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 لكمة مؤسسة حِاٍ:

)مبا يف ذزل إًسجياء إًساتلون  % رخال  25% وساء و 75إًفئات إل كي رؿاًة تًس حة يف حزوًس حمتثي رممة مؤسسة حِاٍ 

دمان إخملسرإتوإملِاحصون وحضااي فريوس هلص إملياؿة إ منائَة شامةل ًزايدة وحتسني ًخرشًة/إل ًسز وإ  ىل ذزل( خبسمات إ  ، وما إ 

ؽ إًلامئة ؿىل متىني ومتىِهنا إحامتؾ الاحامتؾَة وإًطحَة والاكذطادًة مس خوى مـُش هتم  َاً ، من ذالل ثيفِش إجملمتؽ إملشاًر

ىل ذزل، وزلافِاً  وإكذطادايً  ؿهت. ابل ضافة إ  َي إًسجَيات إًساتلات وإ  ؿادة ثبُ  ىل جسَِي إ  دماهجن يف س  مؤسسة حِاٍ  إ  ادة إ 

زإةل إًومصة جتاُِنؿسإد إجملمتـات إحملََة ًلدول إًسجَياإ  إجملمتـات ونشزل  . ثَزتم مؤسسة حِاٍ  أ ًًضا مبحارتة مجَؽ ت إًساتلات وإ 

ؿادة تَورة مهنجَهتا ووضؽ إ  س خعاؾت مؤسسة حِاٍ إذالل مسة إملرشوع و  ملصأ ة ؿىل مس خوى إجملمتؽ إحملًلإأ هوإع إًـيف ضس 

 .نشإ ثيفِش جصإجمِاو ، جشلًَل ٍصضس اكفة مصإحي معَِا سرتإثَجَة حمسدة إملالمح ًـمَِا ودًَيإ

، سوإء ؿىل إملس خوى إًوظين أ و ؿىل إذلىومِةوكري  ثـاون مؽ إدلِات إًفاؿةل إحملََةرشإاكت و وضؽ مؤسسة حِاٍ نٌل إس خعاؾت 

 س خعاؾت إًخوكِؽ ؿىلإنٌل ، افؼاتإحمل ؿسد من. وكس معَت مؽ إمليؼٌلت إجملمتـَة إحملََة يف افؼات إملس هتسفة ًـمَِاإحملمس خوى 

 حمنوًة شامةل. توزإرة إدلإذََة ًخلسمي ذسمات حلوق إل وسانوكعاع  ،دإرة إًـامة ٌَصؿاًة إًالحلةإل  جصوثوهول ثـاون مؽ 

زإةل إًومصة إ  حامتؾي وإذلي سامه يف خاهة إٍمتىني إًيفيس والاإًخمنوي   حِاٍ -إتسأ  ٍمتثي أ حس إًـيارص إل ساس َة يف مرشوع 

ذلي ًمت فَِ ثلسمي خمخَف إو  ،ٌَمؤسسة تسمع من مؤسسة دروسوسإٍمتىني الاكذطادي إجملمتـَة ٌَمس هتسفني ومت ثعوٍص مٌؼومة 

ة إملِين إًخلين، مبا إل وشعة و و  ،ملـاٌشةوإًدشلَي اب يف ذزل إًخسًر ؽ إل ؾٌلل إًطلريةشاء إ   .مشاًر

ة وإًححرية  .  مت ثيفِش إل وشعة إملشهورة يف حمافؼات إًرشكِة وإًلََوتَة وإل سىٌسًر

ىلكسمت وجزء من جصإمج إٍمتىني الاكذطادي، و  خ معَِا  إملس هتسفني من مؤسسة حِاٍ  إ  ة ٌَمس خفِسٍن ِورش معي ودورإت ثسًر

دإرة إملوإرد إًخرشًة، إل دإرة إملاًَ، رايلحول رايدة إل ؾٌل دإرة إل ؾٌلل، إ  دإرة إًزنإؿاةدة إجملمتؽ، إ  دإرة إلثطالتت، إ  رمارإت  ،، إ 

 .رايدة أ ؾٌلل، دإرة مرشوؿاتإ   ،حِاثَة

ىل هخاجئ  ذالص ٌَيجاح يف إًوضول إ  يا هشهص مؤسسة دورسوس، إًيت ساؿسثيا تثلة وإ   ُشإ إًخلٍصص.ُو

 ىصمني إًححعَعي

  مسٍص ثيفِشي
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 إرلامس  إًخلٍصص إملصحًل

1 يقذيت 

َي وإدلمج إجملمتـي ٌَسجياء مؽ إًرتنزي ؿىل إًسجَيات.يوإن إملرشوع: ؾ  ؿادة إًخبُ   ) إتسأ  _ حِاة (  حنو إ 

 إرلامس رمق إًخلٍصص إملصحًل:

 2019 ًوًَو   30 – 2019ًياٍص  1 إًفرتة إًيت ٌشمَِا:

  2019سخمتة ر 12إمخلُس    إًخلٍصص:اترخي 

ؿسإد  إًخلٍصص من كدي   ًَيا معص  – أ مرية هخِي   :  مت إ 

 / هريمني إًححعَعي .مت إملصإحـة                                     

 مىن قيسر/ أ   : مت إس خـصإض إًخلٍصص من كدي

 مَرص ثيفِشي:

ق مىون من  2015ماًو ثب سست مؤسسة حِاٍ ٌَخمنَة وإدلمج  إجملمتـي يف  ؿادة  8من كدي فًص أ فصإد إذلٍن ًؤمٌون تفىصة إ 

َي وإدلمج إجملمتـي يف مسًية أ تو حٌلد، وإًيت ًخوإخس هبا إًـسد إل نرب من إًسجياء إملفصج ؾهنم يف إحملافؼة. وكس كدَت  إًخبُ 

 (.2016)يف أ قسعس مؤسسة "دروسوس" إملرشوع ومتت إملوإفلة ؿَََ من كدي "وزإرة إًخضامن الاحامتؾي" 

ًََ ُو  ىل إًوضول إ  مؽ إًرتنزي ؿىل إًسجَيات من جسون  300إًـسد إملس هتس  ٌَسجياء إملفصج ؾهنم وإذلي هيس  إملرشوع إ 

َي ودمج وثلسمي ذسمات ، مت صًة. ويف إًفرتة إملشموةل ابًخلٍصحمافؼات إًرشكِة، إًلََوتَة، إًححرية وإل سىٌسر   جمفص   93  ىلإ  ثبُ 

 .ؾهنم

سة من هوؾِا إملرشوعٌس خوفون مـاًري  421ىل إ  وذالل إًثالث س يوإت مت وضول ؿسد إملس هتسفني  . مثي ُشٍ إرلسمات فًص

ىل إملس هتسفني. ثوخس مؤسسات مسهَة أ دصي جس خعَؽ ثلسمي ثسل إرلسمات حِر ل   إ 

ثـين  إًيت  إًصئُس َة إملـيَة وزإرإتإًسرتإثَجَة مؽ إسات إًيت جس خعَؽ إًوضول ًـالكات نٌل ثـخرب مؤسسة حِاٍ من إملؤس 

 "وزإرة إدلإذََة" و"وزإرة إًخضامن الاحامتؾي". يه تخلسمي ذسمات إملس هتسفني وجس خعَؽ ضيؽ إًلصإر فَِ و

دلإذََة ا من ذالل وزإرة إهتشارهت مؤسسة حِاٍ أ ًًضا يف إملؤمتصإت وإًفـاًَات إًيت مت ؾلسذالل إًفرتة إملشموةل ابًخلٍصص، 

ؽ وإدلمع الار يا وإحس( حِ)محةل لك   مدارشة من كذطادي ٌَمس خفِسٍن من ذسمات إملؤسسة وإحملوًنيمت ثوزًؽ ؿسد هحريمن إملشاًر

 .ذالل وزإرة إدلإذََة
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َي إًيفيس والا ًضاً أ  مت نٌل  هناء اكفة إًخحسايت إملخـَلة إ  كذطادي ٌَمس خفِسٍن و حامتؾي وذسمات إٍمتىني الاثلسمي ذسمات إًخبُ 

إًـمي ابملرشوع سرتإثَجَة ٌَمؤسسة مسة زالث س يوإت كادمة ومس إوضؽ  نٌل مت أ ًضاً  ،إملس هتسفني ذالل زالث س يوإتسمج ت

 .كَميي ًـصض هخاجئ إملرشوعإ  ة ابملرشوع وإًخيؼمي ملؤمتص شعة إٌَوحسدِو س خىٌلل إل  مسة زالزة شِور ل

 إًخـاون مؽ وزإرة إدلإذََة:

ةؾلسُا يف مسًية الا مؤمتصإت مت 4الل وزإرة إدلإذََة تـسد مت إملشارنة من ذ - ظة( حِر مت وإًلاُصة )اندي إًرش  سىٌسًر

خِة  ؽ ضلرية يف ثوزًؽ ش يط ثسًر من ذالل وزإرة إدلإذََة  إملس هتسفني إحملوًني كذطادي ؿىلظار جصانمج إٍمتىني الاإ  ومشاًر

 .ٌَمؤسسة

حامتؾي وسان مت إًخوإضي مؽ تيم انرص الاة إًالحلة وتسمع من كعاع حلوق إل  دإرة إًـامة ٌَصؿاًمن ذالل إًخـاون مؽ إل   -

ؾامتد جصانمج إٍمتىني إومت  ،فصإج ؾهنمة ًعَة مرشوع أ و دمع مادي ؾلة إل  دإرة إًصؿاًة إًالحلملساؿسة إذلالت إًيت ثخلسم ل  

 .سفةكذطادي ٌَمؤسسة من ذالل  إًلعاع يف مجَؽ ذسماثَ ٌَفئة إملس هتالا

دإذي إًسجون كذطادي من ذسمات إٍمتىني الا ءوسان وذزل ًحسإٌَلاءإت مؽ مس ئويل كعاع حلوق إل  مت ؾلس ؿسد من  -

 .ؾامتد  نخُة إرلسمات إذلي مت ثعوٍصة من ذالل مؤسسة حِاٍ ك دإة  ًصضس حاةل إملس هتسفني  ورضس ثلسمي إرلسمات هلمإو 

 :إرلسمات إمللسمة من ذالل جصوثوهول وزإرة إدلإذََة

  ( زايرة جسون  11ؿسد ) 

 ُو جسن جهنا إًـموسم  ةٌَزاير  حِر اكن من إنرث إًسجون ثـاوانً 

 جسن جهنا إًـموسم 

واكثة  ضحاطإً و إًسجن مسٍص  كديإجملمتـي جزايرة جسن جهنا إًـموسم، وكس مت إًخـاون من  وإدلمجكامت مؤسسة إذلَاة ٌَخمنَة 

ؿادة  وأ وشعهتاملؤسسة ابخـًصف إً من ذالل إمللاتةل  ، نٌل متإًسجن َي وإ  ؿادة إًخبُ  َسجياء ٌ ـي إجملمتج إدلموأ ُسإفِا يف جصانمج إ 

 ٌس خوفون نومـصفة إذلٍجزايرة إًسجن مللاتةل تـظ إذلالت وؿائَهتم  دورايً  ، حِر ثلوم إملؤسسةإملفصج ؾهنم وؿائالهتمو 

 إًرشوط.

 ق  جسن إًزكاًز

ق  إًخـًصف ابملؤسسة  ملسٍص إًسجن إدلسًس  إًسجن ومت من ذالل إمللاتةل مسٍص كديمن  وسممإًـمت إًخـاون مؽ جسن إًزكاًز

ؿادة إدلمج إجملمتـي ٌَسجياء  َي وإ  ؿادة إًخبُ  ، حِر ثلوم إملؤسسة جزايرة إملفصج ؾهنم وؿائالهتمو وأ وشعهتا وأ ُسإفِا يف جصانمج إ 

هكحَوحص من جمَس أ مٌاء جبِاز  ثربؾت إملؤسسة نٌل .مللاتةل تـظ إذلالت وؿائَهتم ومـصفة إذلٍن ٌس خوفون إًرشوط إًسجن

ومت إملساؿسة يف إًفرتة إملشموةل ابًخلٍصص توضؽ  ملـصفة موؿس إًزايرة أ دش إًسجياءلس خزسإمَ يف جسَِي ساتلا  حِاٍ مؤسسة

 .رة إًسجن مبوإفلة وزإرة إدلإذََةدإإ  مج إًىرتوين ًخيؼمي إًزايرإت مؽ جصان
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 جسن تورسـَس 

ضحاط  كديإجملمتـي جزايرة جسن تورسـَس إًـموسم، مت إًخـاون مؽ جسن تورسـَس إًـموسم من  وإدلمجٌَخمنَة  ٍسسة حِاكامت مؤ 

ؿادة إدلمج إجملمتـي  . وكس اكهوإ ؿىل درإًةإًسجن ووإؾغ إًسجن َي وإ  ؿادة إًخبُ  ابملؤسسة وأ وشعهتا وأ ُسإفِا يف جصانمج إ 

 جن وملاتةل تـظ إذلالت وؿائَهتم.. ًمت زايرة إًسٌَسجياء وإملفصج ؾهنم وؿائالهتم

 جسن دمهنور 

ىل جسن دمهنور إًـموسم، وإذلي ًلؽ يف حمافؼة إًححرية،  ٍِاح كامت مؤسسة  وكس مت إًخـاون مؽ ٌَخمنَة وإدلمج إجملمتـي جزايرة إ 

ؿادة إل دماج  مسٍص إًسجن إدلسًس  َي وإ  ؿادة إًخبُ  من ذالل ملاتَخَ مؽ إملؤسسة وأ وشعة إملؤسسة وأ ُسإفِا يف جصانمج إ 

 إًرشوط. ٌس خوفون نإذلٍ وملاتةل إذلالت وأ دشمه ومـصفة الاحامتؾي ٌَسجياء وإًسجياء وؿائالهتم وزايرة إًسجن

دصى:  إًخـاون مؽ إًَِئات إذلىومِة إل 

إملفصج ؾهنم يف  دمان ًـلس جصوثوهول ثـاون ًخلسمي إرلسمات ًٌَساءًخلٍصص مت إًخلسم ًطيسوق ؿالج إل  ذالل إًفرتة إملشموةل اب

 خوكِؽ جصوثوهول ثـاون مؽ إًوزإرة.حامتؾي ً ظَحات مذـسدة ًوزإرة إًخضامن الا نٌل مت ثلسمي ،حمافؼة إًرشكِة

ة حول وضؽ إًخلص حامتؾي ذالل مسة إضي مؽ مسدشاري وزٍصة إًخضامن الامت إًخو  - ؿادة َة وظيَة ل  أ ً ٍص ًخيؼمي خَسة حوإًر

َي ودمج إًسجياء يف م  .رص تخـاون لك إًوزإرإت ذإت إًطةلثبُ 
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:ٔانبذذ دٕل خذيبث انًششٔعاإلنكخشَٔٙ  ٗنإَخشبس ٔانٕصٕل ا
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 إل وشعة إًيت مت ثيفِشُا ذالل إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص نٌل اكن ملصرإً  ( أ  

ؿادة 1.1.1أ .  إحامتؿات ذالل إملرشوع 5إدلمج ) حتسًر إملـَومات ومشارنهتا مؽ موػفي إًسجون وإل دإرة ثشب ن هخاجئ جصانمج إ 

 (مسرإء جسون ًلك جسن ًلك إحامتع 5إحامتؿًا.  20جسون:  4× 

ؿادة إدلمج )ثعحَق إًلاهون( دإرهتا ثشب ن جصإمج إ   حتسًر وثحادل إملـَومات مؽ موػفي إًسجون وإ 

فِش جصانمج ًخًس َق إًـمي حول زايرإت إًسجون وثي  ةوزإرة إدلإذََملطَحة إًسجون و  ةًلاُص اب ةزاير  19مت معي ؿسد  -

َي وإدلمج اكمي  .إًخبُ 

 . خلِمي إحذَاخات إًسجياءإًسجون ً   ىلإ   ةزاير  19مت معي ؿسد نٌل  -

كامة إملوإفلة ؿىل الاإل فصإج.  ٌَحاةل ؾلةثلِمي وحبر إحذَاخات إًسجياء ًوضؽ دعة إهخلاًَة ابرلسمات إًالزمة  1.1.2أ . حامتع وإ 

 إل فصإجمصإت كدي  2/3حوإر 

ة ؾيس إل فصإج ؾهنم.من ذالل زايرة إحملامِني ٌَسجياء  ثلِمي وحبر إحذَاخات إًسجياء ذالل إًفرتة الاهخلاًَة ٌَزسمات إًرضوًر

 يف إًسجون وأ كسام إًرشظة

 3× زايرة  100إًلِام ابًزايرإت إملزًنَة من كدي إل دطائَني الاحامتؾَني ل فصإد إل دشة ًال ؿسإد رلعط مل مشي إل دشة.  1.1.3أ .

 س يوإت

  :إًزايرإت إملزًنَة من كدي إل دطائَني الاحامتؾَني ل فصإد إل دشة ًوضؽ دعط مل مشي إل دشة
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إًـامي الاكذطادي  ٌَحالت ثسخة ؿامي إكرتإب إىهتاء إملرشوع فزإد إًرتنزي ؿىل ةإرلسمات إمللسم ًخلري إًرتنزي ؿىل هؼصإً 

 ةإًـمي يف وحس ةوس ح ةزايد ىلإ   ذزل ىدأ  و ظار إمليعلي نٌل ُو وإحض يف إل   ةحالت إنرث من إرلسمات الاحامتؾَوإٍمتىني ٌَ

  إٍمتىني الاكذطادي يف فرتة إًخلٍصص

  .كامة إذلالتإ  حملي  ةومِسإهَة زايٍر مزًنَ 26مت معي ؿسد  -

 س يوإت. 3× حاةل  100إرلسمات إًلاهوهَة إمللسمة ٌَمساؿسة يف إل فصإج من إًسجون حسة إذلاخة.  1.1.4أ .

ىل   وإًلضاء ومذاتـة إحملارض.إًيَاتة إًـامةإرلسمات إًلاهوهَة ًخلسمي إملساؿسة يف إًسجن حسة إذلاخة. هلي إًىفاةل من إحملامني إ 

هناء إ  مت  مس هتس  11وؿسدمه  نٌل أ ن تـظ إملس هتسفني اترخي نخاتة إًخلٍصص خسٍص ابذلهص أ ن تـظ إًلضااي مازإًت مذسإوةل حىت)

 .كضاايمه ذالل مسة إًخلٍصص(

 كضَة 54مت إًـمي ؿًل ؿسد  -

 فصإج إ  حصإءإت إ   4مت معي  -

 ةورإق كاهوهَأ  مذاتـة  233مت معي  -

 ذاص( –ثوهَالت )ؿام كضااي   10ؿسدمت معي  -

 حاةل 93ًـسد  ةكاهوهَ ةثوؾَ 93مت معي ؿسد  -

 عط إهخلاًَة ًلك جسني كدي إل فصإج ٌَحطول ؿىل إرلسمات إًالزمة ؾيس إل فصإج ؾيَوضؽ د 1.1.5أ .

فصإج ؾيَ  وكس وضـت دعط ٌَمصإحي الاهخلاًَة ًلك جسني كدي إل فصإج ملـصفة إرلسمات إًالزمة ًال 

 ( 30/6/2018وكف إًـمي هبا تياء ؿًل ثوضَات إسدشاري مؤسسة دوروسوس أ .ابمس ؿسيل مٌش اترخي )مت 

 مذاتـة إًـمي تني إًفصوع 1.1.6أ .

رلعة، من كدي إملًسق إًـام ٌَمرشوع، من ذالل جصانمج إل رشإ  ؿىل ثوزَق ومذاتـة إذلالت، ابل ضافة إمت ثيفِش إملرشوع وفق 

ىل  ة ٌَفصوع ذالل إًفرتة إملشموةل ابًخلٍصص من إس خحسإث ثلاٍص دورً ًضاً أ  حِر مت  – أ شاكل إًخلِمي وإملخاتـةؿسد من إس خحسإث إ 

ق إإ  جنازإت إًفصع وؿسد إًزإئٍصن و إ  حول  إرلاضة ابملؤسسة لك شِص  .ًـمي يف اكفة إملرشوؿات ابملؤسسةجناز لك فًص

ة َني مس ئول ثلِمي ومذاتـة تفصع إل  مت ثـ  - مؤرشإت ذالل  منوإملخاتـة إًوػَفي  ًَة اكمةل ٌَمؤسسة ٌَخلِميأ  ووضؽ سىٌسًر

توإكـَة مؤرشإت إل دإء  ا أ اتح ٌَمؤسسة أ ن حصضسذم Key Performance Indicators (KPIs)إل دإء إًصئُس َة 

 إرلاضة هبا.

 .إًيفاذ ٌَمـَوماتس َاسة  – وإًخوكِـاتختاذ إًلصإر إ  س َاسة سَعة  –وضؽ س َاسة دطوضَة  مت نٌل -
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 إس خـصإض ورضس إرلعط الاهخلاًَة ٌَحالت 1.2.1أ .

 ؿادة إ  ص ثلِمي مصحًل ٌَمرشوع ومن ذالل أ د إ ؿىلتياءً ٌَحالت من دإذي إًسجن  ةؿسإد إرلعط الاهخلاًَإ   مت إًخوكف إًـمي ؿىل

رلسمات ومت إسددسإًِا تـمي دعة معي  ،وسوس أ س خاذ ابمس ؿسيلسدشاري مؤسسة در إذالل  ضَاكة مؤرشإت إملرشوع من

يب ًخرصج إً  رلسمات إًيت ثعَهبا إذلالت ورضسإ يف إملرشوع ًصضس مسة إًـمي ؿىل مبجصد ددول إذلاةل ةإذلالت مس حل خارخي ثلًص

 .إذلالت

ةثوفري  1.2.2أ . ة ملسة ًومني  ثسًر دإرة إًزنإؿات )ثسًر إمصأ ة.  15 ًـإملِارإت إذلَاثَة ًٌَساء مؽ إًرتنزي ؿىل إًوكاًة من إًـيف وإ 

حات 8مبجموع  أ شِص 3مصة وإحسة لك   (ثسًر

ة إذلالت ؿًل  - ةل ًسوق إًـمي ًـسد رمار  239مت ثسًر  حاةل 59ة مُؤ

 .ؿسإد إًخلٍصصإ   ةذالل فرت 

ة "إملِارإت إذلَاثَة" ؿسإد دًَي إًخسًر  مت من ذالل إ 

حٌليل:  2أ وشعة حٌلؾَة مؽ إًسجياء إًساتلني وأ دشمه ) 1.2.3أ .  أ وشعة إحامتؾَة( 6وشاط س يواًي اب 

ا و ، ومت أ وشعة حٌلؾَة مؽ إًسجياء إًساتلني وأ دشمه ة إملِارإت إذلَاثَة دجمِاثلرُي   من ذالل دًَي ثسًر

ة ملسة  2.1.1أ . ق إًـمي إًلاهوين ؿىل إًخلايض وإٍمتثَي فضاًل ؾن إًلوإؿس إدلهَا ملـامةل إًسجياء )ثسًر ة فًص ق  3ثسًر أ ايم ًفًص

حٌليل:  7إًـمي إًلاهوين يف مؤسسة حِاٍ.  حات( 3موػفني. إ   ثسًر

ق إًـمي إًلاهوين ؿىل إمللاضاة ونشزل إذلس إل دىن  ة فًص  من إًلوإؿس ملـامةل إًسجياءمت نٌل ُو خمعط هل، من ذالل ثسًر

ضسإر إًواثئق إملسهَة مثي ردص إًلِادة،  2.1.2أ . ، ثطارحي إًـمي، تعاكات إًشرطَة إًِوًةتعاكات إدلمع إمللسم يف شلك إ 

خل.  إملـاش، حوإزإت إًسفص وشِادإت إملَالد..إ 

ضسإر إًواثئق إملسهَة مثي ردص إًلِادة،  ص إًسف زثطارحي إًـمي، تعاكات إملـاش، حوإ ،إًشرطَة إًِوًةتعاكات إدلمع من ذالل إ 

إًلاهوين،  ي والاسدشارة إًلاهوهَة وإٍمتثَيًمت ثلسمي إرلسمات إًلاهوهَة تـس إل فصإج ؾن إًسجياء وفلا ًوضؽ إًخحوً. وشِادإت إملَالد

ؿسإد دًَي إرلسمات إجملاهَة، يف س َاق ضٌلن الاس خسإ  مة.وثعوٍص إًـمي إملخـَق هبشإ إًحيس من ذالل إ 

  ةورإق زحوثَأ   6ظحلا لحذَاخات إذلالت مت معي ؿسد 

 تعاكة رمق كوسم  -1

 إس خرصإج حوإز سفص  -2

 وزَلة ؾلس زوإج  -3
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 شِادإت مِالد -4

 ةحٌائَ حصَفة حاةل -5

 خثلِفِة وإلثطالإً إل ؿالمِة و وإد إملظحاؿة وورش  ،ثعوٍص 2.1.3أ .

 .إل ورإق إملس خزسمة(، وإل ورإق إًححثَة ثعوٍص وورش إملوإد إل ؿالمِة، إًخوؾَة إل ؿالمِة )إملًشورإت،

س خفادة الا ىمعي أ ىميُشن واثئلي حول إملرشوع ومس ًضاً أ  نٌل مت  ،تُت إذلَاة ىؾن مب و   جسجًَلمت ذالل فرتة إًخلٍصص معي فِمل

 .ٌَمس هتسفني ومـسل ثلسمي إرلسمات من إرلسمات فَِ

يف تيس إملوكؽ  ًىرتوين وثوزَق إل وشعة اكفة )مصفق إًخلٍصصإملوكؽ إل   من إًخوزَق إملصيئ وإمللالت ؿىل نٌل مت ورش إًـسًس

 .ًىرتوين(إل  

هؼام إل حالت وثلِمي مسى الاس خفادة من إرلسمات.  إًخًس َق إملس متص مؽ مٌؼٌلت إجملمتؽ إملسين وإدلِات إذلىومِة ملخاتـة 2.1.4.أ  

 خشص يف لك إحامتع(. 20)س خة إحامتؿات ملسة ًوم وإحس مؽ 

ظار إملرشوع إملمول من كدي مفوضَة الاحتاد إل ورويب.  مت ثعوٍص ُشإ إًحيس من ذالل زايدة كسرة إملؤسسة ؿىل ثيفِشٍ يف إ 

ة وإًرشكِ صتط إًش حيكوؾلست إحامتؿات إً  .ة وإًلََوتَة وإدلكََِة وإًححريةيف إل سىٌسًر

 ()مت الاىهتاء مٌَ

ة إذلصيف ٌَسجياء ؾلة إل فصإج 3.1.1أ .  .إًخسًر

دٛذ حخضًٍ دبالث حى حٕرٛقٓب قبم حبسٚخ ْزا انخقشٚش ٔانذبالث  انخقشٚش ةانخٙ حًج خالل فخش تػذد انخذيبث انكبيه

 : تفٙ ػذد انخذيبث انًقذي ةػهّٛ سٛالدع صٚبد ا. ٔبُبء  1/1/2119انخٙ حى حٕرٛقٓب بؼذ 

 

ة ابملـاٌش -إ ة إذلالت يف ؿسد من إًورش وإملٌَحالت  ةثسًر ة حِر ًمت ثسًر طاهؽ من أ خي إندساب إملِارإت إملِيَة وإل دإًر

ةل ٌَـمي.  إشِص  3ملسٍ وإًشرطَة إملُؤ

ة ابملـاٌش 230ؿسد  مت معي -   ةثسًر

 الا   حٌََ  7000إىل  3000ًرتإوح مدَلِا من  )مٌح لحصد(رشوؿات مسٍر ابدلذي إمل  -2

 ةمٌح 42مت معي  -

  خاات َُسمعي ثسًرحات  -3
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ة  103مت معي ؿسد  -   ثسًر

 وضؽ وثيفِش دعة زلؽ إًخربؿات ظَةل مسة إملرشوع 3.1.2أ .

موإفلة  حامتؾي تعَحات إذلطول ؿىلًخلٍصص إًخلسم ًوزإرة إًخضامن الانٌل مت ذالل مسة إ ،سرتإثَجَة زلؽ إًخربؿاتإؽ  مت وض -

 .ول ؿَهيا ذالل شِص سخمترب إذلايلمجؽ ثربؿات ملسة ؿام ومت إذلط

مؤسسة وذزل زلؽ كامة دط سادن ٌَإ  اكت إملس ئوةل ؾن مجؽ إًخربؿات و ؾلس سَسةل من إٌَلاءإت مؽ ؿسد من إًرش  ًمت حاًَاً  -

و س خسإمة ًـمي إملؤسسة يف جمال س خضافة واكثربؿات ملصنز الا ؽ إًطلريةإ   .شاء إملشاًر

إملؤسسة من ذالل تيس إملشارنة  ثطالت وحتسًس موإؾَس مللاتَهتا دلمع معيظحة تـظ رشاكت إل ؾٌلل ورشاكت إلمت خما -

  CSRإجملمتـَة ٌَرشاكت 

ىل إس امترإت إًصضاء ؾن إرلسمات، وإس امترإت إًلدول إًرسًة  3.1.3أ . وضؽ أ دوإت حفص خمططة ٌَسجياء، ابل ضافة إ 

 والاس خخِاانت

ىل حتسًس أ مه الا اثوفخات إًيت حذَامت الاىهتاء من ثطممي إس خخِان إحذَاخات إًسجياء، هيس  الاس خخِان إ  إٌَجان إملس ئوةل  ُص

 .الاس خخِان مالءمة، ومسى خسوإُا، سوإء اكهت اكفِة أ و كري اكفِة، ومسى أ دشثَو  ٌَسجني

 ثعوٍص إًحَاانت إل ساس َة إملخـَلة ابملؤرشإت 3.1.4أ .

 .MIS ذلاكَ تربانمج إ  ومت  30/6/2018ظار إمليعلي من تـس اترخي مت الاىهتاء من ثعوٍص إل  

دذال إًحَاانت ٌَفحص إدلكِق إمليخؼم وإًخحلق من حصة إًحَاانت 3.1.5أ . حصإءإت وإحضة ًىِفِة إ   وضؽ إ 

دذال إًحَاانتمت   :وزايدة ؿسد إًخلاٍرص حتسًر جصانمج إ 
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 خشًطا ًلك فـاًَة( 50فـاًَات مؽ  2ؾلس إملؤمتص إًس يوي ومجؽ إًخربؿات ًخـٍزز إًربانمج وإملالحئ ) 3.1.6أ .

  إًس يوي ومجؽ إًخربؿات ًخـٍزز إًربانمج وإملالحئؾلس إملؤمتص 

َة ؿامةل دإذي مرصتوحود ؿسد من إدلول إًـصت حصفي  ومؤمتصكَميي إل   مت ثـسًي إًحيس ًُشمي إملؤمتص إرلخاسم ًَمت  َة ومٌؼٌلت دًو

مَني ابجملال ًـصض اـًوإ ؿالمِني وإًطحفِنيسين وإل  ملوإجملمتؽ إ ةفصد من مٌؼٌلت إًلعاؿات إذلىومِ 150من ذالهل إس هتسإ  

 ة.خاجئ إملرشوع وإدلروس إملس خفاده 

ة رساةل 3.1.7أ . دداًر ة:  ؾنثطسر وثوزع  س يوًة إ  جنازإت وهخاجئ إملرشوع )إًصساةل إل دداًر  6وسزة ًمت ورشُا لك  100إ 

 أ شِص(

ضافة  مت ثعوٍص ًزايدة  ،إملؤمتص إرلخاسم ٌَمرشوعصض يف ىميُشن رسوم مذحصنة مت ثيفِشٍ ٌَـأ  مادة فِسًو ُشإ إًحيس من ذالل إ 

 ؾي.فـاًَة إس خزسإمَ ؿىل موإكؽ إًخوإضي الاحامت

 ٌَمس خفِسٍن من ٌَمرشوع ةؿالحِ رحةل 3.1.8أ .

ة حِر مت معي رحَخني ةتني حمافؼات إًرشكِ ةٌَمس خفِسٍن ذسمات إملؤسس ةحصفهيَ ةًمت معي رحالت ؿالحِ  والاسىٌسًر

 .ةوالاسىٌسًر ةما تني فصؾي إًرشكِ حاةل 100ؿالحِخني ٌس هتسفوإ ؿسد 
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دداًرة  رسائي إ 

 أ وشعة مت ثيفِشُا أ زياء إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص ومل ٍىن خمعط ًِا ( أ  

 جتسًس  إملالحئ وثلِمي إحذَاخات إًطَاهة 1.1.6ج. ( ب

ق ٌَسجَيات إًساتلات  ةس ابًاكمي وحصممي ملصنز الاس خضافمت جتسً ( ت  ابًزكاًز

وشاء مصنز ٌَرَاظة ومعحخجتسًس إملالحئ  1.1.7ج. ( ث ىل إ   ًخىون كادرة ؿىل إسدِـاب إًًساء وأ ظفاًِن يف أ ي وكت ابل ضافة إ 

 ثوفري مَجب  مؤكت ًٌَساء تـس إل فصإج ؾهنن من إًسجن 1.1.8ج. ( ج

ة إذلصيف 1.1.9ج. ( ح  حزوًس إًًساء إًزًنالت وأ ظفاًِن ابرلسمات إًلاهوهَة والاحامتؾَة إًيفس َة وإًخسًر

 

ىن مت إًخرعَط ًخيفِشُا(؛ أ س حاب ؿسم إًخيفِش، إل حصإءإت إًيت مت إختشُاأ وشعة مل ثيفش  ( أ    ٌَخلَة ؿىل ُشٍ إل س حاب )ًو

دإرة إًسجون إخملخارة، وإل دطائَني إًعحَني يف إًسجون وكريمه من موػفي إًسجون ؿىل إًلوإؿس إٍمنوذحِة  1.1.1.أ   ة إ  ثسًر

خِة ة.  15ايم. أ   3 ملسة إدلهَا )ثسًر حٌليل: موػفًا يف لك ثسًر  موػفًا يف إًسجون( 45مذسراًب:  15×  ثسًرحات 3إ 

نخاتة ُشإ إًخلٍصص  مل ثمت حىت ةىل ًلاءإت حوإًرإ  ومت ثـسًي إًحيس  ثب دص ثسخة ؿسم ثوكِؽ جصوثوهول إًخـاون مؽ وزإرة إدلإذََة.

لصر ًِا وثـزتم إملؤسسة ثيفِش حامتؿات يف إًخارخي إملموإفلات الاذََة وؿسم إذلطول ؿًل ًخلَري كِادإت وزإرة إدلإ هؼصإً 

ة ثسل الا  .زياء مسة مس إملرشوعأ  حامتؿات إذلوإًر

ة ملسة ًومني.  1.1.2.أ   ة ضحاط إًرشظة )ثسًر حٌليل:  15ثسًر ة. إ   45مذسراب:  15× ثسًرحات  3ضاتط رشظة يف لك ثسًر

 ضاتط رشظة(

 .ًلاءإت حوإًرة اكًساتق ىلإ  إًحيس مت ثـسًي 

ثلاٍرص. ظحاؿة إًًسزة  5ثعوٍص وورش إًخلٍصص إًس يوي وإًخلٍصص إٍهنايئ ٌَمرشوع مؽ هخاجئ إًححوث ودرإسات إذلاةل ) 1.1.3.أ  

 وسزة( 100إٍهنائَة فلط 

  2019-10-31فرٍت إملس اترخي ذري ذالل إل  رلخاسم وًمت معي إملؤمتص إ مل ًمت ثياوهل يف دعة إًـمي يف إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص.
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ىل إدلصمية -  مؤرش مٌؽ إًـودة إ 

هفاذ  مٌؽ إدلصمية ُو حماوةل ٌَحس من إدلصمية وإجملصمني وردؾِم. ًمت ثعحَلِا ؿىل وخَ إًخحسًس ٌَجِود إملحشوةل ٌَحس من إدلصمية، إ 

شإ ُو إملؤرش إًصئُيس ملرشوؾيا.إًلاهون  ، إذلفاظ ؿىل إًـسإةل إدليائَة. ُو

 ٌَحالت ةي ؾودة ٌَجصميأ  جسجَي إًيت ًلعهيا إًخلٍصص مل ًمت  ةإًفرت ذالل 

  جناز وس حة إل   ؿسد ؾيرص

  %100 421 ؿسد إملس خفِسٍن من إملرشوع

  %100 421 إًـسد إل حٌليل ٌَمس خفِسٍن

  %100 93 ؿسد إملس خفِسٍن يف إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص

 
 ؿامني ؾيرص

 وهطف
فرتة 

 إًخلٍصص

 30/7/2019حىت 

 %28 93 328 ؿسد إذلالت
زايدة ملـسل جسجَي إذلهور ذالل فرٍت إًخلٍصص ملارهة  %26 36 138 ذهور

 مبـسل جسجََِم ذالل إًفرٍت الاويل من إملرشوع
انث % زايدة ملـسل جسجَي الاانث ذالل فرٍت إًخلٍصص  %30 57 190 إ 

 ملارهة مبـسل جسجََِم ذالل إًفرٍت الاويل من إملرشوع

 

 . 31/12/2018إيل  1/8/2018وهطف من  ـامنيًوحض إدلسول إًخايل ؿسد إذلالت إملس خفِسة من إملرشوع، وملارهة إً

 . 30/7/2019 ىلإ   1/1/2019ومسة إًخلٍصص إذلايل من  
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2 ( فقظ ػٍ انفقشة انخٙ ٚغطٛٓب انخقشٚشخبئج انخٙ حى حذقٛقٓب دخٗ اٌٜ )إَجبصاث انًششٔع ٔانُ 

دخٛبج بٍٛ َسبت اال تيقبسَ) ٕٚت إلكًبل كم ػُصش يٍ ػُبصش انًششٔعئانبٛبَٙ انخبنٙ انُسبت انًٕٚضخ انشسى 

 (ةدذ َٗجبص نكم ٔدذة ػهٔاإل

 

بَبث انذبالث بٛ جحذهٛم َخبئ َجبص انز٘ َخج طبقب  إلظٓشِ انشسى انبٛبَٙ انسببق بٍٛ يؼذل االدخٛبج ٔاأْى يب أ  3

 :خالل يذة انخقشٚش

ابمس ؿسيل يف إًخلِمي  وس أ .سظَة إسدشاري دور ؿىل إهنا تياءً ل   هؼصإً  ةيف مـسل الاحذَاج ٌَوحسة إًيفس َ ةػِور زايد  -1

حات إًيفس َ ةؿس إدلَسات إًيفس ًَيص س يوي ٌَمرشوع ُو ثلََي   .مثي إًـالج ابًفن ةوإًخسًر

 .ومٌش اترخي إفذخاحَ ةإًساتل ةفرت جَي تَ إًإًدس  زايدة إًعَة ؿىلإرلاص ابًسجَيات و  ةور مـسل إحذَاج هحري دلإر إًصؿاًػِ -2

ب إىهتاء مسة إًرشوع إرت لك جناز ذسماهتا هؼصإً إ   إًضلط ؿىل ةووحسة إٍمتىني وزايد ةإًلاهوهَ ةزايدة إًـمي دإذي إًوحس -3

 .كسر من إرلسمات ملساؿسة إذلالت نربأ  جناز وإحملاوهل اب  

5 :َسب انذبالث طبقب نهًكبٌ ٔانسجٍ بٍٛ انًجًٕػبث يٍ دٛذ تيقبسَ 

 (ة)الاسىٌسًر 3 ةٍلوؿ 2 ةٍلوؿ 1 ةٍلوؿ إملـاًري 

 حاةل 44 حاةل 29 حاةل 26 إًـسد إٍهنايئ

    إحملافؼات

  23 16 ةرشكِإً 

 34   ةالاسىٌسًر
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    ةإدلكََِ

  6 7 ةإًلََوتَ

 8   ةإًححري 

   3 (ةإًالحل ة)إًصؿاً ةإًلاُص 

    إًسجن

ق جسن   13 8 إًزكاًز

  2 4 جسن تورسـَس

  2 6 جسن جهنا

  1  ةجسن ظص 

  2  ةجسن مجط

  1  جسن إتو زؾحي

 20 1 1 جسن جصج إًـصب

  4 3 جسن إًلٌاظص

  1  جسن إمليَا 

  2  جسن وإدي إًيعصون 

 26   جسن دمهنور

5 :تيقببم ػذد انذبالث انًخؼهًٛت بؼذد انذبالث األي تدصبئٛإ 

 إجملموع ةؿسد إذلالت إملخـَم ةإذلالت الامِؿسد 

28 65 93 
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شاءاث جإػًم  ٗنإ ٖدإْٔٔ يب  ت% يٍ انذبالث األي31ٛ ٖحخؼذ تظٓش انشسى انبٛبَٙ انسببق ظٕٓس َسبأ 4.1

 .تؼهٛى انكببس داخم يشكض االسخضبفانقٕيٛت نخ تببنخؼبٌٔ يغ انٓٛئ تحذسٚببث يذٕ االيٛػًم ء نبذ

6 :تض االسخضبفيشك 

 تضذ ٔصاسة انصذ تجشاءاث يشكض االسخضبفإحسهسم 

 (بجًؼٛت سػبٚت انًسجٍَٕٛ ٔأسشْى تدػٕٖ طشد انخبص)

 

 أ ول : ؾصض إملشلكة 

جيار مؤرخ مب - ة إًش ئون إًطحَ 1/2/2005وحة ؾلس إ  دإرة مجـَةإس خب حصت مسًٍص ق من جمَس إ  رؿاًة إملسجوهني  ة ابًزكاًز

ق شلة ابدلور إل    ؿَوي ومسة إل جيار مشاُصة .ول وأ دشمه ابًزكاًز

دإرة إزلـَة إذلايلاثهَاً   : إل حصإءإت إًلاهوهَة إًيت مت إختاذُا من كدي جمَس إ 

ت إدلؾو  2018 ًس ية197وكِست حتت رمق  18/11/2018ظصد تخارخي  ى**رفؽ دؾو  - ق وثسإًو  ىمسين لكي حىوسم إًزكاًز

 31/1/2019ابدلَسات وجبَسة 

ويه ؾحارة ؾن شلة ابدلور  ىس يس إدلؾو  1/2/2005إملسؾي ؿَهيم من إًـني إملؤحصة ابًـلس إملؤرخ تعصد يت ))ضسر حنك ابل   -

ف ومدَف مخسة وس حـني حٌهيا  إل ول ؿَوي يف إًـلار إًاكئن ثشارع إًسالم إًطَادٍن وأ ًزمت إملسؾي ؿَََ إل ول تطفذَ ابملطاًر

 .((إذلنك ابًيفاذ إملـجي تال نفاةل أ ثـاب إحملاماة ومشَت

ق 62ًس ية1195** مت معي إس خئٌا  من كدَي حماسم َُئة كضااي إدلوةل ؿىل إذلنك ساًف إذلهص وكِس حتت رمق إس خئٌايف  -

ت إدلؾو   ٌَمشهصإت.  9/9/2019مت إًخب حِي دلَسة  16/7/2019ابدلَسات وجبَسة  ىوثسإًو

 :تداخم يشكض االسخضبف ٔانطٕٚهت تٔانًخٕسط تانذائً تقبيبٍٛ اإل تيقبسَ

 إملصإفلني كامةإل   إًـسد

 دإمئة حاةل 44

 

 2 كطرية مذوسعة

1 29 14 
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 :اَخظبو انذبالث ٗػه تحأرٛش يشكض االسخضبف

كامات مبصنز الاس خضافة ىه إملسة إملخوسعة هؼصإً ملا ًِا أ هوإع إل   وتـس حتََي الاجياتَات وإًسَحَات إرلاضة جلك مسة ثحني أ ن أ فضي

 .اىب ؿىل الًك من إملؤسسة وإذلاةلمن أ ثص إجي

 الاثص الاجياىب ؿىل إذلاةل دشؿة إؾامتد إذلاةل ؿىل إذلإت. .1

َي إذلاةل. .2  الاثص الاجياىب ٌَمؤسسة إذلطول ؿىل إًيخاجئ إملعَوتة ىف ثبُ 

4 :نخًكٍٛ االقخصبد٘ا 

بٍٛ ػذد انذبالث انخٙ حى ػًم حًكٍٛ نٓب َٔجذج يقببم ػذد انذبالث انخٙ ٔاجٓج حذذٚبث فٙ َجبح  تيقبسَ)

 .ٚخ حٕرٛقٓب خالل يذة انخقشٚش فقظانخذيبث انخٙ حى حقذًٚٓب نهذبالث انخٙ كبٌ حبس ٗػه ابُبء   انًشبسٚغ (

 ةإًًس ح إًيت وإهجت ضـوابتؿسد إذلالت  ةإًًس ح ؿسد حالت إًيجاح إمليح ؿسد إذلالت إذلاضَني ؿىل

 ةإًرشكِ -1

ؽ إًياحج حاةل 35` ؽ إًيت وإهجة حتسايت ةإملشاًر  إملشاًر

 % 28.5 حالت 10 % 71.4 حاةل 25

 % إانث 60 انثإ   6 % إانث56 إانث حاةل 14

 % ذهور 40 ذهور 3 % ذهور 48 ذهور حاةل 12

 ةالاسىٌسًر -2

 %60 حاةل 12 %40 حالت 8  حاةل 20

 %50 انثإ   6 % 37.5 انثإ   3

 م

 انسهبٛبث ٚجببٛبثاإل

إملسة 

 إًلطرية

 سشػت اػخًبد انذبنت ػهٗ انزاث.

ٓب ٔيٍ حكهف انًؤسست يببنغ كبٛشة يٍ َبدٛت انًؼٛشت ٔيخطهببح ال

 .انًُٓٛتَبدٛت انخذسٚببث 

 .ػذو اسحببط انذبنت ببنًؤسست
ػذو  ٙػذو دضٕس انخذسٚببث انخأْٛهٛت انالصيت ٔببنخبن

 انذصٕل ػهٗ انُخبئج انًطهٕبت.
 

إملسة 

 إملخوسعة

دصٕل انذبنت ػهٗ حذسبٛبث ػذٚذة ٔكبفٛت يٍ انُبدٛت انخأْٛهٛت 

 ٔانًُٓٛت.
 انذصٕل ػهٗ انُخبئج انًطهٕبت. ٙاسحببط انذبنت ببنًؤسست ٔببنخبن

 .ٚجبد يسكٍ خبص بٓب ٔػًمانذبنت إل ٙسؼ

 

إملسة 

 إدلإمئة

أٔ اجخًبػٛبً أٔ  انذصٕل ػهٗ كبفت انخذسٚببث انًؤْهت سٕاء َفسٛبً 

 يُٓٛبً.
 .بفت انخذيبث انخٗ حقذيٓب انًؤسستاالسخفبدة يٍ ك

 .نهذبنت ٘حذسٍٛ انٕضغ االقخصبد

 ٙقبم انذبنت ػهٗ انًؤسست ف االػخًبدٚت انًببنغ فٛٓب يٍ

كبفت جٕاَب دٛبحٓب ٔببنخبنٗ ال حسؼٗ نهبذذ ػٍ ػًم 

 قبيت خبص.إٚجبد يكبٌ إأٔ 
يٍ قبم انًؤسست  ٘حكهفت يببنغ فٛٓب يٍ انجبَب انًبد

 .ٙجبَب انًؼٛشت أٔ انجبَب انًُٓ ٙنهذبنت سٕاء ف
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 %50 ذهور 6 % 62.5 ذهور 5

 % 44.06 مرشوع 26 %55.9 مرشوع 33 إجملموع إٍهنايئ

 :سٚخ كخببت انخقشٚشحب ٗبإَٔاع انًشبسٚغ انًسخذايت دخسصذ 

 ركٕس 12اَبد ٔػذد  13: بؼذد تانششقٛ

 حصتَة ظَور  -

 ةتَؽ دضار وفاوِ -

 ةإرلَاظ -

 تَؽ وذحب وثيضَف ظَور  -

 (تالسدِىِة، أ دوإت مزنل تالسدِىِة ةِاكت ابل سوإق ) أ حشًتالسد تَؽ  -

 ورشة مِاكهَاك  -

 هوإفري  -

 تلاةل -

 ركٕس  5َبد ٔػذد إ 3بؼذد   تسكُذسٚاال

 إًسمم ةشوإً -

 ةتَؽ دضار وفاوِ -

 ماهَيَ فشار  -
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2 :نألْذاف ع ٔانُخبئج انًذققت طبقب  يؤششاث انًششٔ 

إحمللق ذالل مسة 

 إًخلٍصص
إس هتسإ   إحمللق إمللرتحةإًخـسًالت 

 إًس يدني
ت مؤرشإ إملس هتس 

 إًيخاجئ/إخملصخات
 م

ق ،هور من جسون تورسـَس، دمهنور، جهناإًِس  إًـام: حتسني إًوضؽ إًيفيس والاحامتؾي ٌَسجياء إل انث وإذل ىل إدلصميةمليؽ  وإًزكاًز ؿادة  إًـودة إ  وإ 

 إل دماج الاحامتؾي مؽ إًرتنزي ثشلك ذاص ؿىل إًًساء

90/93=96.7% 

 

 232/234 =

9991% 
إًًس حة إملئوًة  65% 65%

ٌَسجياء إًساتلني 

إذلٍن إًخحلوإ 

ابًربانمج وإهسجموإ 

يف إجملمتؽ دون 

ىل إدلصمية أ و إ  إًـودة 

يف حصمية أ كي 

دعورة أ زياء حِاة 

 إملرشوع

1 

ق دلمع فصإج ٌَسجياء يف جسون تورسـَس و (: ثوفري ذسمات ما كدي إل  1ُس  حمسد رمق )  ؿادة دجمِم يف إجملمتؽإ  دمهنور وجهنا وإًزكاًز

 ضفص

 
 54\200=

27% 
75 %

ًـسد 

200 

جسني 

 ساتق

75% 

(100 

مسجون لك س ية 

 % وساء75مهنم 

إًًس حة 

إملئوًة 

ٌَمساخني إذلٍن 

مت إحاٍهتم 

توإسعة إدإرة 

إًسجن وإذلٍن 

حطَوإ ؿىل 

ذسمات ماكدي 

 الافصإج

1

-1 

ق ومؤسسة حِاة وإرلاضة تخحوًي إًسجياء كدي إل  : مشهصة إًخفامه 1-1هدِجة   فصإج ؾهنمإملوكـة تني جسون تورسـَس وجهنا ودمهنور وإًزكاًز



34 
 

من  ةلحا 215وضي 

 معاتقة إًصؿاًة إًالحل

49/93 

=52.68% 

 

مس إ 700دإرة إًسجون كامئخني هبٌل إ   -1

 و ًىن إًرشوط إهعحلت فلط ؿىل

 %23.5= 47/200 حاةل من 47

حاهل من  50ابيق إذلالت وضي   -2

 %25= 50/200 ةإًصؿاًة إًالحل

 ةإس خعاؾوإ إًوضول ٌَمؤسس  -3

 %68.5= 137/200هفسِم ب  ت

إذلطول ؿىل كامئة  ٌَثالث س يوإت 300 200

تب سٌلء إذلٍن 

س َفصج ؾهنم من 

إدإرة إًسجون 

وماكثة إملصإكدة 

ابلضافة إىل 

إملسجوهني 

إًساتلني إذلٍن 

ًطَوإ إىل مؤسسة 

حِاة ابهفسِم 

ٌَحطول ؿىل 

 إرلسمة.

1-1-1 

 دإرإة ماكحفةإدلصمية ؾيس دمج إملهتمني يف  إجملمتؽ وأ فضي إملٌلرسات دلمع إًرشإنة يف إجملمتؽ إملسينإ  : زايدةإملـصفة تني إًـامَني يف إًسجون و 2-1هدِجة 

 ل ًوخس

مت معي جصوثوهول 

حِي ؾلس ب  إًخـاون ومت ث

مس  ةإٌَلاءإت ذالل فرت 

 إملرشوع

ثلسمي مَف ًصضس 

ذسمات إذلالت 

ابدلإذي ًلعاع 

 ؿىل إًسجون تياءإً 

معي ًلائني  -إًربوثوهول 

مائسة مس خسٍصة ًلعاع 

وسان وإًصؿاًة حلوق إل  

 إًالحلة

إذلطول ؿىل  ل ًوخس

دإذي  ةذسم

 إًسجون

% من ُؤلء 75

إذلٍن حطَوإ ؿىل 

ة  إًخسًر

ؿسد إذلالت إًىت 

من إًسجن  حتول

 ةًلسم ًِا ذسم وإًيت

كي إل   ىلؿ ةوإحس

 دإذي إًسجن

إًخحسن يف 

والاجتاُات  إملـصفة

ؿادة إ  خبطوص 

ًَات إل دم أ  إدلمج و 

إملخحسة ظحلا ًيخاجئ 

الادذحار إًلدًل 

 وإًحـسي.
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 ل ًوخس

مت معي جصوثوهول 

حِي ؾلس ب  إًخـاون ومت ث

مس  ةإٌَلاءإت ذالل فرت 

 إملرشوع

 15خشص ) 30 خشص 30 ل ًوخس 

ذالل إٌَلاءإت  يف 

 إًس ية إل ذرية (

 ةمعي ًلاءإت حوإًر

ٌَلِادإت من إًـامَني 

أ ؿسإد إذلٍن أ متوإ 

خَسات إملائسة 

إملس خسٍصة من 

إًـامَني يف 

إًسجون وإدلإذََة 

2-1-2 
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دإرإت  ابًسجون إ  

 ةوإدلإذََ

وإزلـَات إًرشٍىة 

وأ ي هجات أ دصى 

 ذإت إًطةل.

 ثـسًي إملؤرش

 فصإج ؾهنم وأ دشمهماكهَة إذلطول ؿىل إملساؿسة إًلاهوهَة والاحامتؾَة وإًيفس َة ٌَسجياء إذلٍن سُمت إل  إ  : زايدة 3-1هدِجة 

 421من إضي  418

مت ثلسمي  حاًَاً  حاةل

 ةمجَؽ إرلسمات إًلاهوهَ

 ةوهفس َ ةوإحامتؾَ

يُٓى  3ة )وإكذطادً

 (ببنسجٍ

سو  ًمت إًـمي تَ يف 

من  ةذري إل   ةإًس ي

إملرشوع جصضس ؿسد 

إذلالت إًيت س َلسم 

 ةتطور ةًِا إرلسم

 ةحاكمََ

حرص ًـسد إًسجياء  لًوخس حاةل 64

فصإج سُمت إل   ٍنإذل

 ةؾهنم ومت ثلسمي ذسم

 هلم

أ ؿسإد إملساخني 

فصإج إذلٍن سُمت إل  

ؾهنم وإذلٍن حطَوإ 

ذسمات كاهوهَة  ؿىل

 .وإحامتؾَة وهفس َة

ؿىل  ةوإحس ةذسم

 يكإل  

1-1-3 

اتحة إدلمع إًيفيس والاحامتؾي وإًوضول إىل إًـسإةل وإرلسمات إًلاهوهَة وإًخحوًي ٌَحطول ؿىل ذسمات إًصؿاًة الاحامتؾَة إ  (: 2ُس  حمسد رمق )

 وإًطحَة

 7الل إلذ حاةل 90

 ةشِور إذلاًَ

 حاةل 419حٌلىل اب  

 حاةل 350

 

230/200= 

117% 
ؿسد إًسجياء  300 200

إملفصج ؾهنم وإذلٍن 

حطَوإ ؿىل إدلمع 

إًيفيس والاحامتؾي 

ىل إ  وإًوضول 

إًـسإةل وإرلسمات 

إًلاهوهَة وإًخحوًي 

ٌَحطول ؿىل 

ذسمات إًصؿاًة 

الاحامتؾَة 

 وإًطحَة

1-2 

مفصج ؾهنم  حاةل 90

 حاةل 3مهنم ؿسد 

 ةوإحس

إًًس حة  حتسد ثحـا ملن 

 جختص 

س هتسإ   ثـسًي الامت

ًخـسًي دعة  هؼصإً 

ا يف إ  إًوضول و  رحاكُز

 إًس ية إًثاهَة ؿىل

 ؾهنم جإملفص 

18/60  =30 % 

ؿسد إذلالت إًيت 

اتتـت مؽ إملؤسسة 

 18تـس دصوهجا 

 –حاةل حيت ختصهجا 

تُامن إًـسد إًلكي 

ٌَوضول ذالل فرتة 

% من  25

إًـسد إًلكي 

ملن ثَلوإ 

ذسمات 

ة  س يًو

% من إذلالت 85

 إًلكَة

 

 

 

إًًس حة إملئوًة 

إذلٍن  ٌَمساخني

ثَلوإ ذسمات ماكدي 

 إرلصوج

وإذلٍن إس متصوإ يف 

إذلطول ؿىل إدلمع 

إًيفيس والاحامتؾي 

2-2 



36 
 

ىل إ  وإًوضول  حاةل 60يدني إًس   

إًـسإةل وإرلسمات 

إًلاهوهَة وإًخحوًي 

ٌَحطول ؿىل 

ذسمات إًصؿاًة 

ؾَة الاحامت

وإًطحَة تـس 

دصوهجم من 

حىت  إًسجن

إًخرصج وفق ملـاًري 

 إملرشوع

ُشإ إملؤرش ٍصضس  حاةل 90 ؿسد

 6ت أ متإذلاًت إًيت 

ثـامَهتم  شِص من معصأ  

 دإذي إملرشوع 

إًربانمج سوإء مت 

 م لأ  ختصهجم 

وابًخايل ًمت حساب 

إذلالت من اترخي 

 ىلإ  تسإًَ إملرشوع 

30-3-2018 

حملق إًس يدني 

166/200=83

% 

مس هتس  

 س يدني

200/300 

 =66.6% 

 س يوإت 3مس هتس  

حٌليل% من 85  إ 

 300ؿسد 

لك  100ـسل مب

 ةس ي

إًًس حة إملئوًة 

ٌَمساخني إملفصج 

ؾهنم وإذلٍن إًخحلوإ 

ابًربانمج وإس متصوإ 

يف معََة الاهسماج 

َي ملسة س خة و  إًخبُ 

 أ شِص ؿىل إل كي

3-2 

 : ثلسمي ذسمات إدلمع إًيفيس والاحامتؾي ٌَمساخني إملفصج ؾهنم1-2هدِجة 

إملس هتس   351من  حاةل 93

90 % 

 إذلاضَني ؿىل ةوس ح

ة ذسمات هفس َ

 حٌليلإ  من  ةوإحامتؾَ

 إملخـامَني مؽ إملرشوع

 من الاحذَاج ةثلعَ

 إحمللق ذالل إًثالث

 حاةل 421

234\200 = 

117% 
200 300 

 

 

 

 

 

ؿسد إًسجياء 

إًساتلني إذلٍن 

لوإ إرلسمات ثَ

إًيفس َة 

  والاحامتؾَة

)مطيفة حسة 

 إًيوع(

 

 

1-2-1 
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مت معي هلم  حاةل 54

 حفص هفيس

هخاجئ إًفحص  حذَاجرضس الا

إًيفيس 

سد جيايب/ؿإل  

إملس هتسفني من 

 =إملرشوع إًلكي

230/98 =

43% 

حتوًي ؿالج 

هفيس/ؿسد 

 =جالاحذَا

98/14 =15% 

ل ًوخس مس هتس  تـس  لًوخس

ىن ًوخس رضس مبا  ًو

 وضَت إًََ إًيخاجئ
 

هخاجئ إًفحص 

 ويلإًيفىس إل  

 /إملَزم ابلحذَاج

حٌلىل ؿسد إ  

 إذلالت

ؿسد حتوًالت 

 ٌَـالج إًيفىس

2-2-1 

 حاةل 90

90/93 =96.7% 
لك  ىلإ  ثـسًي إملؤرش 

إشِص هؼصإ لهَ مت  3

 إحدساب إحمللق حىت

و  2018-3-30اترخي 

ابيق إذلالت مازإًت 

كِس إًخاَُي وإدلمج ومل 

 إشِص تـس 6حوكي 

166/200=83

% 
 ؿسد إمللام: 200

ج ؾهنم إًسجياءإملفص 

وإذلٍن إًخحلوإ 

 ابًربانمج

إًخسط: ؿسد إذلٍن 

إس متصوإ ابًربانمج 

إًيفيس والاحامتؾي 

ملسة س خة أ شِص ؿىل 

 إل كي

إًًس حة إملئوًة 

ٌَسجياء إملفصج 

إذلٍن ؾهنم و 

إًخحلوإ ابًربانمج  

 إًيفيس

حامتؾي ملسة والا

س خة أ شِص ؿىل 

 إل كي

2-1-2 

ثـسًي ُشإ إًحيس ًـمي  حاةل 90

 ةإًخىِفِإملِارإت 

 ًسوق إًـمي ُةلؤ إمل

تًس حة  230

230/200  =

115% 

ؿادة إ  ؿسد دعط  300 200

َي إًيت مت  إًخبُ 

ؿسإدُا تـس إ  

 إرلصوج

3-2-

1 

 مت ابًاكمي

100% 
تًس حة  24 -

24/20   =120 

% 

دإذي مرص  10) 20 20

 ابرلارج( 10و

 ؿسد إًـامَني

ابملرشوع إذلٍن مت 

 ثسٍرهبم ؿىل

َي  موضوؿات إًخبُ 

 إًيفيس

 والاحامتؾي

 

 

 

4-2-1 
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 ىل إًـسإةل وإملساؿسة إًلاهوهَة ٌَسجياء إملفصج ؾهنمإ   ثوإفص ذسمات إًوضول ني: حتس2-2هدِجة 

مت معي  حاةل 113

 ةمذاتـ ةذسمات كاهوهَ

 كضااي وحمارض

=  204/200 رتؽ س يوي

102 % 
حاةل ذالل مسة  300 200

 إملرشوع

إمللام ؿسد إذلالت 

إملس هتسفة وإًخسط 

 جناٍزإ  مامت 

ؿسد إًسجياء 

إًساتلني إذلٍن ثَلوإ 

إرلسمات إًلاهوهَة 

)مطيفة حسة 

 إًيوع(

1-2-2 

دإذي مرص  4) 7 14 %100=14/14 - %100مت ابًاكمي 

 ذارج مرص( 3و

ؿسد إحملامني 

ابملرشوع إذلٍن مت 

 ثسٍرهبم

2-2-2 

 ٌَحطول ؿىل ذسمات إًصؿاًة الاحامتؾَة وإًطحَة حاةلإ  : ثب سُس هؼام 3-2هدِجة 

ل ًوخس حتوًالت 

 إًخلٍصص ةذالل فرت 
شِور ًمت حتسًر  6

 ةكاؿسٍ إًحَاانت إرلاض

 ابًخحوًالت

ثلاٍرص كاؿسة 

إًحَاانت ٌَمحوًني 

 ظحلا ًيوع إرلسمة

حاةل مت رضس  34

 حتوًَِا

34 /10 = 

340% 

ل ًوخس رضس 

ابلحذحاج  وسُمت 

ذالل ثـممية من 

كاؿسة إًحَاانت 

ذالل إًفرتة إًلادمة 

 من إملرشوع

ؿسإد أ  حرص 

 فلط
حرص إًخحوًالت 

ٌَجمـَات إًرشٍىة 

وجسجََِا تلاؿسة 

 إًحَاانت

 

ؿسد إًخحوًالت 

إًيت متت ٌَرشاكء 

من ملسسم إرلسمة 

ظحلا ًيوع إرلسمة 

 إمللسمة

1-2-3 

 ةمئوً ةل ًوخس وس ح ل ًوخس

 دإسؿأ  حرص 
ل ًوخس حالت 

 إهخىست
ؿسإد أ  حرص 

 فلط
ٌرلٍن مت حتوًَِم ؿسد 

 ٌَـالج من إخملسرإت

ن إًًس حة إملئوًة ٌرلٍ

مت حتوًَِم ٌَـالج 

 من إخملسرإت

وإهخىسوإ مصة 

أ و  6أ ة  3أ دصى )

شِص من  12

 إًخحوًي(

2-2-3 
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 إًخـص  ؿىل إًـسد

 

إشِص حتسًر  6لك  وخسل ً

 تَاانت ةكاؿس

 

6 /6  =100 % 

 6 ؿسد إذلالت

 حالت

 

حرص  6

 ؿسإدل  
ٌرلٍن مت إمللام ؿسد 

حتوًَِم ٌَـالج من 

إخملسرإت وإًخسط 

ؿسد  إذلٍن إس خوكَوإ 

 إًـالج

إًًس حة إملئوًة ٌرلٍن 

مت حتوًَِم ٌَـالج 

من إخملسرإت 

 وإس يوكَوإ إًـالج

3-2-

3 

ل ًوخس مس هتس   ل ًوخس

 رضس فلط
حرص  1 ةوإحس حاةل

 ؿسإدل  
وًَِم ٌرلٍن مت حتؿسد 

فريوس هلص رلسمات 

 إملياؿة

 ؿسإد فلطل   حرص

إًًس حة إملئوًة ٌرلٍن 

مت حتوًَِم ٌَحطول 

ؿىل ذسمات 

فريوس هلص إملياؿة 

اتحة إ   ًسز ومتتوإل  

إرلسمة هلم 

حسة  )إًخطيَف

هوع إرلسمة: ؿالج، 

مشورة، 

 خل(إ  إدذحار...

2-3-4 

 يف جصانمج إًخوػَفوػَف ٌَسجياء إملفصج ؾهنم وجسىِهنم (: حتسني رمارإت إ3ً  حمسد رمق )ُس

 ت إًيتؿسد إذلال

ة  شارهت ابًخسًر

 حاةل 230ة ابملـاٌش

 ىلإ  ملسم 

 هوإفري 15

 مٌؼفات 66

 ةدِاظ105

 حىَِفات 25

 فوإهُس ةضياؿ 10

 هٕدج 7

 % 82=39/47 شِصأ   6

ؿسد إذلالت إًيت 

 ةثـمي توػائف اثتخ

 39حاًَا 

ؿسد إذلالت إًيت مل 

 حاةل 8ثـمي تـس 

إمللام: ؿسد من شارهوإ  175

ة إذلصيف  يف إًخسًر

ابملـاٌشة، إًخسط: 

 ؿسد من حطَو ؿىل

 وػائف اثتخة

 

إًًس حة إملئوًة من 

 يف إملشارنني

ة إذلصيف  إًخسًر

 إحطَو ابملـاٌشة و 

وػائف  ؿىل

ة  مبصثحات اثتخة شًِص

3-1 
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 رمس ؿىل إًزخاج 3

ؿسد إذلالت إذلٍن 

ة  Getإًخحلو تخسًر

ahead 
 ةذالل فرت  حاةل103

إًخلٍصص مهنم ؿسد إمليح 

 ةٌَمرشوؿات إملسر 

 ةلحا 42ابدلذي =

 ةجتار  ىلإ  ملسمني 

 ةدضار وفاوِ

ؽ دِاظ ثعٍصز  ةمشاًر

 دوإحن ةحصتَ

 %50=12/24 لك س خة أ شِص

 

 حملق 24

% من 40

حٌليل ؿسد  إ 

إملشاراكت يف 

حات  إًخسًر

حٌليل ؿسد  إمللام: إ 

إملشاراكت ؿًل 

دإرة  ة إ  ثسًر

مرشوؿات ثوًَس 

 Gata headإدلذي

و إًخسط: ؿسد 

إملرشوؿات مذياَُة 

 إًطلص إمليفشة ابًفـي

إًًس حة إملئوًة 

 حصابل  

إملرشوؿات إملسرة 

حٌليل  ٌدلذي من إ 

ؿسد إملشارنني يف 

ة ؿًل  إًخسًر

دإرة  رمارإت إ 

 Gataإملرشوؿات 

head 

3-2 

مت ثـسًي إًحيس إرلاص 

حات إتسإ  ابًخسًر

مرشوؿم ومت ثيفِش 

مرشوؿات مسٍر 

ابدلذي فلط وإًىت ًمت 

معَِا تـس إحذَاز 

ة   getثسًر

ahead = 

مرشوع مسر  42

 ابدلذي

% من 40 ًوخسل لك س خة أ شِص

حٌليل ؿسد  إ 

إملشارنني يف 

حات  إًخسًر

حطي ؿًل 

إٍمتوًي و تسأ  

 مرشوؿَ

إرلاص توإكؽ 

 24ؿسد 

 ضلري مرشوع

 مس هتس  س يدني 25

 من إملرشوع

إمللام: ؿسد إملشارنني 

ة إل دإري  يف إًخسًر

ؿًل رمارإت إًخرعَط 

ٌَمرشوؿات وإًخسط: 

ء ؿسد من حطي تس

مرشوؿَ إًصمسي 

 إرلاص

إًًس حة إملئوًة من 

أ حصاب إملرشوؿات 

حٌليل  إًطلرية من إ 

ؿسد إملشارنني يف 

حات إتسأ   –ثسًر

 مرشوؿم

3-3 

ىف إس متصت  حاةل 28

 مرشوؾِا

42/28=66.6% 

 مت  حاةل 11 لك س خة إشِص

ثوػَفهيم ول ًوخس 

 وس حَ حاًَا

جنحوإ ىف  حاةل 11

 ةمرشوؿاهتم تًس ح

11/12=91.5% 

إمللام ُو ؿسد  85%

إًسجياء إًساتلني 

إذلٍن مت ثوػَفِم أ و 

ضموإ ملرشوؿات إه

 ٍلـة وإًخسط ؿسد

إذلٍن إس متصوإ يف 

 اتوػائفِم وإملرشوؿ

إًًس حة إملئوًة 

لني ٌَسجياء إًسات

إٌرلٍن إس متصوإ يف 

/ أ و ووػائفِم 

 6مرشوؿاهتم ملسة 

 الاكي ىلشِور ؿ

2-4 
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 شِور 6ملسة إجملمـة 

 يؿىل إل ك

 : ثعوٍص رمارإت إًـمي ٌَسجياء إملفصج ؾهنم1-3هدِجة 

سد إذلالت إًىت ؿ

/ ةإًخحلت ابملؤسس

 ت إًيتؿسد إذلال

ة  إس خوكَت إًخسًر

 إملِين

112/93=120% 

)مت إًخحاق  ةمَحوػ

سد إنرب من إذلٍن ؿ

ة ابملؤسسإ إًخحلو 

من  ةذالل إًفرت 

 ة(إًفرتإت إًساتل

 

س َىون ُياك جسي  رتؽ س يوي

ة إملِين ًلك  ٌَخسًر

جسني وإملصإحي إًيت 

 إس خوكَِا

47/47=100% 

إمللام: ؿسد إًسجياء  175

إًساتلني إذلٍن إًخحلوإ 

ة إملِين تُامن  ابًخسًر

إذلٍن إًخسط ُو ؿسد 

إس خوكَوإ جصانمج 

ة إملِين  ٌَخسًر

 إًًس حة إملئوًة

ٌَسجياء إًساتلني 

إذلٍن إس خوكَوإ 

ة  جصانمج ٌَخسًر

 إملِين

3-1-1 

 وشاء مرشوؿات ضلرية: ثوػَف إًسجياء إًساتلني أ و دمعِم ل  2-3هدِجة 

105/93= 

161.2% 
 لك س خة أ شِص

 

ة أ حصاب د ه  24 50%=12/24 ِجة ثسًر

إملرشوؿات، س خلوم 

إًس َسإت تفذح 

دإرة إ  حساب تييك و 

ش ئوهنا إملاًَة إرلاضة 

ابملرشوع. إمللام ُو 

حٌليل أ حصاب إ  

إملرشوؿات وإًخسط 

ء إذلٍن دلهيم ُؤل

 إًلسرة ؿىل ثيؼمي

 ش ئوهنم إملاًَة

 إًًس حة إملئوًة

ٌَسجياء إًساتلني 

دإرة إ  إًلادٍرن ؿىل 

ش ئوهتم إملاًَة )دلهيم 

دفرت ثوفري وًلوموإ 

 خل(إ  اهتم...ثسسإد إًزتإم

3-2-

1 
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جسي كاؿسة إًحَاانت  لك س خة أ شِص 66.6%=28/42

ؾن إملرشوؿات 

إًطلرية وإدلذي 

 وإًصحب إحمللق

12/24  =50 % 

إمللام: ؿسد إًس َسإت  24

مت مساؿسهتن  إًيت

ًـمي مرشوؿات 

، تُامن إًخسط ضلرية

ُو ؿسد إًس َسإت 

إًيت حتوًن إىل أ وشعة 

 مسرة ٌدلذي

 إًًس حة إملئوًة

ٌَمرشوؿات إًطلرية 

ت إىل  وإًيت حتًو

 أ وشعة مسرة ٌدلذي

3-2-

2 

 ؾيس الاحذَاج نوأ ظفاًِ نفصج ؾهنكامة إهخلاًَة ٌَسجَيات إملإ  وشاء دإر رؿاًة يف إًرشكِة ًخوفري إ  (: 4ُس  حمسد رمق )

44/154  =

28.5% 

ُو ؿسد  154

إًيت مت  إذلالت

ملرشوع اب جسجََِا

إفذخاح دور  من اترخي

اترخي  حيتإًصؿااي 

إىهتاء مسة 

\7\30إًخلٍصص

2019 

=  31/ 8 شِصأ   6

25.8% 
مبا ل  شِصاي 15

 س يواي 45ي ًل

 من ةذري إل   ةٌَس ي

 معص إملرشوع

إمللام: ؿسد إًسجَيات 

إًساتلني إذلٍن إًخحلوإ 

ابًربانمج  وظَحوإ 

الاكامة تُامن إًخسط 

ُو ؿسد إذلٍن إكاموإ 

ابًفـي يف دور إًصؿاًة 

 من ُؤلء إًاليت

 ظَنب الاكامة

 إًًس حة إملئوًة

َسجَيات إًساتلات ٌ 

 نإًخحلاليت إً

يف  نكامأ  ابًربانمج و 

دور إًصؿاًة من ُؤلء 

 كامةإًاليت ظَنب إل  

4-1 

 كامة مالمئة ًخَحَة إحذَاخات إًسجَياتإ  : ثوفري 1-4هدِجة 

ثلاٍرص 

كاؿسة 

 إًحَاانت

 44ؿسد 

 حاةل

 إل دطايئ

 حامتؾيالا
 س امترة حاةلإ

ووزَلة 

هضٌلم إ ظَة

شِصاي ًـسد 

 س َسإت 5

كاؿسة 

 إًحَاانت

س َسة  60

 س يواي مبـسل

5 

ظَحات 

 جسجَي

 شِصاي

 رتؽ

 س يوي
كامة إ  حذَاج إ جسجَي

س َسة ظَحات  31ًـسد 

كامة تلاؿسة إًحَاانت. مت إ  

 –س َسة  23جسىني 

 8حذَاج إذلايل الا

 كامة.إ  س َسإت 

 ثوفري مب وى صجخت

 مؤكت

 لس خضافة

 إًسجَيات

 وأ ظفاهلم

 ؿسد

 إًس َسإت

إذلٍن أ كاموإ 

يف دور 

 إًصؿاًة شِصايا 

4-1-

1 

 

 ةكامًال   ةإملسد إملخىصر

ثرتإوح من تني مسٍ 

شِص ًـسد أ  إًثالث 

من  حاةل14حالت 

 إكامو أ  إذلٍن  44

شِص أ  رتؽ إل   ةمس ًضاً أ  و 

 شِصأ   6

 

سُمت جسجَي مسة 

كامة يف إدلإر إل  

ماكهَة إ  وابًخايل 

 حساب إًخىصإر

إملؤرش ًلُس مسى  لًوخس

حىصإر إس خزسإم دإر 

ؿاًة. مثال: وس حة إًص 

 2–1إذلٍن إكاموإ 

أ س حوع، إذلٍن أ كاموإ 

 أ ساتَؽ... 4-3من 

كامة إًًس حة إملئوًة ًال  

 يف دور إًصؿاًة ابًَوم

4-1-

2 



43 
 

 حاةل 15ًـسد حالت 

إًشِص إًوإحس  ةما مسأ  

 حالت 10اكهت ًـسد 

 ةظول إًس خإل   ةوإملس

 5 ًـسدشِص اكهت أ  

 حالت

 خل.إ  

ة د2-4هدِجة   (تخعحَلِا ةثَزتم إملؤسس ةًخحلِق الاس خسإم ةوإحض ةوحود دع ور إًصؿاًة تـس إىهتاء إملرشوع ): ثب سُس هؼام دإمئ لس متصإًر

 شِصأ   6 ل ًوخس

 

 دعة إٍمتوًي ٌَميح

100 % 
ؿىل دعة ثستري  إتياءً  ل ًوخس

إٍمتوًي إًيت سُمت 

ؿسإدُا، ؾلس ؿسد إ  

من إًفـاًَات ٌَحطول 

إٍمتوًي إًالزم ؿىل 

ؿادة دمج إًسجياء ل  

 إًساتلني

 

ؿسد إحامتؿات ثستري 

إٍمتوًي وإًفـاًَات إًيت 

 متت

 

4-2-

1 

 (: إًلسرة ؿىل إملخاتـة وإًخلِمي وإًخوزَق فامي خيص إًسجياء إملفصج ؾهنم وؿسم رحوؾِم ٌَجصمية 5ُس  حمسد رمق )

 ثلٍصص 31

 

 لك س خة أ شِص

معي هوع من إهوإع 

ًخىوٍن  ةحتََََ ةزايد

مـَومات وتَاانت 

 نرث وضوحاا أ  

من كاؿسة إًحَاانت  

100 % 
ثلٍصص من  23

 جصانمج

 ةالارشف

ًلوم إملرشوع ابؿسإد 

ثلاٍرص أ دإء وثلسميِا 

إًىى مؤسسة 

دروسوس لك س خة 

أ شِص. وسو  ثوفص 

كاؿسة إًحَاانت 

ات إًالزمة ؾن إملـَوم

 لق إملؤرشإتحتمسى 

ؿسد إًخلاٍرص إمليخؼمة 

ا كاؿسة  إًيت س خوفُص

إًحَاانت وإًيت ثؼِص 

إت مسى حتلق إملؤرش

يف إًخلاٍرص إدلورًة 

 ٌَمرشوع.

5-1 

 صؿسإد إًخلاٍرإ  اتـة وإًخلِمي و ملخ: تياء كسرإت إملؤسسة  يف إ1-5هدِجة 

 مي ابًساتقمت ابًاك

100% 
ة  ًمت معي ثسًر

ذالل إًس ية إل ذرية 

ٌَخلِمي وإملخاتـة 

ق إًـ ة فًص مي ًخسًر

ًخلٍصص هناًة  متَِسإً 

 إملرشوع

ق إملرشوع  46 89%=41/46 ة فًص ثسًر

ؿىل دعة إملخاتـة 

ٌَمرشوع وحتسًس 

أ دوإرمه يف ُشٍ إرلعة. 

ؤرش ًخـَق تـسد إمل

 مت إًـامَني إذلٍن

 ثسٍرهبم

ؿسد إًـامَني إذلٍن 

مت ثسٍرهبم ؿىل إملخاتـة 

 وإًخلِمي

5-1-

1 
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 ةثـمي إس امترإت حمسز

 ةملصنز الاس خضاف

100% 

 ًمت ثـمي إس امترإت

ملصنز  ةحمسز

 ةالاس خضاف

 مت إًـمي 100%

 ابًاكمي
ؿسإد س َلوم إملرشوع اب  

أ دوإت ًخعحَق إملـاًري 

ؿىل إًسجياء إذلٍن 

 ذلاكِم ابًربانمجإ  سُمت 

ؿسد أ دوإت ثعحَق 

إملـاًري إًيت مت 

 ؿسإدُاإ  

5-1-

2 

 دإرة هؼام إل رشفةإ  : ثب سُس و 2-5هدِجة 

90\93  =96.7% 

 

 س يوي رتؽ

 ضافة مـسلإ  

حذَاج ؾيس حتوًي الا

 MIS ىلإ  إًربانمج 

 

405/421 

=96.1% 

( يه ؿسد 405)

إذلالت إملفصج 

ؾهنم ابًربانمج 

إهكي وؿسد 

 ( حمخجٍزن15)

ًـىس ُشإ إملؤرش  مت ابًاكمي

مسى إنامتل ونفاءة 

هؼام إل رشفة مذضميا 

َي إ  دعة  ؿادة إًخبُ 

ًلك مس خفِس. إمللام: 

حٌليل إملسجوهني إ  ُو 

إًساتلني إذلٍن دلهيم 

َي  دعة إؿادة ثبُ 

وإًخسط: ُو ؿسد 

دذال إ  إذلالت إًيت مت 

دععِا يف هؼام 

 إل رشفة

 إًًس حة إملئوًة

ٌَمسجوهني إملفصج 

ؾهنم ودلهيم دعة 

َي ومت إ   ؿادة ثبُ 

دذاًِا يف كاؿسة إ  

 إًحَاانت

5-2-

1 

 إملصثحعة ابملسجوهني وذاضة إًًساء(: حر إجملمتؽ ؿىل ثلََي إًومصة 6ُس  حمسد رمق )

سُمت معي إملؤمتص 

إرلخازم ىف هناًَ 

 فرٍت مس إملرشوع

 ةمعي مؤمتص هناً

 إملرشوع
 2معي  50%=1/2

مؤمتص 

ًخلََي 

 ةإًومص

س َلوم جصانمج إتسأ  

حِاة تـلس مؤمتص 

ًخلََي  س يوايً 

إًومصة ؾن 

إملسجوهني 

إًساتلني 

وإملساؿسة يف 

دجمِم يف إجملمتؽ 

 وإذلَاة الاكذطادًة

ؿسد إًفـاًَات 

ؿالمِة إًيت إل  

سُمت ثيفِشُا 

 ًخلََي إًومصة

6-1 
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2 فشٚق ػًم انًششٔع 

ت ق معي مؤسسة حِاٍ ذالل إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص، وإًيت أ حًص ًخـٍزز إملوإرد إًخرشًة  اكهت ُياك تـظ إًخلَريإت يف فًص

ق معي إملرشوع، حىت اترخي إًخلٍصٌَمؤسسة رلسمة أ حصاب إملطَ  ، مه ؿىل إًيحو إًخايل:صحة إملس هتسفني. فًص

اترخي  الامس إًوضف إًوػَفي م

 إًخوػَف

 مالحؼات إًوكت

ة ٌَوكت  %100 2016-8-1 هريمني َلس أ محس مسٍص ثيفِشي 1 ثـسًي إًًس حة إملئًو

ىل  : ثسخة هلي تـظ 50إ 

مسؤوًَات إًس َسة ىصمني 

ىل إًس َسة أ مرية هخِي،  إ 

هؼصًإ إملسٍص إملايل وإل دإري، 

ًـمَِا ؿىل حىوٍن إًرشإاكت 

وثعوٍص هؼام إًاكمةل 

مؤسسة حِاٍ مؽ 

ني.  الاسدشاًر

دإري 2   %100 2016-8-1 أ مرية هخِي إًس َس مسٍص مايل وإ 

  %100 2017-5-1 ملُس هخِي حماسة 3

ثـسًي وس حة معهل يف مٌطحَ  %100 2016-8-1 َلس حٌلل َلس مسدشار كاهوين 4

ىل  : ثسخة 50إذلايل إ 

إًوساظة هوهَ أ مني 

إًطيسوق ابملؤسسة وإذلاخة 

ًََ يف إدلاهة إل دإري  إ 

ٌَمرشوع ونشزل حودة 

 الاسدشارإت إًلاهوهَة.

  %100 2016-8-1 اتمص إًس َس أ محس حماسم 5

  %100 2016-8-1 َلس ؿادل ؿًل حماسم 6

  %100 2016-8-1 معصو إًس َس حشاثَ حماسم 7

  %100 2016-8-1 هورإ ضالح إًىوسم حماسم 8

  %100 2016-8-1 َلس سـس حماسم 9

1

0 

  %100 2017-5-1 ؾٍززة أ محس حماسم
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1

1 

 مصإت/شِصايً  4 %50 2016-8-1 ؿالء ؾحس إًِادي إسدشاري هفيس

1

2 

َس ؾحس إمليـم ثوفِق أ دطايئ هفيس   %100 2016-8-1 ًو

1

3 

  %100 2017-5-1 ُاةل فؤإد أ دطايئ هفيس

1

4 

  %100 2016-8-1 رشا سـَس إًس َس أ دطايئ هفيس

1

5 

  %100 2016-8-1 دًيا ؾحس إًصمحن أ دطايئ هفيس

1

6 

  %100 2017-8-1 دؿاء ؾحس إًصمحن أ دطايئ هفيس

1

7 

-12-1 ًَيا معص ؿاممًسق 

2017 

100%  

1

8 

-12-1 أ محس ماُص مس ئول أ رشفة

2017 

100%  

ضالح إدلٍن  ةًأ   مس ئول أ رشفة 

 إذلسُىن

1-1-2019 100 %  

1

9 

مس ئول موكؽ 

ًىرتوين  إ 

  %100 2018-6-1 ؾحس إًصمحن ؾحس إذلَمي

2

0 

ة  مصإت/شِصايً  8 %50 2016-8-1 ؿاظف س َس حافغ إسدشاري ثسًر

2

1 

 مصإت/شِصايً  4 %25 2017-5-1 َلس فذحي مايلإسدشاري 

2

2 

-10-1 أ محس ؾحس إمليـم أ دطايئ إحامتؾي

2017 

  

2

3 

مسؤل إدإرى  فصع 

ة سىٌسًر  إ 

شرٍين ٌرسي َلس 

 مٌطور

1-5-

مت 2018

إهناء ثـاكس 

 ىف

30-4-

2019 

  

  %100 2019-5-1إمٌََ إجصإؾمي َلس مسؤل إدإرى  فصع 2
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ة 4 سىٌسًر  مطعفى إ 

2

5 

   2016-8-1 ؾحري إًس َس َلود مرتمج

2

6 

  %100 2018-3-1 ش اميء َلس سـس إدلٍن أ مني دزهة

 

11 انفشص ٔانخذذٚبث 

 إًفصص:

 إًخـاون مؽ مجـَة رؿاًة إملسجوهني وأ دشمه:

، 1966ًس ية  135وكـت مؤسسة حِاٍ ٌَخمنَة وإدلمج إجملمتـي جصوثوهول ثـاون مؽ مجـَة رؿاًة إملسجوهني وأ دشمه إملشِصة جصمق 

رساهل جملَس إل دإرة دلرإس خَ، ظار إًـمي ُو  وإ  دإرة مؤكت من كدي إًس َسة ىصمني َلس أ محس إًححعَعي، إ  إذلي ؿني جمَس إ 

ذالء إملحىن من إملِن كري إًلاهوهَة، وثلِمي إحذَاخات  إس خزسإم مدىن إزلـَة ًحياء مب وى ٌَسجَيات إملفصج ؾهنن، وإًـمي ؿىل إ 

زإةل لس خزسإم إملحىن يف ُشإ إًًشاط،  مٌاسةاترخي إزلـَة  حِر أ نشهور أ ؿالٍ.، جتسًس إملحىن ٌَلصض إمل دعص ومصة من وإ 

  ًـُشون يف إملحىن.جبـَِم ج ؾهنم إملفص إًسجياء 

ذالء مدىن إزلـَة من إملِن كري إًلاهوهَة، وإختاذ إل حصإءإت إًلاهوهَة إًالزمة ذلزل.  تسأ  إًـمي ؿىل إ 

 الاحتاد إل ورويب: إًحسء يف مرشوع ذمول من

من مفوضَة الاحتاد إل ورويب ؿىل ثـٍزز  وأ وشعة إملرشوع إملمولثـمي إًـالكة إملخحادةل تني أ وشعة مرشوع مؤسسة دورسوس 

ق إًـميإًحياء إملؤسيس وهلي إرلربإت وحتسُهنا  كري إملس خفِسٍن من حالت ، وثوس َؽ هعاق إرلسمات من ذالل إس هتسإ  ًفًص

ىل إس خزسإم أ وشعة لك مرشوعمرشوع دروروس، اب  .ل ضافة إ 

 إًخـاون مؽ إجملَس إًلوسم ٌَححوث الاحامتؾَة وإدليائَة وضيسوق ماكحفة إل دمان:

وشاء وحسة حبثَة دإذي إملؤسسة ثلوم  ىل ثـٍزز إًلسرإت إًححثَة دإذي إملؤسسة من ذالل إًـمي ؿىل إ  هيس  ُشإ إًخـاون إ 

ىل إدلصمية. تسرإسة ثب زري إًخسذالت ؿىل مؤرشإت مٌؽ  إًـودة إ 

 إًسجياء إملسمٌني ؿىل إخملسرإت. زايدة كسرة إملؤسسة فامي ًخـَق تـالج ًدِح ُشإ إًخـاون أ ًضاً 
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ني:  إسدشاًر

ني يف جمال تياء إًلسرإت من أ خي إس خىٌلل إًَِلك إملؤسيس وإًـمي ؿىل حتسني  من إًرضوري الاس خفادة من وحود إسدشاًر

ا. س َاسات إملؤسسة، مثي س َاسة دإرة إخملاظص وكرُي  إذلوهكة، ماكحفة إًفساد، إ 

 إرلربإت:

جية أ ن هـمي ؿىل الاس خفادة من إرلربة إملىدس حة من إملؤسسة ثشلك ؿام وإملرشوع ثشلك ذاص، وهيؼص يف وضؽ دعة 

دإرة مجـَة رؿاًة إًسجياء. وأ دشمه، وإس خزسإم ذربثيا يف  ًخـاكة إملوػفني، وزايدة رمارإت إل دإرة إًـََا، ذاضة مؽ وحودمه يف إ 

دإرة إملوإرد إًخرشًة وفلاً   ٌَمؤسسة. ثعوٍص هؼام إ 

 حتسايت:

 إس خسإمة إملرشوع:

 حصى إملؤسسة أ هَ من أ خي حتلِق إس خسإمة إملرشوع، جية أ ن ًمت ذزل وفلًا ًـسد من إًيلاط:

ؿادة َُلكة مزيإهَة إملرشوع ًخدٌاسة مؽ ثعور إسرتإثَجَة إملؤسسة. -  إًـمي ؿىل إ 

س من إًخـاون ًزايدة كسرة إملؤسسة ؿىل إذلطول ؿىل متوًي لس خسإمة أ وشعة إملرشوع. -  إًـمي ؿىل إملًز

 متوًي ثعحَق ُاثف ًدسَِي إًوضول وإملخاتـة ٌَمس خفِسٍن. -

 .ًىرتويندمع إملوكؽ إل   -

 .ٍىصوسوفتاس خزسإمَ وثـمميَ ورشنة مإلت دلمع ثطاوثعوٍٍص وإًخوإضي مؽ رشاكت إل    MISدمع جصانمج  -

ؿسإد إًخلاٍرص:  هؼام إًصضس وإًخلِمي وإ 

ق معي إملرشوع ؿىل وخَ إرلطوص ؿىل أ هؼمة نخاتة إًخلاٍرص وأ سس ومدادئ  ق معي إملؤسسة تطفة ؿامة وفًص ة فًص ًًدلي ثسًر

 إًصضس وإًخلِمي.

ة إملوػفني ؿىل حات مهنا  مت ثسًر حات  سرتإثَجَات إًخلَري ذالل إًفرتة إل وىلإؿسد من إًخسًر من مس إملرشوع وخاري معي ثسًر

 .ًلادمة من زالزة شِور مس إملرشوعذالل إًفرتة إ ىأ دص 
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 :إًلسرة إملؤسس َة ٌدلؿاًة، وإًخوإضي مؽ إدلِات إًفاؿةل ذإت إًطةل

ة  إزيني إًـمي ؿىل إًلسرة إملؤسس َة ٌَؼِور وإًخوإضي مؽ أ حصاب إملطَحة إملـيَني، وذاضة إًَِئات إذلىومِة، من ذالل ثسًر

 إملؤسسة ؿىل هَفِة إًخوإضي وإًـالكات إًـامة مؽ إل ظصإ  إملـيَة.من موػفي 

 إملوكؽ إل ًىرتوين وموإكؽ إًخوإضي الاحامتؾي:

شإ ًؤثص الاحامتؾي خوإضي، وإًدسوًق من ذالل موإكؽ إً إل ًىرتوينثسخة ؿسم وحود تيس يف مزيإهَة إملرشوع ًخعوٍص إملوكؽ  ، ُو

فق مص رشوع مصيئ وحب ي وثلاٍرص ؿَََ )ًىرتوين وورش اكفة ثوزَق إمل وجصمغ ذزل مت ثعوٍص إملوكؽ إل   ؤسسةسًَحا ؿىل ػِور إمل

 .ًىرتوين(إًوضول ٌَموكؽ إل   ىساتلا مس خو 

 ملرتحات/ دعوإت كادمة:

 :دعوإت كادمة 

 زالزة شِور .فرتة إملرشوع ملسة  خيفِش أ وشعة إًخحضري ً  -

 ابملرشوع مؽ إل دإرة إًـامة ٌَصؿاًة إًالحلة وكعاع حلوق إل وسان ًخًس َق إًـمي إملشرتك . ؾلس إٌَلاءإت وإل حامتؿات إملصثحعة -

ًلاء ُشإ إًًشاط ٌَمرشوع، وفلًاً  -  إس متصإر إًـمي ابًخـاون مؽ إًرشاكت وإملطاهؽ ًخوػَف إًسجياء إًساتلني، ؿىل إًصمغ من إ 

 وس.دورسمؤسسة إسدشاري ًخعور إسرتإثَجَة إملرشوع من ذالل 

 حتسًر إدلرإسة الاس خلطائَة إملخـَلة ابملرشوع، وفلًا ملؤرشإت ثعوٍص إسرتإثَجَة إملرشوع. -

َمرشوع، ًَىون ورشة فِسًو ابس خزسإم إًصسوم إملخحصنة، وجزء من ثعوٍص أ ساًَة إًًرش، ٌَحطول إدلؿائَة ٌ ًرشة إً ثعوٍص  -

 .الاهدداٍؿىل أ ؿىل مس خوى من 

، وؿسد من صخان إل فالم إًواثئلِة ابمللصبورم إملؤسسة يف رمصخان إًفِمل إًوظينموإفلة مؤسسة دروسوس ؿىل مشارنة مت  -

َة وؾصض فِمل ؾن إملرشوع يف ُشٍ إملِصخاانت.  إملِصخاانت إًسُامنئَة إدلًو

 .ب زريإهتا إملس خلدََةكَميي إرلاص ابملرشوع يف ضوء هخاجئ إملرشوع إذلاًَة وثإًخحضري ٌَمؤمتص إل   -

 ملرتحات:

ىل كصوض تسون فوإئس ثـسًي تـظ  - أ وشعة إٍمتىني الاكذطادي يف إملرشوع فامي ًخـَق إملرشوؿات إًطلرية، وحتوًي إمليح إ 

 ًضٌلن إًزتإم إملس خفِسٍن تيجاح إملرشوؿات.
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ق إذلي ثسرب من ذالل  - عة ٌَمؤسسات إملياس حة ٍمتوًي أ وشعة إملؤسسة من ذالل إملرشوع ًضٌلن إس خسإمة إًفًص وضؽ دًص

 دروسوس.مرشوع مؤسسة 

 س امي إًواكلت إذلىومِة.مؽ إدلِات إًفاؿةل ذإت إًطةل، لثـٍزز إًلسرة إملؤسس َة ؿىل إًؼِور وإًخوإضي  -

 .ومن ذالل جممتؽ إملاحنني يف مرص س خسإمة معَِادمع مؤسسة دروسوس ملؤسسة حِاٍ ل -

مذـسدة إزلِورًة ومن ذالل هعاكات أ وسؽ ومن ذالل رشإاكت  ىمس خو  س خضافة وثعوٍٍص وثيفِشٍ ؿىلس خسإمة دمع مصنز الاإ -

 .مؽ ؿسد من إدلِات إًفاؿةل

 حتسًس وسة إخملاظص ًل وشعة

جناز أ ُسإ  وهخاجئ إملرشوع ذالل فرتة إًخلٍصص إًصتؽ س يوي إرل ؿادة امسهالحغ جسارع إ  ، تـس ثيفِش دًَي جشلَي إملرشوع، وإ 

وشاء  فصق إًـمي، ذما سِي دعوإت إملرشوع، ومن إملخوكؽ أ ن زايدة إل جنازإت ذالل إًفرتإت َُلكة إًـامَني يف إملرشوع، وإ 

 إمللدةل.

11 ًٕقف انًبنٙان 

 :ٌَمرشوع ذالل مسة إًخلٍصصمَرص دشدي ًطف ٌَوضؽ إملايل إًـام  ( أ  

ىل  1/1/2019ذالل إًفرتة من  -  حٌََ. 2038844، تَلت إملرصوفات إًفـََة ٌَمرشوع 30/7/2019إ 

هفاق إًزإئس ُو إل وشعة إملخـَلة ابًزايدة يف ؿسد إذلالت ًخحلِق إٍهنج إمللرتح من إسدشاري مؤسسة إًسخة  - إًصئُيس ًال 

 ةمن مرشوؿات ضلري  يىني الاكذطادوحوكهل ابىق تيود إٍمت س ابمس ؿسيلو دروس

ىل إذلالت  إرلاصإًوضول  إًيت سامهت ثشلك هحري يف زايدة ؿسدو  1.3.6.أ  و1.3.3و 1.3.2و 1.3.1و 1.1.1إًحيود  - إ 

ؤسسة إملوإًسجون و  إًـامة يَاابتإًرشظة وإً  أ كساممن ذالل مطاحل إًسجون وكعاع حلوق إل وسان أ ًضًا إحملامك و 

 .ةإًرشٍى

 ص دشدي ًطف إًخعور إملايل ذالل إًفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص:رمَ ( ب

 مدَف حٌََ مرصي. 2038844تَلت إًيفلات إًفـََة ٌَفرتة إًيت ًلعهيا إًخلٍصص  -

 ثـََق إًـمي. -

حٌهيًا مرصاًي  22783.46ل ثوخس زايدة يف إًيفلات ملارهة ابملزيإهَة إملـمتسة ٌَمرشوع؛ ُياك فصوق يف كمية إًـمي تَلت  -

ىل  1/1/2019ذالل إًفرتة من   يف سـص رص  إدلولر. حاد ثسخة الاخنفاض 30/7/2019إ 

ة ومصإحـة ؿىل مصإحـةومسٍص حساابت إملرشوع  إل دإرة إملاًَة من كدي إملسٍص إملايل ٌَمؤسسة ثلوم ج(   ثلاٍرص إًيفلات إًشًِص

ؽ.  مجَؽ إًـمََات إحملاسخِة إًيت ثلسرما إملشاًر


