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ااعط ااإلظةاززااتت االماتصصئ بعززااررةة االختئ لطسامم 2017مم 

2017 سامم ااإلظةاززااتت 

117 سامم طدئ .. عغ سمر االختئ شغ طمطضئ االئترغظ تعجاعا جظئ 2017مم بالسثغث طظ ااإلظةاززااتت 

االمحرشئ وواالثااسغئ لطفثر ووااقساجاازز لضض طعذظ بترغظغ ووساطض شغ ووززااررةة االختئ، ضانن ااعمعا ووأأبرززعا 

االطصاءء االااررغثغ لةقلئ االمطك تفزه ااهللا ووررساهه بمعظفغ ووززااررةة االختئ بااررغت 27 جئامئر 2017مم 

االثيي أأحادد شغه جقلئ االمطك بةععدد ووززااررةة االختئ االعااضتئ شغ ااقررتصاءء بالثثطاتت االختغئ وواالطئغئ 

االمصثطئ لطمعااذظغظ وواالمصغمغظ سطى أأررضض عثهه االئطث االطغئئ. ووصث جاءء شغ ضطمئ جقلاه االاغ ووجععا 

لمعظفغ ووززااررةة االختئ: " ..... ووغسسثظا أأنن ظطاصغ بضط االغعمم لقحاددةة بالظاائب االطغئئ االاغ غتصصعا 

االظزامم االختغ شغ االئقدد بإددااررةة طعشصئ ووجععدد ووااضتئ لطعززااررةة طمبطئ شغ جساددةة االعززغرةة شاغصئ 

االخالح ووشرغص سمطعا، ووتآضثهه ضثلك االمآحرااتت وواالاصاررغر االسالمغئ االماثخخئ شغ طةالل االرساغئ 

االختغئ وواالطئغئ، ااظطقصا طظ تعجعاتت طمطضئ االئترغظ باقلاجاامم بأسطى االمساغغر االثوولغئ". 
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حعث االسامم 2017مم االسثغث طظ االمظةجااتت وواافتثااثث االاغ طرتت سطى ووززااررةة االختئ وواالاغ ضاظئ بعتغرةة 

طاساررسئ ووبةعث طثطص طظ طعظفغعا لطتاقق برضإ االاصثمم وواالرصغ شغ االثثطاتت االختغئ االمصثطئ، 

لصث ضانن لضض طعظش ووساطض شغ عثهه االعززااررةة االسرغصئ بخماه االثاخئ االاغ أأبمرتت بتخعلل االعززااررةة 

سطى 9 جعاائج طامغجةة عغ ضالاالغ: 

جائجةة أأشدض االمماررجاتت االتضعطغئ لطضحش االمئضر لفطرااضض غغر االساررغئ بالمطاصى االتضعطغ 1.

2017مم 

االمرضج اافوولل لةائجةة خاتئئ االسمع االمطضغ اافطغرةة جئغضئ بظئ إإبرااعغط آآلل خطغفئ لامضغظ االمرأأةة 2.

االئترغظغئ شغ ددووررتعا االثاطسئ سظ االمآجساتت االرجمغئ. 

جائجةة االامغج لطتضعطئ ااقلضارووظغئ سظ شؤئ ااشدض طعصع تضعطغ إإلضارووظغ. 3.

جائجةة أأشدض طآجسئ شغ تمضغظ االمرأأةة شغ ددوولل طةطج االاساوونن بالمظاثىى االثطغةغ االثاطج 4.

لطمعاارردد  

االئحرغئ بأبعظئغ 

جائجةة االامغّج لقظةاززااتت االتضعطغئ االسربغئ بثثطئ االظزامم االختغ االماضاطض بالرساغئ االختغئ 5.

اافوولغئلسامم 2017مم   

جائجةة االئتث لمسثقتت ااإلخابئ بالسرذانن ووطسثقتت االعشغاتت شغ طمطضئ االئترغظ لسامم 1998- 6.

 2011

جائجةة االئتث تعلل طداسفاتت طرضض شصر االثمم االمظةطغ "االسضطر" أأبظاءء االتمض 7.

جائجةة اافددااءء االمامغج لمحرووعع ااقجاثثاامم ااقطبض لطمداددااتت االتغعغئ لطسامم 2017مم - بعطئغ 8.

جائجةة االمسابصئ االسالمغئ فشدض االمماررجاتت لسامم 2017مم سظ خثطاتت ضئارر االسظ – بعطئغ 9.

لط تظاعغ االةععدد االمثطخئ سظث عثاا االتث شصث تجااطظ طسعا االاعجع شغ طرااشص ووززااررةة االختئ ووسصث 

االسثغث طظ ااقتفاصغاتت لمةمعسئ أأخرىى طظ االمحاررغع ااإلظحائغئ االةثغثةة ضانن أأبرززعا: 

طرضج االتعررةة: تعجسئ ووتةثغث صسط االخغثلغئ، ااشاااحح صسط طثائر، إإظحاءء ووااشاااحح 1.

صسط اافحسئ االةثغث 
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طرضج تمث ضاظع: تعجسئ صسط االامرغخ، ااظحاءء طئظى االسقجج االطئغسغ  2.

طرضج طثغظئ سغسى االختغ: تجووغث صسط االسقجج االطئغسغ بافجعجةة االاالغئ: 3.

 Stepper ، TENS (2) ، Microwave

طرضج أأتمث سطغ ضاظع االختغ: ااجاتثااثث خثطئ ااجاثثاامم االمعجاتت االفعقق خعتغئ 4.

االاحثغخغئ شغ سقجج طرضى ووتثةة االظساءء  

طرضج تالئ بع طاعر : تةعغج صسط اافذفالل ووتحشغطه لسقجج االتاقتت االمتعلئ بحضض 5.

طثاخر . 

تجووغث وو ترضغإ طعلثااتت ضعربائغئ ووبظاءء سثدد طظ غرفف االسجلل بمرااضج ختغئ طثاطفئ 6.

االختئ االساطئ: ااجائثاالل أأجعجةة االاضغغش االمةجئئ لضاشئ غرفف االمرضى بمئظى االئرجج طع 7.

بسخ ااقسمالل االضعربائغئ وواالمغضاظغضغئ 

.8  (MRI) طةمع االسطماظغئ االطئغ: تةعغج االمضانن االثاصص بةعازز االرظغظ االمشظاذغسغ

أأطا االمحاررغع االةثغثةة صغث االاظفغث شعغ ضالاالغ: 

االئثءء شغ سمض االرجعطاتت االعظثجغئ لمحرووعع طساحفى ااإلصاطئ االطعغطئ بالمترقق 1.

إإظحاءء طرضج غسغض االضطى بالرشاعع 2.

إإظحاءء طرضج ختغ بالرشاعع (االتظغظغئ) 3.

االئثءء شغ إإسثاادد االرجعطاتت االعظثجغئ لمئظى االسغاددااتت االثاررجغئ  4.

لصث حمطئ طسغرةة االثغر وواالاصثمم ووااقززددعارر شغ عثاا االمرشص االعامم وواالتغعيي ضاشئ االمةاقتت ووسطى 

ضاشئ اافخسثةة، ضما إإنن ااإلظةاززااتت االاغ تتصصئ شغ ووززااررةة االختئ ق غمضظ ااإلتاذئ بضض جاظإ طظ 

جعااظئعا شغ أأجطر صطغطئ إإق إإظظا شغ عثاا االخثدد جعفف ظعرردد أأعط ااإلظةاززااتت خقلل االسامم 2017مم، 

شغ االمطتص االاالغ: 

أأطا االتثغث سظ صطاعع االرساغئ االختغئ اافوولغئ شعع طثساةة لطفثر ووااقساجاازز ووتاتثثث اافررصامم سظ ذذلك 

شصث بطس سثدد االجغاررااتت لسغاددااتت االمرااضج االختغئ لسظئ 2017 طا غساددلل 3,604,132 ززغاررةة طابغظ 
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االسغاددااتت االساطئ وواالسغاددااتت االاثخخغئ وواالاغ تحمض سغاددااتت االسضر االمرضجغئ، سغاددااتت ااإلصقعع سظ 

االاثخغظ، سغاددااتت االختئ االظفسغئ، سغاددااتت االختئ االةظسغئ، سغاددااتت شصر االثمم االمظةطغ ووسغاددااتت 

االاشثغئ ووسغاددةة االضحش االمئضر ووسغاددةة اافطرااضض االمجطظئ. 

أأطا سغاددااتت ختئ االفط وواافجظانن شصث ضانن طةمععع االجغاررااتت لعا عع:  259,493 

ووسثدد االجغاررااتت لثثطاتت ررساغئ اافطعطئ وواالطفعلئ:  344,186 

ووسثدد االجغاررااتت لصسط اافحسئ: 265,175 وولصسط االسقجج االطئغسغ 211,683 وولصسط االئتث ااقجاماسغ 

 85,02

ووباسطغط االدعءء سطى أأتث االثثطاتت االمامغجةة االاغ تصثمم شغ االمرااضج االختغئ ظةث أأنن صسط االئتث 

ااقجاماسغ صثمم االسثغث طظ االمئاددررااتت لثثطاتت ااإلررحادد االظفسغ ووااقجاماسغ ظعججعا شغ االاالغ: 

طحرووعع طعاررااتت االتعاارر ااإلغةابغ شغ بغئ االجووجغئ غساعثفف شؤئ االمصئطغظ سطى االجووااجج لاعؤغاعط •

لتغاةة ززووجغئ طساصرةة. 

طحرووعع إإررحادد االغاشسغظ وواالحئابب غساعثفف ذطئئ االمرتطئ االباظعغئ االمسافغثغظ طظ برظاطب شتص •

ذطئئ االمثااررسس، لاعسغاعط بمرتطئ االمرااعصئ ووإإضسابعط االمعاررااتت االتغاتغئ االقززطئ. 

طحرووعع االختئ االظفسغئ لطتاطض غساعثفف االتعااطض لاعسغاعظ بالاشغغرااتت االظفسغئ االمخاتئئ •

لطتمض ووااظسضاجاتعا سطى االتغاةة ااقجاماسغئ ووااقجرغئ لطتاطض، ووإإضسابعا االمعاررااتت االقززطئ لاتصغص 

تضغش أأشدض. 

طحرووعع االثسط االظفسغ ووااقجاماسغ لمرضى آآقمم أأجفض االزعر قضسابعط طعاررااتت االاشطإ سطى •

االدشعذاتت االتغاتغئ االاغ غاسرضعنن لعا بما غظسضج إإغةاباً سطى ختاعط االةسثغئ. 

طحرووعع االمحعررةة ااقجاماسغئ لطتةاجج بعثفف تحةغع االتةاجج سطى ااقجافاددةة طظ تةربئ االتب •

الل طع االمتغط.  ضفرخئ لطاشغر ظتع االمجغث طظ ااقغةابغئ وواالاضغش االفّس

طحاررغع تساعثفف االمرأأةة االئترغظغئ لامضغظعا ظفسغا ووااجاماسغا لاشثوو أأصثرر سطى تتمض االمسآوولغاتت •

االمططعبئ طظعا. 

ووأأغدا صسط االسقجج االطئغسغ بالمرااضج االختغئ ضانن له ظخغئا طظ االمئاددررااتت االمامغجةة ظةمطعا شغ 

االاالغ: 
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برظاطب االعقددةة ببصئ: غعثفف االى تسعغض سمطغئ االعقددةة االطئغسغئ سظ ذرغص تسطط ذرقق االاظفج •

االختغتئ أأبظاءء االعقددةة، االعضسغاتت االاغ تساسث سطى االعقددةة بحضض جعض، ذرقق تصعغئ سدقتت 

االتعضض. 

ااشاااحح سغاددةة ختئ االمرأأةة ووعغ تساصئض ووتسالب جمغع تاقتت طحاضض ختئ االمرأأةة ووتصعمم بثوورر •

تعسعيي ووتبصغفغ شغ عثاا االمةالل . 

ااشاااحح سغاددةة سقجج االسمظئ بالاساوونن طع صسط االابصغش االختغ وواالمثاخغظ شغ االاشثغئ تغث •

تصعمم بعضع برظاطب ررغاضغ إلظجاالل االعززنن ووإإسطاءء االمتاضرااتت االاعسعغئ وواالابصغفغئ شغ طةالل 

طضاشتئ االسمظئ. 

برظاطب االرساغئ االمحارضئ لمرضى اافطرااضض االمجطظئ طع صسط االامرغخ ووصسط االئتث ااقجاماسغ •

ووضثلك صسط تسجغج االختئ. 

أأطا االرساغئ االختغئ االباظعغئ وواالبقبغئ شاسث سخإ ووززااررةة االختئ وواالةظاحح االباظغ االثيي تتطص به 

االعززااررةة سالغا شغ جماءء ااإلظةاززااتت ووصث جاءءتت إإظةاززااتت طةمع االسطماظغئ االطئغ االخرحح االحاطت طظث 

االسامم 1957 االثيي غدط خغرةة اافذئاءء ااقجاحاررغغظ وواالممرضغظ االمآعطغظ وواالضاددرر االفظغ ووااإلدداارريي 

االمامغج.  

ووصث تصص االمةمع خقلل سامم 2017 سثدد طظ ااإلظةاززااتت شغ ضاشئ االمةاقتت وواالثثطاتت االسقجغئ 

ووااإلددااررغئ وواالاظزغمغئ. 

وولضعنن طةمع االسطماظغئ االطئغ أأضئر خرحح ذئغ شغ طمطضئ االئترغظ ووطةعج بأسطى االاةعغجااتت االطئغئ 

ً ووبتبغاً  االمساسثةة سطى جرسئ االاحثغص وواالسقجج فضبر اافطرااضض، وواالثيي أأغدا غُحضض طرضجااً تسطغمغا

لطمثاخغظ شغ طةالل االختئ، شأظه غساصئض غعطغاً طا بغظ 1000 إإلى 1500 طاردددد، ووغسمض شغه أأضبر 

طظ 6500 طعظش ووطعظفئ، ووتعجث شغه 17 دداائرةة ذئغئ لاحثغص ووسقجج االمرضى، ووخثطاتت ختغئ 

طساظثةة تُثاارر طظ خقلل شرقق ختغئ ووإإددااررغئ سطى طثاارر االساسئ.  
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ووغمضظ إإغةازز سثدد االمارددددغظ وواالمسافغثغظ طظ خثطاتت طةمع االسطماظغئ االطئغ ضالاالغ: 

إإجمالغ سثدد االجغاررااتت لطسغاددااتت االثاررجغئ بالفارةة االخئاتغئ بمةمع االسطماظغئ االطئغ: 1.

194285 ززاائر  

إإجمالغ سثدد االمرخخغظ طظ طةمع االسطماظغئ االطئغ: 38782 2.

ااجمالغ االمرضى االثااخطغغظ (االمظعطغظ بمةمع االسطماظغئ االطئغ) 39670 3.

سثدد االمرضى شغ سغاددةة االتقتت االغعطغئ  6788  4.

إإجمالغ سثدد االعقددااتت: 5430 ووقددةة 5.

ووتغث أأنن االسقجاتت االةرااتغئ شغ أأيي طآجسئ ذئغئ تسائر طظ أأعط االثثطاتت االمصثطئ لطثوورر االضئغر 

االاغ تطسئه شغ إإظصاذذ تغاةة االمرضى شغ االتاقتت االطاررئئ ووغغر االطاررئئ. شصث حعث طةمع االسطماظغئ 

االطئغ االسثدد االاالغ طظ االسمطغاتت االةرااتغئ: 

االسمطغاتت االرئغسغئ = 11829 1.

ااقصاطئ االصخغرةة = 2242 2.

االترووقق = 233 3.

أأطا صسط اافحسئ بالمةمع شصث حعث:  

ااشاااحح ووتثةة االرظغظ االةثغثةة (1.5T) وواالاغ ضاظئ بائرعع طظ جمسغئ االئترغظ لسرذانن 1.

  Think pink االبثيي

ااشاااحح ووتثةة اافحسئ االظعووغئ االةثغثةة وو االاغ تتاعيي سطى جعازز لفحسئ االظعووغئ وو جعازز 2.

آآخر لفحسئ االظعووغئ وو االاخعغر االطئصغ (SPECT CT) وو االثيي غسائر االةعازز   االعتغث 

شغ االئترغظ. 

لصث ضانن برظاطب االطئغإ االجاائر طظ أأظةح االئرااطب االاغ ااسامثتعا ووززااررةة االختئ لاصثغط خثطاتت ذئغئ 

ووسقجغئ طاصثطئ ووذذلك باجاصثاامم خغرةة اافذئاءء ااقجاحاررغغظ االماثخخغظ شغ طةالل سطعطعط طظ 

طثاطش بطثاانن االسالط ووررغط ااعمغئ خفخ االاضطفئ االمالغئ باجائثاالل سقجج االمرضى بالثاررجج بئرظاطب 

االطئغإ االجاائر إإق أأظه عثاا اافخغر صث تصص ااررتغاتا ضئغراا لثىى االمرضى االمسالةغظ شغ طةمع االسطماظغئ 
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االطئغ طظ خقلل اافذئاءء االجاائرغظ شصث ووشر سطغعط سظاءء االسفر ووتركك اافعض وواافتئئ ووخاخئ شغ 

االزرووفف االختغئ االخسئئ ووتصص لعط االمططعبب شغ سقجج طاثخص ووظاجع ووطةاظغ. ووشغ االسامم 2017 

تط ااجاصثاامم سثدد (31) ذئغإ ززاائر، ووطساغظاعط لسثدد ( 207) طرغخ. 

أأنن ذطئاتت االسقجج بالثاررجج تثدع لحرووطط ووضعاابط ووإإجرااءءااتت  االطةظئ االسطغا لطسقجج شغ االثاررجج 

بالاظسغص طع صسط االسقجج بالثاررجج شغ ووززااررةة االختئ، ووصث تط تسةغض طا غجغث سظ االـ (600) ذطإ 

لطسقجج بالثاررجج خقلل االسامم 2017، تط شغعا ااتمامم ااجرااءءااتت جفر (  584 ) طرغخ / طرغده إإلى سثدد 

( 14 ) طظ االثوولل إإلى طساحفغاتت طسامثةة طظ االطةظئ االسطغا لطسقجج بالثاررجج تغث إإسثاادد صائمئ 

بالمساحفغاتت وواالمرااضج االختغئ االاغ غاط إإررجالل االمرضى لعا االمعبعصئ وواالمسامثةة.    

غصعمم بظك االثمم االمرضجيي شغ طةمع االسطماظغئ االطئغ باعشغر االثمم ووطحاصاته بضمغاتت ضاشغئ لةمغع 

االمرضى وواالمتااجغظ طع ضمانن جقطئ ظصض االثمم ووخطعهه طظ اافطرااضض االمظصعلئ سئر االثمم.  

وولصث بطس سثدد االمائرسغظ بالثمم لئظك االثمم االمرضجيي بمةمع االسطماظغئ االطئغ شغ عثاا االسامم  16701 

طائرعع. ضما بطس سثدد تمقتت االائرعع بالثمم االاغ ظزمعا بظك االثمم االمرضجيي شغ ددااخض وو االثاررجج بظك 

االثمم  120 تمطئ. ووتامغج طمطضئ االئترغظ بسثمم ااجاغراادد االثمم ووطحاصاته طظ االثاررجج، تغث غشطغ 

طثجوونن  االثمم طظ االمائرسغظ االثغظ غائرسعنن بثطاؤؤعط ذعسغا ووددوونن طصابض ضاشئ االتاقتت االاغ تتااجج 

لطثمم شغ جمغع االمساحفغاتت االثاخئ االئالس سثددعا 18 طساحفى ووضثلك االمساحفغاتت االتضعطغئ 

ضمساحفى جث تفص لطعقددةة، ضما ووااظه غاط االاظسغص طع طساحفى االمطك تمث االةاطسغ ووطساحفى 

صعةة االثشاعع لاجووغثعط بما غتااجعظه طظ أأضغاسس االثمم ووطحاصاته.  

تصعمم االختئ االساطئ بثوورر ررصابغ ووإإحرااشغ سطى جمغع االمظحآتت وواالمرااشص ذذااتت االسقصئ االمئاحرةة 

بالختئ طبض االمطاسط وواالخالعظاتت ووبركك االسئاتئ ووغغرعا شغ أأظتاءء طمطضئ االئترغظ ووتظحر االبصاشئ 

االختغئ شغ االمةامع ووتضاشح اافطرااضض االمجطظئ ووغغر االمجطظئ. ووصث تصصئ االختئ االساطئ سثدد طظ 

ااإلظةاززااتت خقلل 2017مم شغ االمةاقتت االاالغئ: 

طثائر االختئ االساطئ: 
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إإددااررااجج تتطغض إإلاعابب االضئث االعبائغ (أأ) شغ سغظاتت االماءء وو االشثااءء باصظغئ االافاسض االاسطسطغ 1.

  PCR االئغعلعجغ

تطعغر شتعخاتت االماءء بإجاثثاامم تصظغئ IDEXX System وو االاغ تسامث سطى ووجعدد طساظئااتت 2.

ذذااتغئ تصعمم بتسابب االسث االضطغ لطئضاغرغا االمطعبئ لطماءء طبض بضاغرغا االصعلعنن وو  E.Coli وو عثهه 

االاصظغئ طسامثةة طظ FDA وو تاعااشص طع طاططئاتت االةعددةة (اافغجوو). 

تط ووضع طعااخفاتت طسامثةة لمسزط االمئغثااتت االتحرغئ االساطئ االاغ طظ االممضظ اانن تطعثث 3.

االمظاةاتت االجررااسغئ وو غاط طرااجساعا طظ صئض االمثاخغظ شغ ددوولل طةطج االاساوونن االثطغةغ 

قصرااررعا ضمعااخفئ خطغةغئ طسامثةة. 

ااددررااجج تتالغض جثغثةة لطضحش سظ االمطعباتت االعغثررووضربعظغئ االمسرذظئ طاسثددةة االتطصاتت شغ 4.

 .GCMS وواالاةارربب االااضغثغئ باجاثثاامم تصظغئ HPLC طغاهه االحربب باجاثثاامم تصظغئ

االاساوونن طع ووززااررةة االئطثغاتت وواالجررااسئ شغ تتطغض سغظاتت طظاةاتت ززررااسغئ طتطغئ لطضحش سظ 5.

طائصغاتت االمئغثااتت االتحرغئ شغ االمظاةاتت االجررااسغئ االمتطغئ ووتط تتطغض 45 سغظئ طظث بثااغئ 

االسامم 2017 

تط تطعغر شتص ااقظفطعظجاا االمعجمغئ ووتصطغض طثةة االفتص االمثئريي االغ 20 ددصغصئ شصط 6.

(%50) قجاضمالل االظاائب ااقغةابغئ ووااررجالعا  

.7 Medical laboratory Lead) االتخعلل سطى حعاددةة ضئارر االمصغمغغظ لطمثائرااتت االطئغئ

Assessor) طظ صئض طظزمئ االختئ االسالمغئ (WHO) بالاساوونن طع االراابطئ االعذظغئ لسططاتت 

 (NATA) National Association of testing authorities  ااقخائاررااتت بأجاراالغا

تط تطعغر شتص االسض االرئعيي ووتصطغض طثةة االفتص االمثئريي االغ 77 ددصغصئ شصط قجاضمالل 8.

االظاائب ااقغةابغئ ووااررجالعا وو تط ززغاددةة تساجغئ االاتطغض ووتحثغص االسثووىى تاى شغ تالل 

ووجعدد ضمغاتت ضؤغطئ جثاا طظ االئضاغرغا االمسئئئ لطمرضض. 

شتص االمظاةاتت االعظغفغئ: االفتص وواالرخث االمسامرغظ لفغثغئ االعظغفغئ بشرضض ترخغص ددخعلعا 

لطممطضئ تغث تاط طصاررظئ طتاعغاتت االئطاصئ ااإلسقطغئ طع االمعااخفاتت وواالمساغغر االسالمغئ وواالظسإ 
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االمسمعتئ لقجاعقكك صئض ددخعلعا ااجعااقق االممطضئ تغث تط ااقظاعاءء طظ شتص ووطرااجسئ ااضبر طظ 

900 طظاب ضمظ ااقغثغئ االعظغفغئ.  

جقطئ اافغثغئ: 
سثدد االمتقتت االاغ تط تصغغمعا لسقطئ ااقغثغئ االمطخص اافخدر = 344 

سثدد االمتقتت االاغ تخطئ سطى االمطخص ااقخدر قلاجااطعا باحارااذاتت جقطئ اافغثغئ = 289 

االشطص اافدداارريي - 45 

طةمععع االجغاررااتت االافاغحغئ لطمتقتت = 29412 

سثدد ااقخطاررااتت بالمثالفاتت لطمتقتت = 1410 

سثدد االشرااطاتت االمالغئ لطمتقتت = 807 

سثدد االحضاوويي االماسطصئ بسقطئ اافغثغئ = 537 

أأطا ااقظةاززااتت االممغجةة االاغ صامم بعا صسط ختئ االئغؤئ شصث ضاظئ ضالاالغ: 

سثدد االجغاررااتت االافاغحغئ لطمتقتت وواالمآجساتت = 4512 1.

سثدد ااإلخطاررااتت بالمثالفاتت لطمتقتت وواالمآجساتت = 3470 2.

سثدد االشرااطاتت االمالغئ لطمتقتت وواالمآجساتت = 290 3.

سثدد االمآجساتت االمشطصئ = 3 4.

سثدد سغظاتت طغاهه االحربب االمستعبئ = 1768 5.

سثدد االمسالةاتت لئآررةة االصعااررضض = 54388 6.

سثدد االمسالةاتت لحئضئ االخرفف االختغ = 6060 7.

سثدد االحضاوويي االمسالةئ لمضاشتئ االصعااررضض = 1561 8.

االضحش سظ ووطسالةئ بآررةة خالتئ لاضابر االئسعضض = 96739 9.

سثدد االئقغاتت االاغ تمئ طسالةاعا بحأنن االتحرااتت وواالمحاضض االئغؤغئ = 2370 10.

سثدد االمسالةاتت لطجرراائإ ووااجطئقتت االثغض= 819 11.

سثدد االمسالةاتت لتاووغاتت االصماطئ = 3366  12.

سثدد االمساتدرااتت االاةمغطغئ االمسةطئ لقجاغراادد = 2987 13.
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سثدد االمساتدرااتت االاةمغطغئ االاغ تط شتخعا ووتخرغتعا لطفسح االةمرضغ = 25107 14.

تط تتصغص االسثغث طظ ااقظةاززااتت االممغجةة لصسط االاشثغئ ضانن أأبرززعا: 

برظاطب سغاددااتت االاشثغئ لمسالةئ االسمظئ ووززغاددةة االعززنن 

تعجغع تشطغئ سغاددااتت االاشثغئ لاحمض جمغع طظاذص طمطضئ االئترغظ طظ خقلل تتعغطعا االى 1.

سغاددااتت طرضجغئ ووشاح سغاددةة االاشثغئ االمرضجغئ بمرضج غعجش إإظةغظغر االختغ بمثغظئ سغسى . 

االاعجع شغ خثطاتت سغاددااتت االاشثغئ لادط اافذفالل وواالمرااعصغظ طظ االفؤئ االسمرغئ (18-6 2.

جظه) لاعشغر خثطئ سقجغئ حاططئ ووذعغطئ االمثىى لفذفالل وواالمرااعصغظ االثغظ غساظعنن طظ 

االسمظئ ووتصغغط سعااطض ااإلخاطارر لثغعط . 

تصعمم إإددااررةة تسجغج االختئ بثوورر إإسقطغ تعسعيي غسجزز تعااخض االعززااررةة طع االةمععرر ووذذلك طظ خقلل 

إإصاطئ ووسصث االعررشش وواالمتاضرااتت االاعسعغئ ضما تسث خطئ إإسقطغئ تاماحى طع برااطب ااإلددااررةة 

االاعسعغئ ووتصعمم بالاظسغص طع ووجائض ااإلسقمم االمتطغئ إلبراازز طعضعساتعا االختغئ، ووطظ أأبرزز 

ااإلظةاززااتت شغ طةالل تسجغج االختئ طا غطغ: 

2017 – لشاغئ أأضاعبراالظحاطط

االمسافغثغظاالسثدد

953,110االابصغش بالارشغه

2901,937تطصاتت ظصاحغئ

23311,371أأغامم ختغئ

58814,343طتاضرااتت تعسعغئ

1854,167طتطاتت شتص ووااجاحاررةة

631,497ووررشش سمض

1607,583أأخرىى

1,61644,122االمةمععع
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تظفث ااددااررةة تسجغج االختئ بالاساوونن طع سثدد طظ االةعاتت االتضعطغئ ووغغر االتضعطغئ وواالصطاعع 

االثاصص االسثغث طظ االئرااطب ووطظ ااعط االمحاررغع االاغ ااظةجتعا عثاا االسامم ااذققق تمقتت تعسعغئ 

ووذظغئ ووااجسئ ااقظاحارر طظعا: 

تمطئ ختاك تئثأأ بثطعةة، ووتمطئ االاعسغئ بظصص شغااطغظ دداالل ووتمطئ ااذمؤظانن •

لطعصاغئ طظ جرذانن االبثيي ووضثلك تمطئ ختاك شغ االخغش لطعصاغئ طظ ضرباتت 

االحمج.  

تثحغظ طئاددررةة االمثنن االختغئ  •

تثحغظ  برظاطب أأطاضظ سمض طسجززةة لطختئ  •

تطعغر برظاطب االابصغش بالارشغه االى طحرووعع أأبطالل االختئ. •

جطساتت طةطسغ االحعررىى وواالظعاابب وولةاظعما: 

إإنن سقصئ ووززااررةة االختئ ضسططئ تظفغثغئ طع طةطسغ االحعررىى وواالظعاابب ضسططاغظ تحرغسغاغظ عغ 

سقصئ طمغجةة ووإإغةابغئ، ضانن تخاددعا شغ سامم 2017 االاالغ: 

تصثمم طةطج االحعررىى بسثدد 9 أأجؤطئ لعززااررةة االختئ 1.

ووتصثغط (23) ااصارااتاً جثغثااً برغئئ تط ررشع (16) طصارتا طظعا إإلى االتضعطئ 2.

ووسصث لةظئ تتصغص ووااتثةة 3.

وواالاصثمم بمحاررغع بصاظعنن سثددعا 11 ووسثدد 6 ااصارااتاتت بصاظعنن. 4.

ووصث تدر طمبطعاا ووززااررةة االختئ سثدد 17 جطسئ لمةطج االظعاابب وو 13 جطسئ لمةطج االحعررىى. 

أأنن ااعمغئ ووضع االاحرغساتت وواالصعااظغظ شغ طةالل االختئ طظ ااقعمغئ بمضانن بما غتفر تصعقق 

االمرضى وواالظاسس ووصث آآلئ ووززااررةة االختئ سطى ظفسعا ررساغئ االمرضى بأصخى ددررجئ طظ االترشظئ 

ووباصثغط خثطاتت ذذااتت جعددةة سالغئ ووسطغه شصث أأخثررتت سثدد طظ االصعااظغظ سامم 2017مم ااعمعا: 

صاظعنن ررصط 1 لسظئ 2017 بحأنن ووصاغئ االمةامع طظ طرضض طاقززطئ االظصص االمظاسغ االمضاسإ 1.

(ااإلغثزز) ووتماغئ تصعقق اافحثاصص االماساغحغظ طسه. 

Page	  � 	  of	   � 	  10 11



صاظعنن ررصط 26 لسظئ 2017 بحأنن ااجاثثاامم االاصظغاتت االطئغئ االمساسثةة سطى االاطصغح ااقخطظاسغ 2.

ووااإلخخابب. 

إإضاشئ لثلك ااتثثتت االعززااررةة سثدد طظ االصرااررااتت ضانن ااعمعا: 

صراارر 1 لسظئ 2017 بحأنن ااسامادد صعاائط ررجعمم ووأأجسارر بسخ االثثطاتت االسقجغئ بمرااشص االعززااررةة . 1.

صراارر ررصط 2 لسظئ 2017 بحأنن ررجعمم االثثطاتت االختغئ لشغر االئترغظغظ. 2.

صراارر ررصط 5 لسظئ 2017 بحأنن تتثغث االمعاادد االمثثررةة وواالمآبرااتت االسصطغئ االاغ غةعزز اافذئاءء أأنن 3.

غترززووعا شغ سغاددااتعط االثاخئ . 

صراارر ررصط 17 لسظئ 2017 بحأنن ظزامم إإخثاارر ترااخغص االمعاادد االمثثررةة وواالمآبرااتت االسصطغئ 4.

وواالسقئش. 

صراارر ررصط 18 بحأنن االرجعمم االثاخئ بارااخغص االمعاادد االمثثررةة وواالمآبرااتت االسصطغئ وواالسقئش. 5.

صراارر ررصط 25 لسظئ 2017 باسثغض بسخ أأتضامم االصراارر ررصط 15 لسظئ 2016 بحأنن ظزامم سمض 6.

االمساءءلئ بالعغؤئ االعذظغئ لاظزغط االمعظ وواالثثطاتت االختغئ. 

صراارر ررصط 30 لسظئ 2017 بحأنن بحأنن تظزغط االفتص االطئغ لطعااشثغظ. 7.

ً إإنن طسغرةة االئثلل وواالسطاءء تاعااخض طظ صئض االضعااددرر االطئغئ طظ أأبظاءء االعذظ االثغظ غصثطعنن  ووخااطا

االشالغ وواالظفغج طظ أأجض تعشغر أأشدض االثثطاتت االختغئ، وواالعصاغئ طظ اافطرااضض وواالسمض سطى 

االتفاظظ سطى طضاسئاته االتداررغئ االاغ أأظةجتت شغ االسعث االجااعر لسغثيي تدرةة خاتإ االةقلئ االمطك 

تمث بظ سغسى آآلل خطغفئ ساعض االئقدد االمفثىى االصائث اافسطى. 
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