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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 به 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

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

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 2015 السام بثاغئ درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ اشااح

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

 عثا حعثعا الاغ المةازر لاصارغر با�ضاشئ حعرغئ، وظخش حعرغئ تصارغر سطى اقذقع ظضطضغم ضما بالضاطض،
 بالضاطض.البقث الماضغئ  سعاماف عبصت الاغ الاصارغر طظ وغغرعا السام،

 
ظاغةئ إسقن طظاذص  شغ الظخش الباظغ طظ السام، طتاشزئ درساالبعرة شغ والاعثئئ الاغ حعثتعا اراجع التالئ رغط 

إق أن السام ضضض حعث تعاخًق لطسمطغات السسضرغئ والصخش وتتثغًثا شغ الظخش افول  لثفخ الاخسغث والاعثئئ،
 صعاشض طظه، الثي حعث أضئر وأسظش المعاجعات السسضرغئ شغ طتاشزئ درسا طظث اظطقق البعرة السعرغئ، وتعاخطئ

ثاء ضسظعان لاصرغر السظعي ا�تخائغ، لحع "َطَعاِضُإ الِسجِّ شاخاار المضاإ "، المسغر طعاضًئاالحعثاء والادتغات 
لاعاخض البعرة السعرغئ شغ طتاشزئ درسا واجامرار تصثغط ، لما له طظ إحارة 2017طتاشزئ درسا خقل السام 

ِم " غريداف عثا الاصرغر لاصر، لغُ الادتغات لسام جثغث  ،2016" لسام ُعُثوُء الَمْعتِ "و ، 2015" لسام جظابٌض ِطْظ الثَّ
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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 الباظغ الصسط

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

 دعااجاحعاإخابئ 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 % 6.3 غحضض بما حعغث 914 :2017م السا خقل درسا طتاشزئ حعثاء سثد غئطس

، طظ بغظ عثا السثد ا�جمالغ 2016 الماضغ السام خقل الحعثاء اسثاد سظ % 3.2 ظسئاه رتفاعوبا البعرة اظطقق

 ،حعغث 80 باجاحعاد: السسضرغئ وافذراف المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئفخائض اللطحعثاء، تسئئئ 

ضان طسزمعط ظاغةئ جغاجاعا بالصخش السحعائغ لطمظاذص  لعثا السام، الحعثاء سثد اجمالغ طظ % 8.7 غحضض بما
السضظغئ، تغث غادمظ عثا السثد حعثاء تعادث الصخش السحعائغ، وإذقق الظار السحعائغ بغظ طظازل المثظغغظ، وق 
 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 الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 439: المثظغعن السسضرغعن

475 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

111 31 222 71 4 
 

 :الاالغ الةثول سطى المؤعغئ الظسإ تسإ الحعثاء غاعزع
 

 % 48.1: المثظغعن السسضرغعن

51.9 % 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

12.2 % 3.4 % 24.3 % 7.8 % 0.4 % 
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 :الاخظغش تسإ الحعثاء اعزعالظسإ المؤعغئ ل الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 

 
 الةظج تسإ الحعثاء عزعت 1.2
 ظسئئ ضاظئ بغظما ،% 9.2 الثضعر بغظ افذفال ظسئه ضاظئو ،الحعثاء سثد اجمالغ طظ % 87.7 هاظسئ طا الثضعر حضض
 .% 36.6 ا�ظاث بغظ الطفقت ظسئهوطظ إجمالغ سثد الحعثاء،  % 12.3 ا�ظاث

 
 :الاالغ الةثول سطى الةظج تسإ الحعثاء غاعزع

 

 حعغثة 112ا�ظاث:  حعغث 802الثضعر: 
 افجظئ الطفقت الئالشات افجظئ افذفال الئالشعن

728 70 4 71 41 0 
 
 

 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 17بطشئ 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
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 سطى الةثول الاالغ: تسإ تادبئ اقجاحعاد اعزع الحعثاءغ
 

 سثد الحعثاء تادبئ اقجاحعاد

 149 بالخعارغت المعجعئ والسئعات الظاجفئ والرخاص التغاقجاعثاف المئاحر ا�خابئ ب
 254 ضثه اقحائاضات ضث صعات الظزام والاعاجث ضمظ طعاصع الصاال

 26 إذقق الظار السحعائغ بغظ تةمسات وطظازل المثظغغظا�خابئ ب
 3 ا�سثاطات المغثاظغئ سطى غث صعات الظزام

 45 الطغران المروتغا�خابئ بصخش الئراطغض المافةرة طظ 
 6 العصعع شغ الضمائظ السسضرغئ لصعات الظزام أبظاء الاعاجث شغ أوضاع غغر صاالغئ

 27 اقظفةارات الظاجمئ سظ افلشام وطثطفات الصظابض والمافةرات
 1 اقجاعثاف المئاحر برخاص افطظ افردظغ أبظاء الاعاجث صرب التثود طع افردن

 2 برخاص افطظ الارضغ أبظاء الاعاجث صرب التثود طع ترضغااقجاعثاف المئاحر 
 31 تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف اقساصال الشغر صاظعظغئ شغ جةعن وطساصقت صعات الظزام

 10 ا�خابئ الظاجمئ سظ خطأ أبظاء الاثرغئات أو الاتدغرات السسضرغئ لطمسارك ضث صعات الظزام
 11 بالسربات المفثثئ أو افتجطئ الظاجفئتظفغث السمطغات اقجاحعادغئ 

 69 ا�خابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات التربغئ الاابسئ لطاتالش الثولغ
 80 ا�خابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات التربغئ الاابسئ لصعات الظزام

 23 ا�خابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات التربغئ الاابسئ لطصعات الروجغئ
 168 ا�خابئ بالصخش المثشسغ والخاروخغ
 9 ا�خابئ برخاص صظاخئ صعات الظزام

 

 طحعثاءالجطظغ ل اعزعال 1.4
جاعمئ بثء طسرضئ "المعت وق المثلئ" شغ طثغظئ درسا شغ حعر حئاط/شئراغر واجامرارعا إلى حعر تمعز/غعلغع 

الفارة طظ السام، صئض أن تحعث اظثفاض ططمعس طظ ظفج السام شغ ارتفاع ضئغر شغ أسثاد الحعثاء خقل عثه 
شغ حعر تمعز/غعلغع، والثي جظاطرق له بحضض طفخض شغ  طع إسقن ظزام خفخ الاخسغث والاعثئئ شغ المظطصئ

، شضان حعر تجغران/غعظغع افضبر بسثد الحعثاء وغطغه حعر حئاط/شئراغر، بغظما ضان حعري جغاق عثا الاصرغر
 ول/دغسمئر افصض بسثد الحعثاء.أغطعل/جئامئر وضاظعن اف

 خقل افحعر: والظسإ المؤعغئ طحعثاءالجطظغ ل اعزعال الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
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 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
سمض طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، تعبغص الحعثاء شغ ضاشئ المثن والئطثات والصرى ضمظ التثود ا�دارغئ  حمضغ

لمتاشزئ درسا، با�ضاشئ لاعبغص الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا أبظاء تعاجثعط شغ المتاشزات افخرى، ضما 
ربغئ وافجظئغئ أبظاء تعاجثعط شغ طتاشزئ وغحمض الاعبغص الحعثاء طظ أبظاء المتاشزات افخرى والةظسغات الس

ظصطئ جشراشغئ  83، تعبغص حعثاء ضمظ 2017، تغث حمطئ سمطغات ا�تخاء الاغ صام بعا المضاإ خقل السام درسا
 ضما غطغ: بالحعثاء سثدا افضبر بقثال المظاذص جاءتداخض طتاشزئ درسا. تغث 

 

 حعغث 295طثغظئ درسا: 

 حعغث 129: المثظغعن السسضرغعن

166 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

47 0 55 24 3 
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 حعغث 29: سامان بطثة

 حعغث 19: المثظغعن السسضرغعن

10 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

5 0 12 2 0 
 

 حعغث 28: طظطصئ الطةاة

 حعغث 6: المثظغعن السسضرغعن

22 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

2 1 2 1 0 
 

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

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

والحعثاء طمظ لط ظامضظ طظ تتثغث  : الحعثاء طظ خارج طتاشزئ درسابالًبا
 طسصط رأجعط

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

 تعبغص لمضاإ الرجمغ المعصع خقل طظ تفخغطغئ
 .درسا شغ الحعثاء

 

 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
أو طظ الظازتغظ  المتاشزئ، جعاء لطمحارضئ شغ السمطغات السسضرغئ خارجعا، أو طمظ غسضظ وغسمض خارج المتاشزئ،
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طاثاد واجامر المضاإ بماابسئ الحعثاء خارج التثود السعرغئ، خخعًخا طظ غاسطص اجاحعادعط با خارجعا،
 وتثاسغات لطبعرة السعرغئ، تغث حمض عثا السام تعبغص لطحعثاء شغ السراق.

 

 افخرى المتاشزات شغ الحعثاء 2.1.1
تغث ضان السثد  طثاطفئ، اتطتاشز 9طظ أبظاء طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط شغ  حعغث 78 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.

 غطغ: درسا، أبظاء تعاجثعط شغ المتاشزات افخرى، ضما
 

 سثد الحعثاء المتاشزئ

 3 إدلإ
 9 الرصئ

 8 السعغثاء
 26 الصظغطرة

 2 تماة
 2 تمص
 7 دطحص

 6 دغر الجور
 15 رغش دطحص

 

 السعرغئ التثود خارج لحعثاءا 2.1.2
 فجئاب إطا، غئالسراص طثغظئ المعخض، وتتثغًثا شغ السعرغئ التثود خارج تعاجثه خقل حعغث 1 اجاحعاد تعبغص تط

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

 ما غطغ:طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط خارج التثود السعرغئ، ض
 

 سثد الحعثاء الثولئ

 1 السراق

 

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

أو طظ الظازتغظ لطمحارضئ السمطغات السسضرغئ داخطعا، أو طمظ غسضظ وغسمض داخض المتاشزئ،  جعاء ،المتاشزئ
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السعرغئ، وطظ غغر السعرغغظ ضثلك، وذلك ترًخا سطى  الحعثاء طظ تمطئ الةظسغئ ،وحمطئ سمطغات الاعبغصشغعا، 
 تعبغص ضاطض الحعثاء 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 57 اجاحعاد تعبغص تط

، أبظاء افخرى اتمتاشزال، تعزع الحعثاء طظ أبظاء والصظغطرة رغش دطحص لسثد افضئر طظ الحعثاء طظ طتاشزاغا
 ، ضما غطغ:درسا ئتعاجثعط شغ طتاشز

 

 سثد الحعثاء المتاشزئ

 4 إدلإ
 11 الصظغطرة
 2 القذصغئ
 4 تماة
 9 تمص
 5 تطإ

 3 دطحص
 2 دغر الجور

 17 رغش دطحص
 

 السعرغغظ غغر طظ الحعثاء 2.2.2

أبظاء  طظعط 5 اجاحعث ،طظ غغر السعرغغظ، أبظاء تعاجثعط شغ طتاشزئ درسا اءحعث 6 اجاحعاد تعبغص تط
با�ضاشئ لسغثة طظ المصغمغظ شغ رضئ شغ السمطغات السسضرغئ داخطعا، شغ طتاشزئ درسا لطمحا طتعاجثع

 المتاشزئ.
 

 سثد الحعثاء الةظسغئ

 2 افردن
 1 القجؤغظ الفطسطغظغغظ شغ افردن

 1 السسعدغئ
 1 تعظج
 1 طخر
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 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 18والظازتغظ الةعقظغغظ شغ درسا، وذلك سطى اخاقف تخظغفعط، تغث وبص المضاإ اجاحعاد 

 ةعقظغغظ.طظ الظازتغظ ال اثغحع 44الفطسطغظغغظ، ووبص المضاإ اجاحعاد 
 

 :الاالغ الةثول سطى طظ القجؤغظ الفطسطغظغغظ الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 11: المثظغعن السسضرغعن

7 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

0 1 6 4 0 
 

 :الاالغ الةثول سطى طظ الظازتغظ الةعقظغغظ الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 16: المثظغعن السسضرغعن

28 
 افجظئ ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال

6 0 8 2 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 2017طظ السام  حضض رئغسغ، ولضظ حعث الظخش افولالمةاورة بالمتاشزئ سطى طحاشغ الثول 
لتثودعا وطظسعا لثخعل الةرتى، با�ضاشئ لطخسعبات المراشصئ لسمطغات إدخال الةرتى إلى طحاشغ شطسطغظ 

 جرغح، بسئإ جعء تالاعط الختغئ وترطاظعط طظ السقج خارج التثود. 51المتاطئ، طا تسئإ باجاحعاد 

، طظ الةرتى طمظ تط إجساشعط لاطصغ السقج حعغث 35اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد 

شغ طحاشغ شطسطغظ  اءحعث 4شغ طحاشغ افردن، با�ضاشئ لـ  حعغث 31شغ طحاشغ الثولئ المةاورة، بغظعط 
عادث السغر أو افجئاب المرضغئ وغغرعا، المتاطئ، تغث ق تادمظ عثه اقتخائغات طظ تطصى السقج ظاغةئ ا�خابئ بت

 وغصاخر الاعبغص سطى الحعثاء طظ ذوي ا�خابات الاغ تط حرتعا جابًصا ضمظ تعادث اقجاحعاد.
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 :الاالغ الةثول سطى طظ الةرتى أبظاء تطصغعط السقج شغ طحاشغ دول الةعار الحعثاء غاعزع
 

 حعغث 19: المثظغعن السسضرغعن

16 
 ا�ظاث الئالشات الثضعر الئالشعن افذفال

9 7 3 
 

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

طظ  اءحعث 10طظ المظحصغظ برتئعط المثاطفئ، بغظعط  حعغث 15طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد 

رتإ سسضرغئ طثاطفئ لطحعثاء، تغث تعزع الحعثاء بتسإ رتئعط  4خارج طتاشزئ درسا، تغث اجاطاع المضاإ إتخاء 
 السسضرغئ ضما غطغ:

 

 سثد الحعثاء باارغت ا�ظحصاق الرتئئ السسضرغئ

 9 طةظث
 3 طقزم

 2 طقزم أول
 1 رائث

 

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

واجئعط شغ  خقل أداء ، أبظاء تترضاتعط أوالثشاع المثظغا�جساف وحعثاء طظ سظاخر  9درسا تعبغص اجاحعاد 

حعثاء طظ شرق  7وضان طظ بغظ عآقء الحعثاء لحعثاء والةرتى طظ تتئ افظصاض، ا إجساف الةرتى واظاحال
الثشاع المثظغ السعري بغظعط رئغج الثشاع المثظغ شغ طتاشزئ درسا ورئغج الثشاع المثظغ شغ بطثة بخر الترغر، 
الثي اجاحعث رشصئ بقبئ طظ زطقئه إبر اجاعثاشعط بسئعة ظاجفئ طظ صئض صعات الظزام، أبظاء تعجععط �جساف 

 ترغر.الةرتى طظ إتثى التعادث شغ طتغط بطثة بخر ال
 

 ضًق  تعبغص الحعثاء شغ درسا، طظ الحعثاء طظ الساططغظ شغ تصض سمطغات ا�جساف والثشاع المثظغ، وبص طضاإ
  طظ:
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شغ طثغظئ درسا، طظ أبظاء طثغظئ درسا،  ا�جساف المغثاظغطظ سظاخر : طعران جططان السعغثانالحعغث  .1
 حئاط/شئراغر. 19باارغت  بسث اخاباه بالصخش المثشسغ سطى أتغاء درسا الئطثاجاحعث 

، اجاحعث بسث اخاباه الترغر ذئغإ طغثاظغ، طظ أبظاء طثغظئ بخر: تسظ طتمث صاجط الترغريالحعغث  .2
 .طارس/آذار 12باارغت  رة لططغران التربغ سطى أتغاء طثغظئ درسابشا

الثشاع المثظغ ورئغج الثشاع : طظ سظاخر سئث ا� تسغظ السرتانالحعغث  .3
اخاباه ، اجاحعث بسث طثغظئ درسا، طظ أبظاء طتاشزئ درساالمثظغ شغ 

المثغظئ باارغت  باظفةار سئعة ظاجفئ طظ صئض صعات الظزام شغ
 .طارس/آذار 20

طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ : سقء طظخعر أبازغثالحعغث  .4
اه ، اجاحعث بسث اخابطثغظئ درسا، طظ أبظاء طثغظئ درسا

 .طارس/آذار 27غت باار مثغظئسطى ال بالصخش المثشسغ
: طظ سظاخر الثشاع المثظغ سئادة طتمث سغث الضرادالحعغث  .5

شغ طثغظئ درسا، طظ أبظاء طثغظئ درسا، اجاحعث بسث اخاباه 
 ظغسان/أبرغض. 14بالصخش المثشسغ سطى المثغظئ باارغت 

: طظ سظاخر الثشاع المثظغ شادي سرجان الترغريالحعغث  .6
الترغر، طظ أبظاء بطثة بخر ورئغج الثشاع المثظغ شغ بطثة بخر 

الترغر، اجاحعث بسث اخاباه باظفةار سئعة ظاجفئ طظ صئض 
 /طاغع.أغار 2الظزام شغ الئطثة باارغت  صعات

: طظ سظاخر الثشاع خطغض إبراعغط طتمعد الترغريالحعغث  .7
المثظغ شغ بطثة بخر الترغر، طظ أبظاء بطثة بخر الترغر، اجاحعث 

 /طاغع.رأغا 2ظاجفئ طظ صئض صعات الظزام شغ الئطثة باارغت بسث اخاباه باظفةار سئعة 
: طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ بطثة بخر الترغر، طظ أبظاء بطثة بخر الترغر، سئث ا� طظغر الترغريالحعغث  .8

 /طاغع.أغار 2الظزام شغ الئطثة باارغت  اجاحعث بسث اخاباه باظفةار سئعة ظاجفئ طظ صئض صعات
: طظ سظاخر الثشاع المثظغ شغ بطثة بخر الترغر، طظ أبظاء بطثة بخر الترغر، الترغريظخر شاضض الحعغث  .9

 /طاغع.أغار 2الظزام شغ الئطثة باارغت  اجاحعث بسث اخاباه باظفةار سئعة ظاجفئ طظ صئض صعات
 

 اقسقطغغظ الظاحطغظ طظ الحعثاء 2.7

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

طظ الظاحطغظ  اءحعث 10طساصطغظ، وطراجطغظ طغثاظغغظ، اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد 

ظاحط إسقطغ حعغث، تط تعبغصعط طظث بثاغئ البعرة السعرغئ، تغث وبص المضاإ ضض  124ا�سقطغغظ، طظ إجمالغ 
 طظ:
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، بطثة غخط، طظ صعات حئاب السظئ وتةمع أترار تعرانظاحط إسقطغ شغ : بحغر الضاطض سمارالحعغث  .1
ضاظعن  10باارغت  بسث اخاباه باجاعثاف طئاحر بخاروخ تراري سطى أذراف بطثة خربئ غجالئاجاحعث 

 .غظاغر/الباظغ
بطثة خربئ ، طظ أبظاء صعات حئاب السظئ: ظاحط إسقطغ سسضري شغ جاطر إبراعغط السئاجغالحعغث  .2

ضاظعن  10باارغت بسث اخاباه باجاعثاف طئاحر بخاروخ تراري سطى أذراف بطثة خربئ غجالئ ، اجاحعث غجالئ
 .الباظغ/غظاغر

العغؤئ السعرغئ : ظاحط إسقطغ شغ باجض ظاغش الثروبغالحعغث  .3
، طظ لقسقم وطثغر المضاإ ا�سقطغ لصعات حئاب السظئ

بسث اخاباه  ، اجاحعثبخرى الحامأبظاء طثغظئ 
بالصخش المثشسغ سطى تغ المظحغئ شغ طثغظئ 

 .شئراغر/حئاط 12باارغت درسا 
شغ ظاحط إسقطغ : سمر أتمث أبع ظئعتالحعغث  .4

تةمع أترار تعران وطظزمئ آشاق المساصئض وشرصئ 
طاأبرا بةراته ، اجاحعث طثغظئ درسا، طظ أبظاء آذار 18

بسث اخاباه برخاص صظاص صعات الظزام شغ تغ 
 ر.شئراغ/حئاط 13باارغت  المظحغئ شغ طثغظئ درسا

: ظاحط سئث ا� ظعر الثغظ الترغريالحعغث  .5
إسقطغ سسضري شغ شرصئ سمعد تعران، طظ أبظاء 
بطثة بخر الترغر، اجاحعث بسث اخاباه باقحائاضات ضث 

صعات الظزام شغ تغ المظحغئ شغ طثغظئ درسا 
 حئاط/شئراغر. 13باارغت 

ظاحط إسقطغ شغ  أبازغث: طتمث صاجطالحعغث  .6
العغؤئ السعرغئ لقسقم وطآجسئ ظئأ ا�سقطغئ 

وطراجض صظاة ظئخ جعرغا، طظ أبظاء طثغظئ درسا، اجاحعث بسث 
 12اخاباه بشارة لططغران التربغ شغ تغ المظحغئ شغ طثغظئ درسا باارغت 

 طارس/آذار.
تعران، طظ أبظاء طثغظئ درسا، اجاحعث ظاحط إسقطغ سسضري شغ لعاء تترغر  طروان ظجغه دغغط:الحعغث  .7

 25بسث اخاباه باقحائاضات ضث صعات الظزام شغ طتغط طثغظئ الئسث شغ طتاشزئ الصظغطرة باارغت 
 تجغران/غعظغع.

ظاحط إسقطغ سسضري شغ صعات حئاب السظئ، طظ أبظاء بطثة ظاطر، اجاحعث  تغان شادي السماري:الحعغث  .8
طظ صئض صعات الظزام سطى الطرغص بغظ بطثتغ الخعرة والشارغئ الحرصغئ  بسث اخاباه باظفةار سئعة ظاجفئ

 آب/أغسطج. 18باارغت 
ظاحط إسقطغ وطثغر طضاإ العغؤئ السعرغئ لقسقم شغ درسا، طظ أبظاء بطثة  أجاطئ ظاخر الجسئغ:الحعغث  .9

الطرغص بغظ بطثتغ  المطغتئ الحرصغئ، اجاحعث بسث اخاباه باظفةار سئعة ظاجفئ طظ صئض صعات الظزام سطى
 آب/أغسطج. 21الضرك الحرصغ ورخط باارغت 
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ظاحط إسقطغ وطثغر المضاإ ا�سقطغ لطعاء تترغر تعران، طظ أبظاء طثغظئ  سثظان صاجط الضراد:الحعغث  .10
 أغطعل/جئامئر. 12درسا، اجاحعث بسث اخاباه برخاص صظاص صعات الظزام شغ طثغظئ درسا باارغت 

 

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

رز طظعا ارتضاب الفخائض السسضرغئ وافذراف طةازر، ب 8الفاسطئ شغ طتاشزئ درسا، تغث حعث عثا السام تعبغص 

ضما ارتضئئ ، اجعا لسغاجئ الصخش السحعائغة ظةمئ سظ اظاعطةجر 1لـ  المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ

طةجرة شغ طتاشزئ درسا لطمرة افولى طظث اظطقق البعرة السعرغئ، وارتضإ الطغران  2ذائرات الاتالش دولغ لـ 

صاجط صعات الظزام والفخائض السسضرغئ وافذراف المسطتئ المتسعبئ سطى البعرة لااطةجرة،  1التربغ الروجغ لـ 
ارتضاب المةازر شغ المتاشزئ، تغث غسامث طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا سطى  ،الاتالش الثولغ وذائرات السعرغئ

تسرغش المةجرة بأظعا التادبئ الاغ تاسئإ بمصاض جئسئ أحثاص سطى افصض شغ تادبئ واتثة، ق غمطضعن شغعا الصثرة 
 االغ:سطى الثشاع سظ أظفسعط، وجاءت المةازر الاغ وبصعا المضاإ سطى الحضض ال

 
اجاعثف حئاط/شئراغر:  13: التربغ الروجغ شغ تغ ذرغص السث شغ طثغظئ درساالطغران  طةجرة غارات .1

حعثاء  9طةجرة ضتغاعا ، خطش بسثة غارات جعغئ تغ ذرغص السث بمثغظئ درسا الروجغ الطغران التربغ
 .ظساء 3ل واذفأ 5بغظعط 

الطغران  اجاعثفظغسان/أبرغض:  30: طثغظئ درساالئراطغض المافةرة شغ جععل درسا الئطث شغ طةجرة  .2
، خطش طةجرة ضتغاعا بالئراطغض المافةرةشغ طثغظئ درسا  المروتغ الاابع لصعات الظزام جععل درسا الئطث

 .بغظعظ جغثة تاطض ظساء 2و لاذفأ 4حعغث بغظعط  12
أغار/طاغع:  18: درسا المتطئ شغ طثغظئ درسا شغ تغ الضاحش شغ شخائض المسارضئصخش طةجرة  .3

تغ الضاحش شغ درسا المتطئ شغ طثغظئ  طثغظئ درسا وطتغطعاالساططئ شغ  المسارضئاجاعثشئ شخائض 
 .جمغسعط طظ افذفال اءحعث 7، خطش طةجرة ضتغاعا سحعائغ، بصخش طثشسغ درسا

اجاعثشئ صعات تجغران/غعظغع:  1: ضفر حمج وسصربا اجاعثاف الطرغص العاخض بغظ بطثتغطةجرة  .4
، خطش طةجرة الطرغص العاخض بغظ بطثتغ ضفر حمج وسصربا بالخعارغت المعجعئ والصخش المثشسغزام الظ

 .ثاغحع 18عا ضتغا
اجاعثف الطغران التربغ الاابع لصعات تجغران/غعظغع:  5: غارات الطغران التربغ شغ بطثة ذفجطةجرة  .5

 أذفال. 3حعغث بغظعط  13، خطش طةجرة ضتغاعا طثخض بطثة ذفج بسثة خعارغت شراغغئالظزام 
اجاعثف الطغران تجغران/غعظغع:  14: غارات الطغران التربغ سطى تةمع لطظازتغظ شغ بطثة ذفجطةجرة  .6

حعثاء  8التربغ الاابع لصعات الظزام تةمًسا لطظازتغظ شغ بطثة ذفج بشارة جعغئ، خطش طةجرة ضتغاعا 
 جغثة. 1ذفض و 1بغظعط 

ذائرات الاتالش اجاعثشئ آب/أغسطج:  23: شغ بطثة الحةرةغارات ذغران الاتالش الثولغ طةجرة  .7
، خطش طةجرة ضتغاعا شارة بالخعارغت الفراغغئ، بطئظى وجةظ لةغح خالث بظ العلغث شغ بطثة الحةرة الثولغ

 ثا.غحع 32
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شئ ذائرات اجاعثتحرغظ افول/أضاعبر:  29: غارات ذغران الاتالش الثولغ شغ بطثة جتط الةعقنطةجرة  .8
حعثاء  7أتث أتغاء بطثة جتط الةعقن، بشارتغظ بالخعارغت الفراغغئ، خطش طةجرة ضتغاعا ش الثولغ الاتال

 جغثة. 1ذفض و 2بغظعط 
 

 اتفاصغئ خفخ الاخسغث 4
الااجع طظ حعر تمعز/غعلغع تط ا�سقن سظ اتفاصغئ لثفخ الاخسغث شغ المظطصئ الةظعبغئ، �غصاف جطسئ طظ شغ 

العةمات والمسارك السظغفئ الاغ اطاثت طظ حعر حئاط/شئراغر لشاغئ بثاغئ حعر تمعز/غعلغع، وباتئ عثه اقتفاصغئ 
عا اتخائغات الحعثاء بحضض ضئغر، تغث وبص طضاإ بمبابئ ظصطئ شخض بغظ طظطصاغظ زطظغاغظ لعثا السام، اخاطفئ شغ

حعغث، بغظما وبص لطفارة طا بسث اقتفاصغئ  701تعبغص الحعثاء شغ درسا لطفارة طا صئض اتفاصغئ خفخ الاخسغث 

شغ أسثاد الحعثاء، واظثفخ سثد الحعثاء ظاغةئ اقحائاضات ضث صعات الظزام  %70حعغث باظثفاض طسثله  213
حعغث لطفارة طا بسث اقتفاصغئ، طسزمعط اجاحعث شغ طسارك  38رة طا صئض اقتفاصغئ، إلى حعغث لطفا 216طظ 

 خارج المتاشزئ.
شغ ذات السغاق ضبفئ صعات الظزام طظ تظفغث سمطغات اغاغال بالسئعات الظاجفئ خقل الفارة طا بسث اقتفاصغئ، تغث 

السئعات الظاجفئ والخعارغت المعجعئ طظ صئض حعغث ظاغةئ اجاعثاشعط بحضض طئاحر ب 54وبص المضاإ اجاحعاد 
 طظ سمعم الحعثاء لطفارة طا بسث اقتفاصغئ. %25صعات الظزام، بما ظسئاه 

 
حعثاء شغ الفارة طا صئض اتفاصغئ خفخ الاخسغث إلى ظسئاعط شغ الفارة طا ال ظسئئ الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 

 :2017بسث اقتفاصغئ خقل السام 
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 والةرائط الةظاغات ططش 5
، اجاتثث طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، صسًما خاًخا بةرائط الصاض والةظاغات الاغ ترتضئعا 2012شغ طظاخش سام 

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

 افذراف المسطتئ.الفخائض السسضرغئ و
تعادث الصاض والخراسات الثاخطغئ، با�ضاشئ قظاحار تعادث شغ  جثغًثاًسا ، حعثت طتاشزئ درسا ارتفا2017خقل سام 

اقغاغاقت واقسثاطات المغثاظغئ بحضض ضئغر، ذال سثد طظعا صغادغغظ سسضرغغظ بارزغظ ضمظ الفخائض السسضرغئ 
 طثظغغظ.شرق دشاع طثظغ ووظاحطغظ اسقطغغظ و

ظ عثا المطش، غآضث أظه تاشر سطى تغادغاه الااطئ، وغآضث إن طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، طظ خقل سمطه ضم
أظه بثل جعًثا واجًسا شغ تعبغص الافاخغض الضاططئ لعثه الةرائط والةظاغات، سطى الرغط طظ الاضاط الثي ضان غطش 

اإ ، وغظعه المضجعاظإ عثه التعادث، والثطعرة افطظغئ الاغ تسرض لعا أسداء المضاإ أبظاء سمطعط شغ عثا المطش
، ظاجمئ سظ تضاط جمغع افذراف المسظغئ سطغعا، ولضظعا تصارب الاغ جغاط سرضعا، صث تتاعي أخطاءأن افرصام 

 بظسئئ ضئغرة طظ افرصام التصغصغئ.
 

 بما ضتغئ 711 ظاغةئ جرائط الصاض واقغاغال والخراسات المسطتئ: 2017م السا خقل درسا طتاشزئ ضتاغا سثد غئطس

طظ إجمالغ التعادث  % 36.5 ، وطا ظسئاه2016سظ ذات التعادث المعبصئ شغ سام  % 2.7 اهظسئارتفاع  غحضض
 .2012المعبصئ طظث طظاخش سام 

 
 :الاالغ الةثول سطى الاخظغفات تسإ دتاغاال غاعزع

 

 سثد الدتاغا التادبئ

 408 ات المسطتئ بغظ افذراف الماظازسئاقحائاض
 160 بصخث الصاض سمطغات اقغاغال واقجاعثاف المئاحر

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

 5 تظفغث السمطغات اقظاتارغئ بالسربات المفثثئ أو افتجطئ الظاجفئ
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 التادبئ: تسإ دتاغاال تعزع الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 

 
 اقحائاضات المسطتئ بغظ افذراف الماظازسئ 5.1

افذراف المسطتئ الماظازسئ شغ طتاشزات درسا، احائاضاتعا العاجسئ شغ أضبر طظ الفخائض السسضرغئ و واخطئ
تغث اجاثثطئ خقلعا  وبحضض رئغسغ شغ طظطصئ تعض الغرطعك شغ رغش درسا الشربغ، طظطصئ شغ المتاشزئ،

في ذرف طظ عثه افذراف، ظعائغ طثاطش أظعاع افجطتئ، واجامرت عثه المسارك ذعال السام، دون أي تسط 
، تغث وبص صسط سما ضاظئ سطغه شغ السام الماضغ افذراف المحارضئ شغعاارتفع سثد وتغرة اقحائاضات و جامرتوا

سظ  % 2.9 طصثاره اظثفاض غحضض بماطظ المصاتطغظ  ضتغئ 408الةظاغات ضمظ طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا 
عثه المعاجعات  طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا ظشوخ، 2016 خقل السام الماضغ طظ اقحائاضات سثد الدتاغا

 إلى صسمغظ، عما:
 

 ئاضات المسامرة طظث أضبر طظ بقبئ أسعام: تعجسئ رصسئ اقحاتعض الغرطعكاقحائاضات شغ طظطصئ  .1
بغظ افذراف الماظازسئ شغ طظطصئ تعض الغرطعك، طظ أبرزعا شخائض جئعئ شاح الحام وترضئ أترار الحام 
والةئعئ الةظعبغئ وشخائض أخرى طظ ذرف، وجغح خالث بظ العلغث طظ ذرف آخر، تغث صاض ظاغةئ عثه 

خقل السام الماضغ، سظ سثد الدتاغا  %60فصض طظ الطرشغظ، بارتفاع ظسئاه ضتغئ سطى ا 378اقحائاضات 
وحعث عثا السام تعجغع جغح خالث بظ العلغث لرصسئ جغطرته شغ طظطصئ تعض الغرطعك إلى ضسش طا 

 ضاظئ سطغه شغ ظعاغئ السام الماضغ.
: اظثلسئ احائاضات طافرصئ بغظ شخائض طظ المسارضئ المتسعبئ سطى الةغح التر اقحائاضات المتثودة .2

سا، فجئاب طثاطفئ، دون أن تاطعر لمسارك واجسئ، وتاشزئ سطى شغ أضبر طظ طظطصئ شغ طتاشزئ در

ضتغئ سطى افصض طظ افذراف  30طتثودغاعا صئض أن غاط تطعا، خطفئ عثه الظعسغئ طظ اقحائاضات 
 الماتاربئ.
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الدتاغا ظاغةئ  ضث صعات الظزام، بالمصارظئ طع ظسئئحعثاء ظاغةئ اقحائاضات ال ظسئئ الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 
 اقحائاضات بغظ افذراف الماظازسئ:

 

 

 سمطغات اقغاغال 5.2
ن أ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ والعغؤات السسضرغئ وافطظغئ وافذراف المسطتئ لط تساطع الفخائض السسضرغئ

تتث طظ وتغرة سمطغات اقغاغال الاغ اجاعثشئ حثخغات سسضرغئ وطثظغئ وإسقطغئ، بحضض حئه غعطغ، تغث اجاطاع 

سظ ذات  % 5.4ظسئاه  غاغال باظثفاضضتغئ ظاغةئ سمطغات اق 160طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا طظ تعبغص طصاض 
سمطغات اقغاغال الاغ ظفثتعا صعات الظزام سئر  ، ولضظ طع ارتفاع واضح شغ2016التعادث خقل السام الماضغ 

السئعات الظاجفئ شغ طظاذص الاماس طسعا، خظش طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا سمطغات اقغاغال إلى أربسئ أصسام 
 عغ:

 
: ترضجت طسزط سمطغات اقغاغال بالرخاص سطى الطرصات الرئغسغئ الرابطئ بغظ طثن اقغاغاقت بالرخاص .1

طصاتًق طظ الفخائض المسارضئ،  44ضتغئ بالرخاص، بغظعط  87زئ، تغث وبص المضاإ اغاغال وبطثات المتاش
 صغادًغا، با�ضاشئ لظاحط إسقطغ. 15طظ ضمظعط 

: اظتخرت سمطغات اقغاغال الاغ غرجح اقغاغاقت بالسئعات الظاجفئ الاغ ق تصش صعات الظزام خطفعا .2
سثم تعرط صعات الظزام شغعا سطى سمطغات داخض المثن والئطثات وشغ طظاذص بسغثة سظ خطعط اقحائاضات، 

طصاتًق طظ الفخائض المسارضئ، طظ  31ضتغئ بافةغر السئعات الظاجفئ، بغظعط  39تغث وبص المضاإ اغاغال 
 صغادًغا. 12ضمظعط 

تعادث اغاغال بالافةغرات اقظاتارغئ شغ طتاشزئ درسا، خقل  3وصسئ : فةغرات اقظاتارغئاقغاغاقت بالا .3

ظاغةئ الافةغرات ضتغئ  29، تغث وبص المضاإ اغاغال عثا السام، لط تسطظ أي جعئ طسآولغاعا سظعا
ضان أسظفعا شغ اجاعثاف طسسضر لةغح  الفخائض المسارضئ، جمغسعط طظ المصاتطغظ شغ ،اقظاتارغئ
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ضتغئ طظ طصاتطغه، با�ضاشئ لاعبغص ضتغئ طظ أبظاء طتاشزئ درسا أبظاء تعاجثه شغ  25ا�جقم خطش 
 طتاشزئ إدلإ، ظاغةئ عثا الظعع طظ السمطغات.

واتثة ظاغةئ اجاثثام آلغات طفثثئ طرضعظئ اغاغال  صسئ تادبئ: وبا�لغات المفثثئ المرضعظئاقغاغاقت  .4
شغ طتاشزئ درسا، خقل عثا السام، لط تسطظ أي جعئ طسآولغاعا سظعا، تغث وبص  طظ دون اجاثثام جائص

، جمغسعط طظ المصاتطغظ شغ الفخائض المسارضئ، عثا الظعع طظ السمطغاتظاغةئ  اغاضت 4المضاإ اغاغال 
با�ضاشئ لاعبغص ضتغئ طظ أبظاء طتاشزئ درسا أبظاء تعاجثه شغ طتاشزئ تمص، ظاغةئ عثا الظعع طظ 

 مطغات.الس
 

 المسارضئ تتئ الاسثغإ شغ جةعن الفخائض السسضرغئ 5.3
شغ درسا، بسمطغات اساصال سحعائغ 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 تتئ الاسثغإ شغ جةعن  اغاضت 10تغث اجاطاع طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص طصاض 

 تغث تعزسئ ضما غطغ:طظ الظاحطغظ ا�سقطغغظ،  2بغظعط المثاطفئ،  وافذراف
 

 سثد الدتاغا الةعئ الماعرذئ بسمطغات الصاض تتئ الاسثغإ

 7 الةئعئ الةظعبغئ
 1 عغؤئ تترغر الحام

 2 جعات لط ظامضظ طظ تتثغثعا
 

 ات المغثاظغئ سطى غث افذراف المسطتئسثاطا� 5.4
سضرغئ وافذراف ا�سثام المغثاظغئ، الاغ تعرذئ شغعا الفخائض السحعث عثا السام ارتفاع ضئغر جًثا بسمطغات 

، با�ضاشئ لةعات طةععلئ، تغث اجاطاع طضاإ المسطتئ الفاسطئ شغ طظاذص جغطرة المسارضئ شغ طتاشزئ درسا

سظ  % 93 بارتفاع طصثاره ضتغئ ظاغةئ لسمطغات ا�سثام المغثاظغ، 128تعبغص الحعثاء شغ درسا طظ تعبغص طصاض 

ضتغئ  37، بغظما تط تعبغص سطى غث جغح خالث بظ العلغث لعتثهضتغئ طظعط  68 المضاإ تغث وبص السام الماضغ،
 .تط إسثاطعط طغثاظًغا سطى غث طةععلغظ

 

 السمطغات اقظاتارغئ 5.5
طصاتطغظ  4تغث وبص المضاإ طصاض  لطسمطغات اقظاتارغئ، جغح خالث بظ العلغثبرز عثا السام ارتفاع وتغرة اجاثثام 

، تط إسقن المسآولغئ سظ واتثة طظعا شصط، بغظما وبص بسث تظفغثعط لسمطغات اظاتارغئ طظ جغح خالث بظ العلغث

تغث أودت عثه  طصاتض طظ الثولئ ا�جقطغئ بسث تظفغث لسمطغئ اظاتارغئ لط غاط إسقن المسآولغئ سظعا، 1المضاإ 

 الفخائض السسضرغئ المتسعبئ سطى البعرة السعرغئ. جمغسعط طظ، غئضت 29السمطغات إلى طصاض 
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 الثاتمئ
 

 أن ضما ،جعئ في إدارغا أو تظزغمغا تائع ق طساصطئ تعبغصغئ تصعصغئ 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 عثه 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  السعرغئ، وصثم المضاإ السحرات طظ الاصارغر الاغ تعبص عثه اقظاعاضات

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

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

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

 السالمغظ رب � التمث

 1439 خراف ربغع 17لـ  المعاشص 2018ضاظعن الباظغ  04

 

 

 درسا شغ الحعثاء تعبغص طضاإ
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