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 ریدقتو ركش
 

 

 QR مFاس نم لLل ريدقتلاو ركشلاب ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ ذيفنتو ةع=اتمل :9طولا ق6رفلا ررقم /ءارزولا س,ئر بتكم مدقتي

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ ذيفنتو ةع=اتمل :9طولا ق6رفلا نم كYZشم دXجب ر6رقتلا اذF دادعإ مت دقل .ر6رقتلا اذF دادعإ

  .نlطسلف QR ةلماعلا ةدحتملا ممألا تاسسؤم QR ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأل لاصتالا طاقن عم نواعتلا\و

 ةينفلا ةدناسملاو معدلا stع :9يطسلفلا بعشلا ةدعاسم جمانرب /يqامنإلا ةدحتملا ممألا جمانnZل ريدقتلاو ركشلاب مدقتن امك

 يذلا :9فلا معدلل اميس الو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ ذيفنتو ةع=اتمل ةينطولا دوwxXا ز6زعتل ءارزولا س,ئر بتكمل اXمدقي :uلا

  .ر6رقتلا اذF دادعإ QR ھمدق

 

 

 ءارزولا س,ئر بتكم

  :9طولا ق6رفلا ررقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

	تایوتحملا	لودج
  

  ةمدقم 

  ر/رقتلا دادعإ ةيلمع

  ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ ذيفنت ةع;اتمل  ةيسسؤملا تاب3ت01لا

 

 2019و 2018 ماعلا لالخ ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ ذيفنتل طاوشأ نم هانعطق ام 

  سانلا •

Aع ءاضقلا :)1( ةمادتسملا ةيمنتلا فدJK شأ عيمجب رقفلاPھلا RS Tم لPنا  

Aع ءاضقلا :)2( ةمادتسملا ةيمنتلا فدJK اXYاذغلا نمألا 1^فوتو عوbا ةيذغتلاو يefو ةنسgةمادتسملا ةعارزلا ز/زع  

Aا عتمت نامض :)3( ةمادتسملا ةيمنتلا فدXYش3ع طامنأب عيم pfو ةيqافرلاAةي RS رامعألا عيمج  

Aا ميلعتلا نامض :)4( ةمادتسملا ةيمنتلا فدXYل لماشلاو فصنملا ديxYو عيمgا ىدم ملعتلا صرف ز/زعXfل ةايxYعيم 

Aا ن^ب ةاواسملا قيقحت :)5( ةمادتسملا ةيمنتلا فدXYن^كمتو ن^س� Tتايتفلاو ءاس�لا ل  

Aا :)10( ةمادتسملا ةيمنتلا فدXfيب اميفو نادلبلا لخاد ةاواسملا مادع�ا نم د� .ا�

  بكوكلا •

Aصلا فرصلا تامدخو هايملا رفاوت نامض :)6( ةمادتسملا ةيمنتلا فد�S لxYةمادتسم ةرادإ ا��راد�و عيم. 

Aا لوصح نامض :)7( ةمادتسملا ةيمنتلا فدXYتب عيمPع ةروس3م ةفلJK ا ةقاطلا تامدخXfةمادتسملاو ةقوثوملاو ةثيد. 

Aنامادتسم جاتن�و كال��سا طامنأ دوجو نامض :)12) ةمادتسملا ةيمنتلا فد  

Aهراثآو خانملا 1ُّ̂غتل يدصتلل ةلجاع تاءارجإ ذاختا :)13( ةمادتسملا ةيمنتلا فد . 

Aا ظفح :)14( ةمادتسملا ةيمنتلا فدefع ا�مادختساو ة/رحبلا دراوملاو راحبلاو تاطيJK ةيمنتلا قيقحتل مادتسم وحن 

  ةمادتسملا

Aيإلا مظنلا ةيامح :)15( ةمادتسملا ةيمنتلا فدPو ا�ميمرتو ةي1¢لا ةيجولوgع ا�مادختسا ز/زعJK ةراد�و ،مادتسم وحن 

 تاباغلا

  يويXfا عونتلا نادقف فقوو ،هراسم سكعو §¦¥ارألا روAدت فقوو ،رf¤تلا ةحفاPمو ،مادتسم وحن JKع

  راFدزالاو يداصتقالا ومنلا •

A8( ةمادتسملا ةيمنتلا فد(: gل لماشلاو درطضملا يداصتقالا ومنلا ز/زعxYلا ةلامعلاو ،مادتسملاو عيمPةجتنملاو ةلما، 

  .قئاللا لمعلا 1^فوتو

Aع ةرداق ةيتحت ®ب ةماقإ :)9( ةمادتسملا ةيمنتلا فدJK ل لماشلاو مادتسملا عي�صتلا ¯^فحتو ،دومصلاxYو ،عيمg°Yعي 

  راPتبالا

  ةلادعلاو ملسلا •

Aل ةلماش ة/رش²لا تانطوتسملاو ندملا لعج :)11( ةمادتسملا ةيمنتلا فدxYع ةرداقو ةنمآو عيمJK ةمادتسمو دومصلا 

A³لا )16( ةمادتسملا ةيمنتلا فد°Yع عيJK ف شم�´ ال ةملاسم تاعمتجم ةماقإµةيمنتلا قيقحت لجأ نم دحأ ا� 

 ،ةمادتسملا

  تا/وتسملا عيمج JKع عيمxYل ةلماشو ةلأسملل ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ءانqو ،ةلادعلل عيمXYا لوصو ةيناPمإ ةحات�و

  ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم تا�ارشلا •

Aارشلا :)17( ةمادتسملا ةيمنتلا فدTةمادتسمل ا ةيمنتلا لجأ نم تا  

  ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ ذيفنتو ةع=اتم مامأ ةمئاقلا تايدحتلا 

ملاو ةصال�wا 
ُ

ق ّ:��
ُ

امُد
ً
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 ةمدقملا
 

RS تدقُع §·لاو ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمق RS او لودلا ءاسؤر دمتعا ،12015¢مت²سXfPأ تاموAةطخو فاد 

ايملاع ا�µلع قفتملا دصاقملاو فادAألا نم ةعومجم لPشg §·لاو 2030 ةمادتسملا ةيمنتلا
ً

 نامضو رقفلا JKع ءاضقلا  لجأ نم 

افدA 17 نم ةط«Xا فلأتت ذ�و .عيمxYل ةديXYا ةايXfا ةيعونو ةماركلا
ً

ادصقم 169و 
ً

اراطإ لPش³ت ا�½إف ،
ً

 لودلا ن^ب ةكارشلل 

  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ قيقحت مامأ ةنAارلا ةيملاعلا تايدحتلل يدصتلل ةيمانلاو ةمدقتملا

 ةيمنتلا فادAأ ذيفنت لجأ نم ÀSودلاو §طولا ن^/وتسملا JKع ن^ينعملاو ءاTرشلا ةفاT عم لمعلاب ن^طسلف ةلود تم̄ا0لا 

 ÁSوطلا §طولا ا�ضارعتسا ن^طسلف تمدق م̄ا0لإلا اذA نم ءزجكو .ةيمنتلل ةينطولا ا��ا/ولوأ عم قفاوتي امqو ةمادتسملا

  مييقت ÀKإ ھنيح RS ضارعتسإلا فدA .2018 ماعلا RS ىوتسملا عيفر §¦Âايسلا ىدتنملل ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ لوح لوألا

 ءافولا JKع ن^طسلف ةردق نم قيعg §·لا تايدحتلا JKع ءوضلا طيلسgو ،ن^طسلف RS ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ عقاو

 ذيفنتل ةك01شم ة/ؤر عضول ÀSودلا راوXfا RS ةمAاسملا ،ھتاذ تقولا RS ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ قيقحتل ةيلودلا ا��ام̄ا0لاب

 .ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ ذيفنتو ةع;اتم JKع لمعلا 1^س ز/زعتل ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأل §طولا ق/رفلا ÅSس راطإ RSو

 ضارعتسإلاب ءافتكإلا مدعو ،ةينطولا ة/ولوألا تاذ تاياغلاو فادAألا ذيفنت JKع لمعلا 1^سل ة/رودلا ةعجارملا لالخ نم

 تالخدتلا ضارعتسإ  لجأ نم ،تاونس ةسمخ لT نوPي نأ ررقملا نم §·لاو ىوتسملا عيفر §¦Âايسلا ىدتنملا مامأ ÁSوطلا

 §·لا تايدحتلا JKع فوقولاو ةمادتسملا ةيمنتلا تاياغو فادAأ قيقحتل 2019-2018 ماوعألا RS ا�قيقحت مت §·لا تازاجنإلاو

  .فادAألا قيقحت JKع مدقتلا ة1^سم ز/زعg نم ةينعملا تا�xYل تايصوتلا ميدقتو ،كلذ نود لوحت
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  ریرقتلا فادھأ
 .فدA لT تاياغ قيقحتل 2019-2018 ماوعألل اAذيفنت مت §·لا تالخدتلاو تازاجنإلا ضارعتسإ §

 .فدA لPل ةنAارلا تايدحتلا JKع ¯^ك01لا عم ،ن^طسلف RS ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ ذيفنت فنتكي يذلا عضولا مييقت §

 ةقلعتملا كلت ءاوس فدA لT تاياغ ديفتتل ةqولطملا تازاجنإلا قيقحت نود لوحت §·لا ةيلخادلا تايدحتلا ليلحت §

 .تامد«Xا وأ جما1¢لاب وأ تانايبلاب

 .ھتاياغو ةيمنتلا فادAأ نم فدA لT ذيفنت نود لوحت §·لاو JSيئارسإلا لالتحالاب ةطبترملا تايدحتلا ليلحت §

 قيقحت وحن مدقتلل ةطش�ألاو جما1¢لاو تاسايسلا RS ةXYاعملا ةياغل ماوعألا مداقل ق/رطلا ةطراخو تايصوتلا مسر §

 .ةيمنتلا فادAأ نم فدA لT تاياغ

 

  ریرقتلا دادعإ ةیجھنم
 تا�XYا JKع ھعÍزوتو ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ نم فدA لT ر/رقت ىوتef ءارزولا س3ئر بتكم لبق نم جذومن دادعإ §

   .فادAالا نم فدA لPل ةينطولا دو�XYا قيس�ت نع ةلوؤسملا ةيمسرلا

 تالخدتلا لوح تامولعم ميدقت JKع ،ةمادتسملا ةيمنتلا تاياغ تارشؤم عقاو ضارعتسإ بناج �ÀKو ،ر/رقتلا جذومن زكر §

 تايدحتلا دصر بناج ÀKإ ،ةينطولا ة/ولوألا تاذ ةمادتسملا ةيمنتلا تاياغ نم ةياغ لT ىوتسم JKع ةذفنملا ةطش�ألاو

 .فد�لا قيقحت نود لوحت §·لا

-2018 ماوعألل لمعلا 1^سل اAر/راقت ةدوسم ميدقتب ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ نم فدA لPل ةيقيس�تلا تا�XYا تماق §

2019. 

 تانايب ةدعاق لالخ نم §يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا�XYا اAرفوي §·لا تانايبلا JKع §¦3Îئر لPش; ر/رقتلا دمتعإ §

  .ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم

 تماق اAرودب §·لاو ةينعملا تا�xYل ا�µلع تاظحالملا ميدقتو ر/رقتلا تادوسم ةعجارمب ر/رقتلا دادعإب §عملا ق/رفلا ماق §

   .ةيناث ةدوسمب ءارزولا س3ئر بتكم د/وزتو تاظحالملا هذA ةXYاعمب

  .ھقالط�و هدامتعا لبق تاظحالملا عضول §طولا ق/رفلل ھلاسر�و دحوملا ر/رقتلا ةدوسم دادعإ §

 

	 نیطسلف ةلود يف ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ ذیفنت ةعباتمل ةیسسؤملا تابیترتلا
ارارق §يطسلفلا ءارزولا سلجم ذختا

ً
 ءارزولا س3ئر بتكم ةسائرب ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ ذيفنتو ةع;اتمل §طولا ق/رفلا ليكش³ب 

 ةيلوؤسم لثمتتو .صا«Xا عاطقلا تاسسؤمو ةيلAألا تامظنملا نع ن^لثممو ،ةقالعلا تاذ ةيموXfPا تاسسؤملاو تارازولا ة/وضعو

 دادعإ قيس�تو ةدايقو ،تانزاوملاو طط«Xا دادعإ تايلمع RS ا�جمدو ن^طسلف RS ةمادتسملا ةيمنتلا تا/ولوأ ديدحت RS ق/رفلا

 بتكمل ةدناسملاو معدلا مدقتل ةي�µجوت ةنXY ليكشg مت امك .ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ قيقحت وحن زرefا مدقتلل ةينطولا ر/راقتلا

ارارق §طولا ق/رفلا ذختاو .§طولا ق/رفلا تايصوت ذيفنت ةع;اتم RS ءارزولا س3ئر
ً

 ®عg ةينطو لمع ةعومجم ةرشع §·نثأ ليكش³ب 

 ثيحب  .ن^ينعملا ءاTرشلا فلتخم ن^ب فادAألا نم فدA لT ىوتسم JKع قيس�تلاو ةكارشلا ز/زعتل كلذو ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأب

 .ةقالعلا تاذ ةك/رشلا ةدحتملا ممألا ةلاTو اAدناسg ةينعملا ةيموXfPا ةسسؤملا ةعومeYا سأ01ت
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 ةدحتملا ممألا تاسسؤم نم اHIارظنو ةمادتسملا ةيمنتلا فادAأ ذيفنت ةع>اتمل ةينطولا دو%$#ا قيس6ت نع ةلوؤسملا ةيموك)#ا تا%$#ا

 ةlZظنلا ةدحتملا ممألا تالا�و ةيدايقلا تارازولا فدXلا

 ممألا ةمظنم ،يbامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو 10و 1

 ةلوفطلل ةدحتملا

 ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ةعارزلا ةرازو 2

 ةيملاعلا ةf¤لا ةمظنم ةf¤لا ةرازو 3

 ةفاقثلاو مولعلاو ةيب01لل ةدحتملا ممألا ةمظنم ÀSاعلا ميلعتلاو ةيب01لا ةرازو 4

 ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيA ةأرملا نوؤش ةرازو 5

 ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ةي�يطسلفلا هايملا ةطلس 6

 يbامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةي�يطسلفلا ةيعيبطلا دراوملاو ةقاطلا ةطلس 7

 ةيلودلا لمعلا ةمظنم §طولا داصتقالا ةرازو ،لمعلا ةرازو 8

 لاغشألا ةرازو ،§طولا داصتقالا ةرازو 9

 ناPسإلاو ةماعلا

 ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم

 ةماعلا لاغشألا ةرازو ،efJSا مكXfا ةرازو 11

 ناPسإلاو

 ة/رش²لا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب

 يbامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةئ3بلا ةدوج ةطلس 12-15

 يbامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لدعلا ةرازو 16

 §¦¥ارألا RS صا«Xا ةدحتملا ممألا قس�م ءارزولا س3ئر بتكم 17

 ةي�يطسلفلا
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 تایاغو فادھأ ذیفنت ىلع لمعلا ریس
	 ةمادتسملا ةیمنتلا

 
 تاMاغ ض1ع",JK:L M ،2019و 2018 ما3عألا لالخ ةما7",$لا ة:$9"لا فا7هأ عقا3ل ضا1ع"سإ -,قلا ا)ه %$#"ی
 تاK7M"لاو ،اهتاج1[مو 2019-2018 %:ماعلا لالخ اه):ف9ت -ت ي"لا ةWXنألا /تالخ7"لاو ،ف7ه لS تا1شQمو
  .ةمداقلا ما3عألل ةقالعلا تاذ تا:ص3"لاو ةما7",$لا ة:$9"لا فا7هأ %م ف7ه لS ):ف9تو ةعJا"م مامأ ة9ها1لا
 
 ،سا9لا :يهو ةما7",$لا ة:$9"لا ةX[ل ة,$[لا رواK$لا fفو ةما7",$لا ة:$9"لا فا7هأ ):ف9ت ضا1ع"سا -:,قت -ت
  .تاكاW1لاو ،ةلا7علاو -ل,لاو ،n3Soلاو ،3$9لاو mداl"قالا راهدزالاو

 

 

 

 

 

 

  

تاكارشلا
ةلادعلاو ملسلا

بكوكلا
راهدز&ا و يداصتق&ا ومنلاسانلا

Steps to Reach The Top
Your great subtitle in this line
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  :١ مقر فدھلا
 لك يف ھلاكشا عیمجب رقفلا ىلع ءاضقلا
	ناكم

 
 ةTراحم ليQس NO ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ .MسLو ،2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ر;وج ھلا7شأ عيمجب رقفلا .-ع ءاضقلا لثمي

 ،ةيمانلا نادلبلا معد لجأ نم ،زّزعملا يiامنإلا نواعتلا قdرط نع كلذ NO امب ،ةعونتم رداصم نم ة[\بك دراوم دشح ةلافك .Vإ رقفلا

اومن نادلبلا لقأ اميس الو
ً

ةفاضإ ،
ً

 ةيئامنإ تايجيتا[zسا .-ع دنyسxw، Lيلقإلاو vwطولا ن\dوتسملا .-ع ةميلس ةيسايس رطأ ءاشuإ .Vإ 

 كلذكو ،ةيداصتقالا دراوملا .-ع لوص��ا NO قوق��ا سفنب ،م��م ءافعضلاو ءارقفلا اميس الو ،ءاس�لاو لاجرلا عيمج عّتمت نامضل

لعتملا قوق��ا نم ا;[\غو ا�� فّرصتلاو ِضارألا ةيكلم قح .-عو ةيساسألا تامد��ا .-ع م�لوصح
ّ

 ثا[\ملاو ةيكلملا لا7شأب ةق

 ،ة[\غصلا ع�راشملا لdومت كلذ NO امب ،ةيلاملا تامد��او ةمئالملا ةديد��ا ايجولونكتلل لوصولاو ةيعيبطلا دراوملا .-ع لوص��او

 .2030 ماع لولحب

 

 رdوطت .-ع رقفلا نم د��ا تاسايس زك[zسو .ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ ر;وج رقفلا نم د��او ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت لتحي"

ن
ُ

 صرف [\فوتو ،يداصتقالا �Oامتجالا جامدإلاو ن\كمتلا جمارب زdزعLو ،ا�ل ايند دودح عضوو ةلما7تمو ةمئالم ةيعامتجا ةيامح مظ

 )2022-7201 ةي�يطسلفلا ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ( ."ن\شم�ملاو ءارقفلل اميس ال لمعلا
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 نيذلا صا��ألا ددع= ايلاح ساقُي وFو ،2030 ماع لولحب اونا� امنيأ نlعمجأ سانلل عقدملا رقفلا stع ءاضقلا :)1( ةياغلا

 مويلا QR رالود 1.25 نم لقأب نوش,ع�

 NOارغ��ا عقوملاو يفيظولا عضولاو رمعلاو س���ا بسح ،يملاعلا رقفلا طخ تحت نوش§ع¦ نيذلا نا7سلا ةبسu 1.1.1 رشؤملا

 )يفdر / يرضح(

 ،vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا نع رداصلا ھسايقو vwطولا رقفلا طخ .-ع عقدملا رقفلا سايق NO ن\طسلف ةلود تدمتعا

 vwبملا عقدملا رقفلا ةبسu تغلب ذإ ." مويلا NO رالود 1.25 نم لقأب نوش§ع¦ نيذلا صا�¯ألا " ةيملاعلا ةدنجألا NO تردص امك س§لو

 هذ; تعفترا دقو ،ةزغ عاطق NO %21.1و ةيTرغلا ةفضلا NO %7.8 عقاوب ،2011 ماعل %12.9 ن\طسلف NO كال�²سالا طامنأ .-ع

 ةبسu تلصو دقو .ةزغ عاطق NO )%33.8( و ةيTرغلا ةفضلا NO )%5.8( عقاوTو ،ن\طسلف NO )V. )16.8%إ لصتل 2017 ماعل ةبس�لا

 طاسوأ NO ةTراقتم بس�لا تنا¼و ،ةزغ عاطق NO %35.4و ةيTرغلا ةفضلا NO %6.1 عقاوب ،V. 17.1%ا بابشلا طاسوأ NO عقدملا رقفلا

 .VOاوتلا .-ع 17.3و %17.0 بس�لا تغلب ثيح ،ثانإلاو رو¼ذلا

 

 )1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش+ألاو تالخدتلا

  2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو /تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو / تالخدتلا

 عقت ةرسأ 90,801 ھنم دافتسا ،ةيدقنلا تال6وحتلا جمانرب §

 ديدشلا رقفلا طخ تحت

 ديفتسم 67,000 ھنم دافتسا ،R¡صلا نlمأتلا §

 144,000 ھنم دافتسا ،ةيئاذغلا تادعاسملا §

 نيديفتسملا ددع غلTو ،ةيسردملا موسرلا نم ءافعالا §

 ابلاط 157,342

 

 

 88,636 ھنم دافتسا ،ةيدقنلا تال6وحتلا جمانرب §

 ديدشلا رقفلا طخ تحت عقت ةرسأ

 ديفتسم 66,700 ھنم دافتسا ،R¡صلا نlمأتلا §

 درف 173,787 ھنم دافتسا ،ةيئاذغلا تادعاسملا §

 ددع غلTو ،ةيسردملا موسرلا نم ءافعالا §

 151,344 نيديفتسملا

اعورشم 415 ذيفنت مت ،يداصتقالا نlكمتلا §
َ

 

 ا[\غص

اقفو هداع=أ عيمجب رقفلا نوناع� نيذلا رامعألا عيمج نم لافطألاو ءاس¦لاو لاجرلا ةبس¤ ضيفخت :)2( ةياغلا
ً

 ف6راعتلل 

 2030 ماع لولحب لقألا stع فصنلا رادقمب ةينطولا

 رمعلاو س���ا بسح ،vwطولا رقفلا طخ تحت نوش§ع¦ نيذلا نا7سلا ةبسu :1.2.1رشؤملا

 ،ةزغ عاطق NO %38.8و ةيTرغلا ةفضلا NO %17.8 عقاوب ،2011 ماعل %25.8 كال�²سإلا طامنأ .-ع vwبملا vwطولا رقفلا ةبسu تغلب

 ،vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا نع ةرداصلا تانايبلا اقفو ،)%25.0( ءاسu ا�سأرت Äwلا رسألا طاسوأ NO ةبس�لا هذ; تغلب دقو

 ةيTرغلا ةفضلا NO )%13.9( عقاوب 2017 ماعل ن\طسلف NO )V. )29.2%إ لصتل بس�لا هذ; تعفترا دقف ردصملا سفنل اقفوو

 .بابشلا ن\ب )%29.5( و ،ءاس�لا ا�سأرت Äwلا رسألا طاسوأ NO )30.6%( .Vإ تلصوو ،ةزغ عاطق NO )%53.0(و

 ةيTرغلا ةفضلا NO )%35.6( عقاوب ،2011 ماعل )%47.6( تغلب دقف ،ن\طسلف NO لخدلا .-ع vwبملا رقفلا ةبس�ب قلعتي اميفو

 ةيTرغلا ةفضلا NO )%24.0( عقاوب ،2017 ماعل ن\طسلف NO )41.1%( .Vإ لصتل بس�لا هذ; تضفخنا دقو  .ةزغ عاطق NO )%67.1(و

   .ةزغ عاطق NO )%67.6(و

 

 

 فيكتلاب ةصاخ بيلاسأ .Vإ ءو�Åل ن\طسلف NO ءارقفلاب عفدي ،كال�²سالا طامنأ .-ع vwبملاو لخدلا .-ع vwبملا رقفلا ن\ب ام ةوجفلا نإ

 ددع نم نامر�Åل ن\ضرعم ءارقفلا لعجت Äwلا [\تاوفلا عفد مدع وأ ةنادتسإلا وأ تا7لتمملا عيب وأ تارخدملا مادختسا .Vإ ءو�Åلا¼

 .ةيساسألا تامد��ا نم
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 يداملا رقفلا رابتعالا ن\عÇ ذخأي يذلا داعÇألا ددعتملا رقفلا مو�فم رdوطتب رقفلا ةحفا7مل vwطولا قdرفلا ماق ،ھتاذ قايسلا NOو

اناميإ كلذو ،ا�جمارب NO مو�فملا سكع .-ع ةيعامتجإلا ةيمنتلا ةرازو لمعLو ،رقفلا تاباسح �O NOامتجإلا ش§م�²لاو
ً

 نأب ا��م 

 نل ىرخألا ÊO ا;دحو ةيعامتجإلا تامد��ا نإف لباقملا NOو ،رقفلا ةTراحم NO ةمادتسإلا ققحت نل ا;دحو ةيعامتجإلا تادعاسملا

 تاسايس ا�مظنت Äwلا ةيعامتجإلاو ةيداملا م�¿اجايتحإل اقفو دارفألاو رسألا عم لماعتلا نإ لب  .رقفلا ةرئاد نم ماتلا جور��ا ققحت

 ر6وطت stع لمعلاب تأدب ضرغلا اذ; قيقحتلو ،vwيطسلفلا نطاوملل ةمادتسمو ةمdرك ةايح قيقحتب ةليفكلا ÊO ةdومنت ةيعامتجا

 .ةلاwªا ةرادا ماظنو R©امتجالا :9طولا لx¨لا

 

 :نم نوكتي داع=ألا ددعتملا رقفلل :9طولا موXفملا نأ انF ركذلاب ريدwxا نمو

الوا
ً

 يداملا رقفلا :

 .داعÇألا ددعتملا رقفلا رشؤمل نزولا نم %20 ذخأdو

ا[\قف درفلا فنصي
ً

ايدام 
ً

 ةdرورضلا تاجتنملا ةفا7ل كال�²سالل ايندلا [\ياعملا لالخ نم 

ايناث
ً

 R©امتجالا نامرwªا/ش,م¬لا :

 :لمشLو ،دحاولا دعبلا لخاد رشؤم ل7ل ةdواسyم نازوأو ،دعÇ ل7ل ةdواسyم نازوأ حنم مت ،داعÇألا ددعتملا رقفلا رشؤمل %80 ذخأdو

 دعÎو ،لوصألا مادختساو نمألا دعÎو ،تامد�Åل لوصولاو نكسملا دعÎو ،لمعلا فورظ دعÎو ،ÍOصلا دعبلاو ،xwيلعتلا دعبلا

  .ةيص�Ïلا تاdر��ا

 هذ; نكلو )%18( ةبس�ب رقفلا فيفختب رداصملا فلتخم نم ةي�يطسلفلا رسألل مدقت Äwلا ةيعامتجإلا تادعاسملا م;اسLو

اراثآ ك[zت ال تادعاسملا
ً

 ةيمنتلا ةرازو هريدت يذلا ةيدقنلا تادعاسملا جمانرب [Óتع�و .رقفلا ةرئاد نم جور��ا .-ع ةمادتسم 

 .ن\طسلف NO س§ئرلا جمان[Óلا ةيعامتجإلا

 

اقفو هداعÇأ عيمجب رقفلا نوناع¦ نيذلا رامعألا عيمج نم لافطألاو ءاس�لاو لاجرلا ةبسu ضيفخت :2.2.1 رشؤملا
ً

 ةينطولا فdراعتلل 

 )رفوتم lZغ(

 

 )2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو /تالخدتلا

 107,412 ھنم دافتسا ،ةيدقنلا تال6وحتلا جمانرب §

  ةرسأ

 vwطولا رقفلا طخ تحت عقت §

 ديفتسم 67,000 ھنم دافتسا ،R¡صلا نlمأتلا §

 144,000 ھنم دافتسا ،ةيئاذغلا تادعاسملا §

 نيديفتسملا ددع غلTو ،ةيسردملا موسرلا نم ءافعإلا §

 ابلاط 165,599

 

 

 ھنم دافتسا ،ةيدقنلا تال6وحتلا جمانرب §

 vwطولا رقفلا طخ تحت عقت ةرسأ 104,634

 ديفتسم 66,700 ھنم دافتسا ،R¡صلا نlمأتلا §

 درف 173,787 ھنم دافتسا ،ةيئاذغلا تادعاسملا §

 ددع غلTو ،ةيسردملا موسرلا نم ءافعإلا §

 ابلاط 158,562 نيديفتسملا

اعورشم 415 ذيفنت مت ،يداصتقالا نlكمتلا §
ً

 

 

 

 ةيطغ² قيقحتو ،اXل ايند دودح عضوو عيمx°ل :9طولا ديعصلا stع ةمئالم ةيعامتجا ةيامح lZبادتو مظن ذيفنت :)3( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ءافعضلاو ءارقفلل ةعساو

 نع ن\لطاعلاو نيÕ\مملا لافطألاو س���ا بسح ،ةيعامتجالا ةيام��ا مظن / تايضرأ م�لمشL نيذلا نا7سلا ةبسu :1.3.1 رشؤملا

 ءارقفلاو لمعلا NO تاباصإلا ايا�×و ،ةدالولا Öwيدح لافطألاو لماو��ا ءاس�لاو تاقاعإلا يوذ صا�¯ألاو نسلا رابكو لمعلا

 ءافعضلاو
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Lاعuطولا ديعصلا .-ع ةيعامتجالا ةيام��ا [\بادتو مظن فعضو صقن نم ن\طسلف ةلود يvw إV. ا��م ضعبلا ةيلعاف مدع بناج، 

 لالخ نم ھقيبطت لوح vwطولا عامجإلا نم دdزملا قيقحت ن\�� ھب لمعلا متي مل ھنأ الإ �Oامتجالا نامضلل نوناق دوجو نم مغرلابف

Lزملا ءارجإ ا�²م�م ةينطو ةن�� ليكشdو شاقنلا عضوم اياضقلا لوح ثالثلا جاتنإلا فارطأ ن\ب ةينطولا تارواشملا نم دLليدع Çضع 

 تائفلا لمش¦ الو ،تام;اسملا ماظن قفو تائفلا ضعÇ .-ع رصتقيس نوناقلا ذيفنت نأب املع ،نوناقلا ذافن لبق ةينوناقلا داوملا

 ةرازو نإف كلذلو ،ھتايادب NO لازي ال نوناقلا ناو ةصاخ نوناقلا اذ; ا�لمش¦ ي¼ تام;اسم عفد عيطتسL ال Äwلا ةشم�ملاو ةفيعضلا

 ةقاعإلا يوذ صا�¯ألل ةdولوألا تطعأو ،ةيعامتجالا ةيام��ا ةيضرأل يiز��ا ذيفنتلا ا�²يجيتا[zسا NO ترقأ ةيعامتجالا ةيمنتلا

 ن\عÇ كلذ ةرازولا ذخأتسو ،2020 ماعلا لالخ ةقاعإلا يوذ صا�¯ألل ةيعامتجا تاصصخم فرصت نأ عقوتملا نمو ،ن\نسملاو

 .2022-2017 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةيجيتا[zسا ثيدحت NOو ،ن\نسملاو ةقاعإلا يوذ صا�¯ألا يuوناقل ةdرا��ا ةعجارملا NO رابتعالا

 

 تاز�لا نم ن\شم�ملاو ءارقفلا ةيامح .Vإ ةفدا�لا ةيعامتجالا ةيام��اب ةصاخ [\بادتلا نم ةعومجم ذاختاب ن\طسلف ةلود تماقو امك

 قيقحتل ةيلام تاطوغض نم ھل ضرعتت امو ،ةملاظ ةيلالتحا تاءارجإ نم ن\طسلف ھل ضرعتت امل م;دومص زdزعLو ةيعامتجالا

 س§سأتب ةمو��7ا تماق ةيعامتجالا ةيامwªا QR ةيسسؤملا تاءارجإلا ديعص stعو ،فارطألا نم ديدعلا لبق نم ةيسايس ضارغأ

 :تاسسؤملاو ل¼اي�لا نم ةعومجم

افد�²سم ة[\خألا ةنوآلا NO ھليعفت .-ع لمعلا مت ذإ ،لامعلل ةيعامتجالا ةيامwªاو :9يطسلفلا ليغش´لا قودنص .1
ً

 نع ن\لطاعلا 

 .لامعألا ةداdرو ،ليغشyلا جمارTو [\�متلا ،ة[\غصلا ةيجاتنإلا ع�راشملا لالخ نم لمعلا

 بناج .Vإ ،ركبملا راذنإلل تاراشإ ميدقتو ،ÜÝwاسأ ل7شÇ ةيعارزلا تانيمأتلا لالخ نم ن\عرازملا فد�²س�و ،رطا�µا ءرد قودنص .2

 ةيليئارسإلا تاءارجإلا وأ ةيعيبطلا ثراو7لا بQسÇ فلتلا .Vإ ةيعارزلا م�¿اجتنم ضرعL ةلاح NO ن\عرازملل تاضdوعL ميدقت

   .ةيdQرختلا

 مدقتلا نأ الإ ،ل7يش 1،450 ةميقب ا�¿ددحو ،ةسايسلا هذ; ن\طسلف ةلود ترقأ دقف روجألل ى¤دألا دwªا ةسايس= قلعتي اميف امأ .3

 فكعLو ،ا�Þف ن\لماعلا .-ع ةسايسلا قيبطتب ةمzÕلم [\غ لمعلا تاعاطق نم ديدعلا تلاز الف ادج دودحم ديعصلا اذ; .-ع زجنملا

ايلاح ةمو��7ا
ً

 .روجألل ىuدألا د��ا NO رظنلا ةداعإ .-ع 

 

 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ة[\قفلا رسألل يuا�àا ÍOصلا ن\مأتلا §

 ÍOصلا ن\ماتلا ةمدخ §

 ةينا�àا ةي�áلا تامد��ا §

 ةيبطلا تالdوحتلا §

 يمازلإلا ÜÝwردملا ميلعتلا §

 قطانملا NO سرادملا ةبلطل لقنلا طئاسو ن\مأت §

 ناطيyسالاب ةدد�ملاو ةشم�ملا

اناجم ةيسردملا بنكلا [\فوت §
ً

 

 عما��ا ميلعتلا §

 يمازلإلا ميلعتلاب ÜÝwردملا لبق ام ميلعتلا جاردإ §

 بلاطلا ضارقإ قودنص §

  VO NOاعلا ميلعتلا موسر نم O-كلا وأ يiز��ا ءافعإلا §

 ةي�يطسلفلا تاعما��ا

 ةقاعإلا يوذ صا�¯ألا فيظوت §

 ةقاعإلا يوذ صا�¯ألل ÍOصلا ن\مأتلا §

 ة[\قفلا رسألل يuا�àا ÍOصلا ن\مأتلا §

 ÍOصلا ن\ماتلا ةمدخ §

 ةينا�àا ةي�áلا تامد��ا §

 ةيبطلا تالdوحتلا §

 يمازلإلا ÜÝwردملا ميلعتلا §

 قطانملا NO سرادملا ةبلطل لقنلا طئاسو ن\مأت §

 ناطيyسالاب ةدد�ملاو ةشم�ملا

اناجم ةيسردملا بنكلا [\فوت §
ً

 

 عما��ا ميلعتلا §

 يمازلإلا ميلعتلاب ÜÝwردملا لبق ام ميلعتلا جاردإ §

 بلاطلا ضارقإ قودنص §

 تاعما��ا VO NOاعلا ميلعتلا موسر نم O-كلا وأ يiز��ا ءافعإلا §

 ةي�يطسلفلا

 ةقاعإلا يوذ صا�¯ألا فيظوت §

 ةقاعإلا يوذ صا�¯ألل ÍOصلا ن\مأتلا §
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 تاشاعملاو ن\مأتلا §

 يوذغتلاو يiاذغلا نمألا ةسايس §

 يiاذغلا نمألا ةسايسل ةdرامثyسالا ةط��ا §

 يوذغتلاو

 Åâملا ةنديأو ن\حطلا ميعدت §

 ةميقلا ةبdرض نم ةيعارزلا ليصا�àا جاتنإ ءافعإ §

 ةفاضملا

 �Oامتجالا نامضلا نوناق §

 روجألل ىuدألا د��ا ةسايس §

 تاشاعملاو ن\مأتلا §

 يوذغتلاو يiاذغلا نمألا ةسايس §

 يوذغتلاو يiاذغلا نمألا ةسايسل ةdرامثyسالا ةط��ا §

 Åâملا ةنديأو ن\حطلا ميعدت §

 ةفاضملا ةميقلا ةبdرض نم ةيعارزلا ليصا�àا جاتنإ ءافعإ §

 �Oامتجالا نامضلا نوناق §

 روجألل ىuدألا د��ا ةسايس NO رظنلا ةداعإ §

 

تمت نامض :)4( ةياغلا
ّ

 دراوملا stع لوصwªا QR قوقwªا سفنب ،م¹م ءافعضلاو ءارقفلا اميس الو ،ءاس¦لاو لاجرلا عيمج ع

لعتملا قوقwªا نم هlZغو ا¼ف فّرصتلاو :�«ارألا ةيكلم قح stعو ،ةيساسألا تامد�wا stع مXلوصح كلذكو ،ةيداصتقالا
ّ

 ةق

 QR امب ،ةيلاملا تامد�wاو ،ةمئالملا ةديدwxا ايجولونكتلاو ،ةيعيبطلا دراوملا stع لوصwªا\و ،ثاlZملا\و ،ىرخألا ةيكلملا لاLشأب

 2030 ماع لولحب ،رغصلا ÀRانتملا ل6ومتلا كلذ

 )رفوتم lZغ( ةيساسألا تامد�Åل جولو عم ةيش§عملا رسألا NO نوش§ع¦ نيذلا نا7سلا ةبسu :1.4.1 رشؤملا

 انوناق ا�� ف[zعم قئاثو دوجو عم ،ضرألل ةنومأملا ةزاي��ا قوقح .-ع نdرفوتملا ن\غلابلا نا7سلا عومجم نم ةبس�لا :2.4.1 رشؤملا

 )رفوتم lZغ( ةزاي��ا عون بسحو س���ا بسح ،ةنمآ ضرألا NO م�قوقح نوري نيذلاو

 

 )4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألاو /تالخدتلا

 تءاج ثيح ،يداصتقإلا ن\كمتلل ةينطولا ةسسؤملا ثادحتسا

 ةي�يطسلفلا رسألل يداصتقإلا ن\كمتلا جمان[Óل MOيبط ومنك

ايداصتقإ ةمور�àا
ً

 ذإ  ،ةيعامتجإلا ةيمنتلا ةرازو هريدت يذلاو ،

 راغص لمش§ل فاد�²سالا قاطن عيسوتل قافآلا ا;دوجو حتفيس

 ،ةيداdرلا ع�راشملا ،دد��ا ن\جdر��ا ،ن\يفر��او ن\عرازملا

 ةي[\��ا تايعم��ا ،ءاس�لا ،ةقاعإلا يوذ صا�¯ألا ،لامعلا

 تاودأ ع�ونتو ،ن\شم�ملاو ءارقفلا بناج .Vإ تاينواعتلاو

 ،ليغشyلا ،ة[\غص ع�راشمب رسألا ن\كمت لمشyل ن\كمتلا

 ع�راشملاو ةيعامتجالا ةيام��او ميلعتلا معدو ،لي;أتلاو بردتلا

  .ةيعام��ا

 ماع ةيا�Äã äح جما[Óلا اذ; مدق ،يداصتقالا ن\كمتلا جمانرب

2018  

الخدت VO 27،000اوح
ً

 [\غص عورشم VO 17،000اوح ا��يب نم 

 .يداصتقالا ن\كمتلل

 

اعورشم 415 ذيفنت مت ،يداصتقالا نlكمتلا
ً

  

 ل7شÇ فد�²س�و ،R©ارزلا ضارقإلا قودنص ثادحتسا مت

 لسالس .-ع Õ\ك[zلاب �Oارزلا عاطقلا NO تارامثyسالا ÜÝwاسأ 

 تاردقلا ةداdز NO تارامثyسالا .-ع Õ\ك[zلاو ،جاتنإلاو ةميقلا

 عي�صتلا كلذكو ةيناويح مأ ةيتابن تنا¼ ءاوس ،ةيجاتنإلا

  .�Oارزلا

 ةصرفلا ةحاتإل ÂRاملا لومشلاب ةصاخ ةيجيتاYZسا دادعإ

 لوصولل ن\شم�ملاو ءارقفلا م�Þف نمب ن\ي�يطسلفلا ن\نطاوملل

 ةيلاملا تامد��او لdومتلا رداصم .Vإ 

 خانملاب ةلصتملا ةفرطتملا رFاوظلاب اFرثأتو اXضرع² نم دwªاو دومصلا stع ةفيعضلا تائفلاو ءارقفلا ةردق ءانب :)5( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ةيÅيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ثراوكلاو تازXلا نم اlZFغو

 ص�¯ فلأ 100 ل7ل ةثرا7ب نdرثأتملا صا�¯ألاو نيدوقفملا صا�¯ألاو تايفولا ددع 1.1.5.1 رشؤملا
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 :O-ي ام â×وت نكمي ،رشؤملا اذF ميFافمل (UNISDR) ثراو7لا رطاخم نم ّد�Åل ةدحتملا ممألا بتكم فdرعV. Lإ عوجرلاب

ةرشابم وأ ةثرا7لا لالخ م�فتح اوقلا نيذلا صا�¯ألا ددع :نوفوتملا صا��ألا
ً

 Çودح دعëنك ،ا�yل ةرشابم ةجيÅيط��ا ثد�.  

 نوفوتم نو[Óتع¦ نيذلا صا�¯ألا ةئفلا هذ; لمشLو .[\ط��ا ثد��ا ذنم م;[\صم فورعملا [\غ صا�¯ألا ددع :نودوقفملا 

 .لدابتم ل7شÇ ةdرصح تانايب ÊO نيدوقفملا ددعو تايفولا ددع تانايب نإ .ìÝwح ليلد دوجو مدع نم مغرلاب

 .[\طخ ث دحب رشابم [\غ وأ رشابم ل7شÇ نورثأتملا صا�¯ألا :نورثأتملا 

 نيذلا وأ م�عقوم [\يغL وأ ؛ةي�áلا تايعادتلا نم ا;[\غ وأ ضرم وأ ةباصإ نم نوناع¦ نيذلا صا�¯ألا :رشابم لLش= نورثأتملا

 ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةي�يعلاو ةيداصتقالاو ةيش§عملا م�لوصأ لاط رشابم وأ م�لقن وأ م;ؤالجإ مت نيذلا صا�¯ألا رٍرض نم اوناع

  .ةيðيبلاو

 للخ ءارج تقولا رورم عم ،ا�Þلإ ةفاضإلاب وأ ةرشابملا تا[\ثأتلا [\غ فورظ نم نوناع¦ نيذلا صا�¯ألا :رشابم lZغ لLش= نورثأتملا

 ةيجولويÕ\فلاو ةي�áلاو ةيعامتجالا فورظلا وأ لمعلاو ةراجتلاو ةيساسألا تامد��او ةقيقدلا ةيتحت vãُبلا NO وأ ،يداصتقا [ّ\غL وأ

 [\غ وأ رشابم ل7شÇ( ةرثأتملا رصانعلا ل7ل ةلما7لا ةعوم�àا مييقت NO بعاصملا ةجيyنو ،رشؤملا اذ; NO ھنا ھحيضوت ريد��ا نمو*

 "رشابم lZغ لLش= ن6رثأتملا" رّدقي نأ ھنأش نم رشؤم مادختسا ثراو7لا رطاخم نم ّد�Åل ةدحتملا ممألا بتكم ح[zقا )رشابم

 .نdررضتملا Åâطصم ھمادختساب vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا ھب دش[zسإ ام اذ;و .ن6رثأتملا ددعل ليدبك

Lإ تانايبلا [\شV. تايفولا ددع نأ ÇسQثراو7لا ب NO ن\طسلف NO فلأ ةئام ل7ل ةافو 1.4 غلب 2017 ماعلا u1.12 عم ةنراقم ،ةمس 

  .2015 ماعلا NO ةمسu فلأ ةئام ل7ل ةافو

 

    نا7سلا نم فلأ100 ل7ل ثراو7لا بQسÇ رشابم ل7شÇ نيدوقفملا دارفألا ددع 2.1.5.1 :رشؤملا

   .2017و 2015 ماوعألا ن\ب ثراو7لا بQسÇ نادقف ةلاح يا ن\طسلف ل�Ló مل

 

 ص�¯ 100000 ل¼ ن\ب نم ثراو7لا بQسÇ ةرشابم اوررضت نيذلا صا�¯ألا ددع :3.1.5.1: رشؤملا

 ماعلا NO ص�¯ 39 عم ةنراقم 2017 ماعلا NO ص�¯ 24 غلب ثراو7لا بQسÇ رشابم ل7شÇ نdررضتملا دارفألا ددعÇ قلعتي اميفو

2015.  

 

  à�-Oا VOامجإلا à�-Oا جتانلا ىوتسم .-ع ثراو7لا بQسÇ ةرشابملا ةيداصتقالا رئاس��ا 2.5.1 :رشؤملا

 .-ع ن\ي�يطسلفلا ةردق  مدع بQسÇ ةيسايس بابسأ نع ةمجان ةمئاد ةيعامتجاو ةيداصتقا تامزأ نم vwيطسلفلا بعشلا يuاع¦

 .-ع رثؤي ام ابلاغ اذ;و ،س§سملا VOاملا معدلا كلذكو O-يئارسإلا لالتحالا بسÇ ةي�يطسلفلا ضرألا .-ع ةلما7لا ةدايسلا ةسرامم

 اميف ا�¿اماzÕلا لما7ب ءافيإلا عيطتسL ال ةي�يطسلفلا ةمو��7ا نأ ثيح ،صاخ ل7شÇ ھئارقف .-عو ماع ل7شvw Çيطسلفلا عمت�àا

 ةيفشقت تاءارجإ .Vإ  رطضت امم ،ةيبطلا [\قاقعلاو ةdودألا ا�سأر .-عو ةي�áلا تامد��ا ةصاخو ةيعامتجالا تادعاسملا صخي

اراثآ ا�ل نو7ي ام ابلاغ
ً

 .�Oامتجالاو يiاذغلا ھنمأو نطاوملا ة�ô .-ع ةيبلس 

 

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاز�لا راثآ عم لماعتلا .-ع ا�²يلاعفو ا�¿ردق ةداdز لجا نم ا�مظن فييكت ةي�يطسلفلا ةمو��7ا لواحتو

 تابلطتملاو ةيص�Ïلا ةيانعلاو فيظنتلا داومو ةيئاذغلا داوملاو ةيطغألا¼ ماع ل7شÇ ةاي��ا ذاقنإل ةمزاللا داوملا [\فوت لالخ نم

 رسألل ةئراط تادعاسم ميدقت .-ع ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو لمعLو امك .ةقالعلا تاذ ن\ينعملاو ءا¼رشلا عم قيس�تلاب كلذو ،ةيبطلا

 ل7شÇ رثأ 2019 ماعلا NO ةي�يطسلفلا ةمو��7ا ا�ل تضرعÄw Lلا ةيلاملا ةمزألا نكلو ةئراط ةيعامتجا تاز�ل ضرعتت Äwلاو ة[\قفلا

 .رسألا نم دودحم ددعل الإ تادعاسم فرص متي ملو جمان[Óلا اذ; .-ع [\بك

 

 نم د�Åل يادنس راطإ عم ايشمت ثراو7لا رطاخم نم د�Åل ةينطو تايجيتا[zسا ذفنتو دمتعÄw Lلا نادلبلا ددع :3.5.1 :رشؤملا

 .2030-2015 ة[zفلل ثراو7لا رطاخم

 NO يطسلفلا ءارزولا سلجم ذختإ 2017 راذأvw إب ارارقuطولا زكرملا ءاشvw لÅوناقلا راطإلا عضو كلذ عبت ،ثراو7لا رطاخم نم د�uي 

 رطاخم نم د�Åل vwطولا زكرملا نم ةدايقTو نآلا لمعلا يراجو .ن\طسلف NO ثراو7لا رطاخم نم د�Åل vwطولا ماظنلل �MOرشyلاو

  .ثراو7لا رطاخم نم د�Åل ةينطو ةيجيتا[zسإ دادعإ .-ع ةينعملا تا���ا ةفا¼ عم نواعتلاو قيس�تلاTو ثراو7لا
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 ةينطولا تايجيتا[zسالا عم ايشمت ثراو7لا رطاخم نم د�Åل ةيلحم تايجيتا[zسا ذفنتو دمتعÄw Lلا تامو��7ا ةبسu  :4.5.1 :رشؤملا

 .ثراو7لا رطاخم نم د�Åل

 لماعتلل vwيطسلفلا يuدملا عافدلا ةdؤر ءوض NO كلذو ثراو7لا رطاخم نم د�Åل ططخ ةيTرغلا ةفضلا NO تاظفا�àا ةفا¼ ىدل رفوتي

 ةقباسو ا;دادعإ .-ع يرا��ا ةينطولا ةيجيتا[zسالا رdوطتل ساسا ل7شÄw Lلاو ،نا7سلا .-ع ا;رطاخم ام د��او ةلمت�àا ثراو7لا عم

 رطاخم نم د�Åل ةيجيتا[zسا ةطخ ذافنõو دادعإ .-ع ا��م ى[Óكلا اميس ل ةيل�àا تائي�لا نم ديدعلا تماق ،ىرخأ ة�ج نم .ركذلا

    .ةيل�àا تاdوتسملا .-ع ثراو7لا

 

 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألاو /تالخدتلا

 .ة[\قفلا رسألل ةئراط ةيلام تادعاسم [\فوت §

  ةئراط ةيدقن تادعاسم ميدقت مت دقف 2018 ماع يفف §

  لالخ فورصملا غلبملا لصوو ،طقف ةرسأ 700 ـل §

 ل7يش V. 1,639,500إ ةئراطلا تادعاسملل 2018 ماع §

 .ة[\قفلا رسألل ةئراط ةيلام تادعاسم [\فوت §

 .2019 ماع 111 ةئراطلا تادعاسملا ددع غلب §

 

 

 

  فد8لا تاياغ قيقحت 23ع مدقتلا مامأ ةمئاقلا تايدحتلا

الوأ
ً

 ،دودIJاو رباعملا /.ع اDEرطيسو ،ةيAرغلا ةفضلا ةحاسم نم %60 نع د4زي ام /.ع ليئارسا ةرطيس لثمت :01يئارسالا لالتحالا :

التق ةزغ عاطق /.ع ضورفملا O.يئارسالا راصIJاو
ً

 ،بكرلا فلخ مiEاقAو ةيناسfإلاو ةيشcعملا مaفورظ ن]سحت O[ ن]يZيطسلفلا لامآل 

 نم د4زت ةيفاضا لماوع يرسقلا xv[pتلاو مدaلا تاسايسو ،ردIvا ءانAو يرصنعلا لصفلا تاسايسو ناطيrسالا تاسايس opتعnو

ايلخاد ةكرIJا ة4رح نم دIJا نا امك   .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت O[ ن]يZيطسلفلا تايدحت
ً

 داوملاو ع�اضبلا ةكرح O[ مكحتلاو ،ايجراخو 

اقئاع ل�ش� O.يئارسالا داصتقالاب ��يطسلفلا داصتقالا طAرو ما�Iا
ً

 ]O ةمادتسملا ةيمنتلل ططخ مسر. 

ايناث
ً

 ةعساولا ةوجفلاو ،روجألل ىfدألا دIJا قيبطت O[ ما��لالا مدعو ،�Oامتجالا نامضلل ذفان نوناق دوجو مدع نا :ةيلامعلا تاسايسلا :

 .ن]طسلف O[ رقفلا ةلاح نم مقافي روجألل ىfدألا دIJاو ��طولا رقفلا طخ ن]ب

اثلاث
ً

ارظن :ةيلاملا تاسايسلا :
ً

 opتعnو ،ةيZيطسلفلا رسألل ةيشcعملا عاضوألا نم مقافي ةيساسألا تاجايتحالا معدل تاسايس دوجو مدعل 

 .لخدلا يدود�J فا� ل�ش� ةيباحم p]غ ن]طسلف O[ ةي�4رضلا حئارشلا

اع<ار
ً

 ا�دوaج O[ ةيZيطسلفلا ةمو�IJا ىدل ا�اAرا قلخت ��لا ةيسcئرلا لماوعلا نم سcسملا وأ طورشملا ل4ومتلا opتع� :BCDايسلا ل@ومتلا :

 .رقفلا ةAراحم كلذ O[ امب ،ةيثاغالاو ة4ومنتلا

اسماخ
ً

 .فارطألا فلتخم دوIva جاتحت ةيعاطق opع ةيلمع رقفلا ةAراحم ةيلمع نأ رابتعاو ،راودألا O[ لما�ت /£ا ةجاح كان� :قيسGتلا :

اسداس
ً

 /.ع p]بك �©لس ل�ش� رثؤت تامزأ O[ مئاد ل�ش� لالتحالا تحت حزري لازي ال بعشك ��يطسلفلا بعشلا رمي :تامزألاو ثراوكلا :

 /.ع ضورفملا راصIJا ،ةزغ عاطق /.ع ةرركتملا بورIJا ،تامزألا هذ� زربأ نمو ،ن]طسلف O[ ة4ومنتلا تاaجوتلاو ةيشcعملا رسلا عاضوأ

اp]خاو ،ةصاقملا لاومأ نم مص�Iاو زv®ك ،ةطلسلل ةيلاملا دراوملا O[ مكحتلا ،ةيZيطسلفلا �¬ارألا
ً

 فشك يذلا انورو� ءاAو راشrنا 

��يطسلفلا بعشلا دنع ةشاشaلا ىوتسم. 
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  :٢ مقر فدھلا
 يئاذغلا نمالا ریفوتو عوجلا ىلع ءاضقلا
 ةعارزلا زیزعتو ةنسحملا ةیذغتلاو
 ةمادتسملا
 
 رقفلا ةعقر عاسLإب كلذكو ،ءاذغلا .-ع لوص�Åل ةيلاملا ةردقلا فعضب [\بك دح .Vإ ن\طسلف NO يiاذغلا نمألا مادعuا طبتري

 هايملا اميس ال ةيعيبطلا م;دراوم .Vإ ن\ي�يطسلفلا لوصو .-ع O-يئارسإلا لالتحالا ا�ضرفي Äwلا دويقلا لعفب مقافتdو ،ةلاطبلاو

 عاطقلا .-ع خانملا [\غL راثآ .Vإ ةفاضإلاب ،ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت ةقاعõو ةيلودلا ةراجتلا .-ع ةضورفملا دويقلاTو ،Ýw÷ارألاو

ايدحت ل7ش¦ يiاذغلا نمألا مادعuا لاز امو .�Oارزلا
ً

ا[\بك 
ً

 NO اميس ال ،ن\طسلف NO و ،ةشم�ملا ةينا7سلا تائفلاو تاعمجتلاÊO Lلمش 

 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا( .ءاسu ا�لوعÄw Lلا رسألاو ،ودبلاو ،ن\ئجاللاو ،ةيTرغلا ةفضلا NO ةيفdرلا تاعمجتلاو ،ةزغ عاطق
 .)2018 ماع ،2030 ةمادتسملا ةیمنتلا ةطخ ذیفنتو ةعباتم لوح لوألا
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 عرازملل نكميف ،ةحيÉª ةق6رطب كلذ انلعف اذÈو .ھكال¬ساو ھترطاشمو انئاذغ ةيمنت ةيفيك lZ QRكفتلا ةداعإل ناوألا نآ دقل"

 ةيمنت – ھسفن تقولا QR – معدت نأو ،ةقئال لخد رداصم دلوت نأو ،عيمx°ل ذغم اماعط رفوت نأ كامسألا دئاصمو تاباغلاو

 عونتلاو تاباغلاو تاطيµªاو ةبذعلا هايملاو ةبYZلا ضرعتت ،نFارلا تقولا QR ،نكلو .ةئ,بلا :Íحت نأو ،سانلا stع زكترت ةيف6ر

 ةطبترملا رطا�µا نم د6زي امم ،ا¼لع دمتع¤ :uلا دراوملا stع ايفاضإ اطغض خانملا lZغ² لLشÏو .عÏرسلا روFدتلل ÎRولويبلا

 امم ،م¼ضارأ stع م¸اقفن ةيطغst ²ع ن6رداق – ًءاس¤و الاجر – نlيف6رلا نم lZثك دع� ملو .تاناضيفلاو فافwxا لثم ثراوكلاب

 )ينورتكلالا ةدحتملا ممألا عقوم ،ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ(  ".صرفلا نع اثحب ندملا Âtإ ةرÑxلا stع مnZFجي
 

 
 م¼فكي ام stع ،عّضرلا م¼ف نمب ،ةفيعضلا تائفلاو ءارقفلا اميس الو ،عيمwxا لوصح نامضو عوwxا stع ءاضقلا :)1( ةياغلا

ذغملاو نمآلا ءاذغلا نم
ّ

  .2030 ماع لولحب ماعلا لاوط ي

  )رفوتم lZغ( ةيذغتلا صقن راشyنا لدعم1.1.2  :رشؤملا

ادان´سا ،ناLسلا نlب ديدشلا وأ طسوتملا يqاذغلا نمألا مادع¤ا 1.2.1.2 :رشؤملا
ً

  يqاذغلا نمألا مادع¤ا نم نواملا سايقم Âtإ 

Lإ تانايبلا [\شV. يطسلف نويلم 1.4 نأvw ا نم نوناع¦ اونا¼ 2016-2014 ماوعألا لالخuاذغلا نمألل طسوتم مادعiسإ يyإ ادانV. 

 مادعuإ نا7سلا نم %9.5 ھتQسu ام ةاناعم لباقم .نا7سلا نم %29.9 ھتQسu ام و;و يiاذغلا نمألا مادعuا نم ةاناعملا سايقم

  .يiاذغلا نمألل ديدش

 )1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا  ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 QR يوذغتلاو يqاذغلا نمألل ةينطولا ةسايسلا دادعإ

 :O-ي ام ةسايسلا تنمضت ثيح ،2030 -2018 نlطسلف

 ةجيyن 18 .-ع ا;رودب لمتشL ةيجيتا[zسا فاد;أ ةتس

 [\بادتلاو يuاثلا يومنتلا فد�لا تاياغ تنمضت ةيعاطق

ت ةي�يكمت ةيسسؤم ةئ§ب قلخ .Vإ ةيمارلا
ُ

 حاجن نم نكم

 ءاضقلا لمش¦ امب فاد;ألا كلت تحت ةجردنملا تالخدتلا

 دراوملا ظفحو ة�áلا ن\سحتو لمع صرف قلخو رقفلا .-ع

 ةعومجم .Vإ ةفاضإلاب ،ةيسسؤملا تاحالصإلاو ةيعيبطلا

 يiاذغلا نمألا نامضل ةمزاللا [\بادتلا نم ةقس�مو ةلماش

 ماع Äãح 2019 ماع نم ة[zفلا NO ن\طسلف NO يوذغتلاو

2030، 

 

 2022 -2020 نlطسلف QR ةينطولا رامث´سالا ةطخ دادعإ

 ةسايسلل لاعفلا ذيفنتلا ليعفت فد�� ةط��ا هذ; دادعإ مت ثيح

 رامثyسالا ةطخ لمتشL ،2030 يوذغتلاو يiاذغلا نمألل ةينطولا

 ماسقأ سكعLو ،ةيلاعلا ةdولوألا تاذ رامثyسالا ماسقأ ةينطولا

 ةيس§ئرلا تاdولوألا 2022 -2020 ماوعألل ةينطولا رامثyسالا ةطخ

 ،يوذغتلاو يiاذغلا نمألا تايدحتل يروفلا يدصتلل ا�Þلع قفتملا

 â×وملا وحنلا .-ع ةصصخم ةماع تارامثyسا ذيفنت ح[zقتو امك

 .هاندأ يuايبلا ل7شلاب

1.  
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 2022-2020 ةمادتسملا ةعارزلاو يوذغتلاو يqاذغلا نمألل ةينطولا رامث´سالا ةطخ
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 .2030 ماع لولحب ،ةيذغتلا ءوس لاLشأ عيمwx ةياÔ عضو :)2( ةياغلا

 ة�áلا ةمظنم [\ياعم طسوتمل  (SD)ةdرايعملا تافارحنالا بسح2>-  رمعلا .Vإ اسايق لوطلا( مزقتلا راشyنا :1.2.2  :رشؤملا

 .رمعلا نم ةسما��ا نس نود لافطألا ن\ب )لفطلا ومنل ةيملاعلا

 تغلTو ،ةزغ عاطق NO 7.1و ةيTرغلا ةفضلا V. 7.7 NOإ ةعزوم ،ن\طسلف NO 7.4 ھتQسu ام 2014 ماعلا NO مزقتلا راشyنإ ةبسu تغلب 

uنإلا ةبسyثانإلا ن\ب 6.6 لباقم 8.1 رو¼ذلا ن\ب راش. 

 [\ياعم طسوتمل  (SD)ةdرايعملا تافارحنالا بسح2>-  وأ +2 < لوطلا .Vإ اسايق نزولا( ةيذغتلا ءوس راشyنا2.2.2.2  :رشؤملا

 .)نزولا ةدا6زو لازXلا( عونلاTو رمعلا نم ةسما��ا نس نود لافطألا ن\ب )لفطلا ومنل ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم

 عاطقو ةيTرغلا ةفضلا ن\ب قورف دوجو عم %1.2 غلب ن\طسلف NO لاز�لا نم نوناع¦ نيذللا لافطالا ةبسu نأ .Vإ هاندأ لود��ا [\ش¦

 ةيTرغلا ةفضلا NO عافترإ عم ،%8.2 لافطألا ن\ب نزولا NO ةداdزلا ةبسu تغلTو .ثانإلاو رو¼ذلا ن\ب قورف كان; نو7ي نأ نودو ،ةزغ

 ةصلا��ا ةيعيبطلا ةعاضرلا لدعم غلTو .ثانإلا دنع ھنم [ýكأ رو¼ذلا لافطألا دنع نزولا ةداdز رشyنتو ،ةزغ عاطقب ةنراقم

38.3%.   

 رشؤملا

2.2.2.2. 

 ثانإ روكذ ةزغ عاطق ةي5رغ ةفض ن0طسلف ةنسلا

 1.2 1.2 0.7 1.7 1.2 2014 لازCلا

 7.1 9.1 6.5 9.8 8.2 2014 نزولا ةداJز

 

 ÜÝw، NOردم فصقم ا�� دجوي ال ةسردم 126 امن§ب ،)ةسردم 1700( %93 فصقم ا�þدل Äwلا سرادملا ةبسu تغلب ،ھتاذ قايسلا NOو

 مت دقو .%90 عونمملاو حومسملا ةمئاقب ةمzÕلملا ةيسردملا فصاقملا ةبسu تغلب امن§ب ،ةل;ؤم ةيسردملا فصاقملا نم %76 ّنأ ن\ح

 .ÜÝwردم فصقم 17 قالغإ مت ن\ح NO ،راذنإ .-ع فصقم نماض 244 لصح ثيح فصاقملا تاTوقعÇ ةصا��ا تاءارجإلا ليعفت

 نم ن\عون [\فوت .-ع تلمش ةdوذغL لئادب [\فوتب تمzÕلا ،فصاقملا نم )ÜÝw )73%ردم فصقم 1335 نأ .Vإ ةراشإلا ردجdو امك

   .ايعوبسأ لقألا .-ع ن\ترم ة�كافلاو راض��ا عيب .Vإ ةفاضإلاب ،يموي ل7شÇ ةdوذغتلا تايلسملاو نابلألا تاجتنمو تاش�ودناسلا

 تايعم��ا ا�Þلع فرشÄw Lلا فصاقملا ماzÕلا لدعم ّنأ .Vإ 2019-2018 ماعلل ة6وس¦لا تايعمwxا ءادأ مييقت جئاتن تراشأو اذ;

  ،ةيسردملا ةيذغتلا ةسايس ز6زعQR ² مFاس� امم ،%96 غلب ةعونمملاو ةحومسملا ةيذغألا ةمئاقب ةdوس�لا

 

 )2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 1 ا¸اجرخمو 2019 -2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 نم فصقم نماض 55 نامرحو ةيسردملا فصاقملا NO ةحومسملاو ةعونمملا ةيذغألا [\ياعمل ةيسردملا فصاقملا قيبطت ةعÇاتم §

 .ن\فلا�àا فصاقملا يuامضل راذنإ 244 رادصõو ن\ت�س ةدمل نامضلا

 .ةيسردملا ة�áلا ئدابمب م�Þعو زdزعتل لمعلاو ،فصاقملا ةعÇاتمل سرادملل ةيناديملا ةعÇاتملا §

 .Vإ ،لافطألل يuدبلا طاش�لاو ÍOصلا يiاذغلا ماظنلا لوح VOا;ألاو ةبلطلل ةيفيقثتلا تاطاش�لاو ةيعوتلا تالمح ذيفنت  §

 .ةميلسلا ةdوذغتلا تاداعلا زdزعL ،بناج

 .ةينطولا [\ياعملاو ةمئالم نو7تل فصقم 35 ءانTو ÜÝwردم فصقم 510 ةنايصو لي;أت §

 .ةيسردملا فصاقملا نم NO 73% ة�كافو راضخ ةdوذغL تايلسم ،نابلأ تاجتنم ،تاش�ودناس( ةdوذغL لئادب ميدقت §

 .تاTوقعلا تاءارجõو فصاقملا NO ةحومسملاو ةعونمملا ةيذغألا نم ةلدعملا ةمئاقلا رادصإ §

§ Lزعdوذغتلا لئاسرلا زdجا��ملا نمض ة NO سرادملا.  

 
 ةلصلا تاذ ریراقتلا میدقتو دادعإ نم ةئیبلا ةطلسو داصتقالاو ةحصلا تارازو نكمتت مل انوروك سوریف يشفتو راشتنا نع ةجتانلا ةیلاحلا فورظلل ارظن 1
 ،هدحاو ةناخ يف اھعضو مت كلذلو ،2019 -2018 ماوعألل ةفنصم ریغ يھو ،میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو تازاجنإ انھ ضرعلا نمضتی .هالعأ تارشؤملاب
  .ریرقتلا يف دحوملا جذومنلا يف وھ امك سیل
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 .هزغ ةفض ةسردم NO 20 جمان[Óلا ذيفنتو ةيذغتلل ةقيدص سرادملا ةيجيتا[zسإ دادعإ §

 .جا��ملا نمض ةdوذغL ةي�ô ةلاسر 12 زdزعتل ھسردم NO 125 ةميلس لايجأ جمانرب ذيفنت §

 .ةبلطلا ن\ب ةdوذغتلا تايكولسلا زdزعتل ةيفيقثت ةيميلعL باعلأ جاتنإب ءدبلا §

 

 ن\dرسألا ن\عرازملاو ةيلصألا بوعشلا دارفأو ءاس�لا اميس الو ،ةيذغألا O!تنم راغص لخدو ةيعارزلا ةيجاتنإلا ةفعاضم :)3( ةياغلا

 فراعملاو تالخدملاو ىرخألا جاتنإلا دراوم .-عو Ýw÷ارألا .-ع م�لوصح NO ةاواسملا نامض لالخ نم كلذ NO امب ،نيدايصلاو ةاعرلاو

 [\غ لمع صرف .-ع م�لوصحو ةفاضم ةميق قيقحتل صرفلا .-ع م�لوصحو قاوسألا .Vإ م�لوصو ةينا7مõو ةيلاملا تامد��او

 2030 ماع لولحب ،ةيعارز

 )رفوتم lZغ( تاباغلا / �Oرلا / ةعارزلا ماسقأ ع�راشم م�" بسح لمع ةدحو ل7ل جاتنإلا م�"1.3.2  :رشؤملا

 )رفوتم lZغ( .à�-Oا عضولاو س���ا بسح ،ءاذغلا O!تنم راغص لخد طسوتم2.3.2  :رشؤملا

 

 اXلمش� :uلا ماوعألل تانايبلا ثدحأل ةينعملا تاwxXا ر6راقتو تانايب بسح )3( ةياغلاب ةطبترملا ةيفاضإلا ةينطولا تارشؤملا

  :ÂRاتلا لودwxا بجومب   ر6رقتلا

 ساسألا / QRعملا رشؤملا

 يقطنملا

 طخ ةميق

 ساسألا

 ةنسلا

ا>ونس ةمو567ا ا34نب 01لا دودسلاو رابآلا ددع 3-1-1
ً

 1115 :رابآلا دودسلا /رابآلا # 

  3 :دودسلا

2015-2017 

ا>ونس ةمو567ا لبق نم نSعرازملا OPع اNعLزوت متي 01لا روذبلا / لتشلا ةيمك 3-1-2
ً

 2017 600000 ةلتش 

ا>ونس ةمو567ا ا34نب 01لا ةيعارزلا قرطلا رادقم 3.1.3
ً

 2017-2015 ةنس /مك 200 ةنس/fgموليك 

 2018 0 ةنس /ددعلا ا>ونس deارزلا ضارقإلل ةيaيطسلفلا ةسسؤملا مNمدخت نيذلا نSعرازملا ددع 3-1-4

 2018 2,000 ةنس /ددعلا ا>ونس ةيعارزلا تانيمأتلاو رطاijا ءرد قودنص مNمدخي نيذلا نSعرازملا ددع 3-1-5

3.2.1 nعرازملا راغص ةبسSدل نيذلا نp4إ لوصولا ةينا7مإ مtP 5ا قاوسأvبسح ةلم 

 قطانملا

 2017 0.9 ةJوئملا ةبسjلا

 2017 1340 ةنس/نوعرازملا ماع ل| ةديد5vا تاينقتلا OPع مz4>ردت مت نيذلا نSعرازملا ددع 3.3.1

 ل| ةديد5vا ةيعارزلا تاينقتلا نأش� نSعرازملل تذفنو ت�تر 01لا تاد~اشملا ددع 3.3.2

 ماع

 2017 115 ةنس /ددعلا

 

 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا 2 ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 ةلما7تملا ةرادإلا عيضاوم NO ةيdQردت تارود ةدع دقع §

 لامشلاو بونwxا QR هايملا داص�� دودس 3 ءاش¤إ  §

 ةداعÈو ةمداعلا هايملل ة��اعم تاطحم ءاشuإب ءدبلا §

 ةعارزلا QR اXمادختسا

  هايملا عاطق حالصإ عورشم QR لمعلا لامكتسا §

§ ²Øxا عاطقلا رامث´سا عيwصا� QR قرطلا مادختسا 

 هايملا ةيلحتل ةليدبلا

 ةقطنم QR هايملل لداعلا ع�زوتلا عورشم ذيفنت §

 بونwxا

 ةلماLتملا ةرادإلا عيضاوم QR ةي6Ùردت تارود ةدع دقع §

 داصwªا عÏراشم NO هايملا ةطلس NO نlفظوملا تاردق ءانب §

 يqاملا

 هايملل ةwxاعم تاطحم ءاش¤إ .-ع لمعلا لامكتسا §

 ةعارزلا NO ا�مادختسا ةداعõو ةمداعلا

 احdرأ ةنيدم ÛZ NOب رفح §

 1احdرأ [#ب ليغش²و ليFأت §

 هايملا عاطق حالصإ عورشم NO لمعلا لامكتسا §

 ةقطنم NO هايملل لداعلا عÏزوتلا عورشمب ذيفنت لامكتسا §

 .بون��ا

 

 
 نم رطاخملا ءرد قودنصو ضارقإلا ةسسؤمو داصتقالاو ةعارزلا تارازو نكمتت مل انوروك سوریف يشفتو راشتنا نع ةجتانلا ةیلاحلا فورظلل ارظن 2
 .هایملا ةطلس تازاجنإ انھ ضرعلا نمضتی .هالعأ تارشؤملاب ةلصلا تاذ ریراقتلا میدقتو دادعإ
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 ،ليصاµªاو ةيجاتنإلا ةدا6ز Âtإ يدؤت .ةن,تم ةيعارز تاسرامم ذيفنتو ةمادتسم يqاذغ جاتنإ مظن دوجو نامض :)4( ةياغلا

 ةفرطتملا سقطلا لاوحأ ةXجاوم stعو خانملا lZغ² عم فّيكتلا stع ةردقلا ززع²و ،ةيجولوكيإلا مظنلا stع ظافwªا stع دعاس²و

 2030 ماع لولحب ،ةبYZلاو :�«ارألا ةيعون ايج6ردت نِّسحتو ،ثراوكلا نم اlZFغو تاناضيفلاو فافwxا تالاحو

 )رفوتم lZغ( ةمادتسملاو ةجتنملا ةعارزلا لظ NO ةيعارزلا Ýw÷ارألا ةبس1.4.2u  :رشؤملا

 

 اXلمش� :uلا ماوعألل تانايبلا ثدحألو ةينعملا تاwxXا ر6راقتو تانايب بسح )4( ةياغلاب ةطبترملا ةيفاضإلا ةينطولا تارشؤملا

  :ÂRاتلا لودwxا بجومب   ر6رقتلا

 ساسالا / QRعملا رشؤملا

 يقطنملا

 ةنسلا ساسألا طخ

 228,000 منود ة>ورملا ةيعارزلا ةحاسملا teامجإ 4.1.1

 %60 :ةزغ

 %40 :ةي5رغلا ةفضلا

2017 

 نم ةدحاو ةدحو يرل ةمدختسملا هايملا ةيمك 4-1-2

 ةيعارزلا ��1ارألا

 2010 918 ةنس/منود/3م

 01لاو اNلي~أت وا اNحالصإ مت 01لا ��1ارألا ةحاسم 4.1.3

 deارزلا مادختسالل ةبسانم تحبصأ

 2017 120000 منود

 د>روت لسالس �e ءاذغلا رد~و نادقف طسوتم .4.2.1

 عومivاو ةميقلا لحارم نم ةلحرم ل7ل راي5jاو ةرودنبلا

 :ةرودنبلا ةJوئملا ةبسjلا

   ،٪ 11 :نوعرازملا 

 ،٪ 1 :ةلمwxا رجات

 ،٪ 0 :ءاطسولا 

 ٪ 10 :ةئزجتلا راجت

2017 

 :راي|wا  

 ،٪ 11 :نوعرازملا 

 ،٪ 1 :ةلمwxا رجات

 ،٪ 0 :ءاطسولا

 ٪ 10 :ةئزجتلا راجت

4.2.2. nلا ةددجتملا ةقاطلا دراوم مدختس� 01لا عرازملا ةبسjوئملا ةبسJ0.06 :ةي5رغلا ةفضلا ة٪ 

  ٪0 :ةزغ

2013 

 هايم نم ة5vاعملا فرصلا هايمل ة>وئملا ةبسaلا 4.3.1

 ةعارزلا اNمدختس� 01لا فرصلا

 5,000.ةزغ ةJوئملا ةبسjلا

  8.000 :ةي5رغلا ةفضلا

2017 

4.3.2. nملا ةبس
َ

 ٪0.06 :ةي5رغلا ةفضلا ةJوئملا ةبسjلا ةددجتملا ةقاطلا دراوم مدختس� 01لا عراز

  ٪0 :ةزغ

2013 

 نSعرازملل ةرداصلا ركبملا راذنإلا ر>راقت ددع 4.3.3

ا>ونس
ً

 

 2017 21 ةنس /ددعلا
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 )4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 3 ا¸اجرخمو

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 لامشلاو بونwxا QR هايملا داص�� دودس 3 ءاش¤أ §

 ةمداعلا هايملل ة��اعم تاطحم ءاش¤إب ءدبلا §

 ةعارزلا QR اXمادختسا ةداعÈو

 قوق��ا ضرعو ةيلود تارمتؤم ةدع QR ةكراشملا §

 ةيلودلا لفاµªا QR ةي�يطسلفلا ةيئاملا

 يرود لLش= اعونو امك رداصملا ةبقارم §

 يرود لLش= هايملا رداصم .-ع تايدعتلا ةبقارم §

 ةمداعلا هايملل ةwxاعم تاطحم ءاش¤إ .-ع لمعلا لامكتسا §

 ةعارزلا NO ا�مادختسا ةداعõو

 احdرأ ةنيدم ÛZ NOب رفح §

 1اح6رأ ÛZب ليغش²و ليFأت §

 يرود ل7شÇ اعونو امك رداصملا ةبقارم §

 يرود ل7شÇ هايملا رداصم .-ع تايدعتلا ةبقارم §

 هايملا رداصم stع تايدعتلا ةبقارم عورشم قالطإ §

 بون��ا ةقطنم NO ةلقانلا طوط�wاو

 

 QR امب ،ةيnZلا عاونألا نم اá لصتي امو ةفيلألا تاناويwªاو ةعورزملا تاتابنلاو روذبلل :9يwxا عونتلا stع ظافwªا :)5( ةياغلا

ت :uلا ةعّونتملا تاتابنلاو روذبلا كونب لالخ نم كلذ
ُ

 نامضو ،ÂRودلاو :Íيلقإلاو :9طولا ديعصلا نم ل� stع ةميلس ةرادإ راد

تي امو ةي¦يwxا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملا مساقتو ا¼لإ لوصولا
ّ

 وحنلا stع فاصنÈو لدع= ةيديلقت فراعم نم اá لص

 2020 ماع لولحب ،ايلود ھيلع قفتملا

 lZغ( لجألا ةلdوط وأ ةطسوتم ةظفا�àا قفارم NO ةنومضملا ةعارزلاو ةيذغألل ةيناوي��او ةيتابنلا ةي�ي��ا دراوملا ددع1.5.2  :رشؤملا

 )رفوتم

 رطخ نم مولعم [\غ ىوتسم NO وأ رطخ NO تس§ل وأ رط�Åل ةضرعم ا�äأ .-ع ةفنصملا ةيل�àا تالالسلا ةبس2.5.2u  :رشؤملا

 )رفوتم lZغ( ضارقنالا

 

 اXلمش� :uلا ماوعألل تانايبلا ثدحألو ةينعملا تاwxXا ر6راقتو تانايب بسح )5( ةياغلاب ةطبترملا ةيفاضإلا ةينطولا تارشؤملا 

  :ÂRاتلا لودwxا بجومب   ر6رقتلا

 

 ةنسلا ساسألا طخ يقطنملا ساسألا / QRعملا رشؤملا

 ةيناوي56او ةيتابنلا ةيلi6ا تالخدملا ددع 5.1.1

 deارزلا لمعلا نا5v تاني5vا كنب �e ةظوفi6ا

 3,065 :��ارزلا لمعلا ناwx روذب مارغوليك

 :م�w ت�ب ةظفاحم ��رازم ةيعمج 

300 

 616 :لو��ح ةيدلبلا روذبلا ةيعمج

2018 

 ةيب��لا جمارب �e نSكراشملا نSعرازملا ددع 5-1-2

 ةيكراش�لا

 370 :��ارزلا لمعلا ناwx ددعلا

 :م�w ت�ب ةظفاحم ��رازم ةيعمج 

100 

 25 :لو��ح ةيدلبلا روذبلا ةيعمج

2018 

 ةيلi6ا ةيناوي56او ةيتابنلا تالخدملا ددع 5.1.3

 ثوحبلل �1طولا زكرملا تانيج كنب �e ةظوفi6ا

 ةيعارزلا

 روذب مارغوليك

 ةJونملا تاناوي�wا #

 1،700 :تابنلا

  500 :ناوي�wا

2018 

 

 

 

 

 
 ةلصلا تاذ ریراقتلا میدقتو دادعإ نم ،ةئیبلا ةدوج ةطلسو ةعارزلا ةرازو نكمتت مل انوروك سوریف يشفتو راشتنا نع ةجتانلا ةیلاحلا فورظلل ارظن 3
 .هایملا ةطلس تازاجنإ انھ ضرعلا نمضتی .هالعأ تارشؤملاب
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 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 سو[\ف Ýw$فتو راشyنا نع ةجتانلا ةيلا��ا فورظلل ارظن

 ةيدلبلا روذبلا ةيعمج ،�Oارزلا لمعلا نا�� نكمتت مل انورو¼

 ميدقتو دادعإ نم م�� ت§ب �Oرازم ةظفاحم ةيعمج ،لو�Åح

 .هالعأ تارشؤملاب ةلصلا تاذ رdراقتلا

 انورو¼ سو[\ف Ýw$فتو راشyنا نع ةجتانلا ةيلا��ا فورظلل ارظن

 ،لو�Åح ةيدلبلا روذبلا ةيعمج ،�Oارزلا لمعلا نا�� نكمتت مل

 تاذ رdراقتلا ميدقتو دادعإ نم م�� ت§ب �Oرازم ةظفاحم ةيعمج

 .هالعأ تارشؤملاب ةلصلا

 

 

  فدWلا تاياغ قيقحت 0Tع مدقتلا مامأ ةمئاقلا تايدحتلا

 لخدتلا ةOوعصو ،)L0ارملاو هايملاو ضرألا( ةيعيبطلا دراوملا CDإ لوصولل ةضورفملا دويقلاو ي8اطي5سالا عسوتلاو 0/يئارسإلا لالتحالا .1

 .ةزغ عاطق T0 نيدايصلا ةكرح نم د`_او رباعملا D/ع ةرطيسلا مدعو ج قطانم T0 لمعلاو

 .الصأ ةحي`pلا هايملا رداصمو ةعارزلا D/ع هرثأو m0انملا klغتلا .2

 .L0ارزلا عاطقلا CDإ ةحناملا تا}z_ا نم ھجوملا معدلا ضافخناو لuومتلا صقن .3

 .ل�ؤملا ردا~لا T0 صقن .4

 .يوذغتلاو ي�اذغلا نمألا تالخدتلا ةءافكو قيس�ت تايلآ فعض .5

 .هايملا رداصم D/ع تايدعتلا عدرل ةلعافلا نkناوقلاو تاع�رش5لا بايغ .6

 .هايملا ع�راشم T0 صا�_ا عاطقلا كارشإل ةينوناقلا ةئ�بلا بايغ .7

 ةقالعلا تاذ ةينعملا فارطألا ل� نkب لاعفلا قيس�تلا ل}س� نأ نكمي ��لا ةيتاسايسلا تاءارجإلاو ���ايسلا معدلا CDإ راقتفالا .8

 .نkطسلف T0 يوذغتلاو ي�اذغلا نمألا نkسحتو ھلا~شأ عيمجب عوz_ا D/ع ءاضقلا عاضوا نkسحتب
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  :٣ مقر فدھلا
 ةیحص شیع طامنأب عیمجلا عتمت نامض
	رامعالا عیمج يف ةیھافرلابو

 

ارصنع [Óتع¦ عيم�Åل ةي�áلا ةاي��ا قيقحت نامض نإ
ً

 [Óتعvw، Lيطسلفلا ىوتسملا .-عو .دلب يأ NO ةيمنتلا رصانع نم ايساسأ 

ايعس vwيطسلفلا ÍOصلا ماظنلا ةdوقتو ةي�áلا ةيمنتلا
ً

 نإ .ةينطولا تاdولوألا ملس نم ةلماشلا ةي�áلا ةيطغتلا قيقحتل 

 عم مءالتي امب لداعو لماش ىوتسم .-ع ةيساسألا تامد��ا ةلسÇ ةيطغتلا نم ھينعL امب ةلماشلا ةيâªلا ةيطغتلا .Vإ لوصولا

 وبصي Äwلا ةماعلا ةياغلاو ةيس§ئرلا ةdولوألا و; ةحاتملا تاينا7مإلاو ةيداصتقالا عاضوألاو vwيطسلفلا عمتجملل ةي�áلا تاجايتحالا

 .ن\طسلف ÍO NOصلا عاطقلا ا�Þلإ

 

LسM. لا ةرازوáءا¼رشلا ةفا¼و ةي�يطسلفلا ة� NO صلا عاطقلاÍO لا تامد��ا يمدقموáإ ةي�V. لا تامد��ا [\فوت نامضáةي� 

 تالا�àا ةفا¼ vw NOقتلاو w%طلا روطتلا ةبكاومو ،ةي�áلا م�¿اجايتحا w%لي امب ن\نطاوملا ةفا7ل ميعاطملاو ةdودألاو تاجالعلاو

 تايفو نم د��ا .-ع لمعلا كلذكو .ةي�áلا تامد��ا ةدوجو ىوتسم عفرو ن\طسلف NO ةي�áلا تامد��ا ن\طوت وحن ةي�áلا

 لم��ا ة[zف لالخ تا�مألاو لافطألل ةيلاع ةدوجب ةمئالملا ةdوذغتلاو ةي�áلا تامد��ا [\فوت لالخ نم كلذو لافطألاو تا�مألا

 ةيðيبلا تاثولملا نع ةجتانلا تاباصإلاو ةيدعملا [\غ ضارمألاو ةيدعملا ضارمألاب ةباصإلا نم د��او ،ةدالولا دعÇ امو ةدالولاو
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 ةحفا7مو رورملا ثداوحو نامدإلاو تارد�àا راشyنا نم د��ا اميسال ةي�áلا تايكولسلاو ةيعمت�àا ة�áلا زdزعLو ،ةdواميكلاو

 ةيفا7لا ةdرشQلاو ةيلاملا دراوملا [\فوتو ،ةي�áلا ثوحبلا زdزعLو ،ا�فالتخاب ةي�áلا رطا�àا ةرادõو ةي�áلا ةئ§بلا زdزعLو ،ن\خدتلا

  .ةل;ؤملاو

 

 .2030 ماع لولحب JK دولوم 100 000 لHل ةافو ةلاح 70 نم لقأ <=إ تا;مألا تايفول ةيملاعلا ةبس0لا ضفخ :)1( 3 ةياغلا

 تايفو لدعم ضفخنا ن\طسلف NOو .يملاعلا ىوتسملا .-ع ةdومنتلا فاد;ألا م;أ نم [Óتع¦ تا�مألا تايفو لدعم ضف�� MOسلا نإ

 V. 16.7 NOا 2014 ماعلا NO ةيح ةدالو 100,000 ل7ل 24 نم )ة�áلا ةرازو NO ةينطولا تال�óلاب ةدوصرملا تانايبلا بسح( تا�مألا

   .2018 ماعلا

 

NO ملا ديلاوملا ددع غلَب 2018 ماعلا
ُ

ادولوم 132,105 ن\طسلف NO م��ع غلب
ً

ادولوم 74,411 م��م ،
ً

 NO رغلا ةفضلاTو ،ةيT56.3 ةبس�% 

ملا ديلاوملا عومجم نم
ُ

ملا ن\طسلف ديلاوم عومجم نم %43.7 ھتQسu ام و;و ةزغ عاطق NO 57,694و ،ن\طسلف NO م��ع غلب
ُ

 NO م��ع غلب

 .-ع ن\طسلف NO ةل;ؤملا ةي�áلا قفارملا NO تثدح تادالولا نم %99.9 نأ م��ع غلبملا ديلاوملاب ةصا��ا تانايبلا [\شLو .2018 ماعلا

 طقف %0.1 تغلب دق 2018 ماعلا NO ن\طسلف NO تثدح Äwلا ةيyيبلا تادالولا ةبسu نأو ،ةTردملاو ةصصختملا ةيبطلا رداو7لا يديأ

املع .ن\طسلف NO تادالولل O-كلا عوم�àا نم
ً

 ةرازو تايفشyسم NO تمت دق 2018 ماعلا NO ن\طسلف NO تادالولا نم %52.7 نأب 

ملا ديلاوملا ددع غلَب 2019 ماعلا NO  .ة�áلا
ُ

ادولوم 133,627 ن\طسلف NO م��ع غلب
ً

ادولوم 78,415 م��م ،
ً

 NO رغلا ةفضلاTو ،ةيTةبس� 

ملا ديلاوملا عومجم نم 58.7%
ُ

ملا ن\طسلف ديلاوم عومجم نم %41.3 ھتQسu ام و;و ةزغ عاطق NO 55,212و ،ن\طسلف NO م��ع غلب
ُ

 غلب

 NO ةل;ؤملا ةي�áلا قفارملا NO تثدح تادالولا نم %99.9 نأ م��ع غلبملا ديلاوملاب ةصا��ا تانايبلا [\شLو .2019 ماعلا NO م��ع

 تغلب دق 2019 ماعلا NO ن\طسلف NO تثدح Äwلا ةيyيبلا تادالولا ةبسu نأو ،ةTردملاو ةصصختملا ةيبطلا رداو7لا يديأ .-ع ن\طسلف

املع ،ن\طسلف NO تادالولل O-كلا عوم�àا نم طقف 0.1%
ً

 NO تمت دق 2019 ماعلا NO ن\طسلف NO تادالولا نم %52.7 نأب 

  .ة�áلا ةرازو تايفشyسم

 

 .)تا�مألا تايفو( ةيسافنلا تايفولا :1.1.3 رشؤملا

 ةر�مو نوي�ô نويئاصخأ ا�Þلع فرش¦ Äwلا تادالولا ةبسu  :2.1.3 رشؤملا

NO ألا تايفول طش�لا دصرلا ليعفت مت 2009 ماعلا
ُ

ألا تايفو تالاح ددع غلب 2018 ماعلا NOو ،ن\طسلف NO تا�م
ُ

 NO ةل�óملا ةموم

 ل7ل ةافو ةلاح 16.7 ن\طسلف NO ةمومألا تايفو لدعم غلب ثيح .ةزغ عاطق NO 11و ةيTرغلا ةفضلا NO 11 ا��م ،ةلاح 22 ن\طسلف

 ةلاح 19.1 لدعملا اذ; غلب دقف ةزغ عاطق NOو ،ةيح ةدالو 100,000 ل7ل ةافو ةلاح 14.8 ةيTرغلا ةفضلا NO ،ةيح ةدالو 100,000

 .ةيح ةدالو 100,000 ل7ل ةافو

 

ألا تايفو تالاح ددع غلب 2019 ماعلا NOو
ُ

اضيأ ةلاح 17و ةيTرغلا ةفضلا NO ةلاح 9 ا��م ،ةلاح 26 ن\طسلف NO ةل�óملا ةموم
ً

 NO 

 ةافو ةلاح 11.5 ةيTرغلا ةفضلا NO ،ةيح ةدالو 100,000 ل7ل ةافو ةلاح 19.5 ن\طسلف NO ةمومألا تايفو لدعم غلب ثيح .ةزغ عاطق

 .ةيح ةدالو 100,000 ل7ل ةافو ةلاح 30.8 لدعملا اذ; غلب دقف ةزغ عاطق NOو ،ةيح ةدالو 100,000 ل7ل

 

 2019 2018 2017 2016 2015  ردصملا رشؤملا

1.1.3: uدولوم 100000 ل7ل تا�مألا تايفو ةبس 

&O. 

MOH 15.7 13.8 5.9 16.7 19.5 

2.1.3: uلا تادالولا ةبسÄw ¦لع فرشÞا� 

 .ةر�م نوي�ô نويئاصخأ

MOH 100% 100% 100% 100% 100% 
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 )1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

o ألا /تالخدتلاuةذفنملا ةطش NO ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا o ألا /تالخدتلاuةذفنملا ةطش NO ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا 

 NO باجنألا رمع NO ءاس�لاو تا�مألا تايفو دصر جمانرب §

  ،ن\طسلف
 NO نايبلا ثيدحت مت( ثد�àا نايQتسالا قيبطت لالخ نم §

 مقاوطلل صوص��ا اذ�� ةيdQردت لمع تاشرو دقعو ،)2017

  .ةقالعلا تاذ

 ضارمألل VOودلا Õ\م[zلا .-ع ةيبطلا رداو7لا نم 60 بdردت §

 نع غيلبتلاو دصرلا نمض ةافولا غيلبتو ICD1 تايفولا بابسأو

   .تا�مألا تايفو
 نم ديلوتلاو ةيئاس�لا ماسقأ NO ةدو��ا ن\سحت جمانرب قيبطت §

 ،ةثد�àا تالو¼وتو[Óلا .-ع رداو7لا بdردت رارمتسا لالخ

 ضا�àا ةيلمع ةعÇاتمل )partogram( جذومن مادختسا ليعفت

 مادختسا طبض ليلد دادعإ ،ةدالولا ءانثأ ن\ن��او مألا ة�ôو

 تانضا��او ةدالولا ماسقأ دdوزت ،ةدالولا فرغ NO ةdودألا

  .تادعملاو ةز�جألاب
 ميلسلا مادختسالا .-ع ةدالولا ماسقا NO ن\لماعلا بdردت §

 3و ةفضلا NO ىفشyسم 11( ةنمالا ةدالولا قيقدت ةمئاقل

  .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم عم نواعتلاب )ةزغ عاطق NO تايفشyسم
 جمارTو ،رط��ا لم��ا ةياعر تامدخو جمارب ميدقت رارمتسا §

  .ةدالولاو لم��ا لوح ةيعوتلا
 ،)رمتسمو مئاد ل7شÇ( ةنمالا ةدالولاو لم��ا تامدخ ميدقت §

  .باجنالا نس NO تانطاوملا ةفا¼ كلذب فد�²سLو

 

 لالخ نم تا�مألا تايفو دصرل ةينطولا ةن�Åلا ليعفت §

 1Ýwقتلاو دصرلا ةيلمع معدو ةdرودلا تاعامتجالا

  .تاظفا�àا ىوتسم .-ع تالا�Åل
 نايQتسالا قيبطتو تا�مألا تايفو دصر جمانرب قيبطت §

 .ةافولا بابسأو ضارمألل VOودلا Õ\م[zلاو ثد�àا
 ماسقأ NO ادج ةdرورضلا Bakery Balloon [\فوتو ءارش §

 نأ ثيح ةيمو��7ا تايفشyسملا NO ديلوتلاو ةيئاس�لا

 تا�مألا تايفو تالاح عنم NO م;اسL تاودألا هذ;

 .ةدالولا رسعLو في2Õلا ةجيyن لافطألاو
 ة�áلا تارشؤمو تانايب صخي اميف دصرلا ةسسأم §

 تالاح دصر ةسسأم ،تا�مألا تايفو( ةيباجنإلا

 .)ضا�جإلا
 ،رط��ا لم��ا ةياعر تامدخو جمارب ميدقت رارمتسا  §

  .ةدالولاو لم��ا لوح ةيعوتلا جمارTو
 نم ىuدألا د��ا ةمزح .-ع ديفتسم 65 ددعل بdردتلا §

 فورظ NO ةيس���او ةيباجنإلا ة�áلا تامدخ

 MISP ئراوطلا
 ضف�� نوسÎور تافي�صت ن\مضت .-ع لمعلا  §

 NO بسو�àا ماظنلا .-ع ةdرصيقلا تايلمعلا

 .تايفشyسملا
 

 .Vإ نادلبلا عيمج MOسÇ ،2030 ماع لولحب ا�þدافت نكمي Äwلا ةسما��ا نس نود لافطألاو ديلاوملا تايفول ةيا�ä عضو :)2.3( ةياغلا

 ةسما��ا نس نود لافطألا تايفو ضفخو ،O& دولوم 1 000 ل¼ NO ةافو ةلاح V. 12إ لقألا .-ع ديلاوملا تايفو ضفخ فد; غولب

 .O& دولوم 1 000 ل¼ NO ةافو ةلاح V. 25إ لقألا .-ع

 درو امك دوش�ملا فد�لا غولب نم ب[zقdو ن\طسلف NO ةيضاملا ة[\خألا تاونسلا لالخ اظو�Åم اضافخنا لافطألا تايفو لدعم ل�4

NO إ لقألا .-ع ديلاوملا تايفو ضفخ( 2.3 ةياغلاV. 12 ةافو ةلاح NO ¼دولوم 1,000 ل &O، ةسما��ا نس نود لافطألا تايفو ضفخو 

 ماعلا NO 22 نم ةسما��ا نود لافطألا تايفو لدعم ن\طسلف NO ضفخنا امك .)O& دولوم 1,000 ل¼ NO ةافو ةلاح V. 25إ لقألا .-ع

 تايفو تغلب ن\ح NO .ة�áلا ةرازو تال�4 بسح 2018 ماعلا V. 13.4 NOا )ثانإلا ن\ب 21و رو¼ذلا ن\ب 1,000 ل7ل ةافو 23( 2014

 تانايب .Vإ عوجرلاب .2018 ماعلا O NO& دولوم 1000 ل7ل ةافو 8.5و ،2017 ماعلا NO ةيح ةدالو 1,000 ل7ل ةافو 6.6 ةدالولا Öwيدح

  :VOاتلا لود��ا قفو ا�¿انايب تءاج دقلف ،ةياغلا هذ; .-ع ةدراولا تارشؤملاب ةقلعتملا ة�áلا ةرازوو يزكرملا ءاصحإلا زا�ج

 

 2019 2018 2017 2016 2015  ردصملا رشؤملا

 فلأ لDل( ةسما?<ا نس نود لافطألا تايفو لدعم :1.2.3

 )IJ دولوم

MOH 13.9 12.7 13.7 13.4 12.1 

 IJ( MOH 7.1 5.5 6.6 8.5     7.9 دولوم 1000 لDل( ديلاوملا تايفو لدعم :2.2.3
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 لافطألا تايفو ضفخ .-ع لمعلل ةجاح كلان; لازت ال ھنا الإ ،ايQسu ةديج تالدعم .-ع ن\طسلف NO ةقق�àا تارشؤملا ةميق للدت

 .)موي 28 لوأ رمع( ديلاوملا تايفو تاذلاTو ا�5نجت نكمي Äwلا

 

 )2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ةردابم" ،لفطلا ةقيدص تايفش´سم ةردابم قيبطتو معد  §

 زdزعV. Lإ فد�¿ ةيلود ةردابم ÊO لفطلا ةقيدص تايفشyسم

 لافطألا تائفل ةمدقملا ةي�áلا ةياعرلاو ةدو��ا [\ياعم

 NO تانضا��او ةدالولاو لافطألا ماسقأ NO دد��ا ديلاوملاو

 "تايفشyسملا
 تاظفا�àا NO ةيمو7ح تايفشyسم ةرشع نع نالعإلا مت §

 تايفشyسمك ةلا¼ولا ىفشyسمو ةيTون��او ةيلامشلا

 ةلصا��ا تايفشyسملا عومجم حبصأ ثيحب ،لفطلل ةقيدص

  .18 بقللا .-ع

 دXعم عم نواعتلاب لافطألا تايفو نايÙتسا ثيدحت §

  .ةماعلا ةâªلا
 ةركبملا ةلوفطلل ةينطولا ةيجيتاYZسالا دامتعاو قالطإ §

 تارازو ن\ب ام ك[zشملا نواعتلاب يLأت Äwلاو ،2017-2022

 دادعإ متو .ميلعتلاو ةيب[zلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ة�áلا

 .ا�ل ةيذيفنتلا ةط��ا

 ددwxا ديلاوملا ةمالسو ةÉª لوح ةدمتعملا ةط�wا قيبطت §

&%لاو 2017-2019
 [\فوت :ةيس§ئر فاد;أ ةسمخ نمضتت '

 ءانثأ دد��ا ديلاوملاو تا�مألل ةي�áلا ةياعرلا تامدخ

 تامدخ ةدوج ن\سحت ،ةدالولا دعÇ امو ةدالولاو لم��ا

 لوصولا نامض ،دد��ا ديلاوملاو تا�مألل ةي�áلا ةياعرلا

 ةيعمت�àا ةكراشملا Õ\فحت ،ةاواسملا ةداdزو ءاس�لا ةفا¼ .Vإ

 غيلبتلاو سايقلا جمارب ةdوقت ،عمت�àاو تالئاعلاو ل;ألا نم

  .تامولعملاو
 ماسقأو ددwxا ديلاوملا ةياعر تامد�w مييقت ءارجإ §

 ةزغ عاطقو ةي\رغلا ةفضلا QR تايفش´سملا QR ةناضwªا

  .ةماعلا ة�áلل vwطولا د�عملا لبق نم كلذو
 .-ع لمعلا ةرورض :مييقتلا تايصوتو جئاتن نمض نم ءاجو §

 NO دد��ا ديلاوملا ةياعر تادحو رdوطتو ددع ةداdز

 ،رابتعالا ن\عNO Çارغ��ا ع�زوتلا ذخا ةرورض عم تايفشyسملا

 [\ياعم قيبطت ،ةصصختملاو ةل;ؤملا رداو7لا ددع ةداdز

 لdوحت ماظنو تادحولا ةفا¼ NO ةدو��او ةي�áلا ةياعرلا

 .تالا�Åل دمتعم

 :óيدح ةياعرل ةيساسألاو ةركبملا ةياعرلا ةردابم قيبطت  §

 دصاقملا ىفشyسم NO ا�قيبطت يراجو ةزغ عاطق QR ةدالولا

 .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم نم معدب سدقلاب

 ،لفطلا ةقيدص تايفش´سم ةردابم قيبطتو معد §

 ةيلود ةردابم ÊO لفطلا ةقيدص تايفشyسم ةردابم"

 ةمدقملا ةي�áلا ةياعرلاو ةدو��ا [\ياعم زdزعV. Lإ فد�¿

 لافطألا ماسقأ NO دد��ا ديلاوملاو لافطألا تائفل

 نالعإلا مت ثيح ."تايفشyسملا NO تانضا��او ةدالولاو

 ةقيدص تايفشyسمك ةيمو��7ا NOاشملا ةفا¼ نع

 ن\عاطقلا نم تايفشyسم ةدع .Vإ ةفاضإلاب ،لفطلا

 تنا¼ امع اظو�Åم اعافترا كلذ ل�ó§ل O-;ألاو صا��ا

 .2018 ماع لفطلل ةقيدصلا تايفشyسملا دادعأ ھيلع

 ÊOو ،لفطلا ةقيدص تادايع ةردابم :9بت stع لمعلا §

 ةياعرلاو ةدو��ا [\ياعم زdزعV. Lإ فد�¿ ةيلود ةردابم

 NO دد��ا ديلاوملاو لافطألا تائفل ةمدقملا ةي�áلا

 Äwلا ةيلوألا ةياعرلا زكارمو ةلوفطلاو ةمومألا زكارم

 .ةركبملا ةلوفطلا تامدخ مدقت
 ديلاوملا ةمالسو ةÉª لوح ةدمتعملا ةط�wا قيبطت §

 فاد;أ ةسمخ نمضتت :uلاو 2019-2017 ددwxا

 تا�مألل ةي�áلا ةياعرلا تامدخ [\فوت :ةيس§ئر

 ،ةدالولا دعÇ امو ةدالولاو لم��ا ءانثأ دد��ا ديلاوملاو

 تا�مألل ةي�áلا ةياعرلا تامدخ ةدوج ن\سحت

 ةداdزو ءاس�لا ةفا¼ .Vإ لوصولا نامض ،دد��ا ديلاوملاو

 تالئاعلاو ل;ألا نم ةيعمت�àا ةكراشملا Õ\فحت ،ةاواسملا

  .تامولعملاو غيلبتلاو سايقلا جمارب ةdوقت ،عمت�àاو
 لفطلا دنع ومنلا تاروطت سايق ةادأ ر6وطت §

 NO ا�T²رجتو ،تالاwªا نع ركبملا فشكلاو :9يطسلفلا

  .تاناض��او لافطألا ضاdر

 ةدالولا :óيدح ةياعر لوح :9طولا لوكوتوnZلا دادعإ §
þإ فد�V. يد�� ةمدقملا تامد��ا ن\سحتÖw ةدالولا 

 .م�¿ايفو ضفخو
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 ةلوقنملا ضارمألاو يiاTولا يدبكلا با�²لالا ةحفا7مو ةلم�ملا ةdرادملا ضارمألاو اdرالملاو لسلاو زديإلا ةئTوأل ةيا�ä عضو :)3.3 ( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ىرخألا ةيدعملا ضارمألاو هايملاب

 ضارمألا نم ديدعلا .-ع ةرطيسلا NO ةيضاملا تاونسلا لالخ ا�²ققح Äwلا تاحاجنلا .-ع ةظفاحملل ا;د�ج ل¼ ن\طسلف ةلود لذبت

 تانايب بسح %99 براقي ام .Vإ تلصو Äwلاو لافطألل vwطولا ن\صحتلا جمانرب نم ةعفترم ةيطغL تالدعم .-ع ظاف��او ةdراسلا

 يديلولا ممسyلاو لافطألا للشو ا[\لو7لا اميسال ضارمأ ةدع .-ع ءاضقلاو ةرطيسلا NO ت�7ن ثيح .ةي�يطسلفلا ة�áلا ةرازو

 نم نو7ت ا;دصر متي Äwلا تالا��ا مظعم ثيح ةماع ة�ô ةل7شم ل7شL ال 8wف ةلم�ملا ةdرادملا ضارمألاو اdرالملا صوصخب .اdرالملاو

 زديإلا ضرمل ن\طلا�àا صا�¯ألاو ن\باصملا Ýã÷رملا جالعو ةعÇاتم .-ع ةي�يطسلفلا ة�áلا ةرازو صرحتف زديإلا امأ .ن\طسلف جراخ

NO ةرازولا نأ ثيح ،ن\طسلف ÊO ضرملا اذ�� ةباصإلا لدعم نأب املع ،ةمزاللا تاجالعلل ديحولا مدقملا NO ادج ضفخنم ن\طسلف 

 .ة�áلا ةرازو تانايب بسح

 

 ىرخأ ة�ج نم ةdراسلا ضارمألا ضعÇ نم د��او ة�ج نم ةdراسلا ضارمألل تابسyكملاو تازاجنإلا .-ع ظاف�Åل ة�Åم ةرورض كلان;

 يiاTولا دصرلا ةمظنأ ةdوقتو ،ÜÝwو[\فلا دبكلا با�²لا تالدعم ضفخ .-ع لمعلا رارمتساو ،ةيدل��ا اينامش§للاو ةيطلاملا ��xãا لثم

 بجومب vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���او ة�áلا ةرازو نم ا�Þلع ةدراولا تانايبلاو ةياغلا هذ; تارشؤم .Vإ عوجرلاTو .ةفلت�àا

 :لود��ا

 

 2019 2018 2017 2016 2015  ردصملا رشؤملا

 لBل ةAرش<لا ةعانملا صقن سو34فب ةديد/.ا تاباصإلا ددع 1.3.3

1000 EFسلا نم باصم 34غ صBا عومجم( .نا.Sتالا AIDS + 

HIV( 

MOH 0.00066 0.0014 0.0008 0.0008 0.0017 

 MOH 0.61 1.05 1.1 0.66 0.4 .ةنسلا ij صEF 1000 لBل لسلا ءاد راشfنا لدعم 2.3.3

 .ةنسلا ij صEF 1000 لBل اAرالملاب ةباصإلا تالاح ددع 3.3.3

  ) imported cases ةدفاو تالاح(

MOH 0.0004 0.0002 0.0002 0.0 0.0 

 لBل ءاب يvاuولا دبكلا باqrلا ضارمأب ةديد/.ا تاباصإلا ددع 4.3.3

 .ةنيعم ةنس ij ناBسلا نم 100000

MOH 0.51 0.5 0.45 0.68 0.34 

 ضارمألا ةحفاBمل تالخدت نومزلتس{ نيذلا صاEFألا ددع 5.3.3

 ةلم�ملا ةAرادملا

 قبطني ال

 

 اضفخنم الدعم تل�4 ن\طسلف نأ ن\بyي ءاصحإلل يزكرملا زا���او ة�áلا ةرازو نم ةدراولا تانايبلاو هالعأ لود��ا ليلحتب

 ماعلا .Vإ 1998 ماعلا ذنم( تالا�Åل xwكا[zلا عوم�àا غلب ثيح ،ةبسyكملا ةعانملا صقن سو[\ف O-ما�� وأ زديإلا ضرمب ةباصإلل

 تالاح 4 لي�Ló مت 2018 ماعلا HIV. NO ةبسyكملا ةعانملا صقن سو[\فل ن\لماح ةلاح 26و AIDS ةلاح 84 ا��م ةلاح 110 )2019

 4 ،)سuويناخ ةظفاحمو ةزغ ةظفاحم( ةزغ عاطق NO 2( ن\طسلف NO ةديدج تالاح 8 لي�Ló مت 2019 ماعلا NO .ن\طسلف NO ةديدج

  .)مركلوط NO ةدحاو ةلاحو ،NOوتم سلبان NO ةدحاو ةلاح ،ليل��ا ةظفاحم NO تالاح

 

 ة[\خألا تاونسلا لالخ ةديد��ا تالا��اب ةباصإلا لدعم ضافخنا نم مغرلا .-عف ،)ب( ÜÝwو[\فلا دبكلا با�²لا صخي اميف امأ

 19.9( ن\طسلف NO سو[\فلا O-ماح نم ايQسu ةعفترم ةبسu دوجو رابتعالا ن\عÇ ذخألا بجي ھنا الإ )نا7سلا نم 100,000 ل7ل 0.45(

 ةيلاع ةيطغL ةبسu .-ع ةظفا�àا .-ع ة�áلا ةرازو لمعL ھيلعو .)2018 ماعلا NO 17.1و ،2017 ماعلا NO نا7سلا نم 100,000 ل7ل
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 ةبسu نأ ت�يب Äwلاو ن\طسلف NO ضرملا راشyنا ةسارد نم ءا�²نالا مت كلذكو ،ÜÝwو[\فلا دبكلا با�²لا دض ميعاطم ا�Þف امب ميعاطملل

ملا نم لقا ثود��ا
ُ

 .ايملاع ا�� 9Ýãو

 

 [ÓتعL كلذ عمو .)0.39( ةيTرغلا ةفضلا NO ا��ع ظو�Åم ل7شÇ )2.08( ةزغ عاطق NO تالا��ا عافترا ن\بyي ،لسلا ضرم صخي اميفو

 ة�áلا ةمظنم لبق نم تdرجأ Äwلا ةساردلا .Vا ادانyسا لسلا ضرمب ةباصإلا ثيح نم ضفخنم لدعم تاذ لودلا نم ن\طسلف

 .ضرملا اذ�� ةصا��ا تاجالعلاو ميعاطملا [\فوت .-ع ةي�يطسلفلا ة�áلا ةرازو صرحت اذلو .ةيملاعلا

 

 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

  ميعاطملا ةيطغتب ةيلاعلا ةبس�لا .-ع ظاف��ا .-ع لمعلا §
  .)ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم تابلطتم بسح %95 نم [ýكأ( §

الدب Rotavac معط مادختسا .Vإ لاقتنالا §
ً

 معط نم 

Rotarix  
 معطلا نأ ملعلا عم تاموعطلا ةروتاف ديشرت لجا نم كلذ §

 لمع متو ضرملا عنم NO ةيلاعفلا سفن ھل مدختسملا ديد��ا

uردتو ةيعوت تارشdديد��ا معطلا .-ع مقاوطلا ةفا¼ ب. 

 ،ةيدعملاو ةdراسلا ضارمألل يiاTولا دصرلا ن\سحت  §

 غيلبتلاو دصر ا�Þف امب يiاقولا بطلا ةرئاد تافلم ةبسوحو

 دصرلل دحوملا يuو[zكلإلا غيلبتلا( ةdراسلا ضارمألا نع

 .)يiاTولا
 Event ثد��ا .-ع ءانب 1Ýwقتلاو دصرلا جمانرب قيبطت  §

base system 
 

 عم قيس�تلاب 2020 ماعل ميعاطملا تاجايتحا ن\مأت §

 ةمزالا نم مغرلاب ءارزولا سلجم نم رارقب فس§نويلا

 .ةيلاملا
 ميعاطملا ةيطغتب ةيلاعلا ةبس�لا .-ع ظاف��ا لمعلا §

  .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم تابلطتم بسح
 ةرارح ةجرد ةبقارمل ةروطتم راذنإ ةز�جأ بيكرت §

  تاموعطلا
 .فس§نويلا نم ع[Óتب كلذو §

 NO ا�� لومعملا ةمظنألا بسح ةيدعملا ضارمألا دصر §

 .ة�áلا ةرازو
 تاميعطتلل ةيسام��ا ةينطولا ةط��ا قالطõو دادعإ §

2020-2024. 
 با�²لا راشyنا ىدمو تاباصإلا لوح ةسارد لمع  §

 ةdرمعلا ةئفلا لافطألا NO )يÎ عون( ÜÝwو[\فلا دبكلا

 .تاونس تس نس تحت
 ضارمألا جالعل ةينطولا تالو¼وتو[Óلا قالطõو دامتعا  §

 ةيدعملا
 ةيعانملا ةباجتسالا ىوتسم .-ع فوقولل ةسارد ءارجإ §

 .فا7نلاو ،ةيناملألا ةبص��ا ،ةبص��ا تاموعطل
 دصرلا عم لماعتلا لجا نم يداشرإ ليلد دادعإ  §

 .ثد��ا .-ع vwبملا يiاTولا
  يiاقولا بطلا مقاوط بdردت §
§ NO ريدملاdو تاôاو ةئ§بلا ة�àت�Ó] لجا نم ،يزكرملا 

 .ركبملا راذنإلا تاردق ن\سحت

 

 ةمالسلاو ة�áلا زdزعLو جالعلاو ةياقولا [\فوتب ثلثلا رادقمب ةيدعملا [\غ ضارمألا نع ةمجانلا ةركبملا تايفولا ضفخ :)3.4( ةياغلا

  2030 ماع لولحب ،ةيلقعلا

Lألا ل7ش
َ

ايدحت )ةنمزملا( ةيدعملا [\غ ضارم
ً

ا[\بك 
ً

ألا ةبس�لا ل7شL ثيح ،ÍOصلا عاطقلل 
َ

أ نم [Óك
َ

 .ن\طسلف NO تايفولاو ضرملا بابس

أ لازتال
َ

ألا بQسملا ÊO ةيئاعولا بلقلا ضارم
َ

 ةيغامدلا تاطل��او ةيناثلا ةبترملا NO ناطرسلا ضرم ءاجو ،ن\ي�يطسلفلا ن\ب ةافولل لو
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 vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���او ة�áلا ةرازو نم ا�Þلع ةدراولا تانايبلاو ةياغلا هذ; تارشؤم .Vإ عوجرلاTو .ةثلاثلا ةبترملا

 :لود��ا بجومب

 

 2019 2018 2017 2016 2015  ردصملا رشؤملا

 ناطرسلاو ة>ومدلا ةيعوألاو بلقلا ضارمأ نع ةمجانلا تايفولا 1.4.3

 .ةنمزملا ةيسفنتلا ضارمألاو يركسلا ءادو

MOH 20.6 21.5 19.2 20.3 19.6 

 نا7سلا نم 100,000 ل7ل راحتنالا نع ةجتانلا تايفولا لدعم 2.4.3

 ) PCBS - ةيªرغلا ةفضلا(

  0.95 0.85 0.71  ةطرشلا

 

 ن\ماعلا ن\ب ام )ةنمزملا ضارمألا نع ةمجانلا ةركبملا تايفولا( رشؤملا ةميق NO ضافخنالا نم مغرلاب ھنا ن\بyي هالعأ لود��ا ليلحتTو

 غلب دقف ،ةنمزملا ضارمألاب ةباصإلا تالدعم NO رمتسملا عافترالا ظحالي ھتاذ قايسلا NOو ھنا الإ ،ن\طسلف NO 2016و 2018 ماوعالا

 تالا��ا ددع غلب ن\ح NO )ةلاح 3106( 2018 ماعلا NO ةيTرغلا ةفضلا تاظفاحم NO ا��ع غلبملا ةديد��ا ناطرسلا تالاح عومجم

ةلاح VO 2,923اوح 2017 ماعلا NO ةل�óملا
ً

  .%5.8 ا;ردق ةداdزب ،
 

 )4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 دبكلا با�²لاو زديإلا ضرمب ةصا��ا تاجالعلا [\فوت §

 .جمان[Óلا .Vإ ةديدج ةdودأ لاخدõو )ب( ÜÝwو[\فلا
 %90 نم [ýكأ ةبس�ب chapproaPEN  جمانرب قيبطت  §

NO ¼لا ةمظنم عم نواعتلاب تادايعلاو رئاودلا لáة� 

  .ةيملاعلا
 ل¼ NO ةنمزملا ضارمألا نع 1Ýwقتلا جمان[Óب ءدبلا  §

 ،ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم نم معدب ة�áلا تاdريدم

 .%60 جمان[Óلا قيبطت ةبسu تغلTو
 نع ركبملا فشكلاو 1Ýwقتلا لو¼وتورب ثيدحت  §

  .يدثلا ناطرس
 سمخ ةدم( ءاقبلا لدعم ريدقتل ثحب ءارجإ   §

 ةفضلا NO يدثلا ناطرسÇ تاباصملا ءاس�لل )تاونس

 .ةيTرغلا
 �O NOاعشلا رdوصتلا ةيلاعف مييقتل ثحب ءارجإ   §

 .ةركبم لحارم NO ناطرسلا تالاح نع فشكلا
 ءارجإ معدي يذلا ليلدلاب رارقلا با�ôأ دdوزت  §

 نس NO ءاس�لل اdونس مارغوماملا �Oاعشلا صحفلا

 .64-50 ن\ب ءاس�لل ن\ت�س ل¼و ،40
 ناطرس نع ركبملا فشكلا لوح ةيعوت تالمح ذيفنت §

 ."ناماو لما نالا كصحف" راعش تحت يدثلا
§ Lصحفلا لجا نم (ةلقنتملا( ةيدرولا ةدايعلا [\يس 

 زا�جب هز�جم ةدايعلا هذ;و يدثلا ناطرس نع ركبملا

 صحفلل ھفرغل ةفاضإلاب ادج روطتم مارغومام

 .ةنمزملا ضارمألا فلمو ةنمزملا ضارمألا جمانرب قيبطت §
 تادايع NO ةنمزملا ضارمألا نع 1Ýwقتلا جمانرب قيبطت §

 .ةيلوألا ةي�áلا ةياعرلا
 ةمظنم نم ةدمتعملا ةنمزملا ضارمألا تالو¼وتورب ثيدحت §

 عضولا عم بسانyي امب (pen  approach(     ةيملاعلا ة�áلا

 .vwطو ل7شÇ ا�²سسأم يأ vwيطسلفلا
 نوثارام لمعو يركسلا ضرم نع ةيعوتلل ةينطو ةلمح §

 .يملاعلا يركسلا موي ةبسانمب "ةايح طمن يركسلا"

 فلتخم NO يفيقثت طاشVO 800 uاوح ةلم��ا تنمضت(

 )ةيTرغلا ةفضلا تاظفاحم
 ر�ش لالخ يدثلا ناطرس نع ركبملا فشكلل ةينطو ةلمح §

 يفيقثت طاشVO 817 uاوح ةلم��ا تنمضت( .يدرولا رTوتكا

NO ¼رغلا ةفضلا تاظفاحم ةفاTةي( 
 سرادم تفد�²سا يدثلا ناطرس لوح ةيعوت تالمح ذيفنت §

 .ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو لالخ نم ن\طسلف NO ثانالا
§ Lةلقنتملا( ةيدرولا ةدايعلا [\يس( 
 ھظفاحم NO ھشم�م ةdرق ÍO NO 35صلا لمعلا نا�Åل ةعÇاتلا §

 كلت NO ماع 40 رمع قوف ءاس�لا ددع غلTو ة[\بلاو هللا مار

  .هأرمأ 8126 براقي ام تاعمجتلا

 ھيطغL ھبس�ب ةأرما 2500 نم [ýكأل مارغوماملا لمع مت ثيح §

 ا�لdوحت مت ھيناطرس ھلاح 14 فاشyكا مت دقو ابdرقت 30%

 لمعلا نا��/ايند زكرم NO صي�yÏلا ديكأت دعÇ جالعلل

 2020 ماع علطم سلبان ھقطنمل لاقتنالا مت§سو ÍOصلا
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 ةفرغ كلذكو يLاذلا صحفلا ةفرغو يرdرسلا

 .ىرخألا قفارملاو لابقتسالا
 لمعلا نا�� ةيعمج لبق نم ةدايعلا هذ�� لمعلا مت §

 لوصولا لي�سyل كلذو 2018 با ر�ش ذنم ÍOصلا

 قطانملا NO ةصاخو ةي�áلا ةمد��ا .-ع لوص��او

 ھعشأ ةينف ا�Þف لمع�و ن\طسلف ءاجرأ NO ةشم�ملا

 .ةdراتركسو ةي�ô ھفقثمو ھضرممو ھب§بطو

 [\غ ضارمألا لوح ةيعمت�àا ةيعوتلا تالمح ذيفنت §

 ةيعوتلا لجا نم اعم نواعتن( راعش تحت ةdراسلا

 طامنأ زdزعLو ةنمزملا ضارمألا نم ةياقولا زdزعLو

 .يركسلا ضرم .-ع Õ\ك[zلا عم ،)ةي�áلا ةاي��ا
 ةايح طمنك يuدبلا طاش�لا زdزعL " جمانرب ذيفنت §

 ةسردم NO331 " ةنمزملا ضارمألا نم ةياقولل ÍOص

  .ةبلاطو بلاط فلأ 28 ا��م دافتسا
 .Vإ [\شÄw Lلا ةيسردملا فصاقملا ةسايس دامتعا §

Lھعيب عونمملاو حومسملا تاميلع NO لمش�و ،فصاقملا 

 320 ن\مضت .ةال�àا رئاصعلاو ةعنصملا مو�Åلا كلذ

 لئادب جت�ت ةdوسu ةيعمج 24 ل ÜÝwردم فصقم

Lوذغdة ôةي�. 
 ن\طسلف NO راحتنالا نم د�Åل vwطو لو¼وتورب دامتعا §

  .ھيلع ةيسفنلا ة�áلا لاجم NO ن\لماعلا بdردت متو

 .-ع %9و %15 ب Åâملا ةنديأو ن\حطلا ميعدت ةبسu عافترا §

  .VOاوتلا
 ضارمألا لوح ةي�ô ھdوعوت ھلمحو ءاقل 873 نم [ýكأ دقع §

 ،ناذابلا ،ملاس ،اتروع ،سلبان ،ةيليقلق( NO ةdراسلا

 ةدلبلا ،ةيقرشلا ةعرزملا ،ةيلامشلا راوغألا ،ساTوط

 موي NO ھصاخو )...روحاس ت§Tو لو�Åح ،ليل��ا NO ةميدقلا

 NOو ماظعلا ھشاش; موdو يركسلا موdو xwلعلا ة�áلا

 نطاوم 21825 براقي ام ا��م دافتسا يدرولا ر�شلا

 ةن�� لالخ نم ÍOصلا لمعلا نا�� ا�� تماق ،ةنطاومو

 .ÍOصلا زdزعتلاو فيقثتلا
 نم ةياقولل ÍOص ةايح طمنك يuدبلا طاش�لا زdزعL " جمانرب §

 ةرازو لبق نم ذفنملاو سرادملا ةبلط ن\ب "ةنمزملا ضارمألا

 طاش�لا زdزعتل طاشu 5476 دقع مت ثيح .ميلعتلاو ةيب[zلا

 .يuدبلا
 تاميلعV. Lإ [\شÄw Lلا ةيسردملا فصاقملا ةسايس ليعفت §

 2019 ماعلا NO مت ثيح ،فصاقملا NO ھعيب عونمملاو حومسملا

 لي;أتو ءانTو ،ةdوسu ةيعمج V. 72إ فصقم 306 ن\مضت

 .ÜÝwردم فصقم 545
 ليعفتو ،ةيذغتلا ةقيدص سرادملا ةيجيتا[zسا دادعإ §

 يوتحت Äwلا سرادملا عيمج O NO&ابصلا راطفإلا ةحا[zسا

 اميف ،ÜÝwاسألا عÇارلا فصلا .Vإ لوألا فصلا نم لحارملا

 لئادب ةيمو��7ا سرادملا NO فصاقملا نم %73 مدقت

 .ةيئاذغ
 ةطشuأ نمض راحتنالا نم د��او ةياقولل لمع ةطخ دادعإ §

 ةيسفنلا ة�áلا ةدحو
 

 ،ةâªلاب رضي وحن stع لوحكلا لوانتو تارد�µا يطاع² لمش� امب ،داوملا لامعتسا ةءاسإ نم ةياقولا ز6زع² :)5.3( ةياغلا

 .كلذ جالعو

 NO تارد�àا يطاعL نع ةثيدح ةسارد جئاتن تر�ظأ ثيح ،ن\طسلف NO تارد�àا يطاعL ةر;اظ عافترا ماقرألاو تاساردلا ر�ظت

 ìÝw§ئر ل7شÇ نوطاعتي ةفضلا NO )16,453( م��يب ،ن\طسلف NO رطخ ل7شÇ تارد�àا نوطاعتي ص�¯ )VO )26,500اوح نأ ن\طسلف

 ةث§ثح ادو�ج ةصت�àا تا���ا لذبتو 4.ا7ي[\للاولوداما[zلا ìÝw§ئر ل7شÇ نوطاعتي ةزغ NO )10,047( ،ةيعانصلا اناوجdراملاو ش§ش��ا

 .ةصت�àا ةينمألا ةز�جألا لبق نم تارد�àا ةراجت ةقحالم كلذ NO امب ن\طسلف NO ةر;اظلا هذ; راشyنا نم د�Åل

 

 ة��اعمل )ةقحاللا ةياعرلاو لي;أتلا ةداعإ تامدخو ةيناسفنلاو ةيئاودلا تامد��ا( ةيجالعلا تالخدتلا ةيطغL قاطن .1.5.3رشؤملا

  ةرد�àا داوملا يطاعL نع ةئشانلا تابارطضالا

 vwطولا زكرملا لمع ةيادب ذنمو ،2019 ماعلا NO ،ة�áلا ةرازو زكارم NO ن\ل�óملا ن\عجارملا ددع صخت Äwلا تانايبلا .Vإ عوجرلاب

 ددع غلب ن\ح NO .لdزنو عجارم 301 زكرملاب ا�جالع مت Äwلا تالا��ا عومجم غلب ،2019 ريا[Óف ر�ش NO لي;أتلا ةداعõو نامدإلا جالعل

 .2019 ماعلا لالخ اضdرم 34 لئادبلاب جالعلا زكرم NO دد��ا Ýã÷رملا

 

 
 .نیطسلف – هللا مار ،ةماعلا ةحصلل ينطولا دھعملا ،2017 نیطسلف يف تاردخملا يطاعت ةسارد :ردصملا :4
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اددحم ،لوحكلل راضلا لامعتسالا :2.5.3 رشؤملا
ً

اقفو 
ً

 )[ýكأف ةنس15( لوحكلا نم دحاولا درفلا كال�²سا راطإ NO ةينطولا فورظلل 

NO وقت ةنسdللاب ،ةيمz]اصلا لوحكلا نم تاNO 

 وأ تاسارد يأ دوجو مدع بQسÇ صوص��ا اذ�� ن\طسلف NO تانايب ةيأ رفوتت الو ،ةي�يطسلفلا ةلا��ا .-ع قبطني ال رشؤملا اذ;  

 .رو¼ذملا رشؤملل دصر ةيلمع

 

 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ةداعõو نامدإلا جالعل vwطولا زكرملا Õ\�جت .-ع لمعلا يراج §

 عم ن\عجارملا لابقتسال از;اج نو7يل ،م�� ت§ب /لي;أتلا

  .2019 ماعلا ةيادب

 زكارم NO نامدإلا جالعل ةي�áلا تامد��ا [\فوت رارمتسا §

  .)نوداثيملا( لئادبلاب نامدإلا جالع

 ةيلقعلا تارثؤملاو ةرد�àا داوملا ماظنل ةيئا�ä ةدوسم دادعإ §

  .دامتعالا ةياغل ءارزولا سلجم .Vإ ا�لاسرإ مت
 

 ةداعõو نامدإلا جالعل vwطولا زكرملا ليغشLو حاتتفا §

 .-ع ھئانب مت ايصصخت ازكرم دعُ¦ ،م�� ت§ب NO لي;أتلا

 يرو7لا بنا��ا نم معدب ةيملاعلا تافصاوملا ثدحأ

)KOIKA(، ا ھتامدخ مدقيلàرملل ةينا�÷Ýã NO جالع 

 اذ�� ةل;ؤملا رداو7لا [\فوت مت .لي;أتلا ةداعõو نامدإلا

 ماعلا ةيادب عم ھليغشLو زكرملا ةيل7ي; دادعõو صوص��ا

 .جالعلل تالا��ا لبقتس§ل 2019
 عجارم 301 زكرملاب ا�جالع مت Äwلا تالا��ا عومجم غلب §

 جالعلا زكرم NO دد��ا Ýã÷رملا ددع غلب ن\ح NO .لdزنو

 .2019 ماعلا لالخ اضdرم 34 لئادبلاب

 جالع زكارم NO نامدإلا جالعل ةي�áلا تامد��ا [\فوت §

  .)نوداثيملا( لئادبلاب نامدإلا
 نم تارد�àا رطاخم لوح فيقثتلاو ةيعوتلا تالمح  §

 ةرازو تأدب ثيح ،ميلعتلاو ةيب[zلاو ة�áلا يLرازو لبق

 باسكإل )لصاوف( �Oون جمانرب ذيفنyب 2019 ماع ةيب[zلا

 مت .تارد�àا رطخ نم ةياقولاب ةطبترم تارا�م ةبلطلا

   .ةين�ملا زكارملاو سرادملا NO بلاط VO 4000اوح فاد�²سا
 

 .2020 ماع لولحب فصنلا Âtإ رورملا ثداوح نع ةمجانلا تاباصإلاو تايفولا ددع ضفخ :)6.3( ةياغلا

 ةمسu فلأ 100 ل7ل قرطلا .-ع رورملا ثداوح بQسÇ ةتيمملا تاباصإلا نع ةجتانلا تايفولا ددع :1.6.3 :رشؤملا

L
ُ

 ثداوح تاباصإ نع ةمجانلا تايفولا ددع :ھنأب رورملا ثداوح تاباصإ نع ةمجانلا تايفولا لدعم ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم فرع

 ،ة�áلا ةرازول ةdونسلا رdراقتلاو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا ةرداصلا تانايبلا [\شL .ص�¯ 100000 ل7ل ةتيمملا رورملا

 NO نا7سلا نم فلأ 100 ل7ل 3.8 غلب ن\ح يفف ،2015 ماعلا ذنم بذبذت د�ش دق ةdرورم ثداوح نع ةمجانلا تايفولا لدعم نأب

 ماعلا V. 3.7 NOإ لصيل ضفخنإ ن\ح VO، NOاوتلا .-ع 4.4و 5.3 ل�ó§ل 2017 و2016 ن\ماعلا لالخ لدعملا اذ; عفترا ،2015 ماعلا

 ىزعL .2.9 لدعمب ةزغ عاطق عم ةنراقم 4.3 لدعمب ةيTرغلا ةفضلا NO ةdرورم ثداوح نع ةمجانلا تايفولا لدعم عفترإ دقو .2018

 ةفاضإ ،عراسyملا يuا7سلا ومنلا عم نماzÕملا ا�Þقئاسو تابكرملا ددع دايدزا ةبكاوم .-ع قرطلل ةيتحتلا ةي�بلا ةردق مدع .Vإ تاداdزلا

 .ةdرورملا ةمالسلاو ن\ناوقلاب ماzÕلالا فعض .Vإ

 

 )6( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 تايفش´سملا QR ئراوطلا ماسقأ ةعسوتو معد §

 مسق حاتتفا مت ثيح ،تادعملاو ةز�جألا [\فوتو

 ئراوطلا مسقو vwطولا ىفشyسم NO ةث§ث��ا ةيانعلا

 مسق ةعسوت مت امك ،ايديفر ىفشyسم NO ديد��ا

 تالا��او تاباصإلا عم لماعتلا .-ع ةيبطلا مقاوطلا ب6ردت §

 ن\Tردتملا دادعا( صوص��ا اذ�� رداو7لا ةءافك عفرو ةئراطلا

 فلتخم نم ةيضdرمتلاو ةيبطلا مقاوطلا نم بردتم 904

 .)ةيTرغلا ةفضلا تاظفاحم
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 ةز�جألاب هدdوزتو الاج ت§ب ىفشyسم NO ئراوطلا

 NO ديد��ا ةزكرملا ةيانعلا مسق حاتتفاو ،ثاثالاو

                  .ليل��ا ىفشyسم
 تاباصإلا عم لماعتلا stع ةيبطلا مقاوطلا ب6ردت §

 اذ�� رداو7لا ةءافك عفرو ةئراطلا تالاwªاو

 2018 ماعلا NO م�d5ردت مت نيذلا عومجم .صوص��ا

 فلتخم نم 547 ةيضdرمتو ةيبط مقاوط نم

 .ةيTرغلا ةفضلا تاظفاحم
 لبق نم ةبلطلل ةdرورملا ةمالسلا لوح ةيعوتلا   §

 ليعفتو بdردت مت ثيح ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو مقاوط

 قرط .-ع عقت Äwلا سرادملا NO ةdرورم ةمالس قdرف 304

 ملعم 5500و ةبلاطو بلاط فلأ 80 طرخناو ،ةرطخ

NO أuوعوت ةطشdورملا ةمالسلا مي;افم لوح ةdنمض ة 

 ."ةdرورم ةمالس" ةردابم 31
 تالفا��ا فقاوم NO ةdرورملا ةيعوتلل ةلمح ذيفنت §

 ةdرورملا ةمالسلا يوتسم عفرل ةيمومعلا تابكرملاو

 لالخ نم كلذو قdرطلا يمدختسمو ن\قئاسلا يدل

 ةفا¼ عم نواعتلاب كلذو ةبسانملا ةيعوتلا داوملا ع�زوت

 ةكdرشلا تا���ا
 تالصاوملاو لقنلا ةرازو / رورملل .-عألا سل�àا ماق §

 ةلاسر فلأ 50 ا;ددع غلب لئاسر ةمزح صيصختب

اصوصخ قdرطلا يمدختسمل ا�لاسرõو )SMS( ةيصن
ً

 

 ةمالسلا يوتسم عفر فد�� تابكرملا يقئاس ةئف

 ةمظنأو دعاوقب ماzÕلالا .-ع ث��ا لالخ نم ةdرورملا

 .رورملا تاميلعLو

§ Lرود لمعdرورملا ةمالسلا تاdاتلا ةÇلقنلا ةرازول ةع 

 ةمالس نم دكأتلل ةعاسلا رادم .-ع تالصاوملاو

 نم د��او ةdرورملا ةمالسلا زdزعL فد�� تابكرملا

 يوتشلا صحفلا تالمح .Vا ةفاضا .ةdرورملا ثداو��ا

 / تالصاوملاو لقنلا ةرازو ا�مظنت Äwلا تابكرملل

 ةdورملا ةمالسلا زdزعL فد�� رورملل .-عالا سل�àا

  .ةdرورملا ثداو��ا نم د��او

 مقاوط لبق نم ةبلطلل ة6رورملا ةمالسلا لوح ةيعوتلا §

 ةمالس قdرف 304 ليعفتو بdردت مت ثيح ميلعتلاو ةيب[zلا

 125 ليكشLو ،ةرطخ قرط .-ع عقت Äwلا سرادملا NO ةdرورم

 مي;افم لوح ةdوعوت ةطشuأ NO ةكراشملل ديدج قdرف

 ."ةdرورملا ةمالسلا" تاردابم نمض ةdورملا ةمالسلا
-2019 رورملل .-عألا سلجملل ةيجيتا[zسالا ةط��ا دادعإ §

  .ةdرورملا ةمالسلا زdزعV. Lإ فد�¿ Äwلاو 2021
 .-عألا سل�àا ةدعاسمو ةdرورملا ةمالسلا جمانرب ليعفت §

 ميظنت .-ع لمعلل تاظفا�àا ةفا¼ NO ةيل�àا تائي�لل رورملل

   .ةdرورملا تالكشملا لحو رورملا عاطق

 معدTو تالصاوملاو لقنلا ةرازو / رورملل .-عألا سل�àا ماق §

 ةنمأ [\غ سرادم ةعبس طيحم لي;أتب يÎرعلا كنبلا نم

اdرورم
ً

 NO ا نم ددعàا ةي�يطسلفلا تاظفا�àهللا مار ( ةفلت� 

 ، م�� ت§ب ،راوغألاو احdرأ ، ن\نج ، مركلوط ،سلبان ،ة[\بلاو

 .) ليل��ا
 ةئفلل سرادملا هذ; NO ةdرورملا ةمالسلل ةيعوت ةلمح ذيفنت §

 م�þدل ةdورملا ةمالسلا مي;افم خيسرت فد�� )12 -6( ةdرمعلا

اظافح
ً

 تا���ا ةفا¼ عم نواعتلاب كلذو .م�²مالس .-ع 

 ةكdرشلا
 يملاعلا رورملا موdو يÎرعلا رورملا عوبسأب ةصاخ ةيلاعف ميظنت §

 ذيفنت NO مت ثيح ماع ل¼ نم ويام 10 -4 فداصي يذلاو

 ةمالسلا يوتسم عفرل فد�¿ Äwلا ةفلت�àا ةطشuألا نم ةلمج

 ي وتسم زdزعLو عفرل قdرطلا يمدختسم يدل ةdرورملا

 .ةكdرشلا تا���ا ةفا¼ عم نواعتلاTو ةdرورملا ةمالسلا
 تالصاوملاو لقنلا ةرازو / رورملل .-عألا سل�àا لمع¦ §

 بdردت .-ع ءا¼رشلاو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو عم نواعتلاب

اصوصخو سرادملا بالط
ً

 ماع 12 -6 ن\ب ام ةdرمعلا ةئفلا 

 لالخ فاد�²ساو م�þدل ةdرورملا ةمالسلا مي;افم خيس[zل

 .ةبلاطو بلاط VO 40000اوح 2019 -2018 يماع
 تالصاوملاو لقنلا ةرازو /رورملل .-عألا سل�àا لمع §

 ةسردم NO ةdرورملا ةقيد��ا عورشم ذيفنت .-ع فارشإلاب

 مي;افم خيسرت فد�� ن\نج ةنيدمب باط��ا نب رمع

  .بالطلا يدل ةdرورملا ةمالسلا

 

 ميظنت تامولعمو تامدخ كلذ QR امب ،ةيباجنإلاو ةيس¦wxا ةâªلا ةياعر تامدخ stع عيمwxا لوصح نامض :)7.3( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ةينطولا جماnZلاو تايجيتاYZسالا QR ةيباجنإلا ةâªلا جامدÈو ،ھب ةصا�wا ةيعوتلاو ةرسألا

 هذ; تارشؤم .-ع ةدراولا بس�لا تغلب ة�áلا ةرازول ةdونسلا رdراقتلاو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا تانايب بجومب

  :O-ي امك ةياغلا
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 2018 2017 2016 2015  ردصملا رشؤملا

 ي�اللا )ةنس 39-15( باجنإلا نس �e ءاسaلل ة>وئملا ةبسaلا :1.7.3 

ل
ُ

 .ةثيدح قرطب ةرسألا ميظنت tPإ ن34جاح ت¶ّب

MICS 2014 66.9% NA NA NA 

 ةأرما 1000 ل7ل )ةنس 14-10( تاق~ارملا ىدل تادالولا لدعم 1.2.7.3

�e ة>رمعلا ةئفلا كلت 

 رفوتم �Sغ

 1000 ل7ل )ةنس 19-15( تاق~ارملا ىدل تادالولا لدعم .3:2.2.7

 .ة>رمعلا ةئفلا كلت �e ةأرما

MOH 14.3 14.5 16.3  

 

أ ظحالي
َ

ادج ٍديج " ب فصوت ةي�ô ةيطغL ىوتسمب عتمتت ن\طسلف ن
ً

أ ثيح ،"
َ

أ ن
َ

 فارشإ تحت متت تادالولا نم %99 نم [ýك

ةياعر ن\قلت باجنإلا رمُع NO تاديسلا نم %95.5 ،ةل;ؤم رداو¼
ً

 ôأ( ةي�
َ

ألا .-ع تاراdز عÎر
َ

أ )لق
َ

ألا ن�لمح ءانث
َ

 ،2014 ماع NO [\خ

ألا دنع ةصلا��ا ةيعيبطلا ةعاضرلا ةبسuو ،)%57.2( ايQسu ضفخنم لم��ا عنم لئاسو مادختسِإ لدعم لازي ال اميف
َ

 تحت لافط

أ ةتس
َ

أ نم مغرلا .-عو .)%38.6( ر�ش
َ

ؤملا ن
َ

أ الِإ ،ةيطغتلا ديعص .-ع ةمدقتملا لودلا فاصم NO ن\طسلف عضت ةرو¼ذملا تارش
َ

 ھن

 نس NO ةينا7سلا ةحdرشلا ةبسu عافترِإ لظ NOو قايسلا تاذ NOو .ا��يسحتو تاdوتسملا هذ; .-ع ظاف��ا .Vِإ ةجاحو ةصرف دجوي

أ [Óتع¦ ةدو��ا ةيلاع ةيباجنِإلا ة�áلا تامدخ .Vِإ لوصولا نِإف ةTوص��ا تالدعم عافترõِو باجنِإلا
َ

أ دح
َ

ألا م;
َ

 .ن\طسلف NO تاdولو

 

 )7( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ةâªلل ةينطولا ةيجيتاYZسالا قالطÈو ثيدحت  §

  ،2022-2018 ةيس¦wxاو ةيباجنإلا
 ةيمنتلا ةدنجأ عم ا�¿اdوتحمو ا�فاد;أب مئاوتت Äwلاو §

 ةيس���او ةيباجنإلا ة�áلا تامدخ [\فوتو ةمادتسملا

 ة�áلا ،ةنمآلا ةدالولاو لم��ا( ن\طسلف NO عيم�Åل

 فيقثتلاو ةيعوتلا ،عيم�Åل ةيس���او ةيباجنإلا

 ة�áلا عاطق ةمادتسا ،ةيئاقولا ةياعرلاو MOمت�àا

  .)ةيس���او ةيباجنإلا

 ةدالولل ةيدقفتلا ةمئاقلا stع ةينعملا رداوكلا ب6ردت §

 .ةكراشملا تايفشyسملا ةفا¼ NO ا�قيبطت لجأ نم ةنمآلا
 عم ةكارشلاب "ةايwªا ٍتنأ" ناونع= عورشم قالطإ §

 ماعلا ةيا��O NO äامتجالاو ÍOصلا ءامنإلل روذج ةسسؤم

 احdرأ( راوغألا قطانم NO هذيفنت مت§س يذلاو ،2018

 ة�áلا تامدخ ةدوج ن\سحت فد�� )ساTوطو

 قطانملا NO ةدالولا دعÇ امو ةنمآلا ةدالولاو ةيباجنإلا

 .ةشم�ملا
 ة6ودألا ةمئاق نمض ةرسألا ميظنت لئاسو جاردإ §

 ـةرازولا تاءاطع نمض ا�<ارش متيل ةرازولل ةيساسألا

 ةيادب عم ةحناملا تا���ا نم ا�معد عاطقنا دعÇ كلذو

 .)2018 ماعلا لالخ ءارشلا ةيلمع لعفلاب مت( ،2018

 زكارملاو تادايعلا QR ةيباجنإلا ةâªلا تافلم ةبسوح §

 ماع ةيا�Äã äح مت ثيح ،ةماعلا ة�áلا د�عم نم معدب

 .تادايعلا نم %90 نم [ýكأ زاجنإ 2019
 .لم��ا لبق ام تامد�w :9طولا لوكوتوnZلا دادعإ §

-45( نم ةdرمعلا ةئفلل نامألا نس لوح ليلد ثادحتساو

65( 
ايس�ج ةلوقنملا ضارمألا ليلد ثيدحت §

ً
. 

 لمش�و( ةيسفنلا ةâªلا نوناقل ةيلوألا ةدوسملا دادعإ  §

 ةيذغتلا راظتناب )ا;[\غو ةفنعملا ةأرملل ةيسفنلا ة�áلا

 .ءا¼رشلا نم ةعجارلا
 يمدقمل R'جرملا ليلدب ف6رعتلل لمع تاشرو دقع §

 ل6وحتلا ماظن تاءارجإل R¡صلا عاطقلا QR تامد�wا

 ة�áلا ةرازو تايفشyسم NO ن\لماعلا فد�²سL ،:9طولا

 ةيمو7ح [\غلا ةي�áلا تامد��ا NO ةكdرشلا تاسسؤملاو

 ىدتنمو vwطولا لdوحتلا ماظن قdرفو vwطولا ىوتسملا .-ع

 .فنعلا ةض;انم
 ءاسؤرو ن\يليللا ن\فرشملل ةي6Ùردت لمع تاشرو دقع §

 ةضFانم جمانرب stع ةرازولا تايفشyسم NO ئراوطلا ماسقأ

 NO لdوحتلا ماظنل تاءارجإلا ليلدو عونلا stع :9بملا فنعلا

 ميدقتو لابقتسا ةdرارمتسا نامضل كلذو ÍOصلا عاطقلا

 .ةعاسلا رادم .-ع تافنعملا ءاس�لل تامد��ا
 .ل6وحتلا ماظنو فنعلا ةضFانم جمانرب قيبطت §
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 ميظنت لوح :9طولاو يموكwªا ىوتسملا stع تاب6ردت §

 .Family planning Wheels ةرسالا
ألا داشرإلل ةدايع Xl+ 17جت §

ُ
 ءاس¦لل لماشلا يرس

 فرغ نو7تل )ىفشyسم 11و تاdريدم 6( تافنعملا

 ارارمتسا كلذو .تافنعملا ءاس�لا عم لماعتلاو لابقتسإل

 تافنعملا ءاس�لل vwطولا لdوحتلا جمانرب قيبطتل

 .�Oامتجالا عونلا .-ع vwبملا فنعلاو
 فيقثتلا لوح )ةايwªا ضبن( ي¤وتركلا قيبطت دادعإ §

 .لفطلاو لما�Åل يوذغتلاو ÍOصلا
 لالخ نم ةباشلا جاوزألا دادعإ جمانرب قيبطتب ءدبلا §

 جاتنõو ،ةي�áلا رداو7لا فد�²س¦ MOجرم ليلد جاتنإ

 ةطشuألا نم ديدعلا دقعو ةباشلا جاوزألل ب§تك

 .ةيفيقثتلاو ةيdQردتلا
 NO ي¤وYZكلإلا ةيباجنإلا ةâªلا لx- جمانرب قيبطت §

 لالخ O?ابلا لامكتسا مت§س ،نألا Äãح ةدايع 250

2019.  
 ةدالولل ةيدقفتلا ةمئاقلا stع ةينعملا رداوكلا ب6ردت §

 .ةكراشملا تايفشyسملا ةفا¼ NO ا�قيبطت لجأ نم ةنمآلا
 ةâªلا ميFافم لوح ةينوتركلا ةقباسم ذيفنت §

 )ةزغ ،ةفض( ةبلاطو بلاط فلأ 22 ا�� كراش ةيباجنإلا

  .ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو عم نواعتلاب
 ةقFارملا ةYZف QR ةيâªلا طامنألا لوح sRعافت ءاقل §

 ل¼ تدوُزو ،ةسردم NO 180 ةبلاط 9000 ھيف تطرخنا

 لبق نم ةيفيقثت ةرشuو ةيص�¯ ةفاظن ةمزحب ةبلاط

  .ميلعلاو ةيب[zلا ةرازو
 NO ةيسردملا ةâªلا مقاوط نم كراشم 20 ب6ردت §

 .ةيس���ا ة�áلا مي;افم لوح ةيب[zلا ةرازو
 ةأرملا ةÉª جمانرب QR ةديدج ةيÉª تامدخ جامدإ §

 لبق ام ةياعرلا ا��مو ÍOصلا لمعلا نا�� ھعيم�� عÇاتلا

 ميدقت اضيأو جاوزألا هروشمو لم�Åل طيطختلاو لم��ا

 تمت ثيح( ةقاعإلا تاوذ ءاس�لل جمان[Óلا تامدخ

 هرسأTو ضرغلا اذ�ل ةيئاس�لا تادايعلا عيمج ةمئاوم

 ةيسفنلا ة�áلا تامدخ جامدإ متو )تاعفارو ھصاخ

 .جمان[Óلا NO ةيس���ا ة�áلاو
 نا�Åل ةعÇات )ءاس¦لل ةنمآ ةحاسم( زكارم 3 حاتتفا §

 ساTوطو ةيليقلق NO )ةقارشإ زكارم( ÍOصلا لمعلا

 ةي�ô تامدخ مدقتل ليل��ا NO ةميدقلا ةدلبلاو

 ديلوتلاو ةيئاس¦لا ماسقأو ئراوطلا ءابطأ نم 100 ب6ردت §

NO سملاyعم لثمألا لماعتلا .-ع ةصا��او ةيمو��7ا تايفش 

 رdرقتلا ةباتكو باصتغالاو ةيس���ا تاءادتعالا تالاح

 .ةيئاضقلا ضارغألا بسح w%طلا
 لالخ نم ةâªلا ةرازو QR لمwªا لبق ام تامدخ ةسسأم §

 .صوص��ا اذ�� vwطو لو¼وتورب رdوطت
 ماعلا لالخ تافنعملا ءاس¦لاب ةصا�wا تادايعلا ث,ثأت §

 ا�Þف ن�ل تامد��ا ميدقتو تافنعملا ءاس�لا لابقتسال 2019

 ةدالولل ئراوطلا زكرم1,ة�ô تاdريدم7,ىفشyسم2(

 .ن�ل ةيصوص��او ةdرسلا ظف�� )ةنمآلا
 )روذج ةسسؤم( ةايwªا ِتنأ عورشمل ةيدعاق ةسارد دادعإ §

 احdرأ قطانم NO ةيباجنإلا ةâªلا تامدخ ةدوج نlسحتل

 ةساردلا جئاتن ضرع متو سuوي ناخو ساTوطو

 لمع ةطخ عضو يراجو ةيلوألا ةياعرلاو تايفشyسملل

 .ةساردلا جئاتن بسح
 بdردتو ،ةدالولا :óيدwª :9طولا لوكوتوnZلا قالطإ §

 م;اس¦ امب نوسÎور تافي�صت جذومن لوح ةيبطلا رداو7لا

NO رصيقلا تايلمعلا ليلقتdة. 
 ھبابسأو ضاXجإلا دصر ماظن ةسسأم stع لمعلا §

 .ھتافي¦صتو
 ةفلت�µا ةدالولا ماسقأ QR ة6ودألاو تادعملاو ةزXجألا lZفوت §

QR اشملاQR اwªةيموك. 
 نامأب ةقFارملا ةلحرم يطختل ة6وعوت تاءاقل دقع §

 [ýكألا قطانملا NO عقت ةسردم NO 25 ةبلاط 9090 تفد�²سا

  .ةيص�¯ ةفاظن مزحب ن;دdوزتو ،ارقف
 ة�áلاو ةأرملا ة�ô جما[Óل ةيâªلا تامد�wا ميدقت §

 ةياعر ا�Þف امب ÍOصلا لمعلا نا�� لبق نم ةمدقملا ةيباجنإلا

 ةي�áلا تامد��ا ميدقتو جاوزألا ةروشمو لم��ا لبق ام

 ةلدأو تالو¼وتورب دادعإ مت كلذك .ةقاعإلا تاوذ ءاس�لل

  .ةيلاع ةدوجب ا�ميدقت نامضو تامد��ا كلت ميظنتل
 NO بابشلل ةقيدصلا ةيâªلا تامد�wا ة6وقتو ميدقت §

 نمض س¦د وبأ NO سدقلاو ةزغ عاطق NO ر;زألا Äwعماج

 ةيس���او ةيباجنإلا ة�áلا عورشملا نم .Vوألا ةلحرملا

 ةيعمجو نا7سلل ةدحتملا ممألا قودنص عم نواعتلاب بابشلل

 ةي�áلا تامد�Åل ثلاثلا زكرملا س§سأت مت .ةيبطلا ةثاغإلا

 ن\مضت نع ثيد��او تdز[\ب ةعماج NO بابشلل ةقيدصلا

 ماع NO ةطشuألا هذ; لامكتسا مت§س .اضيأ ليل��ا ةعماج

2020. 
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 ءاس�لل ةصاخ( ھيقوقحو ھي�Þفرتو ھيفيقثتو ةdومنتو

  .)تافنعملا
 "بابشلا ةقيدص ةيâªلا تامد�wا" يزكرم س,سأت §

NO عماجÄw ر;زألا NO سدقلاو ةزغ عاطق NO متو س¦د وبأ 

 ةي�áلا تامد��اب صا��ا لو¼وتو[Óلا ثيدحت

 2015 ماع NO ة�áلا ةرازو ھت�بت يذلا بابشلل قيدصلا

 ة�ô ةdريدم نمض ارود "بابش" زكرم س§سأت عم

 تاردابملاو ةطشuألا نم ددع ذيفنت مت .ليل��ا بونج

 تاعما��اب ةي�áلا رداو7لا تاردق ءانTو ةيبابشلا

 ن\تقطنملا NO "[\يغتلا عانص" مسج ليكشLو ةرو¼ذملا

 ممألا قودنص نم معدب ةيبطلا ةثاغإلا لبق نم كلذو

 .نا7سلل ةدحتملا
 ةيس¦wxاو ةيباجنإلا ةâªلل :9طو رمتؤم دقع  §

 نم معدب روذج ةسسؤم لبق نم بابشلاو نlقFارملل

 ميلعتلاو ةيب[zلا يLرازو عم نا7سلل ةدحتملا ممألا قودنص

 .لا�àا اذ; ةdوقتل ةيلمع تايصوتب جور�Åل ة�áلاو

 م;أ ةقFارملا ةâªل نlطسلف فالتئا ليكش² نا¼و

 .NO 2019 ھنع xwسرلا نالعإلا مت يذلاو رمتؤملا جاتن

 نم دحت Äwلا ةيعامتجالا تاداعلا )1 :لوح تاسارد دادعإ §

 ة�áلا تامد�� ءاس�لاو تايتفلا مادختساو لابقإ

 ةمد��ا ميدقت زكارمل ىودج ةسارد )2 ،ةيس���او ةيباجنإلا

 ماع NO جئاتنلا ميمعLو قالطإ مت§س .ن\طسلف NO بابشلل

 امب تامد��ا يمدقم تاسسؤملل طئارخ مسر )3 ،2020

 بابشلل ةيس���او ةيباجنإلا ة�áلا نع تامولعملا ا�Þف

 .ن\طسلفب ير��àا حيقلتلا تامدخ مييقت )4،ن\ق;ارملاو

 تامد��ا زكارمل مييقت .-ع 2020 ماع NO لمعلا مت§س

  .تاعما��ا NO ةمدقملا

 تامد��ا ميدقتل "يراش´سم" ةيكذلا فتاXلل قيبطت §

 NO ةمدقملا تامد�Åل المكم بابشلل ةحي�áلا تامولعملاو

 "ةفاقث ب��ا" [\�شلا عقوملا عم قافتالا مت .تاعما��ا زكارم

 ا�ليكشL مت ةينف ةن�� فارشإ تحت ىوت�àاب قيبطتلا معدل

NO 2019.  

 يذلا ةقFارملا ةâªل نlطسلف فالتئا نع :Íسرلا نالعإلا §

 ةيباجنإلا ة�áلل ةينطو ةيجيتا[zسا دادعإ .-ع لمعيس

  .ن\ق;ارملاو بابشلل ةيس���او

 NO 15 "ةعاØxلا ةاتفلاو .uفلا دجم ةركفم" ثيدحت  §

 ةطشuألا نم ةسلس نمض كلذو سدقلا ةظفاحم NO ةسردم

 سرادملا يدشرمو ةبلطلل )تابdردت ،تاقباسم ،حرسم(

 ةيام��او ةdردن��ا راودألا لوح �Oولا عفرل ةفد�²سملا

 فنعلاو �Oامتجالا عونلا .-ع vwبملا فنعلا نم ةياقولاو

 �O NOامتجالا عونلا تالخدت عورشم نمض يuو[zكلإلا

 نا7سلل ةدحتملا ممألا قودنص لبق نم سدقلا ساردم

  .ثوغلا ةلا¼وو قلقللا جرTو كراش Äwسسؤم نم ذيفنyب
 

 ةياعرلا تامدخ .-ع لوص��ا ةينا7مõو ،ةيلاملا رطا�àا نم ةيام��ا كلذ NO امب ،ةلماشلا ةي�áلا ةيطغتلا قيقحت :)8.3( ةياغلا

 . ةفل7تلا ةروس§ملاو ةلاعفلاو ةدّي��ا تاحاقللاو ةdودألا .-ع عيم��ا لوصح ةينا7مõو ةدي��ا ةيساسألا ةي�áلا

 لمعلاب -ميلقإلا نادلب رئاس نم ا;[\غك- vwطولا ا�ماzÕلا ن\طسلف تددج :ةلماشلا ةيâªلا ةيطغتلا قيقحت وحن :9طولا ما+Yلالا

 ةلالص نالعإ لالخ كلذو ،2030 ماعلل ةمادتسملا ةيمنتلا فاد;أ تاdولوأ دحأ يLأت Äwلاو ةلماشلا ةي�áلا ةيطغتلا قيقحت وحن

 .2018 لوليأ NO ھعيقوت مت يذلا

LتعÓ] لا ةيطغتلاáلا ةيمنتلل ساسألا ةلماشلا ةي�áلاو ةمادتسملا ةي�Äw LسM. ¼إ لودلا ةفاV. أ قيقحتÇةثالثلا ا;داع )Lةفا¼ ةيطغ 

 تايئاصحإلا ثدحأ بسحب .)ةي�áلا فيلا7تلا ة�جاوم NO نطاوملل ةيلاملا ةيام��ا نامض ،تامد��ا ةلس ةعسوت ،ن\نطاوملا حئارش

 ،ةزغ عاطق 95.4% NO( ÍO 78.3%صلا ن\مأتلا ةمظنأ دحأب ن\يطغملا نا7سلا ةبسu تغلب دقف )2017( يuا7سلا دادعتلا جئاتنو

 ةرازو( ةعÎرألا ن\يس§ئرلا ءا¼رشلا بعلي ،ةي�áلا تامد��ا ميدقت ماظنو ةلسل VOا��ا عضولا .Vإ رظنلاب .)ةيTرغلا ةفضلا NO %65.7و

 فالتخِإب ن\نطاوملا ةفا7ل ةلماشلا تامد��ا [\فوت NO اينواعLو ايلما7ت ارود )صا��ا عاطقلاو O-;ألا عاطقلا ،ثوغلا ةلا¼و ،ة�áلا

أو م�¿ائف
َ

 رdوطت لالخ نم كلذو .نطولا جراخ نم تامد��ا ءارش ديشرتو ن\طسلف NO ةي�áلا تامد��ا ن\طوتو ،م;دجاوت نكام
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ايعس ةديدج تامدخ ثادحتسõِو ةرفوتملا تامد��ا
ً

 ،ة�áلا ةرازوو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا تانايب قفوو  .تارغثلا دسل 

  .ةياغلا تارشؤمل ميقلا VOاتلا لود��ا [\ش¦

 

 2019 2018 2017 2016 2015 ردصملا رشؤملا

 ةفَّرعملا( ةيساسألا ةي6¿لا تامد5jا رفاوت ةيطغ�  

 ةيساسألا تامد5jا رفوت 01لا ةيطغتلا طسوتم ا~رابتعاب

 ة6¿لا لمش� 01لا ةفشا7لا تاءارجإلا tPإ ةدن�سملا

 ،لافطألاو ،دد5vا ديلاوملاو ،تاNمألا ةÂ6و ،ةيباجنإلا

 �Sفوت OPع ةردقلاو ،ةيدعملا �Sغ ضارمألاو ،ةيدعملا ضارمألاو

امومع نا7سلا ىدل اÄ4لإ لوصولا ةينا7مÃو ،تامد5jا
ً

 

انامرح دشألاو
ً

اصوصخ 
ً

( 

 رفوتم �Sغ

2.8.3 nدل نيذلا نا7سلا ةبسp4بك ة>رسأ تاقفن مSع ة�OP 

 قافنالا( اNلخد وأ ةرسألا قافنإ teامجا نم ةبسaك ة6¿لا

 )Oeكلا قافنالا نم %10 نم �Åكأ ة6¿لا OPع

PCBS NA NA 9% NA NA 

2.8.3 nدل نيذلا نا7سلا ةبسp4بك ة>رسأ تاقفن مSع ة�OP 

 قافنإلا( اNلخد وأ ةرسألا قافنإ teامجإ نم ةبسaك ة6¿لا

 )Oeكلا قافنإلا نم %25 نم �Åكأ ة6¿لا OPع

PCBS NA NA 1.5% NA NA 

 

ت ةرازولا نأ ن\بyي ة�áلا ةرازو نم ةدراولا كلتو تارشؤملا تانايب ليلحتب 
ُ

 ةي�áلا ةياعرلا تامدخو ئدابم قيبطتل امامت;ا VOو

 1994 ماعلا NO ازكرم 454 نم ةيلوألا ةياعرلا زكارم ةكبش تعسLا ثيح ،ا�Þلا لوصولا لي�سLو ا;رdوطتو ا;[\فوت ثيح نم ةيلوألا

 27 ريدتو كلمت كلذك  .ةيلوألا ةي�áلا ةياعرلا زكارم VOامجإ نم %64 ھتQسu ام ة�áلا ةرازو كلمت ،NO 2018 ازكرم V. 732إ

 .نطولا NO تايفشyسملا ةرِّسأ عومجم نم %54 ةبس�ب رdرس )6440( لصأ نم ايمو7ح ارdرس )3462( ةعسÇ 82 لصأ نم ىفشyسم

 ا�¿ايفشyسم NO ةرفوتملا [\غ ةيبطلا تامد��ا ءارشÇ ةرازولا موقت .2018 ماعلا NO 13.3 نطاوم 10,000 ل7ل ةرسألا ددع ةبسu غلب

 .)تالdوحتلا عومجم نم %18.8( ن\طسلف جراخ .Vا ةلdوحت VO 20,685اوح [\فوت مت 2018 ماعلا NO ،نطولا تايفشyسمو

 زجاو��ا بQسÇ نطولا لخاد ةي�áلا تامد��ا .Vإ لوصولا NO ةرمتسم ليقارع نوي�يطسلفلا ھجاوي ،دو���ا هذ; ل¼ نم مغرلاب

 Ýã÷رملا .-ع بجوتي ثيح .سدقلا O?رشو ةزغ عاطقو ةيTرغلا ةفضلا لخاد O-يئارسإلا لالتحالا ا�ضرفي Äwلا تاقالغإلاو راص��او

 ةفضلا NO ةي�áلا تامد��ا .Vإ لوصولل ةزغ عاطق نم جور��ا وأ سدقلا تايفشyسم .Vإ لوصولل ةصاخ حdراصت .-ع لوص��ا

  .سدقلا وأ ةيTرغلا

 

 )8( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا¸اجرخمو 2019 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا ا¸اجرخمو 2018 ماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

o طوتlا نwلا تامد�âªلالخ نم نطولا لخاد ةي: 
 vwطولا زكرملا ليغشLو حاتتفا :ةديدج تايفش´سم ليغش² ●

 .م ءانب نم ءا�²نالا ،م�� ت§ب /لي;أتلا ةداعõو نامدإلا جالعل

 ث§ثأت .-ع لمعلا يراج ،هللا مار /نويعلل 1Ýwصختلا Õ\فاش

 ءانب .-ع لمعلا يراج ،ةزغ NO ي¼[zلا ىفشyسملا Õ\�جتو

 .د ىفشyسم حاتتفا مت كلذكو .لو�Åحو ارود تايفشyسم

 ةعسÎو O&ارج ىفشyسم و;و روحاس ت§ب NO يuاملسملا دمحأ

 .)ÍOصلا لمعلا نا��( رdرس 13
 

o فوت رارمتساlZ اwةيبطلا تامد� NO اشملاNO ةبس�ب ةيمو��7ا 

 .NOاشملا ضعNO Ç %100 لا قوفت ةيلاع لاغشإ
o ²فاش ىفش´سم ليغشl+ نويعلل QR ايعسمرت QR وألا ةلحرملاÂt. 
o رمب ةصا��ا ةديد��ا تامانملا ماسقأ حاتتفا÷Ýã ناطرس 

 .الاج ت§ب ىفشyسم NO يدثلا
o ا تامانملا ماسقأ حاتتفاwxلاجرلاب ةصا��ا ةديد NO سمyىفش 

 .ةيسفنلا ضارمألل م�� ت§ب
o يقبطلا ر6وصتلا ةفرغ ميمرتو ةنايص NO سملاyطولا ىفشvw NO 

 .سلبان
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 نويعلا مسق :تايفش´سم ةدع QR ةديدج ماسقأ حاتتفا ●

 ،vwطولا .م /ةث§ث��ا ةيانعلا مسق ،بسà�yا .م NO لافطألاو

 ديد��ا ةزكرملا ةيانعلا مسق ،ايديفر .م /ديد��ا ئراوطلا مسق

 مسق ،ليل��ا .م NO ةيل7لا مسق ةعسوتو قور��ا مسقو

 ةيل7لاو ئراوطلا ماسقأ ةعسوت ،الاج تب .م /يدثلا ناطرس

 خبطم ءانب ،الاج ت§ب .م NO ةلسغملاو ةسدن�لاو ةناض��او

  .ن\نج .م /[Óت�àا ميمرتو
 قباط ءانب مت :تايفش´سم ةدع QR تاعسوتلا stع لمعلا ●

 قوف NOاضإ قباط ،هÕ\�جت .-ع لمعلا يراجو ةيليقلق .م NO ديدج

 .م NO ةيفاضإ ةعسوت دامتعا ،ديد��ا ايديفر ئراوط vãبم

 ت§Tو ليل��ا ،اطي ،تيفلس تايفشyسم NO تاعسوت ،vwطولا

  .الاج
 دي[Óت ةفرغو ةيلاعو ن\نج .م NO ثيدح مد كن\و nZتخم ليغش² ●

NO تخم حاتتفا ،يزكرملا مدلا كنبÓ]تا NO سار تادايع 

 ليل��ا NO اطي ءاد�شو عومسلاو مالسلا رادو ةيليقلق/ةيطع

 .امdر ت§Tو الوا ت§Tو [\عس نم ل¼ NO ئراوطلا تا[Óتخمو
 ةز�جألا بيكرت :تاnZتخملل ةروطتم ةديدج ةزXجأ لاخدإ ●

 صوحفو ناطرسلا صي�LÏو ةي�ي��ا صوحفلاب ةصا��ا

 NO مدلا كونQب ةصاخ ةز�جأو ة�uóألا ةعارزل قفاوتلا

 .يزكرملا مدلا كنTو ةيليقلق ىفشyسمو الاج ت§ب ىفشyسم
 ةحارج :ةيمو��7ا NOاشملا NO ةديد��ا تامد��ا ضعÇ لاخدإ ●

 ماروألا ضرمل ةدقعم تاحارج ،ةيصصختلا [\ظانملا

)Wipples(، ةنمسلاب ةصا��ا ةحار��ا ةمدخ ن\طوتب ءدبلا. 
o سحتlإ لوصولا نÂt لا ةياعرلا تامدخâªنم ةيلوألا ةي 

 ءاشõuو ،تادايعلا NO ميعاطملاو ةdودألا [\فوت نامض لالخ

 رdوطتو حتف ،ةيئانلا نكامألا NO ةنمآلا ةدالولاو ئراوطلا زكارم

 ."ج" قطانملاو ىرقلا NO ةيلوألا ةياعرلا زكارم ةعسوتو
o و ءان\و ةعسوتÈأت ةداعFتادايعو تا6ريدم ةدعل لي QR ةفا� 

 عومسلا ةدايع ،ليل��ا /مالسلا ةدايع ليغشL :تاظفاµªا

 عبجو اسكا ت§ب تادايع ،ليل��ا بونج /ةس�رك ةدايعو

 ةرواوشلاو ةعب��ا تادايع ،سدقلا /رمحألا نا��او ميعزلاو

 ،هللا مار ة�ô ةdريدم NO NOاضإ قباط ،م�� ت§ب /صينلا يداوو

 ةدايع ةعسوت ،سلبان /نdرصوا ةدايع،تيفلس /ةخرف ةدايع

 لالخ نم  ةيلاتلا تادايعلا حاتتفا ،سلبان /كdروف ت§ب

 ،ةقيقدا ،مطبلا بعش، ةناوت( اطي ة�VO NO ôاطيإلا عورشملا

 حاتتفا ،)زا�àا ،لÕ\نم ،يفص ،زكرملا ،تيخفلا ،ةبنج ،ايسوس

 ،اطي ة�ô ةdريدم /ةيديد��ا ،�âاص ةلخ ،اطي ءاد�ش تادايع

 ميمرتو ةنايص ،ن\نج /ةنارع ةدايع ،[\عس /لdوطلا سار ةدايع

 .احdرأ ةظفاحم NO تادايع ةدع

o سم ةعسوتyل7يش نويلم 3 ةميقب يمو��7ا اطي ىفش. 
o تخم حاتتفاÓ] ألا ةعارزلuóل رخآو ،ة�yÏناطرسلا صي� 

 .ةي�ي��ا صوحفلاو
o روتdكا ةطحم دó�\سمل ةديدج نyطولا ىفشvw ا�5يكرت متو 

 .ا�ليغشLو
o ع لمعلاst سم ن\ب ام ةمأوت ةسسأمyما�غنمرب ىفش NO 

 يمو��7ا الاج ت§ب ىفشyسمو w%طلا ن\طسلف عمجمو ايناطdرب

  .ايليفومي�لل يملاعلا داحتالا لالخ نم
o اثلا قباطلا ءانب يراجuسم نم يyح ىفشÅسم( لو�yىفش 

 .)سابع دومحم س§ئرلا
o وصتلا مسق حاتتفاdيقبطلا ر NO سمyايديفر ىفش. 
o ا ت,تفت ةمدخ ةفاضإwª/�. لا ةمد��اوyÏةيجالعلاو ةيصي� 

 ت§ب / يuاملسملا دمحأ ىفشyسم NO ةبكرلا راظنم ةطساوب

 ةمدخ لاخدإ كلذك مت ،)ÍOصلا لمعلا نا��( روحاس

 .ىفشyسملا سفن NO نويعلا راد زكرم حاتتفاو يقبطلا رdوصتلا
o طوتlحوتفملا بلقلا تايلمع ن QR ةينطولا تايفش´سملا NO 

 لافطألل حوتفم بلق تايلمع ةدع ءارجإ مت :ن\طسلف عمجم

 متي ن\طسلف لافطأ ةثاغإ ةيعمج نم معدب( ،حاجنلاب تلل7ت

 بلق ةحارج مسق ةعسوتل ن\يفاضإ ن\قباط ءانب ايلاح

 ةحارج لاجم NO ن\يئاصخألا نم ةبخنب مسقلا دفر مت .)لافطألا

 .ريدختلاو شاعuإلا لاجمو لافطألا بلق
o اصل ةمدخ ءارش ةيقافتا عيقوت�â لا ةرازوáزكرم عم ة� 

 ال نيذلا Ýã÷رملا لdوحتل( ندرألا ىفشyسمو ناطرسلل ن\س��ا

 ةيجالعو ةيصي�LÏ تامدخ مدقيل ،ةفضلا NO م�ل جالع رفوتت

 تادايعو �Oاعشلاو ي[à�Óاو يرdرسلا صحفلا لمشLو(

 NO )ةيبطلا تامزلتسملاو ةdودألاو ةيحار��ا صاصتخالا

 .ندرألا ىفشyسم
 ةلحرملا( ض6رملا ةمالس ةقيدص تايفش´سملا ةردابم قيبطت

 عيمج NO %95 ةبس�ب ةقبطم :)ةجر��ا [\ياعملا( .Vوألا

 لافطألل ساتdرا7لا ىفشyسمو ة�áلا ةرازو تايفشyسم

 .)يراشyسالا ىفشyسمو
 NO ةقبطم ا�äأ ثيح :ةنمآلا ةحارx°ل ةيدقفتلا ةمئاقلا قيبطت

 .%100 ةبس�ب ة�áلا ةرازو تايفشyسم عيمج
 تاTوركيملا دصرو ةdوي��ا تاداضملا كال¬سإ ديشرت جمانرب

 ةرازو تايفشyسم عيمج NO %80 ةبس�ب قبطم :ا�ل ةمواقملا

 ةصاخ تايفشyسمو ةيل;أ تايفشyسم 9و ة�áلا

 .سدقلا تايفشyسمو
 زاجنا مت( ةيلوألا ةياعرلا QR ض6رملا ةمالسو ةدوwxا lZياعم

 ةبس�ب ة�áلا تاdريدم ةفا¼ V. NOوألا ةلحرملا [\ياعم عيمج

 ةيناثلا ةلحرملا .-ع لمعلا يراجو ،)ةجر��ا [\ياعملا( 100%
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o جت .-ع لمعلا�\Õ ريد ةدايعو اتحتلا شورلا ت§ب تادايع 

 مركلوط ة�ô ةdريدم ءانQب ءدبلا ،ليل��ا بونج /تماس

 ةدايع NO NOاضإ قباط ،مركلوط /شوبع رفك ةدايع ،ةديد��ا

 تادايع ءانب ،ةيليقلق /ةيقرشلا ةدايعلل ديدج vãبمو نوزع

 /ميعTvw uو نونيع ت§Tو ةdواز وبأ تادايع ،اطي /ةدروملاو مالسلا

 ةديدج تادايع ،لو�Åح ةدايع NO NOاضإ قباط ،ليل��ا لامش

NO ليل��ا لامش /خويشلاو الوأ ت§ب. 
o اضإ قباط ءانبNO NO ر;اظلا ئراوطلا زكرمdة، Lزكرم ليغش 

 يراج ،ليل��ا لامش /ةنمآلا ةدالولاو ئراوطلل ةلمعلا ديحو

 NO ةلقنتم ةدايعو اتQنع ئراوط زكرم Õ\�جتو ءانب .-ع لمعلا

 .راوغألا

o ا مظنو ةيلودلا تاردابملا قيبطتو :9بتwxةدمتعملا ةدو 

 :اXمFاو
o اتمÇرملا ةمالس ةردابم [\ياعم قيبطت ةعdض NO 16 سمyنم ىفش 

 نم رداو7لل تابdردتلا دقعو ،O-;ألاو صا��او ماعلا عاطقلا

 .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم نم معدب م�¿ءافك عفر لجأ
o ىودعلا طبضو ةحفا7م جمانرب قيبطت NO 22 سمyنم ىفش 

 .O-;ألاو صا��او ماعلا عاطقلا
o سم مييقتyرا7لا ىفشdياعم ةفا¼ .-ع م�� ت§ب /لافطألل سات\] 

 .ا��م ةثلاثلا ةلحرملا ىفشyسملا زاتجا ثيح ،ةردابملا
o  ل ةيدقفتلا ةمئاقلا قيبطتÅةنمآلا ةحار�. 
o ل ةينطولا [\ياعملا قيبطتÅةدو� NO لا ةياعرلا زكارمáةي� 

 .ةdرود تامييقت ءارجõو ،ةقالعلا تاذ رداو7لا بdردتو ،ةيلوألا
o  لا ةمظنم ةردابم قيبطتâªض6رملا ةمالسل ةيملاعلا ة NO 

 NO لفطلا ةقيدص تايفشyسم ةردابمو ،ةيمو��7ا تايفشyسملا

 ةدمتعملا تاسايسلاو ،ةيمو7ح [\غو ةيمو7ح تايفشyسم ةدع

  .ةي�áلا تاسسؤملا NO ىودعلا طبضو ةحفا7مل
o ريدمل مييقتdلا تاáةدو��ا [\ياعم .-ع 14 لا ة� NO ةياعرلا 

 عم نواعتلاب ،ةdرادإلا ةمكو��ا [\ياعمو ةيلوألا ةي�áلا

 ةماعلا ةنامألا فارشإ تحتو س§ياقملاو تافصاوملا ةسسؤم

àءارزولا سل� 
o ياعم قيبطت .-ع لمعلا\]ISO 15189  NO 11 تخمÓ] ط%w، ثيح 

 [Óتخم و;و .Vوألا ةلحرملا تا[Óتخم نم دحاو [Óتخم دامتعا مت

 .ISO 15189 ةدا�ش ھحنمو ،ةيديبعلا /طقسم ÍOص زكرم
o ماظن قيبطت ISO 9001  NO قيبطتو ،ةلديصلل ةماعلا ةرادإلا 

 تادحوو تارادإ نم ديدعلا NO ةdرادإلا ةمكو��ا ةدوج [\ياعم

 .ة�áلا ةرازو

o نم قيبطتÑ1 Éªألا ة
ُ

 :) (Family Practice Approach ةرْس

 ةيلوألا ةي�áلا ةياعرلا ماظن زdزعتل ةلما7تم ةي�Jنم ÊOو

 هذ; قيبطت .-ع لمعلا أدب ،ةلماشلا ةيطغتلا .Vإ لوصولاو

 مار ة�ô ةdريدم .)ة�áلا تاdريدم عيمج NO ةdر;و��ا [\ياعملا

 .عÇارلا ىوتسملا ت�äأ ة[\بلاو هللا
o 15189 وزيألا NO اàت�Ó]تخم نم ل¼ لوصح :تاÓ] ريدمdة ôة� 

 ن\نج ة�ô ةdريدمو يمو��7ا مركلوط ىفشyسم [Óتخم هللا مار

 ةلصا��ا تا[Óت�àا ددع كلذب نو7يل )ISO 15189 ةدا�ش( .-ع

 .ةيديبعلا [Óتخمو ةماعلا ة�áلا [Óتخم دعÇ ةسمخ بقللا .-ع
o ةنمآلا ةدالولل ةيدقفتلا ةمئاقلا: NO 35 قيبطتلا ةيادب% NO 

 .ة�áلا ةرازو تايفشyسم
o سملاyعيمج :ةيعيبطلا ةعاضرلل لفطلا ةقيدص تايفش 

  %100 ةبس�ب ة�áلا ةرازو تايفشyسم
o سم مييقتyلا ةرازو تايفشáسم 13( ة�yياعملا .-ع )ىفش\] 

 ةماعلا ةنامألا �âاصل ن\ميقم لبق نم Ýã÷رملا ةمالسل ةيساسألا

àةيمو��7ا تامد��ا ةدوج ةرئاد / ءارزولا سل�. 
o ع لمعلاst 100 ةبس�ب ةرسألا بط جا¹م قيبطت% NO ¼نم ل 

 لامش ةظفاحم NO %92 ةبسuو ،ساTوطو تيفلس ةظفاحم

 NO %20 ةبسuو ،مركلوط ةظفاحم NO %30 ةبسuو ،ليل��ا

 .ة[\بلاو هللا مار ةظفاحم
o Lلا ليكشÅلاو ةرسألا بطل ةينطولا ةن�Äw ءا¼رشلا عيمج مضت 

 .ة�áلا ةرازو ةسائرب
o رملا فلم ةبسوحdنم نمض ضJK ôةرسألا ة�.  
o ن\مأتلا ماظن صوصخب ة6وفشلا تاميلعتلاب لمعلا فاقيإ 

 113 مقر ÍOصلا ن\مأتلا ماظن نم 12 ةداملا ليعفتو ÍOصلا

  .ÍOصلا ن\مأتلا NO ايلاح ھب لومعملا 2004 ةنسل
o رارقإ Lنمضت تاميلع Lةبس�لاب لجرلا ةلماعم ةأرملا لماع 

  .ÍOصلا ا��يمأت NO ن\قفارملا ةفاضإل
o صلا ن\ماتلا تاقاطب ددع عافتراÍO إV. 384,549 عمبvã عافترا 

 V. 1,233,435إ ÍOصلا ن\مأتلا نم نيديفتسملاو ن\نمؤملا ددع

  .ديفتسم
o صلا ن\مأتلا ماظن ةبسوحÍO ودلا كنبلا نم معدبVO، لازيال NO 

  .تاجايتحالا عضوو طيطختلا NO ةيلوألا لحارملا
o رس حنم رارقإdيد�� هرادصإ روف ن\مأتلا لوعفم ناÖw ةدالولا. 
o  
o  
o  
o  
o  
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 لالخ كلذ رمتس§سو ،ن\تظفاحم NO 2016 ماعلا NO ةي�Jنملا

  .ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا
o Lردتلا زكارملا ليغشdQةرسألا بطل ةي NO سدقلا– الابن[\ب، 

 .%80 ليغشyلا ةبسuو ليل��ا– ةdر;اظلا زكرمو
o جمانرب قيبطت ôلا ةمظنم عم نواعتلاب( ةرسألا ة�áة� 

 ةبس�ب ساTوطو تيفلس ة�ô :جمان[Óلا لمش ثيح )ةيملاعلا

100%، ô80 ةبس�ب ليل��ا لامش ة�%، ôمارو مركلوط ة� 

 ..Vوألا لحارملا NO ة[\بلاو هللا
o ²صلا ل6ومتلا ز6زع¡R نم ھتنمضت امو: ةيتاسسؤملا ةيمنتلاو 

 قيقحت NO م;اسL ة[\خألا ة[zفلا NO ةرازولا ا�²قلطأ تاردابم

 ،ةمد��ا ءارش ماظن رdوطتو ةعجارم لثم ةمادتسملا ةيمنتلا

 قافنِإلا ةءافكو ديشرت ،ÍOصلا ن\مأتلا ماظن رdوطتو ةعجارم

أ رداصم داجيõو ÍOصلا لdومتلا رداصم NO رامثyسإلاو
َ

 [ýك

  .ةمادتسا
o مأتلا تاقاطب ددع ةدا6زlصلا ن¡R وÈنيديفتسملا دادع، 

 2018 ماعلا NO ةرداصلا تاقاطبلل ةداdزلا ةبسu تغلب ثيح

  .2017 ماعلاب ةنراقم )15%(
o شالاو تاسسؤملا عم ن\مأت تايقافتا عيقوتz]ةيعام��ا تا¼ا 

 اديدحتو يuا�àا ÍOصلا ن\مأتلا رادصإ طبضو .)ةيقافتا 200(

 .لمعلا نع ن\لطاعلا
o لاو نطاوملا ةنزاوم دادعإu: ²لا ةنزاوملا ضرعâªل ةيÅرو�م� 

Çم ل7شQو طسLتعÓ] ةيفافشلا [\ياعم م;ا نم NO حاصفإلا 

  .VOاملا
 

 ءاو�لا ثّولتو ثdولتو ةرط��ا ةيئايميكلا داوملل ضّرعتلا نع ةمجانلا ضارمألاو تايفولا ددع نم ة[\بك ةجردب د��ا :)9.3( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ةب[zلاو ءاملاو

Lاعuداح صقن نم ن\طسلف ي NO ن هايملا ةيمكyةيمويلا درفلا ةصح غلبت ثيح ،ةيئاملا دراوملا .-ع ا�¿رطيسو لالتحالا تاسرامم ةجي 

 تا7بش رفوتت .مويلا NO درفلل [zل 100 غلابلا  WHO ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم ھب تصوأ يذلا ىuدألا د��ا نم لقا ÊOو [zل 73 هايملا نم

 ة[zف NO ر�شلا NO ةدحاو ةرم .Vإ لصتو عوبسألا NO ةرم نو7ت دق تا7بشلا كلت MN NOلا ةيلمع نأ الإ ةينكسلا تاعمجتلا مظعم هايم

 نم % 95 نم [ýكأف ةزغ عاطق NO امأ VO 14%اوح ةيTرغلا ةفضلا NO تا7بشلا هايمل ثولتلا ةبسu تغلب قايسلا تاذ NOو ،فيصلا

 م�þدل نا7سلا نم طقف VO 30%اوح ثيح ÍOصلا فرصلا تا7بش صقن ةل7شم ن\طسلف ھجاوت .ةلوبقم [\غ ةدوج تاذ [ÓتعL هايملا

 ةل7شم نم ن\طسلف يuاعLو امك .ةيملاعلا تافصاوملا بسح ةيقنت تاطحم ثالث طقف دجوي ھنأ .Vإ ةفاضإلاب ،ÍOص فرص تا7بش

NO لا صلختلا تابكم ةماقإ .-ع لالتحالا ةقفاوم مدعل كلذو ةبلصلا تايافنلا ةرادإáةي�.  

 

 :)9.3( ةياغلا .-ع ةدراولا تارشؤملا

 طي�àا ءاو�لا ثولتو ةيش§عملا رسألا .Vإ ةTوس�ملا تايفولا لدعم 1.9.3

 ةي�áلا قفارملا .Vإ راقتفالاو ةنومأملا [\غ ÍOصلا فرصلا تامدخو ،ةنومأملا [\غ هايملا .Vإ بوس�ملا تايفولا لدعم 2.9.3

 )عيم�Åل ةي�áلا ةفاظنلاو ÍOصلا فرصلا تامدخو هايملا [\فوت NO ةنومأم [\غ تامد�� ضرعتلا(

 دمعتملا [\غ ممسyلا .Vإ بوس�ملا تايفولا لدعم 9.3.3
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 ن\طسلف NO تايفولل تابQسم وأ تالا��ا كلت دصر متي ال ثيح ،ا�Þلع تانايب رفوتت ال هالعأ تارشؤملا ةفا¼ نأ ھحيضوت ريد��ا نم

 .دمعتملا [\غ ممسyلا وأ ةنمآلا [\غ هايملا وأ ثولتلا صخت ةدوصرم تانايب رفوتت ال امك .ة�áلا ةرازو لبق نم

 

  )9( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 تاصوحفلا نمض ةليقثلا رصانعلا تاصوحف ةفاضإ §

 ةرازول مدقتم زاجنإ [Óتع¦ و;و برشلا هايمل ةdواميكلا

 .هايملا .-ع ةباقرلا NO ة�áلا
 هايم قفارم ءاشuإل ق6رط ةطراخ دادعإ QR ةكراشملا §

 NO هايملا عاطقل حالصإلا جمانرب راطإ نمض ةيميلقإ

 هايملا ةطلس .Vإ ةط��ا عفر مت ثيح هايملا ةطلس /ن\طسلف

 قفارم V. 4إ قفرم 300 نم هايملا قفارم ددع ليلقت لجأ نم

 .نطولا ىوتسم .-ع
 مييقتو ليلحت نأشÇ ةدحتملا ممألا ةردابم QR ةكراشملا §

 )GLAAS 2018( ملاعلا NO برشلا هايمو حا�ôإلا ةلاح

 ةيئاملا دراوملاب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةن�Åل ةعÇات ةردابم ÊOو

 ا�Þف متي ثيح .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم لبق نم ا;ذيفنت مت

 هايمو حا�ôإلا ةلاح مييقتو ليلحت ةردابم ضارغأ ديدحت

 دصر NOو ،xwيلقإلاو يملاعلا ىوتسملا .-ع ،ملاعلا NO برشلا

 ةئ§بلاو )ةيلاملاو ةdرشQلا دراوملا ثيح نم( تالخدملا

 تاسايسلاو طط��او ن\ناوقلا ةيحان نم( ةيتاوملا

 ةمادتسال ةمزاللا )دصرلا تاب§ترتو ةيسسؤملا تاب§ت[zلاو

 ةفاظنلاو حا�ôإلاو هايملا تامدخو ةمظنأ قاطن عيسوتو

ةصاخو ،عيم�Åل ةي�áلا
ً

 .اًفعض ةينا7سلا تائفلا [ýكأ 
 امب ،يويسآلا رمنلا ضوع5و سكوليكلا ضوع= ةحفاLم §

NO يبلا قرطلاب رثا7تلا نكامأ نم صلختلا كلذðشرو ةي 

 .اينامشللا ضرمل لقانلا O-مرلا بابذلا ةحفا7مو تاديبملا
 يذلا ضارمألا لقاون ةحفاLم تاءارجإ ليلد دادعإ §

þإ فد�V. لقاونلا ةحفا7م تاءارجإ ديحوتو ديدحت NO 

 .ن\طسلف NO ضوعبلا دصر جمانرب رdوطتو .ن\طسلف
 نم [ýكأ ميعاطملا ةيطغتب ةيلاعلا ةبس¦لا stع ظافwªا §

  .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم تابلطتم بسح 95%
 تايافنلا ةرادإ عورشم نمض ةيطغتلا ىوتسم عفر §

 .%75 نم [ýكأل %60 نم ةفضلا بونج ةقطنم NO ةيبطلا
 ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةينطولا ةيجيتا[zسالا دادعإ §

 .ةقالعلا تاذ تارازولا O?اب عم قيس�تلاب 2017-2022
 NO ا�قيبطت .-ع لمعلاو ةيسردملا ةئ,بلا ةسايس دادعإ §

 ةيðيبلا ةيدنألل O-خادلا ماظنلا دادعõو  .سرادملا ةفا¼

  .Owيب يدان 450 ءاشõuو ةيسردملا

 لقاون ةحفاLمل تاديبم شر تالمح ةدع ذيفنت  §

 .ضارمألا
 نم [ýكأ ميعاطملا ةيطغتب ةيلاعلا ةبس¦لا stع ظافwªا §

 .ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم تابلطتم بسح 95%
 يiاTولا دصرلا عم لماعتلا لجا نم يداشرإ ليلد دادعإ  §

 NO يiاقولا بطلا مقاوط بdردت متو ثد��ا .-ع vwبملا

 ن\سحت لجا نم ،يزكرملا [Óت�àاو ةئ§بلا ة�ôو تاdريدملا

 .ركبملا راذنإلا تاردق
 رطا�àا عم لماعتلا ةيفيك NO يداشرإ ليلد دادعإ  §

 .ھيلع مقاوطلا بdردتو ةيملاعلاو ةينطولا ءاوس ةي�áلا
 متو تاعانصلاو فرwªا نوناق ليلد دامتعاو ثيدحت  §

 .-ع تايدلبلاو ة�áلا تاdريدم NO مقاوطلا ةفا¼ بdردت

 .ليلدلا اذ;
 مقاوطلا بdردت متو ،ةئ,بلا ةÉª :�7´فم ليلد دادعإ §

 .ءاملاو ءاذغلا ةمالس عم لماعتلل
 صلختلا لجأ نم تا�رش ةدعل ةيئدبم تاقفاوم ءاطعإ §

 تايافنلا ةرادإ ماظن بسح ةيدعملا ةيبطلا تايافنلا نم

 .ةيبطلا
 تاديبم عم لماعتلل يداشرإ ليلدل رارق ةدوسم عضو  §

 .ةماعلا ة�áلا
 تاصوحف نمض ةديدج ةيئايميك تاصوحف ةفاضإ  §

 .هايملا ةمالس
 ليعفتو ،ةدمتعملا ةيسردملا ةئ,بلا ةسايس قيبطت §

Lيبلا ةسايسلا تاميلعðةيعجرمك ةي NO سرادملا عيمج. 
 ماعلا NO كان; نا¼ ثيح ،ةيسردملا ةيÅيبلا ةيدنألا ليعفت §

 900 ذيفنتو ،ةسردم NO 450 لعفم Owيب يدان )450( 2019

uيب طاشOw ا عم نواعتلابàا عمت�à�-O. 
 ةدحاو ةرم )ةسردم 550( سرادملا NO هايملا NO رول7لا صحف §

 .لقألا .-ع ر�شلاب
 هايم تانازخ نع ةيâªلا تادحولا هايم تانازخ لصف  §

 .ةيمو��7ا سرادملا نم NO 90% برشلا
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 سرادملا نم NO 70% برشلا هايمل ةي¦6زختلا ةردقلا ةدا6ز §

 تاdريدم دdوزتو .ا�عاطقنا لاح NO مايأ 5 نع دdزت ةدمل

 NO رول7لا ةبسu صحف زا�ج 130 ـب VOاعلا ميلعتلاو ةيب[zلا

 تانازخ نع برشلا هايم تانازخ لصفو .برشلا هايم

 نع براشملا لصفو ،ةسردمNO 180 ةي�áلا تادحولا

 .ةسردم NO 20 ةي�áلا تادحولا
 ھب ةقفرملا مئاوقلاو ةرط�wا تايافنلا ةرادإ ماظن رادصإ §

 بdر�¿ ةلاح 16 طبضو .ءارزولا سلجم نم ا;دامتعاو

 لماعتلا متو "1948 ماع لت�àا لخادلا" نم ةرطخ تايافن

 .لوصألا بسح ا�عم
 

 .ءاضتقالا بسح ،نادلبلا عيمج NO غبتلا ةحفا7مل ةيملاعلا ة�áلا ةمظنمل ةdراطإلا ةيقافتالا ذيفنت زdزعa(:  L .3 ( ةياغلا

 .[ýكأف ةنس 15 م;رامعأ غلبت نيذلا صا�¯ألا ىدل ايلاح غبتلا لامعتسال نسلا دحوملا راشyنالا .a. 1.3:رشؤملا

 لب ،5هالعأ رشؤملا نمض دد�àا رمعلا .-ع تانايب درت مل ة�áلا ةرازو رdراقتو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا تانايب بجومب

  :VOاتلا لود��ا بجومب ÊOو [ýكأف ةنس 18 م;رامعأ غلبت نيذلا صا�¯ألل تانايبلا تنا¼

 

 ثانإ رو|ذ ةزغ عاطق ةيªرغلا ةفضلا       نSطسلف   رشؤملا

3.a.1. ىدل ايلاح غبتلا لامعتسال نسلا دحوملا راش�نالا 

 ردصملا( �Åكأف ةنس 18 م~رامعأ غلبت نيذلا صاÉjألا

PCBS 2019( 

29.5 36.2 18.3 51.2 7.3 

 

 )a.3( :ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 تاdوتسملا ةفا¼ .-ع ا;ذيفنت مت ثيح ةيعوتلا تالمح §

 ةرازو تقلطأ ،سرادملا ةبلطو بابشلا تائف ن\ب ةصاخ

 رFاظم نم ةيلاخ سرادم ةردابم ميلعتلاو ةيب[zلا

 نم ةيلاخ ةسردم بقل ةسردم 138 تققح( نlخدتلا

 .)2018 ماعلا NO ن\خدتلا

 بقللا تققح نlخدتلا رFاظم نم ةيلاخ سرادم ةردابم §

 ماعلا NO ھنع ددعلا عفترا ثيح ةيمو7ح ةسردم 183

2018. 
 نم ةيلاخ ةسردم بقلل ةديدج ةسردم 100 حيشرت متو §

  .ن\خدتلا ر;اظم

 ن\خدتلا ةر;اظ هذ; لوح ةيعمتجم تالمح ةدع ذيفنت §

  .سرادملا NO ن\خدتلا ةحفا7مل ةينطولا ةن�Åلا عم نواعتلاب
 نlخدتلا عنم نوناقل ةيذيفنتلا حئاوللا ةدوسم دادعإ  §

NO إ تعفر ن\طسلفV. ا;دامتعا ةياغل ءارزولا سلجم. 
 

 NO ةيمانلا نادلبلا ا�ل ضرعتت Äwلا ةيدعملا [\غو ةيدعملا ضارمألل ةdودألاو تاحاقللا لاجم NO رdوطتلاو ثحبلا معد  :)b.3 ( ةياغلا

 قلعتملا قافتالا نأشÇ ةحودلا نالعإل اقفو ،ةلوقعم راعسأب ةيساسألا تاحاقللاو ةdودألا .-ع لوص��ا ةينا7مإ [\فوتو ،لوألا ماقملا

 نم لما7لاب ةدافتسالا NO ةيمانلا نادلبلا قح دكؤي يذلا ،ةماعلا ة�áلاTو ةdركفلا ةيكلملا قوقح نم ةراجتلاب ةلصتملا بناو��اب

 ة�áلا ةيام�� ةمزاللا ةنورملا ھجوأب ةقلعتملا ةdركفلا ةيكلملا قوقح نم ةراجتلاب ةلصتملا بناو��ا نأشÇ قافتالا NO ةدراولا ما7حألا

 ةdودألا .-ع عيم��ا لوصح ةينا7مإ لجأ نم لمعلا اميس الو ،ةماعلا

  )رفوتم [\غ( م;دلبل vwطولا جمان[Óلاب ةلومشملا تاحاقللا عيمج نم نيديفتسملا ن\فد�²سملا نا7سلا ةبسb.3 u.1 :رشؤملا

 
 )18( غلبلاو ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا لبق نم ھیلع تانایبلا ھعمج مت يذلا رمعلا نم ةیحص ةروطخ رثكأ وھ رثكأف ماع 15 رشؤملاب ددحملا رمعلا  :5
 .ةیرمعلا ةلحرملا هذھ يف لافطألا ىلع ةیئیبو ةیعامتجاو ةیحص رطاخم نم نیخدتلا ةرھاظ ھلكشت امل 18 -15 رمعلا نم تانایب رمع لضفی انھو ، ماع
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 ةيبطلا ثوحبلاو ةيساسألا ةي�áلا تاعاطقلا .Vإ ةمدقملا ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا NOاص عومجم b.3.2 :رشؤملا

Lيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا�ج ىدل ةرفوتملا تانايبلا [\شvw لاوÄw إ ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم نم ا�عيمجت متV. 

 2016 ماعلا NO ةيبطلا ثوحبلاو ةيساسألا ةي�áلا تاعاطقلا .Vإ ةمدقملا ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا NOاص عوم�à اضافخنا

 .2019-2017 ماوعألل ةرفوتم تانايب دجوي الو اذ; .2015 ماعلا عم ةنراقم

 

 .-ع ةروس§م ةفل7ب ضرغلاب يفت Äwلا ةdرورضلا ةdودألا نم ةيساسأ ةعومجم ا�Þف ةحاتملا ةي�áلا قفارملا ةبسb.3 u.3 :رشؤملا

 )ةرفوتم تانايب دجوي ال( ماودلا

 

  B .3:ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ،vwيطسلفلا ÍOصلا عاطقلا NO تاحاقللاو ة6ودألا lZفوت §

 دمتعملا vwطولا جمان[Óلل ةيطغتلا ةبسu تلصو ثيح

 .V. 98.4%ا 2019 ماعلا NO تاميعطتلل

 ة;:ش1لا ة5678لا جمان1ب /م ة(نا2لا ةلح.-لا *()'ت $راج §
 .ة@ودألل

 ةدر8CD6لا ة@ودألا( ا@ABس ة@ودألا راعسأ 9ی78ت 56ی §
 ةث;85لا راعسألا L1نو ة8JDKلا تاهGلا /م )ة:ل85لاو
 .ينوUD1لالا عق86لا ىلع

 يف ة1ف8D6لا ة@ودألا ل;عم ةCZن Yغلب ،2018 ماعلا يف §
 ة8ئاق /م %94.7 ة̂@817لا ةK5لا ةرازو تاعدCD6م
 .ة;D8ع8لا ة:ساسألا ة@ودألا

 ÍOصلا عاطقلا يف تاحاقللاو ة6ودألا lZفوت  §

 جمان[Óلل ةيطغتلا ةبسu تلصو ثيح ،vwيطسلفلا

 .V. 100%ا 2019 ماعلا NO تاميعطتلل دمتعملا vwطولا
 ةي¦يطسلفلا قاوسألا QR تاجالعلاو ة6ودألا lZفوت  §

 .-ع ةرمتسملا ةباقرلا ةيلمع لالخ نم ةلوقعم راعسأب

 ،نيدروملاو ةيئاودلا عuاصملاو تايلديصلاو ةdودألا

 ثيدحتو ةdودألا راعسأل ةdرودلا ةرمتسملا ةعجارملاو

 .لوصألا بسح ةصت�àا تا���ا لبق نم راعسألا مئاوق

 ة;:ش1لا ة5678لا جمان1ب /م ة(نا2لا ةلح.-لا ءاهنإ §
 ةnلاnلا ةلح81لا DhZ:mل ةkl:فiت ةhخ عضو eتو ة@ودألل
  .جمانZ1لا /م ة1:خألاو

 ة1ف8D6لا ة@ودألا ل;عم ةCZن Yغلب ،2019 ماعلا يف §
 ة8ئاق /م %97 ة̂@817لا ةK5لا ةرازو تاعدCD6م يف
 .ة;D8ع8لا ة:ساسألا ة@ودألا

 

 ،ةيمانلا نادلبلا NO ا�<اقبyساو ا�d5ردتو ا;رdوطتو عاطقلا اذ; NO ةلماعلا ىوقلا فيظوتو ة�áلا عاطق NO لdومتلا ةداdز :)c.3( ةياغلا

 .ة[\بك ةداdز ،ةيمانلا ة[\غصلا ةdرز��ا لودلاو اومن نادلبلا لقأ NO ةصاخTو

LتعÓ] لا دراوملاQرشdرورضلا زئا¼رلا م;ا نم ادحاو ةdرارمتسال ةdوقتو ةdصلا ماظنلا ةÍO NO ¼لا ةرازو تلوأ اذل ،نادلبلا ةفاáة� 

 ÍOصلا عاطقلا NO ةل;ؤمو ةؤفكو ةيفا¼ ةdرشÇ دراوم [\فوت نامضل امامت;ا ÍOصلا عاطقلا NO ءا¼رشلا ةفا¼ عم نواعتلاب ةي�يطسلفلا

 .ةيلاع ةدوجب ةي�áلا تامد��ا ميدقت .-ع ةرداق vwيطسلفلا

 :ن\ي�áلا ن\يئاصخألا ةفاثك لدعم c.3.1 :رشؤملا

  :VOاتلا¼ ÊOو رشؤملا اذ; .-ع ةي�يطسلفلا ة�áلا ةرازوو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا تانايب بجومب

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

ألا ددع لدعم
َ

 22.6 21.5 17.7 21.7 21.5 .نا7سلا نم ةمسn 010,00 ل7ل ءابط

 7.6 7.1 7.1 6.6 5.7  .نا7سلا نم 10,000 ل7ل نانسألا ءابطأ ددع لدعم
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 26.9 23.6 23.2 20.9 20.1 .نا7سلا نم ةمسn 010,00 ل7ل ض>رمتلا ددع لدعم

 2.7 2.3 2.5 2.0 2.2 .نا7سلا نم ةمسn 010,00 ل7ل تالباقلا ددع لدعم

 11.4 11.2 10.9 10 9.7  .نا7سلا نم ةمسn 10,000 ل7ل ةلدايصلا ددع لدعم

 

 ةر�Qو ةصصختملا ةيبطلا رداو7لا NO صقن نم vwيطسلفلا ÍOصلا عاطقلا ھيناع¦ امم مغرلاTو ھنا Mâتي هالعأ تانايبلا ليلحتب

 ةفاثك لدعم عفر NO عاطقلا 7âن دقف ،تاءافكلا معدل يمو��7ا عاطقلا NO زفاوح ماظن رفوت مدعو ،نطولا جراخ .Vإ تاءافكلا

 .هالعأ ةدراولا بس�لا بسح ن\طسلف NO ن\ي�áلا ن\لماعلا

 

 C. 3 :ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 عضوو رمتسملا Rwملا رdوطتلا ةسسأمل :9طو ماظن ر6وطت §

 ةيجيتا[zسا ذيفنت نم ءزجك ،ھقيبطتو ھتQسو�� ح[zقم

  ةيبطلا رداو7لل رمتسملا Rwملا رdوطتلا
 بdردتلاو ماعلا ب6ردتلا لمش² ب6ردتلل ةينطو ةطخ دادعإ §

  .ن\فظوملا ناويد عم نواعتلاب صصختملا
 w%طلا سل�àا عم قيس¦تلاب زايتمالا ءابطأ ب6ردت §

 .vwيطسلفلا
 ةفا¼ فد�²سLو ةيبطو ةي�ô تالاجم ةدع NO رداو7لا بdردت §

 .ةدناسملا ةي�áلا ن�ملاو ضdرمتلاو ءابطألا ةصاخ حئارشلا
 ةرازو عقوم .-ع )ةرود 35( ةينوYZكلإلا تارودلا lZفوت §

  .يuو[zكلإلا ة�áلا
 .-ع لوص�Åل ةيبطلا رداوكلا نم ديدعلا ثاعتبا §

 ماروألا ا�Þف امب تاجايتحالا بسح ةردانلا تاصصختلا

  .قور��او ماروألا ةحارجو
 فصولا تاقاط\و ةâªلا ةرازو ةيلLيF ثيدحتو ةعجارم §

 ھيفارشإ عقاوم NO ةقاطب 1400 دامتعا مت ثيح ،يفيظولا

  .ةينفو ةdرادõو
 

 ة�áلا جامدإ لوح ةماعلا ةâªلا مقاوط ب6ردت §

 .ضرممو ب§بط 35 م;ددع غلابلاو ةيسفنلا
 نم %20و ةlZبلاو هللا مار ةÉª رداوك نم %20 ب6ردت §

 .ةرسألا بط جا��م قيبطت .-ع مركلوط ة�ô رداو¼
 .تاباصإلل ةيلوألا ةياعرلا .-ع ةي�áلا رداو7لا بdردت §
 ةيلآ .-ع ةâªلا تا6ريدم QR ةيâªلا رداوكلا ب6ردت §

 BASIC LIFE ةئراطلا تالا��ا Ýã NO÷رملل شاعuإلا

SUPPORT 
 ةدع QR ةâªلا تا6ريدم QR ةيâªلا رداوكلا ب6ردت §

 ،يركسلا ضرمل ةدجتسملا تاجالعلا :ا¹م تالاجم

 حم لماعتلا ةيفيك ،ماظعلا ةشاش; ضرم نع 1Ýwقتلا

 Ýã÷رمل يوذغتلا داشرإلا ،ةيصعتسملا ةدالولا تالاح

 .ةنمزملا ضارمألا
 stع ليFأتلل :9طولا زكرملا QR ةلماعلا مقاوطلا ب6ردت §

 تاساردلا ليلحت ،نامدإلا نع ةمدقم :ةيلاتلا عيضاوملا

 لمعلا ،ةلئاعلا عم لمعلا ،نامدإلا لوح جئاتنلاو

 ،NOرعملا ي¼ولسلا جالعلاو ةيÕ\فحتلا ةلباقملا ،يدرفلا

   .فنعلاو جي�²لا ضيفخت بيلاسأو �Oام��ا جالعلا
 ،ليل��ا( تاظفاحم ةدع QR ةي6Ùردت تارود ةدع دقع §

 لاصتالا تارا�م لوح )مركلوط ،ن\نج ،هللا مار ،سلبان

 ةيبطلا مقاوطلا ن\ب لصاوتلا ززع¦ امب ،لصاوتلاو

  .بردتم VO 370اوح ن\Tردتملا عومجم غلب  .Ýã÷رملاو
 NO ناسuإلا قح" لوح ةâªلا ةرازو رداوكل ب6ردت §

  .ناسuإلا قوق�� ةلقتسملا ةئي�لا نم ميظنyب "ة�áلا
 .ضdرمتلل ان§س نبا ةيل¼ NO ةيميلعL ةطشuأ §
 نم ةيâªلا ة6رشÙلا دراوملل :9طولا دصرملا قالطإ §

 ةرازو عم ةكارشلاب ةماعلا ة�áلل vwطولا د�عملا لبق

 ةيلثمملا نم لdومتTو ،ةيملاعلا ة�áلا ةمظنمو ة�áلا
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 ةصا��ا تانايبلا دصرملا رفوي .VOودلا كنبلاو ةيجdو[2لا

 vwيطسلفلا ÍOصلا عاطقلا NO ةلعافلا ةdرشQلا دراوملاب

 .تائفلا فلتخمب
 رطا�µا ةرادÈو رطا�µا نم دwªاو ركبملا راذنإلا لاجم QR ،ةيمانلا نادلبلا اميس الو ،نادلبلا عيمج تاردق ز6زعd (: ².3( ةياغلا

 .ةيملاعلاو ةينطولا ةيâªلا

 :ا�م;أ بابسأ ةدع .Vإ وزع¦ كلذو ،ةدروتسملاو ةئشانلا ضارمألا ة�جاومو ةي�áلا رطا�àا ةرادإ NO ة[\بك تايدحت ن\طسلف ھجاوت

 لالتحالا بناج عم م�طالتخاو 1948 ماع ةلت�àا Ýw÷ارألا NO ن\لماعلا ن\نطاوملا ددع عافترا ،دود��او رباعملا .-ع ا�¿رطيس فعض

تو ةيملاعلا ةي�áلا رطا�àا راشyنا .Vإ ةفاضإلاب ،O-يئارسإلا
َ

 تاسو[\فلاو ةئشانلا ضارمألا نم طسوتملا ضوح ةقطنم رثأ

 ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم نم ةدمتعملا ةيلودلا ةي�áلا حئاوللا قيبطتب مzÕلتو ن\طسلف vãبyت كلذ عمو .ةعرسÇ لقت�ت Äwلا ةروطتملا

NO رطاخم ةيأ ة�جاوم ôوأ وأ ةي�Tةلمتحم ةئ. 

 

      )رفوتم [\غ( ةددحم ةينمز ةطقن دنع تققحت Äwلا ةرشع ثالثلا ةيساسألا تاردقلا صئاص�� ةdوئملا ةبس�لا .d.1.3 رشؤملا

 

 ب.3 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

o لا حئاوللا جاردإل ا;دامتعاو ة6رازو تاميلع² رادصإáةي� 

 )ÊOام( .ھب لومعملا ن\ناوقلا نمض ةيلودلا
 ةي�áلا حئاوللا قيبطتب ةصا�wا لمعلا ةطخ دادعإ 

 ةيملاعلا ة�áلا ةمظنم عم نواعتلاب ن\طسلف NO ةيلودلا

 .d!Oو[2لا ةماعلا ة�áلا د�عمو

 دصرلل دفارو معادك ثدwªا stع :9بملا دصرلا دامتعا

 رثؤت Äwلا ثادحألا نع غيلبتلل جذامن دامتعا متو 1Ýwقتلاو

 .ةماعلا ة�áلا .-ع

o لا رداوكلا ب6ردتâªلصاوتلا لوح ةي NO نمض ئراوطلا تالاح 

 ةيجيتا[zسا دادعإو .ةيلودلا ةي�áلا حئاوللا قيبطت .-ع تابdردت

  ئراوطلا ءانثأ لصاوتلا
o رفلاب ةصا��ا ةكارشلا ةيقافتا عيقوتdيطسلفلا قvw لخدتلل 

 ةلجاعلا ةباجتسالاو
o  ولا دصرلا عم لماعتلا لجا نم يداشرإ ليلد دادعإTاiبملا يvw 

 ة�ôو تاdريدملا NO يiاقولا بطلا مقاوط بdردتو ثد��ا .-ع

 .ركبملا راذنإلا تاردق ن\سحت لجا نم ،يزكرملا [Óت�àاو ةئ§بلا
 

 

 )3( فدWلا تاياغ قيقحت مامأ ةمئاقلا تايدحتلا

 نم ھت`ªو ناس8ِإلا قوقحب قلعتت ��لا ةرمتسملا تا�ا¨§نِإلا D/ع ةوالع ةي`¦لا ةيمنتلا مامأ l¤كألا قيعملا 0/يئارسالا لالتحِإلا l¤تع£ .1

ألا قيعملا 0¬ لزاعلا رادz_او ةيليئارسِإلا زجاو`_او راص`_ا نِإ .لالتحالا لبق
َ

 مامأ ءاوس ةي`¦لا تامد�_ا CDا لوصولل ���اس

 لالتحالا تاوق لبق نم لزعلا نkنطاوملا D/ع ةرمتسملا تاءادتعالا CDِإ ةفاضِإلاب ،ةيبطلا مقاوطلا مامأ وأ ¯�®رملاو نkنطاوملا

 .نkنطوتسملاو 0/يئارسالا

 دايدزاو ³0صلا عضولا D/ع ابلس سكعني يذلا رمألا ،ةزغ عاطق T0 ةصاخ رقفلاو ةلاطبلا بس8 عافترا نم يدl°ملا يداصتقالا عضولا .2

  .ةي`¦لا تاجايتحالا

ألا .3
َ

 .نويدلاو تارخأتملا ةميق عافترا نم ا¨¶ع جتن امو ةي�يطسلفلا ةمو~`_ا ا¨´ رمت ��لا ةقنا�_ا ةيلاملا ةمز

أ نم كلذو ،ة`¦لا ةرازو قفارم T0 تان�يعتلاو رداو~لا صقن .4
َ

ألاو تايفش5سملا ليغش� لج
َ

 ،ةي`¦لا زكارملا T0 ةديدz_ا ماسق

  .نطولا جراخ CDا تاءافكلا ةرz½و �¼طولا ىوتسملا D/ع ةصصختملا ةيبطلا رداو~لا ضعT0 ¹ صقنلا .5

أتلا ماظن باـيغ .6
َ

 قيقحت T0 م�اس�و ةي`¦لا تامد�_ا رuوطتو لuومتلا ةuرارمتسِإ نمضي يذلاو يمازلإلاو لماشلا ³0صلا نkم

 .ةلماشلا ةي`¦لا ةيطغتلا

ألا ¯�®رم T0 ةرمتسم ةداuز .7
َ

ألا ،ةuراسلا klغ ضارم
َ

 .ةي`¦لا تامد�_ا D/ع بلطلا ةداuز CDا يدؤي يذلا رم

 .ةي`¦لا ةياعرلا D/ع رمتسملا روطتلا CDا ادئاع نو~ي دق يذلا رمالا ،ةي`¦لا تامد�_ا ةفل~تل رمتسملا عافترالا .8
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  :٤ مقر فدھلا

 لماشلاو فصنملا دیجلا میلعتلا نامض
 ةایحلا ىدم میلعتلا صرف زیزعتو عیمجلل
	عیمجلل

 

7ش�و ،2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ميمص NO ميلعتلا جردني
ّ

ارصنع ل
ً

ايساسأ 
ً

 ةيمنتلا فاد;أ عيمج قيقحت NO حاجنلل 

افد; 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ دارفإ بناج .õVو .ةمادتسملا
ً

 راطإ NO جردنت ميلعتلاب قلعتت تاياغ .-ع تلمتشإ ،ميلعتلل 

 جاتنإلاو كال�²سالاو ؛ةلامعلاو ،ومنلاو ،ة�áلاب ةقلعتملا تاياغلا اميس الو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد;أ نم ىرخألا فاد;ألا

 نأ UOب�ي اذل ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد;أ عيمج قيقحت وحن مدقتلا لي�NO LT ميلعتلا م�س¦ ،عقاولا NOو .خانملا [\غLو ؛ن\مادتسملا

اءزج ل7ش¦
ً

 لامعأ لود�� ةدَّد�àا ةغيصلاف كلذلو .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد;أ نم فد; ل¼ قيقحت .Vإ ةيمارلا تايجيتا[zسالا نم 

 دارفألا ةايح NO لوحتلا ققحي ميلعتلا نأ ا;دافم ةdؤرب دش[zسLو ةيملاعو ةدعاوو ةحومطو ةّيل¼و ةلماش ةغيص ÊO ميلعتلا

 موقت ةيمنتلاو ميلعتلل ةيناسuإ ةdؤر نم تم�لُتسا دقو .دحأ نايسu مدعو عيم��ا كارشإ أدبم .-ع موقتو ،تاعمت�àاو تاعام��او

 ةلءاسملاو ةك[zشملا ةيلوؤسملاو vwثإلاو يوغللاو NOاقثلا عونتلاو ةيام��او جامدإلاو ةيعامتجالا ةلادعلاو ةماركلاو ناسuإلا قوقح .-ع

اددجم ديكأتلا 8wيدبلا نمو .ةلدابتملا
ً

 ذافنإ نامضل ھيلإ دنyسُ¦ ساسأو ،ناسuإلا قوقح نم ÜÝwاسأ ّقحو ماع �âاص ميلعتلا ّنأ 

 ةلما7لا ةلامِعلا قيقحت NO س§ئر لماع لثمdو ،ةمادتسملا ةيمنتلاو يرشQلا را;دزالاو حماسyلاو مالسلل يرورض و;و .ىرخألا قوق��ا

  .رقفلا .-ع ءاضقلا NOو
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 .Vإ يدؤي ام ،دّيجو فصنمو يuاجم يوناثو يiادتبا ميلعتب نايتفلاو تايتفلاو ن\نبلاو تانبلا عيمج عّتمتي نأ نامض :4.1 ةياغلا

 2030 ماع لولحب ةلاعفو ةمئالم ةيميلعL جئاتن قيقحت

 

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 رdراقت نم ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.1.1( يملاع ا;دحأ تارشؤم عبس عÇارلا فد�لل .Vوألا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو

 

 .Vوألا ةلحرملا ةيا�NO ä )ـج )و ؛ةيئادتبالا ةلحرملا ةيا�NO ä )ب( و ؛ثلاثلا/يuاثلا فصلا NO )أ( :بابشلاو لافطألا ةبسu .4.1.1 رشؤملا

 .س���ا بسحب ،تايضاdرلا )2(و ،ةءارقلا )NO )1 ةءافكلا ىوتسم نم ىuدألا د��ا لقألا .-ع نوققحي نيذلا ،يوناثلا ميلعتلا نم

 )�Nإ ،ةءارقلا ،تايضاdرلا( ام لاجم NO ةفرعملل ÜÝwاسأ رايعمك ان; ةءافكلا ىوتسم نم ىuدألا د��ا فdرعL متي :رشؤملا ةلاح

 تامييقت نم ديدعلا نم تانايبلا نأ ن\ح NO .يملاع رايعمل ةك[zشم [\ياعم دجوت ال ،ايلاح  .ملعتلا تامييقت لالخ نم ةساقملا

 هذ; NO ةدد�àا ءادألا تاdوتسم نإف VOاتلاTو ،ةصا��ا ا;[\ياعمو ا�فاد;أ عضت ةلود ل¼ نإف ،ةلو�سÇ ةحاتم ةينطولا ملعتلا

 NO ن\طسلف كراشL ال ثيح نآلا ةياغل رشؤملا اذ�ل دصر دجوي ال vwيطسلفلا عقاولا NOو .اًمئاد ةقسyم نو7ت ال دق تامييقتلا

 .ةمداقلا تارودلا NO ةيلودلا تارابتخالا NO ن\طسلف ةكراشمل رارق ذاختا متو .2011 ماعلا ذنم ةيلودلا تارابتخالا

 

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 ةلحرملا ةيا�NO ä )3( ؛ةيئادتبالا ةلحرملا ةيا�NO ä )2( ؛ةيئادتبالا ةلحرملا لالخ )1( :ملعتلا مييقتل ةينطو ةيلمع ميظنت .4.1.2 رشؤملا

 .يوناثلا ميلعتلا نم ايندلا

 :.Vا 2018 ةنسل رشؤملا ميق [\شLو :)ن\ت�س ل¼ ىرجت Äwلاو( ةينطولا تارابتخالا لالخ نم رشؤملا اذ; دصر متي :رشؤملا ةلاح

 2018 ماعلل ةينطولا تارابتخالا QR ةبلطلا ليصحت طسوتم

 ن0سwxjا الك ثانا روكذ فصلا ثحبملا

 44.3 47.8 40.5 سما5jا مولع

 33.9 38.1 27.9 عساتلا

 48.1 53.3 43.7 سما5jا ةي5رعلا ةغللا

 51.8 60.2 43.3 عساتلا

 42.2 45.8 38.6 سما5jا تايضاJر

 30.1 34.2 24.1 عساتلا
 

 

 ) يوناثلا ميلعتلا نم ايندلا ةلحرملاو ةيئادتبالا ةلحرملل )[\خألا فصلا VO NOامجإلا لوبقلا لدعم .4.1.3 رشؤملا

 :يLأي امك ميقلا تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا نم ھباسحو رشؤملا دصر مت :رشؤملا ةلاح

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

 S� )1_4( 95.2% 97.2% 102.2% 102.9% 108.2%خألا فصلل teامجإلا لوخدلا لدعم

 S� )5_9( 84.7% 93.4% 94.6% 97.5% 98.4%خألا فصلل teامجإلا لوخدلا لدعم
 

 

 عافترا ظحالي امك .2017،2018،2019 تاونسلا NO ةصاخو )4-1( ةيئادتبالا ةلحرملل [\خألا فصلل لما¼ VOامجا لوخد رشؤملا ن\بي

 .)9-5( تاونسلل [\خألا فصلا .Vا لوخدلا رشؤم ميق NO رمتسم
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 ) يوناثلا ميلعتلا نم ايلعلاو ايندلا ن\تلحرملاو ةيئادتبالا ةلحرملا NO( مامتإلا لدعم .4.1.4 رشؤملا

 :يLأي امك ميقلا تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا نم ھباسحو رشؤملا دصر مت :رشؤملا ةلاح

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

   97.9 97.8 97.3  ةيئادتبالا ةلحرملا �e مامتالا لدعم

   86.2 86.3 85.5 ايندلا ة>وناثلا ةلحرملا �e مامتالا لدعم

   59.3 59.1 59.1 ايلعلا ة>وناثلا ةلحرملا �e مامتالا لدعم
 

 

 ) ايلعلاو ايندلا ا¼تلحرمب ة6وناثلاو ةيئادتبالا( سرادملاب نlقحتلملا lZغ ةبس¤ .4.1.5 رشؤملا

 :يLأي امك ميقلا تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا نم ھباسحو رشؤملا دصر مت :رشؤملا ةلاح

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

 ةJوناثلاو ةيئادتبالا سرادملاب ن0قحتلملا 0gغ ةبس�

 ايلعلاو ايندلا ا��تلحرمب

8.6 9.5 5.8 5.4 5.7 

 
 NO )5.7( تحبصأو ،2015 ماعلا NO )%8.6( ةبس�لا تغلب ثيح تاونسلا [Óع ن\قحتلملا [\غ ةبلطلا ةبسu ضافخنا رشؤملا ن\بي

 .ÜÝwردملا ميلعتلا لحارم عيم�� 2019 ماعلا

 

 ميلعتلا نم ايندلا ةلحرملاو ،يqادتبالا ميلعتلا QR( :�=اردلا مXفص رامعأ نم انس nZكألا لافطألل ة6وئملا ةبس¦لا .4.1.6 رشؤملا

 .)يوناثلا

 رفوتم [\غ :رشؤملا ةلاح

 

 يqادتبالا ميلعتلا :uلحرم QR ةينوناقلا رطألا بجومب نومضملا يمازلإلا )2(و ي¤اµxا )1( ميلعتلا تاونس ددع .4.1.7 رشؤملا

 يوناثلا ميلعتلاو

 ميلعتلا " نا .-ع صن امك ،رشاعلا فصلا ةيا�Äã äح ميلعتلا ةيمازلا .-ع )5( ةداملا NO 2017 ماعلل ميلعتلاو ةيب[zلا نوناق صن     رشؤملا ةلاح

 ."ةيمو��7ا ةيميلعتلا تاسسؤملا ةفا¼ NO ايناجم

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

 بجومب نومضملا يمازلالا )2 ي�ا�xا )1 ميلعتلا تاونس ددع

 يوناثلا ميلعتلا ةلحرمو ي�ادتبالا ميلعتلا ةلحرم �� ةينوناقلا رطألا

10 10 10 10 10 

 
 

 )1(:ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

NO ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 ماعلا لالخ تالخدتلا نم ةعومجم نمض لمعلا مت 2022-2017 ميلعتلل ةيعاطقلا ةط��ا راطإ 

 :تالخدتلا هذ; زربأو 2030 ةمادتسملا ةيمنتلل عÇارلا فد�لل .Vوألا

 

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ةيتحتلا ةي¦بلاو ةيسردملا ةي¦بألا .1

 .ا�<اشuإ مت ةيفص ةفرغ 340 §

 .ا�Wيثأت مت ةفضلا NO ةيفص ةفرغ 154  §

 ا�لي;أت مت "ج" ةقطنملاو سدقلا سرادم لمشL ةمئاق ةسردم 84  §

  .ا�²نايصو

 ميدقلاو فلاتلا لدب ثاثألا [\فوت مت ملعمو بلاط 26,585 §

 .ثاثألا ثيدحتو

 :�=اسألا ميلعتلل ةيتحتلا ةي¦بلاو ةيسردملا ةي¦بألا .1

 ا�<اشuإ مت يوناثلاو ÜÝwاسألا ميلعتلل ةيفص ةفرغ 470 §

 ءاشuإلا ديق ةيفص ةفرغ 510و )ةزغ 100 ،ةفض 370(

 .)ةزغ 170،ةفض 340(

 ميدقلاو فلاتلا لدب ثاثألا [\فوت مت ملعمو بلاط 11,818 §

 )سدقلا 343 ،ةفض 11,475( م�ل ثاثالا ثيدحتو
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 سدقلا سرادم لمشL ةمئاق ةسردم NO 50 تذفن ةنايصو لي;أت §

 ."ج" ةقطنملاو

 :ج قطانمو سدقلا QR سرادملا معد .2

 روجأ عفد لالخ نم ا�معد مت سدقلا NO ةصا��ا سرادملا §

 دdوزتو ،ر�ش 12 ل ا�سفن سرادملل ةمد��ا ةيا�ä تائفا7مو

 تاوالع عفد متو ،ةيضاdرو ةيفشكو ةيملع تاودأب سدقلا ةdريدم

 سدقلا ةdريدمو سرادم NO ن\لماعلاو ن\ملعملا معدل ةرطاخم

 .ر�ش 12 لصأ نم رو�ش ةتس ةدمل )فاقوألا(

 ةنايص تاءاطعو ،سرادم .Vإ ا�لdوحتل ا�²نياعم مت ةينكس ةي�بأ 7  §

 .ا�حرط مت ةصا��او ةيمو��7ا سرادملا NO ةيسردملا ةي�بألا

 NO ةصا��ا سرادملا NO ةيحول ةز�جأب بلاط 5000 دdوزت ءاطع §

 .ھحرط مت سدقلا

 لالتحالا نم ةفد�²سملاو ةشم�ملا قطانملا NO سرادم يريدم 10 §

 ميلعتلا نم ىuدألا د��ا .-ع ظاف��ا( INEEـلا [\ياعم .-ع اوTرد

 .)ئراوطلا ءانثأ

 ةيساسألا سرادملا QR ةبلطلل ةدناسملا ة6وبYZلا ةطش¤ألا .3

 ةءارقب يÎرعلا ةءارقلا يدحت ةقباسم NO او¼راش بلاط 150000   §

 نطولا ىوتسم .-ع ةسفانملل بلاط ل7ل لقألا .-ع باتك 50

  .يÎرعلا ةءارقلا يدحت ةقباسم NO يÎرعلا

 عوبسأ 40 عقاوب ر��ا طاش�لا قيبطت ا�Þف مت ةسردم 1250 §

 ا�Þف مت ةيفيص ةسردم 144 ا��م )ةيبالطلا ةطشuألا فلتخم(

 .ةيبدألاو ةيفاقثلا تاعادبإلا ةسرامم

 NO ن\Tو;وملل يدان 36 ةماقإ NO او¼راش ة/بردمو ة/بلاط 2160 §

 .سدقلاو ةفضلا NO ةيضاdرلا باعلألا

 ةفضلا NO سرادملا NO تذفن ةيملعو ةيفاقث ةطشuأ ةردابم 51 §

 ةبلطلاو ن\ملعملل NOاقثلا عادبإلا ةزئاج ثادحتسا متو سدقلاو

 ةيقيسومو ةينف( ةفلت�àا ةيفاقثلا ةطشuألا NO نيÕ\متملا

 .)�Nا ......... ةيحرسمو

 تاdريدملا ىوتسم .-ع هدقع مت يداشرإ يفشك اميخم 18 §

 .ةيلامشلا

 ةبلطلا ةفا7ل تاموعطلا ميدقتو 1Ýwقتلا تاصوحف ذيفنت مت §

 .ة�áلا ةرازو ا�¿رقأ امك ن\فد�²سملا

 .-ع م�d5ردت مت ةسردم ريدمو دشرمو ملعم 50و بلاط 500 §

 .سدقلا NO ةيبطلا ةيميلعتلا ةردابملا

 ةبلط نم بلاط )22000( ل هذيفنت مت YOالعلا ملعتلا جمانرب §

 20 ةدمل دناسم ملعم 1400 عم دقاعتلا لالخ نم )6-1( فوفصلا

 لالخ نم بلاط 38000 ل )9-5( فوفصلل NOاعتلا جمانرTو ،موي

 .فرشم 107و ملعم 340 عم دقاعتلا

 ثاثألا نم %5 ةنايصل ةيليدبتلا عطقلا نم ةدحو 34000 §

 660 ،ةزغ 11900و ةفض 21440( ا;[\فوت مت ÜÝwردملا

 .)سدقلا

 سرادم لمشLو ا�²نايصو ا�لي;أت مت ةمئاق ةسردم 425 §

 لي;أتو ةيسمش ايالخ بيكرت لمشLو " ج" ةقطنملاو سدقلا

  .ءاTر�كلا تا7بش

 نم ةفد�²سملاو ةشم�ملا قطانملا NO يدحتلا سرادم حاتتفا §

 .لالتحالا

 ةيساسألا سرادملا QR ةبلطلل ةدناسملا ة6وبYZلا ةطش¤ألا .2

 ةيفاضإ ةصحك ر��ا طاش�لا قيبطت ا�Þف مت ةسردم 530 §

  .ÜÝwردملا ماودلا ةيا�ä دعÇ جمان[Óلا .-ع

 تاdريدملا ىوتسم .-ع هدقع مت يداشرإ يفشك ميخم 18 §

NO اàةيلامشلا تاظفا�.   

 امب ن\س��Åل تذفن تاdريدملا عيمج NO ةيضاdر ةيلاعف 19 §

 طاشu تا/ن\فرشمو تا/ن\ملعمو ة/بلاط 3200 لداع¦

 .Ýw÷اdر

 يÎرعلا ةءارقلا يدحت ةقباسم NO او¼راش بلاط 450000 §

 .-ع ةسفانملل بلاط ل7ل لقألا .-ع باتك 50 ةءارقب

    .يÎرعلا ةءارقلا يدحت ةقباسم NO يÎرعلا نطولا ىوتسم

 .فنعلا نم د��ا جمانرب .-ع اوTرد بلاط 10,000 §

 تارا�م .-ع اوTرد ةيساسألا سرادملا NO ملعم /دشرم 845 §

 .ìÝwفنلا غ�رفتلا

 وأ لاقتعالا ءانثأ قوق��ا .-ع م��يكمت مت بلاط 10,000 §

 .).&ر��ا( ةباصإلا وأ كا�²نالل ضرعتلا

 .)9-1( فوفصلل رصت�µا ئراوطلا جا¹م ر6وطت مت .3

 مولعلا س�ردتل ممص يذلاو STEM جمانرب ر6وطت .4

 ةلما7تم ةقdرطب ةسدن�لاو ايجولونكتلاو تايضاdرلاو

 طTر .Vإ .Mس¦ ،كلذ بناجب .ايلعلا [\كفتلا تارا�م زdزعتل

 نو7يل ةفرعملا ميظنت .-ع لمع�و ةيقيق��ا ةاي��اب ملعتلا

Lعم اذ بلاطلا ملعvã، بلاط 2500 كراش ثيح NO سرادملا 

 NO ةبلطلا تايقتلم NO  2018/2019 ماعلا NO ةيساسألا

 تا�جوت زdزعL .-ع زكري يذلاو جمان[Óلا نمض تاعما��ا

 .ةيملعلا داوملل ةبلطلا

 ةطشuألا نم ديدعلاب ةرازولا موقت :عماwxا ميلعتلا .5

 فلتخمب ةقاعإلا يوذ ةبلطلا ةفا7ل لثمأ جمدب ةقلعتملا

 ةبلطلا تائف ةفا7ل ةاواسملاو ةلادعلا أدبم نمض م�¿ائف

 تذفن ثيح ،" ادحأ vwثyس¦ ال ميلعتلا " راعش نمضو

  :ا��م 2019 ماعلا لالخ ةعونتملا ةطشuألا نم ديدعلا
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 ميلعL جمانرب لوح ةرازولا نم تدمتعاو تدعأ ةيتاسايس ةقرو §

 ميلعL جمان[Óل ةطشuأ ةطخو ،برسyلا بابسأ ةفرعمل رو¼ذلا

 .ا;دادعإ مت رو¼ذلا

 مت ةق;ارملا ة�ô لوح بالطلا ةدايقب ةdوعوت ةيفيقثت ةطشuأ §

 .ةسردم NO 33 ةطشuأ 10 عقاوب ا;ذيفنت

 NO يوب[zلا داشرالاو ةيميلعتلا ةمد��ا م�ل تمدق حdرج بلاط 4 §

 ..&ر��ا ميلعL جمانرب لالخ نم ىفشملاو ت§بلاو ةسردملا

 زا�ج 347 ب م;دdوزت مت يركسلا ضرمب باصم بلاط 350 §

  .مدلا NO ركسلا ىوتسم صحف

 ةيساردلا 1<انملا .4

 مت 9-1 فوفصلا QKانمل ةضdرعلا طوط��او ليلحتو ةسارد §

 .ا;دادعإ

 .9-5 فوفصلل ا�ميمعL لجأ نم ا�²عجارم مت ملعم ليلد 60 §

 مولعلا جا��م مدخي امب ةي[Óخم تاودأو ددعÇ تدوز ةسردم 16 §

 .)ةزغ 4 ،ةفض 12( ةاي��او

 مي;افم ن\مضت ةيلآ لوح ا;دادعإ مت ةيتاسايس لمع ةقرو §

 .جا��ملا ىوتحم NO ةقاعإلا

 ثحابملا ةفا7ل ةضdرعلا طوط��او ،12-10 نم فوفصلا QKانم §

 .ا�فيلأت لامكتسا مت ثحبم 20 ا;ددعو ةفلت�àا تاصصختلاو

 ثحابملا ةفا7ل 11-10 نم فوفصلل QKانملا ةلدأ نم 35 §

 .ا;دادعإ مت ةفلت�àا تاصصختلاو

 11 فصلل ةين�ملا QKانملا .-ع اdزكرم ابdردت اوTرد ص�¯ 200 §

 .)ةيفdرعL ةشرو(

 

 يوذ ةبلطلا ةمد�� سرادم سمخ NO ةيسح فرغ 5 ءاشuإ §

 دحوتلا فيط لافطأو ةطيسQلا ةين;ذلا تاقاعإلا

 .ملعتلا تاTوعصو

§ Lرف ليكشdطو قvw ا يوذ نم ةرازولا ىوتسم .-ع��Ó]ة 

 50 ماعلا اذ; دافتسا ثيح رداصملا فرغ تاملعم بdردتل

 جمانرب .-ع ماعلا اذ�ل دد��ا ن\ملعملا بdردتو ،ة/ملعم

 اذ; نم ديدج ة/ملعم 1700 دافتسا ثيح عما��ا ميلعتلا

 بdردتلا

 ماعلا ةيا�ä عم لصتل ةلاعفلا رداصملا فرغ دادعأ NO ةداdز §

 ،ةديدج رداصم ةفرغ 53 ةداdزب ةفرغ V. 265إ 2019

  .2020 ماعلا NO ا�ليعفتل ةديدج رداصم فرغ 103 ءاشõuو

 ةبلط ةعÇاتمو ةقاعإلا يوذ ةبلطلا جمد زdزعLو معد §

 ةبلطلل يوب[zلا داشرإلا [\فوت لالخ نم م��م ةماعلا ةdوناثلا

 215 مدقت ثيح ،ناحتمالا ميدقت ءانثأ ةقاعإلا يوذ

 حنم .-ع م��م 15 لصح ناحتمالل ةقاعإلا يوذ نم ة/بلاط

 .ةيسارد

 

 ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم NO ةياعرلاو ءامنلا نم ةديج ةيعون .-ع لوص��ا صرف ن\نبلاو تانبلا عيم�� حاتت نأ نامض :4.2 ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،يiادتبالا ميلعتلل نdز;اج اونو7ي Äãح يiادتبالا لبق ميلعتلاو

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.2.2( و )4.2.1( ةيملاع ا��م ن\نثا تارشؤم سمخ عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو رdراقت نم

 ،ميلعتلاو ة�áلا تالاجم NO ومنلا ثيح نم حي�áلا راسملا .-ع نوضام م; نيذلا ةسما��ا نود لافطألا ةبسu .4.2.1 رشؤملا

 س���ا بسحب �Oامتجالاو ìÝwفنلا هافرلاو

 :رشؤملا ةلاح

 .vwيطسلفلا عقاولا NO نآلا ةياغل رشؤملا اذ�ل دصر دجوي ال

þإ رشؤملا اذ; فد�V. إ لوصولاو ،ميلعتلاو ةياعرلا ةدوجب قلعتت ةدقعم مي;افم ةدع سايقV. لاÓ]ملعتلاو لفطلا ةيمنتو جما NO 

 .ةسردملا ةيادب

 حوا[zت نيذلا لافطألل ةdوئملا ةبس�لا ھنأ .-ع رشؤملا فdرعL متdو ،رضا��ا تقولا NO رشؤملا اذ�ل ةك[zشم ةي�Jنم دجوي ال

 ،ةيندبلاو ،ةءارقلا :ةيلاتلا ةعÎرألا تالا�àا نم لقألا .-ع ةثالث NO يومنتلا راسملا .-ع نو[\س¦ نيذلا اًر�ش 59و 36 ن\ب م;رامعأ

 ملعتلاو ،ةيفطاعلا-ةيعامتجالاو
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 .س���ا بسحب )يiادتبالا ميلعتلاب xwسرلا قاحتلالا رمع نم ةدحاو ةنس لبق( مظنملا ةكراشملا لدعم .4.2.2 رشؤملا

 :يLأي امك رشؤملا ميق تنا¼و Äã 2019حو 2019 ماوعألل   رشؤملا اذ; دصر مت :رشؤملا ةلاح

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 رمع نم ةدحاو ةنس لبق مظنملا ملعتلا �e ةكراشملا لدعم 4.2.3

 Ò�1اسألا ميلعتلاب Ñ1سرلا قاحتلالا

68.1% 71.3% 69.7 72 78.1 

 

 

 .2019 ماعلا 78.1%( NO( .Vا 2015 ماعلا NO )%68.1( نم عفترا ثيح تاونسلا لالخ درطضم ل7شÇ رشؤملا ميق عافترا ظحالdو

 

 :يLأي امك رشؤملا ميق تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا ذنم رشؤملا اذ; دصر مت :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 نوش¶عÔ نيذلا ةسما5jا نس نود م~ نيذلا لافطألل ة>وئملا ةبسaلا 4.2.3

�e م ةئ¶بÕÖميلعتلل ةزفاحو ةيباجيإ ةيل 

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

4.2.4 nةيلامجإلا ديقلا ةبس �e ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم �e لبق ام ميلعتلا 

 ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت جمارªو ي×ادتبالا

54.2 56.1 58.0% 58.3% 60.8% 

 نومضملا يمازلالاو يnاivا ي×ادتبالا لبق ميلعتلا تاونس ددع 4.2.5

 ةينوناقلا رطألا بجومب

 رفص رفص رفص رفص رفص

 ماعلا 60.8%( NO( .Vا 2015 ماعلا NO )%54.2( نم عفترا ثيح تاونسلا لالخ درطضم ل7شÇ )4.2.4( رشؤملا ميق عافترا ظحالي

2019. 

 

 :)2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 بسح ا�صيخرت مت صا��ا عاطقلا NO لافطأ ةضور 1117 §

  .صيخ[zلا [\ياعم

 ةيمو��7ا سرادملا NO تحتتفا يديXمت يموكح فص )83(  §

 مت يدي�مت فص فرغ 6 ،)سدقلا NO ا��م تاضور 3( ةيساسألا

 .ةفضلا NO ا�²نايص

 ضاdر NO ميلعتلا ةيم;أب م¬يعوت مت لافطأ ضا6ر رمأ ÂRو 600 §

 .لافطألا

 ةيمو��7ا لافطالا ضاdر نم ل¼ NO تاريدملاو تاي\رملا نم 640 §

 تايTرم لي;أت [\ياعمو ديد��ا جا��ملا .-ع نTرد ةصا��او

 .لافطألا

 ةلوفطلا زكارم تاريدمو لافطألا ضا6ر تافرشم نم )23( §

 .عما��ا ميلعتلا تاسراممو ركبملا فشكلا .-ع نTرد ةركبملا

 ديق سدقلا O&اوض NO ةيجذومن لافطأ ةضورو ب6ردت زكرم §

   .ةعسوتلا

 )100( لدعمب لافطألا ضا6ر QR ةدناسم ةيميلع² لئاسو lZفوت  §

 ءاطعو ةفضلا NO ةصا��او ةيمو��7ا لافطألا ضاdر عومجم نم

 .ھتلاحõو ھحرط مت ةdوب[zلا ةز�جألاب ضاdرلا دdوزت

 ا�صيخرت مت صا��ا عاطقلا NO لافطأ ضا6ر 860 §

   ايناديم ا�Þلع يوب[zلا فارشإلاو

 سرادملا NO سرادملا NO حتتفا يديXمت يموكح فص 100 §

 .ةفضلا NO ةيساسألا ةيمو��7ا

 à�-Oا معدلاو ةيامwªا لئاسو نم تدافتسا تاضور 10 §

NO سدقلاو )ج( قطانم. 

 سدقلا O&اوض NO ةيجذومن لافطأ ةضورو ب6ردت زكرم 1 §

   .ا�Wيثأتو ا;Õ\�جتو ا;ؤانب مت
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 ھميمعL مت )لافطألا ضا6ر تاي\رم ليلد( :9يطسلفلا جا¹ملا §

   .)سدقلا 100 ،ةزغ 500 ،ةفض 1100( ةضور 1800 .-ع

 

 NO امب ،ةفل7تلا روس§ملاو دّي��ا VOاعلا ميلعتلاو Rwملا ميلعتلا .-ع لوص��ا NO لاجرلاو ءاس�لا عيمج صرف ؤفا7ت نامض :4.3 ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ،MOما��ا ميلعتلا كلذ

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 رdراقت نم ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.3.1( يملاع ا;دحأ تارشؤم ثالث عÇارلا فد�لل ةثلاثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو

 

ار�ش رشع vwثالا لالخ بdردتلاو xwسرلا [\غو xwسرلا ميلعتلا NO رابكلاو بابشلا ةكراشم لدعم .VO:  4.3.1ودلا رشؤملا
ً

 ،ةقباسلا 

 .س���ا بسحب

 :يLأي امك رشؤملا ميق تنا¼و ءاصحإلل يزكرملا زا���ا لالخ نم2019 ماعلاو 2018 ماعلل رشؤملا اذ; دصر مت :رشؤملا ةلاح

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 0gغو ��سرلا ميلعتلا �� رابكلاو بابشلا ةكراشم لدعم 4.3.1

ارCش رشع �Qثالا لالخ بJردتلاو ��سرلا
ً

 بسحب ،ةيضاملا 

 سwxjا

- - - 20.4 19.5 

      2018 ماع لالخ نوقحتلملا م~ يماظنلا ميلعتلاب نوقحتلملا :ةظحالم

 

 :يLأي امك ميقلا تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا ذنم تا رشؤملا هذ; دصر مت :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

  %45.2 %45 44.5 _ �¢اعلا ميلعتلا �� ةيلامجإلا ديقلا ةبس� 4.3.2

 م©رامعأ حواfgت نمل �¥ملاو �Qقتلا ميلعتلا جمارب �� ةكراشملا ةبس� 4.3.3

 سwxjا بسحب )24و 15(

2.5 2.3 2.2   

 

 ماعلا 45.2%( NO( .Vإ 2016 ماعلا NO )%44.5( نم عفترا ثيح تاونسلا لالخ طيسÇ ل7شÇ لوألا رشؤملا ميق عافترا ظحالdو

 ضفخنا امن§ب .جرا��ا NO ةبلطلا لمشL الو ةي�يطسلفلا VOاعلا ميلعتلا تاسسؤم NO ن\ل�óملل ÊO تانايبلا هذ; ناب املع .2018

 .يuاثلا رشؤملا

 )3(:ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ةينقتلا تايلLلاو ةينXملا سرادملل ةيقي+lفلا ةيتحتلا ةي¦بلا .1

 ،ر�ظلا ةليسو ،Åâبلا ريدو ،سلبان( ةين�م سرادم 4 §

 ا;دdروتو ا�²نايص مت ساTوط NO ةين�ملا ةدحولاو ،)بورعلاو

 ،رانكو ،نومايلا( ةين�م تادحو 5و ،ةمزاللا تاÕ\�جتلاب

 تاءاطع ذيفنتو ا�²نايص مت )اTرقعو ،ايموقرتو ،ن\عامجو

 لمع مت ةdوناثلا نdروب ةسردمو ،)دdروتلا ديق ا�ل تاÕ\�جتلا

 .ةيعارز ةسردم .Vإ ا�لdوحتل ا�ل ميمصت

 ةز�جألا ثيدحتو رايغ عطقو فلات لدب ثاثأو تاÕ\�جت §

 ،ن\نجو ،مركلوط( ا;[\فوت مت سرادم )5( ل ةميدقلا

 .)ةيليقلق و ،ناوبد ريد و ،ليل��او

  ةينXملا سرادملل ةيقي+lفلا ةيتحتلا ةي¦بلا .1

 ا�لي;أتو ا�²نايص مت بdردت زكرمو ةين�م ةدحوو ةسردم 13 §

NO آلا¼ ةزغو ةفضلاLي: 

 لا لdومتب رانك ةسردم :ةين�ملا تادحولا لي;أتو ةنايص -

JFA، ةيعانصلا سلبان ةسردمو ر�ظلا ةليس ةسردمو 

 .KFW لdومتب

 متو ،JFA لdومتب ةزغ NO ةين�م تادحو 3 لي;أتو ةنايص  -

 ةيعارز سرادم NO ةيعارز تادحو 6 لي;أتل ءاطع حرط

 .ةيلاملا ةرازو لdومتب ةمئاق

 ةين�ملا ةز�جألاب ا;دdوزت لامكتسا مت ةين�م سرادم 4 -

 .KFW لdومتب ب§ساو��او ثاثألاو ةصصختملا
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 ليل��ا ةسردمل ليمجت تاÕ\�جتو ن\ن�� ةيكذ يuابم تاÕ\�جت §

 ،ةيليقلقو ناوبد ريدل ةصصختم ةين�م ةز�جأو ةيعانصلا

 مت ةيعانصلا مركلوط �âاصل ءاdزألا ميمصت لغشمل تاÕ\�جتو

 .ا;دdروت

 ،الاج ت§Tو ،ةيليقلقو ،سلبانو ،ن\نج Rw NOملا بdردتلا زكارم §

 ا;دdوزت مت ليل��او ،روع ت§Tو ،لو�Åحو ،اطdو ،مركلوطو

 لغشمل تاودأب تدوز هللا مار ةيل¼ ،ةيامح ةمظنأ تاÕ\�جتب

 ةيTرت صصخت تاÕ\�جتب ا;دdوزت مت ةمألا ةيل¼ ،ةطاي��ا

 صصختل تاÕ\�جتب تدوز بورعلاو هللا مار Äwيل¼ ،لفطلا

 .مالفألا رdوصتو مالعإلا

 ةيعارزلا ةبارع ةسردمو ةdوناثلا ةين�ملا هللا مار تانب ةسردم §

 .ا�<انQب ءدبلا مت ةdوناثلا ةين�ملا

 مت احdرأ NO ةين�م ةيقدنف ةسردمو الوأ ت§ب NO ةين�م ةسردم §

 ارود NO ىرخأ ةين�م ةسردمو ،ا�ل ÜÝwدن; ميمصت دادعإ

 .ÜÝwدن�لا ميمصتلا ديق رو¼ذلل

 / اي;ال ت§ب لامش NO ةطلتخم ةين�م ةسردم ميمصت ءاطع §

 .ھحرط مت ةزغ عاطق

 .ا�ل ثاثألا دdروت مت ةdوناثلا رانك ةسردم NO ةين�م ةدحو §

 ديقو ا;Õ\�جتو ا�Wيثأتو ا�²عسوت مت ةيعانصلا ليل��ا ةسردم §

 .ا�²نايص لامكتسا .-ع لمعلا

 .ا�²عسوت لامكتسا .-ع لمعلا متي ةيعانصلا سلبان ةسردم §

 .ا�<انQب ءدبلا مت ةdوناثلا ةين�ملا ةيعارزلا ةبارع ةسردم §

 عي�صت تاودأو ددعÇ ا;دdوزت مت ةيعارزلا بورعلا ةيل¼ §

 هللا مار ةيل¼و ،ةبقارم تا[\ما¼و ةيئاTر�ك تاودأو يiاذغ

 ةين�م ةز�جأو يiاTر�ك دلومو ا�ل رف[\س بيكرت مت ةينقتلا

   .ب§ساوحو ةصصختم

 ةينXملا ةذملتلا ةيجيتاYZسا .2

 NO9 قّبط )ةين�ملا ةذملتلا( لمعلا ةئ§ب NO بdردتلا جمانرب §

 NO تقبط رمتسملا ميلعتلل تارودو ،ةين�م تايل¼ 9و سرادم

 .Rwملا ميلعتلا تاسسؤم

 ماعلا ميلعتلا سرادم QR :?ملا ميلعتلا لاخدإ ةسايس .3

 :Íيدا�ألا ميلعتلا نمض جمدلا ةسايسو 9-7 نم فوفصلل

 .رشاعلا فصلل

 ا�لي;أت مت 9-7 نم فوفصلل ماعلا ميلعتلا نم ةسردم 150 §

 ةسردم 143و ،ةزغو ةفضلا NO ا�Þف Rwملا ميلعتلا لاخدإل

 جرحدم( ا�Þف Rwملا ميلعتلا لاخدإل ا�لي;أت مت ىرخأ ةيساسأ

   .)2017 ماعلا نم

 جمد ةيجيتا[zسا تقبط )ةرحاوسلا( ةيساسأ ةسردم 1 §

  .رشاعلا فصلل xwيدا¼ألا ميلعتلا نمض Rwملا ميلعتلا

 ةيلاملا ةرازو نم لdومتب ءاشuإلا ديق )فdروص( ةسردم §

 ءاشuإل ديق ةين�ملا هللا مار ةسردمو ،à�-Oا عمت�àا نمو

 ا;زاجنإ مت ةيعانصلا سلبان ةسردمل ةعسوتو ،JFA لdومتب

 لdومتب ءاشuإلا ديق ةيعارزلا ةبارع ةسردمو ،JFA لdومتب

JFA، ا;زاجنإ مت ةين�ملا نيدباع لضف ةسردم ةعسوتو 

 ءاشuإلا ديق ةيTرغلا سلبان ةسردمو ،O-حم عمت�àا لdومتب

 نومايلا NO ةين�م فوفص لي;أتو ،)à�-Oا عمت�àا لdومتب

 .ميمصتلا ديق اي;ال ت§ب ةسردمو ،ةيلاملا ةرازو لdومتب

 عم نواعتلاب Rwم بdردت زكارم 5 ةعسوتو ةنايصو لي;أت §

 ةيليقلق ،)ذيفنتلا ديق( سلبان :KFW  لdومتTو لمعلا ةرازو

 ،)ذيفنتلا ديق( ن\نج ،)ةزجنم( الاج ت§ب ،)ذيفنتلا ديق(

 .)ةزجنم( Åâبلا ريد

 ةينXملا ةذملتلا ةيجيتاYZسا .2

 ليل��ا :ةين�م سرادم NO 3 قّبط ةين�ملا ةذملتلا جمانرب §

 ،)جمارب 7( ةيعانصلا سلبانو ،)جمارب 7( ةيعانصلا

 قفو ةسردم ل¼ NO )1 جمانرب( ر�ظلا ةليس ةسردمو

 .ةيجيتا[zسالا

 ماعلا ميلعتلا سرادم QR :?ملا ميلعتلا لاخدإ ةسايس .3

 ميلعتلا نمض جمدلا ةسايسو 9-7 نم فوفصلل

 .رشاعلا فصلل :Íيدا�ألا

 ا�لي;أت مت 9-7 نم فوفصلل ماعلا ميلعتلا نم ةسردم 85 §

 م�d5ردت مت 9-7 ملعم 500و ،ا�Þف Rwملا ميلعتلا لاخدإل

 ةسردم 39و .Rwملا ميلعتلا NO ةفلتخم عيضاوم .-ع ايقطانم

 قيبطتل ةمزاللا ةصصختملا ةين�ملا ةز�جألاب ا;دdوزت مت

 .Rwملا رشاعلا فصلل ةين�ملا مولعلا جا��م ةطشuأ
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 ،ةفض Rw )800ملا ھيجوتلا جمانرب .-ع اوTرد بلاط 1200 §

 .)سدقلا 400

 1<انملا .4

ü وقتلاdبق م-O ملا ميلعتلا جا��ملRw 11-12 مت طقف ةفض 

 .هذيفنت

ü 230 ¯رد ص�Tردت اوdزكرم ابdانملا .-ع اQK فصلل ةين�ملا 

 .ةزغو ةفض )ةيفdرعL ةشرو( 11

ü رعلا طوط��اdملا ميلعتلا جا��مل ةضRw )11-12( تروط. 

ü   ملا ميلعتلا جا��مRw ھفيلأت مت )11( فصلل. 

 تاسايسلاو ةرادإلاو طيطختلا .5

  .طقف ةفض ا�<ارجإ مت لمعلا قوس تاجايتحا لوح ةسارد §

 ةصا��ا ةيساردلا طط��ا رdوطتل ھdراتسإ تامدخ ءاطع §

 ھحرط مت ةيسارد ططخ 7 ددعل طسوتملا مولبدلا جمان[Óب

  .vwفلا ليلحتلا ديق و;و

 .ا;دادعإ مت Rwملا دشرملل ةين�ملا [\ياعملا §
 

 

 ،ةين�ملاو ةينقتلا تارا�ملا كلذ NO امب ،ةبسانملا تارا�ملا م�þدل رفاوتت نيذلا رابكلاو بابشلا ددع NO ة[\بك ةداdز قيقحت :4.4 ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ،ةر��ا لامعألا ةرشابملو ةقئال فئاظو لغشو لمعلل

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 رdراقت نم ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.4.1( ةيملاع ا��م دحاو تارشؤم ثالث عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو

 

 ةرا�ملا عون بسحب تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تارا�م م�þدل رفاوتت نيذلا رابكلاو بابشلا ةبسVO 4.4.1. uودلا رشؤملا

 :ةيتالا دونبلا قفو س���ا بسح 2018 ماعلل رشؤملا اذ; دصر متي :رشؤملا ةلاح

 عومivا ثانا رو|ذ رشؤملا 4.4.1

 67.5 62.8 70.9 دن¯سملا لخاد تامولعملا لقن وأ راركتل قصللاو ¬jلا تاودأ مادختسا 

 روصلاو تادن¯سملا لثم( ةقفرملا تافلملا عم ي�وfgكلالا ديg°لا لئاسر لاسرا 

 )ويديفلاو

68.1 60.8 65.1 

 61.1 54.4 65.7 تانايبلا لودج �� ةيساسألا ةيباس�wا غيصلا مادختساب مايقلا 

 33.0 24.6 38.8 )ةع·اط وأ ا0gما¶ وأ مدوم لثم( ا�µي´ثتو ةديدج ةزCجأ ليصوتب مايقلا 

 34.6 25.1 41.3 ا�Jºوكتو ا�µي´ثتو اCلي¹¸تو جماg°لا نع ثحبلاب مايقلا 

 ةيميدقتلا ضورعلا جمانرب مادختساب ةينوfgكلا ةيميدقت ضورع ءاش�إب مايقلا 

 )لا¾شألا وأ ويديفلا وأ توصلا وأ روصلا كلذ �� امب(

52.1 47.9 50.4 

 30.7 28.8 32.1 ىرخألا ةزCجألاو رتويبمكلا ن0ب تافلملا لقنب مايقلا 

     

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 ىوتسم نوزرحي نيذلا رابكلاو بابشلل ةJوئملا ةبسjلا 4.4.2

 ةيمقرلا ةياردلا تاراCم �� ةءافكلل ايندلا 0gياعملا

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ

 بسحب رابكلاو بابشلل ��يلعتلا ليصحتلا تالدعم 4.4.3

 ىوتسملاو يداصتقالا طاشjلا ىوتسمو ةJرمعلا ةئفلا

 جمانg°لا ھجوتو ��يلعتلا

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ
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  4.4 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ::�=اسألا ميلعتلا QR تامولعملا ايجولونكتو ةنمقرلا .1

 مولعلا تالاجم NO ھجاتنإ مت �Oادبإ يÎالط عورشم 260 §

 لبق نم xwلعلا ثحبلا JKنم .-ع ةدنyسملا ايجولونكتلاو

 .م�Þملعم ةدناسمب ةبلطلا

 120و ملعم 1500 عقاوب ي¼ذلا ميلعتلا .-ع اوTرد ةسردم 120 §

 ملعم 800و ،ةنمقرلا جمانرب .-ع اوTرد ملعم 2500و ،ريدم

 .ميلعتلا NO تامولعملا ايجولونكت فيظوت .-ع اوTرد

 ةنمقرلا جمانرب قيبطتل لومحم زا�ج 165 ب تدوز ةسردم 43 §

NO ميلعتلا. 

 مت ةيجولونكتلا ةفرعملاو ةفاقثلل ةبلطلا كالتما ىدم ةسارد §

 .ا;زاجنإ

 تا[Óتخم .Vإ ا�لdوحتل ب§ساو��اب بوساح [Óتخم 40 دdوزت §

 .ايجولونكت

 سرادملل دdروتلا ديق بوساح [Óتخم Õ 2\�جتو ث§ثأت يiاطع §

 .سدقلا NO ةصا��ا

 عقاوب ةيساسألا سرادملا NO ا�Wيدحت مت مئاق بوساح [Óتخم 26 §

 .[Óتخم ل7ل ةز�جأ 5

 .تن[zنإلا ةمدخب تدوز ةسردم 1000 §

 NO ةصا��ا سرادملا NO ةيحول ةز�جأب بلاط 5000 دdوزت ءاطع §

 .ھحرط مت سدقلا

 :يوناثلا ميلعتلا QR تامولعملا ايجولونكتو ةنمقرلا .2

 مولعلا تالاجم NO ھجاتنإ مت �Oادبإ عورشم 1040 §

 لبق نم xwلعلا ثحبلا JKنم .-ع ةدنyسملا ايجولونكتلاو

 .)11- 10( نم فوفصلل م�Þملعم ةدناسمب ةبلطلا

 )11-8( فوفصلل ةيميلعتلا ةلحرملل يزكرم ضرعم دقع §

 mobile مادختساب ةيميلعتلا ةيعادبإلا ةبلطلا تاجتنمل

application. 

 نdرشعلاو يدا��ا نرقلا تارا�م .-ع اوTردت ملعم )300(  §

 .ميلعتلل لتنإ جمانرب لالخ نم ميلعتلا NO ايجولونكتلا فيظوتو

 NO 12( ةdوناثلا سرادملا NO ا�Wيدحت مت مئاق بوساح [Óتخم 15 §

 .)ةزغ NO 3 ،ةفضلا

 NO ةبسو�àا ةي[à�Óا براجتلا ةمظنأب ا;دdوزت مت ةسردم 13 §

 .سدقلاو ةفضلا

 ::�=اسألا ميلعتلا QR تامولعملا ايجولونكتو ةنمقرلا .1

 مولعلا تالاجم NO ھجاتنإ مت �Oادبإ يÎالط عورشم 240 §

 ةبلطلا لبق نم xwلعلا ثحبلا JKنم .-ع ةدنyسملا ايجولونكتلاو

 .م�Þملعم ةدناسمب

 ،ةنمقرلا جمانرب NO ميلعتلا ميمصت .-ع اوTرد ملعم 100 §

 NO ي¼ذلا ملعتلا سرادم نم ملعم 6000 بdردتل [\ضحتلاو

  .ةسردم NO 500 ةثلاثلا ةلحرملا

 سما��ا فوفصلل ةيحول ب§ساوحب هدdوزت مت بلاط 1000 §

 .سلبانو احdرأ تاdريدم سرادم NO سداسلاو

 .تن[zنالا ةمدخب تدوز ةيساسأ ةسردم 133 §

 ةز�جألاب ا;دdوزت مت ةمئاقلا سرادملا xw NOلع [Óتخم ةفرغ 68 §

 .ةي[à�Óا تاودألاو

 :يوناثلا ميلعتلا QR تامولعملا ايجولونكتو ةنمقرلا .2

 ايجولونكتلاو مولعلا تالاجم NO ھجاتنإ مت �Oادبإ عورشم 960 §

 ةدناسمب ةبلطلا لبق نم xwلعلا ثحبلا JKنم .-ع ةدنyسملا

 .م�Þملعم
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 Rwملا بdردتلاو ميلعتلا تاdوتسم عيمج .Vإ لوصولا صرف ؤفا7ت نامضو ميلعتلا NO ن\س���ا ن\ب توافتلا .-ع ءاضقلا :4.5 ةياغلا

 ماع لولحب ،ةش; عاضوأ لظ NO نوش§ع¦ نيذلا لافطألاو ةيلصألا بوعشلاو ةقاعإلا يوذ صا�¯ألل كلذ NO امب ،ةفيعضلا تائفلل

2030. 

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.2.2( و )4.2.1( ةيملاع ا��م ن\نثا تارشؤم سمخ عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو رdراقت نم

 

 دارفاو ةقاعإلا يوذ لثم ىرخأ تائفو ،ءارث نا7سلا سمخ .-عا/ىuدأو ،يرضح/يفdر ،ركذ/Öãنا( ؤفا7تلا تارشؤم .4.5.1 رشؤملا

 Äwلا ،ةمئاقلا هذ; NO ةجردنملا ميلعتلا تارشؤم عيم�� )كلذ نع تانايبلا ترفاوت Äãم تاعا2Õلا نم نdررضتملاو ةيلصالا بوعشلا

 .ا�في�صت نكمي

  2015 ماعلل vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا فرط نم رشؤملا اذ; دصر مت :رشؤملا ةلاح

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

 نا7سلا سمخ OPعا/ىnدأو ،يرضح/يف>ر ،ركذ/ÙÚنا( ؤفا7تلا تارشؤم

 ن>ررضتملاو ةيلصالا بوعشلا دارفاو ةقاعإلا يوذ لثم ىرخأ تائفو ،ءارث

 ميلعتلا تارشؤم عيم5v )كلذ نع تانايبلا ترفاوت 0Úم تاعاÕÖلا نم

 .اNفيaصت نكمي 01لا ،ةمئاقلا هذ~ �e ةجردنملا

0.77 
  

  

 
 

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 201 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 نيذلا ي�ادتبالا ميلعتلا ذيمالتل ةJوئملا ةبسjلا 4.5.2

 ةغل ا�Äاذ �Ã مالا م�µغل وا Â¢وألا م�µغل نوكي

 سÅردتلا

100 100 100 100 100 

 ةينا¾سلا تائفلل ةيميلعتلا دراوملا صيصخت ىدم 4.5.3

 غيص ÇÂع ةمئاق تاسايس Â¢ا دان¯سالاب ةمور��ا

 ةحJرص

 رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ

 ىوتسم بسح ذيملتلا ميلعÇÂ Éع قافنالا غلبم 4.5.4

 لJومتلا ردصمو ميلعتلا

$971 $927 $857 $1314 $1314 

 نادلبلا Â¢ا تمدق �Ëلا ةدعاسملل ةJوئملا ةبسjلا 4.5.5

 ةصص|�ا تادعاسملا عومجم نم اومن لقألا

 ميلعتلل

 رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ رفوتم 0gغ

 
 

 )5(:ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ا�معد مت سدقلا QR لافطألا ضا6رو ةصا�wا سرادملا §

 سرادملل ةمد��ا ةيا�ä تائفا7مو روجأ عفد لالخ نم

 ةيملع تاودأب سدقلا ةdريدم دdوزتو ،ر�ش 12 ل ا�سفن

 معدل ةرطاخم تاوالع عفد متو ،ةيضاdرو ةيفشكو

 )فاقوألا( سدقلا ةdريدمو سرادم NO ن\لماعلاو ن\ملعملا

 .ر�ش 12 لصأ نم رو�ش ةتس ةدمل

 تاءاطع ،سرادم Âtإ اXل6وحتل ا¬نياعم مت ةينكس ةي¦بأ 7  §

 مت ةصا��او ةيمو��7ا سرادملا NO ةيسردملا ةي�بألا ةنايص

 ليل��ا H2 NOو ج قطانم :ةنخاسلا قطانملا QR ةبلطلا لوصو نlمأت §

 .تالفاح9 راجئyسإ لالخ نم راد��ا برقو

 .Vا فد�¿و ،)Ât )15ا اFددع لصو ثيح يدحتلا سرادم حاتتفا §

 عنمل ةدد�ملاو ةشم�ملاو ةديعبلا تاعمجتلا ÜÝw NOردملا ميلعتلا [\فوت

Lا م�لقنت رطاخم بنجت وا ةبلطلا برسV. سرادم Çنع ةديع 

 .م;انكس



57 
 

 سرادملا NO ةيحول ةز�جأب بلاط 5000 دdوزت ءاطع ،ا�حرط

 .ھحرط مت ةصا��ا

 برقو ليل��ا H2( NOو ج( قطانم QR ةبلطلا لوصو نlمأت §

 .تالفاح راجئyسإ لالخ نم راد��ا

 ةنخاسلا قطانملا NO سرادملا NO ا;[\فوت مت تالفاح 9 §

 .ماعلا اذ�ل راد��ا برقو ليل��ا H2 NOو ج قطانمو

 [\فوت .Vا فد�¿و ،)10( ددع يدحتلا سرادم حاتتفا §

 ةدد�ملاو ةشم�ملاو ةديعبلا تاعمجتلا ÜÝw NOردملا ميلعتلا

 سرادم .Vا م�لقنت رطاخم بنجت وا ةبلطلا برسL عنمل

Çم;انكس نع ةديع. 

 .Vا فد�¿و ،)5( ددع رارصإلا سرادم ليغش²و حاتتفا §

 م�²لاح بلطتت Äwلاو تايفشyسملا NO ةبلطلل ميلعتلا [\فوت

 .ةلdوط تا[zفل ىفشyسملا NO ءاقبلا ةي�áلا

 ةماقإلا QR ةبلطلل ÂR+@ملا ميلعتلا جمانرب NO رارمتسالا §

 ن\ملعملا لاسرا متي ثيح ،Atرx°ل وا لزانملا QR ةيwxnZا

 .م�ميلعLو ةبلطلا ءالؤ; لزانمل

 ÊOو .دناسملا ميلعتلاو ÎRالعلا ميلعتلاو QRاعتلا جمارب §

 عفر لجا نم ليصحتلا فاعض ةبلطلل ا;[\فوت متي جمارب

 .برسyلا مدعو ةيميلعتلا ةيلمعلا NO رارمتسالل م�¿ايافك

 رداصم فرغ ا¼ف رفوتي :uلا سرادملا دادعأ ةدا6ز §

 ايسارد نdرخأتملاو ملعتلا تاTوعص يوذ ةبلطلا ةدعاسمل

 .ةقاعإلا يوذو

 

 [\فوت .Vا فد�¿و ،)5( ددع رارصإلا سرادم ليغشQR ² رارمتسالا §

 ءاقبلا ةي�áلا م�²لاح بلطتت Äwلاو تايفشyسملا NO ةبلطلل ميلعتلا

NO سملاyفل ىفشz]وط تاdةل. 

 QR ةيwxnZا ةماقإلا QR ةبلطلل ÂR+@ملا ميلعتلا جمانرب QR رارمتسالا §

 ةبلطلا ءالؤ; لزانمل ن\ملعملا لاسرا متي ثيح ،Atرx°ل وا لزانملا

 .م�ميلعLو

 ةبلطلا ةدعاسمل رداصم فرغ ا¼ف رفوتي :uلا سرادملا دادعأ ةدا6ز §

 .ةقاعإلا يوذو ايسارد نdرخأتملاو ملعتلا تاTوعص يوذ

 

 

الاجر ،رابكلا نم ة[\بك ةبسuو بابشلا عيمج ّملي نأ نامض :4.6 ةياغلا
ً

 لولحب ،باس��او ةباتكلاو ةءارقلاب ،ءاوس دح .-ع ًءاسuو 

 .2030 ماع

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.2.2( و )4.2.1( ةيملاع ا��م ن\نثا تارشؤم سمخ عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو رdراقت نم

 

 لوانyت ةيفيظو تافي�صت NO ةءافكلا نم تباث ىوتسم نوققحي نيذلا ةنيعم ةdرمع ةئف NO نا7سلل ةdوئملا ةبس�لا .4.6.1 رشؤملا

 ةيباس��ا تارا�ملاو ةيمالا

 .vwيطسلفلا عقاولا NO نآلا ةياغل رشؤملا اذ�ل دصر دجوي ال :رشؤملا ةلاح

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 %97.40 %97.00 %96.70 %96.90 %96.30 رابكلا/بابشلا ىدل ةيئارقلا ةبس� 4.6.2

    %27.85 %24.57 %18.20 ةيمألا وحم جمارب �� رابكلا/ بابشلا ةكراشم لدعم 4.6.3
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 4.6 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 8450 ،ةفضلا NO نlيمألل ھحاتتفا مت ديدج زكرم )35( §

 .ا¬عابط مت ةيسردملا بتكلا نم ةمزر

 ةفضلا NO يزاوملا ميلعتلل ھحاتتفا مت فص )15( §

 قطانملا NO يزاوملا ميلعتلل ھحاتتفا مت فص )22( §

  .)ةزغ 7 ،ةفض 15( ةفلت�àا

 ةيمالا وحم زكارمب قاحتلالا نع ن\م�[àا نم 705 §

 لالخ نم ميلعتلا ةيم;أب م�²يعوت مت رابكلا ميلع²و

  .ةيناديم ةراdز 100 ذيفنت

 قاحتلالا ةيمFأب م¬يعوت مت ةيمأ وحم سراد 145 §

  .ةdوعوت ةشرو )32( دقع لالخ نم ميلعتلاب

 ،ةرازولل ةعÇاتلا رابكلا ميلع² زكارم فد¬س² ةسارد §

 .ذيفنتلا ديق صا��ا عاطقلاو رمتسملا ميلعتلا رئاودلو

 ةيجيتاYZسا نم ةقثÙنملا 2019 ماعلل ةيذيفنت ةطخ §

 عم نواعتلاب ا�قيبطتو ا;رdوطتو ا;ؤانب مت رابكلا ميلع²

 .ءا¼رشلا

 .[\ياعملا بسح اXصيخرت مت QRاقث زكرم 45 §

 مي;افمو تارا�م .-ع اوTرد رابكلا ميلعتل vwطولا قdرفلا §

Lرابكلا ميلع. 

 NO ھقيبطت مت ةّيمألا وحم زكارمل بوساwªا ثحبم §

 .)ةزغ 20 ،ةفض 50( زكارملا

 .ا�فيلأت مت يزاوملا ميلعتلل ةيسارد بتك )6( §

 وحم زكارم NO ةبلطلل زايتجالا ناحتما ءارجõو دادعإ §

  .يزاوملا ميلعتلاو ةيمألا

 

 مت رابكلا ميلعLو ةيمالا وحم زكارمب قاحتلالا نع ن\م�[àا نم 705 §

 .ةيناديم ةراdز 59 ذيفنت لالخ نم ميلعتلا ةيمFأب م¬يعوت

 ميلعLو ةيمألا وحم زكارم NO برسyلا تالدعم لوح تdرجأ ةسارد §

 .زكارملا هذ�� قاحتلالا نع ن\م�[àاو يزاوملا ميلعتلاو رابكلا

 نم ا�حاتتفا مت ةاي��ا ىدم رابكلاو بابشلا ميلعتل ةيعمتجم زكارم 3 §

 عمت�àاو تايدلبلا عم نواعتلاب ا;Õ\�جتو ا�لي;أتو يuابملا ميمرت لالخ

 رابكلا ميلعتل ةيناملألا ةيعم��ا )DVV(و à�-Oا

لعتملا بسyكي نأ نامض :4.7 ةياغلا
ّ

 لُبُسلا نم ةلمجب كلذ NO امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تارا�ملاو فراعملا م�عيمج نوم

تاو ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا ا��يب نم
ّ

 جdو[zلاو ،ن\س���ا ن\ب ةاواسملاو ،ناسuإلا قوقحو ،ةمادتسملا ش§علا بيلاسأ عاب

 ماع لولحب ،ةمادتسملا ةيمنتلا NO ةفاقثلا ةم;اسم ريدقتو ،NOاقثلا عونتلا ريدقتو ،ةيملاعلا ةنطاوملاو ،فنعلا ذبنو مالسلا ةفاقثل

2030. 

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.2.2( و )4.2.1( ةيملاع ا��م ن\نثا تارشؤم سمخ عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو رdراقت نم

 

 ن\س���ا ن\ب ةاواسملا كلذ NO امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ميلعتلا‘ 2‘و ةيملاعلا ةنطاوملا ميلعL‘ 1‘ ميمعL ىدم .4.7.1 رشؤملا

 و ن\ملعملا بdردت )ج( و ةيساردلا QKانملا)ب( و ةينطولا ةيميلعتلا تاسايسلا) أ( :NO دعصلا عيمج .-ع كلذو ،ناسuإلا قوقحو

 بلاطلا مييقت) د(

 قفو 2020 ماعلل مداقلا ماعلا نم ارابتعا ه[\فوت مت§سو ،vwيطسلفلا عقاولا NO نآلا ةياغل رشؤملا اذ�ل دصر دجوي ال :رشؤملا ةلاح

ايلاح ا�ل دادعالا متي ةصاخ ةي�Jنم
ً

. 
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 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 نأش· ةيتايح تاراCم رفوت �Ëلا سرادملل ةJوئملا ةبسjلا 4.7.2

 �� اميلعÉ مدقتو )HIV( ةJرش´لا ةعانملا صقن سو0gف

 ةيسwxjا ةيبfgلا

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ

 جمانg°لا راطإ ذيفن¯ب �Qطولا ديعصلا ÇÂع عالطضالا ىدم 4.7.3

 رارقل اقفو( ناس�الا قوقح لاجم �� فيقثتلل يملاعلا

 )59/113 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمwxا

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ

 ىوتسملا وا( ةJرمعلا ةئفلا بسح ،بالطلل ةJوئملا ةبسjلا 4.7.4

 ةقلعتملا لئاسملل ايفا¶ امCف نورCظي نيذلا )��يلعتلا

 ةمادتسملا ةيمنتلاو ةيملاعلا ةنطاوملاب

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ

 نورCظي نيذلا اماع 15 ن0غلابلا بالطلل ةJوئملا ةبسjلا 4.7.5

 ضرألا مولعو ةيÑيبلا مولعلا ةفرعم �� ةءافك

 رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ رفوتم �Sغ

 
 

 )7(:ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 بسح هايملا ةمالس طورش ققحت ةسردم 1700 §

 .ةيسردملا ةئ§بلا ةسايسو ة�áلا ةرازو [\ياعم

 .ا¼ف :Bيبلاو ÂRامwxا رXظملا ن\سحت مت ةسردم 190 §

 تايعمج 106 ل ھنيمضت مت :�=ردم فصقم 400 §

uوسdة. 

 فراعملا ز6زعتل ةيفيقثت ةطش¤أ تقبط ةسردم 750 §

 ةيذغتلا ةميلسلا ة6وذغتلا تايكولسلاو تاXجوتلاو

 برشو ،نزاوتملا ءاذغلاو ھكاوفلاو راطفإلا( ةميلسلا

 رطاخمو يuدبلا طاش�لا ةسراممو ،بيل��او ءاملا

 .ةسردم ل7ل لقألا .-ع ةطشuأ 4 لدعمب )ةنمسلا

أ ةسردم 112 §
ُ

 تاراXملا ز6زعتل ةطشuأب تفد�²س

 .تاdريدم NO 8 ةيâªلا تاسرامملاو ةيتايwªا

 تاناملnZلا ليكش² تاراXم .-ع اوTرد بلاط 1500 §

 .)ةيTرغلا ةفضلا NO 1000 ،سدقلا NO 500( ةيبالطلا

 3000( فنعلا نم دwªا جمانرب .-ع اوTرد بلاط 5000 §

NO 2000و ةفضلا NO سدقلا(. 

 تاراXم .-ع اوTرد ةيساسألا سرادملا NO دشرم 400 §

 .)سدقلا NO 40 ،ةفضلا C�: )400 NOفنلا غÏرفتلا

 وأ لاقتعإلا ءانثأ قوقwªا .-ع م��يكمت مت بلاط 5000 §

 NO 3500( ).&ر��ا( ةباصإلا وأ كا¬نإلل ضرعتلا

 .)سدقلا NO 1500و ةفضلا

 

 ةنطاوملا ميق ا�<اوتحا نم دكأتلل )9-1( ةديدwxا 1<انملا مييقت مت §

 هذ�ل ديج ليثمت جئاتنلا تر�ظاو .�Nا .تارا�ملاو ناسuالا قوقحو

 ..ةي�يطسلفلا QKانملا NO اياضقلا

 ھنمضتت امو 1<انملا ىوتحم ن\ب ةمزاللا ةمءاوملا ءارجإب ةرازولا تماق §

 م�فلا نم دكأتلاو ن\ملعملا بdردت عم ،ةياغلا بسح اياضق نم

 قيقحت نم ققحتي يذلا يوبYZلا مييقتلاو ،حي�áلا قيبطتلاو

 .فاد;ألا

 سسأو ئدابم .-ع تانزاوملا ع�زوتو ا�ططخ ءانب NO ةرازولا تدمتعا §

 تاجايتحا R©ارتو R©امتجالا عونلل بيجتسu: ²لا تانزاوملا طط�wا

 .ةقاعإلا يوذ لافطألاو ،ةشمXملا قطانملا

 

 ةئي�¿و ةمئاقلا ةيميلعتلا قفارملا ىوتسم عفرو ،لافطألاو ،ةقاعإلاو ،ن\س���ا ن\ب قورفلا �Oارت Äwلا ةيميلعتلا قفارملا ءانب :4.أ ةياغلا

 .عيم�Åل فنعلا نم ةيلاخو ةنومأمو ةلاعف ةيميلعL ةئ§ب
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 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 رdراقت نم ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو ))4.أ.1( يملاع ا��م دحاو تارشؤم ثالث عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو

 

 ضارغأل ةيTوساح ةز�جأو ،ةيميلعL ضارغأل تن[zنالا ةكبشو ةيئاTر�كلا ةقاطلا .-ع لصحت Äwلا سرادملا ةبسu .4.أ.1 رشؤملا

 ةطلتخم [\غ ةيساسأ ةي�ô قفارمو ةيساسألا برشلا دايمو ةقاعإلا يوذ ةبلطلا تاجايتحال ةمئالم داومو ةيتحت Tvãو ميلعتلا

 )عيم�Åل ةي�áلا ةفاظنلاو ÍOصلا فرصلا تامدخو هايملا [\فوت رشؤم NO ةدراولا فdراعتلا قفو( يديالا لسغل ةيساسأ قفارمو

 

 :يLأي امك رشؤملا ميق تنا¼و 2019 ماعلا Äãحو 2015 ماعلا ذنم رشؤملا اذ; دصر مت :رشؤملا ةلاح

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

nكلاب ةدوزملا سرادملا ةبسNرª100 100 100 100 100 ةماعلا ةكبشلا ق>رط نع ءا  

nرت ضارغأل تن��نإلاب ةلوصوملا سرادملا ةبسª96.3 96 93 91.5 79.1 ة>و  

nع يوتحت 01لا سرادملا ةبسOP جأN94.5 95.3 88.8 98.9 98.1 ةيميلع� ضارغأل مدختس� بوساح ةز  

n67.8 68.1 66.8 71.2 65.4 ةقاعالا يوذل ةيساسا ل|اي~ يوتحت 01لا سرادملا ةبس  

nرفوتت 01لا سرادملا ةبس Þ498.9 99.6 99.2 98.6 98.8 ةيساسالا برشلا هايم ا  

nرفوتت 01لا سرادملا ةبس Þ4قفارم ا Â698.5 98.1 98.7 97.6 97.6 يديالا لسغل ةي   
 

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا  رشؤملا مقر

 نيذلا بالطلل ة>وئملا ةبسaلا 4.أ.2

 تاªوقعلاو بي~��لل نوضرعتي

 تاقياضملاو ةيدس5vا

 5vaà�1ا SÖيمتلاو فنعلاو

 5vaà�1ا ءادتعالاو

nنيذلا ةيساسألا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد يدسج فنعل نوضرعتي

_ 54.9 _ 52.4 46 

nنيذلا ةيساسألا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد aà�1ج فنعل نوضرعتي

_ 13.2 _ 13.3 13.8 

nنيذلا ةيساسألا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد يظفل فنعل نوضرعتي

_ 60 _ 51 53 

nنوضرعتي نيذلا ة>وناثلا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد يدسج فنعل

_ 59.7 _ 52.8 41.6 

nنوضرعتي نيذلا ة>وناثلا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد aà�1ج فنعل

_ 15 _ 16.2 17 

nنوضرعتي نيذلا ة>وناثلا ةلحرملا ةبلط ةبس 

 ةسردملا لخاد يظفل فنعل

_ 71 _ 62.8 60.4 

 نيذلا بالطلل ة>وئملا ةبسaلا 4.أ.3

 تاªوقعلاو بي~��لل نوضرعتي

 تاقياضملاو ةيدس5vا

 5vaà�1ا SÖيمتلاو فنعلاو

 5vaà�1ا ءادتعالاو

 1887 2723 2305 1127 _ ماعلا ةيادب ذنم ةبلطلا OPع تاءادتعالا ددع

 تائيNلا مقاوط OPع تاءادتعالا ددع

 ماعلا ةيادب ذنم ةيسLردتلا

_ 91 358 393 243 

 ةيميلعتلا تاسسؤملا OPع تاءادتعالا ددع

 ماعلا ةيادب ذنم

_ 1610 352 346 323 

 
 

 )أ.4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 .تنYZنإلا ةمدخب تدوز ةسردم 1000 §

 120و ملعم 1500 عقاوب ي�ذلا ميلعتلا .-ع اوTرد ةسردم 120   §

 ملعم 800و ،ةنمقرلا جمانرب .-ع اوTرد ملعم 2500و ،ريدم

 .ميلعتلا NO تامولعملا ايجولونكت فيظوت .-ع اوTرد

 NO 3000( فنعلا نم دwªا جمانرب .-ع اوTرد بلاط 5000 §

 .)سدقلا NO 2000 ،ةفضلا

 تاراXم .-ع اوTرد ةيساسألا سرادملا NO ملعم /دشرم 445 §

 .)سدقلا NO 40 ،ةفضلا C�: )400 NOفنلا غÏرفتلا
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 جمانرب قيبطتل لومحم زاXج 165 ب تدوز ةسردم 43 §

 .ميلعتلا QR ةنمقرلا

 تاnZتخم .Vإ ا�لdوحتل ب§ساو��اب بوساح [Óتخم 40 دdوزت §

 .ايجولونكت

 سرادملل دdروتلا ديق بوساح nZتخم Xl+ 2جتو ث,ثأت يiاطع §

 .سدقلا NO ةصا��ا

 عقاوب ةيساسألا سرادملا NO اDيدحت مت مئاق بوساح nZتخم 26 §

 .[Óتخم ل7ل ةز�جأ 5

 ة�¨¤ )101000( و ةيسردملا بتكلا نم ةمزر )1260000( §

 نlفوفكملل /ل6رب بتك ةمزر )33( و ملعم ليلد

 بتكب م;دdوزت مت ةصا�wا تاجايتحإلا يوذ نم بلاط )108(   §

 .لdرب ةغلب QKانملا

 ةيامwªا جمانرب .-ع اوTرد ملعمو رمأ VOوو بلاط 5000 §

 بلاط 4000 :ةفضلا( ةيس¦wxا تاشرحتلاو تاءادتعإلاو

 .)سدقلا 1000

 :�Cفنلا معدلا جمانرب .-ع اوTرد تاdريدملا ةفا¼ NO بلاط 6000 §

 .)2000 :سدقلا ،4000 :ةفضلا( R©امتجإلا

 تاناحتمإلا فواخمو قلق عم لماعتلا .-ع اوTرد بلاط 5000 §

QR 1000 ،4000: ةفضلا( )12+11( فوفصلل ة6وناثلا ةلحرملا 

 .)سدقلا

 وأ لاقتعإلا ءانثا قوقwªا .-ع م��يكمت مت بلاط 5000 §

 1000 ،ةفضلا 4000( ).&ر��ا( ةباصإلا وأ كا¬نإلل ضرعتلا

 .)سدقلا

 وأ لاقتعالا ءانثأ قوقwªا stع م��يكمت مت بلاط 5000 §

 .).&ر��ا( ةباصإلا وأ كا¬نالل ضرعتلا

 تاdريدملا �O NOامتجالا عونلا نع لثمم 17و ةسردم ريدم 20 §

 عونلا stع مئاقلا :�=ردملا فنعلا ةضFانم جمانرب stع اوTرد

   .كلذ .-ع ةبلاطو بلاط 1500 م;رودب اوTردو R©امتجالا

 ،ةنمقرلا جمانرب QR ميلعتلا ميمصت .-ع اوTرد ملعم 100 §

 NO ي¼ذلا ملعتلا سرادم نم ملعم 6000 بdردتل [\ضحتلاو

  .ةسردم NO 500 ةثلاثلا ةلحرملا

 سما��ا فوفصلل ةيحول ب,ساوحب هد6وزت مت بلاط 1000 §

 .سلبانو احdرأ تاdريدم سرادم NO سداسلاو

 .تنYZنالا ةمدخب تدوز ةيساسأ ةسردم 133 §

 

 

اومن نادلبلا لقأل ةصاخو ،يملاعلا ديعصلا .-ع ةيمانلا نادلبلل ةحاتملا ةيساردلا حنملا ددع NO ة[\بك ةداdز قيقحت ب.4 ةياغلا
ً

 لودلاو 

 تامولعملا ايجولونكتو Rwملا بdردتلا حنم كلذ NO امب ،VOاعلا ميلعتلاب قاحتلالل ،ةيقdرفألا نادلبلاو ةيمانلا ة[\غصلا ةdرز��ا

 .2030 ماع لولحب ،ىرخألا ةيمانلا نادلبلاو ومنلا ةمدقتملا نادلبلا NO ةيملعلاو ةيسدن�لاو ةينقتلا جما[Óلاو ،تالاصتالاو

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.2.2( و )4.2.1( ةيملاع ا��م ن\نثا تارشؤم سمخ عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو رdراقت نم

 

 ةساردلا عونو عاطقلا بسحب حنملا ميدقتل ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا تاقفدت مEx .4.ب.1 .رشؤملا

 يLأي امك 2019 -2015 تاونسلا بسح رشؤملا ميق تنا¼ :رشؤملا ةلاح

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

ávبسحب حنملا ميدقتل ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا تاقفدت م 

 ةساردلا عونو عاطقلا
$5,983,740 5,271,630$ 10,828,070$     
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 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا رشؤملا مقر

 �Sغ ديفتسملا دلبلا بسحب ةحونمملا teاعلا ميلعتلا حنم ددع 4.ب.2

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 رفوتم �Sغ

 
 

 )ب.4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

§ Lفوت .-ع ةرازولا لمعlZ قوفتملا ةبلطلل مدقت حنمlةحنم لثم ن 

 نم مدقت حنمو ،ءارزولا سلجم ةحنمو .لئاوألل س§ئرلا ديسلا

 .ا;[\غو ،تالاصتالا ةحنم لثم à�-Oا عمت�àا تاسسؤم

 لامكتسا .-ع م;دعاسL ةرس,م ةيميلع² ضورق ةبلطلل مدقت §

Lو م�ميلعdاوموق Çا;دادس Çم�لمعو م�جرخت دع. 

 

§ Lفوت .-ع ةرازولا لمعlZ قوفتملا ةبلطلل مدقت حنمlةحنم لثم ن 

 نم مدقت حنمو ،ءارزولا سلجم ةحنمو .لئاوألل س§ئرلا ديسلا

 .ا;[\غو ،تالاصتالا ةحنم لثم à�-Oا عمت�àا تاسسؤم

 لامكتسا .-ع م;دعاسL ةرس,م ةيميلع² ضورق ةبلطلل مدقت §

Lو م�ميلعdاوموق Çا;دادس Çم�لمعو م�جرخت دع. 

 

 ،ةيمانلا نادلبلا NO ن\ملعملا بdردتل VOودلا نواعتلا لالخ نم كلذ NO امب ،ن\ل;ؤملا ن\ملعملا ددع NO ة[\بك ةداdز قيقحت :ج.4 ةياغلا

اومن نادلبلا لقأ NO ةصاخTو
ً

 .2030 ماع لولحب ،ةيمانلا ة[\غصلا ةdرز��ا لودلاو 

 

 :ةيعيضاوملاو ةيلودلا تارشؤملا

 رdراقت نم ا�عمج مت ةيفاضإ ةيعيضاوم تارشؤم O?ابلاو )4.ج.1( يملاع ا��م دحاو تارشؤم تس عÇارلا فد�لل ةيناثلا ةياغلا نمضتت

 :ÊOو ميلعتلاو ةيب[zلا ةرازو تايجيتا[zساو

 

 ميلعتلا )د( و ؛يدادعإلا ميلعتلا)ج( و ؛يiادتبالا ميلعتلا )ب( و ؛يiادتبالا ميلعتلا لبق ام ةلحرم )أ( NO ن\ملعملا ةبسc.4. u.1 رشؤملا

 ءانثأ NO وأ ةمد��ا لبق ،)يوب[zلا بdردتلا¼( ن\ملعملل مظنملا بdردتلا نم ىuدألا د��ا .-ع لقألا .-ع اولصح نيذلا ،يوناثلا

 ن\عم دلب NO بسانملا ىوتسملا .-ع س�ردتلل مزاللا ،ةمد��ا

 يLأي امك 2019 -2015 تاونسلا بسح رشؤملا ميق تنا¼ :رشؤملا ةلاح

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

nملعملا ةبسSن �e )و ؛ي×ادتبالا ميلعتلا )ب( و ؛ي×ادتبالا ميلعتلا لبق ام ةلحرم )أ 

 د56ا OPع لقألا OPع اولصح نيذلا ،يوناثلا ميلعتلا )د( و ؛يدادعإلا ميلعتلا)ج(

 ءانثأ �e وأ ةمد5jا لبق ،)يوب��لا ب>ردتلا|( نSملعملل مظنملا ب>ردتلا نم ىnدألا

 نSعم دلب �e بسانملا ىوتسملا OPع سLردتلل مزاللا ،ةمد5jا

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 :ةيعيضاوملا تارشؤملا

 2019 2018 2017 2016 2015 ��رفلا رشؤملا رشؤملا رشؤملا مقر

 بردملا ملعملل ذيمالتلا ددع طسوتم 4.ج.2

 ميلعتلا ىوتسم بسحب دحاولا

 24.2 21.4 22.1 22.3 22.3 

 nملعملا ةبسSل~ؤملا نSاقفو ن
ً

 �Sياعملل 

 Ñ1يلعتلا ىوتسملا بسحب ةينطولا

 ةيميلعتلا ةسسؤملا عونو

  

nلعم ةبسÑ1 ةيساسالا ةلحرملا 

اقفو نSل~ؤملا
ً

 ةينطولا �Sياعملل 

 عونو Ñ1يلعتلا ىوتسملا بسحب

 ةيميلعتلا ةسسؤملا

- 56.6 _ 68.3  70  

nلعم ةبسÑ1 ة>وناثلا ةلحرملا 

اقفو نSل~ؤملا
ً

 ةينطولا �Sياعملل 

 عونو Ñ1يلعتلا ىوتسملا بسحب

 ةيميلعتلا ةسسؤملا

- 24 -  38.3 39.6  
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 سردملل ذيمالتلا ددع طسوتم 4.ج.3

 ىوتسم بسحب دحاولا ل~ؤملا

 ميلعتلا

 �Sغ 

  رفوتم

 �Sغ

  رفوتم

 �Sغ

رفوتم

  

 �Sغ

  رفوتم

 �Sغ

  رفوتم

 روجأب ةنراقم نSملعملا رجا طسوتم 4.ج.4

 ىرخألا نNملا �e نSلماعلا نم م~�Sغ

 ھباشم ىوتسم كالتما بلطتت 01لا

 Ñ1يلعتلا ل~ؤملا نم

 �Sغ 

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 بسحب نSملعملا دادعا صقانت لدعم 4.ج.5

 Ñ1يلعتلا ىوتسملا

 �Sغ 

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 �Sغ

 رفوتم

 اوقلت نيذلا نSملعملل ة>وئملا ةبسaلا 4.ج.6

 رNشألا لالخ ةمد5jا ءانثا اب>ردت

 عون بسحب ة�Sخألا رشع �1ثالا

 ب>ردتلا

  

 ةلحرملا Ñ1لعمل ة>وئملا ةبسaلا

 اب>ردت اوقلت نيذلا ةيساسألا

 رNشألا لالخ ةمد5jا ءانثا

 عون بسحب ة�Sخألا رشع �1ثالا

 ب>ردتلا

- 45.6 -  51.5 72.8  

 ةلحرملا Ñ1لعمل ة>وئملا ةبسaلا

 ءانثا اب>ردت اوقلت نيذلا ة>وناثلا

 �1ثالا رNشألا لالخ ةمد5jا

 عون بسحب ة�Sخألا رشع

 ب>ردتلا

- 37.3 -  23.4 44.9  

 
 

 )ج.4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 ر6وطتلاو ،نlملعملا ب6ردت ةيجيتاYZسال اقفو نlملعملا ليFأت .أ

 ):�=اسألا ميلعتلا( مXل رمتسملا :?ملا

 ءوض NO م�لي;أت مت 4-1 فوفصلا xwلعم نم ملعم 1300 §

 تاعما��ا عم نواعتلاب ملعملل ةين�ملا [\ياعملاو تايافكلا

 .)ةزغ 50 ،سدق 50 ،ةفض 1200(

 ءوض NO لي;أتلا ديق 10-5 فوفصلا xwلعم نم ملعم 600 §

 .%50 ذيفنت ةبس�ب ملعملل ةين�ملا [\ياعملاو تايافكلا

 vwقتلاو Rwملا ميلعتلا xwلعم نم ملعم 1331 اوTرد ملعم 50 §

 .ةفلت�àا ن�ملل ةبلطلا ضdرعL لوح 9-7 فوفصلل

 ةين�ملا [\ياعملا قفو م;دادعا مت )4-1( نم فص ملعم 500 §

 .ةفضلا NO ةيلمعلا ةيب[zلا جمان[Óل

 NO صصختملا Rwملا مولبدلا جمان[Óب ةقالع تاذ ةسارد 2 §

    .ا;دادعإ مت ةيميلعتلا تايافكلا قيقحتو ميلعتلا

 )رداصملا فرغ( ةصا��ا ةيب[zلا xwلعمل ةين�ملا [\ياعملا §

 .تاdريدملا .-ع ةممعمو ةروطمو ةثدحم ا�¿ايقالخأو

 ا�ميكحتو ا;دقع مت ن\ملعملا [\ياعمل ةÕ\مم ثاحبأ ةقباسم §

   م�مdركتو �Oون رمتؤم NO ثاحبألا لضفأ ضرعو

 ديد��ا جا��ملا :ا�م;أ ةعونتم جمارب .-ع اوTرد ملعم 20575 §

 ،بعللا NO ق��ا ،يوب[zلا مdوقتلاو ،10-5 يuاثلا لصفلا

 ةغلل عسوملا مييقتلا ذيفنت ،Rwملا ملعتلا تاعمتجم

 )17(و ملعم )8000(و بلاط فلأ )300(ـل ةيÕ\لجنإلا

 ر6وطتلاو ،نlملعملا ب6ردت ةيجيتاYZسال اقفو نlملعملا ليFأت .أ

 ):�=اسألا ميلعتلا( مXل رمتسملا :?ملا

 زايتجا تابلطتم او�äأ 4-1 فوفصلا xwلعم نم ملعم 85 §

 تاdريدم 7 نم 4-1 ميلعتلا NO صصختملا Rwملا مولبدلا

 ،ن\نج ،مركلوط ،ساTوط ،سلبان ،سلبان بونج ،تيفلس(

 .تاعما��ا عم نواعتلاب )ةيليقلق

 ،اطي( تاdريدم نم 9-5 فوفصلا xwلعم نم ملعم 385 §

 Rwملا مولبدلا تابلطتم نم %60 او�äأ )سلبان ،ليل��ا بونج

 ،ةيTرعلا ةغللا( تاصصخت NO 5 )9-5( ميلعتلا NO صصختملا

 .)ايجولونكتلا ،مولعلا ،تايضاdرلا ،ةيÕ\لجنالا ةغللا

 ،ةdوناثلاو ةيساسألا ن\تلحرملا xwلعم( ديدج ملعم 1050 §

 نم %65 او�äأ )Rwم ميلعL ،رداصم فرغ ،لافطأ ضاdر

 ءوض NO ةdريدم NO 17 ديد��ا ملعملا ةئي�¿ جمانرب تابلطتم

 .ملعملل ةين�ملا [\ياعملاو تايافكلا

 ،مولعلا تا[Óتخم ،ملعتلا تانبل( .-ع ملعم 2200 بdردت §

 ،عورشملا .-ع مئاقلا ملعتلا ،ب§بل ءاقدصأو ،نفلاو ةضاdرلا

 مولعلا ميلعL ن\سحت ،جد[Óما¼ ةعماج نم ميلعتلا ةدا�ش

 ،ةيباجيإلا ةيب[zلا ،بعللاب ملعتلا ةيجيتا[zسا ،تايضاdرلاو

 .)ثا[zلا ةيامح

ايئاول ةيdQردت ةرود او�äا ديدج ملعم 1200 §
ً

 ن\ملعملا ةئي�²ل 

 ÜÝwاردلا ماعلل بdردتلاب ءدبلل [\ضحتلاو ةزغو ةفضلا NO دد��ا

 ديد��ا
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 فلم .-ع ملعم 2000 بdردت ،ةيTرعلا ةغللا ،فرشم

 375 بdردت ،ديدج ملعم 1200 بdردت لامكتسإ ،زاجنإلا

 .ب§بل دئاق ملعم

 ر6وطتلاو ،نlملعملا ب6ردت ةيجيتاYZسال اقفو نlملعملا ليFأت .ب

 :)يوناثلا ميلعتلا( مXل رمتسملا :?ملا

 Rwملا مولبدلا جمانرب نمض اوTرد ديدج ملعم 100 §

 .ميلعتلا NO صصختملا

 .)12+11( فوفصلل ةديد��ا QKانملا .-ع اوTرد ملعم 4800 §

 ر6وطتلاو ،نlملعملا ب6ردت ةيجيتاYZسال اقفو نlملعملا ليFأت .ب

 :)يوناثلا ميلعتلا( مXل رمتسملا :?ملا

 نم %60 او�äأ )ة[\بلاو هللا مار( ةdريدم نم ةملعمو املعم 100 §

-10( يوناثلا ميلعتلا NO صصختملا Rwملا مولبدلا تابلطتم

12( NO تاصصخت تس. 

 ملعملا ةئي�¿ جمانرب تابلطتم نم %65 او�äأ ديدج ملعم 400 §

 ةين�ملا [\ياعملاو تايافكلا ءوض NO ةdريدم NO 17 ديد��ا

 .ملعملل

 .ةديد��ا QKانملا .-ع م�d5ردت لامكتسا مت ملعم 2200 §

 

 

  فدWلا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

الوأ
ً

  :01يئارسإلا لالتحالا :

ارورمو لافطألا ضاuر نم ھلحارم عيمجب ميلعتلا
ً

 جمl¤م ٍل~ش¹ 0/يئارسإلا لالتحالا ھفد¨§س£ C0اعلا ميلعتلاو يوناثلاو ���اسألا ميلعتلاب 

 :ا¨¶م لا~شا ةدع فاد¨§سالا اذ� ذخأuو .�¼يطسلفلا يوبl°لا ماظنلا ضuوقتل ٍةلواحم T0 دوصقمو

 .ةبلطلاو نeملعملاو سرادملاو c1اعلا ميلعتلا تاسسؤم D/ع تاءادتعا

 ا�klغو عومدلل ةليسملا لبانقلاو صاصرلا مادختساو ،ةيس�ردتلا ةئي}لا D/عو م¨Åلع ءادتعالاو ةبلطلا لاقتعاو سرادملا D/ع ءادتعالا .1

ايلود ةمر`Çا ة`Æسألا نم
ً

 سرادملا D/ع تاءادتعالا ددع غلب نkح T0 ،ةسردم )73( ا¨Åلع ءادتعالا مت ��لا سرادملا ددع غلب ثيح ،

القتعم نukرادإلاو نkملعملا نم )23( لاز ام اميف ،لاقتعالاب م¨¶م نانثإ دد�و ،لاقتعالل ةبلطلا نم )247( ضرع�و امك ،ًءادتعا )176(
ً

 

  .نآلا ةياغل لالتحالا تاطلس ىدل

 مظعم تضرع� ثيح .م}عم كاب5شالاو ا}لخاد نم ةبلطلا لاقتعاو ا}ماحتقاو )تاعماz_ا( C0اعلا ميلعتلا تاسسؤم D/ع ءادتعالا .2

 ةوقب تماق ثيح ،ا¨Åف ام ل� D/ع يدعتلاو ،ا}ماحتقاب تلثمت ةيليئارسإ تا�ا¨§نال C0اعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةي�يطسلفلا تاعماz_ا

 رقمو نكس تلخدو ،ةعماz_ا باوبأ تمطحو ،11/1/2018 :خuراتب تuزklب ةعماج ماحتقاب ةuركسع ةيلآ 15 ـب ةمعدم ةuركسع

 ددع غلب دقو .ا¨Ðاuوتحم ضع¹ ترداصو ةعماz_ا تاl¤تخم تمحتقاو ،بوساح ةز}جأو ثاثأ نم ا¨Åف ام ل� تمطحو ،ةبلطلا سلجم

ابلاط )340( 2018 ماعلا T0 لالتحالا ىدل نkلقتعملا نkيعماz_ا ةبلطلا
ً

. 

 قالغÑو ،سرادملا CDإ قuرطلا T0 0/يئارسإلا ش�z_ا زجاوح D/ع م�رورم لالخ م�زاجتحاو ،ةبلطلاو نkملعملا ةنا�Ñو لالذإ دمع� .3

املعم )39( زاجتحا مت ثيح .سرادملا CDإ ةيدؤملا قرطلا
ً

اuراداو 
ً

 زاجتحا تالاح نع غيلبتلا مت امك ،ةفلتخم تاl°فل زجاو`_ا D/ع 

 لالتحالا تاطلس ةعجارمل سرادملا يريدم نم )5( ءاعدتسا CDإ ةفاضإلاب ،زجاو`_ا كلت l¤ع م�رورم ءانثأ ةلاح )483( تغلب ةبلطلل

   .م}سرادم نع م}ماود ليطع�و

اديدحتو سرادم مد� .4
ً

 T0 لما~لاب ا}مد� مت ��لا سرادملا ددع غلب ثيح .ميلعتلا نم ةبلطلا نامرحو )يدحتلا سرادم( ةيئانلا قطانملا 

ةفاضإ ،ةسردم )17(
ً

  .لما~لاب ةسردم ةرداصم CDإ 

 ةبلطلا ددع غلب ثيح .ةيلÔÕملا ةيz¤l_ا تاماقإلاب سدقلا سرادم ةبلط ضعD ¹/ع مك`_ا وأ م}لاقتعا وأ م}حرج وأ ةبلطلا لتق .5

ابلاط )924( حرج اميف ،بالط )5( ءاد}شلا
ً

ةبلاطو 
ً

 ةماقإلا تالاح ددع تغلOو .)50( نukرادإلاو نkملعملا نم D×رz_ا ددع غلOو ،

   .ةلاح )30( سدقلا ةبلطل ةيz¤l_ا

 :c1اqألاو pDيطسلفلا ميلعتلا 0Tع يداصتقالا ءبعلا ةدا@ز

 ضرفو ،صيخرت نودب ءانبلا ØÙÚب ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا D/ع تامارغلاو تافلا�Çا 0/يئارسإلا لالتحالا تاطلس ضرفت .1

 فلأ 30 نع دuزت غلابم ةاما`Çا باع�أ فيلا~ت تغلب دقف .)تادادترالا( ماعلا ق`_ا D/ع يدعتلا ةØzب ةيسردملا ةي�بألا D/ع تامارغ

اuونس رالود
ً

 T0 لاو اياضقلا عفر ءاقل كلذو ،سدقلا°lعفا T0 اÇ`ةيليئارسإلا مكا. 

 .ةuرابجإلا تانيمأتلاو ةعفترملا بئارضلا ءاقرزلا ةuو}لا ةلمح نم نkملعملا D/ع سدقلا T0 لالتحالا تاطلس ضرفت .2

 :سرادملا cTإ ة@وبvwلا تاWeuجتلاو بتكلا لوصو ةقاعإ
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 ،تا~بشلا دادعإ تاkÕ}جتو ،ب�ساو`_ا تارتوارو ،ةيكلساللا ةز}جألا� ةuوبl°لا تاينقتلا نم ديدعلا لوخدو لوصو لالتحالا عنمي .1

 .نمألا ةع�رذ تحت ةزغ عاطق CDإ ةددحم تاددرت تحت لمع� ��لاو

ابلاغو ،سدقلا CDإ ةيسردملا بتكلا ضع¹ لوخد لالتحالا عنمي .2
ً

 CDإ ةيسردملا بتكلا لوصو رخأتب ةيليئارسإلا زجاو`_ا بÛس5ت ام 

  .)���اردلا ماعلا ةيادب( ةبسانملا ديعاوملا T0 ةزغ عاطقو سدقلا

 T0 ةيسردملا بتكلا ةعابطب موقت ��لا ع¹اطملا لعجي امم ،راص`_ا بÛس¹ ةزغ CDإ لوخدلاب ةيساسألا ةيعبطملا داوملل حامسلا مدع .3

اديدحت ةزغ عاطق
ً

 مارغ 80 نزوب قاروأ رفوتت مل امدنع ثدح امك ،ةعابطلا ةيلمع مامتإل ةمزاللا ما�_ا داوملا رفوت مدع نم ي8اع� 

  .ةيkÕلجنإلا ةغللا Ú½انم ةعابطو دادعإل مزاللاو )لوقصم ھبش(

 ،سدقلا وأ ةزغ CDإ ةيOرغلا ةفضلا نم تاينقتلاو ثاثألاو بتكلا لقنل نيدروملل ةمزاللا حuراصتلا رادصإ لالتحالا تاطلس رخؤت .4

  .0/يئارسإلا بناz_ا نم حuراصتلا ضفرت ةklثك ٍتالاح T0و

 :اqر@وزتو |}انملا 0Tع ض@رحتلا

 ةيليئارسإ تاسسؤم لالخ نم ،ةي�يطسلفلا Ú½انملا دض C0ودلاو Ç`/0ا نukوتسملا D/ع 0/يئارسإلا لالتحالا تاطلس ضuرحت .1

الكش �¼يطسلف و� ام ل� رابتعاو ،ةلطابلا م¨§لا قيفلتو ،قئاق`_ا رuوزت T0 ةصصختم ةينوي}صو
ً

 درجم نأ ثيحب ،فنعلا لا~شأ نم 

 ةي�يدلا تاسدقملا وأ ،�¼يطسلفلا ثاl°لا وأ ،ىرسألا وأ ،ءاد}شلا وأ ،�¼يطسلفلا خuراتلا وأ ،ندملا وأ ،ةي�يطسلفلا تباوثلا ركذ

ابا�رإ l¤تعا ،ةيحيسملاو ةيمالسإلا
ً

افنعو 
ً

 لا~شأ نم ل~ش و� ةيتاي`_ا تالكشملا لحو ةz_اعم نأ رابتعا CDإ د`_ا م¨´ لصوو ،

  .م¨Åلع ضuرحتلاو ،فنعلا

  :ا¨¶م بناوج ةدع تلاط ثيح ،ةفينع ةمCD ½zإ ةلت`Çا سدقلا تضرع� .2

 .ةيعامتجالا ةئش�تلا باتك لثم سدقلا لوخد نم بتكلا ضع¹ عنم §

 وحنلا D/ع )10 – 1( نم فوفصلل ةيسردملا بتكلا T0 رuوÕ°لاو ضuرحتلا ةبس8 تغلب ثيحب ،�¼يطسلفلا جا¨¶ملا T0 فuرحتلاو رuوÕ°لا §

  :ي�آلا

 ھuوش� لالخ نم ھعضوم نع مالكلا klيغ� ¯¼عمب فuرحتلاو ،ا¨¶م ءزج وأ ،ةيس�ئر صوصن وأ ،ةيس�ئر نuوانع بطش يأ ،%44 سمط §

 ةيآل م�رابتعا لالخ نم نآرقلاو نيدلل ةءاسإلاو ،ماشلا دالبل ايكرت لالتحا و~يب سكياس ةيقافتا جئاتن نم نإ ليق امك ،ةقيق`_ا

  .%2 ةبس�ب نا� اذ�و ،ةلوقم ةينآرق

 وأ ،"ةديدz_ا ي�رايس" ناونع تحتو سردب ةينطو ةينغأ لادب5سا� ،ةينطولا ةيلقعلاب نk¨§س� ىرخأ صوصنب صوصن لادب5سا §

�ي ال امOو ،ةيعامتجالا تاعومÇzا مو}فمب ةقالع ھل صنب �¼يطسلفلا �¼طولا ديش�لا لادب5ساàzرمعلا ةلحرملا عم مuفاد�ألا الو ،ة 

  .%25 ةبس�ب كلذ نا�و L0ولا برضل ةلواحم T0 ،ا}لجأ نم جا¨¶ملا عِضُو ��لا

اباتك T0 54 تارuوÕ°لا ددع C0امجÑو ،%29 ةبسCD 8إ لصو دقف ،صوصنلا T0 ي�زz_ا klيغتلا §
ً

ارuوزت 689 غلب 
ً

.  

 :ةبسانملا ملعتلا ةئ�بب رارضإلا

 كاOرإ CDإ يدؤي امم ،ءاOر}كلاب تاعماz_او سرادملا دuوÕ°ل لوl°بلا لاخدإب حمس� الو ،ةزغ عاطق ةرصاحمب لالتحالا تاطلس موقت .1

 .ةزغ عاطق T0 ي�اOر}كلا رايتلل لصاوتملا عاطقنالا بÛس¹ ا�klغو ةuوبl°لا تاينقتلا مادختسا D/ع ةردقلا مدعو ،ميلعتلا ةيلمع

 )37( ةرداصمب لالتحالا ماقو ،)يروضخ( ةينقتلا نkطسلف ةعماج ةاذاحمOو مركلوط ةنيدم يãرغ ع8اصم لالتحالا تاطلس تأش8أ .2

امنود
ً

 مرح لخاد ةuركسع ةقطنم ءاش8إل ةع�رذك ع8اصملا كلت تمدختساو ،ةيناطي5سالا ع8اصملا عيسوت ةياغل ةعماz_ا ةحاسم نم 

 T0 ةيميلعتلا ةيلمعلا شوش�و .رط�Æل ةبلطلا ةايح ضرع£ امم بuردتلل نا~مك 0/يئارسالا ش�z_ا ا}مدختس£ ثيح ،ةعماz_ا

 .ةعماz_ا

 :ةصاقملا نم ةيGيطسلفلا لاومألا ةنصرق

 ةلودلا ةنزاوم D/ع �åلسلا klثأتلا CDا تالا`_ا ضعT0 ¹ يدؤي امم ،ةصاقملا نم ةي�يطسلفلا لاومألا ةنصرقب لالتحالا تاطلس موقت .1

 رuوطتل ةuونسلا طط�_ا ذيفنت D/ع ةردقلا مدع C0اتلاOو ،تاعاطقلا نم هklغك ميلعتلل ةuونسلا ةنزاوملا رارقإ D/ع ةردقلا مدعو

 .ةذفنملا طط�_ا ديمجتو ،ميلعتلا

 :ميلعتلا عاطق 0Tع لالتحالا تاسراممل ةفلت��ا تاewثأتلا

 ھعومجم ام 0/كلا وأ ،ي�زz_ا ليطعتلا نم ةرود}ملا ةيفصلا صص`_ا عومجم غلب ثيح .تاعماz_او سرادملا ç� T0يلعتلا رد}لا .1

 نkملعملا وأ ةبلطلل ًءاوس ةيليئارسإلا ةuركسعلا زجاو`_ا بÛسç� ¹سرلا ماودلا نع رخأتلا تالاح تغلOو ،ةيفص ةصح )3814(

  .رخأت ةلاح )982( نukرادإلاو
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 ةبلطلا لقنت T0 ةOوعص بÛس امم ،يرصنعلا عسوتلاو مضلا رادجو ،زجاو`_ا بÛس¹ تاعماz_او سرادملا CDإ نمآلا لوصولا مدع .2

 م}ميلع� لامكتساو ،ميلعتلا T0 م}قح نم ةبلطلا نم klبك ددع نامرحو ،ةفضلا قطانم نkب C0اعلا ميلعتلا تاسسؤم مقاطو نkملعملاو

  .è0ماz_او ���ردملا

 بÛس¹ ةديعبلا قطانملاو سدقلا T0 م}ل نمآلا لوصولاو ،ةبلطلا قاحتلا نامضلو ،نkملعملا دومص زuزعتل ميلعتلا تانزاوم عافترا .3

 :ثيح .ةبلطلل ةيناجم لقن تالفاح klفوتل ةرازولا ترطضا ثيح ا¨§ماقإ عنم وأ ،يدحتلا سرادمل لالتحالا مد�

 لمجم غلب دقو ،لالتحالا بناج نم م¨Åلع ءادتعالا عنملو ،نkسردملاو ةبلطلل نمآلا لوصولا نامضل سدقلا T0 تالفاح kl 9فوت مت §

  .ةلفاح 30 نم élكأ راجئ5سا مت نkح T0 ،تابيج 5و ،ةلفاح 21 ةياغلا هذ}ل ةرازولل ةكولمملا تالفا`_ا ددع

ايلÔÕم نuزجت`Çا ةبلطلل ÔÕC0ملا ميلعتلاب صاخ جمانرب klفوت مت §
ً

.  

 يدحت ةسردم 16 حاتتفا متو .يدحتلاو دومصلا معد لجأ نم لالتحالل عضخت ��لا قطانملا T0 ةيدايتعالا klغ يدحتلا سرادم ءانب مت §

 .2018 ماعلا ةيا¨ê ةياغل

 .ةنuز�_ا D/ع ةيفاضإ ةيلام تاعبت هذ�و م¨´ ةصاخ ةوالع تصصخ كلذلو سدقلا T0 نkلماعلا دومصو معد CDإ ةرازولا ترطضا §

 رالود نويلم 3 تغلب ةيلامجإ ةميقOو )$300( ¯�ح )$150( نم ةأفا~ملا ةميق تحوارت ثيح ،نkجرا�_ا نkلومملا نم كلذك معدOو

ةفاضإ .ديفتسم 1200 براقي ام ا¨¶م دافتسا
ً

 $420 ةميقب سدقلا ةuريدم T0 نkلماعلا عيمz_ حنمت )سدقلا ةوالع( ةتباث ةوالع CDإ 

ابuرقت
ً

 .فظوم ل~ل 

اuونس رالود نويلم C0اوح CDإ لصي سدقلا T0 )فاقوألا سرادم( ةuونسلا راجئ5سالا فيلا~ت §
ً

 ءانبل حuراصتلا لالتحالا ءاطعإ مدعل 

ائبع ل~ش£ امم ةمئاقلا سرادملا ةعسوت وأ ،ةديدج سرادم
ً

ايدام 
ً

 .C0اعلا ميلعتلاو ةيبl°لا ةرازو ةنزاوم D/ع 

اديدحتو ميلعتلا ةيلمع T0 كاOرÑو ش�وش� .4
ً

 .ةبسانملا ديعاوملا T0 بتكلا لوصو klخأت بÛس¹ ���ارد ماع ل� ةيادب عم 

ايناث
ً

 :ميلعتلل c1ودلا معدلا عجارت :

 ةدع D/ع رثأ امم نkطسلفل لما~لاب ا}معد تفقوأ ةدحتملا تايالولاف ،ميلعتلا عاطقل ةحناملا لودلا نم í0را�_ا معدلا kl T0بك عجارت كان�

 معدل كl°شملا لuومتلا ةلس نم ا~يÆzب تب`8àاو ،ا�klغو ثوغلا ةلا�و T0 ميلعتلاو ،نkملعملا لي�أتو بuردت ا¨¶مو ميلعتلاب ةقالع تاذ جمارب

 .�¼يطسلفلا ميلعتلا

اثلاث
ً

 :ةزغ عاطقل ةيسايسلا عاضوألاو ماسقنالا ةلاح :

 ةردق لعجي امم عاطقلا D/ع ةيسايسلاو ةينمألا ةرطيسلا دع ةجي5ن ةزغ عاطق T0 ميلعتلا رuوطتل لعافلا لخدتلا D/ع ةرازولا ةردق فعض 

 .ةزغ تاظفاحمو ةفضلا تاظفاحم نkب ةوجفلا قمع£ امم دودحم عاطقلا T0 رuوطتلا ثادحاو لخدتلا D/ع ةرازولا
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  :٥ مقر فدھلا
 لك نیكمتو نیسنجلا نیب ةاواسملا قیقحت
	تایتفلاو ءاسنلا

 

اعساو امو�فم ن\س���ا ن\ب ةاواسملا مو�فم دع¦
ً

 ا�ل تاقيعم ةيأ نود م�¿اردق رdوطتو م�¿ايح هاجتا رايتخالا NO دارفألا ةdرح قيقحتل 

 اذ; طبترdو ،ا�مادختساو دراوملا .-ع لوص��او لوصولا NO ن\س���ا ن\ب صرفلا ؤفا7ت .-ع ديكأتلا عم ،�Oامتجالا عونلاب ةقالع

 رارقلا ذاختا ةصاخو ،ةيجيتا[zسالاو ةيلمعلا ن�¿ايح نوؤش ةرادإ .-ع ن�¿ردقو ن�فاد;أ قيقحتل ءاس�لاو تايتفلل ن\كمتلا مو�فمب

NO ةيمويلا ةاي��ا تابلطتم.   

 تاذ ةينطو فاد;أ ديدحتو فد�لا هذ; ن\طوتل ن\طسلف ةلود NO ةيلودلاو ةيل;ألاو ةيمو��7ا دو���ا ةفا¼ ترفاظت قلطنملا اذ; نم

 سلجم نم ةرقمو ةدمتعم ةي�Jنمب ةمادتسملا ةيمنتلا فاد;أ قفو ةيلودلا تابلطتملاو ةينطولا تاجايتحالا �Oارت ىوصق ةdولوأ

 ةتس ة[zفل ن\س���ا ن\ب ةاواسملل ةينطو ةيجيتا[zسا .-ع قافتالاو لوصولا ةينطولا ةdرواشyلا تازاجنإلا زربأ نم نا¼ دقو .ءارزولا

 .2030 ةمادتسملا ةيمنتلا ةدنجأ نم سما��ا فد�لا تارشؤمو تاياغل ةنمضتم ،2022-2017 تاونس
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 ناLم ل� QR تايتفلاو ءاس¦لا دض +lيمتلا لاLشأ عيمج stع ءاضقلا :)1( ةياغلا

 ا;راطإ NO جردنdو تايتفلاو ءاس�لا دض Õ\يمتلا لا7شأ ةفا¼ .-ع ءاضقلل ا;ذاختا نم دب ال Äwلا ةينطولا تاءارجإلا ةياغلا هذ; â×وت

  :تارشؤملا نم ديدعلا

 

 .س���ا ساسأ .-ع Õ\يمتلا مدعو ةاواسملا دصرو ذافنõو زdزعL لجأ نم ،ال مأ ،ةمئاق ةينوناق رطأ ةمث تنا¼ اذإ ام 1.1.5 :رشؤملا  

  )رفوتم lZغ(

ادج بعصلا نمو ،ةلما¼ ةسارد .Vإ جاتحdو رفوتم [\غ رشؤملا اذ;
ً

ارظن ةليدب تارشؤم داجيإ 
ً

 ا�مدختس¦ Äwلا ةفلت�àا تائفلل 

  .رشؤملا

 

  ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

اموي ماع ل� نم ر\وتكا 26 موي رابتعاب رارق رادصإ §
ً

اينطو 
ً

 .ةي¦يطسلفلا ةأرملل 

 .اXلافطأل ةيكنب تاباسح حتف قح ةأرملا حنمي نوناقب رارق رادصإ §

 ن\س���ا ن\ب ةاواسملا اياضق ةفا7ل ةلماش تاساردب مايقلل R©امتجالا عونلا تاسايس ثاحبأ دXعم ءارزولا سلجم رارقإ §

 .ا�ليلحتو

 ةقاعإلا تا/يوذ دض Õ\يمتلا ءا�äإ .-ع لمعلا راطإ QR ةقاعإلا يوذ صا��ألا ةيقافتاب صا�wا ÂRوألا ر6رقتلا دادعإ §

 ةصت�àا ةيممألا ةن�Åلا .Vإ ھميلسL متو ،ّن;دض Õ\يمتلا لا7شأ ةفا¼ ةلازõو ،ةقاعإلا تاوذ تايتفلاو ءاس�لا قوقح زdزعLو

 .ا�¿ايصوت .-ع لوص��ا فد��

 ءاس�لا فيظوت Õ NO\يمتلاو لمعلا نكامأ QR فنعلاو +lيمتلا رظحت :uلا تاسرامملاو تاسايسلا و نlناوقلا ذافنإ/ز6زع² §

 ل¼ نم %5 نع لقي ال امب تاسسؤملاب ةقاعإلا يوذ دارفألا فيظوتل تاسايس ذاختا مت ثيح / ةقاعإلا تاوذ ءاس�لا ةصاخ

 ةاواسملاب ةقلعتملا تاع�رشyلا كلذكو ، %11.6 .-عأف ماع ريدم لغشL يLاوللا ءاس�لا ةبسu تغلب امك ، ةيمو7ح ةسسؤم

NO ا شرحتلا عنمل [\بادت ذاختاو ،روجألا���ìÝw، امب NO كلذ NO سرلا [\غ لمعلا نم لاقتنالا معدت ىرخأو  ،لمعلا نا7مxw 

 نم xwسرلا [\غ فيظوتلا NO ةأرملا ديفت Äwلا ةيسايسلاو ةينوناقلا [\بادتلا نم مزلي ام ذاختا كلذ NO امب ،xwسرلا لمعلا .Vإ

 :تاءارجإلا كلت حيضوتل ةلثمأ O-ي اميفو ،تامد��ا ن\سحتو ،ةيعوت تالمحو ،تاردق ءانب

 مك��ا ذيفنت فقوو ةقحالملا فقو صوصخب )1960 ماعل 16 مقر يuدرألا( يراسلا تا\وقعلا نوناق نم )308( ةداملا ءاغلإ §

NO ا��ا ن\ب ام جاوز دقع ماربإ مت لاحuلاو يMةدراولا ةيس���ا مئار��ا ىدحإ با7ترا دنع ةي� NO 307-292( نم داوملا( NO 

  ،ةفضلا NO يراسلا تاTوقعلا نوناق

 ،يداملا NOاقثلا ثا[zلاو ،ةعارزلاب قلعتت :+lيمتلا ءاÈÔو نlس¦wxا نlب ةاواسملا ز6زعQR ² مFاس² نlناوقب تارارق 10 رادصإ  §

 .ن\مأتلاو ،ماعلا دعاقتلاو ،ةيبطلا ةمالسلاو ةماعلا ة�áلاو

 ماظنلاو ،ميلعتلا معدل Õ\متلاو زاجنإلا قودنصل ماظنب قلعتت نlس¦wxا نlب ةاواسملا ز6زعQR ² مFاس² ةمظنأ ةعبس رادصإ  §

 ةسسؤملاب ةصا��ا ضارقإلاو لdومتلا نأشÇ ماظنو ،يuواعتلا لمعلا ةئي; موسر ماظنو ،ن\يسدقملا دومصل VOاملا

 تائي�لا ءاضعأو ءاسؤر ماظنو ،ةيعارزلا تابص�àا ماظنو ،ةيعارزلا لتاشملا ماظنو ،�Oارزلا ضارقإلل ةي�يطسلفلا

 نم ءاوس دح .-ع لاجرلاو ءاس�لا ةايح .-ع رثؤتس ةمظنألا هذ;و .دعاقتلا ضارغأل بتار نودب تازاجإلا ماظنو ،ةيل�àا

 ءاس�لل [Óكأ ةصرف حنمتسو ،YOاجزلا فقسلا ر;اظم نم د��اب ةليفك نو7تس Äwلاو بوتكم ل7شÇ تاءارجإلا حيضوت ثيح

 .[Óكأ ل7شÇ دراوملا .Vإ لوصولا NO م;اسyس امك ،ةمظنألا NO ا�� لومعملا تاءارجإلا ةفا¼ .-ع فرعتلل

 :ا¹م نlس¦wxا نlب ةلادعلا اياضقل ةبيجتسم تارارق رادصإ §

 عاطقو ةيTرغلا ةفضلا تاظفاحم NO ةdوسu ةي[\خ ةيعمجو ةسسؤم 21 ل ةيلام تادعاسم صيصختب قلعتت تارارق 9  §

ارارقو ،ةزغ
ً

ارارقو ،ةيمسر ةلطع راذآ نم نماثلا رابتعاب Ýw`قي 
ً

 صيصختب رارق ،ةdوسu ةسسؤمل ةيلام ةدعاسم صيصختب 
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 رخآو ،ةسردمل ةسردم نم ا��بأل مألا لقن قحب Ýw`قي رخآ رارقو ،)ثارت( ةأرملا ن\كمتل ن\طسلف زكرم ءاشuإل ضرأ ةعطق

ارارقو ،ةيندملاو ةيص�Ïلا لاوحألل ةمظانلا تاع�رشyلا ةموظنم ةعجارمل ةينف ةن�� ليكشyب
ً

 عم نواعتلاو م;افتلا ةركذمب 

ارارقو  ،ةأرملا لاجم NO ايكرت
ً

 هرادصõو ھيلع ةقداصملل س§ئرلا ةماخف .Vإ فنعلا نم ةرسألا ةيامح نوناق عورشم ةلاحإب 

 .وروي فلا 150 غلبمب احdراو سلبان ةظفاحم NO ءاس�لا ةيامح زكارم معدب ارخآو ،لوصألا بسح

 .ةجو+Yملا ةأرملا ةيس¦ج ةيقافتاو ،واديس ةيقافتاب قª°ملا يرايتخالا لوكوتوnZلل مامضنالا كوكص stع عيقوتلا §

  .ةيص�Øلا لاوحألا نوناق ةعجارمل ةمظان ةنwx ليكش² §

  .لافطألاو ءاس�لا نم ةفيعضلا ةئفلل ما7حألا زاجنإ ةعرس NO م�س¦ يذلا R©رشلا ذيفنتلا نوناق رادصإ §

 نم اXس=المو ةيمسرلا اXقاروأ فالخ يأ ةجي´ن اXجوز ت,ب نم تجرخ :uلا ةجوزلا ميلسst ²ع صني ميمع² رادصإ §

  .ةيص�Ïلا ا�¿اقلعتمل ةساملا ةأرملا ةجا�� كلذو ،لجاع ل7شÝw Ç÷اقلا ةليضف هردصي يرادإ رارق لالخ

 تاTوقعلا نوناق نم 99 ةداملاب لمعلا دييقت وا ءاغلا لالخ نم :�/�Øلا قwªا طاقسإ مدعل نوناقب رارق موسرم رادصإ §

 .يراسلا

 .مئالم يرسأ وج QR لافطألا ةدFاشمو ة6ؤرل R©رشلا ءاضقلا مكاحم نم ةمكحم ل� زكرم QR ةصصخم نكامأ ءاش¤إ §

 ةصاخ [\بادتو ،ةقفنلاب ةقلعتم تايصوت ليعفت .-ع تلمع ثيح ،R©رشلا ءاضقلا QR :�«اقتلا دمأ lZصقت ةنwx ليكش² §

NO اص�â بصي امم ءاس�لا NO اقتلا دمأ [\صقت÷Ýw.  

 NO ةيئاضقلا ئدابملا ءاسرإ قdرط نع ةأرملا قوقح t©رت ةيعرشلا ايلعلا ةمكµªا QR ةيئاضقلا ئدابملا نم ددع رادصإ §

 عا2Õلا ىواعد Ýw NO÷اقتلا تاءارجإ طيسQت كلذكو م�غولب ن\ح .Vإ ا�لافطأ ةناضح NO ةأرملا قح :لثم ةناض��او ةد;اشملا

الدب عا2Õلا عويش ةباثمب يرسألا داشرإلا رdرقت رابتعاو قاقشلاو
ً

 تأي;و ءاس�لا .-ع ففخ امم ةيصعتسم ةلدأ راضحإ نم 

  .عمتجملل ةيداصتقالا ةلا��ا بكاوي امب ا�ل تاقفنلا ضرفب ةقلعتملا ةيئاضقلا ئدابملا نم ديدعلا

 [\فوت NO م;اس يذلاو 2019-2014 تاونسلا QR ةي\رغلا ةفضلا QR نوناقلاو ةلادعلل ءاس¦لا لوصو ليXس² جمانرب ذيفنت §

 تاعفارمو ةينوناق تاراشyسا :ا��م ءاس�لل ةينوناق تامدخ ةدع ميدقت مت ثيح ،ءاس�لل ةينوناقلاو ةيعامتجالا ةيام��ا

 .مكا�àاب

 يوس�لا فالتئالا ام;ذفن [\ثأتو طغض تالمح ذيفنت مت ةأرملا دض ةي+lيمتلا ةينوناقلا صوصنلا ضع= ليدعتل تالمح §

 ليدعV. Lإ تفد;و 2018 لوليأ NO ا�قالطإ مت Äwلا "2" تانطاوم نحن ةلمح " ناونع تحت  (ERADA)ةاواسملاو ةلادعلل

 يiاضقلا قالطلاب ھلادبyساو يوفشلا قالطلا ءاغلõو ،ةنس V. 18إ جاوزلا نس عفر ؛ام;و ةيص�Ïلا لاوحألا نوناق NO ن\تدام

 ةيقوقحو ھdوسu تاسسؤمو ةدارإ فالتئا نم تاليدعتلا هذ; نمضتت ةركذم .-ع عيقوتلاو .ةمك�àا NO لي�yóلا لالخ نم

 .ءارزولا س§ئر .Vإ ا�عفرو

 R©امتجالا وأ :�=ايسلا دعبلاب ءاوس تاي¦يطسلفلا ءاس¦لا اXل ضرعتت :uلا تا�ا¬نالا لوح عامتسا تاسلج )5( ذيفنت §

 .تانفعملا ءاس�لا ھيف امب ةدعاقلا ءاسu نم ةأرما )270( ام�Þف كراش ،ي¤وناقلا وا

 رارق قيبطت زdزعتل فد�¿ Äwلا ةرصانملاو طغضلا ةلمح ذيفنت .-ع لمعلا مت ،1325 رارقلا QR ةأرملا R©و ز6زعتل تالمح §

 .2018 يuاثلا نونا¼ ةيادب تaب ةينوdزفلت تاقلح [Óع ةلمح لالخ نم ن\طسلف NO 1325 نمألا سلجم

o  
 رشQلاب راجتالا كلذ NO امب ،صا��او ماعلا ن\لا�àا NO تايتفلاو ءاس�لا عيمج دض فنعلا لا7شأ عيمج .-ع ءاضقلا :)2( ةياغلا

 لالغتسالا عاونأ نم كلذ [\غو ���ìÝwا لالغتسالاو

 ،صا��او ماعلا Õ\��ا NO تايتفلاو ءاس�لا دض فنعلا .-ع ءاضقلل ةفدا�لا ةينطولا تاءارجإلا نم ديدعلا ذاختا .Vإ ةياغلا هذ; فد�¿ 

 :ÊOو تارشؤم ةدع ةياغلا هذ; تحت جردنdو ،رشQلاب راجتإلاو لالغتسالا عاونأ ةفا¼ ا�Þف امب

 

 �ìÝwج وأ يuدب فنعل نضرعL يLاللا قوف امو ةرشع ةسما��ا NO )تاجوzÕملا( تايتفلاو تارشاعملا ءاس�لا ةبسu 2.1.5 :رشؤملا

ار�ش رشع vwثالا لالخ ،قباس وأ VOاح )جوز( [\شع نم ìÝwفن وأ
ً

 .رمعلاو فنعلا ل7ش بسحب ةفنصم ،ةقباسلا 
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ايلاح تاجوzÕملا ءاس�لا ةبسu تغلب دقلف ةينطولا تايئاصحإلا بسV. uإ عوجرلاTو 
ً

 )ةنس 64-18( جاوزلا ن�ل قبس يLاوللا وأ 

 2011 ماوعأل فنعلا عونو ةقطنملا بسح ةيضاملا ار�ش 12 لالخ جوزلا لبق نم فنعلا عاونأ دحأل( ةدحاو ةرمل لقألا .-ع نضرعLو

 :VOاتلا لود��ا بجومب 2019و

 

 .ن0طسلف– هللا مار -Q�، 2019يطسلفلا عمت�xا �� فنعلا Ô¬مل ةيلوألا جئاتنلا .Q�، 2019يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاwxCا :ردصملا

 

 جوزلا لبق نم لقألا .-ع ةدحاو ةرمل فنعلا عاونأ دحأل نضرعLو )ةنس 64-18( جاوزلا ن�ل قبس وأ تاجوzÕملا ءاس�لا ةبسu امأ

 :VOاتلا يuايبلا مسرلا بجومب بس�لا تغلب دقلف ةظفا�àا بسح 2019 ماعلل ةلباقملا تقبس Äwلا ةيضاملا ار�ش 12 لالخ

 

 

 لالخ ،[\شعلا [\غ صا�¯أ نم ���ìÝwا فنعلل نضرعL يLاللا قوف امو ةرشع ةسما��ا NO تايتفلاو ءاس�لا ةبسu 2.2.5 :رشؤملا

ار�ش رشع vwثالا
ً

 .فنعلا ثودح نا7مو رمعلا بسحب ،ةقباسلا 

 دحأ لبق نم فنعلل اوضرعLو )ةنس 64-18( جاوزلا م�ل قبس¦ مل نيذلا دارفألا ةبسu تغلب ةينطولا تايئاصحإلا بسV. uإ عوجرلاب

 :VOاتلا لود��ا بجومب س���او فنعلا عون بسح 2019و ،2011 ن\ماعلل ةلباقملا تقبس Äwلا ةيضاملا ار�ش 12 لالخ ةرسألا دارفأ

 

 2019 2011 فنعلا عون

 نSس5vaا الك ثانإ رو|ذ نSس5vaا الك ثانإ رو|ذ

 Ø� 23 25.6 24.5 39.3 39.3 39.3×فنلا فنعلا

 15.6 13.9 16.7 30.0 30.1 29.9 يدسwxا فنعلا

 wxj×Ø�  0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5ا فنعلا

 7.5 8.1 7.1 - - - ��امتجالا فنعلا

 7.2 3.2 8.7 9.4 7.7 11.5 يداصتقالا فنعلا

 .ن0طسلف– هللا مار -Q�، 2019يطسلفلا عمت�xا �� فنعلا Ô¬مل ةيلوألا جئاتنلا .Q�، 2019يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاwxCا :ردصملا

 

 فنعلا عون ةقطنملا

 يداصتقالا فنعلا KLامتجالا فنعلا @?<ABFا فنعلا يدسABا فنعلا @?<فنلا فنعلا فنعلا راش9نا

2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 2011 2019 

 36.2 55.1 27.6 54.8 6.9 11.8 17.4 23.5 52.2 58.6 27.2 37 نRطسلف

 ةفضلا

 ةيaرغلا

29.9 22.2 48.8 46.1 17.4 12.1 10.2 5.8 44.8 20.2 41.6 29.3 

 46.7 88.3 41.0 78.9 8.7 14.9 25.8 34.7 62.5 76.4 35.2 51.0 ةزغ عاطق
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 دحأ لبق نم ìÝwفنلا فنعلل اوضرعLو ّ جاوزلا م�ل قبس¦ مل نيذلا )ةنس 64-18( دارفألا ةبسu عافترا تايئاصحإلا جئاتن ر�ظت امك

 .%26 براقي ام تغلب Äwلاو 2011 ماعلا NO كلت ا��ع 2019 ماع V. 9 %3إ لصت ةرسألا دارفأ

 

  ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 .فنعلا نم ةرسألا ةيامح نوناق عورشم رارقإل ةينطو تارواشم دقع §

 .ةأرملا دض فنعلل ي¤وYZكلإلا :9طولا دصرملا قالطإ §

 سدقلا NO ابابلا لبج نم ماع ل¼ نم موي 16 لا ةلمحب ةفورعملاو ةأرملا دض فنعلا ةضFانمل ةينطولا ةلمwªا ذيفنت §

Lا[\بع
ً

اضفرو ،ةرداصملاب ةدد�ملا Ýw÷ارألا NO ءاس�لا عم عساولا نماضتلا نع 
ً

ارا7نyساو 
ً

 .سدقلا دdو�²ل 

 .%10 ةبس�ب vwيطسلفلا عمت�àا NO ةأرملا دض فنعلا ةبسu ضافخنا ھجئاتن ت�يTو 2019 يرسألا فنعلا H¨م قالطإ §

 لمشyل ،2017 رياني NO ءارزولا سلجم نم رارقب ةل7شملا ةأرملا دض فنعلا تالاح دصرل ةمئادلا ةنx°لا عيسوت  §

 فنعلا تالاح ةفا¼ .Vإ لوصولل ،ةقالع تاذ ةزغ عاطق نم تاسسؤم ثالثو ،ن\طسلف لامع داحتاو ،لدعلاو ،ءاضقلا

 .ةروط��ا تقو ةأرملا ةيام�� ةع�رس تارارق ذاختالو ،ا��ع غلبملا ةأرملا دض

 تامزألا لظ NO فنعلاو Õ\يمتلا اياضق صخي امب ا�Þعو عفرو ا��Þجوتل ة6وس¦لا تاسسؤملا نlب تاءاقل 10 دقع §

 ةم�Jلا لظ NO ةفلت�àا تاظفا�àا NO ةdوس�لا تاسسؤملا ن\ب يداصتقالاو �Oامتجالا كسامتلا زdزعتلو تايدحتلاو

 .ةاي��ا تانو7م ةفا¼ .-ع ةيليئارسإلا

 اياضق .-ع ءوضلا طيلسL فد�� ،مالعإلا لئاسو QR فنعلا اياضق عم يطاعتلا ةسسأم نمضتت لمع قاروأ )5( ضرع §

 .مالعإلا لالخ نم ةأرملا

  .ا�عم لماعتلاو تالا��ا لابقتسا ةيفيك .-ع ل6وحتلا ماظن stع نlلماعلا نم ص�� 500 نم IZكأ ب6ردت §

الفط 75(و ةأرمإ / ةلاح )736( ل ةيامwªا تامدخ ميدقت §
ً

ا6رXش ةرركم )
ً

، NO نمآلا ت§بلا ،روحم زكرم" ةيام��ا زكارم، 

  .ةينوناقلاو ةيسفنلاو ةي�áلا ةياعرلاو ءاويإلا تامدخ نم مزلي ام ميدقتو ،"احdرأ ئراوط زكرم

 امب تاdريدملا ةفلتخم NO ةأرملا تادشرم لالخ نم فنعلا اياJª ءاس¦لل ةيسفنو ةيداشرÈو ةيعامتجا تامدخ ميدقت §

 .ةعفتنم )1619( ھعومجم

 ةينوناقلاو ةيداشرإلا تادحولا لالخ نم ةعفتنم )865(ـل ي¤وناقلاو :�Cفنلاو يدرفلا R©امتجالا داشرإلا تامدخ ميدقت §

NO ¼و ن\نجو ارود نم لdاط. 

 .ةأرملا دض فنعلل :9طولا دًصرملل يرظنلا راطإلا دادعإ  §

  .1325 ةطخ زاجنإل مييقتلاو ةع=اتملا ر6رقت ةدوسم دادعإ §

 .MOمت�àا فنعلاو لdوحتلا ماظنو ىوا7شلا تادحو لوح ي¤و6زفلتو R©اذإ ءاقل 12 دقع §

 .مركلوطو راوغألاو ساTوط ،ن\نج ،ةيليقلق تاظفاحم NO ةأرملا دض فنعلا ةضFانمل ت,بل ت,ب نم ةلمح ذيفنت §

 .R¡صلا نlماتلا تامدخ نم تافنعملا ءاس¦لا ةدافتسا ىدم لوح ةيسايس ةقرو دادعإ §

 ةكارشلاTو نطولا تاظفاحم NO "ةيفdرلاو ةئجاللا ةأرملا " راعش تحت ةأرملا دض فنعلا ةضFانمل موي 16 لا ةلمح ذيفنت §

 .عيم��ا عم

 .فنعلا ةض;انمل ةيملاعلا ةلم��ا لوح ةي¦يطسلفلا تاعماwxا ھبلط نم ة/كراشم 400 ل ة6وعوت تاءاقل §

 تايتفلاو ءاس�لا دض ���ìÝwا فنعلا ةصاخ فنعلا لاLشأ ةفاLل ةباجتسالاو ةياقولل ةي\رعلا ةيجيتاYZسالا ةعجارم §

NO ل تالاحÅءو� ". 

 .ل6وحتلا ماظن قيبطتل :9طولا ق6رفلا لمع رواحم ةفاLلو تاعاطقلا ةفاLل ھلماش ةيذيفنت ةيلمع ةطخ ر6وطت §

  .")لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا( sRيئارسإلا لالتحالا نوQR -x تاي¦يطسلفلا تالقتعملا" لوح لمع ةقرو §

  فنعلا لوح ةحوتفملا سدقلا ةعماج NO مالعإلا ةيل¼ ةبلط ن\جر�� )بوتكم – عومسم – يiرم( ةيمالعإ عÏراشم 3 دقع §

 .ةأرملا دض فنعلل ةيداصتقالا ةفلLتلا ةسارد ذيفنت §
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 .-ع ةعقاولا تايان��ا ءانaتساب )5( مقر ةرقف ةفاضإ مت ثيح ،99 ةداملا ليدعتب كلذو :يراسلا تا\وقعلا نوناق ليدع² §

 Ï�1Ýwلا ق��ا طاقسإ مت اذإ فصنلا .Vإ لتاقلا ةTوقع فيفخت .-ع صنت Äwلا ،ةداملا هذ; ما7حأ نم لافطألاو ءاس�لا

 .ھ��اصل ة/ليتقلا ل;أ لبق نم

 9 + ةيلوأ ةي�ô ةياعر تاdريدم NO )8 تافنعملا ءاس�لا عم لماعتلاو لابقتسال لماشلا يرسألا داشرإلل ةدايع Xl+ 17جت §

 ،ةيعامتجالا ةمصولا بنجتل مسالا اذ�� ا�²يمسL متو تافنعملا ءاس�لا عم لماعتلاو لابقتسال فرغ نو7تل )تايفشyسم

   .ةعفتنم 1791جمان[Óلا اذ; نم   2018 ماعلا NO تاعفتنملا ءاس�لا ددع غلTو

 NO ةم;اسملا .Vإ فد�þ يذلا داشرإلا جمانرب ذيفنت لالخ نم :9يطسلفلا عمتµxا QR ءاس¦لل ةيسفنلا ةâªلا نlسحت §

 تايتفلاو ءاس�لا دض فنعلا لا7شإ ةفا¼ ةض;انم

 نم تايجانلا لافطألاو تايتفلاو ءاس�لل R¡صلاو ي¤وناقلا داشرإلاو ،يفتاXلا ÂRوألا :�Cفنلا داشرإلا تامدخ ميدقت §

 ،121 يuا�àا لفطلا ةأرملا ةيامح عامتسا زكرم [Óع فنعلا

 ةرسألا ةيامح نوناق رارقإل ا[\ضحت ،R©امتجالا عونلا اياضق QR رظنلل ةيماظنلا مكاµªا ةفا� QR ةاضق صيصخت §

 Ýw÷اق 31ن\فل7ملا ةاضقلا ددع غلب ثيح ،لوصألا بسح هرارقإ ةيغÇ م�لبق نم ةلماش ةعجارم نوناقلا ةدوسم ةعجارمو

 .�Oامتجالا عونلاب ةقلعتملا اياضقلا ةفا¼ .-ع م�d5ردت مت ةديس Ýw÷اق 14 م��م

اعم" ناونع تحت عورشم قالطإ §
ً

 ن\ناوقو ةنمآ لمع ةئ§ب داجيإ NO ةم;اسملل ن\ماع ةدمل دتمي يذلاو 2017 ماع ،"وجنن 

 ةيعامتجالاو ةينوناقلا تامد��ا ميدقت .Vإ عورشملا فد�à�-O، þا عمت�àا NO فنعلا نم تايجانلا ءاس�لا جمدل تاءارجõو

 .ن\يعامتجا-سفن تا/ ن\ت§ئاصخأ لالخ نم فنعلا نم تايجانلا ءاس�لل

 ام ةيفلخ stع لتقلا ةصاخو فنعلا لاLشأ ةفا� ةضFانمو ءاس¦لا قوقح ةيامwª :9يطسلفلا ماعلا يارلا دشح §

  .فرشلاب .Íس�

  .فنعلل يدصتلا QR ءاس¦لا رود ز6زع²و ةيعامتجالاو ةيسفنلا فنعلا راثآب ءاس¦لا R©و ةدا6زل تالمح ذيفنت §

 لالخ نم MOمت�àاو يرسألا فنعلا نم د�Åل رو�م��ا �Oو ةداdزو ةأرملا دض فنعلا اياضق stع يمالعإلا +lكYZلا ةدا6ز §

 لصاوتلا تا7بش [Óع ءاس�لا ا�ل ضرعتت Äwلا تا¼ا�²نالاو فرشلا ةيفلخ .-ع لتقلا ا;زربأ نمو ةديدع اياضق ةراثإ

 .ركبملا جاوزلاو ةيس���ا تاشرحتلاو �Oامتجالا

 

 ءاضعألا ھ6وش²و ،يرسقلا جاوزلاو ركبملا جاوزلاو لافطألا جاوز ليبق نم ،ةراضلا تاسرامملا عيمج stع ءاضقلا :)3( ةياغلا

 )ثانإلا ناتخ( ثانإلل ةيلسانتلا

اينطو ةذختملا تاءارجإلا .Vإ ةياغلا هذ; فد�¿
ً

 قحب ةذختملا تاءارجإلا ،لافطألل يرسقلا جاوزلاو ركبملا جdوzÕلا ةر;اظ .-ع ءاضقلل 

Çةيبلسلا تاسرامملا ضع NO Çلثم لودلا ضع Lوشdثانإلا ناتخ( ثانإلل ةيلسانتلا ءاضعألا ھ(.    

 

 .اماع 15 نغلبي نأ لبق نdرقب نطبترا وأ نجوزت يLاللاو ةنس 24و 20 ن\ب ن;رامعأ حوا[zت يLاللا ءاس�لا ةبسu 1.1.3.5:رشؤملا

 :هاندأ لود��ا بجومب رشؤملا اذ; .-ع ةدراولاو vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا تانايب بجومب

 

 ةقطنملا   رشؤملا

 

 

 ةنس 24-20 رمعلا �� ءاسjلا ةبس�

 ةنس 15 نس نCغولب لبق نجوزتو

 ةفضلا       ن0طسلف   ةنسلا

 ةي5رغلا

 ةزغ عاطق

2017 0.5  0.3  0.7  

 2017 ،دادعتلا تانايب ةدعاق ،�Qيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاwxCا :ردصملا
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 ةنس 18 نأ لبق نdرقب نطبترا وأ نجوزت يLاللاو ةنس 24و 20 ن\ب ن;رامعأ حوا[zت يLاللا ءاس�لا ةبسu 2.1.3.5:رشؤملا

 

 ةقطنملا   رشؤملا

 �� ءاسjلا ةبس�

 24-20 رمعلا

 نجوزتو ةنس

 نس نCغولب لبق

 ةنس 18

 ةزغ عاطق ةي5رغلا ةفضلا       ن0طسلف   ةنسلا

2017 10.8 8.5 13.8 

 2017 ،دادعتلا تانايب ةدعاق ،�Qيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاwxCا :ردصملا

 

 ،ةيلسانتلا ءاضعألا [zب/ھdوشL ةيلمعل نعضخ يLاللا اماع 49و 15 ن\ب ن;رامعأ حوا[zت يLاللا ءاس�لاو تايتفلا  :2.3.5 رشؤملا

 )قبطني ال( رمعلا بسحب

 

 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش¤ألاو تالخدتلا

 ا�¿اجرخمو 2019 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا ا�¿اجرخمو 2018 ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 .ماع 18 نس تحت جاوزلا عنم نوناقب رارق رادصإ .جاوزلا نسو جاوزلاب اضرلا ةيقافتا stع عيقوتلا

 

 ةيتحتلا vãبلاو ةماعلا تامد��ا [\فوت لالخ نم ا;ريدقتو 2ÕVOملا لمعلاو رجألا ةعوفدم [\غ ةياعرلا لامعأب فا[zعالا :)4( ةياغلا

ابسانم كلذ نو7ي امبسح ،ةلئاعلاو ةيش§عملا ةرسألا لخاد ةيلوؤسملا مساقت زdزعLو ةيعامتجالا ةيام��ا تاسايس عضوو
ً

 .-ع 

 vwطولا ديعصلا

 

 نا7ملاو رمعلاو س���ا بسحب ،رجألا ةعوفدم [\غ ةياعرلا لامعأو ةيل2Õملا لامعألل صص�àا تقولا ةبسu : 4.1 رشؤملا   

 دجوي ھنأب املع ،رdرقتلا اذ�ل ساسألا ةنس يطغتل 2019-2015 ماعلا ذنم رشؤملا اذ; ةبسu سايقل ةرفوتم ةينطو تانايب دجوي ال 

 مادختسا óâم بجومب رشؤملا اذ; ةبسu سايقل كلذ لبق امو 2013 ماعلل vwيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا���ا ىدل تانايب

 .ان; ا��يمضت متي نلف رdرقتلا ا�لمتش¦ Äwلا تاونسلا نم تس§ل ا�äو¼و ،.2014 ماعلل تقولا

 

  )4( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 ن\ماعلا NO ةذفنملا ةطشuألا /تالخدتلا

 لاقتنالا ليÙس QR ةمدقملا تامد�wا نم ةدافتسالا ةيفيكو نXلمع ميظنت ةيمFأب نكامالا فلتخم NO ءاس�لل ة6وعوت تاءاقل §

 .داصتقالا ةرازو NO يراجتلا ل�óلا نمض ةديس 93 لي�Ló ا�²جيyن تنا¼ ،:Íسرلا لمعلا Âtإ :Íسرلا lZغ لمعلا نم

 ةيندملا ةمد��ا نوناق .-ع ليدعتلل اXحاYZقاو لجرلل ي5اجنإلا رودلا ليعفتل ةوبألا ةزاجإ لوح تاسايس ةقرو دادعإ §

  .ةزاجإلا هذ; نمضتيل

 ةديفتسملا رسألا ةبسu تغلب ثيح ةقاعإلا يوذ نم وأ نس رابك ءاس¤ اXسأرت :uلا ةرسألا معدل ةيعامتجالا ةيامwªا جمارب §

اماع 18 ـلا نزواجتي مل تالفط رسأ تاTر اضيأ كان;و ،%44 ةنسم ةأرما ا�سأرتو
ً

 تاذ ةارمإ ا�سأرت Äwلا رسألا ددع غلب امك ،

 نم ةديفتسمو ةقاعإ تاذو ةنسم ةأرمإ ا�سأرت ةرسأ )4176( كان;و ،6,185 ةيدقنلا تالdوحتلا جمانرب نم ةديفتسمو ةقاعإ

 ةياعر تاسسؤمو دادجألا ت§ب زكرم NO ةنسمو نسم 230 ل ةلماشلا ةيئاويإلا ةياعرلا [\فوت مت .ةيدقنلا تالdوحتلا جمانرب

 .يرا��لا يدانلا NO نسم 800 ل ةdرا��لا ةياعرلا [\فوتو ،ن\نسملا

 عفدت تيح ةصا��ا ةيعامتجالا تالا��ا تاوذ نم ن�مظعم ،ةنسم VO 30اوح بعوتس¦ :تانسملل ةFاقنلا ت,ب ءاش¤إ §

Çزمر اموسر ن�ضعdلا ةيانعلا ن�ل مدقتو ھáوذغتلاو ةي�dلاو ةيعامتجالاو ھz]فÞةي�. 
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 لالخ ،يÎوروألا داحتالا نم لومملا ”ةيطارقميدلا ز6زعتل ايداصتقا ةأرملا نlكمتو لخدلل ةردم صرف lZفوت“ عورشم ذيفنت §

 .راوغألاو احdرأ ةظفاحم NO اش§م�¿ قطانملا [ýكأ عورشملا فد�²سا ،ر�ش 32 ةينمز ة[zف

 حاتفنالاو ةاواسملاب مس´ي عمتµx ةيلµªا ةيمنتلا تايلمع lZ QRيغتلا لجأ نم نlلعاف مXفصوب اش,م¸ IZكألا تائفلا ز6زع² §

 ةرسألا NO لافطألا جمد .-ع لمعلا مت :ا�جمارب حالصõو ةيعامتجالا ةيام��ا زdزعتل ةذختملا تاءارجإلا لالخ نم ةيطارقميدلاو

 .م;داشرõو م�²يعوتو م�لي;أتو
 

 عيمج .-ع لجرلا عم ةاواسملا مدق .-ع ةدايقلل ا�ل ةحاتملا صرفلا ؤفا7تو ةلاعفو ةلما¼ ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك :)5( ةياغلا

 ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةاي��ا NO رارقلا عنص تاdوتسم

 

  ةينطولا تانامل[Óلا NO ءاس�لا ا�لغشÄw Lلا دعاقملا ةبسu : 1.1.5.5 رشؤملا

 ةيل�àا تامو��7ا NO ءاس�لا ا�لغشÄw Lلا دعاقملا ةبسu : 2 .1.5.5رشؤملا

 قلعتي اميف امأ ،% 13 ةلدعم ام 2006 ماع vwيطسلفلا �MOرشyلا سلجملل تاباختنا رخآ NO ءاسu ا�لغشÄw Lلا دعاقملا ةبسu تغلب

 طقف 2018-2017 ماوعألل )ةيل�àا سلا�àا( NO ءاس�لا ا�لغشÄw Lلا دعاقملا ةبسu هاندأ لود��ا ر�ظيف ةيل�àاو ةيدلبلا سلا�àاب

NO رغلا ةفضلاTضافخنإ ھل ةراشإلا ريد��ا نمو  .ةي uءاس�لا ليثمت ةبس NO اàاو ةيدلبلا سلا�àةيل� NO ماعلاب ةنراقم 2018 ماعلا 

2017.  

nلغش� 01لا دعاقملا ةبسNلا اaءاس �e ا تامو567اi6ا( ةيلivا سلاi6ةيل( 

 ةفضلا نSطسلف ماعلا ةدحولا

 ةيªرغلا

 ثانإ  رو|ذ ةزغ عاطق

% 2017* 21.2 21.2   79.0 21.2 

% 2018 20.1 21.2 0 79.9 20.1 

 

  ةdرادإلا بصانملا NO ءاس�لا ةبسu : 5.3رشؤملا

 %16.3 ةبس�لا هذ; تغلب ن\ح يفف ، 2015 ماعلا ذنم بذبذت د�ش دق ةdرادإلا بصانملل ءاس�لا VOوت ةبسu نأب هاندأ لود��ا ر�ظب

NO إ تعفترإ ،2015 ماعلاV. 19.4 % NO ضافخنإلل دوعتل ،2016 ماعلا NO ل 2018 ماعلاyó17.4 ل�%.   

 

  )5( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 ا��مو ،رارقلا عنص عقاوم Âtإ ءاس¦لا لوص ليXس´ل %30 ةيئاس¦لا اتوكلا ةبس¤ دامتعا لوح ة6رواش² تاعامتجا دقع §

 ،ةيل�àا سلا�àا NO اتو7لا

 .عمت�àا ةيمنت .-ع كلذ سا7عuاو ،ةينXملا تاباقنلا ةفا� QR ءاس¦لا دجاوت ةيمFأل ةلصفم تاسايس ةقرو دادعإ  §

nلا ةبسaءاس �e ة>رادإلا بصانملا 

 ثانإ  رو|ذ ةزغ عاطق ةيªرغلا ةفضلا نSطسلف ماعلا ةدحولا

% 2015  16.3  14.5 22.4   83.7 16.3 

% 2016 19.4 19.2 20.3 80.6 19.4 

% 2017 15.7 14.6 19.6 84.3 15.7 

% 2018 17.4 14.6 30.8 82.6 17.4 
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 NO رارق عانص اونو7يل ،بالطلا نم ةصاخ ثانإلاو رو¼ذلا نم ةباش تادايق ءانب فد�� ،ديدج ليج جمانرب ذيفنت §

 ةفلت�àا تارا�ملاو ىوت�àا NO م�¿اردق ءانبل ن\ماع رادم .-ع دتمي فثكم d%wردت جمانرب لالخ نم كلذو .م�¿اعمتجم

 ،ةيقوقحو ةdوسu ةسسؤم 12 نم نو7م فالتئا و;و µªsRا مكwªا R QR©امتجالا عونلا ىدتنم ليكش² §

 رارقلا عنص QR %30 ةبس¦ب ءاس¦لا ةكراشم ةدا6زل ةلمح ذيفنت §

 R©امتجالا عونلا روظنم نم ةيلµªا سلاµxا لمع stع ةبقارملل لظ سلاجم ليكش² §

 NO ءاس�لا ةصاخTو ةبلطلل ةيسايسلا ةكراشملا زdزعتل عورشم وFو ،ةيسايس نوكأ نأ د6رأو ةأرما انأ عورشم ذيفنت §

 فد�²سا ،)2018 -2016( تاونس 3 ةدمل رمتسا ةينابسإلا CFD ةسسؤم نم لومم ،تاعما��ا NO ةبلطلا داحتا سلاجم

 بازحألا نم ةأرما 20و كنكتيلوبلاو ليل��ا ةعماجو ةيل;ألا ن\طسلفو م�� ت§ب تاعماج بالط نم ةبلاطو بلاط 40

 .بازحألا هذ; NO ن\لوؤسمو ةيسايسلا لئاصفلاو

 

 ھيلع قفتملا وحنلا stع ،ةيباجنإلا قوقwªا stعو ةيباجنإلاو ةيس¦wxا ةâªلا تامدخ stع عيمwxا لوصح نامض :)6( ةياغلا

 امXضارعتسا تارمتؤمل ةيمات�wا قئاثولاو نlجيب لمع جا¹مو ةيمنتلاو ناLسلل ÂRودلا رمتؤملا لمع جمانnZل اقفو

 

 مادختساو ةيس���ا تاقالعلا نأشÇ ة[\نyسم تارارق ن�سفنأب نذختي يLاللا ةنس V. 49إ 15 نس نم ءاس�لا ةبسu 1.6.5: رشؤملا  

 )رفوتم lZغ( ةيباجنإلا ة�áلاب ةصا��ا ةياعرلاو لم��ا عنم لئاسو

 تامولعملاو ةياعرلا تامدخ .-ع ةنس V. 49إ 15 نس نم ءاس�لا لوصح لفكت ةمظنأو ن\ناوق ا�þدل Äwلا نادلبلا ددع 2.6.5 :رشؤملا

 )رفوتم lZغ( ةيباجنإلاو ةيس���ا ة�áلا لاجم NO فيقثتلاو

 

  )6( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 ساTوط ىفشyسم ليغشLو يمو��7ا مركلوط ىفشyسمو يمو��7ا ن\نج ىفشyسم NO ديلوتو ةيئاس¤ ماسقأ حاتتفا §

 .يمو��7ا

 قطانملا .Vإ لوصولاب ةلقنتملا ةي�áلا ةدايعلا لالخ نم ةأرما 4112 ل ةيباجنإلاو ةيس¦wxا ةâªلا تامدخ ميدقت §

  ،ةشم�ملا

  ،ةأرما 486 ل ھجول اXجو :�Cفنلا جالعلاو داشرإلاو ةمدخ ميدقت §

  ،ني/تايعامتجا ني /تادشرمو ةماعلا ةباينلاو ةي�يطسلفلا ةطرشلا NO ةرسألا ةيامح ةدحو نم تاينXمو نlينXم ب6ردت §

  ءاس¦لل ةXجوملا فنعلا فقولو ة6روكذلا ةرظنلا lZيغتل لجر 400 عم لمعلا §

أ 2018 ماعلا ةيا�NO äو ةدالولا لبق امو لمwªا ةياعر تامدخ عيسوت stع لمعلا §
ُ

 NO 402 لماو��ا ةياعر تامدخ مدقت حيت

 .ةي�يطسلفلا ة�áلا ةرازول ةعÇات ةلوفطو ةمومأ ةدايع

 سدقملا ت§ب زكرم ليغشL مت ثيح نكامألا هذ; NO ةعاسلا رادم .-ع ةدالولاو ئراوطلا تامدخ مدقت ةيÉª زكارم ءاش¤إ §

 ةعسوتو ليل��ا NO خويشلا NO ةشÇاود ما;ر زكرمو الوا ت§ب NO ةلمعلا ديحو زكرم Õ\�جتو ,الابن [\ب NO ةنمآلا ةدالولاو ئراوطلل

 .2019 لالخ ةنمآلا ةدالولاو ئراوطلا زكارم نم ا;[\غ Õ\�جت .-ع لمعلا يرجdو ةنمآلا ةدالولاو ئراوطلل ةdر;اظلا زكرم

 يرقفلا دومعلا تا;وشL نم ةياقولل ءاس�لل لم��ا لبق ام ة[zف (Folic Acid) [\فوت مت ثيح ،لمwªا لبق ام تامدخ lZفوت §

 .دد��ا ديلاوملا ىدل

 2018-2022 ماوعألل ن\طسلف NO ةيس¦wxاو ةيباجنإلا ةâªلل ةينطو ةيجيتاYZسا دادعإ §

 ةيباجنإلا ة�áلا NO عيضاوم لوانyي يذلاو اثيدح ن\جوzÕملاو جاوزلا .-ع ن\لبقملل ةباشلا جاوزألا دادعإ ليلد جاتنإ §

  .ةيس���او
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 ةيكلملا قح stع اXلوصح ةيناLمإ كلذكو ،ةيداصتقالا دراوملا QR ة6واس´م اقوقح ةأرملا ل6وختل تاحالصإب مايقلا : )a.5( ةياغلا

قفو ،ةيعيبطلا دراوملاو ثاlZملاو ،ةيلاملا تامد�wا stعو ،تاLلتمملا نم اlZFغو :�«ارألا QR فّرصتلاو
ً

 ةينطولا نlناوقلل ا

      

 ؛س���ا بسحب ،ةيعارزلا Ýw÷ارألا NO ةنومضم قوقح م�þدل وأ ةيعارز Ýw÷ارأ نو7لتمي نيذلا ن\عرازملا VOامجإ ةبسa.1 u.5 :رشؤملا  

 )رفوتم lZغ( ةزاي��ا عون بسحTو ،ةيعارزلا Ýw÷ارألا NO قوق��ا با�ôأ وأ كالملا ن\ب ةأرملا ةصح )ب(

 Ýw÷ارألا ةيكلم NO قوق��ا NO ةاواسملا ةأرملل )NOرعلا نوناقلا كلذ NO امب( يuوناقلا راطإلا ا�Þف لفكي Äwلا نادلبلا ةبسa.1 u.5 :رشؤملا

 )رفوتم lZغ( ا�Þلع ةرطيسلا وأ/و

 

  )أ :5( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 لخد صرف ديلوتل ةطشuأ دقعو ،)انتويب توق( ةينطولا ةزئا��ا جئاتن نع نالعإلاب كلذو بابشلاو ةأرملا نlكمت عÏراشم §

 فلأ 332و نويلم ةيلام ةفل7تب م�ل �Oارز عورشم ذيفنتو ،ةلغتسملا [\غ تاينا7مإلا [\�yóل YOولونكت عورشم ذيفنتو ،م�ل

 .رالود

 ةيتاي��ا تارا�ملا NO صصختم بdردت نمض تامي�µاو ة6ودبلا قطانملا QR تايدا6رلا ءاس¦لا نم )26( ددع فاد¬سا §

 براقي ام فاد�²ساو .رالود فالآ )10( براقي ام غلبمTو ،)Vento Di Terra( ةسسؤم عم ةكارشلاب ،ةيجاتنإلا ع�راشملا ةرادõو

 .ةداdرلاو ة[\غصلا ع�راشملا لوح ةيفdرعL شرو نمض ةجdرخو جdرخ )250(

 نواعتلاب ةأرملا نوؤش لبق نم يوس�لا vwطولا جتنملا نع تاسايس ةقرو دادعإ ،ءاس¦لل يداصتقالا نlكمتلا تامدخ ز6زع² §

 ،لمعلاو ،داصتقالاو ،ةعارزلا ةرازو¼ ،ةيداصتقالا تارازولا لمع NO ا�جئاتن جامدإ مت ،يداصتقالا عاطقلا NO ءا¼رشلا عم

 .رالود فالأ 6 ةفل7تب

ايداصتقا ن¹يكمت فدá ةيلµªا تائيXلا تاوضعل عورشم 26 ذيفنت لامكتسا §
ً

 .ةقدµªا تايدحتلا لظ QR نXمعد6و 

ا امف ن�ل ةيقيق��ا ءاس�لا قوقح لوصو نمضت ةيعرشلا مكاµªا QR جراختلاب فرع� امل ةيلآ عضو §
َ

اثرإ م�ل ل
ً

 م�Þثروم نع 

اقباس مدختس¦ جراختلا اذ; نا¼ ثيح
ً

 .ن�قوق�� ةيقيق��ا ةميقلا يواسL ال ةطيسÇ غلابمب ءاس�لا قوقح بلسل 

 ة[\غصلا ع�راشملل حيyي يذلا ،ھب صا�wا ي¤وYZكلإلا لx¨لا قالطÈو لوقنملا لاملا QR قwªا نامض نوناق رارقإ §

 ،ا;روطتو ا;ومنل ةمزاللا لdومتلا صرف داز امم ،لاومألا هذ; نامضب تالي�سL .-ع لوص��ا رغصلا ةي;انتملاو ةطسوتملاو

ادفار ل7شÄw Lلاو
ً

ايس§ئر 
ً

 عفرو �Oامتجالا عونلا روظنم نم vwيطسلفلا �Oارزلا نوناقلا ةعجارم مت امك .يداصتقالا طاش�لل 

 .ةيلودلا ن\ناوقلاو   تايقافتالا عم ھتمئاومل تايصوتلا نم ةعومجم

ملا عÏراشملا stع لمعلا :�7´فم ب6ردت §
ُ

 داصتقالاو لمعلا تاعÏرش² قيبطت نامضل ،مFددع ةفعاضمو ءاس¦لل ةلِغش

 نوناقلا قيبطت ةعÇاتمل ش§تفتلا رود فيثكتو ل7شلاب لقيش 1450 غلابلاو روجألا نم ى¤دألا دwªا نوناق قيبطت ةصاخو

  .تالماعلا ءاس�لا دادعأ ا�Þف دياzÕت Äwلا تاعاطقلا NO ةصاخ

 

 ةأرملا نlكمت ز6زع² لجأ نم ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةصاخ\و ،ةي¦يكمتلا ايجولونكتلا مادختسا ز6زعb(: ².5( ةياغلا

        

  س���ا بسحب ،ةdولخ/ةلاقن فتاو; .-ع نdزئا��ا دارفألا ةبسb.1(: u.5( رشؤملا

 ةنراقم ةيTرغلا ةفضلا NO % 81.6 عقاوب ،% 74.9 تغلب 2019 ماعلل ةلاقن فتاو; .-ع نdزئا��ا دارفألا ةبسu نأب لود��ا ر�ظي

 ھيلإ ةراشإلا ريد��ا نمو  .رو¼ذلا ن\ب % 79.2 ھتQسu ام عم ةنراقم % 70.5 ثانإلا ن\ب ةبس�لا تغلTو .ةزغ عاطق NO % 64.2 ةيس�ب

 ماعلا NO % 65.3 ةبس�لا تغلب ثيح [\خألا ةسم��ا تاونسلا NO عفترا تد�ش دق ةلاقنلا فتاو�لا .-ع تازئا��ا ثانإلا ةبسu نأب

2014.   
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  )ب .5( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 ةباشو باش 20 فاد�²سا ھيف مت ،مركلوطب ةdراجتلا ةفرغلاو Ndاد ةسسؤم عم ةكارشلاب ةينوYZكلإلا ةراجتلا عورشم قالطإ §

 م�فاد�²سا مت ،اتQنعو دبللا رفكو اعلTو نوعرفو ةفوشو تاdرفكلا قطانم نم ةعونتم ةينوتركلا ةdراجت ع�راشم را7فأ نو7لتمي

 ل¼ دdوزت مت امك ،ةيلاملا ةرادإلاو نئاTزلا عم لماعتلاو قdوسyلاو ةينو[zكلإلا تاحفصلا ميمصت عيضاوم تلمش تابdردتب

 ر�شأ 6 ةدمل تن[zنإ كا[zشا عم بوت بال زا�جب ةTردتم

 نم تاردقلا زdزعL" عورشم ذيفنت لالخ نم نlطسلف QR ةمادتسملاو ةلماشلا ةيداصتقإلا ةيمنتلا ز6زعQR ² ةأرملا رود ة6وقت §

 ةصاخ ،ماع ل7شÇ ةيTرغلا ةفضلا NO ءاس�لا عورشملا فد�²س¦ ."ةيTرغلا ةفضلا NO ءاس�لل ةيداصتقإ تاردابم قلخ لجأ

 ماع ذنم رمتسم عورشملا .ةيعوتلا تالمح لالخ نم ماع ل7شÇ عمت�àاو ،رارقلا عانصو تا¼رشلاو ،فنعلل تاضرعملا ءاس�لا

 عورشم 18 رايتخاو ،ايجولونكتلا عاطقب ةقلعتم ةيداdر ع�راشم را7فأ ميدقتل ءاس�لل ةقباسم قالطإ ھتطشuأ نمضتتو 2018

 تارا�مو )ايجولونكت( ةيلمع تارا�مب قلعتت ،عورشملا نم تاديفتسملا ءاس�لل تابdردتلا نم ةعومجم ذيفنت .ا�²عÇاتمو ا�معدل

 .ةيتايح

 

 ضو¹لل ليبقلا اذF نم ةمئاقلا تاعÏرش´لاو تاسايسلا ز6زع²و ذافنإلل ةلباق تاعÏرش²و ةميلس تاسايس دامتعا :)c.5( ةياغلا

 تا6وتسملا عيمج stع تايتفلاو ءاس¦لا ل� نlكمتو نlس¦wxا نlب ةاواسملاب

 

 ةأرملا ن\كمتو ن\س���ا ن\ب ةاواسملل ةدوصرملا ةماعلا تاصص�àا عبyتو صيصختل مظن ا�þدل Äwلا نادلبلا ةبسc.1( u.5( :رشؤملا

    )رفوتم lZغ(

 

  )ج :5( ةياغلا قيقحتل 2019و 2018 نlماعلا QR ةذفنملا ةطش¤ألا /تالخدتلا

 ،vwطولا ىوتسملا .-ع رdرقت م;أ دع¦ ثيح ،1995 ماع نlجيب رمتؤم نم ماع 25 دع= :9طولا نlجيب ر6رقت دادعإ §

 لوأ نdرشNO L تو[\ب xw NOيلقإلا ىوتسملا .-ع ھشاقن مت§سو ،تاونس ةسمخ ل¼ ةأرملا ةيعضو شقاني VOودلاو ،xwيلقإلاو

 .مداقلا ماعلا نم راذآ NO كروdوين NO ةأرملا ةن�Åل 64 ةرودلا VO NOودلا ىوتسملا .-ع كلذك شقان§سو ،2019 ماع نم

 ىوتسم .-ع ةdوس�لا تاسسؤملل ةيل�àا ةيمنتلا زdزعتل ،تاظفاحم 5 ىوتسم stع ةزغ عاطق QR لصاوت ناwx ليكش² §

 Äwلا ةdومنتلا ع�راشملا ذيفنت .-ع لمعلا ةيلآ .-ع تاظفا�àا NO ةdوس�لا تاسسؤملل ھيجوتلاو داشرإلا ميدقتو ةدعاقلا

  .ةي�يطسلفلا ةأرملا مدخت

 تاوجفلا .Vإ لصوتلا فد�� R©امتجالا عونلا روظنم نم نlطسلف ةلود QR ة6راسلا تاعÏرش´لا ةفاLل ةفوفصم دادعإ §

  .�Oامتجالا عونلا روظنم نم vwيطسلفلا ع�رشyلا قاطن NO ا�ليدعLو ا;رdوطت بولطملا ةيع�رشyلا

 .-ع ةلئاسملا زdزعL فد�� ،ةيموكwªا تاسسؤملا R QR©امتجالا عونلا روظنم نم ةناب´سا لLش stع ةلئاسم ةادأ ر6وطت §

  .داسفلا ةحفا7م ةئي;و ةأرملا نوؤش ةرازو ن\ب نواعتلاب ،ةيمو��7ا تاسسؤملا لخاد �Oامتجالا عونلا اياضق

 ،ةيحاضيإ تاركذم ا�للختي ،ةيمسرلا ةد6رwxا QR واديس ةيقافتا رش¦ل ةلوذبملا دوwxXا ديحوتل ةينطو تارواشم دقع  §

 ن\ب ةاواسملاو ةيعمت�àا ةلادعلا ققحي امب واديس ةيقافتا ليعفتو رشu نامضل ةينطو تارشؤمل رdوطتو ،ةيذيفنت ططخو

 .ن\س���ا

 ثانإ روكذ ةزغ عاطق ةي\رغلا ةفضلا نlطسلف ماعلا تانايبلا ردصم

 H¨ملا ،:9يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاwxXا

 ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل يرسألا

 .نlطسلف- هللا مار  .2019

2019 74.9 81.6 64.2 79.2 70.5 
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اسلجم ليكش² §
ً

ا6راش´سا 
ً

اوضع ÂR 48اوح نم تاw�nZا يوذ نم 
ً

 ،يuدملا عمت�àاو ،ةيموكwªا تاسسؤملا نولثمي 

  .ةأرملا اياضق لوح vwطولا راو��ا زdزعتل ،صا��ا عاطقلاو

 ن\ب ةاواسملا اياضق ةفا7ل ةلماش ةساردب مايقلل R©امتجالا عونلا تاسايس ثاحبأ دXعم ماظنل ءارزولا سلجم رارقإ §

 .ا�ليلحتو ن\س���ا

 نمض ةأرملا نlكمتو نlس¦wxا نlب ةاواسملا قيقحتب قلعتملاو سما�wا فدXلا ذيفن´ب ةصاخ ةيذيفنت ةطخ دادعإ §

 .2018 ماعلل فد�لا اذ�ل زر�àا مدقتلا لوح رdرقت دادعإ قايسلا تاذ NOو ،2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادFأ

 لثم ليعفتل ةمزاللا تايصوتلاو ،:9طولا ىوتسملا stع ةأرملا اياضقل مييقتلاو ةع=اتملا ةيمFأ لوح :9طو ر6رقت دادعإ  §

 .ماظن اذك;

o  
 

  فدWلا تاياغ قيقحت مامأ تايدحتلا

 ��لا تايدحتلا نم ةعومجم كان� نأ الإ ةيمنتلا وحن ةأرملا عقاوب ضو¨¶لل ةينطولا تاسسؤملا ا¨´ موقت ��لا ةklبكلا دو}z_ا نم مغرلا D/ع

 :T0 لثمتت تايدحتلا هذ� زربأو ،كلذ تاياغ قيقحت وحن ��îملا قيع�

 نا~سلا D/ع طغضلاو ءاOر}كلاو هايملاب ھمكحت عم ،ةيعارزلا ��®ارألا ةفا~ل هklمدتو "ج" قطانم D/ع ھترطيسو 0/يئارسإلا لالتحالا .1

 .ايلودو ايميلقÑو ايلحم ةuراجتلا ةكر`_ا D/ع دويقلاو رباعملا D/ع ةرطيسلاو .ةيسايس بسا~م D/ع لوص`Æل ام¨´ نkي�يطسلفلا

 متuو ،تقولا نم klثك T0 لمعلا راركت CDإ يدؤي امم ع�راشملا ذيفنتو لuومتل ة`ïاو ةسايس دوجو نود نkلومملا نم لuومتلا ت5ش� .2

 .ةينمزلا ةl°فلا سفن T0 ةيلuومت تا}ج لبق نم ھضع¹ ةداعإ

 عاس�ا مدعو جماl¤لا راركتو ت5ش� CDإ يدؤي امم ةيمنتلا فاد�أ نمض لمع� ��لا ةيلودلا تاسسؤملا نkب كيÛش5لاو قيس�تلا فعض .3

 .ةuومنتلا جماl¤لا نم نيديفتسملا ةحuرش

العف تثدح ��لا تاklيغتلا ضع¹ دوجو نم مغرلاب بولطملا klيغتلا نم دحت ةيديلقتلا ةفاقثلا لازت ال .4
ً

 فد΅ يدحتك هزاربإ نم دب الو ،

 .ةيعمتÇzا ةفاقثلا وحن لمعلا زuزع�

 .رس�و ةلو}س¹ نkناوقلا ع�رش�و رادصإ قيع£ امم �è0رش5لا سلÇzا لطع� .5

 سفنل لمعلا راركت CDإ نايحألا نم klثك T0 يدؤي امم ةزغ عاطقو ةيOرغلا ةفضلا نkب تاع�رش5لاو نkناوقلل ةيع�رش5لا ةيجاودزالا .6

 .لاملاو د}z_او تقولا رد�و ةم}ملا

 لامكإ نم ميلعتلا T0 تاOوعص نو}جاوي نيذلا ةبلطلا لامكإ لي}س�و ،عماz_ا ميلعتلا قيقحت D/ع �çيلعتلا ماظنلا ةردق عضاوت .7

 ةرورض م¨Ðاجايتحال ھت�نOو �çيلعتلا ماظنلا ةمءاومو ةقاعإلا يوذ صا�ðألا تاجايتحا ةاعارم نأ امك ،ثانإلا اميس ال ،م¨§سارد

 .ةئفلا هذ� نkب برس5لا تالدعم عافترا لظ T0 ة`Æم

 أدبي كلذ نأ الإ ،نkس�z_ا نkب ةاواسملا هاجتا ماÕ°لا نم باط�_ا ھمدقي امم مغرلا D/عف ،ةسرامملاو باط�_ا نkب ةمئاقلا ةوجفلا .8

 .مييقتلاو ةع¹اتملا تايلآو تالخدتلاو تايجيتاl°سالا ىوتسم D/ع راسحنالاب

 .ةدافتسملا سوردلاو l¤علا طاب�تسال ع�راشملاو جماl¤لل ةع¹اتملاو مييقتلا تايلمعو تايلآ فعض .9
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  :٦ مقر فدھلا

 فرصلا تامدخو هایملا رفاوت نامض
	عیمجلل يحصلا

 

 ةوقب "نامأOو ةمادتسم ةرادإ اIJرادGو عيمDEل BCصلا فرصلا تامدخو هايملا رفاوت نامض" سداسلا فد0لا تاياغ قيقحت زكترت

 لوصولا قيقحتو BCصلا فرصلاو هايملا قوقح ز̀زع̂و تاياغلا قيقحت C\ بصت تامدخ نم ھميدقت عيطتسW امو ناسVإلا STع

 C\ طوغتلا ءاsJإ STع لمعلاو 2030 ماع لولحب ةماعلا ةفاظنلاو BCصلا فرصلاو ةنومأملا برشلا هايم iTإ ناhسلا عيمgE لماشلا

  .ءارعلا

 ھيف ش�عV نأ د̀رن يذلا ملاعلا نم ���اسأ ءزج و� ملاعلا ناhس عيمج لبق نم اJ}لع لوصgzا ل0سW ھيقن هايم رفاوت نأ دكؤملا نم

 ن�يالم ةنس ل� تومي ةمزاللا ةيتحتلا ةي�بلا بايغ وأ فعضو ةيداصتقالا جما��لا ءوسل ةجي�ن نكلو عيمDEل ةيفا� هايم دجوت ثيح

 ءوسو هايملا �� نإ .ةماعلا ةفاظنلاو BCصلا فرصلا تامدخو ةنمألا هايملا تادادمإ صقنب ةطبترملا ضارمألا ءارج نم لافطألا

 ميلعتلا صرفو ةش�عملا لبس رايتخاو ي¡اذغلا نمألاو ةئ�بلا STع ايبلس رثؤت لماوع BC �Cصلا فرصلل ةيتحت ةي�ب بايغو ا�Jيعون

 .ةيذغتلا ءوس C\ ةدا`زو عوgEا ةدا̀ز iTإ يدؤي امم ة��قفلا رسألل ھصاخ
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 ديدحتل هايملا عاطق ءادأو تاردقل لماش ريدقتب BCصلا فرصلاو هايملل ةيعقاو ةينطو تايجيتا�¦ساو فاد�أ عضو مت دقل

 ةيمنتلا فاد�أ نم سداسلا فد0لا بلطتي ،ىرخألا فاد�ألا رارغ STعو .ةمد¨gا تا̀وتسم ن�سحتو ةيطغتلا عيسوتو تاقانتخالا

اعم عاطقلا C\ ةDzصملا باz»أ عيمج لمعW نأ ةمادتسملا
ً

 BCصلا فرصلاو هايملا تامدخ iTإ مئادلا لوصولل ةمزاللا ةمظنألا ءانبل 

 .ئراط يأل ةباجتسالاو تامد¨gا ھ̀رارمتسا نامضو ،ةفاظنلاو

 

 2030 ماع لولحب ةفل@تلا ةروسOملاو ةنومأملا برشلا هايم FGع فصنم ل@ش< عيم;:ا لوصح فد3 قيقحت  :)1.6( ةياغلا 

 لالتحالا ةرطيس و ةيسايسلا فورظلا ب±س°و ،ن�نطاوملا عيمgE برشلل ةgzاص  تايمك ��فوت iTإ ا0لمع لالخ نم هايملا ةطلس T¯س^

 ديا³¦ملا يVاhسلا ومنلا عم ةصاخ ناhسلا ھجاحب يفت ال �²لاو ن�ي�يطسلفلل ةحاتملا رداصملا ةيدودحم و ةيئاملا رداصملا STع SCيئارسالا

 ثيحب ن�ي�يطسلفلل ةحاتملاو ةرفوتملا هايملا تايمكل لداعلا ع´زوتلا أدبم STع هايملا ةطلس لمع^ ،ةحاتملا رداصملا ةيدودحم و

 نم درفلا ةصح لدعم  يأ ��بانصلا C\ ةحاتملا ةيل³¶ملا هايملا ةيمك تغلب ثيح تايمكلا C\ صقن نم يVاع^ �²لا تاعمجتلا فد�Jس^

 ةصح لصت تاعمجت كان� امن�ب )2018 ،�¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا و هايملا ةطلس (  )موي /درف /�¦ل( ( 88.3 برشلا هايم

 نيذللا ناhسلا ةبسV تغلب ،2018  ماعلل �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا ر̀رقت بسحOو .مويلا C\ �¦يل iT 20إ انايحأ اJ}ف درفلا

ت �²لاو برشلا هايم تامدخ STع نولصحي
ُ

 ةيتحتلا ةي�بلا ن�سحت C\ ةلوذبملا دوgE0ا نم مغرلاOو نكل وiT  % 59.1إ ةنومأم ةق$رطب راد

ألا طOرو
ُ

 ةددعتم قطانم C\ اضيأو ج̀را0صلا ��ع هايملا م0لصت ةزغ عاطق C\ ص¨� نويلم براقي ام كان� ،ةماعلا هايملا تاhبشÄ رس

   .مات لhشÄ عاطقنا موي iT 30إ انايحأ لصت عطقتم لhشÄ هايملا ا0لصت تاعمجتلا نم ��ثكلاف ،ةيOرغلا ةفضلا نم

 

 ةطلسل ة��ثكلا تالخدتلا نم مغرلاب ،هايملا تاhبش ��ع هايملا ةمدخ ا0لصت ال �²لا تاعمجتلا ددع صيلقت iTإ هايملا ةطلس تلمع دقل

 ،م�Jمد¨g ةيتحت ةي�ب يأ ءاشVإ بعصلا نم تاعمجت كان� نأ الإ ءانÇتسا نود ن�نطاوملا عيمج iTإ تامد¨gا ليصوتل ةفدا0لا هايملا

Äاميف تاعمجتلا هذ� عوقو ب±س WسÈÉ ثيح ،)ج( ةفنصملا قطانملا ^
ُ

 ددع نم %  4 هايملا ةمدخ ا0لصت ال �²لا تاعمجتلا هذ� لhش

 .iT 93.4%إ لصت �²لاو ةماعلا هايملا ةكبشÄ ةطوOرملا رسألا ةبسV تغلب دقو ،تاعمجتلا

 

 :)1( ةياغلا FGع ةدراولا تارشؤملا

 تامدخ STع نولصحي نيذلا ناhسلا ةبسV 1.1.6 :و�و ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا لالخ نم رفوتم لوألا نارشؤم كان�

  .هايملا ةطلسÄ ةصا¨gا ر̀راقتلا iTإ عوجرلاب ا���فوت مت 1.6 ةياغلا مدخت ىرخأ تارشؤم كلان�و ،نامأب ةرادملا برشلا هايم

 

  :ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا نم ةرفوتملا تارشؤملا

  تامولعملا ردصم 2017 2014  تارشؤملا

  2018 يزكرملا ءاصحإلا زاWج %59.1  %61.5 ةنومأم ةقOرطب رادت JKلا برشلا هايم تامدخ نم نوديفتسA نيذلا نا>سلا ةبس7 1.1.6

  2018 يزكرملا ءاصحإلا زاWج %93.4   93.3% هايملل ةماعلا ةكبشلاب ةطوbرملا رسألا ةبس7

 

اعجارت كلان� نأ �Ðتي رشؤملا اذ� STع ةدراولا تانايبلا ليلحتب
ً

 \C Vسلا ةبسhنيذلا نا W²لا برشلا هايم تامدخ نم نوديفتس� 

 ةماعلا ةكبشلاب ةطوOرملا رسألا ةبسV امأ ،iT 59%إ 2017 ماع تعجارتو %61 ھت±سV ام 2014 ماع تغلب ثيح ةنومأم ةق̀رطب رادت

 ةطوOرم ��غ رسألا نم %7 براقي ام نأ �¼عW اذ�و %93 براقي ام تغلب ثيح 2018و 2014 ماعلا C\ ا0سفن تيقب اب̀رقت �Òف هايملل

 .هايملل ةماعلا ةكبشلاب

 

  :هايملا ةطلس uv ةع<اتملاو تازاجنإلا رqراقت لالخ نم اop3فوت مت mjلا تارشؤملا

 تامولعملا ردصم 2018 2016  تارشؤملا

 هايملا ةطلس 88.3 83 )موي /درف /lmل( برشلا هايم نم درفلا ةصح- ةيلghملا هايملا ةيمك

 هايملا ةطلس %4 %5 هايملا ھمدخ اWلصت ال JKلا تاعمجتلا ةبس7

 هايملا ةطلس %96 %95 ةيbرغلا ةفضلا ىوتسم {|ع ةيuيطسلفلا ةفصاوملا ققحت JKلا تانيعلل ةOوئملا ةبسuلا

 هايملا ةطلس %36.3 %33.4 ع�زوتلا ةكبش ىوتسم {|ع دقافلا ةبس7
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 2016 ماعلا ن�ب ام )برشلا هايم نم درفلا ةصح( ةيل³¶ملا هايملا ةيمك ةبسC V\ اعافترا كلان� نأ �Ðتي ةدراولا تانايبلا بجومب 

 امن�ب )%4( 2018 ماع هايملا ةمدخ ا0لصت ال �²لا تاعمجتلا ةبسV تلق امن�ب ،��خألا ماعلا %88 تغلب ثيح ،2018 ماعلا ²Éح

  .2016 ماع )%5( تنا�

 

  ةياغلا قيقحتل تاردابملاو تازاجنإلا م3ا

 C\ تم�اس نطولا تاظفاحم C\ تاعمجتلا نم ديدعلا C\ هايملا ÓÔ تاطحمو هايملا تانازخو هايم تاhبش ةعسوتو لي�أتو ءاشVإ

 دقافلا ليلقتو ،ي¡املا ماظنلا ةءافك ن�سحت اضيأو ن�نطاوملا ن�ب ا0ع´زوت ةيلمع ن�سحتو برشلل ةgzاصلا هايملا تايمك ن�سحت

  :قطانملا نم ديدعلا C\ ةلقان طوطخو هايم تاhبش ءاشVإ مت ثيح درفلا ةصح ةدا`زو

 

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 ة̀رقل لقان طخو �� ةطحمو هايم نازخ ءاش{إ §

 ن`روب قارع

 د`روتو ”4 رطقب ن`روب ة̀رقل هايم بOبانأ دqروت §

 ةدد0ملا ��Öارألا C\ ن�عرازملا دومص معدل ��ساوم

 .ة̀رقلا C\ ةرداصملاب

 ن�سحتل مgz ت�ب – ةعبgEا ة̀رق هايم ةكبش ءاش{إ §

 تاhبشلا لادب�سا لالخ نم ةقطنملا C\ ي¡املا عضولا

 2و 1 راطقأ تاذ ةديدج تاhبشÄ ةئ�¦0ملاو ةميدقلا

 STع ن�نطاوملا لوصح نامض فدÚJ مك 1.9 لوطب“

 .مIJاجايتحا يفت هايم تايمك

 امل ةعقاولا تاعمجتلا C\ تا@بش ءان�و ذيفنتو لي3أت §

"WسÈÉ ج( قطانملاب(". 

 ك�pشملا هايملا تامدخ سل;y ي�املا ماظنلا لي3أت §

 طوطخو ھلقان طوطخ ءاشVإ نم ن�نج برغ ىرقل

 0�³جتو ةيل³¶ملا تالصولا iTإ ةفاضإلاب مك 147 ع´زوت

  .بعكم �¦م 750 نازخ

 STع لمعW يذلا هايملل لداعلا ع�زوتلا جمانرب §

 ةداعGو ع´زوتلا نكامأو ةحاتملا تايمك ةسارد

 ھق̀رطب ن�نطاوملل ةمد¨gا ليصوت لجا نم ا0ع´زوت

  .ھلداع

 عم لمعلاو رداصملا STع هايملا ھيعون ةبقارم جمارب §

 ھيعون ةبقارم جمارب عضو لجا نم تامد¨gا يدوزم

  .م0قطانم C\ هايملا

 يدوزم عم هايملا ھمالسو ھينومأم ةطخ قيبطت §

 .تامد�:ا

 ءاشGVو بعكم �pم 500 ةعس< عفترم نازخ ءاش{إ §

 ةفاضإلاب م 1000 لوطب " 4 و "6 رطق هايم طوطخ

  ةيقرشلا ھعطرب �Û�� \Cئرلا دادعلل اداhس ماظن iTإ

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 ت�ب-بيجور لقان هايم طخ ءاش{إ عورشم نم ءا��نالا مت §

 هايم �Þب نم لقان هايم طخ ءاشVإ نمضت̀و سلبان ك`روف

 .نجد ت�Oو ك`روف ت�ب ىرقل ةيمكلا ةدا̀زل بيجور

 هايملا تا@بش نoسحت عورشم نم %95 زاجنإلا ةبسV تغلب §

  .الاج ت�ب – مz: تOب ةقطنم �v uvصلا فرصلاو

 هايم ةكبش لي3أت عورشم نم % 40 زاجنالا ةبسV تغلب §

 ةدا̀ز iTإ عورشملا فدßJ ثيح مz: تOب– opتب ةqرقل ةيلخاد

 C\ دقافلا ليلقت لالخ نم ن�نطاوملل ةحاتملا تايمكلا

  .ةيلاgzا هايملا ةكبش

 ةروج ةقطنم دqو��ل ةلماش ةسارد عورشم نم ءا��نالا §

  .برشلا هايمب ةيليقلق- ةرمع

 فدßJ ثيح ةخرف هايم ةكبش لي3أت عورشم نم ءا��نالا  §

 لالخ نم ةقطنملا C\ هايملا عضو ن�سحت iTإ عورشملا

 ن�نطاوملا د`وزت نامضل ةميدقلا تاhبشلا لادب�سا

 .مIJاجايتحاب يفت هايم تايمكب

 تادعمو عطقو هايم بOبانأ دqروتو ءارش نم ءا��نالا §

  .هايملا ةطلس �:اصل

 / ة�pعز ةqرق هايم ةكبش لي3أت ةداعإ عورشم نم ءا��نالا §

 تايمكلا ةدا`زو دقافلا ليلقت فدÚJ مz: تOب ةظفاحم

  .ن�نطاوملل ةحاتملا

 طوطخو هايم نازخ بيكرتو دqروت عورشم نم ءا��نالا §

 فدÚJ نoنج ةظفاحم / قوعدلا يداو ةqرقل ةلقان هايم

 ةميدقلا تاhبشلا لادب�سا لالخ نم هايملا عضو ن�سحت

 .ةديدج تاhبشÄ ةئ�¦0ملاو

 ةqرقل لقان هايم طخو هايم نازخ ءاش{إ عورشم ءا��نالا §

 .سلبان-نqروب قارع

 ع�زوت ةكبش ءاش{إ عورشم نم %70 زاجنإلا ةبسV تغلب §

 .نoنج ةظفاحم /ھعوقف ةqرقل ةيلخاد هايم
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 ھلقان طوطخو اOونو ف`روص mj �� \Cطحم ءاش{إ §

  .اداhس ماظنو ل�انمو

 لقان طوطخ دمو بعكم �pم 500 ةعس< نازخ ءانب §

 .مك 27 لوطب

 ھلقان طوطخ ديدمتو ةيلخادلا ةكبشلا لي3أت §

 .ھبارع C\ عيمDEل هايملا لاصيإل مك 21 لوطب

 18 لوطب ةفلتخم راطقأب برشلا هايم بOبانأ دqروت §

 .ن�فق C\ ةيل³¶م ھلصو 1000 بيكرتو مك

 ءاشGVو بعكم �pم 500 ةعس< عفترم نازخ ءاش{إ §

 ريد C\ مك 12 لوطب ع´زوتو ھلقان هايم طوطخ

 .نوصغلا

 ع�زوت طوطخو مك 1.5 لوطب ھلقان طوطخ ديدمت §

 uv بعكم �pم 2000 ةعس< نازخو مك 4.4 لوطب

 .ارود

 ةيلخادلا ةكبشلل ”1 ،2 رطقب هايم بOبانأ دqروت §

 ةطحمو ةيل³¶م ھلصو 450 ديدمتو مك 12.5 لوطب

ÓÔ ةعاسلا /3م 18 هردقب. 

  م 910 لوطب راوفلل لقان طخ ديدمت §

 لوطب هايم طوطخو مك 3.2 لقانلا ط�:ا ميمرت §

  .هرواوشلا C\ اداhس ماظنب دادعو مك 3.15

 

 هايم ةكبش ءاش{إ عورشم نم %90 زاجنإلا ةبسV تغلب §

 هايملا ةيمك ةدا̀ز فدÚJ مركلوط/ةرابج ة�رخ ةqرقل ةيلخاد

 راطقأب هايم طوطخ ديدمت لالخ نم دقافلا ةبسV ليلقتو

  .ةفلتخم

 هايم ةكبش ءاش{إ عورشم نم %45 زاجنإلا ةبسV تغلب §

 هايملا تايمك ةدا̀ز فدÚJ مركلوط/ديشرلا �vل ةيلخاد

 راطقأب هايم طوطخ ديدمت لالخ نم دقافلا ةبسV ليلقتو

 STع لمعلاو هايملا ةدوج نامض C\ ةم�اسمللو ةفلتخم

 .هايملل لداعلا ع´زوتلا

 لقانلا ط�:ا عورشم نم %98 زاجنإلا ةبسV تغلب §

  .مركلوط– نqرافس ةqرقل �¢لا ةطحمو

 فرصلاو هايملا جمانرب " نم %3 زاجنإلا ةبسV تغلب  §

 ةي¨يطسلفلا j§¦ارألل )ةيناثلا ةلحرملا( ئراطلا �vصلا

 ك�¦شملا تامد¨gا سلàE ي�املا ماظنلا لي3أت عورشم/

 .نالبق ةدلOو )ةيطس±س ىرق( سلبان برغ لامش

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 

 ثيح ةزغ عاطق C\ ةيلحتلا تاطحم ليغش©و ءانب §

 0�³جتو ةيلحتلا ةطiT àzوألا ةلحرملا نم ءا�Jنالا مت

 ليغش^ لجا نم ةيسمشلا ةقاطلا حاولأب منود 30

 .ةيلحتلا ةطحم ءانب STع لمعلا ىرجو ةطàzا

 ةيلحتلا ةطyz ةبحاصملا لامعألا ميمصت عورشم §

 ط¨Dل ميمصتو ءاطعلا قئاثو دادعأ لمش́و ةqزكرملا

 طل¨gا تانازخ iTإ ةفاضإلاب مك 42 لوطب لقانلا

 .هايملا تاhبشو

 3م15300 ھيلامجإ ةعسÄ هايم تانازخ 4 ءاش{إ §

 ،يزاغملا ،جي��لا نم ل� C\ دوزت طوطخو تاطحمو

 .حفرو �Dبلا ريد

 ةقطنم ÓÔ \C ةطحمو ي{دملا عافدلا نازخ ءاش{إ §

 .ةزغ برغ ىو0لا لت

 يراخفلا ةقطنم $#3م 3000 ةعس< هايم نازخ ءاش{إ §

\C ويناخVةطحم عم س ÓÔ بتكمو ھلقان طوطخو 

 .ي^امدخ

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 

 هايملاب ةزغ دادمإ جمانرب نم %5 زاجنإلا ةبسV تغلب §

 ةطàz ةبحاصملا لامعألا عورشمب ءدبلا يراج- ةمادتسملا

 "iTوألا ةلحرملا“ ةيOونgEاو ىطسولا تاظفاàzا C\ ةيلحتلا

 سVويناخو حفر – ي°ونgEا لقانلا ط¨gا )1( مقر ةمزgzا –

  ،ذيفنتلا تاءاطع مييقت STع لمعلا يرجي ايلاحو

 ةبحاصملا لامعألا عورشم نم %5زاجنالا ةبسV تغلب §

yzةيلحتلا ةط uv اyzةي�ون;:او ىطسولا تاظفا 

 تاhبش تان�سحت :)2( ةمزgzا – ""iTوألا ةلحرملا"“

 .بونgEاو ىطسولل )AWSNI( توروhيم

 ةلقان طوطخو هايملل نoنازخ ءاش{إ عورشم نم ءا�Jنالا §

 .رطسلاو لمألا ةقطنم uv �� تاطحمو
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 ةكوشلا ةقطنم C\3م 3000 ةعسÄ هايم نازخ ءاش{إ §

\C ةطحم عم حفر ÓÔ بتكمو ھلقان طوطخو 

 .ي^امدخ

 iTإ يقفألا ÐÔلا ماظن ��يغ̂و ةمحرلا نازخ لي�أت §

 .يدومع

 �²لا قطانملا C\ درفلل بلطلا ةداqزو هايملا عضو نoسحت

 نازخ ءاشVإ مت ديدشلا هايملا صقن نم يVاع^

 تاhبشو ÓÔ ةطحم عم 3م 3000 ةعسÄ ةكوشلا

 عم 3م 3000 ةعسÄ يراخفلا نازخ ءاشVإ اضيأو

 .تاhبشو ÓÔ ةطحم

 

 ،ءارعلا uv طوغتلل ةيا�¯ عضوو ةيz®لا ةفاظنلاو �vصلا فرصلا تامدخ FGع عيم;:ا لوصح فد3 قيقحت  :)2.6( ةياغلا

  .2030 ماع لولحب ،ةش3 عاضوأ لظ uv نوشOع³ نمو تايتفلاو ءاس¨لا تاجايتحال صاخ مامت3ا ءالي±و

 عم لصاوتملا لمعلا لالخ نم ةي�يطسلفلا تاعمجتلل BCصلا فرصلا تامدخ ��فوت iTإ تاقيعملا نم مغرلاب هايملا ةطلس تعس

    .ةيلàzاو ةيلودلا تاسسؤملاو ةحناملا لودلا

 ناhسلا ةبسV :1.2.6 :و�و ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا لالخ نم رفوتم لوألا تارشؤملا نم ن�عون ةياغلا هذ� STع دري

 ءاصحإلا زكرم ماق ،هايملاو نوباصلاب نيديلا لسغ قفارم اJ}ف امب ،BCصلا فرصلا تامد¨g ةميلسلا ةرادإلا نم نوديفتسW نيذلا

 لسغ قفارم اJ}ف امب ،BCصلا فرصلا تامد¨g ةميلسلا ةرادإلا نم نوديفتسW نيذلا ناhسلا ةبسV تغلب ثيح رشؤملا اذ� ��فوتب

  .هايملا ةطلسÄ ةصا¨gا ر̀راقتلا iTإ عوجرلاب ا���فوت مت 2.6 ةياغلا مدخت ىرخأ تارشؤم كلان�و ،%99.7 هايملاو نوباصلاب نيديلا

 

  :ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا نم ةرفوتملا تارشؤملا

 ساسألا ةنس تارشؤملا

2017 

 ةقق��ا ةميقلا

2018 

 ردصم

 تامولعملا

 امب ،��صلا فرصلا تامد�� ةميلسلا ةرادإلا نم نوديفتسA نيذلا نا>سلا ةبس7 1.2.6

 هايملاو نوباصلاب نيديلا لسغ قفارم ا��ف

99.2 %  

(2015) 

99.7%  

  (2017)  

  ءاصحإلا

 

 :هايملا ةطلس uv ةع<اتملاو تازاجنإلا رqراقت لالخ نم اop3فوت مت mjلا تارشؤملا

 رشؤملا

 

 تامولعملا ردصم 2018 ةققCDا ةميقلا 2017ساسألا ةنس ةقطنملا

  ءاصحإلا هايملا ةطلس   %32 %32 ةفضلا ��صلا فرصلل ةماعلا ةكبش� ةلوصوملا رسألا ةبس7

    %76 %75  ةزغ

 هايملا ةطلس 11 10 ةيuيطسلفلا ةفصاوملا عم ا��اجرخم قفاوتت JKلا ة��اعملا تاطحم ددع

 ءاصحإلا  %0.067   ضاحرم م��دل دجوي ال نيذلا دارفألا ةبس7

 

 فرصلا ةكبشÄ ةطوOرملا رسألاو % 0.067 ضاحرم مßJدل دجوي ال نيذلا دارفألا ةبسV تغلب دقلف هايملا ةلس ر̀راقت بسح ھيلعو

 .ةزغ عاطق C\  %76و ةفضلا BC 32% \Cصلا

اءانب
ً

 ناhسلا نم ليلقلا الإ دجوي الو ،BCصلا فرصلا ةمدخ ةباثمب و� طيس±لا ضاحرملا دوجو ��تعW يذلا رشؤملا ف̀رع^ STع 

ارصح نوhت نأ نكمملا نمف ،ءارعلا C\ طوغتلا ةداع نوسرامي
ً

 \C ةيل�ألا تامظنملا لبق نم معدلا دوجو نم مغرلاب ةيئانلا تاعمجتلا 

 .تاعمجتلا كلتب ةيézلا تادحولا ءانب STع لمع^ �²لا

 ةلق اضيأو كلذب ا��بك ارود ةيعامتجالا لماوعلا بعلت ثيح ىرخألا لودلاب ةنراقم جئاتنلا لضفأ نم رشؤملا اذ� جئاتن ��تع^ اذ0لو

  .ن�طسلف C\ ةيئانلا تاعمجتلا دوجو
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 )2( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 نوhت داhت ءارعلاب طوغتلا ةبسV ليلقت ھنع جتن BCصلا فرصلا عاطقب قلعتي امب سوملم مدقت زاجنإ STع هايملا ةطلس تلمع

 تماق ثيح ةيلاع ةءافكب لمع^ ،ةgEاعمو لقنو عمج نم BCصلا فرصلا هايم ةمظنأ دوجو iTإ ةفاضإلاب ،ن�طسلف C\ ةمودعم

   :SCي امب هايملا ةطلس

 

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 نم 450و مك 16 لوطب �vص فرص ةكبش ءاش{إ §

 .اOرgEاو ھيلسم ةقطنم C\ ةيل³¶م تالصولا

 نم مك 8و �vصلا فرصلا طوطخ نم مك 16 ديدمت §

 فرصلا ةكبشÄ ال³¶م 488 كبشو ةيل³¶ملا تالصولا

 iTوألا ةلحرملا نمض لêJم 1700 بيكرتو اح̀رأل BCصلا

\C ج ھبقع��. 

 ةامسملا "و ةيئانلا قطانملل ھصاخ تامامح ءاش{إ §

 مد0لا تالاحو تاOوعصلا نم مغرلاب ”)ج( ةفنصملاو

 هايملا تآش�م مد�و تاعمجتلا ا0ل ضرعتت �²لا

 C\ رسألا د`و³¦ل ھعساو ھيطغ^ كان� ناف تامامgzاو

 .يديألا لسغ قفارمو تامامgzاب تاعمجتلا كلت

 تادحو ميمرتو سرادملل ةيz½ تادحو ءاش{إ §

 تافصاوملا بسح بالطلا ددع عم بسانتلل ىرخأ

 .ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو عم نواعتلاب ،ةيملاعلا

 uv ةفاظنلاو �vصلا فرصلاو هايملا عضول مييقت §

 C\ جذومنل مييقت لمع مت ثيح ةيz®لا قفارملا

 .ةزغ عاطق

 جراخ اaلقنو ةمداعلا هايملا نم داولا ىرجم فيظنت §

 كلذو ارود فqرل �vصلا فرصلا عورشم ةقطنم

 مك 1.0 لوطو مس 700 رطقب BCص فرص طخ ءاشVإب

 حئاورلا نم هرشابم رثأتت هرسأ iC 500اوح ديفتس�ل

 .تاناضيفلاو قرغلا رطخو

 نم ةمداعلا هايملا نم رموزلا يداو ىرجم فيظنت §

 مت ثيح ي°رغلا ضوgzا C\ هايملا رداصم ةيامح لجأ

 راطقأOو مك 16 لوطب BCص فرص طوطخ ءاشVإ

 80 ن� د̀زي باب BCص فرص تاhبشو ملم 400-800

 .داولل ھيذاحم تاعمجت ةينامث C\ ةيل³¶م تالصوو مك

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 

 س{ويناخ �v uvصلا فرصلا تا@بش لي3أت ةداعإ §

 .ةيل�Áم تالصو بيكرتو حفرو

 

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 ةيدلبل فرص تالصو عورشم نم %10 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 ةيدلب �gاصل عفدلا ةقبسم تادادع بيكرتو د`روتو احqرأ

 اح̀رأ

 فرصلا عورشمل ةيفاضإ لامعأ عورشم نم ءا��نالا §

 ءاشVإ لالخ نم ساطرا مgz ت�ب- ساطرأ ةqرق �v uvصلا

 C\ لزانملا طOرو ÐÔلا ةطحم لي�أتو ةيل³¶م ھلصو 180

 داولا ىرجم فيظنتو BCصلا فرصلا ةكبشÄ ة̀رقلا

  .ةقطنملاب

 فرص تالصو ءاش{إ عورشم نم %20 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

  ةعÄارلا ةلحرملا– احqرأ ةيدلبل �vص

  سا�وط �� تاطحمو تا@بش ءاطع حرطب ءدبلا  §

 ةي�رغلا سلبان �vص فرص تا@بش عورشم نم ءا��نالا §

  )نزو ت�Oو نoصوق(

 تا@بش عم نoناع ةqرق �vص فرص عورشم نم ءا��نالا §

  �vصلا فرصلا

 .%50 بورعلا �vص فرص عورشم زاجنإ ةبسV تغلب §

 ةيقرشلا ةقاب �vص فرص عورشم زاجنإ ةبسV تغلب §

 .%50 تال�Áلاو

  %5 ليل�:ا ةمداعلا هايملا ةرادإ عورشم زاجنإ ةبسV تغلب §

 قئاثو ��ضحت مت ،ةيقرشلا سلبان �vص فرص عورشم §

 ريدو ملاسو طومزعو ك`روف ت�ب BCص فرص تاhبش ءاطع

   .بطgzا
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 ا�Åّرس© ليلقتو ةرط�:ا ةيئايميكلا داوملاو تايافنلا ءاقلإ فقوو ثولتلا نم دz:ا قqرط نع هايملا ةيعون نoسحت :) 3.6 ( ةياغلا

 ةopبك ةبس¨ب ةنومأملا مادختسالا ةداع±و رqودتلا ةداعإ ةداqزو ،فصنلا ÆGإ ة;:اعملا opغ يرا;yا هايم ةبس{ ضفخو ،دح ى{دأ ÆGإ

 2030 ماع لولحب ،يملاعلا ديعصلا FGع

 STع ظافgzا لجا نم اصاخ امامت�ا ا0ل تلوأ ثيح ةياغلا هذ� تارشؤم دصر STع مييقتلاو ةعÄاتملا لالخ نم هايملا ةطلس تلمع

«zو ضارمألا راش�نا عنمو ن�نطاوملا ة\C ن�طسلف W²لا تاياغلا م�ا نم ��تع� Vا���فوت مت تارشؤملاو ا0قيقحت لجا نم دجب لمع 

اءانب
ً

 .ةي�يطسلفلا هايملا ةطلس ر̀راقت STع 

 نم ا���فوت مت ةيناثلاو ،�¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا لبق نم ا�دصر مت لوألا تارشؤملا نم نoعون ةياغلا هذ� STع درو

 .هايملا ةطلس C\ ةعÄاتملاو تازاجنإلا ر̀راقت لالخ

 

  :ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا بسح تارشؤملا 

  ةنمآ ةقqرطب ة;:اعملا �vصلا فرصلا هايم ةبس{ 1.3.6   

 .%85 ةبس�لا كلت تغلب ثيح فا³¶تسالاو ثولتلا نم هايملا رداصم ةيامح دوجو iTإ فدIJ �²لاو

 

 ةديج ةيعون تاذ ةطيحم هايم نم ةيتآلا ةيئاملا لتكلا ةبس{ 2.3.6

 لhشÄ ا�Jبقارمو عيبان̀و ةيفوج رابآ نم هايملا رداصم ليلحتو عمج متي ثيح اعونو امك هايملا رداصم ةبقارم STع هايملا ةطلس لمع^ 

 .ي¡اذغلا نمآلا جمارب C\ ةم�اسملا لجا نم ةعارزلل ةمدختسملا هايملا رداصم ةبقارم iTإ ةفاضإلاب راطمألا دع°و لبق �Èسوم

 

 :هايملا ةطلس uv ةع<اتملاو تازاجنإلا رqراقت لالخ نم اop3فوت مت mjلا تارشؤملا

 ساسألا ةنس تارشؤملا

2017 

 ةقق67ا ةميقلا

    2018 

 ردصم

 تامولعملا

 %43 ةفضلا %18 ةي@يطسلفلا LMNارألا لخاد ةGHاعملا هايملا ةيمكل ةDوئملا ةبس@لا

 ةزغ

 هايملا ةطلس ةزغ %35 ،ةفضلا 18%

 LMNارالا لخاد \_صلا فرصلا تاطحم \] ةGHاعملا ةمداعلا هايملا ةيمك

 )بعكم cdم نويلم( ةي@يطسلفلا

 ةفضلا 8.5

 ةزغ 40

 ةفضلا 9

 ةزغ 40

 هايملا ةطلس

 ةفصاوملا قباطت iNلا ةGHاعملا \_صلا فرصلا هايمل ةDوئملا ةبس@لا

 ةي@يطسلفلا

 هايملا ةطلس 85% 80%

 هايملا ةطلس 11 10 ةي@يطسلفلا ةفصاوملا عم اstاجرخم قفاوتت iNلا ةGHاعملا تاطحم ددع

 هايملا ةطلس 2500 1300 منود - ةGHاعملا ةمداعلا هايملا نم ةDورملا ةيعارزلا LMNارالا ةحاسم

  

 تايدعتلاو اعونو امك هايملا رداصم فلت¨à ةقبطم دصر ةموظنم دوجو لالخ نم ،هايملا رداصم ةبقارم STع هايملا ةطلس لمع^

      iT 80%إ ةبقارملا هايملا رداصمل ةبقارملا ةبسV تغلب ثيح اJ}لع

 

 )3(  ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 ñCرا¨gا ل̀ومتلا لالخ نم هايملا ةطلس ا�ذيفن�ب تماق هديدع تالخدت لالخ نم فد0لا اذ� قيقحت STع هايملا ةطلس تلمع

  :ا0م�أ

 

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 

 ثيح ھ̀زكرم ةمداع هايم ة;:اعم تاطحم ليغش©و ءانب §

 تاطàzا ددع غلOو ةgEاعم تاطحم ءاشVإ STع لمعلا مت

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 

 هايم ةيقنتل opسايت ةطحم ءاش{إ عورشم نم ءا��نالا §

 ماظنو �vصلا فرصلل تا@بش عم �vصلا فرصلا
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 ،ةي�يطسلفلا تافصاوملا بسح هايملا ةgEاعمب موقت �²لا

   .نطولا C\ ةطحم 11 ھت±سV ام

 ةطحم ءاش{إ FGع فارشإلا عورشم دقع عيقوت §

 ھيسدن� ة̀راش�سا تامدخ ميدقت ،ليل�:ا uv ة;:اعملا

 ،ليل¨gا ةgEاعم ةطحم عورشم ذيفنت STع فارشإلل

 ةطحم ءاش{إ لالخ نم BCصلا فرصلا تامدخ ن�سحتل

 ليل�:ا بونج ةيميلقإلا �vصلا فرصلا هايم ة;:اعم

 .مويلا C\ بعكم �¦م فلأ iT 15إ لصت ةردقب

 هردقب ةبطرلا j§¦ارألا ماظنب ة;:اعم ةطحم ءاش{إ §

 18 لوطب BCص فرص ةكبش iTإ ةفاضإلاب مويلا/3م450

 ،ةلصو iC 450اوحب ةيل³¶م تالصوو اOرgEاو ھيلسم C\ مك

 ءانب iTإ ةفاضإلاب ،ةيóيب ھيعوت تالمح عورشملل فاضُي

 ايالخ د`وزتو يرلل ةgEاعملا هايملا مادختسا ةداعإل جذومن

 .ةقاطلا ��فوت لجا نم ھيسمش

 سلبان ةطحم uv مادختسالا ةداعإ عورشمب ءدبلا §

 .% 15 ھيف زاجنإلا ةبسV تغلب ثيح .ةي�رغلا

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 �v uvصلا فرصلل عورشم م��أ ليغش©و زاجنإ  §

 ةفاضإلاب مويلا / 3م 35600 هردقب . NGST ةزغ عاطق

 اي�ال ت�ب ضاوحأ نم لقان طخو ÓÔ ةطحم ءاشVإ iTإ

 .ة̀زكرملا ةgEاعملا ةطحم iTإ

 طوطخ iTإ ةفاضإلاب �� ةطحمو هايم نازخ ءاش{إ  §

 عورشم نمض ،منود 15000 ل Ðvارزلا يرلا هايمل ع�زوتو

NGST 

 لامش ةقطنمل �vصلا فرصلا ة;:اعم ةطحم ليغش© §

 iTإ ةفاضإلاب مويلا/ 3م36500 ھيجاتنإ هردقب ةزغ عاطق

 iTإ اي�ال ت�ب ضاوحأ نم لقان طخو ÓÔ ةطحم ءاشVإ

 .ة̀زكرملا ةgEاعملا ةطحم

 رابآلا هذaل طوطخو تانازخو ھيعاج�pسا Ñpب 14 ءانب §

 عورشم نمض ةبقارم رابآ سمخو �� تاطحم اضيأو

 ماظنب ةزغ لامش ةقطنمل ةgEاعملا هايملا مادختسا ةداعإ

 نم ةيفوgEا هايملا ةيامح فدÚJ ،ةيعاج�¦سالا رابآلا

 ،ي¡اذغلا نمألا قيقحتلو فا³¶تسالا

 ھيفوج رابآ نم هايملا رداصم C\ هايملا هدوج ةبقارم §

  .ردصم iC 306اوح عيبان̀و

 فيظنتو لي3أت عورشم نم ءا��نالا مادختسالا ةداعإ

 نoنج ةطحم

  %15 زاجنإلا ةبسV تغلOو نoناع ةطحم عورشمب ءدبلا §

 .%15 تيفلس ة;:اعم ةطحم عورشم زاجنإ ةبسV تغلب §

 مت ،)اينوتOب( توqرج نoع ة;:اعم ةطحم عورشم §

 نم ةيلàzا ةيلاملا ةم�اسملاب ما³¦لالاو ضرألا كالمتسا

 .سلاàEا

 

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 

 ةزغ< ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم uv %87 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 ة̀زكرملا ةطàzا ءاشGVو ميمصت -1دقع ÆGوألا ةلحرملا –

  )ايموي بو� 60000(

 ةلحرملا – ةزغ< ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم عورشم نم ءا��نالا §

  ،طغضلا طخ ءاشVإ -2دقع - ÆGوألا

 ةزغ< ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم نم %85 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

  ،ي°ايسVالا ط¨gا ءاشVإ -3دقع - ÆGوألا ةلحرملا –

 ةزغ< ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم نم %20 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 ةطحملل ةيسمش ةقاط ةطحم -4دقع - ÆGوألا ةلحرملا –

  ،ن�لE÷ خيشلا ةطàzو ة̀زكرملا

 ةلحرملا – ةزغ< ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم ءاش{إ نم ءا��نالا §

 .ن�لE÷ خيشلا ةطحم لي�أتو ر̀وطت -6دقع - ÆGوألا

 ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم نم %95 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 ةطحم ءاشVإ / 1 ةعومجم – ÆGوألا ةلحرملا – س{ويناخب

 ءاشVإ / 2 ةعومجمو مويلا /بو� 26,600 ة̀زكرملا ةgEاعملا

 لوطب حيش�¦ل ضاوحأل ةgEاعملا ةطحم نم لقانلا ط¨gا

 .مك5.6

 ةلحرملا – س{ويناخب ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم نم ءا��نالا §

 .حيش�¦لل ضاوحأ ءاشVإ / 3 ةعومجم – ÆGوألا

 ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم %50 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 دادمإ طخ / 4 ةعومجم – ÆGوألا ةلحرملا – س{ويناخب

 .���Ûئرلا ءاOر0كلا

 ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم نم %20 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 ط¨gا ءاشVإ / 5 ةعومجم – ÆGوألا ةلحرملا – س{ويناخب

  ،مك 13 لوطب رحبلل حيش�¦لا ضاوحأ نم لقانلا

 ÆGوألا ةلحرملا – س{ويناخب ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم ءاش{إ §

  حيش�¦لا ضاوحأل روس ءاشVإ / 7ةعومجم –

 ةqزكرملا ة;:اعملا ةطحم ءاش{إ نم %5 زاجنإلا ةبس{ تغلب §

 لي�أت ةداعإ /8 ةعومجم – ÆGوألا ةلحرملا – س{ويناخب

  ،طغضلا طخ لامكتساو 8 ةطحم
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  - ةيخانملا تاopغتلل Ðvارزلا فيكتلاو هايملا رفاوت جمانرب  §

 ة;:اعم عورشمل حيش�pلا ضاوحأ لي3أت ةداعإ عورشم

 ةيلمع نم ءا�Jنالا ،)NGEST( يراطلا ةزغ لامش يراجم

 ءاطعلا قئاثو عيمج ��ضحتو عورشملا عيقوتو تاي�¦شم

 رفاوت جمان��ل ةgEاعملا ةطحم قرش لامش عقت منود 5000ل

 يرلا ةكبش ديدمت  - ةيخانملا تا��غتلل ùCارزلا فيكتلاو هايملا

 .ةزغ لامش ةيعارزلا ��Öارألا نم منود فالآ 10 ةحاسمل

 5000 اêJم ل� يطغ^ ن�ئزج iTإ ةمزرلا هذ� ميسقت مت�س

 ةgEاعملا هايملا مادختسا ةداعإ عورشم نم ءا�Jنالا مت ،منود

\C ارألا ير لاجمÖ�� ةيعارزلا \C عورشم :)1( ةمزح– حفر 

 مت ،حفر BC \Cصلا فرصلا هايم ةgEاعم ةطحم ةردق ز̀زع^

 لاجم C\ ةgEاعملا هايملا مادختسا ةداعإ عورشم نم ءا�Jنالا

 ءاشVإ عورشم :)2( ةمزح – حفر C\ ةيعارزلا ��Öارألا ير

 C\ 3م 3600( حفر C\ يرلا ضارغأل ةgEاعملا دعÄ ام ةطحم

  ،)مويلا

 عيباني و ھيفوج رابآ نم هايملا رداصم uv هايملا هدوج ةبقارم §

 . ردصم iC  316اوح

 

 وحن FGع ا�×ادادم±و ةبذعلا هايملا بÖz نامضو ةopبك ةداqز تاعاطقلا عيمج uv هايملا مادختسا ةءافك ةداqز :)4.6( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،هايملا ةردن نم نوناع³ نيذلا صا�Øألا ددع نم ةopبك ةجردب دz:او ،هايملا �Ø ة;:اعم لجأ نم مادتسم

 )رفوتم opغ( نمزلا نم ة�pف ىدم FGع هايملا مادختسا ةءافك op uvغتلا :1.4.6

2.4.6: Ù;هايملا ھل ضرعتت يذلا طغضلا م: Özغ( ةبذعلا هايملا دراوم نم ةبس¨ك ةبذعلا هايملا بop رفوتم(   

 تايمك باسح مت̀و عيبانيلا نم ةقفدتملاو رابإلا نم ةOوúzملا هايملا تايمك سايقب موقت هايملا ةطلس ناف يVاثلا رشؤملل ةبس�لاب

  .صوص¨gاب تانايب دوجو مدعل ةيOرغلا ةفضلا لخاد "ةيليئارسإلا" رابآلا لمش^ ال تاسايقلا هذ� ،راطمألا

 SCيئارسالا بناgEا C\ هايملا تامادختسا وا هدوجوملا ھيفوgEا رابالا نم ÐÔلا تايمك وا بúzلا صوصخب تامولعم يا كلمن ال

 ماعل ا̀ونس ةجتنملا هايملا تايمك تغلب  ولسوا لالخ نم هديدحت مت امب الا بúzلا متي ال و ھيفوgEا هايملل ھيقطانم ��تع^ ثيح

 ةدا̀ز ھنع جتن امم هايملا رداصم ر̀وطت STع هايملا ةطلس لمعل ةجي�ن كلذو بعكم �¦م نويلم  299.7 ةيديلقتلا رداصملا نم  2018

\C اعون ةحاتملا هايملا تايمك
ً

امكو 
ً

  .ةيديلقتلا ��غو ةيديلقتلا رداصملا نم 

 ليغش^ و ءاشVإ STع لمعلا iTإ ةفاضإلاب ،)دودسلا ءانب لالخ نم (بعكم �¦م نويلم 2.5 ي¡املا داصgzا نم ةجتنملا هايملا ةيمك تغلب

 امع نسحت اذ� و ،بعكم �¦م نويلم 4.2 ا̀ونس ةحاتملا ةالàzا هايملا تايمك تغلب ثيح ،ةزغ عاطق C\ ةصاخ هايملا ةيلحت تاطحم

 C\ صقنلا ھلhشم ب±سÄ ، بعكم �¦م نويلم  8 جاتنإ نم  2018 ةنسل فد0لا قيقحت متي مل كلذ عمو ، 2017 ةنس لاgzا و�

ابلس رثا امم ةزغ عاطق اêJم يVاعW �²لا ءاOر0كلا
ً

ملا هايملا ةيمك غلبتو اذ� . ةيلحتلا تاطحم ةئافك و ھيجاتنإ STع 
ُ

 2018 ماعل ها�¦ش

 .بعكم �¦م نويلم 85.7 توركيم ةكرش نم

 

 :هايملا رداصم ةبقارمو ةيلحتلا ةبقارمل رqراقت نم رفوتي ام بسح ةي¨يطسلفلا هايملا ةطلس لالخ نم ةرفوتملا تارشؤملا

 ساسألا ةنس تارشؤملا

2017 

  ةقق��ا ةميقلا

2018 

 تامولعملا ردصم

اOونس ةجتنملا هايملا ةيمك
ً

 هايملا ةطلس 299.7 288 )بعكم lmم نويلم( ةيديلقتلا رداصملا نم 

 ءاصحإلا

 هايملا ةطلس 2.5 2.5 )بعكم lmم نويلم( ي�املا داص��ا نم ةجتنملا هايملا ةيمك

 ةعارزلا ةرازو
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 )4( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 ثالث ءاشVإ :ةيحطسلا هايملاو راطمألا هايم لالغتسا §

 .ھبارع ل0س ،شورلا ت�ب ،ميعV �¼ب C\ ةيئام دودس

 �¼ب C\ ن�يبارت نيدس ءاشVإ ةعارزلا ةرازو عم نواعتلاب

Vو ميعOشورلا ت� Äاوحب ردقت ةي�̀زخت ةعسiC 200 

 ة��فح ءاشVإ iTإ ةفاضإ  .امêJم لhل بعكم �¦م فلأ

 �¦م فلأ iC 200اوح ةي�̀زخت ةعسÄ ةبارع C\ ةيبارت

 ةطيàzا ةيناhسلا تاعمجتلا ةمد¨g كلذو .بعكم

 .دودسلا قطانمب

 ماظن ÆGإ دوقو نم رابآلا �� ماظن نم ددع لqوحت §

 .ءا�رaك

 جرم ةقطنم C\ ةيفو;:ا ةيذغتلا فد�Å نيÑpب رفح §

 .تاناضيفلا رطخ نم دDzل روناص

 ىودج ةساردب ةصا¨gا ةيعجرملا طورشلا دادعإ §

 هايم لالغتسال ھيداqر ةطخو ھلماش ھينف

 .تاناضيفلا

 ةيعانصلا ةيذغتلا تاqولوأ ديدحتل ةسارد دادعإ §

 .ا�×اينقتو

 ةبقع )1( مقر هايم Ñpب هايم ة�¢م بيكرتو دqروت §

 ةيدومع هايم ة¨Ðم د`روت iTإ عورشملا فدßJو ��ج

 نامض لجا نم ��ج ةبقع ميخم ةقطنم C\ ةيطايتحا

 .��ج ةبقع ميخم ناhسل ةمد¨gا ميدقت ة̀رارمتسا

 ةرمع ةروج ةقطنم د`و³¦ل ةلماش ةسارد دادعإ §

 تا�رشلل ءاطعلا حرط مت ثيح ،برشلا هايمب ةيليقلق

 ةينفلا لولgzاو تاح�¦قملا ميدقتل ة̀راش�سالا

 تاياغل ةيليقلق قرش ىرق iTإ هايملا لقنل ةبسانملا

 ةعارزلاو برشلا

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 C\ ھيمكلا ةدودحم ةqزكرملا ةيلحتلا ةطحم ھعسوت §

 ةطàzا ھيجاتنإ هدا̀ز iTإ فدIJ �²لا و �Dبلا ريد

 عم ا0جاتنإ مءالتيل مويلا /3م iT 6000إ لصتل ةمئاقلا

 طلخ نمضي امب كال�Jسالل ةOولطملا هايملا تايمك

 تانازخ نم ددع ءاشVإ و رابآلا هايم عم ةالàzا هايملل

  .طل¨gا

 

 :ةيلامشلا تاظفاyzا

 -ةيليقلق ةظفاحم uv ةيعارزلا رابآلا لي3أت ةداعإ عورشم §

 . %5 ھيف زاجنإلا ةبسV تغلب ثيح ةيناثلا ةلحرملا

 )1( مقر احqرأ هايم Ñpب هايم ة�¢م بيكرتو دqروت عورشم §

 Besancon �²عطاقم نم ل̀ومتOو اح̀رأ ةظفاحم /Úpج ةبقع

& Neuchatel تغلب ثيح ،ةي�يطسلفلا هايملا ةطلسو Vةبس 

  .%70 ھيف زاجنإلا

 ھلازإل ةgEاعم هدحو بيكرتو اجوعلا Ñpب رqوطتل ةسارد §

 .�Þبلا هايم C\ هروhعلا

 سلبان ةطحم نم ة;:اعملا هايملا مادختسا ةداعإ عورشم §

  .%70 ھيف زاجنإلا ةبسV تغلب ثيح ،ةي�رغلا

 ةظفاحم uv هايملا ةطلس رابآ ليغش© عورشم ذيفنÛب ءدبلا §

 ةيسمشلا ةقاطلا ماظنب سا�وط

 توركم نم برشلا هايم نم ةيفاضإ تايمك ءارش بلط §

 ايموي بعكم �¦م فلأ 10 دودحب

– ةرمع ةروج ةقطنم دqو��ل ةلماش ةسارد عورشم دادعإ §

  برشلا هايمب ةيليقلق

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

 ريدب رحبلا هايم ةيلحت ةطحم ةعسوت عورشم نم ءا��نالا §

 .�Üبلا

 ةنيدمل ةيمكلا ةدودحم رحبلا هايم ةيلحت ةطحم عورشم §

 ةيلحتلا ةطحم ءاشVإ – 1 مقر دقع – Gaza STLV   ةزغ

 ،رو0ش 3 ةدمل �(̀رجتلا ليغش�لاو صحفلا ةلحرم C\ ايلاح

 .%99 ھيف ةيلhلا زاجنإلا ةبسV تغلب ثيح

   ةزغ ةنيدمل ةيمكلا ةدودحم رحبلا هايم ةيلحت ةطحم عورشم §

Gaza STLV ةزغ برغ هايم ةيلحت ةطحم ليصوت – 4 دقع 

Äر0كلا ةكبشOتغلب ثيح ،ءا Vلا زاجنإلا ةبسh7 ھيف ةيل%. 

 عورشمل Fvيصفتلا ةيسدنaلا ميماصتلا لامعأب ءدبلا §

 ةيOونgEا تاظفاحملل رحبلا هايم ةيلحت ةطحم ةعسوت

 ،ةثلاثلاو ةيناثلا ةلحرملا STLV ةزغ عاطق C\ ةيمكلا ةدودحم

 �Üبلا ريد ةيلحت ةطحم لي3أتو ةنايص عورشم نم ءا��نالا §

 . )ايموي بو� 600( ةيمكلا ةدودحم

اOونس ةحاتملا ةال��ا هايملا ةيمك
ً

 هايملا ةطلس 4.2 3.9 )بعكم lmم نويلم( 

اOونس هاlmشملا هايملا ةيمك
ً

 هايملا ةطلس 85.7 83.2 )بعكم lmم نويلم( توركيم ةكرش نم 
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 27 ةبقارمو ليغش�ل دع< نع ةبقارملا ماظن بيكرت §

  �Þب

 

 بسح دودÜzل رباعلا نواعتلا لالخ نم كلذ uv امب ،تاqوتسملا عيمج FGع هايملا دراومل ةلما@تملا ةرادإلا ذيفنت  :)6.5( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،ءاضتقالا

 :ijيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاa;:ا بجومب ةياغلا هذFG 3ع ةدراولا تارشؤملا

 

 )رفوتم opغ( ةيئاملا دراوملل ةلما@تملا ةرادإلا ذيفنت ھجرد 1.5.6

 )قبطني ال(  لاجم uv نواعتلل ةيليغش© تابOترت اaل mjلا دودÜzل ةرباعلا هايملا ضوح ةقطنم ةبس{ 2.5.6

 نم هايملا جارختسا تايمكل تاسايق دجوي امك ھيليغش^ ھطخ كان�و ،دودDzل ةرباعلا هايملل ةيجيتا�¦سا هايملا ةطلس ىدل دجوي 

 .صوص¨gاب SCيئارسإلا بناgEا نم تامولعم يأ دجوي ال نكلو ةك�¦شملا ةيفوgEا ضاوحألا

  فد0لا اذ� قيقحت لجدا نم تاطاش�لا نم ديدعلا ذيفنت و  ھيئاملا دراوملل ھلماhتملا هرادالا  ذيفنت STع هايملا ةطلس لمع^

 

 )5( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

  اIJاجرخمو 2019 و 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

  : ثولتلا نم هايملا رداصم ھيامح

 2019 عيOر ةرود C\ هايملا ةيعون صحفل ةنيع 316 ليلحتو عمج نم ءا�Jنالا §

 ةيس�ئرلا ةيدوالا نم ددعو عبن 130و C\وج �Þب 350 ةبقارم §

  يزكرملا ءاصحالاو فس�نويلا عم هايملا ةيعونل ةيل³¶م تاحوسم لمعل  MIX جمانرب C\ ةكراشملا §

 لمعل تامد¨gا يدوزمل �(̀ردت جمانرب لمع اIJاجرخم م�ا نا� �²لاو برشلا هايم ةينومأـمو ةمالس ةطخ ذيفنت ةعÄاتم §

 .ةيلàzا م0ططخ C\ اêJيمضتل هايملا ةينومامل ةصاخ ةطخ

 ر̀وصتو  رابالل ÐÔلا براجت STع فارشالا iTا ةفاضالاب هايملا رابا رفgz ةفلتخم ع́راشمل ةيجولويجوردي� ةينف ةعÄاتم §

 .)ةفوش �Þب و 2 ة`ر�³علا �OÞرو روgE¶³ا�Þب( ةيفوج رابا ةدع

 C\ ةيس�ئر ةبقارم ةفرغ لالخ نم ا�JعÄاتمو تاطàzا لمع ةبقارم حي�ي يذلاو )اداhس( دعÄ نع ةبقارملا ماظن ر̀وطت §

  .ةيOرغلا ةفضلا هايم ةرئاد

 200 نم �/كأل ةيناديملا تارا̀زلا فيثكتو تايدعتلا نم دDzل ةلمgEاب د`و³¦لا طوطخو هايملا رداصم STع ةباقرلا ديدش^ §

 .ردصم

  .ةيناثلا ةلحرملا -ةيليقلق ةظفاحم C\ ةيعارزلا رابالا لي�أت ةداعا عورشم C\ %5 زاجنالا ةبسV تغلب §

 . اح̀را ةظفاحم /��ج ةبقع)1( مقر اح̀را هايم �Þب هايم ة¨Ðم بيكرتو د`روت عورشم §

  ةيOرغلا سلبان ةطحم نم ةgEاعملا هايملا مادختسا ةداعا عورشم §

 .ةعرافلا دس ةعسوتو لي�أت عورشم نم %5 زاجنالا ةبسV تغلب §

  .بونgEا تاظفاحم C\ هايملل لداعلا ع´زوتلا جمانرب §

  .بونgEا C\ ي¡املا داصDzل ةسارد لمع §

  ةمداعلا هايملا مادختسا ةداعال جمارOو  هايملاب قطانم د`و³¦ل هايملا رداصم ضعÄ طOرل ةسارد STع لمعلا §

  ي^اسسؤملا ر̀وطتلا §

 

 :ةي�ون;:ا تاظفاyzا

  مادختسالا ةداعا لجا نم عاج�¦سالا رابا ءانب نم ءا�Jنالا §

  اIJءافك ةدا̀ز و ةيلحتلا تاطحم ليغش^ §

  تاناضيفلا رطا¨à ةباجتسالا §
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 را�¯ألاو ةبطرلا j§¦ارألاو تاباغلاو لاب;:ا كلذ uv امب ،هايملاب ةلصتملا ةيجولوكيإلا مظنلا ميمرتو ةيامح :)6.6( ةياغلا

 2020 ماع لولحب ،تاopحبلاو ةيفو;:ا هايملا تاعدوتسمو

 )رفوتم ��غ( نمزلا نم ة�¦ف لالخ هايملاب ةلصتملا ةيجولوhيإلا مظنلا قاطن C\ ��غتلا ةبسV 1.6.6 :رشؤملا

 

  ةئ�بلا هدوج ةطلس عب�ي رشؤملا اذ�

 

 )6( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 

 هايملاب ةقلعتملا جماÚpلاو ةطش{ألا لاجم uv ةيمانلا نادلبلا uv تاردقلا ءانب معدو Ævودلا نواعتلا قاطن زqزع© :)a.6( ةياغلا

 ةداعإ تايجولونكتو ،ةمداعلا هايملا ة;:اعمو ،اaمادختسا ةءافكو ،ا��حولم ةلاز±و ،هايملا عمج كلذ uv امب ،�vصلا فرصلاو

  2030ماع لولحب ،لامعتسالا ةداع±و رqودتلا

 ةقّس�م ةيموhح ةطخ نم اءزج دع^ �²لا BCصلا فرصلاو هايملاب ةلصلا تاذ ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا رادقم a.1.6:رشؤملا

   قافنإلل

 عيقوت iTا ةفاضالابةحناملا لودلا عم نواع^ تايقافتا عيقوت لالخ نم هايملا عاطق C\ ن�لماعلا ةءافك عفرل جما��لا نم ديدعلا ذيفنت مت

  .تا��خ لدابت و تاردق ءانب جمارب نمضتت ةيئاملا رداصملل ةلماhتملا ةرادالا صخي امب تايقافتا

  .هايملا تامدخ و ةيتحتلا ةي�بلا ن�سحت و BCصلا فرصلا و هايملا ع́راشم ذيفنتل ةحناملا لودلا عم تايقافتالا عيقوت

  .ا̀ونس BCص فرص و هايم ع́راشم ذيفنتل ةيلاملا هرازو لالخ نم ة̀ر̀وطتلا ةينا�³ملا صيصخت

  . هايملا ةطلس نم �¼ف معدب تايدلبلا ر̀وطت قودنص و àzSCا مكgzا ةرازو لالخ نم ا0ل̀ومت متي ع́راشم

 

 )a.6(  ةياغلا قيقحتل تازاجنإلا و تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 و 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 iTا ةفاضالابةحناملا لودلا عم نواع^ تايقافتا عيقوت لالخ نم هايملا عاطق C\ ن�لماعلا ةءافك عفرل جما��لا نم ديدعلا ذيفنت مت

  تا��خ لدابت و تاردق ءانب جمارب نمضتت ةيئاملا رداصملل ةلماhتملا ةرادالا صخي امب تايقافتا عيقوت

 هايملا تامدخ و ةيتحتلا ةي�بلا ن�سحت و BCصلا فرصلا و هايملا ع́راشم ذيفنتل ةحناملا لودلا عم تايقافتالا عيقوت

 

 �vصلا فرصلاو هايملا ةرادإ نoسحت uv ةيلyzا تاعمت;yا ةكراشم زqزع©و معد :) b.6( ةياغلا 

 تاعمتàEا ةكراشمب قلعتي اميف ة¨2ار ةيذيفنت تاءارجGو تاسايس اßJدل �²لا ةيلàzا ة̀رادإلا تادحولا ةبسb.1 :V.6رشؤملا 

  BCصلا فرصلاو هايملا ةرادإ C\ ةيلàzا

  

 )b.6(  ةياغلا قيقحتل تازاجنإلا و تالخدتلا

 يدوزم عم لمعلاب ءدبلا مت ثيح حالصالا جمانرب لالخ نم اذ0ل ��ضحتلا STع تلمع هايملا ةطلس نكل و رفوتم ��غ رشؤملا اذ�

 لمع و تامد¨gا يدوزم ددع ليلقتل ق̀رط ةطراخ دادعا مت ھنا iTا ةفاضا ف̀راصملا 3Cاب نع هايملل تاباسgzا لصف و تامد¨gا

  .ةيميلقا هايم �gاصم

 اضيا و هايملا تايمك ةدا̀ز STع لمع^ �²لا و دقافلا ليلقت ةسايس و ةيعمتàEا ةكراشملا ةسايس لثم تاسايسلا نم ديدعلا لمع مت

 ةمزاللا ةنايصلا لمع و ةيليغش�لا ف̀راصملا نامضل ليصحتلا ن�سحت iTا ةفاضالاب راعسالا ددحي يذلا ةفرعتلا ماظن

  تامد¨gا يدوزم عم لمعلا مت
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  2019 و 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 عاطق C\ ةلصلا تاذ ةيس�ئرلا  تاسسؤملا د`و³¦ل ���اسأ لhشÄ روàzا اذ� ميمصت STع لمعلا يرجي :ي¡املا نمالا جمانرب ذيفنت

 ةسايسلاو طيطختلا جمان��لا معديسو .هايملا عاطق C\ ةمكوgzا ن�سحتل ةمزاللا تاردقلاب هايملا تادادما نع ةلوئسملا و هايملا

 معد iTا ةفاضالاب ،تامد¨gا يمدقم ءادأ STع ةباقرلا C\  هايملا عاطق ميظنت سلجم ةردق كلذك ززعيسو .هايملا ةطلسل ةباقرلاو

 ةلمgEاب اIJرادGو  هايملا ليغش̂ فدÚJ 2014 ماعل نوناقب رارقلل اقف و ةينطولا هايملا ةكرش ءاشVإ و ةيOرغلا ةفضلا هايم ةرئاد لي�أتو

\C اàzاو ةيلامشلا تاظفاgEونOةي  \C اàzاو ةيلامشلا تاظفاgEونOال دي0متلاو ،ةيVةيميلقالا هايملا قفارم ءاش \C معد راطا 

  .ةمد¨gا ميدقتل ةيساسالا ةيتاسسؤملا تاءافكلا

 C\ هايم قفرم ءاشGVو ي^اسسؤملا ر̀وطتلا iTإ ھتايئزج ىدحإ C\ جمان��لا T¯سW ثيح :ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ن�ب طبا�¦لا جمانرب

 .ق̀رطلا ةطراخ قفو نولثيمو ساOوط ةقطنم

 C\ هايملا مسقل ةينقتلاو ةيلاملاو  ةيتاسسؤملا تاردقلا ر̀وطت iTإ فدßJو :ن�نج ةيدلب C\ هايملا تامدخ ةرادإ ةءافك ة̀وقت جمانرب

 متي �²لا ةلدالاو تاءارجالا ميمع^ و هايملا تامدخ يمدقم تاردق ةيمنت C\ اضيا م0س�سو هايملا تامدخ ن�سحتو ن�نج ةيدلب

 .عورشملا ذيفنت لحارم لالخ ةمكا�¦ملا تا��¨Dل ةفاضالاب هايملا ةطلس ��ع ن̀رخالا تامد¨gا يمدقم عيمج STع عورشملل ا�دادعا

   .ءاشVالا ديق و ةأش�ملا هايملا ع´زوت قفارمل ةيلاملا تاباسgzا ةرتوف ماظن ر̀وطت

   .ديدgEا ماظنلا iTا ادان�سا هايملا يمدختسمل ةيعمج لوا ءاشVا
 

 

 )6(  فد2لا تاياغ قيقحت مامأ تايدحتلا

 ثالث 0/ تايدحتلا هذQ صNOتتو ،اKLلع بلغتلل ةيلودلاو ةيلEFا دوBC5ا فثا?ت بلطتت ةبعص تايدحت ا5ما5م ذيفنت 0/ هايملا ةطلس ھجاوت

 .ةيلاملا تايدحتلاو ،ةيتاسسؤملا تايدحتلاو ،ةيسايسلا تايدحتلا :ةWرQوج اياضق

  >;:ايسلا ديعصلا

ا_mثك نإف كلذل ،يeاdLلا لBFا اياضق ىدحإ هايملا _^تعُ\ §
ً

 0~يئارسإلا v}يطسلفلا عاxyلا ةعيبطو tuvايسلا لBFا نQر قلاع اqLناوج نم 

   .ةيئاملا انقوقح هاجت ةتباثلا فقاوملاو بلاطملاب كسمتلا ةرورض بلطتي يذلا رمألا ،هايملا رداصم لوح

§ BCاقئاع _^تع\ ةك_�شملا هايملا ةن
ُ

 ع�راشم �~ع ةقفاوملاب ةي�يطسلفلا ع�راشملا �~ع ةقفاوملا ط�ر ب�س� ،هايملا عاطق رWوطت 0/ ام5م 

اضوفرم _^تع� يذلا رمألا ،ا�Lنعرشل ةلواحم 0/ ةي�رغلا ةفضلا 0/ تانطوتسملا صخت
ً

 ع�راشملا �~ع ةقفاوملا  ط�ر  ��ا ةفاضالاب.

 .ةيندملا ةرادالا ةقفاومب

 رداصملا نم %85 نم _�كأ لغتس� لالتحالاف ،ةيفوBCاو ةيحطسلا ةي�يطسلفلا ةيئاملا رداصملا �~ع 0~يئارسإلا لالتحإلا ةرطيس §

   .تيملا رحبلاو ندرألا رdLل مادختسالاو لوصولا قح نم نmي�يطسلفلا مرحي ،ةي�رغلا ةفضلا 0/ ةيفوBCا ضاوحألا عيمج 0/ ةيفوBCا

 ةنBC لمع ةيلا كلذ 0/ امب اL£اقNFم ةفا¢و ولسوأ ةيقافتا نم 40 دنبلا نمض لمعلا رارمتساو ةيئاملا رداصملا �~ع لالتحالا ةرطيس §

 لWومت نmلومملا ضع� ط�رو 0~يئارسإلا لالتحالا لبق نم ي©اطي¨سالا عسوتلاو ةيندملا ةرادإلاب §¦س� ام تاقاع¥و ةك_�شملا هايملا

  .ةك_�شملا هايملا ةنBC ةقفاومب ع�راشم

 تاعاطقلا 0/ ةيمنتلل ةديا�yملا ةيئاملا تاجايتحالا قيقحتلو ة5ج نم ي©ا?سلا ومنلل ةيعيبط ةجي¨نك هايملا �~ع يمانتملا بلطلا ةداWز §

 .ةي�يطسلفلا رسألا نم _mثكلل uv°¯ئر لخد ردصم ل?ش\ vلاو ةيعانصلاو ةيعارزلا ا5سأر �~عو ةفلتEOا

 ةWولوألا ءاطعا عم ،ةيسايسلا ھتادنجأ مدخي امب قطانملاو تايمكو راعسأب )توركيم ( 0~يئارسالا بناBCا نم هايملا ءارش �~ع دامتعالا §

 .ةيعرشلا _mغ تانطوتسملا تاجايتحا ةيبلتل

 uv¾ارالا نم ةقفدتملا 0½صلا فرصلا ةBCاعم نع 2018 ماع نم ل?يش نويلم 110 تزواجت غلابم مصخب 0~يئارسالا بناBCا مايق §

 .راعساو تايلا تايمكب حيضوت نودب 0~يئارسالا بناNCل ةي�يطسلفلا

 ديدس\ _mخأت دئاوف نمضتت ثيحب هايملا ةروتاف �~ع ةيفاضا فWراصم ةي�يطسلفلا ةطلسلا ليمحتب 0~يئارسالا بناBCا مايق §

 .ةي�يطسلفلا ةطلسلا نم ةصاقملا نم ةرشابم ا5مصخ متWو ىرخالا فWراصملا ��ا ةفاضالاب

 0/ ةيئاملا رداصملا مظعم �~ع ا5لالخ نم رطيس\ vلا ةيفسعتلا ةيليئارسإلا تاسايسلل ةجي¨ن ةحاتملا هايملا تايمك 0/ ديا�yم صقن §

  .نmطسلف

امك هايملا رداصم �~ع ابلس رثؤي يذلا Â0انملا _mغتلا تاسا?ع©ا §
ً

اعونو 
ً

.  

 .اÃL ةقلعتملا ع�راشملاو هايملا تا?بشل ةيتحتلا ةي�ُبلا ليQأتو ذيفنتل ةيلودلاو ةي�يطسلفلا دوBC5ا ةلقرع §
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  .0½صلا فرصلاو ةيلحتلا ا5سأر �~عو ةيئاملا جما_^لاو ع�راشملا ليغش\و ذيفنتل ةمزاللا ةقاطلا _mفوت ةل?شم ةزغ 0/ هايملا ةطلس ھجاوت §

  مامأ ةيس¯ئرلا تايدحتلا نم رباعملا نم تاÅOملاو داوملاو تادعملا لاخدإل ةعبتملا ةيليئارسإلا تاءارجإلاو دويقلا _^تع\ §

 داوملا �~ع ةضورفملا دويقلا هذQ ةجي¨ن رمتسم ل?ش� ليجأتلا رطاخم ةفلتEOا اL£الخدت 0/ ع�راشملا ھجاوت ثيح ،ع�راشملاذيفنت

 .ةيلام تاضWوع\ و تاما�yلا ب¯ترت �0اتلا�و ة�ولطملا رايغلا عطقو

 

  ي@اسسؤملا ديعصلا

 ديدحتل حالصإلل لمع ةطخ دامتعا مت كلذل ،انبعش تاجايتحال ةباجتسالا �~ع ةرداق تاسسؤم دوجو بلطتي ةلقتسم ةلود ةماقإ نإ

 ةيتاسسؤملا تايدحتلا مQا .هايملا عاطقل ةلما?تم ةرادإ قيقحتل هايملا ةطلس هدوقت هايملا عاطق uv /0°سؤملا حالصإلل لماش جمانرب ذيفنتو

  :0/ صNOتت

 ةلصفنم _mغ تامدBOا يدوزم دنع 0½صلا فرصلاو هايملا ةرئادل ةيلاملا تاباسBFا ناف اضيا و ، هايملا تامدخ يمدقمل _mبكلا ددعلا §

 نم عفري امم هايملا تاداريا نم تايدلبلا 0/ ىرخالا ةيليغش¨لا فWراصملا �~ع قافنالا ��ا يدؤي امم تامدBOا يمدقم تاباسح نع

  .نويدلا ةبس©

 .ىرخأ تاعاطق ��ا هايملا عاطق نم تاءافكلا برس\ §

 .الWوط اتقو بلطتي دق لما¢ ل?ش� ديدBCا v}يطسلفلا هايملا نوناق ذيفنت §

 اL£ردقب لمع\ ال اËLأ ثيح ،ءا�ر5كلا ةمزأ نم ةBCاعملا تاطحمو ةيلحتلا تاطحمك ةزغ عاطق 0/ اQؤاش©إ مت vلا  هايملا قفارم ي©اع\ §

 .ةمزألا هذQ �~ع ةبت_�ملا ليغش¨لا فورظل ةجي¨ن اL£ادعم روQدتل ةضرع اËLأ امك ،ةلما?لا

 لصفنم ل?ش� اL£راداو تامدBOا يدوزم تاباسح ةيقب نع 0½صلا فرصلاو هايملا رئاودب ةصاBOا ةيلاملا تاباسBFا لصف مدع §

  .لاعفو

 حيضوتو تايمكلا ديدحتل 0~يئارسالا بناBCا عم دودNFل ةرباعلاو ةقفدتملا 0½صلا فرصلا هايم تايمكل ةبقارم ماظن  دوجو مدع §

 .ا�Lيعونو 0½صلا فرصلا نم بعكم _�م ل?ل ةBCاعملا راعسا

 

  CDاملا يدحتلا

 هايملا نامثأ نم اL£اقحتسمل تايدلبلا عفد مدع ةجي¨ن ةلودلا ةنWزBO هايملا ةطلس ةينويدم عافترا §

 .ةءافكلاو ليصحتلا ىوتسم فعض ب�س� 0½ص فرصو هايم ع�راشم لWومت ءاغلإب نmلومملا طورش §

 ةيمنت ةيجيتا_�سا ذيفنت �~ع ةرداق هايملا ةطلس نو?ت §ح ،ةمادتسم ةيلام ةنزاوم ��ا ةجاحب هايملا عاطق 0/ ةيتحتلا ةي�بلا رWوطت §

 .اdLع ةقث�نملا ةيذيفنتلا ةطBOاو هايملا عاطق

 .ةيديلقتلا _mغو ةيديلقتلا  هايملا رداصم رWوطتل مزاللا لWومتلا رفوت مدع §

  ةيكWرمألا ةسائرلا رارق دع�  ةيلودلا ةيمنتلل ةيكي_mمالا ةلا¢ولا  لبق نم لWومتلا عطق مت دقف لWومتلاو tuvايسلا عضولا ةيحان نم §

  . 2018 سطسغأ 0/

 

 �~ع ةرداق ةمادتسم هايم رداصم نmمأت لالخ نم يeاملا نمألا قيقحتب ةلثمتملا اW�Lؤرب ةكسمتم هايملا ةطلس نأ الإ ،تايدحتلا مظع مغرو

 .ةيقيقح ةدايس تاذ ةلود ءانبل نامضلا اQرابتعاب هايملا قوقح �~ع لوصNFل Î0سلاو ،بعشلل ةWومنتلاو ةيساسألا تاجايتحإلا قيقحت

 هايملا ��إ لوصولا 0/  ةمادتسملا ةيمنتلا فادQا حومط قيقحت ھجاوت vلا تايدحتلا _^كأ نم رامث¨سالاو لWومتلا 0/ نمزملا صقنلا لظي

 .عيمNCل 0½صلا فرصلاو
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	 :٧ مقر فدھلا

 ،ةروسیم ةفلكتب ،عیمجلا لوصح نامض
 ةقوثوملا ةثیدحلا ةقاطلا تامدخ ىلع
	ةمادتسملاو

 

 ديا³¦ي نأ عقوتملا نم ،2010و 1990 يماع ن�ب ،ةمسV نويلب 1.7 رادقمب ملاعلا ��ع ءاOر0كلا تامدخ STع نولصحي نم ددع داز

 ،يروفحألا دوقولا STع يملاعلا داصتقالا دامتعا يدؤ̀و .ملاعلا ناhس ددع C\ ةرمتسملا ةدا̀زلا عم ةصيخرلا ةقاطلا STع بلطلا

 .تاراقلا ل� STع هراثآ ر0ظت لhش4C Äانملا انماظن C\ ة̀رذج تا��يغ^ ثادحإ iTإ ،كلذب ةطبترملا ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ةدا`زو

 ةددجتم رداصم نم ةيملاعلا ةقاطلا نم ةئاملا C\ 20 نم �/كأ ديلوت نع ةفيظنلا ةقاطلا عيiT ^5Eإ ةيمارلا دوgE0ا ترفسأ دقو

 عمو ،ءاOر0كلا STع لوصgzا نم نومورحم صا¨�أ ةسمخ ل� ن�ب نم دحاو لازي ال ،كلذ عمو .2011 ماع نم ارابتعا ةقاطلل

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج C\ ةددجتملا ةقاطلا جاتنإ iTإ ��بك لhشÄ ةجاgzا دادزت ةقاطلا STع بلطلا C\ عافترالا رارمتسا

 عاعشإلا نم تا̀وتسم STعأ اßJدل نأ امك ،C¯يبطلا زاغلاو طفنلا لاجم C\ ة��بك تايطايتحاب فورعم و� امك ةيOرعلا ةقطنملا عتمتتو

 ال �²لا ،ةددجتملا ةقاطلا جاتنإ STع اIJاردق ر̀وطت برد STع ةئيطب تاوطخ وطخت ةيOرعلا نادلبلا نم ديدعلا لازت الو .��Ûمشلا

ايلاح لhش^
ً

 و�و ،ا̀ونس ٪77 نم �/كأب ءاOر0كلا STع بلطلا ومني ،ھسفن تقولا C\و .ةقطنملا C\ ةقاطلا ج̀زم نم طقف ٪7 نم �/كأ 

 ةقاطلا لولح لالخ نم بلطلا اذ� ةيبلتل C¯سلا iTإ مويلا ةيOرعلا نادلبلا نم ��ثكب ادح ام و�و ،يملاعلا طسوتملا نم عرسأ

 ةيناhمإ iTإ مêJم ٪ iC 40اوح رقتفي ذإ ،صاخ لhشÄ ةقطنملا C\ ءارقفلا ديفي نأ ھنأش نم ام و�و .ةقاطلا ةءافك ن�سحتو ةددجتملا



95 
 

 ةقاطلا صقن قيعW �²لاو تاعا³¶لا ب±سÄ يرسقلا حو³¶لل تضرع^ �²لا تاعمتàEا ديفي امك ،ةمادتسملا ةقاطلا STع لوصgzا

 .هراثآ نم C\اعتلاو حو³¶لا نع ةمجانلا ل�اشملا ة0جاوم STع اIJاردق

 لثم ةفيظنلا ةقاطلا رداصم C\ رامث�سالا C\ ةدا̀ز 2030 ماع لولحب ةلوقعم راعسأب ءاOر0كلا STع عيمgEا لوصح نامض بلطت̀و

 تايجولونكتلا نم ةعساو ةعومàE ةفلhتلا ثيح نم ةلاعف ��ياعم دامتعا نإف كلذك .ة̀رارgzا ةقاطلاو حا̀رلاو ةيسمشلا ةقاطلا

 نم برقي ام جاتنإ يزاوي ام و�و .ةئاملا C\ 14 ةبس�ب ةعانصلا لاجم C\و يVابملا C\ يملاعلا ءاOر0كلا كال�Jسا نم للقي نأ ھنأش نم

 عيمج C\ ةفيظنلا ةقاطلا ��فوتل ايجولونكتلا ىوتسم عفرو ةيتحتلا ةي�بلا عيسوت لثمي امك .مg7Eا ةطسوتم ديلوت ةطحم 1300

 .ةئ�بلا دعاس́و ومنلا عW5E نأ نكمي امساح افد� ةيمانلا نادلبلا

 

 2030 ماع لولحب ةقوثوملا ةثيدz:ا ةقاطلا تامدخ FGع ةروسOم ةفل@تب عيم;:ا لوصح نامض :)1.7( ةياغلا

 ءاOر0كلا STع لوصgzا ةيناhمإ عيسوت ةمادتسملاو ةقوثوملا ةثيدgzا ةقاطلا تامدخ STع ةروس�م ةفلhتب عيمgEا لوصح بلطتي

الضف ،�Òطلل ةفيظنلا تايجولونكتلاو دوقولاو
ً

 C\ زرàzا مّدقتلا نأ ��غ .ةددجتملا ةقاطلا ةصح ةدا`زو ةقاطلا ةءافك ن�سحت نع 

 تاسايسÄ ذخألاو ل̀ومتلا ةدا̀ز iTإ ةجاح كان�و . 2030 ماع لولحب فد0لا قيقحتل مزاللا ىوتسملا iTإ 3Tري ال تالاàEا هذ� عيمج

احومط �/كأ قاطن STع ةديدج تايجولونكت �ّ¼بتل نادلبلا ىدل دادعتسالا رفوت بناج iTإ ،ةأرج �/كأ
ً

 .��ثكب 

 

  ءا�رaكلا تامدخ نم نيديفتسملا نا@سلا ةبس{ 1.1.7 رشؤملا

Wسا ��تع�J3ابب طبتر̀و ةيمنتلا تارشؤم نم ارشؤم ةقاطلا كالC ف رثؤ̀و تارشؤملا{Jرثأت̀و ا ÚJو ،ا\C رسألا عيمج نأ دجن قايسلا اذ� 

اب̀رقت
ً

 ىوتسم STع كلذكو رسألا نم % 100 براقي ام ءاOر0كلل ةماعلا ةكبشلاب ةلصتم نكاسم C\ نكس^ ن�طسلف C\ 2019 ماع 

 اIJدوجو ءاOر0كلا تادادمإ ماظتنا نأ الا ،)ةزغ عاطقو ةيOرغ ةفضلا( ةقطنملا ىوتسم STعو )تاميخم ،ف̀ر ،رضح( عمجتلا عون

اعبت ىرخأل ةقطنم نم ناتوافتي
ً

املع اIJدوجو ةحاتملا ةيتحتلا ةي�بلل 
ً

 .ن�طسلف C\ 1997 ماعلا C\ %95 تنا� اsJأب 

 

اساسأ نودمتع³ يذلا نا@سلا ةبس{ 2.1.7 رشؤملا
ً

 نoفيظنلا ايجولونكتلاو دوقولا FGع 

 

 

 %98 ةرانإلاو ةئفدتلاو خبطلا C\...) ،زاغلا ،ءاOر0كلا( ن�فيظنلا ايجولونكتلاو دوقولا STع دمتع^ �²لا ةي�يطسلفلا رسألا ةبسV تغلب 

  .2015 ماع %93.4 عم ةنراقم 2019 ماعلل كلذو

 

 )1( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 C\ �¼كس عمجت 32 هددع امل ءاOر0كلا ةكبش ��فوت §

 .ة̀ودبلا تاعمجتلاو ج قطانملا

 

 

 ج قطانملا C \C\اضإ �¼كس عمجت 14 ءاOر0ك لامكتسا §

 ةيلام تاصصخم دوجوو 0.6 ةيقبتملا ةبس�لا لامكتساو

 ا�ذيفنت فقوتو ع́راشملا هذ� ذيفنتل ةيلاملا ةرازو نم

Äانورو� ةحئاج ب±س.  

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 رشؤملا

Mسلا ةبسPكلا تامدخ نم نيديفتسملا ناXرY99 %98.6 %98.2 %98 %97.3 ءا% 

Mسلا ةبسPاساسأ نودمتع[ يذلا نا
ً

 دوقولا bcع 

 نhفيظنلا ايجولونكتلاو

93.4 94.5% 96.1% 97.5% 98% 
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 2030 ماع لولحب ةيملاعلا ةقاطلا رداصم ةعومجم uv ةددجتملا ةقاطلا ةصح uv ةopبك ةداqز قيقحت :)2.7( ةياغلا

 �²لا ةيسمشلا ةقاطلا STع ةرصتقم ةقاطلا رداصم لالغتساب ةقلعتملا تاطاش�لا تنا� 2012 ماع ²Éحف ،ةددجتملا ةقاطلل ةبس�لاب

 ةددجتملا رداصملا لالغتسا ردق̀و .ةئفدتلا C\ تفgEاو بطgzا لالغتسا iTا ةفاضإلاب ةينكسلا يVابملل هايملا ن�¨C ^ú\ لغتس^

  .iC 1%اوح ةيسمشلا ةقاطلا مادختسال يونسلا ومنلا لدعم غلب̀و ن�طسلف C\ ةقاطلا كال�Jسا لمجم نم iC 18%اوحب ة̀رارgzا

 ةددجتملا ةقاطلا رداصم لالغتسا iTإ فدIJو 2012 ماع C\ ا�رارقإ مت �²لاو ةددجتملا ةقاطلل ةيجيتا�¦سالا ةط¨gا دادعإ مت دقو اذ�

ايلحم ةجتنملا ةقاطلا لمجم نم( iT 10%إ رداصملا هذ� نم ةجتنملا ءاOر0كلا ةبسV لصت ثيحب
ً

 لداع^ �²لاو 2020 ماعلا لولحب )

 ليس�ل ةددجتملا ةقاطلا صوصخب ةصا¨gا ةيميظنتلاو ةيع́رش�لاو ةينوناقلا رطألا دادعإب ن�طسلف تأدب دقو .طاواغيم 130

  .عاطقلا اذ� C\ رامث�سالا عي�5Eل زفاوgzا ءاطعGو فد0لا اذ� ذيفنتو قيقحت

 

 ةقاطلل ي�ا�åلا كال��سالا عومجم uv ةددجتملا ةقاطلا ةصح 1.2.7 رشؤملا

 )حا̀رلا ةقاط ،"تافلخم ،تفج ،بطح ،محف" ة̀ويgzا لتكلا ،"ة̀رارح ،ةيئاOر0ك" ةيسمشلا ةقاطلا( ةددجتملا ةقاطلا ةبسV تغلب

\C سالا عومجم نم ن�طسلف�Jلا كالêJاوح نأ امك .2019 ماعلل %18 ي¡اiC 34%ا مدختس^ ةي�يطسلفلا رسألا نمgzاو بطgEتف 

  .ا0ل مظان قوس نودOو ةيئادب قرطب متي ا0مظعم ةقاطلا ضارغأل

 

 
 

 
 

 

 

0.30%
0.50%

0.70%

1%

2%

201 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

 يلامجإ نم ةددجتملا ةقاطلا نم ةجتنملا ةیئابرھكلا ةقاطلا ةبسن
 ةكلھتسملا ةقاطلا

12%
12.90%

14.50% 15%

18%

201 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

 ایلحم ةجتنملا ةقاطلا يلامجإ نم ةددجتملا ةقاطلا ةبسن
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 )2( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 ،تايفش�سملا STع ةيسمشلا ايال¨gا عورشم §

 ةيسمش ايالخ ةمظنا بيكرت :ةياعرلا تويOو سرادملا

 دحاولا ماظنلل طاو وليك iT 40ا 20 ةفلتخم تاردقب

 ،ةثالث ددع تايفش�سم لمش^ عقاوم ةعس^ STع

 ام يا ن�نثا ددع ةياعر تويOو ،ةع°رأ ددع سرادمو

 C\ ثالثو ةفضلا C\ اêJم ةتس عقاوم ةعس^ ھعومجم

 ةردقب ةيكيش�لا ةموgzhا نم لومم عورشم و�و ةزغ

 رالود 740,000 ةفلhتOو طاو وليك 270 ةيلامجا

 .يh̀رما

 ةمظناب ةيموgzhا سرادملا د`وزت :سرادملا عورشم §

 ةسردملا É¼بم حطسأ STع ا9Jيكرت متي ةيسمش ايالخ

ÚJسا ةروتاف ةيطغ^ فد�Jةقاطلا نم ةسردملا كال 

 عورشملا نم ةعفتنملا سرادملا ددع غلبي ،ةيئاOر0كلا

\C والا ةلحرملاiT 82 ايفارغج ةعزوم ةسردم
ً

 STع 

 ةفلتخم تاردقOو ةيOرغلا ةفضلا قطانم عيمج

 كال�Jسا STع دمتعW ةيسمشلا ايال¨gا ماظنل

 ل̀ومت عورشملا .ةيئاOر0كلا ةقاطلا نم ةسردملا

 رالود 1,160,000 ةيلامجا ة̀ريدقت ةفلhتOو يموhح

 .يh̀رما

 :ùCارزلا مادختسالل ةيسمشلا ايال¨gا عورشم §

 لامشلا ةقطنم C\ ةيسمش ايالخ ماظن 20 بيكرت

 ماظن بيكرت متي ثيحب ùCارزلا عاطقلا C\ )ساOوط(

 نم ديفتسم عرازم لhل طاو وليك 5 ةردقب ��Ûمش

 ةيئاOر0كلا ةقاطلا مادختسا لالخ نم ،عورشملا اذ�

 هايملا ن̀زختو ÓÔ ةيلمع C\ ماظنلا اذ� نم ةجتنملا

  .تاعورزملا ير ةيلمع iTا ةفاضإلاب

 ةمظنأب اح̀را C\ هايملا ةيلحت ةطحم د`وزت عورشم §

   ةفلhتOو طاو وليك 50 ةردقب ةيسمشلا ةقاطلا

 نم يhيDEبلا نواعتلا نم ل̀ومتب رالود 70,000

 عم ةكارشلاب خانملا ��غ^ عم فيكتلا عورشم لالخ

 .ةعارزلا ةرازوو ةئ�بلاو هايملا ةطلس

 

 ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازوو رامث�سالا قودنص عم لمعلا مت §

 ةمظنأ بيك�¦ل ةيئانÇتساو ةصاخ تاع́رش^ رادصا STع

 ةفلتخم تاردقب ةسردم 500 حطسأ STع ةيسمش ةقاط

 طاو اغيم 35 ةيلامجا ةردقOو طاو وليك iT 100ا 70 نم

 عيOو ءاOر0كلا نم ةسردملا تاجايتحا ةيطغ^ متي ثيحب

 ع´زوتلا تا�رشل ةمظنألا هذ� نم ةضئافلا ةقاطلا

 ةسردملاو رامث�سالا قودنص �gاصل تايدلبلاو

 .ةديفتسملا

 ساOوطو اح̀را نم ل� C\ ةم¨Ó ع́راشم ةثالث ذيفنت مت  §

 C\اص ةيلأ نمض طاو اغيم  21.5 ةيلامجا ةردقب ن�نجو

  .ن�يعارزلاو ن�يعانصلا ن�ك�¦شملا نم ددعل سايقلا

 7.5  ةردقب ةيسمشلا ةقاطلل لوألا عورشملا ذيفنت مت §

 ةمع́ونلا ةقطنم C\ اح̀رأ ةنيدم �gاصل ةعاس /طاواغيم

 اًيلاح ن�طسلف C\ ��كألا ��تع́و

 ةفضلا قرش( ساOوط ةظفاحم C\ يVاثلا عورشملا §

 )ساOوط رون( مسا تحت طاواغيم 9 ةردقب )ةيOرغلا

 تحت طاواغيم 5 ةردقب ةيOرغلا ةفضلا iCامش ثلاثلاو

 )ن�نج رون( مسا

 طاو وليك 975 ةردقب ةيسمش ةقاط عورشم ذيفنت §

 زE;لا دسل سايقلا C\اص ماظن نمض ةE÷ ةيدلب �gاصل

 ةيطغتل ةدلوملا ةقاطلا د`وزت متي ثيحب اJ}ف ي¡اOر0كلا

 ن�سحت iTا ةفاضإلاب ةدلبلا C\ ةماعلا تاجايتحالا

 اJ}ف تامد¨gا ىوتسم

 ةقاطلاب ةيOونgEا تاظفاàzاب BCص قفرم 11 د`وزت §

 ماظن ��فوت عم ةيسمشلا ةقاطلا مادختساب ةيئاOر0كلا

 ةلا�و عم نواعتلاب ،طاو وليك 250 ةردقب يطايتحا ن̀زخت

 .رالود نويلم1 ةميقب JICA  ةينابايلا ةيمنتلا

 ءاشVإل 12 ددع صا¨gا عاطقلل ة̀راجت صخر حنم §

 - 1 نم حوا�¦ت ةتوافتم تاردقب ةيسمشلا ايال¨Dل تاطحم

 مêJم ،ةيOرغلا ةفضلا نم ةفلتخم قطانم C\ طاو اغيم 5

 يراجتلا ليغش�لا تأدب طاو اغيم 6.7 ةردقب ع́راشم 4

 لقنلا ةكرش عم ةمزاللا ءارشلا تايقافتا عيقوت متو

 .ةينطولا

 2030 ماع لولحب ةقاطلا مادختسا ةءافك uv نسحتلل يملاعلا لدعملا ةفعاضم :)3.7( ةياغلا

 يونسلا كال�Jسالا iCامجإ نم ٪5 لداعW ام 2020-2012 نم ة�¦فلا لالخ )ةعاس تاو اجيج 384( ةعقوتملا تاروفوملا iCامجإ لثمي

\C وألا ةلحرملا .ةعاس طاواجيج 100 نم ةب̀رق ةزغ عاطق ةم�اسم .2020 ماعiT إ يدؤت نأ بجيiT امجإ نم ٪ 0.8 ��فوتiC تادادمإ 
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 ھضيفخت بجي ةكبشلا C\ دقافلا ناف ،2020-2012 ةقاطلا ةءافكل ةينطولا ةط¨Dل اقفوو ،كلذ iTإ ةفاضإلاب .2010 ماعل ءاOر0كلا

  .2020 ماع iT 16 ٪ \Cإ 2010 ماع C\ ٪ 20 نم

 

  Ævامجإلا yzFvا جتانلاو ةيلوألا ةقاطلا ثيح نم ساقت mjلا ةقاطلا ةفاثك 1.3.7 رشؤملا

 كلذو iC 5.7%اوح ن�طسلف iC (\Cامجإلا àzSCا جتانلا نم ةدحو لhل ةمدختسملا ةقاطلا ةبسV( ةقاطلا مادختسا ةفاثك تغلب

 .%3.30 تغلب ثيح 2019 ماع ةبس�لا كلت تعجارتو ،201 ماعلا C\% 6 عم ةنراقم ،2017

 

 
 

 )3( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 ةيسمشلا تانا¨úلا ةمظنا بيك�¦ل عورشم 25 ذيفنت §

 لثم ةماع يVابم ةدع C\ نخاسلا ءاملا ديلوتل

 iTا ةفاضا ،تارازولاو ةينمألا تارقملاو تايفش�سملا

 تارازو ةدعل ةقاطلل ةرفوم LED ةرانا تادحو بيكرت

 عم راودلا قودنصلا ةيلا بسح كلذو .ةيموhح يVابمو

 .ةيلاملا ةرازو

 ةيموhح يVابمو ةماع قفارم STع 3Cاط قيقدت 80 ءارجا §

 C\ رد0لا فقوو ةقاطلا كال�Jسا ديشرت لجا نم

 65 هردق ام ��فوت مت ثيح ةيئاOر0كلا ةقاطلا كال�Jسا

ا̀ونس ةعاس تواجيج
ً

. 

 ةيموgzhا تارقملاو تارزولا فلتخم C\ ةيعوتلا تالمح §

 سرادملا بالطل تاوردو تاودنو شرو ردقع تلمش

 ديشرتو ةقاطلل لثمألا مادختسالالا STع تاعماgEاو

 .كال�Jسالا

 ةطلس ن�ب نواعتلاب  Sunref Palestine عورشم قالطا §

 ةقاطلا ع́راشم معدل ةيمنتلل ةيسVرفلا ةلا�ولاو ةقاطلا

 ضورق لالخ نم خانملا ��غ̂و ةقاطلا ةءافكو ةددجتملا

 10 نم �/كا بك̀رت متو ةي�يطسلفلا كونبلا عم ةرس�م

 .ةقرفتم ع́راشم نمض ةيسمشلا ايالا¨gا نم تاو اجيم

 ةءافكل ةينطولا ةط¨gا لحارم ذيفنت لامكتسا §

 ةقاطلا

 ةقاطلل كال�Jسإلا ديشرت ةيعوت جمارب ر̀وطت §

  تاعاطقلا 3C \Cاطلا قيقدتلا ع́راشم ذيفنت لامكتسا §

 ةفلت¨àا ةيكال�Jسإلا

 هذيفنت STع ةبقارملاو ھليعفتو ءانبلا دو� ثيدحت §

 ةقاطلا يققدم دامتعإل ب̀ردتلا زكرم ءاشVا §

 ةيموgzhا يVابملا 3C \Cاطلا قيقدتلا §

 ةيئاOر0كلا ةز0جألل )LABELING ( ماظن ليعفتو ءاشVا §

 àzSCا قوسلا C\ ةمدختسملا

 9 بيك�¦ب كلذو Sunref ع́راشم ذيفنت لامكتسا §

 عورشم ل̀ومت كلذك ةيسمشلا ايالا¨gا نم تاواجيم

 ةرازول عÄاتلا تامولعملا زكرم C\ ةقطالا ةءافك

 تارايسلل ةئ�بلل ةقيدص ع́راشم ل̀ومتو ،تالصتالا

 .وجيب ةكرش عم ةيئاOر0كلا

 

7.10%

6% 5.70%

4.50%

3.30%

20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةدحو لكل ةمدختسملا ةقاطلا ةبسن
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لعتملا كلت كلذ uv امب ،ةفيظنلا ةقاطلا ايجولونكتو ثوحب ÆGإ لوصولا opسOت لجأ نم Ævودلا نواعتلا زqزع© : )a.7( ةياغلا
ّ

 ةق

 uv رامثÛسالا عي;ç©و ،فظنألاو ةمدقتملا يروفحألا دوقولا ايجولونكتو ،ةقاطلا مادختسا uv ةءافكلاو ،ةددجتملا ةقاطلاب

 2030 ماع لولحب ،ةفيظنلا ةقاطلا ايجولونكتو ةقاطلل ةيساسألا لèايaلا

 جاتنGو ةفيظنلا ةقاطلا لاجم C\ ر̀وطتلاو ثحبلا ةطشVأ معدل ةيمانلا نادلبلا iTإ ة0جوملا ةيلودلا ةيلاملا تاقفدتلاa.7.1  :رشؤملا

 ةنيDEلا مظنلا كلذ C\ امب ،ةددجتملا ةقاطلا

 

 )a.7( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 

 ةثيدz:ا ةقاطلا تامدخ ميدقت لجأ نم ايجولونكتلا ىوتسم نoسحتو ةيساسألا لèايaلا قاطن عيسوت :) b.7( ةياغلا

اومن نادلبلا لقأ uv ةصاخ�و ،ةيمانلا نادلبلا uv عيم;Üل ةمادتسملاو
ً

 opغ ةيمانلا نادلبلاو ،ةيمانلا ةopغصلا ةqرز;:ا لودلاو ،

اقفو ،ةيلحاسلا
ً

 2030 ماع لولحب ،ا�åم ل@ل مدقملا معدلا جماÚpل 

 تال̀وحتلل �(نجألا رشابملا رامث�سالا غلبمو iCامجإلا àzSCا جتانلا نم ة̀وئم ةبس�ك ةقاطلا ةءافك لاجم C\ رامث�سالا :b.7.1رشؤملا

 )رفوتم ��غ( ةمادتسملا ةيمنتلا ضارغأل ايجولونكتلا تامدخ C\و ةيتحتلا ةي�بلا C\ ةيلاملا

 

 )a.7( ةياغلا قيقحتل تازاجنإلاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 

 

 )7( فد2لا تاياغ قيقحت مامأ تايدحتلا

 قيقحتل ةمزاللا ةيتحتلا ةي�بلا رWوطت لجأ نم ا5عضي vلا تاقيعملاو )ج( قطانم �~عو دودBFا �~ع ھترطيسو 0~يئارسإلا لالتحإلا §

 .ةيمنتلا فادQأ

 ةميلس ةWراجت سسأ �~ع ع�زوتلا تا¢رش ةرادإ §

  زاغلاو لو_�بلا دا_mتسإ رداصم ع�ونت نم دحت vلا س�راب ةيقافتإ §

  ةقاطلا رداصم ع�ونتو نmمأت §

 .ةزغو ةي�رغلا ةفضلل تاقورحملل دروم  نم _�كأ دوجو مدع §

 :ا2مKأو فد2لا اذK تاياغلإ قيقحتو مدقتلا قيع@ فعض طاقن  طاقن كانK نأ دجوي دجوي امك

 ليئارسإ �~ع 0~كلا ھبش دامتعإلا §

 ةزغ رحب 0/ فش¨كملا Î0يبطلا زاغلا رامث¨سا �~ع ةردقلا مدع §

 ةيئا�ر5كلا ةقاطلا Ð0زومل _mبكلا ددعلا §

 زاغلاو لو_�بلا نم Ñ0يتا_�سا نوزخم دوجو مدع §

 يeا�ر5كلا لقنلا ماظن ءانب لامكتسا مدع §

 نو�ركوردي5لا عاطقب ةصاBOا تاع�رش¨لا لامكتسا مدع §

 ةقاط جاتنإ ماظن دوجو مدعو دوقولا بWرL£ تايلمع ضع� دوجوو ةكل�Lسملا ةيئا�ر5كلا ةقاطلل عفدلا مدعو تاليصحتلا ةبس© ي©دت §

 ةي�رغلا ةفضلا 0/ 0~حم يeا�ر5ك

 ءا�ر5كلا ةقاط دا_mتسا صخي اميف ةWرطقلا عم ةWراجت ةيقافتإ دوجو مدع §

 ةقاطلا عاطقل دحاو ي\اسايس راطإ دوجو مدع §
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§  
§  

	 :١٢ مقر فدھلا
 جاتنإو كالھتسا طامنأ دوجو نامض
	ةمادتسم

§  

 STع لوصgzا صرف ��فوتو ةمادتسملا ةيساسألا ةي�بلاو ةقاطلاو دراوملا ةءافك ز̀زعتب ن�مادتسملا جاتنإلاو كال�Jسالا مو0فم قلعتي

 ةيمنتلا ططخ قيقحت STع ا�ذيفنت دعاس́و .عيمDEل ةايgzا ةيعون ن�سحتو ةقئاللاو ءارض¨gا فئاظولاو ةيساسألا تامد¨gا

 .رقفلا نم دgzاو ةيداصتقالا ةيسفانتلا ةردقلا ز̀زع̂و ،لبقتسملا C\ ةيعامتجالاو ةيóيبلاو ةيداصتقالا فيلاhتلا نم دgzاو ،ةلماشلا

 بصت �²لا تاردابملاو ةطشVألا نم ديدعلا لالخ نم ركبم لhشÄ ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلا مو0فم C\ �¼طولا مامت�الا زرب دقل

\C ا اذ�àEيملاعلا مامت�الا عم ايشامت ،لا \C ^يذلا مو0فملا اذ� ز̀زع Wإ دوقت �²لا تاودألا م�أ نم ادحاو ��تعiT ةيمنتلا قيقحت 

 هز̀زع̂و مو0فملا اذ� قيقحت وحن امدق ��سلا C\ ةيساسألا ة�³كرلا ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلل ةينطولا ةط¨gا ��تع̂و .ةمادتسملا

 دكأتلاو ةط¨gا كلت ذيفنت STع ةمداقلا ثالثلا تاونسلا C\ �³ك�¦لا مت�س ثيح ،ةطشVأو جمارOو تالخدت نم هذيفنت نكمي ام ذيفنتو

 .رابتعالا ن�عÄ كلذ تذخأ دق ة̀ومنتلا تاعاطقلا ةفا� نأ نم

 

 



101 
 

 Ævوتو تاءارجإ ذاختاب نادلبلا عيمج مايق عم ،نoمادتسملا جاتنإلاو كال��سالا جماÚpل يرشعلا راطإلا ذيفنت :)1.12( ةياغلا

 .ا�×اردقو ةيمانلا نادلبلا uv ةيمنتلا ىوتسم ةاعارم عم ،ةداqرلا رود ومنلا ةمدقتملا نادلبلا

 اIJاسايس C\ طط¨gا كلت تجمدأ �²لا وأ ن�مادتسملا جاتنإلاو كال�Jسالل ةينطو لمع ططخ اßJدل �²لا نادلبلا ددع :1.1.12 رشؤملا

 .ةياغ وأ ة̀ولوأ ا�رابتعاب ةينطولا

 ةط¨gا يطغ^ �Cو 2017 ماع تقلطأو ،2016 ماعلا C\ ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلل ةينطولا لمعلا ةطخ دادعإب ن�طسلف تماق

 تايجيتا�¦سالاو ةينطولا تاسايسلا ةدنجأب قلعتي اميف ةينطولا ةيطيطختلا ةرودلا عم E�Éامتتل 2022-2017 ةينمزلا ة�¦فلا

 �Cو روظنملا اذ� نم ة̀ولوأ تاذ ةيس�ئر تاعاطق ةثالث تلوانت دق ةط¨gا هذ� نأ ركذلاب ريدgEا نمو .ةيعاطقلا ��عو ةيعاطقلا

 نم .ةيóيبلا ةحايسلا STع �³ك�¦لاب ةحايسلا عاطقو ،رضخألا ءانبلا STع �³ك�¦لاب ناhسإلاو تاءاشVإلا عاطقو ،ءاذغلاو ةعارزلا عاطق

 ةثالثلا تاعاطقلا عم عطاقتت ةيعاطق ��ع عيضاوم اsJأ STع ةط¨gا C\ ةقاطلاو تايافنلاو هايملا عيضاوم عم لماعتلا مت رخآ بناج

 .ة̀ولوألا تاذ ةيس�ئرلا

 اميسال عقوم نم �/كأ C\ مو0فملا كلذ زرب ثيح ،ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ C\ ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلا مو0فم جامدإ متو اذ�

\C 4انملا ��غتلا ةر�اظ عم فيكتلاو ةئ�بلا ةمادتسا نامضب ةقلعتملا ةينطولا ةسايسلا تحت تجردأ �²لا ةيتاسايسلا تالخدتلاC. 

 .ةيعاطقلا تايجيتا�¦سالا نم ديدعلا C\ مو0فملا اذ� جامدGو جاردإ متو امك

 

 12.1 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 مو0فم ز̀زعتب صا¨gاو ،ديم شqÛوس عورشم زاجنإ مت

 نم ةعومجم ذيفنت مت ثيح ،ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلا

 ةينطولا لمعلا ةطخ C\ تجردأ �²لا ةطشVألاو تالخدتلا

 :تلمش ثيح ،ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلل

1. uv زع© لاجمqةمادتسملا ةعارزلا ز:  

 تافآلل ة̀وضعلا ةحفاhملا لوح ليلد دادعإ مت §

 ،ةيعارزلا

 ةيعارزلا تاجوتنملا رئاسخ لوح ةيليلحت ةسارد دادعGو §

 ،داصgzا دعÄ ام

 STع ةظفاحملل STضفلا تاسرامملا لوح ليلد دادعGو  §

 .)ةب�¦لا C\ يوضعلا ىوتàzاو ةOوطرلا ىوتحم

2. uv زع© لاجمqةمادتسملا ةحايسلا ز:  

 تاراسم /عقاوم ديدحتل ةيDEنمو ��ياعم عضو مت §

 عقاوملا كلت نم ةرصتخم ةمئاق دادعGو ،ةيóيبلا ةحايسلا

  ،ةيDEنملاو ��ياعملا STع ةي�بم

 �²لا ةيóيبلا ةحايسلا تاراسملا /عقاوملا نم ددع لي�أتو §

 ةلدأو طئارخ دادعإ لالخ نم ةرصت¨àا ةمئاقلا C\ تدرو

 فرع̂و لدت ةيداشرGو ةيف̀رع^ تاتفال تي±ثتو ةيداشرإ

 .عقاوملا كلتب

3. uv ولا رش{ لاجمÐv ةفرعملاو Åفملا اذ�aزع©و موqرلا زqةدا 

 :تاردابملاو

 كال�Jسالاو جاتنإلا مو0فم لوح يوعوت مليف دادعإ مت §

 مو0فملا نع ف̀رع^ لمش ثيح ،ن�طسلف C\ ن�مادتسملا

 نويع< نoطسلف( مساب باتك/ijطو عجرم دادعإ §

 ةيóيبلا ةحايسلا ج`و�¦ل ةادأ نوhيل )ةعيبطلا

 ة̀ويgzا ةيعيبطلا ةيóيبلا عقاوملا STع ءوضلا طيلس̂و

 �²لا ةي��لا ةيناويgzاو ةيتابنلا فانصألا STع كلذكو

 .ن�طسلف اÚJ رخزت

 ،ديم شqÛوس عورشم نم ةيناثلا ةلحرملل لمعلا ادب §

 ممألا جمانرب لالخ نمو ي°وروألا داحتالا نم ل̀ومتب

  .ودينويلاو ةئ�بلل ةدحتملا

 لالخ نم ةيئاملا ةعارزلا ايجولونكت مادختسا §

 ��فوت فدÚJ ،ةينارمعلا قطانملا C\ ةصاخ ،ضاوحألا

 ��ع تاوارض¨gا نم اIJاجايتحا جاتنإل رسألل تاودألا

 2019 لالخ ا�ؤاشVإ مت �²لا تادحولا ددع .مساوملا

�C 111 ةدحو \C ةقرفتم قطانم \C رغلا ةفضلاOةي. 

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم(
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 �²لاو ةقالعلا تاذ ع́راشملاو ةطشVألا نم ةعومàE درسو

 .ن�طسلف C\ ا�زاجنإ مت

 عاطق C\ مو0فملا اذÚJ ف̀رعتلل �Hيب ضرعم ميظنت مت §

 نم ددع STع ءوضلا طيلس^ ھلالخ نم مت يذلاو ،ةزغ

 نم ديدعلا C\ مو0فملا اذ� عم E�Éامتت �²لا تاردابملا

  .تالاàEا

 مو0فملا اذ� C\ بصت �²لا تاردابملا لوح فلم دادعإ مت §

 ا0لاجمو ا9Jحاصو ا0فد�و ةردابملل حيضوت عم ،)15 ددع(

 .مو0فملا اذ� عم اJ}شامت ةيفيكو اIJاجرخمو

 

 .2030 ماع لولحب ،ةيعيبطلا دراوملل ؤفكلا مادختسالاو ةمادتسملا ةرادإلا قيقحت :2.12 ةياغلا

 )رفوتم opغ ( .يداملا رثألا نم iCامجإلا àzSCا جتانلا ب�صنو يداملا رثألا نم درفلا ب�صنو يداملا رثألا :1.2.12 رشؤملا

 كال�Jسالا نم iCامجإلا àzSCا جتانلا ب�صنو àzSCا يداملا كال�Jسالا نم درفلا ب�صنو àzSCا يداملا كال�Jسالا :2.2.12رشؤملا

 )رفوتم opغ ( .àzSCا يداملا

 

 12.2 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 مو0فم نمض لامعألل ةنكمم ةئOب قلخ عورشم ذيفنت §

 زكرم لالخ نم كلذو ن�طسلف C\ رضخألا داصتقالا

 ةعارزلا ةرازو عم ةكارشلاOو )د̀رت لاب( �¼يطسلفلا ةراجتلا

 ةرازوو ةئ�بلا ةدوج ةطلسو �¼طولا داصتقالا ةرازوو

 فدßJ ثيح ،ي°وروألا داحتالا نم معدOو راثآلاو ةحايسلا

 مو0فم قيبطتل لامعالل ةنكمملا ةئ�بلا ��فوت iTا جمان��لا

 C\ ةيملاعلا قاوسألا ماحتقا لجأ نم رضخألا داصتقالا

 /جمان��لا اذ� تاجرخم م�أ لعلو ،تاجتنملا ريدصت

 :عورشملا

o  مو0فم نمض لامعألل ةمعادلا تاسايسلل مظان راطإ ءانب 

 .رضخألا داصتقالا

o سملا تاعاطقلل ةساردو ةعجارم لمع�Jروظنم نم ةفد 

 .رضخألا داصتقالا مو0فم قيبطت

o و ر̀وطتل تا�رشلا نم ددع معدOاردق ءانIJع اST قيبطت 

 لجأ نم جاتنالا تايلمع C\ رضخألا داصتقالا مو0فم

 .ةيجرا¨gا قاوسالل ھماحتقاو اIJارداص ز̀زع^

o ألا نم ددع ذيفنتVا ةفدا0لا ةطشiT ولا عفرùC ةفرعملاو 

 ةبت�¦ملا دئاوفلاو ھقيبطت صرفو رضخألا داصتقالا مو0فمب

 .كلذ STع

o يب روظنم نم ةيحايسلا عقاوملا دحأ لي�أتH� متت ثيحب 

 ةمادتسملا ةحايسلا تارابتعاو ةيóيبلا تارابتعالا ةاعارم

 .كلذ àzSC \Cا عمتàEا جمدو ھيف

 .ةعيبطلا ةيامح نوناق دادعإب ءدبلا §

 نم /)agro-ecology ( ةيìيبلا تاعارزلا ميمع̂و ز̀زع^ §

 .يملاعلا ةئ�بلا قفرم لالخ

 ع́راشملا STع ةرمتسملا شOتفتلاو ةباقرلا تالوج ذيفنت §

 طبضو اIJادأ ةبقارمل كلذو ةفلت¨àا ة̀ر̀وطتلا

 .ن�فلا¨àا

 ا0ميدقت متي �²لا ôjيبلا رثألا مييقت تاسارد ةعجارم §

 ةيóيبلا تاقفاوملا حنمل كلذو ة̀ر̀وطتلا ع́راشملا ةفاhل

 ذيفنتو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ نامض لجأ نم ا9Jجومب

 �Hيبلا رثألا ليلقتو مادتسم لhشÄ ةيجاتنإلا تايلمعلا

 ةمزاللا ةيفيفختلا تاءارجإلا ذاختاو ىVدألا دgzا iTإ

 .كلذل

 ا�د`وزتو ،مgz ت�ب ةظفاحم C\ سرادم 3 رابآ لي3أت مت §

 ،ةسردم لhل هايم بو� 6 ا0عومجم ةعسÄ هايم تانازخب

 .اضيأ ةسردم لhل ا�ؤاشVإ مت �²لا تايOرشملل ةفاضإلاب

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم(

 اطي عقاوم Ðv \Cارز راطمأ هايم عيمجت Ñpب 11 لي3أت مت §

 ةعسÄ ،مgz ت�ب C\ اتانجو ليل¨gا C\ ة̀ر�اظلاو

 -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .بو� iC 2550اوح ا0عومجم

 )ج̀رأ

 ةيقنت �²طحم نم ةجتانلا ة;:اعملا هايملا مادختسا §

 iCاتلاOو ،يرلل ن�نج C\ ة³¶عو ليل¨gا C\ بورعلا يداو
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 ةئOبلل ةيليئارسإلا تاèا��نالا نع رqرقت دادعإ §

 ،ةيعيبطلا دراوملا رو3دت FGع كلذ opثأتو ةيليئارسإلا

 C\ ناسVإلا قوقgz صا¨gا ررقملل ھميدقت مت ثيح

 .ةلتàzا ةي�يطسلفلا ��Öارألا

 ةئOبلل ةيليئارسإلا تاèا��نالا نع رqرقت دادعإ  §

 مت ثيح ،ةيعيبطلا دراوملا FGع اop3ثأتو ةي¨يطسلفلا

 ناسVإلا قوقح سلجم نم ةلhشملا ةنDEل ھميدقت

 ��Öارألا SC \Cيئارسإلا لالتحالا تاسرامم C\ قيقحتلل

 .ةي�يطسلفلا

 ijعملا ةدحتملا ممألل صا�:ا ررقملا ÆGإ مدقم غالب دادعإ  §

 ةيz®لا رارضألا ناونع< ةماسلا داوملاو ناس{إلا قوقحب

 ھتأش{أ يذلا تايافنلا ةرادإ زاaج نع ةجتانلا ةيìيبلاو

 ��Öارألا C\ لالتحالاب ةمئاقلا ةلودلا ا�Jفصب ليئارسإ

 .)نالفت بكم ةلاح( .1967 ماعلا ذنم ةلتàzا ةي�يطسلفلا

 ع́راشملا STع ةرمتسملا شOتفتلاو ةباقرلا تالوج ذيفنت §

 .ن�فلا¨àا طبضو اIJادأ ةبقارمل كلذو ةفلت¨àا ة̀ر̀وطتلا

 ةفاhل ا0ميدقت متي �²لا ôjيبلا رثألا مييقت تاسارد ةعجارم §

 ا9Jجومب ةيóيبلا تاقفاوملا حنمل كلذو ة̀ر̀وطتلا ع́راشملا

 تايلمعلا ذيفنتو ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ نامض لجأ نم

 دgzا iTإ �Hيبلا رثألا ليلقتو مادتسم لhشÄ ةيجاتنإلا

 .كلذل ةمزاللا ةيفيفختلا تاءارجإلا ذاختاو ىVدألا

 :هايملا ةطلس تالخدم §

 نم دgzا لجا نم هايملا ةمدخ يدوزمل هايملا تا@بش لي3أت §

 هايملا ��فوتو دقافلا

 لامشلاو بونgEا C\ ةيئام دودس 3 ءاش{إ §

 مادختسا ةداعإ ماظنو ة;:اعم تاطحم ءاش{إب ءدبلا §

 دوقو نم رابآلا نم هايملا �� ةمظنأ نم ددع لqوحت

 ةz:املا رابآلا هايم ةيلحت ةداع±و .ءاOر0ك ماظن iTإ يروفحأ

\C راوغألاو اح̀را ةقطنم .  

 ةيسمشلا ةقاطلا لالخ نم ةددجتم ةقاط ماظن لمعو §

 .هايملا ÐÔل

 

 

 -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .برشلا هايم كال�Jسا ��فوت

 )ج̀رأ

 37 و ùCارز �Þب 27 ددعل ةيسمش ةقاط ةمظنأ بيكرت §

 ل̀ومتب ةعارزلا ةرازو لالخ نم وافلا( ةيعارز هايم ةكرب

 )يدنلو�

 ةيناويح ةعرزم 145 ددعل ةيسمش ةقاط ماظن بيكرت §

 جاجد 131و ضايب جاجد عرازم 5 و راقبأ عرازم 9 اêJم

 )يدنك معدOو ةعارزلا ةرازو لالخ نم وافلا ( .محال

 ةيعارزلا رابآلا نم 8 ددعل ةيسمش ةقاط ماظن بيكرت §

 عم ةكارشلاب نواعتلا ةسسؤم( ةزغ عاطق C\ ةصخرملا

 نم معدOو ةيمنتلاو ةفاقثلل ةزغ ةعومجم ةيعمج

 ةرادGو ùCامتجالاو يداصتقالا ءامنالل ي°رعلا قودنصلا

 )ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا

 :لالخ نم ةزغ عاطق uv نoنطاوملا دومص زqزع© §

o إVراطمألا هايمل حيشرتو عيمجت ضوح ءاش Äاوح ةعسiC 

 رصنلا مأ ة̀رق C\ ا̀ونس بعكم �¦م 90000

o إVتويبلا حطسأ نم راطمألا هايم عيمجتل كرب ءاش 

 .ن�عرازملا نم 200 ددعل ةيكي�سالبلا

o ع عرازم 335 ددع ب̀ردتST هايملا رداصم ةرادإ. 

o ن�عرازملل ةيداشرإ تارا̀ز ذيفنت \C م�أ لوح م0عرازم 

 ةثاغإلا ةيعمج( عرازم 335 عقاوب ،م00جاوت �²لا ل�اشملا

 (Bread for world) جمانرب نم معدب ةيعارزلا

 ةمزاللا ةيسمشلا ةقاطلاب نoعرازملا نم 100 دqوزت §

 ةيعارزلا ك��لا نم هايملا ÓÔو ةيعارزلا م�رابأ ليغش�ل

 ةثاغإلا ةمظنم( .ةزغ عاطق C\ ةيعارز ةكرب /�Þب 20

 قيس�تل ةدحتملا ممألا بتكم نم ل̀ومتOو ةيلودلا ةيلوألا

 )اش̂وأ /ةيناسVإلا نوؤشلا

 عرازم نم 52 ددعل ةيسمش ةقاط تادحو بيكرت §

 داحتا( ةزغ عاطق تاظفاحم ةفا� C\ ضايبلا جاجدلا

gEارزلا لمعلا ناùC ي°رعلا قودنصلا نم معدب( 

 نجاود ةعرزم 25 ددعل ةيسمش ةقاط تادحو بيكرت §

 ،راطمألا هايمل عيمجت ةكرب 30 لي�أتو ،ةيعارز رابآ 4و

 حالصتساو ،ةيكي�سالبلا تويبلا نم منود 57 لي�أتو

 داحتا( .ةزغ عاطق C\ ةيعارزلا ��Öارألا نم منود 100

gEارزلا لمعلا ناùC نواعتلا ةسسؤم نم ل̀ومتب 

 )يVابسإلا

 و ،ةيعارزلا رابآلا نم 6 ددعل ةيسمشلا ةقاطلا دqوزت §

 جاجد ةعرزم 25و ،راقبأ ةعرزم24و ،ة̀ولع تانازخ 5

\C تاظنمو ةعارزلا ةرازو عم قيس�تلاب وافلا( .ةزغ عاطق 

 )وافلا نم معدOو ةيل�أ
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 ةيعارزلا رابآلا نم 2 ددعل ةيسمش ةقاط ماظن بيكرت §

\C ا رطق( .ىطسولا ةزغ تاظفاحمg¨يرطق معدب ةي��( 

 :هايملا ةطلس تالخدم §

 اح̀رأ ةنيدم C\ ديدج Ñpب رفح §

 2 اح̀رأ Ñpب ليغش©و لي3أت §

 ةداعإ ماظنو ة;:اعم تاطحم ءاش{إ STع لمعلا ةعÄاتم §

 .ةمداعلا هايملا مادختسا

 ةديدج عقاوم رايتخال ةيناديم تاراqزو تاسارد لمع §

 .بونgEا ةقطنم C\ ةيئام دودس ءاشVإل

 ةظفاحم C\ هايملا ةطلس رابآ ليغش© عورشمب ءدبلا §

 ةيسمشلا ةقاطلا ماظنب ساOوط

 iTإ ةgEاعملا تاطحم ضعÄ نم ثعبنملا زاغلا لqوحت §

 ةرادإلا ماظن ليغش�ل ةقاط

 ةزغ C\ رحبلا هايمل ةيلحتلا ةطحمب لمعلا لامكتسا §

 لالخ نم ةليدبلا ةقاطلا جاتنإ ماظن لمع iTإ ةفاضإلاب

 .ةيسمشلا ايال¨gاب ةقاطلا ديلوت

 

 ،ا�öلع قفتملا ةيلودلا رطألل اقفو ،ا3رمع ةرود لاوط تايافنلاو ةيئايميكلا داوملل ايìيب ةميلسلا ةرادإلا قيقحت :)4.12( ةياغلا

 ناس{إلا ةFG ½zع ةراضلا ا3راثآ نم دح ى{دأ ÆGإ ليلقتلا لجأ نم ةب�pلاو ءاملاو ءاوaلا uv اaقالطإ نم ةopبك ةجردب دz:او

 .2020 ماع لولحب ،ةئOبلاو

 داوملا نم ا���غو ةرط¨gا داوملا تايافنب ةقلعتملا فارطألا ةددعتملا ةيلودلا ةيóيبلا تاقافتالا C\ فارطألا ددع :1.4.12 رشؤملا

 .ةلص يذ قافتا ل� ھبلطتي يذلا وحنلا STع تامولعملا لقن C\ اIJاما³¦لاو اIJاد0عتب يفت �²لا ،ةيئايميكلا

  :iCاتلا� �Cو ةقالعلا تاذ ةيلودلا تايقافتإلا نم ديدعلا ن�طسلف تمضنإ 

 ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم STع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا §

\C ةيلودلا ةراجتلا. 

 .دودgzا ��ع ةرط¨gا تايافنلا لقنب مكحتلا نأشÄ لزاب ةيقافتا C\ مئاد وضع ن�طسلف §

 .ةتباثلا ة̀وضعلا تاثولملا نأشÄ ملو0كوتس ةيقافتا C\ لما� وضع ن�طسلف §

 .قبئزلا ناشÄ اتامانيم ةيقافتا C\ لما� وضع ن�طسلف §

 

gاعملا ةرط¨gا تايافنلا ةبسVو ةرط¨gا تايافنلا ديلوت نم درفلا ب�صن :2.4.12رشؤملا
َ

Eاعملا عون بسحب ،ةgEغ( .ةop رفوتم( 

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس رqراقتو تانايب بجومب ةيفاضإ ةليدب تارشؤم

  1.ةزغ عاطقو ةيOرغلا ةفضلا C\ ةفلت¨àا تاعاطقلا نم ةدلوتملا ةرط¨gا تايافنلا ةيمك : رشؤملا

 لوألا �¼طولا ر̀رقتلا دادعا لالخ نم )2015( ماعلا C\ هريدقت مت ام و�و ،ا̀ونس نط 106891 هرادقم ام ةميقلا هذ� تغلب ثيح

 .ن�طسلف C\ ةرط¨gا تايافنلا لوح

 

 
 .2016-2015 نیطسلف يف ةرطخلا تایافنلل لوألا ينطولا ریرقتلا :ردصملا 1
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  SC.2يئارسالا بناgEا نم ةOر0ملا تايافنلا لمش̂و ن�طسلف C\ ةدلوتملا ةيئاOر0كلاو ةينو�¦كلإلا تايافنلا ةيمك :رشؤملا §

 )2015( ماعلا C\ هريدقت مت ام و�و ،ليئارسا نم ةOر0ملا تايافنلا لمشW امب ا̀ونس نط 600900 هرادقم ام ةميقلا هذ� تغلب ثيح

 .ن�طسلف C\ ةرط¨gا تايافنلا لوح لوألا �¼طولا ر̀رقتلا لالخ نم

 

  3.تايفش�سملاو ةيézلا ةياعرلا زكارم نم ةدلوتملا ةيبطلا تايافنلا ةيمك :رشؤملا §

 تايافنلا لوح لوألا �¼طولا ر̀رقتلا لالخ نم )2015( ماعلا C\ هريدقت مت ام و�و ا̀ونس نط 914.4 هرادقم ام ةميقلا هذ� تغلب ثيح

  .ن�طسلف C\ ةرط¨gا

 

 
 

 

 12.4 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس تالخدت

 ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا FGع عيقوتلا §

 تاديبمو ةيئايميك داوم STع ملع نع ةقبسملا ةقفاوملا

 .ةيلودلا ةراجتلا C\ ةلوادتم ةرطخ ةنيعم تافآ

 ة̀وضعلا تاثولملل ملوaكوتس ةيقافتا FGع عيقوتلا §

 .ةتباثلا

 ا0لاخدإ متي �²لا ةيئايميكلا داوملل ةمزاللا حqراصتلا حنم §

 .ن�طسلف iTإ

 .ةرط�:ا تايافنلا لقنب ةصا�:ا حqراصتلا حنم §

 ةقلعتملا ةيìيبلا تافصاوملاو opياعملا FGع قيقدتلا §

 يVاديم قيقدت ءارجإ مت ثيح ،ةيz®لا تايافنلا تابكمب

 ،اينملا( ةثالثلا ةيézلا تابكملا STع àzSCا مكgzا ةرازو عم

 .)ناجنفلا ةر�ز ،اح̀را

 روظنم نم ةيz®لا تابكملا C\ ة̀راgEا تايلمعلا ةبقارم §

 .ôjيب

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس تالخدت

 ةمئاقلاو ةرط�:او ةqواميكلا داوملا ماظن دادعإ §

 .ھب ةقلعتملا تاميلعتلاو

 .ةرط�:ا تايافنلا ةرادإ ماظن دامتعاو دادعإ §

 ةلودل ةيسسؤملا تاردقلا زqزع© عورشمب ءدبلا §

 داوملاو تايافنلل ةميلسلا ةرادإلا لجأ نم ن�طسلف

 بجومب ةDzصملا باz»أ ةكراشم ز̀زع̂و ةيئايميكلا

 ةمعادلا ةيلمعلاو ملو0كوتسو مادرتورو لزاب تايقافتا

 نأ عقوتملا نم ثيح .اتامانيم ةيقافتا STع قيدصتلا وحن

 لماعتلا STع ةرداقو ةOردم ةينف رداو� تاجر¨àا نوhت

 تايقافتالا عم مءالتي امب اIJايافنو ةيئايميكلا داوملا عم

 .ةقالعلا تاذ ةيلودلا ةيóيبلا

 لزاب " تايقافتال فارطألا رمتؤم uv ةكراشملا §

 ةرملل ن�طسلف باختنا مت ثيح " مادرتورو ملوaكتساو

 يذيفنتلا بتكملل ا�راشم اس�ئرو اوضع ةيناثلا

 .لزاب ةيقافتال

 
 .2016-2015 نیطسلف يف ةرطخلا تایافنلل لوألا ينطولا ریرقتلا :ردصملا 2
 .2016-2015 نیطسلف يف ةرطخلا تایافنلل لاوألا ينطولا ریرقتلا :ردصملا 3

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

 )ایونس/نط( ةرطخلا تایافنلا ةیمك

 )ایونس/نط( ةینورتكلالا تایافنلا ةیمك

 )ایونس/نط( ةیبطلا تایافنلا ةیمك

2015 ماعلل )ةنس/نط( ةدلوتملا ةرطخلا تایافنلا تایمك
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 ةفاضا لالخ نم كلذو ةيìيبلا ةطرشلا زاaج ءاشVإ §

 ثيح ةئ�بلاب صتخت ةيحايسلا ةطرشلل ةديدج ةيحالص

 .ةيìيبلاو ةيحايسلا ةطرشلا تحبصأ

 iTا ةرط�:ا تايافنلا بqر�× تالواحم نم ديدعلا طبض §

 ن�ب ةكارشلاب كلذو رضخألا ط¨gا لخاد نم ن�طسلف

 .ةيكرمgEا ةطباضلاو ةئ�بلا ةدوج ةطلس

 :yzFvا مكz:ا ةرازو تالخدت

 مد0لا تايافن ةرادإ عاطق ميظنتو ةرادإل لمع ةلدأ دادعإ §

 .�Hيبلا قيقدتلاو ةيبطلا تايافنلاو لابدلاو ءانبلاو

 ةبلصلا تايافنلا عاطق ةرادإل ميظنتو لمع ةلدأ رqوطت §

  .BCصلا فرصلاو

  .ةيبطلا تايافنلاو ءانبلاو مدaلا تايافن عقاو ةسارد §

 .ةزغ عاطق لامشل تايافن بكم ةماقإ §

 .ةزغ عاطق C\ ةيبطلا تايافنلا ةرادإ ن�سحت §

 C\ ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ك�pشم تامدخ سلجم ءاشVإ §

 .ةزغ عاطق

 ناجنفلا ةر�ز( ةيz®لا تابكملا uv ةعسوت لمع مت §

 .اح̀رأ بكمو )اينملاو

 ساOوطو ةيليقلق نم ل� C\ ليحرت تاطحم ءاش{إ مت §

  .رانلا يداوو

 ةظفاحم /نانع ت�ب ةدلب C\ بقارم تايافن بكم ءاش{إ مت §

 5و سدقلا برغ لامشو لامش ىرق نم 16 مدخيل سدقلا

 .هللا مار برغ لامش ىرق نم

 تايلآب ةك�pشملا سلا;yا دqوزت عورشم ةيقافتا عيقوت مت §

 àzSCا مكgzا ةرازو ن�ب ام )ةينابايلا ةحنملا ( تايافنلا لقن

 .اhياجو

 طامنأ ;ةيOرغلا ةفضلا C\ تافآلا تاديبم ةرادإ دصر §

 .ةرودنبلا رامث C\ تايقبتملاو ع´زوتلاو مادختسالا

 داوملاو تايافنلا ةرادإب ةصا�:ا ةينفلا ةن;Üلا ليكش© §

 ن�لثممو ةئ�بلا ةدوج ةطلس ةسائرب ةرط¨gاو ةيئايميكلا

 .تاعماgEاو ةيمسرلا تاgE0ا نع

 قلعتي ام ةعÄاتمل اêJم نات�ثا ةينطو نا;: ثالث ليكش© §

 قلعتت ىرخأو )ةينفو ةينوناق( ناجنفلا ةر3ز ةرادإب

 ةيجيتا�pسالا عم ةبقارملا تابكملا ءاش{إ ةمءاومب

 هذ� تأدب ثيح ،ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةينطولا

 .ا0لامعأ ةسراممب ناDEلا

 لمشW امب ةqواميكلا داوملل داopتسا حqراصت حنم §

 .ةيعارزلا تاديبملا

 .ةرط�:ا تايافنلا لقنب ةصا�:ا حqراصتلا حنم §

 ةجتنملا ةيعانصلا تآش¨ملل لماش �÷م ةيلمعÄ ءدبلا §

 .ن�طسلف C\ ةرط¨gا تايافنلل

 ةباجتسا ةرط�:ا تايافنلا لوح ijطولا رqرقتلا دادعإ §

 .لزاب ةيقافتا تابلطتمل

 iTإ ةرط�:ا تايافنلا بqر�× تالواحم نم ديدعلا طبض §

 ن�ب ةكارشلاب كلذو رضخألا ط¨gا لخاد نم ن�طسلف

 .ةيكرمgEا ةطباضلاو ةئ�بلا ةدوج ةطلس

 ijيطسلفلا يùوروألا زكرملل ساسألا ر;Ù عضو §

 داحتالا نم معدب ةينو�pكلإلا تايافنلا ة;:اعمل

 .ليل¨gا ةظفاحم C\ كلذو ي°وروألا

 داوملاو تايافنلل ةينفلا ةينطولا ةن;Üلا ليكش^ §

 .ةرط�:ا ةqواميكلا

 

 لولحب ،لامعتسالا ةداع±و رqودتلا ةداع±و ضيفختلاو عنملا لالخ نم ،تايافنلا جاتنإ نم ةopبك ةجردب دz:ا :)5.12( ةياغلا

 .2030 ماع

 .ا�ر̀ودت داعملا داوملا نانطأ ددعو ،�¼طولا ديعصلا STع ر̀ودتلا ةداعإ لدعم :1.5.12 رشؤملا

 .4 )%2-1 ( 2022-2017 ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةينطولا ةيجيتا�¦سالا بسح رشؤملا ةميق تغلب

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس رqراقتو تانايب بجومب ةيفاضإ ةليدب تارشؤم

 .6 ،5ةجتنملا تايافنلا iCامجإ نم BCص لhشÄ ا�رمط متي �²لا ةبلصلا تايافنلا ةبسV :رشؤملا

 iTا لصتل تعفترأ BCص لhشÄ ا�رمط متي �²لا تايافنلا ةبسV نإف ،2019 ةينطولا  تاسايسلا ةدنجأل يفصنلا ةعجارملا ر̀رقت قفو

92.7%  \C امجإ نم 2019 ماعلاiC 90.7 عم ةنراقم ةجتنملا تايافنلا% \C و .2016 ماعلا\C ةيس�لا كلت ناف ھتاذ قايسلا \C عاطق 

 .ةيOرغلا ةفضلا C\ %89 عم ةنراقم iT 98%ا لصت ةزغ

 
 .2022-2017 ةبلصلا تایافنلا ةرادإل ةینطولا ةیجیتارتسالا :ردصملا 4
 .2019 ةینطولا تاسایسلا ةدنجأل يفصنلا ةعجارملا ریرقت :ردصملا 5
6aData Book Solid Waste Management of Joint Services Councils West Bank and Gaz  
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 ماعلا C\ %95 ھت±سV ام عمةنراقم 2018 ماعلا C\ %96 تايافنلا لقنو عمج تامدخ ىقلتت �²لا رسألا ةبسV تغلب ىرخأ ة0ج نم

 .20188 ماعلا C\ مغك 0.744 ةبلصلا تايافنلا نم يمويلا درفلا جاتنإ طسوتم غلب امك .20177

 

 12.5 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس تالخدت

 اوماق نيذلا ،نoيìيبلا نqردابملاب صاخ فلم دادعإ §

 جاتنإ نم دDzل ةيóيب ع́راشمو راhفأ ر̀وطت STع لمعلاب

 لالخ نم كلذو ،ا�ر̀ودت وأ ا0مادختسا ةداعإ وأ تايافنلا

 .ديم ش�̀وس عورشم

 عمت;yا تائف ةفاè فد��س© ةqوعوت جمارب ذيفنت §

 نم اJ}لع ةظفاàzاو ةئ�بلا اياضقب ùCولا عفرل ،�¼يطسلفلا

 ةبلصلا تايافنلا جاتنإ ضفخ ةلأسم STع �³ك�¦لاو ،ثولتلا

 طامنأ ��يغ̂و مادختسالا ةداعGو ر̀ودتلا لالخ نم

 .جاتنإلاو كال�Jسالا

 

 :yzFvا مكz:ا تالخدت

 تايافنلا ر̀ودتو ليلقت لوح ةqوعوت ةطش{أ ذيفنت §

 عم نواعتلاOو هللا مار ةظفاحم C\ سرادملا ضعÄ فد�Jس^

 .ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو

 ع́راشم ذيفنت لالخ نم ةئيفدلا تازاغ ثاعبنا ليلقت §

 نم ) Composting-waste to Energy( لاجم C\ ةيدا̀ر

 لالخ نم ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ليلقتل عورشم لالخ

 اذ� نمضت̀و ن�طسلف C\ ةبلصلا تايافنلا ةرادإ ن�سحت

 

 :ةئOبلا ةدوج ةطلس تالخدت

 ضرعتلا رطاخم نم ليلقتلا لوح عورشم ذيفنت §

 ��ع ةعارزلا C\ ةمدختسملا ةيكيÛسالبلا تافلخملل

 .ةيóيبلا لئادبلا مادختسا

 ةتباثلا ةqوضعلا تاثولملا لوح ةيمييقت ةسارد دادعإ §

 .مد0لل ةلباقلا ��غ

 .ةبلصلا تايافنلل سمش رون ليحرت ةطحم ءاشVإ §

 .ةبلصلا تايافنلا ةرادا ماظن دامتعا §

 نع جتانلا ثولتلا فيفختل نoيداشرإ نoليلد دادعإ §

 2020 قفأ عورشم نمض غ<ادملا نعو نوتqزلا رصاعم

 .�Èيلقإلا

 :yzFvا مكz:ا تالخدت

 ةيجيتا�pسالا uv ةجردملا ةطش{ألا ذيفنت ءدبلا §

 ليلقتب ةقالعلا تاذ ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةينطولا

 .ر̀ودتلا ةداعGو تايافنلا جاتنإ

 تايافنلا رqودت و ليلقتل ةينطولا ةلمz:ا قالطا  .2 §

 لالخ  )ر̀ودتلا و ليلقتلا ماع 2019 (   راعش تحت

 C\ ةبلصلا تايافنلا ةرادإل لوألا �¼طولا مويلا " ةيلاعف

 ”2019  طابش  C\ ن�طسلف

 
 2019 ةینطولا تاسایسلا ةدنجأل يفصنلا ةعجارملا ریرقت :ردصملا 7
 2019 ةینطولا تاسایسلا ةدنجأل يفصنلا ةعجارملا ریرقت :ردصملا 8
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ایافتلا نم ةیوئملا ةبسنلا
 اھرمط متی يتلا ت

ماعلا

 يلامجا نم يحص لكشب اھرمط متی يتلا تایافنلا ةبسن
تایافنلا
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 3Rs قيقحت لوح زكرمتت �²لا ةطشVألا نم ديدعلا ح�¦قملا

 عمج ةمدخ ىوتسم ن�سحتو تايافنلا نم ةقاطلا جاتنGو

 .ةبلصلا تايافنلا نم ي¡اêJلا صلختلاو لقنو

 تايافنلا رqودتو ليلقت لوح ةqوعوت ةطش{أ ذيفنت §

 هللا مار ةظفاحم C\ سرادملا ضعÄ تفد�Jسا ةqوضعلا

 .ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو عم نواعتلاOو

 C\ تاظفاàzا ىوتسم STع ةيìيب ةيعوت تالمح ذيفنت §

 ةداعGو تايافنلا جاتنإ ليلقت STع عي�5Eلل نطولا

 .ا0مادختسا

 تايافنلا رqودت ةداعإل ةيqûرجت ع�راشم ذيفنت §

 ³iC¶م ىوتسم STع ةqوضعلا

 C\ صا�:ا عاطقلا ةكراشم عقاول مييقت ةسارد لمع §

 ر̀ودت ةداعإ ةصاخو ةبلصلا تايافنلا ةرادإ عاطق

  تايافنلا

 C\ ةرطيسلا تحت تايافن تابكم ءاش{إ ةينا@مإ ةسارد §

 كلذو )سلبان ،تيفلس ،هللا مار( ةفضلا طسو ةقطنم

 راش�نا نم دgzاو قالغا لجأ نم ةددحم ةينمز ة�¦فل

  .ةقطنملا C\ ةيئاوشعلا تابكملا

 ةرادإل ةك�pشملا سلاجملل تارايسو تايلآ دqروت §

  .اhياج نم معدب ةفضلا C\ ةبلصلا تايافنلا

 ةداعإ و تايافنلا لصف لوح عورشم ح�pقم ��ضحت .9 §

 ةدعاسمب و ةئ�بلا ةدوج ةطلس لالخ نم ،ا3رqودت

 ةطراخ عورشم ةلظم تحت )ت̀وليد( ة̀راش�سا ةكرش

 . خانملا ايجولونكت

 

 مائو uv شOعلا طامنأو ةمادتسملا ةيمنتلاب Ðvولاو ةلصلا تاذ تامولعملا نا@م لuv è سانلل رفاوتت نأ نامض :)12.8( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ةعيبطلا عم

 ��غتب فيقثتلا كلذ C\ امب( ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ميلعتلا ’2’ و ةيملاعلا ةنطاوملا ميلع^ ’1’ ةاعارم ميمع^ ىدم :12.8.1 رشؤملا

  .بالطلا مييقتو )د( ،ن�ملعملا ب̀ردت )ج( ،ةيساردلا UVانملا )ب( ،ةينطولا ة̀وب�¦لا تاسايسلا )أ( C\ ةيس�ئرلا ةطشVألا C\ )خانملا

 )رفوتم opغ(

 

  :9 ةئOبلا ةدوج ةطلس رqراقتو تانايب بجومب ةليدب تارشؤم

 

 2018 2017 رشؤملا

ابqردت اوقلت نيذلا نoيمالعإلا ددع
ً

 ôj. 60 32يبلا مالعإلا لوح 

 ôj. 3 3يبلا نومضملا تاذ )ةيئرملاو ةعومسملا( ةذفنملا جماÚpلاو ةيقئاثولا مالفألا ددع

 3 1 .ا�öف ôjيبلا دعبلا نoمضت مت mjلا ةروطملا ةيساردلا üýانملا ددع

 1 1 .ةذفنملا ةيìيبلا جماÚpلا ددع

 2 2 .ةذفنملا ةيìيبلا تالمz:ا ددع

 تالمح لالخ نم ةيìيب اياضقو عيضاوم FGع م�qþردت مت نيذلا صا�Øألا ددع

 .ةفلت�yا ةيعوتلا

11240 20000 

 
 .ةئیبلا ةدوج ةطلس ریراقتو ططخ نم يھ تارشؤملا میق ةفاكو ،ةئیبلا ةدوج ةطلس :ردصملا 9
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 12.8 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 لوح ةqوعوتلا جماÚpلاو مالفألا نم ةعومجم دادعإ §

 :اêJمو ،ةيóيبلا اياضقلا

 C\ ن�مادتسملا كال�Jسالاو جاتنإلا مو0فم لوح مليف .1

 .ن�طسلف

 .ةئ�بلاو نوناقلا لوح يVو̀زفلت جمانرب .2

 .انلوح نم ةئ�بلا ناونعùC Äاذإ جمانرب .3

 لالخ نم كلذو ،ةيìيبلا تابسانملا ةفاè ءايحإ §

 ر̀راقت رادصإ iTإ ةفاضإلاب تاظفاàzا ةفا� C\ تالافتحا

«zو ةيفGةئ�بلا ةدوج ةطلس ن�ب ةك�¦شم ةيئاصح 

 .2018 ماعلل �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0او

 فوفصلل مولعلا ةدامل ةيساردلا üýانملا ةعجارم §

 ن�مضت مت ثيحب نماثلاو عÄاسلاو سداسلاو سما¨gا

 .اJ}ف �Hيبلا دعبلا

 سرادملا C\ ةيìيبلا ةطش{ألا نم ةعومجم ذيفنت مت §

 .ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو عم نواعتلاب

 تاظفاحم C\ ةصصختم ةيìيب تاميخم 6 ذيفنت مت §

 ةيليقلقو تيفلس ،سلبان ،اح̀رأ ،مgz ت�ب ،ليل¨gا

 .ةيفيصلا تاميخملل ةينطولا ةنDEلا عم قيس�تلاب

 ةئي� تفد�Jسا جمار�و تاودنو تارضاحم ذيفنت مت §

 ،ةي�يطسلفلا ةفاشكلا ةيعمجو ،���ايسلا ھيجوتلا

 ن�يفézلا ةباقنو ،يرسألا ن�كمتلا جمانرOو

 .ن�ي�يطسلفلا

 ةلمح لثم ةيìيبلا تالمz:ا نم ةعومجم ذيفنت مت §

 C\ سدقلا ةلمحو ،ةبلصلا تايافنلل ةلماhتملا ةرادإلا

 .ةي�يطسلفلا ةئ�بلا بلق

 فلتخم ôj \Cيب راسم uv 14 جور�:ا ذيفنت مت §

 ةي�يطسلفلا ةئ�بلا STع فرعتلل كلذو تاظفاàzا

 .عمتàEا تائف فلتخم ةكراشمOو

 كلذو سرادملا C\ ةيìيبلا ةيدنألا نم ديدعلا ءاش{إ مت §

 عفر iTا فدIJ �²لاو ،ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو عم نواعتلاب

 ذيفنو ةبلطلا ىدل اJ}ف ةفرعملاو �Hيبلا ùCولا ىوتسم

 .كلذ STع دعاس^ �²لا ةيلمعلا ةطشVألا نم ديدعلا

 .ةqوعرلا j§¦ارألا ةرادا FGع فثكم بqردت ذيفنت مت §

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم(

 لالخ نم كلذو ،ةيìيبلا تابسانملا ةفاè ءايحإ مت §

 ر̀راقت رادصإ iTإ ةفاضإلاب تاظفاàzا ةفا� C\ تالافتحا

«zو ةيفGةئ�بلا ةدوج ةطلس ن�ب ةك�¦شم ةيئاصح 

 .2019 ماعلل �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0او

 ôjيبلا عضولا لوح ةيعاذ±و ةينوqزفلت تاءاقل ميظنت §

 .ةددعتم ةيìيب عيضاوم ةراث±و

 ةكراشم عقاوب ن�طسلف C\ ةيìيبلا مالعإلل ةكبش ليكش^ §

 .ةيمالعإ ةسسؤم 15

 عيمج ôj \Cيب يفيص ميخم 82 ميظنت C\ ةكراشملا §

 نواعتلاب كلذو ميخم لhل بلاط 100 عقاوب ،تاظفاàzا

 .ةضا̀رلاو بابشلل STعألا سلàEا عم

 تيفلسو مgz ت�Oو ليل¨gا C\ ةسردم ٣٧ رايتخا مت §

 بيكرت SCلا ةفاضإلاب ءارضخ سرادمك اÚJ لمعلل سلبانو

 ةيقبلا STع يراج لمعلاو اêJم ةعومàE ةيئوضور0ك ايالخ

 .ةيملاعلا ة`ؤرلا ةسسؤم لالخ نم كلذو

 ةرادإب قلعتي اميف بالطلل ةيqûردت تارود ميظنت مت §

 .ةميلسلا ةيóيبلا تاسرامملاو ةبلصلا تايافنلا

 مار ةيدلOو ةئ�بلا ةدوج ةطلس ن�ب ك�¦شم طاشV ذيفنت مت §

 عضو متو ةئOبلل ةقيدص سرادم جمانرب و�و هللا

 .ةيóيبلا عيضاوملا C\ جئاتنلا سايقب ةصا¨gا تارشؤملا

 ةئOبلا ةمصاع سدقلا نالعإب ةقلعتملا ةط¨gا ذيفنت مت §

 نع ن�لوؤسملا برعلا ءارزولا سلجم لالخ نم ةي�رعلا

 ،ةي���امج ةيعوت تالمح لالخ نم كلذو ،ةئ�بلا نوؤش

 ش�تفتو ةباقر ةطشVأ ،ةئ�بلل ةيامحو ةفاظن تالمح

 ةظفاحم تفد�Jسا ةيóيب ةيفيص تاميخم ميظنت ،ةيóيب

 .سدقلا

 ةيعمج رشع ةسم¨g ةيìيبلا ةيدنألا ةكبش ليكش^ مت §

 .ا�Jطخو ةيدنألا ليكش^ STع ا9J̀ردتو ةيل�أ

 STع )64 م�ددع( مgz ت�ب C\ سرادم È� 3لعم ب̀ردت §

 ديشرت لئاسر لاصيإل ةراaمك اماردلا مادختسا

 ةسرامم ءانثأ تايافنلا جاتنإ ليلقت ،هايملا كال��سا

 د0عم( .ةفاظنلا STع ةظفاàzاو ةيمويلا ةايgzا ةطشVأ

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا

 STع مgz ت�ب سرادم C\ بلاط iC 1000اوح ب̀ردت §

 .هايملا كال��سا ديشرتو ةفاظنلا FGع ظافz:ا تايكولس

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم(

 نoسدنaمو نoعرازمو )بلاط 70 ( تاعماج بالط بqردت §

 ةداعإ STع دامتعالاب  ةعارزلا FGع )ص¨� 100( نoيعارز

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .ةgEاعملا هايملا مادختسا
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 ءاضقلا قqرط نع ،فرسملا كال��سالا FGع ع;mj ©çلاو ةءافكلاب ةمسÛملا opغ يروفحألا دوقولا تاناعإ ديشرت :)ج.12 ( ةياغلا

 تاناعإلا نم جqردتلاب صلختلاو بئارضلا ةل@ي3 ةداعإ قqرط نع كلذ uv امب ،ةينطولا فورظلل اقفو ،قاوسألا تا3وش© FGع

 ةصا�:ا فورظلاو تاجايتحالا لماè وحن FGع تاسايسلا كلت ÐG uvارت نأ FGع ،ةيìيبلا ا3راثآ راaظإل ،تدجو امثيح ،ةراضلا

 تاعمت;yاو ءارقفلا ةيامح لفكي وحن FGعو ،ا��يمنت نم لانت دق mjلا ةراضلا راثآلا نم دح ى{دأ ÆGإ ليلقتلاو ،ةيمانلا نادلبلل

 .ةررضتملا ةيلyzا

 عومجم نم ةبس�كو )كال�Jسالاو جاتنإلا( iCامجإلا àzSCا جتانلا نم ةدحو لhل يروفحألا دوقولا تاناعإ رادقم :c.1.12 رشؤملا

 )رفوتم opغ( .يروفحألا دوقولا STع ةينطولا تاقفنلا

 م�أ نم ��تع^ طفنلا تادئاع نإف سكعلا STع لب ،طفنلا عاطقل تاناعإ ةيأ رفوت ال ن�طسلف نأ ملعلا عم .ةرفوتم ��غ رشؤملا ةميق

 .ةن̀ز¨gا تالخدمو دراوم

 

 ج.12 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دو³¦ل New Farm ةكرشل ةليدب ةقاط تادحو ��فوت § دجوي ال

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .طاو وليك 9 ب ةكرشلا

 بورعلا يداو ةطàz ةيسمشلا ةقاطلا ماظن opفوت §

ÚJا د`و³¦ل 2020 ماع ھليغش^ فدàzوليك 125 ـب ةط 

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .ةطàzا كال�Jسال طاو

 ةيسمش حاولأ ماظنب ة³¶ع C\ هايملا ةيقنت ةطحم دqوزت §

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .طاو وليك 42 رفوي

 

 :12 فد2لا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 .ةيعيبطلا رداصملا لج �~ع مL£رطيس v}ع� اذQو ،نmطسلف ةحاسم نم % 65 �~ع 0~يئارسإلا لالتحالا ةرطيس §

§ £LرWلاو ةيليئارسإلا تايافنلا بv ارألا ��إ ةرطخ تايافن �~ع اضيأ يوتحت¾uv و اقئاع ل?ش� امم ،ةي�يطسلفلاWزWرثألاو ءبعلا نم د 

 .ةيعيبطلا دراوملا �~ع

 عقت كلذل ةبسانملا uv¾ارألا نأو ةصاخ ةيليئارسإلا ةع©امملا ب�س� كلذو ،ةيÓF تايافن تابكم ةماقإل ةبسانملا uv¾ارألا ةيدودحم §

 .ج قطانم 0/

 صلختلا 0/ رارمتسالا v}ع� امم ،اdLم ةدافتسالاو تايافنلا نم صلختلل نآلا §ح 0½صلا رمطلا _mغ رخآ Ñ0يتا_�سا رايخ دوجو مدع §

 .ةجتنملا ة_mبكلا تايمكلل يفكت ال تحبصأ vلاو ،ةيÖFلا تابكملا 0/ اdLم

 مجني امو ،رجاEFاو تاراسكلاو رB×Cا _mشانم لثم ع©اصملا ءاش©¥و ي©ارمعلا عسوتلاو رئاBCا Ð0رلاو ديصلا 0/ لثمتت vلا تاسرامملا §

 .uv¾ارألا لصاوت مدعو ةيÙيبلا ةمظنألا ةئزجتو عيطقت ��إ ىدأ امك ،عاونألل ةيعيبطلا نطاوملا _mمدت ��إ ىدأ يذلا رمألا ،ثولت نم اdLع

 .ضارقنالاب ةدد5م حبصت وأ اÃL ةطبترملا ةيناويBFاو ةيتابنلا تاعمتECا لحمضتو ةيعيبطلا تائ¯بلا يفتخت كلذل ةيمتح ةجي¨نكو

 .تالخدتو فادQأ نم ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةينطولا ةيجيتا_�سالا ھتنمضت ام ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا رداصملا ةيدودحم §

 تادحو ءاش©إ ،نومر بكم ءاش©إ ،ليح_�لا تاطحم ءاش©إ لثم تاردابملا نم ديدعلل uv°¯ئرلا ءزBCا لثمي يذلاو لالتحالا دوجو قئاع §

 .تايافنلا رWودت ةداعإل

 ليدب _mفوت �~ع ةردقملا مدع ب�س� تيفلسو سلبان ،ة_mبلاو هللا مار ةظفاحم 0/ ةرش¨نملا ةيئاوشعلا تابكملا قالغإ �~ع ةردقملا مدع §

 .رخآ

 هذQ 0/ ةعسوت تايلمع� عورشلا مت دقو ،2019 لالخ ةميمصتلا ةعسلا ��إ ةزغو ةفضلا 0/ ةدوجوملا ةيÖFلا تابكملا لوصو با_�قا §

 .لWومتلا رداصم ةيدودEF ةدودحم اdLكلو تابكملا

 ءانب قلطنت نأ بجي vلاو ةرمتسملا ةWوعوتلا جما_^لا نم دWزملا ��إ ةجاح�و ادودحم لاECا اذQ 0/ نmنطاوملا ىدل Ð0ولا ىوتسم لاز ال §

 .ةيعوتلاب ةصاخ ةينطو ةيجيتا_�سا �~ع
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§  

	 :١٣ مقر فدھلا
 ریغتل يدصتلل ةلجاع تاءارجإ ذاختإ
	هراثآو خانملا

§  

 ھب ارثأت �/كألا اêJكل ةيملاعلا خانملا ��غ^ ةر�اظ لhش^ C\ ا��ثأت لقألاو ،ةئيفدلا تازاغ ثاعبنا C\ اما0سإ لقألا لودلا نم ن�طسلف دع^

\C ̀و ،طسوتملا قرش ةقطنمhاو ��ثأتلا اذ� نوÓzاولا ��غتلا لالخ نم اÓ� \C تاجرد عافتراو ،راطمألا لوط� ع´زوتو تايمك 

 نمألاو ةيتحتلا ةي�بلاو ناhسإلاو ةقاطلاو ي¡املاو ùCارزلا عاطقلا STع ه��ثأت سكعW امم ،ةع°رألا لوصفلا لاوحأ لدبتو ،ةرارgzا

 .ىرخألا تاعاطقلا نم ا���غو ي¡اذغلا

 ةينوناقلا XCاونلا ةفا� نم دgEا لمحم STع عوضوملا اذ� ذخأ C\ ءدبلا iTإ ن�طسلف تعس راثآلا كلتل اريدقتو كلذل ابسحت 

-2017 ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ 4C \Cانملا ��غتلا ةر�اظ عم فيكتلا ةيم�أ تزرب ثيح ،تاردقلا ءانOو ةيطيطختلاو ةيسسؤملاو

 .4Cانملا ��غتلا ةر�اظ عم فيكتلاو ةئ�بلا ةمادتسا نامض iTإ ةفدا0لا ةينطولا ةسايسلا نمض 2022
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 ،نادلبلا عيمج uv ةيعيبطلا ثراوكلاو خانملاب ةطبترملا راطخألا ةaجاوم uv دومصلا FGع ةردقلاو ةنورملا زqزع© : )1.13( ةياغلا

 .راطخألا كلت عم فيكتلا FGع ةردقلا زqزع©و

  .2017 ماعلل ةياغلا هذ� تارشؤم ةميق �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا نم ةرفوتملا تانايبلا قفو ،iCاتلا لودgEا ر0ظي

 

 2017 رشؤملا

 1.42 ص¨�100000 لhل ثراوhلا ب±سÄ تايفولا ددع

 0  ص¨� فلأ 100 لhل ثراوhلا ب±سÄ نيدوقفملا ددع

 42 ص¨� فلأ 100 لhل ثراوhلا ب±سÄ ن`ررضتملا ددع

  ةيجيتا�pسا نoطسلف ىدل رفوتت ثراوhلا رطاخم نم دDzل ةيلحمو ةينطو تايجيتا�¦سا اßJدل �²لا نادلبلا ددع

Vا تاطلسلا ةبسàzدل �²لا ةيلßJا تايجيتا�¦سا قبطتو اgzا نم دà¨ع رطاST 

  رطا¨àا نم دDzل ةينطولا ةيجيتا�¦سالا عم قاس^الاب ةيلàzا تاطلسلا ىوتسم

68.8% 

 

 13.1 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 رضخألا خانملا قودنص عم نواعتلل ��ضحتلا عورشم §

 .اينطو ةنيعملا ةÜ;aل

 .رضخألا خانملا قودنص عم لماعتلل ليلد دادعإ §

 قودنصلا عم لماعتلل ijطو جمانرب C\ لمعلا ءدب §

 .رضخألا

 .اينطو ةددyzا تام3اسملا رqرقتل ةيذيفنت ةطخ دادعإ §

 opغتلل ةqراطإلا ةيقافتالل فارطألا رمتؤم uv ةكراشملا §

 ىوتسم STع رمألا اذÚJ ةصا¨gا لفاàzا ل� C\و ،v%انملا

 .ملاعلا

 Composting-waste) لاجم uv ةيداqر ع�راشم ذيفنت §

to Energy) ةئيفدلا تازاغ ثاعبنا ليلقت لجأ نم  

 عي�صت لالخ نم ةqوضعلا تايافنلا ليلقت STع لمعلا §

 عم نواعتلاب ³iC¶م ىوتسم STع قطانم ةدع C\ لابدلا

  اhياج

 opغتلا لاجم C\ ع́راشم ذيفنتل لمع ةطخو جمانرب دادعإ §

 .رضخألا خانملا قودنصب صا¨gاو v%انملا

 ةمدختسملا ايجولونكتلا ديدحتل قqرط ةطراخ دادعإ §

 عم فيكتلا ططخ ذيفنت C\ ا0مادختسا نكمي �²لا كلتو

 .ةفلت¨àا تاعاطقلا C\ خانملا ��غ^

 opغتلل ةqراطإلا ةيقافتالل فارطألا رمتؤم C\ ةكراشملا §

 ىوتسم STع رمألا اذÚJ ةصا¨gا لفاàzا ل� C\و ،v%انملا

 77 ةعومجم تاعامتجال ن�طسلف سؤرتو ملاعلا

 ةلحرم C\ اميسال عوضوملا اذ� تحت تمظن �²لا ن�صلاو

-27/11 ة�¦فلا C\ دقع يذلا فارطألا عامتجال ��ضحتلا

12/12/2019 \C اينابسا. 

 نم وروي نويلم 23 ا3ردق ةحنم STع ن�طسلف لوصح §

 هايملا لاجم C\ عورشم ل̀ومتل رضخألا خانملا قودنص

 ح�¦قمب مدقتلا دعÄ كلذو ،ةزغ عاطق C\ ةعارزلاو

 ةيمنتلل ةيسVرفلا ةلا�ولا عم نواعتلاب دعأ �¼طو عورشم

AFD. ثيح Wاذ� نم ن�طسلفل اما� اقا�¦خا كلذ ��تع 

 ھنكمي فرطك ن�طسلفب ف�¦عW نكي مل يذلا قودنصلا

 ��غ^ عم فيكتلا قايس C\ عورشملا اذ� ي^أي .ةدافتسالا

 .ةعارزلا عاطقو هايملا عاطق C\ خانملا

 جاتنإ ع�راشمل ةيìيبلاو ةينوناقلا ةي¨بلل تاسارد دادعإ §

 .الوأ ناجنفلا ةر�ز بكم فاد�Jساو تايافنلا نم ةقاطلا

 لولح داجيإل àzSCا مكgzا ةرازو لالخ نم ثحبلا ءدب §

 C\ رمطلا نع ليدبك ةبلصلا تايافنلا ةرادإل ةليدب

 تابكملا C\ حوتفملا قرgzا وأ ةيézلا تابكملا

 .ةيئاوشعلا
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 لداعلا ع´زوتلا لالخ نم هايملا نم درفلا ةصح ةداqز §

 )هايملا ةطلس( .هايملا تايمكل

 C\ ةينعملا تاسسؤملا عم ةكارشلاب ئراوط ةطخ لمع §

 ثودح عنم لجا نم ةي�يطسلفلا ةينطولا ةطلسلا

 لخدتلا ةيفيكو ةيدوألا C\ تاناضيفلا لالخ ثراوكلا

 يVدملا عافدلا زا0ج عم نواعتلاب سانلا ذاقنإل

 )هايملا ةطلس( .�¼يطسلفلا

 

 .ijطولا ديعصلا FGع طيطختلاو تايجيتا�pسالاو تاسايسلا uv خانملا opغتب ةقلعتملا opبادتلا جامدإ :)2.13( ةياغلا

 عم فيكتلا STع اIJاردق نم د̀زت ةلماhتم ةطخ/ةيجيتا�¦سا/ةسايس ليعفت وأ عضو نع تغلبأ �²لا نادلبلا ددع : 1.2.13 رشؤملا

 كلذ C\ امب( ةيذغألا جاتنإ ددßJ ال وحن STع ةئيفدلا تازاغ تاثاعبناو خانملا عم ملقأتلا STع اIJاردق ززع̂و خانملا ��غتل ةراضلا راثآلا

 ،ن�ت�سلا ة�¦فل تادجتسملا نع ر̀رقتو ،ةينطو تاغالOو ،�¼طولا ديعصلا STع ةددحم ةم�اسم ميدقتو ،ةينطو فُّيكت ططخ عضو

  )رفوتم ��غ( .)كلذ ��غ وأ

 بسحو ھنأ الإ ،سايقلل ةيDEنم وأ ھيلع قفتم ف̀رع^ ھل دجوي ال iCاتلاOو )Tier 3( عونلا نم رشؤملا اذ� نأ ھيÓzوت ريدgEا نمو

 ،ن�طسلف C\ خانملا ��غ^ تا��ثأت عم فيكتلل ةينطو ةطخ دامتعاو ر̀وطت مت ثيح ،ايئزج ققحت دق ھناف ةئ�بلا ةدوج ةطلس تاريدقت

 اذ� ،ةيقافتالا ا̀راتركسل ھتملسو اêJم بلط امبسح لوألا �¼طولا غالبلا تدعأ ةيقافتالا C\ اوضع تحبصأ نأ ذنم ن�طسلف نأ امك

 .هاندأ لودgEا بسح تمت �²لا تاجر¨àا نم ديدعلا iTإ ةفاضإلاب

 

 13.2 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 امب كلذو 1999 ماعلل 7 مقر ةئOبلا نوناق ليدع© حا�pقا §

 .4Cانملا ��غتلل ة̀راطإلا ةيقافتالا عم مءاوتي

 تازاغ تاثاعبنا كلذكو ھعم فيكتلاو خانملا opغ© جامدإ §

 كلذكو ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ uv ةئيفدلا

 .ةئ�بلل ةيعاطقلا ��ع ةيجيتا�¦سالا

 ��غتلاب ةقلعتملا ةينطولا تاسايسلا نم ةعومجم عضو §

 C\ كلذو �Hيب روظنم نم ة̀ومنتلا تاعاطقلا ةفاhل 4Cانملا

 .ةيعاطقلا Úpع ةئOبلا ةيجيتا�pسا

 تاذ تاسسؤملا C\ ةيلخاد لمع نا;: ليكش© مت §

 ،ةقاطلا ،هايملا ،ةعارزلا :ةيلاتلا تاعاطقلل ةقالعلا

 ذيفنت ةعÄاتمل كلذو yzFvا مكz:او تالصاوملاو لقنلا

 .اينطو ةددàzا تام�اسملا ر̀رقت C\ ةدراولا طط¨gا

 تام3اسملا رqرقت uv درو امل ةيذيفنت ةطخ دادعإ §

 لمعلا متيل ،ةقاطلاو ةعارزلا Ðvاطق uv اينطو ةددyzا

 عم اقحال لمعلا مت�سو ،ع́راشم تاح�¦قم دادعإ STع

 .ةيقبتملا تاعاطقلا

 

 نم دz:او ،ھعم فيكتلاو ،خانملا opغ© نم فيفختلل ةيسسؤملاو ةqرشûلا تاردقلاو Ðvولا ءاèذ±و ميلعتلا نoسحت :)3.13( ةياغلا

 .ھب ركبملا راذنإلاو هرثأ

 نم فيفختلا عيضاوم iCاعلاو يوناثلاو ي¡ادتبالا ميلعتلا لحارم C\ ةيساردلا اUE0انم C\ تجمدأ �²لا نادلبلا ددع :1.3.13 رشؤملا

  )رفوتم ��غ( .ھب ركبملا راذنإلاو هرثأ نم دgzاو ،ھعم فيكتلاو ،خانملا ��غ^

 لقنو فيفختلاو فيكتلا ذيفنت STع ًءانب ةيدرفلاو ةيموظنملاو ةيسسؤملا اIJاردق ز̀زع^ نع تغلبأ �²لا نادلبلا ددع :2.3.13 رشؤملا

 )رفوتم ��غ( .ةيئامنإلا تاءارجإلاو ،ايجولونكتلا
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 13.3 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 عم قيس�تلاب ةيسردملا ةيساردلا üýانملا ةعجارم تمت §

 مت ثيح ،ôjيب روظنم نم كلذو ميلعتلاو ةيب�¦لا ةرازو

 4Cانملا ��غتلا كلذ C\ امب اJ}ف ةيóيبلا مي�افملا جامدإ

 .ھعم فيكتلاو هراثآو

 ةئOبلا ةدوج ةطلس uv ةqرشûلا تاردقلا ءانب مت §

 ��غتلا صخي امب ةقالعلا تاذ ىرخألا تاسسؤملاو

 جمانرب لالخ نم كلذو ھعم فيكتلاو هراثآو 4Cانملا

 يوذو ءا�رشلا ةفا� فد�Jسا ثيح ،رمألا اذÚJ صاخ

 .ةقالعلا

 opغتلا راثا نم فيفختلل ةفلتخم ع�راشم ذيفنت مت §

 .ھعم فيكتلاو v%انملا

 هايملا عاطق uv نoلماعلا تاردق ءانبل عورشم ذيفنت مت §

 )هايملا ةطلس( �vصلا فرصلاو

 لجا نم ÆG NDC partnershipإ لqومت بلطب مدقتلا §

 ءاèرشلا جامد±و اينطو ةددyzا تام3اسملا رqرقت ثيدحت

 ذيفنت uv ةيل3ألا تاسسؤملاو صا�:ا عاطقلاو نoيلyzا

 .ع�راشملا

 .country program رqرقت دادعإ §

 ةطلس( هايملا عاطق ةل@ي3 عورشم STع لمعلا لامكتسا §

 .)هايملا

 ةمظنأو دودسلا ءانب لاجم C\ تا�Úp:ا لدابتو لقن §

 )هايملا ةطلس( .هايملا ةطلس يفظومل ي¡املا داصgzا

 

 

 :13 فد2لا نم ةينطولا تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 ةيليئارسإلاو ةيكWرمألا ةنمي5لا ب�س� ماع ل?ش� ءارضBOا قيدانصلاو خانملا قيدانص نم ةدافتسالا نم ةلودك نmطسلف ةردق مدع §

 .رضخألا خانملا قودنص نم وروي نويلم 23 رادقمب لWومت �~ع نmطسلف لوصحب قا_�خا ليÞC\ مت دق ارخؤم ھنأ الإ ،دراوملا كلت �~ع

 .رمألا اذQ 0/ بولطملا ىوتسملا نود v}طولا مامتQالا لاز ام §

 .ةقالعلا تاذ ةكWرشلا تاسسؤملا ىوتسم �~ع ةينفلا تاينا?مإلاو تاردقلا فعض §

 نم اm_Qغ عم ةنراقم تاثاعبنالا ةلقل _mغتلا كلذ 0/ اm_Qثأت مدع مغر يملاعلا Â0انملا _mغتلا راثآ نم نmطسلفل ىوتسملا �0اعلا رثأتلا §

 .ملاعلاو ةقطنملا لود

 .ةي�يطسلفلا تاثاعبنالا فاعضأ ل?ش\ vلاو تاثاعبنالل ةيليئارسإلا رداصملا §

 لاطي حبصأ يذلا Â0انملا _mغتلا اذQ عم فيكتلا زWزع\ اËLأش نم vلا تالخدتلاو ع�راشملا ذيفنتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملا ةلقو فعض §

 .ةWومنتلا تالاECاو تاعاطقلا ةفا¢
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§  

	 :١٤ مقر فدھلا
 دراوملاو راحبلاو تاطیحملا ظفح
 مادتسم وحن ىلع اھمادختساو ةیرحبلا
 ةمادتسملا ةیمنتلا قیقحتل

 

 C\ �¼يطسلفلا لحاسلا يVاعW ةي�يطسلفلا انتلاح C\و ،ةمادتسملا ةيمنتلل ���اسأ بلطم و� ةيلحاسلا قطانملل ةلماhتملا ةرادإلا نإ

 ةجي�ن ثولتلا اضيأو ،ءىطاشلا ة̀رع^ iTإ ىدأ يذلا ي¡اوشعلا ءانبلاو ،لامرلا جارختسا :ا0م�أ ،ة��ثك ةيóيب ل�اشم نم ةزغ عاطق

 ÐÔلا iTإ ةفاضإلاب ،ئطاشلا ثولت ةبسV ةدا̀ز iTإ تدأ �²لا تا��ثأتلا نم ا���غو تايافنلا ءاقلGو ،ةgEاعملا ��غ ةمداعلا هايملا قفدت

 ل�اشملا م�ا نم لعلو ،ةزغ عاطق لخاد SCحاسلا ضوDzل دئازلا ÐÔلا وأ عاطقلا دودح STع SCيئارسإلا بناgEا نم هايملل رئاgEا

 ا0م�أ نم ةيóيبلا ل�اشملا نم ديدعلا ثودحب رذنت �²لا ةيخانملا تا��غتلا ةلhشم �C رضاgzا تقولا C\ ةيلحاسلا قطانملا ددIJ �²لا

 2022-2017 ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ C\ ايلج ةيلحاسلا قطانملا ةيامحب مامت�الا نا� قايسلا اذ� C\و .رحبلا هايم بوس�م عافترا

 دراوملاو لحاسلا STع ةظفاحملل كلذو 4Cانملا ��غتلا ةر�اظ عم فيكتلاو ةئ�بلا ةمادتسا نامض iTإ ةفدا0لا ةينطولا ةسايسلا نمض

 .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لجا نم ة̀رحبلا
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 ماطz:ا كلذ uv امب ،ةيÚpلا ةطش{ألا نم اميس الو ،ةopبك ةجردب ھنم دz:او ھعاونأ عيمجب يرحبلا ثولتلا عنم :)1.14( ةياغلا

 .5202 ماع لولحب ،تايذغملا ثولتو ،يرحبلا

 .)رفوتم ��غ( .ةمئاعلا ةيكي�سالبلا تافل¨àا ةفاثكو ةيلحاسلا قطانملا C\ تايذغملا ثولت رشؤم :1.1.14 رشؤملا

 

 14.1 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 C\ ةمداعلا هايملا ة;:اعم ةطحم ليغش©و نoشدت §

 .هايملا ةطلس/)تسجنا( /ةزغ عاطق لامش

 C\ حفر C\ ةمداعلا هايملا ة;:اعم ةطحم رqوطتو ةنايص §

 :)تاونس ةدعل دتمتس لحارم ST 5ع( ةزغ عاطق

 )رادكب( ا0سفن ةطàzا ةنايص :iTوألا ةلحرملا .1

 ضوحو ،ةيلمرلا تا�zرملا ةماقا :ةيناثلا ةلحرملا .2

 ةلقان طوطخ دمو ،تا¨Ðملل ةفرغ ءانOو ،��بك عيمجت

 ،ن�عرازملا STع لاتشأ ع´زوتو ،��Öارالل ير تاhبشو

 مادختساو ةرادا لاجم C\ ن�فد�Jسملا ن�عرازملل ب̀ردتو

 ةيعمجو ،مافسكوأ( .)ةعارزلا C\ ةgEاعملا ةمداعلا هايملا

 ةرازو لالخ نم/ ةيعارزلا ةثاغالاو ،ةئ�بلا ءاقدصأ

 )ةعارزلا

 لوحم بيكرتو ءاOر0كلا لامعأ ذيفنت :ةثلاثلا ةلحرملا .3

 ةيسمشلا ةقاطلل ماظن بيكرتو ،عورشملل صاخ

 لالخ نم( طاو ك 200 ب ردقت ةيئاOر0ك ةقاط جاتنال

 .)UNDP نم معدOو ةعارزلا ةرازو

 تا�zرملا ميمصت لوح ةOرجت ذيفنت :ةعÄارلا ةلحرملا .4

 لمعلا ناgE داحتا( ةزغ C\ عسوأ ىوتسم STع ا�ذيفنتل

 ةيعماgEا ةيلhلاو ،ايلاطيا/ اينولوب ةعماجو ùCارزلا

 )ةعارزلا ةرازو لالخ نم ةيقيبطتلا مولعلل

 C\ ةمداعلا هايملا ة;:اعمل ةديدج ةطحم حاتتفا §

 .�(̀رجتلا ليغش�لا /ةزغ عاطق/سVويناخ

 نم ة;:اعملا ةمداعلا هايملل لقانلا ط�:ا ءاشVا §

 iCاوح مدختل ير ةكبش دمو ةزغ عاطق لامش ةطحم

 ايلابج قرش ةقطنم C\ ةيعارزلا ضرألا نم منود 5000

 )ةعارزلا ةرازو ،هايملا ةطلس(

 حفر C\ ةمداعلا هايملا ة;:اعم ةطحم رqوطتو ةنايص §

\C ع( ةزغ عاطقST 5 تاونس ةدعل دتمتس لحارم(:  

 .)رادكب( ا0سفن ةطàzا ةنايص :iTوألا ةلحرملا .1

 ضوحو ،ةيلمرلا تا�zرملا ةماقا :ةيناثلا ةلحرملا .2

 طوطخ دمو ،تا¨Ðملل ةفرغ ءانOو ،��بك عيمجت

 STع لاتشأ ع´زوتو ،��Öارالل ير تاhبشو ةلقان

 ةرادا لاجم C\ ن�فد�Jسملا ن�عرازملل ب̀ردتو ،ن�عرازملا

 .)ةعارزلا C\ ةgEاعملا ةمداعلا هايملا مادختساو

 ةيعارزلا ةثاغالاو ،ةئ�بلا ءاقدصأ ةيعمجو ،مافسكوأ(

 )ةعارزلا ةرازو لالخ نم/

 لوحم بيكرتو ءاOر0كلا لامعأ ذيفنت :ةثلاثلا ةلحرملا .3

 ةيسمشلا ةقاطلل ماظن بيكرتو ،عورشملل صاخ

 لالخ نم( طاو ك 200 ب ردقت ةيئاOر0ك ةقاط جاتنال

 .)UNDP نم معدOو ةعارزلا ةرازو

 تا�zرملا ميمصت لوح ةOرجت ذيفنت :ةعÄارلا ةلحرملا §

 لمعلا ناgE داحتا( ةزغ C\ عسوأ ىوتسم STع ا�ذيفنتل

 ةيعماgEا ةيلhلاو ،ايلاطيا/ اينولوب ةعماجو ùCارزلا

 )ةعارزلا ةرازو لالخ نم ةيقيبطتلا مولعلل

 

 ةيبلس راثآ ثودح بنجت لجأ نم ،ا��يامحو مادتسم وحن FGع ةيلحاسلاو ةqرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةرادإ :)2.14( ةياغلا

 ةيجاتنإلاو ةz®لا قيقحت لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ،دومصلا FGع ا�×ردق زqزع© قqرط نع كلذ uv امب ،ةopبك

 .2020 ماع لولحب ،تاطيحملل

 .ةيجولوhيإلا مظنلا STع ةمئاق تاOراقم مادختساب اIJرادإ متت �²لا ةينطولا ة̀رصgzا ةيداصتقالا قطانملا ةبسV :14.2.1 رشؤملا

 )رفوتم ��غ(
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 14.2 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 .ةزغ يداو لي3أت ةداعإل ةلماش ةطخ دادعإ دجوي ال

 تاسراممو مظنملا opغو ھنع غلبملا opغو ي{وناقلا opغ ديصلاو طرفملا ديصلا ءا�¯±و ،لاعف وحن FGع ديصلا ميظنت :)4.14( ةياغلا

 ،نكمم تقو برقأ uv ھيلع تناè ام ÆGإ ةيكمسلا ةدصرألا ةداعإ لجأ نم ،ملعلا FGع ةمئاق ةرادإ ططخ ذيفنتو ،ةرمدملا ديصلا

 لولحب ،ةيجولويبلا اaصئاصخ هددحت امل اقفو ةمادتسم ةلغ 2§1قأ جاتنإ حيÛت نأ نكمي mjلا تاqوتسملا ÆGإ لقألا FGع لصتل

 .2020 ماع

 )رفوتم ��غ( .ايجولويب ةمادتسم تا̀وتسم لخاد ةيكمسلا ةدصرألا ةبسV :1.4.14 رشؤملا

 

  14.4 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 ضيبألا رحبلا قرش لودل ي@مسلا نوزخملل ةسارد لمع §

 اضيأ ةساردلا تلمش امك ،ن�طسلف اJ}ف امب طسوتملا

 .ةيكمس تانيعل تاصوحف ءارجا كلذكو ،ب̀ردت ءارجا

 )وافلا نم معدب ةعارزلا ةرازو(

 

 نم برقي ام ديفت نيدايصلا �:اصل تايلاعف ميظنت §

 نم معدب ùCارزلا لمعلا ناgE داحتا( لقألا STع 150

NPA( 

 ةديدج ديص ةكبش op 400فوتو ديص براق 100 لي3أت §

 عاطق C\ ديص براق روتام 100 ةبارق حالصاو نيدايصلل

 ùCارزلا لمعلا ناgE داحتا عم نواعتلاب مافسكوأ( .ةزغ

 )ةيمنتلل ةيدنكلا ةيجرا¨gا نوؤشلا نم معدOو

 .ي@مسلا عار��سالل رحبلا لخاد صافقأ 3 ءاشVا §

 )ةعارزلا ةرازو عم قيس�تلاب وافلا(

 C\ ي@مسلا عار��سالاو ةيكمسلا ةو3pلا عاطق معد §

 يمالسإلا كنبلا ل̀ومتب ةعارزلا ةرازو( ةزغ عاطق

 :)ةيمنتلل

 لاخدإل س�نويناخ كرب لي�أتو ةيOرت ةطحم ءاشVإ .1

 .كامسألا نم ةديدج فانصأ

 ةيكمسلا ةي��¨àا براجتلاو ثاحبألا ةدحو لي�أت .2

DOF 

 عرازم ر̀وطتل ةgzام هايم كمس ةيOرت ةدحو ءاشVإ .3

 ةgzاملا هايملا

 هايم عيمجتل ةبذع هايم كمس ةيOرت ةدحو ءاشVإ .4

 كامسألا جاتنإ iTإ ةفاضإلاب يرلاو راطمألا

 نيدايصلل بكارم ةنايص .5

 ةgzاملا هايملا عرازمل ةيسمش ةقاط تادحو بيكرت .6

 جاتنإلا ةفلhت ليلقتل

 ريدصتلا C\ ةدعاسملل فيلغ̂و ةئبع^ زكرم ءاشVإ .7

 ةدوgEا طبضو
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 ادانÛساو Ævودلاو ijطولا نوناقلا عم قسÛي امب ،ةqرحبلاو ةيلحاسلا قطانملا نم لقألا FGع ةئاملا uv 10 ظفح : )5.14( ةياغلا

 .2020 ماع لولحب ،ةحاتملا ةيملعلا تامولعملا لضفأ ÆGإ

 )رفوتم ��غ( .ة̀رحبلا قطانملاب قلعتي اميف ةيمàzا قطانملا ةيطغ^ :1.5.14 رشؤملا

 

 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 ديص uvو ديصلا تاردق uv طارفإلا uv مaس© mjلا كامسألا دئاصم ÆGإ ةمدقملا تاناعإلا نم ةنيعم لا@شأ رظح  :)6.14(  ةياغلا

 ثادحتسا نع ما;Ùإلاو ،مظنملا opغو ھنع غلبملا opغو عورشملا opغ كامسألا ديص uv م3اس© mjلا تاناعإلا ءاغل±و ،كامسألا

 ةيمانلا نادلبلل ،ةلاعفلاو ةمئالملا ةيليضفتلاو ةصا�:ا ةلماعملا نوكت نأ ةرورضب ميلسÛلا عم ،ليبقلا اذ3 نم ةديدج تاناعإ

اومن نادلبلا لقأو
ً

اءزج ،
ً

 ماع لولحب ،كامسألا دئاصمل ةمدقملا تاناعإلا نأش< ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم تاضوافم نم أزجتي ال 

2020. 

 ��غو عورشملا ��غ كامسألا ديص ةحفاhم iTإ ةيمارلا ةيلودلا كوhصلا ذيفنت ىدم C\ نادلبلا هزرحت يذلا مدقتلا 1.6.14  :رشؤملا

 )رفوتم ��غ( مظنملا ��غو ھنع غلبملا

 

 )6 ( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 مادختسالا نم اومن نادلبلا لقأو ةيمانلا ةopغصلا ةqرز;:ا لودلل ققحتت mjلا ةيداصتقالا دئاوفلا ةداqز :)7.14( ةياغلا

 لولحب ،ةحايسلاو ،ةيئاملا ءايحألا ةي�رتو ،كامسألا دئاصمل ةمادتسملا ةرادإلا لالخ نم كلذ uv امب ،ةqرحبلا دراوملل مادتسملا

 .2030 ماع

 نادلبلا لقأو ةيمانلا ة��غصلا ة`رزgEا لودلا iC \Cامجإلا àzSCا جتانلا نم ة̀وئم ةبس�ك ةمادتسملا كامسألا دئاصم :1.7.14 رشؤملا

 )رفوتم ��غ( .نادلبلا عيمجو اومن

 

 )7( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 :14 فد2لا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 .ھيلا قفدتت vلا ةمداعلا هايملاو ةبلصلا تايافنلاب رحبلا هايم ثولت §

 .ديصلل اKLلا لوصولا v /0}يطسلفلا بناNCل حومسملا ةحاسملا ةلق §

 .ع�راشملا ةماقإ ة�وعص ��إ يدؤي امم ،ةزغ عاطقل 0~يئارسإلا راصBFا §

 .ةيتحتلا ةي�بلا قفارمو ع�راشملا ةفا¢ ةءافكو لمع �~ع رثؤي امم ةزغ عاطقل ةدوزملا ةقاطلا صقن §

 .فد5لا اذQ قيقحت 0/ مدقتلا دصرل ةيفا?لاو ةقيقدلا تامولعملا رفوت مدع §
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§  

	 :١٥ مقر فدھلا
 اھتداعإو ةیّربلا ةیجولوكیإلا مظنلا ةیامح
 وحن ىلع اھمادختسا زیزعتو اھتلاح ىلإ
 ،مادتسم وحن ىلع تاباغلا ةرادإو ،مادتسم
 روھدت فقوو ،رحصتلا ةحفاكمو
 نادقف فقوو ،هراسم سكعو يضارألا
 يجولویبلا عونتلا
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 ب±سÄ رézتلا لماوعل اضرع^ قطانملا �/كأ نم ملم 300 نع راطمألا طوقس لدعم اJ}ف لقي �²لا قطانملاو ةيقرشلا حوفسلا ��تع^

 ��تع^ �²لاو ةيشما0لا ��Öارألا هاجتاب ùCارزلا عسوتلاو رئاgEا ùCرلاب ةلثمتملا ة̀رش±لا لماوعلا وأ/و ةيخانملا تا��غتلاو فورظلا

 iTإ ةفاضإلاب �Hيبلا ماظنلا رو�دتو ñCولويبلا عونتلا نادقفو ي^ابنلا ءاطغلا رو�دت iTإ يدؤت ا�رودب لماوعلا هذ� .ةيعيبط ùCارم

 تادادمGو كامسألا دئاصمو ةيناويgzا ةو�/لاو ي¡اذغلا نمألا STع رثؤي امم ،ةب�¦لا فارجناو ة̀ويgzاو ةيئاي�³فلا ةب�¦لا صاوخ رو�دت

 ،ھتحفاhمل تاءارجإ ذاختا بجي �²لا ةم0ملا رومألا دحأ رézتلا ��تعW قلطنملا اذ� نمو .ةحايسلاو ةقاطلا جاتنGو ةعانصلاو هايملا

 تاسايسلا ةدنجأ C\ كلذ ر0ظ̀و ،اIJابلطتمو رézتلا ةحفاhمل ةيلودلا ةيقافتالا فاد�أب ةم³¦لم ن�طسلف ناف قايسلا اذ� C\و

 ةسايسلا iTإ ةفاضإلاب ،4Cانملا ��غتلا ةر�اظ عم فيكتلاو ةئ�بلا ةمادتسا نامض iTإ ةفدا0لا ةسايسلا نمض 2022-2017 ةينطولا

 ةينطولا تايجيتا�¦سالاو تاسايسلا نم ديدعلاب مامت�الا اذ� ةمجرت تمت اضيأو ،ةيف̀رلا تاعمتàEاو ةعارزلاب ضوêJلا iTإ ةفدا0لا

 .هراثآ نم فيفختلل تالخدتلاو ع́راشملا زاجنإ STع لمعلا تاسسؤملا قتاع STع عقي ثيح ،ةيعاطقلا ��عو ةيعاطقلا

 

 اميس الو ،ا�×امدخو ةيلخادلا ةبذعلا هايملل ةيجولوكيإلا مظنلاو ةيÚpلا ةيجولوكيإلا مظنلا ميمرتو ظفح نامض :)1.15( ةياغلا

 بجومب تاما��لالل اقفو كلذو ،مادتسم وحن FGع اaمادختسا نامضو ،ةفا;:ا j§¦ارألاو لاب;:او ةبطرلا j§¦ارألاو تاباغلا

 .2020 ماع لولحب ،ةيلودلا تاقافتالا

 .ةسÄايلا ةحاسم عومجم نم ةبس�ك تاباغلا ةحاسم :1.1.15 رشؤملا

 �²لا ماوعألل ةثدحم تانايب دجوي الو )2011 ماع( 1.68 �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا تانايب بسح رشؤملا اذ� ةميق تغلب 

  .كلذ SCت

 

 ماظنلا عون بسحب ،ةيمàzا قطانملا C\ ةلومشملا ةبذعلا هايمللو ي��لا ñCولويبلا عونتلا نم ةما0لا عقاوملا ةبسV :2.1.15 رشؤملا

 .ñCولوhيإلا

 .)2016( ماع 2km 240.5 =  %4 رشؤملا اذ� ةميق تغلب ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا C\ ةرفوتملا تانايبلاب بجومب

 

 :ةيفاضإ ةليدب تارشؤم

 .ةلعفمو ةدمتعم ةرادإ ةطخ ا0ل �²لا ةيعيبطلا تايمàzا ددع : رشؤملا

 :SCي ام ةئ�بلا ةدوج ةطلس ر̀راقتو تانايب بسح ا�Jميق تغلب

- 1 /)2016( 

- 1 /)2017( 

- 1 /)2018( 

 .ةزغ يداو ،)2019( /1 -

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
2
3
4

 ماعلا

 ددعلا

 -ةلعفمو ةدمتعم ةرادا ةطخ اھل يتلا ةیعیبطلا تایمحملا ددع
 يمكارت
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 .ةلودلا ��Öارأل ةيلhلا ةحاسملا iTإ ةيعيبطلا تايمàzا ةحاسم ةبسV :رشؤملا

 ةبس�لا هذ� STع ��غ^ نوhي نأ نود ،2018 ماعلا  C\ % 9  ةلودلا ��Öارأل ةيلhلا ةحاسملا iTإ ةيعيبطلا تايمàzا ةحاسم ةبسV تغلب

  .2016 ماعلا ذنم

 

 )1(  ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 منود 3000 ةحاسمب ةيعيبطلا Ðvارملا ةعارزو لي3أت §

  )ةعارزلا ةرازو(

 ةرازو( 23 ددع ةيعيبطلا تايمyzا ةراد±و ةيامح §

 )ةعارزلا

 C\ ةدوجوملا تاتابنلا عاونأل ةساردو �÷م ذيفنت §

 .ةيشاملا ةيذغتل ا0مادختسا ةيناhمGو ة̀وعرلا قطانملا

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم(

 ةراد±و رفوت ةينا@مإ نoسحتو رصz: ةسارد لمع §

       )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .ةيعيبطلا دراوملا

 .ةبطر ةقطنم ھتفصب ةزغ يداول ةرادإلا ةطخ دادعإ §

 ةحاسمب ةيعيبطلا Ðvارملا ةعارزو لي3أت لامكتسا §

 .)ةعارزلا ةرازو( منود 3000

 ددع ةيعيبطلا تايمyzا  ةراد±و ةيامح C\ رارمتسالا §

 )ةعارزلا ةرازو( 23

 

 قيقحتو ةرو3دتملا تاباغلا ميمرتو ،تاباغلا ةلازإ فقوو ،تاباغلا عاونأ عيم;: ةمادتسملا ةرادإلا ذيفنت زqزع© :)2.15( ةياغلا

 .2020 ماع لولحب ،يملاعلا ديعصلا FGع تاباغلا عرز ةداع±و تاباغلا عرز ةبس{ uv ةopبك ةداqز

 )رفوتم opغ ( .تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلا C\ زرàzا مدقتلا :1.2.15 رشؤملا

 

 )2(  ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 ةرازو( منود 1800 ةحاسمب ةديدج تاباغ ةعارز §

 )ةعارزلا

 ةرازو( منود 1500 ةحاسمب ةديدج تاباغ ةعارز §

 )ةعارزلا

 

 فاف;:او رz®تلا نم ةررضتملا j§¦ارألا كلذ uv امب ،ةرو3دتملا ةب�pلاو j§¦ارألا ميمرتو ،رz®تلا ةحفا@م :)3.15( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ،j§¦ارألا رو3دت ةر3اظ نم ٍلاخ ٍملاع قيقحت ÆGإ 5vسلاو ،تاناضيفلاو

 .)ةرفوتم ��غ( ةسÄايلا ةحاسم عومجم iTإ ةبسV ةرو�دتملا ��Öارألا ةبسV :1.3.15 رشؤملا

 

 :ةيفاضإ ةليدب تارشؤم

 .10رézتلاب ةدد0ملا ��Öارألا ةبسV :رشؤملا

  .2016 ماعلا ذنم اIJاذ ةبس�لا �Cو ،2018 ماعلا C\ %16.5  رézتلاب ةدد0ملا ��Öارألا ةبسV تغلب

 

 

 

 

 

 
 ةئیبلا ةدوج ةطلس :ردصملا 10
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 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 طاقنلا فلم �aoجتب ةقلعتملا ةيناديملا لامعألا ءافي�سا §

 ةفضلل ةلما� جذامنلا ةئبع̂و رz®تلا لوح ةنخاسلا

 لودلا ةعماج لالخ نم( داسكا عم نواعتلاو ،ةيOرغلا

 )ةئ�بلا نوؤش نع ن�لوؤسملا برعلا ءارزولا سلجم /ةيOرعلا

\C لوح لماشلا ر̀رقتلا رادصإ لجأ نم ددصلا اذ� 

 .ن�طسلف C\ رézتلا

 قطانملا uv شOعلا لبس ةqوقت عورشم قالطإل ��ضحتلا §

 ةداملا دادعإ مت( ةعارزلا ةرازو عم ةيOرغلا ةفضلا C\ ةيفqرلا

 .)ةينفلا

 رz®تلا صوصخب ي{اديملا لمعلا تاجرخم ميلس^ §

 .ي¡اêJلا ر̀رقتلا دادعأ لامكتسال داسكأ ÆGإ

 ةفضلا C\ ةفلتخم قطانم C\ ةيل�Áم ةقيدح 39 لي3أت §

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا ثاحبألا د0عم( .ةيOرغلا

 ھكاوفلا را;Øأب منود 23 ھعومجم ام ةعارز §

 هايملا STع دامتعالاب كلذو ،ةيلقz:ا ليصاyzاو

 ثاحبألا د0عم( .ة³¶عو ��عس قطانم C\ ةgEاعملا

 )ج̀رأ -ةيقيبطتلا

 

 ،مايقلاو ،7vولويبلا عونتلا نادقف فقوو ،ةيعيبطلا لئاوملا رو3دت نم دÜzل ةما3و ةلجاع تاءارجإ ذاختا :)5.15( ةياغلا

 .اaضارقنا عنمو ةدَّدaملا عاونألا ةيامحب ،2020 ماع لولحب

 .ءارمgzا ةمئاقلا رشؤم :1.5.15 رشؤملا

 .)%0.78( 2018 -2015 ماعلا ذنم �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا تانايب بسح رشؤملا اذ� ةميق تغلب 

 

 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 .اتانج يداو ةيمyz ةqرادإلا ةط�:ا دادعإ مت §

 تاراسم /عقاوم رايتخال ةي;9نمو opياعم عضو مت §

 نم 7 ددع لي�أت متو ،نoطسلف uv ةيìيبلا ةحايسلا

 .ةيعيبطلا تايمàzا لخاد ةيóيبلا تاراسملا

 تاراسملا نم 7 ددعل تاqوطملا نم ةعومجم دادعإ مت §

 نوhتس �²لاو نoطسلف uv ةيعيبطلا تايمyzا uv ةيìيبلا

 .تاراسملا كلت لوح ليلد ةباثمب

 ةيامحو يويz:ا عونتلاب ةصاخ ع�راشم ةدع ذيفنت مت §

 قفرمل ة��غصلا حنملا جمانرب عم نواعتلاب كلذو ةعيبطلا

 :ىرخألا ةلعافلا تاسسؤملاو ةعارزلا ةرازوو يملاعلا ةئ�بلا

 ةداعإب فقلا يداو ةيمحم C\ عورشم ذيفنت مت ثيح §

 ةصاخو ةيمحملل ةنطوتملا ةيلصألا ةي��لا عاونألا لاخدإ

  ،ضارقنالاب ةدد0ملا

 ةيمàz ةلماش ة̀رادإ ةطخ دادعإ عورشم iTا ةفاضإلاب §

 ñCولويبلا عونتلل يVاديم �úم لمعو وللت�ب / اتانج يداو

\C اàzإ ةفاضإلاب ةيمiT يكمتل راوزلل راسم ديدحتêJنم م 

  .ةيمàzا تانوhم STع عالطالا

 يولعلا اقرزلا يداو ةيمحم C\ رخآ عورشم ذيفنت مت امك §

 ةعماج-C¯يبطلا خ̀راتلل �¼يطسلفلا فحتملا عم نواعتلاب

 ةيمàzا C\ يويgzا عونتلل �úم ءارجإ مت ثيح ،مgz ت�ب

 دجوي ال
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 نم لالقإلا ةيفيكو ةيمحملل ةيليصفت لمع ةطخ دادعGو

  ،اJ}ف رطا¨àا

 ن`رواàEا ناhسلل ةيعوت جمارب ذيفنت iTإ ةفاضإلاب اذ� §

  .ن�يóيب ن�يحايس ءالدأ دادعGو ةرو�ذملا تايمحملل

 روناص جرم ةقطنم C\ ةيفوgEا ةيذغتلا فدÚJ ني�Þب رفح §

 )هايملا ةطلس( قرغلا رطخ نم دDzل

 

 ،ا�öف راجتالاو تاناويz:او تاتابنلا نم ةيمyzا عاونألل عورشملا opغ ديصلا فقول ةلجاع تاءارجإ ذاختا :)7.15( ةياغلا

 .ءاوسلا FGع بلطلاو ضرعلا ي�وتسم FGع ،ةعورشملا opغ ةيÚpلا ءايحألا تاجتنمل يدصتلاو

  )رفوتم opغ ( .عورشم opغ وحن FGع ا�Å راجتالاو ا3ديص ىرج mjلا ،ا�Å رجتملا ةيÚpلا ءايحألا ةبس{ :1.7.15 رشؤملا

 

 )7( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 تاناويح ءانتقا ا�öف متي mjلا تالاz:ا نم ددع طبض مت §

 لالخ نم كلذو ،ا�Å ظافتحالا وأ ا3ديص عنمي ةqرب

 ن�ئ�بلا ن�ش�فملاو ةئ�بلاو ةحايسلا ةطرشو ةيóيبلا ةطباضلا

\C ا ةفا�àzتاظفا. 

 uv تادوجوملا ةيامz: نoفاوطلا نم 40 ددع لي3أت مت §

 )ةعارزلا ةرازو( ةيعيبطلا تايمyzا

 )ةعارزلا ةرازو( طبضلا رضاحم نم 30 ددع قيثوت مت §

 ءانتقا ا�öف متي mjلا تالاz:ا نم ددع طبض مت §

 كلذو ،ا�Å ظافتحالا وأ ا3ديص عنمي ةqرب تاناويح

 ةئ�بلاو ةحايسلا ةطرشو ةيóيبلا ةطباضلا لالخ نم

 .تاظفاàzا ةفا� C\ ن�ئ�بلا ن�ش�فملاو

 ةيامz: نÁيفاوطلا نم 40 ددع لي3أت مت §

 )ةعارزلا ةرازو( ةيعيبطلا تايمyzا uv تادوجوملا

 )ةعارزلا ةرازو( طبضلا رضاحم نم 30 ددع قيثوت مت §

 

 دح ÆGإ كلذ رثأ ليلقتو هايملاو j§¦ارألل ةيجولوكيإلا مظنلا ÆGإ ةqزاغلا ةبqرغلا عاونألا لاخدإ عنمل opبادت ذاختا :)8.15( ةياغلا

 .2020 ماع لولحب ،ا�öلع ءاضقلا وأ ةqولوألا تاذ عاونألا ةبقارمو ،opبك

 iTإ ة̀زاغلا ةب̀رغلا عاونألا لاخدإ عنمل ةيفا� دراوم صصختو ةلص تاذ ةينطو تاع́رش^ تدمتعا �²لا نادلبلا ةبسV :1.8.15 رشؤملا

 .ا�Jبقارم وأ ةيجولوhيإلا مظنلا

 .ةرفوتم ��غ رشؤملا ةميق 

 

 )8( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 راطالاب ةصا�:ا ةيعجرملا طورشلا ةدوسم دادعا مت § دجوي ال 

 دادعإ ق̀رط STع ةيئايحالا ةمالسلاب صا�:ا ijطولا

 .راطالا اذ�

 

 ،ةيئامنإلا تايلمعلاو ،yzFvاو ijطولا طيطختلا تايلمع 7v uvولويبلا عونتلاو ةيجولوكيإلا مظنلا ميق جامدإ :)9:15( ةياغلا

 .2020 ماع لولحب ،تاباسz:او ،رقفلا نم دz:ا تايجيتا�pساو

 ñCولويبلا عونتلاب ةقلعتملا ��`�يآ فاد�أ نم 2 فد0لل اقفو ةأش�ملا ةينطولا فاد�ألا قيقحت وحن زرàzا مدقتلا :1.9.15 رشؤملا

 .2020 – 2011 ة�¦فلل ñCولويبلا عونتلل ةيجيتا�¦سالا ةط¨gا نم

 .ةرفوتم ��غ رشؤملا ةميق
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 )9( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 تايمyzاو 7vولويبلا عونتلا عضوم جمدو جاردإ مت §

 ةيجيتا�¦سا كلذكو ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ uv ةيعيبطلا

 .ةيعاطقلا ةعارزلا ةيجيت�¦ساو ةيعاطقلا ��ع ةئ�بلا

 uv ةيعيبطلا تايمyzاو يويz:ا عونتلا اياضق جاردإ  §

 ملاعملاو ةيعيبطلا دراوملا ةيامij :zطولا طط�yا

 طيطختلا تايلمع C\ ساسألا ��تعW يذلاو ،ةيخqراتلا

 .يVاhملا �¼طولا ططخملل كلذكو ىرقلاو ندملل ي¡اي�³فلا

 عونتلل ةما� عقاوم اsJأ STع فنصت �²لا نكامألا هذ� نأ ثيح

 حامسلا مدعو ا�Jيامح متت ةيعيبط تايمحم وأ يويgzا

 .ا0مادختسا ةعيبط عم E�Éامتت ال �²لا ةطشVألا نم يأ جاردإب

 عونتلل ةينطولا ةيجيتا�pسالا ثيدحتب ءدبلا §

 .يويz:ا

 عونتلل سداسلا ijطولا رqرقتلا دادعإب ءدبلا §

 .يويz:ا

 

 ةيجولوكيإلا مظنلاو 7vولويبلا عونتلا ظفح ضرغ< ةopبك ةداqز ا�×داqزو رداصملا عيمج نم ةيلاملا دراوملا دشح :)a.15( ةياغلا

امادختسا اaمادختساو
ً

امادتسم 
ً

. 

 ا0مادختساو ةيجولوhيإلا مظنلاو ñCولويبلا عونتلا ظفgz ة0جوملا ةماعلا تاقفنلاو ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا :a.1.15 رشؤملا

 .امادتسم امادختسا

  :ةيلاتلا ماوعألل بذبذتOو يh̀رمأ رالود نويلملاب �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا بسح رشؤملا ةميق تغلب

 

 
 

   أ.15 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 نمض ةيعيبطلا تايمyzاو يويz:ا عونتلا عوضوم جاردإ §

 مدقملا يدqوسلا عورشملا ةقيثو uv مامت3الا تالاجم

 معد صيصختو ةئ�بلا ةدوج ةطلس لالخ نم ن�طسلفل

 .كلذل

 ذيفنتل ةئ�بلل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معد STع لوصgzا §

 .ةيعيبطلا تايمyzاو يويz:ا عونتلاب قلعتت تامaم

 ثيح نoطسلف opضخت عورشم ذيفنت C\ رارمتسالا §

Wفلا 500 عقاوب ةرمثملا لاتشألا ةعارز كلذ لمش 

 700 عقاوب ةيعيبطلا ة̀وعرلاو ةيجرgzا لاتشألاو ةلتش

 )ةعارزلا ةرازو( ةلتش فلا
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 ةعارز كلذ لمشW ثيح نoطسلف opضخت عورشم ذيفنت §

 ةيجرgzا لاتشألاو ةلتش فلا 500 عقاوب ةرمثملا لاتشألا

 )ةعارزلا ةرازو( ةلتش فلا 700 عقاوب ةيعيبطلا ة̀وعرلاو

 

 ام opفوتو تاباغلل ةمادتسملا ةرادإلا لqومت ضرغ< تاqوتسملا عيمج FGعو رداصملا عيمج نم ةopبك دراوم دشح :)b.15( ةياغلا

 .تاباغلا عرز ةداع±و تاباغلا ظفح كلذ uv امب ،ةرادإلا كلت زqزعتل ةيمانلا نادلبلل زفاوz:ا نم يفكي

 .ةيجولوhيإلا مظنلاو ñCولويبلا عونتلل مادتسملا مادختسالاو ظفDzل ماعلا قافنإلاو ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا :b.1.15 رشؤملا

  :ةيلاتلا ماوعألل يh̀رمأ رالود نويلم ةبس�ب �¼يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاgE0ا بسح رشؤملا ةميق تغلب

 

 
 

  ب.15 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطش{ألاو تالخدتلا

 اIJاجرخمو 2019 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا اIJاجرخمو 2018 ماعلا C\ ةذفنملا ةطشVألا /تالخدتلا

 iCودلا راطإلا iTا مدقملاو تاباغلل ijطولا رqرقتلا دادعا § دجوي ال

 )ةعارزلا ةرازو( تاباغلل

 

 

 :15 فد2لا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 .ةيعيبطلا لئاوملاو ةيÙيبلا ةمظنألا ةئزجتو عيطقت ��إ ىدأ يذلاو يرصنعلا لصفلا رادج §

 .اm_Qغو تاباغلا 0/ راàCألا عطقو عالتقاو uv¾ارألا فWرجتب لثمتت vلا لالتحالا تاسرامم §

 .يويBFا عونتلاو تاباغلا �~ع رثأ نم كلذل امو خانملا _mغ\ §

 .فد5لا اذQ قيقحت 0/ مدقتلا دصرل ةيفا?لاو ةقيقدلا تامولعملاو تانايبلا رفوت مدع §
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 يداصتقالا ومنلا

راھدزالاو
!"#$%&'($)*+,$-$./01"2$345")5607)*8,$-$.9:*;%$.9<$=5>?0)5@,AB&>$38C$-D$3@E5F56
3GHFI$3JG4@5KL?$38M'-$3,=5N?3F'($35+O?L$3PQRF,ST!U$3V8C$.S*M"DQWL?XG4@O?L
Y".91"X67Z[\$345")"]$.9<$=5G56^_$3K̀?Aabc$345")"]$3V+'R60$38"356$3JG4@5V56.0RMId
:,!"\$3JG4@5V5O?L!U$3CeC%7Z[-$15fc0!C$-D^c0$3+5CD$38J,016&>$3VH"g$.S*M"DQ
0$3+5CD$38J,016&>$3a,h60$3*i"-jWL?&'(S'-jXG4@O?L&>Aa+5k!l")I71"X56WL?$3V8C
$.S*M"DQ.0&>$3,mc!U^P$nXo\$3abC!6$3JG4@5V56!Gp̀L!6Y*a+5k$.)*+;%$.S*M"DQ!U
q;%AVH5r$3+@"&"]$.9s*"t56$3JG4@5V56.0Y".91"X67Zu3vRf'w$.S*M"D$3JG4@5KL?7Z
ACXp?X,x$3F8T$3K̀?Ra*"y735f"$3JG4@5V5C\YMC-j!Ga6!U[tT$.#D^"-z)$.)*F,${
$3C|KL?$3@C&_$./0%:C%!*"YF60AVJ5Pq@6$3*V856$384*'$!6(2018, 2030



127 
 

	
  :٨ مقر فدھلا
 لماشلاو درطملا يداصتقالا ومنلا زیزعت
 ةلماكلا ةلامعلاو مادتسملاو عیمجلل
 قئاللا لمعلا صرف ریفوتو ةجتنملاو
	عیمجلل

 

 TGHاسألا QRامتجالا دقعلا لؤاضت IJإ FGHفي كالCDسالا ةلقو ،تارامث<سالا ةيافك مدعو ،قئاللا لمعلا صرف مادع*ا رارمتسا نإ

 نم ايدحت دي\dا لمعلا صرف ةئيiD لظتسو .مدقتلا fR عيم\dا ةكراشم ءاضتقا :و̂و ةيطارقميدلا تاعمت\]ا ھيلع زكترت يذلا

 .2015 ماع دعu اميف ابsرقت اpعيمج تاداصتقالا اppجاوتس oHلا ةيسmئرلا تايدحتلا

 ديج لمع صرف �Jع لوص�dا سانلل حي<ت oHلا فورظلا ةئي�J iDع تاعمت\]ا لمع~ نأ مادتسملا يداصتقالا ومنلا FGHتقي فوسو

 ام ل�و ،نا�سلا نم لمعلا نس fR م^ نم عيمج مامأ لمعلا صرف ةحاتإ اضيأ FGHتقيسو .ةئmبلاب رارضإلا نود داصتقالا زِّفحت

 .ةقئال فورظ لظ fR لمعلا نم ن�Dكمي
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 تارشؤم هدكؤت ام و̂و اعuاتو افيعض اش^ ھلعج امم لالتحالا تاءارج�و تاسايس نم اررضت ��كألا �Hيطسلفلا داصتقالا ��تع�

 تاsولوألا تنا� ان^ نم .لمعلا قوسل ىرخألا تارشؤملا ةفا� �Jع رثؤت oHلاو ةعفترملا ةلاطبلا تالدعم رارمتسا ةصاخ لمعلا قوس

 ةمئاوملا ثادحإ fR م^اس� ام¤و ة¤ردملاو ةر^املا ةلامعلاب لمعلا قوس دفرو ھتامدخ ن£سحتو ليغش<لا ةداsز fR لمعلا عاطقل ةسmئرلا

fR كلذ ل� متي ناو لمعلا قوس fR زع~و قوسلا ةمكوح راطإsع قئاللا لمعلا ز�J جاتنإلا فارطأ ن£ب ةلما�لا ةكارشلا نم ساسأ. 

 

 fR 7 ةبس¯ب IRامجإلا ��R]ا جتانلا ومن �Jع ةصاخ¤و ،ةينطولا فورظلل اقفو يدرفلا يداصتقالا ومنلا �Jع ظاف�dا :)1.8( ةياغلا

 .اومن نادلبلا لقأ fR اsونس لقألا �Jع ةئاملا

 .يقيق?Eا DAامجإلا A@?<ا جتانلا نم درفلا ب6صنل يونسلا ومنلا لدعم 1.1.8   :رشؤملا

 يقيق�dا IRامجإلا ��R]ا جتانلا نم درفلا بmصنل يونسلا ومنلا لدعم غلب دقلف �Hيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا تانايب بجومب

fR 1.4( 2015 ماع نا� امنب )% -1.3 ( 2018 ماعلا%(. 

 

  8.1 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 نم داصتقالل ةمظانلا ةيعeرشdلا ةئ6بلا ن£سحت §

 ثيحب ةمظنألاو ن£ناوقلا رsوطتو ثيدحت لالخ

 ةمكو�dا ةنودم ھيلع تصن ام ثيدحتلا نمضتي

 ،ةيفافشلاو ة^ا¹¸لا نم ززع� ام¤و ،�Jضفلا تاءارجإلاو

 نوناق ةشقانم نم ءاCDنالا مت ،صوصdºا اذ^ fRو

 ةيملاعلا ةsركفلا ةيكلملا ةمظنم عم ةيعانصلا ةيكلملا

 نوناق زاجنإل ة�£خألا لحارملا fR نحنو ،)وبياولا(

 ن£ناوقو ةمظنأ تادوسم دادعإ مت امك ،تا�رشلا

 نوناق ،تارداصلل �Hيطسلفلا سل\]ا ماظن( ةديدج

 .)ةيعانصلا ندملا ةئي^

§ fR ي~آلا زاجنا مت ،ةيعانصلا ندملا لاجم: 

 عورشملل ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل ساسألا ر\¾ عضو §

 رادص�و ،"ةيعارزلا ةيعانصلا احsرا ةنيدم" R¿ذومنلا

 ا�Dم عنصم 12 ل ةفاضا عنصم 13 ل ليغش<لا ةصخر

fR ليغش<لاو جاتنإلا ةلحرم. 

 تmب ةنيدم IJ fRوألا ةلحرملا رsوطت لامعأ نم ءاCDنالا §

dو ،ةيعانصلا م�Âلمع fR ع*اصم 10 ةنيدملا fR روط 

 .ءاش*إلا ديق ع*اصم 4و ليغش<لا

 ةمو��dا ن£ب يداصتقالا نواعتلا لو�وتورب عيقوت §

 ،ةيعانصلا ايموقرت ةنيدمل ةينmصلاو ةي¯يطسلفلا

 .�Hيطسلفلا رامث<سالا قودنص عم زايتما دقع عيقوتو

 ق�Êم �Jع BIS-TOBB ةروطملا ةكرشلا عم عيقوتلا مت §

 ةر�dا ن£نج ةقطنمل زايتمالا دقع

 ةيداصتقالا ةقالعلا ةsوقتو ،ن£sراجتلا ءا�رشلا عÂونت §

 ام مت ثيح ،ملاعلا لودو ن£طسلف ةلود ن£ب ةsراجتلاو

 :�Rي

§ fR لا ةئ6بلا لاجمdرشeنوناق عورشم ةدوسم زاجنا مت ،ةيع 

 ةيكلملا ،نpناوق تادوسم �Jع لمعلل ةفاضإ ،تاoرشلا

 ةئيzو ،س6ياقملاو تافصاوملا ،نwpراجتلا ءالكولا ،ةيعانصلا

 نم ددع زاجنا �Jع ةرازولا تلمع امك  .ةيعانصلا ندملا

 داحتالا ،ةيعانصلا صيخا�Ëلاب ةقالعلا تاذ ةمظنألا تادوسم

 .ةنيمثلا نداعملا راجت ماظنو ،ةي¯يطسلفلا تاعانصلل ماعلا

§ fR ج كان^ تنا� ،ةيعانصلا ندملاو ةيتحتلا ةي}بلا لاجمpدو 

 ضورعلا مييقتو لابقتسا ةلحرم زاجنا مت ثيح ،ةثmثح

 ةقيد?�ل DAومشلا طط�<او ىود{Eا ةسارد ةنمضتملا

 ةيسرت مت امك ،روص رفك /)ةيكذلا ةwرقلا( ةيجولونكتلا

 IJوالا ةلحرملا نم ءزجو ةيجراdºا ةيتحتلا ةي¯بلا زاجنإل ءاطعلا

 اميفو ،ةر�dا ةيعانصلا ن£نج ةقطنمل ةيلخادلا ةيتحتلا ةي¯بلل

 �Jع لمعلا يراج ةيعارزلا ةيعانصلا احsرأ ةنيدمب قلعتي

 اÎDف رامث<سالا ¹£فحتو IJوالا ةلحرملا لما� ليغش~ لامكتسا

 م�d تmب ةنيدمل لا�dا كلذك ،ةيناثلا ةلحرملا رsوطتو

 ةئيpلا ÐJس~ ةيعانصلا ةزغ ةنيدم صوصخب ،ةيعانصلا

 قلخو ا̂رsوطتو ةيعانصلا ةزغ ةنيدم لما� ليغش~ لامكتسال

  .ةيعانصلا ةنيدملا fR رامث<سالا ¹£فحتل عÂراشم داجي�و جمارب

 لمعو ةsريدقتلا فل�لاو ةيئدبملا ىود\dا ةسارد دادعإ مت امك

 – ةيدنلوبلا ةيفر�dا ةيعانصلا ةقطنملل ةيلوأ ةسارد

 عيقوت مت ةيعانصلا ايموقرت ةنيدم صوصخب ،ةي¯يطسلفلا

 ةلحرم fR عورشملاو رامث<سالا قودنص عم زايتمالا دقع

 عم IRاملا لو�وتو��لا عيقوتل �£ضحتلا يرجsو ،تاساردلا

 مت ةصاdºا ةرورمج ةقطنمب قلعتي اميف اما .ةينmصلا ةمو��dا

 ةيعانصلا ةرورمج ةقطنمل يداصتقالا رثألا ةسارد ميدقت

 سلجم نم ةرورمج ةقطنم رارقإ متو ءارزولا سل\] ةصاdºا
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 ن£صلا ةsروpمج عم ةر�dا ةsراجتلا تاضوافم قالطأ §

 ةيسورلا ةي¯يطسلفلا ةن\Êلا داقع*او ،ةيبعشلا

 ةي¯يطسلفلا ةن\Êل IJوألا ةرودلا عامتجاو ،ةك�Ëشملا

 يراجتلاو يداصتقالا نواعتلل ةك�Ëشملا ةينmصلا

 ن£طسلف ن£ب ةك�Ëشملا ةيمو��dا ةن\Êلاو ،�Hفلاو

 ةي¯يطسلفلا ةن\Êلا عامتجاو ،IJوألا اiDرود ايكرتو

 ةن\Êلا تاعامتجا دقعو ،ةك�Ëشملا ةينانويلا

 fR يرازو عامتجا دقعو ،ةك�Ëشملا ةيندرألا ةي¯يطسلفلا

 IRاملا لو�وت��لا �Jع عيقوتلا ھلالخ مت ثيح اس*رف

 .ةيس*رفلا ةحنملا ديدجتو

 �Jع لوص�dا فدÓD ايسmنودنا عم م^افت ةركذم عيقوت §

 �Jع لوص�dا متو ،ةي¯يطسلفلا تاجتنملل ةيلضفأ

 .نوتsزلا تsزو رومتلا ن£تعلسل ءافعإ

اذيفنت §
ً

 علسلاب ةمئاق دادعإ مت ءارزولا سلجم رارقل 

 قوسلا نم ا�Dع ءانغتسالا نكمملا نم oHلا عÕاضبلاو

 .�Rيئارسإلا

 عورشم ذيفنتل كيسمو�لا نم لsومت �Jع لوص�dا §

 رئاز\dا نم ل� fR ن£طسلف تارداص جsورت لوح

    .ايسmنودناو

 ةلم?<ا تاwوا?Eا صحفل ي�وضلا ��املا ليغش� §

 �Jع ھبيكرت ىرج يذلا ،ةفلت�<ا علسلاو ع�اضبلاب

 20 لاخدإ نم نكميس يذلا رمألا ،ةماركلا ��عم ÖHناج

 اعبتم نا� امع ةنراقم انط 40 نزت ةعاسلا fR ةنحاش

اباجيا سكعنت طقف تانحاش عبس لوخدب اقباس
ً

 �Jع 

 عم يراجتلا لدابتلا ززع~و ةي¯يطسلفلا تارداصلا

 ىرخأ ةpج نم ملاعلا لودو ةpج نم ي*درألا بنا\dا

 لالتحالا داصتقال ةيعبتلا نم فيفختلا fR ةمpم هادآو

 .�Rيئارسإلا

 مدخي امب ةيعانصلا ةwراجتلا فرغلا تاباختنا ءارجإ §

 .��يطسلفلا صا�Eا عاطقلا رwوطت

 

 �Rكيpلا ططº]ا ةلاح�و ،ةصاخ ةيعانص ةقطنمك ءارزولا

الوصأ هرارق�و ھتساردل ��R]ا مك�dا ةرازول
ً

. 

 �Jع ةرازولا تلمع تامدdºاو لمعلا ةئ6ب نpسحت لاجم fR اما §

 قالط�و ،تاoرشلا لي{�dب صا�Eا دحوملا ماظنلا رwوطت

 �Jع لمعلا مت كلذكو ،ةwركفلا ةيكلملل ةينو��كلالا تامد�Eا

 ءانب ةداعإ �Jع لمعلل ةفاضإلاب ،روpم\dا تامدخ ليلد ثيدحت

 .ي*و�Ëكلالا ةرزولا عقوم ميمصتو

§ fR يئارسإلا داصتقالل ةيداصتقالا ةيعبتلا فيفخت لاجم@A 

 دوpج كان^ تنا� ،يداصتقالا لالقتسالا وحن قالطنالاو

 تاجتنملل ةيجراdºا قاوسألا عيسوت لجا نم ةثmثح

 ،اتفالا لود ،قارعلا ،ايسmنودنإ لودلا هذ^ رزباو ،ةي¯يطسلفلا

 fR ن£طسلف ةكراشمل تا�£ضحتلل ةفاضإ اذ̂ ،يÙوروألا داحتالاو

 نا\Êلا تاعامتجا دقع مت امك ،2020 يÙد وبسكا ضرعم

 fR ةيندرألا تاعانصلا ضرعم حاتتفاو ندرألا عم ةك�Ëشملا

 IJا لوصولل نيدلبلا نب يراجتلا لدابتلا زsزع~ فدÓD ن£طسلف

 .رالود رايلم

 

 ،را�تبالاو ،ايجولونكتلا ىوتسمب ءاقترالاو ،عeونتلا لالخ نم ةيداصتقالا ةيجاتنإلا نم �@عأ تاwوتسم قيقحت :)2.8( ةياغلا

 ةلامعلا ةفيثكلا تاعاطقلاو ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلاب ةمسdملا تاعاطقلا �@ع £pك��لا لالخ نم كلذ A  امب

 يقيق�dا IRامجإلا ��R]ا جتانلا نم لماعلا درفلا بmصنل يونسلا ومنلا لدعم1.2.8  :رشؤملا

-( 2015 ماع ھتميق تنا� امنmب )%-9.6( 2018 ماعلل �Hيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا تايئاصحإ بسح رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

0.5%(. 
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  8.2 ةياغلا قيقحتل تازاجنإلا /تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 ةقاطلا تالاجم A  نwرمثdسملل زفاوح ةمزر نس §

 تامولعملا ايجولونكتو ةددجتملا

§ fR سحت لاجمpس6ياقملاو تافصاوملا ن: 

 ةمدخ 35 نم ��كأ سmياقملاو تافصاوملا ةسسؤم تقلطأ

 حنمو ةقباطملاو صحفلاو فيصوتلا تالاجم fR ةينو�Ëكلا

 ةيتحتلا ةي¯بلا ثيدحت عورشم نمض ،قيقدتلاو تاداpشلا

 .ةدو\Êل

 مت ام عومجم حبصيل ةفصاوم 300 نم ��كأ ثيدحتو دامتعا

 ام نآلا oÞحو ةسسؤملا ءاش*إ ذنم تافصاوم نم هداـمتعا

 .ةفصاوم 4046 نم براقي

fR نالا مت ،ةرياعملاو سايقلاو صحفلا تا��تخم لاجمCDنم ءا 

 سايقلاو صحفلا لاجم fR ةصصختم تا��تخم )p£¹ )10جت

 .ةرياعملاو

 عيقوت مت را�تبالاو ةيداwرلا معد دو¨{E الامكتسا §

 ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملاو ةرازولا ن£ب نواعتلا ةيقافتا

 ،را�تبالاو ايجولونكتلا معد زكارم ءاش*إل ةsركفلا

 ي*امث عم ةرازولا تعقو ةيقافتالا هذ^ بجوم¤و

 ةعماج ،كنكتيلوبلا ةعماج( àRو ةي¯يطسلف تاسسؤم

 ةي¤رعلا ةعما\dا ،ةينطولا حاجنلا ةعماج ،سدقلا

 �Jعألا سل\]ا IJإ ةفاضإلاب ،ةزغ ةعماجو ،ةيكsرمألا

 ةيقافتا ،)تاسسؤم ثالث لثمي يذلا ¹£متلاو عادبإلل

 ايجولونكتلاو را�تبالا معد زكارم ءاش*إل

§ fR زع� لاجمwكمتو زpةدوسم دادعإ مت ةأرملا ن 

 -2019 نpطسلف A  ةأرملا ةيداwر معد ةيجيتا��سا

2022. 

 

 A@?<ا قوسلا A  ھت6سفانت زwزع�و ��طولا جتنملا معد §

 �Hطو موي ديدحتل ءارزولا سلجم نم رارق دامتعا مت ،A»را�Eاو

 صيصخت مت امك ،ي*اثلا نsرش~ نم لوألا ��R fR]ا جتنملل

 راعش  تحت ،�Hطولا جتنملل جsو�Ëلل صصختم ي*وsزفلت جمانرب

ازsزع~و ،"ن£طسلف fR عنص"
ً

 مت ،صاdºا عاطقلا عم ةقالعلل 

 ،ةديد\dا وأ ةمئاقلا عÂراشملا نم ددع ذيفنت �Jع لمعلا

 عورشم ،ةيعانصلا تآش¯ملا لي^أتو ثيدحت جمانرب عورشمك

 دادعإ عورشم ،ةيذحألا ةعانص fR ةميقلا ةلسلس رsوطت

 ،سدقلاو سلبانو ليلdºا fR ةديدج ةيدوقنعلا تاعمجتلا

 ،"جيس¯لاو سuالملل ةميقلا ةلسلس رsوطتل "ناطيخ" عورشمو

 ددع لصو ثيح ،QRانصلا ثيدحتلا جمانرب fR رارمتساو

 .ةأش¯م 63 لاوح ةثد�]ا ةيعانصلا تآش¯ملا

 ةسسؤمل ةع®اتلا ةرياعملاو صحفلا تا�تخم حاتتفا §

 س6ياقملاو تافصاوملا

 .ةدوج تادا¨ش ةي¯يطسلفلا ع*اصملا نم ددع حنم §

 ��طولا جتنملا معدب ةي}يطسلفلا تافصاوملا ةسسؤم تماق §

 كلذو ةيسفانتلا ھت£pم عفرو ھتيام?E ةحاتملا تاينا�مإلا ل�ب

 :لالخ نم

o  ةينف تاميلع~ )4( رادص�و .ةثدحمو ةديدج ةفصاوم )169( رادصإ 

 .لالحو فارش�و ةدوج ةداpش )27( ديدجتو حنمو .ةيمازلإ

 ةقباطم �Hف صحف )1013( ةقباطملاو صحفلا تامدخ لاجم •

 ةيليغش~ ةمظنأو دعاصملا ليغش~و صحفو دا�£تسا تالماعمو

 ةsزكرملا تاءاطعلا fR ةكراشملاو نايب ةقاطب ةقداصمو ىرخأ

 .ةيمو��dا

 عادبإلاو لامعألا ةداsر زsزعتل ةأرملا ةيداsر معد ةيجيتا�Ëسإ دامتعا •

 .اpل جsو�Ëلاو ا̂رش* �Jع لمعلا لالخ نم ،ءاس¯لاو بابشلل ةصاخ

 

 ،ةر�dا لامعألا ةرشابمو ،قئاللا لمعلا صرفو ،ةيجاتنإلا ةطش*ألا معدت oHلاو ةيمنتلا وحن ةpجوملا تاسايسلا زsزع~  : )3.8( ةياغلا

 ،م\dåا ةطسوتملاو ة�£غصلاو رغصلا ةي^انتملا عÂراشملا �Jع äHسرلا عuاطلا ءافضإ �Jع ع\ã~و ،را�تبالاو عادبإلا �Jع ةردقلاو

 ةيلاملا تامدdºا �Jع لوص�dا لالخ نم كلذ fR امب ،ا̂ومنو

  س¯\dا بسحب ،ةيعارزلا ةلامعلا �£غ fR ةيمسرلا �£غ ةلامعلا ةبس*1.3.8  :رشؤملا

 .ءاس¯لا ةبس* نم �Jعا رو�ذلا ةبس¯ف ھيلعو ،ثانإلل )%40.7( و رو�ذلل )69.4%( àRو )%65.0( 2018 ماع رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 

 

 



131 
 

 8.3 ةياغلا قيقحتل ةطشXألا / تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 نم ةطسوتملاو ة�pغصلا تاoرشلا تاردق ءانب §

ملا
ُ

<او دد{Eا نwردص
ُ

 ةشرو 20 دقع مت ثيح ،نpلمت?

 .لمع

 ةيئاذغلا تاعانصلل ¹£يمتلا ةزئاج قالطإل �£ضحتلا §

 .ةsوس¯لا
 تآش}ملا ةيمنتو ةئشانلا تاoرشلل معدلا ميدقت §

 .ةطسوتملاو ة�pغصلاو رغصلا ةيzانتملا

 A  طش}ت ةwوسX ةينواع� تايعمج يXامث لوصح §

 ةwراجت تامالع �@ع ةيداصتقالا تالا{<ا فلتخم

 .ن´³اجتنمل

 اCDيعوت فدÓD ةيعانصلا تآش}ملل ةيعاطق لمع شرو ميظنت §

 فsرعتلاو ،فيلا�تلا ضفخو دراوملل لثمألا لالغتسالا لوح

 تابلطتم àR امو ةعقوملا ةي¤رعلاو ةيلودلا تايقافتالاب

 .ا�Dم ل�ل ريدصتلا

 ةرازولا ا¨مدقت �¶لا تامد�Eاب ةيفwرع� لمع شرو دقع §

 ةيzانتملاو ة�pغصلا عeراشملا تابحاص ءاس}لا عي{·dل

 .ةيجاتنإلا ةينواعتلا تايعم{Eاو رغصلا

 تابحاص بwردتل ةصصختم ةينف ةي¸wردت تارود ميظنت §

 fR ةيجاتنإلا تايعم\dاو رغصلا ةيzانتملاو ة�pغصلا عeراشملا

 .سmياقملاو تافصاوملاو ،نايبلا ةقاطب عوضوم

 10 لضفأل "انتويب توق " ةينطولا ةزئا{Eا جئاتن نع نالعإلا §

 .ةsوس* ةيئاذغ تاجتنم

 معدل كلذو ،ةيديلقتلاو ةيفر?Eا تاعانصلا قاثيم لامكتسا §

 ةsراجتلا تامالعلا IJا لوصولل ةيديلقتلا ةيل�]ا تاعانصلا

 .ةيعام\dا

 نpكمتلا لاجم A  عeراشملا نم ددع ذيفنت �Jع فارشالا §

 .بابشلاو ةأرملل يداصتقالا

 fR نلمع� ةديس 75 مض ةwوس}لا تاجتنملا معدل رازاب لمع §

 .ةيعانصلا تاعاطقلا فلتخم

 

 ووذ صا�«ألاو بابشلا كلذ A  امب ،لاجرلاو ءاس}لا عيم{E قئاللا لمعلا �pفوتو ةجتنملاو ةلما�لا ةلامعلا قيقحت :)5.8( ةياغلا

 .2030 ماع لولحب ،ةميقلا ¼ ا�تملا لمعلا ءاقل رجألا ؤفا�تو ،ةقاعإلا

 ةلاطبلا نم د�dاو ليغش<لا ةداsز فد^ لثمي ثيح ءا�رشلا عم نواعتلاب اpقيقحت �Jع لمعلا متي ة�£بك ةsولوأ ةياغلا هذ^ لثمت

 ةعفترملا ةلاطبلا تالدعم رارمتسا IJإ �£ش� عقاولا نا الإ لمعلا عاطق fR ايجيتا�Ëسا افد^ ةطش¯لا ليغش<لا تاسايس ن£سحتو

 fR روجألا عم ةنراقمو عاطقلاو ةفضلا ن£¤و ثانإلاو رو�ذلا ن£ب ةصاخ روجألا fR ةوجف دوجو fR رارمتسالا لظ fR ةزغ عاطق fR ةصاخ

 .رضخألا طdºا لخاد

 

 ةقاعإلا يوذ صاçºألاو ،ةsرمعلا ةئفلاو ،ةفيظولا بسحب ،ن£لماعلا لاجرلاو ءاس¯لل ةعاسلا fR لخدلا طسوتم 1.5.8 :رشؤملا
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 ام تل\oH èلاو 2018 ماعلل تغلب ةميق �Jعاو ،ةزغ عاطق fR ھنم �Jعا ةي¤رغلا ةفضلا fR رجألا طسوتم نإ IJإ تايئاصحإلا �£ش~

 )A@يئارسإ ل�يش 123.0( ھتéس*

 

 

 128.6 ھتéس* ام تردق ثيح 2018 ماع تغلب ةبس* �Jعاو ،ثانإلل ھنم �Jعا رو�ذلل يمويلا رجألا لدعم نأ IJإ تايئاصحإلا �£ش~

 .�Rيئارسإ ل�يش
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 تغلب ثيح 2018 ماع تنا� اpل ةميق �Jعاو ،ةsرمعلا تائفلا بس* �Jعا àR قوف امف 60 نم ةsرمعلا ةئفلا نأ IJإ تانايبلا �£ش~

  .�Rيئارسإ ل�يش 153.7

 

 2018 ماع تنا� اpل ةميق �Jعاو اpل يمويلا رجألا لدعمل ةبس* �Jعا àR ايلعلا ةرادإلا وفظومو نوعرشملا نأ IJإ تايئاصحإلا �£ش~

 69.1 تغلب ثيح 2015 ماعلل تنا�و قاوسألا fR ةعابلاو تامدdºا لامعل تنا� ةبس* لقا امنmب .�Rيئارسإ ل�يش 186.0 تغلب ثيح

 .يمويلا رجألل لدعمك �Rيئارسإ ل�يش

 

 ةقاعإلا يوذ صاـخــــــــشألاو رمعلاو س¯\dا بــــــــسحب ،ةـلاـطبلا لدـعم 2.5.8 :رشؤملا

 

 

 2017 ماعلل 29-15 ةsرمعلا ةئفلل تغلب ةبس* �Jعا نأ تايئاصحإلا �£ش~
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 اھوعمجمو تالآلا ولغشم نھملا نم اھیلإ امو فرحلا يف نولماعلا دیصلاو ةعارزلا يف ةرھملا لامعلا
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 نم مغرلاب 2018 ماع اëDس* �Jعا تغلب رشؤملا اذ^ ةميقو ،رو�ذلل ا�Dم �Jعأ àR ثانإلا ن£ب ةلاطبلا لدعم نأ IJإ تانايبلا �£ش~

  .ماعلا اذpل ةلاطبلا ةبس* ضفdº ةطش*أو تالخدت دوجو

 

 8.5 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

  اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا  اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 نواعتلل ةيلاطيإلا ةلا�ولا نم لومم عورشم ذيفنت §

 46 تاردق ءانبلVento De Tira     ةسسؤمو يÕامنإلا

 ةيداصتقا ةيعامتجا ةسارد ءارج�و ،ةيلحم ةيعمج

 جذامنل تايصوتو ةيÎDجوت ئدابم عضوو ،ةمعاد

 نم ءزج ذيفنت 2018 ماعلا لالخ مت .يÕز\dا داصتقالا

 .تاسسؤملل تاردقلا ءانب

 لمعلاو ةيلاملا ةرازوو نpطسلف كنب عم ةيقافتا عيقوت §

 ة�pغص عeراشم لwومتل رالود نويلم 50 ةميقب

 .ةطسوتمو رغصلا ةيzانتمو

 $ 396.360 ةميقب ضرق 45 حنم §

 ةيناثلا ةلحرملا نمض 9.640.950 $ ةميقب ضورق حنم §

 تاسسؤم 6 ددعل startup Palestine عورشم نم

 .ضارقإ

 انلبقتسم عورشمل 453.004 $ ةميقب ضرق حنم §

 .ةقاعإلا يوذب صا�Eا

 ديفتسم 100 ليغشdل ةيمنتلا ةرازو عم ةيقافتا عيقوت §

 .ل�يش نويلم ةميقب �Ìملا بwردتلا زكارم wËAرخ نم

 ةpجوم صا�Eا عاطقلا عم ةك��شم عeراشم ذيفنت §

 ،�Hطولا كنبلاو ةرازولا ن£ب ةقاعإلا يوذ صاçºألل

 مpعÂراشم ءاش*إل عفتنم 60 نم ��كأ ا�Dم دافتسا

 .ةصاdºا

 .دحاو ددع ةصاخ ليغش� بتا�م صيخرت §

 عورشم نمض تاسسؤملا رwوطت زكرم عم ةيقافتا عيقوت §

 IRودلا كنبلا نم لومملا "لمعلا لباقم لاملا " ئراطلا ةزغ

 قودنصلا ھيف لصح ،"زكرملا ��ع ديفتسم 4400 ليغش<ل

 قودنصل ةيميظنتلا تاردقلا ءانبل  $ �J 100.000ع

 ليغش<لا

 £pفحتلا عورشم ذيفنتل UNDP عم ةيقافتا عيقوت §

 لالخ نم ةزغ عاطق fR ةش¨لا رسألا معدو يداصتقالا

 .ديفتسم 1158 ليغش~ مت ثيح ،تقؤملا ليغش<لا

 براقي ام حنم مت ثيح ،ن£طسلف كنب عورشم لامكتسا §

 $ 1.248295    ةميقب ضرق 126

 سلجم( ةيل?<ا ليغشdلا سلاجم عم ةيقافتا عيقوت §

 $ 100.000 ةميقب )ةزغ ،سلبان ،ة�£بلاو هللا مار ليغش~

 200.000$ ةفاضإب ةيفرصملا ةسسؤملا موقت نأ �Jع

 ��ع ةيبابش تاردابمو تاقباسم ذيفنتل ةsرفص ضورقك

 .سلا\]ا

 $ 900.000 ةميقب ةيفرصملا ةسسؤملا عم ةيقافتا عيقوت §

 .ةيداع ضورق

 يرفص ضرقك سدقلا رجف ةسسؤم عم ةيقافتا عيقوت §

 .$ 120.000 ةميقب

 Startup Palestine عورشم نمض ضرق 1518 حنم §

 ذيفنتل ACS ةيلاطيإلا نماضتلا ةسسؤم عم ةيقافتا عيقوت §

 30.000 ةميقب ةزغ عاطق fR ءارض�Eا لامآلا عورشم
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 قطانملا A  تايداwرلا ءاس}لا فاد´Óسا جمانرب ذيفنت §

 fR صصختم بsردت جمانرب نمض ةwودبلاو ةشم¨ملا

 .عÂراشملا ةراد�و ةيتاي�dا تاراpملا

 .ليغشdلل ةيقطانملا سلا{<ا رود ليعفت §

 .لمعلا قوس تامولعم ماظن رwوطت §

 ةبلطل ھيجوتلاو داشرإلاو ةيعوتلا صصح ةداwز §

 .تاعما{Eا

 عقاول ةسارد دادع�و روجألل ةينطولا ةن{�لا ليعفت §

 ساسأ ةساردلا هذ̂ تحبصأ ثيح نpطسلف A  روجألا

 )2019- 2018( روجألل ى*دألا د�dا عفر لوح راو�Êل

 سرادملا fR لمعلا فورظو طورشل ةسارد ءارجإ §

 .2018 لافطألا ضاsرو ةصاdºا

 ءاس}لل ةلغشملا تاعاطقلا �@ع ش6تفتلا £pكرت §

ةصاخو
ً

 .روجألل ى*دألا د�dا قيبطت 

 صخي اميف تايدلبلا ضارقا قودنص عم كيéش<لا §

 fR ةيدلبلا تامد�E ةلامعلا فيثكتل ئراطلا عورشملا

 .IRودلا كنبلا نم لومملا ةزغ عاطق

 نpلطاعلا نيديفتسملا لي{�dل ةينو��كلا ةصنم قالطإ §

 .لمعلا نع

 نمض A×ادبإلا �pكفتلاو لامعألا ةداwر fR يداsر 25 بwردت §

 GIZ عم ةكارش

 نم ي�اذلا ليغشdلا fR لمع ةصرف 282 براقي ام �£فوت §

 .ن£طسلف كنب عورشم لالخ

 .عرازملا ةرادإ ةيفيك fR عرازم 24 ددع بwردت §

 ،ة�pغصلا عeراشملا ةرادإ ةيفيك A  ةيلحم ةيعمج بwردت §

 ةيجيتا��سالا ةط�Eا دادعإ

 ليغشdلا ةفاقث رش}ل لمع ةشرو 70 براقي ام ذيفنت §

 قودنصلا عÂراشمل جsو�Ëلاو عادبإلاو ةداwرلاو ي�اذلا

 .ةيلاملا ھظفاحمو

  ليل�Eا ةراجت ةفرغ عم ةكارش ةيقافتا عيقوت §

 �Ìملا بwردتلا زكارمو تاسسؤملا نم ددع عم كي¸شdلا §

 تاينواعتلاو تايدلبلاو ةيل�]ا تايعم{Eاو ��قتلاو

   ن£جsرdºا fR ةمتpملا تاعما\dاو

 صا�«ألل ھجوملا ��طولا كنبلا عم جمان�لا رارمتسا §

 ماعلا لالخ عفتنم 70 ا�Dم دافتسا ثيح ةقاعإلا يوذ

2019. 

 .2 ددع ةصاخ ليغش� بتا�م صيخرت §

 لوح شروو تارود fR جsرخو ةجsرخ 500 فادCDسا §

 .ة�pغصلاو ةيداwرلا عeراشملا

 ةيل?<ا سلا{<ا رود ليعفتو معد fR رارمتسالا §

 .ليغشdلل

 .لمعلا قوس تامولعم ماظن رsوطت §

 .تاعما{Eا ةبلطل داشرإلاو ھيجوتلا جمارب fR رارمتسالا §

 روجألل ى*دألا د�dا �Jع يونسلا ةش6عملا ءالغ دامتعا §

 .روجألل ديدج ى*دأ دح عضول راو�dا رارمتساو

 ضاsرو سرادملا نم 600 تلمش ش6تفت ةلمح ذيفنت §

 نم ��كأ تلمش روجألل ىXدألا د?Eا قيبطتل لافطألا

 2019 لماعو ةلماع 1200

 تاعاطقلا �@ع ش6تفتلا £pكرت فاد´Óسا رارمتسا §

ةصاخو ءاس}لل ةلغشملا
ً

 .روجألل ىXدألا د?Eا قيبطت 

 

 .2020 ماع لولحب بsردتلا وأ ميلعتلا وأ ةلامعلاب ن£قحتلملا �£غ بابشلا ةبس* نم ة�£بك ةجردب د�dا :)6.8( ةياغلا

fR لمع راطإpع ا�J ع ءا�رشلا عم لمعلا ةرازو لمع~ ة¤ردملاو ةر^املا ةلامعلاب لمعلا قوس دفر�J وطتsردتلل ةينطو ةموظنم رsب 

  ÿHملا
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 بsردتلاو ةلامعلاو ميلعتلا ةرئاد جراخ )ةنس 24و 15 ن£ب م̂رامعأ حوا�Ëت نيذلا( بابشلل ةsوئملا ةبس¯لا 1.6.8 :رشؤملا

  :IRاتلا لود\dا بجومب رشؤملا اذ^ ةميق تغلب دقلف �Hيطسلفلا ءاصحإل يزكرملا زاd\pا تانايب بجومب

 

 ثانإ رو9ذ ةزغ عاطق ةي2رغ ةفض ن+طسلف ماعلا

2015 32.2 29.2 36.7 26.6 38.2 

2016 32.4 29.3 37.2 26.3 38.9 

2017 33.2 29.1 39.4 27.7 39.0 

2018 33.4 28.0 41.7 27.9 39.2 

 

 اذ^ ن£سحتل ماعلا اذpل ةطش*أو تالخدت دوجو نم مغرلاب 2018 ماع تنا� رشؤملا اذ^ ةميقل ةبس* �Jعا نأ لود\dا نم "!تي

 .رشؤملا اذpل ةبس¯لاب رو�ذلا بس* نم �Jعأ àR ثانإلا بس*و ،ةي¤رغلا ةفضلا fR ا�Dم �Jعأ àR ةزغ عاطق fR بس¯لاو ،رشؤملا

 

 8.6 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

  اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا  اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 IJإ لصتل جما��لا ةداsزو �Ìملا بwردتلا تامدخ ةعuاتم §

 مولبدلا حنمت جمانرب 16 ا�Dم ÿHم بsردت جمانرب 25

 .ÿHملا

 �Ìملا بwردتلا زكارم A  ةيئاسم تارود ذيفن<ب ءدبلا §

 fR 421 ن£جsرdºا ددع غلب ثيح 2016 ماعلا ذنم

 .2018 ماع fR 866و 2017ماع

 .2018 تيفلس fR ديدج �Ìم بwردت زكرم حاتتفا §

 .رالود فلأ 850 ةفل�تب اطي زكرم عيسوتب ءدبلا §

 ÚAابصلا( �Ìملا بwردتلا زكارم wËAرخ ددع ةداwز §

 fR جsرخ فلأ IR 11اوح IJإ ةصاdºا زكارملاو ي�اسملاو

  .2018 ماعلا

 .صاخ بwردت زكرم 28 صيخرت §

 

 .)2018،2019( 17 ددع ةي¸wردت جما�ل ÛÜانملا رsوطت §

 oÞح بsردتلا زكارم fR ةيئاسملا جما�لا نم جsرخ 788 جsرخت §

 .2019 ماع 9 رpش

 ةداsزب يدومعلاو ةديدج زكارم ءانب fR يقفألا عسوتلا §

 .جما��لا fR عونتلاو ةمئاقلا زكارملل ةيباعي<سالا تاردقلا

 زكارملا م^اس<س ةwر£pعلا A  ديدج بwردت زكرم حاتتفا §

 500 لدعمب ÿHملا بsردتلا s#Rرخ ددع ةداsز fR ةديد\dا

 .اsونس جsرخ

 fR ةديدج �Ìم بwردت زكارم 3 ءاشXإ �Jع ايلاح لمعلا متي §

 .ل�يش نويلم 45 ةفل�تب سلبانو مركلوطو سا¤وط

 oÞح ن£جsرdºا ددع غلب ثيح زكارملا wËAرخ ددع ةداwز §

 .جsرخ 8700 )2019( ماعلا نم 10 رpش

 بwردتلل ةينطو ةموظنم رwوطت �Jع ءا�رشلا عم لمعلا ءدب §

 .عاطقلا ةمكوح فدÌ� ÓDملا

 .�Ìملا ھيجوتلاو داشرإلا تامد�E ةصص�<ا جما�لا ةداwز §

 

 أوسأ لاصئ<ساو رظح نامضل رشéلاب راجتالاو رصاعملا قرلا ءاD%�و ةرº$لا �Jع ءاضقلل ةلاعفو ةsروف �£بادت ذاختا :)7.8( ةياغلا

 .2025 ماع لولحب ھلا�شأ عيمجب لافطألا لمع ءاD%�و ،دونجك مpمادختساو م^دينجت كلذ fR امب ،لافطألا لمع لا�شأ

 ھتاجرخم ىدحا لثمت oHلاو قئاللا لمعلا جمانرب تاsولوا دحأ لالخ نم قئاللا لمعلا زsزع~و لمعلا قوس ةمكوح �Jع لمعلا متي

 .لافطالا ةلامع ةبس* نم د�dا

 

 بسحب ،م^ددعو لافطألا لمع قوس fR ن£طرخنملاو ةنس 17و 5 ن£ب م̂رامعأ حوا�Ëت نيذلا لافطألل ةsوئملا ةبس¯لا 1.7.8رشؤملا

 .ةsرمعلا ةئفلاو س¯\dا عون
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 :IRاتلا لود\dا بجومب رشؤملا اذ^ ةميق تغلب يزكرملا ءاصحإلا زاpج تانايب بجومب

 

 ةRرمعلا ةئفلا سLMNا ةقطنملا ماعلا 

 10-17  15-17 10-14 ثانإ روكذ ةزغ عاطق ةي6رغلا ةفضلا       ن-طسلف  

2016 3.9 5.2 1.9 7.3 0.3 1.7 7.8 3.9 

2017 3.4 4.6 1.7 6.6 0.1 1.2 7.2 3.4 

2018 2.9 4.0 1.3 5.5 0.2 0.9 6.6 2.9 

 

 تائفلا ةفا�ل الامجإ ةزغ عاطق fR ا�Dم �Jعا ةي¤رغلا ةفضلا fR بس¯لاو ،%3.9 تغلب ثيح 2016 ماعلل تنا� ةبس* �Jعا نأ "!تي

 ،ىرخألا ةsرمعلا تائفلا عم ةنراقملاب بس¯لا �Jعا تل\è 17-15 نم ةsرمعلا تائفلاو ،ثانإلل ا�Dم �Jعا àR رو�ذلا ةبس*و ،ةsرمعلا

  .�Hيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا نم ةدراولا تانايبلا بجومب كلذو

 

  8.7 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 مpمعدو نpشdفملا ددع ةداwزو لمعلا ش6تفت زwزع� §

 ل� fR لافطألا ةلامع ةعuاتمل ن£ش<فم صيصختو اي<سجول

 ش<فم 45 ن£يع~ مت ثيح )2016،2017،2018( ةظفاحم

 .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ

 م\'ب ةأش¯م فالآ 10 ا´Þلع شdفملا تآش}ملا ددع لصو §

 .ةلماعو لماع فلأ 50 ةلامع

 لwوحتلا ةمظنأو ةلوفطلا ةيامح تا�بش ليعفت §

 .)رمتسم( ءا�رشلا عم نواعتلاب

 لمعلا قوس نم لماع لفط DA 200اوح جارخا اsونس متي §

 .تالم�dاو شmتفتلا لالخ نم

 .لافطألا ةلامعل ةصصº]ا داشرإلاو ةيعوتلا جمارب ةداsز §

 .فيصلا لصف fR ةwونس ش6تفت ةلمح ذيفنت §

 .عوضوملاب ةقلعتملا تاعÂرش<لا ةعجارم §

 

 IR 15اوح يطغُ� حبصأ ثيحب ش6تفتلا ةحاسم ةداsز §

اsونس ةأش¯م فلأ
ً

 لماع فلأ 70 ةلامع م\'ب 

 .ةلماعو

 )ةنس18-15( لماع ثدح فلأ نم �àكأ لمع ميظنت §

 .لمعلا قوس نم لفط 220 جارخ�و

ةصاخ ءاoرشلا عم ةقالعلا زwزع� fR رارمتسالا §
ً

 ةكبش 

 .ةلوفطلا ةيامح

 سرادملا فدCDس~ داشر�و ةيعوت جمارب ذيفنت §

 .لافطألا ةلامعل ةصصخمو

 ،تارجاpملا ةصاخ¤و ،نورجاpملا لامعلا مÎDف نمب ،لامعلا عيم\d ةنمآو ةملاس لمع ةئmب زsزع~و لمعلا قوقح ةيامح :)8.8( ةياغلا

 .ةرقتسملا �£غ فئاظولا fR نولماعلاو

 fR تالخدتلا مظعم تءاج ثيح ةياغلا هذ^ �Jع اD(ا�رشو ةرازولا تزكرو لمعلا عاطق fR ةسmئرلا تاsولوألا دحأ ةياغلا هذ^ لثمت

 .لمعلا فورظو طورش ن£سحتل ي*اثلا قئاللا لمعلا جمانرب

 

 .مpعضوو نsرجاpملا س¯ج عون بسحب ،ةتيمملا �£غو ةتيمملا لمعلا تاباصا لدعم fR رتاوتلا 1.8.8 :رشؤملا

 - :2019-2015 لمعلا ةرازو ىدل ةل{�ملا لمعلا تاباصإ :الوأ

 :ةsونسلا رsراقتلا بسح 2019-2015 ن£ب ام ة�Ëفلا لالخ لمعلا ةرازو ىدل ةل\$ملا لمعلا تاباصإ ن£بي ي*ايب مسر .أ
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  .2015 ماع ھيلع تنا� امم �Jعا 2019و 2018 ماوعألا لالخ اCDبس* نكلو 2017 ماع اÎDف ةبس* �Jعا تغلب لمعلا تاباصإ نأ "!تي

  - :2019-2015 ن£ب ام لمعلا ةرازو ىدل ةل\$ملا ةلتاقلا لمعلا تاباصإ ن£بي لودج .ب

 

 

 ةلاح 21 تغلب ثيح 2015 ماع تنا� لمعلا تاباصإل ةبس* �Jعا نأ "!تي

 - :ةباصإ 10000 ل�ل )ةي¤رغلا ةفضلا( لمعلا ةرازو ىدل ةل\$ملا تاباصإلا لدعم .ج

 

 تاباصالا لدعم 

 2015 ماعل

 تاباصالا لدعم

 2016 ماعل

 تاباصالا لدعم

 2017 ماعل

 تاباصالا لدعم

 2018 ماعل

 ماعل تاباصالا لدعم

2019 

 ىوقلا ددع

 ةفضلاب ةلماعلا

435407 672527 859500 690906 700333 

 795 776 808 682 664 تاباصالا ددع

 11 11 13 10 15 لدعملا

 

 2015 ماعلل تنا� تاباصإلا لدعمل ةبس* �Jعأ نأ ىرن

 

 - :رضخألا ط�Eاب ھتيمس� متي ام لخاد لمعلا ةرازو ىدل ةل{�ملا لمعلا تاباصإ :ايناث

 - :2019-2015 ن£ب ام رضخألا طdºاب ھتيمس~ متي ام لخاد لمعلا تاباصإ ددع "+وي ي*ايب مسر .أ

 

664 682
808 776 795

2015 2016 2017 2018 2019

  لمعلا تاباصا

21

14

11

7

12

2015 2016 2017 2018 2019

 2019-2015 نیب ةلتاقلا تاباصالا
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 .ةباصإ 513 تغلب ثيح 2017 ماع تنا� رضخألا طdºاب ھتيمس~ متي ام لخاد لمع ةباصإ ةبس* �Jعا نأ ن£ب<ي

 :2019-2015 ن£ب ام لمعلا ةرازو ىدل ةل\$ملا رضخألا طdºاب ھيمس~ متي ام لخاد ةلتاقلا لمعلا تاباصإ ددع "+وي ي*ايب مسر .ب

- 

 

 ةلاح 26 تغلب ثيح 2015 ماع ةلتاقلا تاباصإلا ددع ةبس* �Jعا نأ "!تي

 - :رضخألا طdºاب ھتيمس~ متي ام لخاد ةباصإ 10000 ل�ل لمعلا ةرازو ىدل ل\$ملا تاباصإلا لدعم .ج

 

 تاباصالا لدعم 

 2015 ماعل

 تاباصالا لدعم

 2016 ماعل

 تاباصالا لدعم

 2017 ماعل

 ماعل تاباصالا لدعم

2018 

 تاباصالا لدعم

 2019 ماعل

 لخاد ةلامعلا ددع

 "رضخألا ط\]ا"

57002 66857 80662 90142 94378 

 285 318 513 492 427 تاباصالا ددع

 30 35 64 74 75 لدعملا

 

 - :2019-2015 نpب ام ة��فلا لالخ نpمأتلا تاoرش ىدل ةل{�ملا لمعلا تاباصإ ددع :اثلاث

 - :2019-2015 ن£ب ام ة�Ëفلا لالخ ن£مأتـلا تا�رش ىدل ةل\$ملا تاباصإلا ددع .أ

427
492 513

318
285

2015 2016 2017 2018 2019

 2019-2015 نیبام رضخألا طخلا لخاد لمعلا تاباصا ددع

26
24

15

25
23

2015 2016 2017 2018 2019

 رضخالا طخلا لخاد ھلتاقلا تاباصالا ددع
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 .2017 ماع تغلب ن£مأتلا تا�رش ىدل ةل\$ملا تاباصإلا ددعل ةبس* نأ ن£ب<ي

 - :ةباصإ 10000 ل�ل ن£مأتلا تا�رش ىدل تاباصإلا لدعم .ب

 

 ماعل تاباصالا لدعم 

2015 

 ماعل تاباصالا لدعم

2016 

 ماعل تاباصالا لدعم

2017 

 ماعل تاباصالا لدعم

2018 

 ماعل تاباصالا لدعم

2019 

 6666 5114 8714 7385 5315 تاباصالا ددع

 ىوقلا ددع

 ةلماعلا

435407 672527 859500 690906 700333 

 95 74 101 109 122 لدعملا

 

 ةمظنم صوـــصن IJإ ادان<سا )ةيعام\dا ةضوافملاو تايعم\dا نsو�ت ةــsرح( لــمعلا قوق�d نادــلبلا لاــثتما ىوتــــــــسم 2.8.8 رشؤملا

 .نsرجاpملا عضوو س¯\dا بسحب ،ةينطولا تاعÂرش<لاو ةيلودلا لمعلا

 بسحو لمعلا ةرازو نم ةدراولا تانايبلا �Jع تاءانب نكلو ،ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا لبق نم رشؤملا اذ^ �Jع تانايب دجوي ال

 :ةيلاتلا ميقلا دصر متي ا̂رsراقت

 

v ةيباقنلا تامظنملا: 

 

 تاباقنلا ددع ةنسلا

 مت bcلا ةديد`]ا

 اijسhسأت

 ةديفتسملا ةماعلا ةئيmلا ءاضعأ ددع

 ةديدج تاباقن سhسأت نم

 تاباقنلا ددع

 ترجأ bcلا

 اtjاباختنا

 نم ةديفتسملا ةماعلا ةئيmلا ءاضعأ ددع

 تاباقنلل تاباختنا ءارجا

 ثانا روكذ ثانإ روكذ

2015 14 778 286 82 6633 2071 

2016 12 690 64 87 8992 1120 

2017 11 379 185 62 4811 1299 

2018 13 1036 302 59 7455 2056 

2019 18 1131 320 98 15331 6608 

6666

5114

8714

7385

5315

2015 2016 2017 2018 2019

 نیمأتلا تاكرش ىدل لمعلا تاباصا
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 13154 43222 388 1157 4014 68 عوم`uا

 56376  5171 عيما`uا

 

v ا تايقافتالاE}ةيعام: 

 

 8.8 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 لمعلا تاباص�و لمعلا ش6تفتل تامولعم ماظن رwوطت §

 .)2018( ةيلودلا لمعلا ةمظنم عم ةكارشلاب

 .)2018( ةينpمل ة�,لاو ةمالسلا fRرشم نوناق رارقإ §

 ماوعألا لالخ IJ 65%ا تلصو ةبس¯ب نpشdفملا ددع ةداwز §

2017_2018 

 ةين¨ملا ة?ãلاو ةمالسلا لاجم A  ةصصختم تاردق ءانب §

 .)رمتسم(

 .يäاقنلا ميظنتلا نوناقل ةدوسم عضو §

 .لمعلا با?åأو لامعلل فيقثتلاو ةيعوتلا جمارب زsزع~ §

 .)رمتسم( ةيعامج لمع تايقافتا دقع §

 .)رمتسم( ةيلامعلا تاعا£æلا لح §

 ةيséرجت لمع ة�Ëفب ءدبلاو ماظنلا �Jع نpشdفملا بwردت §

)2019(. 

 لمعلا ةبسو�d )تلبات( ةز¨جأب نpشdفملا دwوزت §

)2019(. 

 ةصا�Eا ÛÜانملاو ةيذيفنتلا حئاوللا دادعإب ءدبلا §

 )2019( ةمالسلا A رشم بwردتب

 عuارلا رمتؤملاو ن£طسلف fR ش6تفتلل لوألا رمتؤملا دقع §

  ةينpملا ة�,لاو ةمالسلل

 .قئاللا لمعلل يXاثلا جمان�لا ذيفنت ةع®اتم §

 fR ن£طسلف لامع تاباقنل ماعلا داحتإلا عم لمعلا §

 ءاس¯لا فادCDساب يäاقنلا لمعلا زwزع� عورشم

 .تالماعلا

 

 ةيل�]ا تاجتنملاو ةفاقثلا ززع~و لمعلا صرف رفوت oHلا ةمادتسملا ةحايسلا زsزع~ IJإ فدiD تاسايس ذيفنتو عضو :) 9.8( ةياغلا

 2030 ماع لولحب

 ومنلا لدعم نمو IRامجإلا ��R]ا جتانلا عومجم نم ةبس¯ك ةرشابملا ةحايسلل IRامجإلا ��R]ا جتانلا  1.9.8:رشؤملا

 )% 2.5( 2018 ماعلل رشؤملا اذ^ ةميق تغلب   

 

 س¯\dا بسحب ،لمعلا صرف ومن لدعم نمو فئاظولا عومجم نم ةبس¯ك ةيحايسلا تالاجم fR فئاظولا ددع.2.9 8:رشؤملا

 :IRاتلا لود\dا قفو يزكرملا ءاصحإلا زاpج تانايب بسح رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 ثانإ رو9ذ ةزغ عاطق ةي2رغ ةفض ن+طسلف ماعلا

2018                4.0                 4.3                 3.1                 4.3                 2.2  

 ن+لماعلا ددع ةعقوملا ةيعامLMا تايقافتالا ددع ةنسلا

2015 17 7449 

2016 17 5763 

2017 15 7708 

2018 10 17166 

2019 1 1000 

 39,086 عومM_ا
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 8.9 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 ةيلاملا تامدdºاو ن£مأتلاو ةيفرصملا تامدdºا �Jع لوص�dا ةينا�مإ عي\�J ~ãع ةيل�]ا ةيلاملا تاسسؤملا ةردق زsزع~ :)10.8( ةياغلا

 اpقاطن عيسوتو ،عيم\Êل

 ن£غلابلا نم ةمس*100000 ل�ل ةsراجتلا فراصملا عورف ددع1.1.10.8  :رشؤملا

 )13.0( 2018 ماعلل رشؤملا ةميق تغلب

 

 ن£غلابلا نم ةمس* 100000 ل�ل IRآلا فرصلا ةزpجأ ددع2.1.10.8  :رشؤملا 

 .)24.79( 2018 ماعلل رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 تامدخ مدقم ىدل وأ ىرخأ ةيلام ةسسؤم fR باسح وأ fRرصم باسح مpل نيذلا ��كأف ةنس 15 ن£غلابلا ةبس* :2.10.8  رشؤملا

 لقنتم ةيلام

 :IRاتلا لود\dا بجومب �Hيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا تانايب بسح رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 ثانإ رو9ذ ةزغ عاطق ةي2رغ ةفض ن+طسلف ماعلا

2019                32.2                 39.2                 20.8                 44.2                 19.8  

 

 )10( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

اومن نادلبلا لقأ ةصاخ¤و ،ةيمانلا نادلبلل ةراجتلا لجأ نم ةمدقملا ةنوعملا معد ةداsز :)a.8( ةياغلا
ً

 لما�تملا راطإلا ا�Dم لئاسوب ،

اومن نادلبلا لقأ IJإ ةمدقملا ةراجتلاب ةلصتملا ةينقتلا ةدعاسملل ززعملا
ً

 

 )قاقحتسالا أدبم بسح( ةراجتلل ةنوعملا لجأ نم ةيمسرلا تاقفدتلا IRامجإ a.8.1.1 :رشؤملا

  ي�sرمأ رالود نويلم )121.26968( 2017 ماع رشؤملا ةميق تغلب 

 

 )يدقنلا أدبملا بسح( ةراجتلل ةنوعملا لجأ نم ةيمسرلا تاقفدتلا IRامجإ  a.8.2.1  :رشؤملا

   ي�sرمأ رالود نويلم )217.73693( 2017 ماع رشؤملا ةميق تغلب

 

 a) .8( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال
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 ةـمظنم نع رداـــــــــصلا ،لـمعلل صرف �£فوتل يملاـعلا قاـثيملا ذيفنتو بابــــشلا ليغــــش<ل ةيملاع ةيجيتا�Ëــــسا ليعفتو عــــضو :)b.8( ةياغلا

 .2020 ماع لولحب ،ةيلودلا لـمعلا

 ةمئاق ةيجيتا�Ëــسا اpفــصوب ءاوــس ،بابــشلا ليغــش<ب قلعتت ذيفنتلا ديق ةعوــــضومو ةلمتكم ةينطو ةيجيتا�Ëــــسا دوجو .b.1.8 :رشؤملا

ارصنع وأ اiDاذب
ً

 .ليغش<لل ةينطو ةيجيتا�Ëسا نم 

 )تانايب دجوي ال( ن£غلابلا نم ةمس*100000 ل�ل ةsراجتلا فراصملا عورف ددع.b.1 .81 رشؤملا

 

 )b.8( ةياغلا قيقحتل تالخدتلا مzأ

 .2019 ماع ليغش<لل ةيعاطق ��ع ةينطو ةيجيتا�Ëسا �Jع لمعلا يرجي

 

 ةيلاملا تامدdºاو ن£مأتلاو ةيفرصملا تامدdºا �Jع لوص�dا ةينا�مإ عي\�J ~ãع ةيل�]ا ةيلاملا تاسسؤملا ةردق زsزع~ :)10.8( ةياغلا

 اpقاطن عيسوتو ،عيم\Êل

 ن£غلابلا نم ةمس*100000 ل�ل ةsراجتلا فراصملا عورف ددع1.1.10.8  :رشؤملا

 )13.0( 2018 ماعلل رشؤملا ةميق تغلب

 

 ن£غلابلا نم ةمس* 100000 ل�ل IRآلا فرصلا ةزpجأ ددع2.1.10.8  :رشؤملا 

 .)24.79( 2018 ماعلل رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 تامدخ مدقم ىدل وأ ىرخأ ةيلام ةسسؤم fR باسح وأ fRرصم باسح مpل نيذلا ��كأف ةنس 15 ن£غلابلا ةبس* :2.10.8  رشؤملا

 لقنتم ةيلام

 :IRاتلا لود\dا بجومب �Hيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاd\pا تانايب بسح رشؤملا اذ^ ةميق تغلب

 

 ثانإ رو9ذ ةزغ عاطق ةي2رغ ةفض ن+طسلف ماعلا

2019                32.2                 39.2                 20.8                 44.2                 19.8  

 

 )10( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألاو تالخدتلا

 دجوي ال دجوي ال

 

  فد3لا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 >1ع ةرطيسلل ةفاضإ ،ةيداصتقالا داوملاب ةينغلاو ةيEرغلا ةفضلا ةحاسم نم %62 >1ع ةرطيسلا ثيح نم ،12يئارسإلا لالتحالا تاءارجإ §

 كلذكو ،ةزغ عاطق راصحو ،ةaركسعلا زجاو]Zاب ةيEرغلا ةفضلا عيطقتو دود]Zاو رباعملاب مكحتلل ةفاضإ ،هايملا رداصم نم 85%

 "ج" قطانم >1ع ليئارسإ ةرطيس ةجيoن lmيطسلفلا داصتقالا رئاسخ تردق دقو .ةيiيطسلفلا ةصاقملا لاومأ >1ع ةيليئارسإلا ةنصرقلا

اaونس رالود رايلم v2 3.5اوح
ً

 .)داتكنوالاو ،v2ودلا كنبلا رaراقت( 

 .يداصتقالا س�راب لو�وتو~{ب لمعلا رارمتسا  §
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 تفقوأ ثيح ،ليئارس�و ا�aرمأ لبق نم ةيiيطسلفلا ةمو�]Zا >1ع ضورفملا v2املا راص]Zاو ،ماع ل�ش� ةيلودلا تادعاسملا ةميق عجارت  §

اaونس رالود نويلم 300( ا��ادعاسم
ً

 .ةماعلا تاداريإلا نم v2 60%اوح ل�ش� �mلاو ةيiيطسلفلا ةصاقملا لاومأ ليئارسإ ز��تو ،)

 ةزغ عاطقو ةيEرغلا ةفضلا ن�ب ام ماسقنالا  §

 امك فد�لا اذ� تاياغ قيقحت مامأ ~{كألا يدحتلا دارفألا ع�اضبلا ةكرحو دود]Zاو دراوملاب مكحتلا �2 ھتاسايس رارمتساو لالتحالا لثمي §

 نم دحي ةصاقملا لاوما �2 مكحتلاو �2را�Zا معدلا عجارت تقولا تاذ �2و ةلاطبلا مقافت نم دaزي ةزغ عاطق >1ع راص]Zا ارمتسا نا

 ضع� قيقحت �2 مدقتلا مدع >vإ ىدأ ءا�رشلل يقيق]Zا ليثمتلا فعض ايلخادو لمعلا قوس عقاو >1ع v2اتلاEو ايداصتقا دوشiملا نسحتلا

 .لامعلل ةيعامتجالا ةيام]¥ل ةلظمك 2£امتجالا نامضلا كلذ لاثمو فاد�ألا
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  :٩ مقر فدھلا
 ،دومصلا ىلع ةرداق ةیتحت ىنب ةماقإ
 عیجشتو ،عیمجلل لماشلا عینصتلا زیفحتو
	راكتبالا

 

ارود QRانصلا عاطقلا بعلي
ً

ايساسأ 
ً

 fR م^اس� ثيح ،ةمادتسملا ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيلمع fR ا جتانلا[��R امجإلاIR ومنلا قيقحتو 

 نا¹£ملا ن£سحت �Jع لمع� امك ،ةلاطبلا لدعم نم ضيفختلا IRاتلا¤و ةلماعلا يديألا ليغش~ fR ةلاعفلا ةم^اسملل ةفاضإ ،يداصتقالا

الدب ��R]ا جتنملا �£فوتو ،يراجتلا
ً

 .ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيم^أ نم كلذل امل ةدروتسملا علسلا �Jع دامتعالا نم 

ايملاع ��تع~ oHلا تاعاطقلا نم دحاو و^ ةعانصلا عاطق نأ ركذلاب ريد\dا نمو
ً

اطغض ل�ش~و ةئmبلل ةثولملا تاعاطقلا نم 
ً

 �Jع 

 لالخ نم ةئmبلا �Jع لصا�dا رثألا كلذ ليلقتل تالوا�]او تاÎDجوتلا نم ديدعلا كان^ نإف كلذل ،ةيعيبطلا رداصملاو دراوملا

 كلذكو ةماعلا يرا\]ا ةكبشu تآش¯ملاو نكاسملا ط¤رو ،ةيعانصلا تآش¯ملا ليغش~و ءاش*إ دنع ةي0يبلا تاقفاوملا �Jع لوص�dا

 .ةي0يبلا �£ياعملاو طورشلل اpقيبطتو ا^ذيفنت نامض لجأ نم تآش¯ملا كلت �Jع شmتفتلاو ةباقرلا زsزع~

fR ع لمعلا متي ةيتحتلا ةي¯بلا لاجم�J ع ةرداقو ةمادتسمو ةقوثومو ةيعونلا ةديج ةيساسأ ل�اي^ ةماقإب ةلثمتملاو ةياغلا قيقحت�J 

 �£سmت �Jع ¹£ك�Ëلا عم ،ناس*إلا هافرو ةيداصتقالا ةيمنتلا معدل ،دود�Êل ةرباعلاو ةيميلقإلا ةيتحتلا ةي¯بلا كلذ fR امب ،دومصلا
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 عÂراشم ذيفنت �Jع ةدوصرملا تانزاوملا لالخ نم ةرازولا لمع~ ثيح ،ةاواسملا مدق �Jعو ةروسmم ةفل�تب ا�Dم عيم\dا ةدافتسا لُبُس

 ةفاضإلاب QRامتجالا لصاوتلا قيقحت لمش� امب تاظفا�]ا ةفا� ةيطغتل ةفاضإلاب �Hيطسلفلا عمت\]ا ءانبأ نم ةحsرش عسوأ مدخت

dºراجتلاو ةيعانصلا ( ىرخألا تاعاطقلا ةفا� ةمدsةيعامتجالاو ةيحايسلاو ة(. 

 
 ةيتحتلا �ëبلا كلذ A  امب ،دومصلا �@ع ةرداقو ةمادتسمو ةقوثومو ةيعونلا ةديج ةيساسـأ لoايz ةماقإ : )1.9( ةياغلا

 ةفل�تب ا´íم عيم{Eا ةدافتسا لُبُس �pس6ت �@ع £pك��لا عم ،ناسXإلا هافرو ةيداصتقالا ةيمنتلا معدل ،دود?�ل ةرباعلاو ةيميلقإلا

 .ةاواسملا مدق �@عو ةروس6م

  .)رفوتم �£غ( لوصفلا عيمج fR لامعتسالل ة�dاص قsرط نم ني�Ëموليك دع�J uع نوشmع� نيذلا فsرلا نا�س ةبس*)1.1.9( :رشؤملا 

قإ مث نمو( قرط نوناق رارقا
ٌ

ايلاح متي ثيح ،)ىرخأ ةمظنأ ةعÙرأو قرطلا قودنص نوناق رار
ً

 دامتعال ةكsرشلا تاd\pا عم رواش<لا 

   .نطولا ىوتسم �Jع قرطلا عاطق ميظنتل ىرخألا ةمظنألا �Jع لمعلا ا^دع�Þ uس<ي oÞح قرطلا نوناق

 

 لقنلا ةليسو بسح عÕاضبلا لقن م\¾1.2.1.9  :رشؤملا

 .)رفوتم �£غ( لقنلا ةليسو بسحب ،تان�ãلا م\¾و با�رلا ددع 2.1.9 :رشؤملا

 ن£ماعلا لالخ عÂراشملا هذ^ نم �£بك ءزج fR لمعلا متي ةفلتº]ا تاظفا�]ا fR قرط لي^أتل عورشم 22 حرط 2018 ماعلا لالخ مت

 22.7(زاجنإ �Jع 2018 ماعلا fR لمعلا مت ,)مك 44.1( زاجنإ متي 2019 ماعلا fR و )مك 34.5(  2018 ماعلا fR زجني ثيحب 2018-2019

 ا�Dم )مك 4( ىوس زاجنإ متي ملف 2019 ماعلا fR ةفدCDسملا قرطلا لاوطأل ةبس¯لاب امأ ,2019 ماعلا لالخ 3Rابلا لامكتسا متmس )مك

 و ,اÎDبجت oHلا ةبsرضلا دئاوعلل ةيليئارسإلا ةنصرقلا بéسu ماعلا ةيادب fR ن£طسلف ةلود اÓD ةرم oHلا ةيلاملا ةمزألا  بéسu كلذ و

اعجارت عÂراشملا هذ^ ذيفنت دpش ثيح  ،ةيلاملا ةمزألا بéسu ن£لواقملا تاقحتسم ديدس~ دعu عÂراشملا هذ^ لامكتسا متmس
ً

 �£بك 

uسéلا ةيلاملا ةمزألا بoH إ تدأIJ راشملا ذيفنت نع ن£لواقملا نم رخألا ضعبلا فقوت و ضعبلا أطابتÂسكع*أ امم ع uلس ل�شÖH ع�J 

 و ,اpميلس~ و عÂراشملا هذ^ ذيفنت متي نأ عقوتملا نم نا� يذلا و 12/2019 رpش oÞح ا̂زاجنإ مدع و ا̂رخأت و عÂراشملا هذ^ ذيفنت

 4.1 ةميقب ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا نم لsومت �£فوت مت امك .4/2020رpش 4GÞ fRقأ دحب عÂراشملا هذ^ fR لامعألا ءاD%إ عقوتملا نم

ايلاح ا^ذيفنت متsو 2019 ماعلا fR اpحرط مت قرط لي^أت عÂراشم ذيفنتل رالود نويلم
ً

  مك 21.3 لوطب 

 

 9.1 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 لالخ نم ةيعانصلا قطانملل ةيتحتلا ةي}بلا معد §

 ةيعانصلا قطانملل ةيتحتلا ةي¯بلا ذيفنت �Jع فارشإلا

اثيدح ةأش¯ملا
ً

 11.4( مك 22.7 ديبع~ 2018 ماع fR مت ثيح ،

  .)ةيلحم قرط مك 6 ،ةيسmئر قرط مك 5.3 ،ةيميلقإ قرط مك

 تارازولا عم ىرخأ هرم ھتساردو قرطلا نوناق ةعجارم §

اديpمت ةكsرشلا تاسسؤملاو
ً

 لسلس~ بسح هدامتعأل 

 ةمالسلا ىوتسم عفرلو ،ةدمتعملا ةينوناقلا تاءارجإلا

  .قرطلا ةكبش �Jع ةsرورملا

 �@ع عقت �¶لا ةرط�Eا طاقنلا ضع® ة{Eاعم �Jع لمعلا §

 ةكsرشلا تاd\pا عم ا^ديدحت مت نأ دعب قرطلا ةكبش

ايلاح اCDبقارم متي oHلاو ةطرشلا لثم
ً

 ةعاجن ىدم ةساردل 

 .ثداو�dا ددع فيفخت fR ا̂رثأو لول�dا هذ^

ايلاح ا^ذيفنت متي oHلا عeراشملا A  لمعلا لامكتسا §
ً

 نم 

 لاوطألا نم يقبتملا ءز\dا لمكتس� ثيحب ةرازولا لالخ

  ،مك 44.1 ةغلابلاو

 قرطلا ةكبش �@ع ةرط�Eا طاقنلا ثيدحتو ةبقارم §

 اÎDلع لمعلا مت oHلا طاقنلا ةبقارمو ةمزاللا لول�dا داجي�و

 عÂراشملا ضعu ذيفنتو ،لول�dا ةعاجن ىدم ديدحتل

  .2019 ةنزاوم لالخ نم طاقنلا هذ^ ة\dاعمل

 يطغ~ ثيحب 2019 ماعلا لالخ ةنايصلل عeراشم جاردإ §

اعورشم 200 ذيفنتل ةفاضإ  .نطولا تاظفاحم ةفا�
ً

 fR 

 ةرازو لبق نم رالود نويلم 20 ةميقب ةيتحتلا ةي¯بلا عاطق

 ��R]ا مك�dا
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 لالخ نم ةذفنملا قرطلا عÂراشمل ةيلامجإلا ةميقلا تغلب §

 رالود نويلم IR 33اوح 2018 ماع لالخ ��R]ا مك�dا ةرازو

اعورشم 260 عÂراشملا ددع غل¤و
ً

. 

 

 ةلامعلا A  ةعانصلا ةصح A  2030 ماع لولحب ة�pبك ةداwز قيقحتو ،مادتسملاو عيم{�ل لماشلا عي}صتلا زwزع� :)2.9( ةياغلا

اومن نادلبلا لقأ A  ا´Óصح ةفعاضمو ،ةينطولا فورظلا عم ðñëامتي امب ،DAامجإلا A@?<ا جتانلا A و
ً

    

 )ةتباث راعسأ( IRامجإلا ��R]ا جتانلا نم ةبس¯ك ةيلsوحتلا ةعانصلا نم ةفاضملا ةميقلا 1.2.9 :رشؤملا

 fR 2016 طيسu ل�شu تعفترا ن£ح fR ،2015 ماعل ��R 10.6%]ا جتانلا نم ةبس¯ك ةيلsوحتلا ةعانصلا نم ةفاضملا ةميقلا تغلب

 هذ^ تغلب ،ةيفارغ\dا قطانملا ىوتسم �Jعو ،2018 ماع IJ 10.8% fRا تعفترا اميف ،2017 ماع IJ 10.6%ا تعجارت ،%10.8 لصتل

  .2018 ماع ةزغ عاطق fR %8.2 لباقم ،ةي¤رغلا ةفضلا fR %11.5 ةبس¯لا

 

 )$( درفلا بmصن بسح ةيلsوحتلا ةعانصلا نم ةفاضملا ةميقلا 1.2.9 :رشؤملا

 رالود IJ 328.3إ لصيل 2016 ماع عافترا دpش ،2015 ماع ي�sرمأ رالود 316.2 غلب ةعانصلل ةفاضملا ةميقلا نم درفلا بmصن نأ امك

 ةي¤رغلا ةفضلا بmصن نا�و ،ي�sرمأ رالود IJ 326.6إ 2018 ماع طيسu ل�شu ضفخنا ن£ح fR ،2017 ماع fR رالود 327.1و ،ي�sرمأ

 .ةزغ عاطق fR درفلل ي�sرمأ رالود 117.1و درفلل ي�sرمأ رالود 480.1

 
 ةلامعلا عومجم نم ةبس¯ك ةيلsوحتلا ةعانصلا fR ةلامعلا 2.2.9 :رشؤملا

 %12.5 لصتل ةبس¯لا هذ^ تعفتراو ،2015 ماعلا fR ةي¯يطسلفلا ةلامعلا IRامجا نم %12.2 ھتéس* امب ةيلsوحتلا ةعانصلا تم^اس

 امأ .ةزغ عاطق fR %5.9و ةي¤رغلا ةفضلل %14.7 عقاوب ،IJ 12.3%ا تضفخنا 2018 ماع ن£ح fR ،2017 ماع fR %12.4 ،2016 ماع

 .2018 ماع fR ثانإلل %9.0و رو�ذلل %13.0 تغلب س¯\dا بسح

 

 9.2 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 تاعمجت سمخ لمش<ل ةيدوقنعلا تاعمجتلا ددع ةداwز §

 p£¹جتو ،ةي¤رغلا ةفضلا لامش fR نوتsزلا تsز( ةديدج

 يداو fR تاورضdºاو ھكاوفلاو ،هللا مارو سدقلا fR مو�Êلا

 ةفاضإ ،م�d تm¤و سدقلا fR جيس¯لا ةعانصو ،ندرألا

 .)ةزغو ليلdºا fR تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل

 ةديدج ةيعانص ندمو قطانم ثادحتسا �Jع لمعلا §

oاE?ةي}يطسلفلا ةيجولونكتلا ةقيد  A ب ةعماجpز�wت، 

 ،تامولعملا ايجولونكت ةعانصل ةر�dا مركلوط ةقطنمو

 ،) ةي<سجوللا ةيعانصلا ايموقرت )ةيعانصلا ليلdºا ةقطنم

 .ةي<سجوللا ةيجولونكتلا ةيعانصلا يÙاور ةقطنم

 نم ددع A  نpمادتسملا كال´Óسالاو جاتنإلا مو¨فم قيبطت §

 شwdوس عورشم لالخ نم ةينطولا ةيئاذغلا تاعانصلا

 ددع fR موpفملا اذ^ جمد متي ثيح ،(Med Test ӀӀ) ديم

 ةسوملم جئاتن قيقحت لجأ نم ةيئاذغلا تاعانصلا نم )10(

fR سا ديشرتCDمادختساو تايافنلا جاتن�و ةقاطلاو هايملا كال 

 .جاتنإلل لخدمك مادتسم ل�شu ةيعيبطلا دراوملا

 عاطقلا رwوطتو زwزع� وحن ةwرwوطتلا عeراشملا ھيجوت §

 عÂراشملا نم ددع ذيفنت �Jع لمعلا مت ثيح ،A×انصلا

 fR ةميقلا ةلسلس رsوطت عورشمك ،ةديد\dا وا ةمئاقلا

 ةديد\dا ةيدوقنعلا تاعمجتلا عورشم ،ةيذحألا ةعانص

fR اdºوطتل "ناطيخ" عورشمو ،سدقلاو سلبانو ليلsر 

 "جيس¯لاو سuالملل ةميقلا ةلسلس

 ��طو موي ديدحتل ءارزولا سلجم نم رارق دامتعا §

 ح�Ëقم عفرو ،ي*اثلا نsرش~ نم لوالا A fR@?<ا جتنملل

 ةينطو ةن\d ليكش<ب ءارزولا سلجم IJإ ةي�£سفت ةركذم

 .رارقلا اذ^ ذيفنت �Jع لمع~

 جتنملل جwو��لل صصختم يXوwزفلت جمانرب صيصخت §

 "ن£طسلف fR عنص" راعش تحت ،��طولا

 ةصا�Eا فيصوتلا نا{�ل عامتجا fR 16 ةكراشملا §

 عامتجا 20و ا´õيدحت �@ع لمعلل ةيئاشXإلا داوملاب

 ةيبطلا تادعملاب ةيمازلإلا ةينفلا تاميلعتلاب صاخ
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 تاصوحف �pفوتل مسج �pفوت �Jع لمعلاو ةكراشملا § 

 .ءاذغلا ةمالس تا�تخمب ةصا�Eا ةراد{Eاو ةءافكلا

 دامتعالا ةيمzأ حيضوتل ةيمالعإ تالمح fR ةكراشملا §

 ةيل�]ا تاجتنملل متت oHلا تاصوحفلل اصوصخو

 .�Hيطسلفلا جتنملا ةءافك عفر fR ا^رودو

 A  )تانطوتسملا( تارمعتسملا تاجتنم ةحفا�م §

 .��يطسلفلا قوسلا

§  A زاجنإ ،ةيعانصلا ندملاو ةيتحتلا ةي}بلا لاجم 

 ةسارد ةنمضتملا ضورعلا مييقتو لابقتسا ةلحرم

 ةيجولونكتلا ةقيد?�ل IRومشلا ططº]او ىود\dا

 ءاطعلا ةيسرت مت امك ،روص رفك /)ةيكذلا ةwرقلا(

 IJوألا ةلحرملا نم ءزجو ةيجراdºا ةيتحتلا ةي¯بلا زاجنإل

 ةيعانصلا نpنج ةقطنمل ةيلخادلا ةيتحتلا ةي¯بلل

 ةيعارزلا ةيعانصلا احwرأ ةنيدمب قلعتي اميفو ،ةر?Eا

 IJوألا ةلحرملا لما� ليغش~ لامكتسا �Jع لمعلا يراج

 كلذك ،ةيناثلا ةلحرملا رsوطتو اÎDف رامث<سالا ¹£فحتو

 ةنيدم صوصخب ،ةيعانصلا م?E ت6ب ةنيدمل لا�dا

 لما� ليغش~ لامكتسال ةئيpلا ÐJس~ ةيعانصلا ةزغ

 داجي�و جمارب قلخو ا̂رsوطتو ةيعانصلا ةزغ ةنيدم

 مت امك  .ةيعانصلا ةنيدملا fR رامث<سالا ¹£فحتل عÂراشم

 لمعو ةsريدقتلا فل�لاو ةيئدبملا ىود\dا ةسارد دادعإ

 – ةيدنلوبلا ةيفر?Eا ةيعانصلا ةقطنملل ةيلوأ ةسارد

 مت ةيعانصلا ايموقرت ةنيدم صوصخب ،ةي}يطسلفلا

 fR عورشملاو رامث<سالا قودنص عم زايتمالا دقع عيقوت

 لو�وتو��لا عيقوتل �£ضحتلا يرجsو ،تاساردلا ةلحرم

 ةقطنمب قلعتي اميف اما .ةينmصلا ةمو��dا عم IRاملا

 يداصتقالا رثألا ةسارد ميدقت مت ةصا�Eا ةرورمج

 متو ءارزولا سل\] ةصاdºا ةيعانصلا ةرورمج ةقطنمل

 ةقطنمك ءارزولا سلجم نم ةرورمج ةقطنم رارقإ

 مك�dا ةرازول �Rكيpلا ططº]ا ةلاح�و ،ةصاخ ةيعانص

الوصأ هرارق�و ھتساردل ��R]ا
ً

. 

 ندملا زفاوح دقع نم ةديفتسملا عeراشملا ددع غلب §

 رالود نويلم IR 1.9اوح لام سأرب عÂراشم 3 ةيعانصلا

 .ةرشابم لمع ةصرف 97 قيقحت �Jع تلمعو

 

 �@ع ،ةيمانلا نادلبلا A  اميس الو ،عeراشملا رئاسو م{÷Eا ة�pغصلا ةيعانصلا عeراشملا لوصح صرف ةداwز :)3.9( ةياغلا

 قاوسألاو ةميقلا لسالس A  ا¨جامد�و ،ةفل�تلا ةروس6م تانامتئالا كلذ A  امب ،ةيلاملا تامد�Eا

 تاعانصلا نم ةفاضملا ةميقلا عومجم نم م\dåا ة�£غصلا تاعانصلا ةبس* 1.3.9 :رشؤملا
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 هذ^ تغلب ثيح ،QRانصلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا IRامجا نم ة�£غصلا تاعانصلل ةفاضملا ةميقلا بmصن fR عجارت كان^ نا ظحالي

 fR(2018 ماع %17.6 تغلب ن£ح fR ،2017 ماع IJ 16.1%ا تعجارت امك ،IJ 20.4% 2016ا تضفخنا ،2015 ماع fR %21.1 ةبس¯لا

 .)ةزغ عاطق fR %29.6و ،%15.9 ةي¤رغلا ةفضلا

 
 نامتئا طخ وأ ضرق اpل oHلا م\dåا ة�£غصلا تاعانصلا ةبس* 2.3.9 :رشؤملا

 اعافترا تدpشو IR 1.5%اوح 2017 ماع تغلب نامتئا طخ وأ ضرق ا6Dدل oHلا م\dåا ة�£غص تاعانصلا ةبس* نأ IJا تانايبلا �£ش~ 

   .2018 ماعل IJ 1.6%إ لصتل الي0ض

 

 9.3 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

ملا نم ةطسوتملاو ة�£غصلا تا�رشلا تاردق ءانب §
ُ

 نsردص

]او دد\dا
ُ

 .لمع ةشرو 20 دقع مت ثيح ،ن£لمت�

 ةيئاذغلا تاعانصلل ¹£يمتلا ةزئاج قالطإل �£ضحتلا §

 .ةsوس¯لا

 ةي^انتملا تآش¯ملا ةيمنتو ةئشانلا تا�رشلل معدلا ميدقت §

 .ةطسوتملاو ة�£غصلاو رغصلا

 فلتخم fR طش¯ت ةsوس* ةينواع~ تايعمج ي*امث لوصح §

 .نiDاجتنمل ةsراجت تامالع �Jع ةيداصتقالا تالا\]ا

 اCDيعوت فدÓD ةيعانصلا تآش¯ملل ةيعاطق لمع شرو ميظنت §

 فsرعتلاو ،فيلا�تلا ضفخو دراوملل لثمألا لالغتسالا لوح

 تابلطتم àR امو ةعقوملا ةي¤رعلاو ةيلودلا تايقافتالاب

 .ا�Dم ل�ل ريدصتلا

 ةرازولا اpمدقت oHلا تامدdºاب ةيفsرع~ لمع شرو دقع §

 ةي^انتملاو ة�£غصلا عÂراشملا تابحاص ءاس¯لا عي\ã<ل

 .ةيجاتنإلا ةينواعتلا تايعم\dاو رغصلا

 تابحاص بsردتل ةصصختم ةينف ةيséردت تارود ميظنت §

 fR ةيجاتنإلا تايعم\dاو رغصلا ةي^انتملاو ة�£غصلا عÂراشملا

 .سmياقملاو تافصاوملاو ،نايبلا ةقاطب عوضوم

 10 لضفأل "انتويب توق " ةينطولا ةزئا{Eا جئاتن نع نالعإلا §

 .ةsوس* ةيئاذغ تاجتنم

 كلذو ،ةيديلقتلاو ةيفر?Eا تاعانصلا قاثيم لامكتسا §

 تامالعلا IJا لوصولل ةيديلقتلا ةيل�]ا تاعانصلا معدل

 .ةيعام\dا ةsراجتلا

 لامعألا ةداwر زwزعتل ةأرملا ةيداwر معد ةيجيتا��سا دامتعا §

 �Jع لمعلا لالخ نم ،ءاس¯لاو بابشلل ةصاخ عادبإلاو

 .اpل جsو�Ëلاو ا̂رش*

 نpكمتلا لاجم A  عeراشملا نم ددع ذيفنت �Jع فارشالا §

 .بابشلاو ةأرملل يداصتقالا

 fR نلمع� ةديس 75 مض ةwوس}لا تاجتنملا معدل رازاب لمع §

 .ةيعانصلا تاعاطقلا فلتخم

 

 مادختسا ةءافك ةداwز عم ،ا´Óمادتسا قيقحت لجأ نم 2030 ماع لولحب تاعانصلا ثيدحتو ةيتحتلا �ëبلا نpسحت :)4.9( ةياغلا

 تاءارجإ ذاختاب نادلبلا عيمج مايق عمو ،ايøيب ةميلسلاو ةفيظنلا ةيعانصلا تايلمعلاو تايجولونكتلا دامتعا ةداwزو دراوملا

 ا´³اردقل اقفو

 )رالود نويلم/نط( .ةفاضملا ةميقلا نم ةدحو ل�ل نو¤ركلا ديسكأ ي*اث تاثاعبنا 1.4.9 :رشؤملا
 /نط 350و 2015 ماعل USD ي�sرمأ رالود نويلملاب /نط 355 ةفاضملا ةميقلا نم ةدحو ل�ل نو¤ركلا ديسكأ ي*اث تاثاعبنا تلصو

 .رشؤملا اذ^ لوح ھثيدح تانايب رفوتت الو ،2016 ماع USD fR ي�sرمأ رالود نويلملاب
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 9.4ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا      /تالخدتلا

 تاعانصلا لاجم لمع~ ةيعانص ةأش}م 50 ثيدحت §

 .ةيندعملاو ،ةيئاميكلا ،قرولا ،كي<سالبلا ،ةيئاذغلا

 ،ةيئاذغلا تاعانصلا عاطق fR فيظنلا جاتنإلا ئدابم قيبطت §

 رضخألا داصتقالل �Hطولا قsرفلا fR ةرازولا ليثمتل ةفاضإ

 .رضخألا ءانبلل �Jعألا سل\]او ،دي�Ëلاب ةسائرب

 .ةينطولا تاجتنملل ةدوج ةدا¨ش 200 حنم §

 �Jع لمعلا مت س6ياقملاو تافصاوملا نpسحت صوصخب §

 :ي~آلا

 داوملا صحفو ةيئا¤رpكلا ةزpجألا صحف لاجم fR تا��تخم ءاش*إ

 رقم fR اëDيكرتو يÙوروألا داحتالا نم ةلومملاو تنمسالا صحفو

 .ديد\dا ةسسؤملا

 تافصاولا دpعمب ةصاdºا تافصاوملا نا\fR d ةسسؤملا ليثمت

 ةيلودلا نا\Êلا نم ددع fR ةكراشملاو )(SMIICةيمالسإلا لودلل

 .)ISO( ةمظنم لالخ نم تافصاوملا دادعإل ةينفلا

 كلذو ،"ةمادتسملا ةيمنتلا fR تافصاوملا رود" رمتؤم دقع

 رود �Jع ھيف ¹£ك�Ëلا متو ،ةيملاعلا تافصاوملا ةمظنم عم ةكارشلاب

 ا^رودو تامدdºاو تاجتنملا ةدوجو ءادأ ن£سحت fR تافصاوملا

 �£غ جاتنإلا ةبس* عافترا نع جتانلا ردpلا نم صلختلا fR �£بكلا

الضف ،ةيسايقلا تافصاوملل قباطملا
ً

 نامألا فورظ �£فوت نع 

 .اpقsوس~ صرف ةداsزو ،ةفلتº]ا علسلاو تاجتنملل ةمالسلاو

 نم معد¤و ي��Ëلا تافصاوملا دpعم عم نواعتلا ةيقافتا ليعفت

اسدنpم 12 نم ن£تعومجم بsردت ةيك�Ëلا ةلا�ولا
ً

اينفو 
ً

 fR 

 تايافطو تاناوطسالا صحفل ي��Ëلا تافصاوملا دpعم تا��تخم

 .دعاصملاو نامألا باوبأو قsر�dا

 هدامتعاو ةدو\Êل ةينطولا تاسايسلل ةيذيفنتلا ةطdºا ح�Ëقم دادعا نم ءاCDنالا

 .ءارزولا سلجم نم
ايشامت ،لحنلا لسع ةدوج قاثيم قالطإ

ً
 يملاعلا ھجوتلا عم 

ا¹£مت ��كألاو دوجألا لسعلا �Jع لوص�dا fR ديد\dا
ً

 ةياغلو ،

~ã\ع ن£عرازملا عي�J وطتsزو ،جتنملا اذ^ ةدوج رsھتصح ةدا 

 .ةيملاعلاو ةيل�]ا قاوسألا fR ةيقsوس<لا

 ةددجتملا ةقاطلا عاطق عeراشمل ةصاخ زفاوح دوقع ماربإ §

  :دقعلا اذ^ فاد^أ م^أ نمو

 ددع لصو ثيح ،A×انصلا ثيدحتلا جمانرب fR رارمتسا §

 .ةأش¯م IR 63اوح ةثد�]ا ةيعانصلا تآش¯ملا

 ةسسؤمل ةعuاتلا ةرياعملاو صحفلا تا�تخم حاتتفا §

 سmياقملاو تافصاوملا

 .ةدوج تادا¨ش ةي}يطسلفلا عXاصملا نم ددع حنم §

 جتنملا معدب ةي¯يطسلفلا تافصاوملا ةسسؤم تماق §

 ھت¹£م عفرو ھتيام�d ةحاتملا تاينا�مالا ل�ب ��طولا

 :لالخ نم كلذو ةيسفانتلا

 .ةثدحمو ةديدج ةفصاوم )169( رادصإ

 .ةيمازلإ ةينف تاميلع~ )4( رادصإ

 .لالحو فارش�و ةدوج ةداpش )27( ديدجتو حنم

 �Hف صحف )1013( ةقباطملاو صحفلا تامدخ لاجم §

 دعاصملا ليغش~و صحفو دا�£تسا تالماعمو ةقباطم

 fR ةكراشملاو نايب ةقاطب ةقداصمو ىرخأ ةيليغش~ ةمظنأو

 .ةيمو��dا ةsزكرملا تاءاطعلا

 14 ةقاطلا زفاوح دقع نم ةديفتسملا عeراشملا ددع غلب §

 �Jع تلمعو رالود نويلم IR 3.8اوح لام سأرب عورشم

 .ةرشابم لمع ةصرف 150 قيقحت

 ام ديلوت �Jع تلمع زفاو?Eا �@ع تلصح �¶لا عeراشملا §

 عÂراشملا هذ^ تلمع كلذ¤و ،طاو اغيم 8.801 ھعومجم

 ھعومجم امب نو¤ركلا ديسكأ ي*اث زاغ ثاعبنا ليلقت �Jع

 .نط 10,473.2

 ةئي¨لل تابلطب ةمدقتم عورشم 15 ھعومجم ام دجوي §

 لاح fRو ،طاو اغيم 11.44 ھعومجم ام ديلوت �Jع لمعتس

 ي*اث زاغ ثاعبنا ليلقت �Jع لمعتس عÂراشملا هذ^ زاجنإ

 .نط 13,613 ھعومجم امب نو¤ركلا ديسكأ
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ايلحم ةقاطلا جاتنإ �Jع ةردقلا ةداsز
ً

 �Jع دامتعالا ضيفختو 

 )%90 نم ��كأ دا�£تسا متي ثيح( ةقاطلا تادراو

 طاو اغيم 130 ديلوتب ن£طسلف fR ةقاطلا عاطق فاد^أل ةباجتسا

 .ةددجتملا ةقاطلا رداصم نم 2020 لولحب

 ةيمنتلل ةيملاعلا فاد^ألاو ةيل�]ا ةيمنتلا تابلطتمل ةباجتسا

 .2030 ةمادتسملا

 اCDجاحو ةيداصتقالا ةطش*ألا معدو ةقاطلا كالCDسا ديشرت

 .ةيمنتلا ةل\8 عفدل ةقاطلل ةدياË¹ملا

 .دعاولا عاطقلا fR لمع صرف قلخ

 عÂراشم 5 ةقاطلا زفاوح دقع نم ةديفتسملا عÂراشملا ددع غلب

 ةصرف 18 قيقحت �Jع تلمعو رالود نويلم IR 2.3اوح لام سأرب

 ةرشابم لمع

 

 نادلبلا اميس الو ،نادلبلا عيمج A  ةيعانصلا تاعاطقلا A  ةيجولونكتلا تاردقلا نpسحتو �ùلعلا ثحبلا زwزع� :)5.9( ةياغلا

 ل�ل رwوطتلاو ثحبلا لاجم A  نpلماعلا ددع A  ة�pبك ةبس}ب ةداwزلاو را�تبالا عي{·� ،2030 ماع لولحب ،كلذ A  امب ،ةيمانلا

 رwوطتلاو ثحبلا �@ع صا�Eاو ماعلا نpعاطقلا قافنإ ةداwزو ،ص�« نويلم

 IRامجإلا ��R]ا جتانلا نم ةبس¯ك رsوطتلاو ثحبلا �Jع قافنإلا 1.5.9 :رشؤملا

 ،%0.6 تغلب ثيح 2013 ماع ءان9تساب ،��R]ا جتانلا نم رsوطتلاو ثحبلا �Jع قافنإلا ةبس¯ل �£ش~ ةديدج تايئاصحإ يأ دجوي ال

ادج ليلق رsوطتلاو ثحبلا �Jع قافنالا نا �Jع لدي رشؤملا اذ̂و
ً

. 

 

 ةمس* نويلم ل�ل )لما�لا ماودلا :fا�مب( ثحبلا لاجم fR نولماعلا 2.5.9 :رشؤملا

  .رشؤملا اذpل ةديدج تايئاصحإ يأ دجوي ملو ،2013 ماع ةمس* نويلم ل�ل 0.123 ثحبلا لاجم fR نولماعلا ددع غلب

 
 9.5 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 ةsركفلا ةيكلملا تالاجم fR لمع ةشرو ميظنت §

§ ~ã\ملا ميلعتلا عيÿH fR عم ءاش*إ ب^ذلا ةغايص لاجمpد 

 ةيب^ذلا تالوغشملا ةغايصل

 äHلعلا ثحبلا عي\ã<ل تاعما\dاب QRانصلا عاطقلا ط¤ر §

 �Jع تآش¯ملا ¹£فحت لالخ نم ايجولونكتلا ن£طوتو لقنو

 تايجولونكتلا �Hبتو äHلعلا ثحبلاو را�تبالا زكارم معد

 .ةديد\dا

 ،تامولعملا ايجولونكت عاطقل ةصاخ زفاوح دوقع ماربإ §

 قطانملاو ةيعانصلا ندملا fR ةدوجوملا عÂراشملل كلذكو

 نم ةديفتسملا عÂراشملا ددع غلب ثيح ،ةر�dا ةيعانصلا

 لام سأرب ن£نثا ن£عورشم ةيعانصلا ندملا زفاوح دقع

 لمع ةصرف 23 قيقحت �Jع تلمعو رالود نويلم IR 1.3اوح

 ةرشابم

 ةيكذلا ةرازولا قيبطتل ة�£بك دوpج IJا ةفاضإلاب §

 ةرازولا عقوم �Jع ةsراجتلا تامالعلا تانايب عيمج رش* §

 تانايبلا ةدعاق �Jع تانايب ةيأل لوصولا نا�مإلاب ثيح

ت oHلاو
ُ

  WIPO Publish)( ةعاس 24 ل� ثدح

 تاءار¤و ةيعانصلا جذامنلا تانايب عيمج رش* §

  ةرازولا عقوم �Jع تاعا�Ëخالا

  ةsراجتلا تامالعلل ي*و�Ëكلإلا عاديإلا ميدقت §

 ةيكلملا تامدdº ةينو�Ëكلإلا تامدdºا قالطإ لفح §

 .ةsركفلا
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 ةيتاؤم ةئmب دوجو ةلافك قsرط نع كلذ fR امب ،ةيمانلا نادلبلا fR را�تبالاو ثحبلاو ةيل�]ا ايجولونكتلا رsوطت معد :)ب.9( ةياغلا

 ىرخأ رومأ ن£ب ةيساسألا علسلل ةميق ةفاض�و QRانصلا عÂونتلل تاسايسلا ثيح نم

 ةفاضملا ةميقلا عومجم نم ةمدقتملاو ةطسوتملا ةيجولونكتلا ةعانصلل ةفاضملا ةميقلا ةبس* b.1.9 :رشؤملا

 ،2015 ماع fR ةفاضملا ةميقلا عومجم نم %8.0 ھتéس* امب ةمدقتملاو ةطسوتملا ةيجولونكتلا ةعانصلل ةفاضملا ةميقلا تم^اس

 ،ةي¤رغلا ةفضلا fR %7.3( 2018 ماع %7.2و ،2017 ماع %6.5 ل�ش<ل تضفخنا اميف ،2016 ماع %9.8 لصتل عافترا تدpش

6.3% fR ةزغ عاطق(. 

 
 ب.9 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 تاعما\dا fR را�تبالا معد زكارم ليعفت §

 ،ةفلتخم قطانم fR ةديدج لامعأ تانضاح 6 قالطإ §

 عاطقلا fR عادبإلاو را�تبالاو رsوطتلاو ثحبلا عي\ã<ل

 .QRانصلا

 ايجولونكتلا معدل ةكبش سmسأتل ةيقافتا عيقوت §

 .عادبإلاو

 

 لوصولا صرف �pفوت �Dإ úAسلاو ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت �@ع لوص?Eا صرف A  ة�pبك ةداwز قيقحت :)ج.9( ةياغلا

 2020 ماع لولحب اومن نادلبلا لقأ A  تن��نإلا ةكبش �Dإ روس6ملاو لماشلا

 ايجولونكتلا بسحب ،لوم�]ا فتاpلا ةكبشu ن£لومشملا نا�سلا ةبس* c.1.9 :رشؤملا

 ن£لومشملا نا�سلا ةبس* تغلب اميف ،IR 97%اوح )2018-2016( ة�£خالا تاونسلا لالخ )2G( ايجولونكتب ن£لومشملا ةبس* تغلب

 .2018 ماعلا IR 96.0% fRاوح )3G(لا ايجولونكتب

 
 ج.9 ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشXألاو تالخدتلا

 اiDاجرخمو 2019 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا اiDاجرخمو 2018 ماعلا fR ةذفنملا ةطش*ألا /تالخدتلا

 عي\ã~و معدل عورشملا اذ^ فد6Dو ،PASS عورشم قالطإ §

 حاجنو ومنو سmسأت fR مiDدعاسمو ن£يداsرلاو ن£عدبملا

 بنا\dا معدلا تايلآ لمش~و ة�£غصلاو ةئشانلا مpعÂراشم

 .بsردتلاو oHسجوللاو IRاملا

 

 دجوي ال

 

  فد3لا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 ةرطيسلل ةفاضإ ،ةيداصتقالا داوملاب ةينغلاو ةيEرغلا ةفضلا ةحاسم نم %62 >1ع ةرطيسلا ثيح نم ،12يئارسإلا لالتحالا تاءارجإ §

 ،ةزغ عاطق راصحو ،ةaركسعلا زجاو]Zاب ةيEرغلا ةفضلا عيطقتو دود]Zاو رباعملاب مكحتلل ةفاضإ ،هايملا رداصم نم %85 >1ع

 >1ع ليئارسإ ةرطيس ةجيoن lmيطسلفلا داصتقالا رئاسخ تردق دقو .ةيiيطسلفلا ةصاقملا لاومأ >1ع ةيليئارسإلا ةنصرقلا كلذكو

اaونس رالود رايلم v2 3.5اوح "ج" قطانم
ً

 .)داتكنوالاو ،v2ودلا كنبلا رaراقت( 

 .يداصتقالا س�راب لو�وتو~{ب لمعلا رارمتسا  §

 ثيح ،ليئارس�و ا�aرمأ لبق نم ةيiيطسلفلا ةمو�]Zا >1ع ضورفملا v2املا راص]Zاو ،ماع ل�ش� ةيلودلا تادعاسملا ةميق عجارت  §

اaونس رالود نويلم 300( ا��ادعاسم تفقوأ
ً

 تاداريإلا نم v2 60%اوح ل�ش� �mلاو ةيiيطسلفلا ةصاقملا لاومأ ليئارسإ ز��تو ،)

 .ةماعلا



153 
 

 ةزغ عاطقو ةيEرغلا ةفضلا ن�ب ام ماسقنالا  §

 ي�اسسؤم ماظن دجن ال ثيحب ،تاسسؤملا هذ� ن�ب قيسiتلا مادع�او ي�اسسؤملا ماظنلا فعض نم lmيطسلفلا داصتقالا ي�اع� امك  §

اضيأ اذ�و ،رضخألا داصتقالا ةيلمع� �lع� لما�تم
ً

 .رضخألا داصتقالاب صا�Zا ��2رشoلا روطتلا لامتكا مدع >vإ ةدرم 

 :تايدحتلا هذ� زربأ نإف ،ةيتحتلا ةيAبلا عاطق ھ3جاوت 89لا تايدحتلاب قلعتي اميف

 لبق "ج" قطانم 2§ عقت �mلا قرطلا ةكبش >1ع لمعلا >1ع ةردقلا مدعو m¤£ايسلا عضولا ا¢ضرف �mلا ةينمألاو ةaرادإلا تاميسقتلا §

 .تاقفاوملا >1ع لوص]©ل ا¢عضو متي �mلا تاEوعصلا عم 12يئارسإلا فرطلا نم تاقفاوملا >1ع لوص]Zا

 ماعلا لالخ قرطلا ةكبشل ةنايصلا لامعأ ذيفنتل v2ام غلبم يإ صيصخت متي مل ثيح قرطلا عاطقل ةصص�ªا ةنزاوملا ةيافك مدع §

 .v2اوتلا >1ع ةيناثلا ةنسلل متي اذ�و 2018

 ذيفنتو ،ذيفنتلل lmمزلا طط�ªا عم ا�~�س مدعو ع�راشملا نم ~�بك ءزج ~²ع� >vإ ىدأ امم ةيلاملا ةرازو لالخ نم ن�لواقملل عفدلا رخأت §

 ن�ماعل ھحرط مت يذلا عورشملا لما� >1ع كلذ سا�ع�او مك 34.5 لدب مك 22.7 ديبع� ب لثمتملاو 2018 ماعلل تافاد�´سالا نم ءزج

 .ن�نطاوملا >1ع ءابعألا نم ففخت ة~�بك ع�راشم حرطب ةدئاف ~{كأ قيقحتو لaومتلا ل�اشم بنجتل

 هرودب سكعني يذلاو لمعلاب ءدبلل رو¢ش 3 ل لقألا >1ع جاتحت �mلا تاءاطعلا حرط رخأت >1ع سكعني يذلا ةنزاوملا دامتعإ رخأت §

 .ا¢ل طط�ªا ةدملا نمض ع�راشملا ذيفنت ءدب >1ع

 ةفاضإلاب تايدعتلا نم د]Zاو ن�فلا�ªا >1ع نوناقلا اذ� قيبطت >1ع m½لس ل�ش� سكعني يذلاو قرطلا نوناق >1ع ةقداصملا مدع  §

 .تايدعتلاو تافلا�ªا نم د]Zاو عاطقلا اذ� 2§ لمعلا ميظنت >1ع لمع� نوناقلا نمض ىرخأ ن�ناوقو ةمظنأ رادصإل
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	 :١١ مقر فدھلا

 ةلماش ةیرشبلا تانطوتسملاو ندملا لعج
 دومصلا ىلع ةرداقو ةنمآو عیمجلل
	ةمادتسمو

 

 ةيVيبلاو ،)نطاوملا( ةيعامتجالا :ةثالثلا باطقألا نHب نزاوت قلخ لاز الو ،ةينطولا ةيمنتلا 67 تارثؤملا م0أ نم ندملا ةمادتسا &%تع"

 نطاوملا لعجب فدbلا اذ0 عم ةمغانتم ةينطولا ةيمنتلا ةدنجأ تءاج دقو ،ةيم0ألا ةياغ 67 رمأ )لخدلا( ةيداصتقالاو ،)ضرالا(

 vwوالا تاuولوالا 67 رشابم لsشr 11 فدbلاب ةصاgoا تاياغلا نHمضت مت ثيح ،رشع يداghا فدbلا عم ةدنجالا تعطاقت دقو ،الوأ

 ةيعاطقلا &%ع تايجيتا&�سالا 67 كلذ ساsع�ا دجنو .2022 – 2017 ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ نم ةرشاعلاو ةسداسلاو ةعrارلاو

 ةيل0الا تاسسؤملا تام0اسم vwا ةفاضإ ،اH&0غو تالصاوملاو لقنلاو ناsسالاو ةماعلا لاغشألاو �h�7ا مكghاو ةئ�بلل ةيعاطقلاو

 جمارب &%ع ھتالخدت 67 ةي�يطسلفلا لاملا سأر قوس ةئي0و ةينواعتلا ةيناsسإلا تايعم�gا داحتاو ناsسإلل ��يطسلفلا سل��ا�

   .تاراقعلا قوس رuوطتو ةمظنألاو نHناوقلا دادعا �wع لمعلا &%عو ةفلت�oا ناsسإلا

 ةuرش�لا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب نم معد�و ناsسالاو ةماعلا لاغشالا ةرازو عم نواعتلاب �h�7ا مكghا ةرازو موقتو

 نمض لمعلا تاuولوأ ددح يذلاو فدbلاب صاgoا ��طولا قuرفلا ةدايقو ندملا ةمادتساب صاgoاو 11 فدbلا ذيفنت ةعrاتمب )لئوملا(

 .)بو أ ةياغلاو ،7و 6 نHتياغلل( ةفاضإلاب )4-1( تاياغلا لمش ل تاbجوتلا هذ0
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 ءايحألا ىوتسم عفرو ،ةفلMتلا ةروسIمو ةنمآو ةمئالم ةيساسأ تامدخو نكاسم :9ع عيم45ا لوصح نامض :)1.11( ةياغلا

  .2030 ماع لولحب ،ةVWقفلا

 VWغ( .ةقئال &Hغ نكاسم وأ ةيمسر &Hغ تانطوتسم وأ ة&Hقف ءايحأ 67 نوش�ع¤ نيذلا نuHرضghا ناsسلا ةبس� )1.1.11( :رشؤملا

  )رفوتم

 

 قيقحت 67 مدقت كان0 نا� دقف )2030( ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0ا نم )11.1( مقر ةياغلا تارشؤم لوح ةرفوتملا تانايبلا vwا ادان سا

 ماوعألا  لالخ ةيليئارسإلا تاءادتعالا 67 ررضتو مد0ُ ثيح ،ةي�ون�gا تاظفا�hا 67 ءانبلاو رامعإلا ةداعإ ديعص �wع ةياغلا هذ0

 v7اوح ءانب ةداعا 2019 ماعلا ةياغل مت دقو ،)رارضا 164,996 ،�7ك مد0 11,215( ھينكس هدحو v7 176,211اوح 2019 - 2014

 حالصا 2019 ماعلا ةياغلو مت دقف ةررضتملا لزانملل ةبس�لاب اما ،ايل� ةمدbملا لزانملا نم %69.3 ھيلامجا ھبس�ب ھينكس هدحو 7777

املع ،ةررضتملا لزانملا نم %63.7 ھيلامجا ھبس�ب ل°¯م v7 105,098اوح
ً

 ھيلام ھيطغ" رفوت �wع دمتع¤ فلملا اذ0 67 مدقتلا نأب 

 .رامعالا ةداعإل ةمزاللا ةuرورضلا داوملا لاخدإل ةبسانم تاليbس"و

 67 نكس" �¶لا رسألا ةبس� تنا� ثيح مئالملا نكسلا &Hفوت ثيح نم مدقت دوجو vwا &Hش" �µف ،ىرخالا تارشؤملا ديعص �wع اما

 vwا ةبس�لا تلصو دقف 2018 ماع 67 امأ ، º7 13.2%1 2015 ماع 67 ةدحاولا ةفرغلل &¹كا وا دارفا 3 ا¸·ف نكسلا ةفاثك نكاسم

 تارشؤملا بسحو ،2ةرسالا م�¿ طسوتم ضافخناو ةينكسلا تادحولل ةيلامجالا ةحاسملا طسوتم 67 ةداuزلل  كلذ ىزع«و 7.4%

 ،²م vw 25.4ا درفلا ب�صن لصو دقف 2018 ماع 67 اما 2016 ماعل ²م º7 24.3 ل°¯ملا ةحاسم نم درفلا ب�صن طسوتم نا� دقف
 نم ةمدقملا ضورقلا ةبس� صوصخب لاghا كلذكو .3نكسملل ةيلامجالا ةحاسملا طسوتم عافترا vwا كلذ يف -,+لا د'ع%و

 ماعلا 67 %13 ةبس�لا تحبصا 2015 ماع 67 %11 فراصملاو كونبلا نم ةمدقملا ضورقلا ةبس� تنا� نHح يفف ،فراصملاو كونبلا

 ةجتانلاو ضورقلا �wع لوصÃhل ىرخالا تاليbس لاو ةينكسلا ضورقلا �wع ةدئافلا ةبس� ضافخنا vwا دوع¤ كلذ 67 ب�سلاو ،2018

 .4كونبلا نHب ةداghا ةسفانملا نع
 )1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 �wع لمعلاب ناsسالاو ةماعلا لاغشالا ةرازو تماق §

 دادعتلا جئاتن �wع ءانب ةينكسلا تاجايتحالا رصح

 ةي�بلا لامعا رصحو ،2017 نكاسملاو ناsسلل ماعلا

 ،ةينواعتلا ةيناsسإلا تايعم�Ãل )قرطلا( ةيتحتلا

 تاريدقتلاو ميم&�لاو ةنايصلا لامعأ رصgh ةفاضإلاب

 .ھيناس�إ تالاgh لزانم ةنايصو ءانب ةداعإل ةيلاملا

 لمعلاو ،ناsسإلا قودنص ءاش�إل ماظن ةدوسم دادعا §

 .رس�ملا ناsسإلا جمان&%ل ماع راطإ دادعإ �wع

 ءانب ةداعإب ناsسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازو تماق §

 6524 حالصاو ،ايل� ھمودbم ھينكس ةدحو 2446

 تاظفا�hا 67 ھيئزج رارضا vwا تضرع" ھينكس ةدحو

 ةداعا تمت دقف ةيلامشلا تاظفا�hا 67 امأ .ةي�ون�gا

 .ةيناس�إلا تالاÃhل ل°¯م 30 ةنايصو ل°¯م 11 ءانب

 2253 ءانب ةداعإب ناsسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازو تماق §

 زاجناو ،ةي uوsلا ةحنملا نم معدب ايل� ھمودbم ھينكس هدحو

 ةلحرملا ىدنلا Ç7 67 ھينكس تادحو ءاش�ا نم vwوألا ةلحرملا

 ةداعاو ،%65 ةبس�ب �Èبم 11 ددع ھينكس هدحو vw/ 75وألا

 زاجنا ةبس�ب Ê7لا كلذ 67 يÉزج لsشr هرمدم ھيانب 21 لي0أت

 نم ل°¯م 313 ـــــل ةيئز�gا رارضألا حالصاو ،%100 – 55 نم

 رارمتسال ةفاضإلاب .ي"اذلا ميم&�لا بولساو ضuوعتلا لالخ

 ع«راشمل رارمتسا( ل°¯م 1555 ةنايصو ميمرت �wع لمعلا

 .ةي�ون�gا تاظفا�hا / )2018

 ةدحو 230 لمش" قباوطلا ةددعتم ةينكس ةنيدم ءاش�ا §

 67 ھصاخ �ÍÎارا �wع ��كس Ê7ل ةيلوألا ميماصتلا دادعا §

 )Master Plan( ليلgoا ةظفاحم

 
 ي;:9#لفلا ءا4حإلا ،2015 ,+#لا فو&% ح#م 1
 ءا4حإلا PQ&م ،ة:ئاه;لا جئا=;لا JKلم ،2017 تآD;Fلاو ,كا#Dلاو نا+#لل ماعلا ينا+#لا دا?ع=لا 2
 ءا4حإلا PQ&م ،ة:ئاه;لا جئا=;لا JKلم ،2017 تآD;Fلاو ,كا#Dلاو نا+#لل ماعلا ينا+#لا دا?ع=لا 3
 2018 ،?ق;لا ة9لس 4
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 تايعم�gا نم ددعل عقاوم ةuوس"و قرطلا ديبع"و قش §

  .ةينواعتلا ةيناsسإلا

 ضرا ةعطق �wع انفج ناsسا عورشمل ططخم دادعا §

  .هللا مار /انفج /ةيموsح

§ "Ùةرئاد ىدل يواسمنلا عورشملل ققشلا لي� 

 سلبان /وباطلا

 لودلا ةعماج عم ةعrاتملا :�Úيلقالا ديعصلا �wعو §

 عاطق صوصخب يداصتقالا عاطقلا /ةي�رعلا

 &Hمعتلاو ناsسالا ءارزو سلجم تارارقلو ناsسإلا

  .برعلا

 لجا نم داحتالا تاعامتجا 67 ةرازولا ليثمتو §

 دادعاو رس�ملا ناsسإلا ةعومجم UfM 67 طسوتملا

 vwا ةفاضإلاب .نHطسلف 67 ناsسالا تايدحت نع ضرع

 �wع ءانب نHطسلف 67 رس�ملا ناsسالا نع رuرقت دادعا

 عقاو مييقتل )UfM( طسوتملا لجا نم داحتالا بلط

 .طسوتملا داحتالا لود 67 ناsسالا

 ي�و&�كلالا عقوملا ثيدحتو رuوطت �wع ايلخاد لمعلا §

 ناsسالا ةرازوب صاgoا ةيفارغ�gا تامولعملا مظنل

 تامولعملا مظن �wع تاuريدملا �ÝÎدنbم بuردتو

 قرطلل ھثدحم ةطراخ دادعاو ،)GIS( ةيفارغ�gا

 .ناsسالاو ةماعلا لاغشألا ةرازوب ةصاgoا

 لاغشألا ةرازو تماق دقف تا�راشملا ديعص �wع اما §

 ةيذيفنتلا ةطgoا دادعإ 67 ةكراشملا :ناsسالاو ةماعلا

 67 ةكراشملا .2022 – 2018 سدقلا 67 ناsسإلا عاطقل

 دحوم تامولعم زكرم لمعr ةصاgoا تاعامتجإلا

 �wعالا ميظنتلا سلجم لامعأ 67 ةكراشملا ،نHطسلفل

 يرضghا طيطختلا áâن سكعتل ھنع ةقث�نملا نا�Ãلاو

 ةح&�قملا لمعلا ةيلآ دادعا 67 ةكراشملا .مادتسملا

 ضارعتسا 67 ةكراشملا ،ä7انملا &Hيغتلل ةينطولا ةن�Ãل

 vwا ةمدقملا ع«راشملا تاح&�قم رارقا ةيلآ دامتعاو

 تاعوم�� نHعجارملا طورشو رضخالا خانملا قودنص

 عورشم" رuرقت دادعا 67 ةكراشملا ،ةuراش سالا لمعلا

 67 ةكراشملا ،اينطو ةدد�hا تام0اسملا ذيفنت معد

 67 ةئ�بلا لوح رuرقتلا ةيعجرم طورش ةسارد

 ةئيbل ةرادإلا سلجم تاعامتجا 67 ةكراشملا ،نHطسلف

 رuوطتو ميظنتل ءا�رشلا عم لمعلاو ،ي�واعتلا لمعلا

 ناsسإلا عاطق ميظنت ةيلمع 67 مbس¤ امب عاطقلا اذ0

 67 ةكراشملا .هرس�م ھينواع" ھيناsسا ع«راشم &Hفوتو

 تاظفا�hا 67 ماعلا ي�اsسإلا ططخملل ماعلا راطإلا دادعا §

 .ةيعجرملا طورشلا دادعا �wع لمعلاو ةيلامشلا

 .ناsسإلا قودنص نوناق ةدوسم دادعا §

 �wع لمعلاو رس�ملا ناsسإلا جمان&%ل ماعلا راطإلا دادعا §

 .جمان&%لل ةيعجرملا طورشلا دادعا

 عم نواعتلاب ھيناsسا ع«راشم ةثالثل صÃoم دادعاو ةعrاتملا §

 )UfM( طسوتملا لجا نم داحتالا vwا اbميدقتو لئوملا

 عورشمب ةصاgoا ايلعلا ةن�Ãلا تاعامتجال ةعrاتملاو ةكراشملا §

 ةيموsح ضارا �wع فشكلاو ماعلا عاطقلا يفظوم ناsسإ

 .ھح&�قم

 رامعا ةداعا 67 ةي�يطسلفلا ة�رجتلا نع ةساردلا دادعا §

 لالتحالا تاءادتعا ةجي ن ةررضتملاو ةمدbملا لزانملا

 �7يئارسالا

 سلطأب ةقلعتملا تارشؤملا ةفوفصمو فاد0الا دادعا §

 جمانر�و ءاصحالا زكرمو �h�7ا مكghا نم قuرف عم ةيمنتلا

 ةuرش�لا تانطوتسملل ةدحتملا ممالا

 يونملا تاراقعلل ءارشلاو تاراجيالا ماظن دادعا 67 ةكراشملا §

 لدعلاو ةيلاملا ةرازو عم ةموghsا لبق نم ا0ؤارشو ا0راجئ سا

 ةماعلا ةنامألاو

 ءارزولا سلجم نم اbميدقت يونملا ةحنملا &Hياعم دادعا §

 عم ةكارشلاب راوغالا قطانم 67 لمعلاو نكسلا عي�ë ل

 .ناsسإلل ةماعلا ةرادالا

 يداصتقالا عاطقلا /ةي�رعلا لودلا ةعماج عم ةعrاتملا §

 ناsسالا ءارزو سلجم تارارقلو ناsسإلا عاطق صوصخب

 .برعلا &Hمعتلاو

 ذيفنت ضارغأل ةيموsح �ÍÎارأل عقوم 20 ديدحتو ةسارد §

 .ةيلامشلا تاظفا�hا 67 ا¸·لع هرس�م ھيناsسا ع«راشم

 �ÍÎارا مئاسق &Hفوت /احuرا 67 ي�اsسا عورشمل ح&�قم دادعا §

  اقوفلا كويدلا 67 ةيموsح ضرا �wع

 .ناsسإلا عاطق ةلاح تانايب ثيدحت �wع لمعلا §

 .2030 ماعلا ةياغل نHطسلف 67 ةينكسلا ةجاghا ةسارد §

 ھيناsسا ع«راشمل ھح&�قم عقاومل ھيداصتقا ھيعامتجا ةسارد §

 .ليلgoا ةظفاحم 67 هرس�م

 ةقث�نملا نا�Ãلاو �wعالا ميظنتلا سلجم لامعأ 67 ةكراشملا §

 .مادتسملا يرضghا طيطختلا áâن سكعتل ھنع

 ع«راشملا ايجولنكت ةطراخ رuرقت دامتعاو دادعا 67 ةكراشملا §

 .ä7انملا &Hغتلاو
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 يذيفنتلا لمعلا جمانر�و ì7يتا&�سالا راطإلا دادعا

  ،ج ةامسملا ةقطنملل

 ماظن عورشم ةساردل تارازولا عم نواعتلا مت امك §

 �wعو ھيلع تاظحالم عضوو ةبلصلا تايافنلا ةرادا

 ةح&�قملا ةيلآلا ةساردو ،ةيذيفنتلا حئاوللاو ةمظنألا

 ا¸·لع تاظحالملا لاسراو ä7انملا &Hيغتلل ةينطولا ةن�Ãل

 .ةئ�بلا ةدوج ةطلس vwا

 تاعrاتمب :ةي�يطسلفلا لاملا سأر قوس ةئي0 تماق §

 �wع ثÃhل ةقالعلا تاذ تاg�bا عم ةديدع تالاصتاو

 ،يراقعلا ن0رلا لuومت نوناق رادصا 67 ءدبلا

 3 مقر نuHراقعلا نHنم�oا صيخرت تاميلع" ةعجارمو

 .ةئيbلا 67 ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد عم 2012 ةنسل

 نم اbليكش" مت ةن�g لالخ نمو - دقع مت ثيح

 ةدع - يsنبلا عاطقلا نع نHلثممو نHصخرملا نHنم�oا

 ةدحوم ةغيصب جورgoا لجأ نم ةيشاقن تاسلج

  ،يراقعلا نHمختلا جذومنل

 نم ةئيbلا عم نواعتلاب ةي�يطسلفلا دقنلا ةطلس موقت §

 نuHراقعلا نHنم�oا نم ةراتخم ةعومجم لالخ

 راعسا رشؤم باس حال &Hضحتلاو دادعإلاب نHصخرملا

  .نكاسملا

 نHسدنbملا ةباقن عم نHت�بuردت نHترود دقع §

 ةصخر �wع لوصÃhل نHمدقتملا لي0أتل ،نHي�يطسلفلا

 ،يراقعلا نHمختلا طاش� ةلوازم

 

 &Hفوتل ةينواعتلا ةيناsسإلا تايعم�gا داحتا ðwس §

 قطانملا 67 ي�واعتلا ناsسالا ع«راشمل ةيامghاو لuومتلا

 لودلا ةدناسمب "ج" قطانمو سدقلا 67 ةفد¸ñسملا

 ةحناملا تاسسؤملاو

 تاردقلا ò7اري امب ناsسالا ضورقل رس�ملا دادسلا §

 ش�علا اوعيطتس¤ È¶حو تغلب امbم ءاضعألل ةيلاملا

 ةماركب

 ةقفاوم ،سدقلا نوؤش ةرازوو داحتالا عم قيس�تلاب §

 نوؤش ةرازو نم مدقملا ماظنلا �wع ءارزولا سلجم

 عم داحتالا ةعrاتمو نHيسدقملا معدل سدقلا

 معدلا نم ةدافتسالل سدقلا 67 ءاضعالا تايعم�gا

 ي�واعتلا ناsسإلاب صاgoا

 تاg�bا ىدل ةباشلا جاوزألل ناsسا عورشم قuوس" §

 100 ءانب معد عورشمل ةلما� ةسارد زجنا دعr ةحناملا

 مظنل ي�و&�كلالا عقوملا ثيدحتو رuوطت �wع لمعلا §

 .ناsسالا ةرازوب صاgoا ةيفارغ�gا تامولعملا

 ةصاgoا قرطلل ھثدحم ةطراخ دادعا �wع لمعلا ةعrاتم §

 طاقنلا ديدحتو نHطسلف 67 ناsسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازوب

 ءادوسلا

 وي�gا تامولعملا لمع ةعومجم تاعامتجا 67 ةكراشملا §

 تامولعم زكرم لمعr صاgoا �h�7ا مكghا 67 ةيئاصحا

 نHطسلفل دحوم

 .رضخألا ءانبلل �wعألا سل��ا تاعامتجا 67 ةكراشملا §

 جمان&%ل اينطو ةدد�hا تام0اسملا رuرقت دادعا 67 ةكراشملا §

 .ä7انملا &Hغتلا

 رuرقت دامتعاب ةي�يطسلفلا لاملا سأر قوس ةئي0 تماق امك §

 نHصخرملا نHنم�oا ةفا� �wع ھميمع"و دحوملا نHمختلا

 ،صوصgoاب ةي�يطسلفلا دقنلا ةطلس عم قيس�تلاو

 لالخ نمو ةي�يطسلفلا دقنلا ةطلس عم نواعتلا رارمتساو

 دادعإلاب نHصخرملا نuHراقعلا نHنم�oا نم ةراتخم ةعومجم

 رارمتساو ،نكاسملا راعسا رشؤم باس حال &Hضحتلاو

 67 ةي�يطسلفلا �ÍÎارالا ةطلس عم قيس�تلاو نواعتلا

 عاطق روطت مدخي ام�و ك&�شملا مامت0الا تاذ عيضاوملا

   .ھتيمنتو يراقعلا ن0رلا لuومت

 عورشم ذيفن ب ةينواعتلا ةيناsسإلا تايعم�gا داحتا ماق §

 ةيسمشلا ةقاطلل ةطحم لالخ نم ةيئا�رbكلا ةقاطلا جاتنإل

 س�ئرلا تارارق ب�سr دمجم( رالود نويلمب ا¸ñفلsت ردقت

 ةئي0 ةقفاوم �wع لوصghاو ضرا راجئ سا مت )يusرمالا

 يراج ،ةصت�oا تاg�bا õ7ا�و ميلعتلاو ةيب&�لا ةرازوو ةئ�بلا

 ةركذم دادعاو عورشملل ةيس�سأتلا تاوطgoا لامكتسا

 نم ةيداصتقالا ىود�gا تاساردو ءا�رbكلا ةكرش عم م0افت

 .داحتالا نuراش سم لبق

 �w 67عا ة&Hتوب ناsسإلل ��يطسلفلا سل��ا تالخدت تءاج

 ،2018 ماعلا عم ةنراقملاب ةي�رغلا ةفضلا قطانمو سدقلا

 v7امجإب ةينكس ةدحو )207( لuومتب سل��ا م0اس دقف

 لخدتلا اذ0و يusرما رالود نويلم )6.683( ا0رادقم ةميق

اضيا لمش
ً

 :ةي�يطسلفلا قطانملا عيمج 

 ةميق v7امجإب سدقلا 67 ةينكس ةدحو )35( لuومت )1

 جمارب �wع ةعزوم يusرما رالود نويلم )3.167( تغلب

 :ةيلاتلا ناsسالا

 ناsسالا تايعم�g ةيتحتلا ةي�بلاو ناsسالا معد -

 ةينكس ةدحو )14( لuومت مت دقف ،سدقلا 67 ي�واعتلا
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 دود�hا لخدلا يوذ نم ةباشلا جاوزألل ةينكس ةدحو

 )كيلمتلاب �µتنم راجيا(

 ة&¹عتم ةينكس ةدحو 217 لامكتسا معدو ةسارد §

 �wع ةلصاghا ناsسإلل ةينواعتلا تايعم�gا 67 ءانبلا

 ءانب صخر

 عورشم جuرا ةسسؤم عم نواعتلاب داحتالا زجنأ §

 )ليلgoا ةعماج يفظوم ةيعمج( ةمداعلا هايملا ة�gاعم

 67 ةصاخ ةينواعتلا ةأرملا معدل لمع ةشرو دقع §

 ةرادإلا سلاجمو تايعم�Ãل ةماعلا تائيbلا

 داحتالل ةيسسؤملا ةي�بلا ءانب §

 لالخ ناsسإلل ��يطسلفلا سل��ا تالخدت تءاج §

 ةدحو )308( لuومتب ةم0اسملاب كلذو 2018 ماعلا

 رالود نويلم )8.793( تغلب ةميق v7امجإ�و ةينكس

 قطانملا عيمج لمش دق لخدتلا اذ0و يusرما

 :�7ي ام قفو ةي�يطسلفلا

 v7امجإ�و سدقلا 67 ةينكس ةدحو )42( لuوحت مت )1

 �wع ةعزوم يusرمأ رالود نويلم )1,479( تغلب ةميق

 :ةيلاتلا ناsسالا جمارب

 ناsسالا تايعم�g ةيتحتلا ةي�بلاو ناsسالا معد -

 ةينكس ةدحو )32( لuومت مت دقف سدقلا 67 ي�واعتلا

 )10( عقاوب رالود فلأ )320( ا0رادقم ةميق v7امجإ�و

 .ةد&�سم &Hغ ةحنمك ةينكس ةدحو لsل رالود فالا

 )10( لuومت مت دقف :سدقلا 67 يدرفلا ضارقالا -

 نويلم )1.159( هرادقم غلبم v7امجإب ةينكس تادحو

 دود�hا لخدلا يوذل ةرس�م ضورقك يusرما رالود

 ةلuوطو )ءارشلا وا ميم&�لا وا بيطش لا وا ءانبلل(

 .)20( ةدمل دادسلا ةدم لصت دقو ،لجالا

 ةفضلا تاظفاحم فاuرا 67 ةينكس ةدحو )53( لuومت )2

 رالود نويلم )1.843( ا0رادقم ةميق v7امجإ�و ةي�رغلا

 ءانبلل( دود�hا لخدلا يوذل ةرس�م ضورقك يusرما

 .)15( لصت دق لجالا ةلuوطو )بيطش لا وا

 ةي�ون�gا تاظفا�hا 67 ةينكس ةدحو )213( لuومت )3

 رالود نويلم )5.471( تغلب ا0رادقم ةميق v7امجإ�و

 ةيناsسالا جما&%لا قفو ءاج لخدتلا اذ0و ،يusرما

 :ةيلاتلا

 ءانبلا( ضورقل ةينكس ةدحو )197( لuومت -

 نويلم )5.087( ا0رادقم ةميق v7امجإب )بيطش لاو

 لخدلا يوذل ةرس�م ضورق لsش �wع يusرما رالود

 )10( عقاوب يusرما رالود فلأ )114( ا0رادقم ةميق v7امجإب

 .ةد&�سم &Hغ ةحنمك ةينكس ةدحو لsل رالود فالا

 ةدحو )21( لuومت مت :سدقلا 67 يدرفلا ضارقالا -

 يusرما رالود نويلم )3.053( ا0رادقم ةميق v7امجإب ةينكس

 )ءارشلاو ءانبلل( دود�hا لخدلا يوذل ةرس�م ضورقك

  .ماع )20( ا0دادس ةدم لصت دق لجالا ةلuوطو

 ةفضلا تاظفاحم فاuرا 67 ةينكس ةدحو )82( لuومت )2

 ةرس�م ضورقك رالود نويلم )2.956( ا0رادقم ةميق v7امجإب

 دق لجالا ةلuوطو )بيطش لاو ءانبلل( دود�hا لخدلا يوذ

 .ماع )vw )15ا ا0دادس ةدم لصي

 ةي�ون�gا تاظفا�hا 67 ةينكس ةدحو )90( لuومت )3

 اذ0و يusرما رالود فلأ )559.77( ا0رادقم ةميق v7امجإ�و

 :ةيلاتلا ةيناsسالا جما&%لا قفو ءاج لخدتلا

 ا0رادقم ةميق v7امجإب ةينكس ةدحو )29( لuومت -

 لخدلا يوذل ةرس�م ضورقك يusرما رالود فلأ )442(

 ةدم لصت دق لجالا ةلuوطو ةينكس تادحو ءانبل دود�hا

 .ماع )vw )15ا ا0دادس

 )6( ا0رادقم ةميق v7امجإب ةينكس ةدحو )2( لuومت -

 يوذل لجالا ة&Hصقو ةرس�م ضورقك يusرما رالود فالا

 ةقاطلل ةينكسلا تادحولا تاجايتحا دسل ،دود�hا لخدلا

 .ةفيظنلا

 تايدلبلا نم ددعل لsي0 ططخم )2( دادعا لuومت -

 &Hغ حنمك كلذو ةيعمتجم ةكراشمب ةينكسلا تاروا��او

 .ةد&�سم

 ةمودعم رسأل مئالم نكس &Hفوتل ةرسا )57( لuومت -

 .نكسلا راجيا ديدس ل ةد&�سم &Hغ حنمك

 vwإ ةفاضإلاب لزانم 10 ،ل لئوملا لالخ نم ميم&�لا لامعإ أدب §

 .لصنقلا راد ةقطنم لخاد ةماع تاغارف
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 ةدمل دادسلا ةدم لصت دق لجالا ةلuوطو دود�hا

)15(. 

 )39( ا0رادقم ةميق v7امجإب ةينكس تادحو )5( لuومت -

 ةينكسلا تادحولا جايتحا دسل يusرما رالود فلأ

 لجالا ة&Hصقو ةرس�م ضورقك .ةفيظنلا ةقاطلل

 .دود�hا لخدلا يوذل

 تايدلبلا نم ددعل تاططخم )5( دادعا لuومت -

 v7امجإ�و ةيعمتجم ةكراشمب ةينكسلا تاروا��او

 &Hغ حنمك ،يusرما رالود فلأ )450( ا0رادقم ةميق

 .ةد&�سم

 تالاجم 67 ةفيعض تايدلب ةثالثل تاردق ءانب لuومت -

 ع«راشملا ةراداو ةيفارغ�gا تامولعملا مظنو طيطختلا

 &Hغ حنمك ،رالود فلأ )100( ا0رادقم ةميق v7امجإب

 .ةد&�سم

 ءاش�إب ةuرضghا ةئ�بلا نHسحتل تاعمجت )3( لuومت -

 ةميق v7امجإب ةيعمتجم ةكراشمب ةلماشو ةنما قئادح

 .ةد&�سم &Hغ حنمك ،يusرما رالود فلأ )200( ا0رادقم

 ميم&�ل ةي&Hضحتلا لامعألا 67 ةم0اسم لئوملل نا� امك §

 سدقلا 67 ةميدقلا ةدلبلا لخاد لصنقلا راد ةقطنم

 عفر لامعأ vwإ ةفاضإلاب ،ل°¯م 40 نم &¹كأ يطغ" �¶لاو

 بالط عم رضخألا ءانبلا موbفمب قلعتي اميف تاردقلا

   .ةي�يطسلفلا تاعما�gا

 

 نVسحتو ،ةمادتسمو اstلإ لوصولا لrسqو ةفلMتلا ةروسIمو ةنومأم لقن مظن :lإ عيم45ا لوصو ةيناMمإ VWفوت :)2 .11( ةياغلا

 نيذلا صا|}ألا تاجايتحال صاخ مامتxا ءاليإ عم ،ماعلا لقنلا قاطن عيسوت لالخ نم اميس الو ،قرطلا :9ع ةمالسلا

 .2030 ماع لولحب ،نسلا رابكو ةقاعإلا يوذ صا|}ألاو لافطألاو ءاس�لاو ةشx فورظ لظ �~ نوشIع{

 ،س�45ا عونو ،ة�رمعلا ةئفلا بسحب ةفنصم ،بسانملا ماعلا لقنلا لئاسو مrل رفاوتت نيذلا ناMسلا ةبسc :11.2.1 رشؤملا

 )رفوتم VWغ( .ةقاعإلا يوذ صا|}ألاو

 

 الو نHنطاوملا تاجايتحا ةيبلت �wع °Hك&�لاو مامت0الا ةداuزب 2015 ماعلا ذنمو تالصاوملا ةرازو لالخ نم ةي�يطسلفلا ةموghsا تأدب

 نم ي�اع" �¶لا قطانملاو ةشمbملا قطانملل ماعلا لقنلا تابكرم دادعا ةداuز �wع ةرازولا تلمع ثيح ،ماعلا لقنلا لاجم 67 اميس

 67 ناحuرلا Ç7و يøاور ةنيدم لاثم ديد�gا ندملاو ءايحالا vwا لقن تامدخ ثادحتسا vwا ةفاضإلاب ماعلا لقنلا طوطخ 67 صقن

 ةمالسلا جمارب �wع صرحت ةرازولا نأ نا امك ، نHنج 67 ةيكuرمالا ةعما�gا لاثم تاعما�Ãل تالفاح طخ &Hفوتو  هللا مار ةقطنم

 ماعلا 67 تانايبلا &Hش" ثيح. ةuوعوتلا تاراشا لالخ نم ةرطgoا طاقنلاو سرادملا 67 ةمالسلا تاءارجاو ةيعوتلا لالخ نم ةuرورملا

 ماعلا ةيا¸È ù¶ح ليغش" ةصخر 12460 ب ةنراقم )... بتاsم ،س�فرس ،تاصاب( ةلاعف يمومع ليغش" ةصخر 10142 رفوت vwا 2015

 ةيفuرلا قطانملا 67 ا¸úلغا ةديدج قرط ديبع"و قش �wع ناsسإلاو ةماعلا لاغشالا ةرازو عم نواعتلا�و ةرازولا تلمع امك .2019

 .2018 ماعلا ةيا¸ù 67 مك 782 ھعومجم امب ندملا نع ةديعبلا ةينكسلا تاعمجتلاو
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 º7 تابكرملا نم ÚÈظعلا ةيبلاغلا نأو 2018 ماع ةيا¸ù 67 ةبكرم v7 254,497اوح ةي�رغلا ةفضلا 67 ةصخرملا تابكرملا ددع غلب دقو

 ةصخرملا تابكرملا ددع غلب 2015 ماع 67 امن�ب ةي�رغلا ةفضلا 67 تابكرملا عومجم نم ،%83.1 ھت�س� ام تلsش ثيح ةصاخ تارايس

 .%45.3 ھت�س� عافتراب يأ 175,118

 

 2018- 2015 ،ةبكرملا عون بسح *ةي�رغلا ةفضلا �~ ةصخرملا تابكرملا ددع

 .ش,+لا 2015 2016 2017 2018

 ةصاخ تارا2س 133,833 157,573 181,012 211,552

 "يAكات" ة.جأ تارا2س 8,995 9,130 9,486 9,488

 ةEران تاجاردو ةEران تاجارد  904 1,086 1,378 1,391
 ة.2غص

1,240 1,110 1,063 960 Hخ تاصاIJة2ص 
974 973 878 781  Hع تاصا+Jة2م 

 تارNJقم فIنو تارNJقم 1,490 2,103 2,971 3,381

 ة2عارز تارا.ج 571 814 752 689

 تارا.ج 30 32 37 35

 ةEراSت تارا2سو تاRحاش 27,190 29,219 30,252 25,328

 V.خا تاTU.م 359 372 353 419

 عS+J+لا 175,118 202,270 228,324 254,497

 .1967 ماع ة:m&غلا ةفkلل هلال=حا ?:عj ةh;ع ه:لإ يل:ئا&سالا لال=حالا هDض a`لاو س?قلا ة^فا\م ,م ءQ]لا Zلذ لFDت ال تانا:Uلا )(*

 

 
 .1967 ماع ةیبرغلا ةفضلل ھلالتحا دیعب ةونع ھیلإ يلیئارسالا لالتحالا ھمض يذلاو سدقلا ةظفاحم نم ءزجلا كلذ لمشت ال تانایبلا )(*
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 )11.2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 تامدخ عيمج ةبسوحو ،ةيلمعلا تاصوحفلا ةبسوح §

 ليلد حفصت لالخ نمو نطاوملا نكمتي ثيحب تابكرملا

 .ھب بغري ءارجا يأل تاوطgoاو قئاثولا ةفرعم تاءارجالا

" �¶لا ةuرورملا ةلدألا رادصإ §
ُ

 قرطلا ميمصت تايلمع 67 م0اس

 .قرطلا تافصاوم ليلد لثم ةuرورملا ةمالسلاو قفاوتت �¶لا

 .ةuرورملا ةمالسلا ةعجارمو قيقدت ليلدو

 وذ ثيدحو روطتم جمان&%ب دوجوملا بوساghا جمانرب لادب سا §

 لي�Ù لا ثيح نم تابكرملا اياضق عيمج gâاع¤ ةيلاع ةدوج

 .ةبكرملا نع ةينف تامولعمو ديدجتلاو

 .ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا لئاسولا &%ع ةuرورملا ةيعوتلا §

 .يرورملا مكحتلا تاودأ نم ةيل�hا تائيbلا تاجايتحا ديدحت §

 لازامو .مك 782 ھعومجم ام ديبع"و ةديدج قرط قش مت §

 �wع ةي�ون�gاو ةيلامشلا تاظفا�hا نHب طبارلا قuرطلا

 .v7اghا ةعضو

 فارطالاو ةرازولا نHب ةك&�شملا تاطاش�لا نم ديدعلا دقع §

 لالخ نم ةيعامتجالا ةلادعلا زuزع" لجا نم ةقالعلا تاذ

 �Èع" �¶لا تايلاعفلا ةفا� 67 ةرازولا ليثمتو ةلماsتم تاسايس

 .اظح لقالا تائفلاو ءاس�لاب

 .لuومتلا نع ثحبلاو ماعلا لقنلل وuروا عورشم ميمصت §

 .لuومتلا نع ثحبلاو ماعلا لقنلل وuروا عورشم ميمصت §

  لمتكي مل عورشملا نال بطش

 ةيعوتل مالعالا لئاسوو ةرازولل ي�و&�كلالا عقوملا مادختسا §

 لالخ نم لقنلا تامدgo تامدختسملاو نHمدختسملا روbمج

 عاطق 67 تاقا&�خا نققح ءاس�ل حاجن صصقو ةuوعوت لئاسر

 لقنلا

 نم تابكرملا لوطسا ثيدحت 67 ةرازولا تاءارجا رارمتسا §

 تانحاشلا رامعا عفرو ةي�وروا تافصاوم ضرف لالخ

 .ةيVيبلاو ةماعلا ةمالسلا نامضل رخالا بنا�gا نم ةلو�hا

 ةزbجم ةيمومع لقن تابكرم &Hفوت �wع لمعلا ءدب §

 مار – سلبان( تاuريدملا 67 .ةصاgoا تاجايتحالا يوذل

 .)ليلgoا – هللا

 ةفا� 67 لقنلا تاuريدمل ةيتحتلا ةي�بلا لي0أت §

 .ةثيدح بوساح ةزbجا &Hفوت لالخ نم تاظفا�hا

 ةفا� 67 ةيناsسلا تاعمجتلا تاجايتحا ديدحت §

 ةيبلتل ليغش" صخرو �ûÎكات بتاsم نم تاظفا�hا

 .نHنطاوملا تاجايتحا

 ةفا� 67 ةرطgoا عقاوملا ديدحتو ةسارد 67 رارمتسالا §

 .تاظفا�hا 67 قرطلا

 �üلتل ةدروتسملا تابكرملا تافصاومو طورش ثيدحت §

 .ةيملاعلا تابلطتملا بكاوتو

 ةيحاض 67 ةديدج تالصاومو لقن تاuريدم °bHجت §

 .ةبارعو ناحuرلا

 ةمالسلا �wع اH&0ثأتو تابكرملل يرورملا م�gýا ةسارد §

 ةuرورملا

 نم عيطتس¤ يذلاو رشابملا ىواsشلا طخ ليعفت §

 لئاسو 67 تازواجت يا نع غيلبتلا نطاوملا ھلالخ

 .ماعلا لقنلا

 

 

 عيمج �~ ة�رش�لا تانطوتسملا ةراد�و طيطخت :9ع ةردقلاو ،مادتسملاو عيم�5ل لماشلا يرض�4ا عسوتلا ز�زع�   :)11.3( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،مادتسمو لماMتمو ةكراشملا :9ع مئاق وحن :9ع نادلبلا

 )رفوتم VWغ( يcاMسلا ومنلا لدعم :lإ ¡ �ارألا كال�tسا لدعم ةبسc 11.3.1 :رشؤملا

 11.3.2 cدل ¡£لا ندملا ةبس¤tا xيMدملا عمت5§ا ةكراشم حي¥ي لcو ،ة�رض�4ا قطانملا طيطخت �~ رشابم وحن :9ع يqلمع 

 )رفوتم VWغ( ةيطارقميد ةق�رطب رادُ�و ماظتناب
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 ،ةينارمعلا ةعسوتلا 67 ةيل�hا تاعمت��ا تاجايتحا ةبكاومو ،ةيعمتجم ةكراشمب ةطط�oا قطانملا ةيطغ" عفرل دوg�bا ðwس"

 سلجم تانايبل اقبط 2019 ماعلا 67 اططخم vw 261ا قدصم ططخم 170 نم 2015 ساسالا ةنس ذنم تاطط�oا ددع عفترا ثيحب

 ةداuزو قرطلا ميظنتو تايكلملا تايلاsشا لgh ةيل�hا تائيbلا نم ديدعلا 67 ةuوس لا تايلمع يرجت امك ،��يطسلفلا �wعألا ميظنتلا

 رفوتي ال نHح 67 ، 20185 ماع ةيا¸ù 67 %2.5 وحن نHطسلف ةلود 67 نHي�يطسلفلل ي�اsسلا ومنلا لدعم غلب دقو .ةماعلا قفارملا ةعقر

 ذوفنلا قطانم راسحنا ب�سr ضفخنم ضرألل ��يطسلفلا كال¸ñسالا نإ لوقلا نكمي نكلو ،�ÍÎارالا كال¸ñسا لدعمل مقر

 عم .ءارضgoا قطانملاو تايم�hا باسح �wع ةيليئارسالا تانطوتسملل بسانتم &Hغ عسوت عم ،ولسوا ةيقافتال اقبط ةي�يطسلفلا

 ةيناsسلا ةفاثكلا تغلب ذإ ،صاخ لsشr ةزغ عاطق 67و ماع لsشr ةعفترم نHطسلف 67 ةيناsسلا ةفاثكلا نأ رابتعالا نHعr ذخالا

ادرف 826 وحن 2019 ماعل ةردقملا
ً

ادرف 528 عقاوب ،نHطسلف 67 2مك/ 
ً

ادرف 5,453 لباقم ةي�رغلا ةفضلا 67 2مك/ 
ً

 عاطق 67 2مك/ 

 .ةزغ

 6تاونسلا بسح ةعزوم ذيفنتلل ةنلعملا ةيلsيbلا تاطط�oا ددع

 

 þÿوم �h�7ا مكghا ةرازو لبق نم هرادصا مت اينارمع اليلد عب uو ،2010 ماع ذنم قبطم áâن وbف ةكراشملاب طيطختلا صوصخب امأ

 ةزغو ةي�رغلا ةفضلا 67 ةي�يطسلفلا تايدلبلا ةفا� سرامتو امك .طيطختلا تايلمع 67 ةيل�hا تاعمت��ا كارشا تايلاو ةيفيك ھيف

 %100( ةكراشملاب ةuومنت ططخ ا¸!دل رفوتت �¶لا ةيل�hا تائيbلا ةبس� تغلب ثيح ،ةيكراش" ةقuرطب ةuومنتلا اbططخ رش�و دادعا

 .)ةuورقلا سلا��ا نم %72و ،تايدلبلا 67

 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ةرادا لمش¤ يذلاو ثد�hا ي�ارمعلا طيطختلا ليلد ةعابط §

 .ةيكراش" ةقuرطب طيطختلا ةيلمع

 4 دادعا ثيحب ةuومنتلا تاظفا�hا ططخ دادعا لامكتسا §

 مار ،ليلgoا ،سدقلا( تاظفا�h ةيجيتا&�سا ةuومنت ططخ

 )ةيقطانم( ةيميلقإ ھبش تاططخم دادعإ )احuراو ،ة&Hبلاو هللا

 ةuرش�لا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب لبق نم ��ف معدب

 65 نم &¹كأ دادعأ لامكتس"و دادعإ 67 ةم0اسملاو ،)لئوملا(

 67 10 ا¸#م :ةي�يطسلفلا ةزغو ةفضلا �ÍÎارا 67 �7كي0 ططخم

 38 نم &¹كأ دادعأ لامكتس"و دادعإ 67 ةم0اسملا §

 :ةي�يطسلفلا ةزغو ةفضلا �ÍÎارأ 67 ةيلsي0 اططخم

 ةفضلا نم ج ةقطنملا 67 6و ةزغ عاطق 67 2 ا¸#م

 .اططخم 30 ا¸#م قدوص ،ةي�رغلا

 ةسمgo يرضghا ومنلا تا0وuران�س ةادا رuوطت §

 ةئي0 28 نم &¹كأ مضت ةيساسا ةuرضح تاعمجت

 ،ةزغ ةنيدم :º7 ةuرضghا تاعمجتلا هذ0و ،ةيلحم

 مgh ت�ب ةنيدم ،يرضghا اbطيحمو ليلgoا ةنيدم

 
 ءا4حإلل D&PQaلا زاه]لا 5
 ىلعالا t:^;=لا sل]م تا:ئا4حا  6
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 ا¸#م قدوص ،ةي�رغلا ةفضلا نم ج ةقطنملا 67 25و ةزغ عاطق

 .اططخم 30

 ةدل�و ةنيدم 26 67 ةuوس لا لامعا 67 ةرشابملا §

 تاطط�oا ،ططخم 54 ددعr ةيليدعتلا تاطط�oا ةقداصم §

 ةيميظنتلا تاطط�oا ،تاططخم 5 ددعr ةيليصفتلا ةيلsيbلا

 .ططخم 33 ددعr ةيليصفتلا

 ،هايم ،قرط ،ميلع" ،ةh$( ةيعاطق ع«راشم ذيفنت ةعrاتم §

 ÚÈس¤ ام تاعمجتل ةزجنملا ةيلsيbلا تاطط�oا لخاد )ءا�رbك

 تايدلبلا ضارق"و رuوطت قودنص عم نواعتلاب كلذو ج قطانم

 غلابلا ع«راشملا هذ0 لuومت مت دقو اذ0 ،ةيذيفنتلا ةg�bا

 عورشم 36 ا0ددع

 ةيخuراتلا زكارملل ةيامح تاططخم دادعا  §

 اbطيحمو اينوت��و ة&Hبلاو هللا مار ةرضاح ،اbطيحمو

 .اbطيحمو سلبان ةنيدم كلذكو

 

 
 يملاعلا �يبطلاو �~اقثلا ثاªWلا نوصو ةيامح :lإ ةيمارلا دو45rا ز�زع� :)11.4( ةياغلا

 ةيامحو لخدلا نم درفلا بIصن :9ع ظاف��ل تقفنأ ¡£لا( صا|4او ماعلا نVعاطقلا( تاقفنلا عومجم 1.4.11 11.4 :رشؤملا

 ىوتسمو )يملاعلا ثاªWلا زكرم لبق نم هديدحتو طلت|§او �يبطلاو �~اقثلا( ثاªWلا عون بسحب ،�يبطلاو �~اقثلا ثاªWلا ظفحو

 صا|4ا عاطقلا نم مدقملا ل�ومتلا عونو )رامث¥سا/�9يغش� قافنإ( قافنإلا عونو ،)يدلب/�9حمو ،¡µيلق�و ¡´طو( مك�4ا

 )ةياعرلا جمار�و ،�¸�رلا VWغ صا|4ا عاطقلا نمو ،ةي�يع تاعW·ت(

 .)رفوتم &Hغ :يزكرملا ءاصحالا بسح ةميقلا( :رشؤملا ةميق

 ثا&�لا نوصو ةيامح عوضومب ةيموghsا &Hغ تاسسؤملا نم فيط vwا ةفاضإلاب ةفاقثلاو �h�7ا مكghاو راثالاو ةحايسلا تارازو �Èع"

 .قافنالا رداصم ددعتل بنا�gا اذ0 67 ةقفنملا لاومالا دصر بعصuو ،��يطسلفلا 67اقثلا

 )4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 مقر نوناقب رارق رودص و0 2018 ماعلا تازاجنا م0ا نم §

 .يداملا 67اقثلا ثا&�لا نأشr م2018 ةنسل )11(

 تادلبلا 67 ةيخuراتلا زكارملا ءايحا عورشم قالطإ §

 ،ةميدقلا ءايحالا طيطخت ليلد ھنع جتن ةي�يطسلفلا

 .ةينفو ةينوناق تاسارد ةدعو ،ةيخuراتلا ي�ابملا درج تايلاو

 ظفح 67 ةلماعلا مقاوطلل ةي�uردتو ةuوعوت تارود دقع §

 .ا¸&ا�رشو ةحايسلا ةرازو 67 ثا&�لا

 .ةيفاقثلا ةئ�بلا نHكمتل ةيفاقثلا زكارملل تاراuزب مايقلا §

 .يداملا &Hغ 67اقثلا ثا&�لا رصح §

 67 كلذو هللا مار 67 اتانج يداو ةيم�h ةuرادإلا ةطgoا دادعا §

 ةدوج ةطلس لالخ نم .ð7يبطلا ثوروملا �wع ظافghا راطإ

 .ةئ�بلا

 لالخ نم ھلاsشا فلتخمب عادبالا معدو ن�Hو0وملا ةياعر §

 .ةيحرسمو ةيبدا ةفلتخم ةيفاقث ةطش�ا دقع

 يداملا &Hغ 67اقثلا ثا&�لل ð7مت��ا در�gا تاشرو دقع §

 .ةفاقثلا ةرازوو وsس�ويلا نHب نواعتلاب

 67اقثلا ثا&�لا رصانعل ةينطولا ةحئاللا رادصا §

 .يداملا &Hغ ��يطسلفلا

 u(7رات زكرم 12 ل ةيليغش"و ةيتحت �Èب ع«راشم زاجنا §

  .ةي�رغلا ةفضلا 67

 تادلبلا �wع ظافghا تاسايس ةقرو ةدوسم زاجنا §

 .ةيخuراتلا

 دقع لالخ نم سدقلا 67 ةيفاقثلا ةئ�بلا زuزع" §

 67 قلعم نمز" مليف ضرعو ةuرعشلا ةيفاقثلا تاودنلا

 نم .سدقلا لوح �7يكش" نف تا�راشمو ،سدقلا

 .ةفاقثلا ةرازو لالخ

 .لقنتملا نHنج ةظفاحم فحتم ا¸#م فحاتملا معد §

 تاظفا�hا 67 ةءارقلا عي�ë ل تالمghا قالطإ §

 .ةي�ون�gاو ةيلامشلا
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 لثم تارود ةماقا لالخ نم تاعانصلاو فرghا معد §

 طخ ،رuودت ،ةكايح ،زuرطت ،جاجز ،بشخ ،شقلا ھعانص(

 .)ءاسفيسف ،تالو�أم ،يøرع

 67 كلذو ،نHطسلف 67 ةيVيبلا ةحايسلا زuزع" عورشم زاجنا §

 :تلمش ثيح ،ð7يبطلا ثوروملا �wع ظافghا قايس

 ةحايسلا تاراسم /عقاوم ديدحتل ةي�áنمو &Hياعم عضو مت §

 �wع ةي�بم عقاوملا كلت نم ةرصتخم ةمئاق دادعاو ،ةيVيبلا

 .ةي�áنملاو &Hياعملا

 �¶لا ةيVيبلا ةحايسلا تاراسملا /عقاوملا نم ددع لي0أت §

 ةلدأو طئارخ دادعا لالخ نم ةرصت�oا ةمئاقلا 67 تدرو

 كلتب فرع"و لدت ةيداشر"و ةيفuرع" تاتفال تي�ثتو ةيداشرا

 .عقاوملا

 .&Hتب عقومل ثا&�لا ةطgo يملاعلا ثا&�لا ةن�g دامتعا §

 ةينطولا ةبتكملا حاتتفا §

 لالخ نم يويghا عونتلا ةيجيتا&�سا ثيدحتب ءدبلا §

 .ةئ�بلا ةدوج ةطلس

 كلذو يويghا عونتلل سداسلا رuرقتلا دادعإب ءدبلا §

 .7(ولويبلا عونتلا ةيقافتا عم ايشامت

 ةيعيبطلا تايم�hا 67 صاgoا ��طولا عجرملا دادعا §

 نويعr نHطسلف( ناونعr يويghا عونتلا قطانمو

 .)ةعيبطلا

 .ةزغ يداو لي0أت ةداعإل ةلماش ةطخ دادعا §

 موbفم زuزعتل فارطالا ةددعتم م0افت ةركذم عيقوت §

 ةطلسو دي&�لاب نHب ةكارشلاب كلذو ةيVيبلا ةحايسلا

 يورق سلجمو راثالاو ةحايسلا ةرازوو ةئ�بلا ةدوج

 راسم لي0أتو رuوطت فد¸* كلذو ،&Hتب ةيدل�و ناسوح

 .ناسوح &Hتب

 
 رئاس|4ا �~ VWبك ضافخنا قيقحتو ،ن�ررضتملا صا|}ألا ددعو تايفولا ددع نم ةVWبك ةجرد :lإ ليلقتلا :)11.5( ةياغلا

 ،هايملاب ةلصتملا ثراوكلا كلذ �~ امب ،ثراوكلا ب�س« ثدحت ¡£لا يملاعلا �lامجإلا ��9§ا جتانلاب ةلصتملا ةرشابملا ةيداصتقالا

 2030 ماع لولحب ،ةشx عاضوأ لظ �~ نوشIع{ نيذلا صا|}ألاو ءارقفلا ةيامح :9ع ½VكªWلا عم

 ةيداصتقالا رئاس|4ا �~ VWبك ضافخناو ،ن�رثأتملا صا|}ألا ددعو تايفولا ددع �~ VWبك ضافخنا قيقحت  11.5.1 :رشؤملا

 :9ع ½VكªWلا عم ،هايملاب ةلصتملا ثراوكلا كلذ �~ امب ،ثراوكلا ب�س« ثدحت ¡£لا يملاعلا �lامجإلا ��9§ا جتانلاب ةلصتملا ةرشابملا

	٢٠٣٠ ماع لولحب ،ةشx فورظ �~ نوشIع{ نيذلا صا|}ألاو ءارقفلا ةيامح

 v7امجا غلب اميف ،2017 ماعلا 67 ةمس� فلأ 100 لsل صo+ 42 نHطسلف 67 ثراوsلا نم رشابم لsشr نuررضتملا ددع v7امجا غلب

 زكرملا تانايبل اقبط كلذو ثراوsلل ةجي ن نيدوقفم تالاgh لي�Ù" يأ كان0 نكي ملو ،ةمس� فلأ 100 لsل هافو 1.42 تايفولا

  .ةيعيبطلا ثراوsلا نم دÃhل ��طولا
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 اقفو 2017 ماعلا 67 تغلب دقف ثراوsلا ب�سr ثدحت �¶لا يملاعلا v7امجإلا �h�7ا جتانلاب ةلصتملا ةرشابملا ةيداصتقالا رئاسgoا امأ

 67 ةلماعلا ماسجألا زربأ نم نأب املع .يusرما رالود 563,823 هرادقم ام ةدحتملا ممألا 67 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0ا تانايب ةدعاقل

 ،ي�دملا عمتجملل ةلثمم ماسجأ vwإ ةفاضإ ،رطا�oا ةرادإل ��طولا زكرملاو ،ي�دملا عافدلل �wعألا سل��ا :ئراوطلل ةباجتسالا لاجم

 .دجتسملا انورو� سو&Hف روbظ دعr رطا�oا ءردل ايلعلا ةينطولا ةن�Ãلا ءاش�ا رارقا مت دقو

 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 نم دÃhل يادن�س ةيقافتا لوح ةuوعوت تارود دقع §

 .ثراوsلا

 .ثراوsلا نم دÃhل يøرعلا ىدتنملا 67 ةكراشملا §

 ةباقن نHب نواعتلاب ةمالسلا ليلد ةدوسم مامتا §

 ..نHفلتخم ءا�رشو نHسدنbملا

 ةلاحك سلبان ةنيدم 67 ئراوطلا ةطخ عضوب مايقلا §

 .ةيداuر

 &Hغتلا راثا نم دÃhل ةعارزلا ةرازو عم ةيقافتا عيقوت §

 .ةزغ عاطق 67 هايملاو ضرالا �wع ä7انملا

 
 ةراد�و ءاوrلا ةيعونل صاخ مامتxا ءاليإ ق�رط نع كلذ �~ امب ،ندملل يدرفلا ¡Äلسلا ¡Ãيبلا رثألا نم د�4ا :)11.6( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،اVWxغو تايدلبلا تايافن

ت ¡£لا ندملل ةبلصلا تايافنلا ةبسc  1.6.11 :رشؤملا
ُ

 ةبلصلا تايافنلا عومجم نم فاÆ ردقب ايئاÅt اrغqرفت عمو ماظتناب عمج

 ةنيدملا بسحب ،ندملل

 �~ )10 ةئفلا نم تاميس45او 2.5 ةئفلا نم تاميس45ا لاثملا لي�س :9ع( تاميس45ا تا�وتسمل يونسلا طسوتملا  2.6.11

 )ناMسلا بسح ÇَّÉرملا( ندملا

 اذbل ةميق �wع لوصÃhل مزلي ام &Hفوتو ةنيعم ھيلآ ديدحتب دعr اميف مت�سو ،ي�اثلا رشؤملا نع ةميق يأ ةظÃhلا هذ0 دgh رفاوتت ال

 .رشؤملا
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 67 ھب ارثأت &¹كألا ا¸#كل خانملا &Hغ" ةر0اظ لsش" 67 ا&Hثأت لقألاو ،ةئيفدلا تازاغلا ثاعبنا 67 اماbسا لقالا لودلا نم نHطسلف دع"

 ةفا� �wع سكعني يذلاو ،لوصفلا لاوحأ لدبتو ،ةفرطتملا ةرارghا تاجردو راطمألا تايمك بذبذت 67 كلذ �wجتuو ،طسوألا قرشلا

 .تاعاطقلا

 )6( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 عم مدbلاو ءانبلا تايافن ةرادا ماظن ةدوسم دادعا §

 .�h�7ا مكghا ةرازو

 ع«راشملل ةرمتسم ش�تفتو ةباقر تالوجب مايقلا §

 .نHفلا�oا طبضو ةمئاقلا ةuومنتلا

 ةقحالم �wع لمعلاو ،ةيVيبلا ىواsشلا فلم ةعrاتم §

 .ايئاضق نuزواجتملا

 ،ةيعانصلا تآش�ملل ةيVيبلا تاقفاوملا ءاطعا §

 .اH&0غو تالاصتالا جاربا ،ع�اصملا

 نم تايافنلا بuر¸ñل ةقحالملاو ةعrاتملا تايلمع فيثكت §

 )ةرطgoا تايافنلا اميسال( �7يئارسالا بنا�gا

 .لوصألا بسح اbعم لماعتلاو

 :ةيلاتلا تايقافتالا عيقوت §

 ةقفاوملا ءارجإ قيبطتب ةقلعتملا مادرتور ةيقافتا -

 تافآ تاديبمو ةيئايميك داوم �wع ملع نع ةقبسملا

 .ةيلودلا ةراجتلا 67 ةلوادتم ةرطخ ةنيعم

 .ةتباثلا ةuوضعلا تاثولملل ملوbكوتس ةيقافتا -

 تايافن ةرادا عاطق ميظنتو ةرادإل لمع ةلدا دادعا -

 لالخ نم( .�.يبلا قيقدتلاو لابدلاو ءانبلاو مدbلا

 )�h�7ا مكghا

 لمش¤ امب ةuواميكلا داوملل دا&Hتسا حuراصت حنم §

 .ةيعارزلا تاديبملا

 تايافنلا عاطق ةرادإل ميظنتو لمع ةلدا رuوطت §

 )�h�7ا مكghا لالخ نم( ةبلصلا

 ناجنفلا ةر0ز( ةيh/لا تابكملا 67 ةعسوت لمع §

 احuرأ بكمو )اينملاو

 سا�وطو ةيليقلق نم ل� 67 ليحرت تاطحم ءاش�إ §

 رانلا يداوو

 نانع ت�ب ةدلب 67 بقارم تايافن بكم ءاش�ا 67 ءدبلا §

 نم 5و سدقلا برغ لامشو لامش ىرق نم 16 مدخيل

 هللا مار برغ لامش ىرق

 تايافنلا رuودتو ليلقت لوح ةuوعوت ةطش�ا ذيفنت §

 نواعتلا�و هللا مار ةظفاحم 67 سرادملا ضعr فد¸ñس"

 ميلعتلاو ةيب&�لا ةرازو عم

 مكghا ةرازو عم ةبلصلا تايافنلا ةرادإ ماظن دامتعا §

 .�h�7ا

 .ةرطgoا تايافنلا ةرادا ماظن دامتعا §

 ءانبلا تايافن ةرادا ماظن دادعا �wع لمعلا رارمتسا §

 .مدbلاو

 .ةزغ عاطق 67 يراخفلا بكم ليغش"و حاتتفا  §

 تايافنلا ةلsشم لgh بقارملا نانع ت�ب بكم حاتتفا §

 .سدقلا برغ لامش ةقطنم 67 ةبلصلا

 .سمش رون ليحرت ةطحم ءاش�إب ءدبلا §

 قلعتي ام ةعrاتمل ا¸#م نات�ثا ةينطو نا�g ثالث ليكش" §

 قلعتت ىرخأو )ةينفو ةينوناق( ناجنفلا ةر0ز ةرادإب

 ةينطولا ةيجيتا&�سالا عم ةبقارملا تابكملا ءاش�ا ةمءاومب

 ةسراممب نا�Ãلا هذ0 تأدب ثيح ،ةبلصلا تايافنلا ةرادإل

 .اbلامعأ

 تالاصتالا جاربا �wع ةرمتسم ةيباقر تالوج ذيفنت §

 .ةيعرفلا بتاsملا عم قيس�تلاب يويدارلا ثبلا تاطحمو

 تاديبملا لمش¤ امب ةuواميكلا داوملل دا&Hتسا حuراصت حنم §

 .ةيعارزلا

 تآش�ملا �wع ةuرود ش�تفتو ةباقر تالوج ذيفنت §

 بuوصتب اbمازل"و ةفلا�oا تآش�ملا دصرو ،ةيعانصلا

 .اbعضو

 .ا¸ñعrاتم �wع لمعلاو ةيVيبلا ىواsشلا ةفاsل ةباجتسالا §

 .ءاضقلا vwا ةيVيبلا تافلا�oا نم ديدعلا لuوحت §

 ،ع�اصملا ،ةيعانصلا تآش�ملل ةيVيبلا تاقفاوملا ءاطعا §

 .اH&0غو تالاصتالا جاربا

 نم تايافنلا بuر¸ñل ةقحالملاو ةعrاتملا تايلمع فيثكت §

 لماعتلاو )ةرطgoا تايافنلا اميسال( �7يئارسالا بنا�gا

 .لوصألا بسح اbعم

 ةجتنملا ةيعانصلا تآش�ملل لماش Ùÿم ةيلمعr ءدبلا §

 .ةرطgoا تايافنلل

 ايشامت كلذو ةرطgoا تايافنلا لوح ��طولا رuرقتلا دادعا §

 .لزاب ةيقافتا تابلطتم عم

 .ةرطgoا ةuواميكلا داوملاو تايافنلل ةينفلا ليكش" §

 ة�gاعمل ��يطسلفلا يøوروالا زكرملل ساسالا ر�¿ عضو §

 .ليلgoا ةظفاحم 67 ةينو&�كلالا تايافنلا
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 ةيVيبلا تافصاوملاو &Hياعملا �wع قيقدتلا �wع لمعلا §

 قيقدت ءارجا متو ةيh/لا تايافنلا تابكمب ةقلعتملا

 ،اينملا( ةثالثلا تابكملا �wع �h�7ا مكghا عم ي�اديم

 .رuراقت لمع متو )ناجنفلا ةر0ز ،احuرا

 تايافنلا ةرادإل تايجيتا&�سإ دادعإ 67 ةم0اسملا §

 عم يدلبلا لمعلا ةقالعو ةي�يطسلف ةنيدمل ةبلصلا

 .نHئجاللا تاميخم

 
 ،اstلإ لوصولا نكم�و عيم�5ل ةلماشو ةنمآ ،ةماع نكامأو ءارضخ تاحاسم نم عيم45ا ةدافتسا لبس VWفوت :)11.7( ةياغلا

 2030 ماع لولحب ،ةقاعإلا يوذ صا|}ألاو نسلا رابكو لافطألاو ءاس�لل ةبس�لاب اميس الو

 س�45او رمعلا بسحب ، عيم�5ل ماعلا مادختسالل حوتفم ءاضف لثمت ¡£لا ندملاب ةينكسلا ةقطنملا ةصح طسوتم11.7.1

  ةقاعإلا يوذ صا|}ألاو

11.7.2 cةبس Ìدبلا شرحتلا ايا�c45ا وأ ي�Î ¡ مو ةقاعإلا يوذ صا|}ألا عضوو س�45او رمعلا بسحبMلالخ ھثودح نا 

 ةقباسلا رrش رشع ¡´ثالا

 
 )7( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ءاش�إل ةفلتخم تاسسؤم عم نواعتلاب ةيداuر ع«راشم ذيفنت §

 ةيتحتلا �Èبلا ع«راشم لالخ نم ةحوتفم تاءاضفو قئادح

 .ج قطانم ضعøو ،ةزغو ،سدقلا 67 ةفلت�oا

 ءادالا &Hياعم نمض ءارضgoاو ةماعلا قطانملا ةبس� نHمضت §

 .تايدلبلا قودنص 67 تاجايتحالاب ةصاgoا

 طيطخت " صوصخب دعملا ليلدلا مادختسا ليعفت مت §

 67 ةيعمت��ا ةكراشملا vwإ دن س¤ يذلاو "ةماعلا تاغارفلا

 ةماعلا تاغارفلل ي�اsملا °ghHا ميمصتو تا0وuران�س عضو

 .لئوملا نم معدب صوصgoاب براجت 6 ذيفنت مت ثيح

 

 ثيح ءاس�لا دض فنعلا نم دÃhل ةايح جمانرب قالطإ §

 لمعل لئوملاو �h�7ا مكghا ةرازو نHب ةكارش قلخ مت

 لخاد نامالا مييقت لمع ھيف متو ةيداuر تالاح سمخ

 تاعمجت ،نHنج ،سلبان ،احuرا ،س�ويناخ ندم ةسمخ

 .روحاس ت�ب الاج ت�ب مgh ت�ب

 

 

 ،ةيف�رلا قطانملاو ندملاب ةطي�§ا قطانملاو ندملا نVب ةيÑيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيباجيإلا طباورلا معد :)a.11( ةياغلا

 ةيميلقإلاو ةينطولا ةيمنتلا طيطخت ز�زع� لالخ نم

 ةيناMسلا تاعقوتلا جمدتو ،ةيميلق�و ةيندم ةيئامنإ ططخ ذفنت ¡£لا ندملا �~ نوشIع{ نيذلا ناMسلا ةبسa.11  c.1 :رشؤملا     

 ةنيدملا مÒ5 بسحب ،دراوملا نم تاجايتحالاو

 
 )a.11( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ةيناsملا ةuومنتلا ططgoا ��بتو دادعإ 67 ةم0اسملا § 

 &¹كأ ديفتسملا( ةي�يطسلف تاظفا�h ةيجيتا&�سإلا

 هللا مار سدقلا تاظفاحم 67 ��يطسلف نويلم 1.5 نم

  )ليلgoاو ة&Hبلاو
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 ذفنتو دمتع� ¡£لا ة�رش�لا تانطوتسملاو ندملا ددع �~ ةVWبك ةبس�ب ةدا�زلا :9ع ،2020 ماع لولحب لمعلا :)b.11( ةياغلا

 فيكتلاو خانملا VWغ� نم فيفختلاو ،دراوملا مادختسا �~ ةءافكلا قيقحتو ،عيم45ا لومش لجأ نم ةلماMتم اططخو تاسايس

 × Öامتي امب ،تا�وتسملا عيمج :9ع ثراوكلا رطا|§ ةيلMلا ةرادإلا ذيفنتو عضوو ،ثراوكلا ةrجاوم �~ دومصلا :9ع ةردقلاو ،ھعم

 2030-2015 ةªWفلل ثراوكلا رطاخم نم د��ل يادنIس راطإ عم

 د��ل يادنس راطإ عم ايشمت ثراوكلا رطاخم نم د��ل ةينطو تايجيتاªWسا ذفنتو دمتع� ¡£لا نادلبلا ددع b.1.11 :رشؤملا

 2030-2015 ةªWفلل ثراوكلا رطاخم نم

 ةيل�§ا تاطلسلا ىوتسم :9ع رطا|§ا نم د�4ا تايجيتاªWسا قبطتو اt¤دل ¡£لا ةيل�§ا تاطلسلا ةبسb.2 c.11 :رشؤملا

  رطا|§ا نم د��ل ةينطولا ةيجيتاªWسالا عم قاس�الاب

  .ثراوsلا رطاخم ةرادإل ططخ ا¸!دل ةي�رغلا ةفضلا 67 تاظفا�hا ةفا� نا vwا ��يطسلفلا يزكرملا ءاصحإلا تانايب &Hش"

 ثراوsلا نم دÃhل ةيلحمو ةينطو ةيجيتا&�سا دوجو vwا ةيعيبطلا ثراوsلا نم دÃhل ��طولا زكرملا نع رداصلا v7اتلا لود�gا &Hش«و

  .2018و 2017 ماوعألا %68.8 تغلب رطا�oا نم دح تايجيتا&�سا ا¸!دل �¶لا ةيل�hا تاطلسلا ةبس� نا vwاو ،نHطسلف 67

 

      A@?:لف   ة;:لا ة8ح6لا 5ش23لا 5ش23لا /قر

11.b.1 عXلا دUلXل ي]لا ناX2تا.]سا اهیS2̂و تاR2ة 
 ثراbJلا .^اaم `م X_لل ة2ل_مو

% 2017 1 

% 2018 1 

11.b.2 نAUلا ةAلNل ي]لا ة2ل_+لا تاXتو اهیNUe 
 A[JVم ىلع .^اa+لا `م X_لا تا2S2تا.]سا
 ة2S2تا.]سالا عم قاAتالاH ة2ل_+لا تاNلAلا
 .^اa+لا `م X_لل ةĴR2لا

% 2017 *68.8 

% 2018 *68.8 

 ةي7رغلا ةفضلا تاظفاحم لثمت تانايبلا*

 
 )b.11( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 يوتحي يذلاو )NDC( اينطو دعملا تام0اسملا رuرقت دادعإ §

 ةيقافتالا 67 فرطك نHطسلف �wع بجي �¶لا تاما°�لالا �wع

 &Hغتلا ةر0اظ عم فيكتلاو فيفختلا لاجم 67 ا¸* موقت نأ

 .ä7انملا

 ةعارزلا ةرازو عم ä7انملا &Hغتلا عم فيكتلا عورشم ذيفنت §

 ةعارزلل ةينفلا تارش�لا مييقتو ،ةذفنملا تاردابملا ثيح نم

 .ايخانم ةيكذلا

 نHطسلف 67 ي&Hضحتلا دادعإلاو ةuز0ا�gا عورشمب ءدبلا §

 .دمتعم نايكك )يÉامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب(

 ططخ ذيفنتل ايجولونكتلا قuرط ةطuرخ دادعإب ءدبلا §

 .ةدمتعم ةئيbك CTCN عم نHطسلف ä7 67انملا لمعلا

 اينطو ةدد�hا ةي�يطسلفلا تام0اسملا عورشم ذيفنت معد §

 .ةيكي�Ãبلا ةموghsا نم لومملاو

 ةيقافتا بسح ثراوsلا نم دÃhل سلبان ةطخ دادعا §

 .لزالزلا زكرم عم نواعتلاب يادن�س

 ا¸ùو� ةئ�بلا ةدوج ةطلسr صاخ يداشرا ليلد دادعإ §

 مت ثيح رضخالا خانملا قودنصل اينطو ةنيعملا ةg�bا

 .عورشملا v7امجا نم % 90 براقي ام زاجنا

 ام زاجنا مت ثيح خانملا ايجولونكت ةطراخ دادعا §

 .عورشملا v7امجا نم % 80 براقي

 تام0اسملا رuرقت 67 درو امل ةيذيفنت ةطخ دادعا §

 ما ثيح ةقاطلاو ةعارزلا ò7اطق 67 اينطو ةدد�hا

 .عورشملا v7امجا نم % 70 براقي ام زاجنا
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 :9ع ةرداقلاو ةمادتسملا يcابملا ةماقإ �~ ،ةينقتلاو ةيلاملا ةدعاسملا لالخ نم كلذ �~ امب ،اومن نادلبلا لقأ معدc. 11 ةياغلا

 ةيل�§ا داوملا مادختساب دومصلا

 لع ةرداقلاو ةمادتسملا يcابملا ديدجتو ديIش¥ل اومن نادلبلا لقأ :lإ مدقملا صص|§ا �lاملا معدلا ةبسc.1 c.11 :رشؤملا

 ةيلحم داوم مادختساب دراوملا مادختسا �~ ةءافكلاب ةمس¥ملاو دومصلا

 .ومنلا ةطسوتم نادلبلا نم ا0رابتعاب نHطسلف ةلود �wع قبطني ال

 

  فد8لا تاياغ قيقحت 23ع مدقتلا مامأ ةمئاقلا تايدحتلا

 راوغالاو ةلتHIا سدقلاو ةيOونLMا تاظفاHIا EF GFيئارسإلا لالتحالا تاءادتعا ءارج ةررضتملاو ةمد4ملا نكاسملا لي-أتو ءانب ةداعا §

 .ج قطانمو يرصنعلا عسوتلاو لصفلا رادجب ةرثأتملا قطانملاو ةيئانلا قطانملاو

  .راوغألا قطانمو "ج" ةامسملا قطانملا GF ھينواعh ھيناcساو هرسfم ھيناcسا عbراشم ذيفنت §

 ةئfبلل ثpولتو ،راvMألا علقو ،rstارألا فpرجتو لزانملا مد4ك ةيسايسويLMا تاديقعتلاو ،EFيئارسإلا بناLMا تاسراممو تاسايس §

 تدأ �tلا تازواجتلا نم ا-��غو ةيناطي�سالا قرطلا قشو ،تانطوتسملا ءانOو ،يرصنعلا لصفلا رادج يويLIا عونتلا Ezع ءاضقلاو

 ةيتابنلا تاعمتHMا لحمضتو ةيعيبطلا تائfبلا يفتخت كلذل ةيمتح ةجي�نكو ةيعيبطلا لئاوملاو ةي�يبلا ةمظنالا ةئزجتو عيطقت �zا

 .ضارقنالاب ةدد4م حبصت وأ ا�� ةطبترملا ةيناويLIاو

 �tلاو لالتحالا تاطلس تاسرامم ةجي�ن ءانب ةصخر Ezع لوص�Iل �stدقملا نطاوملا ا-دبكتي �tلا ةظ-ابلا فيلاcتلاو تاديقعتلا §

 ھعم ليحتس� يذلا رمألا ،ناcسلل ايداصتقا ةف��تسملاو ةدقعملا رومألا نم ل��م ءانب وأ كالتما نم �stدقملل ةيناcمإلا نم لعجت

 .م��كاسم ةماق�و صيخرت نم دودHIا لخدلا يوذ ةحpرشل

 ةيOرغلا ةفضلا نم ج ةقطنملاو ةيقرشلا سدقلاو ةزغ عاطق GF صخألاب تاردابملا ذيفنتل ةيتايلمعلا تايدحتلاو ةيلاملا دراوملا ةلق §

 تالصاوملا عاطق GF ةpويح ةيجيتا�¡سا عbراشم ذيفنت Ezع ةموLIcا ةردق قيع� يذلاو ماعلا لقنلاو ناcسالا عيضاوم GF ةصاخ

 ..ةيلودلا ذفانملا عbراشمو ةفضلاو ةزغ عاطق ن�ب نمآلا رمملا عورشمو ديدLIا ةكس عورشمك

  ةي�سجوللاو ةينفلا تايناcمإلاو ةpرش£لا دراوملا فعض §

 لثم ع¥اصملا ءاش¥او ي¥ارمعلا عسوتلاو رئاLMا F§رلاو ديصلا GF لثمتت �tلا ةيناس¥الا تاطاش¤لا ن�ب نزاوت قلخ Ezع ةردقلا فعض §

 .ةpويLIا عاونألل ةيعيبطلا نطاوملا ��مدت �zا ىدا يذلا رمالا ،ثولت نم ا��ع مجني امو ،رجاHIاو تاراسكلاو رL¨Mا ��شانم

  .ةرقتسملا ��غو ة��غتملا ةئfبلا ب£س¬ ةpومنتلا تاpولوألا GF ��غتلا §
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	 :١٦ مقر فدھلا
 ال ةملاسم تاعمتجم ةماقإ ىلع عیجشتلا
 ةیمنتلا قیقحت لجا نم دحا اھیف شمھی
 عیمجلا لوصو ةیناكمإ ةحاتإو ،ةمادتسملا
 ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ءانبو ،ةلادعلل
 عیمج ىلع عیمجلل ةلماشو ةلءاسملل
	تایوتسملا

 

 ةيلاعفو ةءافكو ةماعلا تاسسؤملا 67 ةيفافشلاو ةلءاسملا زuزع" �wع ،)الوأ نطاوملا( 2022-2017 ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ تدكأ

 .ةلادعلا vwإ لوصولا لبس زuزع"و ماعلا لاملا ةرادإ
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 ىوتسم 67 عافتراو �7يئارسإلا لالتحالا تاوق لبق نم نHي�يطسلفلل ةيناديملا تامادعإلا ة&Hتو 67 دعاصت نHطسلف تدbش دقل

 اميفو  .نHي�يطسلفلا ىرسألا مادعإب حمس¤ نوناق رارقإ دgh تلصو �¶لاو �7يئارسإلا نHميلا طاسوأ 67 نHي�يطسلفلا دض ضuرحتلا

 ةمكا�hا تانامض &Hفوت مدعو نHطسلف 67 لافطألا لاقتعاو فاطتخاب �7يئارسإلا لالتحالا تاوق ترمتسا دقف ،لافطألا صخي

 تافا&�عا �wع لافطألا عيقوتو قيقحتلا ءانثأ ةمج&�لا تامدخو عافدلا يماحم كلذ 67 امب نHيليئارسإلا لافطألاب ةوسأ مbل ةلداعلا

 وأ ةمكاحم نودب يرادإلا لاقتعالا ةسايس 67 لالتحالا تاطلس رمتس"و .ا0وتحم �wع عالطالا نم م¸·ماحم نHكمت نود ةي&%علا ةغللاب

   .ما¸Åا

 

 ناMم لÆ �~ تايفولا تالدعم نم ھب لصتي امو فنعلا لاMشأ عيمج نم ةVWبك ةجردب د�4ا :)1.16( ةياغلا

 .س��gاو رمعلا بسحب ،ةمس� فلأ 100 لsل دمعلا لتقلا اياþh ددع 1.1.16 رشؤملا

 ،ثانإ 3و رو�ذ 21 عقاوب ةلاح 24 نHطسلف 67 2018 ماعلل رشؤملا اذ0 ةميق تغلب ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا تانايب قفو

 اذ0 ةميقل ةuوئم ةبس� دجوي الو ،ثانإ 5و رو�ذ 29 عقاوب 34 رشؤملا اذ0 ةميق تغلب �¶لاو 2017 ماع ھيلع تنا� امم لقا º7و

 ةئيbلا ا¸ñقثو �¶لاو ةزغ عاطق 67 ةرداصلا مادعإلا ماsحأ ددع غل�و .ءاصحإلا زاbج ىدل رمعلا بسح ةعزوم تانايب الو رشؤملا

 مادعإلاب امكح 21 لي�Ù" مت دقو .ماsحأ ةعøرأ 2019 ر�وتكأ ةيا¸È ù¶ح 2019 ماعل يونسلا ا0رuرقت 67 ناس�إلا قوقgh ةلقتسملا

 تغلب ضافخنا ةبس� ل�4و2018 ماعلا لالخ امك vw 15إ ددعلا ضفخناو ،%57.1 عافتراب 2018 ماع لالخ ماsحأ3و ،2016 ماع

 ،ةروطخ &¹كألا مئار�gا �wع رصتقا ثيح %73.3 تغلب ضافخنا ةبس�ب 2019 ماعلا 67 ماsحأ 4 غلبيل ضافخنالا عrاتو ،54.5%

 تالاح ددع غلب امك .2018 ماعلا نم أدب ةزغ عاطق 67 نHنطاوملا �wع ةرداصلا مادعإلا ماsحأ 67 رمتسملا ضقانتلا vwإ &Hش¤ يذلا رمألا

 يأ .تالاح )107( ـلا 2018 ماعلا ةيا¸È ù¶ح نHطسلف ةلود �ÍÎارأ 67 ناسcإلا قوق�4 ةلقتسملا ةئيrلا ا¸Åدصر �¶لا دمعلا لتقلا

 vw 45إ ةفاضإلاب اذ0 .8ةمس� 100,000 لsل 2.1 ةبس��و ،2017 ماعلا 67 ةافو )100( ب ةنراقم .7ةمس� 100,000 لsل 2.2 ةبس�ب

 ماعلا 67 ةافو )70(ـب ةنراقم 9.دمعلا لتقلا تايفو 67 بصت ال ا¸ùأ &Hغ ،ةيمسرلا تاg�bا �wع ةيلوؤسم بترت 2018 ماعلا 67 ةافو ةلاح

2017. 

 

 
 .ةمسن نویلم )4.9( ـلا 2018 ماعلا ةیاھن يف نیطسلف ةلود يضارأ ناكس ددع ردقی7
 .ةمسن نویلم )4.8(ـب 2017 ماعلا ةیاھن يف نیطسلف ةلود ناكس ددع ردقی 8
 وأ زاجتحالا نكامأ يف ةافولا ةیفلخ ىلع وأ ةھوبشم ماسجأ راجفنا ةیفلخ ىلع وا ةماعلا ةمالسلا تاءارجإ عابتا مدع ةیفلخ ىلع تایفوك ةئیھلا اھتفنص يتلا تالاحلا يھو 9
  .دمعلا لتقلا مئارج مكح يف نوكت ال اھنكل ةیلوؤسم بترت يتلاو ةیبط ةجلاعم باقعأ يف ةافولا ةیفلخ ىلع

21

33

15

4

57.10%

-54.50%

-73.30%
0

5

10

15

20

25

30

35

-80.00%

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

- 2016 مادعإلا ماكحا ةبسنو ددع 2019

  ةبسنلا مادعإلا ماكحا ددع
2016 20182017 2019



 

173 
 

 )ب�سلاو س��gاو رمعلا بسحب( ةمس� فلأ 100 لsل عا°¯لاب ةلصتملا تايفولا 1.2.16 رشؤملا

 لالتحالا تاوق يديأ �wع ءادbش )307( داbش سا 2018 ماعلل يونسلا ا0رuرقت 67 نطاوملا قوق�4 ةلقتسملا ةئيrلا تل�4

 نا� 2017 ماعلا 67 اديbش )84(ـب ةنراقم .ةمس� 100,000 لsل اديbش 6.4 ةبس�ب يأ .ثانإ )6(و ،الفط 10)57( م¸#م نا� ،�7يئارسإلا

 .ةمس� 100,000 لsل 1.8 زواجتت مل ةبس��و ،الفط 15 م¸#م

 )ةزغ40،ھفض 57( ةلاح 97 لباقم )ةزغ 39،ةفض 59( ةلاح 93 2019 ر�وتكأ ةيا¸È ù¶ح ةيعيبطلا &Hغلا ةافولا تالاح ددع تغلب امك

 .2018 ماعلل

 

 
 

 ةيضاملا ارbش رشع ��ثالا لالخ �g��ûÎا وأ �ûÎفنلا وأ ي�دبلا فنعلل اوضرع" نيذلا ناsسلا ةبس� 1.3.16 رشؤملا

 ةيا¸È ù¶ح )ةيندم ىوsش 902، ةينمأ ىوsش 1518( ىوsش 2420 تل�4ُ دقلف ةuونسلا ا0رuراقتو ةلقتسملا ةئيbلا تانايب بجومب 

 416،ةفض731( ناس�إلا قوقح دض ا�ا¸ñنا 1203 قيثوتب تماق امك ،%5.4 ةداuزب 2018 ماعلا 67 2296 لباقم 2019 ر�وتكأ

 .)ةزغ

 .ا¸·ف نوش�ع¤ �¶لا ةقطنملا ءاحنأ 67 م0درفمب مادقألا �wع مbلاوجت دنع نامألاب نورعش¤ نيذلا ناsسلا ةبس� .1.4.16رشؤملا

 ءاحنأ 67 م0درفمب مادقألا �wع مbلاوجت دنع نامألاب نورعش¤ نيذلا دارفألا ةبس� نأ ¡´يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا دروأ 

 .2016 ماع ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا هذفن يذلا ةي5hلا Ùÿم �wع ءانب %87.2 نHطسلف 67 ا¸·ف نوش�ع¤ �¶لا ةقطنملا

 .2018 ةلادعلا vwإ لوصولاو نوناقلا ةدايس Ùÿم تانايبل قفو 2018 ماع %92.0 ـل ةبس�لا هذ0 تعفترا اميف

 

 )1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 نم ،اÛtودح لبق ةم�ر45ا عنمل ةيئاقو تاءارجإ دامتعا §

 ھع�ام ةيجيتا&�سا ��بتو ةي�يطسلفلا ةطرشلا لبق

 .م¸Åاsلتممو نHنطاوملا ةايح �wع ظافÃhل

 ةينوناقلا قاروألا عيمجو ةيليئارسإلا تاءادتعالا ةفا� قيثوت §

 نHنطاوملا نع تاءادتعالا عفرب ةصاgoا تالماعملا ةعrاتمو

 
 2019 ،لافطألا نع عافدلل ةیملاعلا ةكرحلا 10
-palestine.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-http://arabic.dci
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 لوألا نیرشت لولیأ با زومت ناریزح رایأ ناسین راذا طابش يناث نوناك

2019 لوالا نیرشت - يناثلا نوناك ةافولا تالاح

 ةیعیبطلا ریغ ةافولا تالاح عومجم ةزغ عاطق - ةیعیبطلا ریغ ةافولا تالاح ةیبرغلا ةفضلا - ةیعیبطلا ریغ ةافولا تالاح
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 متو ،فنعلا نم ةرسألا ةيام�4 نوناق عورشم دادعإ §

 .فنعلا لوح ةuوعوت تالمح ذيفنت

 )318 ةياغل ،287( داوم ليدعتل ةينوناق ةركذم دادعإ §

 ةقلعتملا مئار45ا صوصخب تا�وقعلا نوناق نم

 .¡ 45�Îا فنعلاب

 ماظن لوح تامد|4ا يمدقمل ةي��ردت تارود دقع §

  تانفعملا ءاس�لل لuوحتلا

 ةفا�Üلاو نمألا ىوق نVب ةقالعلا ميظنت §

 بيذعتلا ةضxانم ھيلآ قيبطتو ةي�يطسلفلا

  ،ةي�يطسلفلا ةموظنملاب

 ةضxانم ةيقافتال �lوألا ر�رقتلل ةيئا¸#لا ةدوسملا دادعإ §

  ،بيذعتلا

 ماع لالخ ةيليئارسإلا تاÆا�tنالا لوح ر�رقت دادعإ §

 قوقح ةيامح �wع نHطسلف ةلود ةردق �wع ا0رثأو 2017

 ،نHي�يطسلفلا نHنطاوملا تاuرحو

 

 ىدل نuزجت�hا ءادbشلا نHماثج عاج&�سا ةعrاتم�و ،م¸Åاsلتممو

 .�7يئارسإلا لالتحالا

 نم ةرسألا ةيامح نوناقب رارق عورشمل ةيئاÝtلا ةدوسملا دادعإ  §

  فنعلا

 ءاصحإلا زاrج عم نواعتلاب ھجئاتن ھقالط�و فنعلا ÞÉم ذيفنت §

 ةأرملا دض فنعلا ضافخنا تايئاصحإلا ت�يب ثيح ،¡´يطسلفلا

  ،%10 ةبس�ب

 &%عو تاظفا�hا فلتخم 67 فنعلا لوح ةيعوتلل ةطشcأ ذيفنت  §

  ،مالعإلا لئاسو

 تاÆا�tنالا نع ةدحتملا ممألل ناث ار�رقت نVطسلف ةلود تمدق §

 .نHطسلف 67 ن0ارلا عضولا þÿوي ،ةيليئارسإلا

 ةئيbلا ا¸Åذفن ،ود�و سا�وطو اطي ندم 67 لمع شرو 3 §

 تفد0و ةأرملا نوؤش ةرازو عم ةكارشلاب ةلقتسملا ةي�يطسلفلا

 ن¸·لع عقاولا ءاس�لا اياضقل سسحتلاو ةباجتسالا عفر ةرورضل

 .Ê7صلا عاطقلا ىدل فنعلا

 ةرازو ةدايقب )¡´طولا ق�رفلا( بيذعتلا ةضxانمل ةيلآ ليكش" §

 .ةقالعلا تاذ تاسسؤملا ةuوضعو ةلوؤسم ةbجك ةيلخادلا

 ةكارشلاب ي�و&�كلإلا ةأرملا دض فنعلا تالاح دصر جذومن دامتعا §

 .ةأرملا نوؤش ةرازو فارشأ�و ةقالعلا تاذ تاسسؤملا عم

 لبق نم ةي�يطسلفلا ¡ �ارألا �~ ناسcإلا قوقح تاÆا�tنا دصر §

 صقنو رباعملا ةكرحو ةزغ :9ع راص�4ا رارضأو لالتحالا تاوق

 ةيلودلا تايان45ا ةمك�§ تافلملا لوح ر�راقت دادع�و ة�ودألا

 لالتحالا مئارج لوح ةي�يطسلفلا ةيقوقghا تاسسؤملا لبق نم

 عاطقلا نHب ةيعمت��ا ةكارشلا زاجنإل ةك&�شم لمع ةطخ عضوو

 .�Úسرلا عاطقلاو 0�7ألا

 )مgh ت�ب ،مركلوط ،هللا مار( ةظفاحم ل� 67 تاودن 8 ذيقنت §

 طساوأ �~ ماعلا تا�ر�4او ةيطارقميدلا موrفم ءارثإ فد¸*

 .روrم45ا

 لدعمب نHنطاوملا لبق نم لالتحالا مئارج قيثوت ةرئاد عيسوت §

 ةبس�ب ةيليئارسإلا تا�ا¸ñنالل تانايب ةدعاق دادعإل ةئي¸ñلاو90%

50%. 

 عورشملا ةضxانم �~ ةيبعشلا ةمواقملا ھموظنم زuزع" §

 ،رمحألا نا|4ا اوذقنأ تايلاعف لالخ نم يرامعتسالا

 .اH&0غو صمghا يداو تايلاعف رارمتساو

 نطاوملا ھجوت نأشr لدعلا رuزو لبق نم ةروشم ميدقت  §

 ¡£لا مئار45ا :9ع لالتحالا ةبسا�§ ةي�يطسلفلا مكاحملل

 ةيفيكلاو ةيلآلا زاجن"و )صمghا يداو( لالتحالا اrسرامي

 نوؤشلاو سدقلا نوؤشو راد�gا ةئي0و ةباينلا عم نواعتلاب
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 بئانلاو ةرازولا نHب قفاوتلاو ءاضقلا سلجمو ةيجراgoا ةيندملا

 صيصختو مئار�gا �wع لالتحالا ةبساحم ةرئاد ءاشcإب ماعلا

 .ةباين ليكو

 نم ةيموك�4ا تاسسؤملا ةفاÆ �~ ىوكش 2900 نع دuزي ام يقلت  §

 نع %50 ضافخنا تل�4( يcوªWكلالا ىواMشلا ماظن لالخ

  .ا¸#م %75 نم &¹كأ ة�gاعم متو )ةيضاملا ة&�فلا

 حالصإلاو ليxأتلا زكارم �~ ءال½ãلا نم ىواMشلا نم ديدعلا يقلت §

 رشابم لsشr ا¸#م ءزج ھ�gاعمو ،م�4 ت�Iو هللا مار ةقطنم �~

 تاذ تاg�bا عم ىقبت ام ةعrاتمو ،ةي�يطسلفلا ةطرشلا عم

 زكارمل ةماعلا ةرادإلاو �wعألا ءاضقلا سلجم لثم صاصتخالا

 .صوصgoاب ققحتلل لي0أتلاو حالصإلا

 ھتمئاوم مدعل م�4 تIب ليxأتو حالصإ زكرم قالغأ �wع لمعلا §

 ةطرشلا ريدم ھقفاوم�و ناس�إلا قوقgh ةيلودلا &Hياعملل

 .كلذل ةنزاوم صيصختو ليدب ءارشل ح&�قم ميدقتو ةي�يطسلفلا

 

 عقاو مåtيذع�و لافطألا دض فنعلا لاMشأ عيمجو رش�لاب راجتالاو لالغتسالاو ةلماعملا ةءاسإ ءاÅtإ لاجم �~و ):2.16( ةياغلا

  :فدrلا

 نم �ûÎفن ءادتعا وأ ي�دب باقع يأل اوضرع" نيذلاو ةنس 17و ةدحاو ةنس نHب م0رامعأ حوا&�ت نيذلا لافطألا ةبس� 1.2.16 رشؤملا

 �ÍÎاملا رbشلا 67 ةياعرلا يمدقم بناج

 ةنس 14و 1 نHب م0رامعأ حوا&�ت نيذلا لافطألا ةبس� تغلب ،2014 ماعلل ¡´يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا45rا تانايب �wع ءانب

 %92.2 نHطسلف ÍÎ� 67املا رbشلا 67 ةياعرلا يمدقم يديأ �wع �ûÎفن ناودع وأ / ي�دب باقع يأ نم اوناع¤ نيذلاو

 67 قghا لوح ةلقتسملا ةئيbلا ا¸ñقلت �¶لا ىواsشلا تغلب امك ،)ةزغ11و ةفض56( ىوsش 67 لافطألا قوقح تا�ا¸ñنا ىواsش تغلب

 ةمالسلا 67 قghا ىواsش ةئيbلا تانايب دعاوق تقثو دقو 2019 ةيا¸È ù¶ح )ةزغ327،ةفض146( ىوsش 473 ةيدس�gا ةمالسلا

 :ي"الا� تنا�و 2019 &%مت�س ةيا¸ùو2017 ة&�فلا لالخ ةيدس�gا
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ةیدسجلا ةمالسلا يف قحلا لوح ةلقتسملا ةئیھلا اھتقلت يتلا يواكشلا
  2019 لولیا ىتح 

 ةزغ عاطق بیذعتلل ضرعتلا لوح يواكشلا ةیبرغلا ةفضلا بیذعتلل ضرعتلا لوح يواكشلا

 عومجملا بیذعتلل ضرعتلا لوح يواكشلا
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 2017 نHب%30.7 ةبس�ب بيذعتلل مbضرع" نع نوغلبي نيذلا صاo+ألا ةبس� v7امجا 67 رمتسملا ضافخنالا لود�gا نم 5ÿتي

 67 بيذعتلل مbضرع" نع اوغلبا نيذلا صاo+ألا ةبس� 67 رطضملا عافترالاو ،2019 &%مت�س ةيا¸È ù¶حو 2018 نHب %17.6و2018و

 .2018 ماعلاب ةنراقم 2019 ماعلا 67 %88 تغلب �¶لاو ةزغ عاطق

 

  .لالغتسالا لsشو رمعلاو س��gا بسحب ،ةمس� 100000 لsل رش�لاب راجتالا اياþh ددع 2.2.16 :رشؤملا

 )رشؤملا اذ�w 0ع تانايب رفوتي ال(

 18 نس لبق �g��ûÎا فنعلل اوضرع" ةنس 29و 18 نHب م0رامعأ حوا&�ت نيذلا نابشلاو تاباشلا ةبس� :3.2.16 :رشؤملا

 :v7اتلا لود�gا بجومب 2019 ماعل ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا بسح رشؤملا اذ0 ةميق تغلب 

 

 ميخم ف@ر رضح ثانا روكذ ةزغ عاطق  ةي2رغ ةفض ن*طسلف ماعلا

2019 2.9 3.3 2.1 3.5 1.8 2.6 3.8 3.7 

 

 )2( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 اياضق لوح يوعوت ءاقل 60 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تمدق §

  ةمدقملا تامدgoاو مbقوقحو لافطألا

 فنعلا اياþh نم لفط 1,092 ل ةيامح تامدخ ميدقت §

 .لالغتسالاو لام0إلاو

 

 لوح يوعوت ءاقل 72 ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو تمدق §

 مbل ةمدقملا تامدgoاو مbقوقحو لافطألا اياضق

 عم ةبعصلا لافطألا اياضق ةشقانمل ةلاح رمتؤم 239 دقع  §

 .ءا�رشلا

 فنعلا ايا�Ì نم لفط 1,074و ةيامح تامدخ ميدقت §

 .لالغتسالاو لام0إلاو

 

 ةلادعلا :lإ عيم45ا لوصو صرف ؤفاMت نامضو �lودلاو ¡´طولا نيديعصلا :9ع نوناقلا ةدايس ز�زع� ):3.16( ةياغلا

 طيطختلاو بuردتلا جمارب لالخ نم تاسسؤملا ةفا� 67 ةيئانج ةلادعو ةلادع ةموظنم ءانب �wع ةي�يطسلفلا تاسسؤملا فكع"

 �wع ةيمسرلا تاسسؤملا تفكع كلذ ءوض �wع .راطإلا اذ0 67 ءا�رشلا ةفاsل ةيسسؤملاو ةيدرفلا تاردقلا ءانب �wع لمعلاو ي�راش لا

 عيم�gا ةلوقمل 67رghا قيبطتلا vwا تدمعو نHنطاوملا روbم�g ة°Hمتمو ةمئاد ةيلدع تامدخ ميدقتل تايجيتا&�سالا ��بتو دوg�bا لذب

  .نوناقلا تحت ةيساوس

ادbج ةيمسرلا تاسسؤملا ولأت ملو
ً

 رادصتساب كلذ نا� ءاوس عيم�Ãل ةلادعلا قيقحتو نوناقلا ةدايس أدبم خيسرت �wع لمعلا 67 

  .ò7امتجالا لصاوتلاو مالعألا لئاسوو زكارملا ءان�و )لوب&�نالا( ةيلودلا تاد0اعملا vwا مامضنالا وأ نHناوقلا

 

 تاطلسلا vwإ ءاذيإ نم ھل اوضرع" امع ا0اياþh غلبأ �¶لا ةيضاملا ارbش رشع ��ثالا لالخ فنعلا اياþh ةبس� 1.3.16رشؤملا

 ايمسر ا¸* ف&�عملا تاعا°¯لا ةuوس" تايلأ نم اH&0غ وأ ةصت�oا

 67 فنع نم ھل اوضرع" امع ةصت�oا تاطلسلا اوغلبا فنعلا اياþh نم % 43.0 نإف ¡´يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا45rا بسح

 زاbج نع رداصلا ¡´يطسلفلا عمتجملل يرسألا فنعلا ÞÉم راشأو .)ةزغ عاطق 67 %45.9و ةي�رغلا ةفضلا 67 %38.3( 2016 ماعلا

 دق ءاس�لا دض يدس�gا فنعلا نأ ثيح ،Ùÿ 2011م 67 ھيلع نا� امع عجارت دق فنعلا نأ vwإ 2018 ماعل ��يطسلفلا ءاصحإلا
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 ةبس< %51.2 :89يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا'ج بسحو .%23.5 ھت@س< نا/ ثيح 2011 78م 45 ھيلع نا/ امع%8 ()إ عجارت

 امأ .2017 ماعلل ةدراولا اياضقلا عومجم نم لوصفملا ةبس< %5.6و ،2017 ماعلل ةرودملاو ةدراولا اياضقلا عومجم نم لوصفملا

 تنا/ 89يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا'@?ا نم ذفنملا 2018 نوناقلا ةدايس 78م تانايب بسح ،ةلادعلا تاسسؤم نع abcرلا جئاتن

 :m5ي امك جئاتنلا

 

 

 ءان7yلا عومجم نم ةبسxك مuvلع موnotا rsغ نوزجتnoا 2.3.16 :رشؤملا

 ثيح نrطسلف ةلود 45 زاجتحالا تالاo~ ةقيقدلا بسxلاو دادعألا ملاظملا ناويد – ناسTالا قوقP? ةلقتسملا ةئي'لا رLراقت تGّيب

 :ةيلاتلا تامولعملا تدرو

 )5673( ـلا ،2018 ماعلا ةياWX 45 ةي�رغلا ةفضلا 45 لي�أتلاو حالصإلا زكارم 45 نrموnotا rsغ ن�زجتnoا ددع غلب §

 ددع 5)امجإ نم زكارملا هذ� 45 نrموnotا rsغ ةبس< نا يأ ،موtحم )2717(و ،موtحم rsغ م�vم )2956( ،ازجتحم

 ،اثدح )65( هالعأ 5)امجإلا ددعلا نم زكارملا كلت 45 لافطألا /ثادحألا ن�زجتnoا ددع غلب امك .)%52( غلب ن�زجتnoا

  .نrموtحم rsغو نrفوقوم م�عيمج

 rsغ م�vم 5 ،هالعأ رو/ذملا ددعلا rsغ نم ثادحأ )7( ثادحألا ةياعرل لمألا راد 45 نrموnotا rsغ ثادحألا ددع غل�و §

 تغلب رادلا هذ� 45 ن�زجتnoا ددع 5)امجإ نم نrموnotا rsغ ن�زجتnoا ةبس< نأ يأ .نrموtحم نrنثاو ،نrموtحم

 163 ،ةل�زن )264( هالعأ لي�أتلاو حالصإلا زكارم 45 ن�زجتحملل 5)امجإلا ددعلا نم تازجتnoا ثانإلا ددع غل�و .)71%(

 .)%62( تازجتnoا ددع 5)امجإ نم تاموnotا rsغو تازجتnoا ةبس< نأ يأ .ةموtحم )101(و ،ةموtحم rsغ ن�vم

 زاجتحاب موقي يذلا ةي�رغلا ةفضلا 45 ة�ركسعلا تارابختسالا زا�y~ ةعضا�~ا زاجتحالا نكامأ 45 ن�زجتnoا ددع غل�و §

�ركسعلا نrفظوملاrم 62 ،ازجتحم 121 ن�vغ مrs حمtموrحم 59 ،نtغ ةبس< نأ يأ .اموrs اnotموr5)امجإلا ددعلا نم ن 

 تقؤملا زاجتحالا نكامأ 5§ا�و ،ةماعلا تاربا�nا زا�جو ي¥اقولا نمألا زا�ج ىدل ن�زجتnoا امأ .%51 نم برقي ام غلبي

 فيقوتلا تاقيثوت ددع 45 %40.9 ھت@س< اضافخنا تلy©و .م�ددع ةفرعم نم ةئي'لا نكمتت ملف ،)ةطرشلا تاراظن(

 لباقم 2018 ظفاnoا ةمذ (mع فيقوت ةلاح 242 ددع اvانايب دعاوق تلy© ثيح ةي�رغلا ةفضلا 45 ظفاnoا ةمذ (mع

 .2019 ر�وتكأ ةياc ¯v®ح 143

 

 

 

 

   ضار  ةي1يطسلفلا ةلادعلا تاسسؤم

 ناjسلا ددع غلiو gh9اق 237 ،ةاضقلا ددع غلب §

 ةمسT نويلم )4.63( 2016 ماع فصتنم ردقملا

 ددع غلب امك ،ناjسلا نم 100000 لjل gh9اق 5.1 §

 فلأ 50 نع اWXاjس ددع دLزي v9لا تاعمجتلا

 ددع عم ةنراقملاب ةاضقلا ةدع ةلق نم مغرلاب §

 نع اضرلا ةبسT نأ الإ ناjسلا ةبسTو اياضقلا

 .بسGلا لضفأ نم تنا� م�Xادأ

 

  38.1   ةماعلا ةباينلا

  41.0   ?<صلا مكاحم

  33.5   ةيادبلا مكاحم

  32.0   فانIتسالا ةمكحم

  28.5   ايلعلا لدعلا ةمكحم

  27.1   ضقنلا ةمكحم

  24.6   ايلعلا ةSروتسدلا مكPQا

  55.1   ةيعرشلا مكاPQا

  44.9    ةاضقلا
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 امك �êو )ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ �~ 17 ةسايسلاب ةطبترملا جئاتنلل �éيتاªWسالا راطإلا( �~ تدرو ةيفاضإ ةيلحم تارشؤم

  :�9ي

 

 رداصم رشؤملا 

 تامولعملا

 ققحتلاو

 طخ

 تانايبلا

 stجرملا

2017 

   فادuvسالا

2018 2019 2020 2021 2022 

 ةذفنمو ةدمتعم XYامتجالا عونلاو ناسPإلا قوقKL ةينوناق رطأ :1 مقر ةجيBنلا

 اfرارقإ مت cdلا نbناوقلاو تاعaرشBلا ددع

 عونلا روظنم نم ةيلودلا تايقافتالا عم اhiمءاومو

 ناسPإلا قوقحو XYامتجإلا

 ،لدعلا ةرازو

 ىوتفلا ناويد

 عaرشBلاو

3 5 5 15 5 10 

Pلصفلا ةبس tY ملاو ةدراولا اياضقلاvwةمكا 

ا�ونس ةيل|لا اياضقلا Y}امجإ نم ثادحألل
ً

  

 سلجم /نا�bم

�عألا ءاضقلا� 

4.3% 4.6% 5.4% 6% 8% 10% 

 عونلاو ثادحألل نbصصختملا ةاضقلا ددع

 XYامتجإلا

38 44 51 57 62 67 

Pيونسلا دراولا نم ةطاسولا تاءارجإ ةبس 

  ثادحألا اياضقل

 ةباينلا /نا�bم

 ةماعلا

29% 40% 50% 60% 70% 80% 

Pفوتو لافطألا ةيامح ةبسbw بادتلاbw م�ل ةيئاقولا 

 ثادحالا اياضق دراو Y}امجإ نم

2% 4% 6% 10% 15% 20% 

Pلا ةبـــــــــسBرـــــــــشaلا ةرداـــــــــصلا تاعcd تاءارجا دمتع� 

 ةـــــــغاـــــــيــــــــــــــصو دادـــــــعإ Yــt عــaرــــــــــــــشBــلاو ىوــتــفــلا ناوــيد

اـقفو تاـعaرـــــــــــــشBلا
ً

 tY ةدـمتعملا ةـغاـيـــــــــــــصلا ســـــــــــــسأل 

 ناويدلا

 ىوتفلا ناويد

 عaرشBلاو

%60 %65 %70 %80 %90 %100 

 ةيقرشلا سدقلاو ةزغ عاطقو ةي7رغلا ةفضلا tY ،ةشم�ملاو ةش�لا تاعومجملل اصوصخو ةززعم ةلادعلا �}إ لوصولا tY قKLا تايلآ :2 مقر ةجيBنلا

 ةرازو /نا�bم ةمدقملا ةينوناقلا ةدعاسملا تامدخ ددع

 لدعلا

14337 20000 25000 30000 32000 35000 

 سلجم /نا�bم   ثادحألاب ةصصختملا مكا�Lا ددع

�عألا ءاضقلا� 

2 2 4 4 5 6 

 tY ءاس�لاو ثادحألاب صتخت cdلا اياضقلا ددع

  مكا�Lا

10780 12780 14780 16780 16780 18780 

 اياضق( ةصصختملا ة�ونسلا اياضقلا ددع

 صصختم ةباين وضع ل|ل )ثادحالا

 ةباينلا /نا�bم

 ةماعلا

 53 54 56 57 58 ةيضق 60

 ةلداعو ةبيجتسم ةفافشو ة�Lاو ��dاقت تاءارجا :3 مقر ةجيBنلا

 15 3 10 3 3 2 لدعلا ةرازو ةيئان¢Kا ةلادعلا ءاw¡خ ددع

Pلصفلا ةبس tY ملاو ةدراولا يواعدلاvwا�ونس ةمكا
ً

 سلجم /نا�bم 

�عألا ءاضقلا� 

6% 12% 19% 27% 33% 40% 

 /ةيساوس مكا�Lا تامدخ نع نbنطاوملا £��ر

 ءاضقلا سلجم

�عألا� 

2.64/4 2.68/4 2.78/4 2.88/4 2.9/4 3.0/4 

Pامجإ نم يونسلا لصفلا ةبس{Y دراولاو رودملا 

 يونسلا

 ةباينلا /نا�bم

 ةماعلا

89% 90% 91% 92% 94% 95% 

 12 3 7 2 2 1 ةماعلا ةباينلا ةصصختملا تاباينلاو رئاودل تاءارجإلا ةلدأ ددع

 - - XY 15 1 5 3رشلا ءاضقلا  ةيعرشلا مكا�Lا عيمج tY قبطم ةلادع ماظن

 نمالا عاطق عم ةيلما|تو ةيلاعفب ةذفنم ةيئاضقلا ما|حألا :4 مقر ةجيBنلا

Pرئاود �}إ ةدراولا نم ةذفنملا اياضقلا ةبس 

  )ي§ازجو يPدم( مكا�Lا tY ذيفنتلا

 سلجم /نا�bم

�عألا ءاضقلا� 

51.2% - - - - 55% 

 مكا�Lا ذيفنت رئاود عيمج tY قبطم نا�bم ماظن

 ةيعرشلا

 ءاضقلا /نا�bم

 XYرشلا

15 1 3 5 - - 

 ةيلودلا bwياعملا عم مئاوتتو ةيل�Lا ةمظنألا عم م¢�ªتو ةدوج تاذو ةبيجتسم نbنطاوملل ةمدقملا تامد¨Kا :5 مقر ةجيBنلا
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 12 15 18 22 26 ة7وانم 30 لدعلا ةرازو دحاولا ر�شلا tY ب»بط ل|ل تا7وانملا ددع

 12 15 18 22 26 ة7وانم 30 لدعلا ةرازو دحاولا ر�شلا tY ب»بط ل|ل تا7وانملا ددع

 ءاصحإلا زا�ج  نطاوم فلأ ةئم ل|ل ةاضقلا ددع

 يزكرملا

6 - - - - 8 

 9 8.5 8 7.5 6.5 5.4 ةماعلا ةباينلا نطاوم فلأ ةئم ل|ل ةماعلا ةباينلا ءاضعأ ددع

 ةدراولا ةينوناقلا ىواتفلاو تاراشBسالا ددع

 اi°ف تبلا مت cdلاو ناويدلل

 ىوتفلا ناويد

 عaرشBلاو

20 25 30 90 40 45 

 cdلاو ةيمسرلا ةد�ر¢Kا نم ةرداصلا ±�ªلا ددع

 ةشم�ملا تائفلل لصت

 ىوتفلا ناويد

 عaرشBلاو

0 300 400 1200 600 700 

 اi´ لومعملا ةمظنالاو نbناوقلا قفو مغانتمو قسBمو تايحالصلاو راودالا �²او لدعلا عاطق :6 مقر ةجيBنلا

Pناوقلا ةبسbلا ة�راسلا نcd سارد متhiا  ا�Lةمك 

  ة�روتسدلا

0% 40% 40% 40% - - 

 د�عملا نbب مfافتلا تاركذمو تايقافتالا ددع

 ةقالعلا تاذ ةيلودلا تاسسؤملاو ي§اضقلا

 2 1 4 2 1 2 ءاضقلا د�عم

 ةصصختمو ةؤفكو ة7ردم ة�رش· دراوم :7 مقر ةجيBنلا

 15 - - دجوي ال ءاضقلا د�عم دمتعملا مولبدلا جمانرب Y¸�رخ ددع

 ��dاق

15 

 ��dاق

15 

 ��dاق

 ةصصختم º�dاساو رمتسم ب�ردت جمارب ددع

 )ةماعلا ةباينلا ءاضعاو ةاضقلل(

 7 6 16 6 4 3 ءاضقلا د�عم

 ة�راد½و ةيbwضحتو ةيليfأت ةي«�ردت جمارب ددع

 لدعلا عاطق tY ن�bرادالا نbفظوملل

 8 6 16 6 2 3 ءاضقلا د�عم

 20 15 65 25 15 10 ءاضقلا د�عم د�عملا tY نيدمتعملا نbلfؤملا ن7bردملا ددع

 اi´ لومعملاو ةدمتعملا ن7bردملا ب�ردت جمارب ددع

  ةاضقلاب ةصا¨Kا

 4 3 2 2 1 1 ءاضقلا د�عم

 ةيلودلا bwياعملا عم ةقفاوتمو ��dاقتلل تامد¨K نbنطاوملا لوصو ل�س� ةمئالم ةيتحت ةي�7و ةبيجتسم ��dاقت ةئ»ب :8 مقر ةجيBنلا

 ناتحرشم لدعلا ةرازو  ةيلودلا bwياعملا عم قفاوتت cdلا حراشملا ددع

 �}إ ةجاحب

 ثيدحت

 ةمءاومو

 ةمءاوم

 ةحرشم

 ةمءاوم

 ةحرشم

3 

 حراشم

 ةمئاوتم

 ةثدحمو

- - 

 bwياعملا عم قفاوتمو بيجتسم XYرش بط w¡تخم

 ةيلودلا

 w¡تخم %50 %20 دجوي ال لدعلا ةرازو

 ز�جم

 ةبس�ب

70% 

80% 90% 

 نمالا bwياعمل ةبيجتسملا يPابملا tY قفارملا ددع

 ثادحالاو ءاس�لا تاجايتحا ةاعارمو ةمالسلا

 ةصا¨Kا تاجايتحالا يوذو

 ءاضقلا سلجم

�عألا� 

 تحت يPابم

 ذيفنتلا

 يPابم 6 - يPابم 3 - -

Pزاجنإلا ةبس tY جت�b� بمÂ£ ا�Lة�روتسدلا ةمك 

 ايلعلا

 ةمك�Lا

 ة�روتسدلا

0% 60% 30% 100% - - 

 ةمك�Lا tY ي§اضقلا ردا|لا ءاضعا ددع

 ة�روتسدلا

 ةمك�Lا

 ة�روتسدلا

 نbع�  

12 

 ��dاق

 نbع� -

15 

 ��dاق

- - 

 - - XY  17 - 2 5رشلا ءاضقلا  ةلfؤملا ةيعرشلا مكا�Lا ددع
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 )3( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ،اxذافن�و ناسcإلا قوق�4 ةمظانلا تاعqرش¥لا ز�زع� §

 :�7ي ام مت دقلف

 ،تا�رشلا نوناق عورشم( :ةيلاتلا تاع«رش لا ةعجارم مت  §

 رارق عورشم ،فنعلا نم ةرسألا ةيامح نوناق عورشم

 دوbشلا ةيامح ماظن ،نuرجأتسملاو نHكلاملا نوناقب

 نس ليدع" عورشم ،داسفلا اياضق 67 ني&%�oاو نHغلبملاو

 ھنسل ةيصëoلا لاوحألا نوناق نم 5 ةداملا 67 جاوزلا

1976. 

 ،2006 ھنسل ة�روتسدلا ةمك�§ا نوناق دامتعا  §

 °bHجتو ةمكحم 11 ب ثادحألا نوناق قيبطت �wع لمعلا  §

 تاءارجإ ديحوتو ثادحألا ةباينل لافطألا ىواsشلا ليلد

 نم لخدتلا لافطألا ةطرش زاbج نم م0اياضق لابقتسا

 فرغ لخاد ي�وuزفلتلا ط�رلل ةفاضإلاب ،رخآ زاbج

 متو ،لافطألل ةuرسلا &Hفوتل ثادحألا ةباين 67 ققحتلا

 .ةقاعإلا يوذ صاo+ألا نوناق ةدوسم نم%50 زاجنإ

 ةي�رعلا لودلا ةعماج ىوتسم �wع نHناوق ع«راشم دادعإ §

 باطخ عنمل يداش&�سالا يøرعلا نوناقلا عورشم(

 ،با0رإلا ةحفاsمل ةي�رعلا ةيقافتالا عورشم ،ةي0اركلا

 يøرعلا يÉاضقلا نواعتلا ةكبشل �7خادلا ماظنلا عورشم

 ،با0رإلا لاجم 67

 67 ھمuرجتو ةرسألا قاطن لخاد °Hيمتلل فuرع" نHمضت §

  فنعلا نم ةرسألا ةيامح نوناقب رارق عورشم

 نم نمألا ىوق 67 ةمدgoا نوناق ليدعتل ح&�قم ميدقت §

 نا� يذلا °Hيمتلا طاقسإل كلذو ò7امتجالا عونلا روظنم

 .ةأرملا دض امئاق

 رuرقت ا¸#مضت �¶لا نHناوقلا �wع تاليدعتلل ح&�قم دادعإ §

 ��يطسلفلا تارد�oا نوناق لثم واديسل ةيلودلا ةن�Ãلا

 67 داوم ثادحتسا ،)2018 ةنسل 26 مقر نوناقب رارق(

   .�g��ûÎا شرحتلا صوصخب تا�وقعلا نوناق

 ةي�يطسلفلا ةطرشلل ةعcاملا ةيجيتاªWسالا ¡´بت §

 - :ي"آلا 67 صÃoتتو

 12 ��مز لدعمب ةوقلا كuرحتب تايلمعلا ةباجتسا ةعرس §

 عوقو ةظgh تاءارجإلا ةمالس .غالبلا يقلت ةظgh نم ةقيقد

 ةمظنألاب ةناعتسالا .ةuزا&�حالا &Hبادتلا ذخاو ثدghا

 ةناعتسالا .ةان�gا رثأ �Î:قت 67 ةثيدghا تاينقتلاو

 نم نوsم ةلادعلا عاطقل :9عأ يقيس�ت سلجم ليكش� §

 س�ئرلا راش سم ةuوضعو، اس�ئر ايلعلا ةمك�hا س�ئر(:

 بيقنو ةطرشلا ريدمو ماعلا بئانلاو لدعلا رuزوو ي�وناقلا

 ناس�إلا قوقgh ةلقتسملا ةئيbلا ماع ريدمو نHما�hا

 �wع سل��ا لمع¤ ، ةن�Ãل رس نHمأ� لدعلا ةرازو ليكوو

 نوناقلا ةدايس زuزع"و تاطلسلا نHب لصفلا أدبم قيقحت

 ھيضاقل ءو�Ãلاو ةلادعلل لوصولا 67 نطاوملا قح ةيامحو،

 ةلادعلا عاطق تانوsمب ةقثلا تاخانم زuزع"و، ð7يبطلا

 نHب لماsتلاو نواعتلا ىوتسم عفرو نHناوقلا ثيدحتو

 &Hياعملاو �ÝÎاسألا نوناقلل اقفو ةلادعلا عاطق تاسسؤم

 .ةيلودلا

 راد�gاو ةشمbملا قطانملا 67 ةينوناقلا تادايعلا ليعفت §

 �ÝÎدقم 1200 ا¸#م دافتسا ثيح ،ج قطانملاب ÚÈس¤ امو

 ھbجاومل �ÝÎدقم 90 نم &¹كأل ةيسدنrلا تادايعلاو

Å¸لا تاديدbفوتو مدH& ءانب صخر،  

 تابلطو لدعلا ةرازو لبق نم ةينوناق تاراش سا ميدقت §

 دعاقتلا نس ضيفختل ي�وناقلا روصتلا( لوح &Hسفتلا

 &Hغ تا�رشلل مظانلا راطإلل ةساردو ،نHطسلف 67 ةاضقلل

 ةينوناقلا لبسلا لوح ةسارد ،نHطسلف 67 ةيح�رلا

 ةقروو ،ةيليئارسإلا ةuرصنعلا تاع«رش لل يدصتلل

 ،مكا�hا 67 ىواعدلل �ÍÎا&�فالا رمعلا لوح ةينوناق

 ةbجاومل لثمألا ي�وناقلا روصتلا لوح ةينوناق ةراش سا

 ةسارد ،ةصاقملا لاومأ نم ةيليئارسإلا تاموصgoا ةيضق

 67 با0رإلا لuومتو لاومألا لسغ رطا�oا ديدحت لوح

 .ةيلاملا ةعrاتملا ةدحو 67 نHطسلف 67 تاراقعلا عاطق

 ىوتفلا ناويدل ¡µسر يcوªWكلا عقوم قالط�و ءاشcإ §

 ةدعاق لوأ دع«و ،ةي°Hلجنإلاو ةي�رعلا ةغللاب عqرش¥لاو

 نHطسلف ةلود 67 ةينو&�كلا ةيموsح ةينوناق تانايب

 ةيلا ليbس ل نHيميدا�ألاو نHثحابلاو نHنطاوملا فد¸ñس¤

 .ةيمسرلا ةدuر�gا رداصم نع ثحبلا

 نمض ءاضقلا سلجمب ناسcإ قوقح ةدحو ءاشcإ  §

 شIتفتلا ليعفتو ةيئاضقلا ةطلسلل ديد�gا لsيbلا

 ددع بuردتو دد�gا ةاضقلا بuردت �wع °Hك&�لاو يìاضقلا

 .ثادحألا ةلادعل ��طولا ليلدلا لوح ثادحألا ةاضقلا نم

 ةيلعاف نامض 67 م0اس" �¶لا تاطاش�لا نم ددع ذيفنت §

 لوصولاو ةيئاضقلا ماMحألا ز�زع�و يìاضقلا ماظنلا
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 40 ءانب .ð7مت��ا نمألا قيقحت لي�س �h�7 67ا عمت��اب

  .ةلقنتملا زكارملا ليعفت .تاظفا�hا عيمج 67 ةطرش زكرم

 2016 ةنسل 4 مقر ثادحألا نوناق 67 باقعلا لئادب رارقإ §

 رuوطتل �;ملا ميلعتلا سرادمب ثادحألا قاghا :لثم

 مbجمدو مbلي0أت ةداعإل يونعملاو �ûÎفنلا معدلاو كولسلا

 .عمت��اب

 عيم�One Stop Center( g( ةدحوملا زكارملا ءاش�إ §

 ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو ،ةباينلا ،ةطرشلا( ءا�رشلا

 ناsم 67 ةفنعملا تالاÃhل تامدgoا ميدقتو )ò7رشلا بطلا

 .دحاو فقس تحتو دحاو

 تاسسؤملا ةيلاعف نمضي امب تاردابملا نم ددع ذيفنت  §

 ةلادعلا نامضو قوق�4او ةاواسملا :9ع ظاف�4او

 نم ديدعلا ءانب ،لوب&�نإلا ةمظنم vwإ مامضنالا :عيم�5ل

 ليعفت ،يÉان�gا &%ت�oا تاظفا�hا 67 ةطرشلا زكارم

 ،ةيئانلاو ةشمbملا قطانملا 67 لمع" �¶لاو ةلقنتملا زكارملا

 ،ةطرشلا طابضنا ،ملاظملا( ةلءاسملا ةرادإ ثادحتسا

 .)ةينو&�كلإلا ىواsشلا

 طيطختلا دامتعا لثم فئاظولا لغش تاءارجإ نسحت §

 �wع ةجردم ةيموsح ةرئاد )77( لمش يذلا يفيظولا

 .11 .2018 ماعل ةيفيظولا تاليكش لا لودج

 ةباقر دوجو ةرورضب ¡ ÷قي يرازولا رارقلا رادصإ §

 .ةيلمعلا ةxازن نVسحت �~ ،فيظوتلا نا45 �~ ةيجراخ

 نع نHلثمم ةوعدب ةيمسرلا تاg�bا ضعr ترداب ثيح

 روضgh فيظوتلا نا�g 67 ةكراشملل ي�دملا عمت��ا

 ةرازو لثم ،فئاظولل نHمدقتملل تالباقملاو تاناحتمالا

 سلجمو ،ةماعلا ةباينلاو ،نHب&�غملا نوؤشو ةيجراgoا

 .�wعألا ءاضقلا

 لمع تاءارجإ �~ ةيفافشلا ئدابم ماªWحاو ما½ªلا ليعفت §

 �wع حاتفنالاو ،ةماعلا تاسسؤملاو تارازولا ضع«

 ا0رuراقت ةيل0أو ةيمسر تاbج ةدع رش�ب ،روbم�gا

 اbضعr رش�و ،ةعوبطم وأ ي�و&�كلإلا اbعقوم �wع ةuونسلا

 .ةينو&�كلإلا ةيمسرلا اbعقاوم &%ع اbقئاثوو ا¸Åانزاوم

 اياþh ءاس�لل �úامتجا ھيجوتو معد ةسلج 707دقع §

   فنعلا

 نم ةأرما 62 ل �úرشلاو يماظنلا يcوناقلا ليثمتلا ميدقت §

þhيرسألا فنعلا ايا. 

 نأشr ءا�رشلا ةفا� لمع ديحوتك ،ةشمrملا تائفلل

 عم ةكارشلاب فارحنالا رطخو رطÃoل نHضرعملا لافطألا

 ثادحألا ةفاsل ميلعتلا &Hفوتو ،ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازو

 نكامألاو ةياعرلا رود 67 م¸>وsم ءانثأو قيقحتلا ءانثأ

 تاءارجإ ليلد قيبطتب ءدبلاو .ا¸* نيدوجوملا ةصاgoا

 67 ءاس�لا دض فنعلا اياضق عم لماعتلا 67 دحوملا لمعلا

 مئار�Ãل ةباينلل ةصاخ تال�4 لمعr ادبلاو ةماعلا ةباينلا

-ىواsشلا( روbم�gا تامدخ جذامن رuوطت ،ةينو&�كلإلا

 ،لدعلا ةرازول ي�و&�كلإلا عقوملا �wع ةمج&�لا-ميكحتلا

 لمش" ةينو&�كلإلا ةيلدعلا ةباوبلا نم ءا¸ñنالا متو

 ذيفنت لجأ نم ��يبلا ط�رلاو ةيلدعلا تاسسؤملا تاعطاقت

 .روbم�gا تامدخ

 ىوتفلا ناويد ةحفص :9ع ةينوتركلا ةنوقيأ صيصخت §

 ةقلعتملا تاساردلاو تاع«رش لا ةفا� مضت عqرش¥لاو

 ليbس ل فد¸! ةيمسرلا ةدuر�gاب ةروش�ملاو سدقلاب

 .تاع«رش لل �ÝÎدقملا نطاوملا لوصو

 نا½Vم جمانرب :9ع ىوعدلل ¡ �اªWفالا رمعلا ماظن ليعفت §

 عونلل ةساسح &¹كأ تاليدع" جاردإ متو ،مكا�hا 67 2

 .ثا&Hملاو فنعلاب قلعتت تارشؤم جاردإ مت ثيح ò7امتجالا

 ناMمك لافطألا ةدxاشمو ة�ؤرل ةصصخم نكامأ ءاشcإ  §

 ò7رشلا ءاضقلا مكاحم نم ةمكحم ل� زكارم 67 مئالم

 .ةيعرشلا مكا�hاب �ÍÎاقتلا دمأ &Hصقت ةن�g ليكش"

 .ىW·كلا تايان45ا ةمكحم ليكش� رارق ءاغلا §

 .لفطلا نوناقل ةيذيفنت حئاول دادعإ §

 مت لفطلا قوقح ةيقافتاب صا|4ا ¡´طولا ر�رقتلا دادعإ  §

 .ةدحتملا ممألل ةعفر

 تامدخ ميدقتو ثدح لفط l� 2300اوح ةع«اتم §

 .ثدح 1700 ل ةيام�4ا

 ميدقتو ةيامح زكارم vwإ ةفنعُم ةأرما l� 106اوح ل�وحت §

 .نbل ةيامghا تامدخ

 اياþh ءاس�لل �úامتجا ھيجوتو معد ةسلج 289دقع §

 .فنعلا

  ةأرما 84 ل �úرشلاو يماظنلا يcوناقلا ليثمتلا ميدقت §

 .يرسألا فنعلا اياþh نم §

 
11https://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicEventPicInfo.gpc?id=4429 
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 فنعلا اياþh ءاس�لا نم ةأرما 124 ل ءاويإ ةمدخ &Hفوت §

 نوؤش ةرازول ةعrاتو ةأرملا ةيامحب ةصصختم زكارم 67

 كلذل ةصصختملا زكرملا 67 نbل تامدخ ءارشو ةأرملا

 فنعلا اياþh ءاس�لا نم ةأرما 106 ل ءاويإ ةمدخ &Hفوت §

 نوؤش ةرازول ةعrاتو ةأرملا ةيامحب ةصصختم زكارم 67

  .كلذل ةصصختملا زكرملا 67 نbل تامدخ ءارشو ةأرملا

 

 اütداعاو ةقورسملا لوصألا دادªWسا ز�زع�و ة��سألاو لاومألل ةعورشملا VWغ تاقفدتلا نم VWبك ردقب د�4ا :)4.16( ةياغلا

 ةمظنملا ةم�ر45ا لاMشأ عيمج ةحفاMمو

 )ةدحتملا تايالولا تارالودل ةيلاghا ةميقلاب( ةجراgoاو ةلخادلا ةعورشملا &Hغ ةيلاملا تاقفدتلل ةيلامجإلا ةميقلا 1.4.16رشؤملا

 دقنلا ةطلس نوناقو لاومألا لسغ نوناقو تا�رشلا نوناق 67 ةينوناقلا ماsحألا نم ةعومجم دجوي ھنأب داسفلا ةحفاsم ةئي0 تدروأ

 ةحاتمو ةقيقد تال�rÙ ظافتحالا ضرفتو تا�رشلا 67 تانايبلا ةيفافش مظنت دعاوق �wع صنت �¶لا لاملا سأر قوس ةئي0 نوناقو

 ةباقرلا vwوتت دقنلا ةطلس( ةbج ل� هالوتت يذلا v7املا عاطقلل اقفو تا�رشلا �wع قيقدتلاو ةباقرلا ةيلمع تاbج ةدع vwوتتو .ش�تفتلل

 ،ةيفرصملا &Hغ ةيلاملا تاعاطقلا �wع ةباقرلا vwوتت لاملا سأر قوس ةئي0و ،ةفارصلا تالحمو فراصملا /ةيلاملا تاسسؤملا �wع

 مظعم م°�لت �¶لا تا�رشلا ةمكوح ةنودم كلذك ز&%تو .)تا�رشلا �wع ةباقرلل ماع راطإ� ��طولا داصتقالا ةرازو 67 تا�رشلا بقارمو

 :v7اتلا� ماقرألا تءاج ثيح راطإلا اذ0 67 ةيمقر تامولعم داسفلا ةحفاsم ةئي0 رuرقت دروأ امك .اbماsحأب ةماعلا ةم0اسملا تا�رشلا

 :وحن 2018 ماعلا �~ اxدادªWساب ةيئاضق ماMحأ ردص ¡£لا غلابملا مÒ5 لصو

 رالود نويلم 52,414,895.50 §

 ،ي"اراما م0رد 8,864,340.80 §

  .�7يئارسإ لsيش 22,468,135.40 §

 ة&�فلا سفن لالخ ايظفحت اxزÒ5 ررقملاو ھيف ةعدوملا لاومألا ناف ،داسفلا ةحفاsم ةئي¸* صاgoا تانامألا باسgh عوجرلا�و

  :ي�الا ليصفتلا :9ع تءاج

 .ي�درأ رانيد 187,510 §

 .يusرما رالود 10,636,537 §

 .�7يئارسإ لsيش 2,518,216 §

  :داسف مئارج اياضقب نVنادم :9ع اþt موك�§ا تامارغلا

 .يusرما رالود 42,916,671.7 §

 .ي�درأ رانيد 430,976.0 §

 .�7يئارسإ لsيش 602,500.0 §

 

  .ةينوناقلا كوsصلاو ةيلودلا &Hياعملل اقفو ،ةفيفخ ةÃhسأ نم ةرثأ ىفتقuو ديقي امو ةÃhسأ نم طبضي ام ةبس� 2.4.16رشؤملا

 

 )4( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ا¸* مو�hsا لاومألا ليصحتو ةيئاضقلا ماMحألا ذيفنت ز�زع� § 

 نواعتلا ةرئادو ،ةيئاضقلا ةطرشلا عم قيس�تلاو نواعتلاب

 ماsحألا نم ديدعلا ةلاح"و ،ماعلا بئانلا بتكم 67 يÉاضقلا

 �wع لمعلل ةلادعلا ھجو نم نuراف نHم¸ñم قحب ةرداصلا ةيبايغلا

 نواعتلا ةيقافتا لالخ وا v7ودلا لوب&�نالا لالخ نم م0داد&�سا
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 ةطرشلا عم ط�رلاب ي�و&�كلإلا ط�رلا ليعفتو ةي�رعلاو ةيلودلا

 .ةيئاضقلا

 نHنطاوملل �Èس يل يcوªWكلإلا ىواMشلا ماظن قالط�و ميمصت §

 ززع«و ةلءاسملاو ة0ا°¯لاو ةيفافشلا ميق راطإ 67 م¸Åاملظت ميدقت

 نم نHنطاوملل جما&%لاو تامدgoا ميدقت �wع لدعلا ةرازو ةردق

 ىواsشلاب ةقلعتملا جئاتنلا ليلحتو ةينbملا ءاطخألا دصر لالخ

 جما&%لا لوح م¸Åاظحالمو نيديفتسملا ءارأ �wع عالطالاو

 ميدقتو .ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو عم نواعتلاب تامدgoاو

 مكا�hا مامأ يøاينلا ليثمتلاو ةينوناقلا تاعفارملاو تاراش سالا

 .ثادحألاو فنعلا اياþh ءاس�لل

 ت�ب �¶ظفاحم 67 ةزbجمو �lدعلا بطلل ةصصخم ةدايع حاتتفا  §

ghنجو مHلمعل هللا مار 67 يراش سالا ىفش سملا عم دقاعتلاو ن 

 لصولا تامدخ ليbس ل ندرألل اbلاسرإ نم لدب DNAتاصوحف

  .ةلادعلل

 

 امrلاMشأ عيمجب ةوشرلاو داسفلا نم ةVWبك ةجردب د�4ا :)5.16( ةياغلا

 ةمزاللا &Hبادتلا ذاختا نHطسلف �wع بترت راطإلا اذ0 67و داسفلا ةحفاsمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا vwإ 2014 ماعلا 67 نHطسلف تمضنا

 زuزع" اbلوأ فاد0أ ةثالث ا¸·ف تددح 2018-2015 ماوعألل ةينطو ةيجيتا&�سا داسفلا ةحفاsم ةئي0 تقلطأ ثيح .داسفلا نم دÃhل

 يموghsا لمعلل ةمظانلا ةيع«رش لا ةئ�بلا رuوطت ھيلي ،ا¸ñحفاsم تايلآ ثيدحتو داسفلا مئارج نم ةياقولل ةمزاللا &Hبادتلا رuوطتو

 .ةuرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا ناويد رود زuزع"و ليعفت ا&Hخأو ،داسفلا نم للقي امب داسفلا ةحفاsم نوناق ماsحأل ةعضاgoا تاg�bا ةفا�و

 عوقولا نم ةينمألاو ةيمومعلا ةفيظولا 67 نHلماعلا نHصحت فد¸* كلذو ةبئاش يأ نم ةيلاخ ةفيظن ةئ�ب قلخ لوح ةياغلا هذ0 رولب ت

 .ا¸Åارشؤم تدرو كلذ �wعو داسفلا نثارب 67

 

 م¸#م بلط وأ ،يموsح لوؤسمل ةوشر اوعفدو يموsح لوؤسمب لقألا �wع ةدحاو ةرم اولصتا نيذلا صاo+ألا ةبس� 1.5.16 رشؤملا

 .ةقباسلا ارbش رشع ��ثالا لالخ ،ةوشر عفد نويموghsا نولوؤسملا كئلوأ

 ىوsشو غالب3210 67 ترظن ةئيbلا نأ داسفلا مئارجب ةصاgoا تاغالبلاو ىواsشلاب ةقلعتملا داسفلا ةحفاsم ةئي0 تايئاصحإ &Hش"

 395ليحأو ،داسف ةمuرج باsتراب تا¸úش دوجو توبث مدعل ا¸#م920 ظفح متو ،صاصتخالا مدعل تدر اbفصن v7اوح ،2018 ماع

  .ت�ثتلاو يرحتلا دعr داسفلا مئارج ةمكحم vwإ غال�و ىوsش

 مكحب ا¸#م لصف .داسفلا مئارج ةمكحم vwإ ةيضق 171 تلاحأو ا¸#م غال�و ىوsش )395( 2018 ماع داسفلا ةحفاsم ةباين تعrات

 .ةيضق112 ھت�س� امب ةنادإ

 لباقم ةوشر عفد م¸#م بلط وأ ةوشر عفدب اوماق نيذلا دارفألا ةبس� %2.1 :��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا تايئاصحإ &Hش"

 .2018ماعلل نوناقلا ةدايس Ùÿم �wع ءانب ةيضاملا رbش 12 ـلا لالخ ةيموghsا تاسسؤملا 67 كتالماعم نم يأ &Hيس"

 

 بلط وأ يموsح لوؤسم vwا ةوشر تعفدو يموsح لوؤسr لقألا �wع ةدحاو ةرم تلصتا �¶لا ةuراجتلا لامعألا ةبس� 2.5.16رشؤملا

 ةقباسلا ارbش رشع ��ثالا لالخ ،نHيموghsا نHلوؤسملا كئلوأل ةوشر عفد ا¸#م
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 )5( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 نيأ نم أدبم زuزعتل( .داسفلا ةحفاMم نوناق ليدعتل ح&�قم دادعإ §

 ،ضقنلاو فانVتسالا تاuوتسم �wع �ÍÎاقتلا ليعفتو ،اذ0 كل

 vwإ ةفاضإ ،نHغلبملاو ءا&%goاو دوbشلا ةيامحب ةصاgoا داوملا رuوطتو

 .)داسفلا ةحفاsم ةئي0 س�ئرل طباوضلا نم دuزملا

 نHلماعلا نم ددعr داسفلا ةحفاsم ةئي0 دفر :ةيسسؤملا ×´بلا ز�زع� §

 ةداuز ،داسفلا ةحفاsمب ةصت�oا ةباينلا ءاضعأ ةداuزو نHصصختملا

 ذيفنت ،مايأ ةسمخ vwإ نHموي نم داسفلا مئارج ةمكحم لمع مايأ

 67 نHلماعلا تاردق زuزعتل تاءاقللاو تابuردتلا نم ديدعلا

 ةئي0و ةطرشلا نHب قيس�تلا ةداuزو ،نوناقلا ذافنإ تاسسؤم

  ،داسفلا ةحفاsم

 مت داسفلا ةحفاMم �~ ةي�يطسلفلا تاسسؤملا تاءارجإ ز�زع� §

 :ا0زربأ ةيذيفنتلا تاسسؤملا عم تاردابم ھعومجم �wع لمعلا

 ،ةطرشلا طابضنا ةرادإ ثادحتسا ،ةي�يدأتلا سلا��ا ليعفت §

 67 نHلماعلا كولسلا ةنودم .ا¸ñعrاتمو ةينو&�كلإلا ىواsشلا دامتعا

 .�7خادلا نمألا ،ملاظملا ةرادإ ،نمألا ىوق

 تاg�bا ةفا�و يموك�4ا لمعلل ةمظانلا ةيعqرش¥لا ةئIبلا ر�وطت §

 .داسفلا نم للقي امب داسفلا ةحفاsم نوناق ماsحأل ةعضاgoا

 2022-2019 ةثلاثلا ةيجيتا&�سالا ةطgoا دادعإ §

 .ةقالعلا تاذ تاg�bاو ءا�رشلا روضحب اbقالط"و

 ب�ردتل ¡´يطسلفلا !ÿانملا دادع�و ميمصت  §

 عم نواعتلاب نمألا عاطق �~ ةيفافشلاو ةxا½ãلا

 ةرازو بuردت زكرمو داسفلا ةحفاsم ةئي0

  .ةيلخادلا

  

  تا�وتسملا عيمج :9ع ةلءاسملل ةعضاخو ةفافشو ةلاعف تاسسؤم ءاشcإ لاجم �~و 6.16 :ةياغلا

 

 ام وأ ةينا°Hملا زومر بسح وأ( عاطقلا بسحب ،ةدمتعملا ةيلصألا ةينا°Hملا نم ةبس�ك ةيس�ئرلا ةيموghsا تاقفنلا 1.6.16 رشؤملا

 )ھباش

 )رفوتم &Hغ(

 

  )ةي�Üلا تامد|4ا( ةماعلا تامدgoا لامعتسا 67 ة&Hخألا م¸�ñرجت نع نHضارلا ناsسلا ةبس� 1.2.6.16 رشؤملا

 رسألل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا Ùÿم بسح 2018 ماعلل نHطسلف 67 ةh/لا تامدخ نع نHضارلا دارفألا ةبس� تغلب

 .%84.4 ھت�س� ام ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاÃ�bل ةي�يطسلفلا

 

 )ةيساسالا سرادملا( ةماعلا تامدgoا لامعتسا 67 ة&Hخألا م¸�ñرجت نع نHضارلا ناsسلا ةبس�2.2.6.16  :رشؤملا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا Ùÿم بسح 2018 ماعلل نHطسلف ÝÎ� 67اسألا ميلعتلا تامدخ نع نHضارلا دارفألا ةبس� تغلب

 .يوناثلا ميلعتلل %90.2و ،¡ #اسألا ميلعتلل %89.4 ھت�س� ام ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاÃ�bل ةي�يطسلفلا رسألل

 

 )ةuوناثلا سرادملا( ةماعلا تامدgoا لامعتسا 67 ة&Hخألا م¸�ñرجت نع نHضارلا ناsسلا ةبس�3.2.6.16  :رشؤملا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا Ùÿم بسح 2018 ماعلل نHطسلف 67 يوناثلا ميلعتلا تامدخ نع نHضارلا دارفألا ةبس� تغلب

 .يوناثلا ميلعتلل %90.2 ھت�س� ام ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاÃ�bل ةي�يطسلفلا رسألل
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 )ةيلخادلا ةرازول ةuرادإلا تامدgoا( ةماعلا تامدgoا لامعتسا 67 ة&Hخألا م¸�ñرجت نع نHضارلا ناsسلا ةبس� 4.2.6.16:رشؤملا

 2018 ماعلل نHطسلف 67 )....ةافو ةداbش ،تاuو0 رادصإ ،ديلاوم لي�Ù"( ةيلخادلا ةرازو تامدخ نع نHضارلا دارفألا ةبس� تغلب

 .%94.2 ھت�س� ام ��يطسلفلا يزكرملا ءاصحإلل يزكرملا زاÃ�bل ةي�يطسلفلا رسألل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا Ùÿم بسح

 

 )6( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 نHفظوملا تاردق رuوطت لالخ نم ،تاسسؤملا ءادأ ر�وطت §

 ط�رلاو ةبسوghاو صصختلا زuزع"و تامدgoاو

 .ش�تفتلاو ةيلخادلا ةباقرلا تادحو ليعفتو ،ي�و&�كلإلا

 ،تاسسؤم عيمجب ةصاgoا ةيميظنتلا ل�ايbلاو رuوطتو

 اbجمارب دادعإ متي ثيحب ،جما&%لا تانزاوم رuوطت

 دصر �wع دعاس�س امم ،تانزاوملا عم يزاوتلاب ةuرuوطتلا

 لsب صاgoا قافنإلا م�¿ عم �ûÎسؤملا ءانبلا 67 روطتلا

 حيضوتو ةيعقاو &¹كأ ميقتو ةعrاتم ماظن ءان�و ةسسؤم

 .ةدوصرملا تانزاوملاو ةuروطتلا ططgoا نHب تاوجفلا

 ةسم|4 ةي��رجتلا ةلحرملا نمض ةلادعلا عاطق رايتخا  §

 نمو ،يموك�4ا مييقتلاو ةع«اتملا ماظن قيبطتل تاعاطق

 جئاتن راطإ ةسلس دg�bا اذ0 نع قث�ني نأ عقوتملا

 .2018 ماعلا نم ءادتبا لsك ةلادعلا عاطقل ì7يتا&�سا

 &%ع ،ةلادعلا عاطقل ةصص|§ا تاقفنلا عومجم ةدا�ز §

 نم �¶لا ةينbملاو ةينفلا تاصصختلا تاذ رداوsلاب ا0دفر

 ةيتحتلا ةي�بلاب ا0دuوزت كلذكو لمعلا ةئ�بب ضو¸#لا ا¸ùاش

 لثم ةديد�gا تاسسؤملا ضعr ثادحتساو اbلمعل ةمزاللا

 امل امم يÉاضقلا دbعملا كلذكو ايلعلا ةuروتسدلا ةمك�hا

 نامض &%ع عمت��ا مث نمو نطاوملا �wع اباجيإ &Hثأتلا ھناش

  .نوناقلا ةدايسو لدعلا

 لدعلا ةرازو l� 67دعلا لÞ5لاب نVلماعلا رداÆ تاردق عفر §

 نم فظوم 22 ةي&%علا ةغللاو رuو°�لا لوح بuردت ءا¸ùإب

 .ةرازولل ةعrاتلا عورفلاب نHلماعلا

 ،ةيموك�4ا رئاودلل ةمئالملا ةيفيظولا تاليكش¥لا رارقإ §

 تابلطتم عم ا¸ñمئاومل ةعجارم vwإ ةجاحب تلاز ام º7و

 تاuوتسم ثادحتسا ىودج ةساردو ،ة0ا°¯لاو ةيفافشلا

 �wع ةرداق نوsتل ةمئاقلا تاuوتسملا زuزع" وأ ةديدج ةuرادإ

 لsشr روbم�Ãل تامدgoا ميدقتب طبترملا ءادألا نHسحت

 .لضفأ

 ةعضاخو ةفافشو ةلاعف تاسسؤم ءاشcإ جمانرب نمض §

 نVفظوملا ناويد ماق تا�وتسملا عيمج :9ع ةلءاسملل

  :ةيلاتلا تالخدتلا زاجنإب ماعلا

 كولسلا ةنودمب ةيموك�4ا تاسسؤملا ما½ªلا ةسسأم §

 قح لمش¤ امب ةموghsا لمعr ةيفافشلا زuزع" :يفيظولا

 ةماعلا ةرادإلا زuزعتل ةفاضإلاب ،ةمولعملل لوصولا

 ططgoا جمد ةيلمع لامكتساو ءادألاو جئاتنلا �wع ةزكترملا

 تاسسؤملا رود زuزع"و جما&%لا ةنزاومل لوحتلاو ةنزاوملاب

 عاطق 67 ةuرش�لا دراوملا ةيمنتو ةuرادإلاو ةيلاملا ةيباقرلا

 ةيلاملا ةرازو تماق ثيح ةيلاعفب ا¸Åراد"و ةيندملا ةمدgoا

 نوناق رش� عم نما°�لاب نطاوملا ةنزاوم رش�ب طيطختلاو

 .2018 ماعلل ةنزاوملا

 تاسسؤمو رئاود �wع ةباقرلا لامعأب ةباقرلا ناويد مايق §

 تاثعبلاو تايلثمملاو تارافسلاو رuرحتلا ةمظنم تائي0و

 .ةيسامولبدلا

§ cنم ءارزولا سلجم ا0ذختي �¶لا تارارقلل ةموك�4ا رش 

 ةحفصلا ثيدحتو ةصصخم ةينو&�كلا ةصنم لالخ

 عقوم �wع ةيموghsا تامدgoاب ةصاgoا ةينو&�كلإلا

 لوصولاو ةيفافشلا زuزعتل ءارزولا سل�� ةماعلا ةنامألا

 .تامولعملا vwإ

 عمت5§ا تامظنم عم تاعامتجالاو لاصتالا تاونق حتف §

 &¹كأ تدقع ثيح روrم45او ةيمالعإلا تاسسؤملاو يcدملا

 تردصأو تاعما�gاو تاظفا�hا عم150، عامتجا 300 نم

 .ةيل0أ ةمظنم 465 ل صيخارت

 زاجنإ :اstلع لوص�4ا ةلوrسو تامد|4ا ةدوج نVسحت §

 تامدخ لثم ةك&�شملا تامدgoا نم ددعل ةدحوملا ةذفانلا

 .اH&0غو كرام�Ãل ةماعلا ةرادإلا تامدخو �ÍÎارألا ةطلس

 تامدgoا ةدوجب ءاقترالل ½Vمتلل ¡´طولا جمانW·لا دامتعا §

 °Hمتلا زكرم ماظن دامتعاو ةماع تابلطتمو &Hياعم قفو

 تاسسؤملا رداوsل بuردتلاو قيبطت ةطخو يموghsا

 3 ةدمل نويلم 4 نع دuزت ةنزاومو &Hياعملا قفو ةيموghsا

 .تاونس

 ءارجإ :�lاملاو يرادإلاو ¡ Îسؤملا حالصإلاو ةمكو�4ا §

 .ةيلحم ةئي0 17 ل ةيل�hا تاباختنالا
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-2018 ماوعألل رuوطتلاو بuردتلل ةينطولا ةطgoا دامتعا )1

 ليكش"و ،2018 ماعل ءارزولا سلجم رارق �wع ءانب 2020

 .ا0ذيفنتل ةينفلا ةن�Ãلاو ��طولا قuرفلا

 نم2018 ماعلل فئاظولا تاليكش" لودج �wع ةقداصملا )2

 ايلع ةينف ةسلج 36 دقع مت ثيح هدامتعاو ءارزولا سلجم

 .هدادعإ لالخ ةيموghsا رئاودلا عم ةك&�شم

 ةثلاثلا ةلحرملل ھيلامكتسالا ةيفيظولا تايمسملا زاجنإ )3

 ةيفيظولا تايمسملا زاجنإ مت امكو ،25 ا0ددعو

 .ÚÈسم 31امbعومجمو ةسماgoاو ةعrارلا ةعومجملل

 .ÚÈسم 400 ةيفيظولا تايمسملل v7امجإلا ددعلا حبصيل

 ـل ةيفارشإلا فئاظولل يفيظو فصو ةقاطب 2940 زاجنإ )4

 .ةيموsح ةرئاد 15

 مت ثيح 2018 ماعلل فئاظولا تاليكش" لودج دامتعا )5

 .ةيموghsا رئاودلا عم ةك&�شم ايلع ةينف ةسلج 36 دقع

 ناsسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازوو ،ةعارزلا ةرازو نHكس" )6

 .ديد�gا �Úيظنتلا لsيbلا �wع

 �wع نHمدقتملل �ûÎفانت ي�وتركلا ناحتما 418 دقع )7

 لالخ نم ةيموghsا رئاودلا 67 ةيموghsا فئاظولا

 .ةينو&�كلإلا تاناحتمالا ةموظنم

 ب ةuرش�لا دراوملا ةرادإل دحوملا ي�و&�كلإلا ماظنلا قيبطت )8

 ةرئاد v7 67امجإلا ددعلا حبصيل ةديدج ةيموsح ةرئاد 47

 .ماظنلا قيبطت �wع لمع" ةيموsح

 نا� ثيح ةيموghsا رئاودلا �wع ةuرادإلا ةباقرلا عيسوت )9

 نuHرادإلا نHبقارملا ع«زوت مت 35 ةيموghsا رئاودلا ددع

 .62 ةلومشملا ةيموghsا رئاودلا ددع حبصيل

 لماsتمو لاعف يفيظو ءادأ مييقت ماظن دادعإ لامكتسا )10

 تائفلا نم ددعل يفيظولا مييقت جذامن رuوطت &%ع

 ةئي0 ءاضعأ :لمش" ةيصصختلا ةيفيظولا تايمسملاو

 جذامنل ةفاضإلاب ،v7اعلا ميلعتلا تاسسؤم 67 س«ردتلا

 ،دعاسملا ليكولا ،ماعلا ريدملا( ايلعلا ةئفلا يفظومل مييقت

 .كلذب ةصاgoا ةيداشرإلا ةلدألا دادع"و )ليكولا

 ةيندملا ةمدÃoل ةرغاشلا فئاظولا نع 7(راgoا نالعإلا )11

 تانالعإلل v7امجإلا ددعلا غلب ثيح )ةتقؤملاو ةمئادلا(

  .نالعإ )4459(

 رضا�hا قيقدتو تالباقملا ءارجإل ةن�g 426 ليكش" مت )12

 .ةيموghsا رئاودلل ةيقارشإلا فئاظولل

 67 ىواMشلا تادحول تاجايتحالا عقاول ÞÉم ءارجإ §

 ماظنل ةuرuوطتلا تاظحالملا رصحو ةيموghsا رئاودلا

 .ىواsشلا

 طخ صيصختب لدعلا ةرازو �~ ىواMشلا ماظن ليعفت §

 ليلدلا ثيدحتو %70 ةبس�ب روbم�gا ىواsش يقلتل يفتا0

 .روbم�gا تامدgo يداش&�سالا

 داسفلا ةحفاMمو ةيل�§ا تائيrلا نم ىوكش 42 ةعجارم §

 لuوحتو ة�رادإلاو ةيلاملا ةباقرلا ناويد نم ىوكش 12و

 .�h�7ا مكghا ةرازوو داسفلا ةحفاsم ةئيbل نHفلم

 ماعلا نHفظوملا ناويد ماق :يرادإلا حالصإلا قيقحت §

 ةنزاوملا جمانرب عم اbط�رو دوقعلا يفظوم تانايب ثيدحت

 .ةيموsح رئاود 10 ل بتاورلاو

 .ةصا|4ا تاجايتحالا يوذ فيظوت لوح ةسارد دادعإ §

 تاليكش� ماظن ر�وطت ر�رقت نم vwوألا ةدوسملا دادعإ §

 ةمدÃoل ةuرuوطتلا ةمظنألا ذيفنت ةعrاتم ،فئاظولا

  ،امجيس عورشم نمض ةلومملا ةيندملا

 دراوملل ثاعتبالاو ب�ردتلل لماMتم بسوحم ماظن ر�وطت §

 .ةيندملا ةمدgoاب ةماعلا ةuرش�لا

 &Hفوتو نزا|§او تايªWشملاب صاخ يcوªWكلا ماظن ر�وطت  §

 تامدخ نHسحتو ،فيظوتلا نا�Ãل ةينوتركلا ةمدخ

 نم اينو&�كلا فيظوتلل نHمدقتملاو ةباوبلل نHمدختسملا

 .نHفظوملا ناويد لالخ
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 ةماقملا ةيقوقghا اياضقلاو ايلعلا لدعلا ىواعد ةعrاتم )13

 .ةيضق 96 ا0ددع غلب �¶لاو نHفظوملا نم

 ةuرادإلاو ةيلاملا ةباقرلا ناويد ماق :ةيلخادلا ةباقرلا §

 نم ديدعلاب ةيلاملا ةرازو 67 يزكرملا قيس�تلا ةدحوو

 تاسسؤم 67 ةيلخادلا ةباقرلا ماظن زuزعتل تالخدتلا

 ةباقرلا ماظن ةعجارمل رuراقت ناويدلا زجنا ثيح ،ةلودلا

 عمت��او ةيمسرلا ھبشو ةيمسرلا ةسسؤملا 67 ةيلخادلا

 67 اصوصخ ماظنلا اذ0 رuوطتل تايصوتب جرخو ،ي�دملا

  .ةبسانم تامييقت �wع لصحت مل �¶لا روا�hا

 تادحو ثادحتسا �úامتجالا عونلاو ىواMشلاو ةدو45ا §

 متو ،ةيموghsا رئاودلا 67 ةدو�gا رuوطتل ةصصخم

 ò7امتجالا عونلا تادحو رود ليعفت ،ا¸·لع نHفظوم نHكس"

 ،2008 ماع ءارزولا سلجم نم رارقب اbس�سأت مت �¶لا

 �wع ةلوؤسمو ةلاعف تاسسؤم رuوطت 67 ا0رود زuزع"و

 .تاuوتسملا عيمج

 ةصاخ كولس ةنودم رادصإ :يفيظولا كولسلا تانودم §

 زاجنإ �wع لمع" تلاز ام تاعاطق كان0و ،نمألا ىوقب

 ةادأ� كولسلا ةنودم رود ةيم0أ ،ا¸* ةصاخ كولس تانودم

 ماعلا لمعلا 67 ةينbملا تايقالخألاو ة0ا°¯لا ميق قيقحتل

 دادع"و ةي�uردت â<انم دادع"و ،ةيمومعلا ةفيظولاو

 ىوتحم لوح فظوم فلأ 50 نع دuزي ام بuردتو ن�Hردم

  .ا¸* ما°�لالا ةيفيكو ةنودملا

 ةيقافتا عيقوت :ةماعلا ةرادإلا �~ ةxا½ãلاو ةيفافشلا §

 داسفلا ةحفاsم ةئي0و ماعلا نHفظوملا ناويد نHب م0افت

 نHيمومعلا نHفظوملا بuردتو ،كولسلا ةنودم قيبطت لوح

 تاذ ةمbم بناوجب مامت0الاو ،اbماsحأب ما°�لالا تايلآ �wع

 ةلادعلا ميقب ما°�لالا لثم ،ةيمومعلا ةفيظولاب ةقالع

 دافيإلاو ةيق&�لاو نHيعتلا 67 ةينbملاو ةيدايghاو ةاواسملاو

  .ة�وقعلاو

 يقلت" ماظن" ل ح&�قم دادعإ :ايادbلا يقلت ماظن دادعإ §

  ."نHيمومعلا نHفظوملل ايادbلا

 

 .تا�وتسملا عيمج :9ع �9يثمتو يÆراش�و عيم�5ل لماشو تاجايتحالل بيجتسم وحن :9ع تارارقلا ذاختا نامض :)7.16( ةياغلا

 

 ةماعلا تاسسؤملا 67 ةيناsسلا تائفلاو ،ةقاعإلا يوذ صاo+ألا وأ ،س��gا ،رمعلا بسحب( فئاظولا ةبسc 1.7.16 رشؤملا

 .��طولا ىوتسملا �wع ع«زوتلا تاuوتسمب ةنراقم )ةيئاضقلا ةطلسلاو ةماعلا تامدgoاو ،ةيل�hاو ةينطولا ةيع«رش لا تائيbلا(
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 يوذ نم ةيمسرلا تاسسؤملا 67 نHفظوملا ددع نم %5 فيظوت بوجو �wع ةحارص صني يذلاو ةيندملا ةمدgoا نوناق vwإ ادان سا

افظوم 199 نHيع" �wع ماعلا نVفظوملا ناويد قداص ثيح .ةقاعإلا
ً

 ةيفيظولا تايثادحإلا �wع ةقاعإلا يوذ صاo+ألا دنب �wع 

 .ةتقؤملاو ةمئادلا

 ي"اللا ءاس�لا ةبس� تغلب امك ةيموsح ةسسؤم ل� نم %5 نع لقي ال امب تاسسؤملاب ةقاعإلا يوذ فيظوتل تاسايس ذاختا مت

 &Hغل �Úسرلا لمعلا نم لاقتنالا معدتو روجألاب ةصاgoا تاع«رش لا كلذكو 2018 ماع لالخ �w 11.6%عأف ماع ريدم لغش"

 �Úسرلا

 

 رمعلاو س��gا بسحب ،تاجايتحالل ةيبلمو عيم�Ãل ةلماش ةيلمع رارقلا عنص نأ نودقتع¤ نيذلا ناsسلا ةبس� :1.2.7.16 رشؤملا

 )ةموghsا ھلعفت امب يأر مbل نوsي ناب كلثم دارفأل دلبلا ÝÎ� 67ايسلا ماظنلا حمس{ )ةيناsسلا ةئفلاو ةقاعإلاو

 ميقلا تنا� 2018 ةلادعلا vwإ لوصولاو نوناقلا ةدايس Ùÿم تانايب ةدعاقو ،��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا تانايب بجومب

 :v7اتلا لود�gا بجومب رشؤملا اذ�w 0ع ةدراولا

 

   1.2.7.17 رشؤملا

      ن*طسلف

 ةفضلا 

 ةي2رغلا

 ميخم ف@ر رضح ثانإ روكذ ةزغ عاطق

Ãايسلا ماظنلا حمسº�d 

tY ناب كلثم دارفأل دلبلا 

 ھلعفت امب يأر م�ل نو|ي

  :ةمو|KLا

31.2 34.8 25.4 32.5 29.9 32.8 34.8 30.4 

                        

 رمعلاو س��gا بسحب ،تاجايتحالل ةيبلمو عيم�Ãل ةلماش ةيلمع رارقلا عنص نأ نودقتع¤ نيذلا ناsسلا ةبس�2.2.7.16  :رشؤملا

 )دلبلا 67 ةيسايسلا ةكراشملا �wع ي"ردقب قثأ( ةيناsسلا ةئفلاو ةقاعإلاو

 ميقلا تنا� 2018 ةلادعلا vwإ لوصولاو نوناقلا ةدايس Ùÿم تانايب ةدعاقو ،��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا تانايب بجومب

 :v7اتلا لود�gا بجومب رشؤملا اذ�w 0ع ةدراولا

 

   1.2.7.17 رشؤملا

      ن*طسلف

 ةفضلا 

 ةي2رغلا

 ميخم ف@ر رضح ثانإ روكذ ةزغ عاطق

 ةكراشملا ��ع ي�ردقب قثأ

 دلبلا tY ةيسايسلا

41.6 40.9 42.6 47.1 35.9 40.1 45.0 48.4 

 

 )7( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 دجوي ال §

 

 تاسسؤمك مضت ةينطو لمع قرف 4ددع ليكش� مت §

 نHصتخمو ءا&%خو يمالعإلاو 0�7ألا لمعلاو صاgoا عاطقلا

 هذ0 67 ةموghsا معدل ةيصوت 25 رادص"و تالاجم ةدع 67

 .تالا��ا

 ةكراشملا 67 ةأرملا قح لوح �úولا رش�ل لمع شرو دقع §

 نم ةأرملل 67اقثلاو Ê7صلاو ��يدلا ò7ولا زuزع"و ةيسايسلا

 ،ò7امتجا عون روظنم

  .ò7امتجالا عونلا تاسايس دbعم ءاش�إ �wع ةقداصملا  §
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 لsعلل �úامتجالا عونلا اياضقل يراش¥سا سلجم ليكش� §

rشsامج لò7 ع�w: "يمت نمضت �¶لا تاع«رش لا ليدعH° دض 

 عنص عقاوم 67 ءاس�لا ليثمت ةبس� ةداuزو ،تايتفلاو ءاس�لا

 شرو ذيفنت ،ماعلا لا��او �ÝÎايسلا لمعلا لاجم 67 رارقلا

 .ةيلودلا تايقافتالا بجومب ةأرملا قوقح لوح ةuوعوت لمع

 

 ةيملاعلا ةمكو�4ا تاسسؤم �~ ةيمانلا نادلبلا ةكراشم ز�زع�و عيسوت :)8.16( ةياغلا

 :v7اتلا ميسقتلا بسح ةيلود ةيقافتا �w 87ع عيقوتلا مت

 v7ود نوناق تايقافتا 9/وsس�وي ةيقافتا 11/ ناس�ا قوقح ةيقافتا v7 /13ود يÉانج نوناق 15 /حالسلا عزن صوصخب ةيقافتا 15

 .ةيمنت1/ ةيمنتو ةيلود ةراجت 1/ ميكحت 2/راحب نوناق 3/ تاد0اعم نوناق 2/ ةيسامولبد تاقالع 5/ ةئ�ب تايقافتا 9/ ي�اس�إ

 

 تامظنملا كلت 67 تuوصتلا 67 اbقوقحو ةيلودلا تامظنملا 67 ءاضعألا ةيمانلا نادلبلا ةبس�1.8.16  :رشؤملا

 2019 ماع È¶ح ةuوضعلا �wع لصحت مل نHطسلف نأف نHب&�غملاو ةيجراgoا ةرازوو ��يطسلفلا يزكرملا ءاصحإلا زاbج تانايب بجومب 

 .12 "ةuوضعلا لما� &Hغ" بقارم وضع ا¸ùو� تuوصتلا اbل قحي الو ةيداع ةuوضعك ،ةيلودلا تامظنملا 67

 

 )8( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 تادxاعملاو تايقافتالاو تامظنملا :lإ نVطسلف مامضنا §

 ا¸#م ةيلود ةيقافتا 115 ل نHطسلف مامضنا ددع عفترا ةيلودلا

 ةيملاعلا تامظنملا ،لوب&�نالا ،ةيلودلا ةيئان�gا ةمك�hا(

 ةيقافتا ،وsس�ويلا ةمظنم ،ةيلودلا ميكحتلا ةمكحم ،كرام�Ãل

 )فينج

 ا0زربأ نم ھقوقحو ¡´يطسلفلا بعشلل تارارق ةدع ¡´بت §

 قلعتي امب ةلادعلاو ةلئاسملا نامض �wع ديكأتلل رارق رادصإ

 لمش¤ امب ةي�يطسلفلا �ÍÎارألا v7 67ودلا نوناقلا تا�ا¸ñنا ةفاsب

 نع رداصلا نHي�يطسلفلا ناsسلا ةيامح رارق كلذك ،سدقلا

 نم ددعو ةرشاعلا ةيئان?تسالا ةئراطلا ةماعلا ةيعم�gا ةسلج

 .تارارقلا

 تاسسؤملل ة�ويسالا ةمظنملا ة�وضع :9ع نVطسلف لوصح §

  .)يويسآلا( ةبسا�§او ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا

 دجوي ال §

 

  2030 ماع لولحب ،ديلاوملا لي�Þ5 كلذ �~ امب ،عيم�5ل ةينوناق ة�وVW xفوت 9.16 :ةياغلا

 رمعلا بسحب ،ي�دملا ل�Ùلا ديق 67 م¸Åادالو تل�4ُ نيذلا ةسماgoا نس نود لافطألا ةبس�1.9.16  :رشؤملا

اءانب
ً

  %99.3   نHطسلف 67 2014 ماعلل رشؤملا اذ0 ةميق تغاب دقلف ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا 67 ةدراولا تانايبلا �wع 

 

 

 

 
 http://pcbs.gov.ps/SDGsAr.aspx?pageId=16# ةرایز ءاجرب تامولعملا نم دیزمل : 12
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 )9( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ل�Ùلا 67 نHل�Ùملا ددع غلب ثيح اrلي�Þ5 متي مل ةدحاو ةلاح ل�Þ5 ملو دد�gا ديلاوملا ةفا� لي�Ù ب ةيلخادلا ةرازو موقت

  .ديدج دولوم 80,694-2018 ماعل ��يطسلفلا ي�دملا

 

ايعس ،�lودلا نواعتلا اÝtم لئاسوب ،ةلصلا تاذ ةينطولا تاسسؤملا ز�زع� :a.16 :ةياغلا
ً

 ،تا�وتسملا عيمج :9ع تاردقلا ءانبل 

 .ةم�ر45او باxرإلا ةحفاMمو فنعلا عنمل ،ةيمانلا نادلبلا �~ اميس الو

 

     س«راب ئدابمل اقفو ناس�إلا قوقgh ةلقتسم ةينطو تاسسؤم دوجو a.1 16رشؤملا

 ةلماsلا ةuوضعلاب عتمتت º7و ،��يطسلفلا نطاوملا قوقحب �Èع" �¶لا ةي�يطسلفلا ةينطولا ةئيbلا º7 ناس�إلا قوقgh ةلقتسملا ةئيbلا

 .)ICC( ةدحتملا ممألل ةعrاتلا ناس�إلا قوقgh ةينطولا تائيbلل ةيلودلا ةيقيس�تلا ةن�Ãلا 67

 نع رداص موسرم /ٍرارقب ،ناس�إلا قوقgh ةينطو ةسسؤمك ،)ةئيbلا( ملاظملا ناويد-ناس�إلا قوقgh ةلقتسملا ةئيbلا تVش�أ

 ةيمسرلا ةدuر�gا( ةي�يطسلفلا عÉاقولا نم )2( ددعلا 67 روش�ملا .30/9/1993 خuراتب ،هللا ھمحر تافرع رساي لحارلا س�ئرلا

 .1995 ماعل )59( مقر تحت ،)ةي�يطسلفلا ةينطولا ةطلسلل

 تاع«رش لاو نHناوقلا فلتخم 67 ناس�إلا قوقح ةنايص تابلطتم رفاوت نامضو ةعrاتم" :ةئيbلا تايلوؤسمو ماbم رارقلا ددح

  ." ةي�يطسلفلا رuرحتلا ةمظنمو نHطسلف ةلود 67 تاسسؤملاو ةزbجألاو رئاودلا فلتخم لمع 67و ،ةي�يطسلفلا ةمظنألاو

 موسرم بجومب ا¸#يح ذنم ةئيbلا لمع" ثيح .ا¸ñيلاعفو اbلالقتسا نمضي امب �ÝÎاسألا اbماظن عضو ةمbم ةئيbلل رارقلا كرتو

 .ةئيbلل نوناق رارقإ نghH ،هالعأ نuرو�ذملا يروتسدلا صنلاو ا¸>ادحتسا

 قوقgh ةينطولا ةئيbلا ا¸ñفصب موقت و امك ��يطسلفلا ð7«رش لا سل��او ،ةينطولا ةطلسلا س�ئر نم لsل ا0رuراقت  ةئيbلا مدقت

 ،ةي�يطسلفلا تاع«رش لاو نHناوقلا فلتخم 67 ناس�إلا قوقح ةنايص تابلطتم رفاوت نامضو ةعrاتمب ،ملاظملل ٍناويدو ناس�إلا

 اياضق عم لماعتلا لمش�ل ةئيbلا لمع قاطن عس uو ،ةي�يطسلفلا ةينطولا ةطلسلا 67 تاسسؤملاو ةزbجألاو رئاودلا فلتخم لمع 67و

 لبق نم نطاوملا �wع عقت �¶لاو ،ناس�إلا قوقحب ةلثمتملا تا�ا¸ñنالا نأشr نونطاوملا اbمدقي �¶لا ىواsشلاو ،ناس�إلا قوقح تا�ا¸ñنا

 ةصاgoا ةيلودلا &Hياعملل ا¸ñمءاوم ىدمو ،ةينطولا تاسايسلاو تاع«رش لا �wع ةباقرلاو ي�وناقلا ò7ولا رش�و ،ةيذيفنتلا ةطلسلا

 .ناس�إلا قوقحب

 

 )a.1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ة�ونسو ة�رود ر�راقت ةلقتسملا ةئيrلا تردصأ §

 :ةصصختمو

 قوقح ةلاح نع نuرشعلاو عrارلا يونسلا رuرقتلا )1

 .ناس�إلا قوقgh ةينطولا ةطلسلا �ÍÎارأ 67 ناس�إلا

 دقعو ،ةفلتخم ةيقوقح اياضقب ةصاخ رuراقت ةتس )2

 ةعrاتمو ا¸ùأشr تاعامتجالاو لمعلا تاشرو تارشع

 .ةفلت�oا تاg�bا عم ا0رuراقت تايصوت

 اbمدقت �¶لا لظلا رuراقتل ةديدج ةلسلس ثادحتسا )3

 .واديس ةيقافتاب قلعتملا لظلا رuرقت زاجن"و ،ةئيbلا

 .ةينوناق تاركذم ةرشع نع لقي ال ام رادصإ §

 قوقح لوح ىوsش 3000 نم برقي ام لابقتسا §

 .بجاولا باh$أ عم ا¸ñعrاتمو ،ةفلت�oا ناس�إلا

 زاجتحالا نكامأ مظعمل ماعلا لالخ تاراuزلا تائم ذيفنت §

 .ةزغ عاطقو ةي�رغلا ةفضلا 67

 :ةيلخادلا ةرازو تماق ةم�ر45ا ةحفاMمو ¡´مألا لا5§ا �~ §

 قلعتي ام وأ صاo+ألا ةايح دض مئار�gا عم لماعتلاب

 ةعمس دضو ةماعلا قالخألاب ةل�oا مئار�gاو ،سفنلاب

 يدعتلاو ،ةماعلا ةقثلا دضو ،لاومألا دضو ،صاo+ألا

 ةلودلا يفظوم دضو ،ةماعلاو ةصاgoا كالمألا �wع

 1100 لدعمب ماعلا ماظنلا دضو ،ةلادعلا &Hسr لالخإلاو

 .ةمuرج

 مئار45ا عم لماعتلا تاسايسو تاءارج�و ةمظنأ ر�وطت  §

 ةمuر�gا نم دÃhل ةuوعوت تارش� دادعإ لالخ نم

  تارد�oا صوصخب تارضاحمو
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 ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةي½Vمتلا VWغ تاسايسلاو نVناوقلا ز�زع�  :)b .16( ةياغلا

 ةيمارلا ةماعلا ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ حاجنإ 67 رشابم لsشr ةأرملا نوؤش ةرازو اbسار �wعو ةي�يطسلفلا تاسسؤملا تم0اس

 يأ داbطضا وأ ش�م¸ñب حمس" ملو ةuركفلاو ةيسايسلا م¸Åاbجوتو م¸Åادقتعمو م¸ñنايد فالتخا �wع نHنطاوملا ةفا� نHب ةاواسملا vwإ

  .ي�دملاو �ÝÎايسلا يوتسملا �wع ليثمتلاو قوقghاو ةمزاللا تاناصghا م¸ñحنم سكعلا �wعو ،ةعومجم

 

 ،ةيضاملا ارbش رشع ��ثالا لالخ ةقياضملا وأ °Hيمتلل مbضرعتب ايصo+ اورعش م¸ùأ اوغلبأ نيذلا ناsسلا ةبس� b1 .16رشؤملا

 ناس�إلا قوقv7 ghودلا نوناقلا بجومب روظ�hا °Hيمتلا نم ساسأ vwإ ادان سا

 اوغلبا وأ اورعش دارفألا نم %10.5 نا نHب ي ¡´يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زا45rا هارجأ يذلا 2018 نوناقلا ةدايس Ùÿم �wع اءانب

 .ةيضاملا ارbش رشع انثالا لالخ ةقياضملا وأ °Hمتلل مbضرعتب ايصo+ اورعش م¸ùا

 

 )b.1( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 ةدحتملا ممألل عrاتلا ناسcإلا قوقح سلجم �~ تارارق 4 دامتعا § دجوي ال §

 ��يطسلفلا بعشلا قح دييأت ا¸#م ،ةي�يطسلفلا ةيضقلا gÿاصل

 ةلودب سفينو س يك تناس ةموsح فا&�عاو ه&Hصم رuرقت 67

 ،ةدايس تاذ ةلقتسم ةلودك نHطسلف

 ،نHطسلفو v7ام نHب يومنت نواع� جمانW·ل تايقافتا عيقوت §

 تانطوتسملا عìاضب ميسوتب ةي�وروألا ةمك�hا راش سم رارق §

  ةيعرشلا �%

 .يملاع ثارت عقاوم ليل|4او سدقلا نأب وكسcويلا رارق §

 ھيف ت&%تعا ،ةدحتملا ممألا نم ةي�يطسلفلا ةأرملا لوح رارق  §

 ةأرملا ةيمنت ھجو 67 ةيساسأ ةبقع �7يئارسإلا لالتحالا

 .ةي�يطسلفلا

 دghا حبصأ ثيح جاوزلا نس ليدع� لوح نوناقب رارق رادصإ §

 .تاءان?تسا دوجو عم ةيداليم ةنس 18 متا نم لsل ى�دألا

 اt)انبأل ةيفرصم تاباسح حتفب مألل حمس{ نوناقب رارق §

 .ن�رصاقلا

 واديس ةيقافتا رش�ل نوناق عورشمو ةيحاضيإ ةركذم دادعإ §

 ةن�g ليكش"و ءارزولا سلجم �wع اbضرعو ةيمسرلا ةد�ر45ا �~

 اذ¸* تاعامتجا 3 ةن�Ãلا تدقع ،عورشملا ةساردل ةuرازو

 .صوصgoا

 ءاس�لا نم ةقاعإلا يqوذ دض ½Vيمتلا ءاÅtإ :9ع لمعلا §

 قوقح ةيقافتال مامضنالل تاءارجإ ذاختا مت ،تايتفلاو

 قuرف نمض ةيقافتالاب صاgoا رuرقتلا دادع"و يوذ صاo+ألا

 .ةقالعلا تاذ تاسسؤملا نم ��طو

 

اقفو ،ةيساسألا تا�ر�4ا ةيامحو تامولعملا :lإ روrم45ا لوصو ةلافك :)10.16( ةياغلا
ً

 ةيلودلا تاقافتالاو ةينطولا تاعqرش¥لل 

 نأشلا اذ0 67 نHناوقلا تادوسم نم ديدعلل اbسرادت مغر تامولعملا �wع عالطالل انوناق 2018 ماعلا ةيا¸È ù¶ح نHطسلف ةلود عضت مل

 .ة&Hخألا تاونسلا لالخ



 

192 
 

 نHيفh/لل بيذعتلاو ،يفسعتلا زاجتحالاو ،يرسقلا ءافتخالاو ،فاطتخالاو ،لتقلا تالاح نم قحتلا مت ام ددع :1.10.16 رشؤملا

  ةيضاملا ارbش رشع ��ثالا لالخ ناس�الا قوقح نع نHعفادملاو نHيباقنلاو م¸* نHطبترملا يمالعإلا طسولا 67 نHلماعلا

 لتق ةلاح ةيأ ناسcالا قوق�4 ةلقتسملا ةئيrلا ل�Ù" ملف ،2018 ماعلا لالخ نويفh/لا اbل ضرع" �¶لا تا�ا¸ñنالا دصر �wع اءانب

 ددع 67 اداح اعافترا ةئيbلا تل�4 لباقملا 67 نكل .ناس�الا قوقح نع نHعفادم وا نHيفh$ قحب يرسق ءافتخا وا فاطتخا وا

 لباقم &Hبعتلاو يأرلا ةuرح ةيفلخ �wع تفنص ،2018 ماع يفسع" زاجتحا ىوsش )125( تغلب ثيح يفسعتلا زاجتحالا ىواsش

 .2017 ماع 67 ىوsش )32(

 ماعلاب ةنراقم %10 ھت�س� تغلب اعافترا تا�ا¸ñنالا تدbش دقلف ،2018 ماعلا لالخ نHطسلف 67 ةيمالعإلا تاuرghا عقاو صوصخ�و

 تاbج تبكترا اميف ،يفh$ 2 لالتحالا تاوق تلتق ثيح ،%78 �7يئارسإلا لالتحالا بكترا ،ءادتعا 584 ھعومجم امب ھقبس يذلا

  .%22 ھت�س� ام ةزغو ةفضلا 67 ةي�يطسلف

 

 )10( ةياغلا قيقحتل ةذفنملا ةطشcألاو تالخدتلا

 ا¸Åاجرخمو 2019 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا ا¸Åاجرخمو 2018 ماعلا 67 ةذفنملا ةطش�ألا /تالخدتلا

 دجوي ال §

 

 نوصو ½Vيمتلا مدعو ةاواسملاو ةيددعتلا ماªWحا زuزع" §

 م0اس" �¶لا نHناوقلاو تاع«رش لا نم ةمزر دادعا ،تا�ر�4ا

 قلطملا اbضفرو مالعالا رود زuزع"و ةماعلا تاuرghا زuزع" 67

 �ÝÎاسألا نوناقلا اbلفك �¶لا &Hبعتلا ةuرحب ساسم يأل

 .��يطسلفلا

 ةيمالعإ تاrج عم يف�( ءاقلو رمتؤم 50 ةموghsا تدقع  §

 ميدقتل يموsح يفh$ نايب v7 4000اوح رادص"و ةيلحم

 عم ءاقل 150 نم &¹كأو ،ا¸ñقو 67 روbم�Ãل ةمbملا تامولعملا

  .رئاشعلاو روbم�gا

 

 

 :فدrلا نم تاياغلا قيقحت مامأ تايدحتلا

 :�7ي امك ا¸·فنصت ناsمإلاب ،تا�وعصلا نم ديدعلا ةي�يطسلفلا تاسسؤملا ھجاوت

 مكحتلا ا¸#م ركذُي ةي�يطسلفلا  تاسسؤملا ءانب ، عقاولا ضرا �wع لالتحالا تاسرامم تقاعأ ثيح :�9يئارسإلا لالتحالا §

 �wع اطوغض سرامي يذلا v7ودلا عمت��ا كلذكو ةماعلا تاداريإلا لمجم نم v7 67%اوح لsش" �¶لا ةصاقملا تاداريإب

 كلذكو ةيدقنلا تاقفدتلا ليلقت ھناش نم اذ0و ةلودلا ةنuزgo ةمدقملا تانوعملاو تادعاسملا عطقب لثمتت ةموghsا

 ةيجاتنإلا ةدعاقلا فعضو لمعلا قوس ةيدودحمو ةعفترملا ةلاطبلاو رقفلا تالدعم ثيح يد&�ملا يداصتقالا عضولا

 تاعاطق 67 قافنإلا ديشرتو ا¸* ضو¸#لاو تاسسؤملا ءانب �wع ابلس سكعني نأ ھناش نم اذ0 ،)ةعانصلا ،ةعارزلا(

 تانونكمو تانوsم ل� ھجو 67 ةيساسألا ةبقعلا لsش¤ لالتحالا لاز الو .نطاوملل ةuولوأ تاذ تاعاطق وحن ھ¸·جوتو

 ةفنصملا قطانملا vwإ هادع" لب ،)H2,B، C( ب ا¸ñيمس" مت امو ةفنصملا قطانملا 67 اديدحت ��يطسلفلا نمألاو ةلادعلا

 .رركتملا ��مألا طاش�لاب ÚÈس¤ ام لالخ نم )A( ب ةامسملاو

 :اbم0أ ز&%ن ا¸* ضو¸#لاو تاسسؤملا ءانب ھجاوت �¶لا ةيلخادلا تايدحتلا نم ديدعلا كلانx :�9خادلا ديعصلا :9ع §

 اياضقلا ةيبلاغ نارق"و °Hيمتلاو ةاواسملا ثيح نم ةأرملا اياضقب ةصاgoا ةيلودلا تايقافتالا هاجت ةيبلسلا عمت��ا ةفاقث §

 ةي�يدلا اياضقلاب ةأرملاب ةصاgoا

  .ةزغ عاطقو ةي�رغلا ةفضلا نHب ماسقنالا ةلاحو ةي�رغلا ةفضلا قطانم نHب 67ارغ�gا لصاوتلا مدع ةلاح §

 .��يطسلفلا عمت��ا 67 يداصتقالاو �ÝÎايسلا عضولا رارقتسا مدع §
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 .انايحأ لمعلا براضت vwإ يدؤي امم تاسسؤملا نHب تايحالصلا لخادت §

 .ا¸·لع ةينمألا ةرطيسلا 67 )ج .c( ب ةامسملاو ةفنصملا قطانملا 67 &%كألا يدحتلا نمكي §

 ÝÎ� 67اسألا نوناقلا نأ نم مغرلاب ،صاgoاو ماعلا لا��ا H° 67يمتلا لاsشأ ةفا� مرجي نوناقب رارق نآلا ةياغل دجوي ال §

 وأ نوللا وأ س��gا وأ قرعلا ب�سr م¸#يب °Hيمت ال ءاوس ءاضقلاو نوناقلا مامأ نوي�يطسلفلا " �wع تصن ھنم )9( ةداملا

 .ةقاعإلا وأ ،�ÝÎايسلا يارلا وأ نيدلا

  .تاظفا�hا 67 ثادحألا ةياعرل رود دوجو مدعو .ثادحألاب ةصاgoا تا°bHجتلا تاذ ي�ابملا صقن §

 .يطرشلا لمعلاب ةصاgoا تاي سجوللاو يطرشلا رداsلا صقن §

 .ةيئان�gا لئاسملا v7 67ودلا يÉاضقلا نواعتلا نوناق دجوي ال §

 .ضقنلاو فانVتسالا �¶لحرم 67 داسفلا اياضقب �ÍÎاقتلا تا&�ف لوط §

 ةيجاتنإلا ةدعاقلا فعضو لمعلا قوس ةيدودحمو ةعفترملا ةلاطبلاو رقفلا تالدعم ثيح يد&�ملا يداصتقالا عضولا §

 تاعاطق 67 قافنإلا ديشرتو ا¸* ضو¸#لاو تاسسؤملا ءانب �wع ابلس سكعني نأ ھناش نم اذ0 ،)ةعانصلا ،ةعارزلا(

 .نطاوملل ةuولوأ تاذ تاعاطق وحن ھ¸·جوتو

 ةي�ون�gاو ةيلامشلا تاظفا�hا نم ل� 67 تا�وقعلا نوناقك ،ةزغ عاطقو ةي�رغلا ةفضلا 67 ةيلابلاو ةجودزملا تاع«رش لا §

 دوجو مدعو .ةلuوط ة&�ف ذنم ھليدع" قحتسا يذلا   ةيئاز�gا تاءارجإلا نوناقو ،ماع نHسمخ نم &¹كأل هرمع دوع¤ يذلاو

 ةيامghا تايلآو طورش þÿوي ع«رش" vwإ ةجاghاو ،داسفلا اياضق نع ءا&%goاو دوbشلل اضيأو نHغلبملا ةيامgh ماظن

 .ةدوش�ملا
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	 :١٧ مقر فدھلا
 ةمادتسملا ةیمنتلا لجا نم تاكارشلا دقع

 

ابعشو ةموsح نHطسلفل ةيس�ئر ةuولوأ نHطسلف 67 ةمادتسملاو ةuومنتلا جئاتنلا نم دuزم قيقحتل ةيلودلا تا�ارشلا ءانب ىقبي
ً

 دقو .

كم
ّ

 ةموghsاو بعشلا ةيضاملا دوقعلا ىدم �wع نHيلودلا ءا�رشلا نم نHطسلف ام¸Åدجو نيذللا نHيداعلا &Hغ ةدناسملاو ما°�لالا ن

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةئ�بلا لظ 67 ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت قuرط �wع ة&Hبك بساsم ةمادتسا نم نHي�يطسلفلا

اضيأ اذ0 نمو .تايدحتلاب ةئيلملا
ً

 �wع ةلماsلا ھتدايس طسøو &Hصملا رuرقت 67 ھقح لامعإ لجأ نم نHطسلف حافكل ةمدقملا ةدناسملا 

 اbكا¸ñناو ةينوناقلا &Hغ ةيليئارسإلا تاسرامملا ةنادإ vwإ ةفاضإ ،سدقلا ا¸ñمصاعو 1967 ماعلا دودح �wع نHطسلف ةلود ضرأ

امثاج �7يئارسإلا لالتحالا ماد ام ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قيقحت �wع نHطسلف ةردق مدع vwإ رظنلا�و ..v7ودلا نوناقلل
ً

 ضرألا �wع 

 ھتا�ارش عيسوتل علطتي ��يطسلفلا بعشلاو نHطسلف ةلود نإف ،��يطسلفلا بعشلا تاردقمو دراوم �wع رطيس«و ةي�يطسلفلا

 ،نHطسلفب ةقلعتملا ةيلودلا تارارقلاو تايعجرملاب ليئارسإ ما°�لا مدع ب�سr مالسلا تاضوافم لطع" لظ 67 ،اbخيسرتو ةيملاعلا

 ةك&�شم ةuؤر نمض �ÝÎايس ما°�لاو معدب كلذ �wجتيل ،نHطسلف 67 ةيمنتلل ةيلاملا معدلا ا0دودح ىدعتيل ةكارشلا هذ¸* ءاقترالاو

 ةلقتسملا ةي�يطسلفلا ةلودلا ةماق"و لالتحالا ءا¸ù"و ه&Hصم رuرقت نم ��يطسلفلا بعشلا نHكمتو ةيلودلا تارارقلا قيبطتل

 فاد0أ قيقحت وحن v7ودلا دg�bا 67 ةلعافلا ةم0اسملاو ا¸Åاما°�لاب ءافيإلا نم نHطسلف نHكمتل يرورض طرشك سدقلا ا¸ñمصاعو

 .)2030،2018 ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ذيفنتو ةع«اتم لوح لوألا �úوطلا ¡´طولا ضارعتسإلا(  2030 ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ
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 ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا طيش�تو ذيفنتلا لئاسو ز�زع�

ت ةلماشلا تا�ارشلا هذ0و .ي�دملا عمت��او صاgoا عاطقلاو تاموghsا نHب تا�ارش ،عجان ةمادتسم ةيمنت لودج بلطتي
ُ

 �wع �Èب

 ةيل�hاو ةuرطُقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تابلطتملاو دعصلا ةفا� �wعو دوg�bا ةفا� عمجت ةك&�شم فاد0أو ةك&�شم ةuؤرو ميقو دعاوق

 .فاد0ألا هذ0 ذيفنت ةياغل

 

 ةيمنتلا لامعأ لودج حاجن نأ vwإ 13 2030 ماع لولحب ةماركلا vwإ قuرطلا نونعملا هرuرقت 67 ةدحتملا ممألل ماعلا نHمألا راشأ دقل

 رuرقتلا &Hش«و .لsك ملاعلا ��طاومو ةدuؤملا تاg�bاو ةديد�gا تا�ارشلاو نولعافلا دشح �wع ھتردق ىدم �wع فقوتي ةمادتسملا

 ةيلمعلاو ةيفلألا نالعإ 67 ا¸·لع قفتملا سسألا �wع ءانب ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةuويghا ةددجتم ةيملاع ةكارش ةماقإ بجي ھنأب

 .ماعلا سفن 67 غ&%س�ا0وج 67 تل¸ñُسا �¶لا ةمادتسملا ةيمنتلا ةيلمعو 2002 ماع ي&Hتنوم 67 تأدب �¶لا ةيمنتلا لuومتل ةيلودلا

 

 ،صاgoا عاطقلا دراوم نم تارالودلا تانويلuرت 67 ةنماsلا لوحتلل ةثِد�hا ةقاطلا ةئبعتل ةلجاع تاءارجإ ذاختا يرورضلا نمو

 ةلuوط تارامث سا ھيجوت vwإ ةجاح ةمثو .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قيقحت لجأ نم اbل نانعلا قالط"و ةقاطلا كلت ھيجوت ةداع"و

 تاعاطقلا هذ0 لمش"و .ةيمانلا نادلبلا 67 ةصاخو ،ةمساح ةيم0أ تاذ تاعاطق vwإ ،رشابملا �üنجألا رامث سالا كلذ 67 امب ،ىدملا

 ددحي نأ ماعلا عاطقلا �wع ان0 نHعتuو .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت �wع ةوالع ،لقنلاو ةيساسألا ل�ايbلاو ةمادتسملا ةقاطلا

أف .حوضوب ھتbجو
ُ

 دuرأ اذإ اbحيقنت بجي تارامث سالا هذ0 ءارجإ نم نHكمتلل عضوت �¶لا ميظنتلا ل�اي0و دصرلاو ضارعتسالا رط

 ةيلاملا ةباقرلل ايلعلا ةزbجألا لثم ،ةينطولا ةباقرلا تايلآ ةuوقت F7ب�uو .ةمادتسملا ةيمنتلا ززع" نأو تارامث سالا بذتجت نأ اbل

 .ةيع«رش لا ةطلسلل ةيباقرلا ماbملاو ةماعلا

 

  ةيلاملا نوؤشلا

 �¶لاو ةيلاملا ةمادتسالا زuزع"و ماعلا لاملا ةرادإ ةيجيتا&�سا ذيفنت قايس 67 كلذو ةيل�hا دراوملا ةئبعتل ا0دوbج ةيلاملا ةرازو تلصأو

 طبض بناج vwإ ،تاي&�شملل ةديشرلا ةرادإلاو ليصحتلا تايلآ نHسحتو ةي�uرضلا ةدعاقلا عيسوت لالخ نم تاداريإلا ةداuز vwإ ðwس"

 ةبس� تغل�و ،2018 ماعلا v7 23% 67امجإلا �h�7ا جتانلا نم ةبس�ك ةيلامجإلا ةيموghsا تاداريإلا تغل�و .ماعلا قافنإلا ديشرتو

 ددع عفترأ 2018 ماعلا 67و .2015 ماعلاب ةنراقم %4 ةبس�ب عافترا ةل�Ùم 2018 ماعلا 67 %29 ةماعلا ةنزاوملا 67 بارضلا ةم0اسم

اي�uرض نHل�Ùملا نHفلsملا
ً

  .2017 ماعلا 67 ھيلع نا� امب ةنراقم %4.5 ھت�س� امب 

 

 تلذب دقو ،2029-2018 ماوعألا لالخ ظوÃhم عجارت نHطسلفل ةمدقملا ةيمسرلا ةيئامنإلا تادعاسملا تدbش ،رخآ بناج نم 

ادوbج ةموghsا
ً

 ،ةيل�hا تادعاسملا قيس�ت ةيلsي0 ليعفتو حالصإ لالخ نم ةuومنتلا تادعاسملا قيس�ت ةيلاعفو ةرادإ زuزعتل 

   .ةيمنتلل ةينطولا تاuولوألا وحن ةمدقملا تادعاسملا ھيجوت نامضل ةحناملا لودلا عم ةيئانثلا تارواش لا ءارج"و

 

 لالتحالا تاءارجإ نع جت�ي امو نHطسلف ا¸* رمت �¶لا فورظلل رظنلا�و ،ةيمنتلا ةل�G عفد 67 ةي�نجألاو ةيل�hا تارامث سإلا ةيم0ألو

 ð7«رش" ةئ�ب &Hفوتو ةئشانلا تا�رشلل معدلا ميدقت �wع ةيموghsا تصرح ،رامث سإلل ةيتاوم &Hغ ةئ��و فورظ نم �7يئارسإلا

 نم ةمزح تردصأو .ةديد�gاو ا¸#م مئاقلا ةيعانصلا ندملاو قطانملا رuوطت �wع لمعلا رمتسإ امك .لامعألا عاطقل ةدناسم تاءارج"و

  .نHطسلف 67 تارامث سإلا ةيامحو عي�ë ل نHناوقلا نم ةعومجم رادصإ بناج vwإ ،ةيعانصلا ندملا 67 رامث سإلا عي�ë ل زفاوghا

 لالخ ةي�نجألا ةرشابملا تارامث¥سالا تاقفدت ةميق 67 عافترإ vwإ ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا نع ةرداصلا تانايبلا &Hش"و

 �wعو  .رالود نويلم 252 ھتميق ام 2018 ماعلا 67 تغلب رالود نويلم 103 ھتميق ام 2015 ماعل 67 تغلب نHح يفف ةيضاملا ماوعألا

 ماعلاب ةنراقم %4 ھت�س� عافترإ كلذب ل�Ù ل ،v7امجإلا �h�7ا جتانلا نم %19.6 ھت�س� ام تغلب دقف ةيلاملا تالuوحتلا ديعص

2015.  

 

 

 
 دعب امل ةمادتسملا ةیمنتلا ةطخ نأشب ماعلا نیمألا نم مدقم يعیمجت ریرقت https://undocs.org/ar/A/69/700 :عقوم ىلع روشنم ریرقتلا : 13
 .2015 ماع
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  ايجولونكتلا

 ةردق زuزع" 67 ايجولونكتلا رثأ �wجتuو .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قيقحت �wع لودلا ةردق زuزع" �ûÎ� 67ئر رودب ايجولونكتلا علطضت

 راثالا بناج vwإ ،لضفأ ةروصب ةيVيبلاو ةيعامتجالا تاجايتحالا ةيبلت ليbس"و ،ا¸·نطاومل ةمدقملا تامدgoا نHسحت �wع تاموghsا

أ ذإ ديعبلا ىدملا �wع ةمادتسملا
ُ

 ة&Hبك ةيلuوحت راثآ ايجولونكتللو .ةاواسملاو ةلادعلا ساسأ �wعو ميلسلا لsشلاب اbمادختسإ نسح

 فتاوbلاف ،ةغزابلا ايجولونكتلل ةيساسأ تامس لاصتإلاو ةنمقرلا تþhأو ،ةيVيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا �wع

 مbس"و رثؤت �¶لاو ةغزابلا ايجولونكتلل تالاجم اbل� لتكلا ةلسلسو ،ò7انصلا ءا�ذلاو ءايشألا تن&�ن"و ،ةم5oلا تانايبلا ،ةيكذلا

  .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قلحت 67 ةرشابم ةروصب

 

 تالاصتا تامدخ &Hفوت لالخ نم ةيمنتلا ةيلمع 67 تالاصتإلاو ايجولونكتلا فيظوت زuزعتل ةموghsا ðwس" ،كلذ قايس 67

 لالخ دوg�bا تزكر كلذ راطإ 67و .ةيسفانتلا ا¸Åردق زuزع"و ةيمقرلا تاعانصلا رuوطتو ،ةلاعفو ةروطتم تامولعم ايجولونكتو

ا ثيح تامولعملا ايجولونكتو تالاصتإلا عاطقل ةيع«رش لاو ةينوناقلا ةئ�بلا رuوطت �wع نHيضاملا نHيماعلا
ُ

 نم ديدعلا تزجن

 تامدgoاو ةموghsا وحن دوg�bا راطإ 67و .ةحاتملا تن&�نألا ةعرس طسوتم عفرو ثلاثلا لي�gا تامدخ راطإ ،راطإلا اذ0 67 نHناوقلا

 تانايبلا لقان رuوطت ،�¶موsح قيبطت قالطإ ،(G 2 G) ةيموghsا تاسسؤملا نHب ��يبلا لدابتلل ةمدخ 38 ليعفت مت ةينو&�كلإلا

 ماعلا vw 985 67إ ةيموghsا ةكبشلاب ةطبترملا ا¸&اودو ةيموghsا تاسسؤملا ددع عافترا ،ھلالخ نم ةسسؤم 23 ط�رو يموghsا

 ديعص �wعو .2018 ماعلا 67 ةمدخ vw 30ا 2016 ماعلا 67 تامدخ 9 نم )G-G( ةينو&�كلإلا ةيموghsا تامدgoا ددع عفترأو .2018

 تن&�نألا 67 نو�&�ش¤ ناsسلا نم 100 ل� نHب نم 5.3 نأ vwا ةرفوتملا تانايبلا &Hش" ،اbل دارفألا مادختس"و تن&�نألا 67 تا�ا&�شإلا

 نيذللا )&¹كأف اونس 10( دارفالا ةبس� تغل�و ،قاطنلا Ç7 كا&�شالا لدعم 67 ة&Hبك قورف نودو ضuرعلا قاطنلا تاذ يsلسلا

   .%70.6 تن&�نألا نومدختس¤

 

  تاردقلا ءانب

 ذيفنتل لودلا ةردق معد لجأ نم ةلاعف ةروصب ةيمانلا لودلا تاردق ءانبل v7ودلا معدلا زuزعتل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ تعد

 بون�gا نادلب نHب اميفو بون�gاو لامشلا نHب نواعتلا لمش" ةددعتم لئاسوب ،ةمادتسملا ةيمنتلا فد0أ قيقحتل ةيمارلا اbططخ

 نم ةيلودلاو ةيميلقإلا تاg�bاو تاسسؤملا عم تا�ارشr لوخدلل ةي�يطسلفلا تاسسؤملا تعس ،كلذ قايس 67و .يHالثلا نواعتلاو

 مت �¶لا تاردقلا ءانب جمارب نم تاسسؤملا نم ديدعلا تدافتسإ ثيح ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنتو ةعrاتم 67 ا¸Åاردق ءانب لجأ

 تذفن �¶لا تاردقلا ءانب جمارب نم ةدافتسإلا vwإ ةفاضإلاب ،نHطسلف 67 ةلماعلا ةيلودلا تاسسؤملا عم ةكارشلاب ا0ذيفنتو اbميمصت

 تاسسؤملا ميدقت قيس�تب ،v7ودلا نواعتلل ةي�يطسلفلا ةسسؤملا تعلطضإ ،ھتاذ تقولا v7. 67ودلاو �Úيلقإلا نuHوتسملا �wع

 فاد0أ ذيفنت 67 ا0دوbج معدل لودلا نم ددعلا 67 م¸&ارظنل ةدناسملاو معدلا ،بون�gا نادلب نHب تا�ارشلا قايس 67و ،ةي�يطسلفلا

   .ةمادتسملا ةيمنتلا

102.9

296.7
188.3

251.6

2015 2016 2017 2018

 ةیلخاد تاقفدت ةیبنجالا ةرشابملا تارامثتسالا

 رالود نویلم ةدحولا



 

198 
 

  ةراجتلا

 تارداص ةصح ةداuزو .فصنمو ي°Hيمت &Hغو حتفنم فارطألا ددعتم يراجت ماظن زuزع" ةرورض �wع ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ تددش

اومن لقالا نادلبلا اميس ال ةيمانلا لودلا
ً

اومن نادلبلا لقا تاجتنم لوصو �wع ا0ديكأت عم ،
ً

 67و  .ةيكرمج موسر نود قاوسألا vwإ 

 رuوطتل ةيتاسايس تاbجوت �wع ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ تلمتشإ دقف ،ملاعلا لود عم نHطسلفل يراجتل لدابتلا زuزع" قايس

 م�¿ 67 عجا&�ل &Hش" ةرفوتملا تانايبلا نأ الإ ،كلذ راطإ 67 ةلوذبملا دوg�bا نم مغرلا�و  .ةيملاعلا ةراجتلا قاطن عيسوتو تارداصلا

 رالود نويلم 133 تغلب �¶لاو 2017 ماعلاب ةنراقم 2018 ماعلا 67 ليئارسإ &Hغ نم ملاعلا لودل ةرشابملا أش�ملا ةينطو تارداصلا

اعrات ��يطسلفلا داصتقإلا ءاقبإل ةفدا0 تاسايسو تاءارجإ نم ليئارسإ ھضرفت امل كلذ دوع«و .v7اوتلا �wع رالود نويلم 185و
ً

 

 ذيفنتل يøرعلا طي�hا عم يداصتقالا طابترإلا زuزعتلو 2019 ماعلا لالخ ةموghsا تعس ،رخآ بناج نم .�7يئارسإلا داصتقإلل

  .لودلا هذ0و نHطسلف نHب يراجتلاو يداصتقالا نواعتلا زuزعتل فد¸Å ةي�رعلا لودلا نم ددعل ىوتسملا ةعيفر ةيمسر تاراuز

 

  ةماعلا لئاسملا

 

 ة��صملا با�(أ عم ةكارشلاو تاسايسلا قاس�إ

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلا 67 لماsتلا ززع¤ راطإ دوجو بلطتت ةمادتسملا ةيمنتلا ةطgo ةطبا&�ملاو ةلماsتملا ةيعيبطلا نإ

 صاخ عاطقو ي�دم عمتجم تاسسؤم نم نHينعملاو ةÃhصملا باh$أ ةفا�و ةموghsا نHب ةكارشلل ��طو راط"و ،ةbج نم ةيVيبلاو

 �¶لاو ،2022-2017 ماوعألل ةينطولا تاسايسلا ةدنجا ةي�يطسلفلا ةموghsا تقلطأ 2016 ماعلا ةيا¸ù 67 .نHيلودلا ةيمنتلا ءا�رشو

 تاسايسلا ةدنجأ لsش"  .نHينعملاو ءا�رشلا فلتخم عم ةضuرع ةuرواش" ةيلمعل تدن سا ةلماش ةيطيطخت ةيلمعل ةجي ن تءاج

 &%عو ةيعاطقلا تايجيتا&�سالا نم ةعومجم اbعم لماsتuو طبترuو ،نHطسلف 67 ةمادتسملا ةيمنتلا تاuولوأل ��طو راطإ ةينطولا

 ددحي v7ا ì7يتا&�سالا جئاتنلا راطإ ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ نع قث�نإ .ةيعاطقلا ةينطولا تاuولوالا ةدنجأ ددحت �¶لا ةيعاطقلا

 تقلطأ 2019 ماعلا نم &Hخألا عøرلا 67 .2022 ماعلا È¶ح ا¸Åافاد¸ñس"و ا¸Åارشؤمو ةيجيتا&�سإلا جئاتنلاو فاد0ألا نم ةعومجم

 ةيعاطقلا &%عو ةيعاطقلا تايجيتا&�سإلاو ةينطولا تاسايسلا ةدنجأ ثيدحتو ةعجارمل ةلماش ةيلمع ةي�يطسلفلا ةموghsا

 تصرح ،تاذ قايسلا 67و .نHيلود ءا�رشو صاخ عاطقو ي�دم عمتجمو ةيموsح تاسسؤم نم ةينعملا فارطالا عم رواش لاو ةكارشلاب

 قاس"إلا زuزعتب حمس" �¶لا ةمئالملا ةيسسؤملا تاب�ت&�لا ءاسرإ �wع ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ قالطإ نم vwوألا ةظÃhلا ذنمو ةموghsا

اضوعف ،نHيلودلا ةيمنتلا ءا�رشو صاgoا عاطقلاو ي�دملا عمت��او ةماعلا تاسسؤملا نHب
ً

 ةيمنتلل ��طولا قuرفلا ليكش" نع 

 ò7اطقلا ىوتسملا �wع نHينعملاو ءا�رشلا مامأ ةصرفلا ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أل ةينطولا تاعوم��ا ليكش" حاتأ دقف ،ةمادتسملا

 قيس�تلا ةيلمع زuزع" �wع ةيلآلا هذ0 تدعاس ،ھتاذ تقولا 67 .ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ذيفنتو ةعrاتم ةيلمع 67 طارخنإلا نم

   .ةفلت�oا تاعاطقلا نHب تاسايسلا 67 لماsتلاو قاس"إلا نامضل

 

  ةلءاسملاو دصرلاو تانايبلا

 �wع لمع¤ 1994 ماعلا 67 ھتأش� ذنمو 2000 ماعلل ةماعلا تاءاصحالا نوناق بجومب ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا لمع¤

 ذنم زاg�bا لمع 67 اي¸!دب ا�ولس تحبصا �¶لا ةينطولا تايجيتا&�سالل الوصو ةلماشلا ةطgoاب ًءدب تاءاصحالا رuوطت ةطخ رuوطت

 .نمزلا نم نيدقعلا ةبارق

 

 ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم دصرو ةبقارمو نHطوتل دوg�bا ةدايق ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا vwوتي ءارزولا سلجم رارق بسح

 ،ھيلعو .عوضوملا اذ�w 0ع مدقتلا دصرل ��طو ماظن ءان�و تارشؤملاب ةصاgoا تانايبلا &Hفوتل ءا�رشلا عيمج عم نواعتلاب ةمادتسملا

 زاg�bا أش�أ ثيح ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تابلطتمل ةباجتسالا لجأ نم ةيئاصحإلا ةمظنألا ةuوقتو ثيدحت �wع زاg�bا لمع

 رuوطتب تأدب ا0وردب �¶لاو ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم نHطوتو دصرو ةبقارمل ةصاخ ةرادإ ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا

 تامولعملا نم نكمم ردق &%كأ &Hفوت مت ثيح ،نHطسلف 67 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم عقاو مييقت لمع ةيلآو قuرط ةطراخ

 ةدافتسالا ميمع" كلذكو .��يطسلفلا قايسلا 67 ا¸uñولوأ �wع ءانب ا¸Iيدحت ططخو ،ا0ردصمو ا¸Åانايب رفوتب اًءدب تارشؤملا هذ0 لوح

 رفوت عضو þÿوي يذلا اbلمع ةرو�اب هاندأ ي�ايبلا مسرلا صÃoي .ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم تانايب &Hفوت 67 ةuرادالا تال�Ùلا نم

 :ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم تانايب
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  2019 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادxأ تارشؤمل رفوتلا ةلاح

 

 
 .نHطسلف– هللا مار ،زاg�bا 67 ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم تانايب ةدعاق .2020 ،��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا :ردصملا

 

 ا¸·لع لمع¤ �¶لا جما&%لاو ا¸Åاودأو تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةي�بلا ثيدحتو رuوطتب ��يطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا أدب

 تقولا رفويس امم عرسأ ة�gاعم نامضل ،ةيمسرلا تاءاصحإلل ةيساسالا ئدابملا عم JÎÈامتت �wعأ ةدوج تاذ ةمدخ ميدقتل

 �wع لوصghاب زاg�bا نكمتس �¶لاو ةزغ عاطقو ةي�رغلا ةفضلل ةيفارغ�gا تامولعملا ماظن مادختسإ مت كلذ بناج vwإ .دو��bاو

 .رغصأ ىوتسم �wع ةيفارغج تاuوتسم ليثمتلو &%كأ وحن �wع ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤمل ةيليصفت تانايب

 

 دعاوق ضرع¤ يذلاو زاÃ�bل ةيمسرلا ةينو&�كلالا ةحفصلا �wع ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤمب ةصاخ ةصنم زاg�bا قلطأ

 ثيدحت متي ثيح ،ةنكمملا ليصافتلا�و ةينمز لسالس لالخ نم نHطسلف 67 ةرفوتملا ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم تانايب

 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ةي0ام لوح ò7ولا ةداuز فد¸* ةيمالعإلا داوملاو تاعوبطملا نم ديدعلا جاتنإ مت امك .ماظتناب تارشؤملا

 ò7ولاو تاردقلا ءانب ةيم0ألو .زاg�bا تاروش�مو ةيفh/لا تانايبلا 67 رمألا اذ0 سكُع دقو .ةيمويلا دارفألا ةايحب ا¸ñلص ىدمو

 لالخ نم زاg�bا طش�uو .اbلضفأو ةيئاصحإلا تاسرامملا رخآب ةفرعم �wع وفظوم ءاقبإ �wع ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا لمع يÉاصحإلا

 67 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم جمد شقانت �¶لا ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاuوتسملا �wع نا�Ãلا نم ددع 67 ةuوضعلا

 .ةصصختملا وا ةuرودلا ةيئاصحالا تايلاعفلاو حوسملا

 

 ةيمنتلا فاد0أ لوح ةحاتملا تارشؤملا مدقي ثيح نHطسلف 67 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ لوح لوألا يÉاصحإلا رuرقتلا زاg�bا ردصأ

 قمعأ مbف �wع لوصghا ئراقلل حمس" �¶لاو فد0 ل� 67 ةيس�ئرلا اياضقلا �wع °Hك&�لاب موقي امك ةينمز لسالس راطإ 67 ةمادتسملا

 متي �¶لا ةuرادإلا تال�Ùلاو تاحوسملاو تادادعتلا نHب تددع" تانايبلل ةفلتخم رداصم رuرقتلا اذ0 دادعإ 67 مدختسا .عقاولل

  .تالاghا ضعr 67 ةيلودلا تاسسؤملاو ،تارازولاو ءا�رشلا فلتخم نم ا¸·لع لوصghا
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 ةعباتم	مامأ	ةمئاقلا	تایدحتلا
 14 ةمادتسملا	ةیمنتلا	فادھأ	ذیفنتو

 

 يلیئارسإلا لالتحالا
 ةدحتملا ممألا تارارقو v7ودلا نوناقلا دعاوقب ھما°�لا مدعو ،قاطنلا ةعساو ة�áنمملا ھتا�ا¸ñناو �7يئارسإلا لالتحالا رارمتسا

 ةلود ضرأ لما� �wع ةدايسلا تاذ ةلقتسملا ھتلود ةماق"و ه&Hصم رuرقت نم ��يطسلفلا بعشلا نHكمت مدعو ،ةيلودلا ةيعرشلاو

 ةبقع لثميل ،ةuرحبلاو ةuو�gاو ةي&%لا ا0دودحو ةيعيبطلا ا0دراوم �wعو ،ةيقرشلا سدقلا كلذ 67 امب ، 1967 دودح �wع نHطسلف

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ اميس ال ةيملاعلا ةيمنتلا ةدنجأو تايقافتالا هاجت ا¸Åاما°�لاب ءافيإلا نم ا¸ñموsحو نHطسلف مامأ ةس�ئر

اطرش دع¤ �7يئارسإلا لالتحالا ءا¸ùإ نإف v7اتلا�و
ً

اuرورض 
ً

 .ةلماش ةيمنت قيقحت 67 ا¸Åاما°�لاب ءافيإلا نم نHطسلف ةلود نHكمتل 

 

	ةزغ	عاطق	راصح
  v7% 40اوح نولsش¤ ��يطسلف ي�ويلم ا¸·ف ش�ع¤ .دقع نم &¹كأل ملاظلاو ي�وناقلا &Hغ �7يئارسإلا راصghا تحت عبقي ةزغ عاطق

 رقفلاو ةلاطبلا �KÎفت نم ي�اع"و ،ةقناخ ةيناس�إ ةمزأ ي�اع" ،راي¸ùالا ةفاح �wع مويلا º7 ،نHطسلف 67 نHميقملا نHي�يطسلفلا نم

 الو ،ا¸·لإ لوصولا نم انبعش مرحuو ،اbلالغتسا متي ةuرحبلا ا0دراومو ،برشلل ةghاص هايم ا¸·ف رفوتي ال ،يÉاذغلا نمألا مادع�او

 نود مادتس¤ نأ نكمي ال ا0داصتقاو ،2020 ماعلا لولحب ةايÃhل ةمئالم &Hغ نوsتسو .ةيساسألا ةيناس�إلا تاجاghاب يفت ءا�رbك

 .ملاظلا راصghا كلذ ب�سr ةزغ عاطق ناsس ھجاتحي ام ميدقت اbل حاتم &Hغ ةموghsاو ،7(راgoا ملاعلا عم اbلصاوت

 

	ج ةامسملا قطانملا
اعمجت 612 67 ��يطسلف نويلم ا¸·ف نطقuو ةي�رغلا ةفضلا ةحاسم �Lلث لsش" �¶لاو ،)ج(ةامسملا قطانملا

ً
ايناsس 

ً
 لالتحالا عنمي ،

 ةيتحتلا ةي�بلاو ،ةيبطلا تادايعلاو ،سرادملل دي�ش" كلذ 67 امب ،ا¸·ف رامث سالاو لوصولا نم ةي�يطسلفلا ةموghsا �7يئارسإلا

 ةرطيسلا ماsحإل ھتسايس ةسرامم 67 لالتحالا نعمuو لب ،ا¸·لع لوصghا لbسلا نم تس�ل º7 �¶لاو ةقبسم حuراصت نود ةيساسألا

 .اهيلإ ييليئارسإلا اهناكس لقنب ،لالتحالاب ةمئاقلا ةطلسلا ،ليئارسإ موقتل ،ا¸#م يرسقلا ليحرلا �wع ا¸ùاsس رابجإل ا¸·لع

 

	سدقلا	ةنیدم
 جيس�لا &Hمدتل ةلواحم 67 ةلت�hا ةي�رغلا ةفضلا õ7اب عم ð7يبطلا ا0دادتما نع اbلزع مت �¶لا ،ةيدبألا نHطسلف ةلود ةمصاع º7و

 �7يئارسإلا لالتحالا لبق نم ة�áنمملاو ةعراس ملا تاءارجإلا نم ةلسلسل سدقلا ةنيدم عضختو .��يطسلفلا بعشلل ò7امتجالا

 .ا¸#م مá�H&0ت ةلواحمو كان0 نHي�يطسلفلا نHنطاوملاب ىذألا قاgh"و ا0دuو¸Åو ةي�يطسلفلا ةي�رعلا ا¸uñو0 سمطل

 

 
 ينطولا ضارعتسإلا يف هدصر مت ام ىلإ ةفاضإلاب ،هدادعإ ةلحرم تھجاو يتلا كلتو فادھألا ریراقت يف اھنیمضت مت يتلا تایدحتلا لیلحت مت : 14
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	ةیعیبطلا	رداصملاو	دودحلاو	رباعملا	ىلع	ةرطیسلا	مدع
 دا&Hتسالا كلذكو ،دلبلا جراgo ريدصتلا ةيناsمإل ةيس�ئرلا تاقيعملا نم &%تع¤ نHطسلف ةلود ا¸* مكحتت دودحو رباعم دوجو مدع

 رفوت �wع ةردقلا نود لاح ةي�يطسلفلا ةيعيبطلا رداصملا �wع ةرطيسلا مدع نأ امك .ىرخأ لودو قطانم نمو علسلا نم ديدعلل

 .ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم نم ديدعلا

	
 لیومتلا فعض

 لوصولا �wع ��يطسلفلا بعشلا ةردق مدعل ةجي ن ةدودحم ةينطولا ةنزاوملاف ،ةيمنتلا ةدنجأ لuومتل ةمزاللا دراوملا ةيافك مدع

اuونس رالود رايلم v7 3.4اوحب ،ا¸Åادئاع v7ودلا كنبلا ردق �¶لاو ،ةيعيبطلا هدراومب مكحتلاو
ً

 �h�7ا جتانلا نم 25%ھت�س� ام º7و 

 ءانغتسالاو تاذلا �wع دامتعالا نم اننكمتو ،نHطسلف 67 ةدوش�ملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةيساسأ تاموقم لsش" دراوم º7و ،v7امجإلا

 نHطسلفل ةمدقملا ةيجراgoا تادعاسملا م�¿ 67 داghا عجا&�لا كلذ ،ىرخأ ةيحان نمو .انبعشل ةمدقملا ةيجراgoا تادعاسملا نع

 .ةيمنتلا فاد0أ ذيفنت �wع رثؤيسو رثأ ،ة&Hخألا تاونسلا لالخ

	
  تانایبلا صقن
 ةلوذبملا دوg�bا نم مغرلا �wعف ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ تاياغ نم ديدعلا ذيفنت 67 زر�hا مدقتلا سايقل ةرفوتملا تانايبلا صقن

 ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤمل تانايبلا رفوت نأ الإ ،ةيلودلا تارشؤملل ةينطولا ةيليمكتلا تارشؤملا قاقتشا لالخ نم ،راطإلا اذ0 67

ت �¶لاو ةفلت�oا تاليصفتلا بسح ةفنصملاو
ُ

 ماظنلا مامأ ةلثاملا تايدحتلا نم ةدحاو ىقبت ،ةمئالملا تاسايسلا ةرولب نم نكم

ارشؤم 244 نHب نمف .ةمداقلا ةلحرملا 67 ��طولا يÉاصحإلا
ً

 ةفاضإلاب اذ0 ، رشؤم 123 نع تانايب رفوتي ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أل 

 ةيمنتلا تارشؤمو فاد0ألا ةفا� عقاو فيصوت 67 رثأ اذ0و 2019و 2018 ماع يطغ¤ ال اضيأ و0 تانايب نم رفوتي ام مظعم نأ vwإ

  .2019-2018 نHماعلل زر�hا مدقتلا سايق v7اتلا�و ،نHطسلف 67 ةمادتسملا

 

 يلخادلا ماسقنالا
ابلس �7خادلا ماسقنالا رثؤي

ً
اضيأ دد¸!و ،نطولا يرطش نHب ةuومنتلا ةوجفلا رسج ديعص �wع ميدقت قيقحت 67 ةردقلا �wع 

ً
 نم 

ايدحت لsش�س يذلا رمألا ،ةيئاضقلاو ةيع«رش لاو ةيذيفنتلا ا¸Åاuوتسمب ةي�يطسلفلا تاسسؤملا ديحوتو ءانب ةداعإ ةصرف
ً

ايفاضإ 
ً

 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قيقحت �wع ةردقلا مامأ

 

 ةینطولا تاسسؤملا ةردق
 ةدن سملا ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ ذيفنتو ةعrاتم 67 ةينطولا ةيسسؤملا تاردقلا رuوطتل ةدحوم ةينطو ةطخ عضو vwإ ةجاح كلان0

ghع ةمئاقلاو ناس�إلا قوق�w صيصختو ،لا��ا اذ0 67 لودلا براجتو تا&%خ نم ةدافتسالاو ةينعملا فارطألا ةفا� عم ةكارشلا 

 ةيمنتلا فاد0أ ذيفنتو ةعrاتمب نHينعملاو ءا�رشلا نHب قيس�لا ةيلمع زuزعتل ةفاضإلاب اذ0 .مbلي0أتو م¸uúردتو ةمزاللا مقاوطلا

  .ةمادتسملا
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 15ًاُمدُق	ّيضُملاو	ةصالخلا
 

 ا¸Åاuولوأ قيقحت 67 نHطسلف دوbج قيع" ثيح رuرقتلا اذ0 نم قباسلا ءز�gا اbلوانت ،ةكباش م ةديدع تايدحت نHطسلف ھجاوت

 ،�7يئارسإلا لالتحالا رارمتسا اbسأر �wعو تاقيعملا هذ0 نم مغرلا �wعو  .ا¸Åازاجنإ ةمادتسا نم ھتاذ تقولا 67 ضوقتو ،ةuومنتلا

 تاسسؤمو ةصاخو 0�7أ عاطق تاسسؤمو ةموsح نم ءا�رشلا فلتخم دوbج لعف�و ،ةيضاملا تاونسلا لالخ نHطسلف تنكمت

 نم مغرلا�و .لالتحالا ا¸·لع اbضرفي دويق نود ا¸·ف لمعلا نم تنكمت �¶لا تاعاطقلا 67 ةسوملم تازاجنإ قيقحت نم ،ةيممأو ةيلود

 نHطسلف ةلود نأ الإ ،تازاجنإلا نم دuزم قيقحتو ةطط�oا تاردابملا نم ديدعلا ذيفنت قيع" �¶لاو لالتحالا اbعضي �¶لا تاقيعملا

 تاذ ا¸Åاياغو ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ قيقحت ديعص �wع مامألل مدقتلاو ةققحتملا تازاجنإلا �wع ءانبلل ةنكمملا دوg�bا ل� تلذب

 لماsتت ةيجيتا&�سا ةكارشل لوصولل ا0رuوطتو ةمئاقلا ا¸Åا�ارش �wع ءانبلا �wع ةموghsا لمع" ،كلذ قايس 67و .ةينطولا ةuولوألا

 لي�س 67 نطاوملل ةدو�gا تاذ تامدgoا ميدقت 67 ةيل�hا تاعمت��او صاgoا عاطقلاو ي�دملا عمت��ا تاسسؤم عم ةموghsا ا¸·ف

 ضرألا �wع ةرطيسلا vwإ ةفداbلا ةيليئارسإلا تاءارجإلاو تاسايسلا ھجو 67 دومصلا �wع ھتردق زuزع"و ھتايح ىوتسم نHسحت

 �¶لا �ÝÎايسلا ىوتسملا vwإ يومنتلا ىوتسملا نم ةكارشلا هذ¸* ءاقترالاو v7ودلا عمت��ا عم ا¸Åا�ارش رuوطت �wع لمعلاو  .ناس�إلاو

 ةموghsاف .سدقلا ا¸ñمصاعو ةلقتسملا ھتلود ةماق"و ه&Hصم رuرقت 67 ھقحب عتمتلا نم ��يطسلفلا بعشلا v7ودلا عمت��ا ھيف نكمُي

 قوقحب ةقلعتملا اميس ال ةيلودلا تاد0اعملاو تايقافتالل اbمامضنا رثإ نHطسلف ةلود �wع ةبت&�ملا تاما°�لالاب ءافيإلاب ةم°�لم

 نHب ةاواسملاو ةلادعلا هدوس" يطارقميد عمتجم ءان�و نHطسلف 67 ناس�إلا قوقح ةلاح زuزعتل ا0دbج ىراصق لذ�و ،ناس�إلا

 .عيم�gا

 تازاجنإ نم ھقیقحت مت ام ىلع ءانبلاو2030	 ةمادتسملا	ةیمنتلا	فادھأ	قیقحت وحن نیطسلف مدقت	زیزعتلو
 :ةیلاتلا	ةیلمعلا	تاوطخلا	ىلع	ةمداقلا	ةلحرملا	يف زیكرتلا مھملا نم ،ةقباس

 

 ،تاياغ نم ىقبت ام ةلودجب ارورمو ،ةينطولا ةuولوألا تاذ كلتب اءدب ةمادتسملا ةيمنتلا تاياغ ذيفنت ةعrاتم �wع لمعلا °Hكرت §

 صاصتخالا تاbج نHب ك&�شملا لمعلاو قيس�تلا زuزعتب مام0الاو ،تاياغلا هذ0 ذيفنت �wع مدقتلا ع«رس" �wع دعاس¤ ام�و

 .جئاتنلا لضفأ قيقحت لفكي ام�و لمعلا ةعاجن نامضل تاعاطقلا فلتخم نم ةيلوؤسملاو

 ةكارشلا زuزعتل ةينطو ةيجيتا&�سا ذافن"و رuوطت ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنتو ةعrاتم 67 ةيعمت��ا ةكراشملا زuزع" §

  .ا0ذيفنتو ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ةعrاتمب ةينعملا تاعوم��او فارطألا ةفا� عم ةموÃhsل ةيجيتا&�سإلا

 عضوم اbعضوو ةينطو ةيلآ رuوطت عم ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنت �wع لمعلا &Hسلل ةuونسلا ةعجارملا �wع ظافghا §

 مدقت نا �wع .ةينعملا فارطألا ةفا� عم نواعتلاو قيس�تلاب ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنت نع غالبإلاو دصرلل ذيفنتلا

 .ةمادتسملا ةيمنتلل يونسلا ��طولا ىدتنملل

 ةقالعلا تاذ تامدgoاو جما&%لا رuوطتو ةيمنتلا فاد0أ تارشؤم سايقل مييقتلاو ةعrاتملاب ةينعملا تاسسؤملا تاردق ءانب §

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنتل ةيمارلاو تاسايسلاو ططgoا ةعجارم ةيلمع 67 اbجامد"و
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 ممألا تاسسؤم اميس ال ،ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم لوح تانايبلا &Hفوتل ةينعملا فارطألا ةفا� عم قيس�تلاو نواعتلا §

 تانايبلا &Hفوتل ردصمك ةي�يطسلفلا تاسسؤملاو تارازولل ةuرادإلا تال�Ùلا رuوطت �wع °Hك&�لا عم .ةقالعلا تاذ ةدحتملا

 نم دuزملا لوgh تانايبلا &Hفوتل ةuرسألاو ةينطولا حوسملا فلتخم فيظوت ،ھتاذ تقولا 67 ،ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم �wع

 7.تارشؤملا

 &Hغ اديدحت ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم نم ةددحم ةعومجمب ةصاخ ةيئاصحإ تايلاعفو حوسم ذيفنت ةيناsمإ ةسارد §

 ةواسملاب ةقلعتملا كلتك تاسسؤملا ضعبل ةيÙhملاو ةيثحبلا ةطش�ألا نمض ةجردمو ءاصحإلل يزكرملا زاg�bا ىدل ةرفوتملا

 .رصghا ال لاثملا لي�س �wع ةيعامتجالا ةيامghاو ،نHس��gا نHب

 .كلذب ةصاgoا جذامنلا لالخ نم ةقالعلا تاذ تارشؤملا ةعوم�� ةuرادإلا تال�Ùلا تانايب &Hفوت �wع لمعلا ةعrاتم §

 .��طولا يÉاصحإلا ةبقارملا ماظن نم ءزجك ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم تانايب ةدعاق ءانب �wع لمعلا لامكتساو

 تا&%خ نم ةدافتسالاو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا تاuولوألا لوح v7ودلاو �Úيلقإلا نuHوتسملا �wع تا�ارشلا رuوطتو دشح §

 .لا��ا اذ0 67 لودلا

 ةيعوتلل جمارب ذيفنت لالخ نم ،�h�7او ��طولا نuHوتسملا �wع ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أب ð7مت��او �ûÎسؤملا ò7ولا ةداuز §

 تاذ ا¸Åاياغو ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ نHطوتب صاgoا مامت0الا ،ھتاذ تقولا 67 .ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخب فيقثتلاو

 ..ةيل�hا تاuوتسملا �wع ةuولوألا

 ةيمالعإلا تاسسؤملاو نHيمالعإلا ò7و ةداuز لالخ نم ،ةمادتسملا ةيمنتلا فاد0أ ذيفنت ةعrاتم 67 مالعإلا ةكراشم ليعفت §

 فاد0أ ذيفنتو ةعrاتمل ةينطولا دوg�bا 67 طارخنالل ةيمالعإلا تاسسؤملا مامأ لا��ا ةحات"و ،2030 ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخب

 .ةمادتسملا ةيمنتلا

 

 

 

 


