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 مصثطئلا
 

،  تاعصش ق الحعثاء صعاشض طازالئ الغعم  وتاى 2011 آذار / طارس شغ درسا طتاشزئ شغ السعرغئ بعرة ل ا 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 واإلظسان  لطبعرة تغادغاه  سطى  المتاشزئ  المضاإ  شاجاطاع

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

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

 
 الغعطغ سمطه ظااج خقله طظ لغصثم الرجمغ  سهطعص 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  باإلضاشئ حعرغئ، وظخش  حعرغئ  تصارغر سطى  اقذقع ظضطضغم ضما  بالضاطض، 
 بالضاطض.الماضغئ  ثمج ال سعاماف عبصت الاغ  الاصارغر طظ وغغرعا السام، 

 
جغطرة صعات الظزام سطى ضاطض المتاشزئ، بسث   2018  شغ الظخش الباظغ طظ السام   البعرة شغ طتاشزئ درساحعثت  

"الاسعغئ"  اتفاصغئ  لما غسمى  الفخائض  وتراجع سثد  اظدمام  ضاطض،  والصخش بحضض  السسضرغئ  السمطغات  تعصفئ   ،
اجامرارا لسصعط الحعثاء والدتاغا    2020. وحعث السام  الحعثاء والدتاغا إلى التث افدظى طظث بثء البعرة السعرغئ

ضئغر الصسري  وارتفاسا  والاشغغإ  واإلخفاء  اقساصال  طع اجامرار سمطغات  بالاجاطظ  اقغاغال  وتغرة سمطغات  ا جثا شغ 
  " )2(  الاَّْسِعَغئ  ْظَصاضأ َسَطى"لطمثظغغظ وطصاتطغ شخائض "الاسعغئ" وأغدا لطمظحصغظ المظدمغظ لقتفاصغئ، شاخاار المضاإ 

شغ اجامرار    2020واقغاغاقت واقساصاقت شغ طتاشزئ درسا خقل السام  ضسظعان لطاصرغر السظعي اإلتخائغ، لطحعثاء  
ِم "  مةمعسئ تصارغر داف عثا الاصرغر للغُ   .2019لطظسثئ افولى طظ الاصرغر شغ السام   و  ،  2015" لسام  جظابٌض ِطْظ الثَّ

"    الاَّْسِعَغئ ْظَصاض أ َسَطى   ، و " 2018" لسام  َشَظاء ِلَباِئرَق  ، و "2017" لسام  َطَعاِضُإ الِسجِّ ، و "2016" لسام  ُعُثوُء الَمْعتِ "
 .2019لسام 
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 الرئغسغئ اقتخائغات 1
 خظغفات الا  تسإ الحعثاء  تعزع 1.1

 :رئغسغغظ صسمغظ شغ الحعثاء درسا شغ الحعثاء  تعبغص طضاإ خظشغ
 صسمغظ شرسغغظ، وغاط تصسغط الحعثاء السسضرغغظ إلى السسضرغغظ طظ الحعثاء افول  الصسط

 إلى اتفاصغئ "الاسعغئ" لط غظدط  .أ
 اظدط إلى اتفاصغئ "الاسعغئ" وتط اغاغاله بسثعا .ب

 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

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

 

  طظث  الحعثاء  سثد اجمالغ  طظ%    1.7  غحضض  بما حعغث 275 :2020م  السا خقل درسا طتاشزئ حعثاء سثد غئطس

، طظ بغظ عثا السثد اإلجمالغ  2019  الماضغ السام خقل الحعثاء  اسثاد سظ % 25 ظسئاهرتفاع  باو  البعرة اظطقق

شغ    26اجاحعث  لطحعثاء،   الظزام  صعات  اقحائاضات ضث  أبظاء  تعاجثعط خارج طتاشزئ درسا، طسزمعط  أبظاء 
 طتاشزات حمال غرب جعرغا، تغث جغاط الاطرق لعط ضمظ شصرة شغ جغاق عثا الاصرغر. 

 
 :الاالغ الةثول سطى الاخظغفات تسإ الحعثاء  غاعزع

 

 حعغث  161: المثظغعن حعغث  114: السسضرغعن

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث "الاسعغئ" "الاسعغئ" لط غظدط إلى 

31 83 35 52 72 2 0 
 

 : الاالغ الةثول سطى المؤعغئ الظسإ تسإ الحعثاء  غاعزع
 

 %  58.6: المثظغعن %  41.4السسضرغعن: 

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال "الاسعغئ"تط اغاغاله بسث  لط غظدط إلى "الاسعغئ" 

11.3 % 30.1 % 12.8 % 18.9 % 26.2 % 0.7 % 0 % 
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 : الاخظغش تسإ الحعثاء اعزعالظسإ المؤعغئ ل الاالغ الئغاظغ الحضض زعرغُ 

 
 الةظج  تسإ الحعثاء  عزعت 1.2
  ظسئئ  ضاظئ بغظما  ، %   9.8  الثضعر بغظ  افذفال  ظسئه ضاظئو ،الحعثاء سثد  اجمالغ  طظ%    96.4  ه اظسئ طا الثضعر حضض 
 %.  3 اإلظاث بغظ  الطفقت ظسئهو طظ إجمالغ سثد الحعثاء،  %  0.7 اإلظاث

 
 : الاالغ الةثول سطى  الةظج تسإ الحعثاء  غاعزع

 

 حعغثة 10اإلظاث:  حعغث  265الثضعر: 
 افجظئ الطفقت الئالشات  افجظئ افذفال الئالشعن 

238 27 0 2 8 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 10بطشئ سثد الاخظغفات لتعادث اقجاحعاد لعثا السام  طع وصعع تعادث إضاشغئ، تغث
تغث تط تصسغط عثه التعادث، بتسإ تسرغفات طتثدة، باإلطضان اقذقع سطغعا طظ خقل المعصع الرجمغ لمضاإ  

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

 سثد الحعثاء تادبئ اقجاحعاد 

 116 اقجاعثاف المئاحر بالخعارغت المعجعئ والسئعات الظاجفئ والرخاص التغ اإلخابئ ب
 24 ضثه  اقحائاضات ضث صعات الظزام والاعاجث ضمظ طعاصع الصاال

 3 إذقق الظار السحعائغ بغظ تةمسات وطظازل المثظغغظ اإلخابئ ب
 28 والمةععلغظ   اإلسثاطات المغثاظغئ سطى غث صعات الظزام

 32 اقظفةارات الظاجمئ سظ افلشام وطثطفات الصظابض والمافةرات 
 1 برخاص افطظ افردظغ 

 52 تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف اقساصال الشغر صاظعظغئ شغ جةعن وطساصقت صعات الظزام
 2 بالسربات المفثثئ أو افتجطئ الظاجفئتظفغث السمطغات اقجاحعادغئ 

 4 اإلخابئ بالشارات الاغ تظفثعا الطائرات التربغئ الاابسئ لطصعات الروجغئ 
 13 اإلخابئ بالصخش المثشسغ والخاروخغ 

 

 طحعثاء الجطظغ ل اعزع ال 1.4
اقحائاضات ظاغةئ    حعثاء طصارظئ بالظخش الباظغ،رتفاسا شغ أسثاد الطظ السام ا   ول افحعث الظخش  

الاغ حعثتعا حمال جعرغا بغظ صعات الظزام وشخائض المسارضئ واجاحعاد السثغث طظ أبظاء  
الظزام صعات  درسا ضث  بغظ حعري  طتاشزئ  الحعثاء  سثد  بطس  تغث  الباظغ،   غظاغر/ضاظعن 

 . % طظ سمعم سثد الحعثاء خقل السام 36حعغث طا ظسئاه  99: طارس/آذارو 

 
 
ل  اعزعال المةاور الئغاظغ  الحضض زعرغُ    طحعثاءالجطظغ 

 خقل افحعر:  والظسإ المؤعغئ
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 لطحعثاء الةشراشغ  اعزع ال 1.5
سمض طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا، تعبغص الحعثاء شغ ضاشئ المثن والئطثات والصرى ضمظ التثود اإلدارغئ    حمضغ

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

ظصطئ جشراشغئ    59، تعبغص حعثاء ضمظ  2020، تغث حمطئ سمطغات اإلتخاء الاغ صام بعا المضاإ خقل السام  درسا
 ضما غطغ:  بالحعثاء  سثدا  افضبر بقثال المظاذص جاءت داخض طتاشزئ درسا. تغث  

 

 حعغث  56طثغظئ درسا: 

 حعغث  19: المثظغعن حعغث  37: السسضرغعن

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث "الاسعغئ" لط غظدط إلى "الاسعغئ" 

3 34 6 2 10 1 0 
 

 حعغث  20: بطثة ذفج

 حعغث  7: المثظغعن حعغث  13: السسضرغعن

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث "الاسعغئ" لط غظدط إلى "الاسعغئ" 

3 10 0 1 6 0 0 
 

 حعغث 19: الخظمغظطثغظئ 

 حعغث  8: المثظغعن حعغث  11: السسضرغعن

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث "الاسعغئ" لط غظدط إلى "الاسعغئ" 

6 5 2 2 4 0 0 
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 صام المضاإ باتثغث بقبئ أصسام رئغسغئ لطاعزع الةشراشغ لطحعثاء، وعغ: ،  لطحعثاء   الةشراشغ  الاعزع طساعى سطى
 

 (افزرق) : طثغظئ درسا أوًق 
 : رغش طتاشزئ درسا، وغصسط إلى خمسئ أصسام شرسغئ باظًغا

 (الئظفسةغ) رغش الحرصغال .1

 (افتمر) الرغش الحمالغ الحرصغ  .2

 (الظعثي) افوجطالرغش  .3
 (افخدر) الرغش الشربغ  .4
 (افخفر) الرغش الحمالغ الشربغ .5

 : الحعثاء طظ خارج طتاشزئ درسا بالًبا

ُتزعر الثرغطئ المةاورة الاعزع الةشراشغ لطحعثاء خقل سام 
  الشربغ، وغعضح السثد المرتفع شغ رغش طتاشزئ درسا  2020

الضئغر شغ سمطغات   اقرتفاع  المظطصئ،  ظاغةئ  تطك  اقغاغال شغ 
 وضثلك افطر شغ رغش طتاشزئ درسا الحمالغ الشربغ. 

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

 .درسا شغ الحعثاء تعبغص  لمضاإ الرجمغ المعصع  خقل 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
أو طظ الظازتغظ    المتاشزئ، جعاء لطمحارضئ شغ السمطغات السسضرغئ خارجعا، أو طمظ غسضظ وغسمض خارج المتاشزئ، 

 . طغات الاعةغر الاغ حعثعا الةظعب السعري وظجوح سحرات اآلقف ظتع طتاشزاغ إدلإ وتطإ، قجغما بسث سمخارجعا
 

 افخرى  المتاشزات شغ  الحعثاء  2.1.1

تغث ضان السثد    طثاطفئ، اتطتاشز  3طظ أبظاء طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط شغ    حعغث  26 اجاحعاد  تعبغص  تط
وخعلعا إلى المتاشزئ ضمظ سثة آقف طظ   طسزمعط طظ المصاتطغظ الثغظ،  إدلإافضئر طظ الحعثاء شغ طتاشزئ  

درسا طظ طتاشزئ  الاسثغإ،    .المعةرغظ صسرا  تتئ  صدى  الحعثاء طمظ  افرصام  تادمظ عثه  ق  تعزع  بغظما  تغث 
 المتاشزات افخرى، ضما غطغ: الحعثاء طظ أبظاء طتاشزئ درسا، أبظاء تعاجثعط شغ  
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 سثد الحعثاء المتاشزئ

 16 إدلإ 
 9 تطإ

 1 القذصغئ

 

 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
السعرغئ،   الحعثاء طظ تمطئ الةظسغئذعال السظعات الماضغئ حمطئ سمطغئ الاعبغص  ، وحمطئ سمطغات الاعبغصشغعا، 

 . غؤات التصعصغئ بعثا الاعبغصوطظ غغر السعرغغظ ضثلك، ترًخا سطى تعبغص ضاطض الحعثاء وتجوغث المضاتإ والع
 

 افخرى المتاشزات  ابظاء طظ الحعثاء  2.2.1

تغث ضان   ،اء طظ أبظاء المتاشزات السعرغئ افخرى، أبظاء تعاجثعط شغ طتاشزئ درساحعث 9 اجاحعاد تعبغص  تط
السثد افضئر طظ الحعثاء طظ طتاشزئ السعغثاء، تعزع الحعثاء طظ أبظاء المتاشزات افخرى، أبظاء تعاجثعط شغ  

 طتاشزئ درسا، ضما غطغ: 
 

 سثد الحعثاء المتاشزئ

 1 الرصئ
 1 الصظغطرة 
 2 دطحص

 2 رغش دطحص 
 3 السعغثاء

 

 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    اء ثحع 8والظازتغظ الةعقظغغظ شغ درسا، وذلك سطى اخاقف تخظغفعط، تغث وبص المضاإ اجاحعاد  
 طظ الظازتغظ الةعقظغغظ. أي حعغث  عبص المضاإ اجاحعادلط غالفطسطغظغغظ، و 
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 : الاالغ الةثول سطى طظ القجؤغظ الفطسطغظغغظ الحعثاء  غاعزع
 

 حعغث  8: المثظغعن حعغث  0: السسضرغعن

 افجظئ اإلظاث الئالشات الثضعر الئالشعن تتئ الاسثغإ افذفال تط اغاغاله بسث "الاسعغئ" لط غظدط إلى "الاسعغئ" 

0 0 3 1 3 1 0 
 
 

 الظزام  صعات سظ  المظحصغظ  طظ الحعثاء 2.4
، اجاطاع  المثاطفئ  شغ تعبغص الحعثاء طظ المظحصغظ سظ جغح وصعات الظزام وأشرسه افطظغئ وأجعجته الحرذغئ

تتئ   ثغحع 15طظ المظحصغظ برتئعط المثاطفئ، بغظعط    اثغحع 17طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا تعبغص اجاحعاد  
الاسثغإ وشغ ظروف اقساصال غغر الصاظعظغئ شغ جةعن صعات الظزام وذلك بسث تسطغط أظفسعط واظدماطعط إلى "اتفاصغئ  

طثاطفئ لطحعثاء، تغث تعزع الحعثاء بتسإ رتئعط السسضرغئ    وأطظغئ  رتإ سسضرغئ 5، تغث اجاطاع المضاإ إتخاء  الاسعغئ"
 ضما غطغ: 

 

 سثد الحعثاء اقظحصاقالرتئئ السسضرغئ سظث  

 12 طةظث 
 1 رائث

 1 سصغث
 2 حرذغ 

 1 سظخر طاطعع شغ افشرع افطظغئ 
 

 المثظغ  الثشاع ظاخر اإلجساف و س طظ الحعثاء 2.5
طظ سظاخر    أي حعثاء   مضاإال  لط غعبصشغ تعبغص الحعثاء طظ الساططغظ شغ تصض سمطغات اإلجساف والثشاع المثظغ،  

و  المثظغاإلجساف  السام    الثشاع  المضاإ اجاحعاد  2020خقل  وبص  بغظما  وشغ    3،  الاسثغإ  تتئ  أذئاء، أتثعط 
 ظروف اقساصال غغر الصاظعظغئ شغ جةعن وطساصقت صعات الظزام.

 

 اقسقطغغظ  الظاحطغظ طظ الحعثاء 2.6

شغ تعبغص الحعثاء طظ الساططغظ شغ اإلسقم ضظاحطغظ اسقطغغظ ضمظ العغؤات والمآجسات اإلسقطغئ، وضظاحطغظ  
أي حعثاء طظ الساططغظ التالغغظ شغ العغؤات والمآجسات اإلسقطغئ    مضاإال  لط غعبص   طغثاظغغظ،طساصطغظ، وطراجطغظ  

العغؤات والمآجسات  ظاحطغظ إسقطغغظ جئص لعط السمض ضمظ    4، بغظما وبص المضاإ اجاحعاد  2020خقل السام  
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"اتفاصغئ الاسعغئ" شغ سام    اظدماطعط إلى  وسسضرغغظ صئض  اإلسقطغئ، وضظاحطغظ طساصطغظ، وطراجطغظ طغثاظغغظ
2018. 

 

 المةازر  طشط 3
بسث صخفعا   2020رغط جغطرة صعات الظزام سطى طتاشزئ درسا بحضض ضاطض، ارتضئئ صعات الظزام طةجرة خقل سام  

 تعبغص أي طةجرة شغ طتاشزئ درسا.  2019المثشسغ لئطثة جطغظ شغ رغش درسا الشربغ، بغظما لط غحعث سام 
 

بطثة جطغظطةجرة   .1 المثشسغ سطى  بصخش  : اجاعثشطارس/آذار  18:  الصخش  بطثة جطغظ  الظزام  ئ صعات 
 . ضذف 2حعثاء بغظعط  7، خطش طةجرة ضتغاعا طثشسغ

 

 ططش سمطغات وطتاوقت اقغاغال  4
ضئغر جثا شغ سمطغات وطتاوقت  الرتفاع  اجامرارا شغ تالئ الفطاان افطظغ واق، حعثت طتاشزئ درسا  2020خقل سام  

تثخغص ططش طظفخض لعثه التعادث   تغث سمض المضاإ سطىاقغاغال الاغ ذالئ حثخغات وشؤات سثغثة وطاحسئئ، 
وطاابساعا وتصسغمعا إلى سثة شؤات بما غدمظ تخظغش السمطغات والدتاغا إلى شؤات واضتئ ق غثاطط شغعا تعبغص 

 الدتاغا المثظغغظ طع السسضرغغظ. 
 

  269سمطغئ وطتاولئ اغاغال، أدت لمصاض    409طا طةمعسه:    2020بص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا خقل السام  و 

 حثص طظ طتاوقت اغاغالعط. 38آخرغظ، بغظما ظةى   102حثص وأخغإ 
 

طثاطفئ ، شصث خظفعا طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا إلى أربع تخظغفات  بالصاطى طظ سمطغات اقغاغالشغما غاسطص  
 ضاظئ سطى الحضض الاالغ: 

 
 طصاتطغ شخائض المسارضئ الثغظ اظدمعا إلى "اتفاصغئ الاسعغئ"، وغاط تصسغمعط إلى صسمغظ شرسغغظ:  : افول الصسط

 الاتص بصعات الظزام أو أشرسه افطظغئ بسث "اقتفاصغئ"  .أ
 لط غطاتص بصعات الظزام أو أشرسه افطظغئ بسث "اقتفاصغئ"  .ب

 وغاط تصسغمعط إلى صسمغظ شرسغغظ: ، المثظغعن :الباظغ الصسط
 لط غبئئ سمطعط أو اظدماطعط إلى صعات الظزام أو أشرسه افطظغئ  .أ

 طعط أو اظدماطعط إلى صعات الظزام أو أشرسه افطظغئملط غساطع المضاإ الاأضث طظ س .ب
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 صاطى  61: المثظغعن صاطى  208طصاتطغ شخائض المسارضئ: 

 لط غطاتص بصعات الظزام أو أشرسه افطظغئ  الظزام أو أشرسه افطظغئ الاتص بصعات 
لط غبئئ سمطعط أو اظدماطعط إلى صعات  

 الظزام أو أشرسه افطظغئ 

لط غساطع المضاإ الاأضث طظ سمطعط أو  
اظدماطعط إلى صعات الظزام أو أشرسه 

 افطظغئ

116 92 61 0 
 

  218تعزسئ سمطغات وطتاوقت اقغاغال جشراشغا بحضض طائاغظ لطشاغئ، تغث وبص طضاإ تعبغص الحعثاء شغ درسا  
طظ إجمالغ السمطغات والتعادث المعبصئ،  %    53.3  سمطغئ وطتاولئ اغاغال شغ رغش درسا الشربغ لعتثه، طا ظسئاه

طظ إجمالغ  %    20.6  طا ظسئاه  84غ طثغظئ درسا  ، وش %   26.1  شغ رغش درسا الحرصغ طا ظسئاه  107بغظما بطس السثد  
 السمطغات والتعادث المعبصئ. 

 

سمطغئ وطتاولئ    296وصسئ غالئغئ سمطغات وطتاوقت اقغاغال باجاثثام افجطتئ الظارغئ الثفغفئ، تغث وبص المضاإ  

حثص ظعرت    5سمطغئ طظ خقل اإلسثام المغثاظغ المئاحر بغظعط    37اغاغال طظ خقل إذقق الظار المئاحر، بغظما تمئ  

، و  وافجسام المافةرة  سمطغئ باجاثثام السئعات الظاجفئ  69آبار لطاسثغإ سطى جسثه صئض إسثاطه، بغظما تط تعبغص  

 بالصظابض الغثوغئ. سمطغئ طظ خقل العةعم  7
 

  26، ُصاض سطى إبرعا  2020صغادي جابص شغ شخائض المسارضئ إلى سمطغئ أو طتاولئ اغاغال خقل السام    44تسرض  
 صغادي جابص الاتص بخفعف صعات الظزام أو أشرسه افطظغئ بسث "اتفاصغئ الاسعغئ".  16حثص بغظعط 

 

 ططش اقساصاقت بسث "الاسعغئ" 5
اقساصال واإلخفاء والاشغغإ الصسري واتثة طظ أبرز اقظاعاضات المسامرة الاغ ارتضئاعا صعات الظزام حضطئ سمطغات  

، وذالئ ضًق طظ المثظغغظ وطصاتطغ شخائض المسارضئ السابصغظ طمظ اظدط إلى "اتفاصغئ الاسعغئ"،  2020خقل السام  

حثص    751درسا اساصال صعات الظزام لـ  تغث وبص صسط المساصطغظ والمثاطفغظ شغ طضاإ تعبغص الحعثاء شغ  

طساصض طظعط شغ وصئ قتص طظ السام، بغظما    201أذفال. تط اإلشراج سظ   5جغثة و    17، بغظعط  2020خقل السام  

ا أن عثه اإلتخائغئ  سطمً طظعط تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف اقساصال غغر الصاظعظغئ شغ جةعن صعات الظزام.    3تعشغ  
، تغث غصثر المضاإ  لعط بعثف جعصعط لطثثطاغظ اإللجاطغئ واقتاغاذغئ شغ صعات الظزامق تادمظ طظ تط اساصا

 سثدعط بسثة آقف. 
 

حمطئ سمطغات اقساصال طصاتطغ شخائض المسارضئ السابصغظ طمظ اظدط إلى "اتفاصغئ الاسعغئ" وتخض سطى بطاصئ  

طظ المظحصغظ سظ صعات الظزام وأشرسه افطظغئ طمظ   71طظعط، بغظعط  388"الاسعغئ"، تغث وبص المضاإ اساصال 
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السفع" بتصعط لاسطغط أظفسعط لقجافادة طظ "طراجغط  طظعط تتئ الاسثغإ أو شغ ظروف    1، اجاحعث  بادروا 
 آخرغظ شغ وصئ قتص.  24اقساصال غغر الصاظعظغئ شغ جةعن صعات الظزام، وأذطص جراح 

 

 ظسثد المساصطغ الةعئ المسآولئ سظ اقساصال

 155 شرع افطظ الةظائغ 
 23 حسئئ افطظ السغاجغ 

 293 حسئئ المثابرات السسضرغئ 
 51 الحرذئ السسضرغئ 

 109 إدارة المثابرات الةعغئ
 52 شرع أطظ الثولئ 
 68 لط غاط تتثغثه

 
طما تط تعبغصه، تغث واجه المضاإ رشخ وتتفر السثغث طظ   أضئرغظعه المضاإ أن افسثاد التصغصغئ لطمساصطغظ عغ 

 . سائقت المساصطغظ سظ تعبغص بئغاظات ذوغعط ظاغةئ طثاوشعط طظ العضع افطظغ الةثغث داخض طتاشزئ درسا
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 الثاتمئ
 

وغعضح   ،جعئ في  إدارغا  أو تظزغمغا تائع ق  طساصطئ تعبغصغئ تصعصغئ جعئ  عع  درسا  شغ  الحعثاء تعبغص  طضاإ  إن
والاغ    خاص  بحضض درسا وطتاشزئ سام بحضض السعرغئ البعرة  حعثتعا الاغ الاسصغثات ضاشئ رغط أظه المضاإ

تاشر سطى سمطه واجامرارغاه باعبغص الحعثاء والدتاغا   المضاإ أن إق  ، جغطرت سطغعا صعات الظزام بحضض ضاطض
الظزام وضاشئ افذراف المعالغئ لعا وإخثار الاصارغر التصعصغئ بثلك، ضما أن  واقظاعاضات الاغ تصعم بعا صعات  

المضاإ تاول جاعًثا التفاظ سطى تغادغاه والئصاء سطى طساشئ واتثة طظ جمغع طضعظات البعرة ضمظ بعابئ واضتئ  
 أسطظعا ضمظ طغباصه والاجم بعا طظث تحضغطه. 

 
  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، 
 
 
 

 لسطعان وا الخئر ذوغعط ألعطو برتماه تشمثعطو  السعرغئ البعرة  حعثاء  اهلل تصئض

 السالمغظ رب  هلل التمث

 1442 جمادى افول  24لـ  المعاشص 2021ضاظعن الباظغ  8

 

 

 درسا  شغ الحعثاء تعبغص طضاإ
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