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 ػٍبء اٌّشػت
  

 بنا عمى نشر معالجات رصينة و عميقة الزمة الكيرباء في العراق تحت عنواندأ 2008منذ عام 
قد سبرت تمك المقاالت طبيعة االزمة  و. )اعداد فريق من الباحثين المختصين و كتابة مراقب) 

رثية بسبب النيج الخاطىء الذي سمكتو جميع الجيات بحدوث نتائج كا بأتتنواسبابيا الحقيقية و 
الزمة لحدود لم و بعد ان تفاقمت ا. التي تناوبت عمى السمطة منذ االحتالل و حتى الوقت الحاضر

انتباه  فر حلاطاقتيا تجري محاوالت العطاء تبريرات مبتسرة و معالجات شوىاء  يعد باالمكان
البعض من تمك  ن اعادة نشرلقناعتنا الراسخة با و نظرا . داءعمة عن مكمن الالجماىير و قواىا الفا

ذين يكتنفان ىذا ىم في اجالء الكثير من الغموض و العتمة المالمقاالت في الوقت الراىن سيسا
ددنا كما اننا اع. يفة ان تسيل ىذه الميمةنشر اممين من اجيزة االعالم الشر نحن ندفعيا لمفع الموضو 

 .ى طريقيا لمنشر قريبامل ان تر أمعالجات جديدة لمستجدات الوضع ن
 
 

 ػٓ اٌىٙشثبء فً اٌؼشاق 

 

 اٌى ِزى رغزّش ِٙضٌخ األوبرٌت ٘زٖ؟

 
 ثمٍُ ػٍبء اٌّشػت 

 

ك٢ ًَ ع٘ش ٝػ٠ِ ٓذحس أ٣خّ حُغ٘ش ٣ـؤس حُؼشحه٤ٕٞ رخُشٌٟٞ ٖٓ عٞء أدحء ٝصحسس حٌُٜشرخء ًٝزد 

ٝٝص٣ش حٌُٜشرخء ٝأؿٜضطٚ حُذػخث٤ش ! ٝػٞدٛخ حُٞسد٣ش رؤٜٗخء حُوطغ حُذٝس١ ٌُِٜشرخء ٝحُزذح رخُظظذ٣ش 

ثْ ٝال ٝخضس ٝال طؤخزْٛ ك٢ رُي ُٞٓش ال.. ٓغظؼذٕٝ ُظشد٣ذ ح٧ًخر٣ذ ٝحُٔزشسحص كٍٞ رُي حُٞػغ 

ٖٓ ػ٤ٔش كْٜ ٤ٌ٣ِٕٞ حُظْٜ ح٠ُ ًَ حُذ٤ٗخ رظغز٤ذ أصٓش حٌُٜشرخء حُظ٢ ٢ٛ ٓغئ٤ُٝش ع٤خعخطْٜ حُلخشِش 

رخُظؼخٕٝ ٓغ كش٣ن ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ حُٔخظظ٤ٖ ٖٓٔ حٓؼٞح حًؼش ٖٓ ٗظق )ُوذ عزن ٝإٔ ًظزض . كظشح

س ٝٝؿذ حُزؼغ ٜٓ٘خ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔوخالص حُظ٢ ٗششص ػ٠ِ ٓٞحهغ ػذ٣ذ( هشٕ ك٢ ط٘خػش حٌُٜشرخء

ٚأٔب اػٍذ ثث ثؼغ رٍه اٌّمبالد ٚعأٔشش . ؽش٣وٜخ ح٠ُ حُ٘شش ك٢ ؿش٣ذس حُظزخف حُـشحء

اٌجبلً لشٌجب ألٔٙب ال رضاي رحزفظ ثحٌٍٛزٙب ٚطٛاثٙب فً رشخٍض األعجبة اٌحمٍمٍخ 

ٝ عٞف حػ٤ق رؼغ حُلوخثن حُٔغظـذس ٢ٌُ  .ٌألصِخ سغُ رٌٙٛشبد اٌّفغذٌٓ ٚإٌّزفؼٍٓ

 . ٞسس ٝحػلش أٓخّ حُلٌٞٓش حُوخدٓش ٜٓٔخ ًخٗض أٗظٔخءحطٜخ أٝ ٤ُٜٓٞخطٌٕٞ حُظ

   



ٝحرظذحء ال رذ ٖٓ حُظؤ٤ًذ رؤٕ ؿ٤ٔغ ح٧ؽشحف حُٔظظخسػش ػ٠ِ حُغِطش حالٕ طظلَٔ ؿضءح ٖٓ     

. حُٔغئ٤ُٝش رٜزح حُوذس أٝ رحى ٧ٜٗخ ؿ٤ٔؼخ عخٛٔض ك٢ كٌْ حُزالد ٝٓ٘ز حالكظالٍ كظ٠ حُٞهض حُلخػش

خ٢ُ ًش٣ْ ٝك٤ذ ال ٣خظِق ًؼ٤شح ػٖ حُٞص٣ش حُٔذحٕ أ٣ْٜ حُغخٓشحث٢ كظ٠ ك٢ طٞؿٜخطٚ كخُٞص٣ش حُل

 .حُغ٤خع٤ش 

 

اٗٚ ٣ؼٞد ح٠ُ ػذّ . إ ؿٞٛش حُٔشٌِش ٣ٌٖٔ طِخ٤ظٚ رؤعطش ه٤ِِش رؼ٤ذح ػٖ حُظلِغق ٝحُظلزُن   

 حُشؿزش حُـخدس ك٢ ح٣ـخد كَ ُِٔشٌِش ٝحُٜشٝد ٖٓ حُلٍِٞ حُشط٤٘ش ح٠ُ ع٤خعش ػوذ حُظلوخص

. حُٔظشطزش ػٜ٘خ سؿْ حُؼِْ رؤٕ طِي حُظلوخص ٓظ٤شٛخ حُلشَ " حُشخظ٤ش"حُؼخٔش ؽٔؼخً رخٌُٔخعذ 

 ٝٗٞد إٔ ٗش٤ش ح٠ُ رؼغ ٓخ ًظز٘خٙ عخروخً كٍٞ ٛزح حُٔٞػٞع ٝخخطش اشخسط٘خ ك٢ حُلِوش حُٔؼ٘ٞٗش 

٘شٞسس ك٢ ك٤غ حعظشٜذٗخ رٔوخُش ٓخًٞ ًٜشرخء حُٔ" أ طش٣ذٕٝ ٌُِٜشرخء كِٞال ٓغظذحٓش أّ عشحرخ؟ "

 : ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ  2005\12\27ؿش٣ذس ُٞط حٗـِٞط طخ٣ٔض ك٢ 

ٌمذ اخّؼذ أساء اٌىثٍشٌٓ ِٓ اٌّغؤٌٍٚٓ اٌؼشالٍٍٓ ٚاألِشٌىبْ اْ اٌمشاساد "   

ٚأخطش ِبفً رٌه ٘ٛ الشاس .  اٌخبؽئخ ٌٍٛالٌبد اٌّزحذح لذ ٌؼجذ دٚسا وجٍشا فً رٌه

ٌؼششاد ِٓ اٌّشبسٌغ ِٓ خطخ ٚػؼذ فً ٚلذ إٌظبَ اٌغبثك ٌٕظت ٚأشبء ا

اْ لشاس االػزّبد اٌىجٍش ػٍى ٚحذاد اٌزٌٍٛذ اٌغبصٌخ "..." اٌٛحذاد اٌزٛسثٍٍٕخ اٌغبصٌخ 

٘ٛ ِذػبح ٌٍمٍك ٌٚمغ اٌٍَٛ فً رٌه ػٍى اٌحىِٛخ االٔزمبٌٍخ اٌؼشالٍخ ٚاٌٛالٌبد اٌّزحذح 

لًٍٍ  اٌزي ٘ٛ ٔبرح ػشػً ِٓ اٌضفذ -إٌفؾ األعٛد –صٌذ اٌٛلٛد اٌثمًٍ " ٚأْ " 

ٝ ٣ؼ٤ق حُٔوخٍ  " .اٌٍضٚخخ ٌّظبٍف ثذائٍخ وبْ عججب فً رحطُ ٚحذاد اٌزٌٍٛذ اٌغبصٌخ 

"  ٓغظشٜذح رؤهٞحٍ حكذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ح٧ٓش٣ٌخٕ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حًُٞخالص حُٔغئُٝش ػٖ حالػٔخس هُٞٚ

 اٌجٍٛدعبػخ فً  24عزّؼً ثؼؼخ ػمٛد ِٓ اٌضِٓ لجً أْ ٌزٛفش اٌىٙشثبء ٌّذح 

ًٔخ أًذٗخ ك٢ حُلِوش حُؼخُؼش ٖٓ . ٗخ٤ٛي ػٖ طـز٣ش أكٔخٍ حُظ٘خػش ٝحُضسحػش ٝؿ٤شٛخ ٛزح "اٌؼشالٍخ 

 : ٓخ ٛٞ آص   2008\10\12حُٔ٘شٞس ك٢ ( حٌُٜشرخء أصٓش ال ط٘ظ٢ٜ)ٓوخالط٘خ رؼ٘ٞحٕ 

ػٍى وبسثخ ثبٌشغُ ِٓ  إٔٔب ِمجٍْٛٝٓغ خخُض حكظشحٓ٘خ ُِٔغئ٤ُٖٝ ك٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء "    

زً ٌدشي اٌحذٌث ػٕٙب فً اٌّؤرّشاد ٚاٌظحبفخ ألْ ٘زٖ اٌٛحذاد األسلبَ اٌّزفبئٍخ اٌ

  backboneاٌغبصٌخ ِٓ ٔٛع اٌذٚسح اٌجغٍطخ عزشىً ِب ٌغّى ثبٌؼّٛد اٌفمشي 

ٌّٕظِٛخ اٌطبلخ ٚثبٌزبًٌ عزٕٙبسإٌّظِٛخ ِغزمجال ِّٙب ثٍغذ اٌغؼبد ثبالف اٌٍّىب 

طخ ِّٚٙب ثٍغ حدُ ٚاؽبد اٌزً عزؼبف اٌى إٌّظِٛخ ِٓ ٌِٛذاد اٌذٚسح اٌجغٍ

 . "االٔفبق ثٍٍّبساد اٌذٚالساد 

ٝٛزح ٛٞ ٝحهغ حُلخٍ حُٔئُْ رؼذ ٓشٝس أًؼش ٖٓ عزغ ع٘ٞحص ٓ٘ز عوٞؽ حُ٘ظخّ حُغخرن ٝأًؼش ٖٓ أسرغ 

كخٕ حُٞحهغ   كشؿْ ًَ حُظظش٣لخص حُشٗخٗش. ع٘ٞحص ٓ٘ز ط٢ُٞ ًش٣ْ ٝك٤ذ ٓغئ٤ُٝش ٝصحسس حٌُٜشرخء

 .ّ ك٢ أدحء حُٔ٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش حُؼ٢ِٔ ٣ٌزد ًَ حدػخء رظلو٤ن طوذ

 

حُظخدس ػٖ ٝصحسس حُخخسؿ٤ش حالٓش٤ٌ٣ش ُشٜش ( طوش٣ش ح٧ٝػخع حالعزٞػ٢ ك٢ حُؼشحم ) ُوذ أًذ    

ٝٛٞ هزَ رذء ػ٤ِٔخص حُظ٤خٗش حُظ٢ طلذع ػٜ٘خ ٝص٣ش حٌُٜشرخء حُظ٢ ؽزوض رؼذ )  2010شزخؽ ػخّ 

 120ش حُٔـٜضس ٖٓ ٓخظِق حُٔظخدس ًخٗض رؤٕ ٓـٔٞع حُطخه(  2010\3\7حالٗظخخرخص حُؼشحه٤ش ك٢ 

ٝٛزح ٣شَٔ حٗظخؽ حُٔ٘ظٞٓش حُٞؽ٤٘ش حػخكش ح٠ُ حٌُٜشرخء . ٤ٓـخ ٝحؽ  5000عخػش أ١ \حُق ٤ٓـخ ٝحؽ

ح١ . حُٔغظٞسد ٖٓ ح٣شحٕ ٝطش٤ًخ ٝحٌُٜشرخء حُٔشظشٟ ٖٓ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ حُخخطش ك٢ حه٤ِْ ًشدعظخٕ 



حالف ٤ٓـخ ٝحؽ ٝ ٛزح ٓخ ًخٕ ػ٤ِٚ حُلخٍ هزَ ع٘ش ٝٓخ  4حٕ حالٗظخؽ حُلو٤و٢ ُِشزٌش حُٞؽ٤٘ش ًخٕ دٕٝ 

٤ِٓخس دٝالس ٝٓؼ٢ حًؼش  16ًخٕ ػ٤ِٚ حُلخٍ هزَ عوٞؽ حُ٘ظخّ حُغخرن ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حٗلخم حًؼش ٖٓ 

ٖٓ عزغ ع٘ٞحص ٝحطذحس خطظ٤ٖ ػشش٣ظ٤ٖ ٝط٘خٝد ػالػش ٝصسحء آخشْٛ حُٞص٣ش حُلخ٢ُ حُز١ ٝطق 

 :ٗلغٚ ك٢ طظش٣لخص طلل٤ش 

طؼِٕٔٞ حُذًظٞس ًش٣ْ ٝك٤ذ ٓؼشٝف ٤ُظ ػ٠ِ حُظؼ٤ذ حُٔل٢ِ كوؾ ٝحٗٔخ ٓؼشٝف ػ٠ِ  ًٔخ"    

حُظؼ٤ذ حُذ٢ُٝ ٝحاله٢ٔ٤ِ ًٝخٕ خطؤ ٖٓ ٓـِظ حُلٌْ أٗزحى رؼض٢ُ ٖٓ حُٞصحسس رؼذ حٕ حعظِٔض 

ا٠ُ أٗظخس رؼ٘ٞحٕ  2010\2\18سحؿغ ٓوخُ٘خ حُٔ٘شٞس ك٢ " )  2003حُٞصحسس رؼذ عوٞؽ حُ٘ظخّ ػخّ 

 ( . خء حُوخدّٝص٣ش حٌُٜشر

 

 اٌّغزدذاد فً خؼجخ ٚصاسح اٌىٙشثبء     

   

 :ٓخ ٢ِ٣  2010\4\25رًشص ًٝخُش حُغٞٓش٣ش ٤ٗٞص ك٢ طوش٣ش ُٜخ ٖٓ رـذحد ٝرظخس٣خ    

طٞهغ كش٣ن حػٔخس رـذحد حُظخرغ ُغلخسس حُٞال٣خص حُٔظلذس ح٧ٓش٤ٌ٣ش حٕ ٣شطلغ حٗظخؽ حُطخهش  "    

خهش حُق ٤ٓـخ ٝحؽ ٓز٤٘خ حٕ كخؿش حُؼشحم حُلخ٤ُش ُِط 22ح٠ُ  2014حٌُٜشرخث٤ش ك٢ حُؼشحم رلٍِٞ ػخّ 

ٝهخٍ سث٤ظ حُلش٣ن طٞٓخط ٤ُ٘ؾ ك٢ ٓئطٔش طلل٢ ػوذٙ رزـذحد ٝكؼشطٚ حُغٞٓش٣ش . ّ ٝ  9500طزِؾ 

ك٤ٔخ  2014حُق ّ ٝ ٝرلٍِٞ ػخّ  ٤ٗ22ٞص إٔ ٓؼذٍ حٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ك٢ حُؼشحم ع٤ظَ ح٠ُ 

ٌُٜشرخء ّ ٝ ٓش٤شح ح٠ُ حٕ حُؼشحم ع٤ظٌٖٔ ٖٓ طظذ٣ش ح ٣9500ظشحٝف حالٗظخؽ حُلخ٢ُ ٛٞ دٕٝ حٍ 

٤ِٓخسحص دٝالس خالٍ حُغ٘ٞحص حُغض  3ٓششٝػخ رخًؼش ٖٓ  750ٓؼ٤لخ حٕ كش٣وٚ ٗلز " 2016ػخّ 

 .عخػش ٤ٓٞ٣خ 14-6ٝحٕ طـ٤ٜض حُٔٞحؽ٤ٖ٘ رخٌُٜشرخء ٛٞ " . حُٔخػ٤ش 

 !طذلذ     

 

أ١ رؼذ ٤ٓٞ٣ٖ كوؾ ٓخ  2010\4\27ؿش٣ذس حُظزخف حُشع٤ٔش رظخس٣خ  ك٢ ك٤ٖ ؿخء ك٢ طوش٣ش ٗششطٚ   

 :ص  ٛٞ آ

      2500حٝػلض ٝصحسس حٌُٜشرخء حٕ حُطخهش حُٔـٜضس ُِٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ رـذحد ٝحُٔلخكظخص طزِؾ كخ٤ُخ "    

٤ٓـخ ٝحؽ  ٤ٓ5000ـخ ٝحؽ ٝرُي ُخشٝؽ  ٤ٓ7500ـخ ٝحؽ ٖٓ أطَ حُطخهش حُٔظخكش ٝحُزخُـش حًؼش ٖٓ 

 . ٧عزخد ك٤٘ش خخسؽ حسحدس حُٞصحسس 

د ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ رخٕ طل٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء رٞػٞدٛخ حُظ٢ ك٤ٔخ شٌي ٓظخظظٕٞ روطخع حٌُٜشرخء ٝػذ

حػِ٘ظٜخ ٓئخشح ٝحُظ٢ طؼٔ٘ض طـ٤ٜضح ُِظ٤خس خالٍ حُظ٤ق حُٔوزَ رٔغظ٣ٞخص حكؼَ ٖٓ ح٧ػٞحّ 

  " .حُغخروش 

 

٤ٓـخ ٝحؽ ٖٓ حُطخهش  5000ٝهذ ػضح حُ٘خؽن حُـذ٣ذ رِغخٕ حُٞصحسس حرشح٤ْٛ ص٣ذحٕ عزذ خشٝؽ حٍ    

ُٞهٞد ٝحؿشحء حػٔخٍ حُظ٤خٗش ٝحٗخلخع ٓ٘خع٤ذ ح٤ُٔخٙ ك٢ كٞػ٢ دؿِش شلش ح" حُٔظخكش ح٠ُ 

 " . ٝحُلشحص 

ر٤ٖ ٝصحسط٢ حٌُٜشرخء ٝحُ٘لؾ كٍٞ ٓغؤُش حُٞهٞد ك٤غ طئًذ حُ٘لؾ رؤٜٗخ طـٜض  ٝأػوزض رُي ٜٓخطشحص

ٗششص ؿش٣ذس حُظزخف  5\1ٝ ك٢ . حٌُٜشرخء رٌخَٓ كظظٜخ ٌُٖٝ ح٧خ٤شس طظوخػظ ػٖ حعظالٜٓخ 

٣ش حٌُٜشرخء ًش٣ْ ٝك٤ذ هخٍ ك٤ٚ حٕ ٓشٌِش طٞك٤ش حُٞهٞد ُِٔلطخص حٌُٜشرخث٤ش ٖٓ طظش٣لخ ُٞص

ٖٓ كخؿش ٝصحسس %  30حُٔشٌالص حٌُز٤شس حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٞصحسس حر حٕ حُ٘لؾ طوّٞ رظٞك٤ش ٓخ ٗغزظٚ 

حٌُٜشرخء ٖٓ ٓخدس حٌُخص٣َٝ ك٤ٔخ طوّٞ ح٧خ٤شس رغذ حُ٘وض حُلخطَ ٖٓ خالٍ حالعظ٤شحد ٖٓ دٍٝ 

 . ٞحس حُـ



حالف ّ ٝ ٝخالٍ  9ػخصٓش ػ٠ِ ط٘ل٤ز خطظٜخ حُشح٤ٓش ح٠ُ طلو٤ن ؽخهش حٗظخؿ٤ش طزِؾ  ٝأًذ حٕ حُٞصحسس   

حُؼخّ حُلخ٢ُ ٗخك٤خ ٓخ ٗوِٚ حكذ ٓغئ٢ُٝ حُٞصحسس ح٠ُ حُظزخف ك٢ ٝهض عخرن ٖٓ حٕ حالٗظخؽ حُلخ٢ُ ك٢ 

ّ ٝ ٝحٕ  7500ٕ ٖٓ ّ ٝ كوؾ ٓٞػلخ حٕ حالٗظخؽ ٣وشد حال 2500ػّٔٞ حُزالد ٣ظَ كخ٤ُخ ح٠ُ 

حُخٔغش حالف ّ ٝ حُظ٢ خشؿض ػٖ حُؼَٔ رغزذ شلش حُٞهٞد ٢ٛ ٖٓ حطَ حُخطش حُٔٞػٞػش ػٖٔ 

 .حُق ٤ٓـخ ٝحؽ  12حُخطش ٝحُزخُـش 

 :  5\12ك٢   APIرؼظٚ ًٝخُش( ًٝخُش حُؼشحم ر٤ظ٘خ )ٝ ؿخء ك٢ خزش ٍ    

د حالخشٟ ُالٗوطخع حُٔغظٔش ك٢ هخٍ حُٔظلذع رخعْ ٝصحسس حٌُٜشرخء حرشح٤ْٛ ص٣ذحٕ ػٖ حالعزخ   

حٕ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ ك٢ ًَ ػخّ ٖٓ ٜٗخ٣ش حُشر٤غ ٝ ك٢ رذح٣ش حُظ٤ق طٌٕٞ طلض " حُظ٤خس حٌُٜشرخث٢  

حُظ٤خٗش الػذحد حُٞكذحص حالٗظخؿ٤ش ٝحُغزذ ح٥خش حٕ ٓؼَٔ ؿخص حُشٔخٍ ُذ٣ٚ ٓشخًَ ك٤٘ش ٝ ٛٞ طلض 

٤ٓـخ ٝحؽ ٝشلش  2000خ ٣ئد١ ح٠ُ كوذحٕ حُظ٤خٗش حُظ٢ طغزذ رظٞهق ػالع ٓلطخص ط٤ُٞذ كخ٤ُخ ٓ

٤ٓـخ ٝحؽ ر٤٘ٔخ ُؼزض حػٔخٍ  5000حُٞهٞد رخالػخكش ح٠ُ ٓغؤُش شلش ح٤ُٔخٙ حُظ٢ طغززض رلوذحٕ 

 " .حُظخش٣ذ ُخطٞؽ ٗوَ حُطخهش دٝسح ك٢ ػذّ ٝطٍٞ حُطخهش ُِؼخطٔش رـذحد 

ُٞصحسس رؼذ حٕ حًِٔض حٕ ح: " ٗوال ػٖ ٝص٣ش حٌُٜشرخء 5\24أٓخ ًٝخُش طٞص حُؼشحم كزًشص ك٢    

حُـضء ح٧ًزش ٖٓ حػٔخٍ حُظ٤خٗش حُغ٣ٞ٘ش حُظ٢ ٖٓ حُٔوشس حًٔخُٜخ ٓ٘ظظق شٜش كض٣شحٕ حُٔوزَ كخٜٗخ 

رؼذ  .ٝ.ّ 8500ٖٝٓ حُٔئَٓ ص٣خدطٜخ ح٠ُ . ٝ.ّ 7500ٓؼذالص حٗظخؽ حُطخهش ح٠ُ  طٌٔ٘ض ٖٓ ص٣خدس

  " . حػخكش ٝكذحص ؿذ٣ذس ح٠ُ حُٔ٘ظٞٓش حُٞؽ٤٘ش 

ش حًذ دُٝش سث٤ظ حُٞصسحء ٗٞس١ حُٔخ٢ٌُ حُٔ٘ظ٤ٜش ٝال٣ظٚ ك٢ ٓوخرِش ٓغ ٓ٘ذٝد ٖٝٓ ؿخٗذ حخ   

كٔؼال ك٢ هطخع حٌُٜشرخء حطلو٘خ ٓغ ششًش حٓش٤ٌ٣ش ًٝزُي ع٤ٔ٘ظ " ؿش٣ذس حُٔذٟ ٣ٞعق حُٔلٔذح١ٝ 

حُق ٤ٓـخ ٝحؽ ٝ ٛزٙ رؼذ ػخّ حٝ ػخ٤ٖٓ ػ٠ِ  13ح٧ُٔخ٤ٗش ٝششًخص أخشٟ ػ٠ِ طض٣ٝذٗخ رخًؼش ٖٓ 

ٍ ح٠ُ حُخذٓش ٝرخُظخ٢ُ عظلغْ ٓغؤُش حٌُٜشرخء ٝكغْ ٓغؤُش حٌُٜشرخء ع٤٘ؼٌظ رخُظخ٢ُ حالًؼش عظ٘ض

ػ٠ِ حُٔذحسط ٝحُـخٓؼخص ٝحٗظٜخءحً رخُلالف ٝحُضسحػش ٗخ٤ٛي ػٖ هؼ٤ش ٝطُٜٞخ ح٠ُ ٓغخًٖ 

 " .حُٔٞحؽ٤ٖ٘ 

ال ؿخء ك٤ٚ ٗو 2008\11\13ٝؿذ٣ش رخُزًش حٕ ٌٓظذ دُٝش سث٤ظ حُٞصسحء هذ أطذس ر٤خٗخ رظخس٣خ    

 : ػٖ دُٝظٚ 

ػ٘ذٓخ ٗوٍٞ حٕ ٛزح حُؼخّ ٛٞ ػخّ حالػٔخس ٝحُخذٓخص كخٕ حُظش٤ًض ع٤ٌٕٞ ػ٠ِ حٌُٜشرخء ٧ٜٗخ "    

ٝحٕ ٓـِظ . ٓظذس سحكش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٣ٝؼظٔذ ػ٤ِٜخ ػَٔ ٝصحسحص حُضسحػش ٝحُظ٘خػش ٝحُ٘لؾ 

ش ًَ حكظ٤خؿخص حُٞصسحء ٓغ حٕ ٣ٌٕٞ ػَٔ ٝصحسس حٌُٜشرخء حعظؼ٘خث٤خً ٝحٕ حُلٌٞٓش عظوّٞ رظٞك٤

أ١ ٓخ ٣ٞكش . ٝ.ّ 4000ح٠ُ  3000ٝهذ حطلو٘خ ػ٠ِ طٞك٤ش " ٝأػخف " حُٞصحسس رشٌَ حعظؼ٘خث٢ 

 ". حُق ٤ٓـخ ٝحؽ  12ًٔخ طْ حالطلخم ٓغ ًزخس حُششًخص حُؼخ٤ُٔش ُِلظٍٞ ػ٠ِ . عخػش  15حٌُٜشرخء ٍ 

شزخؽ حُٔخػ٢ رخٕ حٗظخؽ ٝ ٗؼٞد ٝٗئًذ ٓخ ؿخء ك٢ حُظوش٣ش حالعزٞػ٢ ٧ٝػخع حُؼشحم حُظخدس ك٢    

ٝ  ُٔغظٟٞ حالٗظخؽ هزَ حُـضٝ أٝ ٣وَ ػ٘ٚ  4000حُؼشحم ٣وَ ػٖ   .٤ٓـخ ٝحؽ ٝٛزح ٓغخ

ك٤غ ال ٣ٞؿذ سهْ ٣شزٚ حالخش ٢ٛٝ ًِٜخ . ك٤ٌق ٣خ طشٟ طذسص ٓؼَ ٛزٙ حُظظش٣لخص حُٔظ٘خهؼش    

 .ٜخ طخدسس ػٖ ؿٜخص ٣لظشع ك٤ٜخ حٕ طظٞخ٠ حػ٠ِ دسؿخص حُذهش ٝحُٔٞػٞػ٤ش ك٢ ر٤خٗخط

حٕ حُظظذ٣ن ؿ٤ش حُٔششٝؽ رخدػخءحص ٓغئ٢ُٝ حٌُٜشرخء ٣ـش ح٠ُ حكشحؿخص ًٝٞحسع ال ٓٞؿذ ُٜخ    

كِٞ طذه٘خ طِي حُظظش٣لخص ٝحُٞػٞد ٌُخٕ ُذ٣٘خ حالٕ حًؼش ٖٓ . ًٔخ حػزظض طـخسد حُغ٘ٞحص حُٔخػ٤ش 

و٤ض حُٔ٘ظٞٓش حُق ٤ٓـخ ٝحؽ ؿخٛضس ُِخذٓش ك٢ ك٤ٖ حٕ حُٔ٘ظؾ حُلؼ٢ِ ٣ظؼخءٍ رخعظٔشحس رل٤غ ر 20

ُوذ . سسٝطشحٝف ك٢ ٌٓخٜٗخ سؿْ ٓشٝس حُٞهض حُؼ٤ٖٔ حُز١ ال ٣ؼٞع ٗخ٤ٛي ػٖ ح٧ٓٞحٍ حُٜخثِش حُٜٔذ

ًشس حُٞص٣ش ٝٓغئُٝٞح حُٞصحسس حطٜخٓخص هخع٤ش ح٠ُ ٓـِظ حُٞصسحء ٝح٠ُ ٓـِظ حُ٘ٞحد ٧ٜٗٔخ ُْ 

٢ ك٤ٖ إٔ حُؼشحم عذد ُلذ ٣ٞكشح حالٓٞحٍ حٌُخك٤ش ُظغذ٣ذ أه٤خّ ػوذ١ ششًظ٢ ؿ٘شحٍ ٓٞطٞسص ٝع٤ٔ٘ض ك

ٚال ٤ِٓخسحص دٝالس ٖٓ أطَ ه٤ٔظ٢ حُؼوذ حالؿٔخ٤ُش حُزخُـش ػششس ٤ِٓخسحص دٝالس  6حالٕ كٞح٢ُ 



ٌٛخذ فً االفك ِب ٌذي ػٍى اْ اٌٛصاسح لذ ٍ٘أد ثظٛسح خذٌخ ِغزٍضِبد اعزالَ 

ُوذ  .ٚٔظت اٌٛحذاد ِٛػٛع اٌجحث فً حبي اوّبٌٙب ِٓ لجً اٌششوزٍٓ اٌّظٕؼزٍٓ 

ٝٗش٣ذ ٛ٘خ حٕ ٗشًض ػ٠ِ رؼغ  ٝأشزؼ٘خٛخ رلؼخذػ٘خ ًؼ٤شح ػٖ ٛزٙ حالٓٞس ك٢ حُلِوخص حُغخروش طل

 : حُ٘وخؽ  حُٔغظـذس ك٢ ٓٞعٞػش ٝصحسس حٌُٜشرخء 

ك٢ ٓوخرِش ٓغ كؼخث٤ش حُلشس ػشحم ًشس ٝص٣ش حٌُٜشرخء حدػخءٙ رؤٗٚ ًخٕ حٍٝ ٖٓ ٝػغ خطش  -أٚال    

ٝحٕ ٛزٙ حُخطش ًخِٓش  2006ط٠ُٞ ٓغئ٤ُٝش حُٞصحسس ك٢  ٝرُي ك٤ٖ 1976ػشش٣ش ٌُِٜشرخء ٓ٘ز ػخّ 

ٖٝٓ ر٤ٖ . ػْ ًشس ٛـٞٓٚ ػ٠ِ ًَ حُذ٤ٗخ ُظـخٝصٛخ ػ٠ِ حٌُٜشرخء . ، شخِٓش ٝطل٤ؾ رٌَ حُظلخط٤َ 

حُٔغظـذحص حُظ٢ أػخسٛخ حٕ حُٜٔـش٣ٖ ٖٓ حُش٣ق ٖٝٓ ٓذٕ حخشٟ أخزٝح ٣ظـخٝصٕٝ ػ٠ِ حُشزٌش 

أُْ ٣ٌٖ ٛئالء : ٝحُغئحٍ حُز١ ٣ظزخدس ح٠ُ حُزٖٛ كٞسح ٛٞ .كضحدٝح حُلَٔ حُٔطِٞد ٝعززٞح ح٧صٓش 

حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٓش٤ُٖٞٔ أ٣ؼخ رخُخطش حُؼظ٤ذس ٝكغخرخص حُلَٔ حُٔطِٞد ٝحالٗظخؽ حُٔظٞكش؟ كخُز١ ٣ؼشكٚ 

حُـ٤ٔغ حٕ ٓشخس٣غ حٌُٜشرش حُش٣ل٤ش هذ حًظِٔض ك٢ حُؼشحم ٓ٘ز عزؼ٤٘٤خص حُوشٕ حُٔخػ٢ ٝإٔ حُـ٤ٔغ 

 .كٔخ حُز١ حعظـذ ك٢ ح٧ٓش ؟ . ٜالى ٓظغخٕٝٝ ٗظش٣خ ك٢ حالعظ

 ٤ِٓ2006ٕٞ ػخثِش هذ ٛخؿشص ح٠ُ خخسؽ حُؼشحم ٓخ ر٤ٖ ــ  حُق 800أػق ح٠ُ رُي إٔ كٞح٢ُ 

٤ٓـخ ٝحؽ ٤ٓٞ٣خ ٝهذ  3000-2000ٝحُٞهض حُلخػش ًٝخٗض ٛزٙ حُؼٞحثَ طغظِٜي ٤ًٔش طظشحٝف ٓخ ر٤ٖ 

 .ظٞٓش رَ حُؼٌظ ٝكشطٜخ ح٠ُ حُٞصحسس كِٔخرح ُْ ٣طشأ ح١ طلغٖ ك٢ ٝػغ حُٔ٘

هشحؽ ٓلخٝال رزُي حٕ ٣٘ل٢ حسطزخؽٚ رؤ١ ؿٜش حُظٌ٘ٞ أًذ حُٞص٣ش ٓشحسح ك٢ طِي حُٔوخرِش أٗٚ ٖٓ -ثبٍٔب   

رُي أ٣ؼخ  حعظزنٝهذ . ع٤خع٤ش طلغزخ ُٔخ هذ ٣خل٤ٚ حُٔغظوزَ حُوش٣ذ ٖٓ طش٤ٌالص ؿذ٣ذس ك٢ دكش حُلٌْ 

حػال٢ٓ ك٢  ظذ ٤ًَٝ ٝصحسس ٝٓغئٍٝرظزذ٣َ حُ٘خؽن حُشع٢ٔ ُِٞصحسس ٝػ٤ٖ شخظخ ًخٕ ٣شـَ ٓ٘

 .صٖٓ حُ٘ظخّ حُغخرن 

ٝ أخطش ٖٓ ًَ ٛزح ٝرحى ٓخ حش٤غ ػٖ ٤ٗش ٝصحسس حٌُٜشرخء ُِؼضٝف ٤ًِخ ػٖ حهخٓش حُٔلطخص  -بثبٌث   

ٝٛزح ٣ؼ٢٘ ٛالى حُٔ٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش حُٔلظْ الٕ حُٔلطخص . خس٣ش ك٢ حُٔغظوزَ رلـش شلش ح٤ُٔخٙزخحُ

ٝالع٤ٔخ ػ٘ذ ػذّ طٞكش  غ٤طش ال ٣ٌٖٔ حٕ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٜخ ك٢ حهخٓش ٓ٘ظٞٓش سط٤٘شحُـخص٣ش رحص حُذٝسس حُز

ك٘شؿٞ طش٤ٌَ ُـ٘ش ٖٓ حُخزشحء ٝر١ٝ حُٔؼشكش ٖٓ . ٧عزخد ششك٘خٛخ عخروخ حُـخص حُـخف ُظشـ٤ِٜخ

 .   حُٔشخًَ ٝ ٝػغ كذ ُٔغِغَ حُظض٤٣ق ٝحٌُزد  ٤ٖ ٖٝٓ حالْٓ حُٔظلذس ُٔؼخُـش ٛزٙحُؼشحه٤

 

******* 

 

ُوذ ٓؼض ػذس أعخر٤غ ػ٠ِ ًظخرش حُٔٞػٞع أػالٙ ٝهذ كظِض ٓغظـذحص أػش رُي طٔؼِض رظلـش 

حُـؼذ حُشؼز٢ ٖٓ حُٞػٞد حٌُخررش ُٞصحسس حٌُٜشرخء ٝحعظخلخكٜخ رؤرغؾ حُو٤ْ ٝحُٔؼخ٤٣ش ٓٔخ أدٟ ح٠ُ 

ٝهٞع أكذحع ٓئعلش ك٢ ٓلخكظش حُزظشس هِذ حُؼشحم حُ٘خرغ، حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ أٝػخع ٓ٘خخ٤ش ال 

ًٝؼخدطٚ خشؽ ٝص٣ش حٌُٜشرخء ٣ذػ٢ رؤٗٚ . طخم ٣وخرِٜخ حسطلخع شذ٣ذ ك٢ دسؿخص حُلشحسس ٝحُشؽٞرشط

ٝهذ أػِٖ رُي ٖٓ شخشش حُلؼخث٤ش حُؼشحه٤ش . ٤ٓـخ ٝحؽ ٖٓ حٌُٜشرخء ٤ٓٞ٣خ  ٣950ـٜض حُزظشس د 

زح حُشع٤ٔش ٝك٢ ٗلظ ٗششس ح٧خزخس رؼض حُلؼخث٤ش ٗلغٜخ كذ٣ؼخ ُٔغئٍٝ حػال٢ٓ ٖٓ حُزظشس ًزد ٛ

 .حالدػخء 

إٔ حُغ٤ذ ٝص٣ش حُ٘لؾ كغ٤ٖ  6\20ٝٗوِض ًٝخُش حُغٞٓش٣ش ٤ٗٞص ك٢ خزش ُٜخٖٓ حُزظشس ك٢    

حُشٜشعظخ٢ٗ رًش ك٢ ٓئطٔش طلل٢ ٓشظشى ٓغ ٝص٣ش ح٧ٖٓ حُٞؽ٢٘ ش٤شٝحٕ حُٞحث٢ِ ٝٓلخكع 

 كظش حُزظشس ٖٓ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش عظزِؾ خالٍ" حُزظشس ٝٗخثذ سث٤ظ ٓـِظ حُٔلخكظش أًذ إٔ 

 : ٝأػخكض حًُٞخُش " ٝ .ّ ٤ٓ600ـخ ٝحؽ رؼذ إٔ ًخٗض كظظٜخ  900ح٧عزٞع حُلخ٢ُ أًؼش ٖٓ 



٤ٓـخ ٝحؽ ٖٓ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ك٤ٔخ طزِؾ  1950ٝطئًذ حدحسس ٓلخكظش حُزظشس أٜٗخ رلخؿش ح٠ُ "    

ٔٞحهغ ٝ طغظٌِٜٜخ حُٔظخٗغ حُل٤ٌٓٞش حٌُز٤شس ٝحُٔ٘شآص ٝحُ.ّ 260ٝ ٜٝٓ٘خ .ّ 650كظظٜخ حُلخ٤ُش 

 " .حُ٘لط٤ش 

ك٢ حُزظشس ؿخعْ دحخَ ر٘لظ ح٤ُّٞ ٗوال ػٖ ٓلخكظٜخ " حُششم ح٧ٝعؾ " ٝؿخء ك٢ خزش ُٔشحعَ    

 36كظش حُٔلخكظش ٖٓ حالٗظخؽ حٌُٜشرخث٢ ٢ٛ "  : حُغ٤ذ ػزٞد شِظخؽ هُٞٚ ك٢ ٓئطٔش طلخك٢ حٕ 

 " .٤ٓـخ ٝحؽ 

ك٢ ًظِش حُغ٤ذ سث٤ظ حُٞصسحء ٝال ٣ٌٖٔ  ٝحُـذ٣ش رخُزًش إٔ ؿ٤ٔغ حُٔغئ٤ُٖٝ أػالٙ ٖٓ حُو٤خد٤٣ٖ   

 .حطٜخْٜٓ رخُشؿزش ك٢ طغ٤٤ظ أصٓش حٌُٜشرخء أٝ حُشؿزش ك٢ حشؼخٍ كظ٤َ حُلظ٘ش الؿشحع كضر٤ش ػ٤وش 

ُزح ٗئًذ إٔ حُٞػغ ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ حُخطٞسس ٝإٔ حٝػخع حُزالد حُؼخٓش ال طغٔق رؤ١ طظشكخص ٓظغشػش حٝ 

ٝحعج٘خط أسحء حُخزشحء حُٔلخ٣ذ٣ٖ ٝحُٔٞػٞػ٤٤ٖ ػٖ  طؼغل٤ش رَ طظطِذ ٓؼخُـش ح٧ٓٞس رلٌٔش ٝس٣ٝش

حٕ ٛزح حُغِٞى ًل٤َ ر٘ضع كظ٤َ حُلظ٘ش ٝعلذ . أعزخد ٗشٞء ٝحعظٔشحس أصٓش حٌُٜشرخء ٝٓؼخُـظٜخ 

حٕ أ١ طغظش ػ٠ِ عِٞى ٝصحسس حٌُٜشرخء حٝ حُذكخع . حُزغخؽ ٖٓ طلض أهذحّ حُٔـشػ٤ٖ ٝحالسٛخر٤٤ٖ

 .ر٤٤ٖ ػ٘ٚ ٣ظذ ك٢ خخٗش حػذحد حُشؼذ ٝحالسٛخ

ُوذ هذٓ٘خ ًَ حُٔؼِٞٓخص حُٔظ٤غشس ػٖ ؿزٝس ح٧صٓش ٝكزسٗخ ٖٓ كظٍٞ ػٞحهذ ًخسػ٤ش ٝخ٤ٔش ك٢    

ٝٗلٖ ٗؼ٤ق حُٔض٣ذ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ . ُٝلذ ح٥ٕ  2008عِغِش حُٔوخالص حُظ٢ ًظز٘خٛخ ٓ٘ز ػخّ 

 . طغِؾ ح٧ٝػخع ػ٠ِ حُٔـخُطخص ٝح٧ًخر٣ذ حُظ٢ دأرض ٝصحسس حٌُٜشرخء ػ٠ِ طشد٣ذٛخ 

 

 : ٣ٌٖٔ إٔ ِٗخض كـؾ ٝصحسس حٌُٜشرخء ُظزش٣ش أدحثٜخ حُزخثظ رخُ٘وخؽ حُظخ٤ُش    

 .هِش حُظخظ٤ظخص حُٔخ٤ُش  -1

 .شلش ح٤ُٔخٙ  -2

 .ٗوض حُٞهٞد  -3

 .حالكشحؽ ك٢ حالعظٜالى  -4

    

٤ٓـخ ٝحؽ ٝٛٞ  7500ػِٔخ رخٕ ٝص٣ش حٌُٜشرخء ٣ظش ػ٠ِ حٕ حٗظخؽ حُٔ٘ظٞٓش حُٞؽ٤٘ش ال ٣وَ    

ٝعٞف ٗوظظش . خالٍ حُ٘ظق حُؼخ٢ٗ ٖٓ شٜش كض٣شحٕ حُـخس١  ٠ُ9500 أًؼش ٖٓ ٣خطؾ ُض٣خدطٜخ ح

حُٔوذّ ح٠ُ ع٤ـ٤شٛ٘خ ػ٠ِ ٓخ ؿخء ك٢ حُظوش٣ش حُلظ٢ِ ُِٔلظش حُؼخّ حُٔخظض الػخدس حػٔخس حُؼشحم 

٤ٗغخٕ حُٔخػ٢ ٝطوخس٣ش ٝصحسس حُخخسؿ٤ش ح٧ٓش٤ٌ٣ش حُٔؼشٝكش رخعْ       28حٌُٞٗـشط ح٧ٓش٢ٌ٣ ك٢ 

 .اػخكش ح٠ُ حُٞػخثن حُظخدسس ٖٓ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٗلغٜخ " ح٧عزٞػ٢ ػٖ أٝػخع حُؼشحم حُظوش٣ش " 

 

 عٍدٍش  
 : ؿخء ك٢ حُظوش٣ش حُٔشخس ح٤ُٚ أػالٙ ٓخ ٛٞ آص     

٤ِٓخس  5.03 حُضٓض٤ِٓخس دٝالس ٝ 5.18خظظض حُٞال٣خص حُٔظلذس  2010آرحس ػخّ  31ُـخ٣ش "    

 .٤ٖ حُظ٤ُٞذ ٝحُ٘وَ ٝحُظٞص٣غ ٌُِٜشرخء ك٢ حُؼشحم ٤ِٓخس دٝالس ُظلغ 4.91دٝالس ٝحٗلوض 

ػ٠ِ حُٔشخس٣غ حٌُٜشرخث٤ش حٗظزض ػ٠ِ  ُلذ طخس٣خٖٚٓ ٗلوخص حُٞال٣خص حُٔظلذس %  40إ كٞح٢ُ     

 .  حػخدس حػٔخس حٝ طٞع٤غ حُوذسس حُظ٤ُٞذ٣ش 

حُشأعٔخ٤ُش طِوض ٝصحسس حٌُٜشرخء ط٣ٞٔال ُِ٘لوخص  2010ٝك٢ ٤ٓضح٤ٗش حُلٌٞٓش حُؼشحه٤ش ُؼخّ    

 .أًؼش ٖٓ ح١ ٝصحسس حخشٟ ك٢ حُلٌٞٓش حُؼشحه٤ش ( حالعظؼٔخس٣ش)

ٝٓغ حصد٣خد ٓغظ٣ٞخص ح٤ُٔخٙ ك٢ ٜٗش دؿِش كوذ حصدحد حٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ك٢ عذ حُٔٞطَ ح٠ُ    

 " .ػ٠ِ حُلظَ حُغخرن %  ٤ٓ93ـخ ٝحؽ خالٍ ٛزح حُلظَ ٓغـال ص٣خدس هذسٛخ  419



 :وٍٞ ٣ٝٔؼ٢ حُظوش٣ش ح٠ُ حُ   

ُْ ٣زذأ حُظش٤٤ذ رؼذ ك٢ أ١ ٖٓ ٓشخس٣غ ٓلطخص ط٤ُٞذ حُطخهش حُٔشطزطش رؼوٞد ٝصحسس حٌُٜشرخء "    

 .ُششحء حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش ٖٓ ؿ٘شحٍ حٌُظش٣ي ٝع٤ٔ٘ض 

 (حُؼٔالم _ أٝ ٓخ ٣غ٠ٔ رخُؼوذ ح٤ُٔـخ ) ؿ٢ ط٢  ٓغحُخخص رخُؼوذ حالًزش  حُٔغظ٘ذ١حٕ حالػظٔخد "    

ٝحٕ حُذكؼش ح٧خ٤شس  2010ٝطغظلن حُذكؼش ح٧خ٤شس ُِٔؼذحص ك٢ طشش٣ٖ ح٧ٍٝ %  94ٍٓٔٞ ر٘غزش 

أٓخ .  2012ُِخذٓخص ٝحُللض ٝحُظذس٣ذ ٝح٧دٝحص حالكظ٤خؽ٤ش ُٖ طغظلن هزَ ًخٕٗٞ حُؼخ٢ٗ ػخّ 

. ٣ٝ2011غظلن حُزخه٢ ك٢ ػخّ %  85حُخخص رششًش ع٤ٔ٘ض كٜٞ ٍٓٔٞ ر٘غزش  حُٔغظ٘ذ١حالػظٔخد 

٣ٝزذٝ إٔ حُلٌٞٓش " " ْ طذخَ ٝصحسس حٌُٜشرخء رؼذ ك٢ أ١ طؼخهذحص ط٘ل٤ز٣ش ُ٘ظذ ٛزٙ حُٔشخس٣غ ُٝ

ٝعٞف ٗلشد ٓ٘خهشش " . )حُؼشحه٤ش ط٘ظٜؾ حُ٘ٔٞرؽ حُٔغظوَ الٗظخؽ حُطخهش حُز١ حطزغ ك٢ حه٤ِْ ًشدعظخٕ 

 ( .خخطش ُٜزٙ حُلوشس 

خء ك٢ ٤ٓضح٤ٗش حُذُٝش حُؼشحه٤ش ُؼخ٢ٓ ٝطز٤ٖ ؿذحٍٝ ع٤ـ٤ش ػٖ حُظخظ٤ظخص حُخخطش رٞصحسس حٌُٜشر   

 : حُلوخثن حُظخ٤ُش  2010ٝ  2009

  

2009  
 حُظخظ٤ظخص حُظشـ٤ِ٤ش 

 

حُشأعٔخ٤ُش 

 (حالعظؼٔخس٣ش)

 حُٔـٔٞع 

 (ٓال٤٣ٖ حُذٝالسحص ) 

 

 4627.7 2319 2308.7 حٌُٜشرخء

 60704 16345 44359 حُٔـٔٞع

 % 7.6 % 14 % 5.2 %حٌُٜشرخء 

      

2010 
  3480 2399 شرخءحٌُٜ

  20236.6 52120 حُٔـٔٞع

  % 27 % 7.6 %حٌُٜشرخء 

 

ٝ  2009ُٝٞ حعظؼ٤٘٘خ حُظخظ٤ظخص حُظشـ٤ِ٤ش ٝحخزٗخ حُظخظ٤ظخص حالعظؼٔخس٣ش ٝكذٛخ ُغ٘ظ٢    

٤ِٕٓٞ دٝالس ٝحرح أػل٘خ  5799ُزِؾ ٓـٔٞع طخظ٤ظخص ٝصحسس حٌُٜشرخء ُٜخط٤ٖ حُغ٘ظ٤ٖ كوؾ  2010

ٓال٤٣ٖ دٝالس  ٤ِٓ10710ٕٞ دٝالس ُزِؾ حُٔـٔٞع  4.911ٓش ح٧ٓش٤ٌ٣ش ٝحُزخُؾ ُزُي ٓخ أٗلوظٚ حُلٌٞ

ٛزح ػذح ػٖ حُوشٝع حُظ٢ ٓ٘لض ُٞصحسس حٌُٜشرخء ٖٓ حُٔظخسف حُؼشحه٤ش ُظ٣َٞٔ ػوذ١ ؿ٢ ط٢ ٝ 

 ٤ِٓ9170ٕٞ دٝالس ػ٠ِ حُظٞح٢ُ أ١  2520ٝ  6650ع٤ٔ٘ض ٝحُظ٢ رِـض كغذ شٜخدس ع٤ـ٤ش أػالٙ 

٤ِٓخس دٝالس رؤعظؼ٘خء حُظخظ٤ظخص حالعظؼٔخس٣ش ر٤ٖ  20 – 18حُٔـٔٞع هشحرش ٤ِٕٓٞ دٝالس ك٤ٌٕٞ 

 . ٝٓغ رُي طشٌٞ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٖٓ هِش حُظخظ٤ظخص ( دحخَ )  2008ٝ  2003ػخ٢ٓ 

 

 االٔزبج  
حٓخ  221سهْ  حُٔشطغْأٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤٗظخؽ حٌُٜشرخء كـخء ك٢ طوش٣ش ع٤ـ٤ش حُٔشخس ح٤ُٚ أػالٙ ك٢    

 (٤ٓـخ ٝحؽ عخػش : ) ـ٤ٜض حٌُٜشرخء ك٢ حُشزٌش حُٞؽ٤٘ش ًخٗض ًٔخ ٛٞ آص  ٓظخدس ط

 

 000 46 حٗظخؽ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش



 000 40 حُٔلطخص حُلشحس٣ش

 000 20 حٌُٜشٝٓخث٤ش

 000 8 حُذ٣ضٍ

 000 16 حالعظ٤شحدحص

 000 20 حُوطخع حُخخص

 000 150 اٌّدّٛع

 

 114000حُخخص ك٤زو٠ حٗظخؽ حُٔ٘ظٞٓش حُٞؽ٤٘ش ٓغخ٣ٝخ ٍ  ٝحرح حعظخشؿ٘خ حالعظ٤شحدحص ٝحُوطخع   

 5635ٝهزَ رُي ًخٗض حالسهخّ كغذ حُظوش٣ش ٗلغٚ . ٤ٓـخ ٝحؽ  ٤ٓ4750ـخ ٝحؽ عخػش أ١ ٓخ ٣ؼخدٍ 

٤ٓـخ ٝحؽ ٝحٗظخؽ حُوطخع حُخخص ك٢ ًشدعظخٕ  694رٔوذحس  ح٣شحٕ حعظ٤شحدحص ٖٓ رؼٜٔ٘خ٤ٓـخ ٝحؽ 

 .٤ٓـخ ٝحؽ  4159ٓش حُٞؽ٤٘ش ٢ٛ كظٌٕٞ طخك٢ كظش حُٔ٘ظٞ 782حُزخُؾ 

 

رظخس٣خ ( طوش٣ش حالٝػخع حالعزٞػ٤ش ُِؼشحم ) ٝحعظ٘خدح ح٠ُ آخش ٓشطغْ ر٤خ٢ٗ ٝسد ك٢    

٣طشف ٓ٘ٚ ( ٤ٓـخ ٝحؽ  6458كٞح٢ُ ) ٤ٓـخ ٝحؽ عخػش  155000ٝحٕ حُ٘ظخؽ ح٢ٌُِ رِؾ  2010\6\16

 .ٝ .ّ 5000ٝ كظٌٕٞ حُلظ٤ِش رلذٝد .ّ 1500حالعظ٤شحد ٝحُوطخع حُخخص رلذٝد 

. ٝ .ّ 7500ٝ ٝحػق طٔخٓخ إٔ أ٣خً ٖٓ ٛزٙ حالسهخّ ال ٣ظطخرن ٓغ حدػخءحص ٝص٣ش حٌُٜشرخء رزِٞؽ    

ٝحُغزذ ٛٞ ٤ُظ حالػزحس حٌُغ٤لش حُظ٢ ٣شددٛخ ٝحٗٔخ ٣ٌٖٔ ك٢ حُؼٔٞد حُلوش١ حُز١ حسطؼٞٙ ُِٔ٘ظٞٓش 

% (  31كٞح٢ُ ) ظٜخ حُلشحس٣ش ٝٛٞ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش رحص حُذٝسس حُزغ٤طش حُظ٢ طظ٤ٔض رظذ٢ٗ ًلخث

 .ًٝؼشس ػطالطٜخ ٝكخؿظٜخ الؿ٠ِ حٗٞحع حُٞهٞد 

حٗ٘خ حر ٗش٤ش ح٠ُ ٓوخالط٘خ حُغخروش حُظ٢ كظِ٘خ ك٤ٜخ ػ٤ٞد ٛزح حُ٘ظخّ كٜزح ال ٣ؼ٢٘ أٗ٘خ ٗؼل٢ ٓغئ٤ُٝش    

ذس ٝصحسس حُ٘لؾ ك٢ٜ طظلَٔ هغطخ ًز٤شح ٖٓ حُٔغئ٤ُٝش رؼذّ طٞك٤ش حُـخص حُز١ ٣لشم ٛذسح رل٤غ طو

ُٝٞ ًخٗض حُٞصحسس هذ ششػض رخػخدس طؤ٤َٛ . ه٤ٔش حُـخص حُٔلشٝم ٤ٓٞ٣خ رخسرؼش ٤ِٓخسحص دٝالس ع٣ٞ٘خ 

ٓلطخص طـ٤ٔغ ٝٓؼخُـش حُـخص حُٔظخكذ حُٔش٤ذس ك٢ ظَ حُ٘ظخّ حُغخرن ُظٌٔ٘ض ٖٓ طٞك٤ش حكظ٤خؿخص 

ششًش ش٤َ  ٓلطخص حُطخهش ٝحُٔشخس٣غ حُظ٘خػ٤ش ح٧خشٟ دٕٝ حُلخؿش الٗظظخس ططز٤ن حالطلخم ٓغ

 .حُز١ ؿٞرٚ رخٗظوخدحص ٝحعؼش 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فذكر عسى أن تنفع الذكرى 
 إلى أنظار وزير الكهرباء القادم

 

 ماذا حصل من وعود وزارة الكهرباء
 بقمم ضياء المرعب

18/2 /2010 
 

لت وزارة الكيرباء أكبر إجماع في تاريخ العراق عمى اإلطالق من النقد والتذمر وحتى القد ن
السخرية والتندر من قبل مختمف قطاعات الشعب العراقي بال استثناء، ولكن ىذا اإلجماع منقطع 

 :النظير لم يمنع السيد الوزير من أن يفقأ عيون تمك الماليين ويصرح
نما معروف عمى كما تعممون الدكت" ور كريم وحيد معروف ليس عمى الصعيد المحمي فقط وا 

الصعيد الدولي واإلقميمي وكان خطأ من مجمس الحكم آنذاك بعزلي من الوزارة بعد أن استممت الوزارة 
 ".2003بعد سقوط النظام عام 

 : زىا باآلتيوبعد أن يكيل لنفسو المديح غير المحدود، يثير السيد الوزير عددًا من النقاط نوج
المفاصل الفنية اإلدارية  *تركة ضخمة منيا عقود موقعة وفساد كبير في كافة"أنو استمم  (1

 .والمالية 

 .(إاّل أنه لم يفعل)د المشبوهة وعد مرارًا بفضح كافة العقو  (2

 
وقسم من ىذه العقود تم رفعيا إلى التحكيم الدولي وتم كسب الدعوى والقسم اآلخر ما زالت  (3

التفاوض مع الشركات لمعالجتيا وحاليًا بعض العقود أو معظميا تقريبًا في طور واآلخر تم 
 ".اإلنجاز وىذه العقود ستضيف كيرباء خالل ىذا الصيف

 .كان سابقًا توقع العقود خارج العراق من قبل وزير وىذا يشكل خرقًا لمدستور (4

 

عداد خطة عشرية ، والجدير بالذكر أنو لم يتم إ11/2006تم وضع خطة عشرية في شير  (5
 .1976في وزارة الكيرباء منذ عام 

                                                 
 .ء المغوية واردة في النص المقتبس وال مجال في تغييرىايجب أن ينتبو القارىء أن األخطا *



 

قمت بجولة كبيرة مع شركات سيمنس وجي إي في عمان وأميركا وجدولت كل الدفعات في  (6
جيود شخصية، وىذه ميمة كان المفروض أن تقوم بيا لجنة من مجمس الوزراء أو المالية 

لبنوك العالمية لتمويل ىذه ووزارة التخطيط لكني أخذت الموضوع عمى عاتقي والتقيت مع ا
 .العقود مستقبالً 

 

وىكذا فقد ألغى سيادتو أدوار وزارات المالية والتخطيط ورئاسة الوزراء والبنك المركزي وحتى 
وزارة الري والموارد المائية، وال ندري من الذي أعطاه ىذه الصالحيات التي لم يجرؤ أحد عمى 

 .ممارستيا ال في الماضي وال في الحاضر
 

وال ندري لماذا لم يركز السادة أعضاء مجمس النواب عمى ىذه النقاط في استجوابيم لموزير الذي يقر 
بأن توقيع العقود خارج الوطن مخالفة دستورية وىو يمارسيا ليل نيار، ثم ىناك الخبر الذي بثتو 

أن "جاء فيو  6/9/2008وكالة أصوات العراق المستقمة إضافة إلى الوكالة والصحافة الرسمية في 
متوجيًا إلى عمان الجتماع يعقد  5/9وفدًا برئاسة وزير الكيرباء كريم وحيد غادر العراق الجمعة 

اليوم حول أولى جولة من المحادثات مع شركة جنرال الكتريك متعمقة بعقد لنصب محطات الطاقة 
(: يرباء في العراقعودة عمى موضوع الك)المعنونة  2، وقد قمنا في حينيا في الحمقة"في العراق

 :والسؤال األول الذي يتبادر إلى الذىن
 لماذا إجراء المحادثات في عمان؟ ىل تتجو النية إلقامة المشاريع الكيربائية في األردن أم العراق؟

اإلدعاء حول الخطة العشرية غير صحصح ونشير إلى ما كتبناه في الحمقة األولى من  
 .6/7/2008بتاريخ ( االنفجارية في قطاع الكيرباء الخطة)مقاالتنا التي كانت بعنوان 

في  2004الموضوعة في تشرين األول  2-15-  2004جاء في خطة الوزارة العشرية  -أوالً 
 :ما ىو آت( خطة بناء القدرات التوليدية)تحت باب ( 3)مقدمتيا وفي الفقرة 

لكافة المستيمكين والعمل  وتتخذ اإلجراءات والمساعي لتأمين استمرارية التغذية الكيربائية 
 .الخ"...2007عمى تقميص ساعات القطع المبرمج وحصره نيائيًا خالل عام 

فمماذا ينكر الوزير اآلن وجود خطة عشرية قبل استالمو المسؤولية األولى في  
ذا كان رائده خدمة المصمحة العامة فما الفرق بالنسبة لو إذا كان ىو أول أو ثاني من  الوزارة؟ وا 

ع الخطة العشرية؟ وعمى أي حال فإن العبرة ال بوضع الخطط بل بتنفيذىا وقد شيدنا أن التنفيذ وض
يراوح في مكانو عمى الرغم من اإلدعاءات العريضة بإنياء األزمة وقرب االنتقال إلى مرحمة 



التصدير، لقد بينا في مقاالت سابقة نشرت عمى مواقع كثيرة في شبكة المعمومات وفي الجريدة 
الرسمية الحكومية الصباح مواطن الخمل في السياسة المتبعة من قبل وزارة الكيرباء والسبل الرصينة 
لحميا، ولكن المسؤولين يغالطون ويغالطون لدرجة تدعو إلى الرثاء والشعب يكتوي بنيران فشميم 

 .والتقدم في أعمار العراق محفوف بالمخاطر وعوامل الفشل
رة من ىذا الموضوع واننا نضيف ىنا تفنيد االدعاءات المضممة وكنا قد عالجنا جوانب كثي

وال نجد خيرا . التي اطمقيا الوزير ومسؤولو وزارتو كي يكون الرأي العام عمى بينو من حقيقة الوضع
 .سيجير المشار اليو آنفا_ من تقرير

ة لفترة ما بعد الحرب إن معدل التوليد اليومي لمكيرباء قد سجل رقمًا قياسيًا في ىذا الفصل بالنسب*
في ( )ميغا واط من الكيرباء المستورد 319بما في ذلك ما معدلو )ميغا واط يوميًا  4919إذ بمغ 

 (.ميغا واط 9500حين كانت تصريحات المسؤولين في وزارة الكيرباء تؤكد أنو زاد عمى 
 2008آب  28عن تقرير سيجير في            

 التخصيصات األميركية
مميار لقطاع  4.42مميار دوالر وأنفقت حوالي  4.65ت الواليات المتحدة مبمغ لقد ألزم 

 .الكيرباء في العراق
مميار دوالر لممشاريع الرأسمالية  1.3مبمغ  2008وقد خصصت الحكومة العراقية في عام  
لى مميون دوالر من ىذا المبمغ إ 708تم إطالق  2008ولغاية حزيران . الكيربائية( االستثمارية)

الذي أجيز في آب  2008مميون دوالر، وفي ممحق الميزانية لعام  229الوزارة التي أنفقت حوالي 
 .مميار دوالر إلى وزارة الكيرباء( 1.03)وفرت الحكومة العراقية مبمغًا إضافيًا قدره 

مما دفع ليا ومع ذلك تشكو من قمة الموارد وتتيم % 32الحظ إن الوزارة لم تنفق سوى  
 .الوزارة بذلكرئاسة 

 :أما بالنسبة لموضوع الطاقة التوليدية فقد جاء في التقرير
ميغا واط، إن الفجوة بين القدرة  9600إن القدرة التوليدية األخيرة لدى العراقيين ىي حوالي  

واإلنتاج الفعمي مبعثيا بؤس ممارسات الصيانة واستخدام الوقود غير المناسب وغياب توزيعو وشحة 
 .ياهتجييز الم

 9834 إن القدرة التوليدية المتاحة ىي
 4919 (بما في ذلك االستيراد)التوليد اليومي 

  



 :ومضى التقرير إلى القول
طمبت وزارة النفط مؤخرًا مساعدة الوكالة األميركية لمتنمية الدولية لتجميع الغاز الذي يحرق  

أكممت إنشاء مصنع لتجميع الغاز في  في حقل الزبير النفطي في البصرة، لقد كانت وزارة النفط قد
ولكن القضايا األمنية قد حالت دون تدشين المصنع، وسوف تساعد الوكالة األميركية في  2003عام 

الشروع بعمل المصنع الذي سيحافظ عمى كميات من الغاز المحروق تكفي لتوليد موارد مالية قدرىا 
 .ميغا واط 3500ية بـمميار دوالر سنويًا وزيادة قدرة الشبكة الكيربائ

إن المسافة بين وزارة الكيرباء ووزارة النفط ال تتجاوز بضعة كيمو مترات ومع ذلك تتعرض  
 .الثروة الوطنية إلى اليدر والشبكة الكيربائية إلى االنييار بسبب سوء التنسيق وعوامل أخرى

الخاص في أربيل  ويؤكد تقرير سيجير عمى أن الوحدات الغازية التي نصبت من قبل القطاع 
 NAMEPLATEمن القدرة التصنيعية % 76قد حققت نسبة إنتاج في الكيرباء بمقدار 

CAPACITY  في باقي أنحاء % 38بفضل استعمال الوقود األمثل وىو الغاز الطبيعي مقابل
 .العراق

 
 وسيمنز جي إيتمويل عقدي 

ن مجمس النواب العراقي تشرين األول إلى الكونغرس بأ 30ذكر تقرير سيجير المقدم في  
رفض الموافقة عمى إصدار سندات خزينة لتسديد عقود شركتي جي إي وسيمنز ولكن البنك المركزي 

واستنادًا إلى مصادر "وافق عمى إقراض الحكومة من المصارف العراقية لتسديد تمك المبالغ، وأضاف 
مراقبة الوضع وشجع الحكومة العراقية السفارة األميركية في بغداد، فإن مكتب وزارة الخزانة قد مارس 

أيمول  30عمى تمويل آخر مستحقات الدفع إلى شركة جي إي وأن الدفوعات جارية اعتبارًا من 
2009." 

فما عذر الوزير بعد ذلك بالتذمر من عدم توفر التمويل الالزم، ويؤكد سيجير عمى نقطة  
بقة وىي تحقيق التحديث والتطوير في القطاعات بالغة األىمية سبق وأن أكدنا عمييا في مقاالتنا السا

 :األخرى من الشبكة من نقل وتوزيع وغير ذلك، حيث جاء فيو
كما قال سيجير سابقًا فإن الزيادات الكبيرة في القدرة التوليدية يجب أن ترافقيا تحديثات في " 

ال فإن األنظمة لن يكون بمقدورىا تمبية  .األحمال المتزايدة أنظمة النقل والتوزيع العراقية وا 
ولم تحط السفارة عممًا بتوقيع أي عقود لتسييل نصب المعدات أو إجراء التحديثات الالزمة  

لمشبكة الوطنية، وعالوة عمى ذلك فإن توفر إمدادات كافية ومفصمة من الوقود سوف يقرر مدى 



بالغاز الطبيعي مؤكدًا أن محطات التوربينات الغازية التي تعمل "نجاح أداء ىذه المحطات 
من القدرة التصنيعية مقابل % 76والمنصوبة في أربيل والسميمانية حققت كفاءة تشغيمية بنسبة 

 .لممحطات األخرى%. 31
إن ىذه األقوال تنسف كل التصريحات التي يطمقيا السيد وزير الكيرباء ومسؤولي وزارتو عن  

الفضائية المنشورة في ( آراء)شبكة  انجازات الوزارة، وليس بعيدة عنا تصريحات سيادتو إلى
 :والتي جاء فييا 18/4/2009
خالل األشير األولى وىذا تقدير األمم المتحدة ويكون % 40تم رفع مستوى اإلنتاج إلى " 

ميغا واط وستصل خالل الصيف إذا كان وضع المياه جيدًا أكثر  7000الرقم الذي وصمنا إليو ىو 
 ".من ىذا الرقم

معمومات أخرى غير مصادر سيجير تؤكد بأن المحطتين في كردستان قد  ورغم عدم توفر 
حققتا فعاًل ىذه النسبة من األداء بمجرد استخدام الغاز الطبيعي إال أنو أمر مؤكد بأن كفاءة الوحدات 

، وأنو أمر مؤكد أيضًا بأن ىذه النسبة %31الغازية باستعمال الوقود غير المناسب قد تتدنى إلى 
تحويل وحدات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة وخاصة عند استعمال الوقود األمثل وىو  ترتفع عند

وقد أكدنا ىذه الحقيقة في حمقات سابقة وبإحصائيات موثقة من كثير من دول .. الغاز الطبيعي
ينات العالم وخاصة الواليات المتحدة وكندا وغيرىا التي تعتبر من البمدان الرائدة في صناعة التورب

 . الغازية واستخداميا
ونحن ال نريد العودة إلى الوراء والتصريحات التي أوصمت إنتاج الكيرباء إلى أكثر من  

 :عشرة آالف ميغا واط ونقارن ىذا الرقم مع ما ورد في تقارير سيجير ووزارة الخارجية األميركية
 
إلى أن تجييز  2009تشرين األول عام  30من التقرير المؤرخ في ( 23-2)يشير الجدول  

 :كان كما يمي 30/9/2009الكيرباء ليوم 
 إنتاج محطات التوليد ميغا واط 5209
 اإلستيرادات ميغا واط 669
من محطتي أربيل والسميمانية الخاضعتين لمقطاع الخاص وبالتالي فيي  ميغا واط 560

 .الكيرباء المستورد بحكم
 

 :من التقرير ما يمي 62وجاء في ص



ميغا واط التي أضيفت إلى الشبكة الوطنية خالل  1951إن الزيادة في التجييز البالغة حوالي " 
السنتين الماضيتين يعزى أكثر من نصفيا بقميل إلى التصميحات أو التوسعات في محطات الطاقة 

التي أنفقت عمييا الواليات المتحدة أكثر من ممياري دوالر، وجاء التي تمتمكيا الحكومة العراقية و 
من الزيادة من محطتي الطاقة الجديدتين التي بناىا المستثمرون من القطاع الخاص % 29حوالي 

 ".من تمك الزيادة عن طريق االستيراد من البالد المجاورة% 19في اقميم كردستان وجاء 
ير    .ميغا واط 936ان والشراء من اقميم كردستان يشكل أي أن االستيراد من تركيا وا 
ويؤكد الخط البياني عن إنتاج واستيالك الكيرباء المنشور في التقرير المذكور عمى أن  

ساعة بطاقة توليدية  .ميغا واط 117849كان  2008من سنة  30/9إلى  1/7اإلنتاج لمفترة من 
ذا طرح من ىذا الرقم االس 4910تبمغ  تيراد ما ىو بحكم االستيراد تكون الحصيمة أقل من ميغا واط وا 
 .ميغا واط 3750ميغا واط ساعة بطاقة  90000م و في حين كان اإلنتاج قبل الغزو 4000

  
التقرير األسبوعي عن أوضاع )وتتأكد ىذه األرقام أيضًا من الجدول البياني الصادر في  

 .الصادر عن وزارة الخارجية األميركية( العراق
بأن القدرة المتاحة  2009ر ىذا المرتسم البياني الذي يعطي حالة الكيرباء لشير أيمول يشي 

من القدرات المتاحة فتكون % 55ميغا واط في حين أن التجييز اليومي يشكل  11200ىي حوالي 
ذا طرحنا منيا االستيراد وما ىو بحكمو والتي حسبناىا سابقًا بمقدار 6160النتيجة ىي   936م و وا 

ميغا واط والفارق بين ىذا الرقم والرقم الذي ذكره الوزير يشكل حوالي  5224ون المحصمة ىي تك
 .ميغا واط 2000

فميما قّمبنا في األرقام وحيثما وّلينا وجوىنا نجد التناقض الصارخ بين تصريحات الوزير  
 .ومسؤولي وزارتو وبين الواقع الفعمي

يا السيد الوزير بأنيا ستغير خارطة الكيرباء أما بشأن وحدات جي إي وسيمنز التي وصف 
فقد قال عنيا  2012وتنقل العراق إلى بمد مصدر في عام  2011في العراق وتحل األزمة في عام 

المفتش المختص أن أعمال اليندسة المدنية لنصب ىذه الوحدات ال يتوقع أن تبدأ قبل نياية عام 
بعد فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ست سنوات من وأنيا لن تنجز إال  2011أو بداية عام  2010

 .2017إلى  2013ذلك التاريخ، أي أن إنتاجيا الفعمي لن يبدأ قبل 
ذا ما سممنا بكل ما تؤكده الوقائع بأن كفاءتيا اإلنتاجية لن تتجاوز   من قدراتيا % 31وا 

ذا جمعنا ىذا ميغاواط في أحسن األحو  4000التصنيعية فمعنى ىذا أنيا لن تضيف أكثر من  ال، وا 



ميغا واط في حين  9000ميغا واط فسيكون المجموع  5000الرقم مع اإلنتاج الحالي الذي يقل عن 
ميغا واط حسب تقديرات خطة الوزارة المركزية  17000-15000أن الطمب سيكون حينذاك ما بين 

كانون األول  10-9في التي ألقاىا السيد قصي عبد الستار في مؤتمر الطاقة الذي انعقد في عمان 
، عممًا بأن ىذه الوحدات ىي كما أكدنا سابقًا لتغطية أحمال الذروة وحاالت الطوارئ وليست 2008

 .لمحمل األساس
بقيت ىناك نقطتان نود إثارتيما قبل اختتام ىذه المقالة األولى تتعمق بالفساد والثانية  

 .بالمناقصات الجديدة المطروحة من قبل الوزارة
نقصد ىنا بموضوع الفساد ما ىو منتشر في وزارة الكيرباء وممارساتيا وىو كثير والحمد وال  

هلل شأنيا في ذلك شأن باقي الوزارات العراقية ومؤسسات الدولة العراقية، حيث إننا قد سمطنا األضواء 
نما نريد أن نشير إلى الش ركات التي عمى ذلك في حمقة سابقة استنادًا إلى تقرير ىيئة النزاىة، وا 

تتعاقد معيا وزارة الكيرباء، فقد أفضنا في الحديث عمى الشركات الموىومة أو التي شكمت خصيصًا 
من وزارة الكيرباء وثبت فيما بعد أنيا " عقود دسمة"في بعض الواليات األميركية لمحصول عمى 

االصل توني  قائمة عمى النصب واالحتيال ابطاليا الرئيسيون ىم االميريكي الجنسية السوري
الموقوف اآلن في أميركا بستة عشر تيمة نصب واحتيال، و شركة  (TONY REZKO)رزقو

االميركية، وغيرىا من الوكاالت والشركات المشبوىة الوىمية في الخارج (Vulcan)فولكان لمطاقة 
 .والعراق وعمان وغيرىا والتي تعقد الصفقات نيابة عن وزارة الكيرباء 

قترح مع شركة الخرافي الذي رفضو مجمس األمة الكويتي ألسباب تتعمق بالفساد ثم ثم جاء العقد الم
وكتبت صحيفتا الديمي تمغراف والفانينشال تايمز البريطانيتان عن . رفضو مجمس الوزراء العراقي

وأخيرًا جاءت فضيحة شركة سيمنز . إشاعات في الفساد دارت في شركة جنرال الكتريك األميركية
وتورطيا في قضايا فساد، فقد كشفت مصادر البنك الدولي تورط شركة سيمنز بقضايا فساد  األلمانية

وقد صدر قرار . مميار دوالر كرشاوي لمحصول عمى عقود خارجية 1.50ضخمة حيث قامت بدفع 
يعمن فيو عن تسوية تمت بين البنك والشركة المذكورة  2009من البنك الدولي في شير تموز 

بموجبيا أن تدفع مائة مميون دوالر خالل السنوات الخمس عشرة القادمة لدعم تعيدت األخيرة 
 .نشاطات مكافحة الفساد تكفيرًا عن ممارسات الفساد التي قام بيا فرعيا في روسيا

مميار يورو  1.3شركة سيمنز قد اعترفت بأنيا ربما دفعت لحد "وقالت إحدى الوكاالت أن  
 .ورة غير شرعية لمفوز بعقود خارجيةبص( مميار دوالر 1.8ما يعادل )



ىذا وأكدت صحيفة االندبندنت قبل بضعة أسابيع أن الشركة المذكورة قد اعترفت بأنيا  
مارست الرشاوى في كثير من البمدان بما في ذلك برنامج النفط من أجل الغذاء في العراق والحصول 

 .لعراقفي كثير من البمدان بضمنيا ا 2008-2000عمى عقود بين سنة 
يا ترى ىل إن اختيار مثل ىذه الشركات جاء ألسباب بريئة أم عمى سبيل الصدفة أم أن  

 .وراء األكمة ما وراءىا؟ فاسألوا أىل الذكر إن كنتم ال تعممون
  
 

 طرح مناقصات جديدة وقضايا الكمفة
القطاع  نشرت وزارة الكيرباء عمى موقعيا عمى اإلنترنت إعالنًا تدعو فيو المستثمرين من 

الخاص لبناء عدد من الوحدات التوليدية من نوع التوربينات الغازية والمحطات الحرارية في عدد من 
ميغا واط وحددت الكمفة التقديرية بواقع مميون  3500محافظات العراق بقدرات مختمفة بمغ مجموعيا 
 .الحرارية ألف دوالر لممحطات 667دوالر لمميغا واط، بالنسبة لمتوربينات الغازية و

بأن اجتماعًا عقد في مقرىا بتاريخ  25/11/2009كما جاء في خبر صادر عن الوزارة في  
سامي األعرجي رئيس الييئة الوطنية . كريم وحيد ود. ضم السيدين وزير الكيرباء د 23/11

ن لالستثمار وعددًا من المستثمرين لتدارس مشاريع بناء محطات لمطاقة الكيربائية في المنطقتي
خمسة آالف ميغا واط، وقد عرض السيد الوزير بحضور عدد من ( 5000)الشمالية والجنوبية بقدرة 

كما  -والحقيقة إن ىذه اإلجراءات تأتي. السادة المسؤولين في الوزارة الخارطة االستثمارية لموزارة الخ
لمنظر ىو االرتفاع الكبير في تنفيذًا لخطة الوزارة المركزية التي أشرنا إلييا آنفًا، إن الممفت  –يبدو 

لقد سبق أن ناقشنا في إحدى حمقات مقاالتنا عن الكيرباء . الكمف التقديرية التي وضعتيا الوزارة
موضوع الكمف استنادًا إلى المصادر المرجعية في العالم وكذلك الغموض الذي اكتنف تصريحات 

عن الكمفة، وربما كان ذلك يعود الوزير بيذا الخصوص حيث إنو كان يرفض اعطاء أرقام محددة 
 إلى الحرص الزائد عمى الشفافية 

 
 :ونود أن نبين اليوم الحقائق التالية

ان الكمفة التخمينية لممعدات التكميمية المطموَب التزود بيا الكمال عقدي جي اي و سيمنز  اضافة 
غا واط الواحد حسب الف دوالر لممي 325الى اعمال اليندسة المدنية والنصب والتشغيل تقدر ب 

 .تخمينات الوزارة



مميار دوالر اي  3ميغا واط ىي  7000فاذا كانت كمفة العقد مع جي اي لتجييز توربينات بقدرة 
 754الف دوالر لمميغا واط الواحد، ينبغي في ىذه الحالة ان ال تزيد الكمفة الكمية عن  429بمعدل 

 (.كمفة عالية بالنسبة لممعايير الدولية وىذه ايضا تعتبر)الف دوالر لمميغا واط الواحد 
فمماذا وضعت الوزارة سقف المميون دوالر في كمفيا التخمينية؟ ىل يعتبر ذلك من باب التحسب 

 ؟  لمطوارئ ام ماذا
الكورية وَقعا عقدا  HANWHAومما ىو جدير بالذكر ان وزارة الطاقة االردنية و شركة 

اء السمراء المرحمة الثالثة تتكون من وحدتين غازيتين بتوسعة محطة كيرب( 2009في نياية عام)
ميغا واط حيث تبمغ القيمة  285,8ميغا واط لكل وحده وبقدرة اجمالية لممشروع  142,9بقدرة 

لمميغا واط الواحد ، مع مراعاة ( الف دوالر 686)دينار اردني اي بكمفة  138االجمالية لممشروع 
 . البيئة فيما يتعمق بانبعاثات الغازات وأكاسيد النيتروجين صارمة جدا لمواصفات ومتطمبات شروط

لماذا ىذا التفاوت اليائل باألسعار؟ وما ىو تفسير ىذا اليدر بأموال الشعب العراقي؟ وأين 
الرقابة والشفافية؟ وىل يتوقع أحد أن تكون شفافية حين يعترف الوزير بنفسو أنو يجول أقطار الدنيا 

ن مع البنوك والشركات والمؤسسات بدون حسيب أو رقيب مع اقراره بأن ويتفاوض بمختمف الشؤو 
ذا كان أي شك لدى البعض بالعقميات التي تسير وزارة الكيرباء ننقل  ذلك ليس من صال حياتو؟ وا 
تصريحات الوكيل األقدم لوزارة الكيرباء السيد رعد الحارس المنشورة في جريدة المدى في 

24/1/2009. 
 

إذا أردنا فعاًل العمل بشكل صحيح وبيمة عالية "يل األقدم لوزارة الكيرباء حديثو واختتم الوك 
ميغا واط  3000واستثناء من جميع التعميمات وبعيدًا عن النزاىة والتقارير يمكن أن نوفر أكثر من 

 ."خالل الصيف المقبل لمبالد
  

 !!طوبى لمديمقراطية وأهمها
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  6/7/2008: اٌزبسٌخ 

 

  اػذاد فشٌك ِٓ اٌجبحثٍٓ       (  1) اٌحٍمخ 

 اٌّخزظٍٓ ٚ وزبثخ ػٍبء اٌّشػت      

 

 اٌخطخ االٔفدبسٌخ فً لطبع اٌىٙشثبء

 

 27/6ًش٣ْ ٝك٤ذ خالٍ ص٣خسطٚ ح٠ُ ؿش٣ذس حُظزخف ٣ّٞ حُـٔؼش حُٔظخدف . حًذ حُغ٤ذ ٝص٣ش حٌُٜشرخء د

ٝطخسس )                ٣2011ش ُلَ أصٓش حٌُٜشرخء ٝحػذحً رؤٕ ع٘ش ـخسلػ٠ِ حُششٝع رخطش حٗ  2008/ 

ك٢  ع٤ٌٕٞ ػخّ حالٗلشحؽ  2012عظٌٕٞ ٜٗخ٣ش حالصٓش ٓطٔج٘خً حُٔٞحؽ٤ٖ٘ رؤٕ ػخّ ( 2012أخشٟ  هخٍ 

 .أُق ٤ٓـخٝحؽ  14صٓش حُطخهش حر ع٤ظَ كـْ حالٗظخؽ ح٠ُ ٗلٞ أ

كذ عٞحء حٕ ٣ظغخءُٞح ٓخ حُز١ كَ رخُٞػٞد ٖٝٓ كو٘خ ٝكن ؿ٤شٗخ ٖٓ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُٔغئ٤ُٖٝ ػ٠ِ 

ًشٝٛخ ٝٓخ ٓظ٤ش ٝٓخرح كظَ ُِؼوٞد حُظ٢ ر. لَ ٛزٙ حالصٓش ش ُِغ٤ذ حُٞص٣ش ٝٝصحسطٚ ُحُغخرو

 . ُٝٔخرح سؿؼ٘خ ح٠ُ حُٞسحء رؼذ حٗلخم ح٤ُِٔخسحص ٖٓ حُذٝالسحص .  ض ػ٤ِٜخحالٓٞحٍ حُظ٢ حٗلو

 

ك٢        2004حُٔٞػٞػش ك٢ طشش٣ٖ حالٍٝ  2015 – 2004ؿخء ك٢ خطش حُٞصحسس حُؼشش٣ش  :أٚالً 

 . ٓخ ٛٞ آص ( ٣شخطش ر٘خء حُوذسحص حُظ٤ُٞذ)طلض رخد ( 3)ذٓظٜخ ٝك٢ حُلوشس ٓو

ٝطظخز حالؿشحءحص ٝحُٔغخػ٢ ُظؤ٤ٖٓ حعظٔشحس٣ش حُظـز٣ش حٌُٜشرخث٤ش ٌُخكش حُٔغظ٤ٌِٜٖ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ 

٠ و٤ن حُض٣خدس ػِرُي ٖٓ خالٍ طلٝ 2007طو٤ِض عخػخص حُوطغ حُٔزشٓؾ ٝكظشٙ ٜٗخث٤خً خالٍ ػخّ 

٤ٓـخٝحؽ ٝحُٔظخكش كخ٤ُخً رظٞسس ؿ٤ذس ، ُٜٝزح حُـشع ٣ظطِذ اػخكش ( 5200)حُوذسس حُٔئعغش حُزخُـش 

 : هذسحص ط٤ُٞذ٣ش ًٔخ ٢ِ٣ 

 ( ٝ  ؿذ٣ذس . ّ  800  + طؤ٤َٛ ٝ  . ّ  1000)  2004ػخّ 

 ( ٝ  ؿذ٣ذس . ّ  1000+  طؤ٤َٛ ٝ  . ّ  1000)  2005ػخّ 

 ( ٝ  ؿذ٣ذس . ّ  1000+  طؤ٤َٛ ٝ  . ّ  1000)  2006ػخّ 

 ( ٝ  ؿذ٣ذس . ّ  1000+  طؤ٤َٛ ٝ  . ّ  1500)  2007ػخّ 

 

               ٝ . ّ  3800ٝ  ٝٓـٔٞع حُٞكذحص حُـذ٣ذس . ّ  4500أ١ إٔ ٓـٔٞع حُظؤ٤َٛ ع٤ٌٕٞ 

                  ط٤ُٞذ٣ش ؿذ٣ذس ٖٓ طِي حُٔخدس ػ٠ِ إٔ حُظؤ٤َٛ ع٤ؼ٤ق هذسحص  أ   ػ٤شٝطئًذ حُلوشس حُلش

 . خالٍ حُغ٘ٞحص حُٔزًٞسس  ٝ . ّ ( 2010)ح٠ُ حُٔ٘ظٞٓش هذسٛخ 

 5810ُٝٞ أًظل٤٘خ رٜزح حُوذس ٝؿٔؼ٘خ حُوذسحص حُـذ٣ذس ٓغ ٓخ ٣ظٞكش ٖٓ حػخدس حُظؤ٤َٛ ك٤ٌٕٞ حُٔـٔٞع 

٤ُٝغض ٓخ         حُخطشكغذ حُـذحٍٝ حُٞحسدس ك٢ ح٠ُ حُوذسحص حُوخثٔش كؼالً  حٝ   ٝحرح حػل٘خ ٛز. ّ 

ٝٛزح ٝ                     . ّ  10210ُظخس حُٔـٔٞع  ٝ . ّ  4400حُزخُـش ٝ( ٝ. ّ  5200حدػ٢ حٜٗخ 

ٝح٣ٖ رٛزض   كٔخ حُز١ كظَ ٣خ طشٟ. ٝ . ّ  9460ٝٛٞ  ٣2007لٞم حُلَٔ حُز١ ًخٕ ٓظٞهؼخً ُؼخّ 

كغذ ٓخ ؿخء ك٢ طوخس٣ش )ِي حُخطش الس ٝحُظ٢ حٗلوض ػ٠ِ ط٤ِٓخسحص دٝ 8حُٔزخُؾ حُظ٢ طض٣ذ ػ٠ِ 

حُٔوذٓش ح٠ُ حٌُٞٗـشط حال٤ٓش٢ً ٝطوخس٣ش ط٘ذٝم حُ٘وذ ػخدس حػٔخس حُؼشحم ٩حُٔلظش حُؼخّ حُٔخظض 

 ( . حُذ٢ُٝ

 



ٝٛٞ               حد٠ُ  حُغ٤ذ حُٞص٣ش حُلخ٢ُ رظظش٣لخص ح٠ُ ؿش٣ذس حُظزخف ٗوِٜخ ٗلظ حُٔشحعَ  :ثبٍٔبً 

                      ِٓخض طِي حُظظش٣لخص حُظ٢ ٗششص ك٢ حُظزخف حُغ٤ذ ؽخسم حالػشؿ٢ ، ًٝخٕ 

 ّٞ٣9/10/2006  

  ٍ٤ٓـخٝحؽ  1300ٝص٣ش حٌُٜشرخء إٔ حُٞصحسس أػذص خطش ُشكذ حُٔ٘ظٞٓش رـ حُغ٤ذ هخ                  

 ( . 2007أ١ ط٤ق )هزَ حُظ٤ق حُٔوزَ 

  ٜٓ٘خ عظذخَ  ٤ٓ8ـخٝحؽ ٝإٔ  360عظؼِٖ حُٞصحسس ر٘خء ٝكذس ك٢ ؿ٘ٞد رـذحد حُـخص٣ش ُظٞك٤ش

( 2006أ١  )عظ٘ـض ٛزح حُؼخّ ٝحٕ حُؼٔخ٢ٗ حالخشٟ ( 2007أ١ )خذٓش هزَ حُظ٤ق حُٔوزَ حُ

.  

  ٝحكن ٓـِظ حُٞصسحء ػ٠ِ حٗـخص حالػٔخٍ حُخخطش رز٘خء ٓلطش ًٜشرخء حُٔغ٤ذ حُـذ٣ذس حُظ٢

رطخهش               ٤ٓـخٝحؽ ًٔخ أػِٖ ػٖ طؤ٤َٛ ٝكذحص ك٢ ؿ٘ٞد رـذحد ٝحُذٝسس  500عظٞكش 

 . ٤ٓـخٝحؽ  250حؿٔخ٤ُش 

 ٤ٓـخٝحؽ  6000ٞطِض ح٠ُ حٗظخؽ ٌُٜشرخء ح٠ُ إٔ ٓالًخص حُٞصحسس طٝٗٞٙ ٝص٣ش ح               

 . ٖٓ حُٔلطخص حُٔٞؿٞدس 

 ْخسػش ٝرخُظ٘غ٤ن ٓغ حُز٘ي حُذ٢ُٝ ٖٝٓ حُٔئَٓ حٕ حػخكش ٝكذط٤ٖ ك٢ ٓلطش ًٜشرخء حُٜ ع٤ظ

 . ٤ٓـخٝحؽ  400ذ حُٔـٔٞػش رـ ُظشك 2007ط٘ـض ٜٗخ٣ش ػخّ 

 ح٠ُ     هذ أك٤َ ٤ٓـخٝحؽ ( 1300)ٝحعؾ حُظ٢ عظؼ٤ق  ٝشذد إٔ حُؼوذ حُخخص رز٘خء ٓلطش

( 500)حسرغ ٓلطخص ك٢ ٓذ٣٘ش حُظذس شٜش ٝر٘خء   34خالٍ ٓـِظ حُٞصسحء ٝط٘ـض 

 : ٌُٝ٘ظق رزُي ٝٗـٔغ حالسهخّ ( 2009رحس آ 2 أ١)شٜشحً  ٤ٓ18ـخٝحؽ  خالٍ 

 

آخشٛخ ٤ٓـخٝحؽ   9560=   500+  400+  6000+  250+  500+  360+  2500+  1300

 .  ٣2009٘ـض ك٢ آرحس 

 

ٝهذ       ! حُظ٢ ه٤َ حٜٗخ حك٤ِض ٝٝهؼض ؟َٛ ٣لن ُ٘خ إٔ ٗغؤٍ أ٣ٖ رٛزض ٛزٙ حُٞػٞد ٝٓخ كَ رخُؼوٞد 

ٗظخؽ حُشٜش١ ك٢ سأ٣٘خ ٖٓ ر٤خٗخص ط٘ذٝم حُ٘وذ حُذ٢ُٝ حُٔؤخٞرس ٖٓ حُٔظخدس حُشع٤ٔش حُؼشحه٤ش إٔ حال

ٖٓ حُشهْ %  ٤ٓ74.6ـخٝحؽ ٝٛزح حُشهْ ٣شٌَ ( 4477)ُْ ٣ظـخٝص  2006خ ك٢ طٔٞص أػ٠ِ رسٝس رِـٜ

 . رظلو٤وٚ  صٝػذ ٖٓ حُشهْ حُز١ % 46.8 ذ حُٞص٣ش إٔ حُٞصحسس هذ كووظٚ  ٝحُز١ هخٍ حُغ٤

ظٕٞ ٖٓ كشحسس ٜخ طظش ػ٠ِ حٜٗخ ػ٠ِ أػظخد كَ ح٧صٓش ٝحُ٘خط ٣ظِٝال طضحٍ حُٞصحسس رٌَ ٓغئ٤ُٝ

حُظ٤ق ٝحُٔؼخَٓ ٓؼطِش ، ػِٔخً رؤٕ حُٔشخس٣غ حُظ٘خػ٤ش حُـذ٣ذس أسؿٔض ػ٠ِ إٔ طذرش أٓش طـ٤ٜضٛخ 

ٓغ ٓظخٗغ حُغٔ٘ض  رخُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ر٘لغٜخ ٢ٛٝ رخطض طز٢٘ ٓلطخص ط٤ُٞذ ٓغظوِش ًٔخ كظَ

 . حُـذ٣ذس ك٢ أه٤ِْ ًشدعظخٕ 

 

ٔٛد أْ ٔجٍٓ ثؼغ إٌمبؽ اٌزً ٔشا٘ب فً غبٌخ االٍّ٘خ ٚلجً أْ ٕٔزمً اٌى ِٕبلشخ اٌخطخ االٔفدبسٌخ 

 : فً ٘زا اٌّدبي 

 

ال  شف رٜخ ػخ٤ُٔخً طئًذ إٔ حُٞكذحص حُـخص٣ش حُظٞسر٤٘٤ش ظإٔ ًَ حالٝعخؽ حُل٤٘ش حُشط٤٘ش ٝحُٔؼ :أٚالً 

رؤعظؼٔخٍ حُٞهٞد حُٔ٘خعذ ٝٛٞ حُـخص حُطز٤ؼ٢  حال طزِؾ ًلخءطٜخ حُٔؼ٠ِ ك٢ حُظشـ٤َ ٝؽٍٞ حُؼٔش

طظشحٝف ك٤غ طغظط٤غ إٔ طلون ًلخءس ( COMBINED CYCLE)عظؼٔخٍ ٗظخّ حُذٝسس حُٔشًزش ٝرؤ

ًٔخ حُلخٍ ك٢ رؼغ حُٔلطخص ك٢ حالسدٕ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُٞكذحص حُـخص٣ش ػ٘ذٗخ % ) 60 – 48ر٤ٖ 

ٝطظش حُٞصحسس ػ٠ِ طشـ٤َ حُٞكذحص حُـخص٣ش رشظ٠ % 38طؼَٔ ٝكغذ طظش٣ق حُغ٤ذ حُٞص٣ش رٌلخءس 



ٝهذ ػِوض ( .  HFO)        ؼَ حُذ٣ضٍ حُٔغظٞسد ٝحُ٘لؾ حُخخّ ٝكظ٠ حُٞهٞد حُؼو٤َأٗٞحع حُٞهٞد ٓ

أْ رٌه ٌشجٗ ِٓ ٌحبٚي ػ٠ِ رُي روُٜٞخ  ٓـِش ٓؼٜذ حُٜٔ٘ذع٤ٖ حالٌُظش٤٤ٖٗٝ ٝحٌُٜشرخث٤٤ٖ حال٤ٓش٢ً

حُٔغظٔشس ًِٝق حُظ٤خٗش حُٔشطلؼش  ٢ٛ ح٧ػطخًٍٝخٗض حُ٘ظ٤ـش  !! رشغًٍ ؽبئشح ثٌٕٛغ ثحشق اٌضفذ 

 . ٝحالٗوطخػخص حُظ٢ حدص ح٠ُ ح٤ٜٗخسحص طخٓش ك٢ حُٔ٘ظٞٓش رؤًِٜٔخ 

 

أهَ ٖٓ طِي حُٔطِٞرش طل٤ق حٕ حُٔذس حُٔطِٞرش ُ٘ظذ ٝطشـ٤َ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش ٢ٛ   :ثبٍٔبً 

خس٣ش حُلشحس٣ش ٌُٖٝ حالخ٤شس أًؼش ٓٞػٞه٤ش ك٢ حالٗظخؽ ٝحُذ٣ٔٞٓش ك٢ حالدحء ٝأهَ كخؿش ُِٔلطخص حُزخ

. (حُطز٤ؼ٢ ٣ؼظزش حالٓؼَ ُٜخ أ٣ؼخً  ُٝٞ إٔ حُـخص)ٕ طشـَ رظش٤ٌِش ٓشٗش ٖٓ حُٞهٞد أ ُِظ٤خٗش ٣ٌٖٝٔ

٢ٛٝ طذػ٠ عزٌظشّ ك٢ شزخؽ   IEEEظشٜذ رٔخ ًظزظٚ ٓـِش حُٔؼٜذ آٗلش حُزًش غٝٛ٘خى الرذ ٖٓ إٔ ٗ

  : 2006ػخّ 

         ٤ظٜخ ،إٔ ٛ٘خى كخؿش ُِـخص حُٔلشٝم ، إٔ ٓؼظْ حُٞكذحص حُظ٤ُٞذ٣ش حُظ٢ طْ ٗظزٜخ أٝ طـل)) 

  - 57ٖٓ أطَ  40 -ُلذ حالٕ خالٍ كظشس حػخدس حالػٔخس طغظ٘ذ ػ٠ِ طٞسر٤٘خص حالكظشحم حُزحط٢ 

ٝطشظـَ ٛزٙ حُٞكذحص رظٞسس ٓؼخ٤ُش كوؾ ػ٘ذٓخ طـزٟ رٞهٞد حُـخص حُطز٤ؼ٢ ٝحُز١ ال ٣ظلون حالٕ حال 

شظوخص حُٞهٞد حُؼو٤ِش حُظ٢ ُِو٤َِ ٖٓ حُٞكذحص أٓخ حُٞكذحص حُزخه٤ش ك٢ٜ طشظـَ رض٣ض حُذ٣ضٍ أٝ ٓ

 (( . ص حُٔشظوخص حُ٘لط٤ش حُٔشؿٞرش رٚط٘خػش طظل٤ش حُ٘لؾ رؼذ أعظخال ٖٓطظخِق 

ٚػؼٍخ اٌٛلٛد ً٘  أْ )) ٝأػخكض حُٔـِش ٗوالً ػٖ ٤ًغ ًش٣ٖ حالهظظخد١ حالهذّ ك٢ ٓئعغش سحٗذ  

رخُشخك٘خص ٖٓ طش٤ًخ إٔ ص٣ض حُذ٣ضٍ حُز١ ال ٣٘ظؾ ر٤ٌٔخص ًخك٤ش ك٢ حُؼشحم ٣ـِذ . ))فٛػى ػبسِخ 

ٌُٖٝ ٛزٙ حُؼوزش ٢ٛ الش٢ء ٓوخسٗش ٓغ حط٘خف حُٞهٞد حُؼو٤ِش . ح٠ُ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ رظٌخ٤ُق ػظ٤ٔش 

رٔخ ك٢ رُي ٓخ ٣غ٠ٔ رخُ٘لؾ حالعٞد حُز١ ٣ـٜض حُٞهٞد ٌُؼ٤ش ٖٓ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ ًٝخٗض ٗظ٤ـش 

حُظٞسر٤٘خص رغزذ طشعذ ك٢ صػخٗق حُظخُلش ٖٓ حُٞهٞد كذٝع أػشحس  شأعظؼٔخٍ ٛزٙ حالٗٞحع ؿ٤

ًٔخ هخٍ أكذ ًزخس           ، ٌُٖٝ ( حٌُٞحرق ) ُٝـؤص حُٞصحسس ح٠ُ حعظخذحّ . ػ٘ظش حُلخٗخد٣ّٞ 

أؿ٠ِ ٖٓ حُ٘لؾ حُخخّ    حُٜٔ٘غ٤ٖ حُوذح٠ٓ ُٔشحعَ حُٔـِش إٔ ًِلش ششحء حٌُٞحرق رخُذٝالس ٌَُ ُظش 

شحم ك٢ حُؼخُْ ٤ٌُل٢ حُؼ ٖ حٌُٞحرق ٝأػخف ُوذ أشظش٣٘خ ك٢ حُظ٤ق حُٔخػ٢ ًَ حُخض٣ٖ حُٔؼشٝع ٓ

ًً                   أػغ االِش ثظٛسح ِجغطخ ٚدػًٕ)) ٝأػخف . ُٔذس أسرؼش أشٜش  ال ٌٛخذ أحذ ِغف

 . (( ٌفؼً ِثً اٌزي فؼٍٕبٖ 

 

خٗوش ُـؤص حُٞصحسس ح٠ُ حعظ٤شحدٙ ٖٓ دٍٝ حُـٞحس ٘ذٓخ رِـض أصٓش حٌُٜشرخء كذٝدحً خٝػ  :ثبٌثبً 

 :وٍٞ ٖٓ طش٤ًخ طٝهذ ًظزض أكذٟ حُ٘شش٣خص حُٔظخظظش ػٖ ششحء حٌُٜشرخء . حٕ ٝخخطش طش٤ًخ ٝأ٣ش

أدٟ ُـٞء حُؼشحم ح٠ُ أعظ٤شحد حٌُٜشرخء ٖٓ حُذٍٝ حالخشٟ ح٠ُ طلَٔ طٌخ٤ُق ٓخ٤ُش رخٛؼش ٗظ٤ـش )) 

ر٤ٖ حالٗظخؽ حُٔل٢ِ ٝحالعظ٤شحد ، ٝرُي رؼذ ػ٤خع كشطش ر٘خء ٓلطخص ًٜشرخث٤ش ُِلشٝهخص حُغؼش٣ش 

ؿ٤ش                ش رٜزح حُظذد ح٠ُ أٗٚ طْ طٞه٤غ ػوذ ٣ٝ٤ٌل٢ إٔ ٗش. ٝكظ٠ حالٕ  2003ٓ٘ز ػخّ 

٤ٓـخٝحؽ ُٔذس  ٤ٜ300ض حُؼشحم رـ ٓغ أكذٟ ششًخص حٌُٜشرخء حُظش٤ًش ُظـ 2005ط٘خكغ٢ ك٢ شزخؽ 

 ٤ٓ5.85ـخٝحؽ أخشٟ رٌِلش  700 ٖٝٓ ػْ طـ٤ٜض . ع٘ظخص ُِٞكذس حُٞحكذس  7ٔظ ع٘ٞحص ٝرٌِلش خ

ٝػ٘ذٛخ . ُِض٣خدس حُغ٣ٞ٘ش     ع٘ض ُِٞكذس حُٞحكذس ُٝ٘لظ حُلظشس ػِٔخً رؤٕ ًِظخ حُظؼش٣ل٤ظ٤ٖ ٓؼشػظخٕ 

. ٤ِخً عظٌٕٞ ًِلش حٌُٜشرخء حُٔغظٞسدس عزؼش أػؼخف حٌُِلش حُٔظٞهغ إٔ ط٘ـْ ػٖ ط٤ُٞذ حٌُٜشرخء ٓل

ٖٓ ٓلطخص ط٤ُٞذ               حُٔ٘شآص حُٞؽ٤٘ش  ٣َٞٔ ٓشخس٣غ أٗشخءكؼالً ػٖ رُي ٣ـش١ ػخدس ط

ػٖ ؽش٣ن هشٝع ؽ٣ِٞش حالؿَ رخالف حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش حُظ٢ ٣ـش١ أعظ٤شحدٛخ ٖٓ حُخخسؽ ٝؿ٤شٛخ 

 . ٝحُظ٢ ٣ظْ دكغ طٌخ٤ُلٜخ ػ٠ِ حعخط شٜش١ 

شحء ٝٗظذ ٤ِٓخس دٝالس ٢ٛ ًخك٤ش ُظظ٤ْٔ ٝش 2.6إٔ حُظٌخ٤ُق ح٤ٌُِش حُٔلظِٔش ُِؼوذ حُظش٢ً ٝحُزخُـش 

 . ٝطشـ٤َ ٓ٘شآص ط٤ُٞذ٣ش روذسس أُل٢ ٤ٓـخٝحؽ ك٢ ػّٔٞ حُزالد 



               ن ػ٠ِ حعظ٤شحدٛخ أًؼش أٗلطٌشحس ٓؤعخس أعظ٤شحد حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش حُظ٢  ٝال رذ إٔ ٗالكع ٛ٘خ 

٣ٌل٢ ُز٘خء ٓظخف طغذ ٝٛزح حُٔزِؾ ( 2006/  2004ٖٓ )ؼالع ع٘ٞحص كوؾ ُ ٤ِٓخسحص دٝالس 9ٖٓ 

 . (( كخؿش حُزالد ٖٓ حُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش  ػؼق

 81  ٝال رؤط ٖٓ حالعظششخد رظـخسد رؼغ حُذٍٝ حُٔـخٝسس كل٢ حالسدٕ ٓؼالً ٣شٌَ حُـخص حُطز٤ؼ٢

                HFOٖٓ حُٞهٞد حُٔغظؼَٔ ك٢ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ حٌُٜشرخث٤ش ك٢ ك٤ٖ ٣شٌَ حُٞهٞد حُؼو٤َ % 

ػ٠ِ حُطخهش حٌُٜشٝٓخث٤ش ٝحُش٣خف %  1ٝ   لشحس٣ش كوؾخس٣ش حُطغظؼَٔ ُِٔلطخص حُزخ%  18زش غٗ

رغؼش (  COMBINED CYCLE) ُٝذٟ حالسدٕ ٓلطخص ػخِٓش رخُذٝسس حُٔشًزش . ٝٝهٞد حُذ٣ضٍ 

أْ              ، ك٢ ك٤ٖ ٤ٓـخٝحؽ طلض حُذسحعش  370أخشٟ طلض حالٗشخء ٝ  ٤ٓ370ـخٝحؽ ٝ  900

           . ٍى ٚلٛد اٌذٌضي ٌألغشاع اٌطبسئخ فمؾ ػ رؼًّٚسح اٌجغٍطخ لٍٍٍخ خذاً ذػذد ٚحذاد اٌ

        %  36ٝطذٍ حُٔؼط٤خص حُٔظٞكشس إٔ ًلخءس حُٞكذحص حُؼخِٓش ػ٠ِ حُذٝسس حُزغ٤طش ال طظؼذٟ حُـ 

، إٔ ٛزح حُلشم ك٢ حٌُلخءس %   60ح٠ُ  %   48ك٢ ك٤ٖ إٔ ًلخءس حُذٝسس حُٔشًزش طظشحٝؽ ٓخ ر٤ٖ 

             ؼخدٓش ػ٠ِ ٓخخسؽ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش ُظ٤ُٞذ حُزخخس حُالصّ ٣ؼٞد ح٠ُ حعظـالٍ حُـخصحص حُ

ُٚ طؤػ٤ش ًز٤ش ؿذحً ػ٠ِ دٝسس حُزخخس١ ، أػخكش ح٠ُ حٕ ٗٞػ٤ش حُٞهٞد حُٔغظخذّ ُظشـ٤َ حُظٞسر٤ٖ 

حُظ٤خٗش ٝحُؼٔش حُظشـ٢ِ٤ ُِٞكذس ك٤غ أٗٚ ك٢ كخُش أعظؼٔخٍ حُـخص حُطز٤ؼ٢ طٌٕٞ دٝسس حُظ٤خٗش أؽٍٞ 

ؽٍٞ حُٞكذحص أرٔوذحس أسرؼش أػؼخف رخُٔوخسٗش ٓغ حُٞهٞد حُؼو٤َ أ١ حُٔلخكظش ػ٠ِ ػٔش  ص٤٘ٓخً 

 . رٔوذحس أسرغ ٓشحص 

                  عظخذحّ حُٞهٞد حُغخثَ عخػش ٝحكذس رب. ٝال رذ ٖٓ حالشخسس ح٠ُ حٕ ًِلش حٗظخؽ  ٤ًِٞح ٝحؽ 

 .  رخُٔوخسٗش ٓغ أعظخذحّ حُـخص حُطز٤ؼ٢ػؼلخً  15رلذٝد  طزِؾ 

إٔ حُِّٞ ال ٣٘لظش ك٢ حُذٝحثش حُٔؼ٤٘ش ٓزخششس رَ ٣شَٔ حُـٜخص حُظخط٤ط٤ش  ٝال رذ ٖٓ حالشخسس ح٠ُ

ٝحالعظشخس٣ش حُؼ٤ِخ رو٤خدحص حُذُٝش ٝحُظ٢ طؼْ أخظظخط٤٤ٖ ٖٓ كِٔش حُشٜخدحص حُؼ٤ِخ ك٢ ٓخظِق 

٤ًق ٣طِذ ٖٓ ٝ! كٔخ ٛٞ دٝسْٛ حرح ُْ ٣ٌٖٔ طؤش٤ش ٓٞحهغ حُخَِ ٝحالٗلشحف ٛزٙ ؟. حالخظظخطخص 

 حء ؟ ٣ظخرغ ط٘ل٤زٛخ حرح ُْ ٣غظؼٖ رخُخزشحُغ٤خع٢ إٔ ٣ؼغ ع٤خعش طل٤لش ٝ

 

 اٌخطخ االٔفدبسٌخ

ذ حُز١ ٗششٙ ٓشحعَ حُظزخف حُز١ هخٍ ػٖ ٛزٙ حُخطش عٟٞ حُخزش حُٔوظؼٝسؿْ ػذّ طٞكشٓؼِٞٓخص 

أٝسد                ٢ٌُٝ ٣ذَُ ػ٠ِ رُي  2012أُق ٤ٓـخٝحؽ ك٢ ػخّ  14إٔ كـْ حالٗظخؽ ع٤ظَ ح٠ُ 

 : حُٔلشدحص حُظخ٤ُش 

 ٤ٓـخٝحؽ      2500ك٢ حُـ٘ٞد                       ٝكذحص ؿخص٣ش ؿذ٣ذس 

 ٤ٓـخٝحؽ      4500   ّ د ١ طشطلغ ح٠ُ   *   6ٝػ٘ذ رِٞؽ أٗظخؽ حُ٘لؾ 

 ٤ٓـخٝحؽ        650ُظٞك٤ش                                          GEػوذ ٓغ 

 ٤ٓـخٝحؽ       12000                                                 ٝآخش ُظٞك٤ش 

 ٤ٓـخٝحؽ           1400  ٝحعؾ ٝحُ٘خطش٣ش                                          

 ٤ٓـخٝحؽ              700                                 حُٜخسػش                        

_________________                                                       ____________________________ 

 ٤ٓـخٝحؽ     17250حُٔـٔٞع                                                     

 

          ٝ                  . ّ  17250كغ٘لظَ ػ٠ِ  ٘خ ٛزٙ حُلوشحص ربعظؼ٘خء حُلوشس حُؼخ٤ٗش أػالٙكبرح ؿٔؼ

َٝٛ ع٤ٌٕٞ ٓظ٤ش ٛزٙ حُخطؾ ًغخروخطٜخ ، ػ٠ِ حُٞسم كوؾ ! حُظ٘خهغ ؟ كٔخ ٛزح. ػذح حُٔظٞكش كخ٤ُخً 

 أّ ٓخرح ؟ 

 



ٝهزَ إٔ ٗخظْ ٓٞػٞػ٘خ ٗؼٞد ح٠ُ طؤ٤ًذ أ٤ٔٛش حُٞكذحص حُزخخس٣ش حُلشحس٣ش ٢ٛٝ حالطشحس ػ٠ِ 

٤٘خص حُـخص٣ش ٖٓ ٗٞع حُذٝسس حُزغ٤طش حُظو٤َِ ٖٓ أ٤ٔٛش حُٔلطخص حُزخخس٣ش ٝحُٔزخُـش ربعظخذحّ حُظٞسر

(SIMPLE CYCLE)  . ح٠ُ حُغ٤ذ سػذ حُلخسط ح٤ًَُٞ ح٧هذّ ُٞصحسس حٌُٜشرخء هُٞٚ إٔ كوذ ٗغذ

 . ع٘ٞحص ٩ٗـخصٙ  3 – 2طشـ٤َ حُٔلطخص حٌُٜشرخث٤ش حُـخص٣ش ٣ظطِذ 

                    ٤ٓـخٝحؽ  6000 – 5000ٝأًذ حُلخسط إٔ حُ٘وض ك٢ حالٗظخؽ ػٖ حالعظٜالى ٛٞ ٗلٞ 

ٝك٢ ٗلظ حُغ٤خم . كوؾ ٤ِٓخس دٝالس  ٤ٓ2.5ـخٝحؽ ٣لظخؽ ح٠ُ  5000ٝإٔ أٗشخء ٓلطخص ؿخص٣ش ٧ٗظخؽ 

               ٍٍِبس دٚالس  1.2وبٔذ  2007أْ رخظٍظبد اٌٛصاسح فً عٕخ ))٤َ ٣غظطشد حُغ٤ذ حًُٞ

ٍٍِبساد دٚالس  4ٌى رُ رخظٍض اٌّجٍغ ٔفغٗ فً حٍٓ حبخزٕب اٌحمٍمٍخ رظً ا 2008فً عٕخ 

لغش ُ٘خ ٛزٙ َٛ ربٌٓخٕ حُوخسة إٔ ٣ ((مضعٌٕٛبً ٌّٚذح خّظ عٕٛاد حزى رزُ رغطٍخ إٌ

               كل٢ حُٞهض حُز١ ٣وٍٞ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غذ حُ٘وض ك٢ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش! ؟حُظظش٣لخص حُٔظ٘خهؼش

  .٤ِٓخس دٝالس  ٤ِٓ20خس دٝالس ٣ؼٞد ٣ٝوٍٞ أٗٚ ٣لظخؽ ح٠ُ  2.5رـ 

 

عٕٛاد  4 – 3أِب ِحطبد اٌىٙشثبء اٌحشاسٌخ فإٔٙب رحزبج ثٍٓ  )): خض حُغ٤ذ ح٤ًَُٞ ح٠ُ حُوٍٞ ٣ِٝ

ٍٍِبساد دٚالس أي ػؼف عؼش اٌّحطبد اٌغبصٌخ  5ٍِغبٚاؽ ٔحٛ  5000اٌـ  ٌزشغٍٍٙب ٚأْ عؼش

بصٌخ ٚأوثش ِٓ ٔبحٍخ اٌضِٓ ثحذٚد عٕخ اٌى عٕزٍٓ ٌٚزٌه فإْ اٌٛصاسح رؼطً أعجمٍخ ٌٍّحطبد اٌغ

 . )) 

 

            2006حُغ٤ذ ح٤ًَُٞ إٔ ٝصحسطٚ هذ أٗلوض ُـخ٣ش ٜٗخ٣ش ٝسؿْ ًَ ٓخ هِ٘خٙ ٝهخُٚ ؿ٤شٗخ ٗغؤٍ 

أػ٠ِ سهْ              ٓؼظٜٔخ ػ٠ِ حُٔلطخص حُـخص٣ش ًٝخ٤ِٕٓخسحص دٝالس أٗلوض  7ٓزخُؾ طض٣ذ ػ٠ِ 

٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش رؤًِٜٔخ ٤ٓـخٝحؽ ٖٓ حُٔ 4477ك٤غ رِؾ  2006ٛٞ ك٢ شٜش آد  ُِظ٤ُٞذ ح٢ٓٞ٤ُ

أ٣لغذ                 . سؿْ ح٤ُِٔخسحص حُٔظظخ٤ُش   ٤ٓـخٝحؽ ٣5000ض٣ذ ػ٠ِ ال هذ٣ٜٔخ ٝؿذ٣ذٛخ حُز١ 

كِٞ ًخٗض طِي حُٔزخُؾ هذ ٝؿٜض ٧عظؼٔخس ٝكذحص  ! ع٤خدطٚ ٛزح ٓو٤خعخً ُ٘ـخف حُٞكذحص حُـخص٣ش ؟

أػظخد  ػ٠ِٔظ ٝأًؼش ُٞػؼ٘خ حُزِذ كؼالً خٌٖٔ أٗـخصٛخ خالٍ ٛزٙ حُغ٘ٞحص حُرخخس٣ش ًخٕ ٖٓ حُٔ

ُٝـشع  ؟ ٧كظالٍ ٝحُـٜخص حًٍُٔٞٞ أ٤ُٜخ ٓؼخُـظٜخ ؟ٓخ ر٤ٖ عِطخص ح( حُٔلظؼِش)٣ن كَ ح٧صٓش ؽش

ٝحُٔؼ٤٤ٖ٘ ك٢ طلخط٤َ ال ُضّٝ ُٜخ ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ ك٤غ ع٘ٞحك٢ حُوشحء حال٣ـخص ٝػذّ أؿشحم حُوشحء 

 . رظلخط٤َ ًخك٤ش ػٖ حُٔٞػٞع 

 

 

 : ٔٛخض اٌحمبئك اٌجذٌٍٙخ اٌزبٌٍخ ألرخبر٘ب ِٕطٍمبً ٌّؼبٌدخ ٘زا األِش  ٔٛد أْ

 

ك٢            ٝػغ حُلٍِٞ رؼ٤ذس حُٔذٟ ػ٠ِ أعخط طخط٤ؾ ٓشًض١ ٣ؤخز رخُلغزخٕ حُظطٞس  .1

حُوطخػخص ح٧خشٟ ٝخخطش حُظ٘خػش حُ٘لط٤ش ٝهذسطٜخ ػ٠ِ طِز٤ش أكظ٤خؿخص حٌُٜشرخء ٖٓ 

٣ٝـذ ػ٠ِ ٝصحسس حُ٘لؾ ( . ٝ حُلشعٞحء حُٔظخكذ أ) جٍؼًٚخبطخ اٌغبص اٌطد حُالصّ  حُٞهٞ

إٔ طؤخز ر٘ظش ح٧ػظزخس أكظ٤خؿخص ٓلطخص حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ٖٓ حُٞهٞد ٝإٔ ٢ٛ حالخشٟ 

دٕٝ حُِـٞء ح٠ُ  ُذٟ حُزِذ أٌٓخ٤ٗخص ٓخ٤ُش ٛخثِش ٧ٕ طؼط٤ٜخ أعزو٤ش ػ٠ِ ح٧عظ٤شحد 

ٞ حالهظظخد ُٔٗخطش إٔ طل٤ؾ رٔغظِضٓخص ٠ِ ٛزٙ ح٣ٝـذ ػ. حالعظؼٔخسحص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝٓخ شخًِٜخ

 . ٖٓ حُضٖٓٔؼ٘خ سدكخً ؽ٣ٞالً ز٣ٖ ٗخشح ك٢ ٓـظِحُٞؽ٢٘ ٝٗلغ حُظخِق ٝحُذٓخس حُ

             حُظش٤ًض ػ٠ِ حُٔشخس٣غ حُشط٤٘ش ٝحُٔٞػٞهش ٢ٛٝ حُٔلطخص حُزخخس٣ش حُلشحس٣ش  .2

 . رؤسه٠ حُٔٞحطلخص 



                       حص حُذٝسس حُٔشًزش حُظش٤ًض ػ٠ِ أٗشخء حُٞكذحص حُـخص٣ش ر َ ٓٞهضلًٝ .3

(COMBINED CYCLE ) حُذٍٝ حُظ٢ عزوظ٘خ ك٢ ٛزح حُٔـخٍٝح٧عظلخدس ٖٓ خزشحص ،

 . ٝحُظ٘غ٤ن حُـخد ٝحُلٞس١ ٓغ ٝصحسس حُ٘لؾ ُظٞك٤ش حُـخص 

 

 

 

                    حغٍٓ اٌشٙشعزبًٔ . د   ال ٔذسي وٍف رٛطً اٌى ٘زا اٌشلُ فً حٍٓ أْ ٚصٌش إٌفؾ*  

سح ػٍى أْ اٌٛصا 2007وبْٔٛ األٚي  4 ٚ 3أوذ فً رظشٌحبد ٔششد فً خشٌذح اٌظجبذ ًٌِٛ 

               أٌف ثشًٍِ ٌٍِٛبً فً اٌغٕخ ٚطٛالً  500عزذػٛ اٌششوبد اٌشطٍٕخ ٌشفغ أٔزبج إٌفؾ ثٛالغ 

 . َ ة ي خالي خّظ عٕٛاد  4.5اٌى 

   

 

 

 

 اٌزٛلٍغ 

 

 ػٍبء اٌّشػت
 

 

**** 

 
  22/9/2008: اٌزبسٌخ 

 

 (  2) اٌحٍمخ 

 

 فً اٌؼشاق  اٌىٙشثبء ػٛد ػٍى ِٛػٛع

 

 ِٓ اٌجبحثٍٓ اٌّزخظظٍٓ أػذاد فشٌك   

  2008أٌٍٛي  23فً  ػٍبء اٌّشػتٚوزبثخ 

 

 

 

 

 : ِمذِخ 

ٝػٞد ٝصحسس  رؼذ طٜخ١ٝٝؼشحم ٛزٙ حُغ٘ش ػ٠ِ ٜٗخ٣ظٚ رؼذ إٔ أهظشد حُظ٤ق حُلخسم حُز١ شٜذٙ حُ

شٟ ال رذ ٖٓ ٓظخرؼش ٓ٘خهشش ٛزح ٢ٜ ُِغ٤ذ حُٞص٣ش أدسحؽ حُش٣خف ، ٗظظش٣لخص حُظ٢ ال ط٘ظحٌُٜشرخء ٝحُ

ٝال رذ إٔ ٗش٤ش . حُٞؽ٢٘ ٝحُؼ٤ِٔش حُغ٤خع٤ش رشٓظٜخ  ١ ٣ٜذد ك٤خس حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝح٧هظظخدحُٔٞػٞع حُز

خ ع٤ظؤًذ ٛ٘خ ح٠ُ إٔ ٗوخش٘خ حُٜخدة ٣غظ٘ذ ح٠ُ أعظ ػ٤ِٔش سط٤٘ش ٝح٠ُ ٝػخثن ال ٣شه٠ ا٤ُٜخ حُشي ًٔ



ك٢  ٝإٔ ٛزٙ حُٔ٘خهشش ُٖ طغظٌَٔ أٛذحكٜخ ٝؿخ٣خطٜخ رذٕٝ إٔ ٗغٔغ سأ١ حُٔؼ٤٤ٖ٘. حُوخسة حٌُش٣ْ 

 .ء ٞصسحش حُٔؼ٤٘ش ح٧خشٟ ٝك٢ ٓـِظ حُٝصحسس حٌُٜشرخء ٝأؿٜضس حُذُٝ

ٝٗشؿٞ إٔ طٌٕٞ ح٥سحء ػ٠ِ ٗلظ حُٜٔ٘ـ٤ش حُؼ٤ِٔش ٝحُٔٞػٞػ٤ش حُظ٢ ٗظزؼٜخ ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُٜذف ٛٞ 

ٛٞ              ٝع٤ظَ ٗزشحع٘خ أرذحً . حُشخظ٢  شحص ٝحُظـش٣قٜٔخطػٖ حُخُق حُؼخّ ٝح٧رظؼخد خذٓش حُظ

 . حُغؼ٢ ٖٓ أؿَ حُظذم ًٔخ أٓشٗخ هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ 

ٖٓ حُؼشحه٤٤ٖ ُل٤خس حُٔال٤٣ٖ  صٓشُظ٢ أطزلض ٓالإ حُ٘ظشس حُؼ٤ِٔش حُٔٞػٞػ٤ش ُٔشٌِش حٌُٜشرخء ح

ٖٓ ٓلخٝالص حُظٜشد ٖٓ  الً ؼغ ُٜخ حُلٍِٞ رذ٤و٤ش ٢ً ٗغظط٤غ إٔ ّٗ ٓ٘خ طوظ٢ أعزخرٜخ حُلوطغظِض

 . حُٔغئ٤ُٝش ٝاُوخء حُِّٞ ػ٠ِ ح٥خش٣ٖ 

طٔظذ ح٠ُ ال ٤ُٝذس حُلظخس حُـخثش أٝ ٓخ شخًَ رُي رَ إٔ ؿزٝسٛخ ُْٝ طٌٖ ٛزٙ ح٧صٓش ٤ُٝذس ح٤ُّٞ 

ٞٓش رغزذ خَِ كظَ ك٢ حُغزؼ٤٘خص ك٤ٖ أٜٗخسص حُٔ٘ظ أٝحعؾرذح٣خص حُ٘ظخّ حُغخرن ٝرخُظلذ٣ذ ح٠ُ 

حص حٌُز٤شس ٖٓ حُٔذ ٝحُـضس ٝخخطش رؼذ حُض٣خد ٝأػوزظٜخ كظشحص .أكذٟ ٓلطخص حُظ٤ُٞذ حٌُزشٟ آٗزحى 

ػخثذحص حُؼشحم ٝطلغٖ ٓغظٟٞ ك٢ أعؼخس حُ٘لؾ ٝص٣خدس حٗظخؿٚ ك٢ حُؼشحم ٓٔخ أدٟ ح٠ُ طؼخظْ 

ٓٔخ أكذع ص٣خدحص  ٝحُٔخظِطش حُٔؼ٤شش ٝه٤خّ ػذد ًز٤ش ٖٓ حُظ٘خػخص ك٢ حُوطخػخص حُؼخٓش ٝحُخخطش 

ٝرلؼَ طٞكش حُظشٝف حُٔٞػٞػ٤ش طْ ر٘خء ػذد ٖٓ حُٔلطخص ٝٓشخس٣غ . ك٢ حُطِذ ػ٠ِ حٌُٜشرخء 

ٌُٖٝ ٓغ أٗذالع حُلشد حُؼشحه٤ش حال٣شح٤ٗش ٝحُظخ٢ِ ػٖ ع٤خعش حُظخط٤ؾ . حُ٘وَ ٝحُظٞص٣غ حُٔشطزطش رٜخ 

 ح٠ُ دٓخس شخَٓ ك٢ حُلشد حُظ٢ رُي حُٔشًض١ أِٛٔض ٓشخس٣غ حٌُٜشرخء ًـ٤شٛخ ٝطؼشػض رؼذ

ٝرؼذ . أػوزض ؿضٝ ح٣ٌُٞض ٝٓخ أعظظزغ ٖٓ كظخس ظخُْ ؽخٍ حُز٠٘ حُظلظ٤ش ٨ُهظظخد حُٞؽ٢٘ رؤًِٜٔخ 

ٝهذ ػٔن . صحد حُخشحد ٝػْ حُٜ٘ذ ٝحُغِذ ٝحُظخش٣ذ ح٧سٛخر٢  2003ح٧كظالٍ حُز١ طْ ك٢ ػخّ 

ٔؼخسػش ٨ُكظالٍ ك٢ ٓ٘خهظخص أػٔخس ح٧صٓش عِٞى عِطخص ح٧كظالٍ حُظ٢ ٓ٘ؼض ٓشخسًش حُذٍٝ حُ

ؤس ػ٠ِ حُٔ٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش حُظ٢ طؼشسص ٓ٘شآطٜخ رغزذ هذ ًخٕ ُٜزح حُوشحس أػش رخُؾ حُٞؽٝ. حُؼشحم 

ٖٓ حُٔلطخص %  80ٝارح ٓخ ػِٔ٘خ إٔ أًؼش ٖٓ . حُظذ٤ٓش حُٔظٌشس ٝحُظوخدّ حُٔظلٞد رؤٗؼذحّ حُظ٤خٗش 

أدسً٘خ ٓذٟ حُذٓخس حُٔؼخػق حُز١ . ش ٓ٘خشت شِٜٔخ حُلظحالكظالٍ ٢ٛ ٖٓ  حٌُٜشرخث٤ش حُوخثٔش هزَ

أػق ُزُي ح٧سٛخم حُـخثش ُِٔ٘ظٞٓش رغزذ ح٧ٗلالص . ُلن رخُؼشحم ٗظ٤ـش حُؼٞحَٓ حُٔزًٞسس 

 . كش ٝكذحص ؿذ٣ذس ٗخ٤ٛي ػٖ حُلغخد حٌُز٤ش ٝػذّ اػخح٧عظ٤شحد١ ٨ُؿٜضس حٌُٜشرخث٤ش 

ئُٝش ٨ُعظؼخٗش رخُخزشحء حُشٝط ٝرؼغ حُـ٘غ٤خص ٝػ٘ذٓخ عخءص ح٧ٓٞس ُذسؿش ُـؤص حُغِطخص حُٔغ

ح٧خشٟ ٩ؿشحء أػٔخٍ حُظ٤خٗش ُِٔلطخص حُظ٢ ر٘خٛخ رِذْٛ ٌُٜٝ٘خ ُْ طٞكش ُْٜ حُلٔخ٣ش حُالصٓش سؿْ 

أُق ٖٓ هٞحص ح٧ٖٓ حُخخص ػذح ػٖ حُوٞحص حُٔغِلش ٓظؼذدس حُـ٘غ٤خص ٝحُوٞحص  150ٝؿٞد كٞح٢ُ 

 . ػطش أُٝجي حُخزشحء ح٠ُ حُٜشد رؼذ طؼشػْٜ ُِخطق ٝح٧ؿظ٤خٍ ُزح كوذ أ. حُؼشحه٤ش حُٔشٌِش كذ٣ؼخً 

     حُششًخص حال٤ٓش٤ًش سص أؿٜضس حالػالّ حُـشر٤ش ح٠ُ أكظٌخس ٓشخس٣غ حالػٔخس ٖٓ هزَ خٝأش

ٖٓ ػوٞد أػٔخس حُؼشحم هذ أك٤ِض خالٍ % 95رخُذسؿش حال٠ُٝ ػْ حُزش٣طخ٤ٗش رل٤غ إٔ أًؼش ٖٓ 

ػٖ ح٧رٛخٕ ٓخ  ٤ُٝظ رؼ٤ذحً . ح٠ُ طِي حُششًخص ( ص ظ ك٢ أؿِذ حُلخالرذٕٝ ط٘خك) ٤ٖ ظحُغ٘ظ٤ٖ حال٤ُٝ

ٝكشػٜخ ٤ًِٞؽ رشحٕٝ أٗذ سٝص ) ط٘خهِظٚ طِي ح٧ٝعخؽ ٖٓ إٔ حُؼوٞد حُظ٢ أك٤ِض رؼٜذس ششًش ٛخُزشطٖ 

KBR  ) ٖرٔخ ك٢ رُي ػوٞد ) ٤ٖ ٖٓ حُلشد ظحال٤ُٝطـخٝصص حُؼششس ٤ِٓخسحص دٝالس خالٍ حُغ٘ظ٤

 ( . ٤ٓش٤ًش ٝصحسس حُذكخع حال

حُٔوذّ ح٠ُ حٌُٞٗـشط ك٢ طٔٞص  –ع٤ـ٤ش –أػٔخس حُؼشحم  خدس ٩ػ ٣ٝش٤ش طوش٣ش حُٔلظش حُؼخّ حُٔخظض

) ح٠ُ إٔ حُؼوٞد حُظ٢ أك٤ِض رؼٜذس ػشش ٖٓ أًزش حُششًخص حال٤ٓش٤ًش ك٢ هطخع                 2006

ٖ أطَ ٓـٔٞع حُٔزخُؾ ٤ِٕٓٞ دٝالس ٓ 5869رِـض (  IRRF2ط٘ذٝم أؿخػش ٝأػخدس أػٔخس حُؼشحم 

ٖٓ         أ١ إٔ طِي حُششًخص أعظلٞرص ػ٠ِ ٗغزش طوشد     . ٤ِٓخس دٝالس  8.61حُِٔضٓش حُزخُؾ 

 .  ٖٓ حُظخظ٤ظخص حُالصٓش% 66



ٝأػزظض ٓٔخسعخص أٍٝ ٝص٣ش ٌُِٜشرخء أ٣ْٜ حُغخٓشحث٢ ، ٛذس ٤ِٓخسحص حُذٝالسحص ػ٠ِ ٝكذحص رخ٤ُش 

OBSOLETE  شٝف حُؼشحم ُْٝ ط٘لغ حُٔ٘ظٞٓش رؤ١ ش٢ء طظالثْ ٓغ ظال ٝٓشخس٣غ                  .

( ٓؼَ حُوذط ٝحُذٝسس ٝحُٔغ٤ذ ٝؿ٘ٞر٢ رـذحد)ٝحُخذٓش أٓخ رخُ٘غزش ُِٞكذحص حُظ٢ خؼؼض ُِظؤ٤َٛ 

 . ك٢ٜ سؿْ ٓشٝس أًؼش ٖٓ خٔظ ع٘ٞحص ٝاٗلخم أًؼش ٖٓ ٤ِٓخس دٝالس ال طضحٍ طشحٝف ك٢ ٌٓخٜٗخ 

ٓ٘خعزخص ػذ٣ذس رؤٕ حُشخض حُز١ ػ٤ٖ ٓغئٝالً ػٖ كٔخ٣ش حُشزٌش ٝأهشص عِطخص حالكظالٍ ك٢  ٛزح

٤ِٕٓٞ دٝالس ًٝخٕ ٣وذّ ٝطٞالص ٓضٝسس ػٖ كشحط  500أخظِظ ٓخ ٣ض٣ذ ػ٠ِ  حُز١حٌُٜشرخث٤ش 

ٝهذ أػطشص حُغِطخص حال٤ٓش٤ًش رؼذ رُي رلشع كـض ػ٠ِ . ٤٤ٖٔٛٝ ُلٔخ٣ش حُشزٌش حٌُٜشرخث٤ش 

خطٞؽ حُ٘وَ حٌُٜشرخث٤ش ٖ حُطز٤ؼ٢ إٔ طضدحد حُٜـٔخص ُظخش٣ذ كٌخٕ ٓ. حٓٞحُٚ ك٢ حُز٘ٞى حال٤ٓش٤ًش 

ٝخطٞؽ أٗخر٤ذ ٗوَ حُ٘لؾ ٝحُٔ٘ظـخص حُ٘لط٤ش حُظ٢ طـز١ حُٔ٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش ٝرخُظخ٢ُ أكذحع 

 . أ٤ٜٗخسحص طخٓش ك٤ٜخ 

              (  ٢2007 طشش٣ٖ حالٍٝ ػخّ ٝخخطش حُظوش٣ش حُٔوذّ ك) ٛزح ٝهذ أػظشكض طوخس٣ش ع٤ـ٤ش 

حُٜـٔخص حُظ٢  –ح٠ُ كذ ًز٤ش  -ِؼخص حُظ٢ هخٓض رٜخ ؽخثشحص حُوٞس حُـ٣ٞش حُؼشحه٤ش هذ هِظض ؤٕ حُطر

 . ٕ ػ٠ِ حُشزٌش حٌُٜشرخث٤ش ٣وّٞ رٜخ حالسٛخر٤ٞ

ٝ ال ٗذس١ ُٔخرح ُْ ٣لظَ حُظ٘غ٤ن رؤعظٔشحس ٝرظٞسس ٓ٘ظظٔش ر٤ٖ أؿٜضط٢ ٝصحسس حُذكخع ٝحٌُٜشرخء 

 .  ٝحُٔخشر٤ٖ  ُلٔخ٣ش حُشزٌش ٖٓ ػزغ حالسٛخر٤٤ٖ

 

 ً٘ ٕ٘بن رمظٍش ِٓ ٚصاسح اٌىٙشثبء ؟ 

حُٔ٘ظشّ  2008آد  25ك٢  191ٍٞ ُٞصحسس حٌُٜشرخء حُظخدس طلض حُؼذد ؿخء ك٢ طظش٣ق ُ٘خؽن ٓخ

سدحً ػ٠ِ ٓطخُزش حُغ٤ذ حُ٘خثذ ػخٓش ػخٓش ػٖ ًظِش حُظؼخٖٓ ك٢ ح٧ثظالف حُؼشحه٢ حُٔٞكذ ٝص٣ش . 

ُٔخ ٝطلٚ           ٖٓ حُشؼذ حُؼشحه٢ ٝطوذ٣ْ أعظوخُظٚ ( ٧ػظزحس ح) حٌُٜشرخء حُذًظٞس ًش٣ْ ٝك٤ذ رـ 

 : شِٚ ك٢ كَ أصٓش حٌُٜشرخء ، ٓخ ٛٞ آص رل

خطش ػشش٣ش طظؼٖٔ ط٘ل٤ز  إ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٓ٘ز طغِْ حُذًظٞس ًش٣ْ ٝك٤ذ ٓغئ٤ُٝظٜخ ٝػؼض " 

٢ ٧ًزش ٓلطش ٧ٗظخؽ حُؼذ٣ذ ٖٓ ٓشخس٣غ ر٘خء ٓلطخص حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ٝآخشٛخ ٝػغ حُلـش ح٧عخع

ػِٔخً " ٤ٌٓخٝحؽ   1320خكظش ٝحعؾ رطخهش حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ك٢ حُؼشحم ك٢ ٓ٘طوش حُضر٤ذ٣ش حُظخرؼش ُٔل

ػٖ حُؼخّ % ٤ٓ19ٌخٝحؽ رض٣خدس  6000َ حُزسٝس ٔكإٔ حُٞصحسس هذ كووض أػ٠ِ ٗغزش أٗظخؽ ُٜخ ك٢ 

 " . حُٔخػ٢ 

ذ٣ش ح٧ػالّ ك٢ حُٞصحسس ح٠ُ طؼذحد أعزخد حُوظٞس حُشد حُز١ ٝهؼٚ حُغ٤ذ ػض٣ض عِطخٕ ؿخعْ ٓ ٝٓؼ٠

ك٢ أدحء حُٞصحسس ٢ٛٝ كغذ سأ٣ٚ أٓظ٘خع حُششًخص حُؼخ٤ُٔش ٖٓ ط٘ل٤ز حُٔشخس٣غ رغزذ حُظشٝف ح٤٘ٓ٧ش 

عزذ               ٛٞ ح٥خش ك٢ ع ٓ٘خعذ ٤ٓخٙ دؿِش ٝحُلشحص حُز١ ٝٓشخًَ حُٞهٞد كؼالً ػٖ أٗخلخ

. ٍٞ حُـخٗذ حال٣شح٢ٗ ػٖ ط٘ل٤ز ٓلطظ٢ حُظذس ٝحُل٤ذس٣ش ٌٝٗش أٗخلخع أٗظخؽ حُٔلطخص حٌُٜشرخث٤

حُٞصحسس طٌشسٛخ رؤعظٔشحس ٓغ طلخٝص ك٢ حُ٘زشس طؼٞدحً  ٝؿ٤شٛخ حُظ٢ ٓخ كظجضٛزٙ ٢ٛ ح٧عزخد 

كِ٘٘ظش ح٠ُ ٝحهغ حُلخٍ ٖٓ ٗلظ حُٔ٘طِوخص حُظ٢ ٝػؼظٜخ حُٞصحسس ك٢ خطظٜخ حُؼشش٣ش آٗلش . ٝٗضٝالً 

  . حُزًش 

٘خ ك٢ حُلِوش حُغخروش رطالٕ ٛزٙ حالدػخءحص ٝػذّ ٓظذحه٤ظٜخ ك٤غ ال ٣ِزغ حُغ٤ذ حُٞص٣ش ُوذ عزن إٔ ر٤

ٖٓ             ٤ٓـخٝحؽ ٤ُؼٞد رؼذ أ٣خّ ٤ُ٘ل٢ رُي رؼذ ٤ًَ 6000ػ٠ِ حُظؤ٤ًذ رؤٕ حُٞصحسس كووض حُـ  

دس أػٔخس ًٝزُي حُلخٍ ٓغ حُٔلظش حُؼخّ حُٔخظض ٧ػخ. حالطٜخٓخص ػ٠ِ ٓخظِق حُـٜخص ُٜزح حُظوظ٤ش 

ٝ ال ٗش٣ذ إٔ ٌٗشس ٓخ أًذٗخٙ عخروخً رخُٞهخثغ . حُؼشحم ك٢ طوخس٣شٙ حُٔوذٓش ح٠ُ حٌُٞٗـشط حال٤ٓش٢ً 

حُخطٞؽ حُز٤خ٤ٗش حُظخدسس ػٖ ٓئعغش رشًٝ٘ـظ ٝٝصحسس حُخخسؿ٤ش  ٣ٌٖٔ حُشؿٞع ح٠ُحُٔؼضصس ٝ

 . حُظ٢ طل٘ذ طِي حالدػخءحص حال٤ٓش٤ًش 



%               10حُؤككش حُظككخٛشس ٓككٖ ؿزككَ حُـ٤ِككذ حُظكك٢ ال طظـككخٝص  إٔ ٓشككٌِش حٌُٜشرككخء ككك٢ حُؼككشحم ٛكك٢ ٓؼككَ

ظٜخ ٓـَٔ ح٧صٓخص ٝحُؼشحه٤كَ أٜٗخ طخل٢ طل. طلض حُٔخء  ٢ كـْ رُي حُـزَ حُز١ ٣خظل٢ رخه٤ٖٚٓ أؿٔخُ

 .  حُٔٞػٞػش ك٢ ؽش٣ن طوذّ حُؼشحم حٌُؤدحء

 

 :  اٌّشبسٌغ اٌدذٌذح

شكٜش آد حُٔخػك٢ ح٧ٍٝ ٗشكش ػِك٠ شكزٌش ٤ٗٞصٓخط٤كي ُوذ ظٜش خزشحٕ ػ٠ِ شزٌش ح٥ٗظشٗكض كك٢ أٝحثكَ 

إٔ حُؼشحم ٓوزَ ػ٠ِ هلكضس ًز٤كشس كك٢ هطكخع حٌُٜشركخء رؼكذ " ٝؿخء ك٤ٚ ، ٗوالً ػٖ حُغ٤ذ ٝص٣ش حٌُٜشرخء 

ٝح٥خكش ػكٖ  "٤ٓـكخٝحؽ  6200طض٣ٝكذٙ رلكٞح٢ُ ٓكغ شكشًخص أُٔخ٤ٗكش ٝأ٤ٓش٤ًكش ػِك٠  إٔ أرشّ أطلخه٤كخص

٤ذ٣ككش حُلشحس٣ككش ككك٢ ٝحعككؾ                          حُظكك٢ ٓككٖ ٝػككغ حُلـككش ح٧عككخط ُٔلطككش ًٜشرككخء حُضر

 " . ٤ٓـخٝحؽ ٣ٝغظـشم أٗـخصٛخ أسرغ ع٘ٞحص  1320حُٔظٞهغ إٔ طزِؾ ؽخهظٜخ حُظ٤ُٞذ٣ش 

ٝطكؤط٢ . ٛزح كؼالً ػٖ حُظظش٣لخص حُٔظ٘كخػشس ٛ٘كخ ٝٛ٘كخى ػكٖ ٓشكخس٣غ رٔجكخص ركَ آالف ح٤ُٔـخٝحؽكخص 

حُكٞص٣ش ركؤٕ دٝالً ٝؿٜكخص أه٤ٔ٤ِكش ٝد٤ُٝكش حُغك٤ذ ٣ق ٗلكظ ٛزٙ حُظظش٣لخص رؼذ أهَ ٖٓ شٜش ػ٠ِ طظش

 . طٔ٘غ أهخٓش ٝط٘ل٤ز ٓشخس٣غ حٌُٜشرخء ك٢ حُؼشحم 

خزش رؼظٚ ًٝخُش أٗزخء أطٞحص حُؼشحم حُٔغظوِش ، أػخكش ح٠ُ حًُٞخُكش ٝحُظكلخكش حُشعك٤ٔش ٝؿخء رؼذ رُي 

(  5/9) س حُؼكشحم حُـٔؼكش ٝكذحً رشثخعش ٝص٣ش حٌُٜشرخء ًكش٣ْ ٝك٤كذ ؿكخد" ؿخء ك٤ٚ إٔ  6/9/2008ك٢ 

ٓظٞؿٜخً ح٠ُ ػٔخٕ ٧ؿظٔخع ٣ؼوذ ح٤ُّٞ كٍٞ أٍٝ ؿُٞش ٖٓ حُٔلخدػخص ٓغ ششًش ؿ٘شحٍ حٌُظش٣ي ٓظؼِوش 

كغذ طظش٣ق حُٔذ٣ش ح٧ػال٢ٓ ُِكٞصحسس ػض٣كض عكِطخٕ حُك٠ " رؼوذ ُ٘ظذ ٓلطخص حُطخهش ك٢ حُؼشحم 

حُظكك٢ عككظؼَٔ ك٤ٜككخ                     طؼككخُؾ حُٔٞحهككغ"  ُٔككزًٞسس ٓؼكك٤لخً إٔ حُٔزخكؼككخص عككٞف حًُٞخُككش ح

ٝعكك٤زلغ حُـخٗزككخٕ حُطككشم ُظٞه٤ككغ أطلككخم ٓزككذث٢                    ُظض٣ٝككذ حٌُٜشرككخء . حُشككشًش ح٤ٓ٧ش٤ًككش 

 " . آالف ٤ٌٓخٝحؽ ًٔشكِش أ٤ُٝش  6 – 4روذسس 

رٔٞؿزكٚ  عزن ٝإٔ ٝهغ رك٤ٖ حُـكخٗز٤ٖ طؼٜكذصح حُؼوذ ع٤ٌٕٞ ؿضء ٖٓ أطلخم ػخّ ٝهذ رًش حُظوش٣ش إٔ ٛز

 .  2014أُق ٤ٓـخٝحؽ ُـخ٣ش (  12) حُششًش حٌُٜشرخث٤ش رز٘خء ٓلطخص روذسٙ 

 

 : ٚاٌغؤاي األٚي اٌزي ٌزجبدس اٌى اٌز٘ٓ 

                   ُٔكككخرح أؿكككشحء حُٔلخدػكككخص كككك٢ ػٔكككخٕ ؟ ٛكككَ طظـكككٚ ح٤ُ٘كككش ٧هخٓكككش حُٔشكككخس٣غ حٌُٜشرخث٤كككش كككك٢ حالسدٕ

ك٤ٌكق  ُؼكشحم ُِظلكخٝع ٝطٞه٤كغ حُؼوكذ ، عكخٍ ٓٔؼ٤ِٜكخ حُك٠ حأّ حُؼشحم ؟ ارح ًخٗض حُششًش طخخف ٖٓ اس

حُشكلخك٤ش كك٢ ًكَ رُكي ؟ ٛكَ  ز٘خء حُٔشخس٣غ ٓٞػٞع حُزلغ ؟ ٝأ٣ٖشعَ حُٜٔ٘ذع٤ٖ ٝحُل٤٤ٖ٘ ُطغٞف ع

أّ  ٛٔخ ٖٓ ػٖٔ حُخطش حُؼشش٣ش  ٓغ ششًش ع٤ٔ٘ضخ إٔ ٛزح حُؼوذ ٝحُؼوذ حُز١ عزوٚ ك٤غ ٝهغ ك٢ طش٤ً

ٜكخ أككذ ؟  ٝٛكَ إٔ حُخطكش حُؼشكش٣ش حُظك٢ طلكخخش رٜكخ حُٔكذ٣ش ح٧ػالٓك٢ خطش أخشٟ ال ٗؼشكٜخ ٝال ٣ؼشك

ُِٞصحسس هذ ٝػؼض ُِض٣٘ش كوؾ ؟  ٝٓخ ٢ٛ طٌخ٤ُق حُٔشكشٝع ؟ ٝٓكخ ٛك٢ أركٞحد حُظ٣ٞٔكَ ٝحُك٠ أ١ عك٘ش 

 طٔظذ ؟ 

                    حُككك٠ حٌُكككٞٗـشط  –عككك٤ـش  –ُوكككذ هشأٗكككخ كككك٢ حُٔشكككخس٣غ حُٔوذٓكككش ٓكككٖ هزكككَ حُٔلكككظش حُؼكككخّ حُٔخكككظض 

 : ٞحٍ حُٔظٞكشس ٧ػخدس أػٔخس حُؼشحم طظٌٕٞ ٖٓ ػالػش ٓظخدس رؤٕ ح٧ٓ

  ٤ِٓخس دٝالس  45ٓؼٞٗخص أ٤ٓش٤ًش رٔوذحس 

  ٤ِٓخس دٝالس  40أٓٞحٍ ػشحه٤ش رٔوذحس 

  ٤ِٓككخسحص دٝالس  ٤ِٓ103ككخس دٝالس ٣ٌٝككٕٞ حُٔـٔككٞع  18طؼٜككذحص حُٔككخٗل٤ٖ حُككذ٤٤ُٖٝ رٔوككذحس                

                 ض دٝالس ٝحككذ ٓكٖ ح٧ٓكٞحٍ حُؼشحه٤كش ككؤ٣ٖ رٛزكض ٝٓكخ ٛكٞ دٝسٛكخ ٌُٝ٘٘خ ُْ ٗوكشأ ػكٖ طخظك٤

ش٣ؼكخص حُظك٢ ال ط٘وطكغ ٓكٖ حُٔغكئ٤ُٖٝ ح٤ٓ٧شًكخٕ ظوُٝٔخرح حُظٜـٔخص ٝحُ! ك٢ أػٔخس حُؼشحم ؟ 

 خم ػِكك٠ حُٔشككخس٣غلككُظوخػغككٜخ ككك٢ ح٧ٗ ٝأؿٜككضس ح٧ػككالّ ح٤ٓ٧ش٤ًككش ػِكك٠ حُلٌٞٓككش حُؼشحه٤ككش

 ! ح٧ػٔخس٣ش ؟



 

ًككككخٕ ٓككككٖ كككككن حٌُككككٞٗـشط إٔ ٣ؼككككشف أرككككٞحد طككككشف أٓككككٞحٍ دحكككككغ حُؼككككشحثذ ح٤ٓ٧شًكككك٢ ،                   ٝارح 

 ْخ ٛككٞ ٓظكك٤ش رِككذٛٝٓكك! ؟ ْأ٣ككٖ طككزٛذ أٓككٞحُٜ ٞحإٔ ٣ؼشكككحُؼككشحه٤٤ٖ حُٔؼككل٤ٖ رككذٓخثْٜ أُكك٤ظ ٓككٖ كككن 

 ٗلط٤ككش ً٘ككض أّ ًٜشرخث٤ككش٘غككؤٍ ُٔككخرح طـككش١ حُٔلخٝػككخص كككٍٞ حُٔشككخس٣غ حُؼٔالهككش ٝػشٝحطككٚ ؟ ٝٗؼككٞد ك

 خخسؽ كذٝد حُؼشحم ؟ 

                          عكككككٞحء ٓكككككٖ عكككككِطخص ح٧ككككككظالٍ أّ حُغكككككِطخص حُؼشحه٤كككككش طظكككككزسع ُوكككككذ رو٤كككككض ٓخظِكككككق ح٧ٝعكككككخؽ 

... حُخ ُظزش٣ش ػكذّ ط٘ل٤كز حُٔشكخس٣غ حُظ٣ٞٔ٘كش ٝح٧ػٔخس٣كش " ح٧ػٔخٍ حُظخش٣ز٤ش " ٝ  "  ؿ٤خد ح٧ٖٓ" رـ 

ٝأًؼكش ٓكٖ ػٔكخ٢ٗ ٓلخكظكخص كك٢ حُـ٘كٞد طك٘ؼْ رخُٜكذٝء ػِٔخً رؤٕ ػكالع ٓلخكظكخص كك٢ أهِك٤ْ ًشدعكظخٕ 

طـ٤كش ٝؿكٚ حُؼكشحم  ٠ظًٝخٕ رخ٧ٌٓخٕ ط٘ل٤ز ٓشخس٣غ ال طلٝح٧عظوشحس هزَ إٔ ٣ظَ ا٤ُٜخ كظ٤َ حُلظ٘ش ، 

حرح ككخ٧ٓش ..            ٝٓغ رُي ٗشٟ إٔ ح٧ٓٞس طشدص ح٠ُ ٓكخ دٕٝ ٓغكظ٣ٞخص ٓكخ هزكَ حالككظالٍ .. ٤ًِخً 

 . خ حُٔخِظٕٞ ك٢ أًؼش ٖٓ ٓ٘خعزش ، ٝال ٗش٣ذ حُظٌشحس ٣ؼٞد ٧عزخد أخشٟ شخظٜ

ٝحؽككالم حُظظككش٣لخص ٝحُٞػككٞد حُظكك٢ ػِٔظ٘ككخ حُظـككخسد حُغككخروش حٜٗككخ ُككْ طظلوككن ُٝككٖ إٔ أخلككخء حُلوككخثن 

طظلون ٓخ دحّ حُٜذف ٝحُٞع٤ِش رخه٤٤ٖ ٝحُلغكخد ٣ؼشكؼش كك٢ حؿٜكضس حُذُٝكش ٝعكٞف طزوك٠ حُٞػكٞد عكشحرخً 

ٝكككذحص عكك٤ٌ٘ش ٝٓككٞحٗت ٝؽككشم حُظ٤ٔ٘ككش حُٔٞػككٞدس ٓككٖ ٓغظشككل٤خص ٝكككؤٕ ٓشككخس٣غ  ٝرخُظككخ٢ُ. رغككشحد 

 . ٕ حُ٘لؾ ٝحٌُٜشرخء رذٕٝ كَ ػشرخً ٖٓ حُخذحع ٓخ دحٓض حُٔشٌِظخٕ حالعخع٤ظخٝؿغٞس ٝعٌي عظزو٠ 

) إٔ أٍٝ حُوطخػكخص حُظك٢ عكظظؤػش . ٝػذٓٚ ٣ئػش عِزخً ػِك٠ ؿ٤ٔكغ حُٔشحككن ح٧ٗظخؿ٤كش حٕ طٞكش حٌُٜشرخء 

زخً رٜزح حُٞػغ ٛٞ هطخع حُك٘لؾ حُكز١ ال ٣شؿك٠ طلو٤كن أ١ طوكذّ كك٢ حُؼكشحم رذٝٗكٚ عِ( ٝهذ طؤػشص كؼالً 

ك٤ٌكق               . ػ٠ِ ح٧هَ ُؼششحص حُغ٤ٖ٘ حُوخدٓش ٧ٗٚ حُٔٞسد حُٞك٤ذ ُؼخثذحص حُؼكشحم ٓكٖ حُؼِٔكش 

 ٗظظٞس أٌٓخ٤ٗش طشـ٤َ ٓلطخص حُؼخ ٖٓ كوٍٞ حالٗظخؽ ح٠ُ حالٗخر٤ذ ػْ ح٠ُ ٓشحكت حُظظكذ٣ش ٝطشكـ٤َ

ركذٕٝ                    ص ٝأعظخالص حٌُزش٣ض ٝؿ٤شٛكخ خحُؼ٤ِٔخص حالٗظخؿ٤ش ٗلغٜخ ٝحُٔظخك٢ ٝػضٍ حُـ

 . ًٜشرخء 

ٝٗش٣ذ إٔ ٗؼشد ٓؼالً ػ٠ِ أكذٟ حُظ٘خػخص ح٧ٗشكخث٤ش حُظك٢ طِؼكذ دٝسحً ٓلٞس٣كخً كك٢ ػ٤ِٔكش ح٧ػٔكخس 

كٖٔ حُٔؼشٝف إٔ حُطخهخص حُٔش٤ذس ٧ٗظخؽ ٛزٙ حُٔخدس ك٢ حُؼشحم طض٣كذ ػِك٠ . ح٧ ٢ٛٝ ط٘خػش حُغٔ٘ض 

ظكخؽ حُلؼِك٢ ُٜكزٙ ٗأٓكخ ح٧( . ٝح٧رك٤غحُؼخد١ ٝحُٔوخّٝ )ع٣ٞ٘خً ٖٓ حُغٔ٘ض رٌخكش أٗٞحػٚ ٤ِٕٓٞ ؽٖ  17

ػكْ  2001ؽكٖ كك٢ ػكخّ ( خٔغش ٓال٤٣ٖ ٝعظٔخثش ٝعزؼش ٝأسرؼ٤ٖ أُق)أُق  5647كوذ ٛزؾ ح٠ُ حُٔخدس 

أعككظ٘خدحً حُكك٠ أكظككخث٤خص طكك٘ذٝم حُ٘وككذ حُككذ٢ُٝ حُككٞحسدس ككك٢ ًككشحط  ٤ِٓ2006ككٕٞ ؽككٖ ككك٢ ػككخّ  2.5

ذ رًكشص ح٧ٗزكخء ٓكئخشحً ٝهك.                 2007حُظخدس ك٢ آد ػخّ ( 294/  7حُظوش٣ش حُوطش١ سهْ )

دٝالس رخُغككؼش  ٣300وككشد ٓككٖ  دٝالس ُِطككٖ ُٔككخ 100رككؤٕ أعككؼخس حُغككٔ٘ض هككذ أسطلؼككض ٓككٖ كككٞح٢ُ 

ٝحُغزذ ك٢ رُي ٛٞ ػذّ طـ٤ٜض ٓؼخَٓ حُغٔ٘ض رخٌُٜشرخء رخالػكخكش حُك٠ حُكذٓخس حُكز١ ُلكن  ،حُظـخس١ 

حُٔؼخٓككَ حُؼخِٓككش كخ٤ُككخً ال  ٕا.               ٝٗوككض حالدٝحص حالكظ٤خؽ٤ككش  2003ٝ  91رٜككخ خككالٍ كشركك٢ 

٤ٓـكخٝحؽ  45طض٣ذ ػِك٠ رؼؼٜخ  حؽ ك٢ ح٤ُّٞ ك٢ ك٤ٖ إٔ أكظ٤خؿخص٤ٓـخٝ 6 كٞح٢ُ  طلظَ عٟٞ ػ٠ِ

ح٧ٗظخؽ ٝسرٔخ ع٤ئد١ رُي ح٠ُ حٗوطخػٚ ٤ًِخً ، ٓٔكخ ٣ؼكشع حُزِكذ حُك٠ خغكخثش ٓٔخ أدٟ ح٠ُ ص٣خدس طذٛٞس

 ( . ٤َٛ ؿ٤ٔغ حُٔؼخَٓ حُوخثٔش ك٢ كخٍ طؤ) ٖٓ حُذٝالسحص  حُٔال٤٣ٖطوذس رٔجخص رَ ح٥ف 

حُظك٢ هكذسطٜخ ح٧ؿٜكضس ) ٤ًق ُ٘خ إٔ ٗظخ٤َ إٔ طظْ ػ٤ِٔش ر٘خء حُٔؼخَٓ ٝحُٔغظشل٤خص ٝحُٞكذحص حُغك٤ٌ٘ش 

ٝطؼز٤ذ حُطكشم ٝر٘كخء حُٔكٞحٗت ٝحُٔطكخسحص ٝحُغكٌي ٝؿ٤شٛكخ ( حُظخط٤ط٤ش رٔخ ٣ض٣ذ ػ٠ِ ح٤ُِٕٔٞ ٝكذٙ 

إٔ ر٘كخء حُٞككذحص حُغك٤ٌ٘ش حُٔٞػكٞدس ٝككذٛخ . حُغكٔ٘ض  ٖٓ حُٔشخس٣غ حُظ٣ٞٔ٘ش حُل٣ٞ٤ش رذٕٝ طٞكش ٓكخدس

٣ٝوككذس حُخزككشحء كخؿككش .  ػِكك٠ ٓككذٟ عكك٘ٞحص حُظ٘ل٤ككز ٤ِٓككٕٞ ؽككٖ ٓككٖ حُغككٔ٘ض 50 – ٣25ظطِككذ ٓككخ ركك٤ٖ 

ٝإٔ حالعكظ٤شحد ال ٣لكَ ًكَ شك٢ء . ٤ِٓكٕٞ  ٤ِٓ40كٕٞ ؽكٖ عك٣ٞ٘خً هكذ طشطلكغ  30حُؼشحم ٖٓ حُغٔ٘ض ركـ 

هز٤ككَ ؽخهككخص حُظكك٢ عككٞف ٣ٞحؿٜٜككخ حالعككظ٤شحد ٓككٖ  ٠ظككطلُكك٠ ح٧خظ٘خهككخص حُظكك٢ ال طؼككذ ٝال اػككخكش ح

 . رؤُظضحٓخطْٜ حُظؼخهذ٣ش ٝؿ٤ش رُي  حُٔٞح٠ٗء ٝحُ٘وَ ٝهذسس حُٔـٜض٣ٖ ػ٠ِ حال٣لخء



 

 : ػبًِ آخش ٌٍظ خذٌذاً 

ٝكٞم ًَ ٛزح ٝرحى كٜ٘خى ػخَٓ ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ ح٧عخع٤ش حُظ٢ طؼ٤ن ط٘ل٤ز حُٔشكخس٣غ حُظ٣ٞٔ٘كش كك٢ ًكَ 

رل٤غ ٣خـَ ٜٓ٘خ ًكَ  ًز٤شس ك٢ حُؼشحم ُذسؿش  ٠ٌٜشرخء ، ح٩ ٝٛٞ حُلغخد حُز١ طلشحُٔـخالص ٜٝٓ٘خ حُ

 . ػشحه٢ ؿ٤ٞس 

ٓككٖ ٛككزٙ ح٧كككش ٝطشككٜذ طوككخس٣ش ٤ٛجككش حُ٘ضحٛككش ٝحُظوككخس٣ش حُظكك٢  ٝهككذ كظ٤ككض ٝصحسس حٌُٜشرككخء روغككؾ ٝحكككش

٢ رـككذحد ٝأعككظ٘خدحً حُكك٠ طوش٣ككش ٗغككذ حُكك٠ حُغككلخسس ح٤ٓ٧ش٤ًككش ككك. ٝػككؼظٜخ عككِطخص ح٧كككظالٍ ػِكك٠ رُككي 

حُظكلق  ٗشكشط٣ٚ٘لظكش طذحُٝكٚ رك٤ٖ أسًكخٕ حُغكلخسس أ٣خٛكخ ٝ( كغخط ٌُٝ٘ٚ ؿ٤ش عكش١ ) ٝطق رؤٗٚ 

كك٢  ح٤ٓ٧ش٤ًش ٖٓ ػٜٔ٘خ طل٤لش ر١ ٤ٗشٖ  هذ كظكِض ػ٤ِٜكخ ٝٗشكشطٜخ ػِك٠ ٓٞحهؼٜكخ كك٢ حالٗظشٗكض 

 . دسٝٛ٘خى حُٔض٣ذ ُٖٔ ٣ش٣ذ ح٧عظضح. ٝٗوظطق ٜٓ٘خ حُـضء حُخخص رٞصحسس حٌُٜشرخء   30/8/2007

 

 

 ( .. ٔض اٌزمشٌش ) 

ٓؼِٞٓككخص ػككٖ حُلغككخد ككك٢ ٝصحسس  30/8/2007ٝهككذ كظككِض ػ٤ِٜككخ طككل٤لش ر١ ٤ٗشككٖ ٝٗشككشطٜخ ككك٢ 

طغكشرض ػكٖ حُغكلخسس حال٤ٓش٤ًكش كك٢ رـكذحد ( كغخعش ٌُٜٝ٘خ ؿ٤ش عكش٣ش ) حٌُٜشرخء ًٔخ ؿخء ك٢ ٓزًشس 

 : ػٖ ٝصحسس حٌُٜشرخءضء حُخخص ٜٓ٘خ ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ حُـ. ػٖ أؿٜضس حُذُٝش ك٢ حُلٌٞٓش حُؼشحه٤ش 

اال . إ حُٔلظش حُؼخّ ك٢ حُٞصحسس ٓظؼخٕٝ ٝٛٞ ٣لخٍٝ طغ٤َٜ ػٔكَ ح٤ُٜجكش حُؼخٓكش ُِ٘ضحٛكش كك٢ حُكٞصحسس 

ش ٖٓ ؿخٗذ حُٞص٣ش ُِٔظخدهش ػ٠ِ أكخُكش حُٔظٜٔك٤ٖ حُك٠ حُٔلخًٔكش            هكذ إٔ حُظؤخ٤ش ُلظشحص ؽ٣ِٞ

                ٤ككككش ككككك٢ حُككككٞصحسس ٓغككككظٟٞ ٓخ٤زككككخً ٦ُٓككككخٍ ٝهككككذ أظٜككككشص حُككككذحثشس حُوخٗٞٗ. حُكككك٠ أرطككككخء حُؼ٤ِٔككككش  أدٟ

ٝػكخدس ٓكخ طكؤط٢ حُظلو٤وكخص حالدحس٣كش رشكٌَ ٗكخهض حُك٠ ٤ٛجكش . ٓكٖ حُٔؼشككش ػكٖ هكٞح٤ٖٗ ٌٓخكلكش حُلغكخد 

 . كخُش طلو٤ن ك٢ هؼخ٣خ حُلغخد  175ٝهذ سكؼض ك٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء . حُ٘ضحٛش حُؼخٓش 

 

 : ٚفٍّب ًٌٍ رفظًٍ ٘زٖ اٌمؼبٌب 

 

 ػذد االشخبص ػذد االحبالد حبٌخخٙخ اال

 21 18 حُٔلظش حُؼخّ

 3 3 حُشهخرش حُٔخ٤ُش

 48 58 حُخؾ حُغخخٖ

 75 96 ؿ٤شٛخ

 اٌحبالد اٌزً رخض ِغؤٌٍٚٓ فً اٌٛصاسح ِٓ دسخخ ِذٌش ػبَ فّب فٛق

 8 4 

 1  ---

 20 13 

 22  ---

  

 

كخُش حُك٠ حُوخػك٢ ُـكشع  85طْ أسعخٍ خٓش حُظ٢ أػذطٜخ ٤ٛجش حُ٘ضحٛش حُؼ 175ٖٝٓ حُظلو٤وخص حُزخُـش  

شخظكخً حُك٠  34أسعِض  دسؿش ٓذ٣ش ػخّ كٔخ كٞمٖٝٓ ر٤ٖ حُوؼخ٣خ حُظ٢ ططخٍ ٓغئ٤ُٖٝ ٖٓ . حُظلو٤ن 

ٝهذ أؿِوض ٓكٖ هزكَ هخػك٢ هؼخ٣خ ُِظلو٤ن  5خؼؼض  34ٖٝٓ ر٤ٖ ٛزٙ حُوؼخ٣خ حُـ . حُٔلخًْ حُظلو٤و٤ش 



 سسححُكٞحسدس ٓككٖ حُٔلكظش حُؼكخّ كك٢ حُككٞص 18ص حُكـ ٝٓككٖ رك٤ٖ حالككخال. أشكخخص  7حُظلو٤كن ٝٛك٢ ططكخٍ 

ٝأدص هؼك٤ش . هؼكخ٣خ حُك٠ حُٔلخًٔكش  3ٜٓ٘كخ ؽش٣وٜكخ حُك٠ هخػك٢ حُظلو٤كن ٝأسعكِض (  7) ٝؿذص عزغ 

ُٝكْ ٣ؼظوكَ هزكَ حُٔلخًٔكش اؽالهكخً عكٟٞ . أخشٟ حُك٠ طكذٝس هكشحس كٌكْ ٗوكغ كك٢ ٓلٌٔكش حالعكظج٘خف 

 . ٝهذ ٛشد شخظخٕ ح٠ُ خخسؽ حُزالد . شخظ٤ٖ 

) حُوؼ٤ش حٌُزشٟ حُظ٢ رشصص ٖٓ ٝصحسس حٌُٜشرخء طخض حُٞص٣ش حالٍٝ أ٣ْٜ حُغخٓشحث٢ كك٢ كٌٞٓكش إٔ 

طْٜ سكؼٜخ د٣كٞحٕ حُشهخركش (  10) ُوذ أسعَ حُغخٓشحث٢ ح٠ُ حُٔلٌٔش حُظلو٤و٤ش ر٘خء ػ٠ِ . ػال١ٝ ( أ٣خد 

. هؼكخ٣خ  3             شٝهذ ٗوؼض عزغ ٜٓ٘خ ٝأكشؽ ػ٘ٚ رٔخ ٣ظؼِن رٜخ اال أٗٚ روك٠ ٓٞهٞككخً رزٓك. حُٔخ٤ُش 

 . ك٢ ك٤ٖ رو٤ض حُوؼ٤ظخٕ ح٥خش٣خٕ ٓٞهٞكظ٤ٖ . ٝؿشص حُٔلخًٔش ػ٠ِ أكذٟ حُوؼخ٣خ ٝأد٣ٖ رٜخ 

حال٤ٓكش٤٤ًٖ ٝككخٍٝ حُٞطكٍٞ حُك٠ حُغكلخسس  ٝك٢ ح٤ُّٞ حُز١ طذس ك٤ٚ حُلٌْ طْ طٜش٣زٚ ٖٓ هزكَ كشحعكش

 . حُغِطخص حُؼشحه٤ش ٝهذ أطذس حُغل٤ش حال٤ٓش٢ً أٓشحً ربػخدطٚ ح٠ُ كـض . حال٤ٓش٤ًش 

ٝهذ سكغ حُٔظْٜ أعظج٘خكخً رخُذػٟٞ ر٤٘ٔخ ًخٕ حالعظج٘خف ه٤ذ حُ٘ظكش أطكذس د٣كٞحٕ حُشهخركش حُٔخ٤ُكش حُوؼك٤ش 

 : حُلوخثن حُظخ٤ُش حُلخد٣ش ػششس حُظ٢ أػ٤شص ػذٙ ٢ٛٝ طظؼٖٔ 

 21ٝكك٢ .. ػكال١ٝ ، كوكذ ؿ٤ٔكغ حُكٞصسحء كوٜكْ حُوكخ٢ٗٞٗ ُظخظك٤ض حالٓكٞحٍ ( أ٣خد ) رؼذ اهخُش ٝصحسس 

حال٤ٓش٤ًككش ُز٘ككخء ٓلطككش ط٤ُٞككذ ًٜشرخث٤ككش ككك٢ ( كٌُٞككخٕ ) شككزخؽ ٝهككغ أ٣ٜككْ حُغككخٓشحث٢ ػوككذحً ٓككغ شككشًش 

ًٝخٕ حُؼوذ أعظ٘خدحً ح٠ُ . ٤ِٕٓٞ دٝالس  ٤ِٓ25ٕٞ دٝالس ٝدكغ ُٜخ دكؼش ٓوذٓش رٔزِؾ  74حُٔٞطَ رٌِلش 

 . ٝصحسس حٌُٜشرخء عخ٤خً ُظخُق حُٔوخٍٝ 

. ٓخ إٔ ٣طِن عشحكٚ أٝ ٣زوك٠ كك٢ حُلـكض ػِك٠ رٓكش حُوؼكخ٣خ حُٔٞهٞككش ًٝغذ حُٔظْٜ حالعظج٘خف ًٝخٕ أ

ٝأدػض حُششؽش رؤٗٚ هذ أخزٙ خٔغكش أ٤ٓكش٤٤ًٖ .  2006ًخٕٗٞ حالٍٝ  17ٌُٝ٘ٚ أخظل٠ ٖٓ صٗضحٗظٚ ك٢ 

 . ٝال ٣ضحٍ حُظلو٤ن ؿخس٣خً كٍٞ ٤ًل٤ش ٛشٝرٚ ٖٓ حُلـض . 

لووٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِ٘ضحٛش ٓكٖ حُكزٛخد حُك٠ ٝال ٣غظط٤غ ٓ. ٓلوو٤ٖ كوؾ ٓ٘ظغز٤ٖ ح٠ُ حٌُٜشرخء  3ٛ٘خى 

ُوكذ أػِكٖ ٝص٣كش حٌُٜشركخء . ٛ٘خى ٧ٕ حُٔ٘طوش حُٔل٤طش رٔوش حُٞصحسس خخػكؼش ُغك٤طشس ؿك٤ش حُٜٔكذ١ 

د ٣٧وكخف حُوؼكخ٣خ  136رؤٗٚ ٣ش٣ذ حُظؼخٕٝ ٓغ ٤ٛجش حُ٘ضحٛش حُؼخٓش ٌُٝ٘ٚ دحثٔخً ٣ٜذد رخُِـٞء ح٠ُ حُٔخدس 

حُؼخّ طخض حالٗظٜخًخص حُظك٢ أهظشكٜكخ حُٔغكئُٕٝٞ حُغكخروٕٞ ٓٔكخ ٣ؼ٤كش إ ٓؼظْ حالكخالص ٖٓ حُٔلظش . 

ٛكك٢ ٝإٔ ٓؼظككْ أكككخالص د٣ككٞحٕ حُشهخرككش حُٔخ٤ُككش . حُشككي رككؤٕ حُٔغككظخذ٤ٖٓ حُلككخ٤٤ُٖ ٣ظٔظؼككٕٞ رخُلٔخ٣ككش 

إٔ حُظش٤ًكض ػِك٠ حُظلو٤كن ٓكغ حالشكخخص كخُٔكخ ٣ظشًكٕٞ حُكٞصحسس . حالخشٟ طخض حُكٞصحسحص حُغكخروش 

 . ُغ٤خع٤ش ُِٔغئ٤ُٖٝ حُلخ٤٤ُٖ حُٔٞؿٞد٣ٖ ك٢ حُٞصحسس ٣ؼ٢٘ ػٔ٘خً حُلٔخ٣ش ح

 

طٜش٣ككذ أ٣ٜككْ  ٣ٖٛككزٙ شككٜخدس طظككشى ُِوككخسة حُلٌككْ ػ٤ِٜككخ ٓككٖ ك٤ككغ ك٤خدطٜككخ ٓككٖ ػككذٜٓخ ػِٔككخً رؤٜٗككخ طككذ

 .حُغخٓشحث٢ حُز١ رشأطٚ حُٔلخًْ حُؼشحه٤ش هذ أد٣ٖ ٛٞ ٝششًخإٙ ٖٓ هزَ ٓلخًْ حُٞال٣خص حُٔظلذس 

 

  حال٤ٌِٗض٣شطشؿٔش هشحس حُظل٤ٌْ ػٖ حُِـش 

 ٝصحسس حٌُٜشرخء ك٢ حُـٜٔٞس٣ش حُؼشحه٤ش

 طل٤ٌْ
ٓؼَّ ٤ًِش١ ؿٞط٤ِذ ٝصحسس حٌُٜشرخء ك٢ حُـٜٔٞس٣ش حُؼشحه٤ش رخُذكخع ػٜ٘خ ر٘ـخف ك٢ هؼ٤ش        

رخدػخء ٗوغ "( كٌُٞخٕ"كٌُٞخٕ ُلٍِٞ حُطخهش )٤ِٕٓٞ دٝالس حُظ٢ سكؼظٜخ ششًش  27طل٤ٌْ طزِؾ ه٤ٔظٜخ 

ٝهذ ػ٤ّٖ حُوخػ٢ عظ٤لٖ شٞر٤٤َ رخػظزخسٙ حُٔلٌْ . ؼ٤ش حُظل٤ٌْ حالٓش٤ٌ٣ش حُؼوذ رٔٞؿذ هٞحػذ ؿٔ

 .شزخؽ  8-5ٝهذ ػوذص ؿِغش ُالعظٔخع ح٠ُ طلخص حال٤ِٛش ٓخر٤ٖ . حالٝكذ

ٝك٢ حػوخد طوذ٣ْ ًال حُطشك٤ٖ ال٣ـخص٣ٜٔخ حُِز٣ٖ ٣ؼوزخٕ ؿِغش حالعظٔخع،حطذس حُوخػ٢ شٞر٤٤َ ك٢ 

ٝهذ هذّ ٤ًِش١ حدُش ٓغظل٤ؼش رخٕ . ٌُٞخٕ ؿِٔش ٝطلظ٤الحرحس كٌٔٚ حُٜ٘خث٢ رشكغ ٓطخُذ ك 29



حُز١ ٛشد )كٌُٞخٕ كظِض ػ٠ِ ٛزح حُؼوذ رٞػذٛخ رظوذ٣ْ سشٞس ح٠ُ ٝص٣ش حٌُٜشرخء أ٣ْٜ حُغخٓشحث٢ 

ٓئخشح ح٠ُ حُٞال٣خص حُٔظلذس رؼذ حٕ ٛشد ٖٓ عـٖ سحه٢ ًخٕ ٣لظـض ك٤ٚ س٣ؼٔخ ٣ظْ حُزض ك٢ طْٜ 

٠ حٗٚ ٝؿذ ٛزح حُذكخع ٓو٘ؼخ ٝسؿْ حٕ هشحس حُوخػ٢ شٞر٤٤َ حشخس حُ(. حُلغخد حُظ٢ ال ػالهش ُٜخ رخالٓش

ٓئًذح رخٕ كٌُٞخٕ ُذسؿش ػخ٤ُش، ح٠ُ حٗٚ رذال ٖٓ رُي حخظخس حٕ ٣غ٘ذ هشحسٙ كٍٞ ك٤ؼ٤خص طلغ٤ش حُؼوذ 

 12,2ٕ ُٜخ حُلن رٔٞؿذ ٛزح حُؼوذ حُز١ ًخٕ ٖٓ ط٤خؿظٜخ،حٕ طغظِْ عِلش رٔزِؾ ػـضص حٕ طؼزض ح

ذٕٝ طوذ٣ْ حُٞطٞالص ػٖ حُؼَٔ حُٔ٘ـض كؼال حٝ طوذ٣ْ خطخد ٓظشك٢ ُظخ٤ٖٓ ٤ِٕٓٞ دٝالس ر

 .حُظضحٓخطٜخ 

 

 ؿ٤ش ٓظٞكشس: حُو٤ٔش

  2007حرحس / 29أؿِوض حُوؼ٤ش ك٢ 

 

 (٢٤ٜ٘ٓ حُوخٕٗٞ رخُظؼخٕٝ ٓغ ؿٔؼ٤ش حُوخٕٗٞ )ػٖ شزٌش

 

 

٣ظطِكذ ٓؼخُـكش  خص ٝصحسس حُك٘لؾ ك٤كغ إٔ رُكيإٔ ٛزٙ حُٔوخُش ٤ُظ ٓكٖ أٛكذحكٜخ حُظؼكشع ُغ٤خعكٝسؿْ 

كوككذ عككـِض ًككَ حالٝعككخؽ . خخطككش ، حال أٗككٚ ال رككذ ٓككٖ حالشككخسس حُكك٠ دٝس ٝصحسس حُكك٘لؾ ككك٢ ٛككزح حُٔـككخٍ 

حُٔؼ٤٘ش إٔ حُـخص حُٔظخكذ ٧ٗظخؽ حُ٘لؾ ٝحُز١ ٣لشم ٛذسحً ٣ٌٔ٘كٚ إٔ ٣شكـَ ٓلطكخص ًٜشرخث٤كش ُظ٤ُٞكذ 

 18/9ٓكغ كؼكخث٤ش حُلكشس ٣كّٞ  ٝهذ أًذ حُغ٤ذ ٝص٣ش حُ٘لؾ ػ٠ِ ٛزٙ حالٓٞس ك٢ كذ٣ؼكٚ. ٤ٓـخٝحؽ  4000

ح٠ُ إٔ رؼغ حُٔلطخص حٌُٜشرخث٤ش ٓظٔٔش ػ٠ِ حُـخص حُـخف ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ظلكذع ػكٖ ٓغكئ٤ُٝش حُكٞصحسس 

أّ صسحػ٤كش أّ ٓخث٤كش أّ  عكٞحء ًخٗكض ٗلط٤كش –أٗٚ أٓكش ركذ٢ٜ٣ إٔ ػكشٝحص حُؼكشحم . ك٢ طٞك٤ش ٛزٙ حُٔخدس 

٤ٔككش ػككٖ ُٔلطككخص حٌُٜشرخث٤ككش ال ٣وككَ أٛـ٤َ حٛكك٢ ِٓككي حُؼككشحه٤٤ٖ ؿ٤ٔؼككخً ٝرخُظككخ٢ُ كككبٕ طشكك  -ؿ٤شٛككخ

حالعكزو٤ش حالُٝك٠ كك٢  ٞؽ٢٘ طظطِذ ك٢ حُٞهض حُلخػكش أػطكخءرَ إٔ ٓوظؼ٤خص حالهظظخد حُ . حُظظذ٣ش 

 –حٌُٜشركخء ٝحُظك٘خػخص حُزظش٤ٔ٤ًٝخ٣ٝكش ٝؿ٤شٛكخ  –حعظؼٔخس حُـخص ُظِز٤ش أكظ٤خؿكخص حالهظظكخد حُكٞؽ٢٘ 

 .  شخ٤ٝإٔ ٣ؤط٢ حُظل٤ٌش ك٢ حُظظذ٣ش ك٢ حُٔوخّ حال

رَ حُؼٌظ ُذ٣ٚ أٓٞحٍ كخثؼش ال ٣ؼشف ٤ًكق ٣٘لوٜكخ ٣ٝغكظل٤ذ  –إٔ حُؼشحم ٤ُظ رلخؿش ح٠ُ ٓٞحسد ٓخ٤ُش 

. ك٢ حُلٞسحص حُ٘لط٤ش خالٍ حُغك٘ظ٤ٖ حُٔخػك٤ظ٤ٖ ٝال ٣وظظش حالٓش ػ٠ِ حُظطٞسحص حُظ٢ كظِض . ٜٓ٘خ 

ظلو٤ن حُظؼخك٢ ػكْ حُٜ٘كٞع رَ إٔ حُؼشحم ٣ٔظِي كٞحثغ طٌل٢ ٧ػخدس أػٔخسٙ ٝط٘ل٤ز حُزشحٓؾ حُٔظٌخِٓش ُ

ٌُٝكٖ كظكَ حُكز١ كظكَ ,, ظالٍ ػٚ ٝهطخػخطٚ ٓ٘ز ح٤ُكّٞ حالٍٝ ٨ُككرخالهظظخد حُٞؽ٢٘ ك٢ ؿ٤ٔغ كشٝ

ُٝكزُي ككبٕ حالٗطكالم ٗلكٞ ككَ أ٣كش ٓشكٌِش ٣ـكذ حٕ ال ٣٘ظكذ .. ك٢ ؿ٤ٔغ حُوطخػخص ٜٝٓ٘كخ حٌُٜشركخء 

إٔ حُـكخص ػكشٝس ػ٤ٔ٘كش ؿكذحً . الخكشٟ خالسطزخؽ ٓغ حالٗشكطش حالهظظكخد٣ش حر رَ ػ٠ِ طِي حُٔشٌِش رٔلشدٛخ

٤ًكق ٗ٘لوٜكخ  ٝال طوذس ه٤ٔظٜخ رٔخ ٣ٌل٢ ك٤ـكذ إٔ ال ٗزؼؼشٛكخ ٧ؿكشحع حُلظكٍٞ ػِك٠ أٓكٞحٍ ال ٗكذس١

د ٝؿٞدٛكخ ٓكٖ حالعكخط كك٢ ٛكزح عٟٞ أ٣ذحػٜخ ك٢ ٓظخسف طئد١ ح٠ُ طآًَ ه٤ٔظٜخ حُلو٤و٤ش ٝكظ٠  طٜكذ

 ... ٕ ط٘خػظ٘خ رٌخكش ٓشحكوٜخ أؿذس رـخصٗخ ا.. حُٔظالؽْ حُز١ ػظق رؤعٞحم حُٔخٍ حُؼخ٤ُٔش  حُٔٞؽ

 

ٕ حُٔظكخك٢ حُؼشحه٤كش طظٌكذط ك٤ٜكخ أٗكٞحع حُٞهكٞد حُؼو٤ِكش ٓؼكَ حُك٘لؾ حالعكٞد ٝحُضككض كٜكزٙ أٓخ حُظزسع ركؤ

ٓشٌِش ٝصحسس حُ٘لؾ ًٝخٕ ٣ـذ إٔ ٗزذأ رٔؼخُـظٜكخ خكالٍ حُغك٘ٞحص حُخٔكظ حُٔ٘ظكشٓش ر٘ظكذ ٝككذحص 

ض٣ٖ ٝص٣كككض حُكككذ٣ضٍ ًكككخُز٘) شكككظوخص خل٤لكككش ُظل٣ِٜٞكككخ حُككك٠ ٓ  CRACKERS UNITSطٌغككك٤ش  

ئًككذ ٛ٘ككخ ٓككشس أخككشٟ ػِكك٠ أ٤ٔٛككش حُظخطكك٤ؾ حُٔشًككض١ ًكك٢ ال طظظككشف ًككَ ٝصحسس ٝٗ( . ٝحُٔوطككشحص 

ٌٝٗكشس إٔ حٌُٔكخٕ ٛ٘كخ ُك٤ظ . ًٝؤٜٗخ ٢ٛ ٝكذٛخ حُذُٝش ٝحُشؼذ طوشس ٝط٘لز كغذ ٓكخ طشكظ٢ٜ ٝطـظٜكذ 

 . أخطخء ٝٗٞحهض حُوطخع حُ٘لط٢ ُٔ٘خهشش 



 

لِوش ٗٞد حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حٗ٘خ ً٘خ هكذ حشكشٗخ كك٢ حُلِوكش حالُٝك٠ ٝكك٢ ٓغكخٛٔخص عكزوظٜخ حُك٠ ٝك٢ خظخّ ٛزٙ حُ

ٝالعكك٤ٔخ ٓككخ ٣ظؼِككن ٜٓ٘ككخ  2004حُٔٞػككٞػش ككك٢ طشككش٣ٖ حالٍٝ  2015-2004خطككش حُككٞصحسس حُؼشككش٣ش 

رز٘ككخء حُوككذسحص حُظ٤ُٞذ٣ككش، ٝٓككخ طلوككن ٓككٖ حُٞػككٞد ُلككَ حصٓككش حُطخهككش حٌُٜشرخث٤ككش ٝٓظكك٤ش ٤ِٓككخسحص 

 .ُظ٢ طْ حٗلخهٜخ كغذ ٓخظِق ح٤ُٜجخص حُذ٤ُٝش حُٔظخظظش ٝحُٔظخدس حُشع٤ٔش ك٢ حُؼشحمحُذٝالسحص ح

 

ُوذ حٝػل٘خ حٕ طِي حُٔظخدس ال طظؼغ ٖٓ حخطخثٜخ ٝحالطشحس ػ٠ِ طٞػ٤كن حُؼوكٞد ُِٞككذحص حُظ٤ُٞذ٣كش 

ٓٔكخ عك٤ئد١ حُك٠ حعكظٔشحس حال٤ٜٗكخسحص كك٢ حُ٘ظكخّ ( simple cycle)حُـخص٣ش ٖٓ ٗٞع حُذٝسس حُزغ٤طش 

ٝؽخُز٘كخ . حٌُٜشرخث٢ ُٔ٘ظٞٓش حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ٜٓٔخ رِكؾ كـكْ حالػكخكخص ػِك٠ هكذسحص حُظ٤ُٞكذ حُلخ٤ُكش

 combined)رخُزذأ كٞسح رذسحعكش طل٣ٞكَ ٓلطكخص حُظ٤ُٞكذ حُـخص٣كش ٌُك٢ طؼٔكَ رظو٤٘كش حُكذٝسس حُٔشًزكش 

cycle )حُظ٤ُٞذ٣كش الطوكَ ػكٖ دس رخُوكذسحص ، ٓٔكخ عك٤٘ظؾ ػ٘كٚ ص٣كخرذٍ ػِٜٔخ كخ٤ُخ رظو٤٘ش حُذٝسس حُزغ٤طش

رخالػككخكش حُكك٠ حُظخل٤ككق ٓككٖ حٗزؼخػككخص حُـككخصحص حُؼككخسس ؿككذح ػِكك٠ حُز٤جككش ٜٝٓ٘ككخ ؿككخصحص ػككخ٢ٗ % 50

ٝحهظشك٘خ حالعظلخدس ٖٓ طـكخسد حُكذٍٝ حُؼشر٤كش حُظك٢ عكزوظ٘خ كك٢ ٛكزح حُٔؼكٔخس ٜٝٓ٘كخ . حًٝغ٤ذ حٌُشرٕٞ

٤خص ٓـِكظ حُطخهكش حُؼكخ٢ُٔ حُخ ًٝزُي حٗغـخٓخ ٓغ طٞطك...حالسدٕ ٝعٞس٣خ ٝحُغٞدحٕ ٝهطش ٝحُٔـشد

حُككز١ حٝطكك٠ رظل٣ٞككَ طشككـ٤َ ٓلطككخص حُظ٤ُٞككذ ر٘ٞػ٤ٜككخ حُزخخس٣ككش حٝ حُظٞسر٤٘ككخص حُـخص٣ككش ُِؼٔككَ رلككشم 

 .حُـخص حُطز٤ؼ٢ رذال ٖٓ حُٞهٞد حُغخثَ

 

ٝال رذ ٖٓ حُظلز٣ش رٜزح حُظذد ٖٓ ٓخ أٝسدطٚ ًٝخالص ح٧ٗزكخء ٓكئخشح ٓكٖ إٔ ٝصحسس حٌُٜشركخء هكذ طِوكض 

ٌُكَ ٓكٖ . ٝ.٣125ّظ٤ش ُظـ٤ٜض ػشش٣ٖ ٝكذس طشظـَ رٔخظِق حٗٞحع حُٞهٞد رغكؼش ػشػخ ٖٓ ششًش ًٞ

ٛزٙ حُٞكذحص، ٝحٕ حُٞصحسس ػخًلش ػ٠ِ دسحعش حُؼشع، ػِٔكخ حٕ ٓـِكظ حالٓكش ٝحُكٞصسحء حٌُك٣ٞظ٢ هكذ 

سكؼظخ ٛزح حُٔششٝع ُظْٜ طظؼِن رخُلغخد طْ طٞؿ٤ٜٜخ ح٠ُ ٝص٣ش حٌُٜشركخء حٌُك٣ٞظ٢ حُغكخرن ٓٔكخ حػكطشٙ 

حُك٠ حُؼكشحم، ُٝكزُي ( رظـ٤٤شٛكخ)حٕ حُٔٞسد٣ٖ ُٜزٙ حُٞكذحص ٣ش٣ذٕٝ طؼ٣ٞغ خغخثشْٛ . وخُشح٠ُ حالعظ

 .دسؿخص حُلزس أػ٣٠ِـذ حٕ طٌٕٞ حُـٜخص حُٔغئُٝش ػ٠ِ 

 

 

***** 

 
  12/10/2008: اٌزبسٌخ 

 

 (  3) اٌحٍمخ 

 

  أصِخ ال رٕزًٙ  اٌىٙشثبء

 

 ِٓ اٌجبحثٍٓ اٌّزخظظٍٓ أػذاد فشٌك  

  2008 رششٌٓ االٚي 12فً  – ػٍبء اٌّشػت –ٚوزبثخ 

 

 

  

ٓكش حٌُٜشركخء كك٢ حُؼكشحم ٝػكذّ ؿذ٣كش حُٔغكئ٤ُٖٝ حُٔكئط٤ٖ٘ٔ صٗخهش٘خ ك٢ حُلِوظ٤ٖ حُغكخروظ٤ٖ ٓٞػكٞع أ

س رؤ٤ٜٗكخس ًكَ ح٧ٗظٔكش إٔ دخكَ حُؼكخُْ كك٢ ٓشكِكش ؿذ٣كذس ط٘كزٝػٞدْٛ ٝح٤ُّٞ ٝرؼكذ  ػ٠ِ كِٜخ ك٢ ط٘ل٤ز



ٝح٧دٝحص حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش حُغخروش سؿْ خطؾ ح٧ٗوخر ٝحُظط٤ٔ٘خص حُظخدسس ٖٓ أػ٠ِ حُٔغكظ٣ٞخص ، ٗكشٟ 

شككش ٛككزح حُٔٞػككٞع رظككٞسس ػخؿِككش ٝحُظلككز٣ش رؤشككذ دسؿككخص حُـذ٣ككش ٓككٖ حُكك٠ ٓ٘خهُضحٓككخً ػ٤ِ٘ككخ رككخُؼٞدس 

طٞحؿكككٚ ح٧كككالط ُؼوكككذ طككلوخص ٓؼٜكككخ             هككذ لككذحس كككك٢ سًككذ طكككٞك٤ش أؽككٞحم حُ٘ـكككخس ُِشككشًخص حُظككك٢ ح٧ٗ

 . ػ٠ِ ٗلظ ح٧عظ حُغخروش دٕٝ أخز حُٔغظـذحص ك٢ ٗظش حالػظزخس 

رظكٞسطٚ ٝػكغ هطكخع حٌُٜشركخء  صشأظٜحُٔخظظ٤ٖ ك٢ حُؼخُْ حُظ٢ ٝطوخس٣ش أششٗخ ُِؼذ٣ذ ٖٓ آسحء  ًٔخ

أؿ٤كخٍ ارح اعكظٔشص حُٔؼخُـكخص ُِٞحهكغ  ؼكذ ٓكشٝسطظٞهغ طلغٖ أٝػخع حٌُٜشرخء اال ر ْٔش حُلخ٤ُش ُٝطحُوخ

حُٔؤعخ١ٝ حُز١ ٣ؼ٤شٚ ٛزح حُوطخع رخالعخ٤ُذ حُزخ٤ُش حُغخثذس كخ٤ُخً ٧ٕ ادحسس هطخع حٌُٜشركخء هكذ اخظكخسص 

كك٢  ٔكخ ؿكخء٤٘كخص حُـخص٣كش ًرخُ٘غزش ُ٘ٞع حُٞهٞد حُز١ طوّٞ رؤعظخذحٓٚ ٝكشهٚ ك٢ حُظٞسر خخؽجشحُظو٤٘ش حُ

ك٢ اروخء حُؼشحم  )) ٝهذ ًظزض ك٢ ٛزح حُخظٞص طل٤لش ٣ٞ٤ٗٞسى طخ٣ٔض ٓوخالً طلض ػ٘ٞحٕ .  حُظوش٣ش

كك٢ حُؼكشحم ، ٓ٘ل٤كش رخُالثٔكش                ٔش ُٞػغ حُوطكخع حٌُٜشركخث٢ططٞسس هخطلذػض ػٖ (( حُظالّ

رؼكذّ ا٣ـكخد حُلِكٍٞ حُ٘خؿؼكش                ٌٜشركخء كك٢ ٛكزٙ ح٧صٓكشػ٠ِ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ هطخػ٢ حُ٘لؾ ٝحُ

ًٝخٗض حُظلخكش حُؼخ٤ُٔش حُٜٔظٔش ك٢ شئٕٝ حُطخهش هذ ٗزٜض أ٣ؼخً ٓ٘ز ػذس ع٤ٖ٘ ح٠ُ طخزؾ هطكخع . ُٜخ 

 .   حُطخهش ٝحٌُٜشرخء رظٞسس خخطش ك٤غ طْ ٗشش حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔوخالص حُٔلزسس رظلخهْ حالصٓش 

دٝس ٝ عك٤ٖ ذٓكٖ حُٜٔ٘ ظ٢ عكخْٛ ك٤ٜكخ حُؼشكشحصص ح٧خشٟ حُحُذسحعخص ٝحُٔوظشكخح٠ُ ٞد حالشخسس ًٗٔخ 

ٓككٖ حالخككٞس حُككضٓالء ككك٢  أ١ سدٝد كؼككَ أ٣ـخر٤ككش شككذ٣ذ حالعككق ٓككغ حُ٘شككش حُٔظخظظككش ٝحُظكك٢ ُككْ طِككن

حالػالّ حُٔخظظش ك٢ ٝصحسس حٌُٜشركخء  دحثشس حُٞصحسس ، رَ رخُؼٌظ ًخٗض طٞحؿٚ أك٤خٗخً رخُشظ٤ٔش ٖٓ هزَ

ًٝخٗكض ًكَ ٝصحسس . ش ػٖ حالٗـخصحص حٌُز٤شس حُظك٢ طلووكض حُظ٢ ًخٗض طلخٍٝ دحثٔخً اػطخء طٞسس ٝسد٣

 .  ١ ٝػغ حٌُٜشرخءدش ػ٠ِ حُٞصحسحص حُغخروش رخظٞص طشطِو٢ رخُالثٔ

ُوذ طلذػض حُظلخكش حُؼخ٤ُٔش ٓئخشحً ػٖ إٔ أ٤ٓشًخ طزلغ ك٢ طظكذ٣ش حُـكخص حُطز٤ؼك٢ ٓكٖ حُؼكشحم حُك٠ 

كك٢             ذٟ حُؼشحم حالهظظكخد١  حُٔظذس ٓ٘ظ)أسػشّٝ  –طل٤ِظ  –أٝسٝرخ ػزش خؾ أٗخر٤ذ رخًٞ 

حُك٠                 ٔذ خؾ ُظظذ٣ش حُـخص حُطز٤ؼ٢، ًٔخ ٣ـش١ حُلذ٣غ أ٣ؼخً ػٖ ٓششٝع ُ( 6/6/2007

 . أٝ طش٤ًخ أٝ ؿ٤شٛخ ح٣ٌُٞض 

خ ُٔؼكككَ ٛكككزٙ حُٔلكككخٝالص           ٣ش ٝص٣كككش١ حُككك٘لؾ ٝحٌُٜشركككخء إٔ ٣ظظكككذأُككك٤ظ ٓكككٖ حُٔلظكككشع رؼ٘كككخث٢ حُٔشكككٌِ

ح٤ٌُٔككخص حُالصٓككش ٓككٖ حُـككخص ُٔلطككخص ط٤ُٞككذ حُطخهككش حٌُٜشرخث٤ككش اعككظ٘خدحً حُكك٠ ٓضح٣ككخ حُظٌِلككش طككٞك٤ش  هزككَ

ٝدسؿش حُٞػٞم ٝحُٔضح٣خ حُز٤ج٤ش ُٜزح حُٞهٞد حُز١ ٣ؼظزش ٝهٞد حُخ٤خس حُٔظ٘كخ٢ٓ كظٔكخً كك٢ حُكذٍٝ حُ٘خ٤ٓكش ، 

ٝإ هِك٤الً         ع٤ٔخ ٝإٔ ص٣ض حُٞهٞد حُؼو٤َ حُز١ ٣ـٜض ح٠ُ رؼغ حُٔلطخص ٛٞ ك٢ كخُكش ٓضس٣كش     

 .ؿذحً ٖٓ ٓئعغخص حٌُٜشرخء ك٢ حُؼخُْ طشؿذ ك٢ اعظخذحٓٚ ٝكشهٚ 

ككك٢ طككل٤لش                14/1/2007رظككخس٣خ حُٔ٘شككٞس ٞد ح٧شككخسس ككك٢ ٛككزح حُٔـككخٍ حُكك٠ خالطككش حُظوش٣ككش ٗككٝ 

(THE SUNDAY TIMES ON LINE ) ٕٞرؼ٘ككٞحٕ حُخزككشحء ٣ؼ٘لكك(SLAM ) ٓشككشٝع

خص٣ككش حُـذ٣ككذ ٝرُككي ربعككظخذحّ رؼككغ حالٗككٞحع ٓككٖ حُٞهككٞد حُغككخثَ ككك٢ حُٞكككذحص حُٞكككذحص حُظٞسر٤٘٤ككش حُـ

حُظٞسر٤٘٤ش حُـخص٣ش دٕٝ حالشخسس ح٠ُ خظكخثض ٛكزٙ حالٗكٞحع ٓكٖ حُٞهكٞد أٝ طؼ٤ِٔكخص حُـٜكخص حُٔظك٘ؼش 

ُِظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش رخظٞص حُٔظطِزخص حُلشؿش ٝحُظ٢ طغزذ ٓشخًَ حُظآًَ حُخطشس ُِٔؼكخدٕ حُذحخِكش 

ُٜكزٙ حُٔؼكخدٕ                 ٝٓكخ ٣ظكخكذ رُكي ٓكٖ طآًكَ ،  ُٔظك٘ؼش ٓكٖ ٛكزٙ حُظٞسر٤٘كخص ضحء حك٢ حالؿ

حُكك٠ إٔ  وش٣ككشحٌُِككق حُظشككـ٤ِ٤ش ، ٣ٝؼكك٤ق حُظ ككك٢ ٝطوظكك٤ش ػٔشٛككخ رخالػككخكش حُكك٠ حُض٣ككخدس حٌُز٤ككشس ؿككذحً 

حُكك٠ رؼككغ حالعككظ٘ظخؿخص حُظكك٢ ػككخدص رؤكككذف  حُوككشحسحُظٌككظْ ٝحُظشكك٣ٞش ػِكك٠ حُلوككخثن طككئد١ رؤطككلخد 

حس ، ًٔككخ ؽخُزككض ٓـٔٞػككش حُخزككشحء حُظكك٢ طككْ طشكك٤ٌِٜخ ػِكك٠ أػككش حُٔشككخًَ حٌُز٤ككشس حُظكك٢ كظككِض حالػككش

٤ٌٓكككخٝحؽ كظككك٠ أٜٗكككْ أٝطكككٞح رؼكككذّ ؿكككٞحص  300رغكككؼش  (KERAWALAPIT)ُٔشكككشٝع ٓلطكككش  

                   كككككككك٢ حُظٞسر٤٘كككككككخص حُـخص٣كككككككش ر٘ٞػ٤ٜكككككككخ حُزغككككككك٤ؾ خل٤كككككككقاعكككككككظؼٔخٍ حُٞهكككككككٞد حُؼو٤كككككككَ أٝ كظككككككك٠ حُ

(SIMPLE CYCLE )ٝ حُٔشًكككذ(COMBINED CYCLE ) حُكككز١ أدٟ اعكككظؼٔخُٜٔخ حُككك٠

                 . ٤ِٓكككككٕٞ سٝر٤كككككش كككككك٢ حُغككككك٘ش  14هكككككذسص ركككككـ حُغككككك٤شال٢ٌٗ أػكككككشحس ُلوكككككض رخ٧هظظكككككخد حُكككككٞؽ٢٘ 



حُظ٢ هخٓكض   ٣ٝPB PARSONSشؿ٠ حُشؿٞع أ٣ؼخً ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ح٠ُ طوخس٣ش حُششًش حالعظشخس٣ش 

 .حالسدٕ  –ؼشحه٤ش ك٢ ػٔخٕ رظذس٣ذ رؼغ ًٞحدس ٝصحسس حٌُٜشرخء حُ

حُٞهكٞد حُخكخّ أٝ حُؼو٤كَ ٝخ٤ٔكش ؿكذحً رخُ٘غكزش ٧ٗظخؿ٤كش ككشم ػٞحهكذ  ٓكٖ إٔٗؼٞد ٌٝٗشس ٝٗلكزس أ٣ؼكخً 

ًٔككخ إٔ ٓظٞعككؾ ػٔككش ٛككزٙ حُٞكككذحص  ( GAS COMBINES)ًٝلككخءس حُٞكككذحص حُظٞسر٤٘٤ككش حُـخص٣ككش 

ق ٛكزٙ حُظٞسر٤٘كخص حُظك٢ ط٘كظؾ ػكٖ ٣ظؤػش عِزخً ح٠ُ كذ ًز٤ش رغزذ حُظآًَ ٝحُظلظض ٝحُظشعكزخص كك٢ صػكخٗ

ٝؿككٞد ٓخِلككخص حُظككٞد٣ّٞ ٝحُزٞطخعكك٤ّٞ ٝحٌُزش٣ككض ٝحُشطككخص حُٔٞؿككٞدس ككك٢ ٓؼككَ ٛككزٙ حالٗككٞحع ٓككٖ 

حُٞهٞد ٝال ع٤ٔخ ٝإٔ ٛزٙ حالٗٞحع ٖٓ حُٞهٞد طلظ١ٞ ػ٠ِ طشح٤ًض ػخ٤ُش ٖٓ حُل٣ٞ٤٘٤كّٞ حُكز١ ٣كئد١ حُك٠ 

 .     حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ٓـخٍ حُظ٤ُٞذ ٓشخًَ طشـ٤ِ٤ش ًز٤شس ؿذحً ٝٛزٙ رذ٤ٜ٣خص رخُ٘غزش ٌُخكش 

٣ٌٖٝٔ حُشؿٞع ح٠ُ حُوشحءحص حُٔظذ٤ٗش ؿذحً ُِٞككذحص حُـخص٣كش كك٢ رؼكغ حُٔلطكخص ٓؼكَ حُوكذط ٝر٤ـك٢ 

ػ٘كذ حُلكذ٣غ           ٝؿ٤شٛخ ٧ػزخص ػذّ ؿذٟٝ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ حالسهخّ حُٔظلخثِش حُٔزخُؾ رٜخ ح٠ُ كذ ًز٤ش

ِٓكش ٝال عك٤ٔخ كك٢ كظكَ حُظك٤ق ك٤كغ طظكؤػش عكِزخً رؤسطلكخع ػٖ حُطخهخص حالٗظخؿ٤ش ُٔلطخص حُظ٤ُٞكذ حُؼخ

دسؿككخص حُلككشحسس ٝحُلخؿككش حُٔغككظٔشس حُكك٠ ػ٤ِٔككخص حُـغكك٤َ ٝحُظكك٤خٗش ُٜككزٙ حُٞكككذحص  ٝال عكك٤ٔخ ػ٘ككذ 

حُلوككخثن حُظكك٢ طككئد١  ُككزُي ٣ـككذ ػككذّ حُظٌككظْ ٝحُظشكك٣ٞش ػِكك٠. طشككـ٤ِٜخ ػِكك٠ حُٞهككٞد حُؼو٤ككَ أٝ حُخككخّ  

ػِكك٠                  ص حُخخؽجككش حُظكك٢ عككظؼٞد رككؤرِؾ حُؼككشس حُكك٠ رؼككغ حالعككظ٘ظخؿخ سرؤطككلخد حُوككشح

كك٢ ٝصحسس حٌُٜشركخء أٗ٘كخ ِٔغكئ٤ُٖٝ ُ ٘كخؼِٜ٘كخ رظكشحكش ٝٓكغ خكخُض اكظشحٓٗ خحالهظظكخد حُكٞؽ٢٘ ٝدػ٘ك

ككك٢                        حُظكك٢ ٣ـككش١ حُلككذ٣غ ػٜ٘ككخ  سػككش رككخُشؿْ ٓككٖ حالسهككخّ حُٔظلخثِككشٓوزِككٕٞ ػِكك٠ ًخ

خُؼكخٓٞد ر ذٝسس حُزغ٤طش عظشٌَ ٓكخ ٣غك٠ٜٔخ ٛزٙ حُٞكذحص حُـخص٣ش ٖٓ ٗٞع حُحُٔئطٔشحص ٝحُظلخكش ٧ٗ

حُٔ٘ظٞٓكش ٓغكظوزالً ٜٓٔكخ رِـكض حُغكؼخص عكظٜ٘خس ُٔ٘ظٞٓش حُطخهش ٝرخُظخ٢ُ ( BACKBONE)حُلوش١ 

ٜٝٓٔكخ ٖٓ ُٓٞذحص حُذٝسس حُزغك٤طش حُٔ٘ظٞٓش ح٠ُ رخ٥ف ح٤ٌُٔخٝحؽخص حُظ٢ عظؼخف ٖٓ ٛزٙ حُٞكذحص 

 . ر٤ِٔخسحص حُذٝالسحصكـْ حالٗلخم  رِؾ

 

 

                  ًٔكككخ ٣وكككٍٞ حُٔؼكككَ ك٤ـكككذ حُظل٤ٌكككش ككككٞسحً رظكككٞك٤ش حُـكككخص حُطز٤ؼككك٢ رٌكككَ ( ركككخُشحطًٝكككغ حُلكككخط )٧ٕٝ 

ٓككخ ٣ظطِككذ رُككي ٓككٖ ر٘كك٠ طلظ٤ككش ُظككٞك٤شٙ ُٜككزٙ حُٞكككذحص ًٝخكككش ٝكككذحص ٓ٘ظٞٓككش حُطخهككش حُؼخِٓككش كخ٤ُككخً 

ؤكؼكَ ًسس حُٔشًزكش لٞس١ رظل٣ٞكَ أعكظخذحٜٓخ حُك٠ حُكذًٝزُي حُظل٤ٌش حُ. ٝطشـ٤ِٜخ ػ٠ِ حُـخص حُطز٤ؼ٢ 

كل٢ ٓظش ٝطٞٗظ ٝهطكش ُٝز٘كخٕ ٓكؼالً طزِكؾ ،٤ُخً ُظ٤ُٞذ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش رذ٣َ اهظظخد١ ٌٖٓٔ طٞكشٙ كخ

٤ٓـكخٝحؽ    164،  3433،  1371،  546ٓـٔٞع عؼخص حُُٔٞكذحص حُـخص٣كش ٓكٖ ٗكٞع حُكذٝسس حُزغك٤طش 

حُٔظكذس )ـكخٝحؽ  ُُٔٞكذحص حُكذٝسس حُٔشًزكش ٤ٓ 4552،  9799،  5313، 16603ٓوخركَ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ 

 ( . 2005ػذد طٔٞص ٓـِش ًٜشرخء حُؼشد 

 

رؼككذ ٛككزح حُشككشف حُل٘كك٢ ٗؼككٞد حُكك٠ طككِذ حُٔٞػككٞع حُككز١ ٛككٞ ٓٞػككٞع حُغككخػش ُ٘ككخ ٝحُؼككخُْ أؿٔككغ                

ككك٢ حُلِوككش حُؼخ٤ٗككش ٓككٖ ٛككزٙ  ش أٗ٘ككخٝؿككذ٣ش رخُككزً.. ٗخ رخُظكك٤ْٔ حال ٝٛككٞ ٤ًككق ٗٞحؿككٚ حالصٓككش حُظكك٢ طٜككذد

حُغِغِش شخظ٘خ أكظٌخس أكخُش ٓشخس٣غ حالػٔخس ػ٠ِ حُششًخص حال٤ٓش٤ًكش ٝرخُذسؿكش حُؼخ٤ٗكش حُزش٣طخ٤ٗكش 

ٝأػكك٤لض ٓككئخشحً ح٧ُٔخ٤ٗككش ٝرككذٕٝ ٓ٘ككخكظ رؤػظزككخسٙ أكككذ ح٧عككزخد حٌُزككشٟ ُِظخِككق                 ككك٢ 

حُظككك٢ طكككذسص ٓكككٖ حُـٜكككخص حُٔؼ٤٘كككش                 ُظظكككش٣لخصح ًٔكككخ أشكككشٗخ ٓكككشحسحً حُككك٠ إٔ. حُظ٘ل٤كككز ٝحُظؤ٤ٛكككَ 

ػككٖ طٞه٤ككغ حُؼوككٞد ٝهككشد ط٘ل٤ككزٛخ ال رككَ حالدػككخء رظ٘ل٤ككزٛخ كؼككالً هككذ أػككخػض ػِكك٠ حُؼككشحم كشطككش                

حُظك٢ ًكخٕ ربٌٓخٜٗكخ  حصذٝالسحُك ٤ِٓكخسحصال طؼٞع طض٣كذ ػِك٠ خٔكظ عك٘ٞحص ػِك٠ أعكظؼٔخسحص هخسركض 

خك٤ش طض٣كذ ػِك٠ عكظش ح٥ف ٤ٓـكخٝحؽ رؤٌٓخٜٗكخ ٓكغ ٓكخ ٓظكٞكش كخ٤ُكخً ٓكٖ طـكخٝص طٞك٤ش عؼخص ط٤ُٞذ٣كش اػك

ٌُٝككٖ حُـٜككخص حُٔؼ٤٘ككش رككذالً ٓككٖ إٔ طؼظككشف رٜككزٙ حُلوككخثن حُٔٞػككٞػ٤ش ٝطغككظخِض حُؼزككش . حالصٓككش 

ٝخ٤ش د٤َُ ػ٠ِ رُكي حُؼوكٞد حُظك٢ ٝهؼظٜكخ ٓكغ شكشًظ٢ . حُالصٓش ٜٓ٘خ طٔخدص ك٢ حُٜ٘ؾ حُغخرن حُخخؽت 



GE إٔ أه٤خٜٓخ طـخٝصص حُؼشكشس ٤ِٓكخسحص دٝالس ركذٕٝ ػكشٝع ع٤ٔ٘ض حالُٔخ٤ٗش حُظ٢ ه٤ٓ٤ش٤ًش ٝحال َ

ط٘خكغكك٤ش ٝكظكك٠ رككذٕٝ ٓؼشكككش حالؿٜككضس حُشهخر٤ككش حُوخ٤ٗٞٗككش ٓؼككَ ٝصحسس حُظخطكك٤ؾ أٝ حُككٞصحسحص حُٔؼ٤٘ككش 

 . ح٧خشٟ 

 

                 أٓكككش عككك٤ذّٝ     ٞسس كككك٢ أعكككؼخس حُككك٘لؾ ٓظٞٛٔكككش إٔ ٛكككزحُوكككذ أٗكككذكؼض حُـٜكككخص حُٔغكككئُٝش ر٘شكككٞس حُلككك

.                 حُؼككخّ  ٝسر٤ككغ ٛككزح 2007ُِؼ٤ككخٕ ككك٢ طكك٤ق ػككخّ صٓككش حٌُخعككلش ًخٗككض رخد٣ككش ػِٔككخً رككؤٕ ػٞحٓككَ ح٧

دٝالس ُِزش٤ٓكَ  ٓكخ  72 – 145ٓكٖ )كٔخ ٛٞ ٓٞهق حُلٌٞٓش ح٥ٕ رؼذ إٔ ٛكٞص حالعكؼخس حُك٠ حُ٘ظكق 

ٝٓكخرح .               ٖٓ حالٗخلخػكخص  ؟ ٖٝٓ حُٔظٞهغ كذٝع حُٔض٣ذ( طشش٣ٖ حالٍٝ 9كض٣شحٕ ٝ  9ر٤ٖ 

ش حُظك٢ ًزكَ رٜكخ حُؼكشحم كك٢ ٓكٖ أسع رـك٤غ ٣ظٔؼكَ رخُكذ٣ٕٞ حُزـ٤ؼكع٤لظَ ٝحُؼشحم ال ٣ضحٍ ٣ؼكخ٢ٗ 

ٛككزح اػككخكش حُكك٠ حُلظككَ حُغككخرغ ٝأكظٔككخٍ صٝحٍ حُلؼككخٗش                  ػِكك٠ .. ػٜككذ حُ٘ظككخّ حُغككخرن 

كك٢ ٜٗخ٣كش ٛكزح حُؼكخّ  ٝٓالكوكٚ 2003ُغك٘ش  1483سهكْ  ُوكشحسطخدسحص حُ٘لؾ حُؼشحه٤ش رؼذ أٗظٜخء ٗلخر ح

 ... 

 

إ أعؼخس حُغِغ طشٜذ ٛزٞؽخً ًز٤شحً ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ٝٛزح رخالػكخكش حُك٠ ٛزكٞؽ أعكؼخس حُك٘لؾ حُك٠ 

٣ٝـككذ إٔ ٣ظككش .  حُ٘ظككق ٣ـككذ إٔ ٣ككئد١ حُكك٠ طخلكك٤غ ًز٤ككش ككك٢ أعككؼخس حُٔلطككخص حُٔظؼخهككذ ػ٤ِٜككخ 

ٝإٔ حُظ٘خػخص ك٢ حُذٍٝ حُـشر٤ش  ػ٠ِ كوٞهٚ ك٢ ٛزح حُشؤٕ خخطش حُٔلخٝع حُؼشحه٢ ػ٠ِ حُٔلخكظش 

إ حُشكشًخص ُكٖ .. رٜكخ  ح٧ؿخػكش حُظك٢ طلوكٖٔخً سؿكْ ؿشػكخص خدحً ٓششلخً ٧ٕ ٣ٌٕٞ ًز٤شحً ٝهخططشٜذ ًغ

طلشؽ رلشص حُؼَٔ حُٔظخكش ُٜخ كك٢ حُؼكشحم ٝٛكزح ٣٘طزكن ػِك٠ ؿ٤ٔكغ حُؼوكٞد حالعكظٜال٤ًش ٝحُشأعكٔخ٤ُش 

ك٤ـككذ إٔ ٣لغككٖ حُٔغككئُٕٝٞ أدحء أدٝحسٛككْ حُٔطِٞرككش ككك٢ ٛككزٙ . خُْ رككال أعككظؼ٘خء ٝٓككغ ؿ٤ٔككغ دٍٝ حُؼكك

حُٔشكِش حُلشؿش ٝال ٣ظ٤لٞح حُلشطش ُِغٔخعكشس ٝحُٞعكطخء حُطل٤ِ٤ك٤ٖ ٓكٖ ؿ٘ك٠ ح٧سركخف حُلخكشكش ػِك٠ 

 . كغخد شوخء حُشؼذ حُؼشحه٢ 

 

 

 

 : اٌزٛطٍبد ** 

ـِظ حُطخهش حُؼخ٢ُٔ رظل٣َٞ طشكـ٤َ حالٛظٔخّ حُـذ١ رظ٘ل٤ز طٞط٤خص ٓـٔٞػش دٍٝ حالعٌٞح ٝٓ .1

حُلشحس٣ش ٝحُـخص٣ش ُظؼَٔ ػِك٠ حُـكخص حُطز٤ؼك٢ ركذالً ٓكٖ حُٞهكٞد حُغكخثَ رلِكٍٞ ٝكذحص حُظ٤ُٞذ 

 . ، ُٔخ ُِـخص ٖٓ ٓضح٣خ رخُ٘غزش ٌُِلخءس ٝحٌُٔظغزخص حُز٤ج٤ش  2010ػخّ 

حُظؼخهككذ ٓككغ حُؼٔككَ ٝكككن حُؼككٞحرؾ ٝحُٔؼككخ٤٣ش حُل٤٘ككش ٝحُز٤ج٤ككش ٝأخككز رُككي ر٘ظككش حالػظزككخس ػ٘ككذ  .2

حُششًخص حالؿ٘ز٤ش ، ال ع٤ٔخ ٝإٔ حُؼشحم ع٤ٌٕٞ ِٓضٓخً خكالٍ كظكشس هش٣زكش هخدٓكش رظ٘ل٤كز أطلخه٤كش 

حُظ٢ طِضّ حُذٍٝ حُٔٞهؼش ػ٤ِٜخ رخُؼٞحرؾ ٝحُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ طٔ٘كغ دخكٍٞ حُظو٤٘كخص حُظك٢ ( ٤ًٞطٞ)

شم حُٞهكٞد ٓؼكَ طئد١ ح٠ُ حُض٣خدس ك٢ اٗزؼخع حُـخصحص ٝحُِٔٞػخص حُخطشس ؿذحً ٝحُ٘خطـش ػكٖ كك

( NOx)ػخ٢ٗ أًٝغ٤ذ حٌُزش٣ض ٝأٍٝ أًٝغ٤ذ حٌُخسرٕٞ ٝح٧ًؼشٛخ خطٞسس أًخع٤ذ حُ٘كخ٣ظشٝؿ٤ٖ

 .  حُٔ٘زؼؼشػٖ ػ٤ِٔخص حالكظشحم ك٢ حُٔلطخص حٌُٜشرخث٤ش حُظٞسر٤٘٤ش حُـخص٣ش 

حُظؼخٕٝ ٝحُظٌخَٓ ر٤ٖ حُـخٓؼخص ٝهطخع حٌُٜشركخء ُظوكذ٣ْ دسحعكخص ططز٤و٤كش ، ٓكغ اهخٓكش دٝسحص  .3

رشحٓؾ طذس٣ز٤ش عش٣ؼش ُِؼخ٤ِٖٓ ، ٝاشكشحى حُطكالد ٝحُزكخكؼ٤ٖ ٓكٖ حُـخٓؼكخص حُؼشحه٤كش ٝٝػغ 

ك٢ ٛزٙ حُذٝسحص ، ٝاكذحع طخظظخص دسحعخص أ٤ُٝكش ٝػخ٤ُكش ُظو٤ك٤ْ حُطِكذ ػِك٠ حُطخهكش كك٢ 

أٓخّ ٝعخثَ حالػالّ ٝحُٔخظظ٤ٖ ُِٔغخٛٔش  ػٞ ح٠ُ كظق ِٓلخص ٝصحسس حٌُٜشرخءحُؼشحم ، ًٔخ أد

ك٢ ٓٞػٞع حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش حُظ٢ طذخَ ك٢ ط٤ْٔ  حُل٤٘ش ٝحُٔخ٤ُش حُٔظؼِوشك٢ ٓ٘خهشش حالٓٞس 

 . اٛظٔخٓخص ٝك٤خس حُ٘خط 



اطكككذحس حُ٘شكككشحص ٝحُكككذٝس٣خص رٜكككذف حُظؼش٣كككق روطكككخع حُطخهكككش حٌُٜشرخث٤كككش ٝطزكككخدٍ أككككذع  .4

ٝػكذّ كـكذ  حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص حالكظخث٤ش حُل٤٘ش ٝحالهظظكخد٣ش حُٔظخككش روطكخع حٌُٜشركخء ، 

ؼِٞٓش ، ٝٓؼخُـش حُوظكٞس كك٢ حُشكلخك٤ش ٝٗزكز أعكخ٤ُذ حٌُظٔكخٕ حُغكخثذس ح٥ٕ ػكٖ ح٧عكزخد أ٣ش ٓ

حُلو٤و٤ش ٧صٓكش حٌُٜشركخء ، ٓكغ حُظؤ٤ًكذ ػِك٠ ط٘ل٤كز طٞطك٤خص ٓـِكظ حُكٞصسحء حُؼكشد حُٔؼ٤٘ك٤ٖ 

رشئٕٝ حٌُٜشرخء كٍٞ طزخدٍ حُٔؼِٞٓخص رخظٞص أعؼخس حُٔ٘خهظكخص ، ٝاُـكخء حُظطز٤كن ؿ٤كش 

ُـكشع )حُوطخع حُؼخّ ٧كظٌخس حُٔؼِٞٓش اله٢ ٖٓ هزَ رؼغ ٓٞظل٢ ٤ٛجخص حُٔالثْ ٝؿ٤ش حالخ

ػ٘ذ دسحعكش حُٔ٘خهظكخص رلـكش حُٔلخكظكش  رٞحعطش خِن اؿشحءحص ٓؼوذس ٝؽ٣ِٞش( حُٔظخؿشس رٜخ

ػ٠ِ عش٣ظٜخ ػ٠ِ ػٌظ ٓخ ٛٞ ٓؼٔكٍٞ ركٚ كك٢ ًخككش حُٔ٘خهظكخص حُذ٤ُٝكش ٝحُٔل٤ِكش كك٢ حُكٞؽٖ 

 . حُؼشر٢ ٝال ع٤ٔخ ك٢ حالسدٕ 

ؿٜككخص سهككخر٢ طككخرغ حُكك٠ ٝصحسس حٌُٜشرككخء ُٔشحهزككش ٗٞػ٤ككش ًٝلككخءس حُٔؼككذحص حٌُٜشرخث٤ككش  طشكك٤ٌَ .5

حُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ حُٔغظ٤ٌِٜٖ ٓؼَ أؿٜكضس حُظزش٣كذ ٝحالٗكخسس ٝؿ٤شٛكخ ، ُٔكخ ُٜكزٙ حُٔؼكذحص ٓكٖ 

طكؤػ٤ش ًز٤ككش ك٤ٔكخ ٣ظؼِككن رذسؿكش ٝػككٞم ٗظكخّ حُطخهككش ٝاهظظكخد٣ش طشككـ٤َ حُٔ٘ظٞٓكش حٌُٜشرخث٤ككش ، 

ٝحُظؼ٤ِٔخص ُِلذ ٖٓ حالعظٜالى حُٔلشؽ ُٔؼَ ٛزٙ حالعظخذحٓخص ٝحُظ٢ طلخهٔكض  ٝٝػغ حُوٞح٤ٖٗ

ٗظ٤ـش اعظ٤شحد أػذحد ؿ٤ش ٓذسٝعش ٝؿ٤ش ٓظٞهؼكش ٓكٖ ٛكزٙ حُٔؼكذحص ػِك٠ أػكش حُوكشحس حُظكخدس 

ٖٓ هكٞحص حالككظالٍ ربُـكخء ًخككش حُشعكّٞ حُـٔش٤ًكش ػِك٠ حُزؼكخثغ حُذحخِكش حُك٠ حُؼكشحم ٜٝٓ٘كخ 

 .  حُغ٤خسحص ٝأؿٜضس حُظ٤٤ٌق

اػككخدس طؤ٤ٛككَ ٓشككخس٣غ حُظ٤ُٞككذ حُوخثٔككش ٝٝػككغ ع٤خعككش اكككالٍ ٝطـذ٣ككذ ُِٔلطككخص حُظكك٢ اٗوؼكك٠  .6

، ٝحُٔؼكك٢ هككذٓخً رظ٘ل٤ككز ٓشككخس٣غ حُٔلطككخص حُزخخس٣ككش حُٔظٞهلككش ٝطككٞك٤ش  ػٔشٛككخ حالكظشحػكك٢ 

ؽخهككخص اػككخك٤ش ؿذ٣ككذس ٓككٖ ٛككزٙ حُٔلطككخص ٝرُككي ط٘ل٤ككزحً ُِظٞطكك٤خص حُظكك٢ ٝػككؼض ككك٢ خطككؾ 

حُغكككؼ٢ كككك٢ ٗلكككظ حُٞهكككض ٧ػكككخدس طؤ٤ٛكككَ خطكككٞؽ حُ٘وكككَ ٝحُظٞص٣كككغ  ًٝكككزُي. ٝصحسس حٌُٜشركككخء 

 . حٌُٜشرخث٢ 

ؽككشف ًككَ حُٔشككخس٣غ حُٔ٘كك١ٞ ػوككذٛخ ػِكك٠ حُظ٘ككخكظ حُؼككخّ ػككٖٔ ٗظككخّ حُٔ٘خهظككخص ٝػككشع  .7

 . ٓـش٣خطٜخ ػ٠ِ حُشأ١ حُؼخّ ٝاعظلظخٍ ٓٞحكوخص حُـٜخص ح٧ط٤ُٞش ٝخخطش ٓـِظ حُ٘ٞحد 

ٝحُظ٢ ُْ طظخز ط٤ـش حُوخٕٗٞ ك٢ ػٞء حُٔغكظـذحص أػخدس حُ٘ظش رـ٤ٔغ حُٔشخس٣غ حُٔظلن ػ٤ِٜخ  .8

ك٢ ح٧عٞحم حُٔخ٤ُش ٝح٧هظظخد٣ش حُؼخ٤ُٔش ٝرُي ٤ُظ ك٢ ٓـخٍ حٌُٜشرخء ٝكغكذ ركَ كك٢ ؿ٤ٔكغ 

 . ح٧ٗشطش ح٧هظظخد٣ش 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارشٌذْٚ ٌٍىٙشثبء حٍٛال ِغزذاِخ اَ عشاثب ؟
 

 

 حػذحد كش٣ن ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ ًٝظخرش ػ٤خء حُٔشػذ

 

 ٝهؼض ٝصحسس حٌُٜشرخء ٓئخشح ػذدح ٖٓ حُؼوٞد حٌُز٤شس ُظٞك٤ش ؽخهخص ط٤ُٞذ٣ش ًز٤شس ح٠ُ حُٔ٘ظٞٓش     

 حػشحس كخدكش ُْػ٠ِ حَٓ حٜٗخء ٓؼخٗخٙ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحالهظظخد حُٞؽ٢٘ حُظ٢ ؽخٍ حٓذٛخ ٝحُظ٠ حدص ح٠ُ 

ٓغ ششًظ٠ ؿ٘شحٍ حٌُظش٣ي ٝع٤ٔ٘ض ُظـ٤ٜض ػوٞدح حُغ٤ذ حُٞص٣ش كوذ ٝهغ ٣ؼذ رخالٌٓخٕ طـخِٜٛخ ، 

٤ٓـخ ٝحؽ حػخكش ح٠ُ طظش٣ق حُغ٤ذ ح٤ًَُٞ  10200ٝكذحص طٞسر٤٘٤ش ؿخص٣ش روذسس حؿٔخ٤ُش طؼخدٍ 

ٞع ح٢ٌُِ ح٠ُ حًؼش ٖٓ حالهذّ كٍٞ طٞه٤غ ػوذ رظـ٤ٜض ٝكذحص روذسس حُل٠ ٤ٓـخ ٝحؽ  ٓٔخ ٣شكغ حُٔـٔ

ٝحٕ دُض ٛزٙ حُخطٞحص ػ٠ِ ش٢ء كخٗٔخ طذٍ ػ٠ِ حالٛظٔخّ حُزٟ ط٤ُٞٚ حُـٜخص .  حُق ٤ٓـخ ٝحؽ  12

حُٔغئُٝش ُٜزح حُوطخع حُٜخّ رل٤غ الطزخَ ػ٤ِٚ رٔزخُؾ ػخٔش ك٠ صٖٓ ح٤ٜٗخس حعؼخس حُ٘لؾ ػخ٤ُٔخ 

ٝٛزٙ . ٘غز٢ كـ٠ حُلخُش حال٤٘ٓش ٣ٝؼضٟ حُلؼَ ك٠ رُي ح٣ؼخ ح٠ُ حُظلغٖ حُ.  ٝشلش ٓٞحسد حُزالد 

لشم ٖٓ حؿَ حصحُش حػخس حُذٓخس ٝحُظخِق ًِٜخحٓٞس طِو٠ حُظشكخد ٖٓ ًَ ٓخِض ُٜزح حُٞؽٖ حُزٟ ٣ظ

 .حُِز٣ٖ ُلوخ رٚ خالٍ حُغ٘ٞحص حُؼـخف حُٔخػ٤ش

        

حؿذ ًَ كخٕ ٖٓ ٝ"   ٝشخٝسْٛ ك٠ حالٓش  "   " ٝحٓشْٛ شٞسٟ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ "  ٝحر هخٍ هللا طؼخ٠ُ     

ٖٓ ٣غظط٤غ حٕ ٣وذّ ٓغخٛٔش ٜٓٔخ ًخٗض ٓظٞحػؼش حٕ ال٣ظشدد ػٖ حُو٤خّ رزُي ٝخخطش ك٠ ؿٞ 

ٝٗخَٓ ٖٓ حُٔغئ٤ُٖٝ حٕ ال٣ؼ٤ن طذسْٛ . حُذ٣ٔوشحؽ٤ش ٝحُشلخك٤ش حُِظ٤ٖ ٣٘ض ػ٤ِٜٔخ دعظٞس حُزالد 

 "  ٤ِْ ٝكٞم ًَ رٟ ػِْ ػ"  ٖٓ حُٔالكظخص حُز٘خءس حُظ٢ ٗزذ٣ٜخ ٛ٘خ حٗطالهخ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

طذم هللا حُؼظ٤ْ ، ٓٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ حٕ حُخخُن حُـ٤َِ "   ال٣ل٤طٕٞ رش٠ء ٖٓ ػِٔٚ حال رٔخ شخء " ٝ  

ٝكذٙ ٣ل٤ؾ رٌَ ش٢ء ػِٔخ ٝحٕ ٓخِٞهخطٚ ؿ٤ٔؼخ ٓؼشػٕٞ ُِخطخ ٌُٖٝ حُخطخ ٗظ٤ـش حالؿظٜخد ٤ُظ 

خٛظٔخْٜٓ ُٔخ ُٕٝٞ ر٤ُٝغٔق ُ٘خ حُٔغئ" .  ٕٓ٘ٞ ٝهَ حػِٔٞح كغ٤شٟ هللا ػٌِْٔ ٝسعُٞٚ ٝحُٔئ" ػ٤زخ 

 : ٗزذ٣ٚ ٖٓ حُٔالكظخص 

 

حٕ حالؿشحءحص حُٔزًٞسس حٗلخ ػ٠ِ ح٤ٔٛظٜخ الطؼ٢٘ كال ٜٗخث٤خ ٝٓغظذحٓخ الصٓش حٌُٜشرخء رل٤غ   - حٝال

ٝحٕ ، 2112حٝ كظ٠ ػخّ ٣2011ٌٖٔ حُوٍٞ رظٞسس ؿخصٓش حٕ حالصٓش عٞف ط٘ظ٠ٜ ٝطلغْ ك٠ ػخّ  

حسهخّ  طغط٤شٝرُي الٕ حُٔغخُش ٢ٛ ٤ُظ . عخػش  24 حُٔٞحؽٖ ع٤لظَ ػ٠ِ طـ٤ٜض رخٌُٜشرخء ُٔذس

 ػذد٣ش ٛ٘خ ٝٛ٘خى

ٝحٕ . ٝحعظؼٔخٍ كخطَ حُـٔغ حُلغخر٢ رخػظزخسٙ حعٜخٓخ ٓؼٔٞٗخ ك٠ طؼض٣ضحالدحء حُلؼ٢ِ ُِٔ٘ظٞٓش 

حٜٗخ طؼظٔذ ػ٠ِ حالدحء حُلؼ٢ِ ُٔلطخص . ٛزح حالػظوخد خخؽ٠ء ٝخطش الٕ حُٔغخُش حرؼذ ٖٓ رُي رٌؼ٤ش 

  Name Place Capacities ػ٠ِ حالسهخّ حُٔؼزظش ػ٠ِ حُِٞكخص حُظظ٤٘ؼ٤ش ُِٞكذحصحُظ٤ُٞذ ٤ُٝظ 

 حٕ هُٞ٘خ ٛزح ٤ُٞٛظ ٖٓ هز٤َ حٌُالّ حُزٟ ٣ِو٠ ؿضحكخ ٝحٗٔخ ٛٞ ٣غظ٘ذ ح٠ُ طل٤ِالص ػ٤ِٔش ٓغِْ رٜخ،  

( حُظ٢ طشٌَ ؿَ ٛزٙ حُٞكذحص ) حُذٝسس حُزغ٤طش  رظٌُ٘ٞٞؿ٤خك٤غ حٕ حُٞكذحص حُـخص٣ش حُظ٠ طؼَٔ 

،  load baseُظٞك٤ش كَٔ حالعخط عخعخ ُظـط٤ش حكٔخٍ حُزسٝس ٝكخالص حُطٞحسٟء ٤ُٝظطغظخذّ ح

حٕ حالػظٔخد ػ٠ِ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حُظ٠ طؼَٔ . ٝرُي ٛٞ حُٔزذح حُٔؼٍٔٞ رٚ ك٠ حُذٍٝ حُٔظوذٓش ًخكش 

ظِٛخ ثبٌٙالن ٚاٌذِبس ٌٍّٕ حىّب ِغجمب ٌؼًٕ% 70رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُذٝسس حُزغ٤طش ر٘غزش طوشد 

حُٔ٘شٞسس ك٠ ( ٓخًٞ ًٜشرخء) ٛ٘خ ٖٓ حالعظشٜخد رٔخ ؿخء ك٢ ٓوخُش ٚالثبط .اٌىٙشثبئٍخ ثبوٍّٙب 

ٝهذ حؿٔؼض : " ٖٓ كوخثن ٛخٓش رٜزح حُشؤٕ  2005/  12/  27ؿش٣ذس ُٞط حٗـِٞط طخ٣ٔظ رظخس٣خ 



ٔظلذس هذ ُؼزض حسحء حٌُؼ٤ش٣ٖ ٖٓ حُٔغئ٤ُٖٝ حُؼشحه٤٤ٖ ٝحال٤ٓشًخٕ حٕ حُوشحسحص حُخخؽجش ُِٞال٣خص حُ

ٝحخطش ٓخك٢ رُي ٛٞ حهشحس خطش ٝػؼض ك٠ ٝهض حُ٘ظخّ حُغخرن ُ٘ظذ . دٝسح ًز٤شح ك٢ رُي 

حٕ هشحسحالػظٔخد حٌُز٤ش ػ٠ِ ٝكذحص حُظ٤ُٞذ " .... " ٝحٗشخء حُؼششحص ٖٓ حُٞكذحص حُظٞسر٤٘٤ش حُـخص٣ش 

 " .حه٤ش ٝحُٞال٣خص حُٔظلذس حُـخص٣ش ٛٞ ٓذػخٙ ُِوِن ٣ٝوغ حُِّٞ ك٢ رُي ػ٠ِ حُلٌٞٓش حالٗظوخ٤ُش حُؼش

ص٣ض حُٞهٞد حُؼو٤َ حُزٟ ٛٞ ٗخطؾ ػشػ٢ ٖٓ حُضكض ه٤َِ حُِضٝؿش ُٔظخف " ٝحػخف حُٔوخٍ حٕ 

حٌُظخد حُٔشؿؼ٠ "ٝٗؼ٤ق ح٠ُ رُي ٓخ ؿخء ك٠" . رذحث٤ش ًخٕ عززخ ك٠ طلطْ ٝكذحص حُظ٤ُٞذ حُـخص٣ش 

 :  579طللش "  ُٜ٘ذعش حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش 

 ":حُظخ٤ُش حُـخص٣ش ٣ؼظٔذ ػ٠ِ حُٔؼخ٤٣ش حُظشـ٤ِ٤ش حُغخخ٘ش ُِظٞسر٤٘خص حالؿضحءحٕ ػٔش "         

 .حٕ حُـخص حُطز٤ؼ٠ ٛٞ حُٞهٞد حالعخط حُزٟ طوخط طـخٛٚ ؿ٤ٔغ حٗٞحع حُٞهٞد حالخشٟ  –ٗٞع حُٞهٞد " 

ٝحعظخذحّ حُٞهٞد % 25حٕ حعظخذحّ ٝهٞد حُذ٣ضٍ ٣وَِ ٖٓ ػٔش حالؿضحء حُغخخ٘ش ُِٞكذحص رلٞح٢ُ 

 %  .٣65وِِٚ ر٘غزش  ٤HFOَ حُؼو

ٖٝٓ حُٔؼشٝف حٕ ٓشٌِش حُٞهٞد ُْ طلَ رؼذ ُْٝ ٣ظذس طظش٣ق ٓئًذ ال ٖٓ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٝال       

 .ٖٓ ٝصحسس حُ٘لؾ ٣٘ز٠ء روشد كِٜخ ٝحٕ حالطلخهخص حُظ٠ حرشٓض ٓئخشح الطضحٍ ك٠ ؽٞس حُظـش٣ذ 

% 60-55ٝطشطلغ ٛزٙ حُ٘غزش ح٠ُ % . 31ٛزح ػِٔخ حٕ حٌُلخءس حُلشحس٣ش ُِٞكذحص حُـخص٣ش ٠ٛ رلذٝد 

كذحص حُذٝسس حُٔشًزش ، ٝحُٔؼشٝف حٕ حٌُلخءس حُلشحس٣ش ٢ٛ حُٔؼ٤خس ػ٘ذ حعظخذحّ حُـخصحُطز٤ؼ٠ ك٢ ٝ

ٝحٕ ًِلش حٗظخؽ عخػش ٝحكذس طوَ .  حُٔغظخذّ ُٔؼشكش ٗـخػش حعظخذحّ ٝكذحص حُطخهش رٌخكش حٗٞحػٜخ

حُذٝسس حُزغ٤طش ًٔخ حٕ حٗزؼخػخص حُـخصحص حُؼخسس  رخُٔوخسٗش ٓغ حٗظخؿٜخ ٖٓ ُٓٞذحص% 60رٔوذحس 

كخرح ًخٗض ٛزٙ حُٞكذحص ٓؼشػش ٓغزوخ  .ظخذحّ ٝكذحص حُذٝسس حُٔشًزش طؼخدٍ حُ٘ظق ك٠ كخُش حع

حُلَٔ  ٝالع٤ٔخ ك٠ ظشٝف ػِٜٔخ ُظ٤ُٞذ ُظ٘خهض ػٔشٛخ حُظشـ٢ِ٤ ٝطشدٟ حدحثٜخ حُظ٤ُٞذٟ حُلؼ٢ِ

٤ٜخ ك٠ طٞك٤ش حُلَٔ حالعخط رل٤غ ٣ـضّ حُٔغئُٕٝٞ ٝكخالص حُطٞحسٟء ، ك٤ٌق ٣ؼظٔذ ػِحالهظ٠ 

ٖٓ " حٗشخءهللا "عخػش ، كظ٠ دٕٝ حٕ ٣ٌِلٞح حٗلغْٜ رخػخكش ًِٔش   24رخٜٗخ عظٞكش حٌُٜشرخء ُٔذسٟ 

   رخد حُٔـخِٓش ػ٠ِ حالهَ ؟ ػ٠ِ حٟ حعخط طغظ٘ذ ٛزٙ حُؼوش حُٔطِوش ؟ 

حُذػخ٣ش حُٔزخُـش ُِٞكذحص حُٔضٓغ ٗظزٜخ ٝحُـش٣ذ حٕ رؼغ حالؿٜضس حالػال٤ٓش حخزص طشٝؽ           

  9Eحٕ طٞسر٤٘خص " ك٢ حُؼشحم ٝكِٔض طظش٣لخص ٗخثذ ششًش ؿ٢ ث٢ حًؼش ٖٓ كو٤وظٜخ ك٤غ حػِ٘ض 

ٓ٘شؤس  400هذ حػزظض ًلخءس ًز٤شس ٝحدحء ٓظ٤ٔضح ػ٘ذ طشـ٤ِٜخ ك٢ حًؼش ٖٓ    GEحُـخص٣ش حُظ٠ ؽٞسطٜخ 

حُلش٣ذس ؟ ٝرخٟ ظشٝف طؼَٔ طِي حُٞكذحص ؟ َٛ ك٢ كٖٔ ح٣ٖ ؿخءص رٜزٙ حُٔؼِٞٓخص " . كٍٞ حُؼخُْ

حّ ًَ حُٜٔ٘ذع٤ٖ حال٤ٓشًخٕ ٝكغذ شٜخدس حُٔلظش .  طٞك٤ش حُلَٔ حالعخط ٝرخعظخذحّ ٝهٞد رذحث٢ ؟ 

هذ حًذٝح ػ٠ِ ػذّ طالك٤ش حُٞكذحص حُظٞسر٤٘٤ش حُـخص٣ش حُظ٠     SIGIRحُؼخّ الػخدس حػٔخس حُؼشحم 

ك٤ش حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش حالٓ٘ش ٝطـط٤ش حكٔخٍ حالعخط ُِٔ٘ظٞٓش طؼَٔ ر٘ظخّ حُذٝسس حُزغ٤طش ُظٞ

ٝطوٍٞ عِطش حُطخهش ك٠ .     HFOحٌُٜشرخث٤ش ، ٝالع٤ٔخ ػ٘ذ حشظـخُٜخ رخعظخذحّ حُٞهٞد حُغخثَ حُؼو٤َ 

حٕ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حُظ٠ طؼَٔ رخُذٝسسحُزغ٤طش ٠ٛ حهَ حُظو٤٘خص حُـخص٣ش ًلخءس " حٝٗظخس٣ٞ حٌُ٘ذ٣ش 

َ ر٘غزش طوشد % 36ُُِٔٞذحص حٌُٜشرخث٤ش ك٤غ حٕ ًلخءطٜخ طؼخدٍ كوؾ ٗغزش رخُ٘غزش  ـّ ٝحٜٗخ عٞف طَُش

 .كوؾ ٖٓ ح٣خّ حُغ٘ش%  2,5ٖٓ 

ع٘ٞحص ٓخ ٣وشد ٖٓ ػششس ٤ِٓخسدٝالس ٓ٘ز حُغوٞؽ ُلذ ح٤ُّٞ ػ٠ِ  6ُوذ خغش حُؼشحم هشحرش          

٣ظطِذ كِٜخ طخط٤طخ ٓشًض٣خ شخٓال  ُْٝ طوذّ حٟ كَ ُالصٓش حُظ٢" عشحرخ " ٓشخس٣غ حػزظض ًٜٞٗخ 

٣ِظضّ رذهش رخُٔٞحص٣ٖ حُؼ٤ِٔش حُظ٠ طئًذ ػ٠ِ ػشٝسس حالػظٔخد ػ٠ِ حُٔلطخص حُزخخس٣ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ 

ٓظخدس حُظ٤ُٞذ حُشط٤٘ش ٝحالٓ٘ش حػخكش ح٠ُ حُظٞسر٤٘خص حُظ٠ طؼَٔ رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُذٝسس حُٔشًزش ٤ُٝظ 

ُظ٤ُٞذ٣ش ػٖ ؽش٣ن حػخكش طٞسر٤٘خص رخخس٣ش حػخك٤ش ٖٓ حالعظطخػخص ح% 50حُزغ٤طش ، ُظٞك٤ش 

ٓغخػذس دٕٝ حُلخؿش ح٠ُ كشم ٝهٞد حػخك٠ ٝرُي رخالعظلخدس ٖٓ حُطخهش حٌُخٓ٘ش ٖٓ ؿخصحص حُؼخدّ 

 .حُ٘خطؾ ٖٓ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حُظ٠ طؼَٔ رخُذٝسس حُزغ٤طش 



ظشٜذ رذٝسٙ رخهٞحٍ حكذ حُظ٠ حششٗخ ح٤ُٜخ حٗلخ حُزٟ حع" ٓخًٞ ًٜشرخء "  ٝٗؼٞد ٓشس حخشٟ ح٠ُ ٓوخٍ    

 عظٔؼ٠ رؼؼش ػوٞد " حُؼخ٤ِٖٓ ك٠ حًُٞخالص حُٔغئُٝش ػٖ حالػٔخس روُٞٚ حٗٚ حُٜٔ٘ذع٤ٖ حال٤ٓشًخٕ 

، ٛزح ٗخ٤ٛي ػٖ طـز٣ش حكٔخٍ حُظ٘خػش " عخػش ك٠ حُز٤ٞص حُؼشحه٤ش  24هزَ حٕ ٣ظٞكش حٌُٜشرخء ُٔذس 

 .ٝحُضسحػش ٝؿ٤شٛخ 

 

                            حُغِغ ٝحُٔؼذحص  رخٕ ؿ٤ٔغ خكٌ٘شس ٓخ حًذٗخٙ عخروحٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظظخد٣ش  :ػخ٤ٗخ 

كَٜ كظِض ٝصحسس . ًِٝق حُطخهش ٝحُ٘وَ هذ طذٗض ح٠ُ ٓخدٕٝ حُ٘ظق ك٠ رؼغ حالكٞحٍ         

 حٌُٜشرخء ػ٠ِ طخل٤ؼخص ك٠ ٛزٙ حُؼوٞدػٔخ ًخٕ ٓؼشٝػخ هزَ عظش حشٜش ٝالٟ ٓذٟ ؟

 حال٤ٔٛش خخطش ٝحٕ حُؼشحم هذ طؼشع الػشحس ح٠ُ ٛزٙ حُ٘وطش حُزخُـش حُخـَ ك٢ حُظطشمُٝٔخرح ٛزح 

كخدكش ٗظ٤ـش حٗخلخع حعؼخس حُ٘لؾ ؟  ٝحٕ ٛزٙ حُؼوٞد ٝؿ٤شٛخ ٣ـذ حٕ طؼخَٓ رٔ٘ظ٠ٜ حُشلخك٤ش ٢ٌُ 

 .ٗظلخش٠ حُٔآع٢ حٌُؼ٤شس حُظ٢ كذػض ك٠ حُغ٘ٞحص حُٔخػ٤ش 

ًشص حالٗزخء هزَ حعخر٤غ ه٤ِِش هذ سكغ ٗؼٞد ٓشس حخشٟ ح٠ُ ػشع ششًش حُخشحك٢ ح٣ٌُٞظ٤ش حُزٟ رٝ

ٖٓ ٓـِظ حُٞصسحء ك٤غ ٣زذٝ ٖٓ طظش٣لخص حُٔغئ٤ُٖٝ حالخ٤شس ك٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء رخٗٚ هذ حػ٤ذص 

 .ُٚ حُل٤خس ٓشس حخشٟ كٔخ ٢ٛ حُٔزشسحص ُزُي؟ 

. ُوذ حًذٗخ هزَ ه٤َِ ًٔخ حًذٗخ ك٢ ٓوخالص عخروش ح٤ٔٛش حُشلخك٤ش ٓغ حُوؼ٤ش ٓٞػٞع حُزلغ        

ٝال٣ٌٖٔ حُٔزخُـش رخ٤ٔٛش ٛزٙ حُ٘وطش رخػظزخسٛخ حُٔ٘طِن حُزٟ الرذ ٓ٘ٚ ُٔؼخُـش حالًذحط حُٜخثِش ٖٓ 

حٕ حُٔغئٍٝ . حُٔشخًَ ٝحالصٓخص حُظ٢ ٣ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُشؼذ حُؼشحه٢ عٞحء ًخٗض ٓٞسٝػش حّ ٓغظـذس 

ٔخ حٝط٠ ٖٓ حُٞحػن ٖٓ ٗلغٚ ال٣خش٠ حٕ ٣ٌخشق حُٔغئ٤ُٖٝ ٝحُشحٟ حُؼخّ رٔخ ٣خطؾ ٣ٝ٘لز الٗٚ ٓ

 .ٓوذسس ٝػِْ كال٣ٌٔ٘خٕ ٣زِؾ حٌُٔخٍ ٝحٗٚ ٣غظل٤ذ ٖٓ ٛزح حُؼَٔ ُظو٣ْٞ حالخطخء ٝحالٗلشحكخص 

ٝهذ دأرض . حٕ ٛزٙ حُذػٞس ٤ُغض رذػش رَ طٔخسط ٤ٓٞ٣خ ك٠ ؿ٤ٔغ حُزِذحٕ حُذ٣ٔوشحؽ٤ش ٝحُٔظوذٓش         

ُظغظل٤ذ ٖٓ حُشأٟ ٝحُشأٟ  ػ٠ِ ح٨ُٔحٌُؼ٤ش ٖٓ حُذٍٝ حُؼشر٤ش ػ٠ِ ٗشش حُظلخط٤َ ػٖ ٓشخس٣ؼٜخ 

ٝٓخ حُلذع حُزٟ عو٘خٙ عخروخ ك٠ ٓوخٍ عخرن ػٖ حهخُش ٝص٣ش حٌُٜشرخء ٝحُٔخء ح٣ٌُٞظ٠ رغزذ . حالخش

ٝٗغٞم حالٕ حٓؼِش حخشٟ ٓؤخٞرس ٖٓ . حُؼوذ حُٔشزٞٙ ػ٠ِ ششًش حُخشحك٢ حالٓؼخٍ عخؽغ ػ٠ِ رُي 

شر٠ ُٔ٘ظـ٠ ٝٗخه٢ِ ٝٓٞصػ٠ حٌُٜشرخء ٓـِش ًٜشرخء حُؼشد حُظخدسس ػٖ حالٓخٗش حُؼخٓش ُالطلخد حُؼ

ٝعٞف ٗغظَ ٜٓ٘خ ٓوطؼخ . ك٠ٜ ٤ِٓجش رخُشٞحٛذ ٝحُؼٞحرض ػ٠ِ ٓخٗوٍٞ  2008ك٠ ػذدٛخ ُشٜش ح٣خس 

 : ٝحكذح ٣خض ٤ُز٤خ 

 أػط٤ض أشخسس حُزذء رٞػغ حُلـش حالعخط ُغظش ٓشخس٣غ ط٣ٞٔ٘ش ك٠ ٓـخٍ حٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش " 

 :٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣  2009/  2008ع٤ظْ ط٘ل٤زٛخ خالٍ حُلظشس 

ٓلطش شٔخٍ ر٘ـخصٟ الٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ر٘ظخّ حُذٝسس حُٔضدٝؿش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش     -

  .٤ٓـخٝحؽ 750

 .٤ٓـخٝحؽ  1400ٓلطش ؿشد ؽشحرِظ حُزخخس٣ش الٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش     -

 ٤750ش ر٘ظخّ حُذٝسس حُٔضدٝؿش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش ٓظشحطٚ الٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخثٓلطش     -

 .٤ٓـخٝحؽ 

 .٤ٓـخٝحؽ  1400ٓلطش حُخ٤ِؾ حُزخخس٣ش الٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش  -

 .٤ٓـخٝحؽ  750ٓلطش عزٜخ حُـخص٣ش الٗظخؽ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش   -

 .٤ٓـخٝحؽ  750هش حٌُٜشرخث٤ش روذسس حؿٔخ٤ُش ٓشًزش ٓلطش حُغش٣ش حُـخص٣ش الٗظخؽ حُطخ  -

 " .٤ِٓخس د٣٘خس ٤ُز٠    5,36ٝطزِؾ حُظٌِلش حالؿٔخ٤ُش ُٜزٙ حُٔشخس٣غ طوش٣زخ     

 

 : ٓخرح ٗغظ٘ظؾ ٖٓ ٛزح حُٔوظزظ 

 (  120) حٕ حُؼوٞد حُٔشخس ح٤ُٜخ حػالٙ هذ حرشٓض ك٠ كظشس حسطلخع حعؼخس حُ٘لؾ ك٤ٖ ًخٗض طض٣ذػ٠ِ(  1



 .دٝالسح ُِزش٤َٓ       

 : حٕ حُٔشخس٣غ حػالٙ طشَٔ (   2

 رخُذٝسس حُٔشًزش . ٝ. ّ   1500         

 ( .٠ٛٝ ك٠ حُلو٤وش ؿ٤ش ٓزًٞسس ٌُٝ٘٘خ ٗلظشػٜخ ًزُي ) رخُذٝسس حُزغ٤طش . ٝ . ّ  1500         

 ٓلطخص رخخس٣ش . ٝ. ّ   2800         

 حُٔـٔٞع. ٝ . ّ   5800         

  

د٣٘خس ٤ُز٠ ٌَُ   ٤ِٓ1,2خس دٝالس رٞحهغ    4,466=  ٤ِٓخس د٣٘خس ٤ُز٠     5,36ِلش طؼخدٍ  رظٌ       

 .دٝالس

 

 

  Turn key)طغ٤ِْ ٓلظخف  ) حٕ حُٔشخس٣غ حػالٙ طشَٔ حُظـ٤ٜض ٝحُ٘ظذ  (    3

         

ٔلطخص حُق دٝالس طشَٔ حُظـ٤ٜض ٝحُ٘ظذ ُ  770ٝٛزح ٣ؼ٢٘ حٕ ًِلش ح٤ُٔـخٝحؽ حُٞحكذ طغخٟٝ      

 ًٝلخءس ٝحكؼَ ٓشدٝدح ٖٓ حُٞكذحص حُظ٠ ٝهؼظٜخ ٝصحسس حٌُٜشرخء حُؼشحه٤ش رٌِلش ٓخر٠ٖٛ٤ حًؼش طٌِلش 

 ًش٣ْ ٝك٤ذ. حُق دٝالس ُِظـ٤ٜض كوؾ  كغزٔخ ؿخء ك٠ طظش٣لخص حُغ٤ذ ٝص٣ش حٌُٜشرخء د 800 – 700

 ؼَ هغٔخ ًز٤شح ٖٓ ٝٓؼشٝف حٕ ًِق حُ٘ظذ ك٠ حُؼشحم طٔ. ًُٞخُش س٣ٝظش كىش حٝحخش ح٣ٍِٞ حُٔخػ٢ 

٣ٝزذٝ حٕ حُششًخص حُٔـٜضس .....   حٌُِق حالؿٔخ٤ُش رغزذ ٓخ ٣ضػْ  ٖٓ حُٔخخٝف ٝحُٔخخؽش حال٤٘ٓش 

ط٘ظِض ػٖ ٓٞػٞع حُ٘ظذ ٝحًِٝض ٜٓٔظٚ ح٠ُ حُـخٗذ حُؼشحه٢ ٝٛزح ٓخع٤ُٞذ ٓشٌِش ًزشٟ ٣ؼشكٜخ 

 .رٜخ حُٔخظظٞسٕ هزَ ؿ٤شْٛ ٝط٘غق حدػخءحص ٗلَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٢ ٣ظزـلٕٞ 

ُِٝٔشس حالخ٤شس ٗذػٞ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ ًشق كو٤وش حٌُِق ٝٓوخسٗظٜخ رززز٤ٖ ٓخًخٕ ٓؼشٝػخ هزَ 

 .حالهظظخد٣ش / حال٤ٜٗخس حٌُز٤ش ك٠ حالعٞحم حُٔخ٤ُش 

 

 

***** 

 

 اٌغٍذ سئٍظ رحشٌش خشٌذح اٌظجبذ اٌغشاء

 حُغالّ ػ٤ٌِْ ٝ سكٔش هللا ٝ رشًخطٚ

 10\2ٗشؿٞ حُظلؼَ ر٘شش حال٣ؼخكخص حُظخ٤ُش كٍٞ سد ٝصحسس حٌُٜشرخء حُٔ٘شٞس ك٢ ؿش٣ذطٌْ ٣ّٞ 

 :ػٔال رلش٣ش حُ٘شش ٝ طؼ٤ٔٔخ ُِلخثذس حُؼخٓش

  ؟صٓش حٌُٜشرخءٓظٞحصٗش ٤ً٧ق حُغز٤َ ُٔؼخُـش 

 2009\3\1ًٝظخرش ػ٤خء حُٔشػذ ك٢ ٖ حُزخكؼ٤ٖ حُٔخظظ٤ٖ حػذحد كش٣ن ٓ

 



ط٤ٔضص سدٝد ٝصحسس حٌُٜشرخء ٝطظش٣لخص ٓغئ٤ُٜٝخ حُٔظٞح٤ُش ٓئخشح رخُظ٘خهغ ٝحُظؤسؿق رحص ح٤ٔ٤ُٖ 

ٝٛزح حٓش ٓؤُٞف ُِٔٞحهق حُظ٢ ال طغظ٘ذ ح٠ُ حالعظ حُؼ٤ِٔش ٝحُٔؼخ٤٣ش حُٔٞػٞػ٤ش . ٝرحص حُشٔخٍ

 .حُشط٤٘ش

حُلِٔش حُٞحعؼش حُظ٢ ؿطض ًَ حؿٜضس حالػالّ رخٕ حصٓش حٌُٜشرخء عظظزق هش٣زخ ٖٓ كزؼذ طِي  

، رظ٘خ ٗغٔغ ٛزٙ 2012رًش٣خص حُٔخػ٢ ٝأٗ٘خ عٞف ٗظـخٝص حالًظلخء حُزحط٢ ٝٗزذأ رخُظظذ٣ش ك٢ ػخّ 

حخظضحٍ "رلـش .حال٣خّ حُشٌخٟٝ ٗلغٜخ ٖٓ هِش حُظخظ٤ظخص ٝؽِذ طـخٝص حُوٞح٤ٖٗ ٝحالػشحف حُغخثذس

ٝسك٘خ ٗغٔغ . خص حُضحثذس حُظ٢ طزًشٗخ رغ٤خعش كشم حُٔشحكَ ٖٓ أ٣خّ صٓخٕ ال حػخدٛخ هللا ػ٤ِ٘خحُلِو

ُٝ٘خ حٕ ٗظغخءٍ ٓخرح ع٤لظَ ال " ػٖ ح٤ُ٘ش الطذحس ع٘ذحص حُخض٣٘ش ُظ٣َٞٔ ػوذ١ ٝصحسس حٌُٜشرخء

٤ش حٝ عخٓق هللا ُٞٓشص ر٘خ كخالص ؽٞحسة ًٝٞحسع؟ حٕ حُٔزخُـش ٝحُظ٣َٜٞ عٞحء رخالٓٞس حال٣ـخر

ُوذ ً٘خ هذ ًظز٘خ هزَ حًؼش ٖٓ شٜش طؼو٤زخ ػ٠ِ حالػالٕ رخٕ . حالخلخهخص ٝحٌُشٝد حٓش ؿ٤ش طل٤ق رظخطخ

عخػش ك٢  24ع٤ٌٕٞ ػخّ حُلغْ حُٜ٘خث٢ ٝحٕ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ع٤لظِٕٞ ػ٠ِ حٌُٜشرخء ُٔذس  2011حُؼخّ 

 :ح٤ُّٞ ٓخ ٛٞ حص

ٝحٕ حُششًخص حُظ٢ % 100طٜخ ر٘غزش كظ٠ ُٞ حكظشػ٘خ حٕ حُششًخص حُٔظؼخهذس عٞف طل٢ رخُظضحٓخ" 

ع٤ظْ حُظؼخهذ ٓؼٜخ ػ٠ِ حُ٘ظذ عظل٢ ٢ٛ حالخشٟ رخُظضحٓخطٜخ ٝػ٠ِ حكظشحع طٞكش حُظخظ٤ظخص 

ٝحُظ٢ طغْٜ ر٘غزش )حُٔخ٤ُش ٓخثش ك٢ حُٔخثش ٝط٘ل٤ز ٓشخس٣غ ح٤ُٜخًَ حالسطٌخص٣ش حالخشٟ ٖٓ ٗوَ ٝطٞص٣غ 

كخٕ ٛزٙ حُٔشخس٣غ ُٖ طٞكش حال ٗغزش ال طظـخٝص  (حُؼِؼ٤ٖ ك٢ ح٣ظخٍ حٌُٜشرخء ح٠ُ حُٔغظِٜي حُٜ٘خث٢

ٝٛزٙ كضٓش ... ٗظق عٌخٕ حُؼشحم ًٔخ ؿخء ك٢ طؼ٤ِن ُٞصحسس حُطخهش حال٤ٓش٤ًش كٍٞ ٛز٣ٖ حُؼوذ٣ٖ 

ك٤ٌق حُغز٤َ ُؼالؽ ٓظٞحصٕ الصٓش ". ٖٓ حالكظشحػخص ال ٣ٌٖٔ طٞكشٛخ ك٢ حًؼش رِذحٕ حُؼخُْ طوذٓخ

 حٌُٜشرخء؟

 :حٌُٜشرخء ًٝزخس حُٔغئ٤ُٖٝ ك٤ٜخ ك٢ حُ٘وخؽ حُٔذسؿش حدٗخ٣ٌٖٙٔ حٕ ِٗخض سدٝد ٝصحسس 

 ُٔخرح حٗظّذ حُخ٤خس ػ٠ِ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حُظ٢ طؼَٔ رظو٤٘ش حُذٝسس حُزغ٤طش؟ .1

 . طٌخ٤ُق حُٞكذحص ٓٞػٞع حُزلغ .2

 . ٓشخًَ حُٞهٞد ..3

 .ٗظشس ح٠ُ طشحًٔخص حُٔخػ٢ .4

ال طوغ ػ٠ِ شخض حُٞص٣ش ًخث٘خ ٖٓ ًخٕ شخظٚ ٝٗلخٍٝ رخ٣ـخص شذ٣ذ حٕ ٗئًذ رخٕ حُٔغئ٤ُٝش    

 .حٌُش٣ْ ٜٝٓٔخ رِؾ ٖٓ شذس حُزًخء ٝحالخالص أٝ حُـَٜ ٝحُظوظ٤ش

حٕ حُٔغئ٤ُٝش ك٢ حُذٍٝ حُذ٣ٔوشحؽ٤ش خظٞطخ ٢ٛ ٓغئ٤ُٝش طؼخ٤٘ٓش ر٤ٖ ٓلخطَ حُذُٝش ًخكش ٖٓ 

٣ٌٕٞ ؿ٤ٔغ ٣ٌٝظغذ ٛزح حُوٍٞ ٓظذحه٤ش خخطش ػ٘ذٓخ . ؿٜش ٝدحخَ حُٞصحسس رحطٜخ ٖٓ ؿٜش حخشٟ

ٓغئ٢ُٝ حُٞصحسس هذ ٓخسعٞح حُغِطخص حُظخط٤ط٤ش ٝحُظ٘ل٤ز٣ش ؿ٤ٔؼخ ٝرال حعظؼ٘خء ٓ٘ز حُغوٞؽ كظ٠ ٛزح 

 .ح٤ُّٞ

  Macro costsحٌُِق ح٩ؿٔخ٤ُش    

 : ٣وٍٞ ح٣ؼخف حُٞصحسس حُٔشخس ح٤ُٚ كٍٞ ػوذ١ ؿ٢ ث٢ ٝع٤ٔ٘ض

دٝالسح  60خ ًخٕ عؼش رش٤َٓ حُ٘لؾ ٝطْ حُظؼخهذ رخُغؼش حُؼخ٢ُٔ حُٔظذحٍٝ ٝطْ حُظزخكغ ػ٤ِٜخ ػ٘ذٓ" 

ٝكؼال ػٖ ٛزح ك٢ٜ أعؼخس . ٝحعظٔشص حُٔلخٝػخص ُل٤ٖ حٗخلخع عؼش حُزش٤َٓ ح٠ُ حهَ ٖٓ رُي 

 .ٗخ٤ٛي ػٖ حالٓٞس حال٤٘ٓش حُٔؼظخدس". ػخ٤ُٔش ؿ٤ش خخػؼش الؿظٜخدحص حُٞصحسس

ك٤ٔخ حرح ًخٗض  52 أٓخ حُغ٤ذ ٤ًَٝ حُٞصحسس كوخٍ ك٢ سد ػ٠ِ عئحٍ ٖٓ ٓشحعَ ؿش٣ذس حُظزخف ٗشش ك٢

حٕ حُٞػغ حال٢٘ٓ حُز١ "حعؼخس حُؼوٞد حُٔزشٓش أػ٠ِ ٓٔخ ٛٞ ٓٞؿٞد ك٢ حُذٍٝ حالخشٟ ٓٞػلخ 

شٜذطٚ حُزالد حدٟ ح٠ُ ػضٝف حُششًخص حُؼخ٤ُٔش ػٖ حُؼَٔ ك٤ٚ، ح٠ُ ؿخٗذ ٓطخُزش حُششًخص حُٔظؼخهذ 

ذحص رشظ٠ أٗٞحع حُٞهٞد ٓؼٜخ حٕ طـٜض حُٞكذحص رؤٝهخص ه٤خع٤ش كؼال ػٖ ٓطخُزظٜخ رخٕ طؼَٔ حُٞك

ٝٛزح أٓش ؿ٤ش ٓٞؿٞد ك٢ حُذٍٝ حالخشٟ ُٝزُي كخٕ ٛ٘خى رؼغ حُلشم ك٢ ح٧عؼخس ٝإٔ حعؼخس حُظؼخهذ 



  ."ؽز٤ؼ٤ش ٝٓذسٝعش

٤ًٝق ٗٞكن ر٤ٖ ٛزح حُوٍٞ ! رو٠ إٔ ٗـذ ُ٘خ ٖٓ ٣لغش ٝؿٞد كشم ك٢ ح٧عؼخس ٝأٜٗخ ؽز٤ؼ٤ش ٓذسٝعش

 .!!ٜخدحطٜخٝهٍٞ حُٞصحسس رخٕ حالعؼخس ؿ٤ش خخػؼش الؿظ

ح٠ُ ًٝخُش ٤ٗٞصٓخط٤ي ُٔ٘خعزش ص٣خسطٚ ح٠ُ حُٔخ٤ٗخ  382008ُوذ طذسص طظش٣لخص ُِغ٤ذ حُٞص٣ش ك٢    

ٝرؼّض ٗلظ حًُٞخُش طوش٣شح . ٝح٣طخ٤ُخ حًذ ك٤ٜخ كذٝع حطلخه٤خص ٓزخششس ٓش٤شح ح٠ُ حُؼوذ ٓغ ششًش ع٤ٔ٘ض

ص حُٔخ٤ٗش ٝح٤ٓش٤ًش ُظض٣ٝذ حطلخه٤خص ٓغ ششًخ"حًذص ك٤ٚ ػ٠ِ ُغخٕ حُغ٤ذ حُٞص٣ش حرشحّ 138ك٢ 

ٝحػخف حٕ ٖٓ ر٤ٖ ٓشخس٣غ حُٞصحسس ػٖٔ حُخطش حُؼشش٣ش حُظ٢ .. ٤ٓـخ ٝحؽ 6200حُؼشحم ر٘لٞ 

٣ششف ػ٤ِٜخ ٓـِظ حُٞصسحء ٢ٛٝ رشػخ٣ش حُز٘ي حُذ٢ُٝ ٝحالْٓ حُٔظلذس حطلخه٤خص ٓغ ٓـٔٞػش 

ش٤ًش ًششًش ع٤ٔ٘ض حُششًخص حُؼخ٤ُٔش حُٔظخظظش ك٢ ٓـخٍ حٌُٜشرخء ٝك٤ٜخ ششًش حُٔخ٤ٗش ٝح٤ٓ

ًٔخ حػوزظٜخ طظش٣لخص ٓٔخػِش ٗوِظٜخ ًٝخُش حطٞحص حُؼشحم حُٔغظوِش ًٝٝخُش " ٝؿ٘شحٍ حٌُظش٣ي

س٣ٝظشص ٝحُظلق ح٣ٌُٞظ٤ش ك٢ شٜش أ٣ٍِٞ ًِٜٝخ طئًذ رخٕ حالطلخم حُٔزذث٢ هذ طْ ك٢ شٜش طٔٞص ٝإٔ 

  :ٓشحؿؼش ٧عؼخس حُ٘لؾ طش٤ش ح٠ُ أٜٗخ ًخٗض ك٢ شٜش طٔٞص ًٔخ ٢ِ٣

 :ػْ حعظٔشص( دٝالسح ُِزش٤َٓ 127,147,27دٝالسح ٝ 145)

رذح٣ش حُؼخّ  33,87-2112دٝالسح ك٢  70-1110،  100أهَ ٖٓ  159دٝالسح ،  118112ك٢ 

أ١ حٕ عؼش حُ٘لؾ     .(دٝالسح 44 -34ٝكخ٤ُخ طظشحٝف ٓخ ر٤ٖ  34-2009ٓ٘ظظق شزخؽ  2009-48

كؤ٣ٖ حالعؼخس حُظ٢ ٣ظلذع ػٜ٘خ سد ٝصحسس .  33,87ٝػ٘ذ حُظٞه٤غ ٛٞ  145ػ٘ذ حالطلخم حُٔزذث٢ ٛٞ 

َٝٛ حٕ ٛزٞؽ أعؼخس حُ٘لؾ رل٤غ كوذص ٗلٞ ػالػش حسرخع ه٤ٔظٜخ ال أػش ُٚ ػ٠ِ أعؼخس ! حٌُٜشرخء؟

 حُظٞسر٤٘خص ك٢ ك٤ٖ حٕ ًَ ح٧عؼخس حالخشٟ هذ طٜخٝص؟

حػٔخس ُوذ أطذس ٌٓظذ حُٔلظش حُؼخّ حُٔخظض الػخدس : ًِٔش هظ٤شس ٗوُٜٞخ رشخٕ حُٞػغ حال٢٘ٓ 

ػششحص ٖٓ حُظوخس٣ش حُظ٢ هذٓض ح٠ُ حٌُٞٗـشط ح٤ٓ٧ش٢ً ػٖ حُٔشخس٣غ حُظ٢ ٗلزص ( ع٤ـ٤ش)حُؼشحم 

طلض حششحكٚ رؤٓٞحٍ ح٤ٓش٤ًش ٝػشحه٤ش ٖٝٓ حُٔخٗل٤ٖ حُذ٤٤ُٖٝ صحدص طخظ٤ظخطٜخ ػ٠ِ ٓخثش ٝخٔغش 

٤ٓش٤ًش ؿذٍٝ رخُششًخص حال 2005ٝؿخء ك٢ حُظوخس٣ش حُٔزٌشس حُظخدسس ك٢ . ٝػشش٣ٖ ٤ِٓخس دٝالس

حُؼشش حٌُزشٟ حُظ٢ حك٤ِض ٛزٙ حُؼوٞد رؼذطٜخ ٝك٢ ٓوذٓظٜخ ٛخُزشطٖ ٢ًٝ ر٢ حس ٝ رٌظَ ٝكالٝس 

ًٝخٗض كظش حٌُٜشرخء ٖٓ ر٤ٖ ٛزٙ حُٔشخس٣غ . ًٞسرٞس٣شٖ ٝدح٣ٌ٘ٞسد ٝؿ٘شحٍ حٌُظش٣ي ٝؿ٤شٛخ

حٗلوض؟  كخرح ًخٗض ٛزٙ حالٓٞحٍ هذ حٗلوض ك٤ٌق ، ٝػ٠ِ أ١ ٓشخس٣غ. طوشد ٖٓ ػششس ٤ِٓخسحص دٝالس

ٝحٕ ُْ طٌٖ هذ حٗلوض كٔخ ٛٞ ٓظ٤شٛخ؟ ُٝٔخرح ُْ طٌٖ حالٝػخع حال٤٘ٓش حُٔشخس ح٤ُٜخ كخثال دٕٝ ط٘ل٤ز 

 ٓشخس٣غ رظِي حُؼخخٓش؟

ٝطـذس حالشخسس ٛ٘خ ح٠ُ إٔ حُغ٤ذ حُٞص٣ش ٝؿ٤ٔغ حُٔغئ٤ُٖٝ حالخش٣ٖ حكخؽٞح طلخط٤َ حُؼوذ رٜخُش    

 2792008هخٍ ك٢ طوش٣شٙ ك٢ ( كٞحسحص)٤ش حُذ٤ُٝش ٖٓ حُغش٣ش ٝحٌُظٔخٕ رل٤غ حٕ حكذ ٓٞحهغ حُشزٌ

ٝسكغ حُغ٤ذ حُٞص٣ش حٌُشق ػٖ حُٔزِؾ حُز١ ع٤ذكؼٚ حُؼشحم ُـ٘شحٍ " ك٢ ٓؼشع ُِؼوذ ٓغ ؿ٢ ث٢ 

 ."حُق دٝالس 800حُق ٝ 700ٓٞطٞسص ٓوخرَ حُٔؼذحص ٌُ٘ٚ هخٍ حٕ ًَ ٤ٓـخٝحص ع٤ظٌِق ٓخ ر٤ٖ 

ضٛخ حُششًخص ٢ً ٗوخسٜٗخ ٓغ حالعؼخس ك٢ حُٔـالص حٕ ٛزٙ حالسهخّ ال طٌشق ػٖ حٌُٔٞٗخص حُظ٢ طـٜ

ٌُٝ٘٘خ ٗش٤ش ح٠ُ ٗوطش ٝحكذس كوؾ ٢ٛٝ حٕ حُغ٤ذ حُٞص٣ش ًشق رخٕ ػوذ ؿ٢ ث٢ . حُٔشؿؼ٤ش حُؼخ٤ُٔش

حُق دٝالس  ٤ِٓ429خسحص دٝالس ح١ رٔؼذٍ  ٤ٓ3ـخ ٝحؽ ٛٞ رٌِلش  7000ُظـ٤ٜض طٞسر٤٘خص رحص هذسس 

 .حُِٔلوخص٤ُِٔـخ ٝحؽ ُِٞكذحص حُظ٤ُٞذ٣ش ٓغ رؼغ 

ُِٝٔوخسٗش ٗزًش حٕ حُٔؼذٍ حُٞع٤ؾ العؼخس حُٔلطخص حُٔٔخػِش ك٢ ًَ ٖٓ حُذ٣ٞح٤ٗش ٝحُوذط ٝؿ٤شٛخ 

حُق دٝالس ٤ُِٔـخ ٝحؽ حُٞحكذ ػ٠ِ حعخط  650ٝحُٔوذٓش ٖٓ حُششًخص حالؿ٘ز٤ش ٝحُٔل٤ِش ًخٗض رلذٝد 

 115حى طض٣ذ ػ٠ِ ، ػِٔخ رخٕ حعؼخس حُ٘لؾ ًخٗض ك٤٘ز(طـ٤ٜض ٝطش٤٤ذ ٝط٘ظ٤ذ)حُٔششٝع حُـخٛش

 .دٝالس ُِزش٤َٓ

دس ُِؼشحم ّٝ  حٓظ٤خصحص حُظٞسر٤٘خص حُٔض



 :ٓخ ٛٞ حص 1262006حُظخدسس ػ٠ِ حالٗظشٗض ك٢ ( حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش)ٗششس   طوٍٞ   

ـَّ رط٤ق ٖٓ حُٞهٞد حُـخص٣ش حٝ حُغخثِش حُظ٢ طشَٔ حُٞهٞد "    ٣ٌٖٔ ُِظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حٕ طش

ِش حٝ حُـخص٣ش ٓؼَ حُ٘لؾ حُخخّ ٝص٣ض حُٞهٞد حُؼو٤َ ٝحُ٘لؾ حالعٞد ٝحُـخص حُغخث-حالكلٞس٣ش-حُٔظلـشس

ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ حٗٞحع حُ٘لؾ حالر٤غ حُز١ ٣غظؼَٔ ك٢ ) حُطز٤ؼ٢ ٝح٤ُٔؼخٕ ٝحُٔوطشحص ٝص٣ض حُـض

 ."حُطخثشحص حُ٘لخػش

ػخكظٜخ ٛزٙ ٢ٛ أٗٞحع حُٞهٞد حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ طغظؼَٔ ُظشـ٤َ حُظٞسر٤٘خص حالخشٟ كخ١ حٗٞحع حخشٟ ح   

 .!حُٞصحسس رخشظشحؽخطٜخ حُخخطش حُظ٢ رشسص ص٣خدس حالعؼخس؟ ٝحُؼزشس، رؼذ ًَ رُي

حُظٞسر٤٘خص ر٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٞهٞد ٌُٖٝ حُؼزشس ٢ٛ رخُلظٍٞ ػ٠ِ حػ٠ِ   ٢ٛ ٤ُغض ك٠ طشـ٤َ

دسؿخص حٌُلخءس ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ عالٓش حُٔ٘ظٞٓش ٝحٗخلخع طٌخ٤ُق حدحٓش ٝط٤خٗش حُظٞسر٤٘خص ػ٘ذ 

 .حُ٘ٞع حُٔلؼَ ٖٓ حُٞهٞد ٝٛٞ حُـخص حُطز٤ؼ٠حعظؼٔخٍ 

حٓخ حُغزذ حالخش ُظزش٣ش حُض٣خدس ك٢ حالعؼخس كٜٞ ٣ظؼِن رغشػش حُظـ٤ٜض ًٝخٗض حُششًخص ٌٜٓ٘ٔش ٤َُ 

ك٤غ طؼخ٢ٗ ًزش٣خص حُششًخص حُظ٘خػ٤ش ٖٓ حٌُغخد ٢ٛٝ   .ٜٗخس ك٠ حُؼَٔ ٤ُٝظ حُؼٌظ ٛٞ حُظل٤ق 

ٜ٘خ رخالػخٗخص حُٔخ٤ُش ٝحالعظلٞحرحص ٝسحكض طغشف طغظ٘ـذ رلٌٞٓخطٜخ الرؼخد شزق حالكالط ػ

( حٗظٔش حُطخهش حُلذ٣ؼش ) ُْ ٣لض حالٓش ػ٠ِ ٗششس   ..ٜٓ٘ذع٤ٜخ ٝػٔخُٜخ رؼششحص رَ ٓجخص حالالف 

حٕ حُطِز٤ش ٠ٛ حًزش حُطِز٤خص " رخٕ طؼِن ػ٠ِ ػوذ ششًش ع٤ٔ٘ظ روُٜٞخ  200/ 1/  14حُظخدسس ك٠ 

ٝحكظ٘خ حكذٟ  2009 /2 /26ٝك٢ ٣ّٞ " ك٢ حُششم حالٝعؾ حُظ٠ طلظَ ػ٤ِٜخ حُششًش حالُٔخ٤ٗش

 : ًٝخالص حالٗزخء رظوش٣ش ٖٓ رش٤ُٖ ؿخء ك٤ٚ ٓخ٢ِ٣

٣ؼخ٢ٗ ٓظ٘غ حالٌُظش٤ٗٝزخص ٝحٌُٜشرخء حُظخرغ ُششًش ع٤ٔ٘ظ حالُٔخ٤ٗش ٓ٘ز حًؼش ٖٓ ػخّ ٖٓ طشحؿغ ك٠ 

 كـْ ػوٞدٙ ٓٔخ ٛذد ٛزح حُوغْ رظخل٤غ ػذد حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٚ كظ٠ حٕ حالدحسس

حال حٕ حُؼوذ حُزٟ ٝهؼظٚ " ٝٓؼ٠ ٣وٍٞ   " .حػظشكض رخكظٔخٍ شطذ حٌُؼ٤ش ٖٓ حٓخًٖ حُؼَٔ ٛزح حُؼخّ

 ."ع٤ٔ٘ظ حالٕ ٓغ حُؼشحم عٞف ٣٘ؼش ٝػؼٜخ ٝحػظزش رٔؼخرش هخسد حٗوخر ُٜخ

 حٌُٜشرخء ٓطِٞد ُٖٔ ؟ 

، حال إٔ رُي ٣ـذ ٝٓغ ػذّ حُظو٤َِ ٖٓ أ٤ٔٛش حشزخع ًخَٓ حكظ٤خؿخص حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٖٓ حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش 

حُظ٘خػ٢ ٝحُضسحػ٢ ، كٖٔ   إٔ ال ٣زؼذٗخ ػٖ ٗوطش ال طوَ ػٜ٘خ أ٤ٔٛش ٢ٛٝ عذ حكظ٤خؿخص حُوطخػ٤ٖ

ٜٓٔش ٣ؼظزش حُؼشحم ٖٓ حُشٝحد ك٤ٜخ ٓؼَ ط٘خػش حالعٔ٘ض ٝحُلٞعلخص   حُٔؼشٝف إٔ ط٘خػخص ٓلظخك٤ش

طؼشػض ح٠ُ أػشحس كخدكش ٝح٧عٔذس ٝحُز٤ظش٤ٔ٤ًٝخ٣ٝخص ، كؼالً ػٖ حُظ٘خػش حُ٘لط٤ش ٗلغٜخ هذ 

 .رغزذ ٗوض حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش

حٕ شخء هللا إٔ ! ٝسؿْ إٔ حُٔـخٍ ال ٣ظغغ ٛ٘خ ُِخٞع ك٢ حُظلخط٤َ حُٔظؼِوش رٜزح ح٧ٓش، ٝحُز١ ٗؤَٓ

ٗلشد ُٚ ٓوخالً خخطخً، حال أٗ٘خ ٗش٤ش ٓؼالً حٕ حُطخهخص حُظظ٤ٔ٤ٔش ُظ٘خػش حالعٔ٘ض رِـض هزَ حالكظالٍ 

خً، ك٢ ك٤ٖ إٔ حالٗظخؽ حُلؼ٢ِ كخ٤ُخً طذ٠ٗ ح٠ُ ٓخ دٕٝ ح٢ٗٞ٤ُِٔ ؽٖ ٧عزخد ػذ٣ذس ٤ِٕٓٞ ؽٖ ع17,5٣ٞ٘

، ٤ُظ أهِٜخ ٗوض حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش، ٝحرحػِٔ٘خ إٔ كخؿش حُزِذ ُظ٘ل٤ز ٓشخس٣غ حالػٔخس ال طوَ ػٖ 

 ٤ِٕٓٞ ؽٖ ٧دسً٘خ كذحكش حُخغخثش 30ػشش٣ٖ ٤ِٕٓٞ ؽٖ ع٣ٞ٘خً ، ٣ٝظٞهغ ُٜخ حُض٣خدس ح٠ُ أًؼش ٖٓ 

 .حُظ٢ طِلن رخالهظظخد حُٞؽ٢٘ ؿًشحء ٛزح حُظوظ٤ش

حٕ طـز٣ش ٛزٙ حُٔ٘شآص حُؼٔالهش رؼذ حػخدس طؤ٤ِٜٛخ طؼظزش ٖٓ حال٣ُٞٝخص حُٞؽ٤٘ش حُؼ٤ِخ ، ٢ٛٝ طظطِذ 

 . ٓ٘ظٞٓش ٓغظوشس ٖٓ حُظ٤ُٞذ ٝحُ٘وَ ٝحُظٞص٣غ

خص٣ش حُظ٢ طؼَٔ رظو٤٘ش ٝؿ٢٘ ػٖ حُوٍٞ حٕ رُي ال ٣ظٞكش رٔ٘ظٞٓش طؼظٔذ رـخُز٤ظٜخ ػ٠ِ حُظٞسر٤٘خص حُـ

حُذٝسس حُزغ٤طش ٝ رخعظخذحّ ص٣ض حُٞهٞد حُؼو٤َ حُز١ ع٤ؼشػٜخ ح٠ُ خطش حالٗذػخس حُغش٣غ ٝحكظٔخٍ 

 . ح٤ٜٗخس حُٔ٘ظٞٓش رؤًِٜٔخ

ك٢ ًشحط ٓالٓق رخسصس ٖٓ ) ٝال رذ ٖٓ حالشخسس ح٠ُ رؼغ ح٧ٓؼِش حُظٞػ٤ل٤ش رٜزح حُظذد، كوذ ؿخء 

هظ٢ ػزذ حُغظخس ٖٓ دحثشس حُظخط٤ؾ ٝحُٔظخرؼش حٕ كظش . حػذحد د ( حُخطش حُٔشًض٣ش ُٞصحسس حٌُٜشرخء



ٖٓ حُٔـٔٞع حالؿٔخ٢ُ، ٛزح ٖٓ ك٤غ حُظخظ٤ض %  14حُوطخع حُظ٘خػ٢ ك٢ حُؼشحم طشٌَ ٗغزش 

 .حُ٘ظش١، أٓخ حُٔـٜض كؼالً كٜٞ ال ٣خظِق ػٖ ٓآع٢ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ك٢ ر٤ٞطْٜ، ال رَ سرٔخ ٣ٌٕٞ ٓؼخػلخً 

   22,8%حُٔؼذٍ حُؼخّ ُلظش حُوطخع حُظ٘خػ٢ ك٢ حُزِذحٕ حُؼشر٤ش ٛٞ  ُٝـشع حُٔوخسٗش ٗوٍٞ حٕ

 : ٝك٢ رؼغ حُذٍٝ حُٔخظخسس ًٔخ ٢ِ٣

     %27.7حالسدٕ 

   %41طٞٗظ 

  %40.4حُـضحثش 

       %35  ٓظش

 حُشلخك٤ش

ش ، ُْ ٣ٌٖ حطشحس حُؼخُْ حُٔظلؼش رؤًِٔٚ ػ٠ِ ػشٝسس حطزخع حُشلخك٤ش طشكخً ًٔخ٤ُخً ، ٝال ٛٞ ٗضٝس كشد٣

 ٝحٗٔخ ٛٞ ٗظخؽ حُخزشحص حُٔظشحًٔش حُط٣ِٞش حُظ٢ أكشصطٜخ حُٔٔخسعخص حُذ٣ٔوشحؽ٤ش ك٢ أؿِذ رِذحٕ حُؼخُْ

. 

 ًَ كخُلشد ٜٓٔخ حٝط٢ ٖٓ هذسحص ٝحخالص ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظٞٓخً ٖٓ حُخطخً ، كخُؼظٔش هلل ٝكذٙ ؿ

ٝػال ، ُزُي كوذ حعظلذػض ٓؼخ٤٣ش ٝهٞحػذ خخطش ُطشف حُٔ٘خهظخص ٝٓ٘خهشظٜخ ػِ٘خً ٖٓ هزَ ٓٔؼ٢ِ 

ذس حُشأ١ حُؼخّ ٖٓ رشُٔخٕ ٝطلخكش ٝٗذٝحص ٓظخظظش ُظـ٘ذ حُخطؤ ٝحُٔٔخسعخص حُال ٓششٝػش ه

 . حالٌٓخٕ

ٝطٌظغذ ٓؼَ ٛزٙ حُٔٔخسعخص أ٤ٔٛش هظٟٞ رخُ٘غزش ُِٔشخس٣غ حٌُزشٟ حُظ٢ طخض ك٤خس حُٔٞحؽ٤ٖ٘ 

٤ٓٝضح٤ٗش حُذُٝش ، كال ٣ـٞص طخط٢ ٛزٙ ح٧ػشحف ٝحالكظٌخّ ح٠ُ حُلخالص حالعظؼ٘خث٤ش ٝحُو٤خّ رخُـٞالص 

حُظ٢ ٖٓ ٝحؿزٜخ إٔ طٞكش ٛ٘خ ٝٛ٘خى، ٝحُظشخٝس حٌُٔظّٞ ٓغ حُششًخص دٕٝ ػِْ حُـٜخص حُٔخظظش، ٝ

حُظ٘غ٤ن ٝحُظـخٗظ ر٤ٖ أرسع حُلٌٞٓش حُٔخظِلش، ٝح٧ْٛ ٖٓ رُي ال ٣ـٞص حُظؼخهذ ٓغ حُششًخص حُؼخ٤ُٔش 

حُظ٢ طؼغ ششٝؽخً ؿضحث٤ش ػ٘ذ حٌٍُ٘ٞ دٕٝ حُظؤًذ ٓخثش ك٢ حُٔخثش ٖٓ طٞكش ٝؿخٛض٣ش حُظخظ٤ظخص 

الػظٔخدحص ر٘غزش ٓؼ٤٘ش ٖٓ ه٤ٔش حُؼوذ ، حُٔخ٤ُش حُٔطِٞرش، كٖٔ حُٔؼشٝف إٔ حُؼوٞد ط٘ض ػ٠ِ كظق ح

ٝػ٘ذ ٓشٝس كظشس هظ٤شس ال طظـخٝص حُٔخثش ٣ّٞ ػخدسً ٣ِـ٠ حُؼوذ حرح ُْ ٣لظق ٛزح حالػظٔخد ٣ٝظلَٔ حُ٘خًَ 

خخسؽ ) ؿشحٓخص ؿضحث٤ش ؿغ٤ٔش، ٝح٠ٌٗ٧ ٖٓ رُي حٕ حُٞصحسس ٝحكوض ػ٠ِ حؿشحء حُظل٤ٌْ ك٢ ُ٘ذٕ 

س ك٢ ٛزح حُشؤٕ ال رؤط ٖٓ رًشٛخ ، ٢ٛٝ إٔ حُٞص٣ش ح٧عزن ُِٝٞصحسس رحطٜخ طـشرش ٓش٣ش ( حُؼشحم

 ٌُِٜشرخء هذ طؼخهذ ٓغ ششًش أ٤ٓش٤ًش ٤ٔٛٝش حعٜٔخ ًٞٓزخ٤ٕٗٞ ع٤ٌٞسط٢

 (companion security) 

حُٔذحٕ ( حٗطٞحٕ سصهٞ )حعغض خظ٤ظخً ك٢ ٝال٣ش ح١ٞ٘٤ُ ٖٓ هزَ ح٤ٓ٧ش٢ً ٖٓ أطَ عٞس١ حُٔذػٞ 

ح٥ٕ رغض ػششس طٜٔش طض٣ٝش ٝحكظ٤خٍ ٓغ ػخرؾ ششؽش  ٖٓ هزَ حُوؼخء ح٤ٓ٧ش٢ً ٝحُٔٞهٞف

ٓٞظلخً ٖٓ ٝصحسس حٌُٜشرخء حُؼشحه٤ش ػ٠ِ ٜٓٔخص أ٤٘ٓش ٝحعظؼٔخٍ ٗٞع  160أ٤ٓش٢ً ٓظوخػذ ُظذس٣ذ 

٤ِٕٓٞ دٝالس ُْ ط٘لز أ١ كوشس ٓ٘ٚ، ٝهذ أُـخٙ  ( خٔغ٤ٖ) ٓؼ٤ٖ ٖٓ حالعِلش، ًٝخٗض ه٤ٔش ٛزح حُؼوذ 

 -حهخٓٞح دػٞس ػ٠ِ ٝصحسس حٌُٜشرخء خخسؽ حُؼشحم  (سصهٞ ) حُٞص٣ش حُز١ طالٙ ، ٌُٖٝ ششًخء 

٤ِٕٓٞ دٝالس  50ٝكظِٞح ػ٠ِ هشحس رخسؿخّ حُؼشحم ػ٠ِ دكغ  - ٓغظـ٤ِٖ ػـشس حُظل٤ٌْ ك٢ حُخخسؽ

ٓوخرَ ال ش٢ء ٖٓ حُخذٓخص ، ٝٛزح ٛٞ ٓظ٤ش حُظل٤ٌْ ك٢ حُخخسؽ ٝحالعظٜخٗش رخُوؼخء حُؼشحه٢ ، كَٜ 

 ٗلٖ ٓذسًٕٞ ؟ 

 ح٠ُ حُخـشٝؽ ٖٓ ٛزٙ حُٔآصم؟ك٤ٌق حُغز٤َ 

 ٓخ ٢ٛ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش ؟ 

ٝٗ٘ظوَ حالٕ ح٠ُ حُ٘وطش حٌُزشٟ حُظخ٤ُش ك٢ ٓلٞس ٓٞػٞػ٘خ ٢ٛٝ ُٔخرح حٗظذ حُظش٤ًض ػ٠ِ 

  :ٝٗزذأ رخػطخء ػشع ٓٞػٞػ٢ ػٜ٘خ. حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش

رغزذ حُ٘غذ حُؼخ٤ُش  كٔ٘ز إٔ أسطلؼض حُٔؼخسػش ػذ حُٔلطخص حٌُٜشرخث٤ش حُظ٢ طشـَ رخُللْ حُلـش١



ٝؿ٤ش حُٔوزُٞش ٖٓ اٗزؼخع حُـخصحص حُغخٓش، كوذ حطـٜض رِذحٕ حُؼخُْ حُٔظوذٓش ح٠ُ ٓظخدس حُطخهش 

ًٔخ أطـٜض ح٠ُ ٓلطخص حُطخهش . ٝخخطش حُش٣خف ٝحُطخهش حُشٔغ٤ش ٝحٌُٜشٝٓخث٤ش ٝؿ٤شٛخ  -حُٔظـذدس 

حُظ٢ طغظٌِٜٜخ ٓلطخص حُطخهش   ٤ُٔخٙٝرخُ٘ظش ٤ٌُِٔخص حُٜخثِش ٖٓ ح. ح٣ُٝٞ٘ش ٝحُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش 

ًٝٔؼخٍ ػ٠ِ رُي كؤٕ حالػخكخص حُظ٤ُٞذ٣ش   .ح٣ُٝٞ٘ش كؤٕ حالطـخٙ حُؼخّ ٓخٍ ٗلٞ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش

 112رِـض سهٔخً أؿٔخ٤ُخً ٣غخ١ٝ أًؼش ٖٓ  2015-2007حُٔخططش ك٢ حُٞال٣خص حُٔظلذس ٨ُػٞحّ 

 53.3( حُزغ٤طش ٝحُٔشًزش ٝحُٔضدٝؿش )ُظو٤٘خطٜخ   ػشؿ٤ـخٝحؽ طشٌَ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش رخالشٌخٍ حُؼال

 :حُظخ٢ُ( 1)ٌُٖٝ حالسؿل٤ش ٓخُض ٗلٞ حُذٝسس حُٔشًزش ًٔخ ٣ظؼق ٖٓ حُـذٍٝ . ؿ٤ـخٝحؽ

 ( 2006طل٤لش حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش حُشرغ حالٍٝ ُؼخّ  ) ػٖ 

 أعظخذحٓٚ رٔٞؿذ ، سؿْ طوذٓٚ حُ٘غز٢ حال 9إٔ حُ٘ٞع حُز١ طؼخهذص ػ٤ِٚ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٝٛٞ كش٣ْ 

طو٤٘ش حُذٝسس حُزغ٤طش ٣ئد١ ح٠ُ أٗخلخع ًلخءطٚ ًٝؼشس ػطالطٚ ٝػآُش أسهخّ حُظ٤ُٞذ ٝخخطش ػ٘ذ 

ك٢ ك٤ٖ إٔ أعظخذحّ طو٤٘ش حُذٝسس حُٔشًزش ٣غظل٤ذ ٖٓ حُـخصحص  . HFO أعظخذحّ ٝهٞد حُض٣ض حُؼو٤َ

شحؿَ خخطش طغظخذّ ك٢ ط٤ُٞذ حُغخخ٘ش حُظ٢ طظُٞذ ك٢ ػٞحدّ حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش ُظ٤ُٞذ رخخس ٖٓ ٓ

 .حُطخهش حٌُٜشرخث٤ش ػٖ ؽش٣ن ُٓٞذحص طٞسر٤٘٤ش رخخس٣ش ٖٓ دٕٝ حُلخؿش ح٠ُ ٝهٞد اػخك٢

  :حُٔضح٣خ ح٧هظظخد٣ش ٝحُز٤ج٤ش

ٗلٖ ال ٗظلذع ػٖ حُظٌخ٤ُق حالؿٔخ٤ُش ُِظٞسر٤٘خص ك٤غ إٔ رُي ٓٞػٞع ٓ٘لظَ ، ٌُٝ٘خ ٗش٣ذ إٔ 

ٝعٞف ٗغظشٜذ ٛ٘خ رخالكظخث٤خص حُٞحسدس . ج٢ ٌُال حُ٘ظخ٤ٖٓ ٗـش١ ٓوخسٗش رخُٔشدٝد حالهظظخد١ ٝحُز٤

ػٖ عِطش حٌُٜشرخء ك٢ أٝٗظخس٣ٞ ك٢ ً٘ذح ػِٔخً رؤٕ حالسهخّ حُشع٤ٔش ك٢ رؼغ حُزِذحٕ حُؼشر٤ش ٓؼَ 

 . حالسدٕ ٝحُـضحثش ٤ُٝز٤خ ٢ٛ ٓوخسرش ُٜخ

 ًِلش اٗظخؽ ٤ًِٞ ٝحؽ عخػش

 ٗظخّ حُذٝسس حُزغ٤طش

 ع٘ض ٌَُ ٤ًِٞٝحؽ عخػش 7.6

 ظخّ حُذٝسس حُٔشًزشٗ 

 ع٘ظخص ٌَُ ٤ًِٞٝحؽ عخػش  5 - 4.6 

 (ؿخصحص حُذك٤جش) حالٗزؼخع حُلشحس١ 

 ؿْ ٌَُ ٤ًِٞٝحؽ عخػش 506

 ؿْ ٌَُ ٤ًِٞٝحؽ عخػش  331 - 303 

 ٓخرح طؼ٢٘ ٛزٙ حالسهخّ رخُ٘غزش ُِؼشحم ؟ 

ك٢ شٜش ًخٕٗٞ  رٔخ ك٢ رُي حُخطش حُٔشًض٣ش حُٔوذٓش ح٠ُ حُٔئطٔش حُؼشر٢) هِ٘خ إٔ خطؾ حُٞصحسس 

ٖٓ % 66طؼط٢ حالسؿل٤ش ُِظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش رحص حُذٝسس حُزغ٤طش ر٘غزش طض٣ذ ػ٠ِ (  2008حالٍٝ 

ٝٗلٖ ال ٗ٘خهش ك٤ٔخ حرح ًخٗض ٛزٙ حُٞكذحص عٞف طؼط٢ كؼالً . حُطخهخص حُظظ٤ٔ٤ٔش ُِٔ٘ظٞٓش رؤًِٜٔخ 

٣ـط٢ حالكٔخٍ حُٔطِٞرش ك٢ حُؼخّ كؤٗ٘خ ٗلظشع إٔ حالٗظخؽ حُلؼ٢ِ عٞف  -حالٗظخؽ حُٔؼٍٞ ػ٤ِٜخ أّ ال 

ٖٓ % 65رظٞسس ًخِٓش ، ًٔخ أًذ حُغخدس حُٔغئُٕٝٞ ٓشحسحً ٝطٌشحسحً ، كٜزح ٣ؼ٢٘ إٔ كٞح٢ُ  2011

٤ٓـخٝحؽ عٞف ٣ؤط٢ ػٖ ؽش٣ن  15870ٝحُزخُؾ  2011حُظ٤ُٞذ ُظٞك٤ش حُلَٔ حُٔظٞهغ ك٢ حُؼخّ 

 88.713= عخػش X  15870 ّ.ٝ X 8600  %65حُظٞسر٤٘خص حُـخص٣ش رحص حُذٝسس حُزغ٤طش أ١ 

ع٘ض ٌَُ ٤ًِٞٝحؽ عخػش ك٤ٌٕٞ  ٤ِٓ2.8خس ٤ًِٞٝحؽ عخػش ٝحرح أكظغز٘خ حُلخسم ك٢ ًِلش حالٗظخؽ حُزخُؾ 

٤ِٕٓٞ دٝالس ٝٛزح ٓزِؾ ٣ؼخدٍ طوش٣زخً ٗظق ًِلش ششحء حُظٞسر٤٘خص  2483.972حُلخسم حالؿٔخ٢ُ ٛٞ 

خؽ ُغ٘ش ٝحكــــذس ٣ؼخدٍ ٗظـق ه٤ٔش كخسم ًِلش حالٗظ.. كغذ ٓخ أػِٖ حُغ٤ذ ٝص٣ش حٌُٜشرخء 

  .حُٔلطخص

أٓخ رخُ٘غزش ٨ُٗزؼخع حُلشحس١ ٝٛزٙ ٓغؤُش رخُـش حُخطٞسس ع٤ٞحؿٜٜخ حُؼشحم رظٞسس ٌٓؼلش ٓغ ط٘ل٤ز 

 :ٓشخس٣غ حالػٔخس ك٢ٜ طلظغذ ًٔخ ٢ِ٣



88.713 X 0.289= 25.721  

ُغخٓش ٌَُ كشد ٖٓ حُغٌخٕ ًـْ ٖٓ حُـخصحص ح ٤ِٓ857ٕٞ ؽٖ ع٣ٞ٘خً ٖٓ حُـخصحص حُغخٓش أ١ رٔؼذٍ 

ٛٞ حُلشم ر٤ٖ حُظٞسر٤٘خص رخُذٝسس حُٔشًزش   ًـْ ٤ٓٞ٣خً ٖٓ حالٗزؼخػخص حُغخٓش 2.4ع٣ٞ٘خً أٝ كٞح٢ُ 

  .ٝحُظٞسر٤٘خص ُِذٝسس حُزغ٤طش

ٝٓخ دٓ٘خ ك٢ ع٤خم حال٣ؼخكخص حُل٤٘ش ٗٞد إٔ ٗؼشؽ ػ٠ِ ٗوطش رخُـش حال٤ٔٛش ٢ٛٝ طظؼِن رخُظ٤ُٞذ حُلؼ٢ِ 

  .حُظ٢ طؼَٔ رظ٘و٤ش حُذٝسس حُزغ٤طش كغذ طـشرظ٘خ حُؼ٤ِٔش ك٢ حُؼشحم ُِٞكذحص حُـخص٣ش

كوذ أػزظض حٌُشٞكخص حُٔٞهؼ٤ش حُظ٢ أؿش٣ض ك٢ أكذٟ حُٔلطخص حُلذ٣ؼش ك٢ رـذحد إٔ ٓظٞعؾ حالٗظخؽ   

ٌُٖٝ ػ٘ذ أكظغخد ٛزٙ . ٖٓ حُوذسحص حُظظ٤ٔ٤ٔش، رذٕٝ أكظغخد حُؼطالص% 61.5حُٔظلون ٛٞ 

٣ٝئًذ ؿ٤ٔغ حُخزشحء ٝحُؼخسك٤ٖ رؤٕ كذٝع حُؼطالص أٓش ال ٣ٌٖٔ % . 49ح٠ُ  حُؼطالص طظذ٠ٗ حُ٘غزش

طلخد٣ٚ ٧ٝهخص ؽ٣ِٞش ٖٓ حُغ٘ش ٗخ٤ٛي ػٖ حُظٞهلخص حالؿزخس٣ش ٧ؿشحع حُظ٤خٗش حُٔغظٔشس ٝػ٤ِٚ كؤٕ 

ٝكظ٠ ٓخ دٕٝ رُي ػ٘ذ أكظغخد أدحء حُٔ٘ظٞٓش % 49حُشهْ حالًؼش أكظٔخالً ٢ً ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ ٛٞ حُـ 

ًٌَ. 

 ظشحكخص ٝحالعظ٘ظخؿخص حاله

 ك٤ٌق حُغز٤َ حرحً ُِظٞطَ ح٠ُ أكؼَ ٓخ ٣ٌٖٔ طلو٤وٚ؟

ًٝٔخ أششٗخ آٗلخً . حُزذء كٞسحً رذسحعش طل٣َٞ حُٔلطخص حُٔظؼخهذ ػ٤ِٜخ ُظؼَٔ رظو٤٘ش حُذٝسس حُٔشًزش .1

٠ُ اػخكش ح  %50كؤٕ كخثذس رُي ال طوظظش ػ٠ِ ص٣خدس هذسحص حُظ٤ُٞذ رَ ص٣خدس ك٢ حُٔشدٝد ال طوَ ػٖ 

طخل٤غ أٗزؼخع حُـخصحص حُغخٓش ك٢ حُـٞ ٝطو٤َِ طِٞع حُز٤جش حُظ٢ عظذكغ حالؿ٤خٍ حُوخدٓش أػٔخٜٗخ 

٣ٝ٘زـ٢ أ٣ؼخً دسحعش أٌٓخ٤ٗش طل٣َٞ حُٔلطخص حُؼخِٓش كخ٤ُخً ٝرحص حٌُلخءس حُٔظذ٤ٗش ٧عظخذحّ . حُزخٛظش

 .طو٤٘ش حُذٝسس حُٔشًزش

غ رٖٔ ك٤ْٜ حُغ٤ذ حُٞص٣ش ٝٓغئُٝٞ حُٞصحسس ًخكش ٝرؼ٤ذحً ػٖ حُظظش٣لخص حالػال٤ٓش ، كؤٕ حُـ٤ٔ .2

ُٜٝزح كْٜ ٓطخُزٕٞ ٝؽ٤٘خً  ٣2011ؼِٕٔٞ ػِْ ح٤ُو٤ٖ إٔ حُٔشخس٣غ ٓٞػٞع حُزلغ ُٖ طٌظَٔ ك٢ حُؼخّ 

إٔ . ٝك٤٘خً رؤٕ ٣زذأٝح ؿذ٣خً رٞػغ ع٤خعش ؿذ٣ذس طشحػ٢ ظشٝف حُزِذ ٝأكظ٤خؿخطٚ حُظ٢ ششك٘خ هغٔخً ٜٓ٘خ 

ال ٣ٌٖٔ حُظؼ٣َٞ ػ٤ِٜخ ٧ٜٗخ أطالً ٓظٔٔش ُظـط٤ش أكٔخٍ حُزسٝس ٝحُلخالص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُذٝسس حُزغ٤طش 

 .حُطخسثش ٤ُٝظ ُظـط٤ش كَٔ حالعخط ٝٛزٙ ٖٓ أ٤ُٝخص ٓزخدة حُٜ٘ذعش حٌُٜشرخث٤ش

حالُظضحّ حُظخّ رٔزذأ حُشلخك٤ش ٝأػظٔخد ٓزذأ حُٔ٘خهظش حُٔلظٞكش ُـ٤ٔغ ٓ٘خهظخص ٝصحسس حٌُٜشرخء  .3

ٝرُي ُؼخخٓش ٛزٙ حُؼوٞد . ٝػذّ حالهظظخس ػ٠ِ حُٔلخٝػخص حُٔزخششس ( ؼخً ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُٞصحسحص ؽز)

كال ٣ٌٖٔ هزٍٞ حُظـخٝص ػ٠ِ حالػشحف حُٔظؼخَٓ رٜخ . ٝحُظؼٞرخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ ٣ٔش رٜخ حُزِذ كخ٤ُخً 

ٝػشد طؼ٤ِٔخص ٝصحسس حُظخط٤ؾ حُظ٢ ٢ٛ حُزسحع حُٔ٘غن ر٤ٖ ٓخظِق حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُٔشًض٣ش 

ٝطٌل٢ أشخسس رغ٤طش ح٠ُ . ٔشخس٣غ ك٢ أؽخس أ٣ُٞٝخطٜخ حُٞؽ٤٘ش ٝأٌٓخ٤ٗخص طلو٤وٜخٝحُظ٢ طؼغ حُ

رذٕٝ أ١ ( ٝحُظ٢ أؿٔغ حٌَُ ػ٠ِ أدحٗظٜخ)حُظلوخص حُظ٢ طٔض ك٢ حُغ٘ش حال٠ُٝ حُظ٢ طِض حُغوٞؽ 

ٓئششحص ُِـذٟٝ حالهظظخد٣ش أٝ حُل٤٘ش رلـش كخؿش حُٔ٘ظٞٓش ح٠ُ ؽخهخص ط٤ُٞذ٣ش ؿذ٣ذس رخُغشػش 

ٝٗئًذ أ٣ؼخً  . ح٠ُ إٔ طٌذعض أػذحد ًز٤شس ٖٓ ٛزٙ حُطخهخص دٕٝ حالعظلخدس حٌُخِٓش ٜٓ٘خ حُٔغظطخػش

ػ٠ِ ػشٝسس ه٤خّ ٝصحسس حُظخط٤ؾ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُـٜخص رحص حُؼالهش رٞػغ ٓؼخ٤٣ش ٝػٞحرؾ ك٤٘ش 

 .ٝٓخ٤ُش ِٓضٓش هزَ حُظؼخهذ ٝرُي رخالعظلخدس ٖٓ ػششحص ٝٓجخص ٓظخدس حُٔؼشكش حُٔظٞكشس

٤ٚ طش٣ق ِٝٓضّ ٖٓ سثخعش ٓـِظ حُٞصسحء ُِظ٘غ٤ن ٖٓ هزَ ٝصحسس حُ٘لؾ رظٞك٤ش حُـخص أطذحس طٞؿ .4

٣ٝـذ حُظؤ٤ًذ ٛ٘خ إٔ أشزخع . حُطز٤ؼ٢ ُؼَٔ حُٞكذحص حُٔظؼخهذ ػ٤ِٜخ ُؼٔخٕ د٣ٔٞٓظٜخ ك٢ حُؼَٔ 

كخؿخص حُظ٘خػش حُٞؽ٤٘ش ، ٝخخطش حٌُٜشرخء ٖٓ حُـخص حُطز٤ؼ٢ طظشؿق ػ٠ِ أ١ أػظزخس آخش رٔخ ك٢ 

٣ٝـذ إٔ طؼ٤ذ ٝصحسس حُ٘لؾ حُ٘ظش رخالطلخم حُٔوظشف ٓغ ششًش شَ ُظـ٤ٜض حُـخص . ُظظذ٣ش رُي ح

حُطز٤ؼ٢ حُٔ٘ظؾ ٖٓ حُلوٍٞ حُؼشحه٤ش حُٔخظِلش رغؼش حٌُِلش ٤ُٝظ رخالعؼخس حُؼخ٤ُٔش ، ُؼٔخٕ ٗـخف ٛزٙ 

ُظؼزش حُظ٢ ح  حُٔشخس٣غ ٢ٌُ طوذّ ٓغخٛٔش ًز٤شس ك٢ طؼض٣ض حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حالؿٔخ٢ُ ٝطٞك٤ش حُؼٔالص



٣لظخؿٜخ حُزِذ ٝحُظ٢ ال طظٞكش كخ٤ُخً ًؼخثذ ُظ٣َٞٔ حُخض٣٘ش حال ػٖ ؽش٣ن طخدسحص حُ٘لؾ ُٝظٌٖ 

ٖٝٓ حُـٜش حالخشٟ . حُٔ٘خهشخص حُـخس٣ش كخ٤ُخً ُظ٣ٞ٘غ ٓظخدس ط٣َٞٔ ح٤ُٔضح٤ٗش حُؼخٓش كخكضحً ػ٠ِ رُي 

ظٌذعش ك٢ حُٔظخك٢ حُؼشحه٤ش ػ٠ِ ٝصحسس حُ٘لؾ إٔ طزخشش رلٍِٞ ؿزس٣ش ُٔشٌِش حُض٣ٞص حُؼو٤ِش حُٔ

ػ٠ِ ٝؿٚ حُغشػش ُظل٣َٞ ؿضء ٖٓ ٛزٙ  CRACKERS UNITS ر٘ظذ ٝكذحص ٓؼخُـش

حُٔ٘ظـخص ح٠ُ ٓشظوخص خل٤لش ٝأعظؼٔخٍ حُزخه٢ ك٢ طز٤ِؾ شٞحسػ٘خ حُظ٢ طلظخؽ ٤ٌُٔخص ؿ٤ش ٓلذٝدس ٖٓ 

٣ٝلؼَ ػذّ . ٔل٤ِشحالعلِض ٧طالكٜخ ٝٛزح أٓش ٣ٌٖٔ طشط٤زٚ ٓخ ر٤ٖ حُٞصحسس ٝحُغِطخص حُزِذ٣ش ٝحُ

أسؿخّ حُٔشخس٣غ حُظ٘خػ٤ش ػ٠ِ أعظخذحّ ٛزٙ حالٗٞحع ٖٓ حُٞهٞد ٗظشحً ُِٔلخر٣ش حُٔظشطزش ػ٤ِٜخ ك٢ 

ط٣ِٞغ حُز٤جش ٝخخطش رؤٗزؼخع حُـخصحص حُخطشس ٓؼَ ػخ٢ٗ أًٝغ٤ذ حٌُزش٣ض ٝأٍٝ أًٝغ٤ذ حٌُخسرٕٞ 

 .سر٤٘٤ش حُـخص٣ش ٝؿ٤شٛخٝأخطشٛخ أًخع٤ذ حُ٘ظشٝؿ٤ٖ، حُ٘خطـش ػٖ حالكظشحم ك٢ حُٔلطخص حُظٞ

أ٣الء حال٣ُٞٝش حُوظٟٞ ٧ػٔخٍ طؤ٤َٛ حُٔشخس٣غ حُوخثٔش ٝحُظش٤ًض ػ٠ِ حُٔشخس٣غ رحص حُـذٟٝ  .5

حالهظظخد٣ش ٓؼَ حُٔلطخص حُلشحس٣ش ٝحٌُٜشٝٓخث٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ رذحثَ حُطخهش رخالػخكش ح٠ُ حُٔلطخص 

 .حُـخص٣ش حُظ٢ طؼَٔ رظو٤٘ش حُذٝسس حُٔشًزش

ٌٜشرخء ػ٠ِ كظق ِٓلخطٜخ أٓخّ ٓٔؼ٢ِ حُشأ١ حُؼخّ ٖٓ ٗٞحد ٝٝعخثَ حالػالّ كشص ٝصحسس حُ .6

ٝٗوُٜٞخ  . ٝحُٔظخظظ٤ٖ ُٔ٘خهشش حالٓٞس حُظ٢ طذخَ ك٢ ط٤ْٔ أٛظٔخٓخص حُ٘خط ٝطظطِذ طؼل٤خطْٜ

رظشحكش ، ٝٓغ خخُض أكظشحٓ٘خ ٝطوذ٣شٗخ ُـ٤ٔغ صٓالث٘خ ك٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء ، إٔ حُٞػغ ع٤غظٔش 

إٔ ُْ ٣ظْ طذحسى حالٓٞس رؼ٤ذحً ػٖ حالػزحس ٝحُظزش٣شحص ٝحالسهخّ حُٔظلخثِش حُظ٢ ططِن طؼزخً ٝٓؤعخ٣ٝخً 

ًٔخ ٤ٜٗذ رخالخٞس حُٔغئ٤ُٖٝ ُؼذّ حُظؼ٣َٞ ػ٠ِ حُِٞكخص . ك٢ حُٔئطٔشحص ٝك٢ حالكخد٣غ حُظلل٤ش

 حالع٤ٔش ُِٞكذحص

 NAME PLATE CAPACITIES  

 .رخػظزخسٛخ أسهخٓخً ٓؼٔٞٗش ُِظ٤ُٞذ

أؿٜضس ٝصحسس حُظـخسس ُٔشحهزش ٗٞػ٤ش ًٝلخءس حُٔؼذحص حٌُٜشرخث٤ش حُٔغظخذٓش ٖٓ هزَ حُظ٘غ٤ن ٓغ  .7

حُٔغظ٤ٌِٜٖ ٓؼَ أؿٜضس حُظذكجش ٝحُظزش٣ذ ٝحالٗخسس ٝؿ٤شٛخ ُٔخ ُٜخ ٖٓ طؤػ٤ش ًز٤ش ػ٠ِ ٓٞػٞه٤ش 

 .ٝأهظظخد٣ش طشـ٤َ حُٔ٘ظٞٓش حٌُٜشرخث٤ش

٢ ٓشخس٣غ حُ٘وَ ٝحُظٞص٣غ حُظ٢ عظالصّ ػشٝسس طٞك٤ش حُٔزخُؾ حُالصٓش ك٢ ح٤ُٔضح٤ٗش ُِظٞعؼخص ك .8

 .أٗشخء حُٔلطخص حُـذ٣ذس

ر٤ٖ حُٔغئ٤ُٖٝ   ٝأخ٤شحً ٗذػٞ ُؼذّ طـ٤٤ذ حٌُلخءحص حٌُؼ٤شس ك٢ ٝصحسس حٌُٜشرخء ٝطلخش٢ حُظزخػذ .9

 .ٝٛزٙ حٌُلخءحص

  

 

 
 


