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 تـــــــــــلوكخبا
 

  هقذهــــت  -1
  

رحقيق أُداا  الابهةدخ ّرلدبلزِب اديبيةويدخ ّالوٌِيدخ ّرحقيدق ًودظ         فيالوكزجخ ثشكل رئيسي  رسبُن
يوب رةول ثشكل هسدزو  للدت رغدْة  ّرةزةدز الةوليدخ الزةليويدخ ّالجحدش         الابهةي،هزويز هي الزةلين 

ةلوددي ّالزكٌْلددْمي يوددب رشددبرع ثشددكل فةددبن فددي رحقيددق  ًاددب اد    ةزوبشددت ّالزغددْر ال ثوددبالةلوددي 
 الزددبلياديبيةويددخ ّلزحقيددق ُددوا الدداّر فقددا رددن ّتددي الِيكددل الزٌييوددي ّالْ دد  الددْ ي ي   الابهةددخ

- 7لاويي ادقسبم ّّ بئ ِب الوخزل خ
 

 الخشويذقسن   - 1.1
 قسن حنظين الوعزفت   - 1.2
 الفنيتقسن الخذهاث   - 1.3

- :هوا  وحذحينهذا القسن هن  ويخألف          
 وحذة اإلعارة      - أ          
  ّالزْميَّحاح اإلرشبي   -ة

 اإلعالهيت  والخذهاثقسن قىاعذ البياناث   - 1.4
  
 : والخحذيذالخطىيز  -2
 

ّأًشددغزِب ّّ بئ ِددب  هابالرِددبادلددْام السددبثقخ ًقلددخ ًْليددخ هزويددزح فددي مويددي    فدديالوكزجددخ   حققددذ
هددي حيددش الجٌددبق ّالوقزٌيددبد  ادريى ددخ، هوددب مةلِددب رقدد  فددي هاددب  الوكزجددبد الابهةيددخ فددي  الوخزل

ّةوكددي  ةاددب  ُددوٍ الزغددْراد فددي  ّاإللكز ًّيددخ،ّادمِددزح ّالوةددااد ّالزٌيددين ّالخدداهبد الٌْليددخ 
  -7الوابالد الزبليخ 

  
 هىاسنت الوكخبت  -2.1
 

رزوضدل فدي الدزحااس رخاادبد ماةداح       رحداس فدي الابهةدخ ّالزدي     الزيالزغْراد الس ةةخ  لوْايجخ
ّاللزي بق ش ّط االلزوبي الخبص ّالةبم ثبلوكزجخ فقا ق زد الوْا ًدخ هدي    االلزيةبثيخّ ةبيح الغبقخ 
فقدا   2997، أهدب ثبلٌسدجخ للةدبم    2992يةٌدبر لدبم    949.672،  لدت  2992يةٌبر لدبم   994.766
 979.999 ًدخ هقداارُب   أل  يةٌبر في حديي خاادذ هْا   922.395هْا ًخ هقاارُب  خااذ

- 7 يبدرييةٌبر ّ لذ   2997لةبم  يةٌبرأل  
   

 الوجوىع  الذورياث الكخب هىاسنت الذارسي العام

 دينار ألف 133.608  85405 48203 2004

 الف دينار 141.000  94557 46443 2005
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  اءـــالبن  -2.2
 

ةخ ّ الزي بقًا لش ّط االلزوبي الخبص ثبلوكزجخ فقا رحاس في الابه الزيالزغْراد الس ةةخ  لوْايجخ
هزد ا ه ثةدب، ثحيدش أ دجحذ الوسدبحخ اإلموبليددخ       2259ماةداةي ثوسدبحخ هقدداارُب    عدبثقيي ردن ثٌدبق   
 آال هزدد ا ه ثةددب، ُّددوٍ الوسددبحخ ر ددي ثشدد ّط هزغلجددبد االلزوددبي لزسددةخ    4237الابهةددخ  لوكزجددخ
 .عبلت

  
 الوكخبتهقخنياث   -2.3

 
لقدا حققدذ الوكزجدخ    .ّالزْلدي فدي الكليدبد    ماةاحيح لاي علجخ الابهةخ ّالزوبي رخاابد لزةب ًي ا 

لدْاق يدبى هدي حيدش الكزدت ّالداّرةبد ّالودْاي  يد           ّالٌدْ  ق زح ًْليخ ثوقزٌيبرِب هدي حيدش الكدن    
ّ  ةبيح االشز اع في قْالا الجيبًبد الةلويخ، ثحيش ثلغ  ّادش عخالوغجْلخ هي ادق اص الواهاخ 

 ي   هبيح   2949يزبثب ثبللغخ الة ثيخ ّاإلًاليزةخ ّ   57229ّصيقخ، هٌِب  55262هقزٌيبرِب لاي 
يزددبة  62999  لددتهغجْلددخ هضددل ادقدد اص الواهاددخ ّادفدديم ّالشدد بفيبد ّ ي ُددب، ثبإلتددبفخ        

 .الوكزجخفي   اإللكز ًّيخ لكز ًّي ةوكي الاخْن  ليِب ّق اقرِب هي خين قْالا الجيبًبد 
  

  2005- 1991الوكخبت هن الوطبىعاث هنذ األعىام  هقخنياثالجذول أدناه  ويبين
  

 الخزاكوي الوجوىع العزبيتغيز  الكخب العزبيت الكخب األعىام

9669 –9662 5979 2999 99979 

9662 5643 7793 92252 

9667 99329 3279 93549 

9667 93292 5947 27254 

9663 24279 99956 24726 

9664 22754 99523 72292 

9665 22467 99729 77227 

9666 27226 92773 74557 

2999 25652 97427 72493 

2999 79647 94975 75922 

2992 73942 94975 32229 

2992 79254 22299 42754 
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2997 72953 27295 44767 

2005 57717 27504 85221 

  
هادة هىسعت على النحوى   3071زة في الوكخبتغيز الوطبىعت والوخىاف الوىادبلغ إجوالي عذد  كوا

  -:الخالي
 

 .فلن   VHS 42أفالم فيذيى * 
 .شزيط  145أشزطت كاسيج * 
 .قزص  CD-Rom 1818أقزاص هخزاصت * 
 .قزص  402أقزاص لينت * 
 .شفافيت  564الشفافياث * 
 

 حنظين الوعزفت    -2.4
 

الوة فخ ّالوزوضلخ ثزاٌي  الْصبئق ّفِ لدزِب   هزويزح في لوليخ رٌيين ًْليخخغذ الوكزجخ ًقلخ  يوب
 ثٌيدبم آليب، فقا رن الدزجاان حزهدخ ث هايدبد هةبلادخ الجيبًدبد القاةودخ الوة ّفدخ         ّهةبلازِبّركشي ِب 

CDS/ISIS ثٌيددبم MINISIS َالوزغددْرح  ثٌسددخزM2L،   حيددش الددزغبلذ الوكزجددخ ثهيخددبن ُددوا
اق هي لوليخ الززّةا ّال ِ لخ ّالزاٌي  اإللبرح اثزا ّخاهبرِب،الٌيبم أروزَ مويي ّ بئ  الوكزجخ 

الوةلْهبد الت الوسز ياةي ّالجبحضيي ثْالغخ الج ةا االلكز ًّي، ّأ جح  ثهرلبنّالاّرةبد ّاًزِبق 
ّالوارليي االرابن هي الوكزجخ هدي أهدبيي رْامداُن فدي الحد م الادبهةي لدي ع ةدق          الغلجخثههكبى 
هي الخبرط ثْالغخ شجكخ اإلًز ًدذ ثحيدش أ دجحذ هكزجدخ     (  Intranet)الوةلْهبد الااخليخ  شجكخ

ة  الوكزجدخ أّن هكزجخ أريًيخ رضي قْالا ثيبًبرِب للت شجكخ اإلًز ًذ يوب ردن رزّةدا    فيييل يبمبهةخ 
 . ّالزارةتمِب  حبلْة مويةِب ه رجغخ ثشجكخ اإلًز ًذ د  اض الجحش ّالزارةس ( 995)
  

  اثوالوعذاألراد والخجهيشاث    -2.5
 

هسددبحزِب، ّرحقيقددب دُدداا  الوكزجددخ ّرغددْة  خدداهبرِب، ّحزددت ردد ي    ّ ةددبيحالرسددب  الوكزجددخ  ًيدد ا
لِل ّهيس  فقا رن رزّةا الوكزجخ ثأصبس ًوْذمي ماةدا هدي هقبلدا ّعدبّالد      ثشكلالوكزجخ ّ ي زِب 

د ّثددبدمِزح اإللكز ًّيددخ الحاةضددخ يددأمِزح الحبلددْة ّالوبلددح الضددْئي ّالغبثةددب     ثحددشّخلددْاد 
 .الجحشل ض الجيبًبد ّخلْاد  ّأمِزح  الولًْخ

  
  وااللكخزونيتالخذهاث النىعيت    -2.6

 
الزغْراد الااةاح في الابهةخ ّلةيب  لت رحقيق أُاا  الابهةخ في  هْايجخهي الوكزجخ للت  ح  ب

لخ هددي الزةلددين الوزويددز فقددا لددةذ الوكزجددخ الددت رغددْة  خدداهبرِب ثوددب ةددزيقم ّرلددب  ًددْ الْ ددْن  لددت 
 الْصدددبئقفقدددا حققدددذ الوكزجدددخ ًقلدددخ ًْليدددخ فدددي الخددداهبد الوكزجيدددخ ثهيخدددبن خاهدددخ  رلدددبن   الابهةدددخ،

حيدش أ دجح ثههكدبى الغلجدخ      ،  Electronic Document Delivery Systemااللكز ًّيدخ  
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االرابن هي الوكزجخ للت ث ةاُب االلكز ًّي ّ م اق الز الل هةِب ثحيدش   الزارةسيخّألضبق الِيئخ 
 ف  ددخثهلددااي اإلمبثددبد ّالْصددبئق الخب ددخ ثكددل الز سددبر ّ رلددبلِب  لكز ًّيددب ثددأق ة   لوكزجددخارقددْم 
ّرْ ةةِدب   ّهٌدزين يوب رقْم الوكزجخ ثه اار الٌش اد اإلليهيخ ّالججليْ  افيخ ثشكل يّر  . هوكٌخ

ي هاوْلددبد الغلجددخ هدد  االلكز ًّيددخيوددب رسددزقجل الوكزجددخ  . للددت يليددبد الابهةددخ ّ يارارِددب الوخزل ددخ  
 .اديبيةويخ للوسبقبدالكليبد الوخزل خ د  اض الزارةت ّالزغجيق الةولي 

  
 :الخطلعاث الوسخقبليت   -3
  

ّالزغْراد الةلويخ ّالزكٌْلْميخ هسز ياح هي  ةزٌبلتالوكزجخ مبُاٍ للت رغْة  خاهبرِب ثوب  رةول
وكزجخ ث رح للويخ رقام ّاالرابالد ثحيش راجح ال الوةلْهبدالزقام الةلوي في هابن ركٌْلْميب 

الارالييي ّالجبحضيي ّعلجخ الةلن ّالوة فخ في مبهةخ فيييل يب  لاوييخاهبرِب ثشكل ل ةي ّفةبن 
الةبلن الوخزل خ ّحزت راجح الوكزجخ هةلوب حضبرةب ّصقبفيب هويزا ثيي هضييرِب  هٌبعقّ ي ُب هي 

 .الوكزجبد هي


