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 60 حتًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝإ قطاع غٛم ايعٌُ 1.2. 5

 60 املعاٖس ايعًٝا ايتك١ٝٓ 1.1.2. 5

 60 حتًٌٝ ْتا٥ر احملٛض األٍٚ " اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ" 1.1.1.2. 5
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 75 حتًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝإ َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفين مبسٜطٜات ايٛازٟ 2.2. 5

 77 طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ ًٝا مبسٜطٜات ايٛازٟاملعاٖس ايتك١ٝٓ ايع 1.2.2  5

 80 طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ مبسٜطٜات ايٛازٟاملعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ  2.2.2. 5

 84 طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ َطانع ايتسضٜب املٗين مبسٜطٜات ايٛازٟ 3.2.2. 5

 87 ْتا٥ر ايسضاغ١  6

   94 ًَدل ايسضاغ١  1.6

                     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب



 

 

ضقِ 

 ايؿهٌ
 اغِ املٛنٛع

ضقِ 

 ايكفش١

 16 )قطاع غٛم ايعٌُ ٚقطاع َػ٦ٛيٞ ايتعًِٝ ايفين مبسٜطٜات ايػاسٌ َٚسٜطٜات ايٛازٟ  زتتُع ايسضاغ١ 1

 16 يتعًِٝ ايفين مبسٜطٜات ايػاسٌ َٚسٜطٜات ايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛتاغتبٝاْات غٛم ايعٌُ َٚػ٦ٛيٞ اَكاض١ْ عسز  2

 17 ايػاسٌ  مبسٜطٜاتقطاع سهَٛٞ(  –ْٛع املٓؿأ٠ )قطاع خام – زتتُع ايسضاغ١ 3

 17 ايٛازٟ مبسٜطٜاتقطاع سهَٛٞ(  –ْٛع املٓؿأ٠ )قطاع خام  – زتتُع ايسضاغ١ 4

 18 قطاع سهَٛٞ ( مبسٜطٜات ايػاسٌ ٚايٛازٟ  –اغتبٝاْات غٛم ايعٌُ ) قطاع خام َكاض١ْ عسز  5

 19 ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت مبسٜطٜات ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازَٟٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ  6

 19 الوادي توحافظح حضرهوخ توذيرياخ ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازَٟٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ  7

 20 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ ػاسٌ مبشافع١ سهطَٛتاي مبسٜطٜاتْؿاط املٓؿأ٠  8

 20 طثقاً الستثياًاخ سوق الؼول الوادي توحافظح حضرهوخ اخًشاط الوٌشؤج توذيري 9

 21 سٜطٜات ايػاسٌمب ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ع١ٓٝ  11

 22  اخ الواديوذيريت وفقاً للوستوى التؼليويهٌسوتي سوق الؼول توزيغ ػيٌح  11

 22  ايػاسٌ مبسٜطٜات ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ  12

 22  ايٛازٟ مبسٜطٜات ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ  13

 23 مبشافع١ سهطَٛت سٜطٜات ايػاسٌسذِ املٓؿأ٠ يف قطاع غٛم ايعٌُ مب 14

 24 مبشافع١ سهطَٛت سٜطٜات ايٛازٟغٛم ايعٌُ مبسذِ املٓؿأ٠ يف قطاع  15

 24  حجن الوٌشؤج في قطاع سوق الؼول توذيرياخ الساحل والوادي توحافظح حضرهوخ 16

 25 من قطاع التعليم الفين املستطلعني اءر طبقا أل ْؿاط ايػهإ مبسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت 17
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 َكس١َ 

سذــط ايعاٜٚــ١ يف  باعتبــاضٙحيعــٞ ايتعًــِٝ ايفــين ايــتكين بأُٖٝــ١ نــبري٠ يف زٍٚ زتًــؼ ايتعــإٚ ارتًٝذــٞ  

دــ١ إىل إْؿــا٤ املعٜــس َــٔ اذتاظٗــطت َــٔ ٖٓــا ، ايتُٓٝــ١ يف زٚ ــا  إلزاض٠ايهــٛازض املسضبــ١ ٚاملؤًٖــ١  إعــساز

ٜتبــٛأ االغــتجُاض يف . سٝــح يػــس استٝادــات غــٛم ايعُــٌشات ا ٝهًٝــ١ ٚايــرباَر املٓاغــب١ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ 

تأٌٖٝ ايعٓكط ايبؿطٟ َها١ْ َتُٝع٠ بني أٚد٘ االغتجُاض املدتًف١ ْعطا أل١ُٖٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف حتكٝل 

ٔ املكاٜٝؼ األغاغ١ٝ اييت تكاؽ بٗا ثـط٠ٚ األَـِ اغـتٓازا إىل    سٝح أقبشت ٖصٙ املٛاضز َ املػتسا١َايت١ُٝٓ 

 . ٚارتسَات األخط٣ اإلْتازَػت٣ٛ ٖصا ايتأٌٖٝ ٚنفا٤ت٘ إلزاض٠ ٚزفع عٓاقط 
 

ٚامل١ٝٓٗ ْؿا٤ املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚاٖتُاَٗا يف ضقس اذتاد١ إل َؤغػ١ ايعٕٛ يًت١ُٝٓيف ٖصا اإلطاض ٜتٓعٍ عٌُ 

غــرتاتٝذ١ٝ ايٛطٓٝــ١ يًتعًــِٝ ايفــين  َٛانبــ١ يإ ات ستافعــ١ سهــطَٛتمبــسٜطٜ َٚطانــع ايتــسضٜب املٗــين 

عًـ٢ أغـؼ    َبٓٝـ١  ٚايتسضٜب١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايرباَرهٕٛ تإٔ  ٜٓبػٞ إش،  ٚايتسضٜب املٗين يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

َػـتُط،   تطـٛض ايتكٓٝـ١ عاَـ١ً يف سايـ١    ٚايعًـّٛ   إٕ ٚسٝـح  ايعُـٌ،  غـٛم سادـات   االعتباضع١ًُٝ آخص٠ بعني 

يف حتكٝـل ٖـسفٗا ايط٥ٝػـٞ ٖٚـٛ إعـساز ايهـٛازض        ٚاملٗٓٝـ١  ايتكٓٝـ١  ايتع١ًُٝٝ املؤغػات يٓذاح ؿرتطٜ ٘فإْ

ٍ  َــٔ ايتؿـػٌٝ، ٖــٛ ضبــط       ايٛطٓٝـ١ ايالظَــ١ يـسفع عذًــ١ ايتُٓٝــ١ االقتكـاز١ٜ ٚايتُٜٓٛــ١ ٚحتكٝــل َػـت٣ٛ عــا

  ايكطاع إؾطاىَٔ  بطازتٗا ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ باذتاد١ ايفع١ًٝ يػٛم ايعٌُ، ٚميهٔ حتكٝل شيو َٔ خالٍ

٘  يفيتشكٝـل ٖـصا األَـط     ايعًُٝـ١،  ٚايـرباَر  ارتطط ٚإعساز قٝاغ١، يف ارتام ٔ  ايعًُٝـ١  قـٛضت  إٔ ميهـ

 :بايتايٞ املؤغػات ٖصٙ تكّٛ

 .ضبط ارتطط ٚايرباَر ايتع١ًُٝٝ عاد١ غٛم ايعٌُ ايفع١ًٝ 

  ٔات املؤغػــ َــع بــطاَرٚتسضٜبٝــ١  تعًُٝٝــ١َــا ٜعــطض عًٝٗــا َــٔ خطــط ٚبــطاَر  تٛافــلايتأنــس َــ

 .ٚعسّ اظزٚادٝتٗا ايتع١ًُٝٝ ٚايتسضٜب١ٝ األخط٣ زاخٌ املٓطك١ ادتػطاف١ٝ

 

 ٚامل١ٝٓٗ ٖساف ايعا١َ إلقا١َ املؤغػات ايتسضٜب١ٝ األ 1. 1

      تٛغٝع قاعس٠ ايك٣ٛ ايعا١ًَ اي١ُٝٓٝ ايف١ٝٓ املتدكك١ ٚتًب١ٝ ساد١ ايبالز املتعاٜـس٠ َـٔ ارتـربات ايفٓٝـ١

  ؾت٢ الجمالت اييت ٜعتُس عًٝٗا االقتكاز ايٛطيناملؤ١ًٖ تأٖٝاًل عايًٝا يف

       إعساز ايهٛازض ايتك١ٝٓ شات ارترب٠ ايف١ٝٓ ايعاي١ٝ ٚايكازض٠ ع٢ً ْكـٌ ايتهٓٛيٛدٝـا املتكسَـ١ عـٔ ططٜـل

 اغتدساّ ختككات َتطٛض٠ َٛانب١ يًتطٛض ايػطٜع ايصٟ ٜؿٗسٙ ايعامل َٜٛا بعس ّٜٛ

 االت ايف١ٝٓ ٚاإلزاض١ٜايعٌُ ع٢ً ضفع نفا٠٤ ايعاًَني يف شتتًف الجم 

 ْؿط ٚتعُٝل املفاِٖٝ ايتك١ٝٓ ايف١ٝٓ ٚاإلزاض١ٜ يسٟ ايؿباب ايُٝين 

  املؤغػات ٚايؿطنات اييت  إىلاملػا١ُٖ ايفعاي١ يف إدطا٤ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايتك١ٝٓ ٚتكسِٜ املؿٛض٠

 ات.َٔ ؾاْٗا املػا١ُٖ يف حتػني َػت٣ٛ اإلْتاز ٚسٌ املؿهالت اييت تٛادٗٗا تًو املؤغػ
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         ْبص٠ عٔ ستافع١ سهطَٛت َٚسٜطٜاتٗا 2. 1
                                          

تكع ستافع١ سهطَٛت إىل ايؿطم َـٔ ادتُٗٛضٜـ١ ايُٝٓٝـ١ ٜٚبعـس َطنعٖـا اإلزاضٟ عـٔ ايعاقـ١ُ قـٓعا٤         

ٓـ  ،َٚٔ ايؿطم ستافع١ املٗط٠ ،حيسٖا َٔ ايؿُاٍ ايطبع ارتايٞ ،نِ( 777) ٞ  َٚٔ ادت  ،ٛب ايبشـط ايعطبـ

ّ 1994ٜبًؼ عسز غـهإ احملافعـ١ ٚفكـًا يٓتـا٥ر ايتعـساز ايػـهاْٞ يعـاّ        سٝح  .٠َٛٚٔ ايػطب ستافع١ ؾب

عــسز غــهإ دعٜــط٠  باإلنــاف١ يْػــ١ُ  (871.202)ْػــ١ُ ٖٚــِ ميجًــٕٛ عــسز غــهإ سهــطَٛت    (936.716)

 .ْػ١ُ (65.514)غكطط٣ 

ضٜـ١ َتهاًَـ١ يف إطـاض ايتكػـِٝ اإلزاضٟ يًذُٗٛضٜـ١      تعس ستافع١ سهطَٛت َٔ ايٓاس١ٝ اإلزاضٜـ١ ٚسـس٠ أزا  

افعـ١ فكـس ق تكػـُٝٗا يف أٚاخـط     حتت إؾطاف ٚقٝاز٠ ستافغ احملافع١. ٚيهٔ ْتذ١ التػاع َػاس١ احمل

ٚ      ٍّ إىل دعأٜٔ األٚ 1999عاّ  ملطتفعـات ٚادتـعض ٚ   اٜتهٕٛ َٔ املـسٜطٜات ايٛاقعـ١ عًـ٢ ايؿـطٜط ايػـاسًٞ 

ٜٚتهـٕٛ ادتـع٤ األخـط َـٔ املـسٜطٜات املُتـس٠ عًـ٢ طـٍٛ          ،فٝٗـا غـكطط٣  َسٜطٜـ١ مبـا    14ٜهِ ٖصا ادتـع٤  

َسٜط١ٜ. ٜٚتُتع نٌ دع٤ باغتكالي١ٝ إزاض١ٜ َٚاي١ٝ عٔ ادتـع٤ األخـط    16ٚازٟ سهطَٛت ٚايكشطا٤ ٜٚهِ 

نـِ َـٔ َسٜٓـ١ املهـال      322اإلزاضٟ ملسٜطٜات ايـٛازٟ ٚايكـشطا٤ عًـ٢ َػـاف١      ٚتكع َس١ٜٓ غ٦ٕٝٛ املطنع

 ٚاملطنع اإلزاضٟ ملسٜطٜات ايػاسٌ.عاق١ُ احملافع١ 

ٚتؿري ايسال٥ٌ األثطٜـ١ ايـيت ٚدـست ستـ٢      ،اغتٛطٔ اإلْػإ أضانٞ ستافع١ سهطَٛت َٓص عكٛض غابط٠

اآلٕ بٛازٟ زٚعٔ يف َػاض٠ َٛقع ) ايكع٠ ( إٔ شتًفات اإلْػإ األثط١ٜ ٜعٛز تاضخيٗـا إىل ايعكـٛض اذتذطٜـ١    

ٚايعرب " ـ املٓتؿط٠ يف أطـطاف قـشطا٤     ،يف املٛقـع مبسٜطٜتـٞ " مثٛز املبهط٠ باإلناف١ إىل ايسال٥ٌ األثط١ٜ ـ 

ٚتـطى َـآثط ععُٝـ١     ،ٚتٛاقٌ اغتٝطإ اإلْػإ ست٢ ايعكـٛض ايتاضخيٝـ١   ،ايطبع ارتايٞ ادتٓٛب١ٝ ايؿطق١ٝ

ايؿإٔ يف شتتًف أضانٞ سهطَٛت ٚسككت اذتفطٜات األثط١ٜ احملسٚز٠ ْتا٥ر أٚي١ٝ ع١ًُٝ ٖا١َ يف َٛاقـع  

ٚحتككــت  غــه١ٝٓ بــٛازٟ زٚعــٔ ٚٚازٟ ضخٝــ١ ايــيت ٜعــٛز تاضخيُٗــا إىل ايكــطٕ ايػــابع قبــٌ املــٝالز  َٚٓــاظٍ 

ٚجتـاٚظ اغـِ    ،سهاض٠ ضاق١ٝ يف سهطَٛت أثٓا٤ اظزٖـاض جتـاض٠ )ايًبـإ ( نػـًع١ َكسغـ١ ٚجتـاض٠ ايبدـٛض       

ٚمسٞ ًَـو سهـطَٛت )مبًـو     ،ٚشاع قٝتٗا يف َطانع سهاض٠ ايعامل ايكسِٜ ،سهطَٛت سسٚز املهإ

 .الز ايًبـــــــــإ( ٚنـــــــــإ ملٝٓا٥ٗـــــــــا ايبشـــــــــطٟ ايكـــــــــسِٜ ) قٓـــــــــا ( زٚض نـــــــــبري عـــــــــرب ايتـــــــــاضٜذ بـــــــــ

ٚقس دا٤ شنط َسٕ  ،ٚؾٝست املسٕ ايكسمي١ ع٢ً ستطات ايططٜل ايتذاضٟ ايكسِٜ عرب أضانٞ سهطَٛت

ٚنـإ ٜكـاّ فٝٗـا     ، تطِٜ ـ يف َطًـع ايكـطٕ ايجايـح املـٝالزٟ يف ايٓكـٛف ايُٝٓٝـ١ ايكسميـ١         ،غ٦ٕٝٛ ،ـ ؾباّ

ّ    أغٛام ٚالظايـت   ،ٚيف ايعكـط اإلغـالَٞ نـإ يًُشافعـ١ زٚض َتُٝـع      ،زٚض٠ ايعطب املؿـٗٛض٠ قبـٌ اإلغـال

نُا ناْت َس١ٜٓ تطِٜ ٚالظايت َٓاض٠ إؾعاع عًُٞ إغـالَٞ   ،ايؿٛاٖس ايتاضخي١ٝ اإلغال١َٝ ؾاشت١ فٝٗا

 .متس ْٛضٖا إىل بكاع بعٝس٠ َٔ املعُٛض٠
 

 املٓار

ٖٚٛ املٓـار ايػــا٥س يف إقًـِٝ دٓـٛب ؾـب٘ ادتعٜـط٠ ايعطبٝـ١ َـع          ،ض ادتافٜػٛز احملافع١ املٓار املساضٟ اذتا

١ٜٛ٦َ( يف املٓاطـل ايساخًٝـ١ يًُشافعـ١ ٚيف    38ْبعض ارتكا٥ل احمل١ًٝ يف ايكٝف تتذاٚظ زضد١ اذتطاض٠ )
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 ٚيف ،٦َٜٛـ١( بػـبب ٖـبـــٛب ايطٜــاح املٛمسٝـ١ ايكٝفٝــ١ ادتٓٛبٝـ١ املؿـبع١ بايططٛبــ١        35ْاملٓـاطل ايػـاس١ًٝ )  

 )١ٜٛ٦َْ 20فكٌ ايؿتا٤ ال تتذاٚظ زضدـ١ اذتطاض٠ )

 ايتهاضٜؼ

 :تٓكػِ ايتهاضٜؼ ايطبٝع١ٝ يًُشافع١ إىل أضبع١ أقػاّ

 ًٞايػٌٗ ايػاس 

 باٍ ٚا هابادت 

 ٚازٟ سهطَٛت 

 ٟٚايػٌٗ ايكشطا. 
 

 يػٌٗ ايػاسًٞا

  ٚ عـط ايعـطب املُتـس٠    ٖٚٛ اَتساز يًػٛاسٌ ادتٓٛب١ٝ َٔ ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ املط١ً ع٢ً ؾٛاط٧ خًـٝر عـسٕ 

نِ( بـني َهـٝل بـاب املٓـسب ٚغـٛاسٌ اذتـسٚز ايؿـطق١ٝ يًذُٗٛضٜـ١ ايُٝٓٝـ١ احملاشٜـ١ يػـًط١ٓ             620قطاب١ )

قـسّ( قــطب ايٓطـام     500ٜتسضز اضتفاع ايػـٌٗ ايػـاسًٞ عـٔ َػـت٣ٛ غـطح ايبشـط ستـ٢ ٜكـٌ إىل )         ،عُإ

اييت تٓبع َٔ ادتباٍ ٚاملػٝالت اييت  ٚتكطع ايػٌٗ ايػاسًٞ ايعسٜس َٔ ايٛزٜإ ايٛاغع١ ،ادتبًٞ ايساخًٞ

 ،ٚازٟ ايػطبــ١  ،أُٖٗـا َـٔ دٗـ١ ايػـطب ٚازٟ دشـس      ،ؾهًتٗا غـٍٝٛ األَطـاض املٛمسٝـ١ ٚتكـب يف ايبشـط     

 .ٚٚازٟ عُس ،َٚٔ ايؿطم ٚزٜإ عطف ٚخطز ٚعُط ،ٚازٟ سٜٛس٠ ،ٚازٟ بٜٛـ
 

 :َسٜطٜات ايٓطام ايػاسًٞ ٚتؿٌُ َا ًٜٞأِٖ 

 ٝفعَ بطّٚ - ايطٜس٠ ٚقكٝعط - ايسٜؼ ايؿطق١ٝ-ايػٌٝ  –شط ايؿ- أضٜاف املهال- املهال 

 .غٌٝ بٔ ميني - قًٓػٝ٘ – سسٜبٛ – ايهًٝع١ – ٜبعح – ٚعٔز - سذط –
 

 ادتباٍ ٚا هاب

َـرت(   2000تتُجٌ يف ادتباٍ ايػاس١ًٝ ٖٚهب١ سهـطَٛت ادتٓٛبٝـ١ ٚايؿـُاي١ٝ ايـيت ٜبًـؼ اضتفاعٗـا سـٛايٞ )       

 .٢ ايكُِ ادتبًٝـ١ بك١ُ ) نٛض غٝبإ (ٚتعطف أعـً ،فٛم َػت٣ٛ غطح ايبشط
  

  ٚازٟ سهطَٛت 

ٚنإ يف ايػابل ميتـس َـٔ ادتـٛف إىل ادتـع٤ ادتٓـٛبٞ ايؿـطقٞ املعـطٚف بـٛازٟ          ،ٖٛ أنرب أٚز١ٜ ايُٝٔ 

َٚٔ خالٍ ايتكٜٛط ادتٟٛ أَهٔ حتسٜس َكـبات ايـٛازٟ    ،ٚقـــس أز٣ ايتكشط إىل طُؼ َعامل٘ ،املػ١ًٝ

 .بَٔ َٓطك١ ادتٛف مشاٍ َأض

ٚجيـطٟ   ،ٜٚؿهٌ ٖصا ايٛازٟ ايصٟ ٜعترب أنرب أٚز١ٜ ايـُٝٔ ظـاٖط٠ طبٛغطافٝـ١ َتُٝـع٠ ٚانـش١ املعـامل       

نًٝــَٛرت( َٓــ٘ ثــِ ٜٓشــطف اضتطافــا   200َٛاظٜـــا يًػــاسٌ ادتٓــٛبٞ يف ؾــب٘ ادتعٜــط٠ ايعطبٝــ١ ٚعًــٞ بعــس )  

ت ايػـاس١ًٝ عـرب ٚازٟ   َفاد٦ا عٓس قـطٜـ١ " قػِ " يف َطنـع تـطِٜ ضتـٛ ادتٓـٛب ايؿـطقٞ شترتقـًا املطتفعـا       

     .املػـــ١ًٝ يتكـــب َٝاٖـــ٘ املٛمسٝـــ١ عٓـــس َسٜٓـــ١ ) غـــٝشٛت ( يف ستافعـــ١ املٗـــط٠ يف عـــط ايعـــطب          

خالف أسٛاض األٚزٜـ١ ـ إٔ زتـطاٙ األعًـ٢ أنجـط اتػـاعًا َـٔ زتـطاٙ األزْـ٢          -ٜٚالسغ ع٢ً ٖصا ايٛازٟ 

ــ١ َــــــــجري غــــــــاف١ًٚإٔ َػــــــــت٣ٛ اضتــــــــساضٙ يف عايٝــــــــ٘ أقــــــــٌ َــــــــٔ    .٠، ٖٚــــــــٞ ظــــــــاٖط٠ طبٛغطافٝــــــ



 

- 4 - 

 

 ،ضخٝــ١ ،جتــطٟ يف ٚازٟ سهــطَٛت أٚزٜــ١ فطعٝــ١ ختــرتم خــاْل ٖهــبت٘ ادتٓٛبٝــ١ ايــيت بٗــا أٚزٜــ١ : ) زٖــط

َٚـــٔ ٖـهـبـتـــ٘ ايؿُايٝـــ١ جتـــطٟ  ،ٚغــٓا ( ،تٓعــ٘ ،عٝٓــات ،عــسّ ،َٓــٛب بــٔ عًــٞ ،ايعــني ،زٚعــٔ ،عُــس

 .(ٚادتٛ ،ثيب ،دع١ُٝ ،ْعاّ ،غس ،) ٖٝٓني أٚزٜـــ١ :
  

 ايٛازَٟسٜطٜات 

- مثٛز  – ايػّٛ –  غا٠  – سطٜه١  – سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني - ؾباّ  – ايكطٔ  – تطِٜ  – غ٦ٕٝٛ

 .سذط ايكٝعط - عُس – ظَذ ٚ َٓٛر - ايعرب – ضَا٠  – ضخ١ٝ  – يعٛاَطاقف 

 

 ايػٌٗ ايكشطاٟٚ

ــ١            ــ٢ ضًَ ــًا ست ــس غطب ــع ارتــايٞ، ٚمتت ــٛازٟ سهــطَٛت ٚمشا ــا ايطب ــس ســٛاف ا هــب١ ايؿــُاي١ٝ ي ٜكــع عٓ

ؿهٌ ٖصٙ ايػٍٗٛ األضانٞ اييت فٛقٗا َـسٜطٜتا ايكـشطا٤ " ايعـرب ٚمثـٛز " سٝـح ٜػـٛزُٖا       ٚت ،ايػبعتني

 .املٓار ايكشطاٟٚ ادتاف
  

 ايكٓاعات اذتطف١ٝ

ــاض         ــ١ ٚاختٝ ــع٠ بايسقــ١ ٚاملتاْ ــ١ املتُٝ ــ١ ٚاملؿــػٛالت ايٝسٜٚ تؿــتٗط ستافعــ١ سهــطَٛت بايكــٓاعات اذتطفٝ

ــ١   ــ١ ضاقٝ ــاض٠ فٓٝ ــ١ مبٗ ــ١ ٖــٞ : ٚأٖــِ ايكــٓاع  ،ايعخــاضف املًْٛ ـــ١ ايتكًٝسٜ  ،ايفدــاض ،ارتــعف-ات اذتطفٝـ

٘        ،ٚاملكٓٛعات ادتًسٜـ١ ٚارتؿـب١ٝ   ،ايفهٝات ،ارتٛم            .ٚتٓتكـٌ ٖـصٙ اذتـطف عـرب األدٝـاٍ َـٔ األب البٓـ
 

 

 أِٖ املٓتذات ايعضاع١ٝ

ــصيو ٚأٖــِ         ــٛفط ايعــطٚف ٚايعٓاقــط املال٥ُــ١ ي ــاز ايعضاعــٞ يف َــسٜطٜات ٚازٟ سهــطَٛت يت ٜرتنــع اإلْت

 .ايبكٌ ٚارتهاض ،ايًُٕٝٛ ،ايتُٛض ،ايػُػِ ،ات احملافع١ ايكُحَٓتذ

 

 أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ايفين ٚايتسضٜب املٗين بايُٝٔ  3. 1

  إيٝ٘ٓتػبنياملٜعترب ايتعًِٝ ايفين ٚايتسضٜب املٗين ٖٛ ايٓؿاط ايصٟ ٜكسّ خسَات ايتعًِٝ ٚايتسضٜب يتأٌٖٝ 

َٓكطع ٚفكا يًؿطٚط ٚاملعاٜري  أٚناٌَ ظَين  إطاضيف ٚظا٥ف غٛم ايعٌُ ٚفل  بػطض إزَادِٗ

 ٚاملػتٜٛات ٚاألمناط ايٛط١ٝٓ املعتُس٠.

تــأتٞ أُٖٝــ١ ايتعًــِٝ ايفــين ٚايتــسضٜب املٗــين نْٛــ٘ املكــسض ايط٥ٝػــٞ يًُدطدــات َــٔ ايهــٛازض ايٛغــط١ٝ  

ٜـتِ   ٗـا )امل١ٝٓٗ ٚايف١ٝٓ( املًب١ٝ ملتطًبات ٚاستٝادات ايسٚي١ ٚغٛم ايعٌُ ٚايكطاع ارتام ، ٚاييت ع٢ً عاتك

ايت١ُٜٛٓ االقتكاز١ٜ َٔ خالٍ ضفع َعسالت اإلْتاز يف قطاعات ايسٚيـ١ املدتًفـ١ ٚايتٛغـع     إسساخ ايتشٛالت

 يف إْؿا٤ املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ شات ايطابع االغتجُاضٟ يف الجماالت ايٓفط١ٝ ٚايعضاع١ٝ ٚايػٝاس١ٝ ٚايتذاض١ٜ.
 

 أزا٠ ايسضاغ١ ٚٚقفٗا.  2

 ٔ ٚ َٚا٥تـإ   شـح عـسزٖا  زتتُـع ايب  ق اغتككا٤ ع١ٓٝ َـ متجـٌ نـٌ َـٔ    فـطزًا(   275فـطزًا )  غـبعٕٛ  مخػـ١ 

 ٣يًتعـطف عًـ٢ َـس   ) غـٛم ايعُـٌ(    ايكطـاع ارتـام  َٓػٛبٞ ٚ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١َٝٓٗػ٦ٛيٞ 

املعاٖـس ايجاْٜٛـ١ ايفٓٝـ١     – املعاٖس ايتك١ٝٓ)  ُؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗيً سهطَٛت ستافع١ساد١ 
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املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١   َـٔ  بـني نـٌ   املػـتكبًٞ  ايتعإٚ  أٚد٘اغتطالع ٚنصيو ع ايتسضٜب املٗين( َطان –

 .2010ٚقس ق إدطا٤ ايسضاغ١ يف قٝف ، ٚقطاعات غٛم ايعٌُ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ

 ايسضاغ١ٖسف    1. 2

  ايتاي١ٝ: األٖسافتػع٢ ايسضاغ١ يتشكٝل 

  ــس ٔ َــس٣ سادــ١  حتسٜ ــ١ ايت  املؤغػــات ستافعــ١ سهــطَٛت َــ ــ١ ٚايتسضٜبٝ ــ١ عًُٝٝ  ايتكٓٝ

 .َطانع ايتسضٜب املٗين(  –املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ  – املعاٖس ايتك١ٝٓ)  ٚامل١ٝٓٗ

     َٚؤغػـات ايكطـاع    املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١    ايتعطف ع٢ً َـس٣ ايتعـإٚ بـني

 .ارتام

  َسٜطٜات ستافع١ سهطَٛت ١ايتدككات املٓاغب١ يهٌ َسٜطٜ ع٢ًايتعطف َٔ. 
 

 ايسضاغ١أزا٠ ٚقف  2. 2

 ٚاألخط٣ٓػٛبٞ َٓؿآت غٛم ايعٌُ مل١ َٛدٗ تاالغتبٝاْاٖصٙ  إسس٣اغتبا١ْ  2ايسضاغ١ عٔ عسز اؾتًُت 

يف َـسٜطٜات ايػـاسٌ ٚايـٛازٟ مبشافعـ١ سهـطَٛت بادتُٗٛضٜـ١       قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين     َٓػٛبٞإىل  ١َٛدٗ

 .اي١ُٝٓٝ

االغـتبا١ْ األٚىل املكسَـ١ ملٓػـٛبٞ غـٛم ايعُـٌ       يجـاْٞ يف ٟ ايسضاغ١ األٍٚ ٚاارتاق١ مبشٛض األغ١ً٦يتشًٌٝ 

، َٛافـل  5ّ َٝعاًْا مخاغٝا يإداب١ ٚقـس أعطـ٢ ٚظٕ ) َٛافـل بؿـس٠     ااغتدس ق املعاٖس ايتك١ٝٓٚارتاق١ ب

 (. 1، غري َٛافل بؿس٠ 2،غري َٛافل 3، ال ازضٟ 4

  َٞطتفع١ دساأ١ُٖٝ شات  تهٕٛ املٛافك١ 4.2 تػاٟٚ أٚ أع٢ً َٔإشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػاب. 

  أ١ُٖٝ َطتفع١تهٕٛ املٛافك١ شات  3.4ىل إ 4.19  َٔإشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ترتاٚح  

  ٞتهٕٛ املٛافك١ َتٛغط١ 2.6ىل إ 3.39 َٔترتاٚح إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػاب  

 َٓدفه١ أ١ُٖٝ  شات ااملٛافك١ تهٕٛ  1.8 إىل 2.59َٔ ترتاٚح  شا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞإ 

  َٔ ٌأ١ُٖٝ َٓدفه١ دسًاتهٕٛ شات  1.8إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ اق 

ــٌ  ــاض ارتاقــ١  األغــ١ً٦يتشًٝ ــسٜطٜات  ايتدككــات باختٝ غــٛا٤ يف االغــتبا١ْ األٚىل ارتاقــ١   املٓاغــب١ يًُ

املعاٖـس  تكٓٝـ١ أٚ  مبٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ أٚ االغتبا١ْ ايجا١ْٝ ارتاقـ١ بكطـاع ايتعًـِٝ ايفـين يًُعاٖـس ايعًٝـا اي      

، 2َتٛغــط ،،3، عــايٞ 4اغــتدسّ َٝعاْــًا ضباعٝــا يإدابــ١ ٚقــس أعطــ٢ ٚظٕ ) عــايٞ دــسا  ايجاْٜٛــ١ ايفٓٝــ١ 

 .(1نعٝف

  َطتفع١ دساأ١ُٖٝ شات فُا فٛم تهٕٛ املٛافك١  3.25إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ترتاٚح بني. 

  ٞأ١ُٖٝ َطتفع١تهٕٛ املٛافك١ شات  2.5ىل إ 3.249 َٔترتاٚح إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػاب 

 تهٕٛ املٛافك١ َتٛغط١  1.75 إىل 2.49 اقٌ َٔ  إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ترتاٚح فُٝا بني  

  َٔ ٌأ١ُٖٝ َٓدفه١تهٕٛ شات  1.75إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ اق  

غـتبٝاْات قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين     ارتاقـ١ باختٝـاض ايتدككـات املٓاغـب١ يًُـسٜطٜات طبكـًا ال       األغ١ً٦يتشًٌٝ 

َتٛغـط   ،3َٝعاًْا ثالثًٝا يإداب١ ٚقـس أعطـ٢ ٚظٕ )عـايٞ     ّااغتدس ق ،رتاق١ مبطانع ايتسضٜب املٗينا

 (. 1، نعٝف2
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  َطتفع١ أ١ُٖٝ شات فُا فٛم تهٕٛ املٛافك١  2.33إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ترتاٚح بني 

  َتٛغط١أ١ُٖٝ تهٕٛ املٛافك١ شات  1.66ىل إ 2.32 َٔاذتػابٞ ترتاٚح  املتٛغطإشا ناْت ق١ُٝ  

 َٔ ٌأ١ُٖٝ َٓدفه١تهٕٛ شات  1.66 إشا ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ اق. 

 

سٜطٜات مبــايكطــاع ارتــام ٚايعــاّ )غــٛم ايعُــٌ(   ٓػــٛبٞمل املٛدٗــ١ األٚىل االغــتبا١ْ ٚقــف   1. 2. 2

 ايػاسٌ ٚايٛازٟ 

 :تاي١ٝايايعٓاقط ع٢ً االغتبا١ْ األٚىل حتتٟٛ 

 أٚال: بٝاْات أٚي١ٝ

 اييت تػع٢ االغتبا١ْ يتشكٝكٗا. ٚاألٖسافمتٗٝس ؾطح فٝ٘ َفّٗٛ االغتبا١ْ -1

ٞ - سطيف - خسَٞ- جتاضٟ  -قٓاعٞ) ْؿاط املٓؿأ٠ -2 ٞ  - ظضاعـ سذـِ   (ْؿـاط أخـط  - غـٝاس

 .(طخ- زنتٛضاٙ  - َادػتري - بهايٛضٜٛؽ -  زبًّٛ ) االغتبا١ْ ملعب٧ املؤٌٖ ايعًُٞ  - ٠املٓؿأ
 

 "اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ"  احملٛض األٍٚ ثاًْٝا : 

ٔ عًـ٢   االغتبا١ْ فكطاتاؾتًُت  ٓـسضز يف  األٍٚ ٜ فـاحملٛض  ،فكـطات نـٌ ستـٛض مشـٌ عـس٠      نيض٥ٝػـ  ستـٛضٜ

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ ٠فكطثالخ عؿط 

 باملسٜط١ٜ ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ. 

 خاق١ باملسٜط١ٜ. نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ ٜٛدس 

          أعساز ايطاغبني يف َٛاق١ً زضاغـتِٗ ايتكٓٝـ١ ٜفـٛم إَهاْٝـات َؤغػـات ايتعًـِٝ ايـتكين ٚ ايفـين

 اذتهَٛٞ.

  .َّػت٣ٛ خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ حيعٞ بايطنا َٔ قبٌ َؤغػات ايكطاع ارتام ٚايعا 

        طـاع ارتـام   إْؿا٤ املعاٖس ايتك١ٝٓ غـٛف ٜػـاِٖ يف سـٌ َؿـانٌ ايبطايـ١ ٚإَـساز َؤغػـات ايك

 بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝا.

    ــًا تٓاغــب استٝادــات غــٛم   ختككــات ٚبــطاَر نًٝــات الجمتُــع ٚاملعاٖــس ايتكٓٝــ١ املٛدــٛز٠ سايٝ

 ايعٌُ. 

  .ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجياب١ٝ 

 ٞاملعاٖس ايتك١ٝٓ يف ايُٝٔ.  ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عسًزا َٔ مح١ً ايسبًّٛ املٗين ٚايتكين َٔ خطجي 

 ًّٛايتكين َٔ خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ يًعٌُ بٗا. َٓؿآتٓا يف ساد١ إىل َٛظفني َٔ مح١ً ايسب 

        ــ١ يًُعاٖــس ٜٛدــس ختككــات حيتادٗــا غــٛم ايعُــٌ ٚيهٓٗــا غــري َٛدــٛز٠ يف ارتطــط ايتسضٜبٝ

 ايتك١ٝٓ اذتاي١ٝ.

 ت يًُٛظفني يسٜٓا. َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقا١َ زٚضا 

         ــ١ ــ١ ايعاَ ــًا باغــتٝعاب خطجيــٞ ايجاْٜٛ ــ١ ٚارتاقــ١ املٛدــٛز٠ سايٝ ــ١ اذتهَٛٝ تفــٞ املعاٖــس ايتكٓٝ

 ٚامل١ٝٓٗ.

 تفٞ باستٝادات غٛم ايعٌُ. ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا 
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  "تعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُياإَها١ْٝ ": احملٛض ايجاْٞ ثايجا

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ جاْٞ ٜٓسضز يف غت١ فكطاتاحملٛض اي

  ميهٔ املػا١ُٖ يف ٚنع ٚتكِٝٝ ٚتطٜٛط ايرباَر ايتسضٜب١ٝ باملعاٖس ايتك١ٝٓ ٚشيو اغتذاب١ ذتاد١

 غٛم ايعٌُ ٚمتاؾٝا َع املتػريات االقتكاز١ٜ 

 زتـاٍ  ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانطات يف املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتس١ عٔ ايتكٓٝات ادتسٜس٠ يف 

 ايتدكل. 

  ميهٔ املؿاضن١ يف تٛقٝف ايتذٗٝعات ارتاق١ بايٛضف ٚاملدتربات باملعاٖس ايتك١ٝٓ 

  ميهٔ تكسِٜ زٚضات ملٓػٛبٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ سٍٛ ايتكٓٝات اذتسٜج١ اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓا 

 أدٗع٠ ٌ:ايتكٓٝات ايكٓاع١ٝ املتطٛض٠ )َج ع٢ً املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتس١ يًشكٍٛ ميهٔ َػاعس٠ 

 اذتسٜج١، بطزتٝات، َها٥ٔ ايتشهِ ايطقُٞ ٚاآلي١ٝ،...( ايتؿدٝل ٚأدٗع٠ ايكٝاؽ، َعسات

   ٍ زاخـٌ   ايبشـٛخ  ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ إلدـطا٤    باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  أعهـا٤  ميهـٔ اغـتكبا

 ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ
 

 ١ غٛم ايعٌُ.ضابعا ايتدككات اييت تٓاغب ب١٦ٝ َسٜطٜات ستافع١ سهطَٛت ٚاييت تػس ساد

  ايتدككات اييت تٓاغب ب١٦ٝ َسٜطٜات ستافع١ سهطَٛت ٚاييت تػـس سادـ١ غـٛم    ع٢ً ايتعطف

  املعاٖس ايتك١ٝٓختكل ٖٞ اغًب َا اتفل عًٝ٘ يف إْؿا٤  30ايعٌُ.ٚقس غط٢ ٖصا ايبٓس سٛاىل 

  يت ٜطاٖـا يـ إناف١ أٟ ختككات أخط٣ غـري َٛدـٛز٠ باغـتبٝإ ٚا    يفاملػتطًع  ع٢ً  ضغب١ايتعطف 

 احملافع١ ب١٦ٝيَٓاغب١ 

 خاَػًا : ايتعطف ع٢ً ايرباَر ارتاق١ بتسضٜب ايعاًَني

 .غازغًا : ايتعطف ع٢ً أٟ َكرتسات ٜٛز املػتطًع إنافتٗا

 

ٞ االغتبا١ْ ايجا١ْٝ املٛد١ٗ  ٚقف  2.2.2 ِ  َهاتـب  ملػـ٦ٛي  َـسٜطٜات  يفاملٗـين   ٚايتـسضٜب  ايفـين  ايتعًـٝ

  ٚايٛازٟ ايػاسٌ

ـٗـ  ٚقــس اؾــتًُت االغــتبا١ْ   اايجاْٝــ١ عًــ٢ متٗٝــس ؾــطح فٝــ٘ َفٗــّٛ االغــتبا١ْ ٚاألٖــساف ايــيت تػــع٢ يتشكٝك

 :ايتاي١ٝايعٓاقط ع٢ً ايجا١ْٝ ٚحتتٟٛ االغتبا١ْ 

 بٝاْات أٚي١ٝ عٔ املػتطًع .1

سٝح اغتدسّ َٝعاًْا غساغٝا يإداب١ ٚقس  ايػاسٌ ٚايٛازٟ ايٓؿاط ايػايب يًػهإ مبسٜطٜاتبٝإ  .2

 (.6مسهٞ  ،5خسَٞ  ،4سطيف  ،3ظضاعٞ  ،2 جتاضٟ ،1قٓاعٞ  أعط٢ ٚظٕ )

ٟ   املٛدـٛز٠ مبـسٜطٜات   ايٓؿـاط ايػايـب يًُٓؿـآت   بٝإ  .3 سٝـح اغـتدسّ َٝعاْـًا غساغـٝا      ايػـاسٌ ٚايـٛاز

 (.6مسهٞ  ،5خسَٞ  ،4سطيف  ،3ظضاعٞ  ،2جتاضٟ  ،1قٓاعٞ  )يإداب١ ٚقس أعط٢ ٚظٕ 

 نُا ًٜٞ: قػِ االغتبٝإ إىل ثالخ اجتاٖاتثِ  .4

 ١املعاٖس ايتكٓٝ -1

 املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ  -2

 َطانع ايتسضٜب املٗين -3
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 املعاٖس ايتك١ٝٓأٚال: 

بٝاْــات عــٔ ايطــالب املتدــطدني َــٔ املــساضؽ ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١ ٚاملٗٓٝــ١ ٚاملكبــٛيني يف املعاٖــس ايتكٓٝــ١      -1

 ٚادتاَعات خالٍ ارتُؼ غٓٛات األخري٠ سٝح ٜؿٌُ َا ًٜٞ:

 َ١عسز ايطالب اذتاقًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا 

 عسز ايطالب اذتاقًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ امل١ٝٓٗ 

  ٞ  عــــسز ايطــــالب املكبــــٛيني يف ادتاَعــــات ٚايهًٝــــات ٚاملعاٖــــس ايتابعــــ١ يــــٛظاض٠ ايتعًــــِٝ ايعــــاي

 )اذتهَٛٞ(

 عسز ايطالب املكبٛيني يف ادتاَعات ٚايهًٝات ٚاملعاٖس ايتابع١ يًكطاع ارتام 

 ٜؿٌُبٝاْات عٔ املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚايهًٝات اذتاي١ٝ سٝح  -2

  عسز ايهًٝات ٚاملعاٖس ايتك١ٝٓ اذته١َٝٛ 

 عسز ايهًٝات ٚاملعاٖس ايتك١ٝٓ ايتابع١ يًكطاع ارتام 

 ٚعسزٖا املعاٖس ايتك١ٝٓاملسٜطٜات األنجط استٝادا يٛدٛز بٝإ ب -3

4-       ٌ ٚقـس   .ايتدككات اييت تٓاغب ب١٦ٝ َسٜطٜات ستافع١ سهـطَٛت ٚايـيت تػـس سادـ١ غـٛم ايعُـ

  املعاٖس ايتك١ٝٓ إْؿا٤ٖٞ اغًب َا اتفل عًٝ٘ يف ختكل  30ايبٓس سٛاىل غط٢ ٖصا 

 طًب َٔ املػتطًع إناف١ أٟ ختككات أخط٣ نُا ٜطاٖا َٓاغب١ -5

 ايتعطف ع٢ً أٟ َكرتسات ٜٛز املػتطًع إنافتٗا-6

 

 ايف١ٝٓ ثاًْٝا : املعاٖس ايجا١ْٜٛ

 س١ً ايجا١ْٜٛٚاملكبٛيني يف َساضؽ املط اذتاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ املساضؽ املتٛغط١ ايطالب -1

 خالٍ ارتُؼ غٓٛات األخري٠ سٝح ٜؿٌُ َا ًٜٞ:

  عسز ايطالب اذتاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ املطس١ً املتٛغط١ 

 سهَٛٞ – عسز ايطالب املكبٛيني يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ 

 عسز ايطالب املكبٛيني يف املطس١ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ ايتابع١ يًكطاع ارتام 

اذته١َٝٛ ٚ ايتابع١ يًكطاع ارتام باملسٜطٜات املدتًف١ املٛدٛز٠ مبشافع١ ايف١ٝٓ س ايجا١ْٜٛ ملعاٖا - 2

 سهطَٛت سايًٝا.سٝح ٜؿٌُ

 عسز املعاٖس امل١ٝٓٗ ايجا١ْٜٛ اذته١َٝٛ ٚايطاق١ االغتٝعاب١ٝ  ا 

 عسز املعاٖس امل١ٝٓٗ ايجا١ْٜٛ ايتابع١ يًكطاع ارتام ٚايطاق١ االغتٝعاب١ٝ  ا 

 ٚعسزٖااملعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ ملسٜطٜات األنجط استٝادا يٛدٛز بٝإ با -3

ايتدككات اييت تٓاغب ب١٦ٝ َسٜطٜات ستافع١ سهطَٛت ٚاييت تػس ساد١ غٛم ايعٌُ ٚقـس غطـ٢    -4

نـصيو   املٗٓٝـ١ املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايفٓٝـ١   إْؿا٤ختكل ٖٞ اغًب َا اتفل عًٝ٘ يف  30ٖصا ايبٓس سٛاىل 

 .ختككات أخط٣ نُا ٜطاٖا َٓاغب١ طًب َٔ املػتطًع إناف١ أٟ

 طًب َٔ املػتطًع إناف١ أٟ ختككات أخط٣ نُا ٜطاٖا َٓاغب١-5

 ايتعطف ع٢ً أٟ َكرتسات ٜٛز املػتطًع إنافتٗا-6
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 ثايجا: َطانع ايتسضٜب املٗين 

 اذتاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ املساضؽ االبتسا١ٝ٥ ٚاملكبٛيني يف َساضؽ املطس١ً املتٛغط١  ايطالب -1

 ؼ غٓٛات األخري٠ سٝح ٜؿٌُ َا ًٜٞ:خالٍ ارتُ

  عسز ايطالب املًتشكني باملطس١ً االبتسا١ٝ٥ 

  عسز ايطالب اذتاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ املطس١ً االبتسا١ٝ٥ 

 عسز ايطالب املًتشكني باملطس١ً املتٛغط١ 

 عسز ايطالب اذتاقًني ع٢ً ؾٗاز٠ املطس١ً املتٛغط١ 

سٜطٜات املدتًف١ املٛدٛز٠ مبشافع١ سهطَٛت َطانع ايتسضٜب املٗين اذته١َٝٛ ٚارتاق١ بامل -2

 سٝح ٜؿٌُ

  )َٞٛٚايطاق١ االغتٝعاب١ٝ  اعسز َطانع ايتسضٜب املٗين )سه 

  )ٚايطاق١ االغتٝعاب١ٝ  اعسز َطانع ايتسضٜب املٗين )قطاع خام 
 

 ٚعسزٖاَطانع ايتسضٜب املٗين ٝإ باملسٜطٜات األنجط استٝادا يٛدٛز ب -3

ب ب١٦ٝ َسٜطٜات ستافع١ سهطَٛت ٚاييت تػس ساد١ غٛم ايعٌُ ٚقس غط٢ ايتدككات اييت تٓاغ -4

نصيو طًب َٔ  َطانع ايتسضٜب املٗين إْؿا٤ختكل ٖٞ اغًب َا اتفل عًٝ٘ يف  60ٖصا ايبٓس سٛاىل 

 .املػتطًع إناف١ أٟ ختككات أخط٣ نُا ٜطاٖا َٓاغب١

 طًب َٔ املػتطًع إناف١ أٟ ختككات أخط٣ نُا ٜطاٖا َٓاغب١ -5

 أٟ َكرتسات ٜٛز املػتطًع إنافتٗا -6

 

 زتتُع ايسضاغ١    .  3

 ٜتهٕٛ زتتُع ايسضاغ١ َٔ قطاعني ُٖا:

 . املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗقطاع  -1

 .(غٛم ايعٌُ)قطاع األعُاٍ  -2

 

 بٓا٤ أزا٠ ايسضاغ١     1. 3

ايبشح ايعًُـٞ ايـيت حتكـل أٖـساف      دتُع املعًَٛات باعتباضٖا أْػب أزٚات أزا٠ناالغتبا١ْ  ق اغتدساّ

ايسضاغ١ املػش١ٝ يًٛقٍٛ إىل سكا٥ل َطتبط١ بٛاقع إْؿـا٤ املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١ مبـسٜطٜات       

ايػاسٌ ٚايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛت. فكس ق حتسٜس ستاٚض أزا٠ ايسضاغ١ اييت تؿهٌ ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ٝ 

ٞ  ٝــ١ ٚاملٗٓٝــ١يًتدطـٝط إلْؿــا٤ املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓ  اذتادــ١ يٛدــٛز املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓٝــ١  ٖٚـ

نصيو ايتعطف ع٢ً ايتدككـات  ٚامل١ٝٓٗ، إَها١ْٝ ايتعإٚ بني قطاع غٛم ايعٌُ ٚقطاع ايتعًِٝ ايفين، 

يهٌ ستٛض َٓٗا عسزًا َٔ ايعباضات اييت حتكـل ايػـطض ايـصٟ     قٝؼثِ  ايعٌُ اييت تٓاغب استٝادات غٛم

 .١ايسضاغٚنعت َٔ ادً٘ 
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 قسم أزا٠ ايسضاغ١  2. 3

تعس أزا٠ ايسضاغ١ قازق١ إشا متهٓت َٔ قٝاؽ َا ٚنعت يكٝاغ٘، ٚسسزت َس٣ قالس١ٝ زضدات٘ يًكٝاّ  

إٔ قالس١ٝ املكٝاؽ ْفػ٘ تتِ عٓس ايتأنس َـٔ قٝـاؽ َـا خطـط      .بتفػريات َطتبط١ بالجماٍ ايصٟ تكٝػ٘

ططٜكتني يًتشكل َٔ  تاحملت٣ٛ ٚقس اغتدسَ ي٘ غابكًا عٔ ططٜل عس٠ َكاٜٝؼ يًكالس١ٝ َٔ أُٖٗا قسم

     ٟ ٞ   ،قــسم احملتــ٣ٛ ألزا٠ ايسضاغــ١ إســساُٖا ايكــسم ايعــاٖط َــٔ األغــايٝب  .. ٚاألخــط٣ ايكــسم ايبٓــا٥

 اإلسكا١ٝ٥ اييت اغتدسَت يف ايسضاغ١

  َٕٛعاٌَ اضتباط بريغPearson Correlation         يتشسٜـس َعـاَالت ايكـسم ايبٓـا٥ٞ يًعبـاضات ايـيت

 يسضاغ١.تهُٓتٗا أزا٠ ا

  َعاٌَ اضتباط أيفا نطْٚبار Cronbach's Alpha .يتشسٜس َعاَالت ثبات أزا٠ ايسضاغ١ 

 

 ايكسم ايعاٖطٟ 1. 2. 3

َـٔ  عسز َٔ املتدككني ق ايتشكل َٔ َس٣ قسم أزا٠ ايسضاغ١ ظاٖطًٜا بعطنٗا يف قٛضتٗا األٚي١ٝ ع٢ً 

َا ٜطْٚ٘ نطٚضًٜا يتعسٌٜ ألخص ضأِٜٗ يف ٚامل١ٝٓٗ،يف إْؿا٤ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ شٟٚ ارترب٠ ٚاملعطف١ 

 نُـا  قٝاغ١ بعض ايعباضات أٚ سصف بعهٗا أٚ إنـاف١ عبـاضات دسٜـس٠ الظَـ١ يتطـٜٛط بٓـا٤ أزا٠ ايسضاغـ١       

قاّ َهتب َؤغػ١ ايعٕٛ يًتُٓٝـ١ بإضغـاٍ االغـتبٝإ إىل َهاتـب ايتعًـِٝ ايفـين ٚبعـض َـٔ أضبـاب غـٛم           

نافــ١  ق إدــطا٤ٚقــس  ،يــٛازٟ ٚقــسّ املهتــب بعــض املالسعــات ايعُــٌ يف نــٌ َــٔ َــسٜطٜات ايػــاسٌ ٚا 

 .ايتعسٜالت اييت اتفل عًٝٗا

 

 ايكسم ايبٓا٥ٞ    2. 2. 3

 ٚض ااحمل ملفطزاتَٔ أدٌ حتسٜس َس٣ ايتذاْؼ ايساخًٞ ٚبعس ايتأنس َٔ ايكسم ايعاٖطٟ ألزا٠ ايسضاغ١ 

  (1ٚ2) ٍٚدتـسا ٚا ايـصٟ تٓتُـٞ إيٝـ٘     ٚزضدـ١ احملـٛض  سػاب َعاَالت االضتباط بني زضد١ نٌ عباض٠ فكس ق 

 ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘. حملٛضاَعاَالت ايكسم بني زضد١ نٌ عباض٠ ٚايسضد١  إٜٛنش

 ايبٓا٥ٞ ايكسمَعاٌَ  3. 2. 3

قـس  ( ايتكٓٝـ١ اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ) احملٛض األٍٚ ايكسم يعباضات( إٔ َعاَالت 1ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ٜٛدس نًٝـات زتتُـع َٚعاٖـس    ( اييت تؿري إىل 1ألز٢ْ أَاّ ايعباض٠ ضقِ )( يف سسٖا ا0.234)تطاٚست بني 

ختككـات  ( اييت تؿـري إىل  1( يف سسٖا األع٢ً أَاّ ايعباض٠ ضقِ )0.678ٚبني )تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜ، 

. نُـا ٜتهـح إٔ   ٚبطاَر نًٝات الجمتُع ٚاملعاٖس ايتك١ٝٓ املٛدـٛز٠ سايٝـًا تٓاغـب استٝادـات غـٛم ايعُـٌ.      

َاعــسا ايعٓكــط األٍٚ سٝــح  (.0.01عٓــس َػــت٣ٛ ) إسكــا٥ٝاَعــاَالت االضتبــاط بــاحملٛض األٍٚ زايــ١   مجٝــع

 (.0.05عٓس َػت٣ٛ ) إسكا٥ٝازاي١ َعاٌَ االضتباط ي٘ 

ــِ )   ــاَالت ايكــسم   2ٜٚهؿــف ادتــسٍٚ ضق ــاضات( عــٔ إٔ َع ــاْٞ   يعب ــإٚ بــني   " احملــٛض ايج ــ١ ايتع إَهاْٝ

( يف سـسٖا األزْـ٢ أَـاّ ايعبـاض٠     0.483قس تطاٚسـت بـني )  " ٌَُؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايع

ميهـٔ املؿـاضن١ يف تٛقـٝف ايتذٗٝـعات ارتاقـ١ بـايٛضف ٚاملدتـربات باملعاٖـس         ( ايـيت تؿـري إىل   3ضقِ )
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ميهٔ تكسِٜ زٚضات ملٓػـٛبٞ  ( اييت تؿري إىل 4( يف سسٖا األع٢ً أَاّ ايعباض٠ ضقِ )0.825ٚبني ) ،ايتك١ٝٓ

. نُا ٜتهـح إٔ مجٝـع َعـاَالت االضتبـاط     سٍٛ ايتكٓٝات اذتسٜج١ اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓااملعاٖس ايتك١ٝٓ 

 (.0.01باحملٛض ايجاْٞ زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ )

 األٍٚبني زضد١ نٌ عباض٠ ٚزضد١ احملٛض  ايكسم(. َعاَالت 1دسٍٚ )

 "اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ  " 

 .(0.01زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ ) * *           (0.05زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ ) *

 

 ايجاْٞ بني زضد١ نٌ عباض٠ ٚزضد١  احملٛض  يكسما(. َعاَالت 2دسٍٚ )

 "  يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُاإَها١ْٝ " 

 ايعٓاقط ّ
 َعاٌَ االضتباط

Pearson 

Correlation 

ميهٔ املػا١ُٖ يف ٚنع ٚتكِٝٝ ٚتطٜٛط ايرباَر ايتسضٜب١ٝ باملعاٖس ايتك١ٝٓ ٚشيـو اغـتذاب١ ذتادـ١     1

 ٚمتاؾٝا َع املتػريات االقتكاز١ٜ  غٛم ايعٌُ

* * 0.563 

ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانطات يف املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتسـ١ عـٔ ايتكٓٝـات ادتسٜـس٠ يف زتـاٍ       2

 ايتدكل. 

* * 0.787 

 0.483 * * ميهٔ املؿاضن١ يف تٛقٝف ايتذٗٝعات ارتاق١ بايٛضف ٚاملدتربات باملعاٖس ايتك١ٝٓ  3

 0.825 * * ِ زٚضات ملٓػٛبٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ سٍٛ ايتكٓٝات اذتسٜج١ اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓا ميهٔ تكسٜ 4

ٌ     عًـ٢  املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتس١ يًشكٍٛ ميهٔ َػاعس٠ 5  أدٗـع٠  ايتكٓٝـات ايكـٓاع١ٝ املتطـٛض٠ )َجـ

 اذتسٜج١، بطزتٝات، َها٥ٔ ايتشهِ ايطقُٞ ٚاآلي١ٝ،...( ايتؿدٝل ٚأدٗع٠ ايكٝاؽ، َعسات

* * 0.796 

6   ٍ زاخـٌ   ايبشـٛخ  ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ إلدـطا٤    باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  أعهـا٤  ميهـٔ اغـتكبا

  ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ

* * 0.608 

 .(0.01زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ ) * *    

 ايعٓاقط ّ
 َعاٌَ االضتباط

Pearson 

Correlation 

 0.234 * .ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜ 1

 0.313 * * ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ خاق١ باملسٜط١ٜ. 2

 0.397 * * أعساز ايطاغبني يف َٛاق١ً زضاغتِٗ ايتك١ٝٓ ٜفٛم إَهاْٝات َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚ ايفين اذتهَٛٞ. 3

 0.417 * * س ايتك١ٝٓ حيعٞ بايطنا َٔ قبٌ َؤغػات ايكطاع ارتام ٚايعاّ.َػت٣ٛ خطجيٞ املعاٖ 4

إْؿا٤ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ غـٛف ٜػـاِٖ يف سـٌ َؿـانٌ ايبطايـ١ ٚإَـساز َؤغػـات ايكطـاع ارتـام بايعُايـ١              5

 ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝا.

* * 0.596 

 0.678 * * سايًٝا تٓاغب استٝادات غٛم ايعٌُ. ختككات ٚبطاَر نًٝات الجمتُع ٚاملعاٖس ايتك١ٝٓ املٛدٛز٠ 6

 0.435 * * ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجياب١ٝ. 7

 0.595 * * ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عسًزا َٔ مح١ً ايسبًّٛ املٗين ٚايتكين َٔ خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ يف ايُٝٔ. 8

 0.648 * * ّٛ ايتكين َٔ خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ يًعٌُ بٗا.َٓؿآتٓا يف ساد١ إىل َٛظفني َٔ مح١ً ايسبً 9

 0.426 * * ٜٛدس ختككات حيتادٗا غٛم ايعٌُ ٚيهٓٗا غري َٛدٛز٠ يف ارتطط ايتسضٜب١ٝ يًُعاٖس ايتك١ٝٓ اذتاي١ٝ. 10

 0.53 * * َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقا١َ زٚضات يًُٛظفني يسٜٓا. 11

 0.394 * * ٖس ايتك١ٝٓ اذته١َٝٛ ٚارتاق١ املٛدٛز٠ سايًٝا باغتٝعاب خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ.تفٞ املعا 12

 0.527 * * ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا تفٞ باستٝادات غٛم ايعٌُ. 13
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 (1،2( بادتـسٍٚ ضقـِ )  0.01عٓـس َػـت٣ٛ )   إسكـا٥ٝا ٚميهٔ اغتٓتاز َٔ مجٝع َعاَالت االضتباط ايساي١ 

ٚبني احملاٚض  تتهُٓٗااييت  املفطزاتببٓا٥ٗا ٜتٛفط ايتذاْؼ ايساخًٞ بني  املهتبأزا٠ ايسضاغ١ اييت قاّ إٔ 

 ايكسم ايبٓا٥ٞ إىل داْب ايكسم ايعاٖطٟ. ثبت  ااييت تٓتُٞ إيٝٗا، مما ٜؿري إىل إٔ أزا٠ ايسضاغ١ قس 

 

 ثبات أزا٠ ايسضاغ١    3. 3

االغــتبٝإ أنجــط َــٔ َــط٠ عًــ٢ ْفــؼ  طٜبــًا إشا أعٝــس تطبٝــلٖٚــٛ نــُإ اذتكــٍٛ عًــ٢ ْفــؼ ايٓتــا٥ر تك 

َـٔ قبـٌ املػـتذٝب     االغتبا١ْيف اإلداب١ ع٢ً  َس٣ االتػام أٚ الجمُٛع١ َٔ األفطاز حتت ظطٚف َتُاث١ً،

 .فؼ ايعطٚفْ ْفػٗا عس٠ َطات يف االغتبا١ْ طبكتإشا 

زتٗا َعازيـ١ ايفـا نطْٚبـار عًـ٢     ق سػاب ثبات أزا٠ ايسضاغـ١ بتطبٝـل ططٜكـ١ االتػـام ايـساخًٞ ايـيت سـس       

( ٜٛنح َعاَالت ثبات 3ايسضاغ١ يًتأنس َٔ ثبات أزا٠ ايسضاغ١، ٚادتسٍٚ ضقِ ) زتتُعَٔ شتتاض٠ ع١ٓٝ 

 أزا٠ ايسضاغ١.

  (. َعاَالت ثبات أزا٠ ايسضاغ3١دسٍٚ )

 عسز ايبٓٛز ستاٚض أزا٠ ايسضاغ١ ّ
 َعاٌَ ثبات أيفا نطْٚبار

Cronbach's Alpha 

1 
 0.719 13  املعاٖس ايتك١ْٝٓؿا٤ َربضات إ

َس٣ ايتعإٚ بني املؤغػات ايتع١ًُٝٝ  2

 ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ٚقطاع غٛم ايعٌُ
6 0.775 

( 0.775( إٔ أعًـ٢ َعاَـٌ يًجبـات بـني احملـاٚض ايـيت تهـُٓتٗا أزا٠ ايسضاغـ١ بًـؼ )         3ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ًٜٚٝـ٘   ،ٚقطـاع غـٛم ايعُـٌ "    ١ُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚاملٗٓٝـ١ املؤغػات ايتعً" َس٣ ايتعإٚ بني  ايجاْٞٚنإ يًُشٛض 

 (.0.719)"  ايتك١ٝٓاذتاد١ يٛدٛز املعاٖس  " األٍَٚعاٌَ ثبات احملٛض 

( عـٔ إٔ مجٝـع َعـاَالت ثبـات أزا٠ ايسضاغـ١ شات قُٝـ١ عايٝـ١ دـسًا ألْٗـا          3نُا ٜهؿف ادتـسٍٚ ضقـِ )   

 إسكا٥ٝا(، ٚأْٗا زاي١ 0.65)نطْٚبار ٖٚٛ  يالتػام ايساخًٞ مبعاٌَاذتس األز٢ْ املكبٍٛ جتاٚظت بهجري 

(، مما ٜؿري إىل إَها١ْٝ ثبات ايٓتا٥ر اييت ميهـٔ إٔ تػـفط عٓٗـا أزا٠ ايسضاغـ١ عٓـس      0.01عٓس َػت٣ٛ )

 .َط٠ أخط٣  تطبٝكٗا

ٍ ( اغـتُاض٠ إىل  275ٚعـسزٖا ) املػـتطًعني  اغـتُاضات   خهعت  ايبٝاْـات باغـتدساّ بطْـاَر اذتعَـ١      إزخـا

 (.SPSS)االدتُاع١ٝ  يًعًّٛ اإلسكا١ٝ٥
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 أفطاز ايع١ٓٝحتسٜس خكا٥ل    . 4

 عسز َػ٦ٛيٞ ايتعًِٝ ايفين ( –) عسز َٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا يف٦اتٗا 1. 4

 سٜطٜات ايػــاسٌَٓػــٛبٞ غــٛم ايعُــٌ ٚضدــاٍ األعُــاٍ مبــ  ٜؿــٌُ زتتُــع ايسضاغــ١ ف٦ــتني متجــٌ إســساُٖا 

َهاتب ايتعًِٝ  َػ٦ٛيٞ ٚايف١٦ األخط٣ متجٌ ًاعهٛ 249فع١ سهطَٛت ٚعسزِٖ مبشا َسٜطٜات ايٛازٟٚ

تٛظٜــع أفــطاز عٝٓــ١ ايسضاغــ١ ٚفكــًا ٚ ( ٜٛنــح زتتُــع ايسضاغــ4١ٚادتــسٍٚ ضقــِ ) اعهــٛ 26 ايفــين ٚعــسزِٖ

 .يف٦اتٗا

 تٛظٜع أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚفكًا يف٦اتٗاٚ (. زتتُع ايسضاغ4١دسٍٚ )

 % مل١ٜٛ٦ايٓػب١ ا ايعسز املػتطًعني ّ

 0.91 249 َٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ٚضداٍ األعُاٍف١٦  1

 0.90 26  َهاتب ايتعًِٝ ايفين ٚايػطف ايتذاض١ٜ َػ٦ٛيٞف١٦  2

 275 الجمُٛع

َػ٦ٛيٞ َهاتب ايتعًِٝ ايفين َٚٓػٛبٞ تٛظٜع زتتُع ايسضاغ١ بني  إ( ٜٛنش2,1ضقِ ) ني ٚايؿهً

 .مبشافع١ سهطَٛت َسٜطٜات ايٛازٟٚ سٜطٜات ايػاسٌغٛم ايعٌُ ٚضداٍ األعُاٍ مب

 

 

 

 

 

 
 

 

  ٚايٛازٟ سٜطٜات ايػاسٌمب َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفينقطاع غٛم ايعٌُ ٚقطاع ( 1ؾهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغتبٝاْات غٛم ايعٌُ َٚػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفين(  َكاض١ْ عسز 2ؾهٌ )

 ايٛازٟٚ سٜطٜات ايػاسٌمب
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 ْٛع املٓؿأ٠    2.4

ٌ ( ٚضداٍ األعُاٍ غٛم ايعٌُ ارتام )كطاع اي ف٦تني متجٌ إسساُٖآؿأ٠ ْٛع املٜؿٌُ   ٚايف١٦ األخط٣ متجـ

 ٞ ) قطـاع  ٛنـح تٛظٜـع زتتُـع ايسضاغـ١     ت (3،4،5)ضقـِ  ٚاألؾـهاٍ  ( 5ٚادتـسٍٚ ضقـِ )   .ايكطاع اذتهـَٛ

 )ْٛع املٓؿأ٠( مبشافع١ سهطَٛتٚايٛازٟ ايػاسٌ  ات( مبسٜطٜ سهَٛٞقطاع   –خام 

 املٓؿأ٠ ع ايسضاغ١ : ْٛعزتتُ(. 5سٍٚ )د

 ْٛع املٓؿأ٠ ّ

 ايٛازٟ َسٜطٜات ايػاسٌ َسٜطٜات

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦% ايعسز ايٓػب١ امل١ٜٛ٦% ايعسز

 96.3 130 93.0 106 ارتامكطاع اي 1

 3.7 5 7.0 8 هَٛٞاذتكطاع اي 2

 135 114 الجمُٛع

 249 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ايػاسٌ  مبسٜطٜاتقطاع سهَٛٞ(  –خام ْٛع املٓؿأ٠ )قطاع  – ( زتتُع ايسضاغ3١هٌ )ؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛازٟ مبسٜطٜاتقطاع سهَٛٞ(  –ْٛع املٓؿأ٠ )قطاع خام  – ( زتتُع ايسضاغ4١هٌ )ؾ
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 قطاع سهَٛٞ (  –قطاع خام  اغتبٝاْات غٛم ايعٌُ )(  َكاض١ْ عسز 5ؾهٌ )

 ايٛازٟات ايػاسٌ ٚمبسٜطٜ

 

 ) ْؿاط املٓؿأ٠( ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازٟغٛم ايعٌُ َٓػٛبٞ تٛظٜع ع١ٓٝ    3.4

 أخــط٣َٗٓــ١  –ســطيف  –غــٝاسٞ -ظضاعــٞ  –خــسَٞ  –جتــاضٟ  –ْؿــاط املٓؿــأ٠ َــا ٖــٛ قــٓاعٞ  ٜؿــٌُ 

 249ايػــاسٌ ٚايــٛازٟ مبشافعــ١ سهــطَٛت ٚعــسزِٖ   مبــسٜطٜات ٓػــٛبٞ غــٛم ايعُــٌ ٚضدــاٍ األعُــاٍ   مل

ٚفكـًا يـُٓط   َٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ تٛنح ( 6،7،8،9) ضقِ ٚاألؾهاٍ( 6ادتسٍٚ ضقِ ) ٜٚٛنح

 ايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛت. َٚسٜطٜاتايػاسٌ  مبسٜطٜات) ْؿاط املٓؿأ٠(.  ايٓؿاط االقتكازٟ

 (ْؿاط املٓؿأ٠ )ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازَٟٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ (. 6دسٍٚ )

 ْؿاط املٓؿأ٠ ّ
 ايٛازٟ اتَسٜطٜ ايػاسٌ اتَسٜطٜ

% ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايعسز %ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايعسز

 2.2 3 18.0 21 قٓاعٞ 1 %

 25.9 35 29.0 33 جتاضٟ 2

 22.2 30 40.0 45 خسَٞ 3

 34.8 47 1 1 سطيف 4

 3.0 4 - - ظضاعٞ 5

 6.7 9 5.0 6 غٝاسٞ 6

 5.2 7 7.0 8 أخط 7

 135 114 الجمُٛع

 249 اإلمجايٞ
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  ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازَٟٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ( تٛظٜع ع١ٓٝ 6ؾهٌ )

 ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت مبسٜطٜات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ٚفكًا يُٓط ايٓؿاط االقتكازَٟٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ( تٛظٜع ع١ٓٝ 7ؾهٌ )

 ايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛت مبسٜطٜات
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(8  ) ؾهٌ 

املٓؿأ٠  ْؿاط 

ايػاسٌ   ٜاتمبسٜط

مبشافع١ 

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ سهطَٛت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ ٟ مبشافع١ سهطَٛتزايٛا اتسٜطٜمبْؿاط املٓؿأ٠ (  9) ؾهٌ
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ٜعًُـٕٛ  مبـسٜطٜات ايػـاسٌ   َٓػٛبٞ غٛم ايعُـٌ  إٔ غايب١ٝ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ ( 6)ٜتهح َٔ ادتسٍٚ 

الجماٍ ايكٓاعٞ تكٌ  ٚيف %(،29) إىليف الجماٍ ايتذاضٟ  ْػبتِٗ ٚتكٌ%( 40ب١ )بٓػ ارتسَٞيف الجماٍ 

إٔ أَـا يف َــسٜطٜات ايـٛازٟ  فــ   .اذتــطيف%( َــِٓٗ تعُـٌ يف الجمـاٍ   1َكابـٌ ْػــب١ قًًٝـ١ )   %(18) إىلْػـبتِٗ  

ــ١ ايسضاغــ١ َــٔ    ــٕٛ يف الجمــاٍ  َٓػــٛبٞ غــٛم ايعُــٌ  أفــطاز عٝٓ أَــا يف الجمــاٍ  %( 35بٓػــب١ ) اذتــطيفٜعًُ

ــ١  %(22تكــٌ ْػــبتِٗ إىل )  ارتــسَٞيف الجمــاٍ  ٚ%(، 26ايتذــاضٟ فتكــٌ ْػــبتِٗ إىل )  ــٌ ْػــب١ قًًٝ  َكاب

 ايكٓاعٞ.%( َِٓٗ تعٌُ يف الجماٍ 2.2)

 مبشافع١ سهطَٛت ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ  زتتُع ايسضاغ١   4.4

مبشافعــ١ ٚايــٛازٟ ايػــاسٌ  اتمبــسٜطٜ ايتعًُٝــٞ ٚفكــًا يًُػــت٣َٛٓػــٛبٞ غــٛم ايعُــٌ تٛظٜــع عٝٓــ١ ٜؿــٌُ 

َٓػـٛبٞ غـٛم   تٛظٜـع عٝٓـ١    إ( ٜٛنـش 11,10( ٚايؿهٌ ضقِ )7ٚادتسٍٚ ضقِ ) 249ٚعسزِٖ  سهطَٛت

 .يًُػت٣ٛ ايتعًُٝٞٚفكًا ايعٌُ 
 

 مبشافع١ سهطَٛتبايػاسٌ ٚايٛازٟ  ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ تٛظٜع ع١ٓٝ (. 7دسٍٚ )

 ٓؿأ٠ْؿاط امل ّ

 ايٛازٟ اتَسٜطٜ ايػاسٌ اتَسٜطٜ

 %ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايعسز   %ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايعسز

 16 22 25 28 زبًّٛ 1

 20.0 27 25 29 بهايٛضٜٛؽ 2

 4 5 4 5 َادػتري 3

 60 81 46 52 أخط 4

 135 114 الجمُٛع

 249 ايهًٞ الجمُٛع

ِ َٓػٛبٞ غـٛم ايعُـٌ   %( َٔ ع١ٓٝ 46ػب١ )إٔ أع٢ً ْايػاسٌ  ملسٜطٜات (7ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ ) َـٔ   ٖـ

يهـٌ  %( 25ثـِ ًٜٝٗـا ْػـب١ )   ) اذتاقًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ أٚ اقٌ َٓٗـا (   اقٌ َٔ ايسبًّٛاذتاقًني ع٢ً زضد١ 

أَـا   %(.4عًِـ٢ زضدـ١ املادػـتري إىل )    اذتاقـًني ْػب١  ٚتكٌ ،ايبهايٛضٜٛؽٚ ايسبًّٛ َٔ اذتاقًني ع٢ً 

اقٌ َٔ ايسبًّٛ ) اذتاقًني ع٢ً ايجا١ْٜٛ أٚ اقٌ َٓٗا ( تكٌ ني ع٢ً زضد١ اذتاقًايٛازٟ فإ  َسٜطٜاتيف 

ايـسبًّٛ   اذتاقـًني عًـ٢    أَا%( 20ٓػب١ )اذتاقًني ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ بًٝٗا ٜثِ %( 60ْػبتِٗ إىل )

 %(3.7ع٢ًِ زضد١ املادػتري ْػبتِٗ ) اذتاقًنيٚ %(،16.3فتكٌ ْػبتِٗ إىل )
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  سٜطٜات ايػاسٌمب ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ع١ٓٝ  تٛظٜع( 10ؾهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سٜطٜات ايٛازٟمب ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ ( تٛظٜع ع١ٓٝ 11ؾهٌ )
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ؾهٌ 

تٛظٜع  (12  )

َٓػٛبٞ  ع١ٓٝ 

ايعٌُ  غٛم 

يًُػت٣ٛ  ٚفكًا 

 ايتعًُٝٞ

 مبسٜطٜات

 ايػاسٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛازٟ مبسٜطٜات ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًَُٝٞٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ (  تٛظٜع ع١ٓٝ 13ؾهٌ )

 

 سهطَٛت مبشافع١ ٚايٛازٟايػاسٌ  مبسٜطٜاتسذِ املٓؿأ٠ يف قطاع غٛم ايعٌُ    5.4

فٓــٝني ايعُــاٍ ٚايعــسز سٝــح سذــِ املٓؿــأ٠ َــٔ ٛنــح ت( 14،15،16ضقــِ ) ٚاألؾــهاٍ ( 8سٍٚ ضقــِ )دتــا

ٚقـس ق تكػـِٝ سذـِ املٓؿـأت إىل      .ايـٛازٟ مبشافعـ١ سهـطَٛت    اتايػـاسٌ َٚـسٜطٜ   تامبسٜطَٜٚٛظفني 

( بعـس ظٜـاض٠ غـطفيت    عـاًَني  10َٔ  انجطعاًَني( ٚنبري٠ )  10-6عاًَني( َٚتٛغط١ ) 5-1قػري٠ ) 

ايتذــاض٠ ٚايكــٓاع١ يف نــال َــٔ املهــال ٚغــ٦ٕٝٛ ٚايتؿــاٚض َعُٗــا يف ايتشسٜــس املٓاغــب ذتذــِ املٓؿــأ٠       

 .ايعاًَني يف َٓؿآت ايكطاع ارتام فٝٗا ٚأعساز ايعاًَني سػب طبٝع١ احملافع١ بايٓػب١ يعسز

 

 ستافع١ سهطَٛت اتقطاع غٛم ايعٌُ مبسٜطٜ سذِ املٓؿأ٠ يف(. 8دسٍٚ )

 ْؿاط املٓؿأ٠ ّ
 ايٛازٟ اتَسٜطٜ ايػاسٌ اتَسٜطٜ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦% ايعسز ايٓػب١ امل١ٜٛ٦% ايعسز

 63 86 72 82 (5-1َٓؿأ٠ قػري٠ )  1

 19 25 16 18 (10-6َٓؿأ٠ َتٛغط١ )  2

 18 24 12 14 (10َٔ  أنجطَٓؿأ٠ نبري٠ ) 3

 135 114 الجمُٛع
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 249 ايهًٞ ُٛعالجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبشافع١ سهطَٛت سٜطٜات ايػاسٌسذِ املٓؿأ٠ يف قطاع غٛم ايعٌُ مب( 14ؾهٌ )
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 مبشافع١ سهطَٛت سٜطٜات ايٛازٟغٛم ايعٌُ مب سذِ املٓؿأ٠ يف قطاع( 15ؾهٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سذِ املٓؿأ٠ يف قطاع غٛم ايعٌُ مبسٜطٜات ايػاسٌ ٚايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛت(  16ؾهٌ )    

 

 

 

 

82

18
14

86

25 24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

نشأة صغبرة

-الساحل

منشاةمتوسطة

-الساحل

منشأة كبير -

الساحل

منشأة صغرة

- الوادي

منشأة

متوسطة -

الوادي

منشاة كبير -

الوادي

مل
لع
 ا
ق
سو
ع 
طا
 ق
ي
 ف
أة
ش
من
 ال
جم
ح

نشأة صغبرة -الساحل

منشاةمتوسطة -الساحل

منشأة كبير - الساحل

منشأة صغرة - الوادي

منشأة متوسطة - الوادي

منشاة كبير - الوادي



 

- 23 - 

 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين ضأٟ املػتطًعني عػبايػاسٌ  اتمبسٜطٜٚاملٓؿات يػهإ اْؿاط  6. 4

 يػاسٌمبسٜطٜات ا يػهإاْؿاط  -1

ٜرتنع يف ايٓؿاط طٜات ايػاسٌ ٜإٔ ْؿاط ايػهإ مبس(  17ٚايؿهٌ )( 9ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 .ايكٓاعٞ ٚايػُهٞثِ ايتذاضٟ اذتطيف ثِ ايٓؿاط ٝ٘ ايٓؿاط ًٜ ٞايعضاع

 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين (  ْؿاط ايػهإ مبسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت عػب ضأٟ املػتطًعني9دسٍٚ ضقِ )

 الوجووع سوكي خذهي حرفي زراػي تجاري صٌاػي الوذيريح م

 ٌشاط ال

الغالة 

 لسكاىل

 الٌسثح

 51 8 9 9 3 11 11 املهال 1
     -
      

1.21 

 1.4       25 3 3 4 11 3 2 أضٜاف املهال 2

 1.21      42 9 6 7 5 8 7 ايؿشط 3

 1.33       31 2 4 4 11 5 5 ايػٌٝ 4

 1.29       24 4 2 4 7 2 5 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ 5

 28 5 3 6 6 3 5 ايطٜس٠ ٚقكٝعط 6
      

-      
1.21 

 1.25       24 5 1 5 6 3 4 بطّٚ َٝفع 7

 1.45       24 2 2 5 11 2 2 سذط 8

 1.38       18 1 2 4 7 3 1 زٚعٔ 9

 1.33       15 1 2 3 5 3 1 ٜبعح 11

 1.37       16 1 2 3 6 2 2 ايهًٝع١ 11

 1.25      21 5 3 3 4 3 2 سسٜبٛ 12

 1.26      19 5 2 3 4 4 1 قًٓػٝ٘ 13

 1.27       22 1 2 5 6 4 4 غٌٝ بٔ ميني 14

    52 43 65 91 56 52 الجمُٛع

    1.15 1.12 1.18 1.24 1.16 1.15 ايٓػب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ْؿاط ايػهإ مبسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت  ( 17ؾهٌ ضقِ ) 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين املػتطًعني ا٤ضألطبكا 
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 مبسٜطٜات ايػاسٌ املٓؿآتْؿاط  -2

ٜرتنـع  يف  طٜات ايػاسٌ ٜمبس املٓؿآتإٔ َععِ ْؿاط ( 18( ٚايؿهٌ ضقِ )10ٍ ضقِ )ٜٚتهح َٔ ادتس

ــ٘ايعضاعــ١ ٜ ًٝ    ٞ ــع أضا٤ املػــتطًعني    ايٓؿــاط ايتذــاضٟ ٚايكــٓاعٞ ٚايػــُه ــل إىل ســس نــبري َ .ٖٚصا ٜتف

 بٓؿاط ايػهإارتاق١ 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين مبسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت عػب ضأٟ املػتطًعنياملٓؿأت (  ْؿاط 10دسٍٚ ضقِ )

 الوجووع سوكي خذهي حرفي زراػي تجاري صٌاػي الوذيريح م

الٌشاط  

الغالة 

 للوٌشآخ

 الٌسثح

 1.26 صٌاػي 38 4 6 7 2 9 11 املهال 1

 1.38 زراػي 18 2 2 5 7 1 1 أضٜاف املهال 2

 1.23 سوكي 31 7 4 5 4 5 5 ايؿشط 3

 1.31 زراػي 22 1 3 4 7 4 3 ايػٌٝ 4

 1.25 حرفي 21 4 2 5 3 2 4 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ 5

 1.25 حرفي 24 5 2 6 3 4 4 ايطٜس٠ ٚقكٝعط 6

 1.37 زراػي 16 3 1 3 6 1 2 بطّٚ َٝفع 7

 1.58 زراػي 17 1 1 3 11 1 1 سذط 8

 1.53 زراػي 13 - 1 2 7 2 1 زٚعٔ 9

 1.5 زراػي 11 - - 3 5 1 1 ٜبعح 11

 1.41 حرفي 12 1 3 5 1 1 1 ايهًٝع١ 11

 1.27 حرفي 18 4 3 5 4 2 - سسٜبٛ 12

 21 5 2 4 4 1 5 قًٓػٝ٘ 13
زراػي 

 حرفي -
1.19 

 1.27 زراػي 18 1 2 4 5 3 3 غٌٝ بٔ ميني 14

    38 32 61 68 37 41 الجمُٛع

    1.13 1.12 1.22 1.24 1.13 1.15 ايٓػب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مبسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت املٓؿأتْؿاط   ( 18ؾهٌ ضقِ ) 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين املػتطًعني ا٤ضطبكا أل
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 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين عػب ضأٟ املػتطًعني ايٛازٟ مبسٜطٜات ت املٓؿآايػهإ ْٚؿاط  7. 4

 سٜطٜات ايٛازٟمب ْؿاط ايػهإ -1

ٜرتنع يف ايٓؿاط  ايٛازٟطٜات ٜإٔ ْؿاط ايػهإ مبس( 19ٚايؿهٌ )( 11ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 ارتسَٞ.يف ثِ ايٓؿاط اذتطثِ ايٓؿاط ايٓؿاط ايتذاضٟ  ًٜٝ٘ ٞيعضاعا

 فينَٔ قطاع ايتعًِٝ اي مبشافع١ سهطَٛت عػب ضأٟ املػتطًعني ايٛازٟ(  ْؿاط ايػهإ مبسٜطٜات 11دسٍٚ ضقِ )

 الٌسثح الغالة ًشاط السكاى الوجووع خذهي حرفي زراػي تجاري صٌاػي الوذيريح م

 1.33 تجاري 18 3 3 4 6 2 غ٦ٕٝٛ 1

 1.35 زراػي 17 2 5 6 3 1 تطِٜ 2

 1.357 تجاري 14 2 2 4 5 1 ايكطٔ 3

 1.294 حرفي-تجاري 17 2 5 4 5 1 ؾباّ 4

 1.555 زراػي 9 2 1 5 1 - سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 1.4 زراػي 11 3 1 4 2 - سطٜه١ 6

 1.2 زراػي 11 1 2 5 2 - غا٠ 7

 1.44 زراػي 11 2 2 4 1 - ايػّٛ 8

 1.5 حرفي 6 2 3 - 1 - مثٛز 9

 1.5 خذهي 4 2 1 - 1 - قف ايعٛاَط 11

 1.4 خذهي 5 2 1 1 1 - ضخ١ٝ 11

 1.33 تجاري-خرهي -حرفي 3 1 1 - 1 - ضَا٠ 12

 1.33 خذهي–حرفي  –زراػي  3 1 1 1 - - ايعرب 13

 1.33 خذهي–حرفي  –زراػي  3 1 1 1 - - ظَذ ٚ َٓٛر 14

 1.33 خذهي–زراػي  2 1 - 1 - - عُس 15

 1.33 خذهي–حرفي  –زراػي  3 1 1 1 - - سذط ايكٝعط 16

    28 31 41 29 5 الجمُٛع

    1.21 1.23 1.3 1.22 1.14 ايٓػب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبشافع١ سهطَٛت ايٛازْٟؿاط ايػهإ مبسٜطٜات   ( 19ؾهٌ ضقِ ) 

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين املػتطًعني ا٤ضطبكا أل
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 مبسٜطٜات ايٛازٟ املٓؿآتْؿاط  -2

 َٔ قطاع ايتعًِٝ ايفين مبشافع١ سهطَٛت عػب ضأٟ املػتطًعني ايٛازٟمبسٜطٜات املٓؿأت (  ْؿاط 12دسٍٚ ضقِ )

 الٌسثح الوٌشآخ الغالةًشاط  الوجووع هيخذ حرفي زراػي تجاري صٌاػي الوذيريح م

 1.36 تجاري 14 2 2 3 5 2 غ٦ٕٝٛ 1

 1.3 حرفي -تجاري  13 2 4 3 4 - تطِٜ 2

 1.3 زراػي -تجاري  13 3 2 4 4 - ايكطٔ 3

 1.33 تجاري 9 2 2 2 3 - ؾباّ 4

 1.5 زراػي 4 1 1 2 - - سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 1.5 زراػي 4 1 1 2 - - سطٜه١ 6

 1.6 زراػي 5 1 1 3 - - غا٠ 7

 1.5 زراػي 4 1 1 2 - - ايػّٛ 8

 1.33 زراػي -حرفي –تجاري  3 1 1 - 1 - مثٛز 9

 1.5 خذهي -تجاري  2 1 - - 1 - قف ايعٛاَط 11

 1.5 زراػي 4 1 - 2 1 - ضخ١ٝ 11

 1.5 تجاري-خرهي 2 1 - - 1 - ضَا٠ 12

 1.5 خذهي–زراػي  2 1 - 1 - - ايعرب 13

 1 خذهي 1 1 - - - - َذ ٚ َٓٛرظ 14

 1 خذهي 1 1 - - - - عُس 15

 1 خذهي 1 1 - - - - سذط ايكٝعط 16

    21 15 24 21 2 الجمُٛع

    1.26 1.18 1.31 1.24 1.12 ايٓػب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبشافع١ سهطَٛت ايٛازٟمبسٜطٜات  املٓؿأتْؿاط   (20ؾهٌ ضقِ )  

 ايتعًِٝ ايفينَٔ قطاع  املػتطًعني ا٤ضطبكا أل

ٜعًُــٕٛ  ايــٛازٟ طٜات ٜمبــساملٓؿــآت إٔ َععــِ ْؿــاط   ( 20ٚايؿــهٌ )( 12ٍ ضقــِ )ٜٚتهــح َــٔ ادتــسا  

ارتاقـ١  ٚاذتطيف ٚارتسَٞ ٖٚصا ٜتفل إىل سس نـبري َـع أضا٤ املػـتطًعني    ايٓؿاط ايتذاضٟ  ًٝ٘بايعضاع١ ٜ

 .بٓؿاط ايػهإ
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  اختالف خكا٥كِٗ ايسميٛدطاف١ٝ عػبَٔ قطاع غٛم ايعٌُ ضؤ١ٜ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١  8. 4

 املعاٖـس ايتكٓٝـ١   ضتـٛ أُٖٝـ١ إْؿـا٤    َـٔ قطـاع غـٛم ايعُـٌ     إىل أٟ َس٣ ختتًف ضؤٜـ١ أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١     

 .باختالف خكا٥كِٗ ايؿدك١ٝ ٚايٛظٝف١ٝ مبشافع١ سهطَٛت

 :األتٞ ايسميٛدطاف١ٝ زتتُع ايسضاغ١  باختالف خكا٥لأغايٝب املعادت١ اإلسكا١ٝ٥ اييت اغتدسَت  َٔ

 ت(  اختبــاض ( T. Test  َهاتــب يتشسٜــس زاليــ١ ايفــطٚم بــني اغــتذابات أفــطاز عٝٓــ١ ايسضاغــ١ ف٦ــ١

ٚايـيت تعـع٣    ايـٛازٟ(  –مبشافع١ سهط َٛت ) ايػاسٌ  ايػطف١ ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝٚ ايفينايتعًِٝ 

 شات ايف٦تني.إىل َتػريات 

  ٜٔاألســازٟحتًٝــٌ ايتبــا ANOVA ذابات عٝٓــ١ ايسضاغــ١ َــٔ ف٦ــ١ يتشسٜــس زاليــ١ ايفــطٚم بــني اغــت

 ايـٛازٟ(  –مبشافعـ١ سهـط َـٛت ) ايػـاسٌ      ايػطفـ١ ايتذاضٜـ١ ايكـٓاع١ٝ   ٚ ايفـين َهاتب ايتعًـِٝ  

 يجالخ ف٦ات فأنجط اييت تعع٣ إىل َتػريات 

   ٘ ضتـٛ أٜـ١ ف٦ـ١ َـٔ ف٦ـات       إسكـا٥ٝا يتشسٜـس اجتـاٙ قـاحل ايفـطٚم ايسايـ١         Scheffe  اختبـاض ؾـٝفٝ

 املتػري.

أفطاز ع١ٓٝ ذتػاب زالي١ ايفطٚم بني اغتذابات  T-Testبتطبٝل اختباض )ت(  قُٓاطٚض ٚالختباض قش١ ايف

ــاختالف  ايسضاغــ١ ــٛع ايٓؿــاط  ب ٞ  –قطــاع خــام  )ْ ــأٜ األســازٟ   ق  (،قطــاع سهــَٛ تطبٝــل حتًٝــٌ ايتب

ANOVA  باختالف ْؿاط املٓؿأ٠ ٚباختالف قطاع غٛم ايعٌُ ذتػاب زالي١ ايفطٚم بني اغتذابات ع١ٓٝ

ــ١    Sheffee Test ٝفٝ٘ؾــتطبٝــل اختبــاض ق يسضاغــٞ، نُــا املؤٖــٌ ا يتشسٜــس اجتــاٙ قــاحل ايفــطٚم ايساي

 نُا ًٜٞ: عٓٗا حتًٌٝ ايتبأٜ أغفطاييت  إسكا٥ٝا

 

ــ١ ايسضاغــ١ ضتــٛ أُٖٝــ١ إْؿــا٤       1. 8. 4 ــ١ ٚاملٗٓٝــ١  ضؤٜــ١ أفــطاز عٝٓ   عػــب  املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓٝ

 :ْٛع ايٓؿاطباختالف 

ضتـٛ أُٖٝـ١    أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغـ١ ( ْتا٥ر اختباض )ت( يسالي١ ايفطٚم بني اغتذابات 13) ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ

َطانـع   –املعاٖـس ايجاْٜٛـ١ ايفٓٝـ١     – املعاٖـس ايتكٓٝـ١  )  املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١    ستاٚض إْؿـا٤  

 (، قطاع سهَٛٞ –قطاع خام )ْٛع ايٓؿاط باختالف  مبشافع١ سهطَٛتايتسضٜب املٗين 

 

ْٛع املٓؿا٠ اختالف عػب   أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١( ْتا٥ر اختباض )ت( يسالي١ ايفطٚم بني اغتذابات 13دتسٍٚ ضقِ )ا

 قطاع سهَٛٞ( –قطاع خام )

 عسز األفطاز ْٛع ايٓؿاط احملاٚض ّ
املتٛغط 

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ
 ق١ُٝ )ت(

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ 1
 3.751 0.518 3.13 106 مقطاع خا

0.371 
 4.826 0.386 3.83 8 قطاع سهَٛٞ

2 
إمكانيةةةةةةا لمبيةةةةةةاو  لةةةةةةي  م   ةةةةةةات البيمةةةةةةي  

 البقني وم   ات  وق اليمل

 2.40 0.74 3.61 106 قطاع خام
0.492 

 2.533 0.70 4.3 7 قطاع سهَٛٞ
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( حملـٛض َـس٣ اذتادـ١ إلْؿـا٤     0.05( إٔ ق١ُٝ )ت( غري زاي٘ إسكا٥ًٝا عٓـس َػـت٣ٛ )  13ٜتهح َٔ ادتسٍٚ )

ٌ        اإَها١ْٝ املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚاحملٛض ايجاْٞ "  "  يتعـإٚ بـني َؤغػـات ايتعًـِٝ ايـتكين َٚؤغػـات غـٛم ايعُـ

مما ٜؿري إىل عسّ ٚدـٛز فـطٚم شات زاليـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني َتٛغـطات اغـتذابات ايكطـاع ارتـام ٚايكطـاع           

احملٛضٜٔ ٖٚصا ٜعين إ ضؤ١ٜ ايكطاع ارتـام تتؿـاب٘   ضتٛ أ١ُٖٝ ٖصٜٔ  أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١اذتهَٛٞ َٔ 

قطاع  –قطاع خام )َع ضؤ١ٜ ايكطاع اذتهَٛٞ يف أ١ُٖٝ احملٛضٜٔ. مبع٢ٓ اْ٘ ال ٜٛدس تأثري يٓٛع املٓؿا٠ 

ع٢ً اغتذابات ايع١ٓٝ سٝح إٔ ايكِٝ ارتاق١ مبػت٣ٛ ايسالي١ املٛدـٛز٠ يكـِٝ اختبـاض ت انـرب     (،سهَٛٞ

 ّ ٚدٛز تأثري يًكطاع ارتام أٚ ايكطاع اذتهَٛٞ.ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عس 0.05َٔ 

 

اخـتالف  عػب املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ضتٛ أ١ُٖٝ إْؿا٤  قطاع غٛم ايعٌُضؤ١ٜ     2. 8. 4

 : ْؿاط املٓؿأ٠

ٟ  14ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ ) الغـتذابات أفـطاز عٝٓـ١ ضدـاٍ األعُـاٍ       ANOVA ( ْتا٥ر حتًٌٝ ايتبـأٜ األسـاز

 .ْؿاط املٓؿأ٠اٚض ايسضاغ١ باختالف ضتٛ أ١ُٖٝ ست

 

 اختالف ْؿاط املٓؿأ٠عػب يسالي١ ايفطٚم يف ستاٚض ايسضاغ١  ANOVA( اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ األساز14ٟدسٍٚ ضقِ )

 احملاٚض ّ
 َكسض

 ايتبأٜ 

زتُٛع 

 املطبعات

 زضد١

 اذتط١ٜ

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ )ف(

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

 ك١ٝٓاذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايت 1
 0.242 5 1.209 بني الجمُٛعات

0.823 0.536 
 0.294 108 31.73 زاخٌ الجمُٛعات

2 
إمكانيا لمبياو  لي  م   ات البيمي  البقني 

 وم   ات  وق اليمل

 0.478 5 2.389 بني الجمُٛعات
0.82 0.538 

 0.583 107 62.373 زاخٌ الجمُٛعات

 

يٓؿــاط ( 0.05غــري زايــ٘ إسكــا٥ًٝا عٓــس َػــت٣ٛ )     ANOVA إٔ قُٝــ١ )ف( ( 14)ٜتهــح َــٔ ادتــسٍٚ  

اذتادـ١ يٛدـٛز املعاٖـس    األٍٚ  ًُشـٛض ي (قٓاعٞ، جتاضٟ، خسَٞ، سـطيف، غـٝاسٞ، ْؿـاط أخـط    )املٓؿأ٠ 

يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غـٛم ايعُـٌ" ممـا ٜؿـري     اايتك١ٝٓ ٚاحملٛض ايجاْٞ " إَها١ْٝ 

 أفطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١  َٔ ْؿاط املٓؿأ٠ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتذابات  إىل عسّ ٚدٛز فطٚم شات زالي١

يف أُٖٝـ١ احملـٛضٜٔ.   اْـٛاع ايٓؿـاط املدتًفـ١ تتؿـاب٘ َـع بعهـٗا       ضتٛ أ١ُٖٝ ٖصٜٔ احملـٛضٜٔ ٖٚـصا ٜعـين إٔ    

عًـ٢   (،قٓاعٞ، جتاضٟ، خسَٞ، سطيف، غـٝاسٞ، ْؿـاط أخـط   )يٓؿاط املٓؿأ٠ مبع٢ٓ اْ٘ ال ٜٛدس تأثري 

ٖٚـصا   0.05يع١ٓٝ سٝح إٔ ايكِٝ ارتاق١ مبػت٣ٛ ايساليـ١ املٛدـٛز٠ يكـِٝ اختبـاض ت انـرب َـٔ       اغتذابات ا

 تأثري يٓٛع ايٓؿاط.ٜسٍ ع٢ً عسّ ٚدٛز 

 

 عػـب   املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١    ضتٛ أ١ُٖٝ ستاٚض إْؿا٤  قطاع غٛم ايعٌُضؤ١ٜ     3. 8. 4

 :اختالف املؤٌٖ ايسضاغٞ

ٟ  15ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ ) الغـتذابات أفـطاز عٝٓـ١ ضدـاٍ األعُـاٍ       ANOVA ( ْتا٥ر حتًٌٝ ايتبـأٜ األسـاز

 ضتٛ أ١ُٖٝ ستاٚض ايسضاغ١ باختالف َؤٖالتِٗ ايسضاغ١ٝ.
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َؤٖالتِٗ اختالف عػب يسالي١ ايفطٚم يف ستاٚض ايسضاغ١  ANOVA( اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ األساز15ٟدسٍٚ ضقِ )

 ايسضاغ١ٝ.

 احملاٚض ّ
 َكسض

 ايتبأٜ 

زتُٛع 

 املطبعات

 زضد١

 اذتط١ٜ

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ )ف(

َػت٣ٛ 

 ايسالي١

1 
 اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ

 

 2.627 3 7.88 بني الجمُٛعات
11.53 0.0

*
 

 0.228 110 25.0 زاخٌ الجمُٛعات

2 

إَها١ْٝ يًتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ 

 ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ

 

 3.149 3 9.44 بني الجمُٛعات

6.20 0.001
*

 زاخٌ الجمُٛعات 
55.314 109 0.507 

 ( 0.05زاٍ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ) . 

      

 ؤٖالت ايسضاغ١ٝاملباختالف  (0.05عٓس َػت٣ٛ ) إسكا٥ٝا( إٔ ق١ُٝ )ف( زاي١ 15ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ت ايتعًـــِٝ ايـــتكين يتعـــإٚ بـــني َؤغػـــااستـــٛض اذتادـــ١ يٛدـــٛز املعاٖـــس ايتكٓٝـــ١ ٚستـــٛض إَهاْٝـــ١ أَـــاّ 

عٝٓـ١  بـني اغـتذابات   شات زاليـ١ إسكـا١ٝ٥   فـطٚم دٖٛطٜـ١    إٔ ٖٓاى مما ٜؿري إىل َٚؤغػات غٛم ايعٌُ،

يتعـإٚ  ااذتاد١ يٛدٛز املعاٖـس ايتكٓٝـ١ ٚستـٛض إَهاْٝـ١     ستٛض ضتٛ  ؤٖالت ايسضاغ١ٝاملباختالف  ايسضاغ١

 . بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ

 إسكــا٥ٝايتشسٜــس اجتــاٙ قــاحل ايفــطٚم ايسايــ١  Scheffe ( ٜٛنــح ْتــا٥ر اختبــاض ؾــٝف16٘ٝ) ٚادتــسٍٚ ضقــِ

 .املؤٖالت ايسضاغ١ٝٚايٓاجت١ عٔ اختالف َتػري 

 

ٚايٓاجت١ عٔ  إسكا٥ٝايتشسٜس اجتاٙ قاحل ايفطٚم ايساي١   Scheffe ( ٜٛنح ْتا٥ر اختباض ؾٝف16٘ٝٚادتسٍٚ ضقِ )

 املؤٌٖ ايسضاغٞ َتػري اختالف

 املؤٌٖ اٚضاحمل.
املتٛغط 

 اذتػابٞ
 آخط َادػتري بهايٛضٜٛؽ زبًّٛ

ايفطم 

 يكاحل

 اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ

  *   3.2088 زبًّٛ

 َادػتري
 *    3.4297 بهايٛضٜٛؽ

  *  * 4.00 َادػتري

  * *  2.9527 أخط

إمكانيا لمبياو  لي  م   ات البيمي  
 البقني وم   ات  وق اليمل

   *  3.5536 ّٛزبً

 بهايٛضٜٛؽ

  *  * 4.119 بهايٛضٜٛؽ

     3.9667 َادػتري

   *  3.429 أخط

 

ترتنع بـني  قطاع غٛم ايعٌُ بني اغتذابات ع١ٓٝ  إسكا٥ٝا( إٔ ايفطٚم ايساي١ 16ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ًني عًــ٢ ؾــٗاز٠ اذتاقــًني عًــ٢ زضدــ١ املادػــتري أٚ عًــ٢ زضدــ١ ايبهــايٛضٜٛؽ َــٔ ْاسٝــ١، ٚبــني اذتاقــ  

زضدـ١  اذتاقـًني عًـ٢   أفـطاز قطـاع غـٛم ايعُـٌ     َـٔ ْاسٝـ١ أخـط٣، ٚشيـو يكـاحل      ايسبًّٛ أٚ اقٌ َٔ شيو 

املؿـاضنني يف ايسضاغـ١ َـٔ اذتاقـًني     األفـطاز  ٖٚصا ٜعـين إٔ   ايسضاغ١.ستٛضٟ يف ايسبًّٛ أٚ األقٌ زضد١ 

ايسبًّٛ أٚ األقٌ زضد١ اقًني ع٢ً َٔ ْعطا٥ِٗ اذت أعُلع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ ٚاملادػتري يسِٜٗ ضؤ١ٜ 

 .املعاٖس ايتك١ٝٓضتٛ أ١ُٖٝ إْؿا٤ 
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 باختالفاملؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ضتٛ أ١ُٖٝ ستاٚض إْؿا٤  قطاع غٛم ايعٌُضؤ١ٜ     4. 8. 4

  سذِ املٓؿأ٠

ٟ  17ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ ) ٍ     ANOVA ( ْتا٥ر حتًٌٝ ايتبـأٜ األسـاز األعُـاٍ   الغـتذابات أفـطاز عٝٓـ١ ضدـا

 .سذِ املٓؿأ٠ضتٛ أ١ُٖٝ ستاٚض ايسضاغ١ باختالف 

 

 يسالي١ ايفطٚم يف ستاٚض ايسضاغ١ باختالف سذِ املٓؿأ٠ ANOVA( اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ األساز17ٟدسٍٚ ضقِ ) 

 احملاٚض ّ
 َكسض

 ايتبأٜ 

زتُٛع 

 املطبعات

 زضد١

 اذتط١ٜ

َتٛغط 

 املطبعات
 ق١ُٝ )ف(

َػت٣ٛ 

 *ايسالي١

 ٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓاذتاد١ ي 1
 1.234 2 2.467 بني الجمُٛعات

4.494 0.013
*

 
 0.275 111 30.472 زاخٌ الجمُٛعات

2 
إمكانيا لمبياو  لي  م   ات البيمي  البقني 

 وم   ات  وق اليمل

 2.471 2 5.141 بني الجمُٛعات
4.743 0.11

*
 

 0.542 110 59.621 زاخٌ الجمُٛعات

           (0.05إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ )زاٍ  *          

 

أَـاّ   باختالف سذِ املٓؿـأ٠  (0.05عٓس َػت٣ٛ ) إسكا٥ٝا( إٔ ق١ُٝ )ف( زاي١ 17ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

بـاختالف  ع١ٓٝ ايبني اغتذابات شات زالي١ إسكا١ٝ٥ فطٚم دٖٛط١ٜ  إٔ ٖٓاى مما ٜؿري إىل ، األٍٚ  ٛض احمل

 ".اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٍٝٓٚ " األٛض احملضتٛ أ١ُٖٝ  سذِ املٓؿأ٠

٘  18ٚادتـسٍٚ ضقـِ )    إسكــا٥ٝايتشسٜـس اجتــاٙ قـاحل ايفــطٚم ايسايـ١     Scheffe ( ٜٛنــح ْتـا٥ر اختبــاض ؾـٝفٝ

 .سذِ املٓؿأ٠ ٚايٓاجت١ عٔ اختالف َتػري

 ١ عٔ اختالفٚايٓاجت إسكا٥ٝايتشسٜس اجتاٙ قاحل ايفطٚم ايساي١   Scheffe ( ٜٛنح ْتا٥ر اختباض ؾٝف18٘ٝدسٍٚ ضقِ )

 سذِ املٓؿأ٠ َتػري

 املؤٌٖ احملاٚض
املتٛغط 

 اذتػابٞ

َٓؿأ٠ 

 قػري٠

َٓؿأ٠ 

 َتٛغط١

َٓؿأ٠ 

 نبري٠
 ايفطم يكاحل

 اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ

 *   3.2088 َٓؿأ٠ قػري٠

    3.4297 َٓؿأ٠ َتٛغط١ َٓؿأ٠ نبري٠

   * 4.00 َٓؿأ٠ نبري٠

 

ٚايٓاجتـ١ عـٔ    إسكـا٥ٝا اختباض ؾٝفٝ٘ يتشسٜس اجتاٙ قاحل ايفطٚم ايسايـ١  ( ٜٛنح ْتا٥ر 18ٚادتسٍٚ ضقِ )

بني اغتذابات عٝٓـ١   إسكا٥ٝا( إٔ ايفطٚم ايساي١ 17ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ ) .ْؿاط املٓؿأ٠اختالف َتػري 

َـٔ ْاسٝـ١   املٓؿـأت ايكـػري٠ ٚاملتٛغـط١    َٔ ْاس١ٝ، ٚبني ع٢ً املٓؿأت ايهبري٠ ترتنع قطاع غٛم ايعٌُ 

املتٛادــسٜٔ املؿـاضنني يف ايسضاغـ١ َـٔ    األفــطاز ٖٚـصا ٜعـين إٔ    .املٓؿــأت ايهـبري٠ ٚشيـو يكـاحل   أخـط٣،  

ضتـٛ أُٖٝـ١   املتٛادـسٜٔ باملٓؿـآت ايكـػري٠ ٚاملتٛغـط١     َـٔ ْعـطا٥ِٗ    أعُـل يـسِٜٗ ضؤٜـ١   باملٓؿآت ايهـبري٠  

 .املعاٖس ايتك١ٝٓإْؿا٤ 
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  عطض ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚحتًًٝٗا َٚٓاقؿتٗا  .5

َٚطانع املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ ٚ املعاٖس ايتك١ٝٓيًسضاغ١ ٖٚٛ ايتدطٝط إلْؿا٤  ٞسف ايط٥ٝػحتكٝكًا يًٗ

يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚحتكٝكًا يألٖساف ايػاسٌ ٚايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛت  مبسٜطٜاتايتسضٜب املٗين 

املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ٖصٙ  اذتاد١ إىل إْؿا٤ ضايفطع١ٝ اييت اْبجكت عٓ٘ ٚاملتُج١ً يف َعطف١ األغباب اييت ترب

 إدطا٤ق ، ايُٝينيػٛم ايعٌُ ٖصٙ املؤغػات ايتدككات اييت ميهٔ إٔ تكسَٗا ٚ،  ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ

مبشافع١ سهطَٛت ) ايػاسٌ ٚقطاع غٛم ايعٌُ  ايفينَهاتب ايتعًِٝ ايسضاغ١ املػش١ٝ الغتطالع ضؤ١ٜ 

 املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٖٝٓٗصٙ إلْؿا٤  ضتٛ أ١ُٖٝ األبعاز املدتًف١ ايالظ١َ يًتدطٝط ايٛازٟ( –

 يف ادتُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 

يتهطاضات، ٖٚٞ ايف حتًٌٝ ْتا٥ر ايسضاغ١ ممج١ً يف اإلسكا٤ ايٛقفٞ اغتدسّ األغًٛب اإلسكا٥ٞ  

 َٔ َكاٜٝؼ ايتؿتت ) االضتطاف املعٝاضٟ(، ٚايٓػب امل١ٜٛ٦، املتٛغط اذتػابٞ

 
 

 ٜات ايػاسٌَسٜطْتا٥ر اغتبٝاْات  1. 5

 حتًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝإ قطاع غٛم ايعٌُ 1.1. 5

  املعاٖس ايتك١ٝٓ 1.1.1. 5

 حتًٌٝ ْتا٥ر احملٛض األٍٚ " اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ"   1.1.1.1. 5

َـس٣ اذتادـ١   ضتـٛ   أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغـ١ ( إٔ َتٛغط ايٛظٕ ايٓػيب الغتذابات 19ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

 .َتٛغط١ تكرتب َٔ املٛافك١ املطتفع١أ١ُٖٝ تهٕٛ املٛافك١ شات ( 3.2بًؼ ) ك١ٝٓيٛدٛز املعاٖس ايت
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 يًُعاٖس ايتك١ٝٓ َسٜطٜات ايػاسٌٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١   (19دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ " اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ " ع٢ً عباضات احملٛض األٍٚ

 ٓاقطايع ّ
املتٛغط  غري َٛافل بؿس٠ غري َٛافل ال ازضٟ َٛافل َٛافل بؿس٠

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

ــانٌ ايبطايــ١        5 ــاِٖ يف ســٌ َؿ ــ١ غــٛف ٜػ ــا٤ املعاٖــس ايتكٓٝ إْؿ

١ املسضبـ١ تـسضٜبًا   ٚإَساز َؤغػات ايكطاع ارتام بايعُاي١ ايٛطٓٝ

 ضاقًٝا.

32 28.1 69 61.5 4 3.5 8 7.1 1 1.9 4.17 1.821 1 

 2 1.756 4.16 - - 3.5 4 14.9 17 53.5 61 28.1 32 ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜ. 1

ٜٛدس ختككات حيتادٗا غـٛم ايعُـٌ ٚيهٓٗـا غـري َٛدـٛز٠ يف       10

 ١ اذتاي١ٝ.ارتطط ايتسضٜب١ٝ يًُعاٖس ايتكٓٝ
19 16.7 61 53.5 28 24.6 3 2.6 3 2.6 3.78 1.846 3 

َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقاَـ١ زٚضات يًُـٛظفني    11

 يسٜٓا.
32 28.1 41 35.1 8 7.1 26 22.8 8 7.1 3.54 1.31 4 

ــات      3 ــ١ ٜفــٛم إَهاْٝ ــطاغبني يف َٛاقــ١ً زضاغــتِٗ ايتكٓٝ أعــساز اي

 كين ٚ ايفين اذتهَٛٞ.َؤغػات ايتعًِٝ ايت
29 25.4 36 31.6 12 11.5 24 21.1 13 11.4 3.386 1.366 5 

 6 1.224 3.28 8.8 11 26.3 31 3.5 4 51.1 57 11.4 13 ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجياب١ٝ. 7

َٓؿـــآتٓا يف سادـــ١ إىل َـــٛظفني َـــٔ محًـــ١ ايـــسبًّٛ ايـــتكين َـــٔ   9

 يًعٌُ بٗا.خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ 
19 16.7 39 34.2 11 8.8 35 31.7 11 9.6 3.17 1.29 7 

َػت٣ٛ خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ حيعٞ بايطنا َٔ قبٌ َؤغػـات   4

 ايكطاع ارتام ٚايعاّ.
6 5.3 52 45.6 9 7.9 37 32.5 11 8.8 3.16 1.161 8 

 9 1.963 3.12 6.1 7 21.2 23 44.7 51 22.8 26 6.1 7 ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ خاق١ باملسٜط١ٜ. 2

ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عـسًزا َـٔ محًـ١ ايـسبًّٛ املٗـين ٚايـتكين َـٔ         8

 خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ يف ايُٝٔ.
18 15.8 32 28.1 8 7.1 25 21.9 31 27.2 2.83 1.486 11 

ــ١ املٛدــٛز٠      6 ــات الجمتُــع ٚاملعاٖــس ايتكٓٝ ــطاَر نًٝ ختككــات ٚب

 غٛم ايعٌُ.سايًٝا تٓاغب استٝادات 
6 5.3 23 21.2 17 14.9 44 38.6 24 21.1 2.5 1.184 11 

ــًا   12 تفــــٞ املعاٖــــس ايتكٓٝــــ١ اذتهَٛٝــــ١ ٚارتاقــــ١ املٛدــــٛز٠ سايٝــ

 باغتٝعاب خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ.
2 1.8 21 17.5 28 24.6 45 39.5 19 16.7 2.48 1.12 12 

 13 1.961 2.149 25.4 29 46.5 53 17.5 21 8.8 11 1.8 2 ايعٌُ. ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا تفٞ باستٝادات غٛم 13

  1.1 3.2 11 13 24 27 14 17 35 41 14 17 املعاٖس ايتك١ٝٓضتٛ َس٣ اذتاد١ يٛدٛز  األفطازَتٛغط اغتذابات 
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ضتٛ أ١ُٖٝ َسٜطٜات ايػاسٌ طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ ( ٜٛنح َتٛغطات اغتذابات 21ٚايؿهٌ ضقِ )

 .املعاٖس ايتك١ٝٓا٤ إْؿ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضتٛ أ١ُٖٝأفطاز َسٜطٜات ايػاسٌ طبكا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ (. َتٛغط اغتذابات 21ؾهٌ )

  املعاٖس ايتك١ٝٓإْؿا٤   

 

( ايـصٟ ٜٛنـح   19( نُـا ٖـٛ َٛنـح بادتـسٍٚ ضقـِ )     13-1ٚايصٟ تكٝػ٘ ايفكطات َـٔ )  حتًٌٝ احملٛض األٍٚ

ــاز٠ تطتٝـــب    ايتٛظٜـــع ايتهـــطاضٟ الغـــتذاب ــٛض األٍٚ يف نـــ٤ٛ إعـ ــ١ عًـــ٢ عبـــاضات احملـ ات أفـــطاز عٝٓـــ١ ايسضاغـ

 (.19املتٛغطات. َٚٔ خالٍ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ ضقِ )

 

" إْؿا٤ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ غـٛف ٜػـاِٖ يف سـٌ َؿـانٌ ايبطايـ١ ٚإَـساز         استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً  -1

( 4.07املطتب١ األٚىل مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )     بًا ضاقًٝا."بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜ َؤغػات ايكطاع ارتام

َـا ٜـسٍ عًـ٢ أُٖٝـ١     ،  أُٖٝـ١ َطتفعـ١  مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖـصٙ ايعبـاض٠ ناْـت شات    

سٌ َؿانٌ ايبطاي١ ٚدٛز املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف ستافع١ سهطَٛت ٚاييت غٛف تػاِٖ يف 

 .ساز َؤغػات ايكطاع ارتام بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝاٚإَباحملافع١ 

 

املطتب١ ايجاْٝـ١  ." ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜاستًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -2

ُٝـ١  أٖ( َا ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعبـاض٠ ناْـت بسضدـ١ "    4.06مبتٛغط عاّ َكساضٙ )

 ٛدٛز ايهًٝات اذته١َٝٛ ٚعٞ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚعًُِٗ ب" مما ٜسٍ ع٢ً  َطتفع١

          
   

     
   

      
   

         
   

              
   

       ش ة

     

      

         

           ش ة
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ٜٛدس ختككات حيتادٗا غٛم ايعٌُ ٚيهٓٗا غري َٛدٛز٠ يف ارتطط " استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً  -3

أفـطاز عٝٓـ١    َا ٜعين إٔ َٛافك١( 3.78" املطتب١ ايجايج١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ )ايتسضٜب١ٝ يًُعاٖس ايتك١ٝٓ اذتاي١ٝ.

إْؿـا٤  ُٖٝـ١  إزضاى ع١ٓٝ ايسضاغ١ ألمما ٜسٍ ع٢ً ، "  أ١ُٖٝ َطتفع١ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف ستافع١ سهطَٛت ٚاييت غٛف تػاِٖ بافتتاح ختككات دسٜس٠ غري 

 ١ ٚاييت حيتادٗا غٛم ايعٌُ.َٛدٛز٠ يف املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ اذتايٝ

  

" َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقا١َ زٚضات يًُٛظفني يسٜٓا.استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -4

( َا ٜعين إٔ َٛافك١ أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١ عًـ٢ ٖـصٙ ايعبـاض٠ ناْـت        3.54املطتب١ ايطابع١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ )

يف  أنــربدٗــسًا  املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓٝــ١ ٚاملٗٓٝــ١ جيــب إٔ ٜبــصٍ قطــاع  " سٝــح  أُٖٝــ١ َطتفعــ١بسضدــ١ " 

 . يتطٜٛطِٖ ٚضفع قسضاتِٗ إلقا١َ زٚضات يًُٛظفني ايتابعني ملؤغػات غٛم ايعٌُ ايتٛاقٌ َع قطاع األعُاٍ

 

ات أعساز ايطاغبني يف َٛاق١ً زضاغتِٗ ايتك١ٝٓ ٜفٛم إَهاْٝات َؤغػاستًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -5

( مما ٜعين إٔ َٛافكـ١ أفـطاز   3.386" املطتب١ ارتاَػ١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ ) ايتعًِٝ ايتكين ٚايفين اذتهَٛٞ

ايــطاغبني يف َٛاقــ١ً َــٔ أعــساز ٖٓــاى " سٝــح  َتٛغــط١عٝٓــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "    

        َ إْؿـا٤   نـطٚض٠ ممـا ٜؤنـس    ٞزضاغتِٗ ايتكٓٝـ١ ٜفـٛم إَهاْٝـات َؤغػـات ايتعًـِٝ ايـتكين ٚ ايفـين اذتهـٛ

 مبٛاق١ً زضاغتِٗ. َؤغػات تع١ًُٝٝ ٚتسضٜب١ٝ دسٜس٠ الغتٝعاب ٖصٙ األعساز َٔ ايطاغبني

 

 ايػازغـ١ " املطتبـ١  ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجيابٝـ١.  استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً " -6

ـٓـ  3.28مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ )  بسضدــ١" ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت   ( ممــا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝ

ٔ  ِيطغاٚب"  َتٛغط١  دابـ١ فـإٕ إل ايٓعـط٠ االجيابٝـ١ املتٛغـط١ يًُذتُـع إىل شتطدـات املعاٖـس ايتكٓٝـ١         ٖـصٙ   َـ

 ٚتطـٜٛط  الجمتُـع  َـع  تٛاقـًٗا  ظٜـاز٠  إىلٚاملٗٓٝـ١   ايتكٓٝـ١  ايتعًُٝٝـ١  املؤغػـات  سادـ١  عًـ٢ ع١ٓٝ ايسضاغـ١ زاليـ١   

 إىل يًُذتُــع االجيابٝــ١ ايٓعــط٠ َػــت٣ٛ ظٜــاز٠بٗــا يطفــع نفــا٠٤ شتطداتٗــا ٚبايتــايٞ  َػــت٣ٛ ايتعًــِٝ ايــتكين  

 .املعاٖس ٖصٙ خطجيٞ

 

َٓؿآتٓا يف سادـ١ إىل َـٛظفني َـٔ محًـ١ ايـسبًّٛ ايـتكين َـٔ خطجيـٞ         استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -7

ا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١ ( ممــ3.17مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ ) ايػــابع١" املطتبــ١ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ يًعُــٌ بٗــا.

 َــٔ ايٓــٛع  ــصا ستتــاز ايعُــٌ قطــاع إٔ عًــ٢ ٜــسٍٚ ، " َتٛغــط١ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "  

 .بإشٕ اهلل   ِ املٓاغب ايعٌُ جيسٕٚ غٛف املعاٖس ٖصٙ خطجيٞ ٚإ ايفٓٝني

 

ايطنـا َـٔ قبـٌ َؤغػـات     َػـت٣ٛ خطجيـٞ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ حيعـٞ ب     " استًت ايعبـاض٠ ايـيت تـٓل عًـ٢      -8

( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١   3.06مبتٛغط عاّ َكساضٙ ) ايجا١َٓ" املطتب١  ايكطاع ارتام ٚايعاّ.
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ٖــصا غــٛف ًٜكــٞ عًــ٢ املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓٝــ١ ٚاملٗٓٝــ١   ٚ"  َتٛغــط١عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "  

 . ٞ َٔ ايتأٌٖٝ ست٢ حيعٛا بايطنا ايهاٌَ َٔ أضباب ايعٌُعاي ضتدطٜر فٓٝني ع٢ً قسيادتسٜس٠ دًٗس نبري 

 

 ايتاغـع١ " املطتبـ١  ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖـس تكٓٝـ١ خاقـ١ باملسٜطٜـ١.    استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -9

( ممــا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "   3.02مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ )

 .ارتاق١ باحملافع١ ٚيهٓٗا غري ناف١ٝ ايتك١ٝٓ املعاٖسٚ ٜٛدس بعض نًٝات الجمتُعْ٘ ٚأ"  َتٛغط١

 

ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عسًزا َٔ مح١ً ايسبًّٛ املٗين ٚايتكين َٔ خطجيٞ استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -10

َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١  ( ممــا ٜعــين أ2.83ٕ" املطتبــ١ ايعاؾــط٠ مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ ) املعاٖــس ايتكٓٝــ١ يف ايــُٝٔ. 

ِ  ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " َتٛغط١ " َا ٜسٍ ع٢ً ٞ  َٚٗـاض٠  مبػـت٣ٛ  ايعٝٓـ١  أفـطاز  عًـ  خطجيـ

 يًعٌُ بؿطنات َٚؤغػات غٛم ايعٌُ.  َٓاغبتِٗ ع٢ً املتٛغط١َٚٛافكتِٗ  ايتك١ٝٓاملعاٖس ٚايهًٝات 

 

الجمتُـع ٚاملعاٖـس ايتكٓٝـ١ املٛدـٛز٠ سايٝـًا       ختككات ٚبطاَر نًٝاتاستًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -11

ٖـصٙ   ( ممـا ٜعـين إٔ زضدـ١   2.5" املطتبـ١ اذتازٜـ١ عؿـط مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )      تٓاغب استٝادـات غـٛم ايعُـٌ.   

  تفـــٞ الايعبـــاض٠ ناْـــت بسضدـــ١ " َٓدفهـــ١ " ٖٚـــٞ تأنٝـــس ملـــا غـــبل َـــٔ إٔ ايتدككـــات املٛدـــٛز٠ سايٝـــًا  

ؿـا٤ نًٝـات َٚعاٖـس دسٜـس٠ بتدككـات تػـاِٖ ٚتػـس استٝادـات         إْٚاذتاد١ إىل غٛم ايعٌُ،  استٝاداتب

 غٛم ايعٌُ َٔ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املتٓٛع١ املؤ١ًٖ تأٖٝال دٝسًا.

 

تفٞ املعاٖس ايتكٓٝـ١ اذتهَٛٝـ١ ٚارتاقـ١ املٛدـٛز٠ سايٝـًا باغـتٝعاب       استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -12

عٝٓـ١   زضدـ١ ( ممـا ٜعـين إٔ   2.48مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )    عؿـط  ايجا١ْٝ" املطتب١  خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ.

ٖٓـاى سادـ١ ًَشـ١ إلْؿـا٤      إٔ ٖٚـصا ٜؤنـس َـطٙ أخـط٣    " َٓدفه١ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

ٚاتـٞ  ايـطاغبني يف َٛاقـ١ً زضاغـتِٗ ايتكٓٝـ١     ايهـبري٠ َـٔ   عـساز  خاق١ الغـتٝعاب األ  نًٝات َٚعاٖس دسٜس٠

 . ؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚ ايفين اذته١َٞٛ ملاذتايٝ َهاْٝاتاإلفٛم ت

 

" املطتب١ ايجايج١ ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا تفٞ باستٝادات غٛم ايعٌُ.استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -13

ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "   ( ممــا ٜعــين إٔ زضدــ١ عٝٓــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ  2.149عؿــط مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ ) 

خــط٣ َــٔ إٔ ايتدككــات املٛدــٛز٠ سايٝــًا ال تفــٞ باستٝادــات غــٛم ايعُــٌ،    َــا ٜؤنــس َــط٠ أ َٓدفهــ١ " ، 

استٝادات غٛم ايعٌُ َـٔ ايعُايـ١    ػسب ٚتػاِٖإْؿا٤ نًٝات َٚعاٖس دسٜس٠ بتدككات تفٞ  إىل ٚاذتاد١

 دٝسًا. فٓٝااملؤ١ًٖ تأٖٝال 
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 ع٢ً عباضات  َسٜطٜات ايػاسٌٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١   (20دسٍٚ ضقِ )

 يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ" طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُا"إَها١ْٝ 

 

 ايعٓاقط ّ
املتٛغط  غري َٛافل بؿس٠ غري َٛافل ال ازضٟ َٛافل َٛافل بؿس٠

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ

تطتٝب 

 % ايتهطاض %  % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

ــٔ املؿـــاضن١ يف تٛقـــٝف ايتذٗٝـــعات ارتاقـــ١ بـــايٛضف       3 ميهـ

 ٚاملدتربات باملعاٖس ايتك١ٝٓ 
33 28.9 64 56.1 11 9.6 1.79 4.4 1 1.9 4.178 1.799 1 

ــ١    1 ــِٝ ٚتطـــٜٛط ايـــرباَر ايتسضٜبٝـ ــا١ُٖ يف ٚنـــع ٚتكٝـ ميهـــٔ املػـ

باملعاٖس ايتك١ٝٓ ٚشيـو اغـتذاب١ ذتادـ١ غـٛم ايعُـٌ ٚمتاؾـٝا َـع        

 ت االقتكاز١ٜ  املتػريا

29 25.4 71 61.4 9 7.9 1.76 4.4 1 1.9 4.16 1.767 2 

6   ٍ ايتعًُٝٝـ١   باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  أعهـا٤  ميهـٔ اغـتكبا

  زاخٌ ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ ايبشٛخ ايتك١ٝٓ إلدطا٤
31 27.1 61 52.6 12 11.5 1.91 8.8 1 1.9 3.97 1.91 3 

يتكٓٝـــ١ ســـٍٛ ايتكٓٝـــات ميهـــٔ تكـــسِٜ زٚضات ملٓػـــٛبٞ املعاٖـــس ا 4

 اذتسٜج١ اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓا  
22 19.3 44 38.6 13 11.4 1.22 24.6 7 6.1 3.413 1.224 4 

ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانطات يف املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتسـ١   2

 عٔ ايتكٓٝات ادتسٜس٠ يف زتاٍ ايتدكل.  
21 18.4 48 42.1 9 7.9 1.26 22.8 11 8.8 3.38 1.265 5 

ايتكٓٝـات   عًـ٢  املعاٖس ايتك١ٝٓ املكرتس١ يًشكٍٛ ميهٔ َػاعس٠ 5

 ٚأدٗــع٠ ايكٝــاؽ، َعــسات  ايكــٓاع١ٝ املتطــٛض٠ )َجــٌ أدٗــع٠  

اذتسٜجــ١، بطزتٝــات، َهــا٥ٔ ايــتشهِ ايطقُــٞ      ايتؿــدٝل

 ٚاآلي١ٝ،...(

25 21.9 25 21.9 16 14.1 1.48 21.2 25 21.9 3.117 1.481 6 

"إَها١ْٝ يًتعإٚ بني ضتٛ  األفطازَتٛغط اغتذابات 

 َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ"
27 23 52 45 11 11 1 14 8 7 3.651 1.1  
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يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ضتٛ "إَها١ْٝ ا( ٜٛنح َتٛغطات اغتذابات 22ٚايؿهٌ ضقِ )

 طبكا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ ملسٜطٜات ايػاسٌ َٚؤغػات غٛم ايعٌُ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إَها١ْٝ ايتعإٚ بني قطاع غٛم ايعٌُ ضتٛ اغتبٝاْات َسٜطٜات ايػاسٌ(. َتٛغط اغتذابات 22ؾهٌ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُٚقطاع ايتعًِٝ ايفين  

          
   

     
   

      
   

         
                 

  

       ش ة

     

      

         

           ش ة
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يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ا"إَها١ْٝ  احملٛض ايجاْٞحتًٌٝ ْتا٥ر     2.1.1.1. 5

 ايعٌُ"

ايـصٟ ٜٛنـح     (20) ( نُا ٖٛ َٛنح بادتسٍٚ ضقـِ  6-1احملٛض ايجاْٞ ايصٟ تكٝػ٘ ايفكطات َٔ ) حتًٌٝق 

ــاضات احملــٛض ايجــاْٞ       ــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ عب يف نــ٤ٛ إعــاز٠ تطتٝــب  ٚايتٛظٜــع ايتهــطاضٟ، الغــتذابات أفــطاز عٝٓ

أفـطاز  ذابات ٜتهـح إٔ َتٛغـط ايـٛظٕ ايٓػـيب الغـت      (20)املتٛغطات، َٚٔ خالٍ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ ضقـِ  

 .(3.651بًؼ ) ايعٌُ غٛم َٚؤغػات ايتكين ايتعًِٝ َؤغػات تعإٚ إَها١ْٝضتٛ  ع١ٓٝ ايسضاغ١

إىل  4.19ناْت ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ترتاٚح فُٝا بني اقٌ َٔ )  إشايف ن٤ٛ َتٛغط ايٛظٕ ايٓػيب ايفاضم  

ايػـاسٌ   اتمبسٜطٜ ايعٌُ غٛم قطاعَٔ  أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١تهٕٛ املٛافك١ شات أ١ُٖٝ َطتفع١ (. أٟ إٔ  3.4

ٌ  غـٛم  َٚؤغػـات  ايتكين ايتعًِٝ َؤغػات يًتعإٚ َطتفع١ إَها١ْٝ ٖٓاى إٜٔطٕٚ   سهـط  ستافعـ١  يف ايعُـ

 .َٛت

 

ميهٔ املؿاضن١ يف تٛقٝف ايتذٗٝعات ارتاق١ بـايٛضف ٚاملدتـربات   " استًت ايعباض٠ اييت تٓل عًـ٢   -1

( ممـا ٜعـين إٔ َٛافكـ١ أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١ عًـ٢        4.078تٛغط عاّ َكساضٙ )املطتب١ األٚىل مب " باملعاٖس ايتك١ٝٓ

َا ٜسٍ ع٢ً إٔ َؤغػات ايكطاع ارتام ع٢ً اغـتعساز يًُؿـاضن١   ،  أ١ُٖٝ َطتفع١ٖصٙ ايعباض٠ ناْت شات 

مبٛاقفات األدٗع٠ ٚاملعسات ٚتٛقٝفٗا ٚنصيو جتٗٝع املدتربات بهتٝبات خاقـ١   املعاٖس ايتك١ٝٓيف تعٜٚس 

 .كٝا١ْ ٚاألدٗع٠ املطًٛب١ يتؿػٌٝ ٖصٙ املعاٖسباي

  

ميهٔ املػـا١ُٖ يف ٚنـع ٚتكٝـِٝ ٚتطـٜٛط ايـرباَر ايتسضٜبٝـ١ باملعاٖـس        استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -2

املطتبـ١ ايجاْٝـ١ مبتٛغـط عـاّ     ." ايتك١ٝٓ ٚشيو اغتذاب١ ذتاد١ غٛم ايعُـٌ ٚمتاؾـٝا َـع املـتػريات االقتكـاز١ٜ     

،  ، " أ١ُٖٝ َطتفعـ١ ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " ( مما 4.06َكساضٙ )

ٚنـع ٚتكٝـِٝ ٚتطـٜٛط     يف املػا١ُٖٜسٍ ع٢ً اغتعساز َؤغػات ايكطاع ارتام ٚضداٍ األعُاٍ املؿاضن١ َا 

ارتـام َٚؤغػـات    ايرباَر ارتاق١ باملعاٖس ايتك١ٝٓ ٚاالؾرتاى يف ايًذإ االغتؿاض١ٜ املؿرتن١ بني ايكطاع

 .ايتعًِٝ ايتكين ٚايفين

 

ٍ  " استًت ايعباض٠ اييت تٓل عًـ٢  -3 ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١    باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  أعهـا٤  ميهـٔ اغـتكبا

ممـا ٜعـين إٔ   ( 3.97املطتب١ ايجايج١ مبتٛغط عـاّ َكـساضٙ )   زاخٌ ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ." ايبشٛخ إلدطا٤

 ايتعإٚ بني َا ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ، "  أ١ُٖٝ َطتفع١صٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖ

أعها٤ ٦ٖٝـ١  الغتكباٍ اغتعساز َٚؤغػات ايكطاع ارتام ايصٟ ٖٛ ع٢ً املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ 

 .ايتطبٝك١ٝ املؿرتن١ ايتسضٜؼ إلدطا٤ ايبشٛخ

   

زٚضات ملٓػـٛبٞ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ سـٍٛ ايتكٓٝـات اذتسٜجـ١       ميهٔ تكسِٜ استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -4

( ممــا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١  3.403" املطتبــ١ ايطابعــ١ مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ ) .ايــيت متتــاظ بٗــا َؤغػــتٓا 
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املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١   " سٝـح جيـب إٔ ٜبـصٍ قطـاع      أُٖٝـ١ َطتفعـ١  ايسضاغ١ ع٢ً ٖـصٙ ايعبـاض٠ ناْـت بسضدـ١ "     

 ٚإَهاْٝاتِٗ  خرباتِٗ َٔ ٚاالغتفاز٠ ارتام ايكطاع َؤغػات َع يًتٛاقٌدٗسًا  ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ

 

ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانطات يف املعاٖـس ايتكٓٝـ١ املكرتسـ١ عـٔ     استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -5

ٕ  3.38" املطتبـ١ ارتاَػـ١ مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )      ايتكٓٝات ادتسٜس٠ يف زتاٍ ايتدكل َٛافكـ١   ( ممـا ٜعـين أ

 ايكطـاع  َٓػٛبٞ اغتعسازع٢ً  زالي١ شيو ٚيف"  َتٛغط١أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

ايتكٓٝــات  عــٔشهــٛض إىل املعاٖــس ايتكٓٝــ١ ٚإيكــا٤ احملانــطات ٚعُــٌ سًكــات ايٓكــاف ٚٚضف ايعُــٌ   يً ارتــام

 اذتسٜج١ يف ايكٓاع١.

 

ٍ     عس٠ميهـٔ َػـا   استًـت ايعبـاض٠ ايـيت تـٓل عًـ٢ "     -6  ايتكٓٝـات  عًـ٢  املعاٖـس ايتكٓٝـ١ املكرتسـ١ يًشكـٛ

اذتسٜج١، بطزتٝات، َها٥ٔ ايتشهِ  ايتؿدٝل ٚأدٗع٠ ايكٝاؽ، َعسات أدٗع٠)َجٌ  املتطٛض٠ ايكٓاع١ٝ

( ممـا ٜعـين إٔ َٛافكـ١ أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١       3.017مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )    ايػازغ١" املطتب١ ايطقُٞ ٚاآلي١ٝ(.

َا ٜسٍ إٔ ايكطاع ارتام ميهٔ إٔ ٜػاعس املعاٖـس ايتكٓٝـ١ يف   ، "  بسضد١" َتٛغط١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت

  .املعاٖس ايتك١ٝٓأٚ أزٚات ايكٝاؽ ارتاق١ أٚ عٌُ شتتربات زاخٌ  اذتكٍٛ ع٢ً بعض األدٗع٠

 

 ايػاسٌ  اتاملتٛغط اذتػابٞ  يًُشٛض األٍٚ ٚايجاْٞ ملسٜطٜ

ايتعإٚ بني املعاٖس  إَها١ْٝضتٛ  أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١غتذابات ( األ١ُٖٝ ايٓػب١ٝ ال 21 نح ادتسٍٚ ضقِ )ٜٛ

 .بايػاسٌ ايتك١ٝٓ ٚغٛم ايعٌُ

 

 ( ٜٛنح املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ ملعسالت ستاٚض ايسضاغ١ 21دسٍٚ ضقِ )

 احملاٚض
اذتػابٞ يع١ٓٝ  تٛغطامل

 ايسضاغ١ 

يع١ٓٝ  عٝاضٟامل ضتطافاال

 ايسضاغ١

 1.08 3.2 ايتك١ٝٓ : اذتاد١ يٛدٛز املعاٖساحملٛض األٍٚ 

إَها١ْٝ ايتعإٚ بني املؤغػات ايتعًُٝٝـ١  احملٛض ايجاْٞ : 

 ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ٚقطاع غٛم ايعٌُ
3.64 1.07 

 1.07 3.42 املعسٍ ايعاّ 

 

 مبسٜطٜات املعاٖس ايتك١ٝٓ إلْؿا٤( إٔ االستٝاز ايعاّ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ 21ٜالسغ َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت، ٚنصيو أ١ُٖٝ ايتعإٚ بني نٌ ايططفني )قطاع املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ 

ؿري )ت 3.42ٚامل١ٝٓٗ ٚقطاع غٛم ايعٌُ( نإ بسضد١ نبري٠ سٝح ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ايهًٞ ايبايػ١ 

.أ١ُٖٝ َطتفع١ ( إىل
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طبكًا  سٜطٜات ايػاسٌمب يًُعاٖس ايتك١ٝٓ  بات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككاتٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذا  (22دسٍٚ ضقِ )

 الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ

 

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  عايٞ دسًا

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َطتفع١ 3.18 5.3 6 18.4 21 38.6 44 37.7 43 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 2 َطتفع١ 2.84 11.5 12 21.1 24 42.1 48 26.3 31 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 3 َطتفع١ 2.84 12.3 14 14.1 16 51.9 58 22.8 26 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 4 َطتفع١ 2.82 13.2 15 18.4 21 41.2 47 27.2 31 احملاغب١ 

 5 َطتفع١ 2.78 9.6 11 23.7 27 45.6 52 21.1 24 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 6 َطتفع١ 2.73 11.4 13 19.3 22 53.5 61 15.8 18 االيهرتْٚٝات 

 7 َطتفع١ 2.69 7.9 9 33.3 38 41.4 46 18.4 21 تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 8 َطتفع١ 2.62 17.5 21 21.9 25 41.2 47 19.3 22 اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 9 َطتفع١ 2.62 14.1 17 31.6 36 35.1 41 18.4 21 تػٜٛل 

 11 َطتفع١ 2.61 15.8 18 25.4 29 41.2 47 17.5 21 تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ 

 11 َطتفع١ 2.58 15.8 18 24.6 28 44.7 51 14.9 17 االتكاالت 

 12 َطتفع١ 2.51 14.9 17 26.3 31 51.9 58 7.9 9 ايعُاض٠ 

 13 ٛغط١َت 2.45 18.4 21 31.6 36 36.1 41 14.1 16 ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 14 َتٛغط١ 2.45 21.1 24 22.8 26 45.6 52 11.5 12 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط 

 15 َتٛغط١ 2.44 16.7 19 35.1 41 35.1 41 13.2 15 ايربزتٝات 

 16 َتٛغط١ 2.43 28.9 33 15.8 18 37.7 43 17.5 21 ايَٓٝٛات١ٝ ٚا ٝسضٚيٝه١ٝ

 17 تٛغط١َ 2.43 18.4 21 32.5 37 36 41 13.2 15 ايؿبهات 

 18 َتٛغط١ 2.38 21.1 24 34.2 39 29.8 34 14.9 17 اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ 

 19 َتٛغط١ 2.37 21.2 23 34.2 39 33.3 38 12.3 14 إْتاز ايسٚادٔ

 21 َتٛغط١ 2.36 21.9 26 33.3 38 31.7 35 14.1 16 ْعِ املعًَٛات 

 21 تٛغط١َ 2.32 22.8 26 34.2 39 31.7 35 12.3 14 ايفٓسق١ 

 22 َتٛغط١ 2.31 14.9 17 47.4 54 29.8 34 7.9 9 املسْٞ 

 23 َتٛغط١ 2.3 21.2 23 35.1 41 31.7 35 14.1 16 اإلْتاز 

 24 َتٛغط١ 2.21 21.2 23 45.6 52 26.3 31 7.9 9 إزاض٠ َهتب١ٝ 

 25 َتٛغط١ 2.19 33.3 38 36.8 42 16.7 19 13.2 15 ايػفط ٚايػٝاس١ 

 26 َتٛغط١ 1.97 35.1 41 38.6 44 21.2 23 6.1 7 ايًشاّ 

 27 َتٛغط١ 1.97 31.6 36 43.9 51 21.2 23 4.4 5 اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 28 َتٛغط١ 1.91 45.6 52 28.1 32 16.7 19 9.6 11 املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ 

 29 َتٛغط١ 1.88 45.6 52 28.9 33 16.7 19 8.8 11 ايسعِ ايفين 

 31 َتٛغط١ 1.75 52.6 61 24.6 28 17.5 21 5.3 6 ايعضاع١ٝتك١ٝٓ اآلالت 

األفطاز َتٛغط اغتذابات 

 ضتٛ ايتدككات املدتًف١
  هتوسطح 2.423 21 24 29 33 34 39 15 17
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قطاع غٛم طبكًا الغتباْات  سٜطٜات ايػاسٌمب يًُعاٖس ايتك١ٝٓ " ايتدككات"حتًٌٝ ْتا٥ر     3.1.1.1. 5

 ايعٌُ 

ٌ مبـ  ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات( 22ِ )ضق ٜٛنح ادتسٍٚ طبكـًا   سٜطٜات ايػـاس

ٜٚتهــح َــٔ ادتــسٍٚ زضدــ١ أُٖٝــ١ ايتدكــل غــٛا٤ أناْــت َطتفعــ١ أٚ َتٛغــط١ أٚ   الغــتبٝاْات غــٛم ايعُــٌ

ٍ َـٔ  ٚإعـاز٠ ايرتتٝـب.   عًُٝـ١   َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات بعـس أدـطا٤    ادتـسٚ

 َــسٜطٜاتيف ٚيــ٘ أٚيٜٛــ١ )أُٖٝــ١ َطتفعــ١( ساقــٌ عًــ٢ انــرب َتٛغــط  ايتربٜــس ٚايتهٝٝــفختكــل  إٔ صتــس

ٝـ  ايػاسٌ  بكٝـ١ ايتدككـات نُـا ٖـٛ َٛنـح       ٘عٔ بك١ٝ ايتدككات َٔ ٚد١ٗ ْعط َٓػٛبٞ غٛم ايعُـٌ ًٜٚ

سٌ ايػا مبسٜطٜاتايتدككات  ضتٛاألفطاز َتٛغط اغتذابات ٜبني ( 23ٚايؿهٌ ضقِ ) .(22بادتسٍٚ ضقِ )

 قطاع غٛم ايعٌُ َٔ ٚد١ٗ ْعط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتدككات ضتٛ األفطاز(. َتٛغط اغتذابات 23ؾهٌ )

 قطاع غٛم ايعٌُ  َٔ ٚد١ٗ ْعط سٜطٜات ايػاسٌمب 
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  طبكا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ باملعاٖس ايتك١ٝٓ األقػاّاستٝادات املسٜطٜات بايػاسٌ َٔ   4. 1. 1. 1. 5

املعاهد العلمية يف لكافة األقسام ار مديرية املكال ياخت ليث كان،ديريات السالل مبملنسويب سوق العمل  التكراراتعدد ( 32يوضح اجلدول رقم )
 هلا. توعدد التكرارابقية املديريات  أيضاول داجلويوضح الغيل، دوعن.  ،تليها يف اغلب األليان مديرية الشحر التقنية

 

 باملعاٖس ايتك١ٝٓ األقػاّاملدتًف١ بايػاسٌ َٔ (  استٝادات املسٜطٜات 23دسٍٚ ضقِ )

 طبكا الغتبٝاْات قطاع غٛم ايعٌُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتك١ٝٓ املٝهاْٝه١ٝ تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 108 املهال 1

 19 ايؿشط  2

 14 ايػٌٝ  3

 6 زٚعٔ 4

 4 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  5

 3 سذط 6

 2 أضٜاف املهال 7

 2 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  8

 2 بطّٚ َٝفع 9

 2 يهًٝع١ا 10

 2 سسٜبٛ 11

 2 غٌٝ بٔ ميني 12

 املسٜط١ٜ ّ
ايتك١ٝٓ  تايتهطاضا

 ايهٗطبا١ٝ٥

 115 املهال 1

 15 ايؿشط  2

 11 ايػٌٝ  3

 9 ايهًٝع١ 4

 8 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  5

 7 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  6

 7 بطّٚ َٝفع 7

 7 زٚعٔ 8

 5 أضٜاف املهال 9

 5 سذط 10

 4 ٜبعح 11

 4 سسٜبٛ 12

 4 ٓػٝ٘قً 13

 4 غٌٝ بٔ ميني 14

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ ايػٝاس١  تايتهطاضا

 ٚايفٓسق١

 113 املهال 1

 8 ايؿشط  2

 5 زٚعٔ 3

 4 أضٜاف املهال 4

 3 غٌٝ بٔ ميني 5

 املسٜط١ٜ ّ
ايتك١ٝٓ  تايتهطاضا

 اإلزاض١ٜ

 120 املهال 1

 17 ايؿشط  2

 8 ايػٌٝ  3

 4 أضٜاف املهال 4

 4 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  5

 4 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  6

 4 بطّٚ َٝفع 7

 4 سذط 8

 4 زٚعٔ 9

 4 ٜبعح 10

 4 ايهًٝع١ 11

 4 سسٜبٛ 12

 4 قًٓػٝ٘ 13

 4 غٌٝ بٔ ميني 14
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أفطاز َٔ َسٜطٜات ٕ ٚيهٔ صتس أ اغتبا١ْ 135َٔ َسٜطٜات ايٛازٟ غتبٝاْات االٚعسز  اغتبا١ْ 114َٔ َسٜطٜات ايػاسٌ َالسع١: عسز االغتبٝاْات 

 َسٜطٜات َٔ ايٛازٟ ٚايعهؼ قشٝح ايػاسٌ ٜطؾشٕٛ

 

 املسٜط١ٜ ّ
 تايتهطاضا

 ايتؿٝٝس

 118 املهال 1

 16 ايؿشط  2

 11 ايػٌٝ  3

 10 ٜبعح 4

 10 ايهًٝع١ 5

 10 سسٜبٛ 6

 10 قًٓػٝ٘ 7

 10 غٌٝ بٔ ميني 8

 8 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  9

 8 زٚعٔ 10

 7 أضٜاف املهال 11

 7 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  12

 7 بطّٚ َٝفع 13

 7 سذط 14

 املسٜط١ٜ ّ
اذتاغب  تايتهطاضا

 ٚاملعًَٛات

 121 املهال 1

 20 ايؿشط  2

 13 ايػٌٝ  3

 9 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  4

 7 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  5

 7 طّٚ َٝفعب 6

 7 زٚعٔ 7

 7 ايهًٝع١ 8

 6 أضٜاف املهال 9

 6 سذط 10

 6 ٜبعح 11

 6 سسٜبٛ 12

 6 قًٓػٝ٘ 13

 6 غٌٝ بٔ ميني 14

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ ايتعٜني  تايتهطاضا

 ٚاذتٝان١

 121 املهال 1

 15 ايؿشط  2

 12 ايػٌٝ  3

 8 بطّٚ َٝفع 4

 7 أضٜاف املهال 5

 7 سٜؼ ايؿطق١ٝ اي 6

 7 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  7

 7 سذط 8

 7 زٚعٔ 9

 7 ٜبعح 10

 7 ايهًٝع١ 11

 7 سسٜبٛ 12

 7 قًٓػٝ٘ 13

 7 غٌٝ بٔ ميني 14

 املسٜط١ٜ ّ
اإلْتاز ٚايتكٓٝع  تايتهطاضا

 ايػصا٥ٞ

 115 املهال 1

 16 أضٜاف املهال 2

 16 زٚعٔ 3

 10 ايػٌٝ  4

 9 سذط 5

 7 ايؿشط  6

 7 بطّٚ َٝفع 7

 7 غٌٝ بٔ ميني 8

 5 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  9

 5 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  10

 5 ٜبعح 11

 5 ايهًٝع١ 12

 5 سسٜبٛ 13

 5 قًٓػٝ٘ 14
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 وبعض المقترحات من المستطمعين بمديريات الساحل تصورات حول إضافة تخصصات جديدة   5.1.1.1. 5
إنـاف١ بعـض ايتدككـات    تهُٓت االغتبا١ْ غؤااًل ٚتطى فٝ٘ يًُؿاضى إبسا٤ َكرتسات٘ ٚتكٛضات٘ سٍٛ 

طاٖـا َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط٠     ٜيػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت، غري َٛدٛز٠ باالغتبٝإ ٚاييت ادتسٜس٠ مبسٜطٜات ا

ــٔ     .ايػــاسٌ مبشافعــ١ سهــطَٛت   اتَٓاغــب١ الستٝادــات غــٛم ايعُــٌ مبــسٜطٜ    ــا دــا٤ َ ٚنــإ أٖــِ َ

 َكرتسات اآلتٞ :

 

 ( ايتدككات املكرتس١ َٔ قبٌ ضداٍ األعُاٍ َٚٓػٛبٞ غٛم ايع24ٌُ) دسٍٚ ضقِ

 ايتدككات ّ
ت تهطضا

زايعس  

 8 ٚغطف ٚزٜهٛض ٚصتاض٠ أبٛابْكـ  1

 6 -ت١ُٝٓ بؿط١ٜ  -َٛاضز بؿط١ٜ  2

 5 َٝعإ ٚتطقٝل ( -َٝهاْٝها  -نٗطبا٤  -قٝا١ْ غٝاضات ) بايهُبٝٛتط 3

 5 قٝا١ْ ( -زٚا٥ط  -نٓرتٍٚ -نٗطبا٤ ) سػاغات  4

 4 شتتربات طب١ٝ -نٛازض قش١ٝ  -قابالت   -ممطنات  5

 4 غطؼ -اقطٝاز مسو  -أمساى  -أسٝا٤ عط١ٜ  6

 3 تؿفري َفاتٝح يًػٝاضات 7

 3 نػط عايٞ( -حتت املا٤  -ذتاّ  ) َعسات ثك١ًٝ  8

 3 ٖٓسغ١ ٚقٝا١ْ َعسات طب١ٝ 9

 2 يف زتاٍ ايٓفط 11

 2 ٖٓسغ١ زضادات ْاض١ٜ 11

 2 أملّٓٝٛقٓاع١  12

 2 عًّٛ ب١ٝ٦ٝ 13

 2 ٖٓسغ١ ٚقٝا١ْ دٛاالت 14

 2 قٝا١ْ َها٥ٔ عط١ٜ 15

 2 أدٓب١ٝيػات  16

 2 عًّٛ َاي١ٝ َٚكطف١ٝ 17

 2 ٚإعالٕٚزعا١ٜ  أعالّ 18

 

 

 املػتطًعني َٔ ضداٍ األعُاٍ َٚٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ  َكرتسات

ٚدٗـ١ ْعـط   َٚكرتساتـ٘ ٚتكـٛضات٘    إلبـسا٤  املػـتطًع أٜها َؿاضن١ نتابٝـ١ َـٔ   تهُٓت االغتبا١ْ  نُا

ٚيهٓٗـا تطنـت نُـا ٖـٞ      - طـٞ ْفـؼ املعٓـ٢   تع - هـطضٙ قس صتس إٔ ٖٓاى َكرتسات َٚ َٓاغب١،

 ٚنإ أِٖ َا دا٤ َٔ َكرتسات اآلتٞ :ٚبأغًٛب ٚقٝػ١ املػتطًع 
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  إٔ ٖٓاى بطاي١ ٚيهٔ ست٢ ٖؤال٤ ايفٓٝني تٓككِٗ ارترب٠ يصا ْطدٛ إٔ تهٕٛ ٖٓاى زٚضات إلعطا٤

 غت١ ؾٗٛضح تهٕٛ ٖصٙ ايسٚض٠ ال تكٌ عٔ ٝؾٗازات  ؤال٤ ايفٓٝني ٚتطٜٛطِٖ ٚاالعرتاف بِٗ ع

 ِايتأٌٖٝ ايػًِٝ يًُدطدات قبٌ ندٗا إىل غٛم ايعٌُ -االٖتُاّ بايهٝف ٚيٝؼ ايه 

 َتابع١ ارتطجيني يتٛدِٝٗٗ يف ايعٌُ ٚضفع املعٜٓٛات 

 تؿذٝع ايطًب١ املكبٛيني 

 عٌُ زٚضات ألقشاب ايٛضف ع٢ً ايتكٓٝات اذتسٜج١ 

 ًدطجينيايعٌُ ع٢ً تطٜٛط املعاٖس ٚاملٓاٖر ٚايٛضؾ١ ٚتٛفري فطم عٌُ ي 

 ٌُايتسضٜب ايتعاْٚٞ ٚاالتكاٍ بػٛم ايع 

 ٜ املػتؿفات طإْؿا٤ قٓاعات ست١ًٝ َجٌ َربزات املٝاٙ ٚزضادات املعاقني ٚغطا 

  ٌُتطٜٛط املٓاٖر ٚاآلالت ٚاملعسات يتٛانب غٛم ايع 

  تهُٔ ايكعٛب١ يف ؾٗازات سٝح ٖٓاى َؿه١ً يف قبٍٛ املٛظفني الغتهُاٍ زضاغتِٗ ايعًٝا

َطت عًٝٗا أنجط َٔ مخؼ غٓٛات أٚ ؾٗاز٠ ايسبًّٛ ايتدككٞ ٖٚؤال٤  اييت  عا١َايجا١ْٜٛ اي

نبري٠ َٔ املٛظفني يف املٓؿات اذته١َٝٛ  املٛظفني ايطاغبني يف اغتهُاٍ زضاغتِٗ ميجًٕٛ ْػب١

ٚارتاق١ ٚغٛف ٜػاُٖٕٛ يف حتػني ارتسَات املكس١َ يف َٓؿاتِٗ مما ٜعٛز بايفا٥س٠ يكاحل 

 عٌُ ٚحتػني زخًِٗايعُال٤ ٚأضباب اي

  َٔ ْٞأضدٛ إٔ تهٕٛ َبازضتهِ ٖصٙ سكٝك١ٝ ٚدس١ٜ ٚع٢ً أٜسٟ َعًُني َتدككني ألْٓا ْعا

 نعف ايتأٌٖٝ يًُسضغني

 ؾانطٜٔ َٚكسضٜٔ يهٌ َٔ ٜػاِٖ يف ٖصا األَط الٕ ايبًس ستتاز ملجٌ ٖصٙ املعاٖس ٚايتدككات 

 ايتطبٝل ايعًُٞ ع٢ً ايٛاقع استهإ املتفٛم 

 ِٗارترب٠ ايع١ًُٝ فالبس َٔ تطٜٛط إَهاْٝتِٗ يف ادتاْب ايعًُٞ ٚايتطبٝل املٝساْٞ ايفٓٝني تٓكك 

 ٌُتٛفري األزٚات ٚاآلالت اذتسٜج١ يًُعاٌَ ٚاملدتربات ناملتٛفط٠ بػٛم ايع 

 بط ادتاْب ايعًُٞ بادتاْب ايٓعطٟض 

 ايؿطان١ بني املعاٖس ٚاملٓؿات ٚاملكاْع ارتاق١ ) قطاع خام( ٚاذته١َٝٛ يًتسضٜب ٚع ٌُ

 ايعٜاضات ٚاغتٝعاب ارتطجيني

 ٛري املطادع املٓاغب١ يٝٛغع املتسضب قسضات٘ ٜٚعٜس َعًَٛات٘فت 

 دسٜس٠ تٓاغب استٝادات احملافع١ تفتح اختكاقا 

  زاتا ؾٛ  –َٛانب١ ايتطٛض ايعًُٞ ٚتٛفري ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ َتطٛض٠ يًُتسضبني ) نَٛبٝٛتط– 

 اآلالت ايػُع١ٝ ٚاملط١ٝ٥( –تٛض بطده

 َ ؿاضٜع ارتطجيني ٚزعُِٗ ٚتكسِٜ االغتؿاضات ضعا١ٜ 

 ٖس يتسضٜب ٚعٌُ ارتطجيني انطٚض٠ عٌُ ٚضف تابع١ يًُع 

 حتسٜح ٚغا٥ٌ ايتسضٜب املٛدٛز٠ سايٝا باملعاٖس 

  َالسغ إغفاٍ ادتاْب ايػُهٞ ٖٚٛ قطاع ٜعتُس ع١ًٝ ؾطحي١ نبري٠ َٔ أبٓا٤ احملافع١ 
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 مبسٜطٜات ايػاسٌ ايفين ِٝايتعً قطاع َػ٦ٛيٞحتًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝإ  2.1. 5

ايتعًــِٝ األغاغــٞ ٚايجاْٜٛــ١  طجيــٞ ْػــب١ ايكبــٍٛ يف املعاٖــس املٗٓٝــ١ ٚايتكٓٝــ١ إىل خ  (25)ادتــسٍٚ ضقــِ ٛنــح ٜ

ْػب١ املًتشكني باملعاٖس بًػت  2115ّ ٜٚتهح َٔ ادتسٍٚ اْ٘ يف عاّ  2115/ 2111مبسٜطٜات ايػاسٌ يًفرت٠ 

ٚإ ْػب١ ايكبٍٛ باملعاٖس ايتك١ٝٓ َٔ خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ )  %4 ٞسٛايامل١ٝٓٗ َٔ خطجيٞ ايتعًِٝ األغاغٞ 

ٔ   %9األزبٞ( بًػت سٛاىل  –ايعًُٞ  ٚشيـو الغـتٝعاب انـرب عـسز َـٔ       2111 ٚإ ٖٓاى تعاٜس يف املكبٛيني عـ

ْػــب١ ايكبــٍٛ يف   (26،27)ٍٚ ضقــِ اادتــسٛنــح تخطجيــٞ ايتعًــِٝ األغاغــٞ أٚ خطجيــٞ ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١ بُٝٓــا  

ّ  2111 /2116عاٖــس املٗٓٝــ١ ٚايتكٓٝــ١ إىل خطجيــٞ  ايتعًــِٝ األغاغــٞ ٚايجاْٜٛــ١ مبــسٜطٜات ايػــاسٌ يًفــرت٠    امل

ْػــب١ املًــتشكني باملعاٖــس املٗٓٝــ١ َــٔ خطجيــٞ   بًػــتّ  2119 اْــ٘ يف عــاّ نُجــاٍ ( 26)ٜٚتهــح َــٔ ادتــسٍٚ 

ٞ  –جا١ْٜٛ ايعا١َ ) ايعًُـٞ  ٚإ ْػب١ ايكبٍٛ باملعاٖس ايتك١ٝٓ َٔ خطجيٞ اي %4 سٛايٞ األغاغٞايتعًِٝ  ( األزبـ

ٞ بًػت  ٚإشا عًُٓـا أْـ٘ يف ارتطـ١ اإلغـرتاتٝذ١ٝ يـٛظاض٠ ايتعًـِٝ ايفـين ٚايتـسضٜب املٗـين بادتُٗٛضٜـ١            % 9 سـٛاي

يف املطسًـ١ ايكازَـ١    %21أنجط َـٔ   إىليتكٌ يف املعاٖس ايتك١ٝٓ ظٜاز٠ ْػب١ ايكبٍٛ  إىلٖٓاى طُٛسًا اي١ُٝٓٝ 

الغــتٝعاب ال تكــٌ عــٔ ثــالخ أنــعاف َــا ٖــٛ َٛدــٛز أالٕ َؤغػــات تكٓٝــ١ دسٜــس٠  إْؿــا٤ٖــصا ٜتطًــب ، فــإٕ 

 .خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ أٚ األغاغٞارتطجيني َٔ ايتعًِٝ 

 

 ْػب١ ايكبٍٛ يف املعاٖس امل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓأعساز ٚ( ٜبني  25دسٍٚ ضقِ ) 

 ّ 2005 – 2001يًفرت٠ َسٜطٜات ايػاسٌ مبشافع١ سهطَٛت إىل خطجيٞ ايتعًِٝ األغاغٞ ٚايجا١ْٜٛ  

 

ْػب١ ايكبٍٛ 

 األعٛاّ

ارتطدني َٔ 

ايتعًِٝ 

 األغاغٞ

املكبٛيني باملعاٖس 

امل١ٝٓٗ   ) َٗين 

َٗين  –قٓاعٞ 

 جتاضٟ (

ْػب١ ايكبٍٛ 

% 

 ارتطجيني َٔ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ 
 الجمُٛع

املكبٛيني باملعاٖس 

ايتك١ٝٓ ) تكين 

تكين  –قٓاعٞ 

 جتاضٟ (

ْػب١ ايكبٍٛ 

% 

 أزبٞ عًُٞ

2001 4658 226 4.4 % 980 2221 3201 - - 

2002 4935 261 5.3 % 2065 980 3045 - - 

2003 5082 230 4.5 % 1261 2533 3794 179 4.7 % 

2004 4428 198 4.5 % 1452 1371 2823 218 7.7 % 

2005 4991 202 4.0 % 1292 1480 2772 243 8.8 % 

 ّ 2004- 2003ع١ يف ايعاّ * بسأ ايتعًِٝ ايتكين باحملاف   
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 ْػب١ ايكبٍٛ يف املعاٖس امل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ إىل خطجيٞ(  26دسٍٚ )

 ّ 2010/ 2006يًفرت٠ مبسٜطٜات ايػاسٌ ايتعًِٝ األغاغٞ ٚايجا١ْٜٛ  

 ايعاّ                             

 ايبٝإ             
2005 2006 2007 2008 2009 

 ارتطجيني َٔ ايتعًِٝ

 األغاغٞ

 ) تاغع (

 3116 شنٛض
4992 

3473 
5564 

4193 
6677 

3927 
6660 

4679 
7813 

 313 2733 2484 2091 1876 إْاخ

املًتشكني باملعاٖس 

 امل١ٝٓٗ

ايتذاض١ٜ  –) ايكٓاع١ٝ 

) 

 189 شنٛض

202 

306 

316 

218 

244 

293 

321 

278 

304 
 26 28 26 12 13 إْاخ

َعسٍ ْػب١ االيتشام ) 

 يكبٍٛ (ا

 %6.06 شنٛض
4.05% 

8.08% 
5.68% 

5.19% 
3.65% 

7.46% 
4.82% 

5.9% 
3.9% 

 %0.8 %1.0 %1.0 %0.57 %0.69 إْاخ

ارتطجيني َٔ ايتعًِٝ 

 ايجاْٟٛ 

 أزبٞ ( –) عًُٞ 

 1865 شنٛض
2772 

2.335 
3267 

2510 
3590 

1976 
3054 

2810 
4375 

 1550 1078 1089 932 907 إْاخ

 باملعاٖس املًتشكني

 ايتك١ٝٓ 

ايتذاض١ٜ  –) ايكٓاع١ٝ 

) 

 204 شنٛض

243 

275 

301 

245 

281 

299 

349 

348 

390 
 42 50 36 26 39 إْاخ

 ْػب١ ايكبٍٛ

 %10.9 شنٛض
8.77% 

11.7% 
9.2% 

9.76% 
7.83% 

15% 
11.4% 

12.1% 
8.9% 

 %2.7 %4.64 %3.3 %2.79 %4.3 إْاخ

 
  َٔ املساضؽ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗايطالب املتدطدني (27)دسٍٚ 

 مبسٜطٜات ايػاسٌ ٚاملكبٛيني يف املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚادتاَعات 

 ايػ١ٓ
عسز ايطالب اذتاقًني 

 ع٢ً ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

عسز ايطالب اذتاقًني 

 ع٢ً ايجا١ْٜٛ امل١ٝٓٗ

عسز ايطالب املكبٛيني يف 

 املعاٖس ايتك١ٝٓ  )اذته١َٝٛ(

 ْػب١ ايكبٍٛ يف املعاٖس

 ايتك١ٝٓ  ) اذته١َٝٛ (

 1.184 391 249 4375 م 2119

 1.111 345 114 3154 م 2118

 1.17 281 93 3599 م 2117

 1.189 311 111 3267 م 2116

 1.184 243 112 2772 م 2115

  218 71 - م 2114

زتاالت ايهَٛبٝٛتط، ايًػ١ االصتًٝع١ٜ، ايعًّٛ اإلزاض١ٜ، ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚبعض ايتدككات ايف١ٝٓ َالسع١: املعاٖس ٚاملطانع ايتابع١ يًكطاع ارتام تكّٛ بتٓفٝص زٚضات تسضٜب١ٝ قكري٠ يف 

 ا ٓسغ١ٝ
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 املعاٖس ايتك١ٝٓ  1.2.1. 5

املٛدـٛز٠ سايٝـا   اذتهَٛٝـ١   املعاٖـس ايتكٓٝـ١  عـسز  بعس حتًٌٝ االغتبٝاْات ارتاقـ١ بكطـاع ايتعًـِٝ ايـتكين فـإ      

 ٖٞ َعٗسإ فكط مبسٜط١ٜ املهال الغتبٝاْات قطاع ايتعًِٝ ببعض َسٜطٜات ايػاسٌ طبكا 

مبــسٜطٜات ايػــاسٌ طبكــا اغــتبٝاْات  يًُعاٖـس ايتكٓٝــ١ ( املــسٜطٜات األنجــط استٝادــًا 28ٜٛنـح ادتــسٍٚ ضقــِ ) 

تًٝٗـا َسٜطٜـ١ ايؿـشط ثـِ َسٜطٜـ١ ايػٝـٌ        يًُعاٖـس ايتكٓٝـ١  قطاع ايتعًِٝ فُسٜط١ٜ املهال ٖـٞ األنجـط استٝادـا    

 ١ٝ املسٜطٜات ٚعسز املعاٖس املطًٛب١  ا.ٚبعس شيو بك

 

 يًُعاٖس ايتك١ٝٓ(  املسٜطٜات األنجط استٝادًا 28دسٍٚ ضقِ ) 

 َسٜطٜات ايػاسٌ َهاتب قطاع ايتعًِٝ  طبكا الغتبٝاْات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ عسز ايتهطاضات سػب أضا٤ املػتطًعني بكطاع ايتعًـِٝ ايفـين  مبـ   ( 29ضقِ )ٜٛنح ادتسٍٚ   ، سٜطٜات ايػـاس

 ،تًٝٗـا يف اغًـب األسٝـإ َسٜطٜـ١ ايؿـشط      املعاٖـس ايتكٓٝـ١  ايعًُٝـ١ يف  اختريت َسٜط١ٜ املهال يهافـ١ األقػـاّ   

  ا. تأٜها بك١ٝ املسٜطٜات ٚعسز ايتهطاضاٍٚ سادتٜٚٛنح ايػٌٝ، زٚعٔ. 

 

 باملعاٖس ايتك١ٝٓ األقػاّ( استٝادات املسٜطٜات املدتًف١ بايػاسٌ َٔ 29)دسٍٚ ضقِ 

 طبكا َهاتب قطاع ايتعًِٝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  املعاٖس ايتك١ٝٓ املسٜط١ٜ ّ

 2 املهال 1

 1 ايؿشط  2

 1 زٚعٔ 3

 1 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  4

 املسٜط١ٜ ّ
ايتك١ٝٓ  تايتهطاضا

 املٝهاْٝه١ٝ

 8 املهال 1

 5 ايؿشط  2

 5 ايهًٝع١ 3

 5 سسٜبٛ 4

 4 ٜبعح 5

 املسٜط١ٜ ّ
اذتاغب  تايتهطاضا

 ٚاملعًَٛات

 10 املهال 1

 6 ايؿشط  2

 6 سذط 3

 5 ٜبعح 4

 4 قًٓػٝ٘ 5

 3 ايػٌٝ  6

 3 سسٜبٛ 7
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 املسٜط١ٜ ّ
ايتك١ٝٓ  تايتهطاضا

 ايهٗطبا١ٝ٥

 11 املهال 1

 7 ايؿشط  2

 6 سذط 3

 4 ٜبعح 4

 3 ايػٌٝ  5

 3 قًٓػٝ٘ 6

 ايتؿٝٝس تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 9 املهال 1

 6 زٚعٔ 2

 5 يؿشط ا 3

 5 أضٜاف املهال 4

 4 ايػٌٝ  5

 4 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  6

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ  تايتهطاضا

 ايػٝاس١ ٚايفٓسق١

 10 املهال 1

 6 ايؿشط  2

 5 سذط 3

 4 ٜبعح 4

 4 سسٜبٛ 5

 املسٜط١ٜ ّ
اإلْتاز  تايتهطاضا

 ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ

 8 املهال 1

 6 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  2

 4 غٌٝ بٔ ميني 3

 4 ٜبعح 4

 4 ايهًٝع١ 5

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ ايتعٜني  تايتهطاضا

 ٚاذتٝان١

 12 املهال 1

 7 ٜبعح 2

 6 ايهًٝع١ 3

 5 ايؿشط  4

 ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 12 املهال 1

 7 ايؿشط  2

 6 ٜبعح 3
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 يًُعاٖس ايتك١ٝٓايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات  ايتٛظٜع (30دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين سٜطٜات ايػاسٌمب 

 

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  عايٞ دسًا

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َتٛغط١ 2.27 33.3 6 16.7 3 38.9 7 11.1 2 احملاغب١ 

 2 َتٛغط١ 2.22 38.9 7 22.2 4 16.7 3 22.2 4 االيهرتْٚٝات 

 3 َتٛغط١ 2.16 38.9 7 11.1 2 44.4 8 5.6 1 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 4 َتٛغط١ 2.16 44.4 8 5.6 1 38.9 7 11.1 2 اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 5 َتٛغط١ 2.16 44.4 8 11.1 2 27.8 5 16.7 3 ايعُاض٠ 

 6 َتٛغط١ 2.16 51 9 65.5 1 22.2 4 22.2 4 املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ 

 7 َتٛغط١ 2.16 33.3 6 33.3 6 16.7 3 16.7 3 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط 

 8 َتٛغط١ 2.11 44.4 8 16.7 3 22.2 4 16.7 3 ْعِ املعًَٛات 

 9 َتٛغط١ 2.11 51 9 11.1 2 16.7 3 22.2 4 ايفٓسق١ 

 11 َتٛغط١ 2.11 33.3 6 33.3 6 22.2 4 11.1 2 ٜٛلتػ 

 11 َتٛغط١ 2.1 51 9 5.6 1 27.8 5 16.7 3 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 12 َتٛغط١ 2 51 9 11.1 2 27.8 5 11.1 2 ايربزتٝات 

 13 َتٛغط١ 2 55.6 11 5.6 1 22.2 4 16.7 3 إْتاز ايسٚادٔ

 14 َتٛغط١ 1.94 55.6 11 5.6 1 27.8 5 11.1 2 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 15 َتٛغط١ 1.94 44.4 8 33.3 6 5.6 1 16.7 3 ايؿبهات 

 16 َتٛغط١ 1.94 51 9 16.7 3 22.2 4 11.1 2 االتكاالت 

 17 َتٛغط١ 1.94 55.6 11 11.1 2 16.7 3 16.7 3 املسْٞ 

 18 َتٛغط١ 1.94 55.6 11 11.1 2 16.7 3 16.7 3 اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ 

 19 َتٛغط١ 1.88 55.6 11 11.1 2 22.2 4 11.1 2 ٚا ٝسضٚيٝه١ٝايَٓٝٛات١ٝ 

 21 َتٛغط١ 1.83 55.6 11 22.2 4 5.6 1 16.7 3 تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 21 َتٛغط١ 1.83 55.6 11 11.1 2 27.8 5 5.6 1 ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 22 َتٛغط١ 1.83 51 9 33.3 6 - - 16.7 3 تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ 

 23 َٓدفه١ 1.72 55.6 11 22.2 4 16.7 3 5.6 1 إلْتازا 

 24 َٓدفه١ 1.72 61.1 11 11.1 2 22.2 4 5.6 1 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 25 َٓدفه١ 1.66 55.6 11 27.8 5 11.1 2 5.6 1 ايًشاّ 

 26 َٓدفه١ 1.61 55.6 11 33.3 6 5.6 1 5.6 1 ايسعِ ايفين 

 27 َٓدفه١ 1.55 66.7 12 16.7 3 11.1 2 5.6 1 اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 28 َٓدفه١ 1.55 66.7 12 16.7 3 11.1 2 5.6 1 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 29 َٓدفه١ 1.55 61.1 11 27.8 5 5.6 1 5.6 1 إزاض٠ َهتب١ٝ 

 31 َٓدفه١ 1.23 51 9 22.2 4 5.6 1 22.2 4 ايػفط ٚايػٝاس١ 

ضتٛ  األفطاز َتٛغط اغتذابات 

 املدتًف١ ايتدككات
  َتٛغط١ 1.921 51.5 9.1 19.4 3 19 3.4 13 2.3
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 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين سٜطٜات ايػاسٌمب يًُعاٖس ايتك١ٝٓ " ايتدككات"حتًٌٝ ْتا٥ر 

املعاٖـس ايجاْٜٛـ١ ايفٓٝـ١    ب ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغـتذابات عٝٓـ١ ايسضاغـ١ يًتدككـات    ( 30ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ )

َػ٦ٛيٞ قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين َٚٛنـح بادتـسٍٚ زضدـ١ أُٖٝـ١ ايتدكـل         غتبٝاْات طبكًا ال سٜطٜات ايػاسٌمب

غٛا٤ أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات بعـس أدـطا٤   

ٌ  ع١ًُٝ إعاز٠ ايرتتٝب. ٚإ ختكل احملاغب١ ساقٌ ع٢ً انرب َتٛغط ٚيـ٘ أٚيٜٛـ١ يف    عـٔ   َـسٜطٜات ايػـاس

كــات َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط َػــ٦ٛيٞ قطــاع ايتعًــِٝ ايفــين  ًٜٚٝــ٘ بكٝــ١ ايتدككــات نُــا ٖــٛ َٛنــح   بكٝــ١ ايتدك

 ( 30بادتسٍٚ ضقِ )
 

 ا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝا طبك مبسٜطٜات ايػاسٌاملعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ   2.2.1. 5

سٜطٜات ايتعًـِٝ ايفـين  مبـ    اذتهَٛٝـ١ طبكـًا يٓتـا٥ر االغـتبٝاْات ارتاقـ١ بكطـاع      املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايفٓٝـ١  اغًب 

 ٖٛ َعٗسإ فكط يف َسٜط١ٜ املهال ايػاسٌ 
 

املــسٜطٜات األنجــط استٝادــًا يًُعاٖــس ايجاْٜٛــ١ طبكــًا يٓتــا٥ر االغــتبٝاْات ارتاقــ١  ( 31ٜٛنــح ادتــسٍٚ ضقــِ )ٚ

ملطًٛبـ١  ااملعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ مما ٖٛ ٚانح َٔ ادتسٍٚ فإ اغًب ٚسٜطٜات ايػاسٌ بكطاع ايتعًِٝ ايفين  مب

 .ايػٌٝ ٖٚهصا بك١ٝ املسٜطٜات َٛنش١ بادتسٍٚ  ،تًٝٗا َسٜط١ٜ ايؿشطملسٜط١ٜ املهال 
 

 ( املسٜطٜات األنجط استٝادًا يًُعاٖس ايجا31١ْٜٛدسٍٚ ضقِ ) 

 َسٜطٜات ايػاسٌ قطاع ايتعًِٝ طبكا الغتبٝاْات َهاتب 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( ايتهـطاضات يًتدككـات يًُعاٖـس ايجاْٜٛـ١ طبكـا الغـتبٝاْات قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين           32ٜٛنح ادتـسٍٚ ضقـِ )  

تًٝٗـا  ْٜٛـ١ ايفٓٝـ١   املعاٖـس ايجا مبسٜطٜات ايػاسٌ، فكس ق اختٝـاض َسٜطٜـ١ املهـال يهافـ١ األقػـاّ ايعًُٝـ١ يف       

 بك١ٝ املسٜطٜات نُا ٚانح َٔ ادتسٍٚ.

 

طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع  املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ يف  األقػاّ( استٝادات املسٜطٜات املدتًف١ بايػاسٌ َٔ 32دسٍٚ ضقِ )

 ايتعًِٝ

 املعاٖس ايجا١ْٜٛ املسٜط١ٜ ّ

 2 املهال 1

 1 ايؿشط  2

 1 ٌ ايػٝ 3

 1 بطّٚ َٝفع 4

 1 ايسٜؼ ايؿطق١ٝ  5

 1 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  6

 1 زٚعٔ 7

 املسٜط١ٜ ّ
ايتك١ٝٓ 

 املٝهاْٝه١ٝ

ايتك١ٝٓ 

 ايهٗطبا١ٝ٥

اذتاغب 

 ٚاملعًَٛات
 ػٝاس١ ٚايفٓسق١اي ايتؿٝٝس

اإلْتاز ٚايتكٓٝع 

 ايػصا٥ٞ

ايتعٜني 

 ٚاذتٝان١

 12 6 5 5 6 7 7 املهال 1

 3 - - - - - - ايؿشط 2

 5 - - - - - 3 ايهًٝع١ 3

 - - - - 2 - - ٜبعح 4

 - 3 - - - - - غٌٝ بٔ ميني 5
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 - 3 - - - - - قًٓػٝ٘ 6
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 سٜطٜات ايػاسٌسضاغ١ يًتدككات يًُعاٖس ايجا١ْٜٛ مبايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ اي  (33دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  عايٞ دسًا

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َتٛغط١ 2.2 41 6 6.7 1 46.7 7 6.7 1 احملاغب١ 

 2 َتٛغط١ 2.13 46.7 7 6.7 1 33.3 5 13.3 2 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 3 َتٛغط١ 2.1 46.7 7 6.7 1 33.3 5 13.3 2 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 4 َتٛغط١ 2 46.7 7 6.7 1 41 6 6.7 1 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 5 َتٛغط١ 2 46.7 7 13.3 2 33.3 5 6.7 1 تػٜٛل 

 6 َتٛغط١ 1.9 46.7 7 13.3 2 41 6 - - االتكاالت 

 7 َتٛغط١ 1.86 46.7 7 26.7 4 21 3 6.7 1 ايًشاّ 

 8 َتٛغط١ 1.86 53.3 8 6.7 1 41 6 - - ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 9 َتٛغط١ 1.8 46.7 7 26.7 4 26.7 4 - - اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 11 َتٛغط١ 1.8 53.3 8 21 3 13.3 2 13.3 2 ايؿبهات 

 11 َتٛغط١ 1.8 53.3 8 21 3 21 3 6.7 1 ايربزتٝات 

 12 َتٛغط١ 1.8 53.3 8 6.7 1 41 6 - - االيهرتْٚٝات 

 13 َتٛغط١ 1.8 61 9 6.7 1 26.7 4 6.7 1 املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ 

 14 َتٛغط١ 1.8 53.3 8 13.3 2 26.7 4 6.7 1 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط 

 15 َٓدفه١ 1.73 53.3 8 33.3 5 - - 13.3 2 تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 16 َٓدفه١ 1.7 53.3 8 21 3 26.7 4 - - ْعِ املعًَٛات 

 17 َٓدفه١ 1.6 61 9 21 3 21 3 - - ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 18 َٓدفه١ 1.6 61 9 26.7 4 6.7 1 6.7 1 ايسعِ ايفين 

 19 َٓدفه١ 1.53 66.7 11 21 3 6.7 1 6.7 1 اإلْتاز 

 21 َٓدفه١ 1.53 73.3 11 6.7 1 13.3 2 6.7 1 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 21 َٓدفه١ 1.53 66.7 11 21 3 6.7 1 6.7 1 ايَٓٝٛات١ٝ ٚا ٝسضٚيٝه١ٝ

 22 َٓدفه١ 1.53 73.3 11 - - 26.7 4 - - ايػفط ٚايػٝاس١ 

 23 َٓدفه١ 1.53 66.7 11 13.3 2 21 3 - - ايفٓسق١ 

 24 َٓدفه١ 1.53 61 9 33.3 5 - - 6.7 1 تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ 

 25 َٓدفه١ 1.46 73.3 11 6.7 1 21 3 - - إْتاز ايسٚادٔ

 26 َٓدفه١ 1.4 73.3 11 21 3 - - 6.7 1 اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 27 َٓدفه١ 1.4 66.7 11 26.7 4 - - 6.7 1 إزاض٠ َهتب١ٝ 

 28 َٓدفه١ 1.33 73.3 11 21 3 6.7 1 - - ايعُاض٠ 

 29 َٓدفه١ 1.33 73.3 11 21 3 6.7 1 - - اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ 

 31 هٌخفضح 1.2 81 12 21 3 - - - - املسْٞ 

َتٛغط اغتذابات األفطاز 

 ضتٛ ايتدككات املدتًف١
 هٌخفضح 1.692 59 9 16 2.4 21 3 4.9 1.37



- 54 - 

 

طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ  سٜطٜات ايػاسٌمبايجا١ْٜٛ  يًتدككات يًُعاٖس  " ايتدككات"حتًٌٝ ْتا٥ر 

 ايفين

يًُعاٖـــس ايجاْٜٛـــ١  ايتٛظٜـــع ايتهـــطاضٟ الغـــتذابات عٝٓـــ١ ايسضاغـــ١ يًتدككـــات( 33ٛنـــح ادتـــسٍٚ ضقـــِ )ٜ

َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفين َٚٛنح بادتسٍٚ زضد١ أُٖٝـ١ ايتدككـات   طبكًا الغتبٝاْات  سٜطٜات ايػاسٌمب

بعـس أدـطا٤    غٛا٤ أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات

ٌ  ٚإ ختكل احملاغب١ ساقٌ ع٢ً انرب َتٛغط ٚي٘ أٚي١ٜٛ يف ع١ًُٝ إعاز٠ ايرتتٝب،  عـٔ   َـسٜطٜات ايػـاس

بكٝــ١ ايتدككــات َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط َػــ٦ٛيٞ قطــاع ايتعًــِٝ ايفــين  ًٜٚٝــ٘ بكٝــ١ ايتدككــات نُــا ٖــٛ َٛنــح   

 ( 33بادتسٍٚ ضقِ )
 

 ا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝا طبك مبسٜطٜات ايػاسٌ َطانع ايتسضٜب املٗين  3.2.1. 5

  اذته١َٝٛ ٚارتاق١ طبكـًا يٓتـا٥ر االغـتبٝاْات ارتاقـ١ بكطـاع ايتعًـِٝ        َطانع ايتسضٜب املٗينعسز

ٖٚٓاى َطنع مبسٜط١ٜ املهال  ٠َتٛادسٖٛ مخؼ َطانع يًتسضٜب املٗين سٜطٜات ايػاسٌ ايفين  مب

 ٚزٚعٔ  ٚسسٜبٛ.يًتسضٜب املٗين ٚاسس يف نٌ َٔ أضٜاف املهال ٚايؿشط 
 

       ِٝاملسٜطٜات األنجط استٝادًا ملطانع ايتسضٜب املٗين طبكًا يٓتـا٥ر االغـتبٝاْات ارتاقـ١ بكطـاع ايتعًـ

تًٝٗـا  َطانـع   4اغًب َطانـع ايتـسضٜب املٗـين املطًٛبـ١ ملسٜطٜـ١ املهـال       ، سٜطٜات ايػاسٌ ايفين  مب

  َعٗسإ زٚعٔ ،3 ايػٌَٝسٜط١ٜ 

 

  قطـاع ايتعًـِٝ بايػـاسٌ ملطانـع ايتـسضٜب املٗـين يهـٌ َـٔ َسٜطٜـ١           يف اغتبٝاْات تايتهطاضاأنجط

 60َطًٛب  ا مجٝع ايتدككات ايـ  املهال ، ايؿشط، ايػٌٝ
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 سٜطٜات ايػاسٌايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات ملطانع ايتسضٜب املٗين مب  (34دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين 

 طايعٓاق
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ 

 اذتػابٞ
 زضد١ األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 دسًاَطتفع١  2.36 27.3 3 9.1 1 63.3 7 قٝا١ْ اذتاغب

 2 َطتفع١ دسًا 2.36 18.2 2 27.3 3 54.5 6 نٗطبا٥ٞ غٝاضات 

 3 َطتفع١ دسًا 2.36 27.3 3 9.1 1 63.3 7 ستاغب١

 4 هرتفؼح 2.27 18.2 2 36.4 4 45.5 5 غٝاضات مسهط٠ 

 5 هرتفؼح 2.27 27.3 3 18.2 2 54.5 6 تػٜٛل

 6 هرتفؼح 2.18 27.3 3 27.3 3 45.5 5 ايبالط أعُاٍ 

 7 هرتفؼح 2.19 36.4 4 18.2 2 45.5 5 ٚتهٝٝف تربٜس 

 8 هرتفؼح 2.19 36.4 4 18.2 2 45.5 5 قٝاز امساى

 9 هرتفؼح 2 36.4 4 27.3 3 36.4 4 بمتسٜس ؾبهات اذتاغ 

 11 هرتفؼح 2 36.4 4 27.3 3 36.4 4 ايسٖإ أعُاٍ 

 11 هرتفؼح 2 36.4 4 27.3 3 36.4 4  مسع١ٝ ٚ َط١ٝ٥ قٝا١ْ أدٗع٠ 

 12 هرتفؼح 1.9 36.4 4 36.4 4 27.3 3 ايتُسٜسات ايكش١ٝ 

 13 هرتفؼح 1.9 45.5 5 18.2 2 36.4 4 أعُاٍ ايبٓا٤ 

 14 هرتفؼح 1.9 45.5 5 18.2 2 36.4 4 ايػبان١ أعُاٍ  

 15 هرتفؼح 1.81 45.5 5 27.3 3 27.3 3 إْؿا١ٝ٥ نٗطبا٤ 

 16 هرتفؼح 1.81 45.5 5 27.3 3 27.3 3 األملّٓٝٛ أعُاٍ

 17 هرتفؼح 1.81 36.4 4 45.5 5 18.2 2 ختكل املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ

 18 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3 اذتساز٠ املػًش١ 

 19 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3 قٓاع١ٝ نٗطبا٤ 

 21 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3 قٝا١ْ  

 21 هرتفؼح 1.72 54.5 6 45.5 2 27.3 3  َٝهاْٝها عا١َ 

 22 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3 ايعا١َ ايٓذاض٠ 

 23 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3  ايًشاّ 

 24 هرتفؼح 1.72 54.5 6 18.2 2 27.3 3 دطاضات ظضاع١ٝ 

 25 هرتفؼح 1.7 54.5 6 18.2 2 27.3 3 ايٓذاض٠ املػًش١ 

 26 َٓدفه١ 1.63 54.5 6 27.3 3 18.2 2 اذتذط أعُاٍ 

 27 َٓدفه١ 1.63 54.5 6 27.3 3 45.5 2 فين ذتاّ نٛابٌ ضتاغ١ٝ 

 28 َٓدفه١ 1.63 63.3 7 9.1 1 27.3 3 يف ٚقٝا١ْ املٛيسات ٚاحملطنات 

 29 َٓدفه١ 1.63 45.5 5 9.1 1 9.1 1 سالق١

 31 َٓدفه١ 1.63 54.5 6 27.3 3 18.2 2 صتاض٠

 31 َٓدفه١ 1.63 63.3 7 9.1 1 27.3 3 ختكل اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ

 32 َٓدفه١ 1.63 54.5 6 27.3 3 18.2 2 غٝاس١ 

 33 َٓدفه١ 1.63 54.5 6 27.3 3 18.2 2 فٓسق٘

 34 َٓدفه١ 1.6 45.5 5 45.5 5 9.1 1 تكُِٝ قفشات إْرتْت 
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 35 َٓدفه١ 1.6 54.5 6 27.3 3 18.2 2 خٝاط١ 

 36 َٓدفه١ 1.54 72.7 8 - - 27.3 3 َا١ٝ٥ تطنٝب عٛاظٍ 

 37 َٓدفه١ 1.54 72.7 8 - - 27.3 3 َػتعاض٠ تطنٝب أغكف 

 38 َٓدفه١ 1.54 54.5 6 36.4 4 9.1 1 غبان١ املعازٕ 

 39 َٓدفه١ 1.54 63.3 7 18.2 2 18.2 2 ضٚافع –أْٚاف 

 41 َٓدفه١ 1.5 54.5 6 36.4 4 9.1 1 ضغَٛاتتكُِٝ  

 41 َٓدفه١ 1.5 63.3 7 18.2 2 18.2 2 ( َْٛتاز (طباع١ 

 42 َٓدفه١ 1.45 63.3 7 27.3 3 9.1 1 ايتطبٝكات املهتب١ٝ 

 43 َٓدفه١ 1.45 72.7 8 9.1 1 18.2 2 ( طباع١ ) طبع 

 44 َٓدفه١ 1.45 72.7 8 9.1 1 18.2 2 (أيٛإ طباع١ ) فطظ 

 45 َٓدفه١ 1.45 72.7 8 9.1 1 27.3 2  قفا٥ح َعس١ْٝ 

 46 َٓدفه١ 1.45 72.7 8 9.1 1 18.2 2 ْتاز ارتهط املهؿٛف١ ٚاحمل١ُٝ

 47 َٓدفه١ 1.45 63.3 7 27.3 3 9.1 1 إْتاز ايفان١ٗ ٚايتُٛض 

 48 َٓدفه١ 1.45 63.3 7 27.3 3 9.1 1 تاز احملاقٌٝ اذتك١ًٝ ٚاألعالفإْ 

 49 َٓدفه١ 1.45 63.3 7 27.3 3 9.1 1 اذتسا٥ل لتٓػٝ 

 51 َٓدفه١ 1.45 72.7 8 9.1 1 18.2 2 آالت َهتب١ٝ

 51 َٓدفه١ 1.4 54.5 6 45.5 5 - - تكٜٛط فٛتٛغطايف 

 52 دفه١َٓ 1.36 63.3 7 36.4 4 - - تكٜٛط تًفعْٜٛٞ 

 53 َٓدفه١ 1.36 72.7 8 18.2 2 9.1 1 (طباع١ ) جتًٝس 

 54 َٓدفه١ 1.36 72.7 8 18.2 2 9.1 1 اذته١َٝٛ ايعالقات 

 55 َٓدفه١ 1.36 72.7 8 18.2 2 9.1 1 ادتبؼ أعُاٍ 

 56 َٓدفه١ 1.36 72.7 8 18.2 2 9.1 1 ضٟ املعضٚعات 

 57 َٓدفه١ 1.36 72.7 8 18.2 2 9.1 1 اآلالت ايعضاع١ٝ

 58 َٓدفه١ 1.19 36.4 4 36.4 4 27.3 3 ( )بٓعٜٔ َٝهاْٝها 

 59 َٓدفه١ 1.19 36.4 4 36.4 4 27.3 3 ()زٜعٍ َٝهاْٝها 

 61 َٓدفه١ 1.81 54.5 6 9.1 1 36.4 4 غٝاضات زٖإ 

 األفطازَتٛغط اغتذابات 

 ضتٛ ايتدككات املدتًف١
 هتوسطح 1.664 53 6 22 2.4 25 2.7
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 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين سٜطٜات ايػاسٌمبملطانع ايتسضٜب املٗين   " ايتدككات"ٌ ْتا٥ر حتًٝ

ملطانـع ايتـسضٜب املٗـين     ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات عٝٓـ١ ايسضاغـ١ يًتدككـات   ( 34ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ )

ٍٚ زضد١ أُٖٝـ١ ايتدككـات   َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفين َٚٛنح بادتسطبكًا الغتبٝاْات  سٜطٜات ايػاسٌمب

غٛا٤ أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات بعـس أدـطا٤   

نٗطبـــا٥ٞ  ، قـــٝا١ْ اذتاغـــبختككـــات   (، إ34ٕعًُٝـــ١ إعـــاز٠ ايرتتٝـــب،  ٚٚانـــح َـــٔ ادتـــسٍٚ ضقـــِ )  

ٌ  ِ أٚيٜٛـ١ يف  ساقًني ع٢ً انرب َتٛغط )أ١ُٖٝ َطتفع١ دسًا( ٚ  اغب١ٚاحملغٝاضات،  عـٔ   َـسٜطٜات ايػـاس

بكٝــ١ ايتدككــات َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط َػــ٦ٛيٞ قطــاع ايتعًــِٝ ايفــين  ًٜٚٝــ٘ بكٝــ١ ايتدككــات نُــا ٖــٛ َٛنــح   

 ( 34بادتسٍٚ ضقِ )

 

 َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ بايػاسٌَٚكرتسات أضا٤   4.2.1. 5

إنـاف١ ختككـات   ٍٛ ٚقس تهُٓت االغـتبا١ْ غـؤااًل ٚتـطى فٝـ٘ يًُؿـاضى إبـسا٤ َكرتساتـ٘ ٚتكـٛضات٘ سـ         

دسٜس٠ مبـسٜطٜات ايػـاسٌ مبشافعـ١ سهـطَٛت غـري َٛدـٛز٠ باالغـتبٝإ ٚايـيت بطاٖـا َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط٠             

ٚنـإ  َٔ ٚدـ١ ْعـط َػـ٦ٛيٞ قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين       .َٓاغب١ الستٝادات غٛم ايعٌُ مبشافع١ سهطَٛت

 أِٖ َا دا٤ َٔ َكرتسات اآلتٞ :

 ِٝ مبسٜطٜات ايػاسٌَٔ قبٌ َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعً ايتدككات املكرتس١

 ٞاإلْؿا٥ 

 )ايكٓاعٞ ) قٓاعات قػري٠ 

 )املعُاضٟ ) َتٛغط 

 )ٞا ٝسضٚيٝهٞ ) عاي 

 )ٞايتربٜس ٚايتهٝٝف ) عاي 

 )ٞفٓسق٘ ) غٝاس 

 ختكل َٗاضات ايتفهري االبساع 

  ٕٛٓختكل ف 

 ممطنات قابالت 

 ٕاغٓا 

 نٛازض ف١ٝٓ قش١ٝ 

 َٝهاْٝو َعسات عط١ٜ )َهٝٓات عط ًَٚشكاتٗا 

 ٥ٌ ايكٝسقٓاع١ ٚغا 

 ٞزبًّٛ عالز طبٝع 

 ٞزبًّٛ اسكا٤ قش 

 زبًّٛ قاب١ً ١َٝٓٗ 

 ٕزبًّٛ َػاعس طيب اغٓا 
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 املػتطًعني َٔ قبٌ َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ مبسٜطٜات ايػاسٌ َكرتسات

تــطى فٝــ٘ يًُؿــاضى إبــسا٤ َكرتساتــ٘     أٜهــا َؿــاضن١ نتابٝــ١ َــٔ املؿــاضى     ٚقــس تهــُٓت االغــتبا١ْ   

َٚعاٖـس دسٜـس٠ بتدككـات دسٜـس٠ تفـٞ باستٝادـات غـٛم ايعُـٌ         أ١ُٖٝ إْؿا٤ نًٝات ٚتكٛضات٘ سٍٛ 

 ٚاييت بطاٖا َٔ ٚد١ٗ ْعط٠ َٓاغب١

  تٛع١ٝ ايكطاع ارتام ملعطفتِٗ بأ١ُٖٝ ايهازض املتدكل َٔ املعاٖس ايٛغٝط١ َٔ خالٍ عكس ٚضف

 عٌُ بايتٓػٝل َع ايػطف ايتذاض١ٜ

 ٌتأٌٖٝ نٛازض املعاٖس ايف١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف ايٛازٟ ٚايػاس 

 ٚض٠ حتسٜح ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يف املعاٖس ٚنصا حتسٜح اآلالت ٚاألدٗع٠ يتتٛانب َع اآليٝات نط

 اذتسٜج١ املٛدٛز٠ يف املكاْع اذتاي١ٝ ست٢ ال ٜالقٞ املتدطز أٟ قعٛب١ يف ايعٌُ َع تًو اآلالت.  

 ٛفط فٝ٘ هع ع١ًٝ ايكٓاع١ ٚايب١ٝٓ ايتك١ٝٓ ايكٓاع١ٝ ألٟ بًس ٚيهٔ جيب إٔ تتتايتعًِٝ ايفين تط

 ايؿطٚط ايتاي١ٝ

 املٗاض٠ 

 إتكإ ايًػ١ االصتًٝع١ٜ 

 فٕٓٛ ايتعاٌَ َع ايبؿط 

 امل١ٝٓٗ ٚاملٗاض٠ يف ايتعاٌَ َع األدٗع٠ 

 ت١ُٝٓ ايصات ) ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ( - ملؿهالتتكًٌٝ ا 

 ظضع ضٚح اإلبساع يس٣ طايب ايتعًِٝ ايفين 

  ظضع ثكاف١ املؿطٚع ارتام 

 ًُٞح االبتهاض ٚاالخرتاع يس٣ ايطالببح ضٚ - بح ضٚح ايتٓافؼ ايع 

 سٌ املؿهالت ايف١ٝٓ َٔ قبٌ طالب املعاٖس ايف١ٝٓ 

 ٙاسرتاّ ايٛقت ٜهٕٛ ؾعاض طايب ايتعًِٝ ايفين ٚغري 

  إؾٗاض دٛا٥ع ع١ًُٝ نبري٠ يبح ضٚح ايتٓافؼ ايعًُٞ بني طالب ايتعًِٝ ايفين 

 عٌُ زٚضات تسضٜب١ٝ ٚتأ١ًٖٝٝ ملسضغٞ املعاٖس امل١ٝٓٗ 

 عاٖس بتعٜٚسٖا بٓعاّ املعًَٛاتَػاعس٠ امل 

 تك١ٜٛ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ملعٗس ايعًّٛ ايكش١ٝ ستافع١ سهطَٛت 

 ِٗٚايٝات  ،إْؿا٤ قٓسٚم يسعِ خطجيٞ املعاٖس امل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ يف تأغٝؼ َؿاضٜع قػري٠ خاق١ ب

 تٓفٝص شيو

 طبٝكٞ، تطز زعِ َؿاضٜع ايتدطز يطالب املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚختكٝل دا٥ع٠ غ١ٜٛٓ ألفهٌ َؿطٚع خت

 أٚ أنجط

 املػا١ُٖ يف إْؿا٤ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ يًُعاٖس ٚضبطٗا مبعاٖس إق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ 

 تعٜٚس َهتبات املعاٖس امل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ بأخط اإلقساضات ايع١ًُٝ 

  ٘زعِ تفعٌٝ ْعاّ َتابع١ ارتطجيني ٚتٛفري َتطًبات 
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  ق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ يالغتفاز٠ َٔ جتاضب بطاَر ظٜاضات يكٝازات َهتب ايٛظاض٠ ٚاملعاٖس ملعاٖس إإعساز

 اآلخطٜٔ

 تأٌٖٝ ايهازض ايتسضٜيب عٔ ططٜل إعساز بطاَر تسضٜب ٚتأٌٖٝ ع٢ً اغتدساّ اسسخ ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ 

 تٛفري ٚغا٥ٌ تع١ًُٝٝ ٚتسضٜب١ٝ سسٜج١ 

 

 ْتا٥ر اغتبٝاْات َسٜطٜات ايٛازٟ  2. 5 

 حتًٌٝ ْتا٥ر اغتبٝإ قطاع غٛم ايعٌُ 1.2. 5

  عاٖس ايتك١ٝٓامل 1.1.2. 5

 حتًٌٝ ْتا٥ر احملٛض األٍٚ " اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ"   1.1.1.2. 5

َـس٣ اذتادـ١   ضتـٛ   أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١   ( إٔ َتٛغـط ايـٛظٕ ايٓػـيب الغـتذابات     35ٜتهح َـٔ ادتـسٍٚ ضقـِ )   

املتٛغـط اذتػـابٞ   إشا ناْت قُٝـ١  ( يف ن٤ٛ َتٛغط ايٛظٕ ايٓػيب ايفاضم 3.433بًؼ ) يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ

َـٔ   أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١   أٟ إٔ  .( أُٖٝـ١ َطتفعـ١  تهٕٛ املٛافك١ شات  3.4إىل  4.19 ) ترتاٚح فُٝا بني اقٌ َٔ

ٝـ    ٜطٕٚ إٔ َربضات إْؿـا٤  قطاع غٛم ايعٌُ  ١ يف َـسٜطٜات ايـٛازٟ مبشافعـ١    املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓ

 ات أ١ُٖٝ َطتفع١.َٛت شسهط

صٟ ٜٛنـح ايتٛظٜـع   (  ايـ 35( نُـا ٖـٛ َٛنـح بادتـسٍٚ ضقـِ )     13-1تكٝػ٘ ايفكطات َٔ )ٚايصٟ ٖصا احملٛض 

ايتهطاضٟ الغتذابات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً عباضات احملٛض األٍٚ يف ن٤ٛ إعـاز٠ تطتٝـب املتٛغـطات. َٚـٔ     

 (35خالٍ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ ضقِ )
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 ع٢ً عباضات احملٛض )األٍٚ( َسٜطٜات ايٛازٟايسضاغ١ ٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ   (35دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ "َس٣ اذتاد١ يٛدٛز املعاٖس ايتك١ٝٓ"

 ايعٓاقط ّ
املتٛغط  غري َٛافل بؿس٠ غري َٛافل ال ازضٟ َٛافل َٛافل بؿس٠

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ

تطتٝب 

طاضايته % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ  % ايتهطاض % 

5 
إْؿــا٤ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ غــٛف ٜػــاِٖ يف ســٌ َؿــانٌ ايبطايــ١ ٚإَــساز  

 َؤغػات ايكطاع ارتام بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝا.
75 55.6 51 37.8 4 3.1 5 3.7 - - 4.45 1.73 1 

 2 1.96 4.22 1.5 2 8.1 11 4.4 6 38.5 52 47.4 64 .َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقا١َ زٚضات يًُٛظفني يسٜٓا 11

 3 1.752 3.9 - - 7.4 11 11.1 15 65.2 88 16.3 22 ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜ. 1

3 
ــات      ــٛم إَهاْٝــ ــ١ ٜفــ ــتِٗ ايتكٓٝــ ــ١ً زضاغــ ــطاغبني يف َٛاقــ ــساز ايــ أعــ

 َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚ ايفين اذتهَٛٞ.
36 26.7 63 46.7 24 1718 11 8.1 1 1.7 3.91 1.91 4 

10 
ــٛز٠ يف     ــري َٛدـ ــا غـ ــٌ ٚيهٓٗـ ــٛم ايعُـ ــا غـ ــات حيتادٗـ ٜٛدـــس ختككـ

 ارتطط ايتسضٜب١ٝ يًُعاٖس ايتك١ٝٓ اذتاي١ٝ.
33 24.4 59 43.7 34 25.2 7 5.2 2 1.5 3.84 1.91 5 

9 
َٓؿــآتٓا يف سادــ١ إىل َــٛظفني َــٔ محًــ١ ايــسبًّٛ ايــتكين َــٔ خطجيــٞ  

 ١ٝ يًعٌُ بٗا.املعاٖس ايتكٓ
36 26.7 67 49.6 4 3.1 23 17.1 5 3.7 3.78 1.12 6 

 7 1.11 3.54 3.7 5 21.5 29 7.4 11 51.1 69 16.3 22 ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجياب١ٝ. 7

4 
ــٌ َؤغػــات        ــ١ حيعــٞ بايطنــا َــٔ قب َػــت٣ٛ خطجيــٞ املعاٖــس ايتكٓٝ

 ايكطاع ارتام ٚايعاّ.
15 11.1 64 47.4 8 5.9 37 27.4 11 8.1 3.25 1.21 8 

6 
ختككــات ٚبــطاَر نًٝــات الجمتُــع ٚاملعاٖــس ايتكٓٝــ١ املٛدــٛز٠ سايٝــًا   

 تٓاغب استٝادات غٛم ايعٌُ.
11 7.4 58 43.1 28 21.7 33 24.4 6 4.4 3.24 1.14 9 

 11 1.16 2.79 12.6 17 34.1 46 23 31 22.2 31 8.1 11 ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ خاق١ باملسٜط١ٜ. 2

8 
ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عسًزا َٔ مح١ً ايسبًّٛ املٗين ٚايتكين َٔ خطجيٞ 

 املعاٖس ايتك١ٝٓ يف ايُٝٔ.
4 3.1 46 34.1 12 8.9 61 44.4 13 9.6 2.7 1.11 11 

 12 1.975 2.54 9.6 13 48.9 66 22.2 31 16.3 22 3.1 4 ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا تفٞ باستٝادات غٛم ايعٌُ. 13

12 
تفــٞ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ اذتهَٛٝــ١ ٚارتاقــ١ املٛدــٛز٠ سايٝــًا باغــتٝعاب    

 خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ.
4 3.1 21 14.8 33 24.4 59 43.7 19 14.1 2.48 1.1 13 

  1.99 3.43 5.34 7 22 31 14 18 39 53 19 26 املعاٖس ايتك١ٝٓضتٛ َس٣ اذتاد١ يٛدٛز  األفطاز َتٛغط اغتذابات 
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أ١ُٖٝ  ستٛض ضتٛ سٜطٜات ايٛازٟمب أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١( ٜٛنح َتٛغطات اغتذابات 24ٚايؿهٌ ضقِ )

 يف ستافع١ سهطَٛت املعاٖس ايتك١ٝٓإْؿا٤ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٌطبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعُ املعاٖس ايتك١ٝٓإْؿا٤  ضتٛ أ١ُٖٝ سٜطٜات ايٛازٟمب األفطاز (. َتٛغط اغتذابات 24ؾهٌ )

 

" إْؿا٤ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ غـٛف ٜػـاِٖ يف سـٌ َؿـانٌ ايبطايـ١ ٚإَـساز         استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً  -1

( 4.45املطتبـ١ األٚىل مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )     بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝا." َؤغػات ايكطاع ارتام

مما ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ .دسًا أ١ُٖٝ َطتفع١شات مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت 

سـٌ  ستافع١ سهطَٛت ٚاييت غٛف تػاِٖ يف َسٜطٜات ايٛازٟ ٚدٛز املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف 

 .ٚإَساز َؤغػات ايكطاع ارتام بايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املسضب١ تسضٜبًا ضاقًٝاباحملافع١ َؿانٌ ايبطاي١ 

 

" َٓؿآتٓا يف ساد١ يتعإٚ املعاٖس ايتك١ٝٓ إلقا١َ زٚضات يًُٛظفني يسٜٓا.٢ " استًت ايعباض٠ اييت تٓل عً -2

( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖـصٙ ايعبـاض٠ ناْـت    4.22املطتب١ ايطابع١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ )

ٝـ    " سٝـح جيـب إٔ ٜبـصٍ قطـاع      دـساً  أُٖٝـ١ َطتفعـ١  بسضد١ "  إلقاَـ١  دٗـسًا   ١املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓ

 . يتطٜٛطِٖ ٚضفع قسضاتِٗ زٚضات يًُٛظفني ايتابعني ملؤغػات غٛم ايعٌُ

 

املطتب١ ايجاْٝـ١  ." ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ سه١َٝٛ باملسٜط١ٜاستًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -3

أُٖٝـ١  ناْـت بسضدـ١ "    ( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعبـاض٠ 3.9مبتٛغط عاّ َكساضٙ )

 ." َطتفع١

          
   

     
   

      
   

         
   

              
  

       ش ة

     

      

         

           ش ة
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أعساز ايطاغبني يف َٛاق١ً زضاغتِٗ ايتك١ٝٓ ٜفٛم إَهاْٝات َؤغػات استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -4

( ممـا ٜعـين إٔ َٛافكـ١ أفـطاز     3.9" املطتب١ ارتاَػ١ مبتٛغط عـاّ َكـساضٙ )   ايتعًِٝ ايتكين ٚ ايفين اذتهَٛٞ

ايـطاغبني يف َٛاقـ١ً   َـٔ  أعـساز  إٔ ٖٓـاى  " سٝـح   َتٛغـط١ بسضدـ١ "  ع١ٓٝ ايسضاغ١ عًـ٢ ٖـصٙ ايعبـاض٠ ناْـت     

        ٞ نـطٚض٠ إْؿـا٤   ممـا ٜؤنـس    زضاغتِٗ ايتكٓٝـ١ ٜفـٛم إَهاْٝـات َؤغػـات ايتعًـِٝ ايـتكين ٚ ايفـين اذتهـَٛ

 مبٛاق١ً زضاغتِٗ. َؤغػات تع١ًُٝٝ ٚتسضٜب١ٝ دسٜس٠ الغتٝعاب ٖصٙ األعساز َٔ ايطاغبني

 

ٜٛدس ختككات حيتادٗا غٛم ايعٌُ ٚيهٓٗا غري َٛدٛز٠ يف ارتطط "  استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً -5

مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ( 3.84" املطتب١ ايجايج١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ )ايتسضٜب١ٝ يًُعاٖس ايتك١ٝٓ اذتاي١ٝ.

ٖــصٙ املؤغػــات   إجيــازممــا ٜــسٍ عًــ٢ أُٖٝــ١   "  أُٖٝــ١ َطتفعــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "   

ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف ستافع١ سهطَٛت ٚاييت غٛف تػاِٖ بافتتـاح ختككـات دسٜـس٠ غـري َٛدـٛز٠      

 يف املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ اذتاي١ٝ ٚاييت حيتادٗا غٛم ايعٌُ.

 

َٓؿآتٓا يف سادـ١ إىل َـٛظفني َـٔ محًـ١ ايـسبًّٛ ايـتكين َـٔ خطجيـٞ         استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -6

( ممــا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١  3.78مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ ) ايػــابع١" املطتبــ١ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ يًعُــٌ بٗــا.

ايعٌُ ستتاز  صا ايٓٛع َٔ ايفٓٝني " مما ٜسٍ ع٢ً إٔ قطاع  َطتفع١ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

 ْٛا خطجيني بال عٌُ.ٚإ خطجيٞ ٖصٙ املعاٖس غٛف جيسٕٚ ايعٌُ املٓاغب  ِ ٚئ ٜهٛ

 

 ايػازغـ١ " املطتبـ١  ٜٓعط الجمتُع رتطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ْعط٠ اجيابٝـ١.  استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً " -7

 َطتفع١بسضد١" ( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت 3.54مبتٛغط عاّ َكساضٙ )

تُع ي٘ ْعط٠ اجياب١ٝ تػاعسٙ يف تطـٜٛط ٚغـس سادـ١ غـٛم ايعُـٌ      " مما ٜسٍ إ خطجيٞ ٖصٙ املعاٖس ٜٓعط الجم

 َٔ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ تأٖٝال دٝسًا.

 

َػـت٣ٛ خطجيـٞ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ حيعـٞ بايطنـا َـٔ قبـٌ َؤغػـات          " استًت ايعبـاض٠ ايـيت تـٓل عًـ٢      -8

 إٔ َٛافك١ أفطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١   ( مما ٜعين3.25مبتٛغط عاّ َكساضٙ ) ايجا١َٓ" املطتب١  ايكطاع ارتام ٚايعاّ.

ٖصا غٛف ًٜكٞ ع٢ً املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ادتسٜس٠ "  َتٛغط١ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

 .عايٞ َٔ ايتأٌٖٝ ست٢ حيعٛا بايطنا ايهاٌَ َٔ أضباب ايعٌُ ضتدطٜر فٓٝني ع٢ً قسيدًٗس نبري 

  

ت ٚبـطاَر نًٝـات الجمتُـع ٚاملعاٖـس ايتكٓٝـ١ املٛدـٛز٠ سايٝـًا        ختككـا استًت ايعباض٠ اييت تٓل عًـ٢ "   -9

ٖـصٙ   زضدـ١ ( ممـا ٜعـين إٔ   3.24مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )    اذتازٜـ١ عؿـط  " املطتبـ١  تٓاغب استٝادات غٛم ايعٌُ.

 تفـــٞ ٖٚـــٞ تأنٝـــس ملـــا غـــبل َـــٔ إٔ ايتدككـــات املٛدـــٛز٠ سايٝـــًا ال  "  َتٛغـــط١ايعبـــاض٠ ناْـــت بسضدـــ١ " 

َ   ٚإٔ استٝادات غٛم ايعٌُ،ب غـس استٝادـات   عاٖـس دسٜـس٠ بتدككـات دسٜـس٠ تػـاِٖ يف      إْؿـا٤ نًٝـات ٚ

 غٛم ايعٌُ َٔ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ املتٓٛع١ املؤ١ًٖ تأٖٝال دٝسًا.



 

- 63 - 

 

 

 ايتاغـع١ " املطتبـ١  ٜٛدس نًٝات زتتُع َٚعاٖس تك١ٝٓ خاق١ باملسٜط١ٜ.استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -10

إٔ َٛافكــ١ أفــطاز عٝٓــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "   ( ممــا ٜعــين 2.79مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ )

 ."  َتٛغط١

 

ٜعٌُ مبٓؿأتٓا سايًٝا عسًزا َٔ مح١ً ايسبًّٛ املٗين ٚايتكين َٔ خطجيٞ استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -11

ــ١ يف ايــُٝٔ.  ــ١  ( ممــا ٜعــين إٔ َٛافكــ١ 2.7مبتٛغــط عــاّ َكــساضٙ )  ايعاؾــط٠" املطتبــ١  املعاٖــس ايتكٓٝ أفــطاز عٝٓ

ممــا ٜــسٍ عًــ٢ إٔ خــطٜر املعاٖــس ٚايهًٝــات َٓاغــب "  َتٛغــط١ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ " 

 َطًٛب يًعٌُ بؿطنات َٚؤغػات غٛم ايعٌُ.

 

ايجايج١ " املطتب١ ايتدككات املٛدٛز٠ سايٝا تفٞ باستٝادات غٛم ايعٌُ.استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -12

ــاض٠ ناْــت بسضدــ١ "      زضدــ١( ممــا ٜعــين إٔ  2.54ساضٙ )مبتٛغــط عــاّ َكــ  عؿــط ــ٢ ٖــصٙ ايعب ــ١ ايسضاغــ١ عً عٝٓ

إْؿـا٤  ٚإٔ ٜؤنس َط٠ أخط٣ إٔ ايتدككات املٛدـٛز٠ سايٝـًا ال تفـٞ باستٝادـات غـٛم ايعُـٌ،       َا "  َٓدفه١

ػس استٝادات غٛم ايعُـٌ َـٔ ايعُايـ١ ايٛطٓٝـ١ املتٓٛعـ١      تػاِٖ بنًٝات َٚعاٖس دسٜس٠ بتدككات دسٜس٠ 

 ؤ١ًٖ تأٖٝال دٝسًا.امل

 

تفٞ املعاٖس ايتكٓٝـ١ اذتهَٛٝـ١ ٚارتاقـ١ املٛدـٛز٠ سايٝـًا باغـتٝعاب       استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -13

عٝٓـ١   زضدـ١ ( ممـا ٜعـين إٔ   2.48مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )    ايجا١ْٝ عؿـط " املطتب١  خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚامل١ٝٓٗ.

ٖٓـاى سادـ١ ًَشـ١ إلْؿـا٤      إٔ أخـط٣  ٖٚـصا ٜؤنـس َـط٠   " فه١ َٓدايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

ٚاتـٞ  ايـطاغبني يف َٛاقـ١ً زضاغـتِٗ ايتكٓٝـ١     ايهـبري٠ َـٔ   عـساز  خاق١ الغـتٝعاب األ  نًٝات َٚعاٖس دسٜس٠

 . ؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚ ايفين اذتهَٛٞاذتاي١ٝ ملفٛم إَهاْٝات ت

 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

 

 ع٢ً عباضات احملٛض )ايجاْٞ( َسٜطٜات ايٛازٟابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذ  (36دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ "إَها١ْٝ يًتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ"

 

 ايعٓاقط ّ

املتٛغط  غري َٛافل بؿس٠ غري َٛافل ال ازضٟ َٛافل َٛافل بؿس٠

 اذتػابٞ

االضتطاف 

 املعٝاضٟ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض ١األُٖٝ

1 

ميهــٔ املػــا١ُٖ يف ٚنــع ٚتكٝــِٝ ٚتطــٜٛط ايــرباَر ايتسضٜبٝــ١ باملعاٖــس  

ايتكٓٝـــ١ ٚشيـــو اغـــتذاب١ ذتادـــ١ غـــٛم ايعُـــٌ ٚمتاؾـــٝا َـــع املـــتػريات   

 االقتكاز١ٜ  

33 24.4 86 63.7 5 3.7 11 8.1 - - 4.14 1.78 1 

6 
  ٍ ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١    باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  هـا٤ أع ميهـٔ اغـتكبا

  زاخٌ ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ ايبشٛخ إلدطا٤
37 27.4 71 52.6 15 11.1 11 8.1 1 1.7 3.97 1.884 2 

3 
ميهٔ املؿاضن١ يف تٛقٝف ايتذٗٝعات ارتاقـ١ بـايٛضف ٚاملدتـربات    

 باملعاٖس ايتك١ٝٓ 
29 21.5 73 54.1 17 12.6 16 11.9 - - 3.85 1.89 3 

2 
ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانـطات يف املعاٖـس ايتكٓٝـ١ املكرتسـ١ عـٔ      

 ايتكٓٝات ادتسٜس٠ يف زتاٍ ايتدكل.  
29 21.5 71 51.9 11 8.1 24 17.8 1 1.7 3.75 1.11 4 

4 
ميهـٔ تكـسِٜ زٚضات ملٓػــٛبٞ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ ســٍٛ ايتكٓٝـات اذتسٜجــ١      

 اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓا  
32 23.7 59 43.7 19 14.1 23 17.1 2 1.5 3.71 1.15 5 

5 

ايتكٓٝــات  عًــ٢ املعاٖــس ايتكٓٝــ١ املكرتســ١ يًشكــٍٛ ميهــٔ َػــاعس٠

 ايتؿـدٝل  ٚأدٗـع٠  ايكٝـاؽ، َعـسات   ايكٓاع١ٝ املتطٛض٠ )َجـٌ أدٗـع٠  

 اذتسٜج١، بطزتٝات، َها٥ٔ ايتشهِ ايطقُٞ ٚاآلي١ٝ،...(

28 21.7 61 45.2 21 14.8 25 18.5 1 1.7 3.66 1.12 6 

ضتٛ "إَها١ْٝ يًتعإٚ بني َؤغػات  األفطازَتٛغط اغتذابات 

 ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ايعٌُ
31 23 7 52 15 11 18 14 1.83 1.6 3.83 1.939  
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إَها١ْٝ ضتٛ أ١ُٖٝ مبسٜطٜات ايٛازٟ ( ٜٛنح َتٛغطات اغتذابات أفطاز ايسضاغ١ 25ٚايؿهٌ ضقِ )

 ع ايتعًِٝ ايفينايتعإٚ بني قطاع غٛم ايعٌُ ٚقطا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إَها١ْٝ ايتعإٚ ضتٛ سٜطٜات ايٛازٟمب(. َتٛغط اغتذابات مجٝع ع١ٓٝ ايسضاغ١ 25ؾهٌ )

 بني قطاع غٛم ايعٌُ ٚقطاع ايتعًِٝ ايفين  

 

يتعإٚ بني َؤغػات ايتعًِٝ ايتكين َٚؤغػات غٛم ا"إَها١ْٝ  احملٛض ايجاْٞحتًٌٝ ْتا٥ر     2.1.1.2. 5

 ايعٌُ"

( ايــصٟ ٜٛنـح ايتٛظٜــع  36( نُـا ٖـٛ َٛنــح بادتـسٍٚ ضقـِ )    6-1ٚايــصٟ تكٝػـ٘ ايفكـطات َــٔ )  ٖـصا احملـٛض   

يف ن٤ٛ إعاز٠ تطتٝب املتٛغـطات. َٚـٔ    ايجاْٞايتهطاضٟ الغتذابات أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً عباضات احملٛض 

 (.36خالٍ حتًٌٝ بٝاْات ادتسٍٚ ضقِ )

 

إَها١ْٝ ايتعإٚ بني قطاع غٛم ايعُـٌ ٚقطـاع   ضتٛ  ز ع١ٓٝ ايسضاغ١أفطاإٔ َتٛغط ايٛظٕ ايٓػيب الغتذابات 

إشا ناْـت قُٝـ١ املتٛغـط اذتػـابٞ تـرتاٚح      ( يف نـ٤ٛ َتٛغـط ايـٛظٕ ايٓػـيب ايفـاضم      3.83بًـؼ )  ايتعًِٝ ايفين

قطـاع  َـٔ   أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١   أٟ إٔ  .( أُٖٝـ١ َطتفعـ١  تهٕٛ املٛافكـ١ شات   3.4إىل  4.19 ) فُٝا بني اقٌ َٔ

ٌ إٔ ٖٓــاى إَهاْٝــ١ َطتفعــ١ يًتعــإٚ ٜــطٕٚ ايعُــٌ  غــٛم يف  َؤغػــات ايتعًــِٝ ايــتكين َٚؤغػــات غــٛم ايعُــ

 .َسٜطٜات ايٛازٟ مبشافع١ سهط َٛت

          
   

     
   

      
   

         
   

              
  

       ش ة

     

      

         

           ش ة
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ميهٔ املػـا١ُٖ يف ٚنـع ٚتكٝـِٝ ٚتطـٜٛط ايـرباَر ايتسضٜبٝـ١ باملعاٖـس        استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -1

املطتبـ١ ايجاْٝـ١ مبتٛغـط عـاّ     ." َـع املـتػريات االقتكـاز١ٜ    ايتك١ٝٓ ٚشيو اغتذاب١ ذتاد١ غٛم ايعُـٌ ٚمتاؾـٝا  

" ممـا   أ١ُٖٝ َطتفعـ١ ( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 4.04َكساضٙ )

ٜسٍ ع٢ً اغـتعساز َؤغػـات ايكطـاع ارتـام املؿـاضن١ يف ٚنـع ٚتكٝـِٝ ٚتطـٜٛط ايـرباَر ارتاقـ١ باملعاٖـس            

 ؾرتاى يف ايًذإ االغتؿاض١ٜ املؿرتن١ بني ايكطاع ارتام َٚؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚايفينايتك١ٝٓ ٚاال
 

ٍ  استًت ايعباض٠ اييت تٓل عًـ٢ "  -2 ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١    باملؤغػـات  ايتـسضٜؼ  ٦ٖٝـ١  أعهـا٤  ميهـٔ اغـتكبا

( ممـا ٜعـين إٔ   3.97." املطتب١ ايجايج١ مبتٛغط عـاّ َكـساضٙ )  زاخٌ ؾطنات ايكطاع ايكٓاعٞ ايبشٛخ إلدطا٤

" مما ٜسٍ ع٢ً أُٖٝـ١ ٚدـٛز ٖـصٙ     أ١ُٖٝ َطتفع١َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ ناْت بسضد١ " 

أعهـا٤ ٦ٖٝـ١    الغتكباٍ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف ستافع١ سهطَٛت ٚاغتعساز ايكطاع ارتام 

 ايتعًِٝ  ايتطبٝك١ٝ املؿرتن١ بني قطاع ايتسضٜؼ إلدطا٤ ايبشٛخ
 

ميهٔ املؿاضن١ يف تٛقٝف ايتذٗٝعات ارتاق١ بـايٛضف ٚاملدتـربات   استًت ايعباض٠ اييت تٓل عًـ٢ "   -3

( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٖصٙ 3.85" املطتب١ األٚىل مبتٛغط عاّ َكساضٙ ) باملعاٖس ايتك١ٝٓ

ت ايكطـاع ارتـام عًـ٢ اغـتعساز يًُؿـاضن١ يف      .مما ٜـسٍ عًـ٢ إٔ َؤغػـا   أ١ُٖٝ َطتفع١ايعباض٠ ناْت شات 

مبٛاقفات األدٗع٠ ٚاملعسات ٚتٛقٝفٗا ٚنـصيو جتٗٝـع املدتـربات بهتٝبـات ارتاقـ١       املعاٖس ايتك١ٝٓتعٜٚس 

 بايكٝا١ْ ٚاألدٗع٠ املطًٛب١ يتؿػٌٝ ٖصٙ املعاٖس 
 

ايتكٓٝـ١ املكرتسـ١ عـٔ     ميهٔ املػا١ُٖ يف إيكا٤ احملانطات يف املعاٖـس استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -4

( ممـا ٜعـين إٔ َٛافكـ١    3.75" املطتبـ١ ارتاَػـ١ مبتٛغـط عـاّ َكـساضٙ )      ايتكٓٝات ادتسٜس٠ يف زتاٍ ايتدكل

ــ١ ايسضاغــ١ عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ " َطتفعــ١ " سٝــح إٔ      ايكطــاع ارتــام عًــ٢  َٓػــٛبٞ أفــطاز عٝٓ

عُــٌ سًكــات ايٓكــاف ٚٚضف ايعُــٌ بــني ايتكٓٝــات ًشهــٛض إىل املعاٖــس ايتكٓٝــ١ ٚإيكــا٤ احملانــطات ٚياغــتعساز 

 اذتسٜج١ يف ايكٓاع١.
  

ميهٔ تكسِٜ زٚضات ملٓػـٛبٞ املعاٖـس ايتكٓٝـ١ سـٍٛ ايتكٓٝـات اذتسٜجـ١       استًت ايعباض٠ اييت تٓل ع٢ً "  -5

ضاغ١ ( مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفطاز ع١ٓٝ ايس3.71" املطتب١ ايطابع١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ )اييت متتاظ بٗا َؤغػتٓا.

" سٝــح جيــب إٔ ٜبــصٍ قطــاع املؤغػــات ايتعًُٝٝــ١ ايتكٓٝــ١   أُٖٝــ١ َطتفعــ١عًــ٢ ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١ " 

يًتٛاقــٌ َــع َؤغػــات ايكطــاع ارتــام َٚــس دػــٛض ايتعــإٚ َعٗــِ ٚاالغــتفاز٠ َــٔ خــرباتِٗ     ٚاملٗٓٝــ١ دٗــسًا 

 .ٚإَهاْٝاتِٗ

  

ٍ   املعاٖـس ايت  ميهـٔ َػـاعس٠  استًـت ايعبـاض٠ ايـيت تـٓل عًـ٢ "      -6 ايتكٓٝـات   عًـ٢  كٓٝـ١ املكرتسـ١ يًشكـٛ

اذتسٜج١، بطزتٝات، َها٥ٔ ايتشهِ  ايتؿدٝل ٚأدٗع٠ ايكٝاؽ، َعسات أدٗع٠ ايكٓاع١ٝ املتطٛض٠ )َجٌ

مما ٜعين إٔ َٛافك١ أفـطاز عٝٓـ١ ايسضاغـ١ عًـ٢      (3.66)" املطتب١ ايػازغ١ مبتٛغط عاّ َكساضٙ ايطقُٞ ٚاآلي١ٝ(.

ــ١ يف      " َطتفعــ١ٖــصٙ ايعبــاض٠ ناْــت بسضدــ١"    ممــا ٜــسٍ إٔ ايكطــاع ارتــام ميهــٔ إٔ ٜػــاعس املعاٖــس ايتكٓٝ

 .املعاٖس ايتك١ٝٓأٚ أزٚات ايكٝاؽ ارتاق١ أٚ عٌُ شتتربات زاخٌ  اذتكٍٛ ع٢ً بعض األدٗع٠
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 يٛازٟ ات ااملتٛغط اذتػابٞ  يًُشٛض األٍٚ ٚايجاْٞ ملسٜطٜ

إَها١ْٝ ايتعإٚ بني املعاٖس ضتٛ  ايسضاغ١ أفطاز ع١ٓٝ( األ١ُٖٝ ايٓػب١ٝ الغتذابات  37 نح ادتسٍٚ ضقِ )ٜٛ

 ايتك١ٝٓ ٚغٛم ايعٌُ بايٛازٟ.

 

 ( ٜٛنح املتٛغطات اذتػاب١ٝ ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ ملعسالت ستاٚض ايسضاغ١ 37دسٍٚ ضقِ )

 احملاٚض
اذتػابٞ يع١ٓٝ  تٛغطامل

 ايسضاغ١ 

يع١ٓٝ  عٝاضٟامل ضتطافاال

 ايسضاغ١

 0.939 3.83 ايتك١ٝٓ عاٖساحملٛض األٍٚ : اذتاد١ يٛدٛز امل

إَها١ْٝ ايتعإٚ بني املؤغػات ايتعًُٝٝـ١  احملٛض ايجاْٞ : 

 ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ ٚقطاع غٛم ايعٌُ
3.165 0.958 

 0.946 3.72 املعسٍ ايعاّ 

 

سٜطٜات مبـ  املعاٖـس ايتكٓٝـ١   إلْؿـا٤ ( إٔ االستٝاز ايعاّ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ 37ٜالسغ َٔ ادتسٍٚ ضقِ )

املؤغػـات ايتعًُٝٝـ١ ايتكٓٝـ١    ٚنـصيو أُٖٝـ١ ايتعـإٚ بـني نـٌ ايطـطفني )قطـاع         طَٛتمبشافع١ سه ازٟايٛ

إىل ؿـري  ت 3.72بسضد١ نبري٠ سٝح ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ايهًٞ ايبايػـ١   اٚقطاع غٛم ايعٌُ( ناْ ٚامل١ٝٓٗ

 . أ١ُٖٝ َطتفع١
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سٜطٜات مب يًُعاٖس ايتك١ٝٓسضاغ١ يًتدككات ٜٛنح ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ اي  (38دسٍٚ ضقِ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ  ايٛازٟ

 

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  عايٞ دسًا

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 فع١ دسًاَطت 3.3 1.5 2 16.3 22 32.6 44 49.6 67 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 2 َطتفع١ دسًا 3.25 2.2 3 17.8 24 28.1 38 51.9 71 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 3 َطتفع١ دسًا 3.25 3.1 4 16.3 22 33.3 45 47.4 64 االيهرتْٚٝات 

 4 َطتفع١ 3.15 3.1 4 25.2 34 35.6 48 36.3 49 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 5 َطتفع١ 3.12 2.2 3 25.9 35 39.3 53 23.6 44 اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 6 َطتفع١ 2.99 4.4 6 25.9 35 35.6 48 34.1 46 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 7 َطتفع١ 2.98 3.7 5 26.7 36 37.1 51 23.6 44 ايًشاّ 

 8 َطتفع١ 2.95 3.7 5 26.7 36 37.1 51 31.9 43 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 9 َطتفع١ 2.92 9.6 13 25.2 34 28.1 38 37.1 51 االتكاالت 

 11 َطتفع١ 2.88 6.8 11 27.4 37 35.6 48 29.6 41 ايعُاض٠ 

 11 َطتفع١ 2.88 8.1 11 26.7 36 34.1 46 31.1 42 ملٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌا 

 12 َطتفع١ 2.86 11.4 14 26.7 36 28.9 39 34.1 46 ايَٓٝٛات١ٝ ٚا ٝسضٚيٝه١ٝ

 13 ع١َطتف 2.86 5.9 8 24.4 33 46.7 63 23.1 31 احملاغب١ 

 14 َطتفع١ 2.84 8.1 11 25.2 34 41.7 55 25.9 35 تػٜٛل 

 15 َطتفع١ 2.83 5.2 7 37.1 51 26.7 36 31.1 42 تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 16 َطتفع١ 2.8 9.6 13 31.1 42 28.1 38 31.1 42 اإلْتاز 

 17 َطتفع١ 2.8 12.6 17 25.2 34 31.9 43 31.4 41 تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ 

 18 َطتفع١ 2.79 14.8 21 25.2 34 25.9 35 34.1 46 ايؿبهات 

 19 َطتفع١ 2.78 11.1 15 25.2 34 37.8 51 25.9 35 ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 21 َطتفع١ 2.76 8.1 11 31.9 43 35.6 48 24.4 33 املسْٞ 

 21 َطتفع١ 2.75 16.3 22 23.7 32 28.1 38 31.9 43 إْتاز ايسٚادٔ

 22 َطتفع١ 2.73 16.3 22 25.9 35 25.9 35 31.9 43 كٓٝع ايػصا٥ٞاإلْتاز ٚايت 

 23 َطتفع١ 2.64 19.3 26 24.4 33 28.9 39 27.4 37 ايربزتٝات 

 24 َطتفع١ 2.622 17.8 24 27.4 37 29.6 41 25.2 34 ايسعِ ايفين 

 25 َطتفع١ 2.59 11.9 16 36.3 49 32.6 44 19.3 26 إزاض٠ َهتب١ٝ 

 26 َطتفع١ 2.57 21.7 28 26.7 36 26.7 36 25.9 35 اتْعِ املعًَٛ 

 27 هتوسطح 2.45 21.5 29 32.6 44 24.4 33 21.5 29 اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 28 هتوسطح 2.45 14.8 21 41.7 55 28.1 38 16.3 22 ايػفط ٚايػٝاس١ 

 29 هتوسطح 2.33 17.8 24 43.1 58 27.4 37 11.9 16 ايفٓسق١ 

 31 هتوسطح 2.266 27.4 37 35.6 48 21.1 27 17.1 23 يؿعطايتذٌُٝ ٚتكفٝف ا 

َتٛغط اغتذابات األفطاز 

 ضتٛ االت املدتًف١
 هرتفؼح 2.8 11 14 28 37 31 43 29 41
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 غٛم ايعٌُطبكًا الغتباْات  سٜطٜات ايٛازٟمب يًُعاٖس ايتك١ٝٓ " ايتدككات"حتًٌٝ ْتا٥ر   3.1.1.2. 5

 ملعاٖــس ايتكٓٝــ١ ايعًٝــا ايتهــطاضٟ الغــتذابات عٝٓــ١ ايسضاغــ١ يًتدككــات ايتٛظٜــع ( 38ٜٛنــح ادتــسٍٚ ضقــِ )

َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفـين َٚٛنـح بادتـسٍٚ زضدـ١ أُٖٝـ١ ايتدككـات       طبكًا الغتبٝاْات  سٜطٜات ايٛازٟمب

غٛا٤ أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات بعـس أدـطا٤   

ساقــًني عًــ٢ انــرب َٝهاْٝهــا ايػــٝاضات، ٚنٗطبــا٤ ايػــٝاضات ايرتتٝــب،  ٚإ ختككــات  عًُٝــ١ إعــاز٠ 

عـٔ بكٝـ١ ايتدككـات َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط َػـ٦ٛيٞ         َسٜطٜات ايٛازَٟتٛغط )أ١ُٖٝ َطتفع١ دسًا( ٚ ِ أٚي١ٜٛ يف 

 .(38قطاع ايتعًِٝ ايفين  ًٜٚٝ٘ بك١ٝ ايتدككات نُا ٖٛ َٛنح بادتسٍٚ ضقِ )
 

يف  ملعاٖس ايتك١ٝٓ ايعًٝا ايتدككات  َتٛغط اغتذابات مجٝع ع١ٓٝ ايسضاغ١ ضتٛ ٜبني( 26ٚايؿهٌ ضقِ )

 غٛم ايعٌُطبكًا الغتباْات قطاع  َسٜطٜات ايٛازٟ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يًُعاٖس ايتك١ٝٓغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات ا( 26ؾهٌ ضقِ )

 طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ سٜطٜات ايٛازٟمب

 

  طبكا الغتبٝاْات قطاع غٛم ايعٌُ باملعاٖس ايتك١ٝٓ األقػاّدات املسٜطٜات بايٛازٟ َٔ استٝا  4.1.1.2. 5

ٟ سٜطٜات ايتهـطاضات ملٓػـٛبٞ غـٛم ايعُـٌ مبـ     ( 39ٜٛنح ادتسٍٚ ضقـِ )  اختـاض َسٜطٜـ١ غـ٦ٕٝٛ يهافـ١      ايـٛاز

أٜهـا  ٍٚ سادتـ ٜٛنـح  ٚ تطِٜ ٚايكطٔ ٚؾباّ تًٝٗا يف اغًب األسٝإ َسٜط١ٜ  املعاٖس ايتك١ٝٓايع١ًُٝ يف األقػاّ 

  ا. تبك١ٝ املسٜطٜات ٚعسز ايتهطاضا
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 باملعاٖس ايتك١ٝٓاستٝادات املسٜطٜات املدتًف١ بايٛازٟ َٔ ايتدككات ( 39دسٍٚ ضقِ )

 طبكا الغتبٝاْات قطاع غٛم ايعٌُ 

 

 

 
 

 

 ايتؿٝٝس- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 140 غ٦ٕٝٛ 1

 27 تطِٜ 2

 21 ايكطٔ 3

 14 ؾباّ 4

 9 غا٠ 5

 8 مثٛز 6

 7 سطٜه١ 7

 7 ايػّٛ 8

 7 عُس 9

 6 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 10

 5 قف ايعٛاَط 11

 5 ضخ١ٝ 12

 5 ضَا٠ 13

 5 ايعرب 14

 5 ظَذ ٚ َٓٛر 15

 اذتاغب ٚاملعًَٛات- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 140 غ٦ٕٝٛ 1

 24 تطِٜ 2

 19 ايكطٔ 3

 12 ؾباّ 4

 7 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 7 عُس 6

 6 ١سطٜه 7

 6 غا٠ 8

 6 ايػّٛ 9

 6 مثٛز 10

 6 قف ايعٛاَط 11

 6 ضخ١ٝ 12

 6 ضَا٠ 13

 6 ايعرب 14

 6 ظَذ ٚ َٓٛر 15

 ايتك١ٝٓ املٝهاْٝه١ٝ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 136 غ٦ٕٝٛ 1

 20 تطِٜ 2

 19 ايكطٔ 3

 8 ؾباّ 4

 4 غا٠ 5

 2 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 6

 2 عُس 7

 ايتك١ٝٓ ايهٗطبا١ٝ٥- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 140 غ٦ٕٝٛ 1

 23 ايكطٔ 2

 22 تطِٜ 3

 13 ؾباّ 4

 8 سطٜه١ 5

 6 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 6

 6 عُس 7

 5 غا٠ 8

 5 ايػّٛ 9

 4 مثٛز 10

 4 قف ايعٛاَط 11

 4 ضخ١ٝ 12

 4 ضَا٠ 13

 4 ايعرب 14

 4 ظَذ ٚ َٓٛر 15

 تك١ٝٓ ايػٝاس١ ٚايفٓسق١- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 136 غ٦ٕٝٛ 1

 16 تطِٜ 2

 13 ؾباّ 3

 7 ايكطٔ 4

 2 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 2 عُس 6
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اغتباْ٘ ٚيهٔ صتس إٔ أفطاز َٔ َسٜطٜات ايػاسٌ  135اغتباْ٘ ٚعسز اغتبٝاْات َسٜطٜات ايٛازٟ  114َالسع١: عسز االغتبٝاْات يف َسٜطٜات ايػاسٌ 

 .َسٜطٜات َٔ ايٛازٟ ٚايعهؼ قشٝح ٕٜطؾشٛ

 

 

 اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 142 غ٦ٕٝٛ 1

 23 تطِٜ 2

 19 ايكطٔ 3

 10 ؾباّ 4

 7 سطٜه١ 5

 7 غا٠ 6

 7 ايػّٛ 7

 7 ضخ١ٝ 8

 7 ضَا٠ 9

 6 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 10

 6 مثٛز 11

 6 قف ايعٛاَط 12

 6 ايعرب 13

 6 ظَذ ٚ َٓٛر 14

 6 عُس 15

 تك١ٝٓ ايتعٜني ٚاذتٝان١- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 138 غ٦ٕٝٛ 1

 19 تطِٜ 2

 18 ايكطٔ 3

 14 ؾباّ 4

 8 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 8 سطٜه١ 6

 8 غا٠ 7

 7 مثٛز 8

 7 قف ايعٛاَط 9

 7 ضَا٠ 10

 7 ايعرب 11

 6 ايػّٛ 12

 6 ظَذ ٚ َٓٛر 13

 6 عُس 14

 ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 140 غ٦ٕٝٛ 1

 19 تطِٜ 2

 15 ايكطٔ 3

 7 ؾباّ 4

 4 غا٠ 5

 4 ايػّٛ 6

 4 مثٛز 7

 4 ضَا٠ 8

 4 ايعرب 9

 3 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 10

 3 سطٜه١ 11

 3 قف ايعٛاَط 12

 3 ضخ١ٝ 13

 3 ظَذ ٚ َٓٛر 14

 3 عُس 15
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َٔ قبٌ َٓػٛبٞ َٔ املػتطًعني كرتسات ٚبعض امل ختككات دسٜس٠تكٛضات سٍٛ إناف١    5.1.1.2. 5

 ايٛازٟمبسٜطٜات غٛم ايعٌُ 

تدككــات بعــض ايإنــاف١ تهــُٓت االغــتبا١ْ غــؤااًل ٚتــطى فٝــ٘ يًُؿــاضى إبــسا٤ َكرتساتــ٘ ٚتكــٛضات٘ ســٍٛ   

َٓاغـب١  غري َٛدٛز٠ باالغتبٝإ ٚاييت بطاٖا َٔ ٚد١ٗ ْعط٠ ، سٜس٠ مبسٜطٜات ايٛازٟ مبشافع١ سهطَٛتادت

 ٚنإ أِٖ َا دا٤ َٔ َكرتسات اآلتٞ : .الستٝادات غٛم ايعٌُ مبشافع١ سهطَٛت

 

 ( ايتدككات املكرتس١ َٔ قبٌ ضداٍ األعُاٍ َٚٓػٛبٞ غٛم ايع40ٌُدسٍٚ ضقِ  )

ّ 
 ايتدككات

 تهطضات

 ايعسز

 10 ايعٓا١ٜ باملعٛقني -بكطٜات  -شتتربات طب١ٝ  -عالز طبٝعٞ  -متطٜض  - أؾع١ 1

 9 ايسٜهٛض -ايٓكـ -ذاض٠ ايٓ 2

 6 ظضاع١ ٚتطب١ٝ سٝٛاْات 3

 5 قٝا١ْ أدٗع٠ َٚعسات طب١ٝ 4

 4 -بٝطط٠  -إْتاز سٝٛاْٞ  5

 4 فٕٓٛ تؿه١ًٝٝ ٚتطاخ 6

 4 ايػبان١ 7

 3 قٝا١ْ ا ٛاتف ايٓكاي١ 8

 3 ٖٓسغ١ ٚقٝا١ْ زضادات ْاض١ٜ 9

 3 خٝاط١ ٚتططٜع -قٝا١ْ َها٥ٔ ارتٝاط١  11

 3 يًُٓاظٍفين أثاخ  11

 2 تكٓٝع ٚقٝا١ْ املهٝفات قشطا١ٜٚ 12

 

 املػتطًعني َٔ ضداٍ األعُاٍ َٚٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ  َكرتسات

تــطى فٝــ٘ يًُؿــاضى إبــسا٤ َكرتساتــ٘     أٜهــا َؿــاضن١ نتابٝــ١ َــٔ املؿــاضى     ٚقــس تهــُٓت االغــتبا١ْ   

 ١ٗ ْعط٠ َٓاغب١:طاٖا َٔ ٚدٚاييت ٜٚتكٛضات٘ 

 يػٝاضات اييت تعٌُ بايهٗطبا٤االٖتُاّ بايتكٓٝات اذتسٜج١ َٔ ا. 

    إجياز أيٝ٘ يًتٓػٝل املػتُط ٚتبازٍ املعًَٛات بني املؤغػات ايتسضٜب١ٝ اذتهَٛٝـ١ ٚارتاقـ١ ٚإزاضات

 .َهاتب ايعٌُ(ٚ غٛم ايعٌُ ) ايػطف ايتذاض١ٜ

 تبكري ٚتؿذٝع ايكطاع ارتام يالغتجُاض يف زتاٍ ايتعًِٝ ايفين ٚايتكين. 

  ت١ُٝٓ املٗاضات باحملافع١ بكٛض٠ أفهٌ يتٌُٜٛ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝاالغتفاز٠ َٔ عا٥سات قٓسٚم. 

 ٌعٌُ قاعس٠ بٝاْات ذتٌ املؿان. 

 املعاٖس ايتك١ٝٓ جيب إٔ تهٕٛ َٛافك١ يف ختككاتٗا َع املعاٖس امل١ٝٓٗ. 

   اعتُــاز ايبهــايٛضٜٛؽ ايتطبٝكــٞ يف املعاٖــس ٚنًٝــات الجمتُــع ٚيــٝؼ ايــسبًّٛ املتٛغــط فكــط ٚشيــو

 .يًطايب أٚ ايتسضٜب َٔ تطٜٛط َػتٛاٙ إلفػاح الجماٍ

 اذتطم ع٢ً تٛفري ايتذٗٝعات ٚحتسٜجا بكٛض٠ َػتُط٠. 

 ايتأٌٖٝ املتٛاقٌ يًهازض ٚفل بطاَر َسضٚغ١. 
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 اعتُاز َٓاٖر ْٚعِ تكِٝ تطبٝك١ٝ زقٝك١ ٚسسٜج١ َٚٛانب١. 

 ٌُزضاغ١ ْٛع ايتدككات ٚاملعاٖس ٚفل َا ٜتٓاغب ٚايب١٦ٝ احملٝط١ ٚطًب غٛم ايع.. 

 ٛفري ايهازض ايتسضٜيب ايكٟٛ قاسب ارترب٠ت.. 

      إقا١َ زٚضات تٓؿٝط١ٝ يصٟٚ ارترب٠ ٚايصٜٔ ٜعًُٕٛ فرت٠ يف اإلعُـاٍ ارتاقـ١ ٚإعطـا٤ِٖ ؾـٗازات يف

 زتا ِ ٚإعطا٥ِٗ خرب٠ يف ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١.

 ٟتٛفري املٛاز اذتسٜج١ يًسضاغ١ ٚتػًٝب ادتاْب ايعًُٞ عٔ ايٓعط. 

 ت املعاٖس َٔ اآلالت اذتسٜج١ ٚغريٖاتطٜٛط اآلالت يف شتتربا. 

  إٔ تهٕٛ ٖٓاى عالق١ بني خطجيٞ املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚنًٝات الجمتُع َع أقشاب األَٛاٍ ٚادتُعٝات

األ١ًٖٝ ٚاملؤغػات ارتري١ٜ يتٌُٜٛ َؿاضٜعِٗ ايع١ًُٝ ٚيٛ بايؿطان١ ايطع١ٝ ست٢ ٜـتِ ضبطٗـِ بػـٛم    

 .ايعٌُ

 اضٜات ٚخاق١ يف ايٛازٟغٝس ايبطتٛفري َكاْع خاق١ َجٌ َكٓع أل. 

 ٔٗإٔ تكّٛ املؤغػ١ ايتع١ًُٝٝ باالٖتُاّ بطبات ايبٝٛت ٚاألضاٌَ ست٢ ٜٓفعٛا زتتُعات. 

 ٌُعٌُ ايسٚضات ايككري٠ اييت ال تتذاٚظ فرتتٗا ايؿٗط أٚ ايؿٗط ٚايٓكف ٚضبط شيو بػٛم ايع. 

 ًُٞتٛفري األدٗع٠ اذتسٜج١ اييت تٓاغب ايتهٓٛيٛدٝا اذتسٜج١ َع ايتطبٝل ايع. 

 جيب حتسٜس بطاَر خاق١ باذتطف امل١ٝٓٗ. 

 جيب تٛفري املٛاز اذتسٜج١ ايالظ١َ يف مجٝع ايتدككات. 

 إقا١َ زٚضات يف ايًػ١ االصتًٝع١ٜ.ٚ ٚغطع١ ٚدٛز ٖصٙ املعاٖس أ١ُٖٝ. 

 اذتسٜج١ ١زٚضات يًػٝاضات االيهرتْٚٝٚنصيو عٌُ  عٌُ ٚضف زاخٌ املعاٖس. 

 ٌُجتٗٝع َها٥ٔ تٓاغب غٛم ايع. 

 ٚازٟ سهطَٛتيف اغتػالٍ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ يف ْؿاطات اذتٝا٠ سػب اإلَهاْٝات باح اقرت. 

 إٔ تعطض املٓتذات تػٜٛكا َسع١ُ اقٌ َٔ ايػٛم. 

 إعطا٤ َٓح زضاغ١ٝ.َع  إعطا٤ األٚي١ٜٛ يًفكطا٤ َع ايهفاي١ املاي١ٝ 

 غطع١ تٓفٝص ايكطاضات ٚايكها٤ ع٢ً ايبطاي١. 

 تٛفري ايهازض املُٝع. 

  زعِ فين يًُتدطدنيإقا١َ َطانع. 

 إٔ ٜهٕٛ َهإ املعٗس َٓاغب يًساضغني. 

 ٔإقا١َ زٚضات يف نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايعبا٥. 

 ٟٚازٟ سهط َٛت ٜت٢ُٓ إقا١َ زٚضات تػٜٛك١ٝ يف الجماٍ ايتذاض. 

 تعاٌَ َع غٛم ايعٌُ ارتام ٚايعاّ.نٝف١ٝ اي 

 تطٜٛط ايتهٓٛيٛدٝا يف املعاٖس خاق١ االيهرتْٚٝات. 

   ٗ ــاز ؾــ ــتِ اعتُ ــ١     ٚ ازات َٚــؤٖالت خطجيــٞ املعاٖــس   ٜ ــٌ ادتٗــات ايطمسٝ ــات ارتاقــ١ َــٔ قب ايهًٝ

 .اذته١َٝٛ
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 إَها١ْٝ اغتهُاٍ ايسضاغات ايعًٝا. 

 نُإ ٚظا٥ف بعس ايتدطز. 

 ايتٓػٝل َع املطافل اذته١َٝٛ َٚٓعُات الجمتُع املسْٞ الغتٝعاب ارتطجيني. 

 ختفٝض ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ ست٢ ٜتػ٢ٓ يًطايب االيتشام بايه١ٝ. 

  امل١ٓٗسب غطؽ ضٚح. 

  فتح باب ايسعِ ٚايتؿذٝع َٔ فٌٝ املؤغػات األ١ًٖٝ. 

 ٟإقا١َ فطع يًُؤغػ١ يف ايٛاز. 

 ايتٓػٝل َع نباض ايتذاض يف إقا١َ َؿاضٜع ) َكاْع قػري٠( يًشس َٔ ايبطاي١. 

 ٝ٦ٕٛيفت ْعط املؤغػ١ يًكٝاّ مبباْٞ أٚ تٛغع١ َباْٞ بعض َساضؽ ايٛازٟ يف غ. 

 ٞتكين يعٌُ ايفٓسق١ فتح َعٗس غٝاس. 

 فتح َعاٖس قش١ٝ. 

 ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝط تٛظٝف ايعُاي١. 

 ايعٌُ ع٢ً َهافش١ األ١َٝ. 

 ايعٌُ ع٢ً حتػني زخٌ ايفطز َٚهافش١ ايػال٤. 

 تٛفري ايٛظا٥ف اذته١َٝٛ. 

 َٔحتػني داْب االغتجُاض ٚتٛفري األ. 

       ــازٍ املعًَٛــات بــني املؤ  غػــات ايتسضٜبٝــ١ اذتهَٛٝــ١  اإلغــطاع يف إجيــاز آيٝــ١ يًتٓػــٝل املػــتُط ٚتب

 َهاتب ايعٌُ (. –طف ايتذاض١ٜ ٚارتاق١ ٚإزاضات غٛم ايعٌُ ) ايػ

           ْط٣ إٔ ٖٓاى زتاٍ ٚاغع يالغـتجُاض ارتـام يف قطـاع ايتعًـِٝ ايـتكين ٚاملٗـين ٜٚتطًـب األَـط تٛعٝـ١

 ٚتبكري ايكطاع ارتام ظس٣ٚ االغتجُاض يف ٖصا الجماٍ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً شيو.

 قالس١ٝ َٝسا١ْٝ يًُهاتب ٚالجمايؼ االغتؿاض١ٜ باحملافعـات بتشسٜـس فـرت٠ َـٔ      بايهطٚض٠ إٔ تعط٢

 .ايعَٔ بعض ايتدككات يتتبع غٛم ايعٌُ ٚتٓؿٝطٗا نًُا ضأت اذتاد١ يصيو

          ٞالجمايؼ االغتؿاض١ٜ ملهاتب ايتعًِٝ ايفـين باحملافعـات إ تعـاز َػـأي١ ايتُجٝـٌ فٝٗـا عٝـح تطاعـ

 .يف َؤغػات ايسٚي١ع١ًُٝ االختٝاض َٔ شٟٚ االختكام 

       زضاغــ١ إَهاْٝــ١ إقاَــ١ ايــٛضف املطنعٜــ١ يف عٛاقــِ احملافعــات ٚجتٗٝعٖــا عٝــح تػــسٚ ٚضؾــ١ الغــتٝعاب

 .املتسضبني

 

 تحليل نتبئج استبيبن مسئولي قطبع التعليم الفني بمديريبت الوادي   2.2. 5

تكين ٚادتـاَعٞ يألعـٛاّ ايسضاغـ١ٝ    إسكا٥ٝات املًتشكني يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚاملٗـين ٚايـ    (41)ادتسٍٚ ضقِ ٛنح ٜ

ٚإ ٖٓاى طُٛسـًا يـس٣ املػـ٦ٛيني يف قطـاع ايتعًـِٝ ايـتكين ٚاملٗـين إىل         غ٦ٕٝٛ  -ّ سهطَٛت 2003/2009

تكٓٝـ١ دسٜـس٠    َعاٖـس ٖٚـصا ٜتطًـب إْؿـا٤    يف املطسًـ١ ايكازَـ١   يًُؤغػـات ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١    ظٜاز٠ ْػـب١ ايكبـٍٛ   

 األغاغٞ أٚ خطجيٞ ايجا١ْٜٛ ايعا١َالغتٝعاب ٖؤال٤ ارتطجيني َٔ ايتعًِٝ 
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 غ٦ٕٝٛ -ّ سهطَٛت 2003/2009يًتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚاملٗين ٚايتكين ٚادتاَعٞ يألعٛاّ ايسضاغ١ٝ  املًتشكني ( إسكا٥ٝات41)دسٍٚ ضقِ 

 

 ايعاّ ايسضاغٞ
 ايجا١ْٜٛ ايعا١َ

ايسبًّٛ املٗين 

 ٚايجا١ْٜٛ امل١ٝٓٗ
 ن١ًٝ ايرتب١ٝ ن١ًٝ الجمتُع املعٗس ايكشٞ

ن١ًٝ ايعًّٛ 

 ايتطبٝك١ٝ
 ن١ًٝ ايكطإ ن١ًٝ ايؿطٜع١

 إْاخ إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض إْاخ شنٛض شنٛض إْاخ شنٛض

 54 11 214 5 215 88 751 11 11 11 11 211 335 1569 م2113/2114

 118 11 263 11 343 99 722 11 62 11 11 351 351 1582 م2114/2115

 129 11 219 15 513 119 699 19 131 11 11 369 265 1644 م2115/2116

 158 11 216 19 826 171 825 47 239 35 113 288 564 1891 م2116/2117

 11 11 98 29 1123 213 883 57 318 36 178 283 571 1898 م2117/2118

 11 11 141 34 1214 312 892 51 429 81 211 275 829 2256 م2118/2119

 449 11 1141 113 4224 992 4771 171 1179 179 512 1766 2915 11839 اإلجوالي

 ايتعًِٝ ايجا١ْٜٛ ايككس ب٘ طالب ايكفٛف ايجايح بكػ١ُٝ         
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 املعاٖس ايتك١ٝٓ مبسٜطٜات ايٛازٟ  1.2.2 5

ِٝ، املٛدٛز٠ سايٝا ببعض َسٜطٜات ايٛازٟ اذته١َٝٛ طبكا الغتبٝاْات قطاع ايتعً اغًب املعاٖس ايتك١ٝٓ

 َٛدٛز٠ مبسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ تًٝٗا َسٜط١ٜ ايكطٔ. 

 

 
طبكا اغتبٝاْات قطاع  ايٛازٟمبسٜطٜات  يًُعاٖس ايتك١ٝٓ( املسٜطٜات األنجط استٝادًا 42ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ )

 . ؾباّثِ َسٜط١ٜ  تطِٜتًٝٗا َسٜط١ٜ  يًُعاٖس ايتك١ٖٝٓٞ األنجط استٝادا  غ٦ٕٝٛايتعًِٝ فُسٜط١ٜ 

 

 طبكا الغتبٝاْاتٚعسزٖا  يًُعاٖس ايتك١ٝٓسٜطٜات األنجط استٝادًا ( امل42دسٍٚ ضقِ )

 َسٜطٜات ايٛازٟ َهاتب قطاع ايتعًِٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٟ سٜطٜات ايتهـطاضات َـٔ قبـٌ قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين  مبـ       ( 43ٜٛنح ادتسٍٚ ضقِ ) ٕ    ايـٛاز  اختـاض َسٜطٜـ١ غـ٦ٝٛ

أٜهـا بكٝـ١ املـسٜطٜات ٚعـسز     ٍٚ سادتـ ٜٚٛنح . املعاٖس ايتك١ٝٓايع١ًُٝ يف ٚتطِٜ ٚايكطٔ ٚؾباّ  ألغًب األقػاّ 

  ا. تايتهطاضا

 

 باملعاٖس ايتك١ٝٓ األقػاّ(  استٝادات املسٜطٜات املدتًف١ بايٛازٟ َٔ 43دسٍٚ ضقِ )

 طبكا َهاتب قطاع ايتعًِٝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ؾباّ 3

 ٝهاْٝه١ٝايتك١ٝٓ امل - تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 4 ؾباّ 3

 2 ايكطٔ 4

 ايتك١ٝٓ ايهٗطبا١ٝ٥- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 6 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 3 ؾباّ 3

 2 ايكطٔ 4
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 املسٜط١ٜ ّ
اإلْتاز ٚايتكٓٝع  - تايتهطاضا

 ايػصا٥ٞ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 4 ايكطٔ 3

 3 خطٜك١ 4

 3 َٓٛر ظَذ ٚ 5

 اذتاغب ٚاملعًَٛات- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 4 ؾباّ 3

 3 ايكطٔ 4

 ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ايكطٔ 3

 2 ؾباّ 4

 ايتؿٝٝس- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 4 ايكطٔ 3

 3 ّؾبا 4

 تك١ٝٓ ايػٝاس١ ٚايفٓسق١- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 4 ؾباّ 3

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ ايتعٜني  - تايتهطاضا

 ٚاذتٝان١

 6 غ٦ٕٝٛ 1

 5 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3

 3 غاٙ 4

 2 ؾباّ 5

 2 سٛضٙ ٚٚازٟ ايعني 6
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 سٜطٜات ايٛازٟمب يًُعاٖس ايتك١ٝٓات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذاب  (44دسٍٚ ضقِ )

 قطاع ايتعًِٝ ايفين تطبكًا الغتبٝاْا

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  عايٞ دسًا

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َطتفع١ 2.85 14.3 1 - - 71.4 5 14.3 1 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 2 َطتفع١ 2.57 28.6 2 - - 57.1 4 14.3 1 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 3 َطتفع١ 2.57 14.3 1 28.6 2 42.9 3 14.3 1 املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ 

 4 َتٛغط١ 2.42 28.6 2 14.3 1 42.9 3 14.3 1 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 5 َتٛغط١ 2.28 42.9 3 - - 42.9 3 14.3 1 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 6 َتٛغط١ 2.28 28.6 2 28.6 2 28.6 2 14.3 1 اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 7 َتٛغط١ 2.28 28.6 2 28.6 2 28.6 2 14.3 1 احملاغب١ 

 8 َتٛغط١ 2.28 28.6 2 28.6 2 28.6 2 14.3 1 تػٜٛل 

 9 َتٛغط١ 2.28 28.6 2 28.6 2 28.6 2 14.3 1 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط 

 11 َتٛغط١ 2.28 42.9 3 42.9 3 - - 14.3 1 تاز املالبؼتكُِٝ ٚإْ 

 11 َتٛغط١ 2.14 42.9 3 14.3 1 28.6 2 14.3 1 ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 12 َتٛغط١ 2.14 28.6 2 28.6 2 42.9 3 - - ايعُاض٠ 

 13 َتٛغط١ 2.14 28.6 2 28.6 2 42.9 3 - - ايفٓسق١ 

 14 َتٛغط١ 2.14 28.6 2 28.6 2 42.9 3 - - إزاض٠ َهتب١ٝ 

 15 َتٛغط١ 2 42.9 3 28.6 2 14.3 1 14.3 1 ايًشاّ 

 16 َتٛغط١ 2 28.6 2 42.9 3 28.6 2 - - ايؿبهات 

 17 َتٛغط١ 2 28.6 2 57.1 4 - - 14.3 1 ايربزتٝات 

 18 َتٛغط١ 2 28.6 2 42.9 3 28.6 2 - - االيهرتْٚٝات 

 19 َتٛغط١ 2 42.9 3 14.3 1 42.9 3 - - اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ 

 21 َتٛغط١ 2 28.6 2 42.9 3 28.6 2 - - ايػفط ٚايػٝاس١ 

 21 َتٛغط١ 1.85 42.9 3 28.6 2 28.6 2 - - تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 22 َتٛغط١ 1.85 57.1 4 - - 42.9 3 - - تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 23 َتٛغط١ 1.85 57.1 4 14.3 1 14.3 1 14.3 1 ْعِ املعًَٛات 

 24 َتٛغط١ 1.85 28.6 2 57.1 4 14.3 1 - - املسْٞ 

 25 هٌخفضح 1.71 57.1 4 28.6 2 - - 14.3 1 اإلْتاز 

 26 هٌخفضح 1.71 42.9 3 42.9 3 14.3 1 - - االتكاالت 

 27 هٌخفضح 1.71 57.1 4 14.3 1 28.6 2 - - إْتاز ايسٚادٔ

 28 خفضحهٌ 1.57 57.1 4 28.6 2 14.3 1 - - ايسعِ ايفين 

 29 هٌخفضح 1.42 57.1 4 42.9 3 - - - - ايَٓٝٛات١ٝ ٚا ٝسضٚيٝه١ٝ

 31 هٌخفضح 1.14 5.8 6 14.3 1 - - - - اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 األفطاز َتٛغط اغتذابات 

 ضتٛ ايتدككات املدتًف١
 هتوسطح 2.14 35.9 2.7 27 1.8 27.6 1.9 4.15 1.5
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 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين سٜطٜات ايٛازٟمب يتك١ٝٓيًُعاٖس ا " ايتدككات"حتًٌٝ ْتا٥ر 

ملعاٖــس ايتكٓٝــ١ ايعًٝــا  ايتٛظٜــع ايتهــطاضٟ الغــتذابات عٝٓــ١ ايسضاغــ١ يًتدككــات ( 44ٜٛنــح ادتــسٍٚ ضقــِ )

َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفـين َٚٛنـح بادتـسٍٚ زضدـ١ أُٖٝـ١ ايتدككـات       طبكًا الغتبٝاْات  سٜطٜات ايٛازٟمب

بعـس أدـطا٤   تفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات غٛا٤ أناْت َط

ساقـًني عًـ٢    ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ ٚ ايتربٜس ٚايتهٝٝف ختكلإ سٝح ع١ًُٝ إعاز٠ ايرتتٝب، 

عـٔ بكٝـ١ ايتدككـات َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط َػـ٦ٛيٞ         َسٜطٜات ايٛازٟأٚي١ٜٛ يف  ا)أ١ُٖٝ َطتفع١( ٚ ُ زضد١انرب 

 بك١ٝ ايتدككات نُا ٖٛ َٛنح بادتسٍٚ.ثِ  املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ ُاقطاع ايتعًِٝ ايفين  ًٜٚٝٗ

 

 طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝمبسٜطٜات ايٛازٟ املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ   2.2.2. 5

اقــ١ بكطــاع ايتعًــِٝ ايفــين  اذتهَٛٝــ١ املٛدــٛز٠ سايٝــًا طبكــًا يٓتــا٥ر االغــتبٝاْات ارت املعاٖــس ايجاْٜٛــ١ ايفٓٝــ١ 

 مبسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ فكطَٛدٛز٠  ايٛازٟسٜطٜات مب
 

املــسٜطٜات األنجــط استٝادــًا يًُعاٖــس ايجاْٜٛــ١ طبكــًا يٓتــا٥ر االغــتبٝاْات ارتاقــ١    ( 45ٜٛنــح ادتــسٍٚ ضقــِ ) 

ٟ سٜطٜات بكطاع ايتعًِٝ ايفين  مبـ  ٜـ  َاملعاٖـس ايجاْٜٛـ١ ايفٓٝـ١    سٝـح ٜتـبني إٔ أغًـب     .ايـٛاز ١ غـ٦ٕٝٛ  طًٛبـ١ ملسٜط

 ايكطٔ  تطِٜ،تًٝٗا َسٜط١ٜ 

 

 ٚعسزٖايًُعاٖس ايجا١ْٜٛ املسٜطٜات األنجط استٝادًا ( 45دسٍٚ ضقِ )

 َسٜطٜات ايٛازٟ طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يًُعاٖـس ايجاْٜٛـ١ طبكـا الغـتبٝاْات قطـاع ايتعًـِٝ ايفـين          ايتهـطاضات يًتدككـات  ( 46ٜٛنح ادتـسٍٚ ضقـِ )  

بكٝـ١  تًٝٗـا  املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ ايع١ًُٝ يف ق اختٝاض َسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ ألغًب األقػاّ  سٝحايٛازٟ، سٜطٜات مب

 املسٜطٜات نُا ٚانح َٔ ادتسٍٚ.

 

 

 

 

 

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ايكطٔ 3
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 الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ طبكاس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ املعاٖيف  األقػاّ( استٝادات املسٜطٜات بايٛازٟ َٔ 46دسٍٚ ضقِ ) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتك١ٝٓ ايهٗطبا١ٝ٥- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 7 ايكطٔ 1

 5 غ٦ٕٝٛ 2

 5 تطِٜ 3

 3 ؾباّ 4

 3 سطٜه١ 5

 2 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 6

 2 ايػّٛ 7

 2 عُس 8

 ايتؿٝٝس- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3

 2 ؾباّ 4

 ايتك١ٝٓ املٝهاْٝه١ٝ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 4 تطِٜ 2

 2 ايكطٔ 3

 2 ؾباّ 4

 2 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 اذتاغب ٚاملعًَٛات- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 6 غ٦ٕٝٛ 1

 5 تطِٜ 2

 4 ايكطٔ 3

 3 ؾباّ 4
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 ٜط١ٜاملس ّ
تك١ٝٓ ايتعٜني - تايتهطاضا

 ٚاذتٝان١

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 5 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3

 3 سٛض٠ ٚٚازٟ ايعني 5

 3 غا٠ 7

 2 ؾباّ 4

 2 سطٜه١ 6

 املسٜط١ٜ ّ
اإلْتاز ٚايتكٓٝع - تايتهطاضا

 ايػصا٥ٞ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3

 املسٜط١ٜ ّ
تك١ٝٓ ايػٝاس١ - تايتهطاضا

 ٚايفٓسق١

 6 ٦ٕٛغٝ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ايكطٔ 3

 2 ؾباّ 4

 ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ- تايتهطاضا املسٜط١ٜ ّ

 5 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3
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طبكًا الغتباْات  سٜطٜات ايٛازٟمب ايجا١ْٜٛيًُعاٖس  ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات  (47سٍٚ ضقِ )د

 قطاع ايتعًِٝ ايفين

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط عايٞ  ٞ دسًاعاي

 اذتػابٞ

 زضد١

 األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َطتفع١ 3 16.7 1 - - 51 3 33.2 2 ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

 2 َطتفع١ 3 16.7 1 - - 51 3 33.2 2 نٗطبا٤ ايػٝاضات 

 3 َطتفع١ 2.8 16.7 1 16.7 1 33.2 2 33.2 2 املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ 

 4 َطتفع١ 2.5 33.2 2 - - 51 3 16.7 1 َٝهاْٝها ايػٝاضات 

 5 َطتفع١ 2.5 33.2 2 - - 51 3 16.7 1 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 6 َطتفع١ 2.5 33.2 2 - - 51 3 16.7 1 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥ 

 7 َطتفع١ 2.5 33.2 2 - - 51 3 16.7 1 اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ 

 8 َتٛغط١ 2.33 16.7 1 33.2 2 51 3 - - ايؿبهات 

 9 َتٛغط١ 2.33 33.2 2 16.7 1 33.2 2 16.7 1 إْتاز ايسٚادٔ

 11 َتٛغط١ 2.3 16.7 1 33.2 2 51 3 - - االتكاالت 

 11 َتٛغط١ 2.16 33.2 2 33.2 2 16.7 1 16.7 1 ايػفط ٚايػٝاس١ 

 12 َتٛغط١ 2.16 33.2 2 33.2 2 16.7 1 16.7 1 ايفٓسق١ 

 13 َتٛغط١ 2.16 33.2 2 33.2 2 16.7 1 16.7 1 احملاغب١ 

 14 َتٛغط١ 2.16 51 3 - - 51 3 16.7 1 إزاض٠ َهتب١ٝ 

 15 َتٛغط١ 2.16 33.2 2 33.2 2 16.7 1 16.7 1 تػٜٛل 

 16 َتٛغط١ 2.16 33.2 2 33.2 2 16.7 1 16.7 1 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط 

 17 َتٛغط١ 2.16 51 3 - - 33.2 2 16.7 1 تاز املالبؼتكُِٝ ٚإْ 

 18 َتٛغط١ 2 33.2 2 33.2 2 33.2 2 - - ايًشاّ 

 19 َتٛغط١ 2 33.2 2 33.2 2 33.2 2 - - تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات 

 21 َتٛغط١ 2 33.2 2 33.2 2 33.2 2 - - اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥ 

 21 َتٛغط١ 2 33.2 2 33.2 2 33.2 2 - - ايربزتٝات 

 22 َتٛغط١ 1.83 33.2 2 51 3 16.7 1 - - ايسعِ ايفين 

 23 َتٛغط١ 1.8 51 3 16.7 1 33.2 2 - - ايعُاض٠ 

 24 هٌخفضح 1.66 33.2 2 66.6 4 - - - - اإلْؿا٤ات املعس١ْٝ

 25 هٌخفضح 1.66 51 3 33.2 2 16.7 1 - - ايك٣ٛ ايهٗطبا١ٝ٥ 

 26 هٌخفضح 1.66 51 3 33.2 2 16.7 1 - - االيهرتْٚٝات 

 27 هٌخفضح 1.6 51 3 33.2 2 16.7 1 - - ايَٓٝٛات١ٝ ٚا ٝسضٚيٝه١ٝ

 28 هٌخفضح 1.5 66.6 4 16.7 1 16.7 1 - - اإلْتاز 

 29 هٌخفضح 1.5 66.6 4 16.7 1 16.7 1 - - ْعِ املعًَٛات 

 31 هٌخفضح 1.5 51 3 51 3 - - - - املسْٞ 

 األفطاز َتٛغط اغتذابات 

 ٛ ايتدككات املدتًف١ضت
 هتوسطح 2.119 36.5 2.2 23.8 1.433 29.97 1.8 11 1.6

 

املعاٖـس ايجاْٜٛـ١ ايفٓٝـ١     ايتٛظٜـع ايتهـطاضٟ الغـتذابات عٝٓـ١ ايسضاغـ١ يًتدككـات      ( 47ٜٛنح ادتسٍٚ ضقـِ ) 

كـات  َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفـين َٚٛنـح بادتـسٍٚ زضدـ١ أُٖٝـ١ ايتدك     طبكًا الغتبٝاْات  سٜطٜات ايٛازٟمب

بعـس أدـطا٤   غٛا٤ أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ دتُٝع ايتدككات 

ساقٌ ع٢ً انرب َتٛغط )أ١ُٖٝ َطتفع١( ٚي٘ أٚيٜٛـ١   ٚايتهٝٝف ايتربٜس ٚإ ختكلع١ًُٝ إعاز٠ ايرتتٝب، 
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ــٛازٟيف  ــِٝ ايفـــين     َـــسٜطٜات ايـ ــاع ايتعًـ ــ٦ٛيٞ قطـ ــط َػـ ــ١ ْعـ ــات َـــٔ ٚدٗـ ــ١ ايتدككـ ــ١ عـــٔ بكٝـ ــ٘ بكٝـ   ًٜٚٝـ

 ايتدككات.

 طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ايتعًِٝ َطانع ايتسضٜب املٗين مبسٜطٜات ايٛازٟ  3.2.2. 5

َطانع ايتسضٜب املٗـين اذتهَٛٝـ١ ٚارتاقـ١ طبكـًا يٓتـا٥ر االغـتبٝاْات ارتاقـ١ بكطـاع ايتعًـِٝ ايفـين            اغًب 

 مبسٜطٜات ايٛازٟ َتٛادس٠ مبسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ 
 

 

املسٜطٜات األنجط استٝادًا ملطانع ايتسضٜب املٗين طبكًا يٓتا٥ر االغتبٝاْات ارتاق١ ( 48قِ )ٜٛنح ادتسٍٚ ض

مما ٖٛ ٚانح َٔ ادتسٍٚ فإ اغًب َطانع ايتسضٜب املٗين املطًٛبـ١   .ايٛازٟسٜطٜات بكطاع ايتعًِٝ ايفين  مب

سٍٚ ٚعـسز َطانـع ايتـسضٜب    ايكطٔ ٖٚهصا بك١ٝ املـسٜطٜات َٛنـش١ بادتـ    تطِٜ،تًٝٗا َسٜط١ٜ ملسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ 

 املٗين املطًٛب١ بٗا.
 

طبكا الغتبٝاْات َهاتب قطاع ٚعسزٖا  ملطانع ايتسضٜب املٗيناملسٜطٜات األنجط استٝادًا ( 48دسٍٚ ضقِ )

 َسٜطٜات ايٛازٟ ايتعًِٝ
 

 

 

 

 

 

 

 

اع ايتعًـِٝ بـايٛازٟ ملطانـع ايتـسضٜب املٗـين يهـٌ َـٔ َسٜطٜـ١ غـ٦ٕٝٛ ، تـطِٜ،           يف اغتبٝاْات قطـ  تايتهطاضا

 .60َطًٛب  ا مجٝع ايتدككات ايـ 

 

 

 

 

 

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 7 غ٦ٕٝٛ 1

 5 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3
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 ملطانع ايتسضٜب املٗين ايتٛظٜع ايتهطاضٟ الغتذابات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يًتدككات  (49سٍٚ ضقِ )د

 طبكًا الغتباْات قطاع ايتعًِٝ ايفين سٜطٜات ايٛازٟمب 
 

 ايعٓاقط
املتٛغط  نعٝف َتٛغط يٞ عا

 اذتػابٞ
 زضد١ األ١ُٖٝ

تطتٝب 

 % ايتهطاض % ايتهطاض % ايتهطاض األ١ُٖٝ

 1 َطتفع١ دسًا 2.8 - - 21 1 81 4 نٗطبا٥ٞ غٝاضات 

 2 َطتفع١ دسًا 2.4 - - 61 3 41 2 ايػبان١ أعُاٍ  

 3 َطتفع١ دسًا 2.4 - - 61 3 41 2 غٝاضات مسهط٠ 

 4 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 ٚتهٝٝف تربٜس 

 5 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 ( )بٓعٜٔ َٝهاْٝها 

 6 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 ()زٜعٍ َٝهاْٝها 

 7 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 ايعا١َ ايٓذاض٠ 

 8 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 إْتاز ايفان١ٗ ٚايتُٛض 

 9 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 إْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌختكل املٓاسٌ ٚ

 11 َطتفع١ دسًا 2.4 21 1 21 1 61 3 ختكل اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ

 11 هتوسطح 2.2 - - 81 4 21 1 ايبالط أعُاٍ 

 12 هتوسطح 2.2 - - 61 3 41 2 ايسٖإ أعُاٍ 

 13 هتوسطح 2.2 21 1 41 2 41 2 غٝاضات زٖإ 

 14 هتوسطح 2.2 21 1 41 2 41 2 ْؿا١ٝ٥إ نٗطبا٤ 

 15 هتوسطح 2.2 - - 81 4 21 1  ايًشاّ 

 16 هتوسطح 2.2 41 2 - - 61 3 يف ٚقٝا١ْ املٛيسات ٚاحملطنات 

 17 هتوسطح 2.2 - - 81 4 21 1 فٓسق٘

 18 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 قٝا١ْ اذتاغب

 19 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 ايتطبٝكات املهتب١ٝ 

 21 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 متسٜس ؾبهات اذتاغب 

 21 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 ضغَٛاتتكُِٝ  

 22 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 تكُِٝ قفشات إْرتْت 

 23 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 تكٜٛط فٛتٛغطايف 

 24 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 أعُاٍ ايبٓا٤ 

 25 حهتوسط 2 41 2 21 1 41 2 خٝاط١ 

 26 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 (طباع١ ) جتًٝس 

 27 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2 قٓاع١ٝ نٗطبا٤ 

 28 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1  َٝهاْٝها عا١َ 

 29 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 األملّٓٝٛأعُاٍ  

 31 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 إْتاز احملاقٌٝ اذتك١ًٝ ٚاألعالف 

 31 هتوسطح 2 41 2 21 1 41 2  دطاضات ظضاع١ٝ

 32 هتوسطح 2 21 1 61 3 21 1 تػٜٛل

 33 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 اذتساز٠ املػًش١ 

 34 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 ( طباع١ ) طبع 
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 35 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 (أيٛإ طباع١ ) فطظ 

 36 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 ( َْٛتاز (طباع١ 

 37 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 ا١ْ قٝ 

 38 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1  مسع١ٝ ٚ َط١ٝ٥ قٝا١ْ أدٗع٠ 

 39 هتوسطح 1.8 21 1 81 4 - - اذتذط أعُاٍ 

 41 هتوسطح 1.8 21 1 81 4 - - ضٟ املعضٚعات 

 41 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 اآلالت ايعضاع١ٝ

 42 هتوسطح 1.8 41 2 41 2 21 1 صتاض٠

 43 هتوسطح 1.8 21 1 81 4 - - ستاغب١

 44 هتوسطح 1.8 41 2 21 1 21 1 غٝاس١ 

 45 هٌخفضح 1.6 41 2 61 3 - - تكٜٛط تًفعْٜٛٞ 

 46 هٌخفضح 1.6 61 3 21 1 21 1 ايتُسٜسات ايكش١ٝ 

 47 هٌخفضح 1.6 61 3 21 1 21 1 ايٓذاض٠ املػًش١ 

 48 ٌخفضحه 1.6 61 3 21 1 21 1 اذته١َٝٛ ايعالقات 

 49 هٌخفضح 1.6 41 2 61 3 - - ادتبؼ أعُاٍ 

 51 هٌخفضح 1.6 61 3 21 1 21 1 َػتعاض٠ تطنٝب أغكف 

 51 هٌخفضح 1.6 61 3 21 1 21 1 فين ذتاّ نٛابٌ ضتاغ١ٝ 

 52 هٌخفضح 1.4 81 4 - - 21 1 َا١ٝ٥ تطنٝب عٛاظٍ 

 53 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - ْتاز ارتهط املهؿٛف١ ٚاحمل١ُٝ

 54 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - غبان١ املعازٕ 

 55 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - قٝاز امساى

 56 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - اذتسا٥ل لتٓػٝ 

 57 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - ضٚافع –أْٚاف 

 58 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - سالق١

 59 هٌخفضح 1.4 61 3 41 2 - - آالت َهتب١ٝ

 61 هٌخفضح 1.2 81 4 21 1 - -  ٥ح َعس١ْٝقفا 

 األفطازَتٛغط اغتذابات 

 ضتٛ ايتدككات املدتًف١
  هتوسطح 1.916 34.4 2 39 2 26 1.3

 

ملطانــع ايتــسضٜب املٗــين ( ايتٛظٜــع ايتهــطاضٟ الغــتذابات عٝٓــ١ ايسضاغــ١ يًتدككــات  49ٜٛنــح ادتــسٍٚ ضقــِ )

ايتعًِٝ ايفين َٚٛنح بادتسٍٚ زضد١ أ١ُٖٝ ايتدككات غٛا٤  طبكًا الغتبٝاْات َػ٦ٛيٞ قطاع سٜطٜات ايٛازٟمب

بعـس أدـطا٤ عًُٝـ١    أناْت َطتفع١ أٚ َتٛغط١ أٚ َٓدفه١ سػب قُٝـ١ املتٛغـط اذتػـابٞ دتُٝـع ايتدككـات      

( ٚيـ٘ أٚيٜٛـ١ يف   دـساً  أ١ُٖٝ َطتفع١ساقٌ ع٢ً انرب َتٛغط ) نٗطبا٤ ايػٝاضاتٚإ ختكل  إعاز٠ ايرتتٝب، 

بك١ٝ ايتدككات َٔ ٚد١ٗ ْعط َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايفين  ًٜٚٝ٘ بك١ٝ ايتدككات نُـا  عٔ  َسٜطٜات ايٛازٟ

 (.49ٖٛ َٛنح بادتسٍٚ ضقِ )
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 ْتا٥ر ايسضاغ١.   6

 تٛقًت ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

بُٝٓا بهٌ َٔ َسٜطٜات ايػاسٌ ٚايٛازٟ    % 91إىل   غٛم ايعٌُ يف ايسضاغ١ تكٌاغتبٝاْات ْػب١  .1

 %9إىل   َػ٦ٛيٞ قطاع ايتعًِٝ ايتكين فتكٌ اغتبٝاْات

بُٝٓا تكٌ يف ايكطاع اذتهَٛٞ %   93  إىل يف َسٜطٜات ايػاسٌ ارتامكطاع اي اغتبٝاْات تكٌ ْػب١ .2

% بُٝٓا تكٌ يف ايكطاع   96.3ارتام إىل  كطاع تكٌ ْػب١ ايفأَا بايٓػب١ ملسٜطٜات ايٛازٟ  % 7 إىل  

 %3.7إىل  اذتهَٛٞ 

ٞ ٜعًُـٕٛ يف الجمـاٍ   َٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ مبسٜطٜات ايػاسٌ ١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ غايب١ٝ أفطاز ع .3 بٓػـب١   ارتـسَ

 %( 18) ، أَا يف الجماٍ ايكٓاعٞ فتكٌ ْػـبتِٗ إىل %(29)أَا يف الجماٍ ايتذاضٟ فتكٌ ْػبتِٗ إىل %( 40)

أَــا يف  .اذتــطيفٍ َــِٓٗ تعُــٌ يف الجمــا %(1)دــسًا َكابــٌ ْػــب١ قًًٝــ١ %(  5) إىلأَــا يف ايػــٝاس١ فتكــٌ ْػــبتِٗ 

 اذتــطيفٜعًُــٕٛ يف الجمــاٍ َٓػــٛبٞ غــٛم ايعُــٌ إٔ غايبٝــ١ أفــطاز عٝٓــ١ ايسضاغــ١ َــٔ َــسٜطٜات ايــٛازٟ  فــ

يف الجمــاٍ ارتــسَٞ فتكــٌ ْػــبتِٗ إىل ٚ، %(26)أَــا يف الجمــاٍ ايتذــاضٟ فتكــٌ ْػــبتِٗ إىل %( 35)بٓػــب١ 

 .%(2.2) ايكٓاعٞتعٌُ يف الجماٍ  َكابٌ ْػب١ ق١ًًٝ%(  6.7) إىلٚيف ايػٝاس١ تكٌ ْػبتِٗ   %(22)

ٞ َٓػٛبٞ غٛم ايعٌُ  ايسضاغ١ َٔ  تٛظٜع ع١ٓٝبايٓػب١ ي .4 ٌ ملـ  ٚفكًا يًُػت٣ٛ ايتعًُٝـ صتـس   ، سٜطٜات ايػـاس

اقـٌ  ؾـٗاز٠  اقٌ َٔ ايسبًّٛ ) اذتاقًني ع٢ً ايجاْٜٛـ١ أٚ  َٔ اذتاقًني ع٢ً زضد١ ِٖ %( 46)إٔ أع٢ً ْػب١ 

 عًِـ٢ زضدـ١   نيأَا اذتاقً ايسبًّٛ  ٚايبهايٛضٜٛؽ،ذتاقًني ع٢ً َٔ ايهٌ ( %25)ثِ ًٜٝٗا ْػب١ َٓٗا ( 

اقٌ َٔ ايسبًّٛ تكٌ اذتاقًني ع٢ً زضد١ فإ  َسٜطٜات ايٛازٟأَا يف  .%(4)تكٌ إىل فٓػبتِٗ املادػتري 

ايسبًّٛ  فتكٌ اذتاقًني ع٢ً  أَا %(20)ٓػب١ اذتاقًني ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ بثِ  %(60)ْػبتِٗ إىل 

 %(3.7)ع٢ًِ زضد١ املادػتري فتكٌ ْػبتِٗ إىل  اذتاقًني ثِ ،%( 16.3) ْػبتِٗ إىل

 %16تكٌ إىل ْػب١  املتٛغط١ تٓؿآاملبُٝٓا  % 72إىل كػري٠ اي تٓؿآاملتكٌ ْػب١ يف َسٜطٜات ايػاسٌ ،  .5

،  %63إىل كــػري٠ اي تٓؿـأ يف َــسٜطٜات ايـٛازٟ تكـٌ ْػــب١ امل   ٚ. %12ايهــبري٠  فتكـٌ إىل   املٓؿـآت أَـا  ،

 %. 18ايهبري٠ فتكٌ ْػبتٗا إىل  املٓؿآتأَا ، %19تكٌ إىل تٛغط١ امل تٓؿأامل بُٝٓا

يًُشـٛض األٍٚ ٚاحملـٛض ايجـاْٞ ممـا ٜؿـري إىل عـسّ ٚدـٛز         (0.05ق١ُٝ )ت( غري زاي٘ إسكا٥ًٝا عٓس َػـت٣ٛ )  .6

أفـطاز عٝٓـ١   فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات اغتذابات ايكطاع ارتام ٚايكطاع اذتهـَٛٞ َـٔ   

ضتــٛ أُٖٝــ١ ٖــصٜٔ احملــٛضٜٔ ٖٚــصا ٜعــين إٔ ضؤٜــ١ ايكطــاع ارتــام تتؿــاب٘ َــع ضؤٜــ١ ايكطــاع              سضاغــ١اي

ٞ   –قطـاع خـام   )اذتهَٛٞ يف أ١ُٖٝ احملٛضٜٔ. مبع٢ٓ اْ٘ ال ٜٛدس تأثري يٓـٛع املٓؿـا٠    ، (قطـاع سهـَٛ

 ع٢ً اغتذابات ايع١ٓٝ 

ــس َػــت٣ٛ )      ANOVAقُٝــ١ )ف(   .7 ــ٘ إسكــا٥ًٝا عٓ ــاضٟ،  )ؿــأ٠ ( يٓؿــاط امل0.05ٓغــري زاي قــٓاعٞ، جت

يًُشٛض األٍٚ ٚاحملٛض ايجاْٞ ممـا ٜؿـري إىل عـسّ ٚدـٛز فـطٚم شات       (خسَٞ، سطيف، غٝاسٞ، ْؿاط أخط

ــ١ ايسضاغــ١ زاليــ١ إسكــا١ٝ٥ بــني َتٛغــطات اغــتذابات ْؿــاط املٓؿــأ٠ َــٔ      ضتــٛ أُٖٝــ١ ٖــصٜٔ   أفــطاز عٝٓ
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ُٖٝـ١ احملـٛضٜٔ. مبعٓـ٢ اْـ٘ ال ٜٛدـس      احملٛضٜٔ ٖٚصا ٜعين إٔ اْٛاع ايٓؿاط املدتًف١ تتؿاب٘ َع بعهـٗا يف أ 

 ع٢ً اغتذابات ايع١ٓٝ. (،قٓاعٞ، جتاضٟ، خسَٞ، سطيف، غٝاسٞ، ْؿاط أخط)تأثري يٓؿاط املٓؿأ٠ 

طبكــا يكطــاع غــٛم ايعُــٌ   ؤٖالت ايسضاغــ١ٝبــاختالف املــ (0.05عٓــس َػــت٣ٛ ) إسكــا٥ٝاقُٝــ١ )ف( زايــ١   .8

بـــني شات زاليـــ١ إسكـــا١ٝ٥ فـــطٚم دٖٛطٜـــ١ ٓـــاى إٔ ٖ ممـــا ٜؿـــري إىل، األٍٚاحملـــٛض أَـــاّ  لجمتُـــع ايعٝٓـــ١

. ٚيتفػـري شيـو     إْؿـا٤ املعاٖـس ايتكٓٝـ١   ضتٛ أُٖٝـ١   ؤٖالت ايسضاغ١ٝع١ٓٝ ايسضاغ١ باختالف املاغتذابات 

ٚايٓاجتـ١ عـٔ اخـتالف     إسكـا٥ٝا يتشسٜس اجتاٙ قـاحل ايفـطٚم ايسايـ١     Scheffe اختباض ؾٝفٝ٘غتدسّ ق ا

ــتػري  ــؤٖالت ايسضاغــ١ٝ  َ ــين امل ــطاز إٔ  ٖٚــصا ٜع ــ٢ زضدــ١     األف ــٔ اذتاقــًني عً املؿــاضنني يف ايسضاغــ١ َ

ضتـٛ  ايـسبًّٛ أٚ األقـٌ زضدـ١    ايبهايٛضٜٛؽ ٚاملادػـتري يـسِٜٗ ضؤٜـ١ أفهـٌ َـٔ ْعـطا٥ِٗ اذتاقـًني عًـ٢         

 .املعاٖس ايتك١ٝٓإْؿا٤ أ١ُٖٝ 

ٛض ايجـاْٞ،  احملـٛض  األٍٚ  ٚاحملـ  أَـاّ   باختالف سذـِ املٓؿـأ٠   (0.05)عٓس َػت٣ٛ  إسكا٥ٝاق١ُٝ )ف( زاي١  .9

عٝٓـ١ بـاختالف سذـِ املٓؿـأ٠     بـني اغـتذابات   شات زاليـ١ إسكـا١ٝ٥   فـطٚم دٖٛطٜـ١   إٔ ٖٓاى  مما ٜؿري إىل

٘  ٚيتشسٜس اجتاٙ قاحل ايفطٚم ٜػـتدسّ   احملٛض األٍٚ "  ٚاحملٛض ايجاْٞ ضتٛ أ١ُٖٝ ايسضاغ١   اختبـاض ؾـٝفٝ

Scheffe  ٖٚـصا    .سذـِ املٓؿـأ٠  اخـتالف َـتػري   ٚايٓاجت١ عـٔ   إسكا٥ٝايتشسٜس اجتاٙ قاحل ايفطٚم ايساي١

يسِٜٗ ضؤ١ٜ أفهٌ َٔ ْعطا٥ِٗ املتٛادسٜٔ باملٓؿآت ايهبري٠ املؿاضنني يف ايسضاغ١ َٔ األفطاز ٜعين إٔ 

 .املعاٖس ايتك١ٝٓضتٛ أ١ُٖٝ ستاٚض إْؿا٤ املتٛادسٜٔ باملٓؿآت ايكػري٠ ٚاملتٛغط١ 

ٌ مبـ  عاٖـس ايتكٓٝـ١  املإٔ االستٝاز ايعاّ َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز ايع١ٓٝ إلْؿـا٤   .10 ٚنـصيو أُٖٝـ١    سٜطٜات ايػـاس

ايتعإٚ بني نٌ ايططفني )قطاع املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتكٓٝـ١ ٚاملٗٓٝـ١ ٚقطـاع غـٛم ايعُـٌ( نـإ بسضدـ١        

أفـطاز عٝٓـ١   أٟ إٔ  ،ٜؿـري شات أُٖٝـ١ َطتفعـ١    3.4نبري٠ سٝـح قُٝـ١ املتٛغـط اذتػـابٞ ايهًـٞ ايبايػـ١       

ٌ َٔ أعها٤  ايسضاغ١ ٚإَهاْٝـ١ ايتعـإٚ بـني ايكطـاع      املعاٖـس ايتكٓٝـ١  اذتادـ١ يٛدـٛز   ٕ أٜـطٕٚ   غٛم ايعُـ

 شات أ١ُٖٝ َطتفع١.ارتام َٚؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚاملٗين 

َطتبــ١ مبــسٜطٜات ايػــاسٌ  طبكــًا الغــتبٝاْات غــٛم ايعُــٌ    يًُعاٖــس ايتكٓٝــ١أٖــِ ايتدككــات املطًٛبــ١   .11

 سػب األ١ُٖٝ

 

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 هٝٝفايتربٜس ٚايت ختكل

 2 َٝهاْٝها ايػٝاضات ختكل

 3 ختكل نٗطبا٤ ايػٝاضات

 4 ختكل احملاغب١

 5 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 6 ختكل االيهرتْٚٝات

 7 ختكل تكًٝح ٚزٖإ ٖٝانٌ ايػٝاضات

 8 ختكل اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥

 9 ختكل تػٜٛل

 10 ختكل تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ
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َطتبـ١  قطاع ايتعًِٝ ايفين  تمبسٜطٜات ايػاسٌ طبكًا الغتبٝاْا ُعاٖس ايتك١ٝٓيًأِٖ ايتدككات املطًٛب١  .12

 سػب األ١ُٖٝ

 

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 ختكل احملاغب١

 2 ختكل االيهرتْٚٝات

 3 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 4 ختكل اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥

 5 ختكل ايعُاض٠

 6 ختكل املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ

 7 ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط ختكل

 8 ختكل ْعِ املعًَٛات

 9 ختكل ايفٓسق١

 10 ختكل تػٜٛل

 

ٜٛنـح   باملعاٖـس ايتكٓٝـ١  استٝادات املسٜطٜات بايػاسٌ َٔ ايتدككات طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ فإ  .13

تًٝٗـا يف   املعاٖـس ايتكٓٝـ١  عسز َٔ ايتهطاضات اختاض َسٜط١ٜ املهال يهاف١ األقػـاّ ايعًُٝـ١ يف   انرب إٔ 

ٖٚهصا بكٝـ١ املـسٜطٜات بايرتتٝـب نُـا ٖـٛ َٛنـح زاخـٌ         سٝإ َسٜط١ٜ ايؿشط، ايػٌٝ، زٚعٔ،اغًب األ

 .ايسضاغ١

 ايػاسٌ يف يًُعاٖس ايتك١ٝٓاملسٜطٜات األنجط استٝادًا  .14

 

 

 

 

 

 

 

 ايػاسٌ يف ت األنجط استٝادًا يًُعاٖس ايجا١ْٜٛ  املسٜطٜا .15
 

 

 

 

 

 

  املعاٖس ايتك١ٝٓ املسٜط١ٜ ّ

 2 املهال 1

 1 ايؿشط  2

 1 زٚعٔ 3

 1 ايطٜس٠ ٚقكٝعط  4

 املعاٖس ايجا١ْٜٛ املسٜط١ٜ ّ

 2 املهال 1

 1 ايؿشط  2

 1 ايػٌٝ  3

 1 بطّٚ َٝفع 4
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 سػب األ١َُٖٝطتب١  أِٖ ايتدككات املطًٛب١  يًُعاٖس ايجا١ْٜٛ مبسٜطٜات ايػاسٌ .16

 

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 ختكل احملاغب١

 2 ٜس ٚايتهٝٝفايترب ختكل

 3 ختكل نٗطبا٤ ايػٝاضات

 4 َٝهاْٝها ايػٝاضات ختكل

 5 ختكل تػٜٛل

 6 ختكل االتكاالت

 7 ختكل ايًشاّ

 8 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 9 ختكل اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥

 10 ختكل ايؿبهات

 

 ايػاسٌيف زٖا  اعسأاملسٜطٜات األنجط استٝادًا ملطانع ايتسضٜب املٗين ٚ .17

 

 

 

 

 

 

 سػب األ١َُٖٝطتب١ أِٖ ايتدككات املطًٛب١  ملطانع ايتسضٜب املٗين مبسٜطٜات ايػاسٌ  .18

 

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 قٝا١ْ اذتاغب

 2 نٗطبا٥ٞ غٝاضات 

 3 ستاغب١

 4 غٝاضات مسهط٠ 

 5 تػٜٛل

 6 ايبالط أعُاٍ 

 7 ٚتهٝٝف ٜسترب 

 8 قٝاز امساى

 9 متسٜس ؾبهات اذتاغب 

 10 ايسٖإ أعُاٍ 

 

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 4 املهال 1

 3 ايػٌٝ 2

 2 زٚعٔ 3
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ٚنــصيو أُٖٝــ١  مبــسٜطٜات ايــٛازٟ  املعاٖــس ايتكٓٝــ١ إلْؿــا٤االستٝــاز ايعــاّ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أفــطاز ايعٝٓــ١   .19

ْـ     املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚاملٗٓٝـ١ ايتعإٚ بني نٌ ايططفني )قطاع  بسضدـ١   اٚقطـاع غـٛم ايعُـٌ( نا

أفـطاز عٝٓـ١   أٟ إٔ ( أُٖٝـ١ َطتفعـ١    إىلؿـري  )ت 3.72بري٠ سٝح ق١ُٝ املتٛغط اذتػابٞ ايهًـٞ ايبايػـ١   ن

ٌ َٔ أعها٤  ايسضاغ١ ٚإَهاْٝـ١ ايتعـإٚ بـني ايكطـاع      املعاٖـس ايتكٓٝـ١  اذتادـ١ يٛدـٛز   إٔ ٜـطٕٚ   غٛم ايعُـ

 أ١ُٖٝ َطتفع١. شاارتام َٚؤغػات ايتعًِٝ ايتكين ٚاملٗين 

 مبسٜطٜات ايٛازٟ طبكًا الغتبٝاْات غٛم ايعٌُ سػب األ١ُٖٝ يًُعاٖس ايتك١ٝٓب١ أِٖ ايتدككات املطًٛ .20

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 َٝهاْٝها ايػٝاضات ختكل

 2 ختكل نٗطبا٤ ايػٝاضات

 3 ختكل االيهرتْٚٝات

 4 ايتربٜس ٚايتهٝٝف ختكل

 5 ختكل اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥

 6 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 7 ختكل ايًشاّ

 8 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 9 ختكل االتكاالت

 10 ختكل ايعُاض٠

 

مبسٜطٜات ايٛازٟ طبكًا الغتبٝاْات قطاع ايتعًـِٝ ايفـين سػـب     يًُعاٖس ايتك١ٝٓأِٖ ايتدككات املطًٛب١  .21

 األ١ُٖٝ

 

 ايتدكل
تطتٝب 

 األ١ُٖٝ

 1 ايتربٜس ٚايتهٝٝف ختكل

 2 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 3 سٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌختكل املٓا

 4 ختكل نٗطبا٤ ايػٝاضات

 5 َٝهاْٝها ايػٝاضات ختكل

 6 ختكل اآلالت ايهٗطبا١ٝ٥

 7 ختكل احملاغب١

 8 ختكل تػٜٛل

 9 ختكل ايتذٌُٝ ٚتكفٝف ايؿعط

 10 ختكل تكُِٝ ٚإْتاز املالبؼ
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ٕ انرب عسز َٔ ايتهطاضات ٜٛنح أ باملعاٖس ايتك١ٝٓاستٝادات املسٜطٜات بايٛازٟ  َٔ ايتدككات  .22

تًٝٗا يف اغًب األسٝإ َسٜط١ٜ تطِٜ،  املعاٖس ايتك١ٝٓاختاض َسٜط١ٜ غ٦ٕٝٛ يهاف١ األقػاّ ايع١ًُٝ يف 

 ايكطٔ، ؾباّ. ٖٚهصا بك١ٝ املسٜطٜات بايرتتٝب نُا ٖٛ َٛنح زاخٌ ايسضاغ١

 ايٛازٟيف ٚعسزٖا  يًُعاٖس ايتك١ٝٓاملسٜطٜات األنجط استٝادًا  .23

 

 

 

 

 
 

 ايٛازٟتٝادًا يًُعاٖس ايجا١ْٜٛ ٚأعسازٖا يف املسٜطٜات األنجط اس .24

 

 

 

 

 

 

 سػب األ١َُٖٝطتب١   أِٖ ايتدككات املطًٛب١  يًُعاٖس ايجا١ْٜٛ  مبسٜطٜات ايٛازٟ .25

 تطتٝب األ١ُٖٝ يتدكلا

 1 ايتربٜس ٚايتهٝٝف ختكل

 2 ختكل نٗطبا٤ ايػٝاضات

 3 ختكل املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ

 4 َٝهاْٝها ايػٝاضات ختكل

 5 تك١ٝٓ اآلالت ايعضاع١ٝ

 6 ختكل ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

 7 ختكل اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ

 8 ختكل ايؿبهات

 9 إْتاز ايسٚادٔ

 10 االتكاالت ختكل

 

 ايٛازٟ يفاملسٜطٜات األنجط استٝادًا ملطانع ايتسضٜب املٗين ٚعسزٖا   .26

 

 

 

 

 

 

 ايعسز املطًٛب ١املسٜطٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ؾباّ 5

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 4 غ٦ٕٝٛ 1

 3 تطِٜ 2

 2 ايكطٔ 3

 ايعسز املطًٛب املسٜط١ٜ ّ

 7 غ٦ٕٝٛ 1

 5 تطِٜ 2

 3 ايكطٔ 3
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 سػب األ١ُٖٝ َطتب١أِٖ ايتدككات ملطانع  ايتسضٜب املٗين مبسٜطٜات ايٛازٟ   .27
 

 تطتٝب األ١ُٖٝ ايتدكل

 1 نٗطبا٥ٞ غٝاضات 

 2 ايػبان١ أعُاٍ  

 3 غٝاضات مسهط٠ 

 4 ٚتهٝٝف تربٜس 

 5 ( )بٓعٜٔ َٝهاْٝها 

 6 ()زٜعٍ َٝهاْٝها 

 7 ايعا١َ ايٓذاض٠ 

 8 إْتاز ايفان١ٗ ٚايتُٛض 

 9 ختكل املٓاسٌ ٚإْتاز ٚتكٓٝع ايعػٌ

 10 ختكل اإلْتاز ٚايتكٓٝع ايػصا٥ٞ
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 ايسضاغ١ .   ًَدل6
 

املعاٖس اغتطالع ساد١ غٛم ايعٌُ مبشافع١ سهطَٛت َٔ املعاٖس ايتك١ٝٓ ٚتٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل 

َٚطانع ايتسضٜب املٗين ٚقس ق اغتككا٤ ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ زتتُع ايبشح َكساضٖا َا٥تإ ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ 

كطاع ( متجٌ ناًل َٔ َػ٦ٛيٞ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ  َٚٓػٛبٞ اي 275ٚمخػ١ ٚغبعٕٛ فطزًا ) 

ارتام ) غٛم ايعٌُ ( ٚنصيو اغتطالع أٚد٘ ايتعإٚ املػتكبًٞ بني نٌ َٔ املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ايتك١ٝٓ 

ّ. ٚقس خًكت ايسضاغ١ إىل اذتاد١ املاغ١  2010ٚامل١ٝٓٗ ٚغٛم ايعٌُ ٚقس ق ادطا٤ ايسضاغ١ يف قٝف عاّ 

َٛت نُا ق تفكًٝ٘ يف ْتا٥ر ايسضاغ١  يًُعاٖس ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ يف َسٜطٜات ايػاسٌ ٚايٛازٟ مبشافع١ سهط

 (.  87)م 

ٚيػطض تًدٝل ايٓتا٥ر ٚتطتٝب أٚيٜٛات اذتاد١ َٔ املعاٖس ٚايتدككات يتكسميٗا يًُؤغػات 

، ًٜدل ادتسٚيني ػا١ُٖ يف إْؿا٤ َجٌ ٖصٙ املعاٖسايطمس١ٝ  ٚارتري١ٜ ٚايطاغبني َٔ ضداٍ األعُاٍ يف امل

 : ايتدككاتأِٖ عاٖس ايتك١ٝٓ ٚامل١ٝٓٗ َٚطانع ايتسضٜب املٗين ٚايتايٝني ساد١ ستافع١ سهطَٛت َٔ امل
 

 أٚيٜٛات اذتاد١ يف َسٜطٜات ايػاسٌ َٔ املعاٖس ٚاملطانع ٚايتدككات

 َطانع ايتسضٜب املٗين املطًٛب١ املطًٛب١املعاٖس ايجا١ْٜٛ ايف١ٝٓ  املعاٖس ايتك١ٝٓ املطًٛب١ املسٜط١ٜ

 2 2 2 املهأل

 1 1 1 ايؿشط

 1 1  ايػٌٝ

 1   1 زٚعٔ

أِٖ 

ايتدككات 

 املطًٛب١

ايتربٜس ٚايتهٝٝف، 

احملاغب١،االيهرتْٚٝات، 

َٝهاْٝها ايػٝاضات 

ٚنٗطبا٤ ايػٝاضات، 

 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

احملاغب١ ، ايتربٜس ٚايتهٝٝف 

، َٝهاْٝها ايػٝاضات ، 

نٗطبا٤ ايػٝاضات، ايتػٜٛل ، 

االتكاالت، ايًشاّ ، 

 ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥

قٝا١ْ اذتاغب، نٗطبا٤ 

ايػٝاضات ، احملاغب١ ، مسهط٠ 

ايػٝاضات ، أعُاٍ ايبالط ، 

ايتربٜس ٚايتهٝٝف ، قٝس 

األمساى، متسٜس ؾبهات 

 اذتاغب ، أعُاٍ ايسٖإ
 

 

 أٚيٜٛات اذتاد١ يف َسٜطٜات ايٛازٟ َٔ املعاٖس ٚاملطانع ٚايتدككات

 َطانع ايتسضٜب املٗين املطًٛب١ املطًٛب١١ ايف١ٝٓ املعاٖس ايجاْٜٛ املعاٖس ايتك١ٝٓ املطًٛب١ املسٜط١ٜ

 2 2 2 غ٦ٕٝٛ

 1 1 1 تطِٜ

 1 1  ايكطٔ

 1   1 ؾباّ

أِٖ 

ايتدككات 

 املطًٛب١

ايتربٜس ٚايتهٝٝف، 

َٝهاْٝها ايػٝاضات، 

نٗطبا٤ ايػٝاضات، 

ايتُسٜسات ايهٗطبا١ٝ٥، 

االيهرتْٚٝات، املٓاسٌ 

 ٚإْتاز ايعػٌ

 ايتربٜس ٚايتهٝٝف ، نٗطبا٤

ايػٝاضات، املٓاسٌ ٚإْتاز ايعػٌ 

، َٝهاْٝها ايػٝاضات 

،اآلالت ايعضاع١ٝ، ايتُسٜسات 

ايهٗطبا١ٝ٥، اإلْتاز ٚايتكٓٝع 

 ايػصا٥ٞ

نٗطبا٤ ايػٝاضات ، ايػبان١ ، 

مسهط٠ ايػٝاضات ، ايتربٜس 

ٚايتهٝٝف ، َٝهاْٝها 

ايػٝاضات، ايٓذاض٠ ، املٓاسٌ 

ٚإْتاز ايعػٌ، اإلْتاز ٚايتكٓٝع 

 ايػصا٥ٞ



 

- 94 - 

 

 
 المراجع

  0212 محافظا حضرموت  ال احلوزارة البيمي  الفني والبدريب المهني  مكبب . محمد علود لوع كر مدير عا  مكبب الوزارة ،  -1 
  0212 الوادي والصحراء  يئو  البيمي  الفني والبدريب المهني محافظا حضرموت محلوب فرج اما  مدير عا  مكبب  .   -0
 ي  الفني لمحافظا حضرموتنشرات قطاع البيم -3
داريا لا بخدا   -4   0224- األرد  – 0223" دار المناهج لمنشر والبوزيع SPSSد. شفيق اليبو  "طرق اإلحصاء بطليقات اقبصاديا وا 
 
 
 
 

 


