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 ناكسإلا جمانرب قاطن  .1

 جمانربلا فصو 

 بسح اهب عافتنالا وأ ةبسانملا نكاسملا كالتماو ةيدوعسلا تالئاعلل ةينكسلا لولحلا ميدقت ىلإ ناكسإلا جمانرب فدهي

 نم ضورعملا ةدايزو ةمداقلا لايجألاو يلاحلا ليجلل ةيشيعملا فورظلا نيسحت يف مهاسي امم ،ةيلاملا اهتاردقو اهتاجايتحا

 .موعدملا يراقعلا ضرقلا ىلع لوصحلا نيكمتو ةمئالملا ةينكسلا تادحولا

 ةيعيرشتلا ةئيبلا ريوطت ىلإ ةفاضإلاب ،عمتجملا يف ةجاح دشألا رسألا فدهتست ةصصختم جمارب ناكسإلا جمانرب مضيو

 ىوتحملا يف ةمهاسملا ةدايزو ،صاخلا عاطقلا ىدل ناكسإلا عاطق ةيبذاج ةدايزل سيياقملا هذه تممصو .ةيميظنتلاو

  .ةكلمملا يف ةيداصتقالا لوصألا زيزعتو ،نينطاوملل ةعونتم لمع صرف قلخو ،يلحملا

 يذيفنتلا صخلملا 

 فدهلا قيقحتل ،2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر نم يساسأ نّوكمك ،2018 ماع يف ناكسإلا جمانرب قالطإ مت

 ثيح ،اًيملاع اهيلع فراعتم ناكسإلا جمارب ةيمهأ نإ ."ةمئالملا ةينكسلا تارايخلا ىلع ةيدوعسلا رسألا لوصح" يجيتارتسالا

 تاذ ةينكس تارايخ ىلع لوصحلل اهينطاوم معدل يلامجإلا يلحملا جتانلا نم %1-0.1 هتبسن ام ملاعلا لوح تاموكحلا رمثتست

 قوس ريوطتل ةديدج ريياعم عضو لالخ نم ناكسإلا ةسايسل يملاعلا هّجوتلا اذه ةكلمملا سكعتو .ةفلكتلا ةّرسيمو ةدوج

ت ،جمانربلا ءوض يفو .ناكسإلا
ُ

 مهنيكمت لالخ نم رشابم لكشب ةيدوعسلا رسألا ةايح ةدوج نيسحتب 2030 ةكلمملا ةيؤر ىنع

 ةفاضإلاب .ةبسانم عقاوم يفو ةيلاع ءانب ةدوجب عتمتت يتلاو ،ةفلكتلا ةرّسيمو ةمئالملا ةينكسلا تارايخلا ىلع لوصحلا نم

كرحم لثميو 2030 ةكلمملا ةيؤرل ىرخألا فادهألا نم ديدعلا قيقحت يف رشابم ريغ لكشب جمانربلا مهاسي ،كلذ ىلإ
ً
 اًماه ا

ارود ينكسلا عاطقلا بعلي ثيح ،ةكلمملا يف يرضحلا لّوحتلل
ً

 ىدمو ةيناكسلا اهتفاثك ديدحتو ندملا طيطخت يف ا�ماه 

  .اهطبارت

 عضوو ،عاطقلا ةمكوح ريوطت لالخ نم ،2030 ةكلمملا ةيؤر تاحومط )2020-2018( جمانربلا نم ىلوألا ةلحرملا تفدهتسا

ظوحلم اًحاجن جمانربلا ققح دقو .ينكسلا يراقعلا قوسلا يف ةيلاملا تاسايسلاو ذيفنتلا تايلآ نيسحتو
ً
 ىلوألا ةلحرملا يف ا

لمت ةدايزو عيرست لالخ نم
ّ

 ماظن ريوطتو ينكسلا يراقعلا عاطقلا ىدل تاردقلا ىوتسم عفرو ،ةكلمملا يف رسألل لزانملا ك

لمتل يسيئرلا رشؤملا عفترا ثيح .مّدقملا ليومتلا
ّ

طخ نم ؛عيرس لكشب لزانملا ك
ّ

 %60 ىلإ 2016 ماع يف %47 غلابلا ساسألا 

لمتلا بسن يف لّوحتلا اذه ىّدأ دقو ،2020 ماع يف
ّ

 ةعومجم يف اهل ةريظنلا لودلا عم ىشامتي عقومب ةكلمملا عضو ىلإ ك

 .ةقطنملا لودو نيرشعلا لود

لمت ىوتسم زيزعت يف ةريبك ةروصب ينكسلا يراقعلا ليومتلا قوس يف عيرسلا عّسوتلا مهسأ امك
ّ

 تدهش ثيح ،لزانملا ك

اعافترا ةيراقعلا ضورقلا ماجحأ
ً

اسوملم 
َ

 ةمّدقملا تامدخلا لضفب ،2020 ماع يف فلأ 296 ىلإ 2018 ماع يف دقع فلأ 50 نم 

 رييغت ىلع يساسأ لكشب جمانربلا لمع ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .جمانربلا تاردابم نم اهريغو "موعدملا يراقعلا ضرقلا" ةردابم نم

 ىلإ تانيسحتلا هذه تّدأ دقو .يومنتلا ناكسإلا جمانرب لالخ نم ةينكس ةدحو فلأ 46 يلاوح ريفوت ربع ةجاح دشألا رسألا ةايح

ايداصتقا جمانربلا ةمهاسم
ً
 فلأ 38 يلاوح ثادحتسا متو ،يدوعس لاير رايلم 115 يمكارتلا يلامجإلا يلحملا جتانلا غلب ثيح ،

  .ةرشابم لمع ةصرف

 لكيه )1( لكشلا رهظُي ثيح .ّلكك عاطقلا عم ةمئاوتمو ةّيلومش تاذ ،ةزّيمتم ةيسّسؤم ةموظنم ءانب يف جمانربلا مهاس امك

 ةجلاعمل ،راقعلل ةماعلا ةئيهلاو ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا لثم ،ةزراب تاهجو تائيه سيسأت مت ذإ ،ناكسإلا عاطق ةموظنم

 ةمعادلا تاهجلا نم ةعومجم ليكشت ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميظنتلا حئاوللاو ةينكسلا عيراشملاب ةطبترملا ضرعلا بناج يف تاوجفلا

اءدب ؛قوسلا هجاوت يتلا تايّدحتلل يّدصتلا فدهب
ً

 دامتعاو نييراقعلا نيرّوطملا ليومت ،صيخارتلا حنم يف ةيطارقوريبلا نم 

ت ثيح .ةمدقتملا ءانبلا بيلاسأ
ُ

ةعمتجم ةموظنملا هذه دع
ً

 ظافحلل اهتانّوكم نيب قيسنتلا ىلع جمانربلا لمعي ةّيوق ةادأ ةباثمب 

  .لبقتسملا يف ناكسإلا عاطق رود زيزعتو ىلوألا ةلحرملا يف هزاجنإ مت يذلا مّدقتلا ىلع

 



   

 2 

 

 

 ناكسإلا عاطق ةموظنم :1 لكشلا

 

 ملو ،)١٩ – ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج نع ةبترتملا ةيداصتقالا تاعبتلا ىلوألا ةلحرملا نم ريخألا ماعلا دهش دقل

ت
ُ

ضيأ تهجاو لب ،بسحف )١٩ – ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج ةكلمملا هباج
ً

 راعسأ ضافخنا نع ةبترتملا ةيداصتقالا راثآلا ا

كمتو ،طفنلا
ّ

 هذه نع ةجتانلا راثآلا نم مغرلا ىلع ةكلمملل يداصتقالا عضولا زيزعت يف تمهاس جئاتن قيقحت نم جمانربلا ن

  :جمانربلل ةيسيئرلا تاعاطقلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامهاسملاب قلعتي اميف طاقنلا زربأ يلي اميفو ،ثادحألا

لمت ةبسن عفر •
ّ

ت يتلا فورظلا نم مغرلا ىلع ،%60 ىلإ ةيدوعسلا رسألل لزانملا ك
ُ

 يف بلطلا مجح ومن قيع

 .)١٩ – ديفوك( دجتسملا انوروك سوريف ةحئاجب ةطبترملاو 2020 ماع

 لماعلا رجأ ىوتسم نم فاعضأ 5 ـلا نود( ةينكسلا تاجتنملل ةمئالم راعسأ تايوتسم ىلع ةظفاحملا •

 .)يدوعسلا

 نم ديفتسم نويلم 1.1 نم رثكأ ةمدخ تمت ثيح ،ينكس ةصنم ربع ةينكسلا تارايخلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ريوطت •

  .ةصنملا لالخ

 نم نيديفتسملا ىدل ناكسإلا جمانرب نم ةمّدقملا تاجتنملاو تامدخلا ىوتسم نع اضر تالدعم قيقحت •

  .ماع لدعمك %80 ـلا تزواجت نينطاوملا

 .%75.8 ىلإ راقعلا تاساسأ ةوق زيزعت لالخ نم يراقعلا عاطقلا يف لامعألا ةئيب ريوطت •

 .ينكس يراقع ليومت دقع فلأ 420 نم رثكأ معد لالخ نم ينكس يراقع ليومت ىلع لوصحلا قاطن عيسوت •

 ىلوألا ةلحرملا يف زرحُملا مّدقتلا ةيرارمتسا نامضل ةيعونلا تالقنلا نم ةلسلس )2025-2021( جمانربلا نم ةيناثلا ةلحرملا بلطتت

ثمتيو .قوسلا هجاوت يتلا ةيقبتملا تاّيدحتلل يّدصتلاو ناكسإلا ةموظنم رّوطتو
ّ

 ةحضوملا ةسمخلا رواحملا نمض رّوطتلا اذه ل

 :يلاتلا لكشلا يف
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  2025 ماع يف ةيعونلا تالوحتلا :2 لكشلا

 

لمت ةريتو عيرست نم لاقتنالل 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا ززعت
ّ

 ىلع نطاوملا ةردق نيسحت يف رارمتسالا ىلإ لزانملا ك

الضف ،لوألا نكسملا فيلاكت لّمحت
ً

 تصّصخ ثيح .ةمئالملا ةينكسلا تارايخلا ىلع لوصحلا صرف ةدايزو عاطقلا جضن زيزعت نع 

لمت صرف ةحاتإ" 2.6.2 ثلاثلا ىوتسملا هيلع يوطني يذلا فدهلا ناكسإلا جمانربل 2030 ةكلمملا ةيؤر
ّ

 رسألل مئالملا نكسلا ك

 لوصحلل نينطاوملا مامأ ةحاتملا صرفلا ةدايز ىلع جمانربلا زكريس ،2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا ءوض يفو ،"ةيدوعسلا

كولمم ناك ءاوس ،مئالملا نكسلا ىلع
ً
ارجأتسم وأ ا

ً
. 

الضف ،ينكسلا عاطقلاو عمتجملاو ،ةكلمملا داصتقا ىلع ةريبك راثآ قيقحت يف 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا مهاستس
ً

 نع 

ةنراقم قافنإلا ةءافك تايوتسم عفر
ً

لوت ىلع صاخلا عاطقلا عيجشتو ىلوألا ةلحرملاب 
ّ

 ةينكسلا تارايخلا ريفوت يف ربكأ رود ي

 جتانلا يف يدوعس لاير رايلم 157 هتميق امب جمانربلا مهاسيسف ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم امأ .ضفخنملا لخدلا يوذل ةمئالملا

 .ةيفاضإ لمع ةصرف فلأ 38 نم رثكأ ثادحتسا ىلإ ةفاضإلاب ،يلامجإلا يلحملا
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 2030 ماعل جمانربلا قيرط ةطراخ :3 لكشلا

 

ـــــلطتي
ّ

ـــــقوتملا نـــــمو ،2030-2026 يماـــــع نيـــــب اـــــم ةرـــــتفلا لالـــــخ ةـــــقحال ةـــــثلاث ةـــــلحرم ذـــــيفنت ىـــــلإ جماـــــنربلا ع
ّ

 نوـــــكي نأ ع

 قالــــطإ نــــكمي يلاــــتلابو ،ةــــبولطملا ةــــيزهاجلا ىوتــــسم ىــــلإ الــــصو دــــق ناكــــسإلا عاــــطقل ةلماــــشلا ةــــموظنملاو جماــــنربلا

 قوـــــس هـــــيجوتل ةـــــمزاللا ةيعيرـــــشتلا تاءارـــــجإلا ذاـــــختاو تاـــــسايسلا عنـــــص ةـــــيلمع نيـــــسحتل ةـــــيمارلا تارداـــــبملا نـــــم دـــــيدعلا

لمت ةبسن قيقحت وحن ناكسإلا
ّ

 .ةيلام ةمادتسا ىلإ لوصولاو 2030 ماع لولحب ةيدوعسلا رسألل %70 ك
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 يلاحلا عضولا .2

 قيقحت جمارب نمض ناكسإلا عاطق ريوطت ةيلمعل ّيسيئرلا كّرحملا نوكيل ناكسإلا جمانرب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تقلطأ

لمت ةبسن عفر ىلإ يسيئر لكشب جمانربلا فدهيو ،2030 ةكلمملا ةيؤر
ّ

 قيقحتلو .ةكلمملا يف ةيدوعسلا رسألل لزانملا ك

كري ،2030 ةكلمملا ةيؤر اهل ىعست يتلا ةيسيئرلا تاحومطلا
ّ

 ىلع لوصحلا نم ةيدوعسلا رسألا نيكمت ىلع ناكسالا جمانرب ز

 ةكراشم ربع ،لماش لكشب ينكسلا يراقعلا عاطقلا ريوطت مت دقو .مهل مزاللا يموكحلا معدلا ميدقت ربع مئالملا نكسملا

 اًيلام اهمعد لالخ نم ةيدوعسلا رسألا نيكمتو ،قوسلا يف ةينكسلا تاجتنملا نم ضورعملا ةدايزل صاخلا عاطقلا زيفحتو

لمتل ةفلتخملا ةيليومتلا تاهجلا ربع بسانملا يراقعلا ليومتلا ىلع لوصحلل
ّ

 .لوألا اهنكسم ك

ضوي
ّ

 ،جمانربلا قالطإ لبقف .ةكلمملا يف ناكسإلا عاطق معد يف ىلوألا ةلحرملا يف جمانربلا ةيمهأ ىدم يلاتلا لكشلا ح

 ىلع لوصحلل راظتنا تارتف لوط ىلإ ىّدأ ام ،ينكسلا عاطقلاب ةلصلا تاذ تايلمعلا ةفاك اهدحو ىلوتت ةيموكحلا تاهجلا تناك

ايبسن ليلق ددع ةمدخو ،معدلا
ً

ةفاضإ ،نيديفتسملا نم 
ً

  .نينطاوملا اضر ىوتسم ضافخنا ىلإ 

 

 2018 ماع لبق ناكسإلا عاطق تهجاو يتلا تايدحتلا :4 لكشلا

 

فاــــصم ىــــلإ ةــــكلمملا لــــقن يــــف ىــــلوألا هــــتلحرم يــــف ناكــــسإلا جماــــنرب قالــــطإ مهاــــس
ّ

اــــيملاع اــــهل ةرــــيظنلا لودــــلا 
ً

 يــــتلاو 

 -0.1 وــــحن ناكــــسإلا عاــــطق يــــف ملاــــعلا لود ةــــيبلاغ رامثتــــسا طــــسوتم غــــلبي ثــــيح ،ةحــــضاو ةــــينطو ناكــــسإ ةــــسايس دــــمتعت

 اذـــــه يـــــف يلاـــــمجإلا يـــــلحملا اـــــهجتان نـــــم %0.4 يلاوـــــح ةـــــكلمملا رمثتـــــست اـــــمنيب ،يلاـــــمجإلا يـــــلحملا اـــــهجتان نـــــم 1%

زـــــيممو اًدـــــيرف ناكـــــسإلا جماـــــنرب ميمـــــصت ّدـــــعُي اـــــمك .عاـــــطقلا
ً
ةـــــنراقم ا

ً
 فدـــــهلا نأ ثـــــيح ىرـــــخألا ةـــــينطولا ناكـــــسإلا جمارـــــبب 

 .ناكسالا عاطق يف لوّحتلا ىلع زكري جمانربلل يلوألاو يساسألا

اــــيملاع دــــيحولا ينطوــــلا جماــــنربلا ناكــــسإلا جماــــنرب رــــبتعي
ً

 ساــــقيو كــــلمتلا بــــسن فدهتــــسم قــــيقحت ىــــلإ ىعــــسي يذــــلا 

 يجيتارتــــسا فدــــهك كــــلمتلا بــــسن فدهتــــسم قــــيقحت ىــــلإ ىعــــست يــــتلاو ،ةروفاغنــــس بــــناج ىــــلإ ،ددــــحم يــــمك لكــــشب

اـــضيأ حـــضاوو ددـــحم
ً

 ،ماـــع لكـــشب قوـــسلا تايـــساسأ ةـــيرايعملا تاـــنراقملا نمـــض ةـــجردملا ىرـــخألا لودـــلا فدهتـــست اـــمنيب .



   

 6 

 وأ ؛ةـــــجاح دـــــشألا رـــــسألا مـــــعد وأ ؛ناكـــــسإلا عاـــــطق جـــــضن وأ ؛ناكـــــسإلا قوـــــس يـــــف فيلاـــــكتلا لـــــمحت ىـــــلع ةردـــــقلا :لـــــثم

 .هاندأ لكشلا يف حضوم وه امك ،ةرجأتسم وأ ةكولمم تناك ءاوس ةمئالم لزانم ىلع لوصحلا

 

 ةيرايعملا لودلاو ةيدوعسلا يف ناكسإلا جمانرب :5 لكشلا

 تازاجنإلا زربأ 

 تمهاــــس دــــقو .ةــــكلمملا يــــف ناكــــسإلا عاــــطق يــــف ةــــيروحم تارــــيغت ثادــــحإ يــــف ىــــلوألا ةــــلحرملا لالــــخ جماــــنربلا حــــجن

ــــيمم ميدــــقت يــــف ةلماــــشلا هتيجيتارتــــسا  لــــيومتلا تاــــهجو ،يراــــقعلا ريوــــطتلا تاكرــــشو ،ةيدوعــــسلا رــــسألل ةيــــساسأ تازّ

  .ناكسإلا عاطق يف ةلماعلا ةيموكحلا تاهجلا ىلإ ةفاضإ ،يراقعلا

ــــلمت ةرــــيتو عيرــــست ىــــلع يــــساسأ لكــــشب جماــــنربلا لــــمع ثــــيح
ّ

ــــلمتلا لّدــــعم عفتراــــف لزاــــنملا ك
ّ

 2016 ماــــع يــــف %47 نــــم ك

 ةــــيليومت لوــــلح ريفوــــت مــــت ثــــيح ،2020 ماــــع لالــــخ %80 ىــــلإ نينطاوــــملا اــــضر لّدــــعم لــــصوو 2020 ةــــياهن يــــف %60 ىــــلإ

 اــــهنم دافتــــسا ،)يــــضارألا ،ءاــــشنإلا تــــحت تادــــحولا ،يتاذــــلا ءاــــنبلا ،ةزهاــــجلا تادــــحولا( نمــــضتت ةــــعونتم ةينكــــس تاــــجتنمو

 .اهلزانم تنكس ةرسأ فلأ 310 اهنيب ،ةرسأ فلأ 834 نم رثكأ

 موـــقت ثـــيح ،ناكـــسإلا عاـــطق ىـــلع يباـــجيإ رـــثأ قـــيقحت يـــف ىـــلوألا ةـــلحرملا لالـــخ اـــهقيقحت مـــت يـــتلا تازاـــجنإلا تمهاـــس

 ةينكــــس تاــــجتنم ريفوــــت )2( ؛لــــيومتلا ىــــلع لوــــصحلا )1( :يــــه ةيــــساسأ زئاــــكر ســــمخ ىــــلع ىــــلوألا ةــــلحرملا ةيجيتارتــــسا

 عاـــــطقلا تاـــــساسأ زـــــيزعت )4( ؛هـــــئادأ ىوتـــــسم عـــــفرو يراـــــقعلا عاـــــطقلا تاـــــيلمع نيـــــسحت )3( ؛ةـــــفلكتلا ةروـــــسيمو ةـــــمئالم

اراــــثآ ثدــــحأو ةــــسوملم جئاــــتن جماــــنربلا قــــقح دــــقو .جماــــنربلا ةــــمكوح جذوــــمن عــــضو )5( ؛يراــــقعلا
ً

 ىــــلع ةــــظوحلم ةــــيومنت 

ضوم وه امك ،ةزيكر لك ىوتسم
ّ

 :يلاتلا لكشلا يف ح

 

 ناكسإلا جمانربل يجيتارتسالا رثألا :6 لكشلا
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ـــــــسجتت ظنم راطإ يف تازاجنإلا هذه دّ
ّ

 .اهقيـــــــسنت وأ اهريوطت وأ اهراكتبا يف جمانربلا ماق يتلا تامهاـــــــسملاو دوهجلا نم م

 ليومت جذومن ميدقتو نيديفتــــسملل لزانملا ىلع بلطلا ريــــسيت لالخ نم ناكــــسإلا عاطق نمــــض نواعتلاو طابترالا زيزعتل كلذو

 تادحو ريفوت ىلع يراقعلا ريوطتلا تاكرــش ةردق نيــسحتو ةكراــشملا ىلع نيرمثتــسملاو نيلومملا زيفحت ىلع ينبم يراقع

ــضويو .ةرــشابم قوــسلا يف اهقالطإو ةفلكتلا ةروــسيم ةينكــس
ّ

 قوــسل ةبــسنلاب هتيمهأو جمانربلا لمع ةقيرط يلاتلا لكــشلا ح

  .مويلا ةكلمملا يف ناكسإلا

 

 

 قوسلا يف طبرلا ةقلح ناكسإلا جمانرب لكشي :7 لكشلا          
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 مئالملا ليومتلا ىلع لوصحلا نم نيديفتسملا نيكمت .2.1.1

 نيديفتــــــسملا لوــــــصح قاطن عيــــــسوت ىلإ تدأ يتلا دوهجلاو تاردابملا نم ديدعلاب ىلوألا هتلحرم يف ناكــــــسإلا جمانرب ماق

لمت ةبـــــسن  عفر يف رـــــشابم لكـــــشب مهاـــــس امم مئالملا يراقعلا ليومتلل مزاللا معدلا ىلع نيقحتـــــسملا
ّ

 ىلع نكاـــــسملا ك

 يراــقعلا لــيومتلا عاــفترا ىلإ ىدأ يذــلا رمألا ،2020 ماــع ةــياــهنب %60 ىلإ 2016 ماــع ةــياــهنب %47 نم ينطولا ىوتـــــــسملا

 ماع يف يليومت دقع فلأ 296 ىلإ 2018 ماع يف دقع فلأ 50 نم ةيليومتلا دوقعلا تعفترا ثيح ،ظوحلم لكــــــشب ينكــــــسلا

 فدـهب ةـيليومتلا ةـيراـقعلا ضورقلا يلاـمجإ نم %93 نم رثكأ جماـنربلا معد لـثميو ،%٥٩٢ ةـبـــــــسنب ةداـيز سكعت يتلاو 2020

 .مهل ةميرك ةايح ريفوتو ةيدوعسلا رسألا كلمت نيكمت

 

 ةكلمملا يف ديدجلا يراقعلا ليومتلا دوقع عافترا حضوي ينايب مسر :8 لكشلا

 

ثمو ،ةمدقملا ةعفدلا معدو موعدملا ليومتلا ةصاخو ،بلطلا نيكمت تاردابمل ريبك لكشب عاطقلا باجتسا دقل
ّ
 جماربلا هذه تل

لمتلا ةدايز يف اهماهسإ لالخ نم كلذو بلطلا بناجل ةيسيئر نيكمت لماوع
ّ

 نييندملا( نينطاوملا نم ةريبك ةحيرشل ك

 يف ينكسلا يراقعلا ليومتلا مجح يف ريبكلا عافترالا ىلإ ىّدأ يذلا رمألا .ةمّدقملا ةعفدلا معد لالخ نم )نييركسعلاو

 تاهجلا لبق نم مهليومت نيكمتل ينكسلا معدلا يديفتسمل اهميدقت متي يتلا ،تاردابملاو جماربلا هذه ةجيتن ةكلمملا

 ريفوت يف ةمهاسملل يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا قالطإ مت امك .)ليومتلا تاكرشو كونبلا( ةفلتخملا ةيليومتلا

 .لاير رايلم 6.7 نم رثكأ يراقعلا ليومتلا ضورق ءارش ةداعإ ةميق تغلب ثيح ،ةيليومتلا لولحلا يف عسوتلاو ةلويسلا

 ةفلتخملا ةينورتكلإلا تاصنملا ءاشنإ ىلع ناكسإلا جمانرب لمع لب ،طقف يلاملا معدلا ميدقت ىلع جمانربلا رود رصتقي مل امك

 نكمت يتلاو "ينكس" ةصنمك ةحاتملا ليومتلا تارايخو ةينكسلا تاجتنملا نم ةلماش ةمئاق ىلإ لوصولا ةمدخ حيتت يتلاو

 ،ةيليومتلا ضورعلا ىلع فرعتلاو ةينكسلا تاجتنملا ضعب زجحو ضارعتساو يروف لكشب هقاقحتسا ىلع فرعتلا نم نطاوملا

 .ةصنملا لالخ نم ديفتسم نويلم 1.5 رثكأ ةمدخ تمتو ،ةيلمع نويلم 2.5 نم رثكأ ينكس قيبطت ليمحت تايلمع ددع غلب ثيح

 كلذو ،ديفتسم فلأ 800 نم رثكأل ةيراشتسا تامدخ ميدقت يف تمهاس يتلاو يراقعلا راشتسملا ةمدخ قالطإ مت امك

 نيتصنملا نيتاه ةيلعاف تسكعناو ،اهعيرستو نكاسملا يديفتسم ةبرجت ةلحر طيسبت لالخ نم بلطلا بناج نيكمتو ليهستل
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 .)%70( ةفدهتسملا ةبسنلا زواجتت يتلاو 2020 ماع يف %80 ىلإ تعفترا يتلا جمانربلا نم نيديفتسملا اضر تايوتسم ىلع

 .جمانربلا اهمدق يتلا ديفتسملا ةبرجت ةلحر ةسالسو حوضو ىدم هاندأ لكشلا نّيبي

 

 

 جمانربلا لبِق نم ةنّسحملا ديفتسملا ةبرجت ةلحر :9 لكشلا

 يومنتلا ناكسإلا جمانرب مّدق امك ،ضرعلا بناجل ليومتلا نيكمت ىلع ،ةفلتخملا هتاردابم لالخ نم ،جمانربلا لمع ىرخأ ةيحان نمو

 ةكارشلا قيرط نعو تادحولا هذه ءارش وأ ءانبل رشابم ليومت ربع كلذو ،ةجاح دشألا رسألل ةينكسلا تادحولا نم فالآلا تارشع

 .يومنتلا ناكسإلا جمانرب نم ةرسأ فلأ 46 يلاوح تدافتسا دقف - ناكسإلا دوج ةصنمو يحبرلا ريغلا عاطقلا عم

 ديفتسم ةلحر ليعفت نامضو بلطلا بناج نيكمتل لماكتمو بعشتم يلعافت لمع جذومن ريوطت ىلع ناكسإلا جمانرب لمع

 .ينكسلا يراقعلا ليومتلا قوس يف ةيرذج تانيسحت يف مهاس امم )هالعأ ةروكذملا( ةيلاع ةيفافش تاذو ةطسبم

 

 

 

 

 

 

 

 ديفتسملا ةمدخو بلطلا بناج نيكمتل جمانربلا لمع جذومن :10لكشلا

 

 



   

 10 

 

 ضرعلا بناج زيفحت .2.1.2

ثأ
ّ

 ةيجاتنإ ىوتسم وذو أزجم عاطقلا ناك دقف ،نكاسملا ةانبو نييراقعلا نيروطملا بناج ىلع ريبكو يباجيإ لكشب جمانربلا ر

ايبسن ةضفخنم
َ

ةنراقم 
ً

 .تايدحتلا هذه مجح هاندأ لكشلا حضّويو .ةكلمملل ةيداصتقالا ةموظنملا يف ىرخألا تاعاطقلاب 

 

 ناكسإلا عاطق هجاوت يتلا تايدحتلا ضعب :11 لكشلا

كر
ّ

 نم ّدحلا لالخ نم عاطقلا يف لمعلا ةءافك عفر ىلع ىلوألا ةلحرملا ةيجيتارتسا نمض تاردابملا نم ديدعلا يف جمانربلا ز

 عفرو ،ثيدحلا ءانبلا بيلاسأو ةمدقتملا تاينقتلا ىلإ لوصولا نيكمتو ،ةمكوحلاو ةيميظنتلا نوؤشلاب ةطبترملا تاقوعملا

 عيرستو ليهست يف ةمهاس ثيح يرذج رييغت تاردابملا هذه تثدحأ .ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا نيب قيسنتلا ىوتسم

 .اهلح مت يتلا تايدحتلاو روطملا ةلحر ةبرجت هاندأ لكشلا حضوي .ناكسإلا عاطق يف اهميلستو عيراشملا ريوطت ةيلمع

 

 جمانربلا اهمدق يتلا ةززعملا روطملا ةبرجت ةلحر :12 لكشلا
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 يف ةوجفلا دسل لماكتم يلعافت لمع جذومن قيبطتو ميمصت لالخ نم اهزيزعتو رّوطملا ةبرجت ةلحر طيسبت جمانربلا عاطتسا

  .ةميدقلا ةيميظنتلا حئاوللاو تاءارجإلا ثيدحتو قوسلا اهنم يناعي يتلا روصقلا هجوأ ةجلاعمو ناكسإلا قوس

 

 ضرعلا بناجل جمانربلا لمع جذومن :13 لكشلا

 "تاكارش" جمانرب ءاشنإ )2( ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا ءاشنإ )1( :يف ضرعلا بناج يف ةيجيتارتسالاب ةصاخلا تاردابملا صخلتت

ادج دودحملا لخدلا يوذل ضرعلا بناج يف تاوجفلا دسل يومنتلا ناكسإلا جمانرب ءاشنإ )3( اهزيفحتو ريوطتلا عيراشم ليومتل
ً

 

 طيسبتل "مامتإ" زكرم ءاشنإ )6( ةطراخلا ىلع تادحولا عيب زيفحتل "يفاو" جمانرب ءاشنإ )5( .ءانبلا ةينقت زيفحت ةردابم دادعإ )4(

  .تاقفاوملاو ةيميظنتلا تاءارجإلا

 ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازول يرامثتسا عارذ داجيإ وه ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا ءاشنإ نم فدهلا •

ت ثيح .صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا زيزعتو ينكسلا يراقعلا عاطقلا ريوطت يف ريبك لكشب مهاسي
ُ

 ةينطولا ةكرشلا دع

 امم بلطلا عونو مجح عم بسانتي امب مئالملا ينكسلا ضورعملا ةدايزو زيفحت ىلع رداقلا يسيئرلا رّوطملا ناكسإلل

كمي
ّ

 لمعتو .مهلامعأ قاطن عيسوت يف رامثتسالا نم مهنم نيطسوتملاو راغصلا ةّصاخو نويراقعلا نورّوطملا ن

 ينكسلا يراقعلا ريوطتلا عيراشم نم ديدعلا ذيفنتب تماق ذإ ،اهلامعأ قاطن عيسوت يف رارمتسالا ىلع ةكرشلا

 ةمكوحو ةيميظنتلا نوؤشلا ثيح نم ناكسإلا جمانرب تاردابم نم ديدعلل اهتدايق ىلإ ةفاضإلاب اذه ،ةيتحتلا ةينبلاو

  .قوسلا

 

 نييراقعلا نيرّوطملا نم نكاسملا ةانب ةءافك عفرو زيفحتو باطقتسا ىلإ فدهي يذلاو "تاكارش" جمانرب ءاشنإ مت •

 ضورعملا ةدايزل اهريغو ةّيناجملا ةرّوطملا يضارألاو ةيليومتلا تاجتنملا نم ةعونتم ةعومجم ميدقت لالخ نم

اعم ةدوجلاو ةفلكتلا ثيح نم مئالملا ينكسلا
َ

 ءانبلا عاطق ةيلاعفو ةءافك عفر يف "تاكارش" جمانرب مهاس دقو .

 ةدحو فلأ 141 نع ديزي ام ريوطتو ءانب متي ثيح ةديدجلا ةطراخلا ىلع عيبلا تادحوب قلعتي اميف اميسال ،دييشتلاو

 .ةينكس

 

 ريفوت ىلع جمانربلا رود رصتقي الو ،ةجاح دشألا رسألل ةينكس ةدحو فلأ 46 ريفوت يف يومنتلا ناكسإلا جمانرب حجن •

 ذيفنتلا ةيلمع يف يحبر ريغلا عاطقلاو ةقالعلا تاذ تاهجلا رود زيفحت يف مهاسي لب ،بسحف ةينكسلا تادحولا هذه

 ةصرفلا ةحاتإب ىنعت يتلاو ناكسإلا دوج ةصنم قالطإ مت امك ،ةينكس ةيلهأ ةيعمج 350 نم رثكأ ليهأتو ءاشنإ ربع

  .لاير نويلم ٤٠٠ نم رثكأ ةيعمتجملا تامهاسملا تغلبو ينكسلا يريخلا ءاطعلل نوعلا دي ميدقتل عمتجملا كارشإل

 

 ذيفنت يف ثيدحلا ءانبلا بيلاسأ ىلإ يديلقتلا ءانبلا نم لّوحتلا ةيلمع ةدايق ىلع ءانبلا ةينقت زيفحت ةردابم لمعت •

 نيرّوطملاو نكاسملا ةانبل ةثيدحلا تاسرامملاو بيلاسألا مادختسا نيكمتو عناصملا زيفحت لالخ نم ،ةينكسلا تادحولا

 قرشلا يف اهذيفنت متي ةينكس ةبرجت لوأك حاجنب داعبألا ةيثالث ةعباطلا مادختساب ءانبلا ةبرجت ّمت امك .نييراقعلا
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 نمض ةطراخلا ىلع عيبلا عيراشم نم %50 نم رثكأ ثيدحلا ءانبلا بيلاسأل ةدمتعملا ةينكسلا تادحولا تلكشو ،طسوألا

  .يومنتلا ناكسإلا عيراشمو "تاكارش" جمانرب

 

طخت دقو .حيراصتلا رادصإ لالخ نم ةطراخلا ىلع عيبلا جتنم ومن زيفحت ىلإ "يفاو" جمانرب ىعسي •
ّ

 ةكراشم ىوتسم ى

 ةءافك عفر ربع عاطقلا جضن ىوتسم عفر ىلإ ةفاضإلاب .%20 ةبسنب فدهتسملا ىوتسملا صاخلا عاطقلا نم نيرّوطملا

تلا اذه دوعي امك .نييراقعلا نيروطملا معدو
ّ

 "تاكارش"و "مامتإ"و "يفاو" نيب قيثولا يليغشتلا طبارتلا ىلإ مدق

 .جمانربلل ةيليغشتلا ةءافكلا قيقحت ىلإ ىّدأ يذلا

 

كشت •
ّ

 ةلماش ةيمقر ةصنم مّدقت يهف .جمانربلا اهعضو يتلا ةطّسبملا نيرّوطملا ةلحرل ساسألا رجح "مامتإ" ةردابم ل

 ططخم 329 دامتعا ءاهنإ مت امك نيروطملل ةمدخ 30 نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب ةمزاللا حيراصتلا ىلع لوصحلل نيرّوطملل

 .ةصنملا لالخ نم ينكس

 

 ،عاطقلا يف ةينكسلا تادحولا نم ضورعملا راسم ريوطت اهزربأ نمو ،ةّماهلا تازاجنإلا نم ديدعلا قيقحت يف جمانربلا مهاس

 ءانبلا تاينقت يّدروم نم لك نيب ةمءاوملاو ةيليومتلا تاوجفلا دسو ،ةيليغشتلا تاقوعملا نم دحلا ىلع جمانربلا لمع ثيح

  .ماع لكشب عاطقلا ريوطت بناج ىلإ نييراقعلا نيروطملاو ةثيدحلا

 ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا ةطشنألاو حئاوللا .2.1.3

 نمضتتو ،ةكلمملا يف ناكسإلا ةموظنم رود زيزعتل ةرفاضتملا دوهجلا ىلع ىلوألا هتلحرم يف ناكسإلا جمانرب تازاجنإ زكترت

 :يلي ام ىلوألا ةلحرملا لالخ اهقيقحت ّمت يتلا تازاجنإلا زربأ

 ،ةكلمملا يف يراقعلا عاطقلل ةيميظنتلا ةهجلا اهرابتعاب راقعلل ةماعلا ةئيهلا لمعت :راقعلل ةماعلا ةئيهلا ءاشنإ •

 قاطن نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .عاطقلا يف ةيعيرشتلاو ةيميظنتلا حئاوللا زيزعتل ةمزاللا تاردقلا ريفوتب موقت ثيح

  .راقعلل ةماعلا ةئيهلا ءاشنإ لبق ةيجاودزالاب مّستي يراقعلا عاطقلل يميظنتلا صاصتخالاو لمعلا

 

 ركذن لكك يراقعلا عاطقلا ىلع ريبك رثأب مهاستل جمانربلا تاردابم نم ءزج ذيفنتب راقعلل ةماعلا ةئيهلا تماق دقو

 :اهنم

o ثمتت قوسلل ةمدخ مّدقي يذلا ةيراقعلا تاعازنلا ضف زكرم ءاشنإ
ّ

 فلتخم نيب ةيراقعلا تافالخلا ّلح يف ل

 .ةينعملا تاهجلا

o لعتي ام لكل ديحولا ردصملا نوكي ةكلمملل يمقر يضارأ لجس ءاشنإب ءدبلاو ينيعلا ليجستلا قالطإ
ّ

 ق

 .ةيراقعلا تاعاطقلا يف قوقحلاو ةيكلملاب

o تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم يطغي اًيبيردت اًجمانرب 550 نم رثكأ يدوعسلا يراقعلا دهعملا مّدق 

 امك .%37 ةبسنب فادهألا زواجت يذلاو بردتم فلأ 40 بيردتو )داوملا تاسارد لالخ نم قفارملا ةرادإ لثم(

 IE Business School لثم ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةدئار ةيفرعم تاسسؤم عم ةكارش دهعملا ماقأ

 .ةروفاغنس يف ةينطولا ةعماجلاو

 

 يف يراقعلا راجيإلا عاطق ميظنت يف اًيسيئر اًرصنع "راجيإ" جمانرب دعُي :)راجيإ ةصنم( راجيإلا دوقع قيثوت ةمدخ قالطإ •

 دوقعلا قيثوت نامضو ،)يراقعلا طيسولا ،رجؤملا ،رجأتسملا( دقاعتلا فارطأ قوقح ظفح يف هتيمهأل اًرظن ،ةكلمملا

 رثكأ ةقثوملا دوقعلا ددع غلب ثيح .ةيذيفنت تادنسك اهمادختسا ليعفتو راجيإ ةكبش ىلع ةيراقعلا تادحولا ليجستو

 .يراجتو ينكس قثوم راجيإ دقع نويلم 1.4 نم

 كالملا نيب ةقالعلا ميظنتو ،ةينكس ةدحو فلأ 230 نم رثكأ زرف مت ثيح "ةيراقعلا تادحولا زرف" ةمدخ قالطإ •

 ةلجسملا "كالم" تايعمج ددع غلب ثيح "كالم" جمانرب لالخ نم ةكرتشملا ةيكلملا تاذ ةينكسلا تادحولا يلغاشو

 .ةيعمج فالآ 10 نم رثكأ

 ءاشنإلا تحتو ةزهاجلا تادحولا ءانب ةمالسو ةدوج نم دكأتلا نم نطاوملا نيكمتل "مادتسملا ءانبلا" جمانرب قالطإ •

 .لجسم صحاف فالآ 6 نم رثكأ نيصحافلا ددع غلب ثيح ،نيدمتعم نيصحاف لبق نم
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 عقاو دصرل ةلماش ةيناكسإ تانايب ةدعاق ءانب يف زكرملا مهاس :يناكسإلا دصرلاو ثوحبلل ينطولا زكرملا سيسأت •

 ،قوسلا يف بلطلاو ضرعلا عقاو سكعت تارشؤمو تانايب زكرملا مدقُي امك .ةكلمملا يف ناكسإلا قوس تاريغتمو

 يف ةينكسلا تادحولا راعسأ كلذ يف امب ،عاطقلا يف ةرثؤملاو ةيسيئرلا تارشؤملاو تاريغتملا دصر ىلإ ةفاضإلاب

  .ةكلمملا ءاحنأ عيمج

ثمت
ّ

ققح يتلا ةيساسألا ةطشنألا نم ةعومجم ةروكذملا تازاجنإلا ل
ّ

لوتو جمانربلا اه
ّ

 عاطق ريوطت ةلصاوم نامضل اهترادإ ى

  .ةكلمملا يف ناكسإلا

قحملا ريبكلا حاجنلا ىلإ ةفاضإ
ّ

كمتو ،نكاسملا ىلع بلطلا ةدايز يف ىلوألا ةلحرملا لالخ ق
ّ

 بساكم قيقحت نم جمانربلا ن

 ثيح ،ناكسإلا عاطقب ةلّصتملا تاهجلا نم ةعونتم ةموظنم ءاشنإ مت دقف ،يلكلا داصتقالا ىلع يباجيإلا رثألا تاذ ةيداصتقا

ثمي
ّ

 قيقحتل عاطقلل ساسألا رجح عضو نم ةموظنملا هذه تعاطتساو ،ىلوألا ةلحرملا لالخ يسيئرلا حاجنلا لماع كلذ ل

 .ةيؤرلا قيقحت جمارب نمض ناكسإلا جمانرب قالطنا ذنم تازاجنإلا

 

 

 

 ناكسإلا عاطق ةموظنم :14 لكشلا
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  ةيلاحلا دوهجلا 

 سوردلا جاردإ متو .يقابتسا لكشب اهعم لماعتلا ىلع لمعلا لصاويسو عاطقلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تاّيدحتلا جمانربلا ددح

  .2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا ميمصت يف ةدافتسملا

  مئالملا ليومتلا ىلع لوصحلا نم نيديفتسملا نيكمت .2.2.1

 ةيلاحلا دوهجلا اهتجلاعم بلطتي يتلا تايدحتلا

 قوسلا يف فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا تايوتسم •

 ةيدوعسلا رسألا نم ةريبك ةحيرش هجاوت :يناكسإلا

لمت يف ةبوعص
ّ

 ةينكسلا تاجتنملا نم ديدعلا ك

 قوسلا يف اهراعسأ عافترال اًرظن للفلا ةصاخو

 يف تاقورفلا ةساردل ةنجل ليكشت ىلع جمانربلا لمع

 عيمج ربع ناكسإلا قوس يف فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا

 ةيساسألا تانايبلاو تامولعملا عمجو ،ةكلمملا قطانم

  .ةلصلا تاذ

 تاجتنملا تارايخ ةيدودحم :ةمدقملا تاجتنملا •
 صرفلا نيسحت يف يدحت لكشي امم ةحاتملا ةينكسلا

 ةيدوعسلا رسألا حئارش عيمج مامأ

ثكم يأر تاعالطتسا ءارجإب جمانربلا موقي
ّ

 عاطقلا يف ةف

 تادحولا نم نيلمتحملا نيديفتسملا تاليضفت مهفل

  .جمانربلا نم ةمدقملا تاجتنملا زيزعتل ةينكسلا

 ديدحت يف ،"ينكس" جمانرب عم نواعتلاب جمانربلا مهاس

 لالخ نم ةفدهتسملا تائفلا هجاوت يتلا تاّيدحتلا

 متيس امك .ةصنملا زيزعتل ةلوذبملا ةلصاوتملا دوهجلا

 ميمصت لالخ نم ةلوذبملا دوهجلا هذه ةريتو عيرست

 .2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو عم قيسنتلاب جمانربلا لمعي

 ةلصفم ةيجيتارتسا دادعإ ىلع ناكسإلاو ةيورقلاو

 يلاتلابو ،يضارألا تاجتنم نيسحت ةيلآ ديدحتل يضارألل

 امب نكسلا تارايخو يراقعلا ريوطتلا ةءافك زيزعت

 .نيديفتسملا تاليضفت عم ىشامتي

ايبسن نكاسملا ليومت ةفلكت عافترا :ليومتلا ةفلكت  •
ً

 

 

ثكم لكشب ثحبلا ىلع جمانربلا لمع
ّ

 ةيفيك لوح ف

 ليومتلا ةداعإ تادنس :لثم ،ةلكيهملا تاجتنملا ةمهاسم

 ىلع ةيراجتلا كونبلا لوصح صرف ةدايز يف يراقعلا

 ةهجوملا ةلويسلا معدو ،لجألا ليوط لاملا سأر

 ةلصاوتملا دوهجلا نم ءزجك كلذو يراقعلا ليومتلل

 .ناكسإلا عاطق ليومت ةفلكت ضفخل

 ىلإ %7" نم ةدئافلا راعسأ" :ليومتلا ةفلكت ضيفخت •

5.4%( 

 ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا عم جمانربلا لمع

 عوفدملا ءارشلا ةداعإ لّدعم فقس ةمءاومل يراقعلا

 امم ،ةكرشلا لبق نم يراقعلا ليومتلا دوقع ىلع

 عاطق ليومت ةفلكت ضيفخت ىلع رشابم لكشب سكعنا

 .ناكسإلا
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  ضرعلا بناج زيفحت .2.2.2

 ةيلاحلا دوهجلا اهتجلاعم بلطتي يتلا تايدحتلا

 نيسحت نكمُي :ينارمعلا طيطختلا ةيلمع قيسنت •

 لضفأ ٍةروصب ندملا ىوتسم ىلع تاجرخملا

 ةيناكسلا ةفاثكلا جذومن •

 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو ناكسإلا ةرازو نيب مضلا مهسي

 نيب ةمءاوملا قيقحتل ةديرف ةصرف ةحاتإ يف ةيورقلاو

 لكشب جمانربلا اهنم ديفتسي يتلاو ،ةيليغشتلا جماربلا

  .يموي

فوت •
ّ

 لكشب ةزيمملا يضارألا نم ةدافتسالا :يضارألا ر

  ةءافكو ةيلاعف رثكأ

 موسرلا تاداريا نم ةيتحتلا ةينبلا عيراشم ريوطت •

 قاطن عيسوتل ةحاتملا صرفلا ديدحت ىلع جمانربلا لمعي

 ةيجيتارتسا نم ةدافتسالاو ،"ءاضيبلا يضارألا" موسر ماظن

 هجاوي يذلا يسيئرلا يدحتلا مييقتل ةروكذملا يضارألا

 .يضارألا عاطق

 دييشتلاو ءانبلا عاطق يناعي لازي ال :عاطقلا ةيجاتنإ •

 .ةيجاتنإلا لّدعم يف ضافخنا نم ينكسلا

 جمانربلل ةعباتلا ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ زيفحت ةردابم ىعست

 تايرتشملاو يلحملا ىوتحملا ةئيه لبق نم ةلومملاو -

 اذه نم راكتبالاب قلعتملا لاجملا ةجلاعم ىلإ - ةيموكحلا

 نيسحتل ةردابملا ةلكيه ةداعإ اًيلاح متي ثيح ،يدحتلا

  .اهتيلاعف

 تابوعص نويراقعلا نورّوطملا هجاوي :ليومتلا ريفوت •

  عيراشملا ذيفنتل بولطملا ليومتلا ىلع لوصحلا يف

 

 ."تاكارش" جمانربب صاخلا ليومتلا ماظن ةعجارم متت

 ،تانامض ةكرش سيسأت وحن لمعلا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ليومتلا نامض ماظن عضو يف مهاست نأ نكمي يتلاو

 .ةطراخلا ىلع عيبلا عيراشمل
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 ةيؤرلا قيقحت جمانرب تاعلطت .3

  2030 تامازتلا 

 

 2030 ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا تامازتلا زربأ

 2030 ماع ةياهنب لزانملل نينطاوملا كلمت ةبسن %70 ىلإ لوصولا

 )2030 ىلإ 2021( ةيومنت ةينكس ةدحو فلأ 75 ريفوت

 

 لولحب %70 ىلإ كلمتلا ةبسن عفر يف هدوهج يف رمتسيسو كلمتلا ةبسن ةدايزل يسيئرلا كرحملا وه ناكسإلا جمانرب دعي

 ةيجيتارتسالا زئاكرلا لالخ نم 2030 ةكلمملا ةيؤر تاعلطتو فادهأ قيقحت يف رشابم لكشب جمانربلا مهاسي امك .2030 ماع

 :يلي اميف اهصيخلت نكمي يتلا ،ةثالثلا

 

 

 

 2030 ةكلمملا ةيؤر فادهأو زئاكر ىلع جمانربلا رثأ :15 لكشلا
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 2025 ماعل جمانربلا تامازتلا 

 

 2025 ماع ىتح ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا تامازتلا زربأ

 تاونس سمخ لالخ اهمعد متي يراقع ليومت دقع فلأ 355

 )2025 – 2021( ةيومنت ةينكس ةدحو فلأ 40 ريفوت

 2025 ماع يف ناكسإلا جمانرب نع نينطاوملا اضر ةبسن 80%

 ناكسإلا عاطق ةموظنم زيزعتو صاخلا عاطقلا نيكمتو ةيميظنتلا حئاوللا عضو لالخ نم قوسلا ميظنت

 يدوعس لاير رايلم 157 اهردق يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيمكارت ةمهاسم

  نييدوعسلل ةرشابم ةفيظو فلأ 38 نم رثكأ ثادحتسا

 

 ماعلا ىوتسملا نيسحت ىلع زيكرتلاو ىلوألا ةلحرملا يف هزاجنإ ّمت ام ىلع 2025 ماع ىتح ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا دمتعت

لمت ةبسن عفر فدهتسم قيقحت ةلصاوم ىلإ ةفاضإ ،)Affordability( نكسلا فيلاكت لّمحت ىلع ةردقلل
ّ

 نينطاوملل لزانملا ك

 زيزعت ىلإ ةيجيتارتسالا فدهت ،اًريخأو .ةيلاملا هتمادتسا زيزعت ىلإ جمانربلا ىعسيس امك ،2030 ماع لولحب %70 ىلا لوصولل

 تاذ تاهجلا فلتخمو صاخلا عاطقلا ةكراشم زيفحتو ةيميظنتلا حئاوللا ةغايص لالخ نم اهلامعأ ليهستو ناكسإلا ةموظنم

 .)هاندأ لكشلاب حضوم وه امك( اهلمكأب ناكسإلا عاطق ةموظنم نيكمت متي ىتح ةقالعلا

 

 

 2025 ماع يف ةيعونلا تالوحتلا :16 لكشلا                      
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  ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا .4

 ثلاثلا ىوتسملا اهيلع يوطني يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا فادهألا 

كرت
ّ

 ةكلمملا ةيؤر ثلاثلا ىوتسملا هيلع يوطني يذلا رشابملا فدهلا قيقحت وحن يعسلا ىلع 2025 جمانربلا ةيجيتارتسا ز

2030: 

  ."ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ " 2.6.2 

  :ثلاثلا ىوتسملا اهيلع يوطني يتلا ةرشابم ريغلا فادهألا نم ىرخأ ةعومجمب جمانربلا طابترا بناج ىلإ اذه

 ينطولا ءامتنالاب روعشلا زيزعتو ةينطولا ميقلا خيسرت 1.3.1

 ةيدوعسلا ندملا يف ةمّدقملا تامدخلا ةدوجب ءاقترالا 2.3.1

 ةيدوعسلا ندملا يف دهشملا نيسحت 2.3.2

 اهئانبأ لبقتسمل دادعإلا يف رسألا ةكراشم معد 2.6.1

 ةيعامتجالا ةياعرلا ةموظنم ربع نينطاوملا نيكمت 2.6.4

  ةيعامتجالا ةياعرلا ةموظنم ةيلاعفو ةءافك نيسحت 2.6.5

 صاخلا عاطقلا مامأ ةلودلل ةكولمملا لوصألا ةحاتإ 3.1.2

 يمقرلا داصتقالا ريوطت 3.3.2

 ةيطفنلا ريغ تاعاطقلاب نيطوتلا ةبسن ةدايز 3.3.7

 يلاملا طيطختلا نيكمتو معد 6.1.1

 

 )ناكسإلا جمانرب( ةلاسرلاو ةيؤرلا 

اقالطنا
َ

اديكأتو جمانربلاب ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةقالعلا تاذ )ثلاثلا ىوتسملا( ةيؤرلا فادهأ نم 
ً

 ةكلمملا ةيؤرب انمازتلا ىلع 

   يلي امك ةيناثلا هتلحرم يف جمانربلا ةيؤر ديدحت ّمت ،2030

 2025 ماعل ناكسإلا جمانرب ةيؤر 

لمت ةيدوعسلا رسألل حيتت يتلا ةينكسلا لولحلا ميدقت"
ّ

 ةيلاملا مهتءالمو مهتاجايتحا بسح اهب عافتنالا وأ ةينكسلا تادحولا ك

 .ةمداقلاو ةيلاحلا لايجألل ةينكسلا فورظلا نيسحت لجأ نم

 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا رواحم عمو2030 ةكلمملا ةيؤر عم اًيشامت ناكسإلل دوشنملا لّوحتلا سكعتل جمانربلا ةلاسر يتأتو

 .ىلوألا ةلحرملاب ةنراقم 2025

 

 2025 ماعل ناكسإلا جمانرب ةلاسر

 تاجايتحا ةيبلتل ةكلمملا يف ناكسإلا قوس اهيلإ جاتحي يتلا ةمظنألاو ةيميظنتلا حئاوللاو تاسايسلا زيزعت يف انتلاسر صخلتت"

لطتلا سكعي امب ناكسلا
ّ

 ".2030 ةكلمملا ةيؤرل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاع
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 ةيجيتارتسالا زئاكرلاو جمانربلا فادهأ 

 يجيتارتسالا هجوتلا ديدحت .4.3.1

لمت ةدايزو نيسحتل اًديدحتو ،ثلاثلا ىوتسملا فادهأ قيقحتل ةيجيتارتسا ميمصت مت ،جمانربلا نم ىلوألا ةلحرملا يف
ّ

 لزانملا ك

 عراست اهّمهأ نم ،لماوع ةدع ىلع ًءانب 2030 ةكلمملا ةيؤر قاطن نمض جمانربلا ةيؤر ريوطت مت ،ةيناثلا ةلحرمللو .ةكلمملا يف

لمت ةريتو
ّ

قح يتلا لزانملا ك
ّ

 يف ةيلاملا عاضوألا ،ةيملاعلا داصتقالا ةموظنم يف تالّوحتلا ،ىلوألا ةلحرملا يف جمانربلا اهق

 :ةيلاتلا تالخدملا رابتعالا يف ذخألا عم  2025ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا ميمصت مت ،هيلعو ةكلمملا

  ناكسإلا جمانرب يديفتسم تاجايتحاو تابغر •

 ناكسإلا قوس يف ةعبتملا ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ •

 ةكلمملا يف ناكسإلا قوسل ةنهارلا ةلاحلا •

لمت ةبسن •
ّ

 2030 ماع لولحب %70 ةغلابلاو ةفدهتسملا لزانملا ك

  نيلواقملاو نييراقعلا نيروطملا نم ةقالعلا باحصأ عم تالباقملا نم ةصلختسملا ءارآلاو تاظحالملا •

 جمانربلا نم ىلوألا ةلحرملا نم ةدافتسملا سوردلا •

 ناكسإلا ةموظنم لمع قرفو ةداق عم لمعلا شروو ةيصخشلا تالباقملا •

 ،2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا هجوت ىلع رثؤت يتلا تاجاتنتسالا نم ةعومجم ءانبو ،تالخدملا هذهل لّصفم ليلحت ءارجإ مت

  :يلاتلاك اهصيخلت مت

 ،ةيولوألا تاذ عيضاوملاو تايدحتلا مهأ نم )Affordability( نكسلا ةفلكت لّمحت ىلع ةردقلا لكشت – ةيجيتارتسالا فادهألا •

لمت ىلع زيكرتلا هيف ناك يذلا تقولا يف
ّ

ت ،جمانربلل ىلوألا ةلحرملا يف يسيئرلا حاجنلا لماع نكاسملا ك
ُ

 ةلحرملا ىنع

 يدحتلا اذه ربتعيو .ةكلمملا ءاحنأ فلتخم يف ناكسإلا قوس يف فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا ةيدودحم يّدحت ّلحب ةيناثلا

ارّمتسُمو ا�يساسأ
ً

 رشابملا ثلاثلا فدهلا( مئالم نكس ىلع لوصحلا يف ةيدوعسلا رسألا صرف نم ّدحي يذلاو ،قوسلا يف 

 لالخ نم ةجاح دشألا تائفلل نكاسملا ريفوت ىلع هزيكرت جمانربلا لصاويس هنأ امك .)ثلاثلا ىوتسملا هيلع يوطني يذلا

 .كلمتلا ةبسن ةدايزو ماع لكشب ناكسإلا عاطق ريوطت ىلعو يومنتلا ناكسإلا

 ،ىلوألا ةلحرملا لالخ ناكسإلا عاطق يف لماش يلام معد جذومن جمانربلا مّمص :نيديفتسملا ىلع زيكرتلا – نونطاوملا •

الإ ،ريبك لكشب كلمتلا ةبسن ةدايزو عاطقلا ومن عيرست يف جذومنلا اذه ةيلاعف مغرو
ّ

 رثكأ ةيملاع تاسرامم دجوي هنأ 

اديشرت
ً

كرت قافنإلل 
ّ

 ريوطت نإف ،يلاتلابو ،يلاملا معدلل ةجاح دشألا تائفلا نم رسألل يموكحلا ينكسلا معدلا ىلع ز

فادهتسا رثكأ حبصي ثيحب يلاحلا جذومنلا
ً

 ريياعم نمض ةينكسلا مهتارايخو معدلل مهجايتحا ىوتسم بسحب نينطاوملل ا

اليصفت رثكأ
ً

 .قافنإلا ةءافك قيقحت يف ريبك لكشب مهاسيس ةيناثلا ةلحرملا يف ةيلومشو 

 ةفصب ةمداقلا هتلحرم يف جمانربلا موقيس :بولطملا يموكحلا يلاملا معدلا ةءافك عفر – يلاملا معدلا/ةمادتسالا •

  .ناكسإلا عاطق ومنو قالطنا معد يف ،ىلوألا ةلحرملا حاجن دعب ،ريبك لكشب ةموكحلا رود زيزعتب ةرمتسم

 لمحت ىلع ةردقلا مدع لماعل اًرظن ،ةفاضملا ةميقلا هيجهنمبو ةءافك رثكأ لكشب معدلا ةيرارمتسا ىلإ بلطلا بناج جاتحي

 :لثم( ناكسإلا عاطق ىلع رثؤت يتلا لماوعلا معد ىلع زيكرتلا ضرعلا بناج يف نكمي امنيب .قوسلا يف فيلاكتلا

 .)ناكسإلا عاطق يف ينقتلا مدقتلا يف رامثتسالا

الوأ ميظنتلا" وحن ةموكحلا رود هيجوت – ضرعلا بناج •
ً

 ريياعملا ثيدحتو تاسايسلا عضو ىلوتيل ناكسإلا جمانرب رود ريوطت :"

 ريوطتلا عاطق تاجرخم ةدوجو ةيجاتنإلا عفر ىلع زيكرتلاو صاخلا عاطقلا رود زيزعتو زيفحت ىلإ فدهت ةيميظنت ةهج حبصيل

 .تامدخلا ةلماكتم ةينكس تاعمجم ءانبل مهتءافك عفرو نيطسوتملاو راغصلا نيروطملا ةصاخبو يراقعلا
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 ةءافكو جضنلا ىوتسم ةدايز :ندملاو قطانملا تارامإ عم نواعتلاب ةموظنملا رود زيزعت ىلإ ةجاحلا – قيسنتلاو ةمكوحلا •

 ةيحبر ريغلاو ةيموكح هبشلاو ةيموكحلا تاهجلا عم قيسنتلا ىوتسم زيزعتو اهيسيسأت مت يتلا تانايكلا لامعأ

 .ةكلمملا يف ةقالمعلا عيراشملاو

 

 ةيجيتارتسالا فادهألا .4.3.2

ـــــجوتلا دـــــيدحت مـــــت  ثـــــلاثلا ىوتـــــسملا هـــــيلع يوـــــطني يذـــــلا رـــــشابملا فدـــــهلا لالـــــخ نـــــم جماـــــنربلل ماـــــعلا يجيتارتـــــسالا هّ

 ىــــلإ جماــــنربلا ىعــــسيس يــــتلا عــــبارلا ىوتــــسملا نــــم فادــــهأ 4 يــــف هليــــصفت ّمــــت دــــقو ،2030 ةــــكلمملا ةــــيؤر يــــف نيــــبملا

 ةيجيتارتــــــسا يــــــف عــــــبارلا ىوتــــــسملا فادــــــهأ يلاــــــتلا لكــــــشلا نيــــــبيو .2025 ماــــــعل جماــــــنربلا ةيجيتارتــــــسا يــــــف اــــــهقيقحت

 :2030 ةكلمملا ةيؤر فدهب رشابملا اهطابتراو 2025 ماعل جمانربلا

 

 
 عبارلا ىوتسملا يف جمانربلا فادهأ :17 لكشلا

ثمتملا لمشألا فدهلا وحن 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا هجتت 
ّ

 قوس يف فيلاكتلا لّمحت ىلع ةيساسألا ةردقلا نيسحت يف ل

 جمانربلا نكمتيل ناكسإلا قوس يف فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا ةيدودحم تايدحت ةعباتم بجي هنأب رابتعالاب ذخألا عم .ناكسإلا

  .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ ىلإ ىعسي يذلا ثلاثلا ىوتسملا فده قيقحت نم

ايلام مادتسم معد جذومن قيقحت ىلع 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسال ديدجلا هجّوتلا اذه دعاسيو
ً

 يف هيلع ناك امم رثكأ 

لمت ةريتو عيرستو ةدايز ىلإ ىلوألا ةلحرملا يف ةلماشلا ةيجيتارتسالا تعس ثيح .ىلوألا ةلحرملا
ّ

لطت امم ،نكاسملا ك
ّ

 ةرظن ب

 تايدحتلا ىلع زيكرتلابو .قوسلا يف نكسلا فيلاكت لّمحت ىلع ةردقلا تايدحت ىلع بلغتلل كلذو يلاملا معدلل ةيلومش

كري لجألا ليوط روظنم دامتعا جمانربلل نكمي ،فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا يدحت ىلعو ،ةيساسألا
ّ

 تايساسأب ضوهنلا ىلع ز

لعتملا تاوجفلا دسو ينكسلا يراقعلا قوسلا
ّ

 دامتعا يلاتلابو ،نيديفتسملا حئارش عيمجل فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلاب ةق

 .ىلوألا ةلحرملاب ةنراقم نيديفتسملا تاجايتحا ىلع رثكأ زكتري معد جذومن

لطتي
ّ

ارمتسم اًروطت فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا نيسحت ب
ً

 ميدقت لالخ نم( بلطلا بناج يف ينكسلا يراقعلا قوسلا يف 

 لمعلاو يلامسأرلا قافنإلا مجحو قاطن ةدايز لالخ نم( يراقعلا ليومتلا قوسو ،)ةرّوطم ديفتسم ةلحرو ةيفاضإ تازفحم

 تانكمملا داجيإو عاطقلا ةيجاتنإ زيزعت لالخ نم( ضرعلا بناجو )يراقعلا ليومتلا قوس يف تاعيرشتلاو ةمظنألا ريوطت ىلع

 .)ةمدقملا ةدوجلا عفرل تاردقلا ءانبو يراقعلا ريوطتلا فيلاكت ضفخل ةمزاللا
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 ةيجيتارتسالا زئاكرلا ىلع ةماع ةرظن .4.3.3

قح يذلا حاجنلا ىلعو 2030 ةكلمملا ةيؤر تاهّجوت ىلع ًءانب
ّ

 ةلماــش ةيجيتارتــسا جمانربلا رّوط ،ىلوألا ةلحرملا ةيجيتارتــسا هتق

 نم ةــعومجم ىلع ًءاــنب اــهميمـــــــصت مت تارداــبملا نم ةــظفحم ىلع اــهنم لــك يوتحت زئاــكر ثالث لوح روحمتت ،2025 ماــعل

 .ةّيجيتارتسالل ةّيولوألا تاذو ةّماهلا تاجرخملا ديدحت يف دعاست يتلا ةيجيتارتسالا تاّيجهنملا

 

ناكسإلا جمانرب ةلاسرو ةيؤر :18 لكشلا  

 رشابملا فدهلاو جمانربلا فادهأب ةيجيتارتسالا زئاكرلا طابترا سكعيو ،2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا راطإ هاندأ لكشلا نّيبيو

2030 ةكلمملا ةيؤرل ثلاثلا ىوتسملا هيلع يوطني يذلا  

 

 2025 ماعل جمانربلل يجيتارتسالا راطإلا :19 لكشلا
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 لكشلا يف ةحضوم يهو .جمانربلا فادهأب ةرشابم 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا زئاكر طبترت ،19 لكشلا يف نّيبم وه امك

  .ةعبرألا جمانربلا فادهأو ثالثلا زئاكرلا نيب تاقالعلا لكشلا نّيبي ثيح ،20

 

 جمانربلا فادهأو ةيجيتارتسالا زئاكرلا نيب تاقالعلا :20 لكشلا

  ةيجيتارتسالا زئاكرلا فصو 

 (Affordability) نكسلا فيلاكت لّمحت ىلع ديفتسملا ةردق زيزعت .4.4.1

 ىلع ةردقلاب ةقلعتم ريياعم ىلع ًءانب هيرجأتسمو لوألا نكسملا يديفتسم معدو ليهأتو ديدحت ىلإ ةزيكرلا هذه فدهت

 .نيديفتسملا ىلع زكرت ،ةلوهسو ةيفافش رثكأ ةيمقر ةبرجت ميدقتل رّوطملا " 2.0 ينكس" جمانرب لالخ نم نكسلا فيلاكت لّمحت

 .نيرجأتسملاو نكاسملا يرتشم ةمدخل ةممصملا ةيلاملا ريغ تالخدتلا نم ةزيكرلا هذه فلأتتو

 ةلحر ليهستو تاءارجإلا ديحوتل يومنتلا ناكسإلا يديفتسم ةلحرو "ينكس" جمانرب ةلكيه ةداعإ يف ةزيكرلا هذه مهاستس

 نع يومنتلا ناكسإلا جمانرب ةردابم لمع جذومن يف ريبك لّوحت ثادحإل جمانربلا حمطي امك .ناكسإلا جمانرب لخاد ديفتسملا

 ةاقتسملا تاسرامملا لضفأ رارغ ىلع صاخلا عاطقلاو ،ةيريخلا تايعمجلا ،ةيحبرلا ريغ تامظنملا عم ةركتبم تاكارش دقع قيرط

  .ةيملاعلا ناكسإلا جمارب نم

طابترا ةزيكرلا هذه طبترت
ً
 :ةيلاتلا جمانربلا فادهأب اًرشابم ا

لمت فده قيقحت وحن يسيئرلا راسملا ةزيكرلا هذه لثمت :نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •
ّ

 لالخ نم نكاسملا ك

  .مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلا ةيلمع ليهست

 رشابم لكشب يومنتلا ناكسإلا جمانرب يف نيفدهتسملا نيديفتسملا ددع ديدحت متيس :ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •

 .ةزيكرلا هذه تافدهتسم قيقحتل ةردابملا يف ةدّدحملا ةطشنألاو تاردابملا لالخ نم

 :يلاتلا قيقحت يف مهاست امك

 ميدقت يف مهاسيسو ،"ينكس" ةصنم ىلع مهبراجت لالخ نم نيديفتسملا اضر قيقحت ّمتيس :ديفتسملا ىلع زيكرتلا •

 .اضرلا لدعمب صاخلا يسيئرلا ءادألا رشؤم نيسحت يف ةرّوطم تاجتنمب ةسالسو اًصيصخت رثكأ ةبرجت
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  ةيليومتلا قوسلا ريوطت ةزيكر .4.4.2

قحو ،مئالملا ليومتلا ىلع نيديفتسملا لوصح يّدحت ةجلاعم ىلإ ىلوألا هتلحرم يف ناكسإلا جمانرب ىعس
ّ

زراب اًحاجن ق
ً
 يف ا

 يّدحتلا نإف ،كلذ عمو ،قوسلا يف ةيراقعلا ضورقلا نم %90 نم رثكأ معد لالخ نم كلذو .يراقعلا ليومتلا قاطن عيسوت

نورقم لازيال ليومتلا ىلع لوصحلا يف يساسألا
ً
لعتت تايّدحتب ا

ّ
 .نيرمثتسملا ةيدودحمو ،ضارقإلا زيكرت ،ليومتلا ةفلكتب ق

 ةراتخم ةيلام لولح ميدقت لالخ نم ينكسلا يراقعلا عاطقلل ةيليومتلا قوسلا ريوطت يف ةزيكرلا هذه مهاستس ،كلذل

  .ةيراجتلا كونبلا نم ضارتقالا يف عّسوتلاو

طابترا ةزيكرلا هذه طبترت
ً
 :ةيلاتلا جمانربلا فادهأب اًرشابم ا

كت يدحت ةزيكرلا هذه لوانتت :نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •
ُ
 رشابم لكشب ينكسلا يراقعلا ليومتلا ةفل

  .نكسلا ةفلكت ةبسن ضيفخت يف ةمهاسملل

 عونت زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ،رشابم لكشب يراقعلا ضارقإلا مجح ةزيكرلا هذه لوانتت :ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

  .ةكلمملا يف ناكسإلا قوس يف تارامثتسا مدقت يتلا تاهجلا

  ضرعلا بناج ريوطت ةزيكر .4.4.3

 لمشو .صاخلا عاطقلا ةكراشم زيزعتو ريوطت فدهب ريبك لكشب ضرعلا بناج معد ّمت ،ناكسإلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا يف

 ةطراخلا ىلع عيبلا جمانرب لالخ نم ةفلكتلا ةروسيم راعسأب تادحو ريفوتل رشابملا ليومتلاو يميظنتلا ريوطتلا معدلا اذه

الضف ،ثيدحلا ءانبلا بيلاسأ يف ةيعونلا تارامثتسالل ةيولوألا حنم ّمت امك .صاخلا عاطقلا عم ةكارشلاب
ً

 ريوطت ةكرش ءاشنإ نع 

 ةينكس تاجتنم ميدقت يف جمانربلا يف اًريبك اًمدقت تاردابملا هذه تزرحأ ،يلاتلابو .)ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا( ةينطو يراقع

 .ةركتبم

 هجاوت تلاز ام يتلا تاّيدحتلا نم ديدعلا ،قوسلا مييقتو يلاحلا عضولا مييقتو ،لّصفملا يجيتارتسالا مييقتلا رهظأ ،كلذ عمو

ةنراقم تايناكمإلا دودحم ناكسإلا قوس يف ضرعلا بناج لازي ال ثيح .ناكسإلا عاطق
ً

لطتلاب 
ّ

 امب هتءافك عفرل ةلومأملا تاع

 .بلطلا مجح لمجم يبلت ال ةيلاحلا ةيجاتنإلا نأ ثيح ،ةفدهتسملا ةدوجلاو بلطلا مجح عم بسانتي

 لّمحت ىلع ةردقلا زيزعت يف ةمهاسملل ناكسإلا قوس يف ضرعلا بناج ريوطتل روصقلا هجوأ ةجلاعم بجي ،قبس ام ىلع ًءانبو

 ،اهحئارش عيمجب ةيدوعسلا رسألا بسانت ةمئالم ةيسفانت راعسأب ينكس ضورعم ريفوت لالخ نم كلذ قيقحت متيسو .فيلاكتلا

  .ناكسإلا قوس يف ضرعلا بناجل جمانربلا همدقي يذلا معدلا ديدحت ةداعإ بلطتي يذلاو

 تايّدحتلاو تافالخلا ّلحو ةيراقعلا تاسايسلا قيبطت ىلع اهزيكرت هيجوت لالخ نم ةيجيتارتسالا قيقحت يف ةزيكرلا هذه مهاست

لقتس ،كلذبو ،ينكسلا يراقعلا ريوطتلا عاطق هجاوت يتلا ةيرادإلاو ةيميظنتلا
ّ

 يف ةرشابملا تالخدتلا نم ةيجيتارتسالا ل

 ةيليومتلا تاهجلا زيفحتل "تاكارش" جمانرب لالخ نم رشابملا ليومتلا ةلكيه ةداعإ متتس هنأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو .قوسلا

ةرشابم عيراشملا ضارقإ ىلع )ليومت تاكرشو كونب(
ً

 نع ينكسلا يراقعلا قوسلا ةيلالقتسا نيسحت ىلإ كلذ يدؤيسو .

 نيب نواعتلا ىوتسم نيسحتل صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا نيب ةديدج تاكارش ةماقإ لالخ نم هزيزعت متيس يذلاو ،جمانربلا

الُم
ّ

ةفاضإ .ةيتحتلا ةينبلا تامدخ يمدقمو نييراقعلا نيرّوطملاو يضارألا ك
ً

 تاسايسلاو ةمظنألاب ةناعتسالا متيس ،كلذ ىلإ 

  .ةيساسأ ةيجيتارتسا تامّوقم اهرابتعاب )داوملاو ،لاملا سأرو ،ةلماعلا ىوقلاو ،ضرألا( قوسلا لماوعل ةهجوملا

ثمتي
ّ

 ،ةكلمملا قطانمو ندمو ناكسإلا جمانرب نيب ةمكوحلا ةيلآ قيسنت ةداعإ قيقحت يف ةزيكرلا هذه نم يساسألا فدهلا ل

 قطانملا ريوطت تائيهو ندملا ريوطتب ةينعملا تاهجلا تايلمع عم مؤاوتلا ةيدودحم نم اًيلاح ناكسإلا عاطق يناعي ثيح

 .ةكلمملا يف يرضحلا دهشملا نيسحت يف ةلوذبملا ةينطولا ةيرامثتسالا دوهجلا نم مغرلا ىلع ةمخضلا عيراشملاو ةيرضحلا

 كلذ مهسيس .ةمظنألا طيسبتو طيطختلا ةيلمع يف نواعتلا ىوتسم عفر ىلع ةلبقملا هتلحرم يف ناكسإلا جمانرب لمعيس

لعتي اميف اميس ال ،ةكلمملل ةيرضحلا ةمصبلا نيسحت يف لاّعف ينيكمت ٍرود بعل نم جمانربلا نيكمت يف
ّ

 ةيلمع نيسحتب ق

زيمتملا ةيداصتقالا صرفلا نم ديدعلا قلخ يف مهسي امب يرضحلا طيطختلا
ّ

 ٍةروصب ةيناكسلا تاعمجتلا ةدايز قيرط نع ة

الدب قطانملا فلتخم يف ةسوردم
ً

 .بسحف يقفألا عّسوتلا نم 
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 ةيؤرلا قيقحت جمانرب تافدهتسمو تارشؤم 

 جمانربلا تافدهتسم نم ةعومجم قيقحت لالخ نم اًسوملم اًيداصتقاو اًيعامتجا اًرثأ 2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتسا ققحتس

 :ليصفتلاب ةيسيئرلا ءادألا تارشؤمو تافدهتسملا هذه ةيلاتلا لوادجلا حضوت .يلكلا داصتقالا تافدهتسمو

 ةيداصتقالا تافدهتسملاو تارشؤملا .4.5.1

 

 

 جمانربلا تافدهتسمو تارشؤم .4.5.2

 نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا

 سيـــــقي .2025 ماـــــعل ذـــــيفنتلا ةـــــطخ نمـــــض جماـــــنربلل يـــــسيئرلا رـــــشؤملا ةـــــباثمب رـــــشؤملا اذـــــه ّدـــــعي :نكـــــسلا ةـــــفلكت ةبـــــسن

ـــــشؤملا
ّ

 ةردـــــق نيـــــسحتل يـــــمارلا فدـــــهلاب طبترـــــي ،يلاـــــتلابو ،ةـــــكلمملا يـــــف نكـــــسلا فيلاـــــكت لـــــمحت ىـــــلع ةردـــــقلا ىدـــــم ر

ـــمحت ىـــلع نينطاوـــملا ت .ذـــيفنتلا ةـــطخ نمـــض نكـــسلا فيلاـــكت لّ
ُ

 نـــم ةـــصّصخملا ةبـــسنلا اـــهرابتعاب نكـــسلا ةـــفلكت ةبـــسن فَّرـــع

 وأ يراــــــقع لــــــيومتك اــــــمإ( ةــــــيليومتلا ةــــــفلكتلا وأ ةيــــــساسألا ةــــــفلكتلا ثــــــيح نــــــم ًءاوــــــس ،نكــــــسلا فيلاــــــكتل ةرــــــسألا لــــــخد

ـــيلود هـــب فرـــتعم رـــشؤملا اذـــه .مـــئالم ٍلزـــنم ءارـــشل اـــهلُّمحت متـــي يـــتلا ةـــفلكتلا وأ )ةـــيراجيإ تاعوفدـــم  هـــلوانت مـــت دـــقو ،اً

 تنّمــــضت .ملاــــعلا لود نــــم دــــيدعلا يــــف ةــــينطولا ناكــــسإلا جمارــــب نــــم ٍددــــعل ةيليــــصفتلا ةــــيرايعملا تاــــنراقملا راــــطإ يــــف

الــــك اــــهؤارجإ مــــت يــــتلا ةــــيرايعملا تاــــنراقملا
ً

 دــــيدحت مــــت .ةروفاغنــــسو اــــسمنلاو ةدــــحتملا ةــــكلمملاو ديوــــسلاو ادــــنك نــــم 

ــــــقفو رــــــشؤملا تافدهتــــــسم
ً

ــــــملاو ةــــــيمنتلاو يداــــــصتقالا نواــــــعتلا ةــــــمظنم تاــــــهيجوتل ا  ءارــــــبخلا نــــــم ةــــــمّدقملا تالخدُ

 .ناكسإلا لاجم يف نيصّصختملا نييلودلا

 

 

 

 2025-2021 فدهتسم  )2019( ماع عضولا رشؤملا 

 يلكلا داصتقالا تارشؤم

 يف جمانربلا ةمهاسم

 يلامجإلا يلحملا جتانلا

 )يطفن ريغلا(

  يدوعس لاير رايلم 115

 ةيمكارت ةمهاسم

  يدوعس لاير رايلم +157

 ةيمكارت ةمهاسم

 عاطقلا يف لمعلا صرف

 نينطاوملل( صاخلا

 )نييدوعسلا

 ةرشابم ةفيظو فلأ 38+ ةرشابم ةفيظو فلأ 38+

 ىوتحملا يف ةمهاسملا

 يلحملا
%35 %49 

 لاير )٠(  ةيطفنلا ريغ تاداريإلا
 تاداريإ يدوعس لاير نويلم 200

 ةيمكارت

 لاير رايلم 132-  لاير رايلم 28- تاعوفدملا نازيم

 %2.42 2.55% كالهتسالا لدعم

  %0.64 + %7.6- مخضتلا لدعم
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 ناكسإلا قوس ةيزهاج ىدم

 سيقي .ةكلمملا يف ينكـــــسلاو يراقعلا قوـــــسلا ةيزهاج ىدم سايقل لوألا رـــــشؤملا وه :ةكلمملاب يراقعلا عاطقلا تاـــــساـــــسأ ةوق •

ـــــشؤملا ميمـــــصت مت .ةكلمملا يف ينكـــــسلاو يراقعلا قوـــــسلا يف ضورعملا ةيزهاج ىدم رـــــشؤملا
ّ

 جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا لالخ ر

تملا ةيلآلا ريوطت متيـس ،كلذ عمو ،ناكـسإلا
ّ
 قطنملا مادختـسا متيـس ،ةيادبلا يف .2025 ماعل ةطخلا ذيفنت ءانثأ رـشؤملا باـسح يف ةعب

 ،ذيفنتلا ةيلمع نم اًرهش 18 دعب .ةيزهاجلا ىوتسم ديدحتل يلودلا كنبلا نع رداصلا "لامعألا ةسرامم ةلوهس" رشؤمل يلصألا يباسحلا

اعالطتـسا ناكـسإلا جمانرب قلطُيـس
ً

 ٍةروـصب زيكرتلا عم رـشؤملا سايقل ةمزاللا تامولعملاو تالخدملا عمجل يلحملا ىوتـسملا ىلع اًديدج 

 قيرط نع ،ةلماـشلا ةيرايعملا تانراقملا نم ٍةعومجم ىلإ دانتـسالاب رـشؤملا فادهأ عـضو مت .ةكلمملا يف ناكـسإلا قوـس ىلع ةيرـصح

 .ةلثامملا ةيرايعملا لودلا يف "لامعألا ةسرامم ةلوهس" رشؤم طسوتم باستحا

 رشؤملا سيقي .ةكلمملا يف ينكـسلاو يراقعلا قوـسلا ةيزهاج ىدم سايقل يناثلا رـشؤملا :دارفألل ةمئاقلا ةيراقعلا ضورقلا يلامجإ •

اديدحتو ،ةكلمملا يف ينكــسلا ليومتلا قوــس ةيزهاج ىدم
ً

ت يتلا ةيــساــسألا ةانقلا ةباثمب دعي يذلا يراقعلا ليومتلا قوــس 
ُ

 نم نّمؤ

ارــــشؤم دعي قوــــسلا يف ةيراقعلا ضورقلا مجح ةدايز نأ ىلإ ةراــــشإلا ردجت .اهنكاــــسم ءارــــشل مزاللا ليومتلا ةيدوعــــسلا رــــسألا اهلالخ
ً

 

ارـشابم
ً

 لوـصولل مزاللا ةيراقعلا ضورقلا مجح باـسح ربع رـشؤملا تافدهتـسم ديدحت مت .ينكـسلا ليومتلا قوـس ةءافكو ةيزهاج ىدمل 

 2025 ماع لولحب ةكلمملا يف نكاسملا ةيكلمب ةقلعتملا تافدهتسملا ىلإ

اجايتحا رثكألا تائفلا معد
ً

 

 تاــئفلل جماــنربلا نم مّدــقملا معدــلا ساــيقل رـــــــشؤملا اذــه ميمـــــــصت مت :يومنتلا ناــكـــــــسإلا نم اــهريفوت مت يتلا تادــحولا ددــع •

 تامدخلا ريفوتل ةيــــسيئرلا ةيلآلا ةباثمب يومنتلا ناكــــسإلا ةردابم ربتعت  .يومنتلا ناكــــسإلا ةردابم نمــــض ةلومــــشملا ةقحتــــسملا

 نيب قيثولا نواعتلا ىلع ةيـــساـــسأ ٍةروـــصب دمتعت اهنوك ةماهلا تاردابملا نم ةدحاو ّدعتو ،لخدلا ةدودحم رـــسألل ةمزاللا ةينكـــسلا

 نم ٍةعومجم ىلع ةردابملا هذه لمتــــشتــــس .ةينكــــسلا تادحولا نم مزاللا ضورعملا ريفوتل يحبر ريغلاو صاخلاو ماعلا تاعاطقلا

 صاخلا نيعاطقلا عم ةكارـشلاب اهريفوت متيـس يتلا ةينكـسلا تادحولا مجح ةعباتمل يليغـشتلا ىوتـسملا ىلع ةيعرفلا تارـشؤملا

 .يحبر ريغلاو

  لزانملا ةيكلم

ادحاو رـشؤملا اذه دعي :لزنم كلتمت يتلا ةيدوعـسلا رـسألا ةبـسن •
ً

 ىلوألا ةلحرملا نم اهليحرت مت يتلا ةيـسيئرلا تارـشؤملا نيب نم 

غتلا ةبـسن سايق يف هتيمهأل اًرظن جمانربلا نم
ُّ

ألا لبق نم )ةيناـسرخ - ةحلـسملا لزانملا( لزانملا ةيكلم مجح يف ري
ُ

 .ةيدوعـسلا رـس

كشي يتلا ةيرهوجلا ةيمهألل اًرظن
ّ
 .2025 ماعل ذيفنتلا ةطخ نمض "نكسلا ةفلكت لمحت ىلع ةردقلا" رشؤم اهل

 يف مهتكراــــشم نع نينطاوملا اــــضر ىوتــــسم رــــشؤملا اذه سيقي :مهل ةمدقملا ةيناكــــسالا جماربلا نع نينطاوملا اــــضر ةبــــسن •

ـــشؤملا سايق متي .جمانربلا
ّ

 تامدخ نع نيديفتـــسملا نينطاوملا اـــضر ىوتـــسم سايقل يأرلا تاعالطتـــسا نم ٍةعومجم مادختـــساب ر

ـــــــشؤملا فادـهأ دـيدـحت مت .جماـنربلا
ّ

 ةدوـــــــشنملا ةـبـــــــسنلا دـيدـحتو ،جماـنربلا نم ىلوألا ةـلحرملا لالخ ةـقباـــــــسلا هـتاـهاـجتا لـيلحت ربع ر

 .%80 ةبسنب نيديفتسملا اضر ىوتسمل

 

 

 2025 فدهتسملا  2020 ساسألا ةنس رشؤملا

)%( نيلهؤملا لزانملا كالم ريغل نكسلا ةفلكت ةبسن  49 40 

)%( ةكلمملاب يراقعلا عاطقلا تاساسأ ةوق  71.6 82.0 

)لاير رايلم( )يراقعلا ليومتلا( دارفألل ةمئاقلا ةيراقعلا ضورقلا يلامجإ  420 640 

)يمكارت( يومنتلا ناكسإلا نم اهريفوت مت يتلا تادحولا ددع  46,000 95,000 

 2030 ماع ىتح %70 %60  )%( ةينكس ةدحو كلتمت يتلا ةيدوعسلا رسألا ةبسن

)%( مهل ةمدقملا ةيناكسإلا جماربلا نع نينطاوملا اضر ةبسن  80% 80% 
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  تاردابملا .5

 تاردابملا ةظفحم 

 .جمانربلل ةديدجلا تاسايسلا عم ةمئاوتم جمانربلا تامازتلا قيقحت اهلمجمب نمضت ةديدج تاردابم ةدع ريوطت ىلع لمعلا ّمت

 اًرصنع لكشتو اهديدحت مت يتلا ةيجيتارتسالا زئاكرلا نمض جمانربلا تامازتلاو تاحومط يرهوج لكشب تاردابملا هذه سكعت

لطت قيقحتل اًيساسأ
ّ

  .2030 ةكلمملا ةيؤر تاع

 رشابم لكشب مهاستل اهلمع قاطن عيسوتو اهتلكيه ةداعإ ربع ةيلاحلا ناكسإلا جمانرب تاردابم نم ضعب لامكتسا متيس امك

 يلاحلا عضولل ةيليصفت تاليلحت ءارجإ لمشت قاطنلا ةعساو تاساردب مايقلا لالخ نم كلذ ّمتو .2025 ةيجيتارتسا قيقحت يف

ايملاع ةعبتملا تاسرامملا لضفأ نم ةدافتسالاو ،جمانربلل
ً
 ءاربخ اهميدقتب ماق ةيرايعم تاساردو ةيملاع تاربخب ةناعتسالاو ،

  .ةيعامتجالا ةياعرلا ةسايسو ،ينكسلا داصتقالا ،ينكسلا ليومتلا ،ناكسإلا :ةيلاتلا تالاجملا يف نييملاع

 

 

 ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا يف ةلومشملا تاردابملا :21 لكشلا

 ةــــيلاتلا ةــــيعرفلا ماــــسقألا شقاــــنت .تارداــــبملا نيــــب طاــــبترالا هــــجوأو طباورــــلا حيــــضوت يرورــــضلا نــــم ،تارداــــبملا ليــــصفت لــــبق

 ةردــــق ةزــــيكر زــــيزعت )1( :2025 ماــــعل ميلــــستلا ةــــطخ يــــف ةــــثالثلا ةيــــساسألا ةيجيتارتــــسالا زئاــــكرلا نــــم لــــكل تاــــقالعلا هذــــه

 .ضرعلا ةزيكر )3( و ؛ةيلاملا لولحلا ةزيكر )2( ؛فيلاكتلا لمحت ىلع ديفتسملا

 تارداـــــبم ســـــمخ اـــــهنيب تارداـــــبم 6 نـــــم ةزـــــيكرلا هذـــــه نوـــــكتت :فيلاـــــكتلا لـــــمحت ىـــــلع نيديفتـــــسملا ةردـــــق زـــــيزعت ةزـــــيكر

 يــــف تاكرــــشلل ةــــيعامتجالا تايلوؤــــسملا زــــيزعت - ةدــــحاو ةرداــــبمو ناكــــسإلاو ةــــيورقلاو ةــــيدلبلا نوؤــــشلا ةرازوــــل ةــــكولمم

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازول ةكولمم - ناكسإلا عاطق

 ناكــــسإلا قوــــس يــــف بــــلطلا بــــناج يــــف يــــساسألا لــــعافلا رــــبتعت :ناكــــسإلاو ةــــيورقلاو ةــــيدلبلا نوؤــــشلا ةرازو تارداــــبم

 ناكــــسإلا تاــــجتنمو ،نيــــلمتحملا نكاــــسملا يرتــــشم نيــــب لــــصولا ةلــــص لكــــشت ةرداــــبملا هذــــه .ينكــــس ةــــصنم ةرادإ لالــــخ نــــم

ـــــضيأ ةرازوـــــلا لـــــمحتت ،كـــــلذ ىـــــلإ ةفاـــــضإلاب .حاـــــتملا يراـــــقعلا لـــــيومتلاو ةرفوـــــتملا
ً

 تاـــــئفلل تادـــــحولا ميلـــــست ةيلوؤـــــسم ا

 هذــــه يــــف تارداــــبملل قيــــسنتلاو بــــلطلا دــــيدحت ىــــلع ةرداــــق ةرازوــــلا نوكتــــس .يوــــمنتلا ناكــــسإلا لالــــخ نــــم ةــــجاح دــــشألا

 تاــــجتنم جيزــــم دــــيدحتو ،)1.1.1 ةرداــــبملا( نيديفتــــسملا لــــيهأت ةــــيلآ ريوــــطتو ةلماــــشلا ةــــيلمعلل اــــهترادا لالــــخ نــــم ةزــــيكرلا

 ةلماــــشلا ديفتــــسملا ةــــلحر يــــف اــــهجمدو ةــــجاح دــــشألا تاــــئفلا ةــــيطغت نامــــضو ،)1.2.1 ةرداــــبملا( مــــهل ةــــحاتملا ناكــــسإلا

 ةفاــــضإلاب .)1.3.1( ينكــــس ةــــلحر ريوــــطتو ةلماــــشلا ةــــيمقرلا ةــــبرجتلا ىوتــــسم عــــفرو ،)1.2.2( يوــــمنتلا ناكــــسإلا جماــــنرب رــــبع

ضيأ ةرازولا ريدتس ،كلذ ىلإ
ً

 (1.2.3) نيرثعتملا معد جمانربل يكلم موسرم بجومب ةردابم ا
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كرت ةرداـبملا :ةـيعاـمتجالا ةـيمنتلاو ةـيرـــــــشبلا دراوملا ةرازو ةرداـبم
ّ

 معد يف يحبر ريغلاو صاـخلا نيعاـطقلا رود نيـــــــسحت ىلع ز

  .)1.2.4( ناكسإلا عاطق يف تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا زيزعت ةردابم ربع ةجاح دشألا تائفلل ناكسإلا

 يزكرملا كـنبلاو (REDF) يراـقعلا ةـيمنتلا قودـنـــــــص نيب ةـمـــــــسقم تارداـبم 6 نم ةزيكرلا هذـه نوكتت :ةـيليومتلا لولحلا ةزيكر

 .يلاوتلا ىلع نيتردابمو تاردابم عبرأ لالخ نم (SAMA) يدوعسلا

 ينكـسلا يراقعلا ليومتلا تاعاطق يف ةطـشنألل زاكترا ةطقن وه ةيراقعلا ةيمنتلا قودنـص :ةيراقعلا ةيمنتلا قودنـص تاردابم

 ةـيلاـم تارداـبم عبرأ ذـيفنت لالخ نم يراـقعلا لـيومتلا عاـطق وأ ةـيراـجتلا ةـيفرـــــــصملا تاـمدـخلا عاـطق يف ءاوـــــــس ،ةـكلمملا يف

 لزانملا يرتـــشمل تانامـــضلا رفاوت زيزعتو ،)2.1.1( 2.0 موعدملا يراقعلا ضرقلا جمانرب ريوطت :تاردابملا هذه لمـــشت .ةيـــساـــسأ

 نيــــسحتب نينطاوملا فيقثتو ةيعوتو )2.2.1( ةيليومت لولح ىلع لوــــصحلا نم نييراقعلا نيروطملا نيكمتو ،)2.1.2( نيروطملاو

  (2.1.3) يراقعلا ليومتلا ليصافت مهف ىوتسم عفرو يلاملا مهطيطخت

 ليومتلا قوـــــسل ناتيـــــساـــــسأ امه يدوعـــــسلا يزكرملا كنبلا امهكلمي ناتللا ناتردابملا :يدوعـــــسلا يزكرملا كنبلا تاردابم

 تاودألاو تاـجتنملا نم ةـيلبقتـــــــسملا ةـظفحملا دـيدـحت ىلإ )2.3.1( ىلوألا ةرداـبملا ىعـــــــست .ةـكلمملا يف ينكـــــــسلا يراـقعلا

 يميظنتلا ساــــسألا نيــــسحت )2.4.1( ةيناثلا ةردابملا نمــــضتت امنيب ،نيروطملاو لزانملا يرتــــشمل نامتئالا عيــــسوت ىلع ةرداقلا

 .ةيليومتلا تاجتنملا ريوطتو ةيراجتلا تايلمعلل

 ةئيهلاو )تاردابم ةتــس( ناكــسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤــشلا ةرازول اهــصيــصخت مت تاردابم 8 نم ةزيكرلا فلأتت :ضرعلا ةزيكر •

 .)ةدحاو ةردابم( ناكسإلل ةينطولا ةكرشلاو )ةدحاو ةردابم( راقعلل ةماعلا

 ةدافتسالا متت .ناكسإلا قوس يف ضرعلا بناجب ىنعت ةلماش تاردابم يه :ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو تاردابم

 عاطقلاو ةماعلا تائيهلا نيب قيــسنتلا نيــسحت نامــضل تاردابم ثالث يف ناكــسإلا قاوــسأو ةيلحملا تائيهلل ةرازولا ةيطغت نم

 لماوعلا نم اهرابتعاب - ريوطتلل ةلباقلا يـــضارألا ىلع لوـــصحلا زيزعتو ،)3.1.1( ةيرـــضحلا قطانملل دمألا ليوط طيطختلاو صاخلا

كرتـشم اًريثأت قلخي امم )3.2.3( ندملا طـساوأل ريوطتلا ةداعإو ،)3.2.1( ناكـسإلل ةيـسيئرلا ةنكمملا
ً
 اهب زفحي يتلا لبـسلا نيـسحتل ا

كرت .ةكلمملا يف ةيرــــضحلا ةيمنتلا لكــــشيو ناكــــسإلا
ّ

 ىلإ ةركتبملا لولحلا عفد يف ةرازولا رود ىلع ىرخألا ثالثلا تاردابملا ز

 لـيلقتو ،)3.2.2( ةـيتحتلا ةـينبلا فيلاـكت عفدـل ةركتبم تاـكارـــــــش ريوطت لالخ نم ةـكلمملا يف نكاـــــــسملا ءاـنب قوـــــــس يف ماـمألا

 ءانبلا داومو بيلاـسأ ةقباطم ىلع لمعلا ،اًريخأو ،)3.3.1( عـسوتلل ةديدج ةكارـش جذامن قالطإو نكاـسملا ءانب ةلحر يف تالخدتلا

 .(3.3.4) اهريوطتو نكاسملا دييشت عاطق عم ةثيدحلا

 ميظنتل اـهـــــــضيوفت نم راـقعلل ةـماـعلا ةـئيهلا اـهكلمت يتلا )3.3.3( ةدـيحولا ةرداـبملا دـيفتـــــــست :راـقعلل ةـماـعلا ةـئيهلا تارداـبم

 .يدوعسلا يراقعلا دهعملا تاردقو رود زيزعت ىلع زيكرتلا لالخ نم ةكلمملا يف تاراقعلا قاوسأ ريوطتو ةرادإو

 رود زيزعتل ناكـــــسإلل ةينطولا ةكرـــــشلا اهكلمت يتلا )3.3.2( ةديحولا ةردابملا ميمـــــصت مت :ناكـــــسإلل ةينطولا ةكرـــــشلا تاردابم

 .ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازول يسيئرلا يليغشتلا كيرشلاو ينكسلا يراقعلا ريوطتلا عاطق ةداير يف ةكرشلا

 ةروـــصب ةردابم لك فـــصو مت ثيح ،2025 ماعل جمانربلا ةيجيتارتـــسال ةلماكلا تاردابملا ةظفحم ليـــصافت يلاتلا مـــسقلا نمـــضتي

 .جمانربلل ةيجيتارتسالا فادهألاب اهطابترا ىدم ديدحتو ،ةلصفنم
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 نكسلا فيلاكت لّمحت ىلع ديفتسملا ةردق ةزيكر زيزعت :ىلوألا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

 

   مهفينصتو ناكسإلا جمانرب نم نيديفتسملا فادهتسا - نيديفتسملا ليهأت ةيلآ ريوطت  :1.1.1 ةردابملا

 :ةردابملا لمع قاطن

 تاوجفلا دسو ةمئالملا تاجتنملل مهفادهتسا تايلآ نيسحت لالخ نم ةجاح رثكألا نيديفتسملا ةمدخ ىلع ةيناثلا ةلحرملا يف زيكرتلا نوكيس

  .نيديفتسملا ةيلهأب ةقلعتملا

 ،هذيفنتو هنم ققحتلاو هتتمتأ لهسي ثيح يكيمانيد جذومن ريوطت قيرط نع ةيلاملا ةءالملا ريياعم قيبطتل بسنألا جهنلا جمانربلا ددحيس امك

 ةيبلت ىلع ةرداقلا رسألا( اهتاذب ةيفتكملا رسألا :اهنم حئارش ةدع نم ةدحاو ىلإ تابلطلا يمدقم فينصت نم جمانربلا نكمتيس هلالخ نمو

 لالخ نم معدلاب ىظحتسو ،لزنم ءارشل جمانربلا معد ىلإ جاتحت يتلا رسألا ،)فيلاكتلا لمحت ىلع ةرداقلا رسألاو ،اهسفنب ةينكسلا اهتاجايتحا

 تافصاوم نم ىندألا دحلاب لزنملا كلمت فيلاكت لمحت عيطتست ال يتلا رسألا( ةجاح دشألا رسألاو ،"ناكسإلا تاجتنم ةظفحم ةرادإ" ةردابم تاجتنم

 .)اهريغو "يومنتلا ناكسإلا" ةردابم لالخ نم جمانربلا نم رشابم معد ىلإ جاتحتو ،هراجئتسا وأ ةدوجلا

 ذإ فينصتلا يف ةمدختسملا تاسرامملا لضفأ نم ربتعي )means testing( ةيلاملا ةءالملا رابتخا نإف ،اهلمع ّمت يتلا ةيلوألا تاساردلا ىلع ًءانبو

 ءارجإب ةردابملا موقتسو .ىرخألا لودلا نم ديدعلاو ديوسلاو ادنكو ةروفاغنس :لثم ،يلودلا ىوتسملا ىلع ناكسإلا جمارب لضفأ همدختست

 .ةقالعلا تاذ تاهجلا عم نواعتلاب ؛اهنم لكل ةمزاللا ةيليغشتلا تانكمملا ديدحتو اهريغو ةيجهنملا هذهل ةيليصفتلا تاساردلا نم ديزملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

  .ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 قطانم عيمج ىوتسم ىلع ةجاح دشألا نيديفتسملا ديدحت لالخ نم ناكسإلا جمانرب يف ةكراشملا ىوتسم ةدايز :يعامتجالا رثألا •

  .ةقحتسملا حئارشلا ىلع يموكحلا يلاملا معدلل لداعلا عيزوتلا نيكمت يف كلذ مهسيو .ةكلمملا

 اهنأ الإ  .ىرخألا ةيداصتقالا تاريغتملا وأ يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةرشابم ةمهاسم ةردابملا هذه مهاست ال :يداصتقالا رثألا •

 .جمانربلا نم بلطلا بناج ىلع زكرت اهنأ ثيح ،ناكسإلا جمانربل ةلماشلا ةيداصتقالا ةمهاسملل ةيرورض ةردابم

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع مهتردق مييقت بناج ىلإ نيديفتسملا فينصتل لمع جذومن •

 .نيديفتسملا حئارش ليلحتو سايقلا يتيلمع ةتمتأ •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

  .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 نينطاوملا تاجايتحا ةيبلتل ةممصم ةينكس تاجتنم ميدقت - ناكسإلا تاجتنم ةظفحم ةرادإ :1.2.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ،نيديفتسملا تاجايتحا يبلت ةينكس تاجتنم ريفوتل ديعبلا ىدملا ىلع ةينكس تاجتنم ةظفحم ريوطت ىلإ ةردابملا فدهت

لضفي ام نيب ةيلاحلا تاوجفلا دسل ةديدج تاجتنم ميدقتو ةحاتملا تاجتنملا ىلع لوصحلا ةيلآ نيسحتل حضاو راسم ديدحتو
ّ

 ه

 يف ةيساسألا ةعستلا تاجتنملا فينصت مت ،تاليلحتلا نم ديزملا ءارجإ تانيسحتلا هذه بلطتت ذإو .حاتملاو نوديفتسملا

 تحت تاجتنم ،)اهريغو ققشلاو ةينكسلا للفلا لمشت( قوسلا يف ةزهاجلا تاجتنملا :ةيسيئر تائف 4 ىلإ ةيناثلا ةلحرملا

 جتنم لمشت( يتاذلا ءانبلا تاجتنم ،)ءاشنإلا تحت ةينكسلا ققشلاو ءاشنإلا تحت للفلا لمشت( )ةطراخلا ىلع عيبلا( ءاشنإلا

لمتلاب يهتنملا راجيإلا لمشت( راجيإلا معد تاجتنمو ،)ةزيمملا يضارألا جتنمو ،ضرقو ضرأ جتنمو ،يتاذلا ءانبلا
ّ

 ناكسإلاو ك

 ةيوعوتو ةيقيوست تالمح قالطإ جمانربلا تاجتنم ةظفحم يف عساولا لوحتلا اذه بلطتيس ،قبس ام ىلع ًءانبو .)يومنتلا

 .ةركتبملا ةينكسلا لولحلاو تارايخلا عيمجب نيديفتسملا فدهتست

 تاكرشلاو نكاسملا ةانبب لزانملا يرتشم طبرت ةردابملا نأل كلذو صاخلا عاطقلا نم ةريبك ةكراشم ةردابملا هذه لمشتس

 )تاراقعلا زيهجتو ةرسمسلاو ليومتلاو ءانبلا ءانثأ صاخلا عاطقلا تانايك لبق نم يساسأ لكشب اهميلست متي( ةيراقعلا

  :ةفدهتسملا ةحيرشلا

  ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 يتلاو ةفلكتلا روسيم ناكسإلا تارايخ ىلع لوصحلا ريسيتو ريفوت ىلع ةردابملا هذه زكرتس :يعامتجالا رثألا •

 اضر ىوتسم عفر ىلع دعاست يتلا لماوعلا زربأ نم ةردابملا هذه نأ امك مهتابغرو نيديفتسملا تاجايتحا يبلت

 .ةيناكسإلا جماربلا نع نيديفتسملا

 ريوطت يدؤيس ثيح ،ناكسإلا عيراشم يف ةصاخلا تارامثتسالا زيفحت ىلع ةردابملا هذه زكرتتو :يداصتقالا رثألا •

 امك .جمانربلا يديفتسمل ناكسإلا ريفوتل صاخلا عاطقلا مامأ ةحاتملا صرفلا ةدايز ىلإ ناكسإلا تاجتنم ةظفحم

 ءانبل ةيئاهنلا لحارملا لالخ نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةرشابملا ريغ ةمهاسملا ةردابملا نم عقوتُي

 .)ةديدجلا ةيناكسإلا تاجتنملا عاونأل( ةديدجلا ةينكسلا تادحولا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةرمتسملا ةمئاوملل لمعلا جذومنو بلطلاو ضرعلا طبرل يلآ ماظن •

 .ةفدهتسملا نيديفتسملا حئارش بسانت ةروطمو ةركتبم ةديدج تاجتنم قالطإ •

 .ةيقيوستلا تالمحلا ططخ •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 2.0 يومنتلا ناكسإلا جمانرب  :1.2.2 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ديدحتب ةردابملا ىنعت ،بلطلا بناج نمف .ةيناثلا ةلحرملا لالخ يومنتلا ناكسإلا جمانرب نيسحتو ريوطت ىلإ ةردابملا فدهت

 نامضلا يديفتسمل ةينكس لولحو تادحو ريفوت اهيف امب يومنتلا ناكسإلا تاجتنمو جماربل قاقحتسالا ريياعم ريوطتو

 يف ةمهاسملاو ضفخنملا لخدلا يوذ رسألل ةيعامتجالا ةيامحلا نامض ىلإ ةفاضإلاب .مهمكح يف نمو يعامتجالا

 جمانرب يديفتسم ةلحر جمد متيس ،كلذ ىلع ةوالع .يعامتجالا نزاوتلا نامضو مهتيمنتل عمتجملا حئارش ةيقب عم مهجمد

 يهتنملا عافتنالا وأ عافتنالا اهنم لولح ةّدع ميدقتل ةلماشو ةقستم ةلحر داجيإل "ينكس" جمانرب يف يومنتلا ناكسإلا

لمتلاب
ّ

اريخأو .ك
ً
 جاتحت ال يتلا ةلهؤملا رسألا ىدل فيلاكتلا لّمحت ىلع ةردقلا زيزعت يف ةدعاسملل ديدج جمانرب ميدقت ،

الومش رثكأ جهن عابتا لالخ نم ،ضرعلا بناج نيسحت ىلإ فدهت امك .يومنتلا ناكسإلا تادحو نم ةدحو ىلإ لاقتنالل
ً

 ريفوتل 

 ةيسيئر تاهج حبصتل ةيلهالا تايعمجلاو ةيحبرلا ريغ تامظنملا لثم ةيندملا تامظنملا ريوطت متي ثيح ،ينكسلا ضورعملا

 .ةيندملا تامظنملا عم ةفرعملا ةكراشمو همعد فيثكت جمانربلا نم كلذ بلطتيس ذإ ؛ةينكسلا عيراشملا ذيفنت يف ةكراشم

 .ةردابملا هذه يف صاخلا عاطقلا ةكراشم صرف ديدحتل دوهجلا نم ديزملا لذبتس ،كلذ ىلع ةوالع

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .مهمكح يف نم وأ يعامتجالا نامضلا يديفتسم نم ءاوس ةجاح دشألا رسألا نم ناكسإلا جمانرب نيديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 ةياعرلا ةموظنم ربع نينطاوملا نيكمتو ةيعامتجالا ةياعرلا ةموظنم ةيلاعفو ةءافك نيسحت يف ةردابملا مهاست

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإو ةيعامتجالا

 :عقوتملا رثألا

 ريفوت قيرط نع ةكلمملا يف يعامتجالا رارقتسالا زيزعتو رقفلا ةبراحم ىلع ةردابملا هذه زكرت :يعامتجالا رثألا •

  نكاسملا كلمت ةلحر ريسيتو مهل ةجاح دشألا حئارشلاو ضفخنملا لخدلا تاذ رسألل يعامتجالا ناكسإلا

 ىتح ةيمكارت ماقرألا عيمج( تارشؤملا نم ديدعلا يف ةرشابم ةمهاسم ةردابملا هذه مهاست :يداصتقالا رثألا •

 .ةفيظو فالآ 4 = فئاظولا .2 ؛رايلم 18+ = يلامجإلا يلحملا جتانلا .1 :)2025 ماع

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

  .مهمكح يف نمو ةجاح دشألا نيديفتسملل ةينكس لولحو تادحو ريفوت •

 .يومنتلا ناكسإلا يديفتسمل قاقحتسالا ريياعمو ةمكوح جذومن •

 .ناكسإلا عاطق يف يعوطتلا لمعلا نيكمتو معدو زيفحتل نيعوطتم ةكراشمل ةيعوطت صرف ةحاتإ •

 .يناكسإلا يحبرلا ريغ عاطقلا ومن معدل ةيلهأ تايعمج سيسأت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •
 .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •
لمت ةبسن عفر •

ّ
 .لزانملا ك
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 نيرثعتملا معد جمانرب :1.2.3 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 :ةيسيئر تاقاطن ثالث ربع عمتجملا يف ةجاح دشألا رسألا معد ىلع ةردابملا موقت

 لالخ نم )405( مقر ءارزولا سلجم رارق يف ةدراولا تابيترتلا قفو :نكسملا ةرجأ دادس نع نيرثعتملا نينطاوملا معد (1) 
 .)ءالخإ/دادس( ذيفنت رمأ مهقحب ردص نمع ةرجألا دادس

 معدلا يقحتسمل ةيلاملا تارثعتلا معد لالخ نم :ينكسلا يراقعلا ليومتلا طاسقأ دادس نع نيرثعتملا نينطاوملا معد (2) 
 كلذو ،اهريغو ،ضرملا ،لمعلا نع عاطقنالا لثم هلاوز عقوتيو تقؤم ضراع ببسب ةيئانثتسا فورظب نورمي نمم ينكسلا
 يف نكسم ةرجأ لدب ميدقت وأ ،طاسقأ ةسمخ زواجتي ال امب رثعتلا دادس متيو ةيليومتلا تاهجلا تاقحتسم دادس ةرتف ءانثأ
 .ءالخإلاب مكح رودص لاح

 يف ينورتكلإ نوبوك لالخ نم كلذو ةيعامتجالا ةيامحلا فدهب ةددحم ةرتفل لماك وأ يئزج لكشب :راجيإلا معد نوبوك )3(
 .مهل معدلا ميدقت فدهب ةيعامتجالا ةياعرلاب نيلومشملا ةجاح دشألا رسألا فدهتسي راجيإ ةكبش

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .نكسملا ةرجأ دادس نع نيرثعتملا نينطاوملا •
 .ينكسلا يراقعلا ليومتلا طاسقأ دادس نع نيرثعتملا نينطاوملا •
 .ةيعامتجالا ةياعرلاب نيلومشملا ةجاح دشألا رسألا •

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 ثلاثلا ىوتسملا ىلع " ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ " يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا مهاست
 ."ةيعامتجالا تامدخلا ةموظنم ةءافكو ةيلاعف نيسحت" ىلإ ةفاضإلاب ،ةيؤرلا فادهأل

 :عقوتملا رثألا

 نيذلا نكاسملا يرجأتسمل معدلا ريفوت لالخ نم تاراجيإلا قوس معد ىلع ةردابملا هذه زكرت :يعامتجالا رثألا •
 ةياعرلا جمارب يف ،يومنتلا ناكسإلا رارغ ىلع ،ةردابملا هذه مهستسو .لخدلا يف ةئجافم تاريغتل اوضرعتي دق
 .ةكلمملا يف ةيعامتجالا

 اهيلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا تاريغتملا زربأو .ةرشابم ةيداصتقا ةمهاسم اهل سيل ةردابملا هذه :يداصتقالا رثألا •
 رثعت لاح يف راجيإلا ةميق ىلع تاراقعلا يكلام لوصح نامض قيرط نع صاخلا عاطقلا وه ةردابملا هذه
 .نكسملا ةرجأ دادس نع نيرجأتسملا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .يراقعلا ليومتلا طاسقأ دادسو نكسملا ةرجأ دادس نع نيرثعتملا تالاح معد •
 .راجيإلا نوبوك يقحتسم معد •
 

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •
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 ناكسإلا عاطق يف تاكرشلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا زيزعت :1.2.4 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ةينكسلا لولحلا ريفوت يف ةيعامتجالا هتمهاسم زيزعت ىلع صاخلا عاطقلا عجشي زفاوح راطإ عضو ىلإ ةردابملا فدهت

 ،ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا فلتخم عم قيسنتلا لالخ نم ةردابملا هذه ذيفنت متيسو اذه .ةجاح دشألا ةيدوعسلا رسألل

 ةيمنتل ينطولا زكرملا و ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوو ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو :اهنمو

 .ةكلمملا قطانم فلتخم يف ةيراجتلا فرغلا ةكراشمب ةراجتلا ةرازوو يحبرلا ريغ عاطقلا

 يحبرلا عاطقلاو صاخلا عاطقلا عم زفاوحلا راطإ ةكراشمل ةينطو ةيعوت ةلمح قالطإ ىلع ةردابملا هذه لمعتس ،اًريخأو

   .ةردابملا معدل مزاللا يعمتجملا مخزلا دشح بناج ىلإ ،يحبر ريغلاو

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .مهمكح يف نمو يعامتجالا نامضلا يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 ةياعرلا ةموظنم ربع نينطاوملا نيكمتو ةيعامتجالا ةياعرلا ةموظنم ةيلاعفو ةءافك نيسحت يف ةردابملا مهاست

 .مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإو ةيعامتجالا

 :عقوتملا رثألا

 يف ةمهاسملا ةدايز ىلع صاخلا عاطقلاو يندملا عاطقلا زيفحت ىلإ ةردابملا هذه فدهت :يعامتجالا رثألا •

 عاطقلاو ماعلا عاطقلا نم لك نيب لعافتلاو نواعتلا ةدايزو ةقثلا زيزعت ىلع دعاسي امم ،ةيعامتجالا ةياعرلا قيقحت

 .يحبر ريغلا عاطقلاو صاخلا

 ةكراشملا لالخ نم ةيطفنلا ريغ تاداريإلاو صاخلا عاطقلا تارامثتسا ةدايز ةردابملا هذهل نكمي :يداصتقالا رثألا •

  .يعامتجالا ناكسإلا ريفوت يف ةموكحلا عم ةيبسنلا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ناكسإلا عاطق يف ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمارب قيبطتل يداشرتسا ليلد •

 .ناكسإلا عاطق يف ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمارب ذيفنت ىلع صاخلا عاطقلا عيجشتل ةيريدقت تازفحم مزح •

 رداوك ةيعوتو ليهأت معدو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمارب يف صاخلا عاطقلا ةكراشم زيفحتل ةيوعوت تالمح •

 .جماربلا هذه ذيفنتل صاخلا عاطقلا

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمانرب يف ةكراشملا تاكرشلا ةمئاق •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •
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 2.0 ينكس ةلحر ريوطت :1.3.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 متيس ثيح ،يسيئر يجيتارتسا روحمك ديفتسملا ىلع زيكرتلا ىلإ ةيناثلا هتلحرم يف ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا فدهت
 اهميدقتل ناكسإلا جمانرب ططخي يتلا معدلا عاونأ نم عون يأ ميمصت دنع مهتابغرو رسألا تاجايتحال ةيولوألا ءاطعإ
البقتسم

ً
. 

  :ةيسيئر ئدابم ةسمخ عابتاب ينكس جمانرب نم نيديفتسملا ةبرجت ةلحر ريوطت ىلإ ةردابملا فدهت كلذ قيقحتلو 

 .ديفتسملا ىلع زكرت ةصصخمو ةفدهتسم ةبرجت ميدقت •
 .ةددعتم تاونق ربع لعافتلا ريسيت •
 .رشابملا لماشلا لصاوتلا نيكمت •
 .ةفاضم ةميق تاذو ةقوثوم تامدخ ذيفنت •
 .ةحضاو ةيفافش قيقحت •

 
 لّصفمو ماع مهف ءانبب أدبي لماش جهن دامتعاب ةديدجلا ينكس جمانرب يديفتسم ةبرجت ةلحر ءانبب ةردابملا موقتس امك
 ىلع لصاوتلا طاقن ميمصت ةداعإ لالخ نم نيديفتسملا ةبرجت ةلحر ريوطتب اًعوبتم ،ةلمتحملا تابقعلاو ةيلاحلا صرفلل
 .مهتبرجت لحارم عيمج ىوتسم

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 عفر يف ةردابملا مهست امك .ناكسإلا جمانرب نم نيديفتسملا ةبرجت ريوطت ىلع ةردابملا دعاست :يعامتجالا رثألا •
ارظن ؛مهل ةمدقملا ةيناكسإلا جماربلا نع نيديفتسملا اضر ىوتسم

ً
 ،نيديفتسملا ةايح يف جمانربلل يويحلا رودلل 

 .ماع هجوب ةيموكحلا تامدخلا نع نينطاوملا اضر ةدايز ىلإ هرودب يدؤي امم

 سيلو .قوسلا يف ضرعلاو بلطلا يبناج طبر لالخ نم يريسيت رودب ةردابملا هذه موقت :يداصتقالا رثألا •
 فدهتسملا يداصتقالا رثألا قيقحت نم جمانربلا نيكمتل ةيرورض اهنأ الإ ،ةرشابم ةيداصتقا تامهاسم ةردابملل

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .2.0 ينكس ةلحرل ةيجيتارتسالا ةطخلا

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ةجاح دشألا حئارشلل معدلا ميدقت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 ةيليومتلا قوسلا ريوطت ةزيكر :ةيناثلا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

 

 

 

 

 

 

 

 "2.0 موعدملا يراقعلا ضرقلا" – ينكسلا معدلا يقحتسمل يلاملا معدلا  :2.1.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 امب نيديفتسملا حئارشو تاجتنملا ةيجيتارتسا ىلع ًءانب نيقحتسملل يلاملا معدلا ميدقت يف رارمتسالا ىلإ ةردابملا فدهت

لمت نم نيديفتسملا نيكمت مدخي
ّ

 ةردابملا مزتلت ثيح ،موعدملا يراقعلا ضرقلل ةديدج ةيلآ ريوطتو بسانملا نكسملا ك

 اذه ةميق عيزوتو ةيلاملا مهتءالم بسح نيقحتسملا نينطاوملل معدلا ميدقت نيب نزاوتلا قيقحتل ةليدب تارايخ عضوب

 يراقعلا ضرقلا جمانرب ةلكيه ةداعإ ىلإ فدهت تاسارد ءارجإ متيس ،يلاتلابو .ةراتخملا تاجتنملا عم بسانتي امب معدلا

اذخأ هبجومب لمعلاو موعدملا
ً

 .يلاملا معدلا ةءافك ريوطت رابتعالا نيعب 

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 عيزوت ةداعإ يف ةيساسأ ةيلآك اهيلع ناكسإلا جمانرب دامتعال ةغلاب ةيعامتجا ةيمهأ اهل ةردابملا هذه :يعامتجالا رثألا

 نكسملا كلمت نم نيديفتسملا نيكمت موعدملا يراقعلا ضرقلا جمانرب مدخي .ينكسلا معدلا يقحتسم ىلع يلاملا معدلا

 .مهرسأل )بسانملا(

 :)2025 ماع ىتح ةيمكارت ماقرألا عيمج( تارشؤملا نم ديدعلا يف ةرشابم ةمهاسم ةردابملا هذه مهاست :يداصتقالا رثألا

 رايلم 128+ = يلامجإلا يلحملا جتانلا .1

 .ةفيظو فلأ 31 = فئاظولا .2

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةفدهتسملا حئارشلا بسح معدلا صيصخت حيتي جذومن •

 .ناكسإلا جمانرب يديفتسمل يراقعلا ليومتلا دوقع  •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 نيروطملاو نيديفتسملا ليومت معدل تانامضلا ةكرش سيسأت :2.1.2 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 تاهجلا نع ةينامتئالا رطاخملا فيفخت ىلإ فدهت ةكرشك ،ةيراقعلا ةيمنتلا قودنصل ةعباتلا تانامضلا ةكرش سيسأت

 جمانرب يطغيو .نينطاوملا نم ينكسلا معدلل ةلهؤملا حئارشلا نم ددع ربكأ ضارقإ نم مهنيكمتل كلذو ةيليومتلا

الك تانامضلا
ً

 رادصإب تانامضلا ةكرش موقتسو .ءانبلاو دييشتلا تايلمع نع ةمجانلا رطاخملاو ضارقإلل ةينامتئالا رطاخملا نم 

 يف نيبغارلا نينطاوملل ةطراخلا ىلع عيبلا جتنمل ةصصخم تانامض رادصإ كلذكو ينكسلا معدلا دوقعل ةينامتئا تانامض

 تادحولا عيراشم ىلع نيمئاقلا نيروطملل تانامض ردصتس امك .ةديدج ةينكس ةدحو كلمتل رايخك جتنملا اذه ىلع دقاعتلا

 .ءانبلا تايلمع مامتإل مزاللا ليومتلا ىلع مهلوصح ليهستل )ةطراخلا ىلع عيبلا( ءاشنإلا تحت

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 لامعألا باحصأو صاخلا عاطقلاو يموكحلا عاطقلا يف نيلماعلا نم ،ضفخنملا لخدلا يوذ نم ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 .ةّرحلا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 نكاسملا يرتشمل معدلا ريفوت لالخ نم يراقعلا ليومتلا قوس معد ىلع ةردابملا هذه زكرت :يعامتجالا رثألا •

 ريفوتل اهزيفحتو ةيراجتلا كونبلا ىدل ةقثلا زيزعتل يرورض رمأ اذهو .لخدلا يف ةئجافم تاريغتل اوضرعتي دق نيذلا

 .ضفخنملا لخدلا يوذ نم نييدوعسلل يراقع ليومت

 اهيلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا تاريغتملا زربأو .ةرشابم ةيداصتقا ةمهاسم اهل سيل ةردابملا هذه :يداصتقالا رثألا •

 نع رثعتلا رطاخم نم دحلا ىلع ةيراجتلا كونبلا ةردق نامض قيرط نع رامثتسالاو صاخلا عاطقلا وه ةردابملا هذه

 .نيديفتسملل دادسلا

 

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .تانامضلا جمانرب ةيلآ بسح ناكسالا جمانرب يديفتسمل يراقعلا ليومتلا دوقع تانامض •

 .يراقعلا ليومتلا تانامض رفوت ةكرش قالطإ  •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 لزنملا ءارشل طيطختلا نيسحتب نينطاوملا فيقثتو ةيعوت :2.1.3 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ةرادإل طيطختلا ىلع نينطاوملا ةدعاسم قيرط نع مئالملا نكسملا كلمتل طيطختلاب يعولا زيزعت ىلإ ةردابملا هذه فدهت

 ميدقتو ،ةفداه ةيمالعإ تالمح قالطإ لالخ نم ةمدقملا ةفلتخملا معدلا عاونأب يعولا ةدايز ،لضفأ لكشب مهتارخدم

 .نيديفتسملل قاطنلا ةعساو ةيبيردتلا تارودلا

 ،مهتاراخدا نيسحت لالخ نم ريبك لكشب معدلا ةفلكت ضفخ ،ةبولطملا ةيلاملا ةفرعملا مهيدل نيذلا ،نيديفتسملل نكمي ثيح

 .ةمءالم رثكألا ةيليومتلا ةهجلا رايتخا ربع ليومتلا ةفلكت ليلقت يف ةمهاسملاو

ضيأ ةردابملا مدختستس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ً

قبسم ةددحملا تاونقلا ا
ً

 ةيهام لوح نينطاوملا تاليضفتو تارايتخا نيسحتل ا

  .بسانملا لزنملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسالا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 مهتاروصت رييغت فدهب نيلمتحملا نيديفتسملل ةمزاللا ةيلاملا ةفرعملا ةردابملا هذه ززعت :يعامتجالا رثألا •

 يف نينطاوملا ةقث زيزعت يف ةمهم ةردابم يهو .كلذل مهتيزهاج مدعو نكسملا ءارش رطاخم نع ةقبسملا

  .يراقعلا ليومتلا قاوسأب قلعتي ام صخألابو ،ناكسإلا قوس

 اهيلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا تاريغتملا زربأو ،ةرشابم ةيداصتقا ةمهاسم اهل سيل ةردابملا هذه :يداصتقالا رثألا •

 .نكاسملا ءارش ىلع بلطلا زيزعت ةردابملا هذه

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةيوعوتو ةيفيقثت تالمح قالطإ

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 )ةيليومتلا تاهجلا نم( ةيليومت لولح ىلع لوصحلا نم نييراقعلا نيروطملا نيكمت :2.2.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ىلإ رشابملا ضارقإلا جذومن نم لّوحتلل نييراقعلا نيروطملا ليومت ةلكيه ةداعإ ىلإ ةيناثلا ةلحرملا يف ةردابملا فدهت

 ليهأتو فينصت ةيلآو ثدحملا ليومتلا ماظن ريوطت ىلع ةردابملا هذه لمعتسو .ةيليومتلا تاهجلا ربع ليومتلا جذومن

  .نييراقعلا نيروطملا

طابترا ةردابملا هذه طبترت
ً
قيثو ا

ً
 ."2.0 تاكارش جمانرب" ةردابمب ا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ةيليومتلا تاهجلا ،نييراقعلا نيروطملا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 يف هرودب دعاسي امم ،قوسلا يف نييراقعلا نيرِّوطملا ةكراشم ةدايز ىلإ ةردابملا هذه فدهت :يعامتجالا رثألا •

 ءارش يف نيبغارلا نينطاوملل لضفأ راعسأبو رثكأ ةينكس تارايخ ريفوتب ةكلمملاب ناكسإلا قوس يف ةسفانملا زيزعت

 .نكسم

ت :يداصتقالا رثألا •
ُ

 كونبلا كارشإ قيرط نع صاخلا عاطقلا تارامثتسا زيزعتو كالهتسالا ةدايز يف ةردابملا هذه مهس

 تاكرش وأ ددجلا نيروطملا مامأ ةصرفلا ةحاتإو ناكسإلا قوس يف نييراقعلا نيروطملل ليومتلا ريفوت يف ةيراجتلا

 .ناكسإلا عيراشم ذيفنتل مزاللا ليومتلا ىلع لوصحلل مجحلا ةريغص ريوطتلا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .نييراقعلا نيروطملا ليومت ةيلآ دامتعا •

 .يليومتلا جمانربلا يف ةكراشملا ةيليومتلا تاهجلا ةدايز •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 يراقعلا ليومتلاو ريوطتلا ةطشنأ ةلوازم عم ةمزالتملا رطاخملا ةرادإو ليلقتل نيمأت تاجتنم ريوطت :2.3.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 نع رطاخملا رثأ فيفختب ىنعت نيمأت تاجتنم ريفوت لالخ نم يراقعلا ليومتلا قوس زيزعت ىلإ ةردابملا هذه فدهت

 ةردابملا هذه لمشتسو .ضفخنملا لخدلا تاذ رسألاو نيروطملل ضارقإلا قاطن عيسوت ىلإ ةردابملا حمطت امك ،نيضرقملا

 ّدحت يتلا روصقلا هجوأ ىلع فرعتلاو ةيملاعلا براجتلا ةسارد لالخ نم ةديدجلا ةيلاملا تاودألا ريوطت ةرود لحارم عيمج

 .ةمزاللا نيمأتلا تاودأ ميمصت ىلع ةيليومتلا تاهجلا ةردق نم

 تاهجلا بناج ىلإ ،يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلاو ةيراقعلا ةيمنتلا قودنص ةكراشم ةردابملا هذه بلطتتس

 .ةكلمملا يف يراقعلا ليومتلاب ةينعملا ةضرقملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 ناكسالا جمانرب يديفتسم ،نييراقعلا نيروطملا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 نيذلا نكاسملا يرتشمل معدلا ريفوت لالخ نم يراقعلا ليومتلا قوس معد ىلع ةردابملا هذه زكرت :يعامتجالا رثألا •

 ليومت ريفوتل اهزيفحتو ةيراجتلا كونبلا ىدل ةقثلا زيزعتل يرورض رمأ اذهو .لخدلا يف ةئجافم تاريغتل اوضرعتي دق

 .ضفخنملا لخدلا يوذ نم نييدوعسلل يراقع

 اهيلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا تاريغتملا زربأو ةرشابم ةيداصتقا ةمهاسم اهل سيل ةردابملا هذه :يداصتقالا رثألا •

 نع رثعتلا رطاخم نم دحلا ىلع ةيراجتلا كونبلا ةردق نامض قيرط نع رامثتسالاو صاخلا عاطقلا وه ةردابملا هذه

 .نيديفتسملل دادسلا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .دارفألل يراقعلا ليومتلا يف عسوتللو نييراقعلا نيروطملا ةجاح عم قستت يراقع نيمأت تاجتنم •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 يراقعلا ليومتلاب ةّصاخلا تاعيرشتلاو ةمظنألا ثيدحتو ةعجارم :2.4.1 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ةيئاضقلا ةهجلا ديدحت يف ةمهاسملل ةيميظنتلا حئاوللاو ةيماظنلا داوملا ضعب ليعفت ىلع لمعلاب ةردابملا هذه موقت

 ةيماظنلا تاليدعتلا ضعب ءارجإب ةردابملا هذه ىنعت امك .يراقعلا ليومتلا دوقع نم ةئشانلا تاعزانملا يف رظنلاب ةصتخملا

كمتو دعاست يتلاو يراقعلا ليومتلاب ةطبترملا
ّ

 ليومتلا فالخ - ىرخأ تاطاشن ةلوازم نم يراقعلا ليومتلا تاكرش ن

 حرط نم يراقعلا ليومتلا تاكرش نيكمتب ةردابملا هذه ىنعت امك ،ىلعأ ةدوجو لقأ ةفلكتب اهلامعأب مايقلل - يراقعلا

 .ةركتبمو ةديدج يراقع ليومت تاجتنم

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .يراقعلا ليومتلا يف ةلماعلا تاهجلاو ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 راثآ اهيلع بترتي ال اذل ،2025 ماع ىتح ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسال ةيسيسأتلا تاردابملا ىدحإ يه ةردابملا هذه •

 تاردابملا نيكمت يف ةردابملا هذه رود لثمتيو .جمانربلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا جئاتنلا ىلع ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

 .ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا زئاكر فلتخم ىوتسم ىلع ةيجيتارتسالا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 ةيئاضقلا ةهجلاو يراقعلا ليومتلا طاشنو دوقع نع ةئشانلا تاعزانملا فينصتل يميظنت جذومن حرتقم ريوطت •

 .اهب رظنلاب ةصتخملا

 .ليومتلا تاكرش ةبقارم ماظن نم ةرشع ةيداحلا ةداملا ليدعت •

 .يراقعلا ليومتلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم )4-3( نيتداملا ليدعت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 ضرعلا بناج ريوطت ةزيكر :ةثلاثلا ةيجيتارتسالا ةزيكرلا

 

 ىوتسم ىلع طيطختلا فدهب صاخلا عاطقلاو ةلوؤسملا تاهجلاو ناكسإلا ةموظنم ىوتسم ىلع قيسنتلا :3.1.1 ةردابملا
 بلطلاو ضرعلا ىلع ًءانب ندملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ةقالعلا باحصأ فلتخمو ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو نيب قيسنتللو ةمءاوملل جهن عضو ىلإ ةردابملا فدهت
 :نأشب )ةيتحتلا ةينبلا تامدخ يدوزمو ،ةمخضلا عيراشملاو ،ندملا ريوطت تائيه :لثم( نييسيئرلا

 .صاخلا عاطقلا ةكراشمب ندملا ىوتسم ىلع ينكسلا ضورعملا طيطخت •
  .ةيميظنتلا تاهجلا فلتخم نيب تاسرامملا لضفأ لدابت •
 .ةلوؤسملا تاهجلا نيب ينكسلا يراقعلا ضورعملا ريياعم ةمئاوم •

 ةداعإل ةيهيجوتلا ئدابملاو تابلطتملا ديدحت لالخ نم ينكسلا يراقعلا ريوطتلا تابلطتم ديدحت ىلع ةردابملا لمعتسو
 ليلد دادعإل ةلوؤسملا تاهجلا عم قيسنتلا ىلإ ةفاضإلاب .ندملا ىوتسم ىلع ةفلكتلا روسيم ناكسإلا قطانم ميسقت
ادانتسا ةينكسلا قطانملا ميسقت

ً
 .بلطلاو ضرعلا ىلإ 

 مضت ناجل ليكشت ربع ،ندملا ىوتسم ىلع ةلوؤسملا تاهجلا عم لماعتلا ةيجهنم ليعفتو ديدحتب ةردابملا موقتس امك
 ثاحبألا زكارم كارشإو ةقالمعلا عيراشملا عم قيسنتلاب صاخلا عاطقلاو ناكسإلا عاطق يف ةقالعلا تاذ ةلعافلا فارطألا
 .تارارقلا ذاختا دنع ةيداشرإلا تامدخلا ميدقتل

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .نولواقملاو نورمثتسملا ،ندملا ىوتسم ىلع تائيهلا ،نييراقعلا نيروطملا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 ضورعملا ةدوج ىوتسم عفر لالخ نم ةكلمملا ىلع رشابم رثأ قيقحت ىلإ ةردابملا هذه فدهت :يعامتجالا رثألا •
البقتسم ناكسإلا قوس يف بلطلاو ضرعلا نيب نزاوتلا مدع ليلقتل ةيرضحلا قطانملا يف ينكسلا

ً
. 

 طيطختلاو ناكسإلاب ةينعملا تاهجلل ةعباتلا طيطختلا تارادإ نيكمت ىلإ ةردابملا ىعست امك :يداصتقالا رثألا •
البقتسم رشابم ريغ رثأ اهل نوكيسو .ينارمعلا

ً
 .ناكسإلا عاطق يف رامثتسالا ىلع 

 
 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ندملا ىوتسم ىلع قيسنتلا ةيجيتارتسا •
 .صاخلا عاطقلا لماكت ةيجيتارتسا •
 .ندملا ىوتسم ىلع قيسنتلا ةيجيتارتسا ثيدحت •
 .صاخلا عاطقلا لماكت ةيجيتارتسا ثيدحت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 ةيموكحلا يضارألاو صاخلا عاطقلا يضارأ نم ةرّوطملا يضارألا ريفوت زيزعت :3.2.1 ةردابملا

 :ةردابملا لمع قاطن

 .ةكلمملا يف ناكسإلا قوس روطت رارمتسا نمضت يتلا ةيساسألا تابلطتملا مهأ نم ريوطتلل ةلباقلا يضارألا ريفوت دعُي 
 :يلاتلا قيقحت يف مهاست ةروطم يضارأ ريفوتل ماعلاو صاخلا عاطقلا عم تاكارش دقع ىلإ ةردابملا فدهت

 .يراقعلا ضورعملا ةدايز •
 .ناكسإلا عيراشمل ةبسانملا يضارألا رداصمو ريوطتلا تارايخ ةدايز •
 .اهيلع لوصحلا ةيناكمإ نيسحتو تامدخلا قاطن لخاد اهعقوم لالخ نم يضارألا ريوطت فيلاكت ضفخ •
 .ةيموكحلا يضارالا مادختسا زيفحتو قوسلا يف ضرعلل ةروطم ريغلا يضارألا حرط ةيناكمإ •
 .يراقعلا ضورعملا ةدايز يف ءاضيبلا يضارألا موسر رود ةمئاومو زيزعت •

 زربأ ديدحت لجأ نم ةكلمملا ىوتسم ىلع ةرفوتملا يضارألل نهارلا عضولا ليلحتو ةسارد ىلع ةردابملا هذه زكرتسو
 ةديدج ةكارش جذامن ميمصت فدهتسي جمانرب دادعإ ىلع لمعلا يرجيسو .ةكلمملا يف يضارألا قوس هجاوت يتلا تايدحتلا
  .ةردابملا هذه يف يضارألا كالم ةكراشم زيفحتل

 كلذ لمشيو .ينكسلا ريوطتلا عيراشمل لضفأ وحن ىلع ةيموكحلا يضارألا صيصخت ىلع ةردابملا لمعتس ،تقولا تاذ يفو
 ةيرايعم ةنراقم ءارجإ متو .ةكلمملا قطانم ىتش يف ةرفوتملا يضارألا عيزوت نيسحت بناج ىلإ ،ةديدجلا يضارألا حرط
 زيزعت فدهب )اهريغو ليزاربلاو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا تايالولا لثم( لودلا فلتخم يف ةعبتملا تاسرامملا لضفأل
 .يضارألا ريفوت ةدايزل ةددحملا رواحملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسالا جمانرب يديفتسم ،ءاضيبلا يضارألا كالم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 تاردابملا هذه نم ةدوشنملا فادهألا زربأ لثمتتو .رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •
  .تامدخلا لاصيإ يف رخأتلا نم قلقلا نود لزانملا يرتشم مامأ حاتملا ينكسلا ضورعملا ةدوج ىوتسم عفر يف

 يلحملا ىوتحملا ةبسن عفرو كالهتسالاو صاخلا عاطقلا تارامثتسا ةدايز ىلع ةردابملا زكرت :يداصتقالا رثألا •
 زكري يذلا ةردابملا ميمصت ببسب ةيداصتقالا تاريغتملا هذه رثأتتو .ةيبنجألا تارامثتسالاو ةيطفنلا ريغ تاداريإلاو
ضوع ناكسإلا عيراشم ذيفنت يف صاخلا عاطقلا كارشإ ىلع

ً
 .ةركتبم تاكارش جذامن لالخ نم يموكحلا عاطقلا نع ا

 رايلم 2+ = يلامجإلا يلحملا جتانلا .1
 ةرشابم ةفيظو 470 = فئاظولا .2 •

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

   .ةروطملا تاكارشلا جذامن •
 .يضارألل ةكلاملا تاهجلا عم تاكارشلا •
 .يضارألا ريفوت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 لالخ نم تامدخلا لاصيإو ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو يضارأل ةيساسألا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت :3.2.2 ةردابملا

 ةركتبملا تاكارشلا

  :ةردابملا لمع قاطن

 راطمأ فيرصت ،ةتلفسو ةيوست( ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو يضارأل ةيساسألا ةيتحتلا ةينبلا ريوطتب رارمتسالا

 .)لويسو

 تامدخلا لاصيإل ةيتحتلا ةينبلا تامدخ يمدقم عم ةركتبم تاكارش ريوطت ىلع لمعلاو ةثيدحلا ةيتحتلا ىنبلا تاينقت ةسارد

 .)يحص فرص ،هايم ،ءابرهك( ةيفاضإ فيلاكت نود ةروطملا يضارألل ةمزاللا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسالا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 يف تاردابملا هذه نم ةدوشنملا فادهألا زربأ لثمتتو .رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •

 .نكاسملا يرتشم مامأ حاتملا ينكسلا ضورعملا ةدوج ىوتسم عفر

 تارامثتسالاو ةيطفنلا ريغ تاداريإلاو يلحملا ىوتحملا ةبسن عفرو صاخلا عاطقلا تارامثتسا ةدايز :يداصتقالا رثألا •

 ذيفنت يف صاخلا عاطقلا كارشإ ىلع زكري يذلا ةردابملا ميمصت ببسب ةيداصتقالا تاريغتملا هذه رثأتتو .ةيبنجألا

ضوع ناكسإلا عيراشم
ً

  .ةركتبم تاكارش جذامن لالخ نم يموكحلا عاطقلا نع ا

 .)ةفيظو 3000 يلامجإ( ةرشابم ةفيظو 500 = فئاظولا •

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

  )لويسو راطمأ فيرصت ،ةتلفسو ةيوست :يساسأ ريوطت( ةروطملا يضارألا •

 .ةيمدخلا تاهجلا عم تاكارشلا تايقافتا •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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لمت معد :3.2.3 ةردابملا
ّ

 ندملا طسوو ةميدقلا ءايحألا يف ةينكسلا تادحولا ك

  :ةردابملا لمع قاطن

 رامثتسالا ةداعإ ىلع صاخلا عاطقلا عيجشتل ةبولطملا ةركتبملا ةكارشلا جذامنو ةمزاللا زفاوحلا ميمصت ىلإ ةردابملا فدهت

 عساو قاطن ىلع ينارمعلا ديدجتلا ةطشنأ ليعفت بلطتيو .ةكلمملا ندم فلتخمب ةميدقلا ءايحألاو ةيزكرملا قطانملا يف

 ةيكلملا تائيهلاو ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازوو ناكسإلا جمانرب نيب ةفثكم ةيقيسنت دوهج ةكلمملا ندم يف

 .ىربكلا عيراشملا ريوطت يف ةلعافلا تاهجلاو ندملا ريوطتب ةينعملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .ناكسالا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 تايلمعلاو ماعلا رهظملا نيسحت يف مهست اهنأ ثيح ،رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •

  .ةكلمملا ىوتسم ىلع ندملا طساوأل ةيليغشتلا

 ريوطتلا عيراشمل سسألا ءاسرإ لالخ نم ةرشابم ريغ ةيداصتقا تامهاسم ةردابملا هذه ققحت :يداصتقالا رثألا •

 ،ءانبلا داوم كالهتسا ةدايزو ،ندملا طسوو ةمئاقلا ةينكسلا ءايحألا يف رامثتسالا ةدايز ىلع لمعت يتلا ينارمعلا

 .ةيطفنلا ريغ تادارإلا ةبسن عفرو

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةمزاللا تاسايسلاو تاعيرشتلا ةمئاق •

 .تازفحملا ةمئاق •

 .ندملا طسوو ةمئاقلا ءايحألا يف ينكسلا ضورعملا خض ةداعإل ةكارشلا جذامن •

 .ةميدقلا ةينكسلا ءايحألل ينارمعلا نيسحتلا ريياعم ديدحت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 عيجشتل )2.0 تاكارش( ةكارشلا جذامن ريوطتو ضورعملا زيزعت نم ينكسلا يراقعلا ريوطتلا عاطق نيكمت :3.3.1 ةردابملا
 نييراقعلا نيرّوطملا تاردق عفرو ،رامثتسالا

  :ةردابملا لمع قاطن

 جايتحالا يف ةوجفلا ةيطغتل مئالملا ينكسلا ضورعملا ةدايز يف ةكراشملا نم صاخلا عاطقلا نيكمت ىلإ ةردابملا فدهت
 ريوطتلا عيراشم تابلطتم عم مءالتت ةنورم رثكأ ةكارش جذامن ريوطت ىلع ةردابملا لمعتسو .ندملا ىوتسم ىلع ينكسلا
 تايلآو يلعفلا بلطلاو ضرعلا تانايب ىلإ لوصولا ةمكوح جذومن ريوطت ىلإ ةفاضإلاب .ةفلتخملا ينكسلا يراقعلا
 .ةماعلا تارامثتسالا قودنصل ةعباتلا ىربكلا عيراشملاو ةيموكحلا تاهجلا عم قيسنتلاو ،ةطراخلا ىلع عيبلا جتنم تاميظنتو

 نأشب ةيعوتلا زيزعتو مهتءافك عفرل ةحرتقملا جماربلا ربع نييراقعلا نيروطملا تاردق نيسحتو ريوطتب ةردابملا ىنعتسو
 روطملا ةلحر ريوطتو ةعجارم متيس امك .نيروطملا تاردق عفر جماربو ينكسلا ضورعملا عيراشمو ةكارشلا جذامنو ططخ
 .ةفلكتلا روسيملا ناكسإلاب ةصاخلا تاجتنملا ىلع لوصحلا ليهستل ينكسلا يراقعلا

 ةيموكحلا تاهجلا عم لماكتلا قاطن نيسحتل يليغشتلا جذومنلاو مامتإ زكرم ةيجيتارتسا ثيدحت ةردابملا لمع نمضتيسو
 .نيروطملل ةلاعفو ةلماش تامدخ ريوطتو

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .نييراقعلا نيروطملا ،ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 ىوتسم ىلع ةدوجلا ريياعم نيسحت ىلع زكرتس اهنأ ثيح ،رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •
 يف ةضورعملا ةديدجلا ةينكسلا تادحولا نع نينطاوملا اضر ىوتسم ةدايز هنع جتني امم ،نييراقعلا نيرّوطملا عيمج
 .قوسلا
 نيروطملل مزاللا بيردتلا ريفوت قيرط نع ةرشابم ريغ ةيداصتقا ةمهاسم ةردابملا هذه مهست :يداصتقالا رثألا •

 ىلع ةطورشم راثآ ةردابملل نأ امك .عاطقلا يف ةيراجتلا صرفلا نم ةدافتسالا مهل حيتي امب مهتاردق عفرل نييراقعلا
 .كالهتسالاو صاخلا عاطقلا تارامثتسا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .مئالملا ينكسلا ضورعملا ريوطت ةيجيتارتسا •
 .ندملا ىوتسم ىلع ينكسلا ضورعملا زيفحتو زيزعت ةطخ •
 .نيطسوتملاو راغصلا نيروطملا ليهأت •
 .صاخلا عاطقلا عم ةكارش جذامن  •
 .ةينورتكلإ يراقعلا ريوطتلا تامدخ ميدقتل ةينطو ةصنم •
 .ةطراخلا ىلع ريجأتلا وأ عيبلا موهفمب ةيعوتو ةيفيرعت ةيفيقثت تالمح •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 يف ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازول يرامثتساو يذيفنت عارذك ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا رود زيزعت :3.3.2 ةردابملا

 كلمتلا ةبسن عفر يف مهاسيو بلطلا يبلي يراقع ضورعم ريفوت

  :ةردابملا لمع قاطن

 ةدوج تاذو ةعونتم ةينكس تارايخ ريفوتو يراقعلا ضورعملا معدل ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا رود زيزعت ىلإ ةردابملا فدهت

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يناكسلا ومنلا نع ةجتانلاو كلمتلاب ةبغارلا رسألا نم ديازتملا بلطلا ةيبلتل ةبسانم راعسأب ةيلاع

 .صاخلاو ماعلا عاطقلا عم ةيجيتارتسا تاكارش سيسأت لالخ نم كلذو ةيدوعسلا

 يف مهاستل ىلوألا ةلحرملا يف هيلع ناك امم ربكأ لكشب اهقاطن عيسوت ىلع ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا لمعتس يلاتلابو 

 لمعتس امك .يماسلا ماقملا يضارأو ةرازولا يضارأل اًيسيئر اًيراقع اًروطم حبصتس ةكرشلا نأل اًرظن ،ةينكسلا عيراشملا ذيفنت

 ةكرشلا ىلإ ةرازولا يضارأ صيصخت ةيناكمإ نأشب ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو عم قيسنتلا ىلع ةردابملا

 .حاجنو ةيلاعفب عيراشملا ةرادإ نم نكمتتل ةكرشلل ةمزاللا لوصألا ريفوتل كلذو ،ناكسإلل ةينطولا

 امك ،ةكرشلا يف ذيفنتلا تاردق عيسوتل ناكسإلل ةينطولا ةكرشلا ىدل ةيلاحلا ةيجيتارتسالا ةطخلا ثيدحت ةردابملا نمضتت

 ةينطولا ةكرشلا نيكمتل صيخارتلا حنمو يضارألا صيصخت ةيلمع ةريتو عيرستل تاءارجإلا ريوطت ىلع هتاذ تقولا يف لمعت

 .ناكسإلاو ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازول يسيئرلا ذيفنتلا كيرش اهرابتعاب ةنورمو ةعرسب لمعلا نم ناكسإلل

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .نييراقعلا نيروطملا ،ناكسإلا جمانرب يديفتسم

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسملا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 ناكسإلا عيراشم ريوطت قاطن عيسوت ىلإ فدهت ثيح ،رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •

 يف ديدجلا ينكسلا ضورعملا نم ديزملا ريفوت ةريتو عيرستو ،ةايحلا ةدوج تايوتسم لضفأ رفوت يتلا ةمءالملا

 .ةكلمملا ءاجرأ ىتش

 ةينطولا ةكرشلا نم اهقيقحت عقوتملا ةيداصتقالا راثآلا ةريتو عيرست ىلع ةردابملا هذه زكرت :يداصتقالا رثألا •

 قيرط نع صاخلا عاطقلا نم نييراقعلا نيروطملا ةكراشمب ةيداصتقالا راثآلا هذه فعاضتت نأ عقوتُي امك .ناكسإلل

 .مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا ةيراقعلا ريوطتلا تاكرشل ةيفاضإ ةيرامثتسا صرف ةحاتإ

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةعونتم ةينكس تاجتنم ريفوت •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

  .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ةردقلا نيسحت •

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

لمت ةبسن عفر •
ّ

 .لزانملا ك
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 يراقعلا عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا تاردق زيزعتل ةمدقتم جمارب ريوطت :3.3.3 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 ،كلذ قيقحتلو .يراقعلا قوسلا يف نيلماعلل ةينهملا ريياعملا عفر يف ةمهاسملا يف ةردابملا هذه فده لثمتي
 ةيرشبلا دراوملا ةرازو عم قيسنتلاب( ةبولطملا ةعقوتملا تاراهملا ديدحتل عاطقلا تاردقل لمع راطإ دادعإب ةردابملا موقتس
 لثم( ةددحم نهم يف اهنيمضتو ةبولطملا ةينهملا تادامتعالل مييقت ءارجإ متيس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .)ةيعامتجالا ةيمنتلاو
 يراقعلا دهعملا نم ةمدقملا ةيبيردتلا تارودلا ةعجارم كلذك متيسو ،ةردابملا هذه لالخ نم عاطقلا يف )ءاطسولا
 نيلماعلا معدو ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا يف نيلماعلا تاراهم ىوتسم عفرل ةصصختم تارود ميدقتو ،يدوعسلا
الضف ،دهعملا يف ةيثحبلا تاردقلا زيزعت ىلإ ةردابملا ىعست امك .يتاذلا ءانبلا تاجتنم لاجم يف

ً
 تويب عم تاكارشلا نع 

 .ةفرعملا لدابت تاءارجإو ةيلحملاو ةيملاعلا ةربخلا

 تاعاطقلاو لودلا نم ديدعلا يف ةيميداكألا دهاعملا لالخ نم عاطقلا يف تاراهملا ىوتسم عفر نم ةدافتسالا متيس امك
 .ةفلتخملا

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .يراقعلا ريوطتلا عاطق يف نيلماعلا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 اًصرف ةردابملا نم اهقيقحت دوشنملا جئاتنلا حيتت ثيح ،رشابم ريغ ةردابملا هذهل يعامتجالا رثألا :يعامتجالا رثألا •
 ةلمتحملا تادايزلا لضفب ةفاضملا ةميقلا نم ديزتو يراقعلا عاطقلا يف لمعلاب نيبغارلا مامأ ةيقادصم رثكأ ةيفيظو
 .عاطقلا اذهب نيلماعلا روجأ يف

 امك .ناكسإلا جمانربل ليوطلا ىدملا ىلع ةيداصتقالا ةمهاسملا ةدايز ىلإ ةردابملا هذه فدهت :يداصتقالا رثألا •
 عاطقلا ةيجاتنإ ةدايز يف مهاسي امم ،يراقعلا عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا تاردقب ءاقترالا ىلإ ةردابملا ىعست
  .لماع لكل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ومن قيقحتو ماع لكشب

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ةيراقعلا فئاظولا يف مهنيكمتو مهنيطوتل عاطقلا يف نيلماعلل ليهأتلا •
 .يراقعلا دهعملل ةمادتسالا •
 .ةمكوحلاو ةيفافشلاو ةيسفانتلا ىوتسم عفرل يراقعلا عاطقلا يف ةبردملاو ةلهؤملا ةينطولا تادايقلا •
 .يراقعلا عاطقلا يف ةيعامتجالا ةيلوؤسملا موهفم زيزعتل بيردتلا •
 .ىلعأ ةيجاتنإو ةيلاع ةينهم تاذ ةيفارتحا جماربل ةيعونلا تاكارشلا •
 راسمو قفارملا ةرادإ راسمو ةيراقعلا ةطاسولا راسم :لثم ةصصختملا تاراسملاو ةمدقتملا ةيبيردتلا جماربلا •

 .يراقعلا عاطقلا يف مهنيكمتو مهتاجايتحا ةيبلتو نييراقعلا نيروطملاو نيلماعلا ةءافك عفرل كالمألا ةرادإ
 تاميظنتلا ةعجارم فدهب ةيراقعلا تاساردلاو ثاحبألل عاطقلا يف عجرمك يراقع ثاحبأو ركف زكرم سيسأت •

 .ةيميظنتلا تابلطتملا يبلتل ةينهملا ريياعملا ءاشنإو يلمعلا قيبطتلا عقاو نم قوسلل ةمظنملا ةيراقعلا
 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •
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 2.0 ثيدحلا ءانبلا بيلاسأ مادختساو ينبت زيزعت :3.3.4 ةردابملا

  :ةردابملا لمع قاطن

 عسوتلا وأ/و ءاشنإ زيفحت ربع ةيلبقتسملا ءانبلا لئاسو لاخدإو ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ مادختسا زيزعت ىلإ ةردابملا فدهت

 .ينكسلا يراقعلا ضورعملا نم ططخملا عم مؤاوتلاب ةينكسلا تادحولا جاتنإ عناصم ريوطت وأ/و جاتنإلاب

 :ةيلاتلا تاراسملا ةردابملا نمض جردنيو

 .ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ نم ضورعملا زيزعت •

 .ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ ىلع بلطلا نيكمت •

 .ةيلبقتسملا ءانبلا بيلاسأ نيطوت •

 .ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ لاجم يف تاردقلاو تاراهملا عفر •

 .ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ قيبطتل ةنكمملا تاميظنتلا نيسحت •

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 ةيلبقتسملا ءانبلا بيلاسأ يدوزم ،ةثيدحلا ءانبلا بيلاسأ عناصم ،نييراقعلا نيروطملا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 ةينكسلا تادحولا ةدوج ىوتسم نيسحت لالخ نم رشابم ريغ يعامتجا رثأ ةردابملا هذه ققحتس :يعامتجالا رثألا •

 .ديعبلا ىدملا ىلع اهراعسأ ضفخو ةروطملا

 ضورعملا نم ديزي امم ،ةينكسلا تاراقعلا ريوطت عاطق ةيجاتنإ ةدايز يف ةردابملا هذه مهست :يداصتقالا رثألا •

 .صاخلا عاطقلا تارامثتسا بذجل رثكأ زفاوح رفويو هتيحبر لدعم نسحيو عاطقلا يف ينكسلا

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

 .ثيدحلا ءانبلا بيلاسأ ينبت ةدايزو زيفحت ةيجيتارتسا •

 .ةيلبقتسملا ءانبلا بيلاسأ نيطوتو زيفحت ةيجيتارتسا •

 .ءانبلا تاينقت مادختسال يراقعلا ريوطتلا تايقافتا •

 .ثيدحلا ءانبلا بيلاسأل ةدوزملا عناصملا زيفحت تايقافتا •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

 .ناكسإلا قوس يف ةءافكلا قيقحت •

  لزانملا كلمت ةبسن عفر •
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 ةمعادلا تاردابملا

 ةيلآ ريوطتو ناكسإلا عاطقل ةيراكتبالاو ةيفرعملاو ةيتامولعملا ةينبلا نيكمت - هجئاتنو عاطقلا ىؤر سايق :4.1.2 ةردابملا
 رارقلا يذختم معدل ناكسإلا قوس مييقتو ةبقارمل

 قوسو عاطقل ةيفرعملاو ةيتامولعملا ةينبلاب ةقالعلا تاذ تاردابملا نيب نواعتلا ىلإ ةردابملا فدهت :ةردابملا لمع قاطن
 رامثتسالا عيجشتو ةيفافشلا ةدايزو ءادألا نيسحت مث نمو ةقوثوملا تارشؤملاو تانايبلا ريفوت يف مهسي امب ناكسإلا
 :لالخ نم 2025 ماعلا ىتح ناكسإلا جمانرب ةيجيتارتسا ذيفنت نيكمتو ،ينطولا داصتقالا يف ةمهاسملا ةدايزو

 مدعو رفوت مدع ةلكشم جلاعي امب رارقلا يذختمل اهتحاتإو ،ةيناكسإلا تانايبلا ةيقوثومو ةدوجو ةقد نيسحت •
 .ةقالعلا يوذ رارقلا يذختم معدل ةبولطملا تانايبلا ةقد

 .ةيفافشلا ةلقو ةيبابضلا ةلكشم جلاعي امب ناكسإلا قوسل لضفأ مييقتو مهف •
 .تايدحتلا ةهجاومل يراكتبالاو يفرعملا بناجلا ليعفتو نيسحت •
 .ةيلودلا براجتلا لضفأ بسحب تانايبلا نم ديزملا قلخ •
ابنج تانايبلا فيظوت •

ً
 .رارقلا ذاختا معدل تاحوسملا جئاتن عم بنج ىلإ 

 ةلصلا تاذ تايئرملا مهأ طابنتسا يف هرودو يناكسإلا دصرلاو تانايبلا زكرم تاردق ىوتسمب ءاقترالا ىلع ةردابملا لمعتسو
 تاردقلا ريوطت زكرملا ىلوتيس امك .قوسلا يف بلطلاو ضرعلا يبناج ىلع أرطت يتلا تاروطتلا اًديدحتو ،ناكسإلا قوسب
الضف ،ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم عبتتل

ً
  .ةرازولا اهيرجت يتلا تانايبتسالا ةدوجو تاردق نيسحت نع 

 ىلإ ةفاضإلاب ،يناكسإلا دصرلاو تانايبلا زكرم ءاشنإ يف ةلثمتملا ىلوألا ةلحرملا تازجنم ىلإ ةردابملا دنتستس امكو
 ةماعلا ةئيهلا عم ةقيثولاو ةلاعفلا ةمءاوملاو قيسنتلا ةردابملا فدهتست ،كلذكو .ثوحبلا ءارجإو تانايبلا عمج تاءارجإ
 .ةلص تاذ تاهج اهرابتعاب يعانطصالا ءاكذلاو تانايبلل ةيدوعسلا ةئيهلاو ءاصحإلل

 :ةفدهتسملا ةحيرشلا

 .يراقعلا عاطقلا

 :يجيتارتسالا فدهلا قيقحت يف ةردابملا ةمهاسم

 .ةيدوعسلا رسألل مئالملا نكسلا كلمت صرف ةحاتإ يف رشابم لكشب ةردابملا مهاست

 :عقوتملا رثألا

 ناكسالا عاطقو قوسلا يف ةقثلا زيزعتو يوعوت يعامتجالا رثألا •
 .ةيرامثتسالا صرفلا نايب :يداصتقالا رثألا •

 :ةيئاهنلا تاجرخُملا

  .يناكسإلا دصرلاو تانايبلا زكرم لامعأ ةعسوتو ريوطت •
 .رارقلا ذاختا معدل ةدحو ءاشنإ •
 Housing market balance platform ناكسإلا قوس نزاوت سايق ةصنم سيسأت •
 .ناكسإلا عاطق يف رشنلاو يأرلا تاعالطتساو ةيناديملا تاحوسملا  •
 .ناكسإلا عاطقب ةقلعتملا تاراكتبالاو راكفألاو ثاحبألا ليومتو ريوطتو ةرادإ يف ةصصختم ةينطو ةصنم ءاشنإ •

 :جمانربلا فادهأ عم طبرلا

جمانربلا • فادهأ  عيمجل  ةلماش  ةينيكمتلا   لماوعلا 
ناكسإلا • قوس  يف  ةءافكلا   قيقحت 
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 ذيفنتلل ينمزلا لودجلا 

 لك بسحب ذيفنتلا لودج ةيلاتلا تالخدملا ددحت .2025و 2021 يماع نيب اهذيفنت متيل ناكسإلا جمانرب تاردابم ةظفحم تممص

 قوسلا ريوطتو ،فيلاكتلا لمحت ىلع نيديفتسملا ةردق يأ( زئاكرلاب اًءدب ،2025 ماع ىتح ناكسإلا ةيجيتارتسا يف رصنع

 .جمانربلل ةينيكمتلا تاردابملا جاردإ لبق )ضورعملا يف ةءافكلا قيقحتو ،ةيليومتلا

 

 نكسلا فيلاكت لمحت ىلع ديفتسملا ةردق زيزعت ةزيكر

 

 22 لكشلا

 ةيليومتلا قوسلا ريوطت ةزيكر

          

 

 

 

 

 

 

 

  23 لكشلا       
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 ضرعلا بناج ريوطت ةزيكر

 

 24 لكشلا               

 

 

 

 

 ةمعادلا تاردابملا

 

 25 لكشلا
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