
يراقعلا عاطقلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا

اهل يذيفنتلا صخلملاو ةثّدحملا
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 ةيجيتارتسالل يذيفنتلا صخلملا
يراقعلا عاطقلل ةلماشلا
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)2/2( مادتسمو يسفانت عاطق ریوطتل صرفلا فاشكتسا ىلع ھتاذ تقولا يف لمعلا عم ،قوسلا تایساسأ ةجلاعم ىلإ عاطقلا جاتحی

ةیئیبةینوناقةینقتةیعامتجاةیداصتقاةیسایس

ةدیقم ةیمیظنت حئاول ةموكحلا قبطت•

 ةكلمملا يف تاراقعلا ةیكلم ىلع

 ندملا يف ًادیدحتو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا

نییدوعسلا ریغل ةسدقملا

 عیونتل ةماع ةیموكح ةكرح كانھ•

 ومنلا نامضل طفنلا نع ًادیعب داصتقالا

ضافخنا عم ىتح يوقلا يداصتقالا

طفنلا راعسأ

 ةبسنب ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض قیبطت•

 ةفلكت ةدایزل2018 ریانی نم 5٪

 تاراقعلا ریجأتو عیب عضخیس ؛ءارشلا

ةبیرضلل ةینكسلا تادحولاو ةیراجتلا

ةماقإلا ماظن نع ریخألا نالعإلا عضی•

ناكسلا ةدایزلً المتحم اًساسأةزیمملا

 بذج كلذكو نیدفاولا نیمیقملا

 ةیبرعلا ةكلمملا ىلإ يبنجألا رامثتسالا

 لكیھ يدؤی دق ،كلذ عمو .ةیدوعسلا

 ةدعاق دییقت ىلإ ةلصلا وذ موسرلا

نیفدھتسملا

 عیونت ىلع2030 ةیؤر زكرت•

 اًرود تاراقعلا بعلت دقو ،داصتقالا

تاعلطتلا هذھ قیقحت يف ًایساسأ

96 ىلع2030 ةیؤر جمانرب لمتشی•

 زیفحت فدھب ،اھذیفنت ررقملا نم ًافدھ

 ةدایزو يطفنلا ریغ عاطقلا يف ومنلا

 يبنجألا رامثتسالا بذجو عیونتلا دوھج

 نیب ةصاخ ،فیظوتلا زیزعتو رشابملا

نییدوعسلا نینطاوملا

 يف ةیموكحلا ةیلاملا دراوملا ىفاعتت•

راعسأ شاعتنا ببسب يلاحلا تقولا

 تاحالصإلا نم دیدعلا ذیفنتو طفنلا

 ةیلوألا ةیلاملا ةلیصحلا ترھظأ .ةیلاملا

 ةبسنب ةدایز ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل

تافورصملا يف 10.8٪

 نأ ىلإ2030 ةیؤر جمانرب فدھی•

نیب نمةكلمملا يفندم ثالثنوكت

 ماع لولحب "ةنیدم100 لضفأ"

 رضحتلا لدعم ومن عم ،2030

 قطانملا ناكس ددعل عیرسلا دیازتلاو

ندملا يف نوشیعی نیذلاوةیرضحلا

 لكشب لمعلا صرف رفاوت ببسب ةریبكلا

ةشیعملا رییاعم نّسحتو لضفأ

 لوصحزفحت ةددعتم لئاسو ىلإ ةجاحلا•

يموكحلا لیومتلا ىلع نیدیفتسملا

ناكسإلل

 ةبسانم ناكسإ تادحو ىلإ ةجاحلا•

عمتجملا حئارشل

 عیرشت بلط يفنولماعتملا أدب دقل•

 ٍھجوب حبصأ دقو كلھتسملا ةیامح حئاول

ھقوقحب ةیارد رثكأ ماع

 نم لك ىدل اًضفخنم لیومتلا رفاوت دُعی•

ببسب نیروطملاو يئاھنلا مدختسملا

 لیلذتل اًحوضو رثكأ میظنت ىلإ ةجاحلا

 عاطقلا يف قئاوعلاو تابوعصلا

يراقعلا

 ،ءانبلا ةینقت مادختسا لیعفت ىلإ ةجاحلا•

 ةمالس نم ریبك لكشبنّسُحت دق اھنأل

فیلاكتلا ضافخناو ءاشنإلا

 ةنمقرلا دوھج نم دیدعلا ءارجإ مت دقل•

 ةءافك نیسحتل اًرخؤم ةموكحلا يف

 عیسوت ىلإ ةجاح كانھو ،تایلمعلا

 ھنإثیح يراقعلا عاطقلا لمشیل قاطنلا

 قلعتی طقف لیلق ٍددع ىوس كانھ سیل

)تادنسلا رادصإ لثم( يراقعلا عاطقلاب

 ينبت وحن ةكلمملا يف تاكرشلا ھجتتس•

 لامكتسال ةلاعف ةقیرط حبصتل ةینقتلا

ةلودلا يف ءاشنإلا طخ

عاطقلل ةیزكرم تانایب ةصنم دجوت ال•

 نع ةینقت تاصنم دوجو مدع رفسأ•

 ةقفاوملا ةیلمعل ةلیوط زاجنإ تارتف

طیطختلاو

 ةیلوؤسم راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلوتت•

 ذیفنت ةبقارمو نیسحتو ریوطتومیظنت

يراقعلا عاطقلاب ةقلعتملا حئاوللا

 ةیوستل تایلآ عیسوتو داجیإ ىلإ ةجاحلا•

 ةیراقعلا تاعازنلا

 نیكلھتسملا يمحت تاسایس ىلإ ةجاحلا•

 امیس ال ،ءاوس ٍدح ىلع نیرمثتسملاو

 صاخلا عاطقلا لخاد

 ةیكلملا قوقح ذافنإ نیسحت ىلإ ةجاحلا•

 ةیئاضقلا تائیھلا رثأتت دق .ریخأتللً ایدافت

 .ىرخأ ةیموكحٍ عورفب

 ةددحم تاسایس دوجو دوجو ىلإ ةجاحلا•

ةحلصملا باحصأ راودأ ددُحت حوضوب

 لئاسملا ةیوستل دیعصتلا راطإو

ةضراعتملا/ةلخادتملا

 ةیلام تاودأ دوجو ىلإ ةجاحلا•

 عیراشم ذیفنتل ىلثُم ةیجیتارتساو

تاءافكلا عفد اھنكمی يتلا تاراقعلا

عاطقلا لخاد يلیوحتلا رییغتلا ثادحإو

 ءانبلا میظنت ىلع زیكرتلا ىلإ ةجاحلا•

 ةقرفتم دوھجلا عیمج تناك ."رضخألا"

"ةرركتم ریغ"و

 تاجتنملا ةدوج عفر ىلإ ةجاحلا•

فارشإلاو حئاوللا بایغ ببسب ةیراقعلا

رییاعم وأ ةلماش تاسایس ىلإ ةجاحلا•

 ةینبلاو ةیسیئرلا لوصألا تائفل ریوطت

ةمعادلا ةیتحتلا

فدھت ةیھیجوت ئدابمدوجو ىلإ ةجاحلا•

 عیب ةیلمع لاثتما نامض ىلإ

 قفاوتو اھیف رامثتسالا/تاراقعلا

نأشب اھعیزوت متی يتلا تامولعملا

ةیقالخألا ئدابملا ىلعأ عم عیراشملا
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 هذه ةجلاعم دعت•
 تاذ تالاجملا
 اًرمأ حاجنب ةيولوألا

 ريوطتو ومنل اًيرورض
 يف يراقعلا عاطقلا
 ةيبرعلا ةكلمملا
ةيدوعسلا

 هذه جلاعُت مل اذإ•
 لكشب تايدحتلا
دهشتس ،يقابتسا
 سيياقملا عيمج
ؤطابتلا نم اًديزم

 عيمج ةجلاعم يغبني•
 تايدحتلا هذه
،ةكسامتم ةقيرطب
 ةطبترم اهنإ ثيح
اًقيثو اًطابترا اهضعبب

10

 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألا ةمادتسال تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا
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 ،ةیدوعسلا ةلامعلا يلامجإ نم ٪2.10 ةبسنب مھاسو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪7.59 لثمی امب ،يدوعس لایر رایلم197 يراقعلا عاطقلا ةمیق تغلب ،2017 ماع يف
٪27.29 غلب نیطوت لدعم طسوتمب

يذیفنتلا صخلملا1

تاراقعلا ةموظنم

197,241

109,623

20,110

6,988

253

7.59٪

4.22٪

0.77٪

0.27٪

0.01٪

 ةفاضملا ةیلامجإلا ةمیقلا
يلامجإلا يلحملا جتانلا ٪)يدوعس لایر نویلم(

334,21512.87٪

ءاشنإلا عاطق

ءاشنإلا عاطق ودِّروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودِّروم

ماعلا عاطقلا

284,671

2,816,429

88,844

31,131

635

2.10٪

20.74٪

0.65٪

0.23٪

0.005٪ 

)ددع( ةلامعلا

3,221,71123.72٪

ةلامعلا نم ٪

ةموظنملا يلامجإ

59٪

33٪

6٪

2٪

0.1٪

تاراقعلا ةموظنم نم ٪

100٪

27.29٪

12.22٪

25.28٪

62.39٪

93.92٪

14.42٪

نیطوتلا ٪
يساسألا عاطقلا

ًاقاطن عسوألا ةموظنملا
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 لولحب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪8.79 ىلإ2017 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪7.59 نم ومنلا نم يراقعلا عاطقلا نیكمت ىلإ ةیجیتارتسالا ذیفنت يدؤی دق
...2030 ماع

يذیفنتلا صخلملا1

يلامجإلا يلحملا جتانلا- يداصتقالا رثألا

197,241

109,623

20,110

6,988

253

316,167

175,868

32,262

11,201

406

 ةفاضملا ةیلامجإلا ةمیقلا
)يدوعس لایر نویلم(

 ةفاضملا ةیلامجإلا ةمیقلا
)يدوعس لایر نویلم(

334,215535,904

ءاشنإلا عاطق

ءاشنإلا عاطق ودِّروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودِّروم

ماعلا عاطقلا

8.79٪

4.89٪

0.90٪

0.31٪

0.01٪

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪
)ةیقیقح(

14.90٪ ةموظنملا يلامجإ

*7.59٪

4.22٪

0.77٪

0.27٪

0.00٪

يلامجإلا يلحملا جتانلا ٪

12.87٪

2030 ماع2017

يساسألا عاطقلا

ًاقاطن عسوألا ةموظنملا
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2030 ماع لولحب ٪2.57 ىلإ2017 ماع يف ٪2.10 نم يراقعلا عاطقلا يف فیظوتلا صرف ومنو ...

يذیفنتلا صخلملا1

ةلامعلا- يداصتقالا رثألا

284,671

2,816,429

88,844

31,131

635

456,312

4,518,385

142,532

49,901

1,018

)ددع( ةلامعلا)ددع( ةلامعلا

3,221,7115,168,149

ءاشنإلا عاطق

ءاشنإلا عاطق ودِّروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودِّروم

ماعلا عاطقلا

2.57٪

25.45٪

0.80٪

0.28٪

0.01٪

ةلامعلا نم ٪

29.11٪ ةموظنملا يلامجإ

2.10٪

20.74٪

0.65٪

0.23٪ 

0.00٪ 

ةلامعلا نم ٪

23.72٪

2030 ماع2017

يساسألا عاطقلا

ًاقاطن عسوألا ةموظنملا
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 تاراقعلاب ةقلعتملا حئاوللا ذیفنت ةبقارمو نیسحتو ریوطت ىلع لمعتيتلاةیمیظنتلا ةھجلا يھ راقعلل ةماعلا ةئیھلا

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

يلاحلا عضولا

لحلا

ةجیتنلاةبترتملا راثآلاةلاحلا

 حئاول ذیفنت ةبقارمو نیسحتو ریوطتىلإ ةجاحلا•
 تاعیرشتلا لالخ نم اھل لاثتمالا/تاراقعلا
ذافنإ ةیلآ هرابتعاب

يراقعلا عاطقلا يف ةقثلاضافخنا•
ةیلودلا رییاعملل ًاقفو يراقعلا نھرلا ماظن ریوطت مدع•
ةیراقعلا تاعازنلا ةدایز•

خض يف نویراقعلا نورمثتسملاو نوروطملا بغری ال•
ةحضاولا ریغ حئاوللا رطخ دوجو عم لاملا سأر

 ةیلوؤسملا ىلوت نم راقعلل ةماعلا ةئیھلا نیكمت•
 حئاول قیبطت ذافنإو نیسحتو ةعجارم نع
.تاراقعلا

تاراقعلاب ةقلعتملا تاداھشلا رادصإ•
ةیراقعلا تاعازنلا نأشب میكحتلا میدقت•

 رامثتسالا عاطق يف ةقثلا نم دیزملا ءانب ىلع ةردقلا•
.ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب يراقعلا

 رثكأ لكشب يراقعلا نھرلا ماظن زیزعت ىلع ةردقلا•
يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم عم ،ةءافك

.ةقث رثكأ تاراقع قوس ءانب•
.ةیجراخلاو ةیلخادلا ةیراقعلا تارامثتسالا ةدایز•
قوسلايف ةینكسلا تادحولا ریفوت نم دیزی هرودب اذھو•
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هدصروءادألا نع غالبإلا عم بنج ىلإ ًابنج ،ةقالعلاو ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا زیزعت ىلإ ةیمیلقإ/ةكرتشم ةیھیجوت ناجل ءاشنإ يدؤی نأ نكمی ،كلذ ىلع ةوالع

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

 ءاضعأ/نویسیئرلا ةقالعلاو ةحلصملا باحصأ
ةنجللا

راقعلل ةماعلا ةئیھلا

ةیورقلاو ةیدلبلا نوؤشلا ةرازو

ناكسإلا ةرازو

ندم

لدعلا ةرازو

ةعارزلاو هایملاو ةئیبلا ةرازو

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم

ةكراشملا )عاضوأ( عضو

1

2

ةكرتشملا ةیھیجوتلا ةنجللا

ةیمیلقإلا ةنجللا2

لمعلا تاعومجم وأ ةصصخملا تاعامتجالا3

 ةقالعلاو ةحلصملا باحصأ نیب ةكرتشم ةیھیجوت ةنجل لیكشت
ىوتسم ىلع ةددحم تاردابم يف ةكراشملل نییسیئرلا
قیثولا قیسنتلا بلطتت يتلاوعاطقلا

لمعلا تاعومجم وأ ةصصخملا تاعامتجالا مادختسا نكمی
 تالعافت بلطتت يتلا تالاجملا وأ ةصاخلا عیراشملا يف
ةعطقتم

هدصرو ءادألا نع غالبإلا راطإ

عاطقلا تاعلطت

 غالبإلا
 تایجیتارتسالاب

ططخلاو

تامدخلاو تاءارجإلا

عاطقلا ةیؤر

جئاتنلا

تایجیتارتسالا

ةعباتملاو ریراقتلا دادعإ

زاجنإلا عدوتسم

ةیونسلا عبر ریراقتلا

يونسلا ریرقتلا

ةیبیردتلا تارودلا

ةیمیلقإلا تاردابملا يف ةكراشمللقطانملا سلاجم نیوكت
قیثولا قیسنتلا بلطتت يتلا
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 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو

ةيعمتجملا ةيامحلاو معدلا ريفوت
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 ذیفنتلا ةلحرم ىلإ طیطختلا ةلحرم نم سلسلا لاقتنالا نامضل )PMO( عیراشملا ةرادإ بتكم ةطساوب ةیلاتلا ةطشنألا ةدایق متی

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

:ةماع ةرظن
.هالعأ حضوم وھ امك ةبقارملاو ةمكوحلا تالاجم نم دیدعلا جمد عم ،ةیدرفلا تاردابملا/عیراشملاب قلعتی امیف عیراشملا ةرادإ قرف ءاشنإ متیس•
.عورشملا يف ةكراشملا فارطألا نیب تالعافتلا عیراشملا ةرادإ بتكم قسنی•
 .ةیمیظنتلا رصانعلاو ،اھب ةطبترملا ةمظنألاو ،تاءافكلا عیمج قیبطت متیس ،عورشملا ذیفنت ةیادب يف .طیطختلاو ریوطتلاو ءدبلا لحارم لالخ اًیجیردت اھعیسوتو تاءافكلا ریوطت متیس•

ةقیثولا تامولعمعورشملا ریراقتتالكشملاو رطاخملا ةرادإينمزلا لودجلا ةرادإفیلاكتلا ةرادإتایرتشملاو دوقعلاةمكوحلا

تایلوؤسملاو راودألا•
تایحالصلا ضیوفت ةفوفصم•
عورشملا ةرادإ ةطخ•

 تالھؤملا(نیدروملا ریفوت ةیلمع•
)ةیسرتلاو رایتخالاو مییقتلاو

دوقعلا لاثتما ةعجارم ةیلمع•
دوقعلا ةرادإ•
رییغتلا بلط ةیلمع•
تابلاطملا ةرادإ•

 ةینازیم ةرادإو ةیساسألا ةینازیملا•
ةبقارملا

ةقحتسملاو ةیلعفلا فیلاكتلا عبتت•
 ةفلكتلا تاعقوت ثیدحت ةیلمع•

ةیرھشلا
 فیلاكتلا ةبقارمل يلیصفتلا لیلحتلا•

اھنیابتو
 عم لماكتم( رییغتلا ةرادإ ماظن•

)ينمزلا لودجلا
ئراوطلا ةرادإ ةطخ•

 جلاعی يذلا ينمزلا لودجلا لسلست•
عورشملا لحارم عیمج

ھیلع قفتملا ساسألا طخ•
 زرحملا مدقتلا سایق ةیجھنم•

ءادألاو

 لجسل ةمظتنملا ةعجارملا•
 رطاخملا لجسو تالكشملا

 ةحلصملا باحصأ ةمھاسم•
نیددعتملا

ةیعونلا رطاخملا فینصت ماظن•
ةباجتسالا طیطختو

 عفدل رطاخملا مییقتل يمك جھن•
ئراوطلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا

 ةباجتسالا عبتت ةادأ•
تالكشملا/رطاخملل

 تانایبلا عمجل ةیزكرم ةادأ•
اھنع غالبإلاو

 لودجلاو ةفلكتلا تالخدم ةقباطم•
 تالكشملاو رطاخملاو ينمزلا
 ةحصلاو ةدوجلاو رییغتلاو
ةمالسلاو

 يذلا يمرھلا لسلستلا نع غالبإلا•
 ةیلخادلا ریھامجلا تاجایتحا يبلی
تایوتسملا عیمج ىلع ةیجراخلاو

ةحولو ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم•
ةزجوملا تامولعملا

 ماظنو اھمقرو ةقیثولا مسا•
فینصتلا

 ةقیثولا ةعجارم لمع ریس•
اھدامتعاو

رادصإلا يف مكحتلا/ةعجارملا•
لوصولا يف مكحتلا•
 نیزختلاو ةفشرألا تاردق•

ثحبلاو
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 يلخادلاو يجراخلا عیراشملا ةرادإ بتكم نم معدب ،راقعلل ةماعلا ةئیھلاب ةصاخلا تاردابملا ذیفنت ةیجیتارتسالا ةرادإلا بتكم نمضیس

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

 جماربلا ةرادإ )بتاكم( بتكم
لقتسملا

راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىدل ةیھیجوتلا ةنجللا

عیراشملا ةرادإ ریدمةیجیتارتسالا ةرادإلا ریدم

رییغتلا ةرادإ لوؤسم

ةیجیتارتسالا تاردابملا ریدم

يلیغشتلا ءادألا ریدم

ةیجیتارتسالا ةرادإ ىلع فارشإلا•
اھذیفنتو تاردابملا ةرادإ ىلع فارشإلا•
)ةیدعاصتلاریراقتلا( عیراشملا ةرادإ بتكم ریراقت ىلإ ًادانتسا لیلحتلا نأشب ریراقت دادعإ•

 يقلت .ةیجیتارتسالا فادھألا عم اھتمءاومو تاردابملا ةسارد
 ةرادإ بتكم عم عیراشم ىلإ اھلیوحتو اھذیفنت ضارغأل تاردابم
عیراشملا

 ةرادإ ىلع فارشإلاو ءادألا تارشؤم سایقل تامولعم ةحول میمصت
ةیجیتارتسالا ذیفنت

 ةرادإ بتكمو يجیتارتسالا طیطختلا عاطق
عیراشملا

 تاردابملاو ةیجیتارتسالل ةرادإلا ةطخ يف رییغتلا نیمضتو ةرادإ
ةلصلا تاذ

يوقلا نواعتلاو قیسنتلا

 تاردابملا لیوحت عبتت .عورشملا ةرادإ يف ةیلمعلا جمد
عیراشمو جمارب ىلإ

 ذیفنتةلودجو تابلطتملا دیدحت يف معدلا میدقت
تاردابملا

لماشلا جماربلا ةرادإ بتكم

ذیفنتلا ةدحو عورشم ریدم

معدلا ةدحو ریدم

 اًیجراخ
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 طیطختلاعاطق لبق نم اھنییعت مت يتلا ةیجیتارتسالا ةردابملا
عیراشملا ةرادإ بتكمو يجیتارتسالا

يذیفنتلا صخلملا1

ةیجیتارتسإلا ةرادإلا

1

عیراشملا ةرادإ بتكم

 ثیدحت/ریوطت حارتقاو تامولعملا لیلحت
 ةردابملا ةطخ

2
 ةفدھتسملا میقلاو ءادألا تارشؤم دیدحت
عورشملا قالغإءادألا ریراقت دادعإعورشملا ذیفنتعورشملا طیطختعورشملا قاثیمةردابملل

3
 عم فادھألاو تارشؤملا ةعجارم
رمألا مزل اذإ ةیذیفنتلا ةنجللا

ةردابملل ءادألا تارشؤم عبتت يلیغشتلا ءادألاو ةیجیتارتسالا ریرقت دادعإ

اھتعباتمو تاردابملا ةرادإ ةیلمعل ةیسیئرلا ةطشنألا

4
 سایقل تامولعم ةحول میمصت
ءادألا تارشؤم

6

7 8

 ءزج ذیفنت عم ،ةیلاتلا ذیفنتلا ةرودب رمت اھنإف ،اھذیفنت فدھب عاطقلل ةیجیتارتسا ةردابم نییعت درجمب
 عورشملا ةرادإ بتكم بناج نم رخآو ةیجیتارتسالا ةرادإلا ةطساوب

ةیحیضوت ةیلمع
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ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمبً اصیصخ ةممصملا تامولعملا ةحول لالخ نم ةیجیتارتسالا ءادأةبقارموسایقمتی

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتساب ةصاخلا ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل تامولعملا ةحول

 ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم دیحوتب يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتساب ةصاخلا تامولعملا ةحول موقت•
ةددحملا ةیجیتارتسالا فادھألا لباقم ءادألا لوح ةدحاو ةیؤر رفوتس يتلا

 رارقلا عنصو طیطختلا ةیلمع يف تامولعملا ةحول نم ةدافتسالا ةیجیتارتسالا كلامل نكمی•
:لالخ نم

تاردابملل لماشلا مدقتلا نأشب ةدحوم ةیؤر میدقت•
 يحیحصت ءارجإ ذاختاو اًصاخ اًمامتھا بلطتت يتلا تالاجملا ىلع ءوضلا ءاقلإ•

اھنأشب يروف
 اھعبتتو ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم دیدحت ةیلمع ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ•

 اھب غالبإلاو

ةیجیتارتسالا ذیفنت ةلحرم ءانثأ ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل تامولعم ةحول ریوطت بجی ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل ةیلوأ/ةیحیضوت تامولعم ةحول عضو مت ،ةلحرملا هذھ لالخ ھنأ ةظحالم ىجُری :ةظحالم*

يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسال ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم تامولعم ةحول ریوطتل ةیھیجوت ئدابم ةتس

ةیولوألا 1

فینصت ىلإ ةراشإلا
 راطإ يف ةردابملا
ةددحم تایولوأ

ةردابملا 2

يتلا ةردابملا دیدحت
 تارشؤم اھعم مءاوتت
 ةیسیئرلا ءادألا

دیدحتلا 3

 ةقلعتملا لیصافتلا میدقت
 ءادألا تارشؤم دیدحتب
 نكمی امو يسیئرلا
اھنم ھجاتنتسا

فدھلا 4

 يذلا ددحملا فدھلا
 ةبقارم ھلباقم يف نكمی
 ءادألا تارشؤم
ةیلعفلا ةیسیئرلا

كلاملا 5

 بحاص نییعت
 لوؤسملا ةحلصملا

 تارشؤم قیقحت نع
ةیسیئرلا ءادألا

 دادعإ راركت
ریراقتلا

6

 ينمزلا لصافلا دیدحت
نأشب ریراقت دادعإل
 ءادألا تارشؤم
ةیسیئرلا

 ةزیكرلا
 ءادألا رشؤم فدھيسیئرلا ءادألا رشؤم فصو)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

 ةیلوؤسم ةردابملا كلاميسیئرلا
ةلاحلاریراقتلا دادعإ راركتةعباتملا

قوسلا ةیلعاف

ةكلمملا يف تاكلتلمملاو يضارألا ةیطغتتاكلتمملاو يضارألل يزكرم لجس ءاشنإتاكلتمملاويضارالالیجست8ج
ءدبلليونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لا%85ةیدوعسلا ةیبرعلا

 ریغكلمت تاطارتشاو طباوض عضوو ماظنلا لیدعتراقعلل نییدوعسلا ریغ كلمت9ج
راقعللنییدوعسلا

 يفلخادلا رشابملا يبنجألا رامثتسإلا ةبسن
 رامثتسالا يلامجإ نم ةیوئم ةبسن ـك( تاراقعلا
)ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف يبنجألا

ءدبلليونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لا10%

1ج
 عبر( قیقدت لكل ةحوتفملا لاثتمإلا ایاضق ددعقیبطتلاو قیقدتلل ةیلآ ءاشنإحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت0

ءدبلليعبرراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لارمتسم قیقدت)يونس

عاطقلا ةمكوح

1أ
 حئاوللاو ةمظنألا رادص?و حا=>قإ

تاسايسلاو تاعEرشBلاو

ةیراقعلا ةطشنألا ىلع فارشإلاو میظنتلا

 ةمظنأ رادصإو حارتقإ
 ةیمنت يف مھاست تاسایس/حئاول/تاعیرشت/
ھیف رامثتسالا زیفحتو يراقعلا عاطقلا ریوطتو

راقعلل ةماعلا ةئي#لاىندأ دحب4

راقعلل ةماعلا ةئي#لا

يونس

2أ
 ططخ عضوو ةمكوح جذامن رJوطت

ةلاعف لصاوت

يونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاىندأ دحب12 ًایونس ةررقملا ناجللا تاعامتجا ددع
فارشالا تايلآ نVسحت3أ

123456
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يليصفتلا نييعتلا ليلحت ىلع فوقولل "2030 ةيؤرب طابترالا" مسق ىلإ عوجرلا ىجرُي :ةظحالم

 تاونق معد
عم لاصتالا

 ءا4رشلا
ن9نطاوملاو

 ر>وطت
 تاقالعلا
داصتقالا

 عم ةي
 ءا4رشلا

ن9يملاعلا

 قطانم ءاشCا
 ةداعGو ةصاخ
ندملا ليJأت
ةيداصتقالا

 ةلوNس
 ةلوازم

 لامعألا

 صرف عRونتو ر>وطت
 ةيبلتل ھيفUVلا

نا[سلا تاجايتحا

 ةبسC عفر
 تارخدم
 نم رسألا

اNلخد a`امجا

 زكرمب ءاقترالا
 رشؤم fgع ةكلمملا
ةيملاعلا ةيسفانتلا

زكرمب ءاقترالا
 fgع ةكلمملا

 ةموكjkا رشؤم
ةينوUVكلالا

 زكرمب ءاقترالا
 fgع ةكلمملا
 ةيلاعف رشؤم

ةمكوjkا

 تاداريالا ةدا>ز
 9Vغ ةيموكjkا

ةيطفنلا

 سأر ر>وطن
 يرشrلا لاملا

 مءاوتي امب
 عم

 تاجايتحا

لمعلا قوس

 ندم3فيvصت
 نمض ةيدوعس
100 لضفأ

ملاعلا a{ ةنيدم

 ب~ترت عفر
 fgع ةكلمملا

لاملا سأر رشؤم
�aامتجالا

 ةمJاسمعافترا
 ة9Vغصلا تآشvملا

 a{ ةطسوتملاو
 جتانلا a`امجا

�اkfa

رامث�سالا ةدا>ز
دفاولا ��نجالا

 ةدا>ز
 ةيكلم
لزانملا

ة(ؤر فاد"أ

2030

ةيجيتا23سالا  ةردابملا

تاLلتمملاو EFGارألل يزكرم ل>; ءاش8إ

 راقعلل نXيدوعسلا X3غ كلمت ماظن ليدعP حا23قا

gh كلذل تاطا23شاو طباوض عضوو هرامث[ساو
ر(وطتلاب ةفدklسم قطانم

قيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاش8إ

ة(راقعلا ةطش8ألا stع فارشإلاو ميظنتلا

ة(راقعلا تاعاyzلا لwx تاسايسو تاءارجا ر(وطت

يراقعلا ميكحتلل زكرم ءاش8إ

 EFGارألا لي>~P ةطش8أو تايلمع ةنمقرو ديحوت

 تاLلتمملاو
تاعورشملل ق(وس[لاو تاعيبملا ةطش8أ مظنت

ة(راقعلا

ة(راقعلا قوقwxا ةيامح ميظنت

ءا�رشلا ةباوب ءاش8إ

ةقفاوملاو طيطختلا تايلمع ميظنت

 stع عيبلا ع�راشم ةمد�w حئاوللا ر(وطتو ميظنت

 ة(راقعلا تام"اسملاو ةطرا�wا

راجيإلا ةبقارم تايلآ ميظنت

يراقعلا عاطقلل تانايبةدعاق ءاش8إ

يراقعلا عاطقلا stع بئارضلاو موسرلا ماظن ر(وطت

 لي"أتلا X3ياعم عضوو ب(ردتلا stع فارشإلا ر(وطت

 لاجمgh نXصصختملا عيم>w في�صتلاو دامتعالاو
تاراقعلا

ة(راقعلا لوصألا ةمادتسإ ةطخ عضو

كالملا داحتإ ماظن ليعفت

2030 ةيؤر فادهأ عم ةيوق طباور يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا رهظُت



ينمزلا جمانربلا30



يراقعلا عاطقلل ةلماشلا ةيجيتارتسالا

ةثّدحملا



ريرقتلا اذه لوح

ةفاكةهجاومىلعهتنواعملةريبكةيانعةديشرلاةيدوعسلاةموكحلاهتلوأدقفاذهلو,ينطولاداصتقاللًايروحمًادفاردعيوةريبكةيمهأةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفيراقعلاعاطقلل
نيسحتفادهتسابكلذو،2030ةيؤرلةيجيتارتسالاتاردابملاوفادهألايفةيانعلاهذهتسكعنادقفاذهلو.لجألاليوطيجيتارتسايسسؤمروظنمقفوكلذواههجاوييتلاتايدحتلا
.يلامجإلايلحملاجتانلاميعدتوةيداصتقالاوةيعامتجالاةيمنتلاقيقحتيفهتمهاسمةدايزوتاراقعلاعاطقءادأ

قايسلااذهيفو.ةيعامتجالاوةيداصتقالاةيمنتلازيزعتلرامثتسالاعيجشتوةءافكلاةدايزيفماهسإلاويراقعلاعاطقلاميظنتلجأنمراقعللةماعلاةئيهلاتئشنُأ,روظنملااذهلًاقفوو
.يدوعسلايراقعلاعاطقللةمكحمةيجيتارتسادادعإبراقعللةماعلاَةئيهلاةيمنتلاوةيداصتقالانوؤشلاُسلجمفلك

اهلتايولوألًالاجم15ددحتزئاكرةعبرأىلعةيجيتارتسالاهذهتينُب,ةيملعةجهنمءوضيف."ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملليراقعلاعاطقلاةيجيتارتسا"ةقيثوريرقتلااذهضرعي،كلذىلعًءانبو

قرافلاثادحإاهنأشنمةيروحمةردابم18لالخنمرشعةسمخلاةيولوألاتالاجمتجلوع,ةيدوعسلاةيراقعلاةموظنمللقمعملاليلحتلاجئاتنىلعًادامتعاو.راقعلاعاطقىلعريبكريثأت

.ةيجيتارتسالاهذهلةعقوتملاجئاتنلاقيقحتل,ةيسيئرلاءادألاتارشؤمنمًارشؤم22ربعيمكلاسايقلللباقبلاقيفةاخوتملافادهألاقيقحتو

ةطخو،ةيجيتارتسالليداصتقالارثألامييقتوذيفنتللقيرطلاةطراخو؛ةيسيئرلاءادألاتارشؤموةيجيتارتسالاةطخلاكلذيفامب،ليصفتلابةيجيتارتساللةيسيئرلارصانعلاريرقتلااذهيطغي
.لصألاثيحنماهلةمهلمتناكيتلا،2030ةيؤرلافادهأبتاراقعلاعاطقلةيجيتارتسالاتاردابملاطبرلةصاخةيانعريرقتلايلوي،كلذىلعةوالع.ءاكرشلالعافتولصاوتلا
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 هذھ ةجلاعم دعت•
 ةیولوألا تاذ تالاجملا
 ًایرورض اًرمأ حاجنب
 عاطقلا ریوطتو ومنل
 ةكلمملا يف يراقعلا
ةیدوعسلا ةیبرعلا

 هذھ ةجلاعم متت مل اذإ•
 لكشب تایدحتلا
 عیمج دھشتس ،يقابتسا
 نم ًادیزم سییاقملا
ؤطابتلا

 عیمج ةجلاعم يغبنی•
ةقیرطب تایدحتلا هذھ
 اھنإ ثیح ،ةكسامتم
 ًاقیثو اًطابترا طبترت
ضعبلا اھضعبب

36

 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا
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)2/1( ةيسيئرلا ءادألا تارشؤمو تاردابملا– صخلملا

 ةزيكرلا
 ءادألا رشؤم فدهيسيئرلا ءادألا رشؤم فصو)تاردابملا( ةردابملاةيولوألاةيجيتارتسالا

يسيئرلا

عاطقلا ةمكوح

1أ
 حئاوللا رادص=و تاع:رش7لاو ةمظنألا حا01قا

تاسايسلاو

ةQراقعلا ةطشPألا NOع فارشإلاو ميظنتلا

 رQوطتو ةيمنت VW مUاسT تاسايس/حئاول/تاع:رشT/ ةمظنأ رادص=و حا01قإ
ىPدأ دحب4•ھيف رامث7سالا [\فحتو يراقعلا عاطقلا

ةلاعف لصاوت ططخ عضوو ةمكوح جذامن رQوطت2أ

ىPدأ دحب12• اQًونس ةررقملا ناrsلا تاعامتجا ددعفارشالا تايلآ ن\سحت3أ

 ةمادتساو نيكمت
عاطقلا

%80•ةيس~ئرلا عاطقلا س~ياقم ةيطغTيراقعلا عاطقلا تانايب ةدعاق ءاشPإقوسلا ةيفافش ىوتسم عفر4ب

يراقعلا عاطقلا NOع بئارضلاو موسرلا ماظن رQوطتبئارضلاو موسرلا ل�يU ةدوج ن\سحت5ب

6ب
 ةءافك ن\سحتو ةQرش�لا عاطقلا تاردق رQوطتو ءانب

عاطقلل ةمدقملا تامد��ا
 عيم�sفي�صتلاو دامتعالاو ليUأتلا 1\ياعم عضوو بQردتلا NOع فارشالا رQوطت
تاراقعلا لاجم VW ن\صصختملا

Pةبس T�sن\صصختملا لي VW 80•في�صتلا بسح تاراقعلا لاجم%

 NOع مئاق ماظن•ن\ل�sملا ن\صصختملا تاردق ومن
ةجردلا

ةQراقعلا لوصألا ةمادتسإل تاءارجإ عضو7ب
ةQراقعلا لوصألا  ةمادتسا ةطخ عضو

Pةدراولا ةي��جوتلا ئدابملل لاثتمالا ةبس VW لوصألا ةمادتسإ ةطخ 
%80•)ةديد�sا تاعورشملا(ةديد�sا ةيجيتا01سإلا

%80•كالملا داحتا اUريدي ��لا ةيعمت�sا رQوطتلا ع:راشم ددع ةبسPكالملا داحتإ ماظن ليعفت

قوسلاةيلعاف

%85•ةيدوعسلا ةي¤رعلا ةكلمملا VW تا�لتلمملاو ���ارألا ةيطغTتا�لتمملاو ���ارألل يزكرم لs  ءاشPإتا�لتمملاو���ارالالي8T�sج

راقعلل  ن\يدوعسلا 1\غ كلمت تاطا01شاو طباوض عضوو ماظنلا ليدعTراقعلل ن\يدوعسلا 1\غ كلمت9ج
Pنجألا رامث7سإلا ةبسª� لخادلا رشابملا VW ـك( تاراقعلا Pوئم ةبسQامجإ نم ة®W 
%10•)ةيدوعسلا ةي¤رعلا ةكلمملا ª� VWنجألا رامث7سالا

رمتسم قيقدت•)يونس ع²ر( قيقدت ل�ل ةحوتفملا لاثتمإلا اياضق ددعقيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاشPإحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت10ج
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)2/2( ةيسيئرلا ءادألا تارشؤمو تاردابملا– صخلملا

 ةزيكرلا
 رشؤم فدهيسيئرلا ءادألا رشؤم فصو)تاردابملا( ةردابملاةيولوألاةيجيتارتسالا

يسيئرلا ءادألا

ءاكرشلا ةمدخ

تاعا[³لا لح تايلآ ن\سحت11د

%10•ميكحتلا زكرم لالخ نم ا�·QوسT تمت ��لا تاعزانملا ةبسPةQراقعلا تاعا[³لا ل´� تاسايسو تاءارجإ رQوطت

دحاو ر¸ش•تاعا[³لا ةQوس7ل قرغتسملا تقولا طسوتميراقعلا ميكحتلل زكرم ءاشPإ

 تا�لتمملاو ���ارألا ليT�s ةطشPأو تايلمع ةنمقرو ديحوتتا�لتمملاو ���ارألا ليT�s تاءارجإ ن\سحت12د

T85•دحوملا ةيكلملا دنس ةيطغ%

T�sرلاو راجيإلا دوقع ليU85•يراقعلا ن%

مايأ5•تا�لتمملا لي7�sل قرغتسملا تقولا طسوتم

%80•ةل�sملا ةQراقعلا ع:راشملا لاثتما ةبسPةQراقعلا تاعورشملل قQوس7لاو تاعيبملا ةطشPأ مظنتتاعيبملاو قQوس7لاجمارب رQوطت13د

ةQراقعلا تالماعتلاةيقوثوم14د

IPRIرشؤم VW ةيناثلا ةيسم��ا O®إ لاقتنالاةQراقعلا قوق´�ا ةيامح ميظنت
 ةئفلا•

 ةيسم��ا

ةيناثلا

دحاو ر¸ش•ةQوس7لا تقو طسوتمءا¼رشلا ةباوب ءاشPإ

15د
 نQرمث7سملاو ن\نطاوملا نم ل�ل تامد��ا رQوطت

ةQراقعلا تامد��ا يمدقمو نQروطملاو

60-موي30•حQراصتلاو تاقفاوملا رادصإل قرغتسملا تقولا طسوتمتاقفاوملاو طيطختلا تايلمع ميظنت
موي

%85•ةل�sملا ةQراقعلا عراشملا لاثتمأ ةبسPةQراقعلاتامUاسملاو ةطرا��ا NOع عيبلا ع:راشم ةمد�� حئاوللا رQوطتو ميظنت

راجإلا ةبقارم تايلآ  ميظنت

%30•راجيإلا ءبع ةفل�ت

%10•راجيإ دقع1000 لbل ةJراجيإلا تاعا[\لا
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 ،ءاكرشلا ةمدخ نيسحت"
 لاثتمالا نامضو يعولا ةدايزو

"حئاولل

عاطقلا ةمكوح : ىلوألا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا
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 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا



ةمكوحلاو ءاكرشلا طابترا نم ىندألا دحلا عم لماكلاب يزكرمال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يلاحلا يراقعلا يميظنتلا ليغشتلا جذومن

 نويس~ئرلا ءا4رشلا

راقعلل ةماعلا ةئي�لا

ة(ورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

ناLسإلا ةرازو

ةيلاملا ةرازوةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئي�لا 0

عب�(و ليب>�ل ةيكلملا ةئي�لا

ةمركملا ةكم ةقطنم ر(وطت ةئي"

تايدلبلا

ةينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئي#لا

لدعلا ةرازو

ةعارزلاو هايملاو ةئ�بلا ةرازو

ضا(رلا ةنيدم ر(وطت ةئي"

يدوعسلا ي²رعلا دقنلا ةسسؤم

يراقعلا ةيمنتلا قودنص

ةيداصتقالا ندملا ةئي"

�hانصلا ةيمنتلا قودنص

ةيلخادلا ةرازو

ةيلاملا قوسلا ةئي"

ةيس*ئرلا جئاتنلا

 ةي9رعلا ةكلمملا 12 تاراقعلا عاطق %$ب"ي•
 ال اًيليغش4 اًجذومن اًيلاح ةيدوعسلا

 ماDملا عزوتت ثيح لما<لاب اً>زكرم
تارازولا نم ديدعلا JKع تايحالصلاو

 ،EFيظنتلا قاس4الا مدع TKإ ةفاضإلاب•
 طابترا نامضل ةمكوح دوجو مدع ىدأ
 ضافخناو WXاصملا براضت TKإءاSرشلا
عاطقلا 12 ن^كلbcسملاو ن^كراشملا ن^ب ةقثلا
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ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤمو ةيجيتا+*سالا ةط$#ا2

أ



تاراقعلا قوس يف قفاوتلا مدعو تامولعملا نيابت ىلإ يدؤي امم ةفيعض ءادألا نع غالبإلا ريياعم لازت ال

ةيس*ئرلا جئاتنلا

 d^ياعم 12قفاوتلا XYإ راقتفالا•
ءاhرشلا ن^ب ءادألا نع غالبإلا
ن^عم عاطقب ن^ينعملا

 نامضلءاSرشلا ةكراشم فعض•
l2ولاو قوسلا ةيفافش

 TKإ يدؤي امم كسامت دجوي ال•
قوسلا 12 ن^قيلا مدع

 ةردقلا نادقف TKإ يدؤي اذpو•
داصتقاللةيل<لا

غالبإلا ةيطغ4

ةدوقفملا رصانعلا

غالبإلا ijكرت

نا-سإلا ةرازولدعلا ةرازو
 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

ة8ورقلاو

 ي>رعلا دقنلا ةسسؤم

يدوعسلا

 كونبلل يراقعلا نpرلا تاداشرإ•
ن^يئاscلا ن^مدختسملاو

•uvwارألا ليyz{ تالماعم تاناي9و 
قوسلا

ة|راقعلا تاعزانملا•

تاقفاوملاو طيطختلا•ةماعلا نا�سإلا ع{راشم•

ة|رDش تارش�•
T2املا رارقتسالا ر|راقت•
ة|ونسلا تايئاصحالا•

ما�Wا تانايبلا عمج•
•uتاعيبملا تالماع
)ةعطق ، ةقش ، اليف ، ل��م( }$كس•
يراجت•

ةماع ع{راشم•
ن^عاطقلا ن^ب ةكارشلا ع{راشم•

صا�Wاو ماعلا

تاقفاوملاو طيطختلا•

ةدوWwا زيامت•
راجيإلا دوقع•
ةدودحم لازت ال ةيطغتلا•
ةيقوثوملاو لوصولا ةينا�مإ•

 لباقم ةيخ|رات( قمعلا ةلق•
)لبقتسملا

 تابلط نأش� قايس دجوي ال•
لامعألا مكارت /ةماعلا نا�سإلا

راركتلا•

 }yzارألا ليuvw ن^ب ةلص دجوت ال•
تا�لتمملاو

ةياغلل ةأزجم تانايبلا•

ة|ونسلا ر|راقتلا رتاوت•
�2|راتلا قايسلا•
)ليثمتلا( روصتلا•

ةلماش #"غ
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هتبقارمو ءادألا نع غالبإلا بناج ىلإ ،ءاكرشلا نيب لصاوتلا زيزعت ىلإ ةيقطانم ناجلو / ةكرتشم ةيزكرم هيجوت ناجل ءاشنإ يدؤي نأ نكمي

نiيس*ئرلا ناlmلا ءاضعأ /ءاSرشلا

راقعلل ةماعلا ةئي�لا

ة(ورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

ناLسإلا ةرازو

ةينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئي#لا

لدعلا ةرازو

ةعارزلاو هايملاو ةئ�بلا ةرازو

يدوعسلا ي²رعلا دقنلا ةسسؤم

طابترالا عاضوأ

1

2

omشم ھيجوت ةنqrةك

2omةيقطانم ةن

لمع تاعومجم وأ ةصصخم تاعامتجا3

 نLيسPئرلا ءاMرشلا نLب ةكIJشم ةHزكرم ةيCDجوت ةن@? ليكش;
 قيسSتلا بلطتتعاطقلا ىوتسم :9ع ةددحم تاردابم 0/ ةكراشملل
قيثولا

 `_ لمعلا تاعومجم وأ ةصص\]ا تاعامتجالا مادختسا نكمي
ةعطقتم تالعافت بلطتتةصاخ تالاجم وأ عBراشم

ءادألا ةبقارمو نع غالبإلا لمع راطإ

عاطقلا تاحومط

 تايجيتاqrسالاب ةيعوتلا
طط}oاو

تامد}oاو لامعألا

عاطقلا ةKؤر

تاجرLMا

تايجيتا#Qسالا

ةعYاتملاو غالبإلا

تازاجنإلا نوزخم

ةيع̀رلا رKراقتلا

يونسلا رKرقتلا

بKردتلا

 بلطتت cdلا ةيقطانملا تاردابملا 0/ ةكراشملل ةيقطانم نا@? ليكش;
 ةقطنملا ىوتسم efع قيثولا قيسSتلا
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نييسيئرلا ءاكرشلا ربع راقعلا عاطق تايولوأ لماكت ةكرتشملا ةيزكرملا ناجلل لاعفلا لكيهلا نمضي دق

ةكPQشملا ة8زكرملا ةنKLل IJيجوت لمع راطإ

ةنefلا رود
راقعلا عاطق تاHولوأ عم مغانتلا نامض•
لصاوتلا زHزع;و ةرادإ•
ةمئالمو ةuvاو تاضHوفت ديدحت•
ةلءاسملاو ةيفافشلا زHزع;•
ةباقرلاو مظتنملا غالبإلا•

)راقعلل ةماعلا ةئيiلا( دحوملا يزكرملا راطإلا رود
ةمكوv?ا•
سل@]اب مئاد وضع•
ةيجرا\?او ةيلخادلا تاقالعلا•
سل@]ا مساب d{سرلا قطانلا•
عمت@]ا معد•

ةرادإلا قKرف رود
كHرشلا ة�vصم ليثمت•
ةيتايلمعلا تارارقلا ذاختا `_ ةكراشملا•
ةيجيتاIJسالا ذيفنت•
`ve]ا عمت@]ا ليثمت•

يونس ع̀ر :تاعامتجالا رتاوت

 يزكرم راطإ– راقعلل ةماعلا ةئيRلا
 دحوم

)دياحم فد"(

Cage 
Farm

Hatchery Land 
Farm

Land 
Farm

Land 
Farm

Hatchery

Hatchery

 ةرازو
نا<سإلا

لدعلا ةرازو

 ةئoبلا ةرازو
ةعارزلاو هايملاو

 دقنلا ةسسؤم
يدوعسلا ي̀رعلا

ندم

 نوؤشلا ةرازو
ةKورقلاو ةيدلبلا

 ندملا ةئي�
ةيداصتقالا

) راقعلل ةماعلا ةئيiلا ( دحوملا راطإلا
 ةمكوv?ا نامضل ةم#م ةفيظو دحوملا يزكرملا راطإلا يدؤي
نا@�لا تا#جوتو ءارآ لثمHو ةديشرلا

ةنefلا ءاضعأ
 م#فيل�ت متنيذلا ءاMرشلا نم نوبختنملا نولثمملا نو�تي دق
 را#ظ�و ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ راقعلا عاطق رHوطتب
 رادت تاعامتجا ءاضعألا رضحHو .ةطلسلل �uاو ديدحت

ايمسر
ً

.رارقلا عنص ةيلمع `_ ةكراشملل كلذو 

ةرادإلا قKرف
 قيسSتلا efع فرش� يزكرم ةرادإ قHرف نLيع; ةن@�ل زوجي
ةيجرا\?او ةيلخادلا تالاصتالا �fإ ةفاضإلاب

ةلماش #"غ

 ةي�رعلا ةكلمملا تقلطأ
 ةلثامم ةردابم ةيدوعسلا

نم لامعألا عاطق طيس�تل
 متةيموكح ةiج20 لالخ

:ليكش�ل ا#عمج

#"سoت
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ةردابملا لمع راطإ

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا رصانع

ة8راقعلا ةطشbألا `_ع فارشإلاو ميظنتلاةردابملا

رارقلا عنص ةيلمعو تامولعملا `kإ روRمjLا لوصو iQفوتو ةلءاسملاو ةيفافشلا ز8زعgو ،ءاdرشلا ةكراشم ز8زعتلفدRلا

ةيميظنتلا ما�ملا ديحوت

1

 ةباقر تحتةيسPئرلا ةيميظنتلا ما#ملاب مكحتلا ةHزكرم
 نإ( ا#ل ةع�اتلا تا#@?او )راقعلل ةماعلا ةئي#لا( ةدحوم
 . رشابملا يمو�v?ا فارشالل عضخت cdلاو ،)تدجو

 تانايكلا نم ةيميظنتلا ما#ملا لقن كلذ بلطتPس
راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fإ ةمئاقلا

)ناlmلا( ةنlmل ي�وناقلا راطإلا عضو

3

معدل ةلصلا تاذ ةيع£رش�لا تاسايسلا رHوطت
 زHزعتلةكIJشملا تاظفاv]ا /ھيجوتلا نا@? ليكش;
 ةباقرلاو ،ءادألا نع غالبإلاو ،ءاMرشلا ةكراشم
فارشإلاو

ةمكو�oا راط�و ليغش�لا جذومن ذيفنت

2

 ،)ليغش; ، كلمت ، ميظنت(ROO راطإ مادختساب
 ل�ي¨ ةمءاوم .ةHراقعلا ةيميظنتلا ةطش§ألا ذيفنت

لامعألا مظنم ةطش§أو جذومن عم عاطقلا ةمكوح

ةصاخ تارابتعا

 ةيميظنتلا ما#ملا ديحوت efع ةردابملا زكرت نأ بجي•
 تاراقعلا عاطقل مظنم فارشإ تحت ةيسPئرلا
)راقعلل ةماعلا ةئي#لا(

 d{يظنتلا قاطنلا جراخ عقت cdلا قطانملل ةبسSلاب•
 اD¬ردق نم دكأتلا بجي ،ةHزكرملا ةيميظنتلا ة#@�ل

 نم ةعومجم نأش� قيسSتلل ةيلعافب لخدتلا efع
 ةم#ملا اياضقلا
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عاطقلا ةمكوح
أ

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ا(ةر

)ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

 تاعBرش}لاو ةمظنألا حا#Qقا
تاسايسلاو حئاوللا رادص|و

1أ

 ةررقملا ناefلا تاعامتجا ددع
اKونس

ً

2-م

ى�دأ دحب12

ه

 ةمكوح جذامن رKوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

2أ

فارشالا تايلآ ن"سحت

3أ

ةKراقعلا ةطش�ألا :9ع فارشالاو ميظنتلا

1-أ

تاعBرش�/ ةمظنأ رادص|و حا#Qقإ
 ةيمنت 0/ م�اس� تاسايس/ حئاول

يراقعلا عاطقلا رKوطتو

1-م

ى�دأ دحب4

ه

 ذيفنت لالخ نم .)3 ىوتسملا( فافشلا ھبش عاطقلا نمض ةضفخنم ةبترم ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا لتحت .يملاعلا ةيفافشلا رشؤم <= يملاع داصتقا100 نVب نم54 ةبترملا ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا تلتحا ،2018 ماع <= *

)اداصتقا32 لضفأ نمض-2 ىوتسملا( فافش داصتقا yzإ اwفيvصت نم ةكلمملا دtزت نأ عقوتملا نم ،ةيلبقتسملا ةيجيتا+*سالا

ةردابملا قاثيم
ةردابملافصو

 ةئي#لا( دحاونايك تحت ةيميظنتلا تايلوؤسملا عم ، يزكرملا ليغشBلا جذومن olإ لوحتلا klع ةردابملا زكرت•
)راقعلل ةماعلا

 عاطق ةيجيتا=>سا نم اًءزج دع| }zلا ذيفنتلل ةلباقلا تاردابملا ذيفنتل نVكمت لماعك عاطقلا ةمكوح لمعتس•
ةيلبقتسملا تاراقعلا

ارمأ نا��لا ليكش| نوbيس•
ً

 نأش� مظتنم لbش� ة��صملا با��أ كارشإ /لعافت نامضل ةيم�ألا غلاب 

 زر��ا مدقتلا دصرو ،تانايبلا ةكراشمو ،ءادألا رJراقت دادع?و ،ةيجيتا=>سالا تاحومطلا كلذ �� امب بناو��ا
ةيجيتا=>سالا فاد�ألا ��

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

يدوعسلا ي�رعلا دقنلا ةسسؤم /لدعلا ةرازو /ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو /ناbسإلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 ةمظنأ رادصإو حارتقإ
 حئاول تاعيرشت/
 يف مهاست تاسايس/
 عاطقلا ريوطتو ةيمنت
يراقعلا

 دحب4
تاونس5ىندأ

 تاعامتجا ددع
 ةررقملا ناجللا

ًايونس
 دحب12رفوتم ريغ

مئاقىندأ

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•
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يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 ذاختاو يراقعلا عاطقلا صيخIJب قلعتي اميف ةلص تاذ نكلو ةددحم تايلوؤسمو دعاوقب ةفلتخم تانايك ضHوفت متي  `�اv?ا d{يظنتلاو ي§وناقلا راطإلا بجومب
.تارارقلا

 ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو لدعلا ةرازوو راقعلل ةماعلا ةئي#لا لثم ةفلتخم تانايكل ةفلت\]ا راودألا نم ددع efع )أ(1 ةردابملا بجومب اًقباس روMذملا ع£رش�لا صني
.اLJ̈غو نا�سإلا ةرازوو

ةحPQقملا لمعلا ةطخلاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 لوصو LJفوتو ةلءاسملاو ةيفافشلا زHزع;و ،لصاوتلاو ءاMرشلا ةكراشم زHزعتل تاراقعلا عاطق `_ ءاMرشلل ةمكوح راطإ رHوطتل
راقعلل ةماعلا ةئي#لا ةلظم تحت ةن@? ليكش; ةقدب رارقلا عنص ةيلمعو تامولعملا �fإ رو#م@?ا

.عاطقلا ةمكوحب قلعتي اميف تانايكلا كلت عيمج نLب قيسSتلا لوح ةيل�ي#لاو حوضولا نم يفكي ام ي§وناقلا راطإلا رفوي ال•
 ةديج قالطنا ةطقن يراقعلا لي@�µلاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت نأش� ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق رفوي•

.ةينوناقلا تاودألا لالخ نم �uاو يرادإ ل�ي¨ عضو بجي ،كلذ عمو ،تايحالصلا `_ لخادتلاو ةيجاودزالا ةلازإل

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

�0اعطسوتمضفخنم

حالصإلا ة�وعص

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

ءارزولا سلجم رارق لالخ نم هرادصإ حاIJقاو ھب¸·¶وملاةمكوv?ا ل�ي¨ رHوطتو ميمصت ةدايقب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت

الدب ا#ميدقتو ا̈رHوطت وأ )د(3 ةردابملا بجومب ةحIJقملا )ةHراقعلا حئاوللا( لالخ نم امإ ديد@?اةمكوv?ا ل�ي¨ ءاش§إ نكمي
ً

 ل�ي¨ ددحي ءارزولا سلجم نم رارقب كلذ نم 
.نLفلت\]ا ءاMرشلا عيمج نLب لاصتالا طاقنو تايلوؤسملاو راودألاوةمكوv?ا
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تاح23قملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 ةماعلا ةئيRلل ةيلاjrا تايحالصلا

يراقعلا لي@�µلاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت نأش� ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارقراقعلل

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك
ي̀رعلا دقنلا ةسسؤم
:يدوعسلا

يراقعلا ن̈رلا تاداشرإ
 نLمدختسملاو كونبلل
نLيئاD¾لا

ةرفوتم d^غ
ةرثأتملا ةمظنألا

 ةرازو ،لدعلا ةرازو  : PÀ·dئر ل�ش� م¨ تاردابملا هذD¿ نLينعملا ءاMرشلا وأ ةلصلا تاذ تانايكلا
 نم بولطملا نواعتلا نإ .يدوعسلا يÁرعلا دقنلا ةسسؤمو ،ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو ،نا�سإلا

 ةHويv?ا ةيم̈ألا نمكت امثيح `ve]ا عمت@]ا �?اصمو م#v?اصمل بسانملا لثمملا باختنا و¨ مÃDناج
.ةردابملا هذ¨ زاجنإل

:نا�سإلا ةرازو

ماعلا نا�سإلا لي#س;

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
:ةKورقلاو

 حHراصتلاو طيطختلا
تاقفاوملاو

حاجنلا لماوع
 ذافنإب قلعتي اميف لاعفلا قيسSتلاتارارقلا ذاختاو تاءارجالا طيس�تاًديج ددحم ةمكوح ل�ي¨

ةHراقعلا تا�لتمملا

:لدعلا ةرازو

 لي@µ; تايلمع
�fإ لوصولاو Å·dارألا
 بناجب .تانايبلا ةدعاق
ةHراقعلا تاعاÆÇلا

 نواع;و عاطقلا تانايب `_ ةءافكلا
صيخIJلا
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 ،ءاكرشلا ةمدخ نيسحت"
 لاثتمالا نامضو يعولا ةدايزو

"حئاولل

عاطقلا ةمادتساو نيكمت : ةيناثلا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

53

 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا



 حرتقملا هيجوتلا راطإ لالخ نم تانايبلل لضفأ ةيفافشو ةرادإ وحن

ةيفافشلاو تانايبلا ةرادإل حPQقملا راطإلا

SR

تاداريإلا رايت

SR
تاداريإلا رايت

 ة(زكرم ةطلس

تانايبلل

 لدعلاةرازو عم نواعتلاب ةHزكرم ةطلسك راقعلل ةماعلا ةئيiلا لمع; نأ نكمي
 طيطختلاو تا�لتمملا / Å·dارألا لي@µ; نLب ط�رلا نامض( ةراجتلا ةرازوو
)تاقفاوملاو

تانايبلا ةرادا ةكرش

ة>راقعلا تانايبلا

بسانملا تقولا a{ ةعم��ا ر>راقتلا

رعسلا ةعوفدم تانايبلا

ن9كراشملا g`إ لوصولا

 ةفافشو ةحوتفم ةباوبك ةكرشلا لمعتس
عاطقلاو قوسلا تانايب :�إ لوصولل

 �� ةلعافلا تا�omا
 عاطقلا

 عضو :�إ لوصولا ةلعافلا تا�fiا نا�مإب نوكيس
تا�اجتالاو �0ا��ا قوسلا

ةلما�تم ةيمقر تامدخ ضورع حي"ت تانايبلل ة|زكرم لاصتا ةطقن
 طيطختلا ضارغأل لضفألا قوسلا تانايب TKإ لوصولا

لضفألا
ن|رمث"سملا ةقث ةدا|زو ا�cلقتو ة9راضملا راعسأ ضافخنا
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)2/1( تانايبلل ةيسايقلا عاديإلا تاهج ربع اهتيطغت مت يتلا تاراقعلا تارشؤم / سيياقم نم ةيجذومن ةعومجم

فصولارشؤملالاLfا

ينكسلا راقعلا

ضرعلا

•É@ءانبلا م
نكسلا ةيادب•
نا�سإلا لامتكا•
نا�سإلا نوزخم•

ةميقلا وأ ةحاسملا وأ تادحولا `_ ءانبلا جتان وأ ءانبلا `_ رامث�سالا وأ ھنا�م `_ ءانبلا عضو•
تادحو•
تادحو•
تادحو•

بلطلا

نكسلا حHراصت•
لزانملا تاعيبم•
لزانملا كلمت•

يراقعلا ن̈رلا ةأش§•

ددعلا•
ةميقلا وأ تادحولا•
لدعملا•
لHومتلا ةداعإ لباقم ءارشلل•

رعسلا
لزانملا راعسأ•

راجيإلا بلط•
ديد@?او `�اv?ا نكسلا طسوتم•
طسوتملا•

بسا�ملا
¸·Ëقألا دv?ا لدعم / ةلمسرلا لدعم•
`eخادلا دئاعلا لدعم•
راجيإلا efع دئاعلا•

:يراقع يرامث�سا راقع efع هديلوت عقوتملا دئاعلا لدعم•
ةيلاv?ا ةيقوسلا ةميقلا / `eيغش�لا لخدلا `_اص = ¸·Ëقألا دv?ا لدعم

.ةفلتخم رامعأ ا#ل cdلا رامث�سالا تارايخ ةنراقم ديفملا نم .ةدحاو ةميق �fإ ةفلت\]ا دادسلا دئاوع لHوحتب `eخادلا دئاعلا لدعم موقي•
لصألا كلذ ةميق نم ةHوئم ةبسSك ماع لM لخدلل ةردملا لوصألا نع جتSي يذلا دقنلا رادقم سايق•
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فصولارشؤملالاLfا

ةينكسلا #"غ تاراقعلا

ضرعلا

•É@ءانبلا م
ءانبلا ةيادب•
ءانبلا ميلس;•
ءاش§الا تحت•
نوز\]ا•
ميلس�لا•
رفوتلا•

ةميقلا وأ ةحاسملا وأ تادحولا `_ ءانبلا جتان وأ ءانبلا `_ رامث�سالا وأ ھنا�م `_ ءانبلا عضو•
$ ةميقلا / ةحاسملا / تادحولا•
$ ةميقلا / ةحاسملا / تادحولا•
ةقطنم / ةدحولا•
ةقطنملا وأ ٪•
ةقطنملا وأ ٪•

بلطلا

صاصتمالا لدعم•
روغشلا لدعم•
LJجأتلا•
•É@تاعيبملا م
)تاعيبملل( قوسلا `_ ر#شأ•
LJجأتلل ر#شأ•
ر#شأ `_ LJجأتلا لامتحا•

ةقطنملا وأ ٪•
ةقطنملا وأ ٪•
ةداHرلا تحت ةقطنملا•
$ ةميقلا•
عيبلا لبق قوسلا `_ تقولا•
عيبلا لبق قوسلا `_ تقولا•

راعسالا

ءانبلا ةفل�ت رشؤم•
تاراقعلا راعسأ رشؤم•
راجيالا راعسأ•
عيبلا رعس•

`HÑراتلا فالتخالا•
`HÑراتلا فالتخالا•
ةيلعافلاو بلطلا تالدعم•
)ةيلعافلاو لاؤسلا( ةقطنم ل�ل رعسلا•

بسا�ملا
¸·Ëقألا دv?ا لدعم / ةلمسرلا لدعم•
`eخادلا دئاعلا لدعم•
راجيإلا efع دئاعلا•

:يراقع يرامث�سا راقع efع هديلوت عقوتملا دئاعلا لدعم•
ةيلاv?ا ةيقوسلا ةميقلا / `eيغش�لا لخدلا `_اص = ¸·Ëقألا دv?ا لدعم

.ةفلتخم رامعأ ا#ل cdلا رامث�سالا تارايخ ةنراقم ديفملا نم .ةدحاو ةميق �fإ ةفلت\]ا دادسلا دئاوع لHوحتب`eخادلا دئاعلا لدعم موقي•
لصألا كلذ ةميق نم ةHوئم ةبسSك ماع لM لخدلل ةردملا لوصألا نع جتSي يذلا دقنلا رادقم سايق•

)2/2( تانايبلل ةيسايقلا عاديإلا تاهج ربع اهتيطغت مت يتلا تاراقعلا تارشؤم / سيياقم نم ةيجذومن ةعومجم
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ةردابملا راطإ

يراقعلا عاطقلل تانايب ةدعاق ءاشbإةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

 ةدعاق قالطإ :ةيناثلا ذيفنتلا ةلحرم
)عوفدم كاqrشا جذومن( تانايبلا

 ةدعاق قالطإ :XYوألا ذيفنتلا ةلحرم
)ماع( تانايبلا

 نم تانايبلا ةكراشم ةص}�خ
ةينوqrكلإلا ةدعاقلا لالخ

تانايبلا ةرادإ ماظن ءاش�إ تارشؤملاو تانايبلا عمج

12345

/رداصملافلتخمÒJعةحاتملاتانايبلامييقت
كلذكوةكHرشلاتانايكلاعملاصتالاونLكلاملا
تانايبلاعم@?نLيجرا\?اتامد\?ايمدقم
`_ةفدÔDسملاتارشؤملاوةلدألاديدحت.ةدوقفملا
عيمجتلاوتقولانمةفلتخمتاHوتسم
`_ارغ@?ا

ةيميظنتةطلستحتتانايبلاةرادإعيمجت
نLبةلصةماق�و)راقعللةماعلاةئي#لا(ةHزكرم

Õ@ارألالÅ·dتانايبلاءارقتسالتا�لتمملاو_`
ىرخألاقوسلاتارشؤمو`eعفلاتقولا

ةكرشعمةكارشراقعللةماعلاةئي#لاىدل
يأتنIJنإلاÒJعتانايبلاةدعاقةرادإلةصاخ

REIDIN)(لاcdرو#م@�لتامولعملاحي�ت
ةHونسلا/ةHونسلاعÁررHراقتلالالخنم
.عوفدملاكاIJشالاجذومن�fإةفاضإلاب

 ي§اجم جذومن ÒJع تانايبلا ةدعاق قالطإ
 .رو#م@?ا ةيعوتو ةيفافشلا ةماقإل لوصولل
 ،تالماعملا تاناي�و ةيلصفلا تارشؤملا ديدحتو
 .ةHرضv?ا زكارملا efع صاخ ل�ش� LÇكIJلا عم
 ةردابم ضرعلةعانصلا `_ نLكراشملا كارشإ

تانايبلا ةيفافش

يذلاتانايبلاةدعاقكاIJشاجذومنقالطإ
ليصافتلانLسحتو`_ارغ@?اقاطنلارفوي

يراقعلا عاطقلا �s ةيفافشلا قلخفدRلا
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 عاطقلا ةمادتساو نيكمت
ب

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا( ةر ار

)ت
ؤم

ارش
*ئرلا ءادألا ت

 ةيس
اد�ألا /

ف

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر
4ب

يراقعلا عاطقلل تانايب ةدعاق ءاشCإ

1-4ب

 عاطقلا سoياقم ةيطغ�
ةيسoئرلا

3-رشؤملا

80%*

فدNلا

 س:ياقم نم ٪80 يطغتس ةح+*قملا تانايبلا ةدعاق نأ ضا+*فا yzإ ٪80 ةبسvب ةيس:ئرلا ءادالا تارشؤم ةيطغ| دن{س| *

75 و74 ةحtرشلا <= ةرو�ذملا تانايبلا

ةردابملا قاثيم

ةردابملا فصو

 رفوت دق .تانايبلا ةرادإل ةJزكرم ةدعاق ءاش�إ لالخ نم قوسلا �� ةيفافشلا زJزع| olإ ةردابملا هذ� �lس|•

 ىرخألا قوسلا تارشؤم بناج olإ لوصألا تائف عيمج = ع �kعفلا تقولا �� تالماعملا تانايب تانايبلا ةدعاق
.¢�إ ... لاغشإلا تاJوتسمو تاعيبملا راعسأو تاراجيإلا راعسأ كلذ �� امب

راقعللةماعلا ةئي¸لا رود

مظنم•

ةيئزج ةيليغش| ةردق•

ن\يجرا��ا ة´rصملا با´Âا عم نواعتلا

لدعلا ةرازو•
ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةراو•

ناbسالا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادالا رشؤم
 ��Ãاسالا ط��ا

) ةيدوعسلا (
1\ثأتلل �Áمزلا ط��افد¸لا ةميق

 عاطقلا س£ياقم ةيطغ|

ةيس£ئرلا
تاونس7–5*%80رفوتي ال

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•
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 لازت ال cdلاو ةكلمملا `_تانايبلا ةرادإ ةيامحو ميظنت نافدÔDس; ناتPنوناق ناتدوسم كان¨ ،كلذ عمو ،يراقعلا عاطقلا `_ تانايبلا مكحي ددحم نوناق `�اv?ا تقولا `_ دجوي ال
 هذ¨ رفوت نأ عقوتملا نم- تامولعملا ةHرv? ةيلخادلا حئاوللا ةدوسم )2( و ،ةيص\Öلا تانايبلا ةيامv? ةيلخادلا ةحئاللا ةدوسم )1( .ةيع£رش�لا ةيلمعلا نمض ةساردلا ديق
.تانايكلا فلتخم لبق نم اÔDيامحو اD¬راد�و تانايبلا رش§ ة@?اعمل دعاوقلا
 تامولعملل Ødطولا زكرملا نأ نامضل ، )7(2 ةداملا( يراقعلا عاطقلا `_ ة�vصملا باÙvأ عيم@? Ødيعلا لي@�µلل تانايب ةدعاق ءانبل ضHوفتب راقعلل ةماعلا ةئي#لا دHوزت متي
.ا#ضHوفت نم )7(1 ةداملا بجومب تاراقعلا تانايب ةدعاق مادختساب ةلص يذ مدختسم ل�ل تامولعملا نمأ نمضي

ةحPQقملا لمعلا ةطخksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا `_ ةيفافشلاو تانايبلا ةرادإ تاردابم جمد
 ةيمسرلا ماقرألا ديدحت لجأ نم ةراجتلا ةرازوو لدعلا ةرازوو

تاراقعلا عاطق `_ حوضوب

 ذيفنتلا LÇح هذ¨ تانايبلا ةدعاقءاش§إل ھب راقعلل ةماعلا ةئي#لا فيل�ت مت يذلا طاشSلا قيبطت متي مل .قوسلا `_ ذفنت تاراقعلا عاطقل ةHزكرم تانايب دعاوق ايلاح دجوت ال
.نآلا ¸cح

ةيلعافلا ىوتسمميظنتلل ةيلاjrا ةيلعافلا

�0اعطسوتمضفخنم

تايصوتلاqJيظنتلا حالصإلا

 ةئي#لا دوزت cdلا تانايبلل ةHزكرملا ةئي#لل ةيسPسأت ةحئال رادصإ
 ةراجتلا ةرازوو لدعلا ةرازوو راقعلل ةماعلا

يراقعلا عاطقلا تانايبل ديحو ردصمك لمعلل ضHوفتب

1

تانايبلا ةرادإ ةكرش عم ةصا\?او ةماعلا ةكارشلا دادعإ
تانايبلا نع غالبإلا LJياعم ةرادإل ةيسPئرلا ةفيظولا عم

2
 نواعتت نأ يرورضلا نم .ةHراقعلا تانايبلاةدعاق ءانبل راقعلل ةماعلا ةئي#لل ديد@?ا فيل�تلا ذيفنت نامض `_ ةHراقعلا تانايبلا ةيفافشو تانايبلا ةرادإل بولطملا حالصإلا لثمتي
 تانايبلا ةرادإ ةكرش دع; ،حيÙv ل�ش� )أ(4 ةردابملا قيبطت لجأ نمو .تاراقعلا تانايب ةدعاق ذيفنت حاجن نامضل نواعتلاو ةراجتلا ةرازوو لدعلا ةرازوو راقعلل ةماعلا ةئي#لا

 ةماعلا ةئي#لا عم نواعتلاب بسانملا تقولا `_ ةثدحمو ةقيقد نو�ت نأ ةمدقملا تانايبلل اًضيأ اذ¨ حمسPس .طيطختلا ضارغأل لضفأ قوس تانايب �fإ لوصولا نامضل ةHرورض
.رامث�سالاو ةراجتلا ةرازوو لدعلا ةرازوو راقعلل

 عضو لجأ نم ةبسانملا تانايبلا ةرادإ ةكرش مييقت
 ةصا\?او ةماعلا ةكارشلا `_ لوخدلل تاHولوألاو تاموقملا

لضفأ ل�ش� طيطختلا ةرادإ لجأ نم

2 1

:حالصإلا ة�وعص
 مظنملا / ينوناقلا دهشملا
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 ن/ارلا ي,وناقلا ض&وفتلا

 راقعلل ةماعلا ةئي2لل
ف
ُ

تاراقعلا تانايب ةدعاق مادختساب ةلص يذ مدختسم ل�ل تامولعملا نمأ تامولعملل Ødطولا زكرملا نمضي نأ efع ، )7(2 ةداملا( يراقعلا عاطقلا `_ ة�vصملا باÙvأ عيم@? Ødيعلا لي@�µلل تانايب ةدعاق ءانبل راقعلل ةماعلا ةئي#لا تضو
.ا#ضHوفت نم )7(1 ةداملا بجومب

 تانايكلل مئاقلا ض8وفتلا

ىرخألا

.تاراقعلا تارشؤم رش§و Å·dارألا طئارخ مسر :لدعلا ةرازو
.راجيإلا دوقع :نا�سالا ةرازو
.ةلودلا تاراقع :ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيiلا

.يراقعلا لHومتلا قوس :يدوعسلا ي̀رعلا دقنلا ةئي�
.تاراقعلا راعسأ رشؤم :ءاصحإلل ةماعلا ةئيiلا
.ةلودلا نمأ ةسائر رHوطتو LJفوت:¨§طولا تامولعملا زكرم

.)راقعلل ةماعلا ةئي#لا(25/4/1438 خHراتب239 مقر ءارزولا سلجم رارق•
.)ءاصحإلل ةماعلا ةئي#لا( ̈ـ24/12/1439 خHراتلل621 ءارزولا سلجم رارق مقر•
.لدعلا ةرازو `_ ةHراقعلا تا�لتمملا لي@µ; ةيلآ•

.)يدوعسلا يÁرعلا دقنلا ةئي¨( ةيذيفنتلا ھتحئالو ̈ـ1433 ماعل يراقعلا لHومتلا ماظن•

ةرثأتملا نiناوقلا

حاجنلا لماوع
 تانايبلل لاعف ة@?اعمو ةيامح راطإ

تانايبلل تاقورخ ثودح بنجتل
 لدابتل تارازولا نLب نواعتلا

تانايبلا

 مل .ةHراقعلا ةايv?ا ةرود `_ ةوط\?او ةيلمعلا efع اًدامتعا ةHراقعلا تال@µلاو تانايبلا ة@?اعمو ءاش§إ `_ اًيلاح تانايكلا نم ددع كراش�
 و¨ امك( راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت صني نLح `_ .ةياD¾لا ¸cح ةيادبلا نم ا#مادختساو ةHراقعلا تانايبلا ةرادإل نايك يأ فيل�ت متي
 تانايكلا عمقيثولا نواعتلل ةجاح كان¨ لظتسو ،تاراقعلل تانايبلا ةرادإل ةHزكرم ةصنم ءاش§إل راقعلل ةماعلا ةئي#لا efع )حIJقم
.Ødطولا تامولعملا زكرم تانايب دعاوق صخي ام ةاعارمو ىرخألا

 Å·dارألل يزكرم تانايب زكرم
اD¿ لومعملا تانايبلا دعاوقل لاثتمالاتا�لتمملاو

ةينوناقلا تايصوتلاو تارابتعالا
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلل جذومنك مدختسي دقو تامدخلا موسرل مئاق راطإ ةيداصتقالا ندملا ةئيه ىدل

ةيساسألا

4�mتاعيبملا لي

4�mن�رلا لي

تاظحالمةقفص ل<ل موسرلاتامد}oا  ةيداصتقالا ندملا ةئي�

ةيكلملا لي�©|1.
قاثيملا وأ ةيقافتالا لي�©|2.

يدوعس لاJر1100.
 يدوعس لاJر2100.

-

تاعيبملا لي�©|1.
تاعيبملا لي�©| ءاغلا2.

 عيبلا ةميق نم 11%.
)روطملا بلط klع ءانب( يدوعس لاJر2100.

تاراقعلا ةرادإ نVمثت وأ ءارشلاو عيبلا ةيقافتا �� ھيلع قفتملا klعألا رعسلا klع موسرلا ةميق دمتع|1.
 يراقعلا ل�©لا بلط klع ءانب تاعيبملا ءاغلإ ةلاح �� موسرلا ءافعإ متي2.

ن�رلا لي�©|1.
ن�رلا نع جارفالا2.
ن�رلا لJوحت3.
يراقعلا ن�رلا ةميق ليدع|4.
ن�رلا ة=>ف ليدع|5.

.10.25%
500يدوعس لاJر2.
.30.25%
.40.25%
500يدوعس لاJر5.

ةل�©ملا ن�رلا ةيقافتا نم1.
يراقعلا ن�رلا ةميق نم =Vثأت دجوي ال2.

.3-
ةديد��ا يراقعلا ن�رلا ةيقافتا نم4.
يراقعلا ن�رلا ةميق نم =Vثأت دجوي ال5.

4�mراجيالا لي

)}°¯ايقلا( راجيالا لي�©|1.
)كيلمتلاب }±تنملا( راجيالا لي�©|2.
)كيلمتلاب }±تنملا( راجيالا لقن3.
)كيلمتلاب }±تنملا( راجيالا ديدمت4.
)كيلمتلاب }±تنملا( راجيالارادصإ5.

150يدوعس لاJر1.
.21%
.30.25%
1000يدوعس لاJر4.
1000يدوعس لاJر5.

ةJراجتلاو ةينكسلا تاراقعلاو بتاbملا1.
دقعلا ةميق نم2.
دقعلا ةميق نم3.

.4-

.5-

راقعلا صيخرت
 ةطرا�³ا klع تاعيبملا صيخرت1.

فلملا ةعجارم موسر2.
50,000يدوعس لاJر1.

.21%
.1-

ةدمتعملا ىود��ا ةساردل اقفو تاعيبملا ةميق2.

-250يدوعس لاJر1.ةفلاتلا/ةدوقفملا ةيكلملا تادا#ش1.رادصالا
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ةردابملا لمع راطإ

ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا رصانع

يراقعلا عاطقلا >;ع بئارضلاو موسرلا ماظن ر.وطتةردابملا

ة8راقعلا ةطشbألا �s لخدلا قيقحت لالخ نم يراقعلا عاطقلا تامدخ ز8زعgفدRلا

ةصاخ تارابتعا

:J2ي ام لقألا JKع ثحبت ثيح ةع�اتتم ةلصفم ةسارد ءارجإ ةردابملا هذp قاطن بلطتي•

اDمادختساو ةيدوعسلا ةي9رعلا ةكلمملا لخاد ةفاضملا ةميقلا ةب|رض ل�يpو ةيلا¢Wا موسرلا1.

يدوعسلا داصتقالا 12 ةيفاضإلا موسرلا ضرف d^ثأت2.

ِيراقعلا عاطقلل ةفاضملا ةميقلا ةب|رض ل�يpو ةيلاثملا موسرلا ديدحت3.

راقعلا قوس JKع ةضورفملا ةفاضملا ةميقلا ةب|رضو موسرلل ةيداصتقالا راثآلا4.
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ةردابملا قاثيم

 ةردابملافصو

ةصاخو تاbلتمملا موسرل }µسر لbي� ذيفنت olإ ةردابملا هذ� �lس|•
ً

.ةيلاقتنالاةميقلا لوح طبترت }zلا 
اجذومن تالماعملا klع موسر ضرف دع¶•

ً
ايلاثم 

ً
 ضورعلا نVسحتو ا¹¸امدخ رامثBسال ةيميظنتلا تا#��ا ھتدمتعا 

�� �دد��ا تقولا�� لي�©Bلا olإ نوعس¶ نيذلا نJرمثBسملل زفاوح تاططخم ميدقت نكمي ثيح .عاطقلا اذ

راقعلل ةماعلا ةئي¸لارود

مظنم•

ن\يجرا��اءا¼رشلا عم نواعتلا

ةيطفنلا =Vغ تاداريالا ةيمنت زكرم / ةيلاملا ةرازو /لخدلاو ةا¼زلل ةماعلا ةئي#لا•

 ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلاةئي#لا•

 عاطقلا ةمادتساو نيكمت
ب

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا /ةر ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

بئارضلاو موسرلا ل�ي� ةدوج ن"سحت

5ب

 :9عبئارضلاو موسرلا ماظن رKوطت
يراقعلا عاطقلا

1-5ب

ةع�اتتم ةلصفم ةسارد ءارجإ ةردابملا هذ� قاطن بلطتي
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ةيراقعلا ةميقلا ةلسلس قاطن يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد تايلمعلاو ةدوجلا ةرادإ ريياعم يف يلاحلا تقولا يف صقن دجوي

ةميقلا ةلسلس +�ع تقولا رورم عم ةيلاتتم تان:سحت كان� نو�يس ،لماش +Vغ *

تايدحتلاو تارغثلا
ةيس*ئرلا

يراقعلا عاطقلا �s نوكراشملا

ةموك�oا

نوراش�سملا

نوروطملا

نولواقملا

نورمث�سملا

كالم ةطبار / تآئش ملا ةرادإ

نودروملا

 ل>ومتلا ومدقم

نونمثملاو ءالمعلا

* يراقعلا عاطقلا `_ع تاسا-عbالامامت�الا تالاجم

Øهروطتو عاطقلا ومن

ØلالاPياعمب ما�iQ عاطقلا 

Øا ةرادإ ىوتسم عفرjLةدو

Øا عون ىوتسم عفرjrةاي 

Øكل��سملل لضفأ ةيامحiن

Øعاطقلل لضفأ ةيامح 

 ةي¢>ردتلا تاسسؤملا
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نييراقعلا نيينهملا فينصت رايعم قفو صيخارتلا ردصت تانايك سيسأت لالخ نم عاطقلا تاردقو يرشبلا لاملا سأر ريوطت  نكمي , ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

ةن�ملل ةباقرلا irفوتب موقيس يذلاا تاسايسلاعضو نع لوؤسملا ديدحتكلاملا / مظنملا

 �� ةكراشملا ىرخألا تانايكلا
ةكلمملا

ةنDملا هذp 12 ايلاح كراشu }§لا ىرخألا ةيمو�¢Wا تائيDلا عم نواعتلا

ھعيسوت وأ هدامتعا نكمي مئاق ع{رشu يأب فاd¨عالاةمئاقلا تاع¦رش�لا

 LJغ ةين#ملا تايعم@?ا نم ةدافتسالا
)تدجو نإ( ةدوجوملا ةيمو�v?ا

 لخاد ةلصفنم ةرادإ وأ نايك ءاش§إ
ةمظنملا

 :ميظنتل نايكلا رود
لي�أتلا #"ياعم•
رKوطتلاو بKردتلا•

 : نايكلا رود
تاسايسلا رKوطت•
صيخا#Qلا•
تافيصتلا•

تاسايسلا ديدحت ةشقانمل نواعتلا

ةيس*ئرلا طاقنلا

 ةراجتلا وأ ةنDملا فنصي يمرp ماظن عضو•
 ة|راجتلا صيخاd¨لل لثامم يمرp ماظن ءاش�إ•

 ن^|راش"سالا ءاW�¯dاو ن^لواقملاو ن|روطملل
ن^فظوملا ةd¯خ TKإ ادان"سا كلذو ،°Wإ

 ل�ش 12 تافيµصتلا ةدد¢´ا تانايكلا مظنت•
جردتم

 ةي¸|ردت صرف ةحاتإ 2·بµي•
      لمعلا ءانثأ

 ا�ذخأ بجي F©لا لي�أتلا irياعم نم ى�دألا د�oا
رابتعالا نiع�

ئدتبملا كراشملا

زاتمملا كراشملا

تلا
يص

ا ف
قل

ئا
 م

9ع
ا :

�M
®#

ة

في�صتلا جذومنو IJيجوتلا راطإلا
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ةينهملا تاداهشلاو تابيردتلا نم ديدعلا قيرط نع يملاع ىوتسم ىلإ تاراقعلا ةنهم ىوتسم عفر يف ايسيئر ًارود يدوعسلا يراقعلا دهعملا بعلي نأ رظتنيو

 د�عم و� يدوعسلا يراقعلا د�عملا
 نiين�ملا لي�أتو ب>ردتب صصختم

 ةي»رعلا ةكلمملا �� نi>راقعلا
ةيدوعسلا

تادا�شلا

ي�ابملا صحف فqrحم

ف�qr¬ا كالملا ةيعمج ريدم

فqrحم يراقع طيسو

ةطرا}oا Yع عيبلا وروطم

F¯®دن� يراش�سا irبخ

ةبسا�¬ا Yع فارشإلا �� صتخم

ب>ردتلا

نi»ردملا ب>ردت

ثوحبلاو ة>راش�سالا تامد}oا

 تارودلا نم ةديا�¨م ةمئاق يدوعسلا يراقعلا دDعملا مدقي
راقعلا قوس 12 لمعلا ةوق تاراDمب ءاقترإلل

 اضيأ موقي ةضورعملا تامد�Wا ن^سحت JKع ةدعاسملل
 ميلعتلل مDلpأتل دارفألا ب|ردتب يدوعسلا يراقعلا دDعملا

ةدمتعم ىرخأ زكارم وأ دDعملا 12

اثوح9و تاراش"سا يدوعسلا يراقعلا دDعملا مدقي امك
ً

 12 
 اDDجاوي }§لا لول¢Wا ذيفنت 12 ةدعاسملل راقعلا ةعانص

قوسلا 12 نوhراشملا

 ةعومجم يدوعسلا يراقعلا دDعملا مدقي•
 ءاقترالل ةليسوh ةفلت�´ا تاراي�Wا نم ةعونتم
 يراقعلا دDعملا نواعتي ة|راقعلا ةينDملا تاراDملاب
 ب|ردتلا ميدقتل ن^فلتخم ءاhرش عم يدوعسلا

ةمزاللا تاراDملا JKع
 ح|رصتب يدوعسلا يراقعلا دDعملا موقي امك•

 ةداDش عم عاطقلاب ةقلعتملا ةفلت�´ا نDملا
uع دمتعJK ياعملا تابلطتم ةيبلت^d

 نم يدوعسلا يراقعلا دDعملا عم نواعتلاب•
 اًقفو ة|راقعلا لمعلا ةوق عفترت نأ عقوتملا
 JKع ةرداق قوسلا حبصي نأو ةيملاعلا d^ياعملل
ةسفانملا
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راطإلا قيبطتل يحيضوت لاثم

قيستلل يقطنملا ساسألاراقعلل ةماعلا ةئيiلاعم قيستلا تالاجمءا°رشلاةيطغ�¯§شملانايكلاىرخالا تانايكلامظنملا

ءالمعلاراقعلل ةماعلا ةئي#لا `_صيخاIJلا ةرادإ
ةسايسلاو صيخIJلا-راقعللةماعلا ةئي#لا•
دامتعالاو بHردتلا-يدوعسلا يراقعلا د#عملا•

راقعلل ةماعلا ةئي#لا `_صيخاIJلا ةرادإ
نوروطملا

ةسايسلاو صيخIJلا-راقعللةماعلا ةئي#لا•
دامتعالاو بHردتلا-يدوعسلا يراقعلا د#عملا•

نولواقملا
م#فيSصتو نLلواقملادامتعا•
نLلواقملابHردت•

 تاسايسنLب قيفوتلل قيسSتلا بلطتي•
نHروطملا

نونمثملا
 م#فيSصتونLنمثملا دامتعا•
نLنمثملا بHردت•

 لثم ىرخألا ةطش§ألا عم تاسايسلا قيسSت•
.ã?إ لHومتلاو رامث�سالا

رامث�سالاو ةراجتلا ةرازو `_صيخاIJلا ةرادإ

نولواقملا

نوروطملا

ءالمعلا
ءاطسولا
بHردتلا زكارم
نونمثملا

نLكراشملا عيم@? يراجتلا لي@�µلا•
 تادا#ش رادصإ عم طباIJلا ھجوأ قيفوت•

صيخIJلا تابلطتم عم م#فيSصتو نLين#ملل

 نمض ةعقاولا تالاLfا
 ةماعلا ةئيiلا قاطن
راقعلل

 قاطن جراخ تالاLfا
راقعلل ةماعلا ةئيiلا

 ةئي#لا ظفتحت نأ `äبSي
 ةطلس� راقعلل ةماعلا
 نأش� قيسSتلاو لخدتلا
ةجرv?ا لئاسملا
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 دقع ;يرصح ق.وس] دقع يأ(ةWXYا ا"ردصت TUلا جذامنلل ةدحوم تاقيسJت طيسولا عبEي نأ بجي3

)ةيكلملا ميلس]و مالتسا جذومن ;ءارش

راسmلا >;ع ةدوجوملا ةمئاقلا نم لقألا >;ع نfتمدخ طيسولا مدقي نأ بجي2

 اYمدقي TUلا تامدWnا عيمWX يدوعسلا يراقعلا دYعملا نم ةداYش >;ع طيسولا لصحي نأ بجي1

oطيسو

ٍلاع fّuمتو ةءافكب تامدخ ميدقت طيسولا >;ع pqبJي4

 ريياعملا نم ةخسار ةعومجم ىلع يوتحي نييراقعلا ءاطسولل يلوأ دحوم فينصتلل ماظن ريوطتب ةردابملا هذه ىلع ءانب راقعلل ةماعلا ةئيهلا تماق

طيسولا اRضرع� �Jلاتامد�jا

 جمانرب وأ ةط\?ا efع تاعيبملا
راجيإلا

ةHراقعلا ةطاسولا تامدخ

ةHراقعلا ةطاسولا تامدخ

 تارايخLJفوتب صتخي جمانرب
ةينكس

Ødكسلا راقعلا قفارم ةرادإ

 كلاملاو كالملا نLب ةقالعلا ديدحت
 نكسملل كIJشملا

Ødكسلا LJجأتلا ةرادإل ماظن
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عاطقلا اذه يف عيراشملا يمظنم نم18 و ةطاسو تاكرش25 لمشت ةيلوأ ةيبيرجت ةلحرمب ًةيادب لحارم ىلع حرتقملا فينصتلا ماظن ذيفنت متي نأ عقوتملا نم

ةلمتكملا ذيفنتلا تاوطخ 8�Jرجتلا عورشملا

 efع ةردابملا هذ¨ ذيفنت متي نأ ررقملا نم•
لحارم

`_  راقعلل ةماعلا ةئي#لا كراش; فوس•

 ثيح ضاHرلا `_ طيسو25 عم ةيادبلا
 نولمع£و ماظنلارHوطتو ءانب `_ نوم#سPس
هذيفنتل ءارفسك

 باÙvأ نم ص\18ç معد متPس امك•
 ةيمنتلا قودنص ةسسؤم لبق نم ع£راشملا

 يدوعسلا ةيمنتلا قودنصو يراقعلا
 ةطاسولا سPسأتل راقعلل ةماعلا ةئي#لاو
 ءاطسوM ةينكسلا تاراي\?ا ميدقتو
نHLراقع

 قالطإ متPس Hèdرجتلا عورشملا حاجن دنع•
 أدبPسو ا̈رHوطتو ةردابملا هذ#ل ةصنم

ةيقبتملا لحارملا `_ ا̈رش§

ريا#®ف

تدقع cdلا تاعامتجالا•
ةمعادلا تائي#لا عم

 ةددv]ا تايدحتلا•
Hèdرجتلا عورشملل

 تامدخ efع ةقفاوملا•
 عاطقلا ا#مدقي ةHراقع

صا\?ا
نم ةيلوألا ة\Sµلا دادعإ•

 تاMرشلاو بتا�ملا LJياعم
ةHراقعلا

لKربأ-سرام

 ةطاسولا تاMرش حيشرت•
Hèdرجت عورشملل

 ةصنملل تافصاوملا رHوطت•

ةينوIJكلإلا

ةيئرملا ةHو#لا دادعإ•

ويلوي- وينويويام

 ةينوIJكلإ ةصنم رHوطت•
 عورشملا نم �fوألا ةلحرملل

ي§وIJكلإلا ط�رلا عم

 ةلمح ىوتحم دادعإ•
عورشملل لصاوتلا

 لي¨أت ةداعإ `_ ةكراشملا•

 ةطاسولا

 efع تافيSصتلا قيبطت•
 ةطاسولا

لصاوتلا ةلمح قالطإ•

Hèdرجتلا عورشملا قالطإ•
 لاصتالا ةطخ دادعإ•

اCDلع ةقفاوملاو

لي¨أت ةداع�و بHردت efع لمعلا•
 ةHراقعلا ةطاسولا تاMرش

عورشملا `_ ةكراشملا

ر³وتكأ- سطسغأ
#®مس´د- #®مفون

 نم �fوألا ةلحرملا قالطإ•
ةينوIJكلإلا ةصنم

 تاMرشلا بتا�م حاتتفا•

ةفنصملا

 ةصنملا لامك�و رHوطت•
 ةلحرملل ةينوIJكلإلا

ةيناثلا

ةيقبتملا تاوط�jا
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عاطقلا لخاد ىرخألا تائيهلا همدقت يذلا معدلا عم فينصتلا اذه ءانبل ةيزكرم ةطلس راقعلل ةماعلا ةئيهلا كلتمت نأ عقوتملا نم

ة|راقعلا ةطاسولا تاhرش فيµصتل d^ياعم رادصإ•
ة|راقعلا ةطاسولا فيµصتل ةينوd¨كلإ ةصنم ءاش�إ•
 ةطاسولا تاhرشل تارود مدقت }§لا تاسسؤملا دامتعا•
دوقعلل ةيسايق جذامن عضو•
ة|راقعلا ةطاسولا تامد�W ةيجذومن قفارم TKإ بتا�ملا ل|وحت•
ة|راقعلا ةطاسولا تاhرش طيشµتل تايلآو جمارب عضو•
ة|راقعلا ةطاسولا قفارم موDفم ن^سحت•
ةديدWwا ةطاسولاو ع{راشملا با¢½أ ةياعر d^س¼ت•

راقعلل ةماعلا ةئيRلا رود

ةمعادلا تائيRلا

 ةصنملا مادختسا•
 �fإ تاجتنملا ميلس�ل
نيديفتسملا

 ءاÒJخب بتا�ملا دHوزت•
 نLصصختم نHLراش�سا

 لاجم `_ ن�Lردمو
تاراقعلا

 �fإ لصت ضورق ميدقت•
 ةي�Hردت جمارب ذيفنت•لاHر فلأ300

 تامد\?ا عم ةقفاوتم
ةمدقملا ةHراقعلا

نLطوتلا معد•
جمانÒJلا ليجأت•
 تاقاط ةباوب•
تالباقم ءارجإ•

 راقعلا `_ بHردتلا معد•
 تاراش�سا ميدقت•

لامعألا
 موسرلا دادIJسا•

ةيمو�v?ا

ة8راقعلا ةطاسولا ماظن نم ةعقوتملا دئاوفلا

ة|راقعلا ةطاسولا ةطش�أ ميظنت•
تامد�Wا ةءافك عفر•
فارطألا عيمج قوقح ةيامح•
جذامنلاو دوقعلا ديحوت•
ة|زكرم ةينوd¨كلإ ةصنم•
•uراقعلا عاطق ة|ويح ز|زع
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ةردابملا لمع راطإ

تاراقعلا لاجم �q نfصصختملا عيمWX فيJصتلاو تاداYشلا رادص|و لي"أتلا fzياعم عضوو ب.ردتلا >;ع فارشإلار.وطتةردابملا

ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا رصانع

ةيكلملا ةسايس ءاش�ا

1

 ةلسلس ÒJع نLكراشملا نLب لصفلا
بجومب ةيكلملا ءاش§�و ةميقلا
ا#جراخو ةماعلا ةئي#لا

ميظنتلاو نواعتلا

2

 تاسايسو ةمظنألا رHوطت
 نواعتلاب تادا#شلاو فيSصتلا
 ىرخألا تانايكلا تانايك عم
 لالخ نم تاراقعلا `_ ةصصختملا

ةميقلا ةلسلس

دامتعالا جمانرب ديدحت

3

 ذافنإلا ةسايسو زفاوv?ا ديدحت
دامتعالا جمانرب ةيجيتاIJسا ءد�و

ةعانصلا ةكراشم ما�سإ

4

 `_ ةكراشملاب عاطقلا ضHوفت
 رHوطتو ميظنتل صيخIJلا ةردابم
 تاردقو يرش�لا لاملا سأر
عاطقلا

ر>وطتلا ²±نم �� ءدبلا

5

 اCDلع ظافv?او ةصنم قالطإ
جراخ نLكراشملا عيمج دامتعال
فيSصتلاو ةسايسلا LJياعم قاطن

ھتاردقو يراقعلا يرش�لا لاملا سأر ز8زعgفدRلا

نiسحتلا ةلحرم

6

 نHLراقعلا نLينفلا بHردت ءدب
 مÔDبقارمو قوسلا `_ نيدوجوملا

 عفرو م#مييقت ةداعإل م̈رابتخاو
مD¬افيSصت

ذافنإلا ةلحرم

7

 تاططخم عضو `_ عورشلا
 نامضل ةيئازج جمار�و ةزفحم
 يأ( اD¿ ماIÇلالاو حئاوللا ةعجارم
 / تاسايسلا دودح جراخ لمعلا
)تادا#شلا نم ى§دألا دv?ا
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ةردابملا قاثيم

)ا�العأ yzإ تاقبطلا ى�دأنم نولقتvي نVف+*��ا ددع( عاطقلا تاردق ومنل ايساسأ اسايقم دد��ا تاجردلا ماظن �zع ��بم راقعلا <= نVصتخملل ماعلاو <�صفلا ءادألا دصر نو�يس ثيح اذ� ءادالا رشؤمل ساسأ طخ دجوي ال*

 ةردابملا فصو

تاراقعلا لاجم�� نVصصختملا عيمج لي�أتو في¾صتلاو صيخ=>لل =Vياعم عضوو بJردتلا klع فارشالا رJوطت•

 عاطقلا �� نVكراشملا عيمج تاح=>قم قفو =Vياعملا رJوطت•

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

 عاطقلا �� لماوعلاضع� klعدمتع¶ كلذو كلام وأ مظنم•

ن\يجرا��اءا¼رشلا عم نواعتلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةJرشÀلا دراوملا ةرازو•

ةيدلبلاو ةJورقلا نوؤشلا ةرازو•

ةراجتلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألارشؤم
ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 لاجم �� نVصصختملا لي�©|
في¾صتلا بسح تاراقعلا

تاونس7-5%80 اقحال ددحي

 نVل�©ملا نVصصختملا تاردق ومن
)ةجردلا klع مئاق ماظن(

تاونس10-7*ةJراجاقحال ددحي

ةردابملا كلام

)تاراقعلا لاجم �� نVصصختملل في¾صتلا ماظن رJوطت(راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

 عاطقلا ةمادتساو نيكمت
ب

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا / ةر ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

 ةKرشµلا عاطقلا تاردق رKوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامد�Mا ةءافك ن"سحتو

6ب

 عضوو بKردتلا :9ع فارشالا رKوطت
 دامتعالاو لي�أتلا #"ياعم

 0/ ن"صصختملا عيم�f فيصتلاو
تاراقعلا لاجم

1-6ب

 تاجردلا :9ع مئاق ماظن رKوطت

2-6ب

 لاجم 0/ ن"صصختملا ليf·� ةبس�
فيصتلا بسح تاراقعلا

4-م

80%

ه

 ن"لf·ملا ن"صصختملا تاردق ومن
)ةجردلا :9ع مئاق ماظن(

5-م

*ةKراج

ه
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يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 `_ ةكراشملاب ةيمو�v?ا تانايكلاو تارازولا نم ددع موقي كلذ عمو .يراقعلا عاطقلا `_ ةن#م ل�ل ةمزاللا صيخاIJلا LJفوت efع عاطقلا تاردقو يرش�لا لاملا سأرلاب طاv]ا `�اv?ا d{يظنتلا قايسلا لمع�
:`eي ام efع قبطني امك .عاطقلا اذ¨ `_ LJياعملا فيSصتو صيخاIJلا  رادصإ
)1(2 ةداملا بجومب اëDيدحتو تالواقملا عاطقب ةقلعتملا LJياعملاو سسألا ءاش§إ ةيحالص ةئي#لا حنمي يذلا ̈ـ1436  /11 /23 خHراتب رداصلا510 مقر ءارزولا سلجم رارق•
نLل̈ؤم نLنمثم دامتعا لالخ نم ا̈رHوطتو نLمثتلا ةن#م ميظنت فدD¿ رامث�سالاو ةراجتلا ةرازول ةع�اتلا رطألا "مييقت" سPسأت efع دكؤي يذلا )̈ـ1433 /07 /09( خHراتب رداصلا )43 / م( ي�لملا موسرملا•
•íDإ يراقعلا يدوعسلا د#عملا فد�f يلعتلا ىوتسملا عفر}d ردتلاب قلعتي اميف يدوعسلا راقعلا قوس `_ ةلماعلا ىوقلا لي¨أتوHلي¨أتلاو ب

حPQقملا لمعلاksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 ي§وناق راطإبجومب يراقعلا عاطقلا `_ ةن#م ل�ل لي¨أتلاو بHردتلا تابلطتم ديحوت
 دحوم

 ةدع دوجول ارظنو ،كلذ عمو .ةصصختملا اD¬اعانص `_ لي¨أتلل اuvاو ا@îن ةيميظنتلا تا#@?ا فلتخم رفوت ثيح ام دح �fإ ةلاعف تاراقعلا عاطق `_ LJياعملاو صيخIJلاب ةقلعتملا حئاوللا ÒJتع;و
ةطش§ألا هذ¨ لثم ميظنت وأ دصرب موقت ةHزكرم ةطلس دوجو مدعل ارظن ن#ملا فلتخم `_ ةقس�م LJياعملا نو�ت ال دقف ،لي¨أتلاو بHردتلا ةيلمع `_ كراش; تانايك

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

عفترمطسوتمضفخنم

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 ددحت)نLين#ملا( يرش�لا لاملا سأرل ةHراقع ةسايس رادصإ
 يراقعلا عاطقلا `_ ةن#م لM نم ةعقوتملا ةيمازلإلا تابلطتملا

.حوضوب

1

 عاطقلا اذ¨ ةبقارمب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت نأ
نLين#مك لمعلا م#ل صخرملا ةبقارمو رHوطت نامضل

2 ف
ُ

 نإف ،هالعأ ركذ امكو.ھميظنتو يرش�لا لاملا سأر قوس ةبقارم ةيلوؤسم لمحتت ةئي#لا نإف كلذلو ةديد@?ا ةحIJقملا اÔDحئال بجومب راقعلل ةماعلا ةئي#لا تضو
 ال امك– ةن#م ل�ل ة�ولطملالي¨أتلاو بHردتلل ة�ولطملا LJياعملا يراقعلا عاطقلا `_ نLين#ملل رفوتو حوضوب ةددحم يرش�لا لاملا سأر قوس efع ةHراسلا ةمئاقلا تاع£رش�لا
 نم ةدحوم ةعومجم قوسلل رفوتس cdلا يرش�لا لاملا سأرل ةسايس حاIJقا متPس يرش�لا لاملا سأرب ةقلعتملا حئاولل `�اv?ا عضولا نLسحتلو .نوناقلا efع ليدعتلا مزلي
.لي¨أتلاو بHردتلا `_ LJكفتلا دنع اD¿ داشIJسالل ةلصلا تاذ ن#ملا نم ل�ل LJياعملا

 :حالصإلا ة»وعص
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 ةئي2لل ن/ارلا ي,وناقلا ض&وفتلا
 راقعلل ةماعلا

 حنمي امك .))6(1 ةداملا( ةHراقعلا ةطش§ألا ةسراممل صيخاIJلا هذ¨ لثم رادصإب اضيأ ةفل�م ةئي#لا نإف  ،كلذ efع ةوالع و .))5(1 ةداملا( ةHراقعلا تامد\?او ةطش§ألل صيخاIJلا رادصإ مظنت ةحئال رادصإل راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت مت
.)13(1 ةداملا( ةددv]اLJياعملاب ماIÇلالا نامضل ةمزاللاLJبادت ذاختا �fا ةفاضالاب حئاوللاو دعاوقلل اًقفو م#ل صخرملا ءادأ efع فارشإلا ةطلس ةئي#لا ضHوفتلا

 تانايكلل مئاقلا ض8وفتلا

ىرخألا

صخرلا ةبقارمو م#ل صخرملا دارفألا لي¨أت :راقعلل ةماعلا ةئيiلا

بHردتلاو قيثوتلا : يدوعسلا يراقعلا دiعملا

ةلصلا تاذ LJياعملا عم ةلواقملا :ن"لواقملل ةيدوعسلا ةئيiلا

مييقتلا ةن#م ميظنتو رHوطت :مييقت

;Ød 2020طولا لوحتلا جمارب لالخ نم2018  /8  /2 `_ ةردابمك نا�سإلا ةرازو بجومب يدوعسلا يراقعلا د#عملا ضHوفت قالطإ مت•

̈ـ23/11/1436 خHراتب رداصلا510 مقر ءارزولا سلجم رارق•

̈ـ9/07/1433 خHراتب رداصلا43 / م مقر ي�لم موسرم•

ةرثأتملا ةمظنألا

حاجنلا لماوع
لي¨أتلا ةيلمعو ðdملا بHردتلا ةدوج

ةسرامملا LJياعم

ايلاح ةكراشملا تانايكلا نإ
ً

 ،)نا�سإلا ةرازو(يراقعلا يدوعسلا د#عملاو ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا : `ñ عاطقلا `_ يرش�لا لاملا سأر قوس `_ 
 نيذلا دامتعاو مHÃDردتو نLكراشملا صيخرت `_ ةينعملا تانايكلا كراش; .)رامث�سالاو ةراجتلا ةرازو( مييقتلاو ، نLلواقملل ةيدوعسلا ةئي#لاو
راقعلاعاطق `_ يرش�لا لاملا سأر قوس عم ةقفاوتم LJغ LJياعم عضت تانايكلا نم ديدعلا ةكراشم نا .ةصا\?ا مD¾#م نوسرامي

 ءادألا تارشؤمو ءادألا ةبقارم
ةيسPئرلا
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 يراقعلا عاطقلا تاردقو يرشبلا لاملا سأر ةردابمب قلعتي اميف ةيموكح ةئيه لكل ةررقملا ةطشنألا ىلع ةماع ةرظن

ن\لواقملل ةيدوعسلا ةئي¸لا

راقعلل ةماعلا ةئي�لا

يراقعلا يدوعسلا د¸عملا

مييقت

:نا�سإلا ةرازو ا¹ºلع فرش� ¨¸لا ةردابملا
.يدوعسلا راقعلا قوس `_ لي¨أتلاو ةفرعملا ىوتسم عفر•
. ھميظنتو يدوعسلا راقعلا قوس رHوطت•
.ةطرا\?ا efع عيبلا تاعورشمل èdساv]ا فارشإلاو ةيسدن#لا تاراش�سالاو ةطرا\?ا efع تاعيبملاو ةHراقعلا ةطاسولاو لزانملا كالم ةطبار ةراد�و ي§ابملا efع شPتفتلا `_ لي¨أتلاو بHردتلا•

510 مقر ءارزولا سلجم رارق
؛ ةيدوعسلا `_ تالواقملا عاطق رHوطتو ميظنت•
؛ ةدو@?ا ةيلاع ةيميظنت LJياعم ذيفنتو عضو لالخ نم تالواقملا ةعانص ميظنت•
ةلصلا تاذ تالواقملا LJياعم ديدحت•
ةيندملا ةسدن#لاو ي§ابملا ديPش; ةدا#ش•

ـ�1433 /07 /09 خKراتب رداصلا )43 / م( مقر ي�لم موسرم
؛نLمثتلا ةن#م رHوطتو ميظنت•
ةيلودلا مييقتلا LJياعم قيبطت لالخ نم نLل̈ؤملا نLنمثملا دامتعا•

حقنملا راقعلل ةماعلا ةئيiلا ضKوفت
؛ هرHوطتو ھيلع فارشإلاو يراقعلا طاشSلا ميظنت efع لمعلا•
؛ ةHراقعلا تامد\?او ةطش§ألا صيخارت رادصإ ميظنتل حئاول رادصإ•
؛ ةHراقعلا ةطش§ألا ةسرامم efع ةقفاوملاو صيخاIJلا رادصإ•
ةددv]ا LJياعملاب ماIÇلالا نامضل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ميظنتلاو دعاوقلا قفو م#ل صخرملا ءادأ efع فارشإلا•
.ةينطولا فاد̈ألا قيقحتل يراقعلا عاطقلا efع فارشإلا•
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2030 ةيؤر عم ةقفاوتم ريغو ةضفخنم ةقحاللا اهترادإو اًيلاح ةمدقملا ةيراقعلا تاجتنملا ضعب ةدوج ربتعت

ةيلاjrا تايدحتلا

ةدوWwا ةضفخنم ة|راقع تاجتنم•

ةيتحتلا ةيµبلا فعض•

ةمادتسالا حوضو مدع•

لوصألا ةرادإل ةيجيتاd¨سالاو ةيلاملا دراوملا صقن•

ةيكلملل ةقس"م طباوضو d^ياعم دوجو مدع•

 ةيلبقتسملا ة|ؤرلا TKإ لوصولا راطإ 12 نpارلا عضولا لمع¿ ال
ةاي�oا ةيعون ز>زعتل

شoعلا ةينا�مإ

 لقنلاو ةيتحتلا ¸Øبلا•

 يرضv?ا ميمصتلاو نا�سإلا•
ةئPبلاو

 رظنلا Á0بي ¨¸لا ھجوألا
ا¹ºف

ةاي��ا ةدوج

 تاضاHرلا•

ةيعامتجالا تاMراشملا•
 مدعو ةيسسؤملا رطألا �� فعضلا

 ة�´او تاسايس دوجو

üةءافكلا نم لوصألا ةمادتسا ةسايس د8زت دق 
اiQغg ققحتو

ً
ايل8وحت 

ً
اiQبك 

ً
 

üياعم ميظنتiQ طباوضلاو راقعلا �s ءاحنأ عيمج 

دالبلا

üب�ي�s تاسايس عب�ت ةيميظنت ةئي� كان� نوكت نأ 

ةددحم

ذيفنتلا راسم
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يلوحتلا رييغتلا و ةءافكلا ةدايز ىلإ يدؤي امم ىدملا ةديعب ةميق قلخ ىلع زكرت يتلا لوصألا ةمادتسال لكايه ريوطتب نادلبلا موقت

ةدحتملا ةكلمملا Yع irثأتلا

üةنايصلا12داصتقالا

üلمعلا12ةءافكلا

üضرألللثمألامادختسالا

üلضفأةماعتامدخميدقت

 ةرادإ ل�ش; ثيح ةلماش ةHراقع ةيجيتاIJسا رHوطتب ةدحتملا ةكلمملا تماق
زئاMرلا دحأل ساسألا ر@É لوصألا

ةيجيتا#Qسالا زئا°ر

صرفلا LJفوتو ومنلا عفد•

ةلما�تم ةيندم تامدخ ميدقت•

ةميقلا LJفوت•

لوصألا ةرادإ نLسحت•

ةي»ونomا ا>روك Yع irثأتلا

üاقطانملاة|ويحديدجتW¢ة|رض

üارألامادختسان^سحتyz{ةماعلا

üي�ابملاوندملللضفأةنايص

üةنزاوتمةيميلقإةيمنت

 لوح روحمتت لوصألا ةرادإ عم عاطقلل ةيجيتاIJسا ةي�ون@?ا اHروM كلتمت
ا#لامعأ رHوطت

رابتعالا �s ا�ذخأ �sب�ي را-فأ

üنم لوصألا ةمادتسا ةسايس د8زت دق 
اiQيغg ققحتو ةءافكلا

ً
ايل8وحت 

ً
ھيف 

üياعم ميظنتiQ طباوضلاو راقعلا �s 

دالبلا ءاحنأ عيمج
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)ريوطتلا دعب ام ةلحرم( يراقعلا جتنملاو )ريوطتلا لبق ام ةلحرم( ضرألاب قلعتت تاسايس ىلا ةفاضإلاب هلمكأب عاطقلا لوصألا ةمادتسا راطإ لوانتي نأ بجي

¨ÂÃارألا مادختسا تاسايس
ةنيدملا-
ةيفKرلا-

90ي ام لوان}ت دق ¨ÂÃارألا مادختسا تاسايس

ءارض\?ا تاحاسملا•
ةيتحتلا ¸Øبلا•
لوصولا ةينا�مإ•

قفارملا•
قطانملا ميسقت•
نا�سلا ةفاثك•

ةKراقعلا تاجتنملا

ةنايصلاو تايلمعلا

تايلمعلا ةاعارم

داصتقالا ةيدجم•
تابلطلا ةدايق•
ةدو@?ا•

ن"عY ةKراقعلا تاجتنملا تاسايس ذخأت دق
:90ي ام رابتعالا
ةمادتسملا ةيمنتلا•
لوصولا ةينا�مإ•
عقوملا•
فقاوملا•
ةماعلا قفارملا•

تاسايسلا طبض

ر8وطتلا دع� ام ةلحرم ر8وطتلا لبق ام ةلحرم

s£يضوت مسر- J¡ ارألا مادختسا ةلحر
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مادتسم روظنم قفو راقعلا عاطق ليغشتو ريوطتل ةيهيجوتلا ئدابملا طيسبتل ةرثأتملا تاسايسلا عم يجيردت جهن ذيفنت نكمي

ةيعرفلا ةيل�¬ا وأ ةيل�¬ا ةسايسلا

ةيدلبلا ةسايسلا

عورشملا ةسايس

عمتm¬ا حئاول

 عم راقعلل ةماعلا ةئيDلا نواعتت
4c ةردابملا- عاطقلا 12 ءاhرشلا

ةعانصلا

 ةرازو عم راقعلل ةماعلا ةئيDلا نواعتت
 نوؤشلا ةرازو و ةعارزلاو هايملاو ةئ¼بلا

 ةراجتلا ةرازوو ة|ورقلاو ةيدلبلا
 تانايكلا نم اdp^غو رامث"سالاو

 ةسايسلل مظنمك ة|راقعلا ةمادتسالل
ةيجيتاd¨سا ةيÅcجوت ئدابم رفوتو

:�ي ام Yع ةنايصلا ةاعارم لمتش4 دق

نا�سلا دادع;•
ةينا�سلا ةبيكIJلا•
ةيعيبطلا دراوملا•

ةيداصتقالا سPياقملا•
ةيتحتلا ¸Øبلا•
ةمادتسالا•

رضخألا îôنلا•
ةايv?ا ةدوج•

ةفاثكلا نLناوق•
قطانملا ميسقت ما�حأ•
ةايv?ا ةدوج•

رضخألا îôنلا•
ةصا\?ا تاجاv?ا•
ةماع فقاوم•

ةيتحتلا ¸Øبلا•
ةيداصتقالا سPياقملا•
ةمادتسالا•

ةيساسألا ةط\?ا•
تابلطلا ةدايق•
 رضخألا îôنلا•

ةايv?ا ةدوج•
ةفاثكلا•
فقاوملا•

ةمادتسالا•
 ءانب لامعا•
ةي@îنملا•

ةمالسلا•
ةايv?ا ةدوج•
ةنايصلا•

تامد\?ا•
قفارملا ةرادإ•
نLمثتلا•

مكv?ا•
لوصولا ةينا�مإ•

)IJ )1/ 2يجوتلا راطإلا
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ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف سانلا مومعل لضفأ جئاتن ميدقتل راقعلل نيكمت لماع ةباثمب لوصألا ةرادإ لمع راطإ ذيفنت دعي

لوصألا ةمادتسا

نiمثتلاةنايصلا

 ةدوج قيقحت جمانرب عم º¯¹امتي امب جتنملا ةدوج Yع ظاف�oا �� ةدعاسملل �ي ام ةاعارم عم ر>وطتلا دع� ام لوصأ ةرادإ نكمي
2030 ة>ؤرب صا}oا ةاي�oا

ةمادتسالا LJياعم•

قفارملا ةرادإ LJياعم•

قيدصتلا /دامتعالا•

ليغش�لا ديق•

ةدو@?ا•

ةمادتسالا LJياعم•

`�املا قيقدتلا•

عمت@]ا/كلاملا ةيعمج•

ي§ابملا نLمثت•

تانايبلا ةرادإ ةباوب

 اممةيمقرلا ةباوبلا لالخ نم ا¹ºلإ لوصولا عيم�fا عيطتس´
 تامولعملا:�إ لوصولا عاطقلا 0/ ن"كراشملاو نKرمث}سملل حمس´

:لثم

 لوصألا ةلاح•
ءانبلا ليصافت•
 موسرلا ةرادإ ل�ي¨•
ةعجارملا ةيلاملا تانايبلا•
دامتعالا•

)IJ )2/2يجوتلا راطالا

7ب80

ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤمو ةيجيتا+*سالا ةط$#ا2



ةردابملا لمع راطإ

ة.راقعلا لوصألا ةمادتسا ةطخ عضوةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا رصانع

 مادتسم روظنم قفو ا�ؤانب مت �Jلا لوصألل ةايjrا ةرود فيلا-ت نiسحتو لاعف ل-ش� ع©راشملا ميدقتفدRلا

 دع� ام ةلحرم ةطخ ذيفنت
ر>وطتلا

ةديدomا تاجتنملا مييقت  ةمادتسا ئدابم عضو
نيدمتلل ةيÀÁجوت

 لوصألا ةمادتسا ةطخ ذيفنت
ةKراقعلا

ة>ؤرلا عضو

12345

 ةیھیجوتةمادتسا ئدابم عضو
 لوصألا تائف عیمج ریوطت
 ةایحلا ةدوج جمانرب عم نواعتلاب
 ةطخل اًیوق اًساسأ عضت يتلا
ةیراقعلا لوصألا ةمادتسا

 ةفلت\]ا ةيمو�v?ا تائي#لا عم لمعلا
 )ةيمنتلا نع ةلوؤسملا تاطلسلا(
ئدابم عضول ةيميلقإلا تايدلبلاو
  لبق ام ةلحرم  ةرادإل ةيCDجوتةمادتسا
.رHوطتلا دع� ام ةلحرمو

 ةHرضv?ا ةيمنتلا ططخ عيمج مييقت
 ةيجيتاIJسالا ةط\?ا عم ةنراقملاب ةمئاقلا
لوصألا ةمادتسال ةديد@?ا

 ةمداقلا ةHراقعلا تاجتنملا عيمج مييقت
ديد@?ا لوصألا ةرادإ ل�ي¨ عم ةنراقملاب

 efع لوصألا ةمادتسا تاسايس قيبطت
 LJياعملاب ماIÇلالل ةيلاv?ا تاروطتلا
ةديد@?ا

نكاسملا كالم داحتا ءاش�إ

6

 تاعمت@]ا تايعم@? ل�ي¨ عضو
 تا�لتمملا ةرادإ نLكمتو كالملاو
 تاعمت@]ا ةطبار قHرط نع تايلمعلاو
 ةلصلا تاذ ةHراقعلا ع£راشملل كالملاو
ةكلمملا `_
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ةردابملا قاثيم

كالم داحتا*

 عاطقلا ةمادتساو نيكمت
ب

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا / ةر ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

ةHراقعلا لوصألا ةمادتس إل تاءارجإ عضو
7ب

 لوصألا ةمادتسا ةطخ عضو
ةHراقعلا

1-7ب

كالملا داحتإ ماظن ليعفت

2-7ب

 رHوطتلا ع£راشم ددع ةبس§
كالملا داحتا ا̈ريدي cdلا ةيعمت@]ا

7-م

80%

ه

 ةدراولاةيCDجوتلا ئدابملل لاثتمالا
 ةHراقعلا لوصألا ةمادتسا ةطخ `_
)ةديد@?ا تاعورشملا( ةديد@?ا

6-م

80%

ه

ةردابملافصو

لوصألا ةمادتسال دّدحمو ÂÃاو لbي� عضو•

يراقعلا عاطقلا ميظنتل نVكراشملا عيمج لبق نم =Vياعملا دامتعا•

راقعلل ةماعلاةئي¸لا رود

مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

ةاي��ا ةدوججمانرب•

��¿~ئرلا ءادألارشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sاةفد�·سملاةميقلا

 ةيÇ¹جوتلا ئدابملل لاثتمالا

 ةمادتسا ةطخ �� ةدراولا
 ةديد��ا ةJراقعلا لوصألا
)ةديد��ا تاعورشملا(

تاونس5%80اقحال ددحي

 ةيعمت��ا رJوطتلا عEراشم ددع

كالملا داحتا ا�ريدي }zلا
تاونس5%80اقحالددحي

كلاملا

 )ةيناbملا قطانملا تاداشر?و تاسايس( ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•

ةعارزلاوهايملاو ةئ£بلا ةرازو•
)كالملاداحتإ / عمت��ا ةرادإ( راقعلل ةماعلا ةئي#لا•
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)2 /1( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 رHوطتلا لبق ام ةلحرم ل�ي¨ `_ حئاوللا لمش;و .Å·dارألل رHوطتلا لبق ام ةلحرم لوح ةيلاv?ا حئاوللا نم öJكأ قمع� ةيكلملل رHوطتلا دع� ام ةلحرم `�اv?ا d{يظنتلا د#شملا لوان�ي

:ةيلاتلا تالا@]ا

؛ )1 ةداملا( ةلوقعم راعسأب نكاسم LJفوتو ةمدقتملا Å·dارألا نم ضورعملا ةداHز دصقب .ةينعملا ضرألا ةميق efع ٪2.5 ةبسSب ةبHرض ضرفت cdلا ءاضيبلا Å·dارألا ةبHرض نم2 ةداملا

 يذلا ةHراقعلا تادحولا فيSصتو ةيكلم ماظن نأش� ̈ـ9/2/1423 خHراتب ةرداصلا40 مقر ةيذيفنتلا ءارزولا سلجم ةحئالو ̈ـ11/2/1423 :خHراتب رداصلا )5 / م( مقر ي�لملا موسرملا

2 ةداملا بجومب رابتعالا نLع� ةHراقعلا تادحولل تاءاش§إلاو دودv?او لوطلاو ل�شلا ذخأل ةHراقعلا تادحولا كالم efع ءانبلل طباوضلا ددحي

ءانبلا نم ةددحم لحارم لالخ صحفلا تاءارجإ LJياعم ددحت cdلا :نLمثتلا efع نLمئاقلا ليلدو نا�سإلا ةرازو تاءارجإ

:ةيلاتلا ةينوناقلاكو�صلا قبطت ،رHوطتلا دع� ام ةلحرمل ةبسSلاب امأ .راقعلا كالمل ةماعلا تاءارجإلا �uوي يذلا :راقعلا كالم ليلدو نا�سإلا ةرازو تاءارجا

ا̈رابتخاو ا#مييقتو ءانبلا داوم شPتفت `_ ةدعاسملا ةطلس ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو تايدلبل ـ̈ـ17/8/1424 خHراتب رداصلا225 مقر يرازولا رارقلا رفوي

 ءاش§إب ةقطنم لM تايدلبل حمس� يذلا ̈ـ6/2/1397 خHرات130 مقر ءارزولا سلجم رارق efع ءانب ̈ـ21/2/1397 خHراتب5 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا ىرقلاو تايدلبلا ماظن

.)1(5 ةداملا بجومب ةصا\?او ةماعلا تاق�vملا ةفاMو ي§ابملا ءانب ةبقارمو

حPQقملا لمعلاksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 نا�سإلا ةرازوو ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نم ةلصلا تاذ تايلمعلا لقنب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت نأ
هذيفنتل معادلا d{يظنتلا ل�ي#لا عضوو

 :حالصإلا ة�وعص
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)2 /2( يميظنتلا / ينوناقلا دهشملا
 :حالصإلا ة�وعص

 îôن دامتعاب حمس� ال راقعلا عاطق `_ لوصألا ةمادتساب طيv]ا ميظنتلل دحوملا LJغ ع�اطلا نأ الإ ، تا�لتمملاو Å·dارألل ةميلسلا ةرادإلا نامضل ةيلاv?ا ةيميظنتلا ةحئاللا قبطت
 `_ تا�لتمملاو Å·dارألل ةميلسلا ةرادإلا نامض `_ ناIJMش; ناتللا ناتPسPئرلا نات÷ي#لا ام¨ ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو نا�سإلا ةرازو نإ .ةعانصلا `_ نLكراشملا عيم@? دحوم
 رHوطتلا نم ةينا�م�و قاس;الا رفويس اذ¨ نإف`�اتلا�و راقعلاب ةقلعتملا ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو نا�سإلا ةرازو فئاظو عيمج `�وتب  نآلا راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقتو ةكلمملا

. .ةوق öJكأ لمع راطإل

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

عفترمطسوتمضفخنم

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 `_ هديحوت ةلصلا تاذ تايلمعلاب ةماعلا ةئي#لا موقت نأ
 d{يظنتلا ا#ل�ي¨

1  عم راقعلل ةماعلا ةئي#لا نواعتتو.ةكلمملا `_ يراقعلا طاشSلا رHوطت نامضل جمارب عضوو ةHراقعلا تاجتنملاب ةقلعتملا حئاوللا حاIJقا ةيحالص تاراقعلل ةماعلا ةئي#لا كلتمت
 اD¿ تماق cdلا تايلمعلا ذيفنت معدل ة�ولطملا ةيلخادلا فئاظولا دادع�و ةئي#لل d{يظنتلا راطإلا بجومب فئاظولا هذ¨ لقنل نا�سإلا ةرازوو ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

 لالخ نمذيفنتلل قيسSتلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت نأ.تايدلبلاو ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو نا�سإلا ةرازو اًقباس
اÔDلوت cdلا فئاظولاب قلعتي اميف تايدلبلا لحم لحتل اÃDتا�م

2
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

7ب
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.-وناقلا ض&%فتلا
 ةئيهلل نهارلا /

 راقعلل ةماعلا
 ةطش§ألا رHوطت لجأ نم ةيفاMو ةعونتم جمارب ةئي#لا عضت دق كلذ �fإ ةفاضإلاب  .)2(1 ةداملا بجومب تاسرامملا لضفأل  اقفو لمعلا دعاوقو ةمظنألاو دعاوقلا رادص�و يراقعلا جHوIJلا ةطش§أ ميظن�ب راقعلل ةماعلا ةئي#لا تضوف
 حيÙv ل�ش� اÔDنايص متHو رارمتساللةلباق ... ã?�و ي§ابملاو Å·dارألا لثم يراقعلا عاطقلا `_ تاجتنملا نأ نامضل دعاوق عضو ةيحالص ةئي#لل ن¨ارلا ي§وناقلا ضHوفتلا رفوHو .)3(1 ةداملا بجومب LJياعملا efعأل اًقفو ةHراقعلا تاجتنملاو
. مادتسم روظنم قفو ةميقلا ةداHزو Å·dاIJفالا رمعلا ةلاطإل

 تانايكلل مئاقلا ض8وفتلا

ىرخألا

 ̈ـ17/8/1424 خHراتب رداصلا225 مقر يرازولا رارقلا•
ءاضيبلا Å·dارألا ةبHرض نوناق•
 تا�لتمملا نLنمثم /كالم-طباوضلاو تاءارجإلا- )نا�سإلا ةرازو( مادتسملا ءانبلا•
ةHراقعلا تادحولا فيSصتو ةيكلم ماظنب ةقلعتملا ̈ـ9/2/1423 خHراتب ةرداصلا40 مقر ةيذيفنتلا ءارزولا سلجم ةحئالو ̈ـ11/2/1423 :خHراتب رداصلا )5/م( مقر ي�لملا موسرملا•
 ̈ـ6/2/1397 خHراتب130 مقر ءارزولا سلجم رارق efع Ødبملا ̈ـ21/2/1397 `_5/م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا ىرقلاو تايدلبلا ماظن•

ةرثأتمل ةمظنألا

حاجنلا لماوع

 ةئي#لا ما#مو تايلآ ديحوت
راقعلل ةماعلا

 ةئي#لل ةع�ات ةديدج بتا�م/فئاظو
 ما#ملا ذيفنتل راقعلل ةماعلا

)ةيليغش�لا(

 كالم ةردابم نمضت ثيح .ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ يراقعلا عاطقلا لوصأ ةمادتسا `_ كراش; تاردابم ةدع� اًيلاح نا�سإلا ةرازو موقت
 ةردابم نمضت ،ىرخأ ةيحان نمو .نا�سإلا عاطق `_ ءانبلا ةمالسو ةدوج نامضو ةدي@?ا ةرادإلا عم راقعلا رمع ةلاطإل راقعلل ميلسلا مادختسالا
ةمادتسالا تابلطتمب ءافولاو ةينكسلا تادحولل ةنايصلاو ليغش�لا فيلا�ت ليلقتو اÔDيقوثومو ةينكسلا تاجتنملا ةدوج رHوطت مادتسملا ءانبلا
. نا�سإلا ةرازوو ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نم راقعلاب ةلصلا تاذ ما#ملا عيمج راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fوتت امنPب .ةي÷يبلا

 معدي لاعفو �uاو d{يظنت ل�ي¨
ذيفنتلا

ةHراقعلا تادحولا كالمو نLنمثمل تاداشرإ ميدقت :نا�سإلا ةرازو

رابتخالاو مييقتلاو شPتفتلا :ةKورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

تاديدمتلاو ديPش�لا ةبقارم :تايدلبلا

ةقباسلا ما#ملا �fوتت :ةKراقعلا ةماعلا ةئيiلا
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قوسلا ةيلعاف : ةثلاثلا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا



قوسلا ةيلعاف :ىلوألا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

تاراقعلا عاطق ومن ىلع ريبك لكشب ةكلمملا يف تاراقعلاو يضارألا ليجست هجاوت يتلا تايدحتلا ترثأ دقل

زرNو� سوا� رتوو س�ارب ليلحت :ردصملا

لوؤسملا نايكلاذيفنتلا تايدحت لي��mلا تايساسأ

ةيفارغomا تامولعملا ماظن

ةيكلملا تاعزانملا ةرادإ

2

3

يزكرملا ةيفارغWwا تامولعملا ماظن بايغ•

ةع�اتملا/ قيسµتلا نم ى�دألا د¢Wا عم ةياغلل ةأزجم دوWwDا•

ةيكلملاو ة|راقعلا تاعا��لا 12 ةقس"م d^غ مكا¢´ا ما�حأ•

ة|ورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•

نا�سإلا ةرازو•
ة|ورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•
ةحاسملل ةماعلا ةئيDلا•

لدعلا ةرازو•

مئاق ماظن دجوي ال•

تاعبتلا

 ؛ ةكلمملا �� ةينارمعلا ةيمنتلا ةلق•
 ةي بلاو ة>راقعلا تاجتنملا ةدوج ضافخناو
ةيتحتلا

تاراقعلا Ärع ةدوomا زيامت•

 ةيفافش ب¢س� رامث�سالا �� ةقثلا فعض•
 تالاح ل�o ةل>وط ةينمز تاqrفو ؛ةيكلملا
يراقعلا عاÅjلا

ماظنلا ةءافك فعض ب¢س� ر>وطتلا irخأت• ةحاسملاو طئار}oا مسر

بناWwا اذJK pع فاd h^غ �^كd¨لا•
)vXملا وسدنDم يأ( ةروشµملا دراوملا ةلق•
ةميدقلا ذيفنتلا تاينقت•

تا<لتمملاو ضرألا ةلاح

ر|وطتلاو ةيكلملا ةرادإل }yzارألل يزكرم لÇw دجوي ال•
 ةيلاع ةينمز تاd¨ف عم روطتم d^غ l2رفلا ميسقتلا ماظن•

ةيكلملا دنس صيصختل

1

4
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ذيفنتلا ةينا�مإ

 ققحتي Æ¸ح ةيادبلا 0/ دراوملا نم ةجا��ا للقيس جذامنلا ن"ب لوحتلا
رارقتسالا

ةنمقرلا فاد�أ عم تن#Qنإلا #®ع ةحاتملا تامد�Mا ضورع قفاوتت
 ةرسoم ليf·}لا ةيلمع لعجو

 ليf·}ب ةقلعتملا تايلوؤسملا عيمج جمد ةKزكرملا ةئيiلل نكمي
لخادتلاو لمعلا ةيجاودزا عنمو ¨ÂÃارألا

 لماش ي�ا�م Ê·م ءارجإ مزلي دق ،ةكلمملل ةعساولا ةحاسملل اًرظن
ةلودلا 0/ تاراقعلاو ¨ÂÃارألا ةيكلم ةمءاومل

ةكلمملا يف تاكلتمملاو يضارألا لجسل راطإ عضوب ةيعجرملا ةنراقملا نم ةدافتسملا سوردلا ليعفت

��¬ا روظنملا

تاË"مملا

ةيكلملا ل�ي� نمةفلتخم عاونأو ةيطغتلا نم ة#"بك ةحاسم•

نمزلا نم ةلHوط ةIJفل ةيلاv?ا ةيكلملا•

ةنيابتم ةيكلم دويقا#ل ةفلت\]ا قطانملا•

ةيسoئرلا ليصافتلا

ليغش�لا جذومن
Å·dارألا ل@Õ ثيدحتو ظفv?ةKزكرم ةئي�ءاش§إ•

اًيلاح ىرخألا ةيمو�v?ا تا#@?ا ا#لمحتت cdلاتايلوؤسملا عيمج جمد ة#@?ا efع بجي•

ةمدقملا تامد}oا

تنIJنإلا efع يراقعلا ل@µلا تانايب ةدعاق•
ةمد\?ا موسر ةبساح•
تالماعملا راعسأ تانايب ةدعاق•
لي@�µلا ةلاv? تاعزانملا ضف ةن@?•
ةيفارغ@?ا تامولعملا مظن تانايب•

ةحورطم ةطخ
ةينارمعلا زكارملا efع LÇكIJلا عم– راقعلا ةلاح `_ LJيغ; ثدح املM لي@�µلا بلطوبذج جذومن مادختساب ءدبلا•

ةيفHرلا زكارملا efع LÇكIJلا عم–ةكلمملا ءاحنأ عيمج `_ ةيقبتملا تا�لتمملاو Å·dارألا ةيطغ; لامكتسالعفد جذومن دامتعا ،نماIÇلاب•

تا-لتمملاو J¡ ارألا لL®ل ةي�جوتلا ئدابملا

زرNو� سوا� رتوو س�ارب ليلحت :ردصملا
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ةردابملا لمع راطإ

تا-لتمملاو J¡ ارألل يزكرم لL¯ ءاشbإةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

تايلوؤسملا جمد

1

 ةيسPئرلا تايلوؤسملا ديحوت
 Å·dارألا لي@�µب ةقلعتملا

 ةيميظنت ةطلس تحت تا�لتمملاو
 .)راقعلل ةماعلا ةئي#لا( ةHزكرم

 نم تانايبلا ليحرت كلذ بلطتPس
 ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
لدعلا ةرازوو

�Çرفلا ميسقتلا ءاش�إ

2

 ةئي#لا عب�ي `øرف مسق ءاش§إ
 ةرادإ ضرغل راقعلل ةماعلا

 لي@µ; ةطش§أ ةبقارمو ةعجارمو
تا�لتمملاو Å·dارألا

 ماظن �� نواعتلا
ةيفارغomا تامولعملا

3

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا نواعتت دق
 مظنل ةينطولا ةن@�لا عم
 ماظن ءاش§إل ةيفارغ@?ا تامولعملا
efع PÀ·dئر ةيفارغج تامولعم
 ةحاسم ديدحتل ةكلمملا ىوتسم
 تاLÇمو ا#طيطختو ضرألا

 ةي�رعلا ةكلمملا ةيفارغج
ةقدب ةيدوعسلا

 É¯Fارألا لÈm نiشدت
تا<لتمملاو

4

 ل@�µل تنIJنإلا efع ةصنم ءاش§إ
 لمش� دق .تا�لتمملاو Å·dارألا
ماعلا عاطقلا ةكارش جذومن كلذ
 راقعلل ةماعلا ةئي#لا نLب صا\?اب
 عيمج نع لوؤسم ،رخآ نايكو
ةيسPئرلا ةيليغش�لا ةطش§ألا

 :ذيفنتلل XYوألا ةلحرملا
بذج جذومن

5

 ءارشلا– بذج جذومن دامتعا
 ضرألا efع يراقعلا ن̈رلاو عيبلاو
 مت اذإ الإ ھب حمسُ� ال تا�لتمملاو
;µ@نا�سلا عفدب ذيفنتلا .ھلي 
 ،)ةينارمعلا قطانملا efع LÇكIJلا(

مظنملا efع لقأ ءبع

omتاعزانملا ضف ةن

7

 تاعزانملا ةHوس; ةن@? عم نواعتلا
نأش� تارارقلا ذاختاب ةلو\]ا
 م¨اس;( تا�لتمملاو ضرألا ةيكلم
)11د ةردابملا عم

 :ةيناثلا ذيفنتلا ةلحرم
عفد جذومن

6

 عفد جذومن Ødبت ،نماIÇلاب
 Å·dارألل طش§ لي@�µل
 ÒJع اميس ال ،ةيقبتملا تا�لتمملاو
ةكلمملا `_ ةيفHرلا زكارملا

ةيكلملا كلذكو تايPQشملاو تاراقعلا تاعيبم لوح ةءافكلاو ةيفافشلا ز8زعتلفدRلا

8ج89

ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤمو ةيجيتا+*سالا ةط$#ا2



ةردابملا قاثيم

ةردابملافصو

 هددحم طباوض قفو ةكلمملا �� تاراقعلاو }°Êارألا ةيكلم لي�©Bل تاbلتمملاو }°Êارألل يزكرم ل�È ءاش�إ•

رJوطتلاب ةفدË¹سم قطانمو
تاي=>شملاو تاراقعلا تاعيبم قيثوت•

 مظن تانايب( ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو )ةيكلملا( لدعلا ةرازو لبق نم ةطش�ألا ضع� ايلاح رادت•

 ا#جامدإ بجوتJو ،)ةيفارغ��ا تامولعملا

راقعلل ةماعلا ةئي¸لارود

مظنم•

)11د ةردابملا ةم�اسمب( تاعEرشBلا رادصإ•

•Èغشمو كالم ل�k� ارألاÊ°{ لتمملاوbتا

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•

لدعلا ةرازو•

ةيفارغ��ا تامولعملا مظنل ةينطولا ةن��لا•

ةماعلا تارامثBسالا قودنص•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 }°Êارألا ةيطغ|
 �� تاbلتلمملاو

 ةيÌرعلا ةكلمملا

ةيدوعسلا

 ديدحتمت£س
اقحال كلذ

ً85%
** تاونس5-2 :1 ةلحرملا
** تاونس10-5 :2 ةلحرملا

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

قوسلا ةيلعاف
ج

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

تاكلتمملاو يضارألا ليجست
8ج

 Å·dارألل يزكرم ل@Õ ءاش§إ
تا�لتمملاو

 لv? تاسايسو تاءارجا رHوطت
ةHراقعلا تاعاÆÇلا

 ةطش§أو تايلمع ةنمقرو ديحوت
;µ@ارألا ليÅ·d تا�لتمملاو 

1-12د1-11د1-8ج

 `_تا�لتلمملاو Å·dارألا ةيطغ;
ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا

8-م

85%*

ه

)عفدلاو بذ£#ا راطإ نم جtزم( ��بتلا جذومن ب�س� ةدحتملا ةكلمملا عم ةيعجرملا ةنراقملا *

ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا <= يرجي يذلا ةيفارغ£#ا تامولعملا مظن طيطختل <yا�#ا عضولا �zع فقوتي **

8ج90

ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤمو ةيجيتا+*سالا ةط$#ا2



)2 /1( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا
حالصإلا ة�وعص

اع�ات تا�لتمملاو Å·dارألا ل@Õ نLيع; متي ،اًيلاح
ً

 رقأ يذلا ءارزولا سلجم رارق بجومب .Ødيعلا راقعلا لي@µ; ماظنل اًقفو لدعلا ةرازول 
 لدعلا ةرازو نم راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fإ تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; فئاظو لقن متPس ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا نم ةحIJقملا ةديد@?ا حئاوللا

 `_ .تا�لتمملاو Å·dارألل ل@Õ نLيع; ةقطنم لef Mع نLعتي ،Ødيعلا راقعلا لي@µ; ماظن نم6 ةداملا بجومب .ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو
 ةطساوب �µملاو نLيعتلاةفيظو LJفوت متي امنPب .ةفلتخم قطانم `_ ةيكلملا كو�ص نم ققحتلا `_ ةنيعم تايدحت اذ¨ قلخ ،ةيلمعلا ةسرامملا

 ةيذيفنتلا ةحئاللا صنت .لي@�µلا ةيلمع نLكمتل تالخدملا efع لوص�vل رخآ نايك efع دامتعالا قلخي امم ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
.ةHراقعلا نو̈رلاو تا�لتمملاو Å·dارألاب ةقلعتملا دوقعلا قيثوتو لي@�µب فل�م لدعلا بتاM نأ efع ̈ـ1425 لدعلا بتاM صاصتخال

حPQقملا لمعلاksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 قيثوتولي@µ; لثم تا�لتمملاو Å·dارألا ل@�µ ةلصلا تاذ راودألا ديحوت
–دحاو نايك تحتتاحوسملاو طئار\?ا مسرو ةيكلملا كو�صو دوقعلا

.راقعلل ةماعلا ةئي#لا
 ةماعلا ةئي#لا نم ةحIJقملا ةيذيفنتلا ةحئالل اًقفو ذيفنتلا ديق ءارجإلا(

)راقعلل

1

 لومعملا لي@�µلا حئاولو دعاوق رHوطتب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت
¿Dدرجمب ا Mارألا ةفيظو نوÅ·d راس تا�لتمملاوHلوعفملا ة

2

كمملايقطانملا لي@�µلا ىدأ
ّ

 نكمي لي@�µلل دحوم يزكرم ل@Õ دوجو مدع �fإ )6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب( Ødيعلا راقعلا لي@µ; ماظن نم6 ةداملا بجومب ن
 `_ ةصت\]ا مكاv]ا بجومب لدعلا بتاM لالخ نم بHرق تقو ¸cح اHًودي ل@µلاو ةيكلملا كص نم ققحتلا ءارجإ مت .م#عالطال ھيلإ لوصولا لا@]ا اذ¨ `_ نLكراشملل
Mجوتل اًقفو .ةقطنم لCDلا تابلطتمل لدعلا ةرازو تا�µ@لالخ نم لي Mيل\?ا نواعتلا سلجم لود ونطاومو نونطاوملا عتمتي ،لدعلا بتاú` بناجألا نورمث�سملاو 
.ةثيدv?ا تاردابملا لولح ¸cح )ةيقرو µã§( اًيدام ةقثوملا تادن�سملا ظفحُت .مD¬ا�لتمم لي@�µل ةفلتخم دعاوقب تاسسؤملاو تاMرشلاو

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

�0اعطسوتمضفخنم
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)2 /2( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 ةماعلا ةئي#لا �fإ ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو لدعلا ةرازو نم تا�لتمملاو Å·dارألا ل@Õ لقن متPس ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا نم ةحIJقملا ةديد@?ا حئاوللا بجومب
 ةقفاوملا درجمب ،d{يظنتلا حالصإلا اذ¨ رفويس .ةلصلا تاذ تانايكلا عم قيسSتلاب ةكلمملا `_ تاراقعلا لي@µ;و ميظن�ب راقعلل ةماعلا ةئي#لا فيل�ت متPس ثيح ،راقعلل

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقتنأعقوتملا نم ،`�اتلا�و ،ةيليغش;و ةيميظنت ةطقن دنع تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; `�وتل ةينوناقلا تايحالصلا راقعلل ةماعلا ةئي#لل ،ھيلع
 رظنا( ةرثأتملا نLناوقلاثيدحتل ةيع£رش; ةعجارم ءارجإ نLعتPس .لما�لاب تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; فئاظو اCDلوت درجمب ةقبطملا لي@�µلا حئاولو دعاوق رHوطتب
.كلذل اًقفو )ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو و لدعلا ةرازو( ىرخألا تانايكلل ةيلاv?ا تايحالصلا ثيدحت نامضل ا¨ذيفنتو )ةيلاتلا ةحفصلا

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 رودلا`�وتل راقعلل ةماعلا ةئي#لل عب�ي `øرف مسق ءاش§إ
 ليحرت `_ رظنلاو تا�لتمملاو Å·dارألا ل@µل `eيغش�لا
 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نم ةيلاv?ا تال@µلاو ةمظنألا

اLJ̈غو لدعلا ةرازو و ةHورقلاو

1

 جمدت تنIJنإلا ÒJع ةصنم efع ظافv?او رHوطتو ءانب
 صوصخب اCDلع لوصv?ا مت cdلا ةفلت\]ا تانايبلا
احاتم نو�ي ثيحب لي@�µلا ةطش§أ

ً
 `_نLكراشملل 

.يراقعلا عاطقلا

2

حالصإلا ة�وعص
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 لبق نم ةحPQقملا ةديدjLا حئاوللا

راقعلل ةماعلا ةئيRلا
 ةكلمملا `_ تا�لتمملاو Å·dارألا عيم@? Ødيعلا لي@�µلا ميظنت لجأ نم راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fإ ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو و لدعلا ةرازو نم لقنت نأ بجي يراقعلا لي@�µلا ةفيظو نأ efع ،ةلدعملا راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص صنت
. يراقعلا عاطقلا `_ نLكراشملا �fإ يراجتلا /صا\?ا /ماعلا لوصولل ضارغألا ةددعتم تانايب ةدعاق ةحات�و ءانب ةيحالصب راقعلل ةماعلا ةئي#لا دHوزت مت ،كلذ efع ةوالع .يدي#متلا نايبلل اًقفو

 تانايكلل ةيلاjrا تايحالصلا

ىرخألا

،تال@µلا ظفحت:لدعلا ةرازو

تانايبلاو طئار\?ا قيبطتو ثيدحتو رHوطت:ةKورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

تا�لتمملاو Å·dارألا تالماعم دوقع قيثوتو لي@µ;:لدعلا ةباتك

راجيإلا دوقع ل@Õ:نا�سإلا ةرازو

ةيمو�v?ا تا�لتمملا ل@Õ:ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيiلا

ةيذيفنتلا ھتحئالو ل@µملا يراقعلا ن̈رلا ماظن ،̈ـ1433 /8 /13 خHرات49/م مقر ي�لملا موسرملا•
ةيذيفنتلا ھتحئالو ̈ـ1423 /2 /9 خHراتب6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب Ødيعلا يراقعلا لي@�µلا نوناق•
.تنIJنإلا ÒJع LJجأتلا تامدخ ةكبش لالخ نم اD¿ ةصا\?ا يراقعلا راجيإلا دوقع لي@�µل ىرخألا ةيمو�v?ا تا#@?ا عم قيسSتلاب نا�سإلا ةرازول تاCDجوت•
تنIJنإلا ÒJع راجيإلا دوقع لي@�µب نHLراقعلا ءاطسولا ةبلاطمب )405( مقر ءارزولا سلجم رارق•
نكاسملا LJجأت قوس `_ ةقثلا زHزع; دعاوق نأش� ̈ـ1438 /5 /16 خHرات )292( مقر ءارزولا سلجم رارق•
̈ـ1425 /5 /17 لدعلا بتاM صاصتخال ةيذيفنتلا ةحئاللا•

ةرثأتملا ةمظنألا

حاجنلا لماوع
ذيفنتلل d{يظنتلا راطإلا رHوطتةعطاقتم تايحالص يوتحت cdلا ةمظنألا ثيدحتةuvاو ةينوناق تايحالص

 بجومب ةكلمملا `_ تاراقعلا عيمج ةيطغ; حIJقت cdلاو لي@�µلاو ةيكلملاو ةHو#لا ديدحت ما#م ةيميظنت تائي¨ ةدع �fوتت ،`�اv?ا تقولا `_
.نا�سإلا عاطقل راجيإلا دوقع لي@�µب نا�سإلا ةرازو ظفتحت ،كلذ �fإ ةفاضإلاب .Ødيعلا راقعلا لي@µ; ماظن

 ةرازو موقت ثيح ،ةددحم ةقطنم `_ راقع ل�ل ةيحاسم طئارخ دادعإب ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو موقت ،ةيلاv?ا حئاوللا بجومب
 عقت يذلا ةيلv]ا ةمكv]ا Å·dاق فارشإ تحت ل@Õ `_ كلذ دع� ا#عضو متي cdلاو ،راقع ل�ب ةقلعتملا قوقv?ا قيثوتب كلذ دع� لدعلا
.ھيف تا�لتمملا

دنع قيسSتللةمكوv?او تايلمعلا طيس�ت
ءاضتقالا
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ةلودلا يف يراقعلا رشابملا يبنجألا رامثتسالا نم دحي امم ،نييجيلخلا ريغو يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاومل ةكلمملا يف تاكلتمملاو يضارألا ةيكلم حاتت

ماظنلا

ةينكس كالمأ

ة>راجت كالمأ

يEرعلا جيلA@ا لود =>طاوم H3غل كلمتلا ل6ي5يEرعلا جيلA@ا لود =>طاومل كلمتلا ل6ي5

 كلمت ميظنتل É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاوم لبق نم ةكلمملا 12 تاراقعلا ةيكلم عضخت•
راقعلل �Íيل}oا نواعتلا سلجم لود ËFطاوم

 كلمت ماظنلÉ2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاوم d^غ لبق نم ةكلمملا 12 تاراقعلا ةيكلم عضخت•
هرامث�ساو راقعلل نiيدوعسلا irغ

 قطانملا 12 ةصاخ نكاسم ةثالث TKإ لصي ام كالتماب É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاومل حمس¿•
 ةقطنم 12 تاراقعلا كالتما É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاوم JKع رظحُي ةكلمملا 12 ةينكسلا
ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم 12 مر¢Wا

 JKع لوص¢Wاب ةكلمملا 12ي�وناق ل<ش� نiميقملا É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاوم d^غل حمس¿•
 .ةيلخادلا ةرازو ةقفاوم JKع لوص¢Wا طرش� ةصا}oا مÏÁماقإل تاراقع

 ماظنلا نم1 ةداملا( نوناقلا اذp قيبطتو تابلطتم صوصخب فاh حوضو دجوي ال ،كلذ عمو•
)ـ1439p بجومب ليدعتلاو ـJ2 1421pخادلا

 اولصحي نأ ةط|رش ةكلمملا 12 ة|راجت تاراقع كالتماب É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاومل حمسُ¿•
.لمعلا اذp ةسراممل اًبسانم راقعلا مÒw نو�ي نأو يراجتلا مDطاشµل صيخرت JKع

 طرش� ةكلمملا 12 ة|راجتلا تاراقعلا كالتماب É2يل�Wا نواعتلا سلجم لود }$طاوم d^غل حمسُ¿•
 �Xاوح :رامث�سالل ى�دألا د�oا( رامث�سالل ةماعلا ةئي�لا نم ÐFنجأ رامث�سا صيخرت JKع لوص¢Wا

)يدوعس لا>ر نويلم30
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةيبنجألا تارامثتسالا بذج ىلإ ةفاضإلاب  نيفدهتسملا نيميقملا ناكسلا ددع ةدايزل لمتحملا ساسألا عضي ةمئادلا ةماقإلا ططخ راطإ دامتعا

 اذ�ل ةيس*ئرلا ليصافتلا درتو .ةijمملا ةماقإلا ناونع�2019 ويام �� ةماقإلا ةط}o ديدج ل<ش نع ةيدوعسلا ةي»رعلا ةكلمملا تنلعأ=Oنجألا كلمتلل لمتحم كرحم
.هاندأ

ةيل�ألا

ل<ي�لا

تازايتمالا

ةكلمملا 12 ةÓdكب ةرفوتملا d^غ ةينDملا وأ ةيملعلا تاراDملا كالتما1.
ةكلمملا 12 نورمث"سملا تاhرشلا كالم2.

)ةاي¢Wا ةدم( ةدتمملا ةماقإلا1.
)ة|ونسلا ةدملا( ةتقؤملا ةماقإلا2.

ةلئاعلا عم ةكلمملا 12 ةماقإلا1.
براقألل رئازلا تاd^شأت رادصإ 12 ق¢Wا2.
ةيل��ملا ةلامعلا فيظوت3.
ةنيدملاو ةكم ءانÔتساب ةيعانصلاو ة|راجتلاو ةينكسلا تاراقعلا ةزايح4.
ةنس99 زواجتت الأ طرش� ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم 12 راجأ دوقع ةزايح5.

 ةيذيفنت تاوطخ
تابلطلا ةWwاعمل بتا�م1.

 كلذ نع نالعالا خ|رات نم اًموي90 نوضغ 12 ةيلآلاو حئاوللا ديدحت متي2.
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يلكلا داصتقالا كلذكو قوسلا روطتو ومن يف ريبك لكشب مهاس امم ،1998 و1994 يماع نيب يراقعلا اهقوس ميظنت ةداعإب ةيبونجلا ايروك ةيروهمج تماق

19611994*

 ةيTونS@ا اQروك ةQروPمج

1998*2017

 لظ– ةي�نجألا ةيكلملا نأش� نوناق لوأ رارقإ
اديقم تا�لتمملا ةزايح

ً
 ھب حمسُ�( LJبك ل�ش� 

)ةصاخ تالاح `_ طقف

– ةي�نجألا ةيكلملا نأش� ي§اثلا نوناقلا رارقإ مت
 cdلا تاMرشلا /بناجألا اياعرلا ءارش� حامسلا
الامعأ سرامت

ً
اHروM `_ ةHراجت 

 بناجألل حمس� .ةي�نجألا ةيكلملا نوناق ليدع;
 لامعألا ةسرامم وأ شPعلل تاراقع ءارش�
 مدع/تاطلسلا �fإ رHراقتلا ميدقت( ةHراجتلا

Å·dارألل ةحاسملا دودح ؛)بولطم نذإ دوجو

 efع ةضورفملا دويقلا ةلازإ- نوناقلا ليدع;
تاراقعلا ءارش� بناجألل حمس� ؛ضرألا ةحاسم

2019 2018-

 ةيكلملا زHزعتل تاحالصإلا نم دHزملا لاخدإ مت
:ةي�نجألا
 ةيداصتقالا قطانملا( ةي�Hرضلا تاءافعإلا•

)ةصا\?ا
ةفافشلا تاراقعلا ءانتقا تاءارجإ•

 رشابملا ¨Ìنجألا رامث}سالا ءادأ ن"ب ةلصلا
ميظنتلا 0/ #"يغتلاو يراقعلا

ةيسيئرلاتالصحملا

 تاراقعلا قوس حاتتفا مهاس
 تارامثتسالل ايروك ةيروهمجل
 رامثتسالا لخد ةدايز يف ةيبنجألا
 يف ةصاخو رشابملا يبنجألا
 ةيعانصلا بتاكملا تاعاطق
ناكسإلا بناج ىلإ ةيراجتلاو
 رالود نويلم :نا�سإلا <= رشابملا �©نجألا رامث{سالا لخد)ينايبلا مسرلا رظنا(

ي�tرمأ

بناجألل كلمتلا ميظنت �zع تلخدأ �»لا تا+Vيغتلا *

5,343

1,4101,003

+106.4%

+40.6%

19991998*

11,030

19951994*
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بناجألا كلمت لكيه ريوطت دنع اهتاعارم حرتقملا ةيهيجوتلا ئدابملا ضعب

بناجألا كلمتل ةي�جوتلا ئدابملا

رامث�سالا في صت�Õذومنلا بناجألا ن>رمث�سملا في صت
ةيعجرملا ةيÀÁجوتلا ئدابملا /تاسايسلا

Ö{نجأ يقيقح صÐF )عY لاثملا لي¢س، 
 ةكلمملا �� تقؤم ميقم

•Majority of countries govern foreign ownership of real estate via 

Ö{نجأ يقيقح صÐF )عY غ ،لاثملا لي¢سir 
ةكلمملا �� ميقم

ةي¢نجألا تاSرشلا /ÐFنجألا نايكلا

ةينكسلا راقعلا كالمأ

ة>راجتلا راقعلا كالمأ

رغاش ضرأ ططخم

 0/ تاراقعلل ر��ا كلمتلا قح بناجألا ن"نطاوملل حمس´ يذلا ديقملا ةيµنجألا ةيكلملا ل�ي� ةي�ون@?ا اHروMو يÁد لثم ةلثمأ تدمتعا•
.ةيµنجألا ةيكلملل ةصصخم ةددحم قطانم

 راقعلل ةيµنجألا ةيكلملل ةصصLMا قطانملا ديدحت متي .اCDف ي§ابملا عيمجو ضرألا �fإ دتمتوتقولاب ةديقم #"غو ةقلطم ةيµنجألا ةيكلملا•
.حئاولو موسرم لالخ نم

 ،ةصصLMاقطانملا لخاد تاراقع كلمت ىرخأ ةرامإ يأ وأ ي`د 0/ ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد ىدل ةلf·ملا تا°رشلا عاونأ عيم�f زوجي•
.نHرخآلا `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاوم وأ ةدحتملا ةي�رعلا تارامإلا ةلود Ødطاوم لبق نم لما�لاب ةكولمم ةكرشلا نكت مل اذإ

تا�لتمملا لÏf 0/ لي�f �·fإ جاتحت تاراقعلا ءارش /عيب تايلمع عيمج•

 نا° اذإ ضرألا 0/ رامث}سالاب حامسلا بجي يأ( ضرألل ةي�نجألا ةيكلملاب قلعتت ةمارص #Ðكأ ةمظنأ ضرف �fإ نومظنملا /تامو�v?ا ûfس;•
طاش� دلوي ضرألا مادختسا

ً
)ءارشلا نم ن"ماع لالخ اًيداصتقا ا

 فيفختوةفل�تلاروسoملا ¨§كسلا نا�سإلا زKزع� فدD¿ن"يل�Lا نا�سلا ةيلضفأل ليمت ¨ÂÃارألا ةيكلم حئاولو تاسايس لظت دق•
ةHرا�تحالا تاسرامملا
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ةردابملا لمع راطإ

ةصاخ تارابتعا

�fوألا ذيفنتلا ةلحرم- ةي�Hرضلا تاءافعإلا•
�fوألا ذيفنتلا ةلحرم لالخ راقعلا موسر تاءافعإ•
%100 ةبسSب بناجألا كلمت ل�ي¨•
èdنجألا رامث�سالا efع ى§دألا دv?ا دويق دجوت ال•
 ةHراقعلا تارامث�سالا نم ةبس�كملا ةيلامسأرلا حا�رألاو لاومألل ةلما�لا ةداعإلا•

ةبHرض نودب
ةكلمملا `_ تاراقعلا لي@µ;و ءارشل حوضوب ةددحم ةيلمع•
 ةكم `_`úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاومل تاراقعلا ةيكلم حتف ةينا�مإ ةسارد•

 تانامضلا ؛ةHرامث�سالا تابلطتملا نم ى§دألا دv?ا عم( ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا
)طقف نLيدوعسلا نLنطاوملل عيبلا ةداعإ دويق ؛ةينامتئالا

ةHوق ذافنإ تاسايس•

راقعلل نiيدوعسلا iQغ كلمت تاطاPQشاو طباوض عضوو ماظنلا ليدعgةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

 طباوض عضوو ماظنلا ليدع4
 نiيدوعسلا irغ كلمت تاطاqrشاو
راقعلل

1

 efعم¨دويقو بناجألا فنصي ي§وناق راطإ رHوطت
 راطإلا لمش� نأ بجي .تاراقعلاو Å·dارألا ةيكلم
 .ةي�نجألا ةيكلملا efع ةقفاوملا ةيلمع اًضيأ ي§وناقلا
يمو�ح LÇكIJب ةصاخ زفاوح جمارب ءاش§إ متي دق

ةيدوعسلا ةي̧رعلا ةكلمملا s �s_خادلا يراقعلا �Jنجألا رامث�سالا عيL¶�لفدRلا

 كلمت– XYوألا ذيفنتلا ةلحرم
دويقب بناجألا

 مامأ يدوعسلا تاراقعلا قوس حتف متي دق
 ةلحرملا زكرت دق ؛ذيفنتلل نLتلحرم ÒJع بناجألا
 قطانملا ÒJع ةي�نجألا ةيكلملاب حامسلا efع �fوألا
ةصص\]ا قطانملاو ةصا\?ا ةيداصتقالا
 ندملاو ةقالمعلا ع£راشملا لثم ةكلمملا `_ كلمتلل
ةيداصتقالا

2
 عيسوت– ةيناثلا ذيفنتلا ةلحرم
بناجألا كلمت

 دويق ءاغلإل ةيناثلا ذيفنتلا ةلحرم لمش; دق
 ةنيعملا كلمتلا قطانم عيسوت ةHراقعلا ةيكلملا
 ةكلمملا `_ ةيسPئرلا ةينارمعلا زكارملا لخاد
 ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ءانýتساب

3
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ةردابملا قاثيم

راقعلل نLيدوعسلا LJغ كلمت

9ج

 طباوض عضوو ماظنلا ليدع�
 ن"يدوعسلا #"غ كلمت تاطا#Qشاو

راقعلل

 efع بئارضلاو موسرلا ماظن رHوطت
يراقعلا عاطقلا

1-5ب1-9ج

 لخادلا رشابملا 12نجألا رامث(سإلا ةبس!

 ;Hامجإ نم ةEوئم ةبس! ـك( تاراقعلا ;:

 ةيLرعلا ةكلمملا ;: 12نجألا رامث(سالا
)ةيدوعسلا

9-م

10%*

ه

ةردابملا فصو

 هددحم طباوض قفو ةكلمملا �� نVيدوعسلا =Vغو �Ïيل�³ا نواعتلا سلجم لود دارفأل ةيكلملا لbي� ليدع|•

رJوطتلاب ةفدË¹سم قطانمو
 جتانلا �� ةJراقعلا ةم�اسملا ةداJزل رشابملا }Ðنجألا رامثBسالل = كأ قفدتب حامسلل ةيلا��ا دويقلا فيفخت•

�oامجإلا ���kا
 ةجرختسملا ةميقلاو قوسلا ةيلعاف نسحي فوس دويقلا ءاغلإ نإف ،موسرلا لbي�و ميلسلا فارشإلا لالخ نم•

تاراقعلا قوس نم

راقعلل ةماعلا ةئيهلارود

مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

رامثBسالا ةرازو•

ةيلخادلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sاةفد�·سملا ةميقلا

 �©نجألا رامث{سإلا ةبس�
 تاراقعلا <= لخادلا رشابملا
<yامجإ نم ةtوئم ةبس� ـك(
 ةكلمملا <= �©نجألا رامث{سالا
)ةيدوعسلا ةيNرعلا

دجوي ال
٪5 + :1 ةلحرملا
٪5 + :2 ةلحرملا

تاونس7-5 :1 ةلحرملا
تاونس10-7 :2 ةلحرملا

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

قوسلا ةيلعاف
ج

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف
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)2 /1( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

:ةكلمملا`_تاراقعللنLيدوعسلاLJغةيكلممظنتcdلاةمظنألانمناتعومجمكان¨،اًيلاح•
.iغكلمتماظنLJيدوعسلاLرمث�سمللحمس�يذلاو،̈ـ1439ماع`_ھثيدحتمتامك̈ـ1421ماعلهرامث�ساوراقعللنHرشلاونMتاراقعلاكالتمابةي�نجألاتا

`_رامث�سالاضارغألتاراقعلا`_ةي�نجألاةيكلملابحمسُ�ال.ةيلخادلاةرازونمنذإلعضختوطقفنLفظوملاودارفأللنكاسمو،ةHراجتلامÔDطش§ألة�ولطملا
.ةيدوعسلاةي�رعلاةكلمملا

.iiطاومكلمتميظنتØdيل\?انواعتلاسلجملودú`لا،̈ـ1432ماعلراقعللcd;رشلاودارفأللحمسMيل\?انواعتلاسلجملود`_تاú`راطإ`_تاراقعلاكلمتب
تاونس4اD¬دمط�رةIJفعمرامث�سالاضارغألوميظنتلا`_اCDلعصوصنملادعاوقلا

ةيكلملاتناMاذإامefعةددv]اتابلطتملادمتع;.رامث�ساللةماعلاةئي#لانمèdنجأرامث�ساصيخرتefعلوصv?اطرش�راقعللةي�نجألاةيكلملابحمسُ�،اًيلاح•
وأةHراجتوأةئزجتلابعيبللةروطتموأةروطمتا�لتممefعلوصv?ابèdنجألارمث�سمللحمس�نوناقيأاًيلاحدجويال.èdنجأدرفوأةي�نجأةكرشاD¿ظفتحتس
.ةكلمملا`_تاراقعلاكلمتلحHراصتefعلوص�vلةنيعمفورظلظ`_ةيلخادلاةرازونمنذإبولطم.ةكلمملا`_تامادختسالاةددعتم

ة�ولطملاتاطاIJشالاقيقحتلةLÇمتملاايازملاهذ¨قيقحتليراقعلاعاطقلا`_رامث�سالاو`ûسلاefعبناجألانHرمث�سملازفحي`�اv?اماظنلا،ةLÇمملاةماقإلاماظن•
.’ةLÇمملاةماقإلا’efعلوص�vل

.تاراقعلاعاطق`_èdنجألاو`ve]ارامث�سالاعي@�ÖلجماربرHوطتلتايحالصلابراقعللةماعلاةئي#لادHوزتمت•

ةحPQقملا لمعلا ةطخksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 تاذ ةمظنألا ثيدحتل ءارزولا سلجمب ءاÒJ\?ا ةئي̈و ةيلخادلا ةرازوو رامث�سالا ةرازو عم قيسSتلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت

 نم مD¾كمتس cdلاو دارفألاو ةي�نجألا تاMرشلا efع ةضورفملا دودv?او دويقلا نم د�vل ةكلمملا `_ راقعلل بناجألا كلمتب ةلصلا

.عاطقلل ةيجيتاIJسالا فاد̈ألا `_ ةنمضملا يراقعلا عاطقلا `_ رامث�سالا عي@Ö;  عم ةكلمملا `_ ةيكلملا

حالصإلا ة�وعص
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)2 /2( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 دجوت ال ھنأ ودبي . `�اv?ا d{يظنتلا راطإلا بجومب اD¿ حومسملا LJياعملا efع ةي�نجألا ةيكلملا رصق `_ ھفد¨ `_ ةياغلل لاعف راقعلل ةي�نجألا ةيكلملا لوح `�اv?ا ميظنتلا
 رامث�سالاب طيv]اميظنتلا نإ .راقعلا رHوطت ةلصاوم نود رامث�سالا ضارغأل طقف ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ تاراقعلا ءارش� ةي�نجأ ةكرشل اCDف حمسُ� تالاح

 نم دبالف ،تاراقعلا `_ رامث�سالاعي@ñ` ;Ö ةيجيتاIJسالا ةينلا تناM اذإ ،كلذ عمو .ةيلخادلا ةرازوو رامث�سالل ةماعلا ةئي#لا ىدل اًي�س§ دحومو رشابم رشابملا èdنجألا
.ةLÇمملا ةماقإلا ماظن بجومب حالصإلا رارغ efعھنورم öJكأ ةي�نجأ ةيكلم ةمظنأ Ødبت

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

�0اعطسوتمضفخنم

حPQقملا لمعلاqJيظنتلا حالصإلا

 هرامث�ساو راقعلل نLيدوعسلا LJغ كلمت ماظن)1( ثيدحت
 سلجم لود Ødطاوم كلمت ميظنت )2( . ̈ـ1421 ماعل
 ،̈ـ1432 ماعل راقعلل `úيل\?ا نواعتلا

1

 فاد̈ألا عم ¸·ÿامتي امب بناجألا كلمت جمارب ميدقت
 ةرازوو ةيلخادلا ةرازو عم قيسSتلاب ةيجيتاIJسالا
 كلذب ىروشلا سلجمب ءاÒJ\?ا ةئي̈و رامث�سالا

نأشلا

2 ىرخألادعاوقلاوةيل̈ألاLJياعملحئاولLJفوتلوةكلمملا`_تاراقعللبناجألاكلمتبحامسللهرامث�ساوراقعللنLيدوعسلاLJغكلمتماظنليدع;حIJقملاحالصإلابلطتPس
.ةكلمملا`_تاراقعللبناجألاكلمتذافنإefعقبطنتcdلاليصافتلانماLJ̈غو،اD¿حومسملاتاقاطنلاوقطانملابةقلعتملا
ثيحةHراقعلاةيجيتاIJسإلاةط\?امعدتوقفاوتتcdلاوةيلخادلاةرازوورامثسالاةرازولبناجألاكلمتجماربحاIJقا`_اًيساسأاًرودراقعللةماعلاةئي#لايدؤتنأنكمي
.ةكلمملا`_يراقعلاعاطقلا`_بناجألاكلمتنLكمتلة�ولطملاd{يظنتلاحالصإلاةيلمعدوقتنأي§واع;ل�ش�تانايكلاهذ#لنكمي

و

حالصإلا ة�وعص
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ةلصلا تاذ طباوضلاو ةيمسرلا ةيميظنتلا لاثتمالا رطاخم تاءارج²و تاسايس �zع ظاف�#او رtوطت•

رطاLMا مييقت جمارب

 تاءارجالاو تاسايسلا
ةلصلا تاذ مكحتلا رصانعو لاثتمالا بKردت

 قيستلاو لعافتلا
¨Ñيظنتلا

لاثتمالا رابتخاو ةبقارملصاوتلاو غيلبتلا

)ني(مظنملا عم لاصتالا تالو�وتورب ديدحت•

ا´³لع درلاو ةيميظنتلا تاراسفتسالا يقلتل ةيسايق تاءارجا عضو•

ةيميظنتلا تاشقانملا لالخ ةكراشملل ي�اثلاو لوألا عافدلا طخ <= نVيساسألا ءا�رشلا ديدحت•

ةtراقعلا ةطش�ألا �zع ةقبطملا حئاوللاو نVناوقلا ديدحت•

حماس{لا تاtوتسمو ،فtراعتلاو ،ةك+*شملا رطا$�ا ةغل ديحوت•

·Vك+*لا نم رطا$�ا ةيلاع لاثتمالا لاجم ديدحتو تاtولوأ ديدحتل ةي£¶نم رtوطت•

ةجر�#ا ةيس:ئرلا رطا$�ا تارشؤمو ،تامولعملا تاحول رtوطتو ،رtراقتلا دادعإ تابلطتم ديدحت•

نVيس:ئرلا ءا�رشلل ةtرودو ةرمتسم رtراقت ميدقت•

ةجر�#ا لئاسرلا راركتو لاثتمالا لصاوت ةطخ عضو•

 ذاختال ةلوؤسملا فارطألل ةدد��ا ةيميظنتلا لاثتمالا اياضق ديعصتل ةيمسر لاصتا تالو�وتورب عضو•
 مزاللا

لاثتمالا رطاخم مييقت جئاتن �zع ًءانب رابتخالاو ةبقارملل راركتلاو قاطنلا ديدحت•

دصرلل ��مزلا لود£#او لاثتمالا رابتخا رtوطت•

لاثتمالا طباوض ةبقارمو ةtرود تارابتخا ءارجإ•

 جئاتنلاو ةيمازلإلا لمعلا ططخ( جالعلا ططخ وأ ةيحي�ºتلا تاءارجإلا ةبقارمو سايق•
)ةيميظنتلا

رطا$�ا �zع زكري بtردتلا تاجايتحال مييقت ءارجإ•

ءاضتقالا بسح ،رودلا �zع ةمئاقلا بtردتلا جمارب رtوطت•

ةي�tردت تارود ءارجإ•

تاداشرإلاو ةيميظنتلا تابلطتملا لوحروحمتملا بtردتلا ىوتحم �zع ظاف�#او ثيدحت•

 لاثتمالا ةرادإ راطإ
¨Ñيظنتلا

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف حئاولل لاثتمالا قيبطتو قيقدتلا راطإ ءانب دنع هتاعارم حرتقم يهيجوت لمع راطإ
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ةردابملا لمع راطإ

ةصاخ تارابتعا

 معدل ةيع£رش�لا تاسايسلاو حئاوللا نLب ةمءاوملا•
ذافنإلاو لاثتمالا

 براضت بنجتل ةلقتسم ذافن�و قيقدت ةرادإ ليكش;•
ةيفافشلا زHزع;و �?اصملا

 ا#ميدقت نكمي cdلا زفاوv?ا ططخ عضو `äبSي•
حئاولل لاثتمالا عي@�Öل لا@]ا اذ¨ `_ نLكراشملل

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

ةيميظنتلا تايلوؤسملا ديحوت

1

 ةئي#لا �fإ ةيميظنتلا تايلوؤسملا لقن دنع
 دق ،)ب ةHولوألا �fإ اًدان�سا( راقعلل ةماعلا
 ةيلاv?ا حئاوللا ةعجارمل ةجاح كان¨ نو�ت
 ةفاضإلاب ةيلبقتسملا ةيجيتاIJسالا عم ¸·ÿامتتل
قوسلا تايكيمانيد ةبكاوم �fإ

قيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاشbإةردابملا

ذافنإلاو حئاولل لاثتمالا نامضلفدRلا

ة>راقعلا ةطش�ألل ع¦رش4 عضو

2

 تاذ ةيع£رش�لا تاءارجإلاو تاسايسلا رHوطت
مكحت cdلا ةلدعملا حئاوللا معدل ةلصلا
 ةي�رعلا ةكلمملا `_ ةHراقعلا ةطش§ألا
كمي .ةيدوعسلا

ّ
 ةئي#لا ي§وناقلا راطإلا اذ¨ ن

 ةطش§أ ÒJع لاثتمالا ضرف نم راقعلل ةماعلا
ةفلت\]ا راقعلا

لاثتمالاو قيقدتلل راطإ ر>وطت

4

 `_ امب لاثتمالاو قيقدتلا تايلآ جمد
 ططخو ،لاثتمالا رابتخا /ةباقرلا كلذ
 ،تامارغلاو ،تا�وقعلاو ،زفاوv?ا

 لباقم كلذ �fإ امو ،بئارضلاو
ةلصلا تاذ ةيميظنتلا تاءارجإلا

ءاSرشلا ةباوب عم ط»رلا

3

 ةئي#لا نمض ءاMرشلا ةباوب عم ط�رلا
 �fإ تاMاÔDنالا نع غالبإلل راقعلل ةماعلا

ءاMرشلا /ءالمعلا تاقيلع; يقلت بناج
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ةردابملا قاثيم

ةردابملا فصو

حئاولل لاثتمالا ضرف اÔ¹أش نم }zلا تاسايسلا ذيفنت•
 ا�ديحوتل تايحالصلا لقن بلطتتو يراقعلا عاطقلا ميظنBب ايلاح ةيموbح تائي� ةدع موقت•

نJرمثBسملا ةقث نVسحتو قوسلا �� ةقثلا ءانب ةداعإ klع لمع| ةJزكرم ةيميظنت ةئي� رJوطت•

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

ةعانصلا ��نVكراشملا•

��FGئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(
X3ثأتلل �Gمزلا لود>wاةفدklسملا ةميقلا

 ةحوتفملا لاثتمإلا اياضق ددع

)يونس ع]ر( قيقدت لXل

 كلذ ديدحت مت^س

اقحال
ً

 اذe عب(ت راقعلل ةماعلا ةئيnلا lmع ;kبjي ،ماظنلا اذe روطت عم

 ددع ;Hامجإ نم ةصقانتم ةEوئم ةبس! لثمي ھنأ نم دكأتلل سايقملا
ةنس دعx ةنس ثدحت v2لا ةEراقعلا تالماعتلا

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

 ًءارجإ نوكتس يمیظنت طاشن لكل ةددحملا تاءارجإلاو تاسایسلا ىلإ ًادانتسا راقعلل ةماعلا ةئیھلل ماعلاو يلصفلا ءادألا ةبقارم .قباسلا يف تانایكلا نم دیدعلا ربع ةیاغلل ةأزجم حئاولل لاثتمالا ةیلوؤسم تلظ ثیح كلذ يسیئرلا ءادألا رشؤمل دوجوم ساسأ طخ دجوی ال *
لاثتمالا نامضل ًایرورض

*ةرفوتم #"غ

ه

قوسلا ةيلعاف
ج

حئاوللاو ةمظنألا ذيفنت

10ج

 قيقدت ل�ل ةحوتفملا لاثتمإلا اياضق ددع
)يونس عÁر(

10-م

قيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاش§إ

1-10ج

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف
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يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 ةحئاللا بجومب لHومت تا�وقع ضرف لثم ذيفنتلا LJبادت نم ددع� راقعلل ةماعلا ةئي#لا نLكمت متي ،راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةحIJقملا ةديد@?ا تايحالصلا بجومب ،اًيلاح
 �fإ ةماعلا قفارملا تادادمإ فقو لثم لاثتمالا مدع ذافنإ تاءارج�و ،ءالمعلا ةيامح LJبادتو ،عاطقلا تامدخ يدوزم ةءافك efع فرش; cdلا يراقعلا لي@�µلل ةيذيفنتلا
.نLلثتمملا LJغ كالملا

حPQقملا لمعلاksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص بجومب تاسايسلا ذافن�و يراقعلا عاطقلا ميظن�ب قلعتي اميف ةيلوؤسملا لM ديحوتب مايقلا
تامارغلاو تا�وقعلا ةمظنأ ميمصتو `�اv?ا ذافنإلا نوناقل اًقفو ذافنإلا تاسايس رHوطتو دادعإل ا#لوخي امم

 بسانم قيسSت دوجو �fإ ةجاحكان¨ ،كلذ عمو ،نآلا ¸cح راقعلل ةماعلا ةئي#لا لبق نم LJبادتلا هذ¨ ذيفنت متي مل ثيح ،ةثيدح راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص لازت ال
.راقعلل ةماعلا ةئي#لل d{يظنتلا راطإلا ذافنإ efع ةرداق نو�تل ىرخألا تانايكلاو ةHراجتلا صيخاIJلا يمدقمو قفارملا تامدخ يمدقم نLب

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

ٍلاعطسوتمضفخنم

.ةكلمملا`_ تاراقعلاب ةلصلا تاذ قئاثولا قيبطت ع£رس;و زHزعتل يراقعلا عاطقلاب ةقلعتملا ذافنإلا تاسايس رHوطت �fإ راقعلل ةماعلا ةئي#لا جاتحت
 ةHرادإلا تا�وقعلا ذافن�و عضو`_ قv?ا راقعلل ةماعلا ةئي#لا حنمت cdلاو ،ةيذيفنتلا ةحئاللا وأ ةثدv]ا راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص راطإ `_ ةحHرص ةدام دوجو نإ

 ةصت\]ا تا#@?ا عم قيسSتلابا¨ذيفنتو ذافنإلا دعاوق رادصإل راقعلل ةماعلا ةئي#لل يوق ي§وناق ساسأ ةباثمب نو�تس- يراقعلا d{يظنتلا راطإلل لاثتمالا مدعل ةيلاملاو
.ةكلمملا `_ ذيفنتلا ىوقو

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 ةمظنأ ميمصتو،تاراقعلاب ةقلعتملا ذيفنتلا تاسايس رHوطتب مايقلا ،راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةلدعملا تايحالصلا ةاعارم عم
ةكلمملا `_ تامارغلاو تا�وقعلا

1

حالصإلا ة�وعص
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.راقعلل ةماعلا ةئي#لا لبق نم مCDلإراشملا نLفلا\]ا صا\çألا ةقحالم ةع�اتم ماعلا `øدملل قحي ،كلذ �fإةفاضإلاب .اD¿ ةلصلا تاذ تا�وقعلاو حئاوللا ذافنإل ةمزاللا تاءارجإلاو دعاوقلا عضول تايحالصب راقعلل ةماعلا ةئي#لا عتمتت ، اًيلاح

 ةماعلا ةئيRلل ةيلاjrا تايحالصلا

اثلاث(4 ةداملا( بجومب تامارغلاو تا�وقعلا مظن ميمصتو ،ذيفنتلا تاسايس رHوطتو دادعإل مزاللا ضHوفتلا ا#حنم مت ،راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةلدعملا تايحالصلل اًقفوراقعلل
ً

.)17 ةرقفلا ،)

دجوي ال• ةرثأتملا ةمظنألا

لاعفو ¾½او �¼يظنت ي«اقر راطإحاجنلا لماوع
 ذافن²و لاثتمالل لاعفو ¾½او �¼يظنت ل�ي� دوجو

تاNوقعلا

تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك
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ءاكرشلا ةمدخ : ةعبارلا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا
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 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا



ةقالعلاتاذ تانايكلاو قوسلا يف ةقثلا ضافخنا ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراقعلا ةطشنألل تاعزانملا ةيوستل يمسر راطإ بايغ ىدأ

 لدعلا ةرازو TKإ اscع غالبإلا مت }§لا تالا¢Wا T2امجإ نم T2 30٪اوح•
تاراقعلاو }yzارألا تاعا��ب قلعتت

 قاطن جراخ تاعازن ثودح TKإ ةئشانلا ةيكلملا ةيامح قوقح يدؤت•
ةيلا¢Wا ماظنلا تاءارجا

 12 ءاhرشلا d¯ع ن^قسانتم d^غ ةيكلملاو }yzارألا قوقح قيبطتو مDف•
 عاطقلا

اصصختم اًيمسر اًراطإ ةكلمملا عضت مل•
ً

 قلعتي اميف تاعزانملا ة|وس"ل 
 بلطتت ال }§لا تالا¢Wا 12 اميس ال ،تاراقعلاو }yzارألا ةطش�أب
ةيمسر ةيئاضق تاءارجإ

ةيكلملا تاعازنيراقعلا ليf·}لا تاعازن

ءانبلا �0واقم عم كالملا تاعازن¨ÂÃارألا دودح تاعازن

ماعلا كالمتسالا قح تاعازننKرجأتسملاو كالملا تاعازن

 �0واقم عم تا�fiا تاعازن

ءانبلا
¨ÂÃارألا مادختسا تاعازن

 أش تنأ نكمي F©لا تالاm¬ا نم ديدعلا كان� ،تاراقعلا قايس ��
اً>رورض اًرمأ يوقلا عاÅjلا لح راطإ لعجي امم ،لمتحم عازن اÀÁف

تاراقعلا نiناوق �� ةقس�م irغ ةفرعم

تاعاÅjلا ل�o ةل>وط ةينمز تاqrف

تاعاÅjلا لح راطإ بايغ

 ة|وس"ب قلعتي اميف حوضولا مدع•
}yzارألاب ةقلعتملا تاعزانملا

 رطاخمةدا|ز T2اتلا9و ،تا�لتمملاو
قوسلا 12 رامث"سالا

 تالاح ل¢W ةل|وط ةينمز تاd¨ف•
يراقعلا عا��لا

•uغ ةيطغ^d hةيفا W¢ةيامح قوق 

 ثلاثلا فرطلا قوقح– ةيكلملا
اÙc فd¨عم d^غ

راثآلاةيدوعسلا ةي»رعلا ةكلمملا �� ذيفنتلا تايدحتةلمت�¬ا عاÅjلا تالاجم
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تاراقعلاو يضارألاب ةقلعتملا تاعازنلا لحل لثامم لمع راطإ دمتعت نأ ةكلمملل نكمي

مزلم  رارق

فانÖتسالا ةمكحمةيئادتبالا ةمك�Lا

ذافنإلا لجأ نم ذيفنتلا ةرادإ

ميكحتلا

ةيدو ةKوس�

اiلح مت

مع�ال

اiلح مت

مع�ال

اiلح مت

مع�ال

اثيدح ةأش م ة>راقع مكاحم
ً

 `_ نودعاس� نيذلا ءاطسولا ةيدولا ةHوس�لا رفوت
لقأةفل�ت�و ةيمسر لقأ ةئPب `_ لح �fإ لصوتلا

 ھل d{سر ءارجا و¨ ميكحتلا
ةيئاضق ةطلس

s£يضوتلا تاعزانملا ة8وسg راطإ

عاË×لا فيصت

راجيإلا تاعزانم

ةيكلملا تاعزانم

كالمألاو �À¿ارألا تاعزانم

 مكحي يذلا ي!وناقلا راطإلا نوXيس
 ذيفنتل اEًرورض تاعا~{لا فيjصت

ميكحتلا ةطش!أ

 وeماعلا ماظنلل اًقفو عا~{لا لح صاصتخا :ةظحالم

 lmع بجي .lmعألا ءاضقلا سلجم صاصتخا نم

 سل��ا عم لمعلاو قيسjتلا راقعلل ةماعلا ةئيnلا
سل��ا مكا�� ةعxات ةEراقع مكاحم ءاش!إل

حاتفم

ميكحتلا زكرم

لدعلا ةرازو
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ةردابملا لمع راطإ

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا رصانع

 تاعاÅjلا لح تايلآ نiسحت
ة>راقعلا

1

اًموعدم تاعزانملا لv? راطإ رHوطت
 ماظنو ،ةHوق ةيع£رش; تاسايس�
 لباقم ميكحتلا( تاعزانملا فيSصت
 ةصا\?ا حئاوللاو ،)ةمكv]ا
ةHراقعلا ةطش§ألاب

تاعاÅjلا لح زكارم ليكش4

2

 `_ ميكحتلا رفوي تاعاÆÇلا لv? زكرم ءاش§إ
 لثم ةLJغصلا تالاv?ا( ةHراقعلا تاعاÆÇلا ضع�
 )لزانملا كالم ةيعمجو ةنايصلاو راجيإلا
1 ةوط\?ا `_ ددv]ا فيSصتلا ماظن �fإ اًدان�سا
ةردابملا نم

ميكحت ةنom س*سأت

3

 زكرم لخاد( ميكحت ةن@? ليكش;
 راقعلل ةماعلا ةئي#لا ميكحت
 ءاضقلا سلجم عم كاIJشالاب
 ضرفو تاسايسلا عضول )efعألا

 ةي�رعلا ةكلمملا `_ تاعاÆÇلا لح
ةيدوعسلا

ة>راقع مكاحم ن>وكت

4

 ماظنلا لخاد `øرف مسق ليكش;
صصخم )لدعلا ةرازو( ي!اضقلا
 تا�لتمملاو Å·dارألا efع تاعاÆÇلل
 ةHراقعلا ةمكv]ا كارشإ نكمي(

- فيSصتلا ماظن ساسأ efع
)ةزرابلا اياضقلا

ةباقرلاو قيقدتلا ةيلآ

5

 نامضل ةباقرو قيقدت ةيلآ ءاش§إ
 تاءارجإلاو حئاولل لاثتمالا

تارارقلل ةينمزلا لواد@?او

ة8راقعلا تاعا�ºلا لjr تاسايسو تاءارجإ  ر8وطتةردابملا

 عاطقلا �s ءاdرشلا قوقح qJحت ةفافش ةينوناق ةئWب قل�jفدRلا

ةصاخ تارابتعا

 اًرمأ لاعفلا تاعزانملا ةHوس; راطإ حبصي•
 ةطش§ألل ءاMرشلا مامضنا عي@�Öل اHًرورض

 لخاد ةقثلا زHزع; �fإ ةفاضإلاب ةHراقعلا
عاطقلا

 ةHزكرماللا �fإ تاعزانملا ضف تا#ج جاتحت دق•
 `_ زكارملا /عقاوملا فلتخم `_  ذيفنتلا ة#ج نم
 لح تاءارجا ةيلعافو ةءافك نامضل ةكلمملا
 ةيكذ رواحم ءاش§إ كلذ لمش� دق .تاعزانملا

.كلذ �fإ امو بتا�مو
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ةردابملا قاثيم

ةردابملا فصو

تاعا[\لل بسانملا تقولا ��و ةقسBم ةJوس| نامضل تاعزانملا ةJوسBل }µسر راطإ ءاش�إ•

ةيحي�Õت لح تاءارجا نامضل تاعا[\لا في¾صت راطإ•
 نم ة=Vبك ةبس�كان� ،لاثملا ليÀس klع( ة=Vغصلا ىواعدلا اياضق �� مكا��ا ماظن لطع| بنجتل ةJوق ةيطغ|•

)=Vجأتلا klع تاعازن �Ö مويلا ةيدوعسلا مكا��ا �� اياضقلا

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

)ميكحتلا( مظنم•
)ميكحت زكارم( ليغش|ةيحالص•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

لدعلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 تمت }zلا تاعزانملا ةبس�
 زكرم لالخ نم اJË¹وس|

ميكحتلا
%10رفوتم =Vغ

)ةيندم زكارم( تاونس5-7
)ةيفJر زكارم( تاونس5-10

قرغتسملا تقولا طسوتم

تاعا[\لا ةJوسBل
تاونس5دحاو ر#شةلJوط ةينمز ةدم

ةردابملا كلام

)ميكحت زكرم( راقعلل ةماعلا ةئي#لا•
)ةJراقع ةمكحم( لدعلاةرازو•

 ءاكرشلاةمدخ
د

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

ةيراقعلا تاعازنلا لح تايلآ نيسحت
11د

 ل�� تاسايسو تاءارجإ  رKوطت
ةKراقعلا تاعاË×لا

 ¨ÂÃارألل يزكرم لÏf ءاش�إ
تا�لتمملاو

1-8ج1-11د

 اHÔDوس; تمت cdلا تاعزانملا ةبس§
ميكحتلا زكرم لالخ نم

11-م

10%*

ه

يراقعلا ميكحتلل زكرم ءاش�إ

2-11د

 ةKوس}ل قرغتسملا تقولا طسوتم
تاعاË×لا

12-م

*دحاو رiش

ه

 يذلا تقولا طسوتم لباقم عا·Ãلا ل�# دحاو رwش تقو طسوتم ساقي ؛ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا <= ةل£Äملا تاعا·Ãلا <yامجإب قلعتي اميف ميكحتلا زكرم ا´³ف رظن �»لا اياضقلا ددع <yامجإ �zع ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤم مييقت مت *

)كالمألاو �À¿ارألا ةرئاد( ي«د <= ميكحتلا زكارم ھقرغتس|
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تاعازنلا لح راطإل يجيتارتسالا زيكرتلا لاجمب قلعتي اميف ينوناقلا دهشملا ىلع ةماع ةرظن
:حالصإلا ة�وعص

 ةHوس;و ةلادعلا سامتلا `_ يواس�ملا قv?ا ةكلمملا `_ نLميقملا بناجألاو نLنطاوملا عيم@?47 ةداملا `_2005 ماع `_ ةلدعملا ھتغيصب1992 ماعل ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملل ماعلا ماظنلا صني ،اًيلاح

 `_ ةيئاضقلا ىواعدلا efع يرصv?او ماعلا ي!اضقلا صاصتخالاب ̈ـ1428 ماعل78 / م مقر ي�لملا موسرملاب ةرداصلا ةيئاضقلا حئاوللا بجومب ةأشSملا مكاv]ا عتمتت .Å·dاقتلا لالخ نم تاعزانملا

مكاv]ا efع `�املاو يرادإلا فارشإلا لدعلا ةرازو �fوتت ، ةيئاضقلا ةحئاللا نم )10( ةداملل اًقفو .ةيئاضقلا حئاولل اًقفو ءاضقلل efعألا سل@]ا لبق نم ا#ميظنتو مكاv]ا ءاش§إ متي .)49 ةداملا( ةكلمملا

.ةيئاضقلا ما#ملا ضع� efع فارشإلاو ةكلمملا `_

:هاندأ ةديد@?ا ما#ملا ذيفنتل ةلّوخم راقعلل ةماعلا ةئي#لاف،راقعلل ةماعلا ةئي#لا نم ةحIJقملا ةلدعملا حئاوللا بجومب

))12(3 ةرقفلا ،4 ةداملا( ؛ نHرجأتسملاو كالملا طباور لالخ نم ةيامv?ا هذ¨ قيقحتل لئاسولا ءان�و عاطقلا `_ كلÔDسملا ةيامح نامض•

))13(3 ةرقفلا ،4 ةداملا( ؛ حئاوللاو دعاوقلل لاثتمالا نامضل ةمزاللا تاوط\?ا ذاختاو ةطلسلا ةرئاد لخاد ةHراقعلا ةطش§ألا efع فارشإلا•

))15(3 ةرقفلا ،4 ةداملا( ؛مكاv]ا �fإ عاطقلا `_ نوMراشملا ا̈راثأ تاضاIJعا يأ ةلاحإ•

))20(3 ةرقفلا ،4 ةداملا( يراقع ميكحت زكرم ءاش§إب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت•

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا نإف،كلذل اًقفو .عاطقلا اذ¨ `_أشSت تاعازن يأ ةءافك عفر لالخ نم يراقعلا عاطقلا `_ رامث�سالا ع@Ö; ةيفاضإ فئاظو راقعلل ةماعلا ةئي#لا دHوزت متي ، كلذ �fإ ةفاضإلاب

 مكاv]ا ةيالو عم ضراعتي ال يذلا ثدv]ا ا#ضHوفت ذيفنت `_ )Å·dاقتلا سPلو يدولا تاعاÆÇلا لح( تاعزانملا ةHوس; لي#س; كلذكو عاطقلا `_ تاعاÆÇلا نم فيفختلا `_ لاعف رود ءادأب ةلوخم

.Å·dاقتلا efع ةيئاضقلا ةيالولاو

 ةماعلا ةئي#لا ھيف مظنت يذلا دv?ا �fإ( ةعزانتملا فارطألا نLب ةيذيفنتلا تاعامتجالا )1( كلذ `_ امب تاعزانملا ةHوس�ل ةينوناقلا تايلآلا نم ددع ةسرامم `_ راقعلل ةماعلا ةئي#لا رود نو�ي نأ نكمي

.ةثّدv]ا راقعلل ةماعلا ةئي#لا ةحئال نم3/20 ةرقفلا ،4 ةداملل اًقفو يراقعلا ميكحتلا )4( تاHوس�لا لي@µ; )3( ،ةطاسولا )2( ،)عاÆÇلا `_ فرط نايك راقعلل

ةحPQقملا لمعلا ةطخksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 دv?ا �fإ( ةعزانتملا فارطألا نLب ةيذيفنتلا تاعامتجالا )1( `_ راقعلل ةماعلا ةئي#لا رود نو�ي
افرط راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fإ ةع�ات ة#ج ھيف نو�ت يذلا

ً
 لي@µ; )3( ،ةطاسولا )2( ، عاÆÇلا `_ 

 راقعلل ةماعلا ةئي#لا ةحئال نم3/20 ةرقفلا ،4 ةداملل اًقفو يراقعلا ميكحتلا )4( تاHوس�لا
.ةثّدv]ا
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تاعازنلا لح راطإل يجيتارتسالا زيكرتلا لاجمب قلعتي اميف ينوناقلا دهشملا ىلع ةماع ةرظن

 لومعملا ةينمزلا لواد@?اوتاءارجإلا عابتا اCDلع نLعتPس `�اتلا�و مكاv]ا لبق نم تاراقعلاب ةقلعتملا مكاv]ا تارارق ذافن�و تاعاÆÇلا عم لماعتلا متي ،`�اv?ا تقولا `_
¿Dثأت ھل اذ¨ .رخآ عازن يأل اLJ عef مزلا لود@?اØd راقعلا ةيكلملا قوقح ذافنإب ةطبترملا ةفل�تلاوHكراشملل تايدحت قلخ `�اتلا�و ةLقوسلا`_ن.

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

�0اعطسوتمضفخنم

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

.ةمكv]ا تارارقل ةلاعف ذافنإ تاءارجإ لي#س;و ةصاخ ةHراقع مكاحم ءاش§إل ةمكحملل `�اv?ا ل�ي#لل ثيدحت
 يراقعلا عاطقلا `_ ةقثلا ةداHزل يراقعلا ميكحتلل يدوعسلا زكرملا لعفلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا تأش§أ( ميكحتلاب قلعتي اميف ا#ضHوفت ذيفن�ب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت
)."كالملا داحتا" و "راجيإ" جمارب نع ةئشانلا تاعاÆÇلا لحب قلعتي اميف مكاv]ا efع ءابعأ نم د�vل

افرط راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةع�ات ة#ج ھيف نو�ت يذلا دv?ا �fإ( ةعزانتملا فارطألا نLب ةيذيفنتلا تاعامتجالا )1( `_ اًرود راقعلل ةماعلا ةئي#لا يدؤتس
ً

 )2( ، عاÆÇلا `_  
.ةثّدv]ا راقعلل ةماعلا ةئي#لا ةحئال نم3/20 ةرقفلا4 ةداملا عضا\?ا يراقعلا ميكحتلا )4( ،تاHوس�لا لي@µ; )3( ،ةطاسولا

 مكاv]ا لظ `_ ةلاعف ةصصختم ةHراقع مكاحم ذيفنت
ذافنإلا ةيلمع زHزع;و ةيلاv?ا

1

 لظ `_ ةHراقعلا تاعزانملا ةHوس�ل ةليدب تايلآ ءاش§إ
راقعلل ةماعلا ةئي#لا

2

:حالصإلا ة�وعص
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 راقعلل ةماعلا ةئيRلا تايحالص

ةيلاjrا

:`eي ام ةئي#لل ةلدعملا تايحالصلا تطعأ
نافرطلا قفاو اذإ ةيدولا تاHوس�لا قHرط نع تاراقعلاب ةقلعتم تاعازن يأ لv? مزلي امب ذخألا•
ميكحتلا زكارم ءاش§إ•

1433 /5 /24 خHراتب ، م /34 مقر ي�لملا موسرملا ،ميكحتلا ماظن•

1435 /1 /22 خHراتب ، م /1 مقر ي�لملا موسرملا ،ةيعرشلا تاعفارملا ماظن•

1428 /9 /19 خHراتب ، م /78 مقر ي�لملا موسرملا ،ملاظملا ناويد ماظن•

ةرثأتملا ةمظنألا

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك

:لدعلا ةرازو

ي!اضقلا ماظنلا .بسانم ل�ش� `�دعلا ماظنلا نLسحت efع ةرداقلا تاردابملاو تاحIJقملا ميدقت تايحالصب لدعلا ةرازو دHوزت مت

حاجنلا لماوع

 ةديج ةصصختم ةHراقع مكاحم
 ةينمز لوادج عم ة\Õارو ميظنتلا

ةلاعف تاءارجاو

 Õãارو اًديج مظنم ليدب تاعازن لح
ةلاعف تاءارجاو ةينمز لوادج عم
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 راقعلا عاطق قوس يف نيكراشملا نيب ضومغ داجيإ يف تاراقعلاو يضارألا ليجست ةطشنأب ةقلعتملا ةددحملا تاسايسلاو حئاوللا ىلإ راقتفالا ببست
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 لوصألا ةئفو كلاملا تامولعمو Å·dارألا دودح ليصافت نمضتتوةينعملا تا�fiا ىدلتا�لتمملا ليf·� تاءارجا•
ىرخألا ةيسPئرلا ليصافتلاو

تا#@?ا فلتخم نLب ميسقت تا�لتمملل قسانتم LJغ لي@µ; كان¨ ،ايلاح•

راقعلا ةيكلمefع لدتةينوناق ةقيثو•

ةفلتخم غيص اÙºدلو لوصألا تائف عيم�f ةيكلملا كوكص ردصت ال ،اًيلاح•

راجيإلا ةدم لوطو راجيإلاو رجأتسملا ليصافت عم لf·لا ثيدحت•

ىرخألا لوصألا تائف لمش� الو ،ھب قوثوم LJغ قيبطت عم Ødكسلا راجيإلا لي@�µل ماظن دجوي•

تاراقعلا وأ ضرألاةيكلم لقن وأ عيب ليÏfت نم ةوطخ•

ةيكلملا لقنو ل@µلا تابثإل ةيلحم ةمكحم �fإ با¨ذلا ءارجالا اذ¨ بلطتي•

•�·fتا�لتمملا ن̈رب ا¨ذخا متي ضورق ةيأ لي

نLنطاوملل ÒJكأ يراقع ن̈ر رفوتب حامسلل ةكلمملا `_ ةمظنألا نم ديدعلا رادصإ مت•

4�mارألا ليÉ¯F تاراقعلاو

ذيفنتلا تايدحتليf·}لا طاش�

ةيكلملا كوكص رادصإ

4�mراجيإلا دوقع لي

4�mعيبلا لي

ةلوؤسملا ة�fiا

 تانايكلا نم ديدعلا ن^ب ليvw"لا طاش� مسقني•
 قيبطت 12 قاسuالا مدع ب¸س¿ امم ةيمو�¢Wا
ليvw"لا

 كونب ميسقت ب¸س� ةيلا¢Wا ةيكلملل نامض دجوي ال•
ةيكلملا لvwل تانايبلا

 ،ةفلت�´ا لوصألا تائفل ةيكلم كو�ص دوجو مدع•
.راقعلا ةيكلم ليصافت ديدحت بعصلا نم

•uvwغ راجيإلا لي^d إ يدؤي امم ،قوثومTK دوجو مدع 
ةنومضملا راجيإلا قوقح

 12ن^كراشملا }$ث TKإ ضقانتلاو ن^قيلا مدع ىدأ•

قوسلا

4�mيراقعلا ن�رلا لي

ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو ،لدعلا ةرازو
 ،ةيداصتقالا ندملا ةئيp ،ة|ورقلاو

ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيDلا

لدعلا ةرازو

)نا�سإلا ةرازو( راجيإ ماظن

لدعلا ةرازو

pرعلا دقنلا ةئيÛيدوعسلا ي 
يراقعلا ةيمنتلا قودنصو

ةبت#Qملا راثآلا

115
ةيس:ئرلا ءادألا تارشؤمو ةيجيتا+*سالا ةط$#ا2

12د



 نامض عم ،تاراقعلاو يضارألا ليجستل ةيسيئرلا ةطشنألا عيمج ىلوتي ادحاو ايزكرم ًاعقوم ةيجيتارتسالا حرتقت , يدوعسلا يراقعلا عاطقلا يفو
ةلصلا تاذ ةيامحلا قوقح

مظنملا

)راقعلل ةماعلا ةئيRلا(

تاراقعلاو J¡ ارألا ليg®L ةفيظو

uvwةيكلملا كو�ص رادصإراقعلا ليuvwرلا ليpيراقعلا ن راجيإلا دوقع ليuvwةيكلملا لقن

نأ بجي ،ةيلودلا d^ياعملا عم ةمءاوملا لجأ نم•
 ةيكلمو ةلاحب ةقلعتملا بناوWwا عيمج نو�ت
 ةماعلا ةئيDلا( ة|زكرم ةطلس تحت ةعقاو راقعلا
)راقعلل

 قوقح عيمWw نماضك ةطلسلا هذp لمعتس•
راقعلا ةلاح نع ةثدحم تامولعم مدقتو ةيكلملا

 قوسلا ةقث ن^سحت TKإ كلذ يدؤي نأ عقوتملا نم•
تالماعملا ةدا|ز TKإ يدؤي لوصولا ةلوDسÛو

 عقوم JKع ةحاتم راقعلا ليصافت نو�ت نأ بجي•
ة¢½ نم ققحتلا نكمي %§ح تنd¨نإلا d¯ع

تنd¨نإلا d¯ع رمث"سملا
 Å·dارألا تالماع; جمد بجي
 ةئي#لا لظ تحت تا�لتمملاو
 �fإلوصولا ةلو#سل راقعلل ةماعلا
 قوقح نامضو راقعلا تامولعم
ةيكلملا

 دحوم قيسSت ءاش§إ بجي
 عيمج عم ةيكلملا كو�صل
 `äبHSو تا�لتمملا لوح تامولعملا
لوصألا تائف عيم@? ردصت نأ

لقنل ةدحوم ةيلمع ميدقت بجي
 ةماعلا ةئي#لا بتا�م `_ ةيكلملا
لالخ نم ذافنإلا ثدحي .راقعلل
لقنلا لبق عفدلا تابثإ

 ن̈رلا لي@µ; متي نأ بجي
 لوصألا تائف عيمج efع يراقعلا
 ثيحب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ىدل
 ةيكلملا قوقح نامض نكمي
ن¨ارلل

 ،ل@µلا efع ءبعلا فيفختل
 تاراجيإلا لي@µ; متي نأ نكمي
 لظ تحت لصفنم نايك ةطساوب
 كاIJشالاب وأ راقعلل ةماعلا ةئي#لا
رخآ يمو�ح نايك عم

IJيجوت راطإ
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ةردابملا لمع راطإ

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

 تا-لتمملاو J¡ ارألا ليg®L ةطشbأو تايلمع ةنمقرو ديحوتةردابملا

 ة8راقعلا ةموظنملا �s نiكراشملا نiب ةقثلا ز8زعتلفدRلا

 ةيميظنتلا فئاظولا لقن ةوط\?ا هذ¨ نمضتت
 لظ تحت تا�لتمملاو Å·dارألا لي@�µب ةقلعتملا

– )راقعلل ةماعلا ةئي#لا( ةHزكرم ةيميظنت ةئي¨
عاطقلا ةمكوح : ىرخالا ةLÇكرلا عم م¨اس; ثيحب

تايلوؤسملا جمد

1

 Å·dارألا لي@�µب ةقلعتملا ةطش§ألا عيمج
 ةيلمعو ةيكلملا كص لثم ،تا�لتمملاو
 نم د�vلاÔDنمقرو ا¨ديحوت بجي ،لي@�µلا
 لوح ضومغلاو قاس;الا مدعو ضراعتلا
 Å·dارألا ل@�µ طابترا ءاش§إ .ةيكلملا

تا�لتمملاو

تاءارجالاةنمقرو ديحوت

2

 دامتعا لالخ نم ةدحوملا تاءارجالا `_ ءدبلا
 تالماعملا لي@µ; لامكتساو ،بذج جذومن
يأ( ديد@?ا ماظنلا بجومب ديدجتلاو ةديد@?ا
 )كلذ �fإ امو ،يراقعلا ن̈رلا ،عيبلا ،تاراجيإلا

 زكارملاو ةHراقعلا لوصألا تائف عيمج ÒJع
ةيسPئرلا ةينارمعلا

بذججذومن :ذيفنتلل XYوألا ةلحرملا

3

 `_ ةداHز ثودح عقوتملا نم ،تاءارجالا LJغ; عم
 ةيمسر تاءارجا كان¨ نو�ت نأ بجHو تاعاÆÇلا
?vلا لÆÇلا هذ¨ عم لماعتلاو تاعاÆÇتاعا -
 نواعتلا يرورضلا نمو .11د ةردابملا عم م¨اس;
تاعزانملا ضف ةن@?و لي@�µلا ةرادإ نLب

تاعزانملا ة>وس4 ةنom عم نواعتلا

4

عفد جذومن :ةيناثلا ذيفنتلا ةلحرم

5

 بذج نكمي ،بذ@?ا جذومن عم ناIJقالاب
 زفاوv?ا ططخ ÒJع ةيلاv?ا تالي@�µلا

 ماظنلاو حئاوللا بجومب لي@�µلا لامكتسال
 ةكلمملا ÒJع ةلماش ةيطغ; نامضل ديد@?ا
ةيدوعسلا ةي�رعلا
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ةطش§أو تايلمع ةنمقرو ديحوت
;µ@ارألا ليÅ·d تا�لتمملاو 

 ¨ÂÃارألل يزكرم لÏf ءاش�إ
تا�لتمملاو
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 تقولا طسوتم
لي@�µل قرغتسملا
تا�لتمملا

15-م

 ةيكلملا دنس ةيطغ;
دحوملا

13-م

85%

ه

;µ@راجيإلا دوقع لي 
يراقعلا ن̈رلاو

14-م

ةردابملا قاثيم

ةردابملا فصو

 ةيÌرعلا ةكلمملا �� تاbلتمملاو }°Êارألا ةلاحو ةيكلملا مظنت }zلا ةطش�ألاو تاءارجالاو تايلمعلاةنمقرو ديحوت•

ةيدوعسلا
 ةيكلملاكوbص رادصإ قيبطت �� قاس|الا نامض لجأ نم ةدحاو ةيميظنت ةئي� قاطن تحت تايلوؤسملا ديحوت•

يراقعلا ن�رلاو راجيإلا تالي�©| كلذكو

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

مظنم•

غشم•
ّ

ل

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

يدوعسلا ي�رعلا دقنلا ةئي� /ناbسإلا ةرازو /لدعلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

تاونس5-3%85-دحوملا ةيكلملا دنس ةيطغ|

ن�رلاو راجيإلا دوقع لي�©|
%85-يراقعلا

)ةينارمعلا زكارملا( تاونس3-5

)ةيفJرلا زكارملا( تاونس5-7

 قرغتسملا تقولا طسوتم
تاونس6-4مايأ5-تاbلتمملا لي�©Bل

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•
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)2 /1( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 ةنيعم دعاوق اÃDجومب يرس; ال cdلا ةفلت\]ا ةيماظنلا تاودألا نم ددع لالخ نم راجيإلاو ةيكلملا لي@µ; ميظنت متي ،`�اv?ا تقولا `_
 راجيإلا دوقعل لي@�µلاميظنت متي مث نمو )نئادلل ةتقؤملا ةيكلملا( ن̈رلاب قلعتي اميف رخآلا ضعبلاو ،)ةيكلملا( راقعلا لي@ef ;µع الإ

.لصفنم ل�ش� ةيلاملا تاراجيإلاو

�·fتا�لتمملا لي

4497 مقر يرازولا رارقلاب رداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو1423 /2 /9 خHراتب6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب Ødيعلا راقع لي@µ; ماظن•
.̈ـ1425 ماعل

ةطرا\?ا efع ةجرا\?ا ةHراقعلا تا�لتمملا LJجأتو عيب تاداشرإ نأش� ̈ـ1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•
طرش راجيإلا دوقعل ي§وIJكلإلا لي@�µلا لعج نأش� ̈ـ1438 ماعل292 مقر ءارزولا سلجم رارق•

ً
 ل¨أتللو هذافن�و ھتيحالصل ا

نLيدوعسلا LJغل لمعلا حHراصت efع لوص�vل
سلجم لودل دحوملا يراقعلا ل@µلا نأش� طقسم ةيقافتا دامتعا efع ةقفاوملاب ̈ـ1437 ةنسل216 مقر ءارزولا سلجم رارق•

ه1437 ماعل ةيحيضوت ةركذمو `úيل\?ا نواعتلا
 لي@�µلاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت نأش� ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارقـ•

يراقعلا

؛ ةيذيفنتلا ھتحئالو ̈ـ1423 ةنسل تاراقعلا فيSصتو ةيكلم ماظن•

ةحUVقملا لمعلا ةطخksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 كو�ص رادص�و ،ةيكلملا لقنو ،تاراقعلا لي@µ; ديحوت§
 تحتراجيإلا لي@µ;و يراقعلا ن̈رلا لي@µ;و ،ةيكلملا
.راقعلل ةماعلا ةئي#لا فارشإ
 لHومتلا نLكمتل يراقعلا ن̈رلل ي§وناقلا راطإلا حالصإ§

 LJصقت دنع ن̈رلا قوقح ذافنإ نامضو ةيكلملا لقن نود
.ضIJقملا

�·fيراقعلا ن�رلا لي

̈ـ1433 ةنسل49 / م مقر يراقعلا ن̈رلا ماظن•
1433 ةنسل50 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا يراقعلا لHومتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا•

̈ـ1433 ماعل1229 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو ̈ـ
 ھتحئالو ̈ـ1433 ةنسل48 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا `�املا راجيإلا ماظن•

يدوعسلا يÁرعلا دقنلا ةئي¨ نع ةرداصلا ̈ـ1434 ماعل ةيذيفنتلا

�·fراجيالا لي

 دوقعل ي§وIJكلإلا لي@�µلا نأش� ̈ـ1437 ماعل405 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ءاطسولا لبق نم ةينكسلاو ةHراجتلا تادحولل راجيإلا

 ةينوIJكلإلا ةصنملا ءاش§إ نأش� ̈ـ1435 ةنسل131 مقر ءارزولا سلجم رارق•
نا�سإلا ةرازو لظ تحت راجيإلا لي@�µل

 دوقعلي@�µل ىرخألا ةيمو�v?ا تا#@?ا عم قيسSتلل نا�سإلا ةرازول تاميلع;•
.تنIJنإلا ÒJع راجئ�سالا تامدخ ةكبش لالخ نم اD¿ ةصا\?ا ةHراقعلا راجيإلا

حالصإلا ة�وعص
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)2 /2( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

حالصإلا ة�وعص

 ي§وناقلا نLقيلا مدع قلخت cdلا ةفلت\]ا تانايكلا نLب ذيفنتلاب قلعتي اميف ةينوناقلا دعاوقلا ةمءاوم متت الو دحوم LJغ تا�لتمملاو Å·dارألا لي@�µب طيv]ا `�اv?ا ميظنتلا§
.ھجئاتنو لي@�µلا ةيلمع� قلعتي اميف d{يظنتلاو

الدبيراقعلا ن̈رلا لي@µ; نم ءزجك لومملا �fإ راقعلا ةيكلمل `eعفلا لقنلا `�اv?ا ي§وناقلا راطإلا بلطتي ، يراقعلا ن̈رلا لي@�µل ةبسSلاب§
ً

 efع ةوالعك يراقعلا ن̈رلابفاIJعالا نم 
تالماعملا ةفل�ت ةداHزو يراقعلا ن̈رلا لي@µ; ةيلمع ليطي cdلاو )تا�لتمملل يIJشملا( ضIJقملل ةكولمملا تا�لتمملا

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

ٍلاعطسوتمضفخنم

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 ةلصلا تاذ تاصاصتخإلاو ما#ملاب راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةع�اتلا تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; عارذ ظفتحت
 لي@µ; حئاول صنت دق .تاراقعلاو Å·dارألا لي@�µل ةمظنمو ةدحوم لي@µ; ةيلمع ةيلعاف نامضل

 امك( يراقعلا ن̈رلالي@µ;و ةيكلملا كو�ص رادص�و ةيكلملا لقنو ةيكلملا لي@ef ;µع تا�لتمملاو Å·dارألا
.حيÙv ل�ش� ةسايسلا Ødبتل نLكراشملل �uاو ل�ش� راجيإلا لي@µ; تاءارج�و )ھحالصإ مت

.ن̈رلاو ضورقلا نأش� يدوعسلا يÁرعلا دقنلا ةئي¨ عم قيسSتلا بولطم

 ةطلس تحت ا#جمد متي راجيإلا لي@µ;و )ھحالصإ مت امك( يراقعلا ن̈رلا لي@µ;و ،ةيكلملا كو�ص رادص�و ،ةيكلملا لقنو ،ةيكلملا لي@µ; نأ نم دكأتلا و¨ حالصإلا طرش نإف ،حIJقم و¨ امك
ثيدحت بلطتPس اذ̈و ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا

ً
 راودألا efع �uاولا ھيجوتلا LJفوتو دعاوقلا ديحوتو ةHراقعلا تا�لتمملا لي@�µل ةلماش ةحئال رادصإ وأ `�اv?ا ي§وناقلا ساسألا ط\? ا

.نLينعملا ءاMرشلا نLب تايلوؤسملاو
.ضIJقملا LJصقت دنع ن̈رلا قوقح ذافنإ نامضو ةيكلملا لقن نود لHومتلا نLكمتل يراقعلا ن̈رلل ي§وناقلا راطإلا efع ليدع;
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 ةرازو اÔDلوت cdلا يراقعلا لي@�µلاب ةقلعتملا ةينوناقلا تايحالصلا عيمج لقن متي ،ءارزولا سلجم رارقل اًقفو .يراقعلا لي@�µلاب قلعتي اميف ةينوناقلا رطألا عيمج راقعلل ةماعلا ةئي#لل ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق رفوي
 لظ تحت يراقعلا لي@�µلا ذيفنتل ةمزاللا تاثيدحتلا ءارجإل راقعلل ةماعلا ةئي#لا حئاولو تاراقعلا لي@�µل ةيذيفنتلا ةحئاللا ليدع;و ةعجارمل ةئي#لا ھيجوت متHو ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fإ لصألا `_ ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو لدعلا
.راقعلل ةماعلا ةئي#لا

راقعلل ةماعلا ةئيwلا ماظن•

)ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيwلا ضtوفت( ـ�1439 /12 /24 خtراتب621 مقر ءارزولا سلجم رارق•

راقعلا لي���

 ماعل4497 مقر يرازولا رارقلاب رداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو1423 /2 /9 خtراتب6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب راقعلل ��يعلا لي£Ä{لا ماظن•

.ـ�1425
ةطرا$#ا �zع ةtراقعلا تا�لتمملا +Vجأتو عيب تاداشرإ نأش� ـ�1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•

طرش راجيإلا دوقعل ي�و+*كلإلا لي£Ä{لا لعج نأش� ـ�1438 ماعل292 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ً

 �zع لوص�Íل ل�أتللو هذافن²و ھتيحالصل ا

نVيدوعسلا +Vغل لمعلا حtراصت

يراقعلا لي£Ä{لاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئيwلا  ضtوفت نأش� ـ�1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق•

لي@�µلاو Å·dارألا طيطخت:ةKورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
راجيإلا دوقع:نا�سإلا ةرازو
تا�لتمملا لي@µ;:لدعلا ةرازو
)ةلودلا تاراقع( ةيكلملا كو�ص ظفح:ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيiلا

ةيلاملاتاMرشلاو كونبلل يراقعلا ن̈رلا لي@µ; دعاوق:يدوعسلا ي̀رعلا دقنلا ةئي�

 لي@�µلا ةطش§أ`_ تاماسقنالا هذ¨ يدؤت .تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; ةيلمع `_ نLكراشملا ة�vصملا باÙvأ نم ديدعلا كان¨ ،ايلاح
 نوؤشلا ةرازونم لي@�µلا تاءارجا راقعلل ةماعلا ةئي#لا �fوت�س ،ءارزولا سلجم رارقل اًقفو ،لي@�µلا تاءارجإ `_ براضت ثودح �fإ
.نا�سإلا ةرازو عم راجيإلا دوقع لي@µ; كIJي امم ،لدعلا ةرازوو ةHورقلاو ةيدلبلا

 نمض نوXتل تاصاصتخإلاو ماnملا جمد

راقعلل ةماعلا ةئيnلا تايحالص قاطن

 ة��او تاءارجا عم دحوم تاراقع نوناق

قوق��ا فEرع�و

يراقعلا نJرلا لي���

ـ�1433 ةنسل49 / م مقر يراقعلا ن�رلا ةحئال•
 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو ـ�1433 ةنسل50 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا يراقعلا لtومتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا•

ـ�1433 ماعل1229

 ي«رعلا دقنلا ةئي� نع ةرداصلا ـ�1434 ماعل ةيذيفنتلا ھتحئالو ـ�1433 ةنسل48 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا <yاملا راجيإلا ماظن•

يدوعسلا

راجيإلا دوقع لي���
ءاطسولا لبق نم ةينكسلاو ةtراجتلا تادحولل راجيإلا دوقعل ي�و+*كلإلا لي£Ä{لا نأش� ـ�1437 ماعل405 مقر ءارزولا سلجم رارق•

نا�سإلا ةرازو لظ تحت راجيإلا لي£Ä{ل ةينو+*كلإلا ةصنملا ءاش�إ نأش� ـ�1435 ةنسل131 مقر ءارزولا سلجم رارق•

 تامدخ ةكبش لالخ نم ا´Ï ةصا$#ا ةtراقعلا راجيإلا دوقع لي£Ä{ل ىرخألا ةيمو��#ا تاw£#ا عم قيسvتلل نا�سإلا ةرازول تا´³جوت•
تن+*نإلا +�ع راجئ{سالا

ةيلا��ا ةعونتملا تاءارجالا ءاغلإ
 ةئيnلا ;Hوت عم تايلوؤسملاو راودألا طيس�ت

لي��(لا تاءارجا ةيلوؤسم راقعلل ةماعلا

 راقعلل ةماعلا ةئيRلا تايحالص

ةيلاjrا

ةرثأتملا ةمظنألا

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك

حاجنلا لماوع
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ةردابملا لمع راطإ

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

ة8راقعلا تاعورشملل ق8وس�لاو تاعيبملا ةطشbأ مظنتةردابملا

يراقعلا عاطقلا �s ةلداعلا قوسلا تاسرامم ز8زعتلفدRلا

لاثتمالا ةبقارمو قيقدتو ضرف ءاSرشلا XYإ تاداشرإلا رش�  ةبقارم تايلوؤسم ديحوت
ةدوomا

تاداشرإلا ةغايص

1234

 قHوس�لاو تاعيبملل تاداشرإ ةغايص
 رHوطتلا لثم( ةHراقعلا ةطش§ألل
).ã?إ ، راجيإلاو عيبلاو رامث�سالاو

 ةدو@?ا ةبقارمو لاثتمالا نامض لجأ نم
 `äبSي ،ةعوضوملا ةيCDجوتلا ئدابملا نم
 ةطلسلا لظ تحت ةيلوؤسملا جمد
)راقعلل ةماعلا ةئي#لا( ةيميظنتلا

 `_ نLكراشملا مالعإل لصاوتلا تالمح ذيفنت
 LJياعملاب نLيسPئرلا ءاMرشلاو عاطقلا

 عي�و رHوطتب ةقلعتملا ةديد@?ا تاداشرإلاو
 تائف عيم@? ةHراقعلا تاعورشملا قHوس;و
لوصألا

 تايلمع ءارج�و ةددحم تاداشرإ ضرف
 .حئاولل لاثتمالا نامضل قيقدتلا تاHرحت
 جذامنلل طول\]ا îôنلا دامتعا نكمي
 قيقدتلا نامضل ةيلعافتلاو ةيقاب�سالا

لاثتمالاو

ةصاخ تارابتعا

 حئاول لاصيإل رو#م@?ا ةيعوت تالمح ميظنت نكمي•
ةHراقعلا ع£راشملا قHوس;و تاعيبم لوح ةديدج

 تا�وقعلاو زفاوv?ا تاططخم مادختسا نكمي•
 ةطخ رادم efع لاثتمالاو قيبطتلل ةيلآM تامارغلاو
ذيفنتلا

 ديدج عورشم ل�ل قيقدتلا تاHرحت ءارجإ نكمي•
حئاولل لاثتمالاو ةدو@?ا ةبقارم نامضل ل@µم
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ةردابملا لمع راطإ

ةردابملا فصو

ةJزكرم ةطلس تحت ةيÇ¹جوتلا ئدابملاو قJوسBلاو تاعيبملاو رJوطتلا تاسايس ةغايص•
تاراقعلاو}°Êارألا عEراشم قJوس|و عيÌو رJوطت لوح ةيقالخألا تاسرامملا ةداJز olإ ةردابملا هذ� �lسBس•

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

 مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عم نواعتلا

كلË¹سملا ةيامح تايعمج•
 ةراجتلا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 عEراشملا لاثتما ةبس�
ةل�©ملا ةJراقعلا

اقحال ا�ديدحت مت£س
ً

تاونس80%5

كلاملا

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

80%

ءاكرشلاةمدخ
د

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

تاعيبملاو قKوس}لا جمارب رKوطت

13د

 قKوس}لاو تاعيبملا ةطش�أ مظنت
ةKراقعلا تاعورشملل

1-13د

 ةKراقعلا عBراشملا لاثتما ةبس�
ةلf·ملا

16-م

ه
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يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا

 ةئي#لا نأ efع ةلدعملا راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص صنت .ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ تانايكلا نم ديدعلا نLب قHوس�لاو تاعيبملاو رHوطتلا ما#م ع£زوت متي ،اًيلاح
 ميظنت متي .بHردتلاو جماÒJلاو صيخIJلاو لي@�µلا رHوطت نامض كلذ لمش£و .3 ةداملا بجومب هرHوطتو ھيلع فارشإلاو يمو�v?ا LJغ يراقعلا طاشSلا ميظنت efع لمع;
 `_ èdنجألاو `ve]ا رامث�سالاعي@�Öل رHوطت جمارب LJفوتب راقعلل ةماعلا ةئي#لا مايق عم ،ةيلخادلا ةرازوو رامث�سالل ةماعلا ةئي#لا لبق نم ةي�نجألا Å·dارألا ةيكلم
.ةطرا\?ا efع تاعيبملا جمارب صوصخب بHردتلاو تادا#شلا يراقعلا يدوعسلا د#عملا رفوي ،كلذ efع ةوالع .تاراقعلا

ةحPQقملا لمعلا ةطخksاjrا qJيظنتلا ساسألا طخ

 قفاوت نامضل  ) راقعلل ةماعلا ةئي#لا ( دحوم يزكرم فارشإ تحت قHوس�لاو تاعيبملاو يراقعلا رHوطتلا ةيلوؤسم زHزع;
.ذافنإلاو دصرلاو LJياعملا

 تايحالصلا نإف ، كلذعمو . ةديدع تانايك لبق نم ميظنتلل عضخي لا@]ا ةيبلاغ نأ ثيح ، اًي�س§ ةعبشم ةردابملا هذD¿ ةطيv]ا ةيميظنتلا ةئPبلل ةيلاv?ا ةلاv?ا
.عاطقلا اذ¨ `_ ةعقوتملا LJياعملا `_ قفاوت مدع قلخت تانايكلا هذ¨ نLب ةعزوملا

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

ٍلاعطسوتمضفخنم

حPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 عم ةHزكرم ةطلس ءاش§إب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت
 قHوس�لاو تاعيبملاو رHوطتلا ميظنتل ةدحوم ةيلوؤسم
 يراقعلا يدوعسلا د#عملا عم قيسSتلاب يراقعلا عاطقلل

.بHردتلا ضارغأل PÀ·dئرلا د#عملا هرابتعاب

1  ةطش§ألا قHوس;و عي�و رHوطت ذافن�وةبقارملا ةيلمعو LJياعملا ةمءاوم نمضت ةHزكرم ةطلسك لمعتل ةمزاللا تايحالصلا ةيبلغأ راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةلّدعملا تايحالصلا رفوت
 ضع� .اÔDطش§أنع اًيلاحةلوؤسملا ةيلاv?ا ةيمو�v?ا تائي#لا عم قيسSتلا راقعلل ةماعلا ةئي#لا نم عقوتي ثيح ، ةيسPئرلا حاجنلا لماوع دحأ قيسSتلا دع� .ةHراقعلا
 هذD¿ مايقلا ةطلس ا#حنمت ال راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةلدعملا تايحالصلا نأل ةيلخادلا ةرازوو رامث�سالل ةماعلا ةئي#لا عم لظت نأ `ñ ةي�نجألا Å·dارألا ةيكلم لثم ،ةطش§ألا
 موقت نأ حIJقHُو ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا ةدعاسمب عاطقلا `_ نLكراشملل قيدصتو PÀ·dئر بHردت د#عم ةباثمب يراقعلا يدوعسلا د#عملا لظي نأ بجي ،كلذ efع ةوالع .ةطش§ألا
.اD¬ايحالصل اًقفو اÔDبقارمو ا#معد متي ةن#م ل�ل ة�ولطملا LJياعملا نأ نامضو ةبقارمب راقعلل ةماعلا ةئي#لا

 ةقلعتملا تاسايسلا رHوطتب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت
 وحنلا efع يراقعلا عاطقلا قHوس;و تاعيبمو رHوطتب

اD¬ايحالص بجومب ھب حومسملا

2
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 رHوطتو ،èdنجألا /`ve]ا رامث�سالا عي@�Öل جمار�و ،ةHراقعلا تانايبلا دعاوقو ،لي@�µلا تايلمع رHوطت ةطلس تايحالصلا رفوت .تاراقعلا ةعانص رHوطت نامضل تايحالصلاو تايلوؤسملا نم LJبك ردقب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت متي
.ةءافكلا عفرل يمو�v?ا LJغ يراقعلاطاشSلا عيمج رHوطتو فارشإلاو ميظنتلا efع لمعلا ةطلس� راقعلل ةماعلا ةئي#لا دHوزت متي ،راصتخا�و .كلذ �fإ امو تامد\?ا يمدقم ةءافك

)̈ـ1421 /4 /17 خHراتب15 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا( هرامث�ساو راقعلل نLيدوعسلا LJغ كلمت ماظن•

̈ـ1423 /2 /9 خHراتب6 مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا راقعلل Ødيعلا لي@�µلا ماظن•

̈ـ1433 /07 /9 خHرات43 / م مقر ي�لم موسرم•

نا�سإلا ةرازو نم ةردابمب يدوعسلا يراقعلا د#عملا•

.ةطرا\?ا efع ةHراقعلا تا�لتمملا LJجأتو عيب تاداشرإ نأش� ̈ـ1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•

ةHزكرم ةئي¨فئاظولا ديحوت

ةي�نجألا ةيكلملا صيخارت :رامث}سالل ةماعلا ةئيiلا

راقعلل بناجأ اياعر كالتماب حHرصت :ةيلخادلا ةرازو

ن#ملل تادا#شلا رادص�و بHردتلا :يراقعلا يدوعسلا دiعملا

تادا#شلا رادص�و تا�لتمملا مييقت :مييقت

 عمو .`�اv?ا ماظنلا لظ `_ تانايك ةدع نLب ةعزوم فئاظو .تاراقعلا عاطق قHوس;و عي�و رHوطت `_ ةكراشملا تانايكلا نم ديدعلا كان¨
 ةئي#لا لخاد d{يظنت عارذ تحت فئاظولا عيمج ديحوتب حامسلل ةيحالصلا ا#ل رفوت ةديد@?ا راقعلل ةماعلا ةئي#لا تايحالص نإف ،كلذ
.راقعلل ةماعلا

تانايكلا نLب لاعف قيسSت

 راقعلل ةماعلا ةئيRلا تايحالص

ةيلاjrا

ةرثأتملا ةمظنألا

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك

حاجنلا لماوع
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يراقعلا عاطقلا يف ءاكرشلاو ةطشنألا فلتخم ربع ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساب ةيكلملا قوقح ةيامح فيرعت نكمي

ةيكلملا قوقح ةيام�o ةيÀÁجوتلا ئدابملا

رجأتسملا /يÛاÚÁلا مدختسملاكلاملا /رمث�سملاروطملاةيام�lل نايكلا

 ر>وطتلا
)ضرعلا(

ةنايصلا قوقح•راقعلا ليدع4 قح•ضرألا JKعءانبلا قح•

مادختسالا  / عيبلا
)بلطلا(

ةيمنتلا لجأ نم ضرألا كالتما 12 ق¢Wا•
ةمئاقلا تاراقعلا وأ ةطرا�Wا JKع تاراقعلا عيب 12 ق¢Wا•

راقعلا كالتما 12 ق¢Wا•
ةيكلملا لقن / عيب 12 ق¢Wا•
تا<لتمملا راجيا 12 ق¢Wا•

ن|رجأتسملا قوقح•

ل>ومتلا
ع¦راشملا ل>ومت 12 ق¢Wا•
ةيتحتلا ةي بلا ل>ومت 12 ق¢Wا•

يراقعلا ن�رلا ل>ومت 12 ق¢Wا•
لÅjملا Yع نiمأتلا 12 ق¢Wا•

لÅjملا Yع نiمأتلا 12 ق¢Wا•

ةموك�oا
 ةفاثكلاوقطانملا ميسقت لثم تا�لتمملا مادختساو }yzارألا مادختسا ديدحتل يرص¢Wا ق¢Wا•

مادختسالا عونو
ةيكلملا ل�يp ءاش�إ•
حئاوللا ءاش�إ•
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ةردابملا راطإ

ة8راقعلا قوقjrا ةيامح ميظنتةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

يراقعلا عاطقلا ةيقادصمو ةقثلا ز8زعتلفدRلا

ة>راقعلا قوق�oا ةيام�o راطإ ديدحت

2

 نLكراشملا تايلوؤسمو راودأ حوضوب ددح
 قوقv?ا عيم@? ةطلسلا تالاجمو لا@]ا `_
عاطقلا `_ ةHراقعلا

ءاSرشلا ةباوب ءاش�إ

4

 حي�ت )تنIJنإلا ÒJع( ءاMرشلا ةباوب ءاش§إ
 ةيامحةسرامم نHرمث�سملاو نLكلÔDسملل
 راطإلا efع ًءانب مD¿ ةصا\?ا قوق��ا
 لح نامضل قيقدتلا قرف كارشإ .ديد@?ا
1ج ةردابملا عم م¨اس;– ىوا�شلا

 قوق�oا ةيامح راطإ ذافنإ
ة>راقعلا

3

 مكحي يذلا ديد@?ا ي§وناقلا راطإلا حرط
 عفرل تالمح ميظنت .ةيكلملا ةيامح قوقح

عاطقلا `_ نLلماعلا عيمج نLب `øولا
نLسرامملا يراقعلا

قاس4الا مدعو تارغثلا ديدحت

1

ةيلاv?ا ةيع£رش�لا تاسايسلا ةعجارم
 ديدحتل تا�لتمملا قوقح ةيامحب ةقلعتملا
نكمي .تدجو نإ ،قاس;الا مدعو تارغثلا
 قاوسألا لباقم قوقv?ا ةيطغ; سايق
ةيملاعلا
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ةردابملا قاثيم

ءاكرشلاةمدخ
د

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا ار

ت
ؤم

ارش
 ءادألا ت

*ئرلا
اد�ألا /ةيس

ف

ةKراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم
14د

ةHراقعلا قوقv?ا ةيامح ميظنت

1-14د

يCاثلا سم¡jا

ه

ءاMرشلا ةباوب ءاش§إ

2-14د

 `_ ةيناثلا ةيسم\?ا �fإ لاقتنالا
*IPRIرشؤم

ةKوس}لا تقو طسوتم

18-م

دحاو رiش

ه

17-م

ةردابملا فصو

 قوس�� ةيس£ئرلا تاعاطقلا عيمج يطغ¶ةQراقعلا قوق´�ا ةيام´� لماش راطإ عضو olإ ةردابملا فد¹¸•

).¢�إ ، تاطلسلاو ءالكولاو نJروطملاو نJرمثBسملاو نVكلË¹سملا يأ( تاراقعلا

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

)ةمظنألل لاثتمالا( مظنم•

ن\يجرا��اءا¼رشلا عم نواعتلا

)لاثتمالاو قيقدتلا( راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 ةيامحرشؤم ب£ترت
�oودلا ةيكلملا قوقح

44
 ةيسم�³ا ةئفلا
ةيناثلا

تاونس5-7

اقحال كلذ ديدحت مت£سةJوسBلا تقو طسوتم
ً

تاونس5دحاو ر#ش

كلاملا

)ةيكلملا قوقحةيامح( لدعلا ةرازو•

)ءا¼رشلا ةباوب( راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

 <= ةسداسلا ةبترملا لتحت اwلعج اممyz 6.187إ0.054 نم ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملل <yودلا ةيكلملا قوقح ةيامح رشؤم ةجرد تعفترا :ةظو�Íم *

 ةلود40 لضفأ<= ةيدوعسلا ةيNرعلا ةكلمملا فيvصت ةداtز yzإ ةردابملا هذ� ذيفنت Ðzس:س .ملاعلا <=44 ةبترملاو ايقtرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

$#ا(
ُ

)ي�اثلا سم
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)2 /1( يميظنتلا /ينوناقلا دهشملا
:حالصإلا ةبوعص

 )نLيئاD¾لا نLمدختسملاو نHروطملا( تاراقعلا باÙvأل ةحاتملا تا�لتمملاب ةقلعتملا قوقv?ا قيثوت متي
ةيماظنلا تاودألا فلتخم لالخ نم رشابم LJغو رشابم ل�ش� ا#ميظنتو نHرجأتسملاو

�·fراقعلا لي

 ةيذيفنتلا ھتحئالو9/2/1423 خHراتب6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب راقعلل Ødيعلا لي@�µلا ماظن•
.̈ـ1425 ماعل4497 مقر يرازولا رارقلاب رداصلا

 نعةجرا\?ا ةHراقعلا تا�لتمملا LJجأتو عيب تاداشرإ نأش� ̈ـ1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ةط\?ا

طرش راجيإلا دوقعل ي§وIJكلإلا لي@�µلا لعج نأش� ̈ـ1438 ماعل292 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ً

 ا
نLيدوعسلا LJغل لمعلا حHراصت efع لوص�vل ل¨أتللو هذافن�و ھتيحالصل

 ل@µلا نأش� طقسم ةيقافتا دامتعا efع ةقفاوملاب ̈ـ1437 ةنسل216 مقر ءارزولا سلجم رارق•
̈ـ1437 ماعل ةيحيضوت ةركذمو `úيل\?ا نواعتلا سلجم لودل دحوملا يراقعلا

 ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئي#لا ضHوفت نأش� ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق•
يراقعلا لي@�µلاب قلعتي اميف

ةحPQقملا لمعلا ةطخ/1احلا /.-ظنتلا ساسألا طخ

 بجومب اpديحوتو حوضوب ةدد¢´ا ةيكلملا قوقح ديدحتو ر|وطت
uرارقإ ميدقتو براضتلاو ةيجاودزالا بنجت لجأ نم دحوم ع{رش 

ةيكلملا ةيامح قوق¢W طس¸م ذافنÝو

�·fيراقعلا ن�رلا لي

̈ـ1433 ةنسل49 / م مقر يراقعلا ن̈رلا ةحئال•
 ̈ـ1433 ةنسل50 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا يراقعلا لHومتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا•

̈ـ1433 ماعل1229 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو
 ةيذيفنتلا ھتحئالو ̈ـ1433 ةنسل48 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا `�املا راجيإلا ماظن•

يدوعسلا يÁرعلا دقنلا ةئي¨ نع ةرداصلا ̈ـ1434 ماعل

�·fراجيإلا دوقع لي
 راجيإلا دوقعل ي§وIJكلإلا لي@�µلا نأش� ̈ـ1437 ماعل405 مقر ءارزولا سلجم رارق•

ءاطسولا لبق نم ةينكسلاو ةHراجتلا تادحولل
لي@�µل ةينوIJكلإلا ةصنملا ءاش§إ نأش� ̈ـ1435 ةنسل131 مقر ءارزولا سلجم رارق•

نا�سإلا ةرازو لظ تحت راجيإلا
 راجيإلا دوقع لي@�µل ىرخألا ةيمو�v?ا تا#@?ا عم قيسSتلل نا�سإلا ةرازول تاميلع;•

تنIJنإلا ÒJع راجئ�سالا تامدخ ةكبش لالخ نم اD¿ ةصا\?ا ةHراقعلا

قوق��ا ذافنإ
̈ـ1428 ةنسل78 / م مقر ي�لملا موسرملاب ةرداصلا ةيئاضقلا ةحئاللا•
̈ـ1433 نم53 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا ذافنإلل ةيذيفنتلا ةحئاللا•
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(2/2) يميظنتلا | ينوناقلا دهشملا

:حالصإلا ة�وعص

 نم اD¿ فIJعم ةيكلملاقوقح عيمج نأب ضاIJفالا �fإ امإ يدؤت cdلاو حوضوب ةددv]او ةيكلملا قوقح نLب لصفلا متي ال ،راجيإلا دوقعو ةيلاv?ا ةيكلملا كو�ص بجومب
 كو�ص( ةحاتملاةHراقعلاتاودألا بجومب اÔDيامحو اD¿ فاIJعالا متي cdلا ةيكلملا قوقح لوح عاÆÇلاو ضومغلا نم دHزمل ةحاسم كرت وأ راجيإ دقع وأ ةيكلم كص لالخ

)... ã?إ ،ةHراقعلا نو̈رلاو ،راجيإلا دوقع ،ةيكلملا

ةيلعافلا ىوتسمksاjrا ميظنتلا ةيلعاف

 عفترمطسوتم ضفخنم

تاحPQقملاqJيظنتلا حالصإلا

 بجومب ا¨ديحوتو ةيكلملا قوقح رHوطتل ءاMرشلا عم نواعتلا
 ةلصلا تاذ تايلوؤسملاو راودألا عيمج ددحي ديدج ع£رش;

.عاطقلا `_ كراشم ل�ل

1

 ةدحوم بلاوق دادع�و رHوطتب راقعلل ةماعلا ةئي#لا موقت
 عاونأددحت cdلا راجيإلا دوقع جذامنو ،ةيكلملا كو�صل

 ةادأ لM بجومب لي@�µلل ةحاتملا ةيكلملا ةيامح قوقح
ةينوناق

2
 `_ ا¨ذافن�و قوقv?اهذ¨ ةيامح دعاوقو تاراقعلل ةينوناق ةادأ لM بجومب ةقبطملا قوقv?ا ددحي دحاو ع£رش; بجومب ا¨ديحوتو ةيكلملا قوقح فHرع; نامض يرورضلا نم

.تاعاÆÇلا تالاح
 لM بجومب اD¾̈ر وأ اLJ̈جأت وأ ا#لقن متي cdلا ةيكلملا قوقح ديدحتب ل@µملل حمس; ةقHرطب ةHراقعلا نو̈رلا جذامنو راجيإلا دوقعو ةيكلملا كو�ص قيثوتو ثيدحت بجي
.تاعاÆÇلا تالاح `_ ذيفنتلا تالاMوو فارطألا عيم@? حوضولا رفوت ةلماعم
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تاحرتقملاو ةينوناقلا تارابتعالا

 ةئي#لل ̈ـ1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق رفوي .)10 ةطقنلا ،ةيناثلا ةرقفلا ،4 ةداملا( .ا#صاصتخا نمض ةعقاولا تاراقعلا ةيكلم لقن تاءارجإ efع فارشإلا ةيحالص ا#حنم مت ،راقعلل ةماعلا ةئي#لل ةلدعملا تايحالصلا �fإ ةراشإلاب
 �fإ لصألا `_ ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو و لدعلا ةرازو هالوتت cdلا يراقعلا لي@�µلاب ةقلعتملا ةينوناقلا تايحالصلا عيمج لقن متي ،ءارزولا سلجم رارقل اًقفو .يراقعلا لي@�µلاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلا عيمج راقعلل ةماعلا
.راقعلل ةماعلا ةئي#لا لظ تحت يراقعلا لي@�µلا ذيفنت ةمزاللا تاثيدحتلا ءارجإل راقعلل ةماعلا ةئي#لا حئاولو تاراقعلا لي@�µل ةيذيفنتلا ةحئاللا ليدع;و ةعجارمل ةئي#لا ھيجوت متHو ،راقعلل ةماعلا ةئي#لا

 ةطش§أ `_ تاماسقنالا هذ¨ يدؤت .تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; ةيلمع `_ نLكراشملا ءاMرشلا نم ديدعلا كان¨ ، ايلاح
 راقعلل ةماعلاةئي#لا �fوت�س ، ءارزولا سلجم رارقل اًقفو ،لي@�µلا تاءارجإ `_ براضت وا ةيجاودزا ثودح �fإ لي@�µلا

.نا�سإلا ةرازو عم راجيإلا دوقع لي@µ; كIJي امم ،لدعلا ةرازوو ةHورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نم لي@�µلا تايحالص

 حوضوب ةددحم ةيكلملا ةيامح قوقح
ديج ل�ش� ةقبطمو

 تاودألل ةدحوم تاقيسSتو بلاوقةيكلملا قوقح ةيامح ذيفنت طيس�ت
ةHراقعلا ةينوناقلا

لي@�µلاو Å·dارألا طيطخت:ةKورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
راجيإلا دوقع:نا�سإلا ةرازو
تا�لتمملا لي@µ;:لدعلا ةرازو
)ةلودلا تاراقع( ةيكلملا كو�ص ظفح:ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيiلا

ةيلاملا تاMرشلاو كونبلل يراقعلا ن̈رلا لي@µ; دعاوق:يدوعسلا ي̀رعلا دقنلا ةئي�

راقعلل ةماعلا ةئيwلا ماظن•

)ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيwلا ضtوفت( ـ�1439 /12 /24 خtراتب621 مقر ءارزولا سلجم رارق•

راقعلا لي���

 ماعل4497 مقر يرازولا رارقلاب رداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو1423 /2 /9 خtراتب6 مقر ي�لملا موسرملا بجومب راقعلل ��يعلا لي£Ä{لا ماظن•

.ـ�1425
ةطرا$#ا �zع ةtراقعلا تا�لتمملا +Vجأتو عيب تاداشرإ نأش� ـ�1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•

طرش راجيإلا دوقعل ي�و+*كلإلا لي£Ä{لا لعج نأش� ـ�1438 ماعل292 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ً

 �zع لوص�Íل ل�أتللو هذافن²و ھتيحالصل ا

نVيدوعسلا +Vغل لمعلا حtراصت

يراقعلا لي£Ä{لاب قلعتي اميف ةينوناقلا تايحالصلاب راقعلل ةماعلا ةئيwلا ضtوفت نأش� ـ�1440 ماعل507 مقر ءارزولا سلجم رارق•

يراقعلا نJرلا لي���

ـ�1433 ةنسل49 / م مقر يراقعلا ن�رلا ةحئال•
 مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا ھتحئالو ـ�1433 ةنسل50 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا يراقعلا لtومتلل ةيذيفنتلا ةحئاللا•

ـ�1433 ماعل1229

 ي«رعلا دقنلا ةئي� نع ةرداصلا ـ�1434 ماعل ةيذيفنتلا ھتحئالو ـ�1433 ةنسل48 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا <yاملا راجيإلا ماظن•

يدوعسلا

راجيإلا دوقع لي���
ءاطسولا لبق نم ةينكسلاو ةtراجتلا تادحولل راجيإلا دوقعل ي�و+*كلإلا لي£Ä{لا نأش� ـ�1437 ماعل405 مقر ءارزولا سلجم رارق•

نا�سإلا ةرازو لظ تحت راجيإلا لي£Ä{ل ةينو+*كلإلا ةصنملا ءاش�إ نأش� ـ�1435 ةنسل131 مقر ءارزولا سلجم رارق•

 تامدخ ةكبش لالخ نم ا´Ï ةصا$#ا ةtراقعلا راجيإلا دوقع لي£Ä{ل ىرخألا ةيمو��#ا تاw£#ا عم قيسvتلل نا�سإلا ةرازول تا´³جوت•

تن+*نإلا +�ع راجئ{سالا

 راقعلل ةماعلا ةئيRلا تايحالص

ةيلاjrا

ةرثأتملا ةمظنألا

 ىدل ةدوجوم تايحالص

ىرخأ تانايك

حاجنلا لماوع
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)3 /1( ةردابملا لمع  راطإ

تاقفاوملاو طيطختلا تايلمع ميظنت)3( ةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

ح8راصتلاو تاقفاوملل مايألا ددع طيس�تلفدRلا

ةدحوملا ءانبلا نiناوق قيبطت ميدقت

1

 تائف عيم@? ءانبلا نوناقل ةدحوم دعاوق لاخدإ
 ليدع;و ءان�و ميمصت مكحت cdلا ةHراقعلا لوصألا

لMاي#لا ةنايصو

ةقفاوملا قئاثوو طيطختلا ديحوت

2

 ةقفاوم(تاقفاوملاو طيطختلل ةيسايقلا بلاوقلا رHوطت
 ةدا#ش رادص�و ءانبلا ةصخر رادص�و PÀ·dئرلا طط\]ا
ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ تايدلبلا عيم@? )زاجنإلا

ةبقارملاو قيقدتلا ق>رف ءاش�إ

3

قيقدت تايلمع ءارجإل اًصصخم قيقدت قHرف ءاش§إ
 يأ( تاقفاوملاو طيطختلا قفاوت نم دكأتلل ةرركتم
 تاذ قئاثولا رادصإل ا#قرغتس; cdلا مايألا ددع طسوتم
 ط\?ا لثم( ىوا�شلا عفر ةقHرط ديحوتب مق .)ةلصلا
 cdلا تابلطلا ىقلتت cdلا )ةينوIJكلإلا ةباوبلاو ،نخاسلا
اÔDع�اتم ةع�اتملا قHرف عيطتس�

ةصاخ تارابتعا

 نم لوصألا تائف عيمج efع ةدحوملا ءانبلا زومر قيبطت متي دق•
ةقفاوملاو طيطختلا ةطش§أ طيس�ت لجأ

•Mراصتلاو ةقفاوملا تناHوطتل ةمزاللا حHنمض تاراقعلا ر 
 ا#مساقتي ثيح راقعلا عاطق `_ ةيسPئرلا نLسحتلا تانا�مإ
دئاعلا لدعم تال@Õ اوطعأ نيذلا نورمث�سملاو نوروطملا
طابترا `eخادلا

ً
 رامث�سا لوصأ رHوطتل تقولا كلذ `_ اًقيثو ا

.اD¬راد�و تاراقعلا
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)3 /1( ةردابملا قاثيم

ةردابملا فصو

.ةقفاوملاو طيطختلا ةطش�أ طيسÀت لجأ نم لوصألا تائف عيمج klع ةدحوملا ءانبلا زومر قيبطت متي دق•

 رادص?و ءانبلا ةصخر رادص?و }°Ú£ئرلا طط�³ا ةقفاوم( تاقفاوملاو طيطختلل ةيسايقلا بلاوقلا رJوطت•
ةيدوعسلا ةيÌرعلا ةكلمملا �� تايدلبلا عيم�� )زاجنإلا ةدا#ش

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

)لاثتمالابقلعتي ام( مظنم•

ن\يجرا��ا ءا¼رشلا عمنواعتلا

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

��¿~ئرلا ءادألا رشؤم
 ساسألا طخ

)ةيدوعسلا(

 ةميقلا

ةفد�·سملا
1\ثأتلل �Áمزلا لود�sا

 رادصإل قرغتسملا تقولا طسوتم

حJراصتلاو طيطختلا حJراصت

ديدحت مت£س

اقحال كلذ
ً

موي30

موي60
تاونس5-7

ةردابملا كلام

ةJورقلاوةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•

 ءاكرشلاةمدخ
د

ا>ولوألا
الا ت

يتاqrس
ةيج

دابملا ار
ت

ؤم
ارش

 ءادألا ت
*ئرلا

اد�ألا /ةيس
ف

 نHروطملاو نHرمث�سملاو نLنطاوملا نم ل�ل تامد\?ا رHوطت
ةHراقعلا تامد\?ا يمدقمو

15د

ةقفاوملاو طيطختلا تايلمع ميظنت

1-15د

*موي30
موي60

ه

 رادصإل قرغتسملا تقولا طسوتم
حKراصتلاو تاقفاوملا

19-م

ي«د تايدلبل قرغتسملا تقولا طسوتم لباقم اwسايق مت :ةظحالم *
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)2/3( ةردابملا لمع راطإ

ة.راقعلا تام"اسملاو ةطراWnا >;ع عيبلا ع�راشم ةمدWn حئاوللا ر.وطتو ميظنت)1( ةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

ة8راقعلا تام�اسملاو ةطرا�jا `_ع تاراقعلا تايPQشمب قلعتي اميف ن8رمث�سملا لاومأ ةيامحو ن8روطملا ميظنتلفدRلا

نامضلا تاباسح ليعفت

1

 نHروطملا مظنPس يذلاو نامضلا ماظن ليعفت متي
 تايIJشمب قلعتي اميف رمث�سملا لاومأ d{حHو
 ةHراقعلا تام¨اسملا ماظنو ةطرا\?ا efع تاراقعلا
 ةدا#شردصتو .ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_  ديد@?ا
 طبترتو )راقعلل ةماعلا ةئي#لا( مظنملا لبق نم ةقفاوملا
تانامضلا نHو�تب

نامضلا باسح ةيلآ ر>وطت

2

 ةئي¨ بجومب تانامضلا ةبقارم ةيلوؤسم ديحوت
 ماظن ءاش§إ .)راقعلل ةماعلا ةئي#لا( ةHزكرم ميظنت
نامضلا لي@µ; باسv? تا�لتمملا ل@Õ ط�رل

�Çولا ةدا>زل تالمحب مايقلا

3

`_ بولطملا ءاMرشلا كارشإل تالمحب مايقلا
 تاسسؤملاو نHرمث�سملاو نHروطملا يأ( ةعانصلا
 لضفأ ل�ش� نLكلÔDسملا ميلعتلو )كونبلاو ةيلاملا
?vم#قوق

ةصاخ تارابتعا

 طيس�تل )كونبلا يأ( ةيلاملا تاسسؤملا عم مظنملا نواعتي نأ عقوتملا نم•
نHروطملا ةطساوب نامضلا تاباسح لي@µ; ةيلمع

 نم رادت نأ بجي تاراقعلا يروطم لبق نم راقعلا ا¨اقلتي cdلا لاومألا عيمج•
نامضلا باسح لالخ

 efعلوصv?ا لبق مظنملا ةباوب `_ نHروطملا عيمج لي@µ; متي نأ بجي•
نامضلا باسح حتفل دامتعا ةدا#ش

نامضلا تاباسح ةراد�و ذيفنت مييقتل دمتعم كنب لM `_ صصختم قHرف•
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)3/2( ةردابملا قاثيم

ءاكرشلاةمدخ
د

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا( ةر ار

)ت
ؤم

ارش
*ئرلا ءادألا ت

 ةيس
اد�ألا /

ف

 نHروطملاو نHرمث�سملاو نLنطاوملا نم ل�ل تامد\?ا رHوطت
ةHراقعلا تامد\?ا يمدقمو

15د

ةمد\? حئاوللا رHوطتو ميظنت
 ةطرا\?ا efع عيبلا ع£راشم

ةHراقعلا تام¨اسملاو

2-15د

85%
فدNلا

 ةیراقعلا عراشملا لاثتمأ ةبسن
ةلجسملا

20- ءادالا رشؤم

ةرسألا قافنإ <yامجإ نم ةtوئم ةبسvك راجيإلا �zع يملاعلا قافنإلا طسوتم �zع ًءانب :ةظحالم *

ةردابملا فصو
 عBراشملل ططLMا جراخ تاعيبم يأ لبق نKروطملل نامضلا باسح ليf·}ل يمازلإلا مادختسالا•

ةKراقعلا
•Ýºلا مادختسالا نامض :�إ ةردابملا هذ� فدÞروطملا لالخ نم ةدلوتملا لاومألل حي�Kجراخ ن 

تاعيبملا

راقعلل ةماعلا ةئيهلا رود
مظنم•

نييجراخلا ةحلصملا باحصأ عم نواعتلا

رامث}سالاو ةراجتلا ةرازو•
ةيلاملا تاسسؤملا•
نKروطملا•

 ءادالا رشؤم
يسيئرلا

 ساسألا طخ
) ةيدوعسلا (

 ةميق
ريثأتلل ينمزلا طخلافدهلا

 لاثتمأ ةبس�
ةKراقعلا عراشملا
ةلf·ملا

تاونس4–3%85هرارقا متPس

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئيiلا•
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راجیإلا ةبقارم تایلآ میظنت)2( ةردابملا

ةحPQقملا ةردابملا ذيفنتل ةيسWئرلا لمعلا دونب

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیتاوم ریجأت قوس ریوطتلفدRلا

irجأتلا �� مكحتلل راطإ ءاش�إ

1

 ىوتسم يف مكحتلا ةیلآ حضوی لمع راطإ ریوطت
 ناك اذإ راجیإلا رعس عفر نكمی يأ( ریجأتلا

 نم لقألا ىلع ٪25 ةبسنب لقأ راجیإلا رعس
 ریوطتل نییساسألا نیكرحملاو )قوسلا طسوتم
راجیإلا رعس رشؤم

تا<لتمملاو É¯Fارألا لي4�m تانايب عمج

2

 تاكلتمملاو يضارألا لجس نم تانایبلا عیمجت
ةھجلا لبق نم ةلجسملا تاكلتمملا تاراجیإ(
 يزكرملا تانایبلا ةرادإ ماظنو ، )ةمظنملا
 تاكرشلاو )أ4 و أ1 ةردابملا عم مغانتلا(
)ءاطسولا يأ( ةیدوعسلا ةیراقعلا

irجأتلا صحفل تنqrنالا Yع ةباوب ر>وطت

3

 ربع راجیإلا يف مكحتلل ةننقم ةبساح ةلآ عضو
 ةلمتحملا ةدایزلا حضوت يتلاو ، تنرتنإلا
 .ةیلاحلا قوسلا راعسأ ىلع ًءانب لھؤملا كلاملل
 ةبقارمل ةیباقرلا ةھجلا تحت قیقدت قیرف ءاشنإ
حئاولل لاثتمالا

ةصاخ تارابتعا

 عاطقلا مظنم تحت ةHزكرمو ةننقم راجيإلا ةبقارم ةبساح ةلآ نو�ت نأ بجي•
)راقعلل ةماعلا ةئي#لا(

 �fإ تانايبلا ةراد�و تا�لتمملاو Å·dارألا لي@µ; ماظن عم طبار ءاش§إ يدؤيس•
.راجيإلا ةبقارم ةيلآل راطإلا ةغايص طيس�ت

 `_ صقنلا / ةداHزلا زHزع; لب ، تاراجيإلا عافترا `_ مكحتلا `_ ةركفلا لثمتت ال•
ةروطتملا قوسلاتايمانيد efع ًءانب راجيإلا راعسأ

 كالملا نLب تاعازن رو#ظ �fإ راجيإلا ةبقارم قيبطت يدؤي نأ �$رملا نم•
راجيإلا تاعزانملا efع زكرت ميكحت ةن@? رHوطتل ماظتناب ûfس; .نHرجأتسملاو

)3/3( ةردابملا راطإ
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)3/3( ةردابملا قاثيم

ءاكرشلاةمدخ
د

الا ة>ولوألا
يتاqrس

ةيج
دابملا دابملا( ةر ار

)ت
ؤم

ارش
*ئرلا ءادألا ت

 ةيس
اد�ألا /

ف

 نHروطملاو نHرمث�سملاو نLنطاوملا نم ل�ل تامد\?ا رHوطت
ةHراقعلا تامد\?ا يمدقمو

15د

راجيإلا ةبقارم تايلآ ميظنت

3-15د

10%  دقع1000 ل�ل ةKراجيإلا تاعاË×لا
راجيإ

22- ءادالا رشؤم

30%*

فدNلا

راجيإلا ءبع ةفل�ت ةبس�

21- ءادالا رشؤم

ةرسألا قافنإ <yامجإ نم ةtوئم ةبسvك راجيإلا �zع يملاعلا قافنإلا طسوتم �zع ًءانب :ةظحالم *

ةردابملا فصو

تاراجيإلا �� ةÌراضملا عافترا عنم كلذكو نJرجأتسملاو كلاملا نVب ةلداعلا ةسرامملا زJزعتل راجيإلا ةبقارم ةيلآ•
 لمحت klع ةردقلا klع ظاف��ا عم ، تاراقعلا با��أل لوقعم دئاع لدعمب =Vجأتلا �� مكحتلا حمس¶•

نJرجأتسملل فيلاbتلا

راقعلل ةماعلا ةئي¸لا رود

مظنم•

ن\يجرا��ا ة´rصملا با´Âأ عم نواعتلا

)راجيإ( ناbسالا ةرازو•

��¿~ئرلا ءادالا رشؤم
ساسألا طخ

) ةيدوعسلا (
1\ثأتلل �Áمزلا ط��افد¸لا ةميق

تاونس5%30هرارقا مت£سراجيإلا ءبع ةفلbت ةبس�

لbل ةJراجيإلا تاعا[\لا
راجيإ دقع1000

هرارقا مت£س
تاونس10%5

ةردابملا كلام

راقعلل ةماعلا ةئي#لا•

فدNلا
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ةح:9قملا لمعلا ةطخ/1احلا /.-ظنتلا ساسالا طخ

 نHرمث�سملا كلذ `_ امب يراقعلا عاطقلا `_ نLكراشملل ةيامح راطإ رHوطت
 نأ ، اضيأ .مD¬ايلوؤسمو م#قوقح ديدحتل ، نLيئاD¾لا نLمدختسملاو نHروطملاو

 دحاو راطإ `_ ا¨ديحوتل تاروطتلاو راجيإلا تايقافتا عيم@? ل@Õ كيدل نو�ي
ا¨دصر ل#سلا نم نو�يل

تا.لتمملا ل&جس#
6E8 مقر B9لملا موسرملا بجوم: 789يعلا يراقعلا ل0جس-لا نوناق•

9 9G2G1423
ـه1425 نم4497 .مقر يرازولا رارقلا: ةرداصلا ةUذ0فنتلا هتحئالو

 تاراقعلا راجئ-ساو عيب صخU ام رارقeو ه1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•
ةطخلا جراخ

v8وstuلإلا ل0جس-لا لعج لوح ه1438 ماعل292 مقر رارقلا ءارزولا سلجم رارق•
9 

 �tغل لمعلا حــــ�راصت �ع لوصحلل لهأتللو ەذافنeو هتحصل اًطwx راجUإلا دوقعل
��8يدوعسلا

 طقسم ة0قافتا دامتعا �ع ةقفاوملا ه1437 ةنسل216 مقر ءارزولا سلجم رارق•
 ة0ح0ضوتلا اهتركذمو 0��9لخلا نواعتلا سلجم لودل دحوملا يراقعلا لجسلا نأش�
ـه437 ماعل

 راقعلل ةماعلا ةئيهلا ض��فت نأش� ه1440 نم507مقر ءارزولا سلجم رارق•
يراقعلا ل0جس-لا: قلعتي ام0ف ة0نوناقلا تاطلسلا:

قوقحلا ذافنإ
ـه1428 نمG 78 م مقر B9لملا موسرملا: ةرداصلا ة0ئاضقلا ةحئاللا•
ـه1433 نمG 53 م مقر B9لملا موسرملا: رداصلا ذافنإلل ةUذ0فنتلا ةحئاللا•

يراقعلا ن:رلا ل&جس#
ـه1433 نمG 49 ممقر يراقعلا نهرلا•
 هتحئالو ه1433 ةنسلG 50 ممقر B9لملا موسرملا: رداصلا يراقعلا ل��متلا ةحئال•

ـه1433 نم1229 ة0لاملا ةرازو نع رداصلا يرازولا رارقلا: ةرداصلا ةUذ0فنتلا
 ه1433 ةنسلG 48 م مقر B9لملا موسرملا بجوم: رداصلا �9املا راجUإلا دقع•

يدوعسلا v�9رعلا دقنلا ةئيه نع ةرداصلا ه1434 ماعل ةUذ0فنتلا اهتحئالو

راج@الا ل&جس#
v8وstuلإلا ل0جس-لا نأش� ه1437 ةنسل405مقر ءارزولا سلجم رارق•

 دوقعل 9
ءاطسولا ل�ق نم ة0نكسلاو ة�راجتلا تادحولل راجUإلا

 ة0نوstuلإلا ةصنملا دادعإ لوح ه1435 ةنسل131مقر ءارزولا سلجم رارق•
نا�سالا ةرازو بجوم: راجUإلا ل0جس-ل

 دوقعل0جس-ل ىرخألا ة0موكحلا تاهجلا عم قيس�تلل نا�سإلا ةرازول تام0لعت•
.تنtuنإلا �tع راجئ-سالا تامدخ ةك�ش لالخ نم اهب ةصاخلا ة�راقعلا راجUإلا

)2/1(يميظنتلا / ينوناقلا دهشملا
:حالصإلا ةبوعص
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)2/2(يميظنتلا / ينوناقلا دهشملا

 تالاجملا نم ددع كانه- ذافنإلاو راجUإلاو ة�راقعلا نوهرلاو تا¨لتمملا ل0جس§ مظنت 7u9لا ة0نوناقلا كوكصلا فلتخم نم مغرلا �ع
 ل0س �ع تاعاt88لا ەذه نم ف0فختلل �t¬أ ل�ش� ة�راقعلا قوقحلا ذافنeو ةUامح: قلعتي ام0ف حضاو ل�ش� اهلوانت متي مل 7u9لا ة0م0ظنتلا
ن�°جأتسملاو كالملا ��8ب راجUإلا ةدا�ز لوح تاعاt88لا ل0لقت معدو ، ة:اقرلا �tبادتو راجUإلا لاثملا

ة-لعافلا ىوتسمم-ظنتلل ة-لاحلا ة-لعافلا

ٍلاعطسوتمضفخنم

تا-صوتلا/.-ظنتلا حالصإلا

.)ةیراقعلا ةحئاللا( دحاو عیرشت بجومب اھدیحوتو اھقیبطتو ةیكلملا قوقح ةیامح دیدحت نم دكأتلا يرورضلا نم
 عیرشت بجومب اھذافنإو تاكلتمملا ةیامح عیمجت.)ةیراقعلا ةحئاللا( ـل اًقفو ذافنإلاو تاراقعلا ةیامح قوقح قیبطتل ذیفنتلا حئاول تاسایس راقعلل ةماعلا ةئیھلا عضت

)ةیراقعلا حئاوللا( دحاو

1

 قوقح قیبطتل ذیفنتلا تاداشرإو تاسایس عضو
 ةحئاللا( بجومب اھقیبطتو تاراقعلا ةیامح

.)ةیراقعلا

2

:حالصإلا ةبوعص
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ةينوناقلا تايصوتلاو تارابتعالا

MNوناقلا ضIJفتلا
 ةئيهلل نPارلا /

 راقعلل ةماعلا

v8وناقلا ض��فتلا حنم
E8 ��8كراشملاو ��8نطاوملا ةUامحل ةننقم ة0حالص راقعلل ةماعلا ةئيهلا نهارلا 9

 سلجم رارق قفو .)16 ةرقفلا ، ثلاثلا م�حلا ،4 ةداملا( ةعو³xم �tغ ةطش²أ يأ نم يراقعلا عاطقلا 9
 ل0جس-لا: ةقلعتملا ة0نوناقلا تا0حالصلا عيمج لقن مت¸س ، ءارزولا سلجم رارقل اًقفو .يراقعلا ل0جس-لا: قلعتي ام0ف ة0نوناقلا تا0حالصلا عيمج: راقعلل ةماعلا ةئيهلا دوزت ه1440 ماعل507 مقر ءارزولا
E8 ة�ورقلاو ةUدل�لا نوؤشلا ةرازوو لدعلا ةرازو اهتضوف 7u9لا يراقعلا

 راقعلل ةماعلا ةئيهلا حئاولو تاراقعلا ل0جس-ل ةUذ0فنتلا ةحئاللا ةعجارمل راقعلل ةماعلا ةئيهلا ه0جوت مت�و ،راقعلل ةماعلا ةئيهلا �إ لصألا 9
.راقعلل ةماعلا ةئيهلا تحت يراقعلا ل0جس-لا ذ0فنتل ةمزاللا تاثيدحتلا ءارجإل

 قوقحلا ةیامح لاخدإو فیرعت متیحاجنلا لماوع
 ةیامحل ةفلكتلا ثیح نم ةلاعف ریبادتقوقحلل ةلاعف ذافنإ ةیلمعةیكلملا ةیامح قوقح ذیفنت طیسبتةحئال لالخ نم ةیراقعلا

ةیراقعلا قوقحلا ذافنإو

 تانا-Xلل مئاقلا ضIJفتلا
ىرخالا

E8 نوكtuش« ةحلصملا باحصأ نم دUدعلا كانه ، ا0لاح
8¼ارألا ل0جس§ ة0لمع 9

E8 ة0جاودزالا ەذه يدؤت .تا¨لتمملاو 9
9 

E8 براضت ثودح �إ ل0جس-لا ةطش²أ
 راقعلل ةماعلا ةئيهلا �وت-س ،ءارزولا سلجم رارقل اًقفوو ،ل0جس-لا تاءارجإ 9

 ةرازو عم راجUإلا دوقع ل0جس§ كرت 789عU امم ،لدعلا ةرازوو ة�ورقلاو ةUدل�لا نوؤشلا ةرازوو نم ًالد: ل0جس-لا ةمهم
.نا�سالا

8¼ارألا طئارخ:ةJورقلاو ة@دلGلا نوؤشلا ةرازوو
ل0جس-لاو 9

راجUإلا دوقع :نا�سإلا ةرازو
تا¨لتمملا ل0جس§ :لدعلا ةرازو
)ةلودلا ةs0لم( ةs0لملا تادنس �ع ظافحلا :ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيهلا

 تا³xÁلاو كونبلل يراقعلا نهرلا ل0جس§ دعاوق::يدوعسلا RSTرعلا دقنلا ةئي:
ة0لاملا

 راقعلل ةماعلا ةئيهلا ةحئال•
)ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيهلا ض@Jفت(24D12D1439 خــــ@راتلل621مقر ءارزولا سلجم رارق•
تا,لتمملا ل$جس!
WXيعلا يراقعلا لTجسRلا نوناق•

Y Zلملا موسرملا بجومỲ 6  مقرaX
Y 9D2D1423فنتلا هتحئالوTذeةرداصلا ة Zرارقلا 

ـه1425 نم4497 .مقر يرازولا
oXاقلا ه1437 ماعل536 مقر ءارزولا سلجم رارق•

Y بqاوضلا رارقZب ةقلعتملا طtساو عيRع تاراقعلا راجئw 
ةطراخلا

�Xو�~{لإلا لTجسRلا لعج لوح ه1438 ماعل292 مقر رارقلا ءارزولا سلجم رارق•
Y إلا دوقعلeهتحصل اًط�� راج 

��Xيدوعسلا �~غل لمعلا حــــ@راصت wع لوصحلل لهأتللو ەذافن�و
 قلعتي امTف ةTنوناقلا تاTحالصلاZ راقعلل ةماعلا ةئيهلا ض@Jفت نأش� ه1440 نم507مقر ءارزولا سلجم رارق•

ZلاRجسTيراقعلا ل

ةرثأتملا YZNناوقلا

يراقعلا ن,رلا ل&جس#
ـه1433 نم49 3 ممقر يراقعلا نهرلا•
 نعرداصلا يرازولا رارقلاE ةرداصلا ةTذRفنتلا هتحئالو ه1433 ةنسل50 3 م IJلملا موسرملاE رداصلا يراقعلا لA@متلا ةحئال•

ـه1433 نم1229 ةRلاملا ةرازو
 ةرداصلا ه1434 ماعل ةTذRفنتلا اهتحئالو ه1433 ةنسل48 3 م مقر IJلملا موسرملا بجومE رداصلا J\املا راجTإلا دقع•

يدوعسلا cdJرعلا دقنلا ةئيه نع
راج4الا ل&جس#
cpوmnoلإلا لRجسlلا نأشh ه1437 ةنسل405مقر ءارزولا سلجم رارق•

J إلا دوقعلTراجتلا تادحولل راجAنكسلاو ةRق نم ةtل 
  ءاطسولا

 ناyسإلا ةرازو بجومE راجTإلا لRجسlل ةRنوmnoلإلا ةصنملا دادعإ لوح ه1435 ةنسل131مقر ءارزولا سلجم رارق•
 ةكtش لالخ نم اهب ةصاخلا ةAراقعلا راجTإلا دوقع لRجسlل ىرخألا ةRموكحلا تاهجلا عم قيس}تلل ناyسإلا ةرازول تاهيجوت•

تنnoنإلا ndع راجئlسالا تامدخ
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ذيفنتلاو ةمكوحلا قيرط ةطراخ
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ينمزلا جمانربلا143



144

ةلاعفلا ةمكوحلاو فارشإلاو ذیفنتلاو طیطختلا نامضل عیراشملا ةرادإ بتكمل لمع راطإ عضو ةیجیتارتسالا ذیفنت بلطتی دق

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

ذیفنتلل ةمكوحلا جذومنعیراشملا ةرادإ بتكم لمع راطإ

ةیجیتارتسا
عاطقلا
يراقعلا

I-1
I-2

I-3

I-4I-5

I-6

I-7
I-8

I-9 I-10
I-11

I-12 I-13

I-14

I-15

I-16
I-17

I-18

لماشلا جماربلا ةرادإ بتكم
لوألا ىوتسملا
ذاختاو لماشلا يجیتارتسالا ھجوتلا دیدحت
تارارقلا

لقتسملا جماربلا ةرادإ )بتاكم( بتكم يناثلا ىوتسملا
ةردابملا ىوتسم ىلع تایجیتارتسالا عضو

ثلاثلا ىوتسملا
تاردابملا ذیفنت

I-1I-2I-3I-4I-5I-6I-7I-8I-9I-10I-11I-12I-13I-14I-15I-16I-17I-18

ذیفنتلاب ةینعملا عورشملا ةرادإ قرف

I-1I-2I-3I-4I-5I-6I-7I-8I-9I-10I-11I-12I-13I-14I-15I-16I-17I-18

 لبق نم ھترادإ نكمی لماش جمانرب ءاشنإ نكمملا نم
 ھیجوتلا رفوی يذلا )PMO( عیراشملا ةرادإ بتكم
تاراقعلا ةیجیتارتسا ذیفنتل ماعلا

 ىلع ةلقتسم ةیعرف عیراشم ةرادإ بتاكم لیكشت نكمی
 تالاجم نم دیدعلا جمد عم ،ةردابملا ىوتسم
ةبقارملاو ةمكوحلا

 امب ذیفنتلا تائیھ عیراشملا ةرادإ قرف لمشت نأ نكمی
ءاكرشلا ةحلصملا باحصأو تاردابملا كالم كلذ يف
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 ذیفنتلا ةلحرم ىلإ طیطختلا ةلحرم نم سلسلا لاقتنالا نامضل )PMO( عیراشملا ةرادإ بتكم ةطساوب ةیلاتلا ةطشنألا ةدایق متی

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

:ةماع ةرظن
.هالعأ حضوم وھ امك ةبقارملاو ةمكوحلا تالاجم نم دیدعلا جمد عم ،ةیدرفلا تاردابملا/عیراشملاب قلعتی امیف عیراشملا ةرادإ قرف ءاشنإ متیس•
.عورشملا يف ةكراشملا فارطألا نیب تالعافتلا عیراشملا ةرادإ بتكم قسنی•
 .ةیمیظنتلا رصانعلاو ،اھب ةطبترملا ةمظنألاو ،تاءافكلا عیمج قیبطت متیس ،عورشملا ذیفنت ةیادب يف .طیطختلاو ریوطتلاو ءدبلا لحارم لالخ اًیجیردت اھعیسوتو تاءافكلا ریوطت متیس•

ةقیثولا تامولعمعورشملا ریراقتتالكشملاو رطاخملا ةرادإينمزلا لودجلا ةرادإفیلاكتلا ةرادإتایرتشملاو دوقعلاةمكوحلا

تایلوؤسملاو راودألا•
تایحالصلا ضیوفت ةفوفصم•
عورشملا ةرادإ ةطخ•

 تالھؤملا( نیلواقملا ریفوت ةیلمع•
)ةیسرتلاو رایتخالاو مییقتلاو

دوقعلا لاثتما ةعجارم ةیلمع•
دوقعلا ةرادإ•
رییغتلا بلط ةیلمع•
تابلاطملا ةرادإ•

 ةینازیم ةرادإو ةیساسألا ةینازیملا•
ةبقارملا

ةقحتسملاو ةیلعفلا فیلاكتلا عبتت•
 ةفلكتلا تاعقوت ثیدحت ةیلمع•

ةیرھشلا
 فیلاكتلا ةبقارمل يلیصفتلا لیلحتلا•

اھنیابتو
 عم لماكتم( رییغتلا ةرادإ ماظن•

)ينمزلا لودجلا
ئراوطلا ةرادإ ةطخ•

 جلاعی يذلا ينمزلا لودجلا لسلست•
عورشملا لحارم عیمج

ھیلع قفتملا ساسألا طخ•
 زرحملا مدقتلا سایق ةیجھنم•

ءادألاو

 لجسل ةمظتنملا ةعجارملا•
 رطاخملا لجسو تالكشملا

 ةحلصملا باحصأ ةمھاسم•
نیددعتملا

ةیعونلا رطاخملا فینصت ماظن•
ةباجتسالا طیطختو

 عفدل رطاخملا مییقتل يمك جھن•
ئراوطلاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا

 ةباجتسالا عبتت ةادأ•
تالكشملا/رطاخملل

 تانایبلا عمجل ةیزكرم ةادأ•
اھنع غالبإلاو

 لودجلاو ةفلكتلا تالخدم ةقباطم•
 تالكشملاو رطاخملاو ينمزلا
 ةحصلاو ةدوجلاو رییغتلاو
ةمالسلاو

 يذلا يمرھلا لسلستلا نع غالبإلا•
 ةیلخادلا ریھامجلا تاجایتحا يبلی
تایوتسملا عیمج ىلع ةیجراخلاو

ةحولو ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم•
ةزجوملا تامولعملا

 ماظنو اھمقرو ةقیثولا مسا•
فینصتلا

 ةقیثولا ةعجارم لمع ریس•
اھدامتعاو

رادصإلا يف مكحتلا/ةعجارملا•
لوصولا يف مكحتلا•
 نیزختلاو ةفشرألا تاردق•

ثحبلاو
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 يلخادلاو يجراخلا عیراشملا ةرادإ بتكم نم معدب ،راقعلل ةماعلا ةئیھلاب ةصاخلا تاردابملا ذیفنت ةیجیتارتسالا ةرادإلا بتكم نمضیس

يذیفنتلا صخلملا1

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

 جماربلا ةرادإ )بتاكم( بتكم
لقتسملا

راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىدل ةیھیجوتلا ةنجللا

عیراشملا ةرادإ ریدمةیجیتارتسالا ةرادإلا ریدم

رییغتلا ةرادإ لوؤسم

ةیجیتارتسالا تاردابملا ریدم

يلیغشتلا ءادألا ریدم

ةیجیتارتسالا ةرادإ ىلع فارشإلا•
اھذیفنتو تاردابملا ةرادإ ىلع فارشإلا•
)ةیدعاصتلاریراقتلا( عیراشملا ةرادإ بتكم ریراقت ىلإ ًادانتسا لیلحتلا نأشب ریراقت دادعإ•

 يقلت .ةیجیتارتسالا فادھألا عم اھتمءاومو تاردابملا ةسارد
 ةرادإ بتكم عم عیراشم ىلإ اھلیوحتو اھذیفنت ضارغأل تاردابم
عیراشملا

 ةرادإ ىلع فارشإلاو ءادألا تارشؤم سایقل تامولعم ةحول میمصت
ةیجیتارتسالا ذیفنت

 ةرادإ بتكمو يجیتارتسالا طیطختلا عاطق
عیراشملا

 تاردابملاو ةیجیتارتسالل ةرادإلا ةطخ يف رییغتلا نیمضتو ةرادإ
ةلصلا تاذ

يوقلا نواعتلاو قیسنتلا

 تاردابملا لیوحت عبتت .عورشملا ةرادإ يف ةیلمعلا جمد
عیراشمو جمارب ىلإ

 ذیفنتةلودجو تابلطتملا دیدحت يف معدلا میدقت
تاردابملا

لماشلا جماربلا ةرادإ بتكم

ذیفنتلا ةدحو عورشم ریدم

معدلا ةدحو ریدم

 اًیجراخ
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 طیطختلاعاطق لبق نم اھنییعت مت يتلا ةیجیتارتسالا ةردابملا
عیراشملا ةرادإ بتكمو يجیتارتسالا

يذیفنتلا صخلملا1

ةیجیتارتسإلا ةرادإلا

1

عیراشملا ةرادإ بتكم

 ثیدحت/ریوطت حارتقاو تامولعملا لیلحت
 ةردابملا ةطخ

2
 ةفدھتسملا میقلاو ءادألا تارشؤم دیدحت
عورشملا قالغإءادألا ریراقت دادعإعورشملا ذیفنتعورشملا طیطختعورشملا قاثیمةردابملل

3
 عم فادھألاو تارشؤملا ةعجارم
رمألا مزل اذإ ةیذیفنتلا ةنجللا

ةردابملل ءادألا تارشؤم عبتت يلیغشتلا ءادألاو ةیجیتارتسالا ریرقت دادعإ

اھتعباتمو تاردابملا ةرادإ ةیلمعل ةیسیئرلا ةطشنألا

4
 سایقل تامولعم ةحول میمصت
ءادألا تارشؤم

6

7 8

 ءزج ذیفنت عم ،ةیلاتلا ذیفنتلا ةرودب رمت اھنإف ،اھذیفنت فدھب عاطقلل ةیجیتارتسا ةردابم نییعت درجمب
 عورشملا ةرادإ بتكم بناج نم رخآو ةیجیتارتسالا ةرادإلا ةطساوب

ةیحیضوت ةیلمع
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ةیلعافب اھذیفنتو ةیجیتارتسالا ةرادإ ةیرودلا ریراقتلا نمضت دق

يذیفنتلا صخلملا1

ذیفنتلا

تابیترتلاو تارارقلا

راركتلاریراقتلا دادعإ تایوتسم

ةیمنتلاو ةیداصتقالا نوؤشلا سلجمل عباتلا ةیجیتارتسالا ةرادإ بتكم/راقعلل ةماعلا ةئیھلا ةرادإ سلجم
 قیقحتل ةقفاوم ىلع لوصحلاوأ ءادألا نیسحت ةیفیك لوح تابیقعت يقلتو ةیجیتارتسالا يف زرحملا مدقتلا ةكراشم .تاردابملا ذیفنتو ةرادإ لوح ریراقتلل لیلحت ءارجإ
يونس عبر.تایلمعلا ءدبو عورشملا قالغإ

ًایرھش

ةیذیفنتلا ةیھیجوتلا ةنجللا
 شرو دقع .اھملاعمو ةردابم لكىلإ ًادانتسا ءاربخلا رایتخا بجی .تاردابملاب ةقلعتملا تایدحتلا/رطاخملا/زرحملا مدقتلا ایاضق يف مھب ةناعتسالل ءاربخلا نم ةنجل لیكشت

 ةوعد نكمی .عیراشملاةرادإ بتكمو ةیجیتارتسالا ةرادإ بتكم تامولعم تاحول مادختساب ذیفنتلا ططخ يف زرحملا مدقتلا ةعجارمل نیموی ىلإ موی نم ھتدم حوارتت لمع
.ىرخألا تانایكلا/تارازولا نم ةحلصملا باحصأ

عورشملا ةنجل/ةیجیتارتسالا ةرادإ بتكم
 ةرادإ بتكم موقی .ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمو يجیتارتسالا ءادألاب ةقلعتملا تاثیدحتلا سكعی امب عیراشملا مدقت ةعجارم ىلع عورشملا ةنجل/ةیجیتارتسالا ةرادإ بتكم لمعی
نیعوبسأ لك.نیعوبسأ لك ساسأ ىلع ریراقتلا دادعإ رییاعمو ةمءاوملا تابلطتم دیدحتب عیراشملا ةرادإ بتكمو ةیجیتارتسالا

)ةردابملا ذیفنت( عورشملا
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ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمبً اصیصخ ةممصملا تامولعملا ةحول لالخ نم ةیجیتارتسالا ءادأةبقارموسایقمتی

زربوك سواھرتو سیارب لیلحت :ردصملا

يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتساب ةصاخلا ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل تامولعملا ةحول

 ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم دیحوتب يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتساب ةصاخلا تامولعملا ةحول موقت•
ةددحملا ةیجیتارتسالا فادھألا لباقم ءادألا لوح ةدحاو ةیؤر رفوتس يتلا

 رارقلا عنصو طیطختلا ةیلمع يف تامولعملا ةحول نم ةدافتسالا ةیجیتارتسالا كلامل نكمی•
:لالخ نم

تاردابملل لماشلا مدقتلا نأشب ةدحوم ةیؤر میدقت•
 يحیحصت ءارجإ ذاختاو اًصاخ اًمامتھا بلطتت يتلا تالاجملا ىلع ءوضلا ءاقلإ•

اھنأشب يروف
 اھعبتتو ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم دیدحت ةیلمع ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ•

 اھب غالبإلاو

ةیجیتارتسالا ذیفنت ةلحرم ءانثأ ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل تامولعم ةحول ریوطت بجی ةیسیئرلا ءادألا تارشؤمل ةیلوأ/ةیحیضوت تامولعم ةحول عضو مت ،ةلحرملا هذھ لالخ ھنأ ةظحالم ىجُری :ةظحالم*

يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسال ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم تامولعم ةحول ریوطتل ةیھیجوت ئدابم ةتس

ةیولوألا 1

فینصت ىلإ ةراشإلا
 راطإ يف ةردابملا
ةددحم تایولوأ

ةردابملا 2

يتلا ةردابملا دیدحت
 تارشؤم اھعم مءاوتت
 ةیسیئرلا ءادألا

دیدحتلا 3

 ةقلعتملا لیصافتلا میدقت
 ءادألا تارشؤم دیدحتب
 نكمی امو يسیئرلا
اھنم ھجاتنتسا

فدھلا 4

 يذلا ددحملا فدھلا
 ةبقارم ھلباقم يف نكمی
 ءادألا تارشؤم
ةیلعفلا ةیسیئرلا

كلاملا 5

 بحاص نییعت
 لوؤسملا ةحلصملا

 تارشؤم قیقحت نع
ةیسیئرلا ءادألا

 دادعإ راركت
ریراقتلا

6

 ينمزلا لصافلا دیدحت
نأشب ریراقت دادعإل
 ءادألا تارشؤم
ةیسیئرلا

 ةزیكرلا
 ءادألا رشؤم فدھيسیئرلا ءادألا رشؤم فصو)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

 ةیلوؤسم ةردابملا كلاميسیئرلا
ةلاحلاریراقتلا دادعإ راركتةعباتملا

قوسلا ةیلعاف

ةكلمملا يف تاكلتلمملاو يضارألا ةیطغتتاكلتمملاو يضارألل يزكرم لجس ءاشنإتاكلتمملاويضارالالیجست8ج
ءدبلليونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لا%85ةیدوعسلا ةیبرعلا

 ریغكلمت تاطارتشاو طباوض عضوو ماظنلا لیدعتراقعلل نییدوعسلا ریغ كلمت9ج
راقعلل  نییدوعسلا

 يفلخادلا رشابملا يبنجألا رامثتسإلا ةبسن
 رامثتسالا يلامجإ نم ةیوئم ةبسن ـك( تاراقعلا
)ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف يبنجألا

ءدبلليونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لا10%

1ج
 عبر( قیقدت لكل ةحوتفملا لاثتمإلا ایاضق ددعقیبطتلاو قیقدتلل ةیلآ ءاشنإحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت0

ءدبلليعبرراقعلل ةماعلا ةئي#لاراقعلل ةماعلا ةئي#لارمتسم قیقدت)يونس

عاطقلا ةمكوح

1أ
 حئاوللاو ةمظنألا رادص?و حا=>قإ

تاسايسلاو تاعEرشBلاو

ةیراقعلا ةطشنألا ىلع فارشإلاو میظنتلا

 ةمظنأ رادصإو حارتقإ
 ةیمنت يف مھاست تاسایس/حئاول/تاعیرشت/
ھیف رامثتسالا زیفحتو يراقعلا عاطقلا ریوطتو

راقعلل ةماعلا ةئي#لاىندأ دحب4

راقعلل ةماعلا ةئي#لا

يونس

2أ
 ططخ عضوو ةمكوح جذامن رJوطت

ةلاعف لصاوت

يونسراقعلل ةماعلا ةئي#لاىندأ دحب12 ًایونس ةررقملا ناجللا تاعامتجا ددع
فارشالا تايلآ نVسحت3أ
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)3/1( فیفختلا تاءارجإو ةیجیتارتسالا رطاخملا

يذیفنتلا صخلملا1

:فیفختلا ریبادترطاخملا)تاردابملا( ةردابملاةیولوألا

 حئاوللا رادصإو تاعیرشتلاو ةمظنألا حارتقا1أ
تاسایسلاو

ةیراقعلا ةطشنألا ىلع فارشإلاو میظنتلا

ةمءاوتمو ةقفاوتم ریغ تاسایسلاو تاعیرشتلاو حئاوللاو ةمظنألا•
ةیسیئرلا يراقعلا عاطقلا تانایك نیب ةبراضتملا وأ / و ةلخادتملا حئاوللا•
مھب ةصاخلا تاضیوفتلا بسح عاطقلا يف نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ عم قیسنتلا ىلإ راقتفالا•

.يراقعلا عاطقلا ىلع فارشإو میظنت ةھجك راقعلل ةماعلا ةئیھلا نیكمت•
ةدیدج حئاول نس وأ لقنلا لبق رطاخملاو ایاضقلا دیدحتل ءاربخلا ةعجارم•
يراقعلا عاطقلاب ةقلعتملا ایاضقلا ةمءاومو ةرركتم تاعامتجا ءارجإ ءانثأ ةحلصملا باحصأ نمةقفاوم ىلع لوصحلا•

 عضوو ةمكوح جذامن ریوطتوةمكوح جذامن ریوطت2أ
ةلاعف لصاوت ططخ

فارشإلا تایلآ نسحت3أ

يراقعلا عاطقلل تانایب ةدعاق ءاشنإقوسلا ةیفافش ىوتسم عفر4ب
ةساقملا تارشؤملا ةعومجمو ةكلمملل يفارغجلا قاطنلا ببسب تاریخأتلا•
 ةباوبلا ىلإتانایبلا لقنو نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ نیب بولطملا قیسنتلا ببسب دیقعتلا•

ةیزكرملا

 ةیطغتلاو سییاقملا ددع ةدایزو ،ةلوھسب ةحاتملا تانایبلا لالخ نم ةیرضحلا زكارملل ةیسیئرلا تانایبلا سییاقم عضو•
يجھنم لكشب ةیفارغجلا

مھب ةصاخلا راودألاو تانایبلا لقن ةمءاوم لجأ نم نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ عم لاعفلا نواعتلاو قیسنتلا•

يراقعلا عاطقلا ىلع بئارضلاو موسرلا ماظن ریوطتبئارضلاو موسرلا لكیھ ةدوج نبسحت5ب
ذیفنتلل مظنم جھن عابتا نود قوسلا طاشن ةقاعإل ةلمتحملا رطاخملا•
ةیراقع تامدخلاو تاطاشنلا ىلع يلاحلا بسنلا عفر وأ ةدیدج بئارضو موسر رارقإ•

ةیلاثملا ذافنإلا ةیجیتارتساو رثألا دیدحتل ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض لكیھو ةیكلملا موسر رییغت لبق قوسلا تاسارد ءارجإ•
 .يلك لكشب ةیراقعلا ةموظنملا يف تامدخلاو ةطشنألا يعارت نأ ىلع

 ةءافك نیسحتو ةیرشبلا عاطقلا تاردق ریوطتو ءانب6ب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا

لیھأتلا رییاعم عضوو بیردتلا ىلع فارشإلا ریوطت
 لاجم يف نیصصختملا عیمجلفینصتلاو دامتعالاو
تاراقعلا

ةیعانصلا تاسرامملل لمتحملا لیطعتلا•
ةفلتخملا ةمعادلا تاھجلا عم قیسنتلاب طبترملا دیقعتلا•
ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف بیردتلاو قیدصتلا ىلع ةردقلا مدع•

 بیردتلا نأشب تالخدم ىلع لوصحلل قیدصتلاو ةعانصلا تائیھ نم نییسیئرلا ءاضعألل يراشتسا سلجم ءاشنإ•
ددجلا میظنتلاو

ةینواعتلا دوھجلا نیسحتل ةمعادلا تائیھلا عم ةحوتفم لصاوت ةانق میدقت•
قیدصتلاو بیردتلا ةیلمع ذیفنت يف ةماعلاو ةصاخلا تانایكلا نم ةدافتسالا•

ةیراقعلا لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو7ب

ةیراقعلا لوصألاةمادتسإ ةطخ عضو
ددحملا راطإلل لمتحملا لاثتمالا مدع•
حئاوللا لقن ببسب ةلمتحملا تایدحتلا•

لاثتمالا مدع عم لماعتلل ةلاعف ذافنإ ةیلآو لوصألاةمادتسإ نم ءزجك ھنیمضت متی امب يعولاعفرل ةلمح•
ةیلعافب حئاوللا لقن لجأ نم نواعتلاو نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ كارشإ•

ءدبلا لبق لقنلا بلطتت يتلا حئاوللا بناوج عیمجل ةعجارم ءارجإ•راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةلوخملا تایلوؤسملا دیحوتب ةطبترملا تایدحتلا•كالملاداحتإ ماظن لیعفت
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)3/2( فیفختلا تاءارجإو ةیجیتارتسالا رطاخملا

يذیفنتلا صخلملا1

:فیفختلا ریبادترطاخملا)تاردابملا( ةردابملاةیولوألا

تاكلتمملاو يضارألل يزكرم لجس ءاشنإتاكلتمملاو يضارألا لیجست8ج

 كلذكو لجسلل تانایب نوكلتمی نیذلا نیددعتملا ةحلصملا باحصأ نیب ةمءاوملاو قیسنتلا•
)كلذ ىلإ امو ،ةیعارزلا قطانملا ،ةیداصتقالا ندملا( يضارألا نم ةفلتخم تائف ةرادإ

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل يفارغجلا قاطنلا ببسب ذیفنتلا يف تاریخأتلا•
قوسلا يف نیكراشملا بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع•

لاعفلا لقنلا نامضل ةرمتسملا ةعباتملا عم ةینعملا تاھجلا بناج نم بولطملا لصاوتلاو لاعفلا نواعتلا•
اھیلإ لوصولا رذعتی يتلا يضارألاو ةیفیرلا يضارألا ىلإ مث ةیرضحلا زكارملا يف اًءدب لجسلل يجھنملا حرطلا•
لاثتمالا مدع ىلع تابوقعلاو موسرلا لمشت ةیوق ذافنإ ةیلآو قیقدلا فارشإلا•

راقعلل نییدوعسلا ریغ كلمت تاطارتشاو طباوض عضوو ماظنلا لیدعتراقعلل نییدوعسلا ریغ كلمت9ج

ةیلخادلا ةرازوو رامثتسالل ةماعلا ةئیھلا لثم تانایك ةدع نیب قیسنتلا ةردابملا بلطتت•
 ةیبنجألا ةیكلملل ةدیقم ةیلاحلا حئاوللا دعت•
رشابملا يبنجألا رامثتسالا قفدت لالخ نم مومحملا قوسلل ةلمتحملا رطاخملا•

راطإلا عضول ةمءاوملاو لصاوتلا تاونق حتف•
 ریبك للخ ثودح عنمل ةیجیردت ةقیرطب ةیبنجألا ةیكلملا ىلع ةضورفملا دویقلا ةلازإل ًابولطميلحرملا جھنلا نوكیس•

يراقعلا عاطقلا يف
 حئاوللا يف تارییغت يأ ءارجإ لبق لمتحملا ریثأتلل قوسلا تاسارد ءارجإ•

 حئاوللا ذیفنتل ةیلعافتو ةیقابتسا ریبادت ذاختا ةدیدجلا حئاوللا بلطتت•ًاثیدح اھذیفنت مت يتلا حئاوللا ىلإ نیكراشملا بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع•قیبطتلاو قیقدتلل ةیلآ ءاشنإحئاوللاو ةمظنألا ذیفنت10ج

ةیراقعلا تاعازنلا لح تایلآ نیسحت11د

عاطقلا تاعازن عم لماعتلل مزاللا معدلا ىلع لوصحلاو لمع راطإ عضول لدعلا ةرازو عم لاعفلا نواعتلا•تاعازنلا لحل ةضوفملا ةھجلاو لدعلا ةرازو نیب ةمءاوملاو لصاوتلا فعض ةیلامتحا•ةیراقعلا تاعازنلا لحل تاسایسو تاءارجا ریوطت

يراقعلا میكحتلل زكرم ءاشنإ
مكاحملا ماظن جراخ ةرداصلا تارارقلا ببسب لاثتمالا مدع•
زكرملا نع نیمدختسملا ينثت تارغثو تاوجف ىلع ةعوضوملا ةیلمعلا يوتحت دق•

تارارقلا ذیفنت لجأ نم لدعلا ةرازو ةقفاوم ىلع لوصحلا•
زكرملا نم ةدافتسالل نیمدختسملا بذجل ةعرسب تاوجفلا جلاعتو ةیوق ةعوضوملا ةیلمعلا نوكت نأ بجی•
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)3/3( فیفختلا تاءارجإو ةیجیتارتسالا رطاخملا

يذیفنتلا صخلملا1

:فیفختلا ریبادترطاخملا)تاردابملا( ةردابملاةیولوألا

تاكلتمملاو يضارألا لیجست ةطشنأو تایلمع ةنمقرو دیحوتتاكلتمملاو يضارألا لیجست تاءارجإ نیسحت12د
تاءارجإلل لمتحملا لاثتمالا مدع•
ةفلتخم ةطشنأو ةیلمع ریدت ةددعتمتاھج عم قیسنتلا ببسب دیقعتلا•

لاثتمالا مدع تابوقعو لیجستلا تاءارجإ ایازمب نیمدختسملا غالبإل ةیعوت تالمح•
لاعفلا ذافنإلل دحاو نایك راطإ يف ةلصلا تاذ تایلمعلا لقنل ةینعملا تاھجلا عم نواعتلا•

ةیراقعلا تاعورشملل قیوستلاو تاعیبملا ةطشنأ مظنتتاعیبملاو قیوستلا جمارب ریوطت13د
ةفلتخم تاجتنمل ةددعتم تانایك اھریدت يتلا ةیلاحلا تاسایسلا ببسب دیقعتلا•
قوسلا يف نیكراشملا بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع•

لاعفلا ذیفنتلل ةیزكرم ةمظنم ةھج ىلإ قیوستلاو تاعیبملاب ةقلعتملا حئاوللا عیمج لقن•
 لاثتمالا مدع ىلع تابوقعلاو ةیھیجوتلا ئدابملاب ةیعوت ةلمح•

ةیراقعلا تالماعتلا ةیقوثوم14د

ةیراقعلا قوقحلا ةیامح میظنت
ةفلتخملا تاراقعلا يف نیكراشملل ةفلتخملا تابلطتملا نع أشنت ةبوعص•
ةفلتخملا ةیموكحلاتاھجلا نیب قیسنتلا ببسب دیقعتلا•

ةیراقعلا ةمیقلا ةلسلس بناوج عیمج نمضتی ًایوق راطإلا نوكی نأ بجی•
تاھجلا عیمج نیب بولطملا نواعتلل ةلاعفةمكوحو لصاوت ططخ ءانب•

ةیسیئرلا ىواكشلا ةجلاعمل ةطبترم ذافنإ ةیلآ ةباوبلل نوكی نأ بجی•ةملتسملا ىواكشلل ذافنإلاو ةبقارملا يف ةلمتحملا ةوجفلا•ءاكرشلا ةباوب ءاشنإ

15د
 نینطاوملا نم لكل تامدخلا ریوطت
 تامدخلا يمدقمو نیروطملاو نیرمثتسملاو
ةیراقعلا

ةقفاوملاو طیطختلا تایلمع میظنت
قوسلا يف نیكراشملا بناج نم لمتحملا لاثتمالا مدع•
ىرخأل ةقطنم نم تاقفاوملل ةحناملا تاھجلاو تابلطتملافالتخإ•

لاثتمالا مدع تابوقع ىلع ءوضلا طلُست ةیعوت ةلمح قالطإو ةلّاعف ذافنإ ةیلآ عضو يغبنی•
 تابلطتملاو قطانملافالتخإ يعارت ةدیحو ةھج لالخ نم ممتل لاصتالا تاونقو تابلطتملا دیحوت•

 ةطراخلا ىلع عیبلا عیراشم ةمدخل حئاوللا ریوطتو میظنت
 ةیراقعلا تامھاسملاو

ةیلاملا تاسسؤملاو ةیموكحلاتاھجلا نیب ةمءاوملا ببسب دیقعتلا•
تانایكلا نیب تایلوؤسملا لقنب ةطبترملا رطاخملا•
عیراشملا ةیفصت قرطو ةرثعتملا عیراشملا عم لماعتلا•

اھمادختساو نامضلا تاباسحل ةیسیئرلا بناوجلا نیب ةمءاوملل ًابولطم نواعتلا نوكیس•
راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیلوؤسملا لقن ءدب لبق تایعادتلاو بناوجلا عیمجل ءاربخلا ةعجارم•
ةقالعلا تاذ تاھجلا عیمج عم اھتمءاومو ةرثعتملا عیراشملا عم لماعتلل ةمیلس تاءارجإو تاسایس عضو•

راجیإلا ةبقارم تایلآ میظنت
تاكلتمملاو يضارألا لیجستو تانایبلا ةرادإ ماظن عم طباورلا ببسب ةلمتحملا تافعاضملا•
ةلاعف راجیإلا ةبقارم ةسایس نكت مل اذإ قوسلا يف للخ ثودح ةیلامتحا•

ةیسیئرلا ةباوبلا قالطإ لبق ةلمتحم ءاطخأ يأ نم صلختلل معان قالطإ ءارجإو ةمظنألا عم ةلاعف طباور ءاشنإ•
ةدیدج ةیلآ ریثأت رابتخا يف نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ كارشإو راجیإلا تاسایس نأشب قوسلا تاسارد ءارجإ•
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ةیجیتارتسالل لاعفلا ذیفنتلل ةیرورض بناوجلا ضعب نوكت دق ،كلذ ىلع ةوالع

يذیفنتلا صخلملا1

 ةمءاوملا
مدقتلا نأشب رییغتلا ةرادإ

 حوضولا
جئاتنلا نأشب

 لماوع
 حاجنلا
ةماھلا

ةیفاكلا دراوملا

طیطختلاو

ةلءاسملا

 .ةدیدجلا تاردابملاو ةدیدجلا تایولوألا ةدیدجلا ةیجیتارتسالا ينعت•
 .ةدیدجلا ةیجیتارتسالاب اھطابترا ءوض يف ةردابم لك ةعجارم بجی
 نیب ةردابم لكل ةعقوتملا جئاتنلا ةمءاوم ناكمب ةیمھألا نم ,يلاتلابو
نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ

 امبنرم ةیجیتارتسالا ذیفنت نوكی نأ ناكمب ةیمھألا نم•
ةیجراخلاو ةیلخادلا تائیبلا يف تاریغتلا عم فیكتلل يفكی

 رثكأ نوكت نأ "يقابتسا يلعافت" جھن عابتا نمضی امك•
ةعقوتملا ریغ ثادحألاو ةدیدجلا صرفلل اًھابتنا

 ءادألا ةبقارمو عبتتل ةیلآ عضو دعی ،؟كلذ ىلع ةوالع•
لاعفلا ذیفنتلل ًایساسأ ًابلطتم

 اًمساح اًرمأ )ةیلاملا ریغو ةیلاملا( ةیفاكلا دراوملا صیصخت نوكیس•
ةءافكلاو ةیلعافلاب مستی ٍلكشب ةیجیتارتسالا ذیفنت نامضل

 عم دراوملا ةمءاوم متی نأ يرورضلا نم ،كلذ ىلع ةوالع•
ةماعلا ةیجیتارتسالا دصاقملا/فادھألا

 يفاكلاتقولا صیصخت يرورضلا نمف ،ةیجیتارتسالا مجحل اًرظن•
 دراوملا صیصختو ،نیقیلا مدع رطاخم لیلقت لجأ نم طیطختلل
ةیجاتنإ ىصقأ قیقحتو ةءافكب

 نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ نم دیدعلا كارشإ•
 ظافحلا يرورضلا نم نوكیس ،تاردابملا باحصأك
 نأشب ةمءاوملل ةرركتم ریراقت دادعإ تاسلج دقع ىلع
ماعلا مدقتلا

 حضاو لكشب ةیجیتارتسالا ةطخلاب غالبإلا لھسی دق•
 ىلإ "ءارشلاب" ةحلصملا باحصأ مایق مظتنم ساسأ ىلع
ةیجیتارتسالا دصاقملاو فادھألل عسوأ مھف بناج

 رصانع نم رصنع لكل ةلءاسملا جذومن ينبت بجی•
 .ةیجیتارتسالا

 نم نیینعملا نیكلاملا ىلإ ًالوزن ةیجیتارتسالا تاردابملا لقن متی•
لاعفلا ذیفنتلا نامضل ةیجیتارتسالا كلام بناج



ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف
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)3/1( يراقعلا عاطقلا يف ةیمقرلا تاراھملا ةدایزو صاخلا عاطقلا ةكراشم نیكمت ىلع ةیجیتارتسالا لمعت

يذیفنتلا صخلملا1

 عاطقلا ةكراشميمقرلا ماظنلاب لمعلاةنمقرلاو ةصخصخلا ةصرفةردابملا
صاخلا

 .ةقالعلا باحصأ كارشإ زیزعت فدھب ،ةیمقر لاصتا ةصنم ءاشنإ نكمی•ةیراقعلا ةطشنألا ىلع فارشإلاو میظنتلا
ةیرادإو ةینفو ةیلیغشت تاردقب دانسإلا/ةصخصخلا نكمی•

أ

ةصخصخلا ةیلامتحا

 ةصخصخ نكمی ال
 نكمی نكلو ،تاكلتمملا
اھدیھعت

ةنمقرلا ةیناكمإ

 ةنمقرلا ةصرف
ةدوجوم ریغ

 ىلع بئارضلاو موسرلا ماظن ریوطت
يراقعلا عاطقلا

4ب

 عضوو بیردتلا ىلع فارشإلا ریوطت
 عیمجل فینصتلاو دامتعالاو لیھأتلا رییاعم
تاراقعلا لاجم يف نیصصختملا

5ب

ةیراقعلا لوصألا ةمادتسإ ةطخ عضو

6ب

يراقعلا عاطقلل تانایب ةدعاق ءاشنإ

1-7ب

كالملا داحتإ ماظن لیعفت 2-7ب

 لالخ نمو تاراقعلاو يضارألا لجس لالخ نم اھعمج مت يتلا تانایبلا عیمجل كلاملا يھ راقعلل ةماعلا ةئیھلا لظت امنیب•
 اھترادإو اھلیغشت نكمی ةماع ةیمقر ةباوب لالخ نم اھضرعو تانایبلا عیزوت نكمی ،نیرخآلا ةقالعلا باحصأ عم نواعتلا
صاخلا عاطقلاب لغشم ةطساوب

 يراقعلاعاطقلا يف ةیمیظنتلا ةھجلا تامدخ رامثتسا لجأ نم ةیراقعلا موسرلل يمسر لكیھ ةغایص ةردابملا هذھ نمضتت•
 ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف لظت ،كلذل .ةكلمملاب

 دامتعالاو ریوطتلا ةصخصخ نكمی ،يراقعلا عاطقلا يف نیلماعلا نیصصختملا میظنت راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلوتت نیح يف•
 .صاخلا عاطقلا يف تاسسؤم لالخ نم ينھملا

 ،ةینورتكلإ تاباوب لالخ نم عاطقلاب تاراقعلا لاجم يف نیصصختملا فینصتب ةقلعتملا ةطشنألاو تایلمعلا لیوحت نكمی•
اھرودب اھترادإ صاخلا عاطقلا ىلوتی نأ نكمی يتلاو

 ةیراقعلا عیراشملل لجألا ةلیوط ةمادتسا نامضل ةیجیتارتسالا لوصألا ةمادتسإل ةیمسر ةطخ ةغایص ةردابملا هذھ نمضتت•
 ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف لظت ،كلذل .ةكلمملا يف

 ةمزاللا تاراھملا ریوطتل صاخلا عاطقلل ةصرف ریفوت ىلع ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف كالملا داحتا نیكمت ءارجإ لمعی•
 ةكلمملا ربع اھتایلمع عیسوت ىلع ةیمیلقإلا تاراقعلا ةرادإ تاكرش عیجشت عم بنج ىلإ ًابنج
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)3/2( يراقعلا عاطقلا يف ةیمقرلا تاراھملا ةدایزو صاخلا عاطقلا ةكراشم نیكمت ىلع ةیجیتارتسالا لمعت

يذیفنتلا صخلملا1

 عاطقلا ةكراشميمقرلا ماظنلاب لمعلاةنمقرلاو ةصخصخلا ةصرفةردابملا
صاخلا

تاعازنلا لحل تاسایسو تاءارجا ریوطت
ةیراقعلا

 لظت ،كلذل .ةكلمملا يف تاراقعلاب ةقلعتملا ةطشنألا نع ةئشانلا تاعازنلا لحل يمسر راطإ عضو ةردابملا هذھ نمضتت•
1-11د ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف

يراقعلا میكحتلل زكرم ءاشنإ
 ةئیھلا لظت ثیح ،صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارش لكیھ لالخ نم تاعزانملا ةیوست/میكحتلا زكارم لیغشت نكمی•

 نم میكحتلا ةیلمع ءارجإ عقوتملا نم .صاخلا عاطقلا ىلإ ةیلیغشتلا تاردقلاب دانسإلا متی امنیب ،زكارملا كلام راقعلل ةماعلا
ةكلمملا يف ةفدھتسملا نیكلھتسملا ةدعاق ىلإ لوصولا ةیناكمإ ةدایز ىلع لمعت ةینورتكلإ ةباوب لالخ

2-11د

تاكلتمملاو يضارألل يزكرم لجس ءاشنإ
 عاطقلا نم ةكراشم لمشی امب صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارش جذومن لالخ نم تاراقعلاو يضارألا لجس ذیفنت نكمی•

راقعلل ةماعلا ةئیھلل ةیكلملا لظت امنیب ،تامولعملا ةینقتل ةیتحتلا ةینبلا دادعإو ةیلیغشتلا تاردقلاب صاخلا
لماكلاب ةنمقرم ةیفیظو ةباوب/تانایب ةدعاق لكش ىلع لجسلا ذیفنت عقوتملا نم•

8ج

 تاطارتشاو طباوض عضوو ماظنلا لیدعت
راقعلل نییدوعسلا ریغ كلمت

 ریغ كلمت تاطارتشاو طباوض عضوو ماظنلا لیدعت نیكمتل بولطملا ينوناقلا راطإلا عضو ةردابملا هذھ نمضتت•
9ج ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةصخصخلا صرف لظت ،كلذل .ةكلمملا يف راقعلل نییدوعسلا

قیبطتلاو قیقدتلل ةیلآ ءاشنإ
 ةیلیغشتلا ةردقلابدانسالا/ةصخصخ نكمی ،لاثتمالاب ةینعملا/ةیمیظنتلا ةطلسلا يھ راقعلل ةماعلا ةئیھلا لظت نیح يف•

ةءافكلا ةدایزل لاثتمالاو قیقدتلا تاصوحفل
عاطقلا يف ةنمقرلا صرف ىواكش ةباوب ءاشنإ ةیلمع رفوت ،كلذ ىلع ةوالع•

10ج

ةصخصخلا ةیلامتحا

 ةصخصخ نكمی ال
 نكمی نكلو ،تاكلتمملا
اھدیھعت

ةنمقرلا ةیناكمإ

 ةنمقرلا ةصرف
ةدوجوم ریغ

لیجست ةطشنأو تایلمع ةنمقرو دیحوت
 تاكلتمملاو يضارألا

12د
 عم لمعلل ةصاخلا تانایكلل ةصخرم نوكت نأ نكمی ،راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ هذھ لیجستلا ةطشنأ لقن دعب ةءافكلا زیزعتل•

ةیمیظنت ةھج اھتفصب راقعلل ةماعلا ةئیھلا
ةینورتكلإ ةباوب لالخ نم لیجستلا ضورعو ةطشنأ عیمج ةرادإ نكمی•



158

)3/3( يراقعلا عاطقلا يف ةیمقرلا تاراھملا ةدایزو صاخلا عاطقلا ةكراشم نیكمت ىلع ةیجیتارتسالا لمعت نأ اًضیأ عقوتملا نم

يذیفنتلا صخلملا1

ةردابملا

 قیوستلاو تاعیبملا ةطشنأ مظنت
ةیراقعلا تاعورشملل 13د

ةیراقعلا قوقحلا ةیامح میظنت 1-14د

ءاكرشلا ةباوب ءاشنإ

ةقفاوملاو طیطختلا تایلمع میظنت 1-15د

 عیبلا عیراشم ةمدخل حئاوللا ریوطتو میظنت
 ةیراقعلا تامھاسملاو ةطراخلا ىلع

2-15د

 عاطقلا ةكراشميمقرلا ماظنلاب لمعلاةنمقرلاو ةصخصخلا ةصرف
صاخلا

 يف ةیراقعلا عیراشملل قیوستلاو تاعیبملاو عیراشملاب ةقلعتملا ةیھیجوتلا ئدابملاو تاسایسلا ةغایص ةردابملا هذھ نمضتت•
 ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف لظت ،كلذل .ةكلمملا

لظت ،كلذل .عاطقلا يف ةقثلاو ةنامألا زیزعتل ةكلمملا يف )PPR( ةیكلملا ةیامح قوقح راطإ نیسحت ةردابملا هذھ نمضتت•
 ذیفنتلل ةیلوألا لحارملا لالخ ةدودحم ةنمقرلاو ةصخصخلا صرف

 نم .صاخلا عاطقلا ىلإ ةیكلملا ةیامح قوقحب ةقلعتملا ىواكشلا ةباوبل ةیرادإلاو ةینفلاو ةیلیغشتلا تاردقلادانسإ نكمی•
ةكلمملا ربع نوكراشملا اھیلإ لصی نأ نكمی ةیمقر ةباوب ىواكشلا ةباوب نوكت نأ عقوتملا

 ،ةردابملا ذیفنت ةلحرم لالخ ةصخصخلا صرف عفد مامتإلا تاداھشو ةقفاوملاو طیطختلا قئاثوو ءانبلا نیناوق دیحوتل نكمی•
 مامتإلا ةداھشو ةقفاوملا رادصإ ةیلمع ةنمقر نكمی .ةیورقلاو ةیدلبلا نوؤشلا ةرازول ةیكلملا لظت نأ حجرملا نم ،كلذ عمو
ةطشنألاو تایلمعلا طیسبتل

 تاباسح لیجستب ةقلعتملا تایلمعلادانسإ متی دق ،ةكلمملا يف نامضلا تاباسح لیجست راقعلل ةماعلا ةئیھلا مظنت امنیب•
 لیجست ةنمقر نكمی ،كلذ ىلع ةوالع .جضنلا ىلإ عاطقلا لوصو درجمب صاخلا عاطقلا ىلإ اھترادإو نامضلا
)كونبلا يأ( ةیلام تاسسؤم عم نواعتلاب عورشملا/روطملا

2-14د

ةصخصخلا ةیلامتحا

 ةصخصخ نكمی ال
 نكمی نكلو ،تاكلتمملا
اھدیھعت

ةنمقرلا ةیناكمإ

 ةنمقرلا ةصرف
ةدوجوم ریغ

راجیإلا ةبقارم تایلآ میظنت 3-15د
 نكمی .ةكلمملا يف راجیإلا تانایب مدختست )تاراجیإلا ةبساح يأ( تاراجیإلل ةباقر ةیلآ ریوطت ةردابملا هذھ نمضتت•

 ةحاتم تاراجیإلا ةبساح نوكت نأ نكمی ،كلذ ىلإً ةفاضإ .صاخلا عاطقلا ىلإ ةیرادإلاو ةیلیغشتلا تاردقلاب دانسإلا
ةیمقر ةصنم ربع روھمجلل
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يداصتقالا رثألا مييقت4

نييسيئر نيلاؤس ىلع يداصتقالا ليلحتلا بيجي

يلحملا جتانلاو يلكلا داصتقالا قايس يف يدوعسلا يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا

لوصألا ةئف

طیطختلا
 مادختسالاءانبلاریضحتلارایتخالاو

لیغشتلاو

داصتقالا a¦ابيراقعلا عاطقلاءانبلا عاطق

ماعلا عاطقلا

 ءارشلا
ةرادإلاعیبلاو

�§كس

�aانص

��تكم

ةئزجتلا

ةفايضلا

يراقعلا عاطقلا يدروم ءانبلا عاطق يدروم

ةKراقعلا ةميقلا ةلسلس

:ي(اثلا لاؤسلا
 OLكلا داصتقالا قايس KL يداصتقالا طاشDلا ةيجيتاA@سالا ززع; فيك

؟عسوألا

:لوألا لاؤسلا
؟عسوألا ھتموظنم KL يراقعلا عاطقلا OXع ةيجيتاA@سإلا رثؤت فيك

لوصألا ةئف

طیطختلا
 مادختسالاءانبلاریضحتلارایتخالاو

لیغشتلاو

داصتقالا a¦ابيراقعلا عاطقلاءانبلا عاطق

ماعلا عاطقلا

 ءارشلا
ةرادإلاعیبلاو

�§كس

�aانص

��تكم

ةئزجتلا

ةفايضلا

يراقعلا عاطقلا يدروم ءانبلا عاطق يدروم

ةKراقعلا ةميقلا ةلسلس

“ ة>راقعلا ةموظنملا a{ ومنلا ”

 ءافض²و ةtراقعلا لوصألا �zع بلطلا ةداtز نVكمت لالخ نم

اصرف ةيجيتا+*سالا حي{تس ، عاطقلا �zع �Óملا ع�اطلا
ً

 ومنل ةدعاو 

عسوالا ةtراقعفلا ھتموظمو عاطقلا

“ يداصتقالا طاشvلاز>زع� ”

قطانملا كلذ <= امب ،ةtراقعلا لوصألا ةيعونو ددع <= ةداtزلا نإ

نVكمت �zع دعاس| ،قدانفلاو ،ةي�تكملا تاحاسملاو ،ةيعانصلا

 قلخtو يداصتقالا ومنلا معدي يذلا <=اضإلا يداصتقإلا طاشvلا

ادtزم
ً

.لمعلا صرفنم 

160



يداصتقالا رثألا مييقت4

يلكلا داصتقالل ةيسيئر تارشؤم ةثالث ىلع ةديدجلا يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا ريثأت مّيق

فيظوتلا�Xامجإلا ��¬ا جتانلا

يرار�oا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا

 ھسايق مت امك ،لبقتسملا `_ يداصتقالا ومنلا قافآ efع LJثأتلا
 نLيالمب ھنع غالبإلا متي ام ابلاغو .`ve]ا جتانلا `�امجإ لالخ نم

ةيدوعسلا تالاHرلا

 لالخ نم ساقت امك ،لبقتسملا `_ لمعلا ةوق efع LJثأتلا

.لماM ماودب نLلماعلا فالآب اD¾ع غالبإلا متي ام اًبلاغو .ةلامعلا

 نم ھسايق مت امك ،ةيلبقتسملا ةي÷يبلا ةمصبلا efع LJثأتلا
 عفر `_ م¨اس; cdلاو ،يرارv?ا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا لالخ
 غالبإلا متي ام اًبلاغو .ةيدوعسلا ندملا ةيسفانتو ةايv?ا ةدوج

.نو�ركلا ديسكأ ي§اث %_ا�م نانطأب ھنع

ومن
بولطملا هاجتالا

ومن
بولطملا هاجتالا

ضافخنا

بولطملا هاجتالا

NWكلا داصتقالا رشؤم رايتخا نأشÄ ةظحالم

 ةداع ا�انÀتت }zلا �kكلا داصتقالا تارشؤم klع ًءانب ةيس£ئرلا �kكلا داصتقالا تارشؤم رايتخا متي
 نمف ،كلذ عمو .جما= لاو تاسايسلاو تايجيتا=>سالا ءادأ مييقتل ةيدوعسلا ةيÌرعلا ةكلمملا ةموbح

 ا#طاقتلا متي }zلا )ةيÜيبلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا تا=Vثأتلالثم( عسوأ تا=Vثأت كان� نأ ھب ملسملا

.درفم لbش� ةيجيتا=>سالا تاردابملاو تاJولوألا ىوتسم klع لضفأ لbش�
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 ىرخألا تاعاطقلا ىلع عسوأ تاريثأت هل نوكي نأ عقوتملا نمف ،كلذ عمو ،يساسألا تاراقعلا عاطق ىلع لوألا ماقملا يف ةيجيتارتسالا ريثأت زكري
 Real Estate Ecosystem ةيراقعلا ةموظنملا ىلع يأ , تاراقعلا عاطقب ةرشابم ةطبترملا

يداصتقالا رثألا مييقت4

لوصألا ةئف

 طيطختلا

رايتخالاو
ليغش�لاو مادختسالاءانبلادادعإلا

داصتقالا a¦ابراقعلا عاطقءانبلا عاطق

ماعلا عاطقلا

 ءارشلا

عيبلاو
ةرادإلا

�§كس

�aانص

بتا[م

ةئزجت

ةفايض

راقعلا عاطق يدروم ءانبلا عاطق يدروم

ةKراقعلا ةميقلا ةلسلس

 ة>راقعلا ةموظنملا
�®اسألا ¬9كUVلا

يوناثلا ¬9كUVلا
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يراقعلا يداصتقالا طاشنلا ددحت ةيساسأ ميهافم ةعبرأ كانه

1

2

3

4

. ) ةHراقعلا ةموظنملا ( ، ع�ارلا مو#فملا efع رHرقتلا اذ¨ زكري .يراقعلا يداصتقالا طاشSلا فصول ةفلتخم مي¨افم ةعÁرأ نLب LÇمن

فصولائدابملا

 ةميقلا ةلسلس
ةيراقعلا

.أدبملا اذهل قالطنالا ةطقن يه يراقعلا عورشملا ةايح ةرود .يراقع عورشم ميدقتل ةمزاللا ةيدرفلا ةطشنألا

راقعلا قوس

:مه نويسيئرلا نومهاسملا .تاراقعلا ىلع بلطلاو ضرعلل ةيضارتفا ءاقتلا ةطقن
نومدختسملا-
كالملا-
نورجأتسملا-
نوممرملاو نوروطملا-
نورسيملا-

راقعلا عاطق
:هذه لمشتو .تاراقعلا قوس تايلمع ليهست ىلع زكري يذلا عاطقلا
ءاطسولا-
ةنايصلاو قفارملا ةرادإ-
ريجأتلا تامدخو-

.ليغشتلاو ءانبلا ىلإ ًالوصو صرفلا ديدحت نم اًءدب ، اهلمكأب ةيراقعلا ةميقلا ةلسلس بناجب عقت يتلا تاعاطقلا ةعومجمةيراقعلا ةموظنملا

ةtراقعلا ةموظنملا فtرع|3
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 يف ةلامعلا يلامجإ نم %2.10 ـب تمهاس امك يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %7.59 ـب تردقو يدوعس لاير رايلم197 يراقعلا عاطقلا ةميق تغلب
.2017 ماع يف ةدوعسلا نم%27.29 هردق طسوتمب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

يداصتقالا رثألا مييقت4

2017 ؛ ةHراقعلا ةموظنملا

197,241

109,623 

20,110 

6,988 

253

7.59%

4.22%

0.77%

0.27%

0.01%

 نويلملاب(ةيلامجإلا ةفاضملا ةميقلا
)يدوعس لاtر

<yامجإلا <���ا جتانلا نم ٪

334,21512.87%

ءانبلا عاطق

ءانبلا عاطق ودروم

يراقعلا عاطقلا

 يراقعلا عاطقلا ودروم

ماعلا عاطقلا

284,671 

2,816,429 

88,844 

31,131 

635

2.10%

20.74%

0.65%

0.23%

0.005% 

)#( فيظوتلا

3,221,711 23.72%

فيظوتلا نم ٪

a`امجإ

59%

33%

6%

2%

0.1%

 ةtراقعلا ةموظنملا نم ٪

100%

27.29%

12.22%

25.28%

62.39%

93.92%

14.42%

ةدوعسلا ٪

F¯®اسألا عاطقلا

 عسوألا ة|راقعلا ةموظنملا

164



  ةيدوعسلا ةيراقعلا ةموظنملل ةيداصتقالا ةيمهألا مييقتلا تبثي

يداصتقالا رثألا مييقت4

 L�90ا جتانلا نم %13 نم برقي ام لثمت ةرشابملا ةم�اسملا

...�0امجإلا

فيظوتلا �0امجإ نم %24 وحنو ...

 ÒJتع; امنPب ،LJجأتلاو ةHراقعلا ةطاسولا تامدخ لثم ةHراقعلا ةموظنملا نم أزجتي ال ءزج تاعاطقلا هذ¨ ضع� ÒJتع;و.٪13 وحنب ة|راقعلا ةموظنملا ل�ش; cdلا ةيدرفلا ةيداصتقالا تاعاطقلا عومجم ردقي
ايئزج ةلومشم ا#ضع�

ً
 Mةيلاملا تامد\?ا.

.٪24 نم برقي امب `�امجإلا `ve]ا جتانلا `_ ھتم¨اسم نم efعأ ةلامعلا `�امجإ `_ ةHراقعلا ةموظنملا ةم¨اسم نأ Ødع; ةHراقعلا ةطش§ألا اميس الو ة|راقعلا ةموظنملا رصانع ضعبل ةيلاعلا ةلامعلا ةفاثك نإ

داصتقالا 0/ ما� رود ة|راقعلا ةموظنملا يدؤي

 يراقعلا عاطقلا ر¨وج `_ ةرشابملا ةم¨اسملاب اذ¨ قلعتHو .2020 ماع لولحب `�امجإلا `ve]ا جتانلا `_ ٪10 ةبسSب ةم¨اسملا لجأ نم يراقعلا عاطقلل ومن ةHؤر  Ødطولا لوحتلا جمانرب و2030 ةHؤر ددحت

.ةحايسلاو ةعانصلاو ةراجتلاو ةعارزلا `_ كلذ `_ امب عاطقلا ومن زHزعتل ةHراقعلا لوصألا نم ةمئالملا عاونألا رفوت نامض كلذ لمش£و .لبقتسملا `_ يداصتقالا ومنلا نLكمت `_ راقعلا ھبعلي م#م رود كان#ف
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؟عسوألا هتموظنم يراقعلا عاطقلا ىلع ةيجيتارتسالا رثؤت فيك :لوألا لاؤسلا

يداصتقالا رثألا مييقت4
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لوصألا ةئف

 طيطختلا

رايتخالاو
ليغش�لاو مادختسالاءانبلادادعإلا

داصتقالا a¦ابراقعلا عاطقءانبلا عاطق

ماعلا عاطقلا

 ءارشلا

عيبلاو
ةرادإلا

�§كس

�aانص

بتا[م

ةئزجت

ةفايض

راقعلا عاطق يدروم ءانبلا عاطق يدروم

ةKراقعلا ةميقلا ةلسلس

ة8راقعلا ةموظنملا
��Ãاسألا [\ك01لا

يوناثلا ¬9كUVلا

" ةHراقعلا ةموظنملا ومن"

 لوصألا efع بلطلا ةداHز نLكمت لالخ نم

 عاطقلا efع ðdملا ع�اطلا ءافض�و ةHراقعلا
`_ ومنلا ةيجيتاIJسالا هذ¨ حي�تس ثيح

 قاطن efع d'يبلا ھماظنو يراقعلا عاطقلا
عسوأ

 ةطبترملا ىرخالا تاعاطقلا ىلع اًضيأ ةيجيتارتسالا رثؤت ، كلذ عمو . يساسألا تاراقعلا عاطق ومن يف ةيجيتارتسالل يلوألا يداصتقالا رثألا لثمتي

. ةيراقعلا ةموظنملا اذه ىلع ريثأتلا سايق مهملا نمو رشابم لكشب تاراقعلا عاطقب

يداصتقالا رثألا مييقت4
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يميهافملا جهنلا

�¼ي�افملا ×¶نلا4.1

؟لاؤسلا ىلع ةباجإلل يميهافملا راطإلا نومضم وه ام
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 نم اهلباقياموضرعلا يف ةجتانلا ةدايزلا ددحت ،ايناث .ةيراقعلا لوصألا ىلع عقوتملا بلطلا مييقت متي ،الوأ . نيتيسيئر نيتوطخ نم جهنلا اذه فلأتي
. ةيراقعلا ةموظنملا مجح يف ةدايز

�¼ي�افملا ×¶نلا4.1

 ة8راقعلا ةموظنملايراقعلا قوسلاةيجيتاPQسالا

 قوس :9ع ةيجيتا#Qسالا #"ثأت مييقت :1 ةوط�Mا

تاراقعلا

 يداملا ضرعلا ةداKز نم ةيجيتا#Qسالا نكمت"
 قوسلا ةيلعاف ةداKز لالخ نم تاراقعلل

"يراقعلا

نم نكمت تاراقعلل يداملا ضرعلا ةداKز نإ"
"ةKراقعلا ةموظنملا ومن

ةيÅsنملا ميمصت NOع ةظحالم

Ý¹إ ريدقتلا فدol ردتلا رثألا لزعJÏ� ع راقعلا عاطق ةيجيتا=>سالkl يراقعلا عاطقلا 
 ال ھيف رظنلا مت يذلا }°Êا=>فالا روصتلا نإف مث نمو عسوأ قاطن klع ةJراقعلا ةموظنملاو

 ةيجيتا=>سا :لثم( ىرخألا عاطقلا تايجيتا=>سا �� ديدحتلا ھجو klع رابتعالا نVع� ذخأي

.يراقعلا عاطقلا klع ا¹¸ا=Vثأتو )�Þانصلا عاطقلا

 ةجي}ن ةKراقعلا ةموظنملا ومن مييقت :2 ةوط�Mا

ةKراقعلا تامد�Mا جاتنإ ةداKزل
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قوسلا يف ةيسيئرلا تايدحتلا نم ددع ةهجاوم لالخ نم تاراقعلا قوس ةءافكو ءادأ رشابم لكشب ةيجيتارتسالا جلاعت نأ عقوتملا نم
4.1 Conceptual approach

»صرفلا زاãºناو قوسلا تايدحت ةiجاوم«

¬Dسالا هذ¨ فدIJرو ةيجيتاMإ ا̈زئا�f ع بلغتلاef إ اياضقلا هذ¨ ة@?اعم يدؤتسو .قوسلا `_ ةيساسألا تايدحتلا�f كأةءافكب لمع� يراقع قوسöJ  فوت نم ا¨رودب نكمت�س امكLJ راقعلا لوصألل يداملا ضرعلاHلا ةcd ملا عجار .داصتقالا ا#جاتحي�vاع; فيك ةفرعمل2 مقر ق?ô 

.قوسلا تايدحت ةيجيتاIJسالا تاHولوألا

:ةءافك #Ðكأ يراقع قوس
تاجتنملا ةيمك ةداHز§
 ةيلاع ةدوج تاذ تاجتنم LJفوت§

 )رعسلاب رثأتت cdلا(

تامولعملا ةداHز

لوصولا ةينا�مإ ةداHز

يÁاجيالا دادتمالا LJثأت ةداHز

تابارطضالا ليلقت

 عاطقلا ةمادتساو نXكمتءا�رشلاةمدخ عاطقلا ةمكوحقوسلا ةيلعاف

1a1b1c2a2b2c3a3b3c3d3e4a4b4c4d

✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔

✔✔✔✔
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كلذل اًقفو عسوأ قاطن ىلع ةيراقعلا هتموظنمو يراقعلا عاطقلا ومن ىلع دعاسيو اهريفوت متي يتلا ةيراقعلا تاجتنملا ةيمك نم ديزي هرودب اذهو

�¼ي�افملا ×¶نلا4.1

:ةءافك #Ðكأ يراقع قوس
تاجتنملا ةيمك ةداHز§
 ةيلاع ةدوج تاذ تاجتنم LJفوت§

 )رعسلاب رثأتت cdلا(

 ةKراقعلا ةموظنملا 0/ نوكراشملا

يراقعلا قوسلا ةKراقعلا ةموظنملا مæf ةداKزةKراقعلا تاجتنملا :9ع بلطلا ةداKز
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ةجذمنلا جهن

 ؟رثألا سايق متي فيك

ةجذمنلا ×¶ن4.2
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ةيجيتا#Qسالا

يراقعلا قوسلا

 ةKراقعلا ةموظنملا

راقعلا قوس `_ع ةيجيتاPQسالا iQثأت مييقت1

ة8راقعلا تامد�jا جاتنإ �s ةدا8زلل ارظن عسوألا ة8راقعلا ھتموظنمو تاراقعلا عاطق ومن مييقت2

:لوصألا تائف نم ةئف ل�ل ةبسvلاب ا´Øيمك ديدحتو ةيجيتا+*سالا yzإ ةدئاعلا ضرعلا <= ةداtزلا مييقت متي ،الوأ

ةينكسلا تادحولا-

ع«رملا +*ملاب ةيعانصلا تاحاسملا-

ع«رملا +*ملاب ةtراجتلا تاحاسملا-

ع«رملا +*ملاب ةئزجتلا تاحاسم-

 ةيليللا ةفايضلا فرغ-

 ةtراقعلا لوصألاتائف نم ةئف ل�ل ةيداصتقالا تاجر$�او تالخدملا تافعاضمو ةيجاتنإلا بس�و ةلصلا تاذ فيظوتلا تافاثك مدختس|
.ةلامعلاو ةفاضملا ةميقلا <yامجإ ثيح نم ةtراقعلا ةموظنملا م£Ù ةداtز yzإ ةtراقعلا لوصألا <= ةداtزلا هذ� يدؤت فيك ريدقتل

حيضوت

يلكلا داصتقالا ىلع اهريثأت ةفرعمو ةيجيتارتسالا هذه نم جتنت يتلا ةيراقعلا لوصألا ضرع يف ةدايزلا ليوحت ىلع ةيجهنملا هذه لمعت

ةجذمنلا ×¶ن4.2

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

بلطلا

)��2ا��فالا( ضرعلا

ضرعلا )ةيجيتا��سا(
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جئاتنلا

؟ةيراقعلا ةموظنملاو تاراقعلا عاطق ىلع ةيجيتارتسالل ردقملا رثألا وه ام

جئاتنلا4.3
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 يلحملا جتانلا نم ٪8.79 ىلإ2017 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪7.59 نم تاراقعلا عاطق مجح ومني نأ عقوتملا نم ةيجيتارتسالا ريثأتل ليلحتلا اذه ساسأ ىلع
2030 ماع لولحب ٪14.90 ىلإ2017 يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪12.87 نم ىرخأ ةيحان نم لكك ةيراقعلا ةموظنملا ومني نأو .2030 ماع لولحب يلامجإلا

جئاتنلا4.3

 ةKراقعلا ةموظنملا

197,241

109,623 

20,110 

6,988 

253

316,167

175,868

32,262

11,201

406

 لاtر نويلملاب(ةيلامجإلا ةفاضملا ةميقلا
)يدوعس

 لاtر نويلملاب(ةيلامجإلا ةفاضملا ةميقلا
)يدوعس

334,215535,904

ءانبلا عاطق

ءانبلا عاطق ودروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودروم

ماعلا عاطقلا

8.79%

4.89%

0.90%

0.31%

0.01%

)يقيق�#ا( <yامجإلا <���ا جتانلا نم ٪

14.90%   a`امجإ

*7.59%

4.22%

0.77%

0.27%

0.00%

<yامجإلا <���ا جتانلا نم ٪

12.87%

20172030

F¯®اسألا عاطقلا

عسوألا ة>راقعلا ةموظنملا
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 ماع لولحب فيظوتلا نم ٪2.57 ىلإ2017 ماع يف ٪2.10 نم راقعلا عاطق فيظوت ومني نأ عقوتملا نم ةيجيتارتسالا ريثأتل ليلحتلا اذه ساسأ ىلع
2030 ماع لولحب ٪29.11 ىلإ2017 يف ةلامعلا نم ٪23.72 نم ىرخأ ةيحان نم لكك ةيراقعلا ةموظنملا ومني نأو .2030

جئاتنلا4.3

ةیراقعلا ةموظنملا

284,671

2,816,429

88,844

31,131

635

456,312

4,518,385

142,532

49,901

1,018

)ددع( فيظوتلا)ددع( فيظوتلا

3,221,7115,168,149

ءانبلا عاطق

ءانبلا عاطق ودروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودروم

ماعلا عاطقلا

2.57%

25.45%

0.80%

0.28%

0.01%

فيظوتلا نم %

29.11% a`امجإ

2.10%

20.74%

0.65%

0.23% 

0.00% 

فيظوتلا نم %

23.72%

20172030

يساسألا عاطقلا

عسوألا ةیراقعلا ةموظنملا
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 ةيراقعلا ةموظنملا يف ةرفوتملا فئاظولا ةدوج يف ةدايز ىلإ ةيجيتارتسالا هذه ذيفنت يدؤيس

جئاتنلا4.3

)2030( ةيجيتاPQسالا عم)2019( اًيلاح ةيجيتاPQسالا ذيفنت

ءانبلا عاطق

ءانبلا عاطق ودروم

يراقعلا عاطقلا

يراقعلا عاطقلا ودروم

ماعلا عاطقلا

 a`امجإ

12%

25%

27%

62%

94%

14%

 ةدوعسلا

 زرNو� سوا� رتوو س�ارب تاليلحت ،2019 ماع نم لوألا ع«رلا <= ةلماعلا ىوقلا ¾Äم :ردصملا

87%

3%

9%

1%

0%

فيظوتلا gh ةم"اسملا

ةدوعسلا

 نVنطاوملا فيظوتب تاعاطق فلتخم ةبغر yzإ ايئزج عاطقلا بسح ةدوعسلا <= توافتلا دوع�
.نVيدوعسلا

 yzإ فد´Û �»لا ةيجيتا+*سالا ةtولوألا لالخ نم صوص$#ا ھجو �zعو ةtراقعلا ةموظنملا ميعدت لجأ نم يدوعسلا فيظوتلا ةداtزل تاعاطقلا معد �zع يراقعلا عاطقلا ةيجيتا+*سا دعاس| فوس
 ةموظنملا هذ� <= ةيلاعلاتاراwملا يوذ نVفظوملا فيظوت عي£Ü|و م�دامتعاو نVيلا�#ا نVفظوملا ىوتسم عفر yzإ اًضيأ يدؤتس امك . ةtراقعلا ةموظنملا تانو�م عيمج <= يرش�لا لاملا سأر ةداtز

.تال�ؤملاب قلعتي اميف +Vياعملل ى�دأ دح كان� نو�يس ھنأ ةصاخ يراقعلا
تارا�م بلطتت F©لا فئاظولا

 لمع �zع لوص�Íل نويدوعسلا Ðzس� نأ عقوتملا نم ةtراقعلا ةموظنملا <= ةديا·*ملا تاعاطقلا ةبغر ب�س�
. ةموظنملا هذ� ةدوعس ةداtز yzإ يدؤيس امم تاعاطقلا هذ� <=

 ةداtز yzإ عاطقلا <= ديدج فظوم يأل تابلطتملل ى�دأ دح عضوو نVيلا�#ا نVفظوملا بtردت  معد نايدؤيس
.تاراwم بلطتت �»لا فئاظولا ددع ةداtز <yاتلاNو ةtراقعلا ةموظنملا <= نVفظوملا ةراwم ىوتسم

 نtريدم وأ نVعرشمك م´Ýم نم ٪8 لمع� ثيح .ةيلاع تاراwم بلطتت فئاظو <= نويدوعسلا نونطاوملا لمع�
 امن:ب ةينقتلاو ةينwملا تالا£�ا <= نVينفو نVيئاصخأ� نVيدوعسلا نم ٪11و ٪9 لمعÞو .بناجألل ٪2 لباقم

.٪8 و ٪5 طقف ةدفاولا ةلامعلا لثمت
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؟عسوألا يلكلا داصتقالا يف يداصتقالا طاشنلا ةيجيتارتسالا نّكمت فيك :يناثلا لاؤسلا

جئاتنلا4.3
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 نمنكمت )لوصألا نم تائف سمخ يف( ةدوجلا ةيلاع ةيراقع لوصأ ريفوت لالخ نم عسوألا داصتقالا معدت اهنأ يف ةيجيتارتسالل يناثلا رثألا لثمتي
ىرخأ تاعاطق يف يداصتقالا طاشنلا

جئاتنلا4.3

لوصألا ةئف

 طيطختلا

رايتخالاو
ليغش[لاو مادختسالاءانبلادادعإلا

داصتقالا ç0ابءانبلا عاطق راقعلا عاطق

ماعلا عاطقلا

 ءارشلا

عيبلاو
ةرادإلا

�Gكس

�hانص

بتاLم

ةئزجت

ةفايض

راقعلا عاطق يدروم ءانبلا عاطق يدروم

ةKراقعلا ةميقلا ةلسلس

 ةKراقعلا ةموظنملا
FG¤اسألا Xzك23لا

يوناثلا ¬9كUVلا

"يداصتقالا طاشSلا نLكمت"

 `_ امب ةHراقعلا لوصألا ةيعونو ةيمك `_ ةداHز

 ةي�تكملا تاحاسملاو ةيعانصلا قطانملا كلذ
 ةيداصتقالا ةطش§ألا معدو .قدانفلاو
 يداصتقالا ومنلا معدت cdلا ةيفاضإلا

.لمعلا صرف داجي�و
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يميهافملا جهنلا

؟لاؤسلا ىلع ةباجإلليميهافملا راطالا نومضم وه ام

�¼ي�افم ×¶ن4.4
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 ىلع ءادألا يفةدايزلا هذه ريثأت ديدحت ،ايناث .ي ةيراقعلا ةموظنملا ةءافكو ءادأ ىلع اهتايولوأو ةيجيتارتسالا رثأ مييقت ،الوأ .نيتيسيئر نيتوطخ نم جهنلا اذه فلأتيو
.عسوألا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يلكلا داصتقالا

عسوألا s_كلا داصتقالا

 قوس Yع ةيجيتاqrسالا irثأت مييقت :1 ةوط}oا
راقعلا

 قوس �� irيغتلا irثأت مييقت :2 ةوط}oا
عسوألا �كلا داصتقالا Yع تاراقعلا

حي}ت راقعلا 0/ ةيداملا ضورعلا ةداKز نإ"
"ةيفاضإلا ةيداصتقالا ةطش�ألا

راقعلا قوسةيجيتاPQسالا

ةيÅsنملا ميمصت NOع ةظحالم

 مث نمو .ةكلمملل�kكلا داصتقالا klع راقعلا عاطق ةيجيتا=>سال �JÏردتلا رثألا لزع olإ مييقتلا اذ�  ميمصت مت
 عاطقلا تايجيتا=>سا �� ديدحتلا ھجو klع رابتعالا نVع� ذخأي ال ھيف رظنلا مت يذلا }°Êا=>فالا روصتلا نإف
.يراقعلا عاطقلا klع ا�=Vثأتو )�Þانصلا عاطقلا ةيجيتا=>سا :لثم( ىرخألا

 يداملا ضرعلا ةداKز نم ةيجيتا#Qسالا نكمت"
"راقعلا قوس ةءافك ةداKز لالخ نم تاراقعلل

�¼ي�افم ×¶ن4.4
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قوسلا يف ةيسيئرلا تايدحتلا نم ددع ةهجاوم لالخ نم تاراقعلا قوس ةءافكو ءادأ رشابم لكشب ةيجيتارتسالا جلاعت نأ عقوتملا نم

�¼ي�افم ×¶ن4.4

»صرفلا زاãºناو قوسلا تايدحت ةiجاوم«

¬Dسالا هذ¨ فدIJرو ةيجيتاMإ ا̈زئا�f ع بلغتلاef إ اياضقلا هذ¨ ة@?اعم يدؤتسو .قوسلا `_ ةيساسألا تايدحتلا�f كأةءافكب لمع� يراقع قوسöJ  فوت نم ا¨رودب نكمت�س امكLJ راقعلا لوصألل يداملا ضرعلاHلا ةcd ملا عجار .داصتقالا ا#جاتحي�vاع; فيك ةفرعمل2 مقر ق?ô 

.قوسلا تايدحت ةيجيتاIJسالا تاHولوألا

:ةءافك #Ðكأ يراقع قوس
تاجتنملا ةيمك ةداHز§
 ةيلاع ةدوج تاذ تاجتنم LJفوت§

 )رعسلاب رثأتت cdلا(

تامولعملا ةداHز

لوصولا ةينا�مإ ةداHز

يÁاجيالا دادتمالا LJثأت ةداHز

تابارطضالا ليلقت



... ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلا يف يداصتقالا طاشنلا حيتت اهرودب يتلاو

�¼ي�افم ×¶ن4.4

لوصألا ةئفب ةرشابم ةرثأتملا تاعاطقلا

لا
ز ار

ةع

تلا
دع

ي
ن

تلا
jص

عي

ألا
اود

ات
مل

اس
دع

ة

�ا
م�

ةل
او 

تل
ئزج

ة

لا
انف

د
 ق

ملاو
اط

مع

نلا
لق

او 
تال

اص
ال

ت

�ا
د¡

ام
ت

✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔

✔✔✔

✔

✔

ةيعانصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةينكسلا

بتا�ملا

لوصألا تائف

قوسBلا زكارم•
امن£سلا رود•

ققشلا•
للفلا•

ع�اصملا•

تاعدوتسملا•
ةقاطلا ديلوت تاطحم•

تا¼رشلا بتاbم•

تايدلبلا•

قدانفلا•

معاطملا•

ي�ابملا :9ع لاثم

:ةءافك #Ðكأ يراقع قوس
تاجتنملا ةيمك ةداHز§
 ةيلاع ةدوج تاذ تاجتنم LJفوت§

 )رعسلاب رثأتت cdلا(
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ةدروملا ةيراقعلا لوصالا ةيمك يف تارييغت نم اهنع جتني امو ةنسحملا راعسالا تارشؤم اهكرحت يذلا

�¼ي�افم ×¶ن4.4

قوسلا جئاتن lmع اeرثأقوسلا ;: ن£كراشملا lmع اeرثأقوسلا تايدحتةيجيتا��سالا بقاوعلا

.قوسلا تايدحتل ةيجيتاEFسالا تا-ولوألا ة?<اعم ةيفيك لوح ليصافتلا نم د-زمل2 ق()ملا رظنا1

2Nرعلا دقنلا ةئيRتلا ر-رقت( يدوعسلا يWXرلا ، مR2018 ماعل  ع\ارلا ع(

)hi ، 2019ودلا كنبلا( ة-راجتلا لامعألا ةسرامم ةلوbس3

 ةفلXتلاو تقولا ثيح نم تاXلتمملا لي��� ةلوnس لمعلا ةلوnس رشؤم ;¤اري
.��2ارألا ةرادإ ةدوج رشؤمو تاءارجإلاو

راقعلا عاطق ةيجيتا+*سا

 ةEراقعلا لوصألا راعسأ ضفخنتنأ

ابلقت لقأ حبصتو ةينكسلا

•ªتامولعملا لثامت م�
ةلماXلا �£غ ةسفانملا•

ةيجرا¡�ا لماوعلا•
ةماعلا علسلا•

قوسلا قوش�•

ةيلاع ةءافك وذ راقع قوس

 ;Hاع ءادأو

 ةي¦تكملا تاراقعلا راعسأ ضفخنت نأ

 حبصتو ةفايضلاو ةئزجتلاو ةيعانصلاو

اًبلقت لقأ

 امم ٪25.3ةكلمملا ;: ءاLرnكلاو ءاملاو ناXسإلا لثم ةيكال¬سالا علسلا ةيمك ردقت
2. درفلل ةبسjلاب ةميقلا ثيح نم ةيكال¬سالا تاقفنلا �²كأ نم اnلعجي

تاراقعلا قوس جئاتنو ةيجيتاUVسالا ن9ب ةيrبسلا ةقالعلا

ةش�عملا فيلاXت ;: ضافخنا

رسألل

 فيلاLتلا ;: ضافخنا

ةEراجتلا تاراقعلاب ةقلعتملا

 ةيلامجإلا ةفلLتلا ضفخ

لامعألا ةسراممل

 اnجتjي v2لا ةEراقعلا لوصألا ةيمك ةداEز

 بلطلاو ضرعلا ةيكيمانيد ةيبلتل قوسلا

ةلصلا تاذ

 ةيم¡·تلا طوغضلا ضفخ

روجألا lmع ةعفترملا

184



 ةيمكلا وأ راعسألا يف ريغتلا ىلإ رظنلاب امإ يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلع رثألا اذه سايق نكمي
ةناتم رثكأ جئاتن ىلإ يدؤتو ةيقوثوم رثكأ تانايبلا نوكت ثيح

�¼ي�افم ×¶ن4.4

ةيمكلا :èé1نلا

 رعسلا :èé2نلا

يراقعلا عاطقلا ةيجيتا+*سا

•ªتامولعملا لثامت م�
ةلماXلا �£غ ةسفانملا•

ةيجرا¡�ا لماوعلا•
ةماعلا علسلا•

قوسلا قوش�•

ةيلاع ةءافك وذ راقع قوس

 ;Hاع ءادأو

ةيمكلا نزاوت

رعسلا نزاوت

;Hامجإلا ;��lا جتانلا lmع �£ثأتلا

ةيفاضإلا تاحاسملا نم م2

راقعلا رعس ;: �£غتلا

لمعلا ةيجاتنإ تالدعمةلامعلا تافاثك

جاتنالا ةنورم

 نع ةقس{مو ةلما� تانايب دجوت ال
راعسألل ساسأ طخ

 ةيNرعلا ةكلمملاب صاخ ليلد دجوي ال
راعسألا ةنورمل ةيدوعسلا

 ةيNرعلا ةكلمملاب ةصاخ تانايب رفوت
ةيدوعسلا

 ةيNرعلا ةكلمملاب ةصاخ تانايب رفوت
ةيدوعسلا

 ةيNرعلا ةكلمملاب ةصاخ تانايب رفوت
ةيدوعسلا

✓✓✓ ةي�¯نملا ميمصت fgع ةظحالم
 ل�ش� راقعلا قوس <= ةءافكلا نVسحتل ةرشابملا تا+Vثأتلا دسجي ثيح رعسلا yzإ دن{سملا ×¶نملا مادختسا لضفُي
 مئاقلا ×¶نلا دامتعا مت كلذلو بسانم ليدب ×¶ن ،ةيمي�افملا ةيحانلا نم ،و� ةيمكلا �zع مئاقلا ×¶نلا نأ الإ .لضفأ

.ةوق +ßكأ ليلحت ءارجإب حمس| ةيقوثوم +ßكأ تانايب �zع يوتحي ھنأل ةيمكلا �zع

X X
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ةجذمنلا جهن

؟رثألا سايق مت فيك

ةجذمنلا ×¶ن4.5
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 يلكلا داصتقالا ىلع ةيجيتارتسالا راثآ ريدقتل ةيراقعلا لوصألا ةيمك ةدايز مدختست يتلا ةيباسحلا تاوطخلا نم ددع مادختسا متي ،كلذل جذومن عضولو

ةيجيتا#Qسالا

ةKراقعلا ةموظنملا

90كلا داصتقالا

ةجذمنلا ×¶ن4.5

يتا��سالا �£ثأت مييقت
نملا lmع ةيج

 ةموظ

اقعلا  ةEر
نملا �£ثأت مييقت

اقعلا ةموظ تقالا lmع ةEر
;lكلا داص

ماع لولحب }µكا=>لا ضرعلا �� ةداJزلا

2030

ةدمتعملا ةيفاضإلا فئاظولا

 موعدملا ��اضإلا �oامجإلا ���kا جتانلا

(S)ضرعلا(C)ضرعلا

 ماودب نوفظوملا( ةلو�³ا ةلامعلا

)يàزج/لما¼

 /ةفاضملا ةميقلا �oامجا( ةيجاتنإلا
)فظوملل

نوÌركلا ةفاثك

 ةيفاضإ ةئيفد تازاغ تاثاعبنا

ةينكسلا

ماع لولحب }µكا=>لا ضرعلا �� ةداJزلا

2030

ةدمتعملا ةيفاضإلا فئاظولا

 موعدملا ��اضإلا �oامجإلا ���kا جتانلا

(S)ضرعلا(C)ضرعلا

 =>م/ لما¼ ماودب نوفظوملا( ةلامعلا ةفاثك
)ع�رم

 /ةفاضملا ةميقلا �oامجا( ةيجاتنإلا

)فظوملل

نوÌركلا ةفاثك

 ةيفاضإ ةئيفد تازاغ تاثاعبنا

بتا�ملا

ماع لولحب }µكا=>لا ضرعلا �� ةداJزلا

2030

ةدمتعملا ةيفاضإلا فئاظولا

 موعدملا ��اضإلا �oامجإلا ���kا جتانلا

(S)ضرعلا(C)ضرعلا

 =>م/ لما¼ ماودب نوفظوملا( ةلامعلا ةفاثك
)ع�رم

 /ةفاضملا ةميقلا �oامجا( ةيجاتنإلا

)فظوملل

نوÌركلا ةفاثك

 ةيفاضإ ةئيفد تازاغ تاثاعبنا

ةيعانصلا

ماع لولحب }µكا=>لا ضرعلا �� ةداJزلا

2030

 موعدملا ��اضإلا �oامجإلا ���kا جتانلا

ةدمتعملا ةيفاضإلا فئاظولا

(S)ضرعلا(C)ضرعلا

 =>ملاب / نارودلا( نVقوسBملا رJودت لدعم

)ع�رملا

 ةفاضملا ةميقلا �oامجا( ةيجاتنإلا

)فظوملل/

نوÌركلا ةفاثك

 ةيفاضإ ةئيفد تازاغ تاثاعبنا

ةئزجتلا

ماع لولحب }µكا=>لا ضرعلا �� ةداJزلا

2030

 موعدملا ��اضإلا �oامجإلا ���kا جتانلا

ةدمتعملا ةيفاضإلا فئاظولا

(S)ضرعلا(C)ضرعلا

ةحاتملا ةفرغلل قافنالا �oامجإ

 ةفاضملا ةميقلا �oامجا( ةيجاتنإلا
)فظوملل/

نوÌركلا ةفاثك

 ةيفاضإ ةئيفد تازاغ تاثاعبنا

ةفايضلا
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ةئيفدلا تازاغ يف اهرثأ ىلإ ةيجيتارتسالا ىلإ ةدئاعلا يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةدايزلا ةيجهنملا لوحت

ةجذمنلا ×¶ن4.5

يلحملاجتانلايلامجا

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

)EFGا23فالا( ªxshا جتانلا h¨امجا

)ةيجيتا23سالا( ªxshا جتانلا h¨امجا

 VW ةض01فملا نو¤ركلا تاثاعبنا W®امجإ
2030 ماع

ةيلامجإلا ةميقلل ةنكمملا ةداQزلا
 ب�سÄ عاطق ل�ل ةفاضملا

 ماع VW يراقعلا عاطقلا ةيجيتا01سا
2030

 VWا�م نط( عاطق ل�ل نو¤ركلا ةفاثك
 ةميقلا/نو¤ركلا ديسكأ يPاث زاغل
)ةفاضملا ةيلامجالا

Pز ةبسQوئملانو¤ركلا تاثاعبناةداQة
)٪( ةيجيتا01سالا ذيفنتل ةجي7ن

ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا `_ع يراقعلا عاطقلا ةيجيتاPQسا رثأ مييقت

12

حيضوت

ةئیفدلاتازاغتاثاعبنا

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

) ةيضا23فالا( ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا

)ةيجيتا23سالا( ةئيفدلا تازاغلا تاثاعبنا
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جئاتنلا

؟عسوألا يلكلا داصتقالا ىلع ةيجيتارتسالل ردقملا ريثأتلا وه ام

جئاتنلا4.6
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3,400

0

2,700

2,800

3,300

3,100

3,000

2,900

3,200

يلامجإلا يلحملا جتانلا

ماعلا
2020 2026 20302022 202720212019 20252023 20292024

ةيجيتارتسالا ذيفنت عم

ةيجيتارتسالا ذيفنت نودب

2028

 x رو��ا سايقم نو�ي2030 ماع لولحب"
 ول امم y و��ا ةميق نم اtوئم لقأ / �zعأ
""كلذ فالخ رمألا نا�

عفتري نأ عقوتملا نم ، لاثملا لي�س �zع
ةيNرعلا ةكلمملل <yامجإلا <���ا جتانلا
2030 ماع لولحب ٪3 ةبسvب ةيدوعسلا
ةيجيتا+*سالا بايغ <= لا�#ا ھيلع نا� امع

جئاتنلا ةمجرت

ةيجيتاIJسالا LJثأت
 عم لبقتسملا `_ `eكلا داصتقالا ةلاح

ةيجيتاIJسالا

 نودب ةيلبقتسملا `eكلا داصتقالا ةلاح

)عقاولا سكع( ةيجيتاIJسا

ةنراقم ةيجيتا#Qسالل 0/اضإلا #"ثأتلا
ً

)ةيجيتا#Qسا ذيفنت نودب( ةداضملا جئاتنلاب 

2030 ماع لولحب LJثأتلا

ي�ا�ملا قاطنلا¨§مزلا قاطنلا

 ةي�رعلا ةكلمملا efع LJثأتلا

ل�ك ةيدوعسلا

؟  جئاتنلا ةمجرت متت فيك

جئاتنلا6.4

ê0اضيإ
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 يف2030 ماع لولحب ٪17.5 ىلإ14.2 نيب يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن زيزعت ىلع ةردقلا ةيجيتارتسالا نمضتت نأ عقوتملا نم ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
٪9.5-7.8 ةبسنب لمعلا صرف ةدايزو ، داصتقالا ءاحنأ عيمج

يلحملا جتانلاو يلكلا داصتقالا قايس يف يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا

٪17.5 *(إ 14.2٪ +

0.2%

2.3%

0.1%

4.1%

0.2% 0.02%

5.9%

0.5%
0.9%

0.1%0.2%0.2%
0.4%

0.9%1.0%

2.3%
2.7%

0.02%

٪9.5 *(إ 7.8٪ +

�Xامجإلا ��¬ا جتانلا فيظوتلا

يلحملا جتانلا نم عاطقلا ةصح
 ذیفنت نود2030 ماع يف  يلامجإلا

عاطقلا ةیجیتارتسا

23.4% 21.0% 9.0% 6.9% 8.9% 1.7% 24.5% 1.2% 2.8% 22.8% 20.0% 17.8% 4.3% 13.9% 1.5% 1.2% 2.9% 6.1%
٪1.1 *(إ 0.9٪ +

)ى�دألا د�#ا مدختس� عاطقلا بسح +Vثأتلا عÞزوت( )ى�دألا د�#ا مدختس� عاطقلا بسح +Vثأتلا عÞزوت(

25.7% 22.0% 9.9% 6.9% 8.2% 1.7% 21.6% 1.1% 2.5% 24.8% 20.0% 19.4% 4.3% 12.8% 1.5% 1.1% 2.6% 5.4%
يلحملا جتانلا نم عاطقلا ةصح
عم2030 ماع يف  يلامجإلا

 عاطقلا ةیجیتارتسا ذیفنت

يرار�oا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا

 ةلم£#اب عيبلا

ةئزجتلاو
 تامد$#ا

ةماعلا

تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا  قدانفلا

معاطملاو

 لقنلاقفارملا

تالاصتالاو

 ةلم£#اب عيبلاةعانصلا

ةئزجتلاو
 تامد$#ا

ةماعلا

تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا  قدانفلا

معاطملاو

 لقنلاقفارملا

تالاصتالاو

ةعانصلا

 ةلم£#اب عيبلا

ةئزجتلاو
 تامد$#ا

ةماعلا

تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا  قدانفلا

معاطملاو

 لقنلاقفارملا

تالاصتالاو

ةعانصلا  ةلم£#اب عيبلا

ةئزجتلاو
 تامد$#ا

ةماعلا

تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا  قدانفلا

معاطملاو

 لقنلاقفارملا

تالاصتالاو

ةعانصلا

 ةلم£#اب عيبلا

ةئزجتلاو
تامد$#اةماعلا تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا معاطملاو قدانفلا ةعانصلاتالاصتالاو لقنلاقفارملا  ةلم£#اب عيبلا

ةئزجتلاو
تامد$#اةماعلا تامد$#ا بيقنتلاةعارزلا معاطملاو قدانفلا ةعانصلاتالاصتالاو لقنلاقفارملا

191



 .ةعارزلا لثم ،ةدوج لقألا فئاظولا تاذ تاعاطقلا يف كلذ قوفي فوس ،تامدخلا لثم ،)فظوم لكل ىلعأةيلامجإ ةفاضم ةميق( ةدوجلا ةيلاع فئاظولا تاذ تاعاطقلا يف نّكمُملا ومنلا نإ
فيظوتلا ةيعون يف ةيلامجإ ةدايز ىلإ يدؤي فوس اذهو

يدوعس لا8ر فلا191

فظوم ل[ل ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلل يقيقjkا لدعملا

2015 ماع راعسأ يف ةیقیقح میقلا عیمج :ةظحالم

2030 `_ ةيجيتاIJسالا ذيفنت عم2030 `_ ةيجيتاIJسالاذيفنت نودب

يدوعس لا8ر فلا203

فظوم ل[ل ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلل يقيقjkا لدعملا

ةیجیتارتسالل نكمملا فیظوتلا ریثأت

197k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a اj¡تامد

 نم لقأ فظوم لكل ةفاضملا ةیلامجالا ةمقلا
لباقملا يف طسوتملا

 نم لقأ فظوم لكل ةفاضملا ةیلامجالا ةمقلا
لباقملا يف طسوتملا

200k SAR

 ل[ل fgعأ ةيلامج ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
عيvصتلا a{ فظوم

96k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا

}a ةماعلا ةرادالا

96k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا

}a ا عيبjةئزجتلاو ةلم�

306k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a تالاصتالاو لقنلا

3,887k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a بيقنتلا

82k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a معاطملاو قدانفلا

221k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a اj¡تامد

88k SAR

 فظوم ل[ل fgعأ ةفاضملا ةيلامجإلا ةميقلا
}a ةعارزلا

 بسح ةلامعلا يلامجإ يف نّكمم ومن
عاطقلا

2.7%

2.3%

1.0%

0.9%

0.4%

0.2%

0.2%

0.1%

0.0%

جئاتنلا6.4
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ةحلصملا باحصأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ
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ةكراشملا

رواش}لا

لاصتالا لاسرا

لاصتالا بلط

دھج
كأ 

رب
ددع

قأ 
م ل

أ ن
احص

لا ب
م

حلص
ة

كرتشملا نواعتلا

دھج
قأ 

ل
ددع

كأ 
 رب

نم
أ 

احص
لا ب

م
حلص

ة

رارقلا عنص تاءارجإو ،كرتشملا ملعتلل نیھاجتا يف ةكراشملا .ةیلوؤسملاو ةلءاسملا مساقت

ةيÀÁجوتلا ئدابملا

ةدودحم ةیلوؤسم عم نیھاجتا يف ةكراشملا .زیكرتلا لاجم / نیعم طاشن نع ةیلوؤسم وأ ةمھم میدقت يف كراشت

 دحأ لأسی ؛ نیھاجتا يف ةدودحم ةكراشم .رواشتلا دودح جراخ ریثأتلا ىلع اًرداق ةرورضلاب سیلو لوؤسم ریغ نكلو كراشم
نیرخآ ةحلصم باحصأ بیجیو ةلئسأ ةحلصملا باحصأ

 باحصأ نم ةنیعم تاعومجم فدھتسا وأ ةحلصملا باحصأ عیمج ىلإ تامولعملا ثب :هاجتالا ةیداحأ ةكراشم
ةحلصملا

 ةكراشملا متیس ناك اذإ ام ةحلصملا باحصأ راتخیو تامولعملا ریفوت متی :هاجتالا ةیداحأ ةكراشم
ال مأ تامولعملاب

ةحلصملا باحصأ نيب ةردابم لكل لاصتالا ةيلآ ديدحتل يهيجوت أدبمك يلاتلا لصاوتلا راطإ مدختسي

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

عاطقلا ةمكوح

تاعºرش(لاو ةمظنألا حا��قا

تاسايسلاو حئاوللا رادص«و

 ةطش!ألا lmع فارشإلاو ميظنتلا

ةEراقعلا
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

ن£يس^ئرلا ة�¿صملا با�½ا

ناXسإلا ةرازو•

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•
ةEورقلاو

لدعلا ةرازو•

ندم•

ةعارزلاو هايملاو ةئ^بلا ةرازو•

•eي]رعلا دقنلا ةئي 
يدوعسلا

•eةيداصتقالا ندملا تائي

نوXتنأعقوتملانمفلوحتلااذeلالخنمو.يزكرمليغش�جذومنHmإلماXلابيزكرمالجذومنوeوةيدوعسلاةيLرعلاةكلمملا;:راقعلل;Hا��اليغش(لاجذومنلEوحتlmعةردابملازكرت•

.)راقعللةماعلاةئيnلا(ةدحاوةلظمتحتةيس^ئرلاةيميظنتلاةطش!ألاعيمج

ةEراقعلاةموظنملا;:ةقثلازEزع�كلذكوعاطقلا;:ةيفافشلاةداEزلجأنمغالبإلاولاصتالاوة�¿صملابا�½أكارشإ�£ياعمزEزع�Hmإح��قملاةمكو��الXيÂmeسÁكلذHmإةفاضإ•
تاظفا��ا)نا��(ةن��كلذكوعاطقلااذe;:ن£يس^ئرلاة�¿صملابا�½أمضتةك��شمةيÅجوت)نا��(ةن��ليكش�HmإراقعللةماعلاةئيnلاÂmس�دقو،ةردابملانمءزجك.لماشلا

..ةيميلقإلاةيمنتلاتاطلسكارشإل
.)ةلماش�£غ(راقعللةماعلاةئيnلاHmإةيلاwxاةيس�ئرلاةيميظنتلافئاظولالقنيزكرمليغش�جذومنHmإلEوحتلابلطتيدق•

•P~<ارألاليEFGلتمملاوLورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوولدعلاةرازوتلمحت:تاEميظنتةطلسةÆتثيح،��2ارألال�Xبناو��انعةلوؤسملدعلاةرازونو
.��2ارألادورطلةينقتلاةيحالصلانعةيلاملانوؤشلاةرازوو،)كلذHmإامو،ةلاصألاتابث«و،ةلمت��اتاعا~{لاةلازإلثم(ةينوناقلا

ةداعو.كالملالخنمناXسالاةرازوايلاحاnمظنت:لزانملاباx¬أتايعمج•
ً

ةرئادلثم(عاطقلاميظنتتاnجلبقنملزانملابا�½أتايعمجميظنتمتيام

)ي]د;:كالمالاو��2ارالا

•P~<سالاةرازومظنت:راجيإلاكالمأليXقاطن.راجيا�²عراجيإلاكالمألي���ناeسإلانم�£ثكبعسوأةحئاللاهذXو،ناLاتلاH;نإفeةداعجردنتةفيظولاهذ
ً

.)ةينكسلاو،ةEراجتلاو،ةئزجتلاةراجتو،بتاXملالثم(ةيس^ئرلاةEراقعلالوصألاتائفعيم��تايلمعلاديحوتلجأنمعاطقلاىوتسمlmعمظنمفارشإتحت

اًفيعضةفيظولاهذeءادأناÊ،نeارلاةلا��امييقتHmإاًدان(ساو،كلذعمو.ghاولالخنمةطرا¡�اlmعتاعيبملاناXسإلاةرازومظنت:ةطرا�wاstعتاعيبملا•
نEرمث(سملا/كل¬سملاةقثضافخناو،ةلEوطلاة��اعملاتاقوأو،نEروطملامعدلحوضولا/ةنورملاHmإراقتفالالمش�ةيس^ئرلماوعدوجوعمءاش!إلاذنماًي�س!

.)ةيس^ئرةحEرشنوXتنأlmعةردقلااÌدلةEراجتلالاثملالي�سlmع(ناXسإلانمعسوأميظنتلااذeقاطننإف،كلذHmإةفاضإلاب.ماظنلا;:

ةيعارزلا��2ارألاةيبلاغلازتال.)��2ارألا;HامجإنمH;75٪اوح(ةكلمملا;:ةيعارزلا��2ارألاعيمجايلاحةعارزلاوهايملاوةئ^بلاةرازومظنت:ةيعارزلاEFGارألا•

lmثملاةميقلاقالطإلةعارزلاوهايملاوةئ^بلاةرازووراقعللةماعلاةئيnلان£بةمءاومويوقنواع�HmإةجاحكانeنوXتدق;HاتلاLو،ةيعارزلاةطش!أللة��اص�£غ
.ةيداصتقالاةميقلازEزع�Hmإةفاضإلابدورطلاهذnل

 عضوو ةمكوح جذامن رEوطت

ةلاعف لصاوت ططخ

فارشإلا تايلآ ن£سحت

)8/1( لاصتالا ةطخ

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

 نيكمت
 ةمادتساو
عاطقلا

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر
 عاطقلل تانايب ةدعاق ءاش!إ

يراقعلا
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

ناXسالا ةرازو

لدعلا ةرازو

 راقعلل ةماعلا ةئي�لا كراش[ت دقو .ةصا¡�اوةماعلا ةكراشملا جذومن لالخ نم ةمداقلا ماوعألا رادم lmع اeرامث(سا نكمي يراقعلا عاطقلل ةEزكرم تانايب ةدعاق ءاش!إ lmع ةردابملا زكرت•

 تانايب Hmإ ةفاضإلاب ةEونسلا / ةEونسلا ع]ر رEراقتلا لالخ نم روnم�¿ل تامولعملا حي(ت v2لا )ي]د ;: REIDIN لثم( تن��نإلا �²ع تانايبلا ةدعاق ةراد«و رEوطتل ةصاخ ةكرش عم
.)تاXلتمملاو ��2ارألا ل��x طابترا س^سأت( ةرشابملا تالماعملا

الوؤسم نايكلا نوXي نأ عقوتملا نم ثيح ،راقعلل ةماعلا ةئيnلا وe ةردابملا بحاص نوXي نأ عقوتملا نم•
ً

 ;: تاراقعلا لي��� ةطش!أ عيمج بناج Hmإ تاراقعلاو ��2ارألا ل�Æ نع 

:كلذ ;: امب عاطقلا ;: ة�¿صملا با�½أ ضعx عم لصاوتلا ةردابملا هذe بلطتت دق ،كلذ lmع ةوالعو .ةكلمملا

ايلاحناXسالاةرازومظنت:)ةكراشم(ناLسالاةرازو•
ً

ةماعلاةئيnلانواعتتدق،قوسلاةيفافشةداEزلجأنم.ةكلمملا;:ماعلاناXسإلابةقلعتملاتانايبلاعيمج

،تاعيبملاراعسأو،لاغشإلاتاEوتسمو،ةلبقملاعºراشملاو،ةماعلاةينكسلاتادحولاددعيأ(ةلصلاتاذماعلاناXسإلاتانايبجمدlmعناXسالاةرازووراقعلل
.ةكلمملاءاحنأعيمج;:ماعلاناXسإلاعºراشم�£س^ت/رEوطت;:صا¡�اعاطقلاةكراشمةداEز;:كلذمnسÁدقو.تانايبلاةباوب;:)�Ïإ...راجيإلاتالدعمو

.راقعللةماعلاةئي�لاt¨إلدعلاةرازونمتالماعملاتانايبعيمجلقنةردابملاهذeبلطتتدق،تاXلتمملاو��2ارألال�Æ-أ3ةردابملا;:�Ðوموeامك•

 موسرلا لXيe ةدوج ن£سحت

بئارضلاو

 بئارضلاو موسرلا ماظن رEوطت

يراقعلا عاطقلا lmع
بئارضلاو ةاÊزلل ةماعلا ةئيnلاراقعلل ةماعلا ةئيnلا

،لوصألاتائفعيم��ةيكلملالقنبةطبترملاموسرلالXيeو،تالماعملاموسركلذ;:امبةكلمملا;:ةEراقعلاتالماعملانمةفلت¡�الحارمللةيكلملاموسرلXيeذيفنتlmعةردابملازكرت•

.ةدعاسملاةEراقعلاتامد¡�اموسرو

;¤امجلXشxوأ،ةديد��ااÓايحالصنمضراقعللةماعلاةئيnلالالخنمكلذميدقتنكمي.Ò2يظنتلااeراطإ;:تاراقعلاموسرلXيeلاخد«ورEوطتلراقعللةماعلاةئيnلاجاتحتدق•
.)ةيدلبلاتامد¡�اموسرعما¬مءاوممت^ستناÊاذإ(ةEورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوعم

.اnليصحتلضEوفتlmعلوص�¿ل;Âسلاوةح��قملاةEراقعلاةبEرضلانأشxةيلاملاةرازووبئارضلاوةا�زللةماعلاةئي�لاعمقيس�تلاراقعللةماعلاةئي�لابلطتتدق•

)8/2( لاصتالا ةطخ

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

 نيكمت
 ةمادتساو
عاطقلا

 عاطقلا تاردق رEوطتو ءانب

 ةءافك ن£سحتو ةEرش�لا
عاطقلل ةمدقملا تامد¡�ا

بEردتلا lmع فارشإلا رEوطت

 دامتعالاو ليeأتلا �£ياعم عضوو
 ن£صصختملا عيم�� فيjصتلاو

تاراقعلا لاجم ;:

راقعلل ةماعلا ةئيnلا
ناXسالا ةرازو

لدعلا ةرازو

;:تامد¡�اميدقت/اnليغش�يراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملانملÊنمعقوتيv2لاةيمازلإلاتابلطتملاحوضوبددحتv2لايراقعلايرش�لالاملاسأرتاسايسرEوطتlmعةردابملازكرت•

.ةكلمملا;:يراقعلاعاطقلا

،نXلواقمللةيدوعسلاةئي�لاو،)ناLسإلاةرازو(يدوعسلايراقعلاد�عملاو،راقعللةماعلاةئي�لاh¯ةيعاطقلاتاردقلاويرش¦لالاملاسأرقوسghةكراشملاتانايكلا،ايلاح•
.ةصا¡�امnÕمنوسرامينيذلاةعانصلا;:ن£كراشمللدامتعالاوبEردتلاوصيخ��لا;:ةينعملاتانايكلاكراش�.)رامث[سالاوةراجتلاةرازو(مييقتو،نXسدن�ملليدوعسلاسل>ªاو

.تاراقعلاعاطق;:يرش�لالاملاسأرقوس;:ةمئاوتم�£غ�£ياعمقلخيتانايكلانمديدعلاكارشإ

اnعابتالةلصلاتاذنnملانملXل�£ياعملانمةدحومةعومجمقوسللرفوتv2لايرش�لالاملاسأرةسايسحا��قامت^س،يرش�لالاملاسأربةقلعتملاحئاوللةيلا��اةلا��ان£سحتل•

.ليeأتلاوبEردتلا;:رظنلادنع

.)هالعأةروÊذملاةينعملاتانايكلانمةLولطمةكراشملا(م�³lمghم�لصخرملاstعفارشإلاور(وطتلانامضلعاطقلاةبقارمبراقعللةماعلاةئي�لاموقتدق•

 ةمادتسإل تاءارجإ عضو

ةEراقعلا لوصألا

 لوصألا ةمادتسإ ةطخ عضو

ةEراقعلا

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

 ةئ^بلا ةرازو ةEورقلاو
 ةعارزلاو هايملاو

راقعلل ةماعلا ةئيnلا

ةاي��ا ةدوج

.)رEوطتلادعx(ةيjبملالوصألاةايحةرودفيلاXتن£سحتكلذكوعورشملللاعفلاذيفنتلانامضللوصألاةمادتساللمعراطإرEوطتlmعةردابملاهذeزكرت•

.ةEراقعلالوصألاتائفعيمج;:رEوطتلا�£ياعمدوقتسv2لاو،ةكلممللةيناXملاةحاسملاةيجيتا��سا;:تاداشر«وتاسايسعضوبةEورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوموقتنأÖÐرملانم•
.)ر(وطتلاةلحرم(.قفاوتلانامضلةايwxاةدوججمانربعمة(ورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازونواعتتدقو

LشPدق•
ّ

انواعPةعارزلاوهايملاوةئ�بلاةرازووة(ورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازووراقعللةماعلاةئي�لال
ً

ا(وق
ً

ةEراقعلاتاعورشملالايحةمادتسالاتابلطتمةيبلتنامضلم³lيباميق

تاردقرEوطتHmإراقعللةماعلاةئيnلاجاتحتدق،كلذلو.ا×لومعملاحئاولللاثتمالاةبقارموقيقدتلاءارجإراقعللةماعلاةئيnلانمعقوتEو.ةدد��اتاداشرإلاوتاسايسللةمداقلا
.ةردابملاهذ×مايقللةيلخاد

ةصاخ،كالملا/عمت��اتايعمجءاش!إلمش�ر(وطتلادع¶امتاسايسةردابملاهذ"نمءزجكراقعللةماعلاةئي�لاتعضو•
ً

.ةكلمملاقطانم;:ةينكسلاعºراشملل

.ةيعºرش(لاتاطلسلاكلذ;:امب)تايعم>wا(ةيعم>�لكولسلادعاوقةنودمددحيي8وناقراط·وتاسايسعضواذeبلطتيدق•

.ناXسالاةرازورEوطتتاداشرإعملوصألاةمادتساراطإقفاوتينأبجي•

)8/3( لاصتالا ةطخ
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

تاXلتمملاو ��2ارالا لي���قوسلا ةيلعاف
 ��2ارألل يزكرم ل�Æ ءاش!إ

تاXلتمملاو
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو•

ةEورقلاو

لدعلا ةرازو•

•eةيجولوي��ا ةحاسملا ةئي 

ةيدوعسلا

ندم•

ةعارزلاو هايملاو ةئ^بلا ةرازو•

ةفايضلاوةEراجتلاوةينكسلايأ(ةEراقعلالوصألاتائفعيم��ةيكلملاوضرألاةلاحكلذ;:امبةيدوعسلاةيLرعلاةكلمملا;:تاXلتمملاو��2ارألليزكرمل�ÆرEوطتlmعةردابملازكرت•

.تاEوتسملافلتخمlmعن£يجرا¡�اة�¿صملابا�½أن£بلصاوتلاةردابملاهذeبلطتتدق.ةEراقعلاةماعلاةئيnلاوeةردابملابحاصنوXينأح��قملاو.)ةيعارزلاوةيعانصلاو

ةكلمملا;:ضرألاةعطق/ةيناXملاةحاسملاتانايبعيمجةيلوؤسماًيلاحةEورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازولمحتت:)ك23شمنواعP(ة(ورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازو•
ةفاضإلاب.راقعللةماعلاةئيnلاHmإةيعامتجالانوؤشلاةرازونمةيناXملاةقطنملاتانايبليحرتتالاصتالانمضتتدق.)�Ðملاوطئار¡�امسروقطانملاميسقتيأ(

ةيلا��اتانايبلاةعومجمنمضتدجونإ،تالالتخالاوأتارغثلاديدحتلن£ينعملاة�¿صملابا�½أن£بةEوقةينواع�دو��nةجاحكانeنوXتس،كلذHmإ
.)ةEرورضةيناXملاةقطنملاةيطغ�(

ةرازوىدلةحاتملاةيكلملاتانايبعيمجليحرتلصاوتلابلطت^س.لدعلاةرازو;:اًيلاحةل��مةكلمملا;:ةيكلملاتانايبعيمج:)ك23شمنواعP(لدعلاةرازو•
ةيكلملاكوXصعيمجن£يع�ةردابملالمش(س،كلذHmإةفاضإلاب.راقعللةماعلاةئيnلابجومبهؤاش!إعقوتملانميذلاديد��اتاXلتمملاو��2ارألال�HmÆإلدعلا
.)ةكلمملا;:ضرأةعطقلÊةيكلمةلاحن£يع�(ةيناXملاةقطنملاتانايبلةرداصلا

ماظنديحوتلةيفارغ��اتامولعملاماظنلةينطولاةن�¿لاعمرواش(لاHmإراقعللةماعلاةئيnلاÂmس�:)رواشP(.ةيفارغ>wاتامولعملاماظنلةينطولاةن>�لا•
.ةكلممللةيفارغ��ا/ةيناXملاتانايبلاكلذ;:امب;Hا��اةيفارغ��اتامولعملا

ناXسإلاعºراشموماعلاناXسإلاةيكلمبةقلعتمتامولعممضتو،ةكلمملا;:ماعلاناXسإلانعةلوؤسملاةطلسلا;ÙناXسإلاةرازو:)ةكراشم(ناLسإلاةرازو•
.راقعللةماعلاةئيnلاعمةلصلاتاذتانايبلاةكراشمبجي،ةردابملاهذeنمءزجكو.ةمداقلاماعلا

;:اnجارد«وندمتحت��2ارالالوحليصافتلا;:راقعللةماعلاةئيnلاةكراشمبجي.ا¬يالوتحتعقتv2لاةيعانصلاندملاايلاحندممظنت:)ةكراشم(ندم•

Æلتمملاو��2ارألال�Xتا.

ةقلعتملاليصافتلاعيمجميدقتمتي.ةكلمملا;:ةيعارزلا��2ارأللةيميظنتلاةئيnلا;Ùةعارزلاوهايملاوةئ^بلاةرازو:)ةكراشملا(ةعارزلاوهايملاوةئ�بلاةرازو•

.ح��قملاتاXلتمملاو��2ارألال�Æ;:اÕيمضتلةئيnلاHmإةعارزلاوهايملاوةئ^بلاةرازوعمةحاتملاةيعارزلا��2ارألاب

)8/4( لاصتالا ةطخ
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

قوسلا ةيلعاف

راقعلل ن£يدوعسلا �£غ كلمت
 طباوض عضوو ماظنلا ليدع�

 ن£يدوعسلا �£غ كلمت تاطا��شاو
راقعلل

راقعلل ةماعلا ةئيnلا

لدعلا ةرازو

ةيلخادلا ةرازو•

رامث(سالل ةماعلا ةئيnلا•

•eةيداصتقالا ندملا ةئي

 ةمركملا ةكمل ةيكلملا ةئيnلا•

 ةسدقملا رعاشملاو

الوؤسم نايكلا نوXي دقثيح ،راقعلل ةماعلا ةئيnلا وe ةردابملا كلام نوXي نأح��قملا .ةكلمملا ;: تاراقعلل ةي�نجألا ةيكلملا ن£كمت Hmإ Âmس� تاسايس رEوطت lmع ةردابملا زكرت•
ً

 ميظنت نع 

ارود لدعلا ةرازو بعلت دق ،كلذ Hmإ ةفاضإلاب .ةكلمملا ;: ةي�نجألا ةيكلملا
ً

ايساسأ 
ً

.تاذلاب ةردابملا هذnل ميلس ي!وناق راطإ رEوطت ;: 

راطإلاديدحتلراقعللةماعلاةئيnلاعمنواعتلاHmإلدعلاةرازوÂmس�،ةيدوعسلاةيLرعلاةكلممللةيئاضقلاةطلسلاا¬فصب:)ك23شمنواعP(لدعلاةرازو•
.�Ïإ...ھتطش!أوھتايلمعو12نجألارامث(سالاتاداشر«وبناجألافيjصتحيضوتعمراقعللةي�نجألاةيكلمللي!وناقلا

ةطي��احئاوللاليدع�وفيفختةردابملاهذeبلطتتفوس.بناجألادارفأللةينوناقلاةماقإلاعضواًيلاحةيلخادلاةرازوردصت:)ةكراشم(ةيلخادلاةرازو•
.لدعلاةرازووراقعللةماعلاةئيnلاعمنما~�لابتاسايسلاهذeرEوطتHmإجاتحتفوس.بناجأللةماقإلاحEراصتب

صيخا��لاوحEراصتلارادصإكلذكوةكلمملا;:رامث(سالاميظنتوجEو��باًيلاحةكلمملا;:رامث(ساللةماعلاةئيnلاموقت:)رواشP(رامث[ساللةماعلاةئي�لا•
.ةردابملايXلامعمةمءاوملا/نواعتلاو12نجألارامث(سالابةقلعتملاحئاوللاليدع�ةردابملاهذeبلطتتدق.ةي�نجألاتامظنملل

اًتباثاًراطإةيداصتقالاندملاتائيeكلتمت.ةكلمملا;:ةيداصتقالاندملارEوطتلةمكا��اةئيnلا;Ùةيداصتقالاندملاتائيe:)رواشP(ةيداصتقالاندملاتائي"•

.ذيفنتلانمHmوألاةلحرملالالخةي�نجألاةEراقعلاةيكلملاةردابملھنمةدافتسالانكمييذلاو،12نجألارامث(سالل

ةئيnلاعمراقعللةماعلاةئيnلانواعتتدق.ةسدقملاةنيدملا;:رامث(ساللةمكا��اةئيnلا;Ùةيكلملاةئيnلا:)رواشP(ةسدقملارعاشملاوةمركملاةكملةيكلملاةئي�لا•

.ةمئالمطباوضقفوراقعللةي�نجألاةيكلملابةقلعتملاحئاوللاةمءاوملةيكلملا

قيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاش!إحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

 عاطقلا gh نوكراشملا

.ةيدوعسلاةيLرعلاةكلمملا;:ةEراقعلاةطش!ألابةقلعتملاحئاولللاثتمالاوقيقدتلانامضلتاسايسلاوراطإلارEوطتlmعةردابملازكرت•

الوؤسمنايكلانوXيسثيح،راقعللةماعلاةئيnلا;ÙةمnملاهذnلةردابملاكلامنوXينأح��قملا•
ً

نوXتدق.ةيدوعسلاةيLرعلاةكلمملا;:ةيس^ئرلاةEراقعلاةطش!ألاعيمجميظنتنع
eلاةجاحكانnوطتلراقعللةماعلاةئيEحئاولللاثتمالاةبقارموةعجارملةيلخادلاتاردقلار.

/عاطقلااذe;:ن£كراشملاعيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدق،ةلدعملاحئاوللالوحماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالاعفد(عاطقلاghنوكراشملا•

..يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلاتاراقعلا;:ن£صصختملا

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

ءاكرشلاةمدخ

 تاعا~{لا لح تايلآ ن£سحت

ةEراقعلا

ل�� تاسايسو تاءارجا رEوطت

ةEراقعلا تاعا~{لا

راقعلل ةماعلا ةئيnلا

لدعلا ةرازو
رفوتي ال

.)ىرخألاةيدولاةEوس(لاوميكحتلايأ(تاعاyzللةليدبلاتارارقلاذفنتثيحتاعزانملالwx)زكارم(زكرمليكشPوتاعزانملالwxلاعفراطإميمصتlmعتاردابملاهذeزكرت•

ةليدبلاةEراقعلاتاعزانملالحن£كمتHmإةفاضإلاب)اÚاش!إدرجمب(ةصصخموةصصختمةEراقعمكاحمHmإةEراقعلاتاعزانملاھجوتv2لاتاعزانملال��ةيلا��اتاعºرش(للثيدحت•
.يراقعلاميكحتلاوةطاسولازكرمءاش!إل)20(4/3ةداملابجومبةلوخمراقعللةماعلاةئيnلا.ميكحتلالثم

.ةكلمملا;:ةEراقعلاتاعزانملالحماظن;:ةقثلازEزع�لجأنمحئاوللاذافنإنامضلحوضولاوةءافكلابمس(تةينمزطوطخوةيلمعlmعتاعا~{لال��ليدبلاراطإلالمتشÁنأبجي•

.بسانملXشxةلادعلاقفرمن£سحتlmعةرداقلاتاردابملاوتاح��قملاميدقتةيحالصللدعلاةرازوتضوف•
يراقعلا ميكحتلل زكرم ءاش!إ

 لي��� تاءارجإ ن£سحت

تاXلتمملاو ��2ارألا

 ةطش!أو تايلمع ةنمقرو ديحوت

تاXلتمملاو ��2ارألا لي���
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

لدعلا ةرازو

);:او / راجيا( ناXسالا ةرازو

eيدوعسلا ي]رعلا دقنلا ةئي 
)يراقعلا نeرلا(

تائفعيمج�²ع(يراقعلانeرلالي���وراجئ(سالا/راجيإلالي���وعيبلالي���وتاXلتمملالي��(بةقلعتملاةطش!ألاوتايلمعلاlmعÒ2سرلاعxاطلاءافضإlmعةردابملازكرت•

.ةكلمملا;:)ةلصلاتاذلوصألا

.ةلاصألاو ةيكلملا ةلاح نامضل ةيس^ئرلا تاراقعلا تائف عيم�� ةيسايق ةيكلم كوXص قيسjت رEوطت ةردابملا نمضتت ،كلذ Hmإ ةفاضإلاب•

•P~<لتمملاليLسالاةرازوولدعلاةرازوكلذ;:امبتانايك�²عاًي�س!اًت(شمةيكلملالي���لازيال:تاXورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازووناEلالخنمو،كلذعموة

.راقعللةماعلاةئيnلاHmإلي��(لاةطش!أعيمجلقنمتينأض��فملانمف،راقعللÝ2يعلالي��(لا

•P~<سالاةرازومظنت:تاراجيإلاليXلتمملا�£جأتلي���ناXقاطن.راجيإلالخنمتاeسإلادرجمنم�£ثكبعسوأةحئاللاهذXو،ناLاتلاH;متينأض��فملانم

.راقعللةماعلاةئيnلاHmإةفيظولاهذeلقن

يراقعلانeرلالي���نمءزجكلومملاHmإراقعلاةيكلمل;lعفلقنبلطتي;Hا��اي!وناقلاراطإلانإف،يراقعلانeرلالي��(لةبسjلاب:يراقعلانeرلالي���•
ةفلXتةداEزويراقعلانeرلالي���ةيلمعليطتv2لا)تاXلتممللي��شملا(ض��قملااnكلميv2لاتاXلتمملاlmعزايتماÊيراقعلانeرلابفا��عالاسكعlmع

.ةلماعملا

..ذيفنتلاوة(راقعلاضورقلانأش¶يدوعسلايºرعلادقنلاةئي"عمقيس�تلاHmإةجاحكانeنوXتدق•

)8/6( لاصتالا ةطخ
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 ةزيكرلا
 ةحلصملا باحصاةردابملا بحاص)تاردابملا( ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

ةماع ةرظننييجراخلا

ءاكرشلاةمدخ

تاعيبملاو قEوس(لا جمارب رEوطت
 قEوس(لاو تاعيبملا ةطش!أ مظنت

ةEراقعلا تاعورشملل
 يراقعلا عاطقلا ;: نوÊراشملاراقعلل ةماعلا ةئيnلا

.قيبطتلاودصرلاو�£ياعملاقفاوتنامضلةدحاوةصتخمةطلسلظتحتةيلوؤسملاعمجويراقعلاعاطقلاقEوس�وتاعيبمورEوطتبةقلعتملاتاسايسلارEوطتlmعةردابملازكرت•

عيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدق،ةروطتملاةمظنألابماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالالاسرا(نويس�ئرلاة�xصملاباx¬أ/عاطقلاghنوكراشملا•
.يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلايراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملا/لا��ااذe;:ن£كراشملا

ةEراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

راقعلل ةماعلا ةئيnلالدعلا ةرازوةEراقعلا قوق��ا ةيامح ميظنت

.ةيكلملاعاطقلاةيام��ن£طس�مقيبطتورارقإ�£فوتوضقانتلابنجتلجأنمدحاوعºرش�بجومباeديحوتوحوضوبةدد��اةيكلملاقوقحديدحتورEوطتlmعةردابملازكرت•

راودألاعيمجددحيديدجعºرش�بجومبةيكلملاقوقحزEزع�ورEوطتليراقعلاعاطقلا;:ن(رخآلانXيس�ئرلاة�xصملاباx¬أوراقعللةماعلاةئي�لاعملدعلاةرازونواعتتدق•
..عاطقلا;:كراشملXلةلصلاتاذتايلوؤسملاو

ءاÊرشلا ةباوب ءاش!إ
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

 يراقعلا عاطقلا ;: نوÊراشملا

هذeىواXشلاةباوبرفوتنألمت��انم،كلذlmعةوالعو.ةيكلملاقوقحةيامح/حئاولللاثتمالاةبقارموقيقدتلراقعللةماعلاةئيnلالخادىواXشللةباوبءاش!إlmعةردابملازكرت•

.Þ2موأيراقعطاش!يأبةقلعتملا،تدجونإ،اياضقلاةراث«وىواXشلارادصإلالخنممnقوقحةسرامملن£كراشمللةصرفلا

.ةدد��اةينمزلالواد��انمضاًضيأوةمظتنمةقEرطباÓراثإمتيتاعازنيألحنامضل)ةيكلملامكاحم(لدعلاةرازوعمراقعللةماعلاةئي�لانواعتتدق•

;:ن£كراشملاعيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدقو،ةروطتملاةيام��اقوقح/حئاوللالوحماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالالاسرإ(عاطقلاghنوكراشملا•

..يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلايراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملا/عاطقلا

)8/7( لاصتالا ةطخ

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5
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 ةزيكرلا
 ةردابملاةيولوالا لاجمةيجيتارتسالا

)تاردابملا(
 بحاص

ةردابملا
 ةحلصملا باحصا

ةماع ةرظننييجراخلا

ءاكرشلاةمدخ
 نم لXل تامد¡�ا رEوطت

 نEرمث(سملاو ن£نطاوملا
 تامد¡�ا يمدقمو نEروطملاو
ةEراقعلا

 ةمد¡� حئاوللا رEوطتو ميظنت

 ةطرا¡�ا lmع عيبلا عºراشم
ةEراقعلا تامeاسملاو

يدوعسلا ي]رعلا دقنلا ةئيeراقعلل ةماعلا ةئيnلا

نمبلطُيدق..ةكلمملا;:اnلطط¡�ا�£غتاراقعلاتاي��شمبقلعتياميفنEرمث(سملالاومأةيامحونEروطملاميظنتHmإÂmسÁيذلا"نامضلانوناق"قيبطتلجEو��لاlmعةردابملازكرت•

.)راقعللةماعلاةئيnلا(ةمظنملاة��nانعدامتعاةداnشردصتو.ةطرا¡�اlmعتاعيبملاءدبلبقنامضباسححتفنEروطملاعيمج

.هذافن«ونامضلاباسحليكش�نأشxيدوعسلايºرعلادقنلاةئي"عمقيس�تلارمألابلطتيدق•

عيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدق،ةروطتملاةمظنألابماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالالاسرإ(نويس�ئرلاة�xصملاباx¬أ/عاطقلاghنوكراشملا•

.يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلايراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملا/لا��ااذe;:ن£كراشملا

راجيإلا ةبقارم تايلآ ميظنت
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

 عاطقلا ;: نوÊراشملا

.)ةيعانصلاوةئزجتلاوبتاXملاوةينكسلايأ(ةيس^ئرلا�£جأتلالوصأعيم��ةكلمملا;:لداعلاراجيإلاتاسراممزEزع�HmإÂmس�ةيلآميمصتlmعةردابملازكرت•

lmعلديامم،تن��نإلا�²عراجيإلا;:مكحتللةننقمةبساحةباوبرEوطتلىرخألاقوسلاتارشؤمجمدبناجHmإح��قملاتاXلتمملاو��2ارألال�Æ;:ةدوجوملاتانايبلانمةدافتسالا•
هذ×مايقللةيلخادلاتاردقلارEوطتلراقعللةماعلاةئيnللةجاحكانeنوXتدقو.ىرخألاةيساسألالماوعلاوةيلا��اقوسلاراعسأlmعلوص�¿لةلeؤمكلامللةلمت��اةداEزلانأ
.ةردابملا

عيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدق،ةلدعملاتاعºرش(لابماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالالاسرإ(نويس�ئرلاة�xصملاباx¬أ/نوكراشملا•
.يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلايراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملا/لا��ااذe;:ن£كراشملا

 طيطختلا تايلمع ميظنت

ةقفاوملاو

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

ةEورقلاو
راقعلل ةماعلا ةئيnلا

ةقفاوم(تاقفاوملاوطيطختللةيسايقجذامنرEوطتولÊايnلاةنايصوليدع�وءانLوميمصتمكحتv2لاةEراقعلالوصألاتائفعيم��ءانبلان£ناوقحئاولديحوتlmعةردابملازكرت•

.ةيدوعسلاةيLرعلاةكلمملا;:تايدلبلاعيم��)زاجنإلاةداnشرادص«وءانبلاةصخررادص«وá�2^ئرلاطط¡�ا

 لي��(ب ةقفاوملاو طيطختلا ةطش!أ طLر ديفملا نم نوXي دق ،كلذ عمو .ةEورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو ةطلسل تاقفاوملاو طيطختلا ةطش!أو تايلمع عيمج ;Hا��ا تقولا ;: عضخت•
.تاXلتمملاو ��2ارألل ديد��ا ل��لا لالخ نم راقعلل ةماعلا ةئيnلا ھب موقت نأ عقوتملا نم يذلاو ،تاXلتمملا

عيم��تامولعملاثبلتالمحميظنتيرورضلانمنوXيدق،ةروطتملاةمظنألابماعلا;¤ولاةداEزلجأنم:)تالاصتالالاسرإ(نويس�ئرلاة�xصملاباx¬أ/عاطقلاghنوكراشملا•
.يراقعلاعاطقلا;:ن£لماعلايراقعلاعاطقلا;:ن£صصختملا/لا��ااذe;:ن£كراشملا

)8/8( لاصتالا ةطخ

ة�Íصملا با�áأ عم لعافتلاو لصاوتلا ةطخ5

202



ةيسيئرلا تاظحالملاو ةحلصملا باحصأ تاعامتجا :1 قحلملا
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ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم
ةيجيتارتسالا ةرادإلا ةنجل- ةيمنتلاو

ناكسإلا ةرازو
)تاساردلاو ثاحبألا ةلاكو(

)يناكسإلا دصرلا زكم(
ةيدوعسلا ةيراقعلا ةكرشلاةيلاملا قوسلا ةئيهرامثتسالا ةرازوينطولا لوحتلا جمانرب

ناكسإلا ةرازوطيطختلاو داصتقالا ةرازو
 ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئيهلاةينطولا ةيصخشلا زيزعت جمانرب)يراقعلا ريوطتلا ةلاكو(

 ريوطتلل ناكرألا راد ةكرشلخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلاةينقتلا قطانمو
يراقعلا

ناكسإلا ةرازوةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو
ةينطولا يمقرلا لوحتلا ةدحو)مامتإ( نيروطملا تامدخ زكرم نيلواقملل ةيدوعسلا ةئيهلا نمحرلا فويض ةمدخ جمانرب)ةيؤرلا قيقحت بتكم(

ناكسإلا ةرازورامثتسالاو ةراجتلا ةرازو
)ةيراقعلا ةطشنألا(

 ةينطولا ةعانصلا ريوطت جمانرب
يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةئيه) ةطراخلا ىلع عيبلا( يفاو جمانربنيسدنهملل ةيدوعسلا ةئيهلاةيتسجوللا تامدخلاو

 يلحملا ىوتحملا ةئيهةينطولا تاكرشلا ةداير جمانربناكسإلا جمانربلدعلا ةرازو
يحجارلا فرصميدوعسلا يراقعلا دهعملاةيموكحلا تايرتشملاو

 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو
 ةريغصلا تآشنملل ةماعلا ةئيهلا ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانربيلاملا عاطقلا ريوطت جمانربةيعامتجالا

ءامنإلا فرصمةيراقعلا ةيمنتلا قودنص)تآشنم( ةطسوتملاو

 ةرادإ بتكم- تاعورشم جمانربةايحلا ةدوج جمانربةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو
يراجتلا يلهألا كنبلاةماعلا تارامثتسالا قودنصءاصحإلل ةماعلا ةئيهلاةينطولا عيراشملا

 ةينازيملا ةلاكو–ةيلاملا ةرازو
نكاسملا ليومتل ةيدوعسلا ةكرشلاةلودلاتاراقعل ةماعلا ةئيهلايلاملا نزاوتلا قيقحت جمانربةيجيتارتسالاتاكارشلا جمانربميظنتلاو

 تاداريإلاةيمنت زكرم– ةيلاملا ةرازو
ناكسإلل ةينطولا ةكرشلاةيداصتقإلا ندملا ةئيهضايرلا ةنيدم ريوطت ةئيهصيصختلا جمانربةيطفنلا ريغ

 عاطقلاب ةقالع تاذ ةهج نيسمخو نينثا نع نيلثمم عم ةيئانث تاعامتجإ دقع مت ثيح ،2030 ةئؤر جمارب عم ةكرتشم ةيضرأ ءانبو يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا ةمءاوم ىلع ةئيهلا تصرح
. لعافو يلماكت لكشب ةيؤرلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملاو يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسإ ةغايص لوح مهتايئرم نم ةدافتسإلل تاكرشو تائيهو تارازوو جمارب لمشت يراقعلا
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)6/1( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاراقعلا عاطق ىلع ةحلصم بحاص لك ريثأتل تايوتسم ةثالث تددُح

عاطقلا يف رودلاةماع ةرظنةحلصملا بحاص مسا#
يراقعلا

 ىلع ريثأتلا
 ةماعلا ةئيهلا

راقعلل

ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا1
زيفحتنعةلوؤسملاناكسإلاةرازوتاردابمذيفنتوليغشتل2016ماعيفتسسأتةيموكحةضباقةكرشيهناكسإللةينطولاةكرشلا
ًالضف،ةكلمملايفيراقعلاعاطقلاىلعيوقريثأتناكسإللةينطولاةكرشلاتايلمعلنوكينألمتحملانم.رامثتسالاوناكسإلاريوطت
.راقعللةماعلاةئيهلايفاًيسيئراًكيرشاهنوكنع

2
 ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل
 ةرادإلا ةنجل- ةيمنتلاو
ةيجيتارتسالا

سلجمنأنيحيف.2030ةيدوعسلاةيؤرقيقحتلةمزاللاتاءارجإلاوتايلآلاعضوبةيمنتلاوةيداصتقالانوؤشلاسلجمءارزولاسلجمفلك
نأعقوتملانمف،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفيراقعلاعاطقلاريوطتبةرشابمقلعتتتاردابمبموقيالةيمنتلاوةيداصتقالانوؤشلا
ةيجيتارتسالاذيفنتلمظنمكراقعللةماعلاةئيهلانيكمتبناجىلإعاطقلاةيجيتارتسادادعإىلعفارشإلايفًايساسأًاروديدؤي

تارودلا/بيردتلاريفوتيفةصصختمةينهمةيميلعتةسسؤموهو،راقعللةماعلاةئيهلاتانايكدحاوه،يدوعسلايراقعلادهعملايدوعسلا يراقعلا دهعملا3
.ةءافكبتاراقعلاعاطقيفلمعللةينهمتاداهشبمهديوزتلتاراقعلاقوسيفةلماعلاىوقلاليهأتىلإفدهتوةيراقعلا

 ةيعانصلا ةيمنتلا جمانرب4
ةينطولا تايتسجوللاو

يفةيتسجوللاتامدخلليملاعزكرموةدئارةيعانصةوقىلإةكلمملاليوحتبةينطولاتايتسجوللاوةيعانصلاةيمنتلاجمانربفيلكتمت
ةماعلاةئيهلاعمنواعتلانإف،ندمةطساوبهترادإوهميظنتمتيةكلمملايفيعانصلاطاشنلامظعمنأنيحيف.ةدعاولاومنلاتاعاطق
.يعانصلاعاطقلايفيسايقلاديحوتلاوقاستالاىلعظافحللاًيرورضنوكيامبرراقعلل

معدلةمزاللاةئيبلاةئيهتلالخنم،نزاوتمةايحطمنبدارفألاهيفعتمتيعمتجمءانبوةرسألاودرفلاةايحطمننيسحتىلإةايحلاةدوجفدهتةايحلا ةدوج5
،ةيضايرلاوةيهيفرتلاوةيفاقثلاةطشنألايفنيميقملاونينطاوملاةكراشمززعتةديدجتارايخريفوتو

ريوطتوميعدتلةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملادوهجىلعزكريو.2017ماعيفةيلودلاةيجيتارتسالاتاكارشلليدوعسلازكرملاسسأتةيجيتارتسالا ةكارشلا6
.ملاعلاىوتسمىلعةيلودلااهتاكارشزيزعتو

ةيصخشلاصئاصخلاززعيهنأامك.ةينطولاوةيمالسإلاميقلانملكيفاهيسريو،ةينطولاةيوهلابنينطاوملاساسحإيوقيوجمانربلاروطيةينطولا ةيصخشلا زيزعت7
.نيلئافتمونيحجاناونوكينأىلعسانلازفحتويدؤتيتلاةيسفنلاو

ىلإجمانربلااذهفدهيامك.اهتناكمخيسرتوزيزعتبيلودلاويميلقإلانييوتسملاىلعةدعاوةينطوةكرش100نمرثكأجمانربلااذهزفحي ةينطولا تاكرشلل جيورتلا8
.اهعضوديطوتوزيزعتلةيلودوةيميلقإةطشنأبةدعاوةينطوةكرش100نمرثكأزيفحت
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عاطقلا يف رودلاةماع ةرظنةحلصملا بحاص مسا#
يراقعلا

 ىلع ريثأتلا
 ةماعلا ةئيهلا

راقعلل

يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب9
.2030ةيؤرفادهأقيقحتلةيومنتلاوةيداصتقالانوؤشلاسلجماهقلطأيتلا12ـلاةيذيفنتلاجماربلادحأيلاملاعاطقلاريوطتجمانربدعي
تارخدملازيفحتلالخنمينطولاداصتقالاريوطتمعدللاعفوعونتمةيلامتامدخعاطقكيلاملاعاطقلاريوطتىلإجمانربلاىعسي
.رامثتسالاوليومتلاو

ةرازونوكتدق.رامثتسالاوةراجتلاعاطقنعةلوؤسمءارزولاسلجمىوتسمىلعةيدوعسةيموكحةرازويهرامثتسالاوةراجتلاةرازورامثتسالاو ةراجتلا ةرازو10
تاراقعلاعاطقيفةصاخو،دالبلاىلإةيبنجألاتاكرشلابذجلتاحالصإلاذيفنتلةكلمملالخاداًمهماًنايكرامثتسالاوةراجتلا

ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو11
مايقعم.اهريوطتوةكلمملايفةعارزلاوهايملاوةئيبلانوؤشىلعفارشإلانعةلوؤسملاةيرادإلاةئيهلايهةعارزلاوهايملاوةئيبلاةرازو
امبرعاطقلااذهيفراقعللةماعلاةئيهلاةكراشمنإف،ةعارزلاعاطقلخادطاشنلاميظنتبيلاحلاتقولايفةعارزلاوهايملاوةئيبلاةرازو
ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاءاحنأعيمجيفةعارزللةصصخملايضارألاةيمنتزيزعتلبولطملانواعتلاىوتسمىلعدمتعت

ليومتلا:لثمءالمعللليومتلانمةفلتخمعاونأمدقيو.ملاعلايفةيمالسإلاكونبلاربكأدحأوهو،1957ماعيحجارلافرصمسسأتيحجارلا فرصم12
.كلذريغونامتئالاةقاطبويراقعلاليومتلاويصخشلا

ةيلاملا قوسلا ةئيه13
ماكحأذيفنتلةمزاللاحئاوللاودعاوقلارادصإلالخنميدوعسلالاملاسأرقوسريوطتوميظنتيفةيلاملاقوسلاةئيهفئاظولثمتت
يتلاو،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفيراقعلارامثتسالاقيدانصميظنتيفاًيساسأاًرودلاملاقوسةئيهبعلت.لاملاسأرقوسنوناق
.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفيراقعلاعاطقلاىلإصاخلاعاطقلاتارامثتسابذجيفمساحروداهل

رامثتسإلا ةرازو14
تامدخلاىوتسمعفرىلإىعستامك.معدلالكايهزيزعتورامثتسالاخانمنيسحتلجأنماهتاردقةيدوعسلارامثتسإلاةرازومدختست
ةرازوعمنواعتلادعاسيدق،امدقيضملا.نيرمثتسملاعمرمتسملالعافتلاوةلاعفلاتاكارشلاو،ةيرشبلااهدراوملالخنمرارمتساب
ذافنإيفةيدوعسلارامثتسإلا

ةوقليويحوهوةريخألاتاونسلايفًايباجيإًاومندهشعاطقوهو،يدوعسلاةيلاملاتامدخلاعاطقيفلمعلابهلصخرمءامنإلافرصمءامنالا فرصم15
.ةفدهتسملاتالاجملايفةيسفانتلاهتازيمراهظإبءامنإلافرصمموقيس،ةيوقلاةيداصتقالاةئيبلاهذهيف.ينطولاداصتقالا

ندملاوقطانملاءاحنأعيمجيفاهميظنتوتايدلبلاىلعفارشإلابةفلكملاةيزكرملاةيموكحلاةمظنملايهةيورقلاوةيدلبلانوؤشلاةرازوةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو16
.ىرقلاو
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 ريوطت يف ةردابملا مامز ذخأو ةيلودلا ريياعملا عم ايشمت ةفاضم ةميق تاذ تامدخو ةثيدحو ةقوثومو ةلماش تاءاصحإ ريفوت وه اهفدهءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا17
.تارارقلا ذاختا معدل ثيدح يئاصحإ عاطق

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةروطتم ضرأ تاليفو ققشو دورط رفوت يسيئر ةايح بولسأب ةممصم ةينكس تاعمتجم ريوطت يف ناكرألا راد صصختتناكرالا راد18
.تامادختسالا ةددعتم ةلماكتم تاراقع ىلإ ناكرألا راد تروطت كلذل ةجيتنو ،تامادختسالا ةددعتم تاراقعلا

يفاو19
 عضوب كلذو ،ءانبلا وأ ريوطتلا ةلحرم ءانثأ وأ لبق ةيراقعلا ةدحولا عيبو قيوست ىلإ )يفاو( ةطراخلا ىلع راجيإلا وأ تاعيبملا جمانرب فدهي
 اقفو هذيفنتب يراقعلا روطملا مازتلا نم دكأتلاو ،ءانبلا وأ ريوطتلا نم ءاهتنالا دعب يئاهنلا هلكش يف ءانب جذومن وأ لزنملا ةطخل فصو
.اهيلع قفتملا تافصاوملاو جذومنلل

ةماعلا تارامثتسالا قودنص20
 يف ومنلاو ةيمنتلا رداصم عيونت نم نكمت يتلا ةيلودلاو ةيلحملا تارامثتسالا يف فادهألا ةماعلا تارامثتسالا قودنص جمانرب ددحي
 ىلإ اًضيأ ىعسيو .ةيجيتارتسالا تاعاطقلا ريوطت لالخ نم ةكلمملا يف يداصتقالا عونتلل كرحمك قودنصلا رود جمانربلا رولبي .ةكلمملا
 ةيوق ةيداصتقا تاكارش ءانب ىلإ ةفاضإلاب ،ملاعلا يف ةيدايسلا ةورثلا قيدانص ربكأ نم اًدحاو حبصيل ةماعلا تارامثتسالا قودنص ريوطت
.ةيملاعلاو ةيميلقإلا لحارملا ىلع ةكلمملا رودو ريثأت ةيوقتو قيمعتل

 لكشب اذه سكعنيس .اهتناكم خيسرتو زيزعتب يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع ةدعاو ةينطو ةكرش100 نم رثكأ جمانربلا اذه زفحيةينطولا تاكرشلا ةعارب21
.ةيداصتقالا اهتوقو ةكلمملا ةروص ىلع يباجيإ

ينطولا لوحتلا22
 ةطخلا نمضتت .طفنلا ىلع دالبلل يداصتقالا دامتعالا ليلقتل ةيدوعسلا ةموكحلا اهتعضو لمع ةطخ وه2020 ينطولا لوحتلا جمانرب
 تاحالصإلاو لامعألا ةئيب زيزعتو ،يداصتقالا عونتلاو ،ماعلا عاطقلا يف ةيلاملا تاحالصإلا :ةيجيتارتسا فادهأ ةثالث هذه ةيسمخلا
.ةيعامتجالا

 .ةيلاملا ةمادتسالا نامضو يموكحلا ءادألا نيسحتل ةفلتخم تايلآ قلخيو ،يلاملا اهعضو ةلكيه ديعيو ، ةكلمملا يف ةيلاملا ةرادإلا ززعييلاملا نزاوتلا23
.اهقيقحت ىلإ2030 ةيؤر فدهت يتلا ةيساسألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا اًضيأ جمانربلا اذه ززعيس
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طيطختلاو داصتقالا ةرازو24
 ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ططخمو ،ةينطولا ةيداصتقالا ةسايسلا روطمو ،ةينطولا ةيؤرلل معادك طيطختلاو داصتقالا ةرازو لمعت
.راهدزالاو مادتسملا ومنلا قيقحت ىلإ فدهت .يداصتقا يعامتجا ريبخو راشتسمو نّكممو

ندم25
 يتلا ةيعانصلا يضارألا ريوطت ةمهم "ندم" ايجولونكتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئيهلا ىلوتت ،2001 ماع يف اهريوطت ذنم
 عتمتتيتلا ايجولونكتلا قطانمو ةمادتسملا ةيعانصلا ندملا ةرادإو ريوطت ىلإ فدهت يهو .يملاع ىوتسم ىلع ةلماكتم تامدخ مدقت
.يداصتقالا راهدزالاو تارامثتسالا عجشت ةئيبب

اهتاقفنو ةلودلا لاومأ ليصحت نيمأتو ةرادإو ميظنت نع ةلوؤسم ةيلاملا ةرازوةيلاملا ةرازو26

يدوعسلا يبرعلادقنلا ةئيه27
 نم ديدعلا بجومب ماهملا نم ديدعلا ءادأب اهفيلكت مت دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يزكرملا كنبلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةئيه
 لمشت يتلاو ،ةيلاملا تاعاطقلا ىلع فارشإلاو ميظنت ةيلوؤسم يه يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم راودأ دحأ .حئاوللاو نيناوقلا
.يليومتلا ريجأتلا نيناوقو يراقعلا ليومتلا نيناوق ذيفنتل اهميظنت

 ليومتل ةيدوعسلا ةكرشلا28
 نكاسملا

 ةيدوعسلا ةكرشلا مدقتو .ةكلمملا لخاد يمالسإلا يراقعلا ليومتلل ةصصختم ةكرشك نكاسملا ليومتل ةيدوعسلا ةكرشلا تسسأت
 ةيكلمملح لعجل لولحلا لوح ةيفارتحا حئاصنو تاداشرإ ءوض يف يراقعلا ليومتلا لاجم يف ةدئار ةكرشك نكاسملا ليومتل لئادب ةدع
.ةعقاو ةقيقح لزانملا

29
 تآشنملل ةماعلا ةئيهلا
 ةطسوتملاو ةريغصلا
)تآشنم(

 عاطق ةياعرو ريوطتو معدو ميظنت يف اهفادهأ لثمتتو .2016 ماع يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملل ةماعلا ةئيهلا تسسأت
 يف اهتمهاسم ةدايزو تاسسؤملا هذه ةيجاتنإ ةدايزل ةيلودلا تاسرامملا لضفأل اًقفو ةكلمملا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا
يلامجإلا يلحملا جتانلا

نمحرلا فويض30
 ،ةسدقملا نكامألاو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمل مهترايز دعبو ءانثأو لبق تامدخلا لضفأ ميدقت ىلإ نمحرلا فويض جمانرب فدهي
 ةنبل ةباثمب نوكيس جمانربلا نإف ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب .نيفيرشلا نيمرحلا ةمدخ يف ةرضحتملاو ةقرشملا ةكلمملا ةروص سكعتو
.عاطقلا داصتقا نيسحت يف طشنلا هرودو صاخلا عاطقلل ةيساسأ
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ةلودلا تاراقعل ةماعلاةئيهلا31
 ،اهيلع فارشإلاو ،لثمألا وحنلا ىلع اهرامثتساو اهترادإ ةيفيكو ، ةلودلا كالمأ ىلع ظافحلاو ةيامحو ميظنت ىلإ ةئيهلا هذه فدهت
 تانايب ةدعاق ريوطتو ,ةلودلا تاراقع نوؤشب ةقلعتملا تاميلعتلاو حئاوللا ذيفنت ةعباتمو ،اهب ةقلعتملا تاسايسلا ميمصتو ديحوتو
.2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت معدل ،ةلودلاتاراقعب ةصاخلا ةيفارغجلا تامولعملا ماظن عم ةلماكتم ةينورتكلإ

ناكسإلا ةرازو32
 ةبقارملاو طيطختلاو ميظنتلا يف ةكارشلاو نواعتلا لالخ نم صاخلاو ماعلا نيعاطقلا زفحت يتلا جماربلا ريوطت ىلإ ناكسالا ةرازو فدهت
 ةيجاتنإلا ةدايزو يراقعلا ضرعلا زيفحت ىلع اًضيأ زيكرتلا عم .ةلوقعم ةدوجو راعسأب عمتجملا حئارش عيمجل نكسلا ىلع لوصحلا ليهستل
ةلوقعم ةدوجو رعسب ةينكسلا تاجتنملا ريفوتل

 نممدقملا ينكسلا معدلا ميظنت ىلإ ىعسي يذلاو ،ناكسإلا معد ميظنتو ،نينطاوملل بسانم نكس ريفوت نع ةلوؤسم ناكسإناكسا33
.هيلع لوصحلل ةيولوألاو ةيلهألا طورش ديدحتو ةرازولا

صيصختلا جمانرب34
 نيسحت يدؤيس .رامثتسالل ةلودلل ةكولمملا لوصألا ةحاتإ قيرط نع صاخلا عاطقلا رود زيزعت يف صيصختلا جمانربل لماشلا فدهلا لثمتي
 ىلع ةموكحلا دعاسيس امك ،نينطاوملا ةحلصم ةاعارم عم يموكحلا قافنإلا ليلقتو تامدخلا ةدوج نيسحت ىلإ ةراتخم ةيموكح تامدخ
 نسحيوةرشابملا ةيبنجألا تارامثتسالا جمانربلا بذجي فوس ،كلذ ىلع ةوالع .ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا اهراودأ ىلع اهدوهج زيكرت ةداعإ
.تاعوفدملا نازيم

ةورثلاو ةعانصلاو ةقاطلا ةرازو35
ةيندعملا

 نم ديزملا قيقحتل نداعملاو زاغلاو طفنلل ةيعيبطلا دراوملا رامثتسا ميظنت نع ةلوؤسملا يه ةيندعملا ةورثلاو ةعانصلاو ةقاطلا ةرازو
يداصتقالا راهدزالاو ةيمنتلا نم دلبلا اذه ةدوعو ،يعامتجالا راهدزالاو ومنلا

لدعلا ةرازو36
 ردصملا لدعلا ةرازو دعت ،تاراقعلا عاطقب قلعتي اميفو .ةكلمملا يف مكاحملا / يئاضقلا ماظنلا ميظنتو ةرادإ نع ةلوؤسم لدعلا ةرازو
 لدعلا ةرازو رود رصتقي نأ عقوتملا نمف راقعلل ةماعلا ةئيهلا ءاشنإ عمو ،كلذ عمو .ةكلمملا يف مويلا قوسلا تالماعم تانايبل يسيئرلا
.طقف ةيئاضقلا تامدخلا ىلع يراقعلا عاطقلا يف

 تاداريإلا ةرادإ- ةيلاملا ةرازو37
ةيطفنلا ريغ

 ةيموكحلا جماربلاو تالاكولا معد ةصاخو ،لخدلا رداصم عيونتو ةيلاملا ةمادتسالا قيقحتل ةيطفنلا ريغ تاداريإلا ريوطت نع لوؤسم زكرملا
.نيلماكلا ذيفنتلاو ةقفاوملا نامضو ةيطفنلا ريغ تاداريإلا ةدايز ىلإ ةيمارلا تاردابملاو ةيؤرلا قيقحتل
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.)لوادت( ةيدوعسلا ةصروبلا يف ةجردم ةيراقع ةكرش يهو ،ةيدوعسلا ةيراقعلا ةكرشلاةيراقعلا ةكرشلا38

39
 ةرادإ معدل ينطولا جمانربلا
 ( ةماعلا تاهجلا يفعيراشملا
) تاعورشم

 جمارب ذيفنت لالخ نم ةينقتلاو ةيدايقلاو ةينهملا تاراهملا نيسحت اهنأش نم يتلا تاردقلاو تاءافكلا ريوطت ىلع "تاعورشم" لمعتس
 يدؤت نأعقوتملا نم يتلاو ةيموكحلا تاهجلا يف ،ءانبلا عيراشمل عيراشملا ةرادإل ةيمقر ةصنم نايكلا قلطأ ."اهلقنو ةفرعملا لدابت"
.ةكلمملا يف ةنمقرلا ةيادب ىلإ

ةينطولا يمقرلا لوحتلا ةدحو40
تاسايس مادختساب ،مادتسملاو نرملاو عيرسلا ينطولا يمقرلا لوحتلا ةدايق نع ةلوؤسملا يه ةينطولا يمقرلا لوحتلا ةدحو
 يف بابشلا نم ريبك ددعو ،ةيميلقإلاو ةيملاعلا تاكارشلا زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيويحلا ةيتحتلا ةينبلاو تاعاطقلا ربع نيكمتلا تاصنمو
.دالبلا يف ةيمقرلا ةئيبلا زيزعتل .يمالسإلاو يبرعلا ملاعلا يف ةكلمملل ةزرابلا ةناكملاو ةكلمملا

يراقعلا ةيمنتلا قودنص42
 لولح ريفوتل ينهم لكشب لمعلاو نيديفتسملاب ةقلعتملا اهجمارب ذيفنتل ناكسإلا ةرازو عم جامدنالا ىلع يراقعلا ةيمنتلا قودنص لمعي
 قيدانصلا ىلع مئاق ليغشت جذومن يراقعلا ةيمنتلا قودنص دمتعا .بسانم نكس ىلع لوصحلا نم عمتجملا نكمت ةلاعف رامثتساو ليومت
.ىصقأ دحب يدوعس لاير فلأ500 ىلإ لصت يتلا ةيراقعلا ضورقلا ىلع ةدئافلا معدل ىعسيو

ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانرب42
 ىلإ لوصولل ،ةايحلا لحارم عيمج يف بيردتلاو ميلعتلا ماظن تاجرخم نيسحت ىلإ يسيئر لكشب ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانرب فدهي
 تاءافكلا زيزعت ىلع جمانربلا زكري .ةيملاعلا تاروطتلا بكاوت يتلا ةيمنتلا تاجايتحاو لمعلا قوس تابلطتم يبلت يتلا ةيملاعلا تايوتسملا
.ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف تاردقلاو

 بئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا43
 ةميقلا ةبيرض كلذ يف امب بئارضلاو ةاكزلا ليصحتو مييقت نع ةلوؤسم ةكلمملا يف ةيموكح ةلاكو يه بئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا
 ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت ديدحت يف اًيسيئر اًرود راقعلل ةماعلا ةئيهلا و بئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا نيب نواعتلا بعليس .ةفاضملا
.ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا عم

 ططخ عضوب موقت ثيح ،ضايرلا ةنيدمل ةيئيبلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا نع ةلوؤسم ضايرلا ةنيدمل ةيكلملا ةئيهلاضايرلا ةنيدمل ةيكلملا ةئيهلا44
.ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف قفارملاو تامدخلا ىوتسم نيسحتل تاءارجإو

 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو45
ةيعامتجالا

 ءزجك .ةكلمملا يف لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلل ةماعلا ةسايسلا ةغايص نع ةلوؤسملا يه ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو
. ةكلمملا يف تاراقعلا عاطق يف ةفيظو فلأ11 اًبيرقت ديلوت ىلإ ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىعستو ،2030 ةيؤرنم

)6/6( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاراقعلا عاطق ىلع ةحلصم بحاص لك ريثأتل تايوتسم ةثالث تددح
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مabاجايتحا ةيبلت

)رشiسا + مالعإ(

اعم لمعلا
 + ةراشiسا + مالعإ(

)نواع; )

ليqض د2ج

)مالعإ(

 رابتعالا را2ظإ

)رشiسا + مالعإ(

راقعلل ةماعلا ةئیھلا ىلع ریثأتلا / نواعتلا ىوتسم

ثأت
 ری

أ
حص

با
لا 

م
لص

ةح

)�0اعلا #"ثأتلا- ٍلاع ذوفن( ¨oëÃئرلا بعاللا
ةعوم@]ا هذ¨ efع نويسPئرلا نوبعاللا زكري•
ةمكوv?ا `_ ةكراشملا•
رارقلا عنص تائي¨•
ماظتناب رواش�لاو طارخنالا•

:ةفوفصملا تافیرعت

 )طسوتم #"ثأت- ضفخنم ذوفن( رابتعالا راiظإ
رطا\]ا ةضفخنم قطانملا `_ ةكراشملا لالخ نم م#مامت¨ا نم ةدافتسالا•
ةدئافلا لاجم `_ رواش�لاو عالطا efع ءاقبلا•

)طسوتم #"ثأت- ٍلاع ذوفن( مÝºاجايتحا ةيبلت
ةدئافلا لاجم `_ رواش�لاو طارخنالا•
تامولعملا لدابت `_ نواعتلا•
ةنسv?ا اياونلا لثمم / لمتحم دHؤم•

)ضفخنم #"ثأت- ضفخنم ذوفن( ليÖض دiج
)ركفلا ةدايق ، ي�و#Qكلإلا عقوملا ، ةKرابخإلا تارشلا( ةماعلا تالاصتالا #®ع مالعإ
ةعانصلاب ةقلعتملا تالاصتالا

... ةحلصملا باحصأ نواعت ةفوفصم قفو ليلحتلا يرجأ
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راقعلل ةماعلا ةئيهلا ىلع ريثأتلا

أت
يث

أ ر
حص

ا
ا ب

مل
لص

ةح
ف 

ا ي
قل

اط
ا ع

عل
راق

ي

يسيئرلا بعاللا
 يأ ، جماربلا / تاردابملا عيمج كلذ يف امب( ناكسإلا ةرازو1.

)ةيعرفلا ماسقالاو راجإو يفاو ناكسإ
ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا2.
ةماعلا تارامثتسالا قودنص3.
يدوعسلا يراقعلا دهعملا4.
ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو5.
لدعلا ةرازو6.
بئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا7.
رامثتسالا ةرازو8.
ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل9.

مهتاجايتحا ةيبلت
ندم1.

ةينطولا تايتسجوللاو ةيعانصلا ةيمنتلا جمانرب2.

ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو3.
ةيلاملا قوسلا ةئيه4.
ةراجتلا ةرازو5.
ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا6.
ينطولا لوحتلا جمانرب7.
طيطختلاو داصتقالا ةرازو8.
يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم9.

يراقعلا ةيمنتلا قودنص10.
ضايرلا ةنيدمل ةيكلملا ةئيهلا11.

ةضفخنم ةيولوأ
ةيجيتارتسالا تاكارشلا1.

ةينطولا ةيوهلا زيزعت2.

ةينطولا تاكرشلل جيورتلا3.
نيصاخلا نيلواقملاو نيروطملا4.
ةينطولا تاكرشلا ةعارب5.
 نكاسملا ليومتل ةيدوعسلا ةكرشلا6.
تآشنم7.
نمحرلا فويض8.
ةصخصخلا9.

ةقاطلا ةرازو10.
 ةيلاملا ةرازو- ةيطفنلا ريغ تاداريإلا ةرادإ11.

رابتعالا راهظإ
ةايحلا ةدوج1.

يلاملا عاطقلا ريوطت2.

)خلا ... ءامنالا فرصم ،يحجارلا فرصم( ةصاخلا فراصملا3.
يلاملا نزاوتلا4.
ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيهلا5.

 يتلاو تانايك9 ديدحت مت
 ًارود بعلت نأ عقوتملا نم
 ةرادإو ذيفنت يف ًايساسأ

ةينطولا ةيجيتارتسالا
 ةيلبقتسملا ةيراقعلا

 ةيبرعلا ةكلمملل
ةيدوعسلا

 ةحلصملا باحصأ ةفوفصم ءوض يف نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ فينصت
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 يراقعلا عاطقلا يف تايولوألا ديدحتو ةوجفلا / ةيسيئرلا تايدحتلا :2 قحلملا

213



ءاكرشلا ةفاك ىدل يعولا تايوتسم ةدايز ىلإ ةجاحلا•
 ، ةمظنألاو تاسايسلاو حئاوللا لايح ةلصلا تاذ تاهجلاو
. اهقيبطت ةيلعاف نم ةدايزو

ءادألا ريراقت

ماعلا يعولا ةطلسلا ضيوفت

 رارقلا عنص
 ةكراشمو
ءاكرشلا

 تايلآ نيسحت
ةفافش تالاصتافارشالا

 ءاكرشلا / نايك نم رثكأ يف زكرتي ذيفنتلاو رارقلا عنص نأ دجو•
.تاراقعلا عاطق ىلع ريثأت مهل

.ةفلتخم تاهج نم رارق عانص لالخ نم عاطقلا هجوي•

 ىدل ةيراقعلا تانايبلل ريياعموةمكوح جذومن دجوي ال•
.يراقعلا عاطقلا يف ةيسيئرلا تانايكلا

.ةقيقد تانايب دوجو مدع•
 تارارقل يداصتقالا رثألا سايق تاءارجإل قيسنتلا فعض•

.يراقعلا عاطقلا يف ءاكرشلا

 راطإ وأ ةيلآ يأ دوجو ىلإ تاراقعلا عاطق رقتفي•
 عاطقلا ةطشنأ ىلع فارشإلل مييقتلاو ةبقارملل
 عم ىشامتت ءاكرشلا تاءارجإ تناك اذإ ام ديدحتو
.ةنلعملا ةيجيتارتسإلا فادهألا / حئاوللا /  تاسايسلا

 / ةيسيئرلا تانايكلا نيب تالعافتلا نأ نيح يف•
 ةيمسر ريغ اهنأ الإ ، ةرركتم ودبت ةحلصملا باحصأ
.اهتعيبطب

 لاصتا تاءارجإو قيرط ةطيرخ / ةطخ دجوت ال•
 ىلع ةيجيتارتسالا فادهألا ذيفنتل ةحضاو
.ينطولا ىوتسملا

نيب ةقسنم تالاصتإ ةيجيتارتسا دوجو مدع•
 فادهألا قيقحتل عاطقلا يف ءاكرشلا
.ةيلعافو ةءافكب ةيجيتارتسالا

 ءاكرشلا راودأ ددحت ةحضاو تاداشرإ / تاسايس دوجو مدع•
 / ةلخادتملا تالكشملا لحل لاعف يسأر يلكيه راطا قفو
.ةضراعتملا

 تايحالصلا بسحب ةريبك ةجردب نيرثؤم ءاكرشلا ضعب لازي ال•
.ةقباسلاةمكوحلا جذومنو ةميدقلا

عاطقلاةمكوح

4/1 عاطقلا تايدحتو يلاحلا عضولا صيخشت
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 ةفاقث زيزعت ىلإ ةجاحلاو ،ةيراقعلا تاجتنملا ضعب ةدوج فعض•
.لوصألا ةنايص

 تانايبلا ةرادإ
ةيفافشلاو

لوصألا ةرادإ
 موسر راطإ
 تاكلتمملا

بئارضلاو

 تاكارشلا جذامن
 تارامثتسالاو

ةيراقعلا

 لاملا سأر
تاردقلاو يرشبلا

يمقرلا لوحتلا

لوصألا ةرادإ

 تانايك اهب تماق ةكلمملا يف ةيراقعلا عيراشملا ةيبلاغ نأ دجو•
.ةلودلا نم ةموعدم

 نكمي يتلا ةيراقعلا تارامثتسالاو تاكارشلا جذامن عيجشت ىلإ ةجاحلا•
.رامثتسالا ىلع دئاع ققحت ةيراقع عيراشم ذيفنتل اهمادختسا

.ةكلمملا يف يراقعلا قوسلا نع تامولعملاو تانايبلا صقن•
. يراقعلا عاطقلل ةثدحمو ةيزكرم تانايب ةصنم دوجو مدع•

.ةيراقعلا ةينطولا تاءافكلل ريوطتلاو بيردتلا جمارب فعض•
.نييراقعلا نيينهملل ليهأتلا ريياعم بايغ•

 لحارملا فلتخم ربع ًادج دودحم ةينقتلادامتعإ لازي ال•
. يراقعلا عاطقلا يف

 رادصإ يف رخأت ىلإ ةينقت تاصنم دوجو مدع ىدأ•
.طيطختلاو تاقفاوملا

 عاطقلا تايلمع نم ةفلتخملا لحارملل ةدمتعم موسر دوجو مدع•
.يراقعلا

 ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطتب قلعتي اميف حوضولا مدع•
.ةددحم تاداشرإو تاسايس دوجو مدع- يراقعلا عاطقلا

 ةمادتساو نيكمت
عاطقلا

4/2 عاطقلا تايدحتو يلاحلا عضولا صيخشت
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4/3 عاطقلا تايدحتو يلاحلا عضولا صيخشت

 تايدلبلا ىدل طيطختلا تابلطتم يف قباطت ىلإ ةجاحلا•
.تاقفاوملا ىلع لوصحلا ةعرسو ،تانامألاو

 ريخأتلا تارربم ميدقتو ،ةيفافشلا نم ديزم ىلإ ةجاحلا•
.ةيراقعلا عيراشملا مامتإ تاداهش ىلع لوصحلا يف

 يضارألا ليجست
تاكلتمملاو

 طيطختلا
تاقفاوملاو ليومتلا

حئاوللا قيبطت

ةيراقعلا تاجتنملا
بناجألا كلمت

 راقعلل

.قيبطتلا نامضل ةلماكتم حئاولو ةمظنأ ىلإ ةجاحلا•
 ةزهجألا نيب لماكتلا ىلإ ةجاحلاو ، تاسايسلل لماش ريغ قيبطت•

.ةمظنألل لعاف ذيفنتل

.لوصألاو يضارألل ةيزكرم تالجس ىلإ ةجاحلا•
.ةمظنألل لاّعف قيبطت ىلإ ةجاحلا•
 صيصختو تاططخملل ركبملا زرفلا لامعأ يف رخأت•

.لوصألاو يضارألا

 راقتفالا ببسب ةيراقعلا تاجتنملا ضعب ةدوج ضافخنا•
.فارشإلاو ميظنتلا ىلإ

.يراقعلا ريوطتلل ةحضاو تاسايس دوجو مدع•
.مهفينصتو نيروطملا ليهأت نيب طبارتلا فعض•

 نييدوعسلا ىلع ةيراقعلا ةيكلملا رصتقت•
 نواعتلا سلجم لود ينطاوم نم مهريغو
.يجيلخلا

 ريغل راقعلا كلمتل ةمراص دودحو دويق•
يف نييدوعسلا ريغ ةكراشمو / نييدوعسلا
.ةيراقعلا تارامثتسالا

 نيمدختسملا نم لكل ليومت تارايخ ةدايز ىلإ ةجاحلا•
ىدل ةقثلا ةدايزو ،نيروطملاو نييئاهنلا نيديفتسملاو
.نيضرقملا

 ةيلعاف
 قوسلا
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تاعيبملاو قيوستلاو ريوطتلل ةحضاو ريياعم دوجو مدع•
 نم ةيوق تاسايسو تاداشرإ عضول ةسام ةجاح كانه•

.عاطقلا اذه يف ةيقادصملاو ةيفافشلا زيزعت اهنأش

 ةيوستل راطإ
تاعزانملا

 تاسايس
عيبلاو ريوطتلا

قيوستلاو
تارارقلا ذافنإ

 ةيقوثوم
 تالماعتلا
ةيراقعلا

ةيامحلا راطإ
 تاسايس
 يضارألا
تاكلتمملاو

 رطاخملاو تايدحتلا جلاعت ةحضاو تاءارجإ دوجو ىلإ ةجاحلا•
.عاطقلاب نيكراشملل

.ةيراقعلا ةيكلملا ةيقوثوم ةدايز•

.ةصصختم ةيراقع مكاحم ىلإ ةجاحلا•
 ةيراقعلا لئاسملا يف يضاقتلل ةليدب لولح ىلإ ةجاحلا•

.مكاحملا جراخ

 راجيإلا دوقع اهتققح يتلا ةريخالا تاءارجإلا حاجن•
.ذيفنت تادنس ىلا اهليوحتو ةدحوملا

 يتلا تاسايسلا ىلإ اًيلاح تاراقعلا عاطق رقتفي•
 ال ،ءاوس دح ىلع نيرمثتسملاو نيديفتسملا يمحت

 ،تاراجيإلا ةبقارم لثم( صاخلا عاطقلا لخاد اميس
 باسح ةيلعافو ،يراقعلا نهرلا دادس نع فلختلاو
.)كلذ ىلإ امو ،نامضلا

ىلإ يراقعلا رامثتسالاب قلعتملا حوضولا مدع ىدأ•
.رامثتسالا عفاود ضافخنا

 نم ديدعلا نيب ةتتشمو ةرشتنم ةيراقعلا تانايبلا•
كوكصب ظفتحت يتلا لدعلا ةرازو لثم ،تانايكلا
 يتلا ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو ةيكلملا
.ةيراقعلا دودحلا تالجسب ظفتحت

نع ةلوؤسم ةعارزلا و هايملا و ةئيبلا ةرازو لظت•
 ءاحنأ عيمج يف تاطاشنلاو ةيعارزلا يضارألا
.ةكلمملا

 تاكلتمملا لجسب ةيداصتقالا ندملا ةئيه ظفتحت•
.ةكلمملاب ةيداصتقالا ندملاب ةصاخلا

 اهتالجس اهيدل ةلودلا تاراقعل ةماعلا ةئيهلا•
. ةصاخلا

 عتمتي )مظنم( يقيسنت وأ يدايق نايك يأ اًيلاح دجوي ال•
 تايلمعلاو ةطشنألاب ةقلعتملا تارارقلا ذافنإل ةيفاك ةطلسب
ةيراقعلا

ءاكرشلا ةمدخ

4/4 عاطقلا تايدحتو يلاحلا عضولا صيخشت
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 نكمي يتلا ةنكمملا رزآتلا هجوأىلإ ةفاضإلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاراقعلا قوسو راقعلل ةماعلا ةئيهلا نيب ةيجيتارتسالا ةقالعلا مهفل قيقد طاشن لك مييقت متي
اهحتف

 مقرلا
سلستلا

يل
ةيجيتارتسالا ةزيكرلاةيجيتارتسالا ةيولوالا

 ةماعلا ةئيهلا تاناكمإ
 ميظنتلا راطإ(راقعلل
)ليغشتلاو كلمتلاو

 تايولوألا ربع رزآتلاةيفاك ةيطغتةيفاك ريغ ةيطغتةرغثلا
ةيجيتارتسالا

-ميظنتلاعاطقلا ةمكوحءادالا ريراقت1

-ميظنتلاعاطقلا ةمكوحتالاصتالاةطخ2

-ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاعاطقلاةمكوحماعلا يعولا3

-ميظنتلاعاطقلا ةمكوحةطلسلا ضيوفت4

-ميظنتلاعاطقلاةمكوحفارشإلا تايلآ نيسحت5

-ميظنتلاعاطقلا ةمكوحةحلصملا باحصا ةكراشمو رارقلا عنص6

20ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتقوسلا ةيفافش ىوتسم عفر7

-ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتةنمقرلا8

5ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتةيراقعلا لوصألا ةمادتسإل تاءارجإ عضو9

-ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتبئارضلاو موسرلا لكيه ةدوج نيسحت10

-ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمت ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب11

-ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتتايرتشملا جذامن12

14ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاقوسلا ةيلعافتاكلتمملاو يضارالا ليجست13

-ميظنتلاقوسلا ةيلعافةيراقعلا ةيكلملا14

-ميظنتلاقوسلا ةيلعافتاقفاوملاو طيطختلا15

-ميظنتلاقوسلا ةيلعافليومتلا16

15,21ميظنتلاقوسلا ةيلعافةيراقعلاتاجتنملا17

16ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاقوسلا ةيلعافةمظنالا قيبطت18

-ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاءاكرشلاةمدختاعزانملا ةيوست راطإ19

1ميظنتلاءاكرشلاةمدختاكلتمملاو يضارالا ليجست تاسايس20

1,21ميظنتلاءاكرشلاةمدختاعيبملاو قيوستلا جمارب ريوطت21

6ميظنتلاءاكرشلاةمدخقيبطتلاو ةلئاسملا22

18ميظنتلاءاكرشلاةمدخةيامحلا راطإ23

17ميظنتلاءاكرشلاةمدختاكلتمملا قوقح ةيامح24
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 مقرلا
 ميظنتلا راطإ(راقعلل ةماعلا ةئيهلا تاناكمإةيجيتارتسالا ةزيكرلاةيجيتارتسالا ةيولوالايلسلستلا

)ليغشتلاو كلمتلاو
ميظنتلاعاطقلا ةمكوحتاسايسلاو حئاوللا رادصإو تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا1

ميظنتلاعاطقلاةمكوحةلاعف لصاوت ططخ عضوو ةمكوح جذامن ريوطت2

ميظنتلاعاطقلا ةمكوحفارشإلا تايلآ نسحت3

ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتقوسلا ةيفافش ىوتسم عفر4

ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتبئارضلاو موسرلا لكيه ةدوج نبسحت5

 تامدخلا ةءافك نيسحتو ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب6
ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتعاطقلل ةمدقملا

ميظنتلاعاطقلا ةمادتساو نيكمتةيراقعلا لوصألا ةمادتسإل تاءارجإ عضو7

ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاقوسلا ةيلعافتاكلتمملاو يضارالا ليجست8

ميظنتلاقوسلا ةيلعافراقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت9

ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاقوسلا ةيلعافحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت10

ليغشتلاو كلمتلاو ميظنتلاءاكرشلاةمدخةيراقعلا تاعازنلا لح تايلآ نيسحت11

ميظنتلاءاكرشلاةمدختاكلتمملاو يضارألا ليجست تاءارجإ نيسحت12
ميظنتلاءاكرشلاةمدختاعيبملاو قيوستلا جمارب ريوطت13

ميظنتلاءاكرشلاةمدخةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم14

 نيروطملاو نيرمثتسملاو نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت15
ميظنتلاءاكرشلاةمدخةيراقعلا تامدخلا يمدقمو

)1/2( عبرألا ةيجيتارتسالا زئاكرلا  نمض ًالبقتسم عاطقلا اهيلع زكري نأ بجي يتلا ةيجيتارتسالا ةيولوألا تالاجم نم ًالاجم15 يف يراقعلا عاطقلا يف تالخدتلا ةيولوأ تيطعأ
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عاطقلا ةمكوحقوسلا ةيلعاف

 ةمادتساو نيكمت
عاطقلا

ءاكرشلاةمدخ

تاكلتمملاو يضارألا ليجست•

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت•

حئاوللاو ةمظنألا ذيفنت•

 رادصإو تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا•
تاسايسلاو حئاوللا

 ططخ عضوو ةمكوح جذامن ريوطت•
ةلاعف لصاوت

فارشإلا تايلآ نسحت•

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر•

بئارضلاو موسرلا لكيه ةدوج نيسحت•

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب•
 ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو
عاطقلل

ةيراقعلا لوصألا ةمادتسإل  تاءارجإ عضو•

ةيراقعلا تاعازنلا لح تايلآ نيسحت•
 يضارألا ليجست تاءارجإ نيسحت•

تاكلتمملاو
تاعيبملاو قيوستلا جمارب ريوطت•
ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم•
 نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت•

 يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو
ةيراقعلا تامدخلا

)2/2( عبرألا ةيجيتارتسالا زئاكرلا  نمض ًالبقتسم عاطقلا اهيلع زكري نأ بجي يتلا ةيجيتارتسالا ةيولوألا تالاجم نم ًالاجم15 يف يراقعلا عاطقلا يف تالخدتلا ةيولوأ تيطعأ
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 هذھ ةجلاعم دعت•
 ةیولوألا تاذ تالاجملا
 ًایرورض اًرمأ حاجنب
 عاطقلا ریوطتو ومنل
 ةكلمملا يف يراقعلا
ةیدوعسلا ةیبرعلا

 هذھ ةجلاعم متت مل اذإ•
 لكشب تایدحتلا
 عیمج دھشتس ،يقابتسا
 نم ًادیزم سییاقملا
ؤطابتلا

 عیمج ةجلاعم يغبنی•
ةقیرطب تایدحتلا هذھ
 اھنإ ثیح ،ةكسامتم
 ًاقیثو اًطابترا طبترت
ضعبلا اھضعبب
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 نيكمت
 عاطقلا ةمادتساو

قوسلاةيلعاف

عاطقلا ةمكوح

ءاكرشلا ةمدخ

ةيولوأ15زئاكر4

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت ططخ عضوو

 تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو  يضارألا ليجست

نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

موسرلا لكيه ةدوج نيسحت
بئارضلاو

حئاوللاو ةمظنألا  ذيفنت

فارشإلا تايلآ نيسحت

 ريوطت
تاعيبملاو قيوستلا جمارب

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

 تاكلتمملاو يضارألا ليجست

 تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا رادصإو

ةيراقعلا تاعازنلا لحل تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

نم معدب مظنم يراقع عاطق
ءاكرشلا ةفاك

 لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو
ةيراقعلا

مادتسمو فافش يراقع عاطق

 ديطوتو ةركتبم تامدخ ميدقت
ديفتسملاو رمثتسملا نيب ةقالعلا

 حنميو بذاجو يويح قوس
نيكراشملل ةقثلا



يميظنتلاو ينوناقلا ليلحتلا :3 قحلملا
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حالصإلاتاقوعملماوع

ةيميظنتلاةئيبلاىلعيرهوجريثأت ةحلصملاباحصأددع
نيينعملا

ديحوتوةعجارم
حالصإلالاجم

ذيفنتلاىوتسم
بولطملاةعباتملاو

حالصإلل

قوسلاىلعريثأتلا ىفنيكراشملاىلعريثأتلا
ةعانصلا

طاشنلاىلعريثأتلا
هحالصإمتيذلا

قيسنتلاىوتسم
نواعتلاو

الاجم
إلازيكرتلات

ةيجيتارتس

تاكلتمملاو يضارألا ليجست

راقعلل نييدوعسلا ريغ كلمت

حئاوللاو ةمظنألا ذيفنت

 رادصإو تاعيرشتلاو ةمظنألا حارتقا
تاسايسلاو حئاوللا

 ططخ عضوو ةمكوح جذامن ريوطت
ةلاعف لصاوت

فارشالا تايلآ نيسحت

ةيراقعلا تاعازنلا لح تايلآ نيسحت

 يضارألا ليجست تاءارجإ نيسحت
تاكلتمملاو

تاعيبملاو قيوستلا جمارب ريوطت

ةيراقعلا تالماعتلا ةيقوثوم

 نينطاوملا نم لكل تامدخلا ريوطت
يمدقمو نيروطملاو نيرمثتسملاو

ةيراقعلا تامدخلا

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر

بئارضلاو موسرلا لكيه ةدوج نيسحت

 ةيرشبلا عاطقلا تاردق ريوطتو ءانب
عاطقلل ةمدقملا تامدخلا ةءافك نيسحتو

ةيراقعلا لوصألاةمادتسإل تاءارجإ عضو

Source: PwC Analysis

عفترمضفخنم يجيتارتسا زيكرت لاجم لك يف ةينوناقلا تاردابملل حالصإلا ةبوعص مييقت
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لوصألا ةئف بسحةجذمنلا جهن :4 قحلملا
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ادحولا
ت

بلطلا

]سكاعم[ ضرعلا

)ةيجيتا��سالا( ضرعلا

ماعلا

)5/1( لوصألا بسح لوصألاةجذمن  جهن

:2030 ماع لولحب 0/كا-,لا ضرعلا ةدا"ز
ةدحو فلا114

ةموعدملا ةيفاضالا فئاظولا
لما4 ماودب ةلامعلا نم فلا97-146

:موعدملا RMاضإلا QMامجإلا JKLMا جتانلا
يدوعس لا>ر رايلم20-31

2

بلطلا
نويلم 2.5

)سكاعم( ضرعلا
نويلم 2.34m

)ةيجيتا-,سالا( ضرعلا
نويلم 2.45

كمملا ةلامعلا
ّ

:)ةدحو /لما[ ماودب ةلامعلا( ةن

1.28 – 0.86

:)فظوم /ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلا( ةيجاتنإلا
يدوعس لا>ر فلا210

1

¨§كس

ًامدق يضملاب كلذ يف ةلمتحملا تارییغتلا رابتعالا يف ذخأت الو ةیلاحلا ةسایسلا ةئیب ىلإ ةجتانلا بلطلا تاعقوت دنتست *

ردصملاجهنلاتانايبلا ةطقن
بلطلاو ضرعلا ليلحتةيلزنملا تاريغتلاو يناكسلا ومنلا ببسب بلطلا يف ةدايزبلطلا تاعقوت *

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪75 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةيجيتارتسالا( ضرعلا تاعقوت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪50 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةسكاعم( ضرعلا تاعقوت

 ٪50  دنع لباقملا ضرعلاو ٪75 دنع ضرعلا ةيجيتارتسا نيب قرفلاريثأتلا فيرعت
طقف مامدلا يف

رفوتي ال

 تاريثأت ببسب ةينكس ةدحو لكل ةلامعلا ةدايز :ةنكمملا ةلامعلاليوحتلا لماوع
ريثأتلا نم نيقيلا مدع ىوتسم ببسب جردم قاطنلا ،عمجتلا

ةيملاعلا ريياعملا

 تاعاطقلا عيمج يف ةيجاتنإلل حجرملا طسوتملا :ةلامعلا ةيجاتنإ
ةيداصتقالا

 ةماعلا ةئيهلا ،ةينطولا تاباسحلا
 ةئيهلا ،ةلماعلا ىوقلا تانايب ،ءاصحإلل
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

 ةئيهلا ،ةيخانملا تاريغتلل ةيلودلا ةنجللانوبركلا ةدشل حجرملا طسوتملا :نوبركلا ةفاثك
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

مييقتلا قاطن

 عاطق ناف ،ةلامعلا klع بلطلا زكارمنمبرقلاب لزانملا ءانب لالخ نمف .لمعلا قوس �� بلطلاو ضرعلا نVب نزاوتلا نVسحت لالخ نم فيظوتلاو داصتقالا �� ةينكسلا تاراقعلا م�اس|
 ةداJز كان� نوbي دق امن£ب .�oامجإلا ���kا جتانلا ةيمنت عم بنج olإ ابنج ةيلامجإلا لمعلا صرف زJزعتل klع ةردقلا ھيدلو �Þامج =Vثأت بلاق �� ةيداصتقالا ةءافكلا نسحي ةينكسلا تاراقعلا

.طقف قطانملا هذ� klع مييقتلا قاطنزكري ،�oاتلاÌو ،سكاعملا عقاولا �� ضرعلا لبقتسملا �� بلطلا زواجتي ثيح )مامدلا لثم( ةنيعم قطانم كان#ف ،}âطولا ىوتسملا klع ضرعلا ��
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عºرم 23م

بلطلا

]سكاعم[ ضرعلا

)ةيجيتا��سالا( ضرعلا

ماعلا

)5/2( لوصألا بسح لوصألاةجذمن  جهن

:2030 ماع لولحب 0/كا-,لا ضرعلا ةدا"ز

عبرم رتم نويلم3.6

ةموعدملا ةيفاضالا فئاظولا

لما4 ماودب ةلامعلا نم فلا573-725

:موعدملا RMاضإلا QMامجإلا JKLMا جتانلا

يدوعس لا>ر رايلم338-428

2

بلطلا
32.8 نويلم

)سكاعم( ضرعلا
22.3 نويلم

)ةيجيتا-,سالا( ضرعلا
نويلم 25.9

:)ةدحو /لما[ ماودب ةلامعلا( ةلامعلا ةفاثك

0.20 – 0.16

:)فظوم /ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلا( ةيجاتنإلا

يدوعس لا>ر فلا 590

1

¨Ìتكم

ًامدق يضملاب كلذ يف ةلمتحملا تارییغتلا رابتعالا يف ذخأت الو ةیلاحلا ةسایسلا ةئیب ىلإ ةجتانلا بلطلا تاعقوت دنتست *

ردصملاجهنلاتانايبلا ةطقن
بلطلاو ضرعلا ليلحتفيظوتلا يف ومنلا ببسب بلطلا يف ةدايزبلطلا تاعقوت *

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪75 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةيجيتارتسالا( ضرعلا تاعقوت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪50 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةسكاعم( ضرعلا تاعقوت

 ٪50  دنع لباقملا ضرعلاو ٪75 دنع ضرعلا ةيجيتارتسا نيب قرفلاريثأتلا فيرعت
طقف مامدلا يف

رفوتي ال

 عبرم رتم لكل لماك ماودب ةلامعلا ددع طسوتم :فيظوتلا ةفاثكليوحتلا لماوع
 بلقتي نأ لمتحملا قاطنلا كلذ يف امب ،ةيبتكملا تاحاسملا نم
تقولا رورم عم

 ،ليس الجنال زنوج ،ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا
زربوك سواه رتوو سيارب ليلحت

 تاعاطقلا يف ةيجاتنإلل حجرملا طسوتملا :ةلامعلا ةيجاتنإ
ةيبتكملا تاحاسملا مدختست يتلاةيداصتقالا

 ةماعلا ةئيهلا ،ةينطولا تاباسحلا
 ةئيهلا ،ةلماعلا ىوقلا تانايب ،ءاصحإلل
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

 ةئيهلا ،ةيخانملا تاريغتلل ةيلودلا ةنجللانوبركلا ةدشل حجرملا طسوتملا :نوبركلا ةفاثك
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

مييقتلا قاطن

 }zلا ةيس£ئرلا تاعاطقلاومن حيBت }±ف ،وحنلا اذ� klعو .ةيداصتقالا ةطش�ألا نم ةعساو ةعومجم ءادأل ةيجاتنإ تاحاسم =Vفوت لالخ نم فيظوتلاو داصتقالا �� ةيÀتكملا تاحاسملا م�اس|
 ذيفنت ءارج نم قلختBس }zلا ةيلبقتسملا ضورعلا عيمج نأ ردقملا نمف ،2030 ماع zãح ةيÀتكملا تاحاسملا klع =Vبك بلط دوجول اًرظنو .ةماعلا ةرادإلاو تامد�³ا olإ عي¾صتلا نم حوا=>ت

. كلذ ريدقت �� ةظفاحم ةرظن مييقتلا ذخأي ،لعفلاب نيدوجوملا بلطلاو ضرعلا نVب ة=Vبكلا ةوجفلا olإ رظنلاÌو .�äاتنإلا مادختسالل مدختسBس ةيجيتا=>سالا

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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عºرم 23م

بلطلا

)سكاعم( ضرعلا

)ةيجيتا��سالا( ضرعلا

ماعلا

)5/3( لوصألا بسح لوصألاةجذمن  جهن

:2030 ماع لولحب 0/كا-,لا ضرعلا ةدا"ز

عبرم رتم نويلم15.3

ةموعدملا ةيفاضالا فئاظولا

لما4 ماودب ةلامعلا نم فلا169-173

:موعدملا RMاضإلا QMامجإلا JKLMا جتانلا

يدوعس لا>ر رايلم74–73

2

بلطلا
240  نويلم

)سكاعم( ضرعلا
نويلم395

)ةيجيتا-,سالا( ضرعلا
نويلم410

:)ةدحو /لما[ ماودب ةلامعلا( ةلامعلا ةفاثك

0.0113 – 0.0110

:)فظوم /ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلا( ةيجاتنإلا
يدوعس لا>ر فلا430

1

ì0انص

ًامدق يضملاب كلذ يف ةلمتحملا تارییغتلا رابتعالا يف ذخأت الو ةیلاحلا ةسایسلا ةئیب ىلإ ةجتانلا بلطلا تاعقوت دنتست *

ردصملاجهنلاتانايبلا ةطقن

بلطلاو ضرعلا ليلحتةيلزنملا تاريغتلاو يناكسلا ومنلا ببسب بلطلا يف ةدايزبلطلا تاعقوت *

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪75 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةيجيتارتسالا( ضرعلا تاعقوت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪50 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةسكاعم( ضرعلا تاعقوت

 ٪50  دنع لباقملا ضرعلاو ٪75 دنع ضرعلا ةيجيتارتسا نيب قرفلاريثأتلا فيرعت
طقف مامدلا يف

رفوتي ال

 عبرم رتم لكل لماك ماودب ةلامعلا ددع طسوتم :فيظوتلا ةفاثكليوحتلا لماوع
 بلقتي نأ لمتحملا قاطنلا كلذ يف امب ،ةيبتكملا تاحاسملا نم
تقولا رورم عم

 ،ليس الجنال زنوج ،ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا
زربوك سواه رتوو سيارب ليلحت

 تاعاطقلا يف ةيجاتنإلل حجرملا طسوتملا :ةلامعلا ةيجاتنإ
ةيعانصلا تاحاسملا مدختست يتلا ةيداصتقالا

 ةماعلا ةئيهلا ،ةينطولا تاباسحلا
 ةئيهلا ،ةلماعلا ىوقلا تانايب ،ءاصحإلل
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

 ةئيهلا ،ةيخانملا تاريغتلل ةيلودلا ةنجللانوبركلا ةدشل حجرملا طسوتملا :نوبركلا ةفاثك
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

مييقتلا قاطن

 ةيس£ئرلا تاعاطقلا ومن حيBت }±ف وحنلا اذ� klعو .ةيداصتقالا ةطش�ألا نم ةعساو ةعومجم ءادأل ةيجاتنإ تاحاسم =Vفوت لالخ نم فيظوتلاو داصتقالا �� �Þانصلا ءاضفلا م�اس¶
 جايتحالا قباطت مدعويقطانملا بلطلا فالتخا بÀس� اذ� نوbي دقف ،بلطلا قوفي دق امم ،ةيعانصلا تاراقعلا نم اً=Vبك اًردق كان� نأ نVح ��و .ةليقثلاو ةفيف�³ا تاعانصلا �� ةصاخو

.مييقتلل رابتعالا �� ضرعلا �� �kكلا قرفلا ذخؤي كلذل .بلطلاو
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عºرم 23م

بلطلا

)سكاعم( ضرعلا

)ةيجيتا��سالا( ضرعلا

ماعلا

)5/4( لوصألا بسح لوصألاةجذمن  جهن

:2030 ماع لولحب 0/كا-,لا ضرعلا ةدا"ز

عبرم رتم نويلم0.6

ةموعدملا ةيفاضالا فئاظولا

لما4 ماودب ةلامعلا نم فلا104-109

:موعدملا RMاضإلا QMامجإلا JKLMا جتانلا

يدوعس لا>ر رايلم15.3–14.5

2

بلطلا
نويلم4.8

)سكاعم( ضرعلا
نويلم3.3

)ةيجيتا-,سالا( ضرعلا
نويلم3.9

:)ةدحو /لما[ ماودب ةلامعلا( نارودلا لدعم

0.0113 – 0.0110

:)فظوم /ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلا( ةيجاتنإلا

يدوعس لا>ر فلا430

1

ةئزجتلا

ًامدق يضملاب كلذ يف ةلمتحملا تارییغتلا رابتعالا يف ذخأت الو ةیلاحلا ةسایسلا ةئیب ىلإ ةجتانلا بلطلا تاعقوت دنتست *

ردصملاجهنلاتانايبلا ةطقن

قافنإ يف ةدايزلاو يناكسلا ومنلا ببسب بلطلا يف ةدايزبلطلا تاعقوت *
كلهتسملا

بلطلاو ضرعلا ليلحت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪75 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةيجيتارتسالا( ضرعلا تاعقوت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪50 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةسكاعم( ضرعلا تاعقوت

 ٪50  دنع لباقملا ضرعلاو ٪75 دنع ضرعلا ةيجيتارتسا نيب قرفلاريثأتلا فيرعت
طقف مامدلا يف

رفوتي ال

نم عبرم رتم لكل ةبستكملا تاداريإلا طسوتم :نارودلا لدعمليوحتلا لماوع
 نيقيلامدع ىوتسم ببسب جردم قاطنلا ،ةئزجتلاب عيبلا تاحاسم
ريثأتلا نم

ةيملاعلا ريياعملا

 ةئزجتلا عاطق يف ةيجاتنإلل حجرملا طسوتملا :ةلامعلا ةيجاتنإ
ةلمجلاو

 ةماعلا ةئيهلا ،ةينطولا تاباسحلا
 ةئيهلا ،ةلماعلا ىوقلا تانايب ،ءاصحإلل
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

 ةئيهلا ،ةيخانملا تاريغتلل ةيلودلا ةنجللانوبركلا ةدشل حجرملا طسوتملا :نوبركلا ةفاثك
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

مييقتلا قاطن

 ةنيعم قطانم كان#ف ،}âطولا ىوتسملا klعضرعلا �� ةداJز كان� نوbي دق امن£ب .لمعلل ةئزجتلاو ةلم��ا عاطقل ةحاسملا =Vفوت لالخ نم فيظوتلاو داصتقالا �� ةئزجتلا ةحاسم م�اس|
.طقف قطانملا هذ� klع مييقتلا قاطن زكري ،�oاتلاÌو ،سكاعملا عقاولا �� ضرعلا لبقتسملا �� بلطلا زواجتي ثيح )مامدلا لثم(
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رغلا h¨ايل
ف بلطلا

)سكاعم( ضرعلا

)ةيجيتا��سالا( ضرعلا

ماعلا

)5/5( لوصألا بسح لوصألاةجذمن  جهن

:2030 ماع لولحب 0/كا-,لا ضرعلا ةدا"ز

فرغ ةليل نويلم7.3

ةموعدملا ةيفاضالا فئاظولا

لما4 ماودب ةلامعلا نم فلا20–17

:موعدملا RMاضإلا QMامجإلا JKLMا جتانلا

يدوعس لا>ر رايلم1.8–1.6

2

بلطلا
نويلم88.4

)سكاعم( ضرعلا
نويلم73.1

)ةيجيتا-,سالا( ضرعلا
نويلم80.4

:ةحاتملا ةفرغلل قافنإلا QMامجإ

يدوعس لاKر780 – 660

:)فظوم /ةفاضملا ةيلامجالا ةميقلا( ةيجاتنإلا

يدوعس لا>ر فلا90

1

ةفايضلا

ًامدق يضملاب كلذ يف ةلمتحملا تارییغتلا رابتعالا يف ذخأت الو ةیلاحلا ةسایسلا ةئیب ىلإ ةجتانلا بلطلا تاعقوت دنتست *

ردصملاجهنلاتانايبلا ةطقن

قافنإ يف ةدايزلاو يناكسلا ومنلا ببسب بلطلا يف ةدايزبلطلا تاعقوت *
كلهتسملا

بلطلاو ضرعلا ليلحت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪75 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةيجيتارتسالا( ضرعلا تاعقوت

بلطلاو ضرعلا ليلحت٪50 دنع ةيدرفلا عورشملا تانالعإ)ةسكاعم( ضرعلا تاعقوت

 ٪50  دنع لباقملا ضرعلاو ٪75 دنع ضرعلا ةيجيتارتسا نيب قرفلاريثأتلا فيرعت
طقف مامدلا يف

رفوتي ال

 يف ليزن لكل قافنإلا طسوتم :ةحاتم ةفرغ لكل قافنالا يلامجاليوحتلا لماوع
 لثم قدانفلا ريغ يف فرغلا تاقفن لباقم هعفر مت قدنفلا
 نم نيقيلا مدع ىوتسم ببسب قاطنلا نيمضت متو ،معاطملا
ريثأتلا

ةيملاعلا ريياعملا

 قدانفلا عاطق يف ةيجاتنإلل حجرملا طسوتملا :ةلامعلا ةيجاتنإ
معاطملاو

 ةماعلا ةئيهلا ،ةينطولا تاباسحلا
 ةئيهلا ،ةلماعلا ىوقلا تانايب ،ءاصحإلل
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

 ةئيهلا ،ةيخانملا تاريغتلل ةيلودلا ةنجللانوبركلا ةدشل حجرملا طسوتملا :نوبركلا ةفاثك
 رتوو سيارب ليلحت ،ءاصحإلل ةماعلا

زربوك سواه

مييقتلا قاطن

 ،�oاتلاÌو ،2030 ماع zãح ةديد��ا قدانفلا ةحاسم klع =Vبك بلط كان� نوbي نأ ردقملا نم .لمعلل ةفايضلا عاطقل ةحاسم =Vفوت لالخ نم فيظوتلاو داصتقالا �� قدانفلا ةحاسم م�اس|
.قدانفلل ديد��ا ضرعلا klع عقوتملا بلطلا رابتعالا �� مييقتلا ذخأي
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 ةيجيتارتسالا تايولوألا ىوتسم ىلع يجيتارتسالا مييقتلا :5 قحلملا
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يدوعسلا يراقعلا قوسلا اههجاوي ةددحم تايدحت ىلع بلغتلا ىلع دعاست ةيجيتارتسا ةيولوأ لك

ةیجراخلالماوعلاةلثامتمریغتامولعم قوسلاهوشتةلماكریغةسفانم ةماعلاعلسلا

pإةجاحكانTKحتامولعملا§%uلمع
ةفرعمTKإنوd¨شملاجاتحي.ةءافكبقاوسألا
ةميقلاJKعمك¢Þلةمد�Wاوأةعلسلاةيعون
نوعßابلاجاتحي.اpرفوتنأنكمي}§لا

ةيقوثومةفرعمTKإنورمث"سملاونوضرقملاو
نأبجي.لامعألالجروأضd¨قملاوأيd¨شملا
ناhالÝوعيمÞwلةحاتمتامولعملاهذpنو�ت

pدقامم"تامولعمللقسانتمدع"كان
رثؤي.}âلسرايتخاوأá2الخأرطخTKإيدؤي

pعاذJKعن^مأتلالثمقاوسأJKاW¢ةاي،
نمققحتلانمتاhرشلانكمتتالدقثيح

درفلاناhاذإاملاثملالي¸سJKع(تامولعملا
عيبلدادعتساJKعنو�تالام9رو)اًنخدم

.ھئارش12بغرينمل�لن^مأتلا

وأدئاوفطاش�جتµيامدنعهذpثدحت
ةيجرا�Wالماوعلاطبترت.ن|رخآللفيلا�ت
}âلسلان^خدتلاب،لاثملالي¸سJKع،ةيبلسلا
نخدينأص�äيألنكمي.رشابملاd^غوأ
نيذلان|رخآلاروضحبلخادلا12غبتلا
ررضلاق¢Þ|وغبتلاناخدنوقشµتس¿
JKعةيجراخةفل�تنخدملاضرفي.مæ¢bcب
رعس12اÙcاسحمتينل}§لاون|رخآلا
طبترت.ةمو�¢Wالخدتنودرئاvwلا
تاذعلسلابةيباجيإلاةيجرا�Wالماوعلا
،ةي¢æلاةياعرلاعم،لاثملالي¸سJKع،ة�^ملا

ةدئافةيدعملاضارمأللصا�Wاجالعلارفو|و

.اDلباقمنوعفديالنيذلان|رخآللةd^بك

وأةيلعفلاةسفانملاةيافكمدعنعاذpجتµي
عافترا.ةءافكبقوسلالمعنامضلةلمت¢´ا
لوخدعنمينأنكميليغش"لاءدبفيلا�ت

اذpمقافتيدق.قوسلاةوققلخ|ون^سفانملا
ل�ش�لمعu}§لاتامظنملالالخنمعضولا
JKع.قوسلا12اDعضوةيام¢É2Wيتاd¨سا

12,ةسسؤمطرخنتامدنع،لاثملالي¸س
uةسرامم

ُ
d^عس"لا"ةيجيتاd¨سامسابفرع

درطلراعسألاطبضمتيثيح،"ي�اودعلا
.مècرداغمدرجمباDعفرمثن^سفانملا

وأ/وتامو�¢Wالخدتتامدنعاذpثدحي
pوقاوسألا12ىرخألافارشإلاتائي"uهوش"
عامتجالةفيظودرجمھنوhنمقوسلا
.)بلطلاوضرعلاعطاقت(ن^عßابلاونيd¨شملا

نمةيلا�WاقوسلاTKإراش¿اماًبلاغو
يأبايغ12و."ةر¢Wاقوسلا"مسابلخدتلا
لخدتلايدؤيدقفقوسلا12ىرخأتايدحت
لظ12ثدحيساممةءافكلقأةجي"نTKإ
ھسفنرمألانو�يسو،"ةر¢Wاقوسلا"

نمئطا�Wاعونلاذيفنتمتاذإاًضيأاًحي¢½
تايدحتنمن^عمعونةWwاعمللخدتلا
.قوسلا

JKع،ةئ¼بلابناوجنمديدعلافصونكمي
عفانماêcأب،يقنلاءاوDلادئاوفلاثملالي¸س
.يقنلاءاوDلابعاتمتسالااًعيمجاننكمي.ةماع
نمطاشµبص�äيأداعب"سابعصلانم
)ضرعلا12دعب"سمd^غ(ھبعاتمتسالا

ددعd^بكدحTKإمëcال،ھميدقتدرجم9و
d^غ(ھبنوعتمتس¿نيذلاصا�äألا
ھنأتا�^ملاهذp}$عuو.)بلطلا12ن^سفانم
علسلاd^فوتتاhرشلاJKعبعصلانم
ةلاح12وأ(اdp^فوتمتياماًبلاغوةماعلا
تاسايسلاةطساوب)ةيمحمنو�تةئ¼بلا
سفانمd^غنو�يسماعلاWXاصلا.ةيمو�¢Wا

.ءانÔتسالللباقd^غو

îôنلا :3نم1 ءز@?ا
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طباوضقفوراقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةدودحم ةیكلملادعاوق

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت

ةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملاتامدخلاةءافكنیسحتو

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تانایبللةیتحتلاةینبلانیسحت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

بئارضلاوةیكلملاموسر

يرشبلالاملاسأر

قوسلاتاسایسوتاعیبملاوةیمنتلا

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)ـھ3(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)ب3(تاكلتمملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلثامتمریغتامولعم

ةلماكریغةسفانم

قوسلاهوشت

ةیباجیالاةیجراخلالماوعلا

ةلماكریغةسفانم

ةلثامتمریغتامولعم

îôنلا :3نم1 ءز@?اتايدحتلا هذه لوح ةيجيتارتسالا تايولوألا زكرتت ،اهريثأت مهفل

233



ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

لصألا ةئف

قوسBلا زكارم•

امن£سلا•

ققشلا•

ةينكسلا جاربالا•
للفلا•

ةيعارزلا ي�ابملا•
ع�اصملا•
تاعدوتسملا•

تا= ت�³ا•

سرادملا•

تايفشBسملا•
تا¼رشلا بتاbم•
ةيدلبلا•

قدانفلا•

معاطملا•
ةيلسBلا زكارم•

فلو��ا بعالم•
ةيحايسلا نفسلا•

ينابم ةلثمأ فيرعتلا

�£غضارغأللمعللحاتموeو،رسألاددعتملXيeوأةدحاوةلئاعةيjبlmعامإيوتحيلوصألاتاXلتممنمعون
.ةEراجت

تاÊرشمضتv2لاي!ابملاHmإةداعبتاXملاةيكلم�£ش�.لامعألاةطش!ألاnمادختسامتيv2لالوصألاتاXلتممنمعون
.سرادملاوتايس��jاةددعتمتاÊرشلاوكونبلالثم،ةEراجت

ة�£غص:ما�äأةثالثHmإاًمومعةيعانصلاصئاص¡�اميسقتنكمي.ةيعانصلاضارغأللةيعانصلاتاXلتمملامدختس�
.ة�£بكوةطسوتم

تاراقعلانمعونلااذeمدختسÁ.ةئزجتلابعيبلاةحاسملمدختسÁراقعيأفصيرمأ;Ùةئزجتلابعيبلاةيصاخ
.تامد¡�اتاÊرشوأقوس(لازكارمورجاتملالثم،تامد¡�اوعلسلاعي�تv2لاتاÊرشلل

نمىرخأعاونأ.ماعطنودبوأعملجألاة�£صقوأةيلاقتناةماقإمدقتv2لاصئاص¡�اةفايضلاةيصاخفصت
.ةيلس(لازكارملثمةيÅفرتةطش!أمدقتv2لاكلتلمش�ةفايضلاصئاصخ

îôنلا :3نم1 ءز@?ا... اهيلع زكرت يتلا لوصألا ةئف ثيح نم تايولوألا فينصت متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

234



لیغشتلاو مادختسالاءانبلازیھجتلارایتخالاو طیطختلا ةرادالاعیبلاو ءارشلا

ن"نكاسلا- كالملاءاطسولانKروطملا

نKرجؤملا

كالملا- رمث}سملا

... ةيراقعلا ةميقلا ةلسلس لوط ىلع رثؤت يتلا ةحلصملا باحصأ ام
îôنلا :3نم1 ءز@?ا
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يراقعلا قوسلا

Å·dارالا قوس

ةيكلملا قوس LJجأتلا قوس

ءانبلا داوم قوس

 يراقعلا ن̈رلا قوس
ىرخالا ةيلاملا تامد\?او

ةلامعلا قوس

يوناثلاو ي!ادتبالا

ي§ا�ملا

 جاتنإلا يMراشمو "كالÔDسالا"

بلطلا بناجضرعلا بناج

îôنلا :3نم1 ءز@?اضرعلا وأ بلطلا روظنم نم- ىلع رثؤت ةيراقعلا ةموظنملل ةيعرفلا قوسلاو
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 ةحلصملا باحصاجئاتنلاتاعومجملا
 متت يتلا قوسلاتايدحتلوصألا ةئفةرثأتملا ةيعرفلا قاوسالانورثأتملا

اهتجلاعم

ءارشلاو ريجأتلا ةفلكت يف ةدايز•تاكلتمملا بئارضو موسر
بلطلا يف ضافخنا•

 نورجأتسملاو كالملا
قوسلا هوشتيبتكم + ينكسةيكلملاو ريجأتلانورمثتسملاو

ءارشلاو عيبلا ةفلكت يف ضافخنا•ةنسحم ةيتحت تانايب ةينب
بلطلاو ضرعلا يف ةدايز•

 نوروطملاو كالملا
 ةقستم ريغ تامولعمعيمجلاةيكلملاو يضارالانورمثتسملاو

 عيبلاو ريوطتلا تاسايس
قيوستلاو

يلاملا لاملا سأر يف ةدايزلا•
بلطلا يف ةدايز•

 نورجؤملاو كالملا
 ءاطسولاو نوروطملاو

نورمثتسملاو
 ريجأتلاو ةيكلملاو يضارالا

 ةقستم ريغ تامولعمعيمجلاءانبلاو

يرشبلا لاملا سأر
لمعلا ةيجاتنإ يف ةدايز•
جرخملا يف ةدايز•
ضرعلا يف ةدايز•

ةيجراخلا لماوعلاعيمجلاةلامعلاءاطسولاو نوروطملا

 لحو ةيكلملا قوقح
تاعازنلا

 ريجأتلاو كالتمالا ةفلكت يف ضافخنا•
ءارشلاو

بلطلا يف ةدايز•
 نورجأتسملاو كالملا

ةلماكلا ريغ ةسفانملاعيمجلا ريجأتلاو ةيكلملاو يضارالانورمثتسملاو

ةيكلملا دعاوق
 امب( يلاملا لاملا سأر يف ةدايزلا•

)رشابملا يبنجألا رامثتسالا كلذ يف
بلطلا يف ةدايز•

ةلماكلا ريغ ةسفانملايبتكم + ينكسةيكلملاو يضارالانورمثتسملاو كالملا

îôنلا :3نم2 ءز@?اتاراقعلا قوس يف ةءافكلا ةدايزو تايدحتلا ةهجاوم يف تايولوألا دعاست فيك اذه حضوي
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)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

تانایبللةیتحتلاةینبلانیسحت

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
(ةیراقعلالوص

)7ب

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

 ةقسmم -lغ تامولعم

ةلماpلا -lغ ةسفانملا

ةلماpلا -lغ ةسفانملا

ةلماpلا -lغ ةسفانملا

 ةقسmم -lغ تامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

بئارضلا ةعومجمو ةيكلملا موسر
îôنلا :3نم3 ءز@?ا

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ
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كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

 .ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ ةHراقعلا تالماعملاب ةقلعتملا بئارضلاو ةيكلملا موسرل راطإ ليكش; لوح ةعوم@]ا هذ¨ رودت
.تاراجيإلاو تاعيبملا efع تالماعملا موسر نم ةمدقم لمش; فوسو

ةلمت�Lا قوسلا جئاتن

 ةفل�ت نم دHزي امم ،قوسلا ھHوش; تايدحت efع بلغتلا `_ تاراجيإلاو تاعيبملا efع ةلماعملا )موسر( مسر لاخدإ ب�س�ي فوس
.رعس ىوتسم يأ efع LJجأتلا وأ ءارشلا efع بلطلا ضافخنا �fإ يدؤي امم ،ءارشلا ةفل�تو LJجأتلا

ةيجراخلا لماوعلاةقستم ريغ تامولعم قوسلا هوشتةلماكلا ريغ ةسفانملا ةماعلا علسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا
الوأ :ةيعامتجالا راثآلا نم ديدعلا ھل تاراجيإلاو تاعيبملا efع ةلماعملا )موسر( مسر قيبطت نإ

ً
 للقت ثيح ءارشلاةفل�ت `_ ةداHزلا ،

 دقو جاوزلا LJخأت�fإ يدؤي دق `�اتلا�و ،نLنطاوملا لخد تاHوتسم efع اًبلس رثؤت دق ،كلذ �fإ ةفاضإلاب .راقع ءارش efع ةردقلا نم
الدب .ةرسألا م@ef Éع رثؤي

ً
 جماÒJلالHومت نم بئارضلاو موسرلا لالخ نم ةمو�v?ا ا#عمجت cdلا تاداريإلا دHزت دق ،كلذ نم 

 ¸·Åرلا تاHوتسم ضافخنا �fا بئارضلاو موسرلا يدؤت دق , `ûمت@]ا قايسلا `_و .دالبلا ءاحنأ عيمج `_ ةفلت\]ا ةيعامتجالا
 ةدو@?ا تاHوتسم عم ا#مغانت بوجو عم , بئارضلاو موسرلا كلت ديدحت دنع كلذ ةاعارم بجوي يذلا رمألا . ةيبلس رعاشم عويشو
.ةكلمملا `_ ھب لومعم و¨ امك  ةمءالملاو ةلادعلا ئدابمل ا#قيقحتو ،تامد\?او تاراقعلل

 ةيكلملا بئارضو موسر
 يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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ةيمكلا
ضافخنا

عافترا

حاتفملا

 lmع تالماعملا موسر نع ةمدقم

تاراجيإلاو تاعيبملا

�£جأتلا ةفلXت

كالملا
نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

بلطلا

رعسلا

ةيمكلا

بلطلاءارشلا ةفلXت

رعسلا

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

LJثأتلاجر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

 ةيكلملا بئارضو موسر
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 #"سoتلا
¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا
يرعسلا #"سoتلا

ضرعلابلطلا
رعسلا

ةيمكلا

 فيلا�ت ةداHز �fإ تالماعملا موسر لاخدإ يدؤي
 LJجأتلا فيلا�تو نHرمث�سملل ءارشلا

 بلطلا ليلقت �fإ هرودب يدؤي امم نHرجأتسملل
.رعس ىوتسم يأ efع LJجأتلا وأ ءارشلا efع

 ةيكلملا بئارضو موسر
)ةيراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطإ

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

 #"سoتلا
¨Ñكلا
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راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةقستمریغتامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

ةنسحمةیتحتتانایبةینب

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

ةقستمریغتامولعم

 تانايبلل ةنسحملا ةيتحتلا ةينبلا
îôنلا :3نم3 ءز@?ا

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ
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كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

.ا��اي-,شمو تاراقعلا تاعيبم قيثوتو ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا RM تاpلتمملاو �0~ارألا ةيكلم لي��v لجأ نم تاpلتمملاو �0~ارألل يزكرم لzv ءاشwإ لوح ةعومJvا هذs رودت
 تانايبلا ةدعاق رفوت دق .تانايبلا ةرادإل ة"زكرمةدعاق ءاشwإ لالخ نم قوسلا RM ةيفافشلا ز"زع� �Qإ ��س� �0لا تانايبلا ةيفافش ةردابم ءاشwإب ةعومJvا هذs قلعتت ، كلذ �Qإ ةفاضإلاب

. �إ ، لاغشإلا تا"وتسموتاعيبملا راعسأو تاراجيإلا راعسأ كلذ RM امب ىرخألا قوسلا تارشؤم بناج �Qإ لوصألا تائف عيمج -�ع LMعفلا تقولا RM تالماعملا تانايب

 ةلمت�Lا قوسلا جئاتن

 �0~ارألا ءارش ةيلمع ع¡رس� لالخ نم ةلثامتملا -lغ تامولعملاب ةقلعتملا قوسلا تايدحت �Lع بلغتلا �Qإ تانايبلا ةيفافش ةردابمو تاpلتمملاو �0~ارألل يزكرم لzv ءاشwإ  يدؤيس

.بلطلاو ضرعلا �Lع ي¥اجيإ لpش¤ -lثأتلا مث نمو ءارشلاو عيبلا فيلاpت RM ضافخنا �Qإ يدؤي امم ، تاpلتمملاو

ةیجراخلالماوعلاةقستمریغتامولعم قوسلاهوشتةلماكلاریغةسفانملا ةماعلاعلسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا

 �Lع نlنطاوملا ةدعاسمو ، )ءارشلا ةفلpت ضافخنا ب§س¤( تاراقعلا ءارش �Lع ي-,شملا / رمثmسملا ةردق ز"زع� :ةيلاتلا تا-lثأتلا تانايبلا ةيفافش ةردابمو ل�vلا ءاشwإل نوpي نأ نكمي
 طوغضلا تا"وتسم ليلقتو مsاضر تا"وتسم ةدا"ز نlيدوعسلا نlنطاوملل نكمي ، كلذ �Qإ ةفاضإلاب .لامعألا ةدا"رو ةديدج تايادب تاذ تا[رش ءاشwإ lªفحتو لª©ملا ةيكلم �Qإ لاقتنالا

.ةرسألا مRM¯v ضافخناو تاج"زلا ددع RM ةدا"ز �Qإ مج-,ي دق امم ، تاراقعلا RM رامثmسالا ةدا"زو ةيكلملا تالماعم ةع¤اتم تاقوأ ليلقت م�®كمي ثيح

 تانايبلل ةنسحملا ةيتحتلا ةينبلا
 يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 ةنس��ا ةيتحتلا ةيjبلا

 تانايبلل

ءارشلا ةفلXت

كالملا
نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

ضرعلا

رعسلا

ةيمكلا

بلطلا

 تاعيبم لوح ةيفافشلا

 ، تاراقعلاو ��2ارألا

ةيكلملاو

 ءارشل مزاللا تقولا

تاXلتمملاو ��2ارألا
 ةقس(م �£غ تامولعم

رعسلا

ةيمكلا

عيبلا Hmإ ليملاعيبلا ةفلXت

;Hاملا لاملا سأر

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

LJثأتلاجر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

ضافخنا

عافترا

حاتفملا

 تانايبلل ةنسحملا ةيتحتلا ةينبلا
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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بلطلا

 ليلقت �fإ تا�لتمملاو Å·dارألل يزكرم ل@Õ ءاش§إ  يدؤي
 �fإ يدؤي امم ، تا�لتمملاو Å·dارألا ءارشل مزاللا تقولا

 ةداHز �fإ هرودب يدؤي امم( عيبلا ةفل�ت `_ ضافخنا
�fإ هرودب يدؤي امم( ءارشلا ةفل�ت `_ ضافخناو )ضرعلا

)بلطلا ةداHز

ضرعلا

 تانايبلل ةنسحملا ةيتحتلا ةينبلا
)يراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطإ

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

 #"سoتلا
¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا

 #"سoتلا
¨Ñكلا

رعسلا

ةيمكلا
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îôنلا :3نم3 ءز@?اقيوستلاو تاعيبملاو ريوطتلا تاسايس

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ
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راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحتت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةقستمریغتامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

ةنسحمةیتحتتانایبةینب

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

ةقستمریغتامولعم



كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

 �fإ كلذ يدؤيس .ةHزكرم ةطلس بجومب ةيCDجوتلا ئدابملاو قHوس�لاو تاعيبملاو رHوطتلا تاسايس ةغايصب ةعوم@]ا هذ¨ قلعتت
.تاراقعلاو Å·dارألا ع£راشم قHوس;و عي�و رHوطت لوح ةلداعلاو ةيقالخألا تاسرامملا زHزع;

ةملت�Lا قوسلا جئاتن

 تاسايسلا ددع ةداHز لالخ نم قوسلا `_ تامولعملا قسانت مدع efع بلغتلا `ñ ةعوم@]ا هذ¨ نم ةدوصقملا ةجي�نلا
 ةداHزو ةHراقعلا ةموظنملا `_ ةقثلا نLسحت �fإ هرودب يدؤي امم ، ةلداعلا تاسرامملاو `(الخألا كولسلا زHزع; `�اتلا�و ، تاداشرإلاو
.ماعلابلطلا ةداHزو `�املا لاملا سأر قفدت `_ عافترا �fإ يدؤتس جئاتنلا هذ¨ .قوسلا `_ نHرمث�سملا نLب ةقثلا

ةيجرا°�ا لماوعلا ةقسmم -lغ تامولعم قوسلاهوشتةلماpلا -lغ ةسفانملا ةماعلاعلسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا

 قوس `_ ة�vصملا باÙvأ عيمج ةقث نLسحت �fإ ةHزكرم ةطلس ÒJع قHوس�لاو تاعيبملا تاداشر�و تاسايس رHوطت يدؤيس
قا̈رإ لقأو ةداعس� سانلا رعش� فوس .تاراقعلا

ً
 هذ¨ يدؤت دق ، كلذ �fإ ةفاضإلاب .مD¬ايح نع م¨اضر نLسحت `�اتلا�و ، ا

.ةرسألا م@É `_ ضافخناو تاجHزلا ددع `_ ةداHز �fإ يدؤت دقو لزانملا ةيكلم تاHوتسم ةداHز �fإ ةردابملا
 efع اD¬روصوةكلمملا ةعمس زHزع; `�اتلا�و ، عاطقلل ةماعلا LJياعملل نLسحت كان¨ نو�ي نأ نكمي ، ةيسايسلا ةيحانلا نم
 .`�ودلاو `ve]ا نيديعصلا

قيوستلاو تاعيبملاو ريوطتلا تاسايس
 يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 رEوطتلا تاسايس

قEوس(لاو تاعيبملاو

كالملا
نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

بلطلا

رعسلا

ةدو��ا

;Hاملا لاملا سأر

 ذافنإ تاسايس ددع

 رEوطتلا ماظن

تاعيبملاو قEوس(لاو
لاثتمالا ةبس! نEرمث(سملا ةقثلاثتمالا مدع ةفلXت

 ;åالخألا كولسلا

تامولعملا ةيعقاول

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

LJثأتلاجر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

ضافخنا

عافترا

حاتفملا

قيوستلاو تاعيبملاو ريوطتلا تاسايس
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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بلطلا

ضرعلا
رعسلا

ةيمكلا
 #"سoتلا

¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا
يرعسلا #"سoتلا

تاعيبملاو قHوس�لا ذافنإ حئاول قيبطت تاسايس قيبطت
 لاملا سأر قفدت نم دHزي `�اتلا�و نHرمث�سملا ةقث نم دHزي
 يأ دنع ءارشلا efع بلطلا ةداHز �fإ هرودب يدؤي امم `�املا

.رعس ىوتسم

 تانايبلل ةنسحملا ةيتحتلا ةينبلا
)يراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطا

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

 #"سoتلا
¨Ñكلا
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îôنلا :3نم3 ءز@?ا

يرشبلا لاملا سأر ريوطت تاسايس

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ

250

راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةقستمریغتامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

ةنسحمةیتحتتانایبةینب

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

ةقستمریغتامولعم



كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

 نم كلذو يراقعلا عاطقلا  ةعانص `_ نLكراشملا عيمج ÒJع تال̈ؤملاو فيSصتلاو صيخIJلل رايعم عضوب ةعوم@]ا هذ¨ قلعتت
.ةHراقعلا ھتاردقو يرش�لا لاملا سأر زHزع; لجأ

ةلمت�Lا قوسلا جئاتن

 نسحي امم ، عاطقلا اذ¨ `_ نLكراشملل بHردتلا نم efعأ تاHوتسم �fإ ةHراقعلا ھتاردقو يرش�لا لاملا سأر رHوطت مجIJي فوس
.)ةديدج ةينكس نابم ءاش§إ :لثم( ةHراقعلا تاجتنملا دHروتو جاتنإ ةداHز `�اتلا�و لمعلا ةيجاتنإ نم

ةيجرا°�ا لماوعلا ةقسmم -lغ تامولعم قوسلا هوش'ةلماpلا -lغ ةسفانملا ةماعلا علسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا

 `�اتلا�و ، عاطقلا اذ¨ `_ تارا#ملا تاHوتسم ةداHز �fإ لا@]ا اذ¨ `_ نLكراشملل تال̈ؤملاو بHردتلا نم efعألا تاHوتسملا يدؤتس
 ةيعامتجالا ايازملا لمش; .ةيئارشلا مD¬ردق نم دHزت `�اتلا�و مD¬اورث زHزع; و مD¬ايح لاوط م#حا�رأ efع اًباجيإ رثؤت نأ لمتv]ا نم
 �fإ يدؤي امم مÔDيجاتنإ تاHوتسم عافتراو ، عفاودلاو ةHونعملا حورلا تاHوتسمو ، نLفظوملا ىدل يفيظولا اضرلا `_ ةداHز ىرخألا
 ةرشابملا تاLJثأتلا هذ¨ لM .عاطقلا ءاحنأ عيمج `_ ةردقلا / ةفرعملا لقن كان¨ نو�ي دق ، كلذ �fإ ةفاضإلاب .ةماع ةيلام بسا�م
 ةدوج تاذفئاظو قلخو يراقعلا عاطقلا `_ رامث�سالا ةداHز �fإ يدؤي دق امم ،  عاطقلا ىوتسم efع ةقثلا ةداHز �fإ يدؤت دق
.efعأ
 efع اD¬روصو ةكلمملا ةعمس زHزع; `�اتلا�و ، عاطقلل ةماعلا LJياعملل نLسحت كان¨ نو�ي نأ نكمي ، ةيسايسلا ةيحانلا نم
 .`�ودلاو `ve]ا نيديعصلا

يرشبلا لاملا سأر
يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 لاملا سأر تاردق ةيمنت

عاطقلاو يرش�لا

 بEردتلا تاEوتسم

ةعانصلا ;: ن£كراشملل

كالملا

نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

ضرعلا

رعسلا

ةدو��ا

ةلامعلا ةيجاتنا
 ءانبلا( جاتنالا

)تامد¡�او

 تافيjصتلا ددع

ةمدقملا �£ياعملاو
بEردتلل ةجا��ا

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

LJثأتلاجر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

ضافخنا

عافترا

حاتفملا

يرشبلا لاملا سأر
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

252



ضرعلابلطلا

 ةداHز �fإ عاطقلاو يرش�لا لاملا سأر تاردق رHوطت يدؤي
 ةيجاتنإ زHزع;( ةعانصلا `_ نLكراشملا بHردت تاHوتسم

�fإ هرودب يدؤي امم تاجر\]ا جاتنإ ةداHز `�اتلا�و )لمعلا
.ةHراقعلا تاجتنملا نم ضورعملا ةداHز

يرشبلا لاملا سأر
)يراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطا

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

رعسلا

ةيمكلا
 #"سoتلا

¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا
يرعسلا #"سoتلا

 #"سoتلا
¨Ñكلا
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îôنلا :3نم3 ءز@?ا
تاعازنلا لحو ةيكلملا ةيامح
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راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحتت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةقستمریغتامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

ةنسحمةیتحتتانایبةینب

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

ةقستمریغتامولعم



كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

تاعاÆÇلالحنامضلتاعزانملاةHوس�لd{سرراطإءاش§�وةيكلملاةيامحقوقv?لماشراطإرHوطتبةعوم@]اهذ¨قلعتت
بسانملاتقولا`_وقس�مل�ش�

ةلمت�Lا قوسلا جئاتن

لح`_¸·*قييذلاتقولاع£رس;`�اتلا�و،قوسلا`_ةلما�لاLJغةسفانملارطاخمنمةعوم@]اهذ¨`_تاردابملاللقتفوس
.ةHراقعلاتاجتنملاefعماعلابلطلاةداHز`�اتلا�وءارشلاوLJجأتلاوكلمتلافيلا�تضيفختو،ةينوناقلاتاعاÆÇلا

ةيجرا°�ا لماوعلا ةقسmم -lغ تامولعم قوسلا هوش'ةلماpلا -lغ ةسفانملا ةماعلا علسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا

الوأ:ةيباجيإلاراثآلانمديدعلاتاعزانملاةJوسBلراط?وةيكلملاقوقحةيامحةماقإلنوbيدق
ً

��رامثBساللةيلbلاةيلمعلاحبصتس،

.ةديدجتاراقعءارشوأراجئBسابم¹¸ارارقklعي�اجيإلbش�=Vثأتلاوماعلbش�نVنطاوملاÊ°ãرنمدJزياممل#سأيراقعلاعاطقلا
olإمج=>يامم،لقنتلا��ل#سأضوافتلاةيلمعحبصتدقو،تاعا[\لالايحرتوتلانملقأةجردبسانلارعش£س،كلذolإةفاضإلاب

قي£ضتوحيضوت��كلذدعاس¶دق،كلذklعةوالع.ا�زJزع|وأتاقالعلاklعظاف��ا�oاتلاÌوفارطألانVبلصاوتلانVسحت

ةيصوصخ��ةداJزكان�نوbتس،كلذklعةوالع.ةJوس|olإلصوتلامتيملولzãح،نواعتلاوحاتفنالانمخانمزJزع|و،اياضقلا
.�oودلاىوتسملاklعيدوعسلايراقعلاعاطقلاةعمس��نسحتكان�نوbيسةيسايسلاةيحانلانمو.ةياعدلابنجتوتاعا[\لا

تاعازنلا لحو ةيكلملا ةيامح
يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 لحو ةيكلملا ةيامح

تاعا~{لا
 æ�çق يذلا تقولا

 تاعزانملا ;:

ةينوناقلا

كالملا
نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

كلمتلا ةفلXت

بلطلاراجئ(سالا ةفلXت

رعسلا

ةدو��ا

ةيكلملا قوقح

 تاعزانملا ددع

ةينوناقلا

 ل��ا تقو

ةEراقعلا تاعا~{لل

ءارشلا ةفلXت

ةيكلملا ةيبذاج

راجئ(سالا ةيبذاج

;Hاملا لاملا سأر

 ل�� Ò2سرلا راطالا

تاعا~{لا

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

LJثأتلاجر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

ضافخنا

عافترا

حاتفملا

تاعازنلا لحو ةيكلملا ةيامح
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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 ةHوس�ل d{سر راط�و ةيكلملا ةيامح قوقح ءاش§إ نإ
 تاعزانملا `_ ¸·*قي يذلا تقولا للقي تاعزانملا

كالتمالا ةفل�ت `_ ضافخنا �fإ يدؤي امم ، ةينوناقلا
هرودب يدؤي امم( LJجأتلاو ءارشلا ةفل�ت `_ ضافخناو

)بلطلا ةداHز �fإ

بلطلا

ضرعلا

îôنلا :3نم3 ءز@?ا تاعازنلا لحو ةيكلملا ةيامح
)يراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطا

رعسلا

ةيمكلا
 #"سoتلا

¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا
يرعسلا #"سoتلا

 #"سoتلا
¨Ñكلا
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îôنلا :3نم3 ءز@?ا ةيكلملا دعاوق

؟اھتجلاعممتتيتلاقوسلاتایدحتيھامنیكمتلاتایولوأةرشابمتایولوأتاعومجملاءامسأ

258

راقعللنییدوعسلاریغكلمت
)9ج(ةددحمطباوضقفو

)11د(تاعازنلالحتایلآنیسحتت

)14د(ةیراقعلاتالماعتلاةیقوثوم

تامدخلاةءافكنیسحتوةیرشبلاعاطقلاتاردقریوطتوءانب
)6ب(عاطقللةمدقملا

)13د(تاعیبملاوقیوستلاجماربریوطت

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

تاعزانملالحوتاكلتمملاةیامح

يرشبلالاملاسأر

ةیكلملادعاوق

قیوستلاوتاعیبملاوةیمنتلاتاسایس

نیرمثتسملاونینطاوملانملكلتامدخلاریوطت
)15د(ةیراقعلاتامدخلايمدقمونیروطملاو

ج(حئاوللاوةمظنألاذیفنت
10(

و
تاءارجإعض

ألاةمادتسإل
)7ب(لوص

جذامنریوطت
ووةمكوح

عض
اوتططخ

)2أ(ةلاعفلص

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةلماكلاریغةسفانملا

ةقستمریغتامولعم

)5ب(بئارضلاوموسرلالكیھةدوجنیسحت قوسلاهوشتةیكلملابئارضوموسر

)8ج(تاكلتمملاويضارالالیجست

)4ب(قوسلاةیفافشىوتسمعفر

ةنسحمةیتحتتانایبةینب

يضارألالیجستتاءارجإنیسحت
)12د(تاكلتمملاو

ةقستمریغتامولعم



كالملا

نKرجؤملا

نKروطملا

ءاطسولا

نKرمث}سملا

ضرالا

ةيكلملا

#"جأتلا

فKرعتلا

 ةداعإب قلعتي ھنإ .ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ نLيجيل\?ا LJغو نLيجيل\?ا دارفألا ةيكلم ل�ي¨ ليدعتب ةعوم@]ا هذ¨ قلعتت
 ةيلعاف نLسحت لجأ نم يراقعلا عاطقلا �fإ رشابملا èdنجألا رامث�سالا نم ÒJكأ قفدتب حامسلل ةيلاv?ا دويقلا ضع� `_ رظنلا
.قوسلا

ةملت�Lا قوسلا جئاتن

 ةداHز `�اتلا�و ،لوخدلا مامأ زجاوv?ا ليلقت لالخ نم ةلما�لا LJغ ةسفانملا رطخ نم للقي ةHراقعلا ةيكلملا ماما قئاوعلا ةلازا نإ
.ماعلا بلطلا عافترا �fإ يدؤي امم ،تاراقعلا قوس �fإ )رشابملا èdنجألا رامث�سالا كلذ `_ امب( `�املا لاملا سأر ةكرح

ةيجرا°�ا لماوعلا ةقسmم -lغ تامولعم قوسلا هوش'ةلماpلا -lغ ةسفانملا ةماعلا علسلا

¨§كسلا

¨Ìتكملا

ì0انصلا

ةئزجتلا

ةفايضلا

ةلامعلا

لKومتلا

ءانبلا

ةفدãºسملا لوصالا ةئفةيعرفلا قاوسالاة�eصملا با�íا

ا�fãºاعم متت ¨¸لا قوسلا تايدحت

) ةيعمتLfا ( ةلمت�Lا عسوألا تا#"ثأتلا

 ةديدج رداصم ءاش§�و عونتلا ةداHز �fإ يدؤي امم ، دالبلا `_ بناجألا نHرمث�سملا ددع ةداHز �fإ ةيكلملا دعاوق رHرحت يدؤيس
 نLنطاوملا efع èdلس رثأ ةردابملا هذ#ل نو�ي دق ، كلذ عمو .تافاقثلل اًددع; öJكأ تاراقعلا عاطق لعجي امم ، لHومتلاو رامث�سالل
 / Å·dارألا ةفل�ت لمحت efع ةردقلا efع اًبلس رثؤي نأ نكمي `�اتلا�و ، تاراقعلا قوس `_ مCDلع طغضلا لالخ نم نLيدوعسلا
.)رعسلا ةداHز ب�س�( نLيدوعسلل تاراقعلا
 يملاعلا ىوتسملا efع ةيسفانت öJكأ حبصي نأ لالخ نم ھتعمس ززع� نأ يدوعسلا تاراقعلا قوسل نكمي ، ةيسايسلا ةيحانلا نم
.بناجألل ةيبذاج öJكأو

ةيكلملا دعاوق
 يلوأ ماع فيصوت

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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LJثأتلا

ةيكلملا
 كلذ ;: امب( ;Hاملا لاملا سأر

)رشابملا 12نجألا رامث(سالا

كالملا
نEرجؤملا

نEروطملا
ءاطسولا

نEرمث(سملا

بلطلا

رعسلا

ةيمكلا

لاملا سأر ةكرح ةEرحلوخدلا ماما قئاوعلاةمظنالا ىوتسم

قوسلا نزاوت lmع �£ثأتلاقوسلا lmع �£ثأتلانEرثأتملا ة�¿صملا با�½اةردابملا

جر\]اةجي�نلاطاشSلالخدملا

جئاتنلا

ضافخنا

عافترا

حاتفملا

ةيكلملا دعاوق
ريثأتلا راسم

îôنلا :3نم3 ءز@?ا
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بلطلا
ضرعلا

 مامأ قئاوعلا ليلقت �fإ ةHراقعلا ةيكلملا رHرحت يدؤي
 كلذ`_ امب( `�املا لاملا سأر قفدت نم دHزي `�اتلا�و لوخدلا

 ةداHز �fإ هرودب يدؤي امم )رشابملا èdنجألا رامث�سالا
.رعس ىوتسم يأ دنع ءارشلا efع بلطلا

ةحلصملا باحصا

ةيكلملا دعاوق
)يراقعلا قوسلا( بلطلاو ضرعلا راطا

îôنلا :3نم3 ءز@?ا

رعسلا

ةيمكلا
 #"سoتلا

¨Ñكلا

يرعسلا #"سoتلا
يرعسلا #"سoتلا

 #"سoتلا
¨Ñكلا
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ينطولا لوحتلا جمانرب فادهأ ةعجارم : 6 قحلملا
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2020 ماع لولحب ٪10 ىلإ ٪5 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيبسنلا هتمهاسم ةدايزب ينطولا لوحتلا جمانرب مزتلي

يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن لدعم زواجت ىلإ تاراقعلا عاطق ومن لدعم جاتحي كلذ قيقحتل

داصتقالا `(ابيراقعلا عاطقلا

10.0%

90.0%

10.0%

95.0%

2020 2016

 ËFطولا لوحتلا جمانرب :ردصملا

داصتقالا `(ابيراقعلا عاطقلا
5.0%
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-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

... ةيقيقحلا ةميقلا ثيح نم لعفلاب لاحلا وه اذه ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ ناك

)٪( يقيق��ا يونسلا ومنلا لدعم

ماعلا

يقيقv?ا يراقعلا عاطقلا ومن

يقيقv?ا `�امجإلا `ve]ا جتانلا ومن

264



ةيمسالا ةيحانلا ثيح نم رثكا ظوحلم لكشبو

`�امجإلا `ve]ا جتانلل d{سالا ومنلا

 يراقعلا عاطقلل d{سالا ومنلا
ماعلا

)٪( ¨Ñسالا يونسلا ومنلا لدعم

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 ةيمسالا ةميقلاب كلذ نم مهألا نكلو- يراقعلا عاطقلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ةصح مجح داز ،كلذل ةجيتنو

عسوألا يلكيهلا رييغتلا سكع ىلع ، )تاراجيإلا راعسأ يف :لاثملا ليبس ىلع( طسوتملا نم ربكألا مخضتلاب ريبك دح ىلإ ةعوفدم ةدايزلا نأ ينعي اذهو

0.051

0.078

0.045

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)٪( �0امجإلا L�90ا جتانلا ةصح

ماعلا

)2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب( `�امجإلا `ve]ا جتانلا ةصح

)ةيلاv?ا راعسألا( `�امجإلا `ve]ا جتانلا ةصح

 �Lعبلطلا RM ةيط°�ا ةدا"زلا نم -�كأ ةدا"ز يأ( ةبسانتملا -lغ ةدا"زلا ب§س¤ ةدا"زلا
ىرخألا داصتقالا تاعاطقب ةنراقم يراقعلا عاطقلا تامدخ RM )تامد°�ا

:م°²تلا ب§س¤ ةدا"زلا
)7.8٪ -5.1٪( / )7.8٪ -4.5٪( = 80٪

:ةيلpي«لا ةدا"زلا ب§س¤ ةدا"زلا
)5.1٪ -4.5٪( / )7.8٪ -4.5٪( = 20٪
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تاراقعلا عاطقل يبسنلا مجحلاو بستحملا راجيإلا ردق نيب ةيباجيإ ةقالع كانه نأ ودبي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 0 7 5 80 85 90 95 100

كيسكملا

ادنلوه

ايناملا

اكيرما

ايناطيرب

تاراقعلا عاطق / بستحملا راجيإلا

ادنك

اسمنلا

يبروالا داحتالا
ايلارتسا

؟تانايبلا قاس�ا مدع ب�سx جراخ

بسA@?ا راجيإلا نأش8 ةركذم

جتانلاWXاGوكلاماVلغشRSTلانكاسملاةلماعمنوكتثيحبنJمضتلااذGءارجإمتي
اbcميقردقتRSلاونورجأتسملااVلغشRSTلانكاسملاةلماعملةلثاممX\امجإلاX]@?ا
لnoملاناmاذإاملوحاتباثX\امجإلاX]@?اجتانلايقبتةسرامملاهذG.عوفدملاراجيإلاب
الوغشم

ً
.رجأتسموأكلامب

 :ردصملا
https://www.bea.gov/help/faq/488

يلحملا جتانلا يلامجإ / ةفاضملا ةميقلا يلامجإ- تاراقعلا عاطق
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نادلبلا هذه يف لزانملا ةيكلم لدعمب اًطبترم ودبي هرودب يذلاو

لزنملا ةيكلم لدعم

تاراقعلا عاطق / بستحملا راجيإلا
696361

53

59

56

52

60

59

68 71585756 7455545347 5139 42 48444337 454641 52495040380 36

67

65

63

60

68

66

64

61
62

67

55

66 73

54

6562

58
57

0
64 7270

اكيرما
ايناطيرب

ادنلوه
ادنك

ايناملأ

اسمنلا

؟تانايبلا قاس�ا مدع ب�سx جراخايلارتسا
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ينطولا لوحتلا جمانرب ءوض يف يراقعلا عاطقلا فدهب قلعتي اميف تاظحالملا ضعب دجوت ، ساسألا اذه ىلع
ساسألا طخ فyرع' :1 ةظحالملا

 X 7٪\اوح ةيلا@�ا راعسألا تناm(2016 ماع X 5٪ WX\اوح ناm اذG نأل ، )2010( ةتباثلا راعسألاب هديدحت متي فدVلا نأ ودبي ، حوضوب كلذ ركذ مدع نم مغرلا �]ع
WX ماعلا سفن(.

لوقعملا فدVلا م�� :4 ةظحالم

 ةيمGأ ¢£كأ رود �\إ ةيادبلاJ¢ WXش' دق S¡س لا م���ا WX ةداyزلا نأ نJح WX ؟ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا  داصتقا ل�يGو م��ب داصتقال لوقعملا �Xيبطلا د@�ا وG ام
.داصتقالا لGاm لقثي دق اًدج اً¢Jبك اًعاطق نإف ،

عاطقلا قاطن فyرع' :3 ةظحالملا

WX حJش' نJ¢ ھتصح ثيح نم ھسايق مت§س تاراقعلا عاطق نأ �\إ ةغايصلا WX ا جتانلا?@[X امجإلا\X )دقف ، )ةيموقلا تاباس@�ا بسح TشJ¢ إ ومنلالدعم\� 
.ءS¬» ال عم اªcيب قيفوتلا نكمي ال ھنأل )تالماعملا م�� لثم( قوسلا

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)2010( ةتباثلا راعسألا
+2.0%

h¨امجإلا ªxshا جتانلا / يراقعلا عاطقلا

ماعلا

yXراتلا ومنلا قايس :2 ةظحالملا

 ٪2.1 و )yXراتلا بكرملا يونسلا ومنلا لدعم( ٪1.7 نJب حوا¢°ي لثامم ومن لدعم ضا¢°فاب .فيفط ل�ش8 يراقعلا عاطقلا م�� امن ، )2010( ةتباثلا راعسألاب

 ، ةيلا@�ا راعسألاب ةيلبقتسملا فادGألا نوكت دق .2056 و2049 يماع نJب ام تقو WX ٪10 �\إ عاطقلا م�� لصيس ، )yXراتلا يونسلا ومنلا لدعم طسوتم(
.ةتباثلا س§لو
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2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر عم ةمءاوملا : 7قحلملا
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زئاكر ةثالث ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل2030 ةيؤر زكرتت

ا�رابتعاب ةيدوعسلا ةي³رعلا ةكلمملا ةنا�م
يمالسإلاو ي̀رعلا ن"ملاعلا بلق

 لآ ناملس كلملا ن"فKرشلا ن"مر��ا مداخ لبق نم تاميلع�و ، دوعس لآ ناملس نب دمحم #"مألا  ي�لملا ومسلا بحاص ةسائرب ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم لبق نم2030 ةKؤر ةغايص تمت
 :�اع� هللا امiظفحي دوعس

Vision Pillars

1

ةيملاع ةKرامث}سا ةوق حبصت نأ
 ةكلمملل دKرفلا ð0يتا#Qسالا عقوملا لKوحت

تاراقلا ط³ري يملاع زكرم :�إ ةيدوعسلا ةي³رعلا
ثالثلا

23

2030 ة>ؤر زئاSر

حومط نطور�دزم داصتقايويح عمتجم
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)4/1( فادهألاو تاردابملاو تاعوضوملا :2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر

1\ثأتلا ىوتسمةQراقعلا تاعاطقلا رثأتت نأ لمت´�ا نم*فاد�الاتاماQËلالا / تاردابملاةيساسالا طاقنلاعوضوملا

يويح عمتجم

 ة� ار روذج•

ةيمالسإلا ميقلا لالخ نم ش£علا–
ةرمعلا راوزل تامد�³ا نVسحت–

ةينطولا ةJو#لاب زا[>عالا–

ةرمعلا راوزل ةردقلا ةداJز•

ةرونملا ةنيدملاب يمالسإ فحتم ثدحأ ءانب•

VW 2030 رئاز نويلمO 30®ا80 نم•

 ةيدوعسلا ةيثا=>لا عقاوملا ددع فعض نم =êكأ ةداJز•

وbس�ويلا ىدل ةل�©ملا

كلذ �� امب( ةفايضلا•

ةئزجتلاب عيب•

 ةرماع ةئ~ب•

−TزعQھيف01لاو ةفاقثلا ز
−TÇsص ةايح طمن عيÈW نزاوتمو

ندملا رQوطت−

−TزعQيبلا ةمادتسالا زÉةي

نVنطاوملل ةيÇ¹فرتو ةيفاقث ةطش�أ- "مياد"  ءاش�إ•

ال�©م اًيفاقث اًيدان450 دوجو•
ً

 لولحب اًيفا=>حا اًمظنمو 

2020
 ةنيدم100 لضفأ نمض ةيدوعس ندم ثالث دوجو•

2030 ماع لولحب
 نم ھيف01لاو ةفاقثلا NOع رسألا قافنإ ةبسP ةداQز•

O 6٪®إ 2.9٪

}âكسلا•

ةفايضلا•
ةئزجتلا•

}Ðتكملا•

 ن\تم ناي�ب•
تالئاعلا ةياعر–
لفطلا ةيصì³ رJوطت–
عمت��ا نVكمت–

ة�Õلا ةياعر–

يدوعسلا ةي�Õلا ةياعرلا عاطق ةصÕ³خ•
}µيلعتلا ماظنلا حالصإ•

ةيعامتجالا ةياعرلا حالص?و معدلا نVسحت•

 سأر رشؤم ��ol 10إ26 نم يدوعسلا ب£ت=>لا عفر•
�Þامتجالا لاملا

ol 80إ74 نم عقوتملا رمعلا طسوتم عفر•
2020 ماع O 52٪ VW®إ ٪47 نم لزانملا ةيكلم ةداQز•

}âكسلا•
ةئزجتلا•

تاراقعلا عاطقب ةلص اھل يتلا تایاغلا / فادھألا :ةظحالم *
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1\ثأتلا ىوتسمةQراقعلا تاعاطقلا رثأتت نأ لمت´�ا نم*فاد�الاتاماQËلالا / تاردابملاةيساسالا طاقنلاعوضوملا

رUدزم داصتقا

 ةرمثم صرف•

بJردتلاو ميلعتلا �� رامثBسالا–
نVفدË¹سملا

ةطسوتملاو ة=Vغصلا تا¼رشلا معد–
نVس¾��ا نVب صرفلا ؤفاbت =Vفوت–
ب�اوملا بذج–

 بقعتت تانايب ةدعاق ءاش�?و ةيساردلا íîانملا حالصإ•

 نVسحتل ةJوناثلا ةلحرملا olإ ةيادبلا نم بالطلا
ميلعتلا طيطخت

 رود ا#ل نوbي zãح ةطسوتملاو ة=Vغصلا تا¼رشلا معد•

= كأ

 نمض لقألا klع ةيدوعس تاعماج سمخ جاردنا•

2030 ماع لولحب ةيملاع ةعماج200 لضفأ
 O 7٪®إ ٪11.6 نم ةيدوعسلا ةلاطبلا لدعم ضافخنا•

2030 ماع لولحب
تا¼رشلل W®امجإلا NW´�ا جتانلا ةمUاسم ةداQز•

 ماع لولحب O 30٪®إ ٪20 نم ةطسوتملاو ة1\غصلا

2030
•TÇsع ةيلاملا تاعاطقلا عيNO ومتQنم ٪20 ل 

ةطسوتملاو ة1\غصلا تا¼رشلا تابلطتم

O 30٪®إ ٪22 نم ثانإلا ةكراشم ةداQز•

}Ðتكملا•

ةئزجتلا•

ةفايضلا•
�Þانصلا•

 لعافلا رامث7سالا•
ةJرامثBسالا تاردقلا ميظع|–
ةدعاولا تاعاطقلا معد–

ةيمو��bا تامد�³ا ةصÕ³خ–

عافدلا ةعانص نVطوت•
نيدعتلا عاطق نVسحت•
 ءاش�?و نيدعتلا �� صا�³ا عاطقلا تارامثBسا [Vفحت•

ةكلمملا دراومل تانايب ةدعاق
 �� ةميقلا ةلسلس نVطوتو ، ةددجتملا ةقاطلا ديلوت•

يدوعسلا داصتقالا

 تادعملا NOع قافنإلا نم ٪50 نم Î1كأ ن\طوت•
2030 ماع لولحب ةQركسعلا

 NW´�ا جتانلا VW نيدعتلا عاطق تامUاسم ةداQز•

2020 ماع لولحب يدوعس لاQر رايلمO 97®إ W®امجإلا
لمع ةصرف90000 قلخو

ةددجتملا ةقاطلا نم تاواجيج9.5 ديلوت•
 رشع ةسم��ا O®إ رشع عساتلا داصتقالا نم لقتنا•

2030 ماع لولحب لئاوألا

O 75٪®إ ٪40 نم زاغلاو طفنلا ن\طوت ةداQز•
 لاQر رايلم600 ماعلا رامث7سالا قودنص لوصأ ةداQز•

لاQر نويلQرتO 7®إ

 رمثBس¶ ةماعلا تارامثBسالا قودنص نا ثيح لbك تاراقعلا•
 ةمداقلا عEراشملا ةيبلاغ عقت( ةيس£ئرلا تاعاطقلا �� ةفاثكب

)تارامثBسالا قودنص ةلظم تحت  ةكلمملا �� عساو قاطن klع

ضفخنمطسوتمٍلاع)4/2( فادهألاو تاردابملاو تاعوضوملا :2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر
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رUدزم داصتقا

 ةبذاج ةيسفانت•

لمعلا ةئ£ب نVسحت–
ةيداصتقالا ندملا لي�أت ةداعإ–

ةصاخ قطانم ءاش�إ–

ةقاطلل ةيسفانتلا ةردقلا ةداJز–

ئ�اوملاو ةيكرم��ا تاءارجإلا طيسÀت•

�oاملا هللادبع كلملا زكرم ةلbي� ةداعإ•

 ةبس�ب م¸سT ةينو01كلإلا ةراجتلاو ةثيد´�ا ةراجتلا•

2020 ماع لولحب ةئزجتلا عاطق نم O 80٪®إ لصت
 و ٪90 ةبس¾ب ةفيثكلا ندملل ضJرعلا قاطنلا ةيطغ|•

ىرخألا ةJرض��ا قطانملا نم 66٪
 رشؤم NOعNO 10عأ O®إ25 نم ةكلمملا ةنا�م عفر•

ةيملاعلا ةيسفانتلا

O 5.7٪®إ ٪3.8 نم رشابملا �ªنجألا رامث7سالا ةداQز•
 صا�³ا عاطقلل �oامجإلا ���kا جتانلا ةم�اسم ةداJز•

ol 65٪إ ٪40 نم

ةئزجتلا•
}Ðتكملا•

 لغتسم ھعقوم•
ھعون نم دJرف }zسجول زكرم ءانب–
�oودلا لماbتلا–
ةينطولا تا¼رشلا معد–

عم ىرخأ لقن لئاسوو يوجو يرحب لقن طباور ءاش�إ•
ةديدج قرط بناج olإ ةمئاق ةJراجت زكارم

 لود عم يداصتقالا لماbتلاو }âيبلا طÌرلا عيسوت•
 تاسايسلا ديحوت كلذ �� امب �Ïيل�³ا نواعتلا سلجم
ةينوناقلاو ةيداصتقالاو ةيكرم��ا

رصم = ع ايقJرفإ عم ي= لا لقنلا عEراشم رJوطت•
 نVيميلقإ ةداق حبصتل ةيدوعسلا تا¼رشلا معد•

ددج نVيملاعو

تاي7سجوللا VW ب~ت01لا عفر•
 ةكلمملا حبصت نأ نامضوol 25إ49 نم ءادألا رشؤم•

ةقطنملا ةدئار
 ���kا جتانلا نم ةيطفنلا =Vغ تارداصلا ةصح عفر•

ol 50٪إ ٪16 نم يطفنلا =Vغ �oامجإلا

ةيعانصلا•

)4/3( فادهألاو تاردابملاو تاعوضوملا :2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر
ضفخنمطسوتمٍلاع
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 حومط نطو

 ةلعاف ةموكح•
ةيفافشلا }âبت–
ةJوي��ا دراوملا ةيامح–
عيم��ا كارشإ–
ةنزاوتملا ةيلاملاو قافنإلا ةءافك–

ةسالس� ميظنتلا–

ةدئارلا تاسرامملاو =Vياعملا دامتعا•
 ��  ةمدقتم تاJوتسم قيقحت فادË¹ساب =Vخأتلا ليلقتو ةيفافشلا زJزع|•

ايملاع ةينو=>كلإلا ةمو��bا
ً

 تاقالع ءانÌوةيئاملا ءايحألا ةيÌرت زJزع|و ، ةيفا¼ ةيئاذغ تايطايتحا ءانب•
ةبص�³ا نادلبلا عم ةيجيتا=>سا

تاداريإلا رداصم ميظع|و عEونت•
 =Vبادتو ةمراص ةعجارم ؛ ماعلا قافنإلا klع ةمارص =êكأ طباوض ضرف•

ةمراص ةلءاسم
ةماعلا تا رامثBسالا قودنص ةءافك نVسحت•
ةJرشÀلا دراوملا لاجم �� تاسرامملا لضفأ دامتعا•

ةيمو��bا تا#��ا �� ةيلاملا حئاوللا ةعجارم•

2020 ماع لولحب ماع فظوم500000 بQردت•
163 نم ةيطفنلا 1\غ ةيموك´�ا تاداريإلا ةداQز•

يدوعس لاQر نويلQرت O®إ يدوعس لاQر رايلم
80 نم ةيموك´�ا ةيلعافلا رشؤم VW ب~ت01لا عفر•

O 20®إ

 نم ةينو01كلإلا ةموك´�ا �Ðم NOع ب~ت01لا عفر•
لئاوألا ةسم��ا O®إ36

}Ðتكملا•

 ةلوؤسم ةنطاوم•

انتايح نع ةيلوؤسملا لمحت–
لامعالا نع ةيلوؤسملا لمحت–

عمت��ا هاجت ةيلوؤسملا لمحت–

حÌرلل فدا� =Vغو ا=Vثأت =êكأ عاطق قلخ•

 نم O 10٪®إ ٪6 نم ةرسألا تارخدم ةداQز•

لخدلا
 ٪1نم لقأ نم ح¤رلل ةفدا¸لا 1\غ ةمUاسملا عفر•

O 5٪®إ
11000 ـب ةنراقم ةنسلا VW عوطتم نويلم ليعفت•

نآلا عوطتم

ةئزجتلا•

}âكسلا•

تاراقعلا عاطقب ةلص اھل يتلا تایاغلا / فادھألا :ةظحالم *
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2030 ةيؤر قيقحتل ةيؤرلا قيقحت جمارب ءاشنإ مت

 نمحرلا فويض قرط جمانرب

ةاي��ا ةدوج جمانرب
 تا¼رشلل جJو=>لا جمانرب

ةينطولا
صيصختلا جمانربناbسالا جمانرب

}âطولا لوحتلا جمانرب
 تارامثBسالا قودنص جمانرب

ةماعلا
 ةينطولا ةعانصلا ر"وطت جمانرب

ةيmسجوللا تامد°�او
QMاملا عاطقلا ر"وطت جمانرب

ةيجيتا=>سالا تا¼ارشلا جمانرب

�oاملا نزاوتلا جمانرب
 ةيصó³لا زJزع| جمانرب

ةيدوعسلا
 ةJرشÀلا تاردقبلا ةيمنت جمانرب
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 ريوطتو طاشنلا ةرادإ يف اًيسيئر اًرود اًيلاح اهنم4 بعلت ، ةيموكح ةهج24 ربع ينطولا لوحتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا قالطإ مت
)2/1( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا

 فادهالا ددعكراشملا
 عاطقلا يف رودلافادهالا ددعتارشؤملا ددعةيجيتارتسالا

يراقعلا

72119لدعلا ةرازو

61212ةيلاملا ةرازو

6137طيطختلاو داصتقالا ةرازو

101717ةينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئيهلا

7109رامثتسالا ةرازو

72524ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

51111ةيندملا ةمدخلا ةرازو

4109مالعالاو ةفاقثلا ةرازو

163535ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو

152424ةقاطلا ةرازو

133737ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو

31111ناكسالا ةرازو

يشماھرشابم ریغرشابم
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 فادهالا ددعكراشملا
 عاطقلا يف رودلافادهالا ددعتارشؤملا ددعةيجيتارتسالا

يراقعلا

82019ميلعتلا ةرازو

91515لقنلا ةرازو

51510ةرمعلاو جحلا ةرازو

41616ينطولا ثارتلاو ةحايسلل ةماعلا ةئيهلا

475ةضايرلا ةئيه

91210عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا

71212ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم

488ةددجتملاو ةيرذلا ةقاطلل هللادبع كلملا ةنيدم

244ةماعلا ةرادالا دهعم

51211رامثتسالا ةرازو

675ءاودلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا

178371346يلامجالا

 ةرادإ يف اًيسيئر اًرود اًيلاح اهنم4 بعلت ، ةيموكح ةهج24 ربع ينطولا لوحتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا قالطإ مت
يشماھرشابم ریغرشابم)2/2( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا ريوطتو طاشنلا

278



عت
يي

ا ن
مل

اب
ارد

 ت
م

أ ع
ده

ا
ر ف

يؤ
 ة

20
30

يليصفتلا نييعتلا ليلحت ىلع فوقولل "2030 ةيؤرب طابترالا" مسق ىلإ عوجرلا ىجرُي :ةظحالم

 تاونق معد
عم لاصتالا

 ءاmرشلا
نJنطاوملاو

 رyوطت
 تاقالعلا
داصتقالا

 عم ةي
 ءاmرشلا

نJيملاعلا

 قطانم ءاش³ا
 ةداعµو ةصاخ
ندملا ليGأت
ةيداصتقالا

 ةلوVس
 ةلوازم

 لامعألا

 صرف ع¶ونتو رyوطت
 ةيبلتل ھيف¢°لا

نا�سلا تاجايتحا

 ةبس³ عفر
 تارخدم
 نم رسألا

اVلخد X\امجا

 زكرمب ءاقترالا
 رشؤم �]ع ةكلمملا
ةيملاعلا ةيسفانتلا

زكرمب ءاقترالا
 �]ع ةكلمملا

 ةموك@�ا رشؤم
ةينو¢°كلالا

 زكرمب ءاقترالا
 �]ع ةكلمملا
 ةيلاعف رشؤم

ةمكو@�ا

 تاداريالا ةداyز
 ¢Jغ ةيموك@�ا

ةيطفنلا

 سأر رyوطن
 يرش«لا لاملا

 مءاوتي امب
 عم

 تاجايتحا

لمعلا قوس

 ندم3في صت
 نمض ةيدوعس
100 لضفأ

ملاعلا WX ةنيدم

 ب§ترت عفر
 �]ع ةكلمملا

لاملا سأر رشؤم
X¼امتجالا

 ةمGاسمعافترا
 ة¢Jغصلا تآش ملا

 WX ةطسوتملاو
 جتانلا X\امجا

X]@?ا

رامثAسالا ةداyز
دفاولا S¡نجالا

 ةداyز
 ةيكلم
لزانملا

ة(ؤر فاد"أ

2030

ةيجيتا23سالا  ةردابملا

تاLلتمملاو EFGارألل يزكرم ل>; ءاش8إ

 راقعلل نXيدوعسلا X3غ كلمت ماظن ليدعP حا23قا

gh كلذل تاطا23شاو طباوض عضوو هرامث[ساو
ر(وطتلاب ةفدklسم قطانم

قيبطتلاو قيقدتلل ةيلآ ءاش8إ

ة(راقعلا ةطش8ألا stع فارشإلاو ميظنتلا

ة(راقعلا تاعاyzلا لwx تاسايسو تاءارجا ر(وطت

يراقعلا ميكحتلل زكرم ءاش8إ

 EFGارألا لي>~P ةطش8أو تايلمع ةنمقرو ديحوت

 تاLلتمملاو
تاعورشملل ق(وس[لاو تاعيبملا ةطش8أ مظنت

ة(راقعلا

ة(راقعلا قوقwxا ةيامح ميظنت

ءا�رشلا ةباوب ءاش8إ

ةقفاوملاو طيطختلا تايلمع ميظنت

 stع عيبلا ع�راشم ةمد�w حئاوللا ر(وطتو ميظنت

 ة(راقعلا تام"اسملاو ةطرا�wا

راجيإلا ةبقارم تايلآ ميظنت

يراقعلا عاطقلل تانايبةدعاق ءاش8إ

يراقعلا عاطقلا stع بئارضلاو موسرلا ماظن ر(وطت

 لي"أتلا X3ياعم عضوو ب(ردتلا stع فارشإلا ر(وطت

 لاجمgh نXصصختملا عيم>w في�صتلاو دامتعالاو
تاراقعلا

ة(راقعلا لوصألا ةمادتسإ ةطخ عضو

كالملا داحتإ ماظن ليعفت

2030 ةيؤر فادهأ عم ةيوق طباور يراقعلا عاطقلا ةيجيتارتسا رهظُت



...)7/2(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت

يذیفنتلا صخلملا1

 ةزیكرلا
2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

عاطقلا ةمكوح

1أ
تاع¡رشmلاو ةمظنألا حا-,قا

تاسايسلاو حئاوللا رادص¿و

 ىلع فارشإلاو میظنتلا
ةیراقعلا ةطشنألا

ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
ىلوألا10 زكارملا دحأ ىلإ يملاعلا ةیسفانتلا رشؤم يف25 زكرملا نم لاقتنالا•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
لامعألا ةلوازم ةلوھس•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

 لمعی اذھو .نییسیئرلا ةحلصملا باحصأ عیمج نیب مءاویو يراقعلا عاطقلا ةمكوح نم ریبك ٍلكشب يزكرملا جذومنلا ریغی نأ عقوتملا نم•
رشؤملا يف فینصتلا عفریو ةمدخلاو ةسایسلا ةدوج نیسحت ىلع

 ةدوجلا هذھ نیسحت ىلع عاطقلا مكحتس يتلا ةیزكرملا ةئیھلا صرحتس .تاسسؤملا ةدوج يف يملاعلا ةیسفانتلا رشؤم بناوج دحأ لثمتی•
تافینصتلاو

 ءاشنإل نیرمثتسملل نیكمت لماع ةباثمب نوكیس يذلا قفاوتلا نم دیزم عم عاطقلا ةرادإ نیسحت ىلإ يزكرملا لیغشتلا جذومن يدؤیس•
.ةیراجتلا لامعألا ةسراممب ةقلعتملا تایلمعلا طیسبتو ةدیدج ةطسوتمو ةریغص تاكرش

 يتلا ةیسیئرلا تایدحتلا ةبكاوم لجأ نم عاطقلا ةرادإ نیسحت مزلی ،ةمئاقلا ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةدیدج قطانم ءاشنإ لجأ نم•
تایدحتلا هذھل يدصتلل ينواعت دھج لذب نكمیو قطانملا هذھ ھجاوت

2أ
 عضوو ةمكوح جذامن ر"وطت

ةلاعف لصاوت ططخ

فارشإلا تايلآ نسحت3أ

 ةمادتساو نيكمت
عاطقلا

قوسلا ةيفافش ىوتسم عفر4ب
عاطقلل تانايب ةدعاق ءاشwإ
يراقعلا

ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•

ةینورتكلإلا ةموكحلل ةینورتكلإلا رییاعملا نیسحت يفً ةرشابم يراقعلا عاطقلا تامولعم ىلإ ةفاضإلاب تانایبلا ةدعاق مھستس•
 تآشنملا ومن يف دعاسی نأ ھنأش نم يذلا صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلا يف ةصاخ ةسسؤمل تانایبلا ةرادإب صیخرت رادصإ نكمی•

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةطسوتملاو ةریغصلا

5ب
موسرلا لpيs ةدوجنlسحت
بئارضلاو

 بئارضلاو موسرلا ماظن ر"وطت
يراقعلا عاطقلا �Lع

يدوعس لایر نویلیرت1 ىلإ يدوعس لایر رایلم163 نم ةیطفنلا ریغ ةیموكحلا تاداریإلا ةدایز•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•

ةیدوعسلا ةموكحلل يفاضإ تاداریإ قفدت ءاشنإ ىلإ ةیراقعلا تالماعملا نع تالماعم موسر میدقت يدؤی•
 نم يتلا ةمكوحلا ةیلعاف بناوج دحأ لثمی اذھو ،هذیفنتو میظنتلا نأشب حوضو كانھ نوكیس ،يمسرو ددحم موسر لكیھ دوجو لالخ نم•

رشؤملا يف ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا فینصت نیسحت اھنأش

6ب
عاطقلا تاردق ر"وطتو ءانب
 ةءافك نlسحتو ة"رش§لا
عاطقلل ةمدقملا تامد°�ا

 ب"ردتلا �Lع فارشإلا ر"وطت
 ليsأتلا -lياعم عضوو
فيÄصتلاو دامتعالاو

�vصصختملا عيمlن RM لاجم 
تاراقعلا

2020 ماع لولحب يموكح فظوم500,000 بیردت•
2030 ماع لولحب ٪7 ىلإ ٪11.6 نم ةیدوعسلا يف ةلاطبلا لدعم ضیفخت•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•

نییموكحلا نیفظوملا ىلع بلطلا ىلإً ةرشابم يدؤیس امم ةیمیظنتلا تائیھلا ةدایز ىلإ تاردقلا نیسحت جاتحیس•
ةلاطبلا لدعم ضافخنا ىلإ يدؤی امم يراقعلا عاطقلا يف لمعللً ةدیدج ًالبس ةنسحملا تاردقلا مدقت نأ عقوتملا نم•
 قوس ىلإ لوصولا نوحیتی نیذلا نیصصختملا عم ةیكلملا نیسحتل نیكمت لماوعك ةیراقعلا ةمیقلا ةلسلس يف نوبردملا نوینھملا لمعی فوس•

عاطقلا يف دراولا رشابملا يبنجألا رامثتسالا نیسحت ىلإ يدؤیس امم ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب تاراقعلا
 يلحملا جتانلا ةدایز يف مھستو ،ةطسوتمو ةریغص تاسسؤمك ةلھؤملا ،تاكرشلا دیزت نأ عقوتملا نم ،نیینھملا میظنت نیسحت لالخ نم•

يلامجإلا
ةینورتكلإلا ةموكحلا حسم نسحی امم ،ًاینورتكلإ ءازجأ ةرادإ وأ قیدصتلاو لیھأتلا ةیلمع ءارجإ متی نأ عقوتملا نم•
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...)7/3(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت

يذیفنتلا صخلملا1

2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا ةزیكرلا

 ةمادتساو نيكمت
7بعاطقلا

 ةمادتسإل تاءارجإ عضو
ة"راقعلا لوصألا

 لوصألا ةمادتسإ ةطخ عضو
ة"راقعلا

.١٠ ةبترملا ىلإ٢٦ ةبترملا نم يعامتجالا لاملا سأر رشؤم يف ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةناكمب ءاقترالا•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

 نیسحت يف ةمھاسملاو نیمیقملا ةایح طمن نیسحت ىلإ يدؤی امم تاعمتجملاو قفارملا نیسحت يف لوصألا ةرادإل لاعف راطإ دوجو مھسیس•
يعامتجالا لاملا سأر رشؤم فینصت

 يف نسحتلا اذھ مھسی نأ عقوتملا نم ،نییلحملا نیرتشملا بذجیس امم جتنملا ةدوج نیسحت ىلإ ةرشابم اذھ لوصألا ةرادإ راطإ ذیفنت يدؤی•
رشابملا يبنجألا رامثتسالا ةدایز بناج ىلإ بناجألا نیرتشملا بذج يف اًضیأ ةدوجلا

 ةلاعف ةطخ لالخ نم ریبك ٍلكشب نسحتیس اذھو ،تاراقعلا ةدوج لالخ نم ةیملاع ةنیدم100 لضفأك ھفینصت متی امم ءزج فینصت متی•
لوصألا ةرادإل

اھلیھأت ةداعإ يف ةدعاسملل ةیداصتقالا ندملا ىلع ةیجیتارتسالا لوصألا ةرادإل ةلاعف ةطخ قیبطت نكمی•

2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•كالملا داحتإ ماظن ليعفت

 امم ،رمتستو عمتجملا ةدوج نسحتت فوس هذھ ذیفنتلا ةیلآ لالخ نمو ،عمتجم يأ ةدوجو رییاعم ىلع ظافحلا يف كالملا ةیعمج دعاست•
لزانملا ءارشل نیرتشملا نم دیزملا بذجی

 نأ اًضیأ عقوتملا نم يلاتلابو ،تاعمتجملا ةرادإو ةدوج يف اھریثأتل اًرظن ًافینصت رثكألا ةیملاعلا ندملا يف ةیكیرمألا لودلا ةمظنم رشتنت•
ةیدوعسلا ندملا ملاعم نسحتت
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...)7/4(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت
يذیفنتلا صخلملا1

2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا ةزیكرلا

قوسلا ةيلعاف

 يزكرم لجس ءاشنإتاpلتمملاو �0~ارألا لي8��vج
تاكلتمملاو يضارألل

٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•
 لامعألا ةلوازم ةلوھس•

 يف رامثتساللبناجألا نیرمثتسملل ةقثلا رفوت يتلا دودحلاو ةیكلملا نع ةنومضم لیصافت يزكرملا تاكلتمملاو يضارألا لجس رفویس•
ةیدوعسلا تاراقعلا

 ةمھاسم ةدایز ىلإ يدؤتس يتلاو )PPP( صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلا لالخ نم تاكلتمملاو يضارألل لجس ءارجإ نكمی•
ةطسوتملاو ةریغصلا تاكرشلا

 ةیدودحلا تاعازنلاو ةیكلملا لثم تایدحتلا فیفخت يف دعاستس يتلاو تاكلتمملاو يضارألا نع ةحیرص ةنومضم لیصافت لجسلا رفویس•
ةموكحلا ةیلعاف نیسحت ىلإ هرودب يدؤی امم ىلعأ ةیمیظنت ةدوج ریفوت يلاتلابو

ةینورتكلإلا تامدخلا نیسحت فدھب ةینورتكلإ ةباوبك لجسلا ذیفنت متی نأ عقوتملا نم•
اھعیسوتو لامعألا سیسأت تاكرشلا لصاوت نأ عقوتملا نم ،قوسلا يف تایدحتلا ةھجاوم عم•

9ج
 -lغ كلمت ماظن ليدع�
راقعلل نlيدوعسلا

 ریغ كلمت میظنت لیدعت حارتقا
 هرامثتساو راقعلل نییدوعسلا
 كلذل تاطارتشاو طباوض عضوو
ریوطتلاب ةفدھتسم قطانم يف

٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
يدوعس لایر نویلیرت1 ىلإ يدوعس لایر رایلم163 نم ةیطفنلا ریغ ةیموكحلا تاداریإلا ةدایز•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
ىلوألا10 زكارملا دحأ ىلإ يملاعلا ةیسفانتلا رشؤم يف25 زكرملا نم لاقتنالا•

ناكسلا تاجایتحا ةیبلتل ھیفرتلا صرف عیونتو ریوطت•
لامعألا ةلوازم ةلوھس•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•
نییملاعلا ءاكرشلا عم ةیداصتقا تاقالع ریوطت•

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل يلخادلا رشابملا يبنجألا رامثتسالا ىلع رشابم ٍلكشب ةیبنجألا ةیكلملا رثؤت فوس•
ةكلمملا يف ةدیدج ةطسوتمو ةریغص تاكرش ءاشنإ وحن يلخادلا رشابملا يبنجألا رامثتسالا ھیجوت عقوتملا نم•
 رفوتسو ،كلذ ىلإ امو ،ءاشنإلاو تامدخلاو موسرلا وحن ةھجوملا لاومألا تاراقعلا يف ةیلخادلا ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا لمشتس•

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةموكحل تاداریإلل ةلیسو
ةموكحلا ةیلعاف نم هرودب نّسحیس ام وھو ةكلمملا يف ةیمیظنتلا ةدوجلا يمسرلا لمعلا راطإ نّسحیس•

ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل ةیسفانتلا ةردقلا نم نسحیس يذلا عاطقلا مجح ةیمنت ىلع يمسرلا لمعلا راطإو ةعفترملا ةیبنجألا ةیكلملا دعاستس•
ةیملاعلا قوسلا يف

 میدقتل اھریغو حراسملاو ةیھیفرتلا قئادحلا لثم اًضورع مدقت يتلا ةیبنجألا ھیفرتلا تاكرش زیفحت متیس ،اذھ لمعلا راطإ قیبطت عم•
ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھضورع

لامعألا ةلوازم ةیلمع نیسحت بناج ىلإ لقأ دویقب رشابم ٍلكشب ةكلمملا يف ةعباتلا تاكرشلا ءاشنإب ةیبنجألا تاكرشلل راطإلا اذھ حمسیس•

ھیجوتل راطإلااذھ مادختسا نكمیو ،ةیبنجألا ةیكلملاب حامسلل ةیلوأ ةوطخك ةیداصتقالا قطانملا مادختسا يف ةردابملا هذھ بناوج دحأ لثمتی•
قطانملا هذھ يف رامثتسالا

ةیداصتقالا تاقالعلا نیسحت ىلإ يدؤی امم ةیبنجألا لودلا عم تایقافتا عیقوتل ةیرامثتسا ةادأك تاراقعلا يف يبنجألا رامثتسالا مادختسا نكمی•

قیبطتلاو قیقدتلل ةیلآ ءاشنإحئاوللاو ةمظنألا ذيفنت10ج
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
لامعألا ةلوازم ةلوھس•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

رشؤملا يف رشابم نیسحت ىلإ يدؤی امم ةماعلا تامدخلا ةدوج نیسحت ىلع ةیوقلا نیناوقلا ذافنإ ةسایس لمعتس•
اھلامعأ ةسرامم ءانثأ حوضو تاكرشلل رفویس اذھو ،لاثتمالا نسحیو رركتم ٍلكشب اھلالغتسا متی يتلا تارغثلا حئاوللا قیبطت جلاعیس•
 ةداعإ نیسحت ىلع لاعفلا ذیفنتلا لمعی فوسو ،قطانملا هذھ يف ةیمیظنتلا حئاوللاب ةیداصتقالا قطانملا اھھجاوت يتلا تایدحتلا بناج طبتری•

اھلیھأت
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...)7/5(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت

يذیفنتلا صخلملا1

 ةزیكرلا
2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

ءاكرشلا ةمدخ

11د
 تاعاª©لا لح تايلآ نlسحت
ة"راقعلا

تاسایسو تاءارجا ریوطت
ةیراقعلا تاعازنلا لحل

ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
 لامعألا ةلوازم ةلوھس•

ةیلاعفلا فینصت نیسحت ىلإ يدؤی امم ةمدقملا ةمدخلا ةدوج نیسحت ىلإ بسانملا تقولا يف تاعازنلا لح يدؤیس•
 ةیلمع مھیدل نوكیس ثیح ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف رامثتسالا ىلإ نوعلطتی نیذلا بناجألا نیرمثتسملا اًضیأ راطإلا اذھ بذجی فوس•

مھتارامثتساب قلعتت ىواكش يأ ةجلاعم اھلالخ نم مھنكمی ةیمسر
تاعزانملاةیوستل ةطسبم ةیلآ لالخ نم كلذو تاراقعلاب قلعتی امیف صوصخلا ھجو ىلو تاكرشلا ةقث يف نسحت اًضیأ كانھ نوكیس•

 میكحتلل زكرم ءاشنإ
يراقعلا

ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•
٪7 ىلإ ٪11.6 نم ةلاطبلا لدعم ضفخ•
يدوعس لایر نویلیرت ىلإ يدوعس لایر رایلم163 نم ةیطفنلا ریغ ةیموكحلا تاداریإلا ةدایز•

لامعألا عمتجمو نینطاوملا عم لصاوتلا تاونق معد•

ةیلاعفلا فینصت نیسحت ىلإ يدؤی امم بسانملا تقولا يف تاعازنلل لحيراقعلا میكحتلا زكرم رفویس•
 نكمی ةیمسر ةیلآ مھیدل نوكیس ثیح ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف رامثتسالل نوعلطتی نیذلا بناجألا نیرمثتسملا اًضیأ راطإلا اذھ بذجیس•

مھتارامثتساب قلعتی امیف ىواكش يأ ةجلاعم اھلالخ نم مھنكمی اھیلإ لوصولا
ةموكحلا اھمدقت يتلا ةینورتكلإلا تامدخلا نّسحیس امم ،عازن يأ عفرل ةلماك ةینورتكلإ ةباوب تاعازنلا لح زكرمل نوكی نأ عقوتملا نم•
زكرملا مھعم دقاعتیس نیذلا نیمكحملل كلذكو زكرملا لخاد فیظوت صرف ًاثیدح هؤاشنإ مت يذلا لحلا زكرم رفویس•

ةموكحلل ةیفاضإ تاداریإ ةمدخلا موسر لثمت نأ نكمی ،ةماعلل اھمیدقت متیس ةمدخ ةباثمب نوكیس تاعازنلا لح زكرم نأل اًرظن•
اھلالخ نم ةموكحلا عم لصاوتلا تاكرشلاو نینطاوملل نكمی يتلا ةیموكحلا ةئیھلل ةرشابم ةباوب زكرملا اذھ نوكیس•

12د
 لي��v تاءارجإ نlسحت
تاpلتمملاو �0~ارألا

 تايلمع ةنمقرو ديحوت
 �0~ارألا لي��v ةطشwأو
 تاpلتمملاو

ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

 حسم يف رشابم ٍلكشب تافینصتلا نیسحت ىلع تاكلتمملاو يضارألا لجسب قلعتی امیف تنرتنإلا ربع تامدخلا ضورع لمعت فوس•
ةینورتكلإلا ةموكحلا

 ومن ىلإً ةرشابم يدؤیس امم صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب تاكارشلا لالخ نم ةردابملا هذھ نم ءزجك اھمیدقت متیس يتلا تاودألا ذیفنت نكمی•
ةدیدج تاعورشم ءاشنإ وأ ةطسوتملاو ةریغصلا تاعورشملا

 ةیسیئرلا ندملا لكیھ نم نسحیس هرودب اذھو ،يراقعلا عاطقلا دھشم نیسحت ىلع ةردابملا هذھ بحاصت يتلا تاءارجإلا لمعت فوس•
يملاع قاطن ىلع اھتناكم نسحیو

ةمكوحلا يف ةیلاعفلا ةدایز ىلإ يدؤتسو ةیراقعلا ةطشنألا نم دیدعلل ةیمسر ةیھیجوت ئدابم تاءارجإلا هذھ عضتس•
اھلیھأت ةداعإ يف دعاسیس امم ةیداصتقالا ندملا ىلع ةردابملا هذھ يف ةنمضتملا تاودألا قیبطت اًضیأ نكمی•
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...)7/6(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت

يذیفنتلا صخلملا1

 ةزیكرلا
2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

ءاكرشلا ةمدخ

13د
 ق"وسmلا جمارب ر"وطت
تاعيبملاو

 تاعيبملا ةطشwأ مظنت
 تاعورشملل ق"وسmلاو
ة"راقعلا

 قیوستب نیروطملل حامسلل يمیظنتلا بناجلا طیسبت ىلع قیوستلاو تاعیبملا تاسایسب ةصاخلا ةددحملا ةیھیجوتلا ئدابملا لمعت فوس•لامعألا ةلوازم ةلوھس•
ةقثو ةیلعافب مھتاجتنم

ة"راقعلا تالماعتلا ةيقوثوم14د

ة"راقعلا قوق�Kا ةيامح ميظنت

٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
ىلوألا10 زكارملا دحأ ىلإ يملاعلا ةیسفانتلا رشؤم يف25 زكرملا نم لاقتنالا•
لامعألا ةلوازم ةلوھس•

ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

 يراقعلا عاطقلا لعجی امم ةعانصلا يف نیكراشملا قوقح ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ ىلع ددحملا تاكلتمملا ةیامح قوقح راطإ لمعیس•
دراولا رشابملا يبنجألا رامثتسالا ىلإ ةبسنلاب ةیبذاج رثكأ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب

 ةناكم نمنسحیس يذلا قوسلا طاشن ةدایز ىلإ يدؤی امم عاطقلا يف نیكراشملل ةقثلا نم ًادیزم ةنسحملا تاكلتمملا ةیامح قوقح مدقتس•
ةیملاعلا تافینصتلا يف ةیدوعسلا ندملا

ةیلعاف رثكأ ھلعجی امم عاطقلا ةمكوح نیسحت يف نیكراشملا ةیامحل میظنتلا نیسحت مھسیس•

 نم يذلا رمألا قوسلا ومن يف مھستو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل يلكلا داصتقالا راطإ نیسحت ىلإ اًضیأ تاكلتمملا ةیامح قوقح يدؤت فوس•
يملاع قاطن ىلع ةیسفانتلا اھتردق نیسحت ھنأش

اھلامعأ ذیفنت ءانثأ اھل لیھستلا متیسو ربكأ ةقثب ةیراقعلا تاكرشلا ىظحتس ،قوسلا يف ةیامحلاو میظنتلا ةدایز عم•
 نع ةددحم لیصافت راطإلا اذھ ذیفنت مدقی نأ نكمیو ةصاخ قطانم ىلع قبُطی ثیحب اًضیأ تاكلتمملا ةیامح قوقح لمع راطإ عیسوت نكمی•

ةیداصتقا قطانم يف رامثتسالا ىلع مھزفحت يتلا نیرمثتسملا قوقح

ءا[رشلا ةباوب ءاشwإ

٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
2030 لولحب ٪35 ىلإ ٪20 نم يلحملا جتانلا يلامجإ يف ةطسوتملاو ةریغصلا تآشنملا ةمھاسم ةدایز•
٪7 ىلإ ٪11.6 نم ةلاطبلا لدعم ضفخ•
ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•

لامعألا عمتجمو نینطاوملا عم لصاوتلا تاونق معد•

 نم مھنكمی ةیمسر ةباوب مھیدل نوكیس ثیح بناجألا نیرمثتسملا نیب ةقثلا زیزعت يف تاكلتمملا ةیامح قوقحب ةصاخ ىواكش ةباوب مھستس•
تاكاھتنا يأ نع غالبإلا اھلالخ

 نیسحتىلإ هرودب يدؤیس امم ،اھتجلاعمل اھذاختا نكمی يتلا تاوطخلاو تاكاھتنالا عاونأو ناكم نأشب ةموكحلل ةیؤر ةباوبلا هذھ رفوتس•
ةیلعافلا

صصختمریبخ اھذیفنت ىلوتی نأ حجرملا نم يتلاو صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارش لالخ نم ءاكرشلا ةباوب ءاشنإب مایقلا نكمی•

ةباوبلا لیغشت يف ةیفیظو اًصرف ةباوبلا قلختس ،لیغشتلا جذومن نع رظنلا ضغب•
ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ةینورتكلإلا تامدخلا نیسحت يف كلذ مھسیس ،تنرتنإلا ربع ةباوبلا ریفوت متیس ثیح•
كلھتسملاو ةموكحلا نیب ةرشابم تاونق ةباوبلا رفوتس امك•
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...)7/7(2030 ةیؤر فادھأ عم ةیوق طباور يراقعلا عاطقلا ةیجیتارتسا رھُظت

يذیفنتلا صخلملا1

 ةزیكرلا
2030 ةیؤر فدھ ىلع عاطقلا ةیجیتارتسا رثؤتس فیك2030 ةیؤر فدھ)تاردابملا( ةردابملاةیولوألاةیجیتارتسالا

15دءاكرشلا ةمدخ

 نم لpل تامد°�ا ر"وطت
 ن"رمثmسملاو نlنطاوملا

 تامد°�ا يمدقمو ن"روطملاو
ة"راقعلا

 طيطختلا تايلمع ميظنت
ةقفاوملاو

2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
.١٠ ةبترملا ىلإ٢٦ ةبترملا نم يعامتجالا لاملا سأر رشؤم يف ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةناكمب ءاقترالا•
ةموكحلا ةیلعاف رشؤم يف20 زكرملا ىلإ80 زكرملا نم لوصولا•
لامعألا ةلوازم ةلوھس•

ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

ةیدوعسلا ندملا تافینصت نیسحت يف مھسی امم ،ةمدقملا تاكلتمملا ةدوج نم ءانبلا رییاعم نیسحت عفریس•
بناجألا نیرمثتسملا بناج ىلإ نیلمتحملا لزانملا يرتشم ةیراقعلا تاجتنملا ةدوج نیسحت اًضیأ بذجیس•
يعامتجالا لاملا سأر رشؤم بناوج دحأ وھو ،تاعمتجملا ةدوج نم ءانبلا رییاعم عافترا نسحتس•
 تاكرشلل ةینیتورلا تاءارجإلا ءاغلإ كلذكو رشؤملا ةجرد عفری امم حئاوللا ةدوج نیسحت يف حیراصتلا رادصإ ةیلمع طیسبت مھسی فوس•

عاطقلا لخاد

ةیداصتقالا ندملا صئاصخ دیدجت يف ءانبلا دعاوق قیبطت دعاسیس•

 ةمد°� حئاوللا ر"وطتو ميظنت
ةطرا°�ا �Lع عيبلا ع¡راشم
ة"راقعلا تامsاسملاو

ىلوألا10 زكارملا دحأ ىلإ يملاعلا ةیسفانتلا رشؤم يف25 زكرملا نم لاقتنالا•
٪5.7 ىلإ ٪3.8 نم ةرشابملا ةیبنجألا تارامثتسالا ةبسن عفر•
2030 لولحب ةنیدم100 لضفأ نیب ةیدوعس ندم ثالث فینصت•
ةیداصتقالا ندملا لیھأت ةداعإو ةصاخ قطانم ءاشنإ•

 ةیسفانتلا ةردقلانیسحتو ةیملاعلا رییاعملا عم ىشامتی امب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةسایس قاطنلا عساو نامضلا باسح مادختسا بلجیس•
عاطقلا يف يداصتقالا طاشنلا ةدایزل ،يراقعلا عاطقلل

 نییلحملا نیرتشملا بذجیس امم میلستلا مدعوةیراقعلا تامھاسملاوةطراخلا ىلع تاعیبملاب ةطبترملا رطاخملا نامضلا تاباسح لیزتس•
بناجألا نیرمثتسملاو

 يذلا رمألا ةیدوعسلا ةنیدملل ةیعیبطلا رظانملا نیسحت ىلإ يدؤی امم ،ریوطتلاو رامثتسالا زیفحت يف نامضلا تاباسح مھست نأ عقوتملا نم•
ًایملاع اھتناكم نم عفریس

ةدیدج قطانم يف رامثتسالا زیفحت يف ًالاعف اًرود اًضیأ نامضلا تاباسح بعلتس•

راجيإلا ةبقارم تايلآ ميظنت

٪10 ىلإ ٪6 نم اھلخد نم رسألا تارخدم ةبسن عفر•
.١٠ ةبترملا ىلإ٢٦ ةبترملا نم يعامتجالا لاملا سأر رشؤم يف ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةناكمب ءاقترالا•
ةینورتكلإلا تاموكحلا رشؤم يف لوألا ةسمخلا زكارملا ىلإ36 زكرملا نم لوصولا•

ةیصخشلا تارخدملا ىلإ ھھیجوت متی نأو حاتملا يصخشلا لخدلا دیزی نأ عقوتملا نم ،راجیإلا ىلع طباوض دوجو عم•
يعامتجالا لاملا سأر رشؤم ىلع رثؤیس امم نیمیقملل ةشیعملا ةیعون اًضیأ راجیإلا طباوض نّسحتس•
ةینورتكلإ ةباوب ىلع تاراجیإلا ةدایز ةبساح ةادأ ءاشنإ متیس•
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)2/1( ناكسإلا جمانرب عم ةریبكلا تاعطاقتلا بناج ىلإ ...

يذیفنتلا صخلملا1

ءارجإلايقطنملا ساسألاناكسإ جمانرب ةردابميراقعلا عاطقلا ةردابم

A1-تاكلتمملاو يضارألل يزكرم لجس ءاشنإHP_26–صاخلا عاطقلا ةقث زیزعت 

 تاردابملانع ةلوؤسملا يھ راقعلل ةماعلا ةئیھلا ربتعت
ةینعملا

ةیلوؤسملا راقعلل ةماعلا ةئیھلاىلوتت- ةطشنألا لقن نامض
جمانربلا مامتإ دعب ةلماكلا

C7-2–يراقعلا میكحتلا زكرم ءاشنإHP_19–ةیراقعلا تاعازنلا ةیوستل زكرم

C8–يضارألا لیجست ةطشنأو تایلمع ةنمقرو دیحوت 
صاخلا عاطقلا ةقث زیزعت–HP_26 تاكلتمملاو

C14-1-رییاعم عضوو بیردتلا ىلع فارشإلا ریوطت 
 لاجم يفنیصصختملا عیمجل فینصتلاو دامتعإلاو لیھأتلا
تاراقعلا

HP_30–يدوعسلا يراقعلا دھعملا

HP_47–ةیراقعلا تاعزانملل ةیوست ةنجل
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)2/2( ناكسإلا جمانرب عم ةیوقلا تاعطاقتلا بناج ىلإ ...

يذیفنتلا صخلملا1

ءارجإلايقطنملا ساسألاناكسإ جمانرب ةردابميراقعلا عاطقلا ةردابم

C11-1–ةقفاوملاو طیطختلا تایلمع میظنت

HP_26–عم تایلمعلا ىلع ظافحلاو تایلمعلا نیب قفاوتلا نامضمامتإ 
مامتإ

 عاستا وأ ةیناجملا تاردابملا يف ةلوذبملا دوھجلا قیسنت
جئاتنلا قاطن HP_41–جمانربب ةقلعتملا ءانبلا نیناوق BTIجمانربب ةقلعتملا نیناوقلا جمد BTIًاثیدح اھعضو مت يتلا 

راقعلل ةماعلا ةئیھلا رییاعم يف

D13-1–عاطقلا ىلع بئارضلاو موسرلا ماظن ریوطت
 دادرتسا موسرلا لكیھ نأشب ًاثیدح ةعوضوملا حئاولل ززعتةفاضملا ةمیقلا ةبیرض دادرتسا–HP_19يراقعلا

ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض

C11-2–عیبلا عیراشم ةمدخل حئاوللا ریوطتو میظنت 
يفاو–HP_43ةیراقعلا تامھاسملاو ةطراخلا ىلع

 نیبماھملا میسقت وأ تاردابملا جمد متیس ناك اذإ ام دیدحتتایلمعلا نع حئاوللا لصف وأ تایلمعلا عم حئاوللا جمد
راجیإ–HP_39راجیإلا ةبقارم تایلآ میظنت–C11-3 ةیلیغشتلاو ةیمیظنتلا حئاوللا

D15-2–كالملا داحتا ماظن لیعفتHP_22-تادحولا صیصخت ةداعإل ةصنم
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)1/2( يراقعلا عاطقلا يف ةيلوؤسملا لكيهو ةيسيئرلا ةطشنألا

 ةيجيتارتسالازئاكرلاطاشنلا
ةماع ةرظنميظنتلا ريياعملوؤسملا نايكلاةماعلا

ةماعلا تانايكلا ضعب ىلع ةروصقم ةيطغتلا لازت العيراشملا ةرادإ ميظنت– تاعورشمقوسلا ةيلعافءانبلا مدقت عبتت

 ةمادتساو نيكمت / قوسلا ةيلعافراعسالا تارشؤم
ةياغلل ةأزجم يهو نكسلاب ةدودحم تانايبلا لازت الءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا / لدعلا ةرازوعاطقلا

 / نيلواقملل ةيدوعسلا ةئيهلاعاطقلا ةمكوحفينصتلا / دامتعالا
مييقت

 ةفلختم لازت ال ةقطنم يهو نيبعاللا ضعب ىلع دامتعالا رصتقي
يراقعلا عاطقلا يف

اهب لومعملا حئاوللا حوضو مدعءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا / لدعلا ةرازو قوسلا ةيلعافةيبنجالا ةيكلملا

ةمراص حئاولو دعاوقءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا / لدعلا ةرازو قوسلا ةيلعافةيجيلخلا ةيكلملا

 تاءارجإلاو تاسايسلا يف ديحوتو ةدحوم دعاوق دوجو مدعلدعلا ةرازوءاكرشلا ةدخةيراقعلا تاعازنلا لح
ةينوناقلا

ةروطتملا ةلحرملا ،ناكسالا ةرازو ًارخؤم اهتقلطأ ةردابم)كّالم( ناكسالا ةرازوءاكرشلا ةدخنكاسملا كالم داحتا

هتاداشرإو قيوستلا تاسايسب ةقلعتملا حئاوللا حوضو مدع)يفاو( ناكسالا ةرازوءاكرشلا ةدخقيوستلل ةيهيجوتلا ئدابملا

 حئاوللا نأشب ماع يعو قلخ نع اًيلاح ةلوؤسم ةهج كانه تسيلرفوتم ريغءاكرشلا ةدخماعلا يعولا
ةروطتملا

ماظنلا يف ةقثلا مدع ،ادودحم لازي ال قيبطتلا)يفاو( ناكسالا ةرازورامثتسالاةطراخلا ىلع تاعيبملا

 ةرازو/ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو قوسلا ةيلعافيضارالا ليجست
 ةيكلملاو يضارألل ةيزكرم ليجست دجوي اللدعلا

قمعلا ىلإ رقتفتو ةياغلل ةدودحم لازت ال ةيطغتلالدعلا ةرازو قوسلا ةيلعافةميقلا / تالماعملا ليجست

يشماهرشابم ريغرشابم
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ةماع ةرظنميظنتلا ريياعملوؤسملا نايكلا ةماعلا ةيجيتارتسالا زئاكرلاطاشنلا

ةيراقعلا لوصألا تائف ربع دحوم ةيكلم كص دجوي اللدعلا ةرازوقوسلا ةيلعافةيكلملا كص

تايدلبلا عم ةمكوحلا لكيه فعضو ةليوط راظتنا تارتفةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوتاقفاوملاو طيطختلالامكالا تاداهش رادصا

ةيتحتلا ةينبلا تابلطتمو حئاوللاو دعاوقلا نع حوضو مدعةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوتاقفاوملاو طيطختلاةيتحتلا ةينبلا طيطخت

 طيطختلاب ةقلعتملا تاداشرإلاو تاسايسلا نأشب حوضو مدعةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوتاقفاوملاو طيطختلاةيسيئرلا ةطخلا ىلع ةقفاوملا
يسيئرلا

 ةقلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملاو تاسايسلا نأشب حوضو مدعةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوتاقفاوملاو طيطختلاميسقتلاو ينارمعلا طيطختلا
ةيلحملا ةيمنتلا تائيه نيب قيسنتلا مدع  ،يرضحلا طيطختلاب

 دوجو مدع ،ءانبلا حيراصت ىلع لوصحلل ةليوط راظتنا ةرتفةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوتاقفاوملاو طيطختلاحامسلا
اهب لومعم تاءارجإو تاسايس

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمليومتلايراقعلا ليومتلا
 يبرعلا دقنلا ةسسؤم ميظنتل ةعضاخ قوسلا نأ نيح يف
 ززعت ةيتاوم تاسايس ىلإ رقتفت لازت ال اهنأ الإ يدوعسلا

نيرمثتسملا ةقثو رامثتسالا

)2/2( يراقعلا عاطقلا يف ةيلوؤسملا لكيهو ةيسيئرلا ةطشنألا
ٍلاع ضفخنم طسوتم
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فصولاةماع ةرظن

 ةي¤رعلا ةكلمملا VW تا�لتمملا كالتما عيطتسÒيذلا نم
؟ةيدوعسلا

 .دويقلا نم ددع ةاعارم عم ،Å·dارألا كالتما `_ ةنيعم قوقحب )`úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاوم نم م#عيمجو نLم¨اسملا عم( `úيل\?ا نواعتلا سلجم تاMرشو `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود ونطاوم عتمتي•
 ةينكسلا تاراقعلا كالتما مD¾كمHو ،ضرألا نم صخرم يراجتطاش§ يأ ءارجإل ا#مادختسال Å·dارألا ءارش وأ راجئ�سا `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاوم دحأ وأ `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود تاMرشل زوجي
.ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم نم برقلاب ةعقاولا تاراقعلا ءانýتساب ،ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_

 .ةيدوعسلا `_ تا�لتمملاو Å·dارألا كالتما `_ ةنيعم قوقح )`úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاومل ةئاملا `_100 ةبسSب ةكولمم تسPل تاMرش وأ `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاوم LJغ نم مD+وM( بناجألل•
 .ةيدوعسلا `_ تاراقعلل `úيل\?ا نواعتلا سلجم لود Ødطاوم LJغ نم بناجألا ةزايح )2000 ويلوي19 قفاوملا ̈ـ17/04/1421 خHراتب15 / م مقر ي�لملا موسرملاب رداصلا( يراقعلا ميظنتلل ةي�نجألا ةيكلملا مظنتو
.ةيدوعسلا ةي�رعلا ةكلمملا `_ رامث�ساللةماعلا ةئي#لا نم èdنجأ رامث�سا صيخرت efع لوص�vل كلذ عضخHو ،تاراقعلا `_ èdنجأ رمث�سم رامث�ساو ةيكلمب حمسُ£و ،ةحئاللا هذ¨ بجومب

.èdنجألا رامث�سالا ةصخرتابلطتمب ماIÇلالا ھيلع بجHو اًي�نجأ ÒJتع� `úيلخ LJغ نايك لبق نم م#سألا `_ ةصح رغصأ ھيدل نايك يأ نإف ،كلذ �fإ ةفاضإلاب•
 ي§ابملا ءاش§إ نو�ي نأ ةطHرش تاراقعلا رHوطتل نLعم عورشمب قلعتي اميف تاراقعلا كالتما رامث�سالل ةماعلا ةئي#لا نم ةنيعم صيخرت طورشل اًقفو ،`úيل\?ا نواعتلا سلجم لود LJغ نم رHوطت ةكرشل زوجي•

 )2( ،يدوعس لاHر نويلم30 نع عورشملل ةيلامجإلا ةفل�تلا لقت الأ )1( :ةيلاتلا طورشلا ءافي�سا متHو ةكلمملا `_ صخرم لواقم لبق نم هذيفنت متHو ،)LJجأتلا وأ عيبلا لالخ نم ءاوس( رامث�سالا ضارغأل
 .راقعلا ءارش نم تاونس سمخ لالخ رHوطتلا `_ رامث�سالا ثدحي نأ بجي

 ،اD¬اعدوتسمو PÀ·dئرلا ا̈رقم كلذ `_ امب ،ةيداصتقالا وأ ةينفلا وأ ةين#ملا اÔDطش§أ ءارجإ )1( لجأ نم لوقعم ل�ش� ة�ولطملا ةصا\?ا ةيدوعسلا تاراقعلا `úيل\?ا نواعتلا سل@] ع�ات LJغ نايك كلتمي نا نكم•
.يداع ي§وناق ةماقإ عضو مíDدل نيذلا دارفألا لبق نم Ødكسلا مادختسالا )3( وأ ةصخرملا ع£راشملا `_ نا�سإلا يفظومل ةصاخ نكاسم )2( وأ

 ىرخألا يدوعسلا ءارزولا سلجم تارارق رظحت ثيح ةيكلملا efع دويق اًضيأ كان̈و .ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم cdنيدم دودح لخاد تاراقعلا `_ ةيكلم قح يأ efع لوصv?ا نم اي�نجأ ةكولمملا تا#@?ا عنمت•
ةحارص ةيكلملا تارارقلاو

ً
 .ةددحم عقاوم `_ تاراقعلا ءارش 

.ةيلخادلا ةرازو نم حHرصت ھيدلو يداع ي§وناق ةماقإ عضو ھيدل ناM اذإ ةكلمملا `_ تا�لتمم èdنجأ ص\ç كالتما ا¨اضتقمب نكمي ىرخأ دعاوق كان¨•
.نايكلا لالخ نم تارامث�سالا ةل�ي¨ دنع ةيانع� ھتاعارم بجي يذلاو ،IJس�لا ةحفا�مل مراص نوناق اíDدل ةكلمملا نأ �fإ ةراشإلا بجي•
 `_ نLميقملا نLيدوعسلا LJغو `úيل\?ا نواعتلا سلجم لودو نLيدوعسلل ةحوتفم يراقع رامث�سا قيدانص `ñو .ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا `_ يراقعلا رامث�سالا قيدانص2016 ماع `_ ةيلاملا قاوسلا ةئي¨ تمدق•

.يراقعلا رامث�سالا قيدانص ةدحو `_ لوادتلاب بناجألا نHرمث�سملل حمسُ� ،كلذ efع ةوالع .`úيل\?ا نواعتلا سلجم لود

ةيدوعسلاةي¤رعلا ةكلمملا VW تا�لتمملا NOع لوص´�ا ةيلمع

.ةصا\?ا Å·dارألا تاعيبم بPترتتايلمع� نوموقي نيذلا نLماv]او Å·dارألا ءاطسو كلذ `_ امب ،ءاطسولا وأ / و ع!ابلاو يIJشملا نLب رعسلا efع ضوافتلا متي•
 ةيكلملا كص متخب ةمكv]ا موقتس .ةيكلملا لقن ل@�µ نأ بجHو،ع!ابلل اًقح ةكولمم ةينعملا ضرألا نأ نامضل ةيلv]ا ةيعرشلا ةمكv]ا �fإ ھجوتلا صاخ ءارش قافتا efع ضوافتلا درجم�و رمث�سملا efع بجي•

.ةيكلملل ي§وناقلا لقنلا �fإ ةراشإلل
 تاراقعلا مظعم ةHوس; متHو ملاعلا `_ يراقعلا ن̈رلا تالدعم ى§دأ نم ةدحاو اíDدل ةكلمملا نإف ،كلذ عمو ،لHومتلا `_ راقعلا ةميق نم �f 85٪إ لصي ام ةكلمملا `_ يراقعلا لHومتلا تاMرشو كونبلا مدقت دق•

.ادقن
.ةHراجتلا ةيكلملا لقنل يدوعس لاHر5000 و Ødكس راقع ةيكلم لقنل يدوعس لاHر500 بولطم•
y.راقعلا رعس نم ٪2.5 ةبسSب ةطاسولا موسر ديدحت متي•

)4/1( ةيساسألا قوسلا تامولعم

292



فصولاةماعةرظن

ءاضيبلا ���ارألا ةبQرض

."ءاضيبلا }°Êارألا" µãس| }zلا ةروطملا =Vغ ةJرض��ا }°Êارألا klع ةبJرض ةيدوعسلا ةيÌرعلا ةكلمملا ةموbح تضرف•
Ý¹ع بئارضلا نوناق فدkl ارألاÊ°{ إ ةرغاشلاol ي ام قيقحتk�:
بلطلاو ضرعلا نVب نزاوت قيقحت لجأ نم ةيمنتلا ضارغأل }°Êارألا رفاوت ةداJز•

 ةلوقعم ةفلbتب ةينكسلا }°Êارألا =Vفوت•

•|óمو ةلداعلا ةسفانملا عي�bتحالا تاسرامملا ةحفاbراJة.
.اJًونس عفدتو ضرألا ةميق نم ٪2.5 نVيموbح =Vغ صاì³أل ةكولمملا ةرغاشلا }°Êارألا klع ةضورفملا ةبJرضلا لدعم غلبي•

 ضرألا كلامل لقأ زفاح كان� نوbي ،لخدلل ةردم =Vغ ةرغاشلا }°Êارألا لظت امدنعو ،)ىرخألا ةيئاضقلا قطانملا �� ىرخألا ةô¹اشملا }°Êارألا بئارضب ھتنراقم دنع( ھتاذ دح �� لوقعم =Vغ لbش� عفترم غلبم دوجو مدع نم مغرلا klع•
.ةروطملا =Vغ ضرألا ةزاي��

..ةكلمملا ءاحنأ عيمج �� ةلوقعم راعسأب ناbسإلا ةداJزو ةيمنتلا [Vفحتل ةيدوعسلا ةمو��bا تاسايس عم ةديد��ا ةبJرضلا هذ� õ°ãامتت•

لي7�sلاو ةنونعلاماظن

الاعف اًماظن ø°ù¾ُي ـ�9/21423 ��6 مقر يbلملا موسرملاب رداصلا }âيعلا يراقعلا لي�©Bلا نوناق•
ً

فافشو 
ً

 ةيلاتلا نVناوقلا اًضيأ نوناقلا اذ� معدي .ةكلمملا �� تاراقعلا عيمج ةياú¹لا �� يطغيس يذلاو ا#لي�©|و }°Êارألا ةيكلم ديدحتل ا
:âãبملا �� تادحولا عيÌو }°Êارألا Ã©مب ةقلعتملا

،ةحاسملل ةماعلا ةئي#لا نوناق•

.24/4/2002 قفاوملا ـ�11/2/1423 ��5 مقر يbلملا موسرملاب رداصلا ا�زرفو ققشلاو تادحولاو تاراقعلاو تادحولا ةيكلم ماظنو•
اميظنت لقأ ةيلمعلا ةسرامملا �� ماظنلا لظي•

ً
 بتا¼" عم ، عàابلاو ي=>شملا نVب ةيدقاعتلا تاقافتالا فلتخم لالخ نم ةيكلملا عبBت متي ثيح "لاعفألا ماظن" ـب ةسرامملا هذ� ةنراقم نكمJو هالعأ ةرو¼ذملا نVناوقلا �� ھيلع صوصنم و� امم 

.ةيداصتقالا ندملا �� ةلصفنم دعاوق قيبطت متي دقو ةفلتخم قطانم �� ةسرامملا فلتخت دق .لدعلا ةرازو ھب ظفتحت ل�È �� ليصافتلا هذ� لثم لي�©|و ةيكلملا �� =Vيغتلا لامكتساو " "لوألا لدعلا

ةطرا��ا NOع عيبلا

.ةطرا�³ا klع تاعيبملاب قلعتي اميف كلË¹سملل ةيفاضإ ةيامح =Vفوتل ةطرا�³ا klع ةJراقعلا تاbلتمملا عيÀب ةقلعتملا حئاوللا نأش�56  مقر رارقلا دامتعا2016 = متÀس6 �� مت•

 .ناbسإلا ةرازو �� ةطرا�³ا klع عيبلا ةن�� ىدل عورشملا لي�©| روطملا klع ةطرا�³ا klع تاعيبم يأ ءارجإ لبق نVعت£س•
 حي�� لbش� متي كلذ ناو نVعم عورشمل ةدحولا ي=>شم نم ليصحتلا تايلمع ھيجوتنامضل نامضلا باسح حتف ،صوص�³ا ھجو klع ،ةيفا¼ تانامض عضو ھنأو عورشملا ذيفنت klع ةيلاملا ةردقلا ھيدل نأ تابثإ روطملا klع نVعت£س•

.ةلص تاذ =Vغ ىرخأ عEراشم klع قفنت الو  }âعملا عورشملا وحن

.ءاË¹نالا zãح عورشملا ةلاح نع ةJونس ع�رةينقت رJراقت مدقيس يذلاو )نVيدوعسلا نVسدن#ملا ةمظنم لبق نم دمتعم( يراشBسا بتكم لبق نم لمعلا =Vس klع فارشإلا klع كلذك ةحئاللا صنت•

)4/2( ةيساسألا قوسلا تامولعم
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فصولاةماعةرظن

يراقعلا نUرلا

.2012 ماع �� ل�©ملا يراقعلا ن�رلا نوناق ردص•

•Ý¹فد � ةدوع عم ،لJومتلا ةدمل كونبلا ھت¾يع ìÃرم olإ راقعلا ةيكلمل رشابم لJوحت ءارجإب ةضرقملا  كونبلا موقت نأ �� بÀسBت }zلا ةسرامملا نم صلختلاو ل�©م يراقع ن�رب نومضملا نيدلا ةJولوأ نم دكأتلا olإ ديد��ا نوناقلا اذ
.لJومتلا دادس درجمب ض=>قملا olإ ةيكلملا

.ةكلمملا نVناوق بجومب ةيمالسإلاةعEرشلا عم ةقفاوتم لJومت ةلماعمل اًقبط نوbت نأ بجي نكلو ،عفدلا ةقحتسم ةدئافلا ھيف نوbت يديلقت لJومتب قلعتي الأ بجي ن�رلاب نومضملا نيدلا نأ �� نوناقلا �� ةم#ملا بناو��ا دحأ لثمتي•

ةفاضملا ةميقلا ةبQرض

.2018 رياني1 نم عفدتو ةفاضملاةميقلا ةبJرض ذيفنت مت . ةفاضملا ةميقلا ةبJرض قبطت }zلا �Ïيل�³ا نواعتلا سلجم لود لوأ  ةدحتملا ةيÌرعلا تارامإلا ةلودو ةكلمملا تنا¼•

 لbش� اًضيأ ةينكسلا تاراقعلا تادادمإ في¾صت مت£سو ، اًرفص اًفّنصم لوألا ضرعلا نوbي ثيح ،تارامإلا ةلود سكع klع .اJًونس )٪5( ةبس¾ب }°¯ايق لbش� ةJراجتلا تاراقعلا تادادمإ في¾صت مت£س ،تارامإلا ةلود عم لا��ا و� امك•
.راجيإلا نم ا�ؤافعإ متي }zلا مزاوللا ءانüتساب ، }°¯ايق

.ةفاضملا ةميقلا ةبJرض نوناق قاطن جراخ عقت �oاتلاÌو ةكرشل تاعيبم اًضيأ ةلوغشملا ةJراجتلا ي�ابملا تاعيبم لbش| دق•

مامتإ- نQروطملا تامدخ زكرم

.مô¹ ةصا�³ا رJوطتلا عEراشم نم ةفلت�³ا لحارملا لالخ نم تاراقعلا يروطم لي#س| olإ فد¹¸ ةيموbح ةردابم �Ö )نJروطملا تامدخ زكرم( مامتإ•
.ا�=Vغو لدعلا ةرازوو ةJورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو ناbسإلا ةرازو ،ھيف نVمئاد ءاضعأ مامتإ ىدل•
 =>م50000 نم =êكأ اË¹حاسم غلبت }zلا ةJراجتلاو ةينكسلا عEراشملا اميس ال ،ةJراقعلا تاروطتلا klع ةقفاوملاو صيخ=>لا ةيلمع �� طرفملا =Vخأتلا بنجتل ةلصلا تاذ تاطلسلا عم ةع�اتملا لالخ نم لاصتا زكرمك ساسألا �� مامتإ لمع¶•

.ع�رم

:�kي امب قلعتي ام روطملل  ىرخأ رومأ نVب نم مامتإ ل#س¶•
،ضرألا ميسقت klع ةقفاوملا•
،ةلماشلا ةيمنتلا ططخ klع ةقفاوملا•
،ءانبلا حJراصت رادصإ•
،ءانبلا مامتإ تادا#ش رادصإ•
،ةطرا�³ا klع تاعيبملا صيخارت رادصإ•

.ةيدوعسلا ةيÌرعلا ةكلمملا جراخ ةطرا�³ا klع عEراشملل ةيدوعسلا ةيÌرعلا ةكلمملا لخاد ةطرا�³ا klع قJوسBلا صخر رادصإ•
.مامتإ تامد�³ رمتسملا نVسحتلا نامضو ةJرورضلا =Vغ عورشملا تابقع klع بلغتلل ةلواحم �� ةJرود تاعامتجا دقعEو نJروطملا نم تالاصتالاب اًضيأ مامتإ بحري•

)4/3( ةيساسألا قوسلا تامولعم
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)4/4( ةيساسألا قوسلا تامولعم

فصولاةماع ةرظن

راجيإ جمانرب

:مدختسملل حيBي امم ،تاقيبطتلا دحأ لي[\ت )نVب=>غملا كلذ �� امب( نJرجأتسملاو نVكلاملل نآلا نكمJو .=Vجأتلا ةمدخب ةصا�³ا ةينو=>كيلالا راجيإ ةكبش اًرخؤم ةكلمملا �� ناbسإلا ةرازو تقلطأ•
؛تاراقعلا =Vجأتب م#ل صخرملا تاراقعلا ءالكو نع ثحبلا•
؛راجيإلا ةيقافتا ماربإ لبق رجأتسملا وأ كلاملا ةJو� نم ققحتلا•

؛كلاملا لثمم ةطلسو ةدحولا ةيكلم نم ققحتلا•
 ، راجيإلاب بعالتلا فدô¹ نVئطاوتملا  ءاطسولاو ، راجيإلا تايقافتا ديدجت klع تالومع نوضاقتي نيذلا ءاطسولاو ،ةدئاز تالومع نوضاقتي نيذلا ءاطسولا كلذ �� امب ،راجيإ �� ��ارشإلا قJرفلل تا¼اË¹نا نع غالبإلا•

.راجيإ ةكبش klع راجيإلا تايقافتا لي�©| �� كالملا لشفو
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تاحلطصملا درسم

نايكلا ةفيظونايكلا مسانايكلا راصتخا

REGAةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلا ميظنت نع لوؤسملا نايكلاراقعلل ةماعلا ةئيهلا

MoMRAحيراصتلا رادصإو قطانملا ميسقتو طيطختلا نعو تايدلبلا نع ةلوؤسمةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو

MoJةيئاضقلا اهتيالول عضاخلا مكاحملا ماظنو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيعيرشتلا ةئيهلالدعلا ةرازو

MoHةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نكسلا ريسيت نع ةلوؤسمناكسالا ةرازو

MoIكرامجلاو ةرجهلاو سينجتلاو ماعلا نمألا نع ةلوؤسملا ةطلسلاةيلخادلا ةرازو

MoCIةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رامثتسالاو ةراجتلا تاعاطق ةرادإ نع ةلوؤسمةراجتلا ةرازو

SAGIAيبنجألا رامثتسالا صيخارت حنم نع ةلوؤسمرامثتسالا ةرازو

SAMAيدوعسلا يزكرملا كنبلايدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم

MODONةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةصاخلاو ةماعلا ةيعانصلا ندملا مظنتةينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئيهلا

MEWAهايملاو ةئيبلاب ةقلعتملا تاسايسلاو ةيعارزلا يضارألا مظنتةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو

SGSةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيجولويجلاتاحوسملا يرجتةيدوعسلا ةيجولويجلا ةحاسملا ةئيه

SPةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةموكحلا اهريدت يتلا ديربلا ةمدخيدوعسلا ديربلا

ECAاهفئاظوو ةيداصتقالا ندملا ميظنت نع ةلوؤسملا ةطلسلاةيداصتقالا ندملا ةئيه

REDFةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نكسلا ةيعون ريوطتل ةدعاسملا مدقييراقعلا ةيمنتلا قودنص

GAZTبئارضلاو ةاكزلا ليصحتو مييقت نع ةلوؤسملا ةهجلابئارضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

SCAةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيلماعلا نيلواقملا ميظنت ةطلسنيلواقملل ةيدوعسلا ةئيهلا

SCEةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف بناجألاو نييلحملا نيسدنهملل دامتعالا حنم نع ةلوؤسملا ةهجلانيسدنهملل ةيدوعسلا ةئيهلا

Taqeemةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نييراقعلا نينمثملل مظنملانيدمتعملا نيميقملل ةيدوعسلا ةئيهلا

QoLةشيعملا ىوتسم نيسحت نع لوؤسملاو2030 ةيؤر قيقحت جمانربةايحلا ةدوججمانرب
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