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رفع الجلسة 13 :بعد الصواٌ

ّ
خــتها لالطخماع ئلى الظُد اإلادًس العام
علدث لجىت ألامً والدؿاع حلظت ًىم الازىحن  8حىٍلُت 2019
ّ
الخلدم في اهجاش البرامج اإلاىكىعت في مجاٌ ملاومت الـظاد.
للدًىاهت خىٌ الاؿالخاث في طلً الدًىاهت ،ومدي
في مظتهل الجلظت ،كام الظُد زئِع وخدة الاجـاٌ بخلدًم عسق ػامل خىٌ ؤلادازة العامت للدًىاهت
ّ
وٍىضح اإلاىاد البؼسٍت والبيُت الخدخُت.
والىـىؾ اللاهىهُت اإلاىظمت لها
ّ
وأػاز في هرا الخـىؾ أن وظبت الخأهحر باإلدازة ّ
العامت للدًىاهت جخجاوش الـ، %50خُث جمثل هُئت اللبان
خىالي  3.662مً مجمىع  7.210عىها .أما باليظبت للبيُت الخدخُت ؿأوضح أن الادازة حظعى خالُا الى تهُئت بعم
ّ
ّ
ّ
الحدودًت ،على ػساز ّ
ّ
الحدودًحن بللعت طىان وطاكُت طُدي ًىطف بلُمت
ول مً اإلاعبرًً
الدًىاهُت
ملساث اإلاـالح
ّ
الحدودًت بؼاز الدماءّ ،ملىلت ّ
ّ
حملُت جىاهص الـخمظت ملُىن دًىاز ،و تهُئت ّ
وببىغ مً والًت حىدوبت
ول مً اإلاعابس
ّ
حملُت جىاهص الـدظعت ملُىن دًىاز.
بلُمت
وأزىاء العسق ّ ،
جوسق الظُد العمُد الى الدوز الهام الري جلعبه ؤلادازة العامت للدًىاهت في دعم الاكخـاد
اإلادلي ،مً خُث حلب الاطدثماز وخماًت اإلاىخج اإلادلي ،وملاومت التهسٍب في اإلاىاؿر ّ
البرًت والبدسٍت والجىٍت ،والظهس
ّ
واللازة واألطلحت واإلاخدزاث .ئكاؿت
على خماًت البالد مً خالٌ الخـدي لعملُاث جىزٍد وهلل ألاؿـاٌ اإلامىىعت
الى مساكبت عبىز الظلع وألاؿساد.
وعالوة على ذلً ،جلولع ؤلادازة العامت اإلاروىزة بأدواز ّ
هامت أخسي جخمثل في :
 ملاومت التهسٍب والخجازة اإلاىاشٍت والجسٍمت اإلاىظمت وؤلازهاب
 اإلاظاهمت في خساطت وأمً الحدود الىهىُت
 خماًت اإلاظتهلً مً البلائع التي ال حظخجُب للمىاؿـاث ّ
الـىُت والصحُت
 مساكبت خسهت ألامىاٌ وحىالن البلائع وألاشخاؾ بمخخلف الىلان الحدودًت وبيامل التراب الدًىاوي
ومسحع الىظس البدسي
 خماًت الثروة الحُىاهُت والىباجُت
 الخـدي للبلائع اإلاللدة وخماًت اإلالىُت الـىسٍت وآلازاز والخدف ّ
الـىُت.
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وهدُجت للمجهىد الري ًبرله ول أعىان الادازة العامت للدًىاهت أؿاد الظُد زئِع وخدة الاجـاٌ أن الادازة
ّ
خللذ هخائج باهسة خالٌ طىتي  2019 - 2018خُث بلؼذ اإلالابُم اإلاظخخلـت لظىت  ،2018كُمت  7.891.3ملُىن
همى ّ
دًىاز أي بيظبت ّ
جلدز بدىالي  %27باإلالازهت مع اإلالابُم اإلاظخخلـت طىت  ،2017هما ًخىاؿل اليظم
ّ
الخـاعدي ّ
لخوىز اإلالابُم اإلاظخخـلت خالٌ الظداس ي ألاوٌ مً طىت  2019ملازهت بىـع الـترة مً طىت ،2018
خُث ؿاكذ كُمت اإلالابُم اإلاظخخلـت  3700ملُىن دًىاز بيظبت همى جىاهص .%8
وبهره اإلاىاطبت جم جلدًم ّ
عُىت مً العملُاث الىىعُت اإلاىجصة في مجاٌ مياؿدت التهسٍب اإلاخمثلت في حجص
ألاطلحت الىازٍت ( 27طالح هازي) و الحبىب و اإلاىاد اإلاخدزة (حجص  1429خبت "طىبخاهع") ئكاؿت ئلى حجص 69.61
ولؽ ذهب.
ّ
ئكاؿت الى ذلً ّ
جوسق ئلى ما كامذ به مـالح الحسض الدًىاوي عىدما جمىىذ مً ئخبان عملُاث تهسٍب
وحجص همُاث هامت مً البلائع اإلاهسبت بلُمت حملُت ؿاكذ  5.6ملُىن دًىاز وذلً خالٌ  551دوزٍت مساكبت وحىالن
على وامل التراب الىهني.
وأكاؾ أهه بهدؾ ملاومت آؿت التهسٍب ،عملذ الادازة على زطم الخوىن العسٍلت للمخوى الاطتراجُجي
ّ
لخعـحر الدًىاهت  2023-2019واإلاخمثلت في اإلاظاهمت في جدعُم طالمت الىهً وخماًت اإلاىاهً واإلادُى ،وحعصٍص اللدزة
الخىاؿظُت لالكخـاد الىهني ،وجأمحن الخدـُل العادٌ والىاحع لإلًساداث ئكاؿت الى جدعُم مياهت الدًىاهت الخىوظُت
على اإلاظخىي الداخلي والخازجي.
ّ
ولخىـُر هره ؤلاطتراججُت ػسعذ الىشازاث في وكع وئعداد  16بسهامجا اطتراجُجُا جخعلم بـ :
 جوىٍس ئحساءاث حظسٍذ البلائع
 حؼسًٍ اإلاخعاملحن الاكخـادًحن بوسٍلت ؿعالت
 جدعُم الؼساهت على اإلاظخىي الدولي
 جدظحن السكابت الدًىاهُت
 جوىٍس مىظىمت الاطخعالماث وألابدار
 جوىٍس ئحساءاث اطخخالؾ الاداءاث والدًىن
 جوىٍس ألاداء وجسػُد الخـسؾ العملُاحي
 جدظحن البيُت الخدخُت ؤلاعالمُت
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 جوىٍس مىظىمت الخـسؾ في اإلاخاهس
 جسهحز السكابت الالخلت
 حؼُحر زلاؿت اإلاإطظت مً أحل جىمُت الخعاون والخجدًد
 جوىٍس الىـاءاث ؿلب اإلاإطظت
وفي هـع الاججاه أخدزذ الادازة جوبُلت ئعالمُت خاؿت بالجزاعاث الدًىاهُت ،تهدؾ الى جيىًٍ كاعدة بُاهاث
حظمذ بخدلُل اإلاعوُاث وخاؿت جلً اإلاخعللت بخدلُل جُازاث الؼؽ وأطالُبه مما طِظاهم في ئخيام بسامج ملاومت
الؼؽ واطدؼساؾ اإلاخاهس .هما جم وكع هظام معلىماحي حدًد ،ئكاؿت الى زكمىت حمُع ئحساءاث الخىزٍد والخـدًس
والعمل على جىسَع مىظىمت اإلاخعامل الاكخـادي اإلاعخمد ،التي حعخبر مً أهم آلالُاث التي جدعمها اإلاىظماث الدولُت
وال طُما اإلاىظمت العاإلاُت للدًىاهت واإلاىظمت العاإلاُت للخجازة إلزطاء ػساهت بحن ئدازة الدًىاهت واإلاإطظاث اإلاىلبوت،
وذلً بهدؾ السؿع مً كدزتها الخىاؿظُت وجأمحن الظلظلت اللىحظدُت والعمل على بىاء الثلت مع هره الؼسواث
اإلاـدزة وحظهُل عملها.
وأزىاء الىلاغّ ،زمً الىىاب العمل ّ
الجباز الري جلىم به الدًىاهت الخىوظُت لحماًت الحدود والاكخـاد
ّ
والصحت العامت وذلً مً خالٌ وحىد ؿدي اًجابي وعالماث جدظً خظب حعلُلاث العائالث الخىوظُت
وألامً
اإلالُمت بالخازج .لىً في اإلالابل أعسب بعم ألاعلاء عً كللهم مً اطخـداٌ ظاهسة تهسٍب البلائع وألاطلحت
واإلاىاد مخدزة .وحظاءٌ عدد مً الىىاب عً وحىد زؤٍا واطتراجُجُت أو دزاطت واضحت إلاجابهت هره الظاهسة ولخوىٍس
الادازة العامت للدًىاهت وجـادي عدًد الىلائف والاخالالث.
ومً حهت أخسي ،اطخـظس الىىاب عً مىاهً اللعف اإلاىحىدة باإلدازة العامت للدًىاهت ئن واهذ باألطاض
موسوخت على اإلاظخىي الدؼسَعي أو على مظخىي وطائل العمل اإلاخاخت أو على مظخىي اإلاىازد البؼسٍت وهالبىا في هرا
الـدد ،بدعم العىـس البؼسي مً خُث الخيىًٍ والخدزج في الظلم الىظُـي وجدظحن ظسوؾ العمل وؤلاكامت و ؿخذ
باب الاهخداب.
هما ّ
جوسق بعم الىىاب الى مظألت الهباث ،والبوئ والخعلُد اإلاىحىد في الاحساءاث الدًىاهُت ،ودعىا الى
اكـاء اإلاصٍد مً اإلاسوهت في هرا الخـىؾّ ،
خاؿت اذا ما حعلم ألامس بالهباث اإلاىحهت الى الهُاول العمىمُت التي حظعى
الى جدلُم مـلحت عامت.
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و في ألازىاء ،حظاءٌ أخد الىىاب عً جلُُم مؼسوع حصز الجزاهت ،الري يهدؾ الى جدظحن ميظىب زلت
اإلاىاهً في اإلاإطظت الدًىاهُت .واطخـظس عً مـحر همُاث الرهب والـلت واإلاعادن الىـِظت اإلاحجىشة مً كبل
ُ
مـالح الدًىاهت  ،وعً هُـُت الخـىٍذ في الظُازاث اإلاحجىشة وعً دلُل الاحساءاث اإلاعخمد في الحجص .
و في ئحابخه ،أهد مدًس عام الدًىاهت خـىٌ زىزة زلاؿُت في الدًىاهت التي أؿبدذ جخعامل مع الـظاد بيل
ججسد وجللائُت خُث كامذ الادازة العامت للدًىاهت بعدًد الاؿالخاث على مظخىي الدؼسَع مثل اإلاـادكت على اجـاق
حظهُل الخجازة مع اإلاىظمت العاإلاُت للخجازة واهلمام الجمهىزٍت الخىوظُت الجـاكُت هُىهى اإلاعدلت خىٌ جبظُى
ّ
اإلاخعللت باالحساءاث ّ
وأهمها اعخماد اإلاعاًحر الدولُت.
ومىائمت ألاهظمت الدًىاهُت ،ئكاؿت ئلى الاؿالخاث
ّ
وبحن أن الخوىز في الىخائج اإلاسجلت في مجاٌ مياؿدت التهسٍب و الخجازة اإلاىاشٍت ٌعىد باألطاض للمجهىداث
اإلابرولت في مجاٌ جوىٍس و حعـحر وطائل وهسق العمل الطُما مً خالٌ اخيام الاهدؼاز اإلاُداوي و دعم الخيظُم بحن
مخخلف وخداث الحساطت و الخـخِؼاث الدًىاهُت و الخيظُم بحن مخخلف الــائل داخل الىخداث وهرلً جبعا
لخوىٍس وجدعُم الجاهب الاطخعالمي.
وفي جـاعله مع مخخلف الدظاؤالث كام اإلادًس العام للدًىاهت بخلدًم عسق ٌؼخمل ئحابت على معظم الىلان
التي جمذ جداولها.
ّ
وخالٌ جدخله أكس الظُد اإلادًس العام أن هىان ئػياٌ في مـهىم التهسٍب الري عادة ما ًإخر على أهه ججازة
مىاشٍت في خحن أن التهسٍب في الىاكع هى ول جىزٍد عبر اإلاعابس ػحر السطمُت للدولت.
ّ
ّ
وأهد أن الادازة العامت للدًىاهت ممثلت ؿلب اللجىت التي جلىم بدزاطت حسائم التهسٍب على مظخىي زئاطت
الحيىمت وذلً في مخابعت لدزاطت جُازاث التهسٍب بالخيظُم مع مخخلف ألاهساؾ اإلاخدخلت على اإلاظخىي الىهني
والجهىزي .ومً خالٌ هره الدزاطتّ ،
جبحن لإلدازة أهه مً اللسوزي الترؿُع في عدد أعىان الدًىاهت باعخبازها حؼيىا
ّ
خاؿت في ألاعىان اإلاُداهُحن هظسا لعدم وحىد أي اهخداب مىر طىت  .2014ئكاؿت الى ئن جصحُذ اإلاظاز
هلـا ؿادخا
ّ
اإلانهي لألعىان أخدر ؿساغ على مظخىي اإلاُدان في ملاومت التهسٍب خُث أن وظبت هبحرة مً ألاعىان اإلاُداهُحن جللدوا
مىاؿب علُا.
واطخجابت لومىخاث الادازة ومىظىزيها والازجلاء بأداء اإلاإطظت وهخائجها ّ ،
كدم الظُد اإلادًس العام للدًىاهت
إلادت عً حعـحر بسهامج الدًىاهت خُث ػسعذ الادازة العامت خظب جلدًمه ،في اعداد مخوى اطتراجُجي للخعـحر
للـترة اإلامخدة بحن طىتي  2023-2019واخخازث الادازة "السؤٍت الاطتراجُجُت مً أحل دًىاهت عـسٍت ّ
وؿعالت ومىـخدت
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على مدُوها" وذلً اعخمادا على زالزت اطع جخمثل في اإلاظاهمت في جدظحن الخىاؿظُت الاكخـادًت للبالد واإلاظاهمت
في جدعُم أمً البالد وخماًت اإلاىاهً والبِئت  ،ئكاؿت الى جدلُم حباًت دًىاهُت مىــت وػـاؿت.
وللحد مً الـظاد ازجأث الادازة زكمىت حمُع احساءاث الخىزٍد والخـدًس بهدؾ مظاهدة اإلاإطظاث اإلاـدزة
ّ
وجىؿحر أؿلل الظسوؾ ليؼاهها ،لرلً جم جوىٍس جوبُلت معلىماجُت جمىً اإلاخعامل مً الحـىٌ على "جأػحرة
الخـدًس" بــت آلُت لُدظنى له الحـىٌ على الخدماث اإلاسجبوت بها في أؿلل آلاحاٌ.
هما جم الاطخؼىاء ولُا عً الوابع اإلاادي لظىد الالتزام ملمىن الدؿع والاعخماد على الىزُلت الالىتروهُت
لخالؾ اإلاعالُم وألاداءاث عىد الخىزٍد.
وجلىم الادازة العامت للدًىاهت بالخعاون مع ول مً ػسهت ػبىت جىوع للخجازة والجمعُت اإلاهىُت للبىىن
بخوىٍس مىظىمت الدؿع الالىترووي للمعالُم وألاداءاث اإلاظخىحبت عىد الخىزٍد والخـدًس والتي حؼيل حصءا زئِظُا
مً البرهامج الىهني لخبظُى وجألُت الاحساءاث الادازٍت  ،مما مً ػأهه ئكـاء اإلاصٍد مً الاوظُابُت على عملُاث
الخجازة الخازحُت.
ولىـع الؼسق ،جم وكع هظام معلىماحي حدًد هظسا لخلادم اإلاىظىمت الاعالمُت للدًىاهت "طىد" التي
أؿبدذ ػحر مىاهبت للخىىىلىحُا الحدًثت ولحاحُاث العمل الدًىاوي ومخولباث اإلاخعاملحن.
هرا و أؿاد اإلادًس العام للدًىاهت بأهه جم الؼسوع في ئؿالح اإلاىظىمت الدؼسَعُت والترجُبُت لبعم اللواعاث
على ػساز كواع الىطاهت لدي الدًىاهت وكواع جىزٍد وؿسش اإلاالبع اإلاظخعملت الري ًمثل اػياال هبحرا .وحعمل لجىت
على مظخىي زئاطت الحيىمت على مساحعت ؤلاهاز اللاهىوي الحالي لهرا اليؼان لخجاوش الاػيالُاث الخوبُلُت الحالُت
وجأزحرها الظلبي على خصٍىت الدولت.
و في ئهاز الخىحه مإخسا هدى حظهُل عملُاث الدظسٍذ  ،جم بملخض ى الــل  77مً كاهىن اإلاالُت لظىت
ّ
اإلاــل
 2019الخىـُف على وكع الاملاء اإلاجاوز إلاظخؼل مخصن ومظاخت الدظسٍذ الدًىاوي على الخـسٍذ
بالبلائع اإلاىدعت بها .وذلً في ئهاز ئخيام مساكبت الخـازٍذ الدًىاهُت اإلاىخدبت بخـىؾ البلائع اإلاىدعت بمخاشن
ومظاخاث الدظسٍذ الدًىاوي.
هما جم الاجـاق مع وهالء العبىز ومظخؼلي مخاشن ومظاخاث الدظسٍذ الدًىاوي على ئعادة الىظس في هساض
الؼسون اإلاىظم لالطخؼالٌ اإلاخاشن واإلاظاخاث اإلاروىزة وذلً في اججاه اعخماد اإلاساكبت بىاطوت اليامحرا و اكخىاء
احهصة مساكبت عً هسٍم مىظىمت  GPS/ GPRSئكاؿت الى جوىٍس مىظىمت" طىد".
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وبخـىؾ اإلاسوز مً اإلاساكبت اإلاظبلت الى اإلاساكبت الالخلت  ،جم الاطخعاهت بخبحر في اهاز بسهامج  FIRSTمع
الىوالت الامسٍىُت للخعاون للؼسوع في كبى عىاؿس مسحعُت إلعداد اطتراججُت ئدازة الدًىاهت بخـىؾ اإلاساكبت
الالخلت ووكع مىىاٌ في الؼسق .و في اهاز بسهامج جدعُم الحيىمت الدًملساهُت و اإلاظاءلت العمىمُت في اللواع
العمىمي ،جم بالخعاون مع بسهامج الامم اإلاخددة الاهمائي و الىوالت اليىزٍت للخعاون الدولي ازطاء مؼسوع "حصز الجزاهت "
في كواع الدًىاهت ػمل زالر هُاول همىذحُت  :اإلاىخب الحدودي للدًىاهت بدلم الىادي الؼمالي و اإلاىخب الحدود
للدًىاهت بسأض حدًس و ادازة الىظم الدًىاهُت وجم اعخباز هره الهُاول بمثابت كاهساث للجزاهت على اإلاظخىي اللواعي
والترابي.
وبهدؾ جلسٍب الادازة مً اإلاىاهً واإلاخعاملحن وحعصٍص الخىاؿل مع اإلادُى الخازجي جم اهالق مىكع الىاب
الخـاعلي الجدًد للدًىاهت لخدعُم مبادئ الجزاهت والؼـاؿُت وطهىلت الىـاذ الى اإلاعلىمت ،ئكاؿت الى ئمياهُت اجمام
الاحساءاث والاطترػاد عً بعد والحـىٌ على الخدماث بــت خُيُت .ومً بحن هره الخدماث:
-

”زخــتي“ :جمىذ للمظاؿس ئمياهُت ئدزاج اإلاعوُاث الخاؿت بسخـت حىالن الظُازة.

-

ّ
”أمخعخ ـي“ :جمىً مً الخـسٍذ باألػساق الصخـُت اإلاىزدة بــت مظبلت.

-

ّ
”وكعُتي“ :جمىً اإلاظاؿس مً الاهالع على وكعُت طُازجه باإلاىظىمت ؤلاعالمُت

-

ّ
ألاداء على العسباث“ :جمىً مً الاهالع على مبلؽ ألاداءاث واإلاعالُم الدًىاهُت اإلاظخىحبت على الظُازاث.

-

ّ
”الخعسٍـت اإلاىدمجت على الخى “ :جمىً هره الخدمت خاؿت اإلاىزدًً واإلاـدزًٍ واإلاظدثمسًٍ مً الخعسؾ
على ألاداءاث واإلاعالُم الدًىاهُت اإلاظخىحبت على البلائع طىاء في ئهاز اللاهىن العام أو في ئهاز الىظم
الخـاكلُت ،بما في ذلً ئحساءاث الخجازة الخازحُت والتراجِب الخاؿت اإلاىوبلت عىد الخىزٍد والخـدًس.

-

ئخدار جوبُلت اإلاظاؿس ّ
الروي .Smart Traveller
وفي ئحابخه خىٌ مخخلف الاػيالُاث اإلاخعللت باإلاىازد البؼسٍت أؿاد اإلادًس العام للدًىاهت بأن الادازة ػسعذ

مىد  2018في بسهامج حعـحر الخـسؾ في اإلاىازد البؼسٍت خظب الىـاءاث وألاداء بما ًدىاطب مع اإلاعاًحر الدولُت
والري يهدؾ هرا البرهامج الى :
-

الاعخماد على هسق وآلُاث عملُت في الخعُِىاث وئطىاد الخوى داخل الادازة بما ًلمً الؼـاؿُت وَظاعد
على جىظُف الىـاءاث بمساهص العمل.
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جوىٍس الىـاءاث خظب مخولباث العمل.

-

حعـحر آلُاث الخـسؾ في اإلاىازد البؼسٍت وئزطاء هظام الخـسؾ الخىكعي الري مً ػاهه كمان الخىاشن بحن
مخولباث العمل اإلاظخلبلُت وهُـُت جىظُف الىـاءاث.

-

جدظحن ألاداء الـسدي والجماعي.

-

الخلُُم اإلاىكىعي للىـاءاث خظب ألاداء وحعصٍص الحىهمت داخل الادازة.
هما حعمل الادازة على مساحعت الىـىؾ اللاهىهُت بما ًخالءم مع جددًث هرا البرهامج لدؼمل الىظام

ألاطاس ي العام والخاؾ والخيىًٍ والخوى الىظُـُت واللُادًت .ئكاؿت الى مساحعت الىـىؾ اإلاخعللت بالخأححر
والخدـحز ألعىان الدًىاهت اعخمادا على هظام جأححر ًُبنى على ألاداء جم الخدـحز عبر مإػساث أداء كابلت لللِع.
ولىـع الؼاًت ،أهللذ الادازة العامت للدًىاهت حملت مً الاؿالخاث في مجاٌ الخيىًٍ تهدؾ الى جدظحن
اإلاعازؾ واإلاهازاث لياؿت أعىان الدًىاهت بما ٌظاهم في جدظحن اإلاسدود وجدلُم ألاهداؾ الاطتراجُجُت لإلدازة.
وجـاعال مع ما هسخه أخد ألاعلاءّ ،بحن الظُد اإلادًس العام أن همُاث الرهب اإلاحجىشة جىدع بالبىً
اإلاسهصي على ذمت ؤلادازة العامت للدًىاهت التى حعمل على جىؿحر حمُع الىمُاث التي ٌظخدلها الظىق الداخلي.
وفي ئحابخه خىٌ الاطخـظاز اإلاخعلم ببرهامج حصز الجزاهت الري ّ
جم ئعداده بالخعاون مع الهُئت الىهىُت
إلاياؿدت الـظاد وبمظاهدة بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهمائي ّبحن الظُد اإلادًس العام أنهخم جدلُم العدًد مً الىخائج منها:
-

جصوٍد اإلاىخب الحدودي للدًىاهت بدلم الىادي الؼمالي بـ 40وامحرا مساكبت مدمىلت  /وعدد  2مدوت خصن /
وعدد  25كازئ زمىش .Lecteur code QR

-

جىظُم دوزاث جيىٍيُت لـائدة اللبان وكبان الـف خىٌ اطخعماٌ اليامحراث اإلادمىلت.

-

جىظُم خمالث جدظِظُت في مىاطم العىدة لـائدة الخىوظُحن اإلالُمحن بالخازج.

-

ئؿساد خاملي ألادباغ العاملحن باإلاىاوي بصي مىخد وممحز (مُىاء خلم الىادي).

-

خمل ػازاث الخعسٍف مً ِكبل واؿت كبان وأعىان الدًىاهت (مُىاء خلم الىادي).

-

دعم اإلاىخب الحدودي للدًىاهت بساض الجدًس بىطائل مادًت (أحهصة ئعالمُت) هما ّ
جم تهُئت ؿلاءاث العبىز
والــل بحن العملُاث الخجازٍت وؿلاءاث جـخِؽ اإلاظاؿسًٍ ،مما طاهم في جدظحن طُىلت خسهت اإلاظاؿسًٍ
وجللُف مدة اإلايىر.
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وخىٌ الخـسؾ في اإلاحجىش أؿاد اإلادًس العام للدًىاهت أن الادازة العامت جخىلى جىـُر اطساجُجُت الخـسؾ في
اإلاحجىش التي تهدؾ باألطاض الى دعم مىازد خصٍىت الدولت وخظً الخـسؾ في اإلاحجىش لخجىب اجالؾ البلائع أو جدوي
ّ
كُمتها بمسوز الصمً .وكد جم خالٌ طىت  2018ئهجاش  979عملُت بُع باإلاصاد العلني مىىذ مً جدعُم مىازد خصٍىت
الدولت بمبلؽ  104.9ملُىن دًىاز ،وبالخالي حسجُل وظبت ّ
جوىز جبلؽ  %310ملازهت بظىت .2017
ّ
وفي هـع ؤلاهاز ،جىلذ الادازة العامت للدًىاهت خالٌ طىت  2018ئهجاش  878ئخالت لبلائع مخخلـت مً
طُازاث وػاخىاث ولىاشم مىخبُت وأحهصة مخخلـت لـائدة عدًد الىشازاث والهُاول الادازٍت الخابعت لها.
هما اطخـاد الاجداد الخىوس ي للخلامً الاحخماعي مً عدًد الاخاالث لـائدة العائالث اإلاعىشة وؿم بسهامج
ػساهت بيامل جساب الجمهىزٍت وهرلً جم دعم مجهىد لجىت حسحى وػهداء اإلاإطظاث العظىسٍت وألامىُت واإلالاومحن
باإلاظخلصماث والخجهحزاث  .و ّأهد أهه باليظبت لجمُع عملُاث الخـىٍذ و ؤلاخاالث ؿهي ال ّ
جخم ئال عً هسٍم أذون
كلائُت.
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رئيس اللجنة

ّ
مقررة اللجنة

عبد اللطيف املكي

خنساء بن حراث

