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: ثٌنالطز ثٌضٕف١ي٠ز

: ِموِز 

٠وضّو ثاللضظجه ث١ٌّٕٟ دشىً وذ١ٌ هٍٝ ثًٌَثهز ٚثًٌَثهز ثٌّـ٠ٌز فٟ ثٌٌّصفوجس ٚثٌضٟ صّغً أوغٌ ِٓ 

 ٚصٛكف أوغٌ ِٓ GDPفٟ % 15ٚصْجُ٘ ثًٌَثهز دؤوغٌ ِٓ .ٔظف ثٌّْجفز ثًٌَّٚهز فٟ ث١ٌّٓ 

 هٍٝ ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ٚثٌّوٌفز ثٌضم١ٍو٠ز فٟ ثٌٌّصفوجسٚصذمٟ  ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز .ِٓ ثٌْىجْ % 55

ٚصشضٌٙ ث١ٌّٓ دضٕٛهٙج ثٌق١ٛٞ . ىثس ثٌظٍز دجّضنوثَ ِظجهً ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ ثٌضجدن ٌُٙ 
ثٌشو١ٌ ٚثٌمّـ ٚثٌيًر ثٌٌف١وز ٚثٌومٓ ٚثٌووُ ٚثٌٍٛد١ج دْذخ ثٌىُ ثٌٙجةً ِٓ ثٌْالالس ثٌّق١ٍز ِٓ  
 ٚهٍٝ دٕجء ٚإهثًر ثٌّوًؽجس ثٌضٟ صْجهو هٍٝ صم١ًٍ ,ٚثٌضٟ صـًٛس هٍٝ ِوٜ أوغٌ ِٓ أٌفٟ ّٕز

, ِولُ ٘يٖ ثٌْالالس صٌثوّش ٌو٠ٙج ّّجس ثٌضى١ف . صوً٘ٛ ث٤ًثػٟ ٚصق١ْٓ وفجءر ثّضنوثَ ث١ٌّجٖ
 .ٚث٠ؼج صى١فش هٍٝ فجؽز ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍزٌٍضوجًِ ِن ثٌلٌٚف ثٌذ١ت١ز ٚثٌّٕجم١ز ثٌّوجوْز ,

وغ١ٌ ِٓ أٔٛثم ثٌٕذجصجس ثيىٖ ثٌّقجط١ً , ٚىثس ثٌظٍز دٗدج٦ػجفز إٌٝ ىٌه , ثٌوو٠و ِٓ ث٤ٔٛثم ثٌذ٠ٌز 
٘يٖ ثٌْالالس ثٌّق١ٍز .  فٛثف ثٌقمً ٚثٌـذ١وزثٌوٍف١ز ث٤مٌٜ ثٌضٟ ٌو٠ٙج ل١ُ ؿذ١ز ال صَثي ِٛؽٛهر فٟ 

 صشىً ثٌّىٛٔجس ثٌٙجِز ٌٍٕلُ ثًٌَثهز ثٌضم١ٍو٠ز ثٌْجةور ,دٙج ثٌٌّصذـز ٚثٌّوٌفز ثٌّق١ٍز ٚألجًدٙج ثٌذ٠ٌز 
 .صغ١ٌ ثٌّٕجك ٘ٛ ِظوً لٍك فم١مٟ دجٌْٕذز ١ٌٍّٓ. ثٌّـ٠ٌزفٟ كً ثٌذ١تز ثٌمج١ّز فٟ ثٌّٕجؿك ثٌؾذ١ٍز 

 ّضىْٛ إف٠ٌم١ج ١ّٕج٠ًٛ٘جس ثٌّٕجك إٌٝ أْ ث٤ًثػٟ ثٌؾجفز فٟ غٌح آ١ّج ٚشّجي  ّٔجىػ صش١ٌ ِولُٚ
 فٟ ثٌْٕٛثس ٚلو ٌٛفق .ث٤وغٌ صؼًٌث ِٓ ثٌؾفجف ٚثًصفجم هًؽجس ثٌقٌثًر فٟ ثٌْٕٛثس ثٌّمذٍز

ٚثٌّٕجؿك ثٌّـ٠ٌز ثًٌَثهز ٟ٘ ث٤وغٌ . ث٤م١ٌر ٠ٍجهر صٛثصٌ فجالس ثٌؾفجف ٚثٌف١ؼجٔجس ثٌّفجؽتز
لوً دغّٓ ٞ ال  ثٌيٞثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ فٟ ث١ٌٌّٓيث ٠ؾخ ثٌقفجف هٍٝ .هٌػز ٢عجً صغ١ٌ ثٌّٕجك

لجهور دْذخ ثٔٗ ٠موَ ٌٕج ٠َٚٚهٔج  (دٕٛن ثٌؾ١ٕجس ) ثٚ ثٌّٛلن ثٌْجدك ( ثًٌَّهزفٟ)ّٛثء فٟ ثٌّٛلن 
ثٌضق١ْٓ ثًٌٛثعٟ ٌٍّقجط١ً , ٚصقو٠وث ِٓ أؽً صـ٠ٌٛ أطٕجف ثٌّقجط١ً ثٌضٟ ِٓ ٌذٌثِؼ ٘جِز ؽ١ٕ١ز 

ٌيث ٠ْضٍََ ثٌضى١ف ِن ثٌضغ١ٌ ثٌّٕجمٟ .ثٌٌّؽـ أْ صىْٛ أوغٌ صى١فج ٌضقٛالس ٚش١ىز فٟ ث٤ّٔجؽ ثٌّٕجم١ز
هٓ ؿ٠ٌك ٠ٍجهر لوًصٗ  ٚصـٌفٗ ثٌّٕجكه١ٍّز دٕجء لوًر ثٌضى١ف ٌٍذاله ٌالّضؾجدز ٚثٌضى١ف ِن صمٍذجس 

, ٚثالّضفجهر ِٓ ثٌفٌص ثٌؾو٠ور ٔض١ؾز ٌضغ١ٌ ثٌّٕجك ٚثٌضى١ف ِن  صنف١ف ث٤ػٌثً ثٌّقضٍّز  هٍٝ 
 ٠ؾخ ثْ ٠ضُ صٕف١ي د١و أْ ثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك ٠ّغً صقو٠ج ٚ. ثٌٍْذ١ز ث٢عجً ثٌٕجؽّز هٓ ث٢عجً 

دّج ف١ٗ ثٌىفج٠ز ٌضٕف١ي أ٘وثفٙج ثٌٌّؽٛر فٟ إؿجً ِؾّٛهز دشىً صىْٛ ف١ٗ ٌِٚٔز صوثد١ٌ ثٌضى١ف ٚصظ١ُّ 
ٚدج٦ػجفز إٌٝ ىٌه , فئْ ثٌّوٌفز ثٌو١ٍّز ثٌمجةّز صقضجػ إٌٝ . ٚثّوز ِٓ ثٌلٌٚف ثٌّٕجم١ز فٟ ثٌّْضمذً

٘يٖ ٟ٘ ٚ.  ثٌظوذزثٌضمٍذجسثٌن١جًثس ث١ٌْج١ّز فٟ ِٛثؽٙز  هٓ  ٌٍضـذ١ك ثٌّقٍٟ ٦هالَ , طمً
.  ثٌضقو٠جس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج ث١ٌّٓ فٟ ١ّجق ثٌضى١ف

 
ٚصـ٠ٌٛ ثٌوج١ٌّز  ثٌضٕذؤ٠ز فجٔٗ ِٓ ثٌُّٙ صم١ٍض ّٔجىػ ثٌّٕجك ٌضقم١ك ثٌضى١ف ث٤ِغً هٍٝ أًع ثٌٛثلن , 

 ِٓ ثٌّٕجىػ ثٌضٕذؤ٠ز ٚ ثٌّوٍِٛجس ثٌّق١ٍز . ثٌؼوف , هٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌّٕجّخ , ٌٙيٖ ثٌّؾضّوجسِالِـ 
 ٌٌّثوَ ث٦ًشجه ص١ٍُْ ثيآ١ٌجس ثٌّوجٌؾز ثٌّٕجّذز ِٓ مالي صق١ْٓ ٔلُ  دقشو وفً س أْ ث شؤٔٗ

 إٌٝٚثٌضٟ صقضجػ  ٌٍّٛثلن ِٓ لذً ٚوجالس ِنضٍفز د١جٔجس  فٟ ث١ٌّٓ , ٠ضُ ؽّنٚ.ٌٍّؾضّوجس ثًٌَثه١ز
ٕ٘جن فجؽز ٌضو٠ََ لوًر ِقـجس ثٌٌطو فٟ ِؾجي ٚ. ٚثٌضشغ١ً ٚل١جُ ِوج١٠ٌ ٌٍضٕذؤ ص١ْٕك , إهجهر 

ِٚٓ ثٌُّٙ . ؽّن ثٌذ١جٔجس ٚثّضٌؽجهٙج ٚص٠ٍٛوٙج ِن ٘وف صق١ْٓ لوًثس ث١ٌّٓ ثٌضٕذؤ٠ز ٚطٕن ثٌمٌثً
 ِٚجىث ٠وٕٟ ٘يث ِٓ ف١ظ ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌّٕجؿك ثٌّـ٠ٌز أ٠ؼج ٌفُٙ ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز ثٌول١مز فٟ 
.  ثٌضظوٞ ث٤ِغً ٌٍضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك

 
 :أ٘وثف ِٚىٛٔجس ثٌّشٌٚم 

 ّٕٛثس ِٓ دوث٠ز ثٌّشٌٚم 4  ٌّور ص٠ًّٛثي٠مضٌؿ ٌِفك ثٌذ١تز ثٌوجٌّٟ , ِٓ مالي ثٌذٕه ثٌوٌٟٚ هٍٝ 

وجْ ٚ(" ACAP)ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ ٚثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك ِشٌٚم " دجُّ 2010 هجَ دوء ِٓ 

ٌضق١ْٓ ثّضٌثص١ؾ١جس ثًٌَثهز ثٌّـ٠ٌز ٌٍضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك " ثٌّشٌٚم ٘ٛ ِٓ ثٌٙوف ثٌٌة١ْٟ 
ٚأٔٙج ِظّّز ٌضٛف١ٌ ثٌّٕجفن  "٠زدجّضنوثَ ِٛثًه ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ فٟ ثٌٌّصفوجس ث١ٌّٓ

ثاللضظجه٠ز ٚثالؽضّجه١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌٍَّثًه١ٓ ٚأطقجح ثٌّٛثشٟ , ٚأٌُّ٘ ٚثٌّؾضّوجس ث٠ٌٌف١ز فٟ 



ْ إٔضجػ ثٌذيًٚ , ٚصو٠ََ ٞ ثًٌَثه١ز ٚثٌق١ٛث١ٔز ٔض١ؾز ٌٍضقِث٦ٔضجؽ١زِٕجؿك ثٌّشٌٚم ِٓ مالي ٠ٍجهر 
.  فّج٠ز ثٌغٌٚر ثٌق١ٛث١ٔز ٚث١ٌّجٖ ٚص١ّٛن ٔـجق ثٌّقجفلز هٍٝ ثٌضٌدز ٚث٦هثًر

 
:   ٟ٘ ثال٘وثف ثٌض٠ّٕٛز ٌٍّشٌٚم 

ًة١ْ١ز هٍٝ ثٌّْض٠ٛجس ثٌّق١ٍز , ثيٚؿ١ٕز ثيٚوجالس ثيثٌضٛه١ز فٟ ًفن ِْضٜٛ صو٠ََ ثٌموًثس ٚ (أ
ٌالّضؾجدز ٌضمٍذجس ثٌّٕجك ٚصغ١ٌٖ  

 
صق١ْٓ لوًثس ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز هٍٝ ثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك ِٓ مالي ففق ٚثّضنوثَ ثٌضٕٛم  (ح

ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ  
 

:  ِؤشٌثس ٔضجةؼ ثٌّشٌٚم ٟ٘ 
 دشىً ٔجؽـ صق١ْٓ لوًر ثٌٛوجالس ثٌٛؿ١ٕز ٌٍٕؾجؿ فٟ ثّضنوثَ ّٔجىػ ثٌّٕجم١ز ثٌوج١ٌّز ٚث٦ل١ّ١ٍز• 
١ّٕج٠ًٛ٘جس ثٌّٕجك فٟ ثٌّْضمذً ِٓ أؽً ث١ٌّٓ  يِقجوجر أفؼً ي
صق١ْٓ ثٌموًثس ٠ٍٚجهر ثٌّوٌفز ٚثٌٛهٟ دشؤْ ثٌضغ١ٌ ٚثٌضٕٛم ثٌّٕجمٟ , ٚثٌٛطٛي إٌٝ ثّضٌثص١ؾ١جس • 

ثٌّٛثؽٙز  
 ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ فٟ ِظجهً ثّضنوثَ ح ثٌّظّّز ٚثٌّؾٌدز صق١ْٓ ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌضظوٞ • 

 .ثٌٌّصفوجس ثٌّـ٠ٌز 

ٌَّثًه١ٓ , هٜ ث ثٌّوٌفز ثٌضم١ٍو٠ز ي٠مَٛ دذٕجء ّٛف 1 ثٌّىْٛ :ِىٛٔجس  ثٌّشٌٚم ِٓ أًدوز ٠ٚضىْٛ 

 ّالٌز ِنضجًرٌضقو٠و ٚثمضذجً ٚثمض١جً ,ثٌّٕضؾجس ثًٌَثه١ز ثٌّق١ٍز ٚثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ح لجةّز ٚصـ٠ٌٛ
١ٌّوَ .  ثٌْالالس ثٌّنضجًر ؽجٔخ ثٌٌّٚٔز ثٌّٕجم١ز ٌوٜ ٘يٖ  صؾجٖ صغ١ٌ ثٌّٕجك , ٚصـ٠ٌِٛمجِٚٗ
 , ثٌـمِ هٍٝ ثٌّوٜ ثٌـ٠ًٌٛقجٌز ثٌضٕذؤ ث٤ٌٟٚ هٍٝ لوًر ثٌّق١ٍز   هٍٝ صـ٠ٌٛ 2 ثٌّىْٛ

 ٌِٚٔز ثٌّٕجك فٟ ثًٌَثهز هِؼ هٍٝ 3 ِىًْٛوَ ثيّٞٛف . اله١ّٕٚج٠ًٛ٘جس صغ١ٌ ثٌّٕجك دجٌْٕذز ٌٍخ

 ٍٚثًر ثًٌَثهز ٚثٌٌٞ هٍٝ ثٌظو١و ثٌٛؿٕٟ , ّٚٛف ٠ضُ ىٌه ِٓ مالي ص١ّٕز ثٌموًثس فٟ . ثٌّـ٠ٌز
 ِن ثٌّٛثؽٙز دجالشضٌثنثّضٌثص١ؾ١جس  لجةّز   ِٓ مالي صـ٠ٌٛ ٚصؾ٠ٌخ,هٍٝ ثٌظو١و ثٌّقٍٟ

 .  هٍٝ إهثًر ٚص١ْٕك ًٚطو ٚصم١١ُ ثٌّشٌٚم4 ثٌّىًْٛوَ ّٞٛف . ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز

 

 : ثٌّشٌٚم أٚطجف

 :ٔـجق ٚثٌّٛلن ثٌؾغٌثفٟ ثي

صىْٛ ي فٟ ثٌّٕجؿك ثٌٌّصفوز , ٚأ٠ؼج  ثٌقٌػ ٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟث ٌضّغ١ً ,صُ ثمض١جً ثٌّٛثلن ثٌضؾ٠ٌذ١ز 

  ٘يٖ دوو صٕف١ي ثٌّشٌٚم , ٠ٕذغٟ أْ صىْٛٚ. ِٕجّذز ٌضـ٠ٌٛ صومالس دّشجًوز ٔشـز ِٓ ثٌَّثًه١ٓ

ثٌّْضٜٛ ث٤ٚي المض١جً وجْ . فٟ ِٛثلن أم٠ٌّٜىٓ صىٌثً٘ج  وؤِغٍز ثٌوًّ ِٛثلن لجهًر هٍٝ ثي

 :  ّضىْٛثٌّقجفلجس هٍٝ أّجُ ثٌّوج١٠ٌ ثٌضج١ٌز , ٌٍضؤوو ِٓ أْ ثٌّٛثلن 

  .هٍٝ ؿٛي ِضّٛؾ ثٌٕـجق ثٌؾغٌثفٟ . أ

  .ثٌّـ٠ٌزصغـ١ز أُ٘ ِٕجؿك ثٌٌّصفوجس . ح

 .  ثٌؾذ١ٍزصغـٟ ِؾّٛهز ٚثّوز ِٓ ثٌٌّصفوجس. ػ

 .٘ـٛي ث٤ِـجً ِووي  ثٌّضّٛؾ ثٌْٕٛٞ يِؾّٛهٗصغـٟ . ه

 . ثًٌَثه١ز ثٌذ١ت١زصغـٟ ِؾّٛهز ٚثّوز ِٓ ثٌّىٛٔجس . ٖ

 .ثًٌَثهز ثٌّـ٠ٌزِشٌٚم ثٌضٟ ٠غـ١ٙج صضوثمً ؽَة١ج ِن ثٌّقجفلجس . ٍ

 

ٚلو صُ ىٌه ٌؼّجْ أْ .  ١ّضُ صٕف١ي ثٌّشٌٚمثٌضٟ ثٌّٕجؿك ٌضقو٠و ,ثمض١جً ثٌّٛلن وجْ ثٌّْضٜٛ ثٌضجٌٟ 

:   ؽ١ّن أٚ ِولُ ثٌّوج١٠ٌ ثٌضج١ٌز ١ّٕفيوً ِٛلن 

  ثًٌَثه١زٌٕلُ ثٌذ١ت١زِّغال . 



 ثّضٌّثً ِّجًّز أّج١ٌخ ثًٌَثهز ثٌضم١ٍو٠ز 
  ّٔٛىؽ١زثيصٛثفٌ ثٌّقجط١ً ثٌّق١ٍز. 
  ٌ( هٍٝ ٔقٛ ِومٛي )أٔلّز ٌٍّوًؽجسصٛثف. 
 ٟم١ٍؾ ِٓ ًٍثهز ثٌّقجط١ً ٚصٌد١ز ثٌق١ٛثٔجس , دّج فٟ ىٌه ثّضنوثَ ثٌٌّثه 
 ًغذز ثٌْىجْ ثٌّق١١ٍٓ دّٓ ف١ُٙ ثٌْٕجء هٍٝ ثٌّشجًوز فٟ ثٌّشٌٚم 
  ثٌضٌدز ٚث١ٌّجٖ ٚثٌّٕجك ٚثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚثًٌَثهزفٛيصٛثفٌ ثٌذ١جٔجس ىثس ثٌظٍز . 
 ٟثٌّٛثلن  صٍهصٛثفٌ ثٌّوٍِٛجس هٓ ثٌّشج٠ًن ثٌْجدمز ف  
 ثًٌَثهز ِشٌٚم دنجط١ز  م ثٌؾج٠ًز فٟ ثٌّٛثق ثالمٌِٜقضًّ ِن ثٌّشج٠ًنثيصوجْٚ ثي

 .ثٌّـ٠ٌٗ
  ثٌّٕقوًثس ثٌذ١ت١ز ِْضؾّوجس دّج فٟ ىٌه هٍٝ ِْضٜٛ ثي ث٤ٔشـز ِٓ ث١ٌّوثْ صٌٟٛإِىج١ٔز

 0.ثًٌَثه١ز ٚثٌٌّصفوجس 

  هؼٛ فٟ ثٌّؾّٛهز هٍٝ ِْضٜٛ أٚث٤ٌّ لذً أفٌثه ِٓ أٔشـز ِٓ صٌٟٛ إِىج١ٔز 
 .ثٌّٕـمز  أٚثٌّؾضّن 

  :ٚثٌّو٠ٌ٠جس ثٌّقجفلجس : E1ثٌؾوٚي 

 
 : ِٛثلن ِشٌٚم ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ ٚثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك E1ثٌؾوٚي 

 ِالفلجس ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌّقجفلز

 ثٌٌؽُ ثٌّق٠ٛش

 ثٌّق٠ٛش

ثالِضوثه ثٌشّجٌٟ  

ِشٌٚم ثًٌَثهز ثٌّـ٠ٌز  

 داله ثٌٌُٚ طٕوجء

 دٕٟ ِـٌ

ّٚؾ ثٌؾَء ثٌشّجٌٟ  

ِشٌٚم ثًٌَثهز ثٌّـ٠ٌز  

ثٌْوٖ  إح

 دووثْ

ّٚؾ ثٌؾَء ثٌؾٕٛدٟ 
 ثٌٌّصفوجس 

ِشج٠ًن ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ 
 ثًٌَثهٟ ثٌْجدمز

 طذٌ ثٌّٛثهَ صوَ

 ثٌّٛثّؾ

ثالِضوثه ثٌؾٕٛدٟ  

ِشج٠ًن ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ 
 ثًٌَثهٟ ثٌْجدمز

   

 :ACAP م١َِث١ٔز ِشٌٚ

 ١ٍِْٛ 4.8 ِٟ٘شٌٚم ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ ٚثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك يِؾّٛم ث١ٌَّث١ٔز ثٌّموًر 

 ١َِث١ٔز ِشٌٚم صق١ًٍ.  ٌٌّفك ثٌذ١تز ثٌوجٌّٟثالةضّجٟٔ٘ج ثٌظٕوٚق فٌٚٞ , ٚثٌضٟ ُث٠ٌِىٟهٚالً 

 فٟ ٖ ِذ١ٓ,ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ ٚثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك ٚثٌّْجّ٘جس ثٌّموِز ِٓ ِنضٍف ثٌٛوجالس 

 .ثٌؾوٚي أهٔجٖ

 :أ٘وثف صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ ٚثالؽضّجهٟ 
٠ٙوف صم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ ٚثالؽضّجهٟ إٌٝ ثٌضوٌف هٍٝ ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ثٌّقضٍّز ٌّشٌٚم 

د١ت١ز ٚثؽضّجه١ز ٌٍضنف١ف ِٓ إهث٠ًٗ ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ ٚثٌضى١ف ِن صغ١ٌ ثٌّٕجك , ٚصـ٠ٌٛ مـز 
.  ثٌّضوٍمز دٙجٌمٛث١ٔٓ ثٌذ١ت١ز دّج ٠ضٛثفك ِن ث ٚثٌٌّثلذز ٚثٌٌطو ,ث٢عجً ثٌٍْذ١ز ثٌّقضٍّز

:  ث٤٘وثف ثٌّقوهر ٌٙيٖ ثٌوًثّز ٟ٘ 
  .ٌضومالس ثٌّقضٍّز يٌضم١١ُ ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ثٌّقضٍّز ٌٍّشٌٚم ٔض١ؾز  (أ)
  . ٚثٌّضـٍذجس ثٌٛؿ١ٕز , ِضـٍذجس ثٌذٕه ثٌوٌٟٚ ٚثٌّذجها ثٌضٛؽ١ٙ١زِن  ف١ّج ٠ضوٍك ثٌضؤع١ٌثسِمجًٔز ي (ح)



ٌٍضنف١ف ِٓ أٞ آعجً  (ثٌّوج١٠ٌ ثالفضٌث٠ٍزدّج فٟ ىٌه )٦هثًر ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ثٚػن مـز ي (ػ)
.  ثٌّضوٍمز دٙجٌمٛث١ٔٓ ثٌذ١ت١ز دّج ٠ضٛثفك ِن ث ٚثٌٌّثلذز ٚثٌٌطوٍّذ١ز ِقضٍّز ِٓ ثٌضومالس ثٌّمضٌفز 

 .ٚػن مـز ِضىجٍِز ٌّىجفقز ٣ٌفجس  (ه)
 

  :١ّجّجس ثٌذٕه ثٌوٌٟٚ ثٌٛلجة١ز
ثٌفتز )وفتز د١ت١ز ِشٌٚم ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ , ٚثٌضى١ف ِن ثٌّٕجك فٟ ث١ٌّٓ ٠ُظٕف ٠ُظٕف 

 ِن ثٌم١ًٍ ِٓأْ ٠ىْٛ ٌٗ آعجً د١ت١ز ٚثؽضّجه١ز ث٠ؾجد١ز ,  ٠ُضٛلن ِٓ ثٌّشٌٚم فٟ ث٤ّجُ . (ح
وً ٚثفور ِٓ . ٚلو صُ صؼ١ّٓ ٘يث ِٓ لذً ثٌضم١١ُ ٣ٌعجً ثالؽضّجه١ز ٚثٌذ١ت١ز . ٍّذ١ز ْٔذ١جثيعجً ث٢

ث١ٌْجّجس ثال١ِٕز ثالفضٌث٠ٍز ثٌوشٌ صُ ثٌضجوو ِٕٙج ٚثٌضقمك دّج ٠ضٛثفك ِن ِىٛٔجس ثٌّشٌٚم 
صُ صشغ١ٍٙج  ث١ٌْجّجس ثالفضٌث٠ٍٗ ثٌضٟ ESIAٞٚلو فوه صم١١ُ ث٢عجً ثالؽضّجه١ز ٚثٌذ١ت١ز ,ٚٔشجؿضٗ 

ٌّىجفقز ي 4.09 ٚ فٟ ثٌضم١١ُ ثٌذ١تٟ   OP 4.01ثٌذٌٚصٛوٛي ثالمض١جًٞ  ٚثٌضٟ ٟ٘  ACAPِٓ لذً 

, ٚثٌٙوف ِٕٙج  ((ESMPثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ٌٚمو صُ ثهوثه مـز ثالهثًر ٚ. ٢فجس ػو ثثٌّضىجٍِز 

 , أٚ مفؼٙج إٌٝ ٚثٌضظوٞ ٌٙج ٢عجً ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ثٌٍْذ١ز , ي٘ٛ ثٌمؼجء هٍٝ أٞ ثفضّجي 

 ACAP  ِشٌٚم ثٌضٟ ٠ضُ صشغ١ٍٙج ِٓ لذًثالفضٌث٠ٍز ١ّجّجس ثٌذٕه ثٌوٌٟٚ . ِْض٠ٛجس ِمذٌٛز

.  ثٌّىجفقز ثٌّضىجٍِز ٣ٌفجسفٛي  4.09OP , ثٌضم١١ُ ثٌذ١تٟ فٛي op 4.01ثٌضشغ١ٍٟ ثٌذٌٚصٛوٛي ,

ٌٍّشج٠ًن  ثٌْالِز ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز  ثّضوثِزثٌٙوف ِٓ صم١١ُ ثٌضؤع١ٌ ٘ٛ ٌٍّْجهور هٍٝ ػّجْٚ

صم١١ُ ث٢عجً ثٌّقضٍّز ٌٍّشٌٚم ثٌّمضٌؿ ١ّٚضُ ىٌه ِٓ مالي . ACAP ثالّضغّج٠ًز ٌّشٌٚم 

صٍذ١ز ثالفض١جؽجس حصم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ ١ّمَٛ  , 4.01OPدج٦ػجفز إٌٝ  . ثؽضّجهٟث , ٚد١ت١ج , ف٠َ١جة١ج 

 , 4.09فٟ إؿجً ث١ٌْجّجس ثٌضشغ١ٍ١ز ٦هثًر ث٢فجس ٚثّضنوثَ ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز ثٌضجدن ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ 

ثٌضٟ ١ّضُ ثّضنوثِٙج فٟ ثٔشـز ٌّوجٌؾز ث٢عجً ثٌؼجًر ثٌّقضٍّز ٌالّضنوثَ ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز 
 ٘يٖ ثٌضوثد١ٌ دجصنجى صـٍخ أ٠ؼج س ٖ ثٌقجٌٟٖ ث١ٌّٕٟثس صؾوً ث٦شجًر إٌٝ أْ ثٌضش٠ٌن.ثٌّشٌٚم 

صم١١ُ ٚصُ ثهوثه . ESMP ثٌٛلجة١ز , هٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّذ١ٓ فٟ مـز ث٦هثًر ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز

ثٌّٕٙؾ١ز ثٌّْضنوِز , ِٚٛؽَ ٌٍّشجًٚثس . وجٍِز صشجًو١ٗدـ٠ٌمز   ESIAثٌذ١تٟ ٚثالؽضّجهٟ ثٌضؤع١ٌ

.  ٘يث ثٌضم٠ٌٌِن  ٖٚلجةّز أطقجح ثٌّظٍقز ٌِفك
 :ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ثٌّقضٍّز ٚصوثد١ٌ ثٌضنف١ف 

 
  :ث٢عجً ثال٠ؾجد١ز ثٌّضٛلوز

 
ّٛف ٠قمك ثٌّشٌٚم فٛثةو ثؽضّجه١ز ٚثلضظجه٠ز ٘جِز ِٓ شؤٔٙج أْ صؤهٞ إٌٝ صقم١ك ث٤٘وثف 

:   ِٓ د١ٓ ٘يٖ ثٌَّث٠ج ٚ.ثٌض٠ّٕٛز فٟ ثٌّٕجؿك ث٠ٌٌف١ز فٟ ث١ٌّٓ

ٟدجٌٌفج١٘زثٌّٕجؿك ث٠ٌٌف١ز , ٚصٛف١ٌ ٚصو٠ََ ث٦فْجُ    صق١ْٓ ِْض٠ٛجس ف١جر ثٌْىجْ ف.  

ٌٍْٟٕجء ٚثٌفتجس ثٌؼو١فزث مجطز , صّى١ٓ ثٌّؾضّن ثٌّق  .

 صق١ْٓ ثٌٛهٟ فٛي ثٌقفجف هٍٝ ث١ٌّجٖ , ٚثٌضو١ٍُ , ثٌٕلجفز ,   صقم١ك فٛثةو ٌٌٍّأر ِٓ مالي
.  ٚثٌّشجًوز ثٌّؾضّو١ز

ٌصقم١ك ثٌض١ّٕز ثاللضظجه٠ز ِٓ مالي صٛف١ٌ فٌص ص١ٌٛو ثٌومً ثٌّذجش   .

فظجه ث١ٌّجٖ  َث ص٠َٚو ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز ِن ٔق. 

  ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز ٚصشؾ١ن ِشجًوز ثٌّؾضّن ثٌّقٍٟ  صق٠ٌه 

  إهجهر صؤ١ً٘ ثٌّوًؽجس 

 ٌٛلج٠ز ِٓ ثٌف١ؼجٔجس  دٕجءثس ١٘ٚجوً ي إٔشجء

   دٕجء ِٙجًثس ثٌَّثًه١ٓ دؤهٚثس ِشجًوز

 ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز هٍٝ ثٌضى١ف ِن ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز  ِْجهور 

 ُثٌضٟ صقضًّ ثٌؾفجف ث٤طٕجف ثٌّقْٕزصمو٠ .  

   إشٌثن ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز فٟ ثٌّشجًوز ثٌّؾضّو١ز

  ًالهثًر ١٘تجس ث٦هثًر ث١ٌٍّْز صشى١ً  ٚصنف١ف فور ثٌضٛصٌ هٕوِج ثالؽضّجهٟصو٠ََ ثالّضمٌث



.  هجهيٚص٠ٍٛن فظض ث١ٌّجٖ دشىً  ٔلجَ  ِْضؾّوجس ث١ٌّجٖ
 

  :ثٌضنف١ف ٚإؽٌثءثس ثٌضؤع١ٌثس ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز 
 

 ٌٙج صؤع١ٌثس ٘جِز هٍٝ ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ١ٌِٚثٌضؤع١ٌثس ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ٟ٘ د١ْـز ؽوث 
 , ٌٚىٓ ٕ٘جن دوغ ثٌضؤع١ٌثس ٔض١ؾز ٌذوغ ث٦ؽٌثءثسال صٛؽو ِنجؿٌ ٌِصذـز دضٕف١ي . ثًٌَثهٟ

:   ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ث٦هثًرثٌضنف١ف ثٌضٟ أهمٍش فٟ مـز ِضوٍمز دئؽٌثءثس ث٤ٔشـز ٚ
 

 ثالفض١جؽجس ٌضٛف١ٌ ؿٌق ثٌذٕجء ِٓ مالي  ِنِْضؾّوجس ث١ٌّجٖصٌصذؾ ثٌذٕجءثس ٚثٌضش١١وثس ي 
 ثٌضنف١ف ثٌقٌص هٍٝ هوَ صش١١و ثٌـٌق هٍٝ ّٚضضـٍخ ثؽٌثءثس. ثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ

 ِٓ ثٌّف١و ثّضنوثَ ثٌق١ٛثٔجس ١ّٚىْٛ. ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ ٚث٤ًثػٟ ثًٌَثه١زِٕجؿك 
 صٌص١خ فٛي ث٤ًثػٟ أٍِٚى١ز فٛي صٕشؤ طٌثهجس ثؽضّجه١ز ًٚدّج. ٌٕمً ثٌّٛثه إٌٝ ثٌّٛثلن

٠َِو ِٓ ثٌٛهٟ ِٚشجًوز ثٌّؾضّن فٟ ثصنجى ثٌمٌثًثس ِٓ شؤٔٗ صنف١ف ٘يث ث٤عٌ ًٚدّج . ِْجّ٘زثي
.  ثالؽضّجهٟ

 إٌٝ ٠ؤهٞ ثٌذوٛع ِّج ثْ صؾٍخثٌضٟ ِٓ شؤٔٙج ٚ هجهر ِج صىْٛ ثٌّْـقجس ثٌّجة١ز ِفضٛفز 
ِذ١وثس فش٠ٌز صٌو١خ شذىجس ٚصمو٠ُ حٚصٛطٟ مـز ثالهثًر ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز . ِشجوً طق١ز

.   ١ٌٍْـٌر هٍٝ ٠ٌلجس ثٌذوٛع ِغً ث٤ّّجن ٚثٌؼفجهم(ِفضٌّجس)ؿذ١و١ز
 ثٌّمجٌْٚٛ  ٌِثلذز ٠ٕٚذغٟ. ٤ًعيصوً٘ٛ فجٌز  صضٌن هٍٝ ثٌّٛثلن ِنٍفجس ثٌذٕجء ثٌضٟ صْذخ 

 . ٌشٌٚؽ ثٌومٛه ٚإٌَثُِٙ دئٍثٌز ٘يٖ ثٌّنٍفجس ثٌظٍذز ٚفمج 

 صق١ْٓ فٌص ثٌٛطٛي إٌٝ أٔلّز إِوثهثس ث١ٌّجٖ ٠ّىٓ أْ صْذخ ثٌضنٍض ِٓ ث٠ٌَٛس 
ٚأٚطش مـز . دجٌـذن صْذخ ثٌضٍٛطٚثٌضٟ  ِظجهً ث١ٌّجٖ , ِٓثٌّْضوٍّز ٚثٌٛلٛه ٚلـن ثٌغ١جً 

 ٚإهجهر صو٠ٌٚ ٚصٛطٟ أ٠ؼج دؾّن ,  صغ١١ٌ ثٌٕفؾأٔشـزثالهثًر ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ث١ٌْـٌر هٍٝ 
.  ٌومً ٌٍّؾضّنِظجهً يث٠ٌَٛس ثٌّْضوٍّز ٌض١ٌٛو 

 ٌيث . صوً٘ٛ ٔٛه١ز ث١ٌّجٖ ٚثٌقو ِٓ و١ّز ث١ٌّجٖ ثٌٝ ّذخ ثالّضغالي ثٌّفٌؽ ١ٌٍّجٖ ثٌؾٛف١ز ٞ لو
ثٌقو ِٓ ثّضنٌثػ   . ِٕجّذز  ْٚٔذٗ ِٓ ثٌٛهٟ ٌٍقفجف هٍٝ ثٌّجء ٌضوثد١ٌ صنف١ف١زٕ٘جن فجؽز فجْ 

صـ٠ٌٛ ِظجهً أ٠ؼج . ِٚٛثطٍز ثٌٌّثلذز ّضىْٛ إؽٌثء آمٌ ٌٍضنف١ف ِٓ فور ثّضٙالن ث١ٌّجٖث١ٌّجٖ 
.  ث١ٌّجٖ ِْضؾّوجس دو٠ٍز ١ٌٍّجٖ ِٓ مالي 

 ِٓ ؽٕز ِٕضنذز ٌٍظ١جٔز ي فجؽز يٌيث فجْ ٕ٘جن . ّٛء ص٠ٍٛن ث١ٌّجٖ فجٌز  ّٛف صوجٟٔ ثٌٌّأر
.  ٚثٌضشغ١ً ِٓ لذً ثٌّؾضّن ٦هثًر ِنـؾ إِوثهثس ث١ٌّجٖ

ثٌف١ؼجٔجس فٟ ثٌضٟ صُ دٕجةٙج ٌٍٛلج٠ز طغ١ٌر ثي١٘جوً دجيث٤ػٌثً ثٌضٟ ٌقمش   ٌُ ٠ضُ إطالؿ ِٓ
٠ضـٍخ . ٌٛلج٠ز ِٓ ثٌف١ؼجٔجس٤هّجي ث إٌٝ إػوجف ثٌٕلجَ ث١ٌٙىٍٟ ٚثٌيٞ أهٜ ثٌٛلش ثٌّٕجّخ ,

.  ثٌضنف١ف ِشجًوز ثٌّؾضّن ٌو١ٍّجس ثٌظ١جٔز ثٌو٠ًٚز ١ٌٍٙجوً ِٓ مالي ٌؾٕز ثٌضشغ١ً ٚثٌظ١جٔز

  ٞلو صقًّ فشٌثس ,إهمجي ِقجط١ً ِقْٕز ٚأطٕجف ث٤شؾجً ثٌضٟ صضقًّ ثٌؾفجف لو ٠ؤه
.  صؤع١ٌ هٍٝ ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ , ٚثٌظقزصؤهٞ ثٌٝ ثٌضٟ ِٓ شؤٔٙج أْ ٚ,ػجًر ٚأٌِثع

ثٌّؾضّوجس ث ٚصمو٠ّٙج إٌٝ طٕجف لذً هٌػ٥ٌٗصفض١ش هل١ك ٚثمض١جً ٌيث ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن 
.  ثٌّق١ٍز

  ٞثالصظجي دْذخ ِشىٍز طق١ز ٌٍْٕجء ٚث٤ؿفجي ثٌٝصو٠ََ ثٌّّجًّجس ثٌضم١ٍو٠ز ٥ٌّّور لو ٠ؤه 
 إًشجهثس ِٓ مالي  ٠ٍجهر ثٌٛهٟ ف١ؾخ,ِٓ ٘يث ٌضنف١ف ٚي. ٚثٌمـفؽّن ه١ٍّز ثيثٌّذجشٌ مالي 
.  ١ٍّّز ٌٍّؾضّنثيصٛؽ١ٙ١ز ثيِذجها ثيً ٞثٌْالِز ٚصٛف

 
ِنضٍفز ِٓ ثٌٕجف١ض١ٓ ثٌذ١ت١ز ثيصوثد١ٌ ثٌضنف١ف ح لجةّز ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ث٦هثًرمـز أهًؽش 

. ٘يٖ ثٌضوثد١ٌٚثالؽضّجه١ز دّج فٟ ىٌه ثٌّْؤ١ٌٚجس ٚث٦ؿجً ثٌَِٕٟ ٚثٌضىج١ٌف ثٌضٟ صىذوصٙج فٟ صٕف١ي 
 ,ٌشذىجس ثٌشجشز هٚالً أ٠ٌِىٟ 50,000 مـز ث٦هثًر ثٌذ١ت١ز ٟ٘ صىٍفز  صش١ٌ ثٌضمو٠ٌثس إٌٝ أْ

ِضوٍمز دنـز ث٦هثًر صىج١ٌف أمٌٜ . ِفضٛفز ٌّٕن ثٔضشجً ثٌذوٛع ٔلجَ فظجه ث١ٌّجٖ ثيٌضغـ١ز

.   ِوًؽز فٟ صىج١ٌف ثٌّشٌٚمSMP &ثٌذ١ت١ز



 
: فٟ ثٌّضجدوز ٚثٌضم١١ُ ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ث٦هثًر مـز هًٚ

 

 ِف١ور دشىً وذ١ٌ ACAPِشٌٚم ِٓ ثٌّضٛلن أْ صىْٛ ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ًٌ,ٚدشىً هجَ 

 ه١ٍّز صٕف١ي ًطو ٚصم١١ُ ي صىْٛ ٕ٘جن فجؽز ّٛف ٚ. ِٓ ف١ظ ثٌمؼج٠ج ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز

١َِث١ٔز ٌضٕف١ي  ٠ضُ ٚػن ّٛف . صٕف١ي ثٌّشٌٚمي وؾَء ِٓ ثٌضٌص١ذجس ثٌشجٍِز ESMP ِشٌٚم 

ESMP (صوثد١ٌ ثٌضنف١ف ٚويٌه دٕجء ثٌموًثس ٚثٌضو٠ًخ)   ثٌٌطو ٚثٌضم١١ُ دجالػجفز ثٌٝ ه١ٍّز

هٓ ؿ٠ٌك ثٌضوجلو ) ِْتٛال ١ّىْٛ 3 ِىْٛ ثٌّٕفير ًٌؽٙز ثي. وؾَء ِٓ ثٌضٌص١ذجس ٌضٕف١ي ثٌّشٌٚم

 فٟ ٘ٛ ِشجً إ١ٌٗوّج ) ESMP  ٌٍّضجدوز ٚثٌضم١١ُ  دّج ٠ضٕجّخ ِن  (ِن ثٌنذٌثء ثالّضشج١٠ًٓ

دٕجء ٚ أٔشـز ثٌضو٠ًخ صٕف١ي هٓ ثٌضؤوو ِٓ ِْتٌٛز  ٚفور صٕف١ي ثٌّشٌٚم ّضىْٛ. (11ثٌؾوٚي ًلُ 

 دّج ٠ضٛثفك ِن  هٓ صؾ١ّن ِوٍِٛجس ِْتٌٛز ّضىْٛ ٚ. 12ثٌموًثس هٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌؾوٚي 

ESMP( ْٛ3 ثٌّى ) ٘يٖ ١ّمَٛ أمظجةٟ ًطو ٚصم١١ُ دئهًثػ . ٚدٕجء ثٌموًثس صو٠ًخِٚن 

  إٌٝ ثٌذٕه ثٌوٌٟٚ٘ج ٚفور صٕف١ي ثٌّشٌٚم ثٌّوٍِٛجس فٟ لُْ ِٕفظً فٟ ثٌضمج٠ًٌ ثٌو٠ًٚز ثٌضٟ صموَ

 

  
 

  : ثٌضو٠ًخ ٚدٕجء ثٌموًثسفٛي ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ث٦هثًرمـز 
 

 ثٌذ١ت١ز ث٦هثًر ؽ مؾفٌٍٟضو٠ًخ هٍٝ ثٌٕقٛ ثٌّٛؽَ صُ ٚػن لجةّز دجٌّٙجَ ٚثٌّٛثػ١ن ثٌٌة١ْ١ز 
 17فٛثٌٟ ٚ.  هٚالً أ٠ٌِى274000ٟ  ٟ٘ٚصش١ٌ ثٌضمو٠ٌثس إٌٝ أْ صىج١ٌف ثٌضو٠ًخ. ٚثالؽضّجه١ز

 , ِٚشجًوز ثٌّؾضّن صّى١ٓ ثٌٌّأر ,  ه١ٍّز  هٍٝصٌوَؽوٚي ثيثٌّٛثػ١ن ثٌّوًؽز فٟ ِٛػٛم ِٓ 
ِولُ ثٌي٠ٓ ١ّضٍمْٛ . ٚه١ٍّز ثٌضشغ١ً ٚثٌظ١جٔز , ٚثٌضو٠ًذجس ثٌنجطز ثٌضٟ ثلضٌفٙج ثٌّشٌٚم

ثٌْٕجء ٚثٌٌؽجي ِٓ ثٌَّثًه١ٓ , ٚلجهر ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز , ِٚٛكفٟ ث٦ًشجه ثٌضو٠ًخ ُ٘ ِٓ 
ٍٚثًر ,ث١ٌٙتز ثٌوجِز ٥ًٌطجه ٚثٌـ١ٌثْ ثٌّؤٟ ِْضٙوفز ِغً ثٌف١١ٕٓ أمٌٜ فتجس ٕٚ٘جن . ثًٌَثهٟ

 وّج ٠شًّ ثٌضو٠ًخ 0ث١ٌٙتز ثٌوجِز ٌٍذقٛط ٚث٦ًشجه ثًٌَثهٟ ,ثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ,ثًٌَثهز ٚثٌٌٞ 

 0 ث٦هثًر ثٌّضىجٍِز ٌٍّذ١وثس

 

 :ٌّشج٠ًن ثٌفٌه١ز ه١ٍّز ثٌغٌدٍز ٚثٌفٌٍ ي

 

, فٌه١ز ثي ٌِثؽوز ٚثّضوٌثع ٌٍّشج٠ًن ثٌفٌه٠زٌؼّجْ  ٘ٛ  ثٌفٌٍ  ٚإؽٌثءثس ثٌٙوف ِٓ ِوج١٠ٌ

ث٢عجً ثٌذ١ت١ز  ( أٚ ثٌمؼجء هٍٟثٌقو ) ِٓ أؽً صقو٠و ِٚوجٌؾز ACAPثٌضٟ ١ّضُ ص٠ٍّٛٙج فٟ إؿجً ٚ

 ACAP ثٌّشج٠ًن ثٌفٌه١ز ثٌضٟ فٟ ثؿجًؽ١ّن ٠ضُ ثالػـالم حّٚٛف . ٚثالؽضّجه١ز ثٌٍْذ١ز ثٌّقضٍّز

٠ضُ صٕف١يٖ ِٓ ؽجٔخ ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز ُأّجُ ثٌـٍخ , ٚهٍٝ هٍٝ أّجُ ؿٛهٟ دقش ٚ (3 ثٌّىْٛ )

هجهر صؤ١ً٘ ٦ؿف١فز ثٌضوو٠الس ثي دوغ 3.2.4ِىْٛ ٚلو ٠ضؼّٓ صقش ثي. (ّىجْ أٔفُْٙثيثٌَّثًه١ٓ ٚ)

ٌقّج٠ز ِٓ ثٌف١ؼجٔجس , يِْضٜٛ ثٌّوًؽجس , ٚدٕجء ١٘جوً طغ١ٌر ِٓ ًفن ثي: ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز , ِغً 

, صش١١و ١٘جوً  (ثٌّٛؽٛهٖفلجةٌ ثيصٛف١ٌ ًفٛف فٟ )فّج٠ز ١٘جوً ثٌضٌدز , ِٕٚشؤر ٌضن٠َٓ ثٌذيًٚ ٚ

صوٍَ ثٌضٕٛم ُ٘يث ثٌّشٌٚم ي 3.2.5 ٖعجٔٛٞثي ثس ِىْٛثيصن٠َٓ ث١ٌّجٖ , ٚإٔشجء ثًٌَّهز ثٌّٕٛىؽ١ز , ي

ثٌقوثةك ث١ٌٌَّٕز / إٔشجء ِشجصً طغ١ٌر : ثٌضٟ صشًّ ِج ٠ٍٟ ٚ,ص١ٌٛو ثٌومً ثٔشـز ثٌق١ٛٞ ثًٌَثهٟ فٟ 

الٔضجػ ثٌٕذجصجس , ثٌنؼجً ٚثٌفجوٙز ٚىٌه )ٌٍضٟ صْضنوَ ِٕج٘ؼ ٚؿٌق ٌٍقفجف هٍٝ ث١ٌّجٖ صفؼ١ً ثيِن 

ثٌوـ٠ٌز )هشجح ثٌـذ١ز ث٤صوذتز ٚصغ١ٍف ٚأ٠ؼج ثٌضٟ صغٌُ ٚصوو ٚصمَٛ ح؛  (ٚثٌٕذجصجس ثٌوـ٠ٌز ٚثٌـذ١ز

 ثٌّـجهُ ثٌضؾج٠ًز ثٌّضنظظز فٟ ثٌٛطفجس ٚأ٠ؼج ثٌضٟ صًَم فٟ ثٌّٕجٍي ثٌظغ١ٌر ٌضٍذ١ز ؛  (ٚثٌضٛثدً

صؾ١َٙ ثٌّٕضؾجس ثًٌَثه١ز , صٌد١ز ثٌٕقً ؛ ًٍثهز أشؾجً ثٌٍٍٛ , ٚإٔضجػ ث١ٌٌْث١ِه ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌضم١ٍو٠ز ؛ 



.  (ٌذيًٚ ثٌَّٕي , إٌل)٤غٌثع ثٌقفق 

 

ِٓ ثٌفتز , ACAPِشٌٚم ِٓ غ١ٌ ثٌّضٛلن أْ صىْٛ ثٌّشج٠ًن ثٌفٌه١ز ثٌضٟ ١ّضُ ص٠ٍّٛٙج فٟ إؿجً 

دج٦ػجفز إٌٝ ىٌه , . ؿٛه١زغ١ٌ ثيإهجهر ثٌضٛؿ١ٓ فٟ ٌذٕه ث ١ّجّز صٌشغً  فٟ ثٌـذ١وز أٚ (أ)ثٌذ١ت١ز 

ثٌوجه٠ز ثٌضٟ ِٓ ثٌض١ّٕز ٌٍّشٌٚم ثٌغجٔٛٞ  ثٌذ١ت١ز فٟ هًٚر ٠ضُ هِؼ ه١ٍّز ثٌغٌٍ ثالؽضّجه١ز ّٚٛف 

ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً , ٚثٌضٟ ّٛف ٠ضُ ثّضذوجه٘ج ِٓ ثٌنـؾ ٚثٌضٕٛم ثٌق١ٛٞ ثٌضٟ ِشج٠ًن ثيشؤٔٙج أْ صقوه 

.  ثًٌَثهٟ فٟ ثٌّؾضّن

 

: ِوج١٠ٌ ثٌفٌٍ ثالؽضّجه١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌٍّشج٠ًن ثٌغج٠ٛٔز

_______________________ :هٕٛثْ ثٌّشٌٚم ثٌغجٔٛٞ 

_____________________________ :ثٌّقجفلز

________________________________ :ثٌّو٠ٌ٠ز

_______________________________________ :ثٌم٠ٌز

صٛل١ن ثٌّّغً أٚ 

__________________ :ثٌضج٠ًل_______________________:ثٌّٕوٚح

 ______ٔوُ ______ ف١جٍر ث٤ًع؟ ال ً٘ ٠ضـٍخ ثٌّشٌٚم 

______  ٔوُ ______ ثٌومً؟ ال / إهجهر ثٌضٛؿ١ٓ أٚ فموثْ ث٤طٛي                                 

______  ٔوُ ______ ؟ ال ثٌذ١تز  ثٌـذ١و١ز أٚ ثٌّٕجؿكصقٛي ٚصوً٘ٛ                                 

______  ٔوُ ______ شٌثء ثٌّذ١وثس؟ ال                                 

ثٌّشج٠ًن ثٌفٌه١ز ١ٌْش ِؤٍ٘ز ٌٍقظٛي هٍٝ إىْ فجْ إىث وجٔش ث٦ؽجدز دٕوُ هٍٝ أٞ ِٓ ثٌذٕٛه أهالٖ , 

.  ثٌض٠ًّٛ

 

ٔوُ ______ ٔـٛٞ ثٌّشٌٚم ثٌفٌهٟ هٍٝ ثّضنوثَ , ثهثًر أٚ إهجهر صؤ١ً٘ ث٤ًثػٟ؟ ال ً٘ ٞ. 2

  _____

 

_____  Yes____ ٔـٛٞ ثٌّشٌٚم ثٌفٌهٟ هٍٝ ثّضنوثَ , ٚإهثًر أٚ ثّضغالي ث١ٌّجٖ؟ ال ً٘ ٞ. 3

 

 ___  Yes___ال ثٌفٌهٟ إشٌثن ث٦هثًر أٚ ثٌضنٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌْجةٍز أٚ ثٌظٍذز؟ ال . 4

 

____  ال ____ ٔوُ ً٘ ٠ضـٍخ ثٌّشٌٚم إهثًر أٚ ثٌضنٍض ِٓ ثٌفؼالس ثٌْجةٍز ٚثٌظٍذز . 5

ثٌضٌدز ثٌّق١ٍز , ٚثٌغـجء ً٘ ١ّٕضؼ ثٌّشٌٚم فؼالس ّجةٍز ثٚ طٍذز لو ٠ّىٓ ثْ صؤعٌ ٍّذج هٍٝ 

____  ال ____ ثٌٕذجصٟ , ٚث٤ٔٙجً , ٚثٌؾوثٚي , أٚ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز؟ ٔوُ 

 

 

ِغً ثٌقظٝ , ثٌقؾجًر ٚثٌّجء ٚث٤مشجح ) و١ّجس وذ١ٌر ِٓ ِٛثه ثٌذٕجء ً٘ ١ّنٍف ثٌّشٌٚم . 6

____  ال ____ ؟ ٔوُ (ٚثٌقـخ



 

____  ال ____  إٌٝ صوً٘ٛ ثٌضٌدز أٚ صآوً فٟ ثٌّٕـمز؟ ٔوُ ً٘ ١ّؤهٞ . 7

 

 فٟ ثٌذ١تز  ثٌّٛؽٛهر ثٌنظجةض صؤع١ٌثس هٍٝ ً٘ ١ّؤهٞ  فٟ ثٌّٕجؿك ثٌقْجّز د١ت١ج أٚ ً٘ ١ّمن . 8

____  ال ____ ثٌـذ١و١ز؟ ٔوُ 

____  ال ____ طقز ثٌذشٌ ّٚالِضُٙ ؟ ٔوُ ً٘ ١ّْذخ ِنجؿٌ هٍٝ . 9

 

 د١ت١ز ٚثؽضّجه١ز ألً ؟ دضؤع١ٌثس ً٘ ِٓ ثٌّّىٓ صقم١ك ث٤٘وثف ثٌّيوًٛر أهالٖ دـ٠ٌمز ِنضٍفز . 10

____  ال ____ ِن ٔوُ 

ً٘ ١ّمَٛ ثٌّشٌٚم دئٔضجػ ِذ١وثس فشٌٞ أَ ٠َ١ّو ِٓ ثّضنوَ ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز ثٌّضٛثؽور فج١ٌج . 11

____ ال ____ ٔوُ 

____ ال ____  ٔوُ ً٘ ١ّْذخ ثٌّشٌٚم دؤٌِثع فٟ ثٌّقجط١ً ِن إٔضجػ ٌّقجط١ً ل١ٍٍز؟. 12

 

.   ٕ٘جن فجؽز ٠ٌَّو ِٓ ثٌوًّف١ٍِ, ثىث وجٔش ث٦ؽجدز ح ال فٟ أٞ ِٓ ث٤ّتٍز ثٌْجدمز 

 

صوثد١ٌ ح   فوٍٝ ثٌّشٌٚم ثٌغجٔٛٞ  صمو٠ُ ؿٍخ ,إىث وجٔش ث٦ؽجدز فٟ أٞ ِٓ ث٤ّتٍز ثٌْجدمز دٕوُ 

(  10 ٚ 9ثٌؾوٚالْ ) ESMP فٟ  ثٌّٛطٝ دٙج ثٌضنف١ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :٢فجسٌّىجفقز  ثمـز ث٦هثًر ثٌّضىجٍِز 
 ثٌضجدوز ٌٍذٕه ثٌوٌٟٚ ث٢فجس ػو إهثًر ٚثّضنوثَ ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز فٛي ثٌضٕف١ي٠ز فغش ث١ٌْجّز 

ِوجٌؾز ث٢عجً ثٌؼجًر ثٌّقضٍّز الّضنوثَ ثٌّذ١وثس فٟ أٔشـز هٍٝ ( 4.09ثٌضٕف١ي٠ز ث١ٌْجّز )

ِٚن ىٌه , ٠ضٛلن ِٓ ثًٌَثهز ٌضق١ْٓ ٚصغ١١ٌ ث٤ّٔجؽ . ِشٌٚم ثٌضى١ف ِن ثٌضغ١ٌ ثٌّٕجمٟ 
 ثٌضغ١١ٌثس ِٓ  ٘يٖ فٟ ثٌّمجدً ١ٌِ ِٓ ثٌّضٛلن أْ ص٠َوٚ. ثًٌَثه١ز ٌٍضى١ف ِن ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١ز
 هٍٝ ثٌضٟ صقظِٚذ١وثس ث٢فجس , ٔض١ؾز ٤ٔشـز ثٌّشٌٚم  ثّضنوثَ ثٌى١ّج٠ٚجس ثًٌَثه١ز ٚث٤ّّور

ِٚن ىٌه , دْذخ دوغ . صشؾ١ن ثٌّّجًّجس ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌّق١ٍز فٟ ثّضنوثَ ثٌّْجه ثٌوؼٛٞ
 دوغ ثٌوالؽجس  ىٌه ١ّضـٍخ,ِقجط١ً ؽو٠ور ِظجدز صن٠َٓ أٚ ثّض١ٌثه ديًٚ ثي ّٚٛء ث٦ّ٘جي

مـٛثس صٕف١ي ث٦هثًر . ٚثالفض١جؿجس ثٌالٍِز ٌضؾٕخ ث٦فٌثؽ فٟ ثّضنوثَ ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز
صلٌٙ أ١ّ٘ز ثٌضوجًِ ِن ِذ١وثس ث٢فجس دوٕج٠ز , ٚهوَ ثّضنوثَ ٚثٌضٟ ,ثٌّضىجٍِز ٣ٌفجس ٍِنظز 

لجةّز . ثٌّذ١وثس ثًٌَثه١ز ثٌّقلًٛر دْذخ ث٢عجً ثٌنـٌر هٍٝ ثٌظقز , ٚثٌّقجط١ً ٚثٌذ١تز
.   فٟ ثٌٍّقك ثٌْجدنِٛؽٛهرٌّذ١وثس ثٌّقلًٛر فٟ ث١ٌّٓ ي صفظ١ٍ١ز

 
ِن ٚفور ص١ْٕك ٌّٛثؽٙز  أمظجةٟ آفجس صٛك١ف  ث٢فجس , ٠ٕذغٟ  ِىجفقزإهثًرحف١ّج ٠ضوٍك 
 ٌّنضٍف ثٌّقجط١ً ٚث٢فجس ,ِّٚجًّجس إهثًر ِىجفقز ث٢فجس  , ثٌواللز ثٌّٛثه ىثس ,ثٌّشٌٚم 

ثٌّمًٌر فٟ ٔٙؼ ث٦هثًر , ٚو١ّجس ثٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز ثٌّْضنوِز , ٚلوًثس ثٌَّثًه١ٓ فٟ ِج 
ٌّذ١وثس ثٌقش٠ٌز ٚصم١١ّٙج ٚثلضٌثؿ ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌٍقو ِٓ ثٌّنجؿٌ ي دجالّضنوثَ ث٠ُ١ٌٍْضوٍك 

 فٟ ثالهضذجً ث١ٌْجّجس , ث٤ميِذ١وثس , ٚثٌّذجها ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌضٟ أُهوس ِن ثيّضنوثَ الثٌٌّصذـز 
فٟ ٔٙج٠ز . هًٚثس ثٌضو٠ًذ١ز٠ًٌٕٚذغٟ أ٠ؼج إهوثه أمظجةٟ . ث٦ؿجً ثٌضٕل١ّٟ ٚثٌموًثس ثٌّؤ١ّْزٚ

ٌّىجفقز  ث٦هثًر ثٌّضىجٍِز  صٛػـ إؽٌثءثس هٍٝ إٔشجء آ١ٌز٠ٓ  لجهًثٌّضوًد١ٓ ١ّظذـ  ,ثٌضو٠ًخ
٠ؤوو هٍٝ ثٌّّجًّجس ثٌؾ١ور ٚث٢ِٕز ٌٍضن٠َٓ ٌَُّثًه١ٓ ٚثٌيٞ يٞ ٌٛػن دٌٔجِؼ صغم١فٚ , ث٢فجس 

.  ٚثّضوّجي ثٌّذ١وثس
 

ثٌضشجًٚ ِن أطقجح ثٌّظٍقز  
 

 :ثٌّشجًٚثس ثٌوجِز 
 

 ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ٌضقم١ك ث٦هثًرثٌضشجًٚ ِن أطقجح ثٌّظٍقز مالي فضٌر ثٌضقؼ١ٌ ٌنـز صُ 
:  ث٤٘وثف ثٌضج١ٌز 

 
صوثد١ٌ ثٌضى١ف ثٌضٟ ثلضٌفٙج حٌّوٌفز ِج إىث وجٔش ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز ِٓ ثٌٌّؽـ أْ صمذً . 1

(.  ACAP)ثٌضٕٛم ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثًٌَثهٟ ٚثٌّشٌٚم ثٌضى١ف ِن ثٌّٕجك 

 هٍٝ صؤع١ٌثس د١ت١ز ٚثؽضّجه١ز  أٞصؤعٌ ثٚ ال صق١ًّ ٌّوٌفز ِج إىث وجٔش ٘يٖ ثٌضوثد١ٌ لو . 2

ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز  
.   ثٌٕجُ ِن ثٌضغ١ٌثس ثٌّٕجم١زثٌّٕجؿك فٛي و١ف١ز صوجًِ ٌضم١١ُ ثٌٛػن ثٌقجٌٟ فٟ ٘يٖ . 3



 :ثٌنالطز
. ِن ثالمضالف فٟ ثٌّْض٠ٛجس  فٟ ؽ١ّن ثٌّؾجالس ثس ٚثٌظوٛدجس ِٛؽٛهر ِٓ ثٌٛثػـ أْ ثٌّشك

دوغ ٌيث صٙجؽٌ  ثال١ٙٔجً , هٍٝ فجفز ػن ث٤ٌّ  ثٌّٕنفغ ٞ٘ـٛي ث٤ِـجًِْٚضٜٛ ثٔنفجع 
 ِٚٓ أؽً ثٌقفجف هٍٝ ,ِٕٚجٌٍُٙ  َِثًهُٙ صجًوز ديٌه ثٌوجةالس إٌٝ ثٌذٍوثس ٚثٌّوْ ثٌم٠ٌذز 

فٌه١ز فٟ ثٌّق٠ٛش , ث إٌٝ ثٌّوْ ثيِٕجؿك ثيلٌٜ ٚثيثٌوو٠و ِٓ ٚلو ٘جؽٌس . ف١جصُٙ ٚف١جر أؿفجٌُٙ
دْذخ ثٌّقظٛي ثٌٕٙجةٟ ف١ظ  ثٌَّثًه١ٓ هٍٝ  ٚلو وجْ ث٦فذجؽ ٚػقج .ْ ث٤مٌٜ ٚثٌذٍوث

 فٟ ثفضٌع ثٌَّثًه١ٓ دجْ ث٦ٔضجػ ١ّىْٛ  ِْضٌّ ٚفٟ فجٌز ؽ١وٖ ٌٚىٓ ثٌضٛلف ثٌّفجؽب ٥ٌِـجً 
.  ّذخ فٟ مْجةٌ وذ١ٌر فٟ ثٌّقجط١ً,ِٕضظف ثٌُّّٛ 

 
 فٟ ,٘ـٛي ث٤ِـجً ٚثٌضغ١ٌ فٟ هًؽجس ثٌقٌثًر فٟ ث٢ٚٔز ث٤م١ٌر فٟ ٔنفجع ٌٚمو ثعٌ  ثال

ٌيث فجْ صمو٠ُ ٘يث ثٌّشٌٚم . ف١ٛثٔجس ٚثٌذشًٌٌ ث١ٌّجٖ ْٚٔذز صٛفٌ ِٛثُّ ثٌقظجه , ٚثٌّقجط١ً , 
٠ؾخ صؼ١ّٓ ث٤صٟ فٟ ِنضٍف ثٌّىٛٔجس ٠ٌَجهر ثٌفٛثةو دجٌْٕذز , ٌٚىٓ , ٌٙيٖ ثٌّٕجؿك شب ف١ٛٞ 

:  ٌٍَّثًه١ٓ ٟٚ٘ 

 ًٖفن ِْضٜٛ ثٌٛهٟ دشؤْ ث١ٌّج ٚثٌمؼج٠ج ثًٌَثه١ز  

  ٚؿجلُ ثٌّٛكف١ٓ دٕجء ثٌّٙجًثس فٟ ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز  :
  صوذتز ثٌّؾضّوجس ثٌّق١ٍز                * 

 إهثًر ثٌّؾضّن ثٌّقٍٟ                    * 

ِوٍِٛجس ؽ٠ٛز                      * 

صم١ٕجس ٦هثًر ث١ٌّجٖ ٚث٤ًثػٟ                      *  

 
ّضمٌثً ثالهوَ  ثًٌَثهز وّظوً همً عجٔٛٞ دْذخ  ِولُ ثٌَّثًه١ٓ ٠وضذٌ فٟ ث٢ٚٔز ث٤م١ٌر , 

ِشج٠ًن صٛف١ٌ ٌيث فجْ . فٟ ٘ـٛي ث٤ِـجً , ٚثًصفجم صىج١ٌف ثٌوّجٌز ٚثٔنفجع إٔضجػ ثٌّقجط١ً
 صْضٍٙه و١ّجس ألً ِٓ ٚأشؾجً, ٚصٛف١ٌ ث٢الس ثًٌَثه١ز , ٚإهمجي ِقجط١ً ٚفظجه٘ج ث١ٌّجٖ 
 .٠ّىٓ أْ صشؾن ثٌَّثًه١ٓ هٍٝ ثالّض١ـجْ فٟ أًثػ١ُٙ , ِج ٠ىفٟ ِٓ ثٌومً ٚإٔضجػث١ٌّجٖ 

 

  :ثٌنالطز

 
ٚأعٌس ثٌضم١١ُ ث٤عٌ ثٌذ١تٟ  أطقجح ثٌّظٍقز وجٔش ِف١ور ؽوث  ثٌضٟ صّش ِن ِشجًٚثسثي

 ثٌىغ١ٌ ِٓ ٠قمك ِشٌٚم ثٌضى١ف ِن ثٌضغ١ٌ ثٌّٕجمٟ ِٚٓ ثٌّضٛلن أْ . ٚثالؽضّجهٟ دجٌّوٍِٛجس 
 ثٌقو ِٓ صؤع١ٌ٘ج ِٓ ث٢عجً ثٌذ١ت١ز ٚثالؽضّجه١ز ثٌضٟ ٠ّىٓ فٛثةو٘ج ثوذٌ دىغ١ٌ ِٓ ثٌفٛثةو ثٌٙجِز ثٌضٟ 

. ثالؽضّجه١ز ٚثٌذ١تز مـز ث٦هثًر مالي 

 


