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يذيفنتلا صخلملا  

 ةمدقتملا تاداصتقالا نم لك يف ومنلا رطاخم تديازت
 طاشن عجارتب ةعوفدم ،م2019 ماع يف ءاوس ٍدح ىلع ةئشانلاو
 داصتقالا قافآ نأشب نيقيلا مدع ةلاح عافتراو اًيملاع ةعانصلا
 نم مغرلابو .ةيراجتلا تاسايسلا طورش ديدشت ةجيتن يملاعلا
 نم فيفختلا يف اًسيئر اًرود ةيزيفحتلا ةيلاملا عاضوألا تبعل ،كلذ
 يف اًيلج كلذ رهظيو ،يملاعلا ومنلا ىلع رطاخملا عافترا رثأ
 .ةيملاعلا لاملا قاوسأ يف لاومألا سوؤرل ةريبكلا تاكرحتلا

 رطاخملاف ،يملاعلا داصتقالا قافآب قلعتي اميف امأ
 ةقوبسملا ريغ ةيداصتقالا ةمدصلا ريثأتب نيقيلا مدع ةلاح نمضتت
 نأ اهنأش نم يتلاو ،دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج راشتنا نم
 ومنلا ىلع ةيبلس تايعادتو رطاخملا ىوتسم عافترا ىلإ يدؤت
 ةلاح ببسب يداصتقالا جتانلا يف ؤطابتب ةبوحصم ،يملاعلا
 اهذاختا مت يتلا سوريفلا راشتنا ءاوتحا تاءارجإو ةيحصلا ئراوطلا
 ريبادتلا ففختس ،كلذ عمو .م2020 ماع نم لوألا عبرلا يف
 يف ةصتخملا تاطلسلا اهتدمتعا يتلا ةيدقنلاو ةيلاملا ةيزيفحتلا
 .يداصتقالا شامكنالا راثآ نم ملاعلا ءاحنأ عيمج

 ماع يف اًفيفط اًومن يدوعسلا داصتقالا دهش ،اًيلحم
 طاشنو يطفنلا ريغ عاطقلا ومنب سيئر لكشب اًعوفدم ،م2019

 ضفخ ةجيتن اًعجارت يطفنلا عاطقلا ققح امنيب ،صاخلا عاطقلا
 نيح يف ،ماعلا لالخ ةبلاس ماقرأ ليجستل مخضتلا داعو .جاتنإلا

 قافنإك اًعافترا ىرخألا ةيداصتقالا تارشؤملا تدهش
 امك .ةينكسلاو ةيراجتلا تاراقعلا عاطق طاشنو نيكلهتسملا

 تعفترا ثيح ،م2019 ماع يف اًنسحت ةماعلا ةيلاملا تدهش
 زجع ضفخنا نيح يف ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةيموكحلا تاداريإلا
 ةءافك نسحت سكعي امم يموكحلا قافنالاو ةماعلا ةنزاوملا
 .قافنإلا

 نم أزجتي ال ءزج يدوعسلا داصتقالا نوكل اًرظنو
 دوكرلاو انوروك ةحئاج رثوت نأ عقوتملا نمف ،يملاعلا داصتقالا
 عمو .يدوعسلا داصتقالا ىلع يبلس ٍلكشب اهنع جتانلا يملاعلا
 ةيموكحلا تاسسؤملا اهتذختا يتلا ةيوقلا تاءارجإلل نكمي ،كلذ
 طفنلا قوس تاروطت لازت الو .ةيبلسلا راثآلا كلت نم ففخت نأ
 لبقملا ماعلا يف يدوعسلا داصتقالا مامأ اًيدحت لكشت ةيملاعلا
 ءاوتحال ةذختملا ريبادتلل ًةجيتن يملاعلا بلطلا ضافخنا ببسب

 ةدمب ؤبنتلا ىلع ةردقلا مدعو دجتسملا انوروك سوريف يشفت
 .قوسلا بارطضا

 ماع يف اًظوحلم اًومن دهش دقف ،يفرصملا عاطقلا امأ
 تايوتسمو نامتئالاو لوصألا عافتراب ىلجتي يذلاو ،م2019

 تايوتسم دايدزاب اًعوفدم نامتئالا ومن ناك ثيح ،ةلويسلا
 تنسحت نيح يف ،ءاوس ٍدح ىلع صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ضارقإلا
 مامضنا ةجيتن يبنجألا لاملا سأر عافترا ببسب ةلويسلا تايوتسم
 ةئشانلا قاوسألا تارشؤم نم ددع ىلإ ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا
 ضافخنا ببسب ةيحبرلا لدعم ضفخنا ،لباقملا يفو .ةيملاعلا
 ةناتم ىلإ ةيلاملا ةمالسلا تارشؤم ريشُتو .ةدئافلا لبق لخدلا
 تامدصلا ةهجاوم ىلع ةيلاع ةردقمو يفرصملا عاطقلا
  .ةيداصتقالا

 ،يملاعلاو يلحملا داصتقالا قافآ رابتعالا نيعب اًذخأ
 سكعنيس يذلاو هتاطاشن يف اًعجارت يفرصملا عاطقلا دهشيس
 يف عقوتملا عافترالا ىلإ ةفاضإ ةيحبرلا تايوتسم ىلع اًبلس
 ماظنلل ديجلا يلاملا عضولل اًرظنو .دادسلا نع رثعتلا تايوتسم
 ةيلامتحا نأ امك اًريبك رثألا اذه نوكي نأ عقوتُي الف ،يفرصملا
 تابلطتملا نم لقأل ةيلاملا ةمالسلا تارشؤم تايوتسم ضافخنا
 .ةدراو ريغ ةيلودلا

 يف اًومن لجس دقف ،نيمأتلا عاطقب قلعتي اميفو
 ،قباسلا ماعلاب ةنراقم م2019 ماع يف ةبتتكملا طاسقألا
 ققح نيح يف .يحصلا نيمأتلا عاطق عسوت رارمتساب اًعوفدم
 ببسب يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل اًعجارت تابكرملا نيمأت طاشن
 قئاثو راعسأ طسوتم ضيفخت ىلإ ةيمارلا ةيميظنتلا تاحالصإلا
 تايكولس عيجشتو لداعلا ريعستلا قيقحتو تابكرملا نيمأت
 لبقتسملا يف اهرامث يتؤت نأ عقوتملا نم يتلاو ،ةنمآلا ةدايقلا
 ةيلام ةءالمب عتمتي ماع ٍلكشب نيمأتلا عاطق لازي الو .بيرقلا
 ةراسخلا ةبسن لازت ال ،لباقملا يف .ةيفاك ةينف تاصصخمو ةيوق
 م2019 ماع يف فيفط ٍلكشب تابلاطملا تعفترا ثيح ،ةعفترم
 ريبك ٍلكشب رثؤي يذلا رمألا ،يحصلا نيمأتلا تابلاطمب ةعوفدم
  .ةيندتم لكك نيمأتلا عاطق ةيحبر لازت ال امك .باتتكالا ةيحبر ىلع

 ىلع اًبلس انوروك ةحئاج راشتنا رثؤي نأ عقوتملا نمو
 اهيف امب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخُم
 ةايحلا ىلع نيمأتلا تاكرش رثأتت نأ حجرملا نمو .نيمأتلا عاطق
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 ،ىرخألا نيمأتلا ةطشنأ لوازت يتلا تاكرشلا كلت نم ربكأ لكشب
 ىلع اًبلس رثؤي امم اهب ةصاخلا تابلاطملا عافترا عقوتملا نم ثيح
 رثؤيس يذلاو ةدئافلا راعسأ ضافخنا بناج ىلإ ،ةيلاملا اهتءالم
 مهتامازتلاب ءافيالا ىلع ةايحلا نيمأت يمدقم ةردقم ىلع اًبلس
 ريثأتلا نوكي نأ عقوتملا نمف ،اًيلحم امأ .مهتيحبر ىلعو ةيدقاعتلا
 يف يلاعلا هزكرتل َةجيتن كلذو ًالدتعم نيمأتلا قوس ىلع
 ىلع دودحملا هفاشكناو ةايحلاب ةقلعتملا ريغ نيمأتلا تاطاشن
 .ةيملاعلا لاملا قاوسأ

 لالخ ةريبك تاريغت ليومتلا تاكرش ةطشنأ دهشت ملو
 دهش يذلا يباقرلاو يميظنتلا راطإلا سكع ىلع ،م2019 ماع
 اًيباجيا اًومن ليومتلا تاكرش عاطق ءادأ ققحو .ةيباجيإ تاروطت
 ىوتسمو نامتئالاو لوصألا يلامجإ عفترا ثيح ،ماعلا لالخ
 سكعي امم فيفط لكشب ةرثعتملا ضورقلا تضفخناو ،ةيحبرلا
  .عاطقلا ةناتم نسحت

 قمع ةدايزل ةيلاملا قوسلا ةئيه تاردابم لظ يفو
 ةميقلا تعفترا ،بناجألا نيرمثتسملا بذج لجأ نم قوسلا
 .م2019 ماع يف ريبك لكشب ةيسيئرلا قوسلا رشؤمل ةيقوسلا
 قوس ربكأ عسات )لوادت( ةيسيئرلا قوسلا تحبصأ ،كلذل ةجيتنو
 عافترالا اذه ىزعُيو .ةيقوسلا ةميقلا ثيح نم ملاعلا يف مهسألل
 وكمارأ ةكرشل يلوألا ماعلا باتتكالا ىلإ يساسأ لكشب ظوحلملا
 مهسألا قوس زاربإ ىلإ وكمارأ مهسأ حرط ىدأو .ةيدوعسلا
 زيزعتو ،ةيبنجألا لاومألا سوؤر تاقفدت بذجو ،اًيملاع ةيدوعسلا
 .رامثتسالا خانم

 ماع لالخ )يسات( ةيسيئرلا قوسلا رشؤم لجس امك
 لجس ثيح ،قباسلا ماعلا نم فيفط لكشب ىلعأ اًبذبذت م2019

 ماعلا لالخ اًفيفط اًريغت مهل صخرملا صاخشألا تاداريإ عيزوت
 .مهل صخرملا صاخشألل يونسلا لخدلا يفاص ومن أطابتو
 مهسألاو ةجردملا مهسألا يف تارامثتسالا ةميق تضفخناو
 .داح لكشب ةعباتلا تانايكلا/ةصاخلا

 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاـــســـسؤملاو تائيهلا تلـــصاو
 تاـهجلا موقت ثـيح ،يلاـملا ماـظنلا ةـناـتم ىلع ظاـفحلل اـهدوهج
 تاــحالـــــــصإلا ةءاــفكو ةــيلاــعف ىدــم مييقتب ةــيلودــلا ةــيميظنتلا
 ،اًرخؤم .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا دعب ام ةرتف يف ةيلاملا ةيميظنتلا
 ةقلعتملا تاحالـــصإلا راثآل اًمييقت يلاملا رارقتـــسالا سلجم قلطأ
 ىلإ مييقتلا فدهي ثيح ،قفخت نأ نم ربكألا ةيلاملا تاسسؤملاب

 اـهتجلاـعمو ةـلومأـملا اـهفادـهأل تاـحالـــــــصإلا قيقحت ىدـم دـيدـحت
 .ةعقوتم ريغ جئاتن يأل

 ةسسؤم ترمتسا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يفو
 يميظنتلا راطإلا ريوطتو نيسحت يف يدوعسلا يبرعلا دقنلا
 ديزملا ةسسؤملا يلوت ثيح ،ةيلودلا ريياعملل هتمئاومو يلاملا
 ضيوقت اهنأش نم يتلاو ةلمتحملا رطاخملل مامتهالا نم
 ةيلاملا تاينقتلا اهردصم يتلا كلذ يف امب ،يلاملا رارقتسالا
 تلصاو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يناربيسلا نمألا تاديدهتو
 لمع راطإ ىلإ لوصولل ةيلودلا تاسسؤملا عم لمعلا ةسسؤملا
 ةسسؤملا تعضو ثيح ،ةيلاملا تاقتشملا قاوسأب قلعتي اميف
 تابلطتمو لوادتلا ليجستل ةمظنملا دعاوقلا م2019 ماع يف
 .ةجردملا ريغ ةيلاملا تاقتشملا دوقع رطاخم فيفخت
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 1 ةيملاعلا ةيداصتقالا تاروطتلا .1

 ةماع ةرظن 1.1

 يف ا8يلج يملاعلا ومنلا يف قاطنلا عساو ؤطابتلا ناك
 ىقلأ دقو ،م2019 ماع يف ةيملاعلا ةراجتلاو ةعانصلا ةطشنأ
 لامعألا ةقث ىلع هلالظب يعانصلا جاتنإلاو ةراجتلا مجح ضافخنا
 ةيراجتلا تاسايسلا طورش تلكشو .نيقيلا مدع ىوتسم نم دازو
 ةمدصلا تدأ دقو .يملاعلا ومنلا ىلع ةيبلس رطاخم ةددشملا
 سوريف ةحئاج نع ةجتانلا ةرمتسملاو ةقوبسملا ريغ ةيداصتقالا
 قافآب قلعتي اميف نيقيلا مدع ةلاح ةدايز ىلإ ،دجتسملا انوروك
 يداصتقالا طاشنلا يف داحلا شامكنالا ءارج يملاعلا داصتقالا
 يف ةظوحلملا ةريبكلا تاكرحتلاو ،تاعاطقلا عيمج يف يقيقحلا
 عاضوألا تدتشا ،تادجتسملا هذه بقعو .ةيملاعلا لاملا قاوسأ
 فيلاكت تعفتراو ةيلاملا قاوسألا يف بذبذتلا دادزاو ةيلاملا
 ومنلا رقتساو .قاطنلا ةعساو رثعتلا تالاحل اًبسحت ضارتقالا
 ،م2018 ماع ةياهنب داحلا هضافخنا دعب ةفيعض ةريتوب يملاعلا
 يف اًمهم اًرود ةددشملا ةيراجتلا تاسايسلا طورش تدأ ثيح
  .ةيداصتقالا ةطشنألا ةريتو عجارت ءارج يملاعلا ومنلا ضافخنا

 ةئيطب ةريتوب يفاعتلاب ةمدقتملا تاداصتقالا ضعب تأدب
 طسوتم يف ظوحلملا فيفطلا ومنلا ىزعُيو .م2019 ماع يف
 برغ ةقطنم ىلإ ةئشانلا تاداصتقالل يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن
 مغرلا ىلع ،صاخلا كالهتسالا يف عافترا نم ومنلا جتن ثيح ،ايسآ
 ماعلا ومنلا ىلع )تارداصلا يفاص لثم( ةيجراخلا لماوعلا ريثأت نم
 جتانلا ومن لدعم طسوتم غلبو .)1-1 ينايبلا لكشلا( ةقطنملاب
 عبرلا يف ةئملا يف 2,4 ةئشانلا تاداصتقالل يلامجإلا يلحملا
 عبارلا عبرلا يف ةئملا يف 1,9 ةبسنب ةنراقم م2019 ماع نم عبارلا
  .م2018 ماع يف لجسم ىوتسم ىندأ وهو ،م2018 ماع نم

 ومن ةريتو ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تظفاحو
 ماع نم عبارلا عبرلا يف ةئملا يف 2,1 ةبسنب ةلدتعم ةيونس

 يكالهتسالا قافنإلل ةيباجيإلا ةمهاسملاب ةعوفدم ،م2019
 يلحملا جتانلل ماعلا ومنلا تعفد يتلا ةينكسلا تارامثتسالاو
 جاتنإلا ىوتسم يف ضافخنا لجُس ،ورويلا ةقطنم يفو .يلامجإلا
 رامثتسالا ىلع اًبلس ترثأ يتلا نيقيلا مدع ةلاح ببسب يعانصلا
 ومن ىلع اًطغض ببس يذلا رمألا ،ةيلامسأرلا علسلا ىلع بلطلاو
 لمتحي يذلاو ،ةلاطبلا تالدعم نم دازو يلامجإلا يلحملا جتانلا

 
 .ةئشانلاو ةمدقتملا ءاضعألا لودلا تاداصتقا لوانتي ثيح ،نيرشعلا ةعومجم لود ىلع لصفلا اذه يف ليلحتلا زكرُي 1

 يف رطاخملا لوح يبلسلا عابطنالا ةدايز ىلع اًرشؤم نوكي نأ
 ةياهنب ةمدقتملا تاداصتقالا تدهش ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .قوسلا
 تايوتسملاب ةنراقم اًيبسن ةضفخنم ومن تالدعم م2019 ماع
 ضعب ريثأت ةجيتن كلذو ،م2018 ماع يف اهتلجس يتلا
 ام ومنلا لدعم غلب دقف .ورويلا ةقطنم يف ةسيئرلا تاداصتقالا
 يف 1,2 ةبسنب ةنراقم م2019 ربمسيد يف ةئملا يف 1 هتبسن
 .قباسلا ماعلا نم لباقملا عبرلا يف ةئملا

 يملاعلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن :1-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 

 مخضتلا تاهاجتا 2.1

 ةعفترم ةئشانلا تاداصتقالا يف مخضتلا تالدعم تلظ
 تاداصتقا تالدعم تعجارت دقو .ةمدقتملا تاداصتقالاب ةنراقم
 ةطشنألا ضافخنا لظ يف م2019 ماع ةياهنب ةئشانلا قاوسألا
 راعسأل يسايقلا مقرلا عفترا ثيح .تاداصتقالا نم ديدعلا يف
 ماعلا ةياهنب ةئملا يف 4,2 ةبسن ىلإ فيفط لكشب كلهتسملا
-1 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف ةئملا يف 4,0 ةبسنب ةنراقم
 ةيبلس عاضوأ نم يناعت يتلا تاداصتقالا ضعب تلجس دقو  .)2
 ثيح ،مخضت تالدعم ىلعأ ايسآ برغو ةينيتاللا اكيرمأ يف
 ةميق ضافخنا ءارج ةداح ةيمخضت طوغضل لودلا هذه تضرعت
 يقب ،لباقملا يفو .يداصتقالا ومنلا لدعم ؤطابتو ةلمعلا
 تاداصتقالا يف كلهتسملا راعسأل يسايقلا مقرلا طسوتم
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 ةئملا يف 1,4 ةبسن دنع ،م2019 ماعلا ةياهنب اًرقتسم ةمدقتملا
  .ًابيرقت

 كلهتسملا راعسأل يسايقلا مقرلا :2-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 ريغ ةلماعلا ىوقلاو ةلاطبلا تالدعم لازت ال
 فعض ىلع لدي امم ،لودلا نم ديدعلا يف ةيلاع ةمدختسملا
 عاطق يف عجارتلا نوكي نأ لمتحي ثيح ،لمعلا قوس عاضوأ
 ةقطنم يف ًةصاخو ،لكك داصتقالا يف اًبلس رثأ دق ةعانصلا
 .ورويلا

 ةدئافلا رعس ضفخل ةدحتملا تايالولا رارق ىدأو
 م2019 ماع لالخ ساسأ ةطقن 75 غلب يلامجإ لدعمب يعجرملا
 كنبلا نلعأ ،كلذل ًةفاضإ .تارامثتسالا عيجشتو ومنلا زيفحت ىلإ
 ةدئافلا ةبسن صّلقو يمكلا ريسيتلا تاءارجإ نع يبوروألا يزكرملا

 فصنلا لالخ ةئملا يف 0,5- دنع قالطإلا ىلع اهل ىوتسم ىندأل
 لكشلا( ورويلا ةقطنم تاداصتقا زيفحتل م2019 ماع نم لوألا
  .)3-1 ينايبلا

 ةدئافلا راعسأ :3-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 
 .اًموي 30 ةدمل ةيلبقتسملا تابلقتلل قوسلا تاعقوت ضرعي يذلا )CBOE( وغاكيش ةصروب دوقع قوس تابلقت رشؤم 2
 م2019 ربوتكأ-يملاعلا داصتقالا قافآ ريرقت 3

 

 تاسايسلا نأشب نيقيلا مدع رشؤمب قلعتي اميفو
 مدع ةلاح ءارج عفترم ىوتسم دنع رشؤملا لازي الف ،ةيداصتقالا
 نيصلاو ةدحتملا تايالولا نيب ةيراجتلا ةسايسلا نأشب نيقيلا
 ةبوحصملاو ،لودلا نم ديدعلا يف ةيعامتجالا تابارطضالاو
 سكعي ام وهو ،2قوسلا تابلقت رشؤم يف بذبذتلا ةدايزب
 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف نيرمثتسملا ىدل دئاسلا عابطنالا

1-4(.  

 ةيداصتقالا تاسايسلاب نيقيلا مدع رشؤم :4-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 يبسن لكشب يداصتقالا طاشنلا تارشؤم تضفخنا
 ناك ،ورويلا ةقطنم يفف .م2019 ماع لالخ قطانملا مظعم يف
 يف ضافخنالاو نيقيلا مدع ةلاح يف اًيلج ومنلا مخز ؤطابت

 .تاداصتقالا نم ددع يف تالآلا جاتنإ لثم ةيسيئر تاعانص
 ةقث ىلع ةيلودلا ةراجتلا قفدت فعض رثأ دقف ،كلذل ةجيتنو
 تعفتراو ةديدجلا تابلطلا لدعم تضفخنا ثيح ،لامعألا
  .ةلاطبلا تالدعم

 يف ىربكلا تاداصتقالا يف ةعانصلا تعجارت امنيبو
 ىلع اًعجشمو ماع لكشب اًنيتم تامدخلا عاطق لظ ،م2019 ماع
 داصتقالا قافآ ريرقت ىدبأ دقو .كلهتسملا ةقثل اًززعمو فيظوتلا
 ةيلامتحا نأشب فواخم يلودلا دقنلا قودنص نع رداصلا 3يملاعلا
 رهظأ ثيح ،تامدخلا عاطق ىلإ ةعانصلا عاطق يف عجارتلا لاقتنا
 تامدخلا عاطق يف لامعألا ةطشنأل تايرتشملا يريدم رشؤم
 لكشلا( م2018 ماعب ةنراقم م2019 ماع يف اًطيسب اًيلزانت اًهاجتا
 يف لجسملا عجارتلا لاقتنا ةيلامتحا ىلإ ريشي امم ،)5-1 ينايبلا
 لكشي دق يذلا رمألا وهو ،تامدخلا عاطق ىلإ ةعانصلا ةطشنأ
  .ديعبلا ىدملا ىلع ةيبلس رطاخم
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 تامدخلا عاطق -تايرتشملا يريدم رشؤم :5-1 ينايبلا لكشلا

 زرتيور :ردصملا

 يريدم رشؤم طسوتم غلب ،م2019 ماع يف :ورويلا ةقطنم
 ،يداصتقالا طاشنلل رشؤمك مدختسي ام ًةداع يذلاو ،تايرتشملا
 م2019 وينوي يف 52,2 دنع هل ىوتسم ىلعأ لجسو ،51,3 وحن
 ينايبلا لكشلا( م2019 ربمتبس يف 50,1 دنع هل ىوتسم ىندأو
1-6(. 

 يملاعلا بكرملا تايرتشملا يريدم رشؤم :6-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 
 51,8 وحن تايرتشملا يريدم رشؤم طسوتم غلب :ايسآ قرش بونج
 ربمفون يف 53,2 دنع هل ةطقن ىلعأ لجسو ،م2019 ماع يف

 .م2019 وينوي يف 50,6 دنع هل ىوتسم ىندأو م2019
 

 وحن تايرتشملا يريدم رشؤم طسوتم غلب :ةدحتملا تايالولا
 يف 59,1 دنع هل ىوتسم ىلعأ لجسو ،م2019 ماع يف 55,1

  .م2019 ربمتبس يف 52,1 دنع هل ىوتسم ىندأو م2019 رياربف
 

 يف 50,5 وحن تايرتشملا يريدم رشؤم طسوتم غلب :ايسآ قرش
 سطسغأ يف 51,9 دنع هل ةطقن ىلعأ لجسو ،م2019 ماع

 .م2019 ربمسيد يف 48,6 دنع هل ىوتسم ىندأو م2019

 ماع يف ريبك لكشب ةيملاعلا عئاضبلا تارداص تضفخنا
 يف 10,3 ةبسنب اهومنب ةنراقم ةئملا يف 2,8- طسوتمب م2019

 يأ نوكيس ثيح .)7-1 ينايبلا لكشلا( يضاملا ماعلا يف ةئملا
 ةباثمب ةددشملا ةيملاعلا ةيراجتلا تاسايسلا طورش نأشب ريسيت
  .لبقتسملا يف ومنلل سيئرلا زفحملا

 ةيملاعلا عئاضبلا تارداص :7-1 ينايبلا لكشلا

 
 ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم :ردصملا

  ةيملاعلا لاملا قاوسأ  3.1

 يف ةريبك ريعست ةداعإ ةيلمع ىلإ ةيلاحلا عاضوألا يدؤت
 ةيحصلا ةحئاجلا ببسب نيقيلا مدع ةلاح رارمتسا ءارج قاوسألا
 يف ذاوحتسالا تايلمع ماع ناك م2019 ماع نأ الإ ،ةيملاعلا
 تارشؤملا يف ظوحلم لكشب ةرهاظلاو ،مهسألا قاوسأ
 ةينقتلا عاطقو ةرسيملا ةيدقنلا ةسايسلاب ةعوفدملا ةيكيرمألا
 لدعمب ،ءادأ ىلعأ 500 زروب دنآ دردناتس رشؤم لجس دقف .رهدزملا
 واد رشؤم هيلي ،م2018 ماعب ةنراقم ةئملا يف 29 يلاوح غلب ومن
 .ةئملا يف 20 قوفي عافتراب 2000 لسار رشؤمو يعانصلا زنوج
 تاداصتقالا يف مهسألا قاوسأل ومنلا لدعم طسوتم غلبو
 مهسأ صخي اميفو .يضاملا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 20 ةمدقتملا
 نود تلاز امو نآلا ىتح شعتني مل اهضعب نإف ،ةئشانلا قاوسألا
 لدعم طسوتم لظ ،كلذ عمو .)2016( ساسألا ةنس تايوتسم
 ةئملا يف 14 دنع ةئشانلا تاداصتقالا مهسأ قاوسأل ومنلا
 كلذ ىزعُيو ،م2018 ماع ةياهنب ةنراقم م2019 ماع ةياهن لولحب
 هئارظن ىلع قوفت يذلا )RTS( يسورلا لوادتلا ماظن رشؤم ىلإ
 ةئملا يف 45 يلاوحب ريبك ومن لدعم لجسو ةئشانلا قاوسألا نم
  .)8-1 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع عم ةنراقم
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 ةمدقتملا تاداصتقالل حابرألا رركم طسوتم نأ ركذلاب ريدج
 امم ،ةرم 13,8 غلب يذلا م2018 طسوتم نم ىلعأ ،ةرم 18,7 غلب
 لدعم يقب ،لباقملابو .مهسألا ميق يف فيفط عافترا ىلإ ريشي
 ةنراقم ةرم 15,5 دنع رييغت نود ةئشانلا تاداصتقالل حابرألا رركم
  .قباسلا ماعلا عم

ةيملاعلا مهسألا :8-1 ينايبلا لكشلا  

 
 غريبمولب :ردصملا

 
 ،ام دح ىلإ قوسلا رطاخم لوح يبلسلا عابطنالا دادزا

 نيب فواخم دوجو ىلإ دئاعلا ىنحنم ساكعنا راشأ ثيح
 ينايبلا لكشلا( دوكرلاو يداصتقالا ومنلا روتف نم نيرمثتسملا

 رهشأ 3 ةدمل ةنيزخلا تادنس تادئاع نيب قرفلا لصوو .)1-9
 عبرلا ذنم ىلوألا ةرملل يبلس ىوتسم ىلإ تاونس 10 ةدمو
 عبرلا ةياهنب ةئملا يف -0,10 ةبسن ًالجسم ،م2007 ماع نم لوألا
 ةنيزخلا تادنس تادئاع تضفخنا ثيح ،م2019 ماع نم يناثلا
 ةريصق تادنسلا تادئاع نود ام ىلإ لجألا ةليوط ةيكيرمألا
 ةلاح لظ يف ةيملاع عيب ةجوم ىلع لمتحم رشؤم وهو ،لجألا
 يف لثمتم رخآ سايقم ريشيو .)9-1 ينايبلا لكشلا( نيقيلا مدع
 تاونس 10 ةدمو نيتنس ةدمل ةنيزخلا تادنس تادئاع نيب قرفلا
 ةبسنب ماعلا لالخ يونس عبر ىوتسم ىندأ ىلإ لصي ضافخنا ىلإ

 هعافترا لبق م2019 ماع نم ثلاثلا عبرلا لولحب ةئملا يف 0,108
 .م2019 ماع ةياهنب ىلعأ ىوتسم ىلإ

 
 

 
 
 

 تادنسلا ىلع دئاعلا ىنحنم ساكعنا :9-1 ينايبلا لكشلا

 
 زرتيور :ردصملا
 

 دق ةرــسيم ةيدقن ةــسايــس وحن لوحتلا نأ ظحالملا نم
 ،م2019 ةياهن يفف ؛لجألا ةليوط تادئاعلا يف ضافخنا ىلإ ىدأ
 ةدحتملا تايالولا يف تاونـس 10 ةدمل تادنـسلا ىلع دئاعلا غلب

ـــــــضفخنم ،ةـئملا يف 1,91  ةـيادـب ذـنم ساـــــــسأ ةـطقن 75 لدـعمب اً
 لكـــشلا( م2011 ماع ذنم يونـــس ضافخنا ربكأ دعُي يذلاو ،ماعلا
 .)10-1 ينايبلا

 يبلــسلا هاجتالا رمتــسا دقف ،نابايلاو ايناملأل ةبــسنلابو
 يف -0,02 و ةئملا يف -0,19( ماعلا ةياهن ىتح تادنــــــسلا دئاعل
 يملاــعلا ومنلا مخز ؤطاــبت بــبـــــــسب كــلذو ؛)يلاوتلا ىلع ةــئملا
 ةكلمملا باحـــسنال ناك دقو .ةليوط ةرتفل نيقيلا مدع رارمتـــساو
 رثأ ةـــيملاـــعلا ةـــيراـــجتلا تارتوتلاو يبوروألا داـــحتالا نم ةدـــحتملا

 ةــكلمملا يف لــجألا ةــليوط ةــيداـــــــــصتقالا ةرظنلا ىلع يبلـــــــس
 10 ةدـمل ةـموكحلا تادـنـــــــس تادـئاـع تـــــــضفخنا ثـيح ،ةدـحتملا

 ماـع يف ةـئملا يف 0,825 ىلإ ساـــــــسأ ةـطقن 39 وحنب تاونـــــــس
  .م2019

 تاونس 10 ةدمل تادنسلا تادئاع :10-1 ينايبلا لكشلا

 
 زرتيور :ردصملا
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 ةمدقتملا تاداصتقالل ةدحوملا مهسألا تارشؤم طسوتم

 ةئشانلا تاداصتقالل ةدحوملا مهسألا تارشؤم طسوتم

ةيملاعلا مهسألا راعسأ
)2016 = 100 : رشؤملا(
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 مغرلا ىلع م2019 ماع يف اًيبسن طفنلا راعسأ ترقتسا

 لكشلا( ماعلا لالخ ةيسايسويجلا تارتوتلا ةجيتن نيقيلا مدع نم
 رالود 64,2 رعسب قيض قاطن يف طفنلا لوادت متو .)11-1 ينايبلا
 رعسب هل ىوتسم ىندأ ىلإ تنرب رعس ضفخناو .ليمربلل يكيرمأ

 هل ىوتسم ىلعأ غلب امنيب ،م2019 رياني يف ليمربلل رالود 54,91
 راعسأ عافتراب ماعلا ىهتناو .ليربأ يف ليمربلل رالود 74,6 رعسب
 .اًيكيرمأ اًرالود 66 ليمربلا رعس غلب ثيح ةنسلا طسوتم نع طفنلا
 نم مغرلا ىلع ماع لكشب اًرقتسم تنرب رعس طسوتم لظ امك
 .4 طفنلا نازيم تايوتسم يف ريغتلا

 تنرب طفن راعسأ :11-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .يملاعلا كالهتسالاو ضرعلا نيب قرافلا باسحب ىرخألا لئاوسلاو ماخلا طفنلل قوسلا نزاوت باسح مت 4
  .م2019 ربوتكأ ،يملاعلا يلاملا رارقتسالا ريرقت 5

 رطاخملا داعبأ 4.1

 ةدئاسلا فواخملا ريثأت نم ةيريسيتلا ةيلاملا عاضوألا تففخ
 تمعدو ،لكك يملاعلا يداصتقالا ومنلا ىلع رطاخملا لوح
 رطخ نم اًضيأ تداز اهنكلو ،ريصقلا ىدملا ىلع ةيلبقتسملا ةرظنلا
 ،كلذ نم مغرلا ىلع .يلاملا ماظنلا يف فعض نطاوم نوكت
 يف نويدلا مكارت م2019 ماع ةياهن يف ةيبلسلا رطاخملا تنمضت
 5ةيفرصملا ريغ تاسسؤملاو تاكرشلاو ةيدايسلا تاسسؤملا
 يف ؤطابتلا نم كلذكو ةيريسيتلا ةيلاملا عاضوألا نم ةجتانلا
 ةيراجتلا تارتوتلا دعاصت لظ يف عقوتملا نود يملاعلا ومنلا
  .نيقيلا مدع ةلاح ةدايز ىلإ تدأ يتلاو ةيعامتجالا تابارطضالاو

 ةئيه ىلع يلاملا دعبلا يف ةيتاوملا ةيباجيالا فورظلا رهظت
 راعسأ ضافخنا نع ئشانلا نيدلا ةمدخ ةفلكت يف ضافخنا
 ىدل ةيريسيتلا تاسايسلا تمهاس ،يدقنلا دعبلا ىلعو .ةدئافلا
  .ةمئالم ةيرامثتسا ةئيب ريفوت يف ةمدقتملا تاداصتقالا
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 يملاعلا يعانصلا جاتنإلا يف تاروطتلا :1.1 راطإلا

 ةسايسلل يلكلا داصتقالا فورظ ترثأو .ةديدجلا تابلطلا تالدعمو جاتنإلا ومن ضفخنا ثيح ،م2019 ماع يف ا0يملاع يعانصلا عجارتلا دادزا

 تارداصلاو يعانصلا عاطقلا ىلع كلذكو كلهتسملا ىلع ا0يملاع لامعألا ةقث يف ةدحتملا تايالولا اهتضرف يتلا ةيكرمجلا تافيرعتلاو ةيملاعلا ةيراجتلا

 ةبسنب ًةنراقم ةئملا يف 5,8 هطسوتم غلب ثيح ،م2019 ماع يعانصلا جاتنإلا يف ا0يبسن عفترم ومن لدعم تلجس نيصلا نأ نم مغرلا ىلع .ةينيصلا

 يف اًبلس اهركذ قباسلا عاضوألا ترثأ دقو .ماعلا لالخ ةفيفط ةروصب صقانتي ناك لدعملا نأ الإ ،)12-1 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع ةئملا يف 6,7

 ماع يف ةئملا يف 9,6 هتبسن طسوتمب تاعيبملا تضفخنا ثيح ،نيصلاب تابكرملا تاعيبم يف داحلا ضافخنالا يف اًيئزج كلذ سكعناف ،بلطلا

 ةقطنم عم بنج ىلإ اًبنج تاثاعبنالا يف ةمارص رثكأ ريياعمل ليدعت كلذكو ةيراجتلا تارتوتلا ءارج )13-1 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب ًةنراقم م2019

  .ورويلا

 يعانصلا جاتنإلل يونسلا ومنلا :12-1 ينايبلا لكشلا

 

 زرتيور :ردصملا

 تادعمو تالآلا يعاطق يف ًةصاخو ،ابوروأ يف عينصتلاو ةراجتلا فاعضإ ىلإ ةيلودلا ةراجتلا نم ةجتانلا نيقيلا مدع ةلاح تايعادت تدأو

 ًةنراقم م2019 ماع يف ةئملا يف 1,6 ةبسنب ةقطنملل يعانصلا جاتنإلا طسوتم ضفخنا ثيح ،ورويلا ةقطنم يف يلامجإلا جاتنإلا ضفخناو .لقنلا

 يف يعانصلا طاشنلا ضافخنا ىلإ كلذ ىزعُيو .قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف 6,7 ةبسنب ةيلامسأرلا علسلا جاتنإ ضافخناب اًرثأتم ،قباسلا ماعلاب

 ومنلا يف مهاسيو فيظوتلا معدي وهف ،ورويلا ةقطنم يف تاعاطقلا مهأ نم دعُت يتلاو تابكرملا ةئف صخألابو ،تادعملاو تالآلا يعاطق

 يف 1,3 ةبسنب ةفيفط ةروصب ةرمعملا ريغ ةيكالهتسالا علسلا تعفترا امنيب ،ةئملا يف 1,4 ةبسنب ةطيسولا علسلا تضفخناو .يلكلا يداصتقالا

 .م2018 ماع تايوتسمب ًةنراقم ةئملا
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 ةينيصلا تابكرملا تارداصل يونسلا ومنلا :13-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا 

 اهزيكرت ىلإ اهريغ نم ربكأ لكشب ا0يعانص ةيوقلا ايناملأ رثأت دوعيو .رثأتلل ةضرع رثكأ ةيلودلا ةراجتلا ىلع ةفشكنملا لودلا دعت ،ماع لكشب

 ضافخنالا لصو يتلا ايلاطيإ اهيلت ،قباسلا ماعلاب ًةنراقم م2019 ماع يف ةئملا يف 3,5 ىلإ يعانصلا اهجاتنإ طسوتم ضفخنا دقف ،ةعانصلا ىلع يوقلا

 يرودلا عجارتلاو ةراجتلا تابلقتل اًضرعتو تارداصلا ىلع اًدامتعا لقألا لودلا تلجس ،ىرخأ ةيحان نمو .قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف 1,4 ىلإ اهيف

  .قباسلا ماعلاب ًةنراقم م2019 ماع يف يلاوتلا ىلع ةئملا يف 0,7 و ةئملا يف 0,3 ةبسنب يعانص جاتنإ طسوتم )اينابسإو اسنرف لثم( يلاحلا

 ةبسنب ًةنراقم ةئملا يف 0,72-( م2019 ماع نم عبارلا عبرلا يف يبلس ىوتسم ىلإ ةدحتملا تايالولا يف ماعلا يعانصلا جاتنإلا ومن لصوو

 ثيح م2019 ماعل يعانصلا جاتنإلا ومن طسوتم عجارتو ،جاتنإلا تايوتسم يف ضافخنا عم اًنمازت .)قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن يف ةئملا يف 4,0

 .ةئملا يف 3,8 تغلب يتلاو قباسلا ماعلا يف ةلجسملا ةبسنلا نم ريثكب لقأ يأ ،ةئملا يف 0,87 غلب

 ضفخنا ثيح ،ربمسيد يف ةئملا يف 46,8 ةبسن ةيكيرمألا ةديدجلا تابلطلا رشؤم لجس ،تاديروتلا ةرادإل ةدحتملا تايالولا دهعمل اًقفوو

 ةيذغألا :يهو ،اًومن ةيعانص تاعاطق ةثالث تلجس ،م2019 ماع ةياهنبو .قباسلا ماعلا نم ةرتفلا سفن يف تلجُس يتلا ةئملا يف 51,1 ةبسن نع

  .تاعاطقلا ةيقب تعجارت نيح يف ،جيسنلا تاعانصو ،ةعونتملا تاعانصلاو ،تابورشملاو
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 ةيلحملا ةيلكلا ةيلاملا تاروطت .2

 ومنلا تاروطت 1.2

 ثيح ،م2019 ماع يف اًفيفط اًومن يدوعسلا داصتقالا لجس
 ماع يف ةئملا يف 0,33 ةبسنب يقيقحلا يلحملا جتانلا يلامجإ عفترا

 ضفخناو .قباسلا ماعلا يف ةئملا يف 2,43 هتبسن ومنب ًةنراقم م2019
 عافتراب ةنراقم م2019 ماع يف ةئملا يف 3,65 ةبسنب يطفنلا عاطقلا
 2,2 هتبسن تغلب ومن لدعمبو ،م2018 ماع يف ةئملا يف 3,13 هردق
 )م2018-م2014( ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ةئملا يف
 ببسب طفنلا جاتنإ ضفخ ىلإ ضافخنالا اذه ىزعُيو .)2-1 ينايبلا لكشلا(
 .جاتنإلا ضفخل كبوأ ةيقافتا

 نأ الإ ،يطفنلا عاطقلا يف يبلسلا ومنلا نم مغرلا ىلعو
 امن ثيح ،م2019 ماع يف اًعراست دهش يطفنلا ريغ يداصتقالا ومنلا
 صاخلا عاطقلا طاشن ةدايقب ،ةئملا يف 3,31 ةبسنب يطفنلا ريغ جتانلا
 راطإلا( طفنلا نع اًديعب داصتقالا عيونتل ةكلمملا دوهج عم اًيشامت كلذو
 سيئر لكشب م2019 ماع يف يطفنلا ريغ عاطقلا يف ومنلا ىزعُيو .)2-1
 عاطقو ،قدانفلاو معاطملاو ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت عاطق ومن ىلإ
 دييشتلا عاطقو ،لامعألا تامدخو تاراقعلاو نيمأتلاو لاملا تامدخ
 ىلع ةئملا يف 4,60و ةئملا يف 5,53و ةئملا يف 6,27 ةبسنب ءانبلاو
 ىلإ ساسأ لكشب ءانبلاو دييشتلا عاطق يف نسحتلا عجريو .يلاوتلا
 ينايبلا لكشلا( ةيموكحلا ناكسإلا تاردابمو يراقعلا عاطقلا ومن عافترا

 موعدملا يراقعلا ليومتلا يف ومنلا عافترا يف اًيلج حضتي يذلاو )2-2
 .ةلودلا نم

 عاطقلا بسح يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن :1-2 ينايبلا لكشلا

 يسسؤملا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

  ةيلوأ تانايب *

 

 عاطقلا بسح يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن :2-2 ينايبلا لكشلا
 يداصتقالا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 ةيلوأ تانايب *

 مخضتلا تاهاجتا 2.2

 ثيح ،م2019 ماع يف ةبلاس ماقرأ ليجست ىلإ مخضتلا داع
 ماع يف ةئملا يف -2,1 كلهتسملا راعسأ رشؤمل يونسلا طسوتملا غلب

 .)3-2 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف ةئملا يف 2,5 ـب ةنراقم م2019
 راعسألاب ةنراقملا ناك ،راعسألا ؤطابت يف تمهاس يتلا لماوعلا دحأ
 ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قيبطت نع ةجتانلا م2018 ماع يف ةعفترملا
 وذ يعرف رصنع وهو ،نكاسملا تاراجيإ يف داحلا ضافخنالا ىلإ ةفاضإ
 يف 10,2 لدعمب ضفخنا يذلاو ،كلهتسملا ةلس يلامجإ يف ريبك نزو
 .م2019 ماع يف ةئملا

 (100=2018) يونسلا مخضتلا :3-2 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا
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 يسايقلا مقرلا ةلس يف ةسيئر ماسقأ ةعبس راعسأ تعجارت
 هايملاو نكسلا مسق لجسو ،م2019 ماع يف كلهتسملا راعسأل
 ةئملا يف 8,6 لدعمب اًداح اًضافخنا ىرخألا دوقولا عاونأو زاغلاو ءابرهكلاو
 عوفدملا راجيإلا" لجس ثيح ،يضاملا ماعلا عم ةنراقم م2019 ماع يف

 نوكي دقو .ةرتفلا سفن لالخ ةئملا يف 10,2 ةبسنب ضافخنا ربكأ "نكسلل

 جورخلا ةجيتن بلطلا ضافخنا وه كلذ ىلإ تدأ يذلا بابسألا دحأ
 ىلإ ةفاضإلاب .موسرلا عافترا ببسب نيدفاولا لئاوع نم ددعل يئاهنلا
 سبالملا :يه ةرتفلا سفن لالخ تعجارت يتلا ةتسلا ماسقألا تناك ،كلذ
 ،)ةئملا يف 0,6( لزنملا تازيهجتو ثيثأتو ،)ةئملا يف 1,4( ةيذحألاو
 ةفاقثلاو هيفرتلاو ،)ةئملا يف 1,3( تالاصتالاو ،)ةئملا يف 1,4( لقنلاو
 .)ةئملا يف 0,4( ةعونتملا ةيصخشلا تامدخلاو علسلاو ،)ةئملا يف 1,7(
 ةلس ماسقأ نيب نم عافترا ىلعأ قدانفلاو معاطملا مسق لجس نيح يف
 هيلي ،ةئملا يف 3,2 اهردق ةدايزب كلهتسملا راعسأل يسايقلا مقرلا
 ةئملا يف 2,5 ةبسنب ةحصلاو ،غبتلاو ،تابورشملاو ةيذغألاو ،ميلعتلا
 لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئملا يف 0,1و ةئملا يف 1,0و ةئملا يف 2,1و
 .)4-2 ينايبلا

 راعسأل يسايقلا مقرلل يونسلا مخضتلا لدعم :4-2 ينايبلا لكشلا
 ةسيئرلا ماسقألا بسح كلهتسملا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 ةعونتملا ةيصخشلا تامدخلاو علسلاو ،ميلعتلاو ،ةفاقثلاو هيفرتلاو ،ةحصلاو ،غبتلا :لمشت*

 ماع يف ةيباجيإ تالدعم ليجست ىلإ مخضتلا دوعي نأ عقوتُي
 ةطشنألا مظعم ىلع يلحملا بلطلا عجارت نم مغرلا ىلع م2020

 سوريف راشتنا نم دحلل ةذختملا ةيزارتحالا ريبادتلا ةجيتن ةيداصتقالا
 لالتخا ءارج يملاعلا ءاذغلا راعسأ عافترا عقوتُي ثيح ،دجتسملا انوروك
 ىوتسم ىلع ةقبطملا ةيزارتحالا ريبادتلا ببسب ةيملاعلا ةميقلا لسالس

 يف صاخلا عاطقلا تاكرش معدك ةموكحلا تاردابم مهاستسو .ملاعلا
 ىلإ اهلوصو ليهست لالخ نم اهيفظوم بتاور عفد يف رارمتسالا
 عفد وأ نيدفاولا ىلع يلاملا لباقملا نم اًيئزج اهءافعإو ةيكنبلا ضورقلا

 ،م2020 ويام نم أدبت رهشأ ةثالث ةدمل اهيفظوم بتاور نم ةئملا يف 60
 علسلاب قلعتي اميف ةصاخ ،كالهتسالا تايوتسم ىلع ةظفاحملا يف
 ىرخأ ةيفاضإ لماوع مهسُت نأ عقوتملا نم كلذكو .ةيساسألا تامدخلاو
 تابورشملا ىلع ةيئاقتنالا ةبيرضلا قيبطت اهيف امب ،مخضتلا عفر يف
 نع معدلا عفرو ،م2019 ماع نم عبارلا عبرلا يف تقبط يتلا ةالحملا
 ةميقلا ةبيرض عفرو ،م2020 ماع ةيادب يف قبُط يذلا نجاودلا فالعأ
 ذيفنتلا زيح لخدت نأ ررقملا نم يتلاو ةئملا يف 15 ىلإ 5 نم ةفاضملا
 .م2020 ةيلوي يف

 قافنإلا طاشن ىلع رشؤمك عيبلا طاقن تانايب ذخأ دنع
 تلجس ثيح ،تاعيبملل ةيحص ومن تالدعم ىلإ ريشت اهنإف ،يكالهتسالا
 ماع لاوط اًرمتسم اًعافترا ةئزجتلا عاطق يف كالهتسالا تارشؤم

 ٍتالدعمب امهومن تاعيبملا مجحو تايلمعلا ددع لصاوو .م2019
 لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئملا يف 22,8و ةئملا يف 56,5 تغلب ةعفترم
 فلتخم يف ةيمسوملا تايلاعفلا نم ددع ةماقإ مهاسو .)5-2 ينايبلا
 ىلإ ةفاضإ .عيبلا طاقن تايلمعل ريبكلا عافترالا يف ةكلمملا ندمو قطانم
 عفد تامدخ ريفوتب عيبلا ذفانمو ةيراجتلا تالحملا مازلإ جتن ،كلذ
 اهتميقو عيبلا طاقن تايلمع ددع ومن لدعم يف فالتخا ىلإ ةينورتكلإ
 لدعم ىلإ رظنلا دنعو  .ةريغص غلابمب تايلمع ءارجإ ليمعلا عيطتسي ثيح
 اًعافترا ظحالُي ،عيبلا طاقن مادختسا تارم ددع طسوتم يأ ،مادختسالا
 اهتقلطأ يتلا ةريخألا تاردابملا ةجيتن ةيدقنلا ريغ تاعوفدملا يف اًريبك
 عم اًيشامت يدقن ريغ عمتجم وحن هجوتلا زيزعت ىلإ ةيمارلاو ةسسؤملا
 .)6-2 ينايبلا لكشلا( 2030 ةيؤر تاعلطت

 عيبلا طاقن ءادأ :5-2 ينايبلا لكشلا
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 عيبلا طاقن مادختسا لدعم :6-2 ينايبلا لكشلا

 

 يراقعلا عاطقلا تاروطت 3.2

 ،تاونس سمخ ذنم ةرم لوأل اًعافترا تاراقعلا راعسأ تلجس
 عبارلا عبرلا يف 80,8 تاراقعلا راعسأل يسايقلا مقرلا طسوتم غلب ثيح
 نم ةرتفلا سفن عم ةنراقم ةئملا يف 0,4 هتبسن عافتراب ،م2019 ماع نم
 سيئر لكشب اًعوفدم ناك يذلاو ،)7-2 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلا
 عبرلا يف ةئملا يف 0,8 ةبسنب تعفترا يتلا ،ةينكسلا تاراقعلا راعسأب
  .قباسلا ماعلا نم لباقملا عبرلاب ةنراقم م2019 ماع نم عبارلا

  تاراقعلا راعسأل يسايقلا مقرلا :7-2 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 راعسأ تعفتراو .م2019 ماع ةياهنب يضارألا راعسأ ترقتسا
 ،ةئملا يف 0,7 ةبسنب م2014 ماع ذنم يلوألا ةرملل ةينكسلا يضارألا
 عبرلا يف ةئملا يف 0,1 ةبسنب ةيراجتلا يضارألا راعسأ تضفخنا امنيب
 لكشلا( قباسلا ماعلا نم لباقملا عبرلا عم ةنراقم م2019 ماع نم عبارلا

 ضورقلا ىلع بلطلا عافترا ىلإ راعسألا عافترا ىزعُي دقو .)8-2 ينايبلا
 .م2019 ماع يف ةيراقعلا

 ةيراجتلاو ةينكسلا يضارألا راعسأل ةيسايقلا ماقرألا :8-2 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 ةيدقنلا تاروطتلا 4.2
 ةيدقنلا عيماجملا1.4.2 

 تلجس ثيح ،قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةيدقنلا عيماجملا تعفترا
 ةنراقم ،م2019 ماع يف ةئملا يف 4,2 هتبسن اًومن ةيدقنلا ةدعاقلا
 ،يموكحلا قافنإلا عافترال ةجيتنو .م2018 ماع يف ةئملا يف 3,2 ةبسنب

 ةئملا يف 7,1 ةبسنب اًومن )3ن( عساولا هموهفمب دوقنلا ضرع لجس
 رسألل ةلويسلا تايوتسم نسحت سكعي امم ،م2019 ماع ةياهنب
 .تاكرشلاو

 دقف ،عساولا هموهفمب دوقنلا ضرع تانوكم نع ثيدحلابو
 ماع يف 13,2 ةبسنب اًريبك اًعافترا ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولا تلجس

 نم ةئملا يف 55,4 لّكشت يتلا ،بلطلا تحت عئادولا تلجسو .م2019
 ةموعدم م2019 ماع يف ةئملا يف 5,6 ةبسنب اًومن ،)3ن( دوقنلا ضرع
 نسحت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تاكرشلاو دارفألا عئادو عافتراب سيئر لكشب
 يف ةئملا يف 4,7 نم فيفط ٍلكشب فراصملا جراخ لوادتملا دقنلا ومن
 عئادولا تلصاو امنيب ،م2019 ماع يف ةئملا يف 5 ىلإ م2018 ماع
 م2019 ماع يف 2,8 ةبسنب اًعافترا ةلجسم اهومن ةيدقنلا ةبش ىرخألا
 .)9-2 ينايبلا لكشلا(
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 هتانوكمو )3ن( دوقنلا ضرع ومن تالدعم :9-2 ينايبلا لكشلا

 

 يف عضاوتم لكشب سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا تضفخنا
 ءارشلا ةداعإ تايقافتال يرهشلا طسوتملا لجس ثيح ،م2019 ماع
 رايلم 53 ىلإ م2018 ماع يف لاير رايلم 65 نم اًفيفط اًضافخنا سكاعملا
 ضافخنا نم مغرلا ىلعو .)10-2 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف لاير
 تايوتسم نمض تلظ اهنأ الإ ،سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا تايوتسم
 طفنلا ةكرشل ماعلا باتتكالا تالصحتم خض ةداعإب ةموعدم ،ةديج
 .يلاملا ماظنلا يف )ةيدوعسلا وكمارأ( ةيدوعسلا

 سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا :10-2 ينايبلا لكشلا

 

 ةيدقنلا ةسايسلا عضو2.4.2 

 رعس ةسايس قيبطت يف رارمتسالاب اهمازتلا ةسسؤملا تدكأ
 لاير 3,75 دنع يكيرمألا رالودلاب يدوعسلا لايرلا طبرت يتلا فرصلا
 لكيهلاو ةيلاحلا قوسلا فورظ معدتو .م1986 ماع ذنم ةمئاقلاو
 زيزعتو نامض ىلع لمعي يذلا ،يلاحلا فرصلا رعس راطإ يداصتقالا
 لدعم م2019 ماع لالخ ةسسؤملا تضفخو  .يلاملاو يدقنلا رارقتسالا
 ةطقن 75 عقاوب سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتاو ءارشلا ةداعإ تايقافتا
 ،ماعلا ةياهنب يلاوتلا ىلع ةئملا يف 1,75و ةئملا يف 2,25 اغلبيل ساسأ

 ىلع ظافحلا ىلإ ةيمارلا ةسسؤملا فادهأ عم ضفخلا اذه ىشامتيو
 .يدقنلا رارقتسالا

 لالخ تارم ثالث ةدئافلا راعسأل ةسسؤملا ضفخل ةجيتنو
 رهشأ 3 ةدمل ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لجس ،م2019 ماع
 عافترا 11-2 ينايبلا لكشلا حضويو .ماعلا لالخ اًفيفط اًضافخنا )روبياسلا(
 أدب مث ،م2019 ماع نم لوألا فصنلا يف فيفط لكشب روبياسلا لدعم
 امم ،ماعلا ةياهنب ةئملا يف 2,6 يلاوح هطسوتم غلب ثيح ضافخنالاب
 .ةدحتملا تايالولا يف ةيدقنلا عاضوألا سكعي

 )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس :11-2 ينايبلا لكشلا

 

 يبرعلا دقنلا ةسسؤمل يبنجألا دقنلا تايطايتحا ةميق تغلب 
 0.6 وحنب ةدايزب يأ ،م2019 ماع ةياهنب لاير رايلم 1873 وحن يدوعسلا
 مدختستو .)2.12 ينايبلا مسرلا( قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف
 ةيجراخلا تامازتلالاب ءافولا يف دقنلا ةسسؤمل يبنجألا دقنلا تايطايتحا
 ةيلاملا تاليوحتلاو ،تادراولا ىلع بلطلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل
 .يلاملاو يدقنلا رارقتسالا ىلع ظافحلاو ،نيميقملا ريغل

 يبنجألا دقنلا تاطايتحا :12-2 ينايبلا لكشلا
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 ةماعلا ةيلاملا تاروطت 5.2

 غلب ثيح ،ةينازيملا زجع ضفخل اهدوهج ةموكحلا لصاوت 
 ةئملا يف 23,7 ةبسنب لقأ يأ ،م2019 ماع يف لاير رايلم 132,6 زجعلا
 4,5 يلاوح مقرلا اذه لثميو .لاير رايلم 174 غلابلا قباسلا ماعلا زجع نم
 يف ةئملا يف 5,9 يلاوحب ةنراقم يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةئملا يف
 نسحتل ًةجيتن ضافخنالا اذه ءاجو .)13-2 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع
 يف ردقملا ضافخنالا نم لقأب ضافخنالا اذه ءاجو ،قافنإلا ةءافك
 تاقفنلا ضافخنا كلذكو قافنالا ةءافك نسحت ةجيتن ،ةنزاوملا
 .ةيلامسارلا

 ةماعلا ةيلاملا تاروطت :13-2 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا ةرازو :ردصملا

 ةعوفدم م2019 ماع يف ةيموكحلا تاداريإلا تعفتراو
 ،لاير رايلم 926,8 تاداريإلا يلامجإ غلب ثيح ،ةيطفنلا ريغ تاعاطقلاب
 ريغ تاداريإلا تغلبو .قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 2,3 اهردق ةدايزب
 220,1 يلاوح اهنم بئارضلا تاداريإ تلكش ،لاير رايلم 332,4 ةيطفنلا
 مغرلا ىلعو .قباسلا ماعلا نع ةئملا يف 31 يلاوحب رّدقت ةدايزب ،لاير رايلم
 اًسيئر اًمهاسم طفنلا لازي ال ،ةيطفنلا ريغ تاداريإلا يف نسحتلا نم
 ماع يف ةيموكحلا تاداريإلا يلامجإ نم ةئملا يف 64 يلاوح لثميو

  .)14-2 ينايبلا لكشلا( م2019

 ىلع يناثلا ماعلل لاير نويليرت 1 يموكحلا قافنإلا زواجت امك
 ةنراقم ةئملا يف 1,9 يلاوحب اًضافخنا ًالجسم ،م2019 ماع يف يلاوتلا
 ضافخنالا سكعي ثيح قباسلا ماعلا يف ةئملا يف 16 اهتبسن ةدايزب
 ةبسنب ةيليغشتلا تاقفنلا تضفخناو .قافنإلا ةرادإ يف ةموكحلا ةءافك

 بتاور تدهش ثيح ،لاير رايلم 890 ىلإ لصتل م2019 يف ةئملا يف 0,1
 يف 57 يلاوحب ةيليغشتلا تاقفنلا نم ربكألا ةصحلا لثمت يتلا ،نيلماعلا
 ةيلامسأرلا تاقفنلا تغلب ،كلذكو .ةئملا يف 4,4 وحنب ةدايز ،ةئملا

 يف 10 ةبسنب اًضافخنا ًةلجسم ،م2019 ماع ةياهنب لاير رايلم 169,4
 .قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا

 تافورصملاو تاداريإلا :14-2 ينايبلا لكشلا

 ةيلاملا ةرازو :ردصملا

  لمعلا قوس ءادأ 6.2

 ضفخنا ثيح ،م2019 ماع يف هعجارت ةلاطبلا لدعم لصاو
 لباقم ،تاونس ثالث ذنم هل ىوتسم ىندأ ًالجسم ،ةئملا يف 12 ىلإ

 ركذلاب ريدجلاو .)15-2 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف ةئملا يف 12,7
 ٍدح ىلع اًثانإو اًروكذ عيمجلل ضفخنا نييدوعسلا نيب ةلاطبلا لدعم نأ

 م2018 ماع يف ةئملا يف 6,6 نم روكذلا نيب لدعملا عجارت ثيح ،ءاوس
 يف 32,5 نم ثانإلا نيب اًضيأ عجارتو ،م2019 ماع يف ةئملا يف 4,9 ىلإ
 ةيلعاف ىلإ ةلاطبلا لدعم ضافخنا ىزعُي دقو .ةئملا يف 30,8 ىلإ ةئملا
 .صاخلا عاطقلا ومن عافتراو 2030 ةيؤر تاحالصإ

 ةلاطبلا لدعم :15-2 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 ماع يف نييدوعسلل ةيداصتقالا ةكراشملا لدعم عفترا
 46,7 ىلإ م2018 ماع يف ةئملا يف 42 نم ةدايز لجس ثيح ،م2019

 نكي مل ،يلاتلابو .)16-2 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف
 امنإو ةيدوعسلا ةلماعلا ىوقلا ضافخنال ةجيتن ةلاطبلا لدعم ضافخنا
  .ةكراشملا ةبسن عافترا ةجيتن
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 نييدوعسلل ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم :16-2 ينايبلا لكشلا
 ناكسلا يلامجإل

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 يجراخلا عاطقلا 7.2

 تاعوفدملا نازيم1.7.2 

 يراجلا باسحلا1.1.7.2  
 ريشت ثيح ،م2019 ماع لالخ اًضئاف يراجلا باسحلا لجس

 ،لاير رايلم 186,9 وحنب هتميق ردقت ضئاف دوجو ىلإ ةيلوألا تانايبلا
-2 ينايبلا لكشلا( م2018 ماعب ةنراقم ةئملا يف 29,4 هتبسن ضافخناب

 يلامجإ ضافخنا وهو لوألا :نيلماع ىلإ سيئر ٍلكشب كلذ ىزعُيو .)17
 ماع يف لاير رايلم 980,7 ىلإ لصيل ةئملا يف 11,2 وحنب تارداصلا

 ٍدح ىلع ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا تارداصلا عيمج تضفخنا ثيح ،م2019
 541,3 ىلإ لصتل ةئملا يف 5,3 ةبسنب تادراولا عافترا وهو يناثلاو ،ءاوس
 .ةرتفلا سفن لالخ لاير رايلم

  يراجلا باسحلا :17-2 ينايبلا لكشلا

 

 يلاملا باسحلا 2.1.7.2

 ثيح ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل اًضئاف يلاملا باسحلا لجس
 م2019 ماع يف لاير رايلم 173,8 هردق اًضئاف ةيلوألا تانايبلا ترهظأ

-2 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف لاير رايلم 252,7 هردق ضئافب ةنراقم
 ىرخألا تارامثتسالاو ةرشابملا تارامثتسالا عافترا ىلإ كلذ دوعيو  .)18
 11,2و لاير رايلم 177,8و لاير رايلم 32,3 رادقمب ةيطايتحالا لوصألاو
 اًضافخنا ةظفاحلا تارامثتسا ترهظأ نيح يف ،يلاوتلا ىلع لاير رايلم
 تارامثتسالا قودنص ذاوحتسا نم مغرلا ىلعو .لاير رايلم 47,5 رادقمب
 ماع يف ةظفاحلا تارامثتسا يفاص نأ الإ ،ةيبنجأ لوصأ ىلع ةماعلا

 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا مامضنا لامتكا ببسب لقأ ناك م2019
 نيدلا تارادصإو ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم رشؤم ىلإ )لوادت(
 .ةيلودلا

  يلاملا باسحلا :18-2 ينايبلا لكشلا

 

 ةيجراخلا ةراجتلا 2.7.2

 تارداصلا1.2.7.2  
 ثيح ،طفنلا جاتنإ ضافخنا ببسب اًعجارت تارداصلا تلجس

 لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف 11,2 ةبسنب تارداصلا ةميق تعجارت
 ريغو ةئملا يف 12,6 ةبسنب ةيطفنلا تارداصلا تضفخناو .)19-2 ينايبلا
 تارداص ضافخنا عجريو .ماعلا سفن لالخ ةئملا يف 5,8 ةبسنب ةيطفنلا
 ًةوالعو .جاتنإلا ضفخو طفنلا راعسأ ضافخنا ىلإ ساسأ ٍلكشب طفنلا
 ةيراجتلا تارتوتلا ىلإ ةيطفنلا ريغ تارداصلا ضافخنا ىزعُي دق ،كلذ ىلع
 .ةيملاعلا ةراجتلا ىلع اًبلس ترثأ يتلاو ةيملاعلا

 تارداصلا ومن :19-2 ينايبلا لكشلا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا
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 تادراولا 2.2.7.2

 5,3 هتبسن تغلب م2019 ماع لالخ اًعافترا تادراولا تلجس
 ىلع صاخلا عاطقلا ومن نسحت سكعناو .قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف
-2 ينايبلا لكشلا( لقنلا تادعم لثم تادراولا عاطقل ةكرحملا ةطشنألا

 لالخ ةيراجلا ةيديدحلا ككسلا عيراشم ىلإ سيئر ٍلكشب كلذ ىزعُيو .)20
 معدل ةيداصتقالا ةضهنلل اًيساسأ اًكرحم لقنلا دعُي ثيح ،م2019 ماع
 .2030 ةيؤر قيقحت

 ماسقألا ةمهاسم بسح تادراولا ومن :20-2 ينايبلا لكشلا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

 

 

 

 هرطاخمو يدوعسلا داصتقالا ومن تاعقوت 8.2

 ةيداصتقالا ثادحألا نع يدوعسلا داصتقالا لصف نكمي ال
 جتانلا يملاعلا دوكرلاو انوروك ةحئاج رثوت نأ عقوتملا نم كلذل ،ةيملاعلا
 تاءارجإلل نكمي ،كلذ عمو .يدوعسلا داصتقالا ىلع يبلس ٍلكشب اهنع
 ةيبلسلا راثآلا نم ففخت نأ ةيموكحلا تاسسؤملا اهتذختا يتلا ةيوقلا
 ةدئافلا راعسأ ضافخنا مهاسي نأ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .)1-7 راطإلا(
 ةيموكحلا تاردابملا كلذكو صاخلا عاطقلا يف ةيلكيهلا تاحالصإلاو
 ؤطابت نم فيفختلا يف ةماعلا تارامثتسالا قودنص عيراشمو ةرمتسملا
  .ةيداصتقالا ةطشنألا

 داصتقالا مامأ اًيدحت ةيملاعلا طفنلا قوس تاروطت لّكشتسو
 ًةجيتن يملاعلا بلطلا ضافخنا ببسب لبقملا ماعلا يف يدوعسلا
 ةردقلا مدعو دجتسملا انوروك سوريف يشفت ءاوتحال ةذختملا ريبادتلل
  .قوسلا بارطضا ةدمب ؤبنتلا ىلع

 ،اًرقتسم يدوعسلا يلكلا يلاملا عضولا لازي ال ،ماع ٍلكشب
 ىلإ ةفاضإلاب ،ٍلاع ىوتسم يف ةموكحلل ماعلا يطايتحالا لازي ال ثيح
 ةعومجم لودب ةنراقم يلامجالا يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن يندت
 لوصحلاب حمسي مادتسم يلام زيح دوجو سكعي امم ،ىرخألا نيرشعلا
 ريبكلا يلاملا زيحلا اذه لعجيو .ةينازيملل يفاضإ ليومت ىلع
 اهداصتقا معد نم اهنّكمي يوق عضو يف ةكلمملا ةيلاعلا تايطايتحالاو
 .ةيداصتقالا رطاخملا فيفختو يلحملا
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 م2019 ماع يف ةكلمملا يف صاخلا عاطقلا :1-2 راطإلا

 ةبسن عفر لالخ نم ةحومطلا 2030 ةيؤر قيقحت يف اًسيئر اًكيرش نوكي نأ نم صاخلا عاطقلا نيكمتل اهدوهج ةيدوعسلا ةموكحلا لصاوت

 نيكمتب ،ةسيئرلا ةيؤرلا جمارب دحأ هتفصب ،2020 ينطولا لوحتلا جمانرب موقيو .ةئملا يف 65 ىلإ ةئملا يف 40 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف هتمهاسم

 ،ةئملا يف 23 ىلإ ةئملا يف 22 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ةمهاسم ةبسن عفرب همازتلا لالخ نم صاخلا عاطقلا

  .ةئملا يف 3 ىلإ ةئملا يف 2 نم يطفنلا ريغ يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يمقرلا داصتقالا ةمهاسم ةدايزو

 ومنلا عافترا ىزعُيو .ةئملا يف 3,8 ةبسنب تاونس سمخ يف ومن ىوتسم ىلعأ ًالجسم ،م2019 ماع لالخ هومن يدوعسلا صاخلا عاطقلا لصاو

 تالاصتالاو نيزختلاو لقنلا عاطقو ،قدانفلاو معاطملاو ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت عاطقو ،ءانبلاو دييشتلا تاعاطق يف يوقلا عافترالا ىلإ سيئر لكشب

 لثم ةمخضلا عيراشملا يف ققحتملا مدقتلا ةجيتن ءانبلاو دييشتلا عاطقل يوقلا يفاعتلا يتأيو .صاخلا عاطقلا نم ةئملا يف 60 نم رثكأ لكشت يتلاو

 لباقملا لمحتت نأ ةلودلا تررق دقو اذه .ناكسإلا معدل ةددعتملا ةيموكحلا تاردابملا ةجيتن يراقعلا عاطقلا ومن عافترا ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيدقلاو موين

 فيلاكت ضفخ يف ةدعاسملاو ،صاخلا عاطقلا ىلع ءبعلا فيفخت فدهب تاونس سمخ ةدمل ةيعانصلا تآشنملا يف ةدفاولا ةلامعلا ىلع ررقملا يلاملا

  .تاكرشلا ىلع ةلامعلا

 ينطولا ثارتلاو ةحايسلا ّيعاطق ريوطت دعُيو .ةيداصتقالا ةدعاقلا عسوتو ةيراجتلا صرفلا نّكمت ةئيب ةئيهت ىلع سيئر لكشب 2030 ةيؤر زكرتو

 ،سنتلاو ،الومروفلا :لثم ،ةيضايرلا باعلألا فلتخم يف ةكلمملا اهتفاضتسا يتلا ةيلودلا تايلاعفلا نم ديدعلا م2019 ماع دهشو .ةيؤرلا رصانع مهأ دحأ

 قطانم مظعم يطغت اًيحايس اًمسوم 11 مضي يذلا ،"ةيدوعسلا مساوم" جمانرب ةحايسلا ةرازو قالطإ ىلإ ةفاضإلاب .مدقلا ةركو ،ةعراصملاو ،ةمكالملاو

 .لقنلاو ةماقإلا لثم ةدناسملا ةيعونلا تامدخلا ىلإ ةفاضإ ةيراجتلاو ةيهيفرتلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا تايلاعفلا نم ةعومجم جمانربلا نمضت ثيح ةكلمملا

  .ةئملا يف 6,27 ةبسنب قدانفلاو معاطملاو ةئزجتلاو ةلمجلا عاطق ومن يف تايلاعفلا هذه تمهاسو

 ومنلا قيقحتل صاخلا عاطقلا نيكمت يف مهاس امم ،م2019 ماع ةياهنب ينطولا لوحتلا جمانرب ربع ةماهلا تازاجنإلا نم ديدعلا تققحتو

 حالصإ 400 نم رثكأ قيبطت لالخ نم ةكلمملا يف ةيسفانت ةئيب ريوطت ىلإ فدهي يذلاو )ريسيت( ةيسفانتلل ينطولا زكرملا ءاشنإ مت ثيح ،يداصتقالا

 صيخارتلا نم ةعومجم رفوت يتلا ،"سارِم" ةلماشلا ةمدخلا زكارم قالطإ مت امك .تاسايسلاو حئاوللا ريوطتو ،تاءارجإلا ةتمتأ :لثم ،نيرمثتسملا ةمدخل

 ةرادإو ،طقف ةدحاو ةعاس لالخ اًينورتكلإ تاكرشلا سيسأت قيرط نع يراجتلا طاشنلا ةسرامم ءدب لثم ،ةيراجتلا لامعألا ةسراممل ةينورتكلإلا تامدخلاو

 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل ةبسانم ةئيب ةئيهتب ىنعُي يذلا نابيب ىقتلم قالطإ مت ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيراجتلا لامعألا ءاهنإو ،ةيراجتلا ةطشنألا لامعأ

 صرفلا ةفاك عمجت يتلا "صرف" يدلبلا رامثتسالا ةباوب قالطإ مت كلذكو .داصتقالا يف ةيباجيإلا اهتمهاسمو اهومن نمضي امب ةديدجلاو ةمئاقلا

 لالخ نم اهومن نامضل داصتقالا يف ةجتنملا رسألا ةمهاسم ةدايز ىرخألا تازاجنإلا نمو .ةدحوم ةصنم يف ةكلمملا قطانم عيمج يف ةيرامثتسالا

 .م2016 ماع يف ديفتسم 3000 ـب ةنراقم ،م2019 ماع يف ةكلمملا قطانم فلتخم يف ديفتسم 40000 نم رثكأل ةيليومت لولح ريفوتو ،مهلمع ميظنت

   

 350000 ىلإ ةردصملا ةيحايسلا تاريشأتلا ددع لصو ثيح ،ةيحايسلا تاريشأتلا رادصإ لالخ نم يحايسلا لاجملا يف اًضيأ ينطولا لوحتلا جمانرب حجن

 ةيرامثتسا ةصخر 3000 يلاوح رادصإ مت ثيح ةحايسلا عاطق يف رامثتسالا جمانربلا معد ،كلذ ىلإ ةفاضإ .م2019 ماع نم ريخألا عبرلا لالخ ةيحايس ةريشأت

 مدق اًضيأو .ةيحايسلا رفسلا تالاكوو ،ةيحايسلا تالحرلا ميظنتو ،يحايسلا ءاويإلا كلذ يف امب ةيحايسلا تاعاطقلا نم ددعل م2018 ماع ةيادب ذنم

 ةدايز يف تارامثتسالا هذه تمهاسو .ةديربو ،عبنيو ،ليبجلا :لثم ةديدج ةيحايس تاهجول لاير نويلم 100 وحنب ردقت اًضورق ينطولا لوحتلا جمانرب

 لصتل اهتمئاق ىلإ اًيثارت اًعقوم 75 ةكلمملا تفاضأ دقو اذه .ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل رامثتسالاو لمعلا صرف ديلوتو ،يلخادلا قافنإلا ىوتسم

  .ةيحايس ةهجو اهتفصب ةكلمملا ةناكم ززع امم ،اًعقوم 316 ىلإ
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 ةيلاملا ةينقتلا تاروطت :2-2 راطإلا

 اضر رشؤم يف ةيلاع ةجرد قيقحت نامضو ةيلاملا ةينقتلل اًيوق اًزكرم ةكلمملا لعج يف لثمتملا يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب فده عم اًيشامت

 رود روحمتيو .ةمهملا هذه قيقحتل تاردابملا نم ديدعلا قالطإ مت ،ةيدوعسلا يف ةيلاملا ةينقتلا ةموظنم نع ةيلاملا ةينقتلا لاجم يف ةلعافلا تاهجلا

 ريوطت نامضو ،يلاملا طيطختلا نيكمتو زيزعتو ،صاخلا عاطقلا ومن معد نم ةيلاملا تاسسؤملا نيكمت لالخ نم عونتم يلام عاطق ريوطت يــف جمانربلا

 حتف يف ةيروحملا تاردابملا ىدحإ لثمتتو .ةيلاملا تامدخلا عاطق رارقتسا ىلع ظافحلل ةيجيتارتسالا فادهألا عم ضراعتي ال امب ،ةمدقتم ةيلام قوس

 .يلاملا عاطقلا يف ةسفانملاو ومنلاو راكتبالا زيفحتل )ةيلاملا ةينقتلا تاكرشك( ةئشانلا ةلعافلا تاهجلا مامأ ةيلاملا تامدخلا عاطق

 ةينبلا ءانب يف ريبك لكشب دقنلا ةسسؤم ترمثتسا ثيح ،ةظوحلم تاروطت ةيضاملا نيثالثلا ماوعألا لالخ ةكلمملا يف تاعوفدملا عاطق دهش

 ريتاوفلا عفدو ضرع ماظنو ،)عيرس( ةعيرسلا ةيلاملا تاليوحتلا ماظن :لثم تاعوفدملا ةمظنأ نم ددع ثادحتساو ريوطت لالخ نم تاعوفدملل ةيتحتلا

 عضو يف تاعوفدملل ةيتحتلا ةينبلا تدعاسو .)لاصيإ( ةينورتكلإلا لامعألا ريتاوف ةصنمو ،)ىدم( عيبلا طاقنو يلآلا فرصلا ةمظنأ ةكبشو ،)دادس( اًينورتكلإ

 تامدخلا يمدقمل قرطلا تدهمو ،يلاملا عاطقلا عم رمتسملا لمعلا لالخ نم يلودلاو يلحملا ديعصلا ىلع ينيبلا ليغشتلا ةيلباق معدو ،ةيلحملا ريياعملا

 .نييموكحلا نيديفتسملاو ،ةيراجتلا لامعألاو ،نيكلهتسملل مهب ةصاخلا تاعوفدملا تامدخ ميدقتل نييلحملا

 يف ةديدج تاجتنم ريوطتو ،ةيلاملا قوسلا يف راكتبالا معد ىلإ فدهت يتلا ةيلاملا ةينقتلا ربتخم ةردابم ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ةئيه تقلطأو

 .راكتبالل ةمعاد ةيميظنت ةئيب يف مهتامدخو مهتاجتنم ةبرجتل ةيلاملا ةينقتلا ربتخم مادختسا نيكراشملل نكمي ثيح ،ةيلاملا ةينقتلا عاطق

 ىلإ ةردابملا فدهت ثيح ،ةيلاملا ةينقتلا ةعانص ريوطتل زفاح ةباثمب نوكتل ةسسؤملا اهتقلطأ يتلا ةيدوعسلا كتنف ةردابم ،ىرخألا تاردابملا نمو

 نيرمثتسملاو كونبلا لمشت ةلوؤسمو ةرهدزم ةموظنم نضتحي ةيلاملا تاينقتلل اًدئار اًزكرم حبصتل ةكلمملاب ضوهنلل ةيلاملا ةينقتلا ةموظنم معد

 .ةيمقرلا ةيلاملا تالماعتلا ةدايزو يلاملا لومشلا معد يف مهسي امب ،ةلودلا تاسسؤمو تاعماجلاو تاكرشلاو

 سلجم ةقفاوم رودص دعب- دقنلا ةسسؤم تماق ،تاعوفدملل يلحملا ماظنلا ميظنتو زيزعت لجأ نمو ،ةيلودلا تاسرامملا لضفأ عم اًيشامتو 

 ةينبلا ليغشتو ءانب يف ةسسؤملا ةلحر لصاوتل ،ةيدوعسلا تاعوفدملا ةكرش ىمسم تحت لقتسم نايك سيسأتو تاعوفدملا ةمظنأ ةرادإ لصفب -ءارزولا

 ةقوثومو ةنمآ ةيساسأ تامدخ ريفوت نم ماظنلا نيكمت ىلع ةيدوعسلا تاعوفدملا لمعتسو .اهب ةصاخلا ريياعملا قيبطت نامضو تاعوفدملل ةيتحتلا

 .تاعوفدملا تامدخ يمدقم نيب ةيسفانتلا نامضل ةكرتشم ةيتحت ةينب ريفوت لالخ نم قفاوتلا ققحتل

 ةعزوملا تالجسلا ةينقت فاشكتسا ىلإ فدهي يذلاو ،يزكرملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا فرصم عم نواعتلاب "رباع" عورشم دقنلا ةسسؤم تهنأو

 يف ةعزوملا تالجسلا ةينقت ىلع موقي اهل ليدب لح فاشكتساو اهجضن ليلحتو ةينقتلل قمعأ مهف باستكاو ةبرجت لالخ نم دودحلا ربع تاعوفدملا يف

 .دودحلا ربع كونبلا نيب ةيلاحلا تاعوفدملا ةمظنأ هجاوت يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلل ةلواحم

 ،ةكلمملا يف ةيلاملا تامدخلا قوس يف ةديدجلا تاينقتلا رثأ مييقتو مهف فدهب ةيعيرشت ةيبيرجت ةئيب ةسسؤملا تممص ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 رابتخا يف بغرت يتلا ةيملاعلاو ةيلحملا تاكرشلاب ةردابملا هذه بحرت ثيح ،ينقتلا ءاكذلاب مستي يلام زكرم ىلإ ةيدوعسلا قوسلا ليوحت ىلع ةدعاسمللو

 تامدخو ةيلاملا تامدخلا يف راكتبالا أدبم ةردابملا هذه ززعت نأ عقوتملا نمو .ةكلمملا يف ًالبقتسم اهقالطإ ةيغب ةيلعف ةئيب يف ةديدجلا ةيمقرلا لولحلا

 ليهست يف مهاسي امم ،ةففخم طباوضب ةيراكتبالا مهتاجتنم ةبرجت ىلع ةيلاملا ةينقتلا تاكرشو ةيلاملا تاسسؤملا دعاستسو .ةيمقرلا تاعوفدملا

 ربع ءارشلاو ،اهنيب ليوحتلاو ةينورتكلإلا ظفاحملا ةمدخ :اًيلاح اهتبرجت متت يتلا تاجتنملاو تامدخلا نمضتتو .فيلاكتلا ضفخو ةيلاملا تالماعملا تاءارجإ

 ليومتلا تاصنمو ،ةيليومتلا تامدخلاو ،دادس باسح ةمدخو ،دادس ريتاوف ةمدخو ،عيبلا طاقن ةزهجأ ةمدخو ،)QR Code( ةعيرسلا ةباجتسالا زمر ةيصاخ

 .ةفارصلا تامدخو ،سرادملل تاعوفدملا تامدخو ،ةينورتكلإلا تاعوفدملا تامدخو ،يعامجلا
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 ةياهنب هب لمعلا أدبي نأ عقوتملا نم يذلاو يروفلا تاعوفدملا ماظن عورشم ةيدوعسلا تاعوفدملا ةكرش تأدب ،دقنلا ةسسؤم فارشإ تحتو

 ةمظنأ ةءافك نم ديزيس امم ،عوبسألا مايأ لاوط ةعاسلا رادم ىلع ةيروفلا تاعوفدملا لابقتساو لاسرإب ءالمعلا عيمجل ماظنلا حمسيس .م2020 ماع

 دارفألا نم ربكأ ددع مضل ةيلاملا تاسسؤملل لاجملا حتفيس امك .دقنلاو تاكيشلا لثم ةفلكتلا ةيلاع تاودألا لحم لحي امدنع ةصاخ ،تاعوفدملا

 .ةيلاملا ةينقتلا داور نم ةيلاتلا ةجوملل ةصنم قلخي امم ،ةيلبقتسملا تاراكتبالا نيكمتو ،تالماعتلاو

 رمتؤم لالخ يلاملا هللا دبع كلملا زكرم عم ةكارشلاب ةيدوعسلا كتنف زكرم ءاشنإل مهافت ةركذم ةيلاملا قوسلا ةئيهو دقنلا ةسسؤم تعقوو

 لمعلل ةصصختم تاحاسم ريفوت لالخ نم ةيلاملا ةينقتلا عاطقب فغشلاو مامتهالا هيدل نم لك زكرملا نضتحيسو .م2019 ليربأ يف يلاملا عاطقلا

 ةيلاملا ةينقتلا تامدخو تاجتنم ريوطتل ينقت ربتخمب زهجمو ةيراكتبالا لولحلل جذامن زكرملا رفويس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةلصلا تاذ ىرخألا تامدخلاو كرتشملا

 معد ىلإ زكرملا فدهي امك .ةيفارشإلا تاطلسلا نم ةيمسر صيخارت ىلع لوصحلا لبق كلذو يلاملا عاطقلا يف ةلعافلا تاهجلاو تاكرشلا عم ةكارشلاب

 لصاوتلا لالخ نم ةينقتلا هذه راشتنا زيزعتو ،ةيلاملا ةينقتلا يف ةصصختم لامعأ تاعّرسم جمارب قالطإو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو لامعألا لاجر

 .اهجراخو ةكلمملا لخاد ةلصلا تاذ تايلاعفلا ةفاضتسال نيمعادلاو ءاكرشلا عم تايقافتاو تاكارش ةماقإ بناج ىلإ ،يعمتجملا
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 يفرصملا عاطقلا تاروطت3.

 ةماع ةرظن 1.3

 حمالم زربأ نم ةيحبرلا عجارتو نامتئالا ومنو ةلويسلا ةرفو دعت
 اًيفاعت تاكرشلا نامتئا دهش ثيح ،م2019 ماع يف يفرصملا عاطقلا
 ًةجيتن يراقعلا نامتئالا ومن عفتراو ،يباجيإلا هومن ىلإ داع نأ دعب
 نينطاوملا كلمت ةبسن عفر فدهتست يتلا ةيموكحلا تاردابملل
 لخدلا ضافخنا ببسب ةيحبرلا لدعم ضفخنا ،لباقملا يفو .نكاسملل
  .ةدئافلا لبق

 لوصألا 2.3

 ثيح ،م2019 ماع يف ظوحلم ٍلكشب يفرصملا عاطقلا لوصأ تمن
 ىلعأ ىلإ لصوو ماعلا رادم ىلع اًتباث لوصألا يلامجإ عافترا ناك
 ءاجو .)1-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا ةياهنب ةئملا يف 9,7 ةبسنب هتايوتسم
 ةطشنأل ًةجيتن ،م2014 ماع ذنم ىلعألا دعي يذلا ،لوصألا يلامجإ عافترا
  .ءاوس ٍدح ىلع صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ضارقإلا

 )يونس( لوصألا ومن 1-3 ينايبلا لكشلا

  

 ريشُت ،يفرصملا عاطقلا لوصأ يلامجإ عافترا نم مغرلا ىلع
 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومنو لوصألا ومن نيب طابترالا عجارت ىلإ تانايبلا
 يلحملا جتانلا يف ةيبلسلا طفنلا ةمهاسم ببسب م2019 ماع يف
 لوصأ تلاز امو .هتادئاعو طفنلا راعسأ ضافخنا نع ةجتانلا يلامجإلا
 88 تغلب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةريبك ةبسن لثمت يفرصملا عاطقلا
 عاطقلا ةيمهأ رارمتسا ىلإ ريشُي امم ،م2019 ماع ةياهنب ةئملا يف
 .)2-3 ينايبلا لكشلا( يلاملا رارقتسالل اًيبسن نميهملا يفرصملا

 

 

 يلحملا جتانلا ىلإ ةيفرصملا لوصألا ةبسن :2-3 ينايبلا لكشلا
 يلامجإلا

  
 غريبمولب ،ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا ،دقنلا ةسسؤم :ردصملا

 تابولطملا يف عافتراب لوصألا هتلجس يذلا ريبكلا ومنلا زيمت
 ةئملا يف 4,2 ةبسنب م2019 ماع نم عبارلا عبرلا يف صاخلا عاطقلا نم
 .ماعلا باتتكالل وكمارأ ةكرش مهسأ حرطو يراقعلا ضارقإلا ببسب
 ةئملا يف 3,6 ةبسنب تباثلا اهومن ماعلا عاطقلا نم تابولطملا تلصاوو
 تضفخنا ،لباقملا يف .يموكحلا زجعلا ليومتب تمهسأ يتلاو
 يف ريثأتلا طباور عجارت ىلإ ريشُي امم ،ةيلاملا تاسسؤملا نم تابولطملا
 صرفو ةيماظنلا رطاخملل لمتحملا ريثأتلا ضافخنا يلاتلابو ،يلاملا ماظنلا
 ىرخألا تانوكملا تدهشو .طباورلا هذه نع ةئشانلا رطاخملا لاقتنا

 لوصألا عافترا ةبسن لصتل ،ماعلا ةياهنب اًعضاوتم اًومن لوصألا يلامجإل
 .)3-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 9,7 ىلإ كلذب
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 لوصألا ومن يف تانوكملا ةمهاسم ةبسن :3-3 ينايبلا لكشلا
 )يونس(

  

 نامتئالا 3.3

 ماعلا ةياهنب ةئملا يف 7,6 هتبسن تغلب اًريبك اًعافترا نامتئالا لجس
 ومن لدعم نيب اًحضاو اًفارحنا م2019 ماع دهشو .)4-3 ينايبلا مسرلا(
 عجريو .يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن لدعمو يفرصملا نامتئالا
 ليومتلا معد ىلإ ةفداهلا ةيموكحلا تاردابملا ىلإ سيئر ٍلكشب كلذ
 .يلامجإلا نامتئالا تايوتسم ريبك ٍلكشب تعفر يتلا دارفألل يراقعلا
 صاخلا عاطقلا نم تابولطملا نيب قرفلا ىلإ 5-3 ينايبلا لكشلا ريشُيو
 ،يفرصملا ماظنلل يلاملا زكرملا يف ماعلا عاطقلا نم تابولطملاو
 عمو .ةيموكحلا ضارتقالا ةطشنأ يف عراستملا عافترالا اًضيأ حضويو
 ضورقلا ةبسن نم حضتي امك ةمحازم دوجو ىلع لدي ام دجوي ال ،كلذ
 .)19-3 ينايبلا لكشلا( عئادولا ىلإ

 نامتئالاو يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم :4-3 ينايبلا لكشلا

  يلامجإلا يفرصملا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا ،دقنلا ةسسؤم :ردصملا

 نيعاطقلا نم تابولطملا صصح طسوتم :5-3 ينايبلا لكشلا
 لوصألا ىلإ ماعلاو صاخلا

 

 تاكرشلا عاطقل نامتئالا 1.3.3

 دعب ةئملا يف 1,1 ةبسنب اًعافترا لجسيل تاكرشلا نامتئا ىفاعت
 نسحت ىلع لدي امم ،)6-3 ينايبلا لكشلا( نيماع ةدمل رمتسا عجارت
 ةرتفلا هذه لالخ أطبأ يفاعتلا ةريتو تناك نكلو .يداصتقالا طاشنلا
 ضافخناو طفنلا راعسأل يبسنلا عجارتلا ببسب ةقباسلا تاعجارتلاب ةنراقم
 .ماعلا يكالهتسالا قافنإلا

 تاكرشلا عاطقل نامتئالا شامكنا تارتف :6-3 ينايبلا لكشلا

  

 ىلإ هتبسن تلصو ثيح ،ماعلا مظعم اًيباجيإ نامتئالا ومن ناك
 عبرلا يف لجسملا عجارتلا دوعيو .م2019 ماع ةياهنب ةئملا يف 1,1

 ةعارزلا تاعاطق يف نامتئالا تايوتسم ضافخنا ىلإ سيئر ٍلكشب ثلاثلا
 يعاطق عجارت لصاوت ريثُي دقو .ءانبلاو دييشتلاو ةيليوحتلا تاعانصلاو
 ثيح ،قلقلا ضعب يناثلا عبرلا ذنم ءانبلاو دييشتلاو ةيليوحتلا تاعانصلا
 عاطقلا نامتئا ةظفحم نم ةئملا يف 31 هتبسن ام ناعاطقلا لكشي
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 ينايبلا لكشلا( يف حضوملا ليلحتلا ريشُيو .م2019 ماع يف يفرصملا
 عافترا رداوب دوجو ىلإ ةيضاملا تاونسلا يف نامتئالا ومن تالدعمل )3-7
 فورظلا رثؤت دق ،كلذ عمو .م2019 ماع نم يناثلا فصنلا يف
 ةطشنألا ىلع ةضورفملا دويقلا نع ةجتانلا ةبعصلا ةيداصتقالا
 كلذ ىلإ ريشُي امك نامتئالا شاعتنا يف انوروك ةحئاج ببسب ةيداصتقالا
 ليربأ يف يلودلا دقنلا قودنص نع رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ ريرقت

 .م2020

 تاكرشلا عاطق نامتئا ومن يف ةمهاسملا :7-3 ينايبلا لكشلا

 

 تاطسوتملاو تاعاطقلا ومن تالدعم نيب قرفلا ريشُي دق
 ريغتل ًةجيتن نامتئالا قوس يف يلكيه ريغت دوجو ىلإ ةلجسملا ةيخيراتلا
 نم لوحت ىلإ ةيلاحلا تاهاجتالا لدت دق ثيح ،ةيداصتقالا صرفلا
 .اًراهدزا رثكألا ةئشانلا تاعاطقلا ىلإ ةعبشتملا ةيديلقتلا تاعاطقلا
 تاعانصلا يعاطقل مدقملا نامتئالا عجارت رارمتسا ةيرظنلا هذه معديو
 نامتئالا ضافخنا ىلإ ةفاضإلاب ،نيلاتتم نيماعل ةراجتلاو ةيليوحتلا
 عونت ةدايز يدؤت دقو .م2019 ماع يف ءانبلاو دييشتلا عاطق ىلإ مدقملا
 تالدعم فالتخا نع ةئشانلا زكرتلا رطاخم ليلقت ىلإ نامتئالا ةظفحم
 .)8-3 ينايبلا لكشلا( تاعاطقلا ىوتسم ىلع نامتئالا ومن

 

 

 

 تاكرشلا نامتئا ومن :8-3 ينايبلا لكشلا

 

 ليلحت رهظُي ،تاكرشلل ةرثعتملا ضورقلاب قلعتي اميفو
 ةظفحم يثلث لكشت يتلا ،نامتئالا ثيح نم ربكألا ةثالثلا تاعاطقلا
 ثالثلا تاونسلا ىدم ىلع اًرمتسم اًيدعاصت اًهاجتا ،تاكرشلا نامتئا
 عافتراب اًعوفدم تاكرشلل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن عافترا ءاجو .ةيضاملا
 اهتايوتسم ىلعأ ىلإ تلصو يتلا ءانبلاو دييشتلا عاطق يف رثعتلا ةبسن
 ةبسن تغلبو .ةئملا يف 7,6 غلبتل ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع
 لكشلا( م2019 ماع ةياهنب ةئملا يف 1,88 تاكرشلل ةرثعتملا ضورقلا
 .)9-3 ينايبلا

 تالدعمو تاكرشلا نامتئا نم ربكألا ةيعاطقلا صصحلا :9-3 ينايبلا لكشلا
 ةرثعتملا ضورقلا
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 دارفألل نامتئالا 2.3.3

 ماع ةياهن ذنم هعافترا دارفألا عاطقل مدقملا نامتئالا لصاو
 ةيصخشلا ضورقلا ءانثتساب عاونألا عيمج عافترالا لمش ثيح ،م2017

 دارفألل نامتئالا لجس ،ماع ٍلكشبو .م2019 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف
 ىلع زرابلا زيكرتلاب سيئر ٍلكشب اًموعدم ةئملا يف 15,5 ةبسنب اًومن
-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 12,1 اهتبسن تغلب يتلا ةيراقعلا ضورقلا

 يلامجإ يف دارفألا ضورق ةظفحم ريثأت ضافخنا نم مغرلا ىلعو .)10
 ةظفحم يلامجإ نم طقف ةئملا يف 15 لثمت ثيح ،اهمجحل اًرظن ضارقإلا
 ةيراقعلا ضورقلا ىلع زيكرتلاو ومنلا لدعم عافترا ريثُي دق ،ضارقإلا
  .ديعبلا ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع قلقلا ضعب دارفألل

 يعبر لكشب دارفألل نامتئالا ومن يف ةمهاسملا :10-3 ينايبلا لكشلا

 

 ،دارفألل نامتئالا ةظفحم يف ريبكلا عافترالا نم مغرلا ىلعو
 يف ةلجسملا كلت نم لقأ ةبسن دارفألا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا تلجس
 لديو .)11-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 0,78 ةغلابلاو م2018 ماع
 نامتئالا ةظفحم يف عسوتلا بناج ىلإ ةرثعتملا ضورقلا ضافخنا
 ةرادإل لاّعف جهن مدختسا يفرصملا ماظنلا نأ ىلإ دارفألل حونمملا
 تايوتسم ىلإ مجرتت مل ةلصأتم ةينامتئا رطاخم يأ نأ ودبي ثيح ،رطاخملا
 يف رثعتلا ةبسن لقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةرثعتملا ضورقلا نم ةعفترم
 .بتارلا نم عاطقتسالا نامضب حنمُت اهنأل دارفألا عاطق ضورق

 دارفألل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن :11-3 ينايبلا لكشلا

 

 ةلويسلاو ليومتلا 4.3

 ماع يف ةئملا يف 9,7 ةبسنب فراصملا تابولطم يلامجإ عفترا
 ليجستو رييغت نود لكيهلا ءاقب عم ،قباسلا ماعلاب ةنراقم م2019

 لالخ نم ماعلا لالخ لوصألا تمنو .ةفيفط ةدايز ةيبنجألا تابولطملا
 .ةقباسلا سمخلا تاونسلا طسوتمب ةنراقم ًاليلق ةفلتخم ليومت ةبيكرت
 تابولطملا تدهش امنيب ،ليومتلل سيئرلا ردصملا عئادولا تلظو
 رداصم رثأتتو .ةفيفط ةدايز تابولطملا نم ىرخألا تانوكملاو ةيبنجألا
 دامتعا ىلإ فراصملا هجتت ثيح ،ةيداصتقالا عاضوألا تاروطتب ليومتلا
 فراصملا نيب تابولطملاو نيدلا تارادصإ لثم ،ةليدب ليومت رداصم
 .)13-3 ينايبلا لكشلا( ءارشلا ةداعإ تايقافتاو

 ةيفرصملا عئادولا تانوكم ومن بسن :13-3و 12-3 ينايبلا لكشلا

   

 ماظنلا يف لاملا سأر عفترا ،تاونس سمخلا طسوتمب ًةنراقم
 عافترا يف مهاس امم ،م2019 ماع يف ةئملا يف 11,9 ةبسنب يفرصملا
 .)14-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 1,7 ةبسنب فراصملل يلاملا زكرملا
 لماعلا ةيلامسأرلا تارامثتسالاو فراصملا تايطايتحا يف ةدايزلا تناكو
 ةرقتسملا ةصحلا سكعت ،اًيخيراتو .لاملا سأر ةبسن ةدايز يف سيئرلا
  .تايطايتحالا ةيافكو ةيحبرلا ةوق لاملا سأرل اًيبسن

 لاملا سأر ةبسن :14-3 ينايبلا لكشلا
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 ماع ذنم ةيونس ةدايز ىلعأ يفرصملا عاطقلا عئادو تلجس
 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 7,3 اهتبسن تغلب م2014

 تارشؤم ىلإ ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا مامضنا مهاس ثيح ،)3-15
 ًةوالع .يلكلا ومنلا قيقحت يف سيئر ٍلكشب ةيملاعلا ةئشانلا قاوسألا
 يتلا عئادولا ومن ىلع اًضيأ يفرصملا نامتئالا عافترا سكعنا ،كلذ ىلع
 نم عئادولا لمشت يتلا ةيديلقتلا ومنلا تاكرحم ةجيتن اهعافترا ءاج
  .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

 
 نامتئالاو عئادولل يونسلا ومنلا :15-3 ينايبلا لكشلا

 

 فالتخا عم م2019 ماع يف ةرقتسم عئادولا ةبيكرت تلظ
 .لامعألا ةرود روطتو ةيداصتقالا عاضوألاب ديدشلا اهرثأتل اًرظن فيفط
 نأ الإ ،قباسلا ماعلاب ةنراقم اًيباجيإ اًومن عئادولا عاونأ عيمج تلجسو
 عاديإ ىلإ عجري ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولا ىلإ لوحتلا يف سيئرلا ببسلا
 ماع نم عبارلا عبرلا يف وكمارأ ةكرشل ماعلا باتتكالا تادئاعل ةموكحلا

 .)16-3 ينايبلا لكشلا( ةينمز عئادو لكش يف م2019

 عئادولا ومن يف تاونس تسل ةمهاسملا طسوتم :16-3 ينايبلا لكشلا

 عونلا بسح

  

 عاطقلا عئادو تمهاس ،)17-3 ينايبلا لكشلا( حضوي امبسحو
 ةئملا يف 3 ةبسنب ةيفرصملا عئادولا ومن يف ةيراخدالاو ةينمزلا ماعلا
 يف 18,2 ةبسنب ماعلا عاطقلا عئادو يلامجإ عفتراو .م2019 ماع يف
 ،ةئملا يف 42,4 ةبسنب ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولا عافتراب اًعوفدم ةئملا
 دقو .ةئملا يف 16,8 ةبسنب عاطقلل بلطلا تحت عئادولا تضفخنا امنيب

 يف بسانملا تقولا يف وكمارأ دئاوع عاديإو يموكحلا قيسنتلا مهاس
 .يلاملا رارقتسالا زيزعتل يفرصملا ماظنلا يف ةلويسلا ىلع ةظفاحملا

 ةبسنب صاخلا عاطقلل مدقملا نامتئالا عفترا ،هالعأ ركذ امكو
 ،ةئملا يف 4,6 ةبسنب عاطقلا عئادو ةدايز ىلإ ىدأ امم ةئملا يف 7,3

 يف ضافخنا عافترالا اذه لباق نكلو ،بلطلا تحت عئادولا اًديدحتو
 رثأ بلطلا تحت عئادولا يف ةدايزلا تغلأو .ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولا
 .)18-3 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع لالخ ىرخألا عئادولا ومن عجارت

 عئادولا ومن يف تاونس تسل ةمهاسملا طسوتم :17-3 ينايبلا لكشلا

 عاطقلا بسح

 

 عونلا بسح عئادولا ومن يف ةمهاسملا :18-3 ينايبلا لكشلا
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 ىلع عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسنل ةيميظنتلا تابلطتملا صنت
 ريشُتو ،عئادولا نم ةئملا يف 90 ىتح ضارقإب فراصملل حامسلا
 ماع يف فيفط عافترا ىلإ عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسنل ةيلاحلا تايوتسملا

 نم مغرلا ىلعو .)19-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 77,9 لجستل م2019
 معد ىلع اًرداق يفرصملا ماظنلا لازي ال ،اًرخؤم نامتئالا تايوتسم عافترا
 .نامتئالا ىلع بلطلا عافترا

 عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسن عيزوت :19-3 ينايبلا لكشلا

 

 ماع يف فيفط ٍلكشب ةلويسلا ةيطغت ةبسن تضفخناو
  .)20-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا ةياهنب ةئملا يف 197,7 ىلإ لصتل م2019

 سكعي امم ريبك ٍلكشب ةلجسم ةبسن ىلعأو لقأ نيب قرفلا ضفخناو
 ىلع بجي ،دقنلا ةسسؤم تابلطتمل اًقفوو .اًيبسن فراصملا عضو نسحت
 ةلئاسلا لوصألا نم لقألا ىلع ةئملا يف 100 ةبسنب ظافتحالا فراصملا
 رظنلابو .موي نيثالث ةدمل ةجراخلا تاقفدتلا يفاص ةيطغتل ةدوجلا ةيلاع
 ةيطغت ةبسن رثأتت نأ عقوتن ،انوروك ةحئاجب ةقلعتملا ةيلاحلا تاروطتلا ىلإ
 ةناتمل اًرظنو ،كلذ عمو .ةيدقنلا تاقفدتلا ترثأت لاح يف ةدشب ةلويسلا
 كلت نم لقأ تايوتسم ىلإ ةبسنلا ضافخنا نإف ،يفرصملا ماظنلا
 .دراو ريغ رمأ ةسسؤملا لبق نم ةددحملا

 ةلويسلا ةيطغت ةبسن عيزوت :20-3 ينايبلا لكشلا

 

 ةليوط ةلويسلا عضو رقتسملا ليومتلا يفاص ةبسن سكعت
 ،21-3 ينايبلا لكشلا نم حضتي امبسحو .يفرصملا ماظنلا يف لجألا
 عئادولا عافترا اهمعدي ةيفاك ةلويسب يدوعسلا يفرصملا ماظنلا عتمتي

 رقتسملا ليومتلا يفاص ةبسن تعفترا ،يلاتلابو .م2019 ماع ةياهن يف
 .يرايعملا فارحنالا ضافخنا عم ةئملا يف 130,5 ىلإ لصتل

 رقتسملا ليومتلا يفاص ةبسن عيزوت :21-3 ينايبلا لكشلا

 

 ةيحبرلا 5.3

 ىلع م2019 ماع يف ةيحبرلا يف اًئيطب اًومن يفرصملا ماظنلا دهش
 يف 0,5 تغلب يتلا تافورصملا يلامجإ ومن ةبسن ضافخنا نم مغرلا
 ماع يف ةئملا يف 19,3 هتبسن تغلب يذلا ريبكلا ومنلاب ةنراقم ةئملا

 لخدلا يلامجإ يف ربكأ ضافخنا تافورصملا ضافخنا بحاصو .م2018
 لخدلا يفاص لجسو ،تافورصملا ضافخنال يباجيإلا رثألا نم للق امم
 .)22-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا ةياهنب ةئملا يف 2,5 ةبسنب اًومن

 لخدلا يفاص ومن يف ةمهاسملا :22-3 ينايبلا لكشلا

 

 يف ةئملا يف 6,5 هتبسن تغلب اًومن تاداريإلا يلامجإ لجسو
 يتلا فراصملا عم عئادولل ةيبلسلا ةمهاسملا نم مغرلا ىلع م2019 ماع
 ىرخألا لماوعلل ةبسنلاب امأ  .ةئملا يف 1,9 ةبسنب اهومن ضفخنا
 صاخلا عاطقلا لجس دقف ،ليومتلا ىلع دئاعلا ومن يف ةمهاسملا
 ةئملا يف 3,4و ةئملا يف 4,8 تغلب ةمهاسم بسن ىلعأ تارامثتسالاو
 .)23-3 ينايبلا لكشلا(
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 ليومتلا ىلع دئاعلا يف ةمهاسملا :23-3 ينايبلا لكشلا

  

 ظحالُي ،تاداريإلا يلامجإ يف تامهاسملا مييقت دنعو
 ىلع عبارلا ماعلل يبنجألا دقنلاو لوادتلا ىلع دئاعلا ةمهاسم ضافخنا
 لوادتلا ىلع دئاعلاو تامدخلا موسر لخد ضافخنا ضّوق دقو .يلاوتلا
 ،عقوتملا سكع ىلعو .ةدئافلا لخد هلجس يذلا عافترالا ىرخألا دئاوعلاو
 ةبسن نم حضتي امبسح تاداريإلا يف ةدئافلا راعسأ ضفخ رثؤُي مل
 لصتل تاداريإلا يلامجإ ومن ةبسن تضفخنا امك .دئاوفلا لخد ةمهاسم
 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب ةنراقم م2019 ماع يف ةئملا يف 9 ىلإ

3-24(. 

 تاداريإلا يلامجإ ومن يف ةمهاسملا :24-3 ينايبلا لكشلا

  

 تافورصملا يلامجإ يف ةمهاسملا تانوكملا تلجس
 ثيح ،م2016 ماع يف داحلا عافترالا دعب اًيبسن ةرقتسم تايوتسم
 تافورصملا يلامجإ عفتراو .ةلدتعم ٍتاعافترا تانوكملا عيمج تلجس
 يلامجإ عافتراب اًعوفدم م2019 ماع يف ةئملا يف 4,0 ةبسنب
 يلامجإل هباشم ٍوحن ىلعو .ةئملا يف 2 ةبسنب ةيطايتحالا تاصصخملا

 يف ومنلا ضافخنا ىلإ فراصملا نيب ةطشنألا ضافخنا ىدأ ،تاداريإلا
 تاصصخملا ةدايز ىشامتتو .)25-3 ينايبلا لكشلا( ةدئافلا تافورصم
 .تاكرشلل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن عافترا عم ةيطايتحالا

 تافورصملا يلامجإ ومن يف ةمهاسملا :25-3 ينايبلا لكشلا

 

 يف ليومتلا ىلع دئاعلا ىلإ ليومتلا ةفلكت ةبسن تضفخناو
 تادئاعلا ومن لازي ال ،كلذ عمو .نامتئالا يف ةدايزلاب ةرثأتم ،م2019 ماع
 يدؤي دقو .)26-3 ينايبلا لكشلا( ةيخيراتلا تاطسوتملاب ةنراقم اًئيطب
 ومن ةريتو عيرست ىلإ ةئشانلا تاعاطقلا نم ةدافتسالل نامتئالا عيسوت
 .تادئاعلا

 ليومتلا ىلع دئاعلا ىلا ليومتلا ةفلكت ةبسن :26-3 ينايبلا لكشلا

 

 لاملا سأر ةيافك 6.3

 ةبسن ضافخنا عم م2019 ماع يف اًعجارت لاملا سأر يلامجإ لجس
 ةيافك ةبسن طسوتم غلبو .يرايعملا فارحنالا ةدايزو لاملا سأر ةيافك
 ةنراقم ماعلا ةياهنب ةئملا يف 19,3 ةيلحملا فراصملا نيب لاملا سأر
 ةيافك ةبسن تلظ ،كلذ عمو .قباسلا ماعلا يف ةئملا يف 20,3 ةبسنب
 م2018 ماعب ةنراقم ةرقتسم عيزوتلا نم ىلفسلا ةهجلا يف لاملا سأر
 سأر لجس ،لجسملا ضافخنالا نم مغرلا ىلعو .)27-3 ينايبلا لكشلا(
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 لوصألا ةبسن نم ريثكب ىلعأ ةبسن يفرصملا ماظنلل 2 ةئفو 1 ةئف لاملا
 ماظنلا ةناتم دكؤي امم ،ةسسؤملا لبق نم ةددحملا رطاخملاب ةحجرملا
 .ةلمتحملا تامدصلا لمحت ىلع هتردقو يفرصملا

 لاملا سأر ةيافك ةبسن عيزوت :27-3 ينايبلا لكشلا

 

 لوصألا يلامجإ ىلإ رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ةبسن تلصاوو
 لوصألا ةبسن عافترا ةجيتن ماعلا ةياهنب ةئملا يف 79,1 ىلإ لصتل اهعجارت
 امم ،ماعلاو صاخلا نيعاطقلا نم تابولطملا عافتراب ةعوفدم ةيفرصملا
 لوصألا يلامجإ يف نامتئالا رطاخم تايوتسم ضافخنا ىلإ ريشُي
 .)28-3 ينايبلا لكشلا( ةيفرصملا

 لوصالا يلامجا ىلإ رطاخملا ةحجرم لوصألا :28-3 ينايبلا لكشلا

 

 

 

 

 

 

 

 ضافخنا عجري دق ،)29-3 ينايبلا لكشلا( ريشُي امبسحو
 ةحجرملا لوصألا ةبسن عافترا ىلإ لاملا سأر ةيافك ةبسن طسوتم
 ماع يف ةئملا يف 9,5 تغلب ةعراستم ةريتوب تمن يتلا رطاخملاب

 ومن تايوتسم يميظنتلا لاملا سأر لجس ،لباقملا يفو .م2019
 ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ومن ىوتسمب ةنراقم ماعلا لاوط ةعضاوتم
 .ماعلا ةياهنب ةئملا يف 2,9 هومن ةبسن تغلب ثيح

 لاملا سأر ةيافك لدعم تانوكم :29-3 ينايبلا لكشلا
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 عئادولا نيمأت ماظن :3-1 راطإلا

 نيعدوملل ةيامحلا رفوت اهنإ ثيح ،يلاملا نامألا ةكبشل ةيساسألا تانوكملا دحأ ،تاموكحلا اهمعدت ام ًةداع يتلا ،عئادولا نيمأت ةمظنأ دعُت      

 مادتسملا يداصتقالا ومنلا قيقحت يف اًمهم ًالماع نامضلا اذه دعيو .فرصملا رثعت لاح يف اهيلع ءاضقلا ىتح وأ عئادولا ةراسخ رطاخم ليلقت قيرط نع

  .ءاوس ٍدح ىلع يلاملا رارقتسالاو

 عئادولا بحس ىلع تفاهتلل نيعدوملا ىدل عفاودلا نم للقي كلذب وهو .لكك يفرصملا ماظنلا يف نيعدوملا ةقث عئادولا نيمأت ماظن ززعُي

 ،عاطقلا يف ةميلسلا فراصملاب رضي دق يذلا رمألا .هيف فراصملا ضعب وأ يفرصملا عاطقلا عضو نأشب فواخملا ديازت تاقوأ يف عساو قاطن ىلع

 تاءارجإلا يف ةماعلا ةقث نم عئادولا ىلع نيمأت ماظن دوجو ديزي ،كلذ ىلع ًةوالع .داصتقالا يف نامتئا حُشو ةلويس تامدص ثادحإ ىلإ ةفاضإلاب

 نأ بجي ،كلذ عمو .ةيفرصملا تامزألا لالخ يلاملا رارقتسالا ىلع ةظفاحملل اًيساسأ اًرمأ دعي ام وهو ،ةرثعتملا كونبلا ةجلاعمب ةقلعتملا ةيميظنتلا

 ،قاطنلا ديدحت قيرط نع كلذ قيقحت نكميو .حابرألاو رطاخملل فرصملا ةنزاومب لخت الو نيعدوملل ةيونعملا رطاخملا ةدايز عنمت ةقيرطب ماظنلا لمعي

  .حيحصلا لكشلاب ةيطغتلا دودحو ،ةيلهألا ريياعمو

 لكيهو ،)ةيرايتخا وأ ةيمازلإ( ةكراشملا تابلطتمو ،قاطنلاو ،يميظنتلا لكيهلا ثيح نم ريبك ٍلكشب ملاعلا لوح عئادولا نيمأت ةمظنأ فلتخت

 دعاوقلا تردصأو نيعدوملا ةيامح قودنصب ىمسي اًماظن دقنلا ةسسؤم تأشنأ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امأ .اهعونو ةيطغتلا ةجردو ،موسرلا

 مييقتو ،قودنصلا دراوم ةرادإو ،تامهاسملا ليصحت ماهم قودنصلا ىلوتيو .م2016 رياني 1 يف ذيفنتلا زيح تلخد يتلا قودنصلا تايلمعل ةمظنملا

 قودنصلا دراوم نوكتتو .ةقبطملا ةيامحلا دودح نمض ةلوبقملا تابلاطملا عفدو ،عفدلل نيلهؤملا نيعدوملا تابلاطم مييقتو ،قودنصلا ليومت ةيافك

 بجيو .هيلع فارشإلاو قودنصلا ةرادإ ،ةسسؤملا ظفاحم اهنيعي ،ةيرادإ ةنجل ىلوتتو .طاسقألا هذه رامثتسا ىلع تادئاعلاو كونبلل ةيرودلا طاسقألا نم

  .ةيمومعلا ةينازيملاو رئاسخلاو حابرألا باسح لمشت ةيونس ةيلام مئاوق دادعإو ةلصفنم تاباسحب ظافتحالا قودنصلا ىلع

 لهؤملا عدوملا تاباسح لماعت ثيحب ،نمؤم فرصم لك يف لهؤم عدوم لكل ىصقأ دحك لاير 200,000 غلبمب ةيامح قودنصلا رفويو

 اذه ةيامحلا ىوتسم يطغيو .لصفنم ٍلكشب ةفلتخملا فراصملا يف ةلصفنملا تاباسحلا ةيطغت متت امنيب ،دحاو باسحك دحاولا فرصملا يف ةددعتملا

 ءاضتقالا بسح هالعأ روكذملا ةيامحلا دح عفر ،قودنصلا يف لاومألا رفوتب اًنهر ،ةسسؤملل زوجيو .نيلهؤملا نيعدوملا نم ةئملا يف 97 نع ديزي ام

   .يلاملا رارقتسالا ىلع اًظافح

 ،ةينمزلا عئادولاو ،راخدالا تاباسحو ،ةيراجلا تاباسحلا :اهنمو ،ةيبنجألا وأ ةيلحملا ةلمعلاب ءاوس ،عئادولا عاونأ عيمج قودنصلا يطغيو

 اًضيأ قودنصلا يطغيو .ةبكرملا عئادولاو ،ةينامتئالا تاباسحلاو ،ءالمعلا تاباسحو ،نامضلا تاباسحو ،اهب بلاطملا ريغ تاباسحلاو ،ثرإلا تاباسحو

 غلبملا دييقت يف هلشف وأ فرصملا رخأت نع رظنلا ضغب تاعوفدملا ماظن يف ةلخدملا ةلثامملا ىرخألا تاميلعتلاو ةيلاملا تاودألاو ةيفرصملا تاكيشلا

    .لهؤملا باسحلا يف

 عئادولاو لوادتلل ةلباقلا عاديإلا تاودأو ،فراصملا نيب عئادولاو ،ةكلمملا جراخ عفدلا ةقحتسم عئادولا نيعدوملا ةيامح قودنص يطغي ال

  ،نيلهؤملا نيعدوملا عيمج ةيطغتلا لمشتو .ةسسؤملا اهددحت دق ىرخأ ةيلام تاودأ وأ عئادو يأ ىلإ ةفاضإلاب ،ءارشلا ةداعإ تايقافتاو ،ىرخألا اهلماحل
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 ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملاو ،مهرسأ دارفأو فرصملل ايلعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءانثتساب ،نييرابتعا وأ نييعيبط اًصاخشأ اوناك ءاوس

 نييرابتعالا وأ نييعيبطلا صاخشألاو ،ةيموكحلا هبش وأ ةيموكحلا تاسسؤملاو ،فرصملا مهسأ نم ةئملا يف 5 نم رثكأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملاو

   .ةسسؤملا اهددحت تاسسؤم وأ صاخشأ يأو ،هالعأ نيروكذملا نيعدوملا نع ةباينلاب نوفرصتي نيذلا

 ةيامح قودنص يف ةمهاسملا ةكلمملا يف ةيفرصملا لامعألا لوازت يتلا ،ةيبنجألا فراصملا عورف كلذ يف امب ،فراصملا عيمج ىلع بجي

 عفد متيو .فرصملا اهب ظفتحي يتلا نيلهؤملا نيعدوملا عئادو غلبم طسوتم نم ةئملا يف 0,05 هتبسن تباث يونس غلبم عفد قيرط نع نيعدوملا

 عئادولل يونس عبرلا طسوتملا باسح متيو .ةئملا يف 0,0125 يأ ،ةيونسلا ةبسنلا عبر لداعت ثيحب اهباسح متيو يونس عبر ساسأ ىلع تامهاسملا

 نوضغ يف قحتسملا ةمهاسملا غلبم فرصملا عفديو .2 ىلع هتمسقو دحاو عبر لالخ نيلهؤملا نيعدوملا عئادول يماتخلاو يحاتتفالا ديصرلا عمجب

 نم ةكلمملا جراخ وأ لخاد ةلماعلا ةيدوعسلا فراصملل ةعباتلا تانايكلاو ةكلمملا جراخ ةيدوعسلا فراصملا عورف ىنثتستو .عبر لك ةياهن نم اًموي 30

  .قودنصلا يف ةمهاسملا

 عبرلا يف لاير نويلم 16,86 لباقم لاير نويلم 17,10 يلاوح فراصملا نم نيعدوملا ةيامح قودنص ىقلت ،م2019 ماع نم عبارلا عبرلا يفو

 .)30-3 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف لاير نويلم 17,10 دنع اهل ىوتسم ىلعأ ىلإ تامهاسملا تلصوو .قباسلا ماعلا نم لثامملا

 ةيعبرلا فراصملا ةمهاسم :30-3 ينايبلا لكشلا

 

 ةئملا يف 0,2 ةبسنب اًفيفط اًضافخنا كلذب ًةلجسم ،م2019 ماع نم عبارلا عبرلا يف لاير رايلم 1,353 ةلهؤملا فراصملا عئادو ةميق تغلبو

 ةجيتنو .)31-3 ينايبلا لكشلا( لاير رايلم 1,796 غلبيل ةئملا يف 7,3 ةبسنب فراصملا عئادو يلامجإ عفترا امنيب ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلاب ةنراقم

 .ماعلا نم عبارلا عبرلا يف فراصملا عئادو يلامجإ نم ةئملا يف 75 قودنصلا ىطغ ،كلذل

   عئادولا ىوتسم :31-3 ينايبلا لكشلا
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نيمأتلا عاطق تاروطت  .4

 قوسلا تاهاجتا 1.4

 يف ةرم لوأل ،طاـــسقألا يف اًعافترا نيمأتلا قوـــس تلجـــس
 لـصيل ،م2019 ماع يف ةئملا يف 8,3 هتبـسن تغلب ،تاونـس ثالث
ـعوفدـم لاـير راـيلم 37,8 ىلإ ةـبتتكملا نيمأـتلا طاــــــــسقأ يلاـمجإ  اً
 مجح داز ،كلذ ىلإ ةفاـضإلاب .يحـصلا نيمأتلا عاطقل يوقلا ءادألاب

 ةدايز لوـصألا يلامجإ لجـس ثيح ،لوـصألا ةيحان نم نيمأتلا قوـس
 63 ىلإ كلذب لـــــصيل ،يـــــضاملا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 9 ةبـــــسنب
  .لاير رايلم

 ةيوق ةيلام ةءالمب ماع لكشب نيمأتلا عاطق عتمتي لازي ال
 ةراسخلا ةبسن لازت ال ،لباقملا يفو .ةيفاك ةينف تاصصخمو
 عاطقب اًعوفدم فيفط ٍلكشب تابلاطملا عافترا عم ،ةعفترم
 نم عاطقلا ةيحبر ىلع ريبك ٍلكشب رثؤي امم ،يحصلا نيمأتلا
  .باتتكالا تايلمع

 يفاص غلب ثيح ،ةيندتم لكك نيمأتلا تاكرش ةيحبر لازت ال
 يف 300 نم رثكأب اًومن ًالجسم ،لاير نويلم 873 عاطقلا يف حبرلا
 .قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا

 ماع لالخ تاروطتلا نم ديدعلا نيمأتلا عاطق دهش
 تنلعأ ثيح ،جامدنالا تاردابم ددع عافترا )1 :اهزربأ نم ،م2019

 ثالث ىودج مييقتل ةيلوأ مهافت ةركذم عيقوت نع تاكرش تس
 ماع نم لوألا عبرلا دهش دقو( نيمأتلا عاطق يف جامدنا تايلمع

 ةلحرملا حاجن )2 ؛)عاطقلا يف جامدنا ةيلمع لوأ لعفلاب م2020
 ةقفاوم حنم )3 ؛تابكرملا ثداوح رارضأ ريدقت ةردابمل ةيبيرجتلا
 اًعبت كلذو ةكلمملا يف عرف حاتتفال ةيبنجأ نيمأت ةكرشل ةيئدبم
 نيمأتلا ةداعإ وأ/و نيمأتلا تاكرش عورفل ةباقرلاو صيخرتلا دعاوقل
 ةدايز )4 ؛اًرخؤم ةسسؤملا اهتردصأ يتلاو ةكلمملا يف ةيبنجألا
 ةسسؤملا رادصإ دعب كلذو ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو مادختسا
  .اهلامعأل ةمظنملا دعاوقلل

 ىدملا ىلع نيمأتلا عاطق تاعقوت ريشُت ،ماع لكشبو
 تاحالصإلل اًرظن اًدج دعاو لبقتسم ىلإ ديعبلاو طسوتملا
 ةليلقلا تاونسلا لالخ ةذختملا ريوطتلا تاردابمو ةيلكيهلا
 ةيتحتلا ةينبلا عيراشمو يداصتقالا طاشنلا ىلإ ةفاضإلاب .ةيضاملا
 ةحناس اًصرف لكشت يتلاو ،2030 ةيؤرب ةطبترملاو ةقالمعلا
 ةريخألا تاروطتلاب رثأتت فوس تاعقوتلا هذه نأ الإ .باتتكإلل

 ةريبكلا تايعادتلاو طفنلا راعسأ تابلقت اًديدحتو ،يلكلا داصتقالل
 .يملاعلا داصتقالا ىلع انوروك سوريف يشفتل

  ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ 1.1.4 

 رارمتساب اًعوفدم اًرخؤم عاطقلا هلجس يذلا ومنلا ءاج
 ماع يف ةئملا يف 13 ةبسنب عفترا يذلا ،يحصلا نيمأتلا عسوت

-4و 1-4 ناينايبلا نالكشلا( م2018 ماع يف 4,5 لباقم م2019
 طوغضلا :اهنم ،لماوع ةدع ىلإ يوقلا ءادألا اذه ىزعُيو .)2
 ةمئاق ىلع جودزم ريثأت اهل( ةيحصلا ةياعرلا عاطق ىلع ةيمخضتلا
 نامضلا ةقيثو رادصإو ،)يحصلا نيمأتلا ةكرشل يلاملا زكرملا
 عافتراو ،م2018 ويلوي يف ةديدجلا ةدحوملا ينواعتلا يحصلا
 ينواعتلا يحصلا نامضلا ماظنب لمعلا باحصأ مازتلا ىوتسم
  .ةيميظنتلا ةباقرلا تاءارجإ ديدشت ةجيتن

 ،ةئملا يف 8,7 ةبسنب تابكرملا نيمأت طاشن عجارت
  .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا يف لجسملا هاجتالا سفن كلذب ًالصاوم
 تاحالصإلاب يئزج ٍلكشب تابكرملا نيمأت طاسقأ ضافخنا طبتريو
 نيمأت قئاثو راعسأ طسوتم ضيفخت ىلإ ةيمارلا ةيميظنتلا
 ةدايقلا تايكولس عيجشتو لداعلا ريعستلا قيقحتو تابكرملا
 ىلع ،تاحالصإلا هذه يتؤت نأ عقوتملا نم ،كلذ عمو .ةنمآلا
 ضفخ لالخ نم قوسلا ومن معد يف اهرامث ،طسوتملا ىدملا
 زيزعتو ،ةنمؤملا ريغ تابكرملا ددع ضفخو تابكرملا تابلاطم ددع
 ميدقت يف ةينقتلا مادختسا عيجشتو ،تابلاطملا ةرادإ ةءافك
 ةبكرملل ةأرملا ةدايق مهست نأ عقوتملا نم امك .نيمأتلا ضورع
 نم ةديدج ةحيرش لوخد لثمي كلذ نوك ؛عاطقلا طاشن ومن يف
 نيمأت عاطق يف ةديدشلا ةسفانملا دعتو .قوسلا ىلإ ءالمعلا
 ةليلقلا تاونسلا لالخ ةيتاوملا ريغ ةيداصتقالا عاضوألاو تابكرملا
 .ضافخنالا اهيلإ ىزعُي يتلا ىرخألا لماوعلا نيب نم ةيضاملا

 اًومن ثداوحلاو تاكلتمملا نيمأت عاونأ عيمج تلجس
 اًيفاعت دعي ام وهو ،ةئملا يف 25 ةيلامجإلا هتبسن تغلب ،اًيباجيإ
 يف .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف هليجست مت يذلا ضافخنالا دعب
 ةئملا يف 4 ةبسنب راخدالاو ةيامحلا نيمأت طاشن عجارت ،لباقملا
 يف اهب بتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ نم ةئملا يف 2,6 لكشيل
 .م2019 ماع
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  ةبتتكملا طاسقألا يلامجإ يف نيمأتلا ةطشنأ ةمهاسم :1-4 ينايبلا لكشلا

  
 )م2019-م2014( بكرملا يونسلا ومنلا لدعم*
 راخدالاو ةيامحلا تاجتنمو ثداوحلاو تاكلتمملا نيمأت :ىرخأ**

 ةبتتكملا طاسقألا يلامجإل يونسلا ومنلا لدعم :2-4 ينايبلا لكشلا

 

 عاطقلا يف زكرتلا 2.1.4  

 ىلع ناذوحتسي تابكرملا نيمأتو يحصلا نيمأتلا لازي ام
 يف 82 هتبسن ام اًعم الكش ثيح ،نيمأتلا عاطق نم ربكألا ةبسنلا
 نيمأتلا ةصح تعفتراو .عاطقلا يف ةيقوسلا ةصحلا نم ةئملا
 ،ةئملا يف 66 ىلإ ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ نم يحصلا
 ىلع ةثلاثلا ةنسلل عجارتلا يف تابكرملا نيمأت ةصح ترمتسا امنيب
 يف ةئملا يف 23 ىلإ م2016 ماع يف ةئملا يف 33 نم يلاوتلا
 ىلع نيمأتلا عاونأ فلتخم تظفاح ،ىرخأ ةيحان نمو .م2019 ماع
 تاونسلا لالخ اًيبسن ةرقتسم صصح ىلع ثداوحلاو تاكلتمملا
  .)قوسلا نم ةئملا يف 15 يلاوح ةعمتجم لكشت( ةيضاملا ةثالثلا

 يف 67 وحن ىلع نيمأت تاكرش سمخ ربكأ تذوحتسا
 غلبو .م2019 ماع يف ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ نم ةئملا
 ثيح يحصلا نيمأتلا طاشن يف هتايوتسم ىلعأ طاسقألا زكرت
 يلامجإ نم ةئملا يف 85 ةبسن ىلع تاكرش سمخ ربكأ تذوحتسا
 يلاعلا زكرتلا اذه يف تمهاس يتلا لماوعلا نمو .طاشنلا طاسقأ

 ىربكلا نيمأتلا تاكرش ىدحإ ميدقت وه يحصلا نيمأتلا عاطق يف
 ريبكلا زكرتلا اذه لكشيو  .يرصح ٍلكشب يحصلا نيمأتلا تامدخل

 رارقتسا ىلع رثؤي دق اًنماك اًيماظن اًرطخ يحصلا نيمأتلا طاسقأل
   .عاطقلا

 ثيح ،تابكرملا نيمأت طاشن يف ،لباقملا يفو
 يف 49 ىلع نيمأت تاكرش سمخ ربكأ تذوحتسا ،ةيلاع ةسفانملا
    .)3-4 ينايبلا لكشلا( طاسقألا يلامجإ نم طقف ةئملا

 نيمأتلا طاسقأ زكرت :3-4 ينايبلا لكشلا

 

 نيمأتلا ةطاسو3.1.4  

 نم ةئملا يف 43 يلاوح باتتكا مت ،م2019 ماعلا يف
 ىلعأ لدعم وهو ،نيمأتلا ءالكوو ءاطسو قيرط نع طاسقألا
 لكشلا( ةئملا يف 42 غلابلا تاونس ثالثلا طسوتم نم ليلقب
 ىلع اًدامتعا لقألا يحصلا نيمأتلا طاشن ناكو .)4-4 ينايبلا
 قيرط نع ةبتتكملا طاسقألا ةبسن تغلب ثيح ،ةطاسولا تامدخ
 ،طاسقألا يلامجإ نم طقف ةئملا يف 36 نيمأتلا ءالكوو ءاطسو
 تاونس ثالثلا طسوتم نع ًاليلق ةبسنلا عافترا نم مغرلا ىلع
 تاكلتمملا ىلع نيمأتلا طاشنل ةبسنلاب امأ .ةئملا يف 34 غلابلا
 تامدخ ىلع ريبك ٍلكشب هتعيبطب دمتعي يذلاو ،ثداوحلاو
 ءاطسو قيرط نع ةبتتكملا طاسقألا ةبسن تغلب دقف ،ةطاسولا
 .طاسقألا يلامجإ نم ةئملا يف 67 نيمأتلا ءالكوو

 نيمأتلا ةطشنأ بلغأ يفو هنأ ماع لكشب ظحالملا نمو
 امنيب ،ةريبكلا تاكرشلا يف ةطاسولا تامدخ ىلع دامتعالا ديزي
 .ةريغصلا تاكرشلا يف لقي
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 ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ يف ءاطسولا ةمهاسم :4-4 ينايبلا لكشلا

 

 عيرس ٍلكشب ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو لامعأ تعسوت
 عقوتملا نمو .تابكرملا نيمأت طاشن يف ًةصاخ ،م2019 ماع يف
 زيزعت يف هذه ،ةفلكت لقألاو ،ةديدجلا عيزوتلا تاونق مهاست نأ
 ليهستو ةينيمأتلا تاجتنملا راعسأ ضفخو ةيليغشتلا ةءافكلا
 .اهيلع لوصحلا

 ثيح م2019 ماع يف ةطاسولا تامدخ ةفلكت تعجارت
 .فيفط ٍلكشب ءاطسولل ةعوفدملا تالومعلا يلامجإ ضفخنا
 ةطاسولا تالومع يف ظوحلملا ضافخنالا ىلإ عجارتلا اذه دوعيو
 ةجيتن ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ تابكرملا نيمأت طاشن يف
  .تاعيبملا ىلع ةيلاعلا ةسفانملا

 هتفاثكو نيمأتلا قمع 4.1.4

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نيمأتلا ةمهاسم لازت ال
 م2019 ماع يف ةئملا يف 1,27 اهتبسن تغلب ثيح ،ةعضاوتم
 .)5-4 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلا يف ةئملا يف 1,18 لباقم
 يلحملا جتانلا يف ةئملا يف 0,76 ةبسنب يحصلا نيمأتلا مهاسو
 مهاس امنيب ،م2018 ماع يف ةئملا يف 0,67 لباقم يلامجإلا
 .ةئملا يف 0,29 ةبسنب تابكرملا نيمأت

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ ةبسن نيمأتلا قمع عفتراو
 ماع يف ةئملا يف 1,80 نم ،اًضيأ فيفط ٍلكشب يطفنلا ريغ

 .م2019 ماع يف 1,87 ىلإ م2018

 ىلع درفلا قافنإ طسوتم يأ( نيمأتلا ةفاثك تعفترا
 لجسو .لاير 1,105 ىلإ لصتل ةئملا يف 6 وحنب )نيمأتلا تامدخ
 عافترا ةبسنب تامدخلا ىلع قافنإ لدعم ىلعأ يحصلا نيمأتلا
 نيمأت ىلع قافنإلا ضفخنا امنيب ؛م2019 يف ةئملا يف 10 تغلب
 ةيلآ نسحت ىلإ اًيئزج كلذ عجريو ،ةئملا يف 11 ةبسنب تابكرملا
 نيمأت قئاثو راعسأ طسوتم ضافخنا ىلإ تدأ يتلا ريعستلا

 ثداوحلاو تاكلتمملا نيمأت تاجتنم ىلع قافنإلا امأ .تابكرملا
 نيمأت جتنم ىلع قافنإلا ناكو ،ةئملا يف 6 ةبسنب عفترا دقف
 .اهنيب نم ىلعألا وه تاكلتمملا

 نيمأتلا ةفاثكو قمع :5-4 ينايبلا لكشلا

 

 نيمأتلا عاطق ءادأ 2.4

 ةيحبرلاو باتتكالا 1.2.4

 25,3 نيمأتلا تاكرش اهتدبكت يتلا تابلاطملا يفاص غلب
 ةنراقم ةئملا يف 2,9 اهردق ةدايزب ،م2019 ماع يف لاير رايلم
 ةلجسملا ةجيتنلا تناكو .)7-4و 6-4 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب
 نيمأتلا تابلاطم يفاصب ظوحلم ٍلكشب ةعوفدم ماعلا ةياهن
 لجسيل يلاوتلا ىلع ةسماخلا ةنسلل هعافترا لصاو يذلا يحصلا
 ًةجيتن كلذو ،ةئملا يف 7,7 اهتبسن تغلب ةدايز ةنسلا هذه
 يف ةينيمأتلا ةيطغتلا ةدايزو ةيحصلا ةياعرلا ةفلكت عافترا رارمتسال
 ،لباقملا يفو .ةديدجلا ةدحوملا ينواعتلا يحصلا نامضلا ةقيثو
 يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل تابكرملا نيمأت تابلاطم يفاص ضفخنا
 تابلاطملا ةرادإ يف ةديازتملا ةءافكلل اًرظن ةئملا يف 8,5 ةبسنب
 تاحالصإلا ةيفلخ ىلع ةريخألا ةنوآلا يف قوسلا يف ةظحالملاو
  .ةيميظنتلا
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 ةدبكتملا تابلاطملا يفاص يف نيمأتلا ةطشنأ ةمهاسم :6-4 ينايبلا لكشلا

  
 )م2019-م2014( بكرملا يونسلا ومنلا لدعم*

 ةدبكتملا تابلاطملا يفاصل يونسلا ومنلا لدعم :7-4 ينايبلا لكشلا

 

 رثؤي امم ةيلاع رئاسخ بسن نيمأتلا عاطق لجسي لازي ال
 ةئملا يف 81,8 ةيلامجإلا ةبسنلا تغلب ثيح ،باتتكالا ةيحبر يف
 طسوتمو م2018 ماع يف ةئملا يف 82,2 لباقم م2019 ماع يف

 .)8-4 ينايبلا لكشلا( ةقباسلا تاونس ثالثلل ةئملا يف 80,4
 طاسقألا يفاص عافترا ىلإ ماعلا ةياهن ةبسنلا ضافخنا ىزعيو
 يفاص عافترا ريثأت كلذب زواجتتل ةئملا يف 3,7 ةبسنب ةبستكملا
 .ةدبكتملا تابلاطملا

 دعي يذلا ،يحصلا نيمأتلا يف ةراسخلا ةبسن تضفخناو
 يف ةئملا يف 90,6 نم ،طاسقألا مجح ثيح نم ينيمأت طاشن ربكأ
 اذه ءاجو ،م2019 ماع يف ةئملا يف 87,8 ىلإ م2018 ماع
 نيمأتلا تاكرشل ةبستكملا طاسقألا عافتراب اًعوفدم عجارتلا
  .ةئملا يف 11 ةبسنب يحصلا

 ٍلكشب تابكرملا نيمأت طاشن يف ةراسخلا ةبسن تعفترا
 ماع ذنم ةرم لوأل ةئملا يف 72,9 ىلإ ةئملا يف 70,9 نم فيفط

 راعسأ طسوتم ضافخنا ىلإ اًيئزج ةبسنلا ةدايز ىزعتو .م2016

 طاسقألا ضافخنا ىلإ ىدأ يذلا رمألا ،تابكرملا نيمأت قئاثو
 .ةئاملا يف 11 ةبسنب ةبستكملا

 ةراسخ ةبسن ةعمتجم نيمأتلا تاكرش ىربك تلجس
 دقف ةريغصلا نيمأتلا تاكرش امأ .عاطقلا اهلجس يتلا كلتل ةبراقم
 طاشن يف ريثكب عاطقلا نم ىلعأ ةراسخ ةبسن ةعمتجم تلجس
 نوكل اًرظن ،ةيحبرلا ىلع ريبك ٍلكشب رثأ امم ،اًصوصخ يحصلا نيمأتلا
 كلتل نيمأتلا ةظفحم يلامجإ ثلث نم رثكأ لكشي يحصلا نيمأتلا
  .ةعمتجم تاكرشلا

 طاشنلا بسح ةراسخلا ةبسن :8-4 ينايبلا لكشلا 

 

 ةضفخنم نيمأتلا عاطق يف تافورصملا ةبسن دعُت
 نع رييغت نود م2019 ماع يف ةئملا يف 18,0 تغلب ،ةرقتسمو
 نم ةطيسب حابرأ لكك نيمأتلا عاطق ققح .نييضاملا نييماعلا
 اًدئاز رئاسخلا ةبسن( ةعمجملا ةبسنلا تضفخنا ثيح ،باتتكالا
 ىلإ م2018 ماع يف ةئملا يف 100,3 نم )تافورصملا ةبسن

  .)9-4 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف 99,8

 باتتكالا ةيحبر :9-4 ينايبلا لكشلا
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 ةبسن ،ةعمتجم ،ىربكلا سمخلا تاكرشلا لجست ام ًةداع
 اهدعاسي امم ،)ةئملا يف 13( قوسلا ةبسن نم لقأ تافورصم
 تققح ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهحابرأ ىلع تاطوغضلا نم فيفختلا يف
 نم لضفأ باتتكا جئاتن ماعلا ةياهنب ةعمتجم تاكرشلا هذه
 يف .ةئملا يف 96,5 اهل ةعمجملا ةبسنلا تغلب ثيح ،قوسلا
 يلاوح ةريغصلا نيمأتلا تاكرشل تافورصملا ةبسن تغلب ،لباقملا

 فيلاكتلا ةرادإ ةءافك فعض ىلإ ريشي دق امم ،قوسلا ةبسن فعض
 رئاسخ نيعمتجم مهيدل باتتكالا ةطشنأ تلجس امك ،ةيليغشتلا
 يف 127 ةعمجملا اهتبسن تغلب ثيح ،م2019 ماع يف ةيلاع
 .ةئملا

 تايطايتحالاو لاملا سأر ةيافك  2.2.4

 ةءالمب لكك نيمأتلا عاطق عتمتي لازي ال ،ماع لكشب
 غلابلاو بولطملا ةيلاملا ةءالملا شماه ريثكب زواجتت ةيوق ةيلام

 159 عاطقلا يف ةءالملا شماه طسوتم غلب دقف ،ةئملا يف 100
 قباسلا ماعلا يف ةئملا يف 146 لباقم م2019 ماع يف ةئملا يف
 تاكرش ليم ىلإ هذه ةلمسرلا ةدايز ىزعتو .)10-4 ينايبلا لكشلا(
 لاملا سأر نم ةيلاع بسنب ظافتحالا ىلإ ةريغصلا نيمأتلا
 .ةريبكلا اهتاريظنب ًةنراقم يميظنتلا

 لاملا سأر ةبسن زواجتت ،يليصفتلا ىوتسملا ىلعو
 نم ةبولطملا ةبسنلا نيمأتلا تاكرش مظعم يف حاتملا يميظنتلا
 نينثا نم تاكرش تس نكمتت مل ،كلذ عمو .ةيميظنتلا تاهجلا
 تابلطتم ءافيتسا نم قوسلا يف ةلماع نيمأت ةكرش نيثالثو
 .م2019 ماعل عبارلا عبرلا يف امك ةيلاملا ةءالملا

 نيمأتلا عاطقل ةيلاملا ةءالملا :10-4 ينايبلا لكشلا

 

 رطاخم مامأ عاطقلا ةناتم ةينفلا تايطايتحالا عافترا ززعي
 م2019 ماع يف ةينفلا تاصصخملا يلامجإ لجس دقو .نيمأتلا
 وهو ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 6,8 هتبسن تغلب اًعافترا

 ىلعأ ماعلا ةياهن ةجيتن تناكو .يلاوتلا ىلع ةسماخلا ةنسلل عافترا
 .ةئملا يف 4,4 غلابلاو اًضيأ ةقباسلا ثالثلا تاونسلا طسوتم نم
 يف ةلجسملا ةدايزلا ىلإ تايطايتحالا يلامجإ يف عافترالا دوعيو
 يطايتحا امن دقف .ةيسيئرلا ةثالثلا تاصصخملا عاونأ عيمج
 -تاصصخملا يلامجإ فصن لكشت يتلاو- ةبستكملا ريغ طاسقألا
 ةمئاقلا تابلاطملا يطايتحا عفترا امنيب ،ةئملا يف 6,6 ةبسنب
 يف 7,7 ةبسنب اهنع غلبملا ريغ ةدبكتملا تابلاطملا يطايتحاو
  .)11-4 ينايبلا لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئملا يف 6,6 و ةئملا

 ةينفلا تايطايتحالا يف ريغتلا :11-4 ينايبلا لكشلا

 

 ظافتحالا ةبسن3.2.4  
 طاسقأ يلامجإ نم ةئملا يف 16 نيمأتلا قوس دنسأ

 دعتو  .نيمأتلا ةداعإ تاكرش ىلإ م2019 ماع يف ةبتتكملا نيمأتلا
 يف 15 غلابلا تاونس ثالثلا طسوتم نم ليلقب ىلعأ ةصحلا هذه
 م2018 ماع يف ةدنسملا ةلجسملا دانسإلا ةبسن نمو ةئملا
 نيمأتو يحصلا نيمأتلا نم لك ظفتحاو .ةئملا يف 14 ةغلابلاو
 رطاخملا نم ةئملا يف 95 ةبسنب ةئملا يف 96 ةبسنب تابكرملا
 ظافتحا بسن ناطاشنلا ناذه لجسي ام ًةداع ثيح ،يلاوتلا ىلع
 نم ةئملا يف 20 ةبسنب نيمأتلا قوس ظفتحاو .اًدج ةعفترم
 يف 23 ةبسنب ًةنراقم ،ثداوحلاو تاكلتمملا ىلع نيمأتلا طاسقأ
 .)12-4 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف ةئملا

 تلجس ،تابكرملا نيمأتو يحصلا نيمأتلا صخي اميفو
 ةبراقم ظافتحا بسن تاكرش سمخ رغصأو تاكرش سمخ ربكأ
 ريثكب لقأ ةبسنب امهالك ظفتحا امنيب .قوسلا يف ةلجسملا كلتل
 12( قوسلاب ًةنراقم ثداوحلاو تاكلتمملا ىلع نيمأتلا رطاخم نم
 .)يلاوتلا ىلع ،ةئملا يف 7 و ةئملا يف
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 نيمأتلا طاسقأب ظافتحالا ةبسن :12-4 ينايبلا لكشلا

 

 ةيحبرلاو رامثتسالا ءادأ 4.2.4

 يف لوصألا ىلع دئاعلا عفترا ،يلكلا ىوتسملا ىلع
 يف ةئملا يف 0,12 هتبسن يونس عبر طسوتم نم نيمأتلا قوس

 دئاعلا كلذك عفتراو .م2019 ماع يف ةئملا يف 0,39 ىلإ م2018
 ماع يف ةئملا يف 0,51 هردق طسوتم نم ةيكلملا قوقح ىلع

 دعيو .م2019 ماع يف ةئملا يف 1,54 هردق طسوتم ىلإ م2018
 يف تابلقتلل يسيئرلا ردصملا نيمأتلا قوس يف ةيحبرلا فعض
 .حابرألا

 جئاتن ،قوسلا كلذكو ،ىربكلا نيمأتلا تاكرش تلجس
 عابرألا مظعم يف ةيكلملا ىلع دئاعلاو لوصألا ىلع دئاعلل ةيباجيإ
 رئاسخ نم ةريغصلا نيمأتلا تاكرش تناع امنيب .م2014 ماع ذنم
 ينايبلا لكشلا( ةرتفلا سفن لالخ عابرألا مظعم يف رامثتسالا يف
 .)14-4و 4-13

 لوصألا ىلع دئاعلا :13-4 ينايبلا لكشلا

 

 ةيكلملا ىلع دئاعلا :14-4 ينايبلا لكشلا

 

  دجتسملا انوروك سوريف ريثأت 3.4

 ريبك لكشب ةيملاعلا نيمأتلا قوس رثأتي نأ عقوتملا نم
 يشفت نع مجانلا ةيداصتقالا ةطشنألا يف داحلا عجارتلل ةجيتن
 ظفاحم يف ةيحبرلاو ومنلا ضوقي فوس امم ،انوروك سوريف
 دمتعي ذإ ،حضاو ريغ رثألا اذه ىدم لازي الو .رامثتسالاو باتتكالا
 نمو .ةحئاجلا هذه صخي اميف عاضوألا تاروطت ىلع رمألا
 وأ ،راخدالاو ةيامحلا( ةايحلا ىلع نيمأتلا تاكرش رثأتت نأ عقوتملا
 ةعيرشلا عم قفاوتملا نيمأتلا جذومنل ةبسنلاب ةرسألا لفاكت
 ةطشنأ لوازت يتلا تاكرشلا كلت نم ربكأ لكشب )ةيمالسإلا
 ةيطغتلا نأ امهلوأ :نيببس ىلإ كلذ دوعيو .ىرخألا نيمأتلا
 وأ تايفولا لمشت ةايحلا ىلع نيمأتلا قئاثول اًقفو ةمدقملا
 انوروك سوريف لثم( حئاوجلاو ةئبوألا نع ةجتانلا ضارمألا
 هذه ىدل ةيرامثتسالا ظفاحملا ةبيكرت نأ امهيناثو ،)دجتسملا
 لقأ ةبسنبو ،نيدلا تادنس يف ةريبك ةبسنب زكرتت يتلاو( تاكرشلا
 ةدئافلا راعسأ رطاخم هاجت ةيساسح رثكأ اهلعجي )مهسألا يف
 تاكرش دهشت نأ عقوتملا نم ،اذل .ةيلاملا قاوسألا بذبذتو
 يف اًبلس رثؤي امم ،تابلاطملا يف اًتقؤم اًعافترا ةايحلا ىلع نيمأتلا
 نيمأتلا ةداعإ تاكرش نأ مغر( ةيلاملا ةءالملاو باتتكالا حابرأ

 حابرأ ضرعتت نأ اًضيأ عقوتُي امك .)ءبعلا اذه نم ًاءزج لمحتتس
 راعسأ يف ديدشلا ضافخنالل اًرظن ةريبك تاطوغضل تاكرشلا هذه
 ريعست ةداعإو قوسلا يف ةعقوتملا ةريبكلا تاحيحصتلاو ةدئافلا
 فواخملاو انوروك سوريف عضو تاروطت هاجت لعف ةدرك( لوصألا
 هذه ضرعيس يذلا رمألا .)اهريغو طفنلا راعسأ بذبذتو دوكرلا نم
 قبطنيو( تامازتلالاو لوصألا ةرادإ يف ةريبك رطاخمل تاكرشلا
 مدقت يتلا ةايحلا ىلع نيمأتلا تاكرش ىلع صاخ لكشب كلذ
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 دايدزا نم- ةجودزملا ةمدصلا هذه  .)ةنومضم دئاوعب قئاثو
 نيمأتلا تاكرشب رضت دق -ةدئافلا راعسأ ضافخناو نيمأتلا تابلاطم
 نم اهريغ ىلإ كلذ تايعادت لصت دقو ،ريبك لكشب ةايحلا ىلع
  .يلاملا عاطقلا تانوكم

 تاكرشلل ةبسنلاب نكلو ،يملاعلا قايسلا سفن يفو
 نوكي نأ حجرملا نمف ،ةايحلاب ةقلعتملا ريغ راطخألا بتتكت يتلا

 لقأ اًريثأت ةيلاملا قاوسألا يف تابلقتلاو ةدئافلا راعسأ ضافخنال
 .اهتارامثتسا اهيف زكرتت يتلا تاودألا فالتخال اًرظن ،حابرألا ىلع
 ىلع لقأ انوروك سوريف ريثأت نوكي نأ حجري ،باتتكالا روظنم نمو
 ىلع نيمأتلا تاجتنم مظعم نأل كلذو ؛اًضيأ ةيلاملا اهتءالم
 وأ ةئبوألاو ةيدعملا ضارمألا ينثتست ثداوحلاو تاكلتمملا
 نأ لمتحملا ريغ نم هنإف ،يلاتلابو .ةينيمأتلا ةيطغتلا نم حئاوجلا
 هنأ الإ .انوروك سوريفب ةقلعتملا تابلاطملا نم ريثك ةيطغت متت
 ناك لاح يف( لامعلا تاضيوعت نيمأت نم ٌلك دهشي نأ حجرملا نم
 ةظوحلم ًةدايز يراجتلا نامتئالا نيمأتو )صاخلا عاطقلا ةلظم تحت
 ةحئاجلا ريثأت نإف ،يحصلا نيمأتلا صخي اميف امأ .تابلاطملا يف
 عاطقلا ةمهاسم ىدم ىلع ريبك لكشب دمتعيس تابلاطملا ىلع
 ماعلا عاطقلا ناك اذإ امو ةيحصلا ةياعرلا ماظن يف صاخلا

 .سوريفلاب ةباصملا تالاحلا جالع ةفلكت -ًايئزج وأ ًايلك- لمحتيس
 ةطشنأ فلتخم يف تابلاطملا رّثأت بحاصي نأ حجرملا نمو اذه
 قئاثولا تاعيبم يف ضافخناو يضاقتلا فيراصم يف ةدايز نيمأتلا
 تالدعم يف عافتراو ةيداصتقالا ةطشنألا عجارت ةيفلخ ىلع
    .ةلاطبلا

 ةيباجيإلا تاروطتلا ضعب اًضيأ كانه ،كلذ مغربو
 لوجتلا رظح ضرفو ةيراجتلا تاطاشنلا قالغإل اًرظنف .ةعقوتملا
 يف تابلاطملا لقت نأ عقوتملا نمف ،يحصلا رجحلا تاءارجإو
 تابكرملا نيمأت تابلاطم كلذ يف امب( ماعلا نيمأتلا ةطشنأ ضعب
 نم يذلا رمألا وهو ،)سوريفلاب ةقلعتملا ريغ ةيحصلا تابلاطملاو
 دقو .ةيلاملا ةءالملا ىلع طغضلا فيفخت يف دعاسي نأ هنأش
 ضارمألا ةيطغت ىلع بلطلا يف ةدايز يحصلا نيمأتلا دهشي
 ةقباس ةهباشم ضارمأ يشفت دعب ثدح امك ،ةيدعملاو ةجرحلا
 قرشلا ةمزالتمو )سراس( داحلا يسفنتلا باهتلالا ةمزالتم لثم
 ةبرجت يدؤت نأ لمتحملا نم هنأ امك .)سريم( ةيسفنتلا طسوألا
 ،قوسلا يف يلكيه رييغت ثادحإ ىلإ دجتسملا انوروك سوريف
 ةياعرلل ةيتحتلا ةينبلا نيسحتل تابلاطم ملاعلا دهشي دق ثيح
 مادختسا معدو ةلوقعم راعسأب ةيحصلا ةياعرلا ريفوتو ةيحصلا
 نيمأتلا تاجتنم يف تاريغتلا ىلإ ةفاضإلاب ؛ربكأ لكشب ةينقتلا

 تاءانثتسالاو تاطارتشالاو ةيطغتلا ثيح نم نيمأتلا ةداعإو
  .)لعفلاب تأدب دق يتلاو( اهريغو

 وأ ةيبلسلا ًءاوس- تاروطتلا هذه ىدم دمتعيسو
 ةدمو ةيحصلا عاضوألا روطت ةيفيك ىلع ريبك ٍدح ىلإ -ةيباجيإلا
  .ةيزارتحالا ريبادتلا رارمتسا

 قوس لماك لامعأ روحمتتف ،يلحملا ديعصلا ىلع امأ
 97 اًعم نالكشي( يحصلاو ماعلا نيمأتلا يطاشن يف اًبيرقت نيمأتلا
 ةيلاع لوصألا يف زكرتت تارامثتساب ،)قوسلا نم ةئملا يف
 يف 75 ىلإ 50( عئادوو دقن لكش ىلع ،لجألا ةريصق ةلويسلا
 ًةفاضإ .)ةئملا يف 25 ىلإ 20( تباث لخد تاذ ةيلام قاروأو )ةئملا
 ،يلحملا قوسلا يف تارامثتسالل اًدج يلاع زكرت كانه ،كلذ ىلإ
 يميظنت ىلعأ دحل نيمأتلا تاكرشل ةيلودلا تارامثتسالا عضخت ذإ
 نأ عقوتي ،اذل .ةرمثتسملا لوصألا يلامجإ نم ةئملا يف 20 غلبي
 قوس ىلع هالعأ ةروكذملا ةّيلكلا ةيلاملا تاروطتلا ريثأت نوكي
  .ريثكب لقأ يلحملا نيمأتلا

 ـه1441/08/04 خيراتب 46745 مقر يكلملا رمألا نلعأ
 لماكل ةيدوعسلا ةموكحلا لمحت )م2020/03/28 قفاوملا(
 كلذو ،دجتسملا انوروك سوريفب ةقلعتملا ةيحصلا ةيانعلا فيلاكت
 هيلعو .ةماقإلا ةمظنأ يفلاخمو نيميقملاو نينطاوملا عيمجل
 ىلع ةحئاجلا رثأ فيفخت يف لماعلا اذه مهاسي نأ عقوتملا نمف
 لام سأرب نيمأتلا قوس عتمت نأ نيح يف ،ةينيمأتلا تابلاطملا
 باعيتسال ةوق عضوم نم قلطنتس تاكرشلا نأ ىلع لدي يوق
 .سوريفلا يشفت نع ةعبان ةلمتحم رئاسخ يأ
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 نيمأتلا ةينقت :4-1 راطإلا

 ملعتلاو ةمخضلا تانايبلاو ءايشألا تنرتنإو ةينورتكلإلا تاصنملل لامعألا داورو ةيلاملا ةينقتلا تاكرشو ةيلاملا تاسسؤملا مادختسا ديازت              

 تاجتنم ميدقتو "ةيشيعم تامدخ"  ريفوت لجأ نم كلذو ،ىرخأ رومأ نمض ،لتكلا ةلسلسو ةعزوملا تاباسحلا رتافد ةينقتو يعانطصالا ءاكذلاو يلآلا

 ةفاضإ ،يسيئر لكشب هجوتلا اذه زيزعت يف ةينقتلل مادختسالا ةريثك لايجألا تمهاسو .ءالمعلا تاجايتحا عم بسانتت اًصيصخت رثكأ ًالولحو تامدخو

 .ماع لكشب ءالمعلا تاعقوت فقس عافترا ىلإ

 ةدايز ىلإ ةريخألا تاونسلا يف اوعس نيرمثتسملا نأ الإ .لاملا قاوسأو يكنبلا عاطقلا ىلإ ةيلاملا ةينقتلا تارامثتسا مظعم تهجوت ،اًيخيرات   

 .ةيملاعلا تارامثتسالل نيمأتلا ةينقت بذج ديازت 15-4 ينايبلا لكشلا حضوي .نيمأتلا عاطق لثم ،ىرخأ ةيلام تاعاطق يف لوخدلا لالخ نم عونتلا

 عاطقل يملاعلا ليومتلا مجح غلبو قوسلا نم ةددحم تالاجم يف ةدئار حبصت تاكرشلا ضعب تأدب ذإ ،نيمأتلا ةينقتل اًيوق ماع م2019 ماع دعيو

 .6هنم ربكألا ةصحلا بذج يف ةئشانلا ماعلا نيمأتلا تاكرش ترمتسا ،رالود رايلم 6,3 ىلإ لصو اyيسايق اًمقر نيمأتلا ةينقت

 يتلا تالاجملا ىلع ناك نآلا ىتح يسيئرلا اهزيكرت نأ الإ ،نيمأتلا ةعانص يف ةميقلا ةلسلس ءازجأ عيمج نيمأتلا ةينقت تاكرش فدهتست             

 عقوتي يذلاو ،تابلاطملا ةرادإ لاجم يف صرفلا مانتغال دهجلا ضعب تلذبو .)16-4 ينايبلا لكشلا( قئاثولا ةرادإو عيزوتلا يهو ،اهيف لوخدلا لهسي

 دحتس ،ينابموك دنآ يزنكام ةكرش تاريدقت بسحبف .يمقر لاجم ىلإ هلوحت لاح يف ةلصلا تاذ ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم يف اًريبك اًنسحت دهشي نأ

 لالخ نم( تابلاطملا ةجلاعم ةقد ىوتسم نيسحت ىلع لمعت يهف ؛ةئملا يف 30-25 ةبسنب تابلاطملا فيراصم نم تابلاطملل ةيمقرلا ةرادإلا

 عازنلا تالاح ضافخناو ليمعلا اضر ةدايز ىلإ يدؤي امم ،ةجلاعملا تقو ليلقتو )ضيوعتلا تامازتلا يف ةصقانلاو ةدئازلا تاعوفدملا نم دحلا

 دحلاو رطاخملا رايتخا ةيلمع نيسحت ربع كلذو ،ريعستلاو باتتكالا ءادأ نم ةينقتلا ززعت نأ ًاضيأ عقوتملا نم هنأ امك .تابلاطملاب ةقلعتملا يضاقتلاو

 ماظن عبتت ةدحو لثم( ةمخضلا تانايبلاو ؤبنتلا جذامن مادختسا ربع كلذ قيقحت نكمي .نيمأتلا قئاثو ريعست يف -صقنلا وأ ةدايزلاب- ةغلابملا نم

 لامعأ يف قافنإلا ةءافك نم ديزي نأ اًضيأ ينقتلا مدقتلل نكميو .لاثملا ليبس ىلع قوسلا ءاكذو )تابكرملا ىلع نيمأتلا يف يملاعلا عقاوملا ديدحت

  .نيمأتلا تاكرش رارقتسا يلاتلابو ،ةيحبرلا معد ىلإ يدؤي امم ،نيمأتلا

       زيكرتلا لاجم بسح نيمأتلا ةينقت عيزوت :16-4 ينايبلا لكشلا                         .نيمأتلا ةينقت يف يملاعلا رامثتسالا :15-4 ينايبلا لكشلا

        
 ستياسنإ يب يس :ردصملا                                                                                                 نوستاو زروات سيليو :ردصملا
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 دعي يذلاو- يديلقتلا نيمأتلا قوس أدب ،تايلمعلا ةلسلس تانوكم عيمج ىلع رثؤي يذلاو نيمأتلا ةينقت عاطق هثدحي يذلا ريغتلل ًةباجتسا

 ميدقت لجأ نم كلذو ،هلامعأو هتايلمعل ةديدج جذامن دامتعاو ةينقتلا تاكرش عم تاكارش نيوكتو ةئشانلا تاينقتلا ينبتب -ةيديلقت تاعانصلا رثكأ دحأ

  .7تالاحلا ضعب يف ءايشألا تنرتنإب طبترت ةيمقر لولح

 نم اذل ،بلطلاو ضرعلا ييوتسم ىلع نيمأتلا لومش مامأ ةمئاقلا قئاوعلا ففختو ليمعلا ىلإ لوصولا ةيلمع نم نيمأتلا ةينقت لهست           

 ةديدج تايدحت لّكشيو ةريبك اًصرف رفوي نأ هنأش نم رمألا اذهو ،عساو قاطن ىلع ةينقتلل اهينبت دنع اyيرذج ًالوحت نيمأتلا قوس لوحتت نأ عقوتملا

 ةمالسب ساسملا نود ،قوسلا يف راكتبالا عيجشتو ةنورملاب حامسلا يف يسيئرلا يدحتلا لثمتي ،ةيباقرو ةيميظنت رظن ةهجو نم .هتاذ تقولا يف

 .هتاروطت ةعباتمو قوسلا ىلع فارشإلا ىلع ،ٍفاك لكشبو ،ةرداق ةيباقرلاو ةيميظنتلا تاهجلا لظت نأ يغبني اذل .ليمعلا ةيامح وأ يلاملا رارقتسالا

 ةيفاك دصرل كلذو ،تاروطتلل ةبكاوم ريراقتلا عفربو ةلويسلاو لاومألا سأرب ةقلعتملا ةيميظنتلا اهتابلطتم تاهجلا هذه يقبت نأ ًاضيأ مهملا نمو

 .طبارتلا رطاخم يف ةلمتحملا ةدايزلا كلذ يف امب ،ةدح ىلع ةسسؤم لكب ةصاخلا رطاخملا يفو قوسلا يف ةماعلا رطاخملا ةئيب يف تارييغتلا

 اًمهم اًرمأ اذه دعي ثيح ،تامدخلا يمدقم نيب تانايبلا ةكراشمو كلهتسملا ةيامحو تانايبلا ةيكلمب قلعتت دعاوق عضو ًاضيأ يغبني ،كلذ ىلإ ًةفاضإ

 .قوسلا يف ةميلس ريغ تاسرامم ءوشن رطخ بنجتل

 .رطاخملا عيزوتل ةمهم ةانق تحبصأ ذإ ،اًمخز ةريخألا ةنوآلا يف ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو ةطشنأ تدهش ،ديدجلا يمقرلا نيمأتلا قوس نمض           

 يف تنرتنإلا ربع تمت يتلا نيمأتلا تاعيبم نم ةئملا يف 50 يلاوح نع مويلا ةلوؤسم ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو تاكرش نإف تاريدقتلا بسحو

 ةرفوتملا نيمأتلا تاجتنم ىلإ لوصولاب ءالمعلل حمستو تنرتنإلا ربع ةطاسولا ةطشنأ تاكرشلا هذه لوازت ،ةينورتكلإ تاصنم مادختسابف .8ابوروأ

 ءزج ىلإ راعسألا ةنراقمل تاكرحم درجم نم ،تقولا رورم عم ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو تاكرش تروطت دقو .اهنيب اميف ةنراقملاو قوسلا يف

 دست تاجتنم ميدقت لالخ نم -ةمدقتملا تالاحلا ضعب يف- وأ ةيمقرلا ةروشملا ميدقتو طيسوك لمعلا ربع كلذو ةميقلا ةلسلس نم يساسأ

  .نيمأتلا ةكرش نم ةمدقملا ةيطغتلا يف تاوجفلا

 ةئيبلا اهزربأ نم .ةفلتخم تاردابمو جمارب لالخ نم ةينقتلاب ةمعدملا ةيلاملا تامدخلاو تاجتنملا عيجشت متي ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف           

 ةئيب يف اهب ةصاخلا نيمأتلا ةينقت لولح رابتخا يف ةبغارلا ةيلودلاو ةيلحملا تاكرشلل ةمّيق ةصرف حيتت يتلاو ،ةسسؤملاب ةصاخلا ةيعيرشتلا ةيبيرجتلا

 .ةكلمملا يف ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو ةطشنأ مظنت ةديدج دعاوق ةسسؤملا تعضو امك .ًالبقتسم يدوعسلا قوسلا يف اهقالطإ فدهب ةيلعف

 ريوطتو رعسلا ثيح نم ةسفانملا ةدايزو ،ةينيمأتلا ةيطغتلا ىلع لوصحلا ليهستو ،ليمعلا ىلإ لوصولا قاطن عيسوت ىلإ دعاوقلا هذه فدهت

 هتمهاسم ززعت نأو يدوعسلا نيمأتلا قوس ومنو روطت ،ىرخأ تاردابم نمض ،تاردابملا هذه معدت نأ عقوتيو .ةءافكلاو ةيفافشلا نامضو ،تاجتنملا

  .يداصتقالا ومنلا يف

 

 
 

 
 يرذج لوحتل مهتاسسؤم ةدايقل يصخشلا مهدادعتسا نييذيفنتلا ءاسؤرلا نم ةئملا يف 73 ىدبأ ،يج مإ يب يك ةكرش نع رداصلا نيذيفنتلا ءاسؤرلا تاعقوت ريرقتل اًقفو 7
 .ةيسفانتلا مهتردق ىلع ءاقبإلا لجأ نم
 ينابموك دنآ يزنكام :ردصملا 8
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 ليومتلا تاكرش تاروطت 5.

 ةماع ةرظن 1.5

 ماع لالخ ةريبك تارييغت ليومتلا تاكرش ةطشنأ دهشت مل
 تاروطت دهش يذلا يباقرلاو يميظنتلا راطإلا سكع ىلع ،م2019

 لباقم ةكرش 38 ةصخرملا تاكرشلا ددع غلب ،م2019 ماع ةياهنبو .ةيباجيإ
 اًفيفط اًضافخنا لاملا سأر يلامجإ دهشو ،م2018 ماع يف ةكرش 37

 .)1-5 لودجلا( ةئملا يف 2,3 ةبسنب

 نم يلاملا عاطقلا يف اهرود عيسوت ىلع ليومتلا تاكرش لمعت
 يف مهاست نأ عقوتملا نم يتلاو ةديدج ليومت رداصم ىلإ لوصولا لالخ
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهليومت ةفلكت ضفخو ةيضارقإلا اهتردق ةدايز

 لكش يف ةديدج ليومت تاودأ رادصإب حئاوللا يف تاروطتلا حمستس
 يفو .ةيمومعلا تاينازيملا ةرادإ ةيلمع ةءافك زيزعتو كوكص وأ تادنس
 ةيلاملا قوسلا ةئيه عم نواعتلاب ةسسؤملا تحمس ،م2019 ليربأ
 وأ تادنسلا رادصإل صاخ ضرغ تاذ ةأشنم ءاشنإب ليومتلا تاكرشل
 ىلع اهتردق زيزعتو ليومتلا تاكرشل ديدج ليومت ردصم ريفوتل كوكصلا
 اًقفو اهليومت ةفلكت ضفخ يف مهاسي نأ لمتحملا نم كلذكو ضارقإلا
 ةسسؤملا تحمس ،م2019 وينوي يفو .اهب صاخلا رطاخملا لجسل
 يراقع ليومت ظفاحم ءارشب يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلل

 نأش نمو .ضورقلا حنم خيرات نم لقألا ىلع رهشأ ةثالث رورم دعب ينكس
 تاكرشل ةيمومعلا تاينازيملا نم لوصألا هذه ليزت نأ ةيلمعلا هذه
 .ةيضارقإلا اهتردق ةدايز يف دعاستسو ليومتلا

 ليومتلا تاكرش عاطق روطت :1-5 لودجلا

 

 ليومتلا تاكرش لوصأ 2.5

 ثيح ،اًرقتسم ليومتلا تاكرش عاطق يف لوصألا يلامجإ لظ
 لوصألا عافتراب اًعوفدم م2019 ماع يف ةئملا يف 2,9 ةبسنب عفترا
 لاير نويلم 100 رادقمب ةيراقعلا ريغ لوصألاو لاير رايلم رادقمب ةيراقعلا
 لاير رايلم 37,7 لباقم ،م2019 ماع ةياهن يف لاير رايلم 38,8 ىلإ لصيل
 م2019 ماع يف عاطقلا لاز امو .)1-5 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف
 تلّكشو ،اًبيرقت ةئملا يف 1,4 غلبت يلاملا ماظنلا نم ةليئض ةصح لّكشي

 يلامجإ نم ةئملا يف 67و ةئملا يف 33 ةيراقعلا ريغو ةيراقعلا لوصألا
   .ليومتلا تاكرش لوصأ

 ليومتلا تاكرش مجح :1-5 ينايبلا لكشلا

 

  ليومتلا تاكرشل ةيليومتلا ةظفحملا 3.5

 فيفط ٍلكشب ليومتلا تاكرش نم ةمدقملا ضورقلا تعفترا
 يف لاير رايلم 47,7 لباقم ،لاير رايلم 50,26 ىلإ لصتل م2019 ماع لالخ
 ةبسنب اًعافترا يراقعلا نامتئالا لجسو .)2-5 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع

 عافترا لباقم ،لاير رايلم 19,9 ىلإ لصيل م2019 ماع يف ةئملا يف 23
 ءاجو .لاير رايلم 16,1 غلب يلامجإبو م2018 ماع يف ةئملا يف 10 ةبسنب
 .ينكس جمانرب :لثم ،ةيموكح تاردابمب يئزج ٍلكشب اًعوفدم عافترالا اذه
 يراقعلا ضارقإلا عم يراقعلا ضارقإلا يف ريبكلا عافترالا بسانتيو
 يف ةيماظن رطاخم لّكشي دق عافترالا اذه نأ ريغ ،يفرصملا عاطقلل
 يلامجإ ضافخنا ببسب ًةصاخ ،ينامتئالا زكرتلل ًةجيتن يراقعلا عاطقلا
 نم ةئملا يف 3,2 ليومتلا تاكرش نامتئا يلامجإ لداعيو .اًيبسن لوصألا
 ىلع فواخم يأ ريثي ال دق يذلاو ،يفرصملا ماظنلا نامتئا يلامجإ
 أشنت دق ثيح يلاحلا هاجتالا يف رظنلا بجي نكلو ،يلكلا ىوتسملا
 حضتيو .ضارقإلل يلاحلا طمنلا رمتسا اذإ يلاملا ماظنلا ىلع رثؤت رطاخم
 يماع يف تاعاطقلا تايوتسم ةنراقم دنع نامتئالا لكيه يف لوحتلا

 لكشلا( نامتئالا يلامجإ يف ةعضاوتملا ةدايزلل رظنلاب ،م2018و م2019
 .)2-5 ينايبلا
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 38 37 37 اهل صخرملا تاكرشلا ددع يلامجإ

 6 6 6 يراقعلا ليومتلا تاكرش

 30 29 29 يراقعلا ريغ ليومتلا تاكرش

 1 1 1 ليومتلا ةداعإ تاكرش

 1 1 1 رغصملا ليومتلا تاكرش

 14,100 14,427 14,158 )لاير نويلم( لاملا سأر يلامجإ
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 ليومتلا تاكرشل نامتئالا يلامجإ :2-5 ينايبلا لكشلا

 

   ليومتلا تاكرشل ةيليومتلا ةظفحملا ليلحت 4.5

 يلامجإ نم ربكألا ةبسنلا دارفألا عاطقل مدقملا ضارقإلا لّكش
 76 هتبسن ام دارفألا عاطقل ةحونمملا ضورقلا تلجس ثيح ،ةظفحملا
 ،ةئملا يف 19 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا عاطقلو ،ةئملا يف
 ماع يف ةئملا يف 5 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ريغ نم تاكرشللو

 .)3-5 ينايبلا لكشلا( م2019

 ضرتقملا بسح ليومتلا تاكرش ةظفحم يلامجإ :3-5 ينايبلا لكشلا

 

 نم ربكألا ةصحلا ىلع هذاوحتسا تابكرملا ليومت لصاويو
 ليومت غلب ،م2019 ماع ةياهن يفف .ليومتلا تاكرشل ةيليومتلا ةظفحملا
 ىلإ عفترا يذلا ينكسلا ليومتلا هالت ،ةئملا يف 43 هتبسن ام تابكرملا

 ليومت باسح ىلع كلذو م2018 ماع يف ةئملا يف 28 نم ةئملا يف 34
 ليومتلا ةبسن تغلب امنيب .ةئملا يف 8 ةبسنب عجارت يذلا تابكرملا
 يف 2 ةينامتئالا تاقاطبلا ليومت ةبسنو ةئملا يف 7 يراجتلا يراقعلا
 .)4-5 ينايبلا لكشلا( ةيليومتلا ةظفحملا يلامجإ نم ةئملا

 

 

 طاشنلا عون بسح ليومتلا ةظفحم :4-5 ينايبلا لكشلا

 

 ليومتلا رداصم 5.5

 رثأتت اهلعجي امم ،عئادولا لبقت ال تاسسؤم ليومتلا تاكرش دعُت
 اهطاشن ليومتل نيدلا ىلع اهدامتعا ببسب ةدئافلا راعسأ تاكرحتب
 ليومتلا نم ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتسي نيدلا لازي الو .يضارقإلا
 ةكرشلا ةطشنأو ةيميظنتلا تارييغتلا رثؤت دقو .ليومتلا تاكرشل
 بسن عفرو ليومتلا رداصم عونت ىلع ًالبقتسم ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا
 ماع يفف .م2018 ماعب ةنراقم اًيبسن اًتباث ليومتلا نيوكت لظو .نيدلا

 ثيح ،لاير رايلم 38,8 تامازتلالاو ةيكلملا قوقح يلامجإ غلب ،م2019
 35 لاملا سأر ةبسن تغلب نيح يف ،اهنم ةئملا يف 42 ةبسن نيدلا لكش
 لكشلا( ةئملا يف 23 تاصصخملاو تايطايتحالا يلامجإو ةئملا يف
 .)5-5 ينايبلا

 تامازتلالاو ةيكلملا قوقح يلامجإ ليلحت :5-5 ينايبلا لكشلا

 

  ليومتلا تاكرش رطاخم تاعقوت 6.5

 ىلوألا ةرملل ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تضفخنا
 لباقم ،م2019 ماع يف ةئملا يف 10,58 ىلإ لصتل م2015 ماع ذنم

 اذه ىزعُيو .)6-5 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع يف ةئملا يف 10,61
 ةفاضإلاب ةرثعتملا ضورقلل دادرتسالاو بطشلا تايلمع ىلإ ضافخنالا
  .ضورقلا يلامجإ عافترا ىلإ
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 ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن :6-5 ينايبلا لكشلا

 

 ام دارفألا عاطق لّكش ،عاطقلا بسح ةرثعتملا ضورقلل ةبسنلابو
 تلّكش امنيب ،ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ نم ةئملا يف 43,5 هتبسن
 ريغ نم تاكرشلاو ةئملا يف 44,2 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا
 امأ .)7-5 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 12,3 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا
 ليومت ضورق تلّكش دقف ،طاشنلا بسح ةرثعتملا ضورقلل ةبسنلاب
 ماع ةياهنب ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ نم ةئملا يف 56,6 تابكرملا

 ةئملا يف 11,2 ةينكسلا ةيراقعلا ضورقلا تلّكش نيح يف ،م2019
 ضورقلا تاروطت قفاوتتو .ةئملا يف 6,5 ةيراجتلا ةيراقعلا ضورقلاو
 لكشلا( .ةينامتئالا ةطشنألا تاروطت عم تاعاطقلا ثيح نم ةرثعتملا
  .)8-5 ينايبلا

 عاطقلا بسح ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا مجح :7-5 ينايبلا لكشلا

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 طاشنلا بسح ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا مجح :8-5 ينايبلا لكشلا
 

 

 ليومتلا تاكرش ةناتم 7.5

 ةيحبرلا1.7.5  

 ثيح ،م2019 ماع ةياهنب ليومتلا تاكرش عاطق ةيحبر تعفترا
 رايلم 1,33 ىلإ لصتل ةئملا يف 5 ةبسنب ةظوحلم ةدايز حابرألا تلجس
 ٍلكشب ةدايزلا هذه ىزعُتو .م2018 ماع يف لاير رايلم 1,26 لباقم ،لاير
 ةريغصلا تآشنملل ةماعلا ةئيهلاو ناكسإلا ةرازو تاردابم ىلإ سيئر
 ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا لجس ،كلذل ةجيتنو ."تآشنم" ةطسوتملاو
 يف 6,9 لباقم م2019 ماع يف ةئملا يف 7,44 غلب ثيح ،اًفيفط اًعافترا
 نم لوصألا ىلع دئاعلا عفترا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يضاملا ماعلا ةئملا

 .م2019 يف ةئملا يف 3,44 ىلإ لصيل م2018 يف ةئملا يف 3,36
 ريسيتلا دامتعا ىلإ م2019 ماع يف ةيداصتقالا تايطعملا تراشأو
 ةيلهأ تدأ ،كلذ عمو .دئاوفلا تاداريإ ضافخنا ىلإ ىدأ يذلا يدقنلا
 تاسايسلا ىلع ةلخدملا تاليدعتلاو ةيموكحلا تاردابملاو ددجلا ءالمعلا
 لخد تاداريإ ضافخنا رثأ فيفخت يف مهاس امم ضورقلا مجح عافترا ىلإ
 .)9-5 ينايبلا لكشلا( دئاوفلا

 ليومتلا تاكرش ةيحبر :9-5 ينايبلا لكشلا
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 ةيلاملا ةعفارلا  2.7.5

 ىلعألا دحلا نم لقأ ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن تلظ
 ،م2019 ماع يف ةرم 1.65 تعفترا ثيح ،9ةسسؤملا هتعضو يذلا
 ةلوبقملا تايوتسملا نمض لازت ال اهنكل ،م2018 ماع يف 1.57 لباقم
 .)10-5 ينايبلا لكشلا(

 ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن :10-5 ينايبلا لكشلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،ةكرــشلا تاــيطايتحاو لاــم سأر فاــعضأ ةــسمخ يراــقعلا لــيومتلا ةكرــش هــحنمت يذــلا ناــمتئالا زواــجتي الأ ىــلع ةــيلاملا ةــعفارلاب ةــقلعتملا ةــسسؤملا حــئاول صــنت 9
 ةــيلاملا ةــعفارلا زواــجتت الأ بــجيف ،يراــقعلا رــيغ لــيومتلا تاكرــشب قــلعتي اــميف اــمأ .ةــسسؤملا ةــقفاوم دــعب ىــصقأ دــحك فاــعضأ ةعبــس ىــلإ دــحلا اذــه دــيزي نأ نــكميو
 .ةــسسؤملا نــم ةــعنامم مدــع باــطخ ىــلع لوــصحلا دــعب فاــعضأ ةــسمخ غــلبي ىــلعأ دــح عــم ،تاــيطايتحالاو لاــملا سأر فاــعضأ ةــثالث
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 يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا :1-5 راطإلا

 لوصحلا يف نينطاوملا ةدعاسم يف اًمهم اًرود ،ةماعلا تارامثتسالا قودنصل ةعباتلا ،يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا تدأ

 اًيشامت ،م2020 ماع لولحب لاير رايلم 502 ىلإ لاير رايلم 290 نم ضورقلا ومنت نأ عقوتملا نمو .م2017 ماع يف اهسيسأت ذنم ةيراقعلا ضورقلا ىلع

 .2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحتل ناكسإلا جمانرب فادهأ عم

 لجألا ريصق ليومتلا تاجتنم رفوتو .ةكرشلا امهمدقت نيذللا نيسيئرلا نيجتنملا ظفاحملا ىلع ذاوحتسالاو لجألا ريصق ليومتلا دعُيو

 ديزملا ميدقتب ةيراقعلا تاكرشلل حمسيو ةيمومعلا ةينازيملا ةردق نم ةدافتسا ىصقأ قيقحت ليومتلا تاكرشو كونبلل حيتي ةفلكتلا ضفخنم ًاليومت

 فدهي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةضفخنم ةفلكتب )تاونس سمخ نم لقأ( لجألا ريصق ليومتلل اًيروف ًالوصو جتنملا اذه رفوي ثيح ،ةيراقعلا ضورقلا نم

 ةظفحملا ىلع ةكرشلا ذاوحتسا دنع ةيمومعلا مهتينازيم ريرحت لالخ نم ليومتلا تاكرشو كونبلا لام سأر ةدافتسا زيزعت ىلإ ظفاحملا ىلع ذاوحتسالا

   .مهب ةصاخلا ةينكسلا ةيراقعلا

 ماع يفف .هيف ةمدختسملا ريياعملا ديحوتو ينكسلا يراقعلا ليومتلا عاطق روطت زيفحتل ةرمتسملا اهدوهج ةيدوعسلا ةكرشلا لصاوت امك

 نيتظفحملا ىلإ فاضتل ةريزجلا كنب نم ةيراقع تاليومت ةظفحم ءارش ةيقافتا تعقو ثيح ،كونبلا لمشيل اهطاشن ةكرشلا تعسو ،م2019

 ماع لالخ نيترم اهحابرأ شماه ةكرشلا تضّفخ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .يناطيربلا يدوعسلا كنبلاو يسنرفلا يدوعسلا كنبلا نم امهيلع ذوحتسملا

 ةردق نيسحت فدهب اًماع 25 ىلإ تباثلا ةدئافلا رعس تاذ لجألا ةليوط ةيراقعلا ضورقلا قاقحتسا ةرتف تددمو ،ساسأ ةطقن 40 ىلإ لصيل م2019

 ةكرشلا اهردصت يتلا كوكصلل حيرص يموكح نامض ميدقتل ةيلاملا ةرازو عم ةيقافتا ةكرشلا تعقو ،كلذك .نكسلا فيلاكت لمحت ىلع نينطاوملا

  .لاملا قاوسأ فلتخم نم بناجألاو نييلحملا نيرمثتسملا بذج ىلع دعاسيس امم ،ليومتلا ةفلكت ضفخ فدهب

 لصيل ةئملا يف 29 ةبسنب اهلوصأ يلامجإ عفترا ثيح ،اًظوحلم اًومن م2019 ماع يف يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا تلجسو

 ةطشنأ ةدايز ببسب م2018 ماع يف 0,57 لباقم 1,47 ىلإ ةيلاملا ةعفارلا ةبسن تعفتراو .م2018 ماع يف لاير رايلم 1,8 لباقم ،لاير رايلم 2,3 ىلإ

 ىلع دئاعلا رثأت ،كلذ ىلع ًةوالع .م2018 ماع يف 0,0 لباقم ،ةئملا يف 0,05 لجستل فيفط ٍلكشب ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا كلذكو ،ةكرشلا

 ةئملا يف 0,032 ةبسنب ةنراقم ،م2019 ماع ةياهنب ةئملا يف 0,86و ةئملا يف 1,32 ةبسنب اًضافخنا الجسيل يبلس ٍلكشب لوصألا ىلع دئاعلاو ةيكلملا

 عافتراو ،ةئملا يف 94 ةبسنب ةيليغشتلا تاقفنلا يف داحلا عافترالا ىلإ سيئر ٍلكشب ضافخنالا اذه ىزعُيو .م2018 ماع يف ةئملا يف 0,027و

 .ةئملا يف 74 ةبسنب ةينهملاو ةينوناقلا باعتألا عافترا ىلإ ةفاضإلاب ،كالهإلاو كالهتسالا
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 ةيلاملا قوسلا تاروطت .6
 ةماع ةرظن 1.6

 اهفادهأ نمض ةيلاملا قوسلا ةئيهل ةيجيتارتسالا ةطخلا يمرت 
 ،2030 ةكلمملا ةيؤر نم كلذ ةدمتسم ،رامثتسالا عيجشت ىلإ ةسيئرلا
 ىلإ لماكلا اهمامضنا )لوادت( ةيدوعسلا مهسألا قوس نالعإ دعُي ثيح
 اذه قيقحت وحن ةمهم ةوطخ ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم رشؤم
 ةكرش تعفر دقو .نيرمثتسملا ةدعاق عيونتو يجيتارتسالا فدهلا
 يملاعلا دوزملا- )MSCI( لانويشانرتنإ لاتيباك يلناتس ناغروم
 ،»ةئشان قوس« ىلإ »ةلقتسم قوس« نم لوادت فينصت -تارشؤملل
 قوسلا ةيبذاج ةدايزل ةيلاملا قوسلا ةئيه نم اًزراب اًزاجنإ كلذ دعُيو
 ةدايز يدؤت نأ نكمي ،يلاملا رارقتسالا روظنم نمف .بناجألا نيرمثتسملل
 معد ىلإ نيرمثتسملا ةدعاق عونتو لاملا سأر قوس يف ةطشنألا
  .قوسلا رارقتسا

 لاملا سأر 2.6

 ددع زفقو .اًعفترم اuيسايق اًمقر بناجألا ةيكلم ةميق تققح
 ام فاضأ امم ،ةئملا يف 300 ةبسنب نيلهؤملا بناجألا نيرمثتسملا
 .قوسلا ىلإ لاومألا سوؤر تاقفدت نم يدوعس لاير رايلم 120 براقي
 قوسلا يف ةسيئر تاحالصإ ذيفنت ىلع ةريبكلا ةدايزلا هذه لدتو
 نم مغرلا ىلعو .ةيلاملا قوسلل ةيتحتلا ةينبلا يف ةرمتسم تانيسحتو
 ىلإ ىزعُي يذلا بناجألا ةيكلمل ةيوئملا ةبسنلا يف داحلا ضافخنالا
 198 بناجألا ةيكلمل ةيلامجإلا ةميقلا تغلب ،ةيقوسلا ةميقلا يف ةدايزلا
 ماعلا نع ةئملا يف 128 اهتبسن ةدايزب ،م2019 ماع يف لاير رايلم
 يف بناجألا ةيكلم عافترا يضفي نأ نكميو .)1-6 ينايبلا لكشلا( قباسلا
 تاقفدتلا عافترا ببسب تابلقتلل ةضرع رثكأ ةلويسلا لعج ىلإ قوسلا
 فورظلاب اًطابترا رثكأ يلحملا داصتقالا لعجي امم ،ةجراخلاو ةلخادلا
 .ةيملاعلا ةيداصتقالا

 بناجألا ةيكلم ةميق :1-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا 

 قوسلا ةطشنأو ةيسيئرلا قوسلا رشؤم 3.6

 م2019 ماع لالخ )يسات( ةيسيئرلا قوسلا رشؤم لجس
 لجس ،ىرخأ ةيحان نمو .قباسلا ماعلا نم فيفط لكشب ىلعأ اًبذبذت

 2-6 ينايبلا لكشلا حضويو .تابذبذتلا نم ىلعأ ىوتسم طفنلا قوس
 نم لوألا عبرلا نم ًءادتبا طفنلا راعسأ رشؤمو ةيسيئرلا قوسلا رشؤم
 مغرلا ىلعو .اًموي 30 ةرتفل نيرشؤملا بذبذت ىلإ ةفاضإلاب ،م2014 ماع
 قوسلا رشؤم نكمت دقف ،م2019 ماع يف طفنلا راعسأ ضافخنا نم
 دوعي يذلاو ةئملا يف 7,2 هتبسن عافترا ىلع ماعلا ءاهنإ نم ةيسيئرلا
 قباسلا ةيبنجألا لاومألا سوؤر تاقفدت يف عيرسلا ومنلا ىلإ اًيئزج
 .اهركذ

 طفنلا راعسأ رشؤمو ةيسيئرلا قوسلا رشؤم :2-6 ينايبلا لكشلا

 غريبمولب ،ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 .م2019 ماع لالخ اًفيفط اًنسحت مهسألا قوس طاشن لجسو
 تايوتسم دنع ةلوادتملا ةميقلا ثيح نم قوسلا طاشن لظ ،كلذ عمو
 يف عافترا هعبت طاشنلا يف اًظوحلم اًضافخنا لوألا عبرلا دهشو .ةلدتعم
 نيعبرلا يف قوسلا طاشن ناك نيح يف ،يناثلا عبرلا يف ةلوادتملا ةميقلا
   .)3-6 ينايبلا لكشلا( م2018 ماع تايوتسمل ًالثامم نييلاتلا

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019

ن %
ةيوئم ةبس

لاير رايلم

 نولهؤملا بناجألا نورمثتسملا بناجألا ةيكلم ةميق

 بناجألا ةيكلم %
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ن
 ةيوئم ةبس

%

 )نميأ روحم( اًموي 30 ةرتفل ةيسيئرلا قوسلا رشؤم بذبذت

 )نميأ روحم( اًموي 30 ةرتفل طفنلا راعسأ بذبذت

  ةيسيئرلا قوسلا رشؤم

100=2014*  طفنلا راعسأ

ن
ةيوئم ةبس

%
 

 



ةيلاملا قوسلا تاروطت  

 55 

 ةلوادتملا ةميقلاو ةيسيئرلا قوسلا رشؤم :3-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 قوسلا قمع ةدايزل ةيلاملا قوسلا ةئيه تاردابم لظ يفو 
 رشؤمل ةيقوسلا ةميقلا تعفترا ،بناجألا نيرمثتسملا بذج لجأ نم
 ةيقوسلا ةميقلا تمن ثيح ،م2019 ماع يف ريبك لكشب ةيسيئرلا قوسلا
 ةدايزب ،لاير نويليرت 9,0 ىلإ لصتل ةريبك ةروصب ةيسيئرلا قوسلا رشؤمل
 قوسلا تحبصأ ،كلذل ةجيتنو .قباسلا ماعلا نع ةئملا يف 385,5 اهتبسن
 ةميقلا ثيح نم ملاعلا يف مهسألل قوس ربكأ عسات )لوادت( ةيسيئرلا
 ماعلا باتتكالا ىلإ ساسأ لكشب ظوحلملا عافترالا اذه ىزعُيو .ةيقوسلا
 نم ةئملا يف 78,1 يلاوح تلكش يتلا ةيدوعسلا وكمارأ ةكرشل يلوألا
 .)4-6 ينايبلا لكشلا( ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ

 باتتكالل تاكرش سمخ حرط م2019 ماع دهش ،ماع لكشبو
 ،ةيكالهتسالا تامدخلاو ةينقتلاو ةقاطلا تلمش تاعاطق يف ماعلا
 ةيراقعلا رامثتسالا قيدانص نم قودنصل ماعلا باتتكالا ىلإ ةفاضإ
 3,1 اهنم تحرُط ثيح ،رايلم 200,7 مهسألا ددع يلامجإ غلبو .ةلوادتملا
 .ماعلا باتتكالل مهس رايلم

 ةيقوسلا ةميقلا :4-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 ددع عفتراو ،م2019 ماع لالخ هعافترا قوسلا مجح لصاوو
 ددع دادزاو ،ةكرش 199 ىلإ لصيل تاكرش 9 عقاوب ةجردملا تاكرشلا
  .)5-6 ينايبلا لكشلا( اًصخش 93 غلبيل مهل صخرملا صاخشألا

 قوسلا مجح :5-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 ةضفخنم تايوتسم دنع اهتميقو ةلوادتملا مهسألا ددع لظ
 قوس طاشن ىوتسم ضافخنا حضتيو .م2014 ماع تايوتسمب ةنراقم
 اًبيرقت تلظ يتلا ةلوادتملا مهسألا ةميق لالخ نم هركذ قباسلا مهسألا
 م2019 ماع ةياهن يف لاير رايلم 880 يلاوح تغلبو رييغت يأ نود
 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا مامضنا ىلإ رظنلابو .)6-6 ينايبلا لكشلا(
 نأ عقوتملا نمف ،ةئشانلا قاوسألل يلناتس ناغروم رشؤم ىلإ )لوادت(
 نيرمثتسملا نم ةلويسلا تاقفدت لظ يف اًنسحت ةطشنألا دهشت
 .بناجألا

 اهتميقو ةلوادتملا مهسألا ددع :6-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 صـــصح يف ةريبك تاريغت م2019 ماع دهـــش ،ىرخأ ةيحان نم
 ربكأ ىلع يفرــصملا عاطقلا ذوحتــسا ذإ ،ةلوادتملا ةميقلا نم تاعاطقلا
 .م2019 ماـع يف ةـلوادـتملا ةـميقلا يلاـمجإ ثـلث براـقي اـم يأ ،ةــــــــصح
 4 اهردق ةدايزب ،ةئملا يف 7,2 ىلإ لــــصتل ةقاطلا عاطق ةــــصح تعفتراو
 يناث ىلع ذوحتــسي يذلا- ةيــساــسألا داوملا عاطق لجــسو .ةيوئم طاقن
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ـــضافخنا -ةئملا يف 24,4 اهتبـــسن ةـــصح ربكأ  عجارتو .ةيوئم طاقن 7 وحنب اً
ــضيأ  ينايبلا لكــشلا( ةيوئم طاقن 6 رادقمب تاراقعلا ريوطتو ةرادإ عاطق اً

6-7(.  

 عاطقلا بسح ةلوادتملا ةميقلا :7-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 ةيحبرلاو تاداريإلا 4.6

 ماع لالخ اًفيفط اًريغت مهل صخرملا صاخشألا تاداريإ عيزوت لجس
 نم ةجتانلا تاداريإلا تلكش ،ةقباسلا تاونسلا بسن رارغ ىلعو .م2019

 .مهل صخرملا صاخشألا تاداريإ يلامجإ يسمخ نم رثكأ لوصألا ةرادإ
 بسنلل ةهباشم تاداريإلل ىرخألا رداصملل ةيوئملا بسنلا تلظو
 .)8-6 ينايبلا لكشلا( م2018 ماعل ةيوئملا

 مهل صخرملا صاخشألا تاداريإ عيزوت :8-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

  

 مهل صخرملا صاخــــشألل يونــــسلا لخدلا يفاــــص ومن أطابتو
 لـخدـلا يفاـــــــص ومن ضفخنا ثـيح ،ةـيلاـمجإلا ةـميقلا ةداـيز نم مغرلا ىلع
 دنع اًيباجيإ لظ هنأ الإ ،قباــــسلا ماعلاب ةنراقم ساــــسأ ةطقن 800 رادقمب
 تاـــيوتـــــــسم نم ريثكب ىلعأ ىوتـــــــسم دـــنع يأ ،ةـــئملا يف 11 يلاوح

 ةـئملا يف 6,5 ىلإ ًاليلق لوـــــــصألا ىلع دـئاـعلا عفتراو .م2017-م2015
 م2018 ماــع يف ةــئملا يف 6,3 ةــبـــــــسنب ةــنراــقم ،م2019 ماــع ةــياــهنب
 .)9-6 ينايبلا لكشلا(

 لوصألا ىلع دئاعلاو مهل صخرملا صاخشألا لخد يفاص :9-6 ينايبلا لكشلا

 

 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 ماع لالخ مهل صخرملا صاخشألا تارامثتسا تضفخناو
 تارامثتسال ةيلامجإلا ةميقلا يف ضافخنالا مظعم ناكو .م2019

 تارامثتسالا ةميق يف داحلا ضافخنالا نم اًجتان مهل صخرملا صاخشألا
 لظ نيح يفو .ةعباتلا تانايكلا/ةصاخلا مهسألاو ةجردملا مهسألا يف
 يف 13 ةبسنب رامثتسالا قيدانص تمن ،اًتباث ةيقبتملا لوصألا تائف ومن
   .)10-6 ينايبلا لكشلا( لاير رايلم 7,3 ىلإ لصتل ةئملا

 لوصألا تائف يف مهل صخرملا صاخشألا تارامثتسا :10-6 ينايبلا لكشلا

 
ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا
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 ةيدوعسلا مهسألا قوس يف وكمارأ جاردإ :1-6 راطإلا

 

 32 رعسب وكمارأ مهسأ لوادت أدبو .ةيدوعسلا وكمارأ ةكرش جاردإ يف اًحاجن ةيدوعسلا مهسألا قوس تلجس ،م2019 ربمسيد 11 يف

 لكشلا( نييلاتتم نيموي لالخ ةئملا يف 10 ةبسنب اًعافترا مهسلا ققحو .لاير نويليرت 6,375 وحن ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ غلبيل ،مهسلل ًالاير

 زيزعتو ،ةيبنجألا لاومألا سوؤر تاقفدت بذج ىلإ وكمارأ مهسأ حرط ىدأو .لاير نويليرت 7,5 وحن ىلإ ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا عفترتل ،)11-6 ينايبلا

 .ةيدوعسلا مهسألا قوس يف رامثتسالا خانم

 م2019 ماع يف راعسألا ءادأ :11-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا 

 

 ،ةكرشلا لام سأر مهسأ نم ةئملا يف 1,5 لثمت مهس تارايلم 3 حرطلا مجح غلبو ،لاير رايلم 96,1 وكمارأ ةكرش باتتكا ةليصح تزواجتو

 مدع ريظن نييدوعسلا دارفألل ةيناجم مهسأ ةكرشلا تحنمو .ةبتتكملا تاسسؤملل مهس يرايلمو ،دارفألا نيرمثتسملل ةصصخم مهس رايلم اهنم

 بتتكملا لصح ذإ ،ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف مهسألا لوادت ءدب خيرات لوأ نم اًموي 180 ةدم لاوط ةرمتسم ةروصب ةلهؤملا مهسألاب مهفرصت

 تخض نيح يف ،لاير رايلم 397,3 تاسسؤملا نم باتتكالا تابلط تغلبو .حرطلا مهسأ نم هل ةصصخم مهسأ ةرشع لك لباقم يناجم مهس ىلع درفلا

 ةيطغتلا ريشتو .ةرم 1,5 لدعمب دارفألل ةحورطملا مهسألا فعض تغلب ةيطغتلا يف ةدايز كانه نأ يأ ،لاير رايلم 48,8 هردق اًغلبم دارفألا ةحيرش

 .يدوعسلا داصتقالا يف ةقثلاو بلطلا عافترا ىلإ ةضئافلا

 عيونتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا كلذب ززعيل ،ةكلمملا لخاد ةيداصتقالا تاحالصإلا يف يويح رود هل نوكيسو اًزراب اًزاجنإ وكمارأ باتتكا دعُيو

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يطفنلا ريغ عاطقلا ومن زيزعت فدهب ةيلحملا تارامثتسالاو يلحملا داصتقالا يف ماعلا باتتكالا تادئاع مهاستسو .يداصتقالا

 ،ةرشابم ةيبنجأ تارامثتساو ةيسسؤم تاقفدت لكش ىلع ةكلمملا ىلإ ةيبنجألا لاومألا سوؤر لوخد يف رهظت ةديدج ٍصرفل بابلا باتتكالا اذه حتف

 ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيقوسلا ةميقلا ثيح نم ةيملاع مهسأ قاوسأ 10 ربكأ نمض ةيدوعسلا مهسألا قوس لعج ذإ ،اًيملاع ةيدوعسلا مهسألا قوس زربأو

 ىلإ يساتل ةيقوسلا ةميقلا تعفترا ،وكمارأل ماعلا باتتكالل ًةجيتنو .امهتارشؤم ىلإ وكمارأ ةكرش مهسأ لسار يستوفو يلناتس ناغروم يرشؤم مض

 .)12-6 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب ةنراقم اًبيرقت ةئملا يف 385,5 اهتبسن ةدايزب ،م2019 ماع ةياهنب لاير نويليرت 9
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 ةيسيئرلا قوسلا رشؤمل ةيقوسلا ةميقلا :12-6 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا
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 يلاملا يميظنتلا راطإلا  7.

 ةيلودلا تاروطتلا ىلع ةماع ةرظن  7.1

 ءارجإ ىلإ م2008 ماع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا تدأ
 ،يلاملا عاطقلل ةيعيرشتلا ةمظنألا يف ةيملاع ةيلكيه تاحالصإ
 ،تابلطتملاو ،اهقيبطت قاطنو اهزيكرت روحم صخي اميف
  .تاسرامملاو ،تاءارجإلاو

 ماعل نيرشعلا ةعومجم ةمق يفو ،ةمزألا بقع
 ةدايز ةرورض ىلع ةيلودلا ةيميظنتلا تاهجلا تقفتا ،م2009

 زارتحالا رطأو تاسايس زيزعتو ةيماظنلا رطاخملا عنمب مامتهالا
 نيسحت :يلي ام ىلع تاهجلا هذه تدكأو .10يئزجلاو يلكلا
 نم دحلاو ،ةيلاملا ةعفارلا ةبسن ضفخو لاملا سأر تايطايتحا
 زيزعت بناج ىلإ ،ةلمعلا رطاخمو ليومتلا يف قباطتلا مدع تالاح
 ةريبكلا ةيلاملا تاكرشلا ىلع فارشإلا ةيلمع نيسحتو ةلكيه
 ،ريبكلا مدقتلا نم مغرلا ىلعو ،كلذ نم تاونس دعبو .ةطبارتملاو
 ليومتلا يفاص ةبسن تابلطتمل ةقبطم ريغ لودلا نم ريثك لازت ال
 هيلع قفتملا يئاهنلا دعوملا نأ مغرب ،3 لزاب رايعمل اًقفو رقتسملا
 يلاملا رارقتسالا سلجم رقأ دقو .م2018 رياني يف ناك قيبطتلل
 ةيعيرشتلا تاهجلا نم ديدعلا اههجاوت يتلا تايدحتلاو تابقعلاب
 اهدعوم يف اهيلع قفتملا تاحالصإلا ضعب قيبطتب قلعتي اميف
 ةدايز ىلع لمعلا ةلصاوم ةرورض ىلع اًددجم دكأ هنكلو .ددحملا
 تاهجلا ىلع يغبني ،اذل .ملاعلا ىوتسم ىلع يلاملا عاطقلا ةناتم
 ةلمتحملا تاديدهتلل يدصتلا يف رارمتسالا ةيباقرلاو ةيميظنتلا
 ةمالس ىلع رثؤي دق ام لك ةبقارمو ةئشانلا ثادحألا ةعباتمو
  .يلاملا ماظنلا رارقتساو

 متو( م2010 ماع يف 3 لزاب راطإ لزاب ةنجل تردصأ
 لثمي يذلا( ديدجلا راطإلا فدهيو .)م2017 ماع هنم ءاهتنالا
 هجوأ نم ددع ةجلاعم ىلإ )2 لزابل ةقباسلا ريياعملا نم ًالوحت
 ةدايز ىلإو ،ةمزألا لبق اهب لمعُي ناك يتلا تاميظنتلا يف روصقلا
 تابلطتم ريوطت ىلع راطإلا اذه زكريو .يفرصملا عاطقلا ةناتم
 تاسسؤملا ىلع يباقرلا قيقدتلا زيزعتو ،ةلويسلاو لاملا سأر
 تابلقتلا ةجلاعمو ةيلاملا ةعفارلا ةبسن ضفخو ،ةطبارتملا

 

 

 

 ليلقتل ةيزارتحا رصانع مادختسا ساسأ لكشب يلكلا زارتحالا ةسايسل )م2016( يلودلا دقنلا قودنصو يلاملا رارقتسالا سلجمو ةيلودلا تايوستلا كنب فيرعت نمضتي 10
 .ةيلكيهلا تايعادتلا

 ةدايزو ،ةيباقرلا ةعجارملا بيلاسأ نيسحت ىلا ةفاضإلاب ،ةيرودلا
 .حاصفإلا تابلطتم

 اًرخؤم ةيلاملا تاعيرشتلا نم ةنيعم بناوج تبستكا
 لومشلاو ةيلاملا ةينقتلاب ةقلعتملا تاعيرشتلا :لثم ،ةريبك ةيمهأ
 يدحتلا نمكيو ،ةعيرس ةروصب ومنت ةيلاملا ةينقتلاف .يلاملا
 نأ نكمي يتلا ةمهاسملا معد يف ةيعيرشتلا ةيحانلا نم يسيئرلا
 عم يلاملا لومشلاو ةءافكلاو راكتبالل ةيلاملا ةينقتلا اهمدقت
 نكمي يتلا رطاخملا نم ةيامحلا نيمأت ىلع هتاذ تقولا يف لمعلا
   ،يلاملا رارقتسالا سلجم( يلاملا ماظنلا يف تامدصلا مقافت نأ

 مييقت تاسايسلا وعناص لصاوي نأ يغبني ،كلذلو .)ب 2017
  .ةيميظنتلا مهرطأ ةيافك ىدم ةبقارمو

 ةيلكلا ةيزارتحالا تاعيرشتلا 1.1.7

 ميظنت ىلإ ةفداهلا ةيلكلا ةيزارتحالا تاسايسلا تحبصأ
 تاهجلا تاشاقن رادمو مامتها طحم يلاملا عاطقلا ةبقارمو
 يف تاسايسلا هذه تاودأ مادختسا قاطن عستا امك .ةعرشملا
 لمع راطإ ددحيو .ةئشانلاو اهنم ةمدقتملا ؛تاداصتقالا فلتخم
 ،يلاملا ماظنلا يف فعضلا نطاوم ةيلكلا ةيزارتحالا ةسايسلا
 ًاضيأ فدهيو .رطاخملا عوقو ةيلامتحا نم ديزت نأ اهنأش نم يتلاو
 ةئشانلا رطاخملا تايعادت فيفختو ،ةيماظنلا رطاخملا عنم ىلإ
 تاعاطقلا يف وأ يلاملا ماظنلا نم ىرخأ تاعاطق يف
  .ىرخألا ةيداصتقالا

 ينمزلا دعُبلا :نينثا نيدعُب ةيماظنلا رطاخملا نمضتت
 دعُبلاو ،تقولا رورمب رطاخملا مكارتو ديازت ةيفيك مّيقي يذلا
 ةبسنلاب ةيلاملا ةسسؤملا ةيمهأ ةجرد مًيقي يذلا يعاطقلا
- ةئشانلاو يلاملا رارقتسالا ىلع رطاخملا لمشتو .يلاملا ماظنلل
 تاودأ لماعتت( ةنيعم تاكرش رارقتسا مدع نع -لاثملا ليبس ىلع
  .)نيدعبلا الك عم يلكلا زارتحالا

 يلكلا زارتحالل يميظنتلا ةسسؤملا راطإ  2.7

 ماظنلا ومن ززعي يوق يميظنت راطإب ةسسؤملا ظفتحت
 تامدخلا رفوت نمضيو ،هرارقتساو هتمالس ىلع ظفاحيو ،يلاملا



 يلاملا يميظنتلا راطإلا

 60 

 راطإلا اذه بكاويو .يداصتقالا ومنلل ةمزاللا ةيويحلا ةيلاملا
 تاجتنملل ةريغتملا ةعيبطلاو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملا
  .اهب ةطبترملا رطاخملاو ةيلاملا تامدخلاو

 اهتطشنأ زيكرت ةسسؤملا تلصاو ،م2019 ماع يف
 ،ةئشانلا رطاخملا ةهجاومل ةناتملا ريياعم زيزعت ىلع ةيعيرشتلا
 .مادتسملا ومنلاو ةءافكلا معدو ،يلاملا عاطقلا يف ةقثلا زيزعتو
 تاءارجإلا دحأ ةيلكلا ةيزارتحالا ةسايسلا لمع راطإ نيسحت دعُيو
 .ةمهملا ةيميظنتلا

 هحئاولو يفرصملا عاطقلا ةمظنأ1.2.7  
 يفرصملا عاطقلا ةمظنأ1.1.2.7  

 ةلوخملا ةيباقرلاو ةيميظنتلا ةهجلا ةسسؤملا دعت
 اًدانتسا ،ةكلمملا يف يكنبلا ماظنلاب ةقلعتملا لئاسملا عيمجب
 ـه25/07/1371 خيراتب نيرداصلا نييكلملا نيموسرملا ىلإ
 مقر( لوألا موسرملا ىضق ثيح ،)م20/04/1952 قفاوملا(

 ّرقأو ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم ءاشنإب )30/4/1/1046
 .ةسسؤملل يساسألا ماظنلا ةقيثو )30/4/1/1047 مقر( يناثلا
 ةمالسلا نامض ىلإ فدهي يروحم رودب ةسسؤملا علطضتو
 تامدخلا ميدقت ىلع هتردقو هرارقتساو يفرصملا ماظنلل ةيلاملا
  .ةمزاللا

 ةيفرصملا ةطشنألا مظني يذلا ينوناقلا راطإلا ئشنُأ
 رداصلا 5/م مقر يكلملا موسرملاب كونبلا ةبقارم ماظن بجومب
 لدعملاو )م11/06/1966 قفاوملا( ـه22/02/1386 خيراتب
 لئاسم ماظنلا يطغيو .تاونس سمخب كلذ دعب ردص موسرمب
 تاسسؤملا صيخرت تابلطتمو ،لاملا سأر ةيافكو ةلويسلا :لثم
 ،ةصخرملا ةيلاملا تاسسؤملا ىلع فارشإلاو شيتفتلاو ،ةيلاملا
 نمو .ةرثعتملا كونبلا ةيفصتو ،ةيفرصملا ةطشنألا ىلع دويقلاو
 :يلي ام يفرصملا عاطقلاب ةصاخلا ىرخألا ةمظنألا

 ةينامتئالا تامولعملا ماظن

 37/م مقر يكلملا موسرملاب ةينامتئالا تامولعملا ماظن ردص
 اذه لثميو .)م09/07/2008 قفاوملا( ـه05/07/1429 خيراتب
 ثيح ،يدوعسلا نامتئالا قوس روطت يف ةقراف ةمالع ماظنلا
 قوقح يمحيو ةقدب ةينامتئالا تامولعملا عمجل ةلاعف ةيلآ عضي
 .ةيلاملا ةكرشلاو كلهتسملا نم ًالك

 

 

  ريوزتلا ةحفاكم ماظن

 خيراتو 144 مقر يكلملا موسرملا بجومب ماظنلا اذه دمتعا
 بجومب لدعملاو )م12/05/1961 قفاوملا( ـه26/11/1380

 قفاوملا( ـه05/11/1382 خيراتو 53 مقر يكلملا موسرملا
 .)م30/03/1963

 يفرصملا عاطقلا حئاول2.1.2.7  

 نع ةرداصلا ةيكنبلا تاعيرشتلا ينبت ىلإ اًمود ةسسؤملا ردابت
 عاطقل ريياعملا عضوب ةينعملاو يلودلا فارتعالا تاذ تاهجلا
 رارقتسالا سلجمو ةيفرصملا ةباقرلل لزاب ةنجل لثم ،كونبلا
  .يلاملا

 ام يكنبلا عاطقلل يميظنتلا راطإلا اهنمضتيس يتلا بناوجلا زربأ
 :يلي

 لاملا سأر ةيافك ةبسن

 ،م1992 ماع يف لاملا سأر ةيافكل 1 لزاب ريياعم ةسسؤملا تنبت
 نيح م2012 ماع يف 3 لزاب مث ،م2008 ماع يف 2 لزاب ريياعم مث
  .لزاب ةنجل ىلإ تمضنا

 لاملا سأرل اهتابلطتم نيسحت ىلع ةسسؤملا تلمع دقو
 نيسحت فدهب كلذو ،3 لزاب ريياعم ىلع ًءانب ا�يجيردت يميظنتلا
 ىلع ينبملا لاملا سأر تابلطتم قبطُتو .يفرصملا ماظنلا ةناتم
 .رشع يتنثالا ةيلحملا كونبلا عيمج ىلع رطاخملا

 :ةيلاتلا تابلطتملا نم ىندألا دحلل لاملا سأر عضخي
 4,5 هتبسن ام ىلوألا ةئفلا نم ةيداعلا مهسألا لكشت نأ بجي §

 .رطاخملاب ةحجرملا لوصألا نم لقألا ىلع ةئملا يف
 ىلع ةئملا يف 6 ىلوألا ةئفلا نم لاملا سأر لكشي نأ بجي §

 .رطاخملاب ةحجرملا لوصألا نم لقألا
 نم لاملا سأر + ىلوألا ةئفلا نم لاملا سأر لكشي نأ بجي §

 يف 8 هتبسن ام )يميظنتلا لاملا سأر يلامجإ يأ( ةيناثلا ةئفلا
 ءانثتساب ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا نم لقألا ىلع ةئملا
 .3 لزابل اًقفو لاملا سأر تايطايتحا

 ةيلاملا ةعفارلا ةبسن

 ةعفارلا ةبسنل تابلطتم لاملا سأرل يميظنتلا راطإلا نمضتي
 ناتبسن كانهو .ةكلمملا يف كونبلا عيمج ىلع قبطُت ةيلاملا
 ىلوألا ةئفلا نم لاملا سأر ةبسن نوكت نأ بجي :ةيلاملا ةعفارلل
 ىلع ةئملا يف 3 هتبسن امل ةيواسم تافاشكنالا يلامجإ ىلإ
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 نإف ،ىرخألا ةبسنلا صخي اميفو ،3 لزاب ريياعم عم ًايشامت لقألا
 عئادولا نم كنبلا تامازتلا ديزت الأ ىلع صني كونبلا ةبقارم ماظن
 .رمثتسملا هلام سأرو هتايطايتحا عومجمل ًافعض رشع ةسمخ ىلع

 رقتسملا ليومتلا يفاص ةبسن

 ظافحلاب كونبلا مزلُي وهو  ،م2016 رياني 1 يف بلطتملا اذه ردصُأ
 لقألا ىلع ةئملا يف 100 ةبسنب( رقتسم ليومت رداصم ىلع
 ةبسنلا هذه فدهتو .اهلوصأ ةليكشت ىلإ ًةبسن )ةرمتسم ةروصب
 .يكنبلا ماظنلا ةناتم ةدايز ىلإ

 ةسسؤملاب ةصاخلا ةلويسلا ةبسن

 ةمزلم ةيدوعسلا كونبلا نأ ىلع كونبلا ةبقارم ماظن صني
 لقألا ىلع ةئملا يف 15 نع لقي ال ةلويس يطايتحا ىلع ظافحلاب
-اًيرورض كلذ تأر ام ىتم-ةسسؤملل زوجيو .اهعئادو تامازتلا نم
 ةلويسلا ةبسنو .ةئملا يف 20 ىلع ديزت ال ثيحب ةبسنلا هذه عفر
 .ةئملا يف 20 دنع ةددحم اًيلاح

 عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسن

 ىلإ ضورقلا ةبسن ىلع ءاقبإلا ةيدوعسلا كونبلا ىلع بجي
 ةئملا يف 85 نم ةبسنلا هذه عفر مت( ةئملا يف 90 دنع عئادولا
  .)م2016 ماع يف

 ةلويسلا ةيطغت ةبسن

 ةلئاس لوصأب ،رمتسم لكشبو ىندأ دحب ،كونبلا ظفتحت نأ بجي
 ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص نم ةئملا يف 100 لداعت ةدوجلا ةيلاع
 ةسسؤملا هددحت امبسح اًموي 30 اهتدم ةرتف لالخ ةعقوتملا
 .)لحارم ىلع تديازتو ةئملا يف 60 ةبسنب م2015 ماع يف تأدب(

 لمحتلا تارابتخا 

 تاودأ لمحتلا تارابتخا تحبصأ ،م2008 ماع ةيلاملا ةمزألا دعب
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيباقرلا تاهجلا اهمدختست ةيساسأ

 نم( ةيدعاصت لمحت تارابتخا ءارجإب كونبلا ةسسؤملا مزلت
 .يونس فصن لكشب ةيسكع لمحت تارابتخاو )ىلعألا ىلإ لفسألا
 اهب صاخلا لمحتلا رابتخا ماظن اًضيأ ةسسؤملا مدختست امك
 ةيلاملا تامدصلا ةهجاوم يف يكنبلا ماظنلا ةناتم مييقتل
 نم( يلزانتلا لمحتلا رابتخا ءارجإب ةسسؤملا موقت .ةيداصتقالاو
 .يونس عبر لكشب )لفسألا ىلإ ىلعألا

 

 

 لاملا سأر ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع

 ةرادإل اًدج ًةمهم لاملا سأر ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع دعُت
 كونبلا ىلع ةباقرلا يف اًسيئر اًرود يدؤت امك ،كونبلا لام سأر
 لماش فلم ميدقتب ةيلحملا كونبلا عيمج بلاطتو .ةيدوعسلا
 لكشب كلذو ،لاملا سأر ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع لوح
 لاملا سأر ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع ةعجارم متتو .يونس
 نم ةسسؤملا نكمي امم ،ةيونسلا ةعجارملا تايلمع نم ءزجك
 ديدحتو ،هب ةصاخلا رطاخملا بسحب كنبلا لام سأر ةيافك مييقت
 .اهنع غالبإلاو اههجاوي يتلا رطاخملا ةرادإ ىلع كنبلا ةردق

 ةلويسلا ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع

 يف اًيسيئر اًرود ةلويسلا ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع يدؤت
 تالخدملا مهأ دحأ دعت امك .يكنبلا عاطقلا يف رطاخملا ةرادإ
 ديدحت ةيلمع يذغي ذإ ،ةسسؤملل ةيباقرلا ةعجارملا تايلمع يف
 مييقتلا ةيلمع تابلطتم قيبطت مت .ةيناثلا ةزيكرلا يف ةلويسلا
 عم اًيشامت كلذو م2018 رياني يف ةلويسلا ةيافكل يلخادلا
  .ةلويسلا رطاخم ةرادإب ةصاخلاو 3 لزاب نم ةيناثلا ةزيكرلا تابلطتم
 لوح لماش فلمب ةسسؤملا ديوزتب ةيلحملا كونبلا عيمج بلاطت
 متتو .يونس لكشب كلذو ،ةلويسلا ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع
 ،رمتسم لكشب ةلويسلا ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع ةعجارم
 ةلصاوم ىلع كنبلا ةردق ىدم مييقت نم ةسسؤملا نكمي امم
 ليومتو ةيفاك ةلويس تايطايتحا ىلع هظافح لالخ نم هلامعأ
  .لاعف لكشب اههجاوي يتلا رطاخملل هترادإ لالخ نمو رقتسم
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 ةسسؤملا عقوم ىلع ةحاتملاو دارفألل لوؤسملا ليومتلا ئدابم رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل 11
 ةسسؤملا عقوم ىلع ةحاتملاو م2019 ماع يف ةرداصلا كونبلل ةريبكلا تافاشكنالا دعاوق نم ةثدحملا ةخسنلا رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل 12

 

 

 

 

يفرصملا عاطقلا-ةسسؤملل ةيلكلا ةيزارتحالا تاسايسلاو تاودألا ةعومجم :1-7 لودجلا  

 م2019 يف امك يميظنتلا بلطتملا ةادألا

 تاصصخملا
 رياني نم ًءادتبا هينبت مت ام وهو ،ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا نم عساتلا رايعملل اًقفو

 .م2018

 يطايتحالا تابلطتم
 .بلطلا تحت عئادولل ةئملا يف 7
 .ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولل ةئملا يف 4

 راقعلا ةميق ىلإ ليومتلا ةبسن
 .ينكسلا راقعلا ةميق نم ةئملا يف 90 ≤ لوألا يراقعلا نهرلا ضورق
 .ينكسلا راقعلا ةميق نم ةئملا يف 70 ≤ ىرخألا ةيراقعلا ضورقلا

 11.ليمعلا تامازتلا يلامجإو لخدلا ىوتسمل اًعبت دحلا فلتخي لخدلا ىلإ نيدلا ةبسن

 12.همجحو لباقملا فرطلا عونل اًعبت دحلا فلتخي فاشكنالا دح

 يبنجألا فاشكنالا
 نييدوعسلا ريغ نيميقملا تالاح يف ةيبنجأ ةلمعب ضارقإلا لبق ةسسؤملا ةقفاوم ذخأ
 .)ةيعون ةادأ( ةكرتشملا ةينامتئالا تاليهستلاو

 ةيرودلا تابلقتلا ةهجاومل لاملا سأر يطايتحا
 ماع نم رياني نم لوألا يف ةادألا هذه قيبطت ذنم رطاخملاب ةحجرملا لوصألا نم ةئملا يف 0

 .م2016

 .ىلوألا ةئفلا نم ةيداعلا مهسألا نم ىفوتسُت ،رطاخملاب ةحجرملا لوصألا نم ةئملا يف 2,5 يطوحتلا لاملا سأر شماه

 تاذ كونبلا ىلع ةيفاضإلا ةيلامسأرلا تابلطتملا
 ةيلحملا ةيماظنلا ةيمهألا

 ةيمهألا تاذ كونبلا ديدحت يونس لكشب متيو .م2016 رياني يف بلطتملا اذه قيبطت مت
 ديدحت مت ،م2019 ماع يف .اهب ةصاخلا ةيفاضإلا لاملا سأر تابلطتم كلذكو ةيلحملا ةيماظنلا

 .ةيلحم ةيماظن ةيمهأ تاذ كونب اهنأ ىلع ةيلحم كونب ةتس

 ىرخأ ةيعون تابلطتم
 .ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع ىلع ةسسؤملا ةقفاوم
 .نييذيفنتلا رابك نييعت ىلع ةسسؤملا ةعنامم مدع
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 هحئاولو نيمأتلا عاطق ةمظنأ  2.2.7

 نيمأتلا عاطق ةمظنأ1.2.2.7  

 

 رثكأ يلاملا عاطقلاب ةصاخلا تاميظنتلا قاطن حبصأ
 عاطقلا ةطشنأب ةليوط ةدمل يلاملا رارقتسالا طبترا دقو .ًاديقعت
 تاكرش لثم ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملا ىلع ةباقرلل نأ الإ .يكنبلا
  .يلاملا رارقتسالا نامض يف اًضيأ مهم رود نيمأتلا

 
 دقنلا ةسسؤم صتخت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 عاطقب ةقلعتملا ةيباقرلاو ةيميظنتلا ماهملاب يدوعسلا يبرعلا
 نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا ةطشنأل صيخرتلاب علطضت ثيح ،نيمأتلا
 ةسفانملا نامض ىلع لمعتو ،نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا ءاطسوو
 قئاثولا ةلمح ةيامح ىلعو قوسلا يف ميلسلا كولسلاو ةلداعلا
 ةمالسلاو رارقتسالا ىلع ظافحلا ىلإ ةفاضإلاب ،نيديفتسملاو
 نم هذه اهتايحالص ةسسؤملا دمتستو .نيمأتلا عاطق يف ةيلاملا
 يكلملا موسرملاب رداصلا ينواعتلا نيمأتلا تاكرش ةبقارم ماظن
 .)م31/07/2003 قفاوملا( ـه02/06/1424 خيراتو 32/م مقر

 
 رادصإ :نيمهم نيثدح دعب ماظنلا اذه رادصإ ءاج دقو 
 بجومب ينواعتلا نيمأتلل ةينطولا ةكرشلل يساسألا ماظنلا
 ماظن رادصإو ،ـه17/04/1405 خيراتب 5/م مقر يكلملا موسرملا
 10/م مقر يكلملا موسرملا بجومب ينواعتلا يحصلا نامضلا
 .ـه01/05/1420 خيراتب

 نيمأتلا حئاول 2.2.2.7

 حئاوللا نم اًددع ةسسؤملا تردصأ ،تاونس ىدم ىلع
 ةحئاللا رادصإ ناكو .هتروطو نيمأتلا قوس تلكش يتلا ةيميظنتلا
 يف ينواعتلا نيمأتلا تاكرش ةبقارم ماظنل ةيذيفنتلا

 اهدعب ةسسؤملا ردصتل ،ةيساسألا ةنبللا م20/04/2004
 ةيميظنتلا ةحئاللا :لثم ،ىرخألا ةيميظنتلا حئاوللا نم ةلسلس
 دعاوقو ،لايتحالا ةحفاكم ةحئالو ،نيمأتلا قوس تايكولسل
 ةحئالو ،نيمأتلا تاكرشل باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم
 ةحئاللاو ،نيمأتلا ةداعإ لامعأل ةيميظنتلا ةحئاللاو ،رطاخملا ةرادإ
 .نيمأتلا ءالكوو ءاطسول ةيميظنتلا

 
 تاحالصإلا نم اًددع ةسسؤملا تذفن ،م2019 ماع يفو

 لامعألل ةديدج ةحئال دادعإ :لثم ،نيمأتلا عاطق يف ةيميظنتلا
 ةحئاللا تحرُط( نيمأتلا ةداعإو نيمأتلاب ةقلعتملا ةيراوتكإلا

 لوألا عبرلا يف ذيفنتلا زيح تلخدو ،م2019 يف ةماعلا ةرواشملل
 ةنهملا ومن معد ىلإ ةحئاللا هذه فدهتو .)م2020 ماع نم
 ،نيمأتلا عاطق راهدزا يف ةلاعفلا اهتمهاسم نامضو ةيراوتكإلا
 يتلاو ،قوسلا تابلطتم ةيبلت نم يلاتلاب نيمأتلا عاطق نكمي امم
  .يلاحلا يداصتقالا عسوتلا ةبكاومو ،اًديقعت دادزت

 
 ةمظنملا دعاوقلا ةسسؤملا تردصأ ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 يف مهست ةوطخ يهو ،ةينورتكلإلا نيمأتلا ةطاسو لامعأل
 ةيطغتلا ىلع لوصحلا لهستو ،ليمعلا ىلإ لوصولا ليهست
  .قوسلا يف نيكراشملا نيب ةسفانملا ىوتسم عفرتو ،ةينيمأتلا
 نم ةثدحم ةخسن ةسسؤملا تردصأ ،ًاضيأ م2019 ماع يفو
 ةقيثولا هذه مدقتو .تابكرملل يمازلإلا نيمأتلل ةدحوملا ةقيثولا
 نم نيديفتسملاو مهل نّمؤملل ةيامحلا نم اًديزم ةديدجلا
 ىلوألا ةلحرملا عاطقلا لمكأ ،ىرخأ ةيحان نم .ةينيمأتلا ةيطغتلا
 دادعإل ةيلودلا ريياعملا نم رشع عباسلا رايعملا قيبطت ةيلمع نم
 ررقملا نم( ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لقتناو ،)IFRS 17( ةيلاملا ريراقتلا
 ريدجلا نمو ،)م2020 ماع نم لوألا فصنلا يف اهنم ءاهتنالا
 .قيبطتلا ةيلمعل لحارم عبرأ تعضو ةسسؤملا نأ ركذلاب
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 نيمأتلا عاطق-ةسسؤملل ةيلكلا ةيزارتحالا تاسايسلاو تاءارجإلا ةعومجم :2-7 لودجلا

 م2019  يف امك يميظنتلا بلطتملا ةادألا

 .ةئملا يف 100 نع ةبولطملا ةيلاملا ةءالملا ىلإ اهب حومسملا ةحاتملا لوصألا ةبسن لقت الأ                                                             ةيلاملا ةءالملا شماه

  .تايطايتحالا عاونأ نم عون لكل ةددحم تابلطتم                                )ةينفلا تايطايتحالا( تاصصخملا

                                                                                       .)ةكرشلا عضو بسح ةئملا يف 5 اهردق ةيفاضإ ةبسنل عضخت( عوفدملا لاملا سأر نم ةئملا يف 10                                        )ةسسؤملا ىدل( ةيماظنلا ةعيدولا

 سأر ىلإ ةبتتكملا طاــــسقألا يلامجإ ةبــــسن
                                                       لاملا

 .تايطايتحالاو عوفدملا لاملا سأر فاعضأ ةرشع ةبتتكملا طاسقألا عومجم زواجتي الأ بجي

                                                                        نيمأتلا ةداعإ
 .ةكلمملا لخاد يف ةدنسملا طاسقألا نم ةئملا يف 30 نع لقي ال ام نيمأت ةداعإ
 .لقألا ىلع )BBB( ةجرد ىلع نيمأتلا ةداعإ ةكرش لوصح

 .)ءانثتسالا قح ةسسؤملل( ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ نم لقألا ىلع ةئملا يف 30 اهب ظفتحملا نيمأتلا طاسقأ

 رامثتسالا زكرت دودح

 ةــــسايــــس ىلع ةــــســــسؤملا قفاوت مل ام( تارامثتــــسالا عاونأ نم عون لكل زكرتلا ىلع ةنيعم دودح قبطنت
 .)ةكرشلاب ةصاخلا رامثتسالا
 يف تارامثتــسالا يلامجإ نم ةئملا يف 50 ةبــسن يرامثتــسا ءاعو يأ يف دحاولا رامثتــسالا زواجتي الأ بجي
 .ءاعولا كلذ
 .تارامثتسالا يلامجإ نم ةئملا يف 20 ةكلمملا جراخ تارامثتسالا ةبسن زواجتت الأ بجي

 يبنجألا فاشكنالا
 .ةيبنجأ تاكرش عم رطاخملا ةكراشم لبق ةسسؤملا ةقفاوم ىلع لوصحلا مزلي
 ىلع لوــصحلا مزليو( ةيرامثتــسالا ةظفحملا نم ةئملا يف 50 نع ةيبنجألا ةلمعلاب رامثتــسالا ةبــسن ديزت الأ
 .)كلذ ادع اميف ةسسؤملا ةقفاوم

 ىرخأ ةيعون تابلطتم
 .ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع ىلع ةسسؤملا ةقفاوم
  .نييذيفنتلا رابك نييعت ىلع ةسسؤملا ةعنامم مدع
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 هحئاولو ليومتلا عاطق ةمظنأ  3.2.7

 ليومتلا عاطق ةمظنأ 1.3.2.7 

 ريغ ضارقإلا تاسسؤم هبعلت يذلا رودلا ةيمهأ تديازت
 ثيح نم ليومتلا تاكرش تمن دقو .ةيلاملا قوسلا يف ةيكنبلا
 تاهجلا تلمع ،كلذل ةجيتنو ،يكنبلا عاطقلا عم اهطبارتو اهمجح
 .عاطقلا اذه ميظنت ىلإ ةفداهلا حئاوللا رادصإ ىلع ةيعيرشتلا
 تاكرش صيخرت ةيلوؤسم ةسسؤملا ىلوتت ،ةكلمملا يفو
 ماع يف ةسسؤملا تردصأ .اهيلع فارشإلاو اهميظنتو ليومتلا

 ردص ماظن لوأ وهو ،ليومتلا تاكرش ةبقارم ماظن م2012
 يف ذيفنتلا زيح ماظنلا لخدو ،يكنبلا ريغ ليومتلا عاطق ميظنتل
 راجيإلا ماظن ةسسؤملا تردصأ كلذ دعبو .م2014 ماع رخاوأ
 ،لاومألا لسغ ةحفاكم ماظنو ،يراقعلا ليومتلا ماظنو ،يليومتلا
 .اهريغو

 ليومتلا عاطق حئاول 2.3.2.7

 نم ةعومجم ةريخألا تاونسلا يف ةسسؤملا تردصأ
 ،هقمع ةدايزو يكنبلا ريغ ليومتلا قوس ريوطت فدهب حئاوللا
 .ةفاك ةحلصملا باحصأ قوقح ةيامحو ،ةيلاملا هتمالس نامضو
 ةبقارم ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :يلي ام ةرداصلا حئاوللا نمو
 ،ليومتلا تاكرش يف لايتحالا ةحفاكم دعاوقو ،ليومتلا تاكرش
 ةئشانلا قوقحلا وأ ليومتلا لوصأ يف فرصتلا ميظنت دعاوقو
 .دارفألل لوؤسملا ليومتلا ئدابمو ،اهنع

 

 

 

 

 

 

 

 ،ةديدع ةيعيرشت تاروطت تثدح ،م2019 ماع يفو
 تارايسلل يليومتلا ريجأتلل ديدجلا دحوملا دقعلا رادصا )1 اهزربأ
 رادصإ )2 ؛عئابلاو ليمعلا نم لك قوقح ةيامح ىلإ فدهي يذلاو
 تابلطتملا ضفخو رغصملا ليومتلا لامعأل ةمظنملا دعاوقلا
 نم ديزملا باعيتسا فدهب رغصملا ليومتلا تاكرشل ةيميظنتلا
 نيرمثتسملا نم ةديدج ةحيرش بذجو لاجملا اذه يف نيكراشملا
 دعاوقلاب ةحئال دادعإ )3 ؛ةطسوتملا لاومألا سوؤر يوذ
 ةحئاللا تحرُط( ليومتلا طاشنل ةدناسملا تاطاشنلل ةمظنملا
 لوألا عبرلا يف ذيفنتلا زيح تلخدو م2019 يف ةماعلا ةرواشملل
 ليومتلا تاكرش كلمت مكحت طباوض رادصا )4 ؛)م2020 ماع نم
 ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم يف ةعقاولا تاراقعلل يراقعلا
 نييدوعسلا ريغ كلمت ماظن ماكحأب لالخإلا نود كلذو ،ةرونملا
 ةرمتسملا ةسسؤملا دوهج نمض تاروطتلا هذه يتأتو .راقعلل
 تاجتنملا نم ديزملا ريفوت ىلإو يلاملا لومشلا زيزعت ىلإ ةيمارلاو
 تماق ،كلذل ًةفاضإ .كلهتسملا تاجايتحال ًةيبلت ةيليومتلا
 ليومتلا تاكرش ىلع يباقرلا فارشإلا راطإ ثيدحتب ةسسؤملا
 نمضتت يتلاو ،رطاخملا ساسأ ىلع ةباقرلا ةيجهنم ينبتب كلذو
 ةكرشلا مجح رابتعالاب اًذخأ ةكرش لكب ةصاخلا رطاخملل مييقت
  .يكنبلا عاطقلا ىلع اهفاشكنا ىوتسمو
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13 ليومتلا عاطق - ةسسؤملل ةيلكلا ةيزارتحالا تاسايسلاو تاءارجإلا ةعومجم : 3-7   لودجلا

 م2019 يف امك يميظنتلا بلطتملا ةادألا

 ةيلاملا ةعفارلا ةبسن

 زواجت نكميو( اهتايطايتحاو ةكرشلا لام سأر فاعضأ ةسمخ يراقعلا ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن زواجتت الأ بجي
 .)ةسسؤملا ةقفاوم دعب ةبسنلا هذه
 نكميو( اهتايطايتحاو ةكرشلا لام سأر فاعضأ ةثالث يراقعلا ريغ ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن زواجتت الأ بجي
 .)ةسسؤملا ةقفاوم دعب ةبسنلا هذه زواجت

 ةنيدملا ممذلا عيب
  :ةيتآلا طورشلل اًقفو ةنيدملا ةمذلا عيب ةكرشلل زوجي

 .اًقحال يتأي امهيأ ،لوألا طسقلا نم رهشأ ةتس وأ ضرقلا حنم نم ةدحاو ةنس رورم :يراقعلا ليومتلا تاكرش
 .اًقحال يتأي امهيأ ،لوألا طسقلا نم رهشأ ةثالث وأ ضرقلا حنم نم رهشأ ةثالث رورم :يراقعلا ريغ ليومتلا تاكرش

 ةميق ىلإ ليومتلا ةبسن
 راقعلا

 .ينكسلا راقعلا ةميق نم ةئملا يف 90 ≤ لوألا يراقعلا نهرلا ضورق
  .ينكسلا راقعلا ةميق نم ةئملا يف 85 ≤ ىرخألا ةيراقعلا ضورقلا

 .14ليمعلا تامازتلا يلامجإو لخدلا ىوتسمل اًعبت دحلا فلتخي لخدلا ىلإ نيدلا ةبسن

 .15لباقملا فرطلا عونل اًعبت دحلا فلتخي فاشكنالا دح

 ىرخأ ةيعون تابلطتم
 .ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع ىلع ةسسؤملا ةقفاوم
    .نييذيفنتلا رابك نييعت ىلع ةسسؤملا ةعنامم مدع

 

 

 

 

 

 نم ىندأ دح ىلع ظافحلاب تاكرشلا ماظنلا مزلُي .ماظنلا اذه قيبطت ىلع فارشإلا ةراجتلا ةرازو ىلوتتو ،يكلم موسرمب رداصلا تاكرشلا ماظنل ليومتلا تاكرش عضخت 13
 ةسسؤم ضرفت الو .)يونس لكشب حابرألا يفاص نم ةئملا يف 10 عاطتقا لالخ نم كلذل لوصولا متي( عوفدملا لاملا سأر نم ةئملا يف 30 لداعي يماظنلا يطايتحالا
 .ددصلا اذهب ةيفاضإ تابلطتم يأ دقنلا

 .ةسسؤملا عقوم ىلع ةحاتملاو دارفألل لوؤسملا ليومتلا ئدابم رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل 14
 .ةسسؤملا عقوم ىلع ةحاتملاو م2019 ماع يف ةرداصلا ليومتلا تاكرش ةبقارم ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ةثدحملا ةخسنلا رظنا ،ليصافتلا نم ديزمل 15
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 ىرخأ ةيميظنت تاروطت 4.2.7

 ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا دعب ام تاحالصإ ةسسؤملا تنبت
 نامضو يلاملا ماظنلا تانوكم فلتخم ةمالس معدل كلذو
 تلمع ،تاحالصإلا كلت قيبطت راطإ نمضو .اهتيلعافو اهتءافك
 زيزعتو ،ةكلمملا يف ةيلاملا ةينقتلا ةئيب نيسحت ىلع ةسسؤملا
 عاطقلا يف ةيبلسلا تاسرامملا نم دحلاو ،يناربيسلا نمألا
 .يلاملا

 هتيامحو يلاملا ماظنلا ةمالس معد 1.4.2.7

ـماـظن ةـكلمملا قبطت ـيوق اً  لاومألا لــــــــسغ ةـحفاـكمل اً
 ددــهت يتلا ةــلـــــــصلا تاذ ىرخألا تادــيدــهتلاو باــهرإلا لــيومتو
 يلاملا عاطقلا رارقتـسا يف مهاـس ام وهو ،يلاملا ماظنلا ةمالـس
  .ةكلمملا يف

 15 مقر ءارزولا سلجم رارق ردص ،قايسلا اذه يفو
 يضاقلا )م03/05/1999 قفاوملا( ـه17/01/1420 خيراتو
 )فتاف( يلاملا لمعلا ةعومجم نم ةرداصلا تايصوتلا قيبطتب
 خيرات يف ردص ،كلذ بناج ىلإو .لاومألا لسغ ةحفاكم لوح

 يكلملا موسرملا )م03/04/2012 قفاوملا( ـه11/05/1433
 لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن ىلع ةقفاوملاب يضاقلا 31/م مقر
 ريغ نهملاو لامعألاو ةيلاملا تاسسؤملا يف هقيبطت أدبيل
  .ةاماحملا كلذ يف امب ةددحملا ةيلاملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاومألا لسغ ةحفاكمل ةمئاد ةنجل ةسسؤملا ىدلو
 ةقلعتملا ةيلودلا تايصوتلا ذيفنتل ةمزاللا تاوطخلا عضوب صتخت
 ةسسؤملا عضت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .لاومألا لسغ ةحفاكمب
 حئاوللاو ةمظنألاب لماكلا مازتلالا نمضت يتلا ةمزاللا تاءارجإلا
 ليومتو لاومألا لسغ مئارج عنم لجأ نم كلذو ،ةلصلا تاذ
 .باهرإلا

 ةجردملا ريغ ةيلاملا تاقتشملا ليجست زكرم2.4.2.7  

 تاقتشملا ليجستل زكرم لوأ ءاشنإ م2019 ماع لجس
 تابلطتم ءافيتسا دعب كلذو يدوعسلا قوسلا يف ةيلاملا
 ،م2020 رياني 1 نم اًرابتعاو .ةسسؤملا نع ةرداصلا صيخرتلا
 ،يموي لكشبو ،ةكلمملا يف ةلماعلا كونبلا عيمج ىلع بجوتي
 راعسأ تاقتشمب ةقلعتملا ةمئاقلا تايلمعلا ليصافت ليجست
 ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ يبنجألا دقنلا تاقتشمو ةدئافلا

 ةفاضإ .ءانثتسا كانه نكي مل ام ،متت مل وأ اهتيوست تمت ءاوس
 لوادتلا ليجستل ةمظنملا دعاوقلا ةسسؤملا تعضو ،كلذ ىلإ
 هذه يتأتو .ةجردملا ريغ ةيلاملا تاقتشملا دوقع رطاخم فيفختو
 ميظنتل ةيمارلا نيرشعلا ةعومجم تاحالصإ عم اًيشامت دعاوقلا
 ةيلاملا ةمزألا باقعأ يف ةجردملا ريغ ةيلاملا تاقتشملا قاوسأ
 ضوهنلا قيرط يف ةمهم ةوطخ دعاوقلا هذه لمُتو .ةيملاعلا
 قوسلاب ةقثلا زيزعتو ةكلمملا يف ةيلاملا تاقتشملا قوسب
 ةلويسلاو يبنجألا رامثتسالا نم ديزم بذجو اًيملاع ةيدوعسلا
 .ةكلمملا ىلإ
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  تاعوفدملا ةمظنأ 3.4.2.7

 ميظنتل تاعوفدملل ةيدوعسلا ةكبشلا عضخت
 اهلمع ةءافكو اهتامدخ رفوت نامض فدهب اهفارشإو ةسسؤملا
 ةيلامجإلا تايوستلا ماظن ةكبشلا تامدخ مضتو .اهتمالسو
 لاومألا ليوحت ءارجإو ،يلآلا فرصلا ةزهجأ تامدخ ميدقتو ،ةينآلا
 ضرعو ،ةصاقملا ةمظنأو ،تاكيشلاو ،عيبلا طاقن دنع ينورتكلإلا
  .تاعوفدملا ماظنو ،ةينورتكلإلا ريتاوفلا

 تاريغت يدوعسلا تاعوفدملا ماظن دهش دقو
 ززعت تاءارجإ ىنبت ثيح ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف ةيئانثتسا
 ةيتحتلا ةينبلاب ةقلعتملا ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتتو هتناتم نم
 ةروطتملا ةينقتلا تمعد ،ةريخألا ةنوآلا يفو .تاعوفدملل
 لصتل ةيديلقتلا عفدلا قرط تطخت ،ةديدج عفد تاصنم ميمصت
  .رجاتلاو كلهتسملا مدخت عفد ةينقت ريوطت ىلإ

 يهو- ةلماكتملا تاعوفدملا مظن ةيجيتارتسا تزرحأ
 ماع يف تعضُو يتلا تاعوفدملا ةيجيتارتسا نم ةثّدحم ةخسن

 نم ةئملا يف 30 مدخت نأ عقوتملا نمو ،اًريبك اًمدقت -م2009
 فدهتستو .م2021 ماع لولحب ةينورتكلإلا تالماعملا يلامجإ
 عيمج تابلطتم ةيبلت ،ةيساسأ زئاكر ثالث لالخ نم ،ةيجيتارتسالا
 عسوتلاو )تاكرشلاو دارفألاو يموكحلا عاطقلا( ةحلصملا باحصأ
 .راكتبالاو قيوستلا معدو تاجتنملا ءارثإو ةينقتلا فيظوت يف
 :ةيلاتلا ةسيئرلا فادهألا ةيجيتارتسالا نمضتت

 ةينآ ةيلآ ةصاقم ةفرغ ءاشنإ لالخ نم تاعوفدملا ةكبش نيسحت •
 ماظن ةيسفانت معدو دارفألا تاعوفدم ةيوست عيرستل
 .ةينطولا تاعوفدملا

 تاينقت مادختساو تنرتنإلا تاعوفدمل ةركتبم ةيتحت ةينب ريفوت •
 .ةينورتكلإلا ةراجتلا معدل ةلومحملا فتاوهلا

 راكتبالل زكرم لالخ نم ةئشانلا عيراشملا معدو راكتبالا عيجشت •
 .ةيلاملا ةينقتلل زكارمو راكفألا لدابتل تاصنمو

 ماظن يف ةكراشملا ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ددع ةدايز •
 يزكرم ماظن وهو( دادس تاباسح مادختسا لالخ نم تاعوفدملا
 )اًينورتكلإ ىرخألا تاعوفدملا ءارجإو ،اهعفدو ريتاوفلا ضرعل
 ةفاضإ ،دادسل ةعباتلا نيرتوفملا ةدعاق عيسوت تاردابم فيظوتو
 .ريتاوفلا تاصنم لالخ نم تاعوفدملا ةجلاعم معد ىلإ

 تاعوفدملا معدت لولح ميدقت لالخ نم ءالمعلا ةبرجت نيسحت •
 .ةيمقرلا تالماعملاو

 قالطإ تاعوفدملا ةمظنأ يف تاروطتلا زربأ نمو
 اهعون نم ىلوألا ةمدخ يهو ،م2018 ماع يف Pay ىدم ةمدخ
 لاصتالا ةينقت ربع يسمالتاللا عفدلا ةيصاخ مدقت ةكلمملا يف
 ةصنم قالطإ ةسسؤملا تنلعأ ،هسفن ماعلا يفو .ىدملا بيرق
 ثادحإ ىلإ فدهت لامعألا ريتاوفل ةينورتكلإ ةصنم يهو ،لاصيإ
 يف لامعألا تاعاطقو ةيموكحلا تاهجلل عفدلا تايلمع يف ةروث
 ةصنملا لمعتس ،ةيلودلا تاسرامملا لضفأ عم اًيشامتو .ةكلمملا
 .ريبك لكشب يدوعسلا داصتقالل ةيسفانتلا ةردقلا نيسحت ىلع
 تاعوفدملا ةكرشب ًةلثمم ةسسؤملا تعقو ،كلذ بناج ىلإو
 ةكرش عم ةيروفلا تاعوفدملا ةموظنم ريوطت دقع ةيدوعسلا
 ططخملاو ،)IBM( مإ يب يآ ةكرشو )Vocalink( كنيل اكوف
 ٍلكشب ةموظنملا هذه فدهتو .م2020 ماع ةياهن يف اهقالطإ
 ةءافك ةدايز لالخ نم كلذو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا معد ىلإ يساسأ
 عيمج نيب ةيلاملا تالماعملا ةيلاعف ةدايزو يلاملا ماظنلا
 ةيراجتلا تالماعملا عيرست ىلع اًباجيإ سكعنيس ام وهو ،فارطألا
 يدقن ريغ عمتجم وحن هجوتلا ةردابم قيقحت يف ةمهاسملاو
 .2030 ةيؤرل ةيروحملا فادهألا دحأ يه يتلاو

 يناربيسلا نمألا 4.4.2.7

 نمألا ريياعم رودب مامتهالا ديازتي ،ةينقتلا مدقت عم
 راشأ دقو .يلاملا رارقتسالا زيزعت يف ةيتحتلا هتينبو ةيناربيسلا
 داصتقالا ىدتنم نع رداصلا م2017 ماعل ةيملاعلا رطاخملا ريرقت
 ةسمخ مهأ نمض ةفنصم ةيناربيسلا رطاخملا نأ ىلإ يملاعلا
 ةيلالحإلا تاينقتلا يدؤت دقو .ةيملاعلا تاروطتلل ةددحم لماوع
 تامازتلا قلخي امم ،ةيناربيس تامجهل ضرعتلا رطاخم ةدايز ىلإ
 ددع ديازت عمو .ةيويحلا ةيلاملا تامدخلا لطعت ىلإ يدؤت ةيلام
 ةيعيرشتلا تاهجلا تذختا ،اًرخؤم اهديقعتو ةيناربيسلا تامجهلا
 نم دحلا نامضل ةيباقرو ةيميظنت تاءارجإ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 يفف  .ةلمتحم تامجه يأل لاعفلا يدصتلاو ةيناربيسلا رطاخملا
 تاميظنتل اًثيدحت يلاملا رارقتسالا سلجم ردصأ ،م2017 ماع
 ماع يفو .يلاملا عاطقلا ةطشنأب ةقلعتملا يناربيسلا نمألا

 نمألا تاحلطصمل اًمجعم كلذك سلجملا رشن ،م2018
 تاهجلل هنم اًمعدو سلجملا لامعأل ًةلصاوم ،يناربيسلا
 .صاخلا عاطقلا نم نيكراشملاو ةينعملا تائيهلاو ةيعيرشتلا
 غلبت ةسيئرلا تاحلطصملا نم ةعونتم ةعومجم مجعملا مضيو
 ةيناربيسلا ةناتملاو يناربيسلا نمألاب ةقالع تاذ اًحلطصم 50 وحن
 .يلاملا عاطقلا يف
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 تردصأ ،بناجلا اذه يف ةسسؤملا دوهجب لصتي اميفو
 يناربيسلا نمألا راطإ م2017 ماع نم ويام رهش يف ةسسؤملا
 ةيمارلا اهدوهج يف ةيلاملا تاسسؤملا معد ىلإ فدهي يذلاو
 ةنيتم ةيتحت ةينب ءانبو يناربيسلا نمألل ةبسانم ةمكوح عضو ىلإ
 طباوضلا راطإلا ددحيو .ةيئاقوو ةيفشك طباوض نم مزلي ام عم
  .يناربيسلا نمألا ىوتسم مييقت ةيفيكل تاداشرإ مدقيو ةبسانملا

 ةيلودلا ةيهيجوتلا ئدابملا عم راطإلا ىشامتيو
 ةينقتلاو ريياعملل ينطولا دهعملا ريياعم :لثم ،اهب فرتعملا
)NIST(، تامولعملا نمأ ىدتنمو )ISF(، ةيلودلا ةمظنملاو 
 عفدلا تاقاطب ةعانصو ،)Basel( لزاب ةنجلو ،)ISO( ريياعملل
)PCI(. ةعضاخلا ةيلاملا تاسسؤملا عيمج ىلع هقيبطت بجوتيو 
 ،نيمأتلا ةداعإو نيمأتلا تاكرشو ،كونبلا يأ( ةسسؤملا ميظنتل
 ةيتحتلا ىنبلاو ،ةينامتئالا تامولعملا تاكرشو ،ليومتلا تاكرشو
 .)لاملا قاوسأل

 ةيلاملا ةينقتلا تامدخ 5.4.2.7

 لامعألا تايجيتارتسا يف اًرييغت يلاملا راكتبالا ثدحأ
 عاطقلا يف ةمدقملا تامدخلاو تاجتنملاو ةيميظنتلا رطألاو
 رطاخملاو دئاوفلا رابتعالا يف ذخؤي نأ مهملا نم ،اذلو .يلاملا
 ماع يف .ةيلاملا ةينقتلا لاجم يف عيرسلا راكتبالا مييقت دنع

 قاطن ددحي لمع راطإ يلاملا رارقتسالا سلجم ردصأ ،م2017
 ةيميظنتلا تاهجلا ةدعاسم فدهب ةيلاملا ةينقتلا ةطشنأ
 .بناجلا اذهب ةقلعتملا لئاسملا عيمج ةبقارم ىلع ةيباقرلاو
 ىدم مييقتو ،دئاوفلاو رطاخملا ديدحت ىلع سلجملا لمعو
 رطاخم ةلمتحملا رطاخملا لمشتو .يلاملا رارقتسالا يف اهريثأت
 رطاخملاو ،ةلويسلا رطاخمو ،نامتئالا رطاخم :لثم( ةيئزج ةيلام
 عسوتلا :لثم( ةيلك ةيلام رطاخمو ،)ةيلاملا ةعفارلاو ،ةيليغشتلا
 نيح يف .)طبارتلا ةدايزو ،ةيرودلا تابلقتلاو ،ينامتئالا ومنلا يف
 ريغ تانايك نم ةطاسولا ةدايزو ةيزكرماللا ةلمتحملا دئاوفلا مضت
 ةنورملاو ةيسفانتلاو ةيفافشلاو ةءافكلا تايوتسم عفرو ،ةيلام
 ًةصاخ يداصتقالا ومنلاو يلاملا لومشلا زيزعتو ،يلاملا ماظنلل
  .ةيمانلا نادلبلا يف

 يف ًالئاه اًمدقت تزرحأو ًةروث ةيلاملا ةينقتلا تلكش
 هذه عضختو .ةيلاملا ةكبشلا ةمادتسا يف ًةمهسم ،ةكلمملا
 ةيؤر ءوض يفو .ةيلاملا قوسلا ةئيهو ةسسؤملا فارشإل ةينقتلا

 »ةيدوعسلا كتنف« ةردابم ةسسؤملا تقلطأ ،2030 ةكلمملا
 ىلوألا ةخسنلا قالطإ ةردابملا فادهأ نيب نمو ،م2018 ماع يف
 دارفألا فيقثتو ةكلمملا يف ةيلاملا تاينقتلا ةموظنم نم
 تاينقتلا لاجم يف مهتاراهمو مهفراعم ريوطتل مهماهلإو
 م2019 ماع يف ةسسؤملا تقلطأ ،كلذ ىلع ًةوالع .ةيلاملا
 تاينقتلا مادختسا جئاتن مييقت فدهب ةيعيرشتلا ةيبيرجتلا ةئيبلا
 ىلع اًضيأ ةدعاسمللو ،ةكلمملا يف يلاملا عاطقلا يف ةديدجلا
 فيضتستو .يكذ يلام زكرم ىلإ يدوعسلا يلاملا عاطقلا ليوحت
 رابتخا يف ةبغارلا ةيلحملاو ةيلودلا تاكرشلا ةيبيرجتلا ةئيبلا
 ًالبقتسم اهقالطإ فدهب ةيلعف ةئيب يف ةديدجلا ةيمقرلا اهلولح
 نيصيخرت لوأ م2020 رياني يف ةسسؤملا تردصأو .ةكلمملا يف
 ظفاحم ةكرش امهادحإ ،ةيلاملا ةينقتلا لاجم يف نيتكرشل
 امهحاجن دعب كلذو ،تاعوفدم تامدخ ةكرش ىرخألاو ةينورتكلإ
 .ةيبيرجتلا ةئيبلا نمض ةبرجتلا ةلحرم يف
 

  ةيلاملا قوسلا حئاول3.7  

 نكمتت ةيلاملا قوسلا تاروطتل ةقيثولا ةباقرلا لالخ نم
 رداصم ديدحت نم -ةيلاملا قوسلا ةئيه عم كارتشالاب- ةسسؤملا
 يلاملا عاطقلا ةناتم ةيامح يف ةدعاسملل ةيسيئرلا رطاخملا
 ماظنلا رارقتسا زيزعتل اًمهم اًرصنع ةيلاملا قوسلا دعتو .هرارقتساو
 م2003 ويلوي 31 يف ةيلاملا قوسلا ةئيه تسسأت .يلاملا
 30/م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةيلاملا قوسلا ماظن بجومب
 ةدام 67 ةيلاملا قوسلا ماظن مضيو .ـه02/06/1424 خيراتو
 قاروألا رادصإ ةبقارمو ،ةيلاملا قوسلا ميظنت فدهب تعضُو
 ،ةئيهلا نم ةصخرملا تاهجلا لامعأ ةبقارمو ،اهتالوادتو ةيلاملا
 نم ةيلاملا قاروألاب نيلماعتملاو نيرمثتسملا ةيامح ىلإ ةفاضإ
 ىلع رمتسم لكشب ةئيهلا تلمع دقو .ةعورشملا ريغ لامعألا
 يفو .ةيذيفنتلا اهحئاولو ةيلاملا قوسلا دعاوق ثيدحتو ريوطت
 فدهب ةديدع تاحالصإ ةيلاملا قوسلا ةئيه تقبط ،م2019 ماع
 اهدعاوق زيزعتو ،ةكلمملا قوس ىلإ ةيلامسأرلا تاقفدتلا ةدايز
 هتاءارجإو لوادتلا تايلمع عيمجل اهتبقارم نيسحتو ،ةيزارتحالا
 رادصإ ةئيهلا دوهج زربأ نمو .قوسلا يف نيلماعتملا مازتلا نامضل
 ةعضاخلا ةيلاملا قوسلا تاسسؤمل يناربيسلا نمألل دعاوق
  .ةئيهلا فارشإل
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 .ةحئاجلا ءدب ذنم ةئملا يف 50 نم رثكأب راعسألا تطبه 16

 دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج ةهجاومل ةكلمملا اهتذختا يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا ريبادتلا :1-7 راطإلا

 رشتناو .م2020 سرام يف اًيملاع ًءابو سوريفلا يملاعلا ةحصلا ةمظنم تنلعأو ،م2019 ربمسيد يف دجتسملا انوروك سوريف راشتنا أدب

 يناثلا فصنلا يف .ليثم اهل قبسي مل ةيداصتقاو ةيحص ةمزأ ملاعلا هجاويل ،ملاعلا لوح ةلود 194 نم رثكأ ىلع رثؤيل عيرس لكشب كلذ دعب سوريفلا

 زيزعتو هراشتنا ريخأتل ةماع ةيحص ءاوتحا ريبادت ضرفب لودلا نم ريثكلا تأدب ،تاراقلا عيمج غلبو نيصلا جراخ سوريفلا رشتنا امدنع ،م2020 رياربف رهش نم

 ةجيتنو .ةيداصتقالا قافآلا يف داح ضافخناو ةيداصتقالا ةطشنألا يف ئجافم فقوت ىلإ لكشلا اذهب عضولا روطت ىدأ دقو .يحصلا عاطقلا ةردق

 .تاموكحلاو تاكرشلاو دارفألا ىلع اًطغض لكشو يملاعلا داصتقالا ىلع ريبك ريثأت سوريفلا راشتنال ناك ،كلذل

 رجحلاو ،قالغإلا ضرف ةيحصلا ريبادتلا تلمشو .سوريفلا يشفت ديازت تاعبت ءاوتحال ةيداصتقاو ةيحص ريبادت ملاعلا لوح لودلا نم ريثك تذختا

 نينطاوملل يلاملا معدلا ةيداصتقالا ريبادتلا تنمضت امنيب .هعنم وأ رفسلا دييقتو ،لامعألل تقؤملا قيلعتلاو ،لوجتلا رظحو ،تاعمتجملا يف يحصلا

 ىرخأ ريبادتو ،بئارضلا تاعوفدم ريخأتو ،ةلاطبلا تاضيوعت يف عسوتلاو ،ةلودلا نم ةعوفدملا ةيضرملاو ةيلئاعلا تازاجإلاو ،ةحئاجلا نم نيررضتملا

 .تاكرشلا معدل

 يلودلا دقنلا قودنص نم رداصلا يملاعلا داصتقالا قافآ ريرقت بسح م2020 ماع يف ةئملا يف 3,0 ةبسنب يملاعلا ومنلا ضفخني نأ عقوتي

 راعسأ تعفترا امنيب يسايق ىوتسم ىلإ علسلا راعسأ تضفخناو .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا لالخ لجسملا كلذ نم ءوسأ لدعم وهو ،م2020 ليربأ يف

 قيلعت رارمتسا عم صاخلا عاطقلل نامتئالا ظفاحم يف كونبلا رئاسخ عفترت نأ حجرملا نمو .ةيكيرمألا ةنازخلا تادنسو بهذلا :لثم ،ةنمآلا لوصألا

 رطاخمو ةلويسلاب قلعتت تايدحت ةهجاومب تاداصتقالا ضعب ءدب مغرب ،يملاعلا نيمأتلا عاطق يف ةدح لقأ رطاخملا ودبتو .ةيداصتقالا ةطشنألا

 يذلاو ومنلا يف داحلا عجارتلل ًةجيتن مهسألا قاوسأ يف ةريبك تابلقت ىلإ نيقيلا مدع ةلاح ةدايز تدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةلمعلا قباطت مدعو نامتئالا

 ةيلاملا طوغضلا تداز دقو .م2009-2008 يف ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا بقعأ يذلا ريثأتلا نم ريثكب ربكأ يملاعلا ومنلا ىلع هريثأت نوكي نأ عقوتملا نم

 .ةكلمملا يف يلاملا رارقتسالا ىلع ةيملاعلا رطاخملا نم يملاعلا ومنلا يف داحلا عجارتلاو ةريبكلا

 ضافخنالا يف لثمتي رخآ ٍدحت ببسب عضولا مقافت عم اًصوصخ ،ةكلمملا ىلع ةريبك ةيداصتقا تاعبت انوروك سوريف يشفتل نوكي نأ حجرملا نم

 تذختا .ةيداصتقالا ةطشنألا مظعم قيلعتو ملاعلا ىوتسم ىلع رفسلا عنم ببسب بلطلا يف ريبكلا ضافخنالا نع مجانلا 16طفنلا راعسأ يف داحلا

 ريبادتلا هذه نمو ،ءاوس دح ىلع داصتقالاو عمتجملل معدلا ميدقتلو تاروطتلا هذه تاعبت نم دحلل ةيوق ةيداصتقاو ةيلام ريبادت ةيدوعسلا ةموكحلا

 ضارقإلاو ليومتلا ريبادتو ،ةسسؤملا ىدل ةيدقنلا ةسايسلا تاودأ مادختساو ،يموكحلا يبطلاو يلاملا معدلا ريبادت لالخ نم رسألاو تاكرشلا معد

 تامدخلا ضعب موسر نم ءافعإلاو ةيكنبلا ضورقلا تاعفد ليجأت :لثم ،ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتم تآشنملا اًصوصخ صاخلا عاطقلا معدل

 .ةيموكحلا

 ىلع ظافحلاو ةيلاملا قاوسألا يف ةقثلا رارمتساو ةيلاملا تامدخلا رفوت نامض ةمهم ،فورظلا هذه لثم يف اًصوصخ ،ةسسؤملا ىلوتت

 ،ٍضرم لكشب نامتئالا قاوسأ لمع نم دكأتلاو ،نيقيلا مدع نم فيفختلل ةسسؤملا تلخدت ،سوريفلا يشفت تاعبتل يدصتلا لجأ نمو .يلاملا رارقتسالا

 ةسسؤملا تقبط ،كلذ ىلا ةفاضإ .اهفارشإل ةعضاخلا ةيلاملا تآشنملا رثعت رطاخمو يلاملا ماظنلا بارطضا نم دحت ةقيرطب ماظنلا ةلويس ةرادإو
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 ام ةسسؤملا اهتذختا يتلا ةيسيئرلا تاءارجإلاو ريبادتلا نيب نمو .قوسلا عم ةحوتفم لصاوتلا تاونق ىلع تظفاحو ،ةيزارتحالا ريبادتلا نم ةعومجم

 :يلي

 دجتسملا انوروك سوريف ةحئاج تاعبتل يدصتلل ةذختملا ةسسؤملا تاسايسل صخلم :4-7 لودجلا

 م31/01/2020
 ةماع ةيحــص ئراوط ةلاح سوريفلا ةيملاعلا ةحــصلا ةمظنم نالعإ ذنم انوروك سوريف تاروطت ةعباتم ةــســسؤملا تأدب
 .بثك نع ةيلاملاو ةيدقنلا تارشؤملا ةبقارم تلصاوو ،رياني رخاوأ يف ةيملاع

 .انوروك سوريف يشفتل ةلمتحملا راثآلا مييقتل يلخاد لمع قيرف نيوكت م28/02/2020

 م03/03/2020

 .يعوبسا لكشب عامتجالا متي نأ ررقتو تاروطتلا هيف تشقون ةيدقنلا ةسايسلا ةنجلل لودجم ريغ عامتجا دقع

 ،ةئملا يف 1,75 ىلإ ةئملا يف 2,25 نم ساــسأ ةطقن 50 عقاوب ءارــشلا ةداعإ تايقافتا لدعم ضفخ ةــســسؤملا تررق
 .ةئملا يف 1,25 ىلإ ةئملا يف 1,75 نم ساسأ ةطقن 50 عقاوب سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعمو

 م08/03/2020
 انوروك سوريف رطاخم ةرادإل ةيمـسر ةيلخاد ناجل ءاـشنإ ةيلاملا تاـسـسؤملا عيمج نم بلطي اًميمعت ةـسـسؤملا تردـصأ
  .اهب ةصاخلا لامعألا ةيرارمتسا ططخ ثيدحت ىلإ ةفاضإلاب

 .تاعوفدملا ةمظنأو ةينورتكلإلا تامدخلا مادختسا معد ىلع ةيلاملا تاسسؤملا عيجشتل اًميمعت ةسسؤملا تردصأ م13/03/2020

 م14/03/2020

 ،صاـخلا عاـطقلا ىلع راـثآلا فيفخت فدـهب لاـير راـيلم 50 ةـميقب صاـخلا عاـطقلا لـيومت جماـنرب نع ةــــــــســـــــسؤملا تـنلعأ
ــصوــصخ  30( تاعفدلا ليجأت جمانرب نم جمانربلا نوكتيو .ةطــسوتملاو ةريغــصلاو رغــصلا ةيهانتم تآــشنملا عاطق ىلع اً
 موـــــــسر معدو ،)لاـير تاراـيلم 6( لـيومتلا تاـناـمـــــــض معد جماـنربو ،)لاـير راـيلم 13,2( ضارقإلا لـيومت جماـنربو ،)لاـير راـيلم
 ءارج ةرثأتملا تآــشنملل ليومتلا دادــسل تابيترت ىلإ ةفاــضإلاب ،)لاير نويلم 800( ةينورتكلإلا ةراجتلاو عيبلا طاقن تايلمع
 .ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يتنيدم يف ةذختملا ةيزارتحالا ريبادتلا

 م16/03/2020
 ،ةئملا يف 1,00 ىلإ ةئملا يف 1,75 نم ساــسأ ةطقن 75 عقاوب ءارــشلا ةداعإ تايقافتا لدعم ضفخ ةــســسؤملا تررق
 .ةئملا يف 0,50 ىلإ ةئملا يف 1,25 نم ساسأ ةطقن 75 عقاوب سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعمو

 .اًضيأ اهططخ ليعفتل ةيلاملا تاسسؤملا تهجوو ،اهب ةصاخلا لامعألا ةيرارمتسا ططخ ةسسؤملا تلّعف م16/03/2020

 م18/03/2020
 تاذ تاهجلا تهجوو ،لاير 300 ىلإ يرــسلا مقرلا لاخدإل ةجاحلا نود »ريثأ ىدم« ةمدخل ءارــشلا دح ةــســسؤملا تعفر
 .ةبولطملا تارييغتلا ءارجإب ةقالعلا

  .اًينورتكلإ اهميدقت نكمملا ريغ نم يتلا ةيرورضلا تامدخلا ميدقت طباوض ةيلاملا تاسسؤملل ةسسؤملا تددح م18/03/2020

 .ةددحم تالاح قفو ةيكنبلا ءالمعلا تاباسح ديمجت قيلعتب كونبلا ةسسؤملا تهجو م19/03/2020

 م22/03/2020
 لالخ نم اهنم ققحتلاو اًينورتكلإ ةرداــــصلا ةيعرــــشلا تالاكولا لوبق ةكلمملا يف كونبلا عيمج ىلع ةــــســــسؤملا تدكأ
 .لدعلا ةرازول ةينورتكلإلا تامدخلا

 .اًيرهش لاير فلأ 20 ىلإ ةينورتكلإلا ةظفحملا ةيذغتل هب حومسملا ىلعألا دحلا ةسسؤملا تعفر م25/03/2020

 .يلاملا رارقتسالا ىلع ظافحلل ةنكمملا ريبادتلا يلاملا رارقتسالل ةينطولا ةنجلل لودجم ريغ عامتجا شقان م29/03/2020

 م29/03/2020

 ةيئاهنلا تاحالــصإلا قيبطتو ،لاملا سأر ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمعو ةيونــسلا ةيفارــشإلا تارايزلا ةــســسؤملا تلّجأ 
 .كونبلا تاصصخم باستحال ةديدجلا دعاوقلاو ،ةيبنجألا كونبلا عورفب ةصاخلا دعاوقلاو ،3 لزابل

 .ةينورتكلالا ةيفرصملا تامدخلا زيزعتل ريبادتو ،صاخلا عاطقلا يف فئاظولاب ظافتحالا جمانرب ةسسؤملا تحرط

 م26/04/2020

 يفرـصملا عاطقلل لمحتلا تارابتخا تابلطتمو ةلويـسلا ةيافكل يلخادلا مييقتلا ةيلمع ليجأتب اًميمعت ةـسـسؤملا تردـصأ
 نيتريخألا ذيفنتلا يتلحرم لامكتــسال ينمزلا لودجلا هــسفن ميمعتلا يف ةــســسؤملا تددمو .م2020 وينوي يف ةررقملا
 ةجلاعملاو ةيبـــساحملا ةجلاعملا لوح تاداـــشرإ تمدق امك ،اًيزكرم ةـــصاقملا ريغ ةيلاملا تاقتـــشملل شماهلا تابلطتمل
 .انوروك سوريف راثآل يدصتلل ةيئانثتسالا معدلا ريبادت صخي اميف لاملا سأرل ةيميظنتلا
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  .لاير رايلم 172,5 زواجتت ةميقب داصتقالا معدل ريبادت ةيموكح ةهج 22 نم رثكأ تذختا ،م2020 سرام ةياهن ىتح
 ةكلمملا يف ىرخألا ةيزيفحتلا مزحلاو ةيئانثتسالا تاردابملا صخلم
  ةيلاملا ةرازو

 ،ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا عاطق اًصوصخ ،صاخلا عاطقلا معد ىلإ فدهت لاير رايلم 70 نم رثكأب ةيزيفحت ةمزح نع نالعإلا §
 .اهلامعأ رييستل اهل ةيرورضلا ةلويسلا ريفوتو

 ،ةكلمملا نم جورخلاو لوخدلا رظح ةدم لالخ لغتست مل يتلا ةردصملا لمعلا تاريشأت موسر دادرتسا نم لمعلا باحصأ نيكمت §
 .لباقم نود رهشأ ةثالث ةدمل اهديدمت وأ

 تاماقإلا ةرتف ديدمت لالخ نم كلذو ،م2020 وينوي ةياهن ىتح مهتاماقإ ةيهتنملا نيدفاولا ىلع يلاملا لباقملا نم ءافعإلا §
 .لباقم نود رهشأ ةثالث ةدمل مهب ةصاخلا

 عضوو ،ةلبقملا ةثالثلا رهشألل كلذو ،يكنب نامض ميدقت لباقم اًموي 30 ةدمل تادراولا ىلع ةيكرمجلا موسرلا ليصحت ليجأت §
 .ليجأتلا ةدم ديدمتل ةمزاللا ريياعملا

 نكمي( رهشأ ةثالث ةدمل صاخلا عاطقلا تآشنم ىلع ةقحتسملا ةيدلبلا موسرلاو ةيموكحلا تامدخلا موسر ضعب عفد ليجأت §
 .)اًرثأت رثكألا ةطشنألل ليجأتلا ةرتف ديدمت

 م2020 ةياهن ىتح دئاوعلاو موسرلا دادس نم ءافعإلاو ليومتلا روص نم هريغو ضارقإلا ىلع ةقفاوملل ةيلاملا ريزو ضيوفت §
 .تاكرشلا ةمادتسا جمانرب ةردابم تحت

  :ةيلاتلا ماهملا ىلوتت ةيلاملا ريزو ةسائرب ةيرازو ةنجل ليكشت §
o فيفختلا فدهب هل ةعباتلا كونبلاو قيدانصلا نم يأ وأ ينطولا ةيمنتلا قودنص اهدوقي يتلا تاردابملاو زفاوحلا ديدحت 

 .اهتعجارمو ةيزارتحالا تاءارجإلا رثأ نم
o لاومألا نم اهمعدو ،ةمزاللا تاردابملا عضول ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل ةماعلا ةئيهلاو ةلافك جمانرب هيجوت 

 .ينطولا ةيمنتلا قودنصل ةعباتلا كونبلاو قيدانصلا ىدل ةرفوتملا
 ةيلاملا قوسلا ةئيه

 ةدمل ،م2019 ربمسيد يف ةيلاملا اهتنس يهتنت يتلا ةجردملا تاكرشلل ةرادإلا سلجم ريرقت نع حاصفإلل ةيماظنلا ةلهملا ديدمت §
 ةدمل ةصاخلاو ةماعلا رامثتسالا قيدانصل كلذو روهمجلل م2019 ماعل ةيونسلا ريراقتلا ةحاتإل ةيماظنلا ةدملا ديدمتو ،يفاضإ رهش

 .)ةيماظنلا ةلهملا ءاهتنا يلت ةدحاو لوادت ةسلجل ةيلاملا قاروألا لوادت قيلعت تاءارجإ قيبطت مدع عم( ةيفاضإ اًموي 20
 ةحصلا ةرازو

 تامزلتسملا ةيافك نامضو يحصلا عاطقلا ةيزهاج عفر فدهب كلذو ،لاير رايلم 47 زواجت غلبمب يحصلا عاطقلل معد نع تنلعأ §
 .ةيرورضلا ةيبطلا

 نيدعتلا عاطق-ةيندعملا ةورثلاو ةعانصلا ةرازو
 ةرتف ديدمتو ،كلذ ىلع ةبترتملا موسرلا دادس ليجأتو اًموي 90 ةدمل اهديدجتو صخرلا رادصإ تابلطتم لامكتسا ةرتف ديدمت §

 60 ةدمل نيدعتلا صخر يلماحل ةيهتنملا صخرلا نايرس ديدمتو ،اهئاهتنا دعب اًموي 90 ةدمل ةرازولا اهتردصأ يتلا ريدصتلا تانوذأ
 .اًموي

 )ندم( ةينقتلا قطانمو ةيعانصلا ندملل ةيدوعسلا ةئيهلا
 يتلا عناصملا معدو ،م2020 ةياهن ىلإ لوعفملا ةيراس ليغشت صخر لمحت يتلا عناصملل يلاملا لباقملا نم ةئملا يف 25 ضيفخت §

 .رهشأ ةثالث ةدمل اهتآشنمل يلاملا لباقملا دادس ليجأتب ةيليغشتلا اهلامعأ ترثأت
 .م2020 ماع ةياهن ىتح دوقعلا ليدعتل يلاملا لباقملا نم ءافعإلا §
 .دحاو ماعل جاتنإلا ءدبو ءاشنإلل ةمزاللا ةدملا ديدمتو ،يفاضإ ماعل ةجتنملا عناصملل ليغشتلا صخر ديدمت §
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 يدوعسلا ةيعانصلا ةيمنتلا قودنص
 عناصملاو ةيبطلا عيراشملاو ةريغصلا عيراشملل م2020 ماع يف اهطاسقأ لحت يتلا ءالمعلا ضورق تاعفد ةلكيه ةداعإو ليجأت §

 .ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل لماعلا لاملا سأر ليومتل صاخ جمانرب ثادحتساو ،ةريبكلاو ةطسوتملا
 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا

 ةلباق رهشأ ةثالث ةدمل لخدلا ةبيرضو داريتسالا دنع دادسلا ةقحتسملا ةيئاقتنالا ةبيرضلاو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض دادس ليجأت §
 ةيلاملا ةنسلا نع دويق نود ةاكزلا تاداهش حنمب حامسلاو ،ديدمتلل ةلباق رهشأ ةثالث ةدمل ةاكزلا تارارقإ ميدقت ليجأتو ،ديدمتلل

 .ةمدقم ةعفد طارتشا نود طيسقتلا تابلط لوبق كلذكو ،م2019
 .لاومألا ىلع زجحلاو تامدخلا فاقيإ تاءارجإ ذيفنت ليجأتو ،نيفلاخملا ىلع تامارغلا قيلعت §
 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو
 عفرو ،ةررضتملا تاعاطقلل ةلماعلا ىوقلاب ةقلعتملا ءابعألا فيفختو لمعلا تاءارجإ ليهستل ريجأ جمانرب ربع نيلماعلا ةراعإ ةحاتإ §

 .طاشنلا حيحصتل صاخلا عاطقلا تآشنم نع اًتقؤم فاقيإلا
 .اًتقؤم روجألا ةيامحب صاخلا فاقيإلا عفر §
 .تآشنملا لكل يروف لكشب تاقاطن جمانرب يف يدوعسلا فيظوت باستحا §
 .تامارغلا عفد مدع ةجيتن ةفقوملا تآشنملا نع اًتقؤم فاقيإلا عفر §
 )فده( ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص
 ،)لاير رايلم( صاخلا عاطقلا يفظوم معد :صاخلا عاطقلا معدل ةصاخ تاردابم عبرأ نم ةنوكم لاير رايلم 5,3 ةميقب ةمزح تقلطأ §

 .)لاير رايلم 1,5( لمع نع نيثحابلا ةناعإو ،)لاير رايلم 2( فيظوتلا معدو ،)لاير نويلم 800( بيردتلا معدو
 ةيعامتجالا ةيمنتلا كنب

 .دودحملا لخدلا يوذ نم رسألا ىلإ ةفاضإلاب ةريغصلاو ةئشانلا تآشنملا باحصأل لاير رايلم 12 ةميقب معد جمانرب قالطإ §

 عبنيو ليبجلل ةيكلملا ةئيهلا
 .م2020 وينوي ةياهن ىتح نيرمثتسملل تامدخلا فاقيإ قيلعتو نيرمثتسملا ىلع موسرلاو يلاملا لباقملا قيلعت §
 .م2020 وينوي ةياهن ىتح ةفيفخلا تاعانصلل تامدخلا كالهتسال ةيرهشلا ريتاوفلا عفد ليجأت §
 .اًرهش 12 نم ًالدب اًرهش 24 نوكتل نييعانصلا نيرمثتسملل طورشملا صيصختلا تاراعشإ ديدمت §
 .ةدايز نود ةميقلا سفنب يفاضإ ماع ةدمل ،ديدجتلا تحت يتلا وأ ،ةيراسلا ةيرامثتسالا تايقافتالا ديدمت §
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