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 شمال وشرق سوريا ل للمجلس التنفيذيالسنوي  التقرير
 

 : 2020واالعمال المنجزة خالل عام  تالفعاليا 

 على المستوى االداري والتنظيمي : -1

        / منها 2/ قوانين و تمت المصادقة عليها من قبل المجلس العام و الزال /10تم انجاز / ❖

 .  قيد النقاش   ) قانون المجتمع المدني + قانون االعالم (

مكتب  –منسقيه الجامعات   -مكتب العدل واالصالح   –حماية الطفل  احداث مكاتب :  ❖

 الخدمات االدارية 

   المالكات العددية لكافة مؤسسات  االدارة و اللوائح االسمية القيام بدراسة و اعداد  ❖

والفئات و التوصيفات الوظيفية و تم ايضاً اعداد كافة االنظمة الداخلية لكافة المجالس التنفيذية  

 في االدارة الذاتية والمدنية تمهيداً لتطبيق قانون العاملين الموحد ) الذي سيطبق قريباً (

 ( %  150 – 108لين في االدارة الذاتية بنسبة تتراوح  ) زيادة رواتب العام ❖

         و ذلك حسب امكانات االدارة من الناحية  2021اعداد وانجاز الموازنة العامة لعام  ❖

 المالية 

 

 في مجال الصحة -2

 ليد األوكسجين في كافة اإلدارات الذاتية والمدنية تو تأمين محطات ❖

  .تجهيز أماكن الحجر الصحي للتصدي لفايروس كورونا ودعمها بكل ما يلزم  ❖

 مركزي ودعمها بالتجهيزات الطبية والموارد البشرية  PCRنشاء مخبر إ ❖
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األدوات والمستلزمات الطبية الالزمة لبعض المشافي  مع (قوسي )ثابتتأمين جهاز أشعة  ❖

 العامة . 

  االداراتة الهيئات واللجان في كافة تأمين األدوية والمستلزمات الطبية لكاف ❖

 تأهيل مستودع مركزي لألدوية والمستلزمات الطبية   ❖

 مناطق اإلدارة الذاتية . حوث العلمية في أحداث مخبر للب ❖

 –أبو حمام  –المشافي العامة في مناطق اإلدارة الذاتية )مشفى هجين البدء بتأهيل  ❖

 الشدادي( 

 اإلدارات بسيارات اإلسعاف . الصحة في دعم لجان ❖

 لجان الصحةوتوزيعها على  /85شراء منافس عدد/ ❖

 توحيد المنظومة الصحية في كافة مناطق اإلدارة الذاتية   ❖

 :والبيئة  في مجال الخدمات والبنية التحتية -3

 عدد المشاريع  أسم المشروع  مسلسل

 280 ترميم جسور وعبارات  1

 585 تعبيد الطرق بالبقايا والحجر المكسر  2

 86 تزفيت طرق  3

 394 تمديد وصيانة شبكات مياه  4

 3 تأهيل مكب للنفايات  5

 14 تأهيل محطات للمياه  6

 200 تمديد وصيانة شبكات الصرف الصحي  7

 12 أنشاء أفران  8

 53 تنفيذ شبكات اإلنارة  للشوارع  9

 30 مشاريع بيئية  10
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 5 حفر أبار لتأمين مياه الشرب  11

   

 إضافة الى ذلك تم:

 شراء االليات الهندسية للجان الخدمات في كافة اإلدارات  -1

 إيصال مياه الشرب لمدينة الحسكة  -2

 استجرار مياه الخابور من بحير الحمة الى مدينة الحسكة -3

المواصفات العالمية البدء بتنفيذ مشروع مصفاة نفط إلنتاج المشتقات النفطية حسب  -4

 ومنها مادة االسفلت المائع 

 الحسكة  –الرقة و طريق الرقة  –صيانة و تأهيل طريق سد تشرين  -5

 حراجية في مختلف مناطق اإلدارة الذاتية  شجرة 271.605زراعة تم   -6

 حديقة  178افتتاح وتأهيل  -7    

 78510/ وتجهيزها ببيوت بالستيكية تتضمن 10أنشاء وتجهيز مشاتل بيئية عدد/- 8

 غرسة وبذرة

 /14تأهيل منصفات ودوارات عدد/ -9    

 حاوية نفايات 630توزيع  -10    

 

 والطاقة والسدود:   والزراعة االقتصادفي مجال  -4

 الزور أيصال التيار الكهربائي لعدد من الجمعيات التعاونية في دير   -

ك. واط موزعة  3.390.000.000تقدر ب  2020توليد طاقة كهربائية للسدود لعام   -

 الفرات وسد الحرية وسد تشرينسد بين 

 ك. ف مغذي لناحية أبو راسين  20تمديد شبكات خط   -

 / أحياء في كوباني 5تمديد شبكة كهربائية في /  -
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 ر لتغذية شمال السكة وانشاء خط توت تغذية )الرقة القديمة( بالتيار الكهربائي -

 أعادة شد شبكات المنخفض وأنشاء شبكات منخفض جديدة في الطبقة  -

الريف الغربي لدير الزور  لكامل  /كم ومحطة الشحيل وتوصيل الكهرباء7تفعيل محطة / -

 بعض القرى في الريف الشرقيو

ئي لكل  السويدية( لتأمين التيار الكهربا 2+ 1تنفيذ الخط الخدمي لمحطات الري )الوديان  -

من محطات الري الزراعية ومياه الشرب )في الطبقة( مع تجهيز المحطات للموسم 

  2020/2021الزراعي 

 دير الزور في صيانة  قناة  ري الخابور   -

 أجراء صيانة لألقنية الرئيسية في المشروع الرائد والفرات األوسط وبئر الهشم والبليخ    -

كم/ وفتح طريق 100/ موقع بطول حوالي /20تسوية طرق زراعية موزعة على / -

 كم 15البواكر للتعزيل بطول 

 / شجرة زيتون في محمية مزكفت 4000زراعة / -

 دير الزور تجهيز مجفف الذرة الصفراء في قامشلو والرقة و -

/ خطوط لرفع جودة 6تحديث خطوط الطحن في المطاحن المركزية في الطبقة وإضافة / -

 الطحين وزيادة اإلنتاجية

 البدء بتأهيل الفرن األلي في الطبقة  -

 / أفران ومعمل الخميرة في إقليم الجزيرة 6العمل على أنشاء / -

   الجزيرة/ براكية لتوزيع الخبز في إقليم 51أنشاء وتجهيز / -

/ خاليا باستيعاب ألف طن 5/ خاليا بشكل كامل للصوامع والعمل على تأهيل /4تجهيز / -

 لكل خلية في منبج 

عات المعدنية في كبش وشنينة  أبو عاصي بالطبقة وتجهيز الصويم ع  صيانة وتجهيز صوام -

 /كم في دير الزور7في الطبقة ومستودعات /

 تركيب مطحنة في دير الزور  -
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من المجبول اإلسمنتي من مجبل شمس الفرات في الرقة لصالح لجنة  3م 6821أنتاج  -

 الزراعة ومشاريع الري في الرقة

ً  تجهيز معمل الزيوت النباتية وفي مراحله األخيرة -  وسيتم تدشينه قريبا

 إعادة تأهيل االقفاص العائمة للثروة السمكية  -

 أنشاء مشروع دجاج البياض في إقليم الفرات -

 بيع تجهيز مداجن أبو ق -

في دير الزور والرقة والعمل على ايصاله توصيل خدمة األنترنت عبر الكبل الضوئي  -

  2021لباقي اإلدارات خالل الربع األول من عام 

 شراء القمح والشعير والذرة الصفراء   -

واألدوية والمبيدات  وكافة مستلزمات اإلنتاج الزراعي من األسمدة البذار المدعوم  تأمين -

 وتوزيعها على المزارعين  

 بيئي ....الخ ( –دوائي   –بشري  –أقسام مختلفة )زراعي  6تجهيز مخبر ب  -

 مركز  16افتتاح مؤسسات استهالكية في كافة مناطق اإلدارة ألكثر من  -

 متابعة المخالفات التموينية لضبط السوق  -

 باب لتصدير محصول القطن   فتح -

 

 في مجال الثقافة والسياحة واألثار  -5

 توثيق المزارات الدينية والتاريخية واألثرية -

 باللغتين العربية واإلنكليزية اقع األثرية في شمال وشرق سوريا أعداد تقرير إحصائي للمو -

المرحلة االولى  البدء بمشروع تقييم األضرار والتدخل االسعافي في الرقة واالنتهاء من  -

 المتعلقة بتدريب الكوادر حول الحماية والتوثيق 

  وأماكن أثرية أخرى ترميم بيت البعثة في خشام في الجزيرة -
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تصوير وتوثيق االعتداءات من قبل المحتل التركي على كافة المواقع االثرية في أقليم   -

 الفرات  

 أقامة مهرجان ميتان في عفرين عروض مسرحية وصور  -

 ان السالم االول للطفولة في الطبقة قيام مهرج -

 افتتاح مهرجان التسوق االول في الرقة -

 افتتاح مهرجان الموسيقى واالغنية الفلكلورية في الرقة تحت شعار )الرقة أمل يتجدد(  -

مهرجان ليلون للسينما في  –مهرجان فن وأدب المرأة  –افتتاح معرض هركول للكتاب  -

 عفرين

                         آالف نسخة   6مدار السنة بعد اصدار المجلة الفصلية على  -

 والمخيمات: الشؤون االجتماعية والعمل في مجال - 6  

 دعم مخيمات النازحين في كافة مناطق اإلدارة بالمستلزمات  -

 افتتاح مراكز تعليمية لألطفال في المخيمات ونقاط طبية   -

 والعريشة وروج وانشاء مخيم طالئع لنازحي سري كانيهمخيم تل السمن  توسيع -

/ عملية  343// شخص واجراء 4.924قديم المساعدة الطبية ) العالج واالدوية( ل /ت -

 لعوائل الشهداء. جراحية

 مالية لعوائل الشهداء مساعدة عينية او   /19304/ تقديم -

 ل س   148.560.000بمبلغ  الشهداء فالطأل/ 7434تقديم مساعدات مالية ل/ -

ل  191.125.000بمبلغ  كمنحة دراسية / ألبناء الشهداء3806م مساعدات مالية ل/تقدي -

 س 

/ شخص 121.757/ مخيم وعدد النازحين في هذه المخيمات 15/ بلغ عدد المخيمات الى  -

 ائلة / ع29221مشكلين/

 لعوائل الشهداء  وترميم منازل بناء  -
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 تقديم مستلزمات عوائل الشهداء  -

االستمرار في اخراج النازحين من مخيم الهول بناء على رغبتهم واستنادا الى قرار من  -

 المجلس التنفيذي 

 منظمة   169منح تراخيص ل  -

 الشباب والرياضةفي مجال  -7

 توسيع استديو الشبيبة في إقليم الجزيرة   -1

 / مراكز تنمية شبابية 3ترميم /  -2

 بدنية و صالة لكرة الطائرة و صالة لكرة السلة تجهيز صالة قوى  و فتح صالة رياضية  -3

  تجهيز منشأة رياضية  -4

 / مالعب7صيانة /و / مالعب معشبة3/ مالعب ترابية وتجهيز /4أنشاء /  -5

 ترميم المسبح البلدي بالرقة  -6

 إقامة دورات تدريبية ثقافية وصحية  -7

 إقامة مهرجانات وأندية وإقامة دوري مباريات ومارتونات  -8

   إقامة حمالت توعوية ونشاطات ومسيرات ومظاهرات  -9

 في مجال عمل المرأة -8

 فتح دار لحماية المرأة   -1

 في مختلف اإلدارات  روضات أطفال/ 6/فتح   -2

 أطفالات ضاناح/ 3فتح /  -3

 مجمع للفاكهة ومجمع للمونة ومعمل للمنظفات فتح   -4

 فتح مشغل لألعمال يدوية    -5

 انشاء بيوت بالستيكية   -6
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 والمعتقدات: شؤون األديان في مجال-9

 في مقاطعة الحسكةفتح أكاديمية  -1

 استثمار مشروع مدجنة  -2

 ترميم جامع وكنيسة في الرقة -3

 ترميم المؤسسة الدينية في دير الزور  -4

 لتحفيظ القرآن في منبج بناء معهدين  -5

 ترميم مزار الشيخ النوراني األثري في منبج  -6

 التعليم العالي والجامعات التربية وفي مجال  -10

تم فصل الجامعات عن هيئة التربية والتعليم وتنظيم منسقية للجامعات وربطها مباشرة  -1

 بالمجلس التنفيذي 

  تينامعة كوباني التي تضم كليمعاهد وج/ 4/ كليات و/8إلى جانب جامعة روج أفا التي تضم / -2

يتم التحضير لفتح جامعة الشرق في الرقة وذلك من خالل تأهيل مبنى كلية   واحدومعهد 

   / بشكل مبدئي1/ ومعهد عدد/2العلوم وتضم الجامعة كلية عدد/

 بناء ثالثة مدارس جديدة  -3

 / مدرسة متضررة 152ترميم / -4

 ومنهاج اإلدارة الذاتية   فطبع منهاج اليونيسي -5

 طبع كافة السجالت المدرسية وتوزيعها على كافة المدارس  -6

 إعطاء دروس على أون الين في فترة الحظربسبب جائحة كورونا  -7

 توزيع مادة مازوت التدفئة على كافة المدارس ويشكل مجاني  -8

 تعيين حراس للمدارس  -9

 العدل واالصالح في مجال -11

 وقاعة محاضرات لمركز االصالح في كوباني أنشاء ثالثة غرف  -



 إلدارة الذاتية لشمال وشرق سورياا

    المجلس التنفيذي

  مكتب التخطيط والتنمية واالحصاء

  

2021/  1   /18:   التاريخ

9 
 

Rêveberiya xweser a bakur û rojhelatê sûriyê 

Encûmena cîbicîkar 

Nivîsgeha plansazî, geşepêdan û  
serjimêrî 
 
Dîrok: 18   /  1  /2021   
 
 

نشافات  –مكيفات   –تأمين كافة المستلزمات الضرورية ألغلب مراكز االصالح )برادات  -

 أتوماتيك( 

 تجهيز العيادات السنية في مراكز االصالح والتأهيل  -

 الطبية وتأمين االدوية الالزمة لمراكز االصالح جهزة األتقديم  -

 زيرة  انشاء مركز إصالح في الج -

 ترميم وتأهيل مراكز اإلصالح بشكل دائم  -

 إخراج دفعتين من النزالء بموجب عفو عام من المجلس العام  -

 المحروقات -21

كمية المازوت الموزعة للخدمات ومكاتب النقل والصناعة والزراعة   -

 برميل مازوت  4.785.836/ليتر أي ما يعادل  1.052.884.062=/

 / برميل 19974شهيد وبكمية / / عائلة 10271توزيع مادة المازوت ل / -

 مدارس بشكل مجاني/ برميل مازوت لل    20845 توزيع /  -

 قديم مايلزم من المحروقات للعوائل النازحة في المخيمات ت -

 أسطوانة غاز  / 3.991.656/توزيع  -

 ليتر لكل عائلة 440توزيع مازوت التدفئة خالل موسم الشتاء لكافة العوائل بمعدل  -

 في مجال االعالم: -13

 اعداد مسودة قانون االعالم  -

 اصدار بطاقات صحفية موحدة -

 الوسائل اإلعالمية تجديد ترخيص  -

 اإلعالن عن مسابقة للتعاقد مع محررين للعمل على موقع اإلدارة الرسمي  -

 عقد منتدى حواري مع منظمة شار حول الية تطبيق قانون االعالم  -

 تغطية كافة فعاليات اإلدارة الذاتية  -
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    المجلس التنفيذي

  مكتب التخطيط والتنمية واالحصاء

  

2021/  1   /18:   التاريخ
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 دعم القنوات اإلعالمية   -

 افتتاح قناة الرقة اإلعالمية   -

 : واالستقرارفي مجال االمن  -14

بغية تأمين االمن واألمان للمواطن بقيت هيئة الداخلية وبكل اقسامها العين الساهرة واستطاعت 

 ان:

 خلية نائمة  641الكشف عن  -

 عبوة ناسفة  155تفكيك  -

 حالة تزوير أوراق ووثائق  190كشف عن  -

 حالة تزوير عملة   74كشف عن  -

 حالة تهريب بشر 402 -

 حالة فساد اداري 45 -

 جريمة قتل  153 -

 حالة سرقة 865 -

 حالة اغتصاب  28 -

 اتجار بالمخدرات 183 -

 حالة تهريب اثار 190 -

 قطعة سالح 912حجز  -

 : إضافة إلى ذلك تم

 دعم قوى األمن الداخلي بكافة المستلزمات والمعدات الالزمة   -

 تنظيم وتوحيد عمل المواصالت وتطويرها  -

 افتتاح أكاديميات خاصة لتأهيل وتدريب قوى االمن الداخلي بكافة اختصاصاته   -

 افتتاح عدة دورات أمنية   -
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 في مجال الشؤون اإلنسانية والمنظمات -15

 القيام بمتابعة وترخيص المنظمات والجمعيات في مناطق اإلدارة الذاتية كما يلي: -

 /83ملفات مستلمة ألول مرة عدد / •

 /55عدد /            تجديد           •

 /125حاصلة على ترخيص    عدد / •

 /32ملفات عالقة               عدد/ •

 /8وثيقة عمل مشترك       عدد/ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتقرير الماليا

 ايرادات النفط و الجمارك و شركة التطوير الزراعي 
 145,079,023,367  ل.س.

 50,787,903,265    ل.س. الذاتية لشمال و شرق سورية لإلدارةالنفقات العامة 
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 199,308,425,026  ل.س. نفقات االقاليم متضمنة الرواتب 

 42,167,856,077    ل.س. نفقات االقاليم بدون رواتب 

 15,310,554,201    ل.س. ايرادات االقاليم 

 157,140,568,949  ل.س. كتلة الرواتب 

  

  

 160,389,577,568  ل.س. االيرادات اجمالي 

 250,096,328,291  ل.س. اجمالي النفقات مع الرواتب 

 92,955,759,342    ل.س. اجمالي النفقات بدون رواتب 

 

 

 

 

 


