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 املنهجية والسياق

زاينها زايذي ساابأ  و ملز أ  2023-2022تتبع منهجية حساا ا زايداتزيف ا زايتل ايييف ا انمجما زايل و ملززيدزةية  -1
عليه كو من جلنة زز ايية ملزجمللس ملززؤمتم. ملتغطي تقديمزيف زايداتة ا زايتل ايييف إع تة حسااااااا ا تل ايييف مدانميف زاي جما 

 2021-2020إىل ززسااااتلذ زايذي سااااتللو عليه ا زاي  ة  2023-2022زايل تي من ززسااااتلذ زايذي ك ةي عليه ا زاي  ة 
 ايتن يااذ انمجما زايل ااو   ي ماا  يتللأ ااادماا يف ززل  ا ملزايساااااااااااااالع ملزاياادماا يف. ملتلفااااااااااااااع تقااديمزيف زايداتزيف ا زايتلاا ايييف

لى   ة تلزيع زايتل ايييف ععلى  س س كو سنتا من انمل: تسلايف زايتل ايييف زاي للية زاييت جتمي ا   ة زايسنتا زحل ايية )
(؛ ملع مو زةقضاا ا زايلةي زايتضاا  (؛ ملزايتساالايف ززتلةلة ا تل ايييف زايلحدة زاييت سااتساامي ا   ة زايساانتا زايت ايية )زايساانتا

 ا م  يتللأ ابايل  ئيف زايث انتة.
 
زز تب عن تساااااااااااااالايف تل ايييف  2023-2022هل زألثم زز يل ا زاي  ة  على   ة زايساااااااااااااانتا تلزيع زايتل ايييفمل -2

 . ملهل ةتيجة ايل ملا مه : 2021-2020ززل  ا زاييت حتدث ا زاي  ة 
 

  ي زالانتمف -( 2021-2020إترزج تلااا ايييف كا كااا  ياااة  مل ززئااادة ا ززيدزةياااة ا   ة زايساااااااااااااانتا زحلااا ايياااة ) ) (
 عديف ةبو ع ما؛ا تل ايييف ززل  ا زاي للية ايلو شهم ع و عن تقديمزيف ززيدزةية زاييت    

تطبيأ زايتلديميف زحل ايية على زايتل ايييف زاييت سااااامذ  مل سااااايسااااامي م للة  ا ممحلة زمنية م   ثن ا   ة زايسااااانتا مل  )ا(
ك ملة ا   ة زايساااااااااانتا   زشااااااااااهم   24على   ة   ك ةي مدرجة  مل كا مدرجة ا ززيدزةية  ساااااااااالزا  2020-2021
2022-2023. 

 
ايألحدزث زاييت ملةلي اباي لو  انطميقة ملفلعية زألثم زز يلملهلذز   إو تلزيع زايتل ايييف على   ة زايسنتا يللس  -3

زيف ا تلااا ايييف ززل  ا زاييت ت ن اااذ  ثنااا ا   ة 2023-2022 مل ززتلةع ملةلعهااا  ةباااو تن ياااذ ميدزةياااة زاي  ة  . ململظ  زايتغار
زالكتلزرية  يي  يفملزايتق زجل لية زايل مة ايألم  ززتحدةمل  ة ززدةية زايدملاييةجلنة زايدم ملةمزرزيف ايتلصااااااااااااااي يف  ئازايساااااااااااااانتا هي ةت

 متّلل. ملتسااااااا ه  حتمك يف زايدملالر زألمميلي مق انو زايل ميف زالية ا ززل تب ززيدزةية  حي  ايمايتدزم يف ززتللقة ابزل  ا
 إىل حاد ما  ا تلزيع زايتلا ايييف   زألمميلي   يضاااااااااااااا   ايادملالرزالشاااااااااااااا زكا يف ززقمرة اب ازالياة ايل ميف ابتلا ايييف ززل  ا 
 على   ة زايسنتا.

 
ملانن ا على ذايك   إو زالةلل ساااااااا يف زز ايية ايتلزيع زايتل ايييف على   ة زايساااااااانتا هي ا زألساااااااا س مساااااااا اية ملزةع   -4

دمة ايل ل  ا ملاييسي مس اية حدس  مل ختطيط طليو زألجو. ملتستند تقديمزيف تل ايييف زايدم يف زحل ايية ز  انلد زةته ا زاي
ابزل  ا )زايتغطيااة زايطبيااة انلااد زةتهاا ا زاياادمااة  ملصااااااااااااااناادمل   تللقااةإىل آانم ةتاا ئا زايتقيي  زالكتلزري ايطط زالايتدزماا يف زز

 ملزحدتقيي  زكتلزري  ملين ذ(. زايتلليض انطة زحتي طيمد لع يف زةته ا زايدمة  ملةظ م مد لع يف هن ية زايدمة  ملصاااااندمل  
 كو سنة.

 
زاين شاااااال عن تلك زايتساااااالايف ززتلةع  و حتدث ا  ملة يف  2023-2022 ثم زايتل ايييف ا زاي  ة  زايتضاااااا  ملميثو  -5

خمتل ة ا   ة زايسنتا زايت ايية. ملتقديمزيف زايتض   ززتللقة ابزمتب يف ملزالش زك يف ا صندمل  ززل ش يف زايتق عدية ملزايبداليف 
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مسي( زايصااااااا ترة عن ملحدة مؤشااااااام زألجلر زإتهلك مل مسااااااات دة من آانم زايتنبؤزيف زاي رجية )زايمة  زايقي ساااااااي ألسااااااال ر ززسااااااا
ملزايتحقأ   ملزايبي جيف زاييت تنشااااااااااااامه  زألجهدة زز ّلاية من ةبيو جلنة زايدمة ززدةية زايدملايية  جمللة زإيللةلميسااااااااااااايززلللم يف 
 ززستقو. 

 
 الزايدات املقّدرة يف التكاليف

 
 يتملالر  مميل مميا 15.5 انااااااا 2023-2022ايل  ة  ززق حة زالعت  تزيف ايص ا تل ايييفزاي ا داتةزايةي ة  تقّدر -6

  وّ   ي     مميليمليلو تملالر  1.4 انقي ة ملتداية داتةك   يقدر تلزيع زايتل ايييف على   ة زايساااااااااانتا  م ايدم يف ززل  ا. 
 . مميلي تملالر مليلو 14.1زاتة انقي ة  ميثو زايتض  

 
ز   مميلي تملالر مميا 4.6ملزايدم يف انقي ة  زايسااااالعزايتضااااا   جمل و  مليقّدر -7 منط زإة    ة ساااااه ززساااااجو  مت ذ 
 ززتلزصااالة   من انمل زجلهلتصااا ا زالعت  تزيف ززق حة  ة زايسااانتا زألاناة. ملميلن زساااتيل ا تلك زايتل ايييف فااا ن  ا

 .إىل  ةصى حدّ   ملزالانتل ر زايل  اة ةايدات
 

 خدمات املوظفني
 
ززل  ا مجيع تل ايييف ززل  ا  مب  ا ذايك ززمتب يف  ملزالشاااااا زك يف ا صااااااندمل  ززل شاااااا يف تشاااااا و اندم يف  -8

زايتق عدية ملانداليف زإع اية ملزايض  و زالجت  عي ملززستحق يف زألانمذ ززتللقة ابزل  ا ملمستحق يف م  انلد زةته ا زايدمة 
ايتغيازيف ا تل ايييف اندم يف ززل  ا من زايقمزرزيف سااااااااااالزا اي لة ززل  ا زاي نيا  مل  لة مل  ي زايدم يف زايل مة. ملتت تى ز

من ةبو جلنة زايدمة ززدةية زايدملايية ملزجل لية زايل مة ايألم   ملحتديده ززتللقة اباينظ م ززلحد ايألم  ززتحدة  انلد زساااااااااتلمزفاااااااااه
 تساااااااا ززتحدة عليه ملزايتحقأ ززسااااااااتقو ملمن علزمو ان رجية  انمذ من ةبيو  ساااااااال ر زايصاااااااامف زايساااااااا ئدة ا زألساااااااالز . ملي

تل ايييف ززل  ا ا هذه ززل تب زالشاااا زك يف ززقمرة ابايدملالر زألمميلي ايزايلنصاااام زألانا ابألمهية اباينساااابة إىل تقديم  هذز
 ززيدزةية حي  تتقّلب زايل ميف زالية مق انو زايدملالر زألمميلي.

 
 عوامل توزيع التكاليف على فرتة السنتني - خدمات املوظفني

 
تل ايييف اندم يف ززل  ا  ايتملالر  مميلي  مميا 1.4 انقي ة قّدرت ملزاييتإو تلزيع زايتل ايييف على   ة زايساااااااانتا  -9

 ةد ي  ّصو على زايشلو زايت يل:
 

 تلدذ زايمئيساااااي ملززلزةع ززيدزةية  قمزز ايدذصااااا ا  جلر مل  ي زاي لة زاي نية ززيدزةية  ا  تمصاااااده  تقو ع   زاتة   ) (
جمزا  زايل و ملزةع ا ززليشاااااة تل ايييفزالساااااتقصااااا ئية اي زايدرزسااااا يفأتجيو إىل مل إىل زرت  ع ةي ة زايدملالر زألمميلي 

زايل و  ق رمل  ي  لة زايدم يف زايل مة ا رملم  ملزايلديد من م ممتب يف جدزملل جت يدإىل مل   19-ج ئحة كل يد
 .زألجلر ص ا إمج يلتملالر  مميلي ا  مليلو 0.3إىل مل لرزيف انقي ة  يف تّ   زألانمذ
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كل ة ةظ م زايت ما زايصااااحي زألساااا سااااي زايذي ي لدذ انشاااالو رئيسااااي إىل تغيا صاااايغة زحتساااا ا زألةساااا     رت  عز )ا(
تملالر  مميلي  مليلو 1.5انقي ااة  ملزع على   ة زايساااااااااااااانتا رت اا عةي ااة زاياادملالر زألمميلي ماا   تذ إىل ز رت اا عملز
  ؛2023-2022زاي  ة  ا

 حبللل 19-كل يد  زايس م ابةتظ ر ر ع زايقيلت على زايس م انسبب ج ئحة زستحق ة يف ل ايييفتتغيا مستلذ  عدم )ج(
 ؛2022

زايتليا ملزاينقو ملانداليف زإع اية ملاندل  ايبداليفان صااة مل   تملالر  مميلي ايلن صاام  انمذ مليلو 5.1زايل لرزيف انقي ة  )ت(
 زإجي ر؛

زساااااااااتحق يف م  انلد زةته ا  زجل ريةا تل ايييف زايدم يف زاييت   ةي ززب ايغ ززمصااااااااالتة ا ززيدزةية زإمج ايية زايداتة مل  (ها)
زاتة ملزعة مم   ّتذ إىل  1 2019تيساااااااااااااا   ك ةلو زألمّلل  31زايدمة انن ا على ع لي يف زايتقيي  زالكتلزري حىت 

 .2023-2022تملالر  مميلي ا زاي  ة  مميا 5.3 انقي ةسنتا على زاي
 

 عوامل التضخم –خدمات املوظفني 
 
مليلو تملالر  مميلي ا ماا  يتللأ ااادماا يف  14.1ا زايتلاا ايييف ةاادرهاا  من ززتلةع حاادملث زاتة تضاااااااااااااا  يااة  -10

ألساال ر زايمة  زايقي سااي زألتىن من تلةل يف زسااتن ت ز إىل زة م  ززل  ا  ال سااي   انساابب تطبيأ ملداليف زايتضاا   ززلتداية 
عن صاااااااام زايتل ايييف زألانمذ زاي صااااااااة  ا ملعدم حدملث زاتزيفل شاااااااا يف زايتق عدية ززمل على ززمتب يف زايصاااااااا  ية  زسااااااااتهلكز

 :ابزل  ا على زايشلو زايت يل
 

 مل  ي زاي لاااااة زاي نياااااة ا ززقم زايمئيساااااااااااااي  جلر صاااااااااااااااااا اا ززااااا ئاااااة ا  1.1مل 0.7زاتة ط ي اااااة اننسااااااااااااااباااااة  ) (
ا إيط ايي  زايذي  ساااااال ر ايل سااااااتهلكألزايقي سااااااي تلةل يف زايمة  ممزع ة  معزايتلزيل   على 2023مل 2022 ع مي ا

 على 2023مل 2022ا زز ئة ايسااااااااانيت  1.2ملا زز ئة  0.8) جمللة زإيللةلميساااااااااييصااااااااادر عن ملحدة ززلللم يف 
 دمعزز من زاييتتل ايييف ززليشااااة اي زايدرزسااااة زالسااااتقصاااا ئية زايت ايية ةتيجة تساااابأ زاييت زاي  صاااالة زايدمنية زاي  ةمل   (زايتلزيل

 .2022 لللحب ملصدملره   2021 ملزانم ع م ا إجمزؤه  

مل  ي  لة زايدم يف زايل مة ا ززقم زايمئيسااااااااااي   جلر صاااااااااا اا زز ئة ا  1.5مل 1.3زاتة ط ي ة اننساااااااااابة ةدره   )ا(
زايذي يصاااااادر عن ملحدة  تلسااااااط زألجلر زالمسيزمؤشاااااام  حدث ن لا    ي  ةّو مساااااان 2023مل 2022 يع م ا

 ايلتسااااااااالايف زايق ئ ةانن ا على ززنهجية  ا زز ئة 1.8مل 1.3 ةسااااااااابة  ملزايب ايغ ح ايي   زإيللةلميسااااااااايجمللة ززلللم يف 
 صخي م  اال يدزل جدملة  زايدمين كا ملمملف  ملزاييت  متب يفزايشاااااااا ملة ايل زالسااااااااتقصاااااااا ئية درزساااااااا يفزايانا  ززؤةتة

 .ةززقبل زالستقص ئية زايدرزسة
 ززمتب يف زايصااااااااااا  ية زل  ي زاي لة زاي نية ململ  ي  لة زايدم يف زايل مةتلةع حدملث زاتزيف تضااااااااااا  ية ملتداية ا  )ج(

ززؤشااااامزيف زاينها  ةد زسااااات دزم هذزايداتزيف. مل زززلزةع ززيدزةية  مع ممزع ة علزمو مثو زايتضااااا    ملآانم  من    ا
تمزملحي زاينساابة . مل ك ذمل تب   ايل نظ ة  يها زإةلي   مل زايبلد زايذي  ززسااتهلك ألساال ر زايقي سااية ايألرة مزايدةي  

                                                      
 .0/48FC 1 زايلثيقة  1
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زاتة مل ا زز ئة ا مل تب ززنظ ة ان رج ززقم زايمئيسااااااي ا كو من  ملرملاب ملآسااااااي  زايلسااااااطى  1.0انا زاتة ةدره  
 للى  ا زز ئة ا  ة ايي    ميقي  ملزايشااااااام  زألتىن مل مميل  زايمتينية ملزايط زة ت . 4.0انلغي كحد  ةصاااااااى ةسااااااابة 

 2022ل مي ا زز ئة اي 4.0إةلي    ميقي  ةساااااااااابة ززتلسااااااااااطة ززطّبقة ا زايتضاااااااااا    انلغي ملداليفساااااااااابيو ززث ل  
جمللة   ا حا  و تلةل يف زألرة م زايقي سااية ألساال ر ززسااتهلك ا ك ج زاييت تصاادر عن ملحدة ززلللم يف 2023مل

 و ايلو ع م. ملزألمم ساااااااايّ  تقميب  ا زز ئة  9  حي  يلجد ايل نظ ة ملتب إةلي ي  تبلغ ةساااااااابة زإيللةلميسااااااااي
اباينساااااابة إىل إةلي  زايشاااااام  زألتىن حي  من ززتلةع  و تبلغ ملداليف زايتضاااااا   ا مجهلرية مصاااااام زايلمانية  حي  

 .2023مل 2022 يا ع م زز ئة ا 6حلزيل  تبلغ يلجد ززلتب زإةلي ي ايل نظ ة  ةسبة
زالعتب ر جهلت زحلد من زايتل ايييف عدم حدملث زاتة اباينسبة إىل ةظ م زايت ما زايصحي زألس سي  مع زألانذ ا  )ت(

 2.ابست مزر زاييت تبذة  ززنظ ة ملشمكة زايت ما
إبرجاااا ا زاينظم  ززتحاااادة ايألم  زايلاااا مااااة زجل ليااااة ةمزرمع ممزعاااا ة عاااادم إتاناااا ل زاتة ا تلاااا ايييف منحااااة زايتللي   )ها(

 ملزايطلب  ملززبلغ زإمج يل ززقطلع ززنقح  جدملل زايساااااااادزت زايتن زيل تلصااااااااي يف جلنة زايدمة ززدةية زايدملايية انشاااااااا و ا
 3.مبلغ  ةصى ايلو  سمة مليشية ممزع ة مع  م صم    زستلمزف   تقدم وأب زايدملايية ززدةية زايدمة جلنة إىل ر لته زايذي

 .ك  ة    ززستحق يف ملزايلمملزيف زألانمذ علىعدم إتان ل  ي زاتة  )مل(
 زايتل ايييف زحل ايية ايدمة ززل  ا م  انلد زةته ا زايدمة ا زايتقديمزيف زالكتلزرية علىعدم إتان ل زاتة جديدة  )ز(

 2021زألملل  تيساااااااااااا   ك ةلو 31ا ززسااااااااااااتقبو. ملساااااااااااالف تللو زايتقديمزيف ا زايتق ريم زالكتلزرية زاينه ئية ا 
 ن ا زايتن يذ.. مليظو هذز زجمل ل ع يل زز  طم ملينبغي إتزرته  ث2023-2022مبنية على زإة    ا  2022مل

 
ن انتل ايييف ززل  ا على زايمك  من ةظ م ززلللم يف   انلغي زألجهدة زايمائسااااااااااية ايل نظ ة أبةه من زايصاااااااااالب زايتلهّ  -11

 مماا  يؤتي إىل زانتم اا يف  ك ياا    ززاساااااااااااااان زايااذي ي ساااااااااااااات اادم ايتحليااو  مناا   زايتلاا ايييف زحلاا اييااة ملحتااديااد زالجتاا هاا يف حتااديااد  
  4ن يذ ززيدزةية.عن تقديمزيف ززيدزةية زاييت ت لد ةبو ت

 
 ملا هناا يااة  2021ملك ثاا ل على ذايااك  ملك اا  ايلح   عمه ا زاي قمة )ز(   ااإو زايتقلباا يف زالكتلزريااة ا هناا يااة عاا م  -12
 و تؤتي إىل تقلب يف مل لساااااااااة ا زال  زفااااااااا يف زحل ايية. ملابزثو  من زايصااااااااالب زايتنبؤ انتقلب يف  سااااااااال ر  ميلن 2022ع م 

ممّلاية من زالشااااا زك يف ايل لة زالية زاين ق يف اب زايصااااامف ملمبلداليف زايتضااااا   ا ززلزةع من كا ززقم زايمئيساااااي حي  تللو
ت ززدرج ا ززيدزةية اي  ة زايساااااااانتا  مم  يتطلب إتان ل  ي زانتمف فاااااااا ن زالعت   ايدملالر زألمميلي. ملجيب إتزرةززقمرة اب

تلديميف على زاي زما  ثن ا تملرة زايتن يذ من  جو إتزرة هذه زايتل ايييف كا ززدرجة ا ززيدزةية  ملتظهم زايتساااااااالايف فاااااااا ن 
 ا م  يتللأ ان  ة زايسنتا زايت ايية. تلزيع زايتل ايييف على   ة زايسنتا 

 

                                                      
 .FC 164/5 زايلثيقة  2
 زايبند )مل( من زاي قمة زاي مسة من زايلثيقة مل  FC 180/8من زايلثيقة  9زاي قمة مل  B-A/RES74/255A ثيقةزايل زاي قمة جي  من زايقس  زايث ين من   3

 CL 163/3-WA2  من زايلثيقة  8مل 7 زاي قماتومل FC 178/7 
 .انلنلزو "مل ملة  م  تل ايييف ززل  ا"  10/113FCزايلثيقة   4
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 النفقات تفصيل –السلع واخلدمات 
 
تشاا و زايساالع ملزايدم يف ملزرت انشاامية  انمذ من كا ززل  ا )مثو زالسااتشاا ريا(  ملزايساا م  ملتل ايييف زايتشااغيو  -13

   ي تملالر  مميلي مميا 4.6زايل مة  ملزايلقلت ملكاه  من زايتل ايييف )مثو زألاثث ملززلدزيف(. ملي قّدر زايتضاااااااااااااا   انقي ة 
تلةل يف زألرة م زايقي ساااية ألسااال ر  ن ةّو انشااالو ملحل  م ذزمله    ة زايسااانتا ا زز ئة انمل 1.1يل تل زاتة ةسااابته   م 

 2022ا زز ئة ايل مي  3.2ملا زز ئة  3.4اباينسبة إىل زايل مل ) عن ملحدة ززلللم يف جمللة زإيللةلميسيزايص ترة ززستهلك 
 على ذاياااك يقلممل  على زايتلزيل(. 2023مل 2022ا ززااا ئاااة ايلااا مي  1.2ا ززااا ئاااة مل 0.8على زايتلزيل( ملإيطااا اييااا  ) 2023مل

. زحل ايية زايساااااااانتا   ة ا عليه هل ز  مشاااااااا انه 2023-2022زاي  ة  ا ملزايدم يف زايساااااااالع على زإة    منط وأب زال  زض
 انمل منصااا ا زالعت  تزيف ززق حة  فااا ن  مميلي تملالر مميا 4.6زساااتيل ا زايتضااا   زايذي تقدر ةي ته انااااااااااااااااا ملميلن
  . ملزالانتل ر إىل  ةصى حدّ   زايل  اة ايداتة ززتلزصلة زجلهلت

 
 حسب زايلن صم زايمئيسية. 2023-2022 تجه تطّلر زايداتزيف ززقّدرة ا زايتل ايييف انمل زاي  ة  1مليمت ا زجلدملل  -14
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  )مباليني الدوالرات األمريكية( حبسب عنصر الكلفة واملوقع 2023-2022للفرتة  : تفصيل الزايدات يف التكاليف1جلدول ا
 االعتمادات صايف 

 حبسب املقرتحة
-2020 الفرتة كلفة

2021 

التوزيع 
على فرتة 
 السنتني

الزايدات  التضّخم
اإلمجالية يف 

 التكاليف

النسبة املئوية 
لزايدة الكلفة 

على فرتة 
 السنتني

 االعتمادات صايف
 حبسب املقرتحة
 الفرتة كلفة
2022-2023 

 =أ+دو أد = هـ ب+ج = د ج ب أ 

       خدمات املوظفني

       موظفو الفئة الفنية

 220.7 %0.6 1.4 2.5 (1.1) 219.3 ززقم زايمئيسي – ززمتب يف ص ا
 139.7 %3.4 4.6 6.1 (1.5) 135.1 ززقم زايمئيسي كا – ززمتب يف ص ا

 88.5 %2.4 2.1 1.8 0.3 86.4 مل ش يف زايتق عد
 28.5 (%2.4) (0.7) 0.0 (0.7) 29.2 منحة زايتللي 

 13.6 (%0.1) 0.0 0.0 0.0 13.6 زايس م ا مه م رمسية
 11.8 %48.9 3.9 0.0 3.9 7.9 زايتل ايييف زايطبية
 زايبداليف زألانمذ

 اندل زإع اية -
 انداليف زايتليا ملزاينقو -
 إع ةة زإجي ر -
 اندل زز  طم -
 اندل زايت ثيو -

47.6 (3.2) 0.0 (3.2) (6.7%) 44.4 

 547.2 %1.5 8.0 10.5 (2.5) 539.1 موظفو الفئة الفنية –اجملموع 
       موظفو فئة اخلدمات العامة

 68.9 %3.0 2.0 1.1 0.9 66.8 ززقم زايمئيسي – ززمتب يف ص ا
 45.5 %8.3 3.5 1.9 1.6 42.0 كا ززقم زايمئيسي – ززمتب يف ص ا

 22.5 %5.0 1.1 0.6 0.5 21.4 ززل ش يف زايتق عدية
 13.8 (%14.8) (2.4) 0.0 (2.4) 16.2 زايتل ايييف زايطبية
 زايبداليف زألانمذ

 اندل زإع اية -
 اندل زز  طم -

11.7 (1.9) 0.0 (2.0) (16.7%) 9.7 

 160.4 %1.4 2.2 3.6 (1.4) 158.2 موظفو فئة اخلدمات العامة –اجملموع 
 707.6 %1.5 10.3 14.1 (3.8) 697.3 خدمات املوظفني

 72.0 %7.9 5.3 0.0 5.3 66.8 انتهاء اخلدمة استحقاقات ما بعد
 779.6 %2.0 15.5 14.1 1.4 764.1 جمموع خدمات املوظفني

       السلع واخلدمات
 زالستش ريلو -

 تل ايييف زايتشغيو زايل مة -

 زايلقلت -
 زايس م -

 ززش ايف كا زايق انلة ايمستهمك -

       زايللززم ملززلدزيف -
 430.1 %0.0 0.0 - - 430.1 جمموع السلع واخلدمات

 (204.1) %0.0 0.0 - - (204.1) جمموع اإليرادات
 005.6 1 %1.6 15.5 14.1 1.4 990.1 اجملموع الكلي
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 عامل انقضاء الوقت

 
 حي زعت  تزيف ززيدزةية اباينسااااابة إىل زايتل ايييف زايتقديمية ايلل  ئيف زايث انتة  ان ض اع مو زةقضااااا ا زايلةي  ت ثوي -15
منهجية ع مو زةقضاااااا ا زايلةي  زاييت ملز أ  إوشاااااا كمة ايبلض زايلةي ةتيجة ايتنقميف ززل  ا. مل انلض زايل  ئيف سااااااتظو   وّ 

ميدزةية زاي  ة  على تطبأاي  زز ايية جلنة هتمل ةم  زاي رجي ززمزجع انه  ملصى م  حبسب  عليه  زجمللس ا تملرته زايس انلة انلد زز ئة
 : وّ  ذايكعلى مجيع ززيدزةي يف منذ ذايك زحلا   ةتظ ماب طبقي ةد  1996-1997

 زز صاااااااااصاااااااااة ززيدزةية زعت  تزيف ان ض إىل مميي هلمل تتللأ ابزيدزةية  من زايتدزانا زاييت ع مو زةقضااااااااا ا زايلةي هل
 ززل  ا اناادمااة زةتهاا اعن  ةزايناا مجاا زايشااااااااااااااا كمة زايل اا ئيف دزعياا يفتاا مزعاا ةززايلاا تي  اي جماز ازايثاا انتااة  ايلل اا ئيف

ملة ق يف  متب يفزز على  زجلديدة زايل  ئيف ا ليين يفزايت يشاااااااااااااا ومب    ملزايت انازيف ززلت تة ا ع لي يف زايتل ييف
 ح ايي  ص  ي شاااا  شااااغويزايل تي شاااا كمة حا ال  اي جماا ز زايث انتة زايل ي ة ملتلت زايتل ايييف زايل تية ايل ل  ا. 

  من انمل زايل ي ة زايث انتة. شغو  ي منصب آانم ةد  علن عن متليلهيزايل ي ة زايث انتة  مل 
 
انمجما  ا تمتزايقي  زاين جتة عن كو ابرزم   إومل   ايلمصد ان فلةزايب رزم زيف زاييت حتدت ع مو زةقض ا زايلةي  تللو -16

 زايل و ملززيدزةية من  جو زست مص علزمو زةقض ا زايلةي ززق حة ايلو   ة سنتا. 
 
جلدا  قط من   ة زايساااااااااااااانتا  ميدزةية زاي جماعدة جديدة ا  مل  ئيفكل ة   ةّدريفملحبسااااااااااااااب هذه ززنهجية  قد  -17

 عن ذايك من خت يض  ينتا م مل تقو عن ك مو   ة زايساااااااانتا.  زايل  ئيف تلك ايشااااااااغو ززتلةلة زاي  ة حي   2022-2023
 . C 2021/3من زايلثيقة  5زايلثيقة زجلدملل ا تل ايييف ززل  ا يظهم ا 
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 تستند ززنهجية ززلت دة ايلل  ئيف زحل ايية إىل ثمثة علزمو:  -18
 

  ملداليف تملرزو ززل  ا  ك   تق س من انمل زةته ا زايدمة؛ ) (
زاييت ةد تؤثم   يفزايسي سملزايتغيازيف ا  ا زز في تملرزو ززل  ا ملداليفزايتليا ززلي رية من  جو إانمزز    زيفمل  )ا(

  ا مم رس يف زايتل ييف زايمزهنة؛
ملززدذ ززتلةع حل اليف زةته ا زايدمة  ايلت لن من زساااتب   إجمزازيف زايتليا ملتقليو زاي  زيف زايسااا انقة ايلتليا انن ا  (ج)

 .على ذايك
 
(  ن  فاااا  2020 ملحىت 2016ايل نهجية ززل لل هب   ط بقي   ة مخس ساااانلزيف ك تلسااااط متحمك ) ي من   ململ ق   -19

ا زز ئة زل  ي زاي لة زاي نية  5.92حلساااااااا ا ملداليف تملرزو ززل  ا. ملهل م  يساااااااا م عن ملدل تملرزو يبلغ ا ززتلسااااااااط 
ا زز ئة زل  ي  لة زايدم يف زايل مة. ملمق رةة  ابزتلساااط ززتحمك زايب ايغ مخس سااانلزيف ملززسااات دم ا انمجما زايل و  5.77مل

ا زز ئة زل  ي زاي لة زاي نية ملاننسبة ةدره   0.38ملدل تملرزو ززل  ا اننسبة ةدره   زخن ض  2021-2020ملززيدزةية ايل  ة 
 ا زز ئة زل  ي  لة زايدم يف زايل مة. 1.71

 
إىل مل  ي  ملاباينسبة  سبلع   26ملإو مهو زايتليا زاين لذجية ززطبقة هي ك آليت: اباينسبة إىل مل  ي زاي لة زاي نية  -20

إىل زساااتلمزض ألساااب ا زةته ا زايدمة   ز. ملميلن تلةع ةسااابة ح اليف زةته ا زايدمة زساااتن ت    سااابلع   22 لة زايدم يف زايل مة 
 .2ل ص ةت ئجه ا زجلدملل تملزايذي ت

 
 : مدى إمكانية التنبؤ إبجراءات التعيني2اجلدول 

 فئة اخلدمات العامة الفئة الفنية فرتة إهناء اخلدمة

النسبة املئوية  
 املوظفني من

األسابيع عدد 
 املتوقع

النسبة املئوية 
 املوظفني من

عدد األسابيع 
 املتوقع

  مل  كثم 22 9  مل  كثم 26 16 إهن ا متلةع ايل دمة )مثو زايتق عد زإايدزمي(

إهن ا متلةع ايل دمة اي  ة حمدملتة )مثو زالسااااااااتق اليف انلد 
 7 56 10 65 تقدمي زإشل ر ززطللا(

 0 36 0 19 إهن ا كا متلةع ايل دمة 

 
زل  ي  ا زز ئة 1.75ساااااااابة انن 2023-2022بقي هذه زاينت ئا حلساااااااا ا ع مو زةقضاااااااا ا زايلةي ا زاي  ة ملةد ط   -21
. ملابزق رةة اباينساااب ززللية ززسااات دمة ا زاي  ة على زايتلزيل زايل مة  يفل  ي  لة زايدمزا زز ئة  1.78ملاننسااابة  ة لة زاي نيزاي

 ا زز ئة 1.52 من زايل مة زايدم يف  لةاي تمزجعمل  زاي نية ايل لة ط ييف انشاااااااااالوع مو زةقضاااااااااا ا زايلةي  زرت ع  2020-2021
 أتثا علىع مو زةقضاااا ا زايلةي زجلديد  ينطليا زايط ييف زايشاااا مو زايذي حدث  يايلتغ زملةظم  زز ئة على زايتلزيل.  ا 1.92مل

زايقطمية  ززل تبتملالر  مميلي عند تطبيقه على مجيع ززلزةع  ابساااااااتثن ا ( 1) مليلو ةدرهعلى تل ايييف ززل  ا  ه مشاااااااي
 ململ تب زالتص ل زاييت هي مل ّية.

 


