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  تسع حاالت دراسية عن أنظمة التأمين والفوائد الصحية 

  ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص 

  واإلنفاق الصحي المنزلي في سوريا 
 
  

  

 مقدمة
 
  

ف ويهد.إن برنامج تطوير القطاع الصحي في الجمهورية العربية السورية ممول من قبل اإلتحاد األوروبي
وفي نفس الوقـت  .هذا البرنامج إلى زيادة عدالة تقديم الخدمات الصحية  ورفع فاعليتها وكفاءتها وجودتها      

وسيتم دعم  . يسعى البرنامج إلى تحقيق مستوى شفافية ومحاسبية أعلى في اإلنفاق الصحي العام والخاص            
  ".ستدام للقطاع الصحيوضع إطار تمويل م"ذلك من قبل النتيجة السادسة من نتائج البرنامج وهي 

  
تسعى خطط العمل السنوية لهذه القضايا إلى تحقيق حسابات صحة وطنية تتـضمن خيـارات النقاشـات                 

و من بين المنتجات اآلخـرى ،       .السياسية لتوليد وتخصيص الموارد الالزمة للقطاع الصحي بشكل عادل          
  :يجب إنجاز المنتجات الثالثة التالية

  
.    راسات عن اإلنفاق المنزلي والرغبة والقدرة على الدفع للصحة وللتأمين الـصحي           تنفيذ د : المنتج األول   

. من اإلنفاق الصحي اإلجمالي فـي سـوريا       % ٥٠تنفق األسر في سوريا من مصروفها الخاص حوالي         
إذ . كانت نتائج الدراسات والمسوحات التي أجريت سابقاً متناقضة فيما يتعلق بمستوى وأهداف هذا اإلنفاق   

أن هذه الدراسات والمسوحات لم تبحث في قضية مقدرة العائالت على الدفع للرعاية الصحية وكيف تحل                
  .هذه العائالت مشكلة التمويل ولم تبحث أيضًأ في قضية إضطرار هذه العائالت لتأجيل العالج 

  
لسورية عيـادات   من العائالت ا  % ٧٠تستشير حوالي   . تنفيذ الدراسات عن مقدمي الخدمة      : المنتج الثاني 

وربما النعرف أي  . المرضى الخارجيين والصيدليات الخاصة سنوياً وهم ينقون على ذلك الكثير من المال           
وتحاول دراسات مقدمي الخدمـة  .شيء تقريباً عن إحتياجات تلك العائالت والخدمات التي يحصلون عليها         

  .  إلقاء الضوء على تلك القضايا
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يوجد .  و طرق التأمين الموجودة  وإقتراح دمجها في نظام موحد  ينسق بينهاتقييم أنظمة: المنتج الثالـث  
في سوريا العديد من أنظمة التأمين والفوائد الصحية في القطاع العام وبين المجموعـات المهنيـة مثـل                  

و يعـادل   . وتلعب مثل تلك األنظمة دوراً هاماً  في نظام التمويل الصحي الوطني في سـوريا              . المعلمين
وحتـى  . من اإلنفاق الصحي الحكومي   % ٩تنفقه أنظمة التأمين والفوائد الصحية الموجودة حالياً حوالي         ما

ونحن نحتاج للتعرف عليهـا     . اآلن لم نتعرف على تلك األنظمة بشكل كاٍف ولم يتم تقييمها بشكل مفصل            
  .ألن التمويل والتأمين الصحي هما من أولويات الخطة الخمسية العاشرة في سوريا

  
 أجرى برنامج تطوير القطاع الصحي في وزارة الصحة تعاقداً للقيام بتسع دراسات علـى      ٢٠٠٦في عام   

وتمت دعوة الشركات االستشارية الخاصة إلرسال عروض للقيام بتلك         . نطاق ضيق في المجاالت الثالثة    
طـيط لدراسـتين    وتـم التخ  . الدراسات وتم إختيارأفضل ثالثة عروض للتعاقد مع الشركات التي قدمتها         

أخريين ولكنهما لم تتحققا حتى اآلن، إحداهما عن الفوائد الصحية وأنظمة التأمين فـي كـل الـوزارات                  
  .واألخرى  هي إختبار تجريبي الستبيان عن اإلنفاق الصحي المنزلي

 

  
  :ويتوجب علينا ان نطرح التحذيرات األربعة التالية

  
ها خبرة سابقة في إجراء الدراسات عـن التمويـل          ليس لدى أي من الشركات التي تم التعاقد مع         �

وكان أحد أهداف التعاقد هو اختبار السوق وفي النهاية         . الصحي وأنظمة التأمين والفوائد الصحية    
 .إختيار شركة أو شركتين للتعاون مع برنامج تطوير القطاع الصحي مستقبالً

 

من قبل أعضاء فريق برنامج تطوير وتم إعطاء التعليمات إما من قبل فريق من وزارة الصحة أو   �
 .القطاع الصحي للشركات المتعاقدة التي طلبت المشورة

 

تمت ترجمة تقارير الدراسة من قبل أفضل مترجم موجود ولم تتم مراجعة أو تصحيح الترجمـة                 �
 .من قبل أعضاء الفريق

 

 نتائجهـا   ولكن هذه الدراسات لـم تـدعي أن       . تم إجراء دراسة الحاالت على نطاق ضيق جداً          �
ولكن الهدف األساسي من هذه الدراسات كان اختبار جدوى القيـام بالدراسـات مـع               . نموذجية

 .ويجب على القارئ اإلجابة عن مدى نجاح ذلك. شركات استشارية سورية خاصة 
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  المحتويات
 
 
  رقم الصفحة  

  ٤  أنظمة الفوائد الصحية في ثالث محافظات: ٢الدراسة رقم 
  ٣٥   بعض التفاصيل–أنظمة الفوائد الصحية في درعا : ٣الدراسة رقم 
  ٥٥   بعض التفاصيل –أنظمة الفوائد الصحية في الالذقية : ٤الدراسة رقم 
  ٩٦   بعض التفاصيل–أنظمة الفوائد الصحية في الرقة : ٥الدراسة رقم 
  ١١٨  مسح لإلنفاق الصحي المنزلي في الرقة : ٧الدراسة رقم 
  ١٥٢  يدليات في درعا والالذقيةالص: ٨الدراسة رقم 
  ١٩٩  عيادات المرضى الخارجيين في درعا: ٩الدراسة رقم 
  ٢٢٩  عيادات المرضى الخارجيين في الالذقية: ١٠الدراسة رقم 
  ٢٦٩  المشافي العامة والخاصة في الرقة: ١١الدراسة رقم 
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 وذ�< =��ء 92; :879 ��7  وزارة    NASCO'4 إ�2اد ه/ا ا�"� !  �� .-, + آ� 

�د اBور=� –ا�@�ر!�ا���� �'Cع ا���� ا����ل �� ا���F '��!  ا���$ = .  

��9�ت واJراء ا��اردة �� ه/ا ا�"� !  'I-  �2 أراء ا�7& آ�         Iت وا���$�إن آ, ا�-�
�ر!�&77"LCا NASCO       ت�77�Mل �772 رأي ا��O77+B�77 ا� ,O77+ يP77=  77-I' Cو
�.�ةI"ا��.  
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  *(�س ا�������ت

� ا��+���  ر
  ٧................ .................................................................................................. ا��234 ا��1+0/ي-١
  ١٠ ................................................................................................................... أهاف ا�را � - ٢

� �1+0/ ا�را �- ٣��: ..............................................................................................................١١  
  ١٣..............................................................................................................: وا�< ���*=� در>� - ٤

١٣...........................................................................................................................����� ١-٤  
٢-٤ �$�O@ا� R.١٣................................................................................................................ا��ا  
�ن �����U در2� وا.R ا����� ا�Tوا��S و ا٣-٤O@� V�M�..................................................................١٤  
  ١٥............................................................................................................... ا��ا.R ا���� ٤-٤
  

٥ - �0�  ٢٢............................................................................................................ وا�< ���*=� ا�Bذ
٢٢...........................................................................................................................����� ١-٥  
٢-٥ �$�O@ا� R.٢٢. ..............................................................................................................ا��ا  
�ن �����U ا�Wذ.�� ٣-٥O@� V�Mوا� ��SواTا� ���      ٢٣................................................................ وا.R ا��
  ٢٤..............................................................................................................�  ا��ا.R ا���٤-٥ 
  

٦ -��  ٢٩................................................................................................................ وا�< ���*=� ا��
٢٩...........................................................................................................................����� ١-٦  
٢-٦  �$�O@ا� R.٢٩...............................................................................................................ا��ا  
٣-٦ R.ا� .�     وا �U���ن ��O@� V�Mوا� ��SواTا� ���  ٣٠...............................................................ا��
  ٣١............................................................................................................ا��ا.R ا����     ٤-٦
  

٧ -FG��00� ا�%�م �14
�  ٣٩ ............................................................................................................... ا�
  
���Jت - ٨
  ٤٠........................................................................................................... ا����0Kت وا��

٩- LJB٤١.............................................................................................................................. ا��  
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             *(�س ا��NOل وا��3		�ت                                    
  

� ا��+���  ر
  

���ت ا���-�� وا��Y  ��-�� �إ :١ ا���N ر�Mا� ����S ��ت ا����� �� �����U در2��Z9............................٣٦  

 ���ت ا����� �� �����U إ:٢ا���N ر��Z9� ��-��  �Yت ا���-�� وا���Mا� ����S ��.ذW٣٦......................... ا�  

 ���ت ا���-�� وا��Y  ��-��:٣ا���N ر�Mا� ����Sا� .�إ �U���ت ا����� �� ����Z9� ..............................٣٦  

������9 ا��&����� و�2د أL ه���ر$� =�� :٤ ا���N رIا��.. �24د ا� �٣٧......................&����� �� �����U در2   

 ������9 ا��&����:٥ا���N رIر$� =�� �2د ا��   ٣٧....................................� و�2د أL ه4 �� �����U ا�Wذ.����

������9 ا��&����� و�2د أL ه���ر$� =��  :٦ ا���N رIا�ـ .� �24د ا� �U���� ��.....................................٣٧    

 ���ت ا�����:٧ا���N ر��Z��  ٣٨.............................................................................. �2د ا��&����� =

 ��  ٣٨............................................................................................. ا���9O ا�@��!� ��9-�=�:٨ا���N ر
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اولQس ا��)*  
  ر.4 ا�����

 ��ول رR١ :��:^ ا����� �� �����U در2��9�  ً��ن و��O@١٣.........................................................'�زع ا�  
  

��ول رR ٢: ����U در2�� �� �!�Sن ا��"�ا�O@١٤..................................................................'��!  �2د ا�  
  

 ��ول رR@-� �`� اد :٣�١٥ا�"�زع ا�V�Mوا� ��SواTا� ���١٤.................. �� �����U در2�  L�� �Pآ%  a@8 ا��  
  

 ��ول رRت: ٤���Zا� ��U$أ �U���� �� ���Iت ا���ت و ا�& آ@Lb١٦.......................... ا����� ا������  �� ا��  
  

 ��ول رR٥:��ن و��O@ا����� "'�زع ا� ^:�٢٢....................................................... �� �����U ا�Wذ.����9�  
  

�ول رR ����U ا�Wذ.�� :٦�� �� �!�Sن ا��"�ا�O@٢٣.............................................................. '��!  �2د ا�  
  

��ول رR@-� �`� اد  :٧�١٥ا�"�زع ا�V�Mوا� ��SواTا� ���٢٣................. �� �����U ا�Wذ.��L�� �Pآ%  a@8 ا��   
  

��ول رRت ا :٨���Zا� ��U$ا��&���� �� أ ���Iت ا���ت و ا�& آ@Lbذ.�� ����� ا������ �� ا��W٢٥.................ا�  
  

��ول رRن:٩��d��= ����&�  �Yت ا���ت و ا�& آ@Lbذ.�� ا���� ا��W٢٦........................................... �� ا�   
  

 ��ول رRت :١٠�@Lbت و ا�������9 �� ا�& آI�2د ا� ����Sت ا����� إ���Zا��&����� �� ا� ���I٢٧...............ا�   
  

��ول رR ا����� :١١ ^:���9�  ��ن و��ًO@٢٩..........................................................................'�زع ا�  
  

 ��ول رRا� .� :١٢ �U���� �� �!�Sن ا��"�ا�O@٢٩............................................................. '� !  �2د ا�  
  

 ��ول رR@-� �`� اد : ١٣�١٥ا�"�زع  ا� �U���� �� V�Mو ا� ��SواTا� ���  ٣٠.............ا� .�L�� �Pآ%  a@8 ا��
  

 ��ول رRا��&����: ١٤ ���Iت ا���ت و ا�& آ@Lbت  ا����� ا������ �� ا��ـ���Zا� ��U$٣٢...............ا� .���  أ  
  

 ��ول رRن ا���� �� ا� .ـ� :١٥��d����� �e  ا��&����� =Iت  ا���ت و ا�& آ@Lb٣٤............................. ا��
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  : ا��234 ا��1+0/ي-١

�ءاً 92; ا���I ا���.R =��7 وزارة ا����7 ا�7@�ر!�          �= �Lا��را g// ه���ع ا����7 ا����7ل      –��� '4 '�7$��h!�7�' F ا���7 = 
Bد ا��'Cور=� و=�� + آ��� اNASCO ت وا���ا�� ا����� ا�"� '��م   ا���Z4 ا�Ma �� I� ه� �Lا��را g/ل ه�Mو� 

7�ت ��7 .-77,              U���� �7jWj �7!��' 47' �7.و ، ��!�77� ��9��7Iوا� �7���l��� ����7 ا��T"= �7���Oو!�7هIت ا��@7Lbا��7زارات وا��
�ر!� '���/ ا��ر     &"LCع ا���� و:89 �� ا�& آ� ا�� وه� �& وع '��!h ا�����92 �Lا ) :  �)   ا�Wذ.��7  – ا� .�7  –در72

       ��U$Bا g/ه h!��'و  !��"� VLأ Ro�= ا�-�ء ,S792;         , وذ�< �� أ �7�M��"$ 4�7�I' ,7S�7 را��7ة ��7 أLآ�را �وا2"-�ره7
�ت ا�@�ر!�U���.� ا���=.  

��9�ت ا��"�� ة �2 أ$��U ا          Iو '�.�^ و'��9, آ, ا�� R�S ;92 Tآ� "��= �Lا��را g/ه q��. ���  �7��TMت ا����� ا����Z�
7�ت                       U���ت ا����7 ��7 ا���! !�7 ��7� �7��ت ا�"�7 '47 ا�"T7ود =$�� �rI= R ا�-���ت ا�%�jW و���ر$"U��ا����Sدة �� ا���

)�  ) . ا� .� - ا�Wذ.�� -در2
��d"' �Lا��را g/ًء 92; ه��= ��� و'�.���I�S 8Sت ا��ا���9Iا�� q$�  :و.� آ

١-�����9 �� ا���Iع �2د ا���M�   �jW%ت ا��U�  
٢-�jW%ت ا��U������9 ا���Iا�  L�2د أ� اد أ ����Sإ   
٣-�jW%ت ا��U��   �"��L �2د أ� اد اLB ة �� ا���
٤-�jW%ت ا��U������9 �� ا���I9� ا� ا'8 ا�����ع ����Sإ   
٥-�jW%ت ا��U��   ا���9O ا�@��!� ��9-�=� �� ا���
�ت ا-٦U����, �� ا���I9� �=�  �%�jW و��L آ��9 ا��-
٧-�jW%ت ا��U����, �� ا���I9� ���Y"ا� �-@$   
٨- �jW%ت ا��U����, �� ا���Iة ا� LB ���Y"ا� �-@$   

�����F ه/g ا��را�L 92; ا�&O, ا�""$ sZ9$ أن �Oو�� ا���:  
  

  :���*=� در>� : أو�ً 
  
-�S�! ٤٩ ��� �� در2S ٢٢ >���ن ��a ;92 أن ه��dا� �� ����&�  �e ��S ٢٧&� ��S ن��d��= �����  
�ن �R �2د أ� اد أL ه4 -�d��9 ا��&����� �� ا���I١٢٦٠٩٥ �2د ا�  

2�م   t�"�� �� ����U در2�� �� �!�Sن ا��"�ا�O@أن �2د ا� ��a ��/٨٥٨/ ٢٠٠٥T٠٠٠��@$    
�ن ا������U ه�OL �2د ����Sأي أن $@-� ا��&����� �� ا.  

  
١٢٦T٠٩٥  

١٤T٧٠% 
٨٥٨T٠٠٠ 

  
�=� ا���9O ا�@��!� �--١٣٣/  �9T٩٢٢T٤١٢/  

١٣٣T٩٢٢T٤١٢   
  

�=�-���  ا���9O ا�@��!� ��9&��ل =
 س.ل/ ١٠٦٢/

 
 ١٢٦T٠٩٥  

  
�ن ا���� '�Oن�dم ا��U$ �� �U���ل +��ل R��S أ� اد ا���a �� 

  ���1Vا� �4+N٩١=١٠٦٢×٨٥٨٠٠٠=  ا�T١١٩Tس. ل٦٠٠٠  
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�0Y�Z" :�0�  :���*=� ا�Bذ

  
-�S�! ٤٢ �� ��S ��.ذW٢٢ ا�S  >���ن ��a ;92 أن ه��dا� �� ����&�  �e ���ن٢٠�d��= �����&� ��S   
�ن �R �2د أ� اد أL ه4 -�d��9 ا��&����� �� ا���I١٠٧٣٢٤ �2د ا�  
- �U���� �� �!�Sن ا��"�ا�O@أن �2د ا� ��a �� ��.ذWم  ا��2 t�"�� �� /٢٠٠٥/٨٩١٠٠٠  ��@$  
  
  

�ن ا��OL �2د ����Sه�أي أن $@-� ا��&����� �� ا �U���.  
  

١٠٧T٣٢٤ 
١٢T٠٥%   

٨٩١T٠٠٠ 
 
- �=�  /٨٠T٩٦١T٩٠٠ / ا���9O ا�@��!� ��9-
  

٨٠T٩٦١T٩٠٠ �=�-���  ا���9O ا�@��!� ��9&��ل =
 س.ل/ ٧٥٤/

١٠٧T٣٢٤  
  

�ن ا���� '�Oن�dم ا��U$ �� �U���ل +��ل R��S أ� اد ا���a �� 
 ���1Vا� �4+N٨٩١= ا�T٦٧١  = ٧٥٤× ٠٠٠T٨١٤Tس.ل٠٠٠  

  
�ً\��Z:�� : ���*=� ا��

 
-�S�! ا� .� ٦٦ �� ��S ٣٢ >���ن ��a ;92 أن ه��dا� �� ����&�  �e ��S م٣٤ ��S ن٨��d��= �����  
�ن �R �2د أ� اد أL ه4 -�d��9 ا��&����� �� ا���I٩١ �2د ا�w٥٢٣ ��@$   

 �U���� �� �!�Sن ا��"�ا�O@أن �2د ا� ��a ���. م  ا��2 t�"�� �� /٨١١٠٠٠/ ٢٠٠٥  
�ن ا������U ه�@-� ا��&�����أي أن $OL �2د ����Sا �� :  

  
٩١٥٢٣ 

١١T٢٩% 
٨١١٠٠٠ 

  
- �=� /١٢٦T٥٩٦T١٠٠ / ا���9O ا�@��!� ��9-
  

١٢٦T٥٩٦T١٠٠ �=�-���  ا���9O ا�@��!� ��9&����� =
 س.ل/ ١٣٨٣/

٩١T٥٢٣ 
�ن ا���� '�Oن�dم ا��U$ �� �U���ل +��ل R��S أ� اد ا���a ��  

  
 ���1Vا� �4+N٨١١= ا�T١×٠٠٠T١=٣٨٣T١٢١T٦١٣Tس.ل ٠٠٠  

  



 ٣٢٤ �� ����١١ 

 ١١

  
 �4� �� F�1�VY �1Y]* ^و��1ءًا >4_ ذ� :  

- ��ت ا����� ه� �����U در2��Z�����U ا�Wذ.�� % ) ١٤w٧٠(    أآ-  $@-� �&�����  =�� ���9')١٢w٠٥ ( %  4j
١١( �����U ا� .� w٢٩ ( %   

�ت ا�%�jW  ه� �����U ا�Wذ-U���ن =�� ا���OL �-@$  -٨٩١.��  إن  أآ ����U در2�� ���9' ��@$ t٨٥٨ أ� ��@$ tأ� 
4 �����U ا� .� j٨١١ ��@$ tأ� .  

- �9! �� �jW%ت ا��U���ن �� ا���O@�2, ا� �I�-: إن:  
����U در2�� : ��������9 '" آT �� ا���� ا�"I9� �-@$  -ء وا�"&�� ( أآ��ت وا����  % ٢٨w٠ا�-�=�Yرا�2 وا�T١٥ا�w١ 

 % ���Iدارة ا�xع ا��   % ).١٤w١وا���
���U ا�Wذ.���� : ��������9 '" آT �� ا���� ا�"I9� �-@$  -ع ( أآ���� وا���Iدارة ا�y٤١اwء وا�"&��  % ٥� % ١١w٧ا�-�

 4�9I"١١ا�wت وا����  % ٠�=�Yرا�2 وا�T٩ا�w١.(%   
���U ا� .� ��: ��������9 '" آT �� ا���� ا�"I9� �-@$  -ت وا�: أآ�=�Yرا�2 وا�T���٤٦ ا�wء وا�"&��  % ١� ١٧w٤ا�-�

��� وا����ع % Iدارة ا�y٧اw٦. (%   
 �U���� 4j ��.ذWا� �U���� ���ن ا���� '�9�dدرة 92; ا�-�ء ="�-�^ ا��. �و�� �Wل ذ�< !"-� ��� أن �����U در2

  . ا� .�
  

  : أهاف ا�را � -٢

          ,���ن ��� 2�م و+�o م�U$ ���.y م ��9و���Iا� zS�"ر ا������9 �� ا��و��     �� إ:I�� �R��M ا���ا:��� وا�-�ء =

�ت          U���ت ا����TM ا����Sدة �� ا���$��dا� ��U$ل أ�a ت�$��= R�S ;92 �Lا��را g/ا '��م ه/� ) � ا� .� –در2

�ت ا�@�ر!�) ا�Wذ.�� –U���ن ��z��-�' �O�! �a 92; آ��� ا����o م�U$ ;���9ل إ��.  


� �1+0/ ا�را � -٣��:  :  

/���' 4'�����Wل ا�� اa, ا�" �� �Lا��را :  

�  �Lت ا����� وذ�< �"���^ أه�اف ا��را���Zاول ا��S �� ��Io8 وSط ا��ا�  .=�h ا���
4 $��ذج ا��Mاول  ����' 
�ت  �U����� �� ا���Iت ا���ت وا�& آ@Lbاول �� ا���Mء ا�,� )�  .)ا� .�–ا�Wذ.�� -در2
�ت  �$�  'R��M و'��9, ا�-�
�  F�� '��9, ا��"
� 2 4!��'  �Lا��را F��  ض �2 $"
 

���"���ت ا��را�L آ:�&$ s�Z9' �O�!و:  
��h!��' F ا����ع ا���� �2yاد ا��Mاول  .١$ = R� ون�I"��= ,��O"� ,�2 ^! � ,�O&' 4'

  ا����=��"�@�^ �R وزارة 
٢.  ���Iت ا���ت وا�& آ@Lbا�� ,-. �� �jW%ت ا��U��  '4 إ�Wء ا��Mاول �� ا���
٣. �' 4j اول و���Mا� R�S 4' F���ت و�^ = $$�   �9Excel, ا�-�
�.&"R� z ا��NASCO   �� ���"Z'4 إ�2اد �@�دة ا�"� !  �� .-, ا�& آ�  .٤�� q�' h�a

  وزارة ا���� 
٥.  sZ9� R� ��= Iا� �Y9����Wj zث $@� ��-��2 =Lوإر �����'4 إ�2اد ا�"� !  =��ر'z ا��

 �Y9��= �L�9را��!T�9O$yا  



 ٣٢٤ �� ����١٢ 

 ١٢

  : وا�< ���*=� در>�-٤
  
١-٤ : 
� ��:  
  

 �I= ;92 ران�a ,�L �� �!ر�L �� ��= Yا� ��=��Mاو!� ا�Tا� �. R�'١٤٥ ��"a� آS 4��=� د�&^ '-�9 �@
٣٧٣٠ ��$�OL �2د R= � 4٨٥٩ آwإزرع ٢٨٧ ����و� � $@�� '�@4 إدار!�ً  إ�; Wjث ���:^ ه� ����� در2

�ر ����ً  '�I �� ا��aءاً  و�"+  ��� ��L�"� �����ت ا�"� 'I"�� �� ا."��ده� 92; و����� ا������ ��U���
  -"I!ل و�"Iا�� ����� ا�YM ا�� و���I.و�� ���oأرا �=���ا��&�ط ا�Tراz��&= �2 ا��-�'� وا����ا$� =@-8 

�9�, و!�I, �� ه/ا ا����ع �aا�� � �L�LBرا�2 ا����ر اTع ا���ن % ٣٠w٨ا���O@ا� ��.  

  :ا��ا�< ا��Y�NV وا���Obات ا����aا*0� :  ٢-٤

����:^ ا����� 92; ا�&O, ا�"��9�  ً��ن و��O@و!"�زع ا� ���� ^:��� ��$��j ;إ� ً���� �4 �����U در2@�' :  

 ��ول رR١ – �0ا��� L:�1�4�  ً�
   ��زع ا��NVن و*

  ا����Qع  إ�Yث  ذآ�ر  ا��1	
� ا���0�

�  ١٦٦٠٤٢  ٨٣٠٣٠  ٨٣٠١٢  ����� در2������ در2

  ١٣٥٦٠٨  ٦٧٧٩٧  ٦٧٨١١  ����� ا����������� ا������

  ١١٥١٠٦  ٥٧٥٥٩  ٥٧٥٤٧   ى ى����� =������ =�

  ١٣٩٩٥٧  ٦٩٩٨٧  ٦٩٩٧٠  ����� $�ى����� $�ى

  ٨٠١٣٦  ٤٠٠٧٢  ٤٠٠٦٤  ����� ا�� اك����� ا�� اك

  ٣٨٠١٤  ١٩٠٠٩  ١٩٠٠٥  ����� ا�&M ة����� ا�&M ة

V�: �����V�: �����  ٩٣٠٦٠  ٤٦٥٣٤  ٤٦٥٢٦  

  ٩٢١٢٥  ٤٦٠٦٧  ٤٦٠٥٨  ����� ازرع����� ازرع

  ٨٦٠٠٤٨  ٤٣٠٠٥٥  ٤٢٩٩٩٣  ا����Mعا����Mع

�ن ا���� �� �����U در2�: ا����ر�dا� �Lدرا.  



 ٣٢٤ �� ����١٣ 

 ١٣

ول رR ��٢ : h�ر���� *� ���*=� در>� �Rا��د ا��NVن ا��< ��
�١/٧/٢٠٠٥  

  ا����Qع  �kJ  ر�j  ا��0iن

�  ٨٥٨٠٠٠  ٣٩٤٠٠٠  ٤٦٤٠٠٠  ��!�� در2

�!� : ا����ر�ay�2 ا��M����٧١  / ٢٠٠٥/ ا��w٤-  

  :وا�< ا����� ا�mوا0R� وا��NV� l1Qن ���*=� در>� : ٣-٤

 ��ول رRاد - ٣�*n� �iV1زع ا���  :  1� *[آ\� oVJ ا����� ا�mوا0R� وا�l1Q ١٥ ا�

��SواTا� ���  %ا����Mع   %أ$%;   %ذآ    ا��

  ٣٧T٨  ٣٢T٣  ٤٣T١  �T"! 4وج أ=�اً 

  ٥٩T٤  ٦٢T٨  ٥٦T٢  �"Tوج

^9��  ٠T٠  ١T٠  ٨T٤  

  ٢T٣  ٤T١  ٠T٥  أر�,

��-�  �e  ٠T٠  ٠T٠  ١T٠  

  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  %ا����Mع 

�م ا��"��F اBو��� ��I"9اد ا: ا����رI� ن�O@آ� وا���م ��9@I�٢٠٠٤.  

 

 

  :ا��ا�< ا���� : ٤-٤

����U در2�� �� ���Iت ا���ت ا����� ا������ �� ا��زارات وا�& آ��Zا� ��U$ول أ�Mا� ��-!:  

  

  



 ٣٢٤ �� ����١٤ 

 ١٤

   أنظمة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات والشركات العامة في محافظة درعا- ٤جدول رقم                 
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��,�,$ ا��6�ت 
$	-. ٠ ٠  %١٠٠ ٠ ٠  %١٠٠  ٢٧٥٣٦  ١٩٠٠٠٠٠٠  ١٢٢٩٥٠  ٦٩٧٤٠٨  ٧٤٥٠٢٠٣  ٤  ٥  ٦  ١٠٠٠  ٥٠٥  ٤٥٩٦  ٢٥٠  ١٠١  ٧٦٦  ا

 ٠ ٠  %٥٠ ٠ ٠  %١٠٠-  ١٠١٠٠  ١١٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٠  ٧٥١٢١٠٢  ٥  ٠  ٦  ١٧٢٠  ٠  ٤١٤٩  ٣٤٤  ٠  ٦٩٩  آ��0�ء در��

��Fف 
 G	
'�دI# (ا

  )��Jود
٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ١٠٣٠٠  ٩٥٠٠٠٠  ٥٣٠٠ ٠  ١٨٣٠٠٠  ١  ٠  ٤  ١  ٠  ٩١  ١  ٠  ٢٤ 

ا��Fف 
 ٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ١٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ٠  ٩٦٠٠  ٣١٥٢٦٩ ٠  ١  ٤  ٠  ٣  ١٢ ٠  ٢  ٣٣  اLرا��

ا��Fف 
 ٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ٢٢٧٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠ ٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠ ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٣١٥ ٠  ١  ٨٨  ا���ري

 �&� 
	G ا'�ا
����(M٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ٢٧٠٠٠  ٨١٠٠٠٠  ٠ ٠  ٣٠٧١٢٠ ٠  ٠  ٤  ٠-  ٠  ١٤٥ ٠  ٠  ٣٠ ا 

ا��Fف 
���-F ٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ١٦٦٦٦  ٤٠٠٠٠٠ ٠ ٠  ٢٠٧٠١٧ ٠  ٠  ٣،٣٧  ٠  ٠  ٨١ ٠  ٠  ٢٤  ا

ا��Fف 
 ٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ٦٩٠٣  ٩٣١٩١٢  ٢٠٤٤  ٣٢٣٠٠  ٩٩٥٠٠٠ ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ٩٥ ٠  ٠  ٤٠  ا�"�ري

 ٠ ٠  ٠- ٠ ٠  %١٠٠  ٦١٥٠  ٥٠٠٠٠٠٠  ٢٠٥٠٨  ١٢٦١٠٣  ٧٥٥٦١١٦ ٠  ٥  ٦  ٠  ٩٠  ٢١٥٥  ٤  ١٩  ٧٩٠  ا�F�Oت در��

��ع ��Jو*�ت 
 ٠ ٠  ٠- ٠ ٠  %١٠٠  ٧٩٧١  ٥٥٠٠٠٠ ٠  ١٣٧٩٧٢  ٣٠١٣٧٣ ٠  ٥٨  ٩٣  ٠  ١١٦  ١٨٦  ٠  ٢٨  ٤١  در��

ا��P	-�ت 
$	�����O٠ ٠  ٠- ٠ ٠  %١٠٠  ١٢٥٠٠  ٧٥٠٠٠٠ ٠  ٤٩٧١١  ٤٧١٩٢٦ ٠  ٣  ٣  ٠  ٣٢  ١٦١  ٠  ١٠  ٥٠  ا 

 ٠ ٠  %٧٥ ٠ ٠  %١٠٠  ٢٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٦  ٦  ٠  ١٢  ١٥٠  ٠  ٢  ٢٥  ا��P	� ا'�ر,$

 ٠ ٠  ٠- ٠ ٠  %١٠٠  ٦٣٠٠  ٧٠٠٠٠٠ ٠ ٠  ٩٧٨٠٠٠ ٠  ٠  ٧  ٠  ٠  ٧٧٧  ٠  ٠  ١١١  �!J-$ ا	���ك

$	0��  %٥٠  ١٢٠٠٠  ٨٥١٢٢٠٠٠  ٢٤٧٥٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  ١٢٣٧٨٩١٤  ٣  ٤  ٦  ٤٩٥٠  ٥٢  ٧٠٩٣٥  ١٦٣٤  ١٢  ١٤١٨٧  ��,�,$ ا
٦٠٠

٠  
٦٠٠٠  %٥٠  ٠    

 ٠ ٠  ٠- ٠ ٠  %١٠٠  ٣٤٣٧  ٧٧٠٠٠٠  ٧٧٣٦٠  ٧٥٣٢٠  ١٦١٢٨٩١  ٢،٤٦  ٢،٣٨  ٣،٠٧  ٣٧  ٤٣  ٦٣٤  ١٥  ١٨  ٢٠٦  3&�ب در��



 ٣٢٤ �� ����١٥ 

 ١٥

  ٦  ٦  ٦  ١٠٢  ١٢  ٤٥٠  ١٧  ٢  ٧٥  �/$ در��
  

S د� $	��  

  

S د� $	�� 

  

S د� $	�� 
٠ ٠  %١٠٠ ٠ ٠  %١٠٠  ٠  ٠ 

    ١٩٩٥٦٣  ١٢٩٠٨٣٩١٢  ٨١٧٣٧٨٦٢  ٤٠٨٦٨٩٣١  ٤٠٨٦٨٩٣١        ٧٨١٠  ٨٦٥  ٨٤٩٣٢  ٢٢٦٥  ١٩٥  ١٧١٨٩  ا����ع
٦٠٠

٠  
    ٦٠٠٠    

����ع ��د 
�	
���  ا

  إ���� ��د أ��اد
  ا���ة

  ����� ��د أ��اد
  ا���ة

��  إ���� ا�ا
  ا�"!�ع ا ��ي
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 T	0 Lآ��
  در��

٠ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠ ٠ ٠ ٠  ١٩٠٠٠  ٣٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠  ١٩  ٠  ٢١  ٣  ٠  ٤ 

U/ر��٠ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠  ١٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠ ٠  ١٤٣٠٠  ٣٣٠٠٠٠ ٠  ٥  ٦ ٠  ١٥  ٢٠٤  ٠  ٣  ٣٣  � 

 $'�+�
  ا!	�ان

٠ ٠ ٠ ٠ ٠  %١٠٠  %١٠٠   ٠ ٠  ١٢٥٠٠٠ ٠ ٠  ٦ ٠  ٠  ١٠٢  ٠  ٠  ١٧ 

 $,�,��
#"-  ا

٨٠ ٠ ٠  %٢٠  ٧٠٠٠  ١٦٠٠٠٠ ٠ ٠  ٤٣٢١١١ ٠ ٠  ٥ ٠ ٠  ٢٥٠  ٠  ٠  ٤١%      

 $,�,��
$	��  ا

٣٣
٩  

٠  ١٢٥٠ ٠ ٠  ١٢٥٠ ٠  ٤٠٠٠  ١٧٠٥٠٠٠  ٥٧٠٠ ٠  ١٢٤٩٠٠٠ ٠ ٠    ١ ٠  ٢٧١  ١  ٣ 

ا��O�Wآ	
  ة �0ر��

٢٠
٥  

٠ ٠ ٠ ٠  ٣٠٠ ٠  ٣٠٠  ٢٥٠٠٠٠ ٠ ٠  ٢٠٣٧٠٠٠ ٠ ٠  ٦ ٠ ٠  ١٢٣٠  ٠  ٠ 

���ان 
  در��

١٨
٧  

٠ ٠ ٠ ٠  ٢٠٠٠ ٠  ٢٠٠٠  ٢٨٦٠٠٠ ٠ ٠  ١٣٠٠٠٠٠ ٠ ٠  ٦ ٠ ٠  ١٠٥٠  ٠  ٠ 

١٠  �0,� در��
٢  

٠ ٠ ٠ ٠  ٢٠٠٠ ٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٠٠ ٠ ٠  ٩٧٩٠٠٠ ٠ ٠  ٦ ٠ ٠  ٦١٢  ٠  ٠ 

أ��)$ �� 
 $X��J�

  در��

١٠
٠  

٥  ٦  ٢٠  ٧٠  ٦٠٠  ٤  ١٤  
  
٥  

  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٢٤٠٠٠  ٨٤٠٠٠  ٩٥٠٠٠٠ 

ا�J�د 
  ا���ل

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨٨٦٥  ٣٥٥٢٨٣ ٠  ٥  ٦ ٠  ٥  ٢٥٨  ٠  ١  ٤٣ 

 $,�,��
 �	!6�

  در��
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨٥٠٠٠ ٠ ٠  ٦ ٠ ٠  ٦٠  ٠  ٠  ١٠ 



 ٣٢٤ �� ����١٦ 

 ١٦

 $,�,��
 Z�F�ا
  ا�"�ر,$
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��ع ا�Wن 
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٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٦٢٤١٢٣  ٤ ٠  ٦  ٣٥ ٠  ٣٥٠  ١٢  ٠  ٥٩ 

 $,�,��
  ا +ون

١٥
١  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٢٣٠٠  ٢٧٢٠٠٠  ١٦٠٧٧٣٩  ٤  ٣  ٣  ١٢  ٥٠  ٣٢٦  ٣  ٣٦ 

١٥  ا����ع
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  ا �ب

٤٠٧٢٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠٠  ٠  ٣  ٥  ٠  ١١٧٠  ٥٧٢٥  ٠  ٣٩٠  ١١٤٥  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

  ٣  ٨٨٢  ٠  ٥٤  ١٤٧  ٠  ٢٤  او*�ف در��
٠ 

٣١٣٤٥٥  ٦  
٠ 

٢٥٠٠    ٢٥٠٠  ٤١٧٥٠٠  ٧٠٧٩٨٠          

 $\	�ا
$,Lآ��  ا

٦  ٠  ٠  ٨٥  ٠  ٠  ٢٧  
٠ 

٢٨٠٩٠١  ٠  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 $\	&��,�,$ ا
  �0ر��

٤  ٣  ٠  ٥٣  ١  ٣  ١٥  
٠ 

٤٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٧٠٦٦١  ٣  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

$��"]  ٨٠٠٠  ٤٠٠٠٠  ٥٦٧٠٠٠  ٦  ٦  ٦  ١٢  ٥٤  ٣٧٨  ٢  ٨  ٦٣  ��,�,$ ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

��Fف 
�	���  ا

٢٧٥٠٠  ٣٦٠٠٠  ٢٠٤٠٠٠  ٤  ٧  ٦  ٢٠  ٣٦  ٢٠٤  ٥  ٦  ٣٤  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

��,�,$ ا*�F�د 
  در��

٠  ٧  
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٥٦٢٩٩  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٢٧  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٠  ٢٣٥  ��	$ در��  
٠ 

٢١٢٤٠٠٠  ٠  ٦  ٠  ٠  ١٤١٠  ٠  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
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*$  ٠  ٢٩  ^�,� ا�و
٠ 

٢٨٠٤٤٠  ٠  ٠  ٦  ٠  ٠  ١٧٤  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

  ٠  ١٣  _-��$ در��
٠ 

١١٢٠٠٠     ٠  ٠  ٦      ٠  ٠  ٦٦  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

�	3W.  ٦  ٣١  ا�J�د ا
٠ 

٠  ٣٦٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  ٠  ٥  ٦  ٠  ٣٠  ١٨٠  
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  در��
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 $,�,��
  اLرا�$
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  ٥٤٠  ٣٥٩٩  ا����ع
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٠  ٠  ٠  ٢٥٠٠  ٠  ٢٥٠٠  ٤١٧٥٠٠  ٧٧٦٩٧٤٨٠  ٤٩٦٥٠٠٠  ١٩٦١٢٣٧٥٦        ٣٩٣٣  ٣٣٣٣  ١٥٥٠٠    
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  ا���ة
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 $J_ $,�,��
  در��

٦٠٠٠٠٠٠  ٢٧٠٠٠٠٠٠  ٠  ٤  ٦  ٠  ٢٤٤٨  ١٨٣٦٠  ٠  ٦١٢  ٣٠٦٠  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠ 

��,�,$ ا +ون 
$	(��  ا

٦  ٠  ٤٤٠  ٥١٠  ٠  ٨٨  ٨٥  
٥ 

٧٠٤٠٠٠  ٠  
٤٨٤٠٠٠ 

٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

��,�,$ أو*�ف 
  ��در

٦  ٨٥٢  ٠  ١٧٤  ١٤٢  ٠  ٢٩  
٠ 

٢٦١٠٠٠  ٦  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٣٩٠٠٠ ٠ 

��Fف ��ر,$ 
  ا��آLي

٦  ٠  ٥٥  ١٦٢  ٠  ١١  ٢٧  
٥ 

٠  ٦٠٠٠٠  ١٩٠٠٠٠  ٠  
٠ ٠ %٧٥ ٠ ٠ %١٠٠ ١٣١٥٨ ٥٠٠٠٠٠ 

  ٠  ٧٣٠٠٠  ٨٦٥٠٠٠٠  ٠  ٤  ٦  ٠  ٥٨٤  ٥١٧٢  ٠  ١٤٦  ٨٦٢  ��,�,$ ا�ي
٣٠٠ ٠ ٠ ١٥٠٠ ٠ ١٥٠٠ ١٥٠٠٠٠٠

٠ 
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  ٦٣٩٠٠٠  ٦٦١٧٠٠٠  ٣٦٨٠٥٠٠٠        ٨٥٢  ٣٥٢٧  ٢٤٣٧٨  ١٤٢  ٨٥٧  ٤٠٦٣  ا����ع
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  ٦٠٠٠      ٦٠٠٠    ١٩٩٥٦٣  ١٢٩٠٨٣٩١٢  ٨١٧٣٧٨٦٢  ٤٠٨٦٨٩٣١  ٤٠٨٦٨٩٣١        ٧٨١٠  ٨٦٥  ٨٤٩٣٢  ٢٢٦٥  ١٩٥  ١٧١٨٩    

  ١٢٥٠      ٥٥٥٠    ٢٥٣٠١  ٢٤٢١٠٠٠  ٣٢٠٠٠  ٥٨٧١٦٥  ١٢٦٨٧٢٥٦        ٨٧  ٣٠٥  ٧٠٥٦  ٢٣  ٩٠  ١٥٧٨    

  ٠  ٢٥٠٠  ٠  ٢٥٠٠  ٤١٧٥٠٠  ٧٧٦٩٧٤٨٠  ٤٩٦٥٠٠٠  ١٩٦١٢٣٧٥٦        ٣٩٣٣  ٣٣٣٣  ١٥٥٠٠ ٠  ٥٤٠  ٣٥٩٩  
٠

  
٠    

  ٣٠٠٠   ١٥٠٠  ١٤٦٥٨ ٢٠٠٠٠٠٠  ٦٣٩٠٠٠  ٦٦١٧٠٠٠  ٣٦٨٠٥٠٠٠        ٨٥٢  ٣٥٢٧  ٢٤٣٧٨  ١٤٢  ٨٥٧  ٤٠٦٣  

�
/   ٢٤٢٠٢٢  ١٣٣٩٢٢٤١٢  ١٦٠١٠٦٣٤٢  ٥٣٠٣٨٠٩٦  ٢٨٦٤٨٤٩٤٣        ١٢٦٨٢  ٨٠٣٠  ١٣١٨٦٦  ٢٤٣٠  ١٦٨٢  ٢٦٤٢٩  ا����ع ا
١٥٥٥

٠  
  ١٠٢٥٠   

  



 

٥- �0�  : وا�< ���*=� ا�Bذ

١-٥ : ��
�:  

 آ4 92; +�:� ا�-�  ا��"��L =�ءًا �� ا���ود ا�@�ر!� ٨٠'�", TSء ه�م �� ا�@�a, ا�@�ري !�"� $�� 
a��ً  و'-�9 �@=��S س�: : �U��� �aا�� ا�" آ�� +��Cً  و�a ;"aود ���"٢٠٣ ��$�OL ر و�2د�"Oه tأ� 

�ر�S =� اً P� � ^! : �2 ا�Wذ.�� و= اً �2 : !^ ' آ�� و�Sا Z4 ا���Iا� R� �-' ' ,�9�= ��@$ رب ا����9ن��!
�2ً : !^ ���ر ا�-�L, ا��و��  .  

 4d"� داريyا�"�زع ا ��a�$ �� �  . ��ن٤ ���:^ و ٤ $���a و ١٨ و�aة إدار!� و ١٢٠أ�

�< ا��Y�NV وا���Obات ا����aا*0� ا��ا٢-٥:  

������U ا�Wذ.�� !P'� 92; ا���� ا�"��� �$�O@ا� R!أن ا�"�ز  

 ��ول رR٥ –�0ا��� L:�1�4�  ً�
  :  ��زع ا��NVن و*

  ا����Qع  إ�Yث  ذآ�ر  ا � ا��1	
� ا���0�

  ٥١٢٣٠٠  ٢٥١٧٨٠  ٢٦٠٥٢٠  ����� � آT ا�Wذ.��

�9-S Tآ � ����١٩٦٣٧٠  ٩٦٥١٠  ٩٩٨٦٠  �  

  ٨٨٧٧٠  ٤٣٦٣٠  ٤٥١٤٠  ����� � آT ا����

�aا�� دا Tآ � ����٨١٥٦٠  ٤٠٠٨٠  ٤١٤٨٠  �  

  ٨٧٩٠٠٠  ٤٣٢٠٠٠  ٤٤٧٠٠٠  ا����Mع

�ن ا���� �� �����U ا�Wذ.��: ا����ر�dا� �Lدرا  



 ٣٢٤ �� ����٢١ 

 ٢١

 ��ول رR٦- h�ر��� �0��� *� ���*=� ا�BذRا��د ا��NVن ا��< ��
� ١/٧/٢٠٠٥  

  ا����Qع  �kJ  ر�j  ا��0iن

  ٨٩١٠٠٠  ٤٥٥٠٠٠  ٤٣٦٠٠٠  � ا�Wذ.����!�

�!� : ا����ر�ay�2 ا��M����٧١  / ٢٠٠٥/ ا��.  

٣-٥: �0�  وا�< ا����� ا�mوا0R� وا��NV� l1Qن ���*=� ا�Bذ

 ��ول رRاد - ٧�*n� �iV1زع ا���  :  1� *[آ\� oVJ ا����� ا�mوا0R� وا�l1Q ١٥ ا�

��SواTا� ���  %ا����Mع   %أ$%;   %ذآ    ا��

  ٤٢T٤  ٣٨T٤  ٤٦T٢  ج أ=�اً �T"! 4و

  ٥٣T٨  ٥٥T٧  ٥١T٩  �"Tوج

^9��  ٠T٠  ٢T٠  ٦T٤  

  ٢T٥  ٤T٣  ٠T٨  أر�,

��-�  �e  ٠T٠  ٩T٠  ٩T٩  

  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  %ا����Mع 

�م : ا����رI� ن�O@آ� وا���م ��9@Iاد ا��I"9� و���Bا F��  .٢٠٠٤ا��"

 

 

 

  : ا��ا�< ا���� ٤-٥

�ت ا����� ا���Zا� ��U$ول أ�Mذ.��!-�� ا�Wا� �U���� �� ���Iت ا���ت وا�& آ@Lbا�� �� �����:  

  

  



 

 �
ن :  ٩"!ول ر��&�
� '���(� 
ت وا�)آ
ت ا�+
�' ا�*(./0� ا�

 �)1�
��ع 2!د ا�+�
�� 2!د أ5اد ا�/ة  �3�
�� ا�ا�9  ���/8 2!د أ5اد ا�/ة  إ"�  إ"

��  ا�����ع ا�);ي +1� ')�*�  �.>' ا��*�('  �.>' ا�

 ��
ة ا�+/� 

 ا�3;' 

 �)��(�  2��د  دا=�0�  �)��(�  2��د  دا=�0�  �)��(�  2��د  دا=�0�  �)��(�  2��د  دا=�0�  '
1�آ

 �
�
�

ا"
 

�ا 
��

� ا
�>

 '
�
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��
ا

'�
ز

 

 '<.�
 ')�*�ا�
 ��
+1� 

و/�� 
 '�
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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٢٤`٣٧٤`١١ ٤٨٦`٧٠٦`٤٥ ٥ ٥ ٥ ٣٥٠٠ ٩٠٢٥ ٢٢٣٥٠ ٧٠٠ ١٨٠٥ ٤٤٧٠ ��,�,$ اLرا�$ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢٤٠٠ ٢٦١٤٩ ٣٠٧٥١٠ ٥ ٥ ٥ ١٠ ٢٥ ١٨٠ ٢ ٥ ٣٦ ا��P	� و ا���a�ت 

$	�� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠٥١ ٧٢٠٠ ٨٩١`٣٠٠`١٢ ٥ ٥ ٥ ١٥ ٥ ٥٧٠٠ ٣ ١ ١١٤٠ ��,�,$ ا

$�/J� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٥٢`٣٨١`٤ ٥ ٥ ٥ ٠ ٠ ٢٦٣٠ ٠ ٠ ٥٢٦ ا

 #�� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨١٧٥٧ ٩٨٩`٨١٦`١ ٥ ٥ ٥ ٠ ٦٥ ١٠٤٥ ٠ ١٣ ٢٠٩ ا +ون ا���O��	$ و ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤١٨١٠٢ ٠ ٥١٩٤٢٨٤ ٥ ٥ ٥ ١٧٥ ١٥ ٢٣٣٥ ٣٥ ٣ ٤٦٧ ا�"�ر,$

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨٨٠٦ ١٦٠٩٤١ ٢٨٧`١١٧`١ ٥ ٥ ٥ ٢٥ ١٣٠ ٤٤٥ ٥ ٢٦ ٨٩ �+�'$ ا��Wف 

 $	0��
	b �-�(ا��( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣٢٨٣١٧٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٩١٤٥ ٠ ٠ ١٨٢٩ 

 �,��� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٧٨`٧٧٥`٢ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ١١٦٥ ٠ ٠ ٢٣٣ ��,�,$ ا


.L,�ن � ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اOذا�$ و ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٩٠٩٠٠٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٢٨٢٠ ٠ ٠ ٥٦٤ ا��آ	Wت

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٧١١٠ ٠٣`٧٢ ٨٦٣`٤١٦`٣ ٥ ٥ ٥ ٩٠ ٧٣٠ ١٥٨٠ ١٨ ١٤٦ ٣١٦ �+�'$ اJ&�ب 

$	)�0��/ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٦٨٠٠٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ١٧٥ ٠ ٠ ٣٥ ٠ �aآ$ ا��Jآ�ت ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٦٣٦٥ ٥ ٥ ٥ ٠ ٠ ١١٥ ٠ ٠ ٢٣ ��,�,$ اF�*O�د و ا���رة

 $	0��
	b ��م(ا��( ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٢٠٠٠٠ ٠ ٢٠٢٩١٥٠٠٠ ٥ ٠ ٥ ٢٠٠٠ ٠ ٩٧١٣٥ ٤٠٠ ٠ ١٩٤٢٧ 

����� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٦٨٥٦ ٤١٤٤٥٠ ٦٤٣١٧٢٧ ٥ ٥ ٥ ٤٦٠ ٣١٠ ٣٢١٥ ٣٠ ٦٢ ٦٤٣ ا��� ا

 $	d�,� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤١٤٨٠٩ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٧٦٠ ٠ ٠ ١٥٢ ا�- eت ا

$\	& ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٠٨٥ ٣٨٩٩١٩ ٠ ٥ ٥ ٠ ١٠ ١٩٥ ٠ ٢ ٣٩ ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٨٨٢٧٦ ١٦٧٢٨٩ ٢٠٤٢٥٤ ٣ ٣ ٣ ٧٨٠ ١٥٣ ٣٩ ٢٦٠ ٥١ ١٣ ا�و*�ف

#��,�	� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أر,&�

$���� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٥٠ ٨٠ ٤٧٨٠ ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦٢١٦٠١ ١٢٧٢١٩٩٨ ٣١٨٧٦١٧٨٤       ٧٠٥٥ ١٠٦٤٣ ١٥٠٨٥٤ ٢١٠٣ ٢٢٢٩ ٣٤٩٥٦ المجموع

  



 ٣٢٤ �� ����٢٣ 
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 $	�����Oت ا�-	�P� ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٠٠٠`٦٩٢`١ ١٨٩٧١ ٦٥٨٨٨ ٩٣٦`٧٤٦`١ ٥ ٥ ٥ ١٥ ٣٥ ٨٩٠ ٣ ٧ ١٧٨ ا

 $,�,�J ٠ ٠ ٪٥٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٠ ٢٨٥٥٩٠ ١١٢٥٦ ١١٩٨٦٧٠٠ ٥ ٥ ٥ ١٩٠ ١٠ ٦٠٨٠ ٣٨ ٢ ١٢١٦ ا6!�ط ا

 ٠ ٠ ٪٥٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ١٣٠٠٠٠٠٠ ٠ ٧٣٤٥٨٧٥ ٢٣٥٧٦٩٨٠ ٠ ٥ ٥ ٠ ١٧٠٠ ٩٠٠٠ ٠ ٣٤٠ ١٨٠٠ �+�'$ ا/��0�ء 

P��� ٠ ٠ ٪٥٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٤٥٤٨٣٢١ ٢٠٤٣٩٤٣٢ ٥ ٥ ٥ ٠ ١٢٥٠ ١٦٢٥٠ ٠ ٢٥٠ ٣٢٥٠ ا

 �,�& ٠ ٠ ٠ ٠ ٪٥ ١٩٨٤ ٥٠٠٠٠٠ ٢٤٨٠٠ ٠ ٢٥٦`٢١٠`٢ ٥ ٠ ٥ ٢٠ ٠ ١٢٤٠ ٤ ٠ ٢٤٨ ا

 ٠ �.��3$ ٪٧٥ ٠ �.��3$ ٪١٠٠ ٠ ٠ ٠ _�اف أ� ٥ ٥ ٥ ٠ ١٥ ٥٤٠ ٠ ٣ ١٠٨ ا��Fف ا��آLي 

 ٠ �.��3$ ٪٧٥ ٠ �.��3$ ٪١٠٠ ٠ ٨٣٥١ ٤٣٧٥٠ ٨٣٦٩٣٤ ٣ ٣ ٣ ٦ ٣٠ ٢٧٠ ٢ ١٠ ٩٠ ا��Fف ا�"�ري 

 ٠ ٠ �.��ح ٪٧٥ �.��ح ٪١٠٠ ٠ ٠ ١٢٠٠٠ ٢١٥٠٠٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٣٦ ٦٤٥ ٠ ١٢ ٢١٥ ا���اق ا�Jة 
 G	
'���Fف ا

 �&�  ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٩٠٠٠٠ ٥ ٥ ٥ ٠ ٠ ٢١٠ ٠ ٠ ٤٢ ا
٦٠٠٠�-�
�ً, $"
%�   

 ٣٠٠٠ و
��

Lو�$ ٥٠٠٠   

 G	
'���Fف ا
  ����(O٠ ١٢٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠٠٠ ٠ ٧٥٣٦٠٠٠ ١٠٦٤٥ ٠ ٤٢٦٩٠١ ٤ ٠ ٣ ٨ ٠ ١٣٨ ٢ ٠ ٤٦ ا 

 [�	� ٠ ٠ ٠ ٠ �.��3$ ٪١٠٠ ٠ ٤٥٠٠٠ ٠٠٠`٩٢٦`٤ ٠٠٠`٢٥٠`١٢ ٤ ٤ ٤ ٢٤ ٢٣١٥ ٥٩٢٠ ٦ ٥٧٩ ١٤٨٠ �+�'$ ا
���
-"# ا �آ$ ا $

 �
Iا� ٠ �.��3$ ٪٧٥ ٠ �.��3$ ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٣٩٦`٨٣٢`٢ ٥ ٥ ٥ ٠ ٠ ١٦٦٥ ٠ ٠ ٣٣٣ ا

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٦٥٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٥ ٥ ٨٠٠ ٥ ٦٠٣٠ ١٦٠ ١ ١٢٠٦ �aآ$ ا�I�م 

$��-F ٠ ٠ ٤٩٥٨ ٥٨٣٠ ٣٤٨٥٨٦ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ١٥٥ ١ ١ ٣١ ��,�,$ ا
٤٠٠٠ 
�,�-�   ٠ ٠ ٠ 

 $	�	F ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠ ٠ ٢٠٢٩١ ٥٥٧٥٧٩٨ ٠ ٥ ٥ ٠ ٢٠ ٢٥٧٥ ٠ ٤ ٥١٥ )��ر�/U ( ا

 $3�	' ٠ ٠ ٪٥٠ ٠ ٥٠٠٠ ٪٥٠ ١٠٢٠٠٠٠ ٠ ٨٨٨٦٥ ١٩٦٨٣١٩ ٠ ٥ ٥ ٠ ٧٠ ٩٥٠ ٠ ١٤ ١٩٠ ��,�,$ ا
�aآ$ �3	 � 


'	�رات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٪٦٥ ١٠٢٥٠٠ ٩٤٣٠٠٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ٠ ٦١٥ ٠ ٠ ٢٠٥ ٠ ٠ 

 k��� �0آ$ أ�a ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٪٦٥ ٦٤٠٠ ٠ ٠ ٢٨٠٠٠ ٣ ٠ ٠ ٢٤ ٠ ٠ ٨ ٠ ٠ 

$��"] ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٠٠٠ ٪٥٠ ١٥٦٠٠٠٠ ٣٨٠٠٠ ١٨٤٦٤٣ ٩٧١٨٤٥ ٥ ٥ ٥ ٣٥ ١٧٥ ٧٦٥ ٧ ٣٥ ١٥٣ ��,�,$ ا

l&�
 $��� ٠ ٠ ٪٥٠ ٠ ٠ ٪١٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ٧٩١٠٠٠ ٥٢٦٠٠٠٠ ٥٢٠٠٠٠٠٠ ٥ ٥ ٥ ٥٦٥ ١٦٠٠ ٢٦٠٠٠ ١١٣ ٣٢٠ ٥٢٠٠ ا�+�'$ ا

  



 

٦ - ��  : وا�< ���*=� ا��

١-٦ :��
�:  

�  ا�� ات �a �I= ;92ا�� �� �����ل و�L �Lر!� 92; ا���d ا�&��+ �� R�' ��!��١٦٠ 89a ��!�� آ4 + ق 
 ��$�OL م �2٨٣٨٢٩٧د�I� ��@$ ٢٠٠٦ �����ا�� ات و92; ا����ل ا� �L ;92 �U�� م !I"�� ا."��د ا���

�ورةMا��.  

  :ا��ا�< ا��Y�NV وا���Obات ا����aا*0� : ٢-٦

$�O@إن ا�"�زع ا� ������U ا� .� !P'� 92; ا���� ا�"��� �:  

 ��ول رR١١ – �0ا��� L:�1�4�  ً�
  :  ��زع ا��NVن و*

  ا����Qع  إ�Yث  ذآ�ر  ا � ا��1	
� ا���0�

  ٥٥٨٩٩٣  ٢٦٨٨٧٧  ٢٩٠١١٦  ��!�� ا� .� 

 r�=', أ ��١٣٠٦٦٩  ٦٢٧٢٣  ٦٧٩٤٦  ��!  

  ١٤٨٦٣٥  ٧١٤٩٤  ٧٧١٤١  ��!�� ا�%�رة

  ٨٣٨٢٩٧  ٤٠٣٠٩٤  ٤٣٥٢٠٣  ا����Mع

�ن ا���� �� �����U ا�Wذ.��: ا����ر�dا� �Lدرا  

  

  

 ��ول رRا-١٢��د ا��NVن ا��< ��
�   h�ر��� ���� *� ���*=� ا��R٢٠٠٥ /١/٧  

  ا����Qع  �kJ  ر�j  ا��0iن

  ٨١١٠٠٠  ٣٠٤٠٠٠  ٥٠٧٠٠٠  ��!�� ا� .�

�!� : ا����ر�ay�2 ا��M����٧١  / ٢٠٠٥/ ا��.  



 ٣٢٤ �� ����٢٥ 

 ٢٥

  

٣-٦ :Rواmا� �ا���� >�  : 0� وا��NV� l1Qن ���*=� ا����وا

 ��ول رRاد - ١٣�*n� �iV1زع ا���  :  1� *[آ\� oVJ ا����� ا�mوا0R� وا�l1Q ١٥  ا�

��SواTا� ���  %ا����Mع   %أ$%;   %ذآ    ا��

  ٤١T٨  ٣٦T٦  ٤٦T٨  �T"! 4وج أ=�اً 

  ٥٥T٧  ٥٩T٠  ٥٢T٤  �"Tوج

^9��  ٠T٠  ٢T٠  ٤T٣  

  ٢T٠  ٣T٧  ٠T٤  أر�,

��-�  �e  ٠T٠  ٢T٠  ٣T٣  

  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  ١٠٠T٠  %ا����Mع 

�م : ا����رI� ن�O@آ� وا���م ��9@Iاد ا��I"9� و���Bا F��  .٢٠٠٤ا��"

  

 

 

 

  :ا��ا�< ا����  : ٤-٦

���U ا� .� �� �� ���Iت ا���ت وا�& آ@Lbت ا����� ا������ �� ا�����Zا� ��U$ول أ�Mا� ��-!  

  

  



 
  

 b*��١٤ول ر :$��"�^��ن ا�JFا)�X$ ا��6�ت اJF	$ ا�0 �	�� �  �� ا�+�'�ت وا �آ�ت ا���$  ا

سل
سل

ت
 

 الجهة العامة
مجموع عدد 

 العاملين 

اجمالي عدد 

افراد اسر 

 العاملين

متوسط 

عدد 

افراد 

 العائلة

اجمالي الراتب 

 المقطوع
 الكلفة السنوية

وسطي كلفة 

 الطبابة للعامل

نسبة 

التغطية 

 للعامل

 )االسرة ( شمولية  الضمان   

 غير معروف ٪٧٥ ١٩٧٢ ١٠٤١٠٠٠ ٣٨٤٥٧٢٣ ٣,٦٦ ١٩٣١ ٥٢٨ مؤسسة االسكان العسكري ١

 العمل فقط ٪١٠٠ ٣١٢٣ ١٤٧١٠٠٠ ٣٦٣٠٩٠١ ٤,٨٥ ٢٢٨٣ ٤٧١ الشركة العامة للبناء والتعمير ٢

 العمل فقط ٪١٠٠ ٤٧٦٢ ١٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٨١٩٥ ٥,١١ ١٢٨٧ ٢٥٢ الشركة العامة للطرق والجسور  ٣

 %%%%٥٠٥٠٥٠٥٠العائلة العائلة العائلة العائلة  ٪١٠٠ ١٦٢٩٩ ١٧٠٠٠٠٠٠ ٧٩٨٧٩٩٧ ٥,٩٢ ٦١٧٢ ١٠٤٣ ة للكهرباءالشركة العام ٤

 العامل فقط ٪١٠٠ ٧٦٩ ١٥٠٠٠٠ ١٤٠٤٣٣٧ ٥,٨٥ ١١٤٠ ١٩٥ الشركة العامة للمخابز ٥

 العامل فقط ٪١٠٠ ٣٦٨ ٤٥٠١٠٠ ١٠٥٢٨٥٠٠ ٥,١٣ ٦٢٨٢ ١٢٢٤ الشركة العامة للمشاريع المائية ٦

 العامل فقط ٪١٠٠ ٣٧٧٤ ٤٠٠٠٠٠ ٨٤٤٠١٩ ٤,٢٥ ٤٥٠ ١٠٦ د البناءالمؤسسة العامة  للمعادن وموا ٧

 العامل فقط ٪١٠٠ ١٢٩٥ ٢٥٠٠٠٠ ١٥٩٦٩٨٣ ٧,٣٩ ١٤٢٦ ١٩٣ المؤسسة العامة االستهالكية ٨

 العامل فقط ٪١٠٠ ٢٢١٢ ١٩٠٠٠٠٠ ٥٣١٣٢٣٧ ٤,١٧ ٣٥٨٦ ٨٥٩ المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب  ٩

 %٥٠االسرة  ٪١٠٠ ٦٧٧٠ ٧٧١٨٠٠٠ ١٣٢٦١٦٢٢ ٥,٠٤ ٥٧٤٠ ١١٤٠ ض الفراتالمؤسسة العامة لتنمية حو ١٠

 العائلة جزئياًالعائلة جزئياًالعائلة جزئياًالعائلة جزئياً ٪١٠٠ ١٠٣١٤ ٢٤٠٠٠٠٠٠ ١٨٨٥٣٨٥٠ ٤,٠٠ ٩٣٠٠ ٢٣٢٧ المؤسسة العامة لسد الفرات ١١

 العامل فقط ٪١٠٠ غير معروف مركزي ١١٥٦٠٩٩ ١,٦٤ ٢٧٧ ١٦٩ المؤسسة العامة لالعالف ١٢

 العامل فقط ٪١٠٠ ١٠٨٧٠ ٧٥٠٠٠٠ ٤٩٨٨١٦ ٣,٠٤ ٢١٠ ٦٩ نات االجتماعية المؤسسة العامة للتامي ١٣

 العامل فقط ٪٥٠ ١١١١ ٥٠٠٠٠ ٢٩٧٧١٥ ٤,٤٤ ٢٠٠ ٤٥ المؤسسة العامة للدواجن ١٤

 س سنوياًس سنوياًس سنوياًس سنويا٠٠٠٠ًلللل/ / / / ٣٨٠٠٣٨٠٠٣٨٠٠٣٨٠٠////يعطى للعامل مبلغ يعطى للعامل مبلغ يعطى للعامل مبلغ يعطى للعامل مبلغ  ٪٠ ٦١٢٠ ٥٣٠٠٠٠٠ ٥٥١١١٤١ ٤,٥٠ ٣٨٩٨ ٨٦٦ المؤسسة العامة لمياه الشرب ١٥

 غير معروف ٪١٠٠ غير معروف مركزي ١٠٤٧٥٣ ٢,٧٩ ٣٩ ١٤ مةالمواصالت الطرقية المؤسسة العا ١٦

 العامل واسرته ٪١٠٠ غير معروف مركزي ٣٤٤٧٣ ٠,٨٣ ٥ ٦ المركز االذاعي و التلفزيوني ١٧

 %٧٥االسرة ٪٠ ١٩٧٢٢ ١٠٦٥٠٠٠ ٣٨٠٣١٦ ٢,٩٦ ١٦٠ ٥٤ المصرف التجاري السوري ١٨

 %٧٥االسرة ٪١٠٠ ١٩٣٢٢ ٣٣٦٢٠٠٠ ٥٢٥٨٠١٢ ٤,٧٩ ٨٣٤ ١٧٤ عهالمصرف الزراعي التعاوني وفرو ١٩

 %٧٥االسرة ٪٠ ١٤٧٦٢ ٣١٠٠٠٠ ١٨٥٠٠٠ ٣,٣٨ ٧١ ٢١ المصرف الصناعي ٢٠



 ٣٢٤ �� ����٢٧ 

 ٢٧

 %٧٥االسرة ٪١٠٠ غير معروف مركزي ٢٠٤١١٢ ٢,٧٥ ٧٧ ٢٨ المصرف العقاري ٢١

٢٢ 
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد 

 البترولية
 العامل فقط ٪١٠٠ ٧٧٧٨ ٧٠٠٠٠٠ ٥٣٢٧٨٩ ٣,٣٢ ٢٩٩ ٩٠

 العامل فقط ٪١٠٠ غير معروف مركزي ٤١٤٦٠ ٥,٢٠ ٢٦ ٥ مركز السندس ٢٣

 العامل فقط ـ غير معروف مركزي ٤٢٩٥٠ ٦,١٧ ٣٧ ٦ سيرونكس ٢٤

 العامل فقط ١٠٠ ١٠٣١٥ ٣٦٠٠٠٠٠ ٣٩٠٥٠٠٠ ٦,٥٠ ٢٢٧٠ ٣٤٩ شركة سكر الرقة ٢٥

 العامل فقط ٪١٠٠ ٦٦٨٩ ٣٦٧٩٠٠٠ ٤٠٢٨٣٨٨ ٣,٩٤ ٢١٦٦ ٥٥٠ مديرية االتصاالت ٢٦

 %١٠٠العائلة  ٪١٠٠ ١٠٥٩٩ ٧٢٥٠٠٠٠ ٤٠٢٠٣٥٣ ١,٩٩ ١٣٦١ ٦٨٤ مديرية الخدمات الفنية ٢٧

 العامل فقط ـ ٤٢٩ ١٠٠٠٠٠٠ ١٥٤٠٣٢٥٨ ٥,٠٠ ١١٦٦٥ ٢٣٣٣ مديرية الزراعة ٢٨

 عمال وعائالتهمعمال وعائالتهمعمال وعائالتهمعمال وعائالتهم٥٥٥٥فقط فقط فقط فقط  ٪١٠٠ ٧٥٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٧٢٨٩٠ ٥,٣٨ ٢١٥ ٤٠ مديرية النقل  ٢٩

 العائلة جزئياً ٪٥٠ ٢٦٧٩ ١٥٠٠٠٠ ٤٧٩٥٣٦ ٤,٠٥ ٢٢٧ ٥٦ مديرية بريد الرقة ٣٠

 %٥٠العائلة  ٪١٠٠ غير معروف مركزي ١٧٦٧٧٤٣ ٥,٧٣ ١٢٩٠ ٢٢٥ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية  ٣١

 %٧٥العائلة  ٪١٠٠ ١٧٢٤١ ٥٠٠٠٠٠ ٢١٧٠٠٠ ٤,٥٩ ١٣٣ ٢٩ مصرف التسليف الشعبي ٣٢

 %١٠٠العائلة  ٪١٠٠ غير معروف مركزي ٢٣٣٣٧٠ ٣,٢٦ ٨٨ ٢٧ يمصرف سورية المركز ٣٣

     ١٩٥٤٥ ٤٣٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ ٤,٥٥ ١٠٠٠٠ ٢٢٠٠ مؤسسة استصالح االراضي ٣٣

     ٢٠٦٣٣٩,٧ ١٢٦٥٩٦١٠٠ ١٢٥٨٥٠٥٣٨ ٤,٥٩ ٧٥١٤٥ ١٦٣٧٨ مجموع   المشمولينمجموع   المشمولينمجموع   المشمولينمجموع   المشمولين  

  



 
 ��
� �34/: ١/ا���N رi	� �0aوا� �
i	ت ا���)Qا� ����R�0 إi��<در �*� ���*= �ت ا���0��:  
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إ�3�� ا���ت �	�� �ا �	�� �n	� ا

  
  

��34��ت ا���0� *� ���*=� ا�Bذ�0�/:  ٢/ا���N ر� �
i	� �0aوا� �
i	ت ا���)Qا� ����R�0 إi�:  
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إ�3�� ا���ت �	�� �ا �	�� �  n	� ا
  

��34��ت ا���0� *� ���*=� ا����/: ٣/ا���N ر� �
i	� �0aوا� �
i	ت ا���)Qا� ����R�0 إi�:  
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 ٣٢٤ �� ����٢٩ 

 ٢٩

 ��د ا�%���04 و>د/: ٤/ا���N ر< �0� �Yر�
د ا�%���04 وأ*�اد أ �ه� *� ���*=� در>��< ����Rا�������0 �< إ �   أ �ه
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���ا���� ��د ا �	�� �
	� ا�����د ا ا���� ��د أ��اد ا���  �	�� ���د أ��اد ا��� ا

  
  

 ��د ا�%���04 وأ*�اد أ �ه� *� ���*=� ا�Bذ�0�/: ٥/ا���N ر< ����Rا�������0 �< إ �د ا�%���04 و>د أ �ه< �0� �Yر�
�  

  

 ��د ا�%���04 و>د أ �ه� ا�������0 �< إ���R/: ٦/ا���N ر< �0� �Yر�
���د ا�%���04 وأ*�اد أ �ه� *� ���*=� ا��< �  
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 ٣٢٤ �� ����٣٠ 

 ٣٠

 ��  ) : ا�Bذ�0� – ا���� –در>� ( >د ا�������0 *� ا�3��ت ا���0� *� ا����*=�ت /:٧/ا���N ر

  

107324
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�	
�����د ا
	� �� در���� �ا

�	
�����د ا
	� �� اWذ*	$�� �ا

�	
�����د ا
$*�	� �� ا�� �ا

  
  

 ��  ) ا���� – ا�Bذ�0� –در>� ( ا�4N+� ا���1V� �4	��i� *� ا����*=�ت / : ٨/ا���N ر

  

$,�-'
.$ ا/80916900ا

126596100
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 ٣٢٤ �� ����٣١ 

 ٣١

٧-FG��00� ا�%�م �14
�  : ا�
  

  :=� در>����*
� �� ا��را�L و'4 ا2"-�ر .��� -ًeر�� ��= >�/� �=�� ا���9O ا�@��!� ��9-�!��  ً������ �e  ���د '�Iت ا���Mا� rI= �S�! 

 ��-! �' �Lا��را g/ه �� �=�  ا���9O ا�@��!� ��9-
  

�0�  :���*=� ا�Bذ
��� �� ا��را�L وذ�< �"I/ر ا���-Iت ا��@Lbت وا����Mا� ����  �4 !"4 ذآ  آ���9�ت ��Iل 92; ا���  
�ءاَ �L�"� ;92 �2د أ� اد اLB ة -�= �-! �' ,O&= ��=�@"a4 ا' >�/�  LB�2د أ� اد ا ����Sر ا����ل 92; إ/I'   

��� .��� ا���9O ا�@��!� �Sر إ��ن ه/ا أدى إ�; ا2"-�d���ت ا��&���� =�Mا� ,-. �� �=��2م '��!� ا���9O ا�@��!� ��9-
�=� �� ه/g ا��-�9���-! �' �Lرا.  

  
��  :���*=� ا��

- ��9Oا� ���. ����Sر إ��ن ا���� وه/ا أدى إ�; ا2"-�d���ت ا��&���� =�Mا� ,-. �� �=� �2م '��!� ا���9O ا�@��!� ��9-
��-! �' �َd!أ �Lا��را g/ه �e �=� .ا�@��!� ��9-

 
  :   ا����0Kت -٨
  

�ت �� �Wل ا����عU���ن ��� �� ا����o F���ت وا�@9-��ت إن '�-�^ = $�=�M!W� �o 2 z9IM! م�Iا���� ا� .  
  

Cًت : أو��=�M!yا:  
�ر:� ا����� �Z9� ��ت ا���  و��ًU��  .'�زع ا��&��� ا������O وا�� اآT ا����� �� ��
�ت –أ:-�ء ( و�Sد آ�در ���  �o �� – ��� در�   ) .- آ
  

�ً�$�j :ت�  :ا�@9-�
�$�� ا� �M� 8-@= ����ت ا����� ا������ ار'��ع آ��� ا���ر �� ا��&��Z. 
�ن ا���� وا��Tا!� ا�"�         ��dا� ����I� �2 ب ���� ا�& ح��Y� >اد وذ� �Bا��2 ��ى ا�: R����= �-e د ا��S�2م و

�ن ا$"7&�ر��7o g آ���7 أ7�$�ء            �d7� ��@77 ورة ر��o ���7ن ا���dا���2 �2 ا�  &$ ,IM! ��� ��!��م ="��!�
 .ا��� 

�م '� غ �`:-�ء ��� أدى �U$ د�Sا���ن�2م و Tاآ � ��o ,�Iء ا�-& !�� إ�; ا��-:Bإ�; ���ل ا . 
 .$�s = ا�F ا�"�ر!8 ا��-� ا��@"� ة �
��� إ�; �2م و�Sد ور+�ت ���$� ��ى ��! !�ت ا���� �oإ ��oوا ���� .�2م و�Sد ه��آ, إدار!� و�
�ت ا����9=�  ���Zى ا��"@� ���P' ;92در�. ����م �q�'b �� ا��&U$ د�S�2م و 
�  

 �  :!�9 �/ا $��� =�
�ن ا���� .١�dم ا��U$ ^�-�"� ��l�$ ��I! &' ��$�$�. �Y�� د�M!إ. 
٢. �jW%ت ا��U���ت ا����TM ا����Sدة �� ا���$��dا� ��U$B آ� "&� �Y�� د�M!إ.  
��, �� ا����ع ا���� .٣Iدر ا���� ا��O9� Tا��a م�U$ د�M!إ. 
٤. ���W�"LCد ا�Sورة و o R� ���� �@Lb� ,O� ز��Wا$�� ا�Tا�� ف'���  ا��� �� . 
��9�ت �� ا����ع ا����  .٥Iا�� ��U$أ  !��' 

  
٩ .LJBا��: 

 
 



 ٣٢٤ �� ����٣٢ 

 ٣٢

�ن ا�����d����� ا��&����� =Iت ا���ت وا�& آ@Lbا��  

د أ*�اد ���Qع >د ا�%���04 ا�Q(� ا�%���< ����Rإ  
 ا � ا��04��%

د< p ���  
�4G�%أ*�اد ا� 

 oا��ا� ����Rإ
و 	� آ4+� ا�	��i�  ا�4N+� ا��1V�� ا��
	�ع

���%4� ���%4� �0	a� iVY� �a	0� أ �ة ا�%��� iVY� ا�

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
 
  



 ٣٢٤ �� ����٣٣ 

 ٣٣

�ن ا�����d����� ��Y  ا��&����� =Iت ا���ت وا�& آ@Lbا��  

د أ*�اد ���Qع >د ا�%���04 ا�Q(� ا�%���< ����Rإ  
 ا � ا��04��%

د< p ���  
�4G�%أ*�اد ا� 

 oا��ا� ����Rإ
و 	� آ4+� ا�	��i�  ا�4N+� ا��1V�� ا��
	�ع

���%4� ���%4� �0	a� � أ �ة ا�%���iVY� �a	iVY 0� ا�

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
 
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٣٤ 

 ٣٤

  

د ا�04��%< ����Rإ�ت وا���آ�ت ا�%���V bا�� �* �  
  

 �)Qا�
د أ*�اد ���Qع >د ا�%���04 ا�%���< ����Rإ  

 ا � ا��04��%
د< p ���  
�4G�%أ*�اد ا� 

 oا��ا� ����Rإ
و 	� آ4+� ا�	��i�  ا�4N+� ا��1V�� ا��
	�ع

���%4� ���%4� �0	a�iVY� �a	0� أ �ة  iVY� ا�
 ا�%���

مجموع 

 المشمولين

        

مجموع 

ر غي

 المشمولين

        

المجموع 

 العام

        



 ٣٢٤ �� ����٣٥ 
 

 

 

 
 
 

 �Y�\ا� �����)�i�*�Y (٢٠٠٦  
                                                                                                    

 
  
  

  تقرير خدمات الرعاية الصحية وبرامج الضمان الصحي

  عام والخاص والنقابات للعاملين لدى مؤسسات القطاع ال

 في محافظة درعا

  
  
 

  :مقدم إلى السادة
 مشروع تحديث وتطوير القطاع الصحي

  وزارة الصحة

  سوريا-دمشق 
 
  
  

 إعداد

  المكتب االستشاري السوري

  للتنمية واالستثمار

  ١٢٥٧٤ب .ص

   سورية-دمشق 

  ٣٣٤٠٧١٠/١١/٩٦٣: هاتف

   ٣٣٤٠٧١١/١١/٩٦٣: فاكس

 com.scbdi@scb:mail- E  
Web site:http://www.scbdi.com   



 ٣٢٤ �� ����٣٦ 
 

 

 

  
  

  تقرير 

   خدمات الرعاية الصحية وبرامج الضمان الصحي

   للعاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص والنقابات

  في محافظة درعا

  
  

  
'�!��  

  
  

(��� $JF
J/��$ ا'�ر,$ ��[
$ �0زارة ا�J�د ا�ورو�0 O$ *�م ا�	$ 0"	٣٠$ �- p��(�0 S	&!�
	�ن ,�رو � 


��اq-	� ا'�ر,	� $	JF
	$ إدارة و�"�,b ا��6�ت ا�� �	'J��!&	S . إدارة ا"!�ع ا�JF �� ��ر,$ و b�,

$	��  :(�0��p إدارة ا"!�ع اWI �� �JFل إ�&�ع ا�-��	$ ا

- � *�,$ �� ا���اضا���(�&0 T��p ا"�ى اJF	$ �� أ�# �J'	� و��L,L اJF$ وا

- $	JF^��ن وإدارة ��دة ��I�ت ا���,$ ا $],�3 �	�!&	S أ�� 

$ �ا��$ � -�3 �(�/'
��I k�ت �� WIل ا�-�,$ ا6�u0 $_دارة ا'/�ن وا��Jل ا� $	���W�3ت ا

$	0��(Mا $JF ا

-  #,���w).�ق ا�JF ا�"W)� و�!�,� �&ا��دل ��L,L �.�ه	b ا*�F�د,�ت اJF$ وا ���^��أ ا

JF
I k!� ا^��ن ا� �-&� �ا

$	���"J	S ا-��(p ا p��(�&  : و,��*T �� )��,$ ا

• $	��.
k ا�'��,�ت ا��آL,$  وا� �JF��L,L ا"�رة �
k وTd ا'	���ت وا��ر,� وا�-X	b ا  

��P	�  ��I�ت _J	$ أآ[� �/	.ً� �T 3���ت ا'/�ن  •  

• �J'	� أداء ا� ��� وإدارة �- eت ا $	JF  ���,$ ا

• $JF���,# *!�ع ا b)ر دا�qإ #	�.�.  

  

� �ف p��(�&�!&	S و�"		b ا k
�b وزارة اJF$ �����$ �0��� ا�را��ت اJF	$ ا���Mا�	�	$ اxي  �

-bX اJF	$، ���� ا'/�ن، ���� ا*�F�د,� اJF$، ���� إدارة ا(  '*P0��z ا�ر0�$ ٢٠٠٥ �0ا,$ ا��م yzا�3إ

 ه� در��، اWذ*	$ ،  �&�(	$ ��  Wyث �J��X�ت هxا ا&�)��&!�p	Sو*� �b اW!(Oق 0).  ���$���� اJF$ ا


��# ه�و�J� $�'0 [�,�J�ور  b�  : ا�*$ و
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١. �J_ ن��d p��(�0 k
|��ة و0	�ن ��ى ا����اده� w).�ق � �JF .   ��Jر درا�$ اM).�ق ا

٢. 6 ���ت اJF	$ �� ا�زارات ��Jر درا�$ إ��اد ا�	Lا)	�ت w).�ق �
k ا

٣.  $_�6�ى ا�	�دات ا $	JF
k ا��6�ت ا� �
! ��Jر درا�$ ا

٤. �0�6��ى ا $	JF
k ا�دو,$ وا�"�*	� ا!&	$ و�
k ا��6�ت ا� �
! ��Jر درا�$ ا

٥.  $	]�] ��Jر درا�$ ���� و)��	$ ا��6�ت اJF	$ ا[�)�,$ وا

٦. pو�0ا� $	JF�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م ��Jر درا�$ ��I�ت ا���,$ ا �	
���
 �JF ا^��ن ا

 .وا6�ص وا-"�0�ت 

  

�را�$ ��Jر  $JF� ا��O �ري ا'�ري �� *&# وزارة ا�/�
	G ا/� b���I�ت ا���,$ اJF	$ " و*� 

�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م وا6�ص وا-"�0�ت �	
���
 �JFا��Jر , �� �J��X$ در��" و�0ا�p ا^��ن ا

�'� ا��O �ري ا'�ري J�0^	� ا��&	�ن . دس أ�W]ا�/�	� �� وزارةو*� *�م ا�\'����ون �T ا�0$JF  ا


k �	-$ ��6�رة � �ا(	ً� �� ا�J��X$ ا��رو�$ � z"	&!�
"!�ع ا��م ١٥ �+.$ ��و ��$  �� �+�'�ت 

"-�J$ �� ا�ا*T  و,�^��و, /# هxا ا�"�,� )�	�$ ا�را�$. و0�� �+�'�ت ا"!�ع ا6�ص, �0�توا 

�ً_�FI �در� $X��J� �JF�J$ �� ا�ا*T ا by �ً���� $,ر�� �� �JF
-��(p ا�� , ا �و,��ض 0�� ذ

��	
�b ا�FJل ��JF
^��ن ا $&'-  .درا�$ ا�	-$ �� WIل  0�

  
��' �2 ا��ا�G ا���� �5 /�ر�'- أوً� �   

  
 3	� O ,���وز إ).�ق  أ*# �'��,�ت اM).�ق �� ا�-!"$ ا��0	$,��&� اM).�ق �
k *!�ع اJF$ �� ��ر,$ ��

 $JF�،  % ١`٥ دوOر وO ,���وز )'&$ اM).�ق �
k اJF$ ٦٠ا.�د ا�ا�3 �
k ا���Mا �
J��p ا�-�� ا

 �� $&'-
k ا��ا�% ٤`٩و % ٢`١٠&-�ن وا�ردن إk �� 3	� و_
� هx] ا�، $�X-� �,�"� �'J0 

��
��م اJF$ ا $	��� اM).�ق �
k اJF$ و, /# % ٥٠,%!� ا"!�ع ا��م �� ��ر,$ �3ا� اـ . ٢٠٠٤

� ا"!�ع ا6�ص	F( �*�&  .ا

*� و��d �� ��d أه�ا��� ��J,� ا��# �� ا"!�ع ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( وآ�)� ا6!$ ا�6'	$ ا���aة 

�
'/�ن و $���
z إk *!�ع �-��ي ��L,L اJF$ ا,�J�
z ا�JF  و,���و�� ا�ه�اف 0�	�ة . !�,� )X�م 

 k� ا.�د �� إ���� اM).�ق �
k اJF$ إ	F( ����� Tر� �JFز,�دة ,  دوOر١٠٠ا��ى 6!$  ا"!�ع ا

 $&'-0 U�6
k أن ,'�هb ا"!�ع ا6�ص % ٣٠٠ا��O[��رات �� ا"!�ع اWI �JFل �-�ات ا6!$ ا�


� وا��-&�(J�  . اL,�دة�� هx] % �J0٦٥ا� ) ا

,$	JF
��اq-	� ا'�ر,	� "�م ا"!�ع ا��م ا��6�ت ا  ،$JF �� WIل أرT0 ���ت ر��	$ ه� وزارة ا

 $	JF�، وزارة ا���ع ووزارة ا +ون ا���O��	$ وا��# �� S,�q ا� ��� وا��اآL ا��
	b ا��وزارة ا

$	FF6�  وا

  

$	JF� ا���$ وn	�ه� �� ا��3ات ا $�0��
��ا-q	� �� x.] ا���ت ا�رT0 ا z����I "�م	ص ��6أ�� ا"!�ع ا

|q&�ء �� ��6
G اF�IO�_�ت  $_�6 و�+�Iًا �� WIل ا��اآWI,) Lل ا� ��� ا6�_$ وا�	�دات ا

�.�"� ا� ��� إk �"���ت أ���	$ آ� �وط ا.-	$ وn. )اJF	$ ا��FF6$ ا�� ,�,�ه� ه+Oء ا�q&�ء �� �ً&�
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���	Lات ا�W(�$ وا)$	'	)��.�$ آ�� و��T� (0 GF ا��[-�ء ا� ��� ا6�_$  ا/&�ى �� ا��ن ا��	G ا�/��


�Wج �	��. $JF�ى  اJ/���وه-�ك ��ه�ة ��# ا/[	� �� ���.� *!�ع ا Lدات و��اآ�	ت و��	. �'� 

���dآ��# إ $	JF  .ا"!�ع ا6�ص ا


��س ���
��اq-	�و�
k ا�bn �� ا�!�ر ا $��� ا'�ر,	� WIل ا'-�ات ا� �  أوd�ع اJF$ ا

 $	d���J'�, ا �� #]���
"�3�ت ا�%!	$ ا �ز,�دة ��د ، و���Oت ��*T اJ	�ة وو�	�ت ا�q.�ل و)'

 $	JF
	� �� ���ل ��I�ت ا���,$ ا���إO أن ا-X�م ,  ا�'� .	�ت وا��َ�ة ا���3$ وار�.�ع ��د ا�q&�ء وا

 ,��)� �� �����$ �� ا� �آ# أه��� ا)6.�ض ا/.�ءة اF�*O�د,$ ، �Lا,� ا��ر ، ��)�  L, Oال�JFا

$0 �
k ا"!�ع �*�
	� ، ازدوا�	$ ا���ر�$ 0	� ا"!��	� ا��م وا6�ص وG�d ا���
 $	
�.اM)���	$ ا

   .ا6�ص 

  

 
ً)�
H– �5  وا���� ��
J.ا� G�ا��ا  'K5
��
  در2
  

�� إ���� �/�ن ��ر,$  % ٧`٤)'�$ ,�[
�ن  أG �3٨٦٠ا�  ٢٠٠٥/�ن �J��X$ در�� �� ا��م 0
l ��د �

l ��دهb �3ا� اـ �&٢٠٠ �
	�ن و١٨ا$�'( Gو*� آ�ن ��زع �/�ن در��  0	� اxآ�ر واM)�ث ��'�و,� .  أ

$	��� ا.\�ت ا���,$ ا'J0 ����"�,&ً� و�
k ا /# ا :  

  
ول ��زع  �Nن ��R ����%ت ا��r+وا� l1Qا� oV�� �<در �=*�  

  ا����Qع  إ�Yث  ذآ�ر  ا�+r� ا�%����

 ��L �� ,.٢٦،٥٩٨  ١٣،٧٢٨  ١٢،٨٧٠  أ  

  ١١٣،٢٥٦  ٥٦،١٩٩  ٥٧،٠٥٧   L��ات٥-��١ 

 ١٥ – ��٦ ��L   ٢٣٥،٠٩٢  ١١٧،١١٧  ١١٧،٩٧٥  

 ٤٩ – ��١٦ ��L   ٤١٥،٢٧٢  ٢٠٨،٠٦٥  ٢٠٧،٢٠٧  

 ٦٠ – ��٥٠ ��L   ٣٢،١٧٥  ١٥،٨٧٣  ١٦،٣٠٢  

  ٣٦،٨٩٤  ١٨،٨٧٦  ١٨،٠١٨   L�� �Pآ% ��٦٠ 

  ٨٥٩،٢٨٧  ٤٢٩،٨٥٨  ٤٢٩،٤٢٩  ا����Qع
  ��! !� ��� در2�: ا����ر

  
k. � �� ��� ��!�را �
��Jً� 3	� ار�.T ��د ا $X��J� وا�3 إI  k�صو*� a�� ا"!�ع ا�JF �� ا

 $'�I� $_�I ��� � م��إd��$ إk أر0�$ ��اآL  ��آLا ٨١ إk ٥٨وا��اآL اJF	$ ��  , �٢٠٠٥ ا

��� � *	�  ا��Iى�FF6	$ ���اض  ا'#، ا�Wر,�، ا�	�دة ا'/�,$ ، ا�	�دة ا'-	$، إd��$ إk 0�� ا

  .ا��O[��ر واM) �ء

  

  

 
ًL�
H–ن ا����
�  :  M�' ا�&

�اد �ى ��	T ا���اد �� ��ر,$ ، �� 3	� ,'�.	� ا��" I!$ ا^��ن ا�JF" 0 /# ��م ,%	� �.��م 

 b� $	JF�+�� ا��6�ت ا �J_ ن��d pص 60!� و�0ا��6ا���.�ن �ى آ# �� ا"!�ع ا��م وأ3	�)ً� ا

�	�	��  :�3u0ى أو 0/
�� ا!�,"�	� ا
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١.  $	�����Oت ا�-	�P�	� �X(P0$ ا�� �*�)�ن ا��P	-�ت ( ,'�.	� ���.� ا"!��	� ا��م و ا6�ص ا

 b*ر $	�����Oم ٩٢ا�� ١٩٥٩��م �٧٨��ل 0�"�)�ن ر*b  و ا ٢٠٠٦(   ���� ا��6�ت اJF	$ ا

 $
�%!� أ��اد ��( Oًا، و�F3 $	-���%!�  إ_�0�ت ا��# وا���اض ا ���"���� هx] ا�)�X$ وا

G���
�'�	�ة . ا $	�����Oت ا�-	�P�	� X-0�م ا�� �
���.	� ا k!�� ��و�T^6 ا���,^�ت ا

$JF�^��� وزارة ا ��-'&$ ���ر ا� ��� وا�	�دات وا�6��0 ا6�ر�	$ ا�0 . $	� $&'- أ�� 0�

 �	�	�ت �[Wً( _�ف ا.�ا�	F�	�Z-� b ا���G اxي ,��)� �� إ_�0$ أو 3�$ ��d	$ )  ��ا�	� ا

 k
	$ ,FJ# �0ا�!��� ��	F��$ �� ا��# وا� ��ل 0���P	-�ت ا���O��	$ إ3�$ )X��	$ إk ا�(

	$ 0��ه� �J�0,# آ# ا3M�Oت ا-X��	$ إk )"�0$ اF	�د$ , ,$ ا�� ,�J���� ���)ً� ا�دو�	F�"�م ا

 b��"�م �F0ف *	���  ���"�ص �T _-�وق و, ا $	
�� �&� �	��'��د )"�0$ اF	�د$ *	b هx] ا.�ا

$	�����Oت ا�-	�P� . ا

٢. Oت ا�-	�P����( b	�F�*O $�ر ا��6�ت اJF	��d $ أ)�X$ اW)�� دون �"� �	.���
k ا� $	�����


�P �+�'�ت �و�%!	$ هx] ا�)�X$ إ_�0�ت وأ��اض ا��# �"� دون اJ�Oت ا��d	$ ا��Iى، 

 �*������و)	$ و ا S,د�ء _-�ل إ) WI �� ��0 ص�I �JF
^��ن ا p�0ا� b	X-� kا"!�ع ا��م إ

 $F�6�) ه	\$ ا�6��0 وn	�ه� , )"�0$ أq&�ء ا��-�ن, F	�د$)"�0$ ا, )"�0$ ا�q&�ء( �T ا-"�0�ت ا

b,�"�  �� ��
,��� b�, ���ى هx] ا�+�'�ت �� WIل هx] اF-�د,S، وا �	.���
 $	&! ا��6�ت ا

�ً,��a �	
���� ا�و,FJ# ا���G أو أ��اد ��(
�WI �� zل . WIل ا*�!�ع )'� ��	-$ �� روا


� S,د�-F إ�� k١ ا��6$ ا!&	$ ا�� ,�J���� ���)ً� �&� ��ا��$ هx] ا���تا��aOاك �� هx] ا

 ��,� #��, ��$ )X��	$ �� ا�+�'$ ا�3u0) $*W��"�ص "	b ا.�ا�	� 0	� ا���ت ذات ا $	
�� b��و

	G ا�� )آ�� �� ��0"ً��/��0 �	�، أو ,�ا�T ا���G ا���ت �0ون إ3�$ )X��	$ و�� by ,"�م ��ا

�/&�ه�  $�L�
� G���
 �	��"�م �F0ف *	b هx] ا.�ا ���,�� وا #��, ��
�Wج إk ا��$ ا

S,د�-F��Jده� هx] ا ���6
.$ أو ��d ا'"�ف ا�
��6�ت ا!&	$ ا $JF  .�0'�	�ة وزارة ا

 �	��J�,�� �� �J��X$ در�� آWً �� ا �JF��� درا�$ أ)�X$ ا^��ن ا ��
� ا�	-$ ا�a �*و

�'	� �X(P0$ ا��P	-�ت ا���O��	$ �"�( 0"�	�     ا�� � �	.��� $�3 , S,د�-F �	&'�-� �	.��� $و3�

���و)	$  .(  

  
  


   ا�;!ف �� ا�!را/' و�D;3(' ا��N)CD– را�+ً
  

�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م وا6�ص "���ف درا�$  �	
���
 �JF��I�ت ا���,$ اJF	$ و�0ا�p ا^��ن ا

���.� �+�'�ت ا"!�ع �" وا-"�0�ت �ً	�3 $��"���J,� و�"		b أ)�X$ ا^��ن ا�JF ا k� �J��X$ در�� إ

 ��	� #��/�� �J_ ن��d م�X( قWqM ًا�	��� $X��J�  .ا��م وا6�ص وا-"�0�ت �� ا

                                                 
 4�"ISد!^ � ا��ء ا�/!� !����l��9� �O ا���"@-�� إ�; ه/g ا���-:Bء ا��LP= ���C ء�-:Cا �=�  ١ �%Wً '��ر $�
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�b ا�I	�ره� ��ت )"�0�,  �� 0	� �����$ �+�'�ت �� ا"!�ع ا��م  ��$ ١٥ � �ا(	� 0
b�3 l ا�	-$ ا

�"�م )��ً� �� 
"!�ع ا6�ص �� ا�J��X$ ا��رو�$ ، و*� �&	� أن �I'ً� �"� �� هx] ا���ت و�aآ�ت 

  �JF���.	�� ه�  ا^��ن ا:  

  
 ���.ً� و,"�م ا��6�ت ٩٠ ,^�F�، bف 3/���در�� وه� ��ع ا��Fف ا���ري ا'�ري ��  �


�6�
�� .$ وإ_�ار اا���F	$ ا����دة آ���,# ا���رة و��Z اJ'�0�ت ا	FJ� 	/�ت و


	��ت اF�درة �� اMدارة ا���$ و,!&S ��ع ا��Fف .وn	�ه���� ا'3 �JF)X�م ا^��ن ا

 b*$ ر	ر��6���	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا k
��Fف ا�'�-�ة إ ا6�ص X-0�م ١٩٧٨ ��م ١٦٥

$	"	&!��z ا��	
�� .ا��6$ ا!&	$ و

 

��ز,T وا��[��ر ا!����.ً� وه� ١١٤٠و�^J�   b��X$ در���aآ$ آ��0�ء � $���
�+�'$ ا T&��  $*

 إd��$ إX( k�م ا��P	-�ت ا���O��	$ اxي ,%!�  ا �آ$�����, ا/��0�(	$ �� وزارة ا/��0�ء

 b��W)�� وأ��اد �	.���
 �JF
^��ن ا �ً��X( ،ًًا�F3 �	.���
 $	-��اM_�0�ت وا���اض ا


z �&� �'�ه��ت ,�b ا*�!���� �� ر�
a k/# _-�وق ,��� b�, �(و���� ا���.و�وه� ����� , 	�ا

 . ا'"�ف ا��Jدة �� اF-�وق ا���و)� �
kا-X�م�� ا���,� �&� هxا 

 


�	� �� در�� ���
-"�0$ ا��آL,$ �� د� S,و ��ع )"�0$ ا T&و�  �	�
����  ,��b ا.�ع 0 +ؤن ا

$X��J��6
. وا3ا���b ا���	� bده�� l
	� X-0�م ١٤$ و,&�� � $X��J�
k �'��ى ا� �ً�
�� G أ

 b
��
� ا ��ي �
z �0'�ه��ت ,�b ا*�!���� �� ا�ا,��� b�,  �JF
^��ن ا. 

 

�	�] ا �ب و ا�Fف ا�JF �� در�� � $��� ���.ً� و������ ��P	� ا�	�] ١٥٥٠و�^b  :ا�+�'$ ا

�F
��اq-	� �ا-"	$ وا
 �ب  $J �� �	
����,�� ا �JF� ا�J��X( �!%, ،$X�م ا^��ن ا

�xا ا-X�م �� ��از)$ ا �آ$ $F3 �	F6� .ا�+�'$ �� WIل 

  

  

  

 


&-L,� وا��Jو*�ت �^J�  b!$ ا"�Fر  � $!J� ٧وه��ع ��!"
	� وه� ا��$ ا�3	�ة �� ا�

�"�م  �����.	�� ��I�ت _J	�J� $دةا6�ص �� ��d ا�	-$ ا �&�'� 0 b�
��P	-�ت �	�

$	�����Oا.  

  

�&	� ��م ا����ده� أ �"� $-	��b ا�I	�ره� ��d ا �� �ي a/# �� أa/�ل ا^��ن ا�JF،�� 0"	$ ا���ت ا

  :وهx] ا���ت ه�
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�aآ$ ���J ��ض ا�a , �F�Jآ$ ده�)�ت �Oء, ���ض �را)U :  �� ا"!�ع ا6�ص  •


�	$ , )�azآ$ ��ري وإ�Iا, �aآ$ U�a ا�_	# , و�aآ�]�ا���Jش ���رة , ا�/�&$ ا

zاآ�.  .ا6^�ر وا

�J�د ا�,��d, ��,�,$ ا&�,�:  �� ا"!�ع ا��م •Oا , �	,�!	&  )"�0$ ا�q&�ء ا

  

 
ً.�
M– '/ا�!را �=
��   
  

�b ا�_�ل إ	�� �� WIل �"�0
$ ا���ت  ��
-��(p ا Wً	
J� �
����� )X�م �d�ن _�J  )��ض �	�� , �� ا

��	.��� . k
� $��d��� ا��\
$ ا'J0و �ره�&�Iا b�  :  أ0��د  ر)	'	$ ه� ٧,.Fَ# آ# ��ول �(�p) آ# ��$ 

  
� �-	�P� ا�^�,$ وا��aOاك �� ا-X�م ا

� �-	�P����,# ا-X�م ا 

� �-	�P� ا.�ا(� ا�� ,"���� ا-X�م ا

 ا�'�(# ا"�)�)	$ وا����ر,$   �

� �X-
 $	�	X-� م ا��P	-� ا&-	$ اMدار,$ وا

� $	JF �aوط ا���,$ ا

� �q�6� إدارة ا

  

١- �D)�Q�
م ا�KDاك �5 ا��Sا�+&��' وا� 

 G����ى ا���ت اU�6 ,&�أ ��ر �0ء ا S&!�
	# ا-��(p أن ا��O.�دة �� )X�م ا^��ن ا�JF اJ�أ��� 

����� إLا�	$ اO)�'�ب إ	�� ��&�ب أه��� ا"�)�ن $�X(ا� [xه T	و�� ،#���0  ) ،$	�����Oت ا�-	�P�*�)�ن ا


�+�'�ت وn	�ه� $	
Iا�� ه� �%!� آ��$ ا���.	�) ا�)�X$ ا��xآ� .  �ى هx] ا���تو0��0 �,��و�� ا


	��ت اF�درة ��� ا'3 �JFأن ���.� ��ع ا��Fف ا���ري ا'�ري �� در�� �
�L	� X-0�م ا^��ن ا


��Fف ا�'�-�ة إ $������	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا6�ر�	$ ر*b �� اMدارة ا k��م ١٦٥ ١٩٧٨ 

$	"	&!��z ا��	
��و,%!� هxا ا���	b ���.� آ# �� ا��Fف ا���ري . ا6�ص X-0�م  ا��6$ ا!&	$ و

���-F
	G ا �&� وا��Fف اLرا�� ا���و)� وا��Fف ا'�  .ا'�ري و��Fف ا

  

  

 �"0
��� ��ه�� اMدارات ا���$ ا�� و�"� b� ���� ��وع ا�+�'�ت وا-"�0�ت ا T&��وزارة ا/��0�ء، وزارة (


��Fف ا���ري ا'�ري $���� �رآ$ �� ا�6�ذ ا"�ار )ا��0	$، وزارة ا�M/�ن وا���	� و اMدارة ا�0 ،

$-	�� $��3 k
��Td هx]  ا�)�X$  0-�ء � b�,�� ، و �	
���
 �JFX( Td�0�م ا^��ن ا  [xى ه�


/��0�ء ا�� )(�0 ��X����� �X(ًا ا �آ�ت $��� ��ا ا �آ$ ا$�	&!
 $_�6  ا ��
��.  



 ٣٢٤ �� ����٤٢ 
 

 

 


J�Oت ا��d	$ ��^�ء  $	!%�
	�� ���.� �J!$ ا"�Fر أي � #FJ, ��� �# ا��6�ت اJF	$ ا Oو

� S&!�
$ ا���G آ�ن )X�م ا��P	-�ت ا���O��	$ ا)�� O ��,ا�_# أ �� #� ,$
)��� ���.� . �^�ء اxوآ

 $
)��
X(  U/� k�م ا^��ن �+�'$ ا�	�] 3	� X( �!%, O�م ا^��ن ا�JF أي 3�Oت I�_$ ���اد ا�


/��0�ء �0ر�� و��ع )"�$0  $����ى آ# �� ��ع ا��Fف ا���ري ا'�ري وا �آ$ ا S&!�ا�JF ا


�	� اxي , �# �3ًا و�!	ً� ��
��\ ٥ \ا
$ ا�ا�3ة و,%!� 0�� اJ�Oت ا��d	$ أ��اد )b�0 $_�6  . ا


	� ا��,�  و������ر اaM�رة إk أن *�)�ن ا b*م ٥٠ر�� ٢٠٠٤  �	�� �|q.�ل ا kF*ا� �J �3د ا

 ���dإ #.q أي �-	�P�وO , �# هxا ا"�)�ن  , �X(P0$ ا���,$ اJF	$ 0ـ[yW$ �"� وO ,%!� ا-X�م ا

�,x ا�3!ول  .]  ,���ن أآ[� �� yWy$ أq.�ل *&# _�ورا���.	� اKم -١أ�
KDاك �5 ا��Sا�+&��' وا� 

�D)�Q�  .ا�



 ٣٢٤ �� ����٤٣ 
 

 

 


م ا���D)�Q: ١"!ول KDاك �5 ا��Sا�+&��' وا�  

3
ري ا�.�ري5ع   ا � ا��V b� أو ا���آ��ف ا���  ا�

ء�آ' آ;S 'K5
�� 

  در2

 U
)�� '�
ا��0/.' ا�+
ا�)ب و ا��ف 

  ر2
ا���� �5 د
5ع �)�1+�  ���' ا����ر  ��
�' ا�

  *!�ع I�ص  )"�0$  *!�ع ��م  *!�ع ��م  *!�ع ��م  �Yع ا���آ�

�0+tد ا���<  ٧  ١٢  ١٥٥٠  ١١٤٠  ٩٠  

�0�]�د ا�������0 ���<  ٧  ١٤٠٠٠  ١٥٥٠  ١١٤٠  ٩٠  

�0�]�0�� �� ا�+�Vد ا��<  ٠  ٨٤٦٠٠  ٠  ٧٩٨٠  ٤٠٠  

 ��0+�Vا�������0 وا�� ����R٧ ٩٨٦٠٠ ١٥٥٠ ٩١٢٠ ٤٩٠  إ  

 ���� �4G�%و�$  ا�L
$  ا�وOد و اLو�$  ا�وOد و ا)��
 $	!%� ���, O  $و�L
$  ا�وOد و ا)��
 $	!%� ���, O  

 �0�]�  ١٩٧٤  ١٩٧٠  ١٩٩٢  ١٩٨٩  ١٩٧٠  ��ر�h ا��3ذ ا�
�ار ���

 W�
تأ!���
ه.�  ��ر �0ء ا-X�م  م��ر �0ء ا-X�  O ,��� �'�ه��ت  ��ر �0ء ا-X�م  ��ر �0ء ا-X�م   "�G ا�

  ��ر �0ء ا-X�م  ��ر �0ء ا-X�م  ��ر �0ء ا-X�م  ��ر �0ء ا-X�م  ��ر �0ء ا-X�م   �YD ا��Cا=!��W �!أ

'1J(� أو '"
Z W12 ء
D� ن ا����
�  O O  ل  I!�رة ا��# ، )�O  b  و<G �]�8 ا�&


ن ا����ا�3;
ت�
ذ �ار ا�&[�
  *وزارة اF�*O�د+  ا���$اMدارة   ا�]
ر"(' ذات ا�+[�' �
 وزارة ا/��0�ء

  
وزارة ا�M/�ن و 

�	���  ا
$	0��  C أ�a  وزارة ا

��Vب ا�>�kءYا ��  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر ا��		� �� ا��Fف  �

��Vب إ�mا�� أو :�>� Yه� ا�  
�z إLا�� ��	
��� )X�م ا��6$ ا!&	$ و'3
$	"	&!����	b وز,� اF�*O�د ا k ا�'�-�ة إ

 b*م ١٦٥ر�� ١٩٧٨.  

إLا�� 3'� ا-X�م 
$'�+�
 �
Iا�  ا

إLا�� 3'� ا-X�م 
$'�+�
 �
Iا�  ا

�'J0 ا��L  إ
$0�"-
 �
Iا� ا-X�م ا

 �إLا�� �� _�3
)X�م  ( �J!$ا

$	�����Oت ا�-	�P�  )ا

  ٠  ٥  ٠  ٦  ٤  ا�� ا�>�k<� _4ء ا�%�4G� ا�������0 

  ٠  ٢  ٠  ١  ١  �m4و�Rت •

  ٠  ١  ٠  ١  ١  �nزواج •

• ��  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ��4ا�

  ٠  ٣  ٠  ٣  ٣  �nو�د •

 ه��� ا�>�kء��� ��� j0آ  $	���� $"	yو  $	���� $"	yرة  و�_ T� �	�P� $"	yو  $	���� $"	yو  $	F6   ا&!�*$ ا

�4G�%ء ا��k<� �K�w ت��J ه� ه�1ك  b�(  b�(  O  b�(  O  

�%		� ��$ ار�&�ط *  b� b*زراء ر����0� *�ار ر(��$ ��
U ا $	����ر,� ٤٩/٢ا�F�رف إk وزارة ا ١٦/١٠/٢٠٠٣ .  
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٢-  �D)�Q�
م ا�KDا� �����  

#	
J� �	0 �� Wًأن آ $-	�
�	� و�J!$ ا"�Fر ����� 0 /# أ���� �aآ$ ا/��0�ء �0ر�� و��ع  ا��)"�0$ ا


k ا�'�ه��ت �، ��,� �JF�� هx] ا�'�ه��ت �� ا���.	� ا� �رآ	� آ�� �� ���,# أ)�X$ ا^��ن اP� 


�	� ، أو �� ا���.	� و�� رب ا��# ��ً� آ�� �� �J!$ ا"�Fر ��$ �aآ$ ا/��0�ء و��ع )"�0$ ا�3 ��

$	�����Oت ا�-	�P�� )X�م ا'J0  �
���,#و��د �� دون وذ ���dر إ�F� أي. ����� ��� [�	� أ�� �+�'$ ا


k ا�FF6�ت �� � ، ��,� �JF و,���� ��ع ا��Fف ��از)��� �� اM).�ق �
(�0 k��p ا^��ن ا

 �'J0 �-	�P�
	�ت و�� ا.�ا(� ا�� ,�"�d�ه� �� ���,# )X��z ا��ا���ري ا'�ري �
k اM,�ادات �� ا

 z��z ا'-�,$ا�3	����FF6٢ا�3!ول .  و� :�D)�Q�
م ا�KDا� �����.  

 

ول R٢ :]�  ��10 ����� ا�1=�م ا�

  ا � ا��V b� أو ا���آ�
3
ري 5ع �ف ا���ا�

  ا�.�ري

ء�آ' آ;S 'K5
�� 

  در2

 U
)�� '�
ا��0/.' ا�+
ا�)ب و ا��ف 

  ا���� �5 در2

5ع  '�
��
�)�1+�  ا�

  ���' ا����ر


	�تاM,�ادات ��   ���در ����� ا�1=�م��  رب ا��#  �'�ه��ت ا��^�ء  ا.�(�ة + ا
�'�ه��ت 
  ا��^�ء

 �ت�'�ه�
 +  ا��^�ء

#��  رب ا

4����� ���در � �0*�yإ  
$	  إ��)�ت ��

��%!	$ ا��L ا�و  
$	  إ��)�ت ��

bX�-��%!	$ ا��L ا  
���, O  $	(اL	�  O ,���  د�b ا

 
  


�'�ه��ت ��� أ $&'-
	� �� ا �آ$ ا� ��آ	� �� اF-�وق ا���و)� ى 0������ �� اP��aآ$ ا/��0�ء ��� 

� و0-'&$ ��	-$ و,�b ا*�!��% ٢���� a��,ً� �� ا�ا��� أ�� �'�ه��ت أ�^�ء . �� ا�اP	� �	�
����ع )"�0$ ا

٩٥ %z
Iد �'J0 #آ �	�
��� ا�� a #/ 0��ي و���T �� *&# ا-"�0$ , �-�� �� روا��"�!T �� ا�ا �	3

 T���^�� ا�Lام ا�'�ه�	� 0� $	��F� رات��a�0ا�!$ إ .  

�,�� 0�*�!�ع" �J!$ ا"�Fر"و�"�م  �	.���� ا-'&$ ا��Jدة ��  �'�ه��ت ا'J0و �ً,��a ���� ا�وا

 $%�&� % ٢٤أ)�X$ ا��P	-�ت ا���O��	$ وا�ا&�*	$ % �٧-�� واـ % ١٧ رب ا��3#	� �J�,# �� ا�ا

 ��
�J�,G���    . ا

�"�م  Oث وW]
أي ��$ �� هx] ا���ت ا� �	6.�� ا�'�ه��تأي )�ع �� ا�M.�ء أو ا') k��(�^��  

� آ^��ن �
k ا�Lام ا�'�ه�	� �) ا���.	�(و����� ��	��� ��3	$ ا�'�ه�$ ا ��,$ آ�)�� �"�!T �� ا�ا

T�� ا�3!ول . 0�K١- ٢أ�U
  . أد�

 

ولR  ١ - ٢ 10�]�
��� ا��%�0�4 و ��	� ا�
��ر(  �� Bwل ا���Vه��ت  ������ ا�1=�م ا�Y ع�*(  

 �V bا�� �
ء  أو ا���آ�ا �آ' آ;S
5ع    ��
K5' در2�)�1+�  ���' ا����ر  ��
�' ا�

'�
ه.�� 0-'&$   ��!ر ا��
�	���  % ٩٥  %��٢ ا�ا��  ا

� �� رب % ١٧��� ا�ا
#��  ا

٧ % �� ���� ا�ا
G���  ا

 '�
ه.�� ا�I#  ��2(' ا�'3  #I�� ا'3  #I�� ا'3  



 ٣٢٤ �� ����٤٥ 
 

 

 

 

٣-  �D)�Q�
م ا�KD�5ا=! ا�  

 bه�'�
k إ,^�ح ا.�ا(� وا��6�ت ا�� �	�-	�� ا� ���
0�"� ��� ������� ��	T ا���ت ا ) G���ا�+�� ا

z	
�� �aوط ��	�ر,$ �/��0$، و,�b ا���,G 0�� أو �'�,"�� �� �� )X�م ا^��ن اWI �� �JFل ��J,�ه� ) �

   . )ا�q&�ء وn	�هb ( WIل آ�ا��ت و) �ات و��d ا���O���ت أو �� S,�q ا�Lود,�

 ������ى هx] ا���ت ا��6�ت وا.�ا(� �JF���,� *	���� و,�b ،ا�و*�تآ��$  ��  ��d �0ا�p ا^��ن ا 

 $	���Mا $�	"��رة إ�� �0��,� ا�.

/��0�ء، و�+�'$ آ�� �ى ��ع (  $���ا��Fف ا���ري، ا �آ$ ا

[�	�	$ )ا���Mا G	�/�
�	� و�J!$ ا"�Fر( ، أو �0��,� )'&$ �� ا���T^6 هx] )آ�� �ى ��ع )"�0$ ا ،


��6�ت ا!&	$ إk  ا���,^�ت $JF�JF و إk ا'"�ف ا�� ,�Jده� )X�م ا^��ن ا�'�	�ة وزارة  ا

0
��� .ا��&T �� ا �آ$ آ�� 3�$ اF-�وق ا���و)� ا6�ص 0 �آ$ ا/��0�ء�"� b� �� آ�� �"�م ��	T ا���ت ا

 $&'( $	!%��%!	$ ا�"��� أو  ،�,��� �� ,��T ا'J0 $	!%�
	�b آ�%!	$ ا�*�,$، ا� ��+�
 $	��dت إ���I

$_�6�%!	$ ا، ��	-$ �� �F�ر,G ا� ��� ا ������ى آ# �� آ��  �!"ا��Fف ��ع �Wج I�رج ا


/��0�ء و $���
�	� ��ع ا���ري ا'�ري وا �آ$ ا��
�0$ �� )"�0$ ا!�وذ� 0�� ا�FJل �
k ا��ا�"$ ا

 $	��/J
&z ) ر(��$ ا�زراء( ا���ت ا!�, �� $	!%�، و���ر اaM�رة ه-� إk _��0$ ا��O.�دة �� هx] ا

��� أن �� أهb � �آ#  .���ت و��ا�"�ت ر��	$ *� �!�ل �����ا�FJل �
	�� �� ��ا ��
"�ءات او�X�� ا

 $	-��	G ا��ا���ت ا!&	$ ( أو �"�,� *	�$ ا.�ا(� , �"�,b ا.�ا(� ه� ��J,� آ�	$ ا.�ا(� �� *&# اMدارات ا�/�

��� �
.$ ا�Wج �� ا/��'�	�ة وزارة P0*# �� *	���� اJ"	"	$ �� ا')  ��y ا�دو,$, ،  k
�ق وا���O�د �

�ى  �,����ا�z ا ��
.�(�ة إd��$ إk ا� �آ# ا�"-	$ ا $	
�.
.$ ا/�^�ورة �� ا�0 �&�� O �* ��اJF$ ا

��J,�ًا �� ��!# ا���Lة $���   .٣ا�3!ول . وn	�ه�  واX�(O�ر��ا��$ ا� ��� ا

 

 '�
ه.��% ٢$ L� $&'-0(	  آ�(' ا���% ٢$  $&'-0	�L(  �� ا�ا�  �� ا�ا
	)L� $�	"0 $س . ل٤٠٠

  �� ا��^�ء

G5!ا� '��`  ���  ا*�!�ع �� ا�ا��  ا*�!�ع �� ا�ا�  ا*�!�ع �� ا�ا


ع��ات ا���5  $,��a  $,��a  $,��a  

 G�ا�3;' ا��� ���م �3
'�
ه.�  ا�

#��
�	�   أ_J�ب ا��  �ت ا���O��	$ا��P	-  )أ_J�ب ا��#( )"�0$ ا

12 '�
�
ه�' ا�.�  � ��"! ر�
�'  W دG5 ا�
 $	��F� رات��a�0ا�!$ إ

$,��a  
  d&� ��# ا�'�ه��ت


ن �> W12 اءات"aا
G5!�
� �)�
ه.�  ا��bام ا�

��$ �� ا*�!�ع ا�'�ه�$ �(
��  �� ا�ا

��$ �� ا*�!�ع ا�'�ه�$ �� �(
��  ا�ا

��$ �� ا*�!�ع ا�'�ه�$ �(
��  �� ا�ا

 W12 ت
&)C[�
ءات وا�C2aا

.�  ه�'ا�

���, O  ���, O  ���, O  

 UN;� �)���(�
ه�(� ا�.�ا�

ءاتC2aا  

���, O  ���, O  ���, O  
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ول R٣ – 1ا� �)�
� �� ا�Gا�+��� j��%�  =�م ا��[��10 و��ا> ا����ل >04(�ا�

3
ري ا�.�ري5ع   ا � ا��V b� أو ا���آ��ف ا���
ء  ا��آ' آ;S

K5' در2��   

U ا�)ب و )�� '�
ا��0/.' ا�+


  ا��ف ا���� �5 در2
5ع �)�1+�  ���' ا����ر  ��
�' ا�


م KDا=! ا��C� c�+�� ا��ه� �
'���J� 'ر�
وط �+((�  

b�(  b�(  b�(  b�(  b�(  

e�N� �;)12 ��0�  )�b�(  b�(  b�(  b�(  b  ه� �� إ2[م ا�

e�N� ود��b�  )�b�(  b�(  b�(  b�(  b  ه� �� إ2[م ا�

  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  `��' و�fل ا��Cا=!
ا.�ا(� �����ة �� أي 

  و*�

G5د ��� c)ا=!آ�Cا�   �	����,� ا.�ا  �	����,� ا.�ا  �	����,� ا.�ا  �	��$ ��ر,$  ���,� ا.�ا���  

g��+�  ��ا2! ا�
 $	���Mا $.
/����,� ا

��رة�.
  
��رة �.
 $	���Mا $.
/����,� ا

� ا'"�ف ا��Jدة'J0  
��رة�.
 $	���Mا $.
/����,� ا  

 G	�/�)'&$ �\�,$ �� ا
$	���Mا  

\� $&'( G	�/��,$ �� ا
$	���Mا  


آ� ا��Cا=!(�  
 k
��J,� ��د ا��3ات 0-�ء �

$JF�'�	�ة وزارة ا  
���, O  $	-"�
$ ا.�ا(�  � �آ# *  ���, O  

 
;�!�� ��
5(' ا�>aت ا
ا�]!�
�)�Q�  ا�

$,�*�� �� ,��T ا��,�  ا'J0  
 ��� �	G ا�/� GF( $	!%�

$_�6  ا
���"�  ا�"���  ا

�+�� ا��� c)ت آ
�![�
� c
'�!��  ا�

  �0ا�!$ ا�Lود,�  ا- �ات وا/�ا��ت  ا- �ات وا/�ا��ت
�� WIل ا���O���ت 

$���  وا�-��&�ت ا

�� S,�q  )"�ط 
�F�ل 0���P	-�ت Oا

$	�����Oا  


رج ا���M ا�+[ج ')�
Jإ�  $  �� ا�و$�����ة �&� ا��[-�ء   �����ة �&� ا��[-�ء �� ا�و$  �����ة �&� ا��[-�ء �� ا�و
�����ة �&� ا��[-�ء �� 

$  ا�و
  n	� �����ة

  

�^��� 3"	&$ ا.�ا(� ��0
��� أ�� ا��6�ت ا�(	'	$ ا�"� ��� ���ى ا���ت ا  ،$,�&6�
� ا��6�ت ا�a �"�  ت���I $�����'� .WI �� kل اM,�اء وا'/� أو ا�0 $,�-�ا

$	&!	G ا�"�*	� ا!&	$ وه,ا�/� k
���.	� 0-'&$ إd��$ إ $
��a $	!%� ���X��0 �١٠٠ % �!%� ��٥٠�ى آ��$ ا���ت ��ا �aآ$ ا/��0�ء ا % �	*�"��"� �� *	�$ ا

"	�$ ا�دو,$ وا�"�*	�  اـهx] و�� ا��3W  أن 0�� . أو ا�دو,$ �� WIل )X�م _-�و*�� ا���و)� ��^,��� % ٧٥ ا���ت آ.�ع ا��Fف ا���ري ا'�ري O ,���ى 

 z(أ �	3 �� G���-'&$ ���اد ��(
$ ا�0١٠٠ %z'.( G���
 . �JF$ X-0�م ا^��ن ا�� �/��$ ا.�ا(� ا $	!%�
l )'&$ ا&�� �	�
��  .�"�% ٥٠أ�� ��ع )"�0$ ا
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$	F	6 ��ى آ# �� �aآ$ ا/��0�ء و��ع ا��Fف ا���ري ا'�ري آWً �� ا��6�ت ا �JF وا���اض ا��L-$ وا���,$ ا'-	$ �� 3	� أ)z و,%!� )X�م ا^��ن ا

[�	�
�	� و�+�'$ ا���J!$ ا"�Fر . ,%!� 3�Oت آ�����$ �ى آ# �� ��ع )"�0$ ا $&'-�,�� ��^bو0� S&!� ا��6�ت اJF	X( ��d $�م ا��P	-�ت ا���O��	$ ا


$ ��bX ا.�ا(� �0� �	�� ا�-�,$ kd��0 ا�	�دات ا6�ر�	$ |��اض )��
���.	� �F3ًا أي O ,%!� أ��اد ا��$ �� إ_�0�ت ا��# وا���اض ا��-	$ و�-وO , ا��L-$ ا


� ��� وا�	�دات وا�6��0 ا6�ر�	$  $&'-�0 $JF
�Lم �0'�	�ة وزارة ا�
���,� آ�)��  G"� ��	  .١- ٣ا�3!ول . ,��� 

  

ولR ١- ٣ �i0
J �)�k� ��  ا�3��ت ا�Gا�+�ا  

3
ري ا�.�ري5ع   � ا��V b� أو ا���آ�ا �ف ا���
ء  ا��آ' آ;S

U ا�)ب    ��
K5' در2)�� '�
ا��0/.' ا�+

  و ا��ف ا���� �5 در2

5ع  '�
��
�)�1+�  ا�

  ���' ا����ر

2
�' ا�و�('  ا�
 ، b�(ة وزارة  % ١٠٠�	�'� �'J0

$JF  ا
 b�(  ,١٠٠%    b�( ,١٠٠%   b�( ,٥٠%  

	�P�� )X�م ا'3 b�( ت�-
$	�����Oا  

')=
  -  -  -  -  -  ا�]!�
ت ا���

�g ا�+(
دة �� '��[�� '�
D2
  ا�]
ر"('

 ، b�(١٠٠%   -  -  -  
� )X�م ا��P	-�ت '3 b�(

$	�����Oا  

 i�
ت �]>�!M  b�($JF�'�	�ة وزارة ا �'3 ،   b�( ,١٠٠%   ، b�(١٠٠%   b�( , ٥٠%   
b�( ت�-	�P�� )X�م ا'3 

$	�����Oا  


ت �)](�(�!M'  b�( ، ١٠٠%    b�(١٠٠%   ، b�(١٠٠%    
b�( ت�-	�P�� )X�م ا'3 

$	�����Oا  

 WC(�.� '�
D2 )�J/إ��اء و(  b�( ، ١٠٠%   b�(١٠٠%   ، b�(٥٠%  b�( ، ٥٠%   
b�( ت�-	�P�� )X�م ا'3 

$	�����Oا  

 WC(�.� '�
D2 )')<` '3�
+�(  b�($JF�'�	�ة وزارة ا �'3 ،    b�(١٠٠%   ، b�(٥٠%  b�( ، ٥٠%   
b�( ت�-	�P�� )X�م ا'3 

$	�����Oا  

     %٥٠ ، )�b   %١٠٠)�b ،   -  %١٠٠ ، )�b  ا����'

)�
  %٥٠ ، )�b   %١٠٠)�b ،    %٥٠)�b   %١٠٠ ، )�b  ا�+�
b�( ت�-	�P�� )X�م ا'3 

$	�����Oا  

��Dا�  -  -  -    -  

'D�b�   %٥٠)�b ،   -  %١٠٠)�b   %١٠٠)�b ،   ا��اض ا�
-	�P�� )X�م ا'3 b�( ت�

$	�����Oا  

')D.ا� '�
2  -   %٥٠)�b ،   -  %١٠٠)�b   %١٠٠)�b ،   ا�
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=� ا��
���(' وا�!/��ر�'   -٤.� ا�

��*	T هx] ا���ت �"�دًا �T ا-"�0�ت ذات ا�W*$ ا�JFأ)�X$ ا^��ن ��bX آ�� ذآ� ��ً"0� �uن  �&� b�� ���
0�"� ��� ��ا�q&�ء، أq&�ء ا��-�ن، (  �ى ا���ت ا

	F
��kd ا���.	....) �د$ا $.
�6��� 0�� ا���.�ن �� *&# ا�+�'�ت ا��  ا-X��	$ ا3M�Oت �q,"�	� إ�� �&� �&��و,+�� أ�^�ء هx] ا-"�0�ت ا��W�ت اP, �� ا

 �	&!
�ن 0�� و ,�"�kd 0�� ذ� ا��, )��	F� ا��-�ن أو ا	&q .....)  أو�م �0وره�"� ��	G ا�Wج أ���z0 �� ا-"�0$ ا�/��&� أو ،  ��0ا��$ ا��$ ا��	.	$ ���Oداد 


���G 0�� ذ��� *&# اا��ا��$ ا�&��aة � �� دون إ3�$ و,��ض 	&!
 G����/&�ه�  ��	G ا�/��زارة  ا $	��X-� ا�'�	�ة ا'J0 ��,� #��, ���� *&# ا��$ ا

 $JF  . ا

$�X(أ #	�'� �J
, b�ى ا �JF0
��� ا^��ن ا�"� ��� �����ت اU�6 ا ��d �� ��P, �JF
^��ن ا�ى ��$ ��	-$ ��ا �J!$ ا"�Fر آ�ن �0)�����  $�X(أ 

��,� #�'� ����,�� و,�b ا�aMا.  ا��P	-�ت ا���O��	$ وه� 0� �JF�ى ا���ت ا��Iى �
k �0ا�p ا^��ن ا $	
Iا�
	��ت وا�)�X$ ا�� S&!�ف و�� ��	T ا��3ال 

$
k هx] ا�)�X$ �&� ر*�$0 �
!�ت ا�و�.  

  

  

ولR : ٤�ر���   ا���G�V ا�
�0Y�Y� وا�

  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'
3
ري 5ع �ف ا���ا�

  ا�.�ري


ء ��
K5' در2�آ' آ;S  


U ا�)ب )�� '�
ا��0/.' ا�+

  و ا��ف ا���� �5 در2

5ع �)�1+�
�' ا���  
 '���
  ا����ر

�)�Q�1� ����
  ��م  ))"�0�ت ( ���	�ت وا�J�دات   ))"�0�ت ( ���	�ت وا�J�دات   ))"�0�ت ( ���	�ت وا�J�دات   ))"�0�ت ( ���	�ت وا�J�دات   ا�)�J ا��

 �D)�Q�
م ا�KD�3ه� ا�.�   Wآ  Wآ  Wآ  Wآ  b�(  

 �D)�Q�
م ا�KDا� W12 n)<���G ا��
�� ا�(�  ا�
 $��6-X�م ا $	
Iا�
	��ت ا��ا

��z ا��	
��  .!&	"	$ا!&	$ و
$'�+�
 �
Iا�
�+�'$  ا-X�م ا �
Iا�
�   ا-X�م اIا�
-"�0$ا-X�م ا  

*�)�ن 
ا��P	-�ت 
$	�����Oا  

 �D)�Q�
م ا�KDا� W12 افSaا ��� c)آ  bX�-� S	*��  
إ�aاف �0ا�!$ �
!�ت 

$  ا�و
إ�aاف �0ا�!$ �
!�ت 

$  ا�و
إ�aاف �0ا�!$ �
!�ت 

$  ا�و

إ�aاف 
�0ا�!$ 

!�ت �

  $ا�و
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٥- �D)�Q�
م ا�KD1� ')�)KD� ا�>D(' اaدار�' وا�

&ً� �� ,�b ا�I	�ر �n�.م����X( إدارة  ���
0�"� ��� ���ى ا���ت ا �JF
�ن 0��  ا^��ن ا��, ��و,�b ا�6�ذ , 0���		� ا�&��a أو 0�O)�6�ب �� *&# إدارة ا�+�'$ ا

� هx] اMدارة ��ا"�ارات
��"�ه� اMدارة أو �&� ��		� �����$ إ�aاف �/�ن ������ ا�6�ذ ا"�ارات آ�� �� ��ع ا��Fف ا���ري  WIل ا���O���ت ا �� * ��

  .ا'�ري

�6
G ���$ إدارة��-�FJ �0'�	# ا��^�ء  ا^��ن اX(  �JF�م و ��� ���
0�"� ��� ��, ا��Fف ا���ري ا'�ري و�J!$ ا"�Fر�ى آ# �� ��ع 0�W�Iف ا��$ ا

 �,�J�
�	�, �aوط ا���,$ اJF	$ آ�� �� �aآ$ ا/��0�ء��و�-bX . �	�]أو ا���*� �T ا�Lود,� آ�� �� ا�+�'$ ا���$ ا, ��T ا�'�ه��ت �� ا��^�ء �� ��ع )"�0$ ا


	��ت هx] اMدارة���� �0'���ة )X�م���
-X�م ا��P	-�، و��
	$ ا^&� و�'� ا $	��
/��0�ء و)"�$0  ��
	�ت ا�6!	� واMدارة ا $������ أ3	�)ً� آ�� �� ا �آ$ ا+� 


�	� و�J!$ ا"�Fر��&ً� �� ,/�ن ���.�  إدارات ا�+�'$ ).'�� . ا�n #0 ��,� #��
 �	n�.�� �	.��� b^� O  �JFو�� ا��3W أن �^�,$ إدارات �0ا�p ا^��ن ا

� �� �		$ هb ا�'+و��
�b ا�(	'� 0�M  �� ا�+�'$��(�0 $�0��p ا^��ن ا�JFوI�_$ ���.� ا +ون اMدارة وا�� k  .d��$ إ

�'�	# ا��^�ء  �� $.
�6��-.	x ا���م ا b�,ت,و�ه��'��$ اJ��O"�ق, ��T ا��� , ���
0�"� ��� ��
���ت ا $���
	��ت اMدارة ا�� �'J0 �ا�6!	� واMدارة وn	�ه� وذ

  . و�"ً� -��ذج ��	-$

 T����0
���  أ)�"� ��� ���ى ���ت ا"!�ع ا��م ا�رT0 ا �JF	$ ، �X$ ا^��ن ا�� $	W"���00 T���	� ر�F"�ى �J!$ ا �JF	$ إدار,$ أ�� )X�م ا^��ن اW"��� 

z(آ� ,$	�����Oت ا�-	�P�  .٥ا�3!ول  .�&�X(� T$ ا



 ٣٢٤ �� ����٥٠ 
 

 

 

  

  

ول R٥ :�10�]�  ا�01i� اzدار�� وا��1=0�0� �14=�م ا�

�0/.' أو ا�)آ'ا/� ا�  
3
ري 5ع �ف ا���ا�

  ا�.�ري

ء�آ' آ;S

K5' در2��   


U ا�)ب)�� '�
  ا��0/.' ا�+

  و ا��ف ا���� �5 در2

5ع �)�1+�  ���' ا����ر  ��
�' ا�

�D)�Q�
م ا�KDء إدارة ا�

ر أ2&)�Mا ���  �		���0  �		���0  �		��  I�ص 0���P	-�ت ا���O��	0  $�O)�6�ب  0�

� ا��� �<� �� �1Mا�!ا �)KD�  I�ص 0���P	-�ت ا���O��	$  0�����ع ��م  0�����ع اMدارة  0�����ع اMدارة  �����$ إ�aاف  ]
ذ ا��ار وا�

 �D)�Q�
م ا�KDت إدارة ا�
�;�  #	�'�  ا�'�	#  ��T ا�'�ه��ت  ا���*� �T ا�Lود,�  ��a �,�Jوط ا���,$ اJF	$  ا

� �.3(� ا�2&
ء�
	��ت اMدارة  )X�م أ���$  ��	-$و�"� -��ذج   ���  )X�م أ���$  )X�م أ���$  و�"ً� 


ت�
ه.��G ا�" ��� c)ت  آ�ه��'� ���, O  دارةMت ا��	
��  )X�م أ���$  )X�م أ���$  O ,��� �'�ه��ت  و�"ً� 


ق���
�3' ا�/+� ��� c)-$  آ	ذج ����-
	��ت اMدارة  و�"� ��
	��ت اMدارة  و�"ً� ��  )X�م أ���$   أ���$)X�م  و�"ً� 

2
�' ا���('  وط ا�S G>و ��� c)دارة  آMت ا��	
��
	��ت اMدارة  و�"ً� ��
	��ت اMدارة  و�"ً� ��
	��ت اMدارة  و�"ً� ��  و�"� -��ذج ��	-$  و�"ً� 

  ')�
�� ا��]�(8 واaدارة ا��� c)دارة  آMت ا��	
��
	��ت اMدارة  )X�م أ���$  و�"ً� ��
	��ت اMدارة  )X�م أ���$  و�"ً� ��  و�"ً� 


ت)=
�Zaا G)�3� ��� c)-$  آ	ذج ����-
	��ت اMدارة  )X�م أ���$  و�"� ��  )X�م أ���$  )X�م أ���$  و�"ً� 

� ا�&>8�� c)دارة  آMت ا��	
��
	��ت اMدارة  )X�م أ���$  و�"ً� ��  )X�م أ���$  )X�م أ���$  و�"ً� 

�
� �.e ا�!5�� c)آ  
	��ت اMدارةو�"ً� ��  $���
	��ت اMدارة  )X�م أ��  )X�م أ���$  و�"� -��ذج ��	-$  و�"ً� 

�D)�Q�
م ا�KD1(� �5 ا��
  2!د ا�+
�;.Cأ� �)Cq��   �� ا�

٠  ١  ٠  ٠  $	�����Oت ا�-	�P�  I�ص 0�

�)2����  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  2!د ا���Cq(� ا�

 'D)+� ')�]��	$  ه� �1�]�8 ا���D)�Q ا/�� $	W"ا��  ا��$	�� $	W"  $	�� $	W"ا��  $	�� $	W"إدار,$  ا�� $	W"ا��  
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2
�' ا���('  -٦وط ا�S 


�Lود,�0
��� آWً �� ا�,G وا��,-$....) ا� ��� وا�q&�ء  ( , �# ا��زع ا�%�ا�� �"� ��� ����b ا��  �� ا�J��X$ ا��رو�$�ى ا���ت ا�_�F�Iا �'3 � وذ


� ا���,$ ا��a ��� �
		� �� اIا�
��kd ا6�ر�		� وا $FF6��$ ا��d	$. و	$ وا���,$ ا�J� ا'J0ود,� 0 /# �3 وL� ,�6�ر ا��,� ��ا��$ أ�3 ه+Oء ا

�6
.$ ا�+�'�ت ا����*�ة ������Lود 0�� ا-"�0�ت ا ����� �"�. �� ��d *�(�$ ا����ء ا ���ى ا���ت ا �JF0
��� ��ا�	� ا�	�دات ا6�ر�	$ ، ,��ض )X�م ا^��ن ا

��� �
-"�0�ت ا�F�6$ ا�6��0 ، ��اآL ا��F,� ا ���� وا أa��، أو &� #/ 0��a ٣إ�� �&� ا��Fف آ#   ��'.( $��
  .  


��,� ا�ا�3 0ـ[��)	$  ����F0 ح��'���د ا.�ا�	� ا!&	$ ا [�	���J,� ا�+�'$ ا���$ ا k��رة و���ر اaM�رة ه-� إ�.����ى *	�$ ا Oأ k
 ��٣٠٠ا�	� �� ا��م ا�ا�3 �

  .٦ ا�3!ول .	�ة ��ر,$

 

ول -٦R �0ا��� �وط ا��>���O   

  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'
3
ري 5ع �ف ا���ا�

  ا�.�ري

ء�آ' آ;S

K5' در2��   


U ا�)ب)�� '�
  ا��0/.' ا�+

  و ا��ف ا���� �5 در2

5ع �)�1+�  ��ر���' ا��  ��
�' ا�


ص��M9 ا�.Z ود��b�    ا���زع ا�3*ا1� �5

  ��)�+ ر,.�   ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�   ��)�+ ر,.�   ر2
�' أو�(' •


ر"((� •M W>�� '��[�� '�
  ��)�+ ر,.�   ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�   O ,���  ر2

•  �))1Mا�!ا W>�  ��)�+ ر,.�   ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�   ��)�+ ر,.�   )�)WC( ر2
�' ا�

 G� !�
+�
ر"((�ا�M ود��b�  b�(  b�( b�(  ���, O  ���, O  

  g��+�  b�(  b�( b�(  b�(  ���, O ا��Cا�( ا�]
ر"('


ر ا��bود��)�Mر �3  ا�	�Iا  $	F	6 �$ ا�J$ ا� 6	F	$  ا�I	�ر �3  3'� ا�J� ا'3  
 $�J� ا'3
$	F	6 �  ا


دة أو )2 �� ا�)آ'��5> cf��.�  ���, O  b�(  ���, O  b�(  ���, O  
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٢  
  
  
  

                                                 
٢ �2��"SCت ا����P"ا� �ISى � ا��   ����دات أو ا��&��� '-�� ا�"�I9� �!�@"ص ا���Z= � : ًا �a �����ت ا��I, وا�B اض ا��=����2 إ��"SCت ا����P"ا� ��Y' , مT"9' ��� r!�I"9� t�L آ�$��� �S�! Cو

 ��Sر�Zا�  =�Zدات وا����Iوا� ���&�9� �-@������@-� ���J � ف ���ا'�  ا�������, ="@�I ة وزارة ا���� == ����� إ�; أ�U$ ���aإ ��Lدو!� =�اB��2 92; ا��"SCت ا����P"ا��@"��� �� ا� r! ت !��, ا��
�4 , ا������� � ������ إ�; $��=� ا����د�� ا�"� '��م =� �U�ت ا�C�ayا g/ا������� ="��!, ه ����2 .��� ا���ا'�  إ�; ا����=� , '��م =�Iه�"SCت ا����P"ا� R��' 4j ا. و�� ��Y! Cو ����� آ�$Iا� ����م ا��&U��

 ,�B�= ��$�M�.  


دات ا�]
ر"(')+1� !�!.�   أa���٣&� ا��Fف آ#   ا�
  �&� )"�0$ ا�q&�ء

  a #/ 0��ي
  /�&� )"�0$ ا�q&�ء 

 �ً,��a-ي�-� GF(   
$0�"-  &� #/ 0��a �&� ا

I�ص 0���P	-�ت 
$	�����Oا  

�2
 ا�)+���� و�اآb ا��
[�1� !�!.�   أa��٣ ا��Fف آ# �&�  ا�
�&� �ً,��a �0�6�
  

�,�F���اآL ا ،�0�6�  ه	\$ ا
  a��,ً� �&� )"�0$ ا�q&�ء

  /�&� )"�0$ ا�q&�ء 
 �ً,��a–ي�-� GF(   

 $0�"-&� #/ 0��a �&� ا
  %٥٠و0-'&$ 

I�ص 0���P	-�ت 
$	�����Oا  

�5
(�1� !�!.�   أa���٣&� ا��Fف آ#   ا�
  /�� _-�وق ا �آ$ 

  )a GF��ي
�a �� أو $'�+��,ً� �&� ا

$0�"-  S,�q ا
 $0�"-&� #/ 0��a �&� ا

  %٥٠و0-'&$ 
I�ص 0���P	-�ت 

$	�����Oا  

'<.D�
� G5!8 ا�<��  
1��اد ا��(!��(' وا�دو�' �ـ�   

b)ا�"
/# 0-� ��دي  3'� اM)��ج و�"ً�   $	�	F  أ�-�س ا��اد  3'� ��ا�	�  ا
I�ص 0���P	-�ت 

$	�����Oا  

!)f �� ا�)آ'��5> ')�  ���, O  ���, O  ���, O  b�(  ���, O  


ت)�!)�1� !�!.�  a��ً,�  ٍ,�-� GF(�  a��,�/ �&� )"�0$ اF	�د$    أa���٣&� ا��Fف آ#   ا�
I�ص 0���P	-�ت 

$	�����Oا  


�' W12 ا��(!�(
ت�  �&��aة �� ا��Fف  ا�

"	b أآ[���  س. ل٥٠٠

$0�&!� ا�/� �&�  
���, O  �� ة�a�&�$0�"-   ا

I�ص 0���P	-�ت ( 
$	�����Oا(  

 G5!ا� ��  W12 أي أ/
س �

�t� '<.Dدو�' وا���اد ا��(!��(' �   

$&
��0 T,ز��  $&
��0 T,ز��  $._�� ��� ا'J0  
 $
��
k أ��س أ���ر ا�

�0�y Z0ر ����و0  
$&
��0 T,ز��  



 ٣٢٤ �� ����٥٣ 
 

 

 

٧-  `
[� إدارة ا�


"$ �0'�	# و*&�ل ا��^�ء ��-�ع ا�6��q ا�� �� ا��/� أن ,���ض ����� )X�م ا^��ن ا�JF 0 /# ��م ��� ,�/� أن �/�ن أI!�رًا إدار,$ )���$ �� ا��Mاءات ا

G���
	�� ا� #F3 �����,� *	b ا.�ا(� ا �-� $	
a k/# أI!�ر ��� ��X�
�P إدارات )bX ا^��ن ا�JF إk ا. �� ا-X�م ا��P	-�، أو �� ا��/� أن ��6�ذ وه-� 


k ���.	� ذوي �6��q أ*# �� n	�هb وا��[-�ء ا�F�0	� ��P0اض �Wً]� $-�L أو ��م �"�,b (�����$ �� ا�3O	�q�ت ��م ا���ض �[# هx] ا�I!�ر � L	آ���[# ا

J�Oت ��Jدة آ�_M�0 $0�M,�ز وn	�ه� $	!%���� �"�0 اU�6 ا���ت ����� أي ��Oو�� 3	� ا�&�أ ) . ا ��
���  ا k
� �-��هx,� ا-��	� �� *�ا�� ��Jدة �	�� ,�6 

ا�6��q و $
�� و�	 $	
Iا����0� ا"�ا)	� وا�)�X$ ا �JF-X�م ا^��ن ا ��,� �	.�����ى �� إLا�	$ I^�ع ا�q�6�� ا-��.  

 ��دة _J	$ ر� z�,�"� ��0 O$ إ��.$ �	أي و� �� G��� ل أي�&* b�, O z(أ �� bn��	$z ��,�,$ ا��d $JF أورا*�	$ ��و�
k ا�&]
	$ وO  إO أن هx]  ا/a دة�� ا

T*ا���/U ا �JF��_� إ�/�)	$ , 
���G  وا��ر,� ا Oو $.
�6� $	�� �q�6� k
�+�'$ إ �JF
$ �� ا�'�"&# ��� ,��ض )X�م ا^��ن ا��J� اض��� zd��� ,


k ��م و��د *�ا�� ��Jدة ��ا��$ ا� #	�0
��� ه� ا����د هx] ا���ت �
k وا�"� ��� ���ى ا���ت ا �JF�&!$ �X(P0$ ا^��ن ا��	$ أو اMدار,$ ا���I!�ر ا

��d���ى ��ع ا��Fف ا���ري ا'�ري �[Wً أآ[� �� ا�FF6�ت ا �	.�����ا��$ �[# هx] ا�I!�ر، 3	� أ)z إذا  ���وز اM).�ق �
J_ k$ أ�3 ا $$ �d�)$ ا�و


��Fف  $�����J	# هx] ا��&�ء �FF6�ت اMدارة ا b�, دارةM٧ ا�3!ول . �� *&# ا. 

 
  

ول -٧R �:�3إدارة ا��   

3
ري ا�.�ري5ع   ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'�ف ا���
ء  ا��آ' آ;S

K5' در2��   

U ا�)ب)�� '�
  ا��0/.' ا�+

  و ا��ف ا���� �5 در2

5ع �)�1+�  ر���' ا����  ��
�' ا�

 9D3���ا2! ا���bام �
`
[�  ا�

  ا��P	� إLا�� |�^�ء  ا��P	� إLا�� |�^�ء  ا��P	� إLا�� |�^�ء  ا��P	� إLا�� |�^�ء
ا��P	� إLا�� 

|�^�ء  

 اaدار�'`
[�  ا���O�د �
a k��دة ��,�,$ اJF$  إدارة ا�
J�Oت ��	-$  $	!%� ���, O

 آ�M,�ز
O�J $	!%� ���, O $-	�� ت

 آ�M,�ز
���, O $	!%� )X�م ��Jد 

  ا�6��q اMدار,$
I�ص 0���P	-�ت (

$	�����Oا(  

')�
� ا�`
[�
��Fف  إدارة ا� $����d�ن I�ر�� �I!�ر  �d�ن I�ر�� �I!�ر ��Jدة  د�b �� اMدارة ا
 ��Jدة

�d�ن I�ر�� �I!�ر 
  ��Jدة

I�ص 0���P	-�ت (
$	�����Oا(  


ن ا�]
ر"��  ا�و$  ا�و$ ا�و$   ,���O  ا�&
I�ص 0���P	-�ت (

$	�����Oا(  



 

 
 
  

 �ًV��w– ����w   
  

 �Lت ا��را �lأ�JF
��اq-	� ا��د,	� أو ���.� ا�+�'�ت n	�ب ا���ا�	�	�ت ا^��ن ا 0 /# آ��# ��اء 

 k
�ى 0�� ا���ت ا���$وا �آ�ت، و� �JF
^��ن ا pأو �0ا� �!I ���� �� bn� ا6�_$ ،  إO أن  أوا

�!6	G %!� إL� Oءًا 0'	!ً� �� � O هx] ا�/� O 	� ا���.	�آ�� أن ا��ا-q	� �� n ،  وا��6�ت ا!&	$ا�Wج

  .ا^��ن ا�JF ا��م ,�����ن P0ي a/# �� أa/�ل 

�����P"ا� ��U$Bأن ��ا�� ا ����U در2�� �� ��"Lدرا q�' �"ا� ���Iا� F��"$ ,�9�'  �lت و.� أ�@Lbى ا���� 

 ��"9=��� q�' �"ت ا��=��م +�q9 وا�& آ�ت وا���U$ 8@�= ى ��� إ�; أS �� t9"Z' ت���Zا� �� �IL�2 وا��M�

���ن ا���� ��!�dت �� ا, ا����Zا� g/ه ,O&"'ا��-��،و �M��I��  ���'  ،�!دوBاء ا�!yج واWIا� z�� ��ء =��&"LCا

 ;�&"@���= ,�� Fا�- ا� rI= ,�&'و ����M ا�@��� آ�Iا�� t���O'و ����Bوا ���Tاض ا�� �Bا ���Y'و �!��ت ر2� .  

 Cإ ��Y' C 4 و�'W���ص ا������l دون 2Zم وا��I��2 ا�����2 ا�"� '&�, ا����"SCت ا����P"ا�  ��U$أ ��Y'

�و$��I"د!^ ا���ت إ�; إ$&�ء ا����Mا� rI= PM9' ��ت ا������ �a ًا ، و�� ه�=��yاض وا �Bا �� ا�"� !"9!��' 4

 z"9��� ا���tl أو أ� اد 2�S��ت ا����� ا�"� !�"��Zا� ���Y"� ��!�� ���lع $@8 ���دة �� روا'8 ا�����".� و.�. =

�ت �Mا� g/ة �� ا2"��ت ه +�-� ��I�"�' �"وا� �����P"ا� ��Mء �"��!, = ا��d2Bت ا�. ��ا'8 ا����lور92; �@�ه�

Bا rI= �� د��"2Cإ�; ا ���oن 92; إ��a ��Sر����9�در � ,!��" g/�� ���Zت ا��� �� ا���از$�-9eأ �� �'P'

�ت@Lbا�� g/ه ��� R-"' �"ا� ���Iدارات ا�yت ا��ت أو �� ��از$@Lbا��  .  

�  و.� '��Tت �"9=��� q�' �"ت ا��@Lbن ا���� ��ى ا����dا� ��U$أ �� ="��  ��ا��ه��دة ���"LCا ��$�Oوإ� R��S ��

� اBو.�ت، وً-��e  !��"� وزارة ا���� ��Id' �"ة ا� �I@"8 ا�@�= �Oرة و��'��9� �����Sy��9 اOا� r!�I' 4"! ��

�ت ا��-����Zر ا��S��9 ا�"� . أI��9 ا��Oا� ^=��' C �"ة وزارة ا���� وا� �I@' ع�o�� ;رة إ��+yر ا�M' �وه�

r! ا�� ���y �Io+ افو.� .  !"��9� ��$�O= ��U$Bا g/ه q�@'ت ا��و��ا��9L �=� أو ا� .�=� ا��ا���9 �� .-,  ور.

 ��@�$ ��Mبا���e �aWت ، و�� ا���@Lbن ا���� ��ى ا����dم ا��U$ إدارة ��o ,�I9� غ �"� tl�� د�Sو 

��"9=��� q�' �"م. ا��U$ ���:  ا��Z"��9 ا�"� .� !"I ض �Zدارة ا��y ��oوا ��M�'ا "Lد إ� آ�� و���a �2م ا2"�

�ن ا���dا��� .  

  



 ٣٢٤ �� ����٥٥ 
 

 

  

 

  ارة ا���� ا�@�ر!�وز

 ��د اBورو=�–�Lر!�'Cا   

  

��F '��!  ا����ع ا����$ =  

HSMP 

�0�ة ا���0� *� ���*=� ا�BذG�+�0 ا���� وا��]�00� �3		�ت ا�
�  

  

 ��  ٤درا � ر

����  ٢٠٠٦- '��ز-ا�"� !  ا��

  

  

  

  

  MCI International + آ� :إ>اد 
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�رات &"LC4 إ�2اد ه/ا ا�"� !  �� .-, + آ� ا'MCI International ء 92; :89 ��  وزارة�؛ وذ�< =�

�د اBور=� –ا���� �'Cع ا���� =�+ اف  ا���F '��!  ا���$ = .  

�ر!� &"LC�2 أراء ا�& آ� ا  -I'  ! �"راء ا��اردة �� ه/ا ا�Jوا  U�ت ا���Sإن وMCI International 

�.�ةI"ت ا����Mل �2 رأي ا��O+Bا �� ,O+ يP=  -I' Cو  .  
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  *(�س ا�������ت

  ا��+��                                                                                                                                                              ا�%�1ان                             

  ٧  ..........................................................................................................................................................................ا��sZ9 ا�"���/ي 

 Cأو– �Lل وه�ف ا��را�M� .............................................................................................................................................................  ١٢  

��$�j- �I-"ا�� ,�I١٣  ................................................................................................................................................................ : !�� ا�  

  ١٣  .............................................................................................................................................................. ا�� �9a اBو�;-١-٢

٢-٢- ��$�  ١٣  .............................................................................................................................................................. ا�� �9a ا�%

٣-٢-�%��  ١٣  ............................................................................................................................................................... ا�� �9a ا�%

 �%��j : ��.ذWا� �U���� �2 ��L�Lت أ���9I�..........................................................................................................................................  ١٤  

�ن وا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-٣O@١٤  .......................................................................................................................................... ا�  

٢-٣- ,�I١٥  ............................................................................................................................................................ ا���ة و.�ة ا�  

�ت وا��Iا�, ا����� -٣-٣=�  ١٧  ................................................................................................................................................ ا���

�ت و���د!^ ا��@��2ة -٤-٣=�  ٢١  .............................................................................................................................................. ا���

 ً�I=ت: را����L �2 ا�& آLBت ا�$�  ٢٢  .................................................................................................................................................ا�-�

 ً�@����V�LP' �2 ��L أ$��U ا�"���P ا���� : Lت أ���9I�......................................................................................................................  ٢٣  

  ً�Lد�L : ا���� ���P"ا� ��U$أ ��o �!�dI٢٤  ......................................................................................................................................ا�  

  ً�I=�L : ا���� ���P"ا� ��U$أ ��o ,!��"٢٦  ........................................................................................................................................ا�  

  ً����j : ت���Zا���ا�� (ا�  ( ����P"م ا��Uا� ��  ٢٨  ...............................................................................................................................ا�"� !���

�ت -١-٨��Z٢٨  .................................................................................................................................................) ا���ا�� (  '��!� ا�  

١-١-٨- �����ت ا��.��Z٣٠  .................................................................................................................................................... ا�  

٢-١-٨- ���Z"ا�� ��Sر�Zدات ا���I٣٠  ................................................................................................................................... ا�  

٣-١-٨�! -Zت ا�����Z٣٠  ..................................................................................................................................................... ا�  

٤-١-٨- ����Z&"ت ا����Z٣٠  ............................................................................................................................................... ا�  

�!� ا��-�� �� ا��&�; -٥-١-٨�Iا�  ) ���.y٣١  ..............................................................................................................................)ا  

�!� ا��-�� �� ا��&�; -٦-١-٨�Iدو!� (  ا�B٣١  .............................................................................................................................)ا  

�9�ت ا��Y ى -٧-١-٨�I٣٢  .................................................................................................................................................. ا�  

�9�ت ا�O- ى -٨-١-٨�I٣٢  .................................................................................................................................................... ا�  

�رج ا��� -٩-١-٨�  ٣٣  ................................................................................................................................................. ا�WIج 

١٠-١-٨- ����B٣٣  ............................................................................................................................................................. ا  

  ٣٤  ................................................................................................................................. أدو!� ا���Cت ا�� ��o ا���دة -١١-١-٨

١٢-١-٨- ���Tا�� ��o ت ا��C�  ٣٤  ............................................................................................................................... أدو!� ا��

  ٣٤  ................................................................................................................................................................. ا���, -١٣-١-٨

  ٣٥  ..................................................................................................................................................... ا� 2�!� ا�@��� -١٤-١-٨

١٥-١-٨- ���Tاض ا�� �B٣٥  ................................................................................................................................................ ا  

�ت -٢-٨��Zل ا��@"���!� 92; ا���a ^٣٦  ..................................................................................................................)ا���ا�� (  : ا�  

  ً�IL�' : ����  ٣٧  ................................................................................................................................................................:ا�" '�-�ت ا��

٣٧  ...................................................................................................................................................... ����ت ا���T�9� Rود!� -١-٩  

�ت -٢-٩��Zا� t���O'  ) ا���ا�� (  �o��م ا��Iل ا�W� ���-�..............................................................................................................  ٣٧  

2�+ اً   : ,��  ٣٨  .................................................................................................................................................................ا���$�$��ا��@

�دي 2& a :�!دارyا ,��    ٣٩  .............................................................................................................................................................ا��@

  &2 �$�' :��'�Z٤٠  ........................................................................................................................................................................ا�    
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  *(�س ا��NOل

   �Nا�� ��                                                ا � ا���N                       ر

  ا��+��

   ٢٤   .............................................................................................................................  '�ز!R ا����ت ا��@"����                   -١-ا�&O, ر.4 

  ٢٧   .................................................. '�ز!R ا����در ا������ �`$��U ا�"��P��� ا����� وذ�< =��ء 92; ���ر ه/ا ا�"��!,                    -٢ -ا�&O, ر.4 

�!� ا��-�� �� ا��&�;                    -٣ -ا�&O, ر.4 �Iة ا�������"  '�ز!R '�ا�  �.y٣١      ....................................................................................... "ا  

  ٣٣   ...............................................................................................ج �� ا�B اض ا���T�� '�ز!R '�ا�  ����ة ا�WI                    -٤ -ا�&O, ر.4 

  

اولQس ا��)*  

ول  Qا� ��ول                   رQا� �                               ا 

  ا��+��               

�ن �`�2ام     -١-�Sول ر.4 O@ادات ا��I' F��"�� ��ن  :-�O@9� ي��ا�@ ���ل ا��Iذ.�� و�Wا� �U���ن ��OL �-@$)١٩٩٤ ، ١٩٨١(  

�ن �Wل ا��" ة                  O@9� ي��ا�@ ���ل ا��I�  !��'١٤   ...................................................) ٢٠٠٥ -٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(                     و 

��F ا�"�Iادات �`�2ام                     -٢-�Sول ر.4 "�� ����U ا�Wذ.�� :-��� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�M١٥   ............ )٢٠٠٤ ،١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠($@-� ا� 

2�م                    -٣-�Sول ر.4  t�"�� �� ���.yن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��.ذWا� �U���ن ��O@� �-@�١٥  ............................٢٠٠٥ا�" آ�8 ا�  

�م                    ا-٤-�Sول ر.4 I�  ن ا����OL �-@$ �� ��.ذWا� �U���� �� V�M8 ا�@a ��9�I"�9� �-@�١٥  ..........................................�٢٠٠٤"�زع ا�    

�Wل 2�م      '               -٥-�Sول ر.4  �=��yا z�2 qM"$ ا�/ي ,�Iا� �I�-:  8@a ,�Iت ا��=�    ١٦  ...................................................�٢٠٠٤ز!R إ�

�د!�                   '-٦-�Sول ر.4 �".Cت ا�2��9 �� �����U ا�Wذ.�� a@8 ا�M�V وا�����Iا���ة ا� R!١٦  ...............................................................�ز    

    ١٧  .................................................................٢٠٠٤ -�U�١٩٩٩ ا�Wذ.�� �`�2ام ذوو ا���� ا��-�� �� ا���  و�� ���                    -٧-�Sول ر.4 
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� وزارة ا���� �� �����U ا�Wذ.�� �Wل 2�م                      -٩-�Sول ر.4 ��ت ا�"� .��"��Zا� ����S١٨  .......................................................٢٠٠٤إ    

�م                   -١٠-�Sول ر.4 I� ��.ذWا� �U���� ��  ����Z"وا� ���Iا����� ا� T١٩  .....................................................................٢٠٠٤ا�� اآ    
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    ١٩  .................................................................٢٠٠٤ارة ا���ـــ� �� �����U ا�Wذ.�� a آ� ا�� o; �� �&ــ��� وز                   -١٢-�Sول ر.4 

��ـ�                    -١٣-�Sول ر.4 Zا� ���    ٢٠  .................................................................................................a٢٠٠٤ آ� ا�� o; �� ا��&ــ

    ٢٠  .............................................................................................٢٠٠٤- �١٩٩٩ـ o; �&ــ��ـ� وزارة ا���ــ�                    -١٤-�Sول ر.4 

�ل وا2B                  -١٥-�Sول ر.4 �Iت ا��=��ء و���د!^ ا��@��2ة �� ا���  و�� �����U ا�Wذ.�� �`�2ام  $�d٢١  ...............................٢٠٠٤- ١٩٩٩    

�ت و�2د ا������l ا��9O                 -١٦-�Sول ر.4 @Lbء ا����L٢٢  ........................................................................................................... أ  

�ت                  ��ة-١٧-�Sول ر.4 @Lb8 ا��@a تW=�  ٢٣  .................................................................................................................... ا���

�م                   -١٨-�Sول ر.4 U$ V�LP' �!ر�' ���P"٢٣  ..........................................................................................................................ا�  

  ٢٤  ...........................................................................................................)ُ���,( ا���o �!�dI أ$��U ا�"���P                  -١٩-�Sول ر.4 

  ٢٤  ...................................................................................................................... ا���o �!�dI أ$��U ا�"���P                  -٢٠-�Sول ر.4 

  ٢٥  ...................................................................................................................... ا���o �!�dI أ$��U ا�"���P                  -٢١-�Sول ر.4 



 ٣٢٤ �� ����٥٩  

 

 

  ٢٦  ..................................................................................ا��Lb@� / ا�& آ� - �� ه� ه, ������ا ا����در -  ا�"��!,                  -٢٢-�Sول ر.4 

  ٢٦  ............................................................................................ا��@�ه��ت – �� ه� ه, ا������ ا����در - ا�"��!,                  -٢٣-�Sول ر.4 

  ٢٦  ..............................................................................................ا�"- 2�ت – �� ه� ه, ا������ ا����در -  ا�"��!,                 -٢٤-�Sول ر.4 

�ت                   -٢٥-�Sول ر.4 ����م ا�"P) ��ا��(U$٢٨  ..............................................................................................................��� ا����  

�ت                 -٢٦ -�Sول ر.4 @Lbا���ا�� =�@8 ا�� R!٢٩  ....................................................................................................................'�ز  

�ت                 -٢٧-�Sول ر.4 ��Zا�  ����  ٣٠  ......................................................................................................................................ا��.

�ر��S ا��"���Z                 -٢٨-�Sول ر.4 Zدات ا���I٣٠  ..................................................................................................................... ا�  

�ت ا��Z- !�                 -٢٩-�Sول ر.4 ��Z٣٠  .................................................................................................................................... ا�  

�ت ا�"&����Z                 -٣٠-�Sول ر.4 ��Z٣٠  .................................................................................................................................. ا�  

�!� ا��-�� �� ا��&�;                   -٣١-�Sول ر.4 �Iا�"���.y٣١  ................................................................................................................"ا  

�!� ا��-�� �� ا��&�;                  -٣٢-�Sول ر.4 �Iدو!�" ا�B٣١  ................................................................................................................"ا  

�9�ت ا��Y ى                  -٣٣-�Sول ر.4 �I٣٢  ....................................................................................................................................ا�  

�9�ت ا�O- ى                 -٣٤-�Sول ر.4 �I٣٢  ....................................................................................................................................... ا�  

�رج ا���                   -٣٥-�Sول ر.4 �  ٣٣  ...................................................................................................................................ا�WIج 

  ٣٣  ................................................................................................................................................ا����B                   -٣٦-�Sول ر.4 

  ٣٤  ......................................................................................................................أدو!� ا���Cت ا�� ��o ا���دة                  -٣٧-�Sول ر.4 

  ٣٤  ....................................................................................................................أدو!� ا���Cت ا�� ��o ا���T��                  -٣٨-�Sول ر.4 

  ٣٤  .....................................................................................................................................................ا���,                  -٣٩- ر.�S 4ول

  ٣٥  .........................................................................................................................................ا� 2�!� ا�@���                  -٤٠-�Sول ر.4 

  ٣٥  ..................................................................................................................................... ا�B اض ا���T��                 -٤١-�Sول ر.4 

�ء ا��@"���!�٢٠٠٥ا��-��� ا��� و�� �Wل 2�م                   -٤٢-�Sول ر.4 d2B٣٧  .............................................................................. و�2د ا  

�ت ا��@bو�� �2 ا����L-� و �2 اy+ اف                 -٤٣-�Sول ر.4 �Mوا� �$�$�  ٣٨  ............................................................................ا�� RS ا��

  ٣٩  .....................................................................................................................اy+ اف اyداري وo-� ا��Mدة                -٤٤-�Sول ر.4 

  

  ا���4
�ت *(�س

�ن ا��I"��ة  : -١-��9^ ر.4 �-"LCرة ا��"LC٤١  ........................................................................................................................................ا   



 ٣٢٤ �� ����٦٠  

 

 

  :ا��sZ9 ا�"���/ي 

�ل ه/g ا��را�L ه� درا�L وا.R ا�"���P ا���� ��        M�           ،م�7Iع ا��7��9� �7I=�' �7�9"Z� ت�@7Lb� �� >ذ.�� وذ�Wا� �U���� 

          �7�U$Bا g/ه h!��'و  !��"� VLأ Ro�= ا�-�ء ,S792;             , وذ�< �� أ �7�M��"$ 4�7�I' ,7S�7 را��7ة ��7 أLآ�را �وا2"-�ره7

�ت ا�@�ر!�U���.� ا���=.  

 �����Wل ا�� اa, ا�" �� �Lا��را g// ه���4 '':  

١. ��Oa ��S ى 2& ة�aذ.��'��!� إWا� �U���� �� �� 

�ون �R ا�Z- اء �� وزارة ا���� .٢I"���ص =�/g ا��را�L وذ�< =Zن ا���-"LW� ��L�LBا s���Zا� �!��' . 

�ن .٣�-"LCا ��o ت���9Iا�� g/ه ��-I' ^ت و: ا����9I92; آ���� ا����ل 92; ا��  ���Iر!8 ا��' . 

�ت .٤$� .' ��T وا�"Pآ� �� ���aW ا�-�

�ت .٥$��-"LC�9, ا�'  ����ayا F��� 92; ا�- $�Y! �'و SPSS . 

٦. �Lا��را g/ه F��"$ �2  ! �' 4!��'. 

�ت ا�"�7 '47              @7Lbا����7 ا���-��7 ��7 ا�� ���P7"�7 ا��U$B ���إن ه/g ا��را��I' �L ��رة وا��o �2 ا��ا.R ا��7

��-��د واVLB ا�= ��9I"وا�� ����، وه� 'b� ��I+ ات ذات دCCت وا�a ��oل ا��Ro ا���"Lدرا����":  

� ����P"م ا��U�ا� V�LP' 

� �!�dIا� 

 ا�"��!, �

�ت ���Zا���ا�� وا� 

� ���� ا�" '�-�ت ا��

� ��I! &"وا� ��$�$� ا��@��, ا��

� ����P"م ا��U�إدارة ا� 

�ت ا������O ا����� ��Mدور ا� 

  



 ٣٢٤ �� ����٦١  

 

 

a.  �����F ه/g ا��را�L 92; ا�&O, ا�""$ s�Z9' �O�!:  

�م ا�"        U�ن ا��� ،��"Lدرا q�' �"ت ا��@Lb4 ا��UI� ��  ت ا��������� ا��"�9-O= ��! ًا 92; أن ����P�� آ�ن .

��7�ت          Zا� t���7O"= �7�9I"7@8 وا�7@��ف ا���ا� R7oل وW7��  =��oح ��7 U! م، وه/ا�U��9@"���!� �� ه/ا ا��

�مU����ت ا��&���� =��Z��  .ا����� ا������ إ�; ا��@"���!� أو =

�  أن أ�  U'ُ �����P"ا� ��U$Bا g/ن �2دًا �� ه�� �ًd!أ       ،����P7"م ا��7U���= ����&7� �7O' 47� �!���"@7ت ا��W�� اد 2

                      87Sط ا��ا�7��Wت ا��7@"���!� وذ�7< ��7 أ7S, '��!�7 ا���7I� 7 ى�7�ت أLم =�را�وه/ا !7@"��2 ا�7�I, 792;  ا���7

                �7�U$Bا r7I= R7� �7�'��! ه� �� ه/g ا��U$B ا�"��P��� وذ�< �"&�, 2��Wت ا��@"���!�، أو ا�7�I, 792; ر=�

� ى �"���Y ه/ا  ا���s �� +����� ا�"���P ���9ا:���ا�"��P��� اB.  

����9' ,O&= ت وا���ا�� ا��������Z4 ا�UI� ��Y' q$�4 �� L-^ ��ن ا��U$B ا���رو�L آeر.  

                   ,7Sوذ�7< ��7 أ R��7ت أو ا��72��".C�7 و$7@8 ا����P"�7 ا��U$Bدر '��!7, ا��7� �7Lدة درا�آ�� و!8M ا����م =�72

�م اU�ء ا���= ;92 ,�Iت ا����� ��9@"���!�ا����� ا��"�9-O= ء��درًا ��د!� 92; ا���. ����P"�.  

��7�ت ا��-��7         Z9� ودةT7ت ا���7�M9� Rو: ا�^ ا��� ����� =rI ا��&ـ�آ, �� �@ـ��, ا�" '�-�ت ا���!�� �ًd!أ  �U!

��"��W� أو ��ت ا��� ��� أو �2م '�ا� ه@Lbت ا�������دة �� �"LCا tIo ;د إ��I! >وذ� ،.  

�U'               �7-.ت و� ا�@7Lb��7 ا��o �7����P"�7 ا��U$B�7دة اS س�� إ�; ا�V�LP' ;92 ,�I و�7aات ���7d!أ �S�  ا��

             R7oود!� ووT77 ى � ا.-�7 أداء ا�����7 أS و�� ، ��S �� ت إ�; ا��@"���!� ه/ا���Zء '��!4 ا���jم أ�U�أداء ا�

2"��د هCbء ا��Tود!�C �=�"Oو� ��oوا VLأ.  

b. 9� ن�� ^-L�  :sZ ا�"����ت '�Oن آ�J'� و=��ء 92; آ, �

�77 �"�77-9�ت ا��77@"���!�         ��O= ء��77 .77�درة 7792; ا���77����P' �77�U$77, 7792; ا�-�77ء ="�-�77^ أ�I877 ا�M!  ) ���l�77ا��

 4�'W��77�م ا�"��P77��    ) و772U$ ;77�-! h��=�77،و��W�77دة ���77دة و�S  �!�77I� ^77ت و����77Zا� g/77ا�����77، و'��77!4 ه

      z'وإدار z9�Y&' ت���$ Rدرًا 92; د�� و'���^ أر=�ح ���L-�،و=�� !"R7� 4�W ا��R7o ا��7�I&� وا��7�دي          ا���� .

  .�� ا���  ا�I =� ا�@�ري

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٦٢  

 

 

Cًأو-  �Lل وه�ف ا��را�M� :  

��9 �� �����U ا�Wذ.�� "Z� ����Oa �@Lb� ى 2& ة�aه� أ �Lل ا��را�M�.  

  :ه�ف ه/g ا��را�L ه�

- @Lbا���� ا���-�� �� ا�� ���P"ا� ��U$أ �� ��I� ذ.��،'��!� �2دWا� �U���� �� ��9"Zا�� ����Oت ا���  

- ،��U$Bا g/�� ��L�LBات اTل ا�����a ت�$��9�ت R�S و'��9, ا�-��I= م� ا���

- ،��U$Bا rI-� ����  '���t ا����Tات ا�

-               g/7ت أو���7 ��7, ه�7a "�� ت و�7� هg/7 ا�7�U$B ،وإ7�2�ء '���7��Sت ا�"�7 '�ا�=�I�7آ, وا��'���t ا��&

Iا�� ��Sآ, و��ا��ت،ا��&=� 

  

  

  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٦٣  

 

 

�ً�$�j- �I-"ا�� ,�Iا� ��! : :  

 ��L�Lأ ,aث � اWj ;إ� ,�I4 ا��@�' ,�I4 ا�':  

 :ا�� �9a اBو�;  -١-٢

� '4 ��2 �2ة ورش ��7o ,�2 +7 آ�   ���،,�I9� �! �d�"�9 ا�a �9 ه� ا��a ا�� g/هMCI International أو 

�- اء �& وع '��!h ا����ع ا����7 و�7         R�            T7��M"= 7, ا�-�7ءS��7 ��7 وزارة ا����7،وذ�< ��7 أ�Z"�7 ا�! !�� �

�Lل وه�ف ا��را�M� �I�-: R� �-L��ت وا����ل إ�; ا����Y ا�����W ا��"�$��-"LCا.  

٢-٢- ��$� :ا�� �9a ا�%

 I'MCI International"-  ه/g ا�� �9a � �9a ا�"�7ر!8 وا�"��7�Z �7�9& وع، h7�a '47 '�7ر!8 �-7 اء +7 آ�         

 ! : ;92  �M'��ت ا��$��-"LCا R� ,��I"���2�9 ا�a م     ا��� اBو�;، آ�� '4 ا�-�ء ="���P ا���ارد ا���د!�7 ا���7��9� �7=�9

 F���ر = $�"��ت و'4 اLع �� ا��را��ا ا�/�� ���W�  %آBا F�����را�L؛ و'��!�ًا ا�- $=  

SSPS Ver. ١٣w٠ For Windows   ����ayا   

٣-٢- �%��  :ا�� �9a ا�%

 g/م               �� ه����7L و�47j �7 ا���7LBت ا�$��-"7LCت 92; ا���9Iت و'� !� ا���$� ا�� �9a '4 ا�-�ء ="���/ ا��را�L وR�S ا�-�

 ����ayا F����9�ت 92; ا�- $Iا�� �! �"=SSPS ver. ١٣w٠         87�' 'ت ا�"�7�9, و�7�9�2 �7� zا��Z"7L47 اj �7و�  

F��  .ا��"

�7�ءات          ay�= �7Lا��را ,aا � R��S �� �$�I"LCا q�'              �7L�Lأ ,O&7=ء و��7ax� يT787 ا�� آ"Oدرة �72 ا���ا��7

2�م  �Z@$ �����ay�2 ا��Mه/ا ا�"� ! ٢٠٠٥ا�� �=��ر!� آ"' ;"a ث ا��"�� ة�aBوه� ا .  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٦٤  

 

 

ًً�%��j- ��.ذWا� �U���� �2 ��L�Lت أ���9I�   

 �I= ;92 ��.ذWا� R�'ل٣٢٠�ر��@�  92; ا�@�a, =� ي � �P  '��ي 92;  �� ��!�� د�&^ و ه� ا�Y =� آ4 إ�; ا�&�

�  .ا�@�ري، وه� 'I"-  ا������U ا�@����a اBو�; �� �Lر!

�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-٣O@ا� :  

�ن �����U ا�Wذ.�� OL �9 ه� ٨٩١٠٠٠!-�9 �2دOن ا��O@ا�; �2د ا� �U���ن ه/g ا���OL ن $@-� �2د�O' >�/=و ��@$ 

٤w٩١ %  ����$�  ) -١-�Sول ر.4 ( ، !-�� ا��Mول ا�"O@ا� ���ل ا��I�9،و�Oن ا��O@ا�; �2د ا� �U���ن ا���OL �-@$

 ����  وذ�< �Wل �" ات ز���� �Z"��9 وa"; ا��" ة ا��

 �
ن  `>�
 -١-"!ول ر�J.1� ي�D.ا� ��D(' و�+!ل ا��ا�[ذ 'K5

ن ��J/ '<.�   

ن ��2tام J.ادات ا�!+� �=
�D�)١٩٩٤ ، ١٩٨١ (  

D.ا� ��Dل ا�!+� ة و��!��Cل ا�]M ن
J.1� ي�  
) ٢٠٠٥ -٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(  

 

ل ا���1 ا��1Vي ����iVY j�  �Nن ا����*=� �� ���Qع ا��NVن %%� 
 

 ا�ــ�ــ�ـ�*ـ=ــ�
 

١٩٩٤- ١٩٨١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

٤w٥ ٩w٦ ٤w١٧ ١w١٩ ٥w٢٣ ٣w٦ �0ـ�  ا�Bذ

٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠T٢٧ ٥T٣٣ ٠Tعا ٠��Q�� ا�%�م   

 �U���$� �� ه/g ا���O@ا� ���ل ا��I� ض��Z$ا �aW$ ^=��I� �2ل ا���� ا�@��ي )  =�t�B ١٧w٥( و�� ا��Mول ا�@

 ����م �� ا���  وا�-I٢٤(ا�w٥ t�B�= (  ����Tل ا��" ة ا�W�  ).٢٠٠٥ -٢٠٠٠(؛ وذ�< 

�ن �����U ا�Wذ.�� �� ���Mع ا� !��UaW� �O أنآ�� أنOL �-@$ "ل ا��W��م .� ا$qd�Z وذ�< Iن ا��O@ �� ة 

١٩٨١ - �!�Y@-�  ٢٠٠٤ و��١ وذ�< =w٢.%    

 

����- ١٥ -  ر.�S  4ول وa"; - ١-���ر R��S ا��Mاول �� �Sول ر.4 �ay�2 ا��Mو$��  ه� ا�� "O�Cا �Z@�ي  ا�T8 ا�� آ"Oدرة �2 ا���ا��

�ء �ax�– ^&ر!�  -  د��L – م�2 ٢٠٠٥



 ٣٢٤ �� ����٦٥  

 

 

���U ا�Wذ.��-٢- !-�� ا��Mول ر.4 �� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�Mا� �-@$   

 ��ول رR-٢-�0�   iVY� ا�l1Q وا�N\�*� ا�0Y�NV� *� ���*=� ا�Bذ
ادات �n>�ام %�1��FG ا�� �
i:)٢٠٠٤ ،١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠(    

�N��� �*�\Nد ٢ا�<  �N� ١٠٠ا�/آ�ر _\Yا )l1Qا� �iVY( �=*ا���� 

١٩٩٤ ٢٠٠٤ ١٩٧٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

١٠٢ ١٦٩ ٢٤١ ٣٢٤ ٣٨٣w١٠٤ ٠w٨ 
  ا�Bذ�0ــ�

 

١٠٤ ٣٤ ٤٩ ٧٤ ٩٦T١٠٤ ٥Tع ا�%�م ٧��Qا��  

���  وذ�< �� -٣- !-�� ا��Mول ر.4 .Cن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��.ذWا� �U���ن �� ��O@9� �-@�ا�" آ�8 ا� 

2�م t�"�� ٢٠٠٥. 

 

 ��ول رR-٣-Bا� �ن ���*=�NV� �iV1ا� o0آ��1��j >�م  ا�� �* ����  ذ�0� �r* oVJت ا��V وا�l1Q و��Nن ا�
٢٠٠٥ 

 �kJ ر�j ا����Qع

 ذآ�ر ا�Yث ���Qع ذآ�ر ا�Yث ���Qع ذآ�ر ا�Yث ���Qع

  
 ا����*=�

٢٣٠ ٢٢٥ ٤٥٥ ٢٢٠ ٢١٦ ٤٣٦ ٤٥١ ٤٤٠ ٨٩١ �0� ا�Bذ

٤٩٧٧ ٤٧٢٨ ٩٧٠٥ ٤٢٩١ ٤١٤٢ ٨٤٣٣ ٩٢٦٨ ٨٨٧٠ ١٨١٣٨ ��Qا�%�مع ا��  

٢-٣- ,�Iا���ة و.�ة ا�   

��9 �� �����U ا�`ذ.�� -٤- !-��  ا��Mول ر.4 �I"�9� V-@�ا�"�زع ا�   

 ��ول رR-م -٤�%� �	
�4�%	oVJ �04 ا�l1Q *� ���*=� ا�Bذ�0� �� iVY�  �Nن ا�� �iV1زع ا���  ٢٠٠٤ ا�

�
��  ��< �	%�� �LiV �| ا�%��  �� �	%� ا����*=� ا����Qع �

 ���Qع ا�Yث ذآ�ر ���Qع ا�Yث ذآ�ر ���Qع ا�Yث ذآ�ر

�0� ١١w٧ ١٧w٠ ٩w٥ ١٢w١ ١٧w٣ ٩w٩ ٤w٢ ٦w٢ ٣w٩ ا�Bذ

ا����Qع 
 ا�%�م

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 



 ٣٢٤ �� ����٦٦  

 

 

�ت ا�7�I, '-�79               -٥-!-�� ا��Mول ر.4    =��7  ان $7@-� إ�7U' h7�a ، �7�.ذWا� �U���� �� ,�Iت ا��=� % ١٢w٧'�ز!R إ�

��M� �� ت �2, �� ا����=��$� ا92; $@-� أ�j  -"I' وه�  ����= ,�Iت ا��=��تع ا�U���ر$� =-�.� ا����� .  

 ��ول رR-ز�<-٥��  oVJ ��%ت ا����Kا  }Q�Y ا�%�� ا�/ي �0%i:  ل >�مBw ���Kذ.��٢٠٠٤>1| ا�Wا� �U���� ��   

 ا���Qــــــ�ع
أ�Yاع 

 �أ�wى �ـ
 �/آــــ�

ا�r0iـ� 
ا���0	� 

 ����%�ـ

��اد 
و��آ�iت 
 واO%�>�ت

ات %�
 اwــــ�ى

 �K�3ا� �
و ��G ا�1
>*���� 

 ا���ــ�*=ــ� ��ت

 ا�Bذ�0� ٣٢٨ ٢٧١ ٩٤ ـ ١٤٨١ ٧٥ ٢٢٤٩

  ا���Qــ�ع ٢٣٢٦ ٩٧١ ٨٢٠ ٢١٣ ١٠٦١٣ ٢٧٤٤ ١٧٦٨٧

�9 �����U ا�Wذ.�� $O&= ��"I, آ-�  92; .��ع ا�Tرا�2 ا�/ي  -٦ –!-�� ا��Mول ر.4    ��Iأن ا���ة ا�  ,O&= ٣٠w٦ %   �7�

�U�����9 �� ه/g ا���Iآ�8 ا���ة ا� '.  

 ��ول رR--٦�د�����  ��ز�< ا�
�ة ا�%��4� *� ���*=� ا�Bذ�0� oVJ ا�l1Q وا�
	�>�ت ا�

  ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٧٠   

 % ٤٤T٤ ٤٢T٣ ٢٩T٣ ٢٥T٦ VYــiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�ـ%� �ـ4ـ� �� ا����R ا�Vــ�Nن

 % ٣٥T٢ ٣٥T٨ ٢٣T٢ ١٧T١  ا�0G�V1� �� ا����R ا�
�ة ا�4��%�  VYـiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�%� �4� 

���د��* �  �ـ�آــo0 ا�ـ
�ة  ا�ـ%��ـ4� VJــo ا�
	�>ـ�ت ا�

 % ٣٠T٦ ٥١T٦ ٢٥T١ ٥٥T٢ زرا>ــــــــــــ�

 % ٢٠T٥ ١١T٢ ١١T٣ ١٠T٩ 1Kــــــــ�>ـــ�

 % ٤٨T٩ ٣٧T٢ ٦٣T٦ ٣٣T٩ ا�Y	� ا�wى

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٦٧  

 

 

  :�,  ا�����  ا��b+ ات وا��Iا-٣-٣

� ا������U ر.4 ��ت ا���  أ$U���� �.�= R� ��.ذWا� �U���ءات ���aر$� إ�� ٥!"-�� ��ى ��� �� �2د أ:-�ء ا���� وأ$

�٥ا������U ر.4 ًd!ن ا��LBء ا� �� �2د ٨ وا������U ر.4 ،  �� �2د ا����د��٥ و ا������U ر.4 ، �� �2د أ:-

�زات ، =���� ه/g ا��b+ ات '�r�Z =&�ة ٦ وا������U ر.4 ،ا��@��2!� ا������Mت ا��W=��ر$�   �� �2د ا���� ��2 

 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� 4.ا�" '�8 ر /�P! 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� أن �aW$ h�a١٢ �.�= ��= 

�تU���ا���ًd!وأ،-:B �-@����/ ا�" '�8 ر.4  و=P' ن��LBء ا�١٢.  

 ��ول رR-٧-�0i	ام  ذوو ا��(� ا��<n� �0� ٢٠٠٤ -١٩٩٩ *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

   أ:iــ�ء �Kــ�  أ:iـــ�ء أ ــ�1ن

���yــ�ن 
 و���yــ�ت

 
�ـ��ـBات 
 ��Qزات

�Vــــ�>ـون 
 Kــ0ـــــــ�د�ــ� *ـ1ـــ0ــ�ن 

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  >ــــــد

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  ا�Vـ�1ات  >ــــــد

١٩٩٩ ٢١٣٩٣ ٧٥٣ ١٠٦٩٤ ١٥٠٦ ٨١٨٩ ١١٢٣٣ ٤٨٣٢ ٢٥٦٨٠ 

٢٠٠٠ ٢٢٤٠٨ ٧٢٨ ١١١٦٠ ١٤٦٢ ٨٨٦٨ ١٢٠٣٠ ٤٩٠٩ ٢٧١٦٤ 

٢٠٠١ ٢٣٧٨٤ ٧٠٣ ١٢٢٢٨ ١٣٦٧ ٩٨٨٢ ١٣٣٣٩ ٥٠٨١ ٢٧٩١٣ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٧٣ ٦٨٣ ١٤٦١٠ ١١٧٢ ١٠٠٥٥ ١٤٠٥٧ ٥١٧١ ٢٨٣٢٥ 

٢٠٠٣ ٢٤٤٧٣ ٧١٧ ١٤٩١٧ ١١٧٦ ١٠٨٠٩ ١٤٧٩٨ ٥١٨٤ ٢٧٠٤٥ 

٢٠٠٤ ٢٥٨٩٠ ٦٩٤ ١٥٣١٢ ١١٧٤ ١٢٧٢٤ ١٦٥٤٢ ٥٤٤٣ ٢٨٦٦٥ 

٢١٢٦ ٤٢٦ ١٢٢٣  ٧٤٠ ٧١٧  ٨١٤ ٤١١ ٣٥٠٨ 
 oVJ
 �=*���
 ا�Bذ�0ـ�



 ٣٢٤ �� ����٦٨  

 

 

�  - ٨- ا��Mول ر.4 U! ت�U���� ��= r�Z�� 8�' ' ه�  ! L ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� �� ��.ذWا� �U�� أن ' '�8 ��

�م �� ا���  وه/ا !"�89 ا��I, 92; ز!�دة �2د ا��&���  ) ١٠ ا�" '�8 ( ا���  Iل ا��I�2 ا�� r�Z�' �ًd!وه� أ

  .واLB ة �L �a ;92اء

 ��ول رR-٨- �0�  ٢٠٠٤- ١٩٩٩ ��ز�< ا����*� وا�����ت وا� �ة *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

�� p >ــد  ���*� 0��NJ�  ���K�w �*�  ا����Qع� 
 ا�VــNـ�ن �Nـ�

  >ـــــد أ ـــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة   ـــ��ـــ�

  ا��1Vات

١٩٩٩ ٦٣ ١٢٢٠٥ ٣١٢ ٥٥٦٧ ٣٧٥ ١٧٧٧٢ ٨٤٢ 

٢٠٠٠ ٦٥ ١٢٥١٨ ٣٢٥ ٥٨٥٢ ٣٩٠ ١٨٣٧٠ ٨٣٠ 

٢٠٠١ ٦٧ ١٢٤١٨ ٣٣٦ ٦٠٠٣ ٤٠٣ ١٨٤٢١ ٨٤٨ 

٢٠٠٢* ٦٦ ١٤٣١١ ٣٤٣ ٦٣٤٣ ٤٠٩ ٢٠٦٥٤ ٨٢٩ 

٢٠٠٣ ٧٦ ١٥٢٢٧ ٣٦٤ ٦٥٩٠ ٤٤٠ ٢١٨١٧ ٨٠٤ 

٢٠٠٤ ٧٨ ١٥٤٨٧ ٣٧٦ ٦٧٩٥ ٤٥٤ ٢٢٢٨٢ ٨٠٧ 

٤ ١٠٢٩ ١٢ ٢٢٥ ١٦ ١٢٥٤ ٧٢٢ �0�  ���*=� ا�Bذ

�ت ا����� ا������-١٤-   وa"; ا��Mول ر.4 -٩-ا��Mاول �� ر.4 ��Zا� �!�Lات ا��-�� و +bا�� ��-'  . 

 ��ول رR-ل >�م -٩Bw �0��(� وزارة ا���� *� ���*=� ا�Bذ�� ��  ٢٠٠٤ ا����R ا�3��ت ا�

 ا����*=ـــــ�ت ا���اآm ا���0� ا���ـ�*� ا� ـ%�ف ا���Qــ�ع

١١٦٢٨٩٥ ٩٨٠٨٧٣ ١٥٠٧٦٥ ٢٢٩٤٥٣٣ Bا��0ـــ� ذ

 ا���Qــ�ع ٢٥٠٦٦٢٠١ ١٤٤٥٠٣٩١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٦٠٠٣٢

  



 ٣٢٤ �� ����٦٩  

 

 

  

 ��ول رR-%�م -١٠� �0� ٢٠٠٤ ا���اآm ا���0� ا�%��� وا��0��3�  *� ���*=� ا�Bذ

 ا�%�0دات ا����4�
 
 

�0i	ط ا��
 ا�1
 
 

 ا���Qــ�ع
 ا�%�م
 
 

 ا���اآm ا���0�
�0��3� ا�

  ا���اآm ا���0� ا�%���
 ���Qع

 
 

 ا��1Vات
 
 

 ا�Bذ�0� ٩٨ ٢ ١٠٠ ١٢ ــ

 ا����Qع ١١٧٥ ٤٣ ١٢١٨ ٢٥٥ ١٤

 

  

  

 ��ول رR- ١٢- �0�  ٢٠٠٤  �Jآ� ا���y_ *� ��ــ�*� وزارة ا���ـــ� *� ���*=� ا�Bذ

 �04Nا�
  ا���1>0�

ا��%��Q�  �1=0ـــــــ�
�0G��m0+ا� 

 ��Vـــ
 ا�Oـــ%�

�ـ�ت w
 �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
 ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 ا� ــ%�ف

ا�%0ـ�دات 
 �تا����*= ا��3ر0Rــ�

٢٣٠٦٧١ ١٥٠٧٦٥ ١٨٢٧١ ٥٧٧٤٥١ ١٢٠٨٥٨ ١٨١٧ ٢٢٢٥٢ ٩٥٥٣ �0� ا�Bذ

 ا����Qع ٢١٤٥١٦١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٣٥٧ ٩٥٥٧٦٩٨ ١٦٤٦٣٦١ ١٧٢١٨٥ ٣٧٠١١٢ ١٢٩٨٤٨

  

 ��ول رR– ١١ - �0�  ٢٠٠٤ �Jآـ� >�ـ� ا���اآــm ا���0ــ� *� ���*=� ا�Bذ

3�ــ�ع�ا�+(
دات  ا�
'1�
 ا�)

�[ت Z
Y)�1� ا�


ت �!M
'�<[� 


ت �!M
')D/ 


ت �!M
 ')"]2
W>�1� 

 ��
��
'�N*� ا�

 '�
�ا�
 ا���('

 c)�L�
��f 


دة )2
��C ا�

� ا�.1(

 �)KD�
 ا�/ـة

ر2
�ـ' 
 �Zا��

آbاز 
 �D1.ـ
ء


ت Z
��

لC`أ 

 المحافظات 

 ا�[ذ�(' ١٨٥٧٩٦ ٨١٦٣ ٥٨٩٠ ٣١٥٠٧ ٢٤٤٩٤ ٢٨٤٥٦ ٣٩٩٧ ٧١٣٩٢ ٢٢٨٢٦٩ ١٤١٧٩٥ ٩٢١٣٢ ٧٩١٧٩ ٠ ٩٠١٠٧٠

3�ــ�ع  ٦١٥٥٤٨٩ ٤٨٧١٠٧ ٩٨٢٤٦ ٥٦٠٥٨٢ ٤٣٤٨٨٣ ٢٥٣٥٩٤ ١٠٦٩٩٨ ٧٠٤٩٦٠ ٣٤٣٤٣٤٦ ١٠٦٢٤٤٣ ١٧٦٩٩٩٨ ١٣٩٧٢٣٣ ١٢٣٧١٥٧ ١٧٧٠٣٠٣٦� ا�



 ٣٢٤ �� ����٧٠  

 

 

  

 ��ول رR– - ١٣ �ـK�3ا���ــ�*� ا� �* _yا��� �آ�J  ٢٠٠٤  

 �0=1�ا�
p0	3� وا�

 �Q��%ا��
 �0G��m0+ا�                       

Nا� �04
ا���1>0�  

د <
ا��V4Qت         

 ��Vـــ
       ا�Oـــ%� 

�ـ�ت w
  �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
  ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 ا� ــ%�ف 

ا�%0ـ�دات 
ا��3ر0Rــ�  

 ا����*=�ت

  ا�Bذ�0�  ٦٠٨٥   ١٩   ٨٩٣٨   ٢٠١٥   ٢٢٩٣  ــ ــ ــ

 ا����Qع ٢٣٣١٦٥ ٢٥٤٩٩٩ ١١٦٦٠٦ ٨٠٠٦٨٥ ١٨١٢١٨ ٣٨٥٤ ٢٠٨٧ ١٨٩٣٨

  
 

  

 

 ��ول رR– - ١٤ �ــ�*ـ� وزارة ا���ــ�� _y٢٠٠٤- ١٩٩٩ �ـ� 

�� p أ��م �Nــ� � 
 ا��ـ��� ا�ــ�اJـ

  ��Qـ�ع 
�0Rا��3ر _yا��� 

 ��Qـ�ع
�04wا ا���y_ ا�

  
  

  ا�ــVــ�1ات
  
  

٢w١٩٩٩ ١٦٥٣٥٣١ ١٦٨٠٨٢٣ ٥٧٢ 

٢w٢٠٠٠ ١٦٧٢١٣٩ ١٦٧٥٦٩٤ ٤٨ 

٢w٢٠٠١ ١٩١٢٩٣٩ ١٦٥٣٩٨٠ ٣٧ 

٢w٢٠٠٢ ١٩٨٣٨٨٣ ١٧٣٧٢٦٨ ٣٦ 

٢w٢٠٠٣ ٢١٣٨٥٥٢ ١٧٣٦٢٥٢ ٢٩ 

٢w٢٠٠٤ ٢٢٤٤٣٨٦ ١٧٧٦١٧٨ ٢٠١ 

٢w١٦٩٠٤٢ ١٣٨٥٣٦ ٨٥ �0ــــــ� ���*	� ا�Bذ

  



 ٣٢٤ �� ����٧١  

 

 

�ت و���د!^ ا��@��2ة-٤-٣=�  : ا���

�  ا��Mول ر.4 U!-١٥-Wا� �U��� �R أر.�م ���� و���ر$"���d2ل �� ا���  و�2د أ��Iت ا��=�  .ذ.��  �2د $�

� أن  �����7U ا�Wذ.��7         �� ��-"! 4d7'  �7�     z"-@7$٨w٨%       �-@7$ت ��7 ا���7  و�7=��ء ا��79O     % ٨w٥ ��7 ا���d72B�7 �72د ا�

�ت=���9� �-@���=.  

            �9-' ���دة �� ���د!^ ا��@��2ة ��"LC4 اM�� �-@���= �7�ت ا���7      % ١٠w٧ا�U���� ��� 'I"-7    =7/�< وه�7  ���ر$� =-�7

h�a �� �%���دة �� ه/g ا����د!^ا������U ا�%�"LCا �-@$ . 

��ول رR- - ١٥ �و*� ���*= �	
ة *� ا�<�Vا�� L��1دKء و�k<ت ا�%��ل وا����
Y  
 ٢٠٠٤- ١٩٩٩ا�Bذ�0� �n>�ام  

ة<�Vا�� L�1ــ�دK 
  

 ا�>�kء
  

 ا�1
��ـــــ�ت
  

  
  ا�Vـــــ1ـ�ات

  
  

١٩٩٩ ١٩٤ ٧١١٥٢٧ ١٨٧ 

٢٠٠٠ ١٩٤ ٧٣٨٢٨٦ ١٨٩ 

٢٠٠١ ١٩٤ ٧٤٠٧٣٩ ١٨٨ 

٢٠٠٢ ٢٠٥ ٧٥٢٤١٩ ١٨٨ 

٢٠٠٣ ٢٠٥ ٧٥٤٣٨٠ ٢٠٧ 

٢٠٠٤ ٢٠٤ ٧٨٣٧٥٧ ٢٠٦ 

 ���*=�  ا�Bذ�0ــــ� ١٨ ٧٦٢٥١ ٢٢

  



 ٣٢٤ �� ����٧٢  

 

 

�ًI=ت - را����L �2 ا�& آLBت ا�$�  :   ا�-�

�7 ��7  �����7U ا�Wذ.��7 '�-7^ $�7ع                  ���Oa �@7Lb� �7ى 72& ةa�7 إ� ����. Ro4 و' ��%O� ��$م =-��ث ���ا���I=  �7 ا���

�ون �R ��! !� ا���� �� ا�Wذ.�� إ=W7غ هg/7 ا�7& آ� �7aل ���d7ن ا��را�7L و: !��7           I"��أ$�اع ا�"���P ا����، و'4 =

�ت�Mا� R��S �� R! Lو �oوب وا�M' ك���9�ت، و.� آ�ن ه�Iء ا��Wوإ� h�-ا�.  

� ا��9O -١٦-ا��Mول ر.4 ���l�� و�2د ��"Lدرا q�' �"ت ا��@Lbء ا����Lأ �o�! .  

ول R ��   أ ��ء ا���V bت و>د ا���t+�0 ا��4N-١٦-ر
�V4V�د ا���t+�0 ا��4N  ا � ا��V b�  *ا�<  

�ت ا�����  ١��Z٢١٧٢  ��! !� ا�  
٢  �S�"$yا t�9@"٥٠  �� ف ا�  
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I٢٧٨٧  ا�& آ� ا�  
٤  ,a�  ٢٧٠٠  + آ� �aض ا�@
٥  F�@�١١٨٨  + آ� ا�  
  ١١٣٠  �+ آ� ا���Zط ا���!�!  ٦
�ء  ٧= �O9� ���I٢٤٠٠  ا�& آ� ا�  
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���  ٨I٤٥٢  ا�& آ� ا�  
  ٢٥٠  �Lb@� ا�- !�  ٩

�ر!�  ١٠�Iا� ���  ٤٨٣  ��! !� ا���
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a� ٧٥٥٢  � ع ا������ ا�@

�ر*�"�W� >وذ� �@Lbا�� Tر� z$آ  ا�"@9@, 92; أ/�L  

  R� ق��'Cءات             '4 ا�7�رات ���ا$��7 و��7!T= م��ون �R ��! !� ا���� �� �����U ا�Wذ.��7 792; ا���7I"�� إدارات ا�& آ�ت و=

�ت @Lb/!�� �� ا�����ا�����، وا���راء وا�" ���P"ا� ��U$و��� �2 أb@ا��  R�.  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٧٣  

 

 

�����V�LP' �2 ��L أ$��U ا�"���P ا���� -@ًLت أ���9I� :  

    9Iة ا����ل 92; ا���� qaا����7ل          ' او ����7L ;792  +b� ��I! 2"�� وه/ا�L ;�2 إ����2 و$�t ا�@L �� ت���

7��9�ت ،ا��7Mول ر.47            Iا�� g/74 ه!��"= �-e ت وا����9Iو��� �72         -١٧-92; ا��b@7ا�� R7� q7�' �7"ت ا�W=� !-��7 ��7د ا���7

�ت@Lb8 ا��@a ���P"ا� ��U$أ.  

 ��ول رR-ت-١٧�V bا�� oVJ تB��
د ا���   
�V4V��Lb�  �2@�ا4L ا�  ا�@��= �9=�  ��ة ا���

�ت ا�����  ١��Z١  ��! !� ا�w٣٠  
٢  �S�"$yا t�9@"١  �� ف ا�w٣٠  
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I٢  ا�& آ� ا�w٠٠  
٤  ,a�  ٢w٠٠  + آ� �aض ا�@
٥  F�@�١  + آ� ا�w٣٠  
  ١w٠٠  + آ� ا���Zط ا���!�!�  ٦
�ء  ٧= �O9� ���I٢  ا�& آ� ا�w٠٠  
٨  � ���Iا���اد ا�-" و���ا�& آ� ا� R!و'�ز �!TZ  ١w٣٠  
  ٢  �Lb@� ا�- !�  ٩

�ر!�  ١٠�Iا� ���  ١w٣٠  ��! !� ا���
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a� ٢w٠٠  � ع ا������ ا�@

      �� z$رات أ��"LC٦٣!-�� '��9, اw٦ %           �7�م ا�"��P7�� �I و��= �7��7U�ا� V�7LP' �!�7ار' q7$��� ا���Cت ا�ayى 2&  آ

C�  . آ�$q �" ة و��ة ا�"I�  �e V�LP و�� % ٣٦w٤ت �� =�.� ا��

 ��ول رR-١٨-�0�]�   ��ر�Y l0 ]� h=�م ا�
�V4V�  �" ة ا�"V�LP  ا4L ا��Lb@�  ا�

�ت ا�����  ١��Zا� �! !��  
 �Oات و���L ثWjو ��"�L ��= أن ا��" ة '" اوح ��"I!

�ر!� ا�"I�  �e V�LP وف'  
٢  �S�"$yا t�9@"ف ا� ��  �LP' �!/ =�ا�ت�����@�Z/ ا��ا��� ف � V  
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I١٩٥٠  ا�& آ� ا�  
٤  ,a�  ١٩٩٠- ١٩٨٥  + آ� �aض ا�@
٥  F�@�١٩٧٦  + آ� ا�  
  I�  �e و��  + آ� ا���Zط ا���!�!�  ٦
�ء  ٧= �O9� ���Iو��  ا�& آ� ا� I�  �e  
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���  ٨I١٩٧٧  ا�& آ� ا�  
  ��/ 'V�LP ا�- !�  و��O ا��" ة I�  �e و��   !��Lb@� ا�-  ٩

�ر!�  ١٠�Iا� ���  ١٩٧٦  ��! !� ا���
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a� ١٩٥٨  � ع ا������ ا�@

  

�ء 'V�7LP هg/7 ا�7�U$B '-��7 أ�7O! 47� z7$ ه�7�ك                �jة أ ��"� q$���9�ت ا�"� آI���= ^9I"' �"ت ا��$�آ�� ا$z و��ى '��9, ا�-�

��9�ت �  I� �7د  أيI' ���UI� �� ��U$Bا g/�� V�LP"إ�; أن �" ة ا� �L�Lأ ,O&= د�I! s��؛وه/ا ا� ��"I! ا/Oة أو ه ��"

� ��/ ( إ�; �" ات :�!�9 �  ). L�� ٢٩أ.9

�ت@Lb�9� g/�� ���  .وه/ا !b� ��I+  وا�o إ�; o ورة ا��I, 92; إ2�دة درا�L ه/g ا4�W"� ��U$B ا��Ro ا��



 ٣٢٤ �� ����٧٤  

 

 

�LLد ً�  :��U ا�"���P ا���o �!�dI أ$-

 ��ول رR-١٩-�0�]�  )ُ�+��( ا�%��k� ��y أY=�� ا�
�V4V�  ا�%�k��  ا � ا��V b�  ا�

�ت ا�����  ١��Zم  ��! !� ا�Bب واBا R� ;و�Bا �SوTد ا�Cأو R� ��9��Iا� R��S  
٢  �S�"$yا t�9@"ل  �� ف ا����, وا�Tو�S اBو�; و�jWj أ:�Iا�  
٣  P� ا�� �! !��� ���Iذ.��ا�& آ� ا�W����R� ��9 اLB ة t�L ��o ���ود   =Iا� R��S  
٤  ,a���R� ��9 اLB ة آ���9  + آ� �aض ا�@Iا� R��S  
٥  F�@�ة  + آ� ا� LB��9 دون ا��Iا� R��S  
��R� ��9 اLB ة آ���9  + آ� ا���Zط ا���!�!�  ٦Iا� R��S  
�ء  ٧= �O9� ���I�9  ا�& آ� ا�����R� ��9 اLB ة آIا� R��S  
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���ا�& آ  ٨Iة  � ا� LBل ��� دون ا��Iا�  
�ل    �Lb@� ا�- !�  ٩�Iا� ) ���lة ودون ا��� LBدون ا(  

�ر!�  ١٠�Iا� �����R� ��9 اLB ة آ���9  ��! !� ا���Iا� R��S  
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a�����9 دون اLB ة  � ع ا������ ا�@Iا� R��S 

  

�م ا��dI!ـ� �� أ$��U ا�"���P ا����  ا��Z"��9   ��ى '��9,   U�= ��9I"ت ا�����9Iول ر.47  (ا���M�7 أن   ) -١٩-ا�M$٣٦w٤ 

��R7� ,7 ا7LB ة آ���79 وأن           % I�7 ا��Y' �7�U$B��٢٧ اw7 ة، وأن          % ٣LB7, ���7 دون ا��I�7 ا��Y' �7�U$Bا g/7�7 ه�

٢٧wو          % ٣��� ,O&= �Oة و� LBا R� ,��Iا� ��Y' ��U$Bا g/و�7;   ( د �� هB�7 اSوTا=� �%, ا��o د�Sو R�–  �7jWj

�م وا�a أي �� $@-"z  ).........أوCد ���   U$ ك�����9 وإ7�$� !�"�7  792;     % ١٩.، آ�ن ه�Iا� ����� ه/g ا��Y! C ��U$B آ

�ل دون ا������l، ه/g اBر.�م ����9 �� ا��Mول ر.4 �I٢٠-��� ا�-  

  

 ��ول رR-٢٠-0�]�  � ا�%��k� ��y أY=�� ا�

�*)�Vت ا���<��Qاع ا���Yد  أ  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%
rI= ��9��I٩ ١ ا�w٩ ١w١ 
R��S ����I٢٧  ٣ ا�w٣٦ ٣w٤  

R��S ��9��Iا� R� ,�� ٧٢w٧ ٣٦w٤ ٤ اLB ة أ� اد آ

R��S ��9��Iا� R� rI= ة أ� اد LB١٨  ٢ اw٩٠ ٢w٩ 
� ١٠٠w٠ ٩w١ ١ �e ه

 - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٧٥  

 

 

ــوية  ــتهدفة- العض ما هي المجموعات المس

غيرها     

ــع ــاملين م جميع الع
ــرة ــراد األس بعض أف

ــع ــاملين م جميع الع
ــرة كامل أفراد األس

جميع العــامين

ــاملين ــض الع بع

ــوية  ما هي- العض
المجموعات         
المســـتهدفة

  

�  '�ز!R ا����ت ا��@"����-١-ا�&O, ر.4 U! .  

  

  

  

  

  

  

  

  

   �7O' 4� تC��م $�M أ$4UI� �� z ا��U�ء ا��@"���!� �� ه/ا ا��d2B�2 �2د ا ��I��M' 4' �"م ا�� 2�� درا�L وا.R اBر.

  B�2د أ�ـ اد ا �L�"� ر أن�� ا�o ر$� إ�; ا2"-ـ�$�� ���"��أر=L ) �Iـ ة !-L �9"ـ� أـ� اد ه��ك أر.�م ����j أو �I و�� و=

77�!�  ا�"�77�9, ،        ) أوCد واBب واBم I� ,!�77I"= �77�ت ����77SوTد أو ا�CوB�77د اI� �77!��' ك�إC ��77 ا��77�Cت ا�"�77 آ77�ن ه�77

7�م �R77 �772د ا�����l�7 ا��77@"���!� ��77 ه77/ا     -٢١-ا��7Mول ر.477  U��779 ا�"��7! ي ا��77@"���!� ��77 ا�O77 اد ا��B�77 �72د اo�! 

�مU�ا�.  

ول R ��   ا�%��k� ��y أY=�� ا��[��0-٢١-ر

�V4V�  ا � ا��V b�  ا�
 �0+tد ا���<

�4Nا�  
 �0+tا��� <

��0+�Vا��  
د ا�>�kء <


��ي�0�� ا�+�Vا��  
�ت ا�����  ١��Z١٣٠٣٢  ٢١٧٢  ٢١٧٢  ��! !� ا�  
٢  �S�"$yا t�9@"٢٥٠  ٥٠  ٥٠  �� ف ا�*  
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I١٦٧٢٢  ٢٧٨٧  ٢٧٨٧  ا�& آ� ا�  
٤  ,a�  ١٦٢٠٠  ٢٧٠٠  ٢٧٠٠  + آ� �aض ا�@
٥  F�@�١١٨٨  ١١٨٨  ١١٨٨  + آ� ا�  
  ٦٧٨٠  ١١٣٠  ١١٣٠  + آ� ا���Zط ا���!�!�  ٦
�ء  ٧= �O9� ���I١٤٤٠٠  ٢٤٠٠  ٢٤٠٠  ا�& آ� ا�  
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���  ٨I٤٥٢  ٤٥٢  ٤٥٢  ا�& آ� ا�  
  ٢٠٤  ٢٠٤  ٢٥٠  �Lb@� ا�- !�  ٩

�ر!���! !� ا��  ١٠�Iا� ����  ٢٧٠٠  ٤٥٠  ٤٨٣  
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a�  ٧٥٥٢ ٧٥٥٢ ٧٥٥٢  � ع ا������ ا�@

*�@Lb�2 �� .-, ا���oا���  �!�I�9� ��ص وذ�< و��ًZ+أ �@��  .'4 ا2"-�ر أن �2د أ� اد اLB ة !-�9 
  
  



 ٣٢٤ �� ����٧٦  

 

 

�ًI=�L- ا���� ���P"ا� ��U$أ ��o ,!��"ا�:  

���� ا�"��!, ا���  ' ��P@�  -"I'    F���م ا�"���P ا����، ��7ى ���ر$�7 ا��"7U$ �����+ءة و��8L �� أه4 ا��@��, ا�"� '��د آ�

�ت 'I"�� 92; ا�"��!7, ا�7/ا'� s��7Z' ^7! : �72        %٩٠w٩ $�M أن    -٢٢-وذ�< ا2"��دُا 92; ا��Mول ر.4      @Lbا�� �� 

���l��9� ا���� ���P"ا� F��$ = ����� �@Lb���= ���Zا$�� ا�Tا��� �� ���I� ���-�. 

 

 ��ول رR-٢٢-�����  ا��V b� / ا���آ� - �� ه� ه� ا����0� ا����در -  ا�
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ٩٠ ١٠w٩٠ ٩w٩ 
C ٩ ١w١٠٠ ١w٠ 

 -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

�� أ� ى و�^ ا��Mول ر.4        S �� ����=-٢٣-      z"-@$ ��ت '792 �7�"I;    % ٢٧w٣ $�M أن �@7Lbع $7@-� ���!�7    �� ا��� ا."�7

�Cتa ثWj �� g�M$ ة وه/ا LB�����tl أو == ^9I"ا�� ���� .�� را'8 ا���tl  �� أ���Y' ,S ا�"

 

 ��ول رR-٢٣-�����  ا���Vه��ت - �� ه� ه� ا����0� ا����در -  ا�
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ٢٧ ٣w٢٧ ٣w٣ 
C ٧٢ ٨w١٠٠ ٧w٠ 

 -  ١٠٠w٠ ١١  ��Mعا��

�  �� ا��Mول ر.4 U! ت وه/ا��م �� ا��U$B ا���رو�L 92; ا�"- 2U$ أي �� Cو ��"I!C ,!��"أن ا� �M$ ���=-٢٤-   

 ��ول رR-٢٤-�����  ا���i>�ت  – �� ه� ه� ا����0� ا����در -  ا�
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ٠ ٠ ٠ 
C ١٠٠ ١٠٠ ١١w٠ 

 -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٧٧  

 

 

 . !-�� '�ز!R ا����در ا������ �`$��U ا�"��P��� ا����� وذ�< =��ء 92; ���ر ه/ا ا�"��!,-٢-ا�&O, ر.4 

  

  

  

  

  
   
  
  
  

 ً����j– 
���Zا�

ا���(ت
�م ا�"��P��)ا��U�ا� ��   : ا�"� !���

�ت -١-٨��Zا���ا��( '��!� ا�:(  

� ا���ت ا�"� !�����Zا� t���' 4' ;�9@"���!� إ�� ����P"م ا��U�١٥ 4.ول ر�M��   -٢٥- '���t وه� ���Sدة =

 ��ول رR-ت  -٢٥��w)G�0 ) *�ا�]�Y=�م ا�
  ا����

�V4V�ة/ ا�3��   ا�G�+ا�  
١  �����ت ا��.��Zا�  
٢  ���Z"ا�� ��Sر�Zدات ا���Iا�  
٣  �! -Zت ا�����Zا�  
٤  ����Z&"ت ا����Zا�  
�!� ا��-�� �� ا��&  ٥�Iا� ;�"���.yا"  
�!� ا��-�� �� ا��&�;   ٦�Iدو!�"ا�Bا"  
�9�ت ا��Y ى  ٧�Iا�  
�9�ت ا�O- ى  ٨�Iا�  
�رج ا���   ٩�  ا�WIج 

١٠  ����Bا  
  أدو!� ا���Cت ا�� ��o ا���دة  ١١
١٢  ���Tا�� ��o ت ا��C�  أدو!� ا��
  ا���,  ١٣
  ا� 2�!� ا�@���  ١٤
١٥  ���Tاض ا�� �Bا  

�/ إ�aى ا���Cت ا�%Wث ا�"����   ه/g ا���ا�ــ� ا��  P"L gW2ا���7   : /آ�رة أTإ� �أو ا�"�ـ�ر!ـ7ـ� أي 7�e  �7&�ـ���    " $47I  " إ�7ـ

�ت-٢٦-،!-�� ا��Mول ر.C" 4 " �ـ� $Uـ�م ا�"ـ���P ا���ـ� @Lbت وذ�< =�@8 ا�����Zا���ا�� أو ا� g/ه R!ز�'   :  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

'./0�ا� 
ت�
ه.�ا� 2
ت<�ا�
وا�;>
ت

�+�

�



 ٣٢٤ �� ����٧٨  

 

 

  

 

 ��ول رR- ت -٢٦�V bا�� oV�� Gز�< ا�+�ا��  

 mر�
 *��V b�ا

 ا�3��ت
�0G�� ا��

 ا�%�0دات
�0Rا��3ر 

���3� ا��

��تw 
���i3� 

��تw 
�0�03�� 

 ا��1%��
�0i	ا� �* 

_+��Vا�� 
)����zا( 

�Q��%ا�� 
�0i	ا� �* 

_+��Vا�� 
 )ا�دو��(

 ا�%��04ت
 ا���aى

 ا�%��04ت
 ا��iNى

 ا�%Bج
 �wرج
�	
 ا�

 ا�����

 ا�دو��
 ����4ت
�0yا��� 
 ا���دة

 ا�دو��
 ت����4

�0yا��� 
�1�mا�� 

�
 ا��>��� ا�1
�01Vا� 

 ا���اض
�1�mا�� 

  - نعم ال نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ١

 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ٢

 نعم نعم ال نعم نعم اختياري نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ٣

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم منع نعم نعم نعم ٤

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ٥

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ٦

 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ٧

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ٨

 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم اختياري نعم اختياري نعم نعم نعم ال ٩

 اختياري نعم ال اختياري نعم نعم اختياري نعم نعم نعم ال نعم نعم ال ال ١٠

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ١١

 ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ المجموع

  . -١٦-وذلك بحسب التسلسل الوارد في الجدول رقم * 
 

   



 ٣٢٤ �� ����٧٩  

 

 

�����م ا�"���P ا����) ����ة( �Lف !"4 ذآ  $"��F '��9, آ, U$ ��o �����d' h�a �� >ة وذ��a ;92.  

١- ١-٨ -�����ت ا��.��Zا� :  

 ��ول رR-ت -٢٧��   ا����0G� ا�3
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� � ا���r��ا�iV1  ا�%د  

4I$ ٥٤ ٦w٥٤ ٥w٥ 
C ٤٥ ٥w١٠٠ ٥w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠  ٠  ا
 -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

  

٢-١-٨-���Z"ا�� ��Sر�Zدات ا���Iا� :  

 ��ول رR-٢٨-���3�   ا�%�0دات ا��3ر0R� ا��
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ٩ ١w٩ ١w١ 
C ٩٠ ١٠w١٠٠ ٩w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠  ٠  ا
   - ١٠٠w٠  ١١  ا����Mع

 
 

٣-١-٨-�! -Zت ا�����Zا� :  

 ��ول رR-٢٩-���i3ت ا����   ا�3
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ١٠٠ ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠  ٠  ا
   - ١٠٠w٠  ١١  ا����Mع

 
 

٤-١-٨-����Z&"ت ا����Zا� :  

 ��ول رR-٣٠- -�0�03��   ا�3��ت ا�
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ١٠٠  ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠ ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

  



 ٣٢٤ �� ����٨٠  

 

 

 

�!� ا��-�� �� ا��&�; -٥-١-٨�Iا� "���.yا:"  

 ��ول رR-*� ا���+_  -٣١ �0i	ا� �ا�%�1� "����zا"  
دا�  %  ���rا�� �iV1ا� �اآ�0��  ا�iV1� ا���r�� ا�

4I$ ٨١ ٩w٨١ ٨w٨ 
C ٩ ١w٩٠ ١w٩ 

�ري�"� ١٠٠ ٩w١ ١  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 

�!� ا��-�� �� ا��&�; -٣ –ا�&O, ر.4 �Iة ا�������"  !-�� '�ز!R '�ا�  �.yا"  

م    ع ن

ال

ــاري اختي

ــد   ــد الفوائ ــريف وتحدي ــفى  - تع ــي المستش ــة ف ــة الطبي العناي

__  

  

�!� ا��-�� �� ا��&�; -٦-١-٨�Iدو!�" ا�Bا:"  

 ��ول رR-*� ا���+_  ا -٣٢ �0i	ا� �"�%�1��ا�دو�"  
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ١٠٠ ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠  ٠ ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 
 

  



 ٣٢٤ �� ����٨١  

 

 

  

�9�ت ا��Y ى-٧-١-٨�Iا� :  

 ��ول رR-ى-٣٣�aا�%��04ت ا��   
  آ�0�ا�iV1� ا���r�� ا���ا ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

�ري�"� ٩w١ ٩w١ ١ ا
 4I$ ٩٠ ١٠w١٠٠ ٩w٠ 

C  ١٠٠ ٠ ٠ 
 -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 

  

  

�9�ت ا�O- ى-٨-١-٨�Iا� :  

 ��ول رR-ى- -٣٤�iNا�%��04ت ا�   
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ١٠٠ ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠ ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 

  

�رج ا��� -٩-١-٨�  : ا�WIج 

 ��ول رR-٣٥- -�	
   ا�%Bج �wرج ا�
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

�ري�"� ٩w١ ٩w١ ١ ا
C ٣٦ ٤w٤٥ ٤w٥ 

4I$  ٥٤ ٦w١٠٠ ٥w٠ 
  -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

  



 ٣٢٤ �� ����٨٢  

 

 

 
 

�رج ا��� -٤ –ا�&O, ر.4 �   !-�� '�ز!R '�ا�  ����ة ا�WIج 

م    ع ن

ال

ــاري اختي

ــد   ــد الفوائ ــريف وتحدي ــر- تع العالج خارج القط

  

١٠-١-٨-����Bا :  

 ��ول رR-- -٣٦�ا����   
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

�ري�"� ٩w١ ٩w١ ١ ا
4I$ ٩٠ ١٠w١٠٠ ٩w٠ 
C  ١٠٠ ٠ ٠ 

  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع
 
 
 
 
 

  

  : أدو!� ا���Cت ا�� ��o ا���دة-١١-١-٨

 ��ول رR-ا���دة- -٣٧ �0yا����ت ا��� �أدو�   
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� � ا���r��ا�iV1  ا�%د  

4I$ ١٠٠ ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠ ٠ ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 
 



 ٣٢٤ �� ����٨٣  

 

 

  

١٢-١-٨-���Tا�� ��o ت ا��C�  : أدو!� ا��

 ��ول رR-٣٨- �1�mا�� �0yا����ت ا��� �أدو�   
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

�ري�"� ٩w١ ٩w١ ١ ا
4I$  ٩٠ ١٠w١٠٠ ٩w٠ 
 C  ١٠٠  ٠  ٠  

  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع
 

  

  

  : ا���,-١٣-١-٨

 ��ول رR-٣٩-�
   ا�1
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

C ٥٤ ٦w٥٤ ٥w٥ 
4I$  ٤٥ ٥w١٠٠ ٥w٠ 

�ري�"�  ١٠٠  ٠  ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 
 

  

  

  

  : ا� 2�!� ا�@���-١٤-١-٨

�ول رR �-٤٠- �01Vا� �ا��>��  
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ١٠٠ ١١w١٠٠ ٠w٠ 
C ١٠٠ ٠ ٠w٠ 

�ري�"� ١٠٠  ٠ ٠  ا
  - ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 

  



 ٣٢٤ �� ����٨٤  

 

 

١٥-١-٨-���Tاض ا�� �Bا :  

 ��ول رR-٤١- �1�mا���اض ا��   
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r��  ا�%د  

4I$ ٨١ ٩w٨١ ٨w٨ 
C ٩ ١w٩٠ ١w٩ 

�ري�"� ١٠٠w٠ ٩w١ ١  ا
 -  ١٠٠w٠ ١١  ا����Mع

 
 

  . !-�� '�ز!R '�ا�  ����ة ا�WIج �� ا�B اض ا���T��-٤ –ا�&O, ر.4 

ــد   ــد الفوائ ــريف وتحدي األمراض المزمنة - تع

ــاري اختي

ال

م    ع ن

  

  

  

�ت-٢-٨��Zل ا��@"���!� 92; ا���a ^ا���ا��( : ا�:(  

�aا����ل 92; إ z�92 8M! ���"@ى 2& ة  ��ن ا���aت �� أ�, إC�a �I@' �� �� أو  +��+ ة �� ��! g ا��--� ��

 z"-@�"� ,O&! م، وه/ا�I٨١:-�8 ا�& آ� أو �� ا���!  ا�wت  % ٨�@Lbع  ا����M� ��.  

^��jج و�^ ��ا'�  ووWI92; ا� z���a �I= ة +����t '��م إ�; ا��@"��� �-O"ن ا����� و��aة وذ�< آa ��.  

�ت و��Z9� ���"@��9 ا��' ����O� ��9"Z� تC�a ك����t إ�; ا��Tود!� ه�O"92; '��!, ا� Tت ' آC�� �� �4UI ا����O�
�ت أو ا���رف ( �-�+ ة و��V �2 : !^ ا��@"���=�  )�2 : !^ ا���

  



 ٣٢٤ �� ����٨٥  

 

 

  
  
  
  
  
  

�ًIL�'- ����  : ا�" '�-�ت ا��

  :��T�9� Rود!�ا�����ت  -١-٩

���t '��!� ا���ا�� % ��٥٠ O' ت ��نC��ت( �� ا����Zك أو �2 ) ا����2 : !^ ا�- R��'�!ودTت إ�; ا���=�  .: !^ ا���

  .�� ا���Cت ��ن ا��@"��� !"TS ;�9ء أو آ��, ا��-�9 ا�/ي .�م =��zI إ�; ا��Tود!�% ��٢٠ 

�ت ا������ إ�; ا��@"���!���Zا� t���O' Rد� ,Sود �� أTا�� R� ,��I"' ��@�$ �@Lbت ��ن ا��C��.� ا��= ��. 

�ت  -٢-٩��Zا� t���O' )م )ا���ا���Iل ا�W� ���-��o�  ا��

�م ا����o -٤٢- !-�� ا��Mول ر.4 Iم ا��Iل ا�W�  . �"&�Y, أ$��U ا�"���� ا����٢٠٠٥ ا��-��� ا��� و�� 

 ��ول رR-ل >�م  -٤٢Bw �*ا����و ���i٢٠٠٥ا�� ��0+�Vء ا���k<د ا�   و>

�V4V�  ا � ا��V b�  ا�
د ا�>�kء <


��ي�0�� ا�+�Vا��  
ا�����i ا����و*� Bwل 

  س.ل ٢٠٠٥>�م 
  �J� ا�+�د

   �1�ً�/ س.ل
�ت ا�����  ١��Z٥٩١ ٧٦٩٧٥٦٤  ١٣٠٣٢  ��! !� ا�  
٢  �S�"$yا t�9@"١٨٠٠ ٤٥٠٠٠٠  ٢٥٠  �� ف ا�  
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I١١٩٤ ١٩٩٦١٠٠٠  ١٦٧٢٢  ا�& آ� ا�  
٤  ,a�  ٩٧٨ ١٥٨٣٢٢٢١  ١٦٢٠٠  + آ� �aض ا�@
٥  F�@�٤٦٨ ٥٥٦٠٠٠  ١١٨٨  + آ� ا�  
  ٧٣٨ ٥٠٠٠٠٠٠  ٦٧٨٠  ا���!�!�+ آ� ا���Zط   ٦
�ء  ٧= �O9� ���I١١٨١ ١٧٠٠٠٠٠٠  ١٤٤٠٠  ا�& آ� ا�  
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���  ٨I١٠٤٠٧ ٤٧٠٣٦٥٢  ٤٥٢  ا�& آ� ا�  
  ٢١٠٨ ٤٣٠٠٠٠  ٢٠٤  �Lb@� ا�- !�  ٩

�ر!�  ١٠�Iا� ���  ٥١٢ ١٣٨٠٠٠٠  ٢٧٠٠  ��! !� ا���
١١  �-"9� ���Iا� �@Lbا�� -�  ٤٢٤  ٣٢٠٠٠٠٠  ٧٥٥٢ ��9a � ع ا������ ا�@

  

� أ92; .��� ه� /س . ل١٨٥٥ أن و��a ��L ا�� د ا�@��!� '-�9 -٤٢- !"-� ��� �� ا��Mول ر.4 ���=،�ً!��Lس . ل١٠٤٠٧

�9� . ل٤٢٤وأ., .��� ه� Iا� �����م ا���-^ و'��!� ا���4 ا��U�ا� �I�-: ;د إ��I! إ�; +����� )ا�@��ف ( س، وه/ا ���oy�=،

�ت ا�"���Zإ�; ا��@"���!�ا� �����! .  

  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٨٦  

 

 

  

2�+ ًا – ��$�$�  : ا��@��, ا��

 ��٨٠ % �� ����=،�@Lb�9� �9��م ا��اU�ءًا �� ا�TS ا���� ���P"م ا��U$ ن��م % ��٢٠ ا���Cت آU�ا ا�/�= ,�Iن ا��آ

�a��9 ا�����Iن ا��$�  .!"4 و�^ .

�ت ���oع ا��را�L، !-�� '�زع ا�� RS ا���$�$� ��U$B ا�"���P ا��-٤٣- ا��Mول ر.4 @Lbا�� �� ��  

 ��ول رR-اف -٤٣�Ozو >� ا �i >� ا���� �و�bVت ا���)Qوا� �Y�Y�
  ا���R< ا�

�V4V�  ا � ا��V b�  ا�
ا���R< ا�
��Y�Y �1=�م 

  ا�����0 ا����
  ا�Ozاف ا�
��Y�Y  ا��bVو�0� ا����0�

�ت ا�����  ١��Z�9  ��! !� ا���م ا��اU�دارة ا�y8 اL��=� ا��-.@4  �� 
٢  

�S�"$yا t�9@"�9  �� ف ا���م ا��اU�دار!� ا�yون اb&ا� Vر�� 
ر��V ا�&bون 

 اyدار!� 
��Wذ.��  ٣= P� ا�� �! !��� ���I�9  ا�& آ� ا���م ا��اU�ا� ��� ا���!  ا����� ا���!  ا��
٤  ,a�����9 ا����a  + آ� �aض ا�@Iن ا��$��ما���!  ���8L اyدارة .Iا�  
٥  

F�@�آ� ا� +  �a��9 ا�����Iن ا��$�. ��� ا���!  ا��
�م Iا��& ف ا�

t��"@�9� 
 I�  �e وف I�  �e وف I�  �e وف  + آ� ا���Zط ا���!�!�  ٦
�ء  ٧= �O9� ���I�9  ا�& آ� ا���م ا��اU�ا� ��� +I-� ا��-�=� ا���!  ا��
٨  

��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد Iا�& آ� ا�
�م ا��ا��9  ا�-" و���U�ا� ��� ا���!  ا��

 ����ا��ا� ة ا��
�ت وإدارة =�وا���

 ا�� وع
�م ا��ا�Lb�  �9@� ا�- !�  ٩U�ا� ��� ا���!  ا����� ا���!  ا��

١٠  
�ر!��Iا� ����م ا��ا��9  ��! !� ا���U�ا� 

ر��I+ V-� ا����وق 
و���8L ا����وق 

�و$�I"ا� 

 �-I+ Vر��
 ا����وق

١١  �-"9� ���Iا� �@Lb- ا�� ����ع ا�� � 
��9a��م  ا�@U��9ا���ما���!   ا���!  ا����� ا��اIا� 

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٨٧  

 

 

�دي 2& a :�!دارyا ,��  :ا��@

�م ا�"��P��  �aW$ h�a ا$z  �� $@-� -٤٤-!-�� ا��Mول ا�"��� ر.4 U�ء �� ا��d2Bا ,�M@"= ��9I"ت ا��� '���t ا��@bو��

.٤٥w٥  % 2Bا ,�M@"= ه� ا�"� '��م �=��م�� ه/g ا��U$B ��ن ا��-�8 أو +I-� ا��-U�ا� ,��ء داd. �� ����=،٢٧w٣ %

 g/��ل ا�WI.� ا��-�+ ة =�Iا� �=���� وا�aة ���a �� ك��� ا���Cت ��ن ا�&bون اyدار!� ه� ا�"� '��م =�/g ا���9�I، وه�

���  .ا��

 ��ول رR-دة -٤٤�Qا� piyداري وzاف ا�Ozا  

�V4V�  ا � ا��V b�  ا�

�م � ��ا�Q(� ا�
��0QV ا�>�kء�  

 >�R �)R
  ا���Vه��ت

  piy ا��Qدة 

�ت ا�����  ١��Z��9   ��! !� ا���Iون ا�b+  -   4@. �=�  ا��-
٢  �S�"$yا t�9@"دار!�  �� ف ا�yون اb&دار!�  ا�yون اb&ا�  -  
٣  

��Wذ.��= P� ا�� �! !��� ���Iا�& آ� ا�  
��9��Iون ا�b+  -   R� ون�I"��= ���Iدارة ا�yا

��! !� ا�&bون اyدار!� 
�$�$��                                                                                                                                                                                            وا��ا� ة ا��

٤  
,a�  + آ� �aض ا�@

�ء   -  ا��-�8d2أ R� م�Iا���!  ا�
Tن ا�� .� ا���M9وا� ��=

                                                                                                                                                                                                           ��=�ا���
٥  F�@�آ� ا� +  t��"@ف ا�� &�   C�S�!                                                                                                                                                                                                                                                      �S�! C
٦  

  + آ� ا���Zط ا���!�!�
�=��O"8 ا��-�=� �R ��! !�   ا��-�O�  8"8 ا��-

ا�&bون ا��-�� =�89                                                                                                                                                                     
�ء  ٧= �O9� ���Iا�& آ� ا�  �=�I+  �S�! C                                                                                                                                                         �S�! C-� ا��-
��� �TZ!� و'�ز!R ا���اد ا�-" و���  ٨Iا��-�8  ا�& آ� ا�  �S�!C                                                                                            �S�!C
  Lb�  -  �S�! C  �S�!C@� ا�- !�  ٩

�ر!�  ١٠�Iا� ����8L ا������  ر��I+ V-� ا����وق  ��! !� ا�����  C                                                                                                                                                                                                                                                         �S�! 
١١  �-"9� ���Iا� �@Lb��9- ا��a��ل  � ع ا������ ا�@�Iا� �=�ا�&bون ا��-��                                                                                                                                                                           ���8L ا� وا'8 $�

 &2 �$�j :��'�Zا�:  

�!� ه/ا ا�"� !  ��$�� $&O  آW �� وزارة ا���� ��ون ا��و�� /�� $I"وا� ���Z"ع ا���� و��! !� ا���& وع '��!h ا���

�ه4 �� إ'��م ه/g ا�L �� ,ذ.�� وآWو��! !� ا���� �� ا��Lرا�.  

  MCI International�ا��l0G ا��1+0/ي ���آ

 ا���0.دi< ر��<  
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�رة -١-ا���9^ ر.4 �"Lن  ا��-"LCةا��"Iا��:  

�ن ا���� �� �����U ا�Wذ.���dا� ��Z� ��L�LBات اTن �@� ا������-"Lا  

    ا � ا���آ�

د ا���t+�0 ا��4N  *� ا���آ�<    

 �� ��0+�V�0 ا��+tد ا���<

  ا��[��10 ا����Rدا�1=�م 

  

    ا � ا���� ����Y�0iت

�4��
    ��Nن ا��

�4��
    ��ر�h ا��

�4��
ة ا���    

    ا � ��R< ا��Y�0iت

  �JB=�ت ��R< ا��Y�0iت
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�م  -١U�أو ا� ��Zا�� Roو:  

�م ؟  -U�9� �2ادyة ا "� q$� ......................................................................................................................................�"; آ

.................................................................................................................................................................................................................................  

�رك �� � ��9�2�R ا�� ار؟ -+ �� ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�ت ا�"� آ�$q �"�� ة ؟ -$��ه� ا�-�� ................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

٢- �!�dIا�:  

2�ت ا��@"���� ؟ -��Mه� ا����...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................. آ��O&' 4' t, ا��dI!�؟ -

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�م ؟  -U�ء �� ه/ا ا��d2Bآ4 �2د ا ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

 



 ٣٢٤ �� ����٩٠  

 

 

 ه, ه��ك �I� ��� ;92 �!�dI9�  �a�� ؟ و�� ه� ؟ -

         □                                 4I$□  C   

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

  

  :ا�"��!, -٣

  :ا����در ا������ ه, ه� ��  -

 □                                                ا��Lb@� / ا�& آ�  -

 □                                                          ا��@�ه��ت -

 □                                                    ه-�ت/ '- 2�ت  -

.................................................................................................................................................................................................................................  

 ه, ه��ك أ!� أ��ال �&" آ� ؟ و�� ه� ؟ -

           □          4I$                                                □C   

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�2�ءات ؟ و�� '&�, ؟ -yك أي $�ع �� ا� ه, ه�

           □                               4I$  □C   

.................................................................................................................................................................................................................................  

 

٤-  ����P"م ا��U�ة �� ا��S ا���ا�� ا��:  
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  't! I و'��!� ا���ا�� -

�����ت ا��.��Z4 □   :  ا�I$  □                                C  □                              ري��"� ا

���Z"ا�� ��Sر�Zدات ا���I4 □   :ا�I$  □                                C  □                              ري��"� ا

�! -Z� ت����   :  □ 4I$  □                                C  □                              ري��"� ا

����Z&' ت����:   □ 4I$  □                                C  □"��ري                               ا�

�!� ا��-�� �� ا��@"&�; �Iا� )���.y4 □  : )اI$  □                                C  □                              ري��"� ا

���M ا��-�� �� ا��@"&�; Iدو!� ( ا��B4 □   :)اI$  □                                C  □��"�ري                               ا

�9�ت ا��Y ى�I4 □   :ا�I$  □                                C  □                              ري��"� ا

�9�ت ا�O- ى�I4 □  :ا�I$  □                                C  □                              ري��"� ا

�را�WIج �� ��ري                              □  4I$  □                                C □  :ج ا��� �"� ا

����B4 □  :        اI$  □ C ) ��I�-دة ا��Cري□                             )��� ا����"�                              )��� ا�"���Iات(    ا

�ري                              □  ��o :   □ 4I$  □                                C ا���دةاBدو!� ��9�Cت ا���"� ا

���Tا�� ��o ت ا��C��ري                              □  4I$  □                                C □  :اBدو!� ��9�"� ا

�ري                              □              4I$  □                    C □  :ا���,�"� ا

�ري                              □  4I$  □                                C □  :ا� 2�!� ا�@����"� ا



 ٣٢٤ �� ����٩٢  

 

 

���Tاض ا�� �B4 □  :اI$  □                                C  □                             ري��"� ا

� ىBا���ا�� ا.: .............................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

   ................................................................................................................................................................................................................:ا��@"%��ةا���ا�� 

...............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................................................: آ���� ا����ل 92; ا���ا�� -

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

٥-  ����  :ا�" '�-�ت ا��

 ............................................................................................................................................................ :؟آ�t !"4 د�R ا���ا��  -

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

-  r!�I"ه� ���� ا�� .........................................................................:....................................................................................؟�

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................... ............................................ه, ه��ك أ!� �&�آ, ��9�2 ؟ -

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�م ا����o ؟ -Iل ا�W�� أ$��"z ا�& آ� 92; ا� 2�!� ا����� �� ����Syه� ا�� ....................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

�م ا�"���P ا����Sد ��!4O ؟ و�� ه� ؟ -U$ ���ت أ� ى !������ ه, ه��ك أ!� 

           □                  4I$                                   □C   



 ٣٢٤ �� ����٩٣  

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

٦-  ��$�$�. ,��@�)�9��م ا��اU�ا�( :   

�م ا�"��P�� ؟ -U�9� �$�$��ه� ا�&O, ا��� ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

-  �@Lb�9� دة��� �=�"O� ��$�$���L/ ه, ه��ك ��اد .LBم ا�U��9 (ا��  ؟)ا��ا

           □                4I$                             □C   

�م ؟ -U�ا� �� ���� ....................................................................................................................... R�' �� ;92 ا��@bو��� ا��

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�م ا�"��P�� ؟ -U�9� �I=� ..................................................................................................... �� !��م =���� اy+ اف وا��"

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

  :اyدارة -٧

�ء ؟ -d2Bا ,�M@"= م��! �� ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................... �� !��م =R�M ا��@�ه��ت ؟ -
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.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

-  4O!�� ����P"م ا��U�ا� ,��ن ا��Mدة دا�oود!� ، وTا�� R� د��Iا� R�.�'ا����� ، و �!��Iآ�� �� '���  ا�P"��9 ا��I= م��! ��

 ............................................................................................................................................................... ؟

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�ت ا����� ا��@bو�� -٨�Mدور ا��و��(ا� (:   

-  +yو�� �2 اb@ا�� ��M؟�� ه� ا� ����P"م ا��U�اف 92; ا� ............................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

�ن ا����Sد ��!4O ؟ -�d�2ة ا��� ى �� �@Bه� دور وزارة ا���� أو ا��زارات ا�� 

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

  

  

  

 ه, ه��ك أ!� ��� ��!4O �9@��ات ا���د�� ؟ و�� ه� ؟  -

           □                      4I$                                       □C   

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................................................................................................................  

  

� ؟  -�"��oت ' !� إ�UaW� �!ك أ�  ه, ه�

           □                  4I$                                 □C   

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  
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   خدماتدراسة

  ة الصحية وبرامج الضمان الصحي الرعاي

   للعاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص والنقابات

  

   محافظة الرقة
 

  
  
  
 

 :مقدم إلى السادة

  مشروع تحديث وتطوير القطاع الصحي

  , وزارة الصحة

  سوريا–دمشق  
 

  ٢٠٠٦تشرين الثاني 
 
  
  
  
 

  

  إعداد

 اآلنسة ياسمين األتاسي

  سورية–دمشق 

  ٣٣١٥١٩٤/١١/٩٦٣: هاتف
E-mail:yasmin_atassi@hotmail.com  
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٩٧

  

  تقرير 

   خدمات الرعاية الصحية وبرامج الضمان الصحي

   للعاملين لدى مؤسسات القطاع العام والخاص والنقابات

   في محافظة الرقة

  
  
  

'�!��  
  
  

 $�	"0 $	-� $(��� $JF
J/��$ ا'�ر,$ ��[
$ �0زارة ا�J�د ا�ورو�0 Oن ,�٣٠*�م ا�	
�  p��(�0 S	&!�رو 


��اq-	� ا'�ر,	� $	JF
	$ إدارة و�"�,b ا��6�ت ا�� �	'J��!&	S . إدارة ا"!�ع ا�JF �� ��ر,$ و b�,

$	��  :(�0��p إدارة ا"!�ع اWI �� �JFل إ�&�ع ا�-��	$ ا

 ا���(�&0 T��p ا"�ى اJF	$ �� أ�# �J'	� و��L,L اJF$ وا�*�,$ �� ا���اض -

�!&	S أ� -$	JF^��ن وإدارة ��دة ��I�ت ا���,$ ا $],�3 �	� 

$ �ا��$ � -�3 �(�/'
��I k�ت �� WIل ا�-�,$ ا6�u0 $_دارة ا'/�ن وا��Jل ا� $	���W�3ت ا

$	0��(Mا $JF ا

-  #,���w).�ق ا�JF ا�"W)� و�!�,� �&�أ ا�^��� ا��دل ��L,L �.�ه	b ا*�F�د,�ت اJF$ وا

!I k
� �-&� �� ا^��ن اJFا

$	���"J	S ا-��(p ا p��(�&  : و,��*T �� )��,$ ا

• $	��.
k ا�'��,�ت ا��آL,$  وا� �JF��L,L ا"�رة �
k وTd ا'	���ت وا��ر,� وا�-X	b ا  

��P	�  ��I�ت _J	$ أآ[� �/	.ً� �T 3���ت ا'/�ن  •  

•  $	JF�J'	� أداء ا� ��� وإدارة �- eت ا���,$ ا  

�.�	# إq�ر •$JF���,# *!�ع ا b)دا .  

  

� �ف p��(�&�!&	S و�"		b ا k
�b وزارة اJF$ �����$ �0��� ا�را��ت اJF	$ ا���Mا�	�	$ اxي  �

-bX اJF	$، ���� ا'/�ن، ���� ا*�F�د,� اJF$، ���� إدارة ا(  '*P0��z ا�ر0�$ ٢٠٠٥ �0ا,$ ا��م yzا�3إ

$��� ه� در��، اWذ*	$ ،  �&�(	$ ��  Wyث �J��X�ت هxا ا&�)��&!�p	S 0و*� �b اW!(Oق).  ���� اJF$ ا

�J� �,�J�ور ا��# �	J� $�'0 z�ور ه�و b�  : ا�*$ و

٧. �J_ ن��d p��(�0 k
|��ة و0	�ن ��ى ا����اده� w).�ق � �JF .   ��Jر درا�$ اM).�ق ا
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٩٨

٨.  �� $	JF ا�زارات ��Jر درا�$ إ��اد ا�	Lا)	�ت w).�ق �
k ا��6�ت ا

٩.  $_�6�ى ا�	�دات ا $	JF
k ا��6�ت ا� �
! ��Jر درا�$ ا

١٠. �0�6��ى ا $	JF
k ا�دو,$ وا�"�*	� ا!&	$ و�
k ا��6�ت ا� �
! ��Jر درا�$ ا

١١.  $	]�] ��Jر درا�$ ���� و)��	$ ا��6�ت اJF	$ ا[�)�,$ وا

١٢.  �JF�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م ��Jر درا�$ ��I�ت ا���,$ اJF	$ و�0ا�p ا^��ن ا �	
���


 .وا6�ص وا-"�0�ت 

  

 ����
	G ا�)'$ ,���	� ا�/� b���I�ت ا���,$ اJF	$ "�0را�$ ��Jر ) 0�3[$ ا*�F�د,$ وإدار,$(و*� 

�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م وا6�ص �	
���
 �JFا��Jر ا'�دس  (- �� �J��X$ ا�*$"  و�0ا�p  ا^��ن ا

[Wأ�( ,�� �	� �� وزارة WIل وذ�\'����ون �T ا�0 [�	^J� b�و*� *��� ا�)'$ .   اJF$ا��&	�ن 

 �� $.
"!�ع  ���ت ٨ا����� 0��I	�ر �	-$ � �ا(	$ �� ا�J��X$ ا��رو�$  �+ا��م و0�� �� �+�'�ت 

��	
  . �+�'�ت ا"!�ع ا6�ص �!&	S ا��O&	�ن �

�J$ �� ا�ا*T و�J$ �� ا�ا*T ا�JF �� ��ر,$ ����ً� ^�� , /# هxا ا�"�,� )�	�$ ا�را�$ وه� ,�

 $X��J� �JF�b ا�FJل �
	��  , ا�*$ا ��
-��(p ا �
^��ن ا�JF و,��ض 0�� ذ $&'-�� WIل 0�

$-	�  .درا�$ ا

  
��' �2 ا��ا�G ا���� �5 /�ر�'- أوً� �   

  
 3	� O ,���وز إ).�ق ت اM).�ق �� ا�-!"$ ا��0	$,��&� اM).�ق �
k *!�ع اJF$ �� ��ر,$ �� أ*# �'��,�

 $JF�،  % ١`٥ دوOر وO ,���وز )'&$ اM).�ق �
k اJF$ ٦٠ا.�د ا�ا�3 �
k ا���Mا �
J��p ا�-�� ا

 �� $&'-
k ا��ا�% ٤`٩و % ٢`١٠&-�ن وا�ردن إk �� 3	� و_
� هx] ا�، $�X-� �,�"� �'J0 


��م  $	����� اM).�ق �
k اJF$ و, /# % ٥٠,%!� ا"!�ع ا��م �� ��ر,$ �3ا� اـ . ٢٠٠٤اJF$ ا

� ا"!�ع ا6�ص	F( �*�&  .ا

*� و��d �� ��d أه�ا��� ��J,� ا��# �� ا"!�ع ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( وآ�)� ا6!$ ا�6'	$ ا���aة 

�
'/�ن و�!�,� )X�م  $���
z إk *!�ع �-��ي ��L,L اJF$ ا,�J�و�� ا�ه�اف 0�	�ة . ��,
z ا�JF  و

 k� ا.�د �� إ���� اM).�ق �
k اJF$ إ	F( ����� Tر� �JFز,�دة ,  دوOر١٠٠ا��ى 6!$  ا"!�ع ا

 $&'-0 U�6
k أن ,'�هb ا"!�ع ا6�ص % ٣٠٠ا��O[��رات �� ا"!�ع اWI �JFل �-�ات ا6!$ ا�


� وا��-&�(J�  . �� هx] اL,�دة% �J0٦٥ا� ) ا

,$	JF
��اq-	� ا'�ر,	� "�م ا"!�ع ا��م ا��6�ت ا  ،$JF�� WIل أرT0 ���ت ر��	$ ه� وزارة ا

 $	JF�، وزارة ا���ع ووزارة ا +ون ا���O��	$ وا��# �� S,�q ا� ��� وا��اآL ا��
	b ا��وزارة ا

$	FF6�  وا

  

$	JF�x] ا���ت ا� ا���$ وn	�ه� �� ا��3ات ا $�0��
��اq-	� �� .رT0 ا z����I "�م	ص ��6أ�� ا"!�ع ا

|q&�ء �� ��6
G اF�IO�_�ت  $_�6 و�+�Iًا �� WIل ا��اآWI,) Lل ا� ��� ا6�_$ وا�	�دات ا
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�.�"� ا� ��� إk �"���ت أ���	$ آ� �وط ا.-	$ وn. )اJF	$ ا��FF6$ ا�� ,�,�ه� ه+Oء ا�q&�ء �� �ً&�

��.�$ آ�� و��T� (0 GF ا��[-�ء ا� ��� ا6�_$  ا/&�ى �� ا��ن ا�(	'	$(W(�$ وا���	Lات ا��	G ا�/��


�Wج �	��. $JF�ى  اJ/���وه-�ك ��ه�ة ��# ا/[	� �� ���.� *!�ع ا Lدات و��اآ�	ت و��	. �'� 

���dآ��# إ $	JF  .ا"!�ع ا6�ص ا

$JF
��س �� أوd�ع ا�
��اq-	�و�
k ا�bn �� ا�!�ر ا $��� ا'�ر,	� WIل ا'-�ات ا� �  ا

 $	d���J'�, ا �� #]���
"�3�ت ا�%!	$ ا �ز,�دة ��د ، و���Oت ��*T اJ	�ة وو�	�ت ا�q.�ل و)'

 $	JF
	� �� ���ل ��I�ت ا���,$ ا���إO أن ا-X�م ,  ا�'� .	�ت وا��َ�ة ا���3$ وار�.�ع ��د ا�q&�ء وا

�JF,��)� �� �����$ �� ا� �آ# أه��� ا)6.�ض ا/.�ءة اF�*O�د,$ ، �Lا,� ا��ر ، ��)�   L, Oالا

$0 �
k ا"!�ع �*�
	� ، ازدوا�	$ ا���ر�$ 0	� ا"!��	� ا��م وا6�ص وG�d ا���
 $	
�.اM)���	$ ا

   .ا6�ص 

  

 
ً)�
H– �5  وا���� ��
J.ا� G�ا��ا  'K5
��'�  ا�
  

 $X��J� ن�د �/�� l
�� إ���� �/�ن  % ٠`٤ �Oف )'�$ ,�[
�ن ٨١٠ �3ا� اـ ٢٠٠٥ا�*$ �� ا��م 0

l ��دهb �3ا� اـ �&٢٠٠ �
	�ن و��١٨ر,$ ا$�'( G �Oف �-�b �� 3^� ا�J��X$ ، و ٣٠٤ ��زع . أ

/# اxآ�ر و*� آ�ن ��زع �/�ن ا�*$ 0	� اxآ�ر واM)�ث ��'�و,� �"�,&ً� 3	� a.  ا&�*	� �� ر,.�� �Oف ٥٠٧

٣٩٧�ً.�� ا.��ة % ٧`٢٦آ�� 0
l ���ل )�� ا'/�ن ا'-�ي �� ا�J��X$ .  أ.ً� �� ).U ا��م٤١٣واM)�ث ,  أ

٢٠٠٥- ٢٠٠٠.  

 k�!�را �
��Jً� 3	� و_# ��د ا�q&�ء إ $X��J� q&	&ً� �� )��,$ ا��م ٧١١و*� a�� ا"!�ع ا�JF �� ا

١٠٢١ �0��ل ٢٠٠٤xوآ �	&q #/ �ً^,��  kو����T ا�J��q  . $X&	&ً��٤١١ و_# ��د أq&�ء ا��-�ن إ


"!�ع ا��م إd��$ إk ���0١٤د  �	-yص وا�6
"!�ع ا �ً�0�� k. � ٣٢ Lوأر0�$ ��اآ �ً��� �ً	J_ ًاLآ�� 

 $	FF6�.  

  

 
ًL�
H–ن ا����
�  :  M�' ا�&

,$ ، �� 3	� ,'�.	� ا���اد �ى ��	T ا���اد �� ��ر" I!$ ا^��ن ا�JF" 0 /# ��م ,%	� �.��م 

 b� $	JF�+�� ا��6�ت ا �J_ ن��d pص 60!� و�0ا��6ا���.�ن �ى آ# �� ا"!�ع ا��م وأ3	�)ً� ا

�	�	��  :�3u0ى أو 0/
�� ا!�,"�	� ا

٣.  $	�����Oت ا�-	�P�	� �X(P0$ ا�� �*�)�ن ا��P	-�ت ( ,'�.	� ���.� ا"!��	� ا��م و ا6�ص ا

	�����Oا b*م ٩٢$ ر�� ١٩٥٩ b*ن ر�(�"��م ٧٨ و ا���ل 0� ٢٠٠٦(   ���� ا��6�ت اJF	$ ا

 $
�%!� أ��اد ��( Oًا، و�F3 $	-���%!�  إ_�0�ت ا��# وا���اض ا ���"���� هx] ا�)�X$ وا

G���
�'�	�ة. ا $	�����Oت ا�-	�P�	� X-0�م ا�� �
���.	� ا k!�� �� و�T^6 ا���,^�ت ا

-'&$ ���ر ا� ��� وا�	�دات وا�6��0 ا6�ر�	$ �0 $JF�^��� وزارة ا ��	$ .ا� $&'- أ�� 0�

 �	�	�ت �[Wً( _�ف ا.�ا�	F�	�Z-� b ا���G اxي ,��)� �� إ_�0$ أو 3�$ ��d	$ )  ��ا�	� ا
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 $	�	F��$ �� ا��# وا� ��ل 0���P	-�ت ا���O��	$ إ3�$ )X��	$ إk ا�( k
,FJ# �0ا�!��� �

 �ً(��� �����J, ��	$ 0��ه� �J�0,# آ# ا3M�Oت ا-X��	$ إk )"�0$ اF	�د$ , ا�دو,$ ا�	F�"�م ا

 b��"�م �F0ف *	���  ���"�ص �T _-�وق و, ا $	
�� �&� �	��'��د )"�0$ اF	�د$ *	b هx] ا.�ا

$	�����Oت ا�-	�P� . ا

٤. $	JF���( b	�F�*O $�ر ا��6�ت اW)�� دون �"� �	.���
k ا� $	�����Oت ا�-	�P� ��d أ)�X$ ا


�P �+�'�ت �و�%!	$ هx] ا�)�X$ إ_�0�ت وأ��اض ا��# �"� دون اJ�Oت ا��d	$ ا��Iى، 

 �*������و)	$ و ا S,د�ء _-�ل إ) WI �� ��0 ص�I �JF
^��ن ا p�0ا� b	X-� kا"!�ع ا��م إ

 $F�6�) ه	\$ ا�6��0 وn	�ه� , )"�0$ أq&�ء ا��-�ن, )"�0$ اF	�د$,  )"�0$ ا�q&�ء(�T ا-"�0�ت ا

b,�"�  �� ��
,��� b�, ���ى هx] ا�+�'�ت �� WIل هx] اF-�د,S، وا �	.���
 $	&! ا��6�ت ا

�ً,��a �	
���� ا�و,FJ# ا���G أو أ��اد ��(
�WI �� zل . WIل ا*�!�ع )'� ��	-$ �� روا

aOتا���
k ا��6$ ا!&	$ ا�� ,�J���� ���)ً� �&� ��ا��$ هx] ا� S,د�-F إ�� ��٣اك �� هx] ا

 ��,� #��, ��$ )X��	$ �� ا�+�'$ ا�3u0) $*W��"�ص "	b ا.�ا�	� 0	� ا���ت ذات ا $	
�� b��و

	G ا�� ، أو ,�ا�T ا���G ا���ت �0ون إ3�$ )X��	$ و�� by ,"�م ��ا�	�)آ�� �� ��0"ً��/��0 

 $�L�
� G���
 �	��"�م �F0ف *	b هx] ا.�ا ���,�� وا #��, ��
�Wج إk ا��$ ا�/&�ه� 

S,د�-F��Jده� هx] ا ���6
.$ أو ��d ا'"�ف ا�
��6�ت ا!&	$ ا $JF  .�0'�	�ة وزارة ا

Wًآ $*�
^��ن اJ� �� �JF��X$ ا ����X( $درا� ��� ��
� ا�	-$ ا�a �*و �	0"��'�	� ا�J$ (  �� ا�3

�"� $	�����Oت ا�-	�P����و)	$ , ���.	� � ��	� �X(P0$ ا S,د�-F �	&'�-� �	.��� $  ). و3�

  
  


   ا�;!ف �� ا�!را/' و�D;3(' ا��N)CD– را�+ً
  

���ف درا�$ "6�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م وا �	
���
 �JF�ص ��I�ت ا���,$ اJF	$ و�0ا�p ا^��ن ا

$*����.� هx] ا�+�'�ت �� ا�J��J� �� " $X��X$ ا �ً	�3 $��"���J,� و�"		b أ)�X$ ا^��ن ا�JF ا kإ

��	� #��/�� �J_ ن��d م�X( قWqM ًا�	���.  

  
�b ا�I	�ره� � �ا(	ً� �����$ �� �aآ�ت و�+�'�ت ا"!�ع ا��م وا6�ص ��
� ا�	-$ ا�a . �3W�و�� ا

0
��� أن أ,ً� �� �aآ��"� ��� �����.	�� O ت ا"!�ع ا6�ص ا $	JFو هx] ا �آ�ت , ���� ��I$ ا���,$ ا

  :  ه�

  


/�ن F-��$ ا�"&Wت ا%xا(	$ ، �- Pة �a ��J�آ� �� وا��اد -"# ا��اد P0)�ا���، �aآ$ ا	!6�aآ$ ا

�"�م أ�� �+�'�ت ا"!�ع ا��م .  �
!�ن F-��$ ا&��$ ، وn	�ه� �����.	�� ا $	JF��I�ت ا���,$ ا

��� و ��
	ً� ���درا����ا�� :   

  
                                                 

 4�"ISد!^ � ا��ء ا�/!� !����l��9� �O ا���"@-�� إ�; ه/g ا���-:Bء ا��LP= ���C Wً%� ء�-:Bا �=�  ٣ '��ر $�
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 ا����ل ���.ً� و,"�م ��0	T ٢٦ ,^�F�، bف 3/�����ع   وه���ع ا��Fف اLرا�� ا���و)� �

��6$ ا- �ط  $	��F��� " 0	z اLرا��ا�&-�&!$ z0  �� ا�J��X$ واJ	�ا)� ا�� أووا��6�ت ا

Oا T� , �آ� z�
�L�ت ودI�ر �0-����'� T,ز�� ,!&S .اLرا�� اM)��ج ,"�م 0��
	�ت �aاء و0	T و


��Fف ا�'�-�ة ��ع ا��Fف  $���
	��ت اF�درة �� اMدارة ا��� ا'3 �JF)X�م ا^��ن ا

 b*$ ر	ر��6���	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا k��م ١٦٥إ ١٩٧٨ $	&! ا6�ص X-0�م ا��6$ ا

"	&!��z ا��	
�� .	$و

  

� �&� 
	G ا'�و,"�م ��I�ت ���F	$  ���.ً� ٣٣ ,^�F�، bف 3/�����ع   وه���ع ��Fف ا

,!&S ��ع  .و,�Fر a��دات ا��O[��ر�-Z ا�'�	Wت �6�0
G أ)�ا��� ����دة 0��ف اOدI�ر آ�� ,


��Fف ا�'�-�ة إk ا��Fف  $���
	��ت اF�درة �� اMدارة ا��� ا'3 �JF)X�م ا^��ن ا

� b*$ ر	ر��6��م ١٦٥��	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا ١٩٧٨ z���	
�� ا6�ص X-0�م ا��6$ ا!&	$ و

$	"	&!� .ا

  

�  �,�0 $,�,��  T&��
&�,�ا�*$ وه� �+�'$ 3/��	$  $����^b ا�+�'$ ا ،٦٧،�ً.���  � $��dإ ����

��
���.	� �F3اًً،إX( k�م ا��P	-�ت ا���O��	$ اxي ,%!� اM_�0�ت وا���اض ا $	-  �ً��X(

 b�, ت�ه��'� �&� z
,��� b�, �(و���
a k/# _-�وق � b��W)�� وأ��اد �	.���
 �JF
^��ن ا

� ا���.وا*�!���� �� ر� ا'"�ف ا��Jدة  �
kا-X�موه� ����� �� ا���,� �&� هxا , 	� a��,ً�ا

 .�� اF-�وق

  

�  $*��F�Oت �� اOوه� �+�'$ 3/���+�'$ ا b^��F�Oت وW $���
�+�'$ ا T&�� $	٧٢٠ 

����� إd��$ إX( k�م ا��P	-�ت ا���O��	$ اxي ,%!� اM_�0�ت وا���اض ا��-	$ ���.ً�، و


���.	� �F3اًً،  

       �&� z
,��� b�, �(و���
a k/# _-�وق � b��W)�� وأ��اد �	.���
 �JF
^��ن ا �ً��X(

 b�, ت�ه��'�  

� ا���.و���� �� را*�!     � ا'"�ف ا��Jدة  �
kا-X�موه� ����� �� ا���,� �&� هxا , 	� a��,ً�ا

 ��  

�,�&  .     اF-�وق آ�� �ى ��,�,$ ا

 

�زارة اLرا�$ ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� � T&��
"!�ع ا��م  �� ا�*$ وه� �+�'$ 

 b^��!&S ا.  ���.ً�١٥٠٠واW_Mح اLرا�� و O #��/��-k ا�0 �JF
^��ن ا �ً���(�0 $,�,��

� a��ي �� وا�3 �"� �"�0# را	&q T� �*���وإ)�� �"�م ��I�ت _J	�J� $دة ���.	�� �� WIل ا

z'.( G������  ا�".-0 #./�, �	�� �)�FIأ k� إ	&!����وز هxا ا $	d�� $ .y��0 ، وأي 3�
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ً.�
M -  '/ا�!را �=
��   
  

����� )X�م  ,�^�� هxا ا ���b ا�_�ل إ	�� �� WIل �"�0
$ ا���ت ا��6�رة ا ��
-��(p ا Wً	
J� #F.

��	.��� �J_ ن��d . p)��( آ# ��ول #Fَ.,
k  ا�� ��$ا� $��d��� ا��\
$ ا'J0و �ره�&�Iا b�٧  

  :أ0��د ر(	'	$ ه� 

� �-	�P� ا�^�,$ وا��aOاك �� ا-X�م ا

� �-	�P����,# ا-X�م ا 

� �-	�P� ا.�ا(� ا�� ,"���� ا-X�م ا

 ا�'�(# ا"�)�)	$ وا����ر,$   �

�  �-	�P�
-X�م ا $	�	X-� ا&-	$ اMدار,$ وا

� $	JF �aوط ا���,$ ا

� �q�6� إدارة ا

  
  

٨- �D)�Q�
م ا�KDاك �5 ا��Sا�+&��' وا� 

�0
��� �� �J��X$ ا�*$ أن )X�م ا^��ن ا�JF ا�"� ��� ���ى ا���ت اU�6 ,&�أ أ���ت ا�	-$ ا S&!

#���0 G����.��ر �0ء ا $�X(ا� [xه T	ب  و���'�(O$ ا	ا�L"�)�ن أه��� ا"�)�ن آ ��&�ب ������ إ

�	
����� z	T ا T^6, يx0
��� آ�� , ا��P	-�ت ا���O��	$ ا�"� ��� ��
���ت ا���	$ ا $	
Iا�أو ا�)�X$ ا

Lرا���� ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح ا  . �� Wًآ� أن ���.� آx�0 �,��ا��Fف اLرا�� ��ع و�� ا

�z ��ع ا���و)� و��	
��� )X�م ا��6$ ا!&	$ و'3 �JF
�L	� X-0�م ا^��ن ا� �&� 
	G ا'���Fف ا

 b*$ ر	ر��6���	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا k��م ١٦٥ا�!&	"	$ ا�'�-�ة إ ١٩٧٨.  

p��(�0 �3 أنW��ى آ��$ ا���ت�� ا �JF0
��� ا^��ن ا�"� ��� ��Td�, b 0-�ء �
k 3��$ أو  ا 

$
/ ���,� $	"	"3  ,  �JFوb ,/� �ي ��$ ر��	$ � �رآ$ �� وTd هxا ا&�)��p ��ا (�0��p ا^��ن ا

�ى آ# ��  S&!�
	G ا �&� 3	� آ�ن wدارة ا���ع ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��ع ا'���$ ��Fف ا


���F	� ووزارة اF�*O�د �زارة اF�*O�د(  T&��دور �� ا�6�ذ ا"�ار )  ��0"ً� 3	� آ�)� ��	T ا�F�رف 

0p��(�&  .�Td ا

�"���� ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا��و �����&� ا��6�ت اJF	$ ا O$*� ]�0�X( $0�م ��P	-�  �� ا

 #��/�� �J_ ,T� �*����0 $,�,��
%ً� �"!��ً� a��,ً� إذ �"�م ا&� z	�ة ��ر,$ �Oف٨(  أ�3 ا�q&�ء و�'�د   

�,��a(،�	&!�ى هxا ا $,�,��
l ��ا���ت ���.� ا&�$ ا��d	$ إk ,  ,%!� هxا ا�Jو�� 3�ل �!�رت ا

 �	�� �_�F�Iدو,$, ��ا��$ ا| $&'-�0 �xت وآ�".-  .,�/.# ا���G ا��,� 0/��$ ا

 $&'-�F�Oت �� ا�*$ و /# �أ�� 0�Oا $'�+� ��	.���  :��,�,$ �0,� ا�*$ �	-&%� ا��		L 0	� )��	� �� ا
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• $	�����Oت ا�-	�P�"�)�ن ا �	�d�6
���G �"� دون أ��اد  أو\� ا $	JFاxي ,6!� ا��6�ت ا

#��
�z  و�F3ًا M_�0�ت ا)��. 

"�)�ن ا��P	� وا���a�ت  • �	�d�6����(  وأو\� ا Oو b��&'( ٤وز % �	.���و�� 3	� ) . �� ا

�JF
^��ن ا �ً��X( ت�a���
�J *�)�ن ا��P	� وا, bz آ�� *�)�ن ا�&�أ  �	�d�6
���.	� ا 

 $	�����Oت ا�-	�P��b إ) �ء _-�وق ���و)� , ا �x �	����M�)$ ه+Oء �ى آ# �� ه��	� ا

�	.�����b اW)�� وأ��اد �ً	J_ ,*ا b�, �	3 $&'( ع�و)'&$   % �٢! G���
� ا ��ي ��� ا�ا

 ,T^6. آ�� ,X�� �� ا��اول أد)�]�� ا���,^�ت وا�Jا�L آ�'�ه�$ �� هxا اF-�وق % ٢

�x] ا�+�'�ت ا���,� �� WIل اF-�وق ا���و)�  ) �� $JF�'�	�ة وزارة ا T^6, يxوا

$_�6�$ �� ا� ��� ا���'"�ف ��Jدة  )3�ل ��� ا $.	�^���وزه� )�Xًا �w/�)�ت ا �/�, O


F-�وق
	�ت ا��ا3	$ 0ـ , ��
 �,����G"� �,�J ا b� �	3 ٦٠ %	
��
 $	���Mا G	�/�$ �� ا

�$ ا'-	$ 0ـ ,���
 �,���
�"�*	� وا�دو,$ 0ـ, 	�ة ٣٠٠٠  و�"G ا �,��� ٧٠٠٠   و�"G ا

 .  ��Jدة  آ�Wج ا���اض ا��L-$و,�/�  ���وز هx] ا'"�ف �� 3�Oت . 	�ة

0 �ً	)L� �/� ا�M/�)	�ت  و, �# ا^��ن �� WIل هxا اF-�وق أ��اد ��(
$ ا���G و'J , ��0 ك�وه-

إd��$ إk , ا�-�(L,$ �� 3�ل و��ة ا���G أو أ�3 أ��اد ��(
�z وا��6�ت اdM��	$ آ����,^�تا.�ا(� 

$��6���,� )��,$ ا. 


	G ا �&� و��ع ا��Fف اLرا��            و0�'��ى آ# �� ��ع ��Fف ا �JF-'&$ �)�X$ ا^��ن ا

$*��F�Oت �� اOو�+�'$ ا �,�&�%!� هx] ا�)�X$  أ��اد ��(
$ ا���G �0��ل أر0�$ , ا���و)� و��,�,$ ا

� �# ا��6�ت اJF	) اLوج أو اLو�$ وyWy$ أوOد( أ�� اد و�!	ً�  O �	3 �� ، $را�L�ى ��,�,$ ا $

G���
	� ا��,�و).  ١ا��ول ( واW_Mح اLرا�� �� ا�*$ أ��اد ��(
$ ا������ر اaM�رة إk أن *�)�ن ا 

 b*م ٥٠ر�� ٢٠٠٤ �3 �	�� �|q.�ل ا kF*ا� �J �X(P0$ ا���,$ اJF	$ 0ـ[yW$ �"� وO ,%!� د ا

���dإ #.q أي �-	�P� اx,� ,���ن أآ[� �� yWy$ أq.�ل *&#  هxا ا"�)�ن ا���.	� وO  , �#,ا-X�م ا

 ا�3!ول  .]_�ورK١أ� -U
  .  أد�
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ول R١-�10�]���اك *� ا�1=�م ا�Oوا� ���k%ا�   

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y*�ع   ا � ا��V b� أو ا���آ���� �����  ��  ��� ا�mرا>� واBKzح ا�mرا>���  �V b� ا�����ت *� ا��

  *!�ع ��م  *!�ع ��م  *!�ع ��م  *!�ع ��م  *!�ع ��م  �Yع ا���آ�

�0+tد ا���<  ١٥٠٠  ٧٢٠  ٦٧  ٣٣  ٢٦  

�0�]�د ا�������0 ���<  ١٤٥٠  ٧١٠  ٦٧  ٣٣  ٢٦  

�0�]�0�� �� ا�+�Vد ا��<) �4G�%اض زو�$ و(١٠٤  )ا�����د0٣Oو(١٣٢  ) أو �Sاض زو "��  ٠  ٢١٦٦  ١٥٦  ) أوCد٣=

 ��0+�Vا�������0 وا�� ����R١٤٥٠  ٢٩٧٦ ٢٢٣  ١٦٥ ١٣٠  إ  

 ���� �4G�%د  ا�Oو�$ وا�وL���9  اLو�$ وا�وOد  اLو�$ وا�وOد  اLو�$ وا�وOد  اIا� ,�&! C  

 �0�]�  -  ١٩٧٥  -  -  -  ��ر�h ا��3ذ ا�
�ار ���

 W�
تأ!���
ه.��ى �0ء �!&	S ا-X�م  -  -  -   "�G ا�  -  

!� W��ى �0ء �!&	S ا-X�م  -  -  -   �YD ا��Cا=!أ�  -  


ن ا���� �  و<G �]�8 ا�&
'1J(� أو '"
Z W12 ء
D�  

C  O 
  

C  C  O  

   ا�]
ر"(' ذات ا�+[�' ا�3;
ت

ن ا�����
ذ �ار ا�&[�
�  

  �S�! C  �S�! C  �S�! C  وزارة اF�*O�د+ اMدارة ا���$    **وزارة اF�*O�د+  ا���$اMدارة

 ����Vب ا�>�kء�Yا  #��  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا��#  ��ر �0ء ا

��Vب إ�mا�� أو :�>� Yه� ا�  
 �)X�م ا��6$ ا!&	$ إLا�� 3'

 b	��� k�z ا�!&	"	$ ا�'�-�ة إ��	
��و
 b*د ر�F�*Oم ١٦٥وز,� ا�� ١٩٧٨.  

$	&!  إLا�� 3'� )X�م ا��6$ ا
 z���	
��  ا�!&	"	$ ا�'�-�ة إkو

b*د ر�F�*Oوز,� ا b	���  
��م ١٦٥ ١٩٧٨.  

�  إLا�� 3'
$	
Iا�  ا�)�X$ ا

$	
Iا�
	$  إLا�� 3'� ا�)�X$ اIا�  إLا�� 3'� ا�)�X$ ا

  -  ٤  ٤  ٤  ٤  ا�� ا�>�k<� _4ء ا�%�4G� ا�������0 

  -  ١  ١  ١  ١  �m4و�Rت •

  -  ١  ١  ١  ١  �nزواج •

• ��  -   *٠   *٠  ٠  ٠  ��4ا�

  -  ٣  ٣  ٣  ٣  �nو�د •

 ه��� ا�>�kء��� ��� j0$  آ	ر�� �	�P� $"	y$  و	��$ ��	ر�� �	�P� $"	y$  و	ر�� �	�P� $"	y$  و	ر�� �	�P� $"	y$  و	ر�� �	�P� $"	yو  

�4G�%ء ا��k<� �K�w ت��J ه� ه�1ك  O  O  O  O  -  

� 92; .�� ا���* ���ل أq-j ا���tl أ$a �� �!ا��ا�� ���Y"ا� ,�&'���"��2�= ,�O"ا�� z$ة وأ�.  
 **  b*زراء ر����0� *�ار ر(��$ ��
U ا $	���%		� ��$ ار�&�ط ا�F�رف إk وزارة ا b���ر,� ٤٩/٢ ١٦/١٠/٢٠٠٣ .  
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٩-  �D)�Q�
م ا�KDا� �����  

$-	�
	# )��(p ا�I&�ر اJ�
k ا�'�ه��تأ��� � ����� ���
0�"� ��� ���,�� �� دون و��د �F�در إd��	I $�ر�	$ �� ���,# �0)�  أن ��	T ا���ت ا �JF�p ا^��ن ا
#,���
  . آ�� ,X�� ا��ول أد)�]

 

 
 

 S.�
	G ا �&� و��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� �� ا�J��X$ آ# �� ��ع ا��ف اLرا�� ا���و)� و��ع �و*� ا'�
k �'�ه��Fف ا�[x$ ه �� ��ت ).'��� ا

 $&'-
.� ا�Iم وإن ا�X-���,# ا ,��� ,١٠٠ %  #��
	G  ا �&�  و��ع �ى آ# ��  �� رب ا'��FF6� #F�ت  ( ا��Fف اLرا�� ا���و)� ��ع ��Fف ا


��Fف اLرا�� ا���و)� (�0��p  ا^��ن ا�JF �� ا $�����از)$ ا kو��,�,$ , ) �
	�ن 	�ة �%!� 3��$ ��وع ا��Fف �� أ)J�ء ��ر,$ ٦٠ - �3٥٠ا� إ

 ��
�� �3٨٠٠٠دت �".ً� ,&
l اLرا�$ واW_Mح اLرا�� ا&* �� #��/�0 �ً,��a T��, $,ة ��ر�	 z,�� ا����� و,%!� ��ا���ت ���.	�� 	&!
 . ���,# )X�م أ�� 

�F�Oت وOى آ# �� �+�'$ ا� �JF� و�� ا���,^�ت % ٢وذ� 0�*�!�ع )'&$ ) ا���.	� (  �	� �� WIل �'�ه�$ ا��^�ء ��,�,$ �0,� ا�*$ا^��ن ا��� ا�وا

 �	���"�)�ن ا��P	� وا���a�ت(��b اF-�وق ا���و)� �ى ه��	� ا �	�d�6|�^�ء ا $&'-�0 �  ).وذ


	G ا �&� و��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا��  أن و3	�'��"�م X( #,���0�م ا^��ن ا�JF ��� آWً �� ��ع ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��ع ��Fف ا ��ه� ا

��&T إ��اءات واJd$ �� ا O ت�ه��'�$0 �
k د�T هx] ا�*� ,O ��� �	.����� ا�'�ه��ت �	�� �� اP� �� إLام ا�'�ه�	�  ���رس ر*��J� $0دة �
k�3k 0"	$ ا���ت ا


	� �&��aة ���� ا��"�م أي ��$ �� أ��اد ا�	-$ أي )�ع �� ا�M.�ءات أو ا�6.	^�ت �
k �'�ه��ت. 0��
	$ ا��T و����� �&�أ  ا*�!�ع هx] ا�'�ه��ت a��,ً� �� روا Oو 

 ا�3!ول  ^�ء�ا�K١- ٢أ�U
  . أد�

  

ول R٢  - �10�]�   ����� ا�1=�م ا�

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   *�ع ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y  ا � ا��V b� أو ا���آ���� �����  �� BKح ا�mرا>������ ا�mرا>� واV b�  z� ا�����ت *� ا��
��  *� ا��

  �'�ه��ت �� رب ا��#  �'�ه��ت �� ا��^�ء  �'�ه��ت �� ا��^�ء   ��  رب ا��#�'�ه��ت  �'�ه��ت ��  رب ا��#  ���در ����� ا�1=�م

4����� ���در � �0*�yإ  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  
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١٠٦

  

  

ول R���10�� ا�1=�م ا -  ١-٢�]�  �� Bwل ا���Vه��ت ��

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   *�ع ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y  ا � ا��V b� أو ا���آ���� �����  
�V b� ا�����ت *� 

��  ا��
���� ا�mرا>��  

   *� ا���� واBKzح ا�mرا>�

'�
ه.�( �� رب ا��#            % ١٠٠  ��!ر ا�
  )ا��Fف

١٠٠ % #��  )ا��Fف ( �� رب ا
٢ % �� �� روا

�	.���  ا
٢ % �� �� روا

�	.���  ا
١٠٠ % #�� �� رب ا

)$,�,��  )ا

 '�
ه.�� ا�O  ���, O  #I ,���  ��2(' ا�'3  #I�� ا'3  ���, O  

 '�
ه.�  س a��,ً�. ل٨٠٠٠  �)L	L�  $(	$   %١٠٠آ��
$    %١٠٠آ��
$   آ�(' ا�

G5!ا� '��`  �ً,�-�  �ً,�-�  ���  ا*�!�ع �� ا�ا�  a��,ً�  ا*�!�ع �� ا�ا


ع��ات ا���5  ���  O ,��� ا*�!�ع �� ا�ا��  a��ً,�  a��ً,�  O ,��� ا*�!�ع �� ا�ا�  O ,��� ا*�!�ع �� ا�ا

'�
ه.�  ا�3;' ا��� ���م �3�G ا�
ا�Lودون                            

اF-�وق ا� ��ك �� )"�$0 ( 
  )ا�q&�ء

                ا�Lودون               
اF-�وق ا� ��ك �� )"�$0 ( 

  )ا�q&�ء

            #��أ_J�ب ا
  )اF-�وق ا���و)�( 

           #��أ_J�ب ا
  )اF-�وق ا���و)�( 

ا�Lودون                             
اF-�وق ا� ��ك �� )"�$0 ( 

  )ا�q&�ء

 '�
ه.�
�' W12 دG5 ا��  O  ���, O   O���,  ���, O  ���, O ,���  ا�

 �)�
ه.�
ن ا��bام ا��> W12 اءات"aا
G5!�
�  

���, O  ���, O  ���  اO*�!�ع �� ا�ا�  O ,���  اO*�!�ع �� ا�ا

'�
ه.�
ت W12 ا�&)C[�
ءات وا�C2aا  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  


ءاتC2aا UN;� �)���(�
ه�(� ا�.�  O  ���, O  O���,   ���, O  ���, O ,���  ا�
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١٠ -  �D)�Q�
م ا�KD�5ا=! ا�  

 bه�'�.�ا(� وا��6�ت ا�� �	�-	�� ا�0 G,���
k ا� ���
0�"� ��� ������� أي �� ا���ت ا O )G����,�� WI �� Oل ) �ات أو  آ�ا��ت) ا S&!�  وX( ��O�م ا^��ن ا�JF ا


k إدراك ا�إ)�� و, �&� ا���O���ت � �����G��S&'�
.�ا(� ا�� �	� ا $.	���0 ���-	�� ��ا اJ�ل �ى ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� �� ا�J��X$  ا��  وإن آ�ن �3,� ا

��	.��� ����"� ��
���,G ��60�ت ا���,$ اJF	$ ا
k ا- �ات � �����.  

$	&!����� ا.�ا(� وا��6�ت ا
���ت ا �JF0
��� ��d �0ا�p ا^��ن ا�"� ��� �� $JF�'�	�ة وزارة ا �'J0 رة���.
 $	���Mا $�	" �� ��	T ا�و*�ت و,�b د���� إ�� �0��,� ا

��,� #��, ��� دون إ3�$ ر��	$ �� ا��$ ا	&!
 G���
-"�0$ ا�F�6$ 0 /# دوري, �� 3�ل ��ا��$ اW_Mح �� ��ا ��,�,$ اLرا�$ وا.  أو * �,���0	b ا.�ا�	� �&��aة 

 �	.���
"	�$ ا.�ا(�  �a�&� �,���� O ,/�ن ه-�ك ��� ا����� و0�	&!
� ا ��ي ا�"!�ع ��'�د ا�ا ��  .اLرا�� �� ا�*$ وا

و�� ا��3W أن أ)�X$ ا^��ن اb�	
� ��+�
 $	��dت إ���I م�"� O ���
0�"� ��� ���ى ا���ت ا $"&!� �F�ر,G ا��W�ت ا�*�(	$ أو  �%!	$   آ�%!	$ أي ا���.	�،�JF ا

$_�6$ ا���ة ��3 ا�"��� أو �%!	$ )'&$ ��	-$ �� �F�ر,G ا� ��� ا�3 �� $,L)�-� ت�^,���
�"��� و $	!%��"���ن  $X��J��F�Oت و��,�,$ ا&�,� �� اOا $'�+� �� Wًأن آ Oإ ،

 ��	.��� .���� �	n ��� �!"0
��� إO أ�� �%!	$ ا�Wج I�رج ا�"� ��� ��و���ر اaM�رة ه-� إk _��0$ . 0���[-�ء _�در �� ر(��$ ا�زراء�ة �� 3	� ا�&�أ �ى أي �� ا���ت ا

���
&z ا�FJل �
	�� �� ��ا���ت و��ا�"�ت ر��	$ *� �!�ل ��!�, �� $	!%�  .ا��O.�دة �� هx] ا

�.��� أن �� أهb � �آ# �"�,b ا ��
"�ءات ا
.$ ا�Wج �� ا� ���( أو �"�,� *	�$ ا.�ا(� , ا(� ه� ��J,� آ�	$ ا.�ا(� �� *&# اMدارات ا��-	$  و�X�� ا/� ، $	&!	G ا��ا���ت ا�/� ,


.�() ��y ا�دو,$ $	
�.
.$ ا/�^�ورة �� ا�0 �&�� O �* ���'�	�ة وزارة اJF$ ا k

 -٣ا�3!ول (  .�ةP0*# �� *	���� اJ"	"	$ �� ا'�ق وا���O�د �;�!�� ��
��Cا=! ا�� c�+� ا�



م ا���D)�Q و��ا2! ا����ل 12(;KDا�.(  
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ول R٣- �)04< ا����ل 
�(� ا�1=�م ا��[��10 و��ا>� �� ا�Gا�+��� j��%�  ا�

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   *�ع ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'��� �����  ������� ا�mرا>�  V b� ا�����ت *� ا���  
   *� ا����واBKzح ا�mرا>�


م �)وط KDا=! ا��C� c�+�� ا��ه� �
'���J� 'ر�
)+�  Wآ  Wآ  Wآ  Wآ  b�(  

e�N� �;)12 ��0�  )�b  آW  آW  آW  آW  ه� �� إ2[م ا�

e�N� ود��b�  )�b  آW  آW  آW  آW  ه� �� إ2[م ا�

  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  .�ا(� �����ة �� أي و*�ا  `��' و�fل ا��Cا=!
ا.�ا(� �����ة �� أي 

  و*�
  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�  ا.�ا(� �����ة �� أي و*�

� دG5 ا��Cا=!�� c)آ  
�'�	�ة  ��d �	����,� ا.�ا

 $JFأو ا��&� T��aة , وزارة ا
$�3Mل ا�ت �� 3�0�"-�
.  

�'�	�ة  ��d �	����,� ا.�ا
أو ا��&� T��aة , ة اJF$ وزار

$�3Mل ا�ت �� 3�0�"-
.  
�	����,� ا.�ا  �	����,� ا.�ا  

� ا�"!�ع ا����ع  ��0ا�!$ ا�ا
�	&!
  

g��+���رة   ��ا2! ا��.
 $	���Mا $.
/����,� ا
$JF�'�	�ة وزارة ا �'3  

��رة �.
 $	���Mا $.
/����,� ا
$JF�'�	�ة وزارة ا �'3  

/����,� ا $.

��رة �.
 $	���Mا **

�'�	�ة وزارة  �'3
$JF  ا

 $	���Mا $.
/����,� ا
�'�	�ة وزارة  ���رة 3'�.


$JF  ا

 �,��� ���, O G���آ�ن ا
�	&!&� p��aة �ى ا��,  


آ� ا��Cا=!(�   �	n $JF�'�	�ة وزارة ا
T*ا�
 $"0�!�  

 �	n $JF�'�	�ة وزارة ا
T*ا�
 $"0�!�  

�'�	�ة وزارة 
 $"0�!� �	n $JFا

T*ا�
  
���, O  

ا�Lودون وا��^�ء , �/�ن �� 
 T��
�q / l,"$ ا&���م �%!	$ ا

	G ا�Wج�/�  

�)�Q�
 ا�;�!�� ��
5(' ا�>aت ا
  O  ���, O ,���  ا�]!�
ا�"��� و��ا(� 

$,L)�-�  
$,L)�-� �)و��ا ���"�  O ,���  ا

'�!��
ت ا��![�
� c�+�� ا��� c)آ   ���, O$	ر�� $",�q  $	ر�� $",�q ���, O  
 $",�q ���, O

  ��Jدة
  ) �ات  �J� $",�q ���, Oدة


رج ا���M ا�+[ج ')�
Jإ�   �	n �� ء�[-���0 Oة إ�����
  ر(��$ ا�زراء

n �	 �� ء�[-���0 Oة إ�����
  ر(��$ ا�زراء

 Oة إ����� �	n
0���[-�ء �� ر(��$ 

  ا�زراء

 إO 0���[-�ء �� n	� �����ة
  (��$ ا�زراءر

 إO 0���[-�ء �� ر(��$ n	� �����ة
  ا�زراء
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�^��� 3"	&$ ا.�ا(� �ى آ# ��  ��
	G ا �&� ��ع , ا��Fف اLرا�� ا���و)���ع أ�� ا��6�ت ا�(	'	$ ا'��F�Oت&�,�، ��,�,$ ا��Fف اOم  و�+�'$ ا�0 /# � �
�a �"�  

�$ , ا��6�ت ا� 6	F	$ , ا��6�ت ا�6&�,$ , (	$ ا��6�ت ا�*�, ا���,$ ا�و	$ ��I�ت ����'� .k إن آ�ن �� WIل اM,�اء وا'/� أو ا�0 $,�-�ا���اض , ا�"�*	� , ا����$ , ا

��W�ت ا'-	$ا��L-$ وا .Oو $	!%��زارة اJF$ و�� ا��3W  أن ��	T هx] . أ��ر ا-"# وأ��ر ا�-�,$ �� ا�	�دات ا6�ر�	$� �# ا��6�ت  $	��� ا���ت ����� ا�'�	�ة ا

/��$ أ)�اع ا��W�ت و�FI_ً� إذ $&'-�0 $_�I ��� � �� جW�  .ا �b هxا ا

�ى آ# ��  �JFxآ� أن )X�م ا^��ن ا�0 �,��
��أة ��ع ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��ع و�� ا $	�	&!	G ا�Oدة ا�/� �!%, O �&� 
	G ا'��� 3	� أ)z , ا���.$ ��Fف ا

$JF�'�	�ة وزارة ا �'J0و $,�F	"	G ا��6�ت اJF	$ ا��Iى �%!	$إd��$ إk أن .  ,%!	�� �� 3�ل ا�Oدة ا�/�١٠٠�F# إk �3ود   %  G���
 , z�
أ�� 0�-'&$ ���اد ��(

/��$ أ)�اع % �١٠٠��  $	JF����وا��6�ت ا O �	3 $,وا�دو �	*�"�  .���� *	��% ٧٥ز اـ  ��ا آ
G ا

 �!%	� $*��F�Oت و��,�,$ �0,� اOى آ# �� �+�'$ ا�
���G ��ا ا�_.�ت% ١٠٠أ�� اF-�وق ا���و)�  $	JF	G ا��6�ت ا�/� ��$	&! ا�� ,%!	�� �0� O ,���وز �"G  ا


	�ت٧٠٠٠��� اxة ��ر,$ وآ�	
.����� % ٦٠ �0� O ,���وز  ا��ا3	$ /�
 Z�(>' ا��Cا=!�+�c  ١-3٣!ول ا�  و,�^��  .;�&� ��
ا�]!�
ت ا�;�1�
�� y�� ��  . �� �>� ا�3;
ت ا�

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����١١٠ 
 
 

 

 

  

ول R١-٣ �i0
J �)�k� �� ا�3��ت ا�Gا�+�ا  

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   *�ع ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'��� �����  ��  ��� ا�mرا>���  �V b� ا�����ت *� ا��
   *� ا����واBKzح ا�mرا>�

2
�' ا�و�('�'�	�ة  % ١٠٠)�b ،   ا� �'J0
$JF  وزارة ا

 ، b�(ة  % ١٠٠�	�'� �'J0
$JF  وزارة ا

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

 ، b�(١٠٠%  

')=
   %١٠٠  ا�]!�
ت ا���
 ، b�(١٠٠ % �	�'� �'J0 ة

$JF  وزارة ا
 b�( ,١٠٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
 b�( ,١٠٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
���, O 

�g ا�+(
دة ا�]
ر"('�� '��[�� '�
D2  ���, O  ���, O  ���, O  
 b�( ,١٠٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
���, O 

i�
ت �]>�!M  ة وزارة  %١٠٠�	�'� �'J0 
$JF  ا

 ، b�(١٠٠ % 0 ة�	�'� �'J
$JF  وزارة ا

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

���, O 


ت �)](�('�!M  ة وزارة  %١٠٠�	�'� �'J0 
$JF  ا

 ، b�(ة  % ١٠٠�	�'� �'J0
$JF  وزارة ا

���, O  
 b�( ,١٠٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
���, O 

 WC(�.� '�
D2 )إ��ا�J/ة وزارة  %١٠٠  )ء و�	�'� �'J0 
$JF  ا

 ، b�(ة  % ١٠٠�	�'� �'J0
$JF  وزارة ا

 b�( ,٦٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

 b�( ,٦٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

���, O 

 WC(�.� '�
D2 )')<` '3�
�'�	�ة وزارة  %١٠٠  )�+ �'J0 
$JF  ا

���, O  
 b�( ,٦٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
�( b ,٦٠ % �'J0  

$JF�'�	�ة وزارة ا  
���, O 

O ,��� إO �� 3�ل ا�Oدة   ا����'
$,�F	"  .ا

O ,��� إO �� 3�ل ا�Oدة 
$,�F	"  .ا

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

 b�( ,١٠٠ % �'J0  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

���, O 

)�

���G %١٠٠  ا�+�   
٧٥ %$
)��
  

١٠٠% G���
   
٧٥% $
)��
   

�0� O ,���وز % ١٠٠
  س. ل ٧٠٠٠

 ل �0٧٠٠٠� O ,���وز % ١٠٠
  س.

���, O 

��Dا�  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O 

'D�b��'�	�ة , %١٠٠, )�b   ا��اض ا� �'J0
$JF  وزارة ا

- ، b�(١٠٠ %  �'J0
$JF�'�	�ة وزارة ا  

�'�	�ة % ١٠٠ �'J0  
$JF  وزارة ا

 b�( ,١٠٠ % J0�'  
$JF�'�	�ة وزارة ا  

���, O�(�	3أ �/   و
$�J� ا'3 �,��� ,�b ا

')D.ا� '�
2�'�	�ة وزارة  %١٠٠  ا� �'J0  
$JF  ا

 ، b�(ة  % ١٠٠�	�'� �'J0
$JF  وزارة ا

�'�	�ة % ١٠٠ �'J0  
$JF  وزارة ا

 b�( , ود�J0ة ��ر,$٣٠٠٠�	   ���, O 
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=� ا��
���(' وا�!/��ر�'   - ١١.� ا�

�-bX ا $���
	G ا �&� و��
	��ت اF�درة �� اMدارة ا'�/# �� ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��Fف ا b*$ ر	ر��6���	b وز,� اF�*O�د وا���رة ا k��م ١٦٥ا�'�-�ة إ ١٩٧٨ 

$	"	&!��z ا��	
��
	G ا �&� �� ا�*$)� ا��Fف اLرا�� ا���و�ى  ��ع أ)�X$ ا^��ن ا�JF  ، ا6�ص X-0�م ا��6$ ا!&	$ و'��� 3	� أن أ)�X$ ا^��ن  . و ��ع ��Fف ا

�^��� إدارات هx] ا���ت ��
	$ اIا�
	��ت ا�)�X$ ا�� T&�� $X��J��F�Oت و��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� �� اOو�+�'$ ا �,�&�ى آ# �� ��,�,$ ا �JF��*T هx] و . ا


��kd ���.� هx] ا���ت 3	� ....) ا�q&�ء، أq&�ء ا��-�ن، اF	�د$( �W*$ ا���ت �"�دًا �T ا-"�0�ت ذات ا $.
�6�,�"�kd 0�� ذ� . ,+�� أ�^�ء هx] ا-"�0�ت ا��W�ت ا

 �	&!�( ا�	F� ا��-�ن أو ا	&q ج.....)  أوW�	G ا�/��"�م �0وره� ��0ا��$ ا��$ ا��	.	$ ���Oداد  �� �� ��ا ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� ا��  .أ���z0 �� ا-"�0$ ا

�0�y ي��a ��� وا�3 �"� �0ا	&q T� �*���� .  

 ������ ز,�ر ���ى ا���ت ا $	-	�P��ى أي ��$ ��Jدة �'�
$ n	� ��	T ا�)�X$ ا $FI�� أو[xه k
 ا�)�X$ �&� ر*�$0 �
!�ت ا�و$ أو �&� ا��*	S ا�-�bX �� و,�b ا�aMاف �

&*��'.( $��ول ( .# اR-٤  �ر���   )  ا���G�V ا�
�0Y�Y� وا�

  

  

ول R-٤�ر���     ا���G�V ا�
�0Y�Y� وا�

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع   *�ع ا����ف ا�mرا>� ا��%�و�Y  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'��� �����  ��  �V b� ا�����ت *� ا��
���� ا�mرا>��  
 *� واBKzح ا�mرا>�

��  ا��

�)�Q�1� ����
ا�J�دات و���	�ت       ))"�0�ت( ا�J�دات و���	�ت  ))"�0�ت( ا�J�دات و���	�ت   ا�)�J ا��
ا�J�دات و���	�ت        ))"�0�ت( ا�J�دات و���	�ت  ))"�0�ت( 

 ))"�0�ت( 
�3.� �D)�Q�
م ا�KDه� ا�  Wآ  Wآ  Wآ  Wآ  Wآ  


م KDا� W12 n)<���G ا��
�� ا�(�ا�
 �D)�Q�  ا�

-X�م ا��6$ ا $	
Iا�
	��ت ا��
$	"	&!��z ا��	
��  .ا!&	$ و

 $��6-X�م ا $	
Iا�
	��ت ا��ا
$	"	&!��z ا��	
��  .ا!&	$ و

 $	
Iا�ا�)�X$ ا

F-�د,S ا���و)	$  

 S,د�-F
 $	
Iا�ا�)�X$ ا
  ا���و)	$

ا�)�X$ وا"�ارات 

	$ وا"�ا)	� Iا�ا
$���  اJ/��	$ ا

Saا ��� c)م آ
KDا� W12 اف
 �D)�Q�  ا�

bX�-� S	*��  bX�-� S	*��  bX�-� S	*��  -$  �&� ا�و
��*	bX�-� S وإ�aاف 
$
!�ت ا�و� #&* ��.  
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١٢ - �D)�Q�
م ا�KD1� ')�)KD� ا�>D(' اaدار�' وا�

�JF&ً� �� ,�b ا�I	�ر أ�^�ء إدارة )X�م ا^��ن ا�n���
0�"� ��� ���ى ا���ت ا  �a�&���"�ه� هx] اMدارة, أو 0�O)�6�ب 0���		� ا ��. و,�b ا�6�ذ ا"�ارات WIل ا���O���ت ا

#	�'�0 �FJ-� ��� ���
0�"� ��� ���6
G ���$ إدارات ا-X�م ا��P	0 �-�W�Iف ا��$ ا�أو , ��T ا�'�ه��ت �� ��,�,$ ا&�,�,  �� ��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا�� ا��^�ءو

�� و�-Z ا���
	G ا �&��'� ا'�
	��ت هx] اMدارات ��
	�ت �'�	# ا��^�ء و��T ا�'�ه��ت و����$ .  3M�Oت آ�� �� ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��Fف ا�� bX-�و

����� �xدارة وآMت ا��	
���6
.$ و�"ً� -��ذج ��	-$ ��	Pة �'&"ً� أو و�"ً� �-X�م ا^��ن ا�a  �JFوط ا���,$ اJF	$ هx] اMداراتاJ��O"�*�ت ا $	�� و��
	�ت ا�6!	� واMدارة ا


	�ت . و���	T اF3M�(	�ت ��
	G ا �&� و��b هx] ا'��^b ���.	� و�� . أ3	�)ً� �0'���ة )X�م �+��� آ�� �� ��Fف ا O �JFا��3W أن �^�,$ إدارات �0ا�p ا^��ن ا

 #��
 �	n�.�� ��	ن ���.�  إدار��/, �� �ً&�n #0 b�
�� k	$ هb ا�'+و	� �� ���(�0 $�0��p ا^��ن ا�JF إd��$ إ��ات ا�+�'$ ).'�� وI�_$ ���.� ا +ون اMدارة وا

 �'	)�  .ا

�ى ا��Fف اLرا�� ا���و)� : �[�ل  $	�	X-�    اMدارة –ا&-	$ اMدار,$ وا

�ى  �JF  :  إدار��ن ه��ا��Fف اLرا�� ا���و)�إدارة � �ف �
X( k�م ا^��ن ا

١.  �	.���
��*	S و_�ف ا.�ا�	� إ�� �&��aة  �� ������ �FJ-� ��	$ وا���'�	�ة وزارة اJF$ ( ��,�,$ ا +ون ا �'3( , $.
�6�
-"�0�ت ا, أq&�ء أ��-�ن, ا�q&�ء( أو 

 $�.�*	�ت ا��*�$ �T هx] ا���ت ) ه	\$ ا�6��0, اF	�دOا �&�. 

٢.  $,�,�� Mون ا+ 
���.	�ا $	d���-� �FJ����� Z-�0 ا3M�Oت ا �� .دار,$ وا
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ول R٥ -  �10�]�  ا�01i� اzدار�� وا��1=0�0� �14=�م ا�

*�ع ا����ف ا�mرا>�   ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'
�Yو�%�  ا�

���ف ا��j04V *�ع 
�i%ا��  

�� ا����� �����  ������ ا�mرا>� واBKzح  �V b� ا�����ت *� ا��� 
   *� ا����ا�mرا>�

�D)�Q�
م ا�KDء إدارة ا�

ر أ2&)�Mا ���  �		���0  �		��  0�O)�6�ب  0�O)�6�ب  0�O)�6�ب  0�

 �<� �� �1Mا�!ا �)KD�� ا�]
ذ ا��ار وا��  ا����ع اMدارة  0�����ع اMدارة  0�����ع اMدارة  0�����ع اMدارة  ا����ع اMدارة  �

 �D)�Q�
م ا�KDت إدارة ا�
�;�   �������  �-Z ا3M�Oت, �'� ا���  ��T ا�'�ه��ت  �'� ا
#	�'���a �,�Jوط ا��,$  , -ا

, اJF	$ ، ا���*� �T ا�Lود,�

���ت اJF	$ و��L,Lه���  .��T ا

#	�'�  ا

� �.3(� ا�2&
ء�  و�"ً� -��ذج ��	-$  �
و�"ً� -��ذج ��	-$ و)X�م 

$���  أ

	��ت اMدارة  $و�"ً� -X�م أ���  و�"ً� -��ذج ��	-$��  و�"ً� 


ت�
ه.��G ا�" ��� c)ت ��   آ�ه��'� ���, O
  ا��^�ء

O ,��� �'�ه��ت �� 
  ا��^�ء

  و�"ً� -X�م أ���$  و�"ً� -��ذج ��	-$
O ,��� �'�ه��ت �� 

  ا��^�ء


ق���
�3' ا�/+� ��� c)آ  ��   اMدارة
	��تو�"ً� 
و�"ً� -��ذج ��	-$ و)X�م 

$���  أ
	��
	��ت اMدارة  و�"ً� -X�م أ���$  	-�ت اMدارةو�"ً� ��  و�"ً� 

2
�' ا���('  وط ا�S G>و ��� c)-$  آ	ذج ����-
	��ت اMدارة  و�"ً� ��
	��ت اMدارة  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� ��  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� 

  ')�
�� ا��]�(8 واaدارة ا��� c)آ  ��   اMدارة
	��تو�"ً� 
-��ذج ��	-$ و)X�م و�"ً� 

$���  أ
  و�"ً� -X�م أ���$  و�"ً� -��ذج ��	-$

و�"ً� -��ذج ��	-$ 

	��ت اMدارة��  و


ت)=
�Zaا G)�3� ��� c)آ  ��   اMدارة
	��تو�"ً� 

	��ت اMدارة ��و�"ً� 

$���  و)X�م ا�
  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� -X�م أ���$  و�"ً� -��ذج ��	-$

� ا�&>8�� c)آ  ��
	��ت اMدارة   اMدارة
	��تو�"ً� ��
	��ت اMدارة  و�"ً� ��  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� -X�م أ���$  و�"ً� 

�
� �.e ا�!5�� c)آ  $���
	��ت اMدارة  و�"ً� -X�م أ��  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� -X�م أ���$  و�"ً� -��ذج ��	-$  و�"ً� 

�D)�Q�
م ا�KD1(� �5 ا��
  2!د ا�+
�;.Cأ� �)Cq��  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠   �� ا�

�)2����  ٠  ٦  ١  ٢  ٠  2!د ا���Cq(� ا�
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2
�' ا���('  - ١٣وط ا�S 

� ��� ��
�Lود,� �ى ا���ت ا0
��� آWً �� ا�,G وا��,-$ , �# ا��زع ا�%�ا�� �"،$*�� وا�3 ���.� ا��$ �� 0و( �� �J��X$ ا	&q ك�أن ,/�ن ه- �/�, $X��J�� q&	�$ ا'J


� ،) ا�J��X$ آ/#�a ����b ا�_�F�Iا �'3 ��ى آ# �� ��I�ت  وذ �"� $	 ، �� 3	� أ)�� ا��Fف اLرا�� ا���و)� و��,�,$ اLرا�$ واW_Mح اLرا����ع ا���,$ ا�و

 k
� إd��$ إ�a ت���I $	
	G ا �&���I�ت ا���,$ ا�و'��ى آ# �� ��,�,$ ا&�,� و��ع ��Fف ا ��� �
		� �� اIا�
��kd ا6�ر�		� وا $FF6��,�b ا�I	�ر و. .ا���,$ ا

  . أو n	�ه� �&� ا"�(�$ ا�����ة �� )"�0$ ا�q&�ء)ا�q&�ء وا� ��� وn	�ه� ( ه+Oء ا�Lود,�

 �� �0�6�0
��� ��ا�	� ا�	�دات ا6�ر�	$ ، ا�6��0 ، ��اآL ا��F,� ا ���� وا� ��� �&� ا-"�0�ت ا��-	$ أو ه	\$ ا�"� ��� ���ى ��bX ا���ت ا �JF,��ض )X�م ا^��ن ا

�"^� �0��,� ا.�ا�	� �&� ا��Fف دور,ً�  ���.�*	�ت ا��*�$ ���b  واOل اWI .�أ��,��� أو ���ة ا���,-$ أو ����رة ا� .&� k��aة  ا���G  �� 3�ل �'�,� ا	&!

 k. �

�'�	�ة وزارة اJF$ , 6�ص ا �'J0 رة���.2
�' ا���('-  ٦"!ول (  .�	��ض ا-X�م ا��P	-� *	�$ اوط ا�S  (. 

 'D)+� ')�]��	$ إدار,$  *��	$ وإدار,$   ه� �1�]�8 ا���D)�Q ا/W"ا��  $	�� $	W"ا��  $	�� $	W"ا��  $	�� $	W"ا��  

ولR ٦ -�0ا��� �وط ا��>���O    

  ا/� ا��0/.' أو ا�)آ'
ا>� *�ع ا����ف ا�mر

�Yو�%�  ا�
���ف ا��j04V *�ع 

�i%ا��  
�� ا����� �����  

�V b� ا�����ت *� 

��  ا��
���� ا�mرا>� واBKzح �

   *� ا����ا�mرا>�


ص��M9 ا�.Z ود��b�    ا���زع ا�3*ا1� �5


�J��X$ آ/#  ر2
�' أو�(' •� وا�3 	&q   �.,وا�3  ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر,.�  ��)�+ ر �	&q#/آ $X��J�
  


ر"((� •M W>�� '��[�� '�
  O ,��� ��)�+ ر,.�  ��$�+ ر!��  ��)�+ ر,.�  -  ر2

•  �))1Mا�!ا W>�  O ,��� ��)�+ ر,.�  ��$�+ ر!��  ��)�+ ر,.�  -  )�)WC( ر2
�' ا�

 G� !�
+�
ر"((�ا�M ود��b�  �S�! C ���, O  �S�! C �S�! C  ���, O  

  آW  آW آg��+�  4I$ b�(  W ا��Cا�( ا�]
ر"('


ر ا��bود��)�Mود,�  اL�  ��Jود 0	� ا�Lود,�  ��Jود 0	� ا�Lود,�  ��Jود 0	� ا�Lود,�  ��Jود 0	� ا�Lود,�  ��Jود 0	� ا
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دات ا�]
ر"(')+1� !�!.�  ا�
 $0�"( S,�q �� ي�J�

 �&��aة �ى ا�q&�ء a��,ً� أو
G���� �� *&# ا	&!  ا

  /�&� )"�0$ ا�q&�ء 
 �ً,��a-ي�-� GF(   

�&� )"�0$ ا�q&�ء أو 
 �� �	&!�&��aة �ى ا

G���  *&# ا

�&� )"�0$ ا�q&�ء أو 
 �� �	&!�&��aة �ى ا

G���  *&# ا

� ا ��ي ��� S,�q ا�ا
 �	&q �&� �(�ع، وإذا آ�!"�ا
J'�ب�0 �,��  ���6 ,�/.# ا

 ا�)+
�2ا����� و�اآb ا��
[�1� !�!.���Jي �� S,�q ه	\$   
�0�6�  ا

��Jي �� S,�q ه	\$ 
�0�6�  ا

���ي �� S,�q ه	\$ 
�0�6�  ا

 ،�&6�
a��,ً� �� ا �آ$ 
G�����آL  أو ,��T ا

 zا��F,� و���ض 
��رة�.  ا �آ$ ���0� ا

  ,'�د ا���G )"�ًا

�5
(�1� !�!.�  ا�
 k. ��� *&# إ�� �&��aة �� ا

 $0�"( S,�q �� أو G���ا
  ا�q&�ء

  /�&� )"�0$ ا�q&�ء 
$��L  �&� _-�وق ا

�&� _-�وق )"�$0 
ا�q&�ء 3'� ا'"�ف 

  ا��Jدة

,��T ا���G )"�ًا و���ض 
��رة �.� ا'J0  $آ� z ا

�'�	�ة وزارة  �'J0
$JF  ا

  ��د ا���G )"�ًا

'<.D�
� G5!8 ا�<��  
  �' �ـ �1��اد ا��(!��(' وا�دو

b)ا�"
� اM)��ج و�"ً� '3  
 $  /�&� )"�0$ اF	�د

  
� اM)��ج و�"ً� '3

b)ا�"
  
 $	�	Fا���*� �T ا

$	���  ا
  ��د ا���G )"�ًا

�� ا�)آ'> ')�!)f 5��  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  ���, O  


ت)�!)�1� !�!.�  ا�

 $	�	F
,��T ا���# �&��aة 
��
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١٤ -  `
[� إدارة ا�


"$ �0'�	# و*&�ل ا��^����ء �� ا-X�م ا��P	-�، أو �� ��-�ع ا�6��q ا�� �� ا��/� أن ,���ض �� )X�م ا^��ن ا�JF ��� ,�/� أن �/�ن أI!�رًا إدار,$ )���$ �� ا��Mاءات ا

G���
	�� ا� #F3 �����,� *	b ا.�ا(� ا �-� $	
a k/# أI!�ر ��� ��X������Oو�� 3	� ا�&�أ . ا��/� أن   �-��0
��� *�ا�� ��Jدة �	�� ,�6 �"� ��� ��هx,�  ا���ت ا

 �� �	��- ��دة _J	$ ر��	$ �� ��,�,$ا�6��q وا G�����ى �� �"�,b ا $
���	G و�	�_$ 0�6�	$ ا�&]�ى �"�,�z ا�وراق ا $JF� ا�6��q  ا-��$���ا ��دة إO أن هx] . ا

T*ا���/U ا Oو $	
/a �JF��_� إ�/�)	$ , 
���G  وا��ر,� ا Oو $.
�6� $	�� �q�6� k
�+�'$ إ �JF
$ �� ا�'�"&# ��� ,��ض )X�م ا^��ن ا��J� اض��� zd��� وإن, 

��ا��$  $,Lآ��	$ هx] ا���ت �
k إدارا��� ا�/�0
��� ,��T �� ا�"� ��� ���ى ا���ت ا �JF�&!$ �X(P0$ ا^��ن ا��	$ أو اMدار,$ ا���� و��د *�ا�� ��Jدة ��ا��$ ا�I!�ر ا

– ٧"!ول ( . �[# هx] ا�I!�ر`
[�  ).  إدارة ا�

 

 
 
 

ولR ٧ -  �:�3إدارة ا��  

*�ع ا����ف ا�mرا>�   و ا�)آ'ا/� ا��0/.' أ
�Yو�%�  ا�

 ا����  ���ف ا��j04V ا��%�i*�ع ��� �����  ������ ا�mرا>� واBKzح ا�mرا>�  �V b� ا�����ت *� ا��� 
��  *� ا��

`
[�|�^�ء  ��ا2! ا���bام ��9D3 ا�  �	�P�|�^�ء  إLا�	$ ا  �	�P�|�^�  O ,���  إLا�	$ ا  �	�P�  ا��P	� إLا�� |�^�ء  ءإLا�	$ ا

 اaدار�'`
[�ا���O�د �
a k��دة ��,�,$   إدارة ا�
$JF  ا

ا���O�د �
a k��دة ��,�,$ 
$JF  ا

���, O $JF  ا��O.'�ر �� ��اd	J_ T	$  ا���O�د �
a k��دة ��,�,$ ا

')�
� ا�`
[�  ر�� �I!�ر ��Jدة�d�ن I� �d ���, O ���, O�ن I�ر�� �I!�ر ��Jدة  O ,���  إدارة ا�


ن ا�]
ر"��  ا�و$  O ,���  ا�و$  ا�و$  ا�و$  ا�&
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ً.�
M–'��
M :   
  

 $X��J� �� ت�0�"-�ى �+�'�ت ا"!�ع ا��م وا6�ص وا �JF�X�� درا�$ أ)�X$ ا^��ن ا$*�
k ا� z(أ 

���.	�� ا�bn �� أن 0�� ���ت ا"!�ع ا��م وا6�ص �"�م Wً/a �� أa/�ل ا^��ن �JFإO أ)O z ,%!� ,  ا

 $	&!	G ا�Wج وا��6�ت ا�/��$ ا!&	$، آ
.$ ا�دو,$ وا�"�*	� ، آ
.$ ا�-�,$ ( إL� Oءًا 0'	!ً� �� ���آ
.$ ا

�'� .k وا�Wج �	�� �0 ,$	-'�$ ا���	G ا�/��� 3	� أن ا��اq-	� )  آ
.$ ر��,$ ا���اض ا��L-$ وا����$ و

  .n	� ا���.	� O ,�����ن  P0ي a/# �� أa/�ل ا^��ن ا�JF ا��م �� 


�P ا�+�'�تآ�� وأن 0�� �
�� 0�*�!�ع  ا6�_$ 0�� وإk إ) �ء اF-�د,S ا���و)	$ �� ا"!�ع ا��م ,��� b�, ��ا

z�
�%!	$ ا��6�ت اJF	$ ا�� ,�J���� ا���G أو أ��اد ��( �	.���� ا�)�Xاًَ إk أن , )'� ��Jدة �� روا

�� ���.�ا هx] ا�+�'�ت  T^6, ���"���� أ)�X$ ا��P	-�ت ا���O��	$ ا ��اM_�0�ت �%!� ا��6�ت اJF	$ ا

 $JF��Jده� �'�	�ة وزارة ا ����b و��d ا'"�ف اW)�� ًا دون أ��اد�F3 �	.���
 $	-��وا���اض ا

	
�.��&� �� ا"	b ا O ��
��6�ت ا!&	$ وا $	&!	G ا��6�ت ا�/� �� ه-� ,�/� ا"�ل 0%	�ب . $ ���ر و

�JF
$ �� �J��X$ ا�*$ ا���ا�	�	�ت ا^��ن ا��/��
��اq-	� ا��د,	� أو ���.� ا�+�'�ت  ا��اء آ�ن 

  .ا"!��	� ا��م وا6�ص�� وا �آ�ت 
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-  b*را�$ ر� -٧ا
  

  دفع لقاءلباة والرغبة األسرمستوى دخل 

  اشتراك في التأمين الصحي
 

 
R٦.A٢.P٢-١ 

 
 

�G�)1ا� ���
�  ا�
  

 
 
 

 zر�
�٢٠٠٦/ ���ز  / ٢٥: ا�  
��!ون : إ2!اد�
ر��ن اaدار��ن ا�(��9 ا�/J�–J/ ض
  ا�!آ��ر ر�

  ��F��Y �	��� ا�
	�ع ا���� 
 HSMP  ا����د ا�ورو�� – �ر�� 



 ٣٢٤ �� ����١١٩ 
 
 

 

 

 
 
� Project Title:  Studies on Health Seeking Behaviours and Capacity To Pay No.٧ 
� Project Number:  R٦.A٢.P٢-١ 
� Country:   Syria 
� Counterpart:  EU- Syria – Health Modernization Programme  
� Beneficiaries:  Ministry of Health  
� Project start date: ٢٨th  May  ٢٠٠٦ 
� Project duration:  May- July ٢٠٠٦ 

 
 

 -طوير الصحي يف سوريا برنامج الت-أن التقرير التايل أصدر بالتعاون مع االحتاد األورويب  

ولقد مت متويل الربنامج بالتعاون مع االحتاد األورويب كنتيجة مباشرة لالتفاق املوقع بـني              

  .وزارة الصحة و االحتاد األورويب

  

أن حمتوى هذا التقرير هو املسؤولية الوحيدة للمحرر و يستطيع بطريقة مـا أن يعكـس                

باع أي التزام شرعي من طـرف اللجنـة   أو سوف يتم إت . وجهات نظر االحتاد األورويب   

  .األوروبية أو وزارة الصحة

  

الزبون جيب أن يتقبل فكرة أن هذه اخلدمـة ال تتـضمن أي نـوع مـن                 /أن الشركة 

الزبون يتوىل أمر مجيع املخـاطر املرتبطـة        / أن الشركة . الضمانات، الظاهرية أو الباطنية   

  .باستخدام املعلومات املزودة له

  

يكون حمتوى هذا التقرير بشكل كلي أو جزئي قد أعيد أنتاجه من مصادر         من املمكن أن    

  .معترف ا
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  : الملخص التنفيذي-١

  
يمر من هذه المحافظة نهر الفـرات و أحـد          . إن محافظة الرقة تقع في شمال شرق سورية و تتضمن باديتين            

موقع لمفترق كونها . فروعه نهر البليخ، كما تتضمن جزء كبير من بحيرة األسد التي تقاسمها فيها محافظة حلب        
نهر الفرات و وجودها على الحدود الشمالية للجمهورية أصبحت محافظة الرقـة مركـزا اسـتراتيجيا لجمـع                  

  . المحاصيل الزراعية، تبادل السلع التجارية، و التصدير
   

 فالقدرة و الرغبة على تغطية مـصاري ان لتقييم  هذه الدراسة تعتزم على إقامة تجربة قيادية على شكل استبي     إن
 من خالل مـشاريع  سع في درعا و الالذقيةأو كمساحة انتسعى إلقامة استبي التأمين الصحي في محافظة الرقة و     

 بمحافظـات برنـامج     اناستمارة االستبي  بشكل أن ال تختلط        ات في محافظة الرقة   انقام االستبي على أن ت   أخرى،
  .تطوير القطاع الصحي

  
  :لتاليةحيث تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل ا

  
 بحث النقاط الواجب وضعها في االستبيان وذلك لتحقيق أهداف الدراسة  .١
 الريف و المدينة االستبيان لكل من تصميم نموذج  .٢
  المدينة  في منطقةلعائالتل استبيان١٠٠  و يةالريففي المناطق  لعائالت ان استبي١٠٠ تجميع وملئ .٣
 ات ان ترميز و تحليل البي .٤
 تائج إلجراءات و النا تحليل .٥
  الدراسةتقديم عرض عن نتائج  .٦
  

  : هذه الدراسة عل الشكل التاليومن الممكن أن نلخص نتائج
  
 الجمهورية العربية السورية هي قليلة جدا بالنـسبة         انمن سك % ٤,٥ في محافظة الرقة و هي       اننسبة السك  •

 ٤.من مساحة القطر% ١١ تبلغلمساحة األراضي الموجودة في الرقة و التي 
تقع غالبية هذه النسبة على عاتق . و هي نسبة مرتفعة % ١٠,٣ البطالة في محافظة الرقة هي إن نسبة •

 %.٩,٥منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الذكور إلى % ١٤اإلناث حيث أن 
  %٢٣ وتبلغ يةان، ومن ثم الموظفين بالمرتبة الث%٤٨العمال النسبة األعلى من القوى العاملة وتبلغ يشكل  •
 . تمتلكاألسرمن % ٤٠ زراعية و أرض التي تم مسحها ال تمتلك األسرمن عدد % ٦٠ أنتبين الدراسة  •

 التي تم مسحها في محافظة الرقة األسر مساحة األراضي الممتلكة من قبل إجمالي بأنكما تبين لنا الدراسة 
 ان االيرادات .دونم بالمتوسط ٦٩,٥ ضرة الواحدة  التي تمتلك األاألسر حصة أن، و دونم٥٤٩١ـتقدر ب

 نسب أنوتزداد هذه األهمية من حيث المتعلقة باألراضي الزراعية تكتسب اهمية عالية في محافظة الرقة 
من األراضي مستغلة اقتصاديا % ٩٢ بأناألراضي الزراعية عالية جدا وذلك لتوفر المياه وتبين الدراسة 

 المتوسط السنوي إليرادات األراضي المستغلة أن كما تبين الدراسة .ة في محافظة الرقةاألسروتدعم دخل 
  ليرة سورية سنويا لألسرة الواحدة٧٠،٩١١اقتصاديا 

                                                 
���� ص   ٤�aC�2 ا��M٣٤ا��.  
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 التي تـم    األسر أفرادمن عدد   % ٨ تعادل   إعاقة أو مزمنة   أمراض من   يعانون نسبة اللذين    أنتبين الدراسة    •
  .يعانون من هذا النوع من األمراضال % ٩٢مسحها، و

 التي تم مسحها،    األسر أفرادمن عدد   % ١٢ مفاجئة تعادل    أمراض من   يعانون نسبة اللذين    أن الدراسة   تبين •
 التي تم   األسر أفرادمن عدد   % ٦٩ أن  توضح الدراسة  .مراض من هذه األ   يعانونال  % ٨٨ بأنبينما يقدر   

  .وا المرضلم يشخص% ٣١ مفاجئة قد شخصوا هذا المرض، بينما أمراض من يعانونمسحها اللذين 
تليهـا  %) ١٩(األمراض المفاجئة األكثر شيوعا بين األسر المستفتاة هي األمراض الهضمية و االلتهابـات         •

  %).١١(أمراض األنف و األذن 
ان العديد من األسر تمتلك أهم المتطلبات األساسية للحياة مما يعطي انطباع بان هناك قدرة جيدة على الدفع  •

  .لصالح التامين الصحي
 مواطن مركز صـحي    ١٦٠٠٠دد األماكن و األسرة قليل جدا بالنسبة لعدد السكان حيث إن حصة كل              إن ع  •

 .واحد
 إن الضمان الصحي المطبق حاليا على المحافظة ال يشمل سوى شريحة صغيرة جـدا مـن عـدد سـكان                    •

 /٣٢٨١٠/ويقدر عددهم بـ  المحافظة
مما يعطي انطباع    ان هناك نسبة عالية من االميين      و يتبين بأن نسبة عالية جدا من السكان ال يدرسون حاليا          •

 بان الوعي الصحي في المحافظة منخفض إلى حد ما 
 شخصوا مرضهم،   إعاقة أو ة مزمن أمراض من   يعانون التي تم مسحها اللذين      األسر أفرادمن عدد   % ٧٣ إن •

  .لم يشخصوا مرضهم% ٢٧بينما 
تليها األمراض العـصبية و     %) ٢٧(األمراض القلبية   إن األمراض األكثر شيوعا بين األسر المستفتاة هي          •

 %).١٥(الغدد 
اجعـة المؤسـسات    نسبة مرتتبعها، %٤٩ تعادل نسبة و أكبر نسبة مراجعة هؤالء األفراد للصيادلة هي    أن •

سسات الحكومية  ؤ وكذلك للم  انسنفراد لطبيب األ  كما تعادل نسبة مراجعة هؤالء األ      ،%٣٤الخاصة وتعادل   
  %.١ي شعبي اوادل نسبة مراجعتهم لمد، بينما تع%٨

 ويقـدر متوسـط   ليرة سورية ٣٧٦٩  يعادللألسرة الواحدة معدل اإلنفاق الصحي الشهري أنتبين الدراسة    •
حيث تنفق األسـرة الواحـدة شـهريا علـى          .  ليرة سورية للفرد الواحد    ٤٤٦اإلنفاق الصحي الشهري بـ     

سورية على المؤسسات الخاصة وكانت حصة الدواء        ليرة   ١٦٤٨ ليرة سورية و   ٣٨١المؤسسات الحكومية   
 ليـرة  ٢٠٣ ليرة سورية و تكون حصة الفرد الواحد من مـصروف الـدواء     ١٧١٠لألسرة الواحدة شهريا    

  سورية
 تكاليف المعالجة الصحية،    تأمينه من الصعب جدا     أن التي تم مسحها تجد      األسرمن  % ٥٧ أنتبين الدراسة    •

 األسـر من عدد   % ١٩ حد ما، و   إلى تكاليف المعالجة الصحية صعبة      مينتأ أن تجد   األسرمن هذه   % ٢٤و
  .تأمين هذه التكاليفه من السهل أنالتي تم مسحها تجد 

 أن، حيـث    وا من تغطية تكاليف العالج     اقترضوا حتى يتمكن   بين الدراسة أن معظم األسر التي تم مسحها قد         •
 تـأمين  تـم    األسرمن  % ١٤ .طية نفقات العالج   لتغ ا الذين احتاجو  األسرمن  % ٥٢نسبة االقتراض تعادل    

مـن  % ٢٦ اضطرت لبيع ممتلكاتها، بينما األسرمن % ٧نفقات العالج لهم بمساعدة من األهل واألصدقاء،  
 )لمساعدات خارجية( فقط هي التي لم تحتاج لمثل هذه التدابير األسر

 مرات خالل العام ٤افرادها ألكثر من  التي تم مسحها لم تتمكن من توفير العالج ألحد األسرمن  %  ٢٠إن   •
 لم تتمكن األسرمن % ٨  لم تتمكن من توفير العالج لمرتين خالل العام الماضي،      األسرمن  % ١٠ الماضي،

 األسـر مـن  % ٥٤ لمرة واحدة،  الم يتمكنو % ٨من توفير العالج لثالثة مرات خالل العام الماضي وكذلك          
 . معها ذلك خالل العام الماضيالتي تم مسحها في محافظة الرقة لم يحدث

% ٤٠ العالج هو غالء تكلفة هذا العالج ويعادل         إجراء من   األسر السبب االكبر لعدم تمكن      أنتبين الدراسة    •
% ٥ الحالة قد ال تستوجب ذلك العـالج ،        ن ال تجري العالج أل    األسرمن  % ٩ التي تم مسحها، و    األسرمن  
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 ال تجـري العـالج      األسرمن  % ١صعوبة الوصول للخدمة،     العالج بسبب    إجراء ال تتمكن من     األسرمن  
  تجري العالجاألسرمن % ٣٠بسبب عدم الثقة بالجهة التي تقدم الرعاية، 

 . ذلكيعرفون% ٤٨  و أن التامين الصحي ما هو التي تم مسحها ال تعرفاألسرمن % ٥٢ إن •
 ليرة السورية بالمتوسط لقاء     ١٢٢٤لتأمين  يمكن أن تدفعه العائلة الواحدة سنويا لالشتراك با        المبلغ الذي    وأن •

 ليـرة   ١٠٤٨ ليرة سورية لقاء تغطية كافة االمراض عاليـة التكلفـة،            ٢١٨٧تغطية تكاليف الدواء فقط، و    
 ليرة سورية لقاء تغطية رعاية االم والطفل، ويمكن         ٧٢٣سورية لقاء تغطية الرعاية الصحية األولية فقط و         

إلضافة الى دفـع     با يرة سورية سنويا مقابل تغطية كافة الرعاية الصحية          ل ١٩٠٧لألسرة الواحدة أن تدفع     
 ليرة عند كل زيارة مركز صحي، وكما يتبين لنا بان المبلغ الممكن ان تدفعه العائلة الواحـدة سـنويا                    ١٠٠

  . ليرة سورية٣٨٨٦حي الشامل هو صمقابل الضمان ال
  

  :وبناء على ذلك فإننا نوصي بالتالي 
  
 - ميزاتـه  -أهدافـه (بعملية توعية إعالمية ما بين السكان لزيادة معرفة األسر بالتأمين الصحي            يجب القيام    •

مما ال شك فيه بأن المحافظة كبقية المحافظات بحاجة ماسة إلى نظام تأمين صحي شامل لكافة أنواع ) أهميته
  .ال يستطيع أخذ العالج نتيجة لغالء التكلفة% ٤٠األسر حيث تبين الدراسة أن 

إن التأمين الصحي المقترح يجب أن يكون بسيطا من الناحية اإلجرائية و تتناسب تكاليفه مع مستوى الدخل                  •
 ليرة سورية سنويا لقاء شـمولها       ٣٨٨٦حيث بينت الدراسة بأن األسرة الواحدة تستطيع أن تدفع حتى مبلغ            

  .من السكان ال يعرفون عن التأمين الصحي% ٥٢للضمان الصحي حيث أن 
 الدراسة بأن المراكز الصحية غير منتشرة بشكل كافي في أرجاء المحافظة حيث أن هناك تكلفة عالية                 تبين •

  تتحملها األسرة الواحدة من أجل الوصول إلى المراكز الصحية والحصول على العالج الصحي 
ات ذات  تحويل المؤسسات الصحية العامة إلى مؤسسات و هيئات مستقلة من أجل تحفيزها على تقديم خـدم                •

  جودة عالية و استقطاب الكوادر الطبية المناسبة
 .عند اقتراح أي نظام لضمان صحي يجب أن يكون هذا النظام بسيطا و واضحا ويحفظ حقوق كافة األفراد •
قبل تطبيق النظام الصحي يجب تهيئة كادر متكامل و مدرب من أجل تطبيق و استثمار هذا النظام بـشكل                    •

 .صحيح
  يف التامين الصحي سنويا من خالل أحداث بنوك معلومات  إعادة تقييم تكال •
  
  

   :الدراسة أهداف -٢

  
وهـذه  . للعاملين في الدولة    شامل لكافة المواطنين وخاصة      صحي   انشاء ضم نهناك مطالب دائمة ومتكررة إل    

العديـد مـن     من قبل الحكومة وأهداف الخطة الخمسية للدولة؛ باإلضافة الى مطالبة           المطالب تتكرر بشكل دائم     
 .عن حاجة ذوي الدخل المحدود لتامين العالج المناسب لهم وألسـرهم          وهذه المطالب ناتجة    . المنظمات الشعبية 

   . للمواطنين الشرط األساسي للتعريف عن التأمين الصحي هو القدرة و الرغبة على تغطية مصاريف الدفعإن
  
 القدرة و الرغبة على تغطية مـصاريف ان لتقييم ل استبي هذه الدراسة تعتزم على إقامة تجربة قيادية على شك     إن

 من خالل مـشاريع  سع في درعا و الالذقيةأو كمساحة انتسعى إلقامة استبي التأمين الصحي في محافظة الرقة و     
 بمحافظـات برنـامج     اناستمارة االستبي  بشكل ان ال تختلط        ات في محافظة الرقة   انقام االستبي على ان ت   اخرى،

  . ع الصحيتطوير القطا



 ٣٢٤ �� ����١٢٥ 
 
 

 

 

  
نفـاق  ن مع برنامج تطوير القطاع الصحي فـي سـوريا لأل          اوات بالتع اناستبيتم تنفيذ الدراسة على شكل امالء       

  .الصحي العائلي
  

   : طريقة تنفيذ الدراسة-٣

  
  :تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل التالية

 بحث النقاط الواجب وضعها في االستبيان وذلك لتحقيق اهداف الدراسة  .٧
 الريف و المدينة االستبيان لكل من صميم نموذج ت .٨
  المدينة  في منطقةلعائالتل استبيان١٠٠  و يةالريففي المناطق  لعائالت ان استبي١٠٠ تجميع وملئ .٩

 ات ان ترميز و تحليل البي .١٠
 إلجراءات و النتائج ا تحليل .١١
  الدراسةتقديم عرض عن نتائج  .١٢
  

  :يمكن تلخيص نشاطات المهمة كالتالي
  

  :اناالستبي -٣,١

ن مع برنامج تطوير القطاع الصحي      اولقد تم تشكيل فريق عمل متكامل خاص لهذه المهمة حيث قام الفريق بالتع            
ات قبل توزيعها وللتأكد من     ان و للتأكد من جودة االستبي     .بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية    و  ات  انبإعداد استبي 

منا بتوزيع نماذج تجريبية على بعض العائالت للتأكد من صالحية          قدرة المسئولين عن المهمة على تنفيذها فقد ق       
 الدقـة و    انات لـضم  ان االستبي مأل أيضا قمنا بتدريب الكادر المسئول عن        . و مدى تقبل العائالت لها     اناالستبي

  .الجودة في العمل
  

  : طريقة العمل -٣,٢

ات علـى العـائالت   انرقة للبدء بتوزيع االستبي محافظة الإلىن مع المكتب االستشاري بالسفر    اوقام الفريق بالتع  
 اثنين مسئولين عن الريف و اثنين مسئولين        إلىقسم الفريق المكون من أربعة أشخاص       أنالقاطنة في الرقة حيث     

 وبإشراف مختص لمعالجة أي استفسار       من مدة المشروع   اسبوعين استمارة خالل    ٢٢٠ ألمعن المدينة حيث تم     
   .ريق اثناء المسحاو مشكلة قد تواجه الف

  

  :اتانجمع البي -٣,٣

ـ  إدخـال البي   عدد من الموظفين من اجل    ات عين المكتب االستشاري     ان االستبي ملئتهاء من   نبعد اال  ات عبـر   ان
ـ ت مهمته اإلشراف و ضبط جودة البي      انبرنامج خاص على الحاسوب مع وجود شخص مختص ك         ات ومـدى   ان

  . مصداقية العملانصحة إدخالها لضم
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  :تقديم التقرير -٣,٤

ـ   من قبل فريق متخصص     بعد ذلك بدأ اإلعداد لكتابة التقرير من قبل المكتب االستشاري             مناقـشة   تحيـث تم
  . ممثلين من برنامج التطوير الصحيالتقرير مع

  
  

 : واقع محافظة الرقة-٤

  

  :  مقدمة-٤,١

افظة نهر الفرات و أحد فروعه يمر من هذه المح. تقع محافظة الرقة في شمال شرق سورية و تتضمن باديتين 
كونها موقع لمفترق نهر . نهر البليخ، كما تتضمن جزء كبير من بحيرة األسد التي تقاسمها فيها محافظة حلب

الفرات و وجودها على الحدود الشمالية للجمهورية أصبحت محافظة الرقة مركزا استراتيجيا لجمع المحاصيل 
  .التصديرالزراعية، تبادل السلع التجارية، و 

  
اقتصاديا بشكل كبير   و الذي تعتمد عليه المحافظة١٩٩٠من أهم معالم هذه المحافظة سد البعث الذي أنجز عام 

   .٣ مليون م٩٠حيث تبلغ الطاقة التخزينية لهذا السد 
  

  معلومات عن سد البعث: ١  جدول رقم
  

  الطاقة التخزينية
  )٣ م١٠٠٠(

الحوض مساحة 
 ١٠٠٠(المائي 
  )٢م

االرتفاع 
  )م(االعظمي 

  )م(الطول 

٢٦٥٠  ١٢  ٢٧١٥٠  ٩٠٠٠٠  
  .٤٩ المجموعة االحصائية ص :المصدر

  
  
  

 )هكتار(مساحة األراضي : ٢  جدول رقم
  ٩٠  األتربة البنية

  ٣٧٢  األتربة الصحراوية
  ٢٥٩٦  األتربة الجبسية
  ٢٤٨  األتربة اللحقية

  -  األتربة المشكلة من المياه الجوفية
  ٣٣٠٦  المجموع

  - قسم االراضي– المجموعة االحصائية :المصدر
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   الواقع السكاني والمؤشرات الديموغرافية -٤,٢

  :ي لمحافظة الرقة يأتي على النحو التاليان التوزيع السكإن
  

   ١/٧/٢٠٠٥ سجالت األحوال المدنية حسب الجنس توزع السكان وفق: ٣  جدول رقم

 )ألف شخص(الجنس 
 انالبي

 المجموع اثإن ذكور 
من مجموع 

 % القطرانسك

عدد الذكور لكل 
ثى أن ١٠٠

 )نسبة الجنس(

 ٩٦ ٤,٥ ٨١١ ٣٩٨ ٤١٣ محافظة الرقة
  .٢ ص دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة :المصدر

  
 الجمهورية العربية السورية انمن سك% ٤,٥ في محافظة الرقة و هي ان نسبة السكأنو نالحظ مما ذكر أعاله 

  ٥.من مساحة القطر% ١١ تبلغهي قليلة جدا بالنسبة لمساحة األراضي الموجودة في الرقة و التي 
  

  )باأللوف ( حسب الجنس واإلقامة١/٧/٢٠٠٥ المتواجدين في محافظة الرقة بتاريخ انتقدير عدد السك: ٤  جدول رقم

 المجموع ريف حضر
 انالبي

 المجموع اثإن ذكور  المجموع اثإن ذكور 
محافظة 

 ٥٠٧ ٢٤٩ ٢٥٨ ٣٠٤ ١٤٩ ١٥٥ الرقة
٨١١ 

  .٣ ص دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة: المصدر
  

  .فالجزء األكبر من سكان محافظة الرقة متواجدين في الرينالحظ أن 
  
  

   واقع القوى البشرية وقوة العمل-٤,٣

 مـن  مما يزيـد تواجد األنهر و البحيرة    بسبب   تتمحور القوى العاملة في محافظة الرقة حول األنشطة الزراعية        
نشاط يحتل بينما .  وتحتل المرتبة االولى من حيث تشغيل القوى العاملة لكل من االناث والذكور األرضوبةخص

بينما يحتل نشاط التعليم المرتبة الثانية بالنسبة       ,  بالنسبة للذكور والنسب االجمالية      مرتبة الثانية البناء و التشييد ال   
  .لإلناث 

  
   (%) الجنس النشاط سنة فأكثر حسب١٥ التوزيع النسبي للمشتغلين: ٥  جدول رقم

 المجموع أنثى ذكر النشاط
  ٤٦,١    ٧٠,١        ٤١,١       الزراعة و الغابات و صيد

  ٠,٢        -          ٠,٢         صيد األسماك
  ٠,٢        -          ٠,٣         التعدين و استغالل المحاجر

  ٥,٧      ٣,٥          ٦,٢         الصناعات التحويلية
  ١,٤      ٠,٣          ١,٦         الكهرباء و الغاز و المياه

                                                 
���� ص   ٥�aC�2 ا��M٣٤ا��.  
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 المجموع أنثى ذكر النشاط
  ١٧,٤    ٣,٣          ٢٠,٤       البناء و التشييد
  ٧,١      ١,٠          ٨,٤         تجارة الجملة

  ٤,٦      ٠,٥          ٥,٥         النقل و التخزين و االتصاالت
  ٠,١        -          ٠,١         الوساطة المالية

الوساطة العقارية و 
  ٠,٥      ٠,١          ٠,٦         اإليجارات

  ٧,٦      ٣,٨          ٨,٣         االدارة العامة و الدفاع
  ٥,٨      ١٤,٨        ٣,٩         التعليم

  ١,٤      ٠,٤          ١,٦         الخدمات االجتماعية
  ٠,١      ٠,٣          ٠,١         الخدمات المنزلية

  ١,٧      ٢,٠          ١,٦         منظمات دولية
  .٥٤، ص ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للمساكن و السكان لعام : المصدر

  
تقع غالبية هذه النسبة على عاتق اإلناث . و هي نسبة مرتفعة % ١٠,٣إن نسبة البطالة في محافظة الرقة هي 

  %.٩,٥طالة عند الذكور إلى منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة الب% ١٤حيث ان 
  

   سنة فما فوق١٩عدد المواطنين في سن العمل : ٦  جدول رقم
  المجموع  إناث  ذكور

٣٩١١٤٠  ١٩٢٣٣٠  ١٩٨٨١٠  
  .٨ ص دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة: المصدر

  
  

   (%) سنة فأكثر حسب الجنس١٥ة للسكان معدل البطال: ٧  جدول رقم
  المجموع  أنثى  ذكر  قوة العمل

  %٨٩,٧  %٨٦,٠  %٩٠,٥  عامل
  %١٠,٣  %١٤,٠  %٩,٥  عاطل

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  .٥٣، ص ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للمساكن و السكان لعام : المصدر

  
  

   الواقع الصحي -٤,٤

واع الخدمات الصحية في محافظة الرقة غير أن عدد هذه الخدمات غير كاف يبين الجدول أدناه وجود كل أن
  بالنسبة لعدد السكان 

  
  ٢٠٠٥المؤشرات المادية األساسية للقطاع الصحي خالل  عام : ٨  جدول رقم

  متوسط عدد السكان لكل وحدة     الموجود  الوحدة  المؤشرات

  ١٦٠٠٠  ٤٨  مركزالعادية عدد المراكز الصحية 
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  متوسط عدد السكان لكل وحدة     الموجود  الوحدة  المؤشرات

  والتخصصية والنقاط الطبية
    ٣  مشفى  المشافي العامة
  ٢٠٥٢  ٤٠٠  سرير  األسرة العامة

    ٧  مشفى  المشافي الخاصة
  ٦٠٠٠  ١٦١  سرير  األسرة الخاصة

عدد األطباء   ٣٦٧  طبيب  عام
  ٣٤٧ طبيب  خاص  البشريين

١١٥٠  

عدد أطباء   ٦٣ طبيب  عام
  ١٨٧ طبيب  خاص  األسنان

٣٢٨٤  

  ٢٧٠٠  ٣٠٤  صيدلي  عدد الصيادلة
    ٥٥٧  ممرضة  عدد الممرضات
    ١٧٨  قابلة  عدد القابالت

    ٢٠١  ف. م  عدد المساعدين الفنيين
  .٧-٦ ص دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة: المصدر

  
 لنا بان أجمالي فيتبين, وعند تحليل بعض االرقام المتعلقة بالضمان الصحي المطبق حاليا في محافظة الرقة 

 :و المستفيدين من برنامج  الضمان الصحيفي القطاع العام عدد العاملين 
  .دين حتى تاريخه على رأس عملهموالموج/  ٣٢٨١٠/العاملين في القطاع العام والبالغ عددهم  �
ش مين والمعاأمواطن موزعين بين الت/ ٣٠٠٠/العاملين في القطاع العام المتقاعدين والبالغ عددهم  �

 .والتأمينات االجتماعية
 ٦.مواطن/  ٣٩١٢٥/عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكتب التشغيل  �

  

  : التقييم العام للنتائج-٥

  
ات التي تساعد فـي تحديـد       ان بعض األرقام والبي   الحصول على لقد قام الفريق الباحث بإعداد استمارة من اجل         

 نهايـة هـذه   فـي  عينة من هذه االستمارة موجودة كملحـق   إن. الواقع االجتماعي والصحي في محافظة الرقة     
 لتـسهيل    وعلـى ابـسوس سـتات      ات عبر برنامج حاسوب مصمم على اإلكسل      انجميع البي  تم إدخال  .الدراسة

  .ات و تفادي التشابه و االرتباطات بين األسئلةانموضوع تحليل البي
  

بينما كان هناك ستة اسـتمارات غيـر        , معلومات   عائلة لإلدالء بال   ١٧ استمارة وتم رفض     ٢٢٠حيث تم امالء    
  . استمارة١٩٧وبالتالي فان مجموع االستمارات الصالحة كانت . مكتملة بشكل يجعلها غير صالحة للتحليل

  
حيث تم تحليلها على عدة مراحل ويبين الجدول التالي نتائج االسئلة والتي ,تم فرز االسئلة المتواجدة في االستبيان

  .ابة بنعم او ال تحتاج الى اج
  

  األسئلة التي أجيب عليها بنعم أو النتائج : ٩  جدول رقم

                                                 
�ن ا���� �� �����U ا� .� ص   ٦�dل ا��a �L٨درا.  
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 ال نعم البيان 

 ٪٧١ ٪٢٩ يدرس حاليا

 ٪٦٠ ٪٤٠ يملكون أراضي زراعية

 ٪٨٥ ٪١٥ يملكون وسائل النقل

 ٪٩٢ ٪٨  مزمنةأمراض من يعانون

 ٪٢٧ ٪٧٣ تم تشخيص المرض المزمن

 ٪٤٠ ٪٦٠ لمرض المزمنلبعون عالجا يت

 ٪٨٨ ٪١٢  مفاجئةأمراض من يعانون

 ٪٣١ ٪٦٩ تم تشخيص األمراض المفاجئة

 ٪٥٢ ٪٤٨ يعرفون التامين الصحي
  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

 
 
  

  نسب األسئلة التي أجيب عليها بنعم أو ال: ١  الشكل رقم
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  AMCجدولة + ستبيانات ا: المصدر
  

  : النسب االجتماعية-٥,١

ـ  التي تم مسحها، وتعادل نسبة اإل      األسر أفرادمن عدد   %  ٤٩ نسبة الذكور تعادل     أن تبين الدراسة  :الجنس اث ن
  . منها % ٥١
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 وهي النسبة األكبر من الـشريحة     %  ٦٤,٤ نسبة الغير متزوجين تعادل      أن يبين الشكل أدناه     :الحالة االجتماعية 
 شريحة   أكبر  يشكلون  العازبين بأن لذلك تبين الدراسة     ؛الدأو الدراسة استهدفت عائالت لديها      أنالمستهدفة حيث   

  .على التوالي% ٠,٢٤، %١,٥ادل نسبة األرامل والمطلقين ، بينما تع% ٣٣,٨٦وتعادل نسبة المتزوجين 
 
  

    المأخوذة ة للعينةالحالة االجتماعي: ٢  الشكل رقم
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
 التي تم مسحها،    األسر أفرادمن عدد   % ٢٩ نسبة اللذين يدرسون     أنتبين الدراسة    :األفراد الذين يدرسون حاليا   

الد هـي نـسبة   و نسبة األبأنوتعتبر هذه النسبة عالية جدا مع العلم      %. ٧١بينما نسبة اللذين ال يدرسون تعادل       
  . يدل ذلك على أن الكثير من األوالد ال يلتحقون بأي مؤسسة تعليمية. األفراد التي تم مسحهاإجماليعالية من 

 
 الفرد، حيـث    اليهايبين الشكل أدناه نسب أعلى درجة علمية وصل          :المستوى التعليمي لألفراد الذين تم مسحهم     

 األسـر  أفرادمن عدد   % ٣٨,٩٧اءة والكتابة وتعادل     أعلى نسبة هي نسبة األميين اللذين ال يعرفون القر         أننجد  
، كما تعادل نسبة الحاصـلين      %١٩,٣) الملمين(التي تم مسحها وتعادل نسبة اللذين يعرفون القراءة وال يكتبون           

، بينما تعادل % ٥,٤٧وية انوعلى الشهادة الث% ٥,٤٧وعلى الشهادة اإلعدادية   % ٢٧,٣على االبتدائية ما يعادل     
فقط، وال تحتوي على أي فرد قد حصل على درجة تعلـيم مـن   % ٢,٧٧ الشهادة الجامعية ما يعادل نسبة حملة 

   .حملة شهادات الدراسات العليا
  

 نسب التعليم المدرسـي والجـامعي       أن و ،مية في المحافظة هي نسبة عالية      نسبة األ  بأن هذا يؤكد ما ذكر أعاله    
 .متدنية جدا
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  توزيع الدرجات العلمية في العينة المدرجة: ٣  الشكل رقم
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
فقـط  % ٣٧، و   %٦٣  في الريـف    بشكل دائم  سكنت  التي تم مسحها   األسر نسبة كبيرة من      هناك : اإلقامة انمك

  .مقيمون في المدينة
  

  : النسب المتعلقة بالعمل-٥,٢

فقط مـن    % ٢١ نسبة الذين يعملون في محافظة الرقة تعادل         أنتبين الدراسة    :ةاألسر أفرادنسبة العاملين من    
ذلك لسبب وجود نسبة كبيرة من      ،  %٧٩ ـقدر ب تال يعملون   نسبة الذين    ة التي تم مسحها، بينما    األسر أفرادعدد  

ة يعملون مـن    سراأل أفرادس به من    أ عدد ال ب   أنبين  تو تعتبر هذه النسبة مقبولة حيث       . األفراد هم من األطفال   
 أشهر فقط خـالل     ٨كما بينت الدراسة بأن متوسط العمل السنوي لدى األفراد العاملين ب            . جل كسب المعيشة  أ

  .العام أي أن معظم األعمال هي أعمال مؤقتة أو عمال موسمية
  

العمـال  كل  يش حيث   ، محافظة الرقة  انيبين الشكل أدناه نسب المجاالت التي يعمل بها سك         :طبيعة عمل األفراد  
، كما تبلغ نـسبة      %٢٣ية وتبلغ   ان، ومن ثم الموظفين بالمرتبة الث     %٤٨النسبة األعلى من القوى العاملة وتبلغ       

على التوالي، ونسبة التجار % ٥,٥و % ٥,٨قط، بينما تبلغ نسبة كل من المزارعين والحرفيين  ف%٦,٣السائقين 
  .ن الصيادلة والمحامين واألطباء اقل من واحد بالمائة، كما تبلغ نسبة كل م%١,٢، ونسبة المهندسون %٢,٣
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  نوعية العمل: ٤  الشكل رقم
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ـ      إجمالي الدراسة متوسط    تقدر ليرة سورية لألسـرة     ) ١٥٤،٧٢٢(   اإليرادات السنوية من الوظائف والعمل ب

 .الواحدليرة سورية حصة الفرد  ) ١٨،٨٨٧ (ـب ي تم مسحها  و التاألسرالواحدة من 
  

  : البيانات المتعلقة بالقدرة الشرائية-٥,٣

 :في المحافظة األسر التي تم مسحها لألدوات والتجهيزات نسبة امتالك
 . التي تم مسحها في محافظة الرقة لديها كهرباءاألسرمن عدد % ٩٦ -
 .فظة الرقة لديهم براد ومروحة التي تم مسحها في محااألسرمن % ٩٢ -
 .زا لديها تلفاألسرمن % ٩١ -
 . لديها غسالة مالبساألسرمن % ٧٨ -
 .هاتف لديهم األسرمن % ٦٩ -
  . للمياهان لديهم سخاألسرمن  %٥٥ -
 . التي تم مسحها في محافظة الرقة لديها راديواألسرمن عدد % ٥٠ -
 .لديهم ماكينة خياطة% ٣٨ -
  . لديهم فيديواألسرمن % ٢٨ -
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   التي لديها كهرباء و أدوات كهربائيةاألسرنسب : ٥  الشكل رقم
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 أرض التي تم مسحها ال تمتلـك        األسرمن عدد   % ٦٠ أنتبين الدراسة    :األفراد الذين يملكون أراضي زراعية    

 األسـر  مساحة األراضي الممتلكة من قبل إجمالي بأننا الدراسة  كما تبين ل   . تمتلك   األسرمن  % ٤٠زراعية و   
 ٦٩,٥ رضة الواحدة  التي تمتلـك األ      األسر حصة   أن، و  دونم ٥٤٩١ـالتي تم مسحها في محافظة الرقة تقدر ب       

وتزداد هـذه    ان االيرادات المتعلقة باألراضي الزراعية تكتسب اهمية عالية في محافظة الرقة             .دونم بالمتوسط 
مـن  % ٩٢ بـأن  نسب األراضي الزراعية عالية جدا وذلك لتوفر المياه وتبين الدراسـة             أنمية من حيث    األه

 المتوسـط الـسنوي   أن كما تبـين الدراسـة   .ة في محافظة الرقةاألسراألراضي مستغلة اقتصاديا وتدعم دخل     
  . ليرة سورية سنويا لألسرة الواحدة٧٠،٩١١إليرادات األراضي المستغلة اقتصاديا 

  
 التي تم مـسحها ال      األسرمن  % ٩٦ أنتبين الدراسة    :األفراد الذين يملكون عقارا اخر غير العقار الذي يسكنه        

المتوسط السنوي  أن   تمتلك ، كما تبين الدراسة       األسرمن  % ٤لك عقارات أخرى غير المنزل الذي تقطنه و         تتم
 . لألسرةليرة سورية ٦٢٩٣٨ يعادل للريع الصافي لهذه العقارات 

  
 نسبة اللذين يملكون وسائل نقل في محافظة الرقـة          أنتبين الدراسة    :األفراد الذين يملكون وسائل نقل لالستثمار     

متوسـط الريـع الـسنوي لوسـائل      . ال تمتلكاألسرمن هذه % ٨٥ التي تم مسحها، و األسرمن   % ١٥تعادل  
  .لألسرة الواحدة ليرة سورية سنويا ٦٠١٠٠  التي تم مسحها في محافظة الرقة يعادل األسرالممتلكة من قبل 

  
  .منهم يمتلكون بيك أب% ١٨يمتلكون تراكتور، % ٢٤من األسر يمتلكون سيارة، و % ٢٩
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  نوع وسيلة النقل التي تمتلكها األسرة: ٦  الشكل رقم


 ا�/ة;J1��� ����ع و/(1' ا�D�� ا�

CAR رة
)/
29%

BUS ص
�
13%Pick up ب} e)�

18%

Tractor ر��اآ�
24%

Truk 'DZ
S
16%

  
  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  

  :النسب المتعلقة بالصحة -٥,٤

  
  :األمراض المزمنة أو اإلعاقات

  
 تعادل  إعاقة أو مزمنة   أمراض من   يعانون نسبة اللذين    أنتبين الدراسة    : من مرض مزمن   يعانوناألفراد الذين   

  .يعانون من هذا النوع من األمراضال % ٩٢ التي تم مسحها، واألسر أفرادمن عدد % ٨
 

ـ  أمراض من   يعانونم مسحها اللذين     التي ت  األسر أفرادمن عدد   % ٧٣ أنيبين الشكل أعاله      إعاقـة  أو ة مزمن
  .لم يشخصوا مرضهم% ٢٧شخصوا مرضهم، بينما 

  
تليها األمـراض  %) ٢٧(يبين الشكل أدناه أن األمراض األكثر شيوعا بين األسر المستفتاة هي األمراض القلبية           

  %).١٥(العصبية و الغدد 
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  وع المرض المزمنن: ٧  الشكل رقم

��b�ض ا����ع ا�

~!د
15%

')<1�
27%

 ')�K2
13%

 ')�ه&
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')���
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;�ا�
5%

')/
.Z
3%

')D)2
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')=
.�
1%

ىMا
6%

')<�2
15%

 cاذن ا��
2%

 دم�5
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
 من يعانونالذين و  التي تم مسحها األسر أفرادعدد  من% ٦٠ نسبة اللذين يتبعون العالج تعادل أنتبين الدراسة 

  .منهم ال يتبعون العالج% ٤٠ أن، وإعاقة أو مزمنة أمراض
  

ر التي تم مسحها عن العمل بسبب معاناتهم من أمراض          كما تبين الدراسة أن مجموع عدد ايام توقف أفراد األس         
   . يوم بالشهر١٧مزمنة أو إعاقة يعادل 

  
  :فاجئةاألمراض الم
 التي تم مسحها، بينما   األسر أفرادمن عدد   % ١٢ مفاجئة تعادل    أمراض من   يعانون نسبة اللذين    أنتبين الدراسة   

 التي تم مـسحها     األسر أفرادمن عدد   % ٦٩ أن  توضح الدراسة  .مراض من هذه األ   يعانونال  % ٨٨ بأنيقدر  
  .لم يشخصوا المرض% ٣١ مفاجئة قد شخصوا هذا المرض، بينما أمراض من يعانوناللذين 

  
يبين الشكل أدناه أن األمراض المفاجئة األكثر شيوعا بين األسر المستفتاة هي األمراض الهضمية و االلتهابـات    

  %).١١(تليها أمراض األنف و األذن %) ١٩(
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  :أنواع األمراض المفاجئة: ٨  الشكل رقم

ض���ع ا�
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
 يوم خالل   ١٠,٦وتبين الدراسة أن االفراد الذين يعانون من أمراض مفاجئة قد تعطلوا بالمجمل عن عملهم لمدة                

  . شهر
  

  المؤسسات الطبية التي تمت زيارتها خالل شهر: ٩  الشكل رقم

;S ل]M 
�y ز�
ر�;� ��
ت ا��>(' ا�./0�ا�

 ')��JZ './0�
 Public

 %8

 'f
M './0�
 Private

 %34

 ��!)f
Pharmacy

 %49

ن D/9 أ)<`
Dentist

 %8

 �<+S اوي!�
 Popular

treatment
 %1

  
  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  

 
 مرة ١،٣٤٩ التي تم مسحها المؤسسات الطبية تعادل األسر أفراد عدد المرات التي راجع فيها أنتبين الدراسة    

 تتبعهـا ، %٤٩ تعـادل  ونسبة  أكبر نسبة مراجعة هؤالء االفراد للصيادلة هي  أنويبين الشكل اعاله     .بالمجمل
 وكذلك  انسنفراد لطبيب األ  كما تعادل نسبة مراجعة هؤالء األ      ،%٣٤اجعة المؤسسات الخاصة وتعادل     نسبة مر 

  %.١ي شعبي او، بينما تعادل نسبة مراجعتهم لمد%٨سسات الحكومية ؤللم
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  اء المراجعاتتوزيع المبلغ الذي تم تسديده لق: ١٠  الشكل رقم

ا"+��
ت�
ء ا��� U!�!.� ���ز�G ا��>�1 ا�Nي �

 './0�
 ')��JZ

 Public
%10
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%44
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 'f
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
 ويقدر متوسط االنفاق ليرة سورية ٣٧٦٩  يعادللألسرة الواحدة معدل االنفاق الصحي الشهري أنتبين الدراسة  

حيث تنفق االسرة الواحـدة شـهريا علـى المؤسـسات           .  ليرة سورية للفرد الواحد    ٤٤٦الصحي الشهري بـ    
 ليرة سورية على المؤسسات الخاصة وكانت حصة الدواء لألسرة الواحدة           ١٦٤٨ة و  ليرة سوري  ٣٨١الحكومية  

 ليـرة سـورية ونجـد أن        ٢٠٣ ليرة سورية و تكون حصة الفرد الواحد من مصروف الـدواء             ١٧١٠شهريا  
االنفـاق الـصحي     المبلغ المدفوع لقـاء      إجماليمن  % ٤٤بلغ  ت و مصروف االنفاق على الدواء هي أكبر نسبة        

، بينما تبلغ نـسبة المؤسـسات الحكوميـة    %٤٣حيث تبلغ بالمرتبة الثانية الخاصة   تأتي المؤسسات     ثم ،الشامل
  .ي الشعبي تعد نسبة ال تذكراو، بينما تكلفة المد% ٣ انسنطباء األأوتبلغ نسبة  ،% ١٠
  

دم و التـصوير     أن متوسط االنفاق الشهري لألسرة الواحدة على تكاليف صحية اخرى كتحليل ال            و تبين الدراسة  
 ليرة سورية بينما يقدر متوسط االنفاق الشهري لألسرة الواحدة من أجل اسـتخدام وسـائل               ٨٥٧ب  ...الشعاعي

  .  ليرة سورية٤١٠النقل للوصول الى المراكز الصحية ب 
  

 تكاليف المعالجـة الـصحية،      تأمينه من الصعب جدا     أن التي تم مسحها تجد      األسرمن  % ٥٧ أنتبين الدراسة   
 التي تم األسرمن عدد % ١٩ حد ما، وإلى تكاليف المعالجة الصحية صعبة تأمين أن تجد األسرمن هذه % ٢٤و

  :تأمين هذه التكاليف، كما هو مبين في الجدول التاليه من السهل أنمسحها تجد 
 

 تأمين تكاليف المعالجة الصحيةطرق : ١١  الشكل رقم


�3' ا���('  +�
�(c ا�J� �)�
� ��� c)آ

� ��ا �_
.Very diff

%57

 �J ��_
difficult ��

%24
Easy #��

%19
  

  AMCجدولة + ستبيانات ا: المصدر
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 نسبة  أن، حيث   وا من تغطية تكاليف العالج     اقترضوا حتى يتمكن   تبين الدراسة أن معظم األسر التي تم مسحها قد        
 نفقات العالج   تأمين تم   األسرمن  % ١٤ . لتغطية نفقات العالج   ا الذين احتاجو  األسرمن  % ٥٢االقتراض تعادل   

 فقـط هـي   األسرمن % ٢٦ اضطرت لبيع ممتلكاتها، بينما      األسرمن  % ٧لهم بمساعدة من االهل واألصدقاء،      
  ).لمساعدات خارجية(التي لم تحتاج لمثل هذه التدابير 

  
  

  تدابير احتاجها األفراد لتغطية نفقات العالج خالل العام الماضي: ١٢  الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  AMCولة جد+ استبيانات : المصدر
  

 التي تم مسحها لم تتمكن من توفير العالج ألحد افرادها ألكثر من             األسرمن  %  ٢٠كما يبين الجدول التالي بان      
% ٨  لم تتمكن من توفير العالج لمرتين خالل العام الماضـي،          األسرمن  % ١٠  مرات خالل العام الماضي،    ٤

 لمـرة واحـدة،     الم يتمكنو % ٨لعام الماضي وكذلك     لم تتمكن من توفير العالج لثالثة مرات خالل ا         األسرمن  
 . التي تم مسحها في محافظة الرقة لم يحدث معها ذلك خالل العام الماضياألسرمن % ٥٤

�>
�
ت ا�+[ج M[ل ا�+
م ا��C� ')�*�
 ا�5اد �;"
�Zا �!ا�(

Loan اض�ا�

51%

 '�
ت ا�]()+�
2!ة ا�3.�

NGO
0%


�(' �G 2!د � ')+�" �)KD�

Cooperate اد�� ا�5

0%


ج��� ��

26%

Other ىMأ

2%


2!ة ا�ه� و ا�3(ان .�

Relative support
14%


ت J1���(G أي �

Sell property
7%
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  ة خالل العام الماضياألسر أفراد اللتي لم تتمكن من توفير العالج ألحد األسرنسبة : ١٣  الشكل رقم

 ا�+[ج �Z! ا5اد ا�/�ة �M[ل ا�+��
م   )5�� �� �� �J��� �� ���.>' ا�/ ا�1
 �>
�ا�

و� �ة
 %54

Once ة�
 %8

Twice �)��
 %10

H[ث �ات  
Three times

 %8

ات أو ��� Gأر�
 Four  Lأآ
and more

 %20

  
  AMCجدولة +  استبيانات :المصدر

  
  

من % ٤٠ العالج هو غالء تكلفة هذا العالج ويعادل         إجراء من   األسر السبب االكبر لعدم تمكن      أنتبين الدراسة   
 األسرمن  % ٥ الحالة قد ال تستوجب ذلك العالج ،       ن ال تجري العالج أل    األسرمن  % ٩ التي تم مسحها، و    األسر

 ال تجري العالج بسبب عدم الثقـة        األسرمن  % ١ة الوصول للخدمة،     العالج بسبب صعوب   إجراءال تتمكن من    
  . تجري العالجاألسرمن % ٣٠بالجهة التي تقدم الرعاية، 

  

 
   العالجإجراءسبب عدم التمكن من : ١٤  الشكل رقم

��J �� ا"اء ا�+[ج�/>9 2!م ا�

� ��"! />9 �+!م ا"اء 

ا�+[ج

%30


�3;' ا��� ��!م � '�L2!م ا�
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2ا�

  the institution
%1

��"9 ا�+[ج .� � '�
ا��
 No Need for

treatment
%9

Others ىM}
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~[ء �C1J' ا�+[ج 
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  AMCجدولة + استبيانات : المصدر

  
 المبلغ الذي   وأن.  ذلك يعرفون% ٤٨  و أن   التامين الصحي   ما هو  رف التي تم مسحها ال تع     األسرمن  % ٥٢ إن

 ليرة السورية بالمتوسط لقاء تغطية تكاليف الدواء     ١٢٢٤يمكن أن تدفعه العائلة الواحدة سنويا لالشتراك بالتأمين         
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رعايـة   ليرة سورية لقاء تغطيـة ال      ١٠٤٨ ليرة سورية لقاء تغطية كافة االمراض عالية التكلفة،          ٢١٨٧فقط، و 
   ليرة سورية لقاء تغطية رعاية االم والطفل، ٧٢٣الصحية األولية فقط و 

إلضافة الى دفع    با  ليرة سورية سنويا مقابل تغطية كافة الرعاية الصحية          ١٩٠٧ويمكن لألسرة الواحدة أن تدفع      
الواحدة سنويا مقابـل   ليرة عند كل زيارة مركز صحي، وكما يتبين لنا بان المبلغ الممكن ان تدفعه العائلة              ١٠٠

    ليرة سورية٣٨٨٦الضمان الحي الشامل هو 

  : التوصيات-٦

  
 - ميزاتـه  -أهدافـه (يجب القيام بعملية توعية إعالمية ما بين السكان لزيادة معرفة األسر بالتأمين الصحي               •

لكافة أنواع مما ال شك فيه بأن المحافظة كبقية المحافظات بحاجة ماسة إلى نظام تأمين صحي شامل ) أهميته
  .ال يستطيع أخذ العالج نتيجة لغالء التكلفة% ٤٠األسر حيث تبين الدراسة أن 

إن التأمين الصحي المقترح يجب أن يكون بسيطا من الناحية اإلجرائية و تتناسب تكاليفه مع مستوى الدخل                  •
سنويا لقاء شـمولها     ليرة سورية    ٣٨٨٦حيث بينت الدراسة بأن األسرة الواحدة تستطيع أن تدفع حتى مبلغ            

  .من السكان ال يعرفون عن التأمين الصحي% ٥٢للضمان الصحي حيث أن 
تبين الدراسة بأن المراكز الصحية غير منتشرة بشكل كافي في أرجاء المحافظة حيث أن هناك تكلفة عالية                  •

  تتحملها األسرة الواحدة من أجل الوصول إلى المراكز الصحية والحصول على العالج الصحي 
تحويل المؤسسات الصحية العامة إلى مؤسسات و هيئات مستقلة من أجل تحفيزها على تقديم خـدمات ذات                  •

  جودة عالية و استقطاب الكوادر الطبية المناسبة
 .عند اقتراح أي نظام لضمان صحي يجب أن يكون هذا النظام بسيطا و واضحا ويحفظ حقوق كافة األفراد •
يئة كادر متكامل و مدرب من أجل تطبيق و استثمار هذا النظام بـشكل              قبل تطبيق النظام الصحي يجب ته      •

 .صحيح
  إعادة تقييم تكاليف التامين الصحي سنويا من خالل أحداث بنوك معلومات   •
  

  :المصادر

  
المجموعة االحصائية الجمهورية العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء،  

٢٠٠٥ 
 

النتائج األولية للتعداد عربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء، الجمهورية ال 
 .٢٠٠٤العام للمساكن و السكان لعام 

  
 htm.raqqa/com.syria-in-made.www://http ، Raqqa. 

  
دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الصحة، مديرية صحة الرقة، الجمهورية العربية السورية،وزارة  

 الرقة
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  استمارة االستبيان حول االتفاق الصحي لألسرة في محافظة الرقة
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  O(�؟

 Bً�< ��< ه�
إBw �ً0*�yل 
ا��(� 
  ا����y؟

ه� ه/ا ا�%�� 
�؟Gدا  

 �آ
O(�ًا 
 ��%�
و 	

 �* �ً�
  ا�1V�؟

�� ه� 
ه/ا 
  ا�%��؟

 _y�
�ه� �
أ�Rًا >� ه/ا 
  ا�%��؟

 �آ
 _y�
��
و 	0ً� 
>� آ� 
  O(�؟

��  ر
�	Vا�  

١. �%Y  
٢. �  

١. %Y�  
٢. �  

 o�اآ
  ا�%د

 o�اآ
  ا��Nد

١. �%Y  
٢. �  

 o�اآ
��  ا��

١. �%Y  
٢. �  

١. �%Y  
٢. �  

 o�اآ
  ا�%د

 o�اآ
  ا��Nد

١. �%Y  
٢. �  

 o�اآ
��  ا��

١.                          
٢.                          
٣.                          
٤.                          
٥.                          
٦.                          
٧.                          
٨.                          
٩.                          

١٠                          

  
  

  رS, ا��/ O@2 ي .١٢  '�S .٩  �Tارع.٦  :-�٣.8  آ�د ا�%��
١ .tl��  ٤.�����  ١٠  �����.٧.�2���  ١٣.  
�2 ����س/ ����س .٢�@�  ٥.,��2  ٨.�� a  ١١.^��L  ى . ١٤ �  ....................أ
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١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  

٣  >' Lه, ��ى أ:  
�ء= �  آ
  راد!�
  'T�9!�ن
�!���  
  '��9ن
����= �  � و�a آ
���= ��ن ���g آZL  
  = اد
����= ���� �V=W آ@e  
�:���4 . ١  ��آ��� I$      ٢ .C  

  
4I$  ة أرض زر  ٥  ١ LBا��2؟ه, '�"9< ا  
C  ٢  

�/g اBرض؟  ٦� �����Syا �a�� ا��@�    
  دو4$..................................................................................... 

4I$  ؟  ٧  ١�  ه, ه/g اBرض �@"�9Y ا."��د!ً
C  ٢  

  
�/g اBرض؟   ٨� ���� ه� ا��"��L ا�@��ي �R! 9 ا���    

  �� ة �Lر!�..................................................................... ........
  

4I$  ؟  ٩  ١z���' ل ا�/يT�ا��  �e رات�  ه, '�"9< اLB ة �2
C  ٢  

�رات؟   ١٠�Iا� g/�� ���� ه� ا��"��L ا�@��ي �R! 9 ا���    
  �� ة �Lر!�.......................... ........................................................
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١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  
١ . 4I$      ٢ .C  

��, ا���, ا�"����؟  ١١Lة أي �� و LBه, '�"9< ا  
�رة�L  
�ص=  
  =< أب
  ' اآ"�ر
��a�+  ١ . 4I$      ٢ .C  

�/g ا  ١٢� �����,؟ �� ه� ا��"��L ا�@��ي �R! 9 ا��L��    
  �� ة �Lر!�......................... 

  
  

  ���nاض ا��1�m� ا����� ا���0� z*�اد ا� �ة -١٣
  
  

 �� �Y�%� ه�
��ض ���m أو 

  إ>���؟

 �Y�%� _�� /1�
�� ه/ا 
  ا���ض؟

ه� �� ��203 ه/ا 
 �i�ا���ض �� 

  :o0i؟

�� ه� ه/ا 
  ا���ض؟

 �ً0��J �1ول�ه� �
ا >Bج �(/
  ا���ض؟

ه� �� ه/ا ا���ض 
�� �mاو�� ا���1:�ت 

  ا�0��0� ا��%��دة

 �ً��� �آ
Bwل 
ا��(� 
  ا����y؟

 ��ر
�	Vا�  

  
  
  
  

�   L��  )١($4I   )٢(C   ا��+�+   C))٢   4I$)١(     C)٢(   4I$)١(   C)٢(   4I$١((  �ً��!  
١.                            
٢.                            
٣.                            
٤.                            
٥.                            
٦.                            
٧.                            
٨.                            
٩.                            

١٠                            
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١٤ . �rR�+اض ا����n� اد ا� �ة�*z �0ا��� �ا����  
  

 �� _Y�< ه�
 �� �R�+� ض��

ً�؟iV� |�� �N�  

 ���آ� ���ً� ا 
  ه/ا ا���ض؟

ه� �� ��203 ه/ا 
 �i�ا���ض �� 

0i:؟o  

�� ه� ه/ا 
  ا���ض؟

 �ً0��J �1ول�ه� �
>Bج �(/ا 
  ا���ض؟

ه� �� ه/ا ا���ض 
�� �mاو�� ا���1:�ت 

  ا�0��0� ا��%��دة

 �ً��� �آ
Bwل 
ا��(� 
  ا����y؟

  
  
 ��ر
�	Vا�  

  
  
  

  ا��+�
 C)٢(   4I$)١(  ��L   �+   C)٢(   4I$)١(     C)٢(   4I$)١(   C)٢(   4I$)١(  �ً��!  

١.                            
٢.                            
٣.                            
٤.                            
٥.                            
٦.                            
٧.                            
٨.                            
٩.                            

١٠                            
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١٥ . �o����M اLC ة �Wل ا�&�  ا��I� t!ر�  �Sول =��
  

 �ه� �
 أ�� �V�

�� ���i� �0�

��� ه/� �
�%Rا���ا  

 jKو �ه� �
دواء ��0% 
 �Q��%��
  ا�����؟

 }1�k� ه�
 �Q��%ا��
*���Kت 

�Kر (
اO%�>0� أو 

 �0����
�0i:(؟  

 �ه� �
3ام �ا 


�ل �Yا �و 40
  ���4اR%�؟

�� ه�   
 bا��
 � 
 ��ا�
�)%Rرا

  ؟

د < ��
��ات 
Rا���ا
  >�؟

 C
)٢(  

 4I$
)١(  

 ��� ا���4i ا�/ي �
�؟�V�  

 C
)٢(  

 4I$
)١(  

 }Yآ� �آ
 �+4N�ا�
ا���د�� 
�(/ا 

  ا�%Bج؟

C  
 
)٢(  

 4I$
)١(  

 �آ
 }Yآ�

 �+4N�ا�
ا���د�� 
��+4�
  �Kت؟

 C
)٢(  

 4I$
)١(  

 }Yآ� ��(�؟آ+4N�  

١.   �@Lb�
 ����Oa  

                            

٢.   �@Lb�
 ����  

                            

٣.   8�-:
�ن �Lا  

                            

٤.   �����                              
��اوي   .٥

 �-I+  
                            

   ����Syا                              
  
  

  ١  ��S 8Iًا
�� ��� 8I�  ٢  

���M  ا�����  ١٦Iا�� t���O' ����' 4' tآ�  

,�L  ٣  
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  ١  ا." اض
�����ت O9"�� �!أ R�=  ٢  

��2ة اBه, وا��M ان@�  ٣  
�! �Zت ا���I�M�2ة ا��@�  ٤  

���� �R �2د �� ا�B اد� ��I�S 4�U�'  ٥  

�ت   ١٧��$ ���Y"� �����م ا���B �oي �� ا�"�ا=�  ا�"Iل ا�W� qM"aه, ا
  ا�WIج �B اد اLB ة

  ٦  )�aد(أ� ى 
  

  ١  وC � ة
  ٢  � ة

��' �  ٣  
  ٤  Wjث � ات

١٨   �O�"' 4ج و�WI� ة LBأ� اد ا �aج أ�"aا �o��م ا��Iل ا�W�آ4 � ة 
  �� '��� z� g؟

  ٥  أر=�I � ات أو أآ% 
  

  ١  Weء '��9O ا�WIج
���Zا����ل إ�; ا� �=�I�  ٢  

�!��� ا�"� '��م ا� 2M��  ٣  �2م ا�%�� =
  ٤  ا����� 8S�"@' C ا�WIج

١٩  Iاء ا� Sا �� >�O�' ن ا�@-8 �� �2م�  Wج؟��ذا آ

  ٥  )�aد(أ� ى 
  
  

   –ه, qI�L �2 ا�"���� ا���� 
�ل C اذه8 إ�;a ��   ���   ا�@bال ا�"

���� ا����   ٢٠  "��  C ) 4I$)٢ ( ١(��ى �I �� ورz-e ا���ا:� �W+" اك =

���M ا����� Iا�� t!ر�ا�"���� ا���� �Lف !��Y آ��� ا���
 ,O&= R��' �!ت دور�� ا���Cت ا���Z ة وذ�< ���ء ا+" اآ��� ��=

  ����@-� �< ؟. +� ي ����= �oه, ه/ا وا.  
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��� أ� اد اLB ة   O� ��� ا��واء t���O' ���Y'    

 ��9O"ا� ����زرا�2 , ا��89 ا���"�ح ( '���Y آ��� ا�B اض 2
 �-Oا�(...........  

  

�ت ( '���Y ا� 2�!� ا����� اBو��� a��2�دات , �� �ISا � ,
 �I+ر أ�� ,  =�Z� (.....................  

  

�!� اBم وا���, '���Y ر2    
�ء �%"Lا����� دون ا �!��ت ا� 2S��"aCا ����ل '���Y آa ��

 �Oو�� �ISا�� ا ��4 =@�� 2Lر Rد� Rس . ل�١٠٠  
  

�ن ا����   ٢١�d���ل , ��ى ا� R��9� �-e �� اS, اC+" اك =a ��:  
�  ��9 ات ا�@�ر!�  و�� ه� ا��-�9 =

�ء �%"Lا����� دون ا �!��ت ا� 2S��"aCا ����ل '���Y آa ��
 4Lأي ر Rدون د�  
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  ارة ا���� ا�@�ر!� وز

 ��د اBورو=�–�Lر!�'Cا   

  

 F��  '��!  ا����ع ا����= $

HSMP  

�0 �3�ـ�ر��0 �درا ــ� Jــ��ـ� Yـ�p ا�ــ	n� o4دو�ـ� *� ��ــ�*=

�0�  در>� وا�Bذ

 

 

 ��  ٨درا � ر

����  ٢٠٠٦-'& !� ا�%�$� -ا�"� !  ا��

  

  

  

  MCI International + آ� :إ>اد 
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�رات &"LC4 إ�2اد ه/ا ا�"� !  �� .-, + آ� ا'MCI International ء 92; :89 ��  وزارة�؛ وذ�< =�

�د اBور=�  = $��F '��!  ا����ع ا���� =�+ –ا���� �'Cاف  ا.  

�ر!� &"LC�2 أراء ا�& آ� ا  -I'  ! �"راء ا��اردة �� ه/ا ا�Jوا  U�ت ا���Sإن وMCI International 

�.�ةI"ت ا����Mل �2 رأي ا��O+Bا �� ,O+ يP=  -I' Cو .  
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  *(�س ا�������ت

  ١٥٧...................................................................................................................................................ا��sZ9 ا�"���/ي

I -�Lل وه�ف ا��را�M� :........................................................................................................................................١٥٩  

II -�I-"ا�� ,�I١٥٩........................................................................................................................................: : !�� ا�  

I- II - ;و�B�9 اa ١٥٩.....................................................................................................................................: ا��  

II - II -��$�  ١٥٩....................................................................................................................................: ا�� �9a ا�%

III-II -�%��  ١٦٠....................................................................................................................................: ا�� �9a ا�%

-III رة�"Zت ا���U���ت �� ا���L١٦٠....................................................................................................................:ا��را  

  ١٦١........................................................................................ درا ــ� Jــ��ـ� Yـ�p ا�ــ	n� o4دو�ـ� *� ��ــ�*=� ا�Bذ�0�-أوً�

�2 �����U ا�Wذ.��- ١- ١ ��L�Lت أ���9I� .............................................................................................................١٦١  
�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� - ١- ١- ١O@١٦١..........................................................................................................: ا�  
٢- ١- ١ -,�I١٦٢................................................................................................................................ ا���ة و.�ة ا�  
  ١٦٣.............................................................................................................: ا��b+ ات وا��Iا�,  ا����� - ٣- ١- ١
�ت و���د!^ ا��@��2ة- ٤- ١- ١=�  ١٦٨.................................................................................................................: ا���

٢- ١ - ���Zت ا�����L �2 ا������LBت ا�$�  ١٦٩......................................................................................................:  ا�-�
١- ٢- ١ -�@�9� ����T١٦٩...........................................................................................................................: ا���ة ا�  
  ١٧٠................................................................................................................�زع ا��89 92; ا�������ت '- ٢- ٢- ١
  ١٧١............................................................................................. '�زع ا��89 92; ا�������ت =�@8 ا������- ٣- ٢- ١
٤- ٢- ١ -^:�  ١٧٣.........................................................................................................: '�زع ا��T  ا��وا��� 92; ا���
�ق 92; ا��واء- ٥- ٢- ١�$y١٧٨............................................................................................................................: ا  

�ً0Y�Z-�<در �*� ��ــ�*= �دو�ـn� o4	ا�ــ pـ�Y �ــ��ـJ �١٧٩.......................................................................................... درا ــ  

١- ٢ -��2 �����U در2 ��L�Lت أ���9I� ................................................................................................................١٨٠  
�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� - ١- ١- ٢O@١٨٠..........................................................................................................: ا�  
  ١٨١................................................................................................................................��I, ا���ة و.�ة ا- ٢- ١- ٢
  ١٨٣...............................................................................................................: ا��b+ ات وا��Iا�, ا�����- ٣- ١- ٢
�ت و���د!^ ا��@��2ة- ٤- ١- ٢=�  ١٨٧.................................................................................................................: ا���

٢- ٢ - ���Zت ا�����L �2 ا������LBت ا�$�  ١٨٨......................................................................................................:  ا�-�
١- ٢- ٢ -�@�9� ����T١٨٨...........................................................................................................................: ا���ة ا�  
١٨٩................................................................................................................����ت '�زع ا��89 92; ا���- ٢- ٢- ٢  
  ١٩٠............................................................................................. '�زع ا��89 92; ا�������ت =�@8 ا������- ٣- ٢- ٢
٤- ٢- ٢ -^:�  ١٩١.........................................................................................................: '�زع ا��T  ا��وا��� 92; ا���
�ق 92; ا��واء- ٥- ٢- ٢�$y١٩٥............................................................................................................................: ا  

IV -��'�Z١٩٦......................................................................................................................................................: ا�  
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اولQس ا��)*  

  

b*ول ر�����ادات ا'/�ن |��ام-١ ا p)��- �"&q  ن�/'
  ١٦١. )'&$ �/�ن �J��X$ اWذ*	$ و���ل ا-�� ا'-�ي 
���U ا�Wذ.��-٢ ا��Mول ر.4�� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�M١٦٢......................................................... $@-� ا�  
���-٣ ا��Mول ر.4.yن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��.ذWا� �U���ن ��O@� �-@�١٦٢................... ا�" آ�8 ا�  
�م  ا�"�زع ا��@-� �a ��9�I"�9@8 ا�M�V �� -٤ ا��Mول ر.4I�  ن ا����OL �-@$ �� ��.ذWا� �U��١٦٢...��٢٠٠٤  
�ت ا�a ,�I@8  '�ز!R-٥ ا��Mول ر.4=��Wل 2�م  :-��I ا��I, ا�/ي $"qM  إ� �=��yا z�2٢٠٠٤ �U���� �� 

  ١٦٣................................................................................................................................ا�Wذ.��
�د!�-٦ ا��Mول ر.4�".Cت ا�2��9 �� �����U ا�Wذ.�� a@8 ا�M�V وا�����Iا���ة ا� R!١٦٣........................'�ز  
  ١٦٤...........................٢٠٠٤ -١٩٩٩ ذوو ا���� ا��-�� �� ا���  و�� �����U ا�Wذ.�� �`�2ام -٧ ا��Mول ر.4
  ١٦٥..............٢٠٠٤- ١٩٩٩ '�ز!R ا��&��� وا�����ت واLB ة �� ا���  و�� �����U ا�Wذ.�� -٨ ا��Mول ر.4
�ت ا�-٩ ا��Mول ر.4��Zا� ����Sم  إ�� وزارة ا���� �� �����U ا�Wذ.�� �Wل 2�"��. �"١٦٥.................٢٠٠٤  
�م -١٠ ا��Mول ر.4I� ��.ذWا� �U���� ��  ����Z"وا� ���Iا����� ا� T١٦٦.............................٢٠٠٤ ا�� اآ  
  ١٦٦........................................٢٠٠٤ a آـ� �2ـ, ا�� اآــT ا����ــ� �� �����U ا�Wذ.�� - ١١ ا��Mول ر.4
  ١٦٦.........................٢٠٠٤  a آ� ا�� o; �� �&ــ��� وزارة ا���ـــ� �� �����U ا�Wذ.�� -١٢ ا��Mول ر.4
��ـ� -١٣ ا��Mول ر.4Zا� ���  ١٦٧..........................................................٢٠٠٤  a آ� ا�� o; �� ا��&ــ
  ١٦٧......................................................٢٠٠٤- ١٩٩٩ �ـ o; �&ــ��ـ� وزارة ا���ــ� -١٤ ا��Mول ر.4
�ء و���د!^ ا��@��2ة �� ا���  و�� �����U ا�Wذ.�� �`�2ام  -١٥ ا��Mول ر.4d2Bل وا��Iت ا��=��$  ١٩٩٩ -

١٦٨.................................................................................................................................٢٠٠٤  
  ١٦٩.................................................................. '�زع ا�������ت �R ا� ��ز ا��@"���Z-١٦ ا��Mول ر.4
�م  �R� �@�9 ا�������ت-١٧ ا��Mول ر.4!B�= ����T١٦٩........................................................ '�زع ا���ة ا�  
2�ت �R� �@�9 ا�������ت-١٨ ا��Mول ر.4�@��= ����T١٧٠..................................................... '�زع ا���ة ا�  
��� ا�������ت-١٩ ا��Mول ر.4O� �!@8 ا�����ا� R� 89١٧٠........................................................ '�زع ا��  
  ١٧١....................................... وا���!�� '�زع ا��R� 89 ا��@8 ا����!� ������9�ت �� ا� !t-٢٠ ا��Mول ر.4
 $@8 '�زع  ا��89 92; ا��T  ا��وا���  92;  ا������  �R ا��@8 ا����!�  ��o ا��T   و��o – ٢١ ا��Mول ر.4

�مIع ا���Mا�� �� ����١٧٦.........................................................................................................ا��  
  ١٧٨............................................. نسب الطلب اإلجمالية على الزمر الدوائية مرتبة تنازلياً-٢٢ ا��Mول ر.4
���ادات ا'/�ن |��ام  -٢٣ ا��Mول ر.4 p)��- �"&q  ن�/'
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  ا��234 ا��1+0/ي
  

                ^:�7�ر'��  ا�Wذ.��7 ودر72� وذ�7< ��7 ا���7"Z�  ��"U����� $�� ا��89 �`دو!� �7�� �7a �Lه� درا �Lا��را g/ل ه�M�
    �! dا�� ^:�7� ��7 أ$�7�U ا�"7���� ا����7                ) ا���!��7   ( ا� !��� وا����M7, '��!�7 : ا�7^ ا�"��!7, ود�Sوذ�7< ��7 أ ، ,

�ت ا�@�ر!�وا2"-�ره� آ�را�L را��ة U���.� ا���= ;92 ��M��"$ 4��I' ,Sأ ��.  

 �����Wل ا�� اa, ا�" �� �Lا��را g// ه���4 '':  

�ت �� �����U ا�Wذ.��، .١����� R@' �!��')t! ا� �� R=وأر ��ا���! �� V��( 

٢.  ��ن ������ت �� �����U در2�j �!��' )t! ا� �� �jWjو ��ا���! �� R=أر.( 

٣.   L�LBا s���Zك ا��7وا�� وذ�7<           '��!� ا�W�"7LC�7 ا� ����ص =�را�7L ا�7��� ا�7@Zن ا���-"LW� ��
�ون �R ا�Z- اء �� وزارة ا����I"��=. 

٤.    ��777o ��IS�777 �777�9 ا��I777 ات ا�+b�777 ا��Lص =�را�777Zن ا���-"777LW� ��777L�LBا s���777Z�777 ا�!��'
�ون �R ا�Z- اء �� وزارة ا����I"���Wك ا��وا�� وذ�< ="LCا. 

��77  7792; آ  .٥�I��77      '�77ر!8 ا�o ت�77��9Iا�� g/77�77 ه�-I' ^77ت و: ا��77��9I�77 ا����77ل 7792; ا�����
�ت$��-"LCا. 

�ت .٦$� .' ��T وا�"Pآ� �� ���aW ا�-�

٧.  ����ayا F��� 92; ا�- $�Y! �'ت و�$��-"LC�9, ا�' SPSS . 

٨. �Lا��را g/ه F��"$ �2  ! �' 4!��'. 

            ���s ا��879 792; ا��7واء ��7 ���� �2 ��L�Lة أ O� ��I' �Lا��را g/و'��7د      ه ���7U ا�Wذ.��7 و�����7U در72
���t ا�WIجO' �2 ة O� ��I' �ًd!ا��وا��� ا����9=� ،وأ  �T8 ا�@$ �ًd!ات ا��89 وأ +b�� �!ار O"ا�.  

�ت -$���� و'I-�� ا�-��ay��9 ا��@� ا�I= م��ء ا����jأ ������s ا���� '�q درا�L ا����ط ا�"���ن �-"Lا �� :  
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�ري �M"4 ا�LCا  

 وا���ا��T ة ا�� �

� ,O&ا� . 

 ا�" آ�8 �

 ا��4M أو ا����س �

� �9Oد ا��Iا� 

�  I@ا� 

  

-   �777Lدرا q777�' �777��I777 ات ا�+bن ا����-"777L�777 ا� 
 ����  :ا����ط ا�"

  و��� �S!�ة �

 و��� .�!�� �

�رة أو $���� :-�� �&"L89 ا: 

� r! و��� ذا'�� �� ا�� 

� s�� :89 دواء ر

ا�T77S 8779: " �777.WIء ��77 ا��77واء      �
 I@��= " 

 :TS 89ء �� ا����� �

�رة ا������ =����Tل:89  �!T� 

� �-�S89 دواء أ: 

 :89 دواء �� ب �

 و��� :-�� ��واء �� ب �
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a.  �����F ه/g ا��را�L 92; ا�&O, ا�""$ s�Z9' �O�!:  

        ;792Bن ا��� �4UI ا�������ت �Lاء �� ا���!�� أو ا� !t ��ن $@-� ا��89 92; ا����� ا�/ا'�� أو ا��M!�ة آ
� ا��89 92; ���= t! ت ا��  .ا����� ا���!�� أو ا��M!�ة �� ا���!�� آ�ن !�%, ا��@-� اBآ- =�� �����

�ت ا�� ارة آ�$q '�%, ا��@-� ا92B; �� ا��879 ��7 ا� !t7 و��7 ا���!��7                d���$�aW أن اBدو!� ا��@O�� و
��d��ز ا��Mدو!� ا��9-�� وأدو!� ا�B4 اj ب��"�W� دة�dدو!� ا��Bا ���9'.  

 77S  77�O�"77, 7792; ا��I877 ا�M! ��77 ������77�ت �"��77�Z و�"��ر=�77 ��77 ا��77@"�ى ا��77�دي وه�7Lدة ا��را�772�= �ً!�
��s ا��89 92; اBدو!��� �!��' ,Sوذ�< �� أ ،���  .وا��

2"-77�ر ز!77�دة ا�"s�77Z 7792; �77@"�ى   C��77 اI= /77�Bا R77� �77O�779 و�j�77�ت ��Lم =�را�أ��7 ًا $�"77 ح أن !77"4 ا���77
^:��ت 92;    " ا� !t أو ا���!��  " ا���L�7 ��7           و+����� ا��راLا��ار g/7ه z9O&7' ��ت،وذ�< ��7U���@"�ى ا���

���9 ا���� و�� �@�O&' ��P, أ$��U ا�"���P ا���� Iق ا���$Bا ,��  .أه��� �� �@

  

  

  

I-�Lل وه�ف ا��را�M� :  

             ��7 ��7 ��7��U"�  ا�Wذ.��7 ودر72����ل ا��را�L ه� R-L 72& ة ������7 M� )     �7�.ذWت ��7 ا������7� R@7'
�ن ������ت �� در2�jو�  (��"U��  .وه� '&�, ���:^ ا� !t وا���!�� �� ا���

  :ه�ف ه/g ا��را�L ه�

-      t77! ا� ^:��77 ��77 ��77��U"� ا�Wذ.��77 ودر2�،وذ��  �77� >77�77��Zت ا��'��!�77 أ77�$�ط ا��8779 7792; ا������77
  .وا���!��

��� ا��89 92; اBدو!� -�� ��L�LBات اTل ا�����a ت�$��9�ت R�S و'��9, ا�-��I= م�  .ا���

II-��! : �I-"ا�� ,�Iا� :  

��L�Lأ ,aث � اWj ;إ� ,�I4 ا��@�' ,�I4 ا�':  

I- II-  ;و�B�9 اa ا��:  

� '4 ��2 �72ة ورش ��7o ,7�2 +7 آ�     ���،,�I9� �! �d�"�9 ا�a �9 ه� ا��a ا�� g/هMCI International 
   ,77S��77 ��77 وزارة ا����77،وذ�< ��77 أ�Z"ع ا����77 و��77 ��! !�77 ا���-77 اء �77& وع '�h!�77 ا���77 R77� ا�-�77ء أو 

�Lل وه�ف ا��را�M� R� �-L��ت وا����ل إ�; ا����Y ا�����W ا��"�$��-"LCا T��M"=.  

II - II- ��$� :ا�� �9a ا�%
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 I'MCI International"-  ه/g ا�� �9a � �9a ا�"�ر!8 وا�"���Z ��9& وع، h�a '4 '�7ر!8 �-7 اء +7 آ�    
        �7M'��ت ا��$��-"LCا R� ,��I"�79  �72 92; : !�� ا�a د!�7 ا����9=�7                ا���اBو�7;، آ�7� '47 ا�-�7ء ="���P7 ا���7ارد ا��

 F���ر = $�"��ت و'4 اLع �� ا��را��ا ا�/�� ���W�  %آBا F����9�م =���را�L؛ و'��!�ًا ا�- $�  

SSPS Ver. ١٣w٠ For Windows   ����ayا   

  

  

  

III-II- �%��  :ا�� �9a ا�%

���L و�� 4j ا���7�م  �� ه/g ا�� �9a '4 ا�-�ء ="���/ ا��را�L وR�S ا  LBت ا�$��-"LCت 92; ا���9Iت و'� !� ا���$��-�
 ����ayا F����9�ت 92; ا�- $Iا�� �! �"=SSPS ver. ١٣w٠    87�' 'ت ا�"�7�9, و��9�2 �� zا��Z"L4 اj و��  

F��  .ا��"

              W�7 ��! !�7 ���7 ا�� s�Z"در ا���Oا�  R� ,��O@�^ ا��ت =�+ اف وا�"�$��-"LCا g/ه ��-I' q�'   �7! !ذ.��7 و��
�  .��� در2

           �7L�Lأ ,O&7=ء و��7ax� يT787 ا�� آ"Oدرة �2 ا����ءات ا���ay�= �Lا��را ,aا � R��S �� �$�I"LCا q�'
2�م  �Z@$ �����ay�2 ا��Mه/ا ا�"� ! ٢٠٠٥ا�� �=��ر!� آ"' ;"a ث ا��"�� ة�aBوه� ا .  

 -III رة�"Zت ا���U���ت �� ا���Lا��را:  

 F��4 �� �����U در2� 92; ا�"�ا���Lف !"L 4 د ا��"j ��.ذWا� �U���� �� ��  .ا�"� '4 ا�"��, إ��
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 درا ــ� Jــ��ـ� Yـ�p ا�ــ	n� o4دو�ـ� *� -أوً�
�0�  ��ــ�*=� ا�Bذ

�2 �����U ا�Wذ.�� -١-١ ��L�Lت أ���9I�   

 �I= ;92 ��.ذWا� R�'ل٣٢٠�ر��@�  P ;92 =� ي � � '��ي 92;  �� ��!�� د�&^ و ه� ا�Y =� آ4 إ�; ا�&�

�  .ا�@�a, ا�@�ري، وه� 'I"-  ا������U ا�@����a اBو�; �� �Lر!

�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-١-١O@ا� :  

�ن �����U ا�Wذ.�� OL �9 ٨٩١٠٠٠!-�9 �2دOن ا��O@إ�; �2د ا� �U���ن ه/g ا���OL ن $@-� �2د�O' >�/=و ��@$ 

�ن ا��9O،و��Iل ا����  ) -١-ر.�S 4ول ( ، !-�� ا��Mول ا�"���  % ٤w٩١ه� O@إ�; �2د ا� �U���ن ا���OL �-@$

 �����$� وذ�< �Wل �" ات ز���� �Z"��9 وa"; ا��" ة ا��O@ا�  

b*ول ر�����ادات ا'/�ن |��ام -١ ا p)��- �"&q  ن�/'
   )'&$ �/�ن �J��X$ اWذ*	$ و���ل ا-�� ا'-�ي 
�"�
'/�ن WIل ا.��ة و  )٢٠٠٥ -٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(، )١٩٩٤ ، ١٩٨١(,� ���ل ا-�� ا'-�ي 

ل ا���1 ا��1Vي ����iVY j�  �Nن ا����*=� �� ���Qع ا��NVن %%� 
 

 ا�ــ�ــ�ـ�*ـ=ــ�
 

١٩٩٤- ١٩٨١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

٤w٥ ٩w٦ ٤w١٧ ١w١٩ ٥w٢٣ ٣w0ـ ٦� �ا�Bذ
٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠T٢٧ ٥T٣٣ ٠Tعا ٠��Q�� ا�%�م   

  

 �U���$� �� ه/g ا���O@ا� ���ل ا��I� ض��Z$ا �aW$ ^=��I� �2ل ا���� ا�@��ي )  =�t�B ١٧w٥( و�� ا��Mول ا�@

 ����م �� ا���  وا�-I٢٤(ا�w٥ t�B�= (  ����Tل ا��" ة ا�W�  ).٢٠٠٥ -٢٠٠٠(؛ وذ�< 

�م .� ا$qd�Z وذ�< �Wل ا��" $@-�  !��UaW� �O أنآ�� أنIن ا��O@ع ا���M� �� ��.ذWا� �U���ن ��OL �� ة 

١٩٨١ -  �!�Y@-�  ٢٠٠٤ و��١ وذ�< =w٢.%    

  

����- ١٥ -  ر.�S  4ول وa"; - ١-���ر R��S ا��Mاول �� �Sول ر.4 �ay�2 ا��Mو$��  ه� ا�� "O�Cا �Z@�8  ا�"Oدرة �2 ا���ا��

�ء �ax� يTد�&^ –ا�� آ  - �L  �!م –ر�2 ٢٠٠٥
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���U ا�Wذ.��-٢- !-�� ا��Mول ر.4 �� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�Mا� �-@$   

��ول رQ-٢ ا��0�  iVY� ا�l1Q وا�N\�*� ا�0Y�NV� *� ���*=� ا�Bذ
ادات �n>�ام %�1��FG ا�� �
i:)٢٠٠٤ ،١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠(    

�N��� �*�\Nد ٢ا�  ا����*=� )iVY� ا�l1Q( أY\_ ١٠٠آ�ر ��N ا�/ >

١٩٩٤ ٢٠٠٤ ١٩٧٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

١٠٢ ١٦٩ ٢٤١ ٣٢٤ ٣٨٣w١٠٤ ٠w٨ 
  ا�Bذ�0ــ�

 

١٠٤ ٣٤ ٤٩ ٧٤ ٩٦T١٠٤ ٥Tع ا�%�م ٧��Qا��  

���  وذ�< ��-٣- !-�� ا��Mول ر.4 .yن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��.ذWا� �U���ن �� ��O@9� �-@�ا�" آ�8 ا�  

2�م t�"�� ٢٠٠٥. 

 

��ول رQ٣ ا�- ����zن ا�Nو� l1Qوا� �Vت ا��r* oVJ �0�   ا���آo0 ا��NV� �iV1ن ���*=� ا�Bذ
٢٠٠٥*� �1��j >�م   

 �kJ ر�j ا����Qع

 ذآ�ر  إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع

  
 ا����*=�

٢٣٠ ٢٢٥ ٤٥٥ ٢٢٠ ٢١٦ ٤٣٦ ٤٥١ ٤٤٠ ٨٩١ �0� ا�Bذ

  ا�%�ما����Qع  ٤٩٧٧ ٤٧٢٨ ٩٧٠٥ ٤٢٩١ ٤١٤٢ ٨٤٣٣ ٩٢٦٨ ٨٨٧٠ ١٨١٣٨

٢-١-١- ,�Iا���ة و.�ة ا�   

��9 �� �����U ا�Wذ.�� -٤- !-��  ا��Mول ر.4 �I"�9� �-@�ا�"�زع ا�   

��ول رQ4-٤ ا�	%��4� �iV1زع ا���  oVJ �0٢٠٠٤ ا�l1Q *� ���*=� ا�Bذ�0� �� iVY�  �Nن ا�
	� �%�م  ا�
�
��  ��< �	%�� �LiV �| ا�%��  �� �	%� ا����*=� ا����Qع �

 ���Qع  إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر

�0� ١١w٧ ١٧w٠ ٩w٥ ١٢w١ ١٧w٣ ٩w٩ ٤w٢ ٦w٢ ٣w٩ ا�Bذ

ا����Qع 
 ا�%�م

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 



 ٣٢٤ �� ����١٦٣ 
 

  

 

 

�ت ا�7�I, '-�79     -٥-!-�� ا��Mول ر.4  =��  إن $@-� إ�7U' h�a ، ��.ذWا� �U���� �� ,�Iت ا��=� % ١٢w٧'�ز!R إ�

�ت �2, �� ا��� =��$� أ92; $@-� إ�j  -"I' وه�  ����= ,�Iت ا��=��ت�� ���Mع إ�U���ر$� =-�.� ا����� .  

��ول رQز�<-٥ ا���  oVJ ��%ت ا����Kإ  }Q�Y ا�%�� ا�/ي �0%i:  ل >�مBw ���Kz٢٠٠٤>1| ا�0�   *� ���*=� ا�Bذ

 ا���Qــــــ�ع
أ�Yاع 

 �أ�wى �ـ
 �/آــــ�

ا�r0iـ� 
ا���0	� 
 ���%�ـ�

��اد 
و��آ�iت 
 وإO%�>�ت

ات %�
 أ�wى

 �K�3ا� �
و ��G ا�1
>*���� 

  ا���ــ�*=ــ� ��ت

 ا�Bذ�0� ٣٢٨ ٢٧١ ٩٤ ـ ١٤٨١ ٧٥ ٢٢٤٩

  ا���Qــ�ع ٢٣٢٦ ٩٧١ ٨٢٠ ٢١٣ ١٠٦١٣ ٢٧٤٤ ١٧٦٨٧

�9 �����U ا�Wذ.�� $O&= ��"I, آ-�  792; .�7�ع ا�Tرا�72 ا�7/ي =O&7,             -٦ –!-�� ا��Mول ر.4    ��I٣٠ أن ا���ة ا�w٦ % 

�U�����9 �� ه/g ا���Iآ�8 ا���ة ا� ' ��.  

�د!�'�ز!R ا���-٦ ا��Mول ر.4�".Cت ا�2��9 �� �����U ا�Wذ.�� a@8 ا�M�V وا�����Iة ا�  

   ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٧٠   

 % ٤٤T٤ ٤٢T٣ ٢٩T٣ ٢٥T٦ �ـ4ـ� �� إ����R ا�Vــ�NنVYــiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�ـ%�

 % ٣٥T٢ ٣٥T٨ ٢٣T٢ ١٧T١ �4�  ا�0G�V1� �� إ����R ا�
�ة ا�4��%�  VYـiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�%�

���د���ـ�آــo0 ا�ـ
�ة  * �  ا�ـ%��ـ4� VJــo ا�
	�>ـ�ت ا�

 % ٣٠T٦ ٥١T٦ ٢٥T١ ٥٥T٢ زرا>ــــــــــــ�

 % ٢٠T٥ ١١T٢ ١١T٣ ١٠T٩  1Kــــــــ�>ـــ�

 % ٤٨T٩ ٣٧T٢ ٦٣T٦ ٣٣T٩ أ�Y	� أ�wى

  : ا��b+ ات وا��Iا�,  ا����� -٣-١-١

 ���ت ا���  أ$U���� �.�= R� ��.ذWا� �U���ءات ���aر$� إ� �� �2د أ:-�ء ا���� ٥ا������U ر.4 !"-�� ��ى ��

� ا������U ر.4 ��٥وأ$d!ن أ��LBء ا� �� �2د ٨ وا������U ر.4 ،  �� �2د ا����د��٥ و ا������U ر.4 ، �� �2د أ:-

�زات ، =���� ه/g ا��b+ ات '�r�Z =&�ة ٦ وا������U ر.4 ،ا��@��2!� ا������Mت ا��W=��ر$�   �� �2د ا���� ��2 

�ن ��L�"� 8�-: ,O �2د اO@� 4.ا�" '�8 ر /�P! 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� أن �aW$ h�a١٢ �.�= ��= 

�تU���ا���ًd!وأ،-:B �-@����/ ا�" '�8 ر.4  و=P' ن��LBء ا�١٢.  

  

  



 ٣٢٤ �� ����١٦٤ 
 

  

 

 

��ول رQام -٧ ا��<n� �0� ٢٠٠٤ -١٩٩٩ ذوو ا��(� ا�	0i� *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

   أ:iــ�ء �Kــ�  أ:iـــ�ء أ ــ�1ن

���yــ�ن 
 و���yــ�ت

���Bت  
 ��Qزات

�Vــــ�>ـون 
 Kــ0ـــــــ�د�ــ� *ـ1ـــ0ــ�ن 

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  >ــــــد

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  ا�Vـ�1ات >ــــــد

١٩٩٩ ٢١٣٩٣ ٧٥٣ ١٠٦٩٤ ١٥٠٦ ٨١٨٩ ١١٢٣٣ ٤٨٣٢ ٢٥٦٨٠ 

٢٠٠٠ ٢٢٤٠٨ ٧٢٨ ١١١٦٠ ١٤٦٢ ٨٨٦٨ ١٢٠٣٠ ٤٩٠٩ ٢٧١٦٤ 

٢٠٠١ ٢٣٧٨٤ ٧٠٣ ١٢٢٢٨ ١٣٦٧ ٩٨٨٢ ١٣٣٣٩ ٥٠٨١ ٢٧٩١٣ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٧٣ ٦٨٣ ١٤٦١٠ ١١٧٢ ١٠٠٥٥ ١٤٠٥٧ ٥١٧١ ٢٨٣٢٥ 

٢٠٠٣ ٢٤٤٧٣ ٧١٧ ١٤٩١٧ ١١٧٦ ١٠٨٠٩ ١٤٧٩٨ ٥١٨٤ ٢٧٠٤٥ 

٢٠٠٤ ٢٥٨٩٠ ٦٩٤ ١٥٣١٢ ١١٧٤ ١٢٧٢٤ ١٦٥٤٢ ٥٤٤٣ ٢٨٦٦٥ 

٢١٢٦ ٤٢٦ ١٢٢٣  ٧٤٠ ٧١٧  ٨١٤ ٤١١ ٣٥٠٨ 
 oVJ
 �=*���
 ا�Bذ�0ـ�



 ٣٢٤ �� ����١٦٥ 
 

  

 

 

�  - ٨- ا��Mول ر.4 U! 8�' ' ه�  ! L ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� �� ��.ذWا� �U�� =�� �"��L أن ' '�8 ��

�ت ا���  U���  ) ٥ ا�" '�8 ( ��ًd!وه� أR�' ' م �� ا����Iل ا��I�2 ا�� .  

��ول رQ-٨ ا� �0�  ٢٠٠٤- ١٩٩٩ ��ز�< ا����*� وا�����ت وا� �ة *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

�� p >ــد  ���*� 0��NJ�  ���K�w �*�  ا����Qع� 
 ا�VــNـ�ن �Nـ�

  >ـــــد أ ـــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة   ـــ��ـــ�

  ا��1Vات

١٩٩٩ ٦٣ ١٢٢٠٥ ٣١٢ ٥٥٦٧ ٣٧٥ ١٧٧٧٢ ٨٤٢ 

٢٠٠٠ ٦٥ ١٢٥١٨ ٣٢٥ ٥٨٥٢ ٣٩٠ ١٨٣٧٠ ٨٣٠ 

٢٠٠١ ٦٧ ١٢٤١٨ ٣٣٦ ٦٠٠٣ ٤٠٣ ١٨٤٢١ ٨٤٨ 

٢٠٠٢* ٦٦ ١٤٣١١ ٣٤٣ ٦٣٤٣ ٤٠٩ ٢٠٦٥٤ ٨٢٩ 

٢٠٠٣ ٧٦ ١٥٢٢٧ ٣٦٤ ٦٥٩٠ ٤٤٠ ٢١٨١٧ ٨٠٤ 

٢٠٠٤ ٧٨ ١٥٤٨٧ ٣٧٦ ٦٧٩٥ ٤٥٤ ٢٢٢٨٢ ٨٠٧ 

٤ ١٠٢٩ ١٢ ٢٢٥ ١٦ ١٢٥٤ ٧٢٢ �0�  ���*=� ا�Bذ

�ت ا�����-١٤- a"; ا��Mول ر.4   و-٩-ا��Mاول �� ر.4 ��Zا� �!�Lات ا��-�� و +bا�� ��-'  ����Oا������ ا�� . 

��ول رQل >�م -٩ ا�Bw �0��(� وزارة ا���� *� ���*=� ا�Bذ�� ��  ٢٠٠٤ إ����R ا�3��ت ا�

 ا����*=ـــــ�ت ا���اآm ا���0� ا���ـ�*� اz %�ف ا���Qــ�ع

 ا�Bذ�0ـــ� ١١٦٢٨٩٥ ٩٨٠٨٧٣ ١٥٠٧٦٥ ٢٢٩٤٥٣٣

 ا���Qــ�ع ٢٥٠٦٦٢٠١ ١٤٤٥٠٣٩١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٦٠٠٣٢

  



 ٣٢٤ �� ����١٦٦ 
 

  

 

 

  

�م -١٠ ا��Mول ر.4I� ��.ذWا� �U���� ��  ����Z"وا� ���Iا����� ا� T٢٠٠٤ ا�� اآ 

 ا�%�0دات ا����4�
 
 

�0i	ط ا��
 ا�1
 
 

 ا���Qــ�ع
 ا�%�م
 
 

 آm ا���0�ا���ا
�0��3� ا�

  ا���اآm ا���0� ا�%���
 ���Qع

  
 

 ا��1Vات
 
 

 ا�Bذ�0� ٩٨ ٢ ١٠٠ ١٢ ــ

 ا����Qع ١١٧٥ ٤٣ ١٢١٨ ٢٥٥ ١٤

 

  

  

  ٢٠٠٤  a آ� ا�� o; �� �&ــ��� وزارة ا���ـــ� �� �����U ا�Wذ.�� -١٢ ا��Mول ر.4

 �04Nا�
  ا���1>0�

ا��%��Q�  ـ��1=0ــــــ
�0G��m0+ا� 

 ��Vـــ
 ا�Oـــ%�

�ـ�ت w
 �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
 ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 اz %�ف

ا�%0ـ�دات 
 ا����*=�ت ا��3ر0Rــ�

٢٣٠٦٧١ ١٥٠٧٦٥ ١٨٢٧١ ٥٧٧٤٥١ ١٢٠٨٥٨ ١٨١٧ ٢٢٢٥٢ ٩٥٥٣ �0� ا�Bذ

 ا����Qع ٢١٤٥١٦١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٣٥٧ ٩٥٥٧٦٩٨ ١٦٤٦٣٦١ ١٧٢١٨٥ ٣٧٠١١٢ ١٢٩٨٤٨

  

 ٢٠٠٤ a آـ� �2ـ, ا�� اآــT ا����ــ� �� �����U ا�Wذ.�� - ١١ ا��Mول ر.4

3�ــ�ع�ا�+(
دات  ا�
'1�
 ا�)

�[ت Z
Y)�1� ا�


ت �!M
'�<[� 


ت �!M
')D/ 


ت �!M
 ')"]2
W>�1� 

 ��
��
'�N*� ا�

 '�
�ا�
 ا���('

 c)�L�
��f 


دة )2
 �C�ا�
� ا�.1(

 �)KD�
 ا�/ـة

ر2
�ـ' 
 �Zا��

آbاز 
 �D1.ـ
ء


ت Z
��

لC`أ 

 المحافظات 

 'ا�[ذ�( ١٨٥٧٩٦ ٨١٦٣ ٥٨٩٠ ٣١٥٠٧ ٢٤٤٩٤ ٢٨٤٥٦ ٣٩٩٧ ٧١٣٩٢ ٢٢٨٢٦٩ ١٤١٧٩٥ ٩٢١٣٢ ٧٩١٧٩ ٠ ٩٠١٠٧٠

3�ــ�ع  ٦١٥٥٤٨٩ ٤٨٧١٠٧ ٩٨٢٤٦ ٥٦٠٥٨٢ ٤٣٤٨٨٣ ٢٥٣٥٩٤ ١٠٦٩٩٨ ٧٠٤٩٦٠ ٣٤٣٤٣٤٦ ١٠٦٢٤٤٣ ١٧٦٩٩٩٨ ١٣٩٧٢٣٣ ١٢٣٧١٥٧ ١٧٧٠٣٠٣٦� ا�



 ٣٢٤ �� ����١٦٧ 
 

  

 

 

  

��ـ� -١٣ ��Mول ر.4اZا� ���  ٢٠٠٤  a آ� ا�� o; �� ا��&ــ

 �0=1�ا�
p0	3� وا�

 �Q��%ا��
 �0G��m0+ا�                       

 �04Nا�
ا���1>0�  

د <
ا��V4Qت         

 ��Vـــ
       ا�Oـــ%� 

�ـ�ت w
  �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
  ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
zف ا�%  

ا�%0ـ�دات 
ا��3ر0Rــ�  

 ا����*=�ت

  ا�Bذ�0�  ٦٠٨٥   ١٩   ٨٩٣٨   ٢٠١٥   ٢٢٩٣  ــ ــ ــ

 ا����Qع ٢٣٣١٦٥ ٢٥٤٩٩٩ ١١٦٦٠٦ ٨٠٠٦٨٥ ١٨١٢١٨ ٣٨٥٤ ٢٠٨٧ ١٨٩٣٨

  
 

  

 

 ٢٠٠٤- ١٩٩٩ �ـ o; �&ــ��ـ� وزارة ا���ــ� -١٤ ا��Mول ر.4

 ��م �Nــ� ��� p أ
 ا��ـ��� ا�ــ�اJـ

  ��Qـ�ع 
�0Rا��3ر _yا��� 

 ��Qـ�ع
�04wا ا���y_ ا�

  
  

  ا�ــVــ�1ات
  
  

٢w١٩٩٩ ١٦٥٣٥٣١ ١٦٨٠٨٢٣ ٥٧٢ 

٢w٢٠٠٠ ١٦٧٢١٣٩ ١٦٧٥٦٩٤ ٤٨ 

٢w٢٠٠١ ١٩١٢٩٣٩ ١٦٥٣٩٨٠ ٣٧ 

٢w٢٠٠٢ ١٩٨٣٨٨٣ ١٧٣٧٢٦٨ ٣٦ 

٢w٢٠٠٣ ٢١٣٨٥٥٢ ١٧٣٦٢٥٢ ٢٩ 

٢w٢٠٠٤ ٢٢٤٤٣٨٦ ١٧٧٦١٧٨ ٢٠١ 

٢w١٦٩٠٤٢ ١٣٨٥٣٦ ٨٥ �0ــــــ� ���*=� ا�Bذ

  



 ٣٢٤ �� ����١٦٨ 
 

  

 

 

�ت و���د!^ ا��@��2ة-٤-١-١=�  : ا���

�  ا��Mول ر.4 U!-ذ.�� -١٥Wا� �U��� �R أر.�م ���� و���ر$"���d2ل �� ا���  و�2د أ��Iت ا��=�  . �2د $�

� أن  �����U ا�Wذ.��       �� ��-"!4d' ��    z"-@$٨w٨%           -@7$ت ��7 ا���7  و�7=��ء ا��79O     % �٨w٥  ��7 ا���d72B�7 �72د ا�

�ت=���9� �-@���=.  

   �9-' ���دة �� ���د!^ ا��@��2ة ��"LC4 اM�� �-@���= ��ر$�  % ١٠w٧أ���.��ت ا���7  =-U�� 'I"-7    =7/�< وه�7  � ��

�دة �� ه/g ا����د!^�"LCا �-@$ h�a �� �%�� .ا������U ا�%

�ء و���د!^ ا��@��2ة �� ا���  و�� �����U ا�Wذ.�� �`�2ام    $��=-١٥ ا��Mول ر.4d2Bل وا��Iت ا��
٢٠٠٤-  ١٩٩٩ 

ة<�Vا�� L�1ــ�دK  
  

 ا�>�kء
  

 ا�1
��ـــــ�ت
  

  
  ا�Vـــــ1ـ�ات

  
  

١٩٩٩ ١٩٤ ٧١١٥٢٧ ١٨٧ 

٢٠٠٠ ١٩٤ ٧٣٨٢٨٦ ١٨٩ 

٢٠٠١ ١٩٤ ٧٤٠٧٣٩ ١٨٨ 

٢٠٠٢ ٢٠٥ ٧٥٢٤١٩ ١٨٨ 

٢٠٠٣ ٢٠٥ ٧٥٤٣٨٠ ٢٠٧ 

٢٠٠٤ ٢٠٤ ٧٨٣٧٥٧ ٢٠٦ 

 ���*=�  ا�Bذ�0ــــ� ١٨ ٧٦٢٥١ ٢٢

  



 ٣٢٤ �� ����١٦٩ 
 

  

 

 

 ٢-١- �2 ��L�LBت ا�$����  ا�-�Zت ا��   : ا������

                      �7I=��7 ��7 �����7U ا�Wذ.��7 وذ�7< =�y+7 اف وا��"�������7�ت � R@7' �7� �7���. R7oم =-��ث ���ا$��7 '47 و�=�I ا���

   C4 ا' h�a ��.ذW�9 �� � !^ ��! !� ��� ا���O7/ ه7/ا ا��7@�       ا����47 ا�-�7ء ="j �7رات و���"LCا ��-I' ��! : ;92 ق��'

  .�� ا� !t وا���!�� �L �a ;92اء

�Wك           "7LC�7 ا� ����7 =7����� ا�7@��Zرات ا���"7LCا �ًd!ت وأ������9� ���Iات ا� +b���= ���Zرات ا���"LCا ��-I' 4'

  .ا��وا��

 ا� !t77 أو ا���!��77 ��77 �����77U ا�Wذ.�R77� �77 ا� ��77ز       !��77o '�77زع ا������77�ت ا���رو�77L ��77    -١٦-ا��77Mول ر.477  

��9I"@ا��.  

   '�زع ا�������ت �R ا� ��ز ا��@"���Z -١٦ ا��Mول ر.4
j�ر  �1��  
mا���     mا���    
A٢١  A١١  
A٢٢ A١٢  
A٢٣  A١٣  
A٢٤  A١٤ 

-  A١٥  

١-٢-١-�@�9� ����Tا���ة ا� :  

� إS اء ا��@� ������9�ت �� ا� !t وا���!��7       -١٧-!-�� ا��Mول ر.4    �وه�7 �"7 ات '�"�7 ��7     ( ا���ة ا��T��� ا�"� '4 ��

٢٠   �!�Yم ١١ أب و���م ، آ�� أن ا��Mول ر.47  )  آ�� أ.�;٢٠٠٦ أ!�9ل 2!B�2د ا �L�"م و��!B�2د ا R�-١٨-  ��7-! 

�م ��Iد ا�Iع ا���Mا�� �ًd!وأ ������ ,O� ��9Oا� �Lت  ا��را�2�L �2�9دOت ا��2�@.  

�م  �R� �@�9 ا�������ت-١٧ ا��Mول ر.4!B�= ����Tزع ا���ة ا��'   

j�ر  ��!��  

�0�  ا��0
�01�mة ا�  ا��

  ��م
�0�  ا��0

�01�mة ا�  ا��
  ��م

A١٠ ٢١  A١٠  ١١  
A١٧  ٢٢  A١٠  ١٢  
A٨ ٢٣  A١٠  ١٣  
A١٠ ٢٤  A١٠  ١٤  

-  -  A١٠  ١٥  
  ٥٠  )��م(ا����Qع  ٤٥ )��م(ا����Qع
p ��  ١٠  )��م(ا���� p  ١١T٢٥  )��م(ا��



 ٣٢٤ �� ����١٧٠ 
 

  

 

 

  

 

2�ت �R� �@�9 ا�������ت-١٨ ا��Mول ر.4�@��= ����Tزع ا���ة ا��'   

j�ر  ��!��  

�0�  ا��0
�01�mة ا�  ا��

�<�   
�0�  ا��0

�01�mة ا�  ا��
�<�   

A١٢٠ ٢١  A٥٥  ١١  
A٦٨  ٢٢  A١٢٠  ١٢  
A٩٦  ٢٣  A١٢٠  ١٣  
A١١٠ ٢٤  A١١٠  ١٤  

- -  A١١٤  ١٥  
  ٤١١ ) �>�(ا����Qع  ٣٩٤ ) �>�(ا����Qع
p ��  ٨٢  ) �>� (ا���� p  ٩٨  ) �>� (ا��

  ٨٠٥  ) �>�(ا����Qع ا�%�م
  ٩٠T٣٥  ) �>�(ا���� p ا�%�م

7��7L�"�= �2   ٨٠٥ !�م آ�"��L =�� ا� !t7 وا���!��7 و���7ة    ١٠w٦$�aW أن �" ة ا��را�L اL"� ت ���ة      L ٩٠  �2�7L 

������ ,O� �@�.  

   '�زع ا��89 92; ا�������ت-٢-٢-١

��� ا�������ت-١٩ ا��Mول ر.4O� �!@8 ا�����ا� R� 89زع ا���'   
o4	ع ا��Y  �4Nد ا�  ا��@-� ا����!�  ا�%

�رة ا������ =����Tل!T� 89:  ٢  ٢١w١٧  
  ٣w٤٢  ٣٣  و��� :-�� ��واء �� ب

  ١٠w٠٤  ٩٧  ء أS�-�:89 دوا
  ١٢w٠١  ١١٦  :89 دواء �� ب

  ١٤w٧٠  ١٤٢  :TS 89ء �� ا�����
��@TS 89: ) Iء �� ا��واء = �.WI١٦  ١٥٧  )ا�w٢٥  

s��  ٢٢w٧٧  ٢٢٠  :89 دواء ر
�رة أو $����&"L٤٦  ٤٥٢  :89 اw٧٩  

  ٨٧w٤٧  ٨٤٥  و��� .�!��
  ٩٠w١٧  ٨٧١  و��� �S!�ة

r! ٩٩  ٩٦١  و��� ذا'�� �� ا��w٤٥  
Mعا����) RS١٠٠ ٩٦٦  )� ا  
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   '�زع ا��89 92; ا�������ت =�@8 ا������-٣-٢-١

 '�زع ا��89 92; ا�������ت �� آ, �� ا� !t وا���!�� �R7 ا��7@8 ا����!�7aW$ h7�a، �7 أن             -٢٠-!-�� ا��Mول ر.4    

�ً % b�٢٦w٧+  ا����� ا�/ا'�� �� ا�� !r آ�$q أآ%  ا��b+ ات $7@-�ً  ��7 ا���!��7 =�7@-�                 d7!�7    وأ��I7@-� ا���7 ا�� 

 �-@�=٢٤w٥ % qY9= �-@�= ;92Bا  +b89 و��� .�!�� ه� ا��:  +b� ن�  % ٢٦، �� ا� !t آ

  '�زع ا��R� 89 ا��@8 ا����!� ������9�ت �� ا� !t وا���!��-٢٠ ا��Mول ر.4
  المراجعين

  مدينة ريف 
  المجموع

0�� :m� o4��رة ا�� ٢١  ١٨ ٣ العدد
 ٪٠,٥ ٪٠,٨ %٠,١٧  %زيارة بالمنزل   ����m1ل

واء  ٣٣ ٣٢ ١ العدد� �0i: �+Kو
 ٪٠,٨ ٪١,٥ %٠,٠٦  %وصفة دواء مهرب   �(�ب

 ٩٧ ٥٨ ٣٩ العدد
�i1Rدواء أ o4:  

 ٪٢,٥ ٪٢,٧ %٢,٢٢  %طلب دواء أجنبي 

 ١١٦ ٩٧ ١٩ العدد
  :o4 دواء �(�ب

 ٪٣,٠ ٪٤,٥ %١,٠٨  %طلب دواء مهرب 

:mR o4ء ��  ١٤٢ ٧٨ ٦٤ العدد
�+K٣,٧ ٪٣,٦ %٣,٦٤  %طلب جزء من الوصفة   ا��٪ 

   :mR o4ء �� ا�واء ١٥٧ ٧٦ ٨١ العدد
 )�%V��� ��B%٤,٠ ٪٣,٥ %٤,٦١  %السعر-جزء من الدواء   )ا�٪ 

 ٢٢٠ ١٢٠ ١٠٠ العدد
20wدواء ر o4: 

 ٪٥,٦ ٪٥,٦ %٥,٦٩  %طلب دواء رخيص 

:o4 ا ���رة أو  ٤٥٢ ٢٢٥ ٢٢٧ العدد
��0�Y  ١١,٦ ٪١٠,٤ %١٢,٩٢  %طلب استشارة أو نصيحة٪ 

 ٨٤٥ ٣٩٠ ٤٥٥ العدد
���� �+Kو 

 ٪٢١,٦ ٪١٨,١ %٢٥,٩  %طلب وصفة قديمة 

 ٨٧١ ٤٨٧ ٣٨٤ العدد
ة�R �+Kو  

 ٪٢٢,٢ ٪٢٢,٦ %٢١,٨٦  %طلب وصفة جديدة 

 ٩٦١ ٥٧٧ ٣٨٤ العدد

ب
طل

 ال
وع

ن
 

وK+� ذا�0� �� 
 ٪٢٤,٥ ٪٢٦,٧ %٢١,٨٦  %وصفة ذاتية من المريض   ا�����

 ٣٩١٥ ٢١٥٨ ١٧٥٧ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠   %نوع الطلب
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�  ا��7@8 ��g/7 ا��b+7 ات               -١-ا�&O, ر.4   U! h�a م�Iع ا���Mا�� �ًd!وأ t! وا� ��ات �� ا���! +b8 ا��@$ �o�! 

  .92; ا��89

  

 

   

  

  

  

  

   $@b� 8+ ات ا��89 �� ا���!�� وا� !t-١ -ا�&O, ر.4

7�م   أن أ792; $7@-�   -٢٠- وا��7Mول ر.47    -١-$�aW �� ا�O&7, ر.47       I�7ع ا��M�9�   �7�'ت ا�/ا��7��9� q7$�47j  %) ٢٤w٥( آ

�رة �� ا������) %٢١w٦(4j ا�����ت ا���!�� ) %٢٢w٢(ا�����ت ا��M!�ة&"LC4 :89 اj)١١w٦(%.  

 = ��:^ ا� !��� ���M أن أ92; $@-� آ�$q �����9 ا���!��           أ���9� �-@���)٢٥w�7ة    ) %٩!�M4 �����9 ا���!��7 وا�����7 ا�j

�و!� @"� @8�٢١(=w@-� )%٨٦�رة ا������ =�&"L4 ��89 اj )١٢w٩.(%  

���@-� ���9!�� ��ن أ92; $@-�      =)٢٦w٧ (%       �-@7�ا� �7����7ة �879�9 792; ا����7�ت ا�/ا'��9' �7I٢٢(ا�w�7ة �879�9   ا%)٦��I�

  .92; ا�����ت ا��M!�ة

� $7@-� ا�����7 ا��-��7     %) ٠w٥($�aW أن :89 ز!�رة ا������ ��9�Tل =�@-�   ��م '7@-�Iع ا���Mأ., $@-� �� ا��  -"I'

  %).٠w٨(��9واء ا��� ب =�@-� 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

G,�ا 3 1 39 19 64 81 100 227 455 384 384

$-,��ا 18 32 58 97 78 76 120 225 390 487 577

ا����ع 21 33 97 116 142 157 220 452 845 871 961

 �
q
ز,�رة 
�-Lل�0

و_.$ 
دواء 
���ب

 �
q
دواء 
أ�-&�

 �
q
دواء 
���ب

 �
q
�Lء �� 
$._�ا

 �
q
�Lء �� 
Uا�واءا

 �
q
دواء 

�	Iر

 �
q
ا�� �رة

و_.$ 
$�,�*

و_.$ 
��,�ة

و_.$ 
$	�ذا
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7�:^ ا� !��� �7��7M أن أ.7, 7$@-�        �7@-� ��9���= �7�ص 792; ا����7�ت ا��-��7� �7       %) ٠w٠٦(أ�Z�7د �879�9 ا�I'  7 ب�واء �

�-@$ ���-@'،)٠wل%) ١٧T�������ة �89�9 92; ز!�رة ا������ =Iا�.  

���@-� �!��9�� ���aW أن أ., $@-�   = �� $@-�%) ٠w٨(أ�����ة %) ١w٥('�Iد �8�9 92; ز!�رة ا������ ��9�Tل،'@-�Iا�

�= �  .�89�9 92; ا�����ت ا��-�� �`دو!� ا��

٤-٢-١- :�  :^'�زع ا��T  ا��وا��� 92; ا���

�       "ا����Sد 92; ���"�� �""���"��    "-٢١-!-�� ا��Mول ر.4    �!��  �U! h�a ،��9"Zا��وا��� ا��  �Tا��89 92; ا� ���a

7�م ��z7$ أ792; $7@8 :879 آ�q7$ 792; ا�"�7ا��                     I�7ع ا��M�7 ا����a �7� z$ح أ�o�=)٢٠w١٧(،%) ١w١١(،%)٣w٩ (%

8�' "���ت ا��: وذ�< ��T9  ا��وا��� =d����ت ا4�B و�O@���d��ز ا��Mب، أدو!� ا���"�W� دة�dدو!� ا��Bارة، ا .  

�ل إ�; ا���� ا�@��� �� ا� !�M$ t أن أ92; $7@8 :879 آ�q7$ 792; ا�"�7ا��              �"$C�=)٢٥w١٩(،%)٢w١٢(،%)٦w٥ (%

8�' "���ز ا����d:وذ�< ��T9  ا��وا��� =�Mب، أدو!� ا���"�W� دة�dدو!� ا��Bت ا�� ارة، ا�d����ت ا4�B و�O@�  

777777�ل إ�777777; ا�777777��� ا�777777@��� ��777777 ا���!��777777M$ �777777 أن أ77777792; $777777@8 :87777779 آ�q777777$ 77777792; ا�"�777777ا��           و�"$C�777777 ا�

)١٥w١٥(،%)٧w١٣(،%)٣w٤ (%   8�' "���دة      :وذ�< ��T9  ا��وا��� =dدو!� ا��Bت ا�� ارة، ا�d����ت ا4�B و�O@�

�ب، اBدو!� ا��9-��، �"�W�  

�  ا�&O, ر.4 U!-٢-2ا��وا��� ��ز  �T8 ا��89 92; ا�@$ ^:�  :� 92; ا���
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W=ا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��  oVY ا�	o4 >4_ ا���m ا�وا0G� ��ز>� >4_ ا��L:�1 -٢ ا���N ر

    

G����,ر$�����-,��

ـــ' ــ ا��D�ـ�

250

200

150

100

50

0

!د
ـ+ـــ

ا�

ادو,�����$ ا%������ة ا�ر*	�����$ 

�!��ات

 $�����	(����اOدو,�����$ ا

���������ت اOو�	����$


�"�������ت�

���ض ا�Wح 

�^������د ه'��������	�

 $���������	.	
�^����������دات اOورام ا

�
���^� �I�����

آ�ر����������	Lون

��.�*�����������ت

  $�������,��.I��^��������ت ا'�������/� ا

�	���	-�����������������ت

 $	���������'.-اOدو,���������$ ا

$����������	
	.!اOدو,����������$ ا

اOدو,�����$ اOذ)	�����$ 

 $������,�
�اOدو,������$ ا

 $��������	-	�اOدو,��������$ ا

ادو,��������$ ا&�و�����������ت

�������&ادو,�����$ ا��������ز ا

�����b وI��^������ت ا������Jارة Oت ا�-/�����'�

���������بWاOدو,������$ ا�^�������دة 

$	)����������'-اOدو,���������$ ا

 $���������	&
"اOدو,���������$ ا

 ��������'.-�ادو,�������$ ا����������ز ا

�����^�ادو,���$ ا������ز ا
ا�������L ة ا�وا(	�����$ 
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�م $@8 '�زع  ا��89 92; ا��T  ا��وا���  92;  ا������  �R ا��@8 ا����!�  o– ٢١ ا��Mول ر.4Iع ا���Mا�� �� ����ا�� ��oو   �Tا� �� 
  

 الزمرة الدوائية
 أدوية
 الجهاز

 الهضمي

 أدوية
 الجهاز
 التنفسي

 األدوية
 القلبية

 األدوية
 النسائية

 األدوية
 المضادة
 لاللتهاب

 مسكنات
 األلم

 وخافضات
 الحرارة

 أدوية
 الجهاز
 البولي

 أدوية
 البروستات

 األدوية
 العينية

 األدوية
 الجلدية

 دويةاأل
 األذنية

 األدوية
 الطفيلية

 األدوية
 النفسية

 فيتامينات
 خافضات
 السكر
 الفموية

 متفرقات

 ١٢ ٢٢ ٦١ ٢٣ ٢ ١ ٦٦ ٤٦ ٢ ١٢ ١٦٣ ١٥٩ ٢٢ ١٣٩ ١١٨ ١١٨  العدد

 ٪١,٢ ٪٢,١ ٪٥,٩ ٪٢,٢ ٪٢. ٪١. ٪٦,٤ ٪٤,٤ ٪٢. ٪١,٢ ٪١٥,٧ ٪١٥,٣ ٪٢,١ ٪١٣,٤ ٪١١,٤ ٪١١,٤ %ضمن المنطقة 

 ٪٦٠,٠ ٪٧١,٠ ٪٥٣,٠ ٪٦٣,٩ ٪٥٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪٥٨,٩ ٪٦٨,٧ ٪١٠٠,٠ ٪٦٠,٠ ٪٤٢,٣ ٪٤٧,٩ ٪٥٧,٩ ٪٦٦,٢ ٪٦٢,٤ ٪٥١,٨ %الزمرة  ضمن
 مدينة

 ٪٦. ٪١,١ ٪٣,٢ ٪١,٢ ٪١. ٪١. ٪٣,٤ ٪٢,٤ ٪١. ٪٦. ٪٨,٥ ٪٨,٣ ٪١,١ ٪٧,٢ ٪٦,١ ٪٦,١  %من المجموع 

 ٨ ٩ ٥٤ ١٣ ٢ ٠ ٤٦ ٢١ ٠ ٨ ٢٢٢ ١٧٣ ١٦ ٧١ ٧١ ١١٠  العدد

 ٪٩. ٪١,٠ ٪٦,١ ٪١,٥ ٪٢. ٪٠. ٪٥,٢ ٪٢,٤ ٪٠. ٪٩. ٪٢٥,٢ ٪١٩,٦ ٪١,٨ ٪٨,٠ ٪٨,٠ ٪١٢,٥ %ضمن المنطقة 

 ٪٤٠,٠ ٪٢٩,٠ ٪٤٧,٠ ٪٣٦,١ ٪٥٠,٠ ٪٠. ٪٤١,١ ٪٣١,٣ ٪٠. ٪٤٠,٠ ٪٥٧,٧ ٪٥٢,١ ٪٤٢,١ ٪٣٣,٨ ٪٣٧,٦ ٪٤٨,٢ %الزمرة  ضمن

قة
ط
من
ال

 

 ريف

 ٪٤. ٪٥. ٪٢,٨ ٪٧. ٪١. ٪٠. ٪٢,٤ ٪١,١ ٪٠. ٪٤. ٪١١,٦ ٪٩,٠ ٪٨. ٪٣,٧ ٪٣,٧ ٪٥,٧  %من المجموع 

 ٢٠ ٣١ ١١٥ ٣٦ ٤ ١ ١١٢ ٦٧ ٢ ٢٠ ٣٨٥ ٣٣٢ ٣٨ ٢١٠ ١٨٩ ٢٢٨ العدد اإلجمالي

  ضمن 
 %المنطقة 

١,٠ ٪١,٦ ٪٦,٠ ٪١,٩ ٪٢. ٪١. ٪٥,٨ ٪٣,٥ ٪١. ٪١,٠ ٪٢٠,١ ٪١٧,٣ ٪٢,٠ ٪١٠,٩ ٪٩,٨ ٪١١,٩٪ 

 ضمن
 %الزمرة  

١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠٪  

  من المجموع
%   

١,٠ ٪١,٦ ٪٦,٠ ٪١,٩ ٪٢. ٪١. ٪٥,٨ ٪٣,٥ ٪١. ٪١,٠ ٪٢٠,١ ٪١٧,٣ ٪٢,٠ ٪١٠,٩ ٪٩,٨ ٪١١,٩٪ 

 

  



 ٣٢٤ �� ����١٧٧ 
 

  

 

 

  

�م $@8 '�زع  ا��89 92; ا��T  ا��وا���  92;  ا������  �R ا�- ٢١'�=R ا��Mول ر.4 Iع ا���Mا�� �� ����ا�� ��oو   �Tا� ��o  �!8 ا����@�  

  كورتيزون الزمرة الدوائية
مرخي 
  عضلي

مضادات 
األورام 
  الليفية

مضاد 
  هستامين

معوض 
  أمالح

  معلقات
موسعات 
  األوعية

األدوية 
  الهرمونية

  مطهرات
أدوية الغدة 

  المجموع الدرقية

  ١٠٣٧  ٤  ١١  ٠  ٦  ١٣  ٢  ١٠  ٣  ٦  ١٦  العدد

ضمن 
 %المنطقة 

١٠٠,٠  %٠,٤  %١,١  %٠  %٠,٦  %١,٣  %٠,٢  %١,٠  %٠,٣  %٠,٦  %١,٥%  

الزمرة  ضمن
% 

٥٤,٠  %١٠٠,٠  %٥٧,٩  %٠.  %٤٦,٢  %٧٢,٢  %٦٦,٧  %٨٣,٣  %٢٧,٣  %٣٥,٣  %٥٧,١%  
 مدينة

من المجموع 
%  

٥٤,٠  %٠,٢  %٠,٦  %٠  %٠,٣  %٠,٧  %٠,١  %٠,٥  %٠,٢  %٠,٣  %٠,٨% 

 ٨٨٢  ٠  ٨  ٤  ٧  ٥  ١  ٢  ٨  ١١  ١٢  العدد

ضمن 
 %المنطقة 

١٠٠,٠  %٠  %٠,٩  %٠,٥  %٠,٨  %٠,٦  %٠,١  %٠,٢  %٠,٩  %١,٢  %١,٤%  

الزمرة  ضمن
% 

٤٦,٠  %٠  %٤٢,١  %١٠٠,٠  %٥٣,٨  %٢٧,٨  %٣٣,٣  %١٦,٧  %٧٢,٧  %٦٤,٧  %٤٢,٩%  

قة
ط
من
ال

 

 ريف

من المجموع 
% 

٤٦,٠  %٠  %٠,٤  %٠,٢  %٠,٤  %٠,٣  %٠,١  %٠,١  %٠,٤  %٠,٦  %٠,٦% 

 ١٩١٩  ٤  ١٩  ٤  ١٣  ١٨  ٣  ١٢  ١١  ١٧  ٢٨ العدد اإلجمالي
ضمن 
 %المنطقة 

١٠٠,٠  %٠,٢  %١,٠  %٠,٢  %٠,٧  %٠,٩  %٠,٢  %٠,٦  %٠,٦ %٠,٩  %١,٥% 

 ضمن
 %الزمرة  

١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠%  

من المجموع 
%  

٠  %١,٠ %٠,٢ %٠,٧  %٠,٩ %٠,٢  %٠,٦  %٠,٦   %٠,٩  %١,٥T١٠٠,٠  ٪٢% 



 ٣٢٤ �� ����١٧٨ 
 

  

 

 

  
 

   نسب الطلب اإلجمالية على الزمر الدوائية مرتبة تنازلياً-٢٢ ا��Mول ر.4

  %النسبة المئوية التردد أو العدد  الزمرة الدوائية

 ٢٠,١ ٣٨٥ الحرارة وخافضات األلم مسكنات 
 ١٧,٣ ٣٣٢ لاللتهاب المضادة األدوية 
 ١١,٩ ٢٢٨ ميالهض الجهاز أدوية 
 ١٠,٩ ٢١٠ القلبية األدوية 
 ٩,٨ ١٨٩ التنفسي الجهاز أدوية 
 ٦,٠ ١١٥ فيتامينات 
 ٥,٨ ١١٢ الجلدية األدوية 
 ٣,٥ ٦٧ العينية األدوية 
 ٢,٠ ٣٨ النسائية األدوية 
 ١,٩ ٣٦ النفسية األدوية 
 ١,٦ ٣١ الفموية السكر خافضات 
 ١,٥ ٢٨  كورتيزون 
 ١,٠ ٢٠ متفرقات 
 ١,٠ ٢٠ البولي الجهاز أدوية 
 ١,٠ ١٩ مطهرات 
 ٠,٩ ١٨ معلقات 
 ٠,٩ ١٧ عضلي مرخي 
 ٠,٧ ١٣ األوعية موسعات 
 ٠,٦ ١٢  هستامين مضاد 
 ٠,٦ ١١ الليفية األورام مضادات 

 ٠,٢ ٤ الدرقية الغدة أدوية
 ٠,٢ ٤ الهرمونية األدوية 
 ٠,٢ ٤ الطفيلية األدوية 
 ٠,٢ ٣ أمالح معوض 
 ٠,١ ٢ البروستات أدوية 
 ٠,١ ١ األذنية األدوية 

 ١٠٠,٠ ١٩١٩ المجموع

 

�ق 92; ا��واء-٥-٢-١�$yا :  

 دواء �-77�ع ١٩٢٥س ��ز�772 7792;  . ل١٩١٥٩٧=�77I درا�77L ا��-77��� ا���77 و�� $�77M أن ��77�Mع هg/77 ا��-77��� آ77�ن      

��� $�M أن ا��"��L ه� =��ود "��  .س �@I  ا��واء ا��ا�a. ل١٠٠و=

  



 ٣٢٤ �� ����١٧٩ 
 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

�ً0Y�Z- �* �دو�ـn� o4	ا�ــ pـ�Y �ــ��ـJ �درا ــ 

  ��ــ�*=� در>�

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����١٨٠ 
 

  

 

 

١-٢-��2 �����U در2 ��L�Lت أ���9I�   

�  . آ4 إ�; ا�M��ب �� ��!�� د�&^ وه� 'I"-  �� ا����:^ ا��Z-� زرا�2ً� �� ا��� R�'  �I= ;92١٠٠ در2

�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-١-٢O@ا� :  

�OL �9 �2د-! ��ن ا��9O ه� ٨٥٨٠٠٠ن �����U در2O@إ�; �2د ا� �U���ن ه/g ا���OL ن $@-� �2د�O' >�/=و 

٧`٤ % ����$�  ) -١- �Sول ر.4 (، !-�� ا��Mول ا�"O@ا� ���ل ا��I�9،و�Oن ا��O@إ�; �2د ا� �U���ن ا���OL �-@$

 ����  وذ�< �Wل �" ات ز���� �Z"��9 وa"; ا��" ة ا��

���ادات ا'/�ن |��ام  -٢٣ ا��Mول ر.4 p)��- �"&q  ن�/'
)  ١٩٩٤ ، ١٩٨١()'&$ �/�ن �J��X$ در�� و���ل ا-�� ا'-�ي 

'/�ن WIل ا.��ة   )٢٠٠٥ - ٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(و�"�,� ���ل ا-�� ا'-�ي 

 

iVY�  �Nن ا����*=� ��  %
ل ا���1 ا��1Vي ������Q� jع ا��NVن%� 

 
 ا�ــ�ــ�ـ�*ـ=ــ�

 

١٩٩٤- ١٩٨١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

   در�� ٣`٤٠ ٠`٣٣ ٩`٢٩     ٠`٤     ٤`٤ ٤�٧

٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠T٢٧ ٥T٣٣ ٠Tعا ٠��Q�� ا�%�م   
��ول رQ١  - ا� 

�$� �� ه/g ا������U  ا���� ا�@��Iلو�� ا��Mول ا�@�=^ $�aW ازد!�د O )٢٩w٩ t�B��I� �2ل ا���� ا�@��ي )  =

 ����م �� ا���  وا�-I٢٤(ا�w٥ t�B�= (  ����Tل ا��" ة ا�W�  ).٢٠٠٥ -٢٠٠٠(؛ وذ�< 

�م .� ازدادت وذ�< �Wل ا��" ة �� Iن ا��O@ع ا���M� �� ��ن �����U در2OL �-@$ أن �UaW� �O�! z$أ �آ�

١٩٨١ - �!�Y@-�  وذ�<٢٠٠٤ و��٠ =w٧.%  

  

  

  

���� ا��@�Z اO�C" و$�� ا���درة �2 ا��O"8 - ١٥ -   و�S ;"aول ر.4 - ١-���ر R��S ا��Mاول �� �Sول ر.4 �ay�2 ا��Mه� ا�� 

�ء �ax� يTر!� -  د�&^ –ا�� آ�L  – م�2 ٢٠٠٥



 ٣٢٤ �� ����١٨١ 
 

  

 

 

���U ا�Wذ.��-٢- !-�� ا��Mول ر.4 �� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�Mا� �-@$   

��F ا�"�Iادات �`�2ام - -٢٤ ا��Mول ر.4"�� ��-: ����U در2�� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�M٢٠٠٤ ،١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠( $@-� ا�(   

�N��� �*�\Nد ٢ا�<  �N� ١٠٠ا�/آ�ر _\Yأ )l1Qا� �iVY( �=*ا���� 

١٩٩٤ ٢٠٠٤ ١٩٧٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

١٠٣ ٦٢ ٩٧ ١٦١ ٢٢٥w١٠١ ٣w١ 
  در>�

 

١٠٤ ٣٤ ٤٩ ٧٤ ٩٦T١٠٤ ٥Tع ا�%�م ٧��Qا��  

���  وذ�< �� -٣- !-�� ا��Mول ر.4 .yن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��ن �� �����U در2O@9� �-@�ا�" آ�8 ا� 

2�م  t�"��٢٠٠٥. 

 

8 ���ت ا�@�- -٢٥ ا��Mول ر.4@a ��ن �����U در2O@� �-@�م  ا�" آ�8 ا��2 t�"�� �� ���.yن ا�Oو� V�Mوا�   
٢٠٠٥ 

 �kJ ر�j ا����Qع

 ذآ�ر إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع

  
 ا����*=�

 در>� ٢٠٢ ١٩٢ ٣٩٤ ٢٣٤ ٢٣٠ ٤٦٤ ٤٣٦ ٤٢٢ ٨٥٨

  ا����Qع ا�%�م ٤٩٧٧ ٤٧٢٨ ٩٧٠٥ ٤٢٩١ ٤١٤٢ ٨٤٣٣ ٩٢٦٨ ٨٨٧٠ ١٨١٣٨

  و.�ة ا��I,  ا���ة -٢-١-٢

��9 �� �����U در2� -٤- !-��  ا��Mول ر.4 �I"�9� �-@�ا�"�زع ا�   

�م - -٢٦ ا��Mول ر.4I�  ن ا����OL �-@$ �� ����U در2�� �� V�M8 ا�@a ��9�I"�9� �-@�٢٠٠٤ ا�"�زع ا�  

�
��  ��< �	%�� �LiV �| ا�%��  �� �	%� ا����*=� ا����Qع �

���Q إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر
 ع

 ٢w٤ ٢w٠ ٢w٦ ٤w٠ ٢w٣ ٤w٣ در>�
٢w
٢ ٧w٠ 

٢w
٥ 

ا����Qع 
 ا�%�م

١٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
٠ 

١٠٠ ١٠٠ 



 ٣٢٤ �� ����١٨٢ 
 

  

 

 

�ت ا�7�I, '-�79       -٥-!-�� ا��Mول ر.4  =��7  أن $7@-� إ�7U' h7�a ،����U در2�� �� ,�Iت ا��=���7  % ١w٧ '�ز!R إ�

�ت ا=��ت���Mع إ�U���ت �2, �� ا���  ���ر$� =-�.� ا���=���h أ��r $@-� إ�j  -"I' وه�  ����= ,�I�.  

�ت ا�a ,�I@8  '�ز!R- -٢٧ ا��Mول ر.4=��Wل 2�م  :-��I ا��I, ا�/ي $"qM  إ� �=��yا z�2٢٠٠٤����U در2�� ��   

 ا���Qــــــ�ع
أ�Yاع 

 �أ�wى �ـ
 �/آــــ�

iا� �ـr0
ا���0	� 
 ���%�ـ�

��اد 
و��آ�iت 
 وإO%�>�ت

ات %�
 أ�wى

 �K�3ا� �
و ��G ا�1
>*���� 

 ا���ــ�*=ــ� ��ت

 در>� ٢٢ ١١ ـ ـ ١١٢ ١٥٥   ٣٠٠ 

  ا���Qــ�ع ٢٣٢٦ ٩٧١ ٨٢٠ ٢١٣ ١٠٦١٣ ٢٧٤٤ ١٧٦٨٧

�9 �����U در2� $O&= ��"I, آ-�  92; .��ع ا�Tرا2        -٦ –!-�� ا��Mول ر.4    ��Iأن ا���ة ا�  ,O&= �٣٠ ا�/يw٦ %   �7�

�U�����9 �� ه/g ا���Iآ�8 ا���ة ا� '.  

�د!�  -٢٨ ا��Mول ر.4�".Cت ا�2��9 �� �����U در2� a@8 ا�M�V وا�����Iا���ة ا� R!ز�'  

   ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٧٠   

�نOا�@ــ ����Sـ9ـ� �� إ��I٢٥ $@ــ-ـ� ا�ـ�ـ�ة ا�ـw٢٩ ٦w٤٢ ٣w٤٤ ٣w٤ % 

 �9��Iا���ة ا� ����Sإ �� �������9  ا��@I١٧  $@ـ-ـ� ا�ـ�ـ�ة ا�w٢٣ ١w٣٥ ٢w٣٥ ٨w٢ % 

�د!�* �".Cت ا���ـa �9@ــ8 ا����2ـIـ آــ�8 ا�ـ��ة  ا�ـ'  

 % ٣٠w٦ ٥١w٦ ٢٥w١ ٥٥w٢ زرا2ــــــــــــ�

 % ٢٠w٥ ١١w٢ ١١w٣ ١٠w٩ ��ــــــــ�2ـــ�

 % ٤٨w٩ ٣٧w٢ ٦٣w٦ ٣٣w٩ أ$&�� أ� ى

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����١٨٣ 
 

  

 

 

  : ا��b+ ات وا��Iا�, ا�����-٣-١-٢

� ا������U ر.4 ��ت ا���  أ$U���� �.�= R� ��ءات �����U در2�aر$� إ�� ٩!"-�� ��ى ��� �� �2د أ:-�ء ا���� وأ$

�ن، و ا������U ر.4 ١٢ا������U ر.4 �LBء ا� �� �2د ٨  �� �2د ا����د��، وا������U ر.4 ٩ �� �2د أ:-

 �!�2��زات ، =���� ه/g ا��b+ ات '-�; آ�� ه�  2�� ���ر$�  ١٠ا������، وا������U ر.4 ا��@Mت ا��W=� �� �2د ا��

�/ ا�" '�8 ر.4 P! 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� أن �aW$ h�a 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"�٩ �.�= ��= 

�/ ا�" '�8 ر.4 P' ن��LBء ا�-:B �-@���= �ًd!ت  وأ�U��  .٩ا���

 ٢٠٠٤ -١٩٩٩ ذوو ا���� ا��-�� �� ا���  و�� �����U در2� �`�2ام - -٢٩ ل ر.4ا��Mو

   أ:iــ�ء �Kــ�  أ:iـــ�ء أ ــ�1ن

���yــ�ن 
 و���yــ�ت

���Bت  
 ��Qزات

�Vــــ�>ـون 
 Kــ0ـــــــ�د�ــ� *ـ1ـــ0ــ�ن 

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  د>ــــــ

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  ا�Vـ�1ات  >ــــــد

١٩٩٩ ٢١٣٩٣ ٧٥٣ ١٠٦٩٤ ١٥٠٦ ٨١٨٩ ١١٢٣٣ ٤٨٣٢ ٢٥٦٨٠ 

٢٠٠٠ ٢٢٤٠٨ ٧٢٨ ١١١٦٠ ١٤٦٢ ٨٨٦٨ ١٢٠٣٠ ٤٩٠٩ ٢٧١٦٤ 

٢٠٠١ ٢٣٧٨٤ ٧٠٣ ١٢٢٢٨ ١٣٦٧ ٩٨٨٢ ١٣٣٣٩ ٥٠٨١ ٢٧٩١٣ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٧٣ ٦٨٣ ١٤٦١٠ ١١٧٢ ١٠٠٥٥ ١٤٠٥٧ ٥١٧١ ٢٨٣٢٥ 

٢٠٠٣ ٢٤٤٧٣ ٧١٧ ١٤٩١٧ ١١٧٦ ١٠٨٠٩ ١٤٧٩٨ ٥١٨٤ ٢٧٠٤٥ 

٢٠٠٤ ٢٥٨٩٠ ٦٩٤ ١٥٣١٢ ١١٧٤ ١٢٧٢٤ ١٦٥٤٢ ٥٤٤٣ ٢٨٦٦٥ 

٩٥٥ ٨٦٥ ٤٣٧ ١٨٩٠ ٤٧٥ ٩٦١ ٢٨٦ ١٤٧٦ 
 oVJ
 �=*���

 در>�



 ٣٢٤ �� ����١٨٤ 
 

  

 

 

�ت - ٨- ا��Mول ر.4 U���� ��= r�Z�� 8�' ' ه�  ! L ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� �� ��  أن ' '�8 �����U در2U! 

�م �� ا���  وه/ا !"�89 ا��I, 92; ز!�دة �2د ا��&���  ) ١١ا�" '�8 (  ا���  Iل ا��I�2 ا�� r�Z�' �ًd!وه� أ

  .واLB ة �L �a ;92اء

  ٢٠٠٤- ١٩٩٩ '�ز!R ا��&��� وا�����ت واLB ة �� ا���  و�� �����U در2� - -٣٠ ا��Mول ر.4

�� p >ــد  ���*� 0��NJ�  ���K�w �*�  ا����Qع� 
N� ـ�نNــVـ�ا� 
  >ـــــد أ ـــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة   ـــ��ـــ�

  ا��1Vات

١٩٩٩ ٦٣ ١٢٢٠٥ ٣١٢ ٥٥٦٧ ٣٧٥ ١٧٧٧٢ ٨٤٢ 

٢٠٠٠ ٦٥ ١٢٥١٨ ٣٢٥ ٥٨٥٢ ٣٩٠ ١٨٣٧٠ ٨٣٠ 

٢٠٠١ ٦٧ ١٢٤١٨ ٣٣٦ ٦٠٠٣ ٤٠٣ ١٨٤٢١ ٨٤٨ 

٢٠٠٢* ٦٦ ١٤٣١١ ٣٤٣ ٦٣٤٣ ٤٠٩ ٢٠٦٥٤ ٨٢٩ 

٢٠٠٣ ٧٦ ١٥٢٢٧ ٣٦٤ ٦٥٩٠ ٤٤٠ ٢١٨١٧ ٨٠٤ 

٢٠٠٤ ٧٨ ١٥٤٨٧ ٣٧٦ ٦٧٩٥ ٤٥٤ ٢٢٢٨٢ ٨٠٧ 

٤ ٥٩٠ ٥ ١٠٣ ٩ ٦٩٣ ١١٩٢ 
  

  ���*=� در>�

�ت ا����� ا������O ا������-١٤-   وa"; ا��Mول ر.4 -٩-ا��Mاول �� ر.4 ��Zا� �!�Lات ا��-�� و +bا�� ��-'  . 

�Wل 2�م - -٣١ ا��Mول ر.4 �� وزارة ا���� �� �����U در2��ت ا�"� .��"��Zا� ����S٢٠٠٤ إ  

 ا����*=ـــــ�ت ا���اآm ا���0� ا���ـ�*� اz %�ف ا���Qــ�ع

  در>� ١٤٦٧٨٤١ ٧٦٠٩١٧ ٢٣٧٦٨٧ ٢٤٦٦٤٤٥

 ا���Mــ�ع ٢٥٠٦٦٢٠١ ١٤٤٥٠٣٩١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٦٠٠٣٢

  



 ٣٢٤ �� ����١٨٥ 
 

  

 

 

  

�م - -٣٢ ا��Mول ر.4I� ����U در2�� ��  ����Z"وا� ���Iا����� ا� T٢٠٠٤ ا�� اآ  

 ا�%�0دات ا����4�
 
 

�0i	ط ا��
 ا�1
 
 

 ا���Qــ�ع
 ا�%�م
 
 

 ا���اآm ا���0�
�0��3� ا�

  ا���اآm ا���0� ا�%���
 ���Qع

 
 

 ا��1Vات
 
 

٨٢ ٣ ٨٥ ٩ ١ 
  
 در>�

 ا����Qع ١١٧٥ ٤٣ ١٢١٨ ٢٥٥ ١٤

 

  

  o٢٠٠٤; �� �&ــ��� وزارة ا���ـــ� �� �����U در2�   a آ� ا�� - -٣٤ ا��Mول ر.4

 �04Nا�
  ا���1>0�

ا��%��Q�  �1=0ـــــــ�
�0G��m0+ا� 

 ��Vـــ
 ا�Oـــ%�

�ـ�ت w
 �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
 ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 اz %�ف

ا�%0ـ�دات 
 ا����*=�ت ا��3ر0Rــ�

 ١٦٤١١٨   ٢٣٧٦٨٧   ٢٨٧٣٣   ٤٢٠٣٨٦   ١١٥٣٣٩   ٥٨٤٩   ١٩٨٧٥   ٦٦١٧  �  در2

 ا����Qع ٢١٤٥١٦١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٣٥٧ ٩٥٥٧٦٩٨ ١٦٤٦٣٦١ ١٧٢١٨٥ ٣٧٠١١٢ ١٢٩٨٤٨

  

  ٢٠٠٤ a آـ� �2ـ, ا�� اآــT ا����ــ� �� �����U در2� -  -٣٣ ا��Mول ر.4

3�ــ�ع�  ا�
 

ا�+(
دات 
'1�
 ا�)

�[ت Z
Y)�1� ا�


ت �!M
'�<[� 


ت �!M
')D/ 


ت �!M
 ')"]2
W>�1� 

 ��
��
'�N*� ا�


دة )2
 �C�ا�
� ا�.1(

 �)KD�
 ا�/ـة

ر2
�ـ' 
 �Zا��

آbاز 
 �D1.ـ
ء


ت Z
��

C`لأ 

 المحافظات

٣١٢٧٧٣ ٢٩٧٧٢ ٦٩١٠ ٣٧٣٣٩ ١٩٤٨٦ ١٦٥٠٥٤ ١٣٣٥٦٥ ٥١٨٩٩ ١٦٨٨٣٣ ٥٣٥٣٥ ٥١٠٧٨ ١٠٤٦٧٤٦ � در2

3�ــ�ع  ٦١٥٥٤٨٩ ٤٨٧١٠٧ ٩٨٢٤٦ ٥٦٠٥٨٢ ٤٣٤٨٨٣ ٧٠٤٩٦٠ ٣٤٣٤٣٤٦ ١٠٦٢٤٤٣ ١٧٦٩٩٩٨ ١٣٩٧٢٣٣ ١٢٣٧١٥٧ ١٧٧٠٣٠٣٦� ا�



 ٣٢٤ �� ����١٨٦ 
 

  

 

 

  

��ـ� -  -٣٥ ا��Mول ر.4Zا� ���  ٢٠٠٤  a آ� ا�� o; �� ا��&ــ

 �0=1�ا�
p0	3� وا�

 �Q��%ا��
�0G��m0+ا� 

 �04Nا�
ا���1>0�  

د <
 ا��V4Qت

 ��Vـــ
 ا�Oـــ%�

�ـ�ت w
 �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
 ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 اz %�ف

ا�%0ـ�دات 
 ا��3ر0Rــ�

 ا����*=�ت

 در2� ــ ــ ١٦١٢ ٧١٧٤ ٧٢ ــ ــ ــ

 ا����Qع ٢٣٣١٦٥ ٢٥٤٩٩٩ ١١٦٦٠٦ ٨٠٠٦٨٥ ١٨١٢١٨ ٣٨٥٤ ٢٠٨٧ ١٨٩٣٨

  

 

 ٢٠٠٤- ١٩٩٩ �ـ o; �&ــ��ـ� وزارة ا���ــ� -  -٣٦ ا��Mول ر.4

�� p أ��م �Nــ� � 
 ا��ـ��� ا�ــ�اJـ

  ��Qـ�ع 
�0Rا��3ر _yا��� 

 ��Qـ�ع
�04wا ا���y_ ا�

  
  

  ا�ــVــ�1ات
  
  

٢w١٩٩٩ ١٦٥٣٥٣١ ١٦٨٠٨٢٣ ٥٧٢ 

٢w٢٠٠٠ ١٦٧٢١٣٩ ١٦٧٥٦٩٤ ٤٨ 

٢w٢٠٠١ ١٩١٢٩٣٩ ١٦٥٣٩٨٠ ٣٧ 

٢w٢٠٠٢ ١٩٨٣٨٨٣ ١٧٣٧٢٦٨ ٣٦ 

٢w٢٠٠٣ ٢١٣٨٥٥٢ ١٧٣٦٢٥٢ ٢٩ 

٢w٢٠٠٤ ٢٢٤٤٣٨٦ ١٧٧٦١٧٨ ٢٠١ 

١wدر>� ١٨٤٠١٥ ٨٢٠١٧ ٤٦ �=*���  

  



 ٣٢٤ �� ����١٨٧ 
 

  

 

 

�ت و���د!^ ا��@��2ة-٤-١-٢=�  : ا���

�  ا��Mول ر.4 U!-١٥-�� �R أر.�م �����U در2�� و���ر$"���d2ل �� ا���  و�2د أ��Iت ا��=�  . �2د $�

          z"-@$ �� 4d' �� أن  �����U در2�� ��-"!٥wت �� ا���  و$@-� % ٩�=����7@-�       %��٣ ا���= �79Oء ا��d72B�7 �72د ا�

�ت=���9�.  

     �79-' �7��دة �� ���د!^ ا��7@��2ة ��"LC4 اM�� �-@���= �7�ت ا���7  وه7-"I' >�/7= �7          % ٥w٨أ�U���� �.��ر7-= �7$��

�دة �� ه/g ا����د!^�"LCا �-@$ h�a ��  &2 �!د� .ا������U ا��

�-  -٣٧ ا��Mول ر.4�$   ��ء و���د!^ ا��@��2ة �� ا���  و�� �����U در2d2Bل وا��Iت ا��=
 ٢٠٠٤-  �١٩٩٩`�2ام  

ة<�Vا�� L�1ــ�دK 
  

 ا�>�kء
  

 ا�1
��ـــــ�ت
  

  
  ا�Vـــــ1ـ�ات

  
  

١٩٩٩ ١٩٤ ٧١١٥٢٧ ١٨٧ 

٢٠٠٠ ١٩٤ ٧٣٨٢٨٦ ١٨٩ 

٢٠٠١ ١٩٤ ٧٤٠٧٣٩ ١٨٨ 

٢٠٠٢ ٢٠٥ ٧٥٢٤١٩ ١٨٨ 

٢٠٠٣ ٢٠٥ ٧٥٤٣٨٠ ٢٠٧ 

٢٠٠٤ ٢٠٤ ٧٨٣٧٥٧ ٢٠٦ 

 ���*=�  در>� ١٢ ٢٣٥٧٧ ١٢

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����١٨٨ 
 

  

 

 

  

٢-٢- �2 ��L�LBت ا�$����  ا�-�Zت ا��   : ا������

            �9��Oا� �I=����U در2� وذ�< =�y+ اف وا��"�� �� �����ن ������ت �j �� ����. Roم =-��ث ���ا$�� '4 و�=�I ا���

�ق 92; :     �'C4 ا' h�a ��رات و�� 4j ا�-�ء ="���/ ه/ا ا��7@� ��7 ا� !t7    �� � !^ ��! !� ��� در2�"LCا ��-I' ��! 

  .وا���!�� �L �a ;92اء

�Wك           "7LC�7 ا� ����7 =7����� ا�7@��Zرات ا���"7LCا �ًd!ت وأ������9� ���Iات ا� +b���= ���Zرات ا���"LCا ��-I' 4'

  .ا��وا��

���U در2� �R ا� ��ز ا��@"�o�! ��9I '�زع ا�������ت ا���رو�L �� ا� !t أو ا-٣٩-ا��Mول ر.4 �� �� ��!���.  

   '�زع ا�������ت �R ا� ��ز ا��@"���Z -٣٨ ا��Mول ر.4
j�ر  �1��  
mا���     mا���    
C٢١ C١١  
C٢٢ C١٢ 
C٢٣ C١٣ 

-  C١٤ 
-  C١٥ 

١-٢-٢-�@�9� ����Tا���ة ا� :  

� إS اء ا��@� ������9�ت �� ا� !t وا���!��7     ا���ة ا��T��� ا   -٤٠-!-�� ا��Mول ر.4    �وه�7 �"7 ات '�"4' �"�)     �7� �7 ��

٥    �!�Yم     ١٦ أ!�9ل و��7�م ، آ�7� أن ا��7Mول ر.47         )  آ�� أ.�;  ٢٠٠٦ '& !� اBول 2!B�2د ا �L�"م و��!B�2د ا R�-

٤١-Oت ا��2��م ��Iد ا�@Iع ا���Mا�� �ًd!وأ ������ ,O� ��9Oا� �Lت  ا��را�2�L �9 !-�� �2د.  

�م  �R� �@�9 ا�������ت-٣٩ ا��Mول ر.4!B�= ����Tزع ا���ة ا��'   

j�ر  �1��  

�0�  ا��0
�01�mة ا�  ا��

  ��م
�0�  ا��0

�01�mة ا�  ا��
  ��م

C١٥  ٢١  C١١  ١١  
C١٥ ٢٢  C١١ ١٢  
C١٥ ٢٣  C١٥ ١٣  

- -  C١٣ ١٤  
-  -  C١٦ ١٥  

  ٦٦  )�م�(ا����Qع  ٤٥ )��م(ا����Qع
p ��  ١٣T٥  )��م(ا���� p  ١٥  )��م(ا��



 ٣٢٤ �� ����١٨٩ 
 

  

 

 

  

 

2�ت �R� �@�9 ا�������ت-٤٠ ا��Mول ر.4�@��= ����Tزع ا���ة ا��'   

j�ر  ��!��  

�0�  ا��0
�01�mة ا�  ا��

�<�   
�0�  ا��0

�01�mة ا�  ا��
�<�   

C٧٥  ٢١  C١٣٨  ١١  
C٩٠ ٢٢  C٩٦ ١٢  
C١٩٥ ٢٣  C١٨٠ ١٣  

- -  C١٣٠ ١٤  
-  -  C٢٠٨ ١٥  
  ٧٥٢ ) �>�(ا����Qع  ٣٦٠ ) �>�(ا����Qع
p ��  ١٥٠  ) �>� (ا���� p  ١٢٠  ) �>� (ا��

  ١١١٢  ) �>�(ا����Qع ا�%�م
  ١٣٩  ) �>�(ا���� p ا�%�م

7��7L�"�= �2   ١١١٢ !�7م آ�"��7L =��7 ا� !t7 وا���!��7 و���7ة             ١٤w٢٥$�aW أن �" ة ا��را�L ا7L"� ت ���7ة       L ١٣٩ 

� �@� �2�L������ ,O.  

   '�زع ا��89 92; ا�������ت-٢-٢-٢

��� ا�������ت-٤١ ا��Mول ر.4O� �!@8 ا�����ا� R� 89زع ا���'   
o4	ع ا��Y  �4Nد ا�  ا��@-� ا����!�  ا�%

�رة ا������ =����Tل!T� 89:  ٠  ٤w٠٨  
  ٣w٦٧  ١٩٢  و��� :-�� ��واء �� ب

�-�S٣  ٢٠٩  :89 دواء أw٩٩  
  ٣w٠٨  ١٨١  :89 دواء �� ب

  ٤w٩٥   ٢٥٩  :TS 89ء �� ا�����
��@TS 89: ) Iء �� ا��واء = �.WI٤  ٢٦٦  )ا�w٨٢  

s��  ٦w٦٧  ٣٤٩  :89 دواء ر
�رة أو $����&"L١٠  ٥٥٦  :89 اw٦٢  

  ٩w٦٥  ٥٠٥  و��� .�!��
  ٣٤w٧٢  ١٨١٧  و��� �S!�ة

r! ١٢  ٦٦١  و��� ذا'�� �� ا��w٦٣  
�  ٥w١٢  ٢٦٨  �e ه

Mات��عا�� +b�   ١٠٠ ٥٢٦٧  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����١٩٠ 
 

  

 

 

   '�زع ا��89 92; ا�������ت =�@8 ا������-٣-٢-٢

 '�زع ا��89 92; ا�������ت �� آ, �� ا� !t وا���!�R7� �7 ا��7@8 ا����!�7aW$ h�a،�7 أz7$                 -٤٢-!-�� ا��Mول ر.4    

   t! ا�����    :�� ا�  +b� ن�� �b+  ا�����7 ا�/ا'��7   % ٤٣ا��M!�ة أآ%  ا��b+ ات $@-�ً  آ��9!    q7Y9= �-@7�=٨w٥ %

� �� ا���!��  ًd!89 و���     : أ:  +b� ن� !b� z7�9+7  ا�����7 ا�/ا'�= �7�7@-�      %٣٠w٧ ه� ا��b+  ا= ;92B��S      �-@!�ةآ

١٤w٣ %       8@7�7/ا أ792; ا���م ��ن $�V ا��b+ !� ا�@�=��� و=��V ا�" '�8 أIع ا���M٣٤(؛ �� ا��w١٢& % ٥w٥ %

  .  92; ا�" '�8) 

  '�زع ا��R� 89 ا��@8 ا����!� ������9�ت �� ا� !t وا���!��-٤٢ ا��Mول ر.4
  المراجعين

  مدينة ريف 
  المجموع

:m� o4��رة ا��0��  ٤  ٢ ٢ العدد
 ٠,١ ٠,١ ٠,١  %زيارة بالمنزل  ����m1ل

واء  ١٩٢ ١٣٤ ٥٨ العدد� �0i: �+Kو
 ٣,٦ ٣,٦ ٣,٥  %وصفة دواء مهرب  �(�ب

 ٢٠٩ ١٣٣ ٧٦ العدد
�i1Rدواء أ o4:  

 ٤,٠ ٣,٧ ٤,٦  %طلب دواء أجنبي 

 ١٨١ ١١٤ ٦٧ العدد
  :o4 دواء �(�ب

 ٣,٤ ٣,١ ٤,١  %طلب دواء مهرب 

:mR o4ء ��  ٢٥٩ ١٦٢ ٩٧ العدد
�+K٤,٩ ٤,٥ ٥,٩  %طلب جزء من الوصفة  ا�� 

   :mR o4ء �� ا�واء ٢٦٦ ١٣٦ ١٣٠ العدد
 )�%V��� ��B%٥,١ ٣,٨ ٧,٩  %السعر-جزء من الدواء   )ا� 

 ٣٤٩ ٢١٩ ١٣٠ العدد
20wدواء ر o4: 

 ٦,٦ ٦,٠ ٧,٩  %طلب دواء رخيص 

:o4 ا ���رة أو  ٥٥٦ ٤٥٠ ١٠٦ العدد
��0�Y  ١٠,٦ ١٢,٤ ٦,٥  %طلب استشارة أو نصيحة 

 ٥٠٥ ٤٠٢ ١٠٣ العدد
���� �+Kو 

 ٩,٦ ١١,١ ٦,٣  %طلب وصفة قديمة 

 ١٨١٧ ١١١١ ٧٠٦ العدد
ة�R �+Kو  

 ٣٤,٥ ٣٠,٧ ٤٣,٠  %طلب وصفة جديدة 

وK+� ذا�0� ��  ٦٦١ ٥١٨ ١٤٣ العدد
 ١٢,٥ ١٤,٣ ٨,٧  %وصفة ذاتية من المريض   ا�����

 ٢٦٨ ٢٤٣ ٢٥ العدد

ب
طل

 ال
وع

ن
 

  ��0ه�
 ٥,١ ٦,٧ ١,٥  %غيرها 

 ٥٢٦٧ ٣٦٢٤ ١٦٤٣ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠   %نوع الطلب

�  ا��7@8 ��g/7 ا��b+7 ات               -٣-ا�&O, ر.4   U! h�a م�Iع ا���Mا�� �ًd!وأ t! وا� ��ات �� ا���! +b8 ا��@$ �o�! 

  92; ا��89

  



 ٣٢٤ �� ����١٩١ 
 

  

 

 

  

  

   

  

 

   

  

  

  

   $@b� 8+ ات ا��89 �� ا���!�� وا� !t-٣ -ا�&O, ر.4

7�:^ ا� !���7 آ7�ن :879 ز!7�رة ا��9� �����7�T7ل        $�aW أ  -٤٢- وا��Mول ر.4    -٣-$�aW �� ا�&O, ر.4     ��9� �-@���= z$

�-@�=)٠w@-� %) ١�ب = �� $@-� ا����� ا��-�� ��9واء ا����م '@-�Iع ا���Mأ., $@-� �� ا��  -"I')٣w٥.(%  

���@-� �!��9�� ���M أن أ., $@-�      = �� ا��          %) ٠w١(أ���ص 792; ز!7�رة ا������7 =7����Tل '7@-�Z89�9 ا�� �ًd!د أ�I'  879

  %).٣٠w١(92; دواء �� ب =�@-� '-�9

777�م �777��aW أن أ.777, 777$@-�     I�777ع ا��M�9� �-@777���= ��    %) ٠w١(أ�777�'�777Iد �8777�9 77792; ز!777�رة ا��9� �����777�Tل،'777@-�

�-@$)٣w٤ (%�= ����ة �89�9 92; ا�����ت ا��-�� �`دو!� ا��Iا�.  

٤-٢-٢- ^:�  :'�زع ا��T  ا��وا��� 92; ا���

�       "��Sد 92; ���"�� �""���"��   ا�� "-٤٣-!-�� ا��Mول ر.4    �!��  �U! h�a ،��9"Zا��وا��� ا��  �Tا��89 92; ا� ���a

7�م ��z7$ أ792; $7@8 :879 آ�q7$ 792; ا�"�7ا��                     I�7ع ا��M�7 ا����a �7� z$ح أ�o�=)٢١w١٦(،%) ٥w١٦(،%)٧w٥ (%

8�' "���: وذ�< ��T9  ا��وا��� ="�W� دة�dدو!� ا��Bت ا�� ارة، ا�d����ت ا4�B و�O@���d��ز ا��Mب، أدو!� ا��.  
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�ل إ�7; ا�7��� ا�7@��� ��7 ا� !�7M$ t7 أن أ792; $7@8 :879 آ�q7$ 792; ا�"�7ا��               �"$C�=)١٦(،%)٢٠w١٥(،%)٧w٥ (%

8�' "���ز ا����d:وذ�< ��T9  ا��وا��� =�Mب، أدو!� ا���"�W� دة�dدو!� ا��Bت ا�� ارة، ا�d����ت ا4�B و�O@�  

    777777� ���777777�ل إ�777777; ا�777777��� ا�777777@�"$C77777792; ا�"�777777ا��       و��777777 ا q777777$�� ا���!��777777M$ �777777 أن أ77777792; $777777@8 :87777779 آ

)٢٥w١٩(،%)٣w١٦(،%)٢w٦٤ (%   877�' "���ت ا��77 ارة، اBدو!�77      :وذ�77�T9� >77  ا��وا���77 =d77����ت ا477�B و�O@77�

 ،��d��ز ا��Mب، أدو!� ا���"�W� دة�dا��  

�  ا�&O, ر.4 U!-٤-^:�  : $@8 ا��89 92; ا��T  ا��وا��� ��ز�2 92; ا���

  

  
�ا���N ر� ٤- L:�1>4_ ا�� �ز>�� �0Gوا  oVY ا�	o4 >4_ ا���m ا�

    
  

$�����-,��G����,ر

400

300

200

100

0

ادو,�����$ ا%������ة ا�ر*	�����$ 

�!��ات

Wو�	������$ $����������اOدو,������$ ا

$������	(����اOدو,������$ ا

���ض ا���Wح

�^������د ه'��������	� 

$����������	.	
�^�����������دات اOورام ا

 �
���^� �I�����

آ�ر�����������	Lون

��.�*������������ت

 $��������,��.I��^���������ت ا'��������/� ا

�	���	-������������������ت

$	����������'.-اOدو,����������$ ا

 $����������	
	.!اOدو,����������$ ا

 $��������	-	�اOدو,��������$ ا

�����b وI��^������ت ا������Jارة   Oت ا�-/�����'�

$	)����������'-اOدو,���������$ ا

  $���������	&
"اOدو,���������$ ا

  �����^�ادو,���$ ا������ز ا

  ��������'.-�ادو,�������$ ا����������ز ا

 �������&ادو,�����$ ا��������ز ا

 $������,�
�اOدو,������$ ا

ادو,��������$ ا&�و�����������ت 

���������ب WاOدو,������$ ا�^�������دة 


�"�������ت�
ا�������Lة ا�وا(	�����$ 
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�م– ٤٣ ا��Mول ر.4Iع ا���Mا�� �� ����ا�� ��oو   �Tا� ��o  �!@8 ا�����ا� R�  ����ا��وا���  92;  ا��  �T8 '�زع  ا��89 92; ا�@$  
  

 يةالزمرة الدوائ
 أدوية
 الجهاز

 الهضمي

 أدوية
 الجهاز
 التنفسي

 األدوية
 القلبية

 األدوية
 النسائية

 األدوية
 المضادة
 لاللتهاب

 مسكنات
 األلم

 وخافضات
 الحرارة

 أدوية
 الجهاز
 البولي

 أدوية
 البروستات

 األدوية
 العينية

 األدوية
 الجلدية

 األدوية
 الطفيلية

 األدوية
 النفسية

 فيتامينات
 خافضات
 السكر

 لفمويةا
 متفرقات

  ٩  ٣  ٥٠  ١٦  ٠  ٣٦  ١٨  ٠  ٥  ١٧٥  ١١٥  ٤  ٣٤  ٤٥  ١٣٣  العدد

  %١w٣  %٠w٤  %٧w٢  %٢w٣  %٠.  %٥w٢  %٢w٦  %٠.  %٠w٧  %٢٥w٣  %١٦w٦  %٠w٦  %٤w٩ %٦w٥  %١٩w٢ %ضمن المنطقة 

  %٢٦w٥  %١٥w٨  %٣٠w٩  %٢١w٦  %٠.  %٢٥w٤  %١٧w٠  %٠.  %١٥w٢  %٣٢w٥  %٢٧w٤  %١٢w٩  %٢٧w٩  %٢٢w٤  %٣٢w٠ %الزمرة  ضمن
 مدينة

  %٠w٤  %٠w١  %٢w٠  %٠w٦  %٠.  %١w٤  %٠w٧  %٠.  %٠w٢  %٧w٠  %٤w٦  %٠w٢  %١w٤  %١w٨  %٥w٣  %من المجموع 

  ٢٥  ١٦  ١١٢  ٥٨  ١  ١٠٦  ٨٨  ٨  ٢٨  ٣٦٤  ٣٠٤  ٢٧  ٨٨  ١٥٦  ٢٨٢  العدد

  %١w٤  %٠w٩  %٦w٢  %٣w٢  %٠w١  %٥w٨  %٤w٨ %٠w٤  %١w٥  %٢٠w٠  %١٦w٧  %١w٥  %٤w٨ %٨w٦  %١٥w٥ %ضمن المنطقة 

  %٧٣w٥  %٨٤w٢  %٦٩w١  %٧٨w٤  %١٠٠w٠  %٧٤w٦  %٨٣w٠  %١٠٠w٠  %٨٤w٨  %٦٧w٥  %٧٢w٦  %٨٧w١  %٧٢w١  %٧٧w٦  %٦٨w٠ %الزمرة  ضمن

قة
ط
من
ال

 

 ريف

 %١w٠ %٠w٦ %٤w٥  %٢w٣ %٠w٠ %٤w٢ %٣w٥ %٠w٣ %١w١ %١٤w٥ %١٢w١ %١w١ %٣w٥ %٦w٢ %١١w٢  %من المجموع 

 ٣٤ ١٩ ١٦٢ ٧٤ ١  ١٤٢ ١٠٦ ٨ ٣٣ ٥٣٩  ٤١٩ ٣١ ١٢٢  ٢٠١ ٤١٥ العدد اإلجمالي
  ضمن 

 ٪١w٤ ٪٠w٨ ٪٦w٥ ٪٢w٩ ٪٠. %٥w٧  ٪٤w٢ %٠w٣ %١w٣  ٪٢١w٥ %١٦w٧ ٪١w٢ ٪٤w٩ %٨w٠ ٪١٦w٥ %المنطقة 

 ضمن
  ٪١٠٠ ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠  %١٠٠w٠  ٪١٠٠w٠  %١٠٠w٠ %١٠٠w٠  ٪١٠٠w٠  %١٠٠w٠  ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠ %١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠ %الزمرة  

  من المجموع
%   ١٦w٨ ٪٥w٤ %٠w١ ٪٩w١٦ ٪٢w٢١ %٧w١ ٪٥w٠ %٣w٤ %٣w٥ ٪٢w٢ ٪٠. %٧w٦ ٪٩w٠ ٪٥w١ ٪٨w٤٪ 
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�م- ٤٤ '�=R ا��Mول ر.4Iع ا���Mا�� �� ����ا�� ��oو   �Tا� ��o  �!@8 ا�����ا� R�  ����ا��وا���  92;  ا��  �T8 '�زع  ا��89 92; ا�@$   

  كورتيزون الزمرة الدوائية
مرخي 
  عضلي

مضادات 
األورام 
  الليفية

مضاد 
  هستامين

معوض 
  أمالح

  معلقات
موسعات 
  األوعية

األدوية 
  الهرمونية

  مطهرات
أدوية الغدة 

  المجموع الدرقية

  ٦٩٢  ١  ٣  ٧  ٥  ١٨  ١  ١٣  ٤  ٠  ١٠  العدد
ضمن 
  %١٠٠w٠  %٠w١  %٠w٤  %١w٠  %٠w٧  %١w٠  %٠w١  %١w٩  %٠w٦  %٠.  %١w٤ %المنطقة 

الزمرة  ضمن
% ٤٠w١٩  %٠.  %٠w٤١  %٠w٢٠  %٩w٧٨  %٠w٥٠  %٣w٢٤  %٠w٦  %١w١٤  %٣w٢٧  %٣w٦%  

 مدينة

من المجموع 
%  ٠w٠  %٠.  %٤w٠  %٢w٠  %٥w٠  %٠w٠ %٧w٠  %٢w٠  %٣w٠  %١w٢٧  %٠w٦%  

  ١٨١٨  ٦  ٤٥  ٢٢  ٥  ٥  ٤  ١٨  ١٧ ٥  ١٥  العدد
ضمن 
  %١٠٠w٠  %٠w٣  %٢w٥  %١w٢  %٠w٣  %٠w٧  %٠w٢  %١w٠  %٠w٩  %٠w٣  %٠w٨ %المنطقة 

الزمرة  ضمن
% ٦٠w١٠٠  %٠w٨١  %٠w٥٨  %٠w٨٠  %١w٢١  %٠w٥٠  %٧w٧٥  %٠w٩٣  %٩w٨٥  %٨w٧٢  %٧w٤%  

قة
ط
من
ال

 

 ريف

من المجموع 
% ٠w٠ %٦w٠ %٢w٠ %٧w٠ %٧w٠ %٢w٠ %٢w٠ %٢w١ %٩w٠ %٨w٧٢ %٢w٤% 

 ٢٥١٠  ٧ ٤٨  ٢٩  ١٠  ٢٣ ٥  ٣١  ٢١ ٥  ٢٥ العدد اإلجمالي

ضمن 
  ٪٠,٣  ٪١,٩  ٪١,٢  ٪٠,٤  %٠w٩  ٪٠,٢  ٪١,٢  ٪٠,٨ ٪٠,٢  ٪١w٠ %المنطقة 

١٠٠,٠٪  
 

 ضمن
  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠ %١٠٠w٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠,٠  ٪١٠٠w٠ %الزمرة  

١٠٠,٠٪  
 

 

من المجموع 
%  ١w٠ ٪٠,٢  ٪١,٢  ٪٠,٨  ٪٠,٢  ٪٠w١٠٠,٠  ٪٠,٣  ٪١,٩ ٪١,٢ ٪٠,٤ %٩٪ 
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  جمالية على الزمر الدوائية مرتبة تنازليا  نسب الطلب اإل-٤٥ ا��Mول ر.4

  %النسبة المئوية التردد أو العدد  الزمرة الدوائية

�ت ا�� ارةd����ت ا4�B و�O@� ٢١ ٥٣٩w٥ 
�ب�"�W� دة�dدو!� ا��B١٦ ٤١٩ اw٧ 

��d��ز ا��M١٦ ٤١٥ أدو!� ا�w٥ 
�ز ا�"��@��M٨ ٢٠١ أدو!� ا�w٠ 

�ت����"�� ٦ ١٦٢w٥ 
 ٥w٧ ١٤٢ �9M!�اBدو!� ا�

 ٤w٩ ١٢٢ اBدو!� ا��9-��
����Iدو!� ا�B٤ ١٠٦ اw٢ 
 ٢w٩ ٧٤ اBدو!� ا���@��

١ ٤٨ ��� اتw٩ 
�ت. �"� ١ ٣٤w٤ 

�ز ا�-����M١ ٣٣ أدو!� ا�w٣ 
���� ١w٢ ٣١ اBدو!� ا��@
�����د ه@"d� ١ ٣١w٢ 

��$�� � ١w٢ ٢٩ اBدو!� ا�
 ١w٠ ٢٥ آ�ر'�Tون

�9�تI� ٠ ٢٣w٩ 
�دd�����9ورام ا�B٠ ٢١ ات اw٨  

�ت ا�@O  ا����!�d��� ٠ ١٩w٨  
  ٠w٤ ١٠ اBدو!� ا����IL �`و��2

�ت"L٠ ٨ أدو!� ا�- وw٣  
  ٠w٣ ٧ أدو!� ا��Yة ا��ر.��

�9d2 �� � ٠ ٥w٢  
  ٠w٢ ٥ ��Iض أ�Wح

  ٠w٠ ١ اBدو!� ا������9

 ١٠٠T٠  ٢٥١٠ المجموع

  
 
 
 

�ق 92; ا��واء-٥-٢-٢�$yا :  

77L�77 دراI=  ن� دواء �-77�ع ٢٤٩٢س،��ز�772 7792; . ل�٢٢٢٧٧٥٠ ا��-77��� ا���77 و�� $�77M أن ��77�Mع هg/77 ا��-77��� آ77

��� $�M أن ا��"��L ه� =��ود "��  .س �@I  ا��واء ا��ا�a. ل٩٠و=
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IV-ا ��'�Z�:  

�ق�$Bا �Lدرا ���ت أآ%  +����� و�� أه�Lدرا ����� ا�"� '@"�� إ����ت ا�Lا��را �� �Lا��را g/ه  -"I' ا���� 

���9 ودرا�L أ$��U ا�"���� ا����Iا�.  

$bآ� � ة أ� ى أن ه/g ا��را�L ه� درا�L أو��� '� ��I��Uر 2�م �2 ا��89 92; اBدو!� �����U ا�Wذ.�� 

  .و�����U در2� �� آ, �� ا� !t و ا���!��

��/آ  � !^ ��! !� ا�"���Z �� وزارة = sZ$و �Lا��را g/ه4 �� إ�2اد ه�L �� ,آ  O&$ ^! � ا���� =��&^ و
�  .��! !� ��� ا�Wذ.�� و��! !� در2

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                                                             ا��l0G ا��1+0/ي 

 ا���0.       د                                                                                    i< ر��<  
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V -��  ١ -  �L�4 ر

  ��Obات >��� *� ا��0��0ت

�� ا�
	�ع ا���� ����%�ون �< ا����د ا�ورو���� F��Y�� اف�O��  

��9�ت   :          /     /  ا�"�ر!� Iا�� R�S �2 =�ء�L :.................................................................  
      

  ا��Iد ا��9O  ا��Iد  

  و��� �S!�ة
  
  
  

  

  و��� .�!��
  
  
  

  

�رة أو $���� :-��:89 &"Lا  
  
  
  

  

�ري ��واءM' 4Lل �2 اP@! r! �  
)r! و��� ذا'�� �� ا��(   

  
  
  

  

s��  :89 دواء ر
  
  
  

  

  :TS 89ء �� ا��واء 
 "  I@��= �.WIا� "  

  
  
  

  

  :TS 89ء �� ا�����
  
  
  

  

�رة ا������ =����Tل!T� 89:  
  
  
  

  

�-�S89 دواء أ:  
  
  
  

  

  :89 دواء �� ب

  
  
  
  

  

   :-�� ��واء �� بو���

  
  

  
  

  

�  �e ه
  
  
  

  
  

  

��9�ت    :     /    /ا�"�ر!�Iا�� R�S ء����2 ا$"L...............................................................  
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VI-��  ٢ -  �L�4 ر

 �Gوا *� ا� �(Bك ا�G�Vا� p�1ل ا��J �0نi�  ا 

�� ا�
	�ع ا���� ����%�ون �< ا����د ا�ورو���� F��Y�� اف�O��  

��9�ت   ٢٠٠٦ :       /        / ا�"�ر!�Iا�� R�S q�.�' :��..................................;إ� :.......................................  

�ت  ........................................................: ا���.R   ...................................................: ا�������$���R ا�-�S 4Lا :..................................  

  
  
  

  
  

�ري  ر.4M"4 ا�LCة ا��وا���  ا �Tا�  
,O&ا�  

a-�ب،+ اب (
(....  

  " آ�8ا�
�4M أو ا�

  ا����س
�9Oد ا��Iا�   I@ا�  

١                

٢                

٣                

٤                

٥                

٦                

٧                

٨                

٩                

١٠                
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 االستشاريون اإلداريون المتحدون

 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 -٩ الدراسة رقم -
  

  مة من قبل العيادات الخاصةدراسة حول الخدمات المقد
   في محافظة درعا

 
 

R٦.A٢.P١-٢ 
 
 
 

  التقرير النهائي
 
 

  ٢٠٠٦ / اب:  التاريخ
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ج التطـوير    برنام -إن التقرير التالي أصدر بالتعاون مع االتحاد األوروبي       

 ولقد تم تمويل البرنامج بالتعاون مع االتحاد األوروبي     -الصحي في سوريا  
  .كنتيجة مباشرة لالتفاق الموقع بين وزارة الصحة و االتحاد األوروبي

  
إن محتوى هذا التقرير هو المسؤولية الوحيدة للمحرر و يستطيع بطريقة           

تم إتباع أي التزام    أو سوف ي  . ما أن يعكس وجهات نظر االتحاد األوروبي      
  .شرعي من طرف اللجنة األوروبية أو وزارة الصحة

  
الزبون يجب أن يتقبل فكرة أن هذه الخدمة ال تتضمن أي نوع            /إن الشركة 

الزبون يتولى أمر جميع    / أن الشركة . من الضمانات، الظاهرية أو الباطنية    
  .المخاطر المرتبطة باستخدام المعلومات المزودة له

  
ن أن يكون محتوى هذا التقرير بشكل كلي أو جزئي قـد أعيـد               من الممك 

  .أنتاجه من مصادر معترف بها
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  ٢٠٦.........................................................................................................................................: جمع البيانات- ٣,٣
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  ٢١٤.........................................................................................$@-� ا�� o; ا��Mد وا�� o; ا���ا�; : ٢  ا�&O, ر.4
  ٢١٤..........................................................................................................................نوع المرض: ٣  الشكل رقم
  ٢٢١.......................................................................................................ا�WIج ا�/ي !�"�zS ا�� !r: ٤  ا�&O, ر.4
���:٥  ا�&O, ر.4Zدات ا���I���ق ا���� =�$yا R!٢٢٢..................................................................................$@8 '�ز  
�ق ا����: ٦  ا�&O, ر.4�$yر ا�Sأ �L�"�......................................................................................................٢٢٢  
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  : ا��sZ9 ا�"���/ي-١
  

تبلع مساحة هـذه المحافظـة      . في جنوب غرب سورية حيث تعتبر البوابة الجنوبية لسورية        رعا  تقع محافظة د  
، و تمتد من حدود محافظة دمشق في الشمال إلى األردن في الجنوب ومن الجوالن في الغرب إلى                   ٢ كم ٤٦٠٠

حافظة متصلة بالبلدان و إن هذه الم. وتشتهر المحافظة بوجود عدة ينابيع للمياه المعدنية . جبل العرب في الشرق
  .المحافظات األخرى من خالل طرق سفر ممهدة و محطة الحجاز للقطار

  
   

معاينة حيث  تهتم هذه الدراسة بتقييم نمط طلب المرضى لخدمات العيادات الطبية الخاصة في محافظة درعا من                
 شكل استبيان لتقيـيم العيـادات   إن هذه الدراسة تعتزم على إقامة تجربة قيادية على    . المرضى و تكاليف العالج   

  .الطبية الخاصة و قدرة المرضى على دفع تكاليف العالج
  
  

  :تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل التالية
 . ستبيانات وذلك لتحقيق أهداف الدراسةبحث النقاط الواجب وضعها في اال .١
 . تصميم نموذج االستبيان .٢
 .  استبيان٤٩٨تجميع وملء  .٣
 . بياناتترميز و تحليل ال .٤
 .تحليل اإلجراءات و النتائج .٥
 . تقديم عرض عن نتائج الدراسة .٦

  
  

  :ومن الممكن أن نلخص نتائج هذه الدراسة عل الشكل التالي
  
.       نسمة نصفهم من الذكور و النصف الثاني من اإلناث٨٦٠٠٠٠يبلغ عدد سكان محافظة درعا حوالي  �

 .  عاما، وهي الفئة العاملة من المجتمع٤٩ و ١٦من السكان تتراوح أعمارهم ما بين % ٥٠و 
  .نالحظ أن الجزء األكبر من سكان محافظة درعا متواجدون في الريف �
كما يحتل هذا النشاط المرتبة األولى من . تتمحور القوى العاملة في محافظة درعا حول نشاط البناء والتشييد      �

  %).٤٤,٣(ى بالنسبة لإلناث بينما يحتل نشاط التعليم المرتبة األول. حيث تشغيل الذكور
تقع غالبية هذه النسبة على عاتق اإلناث حيث        . و تعتبر نسبة معتدلة   % ٧,٧نسبة البطالة في محافظة درعا       �

  .فقط% ٦,٨منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الذكور إلى % ١٥,٢أن 
  عدد السكان لكل سرير في المـشافي        وكذلك نسبة   شخص )٨٩٥٨(إن نسبة عدد السكان لكل مركز صحي         �

  . و هي نسبة جيدة إذا ما تمت مقارنتها بمحافظات أخرى مثل محافظة الرقة مثالشخص) ٨٣٥٠(الخاصة 
يأتي عـدد أطبـاء     . تبين الدراسة أنه هناك عدد كبير من أطباء النسائية و أطباء الداخلية في هذه المحافظة               �

ا تندر بعض االختصاصات مثل أطباء الروماتيزم حيث يتواجـد ثالثـة            بينم.الجراحة العامة بالمرتبة الثالثة   
 . أطباء لمعالجة األمراض القلبية، و طبيب تشريح واحد٤أطباء فقط و 

�2�دات ا� !t ه�S ;o � 4د % ٨٦و'-�� ا��"��P= Fن  � ;o � ��) ول � ةB 8�-ورون ا��T! أي( ����= ،
�2�دات ا���!�� � �S ;oد ��� و% ٥٤ ;o � �� ورونT! �!/د ا��Mا� ;o ن $@-� �2د ا���� ����Sy�=

���U در2�% ٧١ا��-�B 8ول � ة ه� �� ��. 
� %)٢٤(ن ا�B اض ا�����d ه� اBآ%  +��2� إ ��، 4j أ� اض اt$B و اBذن و ا���M ة ا�"� '-�9 $@-"

١٣ % ����� ��O! 4 ه��ك ا�o � ��  �%O; ا��@���L و ا��I��� %). ١٠(و ا��@��%4 ١(=���� ,O�.(  
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�ن  �= �Lا��را q��= ��2�دات % ٧آ� �� ����"���Sا �9"��!, إ�; :-�8 ا"aا t! دات ا���2 ;o � ��
 ����=  ،t! ا �/�<% ٢ا��S�"aا ��دات ا���!��2 ;o � �� ��� .  �e ت���Z"ا� rI= ك��ن ه�= ��-! ���

 t! ة �� ا��Sا�"�. 
�  z"-@$ ��ن �= ��� ��-"! ���Sن إ�; % ١٥ن أS, ا�WIج وأ��S إ�; + اء دواء �� �� ا�� o; =�% ٤٧آ�"�!

%��9 ١٣'����, و'��!  =���� '�r�Z ا��@-� إ�; "Zا�� ����oyت ا�SWI9� . 
�ن  �= �Lا��را q��= ��ت أ� ى % ٦٠آ�M��Iت و����Sا � �Lم ����"aا t! دات �� ا���Iا� ;o � ��

 ����= ،�O!yدة آ"��!  ا��Iرج ا���١٣ %o � �� ��� �!T' �"م ا��L ا� g/ا ��%, ه�S�"aا ��دات ا���!��2 ;
t&Oم ا��Lد  و.�2 ر�I! �. � >8 ذ�-L��!دات �� ا�����Iا� ,���Tات داM"ا� rI=  ��" 

�  t&O4 ا�Lر �L�"� ن�� ���"���ق ا���� �� ا���!�� أ� ;92�z �� ا� !t و=�$yر ا�Sن أ�= �Lا��را q��= �آ�
�وز �Lر!�ة  �� ��9�٤٠٠!�� !�, إ�; �aا�� M"! C ��  ه/ا ا�"��وت �� ٢٥٠ =���U!و t! ر!� �� ا��L ة �� 

� ى �e  �"�� ة �Lى �� ا���!�� Bت ا�SWI4 ا�UI� أن h�a جWI9� ى �Bم ا�L ل ا�W� )  !��"��آ
 ��aا Mت ا���9�Iأو ا� ���!Tج ا���WIأو ا� �! -Zا�� ,�����2 أو ا�"�I&ا�. (...... 

� ت ا��را �lن و��� أ�= �Lر % ٢٥�Sأ Rدر!� 92; د��.  �e 4�$P= 4ؤه��2�دات ا���!�� +I  أ:- ;o � ��
� آ�$q ه/g ا��@-�  ���= ،��!�Iد %  ٥ا���I! �.و ، t! دات ا���2 ;o � �� ع �� �@-8 ا����ذ�< Cر'�

OL ,��ن ا���!�� ���ر$� =�OL ,��ن ا� !t ر�Lم ا�WIج �� ا���!�� ���ر$� �R ا� !t أو =@-8 ���ود!� د
�ر اBرا�o و=�R ا������, ا�Tرا��2�%"L�   =@-�I' 8د ���در ا���ارد آ

�ن  �= ���S �� ا�IS ا��-�8 % ٨٥!"-�� ���= t! دات �� ا���Iا� ;o � ى�� �� � ة أ��٥٥، =� % ��
�2�دات ا���!��  ;o � 4ا��-�8ه �ISا �� �S��ن .=�� ����S٧٠ وآ� % �ISن �� ا�S�"�! ;o ا�� ��

  .8 � ة أ� ىا��-�
�ن  �= �Lت ا��را �lإ�; % ٨٦و��� أ ���oى إ ���Sن إ�; ���ر!t أ"�! t! دات ا���2 ;o � ��

 �����، و.� !�Iد ذ�< % ��٥٤�ر!t ا�WIج، =���oyا t!ر��2�دات ا���!�� !�"��Sن ��/g ا��� ;o � ��
�ت =�� ا�� اآT ا����� أو =�� ا����زل وه/g ا�� اآT �� ا� ����2 ا��@-"�t! .  

  دقيقة و هي نسبة معتدلة١٢هي   المريض في العيادة الخاصةمدة معاينةمتوسط أن بتبين الدراسة كما  �
  .نسبيا

  
  :وبناء على ذلك فإننا نوصي بالتالي

  
اإلسراع باإلعداد وتطبيق نظام الضمان الصحي بصورة تدريجية حتى يتم تخفيف المعانة على المواطنين  �

 د وباألخص ذوي الدخل المحدو
 .إنشاء مراكز صحية جديدة الستيعاب العدد الكبير من السكان �
 .تشجيع إقامة عيادات خاصة باالختصاصات الغير متوفرة بالمحافظة �
دعم العيادات الخاصة والمراكز الصحية بالريف حتى تتمكن من تقديم الخدمات المناسبة لسكان الريف مما  �

 . الى محافظة أخرى يجنبهم معاناة وتكاليف السفر الى المدينة أو
اإلكثار من عدد األسرة في المشافي الخاصة الستيعاب العدد المتزايد من السكان و لتخفيض كلف العالج  �

 .فيها
 .إنشاء أقسام عيادات خارجية، إسعاف، معالجة فيزيائية، تنظير، و كلية صناعية في المشافي �

  :  أهداف الدراسة-٢

  
وهـذه  . مان صحي شامل لكافة المواطنين وخاصة للعاملين في الدولـة         هناك مطالب دائمة ومتكررة إلنشاء ض     

تنتج هذه المطالب عن حاجـة ذوي  . المطالب تتكرر بشكل دائم من قبل الحكومة وأهداف الخطة الخمسية للدولة  
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في ظل تطبيق نظم التأمين الصحي، يجب أن يـتم تقيـيم            . الدخل المحدود لتأمين العالج المناسب لهم وألسرهم      
  . عيادات الطبية الخاصة المتعاقد معها بعنايةال
  

معاينة حيث  تهتم هذه الدراسة بتقييم نمط طلب المرضى لخدمات العيادات الطبية الخاصة في محافظة درعا من                
إن هذه الدراسة تعتزم على إقامة تجربة قيادية على شكل استبيان لتقيـيم العيـادات       . المرضى و تكاليف العالج   

  . و قدرة المرضى على دفع تكاليف العالجالطبية الخاصة
  

    

  :  طريقة تنفيذ الدراسة-٣

  
  :تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل التالية

 . ستبيانات وذلك لتحقيق أهداف الدراسةبحث النقاط الواجب وضعها في اال .١
 .  متوزعة ما بين المدينة والريفتصميم نموذج االستبيان .٢
 .  استبيان٤٩٨تجميع وملء  .٣
 . ميز و تحليل البياناتتر .٤
 .تحليل اإلجراءات و النتائج .٥
 . تقديم عرض عن نتائج الدراسة .٦

  
  :يمكن تلخيص نشاطات البحث كالتالي

  

  :ستبيان اال-٣,١

لقد تم تشكيل فريق عمل متكامل خاص لهذه الدراسة حيث قام الفريق بالتعاون مع برنـامج تطـوير القطـاع                    
و للتأكد من جودة االسـتبيانات قمنـا بتـدريب          . ع وزارة الصحة السورية   الصحي بإعداد استبيانات بالتنسيق م    

  .الكادر المسؤول عن ملء االستبيانات لضمان الدقة و الجودة في العمل
  

  :  طريقة العمل-٣,٢

قام الفريق بالتعاون مع المكتب االستشاري بالسفر إلى محافظة درعا للبدء بتوزيع االستبيانات على المرضى في 
دات عن طريق األطباء حيث تم اختيار نصف األطباء من مدينة درعا والنصف اآلخر من ريف المحافظة  العيا

 استمارة خالل أسبوعين من مدة البدء بالمشروع وبإشراف مختص لمعالجة أي استفسار أو ٤٩٨حيث تم ملء 
   . مشكلة قد تواجه الفريق أثناء المسح
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  : جمع البيانات-٣,٣

 من الموظفين من أجل إدخـال البيانـات عبـر    استشاري عدد  عين المكتب اال   ستبياناتاال ءملنتهاء من   بعد اال 
برنامج خاص على الحاسوب مع وجود شخص مختص كانت مهمته اإلشراف و ضبط جودة البيانـات ومـدى                  

  .صحة إدخالها لضمان مصداقية العمل
  

  : تقديم التقرير-٣,٤

قبل المكتب االستشاري و من قبل فريق متخصص حيث تمـت مناقـشة             بعد ذلك بدأ اإلعداد لكتابة التقرير من        
  . في وزارة الصحة في سوريةالتقرير مع ممثلين من برنامج التطوير الصحي

  
  

  :األطباء الذين تمت مقابلتهم-٣,٥

قدموا لنا  و يبين الجدول التالي أسماء األطباء الذين ختصاصات مختلفةا من  عيادات خاصة٧لقد تمت زيارة 
في مدينة ثالثة عيادات ختيار تم ا من االخذ بعين االعتبار انه .في محافظة درعالمساعدة النجاز هذه المهمة ا

  .في مناطق مختلفة من ريف المحافظةعيادات  ٤درعا و 
  
  
  
  

  أسماء أطباء العيادات الخاصة التي تم مسحها: ١٠  جدول رقم
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  : وا�< ���*=� در>�-٤

  

  :  مقدمة-٤,١

 ٤٦٠٠تبلع مساحة هذه المحافظة . في جنوب غرب سورية حيث تكون البوابة الجنوبية للقطر درعا تقع محافظة
 و تمتد من حدود محافظة دمشق في الشمال إلى األردن في الجنوب ومن الجوالن في الغـرب إلـى جبـل     ٢كم

و المحافظات األخرى من    إن هذه المحافظة متصلة بالبلدان      . المنطقة بمياهها المعدنية  تشتهر  . العرب في الشرق  
  .٧خالل طرق سفر ممهدة و محطة الحجاز للقطار

   
  

   الواقع السكاني والمؤشرات الديموغرافية -٤,٢

% ٥٠و .  نسمة نصفهم من الذكور و النصف الثاني من اإلناث٨٦٠٠٠٠يبلغ عدد سكان محافظة درعا حوالي 
  . لفئة العاملة من المجتمع عاما، أي من ا٤٩ و ١٦من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 

    
  :يبين الجدول التالي التوزيع السكاني للمحافظة يأتي على النحو التالي

  
  ٢٠٠٥توزع السكان حسب الفئات العمرية و الجنس في محافظة درعا لعام : ١١  جدول رقم

  

  . دراسة الضمان الصحي في محافظة درعا: المصدر
  

  .نالحظ أن الجزء األكبر من سكان محافظة درعا متواجدون في الريف
  

  )فباآل ( حسب الجنس ومكان اإلقامة١/٧/٢٠٠٥تقدير عدد السكان المتواجدين في محافظة درعا بتاريخ : ١٢  جدول رقم

 ريف حضر
 البيان

 المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور 
 ٤٦٤ ٢٣٠ ٢٣٤ ٣٩٤ ١٩٢ ٢٠٢ محافظة درعا

  .٧١، ص ٢٠٠٥المجموعة االحصائية :  المصدر
  
  

                                                 
٧  http://www.made-in-syria.com/Darra.htm  ،Darra.  

  المجموع   إناث   ذكور  الفئة العمرية  
 ٢٦،٥٩٨        ١٣،٧٢٨       ١٢،٨٧٠           أقل من سنة

 ١١٣،٢٥٦      ٥٦،١٩٩       ٥٧،٠٥٧            سنوات٥ - ١من 
 ٢٣٥،٠٩٢      ١١٧،١١٧    ١٧،٩٧٥           سنة  ١٥ – ٦من 
 ٤١٥،٢٧٢      ٢٠٨،٠٦٥    ٢٠٧،٢٠٧          سنة٤٩ - ١٦من 
  ٣٢،١٧٥        ١٥،٨٧٣       ١٦،٣٠٢            سنة٦٠ - ٥٠من 
  ٣٦،٨٩٤        ١٨،٨٧٦       ١٨،٠١٨            سنة فأكثر٦٠من 

  ٨٥٩،٢٨٧      ٤٢٩،٨٥٨     ٤٢٩،٤٢٩          المجموع 
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   واقع القوى البشرية وقوة العمل-٣٤,

ولى مـن   المرتبة األ كما يحتل هذا النشاط     . تتمحور القوى العاملة في محافظة درعا حول نشاط البناء و التشييد          
  %).٤٤,٣(بينما يحتل نشاط التعليم المرتبة األولى بالنسبة لإلناث . حيث تشغيل الذكور

  
  . النشاط و الجنسو يبين الجدول التالي توزيع العاملين حسب

  
  (%) سنة فأكثر حسب النشاط و الجنس ١٥التوزيع النسبي للعاملين : ١٣  جدول رقم

 المجموع أنثى ذكر النشاط
 ١٥,١ ١٦,٨ ١٤,٩ الزراعة و الغابات و الصيد
 ٠,١ ٠,١ ٠,١ التعدين و استغالل المحاجر

 ٨,٠ ٥,٣ ٨,٣ الصناعات التحويلية
 ١,١ ٠,٧ ١,٢ الكهرباء و الغاز و المياه

 ٢٨,٠ ٦,٨ ٣٠,٤ البناء و التشييد
 ١١,٠ ٤,٠ ١١,٩ تجارة الجملة

 ٧,٣ ١,٥ ٨,٠ النقل و التخزين و االتصاالت
 ٠,١ ٠,٣ ٠,١ الوساطة المالية

 ١,٠ ٠,٤ ١,٠ الوساطة العقارية و اإليجارات
 ١٤,١ ١٢,٧ ١٤,٣ االدارة العامة و الدفاع

 ٨,٧ ٤٤,٣ ٤,٧ عليمالت
 ٠,٠ ٠,١ ٠,٠ الصحة و العمل االجتماعي

 ٢,٤ ٢,٠ ٢,٥ الخدمات االجتماعية
 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ الخدمات المنزلية

 ٢,٧ ٤,٨ ٢,٥  منظمات دولية
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ مجموع

  .٦٤، ص ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للمساكن و السكان لعام : المصدر
  

تقع غالبية هذه النسبة على عاتق اإلناث حيـث أن    . و تعتبر نسبة معتدلة   % ٧,٧ي محافظة درعا    نسبة البطالة ف  
  .فقط% ٦,٨منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الذكور إلى % ١٥,٢

  
  )٢٠٠٤أيلول ( سنة فأكثر حسب الجنس ١٥معدل البطالة للسكان : ١٤  جدول رقم

  المجموع  أنثى  ذكر  قوة العمل
  %٩٢,٣  %٨٤,٨  %٩٣,٢  عامل
  %٧,٧  %١٥,٢  %٦,٨  عاطل

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  .٦٣، ص ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للمساكن و السكان لعام : المصدر
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   الواقع الصحي -٤,٤

  .درعا في محافظة  وأعدادهايبين الجدول أدناه أنواع الخدمات الصحية
  

وكذلك نسبة عدد السكان لكل سرير فـي المـشافي الخاصـة          ) ٨٩٥٨(إن نسبة عدد السكان لكل مركز صحي        
  . إذا ما تم مقارنتها بمحافظات أخرىتعتبر مرتفعةو ) ٨٣٥٠(
  

  عدد و أنواع المراكز الصحية في محافظة درعا: ١٥  جدول رقم

  متوسط عدد السكان لكل وحدة  لموجود   ا  الوحدة  المؤشرات

عدد المراكز الصحية العادية 
  ٨،٩٥٨           ٩٦  مركز  والتخصصية والنقاط الطبية

    ٥  شفىستم  المشافي العامة
  ١،٤٣٣           ٦٠٠  سرير  األسرة العامة

    ٥  شفىستم  المشافي الخاصة
  ٨،٣٥٠           ١٠٣  سرير  األسرة الخاصة

  ١،٨٩٠           ٤٥٥  طبيب   البشريينعدد األطباء

  .AMC+ نقابة أطباء درعا + دراسة الضمان الصحي في محافظة درعا :  المصدر
  

يبين الجدول أدناه توزيع األطباء حسب االختصاص في محافظة درعا و نرى أنه في هذه المحافظة يوجد عـدد   
و لكـن   . اء األطفال الجراحة العامة بالمرتبة الثالثـة      و يأتي عدد أطب   . كبير من أطباء النسائية و أطباء الداخلية      

 أطباء لمعالجة األمراض القلبية، و طبيب تشريح واحد، عدد          ٤ أطباء لمعالجة أمراض الروماتيزم،      ٣هناك فقط   
  .األطباء في هذه االختصاصات يعتبر قليال جدا

  
  :ختصاصتوزيع األطباء حسب اال: ١٦  جدول رقم

 العدد االختصاص العدد االختصاص
 ٣ طب شرعي  ٦٠ الداخلية 
 ٣٢ أنف إذن حنجرة  ٦٢ النسائية 
 ٧ الصدرية ٤ القلبية 

 ٢٠ أشعة  ٤٤ جراحة عامة
 ٢٣ تخدير ٢ أمراض كلية
 ٧ طب طوارئ ٤ طب أسرة 
 ١٧ العصبية  ٤ غدد صم 
 ٧ هضمية  ١٨ الجلدية 
 ٥٧ األطفال ١٨ العينية 
 ١ تشريح ٣٠ مخبر 
 ٧ صحة عامة  ٢٣ بولية 

 ٣ أمراض روماتيزم ٢ معالجة فيزيائية 
  نقابة األطباء في درعا: مصدر
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 سيارات موزعة ١٠يبلغ عدد سيارات اإلسعاف في محافظة درعا  ١٠بالصفحة رقم كما هو مبين في الخريطة 
  .بشكل متناسب في كل أنحاء المحافظة

  
اه أن أكثر الخدمات طلبا هي خدمات التلقيح، تليها برنامج التغذية و الخدمات العالجيـة  كما نرى في الجدول أدن    

  .للمرضى
  

  ٢٠٠٤حركة عمل المراكز الصحية لعام : ١٧  جدول رقم

 ٣١٢،٧٧٣ لقاحات أطفال 

 ٢٩،٧٧٢ كزاز للنساء

 ٦،٩١٠ رعاية حوامل 

 ٣٧،٣٣٩ تنظيم األسرة 

 ١٩،٤٨٦ ة الطفل السليمعياد

 ٨،٢٦٠ تثقيف صحي

 ٨،٢٤٢ الرقابة الصحية 

 ١٦٥،٠٥٤ برنامج التغذية 

 ١٣٣،٥٦٥ خدمات عالجية للمرضى

 ٥١،٨٩٩ خدمات سنية

 ١٦٨،٨٣٣ خدمات مخبرية

 ٥٣،٥٣٥ حمالت التلقيح 

 ٥١،٠٧٨ العيادات الشاملة

 ١،٠٤٦،٧٤٦ المجموع
  .٤٤٧-٤٤٦، ص ٢٠٠٥المجموعة اإلحصائية : المصدر

  
 بالنسبة للخدمات المخبرية و العمليـات  أمانالحظ في الجدول أدناه أن اإلقبال على المشافي الخاصة شبه معدوم            

 المـشافي الخاصـة  ة في المشافي العامة أكثر بكثير من عددهم في   و ذلك ألن عدد األسر      فهو مقبول،  الجراحية
 مثـل   (ير من األقسام غير متواجدة في المـشافي الخاصـة            الكث هناك ، كذلك )على التوالي  سرير   ١٠٣:٦٠٠(

؛ مع األخذ بالعلم أن عدد المشافي )العيادات الخارجية، اإلسعاف، المعالجة الفيزيائية، التنظير، و الكلية الصناعية 
ة  يعود العدد المنخفض من مراجعي قسم األشعة في المشافي الخاصكما). ٥(الخاصة يعادل عدد المشافي العامة  

  .إلى غالء األجور فيها مقارنة بالمشافي العامة
  

  .المخبرية و اإلسعافاألقسام المشافي العامة هي عالية في األقسام ذات حركة مرضى أكثر كما نرى أن 
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  ٢٠٠٤حركة المرضى في المشافي لعام : ١٨  جدول رقم

 المشافي الخاصة المشافي العامة القسم

 ٠ ١٦٤،١١٨ العيادات الخارجية

 ٠ ٢٣٧،٦٨٧ مراجعو اإلسعاف

 ١،٦١٢ ٢٨،٧٣٣ العمليات الجراحية

 ٧،١٧٤ ٤٢٠،٣٨٦ خدمات مخبرية

 ٧٢ ١١٥،٣٣٩ قسم األشعة

 ٠ ٥،٨٤٩ المعالجة الفيزيائية

 ٠ ١٩،٨٧٥ تنظير

 ٠ ٦،٦١٧ الكلية الصناعية 
  .٤٤٩-٤٤٨، ص ٢٠٠٥المجموعة اإلحصائية : المصدر

  
ين الجدول التالي كلفة السرير الواحد باليوم حسب االختصاص و نرى أن أكثر األقسام ارتفاعا بالسعر هو قسم يب

  .الكلية الصناعية يليه قسم العناية المشددة
  

  ٨)بالليرة السورية(كلفة السرير الواحد باليوم حسب االختصاص : ١٩  جدول رقم
 سرير الواحدكلفة ال القسم

  ١،٥٥٦              جراحة 
  ١،٦٨٤              توليد و نسائية 

  ٤٨٦                أطفال 
  ١،٠٠١              داخلية 

  ٢،٠٣٧              عناية مشددة 
  ٤،٧٨٧              كلية صناعية 
  ١،٥٢٠              جراحة بولية 

  ١،٦٦٢              عينية 
  ١،٤٧٤              حروق 

  ١،٦٩٤               أذنية
  ٨٦٨                قلبية 

  ١،٧٠٤              عظمية 
  ١،٣٩٣              جراحة عصبية 

  . دراسة الضمان الصحي في محافظة درعا: المصدر

 

  : التقييم العام للنتائج-٥

  
في محافظة درعا وتم أخذ بيانات عـن المرضـى الـذين            عاون مع سبعة أطباء     لقد تم إعداد هذه الدراسة وبالت     

يزورون هؤالء األطباء في عياداتهم الخاصة و يبين الجدول أدناه أسماء األطباء و اختصاصهم و منطقة العيادة                 
  .و عدد المرضى المتواجدين أثناء المسح

                                                 
٨ �U�������س �&�; در2� ا��:�� آ�$z ا��&�; ا�� آTي =L��9 92; أOا� g/ب ه�@"a4 ا' .  
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  عدد المرضى اء وأسماء األطب: ٢٠  جدول رقم
  

 المدينة االختصاص  اسم الطبيب 
عدد المرضى 
المتواجدين 
 إثناء المسح

 عام/ داخلية ياسر العمور. د ١
خربة 
 ٣٤ الغزال

 ٤١ درعا عام/ داخلية خلف البدر. د ٢

٣ 
بشار قاسم . د

 ٣٤ درعا نسائية مقداد

٤ 
يحيى . د

 ٢٩ نوى حنجرة/أنف/ أذن الجهاني

٥ 
حسين عوض . د
 ٥٥ ازرع طب عام لزعبيا

 ١٥٥ درعا جراحة عامة عيسى عجاج. د ٦
 ١٥٠ الصنمين طب عام فريد العكة. د ٧

 ٤٩٨    المجموع
  

  AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
  

زرع و نوى يقلل من عدد المرضى في العيادات الخاصة و عدم            إأن تواجد مشافي في كل من درعا،        بو نالحظ   
  ). في اليوم مريض١٥٠(ة الصنمين يرفع من عدد المرضى المراجعين تواجد مشفى في منطق

  
��F ا��راP= �Lن و .  سنة٢٨إن االستبيان قد شمل كافة األعمار حيث كان متوسط السن "$ ��-'٥٦ % ;o � ��

  �77$�ث، و.�77I! �77د ذ��77S�� >77د 77�2�د   % 77�2٥٦�دات ا� !t77 ذآ�77ر، =���77y�77 ه477 ��77 ا�دات ا���!�77�2 ;77o � �77ات� 
����Z'�����دات ا��@�Iا� ����  .   أآ%  �� ا���!�� و

  
��   ا�����l1R :  ١٥  ا���N ر

56%

44%44%

56%
50% 50%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

ذآ WLا�

G,�ا $-,��ا  ����Mا
  

 AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
  
  

�2�دات ا� !t ه�S ;o � 4د % ٨٦و'-�� ا��"��P= Fن  ;o � ��) ول � ةB 8�-ورون ا��T! أي( ����= ،٥٤ %
�2�دات ا���!��  ;o � �� ولB 8�-ورون ا��T! �!/د ا��Mا� ;o ن $@-� �2د ا���� ����Sy�� �S ;oد ��� و=

���U در2�% �٧١ ة ه� �� ��.  
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، %)٢٤(ضاهم تبين لنا أن األمراض الهضمية هي األكثر شـيوعا   من خالل سؤالنا لألطباء عن تشخيصهم لمر      
لم يكن هناك الكثير من     بينما  %). ١٠(و النسائية   % ١٣ثم أمراض األنف و األذن و الحنجرة التي تبلغ نسبتها           

  ).لكل منهم% ١(مرضى الحساسية و العينية 
  نوع المرض: ١٧  الشكل رقم
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ولقد قام الفريق في مكتب االستشاريون اإلداريون المتحدون بترميز وتجميع األمراض التي وردت باالسـتبيان               
. حيــث تــم تــصنيف أربــع عــشر مــرض أساســي وبنــد مــن اجــل المراجعــون وإجــراء التحليــل
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من مرضى عيادات الريف احتاجوا للتحويل % ٧ بان) ٤(كما بينت الدراسة حسب ما هو وارد في الشكل رقم 
مما يبين . فقط من مرضى عيادات المدينة احتاجوا لذلك% ٢بينما إلى طبيب اختصاصي في عيادات الريف،  

من المرضى بحاجة % ٤٧ كما يتبين لنا بان ما نسبته .بان هناك بعض التخصصات غير متواجدة في الريف 
% ١٣يحتاجون الى تحاليل وتصوير بينما تنخفض النسبة إلى % ١٥إلى شراء دواء من اجل العالج وان 

  . ة المختلفةللعالجات اإلضافي
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 AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
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مرتفعة أكثر مـن أجـور      )  ليرة سورية  ٣٥٠( في مدينة درعا     أجور الكشف كما أظهرت الدراسة بان متوسط      
  .  في محافظة درعا ليرة سورية٣٣٨أن متوسط تكاليف الكشف ، و) ليرة سورية٢٢٥(الكشف في الريف 

  
  أجور الكشف في العيادات الممسوحة: ٢٢  جدول رقم

متوسط أجور الكشف  المنطقة
  .)س.ل(

 ٢٠٠ ازرع
 ٢٥٠ نوى
 ٤٠٠ درعا
 ٤٠٠ درعا
 ٣٠٠ درعا

 ٢٠٠ الغزال خربة
 ٢٥٠ الصنمين

 AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
  

 
�ن = �Lت ا��را �lر % ٢٥و��� أ�Sأ Rدر!� 92; د��.  �e 4�$P= 4ؤه��2�دات ا���!�� +I  أ:- ;o � ��

� آ�$q ه/g ا��@-�  ���= ،��!�Iدات ا� %  ٥ا����2 ;o � �� ��� د�I! �.و ، t!م �� �@-8 ا�Lع ر�ذ�< Cر'�
�ن ا� !�I' 8-@= tد OL ,��ن ا���!�� ���ر$� =�OL ,�ا�WIج �� ا���!�� ���ر$� �R ا� !t أو =@-8 ���ود!� د

�ر اBرا�o و=�R ا������, ا�Tرا��2�%"L��در ا���ارد آ��    
  
  

��رة ا����� >4_:٢١  ا���N ر�   د*< ر �م ا�%Bج
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 AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
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�ن = g�8 �� ه� �-�� =��&O, أد$@a ���S �� ا�IS ا��-�8 % ٨٥!"-�� ���= t! دات �� ا���Iا� ;o � �� ة �
�2�دات ا���!�� % ٥٥، =���� أ� ى ;o � �� 4ا��-�8ه �ISا �� �S��ن .=�� ����S٧٠ وآ� % ;o ا�� ��

  . �� ا�IS ا��-�8 � ة أ� ى!�"��Sن
  

��  ه� ����ج ا����� ���اR%� ا�	o0i : ٢٢  ا���N ر
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 AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
  

�ن = �Lت ا��را �l٨٦و��� أ % t!ر���� ا�; ��oى إ ���Sن إ�; ���ر!t أ"�! t! دات ا���2 ;o � ��
 ��2�% ٥٤ا�WIج، =��� ;o � �� ت�������، و.� !�Iد ذ�< �"-��2 ا��@oyا t!ر�دات ا���!�� !�"��Sن ��/g ا���

t! ا� �� Tا�� اآ g/زل وه�  . =�� ا�� اآT ا����� أو =�� ا���
  
  

�ر!t ا�WIجأ�; ���ر!t إه, !�"�ج ا�� !r  : ٢٣  ا�&O, ر.4��  �e ى �  
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 AMCة جدول+ االستبيانات : المصدر
  

  . نسبيا دقيقة و هي نسبة معتدلة١٢هي   المريض في العيادة الخاصةمدة معاينةمتوسط أن بتبين الدراسة كما 
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  : النتائج -٦

  
.       نسمة نصفهم من الذكور و النصف الثاني من اإلناث٨٦٠٠٠٠يبلغ عدد سكان محافظة درعا حوالي  �

 .  عاما، وهي الفئة العاملة من المجتمع٤٩ و ١٦من السكان تتراوح أعمارهم ما بين % ٥٠و 
  .نالحظ أن الجزء األكبر من سكان محافظة درعا متواجدون في الريف �
كما يحتل هذا النشاط المرتبة األولى من . تتمحور القوى العاملة في محافظة درعا حول نشاط البناء والتشييد      �

  %).٤٤,٣(بالنسبة لإلناث بينما يحتل نشاط التعليم المرتبة األولى . حيث تشغيل الذكور
تقع غالبية هذه النسبة على عاتق اإلناث حيث        . و تعتبر نسبة معتدلة   % ٧,٧نسبة البطالة في محافظة درعا       �

  .فقط% ٦,٨منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الذكور إلى % ١٥,٢أن 
 دد السكان لكل سرير في المـشافي       وكذلك نسبة ع    شخص )٨٩٥٨(إن نسبة عدد السكان لكل مركز صحي         �

  . و هي نسبة جيدة إذا ما تمت مقارنتها بمحافظات أخرى مثل محافظة الرقة مثالشخص) ٨٣٥٠(الخاصة 
يأتي عـدد أطبـاء     . تبين الدراسة أنه هناك عدد كبير من أطباء النسائية و أطباء الداخلية في هذه المحافظة               �

تندر بعض االختصاصات مثل أطباء الروماتيزم حيث يتواجـد ثالثـة           بينما  .الجراحة العامة بالمرتبة الثالثة   
 . أطباء لمعالجة األمراض القلبية، و طبيب تشريح واحد٤أطباء فقط و 

�2�دات ا� !t ه�S ;o � 4د % ٨٦و'-�� ا��"��P= Fن  � ;o � ��) ول � ةB 8�-ورون ا��T! أي( ����= ،
٥٤ %��2�دات ا���!�� � �S ;oد ��� و= ;o � �� ورونT! �!/د ا��Mا� ;o ن $@-� �2د ا���� ����Sy

���U در2�% ٧١ا��-�B 8ول � ة ه� �� ��. 
� %)٢٤(ن ا�B اض ا�����d ه� اBآ%  +��2� إ ��، 4j أ� اض اt$B و اBذن و ا���M ة ا�"� '-�9 $@-"

١٣ % ����� ��O! 4 ه��ك ا�o � ��  �%O; ا��@���L و ا��I��� %). ١٠(و ا��@��%4 ١(=���� ,O�.(  
�ن  �= �Lا��را q��= ��2�دات % ٧آ� �� ����"���Sا �9"��!, إ�; :-�8 ا"aا t! دات ا���2 ;o � ��

 ����=  ،t! ا �/�<% ٢ا��S�"aا ��دات ا���!��2 ;o � �� ��� .  �e ت���Z"ا� rI= ك��ن ه�= ��-! ���
 t! ة �� ا��Sا�"�. 

�  z"-@$ ��ن �= ��� ��-"! ��S% ٤٧آ��= ;o ج وأ� إ�; + اء دواء �� �� ا��WIا� ,Sن إ�; % ١٥ن أ�S�"�!
%��9 ١٣'����, و'��!  =���� '�r�Z ا��@-� إ�; "Zا�� ����oyت ا�SWI9� . 

�ن  �= �Lا��را q��= ��ت أ� ى % ٦٠آ�M��Iت و����Sا � �Lم ����"aا t! دات �� ا���Iا� ;o � ��
 ����= ،�O!yدة آ"��!  ا��Iرج ا���١٣ % ;o � �� ��� �!T' �"م ا��L ا� g/ا ��%, ه�S�"aا ��دات ا���!��2

t&Oم ا��Lد  و.�2 ر�I! �. � >8 ذ�-L��!دات �� ا�����Iا� ,���Tات داM"ا� rI=  ��" 
�  t&O4 ا�Lر �L�"� ن�� ���"���ق ا���� �� ا���!�� أ� ;92�z �� ا� !t و=�$yر ا�Sن أ�= �Lا��را q��= �آ�

�وز �Lر!� �� ة ��9�٤٠٠!�� !�, إ�; �aا�� M"! C ��  ه/ا ا�"��وت �� ٢٥٠ =���U!و t! ر!� �� ا��L ة �� 
� ى �e  �"�� ة �Lى �� ا���!�� Bت ا�SWI4 ا�UI� أن h�a جWI9� ى �Bم ا�L ل ا�W� )  !��"��آ

 ��aا Mت ا���9�Iأو ا� ���!Tج ا���WIأو ا� �! -Zا�� ,�����2 أو ا�"�I&ا�. (...... 
� �Lت ا��را �lن و��� أ��در!� 92; د�R أ�Sر % ٢٥ =.  �e 4�$P= 4ؤه��2�دات ا���!�� +I  أ:- ;o � ��

� آ�$q ه/g ا��@-�  ���= ،��!�Iد %  ٥ا���I! �.و ، t! دات ا���2 ;o � �� ع �� �@-8 ا����ذ�< Cر'�
�نOL ,��ن ا���!�� ���ر$� =�OL ,� ا� !t ر�Lم ا�WIج �� ا���!�� ���ر$� �R ا� !t أو =@-8 ���ود!� د

�ر اBرا�o و=�R ا������, ا�Tرا��2�%"L�   =@-�I' 8د ���در ا���ارد آ
�ن  �= ���S �� ا�IS ا��-�8 % ٨٥!"-�� ���= t! دات �� ا���Iا� ;o � ى�� �� � ة أ��٥٥، =� % ��

�2�دات ا���!��  ;o � 4ا��-�8ه �ISا �� �S��ن .=�� ����S٧٠ وآ� % �ISن �� ا�S�"�! ;o ا�� ��
  .� ة أ� ىا��-�8 

�ن  �= �Lت ا��را �lإ�; % ٨٦و��� أ ���oى إ ���Sن إ�; ���ر!t أ"�! t! دات ا���2 ;o � ��
 �����، و.� !�Iد ذ�< % ��٥٤�ر!t ا�WIج، =���oyا t!ر��2�دات ا���!�� !�"��Sن ��/g ا��� ;o � ��

t! ا� �� Tا�� اآ g/زل وه��ت =�� ا�� اآT ا����� أو =�� ا�������2 ا��@-"� .  
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  دقيقة و هي نسبة معتدلة١٢هي   المريض في العيادة الخاصةمدة معاينةمتوسط أن بتبين الدراسة كما  �
  .نسبيا

  : التوصيات-٧

  
  :بناء على النتائج المبينة أعاله فإننا نوصي بالتالي

  
نين اإلسراع باإلعداد وتطبيق نظام الضمان الصحي بصورة تدريجية حتى يتم تخفيف المعانة على المواط �

 وباألخص ذوي الدخل المحدود 
 .إنشاء مراكز صحية جديدة الستيعاب العدد الكبير من السكان �
 .تشجيع إقامة عيادات خاصة باالختصاصات الغير متوفرة بالمحافظة �
دعم العيادات الخاصة والمراكز الصحية بالريف حتى تتمكن من تقديم الخدمات المناسبة لسكان الريف مما  �

 .وتكاليف السفر إلى المدينة أو إلى محافظة أخرى يجنبهم معاناة 
اإلكثار من عدد األسرة في المشافي الخاصة الستيعاب العدد المتزايد من السكان و لتخفيض كلف العالج  �

 .فيها
 .إنشاء أقسام عيادات خارجية، إسعاف، معالجة فيزيائية، تنظير، و كلية صناعية في المشافي �
 

  :المصادر

  
المجموعة االحصائية بية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء، الجمهورية العر 

٢٠٠٥ 
 

النتائج األولية للتعداد الجمهورية العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء،  
 .٢٠٠٤العام للمساكن و السكان لعام 

  
 htm.Darra/com.syria-in-made.www://http ، Darra. 

  
 دراسة الضمان الصحي في محافظة الجمهورية العربية السورية، محافظة درعا، مديرية صحة درعا،  

 درعا
  

  : استمارة مراجعين العيادات الخاصة- ١

  
� ا� ���رة �  (             )ر

�رة �"LCر!� ا�'(             )  
  

 ���Zدة ا���I4 ا�Lا...........................  
  : ........................................ ا�I��ان
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�دة �Iع ا��$.................................. :  
�رة  !Tر!� ا��'  

   r! �2  ا��  

  S�V ا�� !r  ذآ                أ$%; 

 4!�.              �!�S   �!�S r! أو ز=�ن .�!4 ه, ا��  

 4I$   .............. W.................آ   ����ن ا���OL �� r! ه, ا��  

   
  
  
  
  
  
  

�ت ا�� ض �W2 أو s�Z&"ا�  

 (  ) ��-: ����$  
  و��� دوا��� (  )  
 (   ) ����oأو ��ر إ ,����' 89:  
 (  )  ��ص . '��!, إ�; :-�8 ��"�Cه� ا ��  

  )'��!� ( أ� ى (  )   
  
 

  �WIج ا

  س. ل.............................. ر4L د��ل (  ) 
 (  )    ��9"Z� ت�M��I� م�L��7   ( ر�Z'  (...................

  س.ل...........................
 .............................................أ� ى (  ) 

 t&Oر ا��Sأ  

 4I$   .............. Wآ.................     R77در 7792; د��77.  77�e r! 77ن ا���هI77+ ,77 ت =77
 ��!�Iم ا���Lر  

 4I$   .............. Wآ.................  �ISج ��9 ا�  ه, !�"

 4I$   .............. W7 ى    .................آ��ج ا�� !r إ�; ���ر!t أ"aدواء ( ه, ا
 , !��' , ,�9�'(....  

   ^��.���= ��!�Iة ا����  

  
  
  
  
  
 

��9I� ى ��ت أ  

 
 
  

  : مواقع المراكز الصحية في محافظة درعا- ٢
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  ارة ا���� ا�@�ر!� وز

 ��د اBورو=�–�Lر!�'Cا   

  

  

��F '��!  ا����ع ا����$ =  

HSMP  

�0i	ا��3ص ا� �Rا��3ر F��%� *� درا � ��J� p�Y ا�	o4 �%�1�� ا��
�0�  ���*=� ا�Bذ

 ��  ١٠درا � ر

����  ٢٠٠٦-� ا�%�$�'& ! -ا�"� !  ا��

  

  

  

  

  MCI International + آ� :إ>اد 
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�رات '4 إ�2اد ه/ا&"LCا�"� !  �� .-, + آ� ا MCI International ء 92; :89 ��  وزارة�؛ وذ�< =�

�د اBور=� –ا���� �'Cع ا���� =�+ اف  ا���F '��!  ا���$ = .  

�ر!� &"LC�2 أراء ا�& آ� ا  -I'  ! �"راء ا��اردة �� ه/ا ا�Jوا  U�ت ا���Sإن وMCI International 

Bا �� ,O+ يP=  -I' Cةو�.�I"ت ا����Mل �2 رأي ا��O+ .  
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  *(�س ا�������ت

  ا��+��                                                                                                                                                                                     ا�%�1ان    

    ..........................................................................................................................................................................ا��sZ9 ا�"���/ي 

Executive summery ................................................................................................................................................................        

 Cأو– �Lل وه�ف ا��را�M� .............................................................................................................................................................  ١١  

��$�j- �I-"ا�� ,�I١١  ............................................................................................................................................................... : !�� ا�  

  ١١  .............................................................................................................................................................. ا�� �9a اBو�;-١-٢

٢-٢- ��$�  ١١  .............................................................................................................................................................. ا�� �9a ا�%

٣-٢-�%��  ١١  ............................................................................................................................................................... ا�� �9a ا�%

 �%��j :��.ذWا� �U���� �2 ��L�Lت أ���9I� ..........................................................................................................................................  ١٢  

�ن وا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-٣O@١٢  .......................................................................................................................................... ا�  

٢-٣- ,�I١٣  ............................................................................................................................................................ ا���ة و.�ة ا�  

�ت وا��Iا�, ا����� -٣-٣=�  ١٥  ................................................................................................................................................ ا���

�ت و���د!^ ا��@��2ة -٤-٣=�  ١٨  .............................................................................................................................................. ا���

 ً�I=را: ���Zدات ا���I�2 ا� ��L�LBت ا�$�  ٢٠  ......................................................................................................................................ا�-�

 ً�@��� :�@�9� ����T٢٠  ............................................................................................................................................................. ا���ة ا�  

  ً�Lد�L: 2 ��ISدات'�زع ا�� ا��I٢١  ............................................................................................................................................. 9; ا�  

  ً�I=�L :دات��Iا� R� �! �Iت ا��  ٢١  ............................................................................................................................................ '�زع ا���

  ً����j: دات��Iا� R� ��ISا�� ا V�S ٢٣      ......................................................................................................................................... '�زع  

  ً�IL��ه : 'U2 اض أو ا��Bأو ا s�Z&"٢٤  ........................................................................................................................................ :ا�  

2�+ اً  : �M��Iات ا�� +b�..............................................................................................................................................................  ٢٤  

٢٥  .............................................................................................................................................................. $���� :-�� -١-١٠  

  ٢٧  ..............................................................................................................................................................و��� دوا��� -٢-١٠

  ٢٩  ..................................................................................................................................................ا�Z"Lام ا�"����ت ا��-�� -٣-١٠

�� أ� ى -٤-١٠S ;إ� ���a٣٢  ....................................................................................................................................................إ  

٥-١٠-  �� ى ( �e هBت ا���9I٣٤  ........................................................................................................................................)  ا��  

�دي 2& a: M��Iا�� t���O'�............................................................................................................................................................  ٣٥   

  &2 �$�j : رة�!T٣٨  ..................................................................................................................................................................��ة ا�  

  &2 h��j: ��'�Z٤٠      ........................................................................................................................................................................ا�  

   ٤٢      ................................................................................................................................................................................. ا���9^    -



 ٣٢٤ �� ����٢٣٢ 
 

   

 

 

  *(�س ا��NOل

   �Nا�� ��                                                ا � ا���N                       ر

  ا��+��

�دات                     -١-ا�&O, ر.4 �I92; ا� �! �Iت ا��   ٢٢      ..............................................................................................................'�زع ا���

�دات                   -٢ -ا�&O, ر.4 �Iا� R� ��ISا�� ا V�S ٢٣      .............................................................................................................. '�زع  

    ٢٦      .........................................................................................................  W2.� ا���� ا�R� �! �I ا������ ا��-��                  -٣ -ا�&O, ر.4 

  ٣١      ...................................................................................................:-��  W2.� ا���� ا�R� �! �I ا�Z"Lام ا�"����ت                  -٤ -ا�&O, ر.4 

اول*Qس ا��)  

ول  Qا� ��ول               رQا� �                                                            ا 

  ا��+��           

�ن �`�2ام     -١-�Sول ر.4 O@ادات ا��I' F��"�� ��ن  :-�O@9� ي��ا�@ ���ل ا��Iذ.�� و�Wا� �U���ن ��OL �-@$)١٩٩٤ ، ١٩٨١(  

�ن �Wل ا��" ة                        O@9� ي��ا�@ ���ل ا��I�  !��'١٢   ...................................................) ٢٠٠٥ -٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(               و 
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� وزارة ا���� �� �����U ا�Wذ.�� �Wل 2�م                      -٩-�Sول ر.4 ��ت ا�"� .��"��Zا� ����S١٦  .......................................................٢٠٠٤إ    
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    ١٧  ................................................................................a٢٠٠٤ آـ� �2ـ, ا�� اآــT ا����ــ� �� �����U ا�Wذ.��                    -١١-�Sول ر.4 
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�ص                  -١٦-�Sول ر.4 �"�Cوا ���Z"@ا� ��ز ا�� R� دات��I٢٠  ...........................................................................................'�زع ا�  

  ٢٠  ...................................................................................................................................  ا���ة ا��T��� ��9@�                -١٧-�Sول ر.4 

�دات �R �2د ا                  -١٨-�Sول ر.4 �Iزع ا��'��IS٢١  .................................................................................................................�� ا  

  ٢١  ................................................................................................................................'�زع ا����ت ا��I !�                   -١٩-�Sول ر.4 

�دات                 -٢٠-�Sول ر.4 �I92; ا� �! �Iت ا��  ٢٢  ................................................................................................................ '�زع ا���

  ٢٣  ......................................................................................................... ا��@8 ا����!�  ���9�ت ا�R� �! �I ا�" دد                  -٢١-�Sول ر.4 
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�دات             -٢٣-�Sول ر.4 �Iا� R� ��-ا�� ���  ٢٥  .................................................................................................................     '�زع ا���
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  ٢٦  ........................................................................................    '�زع ا������ ا��-�� �R ا���� ا��I !� وا��@8 ا����!�              -٢٥-�Sول ر.4 
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  ٢٩  ...............................................................................'�زع ا�Z"Lام ا�"����ت ا��-�� �R ا���� ا��I !� وا��@8 ا����!�                 -٢٩-�Sول ر.4 

�دات �R ا��@8 ا����!�                 -٣٠-�Sول ر.4 �Iت ا��-�� 92; ا��  ٣٠  ................................................................................'�زع ا�Z"Lام ا�"���
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�دات �R ا��@8 ا����!�                -٣٣-�Sول ر.4 �Iى 92; ا� ��� أS ;إ� ���ay٣٣  ................................................................................. '�زع ا  

�ت أ� ى                 -٣٤-�Sول ر.4 �S ;إ� ���ayا  +b� R� r! ا�� V�S �.W2 .....................................................................................  ٣٤  

���M                 -٣٥-�Sول ر.4 Iا�� t���O'........................................................................................................................................  ٣٥  

���M                 -٣٦-�Sول ر.4 Iا�� t���O'........................................................................................................................................  ٣٧  
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���t ا�SBر ا��Z"��9 �� ا                 -٣٨-�Sول ر.4 O'�!@8 ا�����ا� R�  دات��I�........................................................................................      ٣٧   

�دة وا��@8 ا����!� -٣٩-�Sول ر.4 �Iا� R� رة�!T٣٩  ...............................................................................................................              ��ة ا�  

�رة �R ا�" دد وا��@8 ا����!�  -٤٠-�Sول ر.4 !T٤٠  ...............................................................................................................              ��ة ا�  

  

  ا���4
�ت *(�س
�ن ا��I"��ة  : -١-��9^ ر.4 �-"LCرة ا��"L٤٢  ..........................................................................................................................................ا   
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  :ا��sZ9 ا�"���/ي

�ص ا��-�� �� �����U ا�Wذ.��7 وذ�7< ��7                Zا� �Sر�Zا� F��I"ا�� �!��I� 89ا�� ��$ ���a �Lه� درا �Lا��را g/ل ه�M�

77� ��77 أ$�77�U ا�"77���� ا����77   �M77, '��!�77 : ا�77^ ا�"��!77, ود�Sوذ�77< ��77 أ ، �! d77ا�� ^:�, ا���77�:^ ا� !���77 وا���77

�.�= ;92 ��M��"$ 4��I' ,Sرا��ة �� أ �Lآ�را ��ت ا�@�ر!�وا2"-�رهU��  . ا���

 �����Wل ا�� اa, ا�" �� �Lا��را g// ه���4 '':  

 .'��!� 2& ة �2�دات �� �����U ا�Wذ.�� .٩

١٠. t! ا� �� V���2�دات �� ا���!�� و V�� �!��'. 

�ون �R7 ا�Z-7 اء ��7 وزارة      .١١I"���ص =�/g ا��را�L وذ�< =Zن ا���-"LW� ��L�LBا s���Zا� �!��' 

 .ا����

١٢.   77���I��77       '�77ر!8 ا�o ت�77��9Iا�� g/77�77 ه�-I' ^77ت و: ا��77��9I7792; آ����77 ا����77ل 7792; ا�� 

�ن�-"LCا. 

�ت .١٣$� .' ��T وا�"Pآ� �� ���aW ا�-�

١٤.  ����ayا F��� 92; ا�- $�Y! �'ت و�$��-"LC�9, ا�' SPSS . 

١٥. �Lا��را g/ه F��"$ �2  ! �' 4!��'. 

77�دات     �Iا��8779 7792; ا� s���77� �772 ��77L�L77 ة أO� �77�I' �77Lا��را g/77ذ.��77 و'��77د   هW�77 ا�U���� �77� �77��Zا�

             g/77�7 ه� ���Z"@7ة ا��T7�SBج واW7Iا� t���77O' �72 7 ةO� �7�I' �ًd7!�7 ��7ى ا��-�877 ،وأISار!�7 و��7ة ا�� ا O"ا�

�دات�Iا�.  

�ت $���� و'I-�� ا�-��ay��9 ا��@� ا�I= م��ء ا����jأ ����  :'�q درا�L ا����ط ا�"

�ص ا��-�8 ��"� ا

� r! �2  ا�� 

� 2Bأو ا s�Z&"ه ا��Uاض وا��  

� �M��Iا�� 

�رة �!Tا� t���O' 
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�رة �!Tة ا��� 

a.  �����F ه/g ا��را�L 92; ا�&O, ا�""$ s�Z9' �O�!:  

�دات  �I4 ا�UI� �� د�I! >وذ� ��وا���! t! آ-�  =�� ا� ,�&= ��!��ر��S آ�ن �"-Zا� �M��Iن ا��89 92; ا���� 

�ن ا���!�� �2 ا� !t، آ�� أz7$ آ7�ن       OL دة �2د���L إ�; ز!Lأ ,O&=       ر=�7 �879�9 =��7 ا�7/آ�ر� ه�7�ك 8@7$ �"�

�ث �L �a ;92اء$yوا.  

���7 ه�7 ا����7 ا�9�       �7! �I�z  U ا�q�WإC ا$ Zدات ا��7�Iآ%  ' ددا 92; ا�Bا �! �I) ٣٠-٢١(أن ا���� ا�  ��7L

 qY9= �-@�=٢٧ %  �! �I4 ا���� ا�j ٤٠-٣١(و�� ( qY9= �-@�= ��L١٩.%   

     �� q9IS ����Iار!� ا� O"ا� g/ه �I-:          �7�-ت ا����ن 92; أ92; $7@8 ��7 ا����7O9"�' ��"! �Iا���"�� ا� ��'� ه

�ت أ� ى�S ;ت إ�C�ayت ا��-�� و�� ا�  .و�� ا�Z"Lام ا�"���

77�دات �"��77�Z و�"��ر=�77 ��77 ا��77@"�ى ا��77�دي       �I� �77Lدة ا��را�772�= �ً!�77S  77�O�"77, 7792; ا��I877 ا�M! �وه�77

! �Iت ا����s ا����� �!��' ,Sوذ�< �� أ ،������وا��Zدات ا���Iا� �� �M��Iو$���2 ا��89 92; ا�� �.  

     ��9O"أن ا� �M$ ���Zدات ا���Iا� �� ��Sر�Zا� �M��I89 92; ا�����= ��9I"ا�� t���O"ا� ��P@� ;ل إ���"$Cا ��2

آ�$q '"�زع =�� أ�Sر ا��-�8 ا��-�+ ة و=�� ا�SBر ا��Z"��9 و�� 4j ا�SBر ا���'�M �2 ا�Z"7Lام ا�"���7�ت                 

  C.�ا��-�

���77M$ �77M أنIا�� ��T77� �-@77���= �77���T�77   ) ١٥( ا��"77 ة ا��ار!�77 =��77 أز� O'  77%آB�77 ا���Tد.���77 ه�77 ا��"77 ة ا�

�دات ا���رو�L، و�� 4j �" ة �Iا� ������M �� آIار!�) ٢٠(ا�� O'  %آBا ��$�  .د.��� ه� ا��" ة ا�%

 �77I= /77�Bا R77� �77O�779 و�j�77�ت ��Lم =�را�2"-77�ر ز!77�دة ا�"s�77Z 7792; �77@"�ى أ��7 ًا $�"77 ح أن !77"4 ا���77Cا �

                  ,���ت،وذ�7< ��7� 'z9O&7 هg/7 ا��ار�7L ��7 أه��7� �7� �7@U��7�ت 792; �7@"�ى ا���Lدات و+����� ا��را��Iا�

���9 ا���� و�� �@�O&' ��P, أ$��U ا�"���P ا���� Iق ا���$Bا.  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٣٦ 
 

   

 

 

١-  

Cًأو-  �Lل وه�ف ا��را�M� :  

 �� �����ل ا��را�L ه� 2& ة �2�دات M� ��.ذWا� �U����V �� ا� !t و��V �� ا���!��(��.(  

  :ه�ف ه/g ا��را�L ه�

- �! dا� !��� وا�� ^:����U ا�Wذ.��،وذ�< �� ا����� �� ���Zدات ا���Iط ا��89 92; ا��  .'��!� أ$�

- ،���Zدات ا���Iا��89 92; ا� ����� ��L�LBات اTل ا�����a ت�$��9�ت R�S و'��9, ا�-��I= م�  ا���

�ً�$�j- �I-"ا�� ,�Iا� ��! : :  

��L�Lأ ,aث � اWj ;إ� ,�I4 ا��@�' ,�I4 ا�':  

  :ا�� �9a اBو�;  -١-٢

� '4 ��2 �72ة ورش ��7o ,7�2 +7 آ�     ���،,�I9� �! �d�"�9 ا�a �9 ه� ا��a ا�� g/هMCI International 

�-77 اء �77& وع '�h!�77 ا���77�ع ا����77 و��77 ��! !�77 ا�"��77�Z ��77 وزارة ا����77،وذ�< �77    R77� 77, ا�-�77ء أوSأ �

�Lل وه�ف ا��را�M� R� �-L��ت وا����ل إ�; ا����Y ا�����W ا��"�$��-"LCا T��M"=.  

٢-٢- ��$� :ا�� �9a ا�%

 I'MCI International"-  ه/g ا�� �9a � �9a ا�"�ر!8 وا�"���Z ��9& وع، h�a '4 '�7ر!8 �-7 اء +7 آ�    

        �7M'��ت ا��$��-"LCا R� ,��I"�79  �72 92; : !�� ا�a د!�7 ا����9=�7               ا��� اBو�7;، آ�7� '47 ا�-�7ء ="���P7 ا���7ارد ا��

 F���ر = $�"��ت و'4 اLع �� ا��را��ا ا�/�� ���W�  %آBا F����9�م =���را�L؛ و'��!�ًا ا�- $�  

SSPS Ver. ١٣w٠ For Windows   ����ayا   

٣-٢- �%��  :ا�� �9a ا�%
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  $����L و�� 4j ا���7�م  �� ه/g ا�� �9a '4 ا�-�ء ="���/ ا��را�L وR�S ا�-�LBت ا�$��-"LCت 92; ا���9Iت و'� !� ا���

 ����ayا F����9�ت 92; ا�- $Iا�� �! �"=SSPS ver. ١٣w٠    87�' 'ت ا�"�7�9, و��9�2 �� zا��Z"L4 اj و��  

F��  .ا��"

�در ا��"s�Z �� ��! !� ��� ا�Wذ.��Oا�  R� ,��O@�^ ا��ت =�+ اف وا�"�$��-"LCا g/ه ��-I' q�'.  

           �7L�Lأ ,O&7=ء و��7ax� يT787 ا�� آ"Oدرة �2 ا����ءات ا���ay�= �Lا��را ,aا � R��S �� �$�I"LCا q�'

2�م  �Z@$ �����ay�2 ا��Mه/ا ا�"� ! ٢٠٠٥ا�� �=��ر!� آ"' ;"a ث ا��"�� ة�aBوه� ا .  

ًً�%��j- ��.ذWا� �U���� �2 ��L�Lت أ���9I�   

 �I= ;92 ��.ذWا� R�'ل آ4 إ�; ا�&�٣٢٠��= Yد�&^ و ه� ا� ��ي  '��ي 92;  �� ��! �= P� � ;92  �@ر��

�  .ا�@�a, ا�@�ري، وه� 'I"-  ا������U ا�@����a اBو�; �� �Lر!

�ن و ا��b+ ات ا��!�Y ا��� -١-٣O@ا� :  

�ن �����U ا�Wذ.�� OL ٨٩١٠٠٠�9!-�9 �2دOن ا��O@إ�; �2د ا� �U���ن ه/g ا���OL ن $@-� �2د�O' >�/=و ��@$  

�ن ا��9O،و��Iل ا����  ) -١-�Sول ر.4 ( ، !-�� ا��Mول ا�"���  % ٤w٩١ه� O@إ�; �2د ا� �U���ن ا���OL �-@$

 �����$� وذ�< �Wل �" ات ز���� �Z"��9 وa"; ا��" ة ا��O@ا�  

 �
ن  `>�
 -١-"!ول ر�J.1� ي�D.ا� ��D(' و�+!ل ا��ا�[ذ 'K5

ن ��J/ '<.�   
t� ن
J.ادات ا�!+� �=
�D� ١٩٩٤ ، ١٩٨١(�2ام (  

ة�Cل ا�]M ن
J.1� ي�D.ا� ��Dل ا�!+�    و��!�
) ٢٠٠٥ -٢٠٠٠(، )٢٠٠٠ -١٩٩٥(  

  

ل ا���1 ا��1Vي ����iVY j�  �Nن ا����*=� �� ���Qع ا��NVن %%� 
 

 ا�ــ�ــ�ـ�*ـ=ــ�
 

١٩٩٤- ١٩٨١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

٤w٥ ٩w٦ ٤w١٧ ١w١٩ ٥w٢٣ ٣w٦ �0ـ�  ا�Bذ

٢٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠T٢٧ ٥T٣٣ ٠Tعا ٠��Q�� ا�%�م   

 �U���$� �� ه/g ا���O@ا� ���ل ا��I� ض��Z$ا �aW$ ^=��I� �2ل ا���� ا�@��ي )  =�t�B ١٧w٥( و�� ا��Mول ا�@

 ����م �� ا���  وا�-I٢٤(ا�w٥ t�B�= (  ����Tل ا��" ة ا�W�  ).٢٠٠٥ -٢٠٠٠(؛ وذ�< 
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�م .� ا$qd�Z وذ�< �Wل ا��"�U أن !�aW� �Oآ�� أنIن ا��O@ع ا���M� �� ��.ذWا� �U���ن ��OL �-@$  �� ة 

١٩٨١ -  �!�Y@-�  ٢٠٠٤ و��١ وذ�< =w٢.%    

  

����- ١٥ -  ر.�S  4ول وa"; - ١-���ر R��S ا��Mاول �� �Sول ر.4 �ay�2 ا��Mو$��  ه� ا�� "O�Cا �Z@�8  ا�"Oدرة �2 ا���ا��

�ء �ax� يTر!�  -  د�&^ –ا�� آ�L – م�2 ٢٠٠٥
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���U ا�Wذ.��-٢- !-�� ا��Mول ر.4 �� �� ��$�O@ا� ���%Oوا� V�Mا� �-@$   

 ��ول رR-٢-�0�   iVY� ا�l1Q وا�N\�*� ا�0Y�NV� *� ���*=� ا�Bذ
ادات �n>�ام %�1��FG ا�� �
i:)٢٠٠٤ ،١٩٩٤ ، ١٩٨١ ، ١٩٧٠(    

�N��� �*�\Nد ٢ا�<  �N� ١٠٠ا�/آ�ر _\Yأ )Yl1Qا� �iV( �=*ا���� 

١٩٩٤ ٢٠٠٤ ١٩٧٠ ١٩٨١ ١٩٩٤ ٢٠٠٤  

١٠٢ ١٦٩ ٢٤١ ٣٢٤ ٣٨٣w١٠٤ ٠w٨ 
  ا�Bذ�0ــ�

 

١٠٤ ٣٤ ٤٩ ٧٤ ٩٦T١٠٤ ٥Tع ا�%�م ٧��Qا��  

���  وذ�< �� -٣- !-�� ا��Mول ر.4 .yن ا�Oو� V�Mت ا�@� وا���� 8@a ��.ذWا� �U���ن �� ��O@9� �-@�ا�" آ�8 ا� 

2�م t�"�� ٢٠٠٥. 

 

R ��1��j >�م -٣-ول ر� �* ����zن ا�Nو� l1Qوا� �Vت ا��r* oVJ �0�   ا���آo0 ا��NV� �iV1ن ���*=� ا�Bذ
٢٠٠٥  

 �kJ ر�j ا����Qع

 ذآ�ر  إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع ذآ�ر إ�Yث ���Qع

  
 ا����*=�

٢٣٠ ٢٢٥ ٤٥٥ ٢٢٠ ٢١٦ ٤٣٦ ٤٥١ ٤٤٠ ٨٩١ �0� ا�Bذ

  ا�%�ما����Qع  ٤٩٧٧ ٤٧٢٨ ٩٧٠٥ ٤٢٩١ ٤١٤٢ ٨٤٣٣ ٩٢٦٨ ٨٨٧٠ ١٨١٣٨

٢-٣- ,�Iا���ة و.�ة ا�   

��9 �� �����U ا�Wذ.�� -٤- !-��  ا��Mول ر.4 �I"�9� �-@�ا�"�زع ا�   

 ��ول رR-م -٤�%� �	
�4�%	oVJ �04 ا�l1Q *� ���*=� ا�Bذ�0� �� iVY�  �Nن ا�� �iV1زع ا���  ٢٠٠٤ ا�

 ��< �	%���
� �LiV �| ا�%��   ��� �	%� ا����*=� ا����Qع �

 ���Qع  إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر ���Qع إ�Yث ذآ�ر

�0� ١١w٧ ١٧w٠ ٩w٥ ١٢w١ ١٧w٣ ٩w٩ ٤w٢ ٦w٢ ٣w٩ ا�Bذ

ا����Qع 
 ا�%�م

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 



 ٣٢٤ �� ����٢٤٠ 
 

   

 

 

���U ا�Wذ.�� ، h�a ' -٥-!-�� ا��Mول ر.4  �� �� ,�Iت ا��=��ت ا�7�I, '-�79    '�ز!R إ�=��  إن $@-� إ�7U١٢w٧ % 

�ت �2, �� ا��� =��$� أ92; $@-� إ�j  -"I' وه�  ����= ,�Iت ا��=��ت�� ���Mع إ�U���ر$� =-�.� ا����� .  

 ��ول رR-ز�<-٥��  oVJ ��%ت ا����Kإ  }Q�Y ا�%�� ا�/ي �0%i:  ل >�مBw ���Kzذ.��٢٠٠٤>1| اWا� �U���� ��   

 ا���Qــــــ�ع
Yاع أ�

 �أ�wى �ـ
 �/آــــ�

ا�r0iـ� 
ا���0	� 
 ���%�ـ�

��اد 
و��آ�iت 
 وإO%�>�ت

ات %�
 أ�wى

 �K�3ا� �
و ��G ا�1
>*���� 

 ا���ــ�*=ــ� ��ت

 ا�Bذ�0� ٣٢٨ ٢٧١ ٩٤ ـ ١٤٨١ ٧٥ ٢٢٤٩

  ا���Qــ�ع ٢٣٢٦ ٩٧١ ٨٢٠ ٢١٣ ١٠٦١٣ ٢٧٤٤ ١٧٦٨٧

�9 �����U ا�Wذ.     -٦ –!-�� ا��Mول ر.4    ��Iأن ا���ة ا�         ,O&7= را�72 ا�7/يTع ا�� % ��٣٠w٦ $O&= ��"I, آ-�  7�. ;792

�U�����9 �� ه/g ا���Iآ�8 ا���ة ا� ' ��.  

 ��ول رR--٦�د�����  ��ز�< ا�
�ة ا�%��4� *� ���*=� ا�Bذ�0� oVJ ا�l1Q وا�
	�>�ت ا�

   ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٧٠   

 % ٤٤T٤ ٤٢T٣ ٢٩T٣ ٢٥T٦ �ـ4ـ� �� إ����R ا�Vــ�NنVYــiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�ـ%�

 % ٣٥T٢ ٣٥T٨ ٢٣T٢ ١٧T١ �4�  ا�0G�V1� �� إ����R ا�
�ة ا�4��%�  VYـiـ� ا�ـ
ـ�ة ا�%�

���د��* �  �ـ�آــo0 ا�ـ
�ة  ا�ـ%��ـ4� VJــo ا�
	�>ـ�ت ا�

 % ٣٠T٦ ٥١T٦ ٢٥T١ ٥٥T٢ زرا>ــــــــــــ�

 % ٢٠T٥ ١١T٢ ١١T٣ ١٠T٩  1Kــــــــ�>ـــ�

 % ٤٨T٩ ٣٧T٢ ٦٣T٦ ٣٣T٩ أ�Y	� أ�wى

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٤١ 
 

   

 

 

  : ا��b+ ات وا��Iا�,  ا����� -٣-٣

� ا������U ر.4 ��ت ا���  أ$U���� �.�= R� ��.ذWا� �U���ءات ���aر$� إ� �� �2د أ:-�ء ا���� ٥!"-�� ��ى ��

� ا������U ر.4 ��٥وأ$d!ن أ��LBء ا��د  �� ٨2 وا������U ر.4 ،  �� �2د ا����د��٥ و ا������U ر.4 ، �� �2د أ:-

�زات ، =���� ه/g ا��b+ ات '�r�Z =&�ة ٦ وا������U ر.4 ،ا��@��2!� ا������Mت ا��W=��ر$�   �� �2د ا���� ��2 

 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� 4.ا�" '�8 ر /�P! 8�-: ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� أن �aW$ h�a١٢ �.�= ��= 

�تU���ا���ًd!وأ،-:B �-@����/ ا�" '�8  و=P' ن��LBء ا�  .١٢ر.4 

 ��ول رR-ام -٧�<n� �0� ٢٠٠٤ -١٩٩٩ ذوو ا��(� ا�	0i� *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

   أ:iــ�ء �Kــ�  أ:iـــ�ء أ ــ�1ن

���yــ�ن 
 و���yــ�ت

���Bت  
 ��Qزات

�Vــــ�>ـون 
 Kــ0ـــــــ�د�ــ� *ـ1ـــ0ــ�ن 

 p ���
>ـد 

ا��NVن 
�Nـ� 
o0i: 

  >ــــــد

 p ���
>ـد 

Vن ا��N
�Nـ� 
o0i: 

  ا�Vـ�1ات  >ــــــد

١٩٩٩ ٢١٣٩٣ ٧٥٣ ١٠٦٩٤ ١٥٠٦ ٨١٨٩ ١١٢٣٣ ٤٨٣٢ ٢٥٦٨٠ 

٢٠٠٠ ٢٢٤٠٨ ٧٢٨ ١١١٦٠ ١٤٦٢ ٨٨٦٨ ١٢٠٣٠ ٤٩٠٩ ٢٧١٦٤ 

٢٠٠١ ٢٣٧٨٤ ٧٠٣ ١٢٢٢٨ ١٣٦٧ ٩٨٨٢ ١٣٣٣٩ ٥٠٨١ ٢٧٩١٣ 

٢٠٠٢ ٢٥٠٧٣ ٦٨٣ ١٤٦١٠ ١١٧٢ ١٠٠٥٥ ١٤٠٥٧ ٥١٧١ ٢٨٣٢٥ 

٢٠٠٣ ٢٤٤٧٣ ٧١٧ ١٤٩١٧ ١١٧٦ ١٠٨٠٩ ١٤٧٩٨ ٥١٨٤ ٢٧٠٤٥ 

٢٠٠٤ ٢٥٨٩٠ ٦٩٤ ١٥٣١٢ ١١٧٤ ١٢٧٢٤ ١٦٥٤٢ ٥٤٤٣ ٢٨٦٦٥ 

٢١٢٦ ٤٢٦ ١٢٢٣  ٧٤٠ ٧١٧  ٨١٤ ٤١١ ٣٥٠٨ 
 oVJ
 �=*���
 ا�Bذ�0ـ�



 ٣٢٤ �� ����٢٤٢ 
 

   

 

 

�  - ٨- ا��Mول ر.4 U! 8�' ' ه�  ! L ,O� ن�O@�2د ا� �L�"� �� ��.ذWا� �U�� =�� �"��L أن ' '�8 ��

�ت ا���  U���  ) �٥" '�8  ا( ��ًd!وه� أR�' ' م �� ا����Iل ا��I�2 ا�� .  

 ��ول رR-٨- �0�  ٢٠٠٤- ١٩٩٩ ��ز�< ا����*� وا�����ت وا� �ة *� ا�
	� و*� ���*=� ا�Bذ

�� p >ــد  ���*� 0��NJ�  ���K�w �*�  ا����Qع� 
 ا�VــNـ�ن �Nـ�

  >ـــــد  ـــــ�ةأ >ـــــد أ ــــ�ة >ـــــد أ ــــ�ة   ـــ��ـــ�

  ا��1Vات

١٩٩٩ ٦٣ ١٢٢٠٥ ٣١٢ ٥٥٦٧ ٣٧٥ ١٧٧٧٢ ٨٤٢ 

٢٠٠٠ ٦٥ ١٢٥١٨ ٣٢٥ ٥٨٥٢ ٣٩٠ ١٨٣٧٠ ٨٣٠ 

٢٠٠١ ٦٧ ١٢٤١٨ ٣٣٦ ٦٠٠٣ ٤٠٣ ١٨٤٢١ ٨٤٨ 

٢٠٠٢* ٦٦ ١٤٣١١ ٣٤٣ ٦٣٤٣ ٤٠٩ ٢٠٦٥٤ ٨٢٩ 

٢٠٠٣ ٧٦ ١٥٢٢٧ ٣٦٤ ٦٥٩٠ ٤٤٠ ٢١٨١٧ ٨٠٤ 

٢٠٠٤ ٧٨ ١٥٤٨٧ ٣٧٦ ٦٧٩٥ ٤٥٤ ٢٢٢٨٢ ٨٠٧ 

٤ ١٠٢٩ ١٢ ٢٢٥ ١٦ ١٢٥٤ ٧٢٢ �0�  ���*=� ا�Bذ

�ت ا�����-١٤-   وa"; ا��Mول ر.4 -٩-ا��Mاول �� ر.4 ��Zا� �!�Lات ا��-�� و +bا�� ��-'  ����Oا������ ا�� . 

 ��ول رR-ل >�م -٩Bw �0��(� وزارة ا���� *� ���*=� ا�Bذ�� ��  ٢٠٠٤ إ����R ا�3��ت ا�

 ا����*=ـــــ�ت آm ا���0�ا���ا ا���ـ�*� اz %�ف ا���Qــ�ع

 ا�Bذ�0ـــ� ١١٦٢٨٩٥ ٩٨٠٨٧٣ ١٥٠٧٦٥ ٢٢٩٤٥٣٣

 ا���Qــ�ع ٢٥٠٦٦٢٠١ ١٤٤٥٠٣٩١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٦٠٠٣٢

  



 ٣٢٤ �� ����٢٤٣ 
 

   

 

 

  

 ��ول رR-%�م -١٠� �0�  ٢٠٠٤ ا���اآm ا���0� ا�%��� وا��0��3�  *� ���*=� ا�Bذ

 ا�%�0دات ا����4�
 
 

�0i	ط ا��
 ا�1
 
 

 ا���Qــ�ع
 ا�%�م
 
 

 mا���اآ�ا���0 
�0��3� ا�

  ا���اآm ا���0� ا�%���
 ���Qع

 
 

 ا��1Vات
 
 

 ا�Bذ�0� ٩٨ ٢ ١٠٠ ١٢ ــ

 ا����Qع ١١٧٥ ٤٣ ١٢١٨ ٢٥٥ ١٤

 

  

  

 ��ول رR- ١٢- �0�  ٢٠٠٤  �Jآ� ا���y_ *� ��ــ�*� وزارة ا���ـــ� *� ���*=� ا�Bذ

 �04Nا�
  ا���1>0�

ا��%��Q�  �1=0ـــــــ�
�0G��m0+ا� 

 ��Vـــ
 ا�Oـــ%�

�ـ�ت w
 �i3ــ��ـ�

�04ت ا�%�
 ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 اz %�ف

ا�%0ـ�دات 
 ا����*=�ت ا��3ر0Rــ�

٢٣٠٦٧١ ١٥٠٧٦٥ ١٨٢٧١ ٥٧٧٤٥١ ١٢٠٨٥٨ ١٨١٧ ٢٢٢٥٢ ٩٥٥٣ �0� ا�Bذ

 ا����Qع ٢١٤٥١٦١ ٣٠٤٣٤٤٠ ٤٢٥٣٥٧ ٩٥٥٧٦٩٨ ١٦٤٦٣٦١ ١٧٢١٨٥ ٣٧٠١١٢ ١٢٩٨٤٨

  

 ��ول رR– ١١ - �0�  ٢٠٠٤ �Jآـ� >�ـ� ا���اآــm ا���0ــ� *� ���*=� ا�Bذ

3�ــ�ع�ا�+(
دات  ا�
'1�
 ا�)

�[ت Z
Y)�1� ا�


ت �!M
'�<[� 


ت �!M
')D/ 


ت �!M
]2 ')"

W>�1� 

 ��
��
'�N*� ا�

 '�
�ا�
 ا���('

 c)�L�
��f 


دة )2
 �C�ا�
� ا�.1(

 �)KD�
 ا�/ـة

ر2
�ـ' 
 �Zا��

آbاز 
 �D1.ـ
ء


ت Z
��

لC`أ 

 المحافظات 

 ا�[ذ�(' ١٨٥٧٩٦ ٨١٦٣ ٥٨٩٠ ٣١٥٠٧ ٢٤٤٩٤ ٢٨٤٥٦ ٣٩٩٧ ٧١٣٩٢ ٢٢٨٢٦٩ ١٤١٧٩٥ ٩٢١٣٢ ٧٩١٧٩ ٠ ٩٠١٠٧٠

3�ــ�ع  ٦١٥٥٤٨٩ ٤٨٧١٠٧ ٩٨٢٤٦ ٥٦٠٥٨٢ ٤٣٤٨٨٣ ٢٥٣٥٩٤ ١٠٦٩٩٨ ٧٠٤٩٦٠ ٣٤٣٤٣٤٦ ١٠٦٢٤٤٣ ١٧٦٩٩٩٨ ١٣٩٧٢٣٣ ١٢٣٧١٥٧ ١٧٧٠٣٠٣٦� ا�



 ٣٢٤ �� ����٢٤٤ 
 

   

 

 

  

 ��ول رR– - ١٣ �ـK�3ا���ــ�*� ا� �* _yا��� �آ�J  ٢٠٠٤  

0=1�� ا�
p0	3� وا�

 �Q��%ا��
 �0G��m0+ا�                       

 �04Nا�
ا���1>0�  

د <
ا��V4Qت         

 ��Vـــ
       ا�Oـــ%� 

�ـ�ت w
  �i3ــ��ـ�

ا�%��04ت 
  ا��Qا0Jـ�

 �%Rا��
 اz %�ف 

ا�%0ـ�دات 
ا��3ر0Rــ�  

 ا����*=�ت

 �Bذ�0� ا  ٦٠٨٥   ١٩   ٨٩٣٨   ٢٠١٥   ٢٢٩٣  ــ ــ ــ

 ا����Qع ٢٣٣١٦٥ ٢٥٤٩٩٩ ١١٦٦٠٦ ٨٠٠٦٨٥ ١٨١٢١٨ ٣٨٥٤ ٢٠٨٧ ١٨٩٣٨

  
 

  

 

 ��ول رR– - ١٤ �ــ�*ـ� وزارة ا���ــ�� _y٢٠٠٤- ١٩٩٩ �ـ�  

�� p أ��م �Nــ� � 
 ا��ـ��� ا�ــ�اJـ

  ��Qـ�ع 
�0Rا��3ر _yا��� 

 ��Qـ�ع
�04wا ا���y_ ا�

  
  

  ا�ــVــ�1ات
  
  

٢w١٩٩٩ ١٦٥٣٥٣١ ١٦٨٠٨٢٣ ٥٧٢ 

٢w٢٠٠٠ ١٦٧٢١٣٩ ١٦٧٥٦٩٤ ٤٨ 

٢w٢٠٠١ ١٩١٢٩٣٩ ١٦٥٣٩٨٠ ٣٧ 

٢w٢٠٠٢ ١٩٨٣٨٨٣ ١٧٣٧٢٦٨ ٣٦ 

٢w٢٠٠٣ ٢١٣٨٥٥٢ ١٧٣٦٢٥٢ ٢٩ 

٢w٢٠٠٤ ٢٢٤٤٣٨٦ ١٧٧٦١٧٨ ٢٠١ 

٢w١٦٩٠٤٢ ١٣٨٥٣٦ ٨٥ �0ــــــ� ���*=� ا�Bذ

  



 ٣٢٤ �� ����٢٤٥ 
 

   

 

 

�ت و���د!^ ا��@��2ة-٤-٣=�  : ا���

�  ا��Mول ر.4 U!-١٥-Iت ا��=�� �R أر.�م �����U ا�Wذ.��  �2د $��� و���ر$"���d2ل �� ا���  و�2د أ��.  

� أن  �����U ا�Wذ.��       �� ��-"!4d' ��    z"-@$٨w٨%            �-@7$ت ��7 ا���7  و�7=��ء ا��79O     % ٨w٥ ��7 ا���d72B�7 �72د ا�

�ت=���9� �-@���=.  

   �9-' ���دة �� ���د!^ ا��@��2ة ��"LC4 اM�� �-@���= ��ر$�  % ١٠w٧أ�����ت ا���7  .=-U�� 'I"-7    =7/�< وه�7  � ��

�دة �� ه/g ا����د!^�"LCا �-@$ h�a �� �%�� .ا������U ا�%

��ول رR- - ١٥ �و*� ���*= �	
ة *� ا�<�Vا�� L��1دKء و�k<ت ا�%��ل وا����
Y  
 ٢٠٠٤- ١٩٩٩ا�Bذ�0� �n>�ام  

ة<�Vا�� L�1ــ�دK  
  

 ا�>�kء
  

 ا�1
��ـــــ�ت
  

  
 ات ا�Vـــــ1ـ�

  
  

١٩٩٩ ١٩٤ ٧١١٥٢٧ ١٨٧ 

٢٠٠٠ ١٩٤ ٧٣٨٢٨٦ ١٨٩ 

٢٠٠١ ١٩٤ ٧٤٠٧٣٩ ١٨٨ 

٢٠٠٢ ٢٠٥ ٧٥٢٤١٩ ١٨٨ 

٢٠٠٣ ٢٠٥ ٧٥٤٣٨٠ ٢٠٧ 

٢٠٠٤ ٢٠٤ ٧٨٣٧٥٧ ٢٠٦ 

 ���*=�  ا�Bذ�0ــــ� ١٨ ٧٦٢٥١ ٢٢

  



 ٣٢٤ �� ����٢٤٦ 
 

   

 

 

�ًI=�2 - را ��L�LBت ا�$����  ا�-�Zدات ا���Iا� :   

 77���. R77oم =-��77ث ���ا$��77 '477 و��77 ��77 �����77U ا�Wذ.��77 وذ�77< =�y+77 اف   =�77I ا���77���� ��77 إ�77aى 772& ة 77�2�دات 

7"��رات و�47j �7 ا�-�7ء ="���7/              LC�7 ا�-I' �7�! : ;792 ق�7�'C4 ا' h�a ��.ذW�9 �� � !^ ��! !� ��� ا���Oا� �I=�وا��"

  .ه/ا ا��@� �� ا� !t وا���!�� �L �a ;92اء

�دات ا���رو�L ��       -١٦-ا��Mول ر.4   �Iزع ا��' �o�!        ��9I"@7ا� ��7ز ا�� R7� �7�.ذW�7 ا�U��ا� !t أو ا���!�� ��7 ��

�ص �"�Cوا.  

ول Qص-١٦ -ا����wوا� ��3�Vزع ا�%�0دات �< ا����ز ا����   
j�ر  �1��  

mص  ا������wا�   mص  ا������wا�  
Bم ٢١�2 8:  B١١ ���2 ��9�  دا
Bة ٢٢ L8 أ:  Bم ١٢�2 8:  
B٢٣ ����@$  B١٣ ��9�  دا
B8 :�ارئ  ٢٥:  B١٤ �!�9S  
Bم ٢٦�2 8:  Bو'���� ١٥ ����@$  

�ً@���-�@�9� ����Tا���ة ا� :  

�دات �� ا� !t وا���!�� وه� �"7 ات '�"�7 ��7       -١٧-!-�� ا��Mول ر.4    �I9� �@اء ا�� Sإ �� ٢٠ ا���ة ا��T��� ا�"� '4 ��

 �!�Yم ١١أب و���م٢٠٠٦ أ!�9ل 2!B�2د ا �L�"م و��!B�2د ا R� ;�.آ�� أ  .  

ولQ١٧ – ا�- �V�4� �01�mة ا�  ا��
j�ر  �1��  

  )��م(ا��ة ا�01�m�   ر�m ا�%�0دة  )��م (ا��ة ا�01�m�   ر�m ا�%�0دة
B١١ ٢١  B٢٠ ١١ 
B١٠ ٢٢  B٨ ١٢  
B١٠ ٢٣  B١٢ ١٣  
B١١  ٢٥ B١٢ ١٤  
B١٥ ٢٦ B١٧ ١٥  

p �� ١٣T٨  ا���� p ١١T٤  ا��

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٤٧ 
 

   

 

 

�ًLد�L-دات��I92; ا� ��ISزع ا�� ا�' :  

ول Q�0 ��زع -١٨ -ا�%Rد ا���ا  ا�%�0دات �< >
j�ر  �1��  

ا����ز 
��3�Vا��  

���صwا�  
�0%Rد ا���ا<  

  )ا���دد ( 
  ز�ا���

��3�Vا��  
���صwا�  

�0%Rد ا���ا<  
  )ا���دد ( 

Bم ٢١�2 8:  ٩٨  B١١ ���2 ��9�  ١٠٤  دا
Bة ٢٢ L٢٧  :8 أ  Bم ١٢�2 8:  ٩٩  
B٢٣ ����@$  ٢٢  B١٣ ��9�  ١٠٠  دا
B١٠٠  :8 :�ارئ  ٢٥  B١٤ �!�9S  ٩٢  
Bم  ٢٦�2 8:  ٤٣  Bو'���� ١٥ ����@$  ١٠٠  

p ��  ٩٩  ا���� p  ٥٨  ا��

7, 7�2�دة ��7 ا� !t7 و ��7 ا���!��7       -١٨-!-�� ا��Mول ر.4  O� ��IS�2د ا��7 ا R� دات��I7  أن �72د     ، '�زع ا��U! h7�a

�ن ا�� ا��IS �� ا� !t أ., =&O, آ-�  �� ا�� ا��IS �� ا���!�� وه/ا !�Iد إ�; ز!�دة          OL �2 �2د ��ن ا���!�OL �2د 

t! ا� .  

�ًI=�L-' دات��Iا� R� �! �Iت ا��  : �زع ا���

� ا����!� '�ز-١٩-!-�� ا��Mول ر.4 �  .ع ا����ت ا��I !� و$@-

ول Qزع -١٩ -ا��� �ت ا�%����r+ا�  
  ا�+r� ا�%����

)�1 (  
���rا�� �iV1ا�  

%  
  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0�

  

<١ 
  

٢w٢  ٩w٩ 

١٠ ١٠-١w١٣ ٨w٨  

١١ ٢٠-١١w٢٥ ٧w٥  

٢٦ ٣٠-٢١w٥٢ ٦w١  

١٨  ٤٠-٣١w٧٠ ٧w٨ 

١٣  ٥٠-٤١w٨٤ ٥w٣  

٨ ٦٠-٥١w٩٢ ٢w٥  

>٧ ٦١w١٠٠ ٥w٠  

  -  ١٠٠  ا����Qع



 ٣٢٤ �� ����٢٤٨ 
 

   

 

 

B٢٣ B٢٢ B٢١ B١٥ B١٤ B١٣ B١٢ B٢٦ B٢٥ B١١ 

 ر�b ا�+(
دة

٧٠ 

٦٠ 

٥٠ 

٤٠ 

٣٠ 

٢٠ 

١٠ 

٠ 

>٦١ 
٦٠-٥١ 
٥٠-٤١ 
٤٠-٣١ 
٣٠-٢١ 
٢٠-١١ 
١٠-١ 
<١ 

'�� ا��C' ا�+

 

د
%�

 ا

 ��  ��زع ا�+�rت ا�%���� >4_ ا�%�0دات- ١-ا���N ر
 

 
�دات-٢٠- ر.4  !-�� ا��Mول آ�� و�I92; ا� �! �Iت ا��  . !-�� '�زع ا����ت ا��I !�-١- وا�&O, ر.4  '�زع ا���

 
ول Qت ا�%���-٢٠ -ا��r+4_ ا�%�0دات ��زع ا�< �  

  ا�+r� ا�%����  
  ا����Qع ٦١< ٦٠-٥١ ٥٠-٤١ ٤٠-٣١ ٣٠-٢١ ٢٠-١١ ١٠-١ ١>  

B١٠٤ ٢٢ ١٨ ٢٤ ٢٠ ١٢ ٧ ١ ٠ ١١ 

B١٠٠ ٤ ٦ ٢٢ ١٦ ٢٠ ١٦ ١٣ ٣ ٢٥ 

B٤٣ ٥ ١ ٣ ٤ ١٠ ١ ١١ ٨ ٢٦ 

B٩٩ ١٢ ٦ ١٠ ١٦ ٢١ ١١ ١٩ ٤ ١٢ 

B١٠٠ ٣ ١٧ ٢٤ ٢٢ ٢٣ ١٠ ١ ٠ ١٣ 

B٩٢ ١ ٢ ٩ ١٧ ٢٧ ١٧ ١٦ ٣ ١٤ 

B١٠٠ ٠ ٢ ٢ ٢٣ ٦٤ ٩ ٠ ٠ ١٥ 

B٩٨ ٩ ١١ ٧ ٢٢ ١٤ ١٠ ٢٠ ٥ ٢١ 

B٢٧ ٣ ١ ٤ ٢ ٥ ٨ ٤ ٠ ٢٢ 

دة
�0%

 ا�
m�

ر
  

B٢٢ ٠ ٠ ١ ٥ ١٣ ٣ ٠ ٠ ٢٣ 

 ٧٨٥ ٥٩ ٦٤ ١٠٦ ١٤٧ ٢٠٩ ٩٢ ٨٥ ٢٣  ا����Qع

 



 ٣٢٤ �� ����٢٤٩ 
 

   

 

 

�دات آ�$q ه� -٢١-$�aW �� ا��Mول ر.4 �Iآ%  ' ددًا 92; ا�Bا �! �I@-� ) ٣٠-٢١( أن ا���� ا��47    %  ٢٧=j �7و�

   % .٧١و=�@-� ' اآ��� '�,  %. ١٩=�@-�  ) ٤٠-٣١(ا���� 

ول Qدد-  ٢١ -ا���   ا�oV1 ا����r�  ��r+4ت ا�%���� �< ا�

  ا�iV1� ا���r�� ا���اآ�0� ا�iV1� ا���r�� ا�%د ا�+r� ا�%����

<٢ ٢٣ ١w٢ ٩w٩ 
 

١٠-١ 
١٠ ٨٥w١٣ ٨w٨ 

 
٢٠-١١ 

١١ ٩٢w٢٥ ٧w٥ 

 
٣٠-٢١ 

٢٦ ٢٠٩w٥٢ ٦w١ 

 
٤٠-٣١ 

١٨ ١٤٧w٧٠ ٧w٨ 

 
٥٠-٤١ 

١٣ ١٠٦w٨٤ ٥w٣ 

 
٦٠-٥١ 

٨ ٦٤w٩٢ ٢w٥ 

 
>٦١ 

٧ ٥٩w١٠٠ ٥w٠ 

 - ١٠٠T٠ ٧٨٥  ا����Qع
 

�ً���j-دات��Iا� R� ��ISا�� ا V�S زع�' :  

77�دات وh77�a إن ا��77Mول ر.477      -٢-!-��77 ا�O&77, ر.477   �Iا� R77� ��ISا��77 ا V�77S ث   -٢٢- '�77زع�77$y77  إن $77@-� ا�U! 

�ت '-�9ا��ISا�/آ�ر '-�9 $@-�  % ٥٩  ا ����=٤١%  .  

  

  

  

  

  

  

  

 

B٢٣ B٢٢ B٢١ B١٥ B١٤ B١٣ B١٢ B٢٦ B٢٥ B١١ 
 ر�b ا�+(
دة

١٠٠ 

٨٠ 

٦٠ 

٤٠ 

٢٠ 

٠ 

�د
�

 ا

 ذآ�

k](أ 

U-� ا
 

 

��  ��زع l1R ا���اR%�0 �< ا�%�0دات-٢-ا���N ر
 



 ٣٢٤ �� ����٢٥٠ 
 

   

 

 

��ول رQ�0 �< ا�%�0دات-٢٢- ا�%Rا���ا l1R زع��   

  ا�D.>' ا�����' ا�D.>' ا�����' ا�+!د 

WL٤`٥٩ ٤`٥٩ ٤٦٦  أ� 
 
  ذآ

٠`١٠٠ ٦`٤٠ ٣١٩ 

 
3��ع�  ا�

١٠٠�٠ ٧٨٥ - 

 

�ًIL��ه -'U2 اض أو ا��Bأو ا s�Z&"ا� :  

�ل ا��را�L �2 ه/ا ا��b+ �4 !"4 ا�" آM� فW"�C �M�"$ >وذ� �Lا��را g/ات �� ه +b� g/92; ه T�.  

��b� �M+ ات -2�+ ًاIا��:  

  :'4 '�@�4 ه/ا ا��b+  إ�; ��@� �b+ ات � ��2 وه�

١-١٠-��-: ����$   

   و��� دوا���-٢-١٠

�Tة( ا�Z"Lام '����ت -٣-١٠Sأ(  

�� أ� ى-٤-١٠S ;إ� ���aإ   

٥-١٠- �  . �e ه

Lة�a ;92 �2 �  +b� ,آ �Lف $��م =�را�.  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٥١ 
 

   

 

 

١-١٠-��-: ����$ :  

 ��ول رR-< ا�%�0دات- ٢٣� �0i	ا� �G��1زع ا���   

�0i: ��0�Y                                 

 �  �%Y  
 ا����Qع

  

B١٠٤ ١٠٠  ٤ ١١ 

B١٠٠ ٢٣ ٧٧ ٢٥ 

B٤٣ ٣ ٤٠ ٢٦ 

B٩٩ ٨ ٩١ ١٢ 

B١٠٠ ١٢ ٨٨ ١٣ 

B٩٢ ١٨ ٧٤ ١٤ 

B١٠٠ ٧ ٩٣ ١٥ 

B٩٨ ٨٢ ١٦ ٢١ 

B٢٧ ١٨ ٩ ٢٢ 

دة
�0%

 ا�
m�

ر
 

B٢٢ ١١ ١١ ٢٣ 

 ٧٨٥ ٢٨٢ ٥٠٣ ا����Qع

���rا�� �iV1٦٤  ا�T٣٥ ١T٩ --  

 

�$@-"z  -٢٣-$�aW  �� ا��Mول ر.4 � ,O&' q$��ت ا���رو�L % ٣٦ أن ا������ ا��-�� آ$��-"LCع ا��M� ��.  

7$�ث q9�7a    % ٦٥ا�� !b� R� r+7  ا������7 ا��-�h7�a �7 !-��7 أن       !�S �.W2 �o�V -٢٤-ا��Mول ر.4   y�7 ا�

 ,=� �� ا�/آ�ر% 92٣٥; $���� :-�� =��

 ��ول رQ-٢٤-ا��0i	ا� �ا��0�1 �Ob� >� ��ا��� l1R ��B<   
�Q��%-ا���0i: ��0�Y  

 �%Y � 
  ا����Qع

 أ$%; ٤٦٦ ١٣٨ ٣٢٨ ا��Iد
 �M��I٦٥  %$���� :-�� -ا��w٤٨ ٪٢w٥٩ ٪٩w٤٪ 

l ٣١٩ ١٤٤ ١٧٥ ا��Iد
1Q

ا�
 ذآ  

  �M��I٣٤  %$���� :-�� -ا��w٥١ ٪٨w٤٠ ٪١w٦٪ 

 ٧٨٥ ٢٨٢ ٥٠٣ ا��Iد
 ا����Qع

�M��I١٠٠  %$���� :-�� -ا��w١٠٠ ٪٠w١٠٠ ٪٠w٠٪ 

 

92; $���� :-�� ه� ���    q9�a �! �2 ���  %أن أآ �aW$ )٣٠-٢١ (      �7!ار O"7, إ�7; ا��B�L�� وه/ا ر=�7� !�7Iد =

�داتا��Iا� �� �! �Iا���� ا� g/�� ����I. 4.ول ر�Mر.4 -٢٥- ا� ,O&ات-٣- وا� +bا�� g/ن ه��o�! .  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٥٢ 
 

   

 

 

>١> ١٠-١ ٢٠-١١ ٣٠-٢١ ٤٠-٣١ ٥٠-٤١ ٦٠-٥١ ٦١ 

 الفئة العمرية

١٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

٠ 

دد
لع
 ا

 ال
 نعم

صيحة طبيةن  

 ���� ا�+r� ا�%���� �< ا��0�1� ا�	0i�  -٣-ا���N رB<  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توزع النصائح الطبية مع الفئة العمرية والنسب المئوية-٢٥-جدول رقم 
  نصيحة طبية-المعالجة

 ال نعم 
  المجموع

 ٢٣ ٥ ١٨ العدد
<١ 

 ٪٢,٩ ٪١,٨ ٪٣,٦  %صيحة طبية ن-المعالجة

 ٨٥ ٢٨ ٥٧ العدد
١٠-١ 

 ٪١٠,٨ ٪٩,٩ ٪١١,٣  %نصيحة طبية -المعالجة

 ٩٢ ٣٨ ٥٤ العدد
٢٠-١١ 

 ٪١١,٧ ٪١٣,٥ ٪١٠,٧  %نصيحة طبية -المعالجة

 ٢٠٩ ٥١ ١٥٨ العدد
٣٠-٢١ 

 ٪٢٦,٦ ٪١٨,١ ٪٣١,٤  %نصيحة طبية -المعالجة

 ١٤٧ ٥٠ ٩٧ العدد
٤٠-٣١ 

 ٪١٨,٧ ٪١٧,٧ ٪١٩,٣  %نصيحة طبية -الجةالمع

 ١٠٦ ٤١ ٦٥ العدد
٥٠-٤١ 

 ٪١٣,٥ ٪١٤,٥ ٪١٢,٩  %نصيحة طبية -المعالجة

 ٦٤ ٣٣ ٣١ العدد
٦٠-٥١ 

 ٪٨,٢ ٪١١,٧ ٪٦,٢  %نصيحة طبية -المعالجة

 ٥٩ ٣٦ ٢٣ العدد

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

  

>٦١ 
 ٪٧,٥ ٪١٢,٨ ٪٤,٦  %نصيحة طبية -المعالجة

 ٧٨٥ ٢٨٢ ٥٠٣ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %نصيحة طبية -المعالجة

 



 ٣٢٤ �� ����٢٥٣ 
 

   

 

 

  : و��� دوا���-٢- ١٠
  

� ا���� ) ٣٠-٢١( أن أq9�a �! �2 ��� ;92 92; و��� دوا��� آ�$q ��� -٢٦-$�aW �� ا��Mول ر.4�"9' ��L)٣١-
٤٠ (��L .  

  
  الطبية مع الفئة العمرية والنسب المئويةالوصفات توزع -٢٦-جدول رقم 

   طبيةوصفة-المعالجة

 ال نعم 
  المجموع

 ٢٣ ٧ ١٦ العدد
<١ 

 ٪٢,٩ ٪٦,٧ ٪٢,٣  %وصفة طبية -المعالجة

 ٨٥ ١٤ ٧١ العدد
١٠-١ 

 ٪١٠,٨ ٪١٣,٥ ٪١٠,٤  %وصفة طبية -المعالجة

 ٩٢ ١٢ ٨٠ العدد
٢٠-١١ 

 ٪١١,٧ ٪١١,٥ ٪١١,٧  %وصفة طبية -ا المعالجة

 ٢٠٩ ٢٧ ١٨٢ العدد
٣٠-٢١ 

 ٪٢٦,٦ ٪٢٦,٠ ٪٢٦,٧  %وصفة طبية -المعالجة

 ١٤٧ ١٥ ١٣٢ العدد
٤٠-٣١ 

 ٪١٨,٧ ٪١٤,٤ ٪١٩,٤  %وصفة طبية -المعالجة

 ١٠٦ ١٠ ٩٦ العدد
٥٠-٤١ 

 ٪١٣,٥ ٪٩,٦ ٪١٤,١  %وصفة طبية -المعالجة

 ٦٤ ١٢ ٥٢ العدد
٦٠-٥١ 

 ٪٨,٢ ٪١١,٥ ٪٧,٦  %وصفة طبية -المعالجة

 ٥٩ ٧ ٥٢ العدد

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

  

>٦١ 
 ٪٧,٥ ٪٦,٧ ٪٧,٦  %وصفة طبية -المعالجة

 ٧٨٥ ١٠٤ ٦٨١ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %وصفة طبية -المعالجة

  
  
  

 ��ول رQ-٢٧-ا��0i	ا� �+Kا�� �Ob� >� ��ا��� l1R ��B<   
 نصيحة طبية-لمعالجةا

  
 ال نعم 

  المجموع

 أنثى ٤٦٦ ٥٤ ٤١٢ العدد
 ٪٥٩,٤ ٪٥١,٩ ٪٦٠,٥  % طبية وصفة-المعالجة 

س ٣١٩ ٥٠ ٢٦٩ العدد
جن

ال
 

 ذكر
 ٪٤٠,٦ ٪٤٨,١ ٪٣٩,٥  %وصفة طبية -المعالجة  

 ٧٨٥ ١٠٤ ٦٨١ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %وصفة طبية -المعالجة

  
�  أن -٢٧- ا��Mول ر.4 U! ٦١ %  ��� ��ث �9�aا 92; و���ت :-�� =���$y�9ا  % ��٣٩ ا�a 92; �� ا�/آ�ر
  و��� :-�� 

  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٢٥٤ 
 

   

 

 

� ا��Mول ر.4 d!@8 ا����!�-٢٨-أ�ا� R� ;o �9� �a��ت ا��-�� ا�����دات � '-�� �R ا�����Iزع ا��' ��I!  .  
  
  
  
 

 ��ول رR-٢٨ - ���rا�� oV1>4_ ا�%�0دات �< ا� �0i	ت ا��+Kزع ا����  
�Q��%-ا���0i: �+Kع  و��Qا�� 

 
�%Y �  

 ١٠٤ ١ ١٠٣ ا��Iد
B١١ 

�M��I١٥  %و��� :-�� -ا��w١ ٪١w١٣ ٪٠w٢٪ 

 ١٠٠ ٧ ٩٣ ا��Iد

B٢٥ 
�M��I١٣  %و��� :-�� -ا��w٦ ٪٧w١٢ ٪٧w٧٪ 

 ٤٣ ٥ ٣٨ ا��Iد

B٢٦ 
�M��I٥  %و��� :-�� -ا��w٤ ٪٦w٥ ٪٨w٥٪ 

 ٩٩ ١٣ ٨٦ ا��Iد

B١٢ 
�M��I١٢  %و��� :-�� -ا��w١٢ ٪٦w١٢ ٪٥w٦٪ 

 ١٠٠ ١٧ ٨٣ ا��Iد

B١٣ 
���Mا�I�- ��-: ١٢  %و���w١٦ ٪٢w١٢ ٪٣w٧٪ 

 ٩٢ ١٢ ٨٠ ا��Iد

B١٤ 
�M��I١١  %و��� :-�� -ا��w١١ ٪٧w١١ ٪٥w٧٪ 

 ١٠٠ ٦ ٩٤ ا��Iد

B١٥ 
�M��I١٣  %و��� :-�� -ا��w٥ ٪٨w١٢ ٪٨w٧٪ 

 ٩٨ ٣٢ ٦٦ ا��Iد

B٢١ 
�M��I٩  %و��� :-�� -ا��w٣٠ ٪٧w١٢ ٪٨w٥٪ 

 ٢٧ ٦ ٢١ ا��Iد

B٢٢ 
�M��I٣  %و��� :-�� -ا��w٥ ٪١w٣ ٪٨w٤٪ 

 ٢٢ ٥ ١٧ ا��Iد

m�
ر

 
دة

�0%
ا�

  

B٢٣ 
�M��I٢  %و��� :-�� -ا��w٤ ٪٥w٢ ٪٨w٨٪ 

 ٧٨٥ ١٠٤ ٦٨١ ا�%د

 ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠ ٪١٠٠w٠  %و+K� 0i:� -ا��%��Q�  ا����Qع

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٢٤ �� ����٢٥٥ 
 

   

 

 

  : ا��-��"����تا� ا�Z"Lام -٣- ١٠
  

ه� ) ٣٠- ٢١(=�� ا���� ا��I !� وه�� $�M أن ا���� ا��I !� !-�� ا� =� =�� ا�Z"Lام ا�"����ت  ا��-�� و -٢٩-�Sول ر.4 

  .ا�"� '�", ا�� '-� اBو�; �� h�a ا�Z"Lام ا�"����ت ا��-��

  
 

  الطبية مع الفئة العمرية والنسب المئويةاستخدام التقنيات توزع -٢٩-جدول رقم 
 استخدام تقنيات طبية-المعالجة

 ال نعم 
 المجموع

 ٢٣ ٢١ ٢ العدد
<١ 

 ٪٢,٩ ٪٣,٥ ٪١,١  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٨٥ ٧٣ ١٢ العدد

١٠-١ 
 ٪١٠,٨ ٪١٢,١ ٪٦,٦  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٩٢ ٧٥ ١٧ العدد

٢٠-١١ 
 ٪١١,٧ ٪١٢,٤ ٪٩,٤  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٢٠٩ ١٥٦ ٥٣ العدد

٣٠-٢١ 
 ٪٢٦,٦ ٪٢٥,٨ ٪٢٩,٣  %قنيات طبية استخدام ت-المعالجة

 ١٤٧ ١١٨ ٢٩ العدد

٤٠-٣١ 
 ٪١٨,٧ ٪١٩,٥ ٪١٦,٠  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ١٠٦ ٧٥ ٣١ العدد

٥٠-٤١ 
 ٪١٣,٥ ٪١٢,٤ ٪١٧,١  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٦٤ ٤٨ ١٦ العدد

٦٠-٥١ 
 ٪٨,٢ ٪٧,٩ ٪٨,٨  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٥٩ ٣٨ ٢١ العدد

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

 

>٦١ 
 ٪٧,٥ ٪٦,٣ ٪١١,٦  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 ٧٨٥ ٦٠٤ ١٨١  العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

 

  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٢٥٦ 
 

   

 

 

�دة -٣٠- ا��Mول ر.4 �Iأن ا� ��-! B١١ & Bت ا��٢٣�� 92; أ�Z"LC �-@$ ;92ام ا�"���"9�a ا�"�   92; ا�"�ا�� ��-

 �� qaاو '"�O!ز إ��S  ;ر �`ذن إ��U�� ام�Z"Lا " Vدة و����I��= ��ISد ا�� ا�I� �-@���وذ�< 2�� ا�/ ا��@8 =

�9Oد ا��I9�.  

  
  

 النسب المئويةعلى العيادات مع  الطبية استخدام التقنياتتوزع  -٣٠-جدول رقم 
 المجموع  وصفة طبية-المعالجة

 
  ال نعم

 ١٠٤ ٢٦ ٧٨  العدد
Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ١١% 

 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة
٤,٣ ٪٤٣,١٪ 

١٣,٢٪ 
٧٥ 

 ١٠٠ ٩٢ ٨ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ٢٥% 
 %نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

١٥,٢ ٪٤,٤٪ 
١٢,٧٪ 

٨ 

 ٤٣ ٤٢ ١ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية-المعالجة ٢٦%  
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

.٧,٠ ٪٦٪ 
٥,٥٪ 
٢,٣ 

 ٩٩ ٩٥ ٤ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ١٢% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

١٥,٧ ٪٢,٢٪ 
١٢,٦٪ 
٤,١ 

 ١٠٠ ٩٨ ٢ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ١٣% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة ة

١٦,٢ ٪١,١٪ 
١٢,٧٪ 

٢ 

 ٩٢ ٨٩ ٣ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ١٤% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

١٤,٧ ٪١,٧٪ 
١١,٧٪ 
٣,٣ 

 ١٠٠ ٦٦ ٣٤ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ١٥% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

١٠,٩ ٪١٨,٨٪ 
١٢,٧٪ 

٣٤ 

 ٩٨ ٧٣ ٢٥ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ٢١% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

١٢,١ ٪١٣,٨٪ 
١٢,٥٪ 
٢٥,٥ 

 ٢٧ ١٨ ٩ العدد

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ٢٢% 
 % نسبة لعدد المراجعين بالعيادة

٣,٠ ٪٥,٠٪ 
٣,٤٪ 
٣٣,٣ 

 ٢٢ ٥ ١٧ العدد

مز
ر

 
دة

عيا
ال

  

Bاستخدام تقنيات طبية -المعالجة ٢٣% 
  %العيادة نسبة لعدد المراجعين ب

٨. ٪٩,٤٪ 
٢,٨٪ 
٧٧,٣ 

 ٧٨٥ ٦٠٤ ١٨١ العدد

  المجموع
 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %استخدام تقنيات طبية -المعالجة

  
  
  
  
  
 



 ٣٢٤ �� ����٢٥٧ 
 

   

 

 

>١> ١٠-١ ٢٠-١١ ٣٠-٢١ ٤٠-٣١ ٥٠-٤١ ٦٠-٥١ ٦١ 

 الفئة العمرية

١٥٠ 

١٠٠ 

٥٠ 

٠ 

 العدد

 ال

 نعم

 طبية  تقنياتاستخدام

تقنياتال استخدامعالقة الفئة العمرية مع -٤-الشكل رقم   طبية 

  . !-�� W2.� ا�Z"Lام ا�"����ت ا��-�� �R ا����ت ا��I !�-٤-ا�&O, ر.4 

  
       

          
                                

 

 ��ول رQ1-٣١-ا�R ��B< �0i	�01ت ا�
�3ام ا��  l ا����� �< ��Ob ا 
 نصيحة طبية -لمعالجةا

  
 ال نعم  

  المجموع

 أنثى ٤٦٦ ٣٥٦ ١١٠ العدد
 ٪٥٩,٤ ٪٥٨,٩ ٪٦٠,٨  %استخدام التقنيات الطبية -المعالجة 

س ٣١٩ ٢٤٨ ٧١ العدد
جن

ال
 

 ذكر
 ٪٤٠,٦ ٪٤١,١ ٪٣٩,٢  %استخدام التقنيات الطبية -المعالجة  

 ٧٨٥ ٦٠٤ ١٨١ العدد
 جموعالم

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %استخدام التقنيات الطبية -ا المعالجة

  
 
 
 
 
 



 ٣٢٤ �� ����٢٥٨ 
 

   

 

 

  

�� أ� ى-٤- ١٠S ;إ� ���aإ :  

�ت أ� ى  =�@8 ) ٦٠>(و) ٦٠- ٥١( أن ا���"�� ا��I !"�� -٣٢- !-�� ا��Mول ر.4 �S ;إ� ���aآ%  إBت ا�ه� ا���

٣٩w٣٧& % ١w٣ %�I� �-@$ >وذ� ���� و���I9� Vد ا��9O 92; ا�""�'C�a د.  

  
 ��ول رR-٣٢ -���rا�� oV1وا� �ا�%��� �r+ى �< ا��wأ �)R _إ� ���Jzزع ا��  

 إحالة إلى جهة أخرى-المعالجة
 ال نعم 

 المجموع

 ٢٣ ١٨ ٥ العدد
 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١>

  %حدةنسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الوا
٣,٠ ٪٢,٧٪ 

٢,٩ % 
٢١,٨ % 

 ٨٥ ٧٨ ٧ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١٠-١
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

١٣,٠ ٪٣,٨٪ 
١٠,٨ % 
٨,٢  % 

 ٩٢ ٧٨ ١٤ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٢٠-١١
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

١٣,٠ ٪٧,٦٪ 
١١,٧ % 
١٥,٢ % 

 ٢٠٩ ١٧٠ ٣٩ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٣٠-٢١
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

٢٨,٣ ٪٢١,٢٪ 
٢٦,٦ % 
١٨,٧ % 

 ١٤٧ ١٠٨ ٣٩ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٤٠-٣١
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

١٨,٠ ٪٢١,٢٪ 
١٨,٧ % 
٢٦,٥ % 

 ١٠٦ ٧٣ ٣٣ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٥٠-٤١
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

١٢,١ ٪١٧,٩٪ 
١٣,٥ % 
٣١,١ % 

 ٦٤ ٣٩ ٢٥ العدد

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٦٠-٥١
  %ةنسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحد

٦,٥ ٪١٣,٦٪ 
٨,٢ % 
٣٩,١ % 

 ٥٩ ٣٧ ٢٢ العدد

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

 

 إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٦١<
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن الفئة العمرية الواحدة

٦,٢ ٪١٢,٠٪ 
٧,٥٪ 

٣٧,٣ % 

 ٧٨٥ ٦٠١ ١٨٤ العدد

 المجموع
 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٢٥٩ 
 

   

 

 

 ��ول رR-ز- ٣٣�� ���rا�� oV1ى >4_ ا�%�0دات �< ا��wأ �)R _إ� ���Jzع ا  
  المجموع  إحالة إلى جهة أخرى-المعالجة

 
  ال نعم

 ١٠٤ ٦٤ ٤٠ العدد
Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١١ 

  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة
١٠,٦ ٪٢١,٧٪ 

١٣,٢٪ 
 

 ١٠٠ ٩٢ ٨ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -جةالمعال ٢٥ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

١٥,٣ ٪٤,٣٪ 
١٢,٧٪ 
 

 ٤٣ ٣٣ ١٠ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٢٦ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

٥,٥ ٪٥,٤٪ 
٥,٥٪ 
 

 ٩٩ ٦٦ ٣٣ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١٢ 
  %لمراجعين ضمن العيادة الواحدةنسبة لعدد ا

١١,٠ ٪١٧,٩٪ 
١٢,٦٪ 

 

 ١٠٠ ٤٠ ٦٠ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى-المعالجة ١٣ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

٦,٧ ٪٣٢,٦٪ 
١٢,٧٪ 
 

 ٩٢ ٩٠ ٢ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١٤ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

١٥,٠ ٪١,١٪ 
١١,٧٪ 
 

 ١٠٠ ٨٦ ١٤ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ١٥ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

١٤,٣ ٪٧,٦٪ 
١٢,٧٪ 
 

 ٩٨ ٨٦ ١٢ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٢١ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

١٤,٣ ٪٦,٥٪ 
١٢,٥٪ 
 

 ٢٧ ٢٣ ٤ العدد

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٢٢ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

٣,٨ ٪٢,٢٪ 
٣,٤٪ 
 

 ٢٢ ٢١ ١ العدد

مز
ر

 
دة

عيا
ال

  

Bإحالة إلى جهة أخرى -المعالجة ٢٣ 
  %نسبة لعدد المراجعين ضمن العيادة الواحدة

٣,٥ ٪٠,٥٪ 
٢,٨٪ 
 

 ٧٨٥ ٦٠١ ١٨٤ العدد

  المجموع
 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %طبية استخدام تقنيات -المعالجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٢٤ �� ����٢٦٠ 
 

   

 

 

  
 ��ول رQى-٣٤-ا��wت أ�)R _إ� ���Jzا �Ob� >� ��ا��� l1R ��B<   

  إحالة إلى جهة أخرى-المعالجة
 
 ال نعم 

  المجموع

 أنثى ٤٦٦ ٣٦٨ ٩٨ العدد
 ٪٥٩,٤ ٪٦١,٢ ٪٥٣,٣  %إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة 

س ٣١٩ ٢٣٣ ٨٦ العدد
جن

ال
 

 ذكر
 ٪٤٠,٦ ٪٣٨,٨ ٪٤٦,٧  %إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة  

 ٧٨٥ ٦٠١ ١٨٤ العدد
 المجموع

 ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠ ٪١٠٠,٠  %إحالة إلى جهة أخرى -المعالجة

  
  

٥- ١٠- ���9�ت أ� ى (  �e هI�:(  

�ت أ� ى �%,M��I� ك �2ة��:�"آ�$q ه��Zدة وا���dام ا��Z"Lأو ا�@� وم أو ا  =yام ا�Z"Lا " �Oو� C  �O�!

��� إ�; aت :-�� أو إ��.� ا��b+ ات �%, ا�Z"Lام '���= R� ���UI� طW"�C ًا U$ �����aت إCCذات د �ا2"-�ره

�ت أ� ى�S.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢٤ �� ����٢٦١ 
 

   

 

 

�دي 2& a- �M��Iا�� t���O' :  

���"��  :!��@4 ه/ا ا��b+  إ�; �jWj أ.@�م � ��2 وه� آ

   أS ة ا��-�8-

-��9"Z� ر�Sأ   

   ا�"����ت ا��-�� أS ة ا�Z"Lام-

 
 

   تكاليف المعالجة-٣٥-الجدول رقم 

  ا�%د
Minimum 

S.P 
Maximum 

S.P 
Sum 
S.P 

Mean 
S.P   

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 
 ٥,٨٩٦ ٢٦٧,٦٥ ٢٠٨٥٠٠ ٢٠٠٠ ٠ ٧٧٩  الطبيب أجرة
 ١١,٢٦٤ ٢١٤,٨١ ٥٨٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٢٧ مختلفة أجور

 ٧,٦٤٥ ١٧٤,١٩ ٥٤٠٠ ٢٥٠ ١٠٠ ٣١  طبية تقنيات داماستخ
 

  

 ا��-�� �� ا�"����تس و�"��L ا�SBر �Z"LCام . ل��٢٦٨-�8 '-�9 ا أ�Sر أن �"��L -٣٥-$�aW �� ا��Mول ر.4 

�دة '-�9 �Iل١٧٥ا� . ���L�"� �9-! ��9"Z� ر�Sك أ�  .س. ل٢١٥س وه�

 q$�� أن أ92; أS ة ��9-�8 آd!أ �aW$س . ل٢٠٠٠ ���@= ��aا S ت��دة أو ���Cت �9�2�Iدة �� ا�Cت وC���

�دة وأن أ., .��� '-�9 �Iا� ��oر!�( س . ل٠�L ة �� ��@��� أ�I= ���. ;92 ا���  ه� ً�9I�(.  

���t أS ة ا��-�R� W��� 8 ا��@8 ا����!� �zd-. 4' �9-� ,O وه/ا -٣٦- ا��Mول ر.4 O' �o�!  �U! ل�M� أن 

  .�� آ��� ا��-��� ا���-��o % ٦٨س '-�9.ل) ٣٠٠-٢٠٠(أS ة ا��-�8 =��
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  تكاليف المعالجة-٣٦-الجدول رقم 
 �4iة-ا���Rأ  o0i	ع ا���Qا��  

  ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٠ ٧٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٠  
B١٠٤ ٠ ١ ٧ ٠ ٠ ٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١ 
B١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٧ ٤١ ٤٨ ١ ٠ ٠ ٢٥ 
B٤٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦ 
B٩٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٩ ٠ ٠ ٠ ٢٠ ١٢ 
B١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٩ ٥١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣ 
B٨٧ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٦١ ٧ ٠ ٣ ٦ ٠ ٧ ١٤ 
B١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٨٤ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١٣ ١٥ 
B٩٧ ٠ ١ ٠ ٢ ١ ٣ ٥ ٠ ٩ ٣٦ ٣٥ ٤ ٠ ١ ٠ ٢١ 
B٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٣ ٠ ١٧ ٣ ٠ ٠ ٠ ٢٢ 

m�
ر

 
دة

�0%
ا�

  

B٢٢ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ١٥ ٠ ٠ ٠ ٢٣ 
 ٧٧٩ ٢ ٣ ٧ ٢ ١ ١٠٥ ٦ ٢ ١٦٠ ٩٩ ٢٧١ ٧٣ ٧ ١ ٤٠ ا����Qع

�����rا�� �iV��1ا� ���� 
 �4Nد ا�  %ا�%

٥T٠ ١T٠ ١T٩ ٩T٣٤ ٤T١٢ ٨T٢٠ ٧T٠ ٥T٠ ٣T١٣ ٨T٠ ٥T٠ ١T٠ ٣T٠ ٩T٠ ٤T١٠٠ ٣% 
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�� =��ود -٣٧- !��o ا��Mول ر.4 آ��"-@$ q$����t ا�Z"Lام ا�"����ت ا��-�� آO' -�9 % ٥٥ أن� ��س . ل2١٥٠

�ISا�� ا ��ت :-�� 2�  . وذ�< �� ا��Iد ا��9O ا�/ي '4 ا�Z"Lام '���

 ��ول رQام -٣٧-ا�3�
�01ت �j0��N ا �  *� ا�%�0دات  �< ا�oV1 ا���r�� ا�	0i�ا�
 �4iام-ا��3� ا����Qع :0i� �0ت�
1  ا 

  ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠  
B٢ ٩ ٥ ٣ ١ ٠ ا��Iد

ا��@-� ا����!� ��  ١
  %ا����Mع 

.٣ ٪٠w٩ ٪٢w١٦ ٪٧w٢٩ ٪١w٠٪ 

B٢ ٦ ٠ ٣ ١ ٢ ا��Iد
٢ 
 

ا��@-� ا����!� �� 
 %ا����Mع 

٦w٣ ٪٥w٩ ٪٢w١٩ ٪٠. ٪٧w٤٪ 

 ١٦ ٠ ١ ١٥ ٠ ا��Iد

m�
ر

 
دة

�0%
ا�

 B٢
٣ 
 

ا��@-� ا����!� �� 
Mعا���� % 

.٤٨ ٪٠w٣ ٪٤w٥١ ٪٠. ٪٢w٦٪ 

 ٣١ ٥ ٧ ١٧ ٢ ا�%د
ا�iV1� ا���r�� ��   ا����Qع

 ا����Qع
٦T٥٤ ٪٥T٢٢ ٪٨T١٦ ٪٦T١٠٠ ٪١T٠٪ 

�دات وا��@8 ا����!�-٣٨- ا��Mول ر.4 �Iى �� ا� �B��9 ا"Zر ا���SBا t���O' �o�!   

 ��ول رQ٣٨-ا�- j0��N�  oV1*� ا�%�0دات  �< ا� �4+� ا���r��ا��Rر ا��3
  �4i-ا�� �4+� ا����Qع  أ�Rر �3

    ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ١٥٠ ١٠٠   
B ٥ ٠ ١ ٠  ٣ ٠ ١ ا��Iد

ا��@-� ا����!� ��  ١٢
  %ا����Mع 

٣w١١ ٪٠ %٧w٣ ٪٠ ٪١w١٨ ٪٠ ٪٧w٥٪ 

B ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠  ا��Iد
١٥ 
 

ا��@-� ا����!� �� 
 %ا����Mع 

٠ %٠w٣ ٪٠w٠ ٪٧w٣ ٪٠ ٪٠. ٪٠w٧% 

 ٢١ ١ ٠ ٨ ٩ ٢ ١ ا��Iد

m�
ر

 
دة

�0%
ا�

 B
٢١ 
 

ا��@-� ا����!� �� 
 % ا����Mع

٣w٧ %٧w٣٣ %٤w٢٩ ٪٣w٣ ٪٠. ٪٦w٧٧ ٪٧w٨٪ 

 ٢٧ ١ ١ ٨ ١٣ ٢ ٢ ا�%د
ا�iV1� ا���r�� ��   ا����Qع

 ا����Qع
٧T٧ ٪٤T٤٨ ٪٤T٢٩ ٪١T٣ ٪٦T٣ ٪٧T١٠٠ ٪٧w٠٪ 
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 &2 �$�j-رة�!Tة ا��� :  

�رة �W2  R.� ��ة -٣٩- !-�� ا��Mول ر.4 !T9� ��Tت ا�C�M�� �!@8 ا�����ا� R� ة�a ;92 دة��رة �R آ, �2!Tا�

�ل Mول أن ا���Mا�  �U! h�a،دات��Iا� �.��ر$� =-�� ���Tل ا��Mا�� V��� �-@���= �d!دة وأ��2 ,O� ��ز�Bت اC�M�

 ���T١٥- ١١(ا� ( qY9= �!��� �-@�= �!ار O'  %آBا  -"I! ���.ل ا� % ٢٩د�M4 ا��j و�� ���T)@-� ) ٢٠-١٦�د.��� =

 qY9= �!ل ��  %���٢٥�M@-� ) ٢٠-١١(،أي أن ا���ا� /�P!٥٤ %�9Oا� ��Tا� ��.  

���M -٤٠- ا��Mول ر.4 Iأن ز�� ا�� ��!��  �U! ��  اBز��� =�@8 ا�"O ار!� �O, ز�� وه�U! )١٥ ( ;92د.��� !�%, أ

���M  % ٢٣w٦$@-� �� ا�"O ار!� =�@-�  Iز�� ا�� z�9!)@-� ���!� )٢٠�٢٣ د.��� =w٢.%  
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��ول رQ٣٩-ا�-�  ���rا�� oV1رة �< آ� >�0دة �< ا���mة ا�  
���Q� LGل ا�m��رة���  

  ا����Qع ٢٤٠-١٨١ ١٨٠-٦١ ٦٠-٣٠ ٣٠ ٢٥-٢١ ٢٠-١٦ ١٥-١١ ١٠-٥
 ١٠٤ ٠ ٠ ٧ ٢٦ ٦٣ ٨ ٠ ٠  ا�%د

 �iV1ا�%�0دة ا� ��y % .٧ ٪٠. ٪٠w٦٠ ٪٧w٢٥ ٪٦w٦ ٪٠w١٠٠ ٪٠. ٪٠. ٪٨T٠٪ B١١ 

 ٪١٣T٦ ٪٠. ٪٠. ٪٠w٩ ٪٣w٤ ٪٨w٢ ٪١w٠ ٪٠. ٪٠.  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٢ ١٥ ٣٠ ٥٠  ا�%د

 B٢٥ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٣w٠ ٪٢w٠ ٪١٥w٠ ٪٣٠w٠ ٪٥٠w٠ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪١٣T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٤. ٪٣. ٪٢w٠ ٪٣w٩ ٪٦w٦  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٤٣ ٠ ٠ ٣ ٧ ١ ٩ ١٠ ١٣  ا�%د

 B٢٦ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٧w٠ ٪١٦w٣ ٪٢w٣ ٪٢٠w٩ ٪٢٣w٣ ٪٣٠w٢ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪٥T٦ ٪٠. ٪٠. ٪٠w٤ ٪٩. ٪١. ٪١w٢ ٪١w٣ ٪١w٧  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٩٥ ٠ ٠ ٢ ١١ ٠ ٣١ ٢٦ ٢٥  ا�%د

 �iV1ا�%�0دة ا� ��y % ٢٦w٢٧ ٪٣w٣٢ ٪٤w١١ ٪٠. ٪٦w٢ ٪٦w١٠٠ ٪٠. ٪٠. ٪٢T٠٪ B١٢ 

 ٪١٢T٤ ٪٠. ٪٠. ٪٠w٢ ٪١w٤ ٪٠. ٪٤w٠ ٪٣w٤ ٪٣w٣  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣٣ ٥٠ ١٢  ا�%د

 B١٣ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٣w٠ ٪٣٣w٠ ٪٥٠w٠ ٪١٢w٠ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪١٣T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٤. ٪٤w٦ ٪٦w٥ ٪١w٥  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٩١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٣٥ ٥٥  ا�%د

 B١٤ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪١w١ ٪٠. ٪٠. ٪٣٨w٥ ٪٦٠w٤ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪١١T٩ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪١. ٪٠. ٪٠. ٪٤w٦ ٪٧w٢  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ١٠٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ١ ٦٩ ٢٧ ٠  ا�%د
��y  �iV1٢٧ ٪٠. % ا�%�0دة ا�w٦٩ ٪٠w١ ٪٠w٣ ٪٠w١٠٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٠T٠٪ B١٥ 

 ٪١٣T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٠. ٪٤. ٪١. ٪٩w٠ ٪٣w٥ ٪٠.  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٨٥ ٠ ٠ ١٦ ٥ ٥ ١١ ٣٧ ١١  ا�%د

 B٢١ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪١٨w٩ ٪٥w٩ ٪٥w٩ ٪١٢w٩ ٪٤٣w٥ ٪١٣w٠ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪١١T١ ٪٠. ٪٠. ٪٢w٠ ٪٧. ٪٧. ٪١w٤ ٪٤w٨ ٪١w٤  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٢٧ ٠ ٠ ١ ١ ٠ ٧ ٨ ١٠  ا�%د

 B٢٢ ٪١٠٠T٠ ٪٠. ٪٠. ٪٣w٧ ٪٣w٧ ٪٠. ٪٢٥w٩ ٪٢٩w٦ ٪٣٧w٠ %ا�iV1�  ��y ا�%�0دة 

 ٪٣T٥ ٪٠. ٪٠. ٪٠w١ ٪١. ٪٠. ٪٩. ٪١w٠ ٪١w٣  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٢٢ ١ ١ ١ ٢ ٨ ٧ ٢ ٠  ا�%د

 ٪١٠٠T٠ ٪٤w٥ ٪٤w٥ ٪٤w٥ ٪٩w١ ٪٣٦w٤ ٪٣١w٨ ٪٩w١ ٪٠. %ة ا�iV1�  ��y ا�%�0د

m�
ر

 
دة

�0%
ا�

 

B٢٣ 

 ٪٢T٩ ٪١. ٪١. ٪٠w١ ٪٣. ٪١w٠ ٪٩. ٪٣. ٪٠.  %ا�iV1� �� ا����Qع 
 ٪١٠٠T٠ ٪١. ٪١. ٪٣T٩ ٪٧T٧ ٪١٠T٨ ٪٢٥T٠ ٪٢٩T٤ ٪٢٣T٠ ا�iV1� �� ا����Qع %  ا����Qع ٧٦٧ ١ ١ ٣٠ ٥٩ ٨٣ ١٩٢ ٢٢٥ ١٧٦  ا�%د
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��ول رQ٤٠-ا�-  ا���دد وا�oV1 ا����r��m��رة �< ة ا  �

 النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية  )التردد( العدد 

١,٢ ١,٢ ٩ ٠:٠٥ 

٢,٣ ١,٢ ٩ ٠:٠٧ 

٣,٣ ٩. ٧ ٠:٠٨ 

٣,٤ ١. ١ ٠:٠٩ 

٢٢,٩ ١٩,٦ ١٥٠ ٠:١٠ 

٢٣,١ ١. ١ ٠:١١ 

٢٦,١ ٣,٠ ٢٣ ٠:١٢ 

٢٨,٠ ٢,٠ ١٥ ٠:١٣ 

٢٨,٧ ٧. ٥ ٠:١٤ 

٥٢,٣ ٢٣,٦ ١٨١ ٠:١٥ 

٥٢,٤ ١. ١ ٠:١٦ 

٥٣,٧ ١,٣ ١٠ ٠:١٧ 

٥٤,١ ٤. ٣ ٠:١٨ 

٧٧,٣ ٢٣,٢ ١٧٨ ٠:٢٠ 

٧٧,٤ ١. ١ ٠:٢٢ 

٨٨,١ ١٠,٧ ٨٢ ٠:٢٥ 

٩٥,٨ ٧,٧ ٥٩ ٠:٣٠ 

٩٦,٩ ١,٠ ٨ ٠:٣٥ 

٩٨,٢ ١,٣ ١٠ ٠:٤٠ 

٩٨,٧ ٥. ٤ ٠:٤٥ 

٩٩,٠ ٣. ٢ ٠:٥٠ 

٩٩,١ ١. ١ ٠:٥٥ 

٩٩,٧ ٧. ٥ ١:٠٠ 

٩٩,٩ ١. ١ ٣:٠٠ 
ق
قائ

لد
 با

من
لز

ا
 

١٠٠,٠ ١. ١ ٤:٠٠ 

 - ١٠٠,٠ ٧٦٧ المجموع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 &2 h��j-ا ��'�Z�:  
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�ق �$Bا �Lدرا ���ت أآ%  +����� و�2^ و�� أه�Lدرا ����� ا�"� '@"�� إ����ت ا�Lا��را �� �Lا��را g/ه  -"I'

���9 ودرا�L أ$��U ا�"���� ا����Iا���� ا�.  

��� $bآ� � ة أ� ى أنZا� ��Sر�Zدات ا���Iم �2 ا��89 92; ا�� ه/g ا��را�L ه� درا�L أو��� '� ��I��Uر 2

���U ا�Wذ.�� �� آ, �� ا� !t و ا���!���� ��.  

��/آ  � !^ ��! !� ا�"���Z �� وزارة ا���� =��&^ و = sZ$و �Lا��را g/ه4 �� إ�2اد ه�L �� ,آ  O&$
  .� !^ ��! !� ��� ا�Wذ.�� 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  � ��V ا�"���/ي                                                                                                ا

�2�ر 2-� ا�����.د                                                                                              

  

  

  

  

   -١-ا���9^ ر.4 

�ن �aل ا��-"Lا���Zدات ا��-�� ا���Iا� �� ���  ��� ا�@

�د اBورو=��'Cا R� ون�I"��  =�+ اف = $��h!��' F ا����ع ا���� =
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  ٢٠٠٦       /        /   ا�"�ر!�

r! �2  ا��  ....................................  

V�Mا�  
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 برنـامج   - مـع االتحـاد األوروبـي      أن التقرير التالي أصدر بالتعاون    
 ولقد تم تمويل البرنامج بالتعـاون مـع         -التطوير الصحي في سوريا   

االتحاد األوروبي كنتيجة مباشرة لالتفاق الموقع بين وزارة الصحة و           
  .االتحاد األوروبي

  
أن محتوى هذا التقرير هو المسؤولية الوحيـدة للمحـرر و يـستطيع       

أو سـوف يـتم     .  االتحاد األوروبي  بطريقة ما أن يعكس وجهات نظر     
  .إتباع أي التزام شرعي من طرف اللجنة األوروبية أو وزارة الصحة

  
الزبون يجب أن يتقبل فكرة أن هذه الخدمة ال تتـضمن أي            /أن الشركة 

الزبون يتـولى   / أن الشركة . نوع من الضمانات، الظاهرية أو الباطنية     
  .ومات المزودة لهأمر جميع المخاطر المرتبطة باستخدام المعل

  
 من الممكن أن يكون محتوى هذا التقرير بشكل كلي أو جزئي قد أعيد             

  .أنتاجه من مصادر معترف بها
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  : الملخص التنفيذي-١

  
يمر من هذه المحافظة نهر الفرات و أحد        . إن محافظة الرقة تقع في شمال شرق سورية و تتضمن باديتين          

  .  تتضمن جزء كبير من بحيرة األسد التي تقاسمها فيها محافظة حلبفروعه نهر البليخ، كما
كونها موقع لمفترق نهر الفرات و وجودها على الحدود الشمالية للجمهورية أصبحت محافظة الرقة مركزا               

  . استراتيجيا لجمع المحاصيل الزراعية، تبادل السلع التجارية، و التصدير
   

التجهيزات الطبية، جـودة   حيث  في العامة و الخاصة في محافظة الرقة من         تهتم هذه الدراسة بمقارنة المشا    
إن هذه الدراسة تعتزم علـى      . الخدمات المقدمة، مستوى الكوادر البشرية المعينة فيها، و رضى المرضى         

قع ستبيان األول بوايهتم اإل. ستبيانين لتقييم جاهزية المشافي و جودة خدماتها إإقامة تجربة قيادية على شكل  
 .المستشفيات في محافظة الرقة، بينما يركز الثاني على مستوى رضى المرضى عن الخدمات المقدمة فيها              

ختيار المشافي بالتعاون مع مدير الصحة في محافظة الرقة مع األخذ بعـين االعتبـار إن كانـت                  تم إ لقد  
اسـاة و الطـب     المو( من القطاع الخـاص      ٢:  مشافي ٤تم مسح   . المشافي متخصصة أو غير متخصصة    

  ).التوليد و المشفى الوطني( من القطاع العام ٢و ) الحديث
  
  

  :حيث تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل التالية
  

 . ستبيانات وذلك لتحقيق أهداف الدراسةبحث النقاط الواجب وضعها في اإل .١
 . ستبيانات للمشافي و المرضىتصميم نماذج اإل .٢
 . )واحد لكل من المشافي المختارة ( استبيانات للمشافي٤تجميع وملء  .٣
 . في هذه المشافي استبيان عن رضى المرضى٤٠تجميع وملء  .٤
 .  ترميز و تحليل البيانات .٥
 . و النتائج الدراسةتحليل إجراءات .٦
 . تقديم عرض عن نتائج الدراسة .٧

  
  : الشكل التاليىومن الممكن أن نلخص نتائج هذه الدراسة عل

  
  :عن واقع محافظة الرقة

من سكان الجمهورية العربية السورية هي قليلـة جـدا          % ٤,٥ة السكان في محافظة الرقة و هي        نسب �
 .من مساحة القطر% ١١بالنسبة لمساحة األراضي الموجودة في الرقة و التي تبلغ 

 .الجزء األكبر من سكان محافظة الرقة متواجدون في الريف �
 الزراعية بسبب تواجد األنهر و البحيـرة ممـا   تتمحور القوى العاملة في محافظة الرقة حول األنشطة    �

 .يزيد من خصوبة األرض
تقع غالبية هذه النـسبة علـى       . و تعتبر نسبة مرتفعة   % ١٠,٣إن نسبة البطالة في محافظة الرقة هي         �

منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الـذكور إلـى   % ١٤عاتق اإلناث حيث أن    
٩,٥.%  

 .صحية و األطباء و األسرة غير كافي بالنسبة لعدد السكانعدد المراكز ال �
 وضوح و تنفيذ األنظمة المتبعة في هذه المشافي  مهمة صعبة لعدم تإن تقييم المستشفيات العامة كان �
 .إن أكثر الخدمات طلبا هي خدمات التلقيح  تليها الخدمات العالجية للمرضى و عيادات األطفال �
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ة فـي   امة أكبر بكثير من اإلقبال على المشافي الخاصة و ذلك ألن عدد األسر            اإلقبال على المشافي الع    �
المشافي العامة أكثر من ضعف عددهم في المشافي الخاصة؛ مع األخذ بالعلم أن عدد المشافي الخاصة                

 وبسبب ارتفاع تكاليف العالج في المستشفيات الخاصـة         ).٣:٧(هو تقريبا ضعف عدد المشافي العامة       
  .بعض الخدمات العالجية في المستشفيات العامة ومجانية 

كما نرى أن األقسام التي فيها حركة مرضى كثيفة في المشافي العامة هـي الخـدمات المخبريـة و                    �
 اإلسعاف بينما تعتمد المشافي الخاصة على حركة العيادات الخارجية أوال و من ثم الخدمات المخبرية              

 .و التي تأتي في المرتبة الثانية
  
 :قع المستشفياتوا
 المـشافي العامـة الممـسوحة       داخل الداخلية   األقسامنالحظ أن عدد المرضى في الغرفة الواحدة في          �

، العنايـة  ٧العناية المـشددة   (ا، حيث تبين الدراسة بأن معدل عدد المرضى في الغرفة الواحدة          مرتفع
 من أجل تقديم    رضى إلى عناية فائقة   مع العلم أنه في هذا القسم يحتاج الم       ) ٦، غسيل الكلية    ١٠القلبية  

  . خدمات طبية مركزة 
كما تبين الدراسة بأن هناك عدم توفر ألقسام عالجية ضمن المستشفيات العامة و الخاصة و نبين فيما                  �

  :يلي بعضا منها
o   غير متوفرة في كل من المستشفيات       القثطرة و العمليات القلبية، بنوك الدم و عيادات األسنان        أقسام 

 .مة و الخاصة العا
o   بـرادات، شـعبة    ال،  التعقـيم العنق، التغذية،   أس و العناية المشددة، غسيل الكلية، العناية بالر     أقسام

 غير متوفرة في حروق، تصوير شعاعي متلفز و طبقي محوري و تصوير الثدي و تصوير مرنان       
 .المستشفيات الخاصة بينما هي متوفرة في المستشفيات العامة 

 ٨١ سـرير و     ١٨٨أن الطاقة االستيعابية لقسم النسائية و التوليد مرتفعة حيث تتـوفر            تبين الدراسة ب   �
و نعتقد بأن سبب وجـود هـذه النـسبة          . غرفة للمستشفيات الممسوحة من القطاعين العام و الخاص       

كما تبين الدراسة بأن مستشفيات القطاع      . المرتفعة هو تواجد مشفى تخصصي للوالدة تابع للقطاع العام        
 يكون هذا الرقم أقـل بكثيـر فـي           بينما عام تقوم باستيعاب بمعدل ثالثة مرضى في الغرفة الواحدة          ال

 .حيث يقدر معدل عدد المرضى في الغرفة بمريض واحدالمشافي الخاصة 
الطاقة االستيعابية وعدد الغرف في المشافي العامة أكبر بشكل ملحوظ من المشافي الخاصة، خاصة في  �

قسم العناية بالرأس و    (سم الجراحة ما عدا األقسام الغير موجودة في المشافي الخاصة           قسم الداخلية وق  
 ).قسم العيادات

  
 :رضىمعدد ال

الوالدة الطبيعية بالنسبة للمـشافي الخاصـة       تبين الدراسة بأن معظم مراجعي قسم التوليد هم من أجل            �
 بالنسبة للمشافي   لألمراض النسائية   بينما معظم مراجعي قسم التوليد هم من أجل العالج          . %٤٠وتبلغ  
 .%٤٣ وتبلغ العامة

في %) ٤(و%) ٧( هي  في المشافي الخاصة    في قسم التوليد   الوالدات القيصرية نسبة  أن  ب تبين الدراسة    �
   .في المشافي الخاصةالطبية وى الرعاية المشافي العامة وذلك بسبب ارتفاع مست

عوضا عن  تجهن إلى المشافي الخاصة     يوالدة  للمبكرة  الت  حاالالات  وذتبين الدراسة بأن معظم النساء       �
 .لنفس السبب المذكور أعالهالمشافي العامة و ذلك 

من عدد المرضى في قسم التوليد في كل        % ٩هو  سقاط  تبين الدراسة بأن المعدل اإلجمالي لحاالت اإل       �
  . امرتفع نسبيمن المشافي العامة و الخاصة، و يعتبر هذا المعدل 

ـ   أقسام  في  تكمن  م األشعة   اقسأمن مرضى   ة األعلى   ان النسب  � % ٦٦وتبلـغ   ي  التصوير البسيط والظليل
بينما تكون النسبة األعلى في المشافي الخاصة ألقسام االيكو حيث تبلغ نـسبة  بالنسبة للمشافي العامة ،  

عدد و قد يعود سبب إرتفاع       .ي  التصوير البسيط والظليل  لمراجعي قسم   % ٤٠ و   %٥٦المراجعين        
المرضى في قسم  اإليكو في المشافي الخاصة إلى أن اإلجراءات الروتينية في هذه المشافي تستوجب                

 .القيام بكل أنواع التحليالت و التصوير قبل تشخيص الطبيب أو إجراء عملية
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 مـع   تصوير الثدي و الطبقي المحوري غير متواجدين في المشافي الخاصة         أقسام   و تبين الدراسة بأن    �
  .  م في المشافي العامةتوفره

 المشافي الخاصة   الرنين في كل من   ال يوجد طلب على التصوير التلفزيوني و التصوير بواسطة جهاز            �
 .و العامة

هم في قسم تـشخيص ومعالجـة األمـراض          في المشافي الخاصة  ان معظم مرضى االقسام الداخلية       �
 و ذلك لعدم تواجـد أقـسام العنايـة          من المرضى في قسم الداخلية    % ١٠٠  حيث تبلغ نسبتهم   الداخلية

مـن مرضـى االقـسام الداخليـة        % ٤٤بينما تكون النـسبة     المشددة و غسيل الكلية و القلبية فيها؛        
% ٢٦ في قسم تشخيص ومعالجة األمراض الداخليـة، و           الموجودين المرضىبالمستشفيات العامة من    
  .موجودين في قسم القلبية

األمراض العصبية، الهـضمية، الـصدرية،      حافظة الرقة مثل    ان بعض االمراض غير متواجدة في م       �
  .الدموية، و أمراض غدد الصم

الجراحة العامة والتجميلية بالنسبة    هم من مرضى اقسام     أعلى نسبة من المرضى في قسم الجراحة        ان   �
 ،العامة بالنسبة للمشافي % ٣٩و  % ٥٧لكل من المشافي الخاصة وتبلغ نسبتهم 

في المـشافي  من مرضى قسم الجراحة % ٢٩بلغ دد مرضى قسم جراحة االطفال يتبين الدراسة بأن ع  �
الجراحـة  نسبة مرضى قسم     العامة، بينما تبلغ     من مرضى قسم الجراحة في المشافي     % ٠الخاصة و   

 . في المشافي الخاصة% ٠في المشافي العامة و % ٢١ذنية األ العينية و
 في كل من المـشافي العامـة و         رية بأنواعها ضئيل جدا   الطلب على الجراحة التنظي   تبين الدراسة بأن     �

  .الخاصة
  

  :الموارد البشرية
 ألف ليرة سورية و في المشافي العامـة         ٧٥ للمشافي الخاصة هو     األقسام اإلدارية إن أعلى راتب في      �

كـذلك  . هذا الفارق قد يؤدي إلى االختالف في جودة اإلدارة بين المشافي العامة و الخاصة             .  ألف ١٢
 سـنوات   ١٠  في المشافي العامة لديهم خبرة تتجاوز الـ          األقسام اإلدارية  أن جميع الموظفين في      نجد

   . سنوات١٠تتجاوز الـفقط لديهم خبرة % ٥٠فان في حين أنه في المشافي الخاصة 
 ألف ليرة سورية في المشافي العامة و بـين          ١٣ - ٨,٥رواتب األطباء تتراوح بين     تبين الدراسة بأن     �

و نالحظ عدم تواجد أطباء من حملة الـدكتوراه أو          .  ألف ليرة سورية في المشافي الخاصة      ٦٠ -٥٥
من األطباء  في المشافي العامة لديهم خبـرة ال          % ٦٧كذلك نالحظ أن    . الماجستير في المشافي العامة   

ـ       % ٤٩ سنوات في حين أنه في المشافي الخاصة         ٥تتجاوز الـ     ١٠منهم لديهم خبـرة تتجـاوز الـ
إن الرواتب العالية في المشافي الخاصة تستقطب األطباء ذات تأهيل علمي أعلـى و خبـرة                . اتسنو
  .أكبر

 ٥ آالف ليرة سورية في المشافي العامة بغض النظر عن التأهيل العلمي و              ٩تبلغ رواتب الممرضات     �
و نالحـظ  . صةو نالحظ أنه ال يوجد قابالت في المشافي الخا   . آالف ليرة سورية في المشافي الخاصة     

بينمـا  % ٢٥ سنوات خبرة في المشافي العامة هـي         ١٠تي لديهن أكثر من     أن نسبة الممرضات اللوا   
  .في المشافي الخاصة% ٦تنخفض هذه النسبة إلى 

 ألف ليرة سورية في المشافي العامة، و تبلغ         ١١-٧نالحظ أن رواتب موظفي القسم الفني تتراوح بين          �
الخاصة و نالحظ غياب الفنيين الجامعيين و حملة الثانوية الصناعية           آالف ليرة سورية في المشافي       ٥

أن موظفي القسم الفني في المشافي العامـة        و. في المشافي الخاصة مما يوضح انخفاض الرواتب فيها       
  . سنوات١٠-٦ وفي المشافي الخاصة لديهم خبرة بين ٥لديهم خبرة ال تتجاوز الـ 

 آالف ليرة سورية في     ٤ آالف ليرة سورية في المشافي العامة و       ٨متوسط رواتب القسم الخدمي تعادل       �
من موظفي القسم الخدمي في المشافي الخاصة لديهم خبرة ال تتجـاوز             % ٩٠وان  . المشافي الخاصة 

  . سنوات١٠منهم لديهم خبرة فوق الـ  % ٧١في المشافي الحكومية و سنوات، ٥الـ 
 ألـف  ١١-٧لفنيين لقسم األشعة أو المخبر تتراوح بـين  رواتب موظفي األقسام الداعمة كالمساعدين ا   �

موظفي األقسام الداعمة في    ان  .  آالف ليرة سورية للمشافي الخاصة     ٨-٥ليرة سورية للمشافي العامة،     
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مـنهم لـديهم   % ٤٧في المشافي العامة و  سنوات، ١٠-٦بين  تتراوح ما   المشافي الخاصة لديهم خبرة     
  . سنوات١٠خبرة فوق الـ 

في كل من المشافي العامة والخاصة حيث يكون متناسبا مع         الراتب إجماال مع المستوى العلمي      يتناسب   �
 .الشهادات العلمية المحصلة وعدد سنوات الخبرة

 الدراسة لم تتمكن من المقارنة ما بين تكاليف العالج بسبب عدم تمكننـا مـن الحـصول  علـى                     إن �
صرحت فقـط بتكـاليف   قد المشافي الخاصة ة الى ان باالضاف المشافي العامة    المعلومات المطلوبة من  

 . بعض األقسام و ليس جميعها
 
  

 :المستشفياترضى المرضى عن خدمات 
% ٥يعتبرون أن اإلجراءات المتبعة في قسم االستقبال جيدة و   من المرضى   % ٦٥،  في المشافي العامة   �

و % ٥٠ي المشافي الخاصة إلـى      فقط يعتبرون أن هذه االجراءات جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة ف           
  .نستنتج أن اإلجراءات المتبعة في قسم االستقبال إجماال جيدة. في هذه المشافي يعتبرونها جيدة% ٣٥

يعتبرون أن مهنية موظفي قسم االستقبال جيدة و ال يوجد من           من المرضى   % ٧٠،  في المشافي العامة   �
يعتبرونهـا  % ٣٥و  % ٥٥ ن يجدونها جيدة جـدا    نسبة الذي يجدها جيدة جدا بينما في المشافي الخاصة        

  .نستنتج أن مهنية موظفي قسم االستقبال إجماال جيدة. جيدة
فقـط  % ٥يعتبرون أن النظافة في قسم االسـتقبال جيـدة و             في المشافي العامة   من المرضى % ٧٠ �

ن النظافة في   نستنتج أ %. ٩٥يعتبرون أنها جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى             
  .قسم االستقبال إجماال جيدة جدا

يعتبرون أن اإلرشادات التي يقدمها موظفو قسم االستقبال جيدة           في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠ �
% ٩٠بينما فـي المـشافي الخاصـة    . يعتبرونها غير مرضية% ١٥يعتبرون أنها مقبولة و    % ٣٥و  

 المـشافي   بـين يختلف مستوى اإلرشـادات     . ا جيدة يعتبرونه% ١٠يعتبرون اإلرشادات جيدة جدا و      
الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا في المشافي الخاصة، تعتبـر هـذه اإلرشـادات       

  .مقبولة في المشافي العامة
فقط يعتبرونه جيد   % ٥يعتبرون أن مكان قسم االستقبال جيد و          في المشافي العامة   من المرضى % ٦٥ �

. في هذه المشافي يعتبرونه جيـد     % ١٥و  % ٨٠رتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى         بينما ت  جدا
  .ن مكان قسم االستقبال إجماال جيدنستنتج أ

يعتبرون أن اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجـة جيـدة و ال              في المشافي العامة   من المرضى % ٦٥ �
و من المرضى يعتبرونها جيدة جـدا       % ٤٠ فانفي المشافي الخاصة    أما   .يوجد من يعتبرها جيدة جدا    

  .أن اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجة إجماال جيدةب  من ذلكنستنتج. يعتبرونها جيدة% ٥٥
يعتبرونهـا  % ١٠يعتبرون أن طريقة تعامل األطباء جيـدة و           في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠ �

في هذه المـشافي يعتبرونهـا   % ٥و % ٩٠لى جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إ 
  .نستنتج أن طريقة تعامل األطباء إجماال جيدة. جيدة

يعتبرونها % ١٥يعتبرون أن طريقة تعامل الممرضات جيدة و          في المشافي العامة   من المرضى % ٧٠ �
 % ١٥ و    يرونها جيدة جـدا    %٢٥ بينما في المشافي الخاصة      .مقبولة و ال يوجد من يعتبرها جيدة جدا       

 مما قد يكون سبب ذلك انخفاض رواتب الممرضات فـي           يعتبرونها مقبولة % ٣٥ و ،يعتبرونها جيدة 
   القطاع الخاص 

يعتبرونها % ٥٥يعتبرون أن النظافة في قسم المعالجة جيدة و           في المشافي العامة   من المرضى % ٣٥ �
و جيدة جـدا    يعتبرونها  % ٩٥  فان المشافي الخاصة أما في    .مقبولة و ال يوجد من يعتبرها جيدة جدا       

بـين المـشافي     ما   مستوى النظافة في قسم المعالجة    مما يعطي مؤشرا الختالف     . يعتبرونها جيدة % ٥
  . في المشافي العامةو مقبولةبر جيد جدا في المشافي الخاصة، حيث يعتالعامة، المشافي الخاصة و 

% ٣٥ في قسم المعالجـة جيـد و         يعتبرون مستوى األداء    في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠ان   �
يعتبرونـه  من المرضى   % ٩٠بينما تبين الدراسة بأن      .يعتبرونه مقبول، و ال يوجد من يراه جيدا جدا        
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مستوى األداء فـي قـسم      مما يعطي مؤشرا بأن     . المشافي الخاصة  في   يعتبرونه جيد % ٥ و   جيد جدا 
  .المعالجة جيد

% ٤٥ن مستوى التجهيزات في قسم المعالجة جيد و         يعتبرون أ   في المشافي العامة   من المرضى % ٣٠ �
و % ٧٥يعتبرونه جيد جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى            % ٢٠ و   ،يعتبرونه مقبول 

 .يعتبرونها جيدة% ٢٠
يختلف مستوى التجهيزات في قسم المعالجة بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى                �

  .تعتبر التجهيزات مقبولة في المشافي العامةو المشافي الخاصة، جيد جدا في
يعتبرونهـا  % ١٥يعتبرون الخدمات في قسم األشعة جيـدة و           في المشافي العامة   من المرضى % ٦٥ �

نستنتج أن  . يعتبرونها جيدة % ٥٥و  % ٤٠جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى           
  .جماال جيدةالخدمات في قسم األشعة إ

يعتبرونها جيدة % ٥يعتبرون الخدمات في قسم المخابر جيدة و   في المشافي العامة  من المرضى % ٧٠ �
. في هذه المشافي يعتبرونها جيدة    % ٥٥و  % ٤٠جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى          

  .نستنتج أن الخدمات في قسم المخابر إجماال جيدة
يعتبرونهـا  % ١٥يعتبرون الخدمات في قسم الصيدلية جيدة و         شافي العامة  في الم  من المرضى % ٤٠ �

نستنتج أن  . يعتبرونها جيدة % ٦٠و  % ٤٠جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى           
  .الخدمات في قسم الصيدلية إجماال جيدة

 يعتبرونه جيد بينما ال     %٢٥يعتبرون مستوى الطعام مقبول و        في المشافي العامة   من المرضى % ٤٠ �
ولم تستطع الدراسة أن تبين مستوى الطعام في المشافي الخاصـة           . يوجد أحد يرى أن الطعام جيد جدا      

  .لعدم تمكننا من الحصول على رأي المرضى المتواجدين في هذه المشافي
ول و ونه مقبيعتبر% ٤٥يعتبرون مستوى غرف اإلقامة جيد و   في المشافي العامةمن المرضى% ٣٥ �

. يعتبرونه جيد % ٢٠ و    يعتبرونه جيد جدا   %٨٠  فهناك في المشافي الخاصة  أم   .ال أحد يجده جيد جدا    
يعتبر هذا المستوى جيد جدا في المشافي . يختلف مستوى غرف اإلقامة بين المشافي الخاصة و العامةو

  .تعتبر الغرف مقبولة في المشافي العامةبينما الخاصة، 
يعتبرونـه  % ٥٥يعتبرون مستوى الخدمات في الغرف جيد و         مشافي العامة  في ال  من المرضى % ٢٠ �

% ١٥و  يعتبرونه جيـد جـدا      % ٨٥  فهناك   في المشافي الخاصة  أما   .مقبول و ال أحد يجده جيد جدا      
  . مقبول في المشافي العامة ويعتبر هذا المستوى جيد جدا في المشافي الخاصة. يعتبرونه جيد

يعتبرونـه  % ٥٢يعتبرون المستوى العام للمستشفيات جيـد و       ي العامة  في المشاف  من المرضى % ٥٠ �
% ٤٠ و    يعتبرونـه جيـد جـدا      %٦٠  فهناك المشافي الخاصة في   أما.مقبول و ال أحد يجده جيد جدا      

  .المشافي العامة  و جيد فييعتبر هذا المستوى جيد جدا في المشافي الخاصة. يعتبرونه جيد
ى في المشافي الخاصة و العامة التي تم مسحها هي معاملة األطباء            أكثر الخدمات التي أعجبت المرض     �

 . و النظافة
و التي لم تعجب المرضى في المشافي العامة هي معاملـة الممرضـات             تبين الدراسة بان أهم األمور     �

 و. وجود الحشرات أما بالنسبة للمشافي الخاصة فهي غالء األجور و معاملة الممرضات
ضى نجد أن خدمات المستشفيات الخاصة إجماال تلقى استحـسانا أكبـر مـن              من تقييمنا لرضى المر    �

 .خدمات المشافي العامة
  
  

  :وبناء على ذلك فإننا نوصي بالتالي
  
 .نشاء مراكز صحية و مشافي جديدة ليتناسب مع عدد السكانإ �
 . و رفع مستوى التجهيزات إلى مستوى المشافي الخاصةإيجاد نظام مؤتمت للمشافي العامة �
تحويل المشافي العامة الى مراكز تكلفة مستقلة بحيث تستطيع هذه المشافي أن تقدم خدمات مـأجورة                 �

 .لمساعدتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة
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تطوير الكادر االداري العامل في المستشقيات العامة حتى يتمكن من وضـع خطـط اسـتراتيجية و                  �
 ي في مديريات الصحة تطويرية خاصة بالمشفى بعيدا عن التخطيط المركز

المشافي والمستوصفات الخاصة و التخصصية و متوسطة الحجم و تنظيم عملية توزيعهـا              دد  زيادة ع  �
على معظم المناطق داخل المحافظة و ذلك لتشجيع المواطنين على الحصول على العـالج الطبـي و                 

 .تخفيض تكاليف النقل و المواصالت
 ضوابط و شروط لعمل الممرضات في مـشافي القطـاع           إعادة تأهيل و تدريب الممرضات و وضع       �

 .الخاص و تشجيع المؤسسات العلمية الخاصة لتدريب و تأهيل الممرضات 
وضع ضوابط و إجراءات و سياسات صارمة من اجل الحفاظ على مستوى عالي من النظافة والتعقيم                 �

 .داخل المستشفيات
ليتمكنوا من الحـصول     لية في المشافي العامة   في قسم الداخ  تخفيض عدد المرضى في الغرفة الواحدة        �

 . العناية المطلوبةعلى
القثطـرة القلبيـة،    جديدة غير متوفرة في المحافظة و خاصة في المشافي الخاصة مثـل             إنشاء أقسام    �

 العناية المشددة، غسيل الكلية، العناية بالرأس و العنق، التغذية، التعقـيم،            ,العمليات القلبية و بنوك الدم    
و  الطبقي المحوري و تصوير الثدي       ادات، البرادات، شعبة الحروق، التصوير الشعاعي المتلفز و       العي

 .التصوير بواسطة المرنان في المشافي الخاصة
 ذات كـوادر األطباء في المشافي العامة السـتقطاب  قسم رفع رواتب الموظفين في األقسام اإلدارية و   �

 .تأهيل علمي أعلى
وظفي القسم الفني، و موظفي األقسام الداعمـة فـي المـشافي الخاصـة              رفع رواتب الممرضات، م    �

 .الستقطاب كوادر ذات تأهيل علمي أعلى و خبرة أكبر
الرفع من مستوى كل من اإلجراءات المتبعة في قسم االستقبال، مهنية موظفي قسم االستقبال، النظافة                �

في قسم المعالجة، طريقة تعامل األطبـاء،       في قسم االستقبال، مكان قسم االستقبال، اإلجراءات المتبعة         
مستوى األداء في قسم المعالجة، الخدمات في قسم األشعة، الخدمات في قسم المخابر، و الخدمات فـي           

 . التي تعتبر جيدة في المشافي العامة إلى مستواها األفضل في المشافي الخاصة،قسم الصيدلية
 موظفو قسم االستقبال، النظافة في قـسم المعالجـة،          الرفع من مستوى كل من اإلرشادات التي يقدمها        �

 في المشافي العامة ةعتبر مقبولت تيالتجهيزات في قسم المعالجة، غرف اإلقامة، الخدمات في الغرف، ال
 .إلى مستواها الجيد جدا في المشافي الخاصة

  .تحسين مستوى الطعام في المشافي العامة �
اصة، و نعتقد أن تطبيق نظام التأمين الصحي سيساهم بشكل          تخفيض أجور العالج في المستشفيات الخ      �

 .كبير في تحقيق هذا الهدف
لم يكن بإمكان القطاع الخاص إعطاء المعلومات الكافية لذلك فإننا نقترح القيام بدراسة إضـافية مـع                  �

  . و مساهمتهم بالدراسةأطباء مختلفيناالستعانة ب
  

  :  أهداف الدراسة-٢

  
. تكررة إلنشاء ضمان صحي شامل لكافة المواطنين وخاصة للعاملين فـي الدولـة            هناك مطالب دائمة وم   

عن ناتجة هذه المطالب مة وأهداف الخطة الخمسية للدولة، و   وهذه المطالب تتكرر بشكل دائم من قبل الحكو       
 ، المطلوب تطبيق نظم التأمين الصحي   ، ول حاجة ذوي الدخل المحدود لتأمين العالج المناسب لهم وألسرهم        

  . يجب أن يتم تقييم المنشآت الصحية المتعاقد معها بعناية
التجهيزات الطبية، جـودة   حيث  تهتم هذه الدراسة بمقارنة المشافي العامة و الخاصة في محافظة الرقة من             
  . الخدمات المقدمة، مستوى الكوادر البشرية المعينة فيها، و رضى المرضى
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يهتم . ستبيانين لتقييم جاهزية المشافي و جودة خدماتهاإدية على شكل  إقامة تجربة قيا هذه الدراسة تعتزمإن
لقد . ىستبيان األول بواقع المستشفيات في محافظة الرقة، بينما يركز الثاني على مستوى رضى المرض             اإل
ختيار المشافي بالتعاون مع مدير الصحة في محافظة الرقة مع األخذ بعين االعتبار إذا كانت المـشافي          إتم  

  .متخصصة أو غير متخصصة

  :  طريقة تنفيذ الدراسة-٣

  
  :تم تنفيذ الدراسة من خالل المراحل التالية

 . بحث النقاط الواجب وضعها في االستبيانات وذلك لتحقيق أهداف الدراسة .١
 . ستبيانات لكل من المشافي و رضى المرضىاإلتصميم نماذج  .٢
 .  للمشافي العامة٢اصة و  للمشافي الخ٢: ستبيانات للمشافيإ ٤تجميع وملء  .٣
 .ستبيان عن رضى المرضىإ ٤٠تجميع وملء  .٤
 .  ترميز و تحليل البيانات .٥
 .تحليل اإلجراءات و النتائج .٦
 . تقديم عرض عن نتائج الدراسة .٧

  
  :يمكن تلخيص نشاطات المهمة كالتالي

  

  : االستبيان-٣,١

بالتعاون مع برنامج تطوير القطـاع      لقد تم تشكيل فريق عمل متكامل خاص لهذه المهمة حيث قام الفريق             
ستبيانات قمنا بتدريب   و للتأكد من جودة اإل    . الصحي بإعداد استبيانات بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية       

  . لضمان الدقة و الجودة في العملتعبئة هذه اإلستبياناتول عن ؤالكادر المس
  

  :  طريقة العمل-٣,٢

سـتبيانات علـى    اري بالسفر إلى محافظة الرقة للبدء بتوزيـع اإل        ستشقام الفريق بالتعاون مع المكتب اإل     
سبوعين من مدة المـشروع وبإشـراف مخـتص    أستمارة خالل   إ ٤٤ تعبئةالمرضى و المشافي؛ حيث تم      

  . ستفسار أو مشكلة قد تواجه الفريق أثناء المسحإلمعالجة أي 
  

  : جمع البيانات-٣,٣

ستشاري عدد من الموظفين من أجل إدخال البيانات عبر         المكتب اإل  عين   ستبيانات اإل تعبئةنتهاء من   اإلبعد  
برنامج خاص على الحاسوب مع وجود شخص مختص كانت مهمته اإلشراف و ضبط جـودة البيانـات                 

  .ومدى صحة إدخالها لضمان مصداقية العمل
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  : تقديم التقرير-٣,٤

من قبل فريق متخصص حيث تمت مناقشة       ستشاري  لكتابة التقرير من قبل المكتب اإل     بعد ذلك بدأ اإلعداد     
  .التقرير مع ممثلين من برنامج التطوير الصحي و وزارة الصحة

  
  

 : واقع محافظة الرقة-٤

  :  مقدمة-٤,١

يمر من هذه المحافظة نهر الفـرات و أحـد          . تقع محافظة الرقة في شمال شرق سورية و تتضمن باديتين         
  .بحيرة األسد التي تقاسمها فيها محافظة حلبفروعه نهر البليخ، كما تتضمن جزء كبير من 

وجودها على الحدود الشمالية للجمهورية أصـبحت محافظـة الرقـة        ل كونها موقع لمفترق نهر الفرات و       
  .ستراتيجيا لجمع المحاصيل الزراعية، تبادل السلع التجارية، والتصديرإمركزا 

قتصاديا بشكل  إ و الذي تعتمد عليه المحافظة       ١٩٩٠من أهم معالم هذه المحافظة سد البعث الذي أنجز عام           
  .٣ مليون م٩٠كبير حيث تبلغ الطاقة التخزينية لهذا السد 

  
  معلومات عن سد البعث: ٢٣  جدول رقم

  الطاقة التخزينية
  )٣ م١٠٠٠(

مساحة الحوض 
 ١٠٠٠(المائي 
  )٢م

االرتفاع 
  )م(االعظمي 

  )م(الطول 

٢٦٥٠  ١٢  ٢٧١٥٠  ٩٠٠٠٠  
  .٤٩المجموعة االحصائية ص : المصدر

  
 )هكتار(مساحة األراضي : ٢٤  جدول رقم

  ٩٠  األتربة البنية
  ٣٧٢  األتربة الصحراوية

  ٢٥٩٦  األتربة الجبسية
  ٢٤٨  األتربة اللحقية

  -  األتربة المشكلة من المياه الجوفية
  ٣٣٠٦  المجموع

  - قسم االراضي–لمجموعة االحصائية ا: المصدر
  

   الواقع السكاني والمؤشرات الديموغرافية -٤,٢

  :إن التوزيع السكاني لمحافظة الرقة يأتي على النحو التالي
  

   ١/٧/٢٠٠٥توزع السكان وفق سجالت األحوال المدنية حسب الجنس : ٢٥  جدول رقم

 )ألف شخص(الجنس 
 البيان

 المجموع إناث ذكور 
من مجموع 
 %سكان القطر

عدد اإلناث لكل 
 ذكر ١٠٠

 )نسبة الجنس(
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 ٩٦ ٤,٥ ٨١١ ٣٩٨ ٤١٣ محافظة الرقة
  .٢دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة ص : المصدر

  
ـ  من س% ٤,٥و نالحظ مما ذكر أعاله أن نسبة السكان في محافظة الرقة و هي            ة كان الجمهوريـة العربي

مـن مـساحة    % ١١قليلة جدا بالنسبة لمساحة األراضي الموجودة في الرقة و التي تبلـغ             السورية تعتبر   
  ٩.القطر

  
  )باأللوف( حسب الجنس واإلقامة ١/٧/٢٠٠٥تقدير عدد السكان المتواجدين في محافظة الرقة بتاريخ : ٢٦  جدول رقم

 المجموع ريف حضر
 البيان

 المجموع إناث ذكور  المجموع إناث ذكور 
 ٥٠٧ ٢٤٩ ٢٥٨ ٣٠٤ ١٤٩ ١٥٥ محافظة الرقة

٨١١ 

  .٣دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة ص : المصدر
  

  .نالحظ أن الجزء األكبر من سكان محافظة الرقة متواجدون في الريف
  

   واقع القوى البشرية وقوة العمل-٤,٣

ي محافظة الرقة حول األنشطة الزراعية بسبب تواجد األنهر و البحيرة مما يزيـد              تتمحور القوى العاملة ف   
نـاث  ث تشغيل القوى العاملة لكل مـن اإل       كما تحتل الزراعة المرتبة األولى من حي      . من خصوبة األرض  

تـل نـشاط    جمالية و للذكور، بينما يح    بينما يحتل نشاط البناء و التشييد المرتبة الثانية بالنسبة اإل         . والذكور
  .التعليم المرتبة الثانية بالنسبة لإلناث

  
  (%) سنة فأكثر حسب النشاط الجنس ١٥التوزيع النسبي للمشتغلين : ٢٧  جدول رقم

 المجموع أنثى ذكر النشاط
  ٤٦,١    ٧٠,١        ٤١,١       الزراعة و الغابات و صيد

  ٠,٢        -          ٠,٢         صيد األسماك
  ٠,٢        -          ٠,٣         التعدين و استغالل المحاجر

  ٥,٧      ٣,٥          ٦,٢         الصناعات التحويلية
  ١,٤      ٠,٣          ١,٦         الكهرباء و الغاز و المياه

  ١٧,٤    ٣,٣          ٢٠,٤       البناء و التشييد
  ٧,١      ١,٠          ٨,٤         ارة الجملةتج

  ٤,٦      ٠,٥          ٥,٥         النقل و التخزين و االتصاالت
  ٠,١        -          ٠,١         الوساطة المالية

الوساطة العقارية و 
  ٠,٥      ٠,١          ٠,٦         اإليجارات

  ٧,٦      ٣,٨          ٨,٣         االدارة العامة و الدفاع
  ٥,٨      ١٤,٨        ٣,٩         التعليم

  ١,٤      ٠,٤          ١,٦         الخدمات االجتماعية

                                                 
���� ص   ٩�aC�2 ا��M٣٤ا��.  
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  ٠,١      ٠,٣          ٠,١         الخدمات المنزلية
  ١,٧      ٢,٠          ١,٦         منظمات دولية

  .٥٤، ص ٢٠٠٤للتعداد العام للمساكن و السكان لعام النتائج األولية : المصدر
  

تقع غالبية هذه النسبة على عـاتق       . و تعتبر نسبة مرتفعة   % ١٠,٣إن نسبة البطالة في محافظة الرقة هي        
  %.٩,٥منهن عاطالت عن العمل، بينما تنخفض نسبة البطالة عند الذكور إلى % ١٤اإلناث حيث أن 

  
   سنة فما فوق١٩عدد المواطنين في سن العمل : ٢٨  جدول رقم

  المجموع  إناث  ذكور
٣٩١١٤٠  ١٩٢٣٣٠  ١٩٨٨١٠  

  .٨دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة ص : المصدر
  

  (%) سنة فأكثر حسب الجنس ١٥معدل البطالة للسكان : ٢٩  جدول رقم
  المجموع  ىأنث  ذكر  قوة العمل

  %٨٩,٧  %٨٦,٠  %٩٠,٥  عامل
  %١٠,٣  %١٤,٠  %٩,٥  عاطل

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  .٥٣، ص ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للمساكن و السكان لعام : المصدر

  

   الواقع الصحي -٤,٤

هذه الخدمات عدد يبين الجدول أدناه وجود كل أنواع الخدمات الصحية في محافظة الرقة و لكن نالحظ أن 
   .غير كافي بالنسبة لعدد السكان

  
  ٢٠٠٥المؤشرات المادية األساسية للقطاع الصحي خالل عام : ٣٠  جدول رقم

  متوسط عدد السكان لكل وحدة     الموجود  الوحدة  المؤشرات

عدد المراكز الصحية 
العادية والتخصصية والنقاط 

  الطبية
  ١٦٠٠٠  ٤٨  مركز

    ٣  مشفى  المشافي العامة
  ٢٠٥٢  ٤٠٠  سرير  األسرة العامة

    ٧  مشفى  المشافي الخاصة
  ٦٠٠٠  ١٦١  سرير  األسرة الخاصة

عدد األطباء   ٣٦٧  طبيب  عام
  ٣٤٧ طبيب  خاص  البشريين

١١٥٠  

عدد أطباء   ٦٣ طبيب  عام
  ١٨٧ طبيب  خاص  األسنان

٣٢٨٤  

  ٢٧٠٠  ٣٠٤  صيدلي  عدد الصيادلة
    ٥٥٧  ممرضة  ضاتعدد الممر

    ١٧٨  قابلة  عدد القابالت
    ٢٠١  ف. م  عدد المساعدين الفنيين

  .٧-٦دراسة حول الضمان الصحي في محافظة الرقة ص : المصدر
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كذلك نرى في الجدول أدناه فإن أكثر الخدمات طلبا هي خدمات التلقيح و الحمالت التلقيحيـة لألطفـال و                   

  .مرضى و عيادات األطفالتليها الخدمات العالجية لل. الكبار
 

  ٢٠٠٤حركة عمل المراكز الصحية لعام : ٣١  جدول رقم

  ٤١١،٢٨٦               لقاحات أطفال 
  ٤٨،٨١٧                 كزاز للنساء

  ٦،٩٢٢                  رعاية حوامل 
  ١٤،٣٣٦                 تنظيم األسرة 

  ٣٩،٨٤١                 ة الطفل السليمعياد
  ١،٨٨١                  تثقيف صحي

  ١،٧٤٦                  الرقابة الصحية 
  ٢،٧١٧                  برنامج التغذية 

  ٥٣،٤٨٦                 خدمات عالجية للمرضى
  ٢٥،٨٠٧                 خدمات سنية

  ١٩،٦١٢                 خدمات مخبرية
  ١١٤،٩٢٨               حمالت التلقيح 
    -                      العيادات الشاملة

  ٧٤١،٣٧٩               المجموع
  .٤٤٦، ص ٢٠٠٥المجموعة االحصائية : المصدر

  
مشافي الخاصة و ذلك نالحظ في الجدول أدناه أن اإلقبال على المشافي العامة أكبر بكثير من اإلقبال على ال     

ألن عدد األسرة في المشافي العامة أكثر من ضعف عددهم في المشافي الخاصة كما هو مبين أعاله؛ مـع                   
  ).٣:٧(األخذ بالعلم أن عدد المشافي الخاصة هو تقريبا ضعف عدد المشافي العامة 

  
مخبرية و اإلسعاف بينما    كما نرى أن األقسام ذات حركة مرضى كثيفة في المشافي العامة هي الخدمات ال             

  .تعتمد المشافي الخاصة على حركة العيادات الخارجية أوال و من ثم الخدمات المخبرية
   

  ٢٠٠٤حركة المرضى في المشافي لعام : ٣٢  جدول رقم

 المشافي الخاصة المشافي العامة المحافظات
 ٨،٨٢٩                     ٤١،٧٣٩                 العيادات الخارجية
  ٧٨                         ١٩٢،٢٢٣               مراجعو االسعاف
  ٤،٠٢١                     ١٦،٢٠٠                 العمليات الجراحية

  ٧،٨١٣                     ٢٦٠،٢٦٩               خدمات مخبرية
  ١،١٨٥                     ٤٦،٥١٠                 قسم األشعة

    ٣٢١                     تنظير
  ٥٢٠                       ٨،٣٠٦                  الكلية الصناعية 
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ة، يتبـين لنـا بـأن       وعند تحليل بعض األرقام المتعلقة بالضمان الصحي المطبق حاليا في محافظة الرق           
 :إجمالي عدد العاملين في القطاع العام و المستفيدين من برنامج الضمان الصحي هو كالتالي

الموجودين حتى تاريخـه علـى رأس       / ٣٢٨١٠/العاملون في القطاع العام والبالغ عددهم        �
 . عملهم

ين التـأمين   مواطن موزعين ب  / ٣٠٠٠/العاملون في القطاع العام المتقاعدين والبالغ عددهم         �
 .والمعاش والتأمينات االجتماعية

 ١٠.مواطن/ ٣٩١٢٥/العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكتب التشغيل والبالغ عددهم  �

  : التقييم العام للنتائج-٥

  : دراسة المعلومات الخاصة بمستشفيات محافظة الرقة-٥,١

  : واقع البنية التحتية- ١
  

لتحتية والتجهيزات من طاقة استيعابية، عدد غـرف، ومعـدل عـدد    يوضح لنا الجدول التالي واقع البنية ا  
المرضى للغرفة الواحدة، في المشافي الخاصة و العامة، لكل من أقسام الخدمات التخصـصية األساسـية،                

  .داريةالخدمات المساعدة، والخدمات اإل
  

العنايـة  (لعامـة مرتفـع     نالحظ أن معدل عدد المرضى في الغرفة الواحدة في قسم الداخلية في المشافي ا             
. مع العلم أنه في هذا القسم يحتاج المرضى إلى عناية فائقة          ) ٦، غسيل الكلية    ١٠، العناية القلبية    ٧المشددة  

  . عدا عن ذلك فإن المعدالت تقع في حجمها الطبيعي
  

  :األقسام الغير متواجدة هي
يات القلبية، بنـوك الـدم و عيـادات         القثطرة و العمل  ): العامة و الخاصة  (في المشافي التي تم مسحها       �

 .األسنان
العناية المشددة، غسيل الكلية، قسم العناية بالرأس و العنق، قسم التغذيـة،    : المشافي الخاصة الممسوحة   �

برادات، شعبة حروق، تصوير شعاعي متلفـز و طبقـي محـوري و             العيادات،  القسم التعقيم و قسم     
 .تصوير الثدي و تصوير مرنان

  
  البنية التحتية للمشافي: ٣٣  جدول رقم
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 لكـل مـن    مريض ١٨٨و هي   (د  تبين األشكال أدناه أن أكبر طاقة استيعابية هي في قسم النسائية و التولي            

و لكـن هـذه النـسبة       ). غرفة ٨١(كما أن أكبر عدد غرف هو في هذا القسم          ). المشافي العامة والخاصة    
و نالحظ أنه فـي المـشافي   . و هو مشفى عام   ) مشفى التوليد (بوجود مشفى كامل مختص بالتوليد       متحيزة
 .ي الخاصة مريض واحد فقط مرضى في الغرفة بينما في المشاف٣هناك بالمتوسط العامة 

  
  قسام في المشافي الخاصةالبنية التحتية حسب األ: ٢٤  الشكل رقم
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  قسام في المشافي العامةالبنية التحتية حسب األ: ٢٥  الشكل رقم
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ستيعابية وعدد الغرف في المشافي العامة أكبر بشكل ملحوظ مـن           ن الطاقة اال  نالحظ من األشكال التالية أ    
المشافي الخاصة، خاصة في قسم الداخلية وقسم الجراحة ما عدا األقسام الغيـر موجـودة فـي المـشافي             

  ).قسم العناية بالرأس و قسم العيادات(الخاصة 
   

  نسبة توفر الخدمات الصحية مابين المشافي الخاصة والعامة : ٢٦   رقمالشكل
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 عدد الغرف: ٢٧  الشكل رقم
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  :رضى أنواع الخدمات المتاحة وعدد الم- ٢
 

فيما يلي تحليل للخدمات المتوفرة في األقسام المختلفة داخل المشافي كقسم التوليد، األشعة، الداخلية وقـسم                
  .الجراحة، وعدد المرضى الموجود في كل من هذه األقسام

  
و جميـع المرضـى     ) ال يحتاجون إلقامة في المشفى    (نالحظ أن هذه األقسام ال تحتوي مرضى خارجيين         

  .ل المستشفىمقيمين داخ
  

يبين الجدول أدناه أن اإلقبال على المشافي العامة أكبر بكثير من اإلقبال على المشافي الخاصة، بينما فـي                  
و يعود سبب اإلقبال على المشافي العامـة إلـى أن عـدد             . قسم الجراحة فإن اإلقبال عليهما متساو تقريبا      

  .يها و الغير متواجدة في المشافي الخاصةاألسرة الموجودة فيها كبير وكذلك لألقسام الموجودة ف
  

  نسب المرضى في األقسام: ٢٨  الشكل رقم
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  .AMCجدولة + االستبيانات : المصدر
  

  :قسم التوليد
  

يتبين لنا من الشكل أدناه أن أعلى نسبة من المرضى في قسم التوليد هي الوالدة الطبيعية وذلك بالنسبة لكل                   
لخدمات النسائية في المشافي العامـة      إن ا . على التوالي % ٤٢،  % ٤٠بلغ  من المشافي الخاصة والعامة وت    

، بينما تحتل الخـدمات  %٤٣ نسبتها  المرضى في قسم التوليد حيث تبلغتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد    
  %. ٢٩بلغ  نسبتها النسائية العالجية والجراحية المرتبة الثانية بالنسبة للمشافي الخاصة وت

  
ألن مستوى الرعاية في    %) ٤(أكثر من العامة    %) ٧(نالحظ أن الوالدات القيصرية في المشافي الخاصة        

و يبين الشكل أدناه أن النساء ذات حاالت والدة مبكرة ال تتجهن إلـى المـشافي                . المشافي الخاصة أفضل  
  .عالهالعامة بل فقط إلى المشافي الخاصة لنفس السبب المذكور أ

  
  %).٩ (نالحظ أيضا أن المعدل اإلجمالي لحاالت االسقاط مرتفع نسبيا
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  قسم التوليد: ٢٩  الشكل رقم
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  :قسم األشعة
  
ط والظليـل  نالحظ من الشكل التالي أن أعلى نسبة من المرضى في قسم األشعة هو في التصوير البسي       �

  بالمشافي الخاصـة، أمـا  وذلك ألن تكلفتها منخفضة مقارنة% ٦٦بالنسبة للمشافي العامة وتبلغ نسبته  
 نسبة هاتلي% ٥٦أعلى نسبة في قسم األشعة و هي بيكو يحظى ير اإلبالنسبة للمشافي الخاصة فإن تصو

و في المشافي الخاصة إلى أن      و قد يعود ارتفاع نسبة اإليك     %. ٤٠التصوير البسيط والظليل التي تبلغ      
اإلجراءات الروتينية في هذه المشافي تستوجب القيام بكل أنواع التحليالت و التصوير قبل تـشخيص               

 تصوير الثدي و الطبقي المحوري غير متواجدين في المـشافي           و نالحظ أن  . الطبيب أو إجراء عملية   
  .  الخاصة

  
  .لفزيوني و التصوير بواسطة جهاز المرناننالحظ أيضا أنه ال يوجد طلب على التصوير الت

  
  قسم األشعة: ٣٠  الشكل رقم
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  :قسم الداخلية
  

من المرضى في قسم الداخلية هم فـي قـسم          % ١٠٠نه  في المشافي الخاصة      أنستنتج  من الشكل التالي      
ض الداخلية و ذلك لعدم تواجد أقسام العناية المشددة و غسيل الكلية و القلبية فيها؛               تشخيص ومعالجة األمرا  

% ٢٦من المرضى في تـشخيص ومعالجـة األمـراض الداخليـة، و             % ٤٤أما في المستشفيات العامة     
  .موجودين في قسم القلبية

  
الغدد الصم غير متواجدة    يدل الشكل أدناه أن األمراض العصبية، الهضمية، الصدرية، الدموية، و أمراض            

  .في المشافي التي تم مسحها في محافظة الرقة
  

  قسم الداخلية: ٣١  الشكل رقم
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  :قسم الجراحة
  

لـصغرى  من الشكل التالي نجد أن أعلى نسبة من المرضى في قسم الجراحة هو في الجراحة العامـة و ا                  
على التوالي، كما أن جراحـة      % ٣٩و  % ٥٧والتجميلية بالنسبة لكل من المشافي الخاصة و العامة ويبلغ          

فـي  % ٢١ذنية في العامة، بينما تبلغ الجراحة العينية واأل % ٠في المشافي الخاصة و     % ٢٩االطفال تبلغ   
احة التنظيرية بأنواعها ضـئيل     و نالحظ أن الطلب على الجر     . في المشافي الخاصة  % ٠المشافي العامة و    

  .جدا
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  قسم الجراحة: ٣٢  الشكل رقم
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  : مستوى الموارد البشرية– ٣
  

تبين هذه الدراسة الكفاءات الموجودة في كل من المشافي الخاصة والعامة والمعدل اإلجمالي، مـن حيـث                 
  .لمية، متوسط راتبهم، وعدد سنوات الخبرة في كل قسم من األقسامدرجتهم الع

  
  :القسم االداري

  
يتبين لنا من الشكل التالي أن أعلى تحصيل علمي في القسم اإلداري من المشافي العامـة هـو الـشهادة                    

صة هو  إن أعلى راتب في قسم اإلدارة للمشافي الخا       . الجامعية بينما في المشافي الخاصة هو طب األسنان       
ختالف في جـودة اإلدارة  اإلقد يؤدي هذا الفارق إلى .  ألف١٢سورية و في المشافي العامة  ألف ليرة  ٧٥

  .بين المشافي العامة و الخاصة
أعلى تحصيل علمي في القسم اإلداري في المشافي العامة هو الشهادة الجامعية بينمـا فـي المـشافي                   �

 ألف ليرة سورية و   ٧٥سم اإلدارة للمشافي الخاصة هو      إن أعلى راتب في ق    . الخاصة هو طب األسنان   
ختالف في جودة اإلدارة بين المشافي العامة و هذا الفارق قد يؤدي إلى اإل.  ألف١٢في المشافي العامة 

كذلك نجد أن جميع الموظفين في القسم اإلداري  في المشافي العامة لديهم خبرة تتجاوز الـ                . الخاصة
ـ        سنوات في حين أنه      ١٠  سـنوات و النـصف      ١٠في المشافي الخاصة نصفهم لديهم خبرة تتجاوز ال

 . سنوات١٠-٦اآلخر لديهم خبرة بين 
  

  داريرواتب القسم اإل: ٣٣  الشكل رقم
Error! Not a valid link.  
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ظفين في القسم اإلداري  في المشافي العامة لديهم خبرة تتجـاوز            كذلك من الشكل التالي نجد أن جميع المو       
لديهم % ٥٠ سنوات و ١٠ سنوات في حين أنه في المشافي الخاصة نصفهم لديهم خبرة تتجاوز الـ١٠الـ 

إن خبرة الموظفين في قسم اإلدارة في المشافي العامـة أكبـر مـن المـشافي                .  سنوات ١٠-٦خبرة بين   
  .الخاصة
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  داريعدد سنوات خبرة القسم اإل: ٣٤  الشكل رقم
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  :قسم األطباء
  

 ألف ليرة سورية في المشافي العامـة و     ١٣ - ٨,٥من الشكل أدناه نالحظ أن رواتب األطباء تتراوح بين          
حظ عدم تواجد أطباء من حملـة الـدكتوراه و         و نال .  ألف ليرة سورية في المشافي الخاصة      ٦٠ -٥٥بين  

  .الماجستير في المشافي العامة
  

  رواتب قسم األطباء: ٣٥  الشكل رقم
Error! Not a valid link. 
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 ٥ديهم خبرة ال تتجـاوز الــ        من األطباء  في المشافي العامة ل      % ٦٧كذلك نالحظ من الشكل التالي أن       
  . سنوات١٠منهم لديهم خبرة تتجاوز الـ% ٤٩سنوات في حين أنه في المشافي الخاصة 
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  عدد سنوات خبرة األطباء: ٣٦  الشكل رقم
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تأهيل علمي أعلى و خبرة أكبر كمـا تبـين           ذوي   المشافي الخاصة تستقطب أطباء   إن الرواتب العالية في     
  .األشكال أعاله

 
  :قسم الممرضات والقابالت

  
 آالف ليرة سورية في المشافي العامة بغض النظر عن          ٩من الشكل التالي يتبين لنا أن رواتب الممرضات         

فـي المـشافي    و نالحظ أنه ال يوجد قـابالت        .  آالف ليرة سورية في المشافي الخاصة      ٥التأهيل العلمي،   
  .الخاصة

  
  رواتب الممرضات: ٣٧  الشكل رقم

Error! Not a valid link.  
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من الممرضات في كل من المشافي الخاصة والعامـة علـى           % ٥١و  % ٧٧يتبين لنا من الشكل أدناه أن       

 سـنوات  ١٠و نالحظ أن نسبة الممرضات التي لديهن أكثر مـن           . ت سنوا ١٠-٦التوالي لديهم خبرة بين     
في المشافي الخاصة ممـا يفـسر       % ٦بينما تنخفض هذه النسبة إلى      % ٢٥خبرة في المشافي العامة هي      

  .الرواتب األعلى في المشافي العامة
  

  عدد سنوات خبرة الممرضات: ٣٨  الشكل رقم
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  :القسم الفني
  

 ألف ليرة سورية في المـشافي       ١١-٧من الشكل التالي نالحظ أن رواتب موظفي القسم الفني تتراوح بين            
 آالف ليرة سورية في المشافي الخاصة و نالحظ غياب الفنيين الجامعيين و حملة الثانوية               ٥العامة، و تبلغ    

  .نخفاض الرواتب فيهاإمما يوضح الصناعية في المشافي الخاصة 
  

  رواتب موظفي القسم الفني  : ٣٩  الشكل رقم
Error! Not a valid link.  
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سـنوات   ٥نالحظ من الشكل التالي أن موظفي القسم الفني في المشافي العامة لديهم خبرة ال تتجاوز الـ                 
  . سنوات١٠ سنوات، ال يوجد موظفين لديهم خبرة تزيد عن ١٠-٦ي المشافي الخاصة لديهم خبرة بين وف
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  لدى موظفي القسم الفنيسنوات الخبرة : ٤٠  الشكل رقم
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  :القسم الخدمي

  
 آالف ليرة سورية في المشافي العامـة        ٨ل أدناه أن متوسط رواتب القسم الخدمي تعادل         من الشك يتبين لنا   

  . آالف ليرة سورية في المشافي الخاصة مع عدم وجود حملة الشهادة اإلعدادية في هذا القسم٤و
  

  رواتب موظفي القسم الخدمي: ٤١  الشكل رقم
Error! Not a valid link. 
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من موظفي القسم الخدمي في المشافي الخاصة لديهم خبرة ال تتجاوز            % ٩٠يتبين لنا في الشكل التالي أن       
ارتفاع ات في المشافي الحكومية ممـا يفـسرإ        سنو ١٠منهم لديهم خبرة فوق الـ       % ٧١ سنوات،   ٥الـ  
  .تب فيهاالروا
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  سنوات الخبرة لدى موظفي القسم الخدمي: ٤٢  الشكل رقم
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  :األقسام الداعمة
  

ل التالية أن رواتب موظفي األقسام الداعمة كالمساعدين الفنيين لقسم األشعة أو المخبـر               لنا من الشك   يتبين
 . آالف ليرة سورية للمشافي الخاصة٨-٥ ألف ليرة سورية للمشافي العامة، ١١-٧تتراوح بين 

  
  رواتب موظفي األقسام الداعمة: ٤٣  الشكل رقم

Error! Not a valid link.  
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 ١٠-٦ الداعمة في المـشافي الخاصـة لـديهم خبـرة بـين              من الشكل أدناه نستنتج أن موظفي األقسام      

  .في المشافي العامةسنوات  ١٠منهم لديهم خبرة فوق الـ % ٤٧سنوات،
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  سنوات الخبرة لدى موظفي األقسام الداعمة: ٤٤  الشكل رقم
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 . أكبر من المشافي الخاصةفي المشافي العامةالموظفين إن خبرة بشكل عام 

 
 

  :ألجورا التكاليف و - ٤
  

يبين لنا الجدول أدناه معـدل      . كما ذكرنا سابقا فإن الدراسة تشمل مستشفيات في القطاعين الخاص و العام           
يمكننا التكاليف لبعض األقسام في المشافي الخاصة حيث أن المشافي العامة لم تدلي بتكاليف العالج مما لم  

  . من المقارنة
  

  : ي الخاصة الممسوحةفامشالمتوسط تكلفة بعض األقسام في : ٣٤  جدول رقم

 التكلفة القسم

  ليرة سورية٥٢٨٥ )عمليات(التوليد 
 ليرة سورية ٤٧٥ )صور و تحاليل(األشعة 

 ليرة سورية ٣٣٠٠ )عمليات(الداخلية 
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  : أداء المستشفيات في محافظة الرقة دراسة رضا المرضى عن-٥,٢

       
 مريض ممن زاروا المستشفيات التالية في محافظة الرقة وهي مستـشفى            ٤٠عتبار رأي   عين اإل لقد أخذنا ب  

داء هذه المستشفيات   الطب الحديث، مستشفى المواساة، المستشفى الوطني، ومستشفى التوليد، وذلك لتقييم أ          
  . ستقبال، مستوى الخدمات الرئيسية والخدمات األخرىمن حيث مستوى موظفي اإل

  

 رضا المرضى عن مستوى قسم االستقبال - ١
  :في مستشفيات محافظة الرقة التي تم مسحها

  
  :ستقبالة في قسم اإل اإلجراءات المتبع

  
يعتبرون أن اإلجراءات المتبعـة فـي قـسم         لمرضى  من ا % ٦٥،  في المشافي العامة  يبين الشكل أدناه أنه     

فقط يعتبرون أن هذه االجراءات جيدة جدا بينما ترتفع هذه النـسبة فـي المـشافي                % ٥االستقبال جيدة و    
 أن اإلجراءات المتبعة فـي      ذلكنستنتج من    .في هذه المشافي يعتبرونها جيدة    % ٣٥و  % ٥٠الخاصة إلى   

  . يدةستقبال إجماال جقسم اإل
  

  ستقبال في قسم اإلاإلجراءات: ٤٥  كل رقمالش
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  :ستقبالمستوى مهنية موظفي قسم اإل
  

يعتبرون أن مهنية موظفي قسم االستقبال      من المرضى   % ٧٠،   في المشافي العامة    نجد أنه  من الشكل أدناه  
و % ٥٥ نسبة الذين يجدونها جيـدة جـدا       جيدة جدا بينما في المشافي الخاصة        جيدة و ال يوجد من يجدها     

  .نستنتج أن مهنية موظفي قسم االستقبال إجماال جيدة. يعتبرونها جيدة% ٣٥
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  ستقبالمستوى مهنية موظفي قسم اإل: ٤٦  الشكل رقم
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  :ستقبالنظافة في قسم اإلال
  

ستقبال جيدة و   يعتبرون أن النظافة في قسم اإل       في المشافي العامة   من المرضى % ٧٠يبين أن   الشكل أدناه   
نستنتج مـن أن     %.٩٥فقط يعتبرون أنها جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى              % ٥

  .ل إجماال جيدة جداالنظافة في قسم االستقبا
  
  نظافة قسم االستقبال  : ٤٧  لشكل رقما
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  :ستقبال قسم اإل اإلرشادات التي يقدمها موظفو
  

ستقبال جيـدة و   رشادات التي يقدمها موظفو قسم اإل     يعتبرون أن اإل    في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠
يعتبـرون  % ٩٠بينما في المشافي الخاصة     . يعتبرونها غير مرضية  % ١٥مقبولة و   يعتبرون أنها   % ٣٥

  .يعتبرونها جيدة% ١٠اإلرشادات جيدة جدا و 
  

يختلف مستوى اإلرشادات في المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا في المـشافي                 
  .مةالخاصة، تعتبر هذه اإلرشادات مقبولة في المشافي العا

   
  ستقبال التي يقدمها موظفي قسم اإلاإلرشادات: ٤٨  الشكل رقم
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  :ستقبالقسم اإلمكان 
  

فقط يعتبرونه جيد جدا % ٥ستقبال جيد و  قسم اإليعتبرون أن مكان  في المشافي العامةمن المرضى % ٦٥
 نستنتج من .في هذه المشافي يعتبرونه جيد% ١٥و % ٨٠هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى   بينما ترتفع   

  .مكان قسم االستقبال إجماال جيد أن ذلك
  

  ستقبالمكان قسم اإل: ٤٩  الشكل رقم
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في ) المعالجة(يسية  رضا المرضى عن مستوى الخدمات الرئ- ٢
  :مستشفيات محافظة الرقة التي تم مسحها

 
  : اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجة

  
يعتبرون أن اإلجراءات المتبعـة فـي قـسم           في المشافي العامة   من المرضى % ٦٥الشكل التالي يبين أن     

رضى يعتبرونها جيدة   من الم % ٤٠ في المشافي الخاصة     .المعالجة جيدة و ال يوجد من يعتبرها جيدة جدا        
  .نستنتج أن اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجة إجماال جيدة. يعتبرونها جيدة% ٥٥و جدا 

  
  اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجة: ٥٠  الشكل رقم
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  :طريقة تعامل األطباء
  

يعتبرونها جيـدة   % ١٠يعتبرون أن طريقة تعامل األطباء جيدة و          المشافي العامة   في من المرضى % ٥٠
  .في هذه المشافي يعتبرونها جيدة% ٥و % ٩٠جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى 

  
ـ                  ن نستنتج من الشكل أدناه أن طريقة تعامل األطباء إجماال جيدة لكنها أفضل بكثير في المشافي الخاصة م

  .المشافي العامة
 

  :طريقة تعامل األطباء: ٥١  الشكل رقم
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  :طريقة تعامل الممرضات
  

يعتبرونهـا  % ١٥يعتبرون أن طريقة تعامل الممرضات جيـدة و           في المشافي العامة   من المرضى % ٧٠
 % ١٥ و    يرونهـا جيـدة جـدا      %٢٥ بينما في المشافي الخاصة      .جيدة جدا ة و ال يوجد من يعتبرها       مقبول

  يعتبرونها مقبولة% ٣٥ و ،يعتبرونها جيدة
يختلف مستوى تعامل الممرضات بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المـستوى جيـد فـي                  

  .المشافي العامة، يعتبر مقبول في المشافي الخاصة
  

  طريقة تعامل الممرضات: ٥٢  الشكل رقم
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  :مستوى النظافة في قسم المعالجة
  

يعتبرونهـا  % ٥٥يعتبرون أن النظافة في قسم المعالجة جيـدة و            في المشافي العامة   من المرضى % ٣٥
% ٥و  جيـدة جـدا     يعتبرونهـا   % ٩٥صـة    في المشافي الخا   .مقبولة و ال يوجد من يعتبرها جيدة جدا،       

  . يعتبرونها جيدة
  

يختلف مستوى النظافة في قسم المعالجة بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا                 
  .في المشافي الخاصة، تعتبر النظافة مقبولة في المشافي العامة

  
  النظافة في قسم المعالجةمستوى: ٥٣  الشكل رقم
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  :مستوى األداء في قسم المعالجة
  

يعتبرون مستوى األداء في قسم المعالجـة         في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠ نستنتج من الشكل أدناه   
 جيد جدايعتبرونه % ٩٠في المشافي الخاصة  .يعتبرونه مقبول، و ال يوجد من يراه جيدا جدا% ٣٥جيد و 

  . نستنتج أن مستوى األداء في قسم المعالجة إجماال جيد. يعتبرونه جيد% ٥و 
  

  مستوى األداء في قسم المعالجة: ٥٤  الشكل رقم
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  :مستوى التجهيزات في قسم المعالجة
  

% ٤٥يعتبرون أن مستوى التجهيزات في قسم المعالجـة جيـد و             مشافي العامة  في ال  من المرضى % ٣٠
و % ٧٥يعتبرونه جيد جدا، بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصـة إلـى              % ٢٠يعتبرونه مقبول و    

  . في هذه المشافي يعتبرونها جيدة% ٢٠
  

مة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد      يختلف مستوى التجهيزات في قسم المعالجة بين المشافي الخاصة و العا          
  .جدا في المشافي الخاصة، تعتبر التجهيزات مقبولة في المشافي العامة

  
  مستوى التجهيزات في قسم المعالجة: ٥٥  الشكل رقم
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تشفيات محافظة  رضا المرضى على مستوى الخدمات األخرى في مس- ٣

  : مسحهاالرقة التي تم
  

  :قسم األشعة
  

يعتبرون الخدمات في قسم األشعة جيدة   في المشافي العامةمن المرضى% ٦٥ أن من الشكل أدناهيتبين لنا   
فـي هـذه    % ٥٥و  % ٤٠يعتبرونها جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى            % ١٥و  

  . أن الخدمات في قسم األشعة إجماال جيدةستنتجن. جيدةالمشافي يعتبرونها 
  

  الخدمات في قسم األشعة: ٥٦  الشكل رقم
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  :قسم المخابر
  

يعتبرون الخدمات في قسم المخابر جيدة   في المشافي العامةمن المرضى% ٧٠نالحظ أن  من الشكل التالي
فـي هـذه    % ٥٥و  % ٤٠يعتبرونها جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلـى             % ٥و  

  .نستنتج أن الخدمات في قسم المخابر إجماال جيدة .المشافي يعتبرونها جيدة
  

  خدمات قسم المخابر: ٥٧  الشكل رقم
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  :سم الصيدليةق
  

يعتبرون الخدمات في قسم الـصيدلية        في المشافي العامة   من المرضى % ٤٠ يتبين لنا أن     من الشكل أدناه  
في هذه  % ٦٠و  % ٤٠يعتبرونها جيدة جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى            % ١٥جيدة و   

  .إجماال جيدةنستنتج أن الخدمات في قسم الصيدلية  .المشافي يعتبرونها جيدة
  

  الخدمات قسم الصيدلية: ٥٨  الشكل رقم
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  :مستوى الطعام
  

يعتبرونه جيـد بينمـا ال      % ٢٥يعتبرون مستوى الطعام مقبول و        في المشافي العامة   من المرضى % ٤٠
   .يوجد أحد يرى أن الطعام جيد جدا

  
  .حظ أن مستوى الطعام في المشافي العامة مقبولو نال

  
  مستوى الطعام: ٥٩  الشكل رقم
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  :مستوى غرف اإلقامة
  
يعتبرونه مقبول و % ٤٥يعتبرون مستوى غرف اإلقامة جيد و   في المشافي العامةمن المرضى% ٣٥ �

يختلـف  . يعتبرونه جيد % ٢٠ و    يعتبرونه جيد جدا   %٨٠ في المشافي الخاصة     .جيد جدا ال أحد يجده    
مستوى غرف اإلقامة بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا في المـشافي                 

  .الخاصة، تعتبر الغرف مقبولة في المشافي العامة
  
  

   مستوى غرف اإلقامة:٦٠  الشكل رقم
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  :مستوى الخدمات في الغرف
 

يعتبرونه مقبول % ٥٥يعتبرون مستوى الخدمات في الغرف جيد و   في المشافي العامةمن المرضى% ٢٠
مـشافي  في هذه ال  % ١٥و  % ٨٥و ال أحد يجده جيد جدا بينما ترتفع هذه النسبة في المشافي الخاصة إلى               

  .يعتبرونه جيد
  

يختلف مستوى الخدمات في الغرف بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا في                 
  . مقبولة في المشافي العامةالخدماتالمشافي الخاصة، تعتبر 

  
  مستوى الخدمات في الغرف: ٦١  الشكل رقم
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 رضا المرضى عن المستوى العام للمستشفيات التي تم مسحها في - ٤
  :محافظة الرقة

  
ونه مقبول  يعتبر% ٥٢يعتبرون المستوى العام للمستشفيات جيد و         في المشافي العامة   من المرضى % ٥٠

  .ونه جيديعتبر% ٤٠ و  يعتبرونه جيد جدا%٦٠المشافي الخاصة  في .و ال أحد يجده جيد جدا
  

يختلف المستوى العام للمستشفيات بين المشافي الخاصة و العامة، فبينما يعتبر هذا المستوى جيد جدا فـي                 
  . جيدة فقطالمشافي العامةالمشافي الخاصة، تعتبر 

  
  المستوى العام للمشفى: ٦٢  الشكل رقم
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أكثر الخدمات التي أعجبت المرضى في المشافي الخاصة و العامة التي تم مسحها هي معاملة األطبـاء و                  
  . النظافة

  
وجود الحـشرات أمـا     و  كثر األشياء التي لم تعجب المرضى في المشافي العامة هي معاملة الممرضات             

ج أن معاملة الممرضات تحتاج     و نستنت . بالنسبة للمشافي الخاصة فهي غالء األجور و معاملة الممرضات        
إن وجود الحشرات في المشافي العامة أمر خطير، حيث يجب أن تكون على مستوى عال من           . إلى تحسين 

 .النظافة و التعقيم
  

ونستنتج من تقييمنا لرضى المرضى أن خدمات المستشفيات الخاصة إجماال أفضل من خدمات المـشافي               
 .العامة
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  : ا�"����ت-٦
  

  :النتائج المبينة أعاله فإننا نوصي بالتاليبناء على 
  
  
 .نشاء مراكز صحية و مشافي جديدة ليتناسب مع عدد السكانإ �
 . و رفع مستوى التجهيزات إلى مستوى المشافي الخاصةإيجاد نظام مؤتمت للمشافي العامة �
مات مـأجورة   تحويل المشافي العامة الى مراكز تكلفة مستقلة بحيث تستطيع هذه المشافي أن تقدم خد              �

 .لمساعدتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة
تطوير الكادر االداري العامل في المستشقيات العامة حتى يتمكن من وضـع خطـط اسـتراتيجية و                  �

 تطويرية خاصة بالمشفى بعيدا عن التخطيط المركزي في مديريات الصحة 
لحجم و تنظيم عملية توزيعهـا       المشافي والمستوصفات الخاصة و التخصصية و متوسطة ا       دد  زيادة ع  �

على معظم المناطق داخل المحافظة و ذلك لتشجيع المواطنين على الحصول على العـالج الطبـي و                 
 .تخفيض تكاليف النقل و المواصالت

إعادة تأهيل و تدريب الممرضات و وضع ضوابط و شروط لعمل الممرضات في مـشافي القطـاع                  �
 .اصة لتدريب و تأهيل الممرضات الخاص و تشجيع المؤسسات العلمية الخ

وضع ضوابط و إجراءات و سياسات صارمة من اجل الحفاظ على مستوى عالي من النظافة والتعقيم                 �
 .داخل المستشفيات 

ليتمكنوا من الحـصول     في قسم الداخلية في المشافي العامة     تخفيض عدد المرضى في الغرفة الواحدة        �
 . العناية المطلوبةعلى

القثطـرة القلبيـة،    يدة غير متوفرة في المحافظة و خاصة في المشافي الخاصة مثـل             جدإنشاء أقسام    �
 العناية المشددة، غسيل الكلية، العناية بالرأس و العنق، التغذية، التعقـيم،            ,العمليات القلبية و بنوك الدم    

و  الثدي    الطبقي المحوري و تصوير    العيادات، البرادات، شعبة الحروق، التصوير الشعاعي المتلفز و       
 .التصوير بواسطة المرنان في المشافي الخاصة

 ذات كـوادر األطباء في المشافي العامة السـتقطاب  قسم رفع رواتب الموظفين في األقسام اإلدارية و   �
 .تأهيل علمي أعلى

رفع رواتب الممرضات، موظفي القسم الفني، و موظفي األقسام الداعمـة فـي المـشافي الخاصـة                  �
 .ت تأهيل علمي أعلى و خبرة أكبرالستقطاب كوادر ذا

الرفع من مستوى كل من اإلجراءات المتبعة في قسم االستقبال، مهنية موظفي قسم االستقبال، النظافة                �
في قسم االستقبال، مكان قسم االستقبال، اإلجراءات المتبعة في قسم المعالجة، طريقة تعامل األطبـاء،               

ي قسم األشعة، الخدمات في قسم المخابر، و الخدمات فـي     مستوى األداء في قسم المعالجة، الخدمات ف      
 . التي تعتبر جيدة في المشافي العامة إلى مستواها األفضل في المشافي الخاصة،قسم الصيدلية

الرفع من مستوى كل من اإلرشادات التي يقدمها موظفو قسم االستقبال، النظافة في قـسم المعالجـة،                  �
 في المشافي العامة ةعتبر مقبولت تي اإلقامة، الخدمات في الغرف، الالتجهيزات في قسم المعالجة، غرف

 .إلى مستواها الجيد جدا في المشافي الخاصة
  .تحسين مستوى الطعام في المشافي العامة �
تخفيض أجور العالج في المستشفيات الخاصة، و نعتقد أن تطبيق نظام التأمين الصحي سيساهم بشكل                �

 .كبير في تحقيق هذا الهدف
لم يكن بإمكان القطاع الخاص إعطاء المعلومات الكافية لذلك فإننا نقترح القيام بدراسة إضـافية مـع                  �

  . و مساهمتهم بالدراسةأطباء مختلفيناالستعانة ب
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  :المصادر

  
المجموعة الجمهورية العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء،  

 ٢٠٠٥االحصائية 
 

النتائج األولية ة العربية السورية، رئاسة مجلس الوزراء و المكتب المركزي لإلحصاء، الجمهوري 
 .٢٠٠٤للتعداد العام للمساكن و السكان لعام 

  
 htm.raqqa/com.syria-in-made.www://http ، Raqqa. 

  
دراسة حول الضمان الصحي في زارة الصحة، مديرية صحة الرقة، الجمهورية العربية السورية، و 

 محافظة الرقة
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  :استبيان عن واقع المستشفيات محافظة الرقة

  
  :المعلومات الرئيسية. ١

  
  :العنوان  :   اسم المشفى 

  :صاحب المستشفى  :  القطاع  خاص أو عام  
  : مدير المستشفى   :الهاتف
    :العنوان

    
  

 
  نية التحتيةواقع الب. ٢

  
  )  الخدمات النهائية (  للخدمات التخصصية - البنية التحتية  و التجهيزات ٢,١

  
  ضع إشارة بجانب التخصص المتوفر لدى المشفى 

  
قسم النسائية والتوليد والحضانة و   

  األطفال
  قسم العيادات    

  قسم الجراحة     قسم الداخلية   
        
  

  و األطفالقسم النسائية والتوليد والحضانة ٢,١,١
  
الطاقة االستيعابية القصوى   عدد الغرف  

  للمرضى
      غرف المخاض والوالدة 

      غرف عمليات نسائية 
      غرف الحواضن 
      اقامة المرضى 

  
  

  :قسم الداخلية  ٢,١,٢
الطاقة االستيعابية القصوى   عدد الغرف  

  للمرضى
      قسم العناية المشددة 
      قسم العناية القلبية 

      لكلية قسم غسيل ا
      القثطرة القلبية 

  
  : قسم العيادات ٢,١,٣

الطاقة االستيعابية القصوى   عدد العيادات  
  للمرضى

      عيادة القلبية 
غدد صم ومفاصل , عيادة هضمية 
  وأمراض دم 
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      وصدرية , عيادة عصبية
      عيادة عينية 

, عظمية , عامة ( عيادة جراحية 
  )قلبية , عصبية , بولية 

    

      عيادة نسائية وتوليد 
      عيادة اطفال 
      عيادة عيون 
      عيادة جلدية 

      عيادة الطوارئ 
      عيادة اذن وانف وحنجرة 

      عيادة اسنان 
      
      
  

  : قسم الجراحة٢,١,٤
  

الطاقة االستيعابية القصوى   عدد الغرف  
  للمرضى

      غرف العمليات العامة 
      غرف العمليات القلبية 

      
  
  

  :  الخدمات المساندة٢,٢
  

  ضع إشارة بجانب الخدمة المتوفر لدى المشفى 
  
  قسم التعقيم      بنك الدم  
  قسم الصيدلية    قسم المخبر   
  برادات     قسم العناية المركزة  
  قسم اقامة المرضى    قسم االسعاف   
  قسم األشعة     قسم التغذية   
        
  
  
  

  :  قسم األشعة  ٢,٢,١
طاقة االستيعابية القصوى ال  عدد األجهزة  

  للمرضى
      وحدة التصوير الشعاعي البسيط
      وحدة التصوير الشعاعي المتلفز 

      وحدة الطبقي المحوري 
( التصوير بأمواج ما فوق الصوتية 

  ) ايكو
    

      وحدة تصوير الثدي 
      وحدة المرنان

  :  باقي األقسام  ٢,٢,٢
  
  
 الطاقة االستيعابية القصوى  عدد الوحدات  
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  للمرضى
      بنك الدم

      قسم المخبر 
      قسم العناية المركزة

      قسم االسعاف 
      قسم التغذية 
      قسم التعقيم  
      قسم الصيدلية

      برادات 
      قسم اقامة المرضى

      
      
      
  
  

  :  الخدمات االدارية ٢,٣
  

  
  ضع إشارة بجانب التخصص المتوفر لدى المشفى 

  
  المطبخ     االدارة  
  الكافتيريا     النقل   
  االمن     المالية والمحاسبة   
  قسم استقبال الزوار وسجالت الزوار      صيانة المبنى   
  قسم النظافة     صيانة االجهزة   
      قسم الغسيل   
  
  
  عدد الوحدات  

    االدارة
    النقل 

    المالية والمحاسبة 
    صيانة المبنى 

    صيانة االجهزة 
    قسم الغسيل 

    مطبخ ال
    الكافتيريا 

    األمن 
    قسم استقبال الزوار وسجالت الزوار  

    قسم النظافة 
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    قائمة بالتجهيزات المتوفرة في كل قسم ٢,٤

  
  
  أنواع الخدمات  المتاحة و عدد المرضى . ٣
  

    التوليد٣,١
  
  )مقبولون( مرضى داخليين   )المراجعون( مرضى خارجيين   

      والدة طبيعية 
      والدة مبكرة 

      حاالت اإلسقاط
      والدات قيصرية 
      خدمات نسائية 

خدمات نسائية مختلفة عالجية 
  وجراحية 

    

  
  : األشعة٣,٢

  
  )مقبولون( مرضى داخليين   )المراجعون( مرضى خارجيين   

      التصوير البسيط والظليل 
      الطبقي المحوري 

      التصوير االيكو
       التصوير التلفزيوني

      تصوير الثدي
      التصوير البسيط بواسطة جهاز نقال 

      التصوير بواسطة جهاز المرنان 
  

  : الداخلية٣,٣
  
  )مقبولون( مرضى داخليين   )المراجعون( مرضى خارجيين   

      تشخيص ومعالجة األمراض الداخلية  
      تشخيص ومعالجة األمراض الهضمية  

       تشخيص ومعالجة األمراض العصبية
      تشخيص ومعالجة األمراض الصدرية  
      تشخيص ومعالجة أمراض الغدد الصم 

      تشخيص ومعالجة أمراض الدم
      العناية المشددة 

      غسيل الكلية 
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  : الجراحة٣,٤

  
  )مقبولون( مرضى داخليين   )المراجعون( مرضى خارجيين   

عمليات الجراحة العامة والصغرى 
  لتجميلية   وا

    

      الجراحة العصبية   
      الجراحة القلبية 

      الجراحة العظمية   
      البولية 

      الجراحة التنظيرية بأنواعها 
      
      
      
  
 
  
  

  :مستوى الموارد البشرية . ٤
  

  :  االحصائيات ٤,١
  
  
  العدد  

    القسم اإلداري 
    طبيب

    ممرض
    قابلة 
     اجهزة صيانة – مهندسين –فني 

 - اعاشة– حراسة – نظافة –خدمي 
   صيانة مبنى– مستخدمين –سائقين 

  

 - األشعة–موظفين األقسام الداعمة 
   المساعد الفني –الصيدلة -مخبر

  

  
  :  المؤهالت والخبرة٤,٢

  
  :القسم اإلداري

  
  :المستوى التعليمي

  
  وسطي الراتب   العدد  مستوى التحصيل العلمي
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  :الخبرة
  

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    
  
  

  أقسام األطباء 
  

  :المستوى التعليمي
  

  وسطي الراتب  العدد  مستوى التحصيل العلمي
      
      
      
      
      
  

  :الخبرة
  

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    
  
  

  الممرضات والقابالت 
  
  

  :المستوى التعليمي
  

  وسطي الراتب  العدد  مستوى التحصيل العلمي
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  :الخبرة

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    

  القسم الفني 
  

  :ستوى التعليميالم
  وسطي الراتب  العدد  مستوى التحصيل العلمي

      
      
      
      
      
  

  :الخبرة
  

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    
  
  

  القسم الخدمي  
  

  :المستوى التعليمي
  

  وسطي الراتب  العدد  مستوى التحصيل العلمي
      
      
      
      
      
  

  :الخبرة
  

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    
  
  

  األقسام الداعمة 
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  :المستوى التعليمي

  وسطي الراتب  العدد  مستوى التحصيل العلمي
      
      
      
      
      
  
  

  :الخبرة
  

  العدد  عدد سنوات الخبرة االجمالية 
     سنوات ٥-٠
     سنوات ١٠-٦

     سنوات ١٠ما فوق 
    
    
  
  

  التكاليف واألجور . ٥
  

   التوليد ٥,١
  
  الكلفة التقديرية   طريقة الدفع   رسوم الكشف   

        والدة طبيعية 
        والدة مبكرة 

        حاالت اإلسقاط
        والدات قيصرية 
        خدمات نسائية 

خدمات نسائية مختلفة 
  ة عالجية وجراحي

      

  
  

  : األشعة٥,٢
  
  الكلفة التقديرية   طريقة الدفع   رسوم الكشف   

        التصوير البسيط والظليل 
        الطبقي المحوري 

        التصوير االيكو
        التصوير التلفزيوني 

        تصوير الثدي
التصوير البسيط بواسطة 

  جهاز نقال 
      

التصوير بواسطة جهاز 
  المرنان 
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  :ية الداخل٥,٣
  
  الكلفة التقديرية   طريقة الدفع   رسوم الكشف   

تشخيص ومعالجة األمراض 
  الداخلية  

      

تشخيص ومعالجة األمراض 
  الهضمية  

      

تشخيص ومعالجة األمراض 
  العصبية 

      

تشخيص ومعالجة األمراض 
  الصدرية  

      

تشخيص ومعالجة أمراض 
  الغدد الصم 

      

تشخيص ومعالجة أمراض 
  الدم

      

        العناية المشددة 
        غسيل الكلية 

        
        
  
  

  : الجراحة٥,٤
  
  الكلفة التقديرية   طريقة الدفع   رسوم الكشف   

عمليات الجراحة العامة 
  والصغرى والتجميلية   

      

        الجراحة العصبية   
        الجراحة القلبية 

        الجراحة العظمية   
        البولية 

        ة بأنواعها الجراحة التنظيري
  
  

   الخدمات االخرى ٥,٥
  
  الكلفة التقديرية   طريقة الدفع   رسوم الكشف   

        اإلسعاف 
        إقامة المرضى 

        التحاليل المخبرية 
        األدوية    
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  :استبيان عن مستوى رضاء المريض

  
  

  :مستوى أداء موظفين االستقبال والقبول
  

غير   مقبول  جيد  جيد جدا  
  مرضي

  سيء

            اإلجراءات في قسم االستقبال والقبول  
            مستوى مهنية موظفي قسم االستقبال 

            النظافة في قسم االستقبال 
            االرشادات 

            المكان 
            
  
  

  ):المعالجة(  مستوى الخدمات الرئيسية ٦,٢
  

غير   مقبول  جيد  جيد جدا  
  مرضي

  سيء

            مستوى اإلجراءات 
            طريقة تعامل األطباء 

            طريقة تعامل الممرضات 
            مستوى النظافة 
            مستوى األداء 

            مستوى التجهيزات 
            
  
  

   مستوى الخدمات االخرى ٦,٣
  
  

غير   مقبول  جيد  جيد جدا  
  مرضي

  سيء

            كيف كانت الخدمات في قسم األشعة
            ركيف كانت الخدمات في قسم المخاب

            كيف كانت الخدمات في قسم الصيدلة
            كيف كان مستوى الطعام

            كيف كان مستوى غرف اإلقامة 
            كيف كانت مستوى الخدمات في الغرف
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   المستوى العام للمستشفى  ٦,٤

  
غير   مقبول  جيد  جيد جدا  

  مرضي
  سيء

            
  
  

   أعجبتك بهذه المستشفى ما هو أكثر األشياء التي
  
  
  
  
  
  

  ما هي أكثر األشياء التي لم تعجبك بالمستشفى 
  
  
  
  
  
  

  ما ذا تقترح لتحسين الخدمات 
  
  
  

   
 


