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أعلدددددددد  ل ا لدددددددد لتعددددددددالنقل وللهيئددددددددسلنلهالتدددددددد  لنله ئ  دددددددد  لله   عدددددددد لهادددددددد لل              

نتئددددالعللهعالددددالللهشددددعيللهل يدددد للللح ل جدددد  تددددؤت لقدددد ل ئا دددد لأ ددددالقا للهع ددددسلع دددد لت  لدددد للللللل

نله دددددد لحق ددددددلللهئدددددددل لمللهانهلدددددد لل دددددد االقا ل  دددددد لللل  ددددددمللهاددددددا   للن   ددددددل له  دددددد   لل

لشدددد سلً دددددقلعلىدددددالالعلع ددددد لللع  ددددق للاع دددددال لع ددددد ل دددددن لله قلقدددد لجقل ددددد ل دددددد ل هددددد للل

حلدددددددد ولله دددددددد   لاالأ لننخلتتدددددددد ه للهعددددددددانل لًق ددددددددلل ددددددددق لل   دددددددد لله ع  ددددددددال للللللل

نتع دددددا ل يدددددنللهد  ددددد للانهددددد لأ لت ددددد اا لنتدددددا قلله يددددد للللللعدددددقاللهتددددد   لنله دلثلددددد ل

لطلدددددقل لننخللق دددددسللهئصددددد لله   ىدددددقل دددددمللن هددددد ل دددددملًددددد خللل ،لله ت لددددد لهئ ددددد  للهيئدددددسلل

اهدددددد لتددددددا لقل  لددددددقلهتدددددد ل  ي  دددددد لله ت لدددددد ل،لا دددددد ق لاهدددددد لللهعددددددانل ل،ل  دددددد لأن لتتدددددد ه 

لهجدلددددددد ل،لنله قلددددددد ل،لل)قئدددددددالىددددددداا لنتشددددددداال ددددددد ح  للهعالدددددددال دددددددملله ددددددددل  للللللل هددددددد 

  دددددد  ل)  دددددد ل دددددددللهتدددددد خلقدددددد للل عدددددد  تلاقلهددددددلل  دددددد  قولح دددددد لله ت دددددد لل(نله تقلدددددد 

ن ليددددددد  ل( له دددددددقللملل(صدددددددعاو)نع ددددددديل( حجددددددد )لهتالددددددداوللهدددددددانه ل،لن ليددددددد   لله ددددددددلخل

 .(هعانل ننخلللقدعهلتتلل ل قوله ع  تلقلهلهف قولح  لنلنل  له ا للهنيل

جددددددلعلن تدددددقلعل)اهددددد لقدددددقالحصددددد  لجددددد  قلهدددددعلت  ددددد لننخللهعدددددانل ل دددددنه لنل  ددددد لهجدددددؤ ل

عددددددملج   ل ادددددد للللهيئددددددسل قلقدددددد قللهددددددنيلأن لاهدددددد لًددددددقن للهعالددددددال ددددددملللللن دددددد( ن ددددددقلع

نلنًدددددددق ل ي ددددددديل  ف نتددددددد ل،لنتقلجعدددددددللع ددددددد لأثدددددددق للهئدددددددا ل لنله  قددددددد  للل  ه   دددددددسل

  يادددددد ل،ل  دددددد لأن للله شددددددول ل لن  دددددد دل  للهاددددددا   لله ئا دددددد ل فعددددددسل هدددددد للقدددددد للهعالدددددداللل

قلجعددددددلل  دددددد لتقدددددد ل قلقدددددد للهيئددددددسللللإللددددددقلنل اهدددددد لتقلجددددددمل  لددددددقلقدددددد لحجددددددعللل هدددددد ل

لهجدلدددددد ل،ل) تصددددددسلقدددددد لله دددددددل  لله دددددد لُت( لهج دددددد  تلنله ددددددقل ي)لإللددددددقلنل لله ددددددل نل ل

 ( .له قل له تقل ل،ل

تئقلق ددددددد ل عيددددددددل للع ددددددد للعدددددددالنلحقصدددددددللنقل وللهيئدددددددسلن دددددددمل دددددددنللله ي  ددددددد لقئدددددددال

 (لهجدددددددديل،لله تدددددددقيل،لله دددددددقي)هئ ددددددد  للهيئددددددد سل لها ددددددد  قلنتئقلدددددددقلعدددددددمللن دددددددقل ل)

تددددددعلنلهددددددنيل ددددددملً هددددددهل م0218لهع  دددددد انل لنح   دددددد  لنل   دددددد   قه ف  دددددد قول ددددددمل الل   دددددد  ل

لن ددددددقل لنلها دددددد  قلللهعالددددددال ددددددملله ئىددددددقل لله  لدددددد لنلهيدعلدددددد لهتجددددددعلللللللالل دددددد عق

 لننهل لله  لتعقالها لق   للهيئسل ملجقل لقص لنتا لقلننخللهعانل ل
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،ل  دددددددد لت ددددددددقضلله ئقلددددددددقلاهدددددددد لعددددددددقاللل (لهجدلدددددددد ل،لله تقلدددددددد ل،لله قلدددددددد ل)ه  دددددددددل  ل

نعدددددددالنلله ددددددددشفلمللهدددددددنلملل  شددددددداانللن دددددددعلللتدددددددعللإلىددددددد  ولقلدددددددهلله شدددددددقل هأل دددددددقل ل

  إل دددد ق لللددددئنن ل ادددد  اعلقدددد ل ئددددقل للع دددد هاعلله دددد لتددددعلل دددد االقا ل ددددملق ددددسللهعددددانل للللللللل

 . اه ل  تعلتا لق لق لله     لنله يشآ لنله عال لنله جال ل للنًق 

 06 هلقدددددد  ددددددمل الل ددددددل ه عددددددانل ه ف ددددددقولله  يلدددددد للتو لدددددد لل ع دددددد أىدددددد  سلله ئقلددددددقلل  دددددد ل

لهجددددددديللهددددددنيلقدددددد مل  تددددددال لللليئددددددسمل   دددددد لي  لله0218نح دددددد لنل دددددد  قلل 0215 دددددد   ل

 .مل0219ح  ل    لله ا   قل ل   تهل ل للهص  ل  ه   ف لنله ئالقل للننهل 

لهجدددددديلنله تدددددقيلل)هئ ددددد  للهيئدددددسلل(    ىدددددقولنبلدددددقل   ىدددددقولل)ج  ددددد للها ددددد  قللنل  ودددددلل

ننا ل( 4260620212104)    ددددددددد لنقدددددددددا  للننهلددددددددد  ن ت ددددددددديلله ئىدددددددددقل ( نله دددددددددقي

  : دقع لع  للهيتدلله  ه ل

 (دوالر)التكلفت االوليت  البيـــــــــــــــــــــــان 

 3204922222222 ً   قللهيئسللهجدي

 1,045,126,206 ً   قللهيئسلله تقي

 13022942918 ً   قللهيئسلله قي

 4,606,0212104 لإلج        ه 

 

ه عالدددددددددال دددددددددملله ف صدددددددددلسلنله ل  ددددددددد  لهأل دددددددددقل للللنل  ددددددددد ملله ئقلدددددددددقلل ددددددددد عقلالل

 .نلها   قل
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 اهليئة العامة للطريان املدني واألرصاد



5 
0912 

 ايٓكٌ اجلٟٛ اخلطا٥س ع٢ً قطاع ٚاالضساز ٚاالضتٗدافات 
الربربحيذات افربرب ذانربربلا  ذذوذالرئقدربربق ذيعربرباذا ربرباذالؼط اربرب تذا قليربرب ذذذالـؼربرباذايربربليذالربرب يذذقطربرب  ذيعتربرب ذ

تػؾتفربرب ذالؼربربلالدذالاولقربرب ذوانلاتقربربالذو تربرب ذا اربربرا ذذالربربقؿكذتؿتطؾربرباذا   ربرب ذيؽػربرباذ ريربرب ذيتـؼؾربرب ذوذالربربحيذذ

 ذهربرب اذالؼطربرب  ذذا اتربربااعذاؾربربذبتحربربرياذا  ربرباذانتحربرباةذذوألهؿقربرب ذو د  ربربق ذهربرب اذالؼطربرب  ذق  ربرب ذذذذالاولقربرب  ذ

ذ لاعذيفذالدؾاذاوذا رب.مبلااذايتػ قق تذوذ ع هااتذدولق ذ

نذب  اتربربااعذاؾربرب ذهربرب آذانـدربربكتذانالقربرب ذيفذاولذيربربل ذلعربرباوالف ذذذ قربربقذق  ربرب ذدولذ ربرب لوذالعربرباواذ

ذلدربربػرالدربربري نذالرئقدربرب ذذذ ا ربربتفاا ذ طربرب رذبربربـع عذالربرباول ذذذمتذذ 2015 ربرب رسذذ26يفذاؾربرب ذالربربقؿ  ذوذ

قؿـقربرب ذطربرب راتذالبؼقربرب ذانالقؿـقربرب ذلؾربربر التذا لدربرب لق ذوانالقربرب ذب  اربرب د ذا ذا ربربتفاا ذذذ  ربربلا كذايؿفلريربرب

 ربرب ذاذا ايربرباة ذيتعربربة ذبربربعاة ... ذوذق  ربرب ذرظربربرذ قربرب ذالربربر التذيفذذذذذذتربربانالقربرب ذوذلعربرباةذ ربربراتذيفذذا

ر اربرب ذهربرباذ قربرب ذانطربرب راتذالقؿـقربرب ذوذيتؼققربرباذ رتربرب ذاناليربربدذ ربرب ذانربربالقدذوذالعربرب لؼدذوذانراربرب ذالربرب ي ذذذذذ

يفذالتفربرب صذبربرب رخذلؽ دربرب ذالؼربربلالدذوذانع هربربااتذالاولقربرب  ذوقربرباذلربربت ذاربرب ذذذذذذذ   ربرب ذلؾدربربػرذلؾعربربالجذب  ربرب رجذذ

يفذالبـربرب ذالتحتقربرب ذلؾؿطربرب راتذوذيتربربا اذذذوخدربرب ئرذالـؼربرباذايربربليذااربربرارًاذذذقطربرب  نذا ربربتفا ذ ربرباانذالعربرباواذ

التجفقربربةاتذانال قربرب ذيتلقػربرب ذاؾربرب ذاترهربرب ذ رتربرب ذالـؼربرباذايربربليذلدربربرت تذالطربرباانذالع  ؾربرب ذيفذبالدلربرب  ذذذذذذذذ

الاولقربرب ذب  ربربتفاا ذا اقربرب نذانالقربرب ذانريتبطربرب ذذذانع هربربااتذبربرب رخً ذلؾؼربربلالدذوذذا  ربربرذالربرب يذيعتربرب ذالتف تربرب ًذذ

ذ-:عاذبلتؿؾ ذوذدرضذ ص رذخ لالذاؾ ذ ط رذبـع عذالاول ذالرئقد ذيفذالبالدشق ةذر

عًاا٢ ايٓكااٌ اجلااٟٛ     غااا املباغااس٠ ايٓاناا١ عاأ اي اادٚإ     املباغااس٠ ٚ  ٚاخلطااا٥س  االضااساز امجااايٞ  
 اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ:

بدباذالعاوانذالغ شرباذاؾرب ذبالدلرب ذذذذوذق ذا قتص دي ذوا اتؿ اق ذلؾبؾا ذيؾعاذدورًاذ فؿً ذيفذالتـؿإنذقط  ذالـؼاذايليذ

العرباوانذاؾرب ذذذ رب لوذذذ خد ئرذوآت رذ ب شرةذوذغاذ ب شربرةذخؾػفربذذاارارًاذوالتحتق ذدؼاذت ل ذهـ صذذيتا اذ عظاذالبـ و

ذ-يؾ ذ:ذتؿ ا ولق ذذا د ئرالؼط ا تذانريتبط ذب ذويتتؿثاذاهاذا ارارذوقط  ذالطاانذانال ذو

نـدربربكتذوذيفقربربةاتذاهلقلربرب ذالع  ربرب ذلؾطربرباانذانربربال ذالتحتقربرب ذذ  ذهلربرب ذالبـربربئرذانب شربربرةذالربربحيذيتعراربربا دربرب ذتقربربار

ادىذمخدربربلنذ ؾقربربلنذدو رذا ريؽربرب  ذوذذوذ ربربتؿ ئ  ؾقربرب رذوذذ$1,650,000,000وذا ربربرب دذو ط رايتفربرب ذمببؾربرب ذذذ

 ربرب ذذ ربرب ذا يربربراداتذانتللربرباةذذذ%60 ربربلال ذاخنػربرب ضذا ربربتفاا ذواغربربالطذانطربرب راتذوذدربربرضذ ظربربرذاربربليذا ذذذذذذ

 ربربربرب ذا لدربربربربط ذالغربربربرباذاليربربربرب ذوالربربربربحيذقربربربربارتذرربربربربلال ذذذذذذذ%95 ذو ربربربربلال ذ قربربربرب ذا لدربربربربط ذايليربربربربذذ

دقؿربرب ذبؾغربرب ذذ  2019  ئربرب ذوذاتربربـدذومخدربربلنذ ؾقربربلنذدو رذا ريؽربرب ذ تربرب ذشربربفرذ ربرب رسذذذذذ152,000,000$

ا دربرب ئرذيفذالؼط اربرب تذانريتبطربرب ذبدربربؽاذ ب شربربرذبربرب لطاانذانربربال ذتؼطربرب  ذالدربربػري تذوالدربربح ذايربربليذوذالظؿربرب ذذذذذذذذذ

مخدربربؿ ئ ذو ربربت ذوادربربرونذ ؾقربربلنذذذ$526,000,000ا جربربةذايلربرب ذوذ ؼربربا  ذ ؼربربلطذا  تقربرب زذا ذخدربرب ئرذيتؼربربارذمببؾربرب ذذذ

ذ$650,000,000دو رذا ريؽربرب  ذتؿربرب ذبؾغربرب ذا دربرب ئرذالتؼايريربرب ذلدربربرت ذا طربربلةذايليربرب ذالقؿـقربرب ذا ذاتثربربرذ ربرب ذذذذذذذذذذ

ذ ربربربربربربتؿ ئ ذومخدربربربربربربلنذ ؾقربربربربربربلنذدو رذا ريؽربربربربربرب  ذوذخدربربربربربرب ئرذشربربربربربربرت ذ ربربربربربرباانذالدربربربربربربعقاةذبؾغربربربربربرب ذ ربربربربربرب ذذذذذذذ

ذقطربرب  ذالطربرباانذانربربال ذبؾغربرب ذذذذيفؾخدربرب ئرذانب شربربرةذوغربرباذانب شربربرةذذذذبن ربرب ل ذيتؼربربايريذاربرب  ذلذذ$86,000,000يؼربرب رب

 ربرب ذاؿ لربرب ذلدربرب ةذذ%ذ80ذيؼربرب ربذتؿربرب ذدؼربرباذ ربرب تالتربرب ذ ؾقربرب رذو  ئتربرب نذويتدربربع ذولربعربربلنذ ؾقربربلنذ.ذذذ$ذ3204922222222

ذ.قط  ذالـؼاذايليذللظ ئػفا



6 
0912 

 ايطاإ املدْٞ ٚاالزؾاد املباغس٠ ٚ غا املباغس٠  قطاعايتكدٜس١ٜ   طا٥س جدٍٚ ٜٛضح اخل

ذاملبًؼ تكدٜسٟ  0219ّحت٢ َازع َٓر بدا١ٜ اي دٚإ ٚ اخلطا٥س  

1,650,000,000 
ذتيفذالبـ ذالتحتق ذ  ذ ـدكؾفقل ذالع   ذلؾطاانذانال ذوذا رب دذا د ئرذانب شرةذل

ذلؾفقل .ا خرىذالت بع ذذؼط ا تالط راتذوذيفذانويفقةاتذدـق ذ

152,000,000 
يفذانط راتذغاذايلي ذا د ئرذيفذايراداتذاهلقل ذبدباذيتلقوذ عظاذا لدط ذايلي ذو

 والؼط ا تذالت بع ذهل .

ذالعاوانذاراعند ري ذيتلقػ ذانتلقع ذيراداتذا خد ئرذاهلقل ذ  ذ 86,000,000

526,000,000 
تؼط  ذالدػري تذوالدح ذذبدؽاذ ب شرذب لطاانذانال ذالؼط ا تذانريتبط ا د ئرذاؾ ذ

 ايل ذو ؼا  ذ ؼلطذا  تق زذ.ذالظؿ ذا جةايليذو

 خد ئرذشرت ذا طلةذايلي ذالقؿـق  650,000,000

 خد ئرذشرت ذ اانذالدعقاة 86,000,000

ذالت بعتدذلؾحؽل  ذIL-76خد ئرذ  ئريت ذالدح ذانالقتد 105,000,000

 دٚالز اَسٜهًَٕٞٝٛ  ٕ ٚتط ١ ٚأزب ٕٛات َٚا٥تااالمجايٞ اي اّ ثالث١ ًَٝاز 3204922222222
 

 بايدٚالز جدٍٚ ٜٛضح اخلطا٥س   ايكطاعات املستبط١ بايطاإ املدْٞ
 

 َ دٍ اإلٜساد ايطٟٓٛ ايكطاع
ْطب١ 

 االخنفاض
خطا٥س ايكطاع َٔ 
 اإلٜسادات ي اّ ٚاحد

اإلٜسادات َٓر خطا٥س ايكطاع َٔ 
بدا١ٜ اي دٚإ ٚحت٢ 

ذ2018ّضبتُرب
 34526222222 86,400,000 %90 $96,000,000 قطاع ايطفسٜات ٚايطٝاح١

ذ43,0222222 10,800,000ذ%90 $12,000,000 قطاع ايػخٔ اجلٟٛ

 0723622222 6,840,000ذ%95 $7,200,000 أْظ١ُ احلحص اآليٞ

ذ4925222222 12,375,000ذ%99 $12,500,000 َكدَٛ  حكٛم اإلَتٝاش ٚاألضٛام احلس٠

 6222222222 15,000,000ذ%75 $20,000,000 بك١ٝ ايكطاعات املستبط١ بػهٌ َباغس

ذ526,000,000 مخطُا١٥ ٚضت١ ٚعػسٕٚ ًَٕٝٛ دٚالز اّ: اياإلمجايٞ 

ذاألرق  ذان تلرةذلاالآذيتؼايري ذو ؼرب ذألقربذ  ئ ذالوذ* ق 

والتجربرب رةذيتضربربررذالعايربرباذ ربرب ذالؼط اربرب تذا قتصربرب دي ذا قليربرب ذانريتبطربرب ذبربرب لطاانذانربربال ذ ثربرباذالدربربق   ذذل هقربربعذاربرب ذ

ذالحيذمتثاذلدب ذتباةذيفذالـ يت ذاحملؾ ذا   ل .ذوا  تثؿ راتذو قةانذانادلا تذو رت ذرؤوسذا  لالذو
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 ذ:اي دٚإاالٜسادات املتٛق ١ ملػازٜع تٛقفت بطبب اهل١٦ٝ    جدٍٚ ٜٛضح خطا٥س

 املطاز
اإلٜسادات ايف ١ًٝ  
يًُطازات   عاّ 

2014ّ 
 املػسٚع

االٜسادات ايتكدٜس١ٜ 
ايط١ٜٛٓ   حاي١ تػػٌٝ 

 تًو املػازٜع

 

 اخلطا٥س ي اّ ٚاحد 

خطا٥س ايكطاع َٔ اإلٜسادات َٓر 
بدا١ٜ اي دٚإ ٚحت٢ َازع 

ذ2019ّ

 $74,000,000 $18,600,000 $40,400,000ذ درو ذ ط رذبـع عذايايا $21,823,435  ط رذبـع عذالاول 

 $7,000,000 $1,600,000 $2,600,000ذيتعةذالاول  درو ذ ط رذ $1,047,358  ط رذيتعةذالاول 

 $5,000,000 $1,100,000ذ$2,700,000ذ درو ذيتل ع ذ ط رذانؽال $1,663,070  ط رذانؽالذالاول 

 $86,000,000ذدو رذل ريؽ مث للنذ ؾقلنذا د ئرذالتؼايري ذند ري ذيتلقػ ذبدباذالعاوانذبؾغ ذ ت ذا   ل ذ

ذاألرق  ذان تلرةذلاالآذيتؼايري ذو ؼرب ذألقربذ  ئ ذالوذ* ق 

طازات ٚ ايكطاعات ايتاب ١ ي١٦ًٝٗجدٍٚ ٜٛضح ايٓطب١ ايتكدٜس١ٜ حلحِ األضساز   امل  
 

  

 ْطب١ ايضسز اضِ املٓػأ٠ اخلد١َٝ ّ
 %70ذَطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞذ1

 %80 َطاز عدٕ  ايدٚيٞ ذ0

 %50 َطاز املهال  ايدٚيٞذ3

ذ%80 َطاز ت ص  ايدٚيٞذ4
ذ%100 َطاز احلدٜد٠  ايدٚيٞ ذ5
ذ%100 ٠َطاز ؾ دذ6
ذ%80 َطاز عتل ذ7
 %70 َػسٚع َطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞ اجلدٜدذ8

 %40 َب٢ٓ اهل١٦ٝذ9

 %20 قطاع ضال١َ ايطاإذ12

 %30 قطاع االزؾادذ11

 %30 املالح١ اجل١ٜٛذ10

ذ%80 َسنص َ ًَٛات ايطاإذ13
ذ%60 ْادٟ ايطاإ املدْٞ ٚاالزؾادذ14
 %30 االداز٠ اي ا١َ يإلْػا٤اتذ15
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ابسش اْتٗانات حتايف اي ادٚإ عًا٢ قطااع ايٓكاٌ اجلاٟٛ ٚضاٝاد٠ اجلُٗٛزٜا١ ايُٝٓٝا١   دلااٍ          
 2018ّدٜطُرب  – 2015َازع 26ايطاإ املدْٞ يًفرت٠ 

 رب ذاقؾربقاذذذذالؼط  ذالغرب وب ألخصذشاذ رت ذالطاانذانال ذوإغالطذالعاياذ  ذالؼط ا تذوا طلةذانال ق ذ 

ذ.الطاانذانال  ذبـع ع

 ذ%95يتضربررذ رترب ذالـؼرباذايربليذبـدربب ذذذذذذوذت د ذللدط ذقط  ذالـؼاذايلياؾ ذذالتلتاذانب شرذوبدؽاذتبا

 التج ريذ.وت اذيتلترذالؼط  ذا قتص ديذو

 ذالقؿ .ذود ةذاي  ذ  ذا   تذانراق ذال ي ذر ا ذلؾدػرذلؾعالجذب   رجذلتقج ذاغالطذانـػ ذالرئقد ذيف

 ذ.اغالطذانط راتذيفذدرتاتذ  بؼ لالطالبذبدباذىانرا ـفاذ ـ ذ ػرذالؽثاذ  ذاند دري ذ

 ذ.األالاعذالقؿـق اهلبلةذوابلرارقؾ ذو ـ ذالعاياذ  ذشرت تذالطاانذ  ذ

 ذدؼط.ذيذاانذو قللنيل قً ذا ذ ط را ذتالثذر التذبلاق ذر ؾتدذ صرذالتدغقاذ  ذوا ذالقؿ ذ

 ذ.الدعلديذلتػتقشذالط ئراتذوالرت بذ دقاهلبلةذيفذ ط رذب  ذوا ذالقؿ ذاؾ ذر التذالاب رذا

  ذ.ذا ذاي هةي انالق ذوخرواف ذ ط راتذايؿفلري ذ عظاذذا تفاا

 هرب اذا رب  ذالربر التذذذذذذيترب ري ذتت برب ذالتؼريربرذذذ ذو ترب ذذ2016 رب ذاغدربط ذذذ9اغالطذ ط رذبـع عذالاول ذ ـرب ذذ

ذا اتق دي ذلؾؿلا  ذالقؿك.

 ذ.الع ملدولذخمتؾوذالقؿـقدذيفذالع لؼدذاذيفذ ل  ةذالتدب

 ذ.يتا اه ذيتا اًاذت  اًلوذ ط راتذايؿفلري  عظاذافةةذانال ق ذيفذاألا تفاا ذ

 لؼق  ذبلاؿ لذالؼربـ ذايلي ذاؾ ذالر التذذاتذالط ب ذانال ذوا لد ل ذا. 
ذ

 ثانيًا : األضرار البشرية

ذإ  ل ذاادذالدفااعذواير  ذ  ذ لظػ ذاهلقل ذالع  ؾدذيفذانط راتذاؾ ذالـحلذالت ل ذ:ذبؾ 

ذا   ل ذذاادذاير  ذذاادذالدفااعذذا اذانط رذ 

ذ6ذ3ذ3ذ ط رذبـع عذاياياذ1

ذ1ذ2ذ1ذ ط رذا اياةذ0

ذ4ذ1ذ3ذ ط رذيتعةذ3

ذ1ذ2ذ1ذ ط رذالبقض عذ4

ذ10ذ4ذ8ذا   ل ذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ
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 اْتٗانات إغالم املطازات : 

يفذواربرب ذ قربرب ذشربربرت تذالطربرباانذ ربرب ذقبربرباذ ربرب لوذالعربرباوانذمتذإغربربالطذ قربرب ذانطربرب راتذالقؿـقربرب ذ

ر ربربربالتذدربربرباودةذاربربرباًاذلدربربربرت ذو تربربرب ذيل ـربربرب ذهربربرب اذب  ربربربتثـ عذذ2015/3/26التج ريربربرب ذ ربربرب ذيتربربرب ري 

بدربربباذوذلربربعذذا طربربلةذايليربرب ذالقؿـقربرب ذوشربربرت ذ ربرباانذالدربربعقاةذور ربربالتذانـظؿربرب تذالاولقربرب ذوا لدربرب لق ذذذ

ذذ-الـحلذالت ل ذ:ذ اؾوللرده ذ..ذالؼصوذانب شرذاؾقف ذويتا اه ذ

 يالدظبد فززح اإلغالق انًغبر و

 يغبر صُؼبء انذونٍ  .1

 2015/03/26َىو

أَبو  10حاصزهذاف انًغبر ألول يزح وأغهك نًذ

األضزار فٍ انًذرج رى اصزئُبف  صالحإرى  وثؼذيب

 فمظ انؼًم نزدالد أجالء انزػبَب األجبَت

 2015/04/28َىو

إدذي اصزهذاف يذرج انًغبر أثُبء يذبونخ 

وأغهك  فُه انزٍ رُمم انجزدً انهجىط انغبئزاد

 ألػًبل انصُبَخ.

2015/05/20 - 2016/08/08 
انًُُُخ انجىَخ اصزئُبف انؼًم نزدالد انخغىط 

 وردالد انًُظًبد انذونُخ واإلَضبَُخ

 اػالٌ إغالق انًغبر أيبو جًُغ انزدالد انزجبرَخ اٌِ زًود –2016/08/09

 يغبر ػذٌ انذونٍ  .2

2015/03/26 - 2015/08/06 
فززاد اغالق يزفبورخ ثضجت اخزالالد ايُُخ 

 وصُبصُخ َخزهمهب رذبنف انؼذواٌ
2015/09/30 - 2015/11/19 

2016/03/22 - 2016/05/05 

 2016/05/05 - 2015/03/26 يغبر صُئىٌ انذونٍ  .3
هذا  ًثالدَب ان ًالق انًغبر يُذ ثذاَخ انؼذواٌ ػهاغ

 انزبرَخ

 يغبر صمغزي انذونٍ  .4
 هذا انزبرَخ الق انًغبر يُذ ثذاَخ انؼذواٌ ػهً ثالدَب إنًاغ 2015/06/19 - 2015/03/26

 ردالد فٍ انشهز3انً ردهخ  ردالد ثضُغخ رززاوح يٍ 2015/10/02 - 2015/06/20

 رذيُز انًغبر يٍ لجم رذبنف انؼذواٌ ٌِاودزً   -2015/03/26 يغبر انذذَذح انذونٍ  .5

 رذيُز انًغبر يٍ لجم رذبنف انؼذواٌ ٌِاودزً   - 2015/03/26 يغبر رؼز انذونٍ  .6

 يٍ لجم رذبنف انؼذواٌرى اغالله  ٌِاودزً   -2015/03/26 يغبر انًكال انذونٍ  .7

 رى اغالله يٍ لجم رذبنف انؼذواٌ ٌِاودزً   - 2015/03/26 يغبر ػزك انذونٍ  .8

 يالدظبد:
 أصجىع نًغبراد ػذٌ وصُئىٌ وصمغزي انً انزمزَز رززاوح يٍ َىو  فٍ هُبنك فززاد إغالق ثضُغخ نى رذكز

 ألصجبة اخزالالد أيُُخ أو إضزاثبد فٍ رهك انًغبراد.  

  ػًبل يغبراد انًكال وصُئىٌ وػزك فٍ فززاد لجم انؼذواٌ.أثضجت انظزوف األيُُخ ورهذَذاد انمبػذح رىلفذ 
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 ايكسؾ١ٓ اجل١ٜٛ ٚايتدخٌ غا املػسٚع يًطا٥سات املد١ْٝ 

1 2015/04/27

2 2015/05/02

3 2015/06/14

1

24

2015/06/15 

4 2015/07/15

5 2015/11/05

2015/11/06 

6 2015/11/052015/11/05

7 
RUBY STAR

2015/11/05

2015/11/02

2015/11/05

2015/11/06 

8 2016/04/14

9  2018/07/24

11 2018/07/274

11 2018/09/05

NORD WIND AIRLINES

 

 ات حسن١ ايطاإ املدْٞ قبٌ اي دٚإ :٤احؿا
اتذانذ ربرب ذيؼربرب ربذع قربربقذيتربرببدذا  صربرب ذ يفذازديربرب دذوذيتطربربلرذدائربرباذت لربرب ذ رتربرب ذانطربرب راتذالقؿـقربرب ذقبربرباذالعربرباوانذ

تؿربرب ذذ 2014 ذ طربرب راتذايؿفلريربرب ذالقؿـقربرب ذيفذاربرب  ذذذذإلربربوذ دربرب درذمتذلؼؾربربفاذ ربرب ذوذذذل ربربتؿ ئ ذ ؾقربربللدذو ربرب ذذ

ذ :ذ2011-2014ذيلاحذاياولذا يت ذ رت ذالـؼاذايليذلألالا 



11 
0912 

 حركح الطائراخ 

2011 39,251

2012 37,290

2013 35,608

2014 35,216

2015 6,100

2016 2,433

2017 3,298
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 انجُبٌ

 و(2014-2011انذونُخ وانًذهُخ نألػىاو )إجًبنٍ دزكخ انغبئزاد وانزكبة وانشذٍ فٍ انًغبراد 

 دزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ( عٍ دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو

Year جماليإ دولي داخلي جماليإ دولي داخلي إجمالي دولي داخلي 

 اإلجًبنٍ

2011 19,216 20,035 39,251 725,082 1,337,324 2,062,406 1,033 17,121 18,154 

2012 13,411 23,879 37,290 957,493 1,416,441 2,373,934 1,831 17,598 19,429 

2013 16,573 19,035 35,608 933,111 1,730,795 2,663,906 1,289 13,171 14,460 

2014 14,400 20,816 35,216 921,844 1,748,325 2,670,169 1,292 17,099 18,391 

 م2011-2017 لألعوام اليمنية للمطارات مجاليةاإلالطائرات  حركةرسن بياني يوضح 
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 حركح الشحي الجىي 

2011 18,154

2012 19,429

2013 14,460

2014 18,391

2015 4,575

2016 1,890

2017 2,685
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2011 2,062,406

2012 2,373,934

2013 2,663,906

2014 2,670,169

2015 483,557
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 م2011-2017 لألعوام اليمنية للمطارات مجاليةاإل الركاب حركةرسن بياني يوضح 

 م2011-2017 لألعوام اليمنية للمطارات مجاليةاإل الشحن اجلوي حركةرسن بياني يوضح 
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صُؼبء انذونٍ يزادم اصزهذاف يغبر 

 هواغالل
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 َساحٌ اضتٗداف َطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞ ٚاغالق٘ :
 

 ط رذبـع عذ اانذ  لوذالعاوانذ ذا تفا ذ2015  رسذذ26دجريل ذا ؿق ذانلادالذ تذا و ذ  ذيفذالد ا -

تباةذيتدباذذلعذذًااارارالاول ذبلربع ذبلاري ذاب ب ذانارجذالرئق ذاب ب ذ ب شرةذويفذا  ت ذخمتؾػ ذوا الذب ذ

ذيفذاغالطذانط رذ لال ذادرةذاي  .

شرت ذا طلةذايلي ذبعاذابالحذا ارارذالحيذ ؼ ذب نارجذالرئق ذ ـع ذ ق ذشرت تذالطاانذمب ذيفذذلعذ -

ذتباةذه ذوالدذالع لؼدذيفذالااخاذوا  رج.ذ  ذوظفرتذ دؽؾالاول ط رذبـع عذوذا قال ذمبالقؿـق ذ  ذاهلبلةذ

هلجرةذالاولق ذبتـظقاذـظؿ ذانبعاذاغلةذُلممق ذودولق ذذالعاوانمسحذ  لوذ ذ2015يفذ ـتصوذشفرذابرياذ -

ذ  ؿاالعذرا ي هيذبناهلـاالطاانذتؿ ذمسحذلؾخطلةذايلي ذلرو ق ذوذ ر التذيل ق ذ االعذالرا ي ذاألا لاذ

ذالع لؼدذيفذا  رج.ذبعضذوالدةذ

ذ2015لبرياذذ28يفذ - ذيتدبب ذيفذيتا اذانارجذالرئقد ذوالػرا ذبلتثرذ  ذالعاوانذش ذ اانذ  ادري ذغ رة

ذ ذالتح لو ذ اان ذا تفا  ذتؿ  ذالط ئرات  ذنر   ذالرابط  ذوانؿرات ذانلازي ذ القوانؿر ذ  ئرات بصلرةذذ تالث

-7O ذ7O-ADO ؿاذالتدجقاذIL-76لؾحؽل  ذالقؿـق ذ  ذ رازذذت نيت بع القت نذنذ  ب شرة ذ ـف ذ  ئريت

ADFذلو ذتؾ  ذ الق ذط ئرةيتا ا ذيت بع  ذلدرت  ذ راز ذ   ذالدعقاة ذذCRJ-700 اان ذالتدجقا -7O ؿا

FAAذ رازذوت اذيتا اذاةئ ذلؾط ئرةذانالق ذ  CRJ-2007 ؿاذالتدجقاذO-FARت ل ذ تلقػ ذمبر  ذ

ذ  ئريت ذيتضررت ذب نط رتؿ  ذ   الط ئرات ذويتضررت ذالدظ ي  ذبػعا ذالط ئرات ذ ر   ذيف ذ تلقػتد ذت لت  شاةذذن

 انط ر.ذذاهلجل ذاألشاذ  ذللا ذاؾ ا  تفاا ذ ق ذ رادالذانط رذوذت نذذلعذهلذ

 ذ جاذوبللذلولذر التذا طلةذايلي ذالقؿـق ذلـؼاذالع لؼدذيفذ صرذوا ردنذ2015يللقلذذ02يت ري يفذ -

ذواهلـا.ذ

دؼطذا ذا ردنذو صرذ  ذالعاوانذا طلةذايلي ذالقؿـق ذبر ؾتدذ  لوذذ ذققاتذدول2015يفذشفرذيللقلذ -

ذدرضذشروةذجمحػ ذاؾ ذالر التذ  ذوا ذ ط رذبـع عذمتثؾ ذيفذ:

 ذاهلبلةذلؾتػتقشذيفذ ط رذبقد ذالدعلدي

 .ذ ؾاذتدلد تذ دبؼ ذبلمس عذاند دري ذوبلرذالازايتفاذ
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 ذققاذ  لوذالعاوانذاادذالر التذ  ذوا ذ2016اغدط ذذ7 ت ذو ذ2015  يلذذ20خاللذالػرتةذ  ذ -

واف ذ ػرذا ذذ32ر ؾ ذيل قً ذقباذالعاوانذا ذر ؾتدذدؼطذو  ذذ30بـع عذالاول  ذ ققذاخنػض ذ  ذذ ط ر

ت اذر ؾتدذلؾؿدغاذالل كذا طلةذاذانتحاةذوانـظؿ تذا لد لق ذووافتدذدؼطذ ذاحنصرتذاؾ ذر التذا  

اهلبلةذيفذ ط رذبقد ذالدعلديذلؾتػتقشذؿ ذ ط ريذالؼ هرةذواّؿ ناا ردن ذشريط ذتؾايلي ذالقؿـق ذ  ذبـع عذا ذ

التعدػ ذرغاذانذ ق ذالر التذت ل ذختض ذلإلاراعاتذا  ـق ذودؼً ذلؾؿتطؾب تذالاولق ذل هقعذا ذهبل ف ذيفذ

ا ردن  ذتؿ ذلداذا ذال ذخاللذيتؾعذالػرتة ذق  ذ  لوذالعاوانذولذ د رت ذيفذالتح لوذ ثاذا صرذو ط راتذد

اهلقل ذذيتفاياًالدال  ذالرت بذو رت ذانال  ذايلي   ذوق   ذاةذغ راتذ ثؾ لاول ذبعب  تفاا ذ ط رذبـع عذا

ذوا الع   ذلؾطاانذانال ذو ذبتحؿاذ دمولق يتف  ذرب دذجمادًا ذلؾج هةي ذرغاذشح ذا  ؽ لإا دة  تذان دي ذانط ر

ذبعاذيتال ذا يراداتذويتلقوذ عظاذ رت ذانال  ذايلي .

ذبؼق - ذالعاوان  ذ  لو ذالدعلديق   ذ دة ذبت ري ذذبنباار  ذالدعلدي  ذالاد   ذ  ذوزارة ذ8خط ب  ذ2016لغدط 

ذابتااًعقالطاانذلؾر التذانالق ذوا لد ل رت ذ ـ ذيـصذاؾ ذ  ذ ط رذ  ذوإذ 2016لغدط 9يت ري ذ  ذذ 

 ذوال يذ ض ذاؾق ذااتثرذ  ذا  دذ ذ ه ا ت ذيل ـ ذوا تؿرذانـ ذ  ا ذ72ناةذوبـع عذالاول ذبدؽاذت  اذ

لحيذيضعف ذالعاوانذبدذملذيدؿحذا ذلط ئراتذا  اذانتحاةذوالصؾقاذاألمحرذول ب عذبالذ اودذدؼطذ  ذالعراققاذاو

دذوانرا ذ ذانط رذب نع ل ةذاندتؿرةذلؾع لؼل ذ  ذوإخر ذ ققذيتدباذه اذالتعؾقالذ رت ذالطاانذاناا دذواي

ا  رجذوققاذ ري ذانلا ـدذالقؿـقدذويتدباذبؽ رت ذّ لل ذالقؿ ذا ذ ج ذتباذ  ذخاللذذالااخاذوالقؿـقدذيف

ذيتعطقاذ رت ذانال  ذايلي ذا   ذا  ااداتذالاوائق ذوالتج ري .

ذب لغ ذ.ذذًا ذ اانذالعاوانذيدتفا ذ رصذالبض ئ ذوذويؾحالذب ذلارار2016لغدط ذ13يفذ -

ذويا ره ذ. ط رذبـع عذالاول ذلؽفرب عذايـلبق ذط ذاحمللعاوانذيؼصوذ ذ اانذا2017  رسذذ10يفذ -

 ت ذل   ذذ ذاقا ذ  لوذالعاوانذاؾ ذاغالطذت د ذانـ د ذايلي ذمب ذدقف ذ ط رذبـع عذتؾق 2017للدؿ ذذ6يفذ -

ذانـظؿ تذالاولق ذ.ر التذا  اذانتحاةذو

ذ - ذ14يف ذ2017للدؿ  ذا تفا  ذ  ذ ب شر ذوبدؽا ذاذ زافالعاوان ذالط ئرات واف زذذ  VOR-DMEارش د

ذذILSاهلبلةذا ل ذ ذادىذا ذيتا اهؿ  ذت  اًل لؾؼلالدذوا يتػ قق تذالاولق ذواجملتؿ ذالاول ذب رخذذتحا ٍِتيتا اًا

 .بل رآ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 جدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞ

 
ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 2015ّ-2017جدٍٚ ٜبني احؿا٤ات ايٓكٌ اجلٟٛ ملطاز عدٕ ايدٚيٞ  اثٓا٤ اي دٚإ  يألعٛاّ 

 

 

 

 

 

 

 

 ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ
االٚي١ٝ   تامل اجلا

 املطًٛب١
 اعاد٠ تأٌٖٝ 30% جص٥ٞتًف  ايسناب مبطاز ؾٓ ا٤تسحٌٝ َب٢ٓ ذ1
 اعاد٠  تأٌٖٝ 10% جص٥ٞتًف  َب٢ٓ االداز٠ َطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞذ0
 املٛاشٟ  ٚاملُس َدزجاهلبٛطذ3

 ٚاملسض٢ٚ املُسات ايسابط١ 
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ  70% تًف نًٞ

 احالٍ جدٜد 100% تًف نًٞ ILSيٞ جٗاش اهلبٛط اآلذ4
 احالٍ جدٜد 100% نًٞ تًف  VOR-DMEجٗاش ذ5
 احالٍ جدٜدل100% نًٞ تًف PAPIَٓظ١َٛ اضا٠٤ املدزج ذ6
 احالٍ جدٜد 100% نًٞ تًف عسبات اطفا٤ احلسٜلذ7
 احالٍ جدٜد 100% نًٞ تًف ناَاات املساقب١ اال١َٝٓذ8
 احالٍ جدٜد 100% تًف نًٞ غاغات عسض ايسحالتذ9
 احالٍ جدٜد 100% نًٞ تًف َٓظ١َٛ االتؿاالت اخلاؾ١ بايربجذ12

 دزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ( عٍ دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو دَبانجُب

 اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ  دونٍ داخهٍ Year انًغبر  

 ػذٌ 

2015 0 58 58 0 7,434 7,434 0 0 0 

 187 187 0ل59,314 59,314 0 396 396 0 2016

2017 0 1,124 1,124 0 158,060 158,060 0 109 109 
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 2015ّ-2017جدٍٚ ٜبني إحؿا٤ات حسن١ ايٓكٌ اجلٟٛ ملطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞ   اثٓا٤ اي دٚإ  يألعٛاّ 

 

 ّ ٚحت٢ َٜٛٓا ٖرا أَاّ ايسحالت االعتٝاد١ٜ يًُٛاطٔ ايُٝين0216َٔ أغططظ  9َطاز ؾٓ ا٤ ايدٍٚ َٓر ٚتطبب إغالم 
 إىل اخلطا٥س ٚاألضساز ايتاي١ٝ : ا

حالح هرضٍح تسثة إغالق ذحالف العسواى هطار صٌعاء وعسم  ,,,320أكثر هي  وفاج -

 همسرذهن على السفر .

 ل الرً ذٌمل عثر الجى .هراكس غسٍل كلى تسثة ًفاش الوحال7ٍاغالق  -

 ( أرتعح هلٍىى هغررب هي زٌارج اهلهن وشوٌهن زاذل الىطي.,,,0,,,40هٌع أكثر هي ) -

% هي هىاطًٌ الجوهىرٌح الٍوٌٍح هي حمهن فً السفر عثر هطار ,7حرهاى أكثر  هي  -

 صٌعاء .

 تحاجح هاسح للسفر للعالج )وزارج الصحح(ألف هرٌض  ,,,0,,2ارب هي ــهاٌم -

هرٌض تاألورام السرطاًٍح ههسزوى تالوىخ تسثة ًفاش األزوٌح الرً الذٌمل إال  ,,,320 -

 جىًا وهٌعهن هي السفر .

   اًرهان صارخ للماًىى اإلًساًً والسولً والوعاهساخ والمىاًٍي شاخ الصلح . -

 

 

 

 

 

 

 

 دزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ( عٍ دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو 

 اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ  دونٍ داخهٍ Year انًغبر  

 صُؼبء 

2015 1,014 4,105 5,119 59,664 368,439 428,103 89 4,428 4,517 

2016 0 1,586 1,586 0 104,432 104,432 0 1,642 1,642 

2017 0 1,266 1,266 0 11,130 11,130 0 2,494 2,494 

 و دزً َىيُب هذا  و2016اغضغش  9رى اغالق يغبر صُؼبء انذونٍ ايبو انزدالد االػزُبدَخ وانُبلم انىعٍُ فٍ 

 ( عبئزاد االيى انًزذذح وانًُظًبد انذونُخ فمظ ) 2017دزكخ انغُزاٌ خالل انؼبو 
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 َػسٚع َطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞ اجلدٜد:

 

 َػسٚع َطاز ؾٓ ا٤ اجلدٜدجدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   

 

 اخلطا٥س ٚاألضساز ايبػس١ٜ   َػسٚع َطاز ؾٓ ا٤ اجلدٜدجدٍٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ
 % 32 تًف جص٥ٞ اضتٗداف َب٢ٓ ايسناب ًَٚخكات٘ذ1

 % 122 تًف نًٞ اضتٗداف رلاشٕ امل دات  ٚاألدٚات ٚاملٛاد ايتٓفٝر١ٜذ0

ٍٕ َٚضدات َٚٛاد املضخات ذ3 تدَا  َباْٞ املصازع املػرتا٠ ًَٚخكاتٗا َٔ َبا
 ٚايربى ٚايتُدٜدات ْتٝح١ يًػازات اجل١ٜٛٚامل دات ٚاألضٛاز 

 % 122 تًف نًٞ

 ٚحد٠ حساض١ املػسٚع ٚأفساح َٔ أَٔ املٛا٧ْ اجل١ٜٛ
 احلاي١ االضااااااااِ ّ
 اضتػٗاد ٜٛضف أمحد جٗالٕذ1
 اضتػٗاد عًٞ أمحد احلاجذ
 اضتػٗاد حي٢ٝ ذلُد اجلانٞذ
 جسٚح ْاجاااٞ ضب ااااإذ
 حاي١ اختٓام بايػاش ذلُاااااد جٗااااالٕذ
 حاي١ اختٓام بايػاش أَااااااني ضبااااٍٛذ
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 يغبر ػذٌ انذونٍ
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 (:%80اضتٗداف  طاإ اي دٚإ ملطاز عدٕ  ايدٚيٞ )ْطب١ االضساز ايتكدٜس١ٜ
 

 

 -يت ذ:دذغ رةذالي ذ ب شرةذلت ذاـف ذايمتذا تفاا ذانط رذبلتثرذ  ذتالت

 شب ذت  اذل جذانراقب ذايلي ذو بـرب ذذذًايتا اقذمشاذيتا اًاذاةئقً ذنبـ ذالرت بذويتا اذانط رذبدؽاذشب ذت  اذ ق

 .ادارةذانط رذودط ذا  ػ عذوا لؼ ذذوهـجرذالدح ذوال ياذايليذوهـجرذالصق ل ذودط ذيتللقاذالط ق ذالؽفربق 

 قربرب ذالتجفقربربةاتذانال قربرب ذاذيتربربا ا VOR-DME,ILSذواندربرب اااتذالبصربربري ذا PAPIو ـظل ربرب ذا يتصربرب  تذ 

التؽققربوذانرتةيرب ذا  برب ذذذذالال ؾؽق ذذوا افةةذا  ـق ذاذاافةةذالؽدوذا  كذو ـظل  ذانراقب ذانرئق  ذو ـظل رب ذذ

 ب نط ر.

 ا  ػ عذوا لؼ ذذب نط ر.ارب تذالاااذالت بع ذ ا  تذعذا رائالذوارب تذا ػ يتا اذبعضذ 

 يتا اذ ق ذ عااتذوارب تذا ا  تذا راق ذا  ب ذب نط ر. 

 يتا اذتؾ ذلط ئرةذا طلةذايلي ذالقؿـق ذاالط ئرةذالرئ  ق   رازذاB7477 ذاندجؾ ذبربرقاذيتدربجقاذاذذOYMNذ  

طرب ئريتدذبصربلرةذ ب شربرةذيفذذذذ ذاندجؾ ذجبؿفلري ذتقـق  ذوذلعذاترذا ربتفاا ذالذB737ويتا اذتؾ ذلط ئرةذالبليـ ذذا

  ر  ذوقل ذالط ئراتذ  ذقباذ  لوذالعاوان.
 

 جدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز عدٕ ايدٚيٞ

 

 االٚي١ٝ  املطًٛب١ تامل اجلا ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ

 اعاد٠  تأٌٖٝ 40% جص٥ٞتًف  تسحٌٝ ايسناب مبطاز عدَٕب٢ٓ ذ1
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ 70% جص٥ٞتًف  َب٢ٓ ايربج ٚ املب٢ٓ ايفين ذ0
 املٛاشٟ  ٚاملُس اهلبٛط َدزجذ3

 ٚاملسض٢ٚ املُسات ايسابط١ 
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ 70% تًف نًٞ

 احالٍ جدٜد 100% تًف نًٞ ILSيٞ جٗاش اهلبٛط اآلذ4
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف VOR-DMEجٗاش ذ5
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف VCCSيالتؿاالت  ١ناًَ ١َٓظَٛذ6
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف عسبات اطفا٤ احلسٜلذ7
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف تهٝٝف َتها١ًَ ١َٓظَٛذ8
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف اجٗص٠ تفتٝؼ اي فؼ ٚايػخٔذ9
 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ يتفتٝؼ املطافسٜٔ بٛابات ا١َٝٓذ12
 اعاد٠  تأٌٖٝ %30 جص٥ٞتًف  ْكاذ  َع االجٗص٠االطفا٤ ٚاإلذلط١ ذ11
 اعاد٠  تأٌٖٝ %30 جص٥ٞتًف  االزؾاد االتَٛاتٝه١ٝ ذلط١ذ10
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف PAPIَٓظ١َٛ اضا٠٤ املدزج ذ13
 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ عٔ ايتايف ضٝٛز عفؼ بداًلذ14
 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ زغادإضٝازات اض اف ٚذ15
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 َطاز املهال
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 (:%50اضتٗداف  طاإ اي دٚإ ملطاز املهال  ايدٚيٞ )ْطب١ االضساز ايتكدٜس١ٜ   

 

ذ:لؼاذق   ذاـ برذيت بع ذلتح لوذالعاوانذبتا اذ  ذيؾ 

 .اافةةذايتص  تذال ج 

 .يتا اذر قػراتذا افةةذانال ق ذ 

 .ذيتا اذا افةةذا  ـق ذيفذانط ر

 ا ربتخاا ذالدربق راتذوالعربرب تذذذذطرب ذا  ػرب عذوذذديتللقرباذالؽفربرب عذا  برب ذب نطرب رذوذذذذالعبقذمبحط ذ

 ا  ب ذب   ػ عذ.

 

 2015ّ-2017جدٍٚ ٜبني إحؿا٤ات ايٓكٌ اجلٟٛ ملطاز املهال ايدٚيٞ  اثٓا٤ اي دٚإ  يألعٛاّ 

 

 ايدٚيٞ املهالجدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز 

 

 
 

 عٍدزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ(  دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو دَبانجُب

 اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ  دونٍ داخهٍ Year انًغبر  

 انًكال

2015 120 162 282 1,000 867 1,867 0 0 0 

 0 0 0 0ل0 0 0 0 0 2016

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 االٚي١ٝ  املطًٛب١ تامل اجلا ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ
 إحالٍ جدٜد % 72 تًف  غب٘ نًٞ تدَا أجٗص٠ اتؿاالت ايربجذ1
 إحالٍ جدٜد % 72 تًف غب٘ نًٞ تدَا زضٝفسات األجٗص٠ املالح١ٝذ0
 إحالٍ جدٜد % 72 تًف نًٞ تدَا االجٗص٠ األ١َٝٓ   املطازذ3
اي بث مبخط١ تٛيٝد ايهٗسبا٤ ٚذلط١  ذ4

االطفا٤ ٚاضتدداّ ايطٝازات ٚاي سبات 
 اخلاؾ١ باإلطفا٤

 إعاد٠ تأٌٖٝ % 32 جص٥ٞ
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 َطاز احلدٜد٠ ايدٚيٞ
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 (:100%اضتٗداف  طاإ اي دٚإ ملطاز احلدٜد٠  ايدٚيٞ )ْطب١ االضساز ايتكدٜس١ٜ 

 
 

 

ذ:-يت ذ:الغ راتذايلي ذلت ذاـف ذايذمتذا تفاا ذانط رذبعدراتذ

 ذانؽلنذ  ذ  بؼدذوايتربال ذ قرب ذانعربااتذوالتجفقربةاتذا  ـقرب ذذذذذذيتر قاذالرت بيتا اذتؾ ذنبـ ذ

ذ.ت ثذانريتبط ذب نبكذوانعااتذوانـظل  تذالػـق ذواأل

 ذ ا ااثذيتا اذوا  ذب نارادذالرئقد ذوالػرا ذو ر  ذوقل ذالط ئراتذب نط رذمم ذادىذا ذيتلقػ

 .بدؽاذتؾ ذوخروا ذا ذا ا  ذ

 ؾ ذحملط ذيتةوياذالط ئراتذب للقلد.يتا اذت 

 يتا اذت  اذحملط ذا  ػ عذوا لؼ ذذويتؾوذ ق ذ  ذدقف ذ  ذارب تذا  ػ عذوارب تذيتـظقوذانارجذ

وارب تذا رش دذا را ذو ق راتذا  ع  ذمم ذيعـ ذالتف عذتاذ عااتذا  ػ عذوا لؼرب ذذوا رشرب دذذذ

ذا را ذبصلرةذتؾق .ذ

 الدح ذوال ياذايليذو بـ ذايؿ رصذوا جرذذ لتدريػ تذب نط رذوهـجرذو بـيتا اذت  اذلص ل ذا

ذ.الصح ذالت ب ذلؾؿط ر

 ؾتجفقةاتذواند اااتذانال ق ذانريتبطرب ذذليتا اذتؾ ذنبـ ذبرجذ راقب ذا رت ذايلي ذويتؾوذت  اذ

 مبراقب ذا رت ذايلي .

 ب ذب نط رذوخرواف ذا ذاي هةي .ذذارارذب لغ ذيفذ بـ ذو عااتذيتللقاذالؽفرب عذا  ل ااثذإ 

 و عااتذالرباذا لؽرتول ذ.ذةمببـ ذا رب دذويتا اذاافةذةرذتبااارل ااثذإ 

ذ

 جدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز احلدٜد٠ ايدٚيٞ

 االٚي١ٝ  املطًٛب١ تامل اجلا ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ

 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ َب٢ٓ ايسناب ٚايرتحٌٝ ذ1
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ املب٢ٓ ايفين ٚايربجذ0
 املٛاشٟ  ٚاملُس اهلبٛط َدزجذ3

 ٚاملسض٢ٚ املُسات ايسابط١ 
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ

 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ ذلط٘ االطفا٤ ٚاالْكاذ ذ
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 نًٞتًف  ذلط٘ ايهٗسبا٤ ٚايتخهِذ4
 اعاد٠  تأٌٖٝ %20 جص٥ٞتًف  ضٛز املطاز ذ5
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف  VCCSايؿٛت١ٝ االتؿاالت َٓظ١َٛذ6
 باألجٗص٠ اخلاؾ١ ايهْٛرتٍٚ اجٗص٠ذ7

 VOR – DME املالح١ٝ

 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ

 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف عسبات اطفا٤ احلسٜلذ8
 َضد١ َع ايفًرت 52ض ١ َٝاٙ َصٚدذ9

 ايسغ٠ٛ فسؽ
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف
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ذ

ذ

ذ

ذ

 2015ّ-2017جدٍٚ ٜبني إحؿا٤ات ايٓكٌ اجلٟٛ ملطاز احلدٜد٠ ايدٚيٞ  اثٓا٤ اي دٚإ  يألعٛاّ 

 
 األضساز ايبػس١ٜ 

 

 
 
 
 

 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف ضٝازات اض اف ٚازغادذ12
 ايطاإ حكٌ اضا٠٤ َٓظ١َٛذ11

  PAPIايبؿس١ٜ املالح١ٝ ٚاملطاعدات
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف

 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف ٚايػخٔ اي فؼ تفتٝؼ اجٗص٠ذ10
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف يتفتٝؼ املطافسٜٔ ١بٛابات آَٝذ13
 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ ا١َٝٓ َساقب١ ناَااتذ14
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف ايسحالت َ ًَٛات عسض غاغاتذ15

 دزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ( عٍ دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو دَبانجُب

 اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ  دونٍ داخهٍ Year انًغبر  

 انذذَذح

2015 89 63 152 6,650 4,828 11,478 20 1 21 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ٚحد٠ اإلطفا٤ ٚاالْكاذ   َطاز احلدٜد٠ ايدٚيٞ
 احلاي١ االضااااااااِ ّ
 اضتػٗاد اإلطفا٥ٞ /خايد حي٢ٝ عًٞ ايػامنٞذ1
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 َطاز ت ص ايدٚيٞ
 
 
 
 

  



07 
0912 

 
 (:%80اضتٗداف  طاإ اي دٚإ ملطاز ت ص  ايدٚيٞ )ْطب١ االضساز ايتكدٜس١ٜ

ذ

 

ذ

يتعربربربرضذانطربربرب رذلعربربربادذ ربربرب ذالغربربرب راتذايليربربرب ذوالربربربحيذا ربربربتفاد ذبصربربربلرةذ ب شربربربرةذدطربربرب ذا  ػربربرب عذذذذ

 ذ-وا لؼ ذذالت بع ذلؾؿط رذ ققذلت ذا ذالؼصوذالت ل ذ:

 يتربربربا اذت  ربربرباذحملطربربرب ذا  ػربربرب عذوا لؼربربرب ذذويتربربربا اذ قربربرب ذ ربربرب ذدقفربربرب ذ ربربرب ذاربربربرب تذا  ػربربرب عذذذذذ

اربربربرب ذالؽربربربـ ذعذوانقربربرب آذالت بعربربرب ذحملطربربرب ذا  ػربربرب ذذواربربربرب تذدربربربرشذالرغربربربلةذواربربربرب تذيتةويربربرباذ

ذالت بع ذلؾؿط ر.

 .ذإ ااثذيتا اذتباذيفذ بـ ذدط ذيتللقاذالؽفرب عذا  ب ذب نط ر

 يتا اذت  اذنبـ ذالدح ذوال ياذايليذالت ب ذلؾؿط ر 

 .يتا اذ ـظل  تذا يتص  تذانال ق ذانريتبط ذبتدغقاذانط ر 

 واللابربربربربؾد ذويتربربربربا اذيتربربربربا اذتؾربربربرب ذنبـربربربرب ذالرتربربربرب بذب نط رابربربربرب ل ذالرتربربربرب بذانغربربربرب دري ذذذ

 ت د ذالتجفقةاتذاأل ـق ذوالػـق ذانريتبط ذمببـ ذاند دري .

 يتربربربربا اذ بـربربربرب ذإدارةذانطربربربرب رذوت دربربربرب ذانؽ يتربربربرباذا داريربربربرب ذوا ا قربربربرب ذانريتبطربربربرب ذبتدربربربربغقاذذذذذ

 انط ر.

ذ
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ذجدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز ت ص  ايدٚيٞ  

 

 2015ّ-2017جدٍٚ ٜبني إحؿا٤ات ايٓكٌ اجلٟٛ ملطاز ت ص ايدٚيٞ  اثٓا٤ اي دٚإ   يألعٛاّ 

ذ

 األضساز  ايبػس١ٜ :

 وإب ب ذ:يتعرضذانط رذلال تفاا ذانب شرذمم ذلدىذا ذا تدف دذ 

ذادرادذا  ػ عذوذا لؼ ذذمبط رذيتعةذالاول ذذ 

ذ1
ذ

ذ0

ذ

ذدؿاذاباآذاؾ ا تدف دذا خ/ذ

ذا باذامحاذالـف ريا خ/ذا تدف دذ

ذا ػ ئ ذمبط رذيتعةذالاول 

ذا ػ ئ ذمبط رذيتعةذالاول 

ذاب ذ لظوذا ػ ئ ذمبعق ذوالاآذاتـ عذا  تفاا ذدؿاذدؿاذاباآذاؾ ا خ/ذا تدف دذذذ3

ذاب ذ لظوذا ػ ئ ذمبعق ذوالاآذاتـ عذا  تفاا ذامحاذدؿاذاباآذاؾ ا خ/ذإب ب ذذ4

 

 ايضسزْطب١  ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ
االٚي١ٝ   تامل اجلا

 املطًٛب١

 اعاد٠  تأٌٖٝ %20 جص٥ٞ تًفل  ي للتقحلسللهق  بذ1
 اعاد٠  تأٌٖٝ %20 جص٥ٞ تًفل  ي ل ت  لله اق   ذ0
 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 نًٞ تًفل ئ   للإلطف  لنلإل ت ذ3

 اعاد٠  تأٌٖٝ %10 جص٥ٞ تًفل  ي للا ص نذ4

ذ5
للاتص ا ل ي د  

ل VCCSلهصدتل 
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف

ذ6
 املٛاشٟ ٚاملُس اهلبٛط َدزج

 ٚاملسض٢ٚ املُسات ايسابط١ 
 %50 جص٥ٞ تًف

اعاد٠  تأٌٖٝ 
لله لقل لتئسهنًٞ

لنع سل  ه   س

لOVER  LAYط ئ 

  ا   ه
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًفلعق   للطف  للهتقل ذ7

ذ8
ل مللهف  ق52ل ع ل  نن ل  

للهقبدولققشل  ا 
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف

 دزكخ انجضبئغ )شذٍ+ثزَذ( عٍ دزكخ انزكبة  دزكخ انغبئزاد  انؼـبو دَبانجُب

 اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ دونٍ داخهٍ اجًبنٍ  دونٍ داخهٍ Year انًغبر  

 رؼز

2015 142 120 262 8,616 8,566 17,182 8 4 12 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



09 
0912 

 

 

 

 

 

 يغبر صؼذح انذونٍ
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 :%100ٚاقع َطاز ؾ د٠ اثٓا٤ اي دٚإ : ْطب١ االضساز ايتكدٜس١ٜ  

ذ-يت ذ:راتذايلي ذانب شرةذلت ذاـف ذايمتذا تفاا ذانط رذمبل تذالغ 

 ودطرب ذذذا دارةؿرب ذذ بـرب ذالرترب بذو بـرب ذذذذذتؾيتا اذتؾ ذيؿق ذ ب ل ذذو رادالذانط رذمب ذيفذذلربعذذ

وبلاب ذو لقربوذالدربق راتذو ضربخ ذانقرب آذا  برب ذذذذذذذوال جا  ػ عذودط ذا رب دذودط ذالؽفرب عذ

 ب نط رذ

 ةذالؽدربوذا  ربكذو قرب ذا يتصرب  تذذذذذ ق ذاافةفقةاتذانط رذالػـق ذايتا اذت  اذنـظل  تذوي

 .ذذذ ا افةةذانال ق ذا  ب ذبتدغقاذانط رو

 بدؽاذتؾ ذوخروا ذا ذا ا  .ذيتلقػ  رذالل قاذمم ذادىذا ذ ااثذيتا اذتؾ ذنارجذانطإ 

 

 جدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز ؾ د٠

       

  

 االٚي١ٝ  املطًٛب١ تامل اجلا ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ

 –ايسناب تسحٌٝ َباْٞ املطاز  ) َب٢ٓ ذ1
–َب٢ٓ ايهٗسبا٤  –َب٢ٓ االطفا٤ 

 ٚايربج (املب٢ٓ ايفين 

 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ

 املٛاشٟ  ٚاملُس اهلبٛط َدزجذ0
 ٚاملسض٢ٚ املُسات ايسابط١ 

 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ

 احالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ يتفتٝؼ املطافسٜٔ بٛابات ا١َٝٓذ3
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف عسبات اطفا٤ احلسٜلذ4
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف ضٝازات اض اف ٚازغادذ5
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف يًؿاالت ٚنساٍع َهتيب ثاثأذ6
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف ٚايػخٔ اي فؼ تفتٝؼ اجٗص٠ذ7
 يًُخطVHF (2)١اتؿاالت اجٗص٠ذ8

 ٜد١ٜٚ اجٗص٠(5)ٚ يًطٝازات(4)ٚ
 احالٍ جدٜد %100 نًٞ تًف
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 يغبر ػزك
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 (:%80ٚاقع َطاز عتل اثٓا٤ اي دٚإ )ْطب١ اإلضساز ايتكدٜس١ٜ 

ذ

ذ-يت ذ:متذا تفاا ذانط رذبعاةذغ راتذالي ذلت ذاـف ذاي

 يتا اذتؾ ذنارجذانط رذالرئقد ذ. 

 رب ذيتبؼرب ذ رب ذانعربااتذذذذذقق  ذاـ بربرذيت بعرب ذلتحرب لوذالعرباوانذبـفرباذذذذذذذتؿ ذلت ذا ذا تفاا ذانط ر 

 ـظل رب ذذ  ـقرب ذانريتبطرب ذبتدربغقاذانطرب رذو للربااتذالؽفربرب عذوذذذذذذاذوالتجفقةاتذانال ق ذوالتجفقةات

ذالتلزي .

 عتلجدٍٚ حؿس أٚيٞ يألضساز   َطاز 

 

 

 

  

 االٚي١ٝ  املطًٛب١ تامل اجلا ْطب١ ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػَا٠/ اجلٗاش  اخلدَٞ ّ

 اعاد٠  تأٌٖٝ نًٞ %100 تًف نًٞ ٥ٝطٞتدَا نًٞ ملدزج املطاز  ايسذ1

ْٚٗب َاتبك٢ َٔ امل دات تدَا ذ0

ٚايتحٗٝصات املالح١ٝ األ١َٝٓ َٚٛيدات 

 ايهٗسبا٤ َٚٓظ١َٛ ايتٛشٜع

 إحالٍ جدٜد %100 تًف نًٞ
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 (ري وػل)مطار البيضاء 
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 اخلطا٥س ٚاألضساز ايبػس١ٜ   َطاز ايبٝضا٤جدٍٚ 

 

 

 

  

 ٚحد٠ اإلطفا٤ ٚاالْكاذ   َطاز احلدٜد٠ ايدٚيٞ

 احلاي١ االضااااااااِ ّ

 اضتػٗاد اب١ٓ احلازع ايطف١ً / حطٓا٤ عًٞ ايٖٛيبذ1
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  قطاع األرصاد
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 حصر أولي بؤضرار قطاع األرصاد

تعددقالق دد  للن صدد نللهجددديلن ددقل لنً دد  قلأنهلدد لحلدد لتددؤثق لأع دد خللهئ دد  ل  لجدد للللللللللل

 :لهجانخلله  ه لا  اال لله   ىقله ت   للن ص نل ملق سلطلقل لتت ه للهعانل ل   للد حل

 

  

 ْٛع ايضسز ْٛع ايضسز اضِ املٓػأ٠ اخلد١َٝ ّ

 تدَا جص٥ٞ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ ٚاألثاث  ص٥ٞتًف جذَطاز ؾٓ ا٤ ايدٚيٞذلط١ ازؾاد ذ1
 تدَا جص٥ٞ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ ٚاألثاث  ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد َطاز عدٕ  ايدٚيٞ ذ0
مت ْٗب األجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١ اىل األثاث َٔ قبٌ  ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد َطاز املهال  ايدٚيٞذ3

 دلاَٝع َطًخ١ جسا٤ االْفالت األَين ايرٟ ضبب٘ اي دٚإ
تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١  ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد َطاز ت ص  ايدٚيٞذ4

 اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث 
تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١  نًٞتًف  ذلط١ ازؾاد َطاز احلدٜد٠  ايدٚيٞ ذ5

 اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث 
 تدَا جص٥ٞ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ ٚاالثاث  ص٥ٞتًف ج َطاز عتل ذلط١ ازؾاد ذ6
تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١  نًٞتًف  ذلط١ ازؾاد َٝٓا٤ املداذ7

 اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث 
األثاث َٔ قبٌ مت ْٗب األجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١ اىل  ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد َطاز َازبذ8

 دلاَٝع َطًخ١ جسا٤ االْفالت االَين ايرٟ ضبب٘ اي دٚإ
تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١  نًٞتًف  ذلط١ ازؾاد َطاز ؾ د٠ذ9

 اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث 
ايف١ٝٓ  تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات  نًٞتًف  ذلط١ ازؾاد ابنيذ12

 باإلضاف١ اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث
 ْكـ   األجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ بطبب االعاؾا ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد ضكطس٣ذ11
تدَا  ناٌَ ملب٢ٓ االزؾاد ٚاألجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ   نًٞتًف  ذلط١ ازؾاد جبٌ ايٓيب غ بذ10

 باإلضاف١ اىل ايتحٗٝصات ٚاألثاث
 تدَا  َب٢ٓ االزؾاد ٚاالجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ ٚاألثاث ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد اي ٓدذ13
مت ْٗب األجٗص٠ ٚ امل دات ايف١ٝٓ باإلضاف١ اىل األثاث َٔ قبٌ  ص٥ٞتًف ج ذلط١ ازؾاد َٝٓا٤ املهال 14

 دلاَٝع َطًخ١ جسا٤ االْفالت االَين ايرٟ ضبب٘ اي دٚإ
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 األمحر اليمنيةمؤسسة موانئ البحر 
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 مؤسست مىاوئ البحر األحمرفي  وغير المباشرةاجمالي االضرار والخسائر المباشرة  

 دملل د اال للل  ه تالدالل ليد  للهتالداوللل ددل  لله ئ  د لع د د علنلللهدهللللعئيل  لتعق  -

ه  ئ  د للهد لتشد لسلهجيد ل  اصصد لللللل  ن  للهئل نوللانل ل لل   ىقلنقص لنتا لق

 دسل د لط ه دهللدالللللللىد  لل(له ئل مل ع  ل لحصقلنتئللعللنهلد لل عق  د ل ع، للقيل ل,ل  هل ل,للن)

,للثددعلنل دقل لنً دد  قل   ىدقولنبلددقل   ىدقولللللهعدانل ل دملتددا لقل)  د للنلج  دد (لللل

مل عددالتشدد لسلهجيدد ل  ل ددل للل0216جدد   لع  لدد لله تددال للانهدد لقدد لىدداقل دد   لللل

جد  ل دملهدالاعل دمللللللهتصقلنتئللعللن قل لت  عد لهق   د ل ج دلللهددق ل لننقئد له د لللللل

 لله   دق ولقد ل ا  د للللآ     لنل     ل لتدعلتع ل اد لع د ل  قد لله قلقد لنله يشدلللللل

 ت ق دد  للهج اد لدد ل,,لن  ددقللهاصدصددل لله ئ  دد لقئددالل دد ق لله ئ  دد للهدد للل

ل  ق ل  د  لل  ق للد حللا قل لنلها   قللهي تج لعملقئدال لالدقلنل لنأ  د  لللل

(ل..ل  إل  ق للهد للنع د  لله  هلد لله د لتت   اد للللللنعدل اللًق ل)   ىقولنبلقل   ىقو

ن دددملل ددد  قل لنتدلصدددسللهعدددانل لله ئ  ددد ل  لجددد للهتصددد  لنلهعدددانل لله   ىدددقلل,ل

نلًدقلع  لد له  تدال لللل تدال لهأل دقل للنلها د  قلللللنلهتص  لقئالل   ق لع  لد للهل

ل.مل0218للق ل  لدلل   

  ئ  دد لقدد لهلهأل ددقل لنلها دد  قللننهلدد ل  فدد لله ئالقلدد  ه ل  دد للاج دد ه للهعدد ملنقددا

   ددددد لًدددددقلتتدددددال للقئددددد علآنن(لتاددددد ل)لهتالددددداول,لله اددددد ل,للهصددددد ل لللع ددددددمل دل 

 دقعد لع د ل  د د لله ددل  لنلن دقل لله   ىدقولنبلددقلللللللل(لننا 94528862026)

ل.للله   ىقولع  للهيتدلله  ه 

لل ددقل ل   ىددقول ل  لم

ل)ننا (

ل   ىقوأ قل لبلقل

ل)ننا (

للإلج  ه 

ل)ننا (

ل79924582413ل70921542413ل7223242222ل لي  للهتالاول1

ل10622292207ل7428712707ل5121372322ل لي  لله ا ل0

ل0224182766ل0224182766ل لي   للهص ل لن أ لعل  ل3

ل94528862026للإلج  ه 

ل

كًااااااب ثهئااااااذ خضاااااابئز ثؼااااااا انمغبػاااااابد يااااااٍ انمغاااااابع انخااااااب  انًاااااازرجظ         

(دوالر نُصااااااااااااجخ جًهااااااااااااخ  299,221,111ػًههااااااااااااب ثًُُاااااااااااابء انذذَااااااااااااذح ) 

انخضااااااااااااااااابئز االونُاااااااااااااااااخ نمغااااااااااااااااابع انُمااااااااااااااااام انجااااااااااااااااازٌ يبَمااااااااااااااااابرة 

 (دوالر .1,245,116,216)
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 أثبر انؼذواٌ ػهً يُُبء انذذَذح
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 : اضرار وخسائر ميىاء الحذيذة جراء الؼذوان-  
   دد للتالدداوقدد ل ليدد  للهللنلبلددقلله   ىددقو  دد للج دد ه للا ددقل لنلها دد  قلله   ىددقول -

 -:ها للتفصلسل  للقل  نلننا ل(79924582410)

 اواًل /  االضرار في البىيت التحتيت .. 

 ..المباوي والمىشآث  

    لل  ل:للننا ل(1924392222    ل)للا قل للق لله     لنله يشآ    للج  ه ل -
ل

 َضجخ انضزر 2انًضبدخ و  انًُشؤح/  انًزفك اصى

 %,6 ,,204 هٌجر الحاضٌاخ

 %,4 ,,,30 (6هسرىزع رلن )

 %,4 ,,,30 (7هسرىزع رلن )

 %,4 ,,,30 (8هسرىزع رلن )

 %,2 ,,,30 (9هسرىزع رلن )

 %,,0 ,,,30 (,0هسرىزع رلن )

 %,,0 ,,,30 (00هسرىزع رلن )

 %,2 ,,,30 (02هسرىزع رلن )

 %,3 ,,0908 أرصفح الحاوٌاخ

 %,2 ,72 هثٌى اإلزارج العاهح

 %,2 ,04 الحاوٌاخهثٌى هحطح 

 %,2 ,03 هثٌى الرسهاخ الثحرٌح

 %,,0 24 الحراسح وًىبهثاًً 

 %,3 ,,89 للعائواخ الثحري الوٌسلك

ل

ل

ل
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 ..المؼذاث والتجهيزاث  

نقل د لللننا ل(5228652222   للج د ه للا دقل لقد لله عدال لنله جالد ل ل   د ل)لللللل
للها لل  لتفصلس

 

 انضزرَضجخ  انؼذد  اِنُخ / انًؼذح اصى

 %122 5 الرافعاخ الجسرٌح )كرٌٌاخ الحاوٌاخ(

 %02 4 الكواشاخ والرافعاخ الشىكٍح

 %12 15 المىاطر والرؤوش الماطرج

 %122 0 شثكح الكهرتاء وشثكح الوٍاٍ

 %122 1 ذحد الرىظٍة –( 9وهاكٌح الحاضٌح رلن ) هحرن

 %122 5 شثكح الكهرتاء توسرىزعاخ الثضائع

 %122 1 الرشغٍلٍح تهٌجر الحاضٌاخ هرسى لطع الغٍار

ل

ل

 ..ىاتجت ػه فقذان إيراداث وأرباح وػىائذ اخريال ثاويًا / االضرار والخسائر 

لهي تجدددددد لنلها دددددد  قل)ل   ىددددددقولنبلددددددقل   ىددددددقول(للل  دددددد للج دددددد ه للا ددددددقل لل -

ل(729,154,412عدددددددملقئدددددددال لالدددددددقلنل لنأ  ددددددد  لنعدل ددددددداللًدددددددق ل   ددددددد ل)لللل

ل-نقل  لل  لتفصلسلها ل:لننا 

للل- ت  للهت نل  ل: -

ثددددددددددد  للهعدددددددددددانل لنلهئصددددددددددد له قلقعددددددددددد  للهج دددددددددددقل لآ فئددددددددددد  لاقلهددددددددددد ل -

 .لنله   دنع  
لهعجدددددد لنلهف قددددددال ددددددملأ  دددددد  لنعدل ددددددال شدددددد  ل ت دددددد للهت نلدددددد  لللللللً دددددد  ق -

 لل(م2,08ل–ل2,05هألعدلملل)
ً ددددددد  قلقددددددد حللع  ددددددد نل  ددددددد يايلنً ددددددد  قلل  شددددددد  ل لنلنل لددددددد للًدددددددق للللل -

ل–ول ددددددد ل) دددددد ق لجالددددددالل   لجدددددد للهودددددد  لعئددددددالتصدددددديلمل دددددد  ل إن لقدددددد طقلل

نهدددددعللم2,04تدددددعلله ع قدددددالع ددددد لىدددددقل ا لنتصددددديلعا لقددددد للقدددددالل(ل ددددد  ل عطيدددددل,5

 .ل دصدها ل  حللهعانل ل
ً دددددد  قلعددددددامللا دددددد ف نول ددددددمل ادددددد ن لق ددددددملبلدددددد  للهقلقعدددددد  للهج ددددددقل للل -

 له ا قول.
 .ل  ل عللم   ق ل   دنعلمً   قلعدل الالج  ل -
ً دددددددد  قلقئددددددددال لعدل ددددددددالتشددددددددولسلله ددددددددي للهئدددددددد طقل ل لعل دددددددد ل  لجدددددددد لل -

 لهص ل ل.لح ج ق ل ملق سلقد للهعانل لق ل لي  ل
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ً دددددددد  قلتدقدددددددد لتيفلددددددددنلله ددددددددقل  للا دددددددد ل   ل لنله  دلقلدددددددد له  ئ  دددددددد للللل -

(لن دددددددددملم2,08-2,05)  لجددددددددد للهعدددددددددانل لنلهتصددددددددد  لًددددددددد خللاعددددددددددلمللل

 دددددد يا ل ددددددقل  لصددددددل   لنلصدددددد  للا ددددددقل لله دددددد لتعق ددددددللنت عددددددقالللللللل

  لجددددددددد للا ددددددددد تلنله شدددددددددولسلللل(5(ل,ل)4(ل,ل)2)للهع  ددددددددد للهاددددددددد للا صدددددددددف لل

,لنعدددددداملقددددددا ولله ئ  دددددد لع دددددد لتيفلددددددنل ددددددقل  للهصددددددل   لله   د دددددد للله  دددددد  ق

  لجدددددددد له تصدددددددد  لن يددددددددملل دددددددد لقلنلق ددددددددمللهولدددددددد  لله ق دددددددد لنله   د دددددددد لللللل

 هع  ل  لله شولسلنلهصل   ل.

ل صداللنيلتدعلنلهت دلقلنتتال ل لي  للهتالاولشقن ل ً   قلقئال لن ل  لت  ف لتيفلنل -

ح دد  للمله  ا ل  ه يفلدنللن   دلدسللل2,05لهع   له ت د  له ع مللنقع هللانه لق لله دلق  ل

(لع دد للعددالنلم2,04ل–ل2,02ً دد  قلقئددال لن ددل  ل دد لتددعلل ف قددهلًدد خللاعدددلمل)للل,لن

ل لددد لله  ع ئددد للل،لنلهيفئددد  للا  شددد  ل لنلانلل  ه شدددقن للنتتدددال للها ل ددد  لله  ع ئددد لللل

  يفلنل.له       خلاجقل ل ل

لها ددددددد  قلقددددددد للالدددددددقلنل للاًدددددددق لنله  يدعددددددد لًددددددد خلق دددددددقولله شدددددددولسللللل -

 .ل(لم2,08ل–ل2,05له ت د  ل  هتص  لنلهعانل ل)

ل

 خسائر القطاع الخاص المرتبطت بميىاء الحذيذة 

ً ددددددد  قلنأ دددددددقل ل عدددددددمللهجاددددددد  لله ددددددد للدددددددقت  لع  اددددددد ل ع دددددددسلللللل  وددددددد

 ننا ل(09920022222)ل  لئ  ب  له لي  لاج  اع

ل
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 – 4102الؼالذوان لعػالىا)      خالل  فتالرة  مؤشراث وبياواث حركت وشاط ميىاء الحذيذة  

1022( : )- 
 

ل

ل

 ل
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ل

 () 2117– 2114خلصت اجمالي الىشاط الؼا) مه الىارداث لميىاء الحذيذة بالطه للػىا)   

 االػىا)
 االجمالي الؼا) الىارداث

 مؼذالث الىمى %
 للىارداث محروقاث بضائغ ػامت 

  ي للا    7160007 2228377 4931630 2014

2015 2987633 1252814 4240447 % 41– 

2016 4288801 1012051 5300852 % 26– 

2017 3368056 1400243 4768299 % 33– 

ل

  

   

 

     

     

     

     

     

ل     

2014201520162017

 اجًبنٍ َشبط وارداد يُُبء انذذَذح 
 ثضبئغ ػبيخ 

 يذزولبد
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ل

 ل

 

 

 

 

 )  في ميىاء الحذيذة1022  -  1024بحسب أوىاػها خل  حركت الؼائماث البحريت 

 1022 1022 1022 1024 وــىع السـفــه

 33 93 83 194  فملح  نل  ل  اصص  ل

 6 13 22 71  فملع   ل ل)ل نل/ل نل(

 0 1 2 0  فملقل د ل   تل  ل

 78 50 37 59  فملق  حلن  ول       لل

 3 19 25 11 ق  ب له شتملنله  دلمل

 66 146 83 79  فمل    ملع   

 0 2 0 0  فمل دلى لحل 

 186 324 252 414 له  ف ملل

 117 100 152 304   ق   للهي ف  لل

 41 0 0 0  ي   لًش ل 

 344 424 404 718 اج  ه للهع      لل

 –52 %  –41% –44 %  ي لل    لهي   لله تدل له عاخللهي د
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معدل ونسبت

العجز

سنة اساس2014

2015%54 –

2016%53 –

2017%81 –

الحاوياث المتداولت االعوام

59012

145076

143693

312632

معدالث ونسب العجز في نشاط الحاوياث المتداولت بنظام t .e .u في ميناء الحديدة لالعوام ) 2014 - 2017 ( 

                

اندبوَبد انيرداونخ 

 

 

ل

ل

ل

  

 )(2117-2114في ميىاء الحذيذة لعػىا)   T.E.Uمؼذالث ووسب الؼجز في وشاط الحاوياث المتذاولت بىظا) 
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 أثبر انؼذواٌ ػهً يُُبء انًخب
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 : اضرار وخسائر ميىاء المخا-  

قدد ل ليدد  لله ادد ل   دد لللنبلددقلله   ىددقوله   ىددقولنلها دد  قللا ددقل ل  وددلللج دد ه ل -

 -:ها للتفصلسل  للقل  نلننا ل(10622292207)

 اواًل /  االضرار في البىيت التحتيت .. 

 ..المباوي والمىشآث  

نقل د لللننا ل(ل3425862322   د ل)لللا قل لله   ىقولقد لله  د   لنله يشدآ للل  ولل -

لها ل: لل  لتفصلس

 َضجخ انضزر 2انًضبدخ و  انًُشؤح/  انًزفك اصى

 %100 240 ثىاثخ انًُُبء يغ انظهخ

 %100 267 يجبٍَ انجىاثخ

 %100 573 يجبٍَ اإلدارح انؼبيخ

 %100 60000 يضزىدػبد انجضبئغ

 %100 60000 يضزىدػبد انزصُف

 %100 50343 دظبئز انًىاشٍ

 %100 302 انًجـبٍَ انضكُُـخ

 %100 24 غزفخ انًذىالد

 %100 90800 رصُف انًُُبء
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 ..المؼذاث والتجهيزاث  

نقل دد لل دد للننا (1625512222له عددال لنله جالدد ل ل   دد ل)ل  وددلللا ددقل للقدد لل -

لتفصل علها ل..

 َضجخ انضزر انؼذد  اِنُخ / انًؼذح اصى

 %122 1 شجكخ انكهزثبء ثًضزىدػبد انزصُف

 %122 1 شجكخ انكهزثبء يجبٍَ ويُشآد انًُُبء

 %12 1 أثبس يجبٍَ ويُشآد انًُُبء

 %122 1 صُبرح يذَز ػبو انًُُبء

 %122 1 صُبرح اإلعفبء

 %122 1 ( عٍ 31) 2انكزٍَ رلى  

 %122 1 ( عٍ 31) 3انكزٍَ رلى 

 %122 1 عٍ 21انزفبػخ انهضزز 

 %122 1 دصبٌ 2511يُذٌ  –انهُش انجذزٌ 

 %122 1 دصبٌ 711صجزًجز  26 –انهُش انجذزٌ 

 %122 0 ( ثىج ثذزَخ)  انشًُذوراد

 %122 1 يخزٌ لغغ انئُبر انزشئُهُخ

 

والىاتجت ػاله فقالذان إيالراداث وأربالاح وػىائالذ       غير المباشرةثاويًا / االضرار والخسائر  

 اخري في ميىاء المخا

لهي تجد لعدملقئدال لالدقلنل لنأ  د  لنعدل داللًدق للللللللنلها د  قلل   للج د ه للا دقل للل -

ل-نقل  لل  لتفصلسلها ل:لننا (74,871,727    ل)

 هل تهلن عالته.آتا لقله  لي  ل    سل قلقئهلن فئ  لاقله ل  لً ف للهعانل ل مل -
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(لم2,08ل–ل2,05ً   قلأ    لنعدل اللالقلنل للاًق لنله  يدع لهألعدلملل) -

ل.ل  لج له دق ل ش  ل لي  لله ا ل عالقصفهلنتا لق ل  ه   س

لنلاع   ل - لله ع ق  لق قو لً خ لنله  يدع  للاًق  للالقلنل  لق  لنلها   ق لهعج 

ل.ل(م2,20ل–ل2,09)

لن ق ل  ه   سل.ل   دنعلملن قلً   قلعدل الالج  ل -

لتيفلنل شقن لت دلقلنتتال ل لي  ل - لت  ف  لً   قلقئال لن ل  ل نلهنيل   لله ا 

ع  لنى لله يفلنل عالل لل     لل  ق للجقل لتهل،لنتعللاتف ضلنله دقلمل مللهت د  ل

 م.2,05لهصليل له  ا لق لله يفلنلً خللهع مل

(لع  للعالنلم2,04ل-2,02ن ل  ل  لتعلل ف قهلً خللاعدلمل)ً   قلقئال ل

،لنلهيفئ  لله ا ل لي  لل لتد ع لنت دلقنشق  لنتتال للها ل   لله  ع ئ 

ل.لله شقن لا  ش  ل لنلانل ل لله  ع ئ ل       خلاجقل ل لتيفلنل

ل
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ورأس  أثبر انؼذواٌ ػهً يُُبء انصهُف

 ػُضً
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 ..ىاتجت ػه فقذان إيراداث وأرباح وػىائذ اخريوال غير المباشرة والخسائراالضرار  

  خل ئل لل ل لعل  لنل   ل  لل     خلله يل لله ت ل له ق  ً   قلنت  هل لصعد -

لن لله شول ل  لنلهئص لله        للهعانل  لشس لق  للهع س لع   لله  قت   له ا طق

 .(م2,06ل،ل2,05)له    قلنله  دلصسلً خل

ل - ل ق  ً   ق ل ش   لع مللللئ   ل ي ص  لق  للهعانل  لننخ لق س ل م  ل لعل  

 .لم2,07

 أ ل لي  للهص ل للن ق  لهللها   قلق للالقلنل للاًق لنله  يدع للهعج لن -

 (ل.م2,08ل–ل2,05)لً خلق قوللهتص  لنلهعانل عل  ل
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 لتنظيم شئون النقل الربياهليئة العامة 
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 أضزار وخضبئز انهُئخ انؼبيخ نزُظُى شئىٌ انُمم انجزٌ أواًل :

انزكهفخ األونُخ وانزمذَزَخ ألضزار وخضبئز انهُئخ انؼبيخ نزُظُى شئىٌ انُمم انجزٌ وانمغبع 

 انخب  )يبنكٍ انشبدُبد وانذبفالد(

 الركلفح الرمسٌرٌح االولٍح )زوالر( تٍاى م
 599999555 الرحرٍحذسائر األضرار الوثاشرج السرهساف الثٌٍح  1

 3594359913 الرسائر الوازٌح الغٍر هثاشرج )ذسائر فمساى اإلٌرازاخ( 2

 9596659555 مطاع الراص )اسرهساف وسائل الٌمل الثري(ذسائر ال 3

 13295949319 اإلجوالً العام

 

 

 آثبر انؼذواٌ ػهً َشبط انهُئخ:  

 ق    للهق ل  ل  هع ص  لصيع  لنل  ع ل   للت    ل ش طا لق سللهعانل ل ملً خل لهالت  لا

للهتالاو،لح ق د )ققن ل لتع ، لقئ لنلاىقل لع  لله دل ( عا ، للهق ل ل  للهانهل   لله قل 

ن لي  لع يلله قيللهانه لحل ل   للتع  الللقلنلتا ل ش سل  لقلع  ل( له دلخ،للهدنلع ،لىتم)

 . لهتالاو/  لم ٍسل مل لي  لله دلخلله قيللهانه للهق ل  لنقق للهالت

ملن عددالأ لتعق ددلللهالتدد ل دد   ل  لهو ىددعل  ن دد لقدد لتدد  ل لللهعددانل لل دد اال  يددنلن

اهد ل   ديللدال ل دمللللللاد لأن لاه لاب قا لن يحل دشفلا لاج قولاج   ل لنتتدهللن قللهنيه ئص ل

حددال ددمل شدد طا لن ا  ادد للهج دد لله يصدددرلع لادد لقدد لقددقل لللللل ددنلل ددان  ،لل  يدد لنقل وللهيئددسل

.ا ش  ا 

عددا لل      دد ا ل ا  ادد لنتتصددلسلالقلنلتادد ،لحلدد لًددق لققعددللللعددملهالتدد للن ددقللهددنيلأعدد ضللل

لهدنلعد لنىدتملعدمل دل قوللهالتد لن دنللتتددخل ليد   لله ددلخلنع ديلاهد للللللللللللل لنح ق د لن لي 

نتئا لل،لج لهنه لقئا للهالت ل    ل  لقول ملالقلنلتا ،لن  ل  ح لحقبل عالتا لق   لتا لقلعل  ل ع

مل  لجد لهادقن لت د للهئيددل للللل نل   قلإللقلنل لله فئدنول ينل الل للهعانل لاه ل ا ل لىاقل

ننا لعللن  لحاثل ملقل نولق للالقلنل ل 3594359913للعمل ل قوللهالت ل     علالقلنل ل

   ل  لج له  د ملقد للهيشد  لنقد حلقيددل لللقلنلد لجالداولللللللملعمل ي للا   لق سللهعانل ل

ت ل لل ف حلققن لجالاولق للهعالال ملله ت ق   لنبلق  ل مللاجقل ل للا دع قل لله د لت دلل،لللل

 .ن ي ي نها لاحئ 

 فزع ػذٌ:  -1

،لله دل قولننقدملتتدلل دل قوللهعدانل للا دقللهدنيللثدقلع د ل شد  للهالتد لللللللللللللعدمل لهفق ًق ل نلل

بلقل   ىقولحل للصد حلللدقلنللهالتد ل عداللهعدانل ل دملللللللللعج لمللالقلنل لله فئدنولل قل نتع  قل

 .صفقللهفق  نلل
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 فزع دضزيىد:  -2

نقددملتتددلل ددل قوللهعددانل للا ددقللهددنيللثددقلع دد ل شدد  للهالتدد للله ددل قولنلعددم لهفددق ًددق ل ددنلل

لهالتد ل عداللهعدانل ل دملللللحل للصد حلللدقلنلللبلقل   ىقولنتع  قلج لمللالقلنل لله فئدنولل قل لعل

 . نلللهفق لصفقلع

 

   لل ليهللهجانخللله  لهتئلل  هالت لجقل للهعانل للهو ىعلبلقلله   ىقونتع  قل ن ل مللن قل ل

 -:له  ه 
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 انجزَخ هشبو انمبضٍ

 انجشزَخ  ضزاراأل

 

  

 

للنخ لله ق قيلل  شاا لله عدنيللن قل   له عانل     مل/   لج 

ملن دللئنيلنلج هلق ل3/5/2513ع الهدل مللهشقج  ل    ل ل

 .  ئ  للهش مل  ت ق  للهتالاو

 

 

 

 

 

 

  

 انشهُذ/ ثضبو ػجذانىاصغ انشزججٍ

 ش مل ت ال/    لأصليل جقن ل  هو للنخ

له ق  لل–لهئ   لجقل لقص ل  ي لللهالت ل

 .م28/10/2015لهق ل  ل صيع  ل    ل ل
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جزاء لصف انؼذواٌ  األضزار انًبدَخ انزٍ نذمذ ثبنهُئخ وفزوػهب ويىاَئهب انجزَخ

 :  انئبشى

ملتعق لللهالت للهع   له ي لعلىئن للهيئسلله قيلن دل تا لله قلد لنققنعاد له ئصد لللل08/12/0215ق لل

نلهعانل لنله د ل   دللأ دقل   ل   ىدقولت  لدسلقد للهئصد للللللللله ق قيللهدحش ل ملق سلننخلتت ه للهشقل

نتدق ل ش طا لن  ه  ه ل يحلله دشفدد لاجد قولاج   لد لنتتدهدلللهالتد لاهد للللللل ه      لنتا لقلله يل لله ت ل 

   يللال ل ملبقق لنلحاولق لنقل وللهيئسله    ع للنع  خلله قن ل لنله ا د لقئد لن دد ل  دقنله دعلللللل

 .تعق للها للهالت لن دل تا لنققنعا  عمللن قل لله  ل

  يجًُ انًزكز انزئُضٍ نههُئخ 

نلهدلقملق ل فحلج سل ئعله ئص ل دملق دسلللل م 2,05-,0-28ترارٌد تعقال  ي لله ق  للهق ل  له الت ل

 :لهعانل لله عدأ قل  لعاول قل ل   ل   لعيهللن قل لله  هل 

 . له   ي لحال للإل ش   ملله   ف للإل ش  ل%  42ل قل لتئا ل   ل    هلل -1

– دلقددنلل– دد   قلل–أجادد ول   لدددتقلل–أثدد ثل    دد ل)ل  ادد  ل ع ددعللنثدد ثلنله جالدد ل لله    لدد لل -0

 (.أ دلب

 .ت  يلق لحانثلثئدبلنتشئئ  لع  لجال لله  ي ل مللها   لنلهالًس -3

ن  لجد له ل قد للل،لننا لل قل د ل 4022222حل لتئا للاج  ه لت  ف للا قل لله  لهتئلل د ه  ي لحددله للل

نت قل للهئص ل ملق سللهعانل للهو ىعله  القل لله  للئملقلا لله  ي لنً ص ل  هئقبل يهلنع  لج سل ئدعلل

   لأن لاه لتدق للهتق  لق ل ن لله ي ئ ل  لج للهدنعقللنلهادد للهدنيللصد بل د   لله ي ئد لن  ه د ه لللللللل

 .تدق للهع سلق لله ق  للهق ل  له اولع ملن ل 
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   انزبثؼخ نهمغبع انخب  نىصبئم انُمم انجزٌانؼذواٌ اصزهذاف ثبًَُب :
 

وصبئم انُمم انجزٌ انزبثؼخ نهمغبع انخب  وانزٍ رى نخضبئز ثهئذ جًهخ انزكهفخ انزمذَزَخ 

 : ػهً انُذى انزبنٍاصزهذافهب ثصىرح يجبشزح يٍ لجم دول رذبنف انؼذواٌ 

 انزكهفخ انزمذَزَخ األونُخ )دوالر( انؼذد ثُبٌ و
 7544274777 2514 شبدُبد َمم انجضبئغ 1

 842274777 274 شبدُبد َمم انىلىد 2

 747254777 1475 دبفالد وصُبراد َمم انزكبة 3

 9746654777  اإلجًبنــــــٍ

 

 

 )ثضبئغ( اصزهذاف انؼذواٌ نىصبئم انُمم انجزٌ

ن دددددل  ل ئدددددسل  ددددد  ملتئدددددا لقل  اددددد ل تددددددله لللل( 2,514)تدددددعلل ددددد اال لنتدددددا لقلحددددددله للل

 . ننا ل7544274777

 

 نىصبئم انُمم انجزٌ )َمم ولىد(انؼذواٌ اصزهذاف 

 ئددددددسلنقدددددددنلتئددددددا لقل  ادددددد ل تدددددددله للللللىدددددد حي ( 274)تددددددعلل دددددد اال لنتددددددا لقلحدددددددله لللل

 . ننا (842274777)

 

 نىصبئم انُمم انجزٌ )ركبة(انؼذواٌ اصزهذاف 

ن ددددددددل  ل ئددددددددسل  دددددددد بلتئددددددددا لقل  ادددددددد لللل( 1,475)تددددددددعلل دددددددد اال لنتددددددددا لقلحدددددددددله للل

 . ننا (747254777) تدله 

  

 دددددد   للهعددددددانل لأ شددددددمللهجددددددقل عل دددددداللهشددددددعيللهل يدددددد لن ددددددملأ ددددددققلت دددددد للهجددددددقل علللللللل

له ددددددعدنيللهجقل دددددد لله قنعدددددد لنله جدددددد  وللهشدددددديلع لله دددددد لل ت  ادددددد للهعددددددانل لله ق ددددددقيلللل

قدددددد ل دددددددضل ددددددتل  ل ت ق دددددد لصددددددعاولننصددددددسللح ق دددددد لله دددددد ب   دددددد االقهلللن قل دددددد 

  .طف  12جقلت ل لياعل 37طف ،لن 00 لياعل 11شاال لاه لله عان
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