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 مصثطئال
 

، تاعصش ق الحعثاء صعاشض طازالئ الغعم وتاى 2011 آذار / طارس شغ درسا طتاشزئ شغ السعرغئ بعرةلا اظثقع طظث
 .أطه رتط شغ الةظغظ تاى وذالئ سسضري، أو طثظغ طظعا غسطط لط الصاض طظ طثاطفئ وأجالغإ الحعثاء طظ آقف
 حعثاء تعبغص سطى وسمض السعرغئ البعرة ظتع الاام اظتغازه أسطظ درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ تأجغج طظث

 درسا، حعثاء بئغاظات اقتافاظ جئغض شغ المضاإ هب غصعم ضئغر وجعث غعطغ سمضظ. وطثظغغ سسضرغغظ طظ البعرة
، ورغط واظصساطات تتجبات طظ البعرة ذال طا ضض رغط وا�ظسان لطبعرة تغادغاه سطى المتاشزئ المضاإ شاجاطاع

المتسعبئ سطى البعرة شغ درسا، وارتضاب بسدعا لمةازر السسضرغئ وافذراف المسطتئ اظتراف سثد طظ الفخائض 
والاعرط شغ سمطغات الصخش السحعائغ، إق أن ذلك لط غمظع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا طظ بتص المثظغغظ 

باجاحعادعط، با�ضاشئ لاعجغه  السسضرغئ وافذراف المسطتئ اقجامرار باعبغص الحعثاء طمظ تاسئإ عثه الفخائض
 اقتعاطات لعا طئاحرة والمطالئئ بمتاجئاعط.

 
 الغعطغ سمطه ظااج خقله طظ لغصثم الرجمغ طعصسه الماضغ السام بثاغئ رساد شغ الحعثاء تعبغص طضاإ اشااح

 طضاإ عغضطغئ سطى الاسرف المعصع خقل طظ غمضظضط بسث، تضاإ لط افخغرة شخعله طازالئ أرحغفا طتاعاه ولغئصى
 السام عثا مأغا حعثاء تعبص غعطغئ تصارغر سطى واقذقع المضاإ، سمض وبعابئ وضعابط درسا شغ الحعثاء تعبغص

 السام، عثا حعثعا الاغ المةازر لاصارغر با�ضاشئ حعرغئ، وظخش حعرغئ تصارغر سطى اقذقع غمظضط ضما بالضاطض،
 بالضاطض. 2016-2015غ ساط غعبص تصرغر 1000 سثدعا تةاوز الاغ الاصارغر طظ وغغرعا

 
المتسعبئ سطى البعرة وافذراف المسطتئ  لصث ضان لتالئ تراجع البعرة شغ طتاشزئ درسا وتعرط الفخائض السسضرغئ

باظاعاضات وجرائط تحابه تطك الاغ خرجئ البعرة ضثعا، أبًرا جطئًغا سطى التالئ الساطئ شغ طتاشزئ درسا، جعاء سطى 
الخسغث السسضري أو اقجاماسغ أو ا�سقطغ، ورغط ضض عثه السطئغات الاغ لفئ البعرة شغ درسا، إق أن صعاشض 

المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ وافذراف المسطتئ لااتمض الفخائض السسضرغئ دتغات لط تاعصش أبًثا، الحعثاء والا
المسآولغئ افضئر شغ افوضاع الاغ آلئ إلغعا درسا، جعاء بمساعماعا بارتضاب اقظاعاضات أو باسطغطعا لفسمال 

ثاء طتاشزئ درسا خقل السام خائغ، لحعضسظعان لاصرغر السظعي ا�ت السسضرغئ، شاخاار المضاإ "عثوء المعت"
 ، لما له طظ إحارة أن تالئ العثوء عثه لط غشإ سظعا المعت أبًثا.2016
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 الرئغسغئ اقتخائغات 1
 خظغفاتالا تسإ الحعثاء تعزع 1.1

 :رئغسغغظ صسمغظ شغ الحعثاء درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ خظشغ
 السسضرغغظ طظ الحعثاء افول الصسط
 شرسغئ أصسام خمسئ إلى المثظغغظ الحعثاء تصسغط وغاط المثظغغظ، طظ الحعثاء باظغال الصسط

 الئالشات اقظاث. أ
 الئالشعن الثضعر. ب
 سام 18 سمرعط غاةاوز لط طمظ افذفال. ج
 الظزام صعات جةعن شغ الاسثغإ تتئ الحعثاء. د

 ادعاجاحعاإخابئ افم و بسئإ العقدة صئض غاعشعن الثغظ افجظئ عـ. 
 ئ.افجظ – الئالشات اقظاث – الئالشعن الثضعر – افذفال – السسضرغعن – الاسثغإ : تتئالاالغئ لطاراتئغئ افصسام تثدع

 

 طظث الحعثاء سثد اجمالغ طظ % 6.5 غحضض بما حعغث 884 :2016م السا خقل درسا طتاشزئ حعثاء سثد غئطس

، طظ بغظ عثا السثد ا�جمالغ 2015 الماضغ السام خقل حعثاءال اسثاد سظ % 62.4 ظسئاه وباظثفاض البعرة اظطقق

 ،حعغث 96 باجاحعاد: السسضرغئ وافذراف المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئفخائض اللطحعثاء، تسئئئ 

ضان طسزمعط ظاغةئ جغاجاعا بالصخش السحعائغ لطمظاذص  لعثا السام، الحعثاء سثد اجمالغ طظ % 11 غحضض بما
، تغث غادمظ عثا السثد حعثاء تعادث الصخش السحعائغ، وإذقق الظار السحعائغ بغظ طظازل المثظغغظ، وق السضظغئ

غادمظ تعادث اقحائاضات، والدتاغا تتئ الاسثغإ، وسمطغات ا�سثام المغثاظغ، تغث جغاط الاطرق لعا تفخغًق ضمظ 
 شصرة الةرائط والةظاغات شغ جغاق عثا الاصرغر.

 
 :الاالغ الةثول سطى الاخظغفات تسإ اءالحعث غاعزع

 

 حعغث 520: المثظغعن السسضرغعن

364 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

122 98 240 58 2 
 

 :الاالغ الةثول سطى المؤعغئ الظسإ تسإ الحعثاء غاعزع
 

 % 58.8: المثظغعن السسضرغعن

41.2 % 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

13.8 % 11.1 % 27.1 % 6.6 % 0.2 % 
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 :الاخظغش تسإ الحعثاء تعزع الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 

 
 الةظج تسإ الحعثاء عزعت 1.2
 ئضاظ بغظما ،% 10.3 الثضعر بغظ افذفال ظسئه ضاظئو ،الحعثاء سثد اجمالغ طظ % 88.5 هاظسئ طا الثضعر حضض
 .% 41.5 ا�ظاث بغظ الطفقت ظسئهوطظ إجمالغ سثد الحعثاء،  % 11.5 ا�ظاث ظسئئ

 
 :الاالغ الةثول سطى الةظج تسإ الحعثاء غاعزع

 

 حعغثة 101ا�ظاث:  حعغث 782الثضعر: 
 افجظئ الطفقت الئالشات افجظئ افذفال الئالشعن

700 81 1 59 42 1 
 
 :الةظج تسإ الحعثاء عتعز الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
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 اقجاحعاد تادبئ تسإ الحعثاء تعزع 1.3
، تاتثث بحضض طسامر طثاطفئ تخظغفات تتئ الحعثاء بغاظاته صاسثة بتسإ درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ غثرج

 ،تادبئ اجاحعاد طثاطفئ 19بطشئ سثد الاخظغفات لتعادث اقجاحعاد لعثا السام  طع وصعع تعادث إضاشغئ، تغث
تغث تط تصسغط عثه التعادث، بتسإ تسرغفات طتثدة، با�طضان اقذقع سطغعا طظ خقل المعصع الرجمغ لمضاإ 

 .تعبغص الحعثاء شغ درسا
 
 سطى الةثول الاالغ: تسإ تادبئ اقجاحعاد اعزع الحعثاءغ
 

 سثد الحعثاء تادبئ اقجاحعاد

 9 ت الظاجفئ والرخاص التغاقجاعثاف المئاحر بالخعارغت المعجعئ والسئعاا�خابئ ب
 1 اقخاظاق الظاجط سظ اجاثثام افجطتئ الضغمغائغئ والشازات الساطئ بمثاطش أظعاسعا

 281 ضثه اقحائاضات ضث صعات الظزام والاعاجث ضمظ طعاصع الصاال
 3 اقحائاضات ضث جغح اقتاقل ا�جرائغطغ والاعاجث ضمظ طعاصع الصاال ضثه

 14 ار السحعائغ بغظ تةمسات وطظازل المثظغغظإذقق الظا�خابئ ب
 8 ا�سثاطات المغثاظغئ سطى غث صعات الظزام

 27 ا�خابئ بصخش الئراطغض المافةرة طظ الطغران المروتغ
 12 العصعع شغ الضمائظ السسضرغئ لصعات الظزام أبظاء الاعاجث شغ أوضاع غغر صاالغئ

 77 لصظابض والمافةراتاقظفةارات الظاجمئ سظ افلشام وطثطفات ا
 3 اقجاعثاف المئاحر برخاص افطظ افردظغ أبظاء الاعاجث صرب التثود طع افردن
 1 اقجاعثاف المئاحر برخاص افطظ الارضغ أبظاء الاعاجث صرب التثود طع ترضغا
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 98 تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف اقساصال الشغر صاظعظغئ شغ جةعن وطساصقت صعات الظزام
 7 بئ الظاجمئ سظ خطأ أبظاء الاثرغئات أو الاتدغرات السسضرغئ لطمسارك ضث صعات الظزاما�خا

 4 تظفغث السمطغات اقجاحعادغئ بالسربات المفثثئ أو افتجطئ الظاجفئ
 99 ا�خابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات التربغئ الاابسئ لصعات الظزام

 9 التربغئ الاابسئ لطصعات الروجغئ ا�خابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات
 214 لخاروخغا�خابئ بالصخش المثشسغ وا

 16 ا�خابئ برخاص صظاخئ صعات الظزام
 1 والترطان طظ السقجاقجاحعاد تأبًرا بالةراح بسئإ التخار 

 
 :اقجاحعاد تادبئ تسإ الحعثاء تعزع الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
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 ءطحعثاالجطظغ ل اعزعال 1.4
بسضج السظعات الماضغئ، حعثت طتاشزئ درسا لعثا السام تراجًسا ضئغًرا شغ المعاجعات السسضرغئ ضث صعات 
الظزام، وعع طا اظسضج سطى أسثاد الحعثاء، باجابظاء حعري ضاظعن الباظغ / غظاغر وحئاط / شئراغر طظ عثا السام، 

تغث ضاظا عثغظ ات شغ رغش درسا افوجط، والطثغظ حعثا عةعم لصعات الظزام، اظاعى بسغطرتعا سطى طسات
الحعرغظ افضئر شغ سثد الحعثاء، با�ضاشئ لحعر أغطعل / جئامئر وتحرغظ افول / أضاعبر طظ عثا السام، والطثغظ 

 ارتفع سثد الحعثاء شغعما، ظاغةئ لطمسارك شغ طتاشزئ الصظغطرة.

 حعر:خقل اف طحعثاءالجطظغ ل اعزعال الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
 

 
 

 والظخش الحعرغئ الاصارغر لمجغث طظ المسطعطات والافاخغض سظ تعزع الحعثاء خقل افحعر، با�طضان اقذقع سطى
 .درسا شغ الحعثاء تعبغص لمضاإ الرجمغ المعصع خقل طظ السام أحعر لةمغع حعرغئ

 

 لطحعثاءالةشراشغ  اعزعال 1.5
غص الحعثاء شغ ضاشئ المثن والئطثات والصرى ضمظ التثود ا�دارغئ سمض طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، تعب حمضغ

لمتاشزئ درسا، با�ضاشئ لاعبغص الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا أبظاء تعاجثعط شغ المتاشزات افخرى، ضما 
زئ وغحمض الاعبغص الحعثاء طظ أبظاء المتاشزات افخرى والةظسغات السربغئ وافجظئغئ أبظاء تعاجثعط شغ طتاش
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ظصطئ جشراشغئ  134، تعبغص حعثاء ضمظ 2016، تغث حمطئ سمطغات ا�تخاء الاغ صام بعا المضاإ خقل السام درسا
 ضما غطغ: بالحعثاء سثدا افضبر بقثال المظاذص جاءتداخض طتاشزئ درسا. تغث 

 

 حعغث 144طثغظئ درسا: 

 حعغث 96: المثظغعن السسضرغعن

48 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الئالشعن الثضعر تتئ الاسثغإ افذفال

29 6 41 18 2 
 

 حعغث 60: طثغظئ ظعى

 حعغث 35: المثظغعن السسضرغعن

25 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

7 6 19 3 0 
 

 حعغث 49: طثغظئ داسض

 حعغث 33: المثظغعن السسضرغعن

17 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الئالشعنالثضعر  تتئ الاسثغإ افذفال

9 3 18 3 0 
 

 صام المضاإ باتثغث بقبئ أصسام رئغسغئ لطاعزع الةشراشغ لطحعثاء، وعغ:، لطحعثاء الةشراشغ الاعزع طساعى سطى
 : طثغظئ درساأوًق 
 : رغش طتاشزئ درسا، وغصسط إلى خمسئ أصسام شرسغئباظًغا

 رغش الحرصغال .1
 الرغش الحمالغ الحرصغ .2
 غش افوجطالر .3
 الرغش الشربغ .4
 الرغش الحمالغ الشربغ .5

 : الحعثاء طظ خارج طتاشزئ درسابالًبا
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 :الاالغ حضضال سطى مظاذص الةشراشغئال تسإب الحعثاء غاعزع
 

 
لمجغث طظ المسطعطات والافاخغض سظ أسثاد الحعثاء شغ طثن وبطثات وصرى المتاشزئ، با�طضان اقذقع سطى خرغطئ 

 .درسا شغ الحعثاء تعبغص لمضاإ الرجمغ المعصع لخق طظ تفخغطغئ
 

 الثاخئ خائغاتاقت 2
 الحعثاء خارج طتاشزئ درسا 2.1

سطى طاابسئ وتعبغص الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط خارج  ترص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا
ظ وغسمض خارج المتاشزئ، واجامر المتاشزئ، جعاء لطمحارضئ شغ السمطغات السسضرغئ خارجعا، أو طمظ غسض

المضاإ بماابسئ الحعثاء خارج التثود السعرغئ، خخعًخا طظ غاسطص اجاحعادعط باطاثاد وتثاسغات لطبعرة السعرغئ، 
 تغث حمض عثا السام تعبغص لطحعثاء شغ السراق ولئظان.
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 افخرى المتاشزات شغ الحعثاء 2.1.1
تغث ضان السثد  طثاطفئ، ئطتاشز 12شزئ درسا، أبظاء تعاجثعط شغ طظ أبظاء طتا حعغث 114 اجاحعاد تعبغص تط

افضئر طظ الحعثاء شغ طتاشزئ الصظغطرة، والاغ حعثت طحارضئ واجسئ طظ أبظاء طتاشزئ درسا شغ المسارك 
تغث تعزع الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ بغظما ق تادمظ عثه افرصام الحعثاء طمظ صدى تتئ الاسثغإ،  الثائرة شغعا.

 درسا، أبظاء تعاجثعط شغ المتاشزات افخرى، ضما غطغ:
 

 سثد الحعثاء المتاشزئ

 2 إدلإ
 2 الرصئ

 2 السعغثاء
 70 الصظغطرة
 1 القذصغئ
 1 تماة
 6 تمص
 13 تطإ

 7 دطحص
 2 دغر الجور

 8 رغش دطحص
 1 ذرذعس

 

 السعرغئ التثود خارج لحعثاءا 2.1.2
 فجئاب إطا، وتتثغًثا شغ ضض طظ السراق ولئظان، السعرغئ التثود خارج تعاجثعط خقل حعغث 2 اجاحعاد تعبغص تط

، اجاحعاد تعادث طظ ذضره جئص طا إقسمطغات الاعبغص  تحمض قتغث  ،عثه الثول شغ الطةعء أجئاب أو سسضرغئ
الحعثاء طظ أبظاء تغث تعزع  افوروبغئ، الثول ظتع العةرة طتاولئ بظاءأ الشرق تعادث شغ الدتاغاضما ق تحمض 

 طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط خارج التثود السعرغئ، ضما غطغ:
 

 سثد الحعثاء الثولئ

 1 السراق
 1 لئظان
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 درسا خارج طتاشزئ طظ الحعثاء 2.2
 داخض تعاجثعط أبظاء ، وذلكدرساطتاشزئ  ابظاء غغر طظ الحعثاء تعبغصسطى  درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإسمض 

لطمحارضئ السمطغات السسضرغئ داخطعا، أو طمظ غسضظ وغسمض داخض المتاشزئ، وحمطئ سمطغات  جعاء ،المتاشزئ
السعرغئ، وطظ غغر السعرغغظ ضثلك، وذلك ترًخا سطى تعبغص ضاطض الحعثاء  الحعثاء طظ تمطئ الةظسغئ ،الاعبغص

 وتجوغث المضاتإ والعغؤات التصعصغئ بعثا الاعبغص.
 

 افخرى المتاشزات ابظاء طظ الحعثاء 2.2.1
تغث ضان  ،طظ أبظاء المتاشزات السعرغئ افخرى، أبظاء تعاجثعط شغ طتاشزئ درسا حعغث 42 اجاحعاد تعبغص تط

غث تعزع الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا، أبظاء ت، ورغش دطحص تمص لسثد افضئر طظ الحعثاء طظ طتاشزاغا
 تعاجثعط شغ المتاشزات افخرى، ضما غطغ:

 

 سثد الحعثاء ئالمتاشز

 1 إدلإ
 5 الصظغطرة

 1 تماة
 14 تمص
 2 تطإ

 5 دطحص
 14 رغش دطحص

 

 السعرغغظ غغر طظ الحعثاء 2.2.2

تغث ضان الحعغث طظ تمطئ  ،طظ غغر السعرغغظ، أبظاء تعاجثعط شغ طتاشزئ درسا حعغث 1 اجاحعاد تعبغص تط

 ا لطمحارضئ شغ السمطغات السسضرغئ داخطعا.الةظسغئ افردظغئ، واجاحعث أبظاء تعاجثه شغ طتاشزئ درس
 

 سثد الحعثاء الثولئ

 1 افردن
 

 الةعقظغغظ الظازتغظو الفطسطغظغغظ القجؤغظ طظ الحعثاء 2.3
خخص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا صسًما خاًخا لماابسئ تعبغص الحعثاء طظ أبظاء طثغمات القجؤغظ الفطسطغظغغظ 

طظ القجؤغظ  حعغث 12والظازتغظ الةعقظغغظ شغ درسا، وذلك سطى اخاقف تخظغفعط، تغث وبص المضاإ اجاحعاد 

 عقظغغظ.طظ الظازتغظ الة اءحعث 9الفطسطغظغغظ، ووبص المضاإ اجاحعاد 
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 :الاالغ الةثول سطى طظ القجؤغظ الفطسطغظغغظ الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 11: المثظغعن السسضرغعن

1 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

5 3 3 0 0 
 

 :الاالغ الةثول سطى طظ الظازتغظ الةعقظغغظ الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 6: المثظغعن السسضرغعن

3 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

1 1 3 1 0 
 

 المةاورة الثول طحاشغ أبظاء تطصغ السقج شغ الحعثاء 2.4
اجامر ضسش التالئ الطئغئ شغ المظاذص المتررة شغ طتاشزئ درسا بحضض سام، وعع طا برر اجامرار اساماد 

، إغقق افردن 2016ة بحضض رئغسغ، ولضظ حعث الظخش الباظغ طظ السام المتاشزئ سطى طحاشغ الثول المةاور
لتثودعا وطظسعا لثخعل الةرتى، با�ضاشئ لطخسعبات المراشصئ لسمطغات إدخال الةرتى إلى طحاشغ شطسطغظ 

 جرغح، بسئإ جعء تالاعط الختغئ وترطاظعط طظ السقج خارج التثود. 30المتاطئ، طا تسئإ باجاحعاد 

، طظ الةرتى طمظ تط إجساشعط لاطصغ السقج حعغث 61ضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد اجاطاع ط

شغ طحاشغ شطسطغظ  حعغث 3شغ طحاشغ افردن، با�ضاشئ لـ  حعغث 58شغ طحاشغ الثولئ المةاورة، بغظعط 
ر أو افجئاب المرضغئ وغغرعا، المتاطئ، تغث ق تادمظ عثه اقتخائغات طظ تطصى السقج ظاغةئ ا�خابئ بتعادث السغ

 وغصاخر الاعبغص سطى الحعثاء طظ ذوي ا�خابات الاغ تط حرتعا جابًصا ضمظ تعادث اقجاحعاد.
 

 :الاالغ الةثول سطى طظ الةرتى أبظاء تطصغعط السقج شغ طحاشغ دول الةعار الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 37: المثظغعن السسضرغعن

24 
 �ظاث الئالشاتا الثضعر الئالشعن افذفال

9 20 8 
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 الظزام صعات سظ المظحصغظ طظ الحعثاء 2.5
، اجاطاع المثاطفئ شغ تعبغص الحعثاء طظ المظحصغظ سظ جغح وصعات الظزام وأشرسه افطظغئ وأجعجته الحرذغئ

خارج  طظ اءحعث 8طظ المظحصغظ برتئعط المثاطفئ، بغظعط  حعغث 19طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد 

رتإ سسضرغئ طثاطفئ لطحعثاء، تغث تعزع الحعثاء بتسإ رتئعط السسضرغئ  5طتاشزئ درسا، تغث اجاطاع المضاإ إتخاء 
 ضما غطغ:

 

 سثد الحعثاء الرتئئ السسضرغئ

 1 رصغإ طظحص
 1 ذالإ ضابط طظحص

 15 طةظث طظحص
 1 طقزم طظحص
 1 ظصغإ طظحص

 

 المثظغ عالثشاظاخر ا�جساف وس طظ الحعثاء 2.6
شغ تعبغص الحعثاء طظ الساططغظ شغ تصض سمطغات ا�جساف والثشاع المثظغ، اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ 

حعثاء طظ سظاخر الثشاع المثظغ خقل أداء واجئعط شغ إجساف الةرتى واظاحالعط  4درسا تعبغص اجاحعاد 
 الحعثاء والةرتى طظ تتئ افظصاض، تغث وبص المضاإ ضض طظ:

 
طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ طثغظئ : ذارق طخطفى افضرادحعغث ال •

بسث اخاباه بالصخش درسا، طظ أبظاء طثغظئ درسا، اجاحعث طاأبًرا بةراته 
 حئاط / شئراغر. 11سطى المثغظئ باارغت 

طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ : أتمث سطغ المصثادالحعغث  •
 اجاحعث طثغظئ بخرى الحام، طظ أبظاء طثغظئ بخرى الحام،

 15رة لططغران التربغ سطى المثغظئ باارغت بسث اخاباه بشا
 حئاط / شئراغر.

العقل : طظ سظاخر إبراعغط تسظ المسطماظغالحعغث  •
شغ طتاشزئ تطإ، طظ أبظاء بطثة خربئ غجالئ، اجاحعث  افتمر

 آب / أغسطج. 3اظحاصه لشازات جاطئ شغ المثغظئ باارغت بسث اج
طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ بطثة : غراتطتمعد سطغ الظخالحعغث  •

اه بالصخش الخاروخغ سطى ابطع، طظ أبظاء بطثة ابطع، اجاحعث بسث اخاب
 تحرغظ افول / أضاعبر. 7الئطثة باارغت 
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 اقسقطغغظ الظاحطغظ طظ الحعثاء 2.7

سقطغئ، وضظاحطغظ شغ تعبغص الحعثاء طظ الساططغظ شغ ا�سقم ضظاحطغظ اسقطغغظ ضمظ العغؤات والمآجسات ا�

طظ الظاحطغظ  اءحعث 4طساصطغظ، وطراجطغظ طغثاظغغظ، اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد 

ظاحط إسقطغ حعغث، تط تعبغصعط طظث بثاغئ البعرة السعرغئ، تغث وبص المضاإ ضض  114ا�سقطغغظ، طظ إجمالغ 
 طظ:

 
ألعغئ جغش الحام، طظ أبظاء شخغض شغ ظاحط إسقطغ سسضري : أتمث ظاغفئالحعغث  •

ضث صعات الظزام شغ بطثة سامان طتاشزئ رغش دطحص، اجاحعث باقحائاضات 
 حئاط / شئراغر. 3باارغت 

جظث شخغض : ظاحط إسقطغ سسضري شغ طتمث سطغ الترغريالحعغث  •
عات الظزام المقتط، طظ أبظاء طثغظئ داسض، اجاحعث باقحائاضات ضث ص

 أغطعل / جئامئر. 12غطرة باارغت شغ طتاشزئ الصظ
: ظاحط إسقطغ شغ الطةان جاطر إبراعغط التسغظالحعغث  •

المتطغئ شغ طثغظئ درسا، طظ أبظاء طثغظئ درسا، اجاحعث تتئ 
الاسثغإ شغ جةظ خغثظاغا السسضري الاابع لصعات الظزام بسث اساصال 

 ئر.أغطعل / جئام 21باارغت دام ساطغظ تصرغًئا، وتطصى أعطه الظئأ 
شرصئ شخغض ظاحط إسقطغ سسضري شغ : الحعغث طتمث طخطفى ظخري •

شةر ا�جقم وظاحط إسقطغ شغ طآجسئ غاجمغظ بطثي، طظ أبظاء طتاشزئ 
 30باارغت دطحص، اجاحعث باقحائاضات ضث صعات الظزام سطى أذراف طثغظئ داسض 

 تحرغظ افول / أضاعبر.
 

 المةازر طشط 3
درسا صسًما خاًخا لاعبغص المةازر الاغ ترتضئعا صعات الظزام وطثاطش افذراف خخص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ 

رز طظعا ارتضاب الفخائض السسضرغئ وافذراف طةازر، ب 9الفاسطئ شغ طتاشزئ درسا، تغث حعث عثا السام تعبغص 

السحعائغ، طةازر، ظةمئ جمغسعا سظ اظاعاجعا لسغاجئ الصخش  3لـ  المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ
ارتضاب المةازر شغ  صاجط صعات الظزام والفخائض السسضرغئ وافذراف المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ،لاا

المتاشزئ، تغث غسامث طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا سطى تسرغش المةجرة بأظعا التادبئ الاغ تاسئإ بمصاض جئسئ 
غعا الصثرة سطى الثشاع سظ أظفسعط، وجاءت المةازر الاغ وبصعا أحثاص سطى افصض شغ تادبئ واتثة، ق غمطضعن ش

 المضاإ سطى الحضض الاالغ:
 

 2 باارغت الاابع لصعات الظزام : اجاعثف الطغران التربغطثغظئ ظعىشغ الطغران التربغ  طةجرة غارات •
ذفض  2بغظعط  حعثاء 9طةجرة ضتغاعا حئاط / شئراغر طثغظئ ظعى بأربع غارات بالخعارغت الفراغغئ، خطش 

 .ظساء 2و
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لةظعبغئ الساططئ شغ : اجاعثشئ شخائض الةئعئ اصخش الةئعئ الةظعبغئ فتغاء درسا المتطئطةجرة  •
حئاط / شئراغر أتغاء درسا المتطئ شغ طثغظئ درسا، بصخش طثشسغ وخاروخغ ضبغش،  5 طثغظئ درسا باارغت

 .ظساء 1و ذفض 2حعغث بغظعط  14خطش طةجرة ضتغاعا 
ا : اجاعثشئ شخائض الةئعئ الةظعبغئ الساططئ شغ رغش درسالةئعئ الةظعبغئ لئطثة جطغظ صخشطةجرة  •

 15آذار / طارس أتغاء بطثة جطغظ، بصخش طثشسغ وخاروخغ ضبغش، خطش طةجرة ضتغاعا  23 الشربغ باارغت
 .ظساء 1أذفال و 5 حعغث بغظعط

تمعز / غعلغع درسا  26اء باارغت : اجاعثشئ صعات الظزام أتغصخش خاروخ شغض شغ درسا الئطثطةجرة  •
 2أذفال و 4حعثاء بغظعط  7عا أرض طظ ظعع شغض طتطغ الخظع، خطش طةجرة ضتغا –الئطث بخاروخ أرض 

 .ظساء
: اجاعثف الطغران التربغ الاابع لصعات طةجرة صخش الطغران التربغ لمحفى الرضعان شغ طثغظئ جاجط •

شغ طثغظئ جاجط بخاروخغظ شراغغغظ، خطش طةجرة ضتغاعا  تمعز / غعلغع طحفى الرضعان 31الظزام باارغت 
 طظ الساططغظ شغ المحفى. 2ظساء و 4أذفال و 3حعغث بغظعط  11

: اجاعثف الطغران المروتغ الاابع لصعات الظزام طثغظئ داسض لمافةرة سطىالئراطغض اإلصاء طةجرة  •
حعغث بغظعط  11ة، خطش طةجرة ضتغاعا أغطعل / جئامئر أتغاء طثغظئ داسض بأربسئ براطغض طافةر 18باارغت 
 ذفض.

اجاعثشئ شخائض الةئعئ الةظعبغئ الساططئ : صخش الةئعئ الةظعبغئ لمثرجئ شغ درسا المتطئطةجرة  •
تحرغظ افول / أضاعبر طثرجئ ذات الظطاصغظ لطاسطغط اقباثائغ شغ تغ الستاري  11شغ طثغظئ درسا باارغت 

 أذفال. 6حعثاء بغظعط  7طثشسغ، خطش طةجرة ضتغاعا  شغ درسا المتطئ شغ طثغظئ درسا، بصخش
 10: اجاعثف الطغران التربغ الاابع لصعات الظزام باارغت بطثة ظخغإطةجرة غارات الطغران التربغ شغ  •

غارات بالخعارغت الفراغغئ، خطش طةجرة ضتغاعا  ظعشمئر المسئر التثودي شغ بطثة ظخغإ ببقث/  تحرغظ الباظغ
 جغثات. 3أذفال و 6حعثاء بغظعط  10

: اجاعثف الطغران التربغ الاابع لصعات الظزام باارغت طثغظئ جاجططةجرة غارات الطغران التربغ شغ  •
 حعثاء. 8تحرغظ الباظغ / ظعشمئر طثغظئ جاجط بشارة بالخعارغت الفراغغئ، خطش طةجرة ضتغاعا  23

 

 والةرائط الةظاغات ططش 4
ص الحعثاء شغ درسا، صسًما خاًخا بةرائط الصاض والةظاغات الاغ ترتضئعا ، اجاتثث طضاإ تعبغ2012شغ طظاخش سام 

وافذراف المسطتئ الفاسطئ ضمظ المظاذص الثارجئ سظ جغطرة صعات الظزام، وألتص المضاإ عثا  السسضرغئفخائض ال
غئ بغظ عثه الصسط بصاسثة بغاظات طثخخئ تادمظ تعبغص عثه الةرائط والةظاغات، وطا غداف لعا طظ خراسات داخط

 افذراف المسطتئ.الفخائض السسضرغئ و
، حعثت طتاشزئ درسا ارتفاًسا غغر طسئعق، بتعادث الصاض والخراسات الثاخطغئ، با�ضاشئ قظاحار 2016خقل سام 

تعادث اقغاغاقت واقسثاطات المغثاظغئ بحضض ضئغر، ذال سثد طظعا صغادغغظ سسضرغغظ بارزغظ ضمظ الفخائض 
 احطغظ اسقطغغظ وطثظغغظ.السسضرغئ وظ

إن طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، طظ خقل سمطه ضمظ عثا المطش، غآضث أظه تاشر سطى تغادغاه الااطئ، وغآضث 
أظه بثل جعًثا واجًسا شغ تعبغص الافاخغض الضاططئ لعثه الةرائط والةظاغات، سطى الرغط طظ الاضاط الثي ضان غطش 
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، وغظعه المضاإ فطظغئ الاغ تسرض لعا أسداء المضاإ أبظاء سمطعط شغ عثا المطشجعاظإ عثه التعادث، والثطعرة ا
أن افرصام الاغ جغاط سرضعا، صث تتاعي أخطاء بسغطئ، ظاجمئ سظ تضاط جمغع افذراف المسظغئ سطغعا، ولضظعا 

 تصارب بظسئئ ضئغرة طظ افرصام التصغصغئ.
 

 بما ضتغئ 675 اغةئ جرائط الصاض واقغاغال والخراسات المسطتئ:ظ 2016م السا خقل درسا طتاشزئ ضتاغا سثد غئطس

 .2015سظ ذات التعادث المعبصئ شغ سام  % 180 اهظسئارتفاع  غحضض
 

 :الاالغ الةثول سطى الاخظغفات تسإ دتاغاال غاعزع
 

 سثد الدتاغا التادبئ

 420 ات المسطتئ بغظ افذراف الماظازسئاقحائاض
 169 اعثاف المئاحر بصخث الصاضسمطغات اقغاغال واقج

 11 الفخائض السسضرغئظغئ شغ جةعن وطساصقت تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف اقساصال الشغر صاظع
 66 طات المغثاظغئ سطى غث افذراف المسطتئا�سثا

 9 تظفغث السمطغات اقظاتارغئ بالسربات المفثثئ أو افتجطئ الظاجفئ
 
 التادبئ: تسإ دتاغاال زعتع الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
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 اقحائاضات المسطتئ بغظ افذراف الماظازسئ 4.1
افذراف المسطتئ الماظازسئ شغ طتاشزات درسا، احائاضاتعا العاجسئ شغ أضبر طظ الفخائض السسضرغئ و واخطئ

السام، دون  طظطصئ شغ المتاشزئ، تغث اجاثثطئ خقلعا طثاطش أظعاع افجطتئ، واجامرت عثه المسارك ذعال أغام
أي تسط في ذرف طظ عثه افذراف، وارتفسئ وتغرة اقحائاضات وافذراف المحارضئ شغعا، سما ضاظئ سطغه شغ 

 420السام الماضغ، طا اظسضج سطى أسثاد الدتاغا، تغث وبص صسط الةظاغات ضمظ طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا 
، وضاظئ أبرز المعاجعات بغظ 2015 خقل السام الماضغسظ سثد الدتاغا  % 173 ارتفاع طصثاره غحضض بما ضتغئ

 افذراف الماظازسئ عغ:
 

: تعجسئ رصسئ اقحائاضات المسامرة طظث أضبر طظ ساطغظ بغظ افذراف الماظازسئ شغ طظطصئ تعض الغرطعك •
تعض الغرطعك، طظ أبرزعا شخائض جئعئ شاح الحام وترضئ أترار الحام والةئعئ الةظعبغئ وشخائض أخرى 

ضتغئ سطى افصض طظ  236طظ ذرف، وجغح خالث بظ العلغث طظ ذرف آخر، تغث صاض ظاغةئ عثه اقحائاضات 
 الطرشغظ.

: تعاخطئ اقحائاضات المسامرة طظث أضبر طظ ساطغظ بغظ افذراف الماظازسئ شغ طتغط بطثة طظطصئ الطةاة •
طصئ لفارات ذعغطئ، إق أظعا تعش تماد شغ طظطصئ الطةاة، رغط تالئ العثوء الاغ حعثتعا عثه المظ

اجامرت بعتغرة طافاوتئ بغظ التغظ وا�خر، وتحارك شغ عثه اقحائاضات ضض طظ جئعئ شاح الحام وترضئ 
اترار الحام والةئعئ الةظعبغئ وشخائض أخرى طظ ذرف، والثولئ ا�جقطغئ طظ ذرف آخر، تغث صاض ظاغةئ 

 ضتغئ سطى افصض طظ الطرشغظ. 59عثه اقحائاضات 
 

حعثاء ظاغةئ اقحائاضات ضث صعات الظزام، بالمصارظئ طع سثد الدتاغا ظاغةئ ال سثد الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
 اقحائاضات بغظ افذراف الماظازسئ:
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 سمطغات اقغاغال 4.2
غرة طظ وت أن تتث المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ والعغؤات المثظغئ وافذراف المسطتئ لط تساطع الفخائض السسضرغئ

سمطغات اقغاغال الاغ اجاعثشئ حثخغات سسضرغئ وطثظغئ وإسقطغئ، بحضض حئه غعطغ، تغث اجاطاع طضاإ تعبغص 

سظ ذات التعادث خقل  % 159ضتغئ ظاغةئ سمطغات اقغاغال بارتفاع ظسئاه  169الحعثاء شغ درسا طظ تعبغص طصاض 
 .2015السام الماضغ 

صغادغغظ وسظاخر شغ الفخائض المسطتئ المظدعغئ تتئ طسمى الةغح التر، تغث وبص أبرز سمطغات اقغاغال اجاعثشئ 

طصاتض شغ جئعئ  13صغادي، شغ المصابض وبص المضاإ طصاض  33طصاتض شغ الةغح التر، بغظعط  93المضاإ طصاض 

ظ العلغث، تغث طصاتض شغ جغح خالث ب 1طصاتض شغ ترضئ أترار الحام، بغظما وبص طصاض  4الفاح الحام، ووبص طصاض 
إ ، تغث وبص المضاسمطغات اقغاغال ظاحطغظ إسقطغغظشغ المصابض ذالئ  تسائر عثه افذراف افبرز شغ سمطغات اقغاغال.

 .ظاحط إسقطغ 2طصاض 
 

 تتئ الاسثغإ شغ جةعن الفخائض السسضرغئ 4.3
درسا، بسمطغات اساصال سحعائغ شغ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ افذراف المسطتئ الفخائض السسضرغئ و تعرذئ

وتشغغإ شغ السةعن، وطارجئ عثه افذراف جرائط الاسثغإ بتص المساصطغظ، وخض بسدعا إلى الصاض تتئ الاسثغإ، 

عثه الفخائض ضتغئ تتئ الاسثغإ شغ جةعن  11تغث اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص طصاض 
 المثاطفئ، تغث تعزسئ ضما غطغ: وافذراف

 

 سثد الدتاغا لةعئ الماعرذئ بسمطغات الصاض تتئ الاسثغإا

 6 الةئعئ الةظعبغئ
 1 جئعئ شاح الحام

 1 جغح ا�جقم
 1 جغح خالث بظ العلغث

 2 جعات لط ظامضظ طظ تتثغثعا
 
 ثضر أن جمغع عثه الةرائط، تمطص طظفثوعا طظ السصاب، ولط تصط أي جعئ صدائغئ بمتاجئاعط.غُ 
 

 لمغثاظغئ سطى غث افذراف المسطتئات اسثاطا� 4.4
حعث عثا السام ارتفاع ضئغر جًثا بسمطغات ا�سثام المغثاظغئ، الاغ تعرذئ شغعا الفخائض السسضرغئ وافذراف 
المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ، با�ضاشئ لةعات طةععلئ، تغث اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا 

ضتغئ طظعط دون الاسرف سطى  25ئ لسمطغات ا�سثام المغثاظغ، تغث تط تعبغص ضتغئ ظاغة 66طظ تعبغص طصاض 

 ضتغئ بضاطض الافاخغض المراشصئ لزروف ا�سثام. 41الزروف الاغ راشصئ إسثاطعط، بغظما تط تعبغص 
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 السمطغات اقظاتارغئ 4.5
سمطغات اقظاتارغئ، تغث وبص المضاإ برز عثا السام ارتفاع وتغرة اجاثثام الفخائض السسضرغئ وافذراف الماظازسئ لط

 26عةمات طثاطفئ، تغث أودت عثه السمطغات إلى طصاض  8بسث تظفغثعط لسمطغات اظاتارغئ ضمظ  أحثاص 9طصاض 
 ، طسزمعط صغادغغ وسظاخر الفخائض السسضرغئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ.ضتغئ
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 الثاتمئ
 

 أن ضما ،جعئ في إدارغا أو تظزغمغا تائع ق طساصطئ تعبغصغئ ئتصعصغ جعئ عع درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ إن
 غرغإو طادغئ، أو سغظغئ طساسثات أو تمعغض أي الغعم تاى تحضغطه طظث غاطص لطو ضاطض بحضض طالغا طساصض المضاإ
 ،خاص بحضض درسا وطتاشزئ سام بحضض السعرغئ البعرة حعثتعا الاغ الاسصغثات ضاشئ رغط أظه بالاعضغح المضاإ

 بعابئ ضمظ عرةبال طضعظات جمغع طظ واتثة طساشئ سطى والئصاء تغادغاه سطى التفاظ اعثً اج تاول المضاإ أن إق
ض السسضرغئ الفخائو العغؤات جمغع طظ المضاإ غامظى لثلك تحضغطه. طظث بعا والاجم طغباصه ضمظ أسطظعا واضتئ

 الاعبغصغ التصعصغ المضاإ سمض وطراساة الدعابط هعث اتارام وافذراف المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ
عرة وطضعظاتعا لط غمظسه طظ تسطغط ات. وغآضث المضاإ أن عثا اقظتغاز لطبتتجب أو تعجعات أي سظ اتماطً  المظفخض

المتسعبئ سطى البعرة  وافذراف المسطتئ الدعء سطى اقظاعاضات والةرائط الاغ ترتضئعا الفخائض السسضرغئ
وذالإ العغؤات الصدائغئ بالدطعع  صثم المضاإ السحرات طظ الاصارغر الاغ تعبص عثه اقظاعاضاتالسعرغئ، و

 بمسآولغاتعا شغ طتاجئئ طرتضئغ عثه الةرائط.
 شغ المضاإ طع الماساوظغظ المغثاظغغظ لظاحطغظوا اقسقطغئ المآجسات لةمغع بالحضر غاعجه أنإ المضا غعد خااًطا

 .سمطه شغ بصاعا وضسئ الاغ التصعصغئ المآجسات مغعج غحضر نأ غعد ضما سمطه،
 
 
 

 لسطعانوا الخئر ذوغعط ألعطو برتماه تشمثعطو السعرغئ البعرة حعثاء ا� تصئض

 السالمغظ رب � التمث

 1438 خراف ربغع 03لـ  المعاشص 2017ضاظعن الباظغ  02

 

 

 درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ
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