
92 المجلد  9 العدد ،

٢ العــدد ،٧ الـمجـلـد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٠٢٠هـ ديـسمبر  ١٤٤٢المـجـلد السابع ـ العدد الثاني ربيـع الثاني  



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المراسالت:

 

   

   

 humanities@kku.edu.sa 

 

 

 

 

 ةــإخالء مسؤولي

.

 

 

 

mailto:humanities@kku.edu.sa


 

6 

 

 أعضبء هيئة التحرير

 

ش ئعبد أ.د.  1 ز هُم ًوضف فقُهابزالعٍش  رةِظ الخدٍز

ف 2 ز أ.د. ًدحي عبد هللا الػٍز  عكو ىُئت الخدٍز

ع 3 زعكو ى آى ىباع  بن ضعد  أ.د. مَز  ُئت الخدٍز

ز أ.د. عوف بن عبد هللا القزني 4  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. أخمد بن ًخي آى فاٌع 5  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. عبد اللهُف بن ئبزاىُم الحدًثي 6  عكو ىُئت الخدٍز

ز أ.د. خطحن بن دمحم آى عبُد 7  عكو ىُئت الخدٍز

ز د. ضلهانت بنذ دمحم الػهزاني  8  عكو ىُئت الخدٍز

ز د. ئضماعُل زلُل الزفاعي 9 ز ومدًز الخدٍز  عكو ىُئت الخدٍز

 ضنزجحر املجلت  جزمي بن علي آى خمُد أ.  11

 أعضبء الهيئة االستشبرية

 ظامعت اإلالو فهد للبتروى واإلاعادن أ. د. ئبزاىُم الجبري  1

ش الحلُبي  2  ظامعت اإلالو فُؿل أ. د. أخمد عبد العٍش

 ظامعت بنز بلقاًد أمحن بلمهيأ. د.  3

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. خطام بن عبداملحطن العنقزي  4

ه راباضا 5  ظامعت ىارفارد أ. د. زوٍس

 ظامعت ئضُنظ أ. د. دوط آرنولد  6

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ضعد الباسعي 7

ف د. دمحم أمحن مسُمز  8  ظامعت بجي ضٍو

 ظامعت أم القزى  أ. د. ؾالح بن ضعُد الشىزاني 9

اد الغامدي 11  ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ؾالح ٍس

 ظامعت اإلالو ضعود أ. د. ؾالح معُل 11

 ظامعت الحرموك أ. د. فواس عبد الحق 12

 ظامعت اإلالو زالد أ. د. دمحم عباص 13

 ظامعت أم القزى  أ. د. دمحم مزسخي الحارسي 14

 ظامعت مانػطتر أ. د. مجى بُنز 15

لأ. د 16 طُدا الُابان . ظلن اضخنٍو  ظامعت َو

  مجلة جبمعة الملك خبلد للعلىم اإلنسبنية



 

7 

 

 المجلة أهداف

  

  

  

  

 

 النشر شروط

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 وتعليمبته النشر متطلببت

  

 

 

 

  

 



 

8 

 

 

 

 

 Simplified Arabic

 

 

 APA 

 بلــــمعلىمبت االتص

:
 

 

humanities@kku.edu.sa 

 

mailto:humanities@kku.edu.sa


 

00 

 

 المحتىيبت

 
 

غ  01 ..................................................................................................................... م٣ضمت الخدٍغ

ت ومعجمُت - أضماء النباث في دًوان امزب القِظ    دراضت لغٍو

َْل  ع  02 ........................................................................................................ ص. ًاؾغ الضَّ

بت القُمت اإلاكافت داث اإلاعفاة من قٍز   دراضت مقارنت -الخوٍر

ٓع بً   40 .......................................................................... ٖبضالغخمً الخُضعي  ص. مىه

مت    الدور القانوني لألمن الطُبراني في مهافدت الجٍز

 72 ........................................................................................... ص. َضٔ بيذ ؤخمض البرا٥ 

 م( 1471الزخلت عبر مؿز في ًومُاث الزخالت البلجُهي أنطُلم أدورنو )

 دراضت مقارنت في قوء  الزخالث ألاوروبُت  - م(1497وألاإلااني أرنولد فون ىارف )

  ألازحر من العؿز اإلاملومي زالى نؿف القزن 

ٓصاَل  ؼ ٖبضهللا دمحم ؤب  002 ........................................................................ ص. ٖبضالٍٗؼ

ظ جهبُقاتها في اإلاملنت العزبُت الطعودًت   اللطانُاث القكاةُت وجدَر

 040 ............................................................................................... ص. ِٞض مؿٗض اللُِبي 

 في الدرِص الندوّيِ ألاندلسخيِّ 
ُ

اِر  اإلاذالزاث
ّ

  من زالِى غزِح الجمِل البِن الفس

 062 ....................................................................................... ٧يص. مِضي بً خؿحن مباع  

 بخهبُق نًم  اإلاقوماث البُئُت للخنمُت العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة

افُت    اإلاعلوماث الجغز

 104 ....................................................................... ص. ؾلمى بيذ ٖبضهللا خؿً الٛغابي 

 



 

01 

 

 

   ظدلُت ألانطاق في رواًت قنـ لعواف العؿُمي: دراضت نؿوؾُت زقافُت

 140 ....................................................................................... ص. خمضان مدؿً الخاعسي 

  ألاظنبي في النًام الطعودي  خق جملو ألاضهم والحؿـ للمطدشمز 

 170 ............................................................................................. ص. ٞاعؽ بً دمحم ال٣غوي 

ف بحن الدرص اللغوي ولهجاث منهقت َعِطْحر: دراضت ؾوجُت    الم الخعٍز

 218 ..................................................................................... ص. ِٞض بً ؾُٗض ال٣دُاوي 

مطخوى الزقا عن زدماث الزعاًت الصحُت ألاولُت ومدى جأزحر الخؿاةـ 

 ن علُه في مدًنت أبها، الاقخؿادًت والاظخماعُت والطهانُت للمطخسدمح

  2121اإلاملنت العزبُت الطعودًت 

ِحر  ٓص مباع٥ ؤبْٓ  232 ........................................................................................... ص. خم

  

  

  



 

 
 ؤلانطانُت ومو زالد للعللعت اإلامجلت ظام

 

 2العدد  29جلد امل

2121 

King Khalid University Journal of Humanities, Volume 29, Issue 2, 2020  

https://hj.kku.edu.sa 

 

104 

 

  اإلاقوماث البُئُت للخنمُت العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة

افُت    بخهبُق نًم اإلاعلوماث الجغز

)*( زابيد. ضلمى بنذ عبدهللا خطن الغ
 

   ظامعت اإلالو زالد

 إلالخـا

ا ٖال٢ت جٟاٖلُت بحن الازىحن  َْع ْالتي جمشل بض ٓماث البُئُت ٖىض اظغاء الخىمُت الٗمغاهُت،  مً اإلاِم ظضا صعاؾت اإلا٣

ْالٛاباث  ٖٓغة  ـ ال خُض جازغ البِئت بك٩ل ٦بحر ٖلى الخىمُت الٗمغاهُت، جدض مً َظٍ الخىمُت مىا٤َ الخًاَع

اصة ٖضص ْمهاصع اإلااء  ٓعة ٦بحرة ٖلى البُئُت املخُُت بها خُض ؤصٔ ٍػ ْال٨ٗـ صخُذ  ٞان الخىمُت الٗمغاهُت جازغ به

ٓص مكا٧ل بُئُت ٓاعص الى ْظ ٢ْلّ اإلا ا الاوؿان لخماًخّ مً  ،الؿ٩ان  ْخُض ٧اهذ الٗماعة الٓؾُلت الاؾاؾُت التي ابخ٨َغ

ٓماث البِئت ال ْطل٪ باؾخٛال٫ م٣ االٓغْٝ البُئُت ال٣اؾُت  ْٚحَر ْالتربت  ْالُا٢ت الكمؿُت  اح   ،ُبُُٗت مشل الٍغ

ْطل٪ في بِئت هٓم  ُضة   ْالخىمُت الٗمغاهُت في مداٞٓت اخض ٞع َْٗالج َظا البدض الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحن البِئت 

ْلِا جٟاصحه ْمدا ٦ْظل٪ الخيبا بها  ْص٣ُ٢ت للمك٨الث البُئُت  ٗت  ٫ٓ ؾَغ ٓماث الجٛغاُٞت خُض جدا٫ْ اًجاص خل  ا . اإلاٗل

 

افُت  -اإلاقوماث البُئُت  -الخنمُت العمزانُت  الهلماث اإلافخاخُت:   العالقت الخفاعلُت -نًم اإلاعلوماث الجغز
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 Environmental Dimensions of Urban Development in the 

Governorate of Ahead Rafidah Using GIS 

Dr. Salma Abdullah Hasan Algurabi 
)*(

 

King Khalid University 

 

Abstract 

Environmental considerations are of great importance for the study of urban development. There is an 

interactive relationship between the two, where the environment affects urban development, where it limits the 

expansion of development due to the spread of rugged terrain and the spread of forests and scarcity of water 

sources. Urban development also has negative impacts on the environment. Buildings were the only way for 

humans to protect them from climatic conditions. Humans have also exploited environmental elements such as 

wind and energy production as well as soil in agriculture. This research aims to study the interactive relationship 

between the urban environment and urban development in the governorate of Ahead Rafidah in the GIS 

environment. It is trying to find quick and accurate solutions to and predict the environmental problems in the 

region.   

 

Keywords: Urban development, Environmental considerations , GIS , interactive relationship. 
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 مقدمت

ْٞغ مً اؾخسضاماث ألاعى بمى٣ُت ماجدخل الخىمُت الٗمغاهُت م٩اهت ٦ب ْالىهِب الا ألَمُت جلبُتها خاظاث  ،حرة، 

ْاإلاغا٤ٞ ،٧اإلاؿ٨ً الامً ،الؿ٩ان اإلاخٗضصة ْجِٓغ الخىمُت  ،باإلياٞت الى ؤَمُتها الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ،ْالخضماث 

 ٔ ٢ْغ ت مً مضن  بل ٧اهذ هدُجت ؤوكُت  ،ِاْلم جيكإ ٞجإة مً جل٣اء هٟؿ ،الٗمغاهُت صازل قب٨ت اإلاغا٦ؼ الخًٍغ

٘ هخاثج َظا الخٟاٖل ٖلى ؾُذ ألاعى  ،ْجٟاٖلّ م٘ البِئت التي ٌِٗل ٞحها ،الاوؿان املخخلٟت َٓػ ٖالم )ْج

ن  (.216، م 0884،ْازْغ

ٓص  ٢ْاصعة ٖلى الهم ْآمىت،  ت قاملت للجمُ٘،  ىاث البكٍغ ْاإلاؿخَٓ َْٗخبر الِضٝ الخاصي ٖكغ "ظٗل اإلاضن 

ٓصًت الى جد٣ُ٣ّ، مً زال٫ ْمؿخضامت " اخضٔ اَضا ٝ الخىمُت اإلاؿخضامت التي حؿعى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓظُّ الخىمُت اإلا٩اهُت باإلاىا٤َ ىُت، التي حٗخبر اَاع ٖام لخ ْل٣ض اهُل٣ذ مً ع٧اثؼ  ،الاؾتراجُجُت الٗمغاهُت الَٓ

ٓاػن في الخىمُت  ْْي٘ مىهج ٖملي لخد٤ُ٣ الخ ٓا٢٘ الخىمُت في اإلامل٨ت،  ْمٗالجت الخباًً  ،بحن مىا٤َ اإلامل٨تؤؾاؾُت ل

ٍْت)ؤلا٢لُمي بُجها  ْال٣غ ن البلضًت   (.1105،ْػاعة الكْا

ُضة للضعاؾت ُضة بخضٔ مغا٦ؼ الىمٓ  ،ْمما ؾب٤ جإحي ؤَمُت ازخُاع مداٞٓت ؤخض ٞع ألجها جدخًً مضًىت ؤخض ٞع

ٓ  ،املخلُت بمى٣ُت ٖؿحر  لخهي٠ُ الاؾتراجُجُت الٗمغاهُت ال
ً
٣ْٞا ٓػعاء ع٢مْاإلاٗخمضة   55111َىُت ب٣غاع مجلـ ال

ش  ٍْت لخسُُِ اإلاضن،)َـ0341ْحؿخمغ ختى  ،َـ0324 -01 -11ْجاٍع ْال٣غ ن البلضًت  ْػاعة الكْا ْالتي  َـ(،٧ْ،0324الت 

ٓابِ الخىمُت الٗمغاهُت ْاملخلُت  ،زًٗذ لً ىُت  ٢ٓٝٓ ٖلى ٢ابلُتها لخىُٟظ الؿُاؾاث ْالاؾتراجُجُاث الَٓ ْال

ا ْزضمت ؤلا ٍَٓغ ٓا٢ٗت ُّٞلخُ ْٞخذ اٞا١ ظضًضة لخىمُت  ،٢لُم ال ٦ظل٪ جدضًض مضٔ ام٩اهُاتها في ظظب الاؾدشماعاث 

ْالخجضًض ٓصة  ،اإلاِاعاث ْالابخ٩اعاث  ٓاػن في زالر اَضاٝ عثِؿُت هي : ظ لخهبذ مضًىت مؿخ٣بلُت ظاَؼة لخد٤ُ٣ الخ

ْالخىاٞؿُت الا٢خهاصًت ا الٗمغاو ،ْخماًت البِئت ،الخُاة  ي ْالا٢خهاصي ْالاظخماعي ٖلى زضمت ْحُٗٓم ازَغ

ىاث املخلُت الخابٗت إل٢لُمِا ْحٗخبر َظٍ الضعاؾت هي ألاْلى  ،اإلاؿخَٓ ٓز٤ُ ٖال٢اتها م٘ اإلاضن ال٨بٔر بمى٣ُت ٖؿحر،  ْج

ْجىمُتها الٗمغاهُت ُضة  ْجدلُل الىمٓ  ،ظٛغاُٞا لضعاؾت مداٞٓت ؤخض ٞع ُضة بالضعاؾت  الا اهّ جم جىا٫ْ مضًىت اخض ٞع

ْمك٨الجّ . ،اويالٗمغ  ْمؿخ٣بلّ  ْاججاَاث الىمٓ الٗمغاوي  ٓعة جغ٧ي،)مً خُض مغاخل الىمٓ  ؤًًا جم جىا٫ْ  ،(0327ه

ت بمى٣ُت ٖؿحر )ابها ْالظي ًدب٘ مى٣ُت ابها الخًٍغ ُضة  اخض  - زمِـ مكُِ - الجؼء الخًغي مً مداٞٓت ؤخض ٞع

ُضة( في ٖضص مً الضعاؾاث مجها صعاؾت )دمحم مدؿٓب، ٓع 0878ٞع ت مً زال٫ ( م ٓلٓظُت ألاعاضخي بمى٣ُت ؤبها الخًٍغ ٞ

 . ّ ٓمتًر ٓٞع ْال٣ُاؾاث اإلا  اإلاالخٓاث اإلاُضاهُت 
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 أىمُت الدراضت: -1

ٓاٖضة في ٖملُت الخىمُت الٗمغاهُت بمى٣ُت ٖؿحر، هٓغا  ُضة مً املخاٞٓاث ال مما ال ق٪ ُّٞ ؤن مداٞٓت ؤخض ٞع

ْالتي ًيبغي ؤن ٓص اإلاؿاخاث الكاؾٗت الهالخت لظل٪،  ٓظ ْصعاؾت  ل ْص البُئُت اإلاخٗاٝع ٖلحها،  ج٩ٓن في بَاع الخض

 ٦ُُٟت حُٗٓم الاؾخٟاصة مً البِئت املخُُت صْن الازال٫ بها.

 مػهلت الدراضت: -2

٘٢ٓ ُضة بم ٔ  ،ْزهاثو مىازُت ممحزة ،جخمحز مداٞٓت ؤخض ٞع ْال٣غ ٕٓ بها املخالث الٗمغاهُت بحن اإلاضن  ٦ما  ،ْ جدى

سخي بحن اإلاغج ٕٓ جًاَع ْصًت ،ْألاعاضخي اإلاىبؿُت ،ٟٗاث اإلاخباًىتجخمحز بدى ٕٓ الُٛاء الىباحي ،ْالا ٧ل َظٍ اإلاازغاث  ،ْجى

ْع ٦بحر في الخىمُت الٗمغاهُت ٓماث  ،٧ان لِا ص ْمً َىا جخمشل مك٩لّ الضعاؾت في بًجاص الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحن اإلا٣

ُضة ٓابُِا ،البُئُت للخىمُت الٗمغاهُت في مداٞٓت اخض ٞع ا ٖل ،ْي ْجدضًض ألازاع الىاججت ًٖ   ،ى َظٍ الخىمُتْؤزَغ

ٓعة ؾلبُت اْ بًجابُت ٦ما ًلى : ،الخىمُت الٗمغاهُت ا ٖلى البِئت به  ْازَغ

ُضة؟  - ٓماث البُئُت ٖلى الخىمُت الٗمغاهُت في مداٞٓت ؤخض ٞع  َل ؤزغث اإلا٣

ُضة؟  -  َل ٧ان للخىمُت الٗمغاهُت ؤزغ ٖلى البِئت املخُُت بمداٞٓت ؤخض ٞع

 ف الدراضت:أىدا -3

ٓاهحن التي ًلتزم  ْال٣ ٗاث  تهضٝ َظٍ الضعاؾت بك٩ل ؤؾاسخي بلى بًجاص آلُت للخىمُت الٗمغاهُت، في بَاع مً الدكَغ

ٓم البُئي في الخىمُت  ٓن ٖلى الخىمُت، بدُض ال جسل بالىٓام البُئي في اإلاى٣ُت، ًٞال ًٖ اؾخٛال٫ اإلا٣ بها ال٣اثم

ْهي: الٗمغاهُت مً ؤظل بًجاص بِئت ٖمغاهُت ٍٓت  ٖٓت ؤَضاٝ زاه ٍْم٨ً جدب٘ طل٪ مً زال٫ مجم  صخُت، 

ُضة. - ْجِٟم اؾتراجُجُاث الخىمُت الٗمغاهُت في مداٞٓت ؤخض ٞع  صعاؾت 

٢ٓذ الخالي. - ُضة في ال ت ْيُٗاث الٗمغان في مداٞٓت ؤخض ٞع  مٗٞغ

ٓابِ البُئُت املخضصة للخىمُت الٗمغاهُت. -  جدلُل الً

٢ٓ٘ مؿخ٣بل الخىمُت الٗمغاهُت ب - ُضة.ج  مداٞٓت ؤخض ٞع

 منهجُت الدراضت:  -4

ٓماث في الخىمُت  اإلانهج الوؾفي: - ْع اإلا٣ ْالخٗٝغ ٖلى ص ٓعة الٗمغاهُت،  ْاله ٓماث البُئُت،  اٞاص في ْن٠ اإلا٣

 الٗمغاهُت. 
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ٓاء بالضعاؾت اإلاُضاهُت اْ اإلاهاصع  اإلانهج الخدلُلي: - ْالبُاهاث املجمٗت ؾ ٓعة ؤؾاؾُت في جدلُل الجضا٫ْ  ؾاَم به

٫ٓ لبٌٗ اإلاك٨الث اٖخماصا ٖلى هخاثج الخدلُالث. ٓمُت، ًٞال ًٖ بًجاص خل  الخ٩

 منهقت الدراضت: -5

٢ٓ٘ بؾتراجُجي َام ُضة  بم ٓبي الٛـغبي مً اإلامل٨ت الٗغبُت  ،جخمخ٘ مداٞٓت ؤخض ٞع خُض ج٣٘ بالجـؼء الجـى

ٓصًت ٢ِٓٗا بالٗضًض مً اإلا٣انض املخُُت زال٫ قب٨ت ا٢لُمُت ،الؿٗ مً الُغ١ جغبُِا بمى٣ُتي م٨ت  ْجغجبِ بم

ْمى٣ُـت ظاػان مً الجـىٓب ،اإلا٨غمت اى مً الكما٫،  ْمى٣ُتي هجغان ،ْالٍغ ٓاخل البدغ الاخمغ،   الى ؾ
َ
 ،امخضاصا

ْمى٣ُت الباخت مً الٛغب .  اى مً الكغ١،   ْالٍغ

ُضة بخضٔ مداٞٓاث مى٣ُت ٖؿحر، ٦ما حٗخبر ؤخض ايإل اإلاشلض الخًغي  إلاى٣ُت ؤبها ْحٗض مداٞٓت ؤخض ٞع

ت ْجًم زالر  2l8بما ٌٗاص٫  ،٦1م 2152ْ جبلٜ مؿاخت َظٍ املخاٞٓت هدٓ  ،الخًٍغ % مً مؿاخت مى٣ُت ٖؿحر، 

٫ٓ  035ًدبِٗم هدٓ  ،ججم٘ ٖمغاوي ؤؾاسخي 58ْٖضص  ،مضن خُض  ،ججم٘ ٖمغاوي 107بةظمالي  ،مؿمى ٖمغاوي مكم

ٓص ألاعاضخي الخهبت ٢ٓ٘ املخاٞٓت بج ٍٓت للبىاءْألاعاضخي اإلا ،ًخمحز م ْمً ؤَم الخجمٗاث الٗمغاهُت بها ؤخض  ،ؿخ

ُضة ٓاصًحن ،ٞع ب ،ْال ٍغ َْ، ً حن . ،ْالخى٣ت ،ْالٍٗغ  ْالٟٖغ

 

 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الثاني ــ ديسمبر2020



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 2, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Salma Abdullah Hasan Algurabi, Environmental Dimensions of Urban 

Development in the Governorate of Ahead Rafidah Using GIS  

 

111 

 

: اضتراجُجُت الخنمُت العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة:
ً
 أوال

ْالتي جى٣ؿم الى ٞئخحن )ؤ ْاخضة مً املخاٞٓاث الخابٗت بمى٣ُت ٖؿحر،  ُضة  ْجىضعط ب(،  -حٗخبر مداٞٓت ؤخض ٞع

ْاإلاؿا٦ً البالٜ ) ، ٦ما جدخل اإلاغجبت الخاؾٗت في ٖضص الؿ٩ان 
ً
ا  04755وؿمت(، ْ ) 80306جدذ ٞئت )ب( بصاٍع

ٍٓت بمى٣ُت ٖؿحر. ْاإلاازغة ٖلى الخغ٦ت الخىم  حٗخبر بخضٔ مغا٦ؼ الىمٓ الِامت، 
ً
 مؿ٨ً(، ؤًًا

 ،الُمٓخاث الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖتْ  ،ْالترظمت اإلا٩اهُت ل٩ل ألاَضاٝ ،ْبما ؤن الٗمغان الخجؿُض اإلااصي

ٓظّ ٖام ،التي حؿعى لخد٣ُ٣ِا الخُِ املخلُت ،ْالؿُاؾُت ٓة  ،ْالخٟهُلُت ب ٞةن ؤلاؾتراجُجُت الٗمغاهُت الخُ

ت بحن مىا٤َ الا٢لُم ٓاٍػ ٓعة مخ ْبُبُٗت الخا٫ ٞةن ٧ل ب٢لُم لّ  ،ألاؾاؾُت هدٓ جٓظُّ الخىمُت الٗمغاهُت  به

ْا ْلتاؾتراجُجُت زانت بّ،  ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت للض ٓمُت  ٓا٤ٞ م٘ ألاَضاٝ ال٣ ْختى في خا٫  ،لتي ًجب ؤن جخ

ْلت ٞةن ل٩ل ب٢لُم بٌٗ زهاثهّ التي جمحٍز ًٖ الا٢لُم آلازغ ٓا٤ٞ َظٍ ألاَضاٝ م٘ الض مشل الخهاثو  ،ج

ت ْالبكٍغ ْالجٛغاُٞت  ْاإلاىازُت  ٓظُت  ٓل  ،لُم الى ازغ.)ٖبض الؿالممما ًاصٔ بلى ازخالٝ ال٩ُِل الٗمغاوي مً ا٢ ،الجُ

ْالتي (6م  ،0878 ٓإ مسخلٟت الاْلى حٗخمض ٖلى اؾتراجُجُت الاهدكاع  ٕٓ الاؾتراجُجُاث الٗمغاهُت بحن زالر اه ْجدى  ،

ٓاعص ٦ما اجها  ْصًت اإلا ْل٨ً مً الهٗب جىٟظ َظٍ الاؾتراجُجُت هٓغا ملخض ٘ الٗاص٫ لالؾدشماعاث  َٓػ ٧ان الِضٝ مجها الخ

ْالتي تهضٝ الى  ،ظب اوكُت ظضًضةال حؿاٖض ٖلى ظ ٕٓ الشاوي مً الاؾتراجُجُاث َٓ اؾتراجُجُت التر٦حز  بِىما الى

ٓص ٖلى ا٦بر اإلاضن في الا٢لُم الا ان َظٍ الاؾتراجُجُت جُٟض في  ْالجِ ٓاعص  الٟٗالُت الا٢خهاصًت خُض جُٟض في جغ٦ؼ اإلا

ٕٓ الشالض مً الاؾتراجُجُاث الٗمغاهُت Richardson , 1972 , p 252 )جغ٦ؼ الخىمُت في ا٢لُم صْن الازغ  (  بِىما ٧ان الى

ٓمُت  ُٖٓحن الؿاب٣حن لظل٪ ًجب مغاظٗت الاَضاٝ ال٣ ْالظٔ حهضٝ الى اؾخٛال٫ ممحزاث الى َٓ الاهدكاع اإلاغ٦ؼ 

ْمضٔ ام٩اهُت هجاخت في جد٣ُ٣ِا مما ًازغ ٖلى الؿُاؾاث  ت ٖال٢ت الخمغ٦ؼ الخًغي بها  ٍٓاتها إلاٗٞغ ْل ْجدضًض ا

 (.6، م 0878الٗمغاهُت الغامُت الى ا٣ًاٝ الخمغ٦ؼ.)ٖبض الؿالم، 

ٓصًت ٖلى مؿخٔٓ مغاخلّ بٓي٘ الاؾتراجُجُاث الٗمغاهُت،  ْل٣ض ع٦ؼث زُِ الخىمُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٍٓت  ْٖلُّ ًم٨ً ؤلاقاعة بلى ؤخضر الخُِ الخىم ُٟي في جىمُت اإلاىا٤َ،  ا الْٓ َْع ْص  الخالُت:ْالاَخمام بمغا٦ؼ الىمٓ، 

ىُت الٗمغاهُت  - ُُٟت إلاغا٦ؼ 2000الاؾتراجُجُت الَٓ ْاع ْْ ْإُٖاء ؤص ا ألاؾاؾُت جهي٠ُ مغا٦ؼ الىمٓ،  : مً ع٧اثَؼ

ْمدضصاث الخىمُت بهظا اإلاغا٦ؼ.  الىمٓ، بما ًدىاؾب م٘ بم٩اهاث 

ْع  :2014 - 2010اؾتراجُجُت زُت الخىمُت الخاؾٗت  - مغا٦ؼ الىمٓ، م٘ مً ؤَم الؿُاؾاث التي ههذ ٖلحها جُٟٗل ص

.
ً
ٓا ْاظخماُٖت ؤ٢ل هم ٓجها مغا٦ؼ ا٢خهاصًت،   التر٦حز ٖلى مغا٦ؼ الىمٓ املخلُت ل٩
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ْالخ٩امل 2019 - 2015مً ألاَضاٝ الٗامت لخُت الخىمُت الٗاقغة  - ٦ْٟاءة الخضماث،  ٓاػهت،  : جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاخ

ٓاعص الُبُُٗت في الا٢خها ٘ ال٣ُمت اإلاًاٞت للم جي، ْيمان اؾخضامتها، ْخماًت البِئت، الا٢خهاصي، ؤًًا ٞع ص الَٓ

ت.  ْاملخاٞٓت ٖلى الخُاة الٍُٟغ

 زانُا: قوابو البِئت الهبُعُت املحددة الندػار العمزان:

ْصًت الجاٞت ؤْ اإلاغجٟٗاث  ٓظُّ الامخضاصاث الٗمغاهُت ٖلى ٖضة ٢ُاٖاث جدب٘ اما الا ؤزغث البِئت الُبُُٗت ٖلى ج

ُضة هدٓ ْجبلٜ مؿاخت الخجمٗاث الٗمغ  % مً ظملّ مؿاخت املخاٞٓت،  0.5بيؿبت  ٦1م 40اهُت بمداٞٓت ؤخض ٞع

ا في زالر ٢ُاٖاث، ٣ً٘ الا٫ْ مجها في ظىٓب املخاٞٓت في  ْجمحَز ٘ املخالث الٗمغاهُت في املخاٞٓت  َٓػ ٍْم٨ً جدب٘ ج

ًٍْم َظا ال٣ُإ  ٓعة ٦بحرة  ْالتي حٗخمض ٖلى الؼعاٖت به ْصًت  ٫ٓ الا ٓاصًحن، مى٣ُت اإلاغجٟٗاث خ ججمٗاث ال

٤ الخمِـ ٍْت ٖلى ٍَغ ًٍْم ال٣ُإ الشاوي الخجمٗاث ال٣غ ُحن بسالٝ مضًىت ألاخض،  ًٍْم  -ْالٟٖغ اى،  الٍغ

ْمغ٦ؼ ملخت  ًٍْم مغ٦ؼ الخى٣ت،  ٕٓػ ال٣ُإ الشالض في ظىٓب قغ١ املخاٞٓت  ً، ٦ما ًخ ْالٍٗغ ب،  ججمٗاث ٍَغ

ت في همِ اهدكاع ا ْبظل٪ ًخطر ؤزغ البِئت الخباب اللظًً ًدؿمان ب٣لت ملخْٓ  لٗمغان 

ٓعة ٦بحرة، خُض ًلؼم  ْبما ؤن البِئت الُبُُٗت جازغ ٖلى الخىمُت الٗمغاهُت به ٓعة ظلُت في املخاٞٓت،  الُبُُٗت به

 ٘٢ٓ ْالجٛغاُٞت للم ٓٚغاُٞت  ٍْلؼم طل٪ ٖمل الضعاؾاث الُب ؤزظَا في الخؿبان ؤزىاء ْي٘ زُِ الخىمُت الٗمغاهُت، 

ٍْجب ؤن ج ْج٨مً ؤَمُت املخضص،  ٢ٓ٘ في جد٤ُ٣ الغاخت،  ٓضر جل٪ الضعاؾت ٦ُُٟت جد٤ُ٣ ؤ٢صخى بٞاصة مً اإلا

ْجبرػ َظٍ  ا،  ْٚحَر ْاعجٟاٖاث اإلاباوي  ٓإع  ى الك ٓاهحن الخسُُِ لْٗغ ٢ْ ْص  الضعاؾاث الجٛغاُٞت في اؾخيخاط خض

ْاإلاىازُت ٓعة ألاعيُت  ما ٖلى الامخضاصاث الٗمغاهُت ٦ما ًلي: ،الضعاؾت اله  ْؤزَغ

طُت وأززىا على الخنمُت العمزانُت:ا  لخؿاةـ الخكاَر

ٓبُت مً املخاٞٓت،  النهاق الجبلي: ْالتي جتر٦ؼ في اإلاى٣ُت الجى ُضة  جىدكغ اإلاىا٤َ الجبلُت في مداٞٓت ؤخض ٞع

ٓع  ٓبي الكغقي بحن زُى ٦ىخ بيؿبت  ٦1م 0431متر خُض جبلٜ مؿاختها هدٓ  1411ْ 1141ْزانت في ال٣ؿم الجى

ٍْتر٦ؼ في َظٍ الٟئت ما ٣ًاعب مً % مً م36.1 % مً الخجمٗاث الٗمغاهُت باملخاٞٓت ٦ما ًخطر  74ؿاخت املخاٞٓت، 

 (.01مً ق٩ل )
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ْصًت ؤخض ؤَم ٖىانغ البِئت الُبُُٗت اإلاازغة ٖلى الٗمغان، طل٪ ألجها مهضع اإلااء ألاودًت ومجاري الطُوى   - : حٗض ألا

ٓاهبها الؿُخي،  ْلظل٪ اؾخ٣غ ؤلاوؿان ٖلى ظ ْجٟترف اعيُتها التربت الخهبت، التي ًىمٓ ٞحها الىباث الُبُعي، 

ْصًت التي جستر١ ؤعايحها،  (Hasduson, 1970 , p 41ْالاؾخٟاصة مجها ) ُضة الٗضًض مً ألا . ْ جدٓي مداٞٓت ؤخض ٞع

ٓالِا  ْجبلٜ ؤَ ْمٟلر،  ت، ْزًاع،  ْالٟاٖع ب  ْاصي ٍَغ ، بما ٌٗاص٫ ٦1م15ْمؿاختها هدٓ  ،٦م151هدٓ ْالتي مجها 

ْصًت بمى٣ُت 0.3% مً الاؾخٗماالث الُبُُٗت بها، ْ 1.7% مً مؿاخت املخاٞٓت، 1.7 % مً ظملت مؿاخت ألا

 ( .00ٖؿحر ٦ما ًخطر مً ق٩ل )

 

 

 ( مطخوى الارجفاع في مدافًت أخد رفُدة واملحالث العمزانُت11غهل )
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ُضة، ْفي ظمُ٘ ًىدكغ الىُا١ الًِبى بك٩ل ٦بحر في ؤهداء مسخلٟت النهاق الهكبي:  مً مداٞٓت ؤخض ٞع

ْجبلٜ مؿاخت الىُا١ الًِبى  ًت مما ًجٗلِا ؤعاضخي مىبؿُت  ت ٍٖغ ٍٓع َْظٍ اإلاؿاخاث ٖباعة ًٖ ٞتراث ٦ىخ اإلاغا٦ؼ، 

ٓع  ُضة هدٓ 1111جدذ زِ ٦ىخ %  37.7% مً مؿاخت املخاٞٓت، 35.0بما ٌٗاص٫  ٦1م 0414م بمداٞٓت ؤخض ٞع

ُضة.01.5مً الاؾخٗماالث الُبُُٗت بها،   % مً ظملت مؿاخت ألاعاضخي الًٟاء بمداٞٓت ؤخض ٞع

ا منانق الحزاث:  ْحكٛل مؿاخت ٢ضَع بما ٌٗاص٫ هدٓ  ٦1م01جٓظض بخضٔ مىا٤َ الخغاث ظىٓب املخاٞٓت، 

ْبما ٌٗاص٫ هدٓ  1.3% مً مؿاخت املخاٞٓت، 1.3 % مً مؿاخت الخغاث 1.8% مً الاؾخٗماالث الُبُُٗت بها، 

 بمى٣ُت ٖؿحر.

ع املحالث العمزانُت بالنطبت الى غبنت الاودًت  (11غهل )  جوَس

 ه1427 رفُدة أخدمدافًت  في
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ُضة جخمحز ب٨ثرة اهدكاع ألاعاضخي اإلاىبؿُت الهالخت للخىمُت، ْالامخضاص ْهالخٔ  مما ؾب٤ ؤن مداٞٓت ؤخض ٞع

ٓع  ٓاء ٧اهذ ؤعاضخي ظبلُت ١ٓٞ زِ ٦ىخ ٓع  1141الٗمغاوي ؾ ْالتي جبلٜ  1141م، ؤْ ؤعاضخي ًَبّ جدذ زِ ٦ىخ م، 

ْجبلٜ مؿاخت الاؾخٗماالث الُبُُٗت 82.2مؿاختهما  % مً  83.4بيؿبت  ٦1م 2172 % مً مؿاخت املخاٞٓت، 

ْبيؿبت  ُضة. 2.7مؿاخت املخاٞٓت،   % مً بظمالي مؿاخت الاؾخٗماالث الُبُُٗت بمداٞٓت ؤخض ٞع

 الخؿاةـ اإلانازُت وأززىا على الخنمُت العمزانُت:

ْالىٟؿُت ْفى وكاَّ ْخغ٦خّ،  ٌٗض ٖىهغ اإلاىار مً ؤَم الٗىانغ الُبُُٗت جإزحًرا في عاخت ؤلاوؿان الجؿضًت 

ْع ألا٦بر في جدضًض عاخت  ٍٓت الض ٓا٫ الج ْبالخالي ٞةن للمىار ْألاخ ٓن َظا الخإزحر مباقًغا ؤْ ٚحر مباقغ،  ٢ْض ٩ً

ٍْدضص ق٩ل مالبؿىا  ُٖٓخّ،  ْه ْمىا٤َ اإلاها٠ً، ٦ما ؤهّ ًدضص َبُٗت َٗامىا  ْازخُاع مىا٤َ اإلاكاحي  ؤلاوؿان، 

ُٖٓخّ، ٦ما ًدضص  ْه ُٖٓتها، ٦ما ًدضص ٦مُت قغابىا  ٓمي ْق٩لّ ْه ْوكاَّ الُ . (Smith,K.1970. p 172)همِ ؾ٨ىّ 

اح خُض تهب ٖلى املخاٞٓت  ُضة ٖلى الخىمُت الٗمغاهُت ُٞما ًخٗل٤ باججاَاث الٍغ ٍْخطر ؤزغ اإلاىار في مداٞٓت ؤخض ٞع

ْجخٗغى الجِاث الكغ٢ُت ْجى٣ل طعاث عما٫ الؿِل الؿاخلي،  ْالتي جشحر  بت،  ٓبُت الٍٛغ اح اإلآؾمُت الجى لٗؿحر  الٍغ

 
ً
ْالخُاعاث الخاعة الجاٞت ال٣اصمت مً صخغاء الغب٘ الخالي مدملت بظعاث الغما٫، مما ًجٗل الجٓ م٨ِٟغا اح  لِبٓب الٍغ

٘ صعظت خغاعة اإلاى٣ُت. لظل٪ ًجب ػعاٖت ؤشجاع جخالءم م٘ بِئت َظٍ  ت عصًئت، باإلياٞت بلى ؤجها جٞغ ؤْ جهبذ الغٍئ

ْصعظاث ال ْمً َظٍ ألاشجاع:اإلاىا٤َ مً خُض هضعة اإلااء  ْجمشل َظٍ ألاشجاع مهضاث لؿٟي الغما٫،   خغاعة اإلاغجٟٗت، 

ىا ٍْع ٓبـ - )ال٩اػ    - البرْؾ
ً
٣ْٞا ٓا٢٘ اإلاهاو٘ باليؿبت للمىا٤َ الؿ٨ىُت،  خباع جدضًض م ألازل(. َظا م٘ ألازظ في الٖا

ٓبُت الٛغبُت( ختى ال جخٗغى اإلاىا٤َ الؿ ْالجى ٓبُت  اح الؿاثضة )الجى ٓاجي الججاٍ الٍغ ٨ىُت لتزاًض مٗضالث الخلٓر الِ

ت مً اإلاهاو٘ باججاٍ الٓخضاث الؿ٨ىُت، ٦ما ٌٗض اإلاُغ ؤخض ؤَم  ْاملخلٟاث الٛاٍػ اح مً ألاصزىت  بما جدملّ َظٍ الٍغ

الٗىانغ اإلاىازُت الغثِؿُت اإلاازغة باإلاى٣ُت زانت في ألاوكُت الؼعاُٖت، ٞٗىض ؾ٣ٍٓ اإلاُغ بٛؼاعة ٞةن طل٪ ًاصي بلى 

ٕٓ ا ْٖت َظا باإلياٞت جى ملخانُل الؼعاُٖت، ْفي خالت جظبظب ؾ٣ٍٓ اإلاُغ ؤْ اوٗضامّ ُٞازغ في ه٣و اإلاؿاخاث اإلاؼع

ن اإلااء الجٓفي مما ًخُلب ْي٘ ؾُاؾت ماثُت إلصاعة اإلااء  بلى ؤن َظا الخظبظب في ؾ٣ٍٓ اإلاُغ ًاصي بلى اهسٟاى مسْؼ

ْهضعجّ ا جظبظب حؿا٢ِ اإلاُغ  ُضة جم باإلاى٣ُت جإزظ في اٖخباَع ْبضعاؾت ٖىانغ اإلاىار املخخلٟت في مداٞٓت ؤخض ٞع  .

خماص ٖلى مدُتي ابها ْزمِـ مكُِ ل٣غبهما مً مى٣ُت الضعاؾت.  الٖا

خضا٫، خُض ال جخٗض  ُضة بااٖل صعظت في ؤقِغ اله٠ُ  21ْبهٟت ٖامت جخه٠ صعظاث الخغاعة في مداٞٓت ؤخض ٞع

ْطل٪ بخإزحر 4ال ج٣ل ًٖ  ْجىسٌٟ في  صعظاث في ؤقِغ الكخاء  الاعجٟإ، ٞاإلاىا٤َ اإلاغجٟٗت حٗخض٫ خغاعتها في اله٠ُ 
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ض اعجٟاِٖا ٖلى  ْطل٪ في اإلاغجٟٗاث التي ًٍؼ ْلِظا  1211الكخاء،  ْاإلاىا٤َ اإلاىسًٟت ؤ٦ثر خغاعة في ٞهل اله٠ُ،  متر، 

ٍْبلٜ اإلاٗض٫ الؿىٓي لضعظاث الخغاعة   .  16في اإلاى٣ُت هدٓ ًسخل٠ اإلاخٓؾِ الؿىٓي لضعظت الخغاعة مً مى٣ُت ألزٔغ

ٍٓت )الغثاؾت الٗامت لؤلعناص ْخماًت البِئت ٍْغظ٘ طل٪ بلى ٖامل الاعجٟإ ، خُض جخمشل 015م  ،0327 ،صعظت مئ  )

ٓبُت ْ بط لم ٨ًً في اإلامل٨ت بك٩ل ٖام ، لظل٪  ْصة في اإلاى٣ُت الجى الؿلؿلت الجبلُت باإلاى٣ُت مً ؤ٦ثر اإلاىا٤َ بغ

خضا٫ ْ الشب ٓمُت ٦ما جخٗغى مى٣ُت الضعاؾت في ٞهل ٞمىازِا ًدؿم بااٖل اث بُٗضا ًٖ الخ٣لباث اإلآؾمُت ْ الُ

غة   ٫ٓ الغثِسخي في ؾ٣ٍٓ ألامُاع الٍٛؼ ٓبُت الٛغبُت الهُُٟت ْ التي حٗض اإلاؿئ اح اإلآؾمُت الجى اله٠ُ بلى َبٓب الٍغ

اح في جها ت للٍغ ضًت، ٦ما ؤن مى٣ُت الضعاؾت حسجل ؤ٢صخى ؾٖغ ٓان٠ الٖغ ًت الغبُ٘ ْزال٫ ٞهل الىاججت ًٖ الٗ

ٓع حسجُال  ْتها زال٫ ٞهل اله٠ُ ٦ما بمدُت ؤبها، خُض ؤن ؤٖلى الكِ ْاثل ٞهل الخٍغ٠، خُض جبلٜ طع ْؤ اله٠ُ 

ٓص  ٦ْظل٪ ْظ ٓإع في املخاٞٓت  ٓهُٓ. مما ؤزغ طل٪ ٖلى احؿإ الك ٓلُٓ ًلُّ ؤٚؿُـ زم قِغ ً اح قِغ ً ت الٍغ لؿٖغ

ٓاص ال ٓاٞظ ًٞال ًٖ اؾخسضام م ْجدِٟٓا صازل اإلابجى. ٦ما ٞخداث الى ٓاص التي جمخو صعظت الخغاعة  بىاء مً اإلا

 (.01بالك٩ل )
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 2115-1985( الخؿاةـ اإلانازُت في مدهاث )ابها، زمِظ مػُو( للفترة من 8ظدوى )

 العنؿز 

 اإلانادي
 املحهت

  الػهـــــــــور 

ل مارص فبراًز ًناًز  الطنوي  دٌطمبر وفمبرن الخوبز ضبخمبر اغطهظ ًولُه ًونُت ماًو ابٍز

ة ع
ـغا
خـــــــــــ

ال
 

 ابها
 24.9 20.6 23.8 26.6 30.8 31.4 31.2 32.1 30.2 26.7 24.4 23.5 18.4 صعظت الخغاعة الٗٓمى

 ٔ  13.4 5.4 8.6 9.3 13.2 14.1 16.6 15.8 13.5 9 7.4 6.2 5 صعظت الخغاعة الهٛغ

زمِـ 

 مكُِ

 27.6 24 28.8 30.4 33.9 34 34.2 34.6 34 33 29.9 27.8 24 صعظت الخغاعة الٗٓمى

 ٔ  15.9 6.4 9.8 10.2 14.5 15.8 17 14.2 14.2 11 7.5 8.1 5 صعظت الخغاعة الهٛغ

ح
ٍغا

ال
 

 ابها
اح  S S S S SSW S SSW SSW NE SSW S S SSW اججاٍ الٍغ

اح ت الٍغ  0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 ؾٖغ

زمِـ 

 ِمكُ

اح  WSW WSW SW WSW WSW WSW NNE E ENE ENE WSW SW SW اججاٍ الٍغ

اح ت الٍغ  0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 ؾٖغ

اع
ُ
الام

 

 6409.2 127.2 189.2 85.4 182 744.2 525.3 227 803.3 1345.3 1302.4 377.2 477.3 ٦2مُت اإلاُغ مم ابها

زمِـ 

 مكُِ
 5471.6 46 170.6 204.1 127.3 827.3 684.3 329 910.3 1173.3 712.7 124.8 229.9 2مم ٦مُت اإلاُغ

ٍٓت، ظضة ٓصة ،اإلاهضع: مهلخت الاعناص الج ٓعة،  ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  .1104بُاهاث ٚحر ميك
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 ( 8اإلاؿدر: من عمل الباخشت اعخمادا على بُاناث ظدوى )

 ابها وزمِظ مػُو  مدهتي في الحزارة العًمىدرظاث 

 ابها وزمِظ مػُو  مدهتي في 3لمُاث الامهار مم

اح بالعقدة   ابها وزمِظ مػُو  مدهتي فيضزعت الٍز

 لعناؾز في مدهتي ابها وزمِظ مػُو( الخؿاةـ اإلانازُت لبعل ا12غهل )
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: الخؿاةـ العمزانُت وأززىا على الخنمُت العمزانُت:
ً
 زالشا

٣ٍْهض بخدضًض الخحز الٗمغاوي لضع  اؾت ْيُٗاث الخىمُت الٗمغاهُت الخالُت ًيبغي صعاؾت الخحز الٗمغاوي الخالي 

ْاؾدُٗاب الىمٓ الٗمغاوي بها زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة، م٘  ت  حن اليكاَاث الخًٍغ إلاضًىت ما، الخحز اإلاالثم لخَٓ

ٓاعص اإلاخاخت ل ْص اإلاغاخل جد٤ُ٣ ؤٖلى ٢ضع مً ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت للم ْحُٗحن خض ٫ٓ للدجم ألامشل للمضن  لٓن

اع ٠ الىُا١ الٗمغاوي باإَل َٓا. ٦ما ًم٨ً حٍٗغ ٓاءم م٘ مخُلباث هم ٍٓت املخخلٟت بما ً  ؤْ بالٗمغان، ًدُِ الظي الخىم

  ٖلُّ اإلاخ٤ٟ ْالخ٣ؿُم الخض
ً
، جسُُُُا

ً
( 64م، م  1112 مُٗىت )ألاخمغي، قغٍْ جدذ بال ًخٗضاٍ ٞال ْعؾمُا

٣ْٞا ْؾٝٓ  ْماقغاث الخىمُت الٗمغاهُت  ْٖال٢خّ بالبِئت  ٕٓ مً زال٫ الٓي٘ الٗمغاوي الخالي  ًخم صعاؾت َظٍ اإلآي

ٓع البُئي.  للمىٓ

 :النطق العمزاني الحالي -1

ًدىا٫ْ َظا الجؼء مً الضعاؾت ؤَم الؿماث اإلامحزة لليؿ٤ الٗمغاوي مً خُض جٓن٠ُ قب٨ت الخجمٗاث 

ُض ٠ - خًغ)ة  الٗمغاهُت ملخاٞٓت اخض ٞع ْمضٔ اعجباَّ بالٗىانغ الُبُُٗت اإلاك٩لت لّ (ٍع ِٗا اإلا٩اوي  َٓػ  ،ْهمِ ج

جي ل٩امل خحز  ُٟت الا٢لُمُت ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓ ْالْٓ ُضة   باإلياٞت الى اًًاح اَم الؿماث الٗامت إلاضًىت اخض ٞع

٘ الِ ،اإلامل٨ت َٓػ ُضة مً زال٫ ج ٩ُل الٗمغاوي ٖلى مغا٦ؼ املخاٞٓت ْ ًم٨ً صعاؾت الخحز الٗمغاوي في مداٞٓت اخض ٞع

ٓاصًحن ت هي ال ٓن مً ؾبٗت مغا٦ؼ بصاٍع ب ،خُض ًخ٩ ٍغ َْ، ً حن ،ْالخى٣ت ،ْالٍٗغ ْملخت  ،ْق٠ٗ ظاعمّ ،ْالٟٖغ

ُضة  ،الخباب ب، طل٪ باإلياٞت بلى هدٓ  ،باإلياٞت الى مضًىت اخض ٞع ي بٍُغ ٔ  ما بحن  104ْاملجم٘ ال٣ْغ ججم٘ ٢ْغ

٫ٓ.ججم 035ججم٘ ؤؾاسخي ْ  58  ٘ مكم

ت بىدٓ  ٖٓػ ٘ َظٍ الخجمٗاث ٖلى مغا٦ؼ املخاٞٓت خُض اجها م َٓػ ُضة ٢ْ4ض جم ج ججم٘  08ْ  ،ججمٗاث بإخض ٞع

ٓاصًحن ب 04ْ ،بمغ٦ؼ ال ً  54ْ ،ججم٘ بمغ٦ؼ ٍَغ ججم٘ بمغ٦ؼ  20ججم٘ بمغ٦ؼ الخى٣ت  40ججم٘ بمغ٦ؼ الٍٗغ

حن ٘ ج٣اعب وؿب ججمٗاث بمغ٦ؼ ملخت ا 6ْ ،ججم٘ بمغ٦ؼ ق٠ٗ ظاعمّ 11ْ ،الٟٖغ َٓػ ٍْخطر مً َظا الخ لخباب 

ٓاصًحن ِٗا في مغا٦ؼ ال َٓػ ب ،ج ٍغ حن خُض جغاْخذ ما بحن  ،ْق٠ٗ ظاعمّ ،َْ ْجغجٟ٘ َظٍ اليؿب في 03بلى  6ْالٟٖغ   %

ً لخهل بلي  ،مغا٦ؼ في مغا٦ؼ الخى٣ت % ٖلي الترجِب بِىما جىسٌٟ َظٍ اليؿب في مغا٦ؼ مغ٦ؼي ؤخض 21%، 12ْالٍٗغ

ْملخت ا ُضة   2لخباب لخهل بلى ٞع
ً
ُضة  باهدكاع الخجمٗاث الٗمغاهُت جبٗا ٍْدؿم اليؿ٤ الٗمغاوي ملخاٞٓت اخض ٞع  %

ْع الخغ٦ت الغثِؿت . ْمدا ْمهاصع اإلاُاٍ  ْصًت   إلاؿاعاث ألا

بمداٞٓت ؤخض   (الخجمٗاث الاؾاؾُت)ٍْم٨ً اًجاػ مالمذ اليؿ٤ الٗمغاوي ٖلى الىدٓ الخالي : ًىدكغ الٗمغان 
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ُضة في زال  ْاٖخماصَا ٞع ٍْمخاػ ب٨شاٞت اهدكاع الخجمٗاث  ر ٢ُاٖاث : ألا٫ْ في ظىٓب املخاٞٓت في مى٣ُت اإلاغجٟٗاث، 

ْصًت ٫ٓ ألا ٓاصًحن ،ٖلى الؼعاٖت خ ُحن بسالٝ مضًىت ألاخض ،ًٍْم َظا ال٣ُإ ججمٗاث ال ؤما ال٣ُإ الشاوي  ،ْالٟٖغ

ٍْت ُّٞ ٣ٍْ٘ بال٣ُإ  ْزانت ،ُٞٓظض قما٫ املخاٞٓت خُض جىدكغ الخجمٗاث ال٣غ اى،  ٤ الخمِـ / الٍغ ٖلى ٍَغ

ب ً ، ٦ما ًٓظض ٢ُإ زالض في مى٣ُت ظىٓب قغ١ املخاٞٓت جًم مغ٦ؼ الخى٣ت ،الشاوي  ججمٗاث ٍَغ ْمغ٦ؼ  ،ْالٍٗغ

ت في همِ اهدكاع الٗمغان. ق٩ل ع٢م )  (.1ملخت الخباب  اللظًً ًدؿمان ب٣لت ملخْٓ

 

 

 

 

 

ت عام   .ه 1437اإلاؿدر: من عمل الباخشت اعخمادا على بُاناث وسارة الػئون القزٍو

 رفُدة أخدمدافًت  فياندػار العمزان  ( قهاعاث2غهل )
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 العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة: الخجمعاث

ُضة )ؤخض  بضعاؾت الخجمٗاث الٗمغاهُت في املخاٞٓت ٖلى مؿخٔٓ مى٣ُت ٖؿحر ْظض ان مضن مداٞٓت ؤخض ٞع

ُضة  ب  -ٞع ٓاصًحن( جدؿأْ م٘ مضن مداٞٓت ابها في ٖضص  -ٍَغ مضن ٖلى مؿخٔٓ مداٞٓاث مى٣ُت ٖؿحر، ٦ما  2ال

 (.0% ٦ما ًخطر مً ظض٫ْ ) 1.4يؿبُت بيؿبت جدخل اإلاغجبت الازحرة في الاَمُت ال

ع الخجمعاث العمزانُت على مطخوى مدافًاث منهقت عطحر1ظدوى رقم )  ( جوَس

 املحافًت
 عدد الخجمعاث العمزانُت

 ألاىمُت النطبُت :
 ظملت القزى  اإلادن

 02.5 0071 0068 2 ؤبهــــــا

 5.1 431 430 0 الخمُـــــ

 8.7 737 736 0 بِكـــــت

 2.6 215 214 0 الىمــــام

 06.2 0414 0413 0 مداًـــــل

 5.3 447 446 0 ؾـغاة ٖبُـضة

 3.0 242 241 0 جشلُـــــض

 03 0103 0102 0 عظـا٫ ؤإلاــ٘

ُـضة  1.4 107 104 2 ؤخــض ٞع

 4.2 348 345 2 ِْغان الجىٓب

 4.4 364 362 1 بل٣ـــــغن 

 00.5 0104 0102 1 املجـــاعصة

 0119 7584 7564 11 مالـــيؤلاظ

ْالخسُُِ، اإلامل٨ت  ْػاعة الا٢خهاص  ٓماث،  ْاإلاٗل ْاإلاؿا٦ً، مهلخت ؤلاخهاءاث الٗامت  اإلاهضع: الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الٗام للؿ٩ان 

ٓصًت، لٗام  -الٗغبُت   ٌ. 0320الؿٗ
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ت خ1ٍْٓضر ظض٫ْ ) ت ٖلى اإلاغا٦ؼ الاصاٍع ٖٓػ ٕٓ الخجمٗاث ( الخجمٗاث الٗمغاهُت باملخاٞٓت م ُض ًخطر ان مجم

ت ٖلى  107الٗمغاهُت  ٖٓػ ً  7ججم٘ م ٧ْاهذ اٖلى وؿبت للخجمٗاث ٧اهذ في مى٣ُت الٍٗغ ُضة  مغا٦ؼ في مداٞٓت ؤخض ٞع

 %.2% بِىما ٧اهذ ا٢ل وؿب في مى٣ُت ملخت الخباب بيؿبت  21بيؿبت 

ع الخجمعاث العمزانُت على مطخوى مزالش مدافًت أخد رفُدة2ظدوى )  ه 1431عام  ( جوَس

 اإلادن اإلازالش

الخجمعاث الاضاضُت 

 )مدن وقزى(
 اإلاطمُاث اإلاػمولت

 ؤلاظمالي 

 )أضاسخي ومػموى(

 النطبت % العدد النطبت % العدد النطبت % العدد

ُضة  2 5 1 1 7 5 0 ؤخض ٞع

ٓاصًحن  8 11 7 00 02 8 0 ال

ب  6 05 1 1 11 05 0 ٍَغ

ً  21 54 31 47 01 6 1 الٍٗغ

 12 40 18 32 00 7 1 الخى٣ت

حن  03 20 01 07 07 02 1 الٟٖغ

 01 11 6 01 06 01 1 ق٠ٗ ظاعمّ

 2 6 3 5 0 0 1 ملخت الخباب

 011 1107 011 035 011 61 2 ؤلاظمالي

ْالخسُُِ ْػاعة الا٢خهاص  ٓماث،  ْاإلاٗل ْاإلاؿا٦ً، مهلخت ؤلاخهاءاث الٗامت   ٌ.0320، لٗام اإلاهضع: الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الٗام للؿ٩ان 

 

ُضة ْهي مضن )ؤخض ٞع ُضة  ٓص زالر مضن في مداٞٓت ؤخض ٞع ٓاصًحن - ٦ما ًخطر ْظ ٧ْاهذ ؤ٦بر ٖضص  - ال ب(  ٍَغ

ب بٗضص  ٓلت في مغ٦ؼ الخى٣ت بٗضص  ،ججم٘ 05للخجمٗاث الاؾاؾُت في مضًىت ٍَغ  47بِىما ٧اهذ ؤ٦بر الخجمٗاث اإلاكم

ْل٨ً بهٟت ٖامت ٧اهذ ؤ٦بر الخجمٗاث في ً بٗضص  ججم٘،   ،ججم٘ 40جلتها مغ٦ؼ الخى٣ت بٗضص  ،ججم٘ 54مغ٦ؼ الٍٗغ

ُضة بٗضص   للخ٣ؿُم ؤلاصاعي  5بِىما ٧اهذ ؤ٢ل الخجمٗاث في مضًىت ؤخض ٞع
ً
٣ْٞا ٍْت، ْ ْبضعاؾت الخجمٗاث ال٣غ ججم٘، 

ُضة البالٜ ٖضصَا هدٓ  ٍْت بمداٞٓت ؤخض ٞع ت  104اإلاٗخمض ٣ٞض جم ج٣ؿُم الخجمٗاث الٗمغاهُت ال٣غ ججم٘  58بلى ٢ٍغ
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ي ؤؾاسخي ْ ٍْٓضر الجض٫ْ ع٢م ) ٢035ْغ  ،٫ٓ ي مكم ٍْت بمى٣ُت 2ججم٘ ٢ْغ ت للخجمٗاث ال٣غ ( الخبُٗت ؤلاصاٍع

 ٖؿحر.

ت بمدافًت أخد رفُدة عام 3ظدوى ) ت للخجمعاث القزٍو  ىـ1431( الخبعُت ؤلاداٍر

 النطبت

 من ؤلاظمالي %

ت  الخجمعاث القزٍو
ت/عواؾم املحافًاث  اإلازالش ؤلاداٍر

 ألاضاضُت اإلاػمولت ؤلاظمالي

ُضة 4 1 4 1.2  ؤخض ٞع

ٓاصًحن 7 00 08 7.72  ال

 ٍَغب 04 1 04 5.86

 الٍٗغً 6 47 54 21.12

 الخى٣ت 7 32 40 12.61

حن 02 07 20 03.30  الٟٖغ

ْٚحر ٢اثم( 01 01 11 01.18  ق٠ٗ ظاعمّ )مٗخمض 

ْٚحر ٢اثم( 0 5 6 2.14  ملخت الخباب )مٗخمض 

 ( مغا٦ؼ6ٖانمت املخاٞٓت + ) 58 035 104 011

ٓعة    ٍْت قٗبت الخغاثِ، بُاهاث ٚحر ميك ْال٣غ ْػاعة الكان البلضًت   َـ 0326اإلاهضع: 

 

اقع الطهاني: -2  الو

ٓػن اإلاضًىتٞمً الىاخُت الٟٗلُت ًخسظ الدجم ماقغا  ،٨ًدؿب حجم اإلاضًىت اَمُت ٦بحرة ْم٣ُاؾا ٖامل ل ، مغ٦با 

ٓابِ التي جخضازل في ج٣ُُم اَمُتها ٦ما ًخدضص بٗضص ٦بحر مً ا ْل٣ض انبدذ  (،272-271م ،0866 ،خمضان)لً

٨ٞشحر ما جدكابّ مؿاخاث  ،ْزانت في اإلاضن ال٨بحرة باججاَاتها الغاؾُت ،مؿاخت اإلاضًىت مً اإلااقغاث ٚحر الض٣ُ٢ت

ْبضعاؾت ؾ٩ان مداٞٓت   (00م  ،0881 ،الضًب)ٖضص مً اإلاضن الا ان ٦شاٞتها الؿ٩اهُت جب٣ى مخماًؼة ًٖ بًِٗا 

ُضة ٣ًضع ٖضص ؾ٩ان املخاٞٓت  ٖام  ٓالى 0326اخض ٞع ْجإحي في اإلاغجبت الخامؿت باليؿبت  002132َـ خ ؤل٠ وؿمت 
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ٍْالخٔ مً ظض٫ْ )4.4لٗضص ؾ٩ان مى٣ُت ٖؿحر خُض جًم هدٓ  ( 4% مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان بمى٣ُت ٖؿحر. 

 ٦بحر بحن ال٨شاٞت 6ْالك٩ل )
ً
 الٗامت مً مغ٦ؼ الى ازغ صازل املخاٞٓت.( ان َىا٥ جباًىا

ٓاصًحن بىدٓ  ْال ُضة  ٓالي بِىما ٧اهذ ا٢لِا  1وؿمت/ ٦م 014ْ 111خُض ْظض ان اٖالَا في مغ٦ؼي ؤخض ٞع ٖلى الخ

ْالخى٣ت بىدٓ  ٓالي مما بزغ طل٪ ٖلى َبُٗت الىمِ الٗمغاوي صازل ٧ل  1وؿمت/ ٦م 2ْ 1في مغ٦ؼ ملخت الخباب  ٖلى الخ

ٓص الىمِ الٗمغاوي اإلابٗثر في اإلاغا٦ؼ مىسًٟت ال٨شاٞت الؿ٩اهُت بِىما ؾاص الىمِ الٗمغاوي اإلاضمج في  مغ٦ؼ خُض ٌؿ

 اإلاغا٦ؼ ٖالُت ال٨شاٞت الؿ٩اهُت.

ت بمدن مدافًت أخد رفُدة عام 5ظدوى رقم ) ع الخجمعاث القزٍو  ىـ1435(: جوَس

اإلازالش 

ت  ؤلاداٍر

عدد الطهان 

 ىـ1425عام 

اإلاطاخت 

 2لم

النشافت 

 2طمت/لمن

ت  الخجمعاث القزٍو

 ؤلاظمالي اإلاػمولت ألاضاضُت

ُضة  4 1 4 111 147 40881 ؤخض ٞع

ٓاصًحن  08 00 7 014 080 11011 ال

 04 1 04 03 614 8844 ٍَغب

 54 47 6 6 717 4454 الٍٗغً

 40 32 7 2 447 0626 الخى٣ت

حن  20 07 02 11 132 4253 الٟٖغ

 11 01 01 40 66 2826 ق٠ٗ ظاعمّ

ملخت 

 الخباب
501 312 1 0 5 6 

 .1435اإلاؿدر: وسارة الاقخؿاد والخسهُو، نخاةج الخعداد العام للطهان والطنن 
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( ٫ْ ( ؤهّ بلٜ ؤ٦بر ٖضص مً الؿ٩ان في 5ْبضعاؾت حجم الؿ٩ان في الخجمٗاث الٗمغاهُت ًخطر مً صعاؾت ظض

ب ٍغ ُضة َْ ُضة هدٓ  مضًىتي ؤخض ٞع % مً بظمالي الدجم الؿ٩اوي 41.4خُض جبلٜ وؿبت الدجم الؿ٩اوي إلاضًىت ؤخض ٞع

ْج٣ضع ٖضص ؾ٩اجها بىدٓ  ب في الٟئت الدجمُت ) 41باملخاٞٓت،  وؿمت( 11111بلى  4111ؤل٠ وؿمت، زم مضًىت ٍَغ

ٍْالخٔ ان َىا 8وؿمت بيؿبت  7786بذجم ؾ٩اوي  ْجضعط في % مً بظمالي الدجم الؿ٩اوي باملخاٞٓت  ٥ قبّ اجؼان، 

 مً الٟئت الدجمُت )
ً
وؿمت(.  411وؿمت(، ْختى الٟئت الدجمُت )ؤ٢ل مً  4111بلى  1411َغم ؤحجام الخجمٗاث بضءا

 (5اإلاؿدر: من عمل الباخشت اعخمادا على بُاناث ظدوى )

ع عدد الطهان على مزالش مدافًت أخ7غهل )  ه1435د رفُدة( جوَس
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% مً بظمالي 71.5وؿمت( ٖلى َغم ؤحجام الخجمٗاث، خُض بلٛذ هدٓ  411ْحؿُُغ الٟئت الدجمُت )ؤ٢ل مً 

 ٖضصَا باملخاٞٓت.

ع الخجمعاث6ظدوى )  العمزانُت بمدافًت أخد رفُدة خطب الفئاث الحجمُت الطهانُت ( جوَس

 فئاث الحجم

 )ألف نطمت(

عدد 

 الخجمعاث

النطبت الى 

أظمالي 

 الخجمعاث %

أظمالي عدد 

ضهان 

الخجمعاث 

بالفئت 

 الحجمُت

نطبت عدد 

ضهان الفئت 

ألظمالي عدد 

ضهان 

 الخجمعاث %

مخوضو 

عدد 

ضهان 

 الخجمع

مطمُاث 

الخجمعاث 

ألثر من 

 نطمت 2511

  1 1 1 1 1 411ؤ٦ثر مً    

141   -     411 1 1 1 1 1  

011   -     141 1 1 1 1 1  

41     -     011 1 1 1 1 1  

مضًىت ؤخض  41171 41.4 41171 1.4 0 41     -      11

ُضة  ٞع

ب 7786 8 7786 1.4 0 11     -        4  مضًىت ٍَغ

1.4     -      4 1 1 1 1 1  

0       -     1.4 8 3 00258 00.4 0152  

1.4     -      0 16 01.3 07313 07.4 571  

  47 01.5 01417 71.5 071 1.4ا٢ل      مً 

   011 88147 011 107 ؤلاظمالي

ْالؿ٨ً  ْالخسُُِ، هخاثج الخٗضاص الٗام للؿ٩ان  ْػاعة الا٢خهاص   .0324اإلاهضع: 
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 العمزانُت: لنًمبا الطهانُت النشافت عالقت -6

ٓامل الِامت التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى مضٔ مالثمت اإلاىا٤َ الؿ٨ىُت للبِئت مً  حٗخبر ألاؾـ الخسُُُُت مً الٗ

٧ْلما ٧اهذ ؤ٢غب للخض ألاصوى ٧ان طل٪   لل٨شاٞت الؿ٩اهُت 
ً
ْجبٗا زال٫ وؿبت اإلاىا٤َ الخًغاء التي جدضصَا للصخو، 

اصة مؿاخت اإلاىا٤َ الخً ْجخإزغؤًٞل مً خُض ٍػ ْجإمحن الخضماث،  اصة  مً الؿ٨ىُت اإلاى٣ُت في ال٨شاٞت غاء  بٍؼ

ٓٞحر اإلاؿاخاث الخًغاء، ٩ٞلما ػاص ٓاخض ٧لما ه٣و ٖضص اإلاباوي لخد٤ُ٣ ال٨شاٞت  البىاء اعجٟإ الاعجٟاٖاث لخ ال

ٓبت يت ،اإلاُل اصة في ؤبٗاص الٓظاثب اإلاْٟغ ٍٓت بدُض ؤجها  ،ٍْترجب ٖلى َظا الاػصًاص في الاعجٟإ ٍػ ًجب ؤن جامً الته

ٓبُت ٦ما ؤجها ال جغمي  ٓاظِاث الجى ْالٛغبُت ْالاؾخٟاصة مً الكمـ قخاًء في ال ٓاظِاث الكغ٢ُت   في ال
ً
ْالخٓلُل نُٟا

ْعة.   ٖلى اإلاباوي املجا
ً
 ْالال

 

ُضة مً خُض اعجٟاٖاث اإلاباوي اصة ٦ش،ْؾٝٓ ًخم صعاؾت مغ٦ؼ مضًىت ؤخض ٞع ٧ْاهذ الىخاثج ٦ما لٍؼ اٞت الؿ٩ان 

( ٫ْ ُضة هدٓ ،(8( ْق٩ل )6ًخطر مً ظض ْح اعجٟاٖاث اإلاباوي بها ما  ٣ٞ07118ض بلٜ ٖضص مباوي مضًىت ؤخض ٞع مبجى جترا

ٓاخض هدٓ  ْع ال ْاع، خُض جبلٜ مؿاخت اإلاباوي طاث الض ض ًٖ اعبٗت اص ً الى ما ًٍؼ ٍْع ْص ْع  بيؿبت  ٦1م 1800بحن ص

 اإلاهلوبت النشافت بخدقُق اإلاباني ارجفاع بحن ( العالقت8غهل )
 

 125، ؽ2112اإلاؿدر: اغتر انظ،      
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ً هدٓ %، بِىما جبلٜ م31.1 ٍْع %، في خحن جبلٜ مؿاخت اإلاباوي طاث الشالزت 36.1بيؿبت  ٦1م 2311ؿاخت اإلاباوي طاث الض

ْاع ْاع الاعبٗت ٞإ٦ثر ٞخبلٜ مؿاختها هدٓ 00.7بيؿبت  ٦1م 476هدٓ  ؤص  %.1.7بيؿبت  ٦1م 47%، ؤما اإلاباوي طاث الاص

 ىـ1435( ارجفاعاث اإلاباني بمدًنت أخد رفُدة عام 7ظدوى )

 ـــــــــــــــــــــــانياإلابـــ
 البُان

 عدد اإلاباني (2اإلاطاخت )م النطبت

ْع  6718 2312229.0 38.12  ص

48.56 2945472.0 6043 ً ٍْع  ص

ْاع 2 1653 753816.0 12.43  اص

ْاع ٞإ٦ثر 3 93 53641.0 0.88  اص

 ؤلاظمالي 14507 6065158.0 100.00

 ُاث الفكاةُت والدراضت اإلاُدانُتاإلاؿدر: من عمل الباخشت اعخمادا على اإلازة

 

ت بمدًنت أخد رفُدة9غهل )  ( ارجفاعاث الادوار في اإلانهقت اإلازلٍش

 اإلاؿدر: من عمل الباخشت اعخمادا على اإلازةُاث الفكاةُت والدراضت اإلاُدانُت  
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 اضخعماالث ألاراضخي: -3

(  خُض ًم٨ً ج٣ؿُم الاؾخٗماالث 4( ْق٩ل )3بضعاؾت اؾخٗماالث ألاعاضخي في املخاٞٓت ٦ما ًخطر مً ظض٫ْ )

ْجإحى الاؾخٗ 4.4بلى ٢ؿمحن ألا٫ْ مجها الٗمغاهُت بمؿاخت جهل الى  ماالث الؼعاُٖت ٖلى عاؾِا % مً ؾاخت املخاٞٓت 

% 0.5بيؿبت  ٦1م 40% مً مؿاخت املخاٞٓت بِىما بلٛذ مؿاخت الخجمٗاث الٗمغاهُت 1.8بيؿبت  ٦1م 85بمؿاخت 

% مً ظملّ مؿاخت املخاٞٓت  83.4ْفى اإلا٣ابل ٧اهذ ؤظمالي الاؾخٗماالث الُبُُٗت بيؿبت  ،مً مؿاخت املخاٞٓت

 35.0% مً ظملّ مؿاخت املخاٞٓت بِىما ٧اهذ مؿاخت ألاعاضخي الًٟاء 36.1ؿبت ْجإحى اإلاىا٤َ الجبلُت ٖلى عؤؾِا بي

ُضة هدٓ  ،% مً ظملّ مؿاخت املخاٞٓت ْبضعاؾت اؾخٗماالث ألاعاضخي في املخاٞٓت جبلٜ مؿاخت مداٞٓت ؤخض ٞع

ٕٓ اؾخٗماالث ألاعاضخي بها ٖلى الىدٓ الخالي:  ،%مً مؿاخت مى٣ُت ٖؿحر2.8بما ٌٗاص٫  ٦1م2152  ْجدى

 : اضخعماالث ألاراضخي العمزانُت

  :ْٖضص الخجمعاث العمزانُت ُضة زالر مضن،   035ججم٘ ٖمغاوي ؤؾاسخي، ًدبِٗم هدٓ  58جًم مداٞٓت ؤخض ٞع

٫ٓ بةظمالي  ُضة ؤخض ؤيإل اإلاشلض الخًغي  107مؿمى ٖمغاوي مكم ْحٗخبر مداٞٓت ؤخض ٞع ججم٘ ٖمغاوي، 

ْحكتهغ بؿ١ٓ ألاخض ال ت،  ٢ٓ٘ املخاٞٓت بٛجى إلاى٣ُت ؤبها الخًٍغ ٍْخمحز م ت ٢ضًما،  ٓاٞل الخجاٍع  لل٣
ً
ظي ٧ان مدُا

ٓماث الؼعاٖت،  ْالجبا٫ الٛىُت بم٣ ٍٓت للبىاء،  ٫ٓ الخهبت للؼعاٖت ْألاعى اإلاؿخ ُٖٓت الخًاَعـ، خُض الؿِ في ه

ْالٟغ  ْالخى٣ت،   ،ً ْالٍٗغ ب،  ٍغ ٓاصًحن، َْ ْال ُضة،  ْمً ؤَم الخجمٗاث الٗمغاهُت بها ؤخض ٞع  ٖحن )آ٫ لٛغ(.ْالبىاء، 

  :ُضة بمى٣ُت اإلاغجٟٗاث في ق٩ل مضعظاث ػعاُٖت، ألاراضخي الشراعُت جىدكغ ألاعاضخي الؼعاُٖت بمداٞٓت ؤخض ٞع

ْاإلاخٟغ٢ت ْبسالٝ طل٪ جٓظض بٌٗ ألاعاضخي الؼعاُٖت اإلاىدكغة  حن،  ْالٟٖغ ٓاصًحن،  ب  ْطل٪ بمى٣ُت ال ْاصي ٍَغ ٖلى 

ْاصي ظلت ٢غا ٖىض ججم٘  ْٖلى  ُضة هدٓ ٖىض ججم٘ ٍَغب،  ْجبلٜ مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت بمداٞٓت ؤخض ٞع ٢ُان، 

ْهدٓ 1.8بما ٌٗاص٫  ٦1م85 ْبما ٌٗاص٫  42.2% مً مؿاخت املخاٞٓت  % مً مؿاخت الاؾخٗماالث الٗمغاهُت بها، 

 % مً مؿاخت ألاعاضخي الؼعاُٖت بمى٣ُت ٖؿحر.5.0

  :ُضة مىتٍز ااإلانانق الطُاخُت والترفيهُت ٦م ظِت  41لخبلت الظي ًبٗض ًٖ مضًىت ؤبها بىدٓ جًم مداٞٓت ؤخض ٞع

 ،٪ ٫ٓ بلحها بال ٖبر الخلٍٟغ ال ًخم الٓن ٓة سخ٣ُت جدخًجها مغجٟٗاث ٖؿحر،  َْٓ ٖباعة ًٖ َ الجىٓب الكغقي 

ٓالي  ْحكُٛلّ، 8ْمىتٍز اإلاغب٘ الظي ًبٗض خ ٓم البلضًت باإلقغاٝ ٖلُّ  ْج٣ ُضة، ْخالخّ ظُضة،  ٦م ًٖ مضًىت ؤخض ٞع

حهُت بىدٓ ْج٣ضع مؿا ْالتٞر ْبما ٌٗاص٫ 1.3بما ٌٗاص٫  ٦1م03خت اإلاىا٤َ الؿُاخُت  % مً مؿاخت املخاٞٓت، 

 % مً مؿاخت اإلاىا٤َ الؿُاخُت بمى٣ُت ٖؿحر. 7.7
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  :ُضة، ٚغب الاضخعماالث الخاؾت ُضة في ٚغب مضًىت ؤخض ٞع جٓظض مى٣ُت لالؾخٗماالث الخانت بمداٞٓت ؤخض ٞع

ْجبلٜ م ٤ الخمِـ / هجغان،  % مً مؿاخت 7.8% مً مؿاخت املخاٞٓت، 1.4ْبيؿبت  ٦1م  05ؿاختها ٍَغ

 % مً ظملت مؿاخت الاؾخٗماالث الخانت بمى٣ُت ٖؿحر. 01.6الاؾخٗماالث الٗمغاهُت بها، 

 ه1437( نطب ومطهداث اضخعماالث ألاراضخي بمدافًت أخد رفُدة لعام4ظدوى رقم )

 الاضخعمــاى البُان
 اإلاطهذ

 (2)لم

: من ظملت 

خت مطا

 املحافًت

: من ظملت 

مطاخت 

 ؤلاظمالي الفزعي

: من ظملت مطاخت 

الاضخسدام على مطخوى 

 عطحر

ؼء 
لج

 )ا
ُت

غاه
ٗم

 ال
ث
اال

ٗم
ؾخ

الا

ٓع(
ٗم

اإلا
 

 4.1 17.2 0.5 40 الخجمٗـاث الٗمغاهُــــت

 5.0 42.2 1.8 85 اإلاىاَـــ٤ الؼعاُٖـــت

ــت  7.7 6.7 1.3 03 اإلاىاَـــ٤ الؿُاخُـ

ـــــت اؾخٗماالث  01.6 7.8 1.4 05 زانـ

 6.1 0.6 1.0 1.7 قب٨ـــاث الُـــــغ١ 

 4.4 011 4.4 071 بظمالي ٞغعي )الاؾخٗماالث الٗمغاهُت(

ُت
ُٗ

ُب
 ال
ث
اال

ٗم
ؾخ

الا
 

 6.1 41 36.1 0431 اإلاىاَــ٤ الجبلُـــــت

 ٫ٓ ْمجـاعي الؿُـ ْصًـت   0.3 1.7 1.7 15 ألا

 01.5 37.7 35.0 0414 ألاعايـــي الًٟــــاء

 1.8 1.3 1.3 01 مىاَــ٤ الخـــــغاث

 2.7 011 83.4 2172 بظمالي ٞغعي )الاؾخٗماالث الُبُُٗت(

 2.8 0119 2152 ؤلاظمالـــــــــــي

ٓعة.  ٍْت قٗبت الخغاثِ، بُاهاث ٚحر ميك ْال٣غ ْػاعة الكان البلضًت   َـ 0326اإلاهضع: 
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 ق ودورىا في الخنمُت العمزانُت بمدافًت أخد رفُدة:غبنت الهز  -2

ْع الخُُت الِامت التي جازغ مباقغة ٖلى املخلت الٗمغاهُت ْامخضاص  ،حٗض الُغ١ اخضٔ املخا بل هي او٩ٗاؽ لك٩ل 

ْالهلت بحن املخالث الٗمغاهُت بًِٗا ببٌٗ  ْمضٔ الاعجباٍ  ْ حكحر هخاثج عنض    Chishdm , 1969 , p7))الٗمغان 

اى ال ٤ الخمِـ/ الٍغ ْهى ظؼء مً ٍَغ ٓظض بها الُغ١ ؤلا٢لُمُت اإلاؼصْظت   ُضة  ً ٓي٘ الغاًَ بلي ؤن مداٞٓت اخض ٞع

ٓالي  ٫ٓ خ ٫ٓ  ،م01.4ْبٗغى  ،٦م54بُ ٤ الخمِـ/ هجغان بُ ٕٓ  ،م 11ْبٗغى  ،٦م 11ْظؼء مً ٍَغ ٍْبلٜ مجم

ُضة هدٓ  ٓا٫ الُغ١ اإلاؼصْظت بمداٞٓت ؤخض ٞع % مً بظمالي  1.13بيؿبت  ٦1م0.1ا ْبمؿاخت ٢ضَع ،٦م74ؤَ

 (.5% مً مؿاخت الاؾخٗماالث الٗمغاهُت ٦ما ًخطر مً ق٩ل ) 1.6ْبما ًمشل  ،مؿاخت املخاٞٓت

 ه1437مدافًت أخد رفُدةانمام اضخسدام الارف في  (5غهل )

 

ت، اإلاؿدر:   ه.1437من عمل الباخشت اعخمادا على ززاةو وسارة الػئون البلدًت والقزٍو
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 الهزق املحلُت بمدافًت أخد رفُدة: - أ

ٖٓت الُغ١ التي جهل بحن الخجمٗاث الٗمغاهُت باملخاٞٓت ْالتي الُغ١ املخلُت ٖباعة ًٖ مجم ْالُغ١ الغثِؿُت   ،

ٓالِا هدٓ  ْجبلٜ بظمالي ؤَ ْاإلاىا٤َ الؿُاخُت  ٓاصًحن  ْال حن  ْالُغ١ اإلااصًت بلى الٟٖغ  ،ً ب / الٍٗغ ٤ ٍَغ مً اَمِا ٍَغ

ا 014 ْبمؿاخت ٢ضَع ْبما ًمشل  1.12بيؿبت  ٦1م  ٦0.1م،  % مً مؿاخت  1.5% مً بظمالي مؿاخت املخاٞٓت، 

 الاؾخٗماالث الٗمغاهُت.

 ق ٓلّ الداةزي إلادًنت أخد رفُدة:  الهٍز ٤ مً 21ًبلٜ َ ٓن الٍُغ ٍْخ٩ ُضة  مؿاعاث في ٧ل  ٦3م بمداٞٓت ؤخض ٞع

ٓاخض  ْٖغى اإلاؿاع ال غة ْؾُُت بٗغى 2.7اججاٍ  ٍْٟهل الاججاَحن ظٍؼ  م.3.6م 

 ق زمِظ مػُو ب  -نٍز اف:  -نٍز ٤ الٍز ٫ٓ الٍُغ ٍْمغ بخجمٗاث جىضخت  21.6ًبلٜ َ ُضة  ٦م بمداٞٓت ؤخض ٞع

ع املحالث العمزانُت بالنطبت الى غبنت الهزق في مدافًت أخد رفُدة6غهل )  ه1435( جوَس

ت،   .1435اإلاؿدر: ززاةو وسارة الػئون البلدًت والقزٍو
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غ  ٦ْظل٪ َْ ٤ طْ ؤَمُت زانت خُض ًغبِ املخاٞٓت بمى٣ُت )زمِـ مكُِ(  ْالٍُغ ْال٣حرة  ْجشلُض  ْاإلاًت  ٍب 

اى ٦ما ؤهّ ًضٖم وكغ الخىمُت في الجؼء الكما٫ الكغقي مً املخاٞٓت في ٍَغب خُض اإلاضًىت الهىاُٖت.   بالٍغ

 ق زمِظ مػُو ٤ نجزان:  -أخد رفُدة  -نٍز ٫ٓ الٍُغ ٤ ًمغ  ٦م بمداٞٓت ؤخض17ًبلٜ َ ْالٍُغ ُضة،  ٞع

ٍْت صازل  ُضة، ؾغاة ٖبُضٍ، الخغظت، ِْغان الجىٓب بياٞت بلى الٗضًض مً الخجمٗاث ال٣غ بخجمٗاث ؤخض ٞع

٤ ًمغ بال٣ُإ الجبلي بالجىٓب الكغقي للمى٣ُت خُض ألاعاضخي الهالخت للؼعاٖت  ْالٍُغ اء  ْمجها الٟٖغ املخاٞٓت 

ْمىا٤َ اؾخسغاط ا ٓاهُت  ْة الخُ ْالثر ْاث اإلاٗضهُت.ْالغعي   لثر

  ق أخد رفُدة ب:  -العهُفت  -نٍز ٓلت الاهخ٣ا٫ صازلِا نٍز ٤ عثِسخي للغبِ بحن ؤظؼاء املخاٞٓت لؿِ َْٓ ٍَغ

٤ زمِـ مكُِ  بمغ٦ؼ  - ْجس٠ُٟ الًِٛ ٖلى ٍَغ
ً
عا ب مْغ ٍغ ُضة َْ ٤ بحن مغ٦ؼي ؤخض ٞع ٍْغبِ الٍُغ اى،  الٍغ

 مً الخجمٗ
ً
ٍْسضم ٖضصا ُضة ْزمِـ جىضخّ صازل مداٞٓت زمِـ مكُِ  اث ْألاوكُت بمداٞٓتي ؤخض ٞع

 ٫ٓ ٤ بُ ْالٍُغ ْٖغى  31مكُِ،  ْبدغم ال ٣ًل ًٖ  ٦01م   م.31م بمؿاع في ٧ل اججاٍ م٘ ألا٦خاٝ 

ت باملحافًت:  -ب  نزق جزبو الخجمعاث القزٍو

ق أخد رفُدة   - ال٢ا مً َْٓ مً الُغ١ التي جغبِ بحن اإلاغا٦ؼ صازل املخاٞٓت اهُغعف ظارمه:  -الفزعحن  -نٍز

 ٫ٓ ٤ بُ ْالٍُغ ٤ الخمِـ / هجغان   بٍُغ
ً
عا ْمجها بلى ججم٘ ق٠ٗ ظاعمّ مْغ حن  ُضة بلى مضًىت الٟٖغ مضًىت ؤخض ٞع

ْبٗغى  30 ٍْت باإلاغا٦ؼ  ٦01م  ٤ الٗضًض مً الخجمٗاث ال٣غ ٍْسضم الٍُغ ً في الاججاَحن م٘ الا٦خاٝ  م بمؿاٍع

 ،ًٍٓ ٓاٍ، آ٫ هاصع، آ٫ ق ْمجها نضٝ آ٫ ق ٓاص، ؾغ التي ًمغ بها  ، آ٫ ؾ ُ٘، آ٫ الضاخـ، آ٫ م٨غ، آ٫ ٖمٍغ آ٫ ٞع

ْالؿُاخُت. ٍٓت  ْالٖغ حر، بياٞت بٌٗ ألاوكُت الؼعاُٖت   طًاب، آ٫ َػ

ق الوادًحن  - ٓاصًحن ضزاة عبُدة:  - الفزعحن - نٍز ٤ ٖلى الغبِ بحن مغا٦ؼ املخاٞٓت ال ْمجها بلى  -ٌٗمل الٍُغ حن  الٟٖغ

 ٫ٓ ٤ بُ ْالٍُغ ْبٗغى ٦ 25مضًىت ؾغاة ٖبُضة  ً في الاججاَحن م٘ الا٦خاٝ  01م صازل املخاٞٓت  م بمؿاٍع

اء، اإلاشىاة، الخبلت، ال٣ٗالت، بياٞت بلى ؤوكُت الؼعاٖت  ، آ٫ ؾُِل، الٟٖغ ٍْت مجها آ٫ ظْغ ٍْسضم ججمٗاث ٢غ

ٓع. ْالؿُاخت ٖلى َظا املخ  ْالغعي 

ق أخد رفُدة  - ْبحن الوادًحن:  -نٍز ٤ بحن ٖانمت املخاٞٓت  ْمجها بلى الٗضًض مً الخجمٗاث ًغبِ الٍُغ ٓاصًحن  ال

 ٫ٓ ٤ بُ ْالٍُغ ْمجها بلى الك٠ٗ بلى ؤبها  ٦م صازل  18ْزانت الخجمٗاث الؿُاخُت في الخبلت، نٟدان آ٫ خالمي 

 املخاٞٓت.
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ق الخمِظ   - ق بحن نٍز ق جشلُض  -وؾلت الهٍز اف، ونٍز ن، ضزاة عبُدة:  -الٍز ٤ ْنلت بحن العٍز ٌٗض الٍُغ

٤ ؤلا٢لُم ٤ جشلُض  - ي زمِـ مكُِالٍُغ ٍغ َْ ّ٢ْ اى ٖىض ججم٘ قغ ً  -الٍغ ؾغاة ٖبُضة ظىٓب ججم٘  -الٍٗغ

 ٫ٓ ٓٞت بُ ْاإلاغن َْٗض مً الُغ١ ال٣اثمت   ً ْبٗغى  12الٍٗغ ٍْسضم  ٦7م  ً في الاججاَحن م٘ الا٦خاٝ  م بمؿاٍع

. ْالغعي ٖلى مؿاٍع ْالخٗضًً  ْاليكاٍ الؼعاعي  ٍْت   بٌٗ الخجمٗاث ال٣غ

: مطخقبل
ً
 الخنمُت العمزانُت في مدافًت أخد رفُدة: رابعا

ُضة ْفى ْل مُُٗاث صعاؾت الٓي٘ الغاًَ،  بٗض صعاؾت ألاْيإ الغاَىت للخحز الٗمغاوي في مداٞٓت ؤخض ٞع

٫ٓ بلى ؤَم البضاثل اإلا٣ترخت  ْاملخلُت للخىمُت الٗمغاهُت للمى٣ُت ًم٨ً الٓن ىُت، ْؤلا٢لُمُت،  ْالخٓظِاث الَٓ

ٓع مؿخ٣بلي إلؾتراجُجُت الخىمُ ٍْم٨ً ْي٘ جه خباع املخضصاث، ْؤلام٩اهُاث،  ت الٗمغاهُت باإلاى٣ُت آزظة في الٖا

ت.  ٍٓع  ٖلى زالر بضاثل اؾاؾُت هي، الخىمُت اإلاغ٦ؼة، الخىمُت اإلاىدكغة، الخىمُت املخ
ً
للخىمُت الٗمغاهُت باملخاٞٓت اٖخماصا

٫ٓ ا ت خُض جد ٍٓع ٓإ الخىمُت.ْل٨ً ما ًىاؾب اإلاى٣ُت َىا هي الخىمُت املخ ْالُبُُٗت ًٖ باقي اه  لٓغْٝ البِئت 

ت:  ْصًت جغبِ بحن عملُت الخنمُت املحوٍر ٓلُت عثِؿت مشل الُغ١ ؤْ ألا ْع َ ٓص مدا حٗخمض َظٍ الخىمُت ٖلى ْظ

ٍٓت جخسهو ؤْ حك٩ل ٧ل  ْعة، ؤْ اإلاخباٖضة، بدُض ٌك٩ل ٧ل مجها ه٣ُت جىم ٖٓت مً الخجمٗاث الٗمغاهُت اإلاخجا مجم

ٖٓت مخ٣ ٫ٓ َظا مجم ٓطط ٖلى وكغ الخىمُت ٖلى الاظؼاء البُٗضة ٖلى َ َْٗخمض َظا الىم اعبت ْخضة ب٢لُمُت مخ٩املت، 

ْلِا ٦ما ًلي: ٍْم٨ً جىا ٓع  ٫ٓ َظا املخ ت ٖلى َ ٖٓت مً اإلاغا٦ؼ الخًٍغ ٍْم٨ً اوكاء مجم ٓع   املخ

ْجىُٓم ٖملُاث الخىمُت بها للخٟاّ ٖلى   - ٓابِ لًبِ  ٓلُت ٢اثمت جدخاط ي ْع َ ْالٛاباث مدا ألاعاضخي الؼعاُٖت 

٤ زمِـ مكُِ ٓع )ٍَغ ْمجها مد ٓماث الؿُاخُت،  ْاإلا٣ ُضة - ْاإلاغاعي  ٓع  - ؤخض ٞع هجغان( خُض ًمغ َظا املخ

ْاث اإلاٗضهُت زانت. ْمىا٤َ اؾخسغاط الثر ٓاهُت  ْة الخُ ْالثر ْالغعي  ْباألعاضخي الهالخت للؼعاٖت   بال٣ُإ الجبلي 

ُضة مً ْحٗخمض ٨ٞغة َظا البضًل ٖلى الا  ْاإلامحزاث اليؿبُت التي جخمخ٘ بها مضًىت ؤخض ٞع ؾخٟاصة مً ؤلام٩اهاث 

 ٕٓ ٢ْ ٓة صاٞٗت للخىمُت باإلياٞت بلى  ْاٖخباع َظا التر٦ؼ بمشابت ٢ ْالخضماث،  ْالؿ٩ان  خُض مجاالث جغ٦ؼ ألاوكُت 

ْالظي ًم٨ً اهُ ْعة  ْع الخغ٦ت ؤلا٢لُمُت لجمُ٘ اإلاىا٤َ املجا ُضة ٖلى مدا ٓعة مضًىت ؤخض ٞع ال١ الخىمُت مجها به

ٓهت للمى٣ُت )الجبلي  ٓلُت بلي ٧اٞت مىا٤َ ال٣ُاٖاث الجٛغاُٞت اإلا٩ ت َ ٍٓع ٓماث  -مد ٓٞغ بها م٣ ْالتي جخ الًِبى(، 

ْع  ٍْضٖم طل٪ الاهدكاع الٗمغاوي ٖلى املخا ْع ٖغيُت،  ٓلُت بمدا ْع الُ ْإم٩اهُاث الخىمُت املخخلٟت م٘ عبِ َظٍ املخا

ْالخجمٗا ْاملخلُت.إلاٗٓم ال٣ٔغ  ىُت ْؤلا٢لُمُت  ْع الخغ٦ت الَٓ ْالتي ج٣٘ ٖلى مدا  ث الٗمغاهُت باإلاى٣ُت 
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: الخدلُل البُئي 
ً
 Strength, Weakness, Opportunity and Threats. s),W,O,T Analysi(Sزامطا

ٓاث ٓة هي ازخهاع SWOT ٧لمت ؾ  ،Opportunity ، الٟغمWeakness ، الStrength٠ًٗألعبٗت مٟغصاث هي: ال٣

ْالبِئت الخاعظُت، خُض ؤن البِئت الضازلُت جخمشل في  ، حهخم الخدلُل بخدضًض البِئت الضازلُتThreats التهضًضًاث

ْه٣اٍ ال٠ًٗ، بِىما ٓة  ْالتهضًضاث ه٣اٍ ال٣ ٓة م٘ .البِئت الخاعظُت جخمشل في الٟغم   ْمً زم ًخم ْي٘ ه٣اٍ ال٣

ْمىاؾبت حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ه٣اٍ الٟغم اإلاىاؾبت لِا الؾخيخاط ؤَضاٝ اؾتراجُ ٍٓت  الِضٝ مً الضعاؾت، ٦ما ًخم  جُت ٢

ْحكمل ٖلى الخالي: ْالخدضًاث املخخملت  ٓاظِت ؤْ ججىب التهضًضاث  ْمٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗ إلا ٓة   صٖم ه٣اٍ ال٣

 عناؾز القوة 

٢ٓ٘ بؾتراجُجي َام، ٞهي ج٣٘ بالجـؼء الجـ ٓة في املخاٞٓت مً خُض جمخِٗا بم ٓبي الٛـغبي مً ًم٨ً جدب٘ ه٣اٍ ال٣ ى

٢ِٓٗا َظا بالٗضًض مً اإلا٣انض املخُُت زال٫ قب٨ت ا٢لُمُت مً الُغ١  ْجغجبِ في م ٓصًت،  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ن مً ألاعاضخي الًٟاء املخُُت يمً  ُضة ٖلى مسْؼ جغبُِا باإلاىا٤َ املخُُت، ٦ما جدخٓي مداٞٓت ؤخض ٞع

ُضة بىمِ مسُُاث ج٣ؿُماث ألاعاضخي جمشل ع٦حزة لالؾدُٗاب الٗ مغاوي اإلاؿخ٣بلي َظا ًٞال ًٖ جمحز ٖمغان ؤخض ٞع

ٓاثم الُبُٗت الجبلُت.  بؾ٩اوي مخمحز ً

 عناؾز الكعف

ُضة، ٣ٞض بلٛذ مؿاخت  جخٗضص ٖىانغ الض٠ٚ خُض اهسٟاى مؿاخت ألاعاضخي اإلاخاخت للخىمُت بمضًىت ؤخض ٞع

اصة في اإلاؿاخت ًٖ  513الىُا١ الٗمغاوي هدٓ  ٓمتر مغب٘ بٍؼ %، ٦ما ًدؿم ال٩ُِل 11َـ بىدٓ 0324ٖام ؤل٠ ٦ُل

ٓاضر إلاضن ؤخض  ٘ ؤحجام الخجمٗاث الٗمغاهُت، بالخباًً الكضًض ْالاؾخ٣ُاب ال َٓػ ْج الٗمغاوي، مً خُض اليؿ٤ 

٫ٓ الخاصة  اصة املخاَغ باإلاىا٤َ الجبلُت طاث اإلاُ ٦ْظل٪ ٍػ ُضة،  ب ْألاوكُت ٖلى مؿخٔٓ مداٞٓت ؤخض ٞع ٍغ ُضة َْ ٞع

٫ٓ ؤًًا بن َىا٥ ٖؼلت ظٛغاُٞت لبٌٗ الخجمٗاث هدُجت ج٨ش٠ُ اهدك ٍْم٨ً ال٣ اع الٗمغان ْألاوكُت املخخلٟت بها، 

ٓبت  ُضة، ْزانت الجؼء الجبلي مجها، مما ًدؿبب في نٗ ؿُت بمداٞٓت ؤخض ٞع  لخباًً الُبُٗت الخًاَع
ً
ٍْت هٓغا ال٣غ

ٓٞحر الخضماث اإلاىاؾبت بها، ٦ما بن الاهدكاع اإلابٗثر ل ْج ٫ٓ بلحها  ْصًت ْقب٩اث الٓن ٫ٓ مؿاعاث ألا ٍْت خ لخجمٗاث ال٣غ

ا بهٛغ  ْمغا٦َؼ ٦ْظل٪ جدؿم ال٣ٔغ    ،٫ٓ ْصًت هٟؿِا، مما ٌٗغيِا ألزُاع الؿُ ْبًِٗا ًىدكغ في مجاعي ألا الُغ١ 

َْك٩ل  ْا٢خهاصًاث بوكاء قب٩اث البيُت ألاؾاؾُت،  ٘ الخضماث بها  َٓػ مخٓؾِ الدجم الؿ٩اوي مما ًازغ ٖلى ٦ٟاءة ج

ٓبت   ٖىض ازخُاع مغا٦ؼ للخىمُت املخلُت مً بحن َظٍ الخجمٗاث في اإلاؿخ٣بل.طل٪ نٗ
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  الفزؽ

ٓانم اإلاغا٦ؼ في ٧ل مً ؤخض  ُضة خُض بم٩اهُت جإَُل الخجمٗاث الٗمغاهُت بٗ ٕٓ الٟغم في مداٞٓت ؤخض ٞع جدى

ٓمات ْاإلاغا٤ٞ ْألاوكُت الا٢خهاصًت التي جدىاؾب م٘ م٣ ٓٞحر الخضماث  ب، مً زال٫ ج ٍغ ُضة َْ ْإم٩اهُاتها مما ٞع ها 

ُضة  ٓص مسُُاث ٩َُلُت مٗضة إلاضن )ؤخض ٞع ب( للخض مً  -ٌٗمل ٖلى جس٠ُٟ الًِٛ الؿ٩اوي، ٦ما ًدُذ ْظ ٍَغ

عة جدضًض َظٍ املخُُاث الؾدُٗاب  ضاص املخُُاث املخلُت، م٘ يْغ ْع٦حزة إٖل ٓاجي لِظٍ اإلاضن،  الىمٓ الٗك

ْاإلاؿخجضاث التي جٟغيِا الٓغْٝ ؤلا٢لُ جي ٖلى اإلاخٛحراث  ْاملخلُت، ًٞال ًٖ بم٩اهُت ب٢امت مغ٦ؼ همٓ َْ مُت 

ٓصًت. ىُت للممل٨ت الؿٗ  إلاا َٓ م٣ترح باإلؾتراجُجُت الٗمغاهُت الَٓ
ً
٣ْٞا ب،  ٍغ ُضة َْ جي بمضًىتي ؤخض ٞع  اإلاؿخٔٓ الَٓ

  املخانز

ٓٞغة ٓاعص اإلااثُت م٣ابل ال الكضًضة في)ٖىهغ(  ًم٨ً جىا٫ْ املخاَغ في املخاٞٓت بالىضعة الكضًضة في)ٖىهغ( اإلا

٘ اإلا٩اوي  َٓػ ٓلٓظُت )الخ ٓمت ؤلا٩ً ٓص الؿُاؾاث الغقُضة الؾخسضام اإلااء ؾٝٓ جسل باإلاىٓ ْمً زم ٞةن ٖضم ْظ ألاعى، 

ْالخٓظُّ  ٓاجي م٘ ي٠ٗ آلُاث الخد٨م  ٦ْظل٪ اؾخمغاع ٖملُاث الىمٓ الٗك ْصعظاث ج٨شُِٟا(،  للؿ٩ان ْألاوكُت 

ٓاهحن ْ .. ٕٓ مً ججاَل الازخالالث التي ًم٨ً ؤن ٌكِضَا الىُا١ الخُٓي )الخسُُِ ْ الخىُٓم ْ ال٣ .(، ٢ض ًاصي بلى ه

ٓع جسُُُي م٘ اؾخدضار  ُضة، ْفى خالت اؾخمغاع َظٍ ألاْيإ صْن جضزالث خاؾمت )بٖضاص جه ملخاٞٓت ؤخض ٞع

" مً
ً
ضا ٓع اإلاؿخ٣بلي ؾٝٓ ًهبذ "مٍؼ ٓ الخُ ْاث بصاعة الخىمُت الٗمغاهُت( ٞةن ؾِىاٍع الخ٨ش٠ُ الٗمغاوي  ْجُٟٗل ؤص

ٓع الخًاعي للمجخم٘.  ٖلى اإلاؿاخت الخالُت في م٣ابل حُٗل ؤْ جباَا ٖملُت الخُ
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 نخاةج الدراضت:

ا -0 ْٚحَر ْطل٪ للخض مً  ،ًجب الخٟاّ ٖلى ٢ُاٖاث البِئت الُبُُٗت، مشل ال٣ُإ الجبلي ْ املخمُاث الُبُُٗت 

ٓظّ زُِ الخىمُت الٗمغاهُت ٍُْٟض طل٪ في  الخٟاّ  الخٓؾ٘ الٗمغاهُت، ٖلى ؤن ج بُٗضة ًٖ َظٍ ال٣ُاٖاث،  

ٓظُّ الٗمغان  ْالخٟاّ ٖلى املخمُت في ال٣ُإ الؿُاحي، م٘ ج ٓع البُئي في اإلاى٣ُت،  ْالخض مً الخضَ ٖلى البِئت، 

ٓا٤ٞ م٘ الخٓظّ الٗام  ْالخ ٕٓ في ال٣اٖضة الا٢خهاصًت  ٓاعص الا٢خهاصًت ٚحر الؿُاخُت م٘ جد٤ُ٣ جى ٓا٢٘ اإلا بلى م

ٓابِ لخى ٖٓت مً ؤلاظغاءاث مجها الخاظت بلى ي ْل٨ً ًجب ؤن ٣ًابل طل٪ مجم  إلاحزتها اليؿبُت. 
ً
مُت اإلاى٣ُت َب٣ا

عة ب٢ىإ  ،ناعمت ىُت، م٘ يْغ ْص٢ت في الخىُٟظ م٘ حٗضًل في مغا٦ؼ الىمٓ اإلا٣ترخت في ؤلاؾتراجُجُت الٗمغاهُت الَٓ

ٓاَىحن بتر٦حز الخىمُت الٗمغاهُت في ال٣ُإ الجبلي  ًٖ اإلا
ً
ٍٓغ الخجمٗاث اإلاغشخت لجظب الخىمُت بُٗضا ْجُ ْصٖم   ،

ْطل٪ ًدخاط بلى ج٩لٟت ا٢خهاصًت ٦بحرة ْبيُت ؤؾاؾُت ٦بحرة،   . ال٣ُإ الؿُاحي الجبلي بمغا٤ٞ 

ٓا٢٘ الخجمٗاث الٗمغاهُت في مداٞٓت ؤخض  -1 ْم ٘ اإلا٩اوي الؾخٛال٫ ألاعاضخي،  َٓػ ٓامل الُبُُٗت ٖلى الخ ؤزغث الٗ

ُضة، ٞاإلاى٣ُت ْٞغة اإلااء بها مما ؤصٔ بلى  ٞع خضا٫ مىازِا، ْ  اٖل
ً
الجبلُت هي اإلاى٣ُت الغثِؿت، ْألا٦ثر ؤَمُت هٓغا

ْصًان،  ْمىا٤َ مدمُاث بُئُت، ْ ْمغاعي،  ٕٓ البِئاث الُبُُٗت مً مىا٤َ ٚاباث،  ْجى ْاهدكاع الٗمغان بها،  جغ٦ؼ، 

ْجبلٜ مؿاخاث اإلاغجٟٗاث الجبلُت )مً  ٓن،   ٦1م 0431م ١ٓٞ ؾُذ البدغ( هدٓ 1411ؤ٦ثر مً  - م1111ُْٖ

ْمىا٤َ 36.1بيؿبت  ْاإلاغا٤ٞ الٗامت،  ٓن الباقي مً املخمُاث الُبُُٗت،  ٍْخ٩ ُضة،  %مً مؿاخت مداٞٓت ؤخض ٞع

ْالتي جمشل  ْالًِبت الكغ٢ُت،  ْاإلاىا٤َ الؿُاخُت، ٦ما بن مى٣ُت اإلاىدضعاث،  الخٗضًً، ْألاعاضخي الؼعاُٖت، 

ْجهبذ ؤًٞل إلوكاء الٗمغان، % مً بظمالي مؿ36.5مؿاخاتها   ،
ً
جُا اخت مى٣ُت ٖؿحر جىبؿِ ألاعى ٞحها جضٍع

ْج٣ل  ُضة، خُض ًؼصاص مخٓؾِ الخباٖض،  ٍْخمشل طل٪ في مداٞٓت ؤخض ٞع ْالخجمٗاث طاث الدجم الؿ٩اوي ال٨بحر 

 ٦شاٞت اهدكاع الٗمغان ًٖ مى٣ُت اإلاغجٟٗاث، 

ْع الخغ٦ت ؤلا٢لُمُت بك٩ل مباقغ في جٓظُّ -2 اى،  جخد٨م مدا ٤ الخمِـ / الٍغ ْاهدكاٍع زانت ٍَغ الٗمغان، 

 مً الٗمغان.
ً
بُا ٍْت بمؿاخاث ٦بحرة جسلٓ ج٣ٍغ ْجًم َظٍ اإلاى٣ُت ؤعاضخي صخغا  الخمِـ / بِكت / م٨ت اإلا٨غمت، 

ْهي )مؿاخت الخجمٗاث  0.5حك٩ل مؿاخت الاؾخٗماالث الٗمغاهُت وؿبت   -3 % مً بظمالي مؿاخت اإلاى٣ُت 

ْالُغ١، في خحن حك٩ل اإلاىا٤َ الٛحر مؿخٗملت الٗمغاهُت، ْألاعاضخي ا ْاإلاىاَـ٤ الؿُاخُت  ْالهىاُٖـت،  لؼعاُٖـت، 

.)٫ٓ ْمجاعي الؿُ ْصًت،  ْالؿبساث، ْألا ْالخغاث،  ْالًٟاءاث،  ٍْت،  ْالصخغا  )اإلاىا٤َ الجبلُت، 

ْالدجم بل -4 ْالغجبت  ت التراجب   لىٍٓغ
ً
٣ْٞا ُضة،  ٘ الدجمي إلاضن مداٞٓت ؤخض ٞع َٓػ ى الاجؼان الدجمي حكحر صعاؾت الخ
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٢ْٔغ اإلاى٣ُت خُض جىدٝغ اليؿبت الٟٗلُت ًٖ  ب بِىما ًسخل٠ الاجؼان لب٣ُت مضن  ٍغ ُضة َْ إلاضن ؤخض ٞع

ت.  الىٍٓغ

ُضة جدخل اإلاغ٦ؼ الشالض ٖلى مؿخٔٓ مى٣ُت  -5 حكحر الضعاؾاث الخدلُلُت بلى ؤن وؿبت الخدًغ في مداٞٓت ؤخض ٞع

ْؤ ْطل٪ بٗض ٧ل مً مداٞٓت زمِـ مكُِ  ْجإحي مداٞٓت عظا٫ ؤإلا٘ في اإلاازغة بيؿبت ٖؿحر،  % 5.3ماعة ابها، 

 % لؿ٩ان الٍغ82.5.٠لؿ٩ان الخًغ بلى 

ْالظي ًغظ٘ بلى   -6 ؤِْغث الضعاؾاث الخدلُلُت للضعاؾت الٗمغاهُت الخٟاْث ال٨بحر في ؤحجام الخجمٗاث الٗمغاهُت، 

ب، باإلياٞت بلى ال ٍغ ُضة َْ ْالبيُت جغ٦ؼ الخضماث ْألاوكُت بمضًىتي ؤخض ٞع ٓاضر في الخضماث،  ى٣و ال

 ألاؾاؾُت لباقي الخجمٗاث.

ٍْت بلى َُمىت الٟئت الدجمُت لل٣ٔغ ؤ٢ل مً   -7 ٘ الدجمي للخجمٗاث ال٣غ َٓػ وؿمت خُض بلٛذ  411حكحر صعاؾت الخ

ض مً 71l5وؿبتها  ٍٍْؼ % مً بظمالي ٖضص الخجمٗاث باإلاى٣ُت، ألامغ الظي ٌكحر بلى ٖال٢ت الٗمغان بالؿ٩ان، 

 ٓ  بت ٖملُاث الخىمُت الٗمغاهُت ٞحها.نٗ
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 اإلازاظــع واإلاؿادر:

: اإلازاظع العزبُت:
ً

 اوال

ْاإلاغا٤ٞ بمضًىت ؤبها، عؾالت ماظؿخحر  1112ألاخمغي، دمحم مكبب، ) م( جإزحر جدضًض الىُا١ الٗمغاوي ٖلى الخضماث 

ْالخسُُِ، ظامٗت اإلال٪ ؾٗ ٓعة، ٢ؿم الخهمُم الٗمغاوي، ٧لُت الٗماعة  اى.ٚحر ميك  ٓص، الٍغ

٫ٓ، الىمٓ الٗمغاوي في اإلاضًىت 0875الصخلى، ٖبض ال٣اصع ٖبض الخُٟٔ ) ( بصاعة الخىمُت الٗمغاهُت: مك٨الث ْخل

اى. ٫ٓ، اإلااجمغ الٗام الشامً إلاىٓمت الض٫ْ الٗغبُت، الٍغ ْالخل  الٗغبُت اإلاكا٧ل 

ٓعة جغ٧ي، ) ُضة 1105الكِغاوي، ه ٓعة، ( جدلُل الىمٓ الٗمغاوي إلاضًىت ؤخض ٞع بمى٣ُت ٖؿحر، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ٓم ؤلاوؿاهُت ،٢ؿم الجٛغاُٞا  ابها . ،ظامٗت اإلال٪ زالض ،٧لُت الٗل

ْالخباٖض0881الضًب، خمضي اخمض ) صعاؾت ظٛغاُٞت، عؾاثل ظٛغاُٞت، الجمُٗت  - ( قب٨ت اإلاضن الٗماهُت، الدجم 

ٍٓدُت، ع٢م  ٍٓذ.073الجٛغاُٞت ال٩  ، ال٩

ًٍٓ (1101ؤوـ، ؤقتر، )   خلب.  مضًىت اإلاضًىت: خالت في الؿ٨ىُت الٗمغاوي للخجمٗاث الخ٩

 ( ظٛغاُٞت اإلاضن، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة.0866خمضان، ظما٫، )

ت مـً زـال٫ اإلاالخٓاث اإلاُضاهُت 0878ؾلُم، دمحم نبري مدؿٓب ) ٓلٓظُت ألاعاضخي بمى٣ُت ؤبها الخـًٍغ ٓٞع ( م

ْة الشال ت" الىض ْمتًر ٓع  ٓصًتْال٣ُاؾاث اإلا مُاب٘ ظامٗت  ،شـت أل٢ـؿام الجٛغاُٞـا بجامٗاث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٓص ؤلاؾالمُت .  ؤلامام مدمـض بـً ؾٗ

ٓص ) ت في مهغ، 0878ٖبض الؿالم، ُٞهل ٖبض اإلا٣ه ٓمُت خًٍغ ْؤؾاؽ لهُاٚت زُت ٢ ٍٓت ٦مدضص  ( اإلاضن الشاه

ٓعاٍ الٟلؿٟت في جسُُِ اإلاضن، ٢ؿم الٗماعة، ٧لُت الِ  ىضؾت، ظامٗت ال٣اَغة.عؾالت ص٦خ

 زانُا: اإلاؿادر 

ْالخسُُِ ) ٓماث الىخاثج الجهاثُت للخٗضاص الٗام للؿ٩ان 0320ْػاعة الا٢خهاص  ْاإلاٗل (: مهلخت الاخهاءاث الٗامت 

اى. ٓصًت، الٍغ  ْاإلاؿا٦ً، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ٍْت )  ْال٣غ ٓن البلضًت  ت، ماقغاث اإلاغنض  (: مى٣ُت ٖؿحر، اإلاغنض الخًغي املخلى0320ْػاعة الكئ البها الخًٍغ

اى. غ الكامل، الٍغ ت، الخ٣ٍغ  الخًغي البها الخًٍغ

ٍْت ) ْال٣غ ٓعة.0320ْػاعة الكان البلضًت   (: قٗبت الخغاثِ، بُاهاث ٚحر ميك
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٢ْٔغ اإلامل٨ت ختى ٖام  ٓاٖض الىُا١ الٗمغاوي إلاضن  ٍْت، ٢ ْال٣غ ٓػاعة لخسُُِ  0341ْػاعة الكان البلضًت  ٧ْالت ال  ،ٌ

اى.اإلا  ضن، الٍغ

ٓػاعة لخسُُِ اإلاضن ) (: املخُِ ؤلا٢لُمي إلاى٣ُت ٖؿحر، املخُُاث قبّ ؤلا٢لُمُت للمداٞٓاث )ؤخض ٧ْ0316الت ال

اى. غ الٟجي الغاب٘، الٍغ ُضة(، الخ٣ٍغ  ٞع

ٍٓت ) ٓعة، ظضة.0326مهلخت ألاعناص الج ت " ٚحر ميك غ الكٍِغ ْالخ٣اٍع  (: ٢ؿم البُاهاث، البُاهاث 
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