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هذا التقزيز:
رمذو شجكخ شًس رمشٚشْب ػٍ يشالجخ انُزبئج الَزخبة ثشنًبٌ كٕسدسزبٌ انؼشاق ،اػزًبداً ػهٗ ػُٛبد ػشٕائٛخ
يُزمبح ػهٗ اسبط ػهًٔ ،ٙػهٗ رمبسٚش يشالجٓٛب.
شبكة شمس:
 2004يٍ لجم 113
شجكخ شًس نًشالجخ االَزخبثبد رجًغ نًؤسسبد انًجزًغ انًذَ ,ٙرى رأسٛسٓب ف ٙػبو
يُظًخ ٔ جًؼٛخ ٔ ارحبدٔ ,لذ لبيذ يُز رنك انزبسٚخ ةيشالجخ كم اال َزخبثبد ٔاالسزفزبء انذسزٕس٘ ف ٙجًٛغ
يحبفظبد انؼشاق.
ٔكبَذ شجكخ شًس لذ أػهُذ ف ٙثشَبيجٓب أَّ سٕف رزى يشالجخ انذٔسح االَزخبثٛخ ثبنكبيم ،أ٘ (يٍ إصذاس
لبٌَٕ االَزخبثبد ٔيشالجخ أَظًخ ٔرؼهًٛبد ٔأٔايش انًفٕضٛخٔ ,يشالجخ رسجم انُبخجٔ ,ٍٛيشالجخ رسجٛم انكٛبَبد
ٔانًششح ,ٍٛرًٕٚم انكٛبَبد انسٛبسٛخ ٔانًششح ٍٛف ٙانحًالد انذػبئٛخ ,يشالجخ حًهخ انذػبٚخ االَزخبثٛخ,
ٔيشالجخ ٕٚو االَزخبة – االلزشاع ٔ انؼذ ٔانفشص ٔ إػالٌ انُزبئج ,انٗ يشالجخ انٕػٕد االَزخبثٛخ)  ،اضبفخ انٗ
ػًم فشٚك يشالجخ انجٛئخ االَزخبثٛخ.
ٔثؼذ االَزٓبء يٍ كم ػًهٛخ يشالجخ رى إصذاس انزمبسٚش انذٔسٚخ ٔ انُٓبئٛخ حٕل أثشص انُمبط انز ٙرزؼهك ثسٛش
ٔيذٖ َجبح انؼًهٛخ حست انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نالَزخبثبد (َضٓٚخ ٔشفبفخ ٔ َبجحخ).
تقزيز المزاقبة:
ف ٙاطبس ثشَبيج شجكخ شًس نًشالجخ انؼًهٛخ االَزخبثٛخٔ ،اػزًبداً ػهٗ انخجشاد انسبثمخ ف ٙيشالجخ َزبئج
االَزخبثبد ،شكهذ انشجكخ فشٚمبً نًشالجخ انُزبئج ف ٙاَزخبة ثشنًبٌ الهٛى كٕسدسزبٌ يٍ خجشاء ف ٙاالحصبء
ٔركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ٔيشالجخ االَزخبثبد ،نالششاف ػهٗ فشٚك انًشالجٔ ،ٍٛفشٚك االرصبل ٔانزذٔٔ ٍٚانفشص،
ٔفشٚك ادخبل انًؼهٕيبدٔ ،فشٚك انًؼبنجخ ٔانزحهٛمٔ ،فك انٓٛكهٛخ اٜرٛخ:
انًشالجٌٕ فٙ
يحطبد االلزشاع

االرصبل ٔانزذٍٔٚ
ٔانفشص

فشٚك يشالجخ انُزبئج

انًؼبنجخ ٔانزحهٛم

ادخبل انًؼهٕيبد

رضًٍ ثشَبيج يشالجخ انُزبئج ف ٙاَزخبة ثشنًبٌ الهٛى كٕسدسزبٌ:
ٔ .1ضغ خطخ انؼًمٔ ،رٕصٚغ االدٔاس.
 .2اػذاد اسزًبسح انًشالجخ ٔدنٛم انًشالج.ٍٛ
 .3اخزٛبس انؼُٛخ انؼشٕائٛخ انؼهًٛخ ٔانز ٙثهغذ (  )362يحطخ الزشاع ،ػهٗ اسبط لبػذح ثٛبَبد انًشاكض
االَزخبثٛخ نهًفٕضٛخ انؼهٛب انًسزمهخ نالَزخبثبد.
 .4رشكٛم ٔرذسٚت انفشق انًسبَذح (فشٚك انًشالجٔ ،ٍٛفشٚك االسُبدٔ ،فشٚك االرصبل ٔانزذٔٔ ٍٚانفشص،
ٔفشٚك ادخبل انًؼهٕيبدٔ ،فشٚك انًؼبنجخ ٔانزحهٛم).
362
ػذد انًشالجٍٛ
39
انًشالجٌٕ ف ٙفشٚك االسُبد
فشٚك االرصبل ٔانزذٔٔ ٍٚانفشص 25
5
فشٚك ادخبل انًؼهٕيبد
 3خجشاء
فشٚك انًؼبنجخ ٔانزحهٛم
2
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 .5رٕصٚغ انًشالج ٍٛػهٗ يحطبد االلزشاع فٕٚ ٙو االلزشاع انؼبو.
 .6ثذأ ػًم انفشٚك يغ غهك يحطبد االلزشاع ف ٙانسبػخ انخبيسخ يٍ ثؼذ ظٓش ٕٚو
ٔاسزًش انٗ فجش انٕٛو انزبن.2013/9/22 ٙ
 .7انزضايًب ثبجشاءاد انًفٕضٛخ نى ٚزى االػالٌ ػٍ انُزبئج اال ثؼذ إػالَٓب يٍ لجم انًفٕضٛخ.

2013/9/21

كبَذ يشالجخ انُزبئج نذٖ فشٚك شجكخ شًس ،نكم كٛبٌ سٛبس ،ٙيغ َسجخ انًشبسكخ ػهٗ انُحٕ اٜر:ٙ
د
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.1
.2
.3
.4

سلى انمبئًخ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

انُسجخ
% 1.26
% 17.88
% 0.29
% 7.05
% 9.66
% 0.16
% 0.69
% 0.15
% 0.25
% 37.19

سلى انمبئًخ
د
111 11
112 12
113 13
114 14
115 15
116 16
117 17
118 18
119 19
َسجخ انًشبسكخ

انُسجخ
% 0.52
% 0.01
% 0.21
% 0.01
% 0.53
% 0.51
% 22.69
% 0.55
% 0.13
% 67.6

انؼُٛخ ػشٕائٛخ ٔفٓٛب ْبيش خطأ يحسٕة يسجمبً ْٕٔ (.)%5
انؼُٛخ ال رؼجش ػٍ انُزٛجخ انُٓبئٛخ ألَٓب نى رحست انزصٕٚذ نهًكَٕبد ٔال انزصٕٚذ انخبص ٔال
انزصٕٚذ انًششٔط.
ثهغذ َسجخ اسزالو االسزًبساد انصحٛحخ يٍ انًحطبد ()% 79
ْزا انزمشٚش ْٕ دساسخ ػهًٛخ يجُٛخ ػهٗ ػُٛخ ػشٕائٛخ يحذٔدح غشضٓب ثٛبٌ ارجبِ انُبختٔ ،لشاءح
أٔنٛخ نسٛش ػًهٛخ انؼذ ٔانفشص ف ٙسجٛم ضًبٌ ػذو انزالػت ثبنُزبئج.

انزحهٛم:
 .1انُزٛجخ يمبسثخ نهُزٛجخ انُٓبئٛخ انز ٙأػهُزٓب انًفٕضٛخ انؼهٛب انًسزمهخ نالَزخبثبدٔ ،ضًٍ َطبق ْبيش
انخطأ ثحست ظشٔف رُفٛز انؼًهٛخ.
 .2ث ٍٛانزحهٛم انزجب ٍٚانٕاسغ ف ٙارجبْبد انُبخت يٍ يُطمخ ألخشٖ ضًٍ انذائشح االَزخبثٛخ.
 .3ظٕٓس يؤششاد يًٓخ ف ٙانزحهٛم انذلٛك نهُزبئج ،يًب ٚسزذػ ٙاجشاء دساسخ ػهًٛخ نٓزِ انًؤششاد.
ٚ .4جمٗ انزأكذ يٍ ػًهٛخ َمم انجٛبَبد ف ٙيشاحهٓب انًخزهفخ ثؼذ انحصٕل ػهٗ لبػذح ثٛبَبد انُزبئج يٍ
انًفٕضٛخ.
رٕصٛخ:
رؤكذ شجكخ شًس يشح أخشٖ ػهٗ انًفٕضٛخ انؼهٛب انًسزمهخ نالَزخبثبد ،رضٔٚذْب ثمبػذح ثٛبَبد انُزبئج ػهٗ
يسزٕٖ انًحطبد ،يغ االسزًبساد ( ٔ ،)704 – 403 – 702 – 701ثٛبَبد يشكض ادخبل انجٛبَبد فٙ
انًشكض انٕطُ ،ٙنغشض انزذلٛك ٔانًطبثمخٔ ،اصذاس انزمشٚش انُٓبئ ٙنهشجكخ حٕل انؼًهٛخ.
ثٓزا أَجضد شجكخ شًس ثبيكبَٛبرٓب انزارٛخ حهمخ يًٓخ يٍ ثشَبيجٓب نًشالجخ انؼًهٛخ االَزخبثٛخٔ ،انز ٙكبَذ
رجشثخ غُٛخ ف ٙاطبس االسزؼذاداد نهجشايج انمبديخ.
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