ُِؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُٔٗحًٌس ذؼ٤ِٔس  ئٗٗحء ًٍُٓ ُٞؾ٤ٓط٢ ذحُوٍخ ٖٓ

 ج٩كٍجؼ، ًًُٝي ئهحٓس أقىظ جُٔؼحَٓ.
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  ٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ض٤ًٍد أؾُٜز ًٗق ٓػرطس ٝٓكُٔٞس وجنَ ٓ٘حكً ج٤ُٔ٘حء ٤ْؼَٔ ذطر٤ؼس ٝ

، ٖٝٓ غٔس ج٩ٌضوحء جُكحٍ ػ٢ِ ضو٤ِٙ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس جُٔؼح٣٘س جُلؼ٤ِس ُِرٟحتغ

 ذْٞحتَ ئ٣وحف جُٗك٘حش، ٝذلؼح٤ُس ئوجٌز جُٔهح٠ٍ.

 

 ض٢ٚٞ جُىٌجْس ذح٩ؾٍجءجش جُطح٤ُس ُطو٤ِٙ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػٖ جُٛحوٌجش: .13

  ،ئٗٗحء ْحقس ئٗطظحٌ ٣ًٍُٓس ضُىػْ ٓ٘حكً ج٤ُٔ٘حء ج٧ٌذؼس ٝ ضْٟ أؾُٜز ٌُِٗق ذح٧ٖؼس ػٖ جُكح٣ٝحش

 ٝككٜٛح.

 ؾُٜز ج٩نطرحٌ  جُهحٚس ذحٌُٗق ػٖ جُرٟحتغ جُٞجٌوز ك٢ جٌُٗق ػٖ جُرٟحتغ ٣ٌٖٔ ئْطهىجّ أ

ح ٖحِٓس" جُرٟحتغ ٣ٍْؼس جُطِق.  ًٟ  جُٛحوٌز أ٣

 

 مجهىرية الوس 
 
ضوّٞ ؾٔحٌى وُٝس ٫ِٝ ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ ٓ٘طظْ ُو٤حِ ٓإٍٖجش ج٧وجء ُِؿٔحٌى  .1

ئْطؼحٕ ًٛج جٍُٔٗٝع ذ٘ظحّ ج٤ْ٧ٌٞوج جُؼح٢ُٔ ُىػْ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ًًُٝي ٍُٔٗٝع جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ. ُٝوى 

ػ٢ِ جُرٟحتغ ٖٓ ن٬ٍ ذؼٝ جُطو٤٘حش جُكى٣ػس ٓػَ ئوجٌز جُٔهح٠ٍ، جُطر٤٘ى جُٔٓرن ذـٍٜ ج٩ٌضوحء ذٔرىأ 

جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ. ٖٝٓ أْٛ ٓإٍٖجش ج٧وجء جٍُت٤ٓ٤س ٍُِٔٗٝع ًحٕ ضو٤ِٙ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ 

% ٣ًْٞ٘ح. ُٝوى ضْ ه٤حِ ًٛج جُٔإٍٖ ٖٓ ن٬ٍ وٌجْس َٖٓ 10ح ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػٖ جُرٟحتغ ذ٘ٓرس ضٓطـٍهٜ

. ن٬ٍ جُىٌجْس 2016، 2012، 2009ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ٝقط٢ ج٥ٕ ضْ ئؾٍجء غ٬ظ وٌجْحش ن٬ٍ ج٧ػٞجّ 

ضْ ضو٤٤ْ أغٍ ض٘ل٤ً ٓرحوٌجش  ج٢ُٝ٧ ضْ ضكى٣ى جُٔؼِٞٓحش ج٧ْح٤ْس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ. ٝك٢ جُىٌجْس جُػح٤ٗس

جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٖحِٓس "ضطر٤ن ٗظحّ جُؿٔحٌى ج٩ٌُط٢ٍٗٝ" ٩وجٌز ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ. أٓح ذحُ٘ٓرس ُِىٌجْس جُػحُػس 

كطْ ه٤حِ ٓى١ ج٩ٗؿحَ ج١ًُ أقىغطٚ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُ٘ظحّ جُؿ٢ًٍٔ ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ذٌر١ٍ جُٔٞجهغ جُكىٝو٣س 

 جٌز جُٔهح٠ٍ.جُؿ٤ًٍٔس، ٝٓى١ كؼح٤ُس ضطر٤ن ئو

 

ضْ ضأ٤ّْ ٓؿٔٞػس ػَٔ ٩وجٌز ٍٝٓجهرس ٍٓجقَ جُىٌجْس. ُٝوى ٞٔص ٓٔػ٤ِٖ وجت٤ٖٔ ٖٓ ًحكس جُؿٜحش  .2

جُٔؼ٤٘س ذحُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ٓػَ جُؿٔحٌى، َٝجٌز جُٛ٘حػس ٝجُطؿحٌز، َٝجٌز جٌُُجػس ٝجُـحذحش، َٝجٌز جُٛكس، 

 ٌٓطد ج٩قٛحءجش، جُوطحع جُهح٘.

 

 طٍجش ج٤ُُ٘ٓس ج٧ٌذؼس جُط٢ ضٔص وٌجْطٜح  : ك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ  ُِل .3

 (TO )هً إجمالً الفترة الزمنٌة ما بٌن الفترة الزمنٌة ما بٌن وصول البضاعة وحتً خروجها :
لحظة وصول الشحنة إلً نقطة التفتٌش الجمركً وحتً خروجها بعد إستالم إذن اإلفراج. وتمثل 

 عملٌة التخلٌص علً النقطة الحدودٌة. هذه الفترة متوسط الفترة الزمنٌة التً تستغرقها
 (T1 )هً الفترة الزمنٌة الممتدة ما بٌن الفترة الزمنٌة ما بٌن وصول البضاعة وحتً تفرٌغها :

 وصول الشحنة إلً نقطة التفتٌش الجمركً وحتً إنتهاء عملٌة تفرٌغ البضاعة بالمستودعات.
 (T2 ) ًهً الفترة الزمنٌة الممتدة ما إستالم إذن اإلفراجالفترة الزمنٌة ما بٌن تقدٌم اإلقرار وحت :

 بٌن تقدٌم اإلقرار الجمركً وحتً إستالم إذن اإلفراج من سلطات الجمارك.
 (T3 )هً الفترة الزمنٌة الفترة الزمنٌة ما بٌن الحصول علً إذن اإلفراج وحتً خروج البضاعة :

 للبضاعة من ساحة المستودعات.الممتدة ما بٌن تسلٌم إذن اإلفراج وحتً الخروج الفعلً 
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 ٠روح ُٔح  ٢ِ٣:  2016ُوى ضْ ض٤ْٔٛ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُهحٚس ذىُٝس ٫ِٝ ػحّ  .4

  .ْٝحتَ جُ٘وَ: ذ٣ٍس ٝؾ٣ٞس 

  ٖٓ :2016ٓح٣ٞ  24ٓحٌِ قط٢  21ٓىز ض٘ل٤ً جُىٌجْس. 

 .أٗٞجع جُرٟحػس: ًحكس أٗٞجع جُٗك٘حش 

  ٓٞجهغ ؾ٤ًٍٔس قىٝو٣س ٌٝٓطد ؾ٢ًٍٔ ٝجقى ذحُٔطحٌ جُى٢ُٝ.ٓٞجهغ ض٘ل٤ً جُىٌجْس: ػٍٗز 

  :ٖك٘س ؾ٣ٞس. 45ئهٍجٌ ؾ٢ًٍٔ ػٖ ٖك٘حش ذ٣ٍس ٝ 832ػىو جُؼ٤٘حش 

 .ضْ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٣ى٣ًٝح 

 

ضٔص ج٩ْطؼحٗس ذرٍٗحٓؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُهح٘ ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُط٣َٞغ ٗٔحيؼ  .5

ج ٍُؿرس ج٩ْطر٤حٕ ٝؾٔغ جُر٤حٗحش. ٝ ًٍ ٌُٖ ك٢ جُٞهص يجضٚ ضْ ئْطهىجّ ذٍٗحٓؽ ٓهطِق ُطك٤َِ جُر٤حٗحش ٝيُي ٗظ

ؾٔحٌى وُٝس ٫ِٝ ك٢ ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ذٔوح٤٣ّ أن١ٍ ٓػَ جُٔطْٞطحش جُكٓحذ٤س ٝ جُ٘ٓد 

 جُٔث٣ٞس.

 

أغٍ جُططر٤ن  أضحقص ُؿٔحٌى وُٝس ٫ِٝ ٬ٓقظس ٓى١ 2016ئٕ ٗطحتؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ  .6

جُ٘حؾف ُٔهطِق ج٤ُٓحْحش ٝج٩ؾٍجءجش ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ. ٝج٧ٌهحّ جًًٌُٔٞز ذحٍُْْ جُر٤ح٢ٗ جُٔٞٞف ذؼح٤ُٚ 

ض٤ٍٗ ذٌَٗ ٝجٞف ئ٢ُ إٔ ٖٓ أًرٍ ٗطحتؽ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَٗ و١ٌٝ إٔ ٓط١ْٞ َٖٓ 

 .2016ٝ 2009ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ هى ضوِٙ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٓح ذ٤ٖ ػح٢ٓ 

 

٠روًح ُٜٔ٘ؽ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس كإ  ضكى٣ى ٓؼٞهحش ػ٤ِٔس  .7

جُطه٤ِٙ ٤ٚٝحؿس جُط٤ٚٞحش جُط٢ ضٟغ ق٫ًِٞ ًُٜٙ جُٔؼٞهحش ٖٓ أْٛ أٛىجف وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ . 
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ش جُط٢ قىظ ذٜح ضطٌٞ. ًٝٛج ٓح جُٔؿح٫ 2016ُٝوى قىوش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ أُؾ٣ٍص ػحّ 

 ٤ْطْ ض٤ٞٞكٚ ك٤ٔح ٢ِ٣ :

 

 انُزبئظ 

%ٖٓ ئؾٔح٢ُ جُكح٫ش ٓٔح ئْطُِّ 42ُوى ٤ْطٍش جُرٟحتغ ٍٓضلؼس جُهطٌٞز ػ٢ِ ٗطحتؽ ضك٤َِ جُٔهح٠ٍ ذ٘ٓرس 

ككٜٛح ذٌَٗ كؼ٢ِ. ُٝوى ضْ ئْطهىجّ جُ٘ظحّ ج٩ٗطوحت٢ ٌُٖٝ ُْ ٣طْ ضكى٣ع أٗظٔس ذ٤حٗحش جُٔهح٠ٍ ذحٌَُٗ 

 ٬تْ.جُٔ

 

 انزىطٍبد

ضططِد جُٗك٘حش ٍٓضلؼس جُهطٌٞز ئؾٍجءجش ٓؼح٣٘س ئُُج٤ٓس ٓٔح ٣ُط٤َ ٖٓ َٖٓ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ. ًُج ٣ٓطُِّ 

ج ٌُٜٞٗح ػحَٓ ٛحّ ك٢ ػ٤ِٔس ضو٤ِٙ أَٓ٘س جُطه٤ِٙ  ًٍ ج٧ٍٓ ضكى٣ع ٓؼح٤٣ٍ ضكى٣ى ٓٓط٣ٞحش جُهطٌٞز ٗظ

ز ٓ٘طظٔس ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ ذؼٝ ذٌَٗ ػحّ. ًٔح ٣٘رـ٢ ٍٓجؾؼس ٝضكى٣ع ذ٤حٗحش جُٔهح٠ٍ ذٌٛٞ

 جُٔطـ٤ٍجش ٓػَ ج٧ٗٔح٠ جُطؿح٣ٌس ٝ ٓٓط٣ٞحش ج٩ُطُجّ ٝ ْؿ٬ش ػ٤ِٔحش جُٟر١ ٝ ج٩ْطهرحٌجش.

 

 انُزبئظ 

ْحػحش جُؼَٔ ه٤ٍٛز ؾًىج. كؼ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ قؿْ جُطىكن جُطؿح١ٌ ُِٛلوحش ٣هطِق ذٌَٗ ًر٤ٍ ٖٓ ٓ٘لً 

ّ(  16.00 –٘  8.00جُؼَٔ ك٢ ًحكس جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ٓطٔحغِس )ٖٓ ؾ٢ًٍٔ ئ٢ُ آنٍ ئ٫ إٔ ػىو ْحػحش 

 ذىج٣سً ٖٓ ٣ّٞ ج٩غ٤ٖ٘ قط٢ ٣ّٞ جُؿٔؼس.

 

 انزىطٍبد 

ْحػس ًٓ٘ ُكظس  48هى ئْطـٍهص  -% ٖٓ ئؾٔح٢ُ جُٗك٘حش 9ذ٘ٓرس   -ٖك٘س  62أظٍٜش جُىٌجْس إٔ قٞج٢ُ 

ُٗك٘حش ئضٟف إٔ قىٝظ كطٍجش جُطأن٤ٍ ًحٕ جٍُٞٚٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح. ٝذؼى ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضك٤َِ ًُٜٙ ج

ذٓرد ضوى٣ْ ج٩هٍجٌجش ك٢ ٜٗح٣س ج٧ْرٞع )٣ّٞ جُه٤ّٔ أٝ ٣ّٞ جُؿٔؼس(، ٖٝٓ غٔس ٣طْ ضأؾ٤َ ئْطٌٔحٍ 

ج٩ؾٍجءجش قط٢ ٣ّٞ ج٩غ٤ٖ٘ ج١ًُ ٤ِ٣ٚ. ًُج كإ ٣َحوز ْحػحش جُؼَٔ ػ٘ى ًَ ٌٓطد ؾ٢ًٍٔ ٖٓ نٔٓس ئ٢ُ ْطس 

حش جُؼَٔ ئ٢ُ ٓح ذؼى جُٓحػس جُػحُػس ٓٓحًء ٤ٌْٕٞ ق٬ً ػ٤ًِٔح ًُٜٙ جٌُِٔٗس ٓٔح أ٣حّ أْرٞػ٤ًح ٝ/أٝ ئٓطىجو ْحػ

 ٤ْإو١ ذطر٤ؼس جُكحٍ ئ٢ُ ضو٤ِٙ َٖٓ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ.

 

 انُزبئظ 

ػىّ ئْطوٍجٌ ٖرٌس ج٩ضٛح٫ش ج٤ٌُِٓس ٝج٤ٌِْ٬ُس ذحُؼى٣ى ٖٓ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ٓٔح ٣ؼٞم ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ 

 جُؿ٢ًٍٔ ػ٢ِ جُرٟحتغ.

 

 ىطٍبد انز

  ٕ٣كطحؼ ٗظحّ "أ٤ٌْٞوج" ئ٢ُ ٝؾٞو ٖرٌس ئضٛح٫ش ضٍذطٚ ذوحػىز جُر٤حٗحش ج٣ًٍُُٔس ٓرحٍٖزً ذك٤ع ئ

قىظ ئٗوطحع ُٗرٌس ج٩ٗطٍٗص ذ٘وطس جُطلط٤ٕ جُٔك٤ِس أٝ ذوحػىز جُر٤حٗحش ج٣ًٍُُٔس ٫ ٣طٞهق جُ٘ظحّ ػٖ 

 جُطؼحَٓ ٓغ جُٗك٘حش ذأ١ قحٍ ٖٓ ج٧قٞجٍ .

 ٝجُط٤ًٍُ ػ٢ِ ٌكغ ٓٓط١ٞ وهس ٖرٌس ٗظحّ أ٤ٌْٞوج. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي ٣٘رـ٢ ػ٢ِ ؾٔحٌى وُٝس ٫ ِ

٣٘رـ٢ ٝٞغ نطس ػَٔ ذى٣ِس ك٢ قحُس قىٝظ ػطَ ٠حٌب. ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ك٢ قحُس ٓح ئيج قىظ 

ئٗوطحع ُٗرٌس ج٩ٗطٍٗص ٣٘رـ٢ ػ٘ىتً جُِؿٞء ئ٢ُ جُ٘ظحّ جٌُٞه٢ ج١ًُ هى ٣رطة ٖٓ ٤ٍْ ػ٤ِٔس 

ُي ٤ْط٤ف ُ٘وطس جُطلط٤ٕ جُؿ٢ًٍٔ ٓطحذؼس ػِٜٔح. ٝػ٘ى ػٞوز ج٩ضٛحٍ جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ ٌُٖٝ ٓغ ي

 ذٗرٌس ج٩ٗطٍٗص ٣طْ ػ٘ىتً ئونحٍ جُر٤حٗحش ئ٢ُ ٗظحّ جُر٤حٗحش.
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 انُزبئظ     

ُوى ْحػى ضطر٤ن ٗظحّ أ٤ٌْٞوج ػ٢ِ ضٞق٤ى جُؼ٤ِٔس جُؿ٤ًٍٔس ذٔؼظْ ٗوح٠ جُطلط٤ٕ جُؿ٢ًٍٔ ذحُىُٝس. ٌُٖٝ ٫ 

كحش ك٢ ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس ذ٤ٖ ذؼٝ ٗوح٠ جُطلط٤ٕ. ًٝٛج ٣ٍؾغ ك٢ ٝجهغ ج٧ٍٓ ٣ُجٍ ٛ٘حى ذؼٝ ج٩نط٬

ئ٢ُ جٌُٔحٕ ج١ًُ ضوغ ك٤ٚ ٗوطس جُطلط٤ٕ جُؿ٢ًٍٔ ق٤ع ضرؼى ذؼٝ جُٔٓطٞوػحش ْٝحقحش جُطه٣ُٖ ػٖ ٗوح٠ 

 جُطلط٤ٕ جُكىٝو٣س ذٔٓحكس ًر٤ٍز.

 

 انزىطٍبد 

ُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ ُٟٔحٕ ض٤ٓ٤ٍ أوجء ػ٤ِٔس ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ ؾٔحٌى وُٝس ٫ِٝ إٔ ضوّٞ ذطٞق٤ى ئؾٍجءجش ج

جُطه٤ِٙ. ٝهى ٣كطحؼ ج٧ٍٓ ئ٢ُ ئػحوز ض٣َٞغ جُٔٞظل٤ٖ ذحُٔٞجهغ ، ٝئ٢ُ ج٩ٌضوحء ذح٩ٌٓحٗحش جُٔطحقس ذرؼٝ 

 ٗوح٠ جُطلط٤ٕ جُكىٝو٣س.

 

 يابان دولة ال 
 

 دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ثإػزجبسهب أداح نمٍبط  أداء إعشاءاد انزٍغٍش انزغبسي 

 

ئ٢ُ ؾحٗد ًٜٞٗح ٖٓ ئقىٟ جُىٍٝ ج٧ػٟحء ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ضؼطرٍ وُٝس ج٤ُحذحٕ ٖٓ جُىٍٝ جٍُجتىز  .1

. 1990و١ٌٝ  ًٓ٘ ػحّ ك٢ ٓؿحٍ ض٘ل٤ً وٌجْحش َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ق٤ع ضوّٞ وُٝس ج٤ُحذحٕ ذط٘ل٤ًٛح ذٌَٗ 

ُٝوى ئْطؼحٗص جُؿٔحٌى ج٤ُحذح٤ٗس ذًٜٙ جُىٌجْس ًٔإٍٖ ُو٤حِ أوجء جُؿٔحٌى ُٝطو٤٤ْ ٓى١ كؼح٤ُس ئؾٍجءجش 

جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ جُؿى٣ىز ٖحِٓسً أ٠ٍ جُؼَٔ ٝج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس. ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ض٤ٞٞف ُ٘طحم ػَٔ وٌجْس َٖٓ 

 ُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُهحٚس ذؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ وجنَ وُٝس ج٤ُحذحٕ ٓطٟٔ٘س ج

 

 
 

ضط٤ف ًَ وٌٝز ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  جُلٍٚس أٓحّ جُؿٔحٌى ج٤ُحذح٤ٗس ُطو٤٤ْ ٓى١ ضأغ٤ٍ ضطر٤ن ػىو  .2

ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ػ٢ِ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُٞجٌوجش. ٝ ض٤ٍٗ "جُطـ٤ٍجش ك٢ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ 

إٔ   -"  2015جُط٢ ؾحء يًٍٛح  ٖٞٔ ٗطحتؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ  -جُطه٤ِٙ"  ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس

ضطر٤ن جُؼى٣ى ٖٓ ج٩ؾٍجءجش ٓػَ ضوى٣ْ ئهٍجٌجش جُرٟحتغ هرَ ٍٝٚٞ جُٗك٘س، ٝذٍجٓؽ جُ٘حكًز جُٞجقىز ٝ 
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طـٍهٜح ػ٤ِٔس ذٍٗحٓؽ ج٩هطٛحو٤٣ٖ جُٔؼطٔى٣ٖ  هى أْٜٔص ذٌَٗ ئ٣ؿحذ٢ ك٢ نلٝ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓ

 ج٩كٍجؼ ذٌٍٔٝ ج٧ػٞجّ .

 

ٓغ ج٧نً ك٢ ج٩ػطرحٌ جُٗك٘حش جُرك٣ٍس ًٔػحٍ، كوى ضوِٙ ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس  .3

ْحػس ػرٍ جُؼوى٣ٖ جُٔح٤٤ٖٞ. ًٝٛج ٣ظٍٜ ذٌَٗ ٝجٞف ك٢ جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ جُطح٢ُ  108.7ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ 

ح ٗطحتؽ وٌجْس  ًٟ وجنَ وُٝس ج٤ُحذحٕ. ٣ُٝر٤ٖ ُ٘ح ًٛج جٌَُٗ  2015َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ ج١ًُ ٣َٗٔ أ٣

جُط٤ٞٞك٢ ج٩ٗهلحٜ جُٔطٞجَٚ ك٢ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ن٬ٍ ج٧ػٞجّ 

 جُط٢ ضْ ك٤ٜح ض٘ل٤ً  ًٛٙ جُىٌجْس. 

 

يُز نحظخ وطىل انجضبػخ وحزً اإلفشاط  انزغٍشاد فً يزىعظ انفزشح انضيٍُخ انزً اعزغشلزهب انجضبػخ

 )انشحُبد انجحشٌخ(
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ذح٩ٞحكس ئ٢ُ ج٩ضؿحٛحش جُؼحٓس جُٔطؼِوس ذٔط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ئْطـٍهطٜح جُرٟحػس ًٓ٘ ُكظس  .4

جٍُٞٚٞ ٝقط٢ ج٩كٍجؼ ٣ٌُٖٔ ػوى ػىو ٖٓ جُٔوحٌٗحش ج٩ٞحك٤س ئْط٘حًوج ئ٢ُ ٗطحتؽ جُىٌجْحش جُٓحذوس. ٝضَٗٔ 

جُٔوحٌٗحش ئؾٍجء ػ٤ِٔحش ضك٤ِ٤ِس ئػطٔحًوج ػ٢ِ ٤ِْٝس جُ٘وَ أٝ ػ٢ِ أ١ ٓؼ٤حٌ نح٘ آنٍ. ٝ ضُٞٞف ضِي 

ك٤ٔح  2015جٍُْٞٓحش جُر٤ح٤ٗس جُطح٤ُس جُؼ٤ِٔحش جُطك٤ِ٤ِس جُط٢ ضْ ض٘ل٤ًٛح ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ 

ف ٓى١ جُطأغ٤ٍ ج٣٩ؿحذ٢ ج١ًُ ٗطؽ ٣طؼِن ذْٞحتَ جُ٘وَ جُرك٣ٍس، ٝجُر٣ٍس. ٝضظٍٜ ًٛٙ جٍُْٞٓحش ذٌَٗ ٝجٞ

 ػٖ ضطر٤ن ئؾٍجءجش ٓهطِلس ضٔص جُط٤ٚٞس ذٜح ك٢ أػوحخ ض٘ل٤ً جُىٌجْس.

 

 يمبسَخ نًزىعظ انفزشح انضيٍُخ انزً رغزغشلهب انجضبػخ

 (2015)شحُبد عىٌخ ػبو  يُز نحظخ انىطىل وحزً اإلفشاط ػُذ رطجٍك َظبو انفحض انًغجك
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حبة انشأٌ انًُضًٍٍ نجشَبيظ اإللزظبدٌٍٍ انًؼزًذٌٍ و غٍش انًُضًٍٍ نهزا انجشَبيظ فًٍب يمبسَخ ثٍٍ أط

 (2015)انشحُبد انجحشٌخ ػبو  ٌزؼهك ثًزىعظ انفزشح انضيٍُخ انزً رغزغشلهب انجضبػخ انىاسدح 

 

 
 

وٌجْس ٓ٘لً ونٍٞ ٖٞٔ ٗطحم  188ٓطحٌ ؾ١ٞ / ٤ٓ٘حء ذك١ٍ ٖٓ ٖٞٔ   24ٝذٌَٗ ئؾٔح٢ُ ضْ ئنط٤حٌ  .5

 وجنَ وُٝس ج٤ُحذحٕ ٝجُط٢ ٚٔٔص  ًحُطح٢ُ: 2015َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ 

  ٖٓ( 2015ٓحٌِ  15-9ٓىز ض٘ل٤ً جُىٌجْس: ْرؼس أ٣حّ ٓططح٤ُس.) 

  .ْٝحتَ جُ٘وَ: ذك٣ٍس ٝؾ٣ٞس 

 .أٗٞجع جُرٟحػس: ًحكس جُٗك٘حش 

  .جُ٘طحم جُؿـٍجك٢: ًحكس جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ج٩ه٤ٔ٤ِس 

  ٓطحٌجش ؾ٣ٞس. ٤ٓ8٘حء ذك١ٍ ٝ 16جُؿ٤ًٍٔس: ئنط٤حٌ جٌُٔحضد 

 

ْطس أٍٖٜ ضو٣ٍرح ذىج٣س ٖٓ  2015ُوى ئْطـٍهص ػ٤ِٔس ئًطٔحٍ ٍٓٗٝع وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُؼحّ  .6

ٍٓقِس ج٩ػىجو ٝقط٢ ئٚىجٌ جُر٤حٕ جُٛكل٢ ج١ًُ ٣ْٟ ًحكس جُ٘طحتؽ. ٝكٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُٔهطِق ٍٓجقَ 

 جُططر٤ن.

 

 : 2015ٍ قط٢ ٍٖٜ كرٍج٣ٍ جُلطٍز :  ٖٓ ٍٖٜ ٣٘ح٣ 

 ئْطٜىكص ٍٓقِس جُط٤ٓ٘ن جُىجن٢ِ هرَ ئؾٍجء جُىٌجْس ج٩ْطوٛحت٤س:

 .ضكى٣ى ضٞج٣ٌم جُىٌجْس ج٩ْطوٛحت٤س 
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 .ضكى٣ى ػىو جُؼ٤٘حش جُط٢ ٤ْطْ ئنط٤حٌٛح 

 .ٍٓجؾؼس ػ٘حٍٚ جُىٌجْس ج٩ْطوٛحت٤س 

 ٞجَٓ جُط٢ ضٓطـٍم أ٠ٍٞ ٖٓ ئػىجو ٗٔحيؼ جُىٌجْس ج٩ْطوٛحت٤س )ؾ٣ٞس / ذك٣ٍس( ٖحِٓسً هٞجتْ ذحُؼ

 ٓط١ْٞ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس.

 .ٍْٛجُط٤ٓ٘ن ٓغ ٓٓطه٢ِٛ جُؿٔحٌى ٝؿ٤ 

 

ُوى ٝٞؼص جُؿٔحٌى ج٤ُحذح٤ٗس ئ٠حٌ ػَٔ ٓٗطٍى ُِطؼحٕٝ ٓغ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ. ُٝوى  .7

ح ك٢ جُطٞجَٚ ٓغ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ  ًٓ ج ٛح ًٌ ٝجُٔٓطه٤ِٖٛ ُؼرص ضٓؼس ٌٓحضد ؾ٤ًٍٔس ئه٤ٔ٤ِس وٝ

ًًُٝي ك٢ ؾٔغ / ضٓؿ٤َ جُر٤حٗحش ضكص ه٤حوز ٌٓطد جُؿٔحٌى ٝجُطؼ٣ٍلس َٝٝجٌز جُٔح٤ُس. ُٝوى أٓىش جُؿٜحش 

جُك٤ٌٓٞس ج٧نٍٟ ٝجُٔٓطه٤ِٖٛ جٌُٔحضد جُؿ٤ًٍٔس ج٩ه٤ٔ٤ِس ذٔؼِٞٓحش ضل٤ِ٤ٛس قٍٞ جُىٌجْس. ٝك٤ٔح ٢ِ٣ 

 ػٍٜ ٤ٍُٓ ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش

 

ج ُٔى١ أ٤ٔٛس ض٘ل٤ً ًٛٙ جُىٌجْحش ذٌَٗ ٓطٞجَٚ ٧ؿٍجٜ ه٤حِ ج٧وجء كوى هحٓص جُؿٔحٌى ج٤ُحذح٤ٗس . 8 ًٍ ٗظ

ذىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ًَ ػحٓحٕ ئ٢ُ غ٬غس أػٞجّ ن٬ٍ جُؼ٣ٍٖٗ ػحّ جُٔح٤ٞس. ٝآنٍ وٌجْس ضْ 

 ٤ْٝطْ ٍٗٗ جُ٘طحتؽ ك٢ جُٞهص ج٬ُٔتْ.  2018ض٘ل٤ًٛح ًحٗص ك٢ ٓحٌِ 
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 مىريشيىسدولة  
  
ًحٗص وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ٖٓ ٖٞٔ جُهٔٓس وٍٝ ج٧ٍٝ  ك٢ جُطٞه٤غ ػ٢ِ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ  2015ن٬ٍ ػحّ  .1

)ضكى٣ى ٍٝٗٗ ٓؼىٍ َٖٓ ج٩كٍجؼ( أقٌحّ جُلثس )ؼ(  7/6جُطؿح١ٌ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس  جُط٢ ضْٟ جُٔحوز 

جُوىٌجش. ُٝوى ضْ جُطوىّ ذطِد ئ٢ُ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ُِٔطحُرس ذحُكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔٓحػىجش ٝجُىػْ ُر٘حء 

ُِكٍٛٞ ػ٢ِ جُٔٓحػىجش جُل٤٘س ُر٘حء جُوىٌجش ُٔٔػ٤ِٖ ٖٓ جُوطحع جُؼحّ ٝجُهح٘ ذـٍٜ ئؾٍجء وٌجْحش 

ذىػْ ٓحو١ ٖٓ ٚ٘ىٝم جُطؼحٕٝ  2016ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى ضْ ػوى ٌٖٝس ػَٔ ك٢ أذ٣ٍَ ػحّ 

ٓٗحٌى ٓٔػ٤ِٖ ػٖ ًحكس جُوطحػحش جُٔؼ٤٘س ذِِٓٓس  50. ُٝوى قٍٟ ًٛٙ جٌُٖٞس قٞج٢ُ جُؿ٢ًٍٔ ُىُٝس ج٤ُحذحٕ

 ئٓىجو جُرٟحتغ.

 

 أهذاف دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً  .2

 9ْرطٔرٍ قط٢  5ػود ًٛٙ جٌُٖٞس ضْ ئضهحي هٍجٌ ذاؾٍجء ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ك٢ جُلطٍز ٖٓ 

جُىٌجْس ذٌَٗ ئ٣ؿحذ٢ ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ ٝج٩ٌضوحء ذط٤٘ٛق . ًٝحٕ ٣طٞهغ إٔ ضْٜٓ ًٛٙ 2016أًطٞذٍ

 وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ذ٤ٖ جُىٍٝ ك٢ ضو٣ٍٍ ض٤ٓ٤ٍ أوجء أٗٗطس ج٧ػٔحٍ جُهح٘ ذحُر٘ي جُى٢ُٝ.

 ٠ٝروًح ًُُي ئْطٜىكص جُىٌجْس ضكو٤ن ج٧ٛىجف جُطح٤ُس:

ح١ٌ جُٔطؼِوس ذــ "ضكى٣ى ٍٝٗٗ ٓؼىٍ جُٞكحء ذاقى١ ئُطُجٓحش وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ضؿحٙ ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿ( 1)

 .7/6َٖٓ ج٩كٍجؼ" ٠روًح ُِٔحوز 

 ضوى٣ْ ٣ى جُؼٕٞ ُِؿٜٞو ج٤٘٠ُٞس ُ٪ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ض٤ٓ٤ٍ أوجء أٗٗطس ج٧ػٔحٍ ٖٓ ن٬ٍ:( 2)

 .ضكى٣ى ٓؼٞهحش ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ 

 .٤ٚحؿس ض٤ٚٞحش نحٚس ُٔٞجؾٜس ًٛٙ جُٔؼٞهحش 

 

 رأعٍظ انهغبٌ  .3

جُِؿحٕ ذٌَٗ أْح٢ْ ذـٍٜ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ذٌَٗ ٤ٓ٣ٍ ك٢ ئ٠حٌ ٬ٓتْ ٖٓ جُط٤ٓ٘ن. ُٝوى ضْ ضٞؾ٤ٚ  ضأْٓص ًٛٙ

ئٛطٔحّ ًر٤ٍ ٗكٞ ٞٔحٕ ٓٗحًٌس ًحكس ج٤ُٜثحش جُك٤ٌٓٞس، ٤ًحٗحش جُوطحع جُهح٘ جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ 

 جُرٟحتغ، ًًُٝي جُٔ٘ظٔحش ج٧نٍٟ جُط٢ ضٓحْٛ ذؼ٤ِٔس جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ.

 

 ( انهغُخ انًحهٍخ نزغٍٍش األػًبلالً أو)

ضْ ضأ٤ّْ ًٛٙ جُِؿ٘س ُطكى٣ى ٗطحم ٝأٛىجف جُىٌجْس. ٣ٝطْ وػٞز أػٟحء جُِؿ٘س ذ٘حًء ػ٢ِ ٠ِد ٌت٤ّ ِٓٛكس 

ج ُطأغ٤ٍٛح جُى٢ُٝ كإ جُِؿ٘س ٓٓثُٞس ػٖ جُٔٞجكوس ػ٢ِ ضو٣ٍٍ وٌجْس  ًٍ جُؿٔحٌى ذاػطرحٌٙ ٌت٤ّ جُِؿ٘س. ٝٗظ

 ٍٙ. ٝضطأُق جُِؿ٘س ٖٓ ٓٔػ٤ِٖ ػىز ٖٓ جُؿٜحش جُطح٤ُس: َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ هرَ ٗٗ

 ِٓٛكس جُؿٔحٌى ذىُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ. –ِٓٛكس جٍُٟجتد  -1

 َٝجٌز جُٔح٤ُس ٝجُط٤ٔ٘س ج٩هطٛحو٣س. -2

 َٝجٌز جُٗثٕٞ جُهحٌؾ٤س، ٝجُطٌحَٓ ج٩ه٢ٔ٤ِ ٝجُطؿحٌز جُى٤ُٝس. -3

 ٓؿِّ ج٩ْطػٔحٌ. -4

 ٤ِٞ.ؿٍكس جُطؿحٌز ٝجُٛ٘حػس ذىُٝس ٣ٌٞٓٗ -5
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 ( اللجنة الفنٌة المشتركة ثانٌاً )
ضطأُق ًٛٙ جُِؿ٘س ٖٓ ج٧ػٟحء جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذٌَٗ كؼحٍ ذِِٓٓس ئٓىجو جُرٟحتغ. ُٝوى ٖحٌى ٓؼظْ أػٟحء جُِؿ٘س 

. 2016ك٢ ٌٖٝس ػَٔ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُُٔٔٞس ٖٓ هرَ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ك٢ أذ٣ٍَ 

ج  ًٌ أْح٤ًْح ك٢ ئ٬٠ع جُٔؿٔٞػس ػ٢ِ ج٩ضؿحٛحش جُٔهطِلس ُِىٌجْس جُٔطؼِوس ذح٤ُٜثحش ُٝوى ُؼد أػٟحتٜح وٝ

جُٔٗحًٌس ذحُىٌجْس ٤ًٝل٤س جٍُٞٚٞ ئ٢ُ جُطٞه٤طحش ج٤ُُ٘ٓس جُٔهطِلس ذأكَٟ جُْٞحتَ. ُٝوى ضْ ضأ٤ّْ ًٛٙ جُِؿ٘س 

 ذ٘حًء ػ٢ِ ٠ِد ٌت٤ّ ِٓٛكس جُؿٔحٌى.

 

 ( مجموعة عمل الجمارك ثالثاً )
ضٟطِغ ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ذٔٓث٤ُٞس ًحِٓس ػٖ جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ ػ٤ِٔحش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى ضأُلص 

ٓٞظق ؾٔحٌى ٖحًٌٞج ؾ٤ًٔؼح ك٢ ٌٖٝس ػَٔ جُىٌجْس جُط٢ هحٓص ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ذط٣ِٜٞٔح.  16ٖٓ 

ُهِن ٓ٘حل ٖٓ  جُطلْٜ جٌُحَٓ  ُٝوى ضْ ئنط٤حٌ ٛإ٫ء جُٔٞظل٤ٖ ٖٓ هطحػحش ٓهطِلس ٖٓ ِٓٛكس جُؿٔحٌى ٝيُي

ُٔهطِق ج٩ؾٍجءجش جُٔطروس ذٌحكس جُوطحػحش جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ. ُٝوى ًحٗص ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ٓٓثُٞس 

 ػٖ: 

ضكى٣ى ٜٓ٘ؿ٤س جُؼَٔ، ٣ٍ٠وس ئنط٤حٌ جُؼ٤٘حش، ٝجُر٤حٗحش جُط٢ ٤ْطْ ؾٔؼٜح، ٜٓ٘ؿ٤س ؾٔغ  -1

 جُر٤حٗحش.

ش ضى٣ٌر٤س ٓغ جُوحت٤ٖٔ ػ٢ِ جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس قٍٞ ضِي ض٤ْٔٛ ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ٝػوى وٌٝج -2

 جُ٘ٔحيؼ ٝجُر٤حٗحش جُط٢ ٤ْطْ ؾٔؼٜح.

 ض٣َٞغ ٝؾٔغ ٗٔحيؼ ج٩ْطر٤حٕ ٝجُطكون ٜٓ٘ح. -3

ئٗٗحء ٌٓطد ُِىػْ جُل٢٘ ػ٢ِ ٖرٌس ج٩ٗطٍٗص ُِٔٓحػىز ك٢ ػ٤ِٔس ئْط٤لحء ذ٤حٗحش ٗٔحيؼ  -4

 ج٩ْطر٤حٕ.

 اْطهىجّ ذٍٗحٓؽ ج٩ًَٓ.ضٓؿ٤َ ًحكس جُر٤حٗحش ج٤ُى٣ٝس ذ -5

ضكى٣ى ئ٠حٌ جُؼ٤ِٔس جُطك٤ِ٤ِس جُط٢ ٤ْطْ ض٘ل٤ًٛح ػ٢ِ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ٝجُؼ٤ِٔحش  -6

 جُكٓحذ٤س جُط٢ ٤ْطْ ئؾٍجتٜح.

ئػىجو ٓٓٞوز ذطو٣ٍٍ جُىٌجْس ٓطٟٔ٘س جُط٤ٚٞحش جُٔوطٍقس ٝضوى٣ٜٔح ئ٢ُ جُِؿ٘س جُٔك٤ِس  -7

 ٤ٜح.ُط٤٤ٍٓ ج٧ػٔحٍ ُِطٛى٣ن ٝجُٔٞجكوس ػِ

ػوى ئؾطٔحػحش و٣ٌٝس ٓغ ٓهطِق جُِؿحٕ ذـٍٜ ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ٍٓؾؼ٤س قٍٞ ٓح ضْ ئٗؿحَٙ،  -8

 ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ضْ جٍُٞٚٞ ئ٤ُٜح.

 

 َطبق انذساعخ  .4

ج ُٛـٍ ٓٓحقس وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ،ٝ ٝؾٞو ٓطحٌ ٝجقى، ٤ٓٝ٘حء ٝجقى كوى ضوٌٍ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ذ٬ٌ  ًٍ ٗظ

جُٔٞهؼ٤ٖ ػ٢ِ جُٞجٌوجش ٝجُٛحوٌجش. ٠ٝروًح ُطٞؾ٤ٜحش ُؿ٘س ض٤٤ٍٓ ج٧ػٔحٍ ضٟٖٔ ٗطحم جُىٌجْس جُ٘وح٠ 

 جُطح٤ُس: 

ْرطٔرٍ  11 – 5ٖٓ جٍُْحتَ جُرك٣ٍس ٝجُؿ٣ٞس جُٞجٌوز ئ٢ُ وُٝس ٤ٗ٣ٌِٞٓٞ ك٢ جُلطٍز  -1

2016. 

 جٍُْحتَ جُرك٣ٍس ٝجُؿ٣ٞس جُط٢ ضْ ضوى٣ْ ئهٍجٌ جُرٟحتغ ػٜ٘ح ن٬ٍ ٗلّ جُلطٍز. -2

ٓطحذؼس جٍُْحتَ جُط٢ ٌٝو يًٍٛح ذحُ٘وح٠ )أ(، )خ( ًٓ٘ ُكظس جٍُٞٚٞ ػ٢ِ ظٍٜ جُٓل٤٘س /  -3

 .2016أًطٞذٍ  9ٓطٖ جُطحتٍز، ٝقط٢ نٍٝؾٜح ٖٓ ٌٓحٕ جُطل٣ٍؾ / جُٔٓطٞوػحش قط٢ 
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 عًغ انجٍبَبد ورحهٍههب  .5

ئْط٘ىش ٗطحتؽ جُىٌجْس ئ٢ُ جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ جُطكَٛ ػ٤ِٜح ٖٓ أٗظٔس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣طْ ئوجٌضٜح ٖٓ 

هرَ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذِِٓٓس ج٩ٓىجو جُِٞؾٓط٤س. ُٝوى ضْ  ؾٔغ جُر٤حٗحش جُٔطؼِوس ذحُؼ٤ِٔحش ؿ٤ٍ ج٤ٌُٔٔ٘س ٣ى٣ٝح" ٖٓ 

ح ًُٜج جُـٍٜ. ُٝوى ضْ ضوى٣ْ ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ جُٔٓطٞكحز ٝؾٔؼٜح ٝئٌْحُٜح ن٬ٍ ٗٔحيؼ ئْطر٤حٕ  ًٛ ٔٔص ن٤ٛ ُٚ

 ػرٍ جُر٣ٍى ج٩ٌُط٢ٍٗٝ ٤ُطْ ضؿ٤ٔغ ٓح ضٟٔ٘طٚ ٖٓ ذ٤حٗحش ذحُ٘ٔحيؼ جُٔهٛٛس )ِٓلحش ذٍٗحٓؽ ئًَٓ(.

ٓهٛٛس  ُٝوى ضْ ضؿ٤ٔغ ًحكس جُر٤حٗحش ك٢ هحػىض٤ٖ ٌت٤ٓ٤ط٤ٖ ُِر٤حٗحش: ج٢ُٝ٧ ٓهٛٛس ُِٞجٌوجش، جُػح٤ٗس

 ُِٛحوٌجش. ٣ٝطْ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس جُطك٤ِ٤ِس ئْط٘حًوج ئ٢ُ ٓؼِٞٓحش ضِي جُوحػىض٤ٖ.

 

 ٣وىّ ًٛج جُؿىٍٝ ٗظٍز ػحٓس ػ٢ِ ػىو ٝٗٓد جٍُْحتَ جُٞجٌوز، ٝجُٛحوٌز جُط٢ ضْ ضطر٤ن جُىٌجْس ػ٤ِٜح

 

 

 انزىطٍف َىع انشحُبد

 انشحُبد ػذد 

خالل  انًغغهخ 

 زشح انذساعخف

انؼذد انًغزخذو فً 

 ػًهٍخ انزحهٍم
 انُغجخ انًغزخذيخ

 انىاسداد انجحشٌخ

ػىو ٖك٘حش جُكح٣ٝحش 

 يجش جُكُٔٞس جٌُحِٓس
1,742 769 44% 

ػىو جُكح٣ٝحش يجش 

 جُكُٔٞس جٌُحِٓس 
1,629 1,401 86% 

ػىو ئهٍجٌجش 

جُكح٣ٝحش يجش 

 جُكُٔٞس جٌُحِٓس

1,575 775 49% 

٧هَ جٗك٘حش جُػىو 

قح٣ٝس ُٔٞس قٖٓ 

 حِٓسً

2,060 751 36% 

ػىو ئهٍجٌجش 

ٖٓ ج٧هَ   جُٗك٘حش

 حِٓس قح٣ٝس ًُٔٞس ق

698 644 92% 

 انىاسداد انغىٌخ
 %50 803 1,600 ػىو جُٗك٘حش جُؿ٣ٞس

 %94 1,344 1,431 ػىو ج٩هٍجٌجش جُؿ٣ٞس

 %100 1,666 1,666 ػىو ج٩هٍجٌجش طبدساد ثحشٌخ

 %38 345 910 ػىو ج٩هٍجٌجش جُؿ٣ٞس  طبساد عىٌخ

 

 

 َظشح ػبيخ ػهً انُزبئظ  .6

ضْ ئْطهىجّ جُو٤ْ جُٔطْٞطس ٩قطٓحخ جُ٘طحتؽ ٧ٜٗح ضٔػَ ج٩ضؿحٙ جُٔط١ْٞ  ُِر٤حٗحش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ذى٫ً ػٖ جُو٤ْ 

ج٤ُْٞطس جُط٢ ضـِد ػ٤ِٜح ذٌَٗ ًر٤ٍ جُو٤ْ ج٩ْطػ٘حت٤س جُٔطكَٛ ػ٤ِٜح. ٝضُوىّ جُؿىجٍٝ جُٔٞٞكس ِٓهٙ 

 ضٓطـٍهٚ ٓهطِق ج٩ؾٍجءجش ج٧ْح٤ْس قط٢  ئًطٔحُٜح ْٞجًء ُِرٟحتغ جُٞجٌوز أٝ جُٛحوٌز.ُٔط١ْٞ جُُٖٓ ج١ًُ 

         

ٝ ٣طٟف ُ٘ح ٖٓ جُؿىٍٝ إٔ جُلطٍز جُط٢ ضٓطـٍهٜح ٍٓقِس " ضوى٣ْ كٞجض٤ٍ جُىنٍٞ قط٢ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ"، ٝ  

ٍٓقِس "ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ قط٢ ٗوطس جُىنٍٞ ئ٢ُ ج٤ُٔ٘حء" جُٔطؼِوس ذاؾٍجءجش جُطٛى٣ٍ ػرٍ جُٔٞجٗة جُؿ٣ٞس 

ػرٍ ج٤ُٔ٘حء جُرك١ٍ. كِِطٛى٣ٍ ػرٍ  ٢ٛ ٖٓ أ٠ٍٞ جُلطٍجش ٓوحٌٗس ذـ٤ٍٛح . ًٝٛج ػ٢ِ ػٌّ ػ٤ِٔس جُطٛى٣ٍ
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٤ٓ٘حء ذك١ٍ ٣طْ ٗوَ جُرٟحػس ئ٢ُ ٌٓحٕ جُٗكٖ ك٢ قح٣ٝحش ٖٓ ن٬ٍ ٍٓقِس ٝجقىز. ك٢ ق٤ٖ أٗٚ ُِطٛى٣ٍ 

 ػرٍ ٤ٓ٘حء ؾ١ٞ هى ضكطحؼ جُرٟحػس ئ٢ُ إٔ ٣طْ ٗوِٜح ػ٢ِ ػىز ٍٓجقَ.

 

 اإلعزُزبعبد وانزىطٍبد انؼبيخ  .7

ْط٘طحؾحش جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ذ٘حًء ػ٢ِ جُطك٤َِ جُىه٤ن ُِ٘طحتؽ ٣ُوىّ ًٛج جُؿىٍٝ ٗظٍز ػحٓس ػ٢ِ ج٩

 ٝجُط٤ٚٞحش ج٬ُٔتٔس.

 

عملٌات 
 اإلستٌراد

 جًوا بحًرا
 عملٌات
 التصدٌر

 جًوا بحًرا

من وصول السفٌنة / 
الطائرة حتً تقدٌم 

 فاتورة الدخول 
 ساعة 22.3 ساعة 25.44

من تقدٌم فاتورة 
الدخول وحتً اإلفراج 

 الجمركً 
 دقٌقة 38 دقٌقة 16

من تقدٌم فاتورة 
الدخول حتً اإلفراج 

 الجمركً 
 ساعة 2.9 ساعة 22.56

من اإلفراج الجمركً 
وحتً دخول البضاعة 

 إلً المٌناء  
 ساعة 10.9 ساعة 2.8

من اإلفراج الجمركً 
 حتً خروج البضاعة 

 ساعة 2.3 ساعة 27.12
من دخول البضاعة إلً 

المٌناء حتً التحمٌل 
 علً السفٌنة / الطائرة 

 ساعة 4.2 ساعة 28.8

من وصول السفٌنة / 
الطائرة حتً خروج 

 البضاعة 
 ٌوم 19 ٌوم 5.15

من تقدٌم فاتورة 
الدخول وحتً التحمٌل 
 علً السفٌنة / الطائرة 

 ساعة 4.5 ساعة 4.4

 

 

 التوصٌات اإلستنتاجات
فقط من فواتٌر دخول الشحنات البحرٌة ٌتم % 25نسبة 

 تقدٌمها قبل وصول السفٌنة.

اإلرتقاء بمستوي عملٌة التخلٌص المسبق من خالل عقد 
 إجتماعات وجلسات مع األطراف المعنٌة لرفع مستوي الوعً.

عدم التوافق فً ساعات العمل بٌن الجمارك، شركة مناولة 
المعنٌة بعملٌة  البضابع المحدودة، اللوجستٌات، الجهات

 التخلٌص علً البضابع.

تنسٌق ساعات العمل بٌن اإلدارات الحدودٌة وأصحاب الٍشأن 
ساعة خالل كل أٌام  24لتقدٌم خدمة متواصلة على مدار 

 األسبوع.

% فقط من الشحنات البحرٌة ٌتم اإلفراج عنها 47 ٗٓرس 
 فعلٌا" خالل ٌوم واحد من التخلٌص الجمركً.

عملٌة خروج البضاعة بعد اإلنتهاء من عملٌة اإلسراع من 
التخلٌص عن طرٌق تقدٌم حوافز مادٌة مقابل الخروج المبكر 

 للبضاعة.

عدم تواجد كافة الجهات أو الهٌبات المعنٌة بعملٌة 
 التخلٌص الجمركً داخل المٌناء أو المطار.

 

تخصٌص مقرات لكافة اإلدارات الحدودٌة فً مكان واحد أو 
الجمارك سلطة إصدار كافة التصارٌح  أن ٌتم منح
 والتراخٌص.

فبة قلٌلة من المستوردٌن تمتلك رؤٌة واضحة عن تقدٌم 
 اإلقرارات والتعامل معها.

رفع مستوي الوعً فٌما ٌخص تقدٌم اإلقرارات والتعامل معها 
 من خالل نظام الرسابل اآللٌة مع المستوردٌن.

مسار تعرٌفً ٌتطلب إجراءات تخلٌص من  616وجود 
جهات عدة. وهذا ٌؤدي بطبٌعة الحال إلً أن المستورد 

بغرض ٌضطر فً بعض األحٌان للذهاب إلً عدة مكاتب 
 لتخلٌص علً شحنة واحدة  ا

مراجعة وإعادة هٌكلة عملٌة إصدار التراخٌص والتصارٌح 
 الواحدة.واإلسراع من عملٌة تطبٌق برنامج النافذة 
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ذح٩ٞحكس ئ٢ُ جُط٤ٚٞحش جًًٌُٔٞز ذؼح٤ُٚ ضْ ضٞؾ٤ٚ ئٛطٔحّ ٓؿٔٞػس ػَٔ جُؿٔحٌى ٗكٞ ػىز ٓٞٞٞػحش أغ٘حء 

ج٩ؾطٔحػحش ٝجُٔ٘حهٗحش جُط٢ ضْ ػوىٛح ٓغ ج٩هطٛحو٤٣ٖ جُلحػ٤ِٖ ذِِٓٓس ج٩ٓىجو. ٝ ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ًٛٙ 

 ٢ً، ئ٫ أٗٚ ضْ أنًٛح ك٢ ج٩ػطرحٌ، ٢ٛٝ ًٔح ٢ِ٣:جُٔوطٍقحش ٤ُٓص ٗطحتؽ ٓرحٍٖز ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿٍٔ

 

ئٗٗحء ذٞجذس نٍٝؼ ؾى٣ىز ُِكح٣ٝحش جُط٢ ٣طْ جٌُٗق ػٜ٘ح ذح٧ٖؼس ُطو٤ِٙ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح  .1

 ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. 

 

ٓغ جُٔو٣ٍٖ /  ٍٓجؾؼس ج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس جُهحٚس ذلكٙ جُرٟحتغ ٖحِٓسً ئْطهىجّ أٗظٔس جٍُْحتَ ج٤ُ٥س .2

 جُٔٓطٌٞو٣ٖ ًٍٖٝس ٓ٘حُٝس جُرٟحتغ جُٔكىٝوز.

 

ئهٍجٌ ٜٓ٘ؽ ٓطٌحَٓ ُِطؼحَٓ ٓغ ج٩هٍجٌجش جُؿ٤ًٍٔس ضوّٞ جُؿٔحٌى ٖٓ ن٬ُٚ ذلكٙ، ضو٤٤ْ، ضر٤٘ى جُرٟحتغ  .3

 ذٌَٗ ٓطُجٖٓ.
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 ويىسيالوذادولة  
 

 انغًشكً ربسٌخ دونخ ٍَىصٌهُذا فً إعشاء دساعبد صيٍ اإلفشاط

 

ضٔطِي وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ٗظحّ قى٣ع ٝٓططٌٞ ُ٪نطحٌ جُٔٓرن ػٖ جُرٟحتغ ٝض٘ل٤ً ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ  .1

جُؿ٢ًٍٔ ٓوطٍٗس ذاوجٌز جُٔهح٠ٍ. ٣ٝطْ ج٩نطحٌ ػٖ جُرٟحتغ ئٌُط٤ًٍٗٝح هرَ جٍُٞٚٞ، غْ ٣طْ ئنٟحع 

٤ِٜح ٣طْ ؿحُرًح ئٜٗحء ئؾٍجءجش جُٔؼِٞٓحش جُهحٚس ذحُٗك٘حش ُ٘ظحّ ضو٤٤ْ جُٔهح٠ٍ. ٝك٢ قحُس جُٔٞجكوس ػ

جُطه٤ِٙ ػ٤ِٜح هرَ ٍٝٚٞ جُٓل٤٘س جُٔكِٔس ذحُرٟحػس. ٣ٝطْ وكغ أ٣س ٌّْٞ أٝ ٍٞجتد ٠روًح ُكٓحخ وكغ 

 ٓإؾَ أٝ ٗوىجٌ.

 

ُٝوى ئْطؼحٗص ؾٔحٌى وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ذحُىٌجْحش جُٓحذوس  جُط٢ أؾٍضٜح جُىُٝس ُِطأًى ٖٓ ٚكس جُر٤حٗحش ٝ  .2

جُؿ٢ًٍٔ ٝ ه٤حِ ٓٓطٟٞ ئْٜحٓحش ج٧وجء جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ٓؿحٍ جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ. ٖٝٓ  وػْ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ

ًٛج جُٔ٘طِن أٚركص ًٛٙ جُىٌجْحش أوجز ُِطكون ٖٓ جُر٤حٗحش ٝه٤حِ ج٧وجء ك٬ٟ ػٖ ًٜٞٗح أوجز ُِطـ٤٤ٍ. 

ذؼٝ  ٝن٬ٍ ٍٓجقَ ئونحٍ ضؼى٬٣ش ٛحٓس ػ٢ِ ػ٤ِٔحش جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُكىٝو ًحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٣طهِِٜح

كطٍجش ٖٓ ج٩ْطوٍجٌ جُط٢ ٫ ٣كىظ ك٤ٜح ١ْٞ ضـ٤٤ٍجش ٠ل٤لس ذحُو٤حْحش جُهحٚس ذحُىٌجْس وٕٝ ض٘ل٤ً أ٣س 

ضـ٤٤ٍجش ِٓكٞظس ذح٧وجء. كرٔؿٍو ئونحٍ أ٣س ضؼى٬٣ش ٛحٓس ػ٢ِ ج٧وجء ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى كطٍز ٖٓ 

 ج٩ْطوٍجٌ ٝج٩ضٓحم ُك٤ٖ ضطر٤ن ضؼى٣َ آنٍ. 

 

س ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ذاؾٍجء غ٬ظ وٌجْحش ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. ًٔح هىٓص ٣ى جُؼٕٞ ُىُٝس ُوى هحٓص ؾٔحٌى وُٝ .3

ضْ ئؾٍجء وٌجْطحٕ  ًحٗص ج٢ُٝ٧ وجنَ وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج. أٓح جُىٌجْس  2009أن١ٍ ُط٘ل٤ً جُىٌجْس ذٜح. ن٬ٍ ػحّ 

ضْ ض٘ل٤ً  2010ػحّ  جُػح٤ٗس كٌحٗص ذحُطؼحٕٝ ٓغ ج٩وجٌز ج٧ْطٍج٤ُس جُكىٝو٣س ػرٍ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ. ٝن٬ٍ

ضْ ئؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذحُطؼحٕٝ ٓغ  2014جُىٌجْس وجنَ وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج. ٌُٖٝ ك٢ ػحّ 

 ؾٔحٌى ؾٌُ ًٞى. 

 

ضؼحٝٗص وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ٓغ وُٝس أْطٍج٤ُح ك٢ ض٘ل٤ً وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػرٍ  2009ن٬ٍ ػحّ  .4

طر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ جُىٌجْس ٤َُٗٔ جُٛحوٌجش ٓغ ٝٞغ ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ. ُٝوى ئضٓغ ٗطحم ض

ٝئؾٍجءجش ضهٙ ػ٤ِٔحش جُطٛى٣ٍ. ُٝوى هحٓص جُىٌجْس ذو٤حِ ج٧وجء ُؿٔحٌى جُىُٝط٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ جُطه٤ِٙ 

ػ٢ِ جُرٟحتغ جُٔٛىٌز ٖٓ وُٝس ُطٓطٌٞوٛح جُىُٝس ج٧نٍٟ، ٝجُؼٌّ. ُٝوى ٝؾىش جُىٌجْس إٔ ؾٔحٌى 

 ٌ كؼحٍ ك٢ جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ ذىٕٝ أ٣س ٓؼٞهحش.جُىُٝط٤ٖ ضوٞٓحٕ ذىٝ

 

ضؼطرٍ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػرٍ ٓ٘طوس ضحْٔحٕ ٢ٛ ٗٔٞيؼ ؾ٤ى ػ٢ِ  جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ ؾٔحٌى وُٝط٤ٖ  .5

ضٗحًٌح ٣ًْٞح ُِطـِد ػ٢ِ أ٣س ئنط٬كحش ك٢ ج٤ُٓحْس أٝ جُؼ٤ِٔحش أٝ ٍٓجقَ جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُكىٝو ٝهحٓطح ذطوى٣ْ  

ًس يجش ضك٤َِ ٓطٓن. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ أٗٚ ٖٓ أْٛ جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز ٖٓ ًٛٙ جُطؿٍذس ٢ٛ وٌجْس ٓٗطٍ

ٍٓقِس ج٩ػىجو هرَ جُىٌجْس ذٜىف ضلْٜ ٝئْط٤ؼحخ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ جُكىٝو٣س ٌَُ وُٝس، ج٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س، 

ٍهٜح ًَ ٜٓ٘ح، ٝٓح ئيج ًحٕ جٍُٔجقَ جٍُت٤ٓ٤س ُؼ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُط٢ ٣٘رـ٢ ئقطٓحخ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـ

ئقطٓحخ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس أٍٓ هحذَ ُِططر٤ن أّ ٫. ًٔح ًحٕ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ٞٔحٕ إٔ ضٌٕٞ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س 

جُطحذؼس ٬ٌُ جُىُٝط٤ٖ ٓطلوس ػ٢ِ جُٔلح٤ْٛ جُط٢ ؾحءش ذحُىٌجْس، ٝػ٢ِ ٓرىأ ئقطٓحخ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ 

 ٤ٙ جُؿ٢ًٍٔ.ضٓطـٍهٜح ًَ ٍٓقِس ٌت٤ٓ٤س ٖٓ ٍٓجقَ جُطهِ
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كِوى ضْ ٖٓ  2010أٓح ذحُ٘ٓرس ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ هحٓص ذٜح وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ن٬ٍ ػحّ  .6

. ُٝوى ضْ ضوى٣ْ ضو٣ٍٍ ذٌحكس 2009ن٬ُٜح ئؾٍجء ػ٤ِٔس ضك٤ِ٤ِس ُِٔوحٌٗس ٓح ذ٤ٖ ٗطحتؿٜح ٝٗطحتؽ وٌجْس ػحّ 

ٝػ٢ِ أوجء جُؿٔحٌى ن٬ٍ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ. جُطـ٤ٍجش جُط٢ ٠ٍأش ػ٢ِ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ، 

 .2009ٗطحتؽ جُىٌجْس جُط٢ أؾ٣ٍص ذ٣َٞ٤ِ٘٘ىج ػحّ  2010ُٝوى أهٍش وٌجْس ػحّ 

 

ػ٢ِ ئْطؼحوز ٗطحتؽ جُىٌجْس جُط٢ أُؾ٣ٍص ػحّ  2010ُوى ًٌُش أٛىجف جُىٌجْس جُط٢ ضْ ئؾٍجتٜح ن٬ٍ ػحّ  .7

س ػوى ٓوحٌٗس ذ٤ٖ ٗطحتؽ جُىٌجْحش جُط٢ ضْ ئؾٍجتٜح  ُطوى٣ْ جُر٤حٗحش جُو٤ح٤ْس جُط٢ ضْ 2009 ّٔ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح، ٖٝٓ غ

ح ذؼى ػحّ ُر٤حٕ أ٣س ضـ٤٤ٍجش ٠ٍأش ٝذحُطح٢ُ ضكى٣ى كٍ٘ ضك٤ٖٓ ج٧وجء. ًٓ  ػح

 

 نذونخ ٍَىصٌهُذا 2010بألٌبو( طجمًب نذساعخ ػبو ثَزبئظ انمٍبعبد األعبعٍخ )

 

 انىاسداد
 شحُبد ثحشٌخ

2010 

 شحُبد ثحشٌخ

2009 
 

 شحُبد عىٌخ

2010 

 شحُبد عىٌخ

2009 

يٍ انىطىل حزً 

 اإلفشاط
1.8- 1.8- 

يٍ انىطىل حزً 

 اإلفشاط
0.5 0.3 

يٍ انىطىل حزً 

انخشوط يٍ 

 انًٍُبء

2.6 2.8 
يٍ انىطىل حزً 

 اعزالو انجضبػخ
0.1 n/k 

َغجخ اإلفشاط لجم 

 انىطىل
74 75 

َغجخ اإلفشاط لجم 

 انىطىل
40 60 

 انظبدساد
 ثحشٌخشحُبد 

2010 

 شحُبد ثحشٌخ

2009 
 

 شحُبد عىٌخ

2010 

 شحُبد عىٌخ

2009 

رغهى انجضبػخ 

 حزً رمذٌى اإللشاس
0.8 1.5 

رغهى انجضبػخ 

 حزً رمذٌى اإللشاس
0.9- n/k 

يٍ انزخهٍض 

 حزً انزحًٍم
4.5- 2.8 

يٍ انزخهٍض 

 حزً انزحًٍم
1.2- 1- 

َغجخ انشحُبد 

انزً رى انزخهٍض 

ػهٍهب فً أكضش 

 عبػخ 48يٍ 

87 82 

َغجخ انشحُبد 

 انزخهٍضانزً رى 

ػهٍهب فً أكضش 

 عبػبد 9يٍ 

70 76 

 

 

 2009، ٝه٤حْحش وٌجْس ػحّ 2010ٖٓ ن٬ٍ جُٔوحٌٗس ذ٤ٖ ه٤حْحش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػحّ  .8

ٗؿى إٔ ٛ٘حى ضـ٤٤ٍجش هى قىغص ٌُٖٝ ٓؼظٜٔح ضـ٤٤ٍجش ٞث٤ِس. ٝذٌَٗ ػحّ ظَ ج٧وجء جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ج٩كٍجؼ 

ج ٓطٞهًؼح ٧ٗٚ ُْ  . ًٝٛج2009ػٖ جُرٟحتغ )جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ( ذ٘لّ جُٔٓط١ٞ أٝ ٍٓضلغ ه٬ً٤ِ ػٖ ػحّ  ًٍ ًحٕ أٓ

 ٣طْ ئونحٍ أ٣س ضـ٤٤ٍجش ذؼ٤ِٔحش أٝ ذأٗظٔس جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ. 

 

. ُٝوى 2009جُ٘طحتؽ جُط٢ ضِٞٚص ئ٤ُٜح وٌجْس ػحّ  2010ضىػْ جُ٘طحتؽ جُط٢ ٚىٌش ػٖ وٌجْس ػحّ  .9

 ئٖطِٔص جُ٘طحتؽ ج٧ْح٤ْس ػ٢ِ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس:

 ٤ِٙ جُرٟحتغ ػ٢ِ جُكىٝو ٫ٝ ضٞؾى أ٣س ٓؼٞهحش ُِٔٓحٌ ضطؼحَٓ جُؿٔحٌى ذٌَٗ كؼحٍ ٓغ ػ٤ِٔس ضه

 جُطؿح١ٌ.
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  ٫ ٣ُجٍ ٓٓط١ٞ ج٩نطحٌ جُٔٓرن ػٖ جُٞجٌوجش جُوحوٓس ػرٍ جُٔٞجٗة جُرك٣ٍس ٍٓضلًؼح ٓغ ئٌضلحع ٗٓرس

جُرٟحتغ جُط٢ ٣طْ ج٩كٍجؼ ػٜ٘ح هرَ جٍُٞٚٞ. ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ٓرىأ ج٩نطحٌ جُٔٓرن ٣ؼطرٍ 

ج ٤ْؼٞو ذطر٤ؼس 2009ُىٌجْس ػحّ  ٗط٤ؿس أْح٤ْس ًٍ . كاْطٌٔحٍ ًحكس ٓططِرحش جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ ٓرٌ

جُكحٍ ذحُ٘لغ ْٞجًء ػ٢ِ جُؿٔحٌى أٝ ػ٢ِ جُطؿحٌ. كاْط٬ّ جُؿٔحٌى جُٔرٌٍ ُِٔٓط٘ىجش جُٔطِٞذس ُط٘ل٤ً 

ػ٤ِٔس جُطػ٤ٖٔ ٝج٢ُٟٔ ك٢ ئؾٍجءجش ج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ ٣ط٤ف ٣ُٓى ٖٓ جُٞهص ْٞجًء ذحُ٘ٓرس 

 ِؿٔحٌى أٝ جُٔٓحك٣ٍٖ.ُ

  أٓح ذحُ٘ٓرس ُرٟحتغ جُٛحوٌ كوى ضطٌٞش ج٩ؾٍجءجش جُهحٚس ذح٩ذ٬ؽ ػٖ جُٛحوٌجش ٝج٩كٍجؼ ػٜ٘ح

. كح٩ذ٬ؽ ػٖ جُرٟحتغ ذٔؿٍو ونُٜٞح جُٔ٘طوس جُؿ٤ًٍٔس ٣ط٤ف ٣ُٓى ٖٓ 2009ٓٔح ٣ُىػْ ٗطحتؽ ػحّ 

ٞؾرٜح ٣طْ ضك٤َٔ جُرٟحػس ذىٕٝ أ٣ٚ جُٞهص أٓحّ جُؿٔحٌى ُؼ٤ِٔس جُطػ٤ٖٔ ٝئضهحي ج٩ؾٍجءجش جُط٢ ذٔ

 ٓؼٞهحش.

  ضٞٞف جُؼ٤ِٔس جُطك٤ِ٤ِس ُؼ٤ِٔس ضٛى٣ٍ قُٔٞس جُكح٣ٝس جٌُحِٓس ٓى١ ج٩ْطلحوز جُط٢ ْطؼٞو ػ٢ِ

جُٔٛى٣ٌٖ ج٤ُٟٖٔ٘ٔ ُ٘ظحّ جُٛحوٌجش ج٥ٓ٘س. ٝضؿىٌ ٛ٘ح ج٩ٖحٌز ج٢ُ إٔ ٗظحّ جُٛحوٌجش ج٥ٓ٘س ك٢ 

 ٤ٖ جُٔؼطٔى٣ٖ.وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ٣ٌُحكة ذٍٗحٓؽ ج٩هطٛحو٣

  ػ٢ِ ن٬ف ج٩ؾٍجءجش جُهحٚس ذحُٗك٘حش جُٞجٌوز ػرٍ جُٔٞجٗة جُرك٣ٍس ٣طْ ج٩نطحٌ ػٖ جُٗك٘حش

ُْ ٣كىظ أ١ ضـ٤٤ٍ ذحُ٘ٓرس ُطٞه٤ص ػ٤ِٔس  2010جُٞجٌوز ػرٍ جُٔطحٌجش ذؼى ُٜٝٚٞح. ن٬ٍ ػحّ 

. كحُٔؼِٞٓحش 2009ج٩نطحٌ ٝٗٓرس جُرٟحتغ جُط٢ ٣طْ ج٩نطحٌ ػٜ٘ح هرَ جٍُٞٚٞ ٓوحٌٗس ذؼحّ 

جُٔطِٞذس ٩ْطٌٔحٍ ٓططِرحش ػ٤ِٔس ئنطحٌ جُؿٔحٌى ػٖ جُرٟحتغ، ٝكطٍجش جُ٘وَ ٝج٩ٗطظحٌ جُو٤ٍٛز 

ضؼطرٍ ٖٓ أْٛ أْرحخ ج٩نطحٌ ػٖ جُٗك٘حش جُٞجٌوز ػرٍ جُٔطحٌجش ذؼى ُٜٝٚٞح. ذح٩ٞحكس ئ٢ُ يُي 

ح إٔ ٣َحوز ٓر٤ؼحش ج٣٬ٗٝ٧ٖ )ػرٍ ٖرٌس ج٩ٗطٍٗص( ػرٍ وٍٝ  ًٟ جُؼحُْ هى أوش ئ٢ُ ٣َحوز ك٢ ٣طر٤ٖ أ٣

 قؿْ جُٗك٘حش جُؿ٣ٞس ٝك٢ قؿْ جُؼَٔ ٩ػىجو ٝضوى٣ْ جُٔٓط٘ىجش ُِطه٤ِٙ ػ٢ِ جُٞجٌوجش.

 

 أْٛ ئْٜحٓحش وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ك٢ ضكو٤ن أٛىجف جُكٌٞٓس

 

ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ جُك٢ٌٓٞ ضىػْ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ قط٢ ٝهط٘ح ًٛج ضكو٤ن ٛىف جُكٌٞٓس  .10

ج٠ْٔ٧ أ٫ ٝٛٞ ضٞك٤ٍ ٓٓط١ٞ أػ٢ِ ٖٓ جٍُنحء ٝ ج٧ٖٓ ٝ نِن ٣ُٓى ٖٓ جُلٍ٘ ٌُحكس ٌْحٕ وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج 

ح ك٢ ض٘ل٤ً جُهطس ج٣ُٞ٘ٓس ُِؿٔحٌى  ًٟ  - 2010ٝئٗٔحء ج٩هطٛحو ذٌٛٞز أكَٟ. ًٔح أْٜٔص ًٛٙ جُىٌجْس أ٣

٣ٍَ جُؿٔحٌى آًٗجى ذٗأٜٗح أ٫ ٝ ، ٝوػٔص ٝجقىز ٖٓ ج٣ُٞٝ٧حش جُط٢ ضْ ج٩ضلحم ٓغ ٌت٤ّ جٌَُٞجء ٝ 2013ٝ

٢ٛ  "ج٩ٌضوحء ذٔٓط١ٞ جُط٤ٓ٘ن ذ٤ٖ ج٩وجٌجش جُكىٝو٣س ُِطو٤َِ ٖٓ ج٩َوٝجؾ٤س ٝضك٤ٖٓ نرٍجش جُطؿحٌ 

"(. ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً يُي ٖٓ ن٬ٍ ضكى٣ى 2013 – 2010ٝجُٔٓحك٣ٍٖ" )٠روًح ُٔح ٗٙ ػ٤ِٚ "ئػ٬ٕ جُ٘ٞج٣ح 

س ضك٤ٖٓ نرٍجش جُطؿحٌ.جُلٍ٘ ُطك٤ٖٓ ٓٓط١ٞ ض٤َٚٞ جُهىٓحش، ٖٝٓ غ ّٔ 

 

"دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ثغضس كىن ػبو  أحذس دساعخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً فً دونخ ٍَىصٌهُذا

2014" 

 

هىٓص ؾٔحٌى وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ٣ى جُؼٕٞ ُؿٔحٌى ؾٌُ ًٞى ُىٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ  2014ن٬ٍ ػحّ   .11

ضكى٣ع جُؿٔحٌى ذؿٌُ ًٞى. ُٝوى ئْطٜىكص جُىٌجْس  جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى ئػطرٍش ًٛٙ جُىٌجْس ؾُء ٖٓ ذٍٗحٓؽ

( ػ٢ِ cusModه٤حِ ٓى١ جُطأغ٤ٍ ج١ًُ أقىغطٚ ػ٤ِٔس ئونحٍ ٗظحّ قحْٞذ٢ ؾى٣ى  ُِطؼحَٓ ٓغ جُرٟحتغ )

، ٝٛٞ 2013جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ. ُٝوى ضْ ئونحٍ ًٛج جُ٘ظحّ ٝضٗـ٤ِٚ ك٢ ٗٞكٔرٍ

ُ٘ٞٞؾ٤س ًر١ٍ ػ٢ِ ٣ٍ٠ن ضكى٣ع أِْٞخ جُطؼحَٓ ٓغ جُرٟحتغ جُٞجٌوز ٝج٩كٍجؼ ج٧ٍٓ ج١ًُ ٓػَ نطٞز ضٌ

ػٜ٘ح. ٝذًُي ضكُٞص  ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٖٓ ًٜٞٗح ػ٤ِٔس ٣ى٣ٝس ئ٢ُ ػ٤ِٔس ئٌُط٤ٍٗٝس ٤ٌٔٓ٘س. ٝك٢ ئقى١ 
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ضْ ػوى ٓوحٌٗس ذ٤ٖ  2013جُىٌجْحش جُٓحذوس جُط٢ هحٓص ذط٘ل٤ًٛح ِٓٛكس ؾٔحٌى هحٌز أٝه٤ح٤ْٞٗح ك٢ ٓح٣ٞ 

 جُٞٞغ "هرَ" ٝ"ذؼى" جُطكى٣ع.

 

 : 2014ٖٓ أْٛ ج٧ْرحخ جُط٢ وػص ٩ؾٍجء وٌجْس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ػحّ  .12

  ضو٤٤ْ ٓىٟ جُطأغ٤ٍ ج١ًُ أقىغطٚ ػ٤ِٔس ئونحٍ ٗظحّ قحْٞذ٢ ؾى٣ى ػ٢ِ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضٓطـٍهٜح

 ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُٞجٌوجش.

 ٢ ضْ ئقطٓحذٜح ذًٜٙ جُىٌجْس ٝجُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ أٚىٌضٜح ػوى ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط

 ِٓٛكس ؾٔحٌى هحٌز أٝه٤ح٤ْٞٗح ٠روًح ُِىٌجْس جُط٢ أؾٍضٜح.

 ضوى٣ْ ٓؿٔٞػس ٍٓؾؼ٤س ٖٓ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُٓحذن وٌجْطٜح ٝ ضٓؿ٤ِٜح 

 

ٍٓجقَ ضْ ضؼى٣ِٜح ُط٘ل٤ً وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذؿٌُ ًٞى ضْ ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س ػَٔ يجش غ٬ظ  .13

 ُطط٬ءّ ٓغ جُظٍٝف جُٔك٤ِس، قؿْ جُرٟحتغ. ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ػٍٜ ُٔح ضٟٔ٘طٚ ًَ ٍٓقِس:

  جٍُٔقِس ج٢ُٝ٧: ػ٤ِٔس جُطهط١٤ ٝج٩ػىجو ُِىٌجْس وجنَ وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج ٝ جُط٢ ضٟٔ٘ص جُطٞجَٚ ٓغ

ػ٤ِٔس ؾٔحٌى ؾٌُ ًٞى ُطأ٤ّْ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ. ٝ ُوى ضٔص ٍٓجهرس ػ٤ِٔس ٍٝٚٞ جُرٟحتغ ، 

جُطه٤ِٙ جُؿ٢ًٍٔ. ُٝوى ضْ ض٤ْٔٛ ٗطحم ٜٝٓ٘ؿ٤س ػَٔ جُىٌجْس ٝضؼى٣ِٜح ُطط٘حْد ٓغ جُظٍٝف 

 جُٔك٤ِس. 

   ٝ جٍُٔقِس جُػح٤ٗس: ػ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش، ٍٝٓجهرس ػ٤ِٔحش ٍٝٚٞ جُرٟحتغ ،ٝ جُطل٣ٍؾ

ى٣ٜٔح ٣ى٣ًٝح ن٬ٍ ج٧ْرٞع ضٓؿ٤َ جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس  ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جُهحٚس ذح٩هٍجٌجش جُط٢ ضْ ضو

 ج١ًُ ضْ ك٤ٚ ض٘ل٤ً جُىٌجْس . ُٝوى ضْ ؾٔغ ٓؼظْ جُر٤حٗحش ٣ى٣ًٝح.

  .ٍجٍُٔقِس جُػحُػس: ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ًٝطحذس جُطو٣ٍ 

 

  10ُوى ئْطٜىكص وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ًحكس ٌق٬ش جُط٤ٍجٕ جُى٤ُٝس ن٬ٍ جُلطٍز ٖٓ ج٩غ٤ٖ٘  .14

ٗٞكٔرٍ ئ٢ُ ؾحٗد غ٬غس ْلٖ ٖكٖ ضْ ضل٣ٍؾ قُٔٞطٜح ن٬ٍ ٍٖٜ ٗٞكٔرٍ. ًٛج ٝهى ضٔص  16 ٗٞكٔرٍ قط٢ ج٧قى

 وٌجْس جُٞجٌوجش كو١.

 

ٝ ُوى أظٍٜش جُىٌجْس إٔ ج٩ْطؼحٗس ذأٗظٔس جٌُٔر٤ٞضٍ هى ًحٕ ُٜح ضأغ٤ٍ ئ٣ؿحذ٢ ًر٤ٍ ػ٢ِ أَٓ٘س جُطه٤ِٙ   .15

 جُؿ٢ًٍٔ ذؿٔحٌى ؾٌُ ًٞى.

 

ٕ ٖٓ أْٛ ج٧ْرحخ جُط٢ أوش ئ٢ُ ٗؿحـ ًٛٙ جُىٌجْس ًحٗص ٍٓقِس ج٩ػىجو جُط٢ ٝ ٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ أ .16

ضْ ض٘ل٤ًٛح هرَ ئؾٍجء جُىٌجْس. ُٝوى ضٟٔ٘ص ًٛٙ جٍُٔقِس ئهحٓس ػ٬هحش ػَٔ ٤٠ٝىز ذ٤ٖ ج٠٧ٍجف ج٠ُٞ٘ٔس 

ظٍٝف ذط٘ل٤ً جُىٌجْس، ًًُٝي جُطؼحٕٝ ٓغ ؾٔحٌى ؾٌُ ًٞى. ُٝوى ْحػىش ًحكس ًٛٙ جُؼٞجَٓ ػ٢ِ ٓطحذؼس جُ

جُٔك٤ِس، ٝٞٔحٕ ئٗىٓحؼ ًحكس ج٠٧ٍجف جُٔؼ٤٘س ذؼ٤ِٔس ٍٝٚٞ جُٗك٘حش جُٔك٤ِس ٝػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ك٢ ٗطحم 

ٜٝٓ٘ؿ٤س ػَٔ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ )ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ضؼى٣َ ج٧َٓ٘س ٍُٔجػحز ٌٍٓٝ جُٓلٖ 

 ٝجُطحتٍجش ٝجُرٟحتغ ُه١ جُطح٣ٌم جُى٢ُٝ(.
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 اإلفشاط انغًشكً: عًبسن عضس كىنأهى يب عبء ثذساعخ صيٍ 

 

 انؼًهٍبد 

  2013دساعخ ػبو 

لبيذ ثهب عًبسن لبسح )

أولٍبَىط خالل فزشح يب 

َظبو إدخبل لجم 

CusMod) 

 2014 ػبو  دساعخ

)لبيذ ثهب عًبسن 

 خالل فزشح يبٍَىصٌهُذا( 

َظبو إدخبل ثؼذ 

CusMod 

 يالحظبد

اإلعشاءاد انٍذوٌخ يمبثم 

 اإلعشاءاد انًًٍكُخ
 % ئؾٍجءجش ٣ى٣ٝس100

 (CusMod% ذ٘ظحّ )74

 % ذاؾٍجءجش ٣ى٣ٝس26

٣ؼطرٍ جُطـ٤٤ٍ ٗط٤ؿس ٛحٓس. هى 

ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ ضٍضلغ ٗٓرس  

ذٍٗحٓؽ  ن٬ٍٖٓ 

CusMod  هى ٣ٛؼد ٌُٖٝ

جْطورحٍ ًحكس ج٩هٍجٌجش 

 ئٌُط٤ًٍٗٝح.

يزىعظ صيٍ اإلفشاط 

 نهشحُبد انجحشٌخ
 ٗط٤ؿس ئ٣ؿحذ٤س ٛحٓس ْحػس ذؼى جٍُٞٚٞ 27 ْحػس ذؼى جٍُٞٚٞ 145

يزىعظ صيٍ اإلفشاط 

 نهشحُبد انغىٌخ
 ٗط٤ؿس ئ٣ؿحذ٤س ٛحٓس ْحػس ذؼى جٍُٞٚٞ 13 ْحػس ذؼى جٍُٞٚٞ 27

  رمذٌى اإللشاس
جضْ  ًٍ  ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ ٓرٌ

 ٓوحٌٗس ذٔح ْرن ْحػس 58ذـ 

ْطلحوز جُط٢ ضؼٞو ج٩ٓى١ 

 ػ٢ِ جُطؿحٌ

 

 

 عَى

وعٍهخ انُمم  

 /انذخىل

يٍ وطىل 

انجضبػخ وحزً 

 اإلفشاط 

حزً  يٍ اإلفشاط

رغهى انفبػم 

اإللزظبدي 

نهجضبػخ/انزمذو 

 نإلفشاط ػُهب

رغهى انفبػم 

اإللزظبدي 

 نهجضبػخ

يٍ وطىل 

انجضبػخ حزً 

 اعزاليهب

اإلعشاءاد انٍذوٌخ 

يمبثم اإلعشاءاد 

 انًًٍكُخ

% ئؾٍجءجش 100

 ٣ى٣ٝس

% ذ٘ظحّ 74

(CusMod) 

% ذاؾٍجءجش 26

 ٣ى٣ٝس

  

يزىعظ صيٍ اإلفشاط 

 نهشحُبد انجحشٌخ

ْحػس ذؼى  145

 جٍُٞٚٞ

ْحػس ذؼى  27

 جٍُٞٚٞ
  ٗط٤ؿس ئ٣ؿحذ٤س ٛحٓس

يزىعظ صيٍ اإلفشاط 

 نهشحُبد انغىٌخ

ْحػس ذؼى  27

 جٍُٞٚٞ

ْحػس ذؼى  13

 جٍُٞٚٞ
  ٗط٤ؿس ئ٣ؿحذ٤س ٛحٓس

  رمذٌى اإللشاس

ج ضْ  ًٍ  ضوى٣ْ ج٩هٍجٌ ٓرٌ

ٓوحٌٗس  ْحػس 58ذـ 

 ذٔح ْرن

ْطلحوز جُط٢ ج٩ٓى١ 

 ضؼٞو ػ٢ِ جُطؿحٌ
 

 

 

ح ُٔح ْرن ٣٘رـ٢ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ إٔ ج٩ْطؼحٗس ذأٗظٔس جٌُٔر٤ٞضٍ ك٢ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ هى   .17 ًٛ ضِه٤

أو١ ئ٢ُ ضو٤ِٙ َٖٓ جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ ػٖ جُرٟحتغ جُٞجٌوز ذٌَٗ ِٓكٞظ ٓوحٌٗس ذلطٍجش جُطؼحَٓ ٓغ 
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٤ى٣ٝس. كح٧ٗٗطس ج٩ٌُط٤ٍٗٝس ج٤ٌُٔٔ٘س ضطْٓ ذحٍُٓػس، ٝضؼَٔ ػ٢ِ ضٞك٤ٍ ٝهص جُرٟحتغ ٖٓ ن٬ٍ ج٧ٗظٔس جُ

ٓٞظل٢ جُؿٔحٌى ذٌَٗ ًر٤ٍ )ػ٢ِ ن٬ف ٓح ًحٕ ٣طْ ئٛىجٌٙ ٖٓ ٝهص ك٢ ػ٤ِٔس جُلكٙ ج٤ُى١ٝ ُِرٟحتغ 

 ٝجُٔٓط٘ىجش( ٓٔح أضحـ ُْٜ كٍٚس جُو٤حّ ذأٗٗطس أن١ٍ.

 

ش ٍٓؾؼ٤س ٣طْ ج٩ْط٘حو ئ٤ُٜح ػ٘ى ئؾٍجء وٌجْحش ٓٓطور٤ِس ٣ٌٖٔ ج٩ْطؼحٗس ذ٘طحتؽ ًٛٙ جُىٌجْس ًٔؼِٞٓح .18

س جُو٤حّ ذٌحكس جُهطٞجش ج٬ٚ٩ق٤س ٧ؾَ ج٩ٌضوحء ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٝج٩كٍجؼ  ّٔ ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ، ٝ ٖٓ غ

 ػٖ جُرٟحتغ. 

 

 2018انذساعخ انمبديخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً نذونخ ٍَىصٌهُذا: ػبو 

 

. كر٘حء ػ٢ِ آنٍ وٌجْس 2018ٖٓ جُُٔٓغ ئؾٍجء وٌجْس هحوٓس ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ن٬ٍ ػحّ  .19

أؾ٣ٍص ضْ ئونحٍ ذؼٝ جُطؼى٬٣ش ػ٢ِ ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ػ٢ِ جُرٟحتغ ػ٢ِ قىٝو وُٝس ٣َٞ٤ِٗ٘ىج. ٝن٬ٍ 

ز ج٤ُُ٘ٓس ُؼ٤ِٔس جُىٌجْس جُوحوٓس ٤ْطْ ضوى٣ْ ذ٤حٗحش ٝأوُس قٍٞ ه٤حِ ٓى١ ضأغ٤ٍ ًٛٙ جُطؼى٬٣ش ػ٢ِ جُلطٍ

 جُطه٤ِٙ. 

  

 دولة السىدان 
  2015دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ػبو 

 

ج ن٬ٍ ػحّ جُذؼى  .1 ًٌ )ذىٕٝ  2014و٤حّ ذط٘ل٤ً ػىز وٌجْحش ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئضهًش وُٝس جُٓٞوجٕ هٍج

ج٧ٛىجف جُطح٤ُس:  وػْ ٖٓ ٓ٘ظٔس ج٤ٌُٓٞٓح( ذاؾٍجء وٌجْس أن١ٍ ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ٌؿرس ك٢ ضكو٤ن

ئًطٗحف أ٣س ٓؼٞهحش ضوق أٓحّ جُطىكن جُطؿح١ٌ، ٝضكى٣ى جُلٍ٘ جُٔطحقس ُٞٞغ ئؾٍجءجش ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ، 

 ٝنِن ذ٤ثس ٬ٓتٔس ُطو٣ٞس جُٞٞغ جُط٘حك٢ٓ ُىُٝس جُٓٞوجٕ ذح٧ْٞجم جُى٤ُٝس.

 

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ هحٓص ذؼى ضِو٢ جُٔٓحػىجش جُل٤٘س ٖٓ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٩ؾٍجء وٌجْس َٖٓ  .2

ؾٔحٌى وُٝس جُٓٞوجٕ ذطأ٤ّْ ٓؿٔٞػس ػَٔ ضُٞص ٜٓٔس ض٘ل٤ً جُىٌجْس. ٠ٝروًح ُٜٔ٘ؿ٤س وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ 

جُؿ٢ًٍٔ جُط٢ أٚىٌضٜح ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس كوى ئٖطًٍص ِٓٛكس جُؿٔحٌى ٓغ ؾٜحش ق٤ٌٓٞس أن١ٍ 

رٍٗحٓؽ وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُهح٘ ك٢ ض٘ل٤ً ًٛز جُىٌجْس . ُٝوى ئْطؼحٗص ِٓٛكس جُؿٔحٌى ذ

 ذٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس ٩قطٓحخ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

 

ئْط٘حًوج ئ٢ُ ٜٓ٘ؿ٤س ئنط٤حٌ جُؼ٤٘حش ضْ ؾٔغ جُر٤حٗحش جُهحٚس ذحُىٌجْس ٖٓ ػىو ٖٓ ٓ٘حكً ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ  .3

ٓؽ  ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس. ُٝوى ًحٕ ئؾٔح٢ُ ذاْطهىجّ جُؼ٤٘س جُهحٚس ذحُىٌجْس ج٩ْطوٛحت٤س ٠روًح ُرٍٗح

 جُر٤حٗحش جُط٢ ضْ ؾٔؼٜح ًحك٤ًح ٩قطٓحخ ٓط١ْٞ أَٓ٘س ج٩كٍجؼ ذٔهطِق جُٔ٘حكً جُؿ٤ًٍٔس.

 

٣ُٞٞف ًٛج جٍُْْ جُر٤ح٢ٗ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ ذٌَ ٓ٘لً ؾ٢ًٍٔ ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس ذٚ ٖحِٓسً ٓهطِق  .4

ٍْْ جُر٤ح٢ٗ ٣طر٤ٖ ُ٘ح إٔ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذحُ٘ٓرس ُِٞجٌوجش ْٝحتَ جُ٘وَ. ٠ٝروًح ُٔح ؾحء ذًٜج جُ

ػرٍ جُٔٞجٗة جُرك٣ٍس ًحٕ ٣َٛ ٧ًػٍ ٖٓ ػٍٗز أ٣حّ ٓوحٌٗسً ذْٞحتَ جُ٘وَ جُؿ٣ٞس ٝجُر٣ٍس جُط٢ ْؿِص أهَ ٖٓ 

ج٩كٍجؼ ػٍٗز أ٣حّ ًٔط١ْٞ ُُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ. أٓح ذحُ٘ٓرس ُٔكطس جُكح٣ٝحش كوى ْؿِص إٔ ٓط١ْٞ َٖٓ 

 ٣ّٞ. 17جُؿ٢ًٍٔ هى َٝٚ ئ٢ُ 
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 انًؼىلبد انؼبيخ 

ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٓؿٔٞػس جُؼَٔ ج٠ُٞ٘ٔس ذط٘ل٤ً وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ هى هحٓص ذطكى٣ى ذؼٝ  .5

 جُٔؼٞهحش جُط٢ ٣ُؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ًَ ٓ٘لً ؾ٢ًٍٔ ئ٫ أٗٚ ذٌَٗ ػحّ ٣ٌٖٔ ضِه٤ٜٛح ك٢ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس: 

  ْٝؾٞو ٓٗحًَ ػ٤ِٔس ػ٘ى ٗوَ جُرٟحتغ ُٔ٘ح٠ن جُلكٙ جُؿ٢ًٍٔ نحٚسً ك٢ قحُس جُرٟحتغ جُط٢ ٣ط

 جُطؼحَٓ ٓؼٜح  ذٔٞجٗة جُركٍ ج٧قٍٔ.  

  قىٝظ كطٍجش ضأن٤ٍ ػ٘ى ٍٓقِس جُطكون ٖٓ ٓٓط٘ىجش جُٔح٤ٗلٓص جُٔوىٓس ٖٓ ًٍٖحش جُ٘وَ، ٝٓؼظٜٔح

 ٓطؼِوس ذٔطحٌ جُه٠ٍّٞ.

 جُٔٓط٘ىجش ج٤ِٚ٧س جُٔطؼِوس ذحُرٟحتغ جُهحٚس ذحُر٘ٞى جُٔك٤ِس ٠روًح قىٝظ كطٍجش ضأن٤ٍ ػ٘ى ئٌْح ٍ

 ُٔح ٛٞ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ذحُط٣ٍٗغ جُٔك٢ِ ُىُٝس جُٓٞوجٕ.

 

 انزىطٍبد انؼبيخ: 

 ُِطـِد ػ٢ِ ًٛٙ جُٔٗحًَ ضْ ٝٞغ جُط٤ٚٞحش جُؼحٓس جُطح٤ُس:  .6

 .قَ ٓٗحًَ جُ٘وَ ػ٘ى ٗوَ جُرٟحتغ 

  جُ٘حكًز جُٞجقىز.ج٩ٍْجع ٖٓ ػ٤ِٔس جًطٔحٍ ٍٓٗٝع 

  ٌَٗضؼى٣َ ُٞجتف جُر٘ي ج١ًٍُُٔ ُىُٝس جُٓٞوجٕ جُهحٚس ذكًٍس جُرٟحتغ ُٟٔحٕ ٌٍٓٝ جُرٟحتغ ذ

.ٍ٤ٓ٣ 

 

ضْ ئضهحي هٍجٌ ذط٘ل٤ً وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ئ٫ أٗٚ هى ذىأش  2014ػ٢ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ن٬ٍ ػحّ  .7

٢ جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٢ ن٬ٍ ٗلّ جُؼحّ. ٝ ذؼى جُٔٞجكوس ، ٝضٔص جُٔٞجكوس ػ2015ِػ٤ِٔس جُط٘ل٤ً كؼ٤ًِح ك٢ ػحّ 

 جُٔك٤ِس ػ٢ِ ضو٣ٍٍ جُىٌجْس هٌٍش وُٝس جُٓٞوجٕ ئٌْحٍ ٗٓهس ٖٓ ًٛج جُطو٣ٍٍ ئ٢ُ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس.
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 2017عخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ػبو دسا

 

ذاضكحو ج٤ٌُٓٞٓح ذٌَٗ أًػٍ . ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔرحوب ق٣ٍس جُطؿحٌز ٝجُطؼحٕٝ جُؿ٢ًٍٔ هحٓص جُىٍٝ ج٧ػٟحء 8

ضكى٣ًىج ذحُٔٗحًٌس ذؼىو ٖٓ ٓرحوٌجش جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ جُط٢ ئْطٜىكص ئُـحء جُطؼ٣ٍلحش ٝضر١٤ٓ ٝض٤ٓ٘ن 

ج٩ؾٍجءجش ٝجُٔٓط٘ىجش جُطؿح٣ٌس ُِىٍٝ ج٧ػٟحء. ٝجُـٍٜ ٖٓ ًٛج ٛٞ ضو٤َِ ضٌح٤ُق أوجء أٗٗطس جُؼَٔ 

 ط٤ٍجو ٝضٛى٣ٍ جُرٟحتغ ئ٢ُ وجنَ جُٔ٘طوس ٝنحٌؾٜح.جُطؿح١ٌ ٝجُط٢ ضَٗٔ ضٌح٤ُق جُٛلوس جُٔطؼِوس ذاْ

 

ُٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ أن١ٍ ُئْط٘حًوج ئ٢ُ ض٤ٚٞس ئضكحو ج٤ٌُٓٞٓح هٌٍش وُٝس جُٓٞوجٕ ئؾٍجء وٌجْس  .9

ًؿُء ٖٓ ج٩ْطٍجض٤ؿ٤س جُٔٓطىجٓس ُطك٤ٖٓ ج٧ٝٞحع، ُٝطو٤٤ْ أغٍ ضطر٤ن ئؾٍجءجش جُط٤ٓ٤ٍ  2017ن٬ٍ ػحّ 

ذٜح جُىٌجْحش جُٓحذوس جُط٢ ضْ ض٘ل٤ًٛح وجنَ جُىُٝس. ٠ٝروًح ٌَُِٗ جُط٤ٞٞك٢ ٣طر٤ٖ ُ٘ح إٔ جُطؿح١ٌ جُط٢ أٝٚص 

وُٝس جُٓٞوجٕ هى ئضرؼص جٍُٔجقَ جُػ٬غس جُط٢ أ٢ٚٝ ذٜح و٤َُ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ُٔ٘ظٔس جُؿٔحٌى 

ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس  (. ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ٠روًح ُٜٔ٘ؿ٤س جُؼَٔ جُط٢ ٝٞؼطٜح2جُؼح٤ُٔس )ج٩ٚىجٌ ٌهْ 

 ذاْطهىجّ ذٍٗحٓؽ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

 

ُوى ضْ ض٘ل٤ً جُىٌجْس ذحُؼى٣ى ٖٓ ج٧ٓحًٖ ٓطٟٔ٘س ْٝحتَ جُ٘وَ جُػ٬غس ٝج٩ؾٍجءجش جُؿ٤ًٍٔس جُٔهطِلس ٓػَ  .10

٩كٍجؼ ٝذؼى ئونحٍ ذ٤حٗحش وٌجْس َٖٓ ج -جُٛحوٌجش، ٝجُٞجٌوجش. ٠ٝروًح ُط٤ٚٞحش ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس 

ضْ ئٚىجٌ جُطو٣ٍٍ ٓٗط٬ٔ" ػ٢ِ ٓط١ْٞ َٖٓ  -جُؿ٢ًٍٔ ذرٍٗحٓؽ ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس جُٔهٛٙ ًُُي 

 ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌَ ٓٞهغ ؾ٢ًٍٔ ضْ ئؾٍجء جُىٌجْس ذٚ.

 

ٝٛ٘ح ضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٢ُ أٗٚ ػ٘ىٓح ضوّٞ  وُٝس جُٓٞوجٕ ذط٘ل٤ً جُىٌجْس كؼحوز ٓح ٣طر٤ٖ إٔ ٓط١ْٞ َٖٓ  .11

ؼ ُْٞحتَ جُ٘وَ جُرك١ٍ ٛٞ ج٧ػ٠ِ غْ ض٤ِٜح ْٝحتَ جُ٘وَ جُؿ١ٞ غْ جُ٘وَ جُر١ٍ. ٝجُٓرد جٍُت٢ٓ٤ ٌُٕٞ ج٩كٍج

ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذحُ٘ٓرس ُْٞحتَ جُ٘وَ جُؿ١ٞ أػ٢ِ ٖٓ ْٝحتَ جُ٘وَ جُر١ٍ ٧ٗٚ ذحُ٘ٓرس ُْٞحتَ 

ٚس ذحُٗحق٘حش قط٢ ضىنَ ئ٢ُ جُٔ٘طوس جُ٘وَ جُر١ٍ ٫ ضوّٞ وُٝس جُٓٞوجٕ ١ْٞ ذىٌجْس كطٍز ج٩ٗطظحٌ جُهح

 جُؿ٤ًٍٔس جُٓٞوج٤ٗس كو١. 
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 ج٧ْرحخ جٍُت٤ٓ٤س ُكىٝظ كطٍجش ضأن٤ٍ ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٝ ضَٗٔ:  .12

  ٙضٌٍجٌ ػ٤ِٔحش  ٫ وجػ٢ ُٜح ن٬ٍ ٗظحّ جُطه٤ِ 

 .ٍئْط٘حو ػ٤ِٔحش جُلكٙ جُٔٓط٘ى١ ػ٢ِ ٜٓ٘ؿ٤س جُٛلوحش ذى٫" ٖٓ ئوجٌز جُٔهح٠ 

 ءجش جٍُهحذ٤س ػ٢ِ جٍُْحتَ ذٌَٗ ٓرحُؾ ك٤ٚ ٓٔح ٣طٓرد ك٢ ككٙ ٍٝٓجؾؼس ٗلّ ضطر٤ن ج٩ؾٍج

 جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ن٬ٍ هطحػحش ٓهطِلس ٓطؼىوز )ػ٢ِ ْر٤َ جُٔػحٍ جُطو٤٤ْ، ضوى٣ٍ جُٔهح٠ٍ(.

  ٞؼق ٓٓط١ٞ ذؼٝ ج٩هٍجٌجش جُط٢ ٣ُوىٜٓح ٬ًٝء جُطه٤ِٙ ٓٔح ٣٘طؽ ػ٘ٚ ٌكٝ ج٩هٍجٌجش ػ٢ِ

 ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس.

 ٍجش ضأن٤ٍ ذاؾٍجءجش جُطه٤ِٙ ذٓرد ٗوٙ ج٩ْطػٔحٌجش ذحُر٤٘س ج٧ْح٤ْس ذرؼٝ جُؿٜحش قىٝظ كط

 جُط٘ظ٤ٔ٤س ػرٍ جُكىٝو.

 .ضأنٍ جُٔٓطٌٞو أٝ ٬ًٝء جُطه٤ِٙ ك٢ وكغ جٍُّْٞ ٝجٍُٟجتد ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٛح٣ٌق 

 .ج٩كطوحٌ ئ٢ُ ٝؾٞو ْٝحتَ ُِطٞجَٚ ذ٤ٖ جُؿٔحٌى ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُؿٜحش جُكىٝو٣س 

 َجُرٟحتغ ُٓحقحش جُٔؼح٣٘س ٝجُطل٣ٍؾ. ٗوٙ ٓؼىجش ٗو 
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 قائمة املختصزات
 

 AEO ج٩هطٛحو٣ٕٞ جُٔؼطٔىٕٝ 

 CBM ئوجٌز جُكىٝو جُٔ٘ٓوس 

 FCL قُٔٞس قح٣ٝس ًحِٓس

 GPS ضو٤٘س جُططرغ )ٗظحّ ضكى٣ى جُٔٞجهغ جُؼح٢ُٔ(

 ICT ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح ج٩ضٛح٫ش ٝجُٔؼِٞٓحش 

 LCL   قح٣ٝسقُٔٞس جهَ ٖٓ 

 NCTF جُِؿ٘س ج٤٘٠ُٞس ُِط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ

 RFID  ُٜز ضكى٣ى ج٣ُٜٞس ذٔٞؾحش جٍُجو٣ٞأؾ 

 RKC ئضلحه٤س ٤ًٞضٞ جُٔؼىُس

 TFA  ئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ جُطؿح١ٌ

 TRS وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ

 WCO ٓ٘ظٔس جُؿٔحٌى جُؼح٤ُٔس

 WTO ٓ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔس

 WTO TFA جُطؿح١ٌ ُٔ٘ظٔس جُطؿحٌز جُؼح٤ُٔسئضلحه٤س جُط٤ٓ٤ٍ 
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 مسزد باملصطلحات اجلمزكية
 

 إجراء دراسة ثنائٌة مشتركة لزمن اإلفراج الجمركً

إجراء دراسة زمن اإلفراج الجمركً بٌن دولتٌن إما بمكتب جمركً واحد أو بموقع حدودي واحد أو أكثر 

 وٌشمل ذلك التعاون والمشاركة بٌن موظفً  كلتا الدولتٌن. 

 

 إعشاء دساعبد يززبثؼخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً 

ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌٔطد ؾ٢ًٍٔ  ػ٢ِ جُٛؼ٤ى ج٢٘٠ُٞ أٝ جُػ٘حت٢ أٝ ٓطؼىو ج٠٧ٍجف ٣طْ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ

ٝجقى أٝ ذٔٞهغ قىٝو١ ٝجقى أٝ أًػٍ أٝ ػرٍ ٓٓحٌجش ٓهطِلس  ضؼورٜح وٌجْحش أن١ٍ ئٞحك٤س ذٌٔطد ؾ٢ًٍٔ 

ٝجقى أٝ ذٔٞهغ قىٝو١ ٝجقى أٝ أًػٍ أٝ ػرٍ ٓٓحٌجش ٓهطِلس ، غْ ٣طْ ضؿ٤ٔغ ٗطحتؽ ًَ ًٛٙ جُىٌجْحش ك٢ 

 ضو٣ٍٍ ٝجقى. 

 

 إعشاء دساعخ يزؼذدح األطشاف /إلهًٍٍخ يشزشكخ نضيٍ اإلفشاط انغًشكً 

٣طْ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذ٤ٖ أًػٍ ٖٓ وُٝط٤ٖ ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ ج٩ه٢ٔ٤ِ ئٓح ػرٍ ٓٓحٌ ٝجقى أٝ 

ػىز ٓٓحٌجش وجنَ ٗطحم جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س. ٝضططِد ًٛٙ جُىٌجْس جُطؼحٕٝ  ٝجُٔٗحًٌس ٖٓ ؾحٗد ٓٞظل٢ ًحكس 

 جُىٍٝ جُٔؼ٤٘س. 

 

  اإلفشاط انفؼهً

ْ ك٤ٜح ٝٞغ جُرٟحتغ ضكص ضٍٛف جُٔٓطٌٞو أٝ جُٔٛىٌ أٝ ٖٓ ٢ٛ نطٞز ٖٓ نطٞجش ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ٣ط

٣٘ٞخ ػْٜ٘ هحًٗٞٗح ذـٍٜ ج٩ْط٬ٜى جُهح٘ أٝ جُطٛى٣ٍ أٝ ذٔٞؾد أ٣س ئؾٍجءجش ؾ٤ًٍٔس أن١ٍ. ٝك٢ قحُس 

جُطٛى٣ٍ أٝ جُطٍج٣ُٗص جُى٢ُٝ ٣ؼطرٍ ج٩كٍجؼ جُلؼ٢ِ ٛٞ جٍُٔقِس جُط٢ ضؼطرٍ ك٤ٜح جُرٟحػس هى ؿحوٌش ذحُلؼَ 

 ؿ٤ًٍٔس.جُٔ٘طوس جُ

 

  دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً ثشكم يزضايٍ
ػ٢ِ جُٔٓط١ٞ ج٢٘٠ُٞ أٝ جُػ٘حت٢ أٝ ٓطؼىو ج٠٧ٍجف، ٣طْ ئؾٍجء وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ذٌٔحضد 

ؾ٤ًٍٔس ٓطؼىوز أٝ ذٔٞجهغ قىٝو٣س ٓهطِلس أٝ ػرٍ ٓٓحٌجش ٓهطِلس ك٢ ٗلّ جُطٞه٤ص )ذٌَٗ ٓطُجٖٓ( ، غْ ٣طْ 

 ُىٌجْحش ك٢ ضو٣ٍٍ ٝجقى. ضؿ٤ٔغ ٗطحتؽ ًَ ًٛٙ ج

 

 إعشاء إخزجبس رغشٌجً 

٣طْ ئؾٍجء ئنطرحٌ ضؿ٣ٍر٢ ُؼ٤ِٔس ؾٔغ جُر٤حٗحش ُِطأًى ٖٓ ٓى١ ئٌٓح٤ٗس ضٓؿ٤َ جُطٞه٤ص ج٢ُُ٘ٓ ٌَُ ٍٓجقَ 

ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ ُطكى٣ى ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ. ٝ ٣ٓحػى ًٛج ج٩نطرحٌ ػ٢ِ ضكى٣ى جُطـ٤٤ٍجش جُٔطِٞخ ض٘ل٤ًٛح 

ؾٔغ جُر٤حٗحش ذٌَٗ كؼحٍ. ٝؿحُرًح ٓح ضوّٞ جُىٍٝ  ذاؾٍجء ًٛج ج٩نطرحٌ ُٔىز ٤ٓٞ٣ٖ ػ٢ِ  ذهطس جُؼَٔ ٤َُٜٓ

 ج٧هَ.
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 دوسح دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً

ػ٘ى وٌجْس َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ضُٞؾى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٜٔحّ جُط٢ ٣ؿد ئضٔحٜٓح ٠روح ُطَِٓٓ ٢َ٘ٓ ٓطٔػِس ك٢ 

ٝ ئْطهٍجؼ جُطٛح٣ٌف ٝ ئقطٓحخ جُ٘طحتؽ ٝػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش ٝ  جُطهط١٤ ٝ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝػ٤ِٔس جُلكٙ

ضكى٣ى جُ٘طحتؽ ٝ ئٚىجٌ ٓٓٞوز ذحُط٤ٚٞحش ٝئٚىجٌ جُطو٣ٍٍ ٝ جُو٤حّ ذؼ٤ِٔس جٍُٔجهرس ٝ جُطو٤٤ْ. ٝؿحُرًح ٓح ٣ؼود 

 ًٛٙ جُىٌجْس ض٘ل٤ً وٌٝز أن١ٍ ذؼى ػح٤ٖٓ أٝ غ٬غس أػٞجّ.

 

 رمشٌش دساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً
ٜٗح٣س جُىٌجْس ٣طْ ضوى٣ْ ٓٓٞوز جُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذر٤حٕ ٓط١ْٞ َٖٓ ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ جُلؼ٢ِ، ٝٓط١ْٞ ك٢ 

ح ػ٢ِ  ًٟ جُٔىز جُط٢ ضٓطـٍهٜح جٍُٔجقَ ج٩ؾٍجت٤س جُط٢ ضْ ضٓؿ٤ِٜح  ن٬ٍ جُىٌجْس. ٝهى ٣ٗطَٔ جُطو٣ٍٍ أ٣

٤ٚٞحش جُط٢ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ضلح٤َٚ أن١ٍ ٓػَ ٗطحم ٜٝٓ٘ؿ٤س جُؼَٔ جُط٢ ضْ ضطر٤وٜح ن٬ٍ جُىٌجْس ٝجُط

 ُ٪ٌضوحء ذٔٓط١ٞ ػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ.

 

 انزمشٌش اإلحظبئً نذساعخ صيٍ اإلفشاط انغًشكً
٣ُوىّ ًٛج جُطو٣ٍٍ ضلح٤َٚ قٍٞ ػىو جُٛلوحش جُط٢ ضْ وٌجْطٜح ٝ ًًُي ضلح٤َٚ قٍٞ جُطٞه٤طحش ج٤ُُ٘ٓس جُط٢ ضْ 

٢ً ٝضكى٣ى ٓط١ْٞ جُُٖٓ ج١ًُ ضٓطـٍهٜح ٍٓجقَ ئؾٍجت٤س ك٤ٜح ئضٔحّ ٓهطِق ئؾٍجءجش ػ٤ِٔس جُطه٤ِٙ جُؿٍٔ

 ٓؼ٤٘س أٝػ٤ِٔس ج٩كٍجؼ جُؿ٢ًٍٔ ًٌَ.

 

 

 

 

 

 

 تم بحمد اهلل
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