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  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  

  تقرير حول متابعة

 ماعيةقرار قمة شرم الشيخ التنموية االقتصادية واالجت

  )19/1/2011-3 ج -) 2(ع . د18:ق.ق(رقم 

  بشأن البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

 15أصدرت القمة التنموية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في شرم الشيخ بتـاريخ              -
ع . د 18: ق.ق( رقـم    القرارم،  2011) كانون ثاني ( يناير   19هـ الموافق   1432صفر  

شأن البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، ويقرأ نصه         ب 19/1/2011 - 3 ج -) 2(
  :على النحو التالي

الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذيـة اإلطاريـة               -أ 
للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة األولى للبرنـامج خـالل             

  .م2016-2011الفترة 
 -4 ج -) 1(ع  . د 6: ق.ق(الفقرة الثانيـة مـن قـرار قمـة الكويـت            التأكيد على    - ب 

، بشأن تكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنـامج           )19/1/2009
 .بمنح مزايا تفضيلية خاصة لالستثمار في المجاالت المحددة في البرنامج

الخـاص لتوسـيع    دعوة الدول العربية ذات العالقة إلى منح مزايا تفضيلية للقطـاع             - ج 
مشاركته في االستثمار في المجاالت المحددة بالبرنـامج الطـارئ لألمـن الغـذائي              

 .العربي

دعوة الدول العربية ذات العالقة إلى موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافـة               -د 
دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ المرحلة األولى من            

 .للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي) 2016-2011(تنفيذية الخطة ال

هـ الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف جهودها بالتنسيق مـع كافـة                - � 
الجهات المعنية للمساهمة في الترويج للبرنامج لدى المؤسـسات الماليـة وصـناديق           
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الصادر عـن القمـة العربيـة    ) 6(التمويل العربية واإلقليمية، وذلك وفقا للقرار رقم       
 ).2009كانون الثاني /  يناير19: الكويت(االقتصادية والتنموية واالجتماعية 

  :التالية  المنظمة اإلجراءاتاتخذتلقرار، لهذا اتنفيذا  -
م 24/1/2011هـ الموافـق    1432 صفر   20الزراعية في الدول األعضاء بتاريخ       -1

 أو المساهمة في تنفيذ، المرحلـة األولـى         متطلعين إلى مساعيهم الرامية إلى تنفيذ،     
 .للخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي) 2011-2016(

م الدول المعنيـة    31/1/2011هـ الموافق   1432 صفر   27كاتبت المنظمة بتاريخ     -2
ـ (بتنفيذ البرنامج والمضمنة في اإلطار الجغرافي، بمضمون الفقرتين          مـن  ) ب، ج

 لموافاة المنظمة بما تم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن التكليـف             القرار أعاله 
والدعوة الصادرين من القمة العربية، وذلك حتى تتمكن المنظمة من إعداد التقارير            

 .الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

ذ البرنـامج، بمـضمون     كاتبت المنظمة في ذات التاريخ السابق الدول المعنية بتنفي         -3
ـ (الفقرتين   من نفس القرار لموافاة المنظمة بدراسـات الجـدوى الجـاهزة           ) د، ه

للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ المرحلة األولى من الخطة التنفيذية للبرنامج            
، وذلك حتى تتمكن المنظمة من تنفيـذ مـا     )2016-2011(الطارئ لألمن الغذائي    

  .لقرار أعالهمن ا) هـ(جاء بالفقرة 
وجهت اإلدارة العامة كتابا إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربيـة، بـالرقم             -4

م، وذلك ليتكرم   18/3/2011هـ الموافق   1432 ربيع اآلخر    13 بتاريخ   109/ع.م
بالكتابة إلى أصحاب المعالي وزراء الخارجية في الـدول العربيـة لتنفيـذ قـرار               

سمو قادتنا العرب في البدء فورا في الخطة التنفيذيـة          أصحاب الجاللة والفخامة وال   
، )2016 - 2011(للمرحلة األولى من البرنامج الطارئ لألمن الغـذائي العربـي           

 .وتنفيذ كافة البنود الواردة في القرار المشار إليه

وافقت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية على المشاركة في دول اإلطار الجغرافـي            -5
امج الطارئ لألمن الغذائي العربي، وذلك بموجب كتاب معـالي وزيـر            لتنفيذ البرن 

 االنضمامم، كما وافقت سلطنة عمان      20/3/2011 بتاريخ   127التنمية الريفية رقم    
لهذه الدول فيما يتعلق بالثروة الحيوانية في اإلطار السلعي، وذلك بموجب خطـاب             

 23 ز بتـاريخ  319/أ/5/2/م و/معالي وزير الزراعة والثروة الـسمكية رقـم وز   
 .م27/4/2011هـ الموافق 1432جمادى األولى 
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 بيانا بالمشروعات الجاري تنفيـذها  البرنامج،تلقت المنظمة من الدول المعنية بتنفيذ   -6
أو مقترح تنفيذها في إطار المكونات الرئيسية للبرنامج الطـارئ لألمـن الغـذائي           

 :العربي، وتتوزع هذه المشروعات على النحو التالي

  . يقترح تنفيذهااًمشروع) 15(مشروعا جاري تنفيذها، و) 16: (األردن -
 .مشروعات يقترح تنفيذها) 3(مشروعا جاري تنفيذها، و) 15: (الجزائر -

 .مشروعا يقترح تنفيذها) 11(مشروعين جاري تنفيذهما، و) 2: (السعودية -

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 10(مشروعا جاري تنفيذها، و) 16: (السودان -

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 8(مشروعات جاري تنفيذها، و) 7: (سوريا -

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 7(مشروعا جاري تنفيذها، و) 20: (العراق -

مـشروعا  ) 11(إستراتيجية للثروة الحيوانية جاري إعـدادها، و      : سلطنة عمان  -
 ).في مجال اإلنتاج الحيواني(يقترح تنفيذها 

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 6(نفيذها، ومشروعا جاري ت) 43: (مصر -

مـشروعات يقتـرح    ) 4(مخططات ومشاريع جاري تنفيذها، و    ) 9: (المغرب -
 .تنفيذها

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 4(مشروعات جاري تنفيذها، و) 10: (موريتانيا -

 .مشروعات يقترح تنفيذها) 7(مشروعات جاري تنفيذها، و) 6: (اليمن -

االستثمارية المقترحة من الدول العربية      قات للمشروعات بطا المنظمة بإعداد     قامت -7
 .لنشرها في قاعدة بيانات مجاالت االستثمار الزراعي بالوطن العربي

م بعض 17/5/2011هـ الموافق 1432 جمادى األخرى   14كاتبت المنظمة بتاريخ     -8
تح صناديق ومؤسسات التمويل اإلنمائي العربية واإلقليمية والدولية لبحث إمكانية ف          

نوافذ لتمويل المشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ البرنامج الطارئ لألمن الغذائي            
 :العربي، ومن هذه الصناديق والمؤسسات ما يلي

  .الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -
  .صندوق أبو ظبي للتنمية -
 .الصندوق السعودي للتنمية -

 .يةالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العرب -

 .الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي -

 .البنك اإلسالمي للتنمية -

 .بنك التنمية األفريقي -

 .(IFAD)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -
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 .(WB)البنك الدولي  -

 ).م22/6/2011هـ الموافق 1432 رجب 21بتاريخ (مصرف الراجحي  -

 ).م10/7/2011 هـ الموافق1432 شعبان 9بتاريخ (مجموعة دلة البركة  -

هـ الموافق  1432 جمادى األخرى    30تلقت المنظمة رداً من البنك الدولي بتاريخ         -9
 :م، مفاده أن البنك الدولي أنشأ كل من1/6/2011

  . ألزمات الغذاء الدوليةاالستجابةبرنامج  -
  .البرنامج الدولي للزراعة واألمن الغذائي -

�وق ���� �������� ���� ا	����� ا	��   ه��� اول ا	�������� ���� � ������ر دو#ر 1.5�و	� ! ����

       %���4�ة ا	���ول ��&1��2% و�����0)% ا	���/. 	 �ا+-��% إ+���اءات ا	)���ارئ ا	&����� 	
�< ا	=>ا;�، أ�� ا	������� ا	����8 �������� 6 �	�� ا	 ��4��0ن و�6�5�6 ا	���� ا	��و	�               �!

4�ة ا	�ول ذات ا	�/�ل ا	 �&%12�� 	.  

م 26/6/2011منظمـة بتـاريخ   في إطار برامج البنك الدولي المشار إليها، قامت ال  -10
بمخاطبة المديرة المكلفة بإعداد آلية األمن الغذائي العربي لمعرفة رؤيتهـا وسـبل             
التنسيق والتوفيق بين اآللية المقترحة في البنك الدولي والبرنامج الطـارئ لألمـن             

 .الغذائي العربي

دي تلقت المنظمة ردا إيجابيا من كل مـن الـصندوق العربـي لإلنمـاء االقتـصا       -11
 جمـادى األخـرى     26 بتـاريخ    3/1466-1 - 1/ف: بالكتاب رقم (واالجتماعي  

: بالكتاب رقـم  (ظبي للتنمية    ومن صندوق أبو  ) م29/5/2011هـ الموافق   1432
 لتمويل المشاريع التي تقدمها الـدول       استعدادهما، مفادها   )5/6/2011 بتاريخ   873

طـة التنفيذيـة اإلطاريـة      وتتوفر لها دراسات جدوى متكاملة، وتأتي في إطار الخ        
 .للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

قامت المنظمة بتعميم كتابي الصندوق العربي لإلنمـاء االقتـصادي واالجتمـاعي             -12
دول (ظبي للتنمية على الدول العربية المعنية بتنفيذ البرنامج الطارئ           وصندوق أبو 

هــ الموافـق    1432 رجـب    11، وذلك بتـاريخ     ) دولة 12 -اإلطار الجغرافي   
م لتجهيز ما هو متوفر من دراسات الجـدوى المتكاملـة لمـشاريع             12/6/2011

 .البرنامج، ومكاتبة هذين الصندوقين لطلب المساهمة في تمويلها

 منها،  اتم إرسال كتب إلحاق لمؤسسات وصناديق التمويل التي لم تتلق المنظمة رد            -13
 .م22/6/2011هـ الموافق 1432 رجب 21وذلك بتاريخ 

. 426/9تلقت المنظمة من وكالة التنمية الفالحية في المملكة المغربية كتابها رقـم              -14
تقديم دراسات جدوى   لستعدادها  ام، ومفاده   2011 يونيو   21م بتاريخ   .هـ. م/ف. ن
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لمشاريع مخطط المغرب األخضر الذي يستهدف تنمية القطاع الفالحي حتى عـام            
لقاء مشترك بين مسؤولي هذه الصناديق   م، والطلب من المنظمة التنسيق لعقد       2020

والمسئولين بوكالة التنمية الفالحية لبحث إمكانية تمويل المشروعات التـي لـديها            
 .دراسات جدوى جاهزة

 مـن   م كـال  26/6/2011هــ الموافـق     1432 رجب   25كاتبت المنظمة بتاريخ     -15
 للتنسيق ظبي للتنمية الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق أبو

لعقد لقاء مشترك بين مسؤولي هذه الصناديق والمسؤولين بوكالة التنمية الفالحيـة            
 .بالمملكة المغربية

/ تلقت المنظمة من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي الكتاب رقم ف           -16
م، ومفاده أنه حسب القواعد المعمول بها فـي         28/6/2011 بتاريخ   8-1-2/1796

محـافظ  (ستالم طلبات تمويل المشاريع من معالي وزيـر الماليـة           ا الصندوق يتم 
، وذلك على أساس أولويات المشاريع التـي يـتم          )المملكة المغربية لدى الصندوق   

تحديدها والتشاور حولها مع الحكومة المغربية، إضـافة إلـى أولويـات برنـامج              
لفالحة والـصيد   اإلقراض لدى الصندوق العربي، وقد أفادت المنظمة معالي وزير ا         

 المؤرخ في   3095البحري في المملكة المغربية برد الصندوق العربي بكتابها رقم          
 .م12/7/2011

وزارة م حول توقيع    2/11/2011 مكتبها بنواكشوط بتاريخ     منتلقت المنظمة إفادة     -17
التنمية الريفية في جمهورية موريتانيا اإلسالمية على اتفاقية مع شركة سكر كنانـة             

لدراسة جدوى إنشاء مجمع لصناعة السكر، إلنتاج كمية تقـدر           السودان بجمهورية
فـي مـساحة تبلـغ       طن من السكر سنوياً لالستهالك المحلي     ألف  ) 105 (بحوالي

 والبقاس في إنتاج الوقـود      سباإلضافة إلى استغالل نفايات الموال    تار،   هك 11352
ـ      ن لتر يي مال 10الذي سيبلغ حوالي     الحيوي صدير، والطاقـة   سـنوياً بغـرض الت

 لمشروع ا جدوى، وقد اكتمل إعداد دراسة      سنوياً  ميقاوات 20الكهربائية التي ستبلغ    
 363يتوقع أن تبلغ تكلفة االستثمار فـي المـشروع           و .م2011 في شهر أغسطس  

  .مليون دوالر
 IFAD)( ردا من معالي رئيس الصندوق الدولي للتنميـة الزراعيـة   تلقت المنظمة -18

تطابق جيد للغاية بـين مهمـة الـصندوق    " أكد فيه وجود    م18/08/2011بتاريخ  
، مؤكدا ترحيب "وأهداف المرحلة األولى من البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

الصندوق بتمويل المقترحات االستثمارية التي تعدها الدول األعضاء إذا اسـتوفت           
إلسـتراتيجية  أن يكون مقترح االستثمار متسقا مـع األهـداف ا         :شرطين أساسيين 
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ن أالنخراط الصندوق في البلد المعني كما هو متفق عليه مع حكومة ذلك البلـد، و              
تطلب الحكومة من الصندوق إدراج المقترح االستثماري ضمن مشروعاتها التي يتم       

الفتا النظر إلى أن الصندوق يوفر التمويل من خالل القـروض           . النظر في تمويلها  
والبلدان متوسطة الدخل، كما يقدم المساعدة التقنية حـول         والمنح للبلدان األقل نموا     

 . المواضيع ذات االهتمام المشترك مع دول الخليج

 تعاونه مع المنظمـة فـي إطـار         ابتدرا اقترح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية       -19
البرنامج الطارئ، بجمهورية السودان التي يجري الصندوق مشاورات مع حكومتها          

اته بالسودان في مجال األمـن الغـذائي وتحـسين الـدخول، وأن             لتركيز استثمار 
 . الصندوق سيقوم بتوجيه ممثله بجمهورية السودان للتنسيق مع المنظمة بهذا الشأن

بحـضور  ) مدير البرامج القطرية (جمهورية السودان الصندوق ب ممثل  تم االجتماع ب   -20
وقـد  . ق بهذا الشأن  للتنسيم بمقر المنظمة بالخرطوم     8/2011 /31مساعده بتاريخ   

تمت إحاطة وفد الصندوق بالبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ومكوناته ودور           
المنظمة العربية للتنمية الزراعية في متابعـة تنفيـذها، ودورهـا فـي التـرويج               
للمشروعات المقترحة في إطار البرنامج، ومن ثم قامـت المنظمـة باسـتعراض             

  . ي السودان في إطار مكونات البرنامجالمشروعات المقترحة للتنفيذ ف
بعد دراسة المشروعات المقترحة تم االتفاق بين المنظمة ووفد الصندوق على إعداد             -21

مشروعات في مجال اإلنتاج الحيواني بالسودان يتم تقديمها للصندوق للنظر في أمر            
 .  م2014 - 2013تمويلها في إطار مشروعاته بالسودان لعامي 

معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية السودان بتـاريخ         كاتبت المنظمة    -22
 وإحاطته بنتائج اجتماعها مع وفـد الـصندوق، ومدتـه ببطاقـات             22/9/2011

 . المشروعات المقترحة مع الصندوق ليتم تقديمها من قبل وزارته للصندوق

 المـدير   شاركت المنظمة في اجتماع ممثلي صناديق التمويل العربية بالسودان مع          -23
القطري للبنك الدولي بجمهورية الـسودان وجمهوريـة جنـوب الـسودان يـوم              

م، حيث استعرضت المنظمة برامجهـا ومـشروعاتها فـي إطـار            25/10/2011
البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، بجانب مشروعاتها وبرامجهـا األخـرى           

 . بالسودان

ة األولى من البرنـامج الطـارئ       قامت المنظمة بإحاطة الدول المشمولة في المرحل       -24
، وذلـك بتـاريخ     علما بمضمون رد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المشار إليه        

 .م27/10/2011
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مرفقا به بطاقة مشروع مقدم     ) CFC(تلقت المنظمة كتاباً من الصندوق الدولي للسلع         -25
 تحسين إتاحـة الغـذاء    "للصندوق من سفارة جمهورية مصر العربية بالهاي حول         

على مستوى األسرة عن طريق تقييم وتطوير بذور القمح والذرة الشامية المحـسنة            
، يطلب فيه الصندوق تقييم المنظمة للمشروع المقتـرح فيمـا           "في مصر والسودان  

يتصل بمكوناته وآفاق نجاح تنفيذه ومدى مالءمة أنشطته المقترحة على المـستوى            
 الغذائي العربي، لألمنذ البرنامج الطارئ وفي إطار مسئوليتها بمتابعة تنفي. اإلقليمي

قامت المنظمة بتقييم المشروع، وقامت بالرد على الصندوق موضحة أن المشروع           
 إعادة صياغة واقترحت إعداد مشروع مشترك ومتكامل بين كـل مـن             إلىيحتاج  

 .جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان

خالل  جمهورية السودان    لخرطوم،اها في   مقراستضافت المنظمة اجتماعا مشتركا ب     -26
 ترأسه معـالي ا     م2012 يناير   4 - 2 هـ، الموافق    1433 صفر   10 - 8الفترة  

لدكتور المدير العام للمنظمة وشارك فيه ممثلو كل من وزارة الزراعة بجمهوريـة             
السودان ووزارة الزراعة واستصالح األراضي بجمهورية مصر العربية وخبـراء          

د الوثيقة النهائية للمشروع المشترك، ومن ثم قامت المنظمـة          المنظمة حيث تم إعدا   
 ربيـع األول   20بمراجعتها واعتمادها وإرسالها للصندوق الدولي للـسلع بتـاريخ          

 .م12/2/2012الموافق 

 واصلت المنظمة التنسيق مع الصناديق والجهات التمويليـة والتنمويـة اإلقليميـة             -27
 CFC(دارة كتابا من الصندوق الدولي للسلع       والدولية في هذا الشأن وقد استلمت اإل      

 م بشأن تمويل مشروع تعزيز األمن الغذائي من خالل نـشر            18/6/2012بتاريخ  
 .استخدام أصناف محسنة من القمح والذرة الشامية

 11كاتبت المنظمة كال من البنك اإلسالمي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية بتاريخ             -28
م للمساهمة في تمويل البرنامج العربي للتنمية    1/7/2012هـ الموافق   1433شعبان  

الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في واليات دارفور، والبرنـامج العربـي           
 . لمكافحة األمراض العابرة للحدود

المشار إليها أعاله القرار رقـم      ) 32(أصدرت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها        -29
 المرحلة األولى من الخطة التنفيذيـة للبرنـامج        بشأن متابعة ) 2012/ ج ع    4/32(

 الطلـب مـن     ": الطارئ لألمن الغذائي العربي والذي تنص الفقرة الثانية منه على         
الدول األعضاء تسمية ضباط اتصال للتنسيق مع المنظمة بشأن متابعة تنفيذ مكونات 

 " .البرنامج في إطار خطته التنفيذية اإلطارية
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كاتبت المنظمة الدول العربية األعضاء في البرنـامج الطـارئ          وتنفيذا لهذه الفقرة     -30
م 14/5/2012هـ الموافـق    1433جمادى الثانية   23لألمن الغذائي العربي بتاريخ     

 . بشأن تسمية ضباط اتصال للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

/ 6/8 -/23/5خالل الفتـرة    (ج المنظمة   وافت الدول العربية األعضاء في البرنام      -31
 . بأسماء ضباط االتصال المرشحين لمتابعة البرنامج) م2012

هـ 1433 رمضان   10أعدت المنظمة عناصر فنية أرسلتها لدول البرنامج بتاريخ          -32
 . م إلعداد تقارير قطرية حول تنفيذها لمكونات البرنامج27/7/2012الموافق 

البرنـامج  دول من دول    ) 10(م تقارير من    8/11/2012تلقت المنظمة حتى تاريخ      -33
األردن، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، العراق، المغرب،         : هي

وقامت المنظمة بإعداد تقرير مفصل وشامل حول تنفيـذ مكونـات           . مصر، واليمن 
البرنامج الطارئ لألمن الغذائي بالدول العربي وفيما يلي ملخص بما قامت بتنفيـذه             

 :الثالثةدول البرنامج في إطار مكوناته 

ملخص النـجازات الدول العربية في إطار المكونات الثالثة للبرنامج الطارئ لألمن :  ثانياً
  :الغذائي العربي

  :مكون تحسين اإلنتاجية في الزراعات القائمة
 :المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها -1

ـ  ) 15(مشروعاً منها     ) 41(نفذت الدول العربية في هذا المكون نحو       ي مشروعاً ف
األردن، تونس، السودان، سلطنة عمان، مصر، والـيمن، و         : ست دول عربية هي   

غطت  مشروعات الدول الست المشار     . مشروعاً بالمملكة العربية السعودية     )  26(
إليها مجاالت  إنتاجية محاصيل الغذاء الرئيسية، وتطوير إنتاجية الوحدة  الحيوانية،            

زيادة اإلنتاجيـة الزراعيـة وذلـك بتكلفـة         والتصنيع الزراعي، ومكافحة اآلفات ل    
في حين تركزت مشروعات السعودية  المرخـصة      . مليون دوالر   ) 73( تجاوزت  

مليـون  ) 43(م  في مجال تحسين وزيادة إنتاج لحوم الدواجن بطاقـة              2010لعام  
  .سنة/ مليون صوص) 150(سنة،  ومجال أمهات الدجاج الالحم بطاقة / طائر 

A 	ا B��� ا�0-Cو��2% ��4% �� 6D! و�4ت�: 
 . تحسين مستوي إنتاجية الحاصالت الزراعية النباتية والحيوانية •

 .النهوض بالكفاءة اإلنتاجية للقطيع الحيواني •

 .تحسين مستوي معيشة المزارعين والسكان الريفيين •

 .توفير فرص العمل واستدامة واستقرار اإلنتاج الزراعي •

 .هاراتبناء القدرات المؤسسية وتنمية الم •
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 .خفض تكلفة اإلنتاج الزراعي وتحسين مستويات الربحية •

 .رفع معدالت االكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية •

 .رفع المستوي الغذائي للمواطنين •

 .تطوير طرق التصنيع وتحسين مستويات الجودة •

 :اآلثار المتحققة

 .باألردن% 25بنحو ) خاصة القمح( زيادة إنتاجية الحبوب  •

 .باألردن% 30 تكلفة اإلنتاج لمحاصيل الغذاء الرئيسية بنحو تقليل  •

 .زيادة الكمية الموردة من القمح المصري بنحو مليون طن •

 18 طن، والبنجر من 50 طن إلي 46زيادة إنتاجية فدان القصب في مصر من        •
 مليون جنيه فـي     250 طن، وزيادة الدخل القومي بما ال يقل عن          21طن إلي   

 .مصر

ج الجاموس المصري واألبقار البلدية من اللبن واللحم،زيادة معـدالت          زيادة إنتا  •
 .النمو في العجول، ورفع إنتاج الماعز الزرايبي من اللبن واللحم في مصر

 تعظيم االستفادة من مخلفات المزرعة والمصانع والمجازر وتحسين مستويات          •
 .أضرار تلوثها في مصر الجودة والتقليل من

 ألف طن سنوياً، زيادة     250 النباتية  المنتجة وإنتاج نحو         تحسين جودة الزيوت   •
م إلـى   2011هكتار  عـام     / طن  2.2إنتاجية الهكتار من القمح اللين من نحو        

هكتار  عـام    / طن  1.05م، والشعير من نحو     2012هكتار  عام    /  طن   2.25
/ طن  0.448م، والزيتون من نحو     2012هكتار  عام    /  طن   1.16م إلى   2011
 .م في تونس2012هكتار  عام /  طن 0.672م إلى 2011 عام هكتار 

إنشاء عدد كبير من البيوت المحمية وتأهيلها وإقامة عدد كبير مـن الحظـائر،               •
 ألف فسيلة نسيجية، وتأهيل وصيانة عدد       36ووحدات الدواجن، وإنتاج حوالي     

 من المحطات البحثية، وتوزيع عدد من صناديق التبريد لحفظ الحليب لمربـي           
 .األبقار في سلطنة عمان

دعم إنتاج  البذور المحسنة والتقاوي وتوزيعها على المزارعين وزيادة اإلنتاج            •
 .باليمن

المشروعات المقترح تنفيذها في إطار مكون تحسين اإلنتاجية في الزراعات  -2
 :القائمة

تضمن مكون تحسين اإلنتاجية في دول البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي نحو            
األردن، : مشروعاً معد للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل في أربع دول عربيـة هـي    ) 14(
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اشتملت على مشروعات لتطوير إنتاجية محاصـيل       . تونس، سلطنة عمان،  واليمن    
الغذاء الرئيسية، وتطوير إنتاجية الوحدة من الحيوانات والدواجن واألسماك، وعسل          

مليـون  ) 140(كلفة إجماليـة تفـوق   النحل، والتصنيع والتسويق الزراعي، وذلك بت  
  :واستهدفت هذه المشروعات بصفة عامة ما يلي.  دوالر

  .سد احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير •
 .تخفيض تكلفة اإلنتاج وفاتورة االستيراد •

 .إدخال تقنيات جديدة وتحسين مستويات اإلنتاجية •

 .زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي •

 .بناء القدرات المؤسسية وتنمية المهارات •

 .المساهمة في تحقيق األمن الغذائي العربي •

 .االستغالل األمثل للموارد الزراعية المتاحة •

 .المساهمة في توفير فرص عمل •

 :اآلثار المتوقعة

زيادة اإلنتاجية والناتج الزراعي، زيادة القـدرة التنافـسية وتحـسين فـرص              •
 البذور والتقاوي المحسنة، وتوفير فـرص عمـل،         التصدير، تغطية العجز من   

 .ورفع كفاءة منظمات القطاع الخاص وتحسين مستويات األداء بها في األردن

 .إدخال تقنيات جديدة وتنفيذ برامج للتسميد والري بتونس •

 .تحسين إنتاجية وتطوير الصناعات السمكية في سلطنة عمان •

تـوفير الخـدمات البيطريـة     ألف أسرة زراعية من جـراء    365استفادة نحو    •
مليون رأس من الماشية، وتقديم الخدمات ومدخالت اإلنتاج         3واألعالف  لنحو    

 آالف أصحاب خلية نحل في المحافظات المستهدفة وتحسين مـستويات           4لنحو  
 .اإلنتاجية في اليمن

مكون استثمار المزيد من الموارد األرضية باالستفادة من العوائد المائية لترشيد 
  :تخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليديةاس
 :المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها -1

مشروعا في  ) 11(بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا المكون           •
  . عمان، العراق، المغرب، مصر، واليمنةالسودان، سلطن: ست دول عربية هي

 مليار متر مكعب خالل فترة      15ا حوالي   قدر حجم المياه المتوقع تنميتها وتوفيره      •
تنفيذ مكونات البرنامج ، سوف  تساهم في زيادة المـساحات المزروعـة بتلـك               

 .الدول
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 مليون طـن ، وزيـادة       3زاد  حجم اإلنتاج المتحقق من القمح في العراق بنحو            •
نتيجة تطـوير نظـم     %  20إنتاجية الفدان من كافة المحاصيل  في مصر بنحو          

  .الري الحقلي
السودان، سلطنة  : تجاوزت الموازنة الكلية لهذا المكون في خمس دول عربية هي          •

 . مليار دوالر6.634 رعمان، العراق، المغرب، ومص

 :المشروعات المعدة للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل -2
4�د ا	 �Aو�4ت  ��!.6� � F	إ %+�G!�2�0> و�	ة �H 	دول ) 8 (ا K!و�4ت �� أر�A�

 .��L، ��)�% 4 �ن، وا	� <اردن، �:  �4!�% ه�
 مليون  متر مكعب     107قدر حجم وفورات المياه الكلية المتوقعة بما يزيد عن           •

 .سنوياً ويتوقع أن تسهم هذه الوفورات  في زيادة الرقعة الزراعية بتلك الدول 

من كميات األسمدة المضافة و بما      % 30يتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير حوالي         •
وفـي تـونس  قـدرت    . الكيماوية في األردن  األسمدة ألف طن من20يعادل 

% 8.2ألف هكتار ، تمثل نحو ) 430(المساحات المجهزة للري المكثف بحوالي 
من المساحات الصالحة للزراعة، وقـدرت  المـساحات المجهـزة بالمعـدات             

من إجمـالي  %) 85(ألف هكتار تمثل نحو ) 366(المقتصدة لمياه الري حوالي   
وفي اليمن ازداد متوسط العائد من مختلـف المحاصـيل          .  يةالمساحات المرو 

سنوياً لتنظيم الري، باإلضافة إلى التوسع في المساحات المزروعـة          % 5بنحو  
  .ومن ثم في كمية اإلنتاج

مليـون  ) 367(تجاوزت الموازنة الكلية المقترحة لهذا المكون في تلك الـدول            •
  .دوالر

  :ة بأنشطة البرنامجمكون المشروعات االستثمارية والمرتبط
 :المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها -1

تضمن مكون المشروعات االستثمارية المتكاملة والمرتبطة بأنشطة البرنامج والمنفذة          
مشروعاً منفذاً في سبع    ) 27(في دول البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي نحو           

طنة عمان، العراق، ومصر،     األردن، تونس، الجزائر، السودان، سل    : دول عربية هي  
اشتملت على مشروعات إنتاج محاصيل السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والبذور       
الزيتية والسكر، والمنتجات الحيوانية،  والتصنيع  والتسويق الزراعـي، ومكافحـة            
اآلفات ونشر تقنيات الزراعة الحديثة  وتطوير قطاع الصيد البحري وذلـك بتكلفـة         

هذا باإلضافة إلى الخطة االسـتثمارية بـالعراق        .  مليون دوالر ) 672( تفوق نحو   
والتي يقدر  المخصص السنوي في موازنتها الكلية لألنـشطة الخدميـة والنباتيـة              
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 مليون دوالر أمريكي،  منها      104.4بنحو    ) م  2012الفصل الثالث لعام    (والحيوانية  
 مليـون  دوالر للقطـاع    11.4 مليون دوالر للقطاع الخدمي الزراعي، و      77.7نحو  

 . مليون دوالر للقطاع الحيواني15.3النباتي،  و
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  :اآلثار المتحققة 

م  من القروض الـصغيرة بمـا        2012 مقترض أردني خالل عام      697استفادة   •
 مليون دينار أردني مما أدى إلى توفير فـرص عمـل وتحـسين              2قيمته نحو   

رة الداخلية مـن الريـف إلـي        المستوي المعيشي لألسر الفقيرة، وتخفيف الهج     
  .الحضر باألردن

زيادة إنتاج الثروة الحيوانية من الحليب واللحوم الحمراء من خالل زيادة نسبة             •
 .التوائم وزيادة إنتاج الحليب للرأس الواحد وزيادة عدد الوالدات باألردن

، )المـروي ( ألف هكتار من القمح الصلب الـسقوي         67انجاز مساحة تقارب     •
 مليون قنطار من القمح، وتقليص العجز العلفي         13.2تاج يقدر بنحو    وتحقيق إن 

 .للمجترات في تونس

 .زيادة اإلنتاج الزراعي والتوسع األفقي وتقليل  تكاليف اإلنتاج بالجزائر •

 ميجا واط كهرباء،    104 ألف طن من السكر األبيض عالي الجودة،         450إنتاج   •
 ألف طن مـن  40 األعالف ،    ألف طن من  100 متر مكعب من االيثانول ،       60

 .المحاصيل النقدية سنوياً،  فضالً عن توفير العديد من فرص العمل بالسودان

زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين مستويات المعيـشة وتـوفير الـسلع الغذائيـة          •
 .الرئيسية بالعراق

زيادة اإلنتاج  الزراعي والدخل القومي بباقي الـدول المـشاركة  فـي هـذه                 •
 المشروعات

 :المشروعات المعدة للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل -2

) 8(مشروعاً معد للتنفيذ وبحاجة إلى تمويـل فـي          ) 26(تضمن  هذا المكون نحو        
األردن، تونس، الجزائر،  السعودية، الـسودان، سـلطنة عمـان،         : دول عربية هي  

 موريتانيا واليمن، اشتملت على مشروعات إنتاج محاصيل السلع الغذائية الرئيـسية          
مثل الحبوب والبذور الزيتية والسكر، والمنتجات الحيوانية،  والتـصنيع والتـسويق       
الزراعي، الميكنة الزراعية،ونشر تقنيات الزراعة الحديثـة ، واالسـتخدام اآلمـن            
للمبيدات، ومصانع لألسمدة وبعض الشراكات الزراعية وذلك بتكلفـة تفـوق نحـو            

ة إلـى المـشروعات المعـدة بالمملكـة         هذا باإلضاف .  مليار دوالر أمريكي  ) 3.7(
مشروعا في  ) 960(المغربية في إطار  مخطط المغرب األخضر والتي تشتمل على           

مليار ) 9(باستثمارات تقدر بنحو    ) الفالحة العصرية ( إطار الدعامة األولى للمخطط     
دوالر ، تعتمد على تعزيز وتطوير كفاءة الزراعـة، وتكييفهـا لقواعـد الـسوق،                

) الفالحـة التـضامنية     (شروعا في إطار الدعامـة الثانيـة  للمخطـط           م) 545(و
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ألف مـن   ) 855(مليار دوالر ، يستفيد منها حوالي       ) 2.5(باستثمارات تقارب نحو    
مشروع أفقي  تتكامل مع الدعامتين األولى والثانية بتكلفة    ) 100(صغار الزراع،  و     

للتنفيذ وبحاجة إلى تمويل فـي  والمشروعات المعدة .  مليار دوالر) 6.2(تقدر بنحو   
.  مليـون دوالر ) 161(مشروعاً بتكاليف إجمالية تقدر بنحـو      ) 32(األردن وعددها   

كما وضعت الجزائر مخططاً لتحقيق األمن الغذائي بزيادة إنتاجهـا مـن الحبـوب               
وفي تونس تقوم    .   مليار دوالر ) 7(والسكر والمنتجات الحيوانية تقدر تكلفته بنحو         

  .   مليون دوالر سنويا300ًة بتمويل مشروعات استثمارية بتكلفة تقدر بنحو الدول
  :اآلثار المتوقعة

من حاجة السوق الموريتاني من السكر، وتـوفير فـرص          % 80تغطية حوالي    •
 .العمل،ودعم االقتصاد الوطني،وزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية

لدول  األخرى وزيادة الناتج     زيادة  حجم  اإلنتاج  من مختلف السع الغذائية  با            •
المحلي اإلجمالي، وتحسين دخول المزارعين، وتنمية الصادرات والتوسع فـي          

 .حجم المخزون االستراتيجي من سلع الغذاء

مساهمة صناديق ومؤسسات التمويل واإلنماء العربية في تمويل مشاريع التنمية : ثالثاً
 .الزراعية واألمن الغذائي في الدول العربية

 1434 محـرم  5تبت المنظمة صناديق ومؤسسات التمويل واإلنماء العربية بتـاريخ    كا
م لموافاتها بالمساعدات والمنح والقروض التـي قامـت         2012 نوفمبر   19هـ الموافق   

بتقديمها للدول العربية   لتنفيذ   مشاريع التنمية الزراعية واألمن الغذائي فيهـا خـالل         
  . م2012- 2009الفترة 

منظمة   كتاباً من كل من  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمـاعي               تلقت ال 
 نـوفمبر  22 هـ  الموافـق     1434 محرم   8-وصندوق األوبك للتنمية الدولية بتاريخ      

حول المساعدات والمنح والقروض التي  قاما بتقديمها للدول العربيـة خـالل         , م2012
   .م2012 - 2009الفترة  

 :����ء ا����دي وا�������ا���وق ا����� � .1

��وض . أ  � -2009قدم الصندوق ستة قروض للدول العربيـة خـال ل الفتـرة            :ا�

  :مليون دوالر أمريكي تفاصيلها كما في الجدول التالي) 580(م قيمتها 2012
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  )مليون دوالر(قيمة القرض   اسم المشروع  الدولة

  148.54  برنامج التنمية المندمجة  تونس

  )قرض إضافي(سكر النيل األبيض   السودان

  مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت

  الحصاد المائي في الواليات الحدودية

106.10  
176.83  
53.05  

  سد زرار  المغرب

  سد دار خروفة

53.05  
42.44  

  580.00    المجموع

  
  :�ت ا��� ���

ـ    ) 9.8(قيمتها  ) منحة الترد   (معونة  ) 12(قدم الصندوق       دعم مليون دوالر أمريكي ل

البرنامج اإلقليمي حول األمن الغذائي بلبنان، واإلسهام في تمويل برنامج التخلص مـن    

مرض دودة غينيا في جنوب السودان، واإلسهام في تمويل برامج تدريبية ومشروعات             

تنفيذية لبعض المنظمات والمراكز اإلقليمية والدولية منها  تمويـل برنـامج المنظمـة            

ية  القومي لمكافحة األمراض الحيوانية العـابرة للحـدود فـي            العربية للتنمية الزراع  

 . المنطقة العربية

  :'��وق ا&و�% �$���#" ا��و�#"  .2

��وض . أ  �بلغت قيمة  القروض المعتمدة  للدول العربية من صندوق األوبك للتنمية             :ا�

مليون دوالر تفاصـيلها كمـا فـي        ) 88.4(م  2012 -2009الدولية خالل الفترة    

  : التاليالجدول



 16

  

مليون (قيمة القرض   اسم  المشروع  الدولة

  )دوالر

  8.4  مشروع التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الجبلية  لبنان

  مشروع تطوير قناة ري البوحية  مصر

  مشروع إعادة تعمير محطات الري والصرف

  مشروع تطوير الري الحقلي

15.0  
30.0  
35.0  

  88.4    المجموع

  
  :ا��� ��ت. ب 

بلغت قيمة المنح المعتمدة للدول العربية  من صندوق  األوبك للتنمية الدوليـة              
مليون دوالر لمـشروعات األمـن      ) 5.2(م نحو   2012  - 2009خالل الفترة   

األردن، تونس،  : الغذائي  والتصنيع الغذائي  واستصالح األراضي شملت دول        
      .ر  والمغربالجزائر، سوريا، جيبوتي، الصومال، فلسطين،  العراق، مص

األنشطة والمشروعات التي نفذتها المنظمة في إطار مكونات البرنامج الطارئ : رابعا
  :لالمن الغذائي العربي

م العديـد مـن األنـشطة       2012 و 2011ضمنت المنظمة خطط عملها لعامي       
  : والمشروعات التي تأتي في إطار تنفيذ مكونات البرنامج بيانها كما يلي

  :تأنشطة الدراسا  . أ
  :الدراسات التاليةأو يجري تنفيذ تم تنفيذ 

دراسة إعداد قانون استرشادي موحد لالستثمار الزراعي في الدول العربية           •
 ).المرحلة األولى(

 .القانون االسترشادي العربي الموحد للحجر البيطري  •

القانون والالئحة االسترشادية العربية الموحدة للـصيد البحـري وحمايـة          •
  .ةالثروة المائي

دراسة حصر وتوثيق البرامج البحثية في مجال تحسين سالالت األبقار في            •
 .)المرحلة األولى(الوطن العربي 

دراسة تطوير سياسات ومناهج مؤسسات التعليم الزراعـي فـي الـدول             •
  ).المرحلة األولى(العربية 
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 .دراسة تحسين سالالت األغنام والماعز في الوطن العربي •

 .اإلبل في الوطن العربيدراسة تحسين سالالت  •

 .مشروع حصر وتوثيق الكائنات البحرية الحية في الدول العربية •

 .للتمورمشروع المواصفات العربية االسترشادية الموحدة  •

 .مشروع المواصفات العربية االسترشادية الموحدة للخضروات •

 وتـصنيع وتـسويق    دراسة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة إلنتاج       •
حيوانات الحية واللحوم واألعـالف والمـستلزمات والخـدمات         وتجارة ال 

 .البيطرية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان

  .إعداد دراسة حول الجدوى الفنية إلنتاج الزيتون وزيت الزيتون •
 .دراسة إستراتيجية الترويج لالستثمار الزراعي بجمهورية السودان •

 .  في الوطن العربيدراسة تقييم أجهزة اإلرشاد الزراعي •

  :أنشطة التدريب والتأهيل.  ب

قليمية اإلقومية و التدريبية  العمل  الورش  / اتدورعدد من ال  تنفيذ  قامت المنظمة ب  

   :قطرية، نوجزها على النحو التاليالو

  :الدورات التدريبية القومية

 فـي  األمطار مياه حصاد وأساليب مجال تطوير  في قومية تدريبية  دورة •
-19العربيـة خـالل الفتـرة         مصر جمهورية بالقاهرة العربية المنطقة

األردن، : دول عربية هي  ) 7(متدرباً من   ) 13( وشارك فيها    30/6/2011
 .تونس، الجزائر، السعودية، السودان، اليمن، ومصر

 المنظمـة  بمقر للمجترات الوراثي التحسين مجال في قومية تدريبية دورة •
م و شارك فيها 7/7/2011 - 3ل الفترة السودان خال بجمهورية بالخرطوم

األردن، الجزائـر، الـسعودية،     : دول عربية هـي   ) 9(متدربين من   ) 9(
 . السودان، سلطنة عمان، العراق، فلسطين، مصر، واليمن

 المعلومـــات  نظــم  مجـال استخـــدام    فـي  قومية تدريبية دورة •
 طبيعيـة ال الموارد أوضاع دراسة في بعد عن واالستشعـار الجغــرافية

م وقـد   16/6/2011-11العربية خالل الفترة     مصر بجمهورية الزراعية
األردن، البحرين، الجزائـر،  : دولة هي) 12(متدرباً من   ) 12(شارك فيها   

السودان، العراق، سلطنة عمان، فلـسطين، قطـر، مـصر، المغـرب،            
 .موريتانيا، واليمن



 18

ـ  ومكافحة ورصد في مجال استقصاء   قومية تدريبية دورة •  حمـى  رضم
م 26/5/2011- 22بالخرطوم خالل الفترة  المنظمة بمقر المتصدع الوادي

 . متدرباً) 9(وشارك فيها 

 الحمـى  مـرض  ومكافحة ورصد مجال استقصاء  في قومية تدريبية دورة •
) 16( و شارك فيهـا      6/10/2011- 2بالخرطوم   المنظمة بمقر القالعية

نس، الجزائـر، الـسعودية،     األردن، تو : دولة عربية هي  ) 12(متدرباً من   
السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلـسطين، مـصر، المغـرب           

 . واليمن

 بمقـر  البروسـيال  مـرض  ومكافحة مجال رصد  في قومية تدريبية دورة •
) 14(متدرباً من ) 19( و شارك فيها 30/7/2011-26بالخرطوم  المنظمة

س، الجزائر، السودان،   األردن، اإلمارات، البحرين، تون   : دولة عربية هي  
مـصر، المغـرب،     الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلـسطين، قطـر،       

  .موريتانيا
 الزراعي اإلنتاج المثلى لتحسين التقنية مجال الحزم في قومية تدريبية دورة •

متدرباً، مـن   ) 14(م و شارك فيها     2/12/2011-28/11بتونس   المطري
ـ    : دولة هي ) 11( سودان، سـوريا، العـراق،     األردن، تونس، الجزائر، ال

 .فلسطين، لبنان، مصر، موريتانيا والمغرب

 الريفيـات  للنساء الغذائية الصناعات مجال تطوير  في قومية تدريبية دورة •
متدربـة  ) 18(و شارك فيها    15/12/2011-12بتونس   العربية الدول في
األردن، تونس، الجزائر، الـسودان، العـراق،       : دولة عربية هي  ) 11(من

 .عمان، فلسطين، مصر، موريتانيا، المغرب، واليمنسلطنة 

خالل إعداد وتصميم البرامج اإلرشادية الزراعية    حول  دورة تدريبية قومية     •
متدرباً من ) 19( شارك فيها  مصر- ـ القاهرة  23/2/2012 -19الفترة 

 البحرين - الجزائر - تونس - اإلمارات -األردن :(دولة عربية هي) 19(
 - قطـر  - سلطنة عمان - العراق  - الصومال   -لسودان   ا - السعودية   -

 ).  اليمن- موريتانيا - مصر- ليبيا - لبنان - الكويت -فلسطين 

دورة تدريبية قومية في مجال تطوير أساليب حصاد مياه األمطـار فـي              •
 الجمهوريـة   - تـونس م،  14/9/2012-10  خالل الفترة  المنطقة العربية 

دولـة عربيـة هـي األردن،       ) 12(باً من   متدر) 16(التونسية شارك فيها    
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، ليبيا،  ن، الجزائر السعودية، سلطنة عمان، فلسطين، لبنا      ساإلمارات، تون 
 .نمصر، موريتانيا، اليم

ـ في مجال رصد واستقـصاء ومكاف      القومية   الدورة التدريبية   • ة مـرض   ح
 جمهورية مصر -القاهرة  م  26/9/2012-16 خالل الفترة    الحمى القالعية 

األردن، : دول عربيـة هـي    ) 10(متدرباً من   ) 18(شارك فيها   العربية،  
تونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الكويـت، ليبيـا، مـصر، المغـرب            

  .وموريتانيا
ـ في مجال رصد واستقـصاء ومكاف     القومية  الدورة التدريبية    • ة مـرض   ح

-3جمهوريـة مـصر العربيـة خـالل الفتـرة            -القاهرة   - البروسيال
: دولـة عربيـة هـي   ) 12(متدرباً من   ) 21(يها  م شارك ف  13/10/2012

تونس، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، 
  .المغرب، موريتانيا، اليمن

ة مرض حمى   ح في مجال رصد واستقصاء ومكاف      القومية الدورة التدريبية  •
ة خـالل الفتـر   مصر  جمهورية مصر العربية     -الوادي المتصدع القاهرة    

دولة عربيـة   ) 10(متدرباً من   ) 17( م   شارك فيها       2012 /13-23/10
األردن، اإلمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، الكويـت،        : هي

 .ليبيا، المغرب، اليمن

ـ    القومية  الدورة التدريبية    • ـ اء ومكاف صفي مجال رصد واستق ة مـرض   ح
صر العربية خـالل    جهورية م  -القاهرة   الطاعون في المجترات الصغيرة   

دولـة  ) 11(متـدرباً مـن     ) 22(م شارك فيها    2012 /21/11-11الفترة  
األردن، اإلمارات، البحرين، تـونس، الجزائـر، الـسعودية،         : عربية هي 

 . ، ليبيا، مصر، المغربتالسودان، الكوي

معهـد   إنتـاج القمـح ب     تدريب على رأس العمل في مجال بحوث وتحسين        •
-15/2خـالل الفتـرة      مـصر العربيـة       جمهورية -بحوث المحاصيل   

 .  العراق وموريتانيا والسودانمتدربين من ) 6( شارك فيها م15/4/2012

تدريب على رأس العمل في مجال االختبارات المعمليـة وجـودة بـذور              •
معهـد بحـوث    م ب 3/7/2012-12/6خـالل الفتـرة     المحاصيل الحقلية   

.متدربين من ليبيا  ) 4(شارك فيها    جمهورية مصر العربية،     -المحاصيل  
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خـالل  تدريب على رأس العمل في مجال تقنيات إكثار بذور المحاصـيل             •
 جمهوريـة مـصر     - بحوث المحاصيل    م بمعهد 30/4/2012-3/الفترة  

   .متدربين من ليبيا) 4(شارك فيها العربية 

  :الدورات التدريبية القطرية

متدربـة،  ) 30(هـا  دورة تدريبية حول المبادئ العامة لتربية النحل، شاركت في  •
 . سوريا-م، دمشق 5/1/2011

) 20(دورة تدريبية في مجال تشخيص ومكافحة أمراض الدواجن، شارك فيـه             •
 جمهوريـة   -م، بمقر المنظمـة، الخرطـوم       13/1/2011-11متدرباً، الفترة 

 .السودان

دورة تدريبية في مجال تشخيص ومكافحة الطفيليات التي تـصيب حيوانـات             •
متدرباً، بمقر المنظمـة،    ) 20(م، شارك فيها    13/1/2011-10المزرعة الفترة   

 . جمهورية السودان-الخرطوم 

ورشة عمل تدريبية في مجال تحـسين طـرق اإلبـالغ الوبـائي لألمـراض          •
طبيبـا بيطريـا مـن وزارة الزراعـة الـسعودية،           ) 17(الحيوانية، لفائـدة    

 . جمهورية السودان-م، بمقر المنظمة، الخرطوم 20/1/2011

ة تدريبية في مجال تشخيص أمراض األسماك المستزرعة، شـارك فيهـا            دور •
-27/2متدرباً من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، الفترة          ) 23(
 . جمهورية السودان-م، بمقر المنظمة، الخرطوم 3/3/2011

دورة تدريبية في مجال مكافحة األمراض واآلفات المحجرية البيطرية، شـارك            •
متدرباً من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في الـسودان، الفتـرة           ) 19(فيها  

 . جمهورية السودان-م، بمقر المنظمة، الخرطوم 27/2-3/3/2011

) 26(دورة تدريبية في مجال إعداد وتقييم المشروعات الزراعية،، شارك فيها            •
 . جمهورية السودان-م، الخرطوم 14/4/2011-10متدرباً، الفترة 

 عمل تدريبية حول أثر التغيرات المناخية على قطاع الزراعـة وكيفيـة             ورشة •
) 21(م، شـارك فيهـا   14/4/2011-12تقييمها وطرق التكيف معها، الفتـرة   

 .متدرباً من وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية

دورة تدريبية حول تصميم أنظمة الري الحديثة، بالمعهد التكنولوجي للغابـات،            •
 .متدرباً) 24(م شارك فيها 30/4/2011-28الجزائر، الفترة من -ة باتن
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متدرباً مـن   ) 15(دورة تدريبية حول زراعة وإنتاج الزيتون والزيت، لصالح          •
 المملكـة األردنيـة    -م، عمـان  11/5/2011-8األردن والعراق، الفترة مـن      

  .الهاشمية
متـدرباً،  ) 25(دورة تدريبية قطرية حول تقليل فاقد ما بعد الحصاد، لـصالح             •

 . جمهورية السودان-م، الخرطوم 19/5/2011-15الفترة 

دورة تدريبية قطرية حول إعداد ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية، شـارك           •
م، بمقر وزارة الزراعة الحيوانيـة      19/5/2011-15متدرباً، الفترة   ) 34(فيها  

 . السودان- والية شمال دارفور-بمدينة نياال

 - حول الزراعات الجبلية بمركز التكوين لإلرشاد الفالحي، المدية        دورة تدريبية  •
 .متدرباً )30(م، بمشاركة 19/5/2011-17الجزائر، الفترة 

دورة تدريبية قطرية حول إعداد ومتابعة وتحليل المشروعات الزراعية، شارك           •
  . السودان-م، والية الجزيرة 26/5/2011-22متدرباً، الفترة ) 23(فيها 

ريبية حول تصميم أنظمة الري الحديثـة بـالمركز الـوطني للبحـث             دورة تد  •
الزراعي والتنمية الزراعية بمدينة كهيدي فـي واليـة كوركـل، الجمهوريـة         

  .متدربين) 10(م شارك فيها 24/5/2011-23اإلسالمية الموريتانية، الفترة من 
ك م، شـار  15/6/2011-14دورة تدريبية حول إدارة وتنمية المراعي، الفترة         •

  .متدربين، األردن) 9(فيها 
-19دورة تدريبية حول تطوير إنتاج بنجر وقـصب الـسكر، الفتـرة مـن                •

  . موريتانيا-متدربين، مدينة روصو) 10(م، شارك فيها 20/6/2011
ورش عمل تدريبية حول إجراءات التفتيش على اإلرسـاليات الزراعيـة           ) 6( •

متـدرباً،  ) 90(ك فيهـا    بشقيها الحيواني والنباتي وإجراءات تخليصها، شـار      
  .م، األردن29/6/2011-25وعقدت في أنحاء متفرقة من المملكة، الفترة 

ورشة عمل تدريبية حول مخاطر تلوث المنتجات الحيوانية بالمتبقيات الدوائيـة            •
 -متـدرباً، الخرطـوم     ) 20(م، شارك فيها    30/6/2011-28 ةالبيطرية، الفتر 

 .جمهورية السودان

-28ة حـول تـصميم أنظمـة الـري الحديثـة، الفتـرة              دورة تدريبية قطري   •
 - باتنة   -متدرباً، المعهد التكنولوجي للغابات     ) 30(م، شارك فيها    30/6/2011

  .الجزائر
  دورة تدريبية قطرية حول تقنيات حـصاد الميـاه وإنـشاء الـسدود، الفتـرة               •

  . سوريا-متدرباً، دمشق) 19(م، بمشاركة 14/7/2011- 11
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-11، الفترة )قمح ـ شعير ( حول تطوير إنتاجية الحبوب دورة تدريبية قطرية •
  .متدرباً، سوريا) 21(م بمشاركة 14/7/2011

م 18/7/2011-17دورة تدريبية حول الفاقد في عمليات ما بعد الحصاد، الفترة     •
  .بالمملكة األردنية الهاشمية. متدرباً) 43(شارك فيها 

ر في الوطن العربي، شارك     ورشة عمل تدريبية حول إنتاج وحفظ وتعبئة التمو        •
  . مصر-م، القاهرة 28/7/2011متدرباً، ) 15(فيها 

دورة تدريبية حول االستزراع السمكي في المياه العذبـة للنـساء الريفيـات،              •
 . السودان-م، الخرطوم 28/7/2011-24متدربة، الفترة ) 27(شاركت فيها 

م 28/7/2011- 26دورة تدريبية حول تطوير إنتاج الشوندر الـسكري،الفترة          •
  . سوريا-متدرباً، دمشق )20(بمشاركة 

- 26، الفتـرة    )زهرة الشمس (دورة تدريبية حول تطوير إنتاج البذور الزيتية         •
  . سوريا-متدرباً، دمشق) 21(م بمشاركة 28/7/2011

دورة تدريبية قطرية في مجال اختيار األراضي الصالحة لزراعـة الزيتـون،             •
 للغابـات   يمتدرباً، المعهد التكنولوج  )25(ها  م، شارك في  9/9/2011-7الفترة  

 .بمدينة باتنة بالجزائر

 م15/9/2011-11دورة تدريبية قطرية حول تصميم شبكات الـري، الفتـرة            •
 . سوريا-متدرباً، دمشق) 21(بمشاركة 

  ، الفتـرة   "مقدمـة حـول الـنظم الزراعيـة الخبيـرة         "دورة تدريبية قطرية،     •
  . مصر-متدرباً، القاهرة) 20(م، شارك فيها 11-15/9/2011

، المركـز الـوطني   )قمح ـ شعير (دورة تدريبية حول تطوير إنتاجية الحبوب  •
للبحث الزراعي والتنمية الزراعية بمدينة كهيدي في والية كوركل، موريتانيا،          

  .متدربين) 6(م، شارك فيها 16/9/2011-15الفترة 
ـ       • م، 21/9/2011- 17 ، الفتـرة  يدورة تدريبية حول اإلدارة المستدامة للمراع

   .  سلطنة عمان-متدرباً، مسقط ) 22(بمشاركة 
دورة تدريبية قطرية حول إعداد ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية، الفتـرة            •

 .متدرباً من ضباط الشرطة السودانية) 16(م، شارك فيها 18-22/9/2011

ورشة تدريبية متخصصة حول أمراض األسماك، بجمهورية مـصر العربيـة            •
  .متدربين من العراق) 10(م، لصالح 22/09/2011-18الل الفترة خ
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- 20دورة تدريبية حول تقنيات حـصاد الميـاه وإنـشاء الـسدود، الفتـرة                •
متدرباً، المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي     ) 30(م، شارك فيها    23/9/2011

  . الجزائر-المتخصص، الجفلة 
ضوي من المخلفـات الزراعيـة،      دورة تدريبية حول تقنيات صناعة السماد الع       •

  . مصر-متدرباً، القاهرة ) 18(، بمشاركة 29/9/2011- 25الفتر
للنساء الريفيـات،   / دورة تدريبية حول تربية ورعاية األبقار واألغنام والماعز        •

  . سوريا-متدرباً، دمشق ) 19 (ةم، بمشارك29/9/2011- 25الفترة 
 الزراعية في المنطقة الشرقية،     دورة تدريبية قطرية حول استخدامات المخلفات      •

  . سوريا-متدرباً، دمشق ) 19 (م بمشاركة2011/ 29/9- 27الفترة 
م، 29/9/2011- 27دورة تدريبية حول ترشيد استخدامات مياه الري، الفتـرة           •

متدرباً، المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخـصص ـ   ) 24(شارك فيها 
  . الجزائر-عين تموشنت 

ية حول تقنيات حصاد المياه وإنشاء السدود، المركز الوطني للبحث          دورة تدريب  •
 موريتانيا، الفترة   -الزراعي والتنمية الزراعية بمدينة كهيدي في والية كوركل         

  .متدربين) 9(م،شارك فيها 4/10/2011 -3
 -9دورة تدريبيــة حــول إعــداد وتقيــيم ومتابعــة المــشروعات، الفتــرة  •

  . مصر- متدرباً، القاهرة )19(م، بمشاركة 13/10/2011
م، 13/10/2011- 9دورة تدريبية قطرية حول تصنيع األلبان واالجبان، الفترة  •

  . سوريا-متدرباً، دمشق ) 15(بمشاركة 
للنساء الريفيات،  / دورة تدريبية قطرية حول تربية ورعاية البكاكير من األبقار         •

  . ريا سو-متدرباً، دمشق ) 26( بمشاركة17/10/2011-11 الفترة
م، 26/10/2011-15دورة تدريبية قطرية حول طرق الري الحديثة، الفتـرة           •

  . السعودية-متدرباً، الرياض ) 16(بمشاركة 
دورة تدريبية حول اآلفات المرضية والحشرية للنخيل وطرق مكافحتها، الفترة           •

  .السعودية-متدرباً، الرياض ) 25( بمشاركة 2011، /15-27/10
وير إنتاج البذور الزيتية، المعهـد التقنـي للزراعـات          دورة تدريبية حول تط    •

  . متدرباً) 27(م، شارك فيها 18/10/2011-17الواسعة ـ الجزائر، الفترة 
 تطوير إنتاج البذور،): قمح ـ شعير (دورة تدريبية حول تطوير إنتاج الحبوب  •

-19، الفتـرة  )ITGC(المعهـد التقنـي للزراعـات الواسـعة ـ الجزائـر       
  .متدرباً) 28(بمشاركة  ،م20/10/2011
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 22دورة تدريبية قطرية حول سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها، الفتـرة           •
  . السعودية-متدرباً، الرياض ) 19(بمشاركة  م،10-2/11/2011/

/ دورة تدريبية قطرية حول المهارات التـسويقية لمنتجـات المـرأة الريفيـة             •
 -متدربـة، دمـشق   ) 19( بمـشاركة  27/10/2011- 23 للمهندسات، الفترة

  .سوريا
- 23دورة تدريبيــة تأسيــسية حــول برنــامج إرديــس امــاجين، الفتــرة  •

  .مصر-متدربين، القاهرة ) 10(م، شارك فيها 27/10/2011
-25دورة تدريبية حول تطوير زراعـة الزيتـون وإنتـاج الزيـت، الفتـرة           •

 . سوريا-متدرباً، دمشق ) 21(م، بمشاركة 27/10/2011

- 25ة حـول أثـر التغييـر المنـاخ علـى الزراعـة، الفتـرة          دورة تدريبي  •
متدرباً، المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي ) 39(م، شارك فيها 27/10/2011

  .  الجزائر- مدينة هراوة -المتخصص 
م 3/11/2011-30/10:للنساء الريفيات/ دورة تدريبية قطرية حول تربية النحل •

  . سوريا-متدربة، دمشق ) 14(بمشاركة 
 للمهندسـات / دورة تدريبية قطرية حول مدرسة مزارعات للـوردة الـشامية   •

  . سوريا-متدربة، دمشق ) 24(م بمشاركة 30/10-3/11/2011
دورة تدريبية في مجال تشغيل وتفعيل شبكة البنوك العربية للحفاظ على الموارد          •

 -ة  م، بمشاركة متدرب واحد، القـاهر     4/11/2011-2الوراثية النباتية، الفترة    
  . مصر

م، 14/11/2011-5دورة تدريبية حول تجهيز وتـصنيع األعـالف، الفتـرة            •
  . سلطنة عمان-متدرباً، مسقط ) 20(بمشاركة 

متدربين من  ) 8(دورة تدريبية حول زراعة الزيتون وإنتاج الزيت، شارك فيها           •
  . األردن-م، نفذت في عمان 10/11/2010-7وزارة الزراعة العراقية، الفترة 

  تدريبية حول المعامالت الزراعية تحت نظم الزراعة المحميـة، الفتـرة          دورة   •
   . سلطنة عمان-متدرباً، مسقط ) 19(م، بمشاركة 12-16/11/2011

، الفتـرة   )زهرة عباد الـشمس   (دورة تدريبية حول تطوير إنتاج البذور الزيتية         •
  . موريتانيا-متدربين، مدينة كهيدي) 8(م، بمشاركة 13-14/11/2011

-19 تدريبية قطرية حول أثر تغيـر المنـاخ علـى الزراعـة، الفتـرة       دورة •
  . سلطنة عمان-متدرباً، مسقط ) 14(م، بمشاركة21/11/2011
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-19دورة تدريبية حول الزراعة والـري فـي البيـوت المحميـة، الفتـرة                •
  . السعودية-متدرباً، الرياض ) 23(م، بمشاركة 30/11/2011

م، بمشاركة  30/11/2011-19اعي، الفترة   دورة تدريبية حول أسس إدارة المر      •
  . السعودية-متدرباً، الرياض ) 20(

من الكوادر العراقيـة،  ) 4(دورة تدريبية تأسيسية لبرنامج إيرداس اماجين لعدد        •
  . مصر- القاهرة -م، بمكتب المنظمة 24/11/2011- 20 الفترة

م، 24/11/2011-20دورة تدريبية حول أنظمة الري الحديثة ومكوناتها، الفترة  •
  . مصر-متدرباً، القاهرة )28(شارك فيها 

دورة تدريبية قطرية حول األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان والعـابرة         •
متدرباً، المركـز الـوطني     ) 21( بمشاركة   23/11/2011-21للحدود، الفترة   

  . األردن-للبحث واإلرشاد الزراعي، عمان 
لزراعـة الزيتـون    ) GAP( الصحيحة   دورة تدريبية حول األنشطة الزراعية     •

- 28وإنتاج الزيت، المعهد التكنولـوجي للغابـات ـ باتنـة خـالل الفتـرة       
  .متدرباً) 20(م، شارك فيها 30/11/2011

 م، بمـشاركة 30/11/2011-28دورة تدريبية حول النحل والمناحل، الفتـرة   •

  . لبنان-متدرباً، بيروت ) 20(
تخدمي تقنيات االستشعار عن بعـد فـي        دورة تدريبية حول تنمية مهارات مس      •

المعالجة الرقمية للبيانات الفـضائية باسـتخدام برنـامج إرديـس امـاجين،             
 10عـراقيين و  -4(متـدرباً   ) 14(م، شارك فيها    1/12/2011- 27/11الفترة

 . مصر- القاهرة -، بمكتب المنظمة )مصريين

ادر الـشرطة  ، لكوProject Appraisalدورة تدريبية حول تقييم المشروعات  •
 .متدرباً) 12( م، شارك فيها 14/12/2011-4الخرطوم، الفترة  -في السودان

 للغابات  يدورة تدريبية في مجال األشجار المثمرة والبساتين، بالمعهد التكنولوج         •
  .م08/12/2011-06متدرباً، الفترة ) 20(بمدينة باتنة بالجزائر، بمشاركة 

 -د واسـتعمال التجهيـزات الـسمعية        دورة تدريبية في مجال منهجية اإلرشا      •
 المتوسط الفالحـي    يم، المعهد التكنولوج  08/12/2011-06البصرية، الفترة   

  .متدرباً) 13(المتخصص بمدينة قلمة الجزائر، بمشاركة 
) 22(بمـشاركة   م،9/12/2011-7 دورة تدريبية حول التنوع المناخي، الفترة •

  . لبنان-بيروت  متدرباً،
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-10ة حــول تجهيــز وتــصنيع األعــالف، الفتــرة دورة تدريبيــة قطريــ •
  . السعودية-متدرباً، الرياض )17(م، بمشاركة 14/12/2011

م، 12/12/2011-11دورة تدريبية حول ترشيد استخدامات مياه الري، الفترة          •
  . موريتانيا-متدربين، كهيدي ) 10 (بمشاركة

 م15/12/2011-11دورة تدريبية حول ترشيد استخدامات مياه الري، الفترة  •

  . سوريا-متدرباً، دمشق ) 19(بمشاركة 
دورة تدريبية في مجال الموارد المائية، بالتعاون مع المعهد الوطني لألراضـي        •

 للغابات بمدينة باتنة بالجزائر، الفترة      يوالسقي وصرف المياه بالمعهد التكنولوج    
  .متدرباً) 15(م، شارك فيها 12-14/12/2011

م، بمشاركة  14/12/2011-12شبكات الري، الفترة    دورة تدريبية حول الري و     •
  . لبنان-متدرباً، بيروت ) 30(

دورة تدريبية حول األنشطة الزراعية الصحيحة في مجال إنتاج التمور، المعهد            •
-13 الجزائـر، الفتـرة      - بـسكرة  -التقني لتنميـة الزراعـة الـصحراوية        

  .متدرباً) 31(م،، شارك فيها 15/12/2011
م، بمـشاركة   21/12/2011-17ل نظم الري الحديثة، الفترة      دورة تدريبية حو   •

  . سلطنة عمان-متدرباً، مسقط ) 21(
اسـتعمال ميـاه الـصرف    : دورة تدريبية حول ترشيد استخدامات مياه الـري     •

الصحي في الري، المعهد التكنولوجي المتوسط الفالحي المتخصص ـ تيمـي   
) 30( شارك فيهـا     م،20/12/2011-19 الجزائر، الفترة    -) ITMAS (نمو

  .متدرباً
بيروت  متدرباً، )18(دورة تدريبية حول المعامالت الزراعية الجيدة، بمشاركة  •

  .م20/12/2011-19لبنان، الفترة -
دورة تدريبية في مجال تشغيل وتفعيل شبكة البنوك العربية للحفاظ على الموارد          •

 -ين، الربـاط    م، بمشاركة متـدرب   22/12/2011-21الوراثية النباتية، الفترة    
  . المغرب

 م23/12/2011-21 دورة تدريبية حول تربية األسماك في المياه العذبة، الفترة •
  . لبنان-بيروت  متدرباً،) 21(بمشاركة 

دورة تدريبية في مجال شبكة البنوك العربية للحفاظ علـى المـوارد الوراثيـة             •
-كـشوط   متـدربين، نوا  ) 5(م، بمـشاركة    25/12/2011-24النباتية، الفترة   

  .موريتانيا
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  دورة تدريبية حول الممارسات الزراعية الصحيحة وإنتـاج التمـور، الفتـرة             •
  . قطر-متدرباً، الدوحة ) 29(م، بمشاركة 25-29/12/2011

دورة تدريبية قطرية حول المعامالت الزراعية تحت نظم الزراعـة المحميـة             •
  . قطر-متدرباً، الدوحة ) 15(م بمشاركة 25-29/12/2011

فـي الزراعـات البعليـة،    ) القمح(ة تدريبية حول تحسين أصناف الحبوب   دور •
-26 الجزائـر، الفتـرة      - الحـراش  -المعهد التقنـي للزراعـات الواسـعة      

  .متدرباً) 20(م، شارك فيها 29/12/2011
دورة تدريبية في مجال تشغيل وتفعيل شبكة البنوك العربية للحفاظ على الموارد          •

  .متدرباً، الجزائر) 12(م، بمشاركة 25/12/2011-24 الوراثية النباتية، الفترة
دورة تدريبية في مجال تشغيل وتفعيل شبكة البنوك العربية للحفاظ على الموارد          •

 .متدربين، تونس) 8(م، بمشاركة 30/12/2011-29الوراثية النباتية، الفترة 

 -لزراعيةالدورة التدريبية القطرية في مجال تقييم األثر البيئي في المشروعات ا     •
  .متدرباً) 22( شارك فيها 2012 / 3 / 29 - 25مصر خالل الفترة من 

الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •
) 14( شارك فيهـا     2012/ 3 /29 - 27 مصر خالل الفترة من      -مستوى أول 

  .متدرباً
ستخدمي تقانات االستـشعار    الدورة التدريبية القطرية في مجال تنمية مهارات م        •

 مصر  -عن بعد إلنزال ومعالجة المرئيات الفضائية ذات القدرة التفريقية العالية         
  .متدرباً) 13(  شارك فيها 2012 / 4 / 2 - 1خالل الفترة من 

الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •
) 15( شارك فيهـا     2012 / 4 /3 -1 مصر خالل الفترة من      -مستوى متقدم   

  .متدرباً
الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •

) 22( شارك فيها    2012 / 4/ 19 - 17 مصر خالل الفترة من      -مستوى أول 
  .متدرباً

الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •
 شـارك فيهـا     2012 / 4 / 24 - 22 مصر خالل الفترة من      -مستوى متقدم 

  .متدرباً) 19(
 -الدورة التدريبية القطرية في مجال تقييم األثر البيئي في المشروعات الزراعية     •

  .متدرباً) 19( شارك فيها 2012 / 4 / 26 - 22مصر خالل الفترة من 
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لقيح الصناعي فـي    الدورة التدريبية القطرية في مجال رفع القدرات الوطنية للت         •
) 6( شارك فيها 2012 / 5 / 10 - 6 مصر خالل الفترة من -األغنام والماعز

  .متدربين
الدورة التدريبية القطرية في مجال المفرخات السمكية طرق اإلنشاء والمشكالت           •

) 28( شـارك فيهـا      2012 / 5 / 10 - 8 مصر خالل الفترة     -التي تواجهها 
  .متدرباً

قطرية في مجال معامالت ما بعد الحصاد لرفع جودة التمور          الدورة التدريبية ال   •
  .متدرباً) 21( شارك فيها 2012 / 5 / 17 - 13 مصر خالل الفترة من -

الدورة التدريبية القطرية في مجال الرعاية الـصحية البيطريـة لمـشروعات             •
) 18( شارك فيهـا     2012 / 5 / 17 - 13 مصر خالل الفترة من      -الدواجن  

  .متدرباً
 -لدورة التدريبية القطرية في مجال اإلدارة المتكاملة ألنظمة الـري الحقلـي             ا •

  .متدرباً) 15( شارك فيها 2012 / 6 / 4 - 2مصر خالل الفترة من 
الدورة التدريبية القطرية في مجال استخدام النماذج الرياضية وبرامج الحاسـب     •

 2ل الفترة من     مصر خالل الفترة من خال     -اآللي لتصميم نظم الري الضغطي      
  .متدرباً) 15( شارك فيها 2012 / 6 / 7 -

 5/6/2012-3العراق خالل الفتـرة      -الدورة التدريبية في مجال تربية النحل        •
  .متدربة) 50(شاركت فيها 

 مصر خالل الفترة -الدورة التدريبية القطرية في مجال النظم الخبيرة الزراعية       •
  .تدرباًم) 17( شارك فيها 2012 / 7 / 3 - 1من 

الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •
) 24( شـارك فيهـا      2012 / 7 /9 - 7 مصر خالل الفترة من      -مستوى أول 

  .متدرباً
الدورة التدريبية القطرية في مجال صيانة الحاسب اآللـي وصـيانة الـشبكات           •

 شـارك فيهـا   2012 / 7 / 12 - 10 مصر خالل الفترة من -مستوى متقدم   
  .متدرباً) 24(

الدورة التدريبية القطرية في مجال التغذية المثلى ومواجهة المشكالت المرضية           •
 شارك فيها   2012 / 9 / 4 - 2 مصر خالل الفترة من      -في المزارع السمكية    

  .متدرباً) 25(
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  شـارك    5/9/2012-1 سلطنة عمان    -الدورة  التدريبية  في  مجال المشاتل          •
  .متدرباً) 15 (فيها

معهد بحـوث الـصحة الحيوانيـة       (الدورة التدريبية في مجال الطب البيطري        •
-2متدرباً من سلطنة عمان خالل الفترة       ) 11(جمهورية مصر العربية لصالح     

12/ 9/2012.  
الدورة التدريبية القطرية حول عمليات ما بعد الحصاد والمواصـفات القياسـية         •

 شارك فيهـا    6/9/2012-4ألردن خالل الفترة     ا -للخضار والفواكه الطازجة    
  .متدرباً) 12(

 مصر  -الدورة التدريبية القطرية في مجال الطرق الحديثة الستزراع الجمبرى         •
  .متدرباً) 43( شارك فيها 2012 / 9 / 11 - 9خالل الفترة من 

الدورة التدريبية القطرية في مجال دراسات الجدوى االقتصادية في المشروعات         •
) 15( شـارك فيهـا      2012 / 9 / 13 - 9 مصر خالل الفترة من      -يةالزراع
  .متدرباً

الدورة التدريبية القطرية في مجال رفع القدرات الوطنية للتلقيح الصناعي فـي             •
 شـارك فيهـا     2012 / 9 / 13 - 9 مصر خالل الفترة من      -األغنام والماعز 

  .متدرباً) 15(
ات التعرف على األمراض والوقاية     الدورة التدريبية القطرية في مجال بناء قدر       •

 2012 / 9 / 13 - 9 مصر خالل الفترة من      -والعالج في األبقار والجاموس   
  .متدرباً) 31(شارك فيها 

الدورة التدريبية القطرية حول عمليات ما بعد الحصاد والمواصـفات القياسـية         •
ها  شارك في12/9/2012-10 األردن خالل الفترة -للخضار والفواكه الطازجة 

  .متدرباً) 20(
الدورة التدريبية القطرية حول  آلية مراقبة تداول المبيدات وتفعيل التـشريعات             •

) 25( شارك فيها    17/9/2012-16األردن خالل الفترة     -المحلية ذات العالقة    
  .متدرباً

الدورة التدريبية القطرية في مجال تنمية مهارات مستخدمي تقانات االستـشعار            •
 مصر  -عالجة المرئيات الفضائية ذات القدرة التفريقية العالية      عن بعد النزال وم   

  .متدرباً) 18(  شارك فيها 2012 / 9 / 17 - 16خالل الفترة من 
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الدورة التدريبية القطرية في مجال الطرق الحديثة للعالج والتحكم في األمراض            •
 شارك  2012 / 9 / 18 - 16 مصر خالل الفترة من      -في المزارع السمكية    

  .متدرباً) 29(ها في
 مصر خالل   -الدورة التدريبية القطرية في مجال العناية بالحافر في ماشية اللبن          •

  .متدرباً) 16( شارك فيها 2012 / 9 / 20 - 16الفترة من 
الدورة التدريبية القطرية في مجال الرعاية الـصحية البيطريـة لمـشروعات             •

) 24( شـارك فيهـا      2012 / 9 / 20 - 16 مصر خالل الفترة من      -الدواجن
  .متدرباً

الدورة التدريبية القطرية في  مجال تنمية مهارات مستخدمي تقانات االستشعار            •
 مـصر   -عن بعد لرصد وتحليل البيانات االستشعارية خالل جهاز الراديوميتر        

  .متدرباً) 15( شارك فيها 2012 / 9 / 19 - 18خالل الفترة من 
األردن خالل الفتـرة   - المخاطر الزراعية الدورة التدريبية القطرية حول إدارة    •

  .متدرباً) 34( شارك فيها 18-20/9/2012
الجزائـر   -الدورة التدريبية القطرية  في مجال  مكننة البطاطس والطمـاطم             •

  .متدرباً) 21(  شارك فيها 26/09/2012- 25خالل الفترة 
 خالل الفترة    مصر -الدورة التدريبية القطرية في مجال تصنيع المنتجات اللبنية        •

  .متدرباً) 16( شارك فيها 2012 / 9 / 27 - 23من 
الدورة التدريبية القطرية في مجال بناء قدرات التعرف على األمراض والوقاية            •

 2012 / 9 / 27 - 23 مصر خالل الفترة من -والعالج في األبقار والجاموس
  .متدرباً) 23(شارك فيها 

 -عامالت ما بعد الحصاد لرفع جودة التمورالدورة التدريبية القطرية في مجال م •
  .متدرباً) 9( شارك فيها 9/2012 /27 - 23مصر خالل الفترة من 

 - )التحليـل اإلحـصائي  (الدورة التدريبية القطرية في مجال تحليل التجـارب    •
  .متدرباً) 30( شارك فيها 27/9/2012-23الجزائر خالل الفترة 

 مـصر   -نتاج شتالت خضر عالية الجودة    الدورة التدريبية القطرية في مجال إ      •
  .متدرباً) 19( شارك فيها 2012 / 10 / 4 - 9 / 30خالل الفترة من 

 -الدورة التدريبية في مجال كيفية وضع الخطط للرفق بالحيوان ونقل الحيوان             •
  .متدرباً) 16( شارك فيها 4/10/2012-1اإلمارات خالل الفترة 

الجزائر  -  الري التكميلي على المحاصيل       الدورة التدريبية القطرية  في مجال      •
  .متدرباً) 30( شارك فيها 10/10/2012-7خالل الفترة 
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-10 لبنان خالل الفتـرة      -الدورة التدريبية القطرية حول الزراعات العضوية        •
  .متدرباً) 52( شارك فيها 13/10/2012

ـ    -الدورة التدريبية القطرية في مجال تطوير زراعة الزيتون          • الل الجزائـر خ
  .متدرباً) 24( شارك فيها 18/10/2012-17الفترة 

الدورة التدريبية في مجال  تحليل المخـاطر لآلفـات الزراعيـة واألمـراض               •
) 18( شـارك فيهـا      18/10/2012-14 اإلمارات خالل الفتـرة        -الحيوانية

  .متدرباً
 - فـي الـري      ةالدورة التدريبية القطرية في مجال استعمال المياه الغير تقليدي         •

  .متدرباً) 25( شارك فيها 16/10/2012-14الجزائر خالل الفترة 
 -الدورة التدريبية في مجال آلية سحب عينات المبيدات من الخضار والفاكهـة          •

  .متدرباً) 17( شارك فيها 2012/ 11/ 5-4اإلمارات خالل الفترة 
 سلطنة  -الدورة التدريبية في مجال االتفاقيات الدولية وإجراءات الصحة النباتية         •

  .متدرباً) 21( شارك فيها 7/11/2012-3عمان خالل الفترة  
 لبنان خالل الفتـرة        -الدورة التدريبية القطرية حول دراسة الجدوى االقتصادية       •

  .متدرباً) 42( شارك فيها 5-8/11/2012
 لبنان خالل الفترة    -) طرق اخذ العينات  (الدورة التدريبية القطرية حول التربة       •

  .متدرباً) 24( شارك فيها 12-14/11/2012
 اإلمـارات   -الدورة التدريبية في مجال إحكام الرقابة على المبيدات الزراعية           •

  .متدرباً) 15( شارك فيها 11/2012 /20-16خالل الفترة 
 سلطنة عمـان  -الدورة التدريبية في مجال المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية       •

 .متدرباً) 18(يها  شارك ف21/11/2012-17خالل الفترة 

  :التنفيذيةالمنظمة مشروعات   -ج

في تنفيـذ المـشروعات القوميـة       م  2012 - 2011ي  استمر العمل خالل عام   

واإلقليمية والقطرية التي تندرج ضمن تنفيذ مكونات البرنامج الطـارئ لألمـن            

   :الغذائي العربي، وهي على النحو التالي

اإلقليم األوسـط،   (رد الوراثية النباتية    مشروع البنوك العربية اإلقليمية للموا     •
 ).إقليم المغرب العربي
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برنامج مكافحة بعض األمراض الحيوانية العابرة للحدود، حيث تـم إعـداد             •
وثائق البرنامج تمهيداً لمناقشتها وعرضها على مؤسسات وصناديق التمويل         

  .اإلنمائي
  .نيةمشروع تطوير نظام عربي خبير لتشخيص وعالج األمراض الحيوا •
مشروع دعم القدرات الوطنية إلعداد الخرائط الوبائية لألمراض الحيوانيـة           •

  .العابرة للحدود في المنطقة العربية
مشروع تعزيز القدرات في مجال استخدام تطبيقات تقانات االستشعار عـن            •

 .بعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجاالت ذات العالقة بالتنمية الزراعية

قليمي الستئصال ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم من الشرق         المشروع اإل  •
 ).المرحلة الثانية(األوسط 

 .مشروع دعم وتطوير خدمات الحجر الزراعي بالمملكة العربية السعودية •

 . دارفور بجمهورية السوداناتمشروع إدخال زراعة الزيتون في والي •

لبرنامج العربي للتنميـة    مشروع توفير مدخالت اإلنتاج الزراعي في إطار ا        •
الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في واليات دار فور، حيث تم توفير           

، )الذرة الرفيعة والـدخن (طن من تقاوي محاصيل الحبوب الرئيسية       ) 150(
وقد تم توفير تلك البذور فـي بدايـة         . ألف دوالر ) 291(بمبلغ مقداره نحو    

 المزارعين بزراعة المحاصيل في المواعيد    الموسم األمر الذي ساهم في قيام     
  ).م2012/2013موسم (المحددة 

 .إستراتيجية الترويج لالستثمار الزراعي في جمهورية السودان •

مشروع دعم مراكز الحجر البيطري على الحدود والمعـابر البريـة فـي              •
 .الجمهورية العربية السورية

 .وانية في سلطنة عماندراسة إستراتيجية التنمية المستدامة للثروة الحي •

مشروع بحثي النتقاء البصمة الوراثية واستخدامها في تقييم التنوع والتعرف           •
 .والتمييز بين أصناف نخيل التمر والشتالت النسيجية في المملكة المغربية

حيـث تقـوم   برنامج زراعة القمح في الجمهورية الموريتانيـة اإلسـالمية     •
لفني بتوفير خبراء يشرفون علـى تنفيـذ        بتقديم االستشارة والدعم ا   المنظمة  

 باإلضافة إلى المساهمة    آالف هكتار بمحصول القمح،   ) 3(زراعة  البرنامج ل 
 . في توفير التقاوي وبعض التقنيات األخرى الالزمة لزراعة هذه المساحة
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كما قامت المنظمة بالتنسيق مع الدول العربية في دعم هذا البرنامج وتفضلت    •
مليون دوالر، وتفـضلت    ) 5(لسعودية بدعم البرنامج بمبلغ     المملكة العربية ا  

  .ألف دوالر) 260(سلطنة عمان بدعم البرنامج بمبلغ 
كادر زراعي وفني من موريتانيـا علـى     ) 21(وفي نفس اإلطار تم تدريب       •

رأس العمل في مجال زراعة القمح للتعامـل مـع المعـدات واآلالت ذات              
شـهور   اعتبـارا مـن          ) 6(مـدة   العالقة من حيث التجهيز والـصيانة ل      

 .  م بالمملكة العربية السعودية1/10/2012

مشروع سد وادي الحرث بمحافظة الزرقاء بالمملكة األردنيـة الهاشـمية،            •
مليون متر مكعب من المياه، وتم تدشينه في شتاء         ) 2(بسعة تخزينية قدرها    

ألـف  ) 129.774(م، حيث ساهمت المنظمة في موازنته بمبلـغ      2011عام  
 .دوالر

مشروع سد حمود بمحافظة الكرك بالمملكة األردنية الهاشمية بسعة تخزينية           •
ألف متر مكعب من المياه حيث ساهمت المنظمة في تنفيذ          ) 70(قدرها نحو   

 .دوالر أمريكي) 105770(المشروع بمبلغ 

تم االتفاق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية على قيام المنظمـة             •
ألـف  ) 3(ألف شتلة زيتون في سيناء لزراعتها في مـساحة          ) 350(بتوفير  

 .فدان

وفـي  . مشروع تنمية قدرات النساء الريفيات الناشطات في زراعة الزيتون         •
ألف شتلة لدعم برنامج    ) 90(إطار هذا المشروع قامت المنظمة بتوفير نحو        

  . زراعة مليون هكتار من أشجار الزيتون بالجزائر
تم إعداد االستثمار المالئمة في المنطقة العربية، حيث   مشروع تحديد فرص      •

   .مشروعاً استثمارياً عربياً) 60(لما يربو على  ترويج بطاقات
مشروع تطوير الصيد في المسطحات المائية الداخليـة بالـسودان قامـت             •

قارب صيد مجهزة بمعدات الصيد وبـرادات لحفـظ         ) 20(المنظمة بتجهيز   
الصيد ومجهزة بمحركات لتقـديمها لـصيادي       األسماك وجميع مستلزمات    

  .األسماك ببحيرة النوبة شمال السودان
 على السواحل البحرية حيث قامت المنظمـة        مشروع تطوير قرى الصيادين    •

قارب صيد مجهـزة بمعـدات الـصيد        ) 20(باإلعالن عن مناقصة لتوريد     
ورية محركا لتقديمها لصيادي األسماك في الجمه  ) 20(البحري وكذلك توريد    

  .اليمنية
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مشروع إنشاء محطة تنقية المياه المالحة وتحلية مياه اآلبـار لالسـتخدامات        •
الزراعية بفلسطين حيث قامت المنظمة بتمويل وتنفيذ المحطة إلنتاج حوالي          

 مزارعـاً،   20 ألف متر مكعب من المياه المحالة سنوياً، لفائدة حوالي           500
 دونم خالل سنتين، وتـوفر      500 وتسهم في زيادة المساحة الزراعية بحدود     

  . فرصة عمل للسكان المحليين في منطقة المشروع300حوالي 
مشروع دعم نشاطات المرأة الريفية في مجال تربية نحل العسل حيث قامت             •

المنظمة بتوزيع عدد من خاليا النحل ومـستلزمات تربيـة النحـل علـى              
) 80(في العـراق    : اليةالمستفيدات من النساء الريفيات في الدول العربية الت       

مـستفيدة،في  ) 152(مستفيدة، فـي المغـرب      ) 300(مستفيدة،  في مصر     
مستفيدة تحت االنجاز، في اليمن     ) 50(مستفيدة، في فلسطين    ) 50(الجزائر  

 حاليا إعداد وتجهيز موقع إلنشاء المنحل العربي        يكما يجر . مستفيدة) 90(
  .في األردن

حيث قامـت   )  قطاع غزة  -رفح  (فلسطين  مشروع تنمية المرأة الريفية في       •
امرأة ريفية في مناطق رفح، الشوكة بفلسطين بدجاج ) 150(المنظمة بتزويد 

بياض، كما تم توفير مكونات ري بالتنقيط وشتول فاكهة وخضر ونباتـات            
ألـف  ) 100(دورة تدريبية وتوفير وتوزيع     ) 12(طبية باإلضافة إلى تنفيذ     

  .فيدةشتلة زيتون على األسر المست
مشروع رفع إنتاجية المناحل بالمملكة العربية السعودية حيث قامت المنظمة           •

 - 4بتنفيذ ورشة عمل حول تشخيص أمراض وآفات النحل خالل الفتـرة             
م، كما تم تنفيذ دورة تدريبية حول إدارة المناحل لتربية ملكـات            6/7/2011

 ولمـدة   م2011نحل العسل بالطرق الطبيعية المحسنة خالل شهر مـارس          
  .متدرباً) 25(أسبوع شارك فيها 

مشروع الدعم الفني لبناء القدرات في مجال التقنية الحيوية النباتية في مملكة             •
فسيلة نخيل صـنف مجهـول      ) 900(البحرين حيث قامت المنظمة بتوفير      

فسيلة صنف برحي بهدف التوسع في زراعة نخيل التمر بواسـطة           ) 835(و
  .تقانة زراعة األنسجة

  :التقارير واإلصدارات الدورية  -د

  :اإلصدارات التالية/ تم إصدار التقارير

  ).31 (و) 30( ين الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، المجلد -
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) 4( ينالكتاب السنوي لإلحصاءات السمكية في الدول العربيـة، المجلـد          -
  ).5(و

ية في الـوطن  م من مجلة الزراعة والتنم2010العددين األول والثاني لعام    -
  . العربي

 . م2011، 2010 تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي -

  : الغذائي ما يليلألمن من أهم محددات ومعوقات تنفيذ البرنامج الطارئ 

 .عدم كفاية التمويل في الدول العربية ذات الموارد الطبيعية والبشرية •

يـة الزراعيـة بالبيانـات      عدم تجاوب الدول العربية في موافاة المنظمة العربية للتنم         •
 .والمعلومات التفصيلية للمشروعات االستثمارية والجهات الممولة وحجم التمويل

عدم مالئمة مناخ االستثمار الزراعي في العديد من الدول العربية فيما يتصل بقوانين              •
وتشريعات االستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخرائط االستثمار الزراعـي والبنـي          

 .التحتية

ف إقبال المستثمرين العرب على االستثمار الزراعي فـي الـدول العربيـة ذات              ضع •
 . الموارد الزراعية الواعدة

عدم التزام بعض الدول بقوانين ولوائح االستثمار المعمول بها في دولهم مما يـشكل               •
 .بيئة منفره لالستثمار فيها

الغذاء العاملة في الوطن    عدم التعاون الفعلي للمنظمات الدولية ذات العالقة بالزراعة و         •
العربي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية حيث تنظر إلى المنظمة على أسـاس             

 .أنها كيان منافس لها

  :المقترحات

االستفادة من الموارد المالية المتوافرة لدى مؤسـسات التمويـل الوطنيـة والعربيـة           •
 . األمن الغذائي العربيواإلقليمية والدولية لتمويل مشاريع التنمية الزراعية و

 .إيجاد سبل تمويلية مبتكرة لتمويل التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي •

ضرورة قيام صناديق التمويل العربية والقطرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنميـة        •
الزراعية لتمويل األنشطة الخاصة بالبرنامج الطارئ، واألمن الغذائي العربي بوجه          

 .عام

وجيه وتنسيق خطط وبرامج المنظمات اإلنمائية الدولية واإلقليمية العاملة في مجـال            ت •
التنمية الزراعية واألمن الغذائي في الوطن العربي لتساهم في دعم تنفيذ مكونـات             
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البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي، والتنسيق في ذلك مع المنظمـة العربيـة             
 .للتنمية الزراعية

عربية وبخاصة الدول ذات اإلمكانات الموردية الزراعية للعمـل علـى           دعوة الدول ال   •
تحسين مناخ االستثمار الزراعي فيها وبخاصة فيما يتـصل بقـوانين وتـشريعات             
االستثمار الزراعي وتطبيقاتها، وخرائط االسـتثمار الزراعـي والبنـي التحتيـة،            

 .عمول بهاوالممارسات التي ال تتفق مع القوانين ولوائح االستثمار الم
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  :����#" �3 ا�2را��ت ا����0"/.- ن �+*#( ا .1
  : وا�>�ري ��7#6ه� ا�:�ا.9  أو ا���8و��ت ا���67ة1-1       
�"�Cر ا��اB   �@. از�  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"�+�  

���G�  %�+�0< إ-1
.���G� ب��G	ا 

 ا	H��2% وا	��O	��ت
��Q� BG ا	Pرا%4 

%Q��G	ا.  

- %Q��G	را4% اP	ا �A� ن�R�.   
  .��Rن ��ر��6 وار�Tدي -
  .��U4إ��Rن  -

-  �A�H 	�0ى ا� 	ا >��G�
 BG� ��HA	وا W O	ار�4 اP 	

%��H�	را4% اP	وف ا�Y �� �	وذ 
  .C��� ا	]��ب و ا	��Z وا	A �لإ

 دو#ر .$# ن
�R6أ��  

��0+�% ا	W O إ��0ج ا	Pرا�4 وز�6دة \ا�0�ا�% وا��O0ار ا -
�HA	وا��G�!  25 % %���! `�	�R0	ا .��O� 30و.%  

  ا&ردن

2-  �����!
 �aراا�UD0ح ا

  .وا	�0 �% ا	Pرا%�4

�ا!�� c2d ا	�0!%  -�.  
- c2d ��!ا�  .ا	 ��5  �
  .ا	�DGد ا	 �;�  -
  . ا	0)��6 ا	Pرا�4  -
  . أرا�a زرا%�4-
  

- .��O�  ���ة ا	�O2 !�< اd
  .ا	Pرا%�4

  .  ا0�#&�ام ا�8. 	� �ارد- 
�دة ا�< ا	=>ا;� ور�K ز6 -

  .ا	 ��0ى ا	  �A�H	��f ا	�%�26
ز�6دة ا\��0ج ا	PراU/ >� �4ل  - 

 و ���G<  ارا�a ا	Pرا�4%ز�6دة
   .ا�0�#+�%

d �6% ا	 �ارد ا	Pرا�4% آ�	�0!%  -
  .وا	 ��5 �< ا	0�ه�ر 

إ6]�د ��ص  . 4	��Rن  - 
  .ا	 ��ij ا	�%�26

-  ���� k�d
  .ا	 &�DDت

< 6 �ل � و-
��از�% ا	�و	% 

�6��� .  
 - � و�20�6

��� أ��Gب 
ا	��Gزات 

ا	D=��ة �� 
 ij�� 	ا
  .ا	�%�26

  .ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 -- 
  .���G< ا	 ��0ى ا	  �A�H	��f ا	��O2ة -- 
6�ة وز�6دة د/�ل ا	 Pار�4<  -- ������ ��ص 4 . +

>����H	را��4<واP	ا .  
�D0CدP6PH�  %6 دور ا	 �أة ا	��26% �� ا	�0 �% ا#-

  .وا#+0 �%�4
�#ت ا	-]�ة �< ا	�6` إ	F ا	 �ن - H� l2/.  

 �� �% C)�ع -3
  إ��0ج ا	�06Pن

�/Uت ا��0ج-�   
   ار�Tد زرا�4-
-K��D� ت���O�   

  . ���G< إ��0+�%  ا	�06Pن-
- B6ز K��D� ق�j �6�(�  

  .ا	�06Pن

  . ���6ً� أ	` j< �< ا	�6Pت250 -  -
-��ة ا	�6Pت ا	]� ���%  ����G� 70 % ا#��0ج >�

  � �D  .ا#+ �	�
 �� �% C)�ع -4  

ا	dU2% ا	���	�+�% 
 . و���K6 ا\��0ج

�/Uت إ��0ج-� .  
  . ار�Tد زرا�4 -
-%6��d ت���O� .  

�ار ا	�Hم-  -   ���K6 ا\��0ج-� F�4 إ��0ج ���0ع   

  ا�* دان
 ��A��� >����Gوع -5

 .��������G� %������+�0ا�
- �A���0رات و/�����ات ا�

 .4� �% و���% 
P6PH ا\��0ج ا	Pرا�4  �-

 %���o 	رات ا�O	و!��ء ا ��G 	ا
  . ز�6دة ا#��0ج ا	Pرا�4-      -

�#ت �4	�% �<  ا#آ�20ء ا	>ا��-    H� ا;� و<p >أ�  .  
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ا	=>اء ا	�;���%  ���     
    ا	��دان

  

�رات   -���������O	ء ا�����������!/ 
 k6ر�  . Od��%وأ�6م�

   اr#ت وا	P�-[0ات -
-   %����O0	م اP��G	ا i����(�

   .�OGلا	�� 

 د�4 ا	O)�ع ا	Pرا�4 إ�jر�� 
 %2�R� .��O=>ا;� و�	ا >�وا

   ا\��0ج
ا��0ج ا	>رة وا	W O ��  ز�6دة  -

  ا	��دان
-  l2/�  %2�Rا\��0ج  
ر�K ا	�2Rءة ا	 %��2	��Rادر  -

%��j�	ا.  
  .�<ل ا	 Pار�4ز�6دة د/ -

  

ر�K إ��0+�%  -6
���;. ا	�&�. 

! &��0 ا	Pرا%4 
  .���]�%ا	

�Pرا4% ا	���]�% 	�&��0  -
 .!] �ح

    �� �% �-�رات-
�رات-  C ء��! .  
�ات ا	 &��%6 -H 	ة واP-+  . ا

- F������	إ %�[��������� .;��������� K������6ز�� 

 .  	�#�6ت ا	 �10رةا
- ����6� ������2> !�������� ا\U���dل وا	0]

T]�ر ا	�&�..  

 أ	` 300
ر�6ل 4 ��� 

  ! � �H6دل
أ	` ) 777(

  دو#ر

 أ	` ����% ���]�% �< �&��0 ا	Pرا4% 36إ��0ج �dا	�  -
 .ا	���]�% !] �ح

�0ر6� ا+-Pة !  ��ه�. �&��0 ا	Pرا4% ا	���]�% !] �ح -
�ات ا	 &��6% ا	Uز�% 	� &��0H 	وا.  

ا	 �Aوع  -7
 K��	 �8G�	ا

 >� �G	ا\��0+�% وا
ا��rت وا��اض 

ا	Pرا%�4 ه� 
��. ا	&�1 �G�

  .وا	�2آ-%

- %����  .��ه�. و
- dو.�H	ا .G� %t�H� ة�.  
  . �&�G! ��0ث أ��اض ا	���ت-
�&�G! ��0ث ا	 �Oو�%  - 

%6��G	ا. 

 آ� �و�6ت و��0���Pت �&��%6 -
	 �اآP و�G)�ت ا	��Gث 

  .ا	Pرا%�4

4�د�< ا	 G)�ت  %������ه�. و
%�8G�	�21ن ،  اp ،%	U� ��
  .!�آ�ء

-.�H	ا .G� %t�H� .  
��ر6� آ� �و�6ت و��0���Pت -

Pاآ� 	ث�&��6% �G�	ت ا�(Gو�  
.  

892294 
ر�6ل 4 ��� 

  ! � �H6دل
)2.311 (

  ����ن دو#ر

- �4 %���� .�< ا	 G)�ت ا	��8G% د ��ه�. و

 آ� �و�6ت و��0���Pت �&��6% 	 �اآP و�G)�ت  �����-
 >� �G	ا\��0+�% وا Kرا�4% �� �]�ل ر�P	ث ا�G�	ا

   .ا��rت ا	Pرا%�4
 "�E$?
  ���ن

�P6PH ا��0d+�ت  -8
و�G)�ت ا	��Gث 

  .ا�4%ا	Pر

 أ	` 0T�% �<    113إ��0ج �dا	�   -

 .��ع �< أT]�ر ا	�2آ-%) 17(

�ات ا	 &��%���6    -���H 	ة واP���-+ا

%�8G�	0]�رب ا	اء ا�+\. 

������� ا	 ���0���Pت ا	���1ور%6   -

  . ز�6دة ا#��0ج �< ا	�2آ-%-
-%�8G�	0]�رب ا	ا#ه0 �م !� .  
 ��ه�. و����% !lH ا	 G)�ت -

  .ا	��8G% ا	��Gا��%

191895 
ر�6ل 4 ��� 

  ! � �H6دل
أ	` ) 497(

  دو#ر

-�   %���6�6��ه����. ا	 G)���% ا	�;������% 	G0�����% ا	 ���������O ! 5 ا	 
L���	�!. 

�����Gث ا	Pرا%����4 �������% ا	������ت ا	 G ! %���� G)����ت ا	  -
.��R	وا L���	�! 

��ه���. ا	�����ت ا	 G ! %��� G)���ت ا	����Gث ا	Pرا%���4 ����  -
%�C�A	ر وا�G�. 

-           %�Q��G ! %��4راP	ث ا��G�	ا %(G ! .�Q 	ا B��	ه�. ا��
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%�8G�	0]�رب ا	اء ا�+\. 

����jح ���D���C% إ�����Aء �����Qdة  -

ا	 �P4 وا	��1ن ! G)�% ا	���Gث       

�	UD!. 

��ه�. و����% !lH ا	 G)�ت  -
  .�8G% ا	��Gا��%ا	�

 .�2Yر

 .��ه�. ���ج ا	 Pر4% ا	��8G% !��0ف -

�������% و��ه����. ���4�د   -)2 (   %���(G ! د������ ���� G� B����!
 .ا	��Gث ا	Pرا�4% !] �ح

- �%6�6� .�ه�. ور�K آ�2ءة �G)% ا	G0��% ا	�;���% !�	 

0. �4� ا	A]�ة -A ! %-�2آ	ت اU0T آ�8ر\ %�Q� ء�Aإ�.  

�ات  -9dو �A�
%� G 	را4% اP	ا 

%�(��	�!.  

-�  <�2�867 %�Qو� %� G� ة�dو 
 �4�/�1ر 	� Pار�Q�! >�4م ا	

  .ا	 �	�

  . ا	K��0 �� ا��0ج ا	&�1-
-[A0	 �	� 	�4 ا��K  ����� ا	

  .ا	 Pار�4<

 ����ن 2.48
. ر�6ل 4 ���

  ! � �H6دل
)6.423 (

  ����ن دو#ر

 . !�G� B � ��2د�2��740>  -

 . !��ت �P� %� Gدو+% �2��18>  -

 . !��ت ��2دة زرا%4 ��;��2��20%>  -

 . !�P� Bدوج زرا%4 ��;�% �2��2>  -

-  <�2��64 K!إ��0ج /�1ر ر %�Q�  - ان�� `D� . 

�ان ��4�Q� F�% إ��2��23>  -� `D� �0ج /�1ر. 

-  �ً�	�d <�2��)206 (ارP �	 %� G� %4ة زرا�d4و>� .  

  

10 -  .O� وع�A�
 %86�G	ت ا���O0	ا
	 �!� ا	�8وة 

ا	��Gا��% و/���ت  
 ا\ر�Tد ا	��Gا��

%�(��	�!.  

-�;�Qd %��Cا .  
-�;�Qd .ه��� .  
  . ����� ����Oت-
  . ��0���Pت ا��0ج-
  . إ���aت p>ا;�%-
  . d�k ��آ���ت-
-�6��� i6د��� .  
���ت ار�Tد%6-/ .  
-%86�d ت���O� .  

  . �K�[A ��!� ا	�8وة ا	��Gا��%-
  . ز�6دة ا#��0ج ا	��Gا��-
-k��G	ا��0ج ا �� K��0	ا .  
  . ا	K��0 �� ا��0ج ا	�وا+<-
 ����� ا	&���ت ا#ر�Tد%6 	 �!� -

  . ا	�8وة ا	��Gا��%

-  -  %��C)�%354إ��	ت ا�Q��G� `�0& ! ة��Qd . 

 .��Qdة ! &0��Q��G� `ت ا	��)�%) 955(��ه�.  -

-  �����)350 ( �4� %.��O�50% 	 �!� ا	�وا+< !

 ��!����� ~�����وة �����350��� ������0���Pت إ������0ج 	����Gا	�    -

   %�����O�0 	ب ا�A����	اض ا�����dوأ `	�����H 	ا������% �����8. ا��d

وا\������aت ا	=>ا;����% و�����R;< �����م و���Gj< ا	 &�����2ت   

 .ا	Pرا%�4

-  K���6��160ز    ���!�� F����4 ����	� k����d %����8وة  ��آ�����	ا �

 .ا	��Gا��%
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-  K���6��423ز    ����!� 	 k�����G	ا c���2G	 �������دi6 ا	���6��0 

 .ا!�Oر

���6� ����< ا	&������ت ا\ر����Tد%6    -�H	ا K���6ت (����� ��ز������O0	ا
����86% ����� ا\�����0ج G	�0 ����% و�)�����6   ) ا	!��< ���� 	ا F����4

 .ا\��0ج �< ا	�8وة ا	��Gا��%

�م   ) 6(+����ري ������2>   -������ %���Q��G ! >+وا��ات 	�������dو
��dء(�.( 

������Qdة ! &0����������Q��G� `ت   ) 539(. +�����ري ��ه�����  -
 .ا	��)�%

��Qdة !6�O% ا	 ��/� !�	]�. ا/�1 ) 13(+�ري ���2> 
  .!�P� %6#وى

 ��Aو�4ت - 11
���G< إ��0+�%  
��. ا	��Gب�G�  

 ا����0ط و��A ���� أ���ف �< -
 ،%���A	>رة ا	وا ،W O	ا .���G�

%H���	>رة ا	رز،  وا  .وا

 .% ���G< و�)��6 ا\��0+�-

  . ز�6دة ا	�/�ل ا	 Pر%�4-
  . ����� ا	��K ا	=>ا;�% ا	�;���%-

���ف Udل ا���0ج �< ��DGل ا	W O !\ا ز�6دة -  -
6�ة ����ف ا	�G	�% وا	�6Pدة 	fا	]  .D� �C %HC�0 	إا F	

 >j ن����.  
  . ���G< د/�ل ا	 Pار�4<-

 ��Aو�4ت - 12
���G< إ��0+�% 

 %6�R�	ا .���G 	ا  

  .% ا#��0+�% أ���ف �4	�-
-%86�d ت ري���O�   
-%���R0� %و��O� .  

 .  ���G< ا\��0+�% ا	2�ا��% -

 -- �R�	=>ا;�% �< ا	2]�ة ا	ا .��O� 
  .ا#آ�20ء ا	>ا�� 	����ل إ	F در+%

، و!�]�  % kDC11.5 ا	��G�! �R  ��0ج  إز�6دة -  -
    �G�! �R�	16.7ا .%  

2�ان  +��% 	��G�! 200-350 ز�6دة د/. ا	 Pارع  -. 

- ���O	ا ./�  . ����ن +��% �G�! 200-250 ز�6دة ا	
  . ����� ��G أ	` ����ن �kHR� �0 �< ا	 ��5-

 ��Aو�4ت   - 13
�)�C �6)�ع 

  ا\��0ج  ا	��Gا��

  . إ��0ج ا	��d�Oت وا��Dل-
-�R �  راعP0ا�   

   . ا	�-�ض !�2Rءة ا	K�(O ا\��0+�%-
�ة ا	 ��d% �<  ر�-dإ��0+�% و K

  .ا	� �R% ا	 Pارع
 ا	��G0< ا	R � وا	�� �4	f	��ن -

%!UG	ن ا�H(O	ا ��.  

-  - �G�	< وا��	ي �< ا�D 	]���س ا	ز�6دة إ��0ج ا.  
- %��G 	ر ا�O!  .�< ا	��< وا	��G ز�6دة إ��0ج ا
�#ت ا	� � �� ا	H]�ل -H� ز�6دة .  
- P4� 	إ��0ج ا Kر� �G�	< وا��	را��6 �< اP	ا.   

�.  

 ��Aو�4ت - 14
��D0	را�4اP	ا K.  

إ4�اد درا�% 4< ا	 ��0ى 
kHA�	 0=>وي	ي �<  ا�D 	ا

 F� %�;=>ا	ح ا�� 	ل اU/

  ا	�H0ف 4�� ا	 �Aآ. ا	=>ا;�%-

 >jا� �	=>ا;� 	�0ى ا� 	ا K��	
  .ا	 �Dي

� �< ا0�#&�ام ا�8. 	� �ارد ا	 -  -G	وا %d�0 	ا;�% ا<=
 �-~���. 

 .ر�K ا	��4 وا	�O80` ا	=>ا;� 	�ي ا	 �اj< ا	 �Dي  -
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�F إ��0ج ا	=>اء   �O��. ا	2]�ة-  . ا	 ��ij ا	 &0�%2
� اU-0�#ك ا	=>ا;��Tو��.  

-  K��D 	ر4% واP 	�2ت ا�ى �< �&�DO	ا#��20دة ا
>� .��O0	]�زر وا 	~-� وا��ار ��aأ.  

  ا�#�(

 ا�< ا	=>ا;� - 15
و���G< ���6�0ت 

  .ا�0�#+�%
)  ��+�	��R0	ا

  ).ا	Pرا%�4

 .�ا	Pرا4  ا#��0ج-

   ��U d  %6�4ت- 
   .�28R% زرا%�4

  . ا	Pرا�4  ا#ر�Tد-
-�6�G	ي ا�	ت ا���O� .  

 . ا	Pرا�4% ا	���o�  %� �0ت-

-���O0	ا#+0 ��4  ا �t��	وا.  

�ل  ز�6دة-H� را�4 ا#��0جP	ا.   
  . ���G< دور ا\ر�Tد ا	Pرا�4- 
  . ���G< ا#��0+�% ا	Pرا%�4-  

 ����ن 62
  دو#ر

 ا�0&�ام آ�2ءة ر�U/ Kل �< ا	Pرا��G� %� %�4< ا�0�#+-
 ا	�ي ����Oت �i6�j >��G 4< وذ	� ا	]���% ا	 ��5

�6�G	5 وإدارة ا�� 	�0!% ا	وا . 

 	�6Pدة ا	 Pار�4< و��ز4�-H6�F ا	 ��G% ا	�>ور  د�4-
�لH� را�4 ا#��0جP	ا.  
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    :ملخص
 �G� ن�R 	ه>ا ا �� %�!�H	ول ا�اردن، ���L، ا	��دان، ��)�% 4 �ن، ��A� : ،�DوB� �� �ً4 دول �4!�% ه�) �A�)15و4ً� ��-�  ( 41(�2>ت ا	
��. . ��Aو�! �ً4	  �R% ا	�H!�% ا	��Hد6% )  26(وا	� <، آ � ه� ���< !�	]�ول أ5U4، و �G� %�+�0-� �]�#ت  إ��	ر إ�A 	ا B�	ول ا��A�  B(pو�4ت ا	

�ة  ا	��Gا�d�	;���%، و�)��6 إ��0+�% ا�	=>اء ا	2% �]�وزت ا�R0! �	را�4% وذP	�6دة ا\��0+�% اP	 ت��rا %G��Rرا�4، و�P	ا K��D0	ن دو#ر) 73 (�%، وا����  
 %D/� 	د6%  ا�H�	و�4ت ا�A� تPآ�� >�d �� ) إ��0+�% ) م�42010م %C�(! >+وا���%،  و�]�ل أ�-�ت / ����ن �j;� ) 43(�� �]�ل إ��0ج 	�Gم ا	

� ا�0-��B/ ����ن ��ص) 150(% ا	�+�ج ا	C�(! �dU% إ��0+�C%،  و����2% ��4% �� 6D! و�4ت�A 	ه>5  ا : 
�Uت ا	Pرا�4% ا	�����% وا	��Gا��% •�G	�0ي إ��0+�% ا�� >��G� . 
 .ا	�-�ض !�	�2Rءة ا\� %�+�0	�K�(O ا	��Gا�� •
 .���G< ���0ي �A�H% ا	 Pار�4< •
 .����� ��ص ا	H . وا�0�ا�% وا��O0ار ا#��0ج ا	Pرا�4 •
�رات ا	 ���o% و�� �% ا	 -�رات!�� •O	ء ا. 
• %�G!�	�6�0ت ا�� >��Gرا�4 و�P	2% ا#��0ج ا�R� l2/. 
�#ت ا#آ�20ء ا	>ا�� و�O��. ا	2]�ة ا	=>ا;�% •H� Kر�. 
• >��jا� �	=>ا;� 	�0ي ا� 	ا Kر�. 
 .�)��j �6ق ا	K��D0 و���G< ���6�0ت ا	]�دة •

 "�� :ا�CBر ا���+
�% ا( ز�6دة إ��0+�% ا	��Gب  •�/W O	  ( �G�!25 %ردن�!. 
•  �G�! %���;�	=>اء ا	ا .���G 	 2% ا\��0ج�R�  .��O�30 %ردن�!. 
 .!��G ����ن j<   ا	 �Dي ا	W Oة �< R �% ا	 �ردز�6دة ا	 •
•  >� �D� �� kDO	ان ا� ����ن +��� j  250< ، وز�6دة ا	�/. ا	j 21>4 .O6 # � ! ���O< إ	� j 18<، وا	��]� �< j 50< إ	� 46ز�6دة إ��0+�% �

�D� ��. 
•  �� �G�	< وا��	را��6 �< اP	ا P4� 	إ��0ج ا Kل، ور��[H	ا �� � �	ت ا#�H� وز�6دة ،�G�	< وا��	6% �< ا�ز�6دة إ��0ج ا	]���س ا	 �Dي وا!�Oر ا	��

�D�. 
• >� .��O0	]�دة وا	�6�0ت ا�� >��G]�زر و� 	وا K��D 	ر4% واP 	�2ت ا�ى �< �&�DO	ا#��20دة ا aأ�D� �� �-~��� ار�. 
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•   �G� 0]% وإ��0ج� 	%  ا�����	�6ت اP	دة ا�+ >��G�250 ،�ً6��� >j `	أ  �G� >� >��	ا W O	�0ر �< اR-	2.2ز�6دة إ��0+�% ا >j / �0ر  �4مR2011ه F	م إ
2.25 >j  / �0ر  �4مR2012ه �G� >� ��HA	1.05م، وا >j / �0ر  �4مR2011ه F	1.16م إ >j  / �0ر  �4مR2012ه �G� >� �06نP	0.448م، وا >j

 .م �� ���2012Lه�0Rر  �4م /  j< 0.672م إ	F 2011ه�0Rر  �4م / 
�ات ا	�وا+<، وإ��0ج �dا	�  •dوو ،�;�QG	د آ��� �< ا�4 %��C-� وإ�و��ه� %� G 	ت ا���	د آ��� �< ا� أ	` ����% ���]�%، و��ه�. و����% 36إ��Aء 4

4�د K6�8%، و��زG�	ت ا�(G 	د �< ا����دi6 ا	6��0� 	c2G  ا	G��k 	 �!� ا!�Oر �� ��)�% 4 �ن4 >� . 
 . و��ز4�-H6�F ا	 Pار�4< وز�6دة ا#��0ج !�	� < وا	�O0وي ا	�>ور ا	 ��G% إ��0ج د�4 •
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1-2 FG �� Hة �$��7#6 و�+��" إ��ا�:�ا.9 أو ا���8و��ت  ا��� :  

  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"
� از�" ا�

و.�در 
  � FGا��

Bر ا�C"�� ا���   

إ��0ج !>ور  -1
 %ه]��

  	�&�1وات

 .�G)�ت �]�رب وزرا%4 -

  .�&��0ات - 

-� t�Hت ��ز و��(G%ور<! . 

 -  >� %����� %dأ��� �aرا
 �Q��G% ا	 �2ق و�pر

  .نارد

� ا��0d+�ت ا	��ق  -�
��6 إا	 G�� وD0	ا %���R�
   .	�&�رج

6�ة إد/�ل ����Oت -�+ 
H 	و�)��6 ا%��.   

�ر �< ار!�ح-C i�OG� .  

����ن 21
 �R6دو#ر أ��  

- i6�j >4 
  ا	�Oوض

  . �=)�% ا	P[H �< ا	�>ور ا	-]��% 	�&�1اوات-
�ر �< ار!�ح-C i�OG� . 

- �G� ����� 30 % ;4 . دا %��� .  
-�����  �G�50%0Co� . 4 %��� .  

إ��0ج ��Oوي  -2
 .D!و �j�(!

 %O(� 	ردن واf	
%�!�H	ا.  

- (G� ت إ��0ج�.  
- (Gت��t�Hز و��� %.  

 .�&��0ات -

 -  >� %����� %dأ��� �aرا
 Z��	ل وا� A	ت ا�Q��G�

  .اردن وا	]��ب و�pر

- P[H	وي�=)�% ا�O0	ا ��  
%��G 	را4%اP�	 . 

-  l�2&�� 2% ا\��0ج�R
 .���0اد\و����رة ا

6�ةاد/�ل ����Oت -�+ .  
 -  i�OGر!�ح �]�ر6%أ�.  

����ن دو#ر 7
 �R- >4 أ��6

 i6�j
  ا	�Oوض

-  �G� �����20 % ;4 . دا %��� .  
- �����  �G�20%0Co� . 4 %��� . 

-  �j�(�	وي ا�O� �6�Dو� P[H	ا ��. 

  

  ا&ردن

3-  Pء ��آ�Aإ�
 � ��Cإ k6ر��

 i6��0�	
  .ا	Pرا�4

- �;�A�\ن ا�R 	ا. 

 .	��2 وا\داريا	 �Rن  ا-

  

�P6PH دور ����oت  -
ا	 ]K 0 ا	 ��� وا	O)�ع 

  .  ا	Pرا�4%ا	&�ص
ر�K ا	�2Rءة ا#�D0Cد%6  -

���ه 0-� ز�6دة  و،	�Pرا%4
  .�� ا	���� ا	 G�� ا\+ �	�

  

 ����ن 3.5
دو#ر ��-� 

����ن 1.4
دو#ر �< 
��از�% ا	�و	%، 

0.56 
،W��1.4 

 �C0.14وض،
���ه �ت 
  .����oت

  .ر�K آ�2ءة ��Q �ت  ا	O)�ع ا	&�ص وa �ن ا�0�ا�0-� -
 ./l2 ا	�R0	�` ا\دار%6 -

-  Pل ��آU/ >� �4�	وا %��H 	ا �� H&��ات و�	دل ا���
�-! iG� 	ا � ��C\ا k6ر� .ا	0

 �K ا	]���Hت و��اآP ا	��Gث 	&��% ا	O)�ع �ا!Zا	0 -
   .ا	Pرا�4

  .ز�6دة ا\��0+�% وا	]�دة وا	��U% ا	=>ا;�% -
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  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"
� از�" ا�

و.�در 
  � FGا��

Bر ا�C"�� ا���   

���G< +�دة  -4
زB6 ا	�06Pن 

ارد�� وز�6دة 
  .إ��0�+�0

-d��0 آ ��;� و&�  �� 

�ا��  -�� W��	 ارعP �
�� ا	و�H .  
 -- 0R	ا KCو�� /�ص���.  

-  k6ر�   .وإر�Tد�
 .!�8Hت /�ر+�%  -

- 0R	ات وا�A�	ت��ا�.  

  .����� ��و6]� !-

4�ة �H����ت -�C �����.  
-  � �H	ا �G�	�6 ا�(�

�O��(0	ا.  
-  %��  .��ه�. ا	�t2ت ا	 �0-
����� د	�. إر�Tدي  -

  .و��Aات إر�Tد%6

�ن  ���2.1
 �R6دو#ر أ��
 i6�j >4

  .ا	�Oوض

  .ز�6دة ������% زB6 ا	�06Pن ارد�� -
 - �6�D0	ص ا�� >��G�%�����0	رة ا�O	وا .  

D� �  

�Rdم ����Oت إ -5
زرا4% ا	��Gب 

ا	 �و%6 ��4 
ا�H0 �ل ا+-Pة 

 F�4 ة�ا	 ��4
  .ا	�Oار

-   �4 ������ت ا	����ي وا	����0 �
 .اrزو��

-  %��������6�R� دورات ��������Q��
 	�! >����H�	وع�A. 

 .!�ا�� 	��0 �� وا	�ي -
4�ة !����ت -�C >6�R�. 
-    `���6�H0	 ل �]����رب����Od

  .ا	 Pار�4<

-  >�������G�0+������% إ��
  .ا	��Gب ا	 �و%6

 أ	` 116
�R6دو#ر أ��  

6�ةإ -� .د/�ل ����Oت +
 .إ4�اد و���2> !�ا�� 	��0 �� وا	�ي -
����O ا	��ا�� ا	 �]Pة و�4�- � H�ij��� %�O! F زرا%�4         -

  .ا	��Gب

 "�E$?
  ���ن

6- � �6�(
ا	�4��Dت 

 %�R �	ا
 واP0�#راع

�R �	ا.  

���86% ���� �]���ل   -G	ا %����O0	ا
%�R �	�4ت ا��D	ا.  

 .  و��;. �O. ا� �ك  -
ا	�را��������ت ا�A������0�#ر%6  -

 �6��������������(0! %�������������O�H0 	ا
 %�R ����������	�4ت ا��D���������	ا
وا	i6����������0 وا���������U=0ل 

 ��p اع�� . �0=�%ا	ا
ا	 �Aرآ�ت ا	&�ر+�% ��  -

ا	�H2	��ت وإ��C% ورش 

-  ���� %��86�G	ا %����O0	إد/���ل ا
%�R �	�4ت ا��D	ل ا�[�  

-   .������O� .;�6  و���������������G�
 �ا������� �ك وذ	������� !P0و������6
   �ا	�������C��P-+������! >ة ا	�����6��0

 .اr	� وا	�Gو�6ت

إ�������������4�اد ا	�را���������������ت  -
    �6��(0! %O�H0 	ر6% ا�A0�#ا
  %�R ������������	�4ت ا��D�����������	ا

i6��0	وا 

-  - �6�(�%�R �	�4ت ا��D	ا .  
 .�Pو6� ا	��C��P-+�! >ة ا	6��0� اr	� وا	�Gو�6ت -
-    ������p اع����� �����0=�% ا	�)�����6 ا	i6������0 وا�����U=0ل ا

 .�D0Cد�6إ
- �R �	ا K��D0	�! %(���� وات�  .إ��C% ورش 4 . و�
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  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"
� از�" ا�

و.�در 
  � FGا��

Bر ا�C"�� ا���   

)% 4 . و��وات ����
�R �	ا K��D0	�!.  

ا	 �Aرآ�ت ا	&�ر+�% ��     - 
��C% ورش 4 .   ا	�H2	��ت وإ 

   K��D��0	�! %��(���� وات�و���
�R �	ا.  

��0ج \ !����� ا-7
ا	��Gا�� 

�4 د�4 وا	 �ا
  .إدارة

 ا	�8وة ا	��Gا��% وا	&���ت -
  .ا\ر�Tد%6

  . ����G� <�2< ا	 �ا�4-
 . !��ء وإ�4دة ��ه�.- 

 �]-�P ا	 &��0ات -
  .ا	��)�%6

 �P6PH ����� ا	 �/Uت -
وإ��Aء ��اآP ا	]Pارة 

�  .وا	0] �
  . ���G< إدارة ا	 �ا�4-

 ���G< اداء 	D=�ر -
  .ا	 Pار�4<

 ���G< ا0�#�ا�% -
  .�ا�4	� 
 ���K6 ا	 �0]�ت ا	��Gا��% -
. 

-%��O0	ة ا�  . �P6PH ا	 ��4
���ت ا	�8وة - / ����� 

  .ا	��Gا��%
-�Tا� 	6% ا<=� >��G� .  

 ����ن 29
  دو#ر

-./�  . ز�6دة إ��0+�% ا	�8وة ا	��Gا��% و�4ا;� ا	
  . ز�6دة  ا	���� ا	 G�� ا\+ �	�-
- 	 %��%،  ��6U< رأس �< ا	 ��G3�Tا	� ����� ا	&
  . أ	` أ��ة زرا�4%365  إ��20دةو

8- .�H	إ��0ج ا 
i6��0	ود�4 ا.  

-  >����H�	 رات�O	ء ا��!
!�زارة ا	Pرا%4 

 .وا	�ي
- i6��0	إ��0ج �4. ا. 
 ا	 �Aرة !�Aن ����% -

���ع ا	�Oار .  
��0ا��]�% �P6PH ود�4 إ -

.�H	�6 ا�D�.  

- `H1	ط ا�O� .��G� 
.�H	و�4ت ا�A 	.  

-H	ا��0ج ا �Q� >��G� .�  
 �P6PH دور ا	�H0و���ت �� -

.�H	ا i6���.  
 �K�[A �)��6 ا	&���ت -

.�H	ا %���� ��.  

 ����ن 5
  دو#ر

- .�H	ا >� ./�  . ز�6دة ا\��0+�% وا	
- 	 %��  أ��Gب /��% ��G4000 �� .Gا	� ����� ا	&

%��  .ا	 �Q��Gت ا	 �0-

  ا�#�(

 !����� ��آ-% -9
ا	O)�ع ا	�4�2 

�4�  .ا	

-DG	ا �H! �� ت���O�  د�
 .	��2اآ�

 د �4	 �Q �ت �Pار�4 - 
 .ا	�2آ-%

�ات ا	 �H	]% وا	0=��`-dو  

- >����H�	 رات�O	ء ا��! 
  .!�زارة ا	Pرا4% وا	�ي

 �P6PH ا	  �ر��ت -
  . ا	Pرا�4% وا	�ي

- %���R0 	ت ا��� ا	&

 ����ن 16
  دو#ر

 .\��0ج وا	=�% �< ا	�2اآ�ز�6دة ا -
- %��1� % �C i�OGر!�ح و� .���G< ا
- %���20�6� �Pار�4 ا	�2آ-% �� ا	 �Q��Gت ا	 �0-. 

  



 47

  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"
� از�" ا�

و.�در 
  � FGا��

Bر ا�C"�� ا���   

� ا	�2آ-%-� [� Pاآ�� . 

- i6��0�	 و���ت�H0	ا .  
  .	 Pار�4 ا	�2آ-%

  
10 - �����! 

���]� ا	O)�ع 
�4�  .ا	�4�2 ا	

 ا	  �ر��ت ا	Pرا%�4 -
i6��0	ا k�	وأ��. 

- K��D0	ات ا�dو . 
 ا\�Tاف ا	��2   -

 .وا#داري
- �4� .ا	
-  i6��0�	 و���ت�H0	ا.  

�دة إ��0+�% ا	 ��]�  ز6-
  .!�د/�ل أ���ف �4	�% ا	=�%

 ���G< ا	  �ر��ت -
  . 	Pرا4% ا	 ��]�

ا#ه0 �م !�\��0ج  -- 
i6��0	وا K��D0	وا.  

  

 ����ن 6
  دو#ر

�ات �< ا	 ��]� و���G< ���0ى  -;�H	ز�6دة ا\��0ج وا
  .ا	]�دة

-  % �C i�OGر!�ح و� .��1%�ز�6دة ���0ى ا
�20�6%� �Pار�4 ا	 ��]� ��  -��  .ا	 �Q��Gت ا	 �0-

11 - �����! 
/�1وات ا	O)�ع 

�4�  .ا	�4�2 ا	

� ا	�DGد -H! �� ت���O� 
 .	�&�1ر

 . ��Q �ت �Pار�4 ا	&�1-

�ات ا	 �H	]% وا	0=��`dو . 

-  �� [� Pاآ��
 .ا	&�1وات

  

- >����H�	 رات�O	ء ا��! 
!�زارة ا	Pرا4% وا	�ي �� 

 .إ��0ج  و���i6 ا	&�1
�P6PH ا	  �ر��ت  -

 .�% وا	�يا	Pرا4
�)��6 ا	&���ت  -

%���R0 	ا.  

 ����ن 15
  دو#ر

�ات �< ا	&�1وات و-;�H	ز�6دة ا\��0ج وا >��G� �0ى�� 
 .ا	]�دة

-%��1� % �C i�OGر!�ح و� . ز�6دة ا

 -%���20�6� �Pار�4 ا	&�1 �� ا	 �Q��Gت ا	 �0- .  

12 - .�&� �����! 
ا	0 � ا	O)�ع 

�4�  .ا	�4�2 ا	

ا	  �ر��ت ا	Pرا%�4  -
 .ا	�ي �� �Pارع ا	�&�.و
- %���R0 	ت ا��� . ا	&
-  �� �6�D0	أ��اق ا 

Zو� .ا	�Aق ا
� ا	�DGد  -H! �� ت���O�

 .	�&�. ا	0 �
- i6��0�	 و���ت�H0	ا  .  

-  �Q� .��G�  
  .ا	Pرا%4

-  >� �G�	 .�&�	ا %� ��
�O2	ا.  

�P6PH د�4 ا	��Gث  -
 .وا\ر�Tد 	�&�. ا	0 �

���G< ا	  �ر��ت  -
  .ا	Pرا%�4

  

 ����ن 5
  ردو#

�ة وا	 ���ات و�i�OG أر!�ح - �f	  � ا0�#&�ام ا	]�
�����%. 

� ا	�DGد ور�K +�دة ا	0 �ر-H! �� ت���O� >��G� . 
-%���R	را�4% اP	ت ا��� . ����� ا	&
-%���20�6� �Pار�4 ا	�&�.  �� ا	 �Q��Gت ا	 �0- .  

 !����� د�4 - 13
ا	��Gث 

-  .O�0�	 %ز�U	ات ا�H 	ا
 . H����تو��اول ا	

�رة ا	��Gث  -C P6PH�
ا	Pرا�4% وا\ر�Tد 

 ����ن 30
  دو#ر

��6 أداء ا	 Pار�4< -Gو� P6PH�. 
�U/ >� %86ل  -G	ي ا�	ا % Q��رة ا\دار%6 O	ء ا��!  
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  @أه�ا3  @.- ���  ا?< ا���8وع  ا��و�"
� از�" ا�

و.�در 
  � FGا��

Bر ا�C"�� ا���   

  . ا	0�رk6 وا\ر�Tد -  .وا#ر�Tد
�رات إدار%6 ��  -C ء��!

%86�G	ي ا�	ا �Q� 
-  ��� + ��Hت ��0&

  .ا	 ��5
-  >�! %�� H	ا %�D	ا 

 F�4 د�Tث وا\ر�G�	ا
 . ���0ى ا	 �Q��Gت

- %�8G�	�4�2%ا	ت ا�(G 	ا.  

�م O )%  آ��	وا
���ت&�	. 

-  %6Pآ��U	ا P6PH�
ا\ر�Tد 4� F	 ���oت 

 Z!�	وا %Q��G 	�0ى ا��
%O(� 	ا K�. 

-  %d�� 	ا P6PH�
و����oت ا\ر�Tد 
ا	��Uآ4 %6P�F إدارة 

%86�G	ي ا�	ا.  

�رk6 ا	 -����< وا	���2< وا	 Pار�4< و+ ��Hت �
��&0�� .���G 	]���% وا	5 ا�� 	ا c2d5 و�� 	ا �
 .ا	Pرا%�4

-  F�4 د�Tث وا\ر�G�	ا >�! %�� H	ا %�D	ا P6PH�
���0ى ا	 �Q��Gت �oدي إ	F ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 

 .و���G< ���4% ا	 �0]�ت وز�6دة ا	�Dدرات
  .إ��20دة ا	-�t% ا	 %��H	���Gث وا\ر�Tد ا	Pرا�4 -

 ��Aوع ��ز - 14
ت و�t�H% ا	 �0]�

  .ا	Pرا%�4

-   %t�H�2ز و�	ة �A��
  .و���6� ا	 �0]�ت ا	Pرا%�4

ز�6دة ا	�O % ا	 %��1  -
 .	� �0]�ت ا	Pرا%�4

 .����� ��ص 4 .  -
-   

� �]Pي  	� Pار�4< -  -;�4 i�OG�. 
-  % ;Uر �����% و��H��! %�4راP	0]�ت ا� 	ا �����

>�R�-0� �	 k��� 	ا B�C�0	و�� ا . 
 ا	 ����% ����� ا	 �0]�ت ا	Pرا�4% �� ا	�Dرة -

%d�0O 	ا KCا� 	!� ��0-� �	.  

�&��:  
:  �� أر!K دول �4!�% ه�.�� �$��7#6 و�+��" إ� H�� FG .�8و�ً�) 14(ا	�R� > 1�  �G� �!�Hن ���G< ا\��0+�% �� دول ا	������ ا	)�رئ 	�f< ا	=>ا;� 

�ة �< ا	��Gا��ت وا	�وا+< إ��. ا	=>اء ا	�;���%، و�)��6 ا 0T�4 B��A� Fو�4ت 	0)��6 إ��G� %�+�0. اردن، ���L، ��)�% 4 �ن،  وا	� <d�	�0+�% ا�
 %2�R0! �	را�4 ، وذP	ا i6��0	وا K��D0	وا ،.G�	ك، و�4. ا� �  :وا�0-��B ه>5 ا	 �Aو�4ت !2D% ��4% �� 6��. ����ن دو#ر) 140(+ �	�% ��2ق إوا

•  ���6إ�D0	ا �� K��0	وا ��G 	ق ا��	��0+�ت اd.  
• %2�R� l�2&ا\��0ج و����رة ا\���0اد� . 
6�ة و���G< ���6�0ت ا\��0+�% •� .إد/�ل ����Oت +
 .ز�6دة ���ه % ا	O)�ع ا	Pرا�4 �� ا	���� ا	 G�� ا\+ �	� •
�رات ا	 ���o% و�� �% ا	 -�رات •O	ء ا��!. 
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• �!�H	=>ا;� ا	ا >� .ا	 ��ه % �� �i�OG ا
• %d�0 	را�4% اP	ارد ا� �	8. � .ا\�U=0ل ا
6� �< ا	�t2تا	 ��ه •�H�	 . 4 ص�� ����� �� % . 

 :ا�CBر ا��� ��"
•  Kو����� ��ص 4 . ، ور� ،%��G 	وي ا�O0	>ور وا�	ا >� P[H	�6، �=)�% ا�D0	ص ا�� >��G�����0% و�	رة ا�O	را�4، ز�6دة اP	ا ����	ز�6دة ا\��0+�% وا

 .آ�2ءة ��Q �ت ا	O)�ع ا	&�ص و���G< ���6�0ت اداء !-� �� اردن
• L��0! ي�	وا �6�ة و���2> !�ا�� 	��0 �� .إد/�ل ����Oت +
 .���G< إ��0+�% و�)��6 ا	�4��Dت ا	� �R% �� ��)�% 4 �ن •
��6 ا	&���ت وا	 �/Uت ا\� %�+�0	��G 3 أ	` أ��ة زرا�4% �< +�اء ����� ا	&���ت ا	��)�6% واU4ف  	��G 365إ��20دة  •Oو� ،%�T� 	ن رأس �< ا���� 

 . /��% �G. �� ا	 �Q��Gت ا	 �0-��% و���G< ���6�0ت ا\��0+�% �� ا	� < �#ف أ��Gب4
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2 ."G�#$�  :.- ن ا?���Tر ا��G2� .( ا�� ارد ا&رS#"  ���?��7دة .( ا�� ا0� ا���R��� "#0#� ا?�Q�ام .#�O ا��ي و.�در ا��#�N O#� ا��
   :وا�>�ري ��7#6ه�ا�:�ا.9  أو ا���8و��ت ا���67ة 1 - 2

  ا��و�"
�:���.9 أو ا

  ا���8وع
  @.- ��� وو'V ا���8وع

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
  ا��� �3ة

 �Sت ا&را�X�*.
"#3�S/ا  

آ�#" ا/���ج 
�3�S/ا  

  ا�* دان

 ��Aوع -1
 �-� ��
4)��ة 
B�0و�  

 ����0 523 آ���� وار����2ع ���R0613ن ا	 ���Aوع ���< ����6< !)���ل آ����   -
     %H��! ة����G!و ��G�	ا W(�� ق���  ������ %���6P&�3.7  k��HR� ��0� ر�����  .

              B�04)���ة و�� F	��4ي أ��-� F��4 >��D0� >6�, و4 . 0A6�F إ��Aء �
6< �< �� ��ا!� ذو ��اة 4 %���j��F �]��ى ا	�-��6<        �و�R06ن +�� ا	�

����4 ���� ��ا!��� � ��0� 4������j Fل آ����      .���و!��� ,  آ����� ����0 13	��0ا
F 4)���ة  ��1�2ن 	6�D0` ا	 ��4 5�F ا	�21% ا	����ى 4��F �-�� أ��4	      

B�0� �-�	 ى���	21% ا	وا.  

-    ���� ���� K��O� %���;�!�-R	ا %��C�(	ا ����	�0	 %��(G� F���4 وع�A�� 	���0ي اG6
��ر!���ت ��< ���ع آ��!Uن       ) 4( ���Oواط ��4    320أ�4	� 4)��ة و���0    

�ة ��-� dا�	ا %H�)80 (واط�O��.  

�ي     -� K [� وع�A� ن�R6و�	ة ����%   أ�4��dة وا��G! B�04)��ة و� 
و���� ���D �� ا	 ���Aوع ��/��> 	� ����5 ���< ا	��21%  ,  ا	��������G! >6ة	���O0ء\

� ��Cة ��Aوع      	 B�0� �-� ��	 F� �	��0ح  أاO 	را�4 اP	4)��ة ا �	�4
  .!�	�ي ا	Uزم

وD� > 106 �� ا	 �Aوع ��/> >6	����O ري ��Aوع أ��4	� 4)���ة     -
���4	�  أا	Pرا���4 !�	��21% ا	� ��� F	�B�0��� ���- وا	��21% ا	�����ى 	�-���        

   .4)��ة

  �ن ���1990
   أ���R6 دو#ر

  

 ����ر 2.7
kHR� �0�  

 ا	 �Aوع ��6ه�
 ��G ي�� ر

 أ	` ��ان 500
 �aرا�< ا

  ا	Pرا%�4

-  
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  ا��و�"
�:���.9 أو ا

  ا���8وع
  @.- ��� وو'V ا���8وع

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
  ا��� �3ة

 �Sت ا&را�X�*.
"#3�S/ا  

آ�#" ا/���ج 
�3�S/ا  

  
��Aوع  -2

�H��P/ %ان 
  ا	�و���ص

 ���d �0�6 ز�6د�-��    ،ا	H0��% ا	��ود ا	�0ا!��% ا	�O; �% !�	��021<    4 �لأ -
.D���	  ���R	ا ���-	�j� إ ���	��4<   24 #� آ���� !R ����ت  12,5 آ���� !��

�رد���ت ��ا!�%��� %6�&��� � H� �06���HR k, %���ن ��0 � 17  و

�����a% و������ آ ���% ا	 ���اد   إ ����0رأا	���� ا	&������� ا	 �;���O	�A��Hة   
, ا	 ���kHR� �0� `  %G �< ا	&�����% أ	 155ا	&�����% 	� �Aوع 

و��� +���k ا      �0�6 %��R���Rرو��� ��4دة ��ه��. ا	�ا���Hت   إ4 ��ل ا	-�

ن !����� ا	H0��A6 % .    أآ �  , وا	��ا!�ت 	� l�2 وا	��ا!�ت ا	�2��     
����% ا	c���G� ��0 4��� � ��ات ا	 ���5          ��ه��. H 	��2ش ا	ا!��ت وا��	ا

  .ا	�2��% ��4 ا	��ا!�ت

-  

 %H�	ا K2���
 >� %��6P&0	ا

  ����ر 3.0
 kHR� �0�

 7.4ا	� 
����ر ��0 

kHR�  

  -   ����ن ��ان1.5

ا	 �Aوع  -3
 �8G�	ا

�ام \&0�
ا	 ��5 

 %[	�H 	ا
  .G%وا	 �	

�ات واr#ت ا	Uز�����% 	�����2�0>   ��ر����6� و��آ�����k  ا  -����H 	ة واP����-+

 .ا	 �Aوع �� آٌ. �< ا	���L و��Gر 

-   %������OG	ات ا�����H 	ا~�����ت وا�G	ي    ،  ا�����	ا %���� Q5 و أ������� 	ا������ت اP/

 .وا	 1&�ت

- %� G 	ت ا���	ر، ا�GD! %�4راP	ث ا�G�	ا %(G ! >��0A�. 

����% �G� %(G��% ا	 ��P ! 5ر�G! %4ث ا	Pرا4 -%.  

 ر�6ل �H6 � ! ،��� 4دل 388646
 �G�)1.007 ( ن دو#ر����
�R6أ��.  

  

-  -  -  

 "�E$?
  ���ن

إد/�ل  -4
أ�Q % ا	�ي 

 %86�G	ا
  . Pارع �	!

�2��540> 4�د  -ij��� `�0& ! %4رP�   أ4 �ل ا\ %�����A0رات ا	-�
  .	� Pار�4< 

- %����86% وا��A0رات ���% وه�G	ي ا�	ا % Qأ�.  

 ����ن ر�6ل 4 ���، ! � 3.98
H6 �G� ن ) 10.308(�دل����

�R6دو#ر أ��.  

-  -  -  

  ا���اق
 ا	 �Aوع -5

ا	��6دي 
�)��Q� ��� iم ا	�ي ا	 =�U/ >� iل أ��!� k	 �K ���ب ا	 ��5  -

  . ه��رو	��Q�%�R إ	F ا	�0!% و�Q�6 ا	�U/ >� �Oل 
-  
  

-  -  -  
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  ا��و�"
�:���.9 أو ا

  ا���8وع
  @.- ��� وو'V ا���8وع

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
  ا��� �3ة

 �Sت ا&را�X�*.
"#3�S/ا  

آ�#" ا/���ج 
�3�S/ا  

 F�4 <2� 	ا
�)�ق 

 F� ��6�[�
  %�6��
  .آ�!Uء

  

 ��Aوع -6
ا�0&�ام 

ي ����Oت ا	�
%86�G	ا.  

-  %d��� %�(=�)3 (����� لU/ >� ن دو�������Q� ش�	ري !� 
  .~�!0% و��G0آ% 

  .���ات ) U/  )6 -8ل ��0ة
- 400%d��� �(=� %6ر�G� %��Q��        )120 ( دو��.  
-P�-[�  )150 ( %d��� �(=� %6ر�G� %��Q��80دو�� .  
- K6�0ز	ري �+ . H	ة ��) 250( ا�dا�	ا �(=� %�(/ %��Q�� �-

 %d���)100000 (دو��  ، F	;�% إ� 	ارد ا� 	6%  �< وزارة ا� ه
  .  ا	 �Aوع

  

133.55 � ! ،�Cر د��6ر �4ا���� 
 �G� دل�H6)107 (  ن دو#ر����

�R6أ��.  
�< �&�D�Dت ا	 ��درة  -

  .ا	Pرا%�4 
  

 ���6
 6.3ا	 �Aوع 

����ر ��0 
 >� kHR�
���5 ا	�ي 

�ً6���.  

 ����ن 3  -
 >� >j

  .	W Oا

 ا���$-"
"#��Zا��  

 ا	������ -7
 ��j�	ا

#�D0Cد ���5 
  .ا	�ي

 Z(&� K� %Hj�O0 	ا %�O��6�رج ه>ا ا	������ a < ا	 �AرK6 ا
�1/�رة ا	 �ارد ا	 �;�% و���G< ،ا	 =�ب ا� >� �G	ا F	ف إ� و6-

 %�dU2	اض ا�pf	 �-	� H0ا� %O6�j)ي�	�02ة ) ا	ل اU/2008-
  .م2020

�d %H�0 	ي ا�	ا �Q� .6�G��	�ً �HC� 	ي ا�	م ا�Q� F	إ )Z�O�0	ا ( F�4
 %d���550�0رR` ه	أ .  

   ����ر دو#ر4.5
  

�dا	� 
����ر ��0 1.4

 >� kHR�
  .ا	 �ء ����6

  -   أ	` ه�0Rر550

�.  

 ��Aوع -8
د�4 ا	�ى 
 F�OG	ا
 >��Gو�

ا	  �ر��ت 
ا	Pرا%�4 
.���G �	 .  

��6 ا	�ى ا	OG�F و� �ر��-G0	 %رآ�A� �8أآ k�	ت زرا4%  �]�!% أ��
 %d��� F� ��A	ة وآ�2 ا��G�	ا F0Q��G ! ى�	ا ij��� F� .���G 	ا

  .  أ#ف ��ان7
�ا6% و�-�6% ا	&)% 5:   ��ة ا	 �Aوع -! K� F-0أ و��� ���ات ��

 %H!��	& ��% ا	2016/2017- 2012/2013ا.  
-��OG	ي ا�	�6 ا�G� .  
  .  ���G< ا	  �ر��ت ا	Pرا%�4-

 �G�2.75 FR6ن دو#ر أ������  
 �-�� %H!��	& ��% ا	&)% ا	ل اU/

 �G�833.3 ` دو#ر !&)% �4م	أ 
2012/2013.  

�وق ا	��!��� 	��0 �% �D	ا >�
  .ا#+0 �%�4

 F� �����
آ �% ���5 
ا	�ى !���% 

 >�10  - 
20% ،

 F� �-	U=0وا�
ا�UD0ح 

 %d��� ز�6دة
�aرا ا

ا	 %��1 ��0]% 
 FC�� 	�6 ا�(�

وا	 �اوى 
%��OG	ا. 

  

ز�6دة -
إ��0+�% 

 �G�! ان�ا	2
20.%  
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  ا��و�"
�:���.9 أو ا

  ا���8وع
  @.- ��� وو'V ا���8وع

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
  ا��� �3ة

 �Sت ا&را�X�*.
"#3�S/ا  

آ�#" ا/���ج 
�3�S/ا  

  . �� �% �-�رات-  
  . �أة ا	��A� %�26رآ% ا	- 

 Faورى أرا
6�ة�+.  

 ��Aوع -9
��6 ا	�ي G�

 ��OG	ا
 ij�� !

��Aوع  
�)��6 ا	�ي 

  .ا	���8

 ��5 !�< ا	 Pار�4< وذ	� ا	ور�K آ�2ءة ��زK6 ، ز�6دة ا	�HC% ا	Pرا%�4
 %d��� F�200 >� ى�	6. ��آ���ت ا�Gان و��دP6ل إ	F آ-�!�ء  أ	` �

%d�� 	ق ه>5 ا�(� F� %��OG	اوى ا� 	�6 ا�(� F	إ %��a\�!.  
-��OG	ي ا�	�6 ا�G� .  
  . ���G< ا	  �ر��ت ا	Pرا%�4-
  .  �� �% �-�رات-
  . ��Aرآ% ا	 �أة ا	�%�26-

�ر ا�80 �رات ا	 �Aوع !&)% O�
 �G�! 11.85 �42012/2013م 

����ن دو#ر أ��FR6 �< ا	��� 
A��	 �	و�  .�ء و ا	H0 ��ا	

 5��� �����
ا	�ى !���% 

 >�10  -
20% ،

 F� �-	U=0وا�
ا�UD0ح 

 Faورى أرا
6�ة�+.  

 %d��� ز�6دة
 �aراا

ا	 %��1 ��0]% 
 FC�� 	�6 ا�(�

وا	 �اوى 
%��OG	ا. 

  

  ز�6دة 
إ��0+�% 

 �G�! ان�ا	2
20% 

 %��R	
 .���G 	ا
  .ا	 Pرو%4

 ��Aوع  - 10
�)��6 ا	�ي 

 ��OG	ا
 �aرا�!

 6�O	ا%.  

 %d��� F� i�(624.5 ان ��-� أ� أ	` ��ان ! F0Q��G ا	���Gة 12	` �
 �Gى، و��G�	ا �+�	�! ��A	ت أ���ط 12.5وآ�2 ا�Q��G ! ان� أ	` �

  .م2019-2011و��ه�ج و��C !�	�+� ا	�O�U/ Fل ا	�02ة 
��OG	ي ا�	�6 ا�G� .%�4راP	ر��ت ا�  	ا >��G� .رات�-� %� �� .

%�O6��� ت�H [� .%رآ�A�%�26�	أة ا� 	ا .  

�ر  ا#�80 �رات !&)% �4م O�
2012/2013 �G�! 10.65 ن���� 

�وق �D	ا >� ،FR6دو#ر أ��
  ا	�و	� 	��0 �% ا	Pرا%�4 

  ).ا�26د( 

 %��� �����
 >�10 – 

20 % >�
���5 ا	�ي، 
 F� �-	U=0وا�

ا�UD0ح 
 Faورى أرا

6�ة�+.  

 %d��� ز�6دة
 �aراا

ا	 %��1 ��0]% 
 FC�� 	�6 ا�(�

ا	 �اوى و
%��OG	ا. 

  

ز�6دة 
إ��0+�% 

 �G�! ان�ا	2
20.%  
  

  ا�#�(
 ا	������ - 11

  ا	���j 	��ي
 �aرا  �	 �d�% او	F وا	�A�!%���8وع ا	�2Gظ 4�F ا	 ��5 ا	]���% وا

  
-  -  -  -  

4�د ا	 �Aو�4ت ا	 �2>ة وا	]�ري ���2>ه� �� ه>ا ا	 �Rن :ملخص ���دان،��)�% 4 �ن، ا	�Hاق، ا	 =�ب، ��D، ا	: ��AوB� �� �ً4 دول �4!�% ه�) 11(  !�

 .وا	� <

�ر d]� ا	 ��5 ا	 KC�0 �� �0-� و�����ه� �dا	�  •C 15 %4روP 	ت ا�d�� 	، ��ف ���ه� �� ز�6دة ا ������	ت ا���R� <�2�� ل ��0ةU/ kHR� �0� ر���� 

 .!0�� ا	�ول
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��. ، وز�6دة إ��0+�% ا	2�ان ����ن j<3 �� ا	�Hاق !� �G	d  W O]� ا\��0ج ا	 iOG0 �< از�6دة •�G 	آ��% ا >�  �G�! �D� �� 20 %، �6�(� %[�0� 

��OG	ي ا�	ا �Q�.  

 . دو#ر ����ر6.634 ا	�Hاق، ا	 =�ب،و��D ،ا	��دان، ��)�% 4 �ن: �]�وزت ا	 �از�% ا	R��% 	->ا ا	 �Rن �� / L دول �4!�% ه� •

  :�� FG و�+��" إ�H  �$��7#6 ا�:�ا.9 أو ا���8و��ت ا����ة2-2

  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

   و.- ���@و'V ا���8وع
  

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
�] ا��� 

  � 3#�ه�

.*��Xت 
 �Sا&را
"#3�S/ا  

�3�S/آ�#" ا/���ج ا 
  ا��� �]

��Aوع  -1
�Q % أ�)��6 

ا	�ي 	Tf]�ر 
ا	 8 �5 �� 
وادي اردن 
4�F ���0ى 

  . %ا	 Pر4

�K آ�2ءة أ��O % Qم ا	 �Aوع 4��R� Fة ��Gو	% ر 6-
 %ردن 	fرا�a ا	 Pرو4ا	�ي �� وادي ا

! �-0d��� ر�O� �0	��1ت وا G	�!�G� 7 ف أ#
  .ه�0Rر

-��OG	ي ا�	�6 ا�G� .  
  . ���G< ا	  �ر��ت ا	Pرا%�4-
�رات-C رات، و !��ء�-� %� �� .  

 ����ن 7.35  -
 kHR� �0�
 �G� دل�H�

 ����ن 7.35
  .دو#ر

 %HC�	ا K����
  .ا	Pرا%�4

ا	0&�2` 4< آ�ه. 
%��RG	ا.   

ز�6دة آ �% ا\��0ج �< 
  ا&ردن  .ا	G ��1ت

��Aوع  -2
ا�0&�ام 

 %86�G	ت ا���O0	ا
�� ا	�ي 

) �ا	�0 �
  .)!�	�ي

-! %����O(� 	ا `D����0�   %�����;� 	در ا�D���� 	ا W����Tو %�����O

�-0�4�� ��� .ا	 ���0ة و�
ا�&�2ض آ�2ءة ا�0&�ام ����5 ا	��ي وا        -    F��4 ة� ��

  .�0ى ا	 Pر��%4
  

������� ���dا	�   -  -

20 % >����������������

آ ���������ت ����������5 
ا	���������ي و! ��������� 

 ������������H6100دل  

�����������ن ���������0  

kHR�.  

- K���� 
 %HC�	ا

  .ا	Pرا%�4

% ����d ��������30ا	�  -

�ة ������< آ �������ت ا ������
ا	 �����1% و ! ���� ����H6دل  

	������` ������j< �������<   أ 20

ا	�R �و6% وا	�0  � �ةا

�ر ��G! �-0 �Cا	�     O�10 

  .����ن د��6ر
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

   و.- ���@و'V ا���8وع
  

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
�] ا��� 

  � 3#�ه�

.*��Xت 
 �Sا&را
"#3�S/ا  

�3�S/آ�#" ا/���ج ا 
  ا��� �]

 ��Aوع -3
 K�0+إر�� %�

 %�	P� 	ا %O6�G	ا
 %[	�H !

وا�0&�ام ا	 ��5 
ا	���د%6 �� 

  .-�ر6

�ر ��;� ��0�ام وذ	� !��U=0ل ��Gو	% D� �����
 ��p6. و��ر ��;� !D آ %[	�H 	د6%  ا���	5 ا�� 	ا

�ي o6دي ذ	�  ��Oإ� Kر� F	إ %�	P� 	ا %O6�G	�0+�% ا�
0�ا�% و�P6PH ���ه �6P! �-0دة ا�� %O6�(! >�

ة أ�F ا	 ��0ى ا	�2دي 	P�2G0 دور ا	 �ا	=>ا;� 4
�O2	ا %G��R ! �-0 د/. ا وز�6دة ���ه K��! 5��

  .ا	 ��20�ة �< ا	 �Aوع
  ./��0ر ا	 �اKC ا	 ����%إU4م و\ا	�4�0% وا -
 .+�اء ا	�را��ت ا#�D0Cد6% وا#+0 ��4% ا	Uز�%إ -
 .�)��H� %��O� �6	]% ا	 ��5 ا	���د%6  -
�ام ا	 �����5 إ����% ا	��+ ���% ���4<  ~����ر ا	�������O�rt ا -&0����

 .ا	���د6% �� ا	�ي
�ات ��H	]% ���ة ر��د6% آ���% -dو.  

   ����ن دو#ر ��-�27.143
����ن دو#ر  � �6. 14.286

 ،���Rd12.857 ن دو#ر���� 
W��.  

- ������dة��������� و 
��H	]����% ا	 ������5   
�ة  dا�	د6% ا���	ا

 ��<   3م�d2ا	�  

ا	 �����5 ا	���د%���6  
 %�������������������[	�H 	ا

 .�4����ًأ
�ا	� ����������������d و-

 �< ا	 ��5   3م60

 %G	�D�������������������	ا
  .ً���Aب ���6	

�� �C % ����رة  �� ���-  -
 ةا	 ��U/ 5ل ا	�ور

�ل H ! ة�dا�	20ا.%  

D� �  

4- �� K��0	ا 
ا	 ���dت 
  .ا	 �و%6 

- ! F	وع إ�A 	ف ا� 	` ه�0Rر  !�-�6%أ 430��غ 6-
  .م2014 �4م

 أ	` 430  -  -
  .ه�0Rر 

-  

 "�E$?
  ���ن

إد/�ل  -5
أ�Q % ا	�ي 

�86%ا	G.  

�دH	 %86�d ري % Q` ) 42 (إد/�ل أ��ر4% ! &0P�
  .��Q��Gت ا	��)�%

440�R6` دو#ر أ��	أ .  
  

-  -  -  

  ا�#�(

6-  �����! 
����Oت ا	�ي 

�6�G	ا.  

�� H� �Aام و����6 ا	�ي ����Oت ا�0&G	ق �� ا�(� 
 ا	 �)O% / �-��% ا	��)F ا	 �)�Q��G�) PH� /%Oت
%�	� A	ا %��-� / %O(� 	]�� ا	ذ��ر / �-��% !�%ا / 
 / ��رب / ا	�1	K / ا	]�ف / 4 �ان/ ا	���1ء
�ةH� / 	�G /إب / ا	 -�ة / 

  .   ����ن دو#ر�d146ا	� 
  

-   %HC�	ا K����
ا	Pرا%�4 ! � 
 �G�! ر�O6

 أ	` 100
  .ه�0Rر

ا	K��0 �� ا	 ���dت 
ا	 Pرو4% و�< ~� 

  .��0ج ا	Pرا�4\ از�6دة
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

   و.- ���@و'V ا���8وع
  

  . از�" ا���8وع
�در ا��� FGو.  

 O�#آ�#�ت ا��
�] ا��� 

  � 3#�ه�

.*��Xت 
 �Sا&را
"#3�S/ا  

�3�S/آ�#" ا/���ج ا 
  ا��� �]

  .)���1d/%[dت/5��T/!�<أ
��6 ري �R�Tتd :Z�O�� ت�d�� 	 69500 �0رRه 

�aراf	 %6و� 	ا. 

 kآ��� % Qري أ� ��G� %�4رP�% %d�� 	 31400 
 !�	�ش ري أ�Q % ��اآ� ه�0Rر 17000 ��-� ه�0Rر

  . ري !�	Z�O�0/�1وات ه�0Rر 14400 و
7- �����! 

  .�Ddد ا	 ��5
�)�ق ��Q��Gت  �� ا	Pرا�4% ا	 �ر+�ت ��ه�. إ�4دة

���Hء /B6�G 	ا /d %[/ذ��ر / K	�1	ب إ/  ا.  
 	�Gا	� ا	 &�0رة ا	 �اKC �� ا	 -]�رة ا	 �ر+�ت

  .      ه�0Rر 3500
  .     ا�A0�#ر6% وا	��4 ا	��2 ا	�ي /���ت 

   ����ن دو#ر�d 38ا	� -
  

 �d3500ا	�   -
  ه�0Rر

 �Z��0 ��     ز�6دة
�;�H	ا >� .���G 	ا 

% �G�! 5 ا	Pرا%�4
 �6���.  

8- � ��Aوع �
  .ءوادي !��

- P��C l�2� K� F�O~ ��. 

 .�&6P< ا	 ��5 وا	�RG0 !�	���1�2ت -

  . ����Q ا	�ي 	fرا�a ا	 ��20�ة �� وادي !��ء -

 ����ن دو#ر �d155ا	�  -
 �-�� ،�R6ن 31أ������ 

 �C��	وا ،���Rd .6� � دو#ر
  . ����ن �]�ة � �6��124%

-  -   �RG0	5 وا�� 	6< اP&�
 ��Q���1�2ت و��	�!

	fرا�a  ا	�ي
�20�ة �� وادي !��ءا	 �  

4�د ا	 �Aو�4ت : ملخص ��! FG �� Hة �$��7#6 و�+��" إ��دول �4!�% ه�)8(ا��� K!و�4ت �� أر�A�   :> �	4 �ن، وا %�(�� ، L��� ،ردن .ا

•  >4 �6P6 � ! %HC�0 	ا %��R	5 ا�� 	و��رات ا �[d ر�C  107�  رات���	أن ��-� ه>5 ا KC�066ً� و��� kHR� �0�  ن���ول  �� .� ز�6دة ا	�HC% ا	Pرا�4% !0�� ا	
•  F	إ �	دي ذo6 أن KC�06 �	ا�d �����30 % دل�H6 � ! ��1% و 	ة ا� ��ة�20< آ ��ت ا ��رت ا	 ���dت   أ	` j< �< اC � ردن، آا	�R �و6% �� ا

  L��� �� `8R 	ي ا��	ة P-[ 	!ا �	ا�G)430 ( �G� .8 � ، �0رR` ه	8.2أ %�D	ت ا�d�� 	ات �< ا�H 	�! ةP-[ 	ت ا�d�� 	ا B=�! � را4%، آP�	 %G	
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�ة 	 ��5 ا	�ي �dا	� D0O 	) 366(ا �G� .8 � �0رR` ه	و6%%) 85(أ� 	ت ا�d�� 	ا �	إ+ � >�،Z��0� وز�6دة   �G�! .���G 	` ا�0&� >� �;�H	5 ا %
  .�4 �� ا	� < ��� �ً6	��Q�0 ا	�ي، وا	K��0 �� ا	 ���dت ا	 Pرو4% و�< ~�  ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا

 .����ن دو#ر) 367(�]�وزت  ا	 �از�% ا	R��% ا	 d�0O% 	->ا ا	 �Rن �� ��� ا	�ول  •
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  :ا���8و��ت ا�?���TرG" ا���-�.$" وا����:E8�\� "E" ا�:���.9.  3
  : وا�>�ري ��7#6ه� ا�:�ا.9 أو ا���8و��ت ا���67ة3-1

  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

��Aوع  -1
إد/�ل 
 k�	أ��
ا	�DGد 

ا	 �;� �� 
 �aأرا
  .ا	 �ا�4

�RA. أرا�a ا	��د%6 
 %d��� .+ %رد��ا
 F	إ .Dو� %R�  	ا

)  ����ن �d )75ا	� 
 FO�06 �- QH� دو��
 >4 �-	�H� .O6 أ�)�ر

��� ���6ً� و	>ا ) 100(
H0 �ل ��ن ا#�

ا	 �0�ام 	->5 
 >� ���6 �aراا

  .ر�4 ا��pم

 k�	و���2> أ�� Z�(&�
 �A;� و�� 	د ا�DG	ا

  . ا	 ��5 ا	 &0�%2 
إ�4دة ��ه�. ���Aت 

% ;�O	;� ا� 	د ا�DG	ا .  
  . ����Q وإدارة ا	��4 

 ��G 	ا K 0[ 	�4% ا��
  .�� ��)O% ا	 �Aوع 

   .���QH ا#��20دة �< ���5 ا�)�ر -
- O	ا Kا�4ر�� 	ا �aرا�رة ا\��0+�% .  
ا�U=0ل ا	 �ارد ا	 �;�% 	�6Pدة إ��0+�% -

�Tا� �	6% �O�	ا�4 و����� ا� 	ا Faأرا.  
�رة ا\��0+�% و���G< ا	=)�ء ا	�����  -O	ا

 .	� �ا�4

ا\دارة  ا	 �0�ا�%  	� �ا�A ! �4رآ%  -
  .ا	 ]�H 0ت ا	�%6�4 

ا	 4 %Q��G�F ا	��0ع ا	��Gي �� ا	��Gة  -
  .	�� %6	 ��ij ا	��4 ا

ا	��Rن 
��G 	ن �ا

 %O(�� ��
  .ا	 �Aوع

   ����ن دو#ر5 
 ��از�%�< � �ل  

 �W و ا	  �R%، و ا	
  .�Oوضا	

-  %A�H� �0ى�� >��G�
  .<� ا	��26ا	��Rن

->� �G	% �<  ا	)��	ا 
  . ��ص U/�����. 4ل 

  .ز�6دة ا	 &Pون ا	]��� -
 �&�2` ا	-]�ة ا	�ا/��% -

  .F�1 ا	Gإ	�< ا	�6` 

��Aوع  -2
 >�ا

 �G�	 �;=>ا	ا
�O2	ا >�.  

 4�B وزارة ا	Pرا%4 
4�F ���2> �����ت 
 K�[A� �� %��RG	ا
 F�4 >�4ارP 	ا
 .���G 	زرا4% ا
ا	=>ا;�% 	����0ه� 
	� �0-�� ارد�� 
 W O	زرا4% ا %�و/�
 K�[A0	 � 4ود

  .زرا�04

زرا4% ا	&�1 
وا	�����ت ا	)��% 
%� G 	6% ا�(H	وا 

%��AR 	وا.  
 .��!�% ا	�وا+< ا	���ض

 .و��;. ا	�DGد ا	 �;�

.G�	ا %�!��. 

P4� 	ا %�!��. 

 .��!�% ا!�Oر

�رk6 و��ه�.�.  

 ز�6دة إ��0+�% ا	 ]K 0 ا	�G+% ا	 �G% إ	�
)��G 	اآ� �� ���درات )ا�Tوإ ���R و� ،

%��G 	�0 �% ا	ا.  
- %��j�	رات ا�O	ا iو���� P6PH�.  
-  .�C >� =>اء	ر ز�6دة إ��0+�% ا�=�

  .� #  6��Rن أراaوا	>6<ا	 Pار�4< ، 

 K 0[ 	ا
 ��G 	ا

وا#�D0Cد 
��j�	ا  

 . ����ن دو#ر 4
  �< � �ل 

� �;� \������ اا	
f	 ة�G0 	ا ��
���% ���ه % آ. و

�ر �� ��از�% D�
  ا	 �Aوع 

100. %  

�K�[A و���4�ة ا	 �أة  -
 .�� ا	 ��ij ا	�%�26 

-  %��إآ��ب ا	t2% ا	 �0-
0�رk6 ا	Uزم ا	 -�رات وا	

 .\دارة ��Aوع

- �A�H 	�0ى ا� 	ا >��G� 
  .وا	=>ا;� 	��f ا	�%�26

  .ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 -
� �< ا	�O2 وا	�)�	% -G	ا.  

  ا&ردن

��Aوع  -3
ز�6دة د/. 

ا ��

�����A� LرK6 أ��%6 
 . A� ة��=�إ��0+�% 
��AرK6 ��!�% ا	�وا+< 

زرا4% ا	&�1 
وا	�����ت ا	)��% 
%� G 	6% ا�(H	وا 

ر�K ا	 ��0ى ا	 �A�H وا	 ��ه % ��  -
  .����< ا	=>اء وا�< ا	=>ا;� 

آ��ب ا�� ا	��26% ا	 -�رات ا����%  إ-

 ��ا
ا	�%�26 
ا	��O2ة 

 ���� k�d
D& 	ت �� ا�D

%��H	از�% ا� 	ا .

���G< د/. ا��ة 
 .ا	 ��20�ة

ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4  -
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

ا	�%�26 
  .ا	��O2ة

ا	���ض وزرا%4 
ت ��j% &�1 و�����ا	

و��AR� %6�(4% أو 
%� G�. .6� و� 

ا	�DGد ا	 �;� و��!�% 
ا	�G. وا	 ��5 ا	���د%6 

!�Oر و��!�% ا
P4� 	وا.  

%��AR 	وا.  
 .��!�% ا	�وا+< ا	���ض

ا��Aء و��;. ا	�DGد 
 .ا	 �;�

.G�	و ��!�% ا P4� 	ا. 

 .��!�% ا!�Oر

��ه�. ا��رk6 و ��
  .ا	��O2ة

 .�� ا#��0ج ا	Pرا�4

  .ا�Tاك ا	 �أة �� ا	H ��% ا	�0 �%6 -
 %2D!
 %��/

وا#�D0Cد 
 ��j�	ا
 %2D!
%��4.  

%��H	از�% ا� 	ا 
 %���! %R�  �	

100.%  
  

  .�< ا	 �AرK6 ا	 �2>ة
� �< ا	�O2 وا	�)�	% -G	ا. 

  .ا	���j د�4 ا#�D0Cد  -

��Aوع  -4
 >��G�
�U#ت 
ا��pم 
P4� 	وا  

�U� >��G#ت 
 �� P4� 	م وا��pا

��pم أاردن \��0ج 
�P4 ذات ��2ت �و

%��G� %�~،ورا �	وآ> 
�ات إآ�8ر dو K6ز��
�< إ��ث ا	�1ن 
 ���A	ا P4� 	وا

  .	� Pار�4<

�G)�ت 	�0!�% ا��pم 
���A	ا P4� 	وا.  

ا\�Tاف ا	��2 
  .وا\داري

ا	i���0 !�< ا	 G)�ت 
  .ا	 ��Aة

  .دورات ��ر%��6

 %+�G	ا � 	م وا��pP4 إ	U� >��G� F#ت ا
�� اردن \��0ج ا��pم وا	 �P4 ذات 
 %��G� وإ��0ج ذآ�ر %��G� %�~�2ت ورا�
 >��G0	 �	ار�4< وذP �	 �-H��	 �ً�~ورا

%6��ف،��H(C-� ا	��-! :  
 k�D� ل�Hو� ��G 	ل ا\��0ج ا�H� ز�6دة

 .ا	�2د �< ��0]�ت ا��pم

 ��A� >��Gرآ% ه>ا ا	O)�ع �� ا	���� 
 .ا	 G�� ا\+ �	�

  . 	� ]K 0 ا	 G����ص 4 .����� 

 K 0[ 	ا
 ��G 	ا

وا#�D0Cد 
��j�	ا.  

   ����ن دو#ر2.1
ا	 �از�% � �ل �< 

%��H	ا %R�  �	 
 %���!100.%  

ز�6دة ���% ا	�0ا;� وز�6دة  -
إ��0ج ا	G��k 	��أس 

�dا�	د ةا� وز�6دة 4
  .ا	�#دات

�رk6 ا	 Pار�4<  -�
 k�	��وإر�Tده� �dل ا

�86% 	�0!�% ا��pمG	ا. 

��ص ا	H . ا	�0 ���6ه�  -
�	 �)O% ا	�0 ! ا	 �Aوع

4�د  ���6 ��d �-��4 م�O��
 ) 30( ا	�2ص �dا	� 

. 4 %���.  

��Aوع  -5  
ا	�Oوض 
��=D	ةا 

 >� �G�	
 �0�RA�

 �O2	ا

 B��C م2004 �4م -
 ���0! %��o 	ا
��Aوع ا	�Oوض 

��=D	آ������ ةا 
O! أ�! ��j15(� % و (

����ن د��6ر 	�2�0> 

 ��!�% أ��pم وأ!�Oر -
  .ودوا+<

-.G�	ا %�!�� . 

  . ��!�% ا� �ك-
  . �K��D زرا�4-
�ات-dو `(C أزه�ر .  

�=�ر ا	 Pار�4< ا	��p% �� ا F�4 `�2&0	
ا	���ل  و�< ��d ا	]-� وا	�BC وا	 �ل

6�إ و%	F ا	�t2ت ا	 �0-��إ� ةد/�ل ��tت +
��o 	ا K� .��H0�%  وا�Tاك ةول ��

  . �� ا	H . ا	Pرا�4% ا	��26ةا	 �أ
� G 	را�4ت اP	ا K6ر�A� %6. آ��� �% 

 ��اآ��% 
��O2	ةا 

وا	�t2ت 
�j�H	ا% 

. H	4< ا.  

-   �4�د ا	�Oوض إ!� �	� +
	 �Aوع ا	�Oوض ا	D=��ة 
 �O2	�0 ا�RA� >� �G�	

 2004وا	�)�	% ��> �4م 
 F0d30/6/2012و 

)14069 ( ��d �0ضO�
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

 �� %وا	�)�	
ا	�6` 
 %وا	��د6

  .%رد��ا

 ة �=��%��AرK6 أ��6
و��Qا   	��/.ة��ر

 �-OOd �0	ت ا�d�[��	
Oوا� �O� وع�A 	اB 

 F�4 %��o 	ا
ا#�0 �ار !�	 �Aوع 

 %���ات �Cد�) 5(	 �ة 
  .م2008 �< ًاا��04ر

- %�� �!�ر 	&
  .ا	 �Aو�4ت ا	Pرا%�4

�ات واو، %وا	 �و6H 	اء ا�T .6� �دوات 
  .% و��AرK6 ا	��Hدات ا	��)�6%ا	Pرا�4

 �-0 �C B=�!)37.68 ( 
��20د إ!�� � . د��6ر����ن 

��0Oض /Uل  �4م  ) 697(
2012 % �O! %إ�	ر + ��O� 
�G�!)  2 ( ن���د��6ر �.  

6- �����! 
 i�OG�

ا#آ�20ء 
ا	>ا�� �< 

 W O	ا.  

����< �] �K آ �%  �< 
 ،�ً6��� k�D	ا W O	ا
 %d��� �� K��0	وا
ا	W O ا	D�k ا	 �وي، 
و�K�[A ا	&�اص 

ا	 -��% 4�F وا	-��آ. 
ا�G0Cم أ�A)% ا	&���ت 
 %�ا	�dU2% و/�

  .ا	 ��R% وإ��0ج ا	�>ور

- W O	ا  K� [إ��0ج و�
 k�D	ا. 

- %d��� �� K��0	ا 
 .ا	W O ا	D�k ا	 �وي

- %�dU2	ت ا��� ا	&
%�R� 	ا %� .و/�

��0ج ا	�>ور ا	  �0زة إ -
�  .وا	K� [0 وا	�0ر6

  . ا	�G	�% ا	W O أ���ف ��0+�%إ ��ه�ر -
 -  %���% و/�O 	ا %�dU2	ت ا�����ء ا	&

%�R� 	ف. ا� :و!-

- k�D	ا W O	إ��0+�% ا >��G� . 

- K� [� >���� 11 >� �ً6��� ر�(�C ن���� 
k�D	ا W O	ا. 

 ا	d��� �� K��0% ا	W O ا	D�k ا	 �وي -
 F	�0ر80إR` ه	ا . 

- F�4 %��- 	-��آ. ا	&�اص وا	ا K�[A� 
�% ا�G0Cم أ�A)% ا	&���ت ا	�dU2% و/�

 K� [0	�0زة وا  	>ور ا�	وإ��0ج ا %�R� 	ا
�  .وا	�0ر6

ا	 �U=0ت 
 %�dU2	ا
 ij�� 	�!
ا	 �و%6 

وا	 )�%6 
!�#�6ت 
ا	A �ل 
 Z��	وا
  .ا	����0

ا	�و	%  � �ل �< -
وا	&�اص 

وا	 ���oت 
%�R��	ا.  

 67ا�]�ز ����O� %dرب 
 �< ا	W O �0ر	` هRأ

 .ا	D�k ا	��Oي 

 i�OGإ� W O	�0ج �< ا�
 k�D	ود ا�d ��13.2 

   .����ن �C)�ر
 >� %H [ 	ت ا�� R	ا B=�!

 10.3ا	��Gب �dا	� 
 �6.5���ن �C)�ر ��-� 
k�� W C ر�(�C ن����.  D� �  

7-�����!  :
�)�C �6)�ع 

��0ج \ا
  .ا	��Gا��

-   �2�H	ا P[H	ا
 .	� ]�0ات

ا!�Oر ا	G��ب 
%��o 	ا. 

 %�GD	0=)�% ا	ا
K�(O�	. 

d��Oت ����Q% ا	��ن 

�ود �d F	]�0ات إ �	�2 �H	ا P[H	ا ���O
9%. 

ا	0�رج ��G !��غ ا	�0ازن !�< ا	�G+��ت 
K�(O	ا �[d�2% و�H	ا. 

 %��o 	ب ا��G	ر ا�O!ا	��K �� إ��0+�% ا
�ل إ��0ج بH� غ���	ة 5500�O��	 �0	 

�ةdا�	ا.  

 �!��
%�T� 	ا. 

 
ا	 �U=0ت 

 %�dU2	ا 

  

  

  
ا	�و	% وا	&�اص 
وا	-��آ. ا	 -��% 

���oت وا	 
%�R��	ا.  

 �2�H	ا P[H	ا ���O�
 .	� ]�0ات

ا	�0ازن !�< ا	�G+��ت 
K�(O	ا �[d�2% و�H	ا. 

ز�6دة إ��0+�% ا!�Oر 
 %��o 	ب ا��G	ا. 

ا��Dt0ل ��ض ا	�. 	�ى 
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

  .ا!�Oر  .وا	��Gم
  8- �6�(� 

 ��D	ع ا�(C
ا	��Gي 

و�� �% C)�ع 
 %�!��

ا��dء 
  .ا	 �;�%

	 �����! %6� G
 %�R �	�8وات ا	ا

� و�� �0-�Tو�� �
�-	U=0ط ، وا��A� Kد�
  .��dء ا	 �;�%��!�% ا

-   ��Tو�� �0-� و�� %�R �	�8وات ا	6% ا� d
�-	U=0ا�. 

 % ��d10ء ا	 �;�% 	���غ د��A� Kط ��!�% ا
� ا	��Gي ��% إ�< �D	ع ا�(C م�0�2014ج.  

 . ا	��Gرة-

 ا	���84< -
  .ا	��Aن

��Pا��% ا	�و	%، و 
ا	&�اص وا	-��آ. 

 ا	 -��%،
وا	 ���oت 

ا	���R%، وا	�Oوض 
  .ا	&�ر+�%

 ،%�R �	�8وة ا	ا %� ��
  . وا��dء ا	 �;�%

  ا�>2ا�0

 �Tآ% -9
+Pا;�%6 
 %�R6أ��
 %4��D	

ا	]�ارات 
  .ا	Pرا%�4

+�ء ا��Aء ه>5 ا	�Aآ% 
� ��C` ا	�Aآ% ام H!

          ,DEUTZ  
 >�4�� %4����ف -! 
 ���O! ]�ارات	ا >�

 �Ddن 150، 46
�A	ن ا�Rو� %H!�� %آ

%4��D	زارة ا�	   .  

 Z/5 إ�<-! . H6 �0ج
 %C�(! %آ�A	�0+�% إا�

  . +�ار ���5000�ً6
%��G� %	� 4إدارة و.  

و��0���Pت ��/Uت 
  .��0ج إ

��0ج \ ����� ا	]�ارات ا	Pرا�4% �< ا-
 %�!�O� �� ��6ه� � ! ��G 	��0+�ت إاd

 �� �O���0ج ا	Pرا �4	�6Pدة ا\ا	K��0 ا
 و�&l�2 �;���%ا	=>ا;�% ا	��0ج ا	��K إ

�/Uت ا� `�	�R�\�0ج�.  

ا	 �0]�ن 
وا	 �80 �

ون 
!�	O)�ع 
  .ا	Pرا�4

 ����ن دو#ر ، 14
���ه� ��-� ا	]Pا;� 

 %���!51.%  

  ��R	�` إ��0+�% ��&%12،  -
-�Oأ� K��� .  
  .��0ج و���إ -
 ز�6دة ا#�80 �رات -

  .ا	Pرا%�4
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

�Tآ%  - 10
��R ا	��. 

 l�!ا
�G 	ودةا.  

-  -  kD��C ارع \����0جP���
  K��Dو����� �R�����	ا
  �R��������	��������0ج ا�\
  l���������������������������!ا
 K���C� ! #س���� 	وا
 %������O(�� %آ�A������	ا
ا	�و�6 !�#6% ا	��.    

l�!  .ا

  

 ا	]��دة وذ	��     ��4	�  ا!��l  ا	��R   إ��0ج �
�6�D0	وا F�G 	ك اU-0�U	.  

 .  ا	R-�!�ءإ��0ج �

  . ا#���86لإ��0ج �

 . اU4ف إ��0ج �

����. ا	� ���� وزه���ة ا � إ����0ج ��G L A��	
 . وا	>رة ا	�2Dاء

  . 	��R% ا	 -<����� ��ص 4 .  �

 K 0[ 	ا
��G 	ا. 

 ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

 ����ن دو#ر 110
�R6أ��  

 j< �< ا	��R   أ	` 450 �

l�! ا	]�دة وذ	��    �4	� ا
  F�������������G 	ك اU-0������������U	

�6�D0	6ً�وا��� . 

�واط ����������< ]��������� ��104 �

 . ا	R-�!�ء

� 60 k���HR� ����0	 ن������� 

  �< ا#���86ل ����6

 ������j< �������< `أ	������ 100 �

 . ً� ���6اU4ف

 ������j< �������<  أ	������` 40 �

   >������ %�����6�O�	ا .��������G 	ا
  L A����	وزه�����ة ا ������ �	ا

������� و. وا	��>رة ا	���2Dاء 

 آ��% ا	 -�<    ����ص 4 .   
��jا� 	و�A 	ا %O(�� ع.  

  ا�* دان

11 - 
ا	 �Aوع 
ا	��دا�� 
ا	��از6�� 
ا	Pرا�4 
�6�G	ا.  

� �Tاآ% !�< وزارة O4
ا	Pرا4% وا	�ي 

، )�6�T أول(
�% وا	�Aآ% ا	��از6�

ا	��دا��% 	4f �ل 
�6�T (ا	Pرا%�4 

���~ ( %�!�H	آ% ا�A	وا

�ان أزرا%4 � `	
�]�U/ %��6ل ���� 

2010-2011 B=�!و 
 �� >(O�	 ان�ا��0+�% ا	2

 Z��0 	ر10ا�(�C . أ��
-2011 �� ا	 ���

 ������A� Lوع ��0Aك �d��� F% أو	�% ���
�ي !�#6% ا	��. 70Cا %O(�� F� ان� أ	` �

 ، >(O	د ا�Ddرا4% وإ���ت وP	 زرقا
%���A	>رة ا	�6 وا�D	ل ا��.  

- K 0[ 	ا 
��G 	ا. 

 ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

 ����ن +��� 3
 �6�T .R	 دا����

 �H6دل ! �
����ن ) 1.587(

  .دو#ر
ا	�6�A اول 

�ان أ�� زرا%4 � `	
�]�U/ %��6ل ���� 

!�=B  و2010-2011
 �� >(O�	 ان�ا��0+�% ا	2

 Z��0 	ر10ا�(�C .  

-2011أ�� �� ا	 ��� 
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

	�Pرا4% !�	��. ازرق 
�ودة G 	�6 (ا�T

�	�~ . ( �O4 ة�و�
ا	�Aاآ% / L ���ات 
 K�C�0	ر�6 ا�� >�

���4.  

2012 K��0	ا �� �O� 
 %d��� ��18 أ `	

�ان�.   

25 % .6� � .8 �
ا	 �Aوع و����� 

 %d���41.600 
 %d��� >� �0رRه

  .ا	 Pر%4 
: ا	�6�A ا	���8

50 % i��(� .8 �
ا	 ��H% ا	%��2 

%��O0	وا. 

: ا	�6�A ا	�8	�
25 % ����� .8 �
  .` ه�0Rر أ	 40

2012 �� K��0	ا �� �O� 
 %d���18 انأ�� `	 .  

ا	K��0 �� إ��0ج ��ل 
%���A	>رة ا	�6 وا�D	ا.  

 ��Aوع - 12
ا	�Aاآ% 

  .��0ا	�%\ا

� ا	�Aاآ% !�< O4
ا	�Aآ% ا	��دا��% 
 .��R0�	 %6�D 	ا

و�Tآ% ) �jف أول(
ا	PراF� %�4 واى 

  ).�jف ~���(

ا	Pرا4% ا	0]�%��6 �� 
 2012-2011ا	 ��� 
 %d�� !13,270 ان�� 
 �-��8,300 >(C 
 900 ذرة 2,680

L T 1300, زه�ة 
 90ذرة ���T% و 

�� �.  

  
 %��O0	ا ��� i�(� �0كA� وع�A� L����
ا	 0)�رة وا	&��ات ا	Pرا�4% \��0ج 

 K��Dو� .���G 	را4 اP	ا� F� �-O6و��� %
%d��� 160ان�  . أ	` �

- K 0[ 	ا 
��G 	ا. 

 ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

: ا	)�����������ف اول
�����������6ه� !������������% 

وا	)������ف %  20
ا	������������8 !������������% 

80 % >����������������������
ا	 �����������������Dو��ت 

%���=A0	ا.  

    .����  ا	�6Pت ا	�����%

 ��Aوع - 13
ا	�Aاآ% 
  .ا\��را��%

ا��C�2% ا	�Aاآ% !�< 
وزارة ا	Pرا%4 

�jف ( ا	��دا��% 
و�Tآ% +��ن ) أول

0�U	 ا\��رات - 8 �ر 
�� ). �jف ~���(

! �+k ا�C�2�#% ا��Aء 

 إ�UD0ح وزرا%4 -
 %d���42 �0رR` ه	أ 

�� . !] -�ر6% ا	��دان
 �G� ��1G�12.6 `	أ 

ه�0Rر 	Pرا04-� �� 
م ����2012/2013 

��. اU4ف �G !

إ�UD0ح وزرا4% اراFa !] -�ر%6 
  .ا	��دان

 . إ��Aء �G)�ت ��!�% ا	 ��T% وا	�وا+<

 .إ��Aء �&0�` ا	�4��Dت ا	Pرا�4% وا	=>ا;�%

 .أ4 �ل �&6P< و�O. وGT< ا	 �0]�ت 

�Aدة�� .و�4ت ا	)�C% ا	 0]

�6�D0	وا ��G 	ق ا��	0]�ت !�� 	ا i6���.  

- K 0[ 	ا 
��G 	ا. 

 ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

 100: رأس ا	 �ل
 K������ن دو#ر �
 i206 .dا�� F�4

�-��4.  
وزارة ا	Pرا%4 
: وا	�ى ا	��دا��%

�< إ+ �	� % 40

���� اU4ف وز�6دة 
  .ا	 �0]�ت ا	��Gا��%
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

�Tآ% أ�)�ر 
�80 �ر وه�T Fآ% �	

 %�	�t�� ذات %��/
�ودة 	G�� F� 80 �ر�

�]�#ت ا	�0 �% 
   .ا	Pرا�4% وا	��Gا��%

 k�0اآ�	ا . Aو�
 %d�0O 	ا %�	�DG 	ا
 .���G� وع�A �	
ا	��Gب وا	�>ور 

%�06P	ا.  
  

رأس ا	 �ل   
��4رة 4< % 20

ا	 �ء وارض، 
���ه % % 20

�ً��4 K���ًا�O� أو .  
�Tآ% +��ن 

 -�80 �ر�	
% 60: ��رات\ا

�< إ+ �	� رأس 
�ًا أو O� K��ا	 �ل �

�ً��4.  
ا	�Aاآ% - 14  

%6�D 	ا.  
إ��Aء �Pر4% \��0ج 
 F�4 ب��G	ا .���G�

 %d���10 ان� ا	` �
وا	��ء ! Pر%4 
�ود أ	` d F� %��6�[�

�ان �.  

-    
  .��0ج ا	��Gب �� ا	���6<إز�6دة  -

 K 0[ 	ا
��G 	ا. 

ا#�D0Cد 
��j�	ا.  

���� ��K ا	=>اء ا	�;���%    -
  .و!&��% ا	��Gب

15 -
ا\��0ا��]�% 

 %��j�	ا
	��-�ض 

!�&�. ا	0 � 
.  

 .�	�G0	إ+�اء ا
 %O�H0 	0]�رب ا	وا

  .!��Gث ا	�&�.

ر�����������6� أ+-�����������Pة   ��-

 .و��0���Pت

!���ا�� !����Gث !����%�0   -

  .ا	�&�.

��0d+�ت إ�����  -
  .�2�0> ا	

  
  . ا	�-�ض !�&�. ا	0 �-

- K 0[ 	ا 
��G 	ا.  

 ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

 أ	` ر�6ل 50 -
�H6 � ! ،��� 4دل 

 �G�)130 ( `	أ
�R6دو#ر أ��.  

����� ا	0 �ر 	��U-0ك 
ا	 G��، وز�6دة ا	�Dدرات 

�-��.  
 "�E$?
  ���ن

16 - 
ا	 �Aوع 
 �8G�	ا

���G< ورا~� 
	�U#ت ا!�Oر 

%��G 	ا P4� 	وا.  

   l6ت �����و#� kآ������

 .وU4ج ا!�Oر

%��G 	ت ا#U�	ه�ر ا�� .  
  

- K 0[ 	ا 
��G 	ا.  

 ا#�D0Cد -

- 170422 
 ر�6ل 4 ���
 �G� دل�H6 � !

�ة~�وة ��dا�+ %��  
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

 >��G0�	
ا	�را~� 
	�U#ت 
ا!�Oر 
P4 وا	 �

%��G 	ا.  

     %���Od ت��P�0�� ���ر6

  .وا��0d+�ت �&��%6

��j�	` ) 441(  .ا	أ
دو#ر 
�R6أ��.  

17 - 
ا	 �Aوع 
 �8G�	ا
 ����	

��DO0ء \وا
ا	�!�;� 

	��fاض 
ا	��Gا��% 
  .ا	 �0Aآ%

��ر������������6� ��������������اد   -  

%�D�&A�. 

  �G��. ���4ت  -

�ات  -����������H� ���ر����������6

 .و��0���Pت

 ��ه���. ��آ�����G! Pث  - 

  .ا	GD% ا	��)�%6

-  -  - 153361 
 ر�6ل 4 ���
 �G� دل�H6 � !

أ	` ) 397(
دو#ر 
�R6أ��.  

-  %	�G! %ا����d وة�~
�ة+�  

18 -  �����!
����O� �Aت 

 %�R� 	ا
  .ا	Pرا%�4

  . �dا~�ت-  -

  .  �Ddدات-

�ات -�������������H 	ت وا#rا 

   .ا	Pرا%�4

�ات واr#ت    -  -  -H 	ا�� ا��
  .ا	Pرا%�4

 %�R� 	ام ا�ا	K��0 �� إ�0&
  .ا	Pرا%�4

��Aوع  - 19
 %G��R�
ا��rت 

ا	Pرا%�4 
وا�0&�ام 

-  �P�0� 	ا%��OG	ت ا�. 

  %���������6��G	ات ا�ا	 �����������
%t���	 %O6�D	ا. 

  %6�1���������H	ة ا� ���������ا
 .وا	�R �و%6

-  --  - 280947 
 ر�6ل 4 ���
 �G� دل�H6 � !

أ	` ) 728(
دو#ر 

%2�Q� %t�!  
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

و��;. 
 %G��R 	ا
 %O6�D	ا

%t���	.  

�ات  ��������H 	وا >;���������R 	ا
 %������������ا	OG�������������% ا	&�
 %�����������8G�	0]�����������رب ا�	

%�����O��(0	ت .وا��P�0������
%��Q 	ت ا���	ا.  

�R6أ��.  

20 - 
ا	������ 
��j�	ا 
 %� �0	
زرا%4 
 %(�G	ا.  

-  -    
  .��0ج ا	��Gب !�	�Hاقإز�6دة 

ا#�D0Cد 
��j�	ا.  

 ����ن 22900
�Cد��6ر �4ا � ! 

 �G� دل�H6
 ����ن) 18.32(

�R6دو#ر أ��.  

��ا�� ا	��Gب و��K ا	=>اء 
  .ا	�;���%

21 - 
�G)�ت 
 %� �0	

و�)��6 
ا	]���س 
�Cا�H	ا  

-  -    
�Cا�H	]���س ا	و�)��6 ا %� ��.  

0C#د ا�D
��j�	ا.  

 ����ن 40000
 � ! �Cد��6ر �4ا

 �G� دل�H6)32 (
  .����ن دو#ر

��ا�� 	�Gم ا	]���س 
  و��ا�� ا	��< ا	]�����

22 - 
ا	 �Aوع 
 ��j�	ا

 �D&0 	ا
�وا+<�	 .  

-  -    
  .��0ج 	�Gم ا	�وا+< وا	���! l	�Hاقإز�6دة 

ا#�D0Cد 
��j�	ا.  

   ����ن 1150
 � ! �Cد��6ر �4ا

 �G� دل�H6)920 (
  .أ	` دو#ر

  ��ا�� ا	��Gم ا	���1ء و
l��	ا�� ا��.  

23 - %�!�� 
و�)��6 

  ا\!.

-  -    
  .��!�% و�)��6 ا\!.

ا#�D0Cد 
��j�	ا.  

����ن 10000
 � ! ،�Cد��6ر �4ا

 �G� دل�H6)8 (
  .����ن دو#ر

  ��ا�� 	�Gم ا\!.

  ا���اق

24 - %� G� -  -   كإز�6دة� �  ��ا�� ا� �كن د��6ر ����1000ا#�D0Cد   .��0ج ا
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

�4ا�H6 � ! ،�Cدل   .ا	���j  ا� �ك
 �G�)800 ( `	أ

�R6دو#ر أ��.  
 ا	 ��درة - 25

  ا	Pرا%�4
�اث إإ��Aء و -G0�

��AرK6 زرا%�4 
 >4 Uً1� ة�6�+
ا/P0ال ا	G��Oت 
 W�� ت��	� ��

ا	�Oوض 
	 F	ل !-� إ����

 �� %(O� �H!أ
 �Cا�H	6` ا�	ا

 %��R	اض او�p
 > aرا�4% وP	ا
���دi6 ا\�Cاض 

    .ا	 &0�%2

�pاض  ����� ا	0 �6. ا	Uزم 	��R% ا-  -
  .ا	Pرا%�4

  .�AرK6 ا	Pرا%�4	�  ��W�� .�- ا	�Oوض -

- K 0[ 	ا 
��G 	ا.  

ا#�D0Cد -
��j�	ا.  

 ����ر د��6ر 3543
�4ا�H6 � ! �Cدل 

 ����ن دو#ر 374
����ن ��59-�  

دو#ر ��از�% 
�ة �< ا	�]�%  0H�
ا	H��� 	� ��درة 

 K� ون�H0	�! وزارة
 ، %�Cا�H	را4% اP	ا

 دو#ر �< 315
���دi6 ا#�Cاض.  

��0ج \ ا آ �%ز�6دة -
 .ا	Pرا�4 

���G< ���6�0ت  -
%A�H 	ن ا�R��	 

   .ا	Pرا��4<

����� ا	��K ا	=>ا;�%  -
  .ا	�;���%

�.  

26 - 
��Aو�4ت 

 K��D0	ا
  .ا	Pرا�4

 >� %6<p�K��D ا
ا	 �Dدر ا	�����% 

�U=0ل \وا	��Gا��% وا
=�	 .8� >اء �Kا

ر��Oء ! ��0ى \ا
+�د�� p>ا;��  

�G�  .ً�و

درا�% ا	 ��0ى 
kHA�	 0=>وي	ا 

ا	 �Dي �< /Uل 
 F� %�;=>ا	ح ا�� 	ا

  .ا	 ��ij ا	 &0�%2

�ام ا�8. 	� �ارد ا	=>ا;�% ا	 d�0% \ا&0�
� �< ���~-� وا\UCل �< G	اره�أوا�a. 

ز�6دة ور�K ا	��4 وا	�O80` ا	=>ا;� 	�ي 
>jا� 	يا�D 	ا . 

 ��QH� P 	�2ت ا�رع اا#��20دة �< �&
  .وا	 K��D وا	 ]�زر

ا#�D0Cد 
��j�	ا.  

 ��p K>ا;�% �����% -  -
%H�D� %ا����dو.  

-%�	�4 %��1� % �C  .  
  . أو�aع p>ا;�% +��ة-

  ا�#�(

27 - 
ا	 Pارع 

��0+�% �� \ا
��)O% ا	]� 

�Pر%4 )120(4�د
 %d�� ! .�&و� �[���

  . ه�0Rر7000

Pدرات  ارع��D	ا �[d ز�6دة.  
  .����� ��p K>ا;�%

  . ���G< ���6�0ت ا	�/�ل

 ا	 �0]�ن 
�R�-0� 	وا
ن ا#�D0Cد 

��j�	ا  

  .  ��ا�� ��K ا	=>اء-  -
- >��G�  %A�H� �6�0ت��

  .ا	 Pرا�4<
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ا��*�7#�ون   @�ا3أهو @.:�را�  @.- ���  @و'7
  � از�" ا�
  ه�.�در و

Bر ا�C"��  ا���+

 %Q��G !
%[d.  

  :ملخص

.�8و�ً� ) 27(�+   ��� ا	)�رئ 	�f< ا	=>ا;� ا	�R� > 1� �!�Hن ا	 �Aو�4ت ا#�80 �ر6% ا	 ��R0�% وا	 ���)% !��A)% ا	������ وا	 �2>ة  �� دول ا	���

��. ا	��K ا	=>ا;�% : �� ��K دول �4!�% ه�.�67ًا �G� و�4ت ا��0ج�A� F�4 B� 0Tا  ،�Dاق، و��H	)�% 4 �ن، ا�دان، ���	ا;�، اP[	ا ،L��� ،ردنا
�D0	ا��%،  وا��G	0]�ت ا� 	وا ،�R�	�06% واP	>ور ا�	ب وا��G	;���% �8. ا�	86%  و�)��6 ا�G	را4% اP	ت ا���O� �Aت  و���rا %G��Rرا�4، و�P	ا i6��0	وا  K�

 �G� 2% ��2ق�R0! �	ي وذ�G�	ا ��D	ع ا�(C )672 ( �-0ي �� ��از����	ا �D& 	ر  ا�O6 �0	اق وا�H	�! %6&)% ا#�80 �ر	ا F	إ %��a#�! ن دو#ر، ه>ا����

 ����ن دو#ر 	�O)�ع 77.7 ����ن دو#ر أ���G104.4 �G� �-�� �D&� �R6  !�) م 2012ا	D2. ا	�8	� 	�Hم (% ا	R�� %	A�f)% ا	&���% وا	�����% وا	��Gا��

 . ����ن دو#ر 	�O)�ع ا	��Gا�� 15.3 ����ن  دو#ر 	�O)�ع ا	�����،  و11.4ا	&��� ا	Pرا�4، و

"��  : ا�CBر ا���+
 ����ن د��6ر أرد��، � � أدى إ	F ����� ��ص 4 . و�D2 >��G=��ة ! � �G� �0 �C م  �< ا	�Oوض ا	�0O� 2012ض أرد�� /Uل �4م 697ا��20دة  •

�1 !�ردنG	ا F	6` إ�	% �< ا��ا/�  .ا	 ��0ي ا	  �A�H	��f ا	��O2ة، و�&�2` ا	-]�ة ا	
• G	�0ا;�، وز�6دة إ��0ج ا	ل ز�6دة ���% اU/ >� اء� G	م ا�G�	وا k��G	ا��% �< ا��G	�8وة ا	ردنز�6دة  إ��0ج ا� وز�6دة 4�د ا	�#دات !�dا�	أس ا��	 k��. 
�ر !��G )ا	 �وي( أ	` ه�0Rر �< ا	W O ا	D�k ا	��Oي 67ا�]�ز ����O� %dرب  •O6 إ��0ج i�OG�2 13.2، و��H	ا P[H	ا ���Oو� ،W O	ر �< ا�(�C ن���� 

L��� �� �0ات[ �	. 
 .!�	]Pا;�ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 وا	K��0 ا��O و����% ��R	�` ا\��0ج  •
 أ	` j< 40أ	` j< �< اU4ف ، kHR� �0� 100 �< ا#���86ل ، 60 ��]� واط آ-�!�ء، 104 أ	` j< �< ا	��R ا!�l �4	� ا	]�دة، 450إ��0ج  •

6� �< ��ص ا	H . !�	��دان�H	4< ����� ا Uً1�  ،�ً6��� %6�O�	ا .���G 	ا >�. 
•  %A�H 	�6�0ت ا�� >��Gرا�4 و�P	اق ز�6دة ا\��0ج ا�H	�! %���;�	=>ا;�% ا	ا K��	و����� ا. 
•  �G�! %-�2آ	ا %d���  <) 7000(ز�6دة �	�0ر !�Rه. 
 .��0ج ا	Pرا�4 وا	�/. ا	�C��! ���O ا	�ول ا	 �Aرآ%  �� ه>5 ا	 �Aو�4ت\ز�6دة ا •
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� أو ا����و��ت 3-2�  :ا��01ة �.-,+*( و)'�&% إ�# "�! � ا���ا

  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

إ��Aء  -1
 k6ر�� Pآ��

 � ��Cإ
 i6��0�	
  .ا	Pرا�4

� %  �O6م�H	ا %Q��G� ��
Pآ�� ���R	ًا ��C�06  ا ��d ،�ً�

��Aء ا	���% ا	�0G0% ا	Uز�% إ
�ر���6 \� Pآ�� %��Cإ� ��C، 

�ات وا	���;.H 	�! 5P�-[و� 
   .ا	0�ر%��6

- �;�A�\ن ا�R 	ا. 
	��2 ا	 �Rن ا -

 .وا\داري
  

�P6PH دور ����oت  -
ا	 ]K 0 ا	 ��� وا	O)�ع 

  . ا	&�ص ا	Pرا%�4
  .�P6PH ا	H . ا	] ��4 -
- %���  ./l2 ا	�R0	�` ا	&
-  F�4 %��H 	ا �� Hو� .O�

�!�H	ا ���C\�0ى ا��. 
-  >��Gو� ��+�	��R0	ا .O�

�K ا	�2Rءة  ورا\��0+�%
�D0C#د6%ا.  

 ����ن دو#ر 3.5

�-��  

����ن دو#ر 1.40

، �< /�6P% ا	�و	%

 ����ن دو#ر 0.56

W�� ، 1.40 ن���� 

، دو#ر �Cوض

 ����ن دو#ر 0.14

   .���ه �ت ا	 ���oت

 ر�K آ�2ءة ��Q �ت  ا	O)�ع -
  .ا	&�ص

  ./l2 ا	�R0	�` ا\دار%6 -
-  %�U�	]�دة وا	ز�6دة ا\��0+�% وا

 .ا	=>ا;�%
  

 ��Aء إ-2
�Tآ% 

 i6��0	
ا	 �0]�ت 
ا	��%���0 

 .رد��%ا

إ��Aء و�����T Lآ% ��Rن 
 %��H�! را��ت��+�اء ا	

 %�O6��0	ا	��&% %t2	ا 
�� .%ا	 �0-

  .�Rن ��و6]� �-
  .�Rن ��� �-
   . إداري ��Rن-
  .��% ��R�!%�0Gن   -

- K� [� Pاآ��.  

���i6 ا	 �0]�ت ا	��%���0  -
 .رد��%ا

-   W0ةأ��6�  .��اق +
ردن ا	�2Gظ 4�Dd F% ا -

%6�� ا���O0	اق ا��.  

ا	�2Gظ 4�F ���6�0ت  -
��Hر ا	�Hد	% 	� Pار�4< ا

R�-0� 	وا>�.  

  . ����ن دو#ر21
 ����ن د��6ر 1.40

، �< /�6P% ا	�و	%
 ����ن دو#ر 12.6
W�� ،7.0 ن���� 

  .دو#ر �Cوض

  .<���G< د/�ل ا	 Pار�4 -

  .��0ج ا	Pرا��Q��\�4 ا -

�6%	0 ا-C�H0	را�4ت اP	ا �G� �+�.  
��0ج ا	Pرا�4 و�� �% \ �)�ر ا-

��درا��.  

  ا&ردن

3-  >�R �
����oت 
 /ا	 Pار�4<

��Gد #ا
ا	���4 

	 Pار�4 
  .ا	�وا+<

 %+�G! ��R	و �;�C وع�A 	ا
 iOG6 F0d �	� 	�4 ا�إ	F ا	

  .أه�ا�� ا	 �+�ة

 وورش ��وات ا	-
. H	ا.  

  	��2% اا	&���ت  -
ت ا	�����ت وا\+�اءا -

 %���RG	ا.  

   .�� �% C)�ع ا	�وا+<  -
��% C)�ع ا�14ء -/.   
��6 و���G< ا	�����ت  -O�

ا	&���ت ا	%��2 
  .	� Pار�4<

 4<  أ	` دو#ر210

�Oوض i6�j ا	

 %���!100.%  

 .ز�6دة 4�د ا�14ء -
   .ر�K آ�2ء5 ا	 Pار�4< - 
-  >��G�	ت ا�����	وف وا�Q

>�!� 	�! %O�H0 	ا.  
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

زرا%4  -4
U4ف ا

�)% !�ا
ا	 ��5 

 >� %[	�H 	ا
�G)�ت 

%�O�0	ا.  

زرا4% اU4ف !�ا�)% 
ا	 ��5 ا	 �H	G� >� %[)�ت 
ا	�O�0% �< ا	 �AرK6 ا	��6د%6 
 %�O�� ت�(G� ى�dل إ�d
4�ده� ��  �ا	 ��5 ا	�Hد�% ا	��	

 �G� >اه�	ا BC�	23ا%(G� .   

 �� %(�G 	ا �aراا
%�O�0	ت ا�(G�. 

	���% ا	�0G0% ا	Uز�% ا 
 ا	�ي و�R�Tت

  .و�1&�ت ا	�ي
  + ��Hت ��Hو��% 

U4ف ا	 �0]% ز�6دة آ �% ا
�ً��G�.   

 >� %[	�H 	5 ا�� 	ل اU=0ا�
 #ًU=0ا� %�O�0	ت ا�(G�

�ًا�+.  

  ����ن دو#ر1.4

�Oوض i6�j >4 ا	

 %���!100.%  

� +Pء �< ا�0�d+�ت اردن  -�
  .�< اU4ف ا	&�1اء

  

�ر�6  -5�
 �و���6

ا	&�1ر 
  .وا	�2آ-%

	 ��0د�4ت ا	 ��دة و��ا�i ا
 k�a�0	ا .p�A6< و�P&0	ا
!�\��a% إ	k��R� F ا\دارة 

  .وا	���dت

 �  .~U+�ت ���6
- iا���.   
- .=A� 
-  k�a�� .  
�k��R دا/��% 	�دارة  -
.  

����� ��ص 4 . �� 
ا	 �Aوع �< �&0�` 

`;�Y�	ا.   
ا	 ��ه % �� d. ا	 URAت 

%�O6��0	ا.   
 Lو���� P� 0� �0�� إ6]�د

D0�	 %�!�H	ول ا��	 �6�
  .واورو!�%

 4<  ����ن دو#ر2

�Oوض i6�j ا	

 %���!100.%  

-  i�OGو� ��G 	ا K 0[ 	ا %� ��
6� .أه�اف ا	 �AوعP6 �� ����� 

 >4)30 ( �� . 4 %���

`;�Y�	` ا�وع �< �&0�A 	ا.  

��Aء  إ-6
�K�D أ� �ة 

%6�14.  

�R06ن ا	 �Aوع �< ا	���% 
 .�=A0	 %ز�U	�0% اG0	ا

K�D 	ا k��R� F	إ %��a\�! 
K�D 	إدارة ا.  

-  iا���  
  . /Z إ��0ج 

  �k��R دا/��% 	�دارة  -

   .����� ��ص 4 . 
 F�4 >�4ارP 	ا K�[A�

�ة ا	6�1H% إ ��ام ا&0�.   
ا	0&�� �< �&��2ت 
 %t��	ا F�4 �2ظG�	 ا��ت��G	ا

. 
ا	�Y >� `�2&0ه�ة ا��A0ر 
��p ة� � ا	>!�ب �< ا

%[	�H 	ا.  

ر 4<  ����ن دو1#

i6�j ا	�Oوض 

 %���!100.%  

-  i�OGو� ��G 	ا K 0[ 	ا %� ��
   .أه�اف ا	 �Aوع

- %d�0� . 4 ص��.  
- %�G�  .!�2�Q� %t% و

D� �  

�اث -7dإ 
�Tآ�ت 

���ت �� /

 ���H0	6]� ا�/ ���Aوع 4��6
ا	Pرا4 �4�F ا#�0 �ار �� 
ا	H . �� ه>ا ا	O)�ع �< 
/Uل ����� ا+�اءات 

 . H� %�4آ�ت زرا�T
 %�R� 	20(�� �]�ل ا (

و�)�i ��ا��2ت +�دة 

ا	�G+% إ	F ����� ا	�DGل 
4�F ا	�Oوض ا#�80 �ر%6 
�م �� O0	ا#�0 �ار وا K�[A0	

  .ا	H . ا	Pرا�4

 ����ن دو#ر 5.1
أ���R6 �06 ا	�DGل 
 i6�j >4 �-��4

�ره� -C %d��� %�(=� )10 ( ف#�
 ij��� �� �0رRبإه��G	�0ج ا�.  

  .��0ج ا	 KC�0 �< ا	��Gب\ ز�6دة ا-
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

 %�R� 	ا
%�dU2	ا.  

F ا	�Oوض ا	�DGل 4�
  .ا#�80 �ر%6

  .��0ج\ /R� l2�2% ا-      .ا	&�اص  .ا	&���ت

8-  �6�(� 
�C�jت /Pن 

  .ا	��Gب

 FH�6  وع�A�\ �6.4]�ز 
����ن �C)�ر �< �C�jت 

  .ا	&Pن

�ات /Pن /�����% dو
 .!�	 ���ء

�ات /Pن ��Gر%6 dو
%���H�. 

%���H� K� [� ا��تP/.  

�G	ز�6دة ا F	% إ�� 	ا %+
  .ا	)��Cت ا	 %��6P&0	���Gب

 ����ن دو#ر 147
أ���R6 �06 ا	�DGل 
 i6�j >4 �-��4

  .ا	&�اص

�ار ا	�Hم-� F�4 ب��G	ا ����� .  
->6P&0	2% ا�R� l2/ .  
 .��O0ار ا	=>ا;�\�i�OG ا�< وا -

- %��6P&0	ت ا�C�(	ز�6دة ا.  

  ا�>2ا�0

 ��Aوع -9
ز�6دة  إ��0ج 
ا	��Gب 4< 

i6�j ي�	ا 
��� R0	ا  

 1.680ا	 ���dت ا	�O!�% 	��ي 
  .����ن ه�0Rر

ا	 ��d% ا	 �0-��% \��0ج 
ا	��Gب i6�j >4 ا	�ي 

 ��� R0	ن 1.217ا���� 
  .ه�0Rر

  . ��Q ري
  . أرا �a	�Pرا%4
  .4 �	% زرا%�4

  .�Pار�4ن و��80 �ون

��0ج ا	��Gب 4< إ����<  
�O�	�! ي�	ا i6�j.  

6� �< ��ص �H	ا �����
. H	ا.  

� %�A�H 	ال ا�d��G< ا
  .	� Pار�4<

دو#ر �ر  ���2.1
�R6أ��.  

  . أ	` j< �< ا	��Gب372.83

 ��Aوع - 10
إ�4دة ��ه�. 

ا	 �ر+�ت 
ا	 -]�رة �� 
����% +��ل 

  .ا	��وات

2�6> ه>ا ا	 �Aوع �� ����% 
+��ل ا	��وات !]��ب �pب 

  %R�  	ا.  

-    �4�H	ت ا�!�p ء��dإ
G	ن وا�!�R	6< اP&و� >� �

 .�=�� ا	 ��خ

ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 
 >�و���G< وKa ا

 .ا	=>ا;�

� �< ا#�]�اف ا	 �;�G	ا. 

  .ل ا	 Pار��G� �>�4< د/

  . ���G< وKa ا�< ا	=>ا;�-   أ	` دو#ر37.56 -

"Gا�*� د  

11 - P6PH� 
��Aرآ% 

ا	 ]�H 0ت 
 �� %��G 	ا

ا\دارة 
ا	 �0�ا�% 

د�4 و�K�[A ا	 ]�H 0ت 
ا	 G��4 %�F ا��Aء ا	] ��Hت 
�رات O	و!��ء ا %��G 	% ا��ها

 %6�A�	وا %���o 	ا.  

- �-!  %�t�! ت��H + 
آ�ادر ��ر!% و�Cدرة 

%	�H2	رآ% ا�A 	ا F�4.  
 ��اKC � �ذ+�%  -

%��G�.  

 %�H��(	ارد ا� 	ه�ر ا�� `Cو
�< ��ا�4 و�p!�ت و���ع 
��dي وإ�4دة ��ه��-�، !-�ف 

G��% ���4% ا	 ]�H 0ت ا	 
وا	4 . H�F إ�Tاآ-� �� 

�t��	ا . H	ا.  

  دو#ر` أ	26.858 

  

-  %�	�H2! %رآ�A� %��G� ت�H 0[�
�t��	ا . H	ا ��.  
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

	� �ارد 
%�H��(	ا.  

 ��Aوع - 12
إ�4دة   ��ه�. 

 �aراا
ا	Pرا%�4 
ا	 �و%6 

ا	 -]�رة 
%R�  	�!.  

/)% 	K�[A0 ا	 Pار�4< 
\�4دة ��ه�. و��+�� ا	 Pارع 
ا	 0&�� �4-� �� آ. أر+�ء 

%R�  	5 ا�� 	ا WT k��! أي أو 
 �G� إ��0جأ���ب أ/�ي ����� 

- F�4 � 0H6 ��� ��dا�� ��
ا�P0را4-� !�����ت  ر%6�4 
 .C�! %��G� فU4�0ج أ�\

  .��R	�` ��;�% وا�D0Cد%6

�	��ت إ4�اد ا	�0!% 
 .	P0�Uارع

 و��زK6 ا	�>ور إ��0ج
 .ا	�6�4% ا	 ����%

 ./)% #دارة ا	 Pارع

�ات و���Aت H� %����
�C ات�H� اء�T6 % و

�Qd;�، (و!��ء 
  .)ا	�.....�&�زن،

 إ��0ج اU4ف �< ا	�����ت -
ا	 G��C %���% اU-0�#ك 

5�� �	. 

- >� �aرا d �6% ا
�GD0	ا#�]�اف وا. 

 . ���G< ا\��0ج ا	��Gا��-

  . ��ص 4 .����� - 

  -   أ	` دو#ر23.371

ا	�Aاآ% -13
%6�  .ا	-�	�

�< وزارة ����� ��K����C ا\�����2ق !���
�����jف (ا	Pرا����4% ا\��Gد%����6  

 Paleis groupو��Tآ%  ) أول

و+����������j (  %�������Hف ~����������  (
Wageningen University 

وذ	����� 	�����j ( <�����2�0ف ~�	�����(
 �A�������Omdurmanوع 

Agro park Sustainable 

Investment Sudan 

(OASIS)  ب���������p %��������O(� ! 

    %d��� �� ر��ن� أ	`  100ا�

  .ه�0Rر

     %�� G 	ت ا�����	 K [�
 .  ه�0Rر�� ���d% ا	`

��آ������� P	���������Dدرات  
   %d������ ����� %���0�����	ا

 .  ه�0Rر50

�]  K	�4��D% اr	���ن     
   %d����� ���� >+وا�وا	��

 .  أ	` ه�0Rر50

�] K \��0ج اU�4ف    
وا	&��������1وات ����������  

 %d������������50 `���������	أ 
    .ه�0Rر

��. ا	&�1-  -  -�G�  و��ة .  
-%H�D 	وا+< ا�  . و��ة ا	��ن وا	
  . و��ة اU4ف- 

  ا�* دان

ا	�Aاآ% -14
��% ا	��دا

� !��< وزارة       �OH	ا K�C�� ��-   ل�DG� �6�(و� %� ��
ارز وا	K��0 �� زرا�04 

�R6ن دو#ر أ�����رز -  � و��ة ��  إ��0ج ا

- %d�0� . 4 ص�� 
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

} ���jف أول{ا	Pرا��4% وا	���ي   .ا	��آ�%���0
و������Tآ% آ������اون 	� ������Oو#ت 

�� . }�jف ~��� {وا	�4��Dت  
 �������������2011-2012  �����������

�ان !�����رز  400  زرا%����4����� 

��0+�% ا	�� �0 و!�� �Z��0 ا\   
��2�ان1.8�	    K�D��� kآ����� ����

 ������� ه�����>ا 	��������0ج ا	0]������ري
 2013 / 2012ا	 �������������������� 

�ان 1000 زرا%��4 ����0-�ف��� 

 K���C�06 20 	-���� أن ���K���2 إ	����

�ان ����� ا	 ������ ا	���>ي أ	���`���� 
���6 .  

 �� l�!!�#6% ا	��. ا
 %d���920ان��   

- %�HD	ت اU H	و��ة ا  

 ��Aوع - 15
F;=>ا	ا >� ا
 W O	�0ج ا�\  

-  %d�0O 	ا %��R	ا %d�� 	ا
 F	ا�d وع�A �	336 

 أ	` 210أ	` ه�0Rر ، 
%�	� A	#6% ا�	�0ر !�Rه. 

 أ	��` ه���0Rر !�%��6#  126   
  .�-� ا	��.

-    >�ا	 ��ه % �i�OG� F ا
W O	ا >� F!�H	ا F;=>ا	ا.  

 ا\�U=0ل ا�8. 	� �ارد -
%d�0 	را�4% اP	ا.  

 ا	 ��ه % �F ����� ���ص      -
. 4.  

 ����ن 908.7 -
  دو#ر

 ��d ،F	� +\ا F��O	ا ����	ز�6دة ا
�ات �F ا	�Hم اول ;�H	ا F	� +ر إ�O�

 F	ا�G! F��8	ن 927.38وا���� 
 F	ا�G!ن 886.86دو#ر و���� 

دو#ر �< ا	�Hم ا	�8	�  وF0d ا	�Hم 
>6�AH	ا  

 ��Aوع  - 16
 %�DC �!أ

  \��0ج ارز

-  

  
إ������Aء , أ4 �����ل ا	�����ي  

 ا	��ود

��������������� اr	������������ت   -
�ات ������������������������������H 	وا
�ات ا	Uز���%  ����G	وا

إ�����������0ج ��D���������Gل ارز  -
   %�������(=0	 L A������	وزه�������ة ا
ا���U-0ك ا	����دان ���< ارز  
�ول  ������	 l;�������2	�6  ا�Dو������

%�!�H	ول ا� .ا	�����R وا	

   ����ن دو#ر14.2

 ����������������������Tاآ�ت - 
  ا��0ا��]�%

 .و��ة ��  إ��0ج ارز -

- %d�0� . 4 ص��. 

- %�HD	ت اU H	و��ة ا.  
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

	 �����������R% و�D���������dد  
������������������. ارز �G�
وا	W����������� O و�������������4د 

L A	ا.  

 إ������Hش �������ij ا	 �����Aوع -
و/�i 4 �	� ر�26% ����ه� ���    

 . ا	�6` وC` ا	-]�ة �<

 ز������6دة �4;������ات ا	������Uد   -
��6 ارز ا	l;�����2 و D����0!

L A	��4د ا.  

-��G� ا�80 �ر   

-   

17 - �6�(� 
 ا	�O0وي إ��0ج

(SDP) 

  

-  - �6�(� %6�O% و����	ا 
%���o 	ا %�H6�A0	وا  

 إ��0ج ��Qم �)��6 -  
  ا	�O0وي

 ���i6 �)��6 د�4 -
  ا	�O0وى

- i����  وإدارة
   ا	 �Aوع

  

-� %� � >��Gو� >� ا
 	D=�ر وا	�/. ا	=>ا;�

 `�و�&2 ا	 Pار�4<
���تD	]% ا���	4< ا 
 	��f ا	 O0�k ا	 ��خ �Yوف
 ا	��Aب �10 �� (ا	 �0]%
 و+��ب T �ل ��) وا	���ء
  آ�د��ن

 إ�����������0ج �)����������6  -
 إ��0+�������% ز�������6دة ا	�������O0وى

.��������������G 	ا �	ا������������G	 
  وأ�������ة �4;������% 108,000
0 ���ة ا	���O0وي !����0&�امH 	ا 
�C% وا	�>ورD 	ل �� ا� T 
 !�	O)����ع آ�د�����ن و+�����ب
�ى ا	 )�ى��O0	ل  �< اU�/ 

. H	4 ���  ا  .����G�  ه�� 
 - ا	����دا��  ا	���2ل  - ا	��>رة 
  .وا	� �� ا	��!��

  دو#ر ����ن 17.46
- %��Rd دان��	ا 

19.6        %                    
%                                         52  ا\�26د-
- ��� و��0�� �[0&

             %14 ا	�O0وي
  ا	 �H0و�% ا	�Aآ% -

  %8.5 ا	�O0وي \��0ج

 و��ة �� ا	�O0وي ا	 ��O0ة وا	�>ور -
%��G 	ا.  

 ز�6دة ا\��0+�% و�< ~� آ �% -
  .ا\��0ج

  .��0ج /R� l2�2% ا\-
  . ���G< أ�dال ا	 Pار�4<-

   ��Aوع- 18
 إ ��0ج ا	>رة 

   ��Rن إ��0ج زرا�4 -  
  ��Rن إ��0ج ��dا�� -

-   %���A������	>رة ا������	إ��������0ج ا
 ������� R0	ي ا�	�����6 و!������(�

  ����ن دو#ر31.425
   �Tاآ�ت إ��0ا��]�%-

 و��ة �� آ �% ا\��0ج -

 �i�OG ا�< ا	=>ا;� -
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

%���A	ري،  -  .ا %R���������T ء�Aإ���������
�����jق و!l����H ا	��������ت 

%����  .ا
  

  .	��Dدر
-    %�H��(	ارد ا� 	ل اU=0ا�

!�	�������Dرة ا	 8�������� ا	�������0  
 >�G�%�+�0�\ا\��0ج وا.  

����. !�د/���ل  -�G 	ا K��6���
����. ا	���2ل ا	����دا��    �G�

  .وزه�ة ا	L A وا	�2آ-%
ا������������0&�ام �&�������������2ت   -

����������. وا	 �ا���������4  �G 	ا
   >� ��������� ��������� %��������H��(	ا

%�T� 	ا.  
-   K6ر�A����� ������ % ه������ 	ا

ا�< ا	=>ا;� و/�i ���ص     
. 4.  

ز����6دة �D���d�% ا	�����دان    -
 %�HD	ا %� H	ا >�.  

-   O� مPd ام���86%   ا�0&d %��
%���A	>رة ا	إ��0ج ا ��.  

-��G� ا�80 �ر     
  

- %d�0� . 4 ص��.  

 ��Aوع -19
�dض ا	���� 

F4راP	ا.  

  . ا��Aء R�T% رى-  

�ات  -����������������Hت و�#�
  .زرا%�4 

�������������Rن إ�������������0ج  -
  .زرا�4

 �-���  ������� رى دا;��� ���<-
ا	�����. 	 Pار����4 ا	 ����Aوع  

  .�jل ا	�Hم

- ���� %����O0	م اP��G	إد/���ل ا 
  .ا	H ���ت ا	Pرا%�4

- `������������dP	ر!������������% ا�G� 
ا	��������������GDاوى وذ	�������������� 
 %6�[A	ا %�Pd!��P0راع ا
ا	 �و��������6% ذات ا	 ���������دود   

 ����������ن دو#ر 23
�R6أ��  

  ��������������������Tاآ�ت  -
  إ��0ا��]�%

-��G� ا�80 �ر   

  

 ز�6دة ا\��0ج ا	Pرا�4 -

  .�5 ا	�ي��ا�� �� -
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

  .ا\�D0Cدى

20- k��H� 
 %[	�Hو�

  . ا	0 �ر

-  -   K�D���������� 	ء ا�Aإ�����������
  وا	 ����

  

-   %�����[	�Hو� k�������H�
   ا	0 �ر

  

 دو#ر  ����ن1.2 -
�R6أ��  

-  %O6�(! %[	�Hو� %��H� ر� �
% ���.  

21 -  P6PH�
ا��0d+�ت 
�G)�ت 
ا	��Gث 
  .ا	��Gا��%

�ات   -����H 	ت وا��P�0����� 	ا

%�8G�	ف ، أدو6%    (.اU4أ

�;�A��������d ،%��������6�(�! ، 

  K��D��������0	 ت��P�0����������

 ).اU4ف

 lH! %������ه�. و
 %�8G�	ت ا�(G 	ا

  .ا	��Gا��%

 ر�6ل 410852  -
�H6 � ! ،��� 4دل 

 �G�  )1.064 (
  .����ن دو#ر

  

 P5 ! �آ�������� 	ا %�����G� %���(G� %�������

L���	�! ا����G	ث ا\��0ج ا�G!. 

        K��D�0	 %��8G�	ة ا��d�	ا %�Q� kآ���

L���	�! �-��OG�� K� فU4 .ا

��ه�. �G�k ا	 �P4 ! �آ�G! Pث   
L���	�! ا����G	ا\��0ج ا.  

 "�E$?
  ���ن

��Aوع  - 22
ا0�#&�ام 

 >�rا
�ات �� �	
وا	 �اد 
  .ا	�R �و%6

-  - %����. 
��ر������6� ��������0���Pت   -

�ات �&��%�������6  �������Hو�
 .وآ� �و�6ت 

-    %��C�j ات���	�� ���ر��6
%�j��0dآ-�!�;�% ا. 

-   %D���������C��� ح����������j 
�ة   ���d��	 F����� ء�A���\

 %���8G�	ا- Z2��T ز���-+ 
 %����������O=����������زات و��	ا

وا!&��������ة 	 &���������0 
  .ا	� ��ت

- 

  
 ر�6ل 198064

�H6 � ! ،��� 4دل 
�G�  
  .أ	` دو#ر) 513 (
  

- �ً�G�  !�2�Q� %t% و���� 
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

  23 - 
ا	 �Aوع 
 ��j�	ا
 >�DG0	
ا	�8وة  
  .ا	��Gا��%

ادو6% وا	��d�Oت   -
�ات ا	��)�%6 H 	وا.  

-  
  

 ر�6ل 291250
 ! � �H6دل 4 ���،

�G�  
  .أ	` دو#ر) 754 (
  

-  

�#���Gر .  

 ��Aوع - 24
 �R�

  ��ر����06

���������Aوع ��������R06ن ��������<   -
   ،�R������ kD�����C %�����4رP�
و���������U&0���������# K�Dص   
ا	����R، و��� K�D	�20���Uدة 
   %4����������������< �&��������2ت 

�R�	ا.  

- ،�R� kDC %4رP�   
 �U&0�# K�Dص -- 

،�R�	ا  
 � K�D	�20�Uدة �< - 

�R�	4% ا���  .�&��2ت 
  

�� �% ا	 ��ij ا	 ]�ورة 	� 
�0�� >��Gد6ً� و��D0Cى ا

 >���G 	ار�4< اP 	ا %A�H�
�� و�C�C %6#ل �� إ�jر 
�i�OG اه�اف ا#�D0Cد%6 
 %��RG�	 %��R	�0 �6% ا	وا

  .ا	 �ر%���06
  

� �R�2% ا#�80 �ر  -���
 ��335 ا	 �Aوع 

  أ����R6���ن دو#ر
�06 ��!��ه� 4< 
i6�j ا	�Oوض 
و�Odق ا	 ��ه �< 

 % 30و% 70!���% 
 � -�� .R	 F�4

  .ا	�0ا	�

�< �d %�80 %  %+�dا	� �=)
%H�� >� ���06ر� 	ق ا��	ا�R�	ا .  

د�4 ا\�D0Cد ا	���j 	�] -�ر%6  -
  .ا\���U% ا	 �ر%���06

-  %O(� 	ة �� ا��G	�0ى ا�� %�C��
i6�j >4 %��   :ا	 �0-

  .وز�6دة ا	�/.. ����� ��ص 4  -
���ت ا	H0��� وا	UHج  -/ %�C��

و����� ا	 ��5 ا	��O% وا	R-�!�ء 
 	�!%O(�.  
-  F�4 %O(� 	�! ن�R�	ا k6ر��

6�ة�  .����Oت وو��;. إ��0ج +
-%O(� 	�! ا����G	�6 ا\��0ج ا�(� .  
  

  ا�#�(

  د�4- 25
 ا	��Gث

  وا\ر�Tد
  .ا	Pرا�4

�ات ا	���;.  -H 	وا 
%H!�0	ا %t�-�	 Pو��اآ 

k6ر�  .ا	��8G ا	0
�رات !��ء O	دار6%ا\ ا 

% Qي وأ��	�6 ا�G	ا.  

-P6PH�  رات�C %tث ه��G�	ا 
  . ا	Pرا�4 وا\ر�Tد

-%6�O�  Pاآ� 	د ا�Tر\�! 
 !-�t% ور!)� ا	 �آPي
  .وا\ر�Tد ا	��Gث

-%6�O�  %6Pآ��U	ا �� 
  .وا\ر�Tد ا	��Gث

   ����ن دو#ر30
  

 .و��ة ا	&���ت ا\ر�Tد%6 -

ر!Z ا	��Gث ا	Pرا%�4  -
  .!�	�اKC ا	Pرا�4
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  ا��و�"
ا�:���.9 أو 
  ا���8وع

  ��8وع�$  ا��� ��"�CراB  ه�.�در  و� از�" ا�  @أه�ا3@  و.:�را�  @- ���.  @و'7

26 -  %� �� 
ا\��0ج 

ا	��Gا�� 
  .وا	 �ا�4

ة ا	��Gا��% د�4 ا	�8و  -
  .وا	&���ت ا\ر�Tد%6 

 ا	 �ا�4 وا�H% ا	�)�ق 
  .ا	 &))%

!��ء وإ�4دة ��ه�. 
و�]-�P ا	 &��0ات 

  .ا	��)�%6
�ات dت ووU/� ا	 
ا	 �H	]% وا	0=��`، 
��اآP ا	]Pارة 

�  .وا	0] �
  . إدارة ا	 �ا�4

���G< اداء ا	��2 
وا#�D0Cدي 	D=�ر 

  .ا	 Pار�4<
 ���G< ا0�#�ا�% 	 �ا�4 

  .ا	�)�ق
 ���K6 ا	 �0]�ت ا	��Gا��% 

i6��0	ا >��Gو�.  
 %��O0	ة ا� �P6PH ا	 ��4
و����� /���ت ا	�8وة 

  .ا	��Gا��%
 >� �Tا� 	6% ا<=� >��G�

  ./Uل إدارة ا	]�دة 	� �ا�4

   ����ن دو#ر29
  

   ا	���� ا	 G�� ا\+ �	� ز�6دة
�رات �� �]�ل ا	��Gث O	ا P6PH�

  .وا\ر�Tد ا	��Gا��
  .��0+�% أ��Gب ا	 �اP6PH��T إ

 >����H�	 %�A�H 	�6�0ت ا� 	ا >��G�
  .!O)�ع ا\��0ج ا	��Gا�� وا	 �ا�4

  

   :ملخص

اردن، ���L، ا	]Pا;�،  ا	��Hد6%، ا	��دان، ��)�% : دول �4!�% ه�) 8( �$��7#6 و�+��" إ� H�� FG �3 ًا.�8و�ً� .��) 26(�+   �1 <  ه>ا ا	 �Rن   

��. ا	��K ا	=>ا;�% ا	�;���% �8. ا	��Gب وا	�>ور ا	�06P% وا	��R، وا	 �0]�ت ا	��Gا��%،  وا	K��D0 إ <، ا 0T�4 B��A� Fو�4ت 4 �ن، ��ر����06 وا	��G� �0ج�

�ة و!lH ا	�Aاآ�ت ا	Pرا�4% وا	 ��R% ا	Pرا�4%،ووا	i6��0 ا	Pرا�4،  �f	 K��Dات، و���� �	 >�rام ا��86%، وا0�#&G	را4% اP	ت ا���O� �A� %2�R0! �	وذ 

 �G� 3.7(��2ق (�R6ر دو#ر أ������. F�4 . 0A� �0	�1 وا/�ة !�	  �R% ا	 =�!�% �� إ�jر  �&)Z ا	 =�ب اH 	و�4ت ا�A 	ا F	إ %��a\�! 960(  ه>ا (

 Z(& �	 F	و�ر !��G )ا	dU2% ا	�A� )%6�DHو4ً� �� إ�jر ا	���4% اO� ) 9(، !��80 �رات�4 � 0H� ، ر دو#ر���2-� ���Rرا4% و�P	و�)��6 آ�2ءة ا P6PH� F

����ر دو#ر ، �20�6� ��-� �dا	� ) 2.5(!��80 �رات ��Oرب ��G ) ا	dU2% ا	�A�) %����10و4ً� �� إ�jر ا	���4% ا	  %���8	�� )545 ( Z(&	�Oا4� ا	��ق،  و
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�ر !��A� �Gوع أ�K� .��R0�  �O ا	��0��4< او	F و) 100(أ	` �< �=�ر ا	Pراع،  و ) 855(O� %2�R0! %���8	ر دو#ر) 6.2(ا���ة.  ��H 	و�4ت ا�A 	وا 

�ر !��R0!   �G	�` إ+ �	�%  �A��ًو4) 32( و!�G+% ا	F � �6. �� اردن  و4�ده� 	��2�0>O�)161 (ن دو#ر���ا;� آ � .  �P[	ا BHaو

�ر �R��02 وا	 �0]�ت ا وا	��R  �< ا	��Gب -��6Pدة إ� !+�0	i�OG0 ا�< ا	=>ا;� ً��&))O� %ا����G	!  �G�)7 (ر دو#ر���م  .   ��O� L��� و��

 �G�! ر�O� %2�R0!  %6و�4ت ا�80 �ر�A� .6� 0! %	و�   .  ����ن دو#ر ���300�ً6ا	

  : ا�CBر ا��� ��"
�ة ا	��Gا��%�< �d+% ا	��ق ا	 �ر���06 �< ا	��R،و����� ��ص ا	H .،ود�4 ا#�D0Cد ا	���j،وز�6دة إ��d %�(=�80 %�+�0ا	�  �d�	ا %. 
  .ز�6دة ا\��0+�%، و���G< ���6�0ت ا	]�دة وا	��U% ا	=>ا;�% �
 .ز�6دة ا	���� ا	 G�� ا\+ �	�  �
� ��G 	ا K 0[ 	ا %� ��. 
 . وا	��Rن ا	���G�>��26< د/�ل ا	 Pار�4< �
 .��0ج ا	Pرا�4 و�� �% ��درا�� وا	d �� K��0]� ا	 &Pون\�)�ر ا  �

 


