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 الاةارب الرصمغئ 
 

أو اقتخال التالغئ الاغ تتضط الثثطات    ئعسغاالاةارب الرصمغئ عغ تثخقت شغ اجاراتغةغات افسمال أو ال
  ،بحضٍض ضافٍ   طئظغئ سطى المسرشئلدمان أن تضعن الصرارات اقجاراتغةغئ أو الاطعغرغئ  والمالغئ الرصمغئ.  

المثاطفئ سطى   الاثخقت  تأبغر  اقخائار وتثرس  اقدساءات والظزرغات صغث  الرصمغئ  الاةارب  اإلصئال  تدع 
تةريسطى   الرصمغئ.  المالغئ  (  الثثطات  والاصاص  الثشع  فظزمئ  افردظغئ  اجائغاظات   ) جعباكالحرضئ 

فعط أشدض العخعل لبعثف    الرصمغئغ الثثطات المالغئ  طثصودراجات رخثغئ وتةرغئغئ بالحراضئ طع ط
 جعباك  تعظشضما  .  شغعا  وطةاقت الاتسغظ  تتثغاتوتةربئ السمقء وتتثغث أي بشرات أو    اتالثثط  طرحل

وتظحر عثه الظاائب الاسطغمغئ إلى  الثروس المسافادة طظ الاةارب شغ تصثغط الاعخغات لطصطاع المالغ  
 .المةامع المتطغ طظ أجض المظفسئ الساطئ

بغظ    لاصرغإ المساشئ  السعق،العثف الظعائغ طظ الاةارب الرصمغئ عع اجاثراج وظحر المسرشئ طظ  إن  
سطى أطض أن غصثم السابص طظاةات وخثطات تطئغ اتاغاجات افخغر بحضض    والمساعطك،طصثم الثثطئ  
 الرصمغئ وتتصغص الحمعل المالغ.  ئغآدي إلى تسجغج الثثطات المالغأشدض. وعثا  

 
 شضرة الاةربئ المظفثة 

 
أعثاشعا   تتصغص  سغظغعا  جعباك  تدع  اإلجاراتغةغئ،شغ  المساعى  شاً عث  ظخإ  طثشعسات    وعع  رشغع 

رصمغئ حاططئ وطئاضرة تسعد بالفائثة سطى الةمغع وتساعط شغ الحمعل المالغ شغ الممطضئ وتتصغص  
العذظغئ   لقجاراتغةغئ  المساعى  رشغسغ  بالعثشغظ  وبغًصا  ارتئاًذا  العثف  عثا  غرتئط  رصمغ.  اصاخاد 

  جعباك   علغالفةعة بغظ الةظسغظ. ت الطثغظ غرضجان سطى زغادة الحمعل المالغ وتصطغص  ولطحمعل المالغ  
باجاثثام أدوات    تصعم باةاربالظحط لعا و  اقسامادإلى الثثطات المالغئ و  ظساءعخعل الل  ئخاخ  أعمغئ

  صاطئ   أشدض،لفعط اتاغاجات المساثثطغظ وخثطاعط بحضض  و.  شغ الثثطات المالغئ  طثاطفئ إلحراضعظ 
شغ طثغط غجة شغ    طثشعساتضط  حرضئو  طعظغ  جغإ وأورظبتةربئ رصمغئ بالاساون طع  باظفغث    جعباك 

إلى دراجئ تأبغر الاعسغئ الحاططئ وطضاشأة اجاثثام    ئ عثه الاةربئعثش  . طتاشزئ جرش حمال افردن 
ث  غظفتط ت.  اإللضاروظغئ  متاشر طالمسامر لواقجاثثام الظحط    سطىطظ صئض القجؤات    اإللضاروظغئمتاشر  ال

 . 2021 ولشاغئ ضاظعن الباظغ  2020 أغطعلطظ  أحعر، الاةربئ لمثة خمسئ 
 

عغ تسابات طالغئ إلضاروظغئ غمضظ العخعل إلغعا واجاثثاطعا طظ خقل تطئغص   اإللضاروظغئمتاشر  ال
بثون  ، بما شغ ذلك تتعغض افطعال واقدخار  طاسثدة   اتاجاثثاط  وتصثم المتاشرل.  ظصاالعاتش السطى  

اإللضاروظغ. غاط تسةغض المتفزئ سطى رصط العاتش    لاسعقوا  الثشع لطمحارغات ودشع الفعاتغر وشائثة  
تسةغض    شغ افردن   ظلضض المصغمغغمضظ  و.  لطمتفزئ  فرغثوالمسرف ال  طما غةسطه رصط التساب  الظصال،

ثثطئ الثشع سئر العاتش  ل   ظصثطغ. عظاك جئسئ طظفخطغظط  عاتش ظصال  سطى رصمغ   ضتث أصخى  طتفزاغظ
شغ الممطضئ وغاط تظزغط الثثطئ طظ صئض الئظك المرضجي    ئ اإللضاروظغئمتفزخثطئ الغصثطعن   لظصاال

 اإللضاروظغئ. متاشر ال  مّضظ خثطئالثي غ جعطعبغ  غ طحشض ظزامجعباك ع حرضئ  .افردظغ 
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الاغ تط شرضعا لطسغطرة سطى    ترضئوطتثودغئ ال الحاطض  اإلغقق  و شغ افردن   الضعروظا  بسث تفحغ وباء
  مثشعساتالالاظمغئ    طآجساتالساطئ والثاخئ وضثلك    مآجساتالسثغث طظ ال  تئظئ،  اظاحار الفغروس

عغ حرضئ أزغاء   . جغإعثه المآجسات  أتث  -اقجاماسغئطحروع المآجسئ  -  ظئ جغإضا و   ،الرصمغئ
أول حرضئ أردظغئ خاخئ غاط إظحاؤعا شغ طثغط جرش "غجة" شغ   ، وعغغ الاأبغر اقجاماس ترضج سطى  

وترشغات قجؤات غظاةظ أزغاء وإضسسعارات شاخرة ططرزة ُتئاع شغ جمغع    اتطع شظاظ  جغإ  تسمض  .افردن 
شغ    ات لحئضاعا طظ الفظاظ  ظصالالمثشعسات سئر العاتش ال جغإ صثطئ  العباء،  تفحغ أظتاء السالط. بسث  

 500. تدط الحئضئ أضبر طظ  لضاروظغئمتاشر اإل الطظ خقل    ظثشع أجعرعبوبثأت  ضعجغطئ دشع  المثغط  
اجاثثاطعا شغ افحعر الاغ أسصئئ بوبثأت    إلضاروظغئطتفزئ    ظطظع   200طا غصرب طظ    وشاتئ  اطرأة،
    شغروس الضعروظا.   ظععر

 
طظ الماعصع أن غضعن عثا الاتعل السرغع إلى    ضان ،  شغر طحمعل بالثثطات الئظضغئ مةامع للبالظسئئ  

العسغ الحاطض طططعب لدمان ش. بالاتثي ختعباً ط الظصعد الرصمغئ شغ ظض ظروف سخغئئ جئئعا العباء 
أظعا جادغش  والصظاسئ ب اجاثثاطعا    تةاهشعط المساثثطغظ لفداة المالغئ شغ أغثغعط والحسعر بالبصئ  

شج  اتصثغط  وت   اإللضاروظغئمتاشر  السطى   جغإ لى تبصغش شظاظاتعثشئ الاةربئ إ  لثلك، وتغاتعط.  لصغمئ  
ا  الظحط    ئعسغ اللاطصغ  بعثف  واقجاثثام  الفسال  لطمتاشر  اقجاثثام  طظ    لعاتحةغع  المجغث  وجثب 

وجمع    الئتث شغواجاثثاطعا. ضان العثف الرئغسغ طظ الاةربئ عع    إلضاروظغئلفاح طتاشر    ات الفظاظ
 .افدلئ تعل ضغفغئ جثب الظساء إلى الظزام المالغ طظ خقل الاثخقت المثاطفئ

 
 الحرضاء 

 
ضما    الاةربئ،ضان لضض حرغك طساعمئ طافص سطغعا شغ  و أربسئ حرضاء.    طعتط تظفغث الاةربئ بالاساون  

الاةربئ    المدغ صثطًا باظفغثطع    الاثخقتعع طعضح أدظاه. اتئع الاساون ظعًةا رحغًصا تغث تط تسثغض  
 لاسزغط شعائثعا وتأبغرعا. 

 
وظسصئ برظاطب   الةطسات،أسصإ بسخ    ثيال   اصغغطالثورات الاثرغئغئ شغ المثغط وال  جعباك  صثطئ:  جعباك 

وتططئ الئغاظات الاغ تط جمسعا تعل تأبغر الاةربئ    الاةربئ، وصثطئ المساسثة الفظغئ أبظاء    المضاشآت، 
 .سطى جطعك المساثثم

 
الاثرغئغئ شغ أضادغمغاعا شغ طثغط غجة وظصض جمغع   جغإ صاطئ:  جغإ الثورات  باظسغص واجاداشئ 

 . لمسالةاعا وتطعا طع الحرضاء  جعباك عط إلىاتعاجععا شظاظتافجؤطئ الفظغئ والاتثغات الاغ 
 

أورظب طعظغ أورظب طعظغ  الم :  لثثطئ    صثم عغ  أورظب   جاعمئسغإ.  ل  اإللضاروظغئمتفزئ  الالرئغسغ 
الثورات  طعظغ   تغث  شغ  سظ سرضصثطئ  الاثرغئغئ  و   ًا  تطئغص    اتالفظاظ  تجاسثخثطاتعا  تخفح  سطى 

لغج    طعاتغال   غئالاثرغئ  اتةطسالشغ    محارضاتتاشج لطباصثغط    أغداً   ضما صاطئمتفزئ الثاص بعط.  ال
أسطى الثرجات شغ    ظجةط  طعاتغ الالصثغمئ  تاططغ الععاتش  لعاتًفا ذضًغا    68ععاتش ذضغئ وطظتئ    ظلثغع 
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دور أجاجغ شغ طسالةئ جمغع  ورظب طعظغ  ضان ف  ذلك، اقخائار الثي أسصإ جطسات الاثرغإ. سقوة سطى  
 .أو طع العضقء المتفزئ  جعاء شغ تطئغص   الظساء،الاتثغات الاصظغئ الاغ تعاجععا 

 
ظزام    طثشعساتضط عغ   : حرضئ طثشعساتضط  شعاتغرضططحشض  الفعاتغر  ل  إي  وتتخغض  ،  اً إلضاروظغسرض 
  .متاشر الثاخئ بعظال باثرغإ الظساء سطى دشع الفعاتغر إلضاروظًغا طظ خقل    ئصاط  وطظ خقل الاةربئ

لطمساثثط  ئصثط  ضما أجئعسًغا  شعاتغرع  طعاتغال  اتتاشًجا  شعاتغرضطسئر    ظغثشسظ  تسارد   إي  بتغث 
، والثي ضان ساطًق رئغسغًا شغ تسجغج  ظ شزعاإلى طتالفائجات بالستإ المئطس المثشعع سئر إي شعاتغرعط  

 ام المتاشر شغ الاةربئ. اجاثث
 

 الفؤئ المساعثشئ 
 

 جغإ غ غسمطظ طع  عاتالط  شطسطغظغات،وطسزمعظ    القجؤات،تساعثف عثه الاةربئ بحضض أجاجغ جمغع  
غجة شغ جرش.   ظحر    ورغط شغ طثغط  لدمان  المثغط  الاعسغئ ضان طفاعًتا لسضان  أن تدعر جطسات 

سثد طمضظ طظ   طع    الظاس،المسرشئ فضئر  غسمطظ  الطعاتغ  الظساء  أن  جطسات    غحارضظ شغو  جغإإق 
السثد اإلجمالغ لطظساء الطعاتغ حارضظ شغ    ضان و  ججًءا طظ برظاطب المضاشآت.   عا عظ شصط الاعسغئ ضاظ

 . اطرأة 262 طظ حئضئ جغإ الاةربئ
 

 سظاخر الاةربئ الرصمغئ 
 

لعا  الظحط    جاثثام وتحةغع اقاإللضاروظغئ    دظصع لئظاء البصئ شغ ال  تاثخق لطتدمظئ الاةربئ سثة تصظغات  
 .المالغئ والترضات  طظ صئض القجؤات شغ إجراء المساطقت

 

 
 

 جطسات الاعسغئ  .1
. غسث تصثغط طسطعطات  المالغئ زغادة العسغ المالغ الرصمغ وطتع افطغئ  ع افول طظ الاثخقت ع  متعرضان ال

لاسرغش  وحاططئ والاثرغإ سطى اجاثثام خثطئ جثغثة أطًرا بالس افعمغئ لدمان صئعل المساثثطغظ لعا.  
  اإللضاروظغئ  متاشرالتثرغئغئ تسرض طاعغئ    جطسات، بثأت الاةربئ باصثغط  بالظصعد اإللضاروظغئ  اتالفظاظ

واإلحراف   الرصابئ  ودور  تصثطعا،  الاغ  والحرضات  اجاثثاطعا،  اوتاقت  صئض  سطى  طظ  المرضجي  لئظك 
  افطعال، ظصثي، وتتعغض  الستإ  والغثاع  اإل الثثطئ. تحمض تاقت اقجاثثام الاغ تط إبرازعا شغ الاثرغإ:  

تعسغئ طالغئ
جطسات تعسعغئ•

تصغغط
طضاشأة الاصغغط طا بسث •

الاعسغئ

طضاشأة
جتعبات أجئعسغئ سطى •

دشع الفعاتغر
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خثطات  ا تظاولئ الةطسات دور العضقء شغ  واقدخار. ضم  اإللضاروظغئ،والمحارغات والاةارة    الفعاتغر،ودشع  
اإللضاروظغئ طعاجعئ  المتاشر  سظث  به  الصغام  غةإ  وطا  وطسآولغاتعط،  المساثثطغظ  وتصعق  أغئ  ، 

ضاظئ الةطسات  وصث  متفزئ.  الاجاثثام تطئغص  بتتثغات. تدمظئ الةطسات أغًدا سرًضا تًغا لثشع الفعاتغر  
تدر طا  و  ا. تةرباعبفعط تاقت اقجاثثام و  اً سالغاعاماًطا  تفاسطغئ بطئغساعا وأبثت الظساء المحارضات  

 ع. ابغأجطا غصارب بقبئ اعسغئ سطى طثى الاطرأة جطسات  262طةمعسه 
 

 

 

 عسغئ طا بسث الا   المسرشغ   اصغغط ال ظاائب  طضاشأة   .2
  غماطضظ   جغإشغ    اتشغ حئضئ الفظاظ  500اطرأة طظ بغظ    200تحغر الاصثغرات إلى أن طا غصرب طظ  

أن  ئ.   غغر ذضغععاتش   اإلالتخمغط  وبالرغط طظ  اجاثثاطعا طظ خقل    لغاط  ُبظغلضاروظغئ  متاشر 
عاتش   سطى  ط  ذضغ، تطئغص  طظ  شصط  واتًثا  الصثطشإن  العاتش  سئر  الثشع  خثطئ  السئسئ ظصا غ  ل 

لامضغظ  و.  USSDطظ خقل رطج    غغر الثضغئالععاتش    سئر متفزئ  الغصثطعن ضض أو بسخ خثطات  
تدمظ الاثخض الباظغ جطسات تعسغئ طظفخطئ لمساثثطغ    ،ئ وخثطاتعامتفزالالعخعل الضاطض إلى  

سطى    تالتاخق   اتالمحارض  تاخائاًرا بسث الاثرغإ وشاز  اتالمحارض  تتغث أجر   ، غغر الثضغئالععاتش  
 عاتًفا ذضًغا.  68تط تعزغع طا طةمعسه و. غئ اتش ذضعبع شغ اقخائار  أسطى الثرجات 
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 الستعبات افجئعسغئ لثشع الفعاتغر  .3
شغ افردن. تحمض طسزط الفعاتغر الاغ غاط    اً تصرغئ  طظجلدشع الفعاتغر عع طساططئ طالغئ حائسئ لضض  

ال  العاتش  وخطعط  والضعرباء  الماء  باظازام  بسث  افرضغ  العاتش  /ظصالدشسعا  الاعسغئ.    جطسات 
متفزئ، ولاحةغع اقساماد الظحط لتالئ التعل ضغفغئ دشع الفعاتغر إلضاروظًغا طظ خقل  ئ  المصثط

بإسادة  داشسغ الفعاتغر  بتغث غاط طضاشأة  أذطصئ الاةربئ جتًئا أجئعسًغا    لطمتفزئ، اقجاثثام عثه  
ضان و   أجئعسًغا، جتًئا    17المئطس الثي غثشسعظه طصابض الفاتعرة أو ججء طظه. تط إجراء طا طةمعسه  

أطعالعط المثشعسئ ضض أجئعع. زاد سثد    اتشائج  4-2  تشغ الستعبات، تغث اجارد  ةشائج  57عظاك  
وأظعر   ات المساثثط اجاثثاط  اتالفائج   تأجئعسًغا  الستعبات  شعاتغرضط  إل  اً طظازم  اً شغ  لثشع  ي 
 الفعاتغر. 

 
 سمغض رتطئ ال 

 
حاطض لطثثطئ  الفعط  ال  ؛ السثغث طظ السظاخر الاغ تتثد تةربئ المساثثم  لضاروظغئمتفزئ اإل ال ئ  طتحمض رت

مظ ظاتغئ، تتثد الاةربئ الاصظغئ  ش حرضئ المتفزئ. ل   الاابعء  سمقال   طرضج خثطئئ الفظغئ والعضقء و اةربوال
العضقء  طظ ظاتغئ أخرى، شإن  ووتعاشره.  واجاةاباه المسامرة    ،واجاثثاطه طثى جععلئ تخفح الاطئغص  

ةثد باإلضاشئ  السمقء  ال / الستإ الظصثي وتسةغض    غثاع عط شغ ذطغسئ خثطئ السمقء، تغث غصثطعن اإل
غطسإ طرضج   ذلك،  سام. سقوة سطى  السمقء بحضض  تعجغه  بصئ   السمقء  خثطئإلى  بظاء  دوًرا طعًما شغ 

ثطض شغ أي طظ السظاخر جغضعن له تأبغر جطئغ سطى  لثا شإن الوالثثطئ الثاص بعط.    مثصالسمقء شغ ط 
 .ظفعره السمغض لطثثطئ وصث غآدي إلى  صئعل

رشخ  ، تغث  سظ طعاجعئ تتثغات طع بسخ العضقء  اتالمساثثط  ئ شغ الاةربئ الاغ تط إجراؤعا، أبطش
غسطظه  فرض رجعم سطى الثثطات أضبر طما  صاطعا بمئالس خشغرة أو  ل  تصثغط الستإ الظصثيبسخ العضقء  

  ظسظ سثم بصاع   اتالمساثثط  ئالثثطئ المحضقت الاغ أبغرت، أسرب  مصثالثثطئ. وبغظما سالب ط  مثصط
العضقء.   الثثطئ    ن سئر و شغ عآقء  طما  طظ صئض وضغض أظبى،  لعظ  سظ تفدغطعظ شغ أن غاط تصثغط 

ةربئ السطئغئ  الطئغسئ المتاشزئ لمةامسعظ. وطع ذلك، صث غضعن عثا الافدغض طرتئًطا بالا  غاماحى طع
 .عا طع بسخ العضقءظ الاغ واجع

تصغصئ أن  ل  لسثم إدراضعط ،  طظ تسةغض طتاشر جثغثة لط تامضظ بسخ شظاظات جغإ  طظ ظاتغئ أخرى،  
عثا الاتثي إلى تث ضئغر شغ أسصاب    برز .  إلضاروظغئئ ضاظئ طرتئطئ بمتفزئ  ظصالأرصام ععاتفعط ال

سطى طتاشر  غتخطعن  السثغث طظ المساثثطغظ  شأبظاء العباء.    إللضاروظغئمتاشر اال اإلصئال الماجاغث سطى  
بعا.   المرتئط  الاطئغص  أو  اجاثثاطاتعا  أو  الثثطئ  شعط  غو دون  طتفزئ ظعسظثطا  شاح  قتًصا  ون 

شإظعط  إلضاروظغئ رصط  بالعن  ابطصغُ ،  فن  الرشخ  طظصا عاتفعط  بمتفزئ  طرتئط  طسرشئ   سةطئل  دون 
الثسط شغ اقجاسقم سظ تسةغض المتفزئ طظ خقل طرضج اقتخال   جعباك تصثمشغ عثا السغاق  عا.  ظعس

وصظعات الاعاخض اقجاماسغ الثاخئ بعا، ضما أظعا طضظئ اقجافسار الثاتغ طظ خقل طترك بتث سطى  
غعشر العخعل إلى جمغع روابط تسةغض    إلضاروظغطعصع  وعع  ا  الثاخئ بع اإللضاروظغئ  متاشر  البعابئ  
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متاشر ورجعم المساطقت الثاخئ بعط، وطسطعطات  خثطئ ال غ  صثط، وطسطعطات سظ ط اإللضاروظغئ  شرامتال
 .متاشر باإلضاشئ إلى طترك الئتث المثضعر ال اتساطئ سظ اجاثثاط

  غعظلط غضظ لث  السمقء  خثطئ  سظ تةرباعط طع طراضج  الفظاظات  سظث جآالأطا بثخعص خثطئ السمقء،  
المصثطئ.  طتثدأي حضاوى أو طقتزات   الثثطات  الرضا سظ  إلى  إلى طساسثة  شة، طما غحغر  العخعل 

دوًرا أجاجًغا شغ بظاء    غطسإ  والتخعل سطى الثسط المططعب طظ طرضج اقتخال  ي شعربحضض  طرضج اقتخال  
 .الثثطئ مثصملالبصئ والعقء  

 

 تتطغض جطعك السمغض 
 

  ظتط تتطغض جطعضع وصث  ئ.  إلضاروظغاطرأة طتفزئ    232لثى    ضان   ، تط تثرغئعظاطرأة    262طظ بغظ  
الاةربئ  واتث  (لحعر  الاةربئ، وحعر واتث بسث الاةربئ) لاتطغض تأبغر العسغ  صئض  ، وأربسئ أحعر أبظاء 

. أطا بالظسئئ  اإللضاروظغئمتاشر  طوبرظاطب المضاشآت سطى تحةغسعط سطى اقجاثثام الظحط والمظازط ل
ل إلى سثم  ظصا شر، شصث تئاغظئ أجئابعظ طظ سثم اطاقك خط عاتش  الطظساء القتغ لغج لثغعظ طت

تغث غضعن  بئ حثخغئ  ظصال اطاقك عاتش ذضغ إلى التعاجج البصاشغئ الاغ طظساعظ طظ اطاقك ععاتش  
 افجرة.   لرب ل واتث لطسائطئ أو ظصاعاتش   عظاك

 شارة الاثخقت   أبظاء 

اجاثثط الاةربئ،  شارة  تمط79  ئخقل  طظ  المساعثشئ  اطرأة)    232( شر  امتال  ئ٪  المةمعسئ  شغ 
الاتصغص شغ تأبغر برظاطب   ععئ شغ الاةربئ  غسرئغال   متاور أتث الإن  طرة واتثة سطى افصض.    ظطتاشزع

سمطغات اجارداد  المضاشآت سطى جطعك المةمعسئ المساعثشئ لقجابئ سطى السآال تعل طا إذا ضاظئ  
، وسطى طثار  ئطساثثط  232. طظ بغظ  متفزئ لثشع الفعاتغرط طثشعسات الفعاتغر تتفج اقجاثثام الظحط ل 

٪ طظ  25أي طا غصرب طظ    سئر إي شعاتغرضط،  شعاتغر   دشع طساطقت  ئطساثثط  57  تأربسئ أحعر، أجر 
المساعثشئ  شعاتغرضط  اتتئاغظ جطعك طساثثطو  .المةمعسئ  أجر   إي  تغث  الاضرار،  تغث    ٪60  تطظ 

واجاثثط  طظعظ الظزام،  سطى  بقث طساطقت  إلى  واتثة  طما  40عا  ا طساططئ  افصض،  سطى  طرات  أربع   ٪
طما غثل سطى طساعى ساٍل   أضبر، ٪ سحر طرات أو 16ه ااجاثثطولطشاغئ.   اتطغظح اتطساثثط ظغةسطع 

  إي شعاتغرضط طظ الظحاط. ظزًرا فن برظاطب المضاشآت ضان صائًما سطى إسادة المئطس المثشعع شغ طساطقت  
  ظاحؤئ   سقصئ   غضظ عظالكدغظاًرا أردظًغا، لط    20إلى    1.5طظ    مئالس المثشعسئ، تغث تراوتئ الاتإلى الفائج

المث المئطس  الظحاطبغظ  وطساعى  شصث شعع  المساثثط  اتالفائج  ئضاظ  .  بغظ  طظ  خشغرة    اتبمئالس 
 . درجئ سالغئ طظ الظحاطبأسطى المئالس بالدرورة سطى   اتالفائج تضظ ، ولط إي شعاتغرضطسطى  اتالظحط

تدعر جطسات الاعسغئ واخائار المسرشئ  السآال الباظغ الثي تعثف الاةربئ إلى اإلجابئ سظه عع طا إذا ضان  
ععاتش ذضغئ خقل جطسات  ب  شجن اطرأة    68. طظ بغظ  اإللضاروظغئ الظحط لطمتفزئ    ائظغ غحةع سطى ال 

٪ طظعظ  90متاشر الثاخئ بعظ طرة واتثة سطى افصض، واجاثثطئ  ال  ظطظع٪  70الاعسغئ، اجاثثطئ  
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طساطقت،    4- 1. تراوتئ طسزط عثه المساطقت شغ السثد بغظ  ظصثيال  الستإالمتفزئ بما غاةاوز طةرد  
٪  15لطشاغئ.    اتطغظح  اتطساثثط  ظ طرات، طما جسطع  5أضبر طظ    اإللضاروظغئمتاشر  ال٪  29  ئواجاثثط
بالععاتش الثضغئ شغ الستإ افجئعسغ    ات شائج  7شاز  و  ، إي شعاتغرضط  ترضات دشع سئر أجروا    ات طظ الفائج

إلى أن طضاشأة المحارضئ    ذلكشغ الععاتش الثضغئ. غحغر    ات٪ طظ الفائج1وعع طا غمبض    ،ي شعاتغرضط إل
ي  ولضظ لغج اقجاثثام الظحط إل   سام،الظحطئ شغ جطسات الاعسغئ صث تفجت اجاثثام المتاشر بحضض  

 .لثشع الفعاتغر سطى وجه الاتثغث شعاتغرضط

المساعثشئ، ض المةمعسئ  صئض  المثاطفئ طظ  المتفزئ  خثطات  اجاثثام  بتةط  غاسطص  تالئ  شغما  اظئ 
٪ طظ المةمعسئ المساعثشئ باتعغض افطعال طرة  59  ئعغ تتعغض افطعال، تغث صاط  سطى اقجاثثام اف 

خثطات طبض  أطا  .  إي شعاتغرضط  الفعاتغر سئر   دشع  عغباظغ أسطى تالئ اجاثثام  وضاظئ  واتثة سطى افصض.  
  5  شصث صام بعا  QR  افشراد سئر رطجالاتعغض بغظ  الستإ الظصثي طظ أجعجة الخراف اآللغ والمحارغات و

 شصط أجروا طساطقت جتإ ظصثي. طظعظ ٪ 10واطرأة.  232أو أصض طظ بغظ  اتطساثثط

 . الدعء سطى اجاثثام ضض خثطئ ) 1(  حضضال غسطط  

 
 ): الترضات المظفثة تسإ ظعع الترضئ 1الحضض (

دغظار    400إلى    20ضاظئ غالئغئ سمطغات الستإ الظصثي طرتفسئ ظسئًغا شغ الصغمئ، تغث تراوتئ بغظ  
  طاعجط  بطس  شصث  اتعغضلط   بالظسئئ  أطا.  أردظًغا  دغظاًرا  179  طصثاره  صغمئأردظغ لضض طساططئ، بماعجط  

  المساثثطات  جطعك  ضان شصث  شغما غاسطص باضرار المساطقت تسإ الحعر،  ودغظارًا.    28لمساطقت  ا  صغمئ
 .ئئ شغ جمغع أحعر الاةربصارب، تغث ضاظئ أسثاد المساطقت طااً طساصر 

 . جغإ  غ طعظفغأق وع  ؛ طةمعسئ طتثدة أخرى تط تتطغض جطعضعاإلى جاظإ شظاظات جغإ، ضان عظاك  
دسط    13  حمعل تط   سطى  لاحةغسعط  المضاشآت  برظاطب  شغ  اإللضاروظغئ  تئظغ طعظًفا  غضعظعا  ل  الظصعد 

59%
10%

25%

3% 0.50%

الترضات المظفثة تسإ ظعع الترضئ

الاتعغض الستإ الظصثي إي شعاتغرضط الستإ سئر الخراف اآلغ المحارغات
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لطشاغئ، تغث  ات جغإ.  ظمعذًجا غتاثى به لحئضاعط طظ شظاظ المعظفغظ طرتفسًا  ضان طساعى ظحاط 
طساططئ سطى طثى أربسئ أحعر. ضان تتعغض افطعال عع اقجاثثام   66و  15أجرى طسزمعط طا بغظ  

٪ طظ المعظفغظ  70عًسا شغ جطعضعط وأظعروا طساعغات سالغئ طظ تطصغ الاتعغقت. أجرى  افضبر حغ
اجاثثام المتاشر، طما صث  شغ  جطعضعط إلى أظعط طرتاتعن    غحغر وسطى إي شعاتغرضط،   طساطقت   سثة

 .ظساءجغإ طظ الحئضئ  اساماد المتاشر طظ صئض غضعن له تأبغر إغةابغ سطى تحةغع

 الاثخقت السطعك صئض  

تأبغر الاثخقت سطى جطعك المةمعسئ المساعثشئ، ضان طظ الدروري الاتصغص شغ    تتثغث   تاى غاسظى 
. تط شاح طسزط طتاشر بالمصارظئ طسهصغاس الاشغغر  غاط  خط أجاس    ظحاءإل   تجطعضعط صئض الاثخق

٪ طظ المةمعسئ المساعثشئ أجروا طساطقت  33و الاةربئأحعر طظ بثء    3- 1المةمعسئ المساعثشئ صئض  
٪ خقل الاةربئ، طما غئرز الظمع  79). ارتفسئ عثه الظسئئ إلى  2020خقل الحعر السابص لطاةربئ (آب  

تداسش سثد المساطقت الاغ    ذلك،ضأداة لطثشع. سقوة سطى    ضاروظغئلمتاشر اإلالالضئغر شغ اإلصئال سطى  
بغظ   إأغطعلو  آب تمئ  غحغر  طما  ظحاط  ،  طساعى  سطى  المضاشأ)  (والعسغ  لطعسغ  المئاحر  الاأبغر  لى 

عغ تتعغض    المةمعسئ صئض الاثخقت   تالئ اقجاثثام السائثة شغ جطعكضاظئ  المةمعسئ المساعثشئ.  
صاط تغث  أخض    ئطساثثط  68  ئافطعال،  افطعال.    77طظ  إي  شصط    شظاظات   6  ئ اجاثثطوباتعغض 

طساطقت جتإ ظصثي طظ    4بظاء الاةربئ. صئض الاةربئ، تط إجراء  أ  ئطساثثط  57، طصارظئ بـ  شعاتغرضط
 لعضغض. سئر اطساطقت جتإ ظصثي  9و أجعجة الخراف اآللغ 

 السطعك بسث الاثخقت 

تط رخث جطعك الظساء لمثة حعر واتث لاتثغث طا إذا ضاظئ الاثخقت    الاثخقت،بسث اقظاعاء طظ جمغع  
المساطقت بحضض ذفغش بظسئئ تصض سظ   أدت إلى تأبغر طساثام سطى جطعضعط المالغ. اظثفخ سثد 

ظ  غ٪ طظ الظساء القئغ أجر 57، وعع طا غمبض  ترضات طالغئ طظ خقل المتفزئاطرأة    104وأجرت    ٪، 20
تتعغض افطعال شغ طصثطئ تاقت اقجاثثام طصارظئ بتاقت اقجاثثام    بصغربئ.  أبظاء الاةطالغئ  ت  ترضا

سمطغات الحراء والستإ الظصثي طظ أجعجة    أطاشغ المرتئئ الباظغئ.    إي شعاتغرضطافخرى، وجاءت طساطقت  
  QRرطج  طظثفدئ ظسئًغا سطى طثار السائ أحعر، شغ تغظ حعثت طثشعسات  شصث بصغئ  الخراف اآللغ  

ططتعظئ بسث الاثخقت. وعثا غسضج الرغئئ شغ التخعل سطى تطعل جرغسئ وطساعى طاجاغث طظ    زغادة
اجامر  جثغثة.  دشع  وذرق  اجاثثام  تاقت  لاةربئ  الفائج79  تالبصئ  طظ  اجارداد    ات ٪  صغمئ  بستإ 

واجامر جمغع طعظفغ    المضاشآت،الفاتعرة شغ اجاثثام طتاشزعط وإجراء المساطقت بسث تعصش برظاطب  
  الثغظ أجروا المساطقت أبظاء الاةربئ شغ الصغام بثلك شغ طرتطئ طا بسث الاثخض.  إجغ

غمضظ تائع اقجاثثام الظحط المسامر    الاثخض، شغ تغظ أن بسخ افرصام صث اظثفدئ شغ طرتطئ طا بسث  
إلى اجاظااج طفاده أن الاثخقت لعا تأبغر ذعغض افجض سطى اقجاثثام وجطعك    صعد، طما غسثة أوجه سئر  

 .المساثثطغظ 
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 .غعضح عثا الةثول جطعك المةمعسئ المساعثشئ صئض وأبظاء وبسث ضض الاثخقت

 ظعع الظحاط  صئض الاةربئ  خقل الاةربئ  بسث الاةربئ 
المساثثطات الطعاتغ   % 24 % 79 % 49

 صمظ بترضات طالغئ
ترضئ  260بمسثل   206

 حعرغاً 
 سثد الترضات  172

أسطى تاقت   تتعغض افطعال  تتعغض افطعال  تتعغض افطعال 
 اقجاثثام 

24% 
 

ظسئئ ترضات إي  % 12 % 25
شعاتغرضط طظ ضض  

 الترضات 
 QRالاتعغض سئر رطج  ظطئص غق  ترضات  3 ترضئ  16

  

الاغ تمئ صئض    ) 2(   حضض ل ا  صثمغ المساطقت  المؤعغئ لضض ظعع طساططئ لةمغع  الظسئئ  رؤى أسمص تعل 
 وأبظاء وبسث ضض الاثخقت. 

 
 ): جطعك المساثثم صئض، أبظاء وبسث الاثخقت 2الحضض (

جئص صلاطثغ المساثثطغظ  طا  ظحاط  طساعى  سطى  بمارعا  تآتغ  أظعا  المثاطفئ  الاثخقت  أبئائ   ،
شغ تغظ رشسئ بسخ  ولاسثغث المثشعسات وإجراء المساطقت المالغئ.    اإللضاروظغئمتاشر  ط عط لسامادوا

الظساء طظ طساعى ظحاذعظ خقل برظاطب المضاشآت لجغادة شرخعظ شغ الفعز وأخئتظ أصض ظحاًذا بسث  
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الاتعغض الستإ الظصثي إي شعاتغرضط الستإ سئر 
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الئرظاطب، شصث تط تتصغص إظةاز رئغسغ؛ اجاثثطئ عآقء الظساء المتاشر ببصئ واظازام طما غجغث طظ  
 غئ اجاثثاطعظ لطمتاشر شغ المساصئض. اتامال

 
 الاعخغات 

 

لطاسطط   طاجاغثة  إظعار حعغئ  شغ  الظساء  اجامرت  جابًصا،  أجرغئ  الاغ  والاةارب  الاةربئ  ذعال عثه 
الرصمغئ لطثثطات المالغئ. تصغصئ أن القجؤات الطعاتغ ق غاساططظ طع الئظعك شغ طثغط   ظماذجوتةربئ ال

اآللغ  غجة بثأن باجاثثام رطج اقجاةابئ السرغسئ لطمثشعسات والستإ الظصثي طظ خقل أجعجة الخراف  
بحضض    ظ طض طسعطضاظغئ اظدماطعظ إلى الظزام الئغؤغ المالغ الرجمغ إذا تط الاساإل  تسائر طآحرًا إغةابغاً 

 طظاجإ وتجوغثعظ بالمسرشئ والتعاشج القزطئ. 

فن   اإللضاروظغئظزًرا  طاعغئ    الظصعد  الظاس  طظ  الضبغر  غسرف  ق  افردن،  شغ  ظسئًغا  متفزئ  الجثغثة 
طساثثطغظ    ساادوضغش غمضظ أن تثثطعط وتسعض تغاتعط. لثلك، صث ق غةثب الاسعغص الم  اإللضاروظغئ

طظ الاةربئ وتمبض طمارجات صائمئ سطى افدلئ غمضظ أن تجغث طظ    ات الاالغئ الاعخغ جثد. تط اجاثقص  
  حرضات المتاشر اإللضاروظغئإذا تط تئظغعا بحضض طظاجإ طظ صئض    الظصعد اإللضاروظغئ  صئعل واجاثثام

 وأختاب المخطتئ المسظغغظ. 

وجائض الاعاخض اقجاماسغ وشغ التمقت    ئر اةاوز المسطعطات الاغ غاط طحارضاعا ست  ئالحاطط   ئ عسغ ا ال  •
اإلالإ تجوغث المساثثم بمسرشئ ضغفغئ اجاثثام جمغع خثطات  ةوغ  ،الاسعغصغئ    لضاروظغئ متفزئ 

المساثثط أجؤطئ  سطى  طاعغئ  غظواإلجابئ  سطى  المساثثطغظ  تثرغإ  إن    لضاروظغئاإلمتفزئ  ال. 
 .المسآول والمسامر والظحطوضغفغئ اجاثثاطعا ق بث أن غحةع سطى اقجاثثام  

تاى اآلن شغ اضاساب طساثثطغظ    أبئئ شسالغاهالظصعد اإللضاروظغئ    تئظغشغ بثاغئ    تتفغج اقجاثثام •
غ التعاشج  اً جا تم  ئثون ظحطغظ جثد  لغسافغثوا طظ  الثثطئ  تةربئ  تثرغةغًا شغ    شغ  البصئ  وغئظعن 

اجاثثام الثثطات المالغئ الرصمغئ الاغ لط غضظ لثغعط إطضاظغئ العخعل إلغعا طظ صئض. ضما أظه  
 غئظغ البصئ شغ طصثم الثثطئ وغسجز وقء السمقء. 

تضعن   • أن  العضقء غةإ  طع  العبغصئ  أولعغات    الماابسئ  أعط  طظ  المتاشر  واتثة  خثطئ  طصثطغ 
ل  ظصا. طظث ظععر الثثطات المالغئ سئر العاتش الذرح خثطئ الظصعد اإللضاروظغئلاسجغج    لضاروظغئاإل

ال شغ الزععر طع العضقء؛ طظ زغادة رجعم الستإ سطى السمقء إلى    اتثغاتشغ افردن، اجامرت 
ئ طصثطغ خثطغةإ تحةغع المساثثطغظ بحضض طئاحر طظ خقل  لثا  الرشخ الاسسفغ لثثطئ السمقء.  

سطى اإلبقغ سظ أي طحضقت طع العضقء لغامضظعا طظ تض المحضقت وتختغح   لضاروظغئاإلالمتاشر  
 الممارجات الثاذؤئ. 

الرصمغئ • المالغئ  الثثطات  شغ  تغث    الحراضات  سالغئ  أعمغئ  الاعسغئ    عاغمضظ ذات  جععد  تسزغط 
المالغ  صائمئال الصطاع  طروظئ  سطى  تأضغًثا  المساثثطغظ  وإسطاء  بغظ    وظاائةعا  المظزط  والاساون 

 . شغه أختاب المخطتئ



12 
 

 الثاتمئ 
 

تط تطعغر الاةارب الرصمغئ ضمفععم بتبغ قجاثراج المسرشئ الاغ تساسث شغ خظع الصرار وتسجز تصثغط  
الثثطات المالغئ الرصمغئ. وبحضض أضبر دصئ، شعغ تثور تعل طساثثم الثثطئ المالغئ؛ بعثف شعط  

المالغ. ذعرت   الئغؤغ  الظزام  الفرص لثطةه شغ  عثا    اكجعباتاغاجاته وخثطاه بحضض أشدض وتتثغث 
المفععم الئتبغ واسامثته شغ اجاراتغةغاعا افولى وسصثت السجم سطى تظفغثه طراًرا وتضراًرا بالحراضئ  
طع طثاطش الةعات الفاسطئ شغ الصطاع لاعجغع ظطاق العخعل إلى المسرشئ والممارجات الصائمئ سطى  

تحةغع    ةإغ شغ افردن، وغافدلئ. لصث جطإ عثا المفععم صغمئ لسمطغئ خظع الصرار شغ الصطاع المال 
 المالغ.  صطاعاساماده ضممارجئ طظازمئ طظ صئض جمغع أختاب المخطتئ والقسئغظ شغ ال

ظزًرا فن الفةعة بغظ الةظسغظ شغ الحمعل المالغ شغ افردن عغ طظ أسطى المساعغات، والحمعل المالغ  
)، شصث عثشئ عثه الاةربئ إلى  2017٪ (وشًصا لئغاظات طآحر الئظك الثولغ السالمغ لسام  27لطمرأة غئطس  

، طع الارضغج سطى حرغتئ طسغظئ صث ق  لطظساء   ل المالغحمع المساعمئ شغ الئتث تعل ضغفغئ زغادة ال
بافولعغئ: غاماحى    أق وعغ   تتزى  الممارجظصالقجؤات.  إلى  العخعل  إلى  الشغاب  طظ  الظساء  شغ    ئض 

لط العذظغئ  اقجاراتغةغئ  طع  المالغ  الئغؤغ  الاظمغئ    حمعل الظزام  أعثاف  وطع  افردن  شغ  المالغ 
الخعر    ااتثىل  ظاائب الاةربئ   لثلك تأتغ  . ة وإدارة اقلاجاطات المظجلغئالمساثاطئ، وغتمض أغًدا شعائث لفجر 
واجاثثاطعا بفسالغئ وتثسع إلى    ئالظصعد اإللضاروظغلائظغ    صض تزاً الظمطغئ تعل اجاسثاد المةامسات اف

 بثل جععد طظزمئ قجاعثاف الظساء وإدطاجعظ شغ الثثطات المالغئ. 
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