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الطادزة عً لجىت حلىق  الدظائالثبحاباث وحعليلاث اململكت العسبيت الظعىدًت على كائمت 

 للـلسة )
ً
س اململكت ألاول امللدم وؿلا ( 48( مً املادة )1إلاوظان العسبيت )لجىت امليثاق( بشإن جلٍس

 مً امليثاق العسبي لحلىق إلاوظان
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 ملدمت

الصادسة غً  الدعائالثجخظمً َزٍ الىزُهت بحاباث وحػلُهاث اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت غلى ناثمت  .1

 للكهشة )
ً
ش اإلاملٌت ألاُو اإلاهذم وقها ( مً اإلاادة 1لجىت خهىم ؤلاوعان الػشبُت )لجىت اإلاُثام( بشإن جهٍش

 .( مً اإلاُثام الػشبي لحهىم ؤلاوعان48)

 ( مً كائمت املظائل1على الـلسة ) إلاحابت

ش  –هصذ اإلاادة )الثاهُت والثماهىن( مً الىظام ألاظاس ي للحٌم  .2 شحر بلُه في الخهٍش
ُ
غلى ؤهه " مؼ -يما ؤ

غذم ؤلاخالُ بما وسد في اإلاادة العابػت مً َزا الىظام، ال ًجىص بإي خاُ مً ألاخىاُ حػؼُل ؤي خٌم 

 في صمً الحشب، ؤو في ؤزىاء بغالن خالت للؼىاست. وغلى مً ؤخٍام َزا الىظام، بال ؤن ًٍىن 
ً
رلَ مانخا

الىحه اإلابحن بالىظام" قبالشؾم مً ؤن َزا الىص ًجحز حػؼُل ؤي خٌم مً ؤخٍام الىظام ألاظاس ي 

ػت ؤلاظالمُت  للحٌم في ظشوف مػُىت، بال ؤن َزا الخػؼُل ًيبغي ؤال ًؼاُ ألاخٍام التي نشستها الشَش

ا الحا  إلاادة )باغخباَس
ً
( مً الىظام، وبالخالي قةهه ال ًجىص حػؼُل 7يمت غلى حمُؼ ؤهظمت الذولت وقها

 ؤن اإلاملٌت مىز جىخُذَا لم 
ً
ػت ؤلاظالمُت نشستها وؤوحبذ خماًتها. غلما خهىم ؤلاوعان باغخباس ؤن الشَش

 حػلً غً خالت الؼىاست.

 (2إلاحابت على الـلسة )

في الهشآن غهىباث مدذدة قهي  الحذودؤما ي )حشاثم الهخل الػمذ( الجشاثم التي ٌػانب غليها بالهخل ه .3

ت م والعىت الىبٍى  في حشاثم مدذدة في وصكها وغهىبتها وػشم بزباتها. ومً اإلاهشس الٌٍش
ٌ
؛ وهي مدصىسة

 مً اإلابذؤ الششعي "بدسئوا
ً
 ؤن الػهىبت الحذًت جذسؤ بالشبهت اهؼالنا

ً
مًٌ  ششغا الحذود بالشبهاث". ٍو

ا لهم ال  ا خاصًّ صذوس الػكى مً ؤولُاء الذم ؤو ؤخذَم في الجشاثم التي ًجب قيها الهصاص باغخباٍس خهًّ

ًىاصغهم قُه ؤخذ، خُث حعهؽ غهىبت الهصاص غً الجاوي بدىاُص واخذ منهم، وجىنؼ غهىبت الهخل غلى 

ب وجشوٍج   لىظام مٍاقدت اإلاخذساث واإلاازشاث غذد مً الجشاثم الخؼحرة مً ؤبشصَا تهٍش
ً
اإلاخذساث، وقها

خ  39الػهلُت الصادس باإلاشظىم اإلالٍي سنم م/  َـ.8/7/1426وجاٍس

خ  22وججذس ؤلاشاسة بلى ؤهه صذس ألامش اإلالٍي سنم ؤ/ .4 م( الهاض ي 29/11/2214َـ )7/2/1436وجاٍس

ً لجىت جخخص بةغذاد مششوع " مذوهت ألاخٍام الهظاثُت" في اإلا ىطىغاث الششغُت راث الػالنت بخٍٍى

شخمل مششوع اإلاذوهت غلى  بالهظاء غلى ؤن جصىل غلى َُئت مىاد طمً ؤبىاب الكهه ؤلاظالمي، َو

ً للجشاثم والػهىباث ومنها غهىبت ؤلاغذام.  جهىحن وجذٍو
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 (3إلاحابت على الـلسة )

ماث البلىؽ، والتي ٌػذ حعدىذ ألاخٍام الهظاثُت في بزباث بلىؽ الصخص مً غذمه غلى جىاقش ؤخذ غال  .5

 للهُام بالخٍالُل الذًيُت، والخصشقاث اإلاالُت، واإلاعاءلت الجىاثُت، و ًخم الخػامل مؼ 
ً
مػها الصخص ؤَال

ت التي جخذسج قيها اإلاعئىلُت الجىاثُت للؼكل  مت، خعب اإلاشاخل الػمٍش ألاػكـاُ برا مـا اسجٌـب ؤخذَم حٍش

ػت ؤلاظالمُت، قهبل الخمُحز )ظ ً العابػت( جىػذم اإلاعئىلُت الجىاثُت، قال ٌػانب الؼكل في الشَش

، بال ؤهه ال ٌػكى مً اإلاعئىلُت اإلاذهُت، ؤما بػذ َزٍ العً بلـى البلـىؽ، قخػخبر اإلاعئىلُت 
ً
 وال جإدًبُا

ً
حىاثُـا

 مهما جٌـشس جإدًبـه، وال ًهخل برا نخل، وال ًهؼؼ مىه غ
ً
ظى برا جإدًبُت ال حىاثُت، وال ٌػخبر الؼكل غاثذا

نؼؼ، ؤو حشح، يما ؤهه ال ًهـخص مىـه برا شاسى في الهخل ؤو الظشب ؤو الجشح، وغلُه الذًت والخإدًب 

مت مً حشاثم الهصاص، ؤو الحذود،   لحاله، ؤما برا بلـ ظً )الخامعت غششة(، ونذ اسجٌب حٍش
ً
بصالخا

ت، قةهه ًدٌم غلُه بػهىباث الحذود، والهصاص بد مخه، وال ًىكز قُه في َزٍ اإلاشخلـت الػمٍش عب حٍش

 الحٌم بال بػذ بلىؾه ظً )الثامىت غششة(، وجخخص بمعـاءلخه اإلادٌمـت الػامت.

خظمً اإلاششوع حمُؼ ألاخٍام  .6  دساظت مششوع هظام حذًذ لألخذار في مجلغ الشىسي، ٍو
ً
خم خالُا ٍو

له خالُ مشخلت اإلاىظمت للخػامل مؼ الحذر بما ًظمً اإلاداقظت غلى خهىنه وجىقحر ؤنص ى الظماهاث 

 الهبع والخدهُو واإلادايمت وجىكُز الػهىباث اإلادٍىم بها غلُه.

 (4إلاحابت على الـلسة )

ًىضح الجذُو ؤدهاٍ غذد ألاخٍام الصادسة في نظاًا بظاءة اإلاػاملت باظم الىظُكت الػامت، ؤو ظىء  .7

 :اظخؿالُ العلؼت، واظخؿالُ الىكىر الىظُكي، واظخخذام الػىل والهىة

 م( بلى2002َـ )1423 مً عام

 م(2011َـ )1432عام 
1533 

 .
ً
اشخملذ ألاحكام على علىباث السجً ؤو الؼسامت ؤو بهما معا

 بلى زمان 
ً
وكد جساوحذ ؤحكام السجً ما بحن خمظت عشس ًىما

 ً ال بلى عشٍس طىىاث، بيىما جساوحذ الؼساماث ما بحن ؤلف ٍز

ال.  ؤلف ٍز

 

ل الخػزًب، والزي ٌشمل بن بًشاد ألاغذاد بشٍل بحمالي حاء  .8  مً مكهىم اإلاملٌت اإلاىظؼ لخػٍش
ً
اهؼالنا

 
ً
ًالخػزًب ؤو الهعىة ؤو ؾحٍر مً طشوب بظاءة اإلاػاملت، وقها بظاءة اإلاػاملت ؤو ؤلايشاٍ باظم الىظُكت 

إلاا وسد في الكهشة )الثامىت( مً اإلاادة )الثاهُت( مً الهاهىن الجىاجي اإلاجشم للخػزًب الصادس باإلاشظىم 

 م.1958َـ اإلاىاقو 1377لػام  43لٍي سنم اإلا
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جىقحر الاخصاثُاث بشٍل مكصل َى مً طمً الخدذًاث التي حععى اإلاملٌت بلى  وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن .9

ش الالخهت للمملٌت ، ومً الخذابحر مػالجتها لٍي جخمًٌ مً جىقحر ما ًلضم مً بخصاثُاث مكصلت في الخهاٍس

ش اإلاملٌت الخاصت باجكانُاث خهىم ؤلاوعان اإلاخخزة في َزا الصذد، بوشاء اللج ىت الذاثمت إلغذاد جهاٍس

 قيها بمىحب ألامش العامي سنم 
ً
خ  13284التي ؤصبدذ ػشقا َـ اإلاىاقو 27/3/1436وجاٍس

ش الخػاَذًتم(18/1/2215) بكاغلُت  ، خُث جملَ َزٍ اللجىت صالخُاث واظػت جٌكل بغذاد الخهاٍس

وجهذًمها في ؤوناتها اإلاهشسة، ولها في ظبُل رلَ، بغذاد نىاغذ مػلىماث حشخمل غلى بُاهاث بخصاثُت 

وهي الجهت -مكصلت. يما ؤن َُئت خهىم ؤلاوعان بصذد جىنُؼ مزيشة جكاَم مؼ الهُئت الػامت لإلخصاء 

الػالنت بدهىم ؤلاوعان مً طمً ؤَذاقها حمؼ البُاهاث راث  –اإلاػىُت باإلخصاءاث في اإلاملٌت 

هت غملُت ممىهجت. ت وبؼٍش ا وجِعحر الحصُى غليها مً خالُ معىح وسجالث بداٍس  وجدلُلها ووشَش

 (5إلاحابت على الـلسة )

ش، قةن اللجىت الذاثمت إلاٍاقدت حشاثم الاججاس باألشخاص حػذ مً ؤَم  .12 بطاقت بلى ما جم ريٍش في الخهٍش

صذث غذد مً حشاثم هظام مٍاقدت حشاثم الاججاس باألشخاص ونذ سُ آلالُاث الىػىُت إلاخابػت جىكُز 

الاججاس بالبشش وجم طبؽ الجىاة مً نبل حهاث الظبؽ، ونذ صذس في خههم ؤخٍام نظاثُت بمىحب 

 غلى بوشاء ناغذة مػلىماث جخظمً بُاهاث 
ً
خم الػمل خالُا هظام مٍاقدت حشاثم الاججاس باألشخاص، ٍو

ثمت إلاٍاقدت حشاثم ؤلاججاس باألشخاص، وفي الجذُو ؤدهاٍ بخصاثُت لػام بخصاثُت لذي اللجىت الذا

 م بدعب هىع الهظُت وغذد الطحاًا:2215ٌ اإلاىاقو 1436

 1436ٌحسائم إلاججاز باألشخاص لعام 

 عدد الضحاًا عدد اللضاًا هىع الـعل

 18 16 الاغخذاء الجيس ي

 
ً
 456 178 الػمل ؤو الخذمت نعشا

 ُ  43 15 الدعى

الاطتركاق ؤو املمازطاث الشبيهت 

 بالسق 
1 1 

 3 2 ظخػبادالا 

 2 2 هضع ألاغظاء

 2 2 بحشاء ججاسب ػبُت

 521 212 املجمىع
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 (6إلاحابت على الـلسة )

 لىظام مٍاقدت حشاثم الاججاس باألشخاص مىز دخُى الىظام  بلـ غذد .11
ً
ألاخٍام الهظاثُت الصادسة وقها

 498خحز الىكار )
ً
م غذد ألاخٍام 2215ٌ اإلاىاقو 1436هىسد في الجذُو ؤدهاٍ بخصاثُت لػام ، ( خٌما

 الصادسة بدو الجىاة بدعب الجيعُت، والجيغ:

 1436ٌحسائم إلاججاز باألشخاص لعام 

 الجيظيت

عدد ألاحكام الطادزة بحم 

 الجىاة

 املجمىع إلاهار الركىز 

 117 28 89 طعىدي

ػحر 

 طعىدي
114 12 126 

 (7الـلسة ) إلاحابت على

اشخملذ ؤهظمت اإلاملٌت غلى الػذًذ مً ألاخٍام التي جدظش بششاى ألاػكاُ في الجزاغاث اإلاعلحت، خُث  .12

خ  14جظمً هظام خماًت الؼكل الصادس باإلاشظىم اإلالٍي سنم م/ َـ اإلاىاقو 3/2/1436وجاٍس

خه البذهُت ؤو ( خظش جٍلُل الؼكل "بإغماُ نذ جظش بعالمخه ؤو بصح8م( في مادجه )25/11/2214)

ت ؤو الجزاغاث اإلاعلحت"، وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الىظام نذ  الىكعُت، ؤو اظخخذامه في ألاغماُ الػعٌٍش

 ( مً الىظام.1غشف الؼكل غلى ؤهه ًل بوعان لم ًخجاوص الثامىت غششة مً غمٍش بدعب اإلاادة )

م( غلى ؤن 15/3/1977إلاىاقو )َـ ا24/3/1397( مً هظام خذمت ألاقشاد الصادس في 4يما هصذ اإلاادة ) .13

بُت حعبو حػُِىه، وجظمً هظام خذمت  "ؤال ًهل ظىه غً ظبػت غشش غاًما"، يما ؤهه ًلخدو بذوسة جذٍس

( مىه قُما ًخػلو بخػُحن 4م( في اإلاادة )15/3/1977َـ اإلاىاقو )25/3/1397الظباغ الصادس في 

.  الظابؽ ؤن ًٍىن " نذ ؤيمل الخاظػت غششة مً غمٍش

( مً هظام 15م(  غلى حػذًل اإلاادة )31/3/2214َـ اإلاىاقو )32/5/1435مجلغ الىصساء في واقو  .14

ت ت، خُث جظمً الخػذًل الجذًذ  الٍلُاث الػعٌٍش التي جدذد ششوغ الهبُى في الٍلُاث الػعٌٍش

ت الػامت، وؤال جهل جي الجامػاث وخملت الشهادة الثاهٍى ت غلى خٍش  انخصاس الهبُى في الٍلُاث الػعٌٍش

ت الػامت غىذ بذء الػام الذساس ي ج الثاهٍى ت الىػىُت – ظً خٍش ( ظىت، وؤن 17غً ) -بمىحب بؼانت الهٍى

ًجخاص الكدص الؼبي، واإلاهابلت الصخصُت، واخخباس الهبُى الشامل واخخباس اللُانت البذهُت، وبطاقت 

ت في الذولت وجإَله ألي وظُكت ت ًخؼلب )زالر  بلى رلَ قةن جخشج الؼالب مً الٍلُاث الػعٌٍش غعٌٍش

ت وقو هص اإلاادة ) ت مما ٌػني 31ظىىاث( دساظُت مىخظمت لحملت الثاهٍى ( مً هظام الٍلُاث الػعٌٍش

( مً 32( وسنم )19( ظىت في ؤنل ألاخىاُ. ووقو اإلاادجحن سنم )22بلىؽ اإلاخخشج مً َزٍ الٍلُاث ظً )

ت، قةن الؼلبت اإلالخدهحن بالٍلُاث ال ت في الذولت ؾحر مصىكحن يإقشاد في هظام الٍلُاث الػعٌٍش ػعٌٍش
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الهىاث اإلاعلحت، وال ًدظىن بإي امخُاصاث ؤو معئىلُاث نخالُت ؤو مُذاهُت نبل جخشحهم مً َزٍ 

م للخذمت في خالت وشىب ؤغماُ نخالُت.  الٍلُاث، وال ًمًٌ اظخذغاَئ

م( غلى ؤن 15/3/1977) ـ اإلاىاقو24/3/1397َ( مً هظام خذمت ألاقشاد الصادس في 4يما هصذ اإلاادة ) .15

  17غمش اإلاخهذم للخجىُذ غً ال ًهل "
ً
َـ 25/3/1397"، وجظمً هظام خذمت الظباغ الصادس في غاما

( مىه قُما ًخػلو بخػُحن الظابؽ ؤن ًٍىن " نذ ؤيمل الخاظػت 4م( في اإلاادة )15/3/1977اإلاىاقو )

".  غششة مً غمٍش

اإلاىصىص غلُه جدذ ؤي ظشوف اظخثىاثُت ؤو ػاسثت.  وال ججحز ألاهظمت راث الصلت جخكُع ظً الخجىُذ .16

خم الخإيذ مً خالُ جهذًم دلٍُل مىزىٍم به مً ظنهم نبل نبُى ػلباث الالخدام. يما ؤيذث اإلاادة ) ( 4ٍو

ت مً خالُ "بخالت  مً هظام خذمت ألاقشاد غلى ؤَمُت الخىزو مً غمش اإلاخهذمحن للخذمت الػعٌٍش

ت لخهذًش ؤغماس اإلاخهذمحن في خالت غذم جؼابو العً اإلادذد في الشهادة اإلاخهذمحن للخجىُذ للجىت الؼبُ

" وجؼبو ؤخٍام َزا الىظام غلى 
ً
ا في رلَ نهاثُا ٍىن نشاَس ؤو في الحكُظت وبحن بيُت الكشد الجعماهُت ٍو

ت في العػىدًت.  حمُؼ الهؼاغاث الػعٌٍش

ُى  .17  في البروجًى
ٌ
، قةن اإلاملٌت ػشف الاخخُاسي الجكانُت خهىم الؼكل اإلاخػلو بطاقت بلى ما جهذم ريٍش

خ 39بمىؼ بششاى ألاػكاُ في الجزاغاث اإلاعلحت، ورلَ بمىحب اإلاشظىم اإلالٍي سنم )م/ ( وجاٍس

 مً ناهىنها الىػني.18/7/1431
ً
ُى باهظمام اإلاملٌت بلُه حضءا  ٌ، ونذ ؤصبذ َزا البروجًى

 (8إلاحابت على الـلسة )

( مىه " الهظاء ظلؼت 46اظخهالُ الهظاء خُث هصذ اإلاادة )ؤيذ الىظام ألاظاس ي للحٌم غلى  .18

ػت ؤلاظالمُت"، وهص هظام الهظاء  معخهلت، وال ظلؼان غلى الهظاة في نظائهم لؿحر ظلؼان الشَش

ػت ؤلاظالمُت 1اإلاادة ) ( غلى ؤن " الهظاة معخهلىن وال ظلؼان غليهم في نظائهم لؿحر ؤخٍام الشَش

 جدذد اخخصاصاث  وألاهظمت اإلاشغُت، ولِغ ألخذ
ً
الخذخل في الهظاء". يما جظمً هظام الهظاء ؤخٍاما

 إلاا هصذ غلُه اإلاادة )
ً
( 6اإلاجلغ ألاغلى للهظاء، ومىده ظلؼت ؤلاششاف غلى اإلادايم والهظاة، وقها

( مً الىظام، وؤلغى ؤي اخخصاص نظاجي لىصٍش الػذُ 8مىه، ونشس له محزاهُت خاصت به وقو اإلاادة )

 م(. 2213َـ اإلاىاقو )1435حشاءاث الجضاثُت الصادس في غام بمىحب هظام ؤلا 

( مىه غلى غذم نابلُت الهظاة للػُض بال في الحاالث التي ًبُنها الىظام، وجظمىذ اإلاادة 2وؤيذث اإلاادة ) .19

( مىه غذم ههلهم بلى وظاثل ؤخشي بال بشطاَم ؤو بعبب جشنُتهم وقو الىظام الزي ًخؼلب صذوس 3)

 ( مىه. 49ألاغلى للهظاء بزلَ وقو اإلاادة ) نشاس مً اإلاجلغ

ب وههل وبحاصة  .22 ونصش الىظام الىظش في شاون الهظاة الىظُكُت مً حػُحن وجشنُت وهذب وبغاسة وجذٍس

جشي الخػُحن والترنُت 6وبنهاء خذمت وؾحر رلَ غلى اإلاجلغ ألاغلى للهظاء وقو ما وسد في اإلاادة ) ( مىه، ٍو

( 69ش ملٍي مبني غلى نشاس مً اإلاجلغ ألاغلى للهظاء، وخذدث اإلاادة )في دسحاث العلَ الهظاجي بإم
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( مً الىظام الػهىباث الخإدًبُت التي 66خاالث بنهاء خذمت ؤغظاء العلَ الهظاجي، يما جظمىذ اإلاادة )

 ًجىص بًهاغها غلى الهاض ي، ومً بُنها بنهاء الخذمت.

 (9إلاحابت على الـلسة )

ش، وخاصت ما ًخػلو بدٌم اإلاادة اإلاشاس بلُه في َزا الاظدُظاح، قهذ صذس بطاقت بلى ما ريش في الخهٍش .21

م سنم  خ  49827ألامش العامي الٌٍش َـ الهاض ي باإلاىاقهت غلى حشٌُل لجىت مً وصاساث 9/12/1436بخاٍس

والشاون الاحخماغُت( لذساظت مىطىع انتراح وصاسة الشاون الاحخماغُت  واإلاالُت، والػذُ، الذاخلُت،)

و الىصاسة جٍلُل مدامحن اإلاخ ؤحػابهم للتراقؼ في نظاًا  مخخصحن، وصشفظمً ؤن جخدمل الذولت غً ػٍش

 لىظام ؤلاًزاء. وججذس ؤلاشاسة بلى ؤهه ال 
ً
م مً اإلاشمىلحن بالحماًت وقها ؤلاًزاء مً ألاػكاُ واليعاء وؾحَر

الـ التي جم اهكانها في َزا جىحذ بخصاءاث في الىنذ الحالي جىضح غذد اإلاعخكُذًً مً َزا الحو، واإلاب

ش اإلاشاس بلُه في   مً خالُ اللجىت الذاثمت إلغذاد الخهاٍس
ً
 ؤن رلَ ظُاخز في الاغخباس الخها

ً
الشإن، غلما

 زىاًا َزٍ اإلازيشة.

 (10إلاحابت على الـلسة )

( نظُت 145باليعبت لػذد نظاًا الخػىٍع غً السجً اإلاشاس بليها في َزا الاظدُظاح قهذ بلؿذ ) .22

ع.ح  ػٍى

 (11إلاحابت على الـلسة )

( مً هظام ؤلاحشاءاث الجضاثُت غلى ؤهه " ًجب ؤن ٌػامل اإلاىنىف بما 36( مً اإلاادة )1هصذ الكهشة ) .23

ج  ٍو
ً
ا  ؤو مػىٍى

ً
ٍىن لًدكظ يشامخه وال ًجىص بًزاٍئ حعذًا الحو في  هب بخباٍس بإظباب جىنُكه ٍو

( غلى ؤهه 22الاجصاُ بمً ًشي ببالؾه " يما هصذ الالثدت الخىكُزًت لىظام ؤلاحشاءاث الجضاثُت في اإلاادة )

 ًجب ؤن ٌػّشف اإلاتهم غىذ الهبع غلُه ؤو جىنُكه بما ًإحي:

 ؤظباب الهبع غلُه ؤو جىنُكه. -

 خهه في الاظخػاهت بىيُل ؤو مدام في مشخلتي الخدهُو واإلادايمت. -

 ي الاجصاُ بمً ًشي ببالؾه بالهبع غلُه ؤو جىنُكه.خهه ف -

اخز جىنُؼ اإلاتهم بما ًكُذ غلمه بدهىنه اإلازًىسة ؤغالٍ، قةن سقع الخىنُؼ قُدشس مدظش بزلَ".  .24 ٍو

م بالخهُذ بخظمحن 2215ونذ صذسث حػلُماث سثِغ َُئت الخدهُو والادغاء الػام )الىُابت الػامت( في 

ل  ً 23اإلاتهم بدهىنه اإلازًىسة. يما هصذ الالثدت في اإلاادة )ؤوسام الهظُت ما ًكُذ حػٍش
ّ
مٌ ًُ ( غلى ؤن 

وبؼبُػت الحاُ قةهه ال ًمًٌ ؤن جخدهو مػشقت اإلاتهم بدهىنه  "اإلاىنىف مً الاجصاُ بمً ًشي ببالؾه.

زا ًذخل في اإلابذؤ  وؤظباب الهبع غلُه ؤو جىنُكه وؤخز جىنُػه بالػلم؛ بال باللؿت التي ًكهمها، َو
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 اإلاترحم غلى هصذ الالثدت مً (72)يما ؤن اإلاادة ، ال ًخم الىاحب بال به قهى واحب "شعي " ما الش

مً  (113و 34) اإلاادة وقو الاظخجىاب بػذ الا ًٍىن  ال وؤلاًهاف بلُه اإلايعىبت بالتهمت اإلاتهم وبخاػت

 الجضاثُت. حشاءاثهظام ؤلا 

 (12إلاحابت على الـلسة )

ا لم ًخظمً هظام ؤلاحشاءاث  .25  ؤنص ى لهشاساث الخىنُل التي جصذَس
ً
الجضاثُت والثدخه الخىكُزًت خذا

 بلى اإلاادة )
ً
( مً هظام ؤلاحشاءاث الجضاثُت، ولًٌ ؤوحبذ الالثدت الخىكُزًت 123اإلادايم اإلاخخصت اظدىادا

 خُث هصذ الكهشة )
ً
( مً 86( مً اإلاادة )2للىظام بإن ًٍىن نشاس جىنُل اإلاتهم مدذد اإلاذة ومعببا

 -برا سؤث اإلادٌمت جىنُل اإلاتهم اإلاكشج غىه -2الثدت الخىكُزًت لىظام الاحشاءاث الجضاثُت غلى: "ال
ً
اظدىادا

ً بػذ اإلااثت( مً الىظام  . وججذس -بلى اإلاادة )الثالثت والػشٍش
ً
 بالخىنُل مدذد اإلاذة ومعببا

ً
قخصذس نشاسا

ذة السجً اإلادٍىم بها، يما ؤن له الحو ؤلاشاسة بلى ؤن مذة جىنُل اإلاتهم نبل الحٌم غلُه جددعب مً م

 للمادة )
ً
ع في خاُ جبرثخه، ؤو بعبب بػالت مذة سجىه ؤو جىنُكه وقها ( مً هظام 215في ػلب الخػٍى

 بعبب 
ً
ًان اإلادٍىم غلُه بػهىبت السجً نذ ؤمط ى مذة مىنىقا ؤلاحشاءاث الجضاثُت التي هصذ غلى: "برا 

اب مذة الخىنُل مً مذة السجً اإلادٍىم بها غىذ جىكُزَا. الهظُت التي صذس الحٌم قيها، وحب اخدع

، ؤو هدُجت بػالت مذة سجىه ؤو جىنُكه ؤيثر مً اإلاذة اإلاهشسة -ولٍل مً ؤصابه طشس 
ً
-هدُجت اتهامه يُذا

ع ؤمام اإلادٌمت التي سقػ  ."ذ بليها الذغىي ألاصلُتالحو في ػلب الخػٍى

 (13إلاحابت على الـلسة )

ت بوشاء الجمػُاث، والاحخماع، جهشس وجىظم ؤهظمت  .26 اإلاملٌت وفي مهذمتها الىظام ألاظاس ي للحٌم، خٍش

خ 8ونذ صذس هظام الجمػُاث واإلااظعاث ألاَلُت بمىحب اإلاشظىم اإلالٍي سنم )م/ َـ 19/2/1437( وجاٍس

ض الػمل ألاَلي وجىظُمه وخماًخه، وؤلاظهام في 1/12/2215اإلاىاقو ) ى هظاٌم يهذف بلى حػٍض م(، َو

، وجكػُل زهاقت الػمل الخؼىعي بحن الخ ٍش ض مشاسيت اإلاىاػً في بداسة اإلاجخمؼ وجؼٍى ىمُت الىػىُت، وحػٍض

( ؤشخاص بوشاء حمػُت، 12ؤقشاد اإلاجخمؼ، وجدهُو الخٍاقل الاحخماعي. ونذ جظمً الىظام ؤهه بةمٍان )

 62والحصُى غلى التراخُص خالُ )
ً
خ ايخماُ معىؾاث الؼلب حعهُال  مً جاٍس

ً
  لإلحشاءاث.( ًىما

قُما ًخػلو بالخجمؼ العلمي، قةن وحىد الػذًذ مً آلالُاث والىظاثل ًدهو الهذف مً الخجمػاث  .27

 لألهظمت والخػلُماث اإلاؼبهت في اإلاملٌت َى ما ٌشٍل 
ً
العلمُت، مؼ الخإيُذ غلى ؤن اإلادظىس وقها

لىظام الػام ؤو العالمت جظاَشاث غذواهُت ؤو شؿب ًترجب غليها خذور ما ًخل باألمً الىػني، ؤو ا

اتهم.  الػامت ؤو آلاداب الػامت ؤو خماًت خهىم الؿحر وخٍش

 



 16من  9الصفحة 
 

 (14إلاحابت على الـلسة )

 ( وسخت مً هظام ؤلانامت.1) في اإلاشقو سنم .28

 (15إلاحابت على الـلسة )

جظمً ؤهظمت اإلاملٌت لٍل مً ًدمل الجيعُت العػىدًت خو الخىهل والعكش خاسج اإلاملٌت والػىدة  .29

ت جامت، وغذم هكُه. ونذ جظمً هظام الجيعُت الػشبُت العػىدًت خشمان مً ؤظهؼذ غىه  بليها، بدٍش

الجيعُت لألظباب اإلابِىت في الىظام؛ مً ؤلانامت في ؤساض ي اإلاملٌت ؤو الػىدة بليها، وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن 

.
ً
 الحشمان في َزا الىص حىاصي ولِغ وحىبُا

 (16إلاحابت على الـلسة )

( مً الىظام ألاظاس ي للحٌم ؤن الذولت جمىذ خو اللجىء العُاس ي برا انخظذ 42ىذ اإلاادة )جظم .32

 لزلَ قةن مً جمىده الذولت خو اللجىء العُاس ي، قةهه ًدظش حعلُمه. يما 
ً
اإلاصلحت الػامت رلَ. وجبػا

ػشد ؤو بغادة ( مً اجكانُت مىاَظت الخػزًب والتي جظمىذ غذم حىاص 3ؤن اإلاملٌت ملتزمت بدٌم اإلاادة )

ؤو حعلُم ؤي شخص بلى دولت ؤخشي، برا جىاقشث ؤظباب خهُهُت جذغى بلى الاغخهاد بإن َزا الصخص 

 نذ ًخػشض للخػزًب.

 (17إلاحابت على الـلسة )

ًاث الاظخهذام.2سنم ) في اإلاشقو .31  ( وسخت مً الثدت شش

 (18إلاحابت على الـلسة )

َـ لٍاقت الهظاًا الىاججت غً 1437وألاشهش ألاسبػت ألاولى مً غام َـ 1436اإلاػذُ الػام إلخصاثُاث غام  .32

اٍ جكصُل ؤلاخصاثُت الػالنت الػمالُت بحن الؼشقحن الػامل وصاخب الػمل، يما ججذون بالجذُو ؤده

 :خعب اإلاىاػو
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  :الهيئاث الابخدائيت 

 َـ1436 غذد الهظاًا
َـ )ألازبعت ؤشهس 1437

 ألاولى(

للجيظيت  عدد اللضاًا الىازدة

 الظعىدًت
14158 6446 

عدد اللضاًا الىازدة لؼحر 

 الظعىدًحن
21923 12556 

عدد اللضاًا مً الـترة 

 الظابلت
9592 12378 

 31382 45653 مجمىع اللضاًا

 19117 32894 مجمىع اللضاًا املىتهيت

 3125 5224 عدد اللضاًا املنهيت بالطلح

مجمىع مبالؽ كضاًا الجزاع 

 املىتهيت
688,169,532 426,238,622 

 

 

 

  :الهيئاث العليا 

1437 1436ٌ اللضاًا واللسازاث

( ٌ4 

ؤشهس 

 ألاولى(

  5279  33266 غذد الهظاًا اإلاسجلت واإلاذوسة  

  2657  9879 غذد الهشاساث الصادسة 

 % 52 % 32 وعبت اإلاىجض 
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 2015حطاءاث للبالػاث الخاضت بالخـخيش حتى آخس ا: 

عدد 

 الحاالث
 الخطييف السئيس ي الخطييف الـسعي

1 
جلدًم الخدمت العماليت للؼحر دون حسجيلهم بىظام اححر 

 شسكاث الاطخلدام

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

576 
عدم اطخلدام العمال خالل املدة والضىابغ املحددة في 

 علد "خدماث الخىّطغ

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

4 
عدم التزام ضاحب املكخب بخـىٍض مً ًىىب عىه في 

 الحاالث الاطخثىائيت املاكخت

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

5 
عدم الالتزام بليمت املبالؽ التي ًخلاضاَا ملابل جلدًم 

 خدماجه )وؿم اللسازاث الخاضت بالخكلـت(

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

 عدم الالتزام بىظام الخإمحن الطحي الخعاووي 2
مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

 عدم الالتزام بىماذج العلىد املىحدة املعخمدة مً الىشازة. 248
مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

 للضىابغ املعخمدة مً الىشازة 3
ً
 عدم جإمحن طكً وؿلا

الاطخلدام مخالـاث شسكاث 

 واملكاجب ألاَليت

 عدم جـسغ ضاحب مكخب الاطخلدام إلدازة مكخبه بىـظه. 2
مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

1 
عدم ممازطت جلدًم الخدماث العماليت للؼحر ألكثر مً 

 لإلؿساد60)
ً
 ( طخىن ًىما

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

 الخىطغ في اطخلدام العمالتعدم ممازطت وشاط  4
مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

1 
كيام املسخظ له بممازطت وشاط آخس ػحر اليشاط 

 املسخظ له به.

مخالـاث شسكاث الاطخلدام 

 واملكاجب ألاَليت

 مخالـاث عامت لىظام العمل إلاججاز بالبشس 6

 العملمخالـاث عامت لىظام  جإخس في ضسؾ السواجب 1075

 مخالـاث عامت لىظام العمل حشؼيل املسآٍ في ؤعمال خعٍس 1

 مخالـاث عامت لىظام العمل حشؼيل حدر 4

 مخالـاث عامت لىظام العملحشؼيل عمال جحذ بشاعت الشمع في وكذ ؿتٍر الحضس  444
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عدد 

 الحاالث
 الخطييف السئيس ي الخطييف الـسعي

 املعلىت

 مخالـاث عامت لىظام العمل حشؼيل عماله مجزليت في امليشأث 7

مي 359  مخالـاث عامت لىظام العمل جىظحن َو

ادة طاعاث العمل 33  مخالـاث عامت لىظام العمل ٍش

 مخالـاث عامت لىظام العمل عامل ٌعمل في وظيـت ملطىزة على الظعىدًحن 71

 مخالـاث عامت لىظام العمل عامل ٌعمل لحظابت الخاص 12

 مخالـاث عامت لىظام العمل عامل ٌعمل لدي ػحر ضاحب عمل ألاضلي 84

 مخالـاث عامت لىظام العمل عدم جىؿحر السعاًت الصحيت 44

 مخالـاث عامت لىظام العمل ال ًىحد علىد عمل 51

 مخالـاث عامت لىظام العمل ال ًىحد علىد عمل للعاملحن 5

 مخالـاث عامت لىظام العمل ال ًىحد الئحت جىظيم العمل في امليشاة 12

 مخالـاث عامت لىظام العمل للمىظـحنالئحت جىظيم العمل ػحر ميشىزة  3

 مخالـاث عامت لىظام العمل محل ًبيع مالبع طهٍس والعاملحن واؿدًً 1

 مخالـاث عامت لىظام العمل محالث الخإهيث 14

 مخالـاث عامت لىظام العمل مكخب خدماث ًمازض الاطخلدام 51

 بطاءة ضاحب العمل لدًً العامل 1
املجزليت مخالـاث عمال الخدمت 

 ومً في حكمهم

7 
اعخداء زب العمل ؤو ؤحد ؤؿساد ألاطسة على العامل بإي 

 شكل مً ؤشكال إلاًراء املادي ؤو املعىىي في الحاالث

مخالـاث عمال الخدمت املجزليت 

 ومً في حكمهم

1 
د عً هطف ألاحس ؤو في  الحظم مً ؤحس العامل بما ًٍص

 ( مً الالئحت.9ػحر الحاالث املىطىص عليها في املادة )

مخالـاث عمال الخدمت املجزليت 

 ومً في حكمهم

 جكليف العامل بعمل ػحر املخـم عليه 4
مخالـاث عمال الخدمت املجزليت 

 ومً في حكمهم

 عدم جىؿحر طكً مالئم للعامل. 1
مخالـاث عمال الخدمت املجزليت 

 ومً في حكمهم

7 
مىعدَا عدم كيام ضاحب العمل بدؿع ألاحس للعامل في 

 املحدد في العلد.

مخالـاث عمال الخدمت املجزليت 

 ومً في حكمهم
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 (19إلاحابت على الـلسة )

ٌ اإلاخػلهت باإلغانت بحن العٍان العػىدًحن خعب اإلاىؼهت 1428جىضح هخاثج اإلاسح الذًمؿشافي لػام  .33

ت وخالت ؤلاغانت اإلادعىبت ؤن وعبت اإلاػانحن بلى بحمالي العٍان  ػني 2,8العػىدًحن بلؿذ )ؤلاداٍس %(، َو

( مػانحن. وجصل وعبت ؤلاغانت بحن الزًىس 8( مً العٍان العػىدًحن َىاى )1222رلَ ؤهه مً بحن ًل )

م 2216% غلى الترجِب(. مؼ ؤلاخاػت اهه ظِخم خالُ الشبؼ الثالث 2,5% 1,2طػل مثُلتها مً ؤلاهار )

 خاصت باإلغانت.والزي ًخظمً خهُى  2216جىكُز اإلاسح الذًمؿشافي 

 (20إلاحابت على الـلسة )

اإلاهُذًً بالصل وغذد  َـ،1431 – 1432ابخذاجي في الػام في الجذُو غذد اإلاعخجذًً بالصل ألاُو  .34

 َـ:1436-1435العادط ابخذاجي في الػام 

عدد املظخجدًً في الطف ألاول 

 ابخدائي

عدد املليدًً في الطف 

 الظادض

 غذد الؼالب الػام الذساس ي غذد الؼالب الػام الذساس ي

 َـ 1431- 1432

  م(2212)
577719 

 َـ 1435-1436

 م(2215)
595991 

 
 (21إلاحابت على الـلسة )

ما ًكهم  مً الاظخكعاس ًخص الػمالت اإلاانخت ) اإلاىظمُت ( التي جدظش للمملٌت  ألداء غمل مػحن وإلاذة  .35

ل مثل َز  الىىع مً الػهىد  الى غهىد غمل داثمت، وخعب مدذدة في مىاظم دوسٍت، قةهه ال ًخم جدٍى

خ 51هظام الػمل الصادس باإلاشظىم اإلالٍي سنم )م/ َـ اإلاػذُ باإلاشظىم اإلالٍي سنم 23/28/1436( وجاٍس

خ 24)م/ خ 46َـ ، واإلاػذُ باإلاشظىم اإلالٍي سنم )م/12/25/1434( وجاٍس َـ ان 25/26/1436( وجاٍس

الػمالت اإلاىظمُت مً جؼبُو ؤخٍام هظام الػمل، ويكل لهم   الكهشة )و( في اإلاادة العابػت اظخثىذ

ع غنها والحذ ألانص ى  الىظام ما ًخػلو بهىاغذ العالمت والصحت اإلاهىُت واصاباث الػمل والخػٍى

لعاغاث الػمل وقتراث الشاخت الُىمُت والاظبىغُت والدشؿُل الاطافي والػؼل الشظمُت وما ًهشسٍ 

 اغُت.وصٍش الػمل والخىمُت الاحخم
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 (22إلاحابت على الـلسة )

ب ) .36 بُت  58( بيعبت )871,171بلـ غذد اإلاعخكُذًً مً خذماث الخإَُل والخذٍس %( حشمل البرامج الخذٍس

ب الٌترووي والخإَُل مً خالُ خذماث مشايض الخىظُل.  والخذٍس

 (23إلاحابت على الـلسة )

 م(:2215-1999للعىىاث)وعبت اإلاشخؿلحن مً العٍان مصىكت خعب الجيغ والجيعُت  .37

 

 (24إلاحابت على الـلسة )

خ  22صــذس هظــام الخإمُىـــاث الاحخماغُـــت بمىحــب اإلاشظــىم اإلالٌــي سنم م /  .38 َــ اإلاىاقو  1389/  9/  6وجاٍس

خ  33م وغذُ الىظام باإلاشظىم اإلالٍي سنم م / 1969/  11/  15 /  11/  29َـ اإلاىاقو 1421/  9/  3وجاٍس

م، وؤوشإث اإلااظعت الػامت للخإمُىاث الاحخماغُت لخهىم غلى جؼبُو ؤخٍام هظام الخإمُىاث 2222

 وجدصُل 
َ
الاحخماغُت ومخابػت جىكُزٍ خاصت قُما ًخػلو بخدهُو الخؿؼُت الخإمُيُت الىاحبت هظاما

م.  ظاث للمعخدهحن مً اإلاشتريحن ؤو ؤقشاد ؤظَش ًاث مً ؤصحاب ألاغماُ، وصشف الخػٍى الاشترا

ششف و  اإلااظعت الػامت للخإمُىاث الاحخماغُت ماظعت غامت خٍىمُت لها اظخهاللها اإلاالي وؤلاداسي َو

 للمجلغ، 
َ
 َم: وصٍش الػمل والخىمُت الاحخماغُت سثِعا

َ
غليها مجلغ بداسة مٍىن مً ؤخذ غشش غظىا

 للشثِغ، وزالزت ؤغظاء ًمثلىن وصاساث الػمل، واإلاالُت، وال
َ
صحت، وزالزت ؤغظاء ومداقظ اإلااظعت هاثبا

جملةاناثذكورجملةاناثذكورجملةاناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

Half1_55.68.532.093.342.279.170.815.547.01999)1999( - النصف األول

Half1_58.98.332.991.637.776.472.414.447.02000)2000( - النصف األول

Half1_58.48.332.690.636.475.271.614.146.32001)2001( - النصف األول

Half1_57.57.931.989.436.174.070.513.745.22002)2002( - النصف األول

)2003(56.58.231.890.737.775.770.414.345.82003

)2004(55.98.631.991.839.177.270.514.846.42004

 )2005(55.38.931.992.740.478.670.615.347.02005

)2006(54.89.332.193.541.779.870.815.847.52006

Half1_56.39.232.893.743.280.371.716.148.12007)2007( - النصف األول

Half2_55.79.132.493.338.778.771.115.147.22007)2007( - النصف الثاني

Half1_56.48.732.693.844.080.571.715.847.92008)2008( - النصف األول

Half2_56.88.432.793.840.579.571.814.947.62008)2008( - النصف الثاني

Half2_56.68.632.693.638.878.871.514.647.22009)2009( - النصف الثاني

)2010(56.59.032.793.838.079.172.515.148.42010

Half2_56.59.633.094.137.479.673.916.050.12011)2011( - النصف الثاني

Half1_57.39.733.594.036.879.474.415.950.42012)2012( - النصف األول

Half2_58.810.134.494.535.479.475.516.051.12012)2012( - النصف الثاني

Half1_60.110.535.593.832.377.975.815.651.32013)2013( - النصف األول

Half2_60.611.035.794.131.076.776.115.951.02013)2013( - النصف الثاني

Half1_60.911.736.293.328.575.375.815.950.82014)2014( - النصف األول

Half2_61.111.936.493.228.475.276.016.051.02014)2014( - النصف الثاني

Half1_60.411.635.892.828.374.875.715.850.52015)2015( - النصف األول

Half2_60.011.635.693.532.476.475.716.851.02015)2015( - النصف الثاني

المصدر : مسح القوى العاملة

نسبة المشتغلين من السكان ) 15سنة فأكثر ( حسب الجنس والجنسية للسنوات ) 1999-2015 م (

Percentage of Employed Persons from Population (15 years and Above) For Saudis and Non_Saudis by Sex during (1999 - 2015)

السنوات

اإلجماليغير السعوديينالسعوديين

Years
SaudisNon_SaudisTotal
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مً اإلاشتريحن في الىظام مً روي الٌكاءاث الػلُا في ؤغمالهم، وزالزت ؤغظاء مً ؤصحاب الػمل، وجضاُو 

 في مخخلل مىاػو ومداقظاث اإلاملٌت. 
َ
ً مٌخبا اإلااظعت وشاػها مً خالُ اإلاشيض الشثِغ وازىحن وغشٍش

ػذ هظام الخإمُىاث الاحخماغُت صىسة مً صىس الخػاون وا لخٍاقل الاحخماعي التي ًهذمها اإلاجخمؼ َو

هىم غلى سغاًت الػاملحن في الهؼاع الخاص ويزلَ الػاملحن غلى بىذ ألاحىس في الهؼاع  إلاىاػىُه ٍو

مت بػذ جشيهم الػمل بعبب الخهاغذ ؤو العجض ؤو الىقاة ويزلَ  م خُاة يٍش الحٍىمي لُىقش لهم وألظَش

ظاث الالصمت غىذ خذور عجض منهي ؤو  الػىاًت الؼبُت للمصابحن بةصاباث غمل ؤو ؤمشاض مهىُت والخػٍى

 وقاة.

( مشترى، ًمثل الهؼاع 12,122,477َـ )1436ونذ بلـ غذد اإلاشتريحن غلى سؤط الػمل في نهاًت غام  .39

زا ًخماش ى مؼ وعبت غذد اإلايشأث في الهؼاع الخاص بلى مجمىع اإلايشأث.97.9الخاص   : منهم َو

 اإلاجمىع الخاص الحٍىمي الهؼاع

9,913,65 228,822 غذد اإلاشتريحن

7 

12,122,47

 122,2 97.9 2.1 اليعبت اإلائىٍت 7

 

 (25إلاحابت على الـلسة )

ظاث اإلاػاشاث والػاثذاث في هظام الخإمُىاث  .42 ًىضح الجذُو ؤدهاٍ بحمالي خاالث الاظخكادة مً حػٍى

 :2215الاحخماغُت بنهاًت غام 

 غذد الحاالث هىع الخػٍىع

 142.122 الخهاغذ خاالث

 12.662 خاالث العجض

 167.259 الىسزت

 322.221 بحمالي اإلاعخكُذًً

 

وبلـ غذد اإلاعخكُذًً مً بشهامج بغاهت الباخثحن غً غمل وخاقض صػىبت البدث غً غمل )خاقض( لػام  .41

 .( باخث غً غمل1,523,363م بلـ )2215

 (26إلاحابت على الـلسة )

م ما ًهاسب 2215م/2214ٌ اإلاىاقو 1436ٌ/1435لىصاسة الصحت للػام بلؿذ الاغخماداث اإلاالُت  .42

اُ ظػىدي وشٍل رلَ وعبت 62اُ) % مً بحمالي محزاهُت الذولت. ونذ ؤوشإث الذولت وحهضث 7( ملُاس ٍس
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( مشيض للشغاًت الصحُت ألاولُت بجمُؼ مىاػو اإلاملٌت. يما وطؼ في خؼت الخىمُت الػاششة 2283غذد )

( مشيض صحي ًل غام والتي 152( مشيض صحي حذًذ بمػذُ )752ادمت اظخدذار )للخمغ ؤغىام اله

 (.3591بنهاًتها ظىف ًصبذ غذد اإلاشايض الصحُت )

ت الخخصصُت بدُث  .43 يما ششغذ الذولت ممثلت بىصاسة الصحت في قخذ غُاداث بمعمى اإلاشايض الاظدشاٍس

حن  جدخىي غلى غذد مً الػُاداث اإلاخخصصت باإلطاقت بلى الػُاداث ت ألاظاظُت واظدشاٍس الاظدشاٍس

ذ مً يكاًت ألاداء   َىالَ غذد مً اإلابادساث التي بذوسَا ظىف جٍض
ً
ب. وؤًظا ػب ألاظشة ومشايض الخذٍس

الصحي والؼبي باإلاشايض الصحُت ورلَ مً خالُ حعهُل بحشاءاث اإلاشاحػحن ووطؼ معاساث ػبُت بهذف 

بلـ غذد ألاػباء الػاملىن باإلاشايض الصحُت ألاولُت ونذ  جدعحن ظبل الدصخُص والػالج واإلاخابػت.

( صُذلي وصُذالهُت وبلـ غذد الػاملىن بالخمٍشع 326( ػبِب وػبِبت يما بلـ غذد الصُادلت )9324)

 (.9692( ممشض وممشطت وبلـ غذد الكئاث الؼبُت اإلاعاغذة )18136)

ت، قهذ بلؿذ جٍلكت ألا  .44 ت في غام وقُما ًخػلو باإلهكام الحٍىمي غلى ألادٍو م 2216ٌ اإلاىاقو 1437دٍو

اُ، في خحن بلؿذ جٍلكت ألامصاُ واللهاخاث )3,782,445,256) اُ.526,529,853( ٍس  ( ٍس

 

*** 


