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 يذيفنتلا صخلملا
 يف يلاـــملا عاـــطقلاو يدوعـــــــسلا داـــــــــصتقالا لـــظ

 مدـع ةـلاـح ماـمأ ةـناــتملاـب م2020 ماـع لالخ ناــعتمتي ةــكلمملا
 رمتـــــــساو .اـنوروك سوريف ةـحئاـج ةـجيتن ةـقوبـــــــسملا ريغ نيقيلا
 حنم لالخ نم يلاــملا معدــلا ميدــقت يف يفرـــــــصملا عاــطقلا
 عمو .ةــحئاــجلا ةرتف لاوط رـــــــسألاو تاــكرـــــــشلل ةدــيدــج ضورق
 تاـعقوت لازت ال ،يملاـعلا دـيعـــــــصلا ىلع ةـحئاـجلا ريثأـت رارمتـــــــسا
 عمو .ملاعملا ةحـــــضاو ريغ يملاعلا يفاعتلاو يلكلا داـــــصتقالا
 قوــــــسو يلاملا عاطقلاو يدوعــــــسلا داــــــصتقالا لازي ام ،كلذ
 ديزمل ةباجتــسالا ىلع رداق ديج عــضو يف ةكلمملا يف لوــصألا
 .يداصتقالا يفاعتلا راسم ليهستو تاروطتلا نم

 ءاوـتـحال رـيـبادــــتـلا عاوـنأ فـلـتـخـم مـلاــــعـلا لود تذــــخـتا
 ىلع ةظفاحملاو داصتقالا معد فدهبو .انوروك ةحئاج تايعادت
 نم جيزم تالاــحلا مظعم يف مدــختـــــــسُا ،يلاــملا رارقتـــــــسالا
 تاــــسايــــسلا يف ةنورملاو ةيلاملاو ةيدقنلا ةــــسايــــسلا تاءارجإ
 هل حاتأو يلاملا عاطقلا ةناتم ززع ام وهو ،ةيميظنتلاو ةيزارتحالا
 عمو . يداـــــصتقالا يفاعتلا معدو نامتئالا قفدت ىلع ظافحلا
 لظ يف فعــــضلا طاقن ضعبل تاعاطقلا ضعب ضرعتت دق ،اذه
 ةياعرلا ماظن ةردق ةيدودحمل ناكو. دكؤملا ريغ يفاعتلا راـــسم
 يفاــــضإلا دييقتلاو ،ةجراخلا لاومألا سوؤر تاقفدتو ،ةيحــــصلا
 نـيـب جـتاــــنـلا وـمـن تاــــجرـخـم نـياــــبـت يـف ٌزراــــب ٌرود يـلاــــمـلا زـيـحـلـل
 ةهج نم ةيمانلا تاداـــــصتقالاو ةئـــــشانلا قاوـــــسألا تاداـــــصتقا
  .ىرخأ ةهج نم ةمدقتملا تاداصتقالاو

ـــشامكنا يدوعـــسلا داـــصتقالا دهـــشو  ماع يف اًريبك اً
 مت يتلا ةمزاللا ةيزارتحالا ةيحـــــصلا ريبادتلا عم اًيـــــشامت م2020

 ضرعلا نم لك ىلع اًتقؤم رثأ امم ،ةحئاجلل ًةباجتـــــــسا اهعـــــــضو
ــبلـــــــس طفنلا عاــطق رثأــت ذإ. بــلطلاو  نم جاــتنإلا عجارتل ةــجيتن اً
 ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ريبكلا ضافخنالا ببــــسب طفنلا
 ىلإ سيئر لـــكـــــــشب يطفنلا ريغ عاـــطقلا عجارت ىزعُي نيح يف
 .اـنوروك سوريف راـــــــشتنا نم دـحلل ةذـختملا ةـيزارتحالا تاءارجإلا
 مخــضتلا لدعم لظ ،يداــصتقالا طاــشنلا عجارت نم مغرلا ىلعو
 يناثلا فــصنلا يف ةفاــضملا ةميقلا ةبيرــض عافترال ًةجيتن اًيباجيإ
 ضاـفخنا عم ةـماـعلا ةـيلاـملا تارـــــــشؤم ترثأـتو .م2020 ماـع نم
 .ةـينازيملا زجع عاـفتراو تاـقفنلا رارقتـــــــساو ةـيموكحلا تاداريإلا
 ًةباجتسا ةذختملا ةيموكحلا تاءارجإلا ىلإ قافنإلا عافترا ىزعُيو
 .ةحئاجلل

 يف رثؤت دــق يتلا نيقيلا مدــع هــجوأ نم مغرلا ىلعو
 ةهجاوم يف اًنرم يدوعـسلا داـصتقالا لظ ،يداـصتقالا يفاعتلا
 ريبادــتلا نم ةــعـــــــساو ةــعومجم قيبطت مت ثــيح ،ةــحئاــجلا ريثأــت
 .ةـحئاـجلا ريثأـت ةدـح فيفختل م2020 ماـع يف ةـيدـقنلاو ةـيلاـملا
 هجو ىلع ،يطفنلا ريغ صاخلا عاطقلا يف نـــسحتي عـــضولا أدبو

 ينبتل ةجيتن م2020 ماع نم يناثلا فـــــصنلا لولحب ،صوـــــصخلا
 يف طفنلا راعـــسأ رارقتـــسا نم مغرلا ىلعو .ةلاعفلا تاـــسايـــسلا
 تاــجوم روهظ رطاــخم نأ الإ ،م2020 ماــع نم يناــثلا فـــــــصنلا
 تاـحاـقللا ميدـقت ةـعرـــــــس ضاـفخناو اـنوروك سوريف نم ةدـيدـج
ــيملاـع  تاــبلقتلا ضعب قلخ ىلإ اًددــجم يدؤت دـق عقوتملا نع اً
 يلكلا داـــــــصتقالا تاـعقوت لازت ال ،اـًمومعو .طفنلا راـعـــــــسأ يف
 ةـموكحلا ةـباـجتـــــــساـب ًةـموعدـم اـًيبـــــــسن ةرقتـــــــسم يدوعـــــــسلا
 .داصتقالا ىلع ةحئاجلا ريثأت ةدح نم فيفختلل

 ةنورم نآلا ىتح يلحملا يفرـــصملا عاطقلا رهظأ دقل
 ناــمتئالا اــمنو .ةــحئاــجلا ريثأــت ةــهجاوم يف ةــيلاــمو ةــيليغـــــــشت
ـساـسأ كلذ عجريو ،ةيوق ةريتوب يفرـصملا عاطقلا نم حونمملا  اً
 ناـــمتئالا دـــهـــــــشو .دارفألل ةـــيراـــقعلا ضورقلا ومن عاـــفترا ىلإ
 ًةدايز ةطـسوتملاو ةريغـصلاو رغـصلا ةيهانتم تآـشنملل حونمملا
ـــعوفدـــم ،ًةـــظوحلم  .صاـــخلا عاـــطقلل يموكحلا معدـــلا مزحب اً
 .ةــــــــضفخنم تــلظ اــهنأ الإ ،ةرثعتملا ضورقلا ًالاــمجإ تــعفتراو
 روهدت يأ لّمحت نم هنّكمي ديج عضوب يفرصملا ماظنلا عتمتيو
 ةءالملا عــــضو ةوقل اًرظن هلوــــصأ ةدوج يف لــــصحي دق يفاــــضإ
 كونبلل لاملا سأر ةيافك ةبسن يف ساقم وه امبسح هل ةيلاملا
 .ةيلحملا

 ،ةرفاو يفرـــــــصملا عاـــطقلا يف ةـــلويـــــــسلا تـــلظو
 معد ىلإ ةـــفاـــــــــضإلاـــب صاـــخلا عاـــطقلا عئادو ومنب ًةـــموعدـــم
 ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو .يدوعـسلا يزكرملا كنبلا نم ةلويـسلا
 لـخد ضفخنا ثـيح ،م2020 ماـع يف كونبلا ةـيحبر تــــــــضفخنا
 عمو. ةيحبرلا يفاــص يف ترثأ يتلا تاــصــصخملا تدازو ةدئافلا
 يف ىوقأ ًءادأ يفرـــصملا عاطقلا لجـــسي نأ عقوتملا نم ،كلذ
 ،يداـــــصتقالا طاـــــشنلل عقوتملا شاعتنإلا ببـــــسب م2021 ماع
 ،ةــــقـثـلا زـيزـعـت يـف هرـثأو تاــــحاــــقـلـلا مـيدــــقـت يـف عــــــــسوـتـلاو
 .ةكلمملا يف ةمئاقلا ةيلكيهلا تاحالصإلاو

 ريثأـــت نم مغرلا ىلع اًدـــيج ًءادأ نيمأـــتلا عاـــطق ققح
 يحـــــــصلا نيمأــتلا عاــطق يف ومنلا لــظ اــمنيبو. اــنوروك ةــحئاــج
 تاـبكرملا ىلع نيمأـتلا طاـــــــسقأ تـلـــــــصاو ،ةـحئاـجلا لالخ اـًيباـجيإ
 ةءالملا عـــــــضو لاز اــمو .يلاوتلا ىلع عبارلا ماــعلل اــهـــــــضاــفخنا
 ومن لدـعم ضاـفخنا نم مغرلا ىلع اـًيوق نيمأـتلا عاـطقل ةـيلاـملا
 يف عاطقلا يف ةراـــسخلا ةبـــسن تنـــسحتو .ةينفلا تايطايتحالا
 .تاــبلاــطملا ددــع ضفخ ىلإ قالغإلا ىدأ ثــيح ،م2020 ماــع
ـظفاـحم نيمأـتلا عاـطق لازي ال ،زاـجيإـبو  مغرلا ىلع هـتناـتم ىلع اً
  .انوروك ةحئاج نم

 لوـصأ يلامجإ لجـس دقف ،ليومتلا تاكرـش عاطق امأ
ـعاـفترا عاـطقلا  ريغو يراـقعلا ناـمتئالا يلاـمجإ ومن بـناـج ىلإ ،اً
 ضاـفخنا لـيومتلا تاـكرـــــــشل ةـيباـجيالا تاروطتلا نمو .يراـقعلا
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 ةيباقرلا دوهجلا ةيلاعف سكعي يذلاو ،ةرثعتملا ضورقلا ةبـــــسن
 .يميظنتلا راطإلا ةوقو

 كـــنبلا هـــمدـــق يذـــلا ةـــلويـــــــسلا معد ىدأ 
 نم فيفختلا ىلإ ةيلحملا ةيلاملا قوـــــسلل يدوعـــــسلا يزكرملا
 طاــقن مكارتو ةــيجراــخلا لاومألا سوؤر تاــقفدــت تاــبلقت ريثأــت
 اـم وهو ،يلاـملا ماـظنلل ةـيماـظنلا رطاـخملا نم ةـعباـنلا فعـــــــضلا
 قوــسلا رــشؤم يفاعت ىلع تــسكعنا يتلا نيرمثتــسملا ةقث ززع
 لـبق اـم ىوتـــــــسم ىلإ م2020 ماـع ةـياـهنب )لوادـت( يدوعـــــــسلا
  .ةحئاجلا

ـــضيأ م2020 ماع دهـــشو  كنبلا ماظن ىلع ةقفاوملا اً
 هـماـهم هـيلوت لالخ نم كـنبلا نكمت ثـيح ،يدوعـــــــسلا يزكرملا
 يلاـملاو يدـقنلا رارقتـــــــسالا ىلع ةـظفاـحملا نم هـتاـيلوؤـــــــسمو
 كنبلا دوهج قاطن يفو .ةكلمملا يف يداــصتقالا ومنلا معدو
 ثــيدــحت يـــــــضاــملا ماــعلا لالخ مت ،ريوطتلا لاــجم يف يزكرملا
 تاسسؤملاو كونبلا ةباجتسا ىلع زيكرتلا عم ةيزارتحالا دعاوقلا
 نمألاو ،تاـعوفدـملا مظنو ،ةـيلاـملا ةـينقتلاو ،ةـيفرـــــــصملا ريغ
 تاءارجإ نع ةئشانلا ةيلاملاو ةيداصتقالا تاعاطقنالل يناربيسلا
 ةـحـــــــصلا ىلع ةـحئاـجلا ريثأـت فواـخم ةـهجاومل ةذـختملا ءاوتحالا
 .ةماعلا
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 ةيملاعلا ةيداصتقالا تاروطتلا1. 
 ةماع ةرظن 1.1

 ءاــحنأ عيمج ىلع اــهرثأــب اــنوروك سوريف ةــحئاــج تــقلأ
 يملاعلا يداــــصتقالا ومنلا ىلع ةميخو تاعبت اهل ناكو ملاعلا
 ،م2020 ماـع يفف .تاـمدـخلا عاـطق يف ًةـــــــصاـخو ،فيظوتلاو
 دوهـشملا ريبكلا داـسكلا ذنم يداـصتقا دوكر أوـسأ ملاعلا دهـش
ــضيأ ببــست ةحئاجلا نأ امك .يــضاملا نرقلا نم تاينيثالثلا يف  اً
 ةماعلا ةيلاملا تاــــــسايــــــس نم قاطنلا ةعــــــساو ةباجتــــــسا يف
 نم ةلوليحلاو شيعلا لبــسو حاورألا ذاقنإل ةيدقنلا ةــسايــسلاو
 زيفحتلا مزح تزواــجت دــقو  .يداــــــــصتقالا راــيهنالا قمع داــيدزا
 يماـــع يف ةاـــنبتملا كـــلت م2020 ماـــع يف ةـــيملاـــعلا يلاـــملا

 مزحلا دـعُتو .)هاـندأ 1-1 لودـج( ،ةريبك ةـجردـب م2009 /م2008
 نم ةــــــــصحكو ةــيلكلا ةــيحاــنلا نم ربكأ م2020 ماــعل ةــيزيفحتلا
 يلاـمجإ عفتراو .م2008 ماـعب ةـنراـقم يلاـمجإلا يلحملا جتاـنلا
 ةــطقن 13 نم رثكأــب زيفحتلا مزحو دوكرلل ةــجيتن ماــعلا نيدــلا
ــقفو ،ملاــعلا ءاــحنأ عيمج يف ةــيوئم  يلاــملا دـــــــــصارلا ريرقتل اً
 .م2021 ليربأ يف رداصلا يلودلا دقنلا قودنصل

 ةيملاعلا يلاملا زيفحتلا مزح :1-1 لودجلا

 م2020 ربمسيد ،داتكنوألا :ردصملا

 سوريف ةمزأل ةيدقنلا ةــسايــسلا ةباجتــسا تفلأت دقل
 ىوتـــــــسم ىلإ ةدـئاـفلا راـعـــــــسأ ضفخ( ريبادـت ةدـع نم اـنروروك
 ءارــشل فثكملا جمانربلاو ،رفــصلا نود ىتح وأ رفــصلا نم بيرق
 )دئاعلا ىنحنم يف مكحتلاو ،ةيلكلا ةيزارتحالا ريبادتلاو ،لوصألا
 ظاـفحلل يفكي اـمب ةـمعاد ةـيلاـم فورظ دوجو ناـمـــــــض فدـهب
 تآـــشنملا ًةـــصاخو يقيقحلا داـــصتقالا ىلإ نامتئالا قفدت ىلع
 ةـيخيراـتلا ةـباـجتـــــــسالا تـنّكمت دـقو .ةـطـــــــسوتملاو ةريغـــــــصلا
 طاـقن رثأ ءاوتحا نم لودـلا نم دـيدـعلا يف ةـيدـقنلا ةـــــــساـيـــــــسلل
 ثـيح ،ةـحئاـجلل ةـيداــــــــصتقالا تاـيعادـتلا نع ةـمجاـنلا فعـــــــضلا

 ةيداــــــصتقالا تاعبتلا نم فيفختلا يف ةريبك ةجردب تمهاــــــس
 .ةيملاعلا ةحئاجلل

 يداصتقالا جتانلاو ومنلا 2.1
 ريغ ةيداــــصتقا ةمزأ ءوــــشنب ةيملاعلا ةحئاجلا تببــــست

 لالخ ةيداـــــصتقالا ةطـــــشنألا ىلع اًبلـــــس ريثأتلا عم ،ةقوبـــــسم
 .اًعقوتم ناك امم ربكأ ةروــــــصب م2020 ماع نم لوألا فــــــصنلا
 يناثلا فـصنلا لولحب شاعتنا رداوب تاداـصتقالا ضعب ترهظأو
 ةيدودحم تمهسأ دقو  .)1-1 ينايبلا لكشلا( م2020 ماع نم
 تاداــصتقا ىلع ريثأتلاب يلاملا زيحلا ةلقو ةيحــصلا ةياعرلا ةعــس
 تاداــــــــصتقالاـب ًةـنراـقم ةدـح رثكأ ةـجردـب ةـئـــــــشاـنلا قاوـــــــسألا
 نم ةــيدوعـــــــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملا ىنثتـــــــسُت ملو  .ةــمدــقتملا
 ةمدــص ببــسب طفنلا راعــسأ تــضفخنا ثيح ،ةيملاعلا تاروطتلا
ــقفوو .بــلطلا  نع رداــــــــصلا يملاــعلا داــــــــصتقالا قاــفآ ريرقتل اً

 يملاعلا جتانلا صلقت ،م2021 ليربأ يف يلودلا دقنلا قودنـــص
 عقوتملا نم هــنأ الإ ،م2020 ماــع يف ةــئملا يف 3.3 ةــبـــــــسنب
ــموعدــم م2021 ماــع يف ةــئملا يف 6.0 ةــبـــــــسنب هــعاــفترا  اً
 نم ،كـلذ عمو .تاـحاـقللا حرطو تاـــــــساـيـــــــسلا معد رارمتـــــــساـب
 جمارب ةيلاعف ىلع اًدامتعا ٍواـستم ريغ يفاعتلا نوكي نأ حجرملا
 صئاــــصخلاو تاــــسايــــسلا معد هيلإ لــــصي يذلا دحلاو ميعطتلا
 .تاداصتقالل ةيلكيهلا

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن :1-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 

  مخضتلا تاهاجتا 3.1
 ىلإ يداـــــــــصتقالا طاـــــــــشنلا ىلع ةــحئاــجلا ريثأــت ىدأ

 تدأو .تامدخلاو علـــــــسلا ىلع يكالهتـــــــسالا بـلطلا ضاـفخنا
 عجارت ىلإ رفـسلا رظحو يعامتجالا دعابتلا لثم ةيئاقولا ريبادتلا
 طسوتم غلبو .صاخ لكشب داصتقالا يف تامدخلا ىلع بلطلا
 0.1 ةمدقتملا تاداـصتقالل كلهتـسملا راعـسأل يـسايقلا مقرلا
 ماع يف ةئملا يف 1.4 لباقم م2020 ربمــــــسيد يف ةئملا يف

 تاداـصتقال كلهتـسملا راعـسأل يـسايقلا مقرلا طبهو .م2019
  .ةـئملا يف 9.4 لـباـقم ةـئملا يف 7.8 ىلإ ةـئـــــــشاـنلا قاوـــــــسألا
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 )يونس( يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا -ةمدقتم

 )يونس( يقيقحلا يلامجإلا يلحملا جتانلا -ةئشان

 

 ةمزحلا طسوتم

 يماعل ةيزيفحتلا
 م2009-م2008

 جتانلا نم ةبسنك

 يلامجإلا يلحملا

 ةمزحلا طسوتم

 ماعل ةيزيفحتلا
 ةبسنك م2020

 يلحملا جتانلا نم

  يلامجإلا

 ةبسن
 ريغتلا

 270 9.73 2.63 ةمدقتملا لودلا
 18 5.46 4.62 ةيمانلا لودلا
 10 8.4 7.65 لخدلا ةعفترم لودلا
 نم ايلعلا ةحيرشلا
 ةطسوتم لودلا
 لخدلا

6.04 6.42 6 

 نم ايندلا ةحيرشلا
 ةطسوتم لودلا
 لخدلا

2.5 3.76 50 

 ةضفخنم لودلا
 لخدلا

2 3.3 65 

 تاداصتقالا
 ةيلاقتنالا

13.2 3.4 -74 
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 قاوــــسألا تاداــــصتقا يف مخــــضتلا تالدعم نأ ظحالملا نمو
 لكــشلا( ةمدقتملا تاداــصتقالاب ةنراقم ةعفترم تلظ ةئــشانلا
 يف اًيـــــسيئر اًعوـــــضوم نآلا مخـــــضتلا عافترا دعُيو .)2-1 ينايبلا
 يف رمتـــــــسملا يلاــملا زيفحتلا مجحل كــلذ دوعيو ،قاوـــــــسألا
 بـلطلاو - ةدـحتملا تاـيالولا يف ًةــــــــصاـخ - ملاـعلا ءاـحنأ عيمج
 يف مخـــــــضتلل لـمتحم شاـعتنا دوقي نأ عقوتُي يذـلا توبكملا
 .لودلا نم ديدعلا

 كلهتسملا راعسأل يملاعلا يسايقلا مقرلا :2-1 ينايبلا لكشلا

 غريبمولب :ردصملا  

 

 ةدئافلا راعسأ 4.1
 ةدئافلا راعـــسأ اًبيرقت ةيزكرملا كونبلا عيمج تـــضفخ

 جمارب لـثم ةـيفاـــــــضإ ريبادـت قيبطت بـناـج ىلإ م2020 ماـع يف
 ،ةــصاخلا تاليهــستلا لالخ نم ةلويــسلا ريفوتو ،لوــصألا ءارــش
 ةــضياقم طوطخ عيــسوتو ،ةيلكلا ةيزارتحالا تابلطتملا ريــسيتو
 كــــنـب نأ رـمألا لــــمـجـم يـف دــــكؤـمـلا نـمو .يـكـيرـمألا رالودــــلا
 ةدــيدــج ةــيجيتارتـــــــسا اًرخؤم ىنبت يذــلا يلاردــيفلا يطاــيتحالا
 يقبُيـس )نرملا مخـضتلا طـسوتم فادهتـسا( ةيدقنلا ةـسايـسلل

 قاطن نمــــض دحاو مويل ضورقلا ىلع يــــسايقلا ةدئافلا رعــــس
 يف ةـئملا يف 0.25و ةـئملا يف رفـــــــص نيب حوارتي فدـهتـــــــسم
 ةديدجلا مخــضتلا ةيجيتارتــسا تدعاــس دقو .بيرقلا لبقتــسملا
 ىلع يداــــصتقالا طاــــشنلا شاعتناو يلارديفلا يطايتحالا كنبل
 ىلإ ًةفاــضإ .ةيكيرمألا ةنيزخلا تادنــس دئاع ىنحنم رادحنا ةدايز
 ءاوتحا ىلإ قاطنلا ةعـــــساو لوـــــصألا ءارـــــش جمارب فدهت ،كلذ
 ةليوط دئاوعلا يف ةنمـــضملا رطاخملا تاوالعو لجألا تاوالع
 ،ةيزيفحتلا هتاءارجإ طبــــض يبوروألا يزكرملا كنبلا داعأو .لجألا
 ةداـعإ لدـعم ءاـقب عم رييغت نود ةدـئاـفلل هراـعـــــــسأ ىقبأ ثـيح
 لدـعمو ةـئملا يف رفـــــــص دـنع )ءارـــــــشلا ةداـعإ لدـعم( لـيومتلا
 لدــعمو ةــئملا يف 0.25 دــنع شماــهلا ىلع ضارقإلا ةدــئاــف
 .)3-1 ينايبلا لكــشلا( ةئملا يف -0.5 دنع عئادولا ىلع ةدئافلا
 ةئملا يف -0.10 لجألا ريـــــصق ةدئافلا رعـــــس غلبي ،نابايلا يفو
 كنب ىدل ةيلاملا تاـسـسؤملا ةزوح يف يتلا ةيراجلا تاباـسحلل

 ةـمادـتـــــــسملاو ةـلاـعفلا راـثآلا ىلع ناـباـيلا كـنب زكري ذإ ،ناـباـيلا
 مـخـــــــضتـلا لدــــعـم قـيـقـحـت يـف لوـطـمـلا يدــــقـنـلا رـيـــــــسيـتـلـل
 كـنبلا ةـيحبر يأ( ةـيبناـجلا هراـثآ ةـبقارم عم ،اـهنم فدـهتـــــــسملا
 نيابتت ةئـــــشانلا قاوـــــسألا تاداـــــصتقا يفو  .)قوـــــسلا لمعو
 لاومألا سوؤر ىلع اهدامتعا ىدم سكعي امم ،ةدئافلا راعسأ
 .مخضتلا رطاخمو فرصلا راعسأ تابلقتب اهرثأتو ةيبنجألا

 ةدئافلا راعسأ :3-1 ينايبلا لكشلا

 
 زرتيور :ردصملا

 

  ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا 5.1
 قاوــــــسألل ةبــــــسنلاب اًيئانثتــــــسا اًماع م2020 ماع ناك

 يملاـعلا داــــــــصتقالا نيب ظوحلم لاــــــــصفنا رهظ ثـيح ،ةـيلاـملا
 ثيح ،م2020 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ أدب مهـــسألا قاوـــسأو
 رخاوأ يف ريبكلا اهــضافخنا دعب اًحــضاو اًعافترا مهــسألا تدهــش
 نع ةيدايـــــسلا تادنـــــسلا تلختو .)4-1 ينايبلا لكـــــشلا( سرام
 ببــسب م2020 ماع لئاوأ يف اهتققح يتلا ةمخــضلا اهبــساكم
  .)5-1 ينايبلا لكشلا( مخضتلا فواخم

 ةيملاعلا قوسلا تارشؤم :4-1 ينايبلا لكشلا

 غريبمولب :ردصملا
 2015 :ساسألا ةنس
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 ةحئاجلا تدأ ،ةئــشانلا قاوــسألا تاداــصتقال ةبــسنلاب
 امم ،قوبـــسم ريغو داح لكـــشب ظفاحملا تاقفدت ساكعنا ىلإ

 يف لاومألا سوؤر تاقفدت ةرادإ تايدحت ىلع ءوـــــضلا طلـــــس
 ةيلاملا فورظلا ليمتو .ةيدودحلا قاوـسألاو ةئـشانلا قاوـسألا
 ظفاحملا تاـقفدت ىلع ريثأـتلا ىلإ ةمدـقتملا تاداـــــــصتقالا يف
 كونبلا تلخد دقو .اهيلإو ةئـــــشانلا قاوـــــسألا تاداـــــصتقا نم
 ةيلاملا ةمزألا دعبام تاحالــــصا نأ ثيح ،ةوق عقوم نم ةمزألا
 ةــلويـــــــسلاــب عتمتي يملاــع يفرـــــــصم ماــظن اــهنع جتن ةــيملاــعلا
 .ةديجلا ةلمسرلاو

 تاونس 10 ةدمل تادنسلا تادئاع :5-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 طفنلا قوس6.1 
ــضيأ ةديدــش ةجردب ةحئاجلا ترثأ  ،طفنلا قاوــسأ ىلع اً

 نم ضورعملا ةدايز طرف ىلإ يملاعلا بلطلا ةمدـــص تدأ دقف
 ىلع داح لكـــشب طفنلا راعـــسأ ضافخنا يف ببـــست امم ،طفنلا
 راــعـــــــسأ تــناــك ،م2019 ماــع فالخبو  .ءاوتحالا ريبادــت ةــيفلخ
 عمو ،كـلذ عم  .م2020 ماـع يف ةريبك ةروـــــــصب ةـبلقتم طفنلا
 ةمظنم رارمتــــساو ماعلا قالغإلا ريبادت نم تاداــــصتقالا جورخ
 نم اهجاتنإ دييقت يف )+كبوأ( اهئافلحو طفنلل ةردـصملا لودلا
 غلبف ،رارقتــسالاو يفاعتلا ضعب قوــسلا راعــسأ ترهظأ ،طفنلا

 م2020 ماــع ةــياــهن يف لــيمربلل رالود 51.8 تــنرب طفن رعـــــــس
 لــيربأ يف لــيمربلل رالود 19.2 دــنع هــل ىوتـــــــسم ىندأ لــباــقم

 .)6-1 ينايبلا لكشلا( م2020

 

 

 

 

 

 

 تنرب طفن رعس :6-1 ينايبلا لكشلا

 
 غريبمولب :ردصملا

 اKيملاع رطاخملاو ومنلا قافآ7.1 
 تاــــــسايــــــس نم ةقوبــــــسملا ريغ ةباجتــــــسالل ناك دقل

 رود ةـحئاـجلا ريثأـت ءاوتحال ةـيدـقنلا ةـــــــساـيـــــــسلاو ةـماـعلا ةـيلاـملا
 دــــقو .م2020 ماــــع يـف يـمـلاــــعـلا دوـكرـلا حـبـك يـف يرـهوـج
 ةريخألا ةيدعاـصتلا تاعجارملا دعب يملاعلا ومنلا قافآ تنـسحت
 ةـــيزكرملا كونبلا لازت اـــم ،كـــلذ ىلع ةوالع .ومنلا تاـــعقوتل
 يلحتلا قايـــــــسلا اذه يف اهتياغف ،ومنلا معد ىلع زكرت ىربكلا
 نم مغرلا ىلع ،ةيريــسيتلا اهتاــسايــس راــسم سكع لبق ربــصلاب
 رطاخملا صيلقت فدهب كلذو ،مخضتلا نأشب قاوسألا فواخم
 عمج ،ريراــقتلا يف درو اــم بــــــــسحبو .يفاــعتلا ىلع ةــلمتحملا
 غلبت ةيفاـضإ تارخدم ملاعلا تاداـصتقا ىربك يف نوكلهتـسملا
 ،اًبيرقت رالود نويليرت 1.5 يأ ،اهفـصن( رالود نويليرت 2.9 اهتميق
 ةـــثالثلا عفاودـــلا نيب نمو .1)اـــهدـــحو ةدـــحتملا تاـــيالولا يف
 ،نويدـلا دادــــــــسو ،لـبقتـــــــسملا يف كالهتـــــــسالا يأ( راـخدالل
 ىلع فيـــضي نأ هنأـــش نم وه كالهتـــسالا نوكي دق ،)راخدالاو
 .يملاعلا بلطلا ومن

 لـــئاـــهلا زيفحتلا نم رخآلا بـــناـــجلا ذـــخأ ،لـــباـــقملاـــب
 نويدلل عيرــــسلا مكارتلا ةروــــص - يــــساــــسأ ٍوحنب - تاــــسايــــسلل
 تاينازيملا يف ريبكلا عـسوتلا ناك ذإ ،تاكرـشلا نويدو ةيدايـسلا
ــببـــــــس صوـــــــصخلا هــجو ىلع ةــيزكرملا كونبلل ةــيمومعلا  يف اً
 نع ظوحلم لكـــشب ةدئافلا راعـــسأ تعفترا اذإو  .كلذ ليهـــست
 نمــــــض نوكتــــــس ةلمتحملا رطاخملا نإف ،ةيلاحلا تايوتــــــسملا
 طاشنلا ىلع راثآ نم كلذ ىلع بترتي امو نويدلا ةمدخ لكاشم
 ةنزاوم يف اًبعص اًفقوم ةيزكرملا كونبلا هجاوت اذل .يداصتقالا
 .مخضتلاو ومنلا رطاخم
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 تامدخلاو ةيليوحتلا تاعانصلا يعاطق ىلع انوروك سوريف رثأ :1-1 راطإلا 

 ةيليوحتلا تاعانصلا عاطقل يملاعلا تايرتشملا يريدم رشؤم :7-1 ينايبلا لكشلا

 
 زرتيور :ردصملا

 تامدخلا عاطقل يملاعلا تايرتشملا يريدم رشؤم :8-1 ينايبلا لكشلا

 
 زرتيور :ردصملا

 ةيراجتلا ةسايسلل ةيلكلا ةيداصتقالا تاعبتلا لظ يف قاطنلا ةعساو ةروصب م2019 ماع يف اًؤطابت ةيليوحتلا تاعانصلا ةطشنأ تدهش
 تاـعاـنـــــــصلا كـلذـكو اـًيملاـع كـلهتـــــــسملا ةـقثو لاـمعألا ةـقث يف اـًبلـــــــس ترثأ يتلاو ةدـحتملا تاـيالولا اـهتـــــــضرف يتلا ةـيكرمجلا تاـفيرعتلاو ةـيملاـعلا
 يعاطق كلذ يف امب ،ةـــسيئرلا تاطاـــشنلا ىلع اًطوغـــض انوروك سوريف ةحئاج تدّلو نيح داح عجارت ىلإ ؤطابتلا اذه ىـــضفأو .ةينيـــصلا تارداـــصلاو
 داحلا شامكنالا ىدأف .بلطلا يف ديدـــــش ضافخنا ةيفلخ ىلع اذه ءاجو ،م2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ كلذو ،تامدخلاو ةيليوحتلا تاعانـــــصلا
 ىلإ ًةفاضإ عناصملا ميقعت ضرغب - ريصقلا لجألا ىلع ةطشنألا فاقيإ ةجيتن ةيجاتنإلا ةقاطلا مادختسا ؤطابتو ةيليوحتلا تاعانصلا يف داتعملا ريغ
  .م2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف ةياغلل ةيبلس ومن تالدعم داجيإ ىلإ - ءاوتحالا ريبادت

 اًموعدم ،ةيليوحتلا تاعانـــصلا عاطق هيف ىفاعت يذلا تقولا يف م2020 ماع نم يناثلا فـــصنلا لولحب خـــسرتلاب يفاعتلا ذخأ ،كلذ عم
 ورويلا ةقطنم لود لثم ٍلود يف أطابتي تامدخلا عاطق يفاعت نإف ،لودلا نيب ةيميلقإ تانيابت دوجوبو .تامدخلاو علــــسلا ىلع بلطلا يف لوحتب
 طاـــــشن يف يفاعتلا نأ ىلإ ةراـــــشإلا ردجتو  .م2020 ماع نم يناثلا فـــــصنلا لالخ اهـــــضرف ةداعإ وأ ماعلا قالغإلا ريبادت ديدمت ىلإ ترطـــــضا يتلا
 .انوروك سوريف حاقل حرط ةريتو ىلع يساسأ لكشب دمتعي تامدخلا
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 ةيلحملا ةيلكلا ةيلاملا تاروطت .2
 ةماع ةرظن 1.2

 تاداصتقا مظعم يف اًبلس انوروك سوريف ةحئاج ترثأ
 ىأنمب يدوعسلا داصتقالا نكي ملو ،م2020 ماع يف ملاعلا
 جتانلا يف اًريبك اًعجارت يلحملا داصتقالا هجاو ثيح ،كلذ نع
 مظعم اهتلجس يتلا تاعجارتلل ًةجيتن يلامجإلا يلحملا
 ىلع بلطلا يف ريبكلا ضافخنالا نع ًالضف ،داصتقالا تاعاطق
  .م2020 ماع لالخ طفنلا

 ومنلا تاروطت 2.2
 داــــــــــصقالل يقيقحلا يلاـــمجإلا يلحملا جتاـــنلا لـــجـــــــس

ـــــضافخنا يدوعـــــسلا  م2020 ماع يف ةئملا يف 4.1 هتبـــــسن اً
 لظ يف ،م2019 ماع يف ةئملا يف 0.3 هتبـــسن عافتراب ًةنراقم
 يطفنلا ريغو يطفنلا عاـطقلا نم ٍلـك يف ةـطـــــــشنألا ضاـفخنا

 يف 6.7 ةــبـــــــسنب يطفنلا عاــطقلا عجارتو .م2020 ماــع لاوط
 ،م2019 ماع يف ةئملا يف 3.6 هتبـــــسن ضافخناب ًةنراقم ةئملا
 ةرتفلا لالخ ةئملا يف 1.1 هتبـسن يباجيإ يونـس ومن طـسوتمو

 طاـشن ضافخنا ىزعُيو .)1-2 ينايبلا لكـشلا( م2019 - م2015
 يتلا انوروك سوريف ةحئاج ىلإ حــــضاو لكــــشب يطفنلا عاطقلا
 يف نوجتنملا قفتا هـيلعو ،طفنلا ىلع بـلطلا يف اـًبلـــــــس ترثأ
 م2020 ربمـــــــسيد ةـياـهن ىتح جاـتنإلا ضفخ ىلع +كـبوأ فلاـحت
 .طفنلا راعسأ رارقتسا نامضل

 2.3 ةبــــسنب اًيبلــــس اًومن يطفنلا ريغ عاطقلا لجــــسو
 ماـــعلا يف يباـــجيإ ومنب ًةـــنراـــقم م2020 ماـــع يف ةـــئملا يف
 يطفنلا ريغ جتانلا عجارت ىزعُيو .ةئملا يف 3.3 هتبـــسن قباـــسلا
 دحلل ةكلمملا اهتذختا يتلا ةيزارتحالا تاءارجإلا ىلإ ريبك لكـشب
 ةــضورفملا دويقلاو قالغإلا رثأ دقف .انوروك سوريف راــشتنا نم

 لكــــــشب ،م2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف ًةــــــصاخ ةكرحلا ىلع

 ةراجتو ،ةيليوحتلا تاعانـصلا اهزربأ ،تاعاطقلا نم ٍددع يف ريبك
 نـيزـخـتـلاو لــــقـنـلاو ،قداــــنـفـلاو مـعاــــطـمـلاو ةــــئزـجـتـلاو ةــــلـمـجـلا
 7.7 تغلب تاعجارت تاعاطقلا هذه تلجـــس ثيح ،تالاـــصتالاو
 لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئملا يف 6.0و ةئملا يف 4.8و ةئملا يف
  .)2-2 ينايبلا

 

 

 

 
 

 

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

 
ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا  

 

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

 
ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا   

 مخضتلا تاهاجتا 2.3
 يف ريبك لكـــــشب ةكلمملا يف مخـــــضتلا لدعم عفترا

 يونــسلا طــسوتملا عفترا ثيح ،م2020 ماع نم يناثلا فــصنلا
 يف ةـئملا يف 5.8 ىلإ لوألا فـــــــصنلا يف ةـئملا يف 1.0 نم
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 ةبــسن عفرل سيئر لكــشب كلذ ىزعيو .ماعلا نم يناثلا فــصنلا
 يف ةئملا يف 15 ىلإ ةئملا يف 5 نم ةفاــضملا ةميقلا ةبيرــض
ـــضيأ ةفاـــضإ .م2020 ويلوي نم لوألا  ةيكرمجلا موـــسرلا ةدايزل اً
 يف 15و ةئملا يف 0.5 نيب تحوارت ةبــــسنب ،م2020 وينوي يف
 نم يناثلا فـــــصنلا لالخو ،كلذ عمو .تاجتنملا فلتخمل ةئملا
 ثـيح ،ىرخأ ةرم اـًيجيردـت مخـــــــضتلا لدـعم ضفخنا ،م2020 ماـع
 ىلإ سطـسغأ يف ةئملا يف 6.2 نم يونـسلا طـسوتملا عجارت

 لوألا فـــــــصنلا ىلإ رظنلا دـنعو .ربمـــــــسيد يف ةـئملا يف 5.3
ــعم ماــعلا نم يناــثلاو  راــعـــــــسأل يـــــــساــيقلا مقرلا نأ ظحالي ،اً
 ةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف 3.4 ةبسنب عفترا كلهتسملا
  .)3-2 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف -2.1 عم

)100=1820( يونسلا مخضتلا :3-2 ينايبلا لكشلا  

 
ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا  

 مقرلا ةلــس يف ةــسيئر ماــسقأ ةعبــس راعــسأ تعفترا
 لجـــــس ثيح ،م2020 ماع يف كلهتـــــسملا راعـــــسأل يـــــسايقلا
 طــــــسوتمب ةظوحلم ةدايز ىلعأ تابورــــــشملاو ةيذغألا مــــــسق
 لـك كـلذ دـعب ءاـج .م2020 ماـع يف ةـئملا يف 9.0 غلب عاـفترا
 ثيثأتو ،)ةئملا يف 4.8( تالاــصتالاو ،)ةئملا يف 7.1( غبتلا نم
 معاــــطملاو ،)ةــــئملا يف 4.6( اــــهـتناــــيـــــــصو لزـنـملا تازـيـهـجتو
 ،)ةئملا يف 4.0( تامدخلاو علــسلاو ،)ةئملا يف 4.3( قدانفلاو
 نكـــــسلا مـــــسق لجـــــس ،لباقملا يفو .)ةئملا يف 3.8( لقنلاو
ـــــــضاـفخنا ىرخألا دوقولا عاونأو زاـغلاو ءاـبرهكلاو ءاـملاو  اـًفيفط اً
 عجارت ىلإ كــلذ ىزعُي دــقو ،)ةــئملا يف -0.6( راــعـــــــسألا يف

 لكــــــشلا( م2020 ماع لالخ تاراجيإلا راعــــــسأو طفنلا راعــــــسأ
 .)4-2 ينايبلا

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

 
ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا  
 عاونأو زاغلاو ءابرهكلاو ءاملاو نكسلاو ،ةيذحألاو سبالملا ىرخألا ماسقألا لمشت*

.قدانفلاو معاطملاو ،تالاصتالاو ،لزنملا تازيهجتو ثيثأتو ،ىرخألا دوقولا  
 

 يكالهتسالا قافنإلا 2.4
 يف 75.8 ةــبـــــــسنب عيبلا طاــقن تاــيلمع ددــع عفترا

 ماــع يف ةــئملا يف 24.2 ةــبـــــــسنب تاــعيبملا تــعفتراو ،ةــئملا
 يف ريبكلا عاــفترالا اذــه ءاــجو .)5-2 يناــيبلا لــكـــــــشلا( م2020

 عنمل ةــقبطملا ةــيزارتحالا تاءارجإلل ًةــجيتن عيبلا طاــقن تاــيلمع
 يدـقنلا لـماـعتلا لـيلقت تـنمـــــــضت يتلا اـنوروك سوريف راـــــــشتنا
ـضيأ ًةجيتنو ،ةينورتكلإلا عفدلا تاودأ زيزعتو  ةزهجأ ددع ةدايزل اً
 .زاهج 721,000 ىلإ لـــــصتل ةئملا يف 64.4 ةبـــــسنب عيبلا طاقن
 تارم ددـع طـــــــسوتم يأ ،مادـختـــــــسالا لدـعم ىلإ رظنلا دـنعو
 6.9 ةبـسنب مادختـسالا لدعم عافترا ظحالُي ،زاهج لك مادختـسا
 ماــعلا يف ةــئملا يف 25.5 ةــبـــــــسنب ومنب ةــنراــقم ةــئملا يف
 تاودأ مادختـــسا عافترا رـــسفيو .)6-2 ينايبلا لكـــشلا( قباـــسلا
 ةزهجأ نم يدقنلا بحــــسلا تايلمع ضافخنا ةينورتكلإلا عفدلا
 .م2020 ماــع لالخ ةــئملا يف 15.1 ةــبـــــــسنب يلآلا فارـــــــصلا
 صاخلا يئاهنلا يكالهتـسالا قافنإلا لجـس ،كلذ ىلإ ةفاـضإلاب
 اًعجارت ةيراجلا راعــــسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ساقي امك
 ببـسب قباـسلا ماعلاب ًةنراقم م2020 يف ةئملا يف 4.1 ةبـسنب
 .ةحئاجلا ءاوتحال ةقبطملا ةيزارتحالا تاءارجإلاو قالغإلا
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عيبلا طاقن طاشن :5-2 ينايبلا لكشلا  

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

عيبلا طاقن مادختسا ومن لدعم :6-2 ينايبلا لكشلا  

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةيدقنلا تاروطتلا 2.5
 ةيدقنلا عيماجملا 1.5.2

 ،قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةيدقنلا عيماجملا تعفترا
 ماع يف ةئملا يف 8.6 ةبسنب اًومن ةيدقنلا ةدعاقلا تلجس ثيح

 ًةجيتنو .م2019 ماع يف ةئملا يف 4.2 ةبسنب ًةنراقم ،م2020
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ريفوتو يموكحلا قافنإلا ةدايزل
 يف )3ن( عساولا هموهفمب دوقنلا ضرع امن ،ةيفاكلا ةلويسلل
 ،يضاملا ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف 8.3 ةبسنب م2020 ماع ةياهن
 اًعوفدم م2015 ماع ذنم يونس ومن لدعم ىلعأ كلذب لجسيل
 ،بلطلا تحت عئادولا تلجسو .بلطلا تحت عئادولا يف ةدايزلاب
 ةبسنب اًومن ،)3ن( دوقنلا ضرع نم ةئملا يف 59.7 لّكشت يتلا

 عافتراب سيئر لكشب ةموعدم م2020 ماع يف ةئملا يف 16.7
 لوادتملا دقنلا اًضيأ لجس امك ،دارفألاو لامعألا عاطق عئادو
 5.0 لباقم ةئملا يف 9.1 هتبسن تغلب اًيوق اًومن فراصملا جراخ
 دوقنلا ضرع عافترا ىلإ كلذ ىدأو .م2019 يف ةئملا يف
 يأ ،م2020 يف ةئملا يف 15.6 ةبسنب )1ن( قيضلا هموهفمب
 تلجسو .قباسلا ماعلا يف ومنلا لدعم فاعضأ ةثالث يلاوح
 ةينمزلا عئادولا لثم ،)3ن( دوقنلا ضرعل ىرخألا تانوكملا

 ةيونس ومن تالدعم ،ةيدقنلا هبش ىرخألا عئادولاو ةيراخدالاو
 ىلع ةئملا يف -4.5و ةئملا يف -5.5 تغلب م2020 يف ةيبلس
 .)7-2 ينايبلا لكشلا( يلاوتلا

 هتانوكمو )3ن( دوقنلا ضرع ومن تالدعم :7-2 ينايبلا لكشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةيلاملا عاضوألاو ةيدقنلا ةسايسلا2.5.2 
 يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلا دـكأ ،ةـحئاـجلا ةـيادـب دـنع

 لاـيرلا طبر يف ةـلثمتملا فرـــــــصلا رعـــــــس ةــــــــساـيـــــــسب هـمازتلا
 ومنلا معد يجيتارتـــــــسا راــيخك يكيرمألا رالودــلاــب يدوعـــــــسلا
 كــــنبلا نلعأ ،كــــلذ ىلع ًةوالع .ةــــكلمملا يف يداــــــــــصتقالا
 دنع لايرلا فرـــص رعـــس ىلع ظافحلاب اًمزتلم لازي ال هنأ يزكرملا
 يدقنلا رارقتـــــسالل زكترمك رالودلل لاير 3.75 يمـــــسرلا رعـــــسلا
 ،ةيبلـــــسلا ةيلكلا ةيداـــــصتقالا تاروطتلا باقعأ يفو  .يلاملاو
 لدعمو ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعم ضفخ يزكرملا كنبلا ررق
 نم سرام رهــــش لالخ نيترم سكاعملا ءارــــشلا ةداعإ تايقافتا
 ةداعإ تايقافتا لدعم يزكرملا كنبلا ضفخ ثيح ،م2020 ماع
 1.75 ىلإ ةئملا يف 2.25 نم( ساـــسأ ةطقن 50 عقاوب ءارـــشلا
 50 عقاوب سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعمو ،)ةئملا يف
ــــضيأ ساــــسأ ةطقن  .)ةئملا يف 1.25 ىلإ ةئملا يف 1.75 نم( اً
 ةداعإ تايقافتا لدعم ضفخ يدوعـــسلا يزكرملا كنبلا ررق مث
 75 رادقمب سكاعملا ءارـــــــشلا ةداعإ تايقافتا لدعمو ءارـــــــشلا
 ةـئملا يف 1.00 ىلإ ةـئملا يف 1.75 نم ،ىرخأ ساـــــــسأ ةـطقن
 0.50 ىلإ ةئملا يف 1.25 نمو ،ءارـــشلا ةداعإ تايقافتا لدعمل
 .سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعمل ةئملا يف

 طسوتم لجس ،نيترم ةدئافلا راعسأ ضفخل ةجيتنو
 )روبياس( رهشأ 3 ةدمل ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس
 أدب ،8-2 ينايبلا لكشلا حضوي امكو .م2020 ماع لالخ اًضافخنا
 ماع نم لوألا فصنلا يف ضافخنالا يف روبياسلا لدعم

 ةئملا يف 1.19 ىلإ هطسوتم لصيل رثكأ ضفخنا مث ،م2020
 .ماعلا ةياهنب
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 بلطلا تحت عئادولا فراصملا جراخ لوادتملا دقنلا
 ةيدقنلا هبش ىرخألا عئادولا ةيراخدالاو ةينمزلا عئادولا

 3ن



 م2021 يلاملا رارقتسالا ريرقت                                                                                                              ةيلحملا ةيلكلا ةيلاملا تاروطت

 

 

16 

 ةيدوعسلا فراصملا نيب ةدئافلا راعسأ :8-2 ينايبلا لكشلا
)روبياس(  

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ماع يف سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا مجح عفترا
 نم ةظوحلم ةدايز يرهـــــشلا اهطـــــسوتم دهـــــش ثيح ،م2020
 ماـع يف لاـير راـيلم 76.4 ىلإ م2019 ماـع يف لاـير راـيلم 53.7

 ءارـــــشلا ةداعإ تايقافتا تلظو .)9-2 ينايبلا لكـــــشلا( م2020
 تاــيعادــت نم مغرلا ىلع ةــلوبقم تاــيوتـــــــسم دــنع سكاــعملا
 يتلا جماربلا ىلإ ىزعُي دــق يذــلا رمألا ،اــنوروك سوريف ةــحئاــج
 خـض اهنمو ،ةلويـسلا ريفوتل يدوعـسلا يزكرملا كنبلا اهدمتعا

 يدوعــسلا يزكرملا كنبلا نأ ىلإ ةراــشإلا ردجتو .لاير رايلم 50
ــضيأ قلطأ دق  قوــسلا تايلمع راطإ نمــض ةلويــسلا خــض ةادأ  اً
 كلذو ،ةيلاحلا اماــس تانوذأ تارادــصإل ٍةلمكم ةادأك ةحوتفملا
 ىلع يفرــــــصملا ماظنلا يف ةلويــــــسلا تايوتــــــسم ةرادإ زيزعتل
 .يلحملا يلاملاو يدقنلا رارقتسالا ىلع ظافحلل ريصقلا ىدملا

سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا ءادأ :9-2 ينايبلا لكشلا  

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 
 يزكرملا كنبلل يبنجألا دقنلا تايطايتحا تضفخنا

 ماعلاب ًةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف 9.2 ةبسنب يدوعسلا
 تلثمتو .م2020 ماع ةياهنب لاير رايلم 1,701 ىلإ لصيل قباسلا
 150 غلبم ليوحت يف ضافخنالا اذهل ةسيئرلا تاببسملا ىدحإ
 يزكرملا كنبلا ىدل يبنجألا دقنلا تايطايتحا نم لاير رايلم

 سرام يرهش يف ةماعلا تارامثتسالا قودنص ىلإ يدوعسلا
  .)10-2 ينايبلا لكشلا( ليربأو

 نم يدوعسلا يزكرملا كنبلا تايطايتحا مدختستو
 ةيجراخلا ةكلمملا تامازتلاب ءافولا يف يبنجألا دقنلا
 هذه فدهتو ،تامدخلاو علسلا نم تادراولا ةميق تاعوفدمو
 يدقنلا رارقتسالا ىلع ةظفاحملا ىلإ كلذك تايطايتحالا
 نم يدوعسلا يزكرملا كنبلا تايطايتحا لازت امو .يلاملاو
 ينطولا داصتقالا تابلطتم عيمج ةيبلتل ةيفاك يبنجألا دقنلا
 41.4 لدعم تايطايتحالا هذه يطغت ثيح ،يبنجألا دقنلا نم
 دوقنلا ضرع نم ةئملا يف 79.2 هتبسن امو تادراولا نم اًرهش
 .)3ن( عساولا هموهفمب

 يبنجألا دقنلا تايطايتحا :10-2 ينايبلا لكشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةماعلا ةيلاملا تاروطت 2.6
 ةيموكحلا تاداريإلا 2.6.1

 غلبتل ،م2020 ماع يف ةيموكحلا تاداريإلا تضفخنا
 يف 15.6 هتبسن ضافخناب ،م2020 ماع يف لاير رايلم 781.8

 عجارتل ًةجيتن ضافخنالا اذه ءاجو .قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا
 ضفخ يف ببست يذلا رمألا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا
 يف .قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف 30.5 ةبسنب طفنلا تاداريإ
 ةئملا يف 10.9 ةبسنب ةيطفنلا ريغ تاداريإلا تعفترا ،لباقملا
 نأ نكميو ،م2019 ماعب ةنراقم لاير رايلم 368.7 ىلإ لصتل
 يف 2.9 ةبسنب بئارضلا تاداريإ عافترا ىلإ ةدايزلا هذه ىزعُت
 ءاجو .قباسلا ماعلاب ًةنراقم لاير رايلم 226.4 ىلإ لصتل ةئملا
 طاشنلا عجارت نم مغرلا ىلع ،بئارضلا تاداريإ عافترا
 10 لدعمب ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عافترال ًةجيتن ،يداصتقالا
 تنلعأ ،ىرخأ ةهج نمو .ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ةيوئم طاقن
 رخأتلا تامارغ نم ءافعإلا ةردابم لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا
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 ىدأ ام وهو ،م2020 ماع لالخ ةيبيرضلا تارارقإلا ميدقت يف
 .)11-2 ينايبلا لكشلا( ةيطفنلا ريغ تاداريإلا ومن نم دحلا ىلإ

ةيموكحلا تاداريإلا :11-2 ينايبلا لكشلا  

 
ةيلاملا ةرازو :ردصملا  

 يموكحلا قافنإلا 2.6.2
 ىلع ثلاثلا ماعلل لاير نويليرت 1 يموكحلا قافنإلا زواجت

 عافترا ةبسنب لاير نويليرت 1.07 ىلإ لصيل م2020 يف يلاوتلا
 بتاور لثمتو .يضاملا ماعلاب ًةنراقم اًبيرقت ةئملا يف 1.5 تغلب
 494.7 غلبمب ةيراجلا تافورصملا نم ربكألا ةصحلا نيلماعلا
 يتلا دوهجلا ىلإ سيئر لكشب قافنإلا ةدايز ىزعُتو ،لاير رايلم
 ىلع ًةوالع ،ةرثأتملا تاعاطقلا معدل ةكلمملا ةموكح اهلذبت
 ةمزأ لالخ نييدوعسلا فيظوت معد ىلإ ةيمارلا تاردابملا
 يلاوح ةيلامسأرلا تافورصملا تغلبو .انوروك سوريف ةحئاج

 8.5 ةبسنب اًضافخنا ًةلجسم ،م2020 ماع يف لاير رايلم 155.1
 ضفخل ًةجيتن عجارتلا اذه ءاجو .قباسلا ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف
 قيقحت جمارب« راطإ تحت ةطشنألا ضعبل ةيلاملا تاصصخملا
 عيراشملا ضعب ءاغلإ ىلإ ًةفاضإ ،اهعيراشمو »2030 ةيؤر
 .)12-2 ينايبلا لكشلا( اهليجأت وأ اهديدمت وأ ةيلامسأرلا

يموكحلا قافنإلا :12-2 ينايبلا لكشلا   

 
 ةيلاملا ةرازو :ردصملا

 نيدلاو ةينازيملا زجع 2.6.3
 لاير رايلم 293.9 غلبيل ريبك ٍلكشب ةينازيملا زجع عفترا

 ماعلاب ًةنراقم ةئملا يف 121.6 اهتبسن ةدايزب ،م2020 ماع يف
 يلحملا جتانلا ىلإ نيدلا ةبسن تعفترا ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .قباسلا

 ماعلا نيدلا ىوتسم لوصو عم ةئملا يف 32.5 ىلإ يلامجإلا
 ،ماعلا نيدلا عافترا نم مغرلا ىلعو .لاير رايلم 853.5 ىلإ مئاقلا
 رطاخملا تناك ،كلذ ىلع ًةوالع .ًالدتعم لازي ال هاوتسم نأ الإ
 ضارتقالا تايلمع مظعم نأل اًرظن ةدودحم ةدبكتملا ةيفاضإلا
 ضارتقالا ببس عجريو .ةضفخنم ةدئاف بسنبو اًيلحم تمت دق
 عجارتلل ًةجيتن قافنإلا عافتراو تاداريإلا ضافخنا ىلإ يموكحلا
 ةرورضو انوروك سوريف ةحئاج هب تببست يذلا يداصتقالا
 .)13-2 ينايبلا لكشلا( هعم لماعتلا

 ةينازيملا زجع :13-2 ينايبلا لكشلا

 
 ةيلاملا ةرازو :ردصملا
 

  لمعلا قوس ءادأ 2.7
 ماع لالخ ةظوحلم ةروصب ةلاطبلا لدعم عفترا

 يلامجإل ةلاطبلا لدعم غلب ثيح ،م2019 ماعب ةنراقم م2020
 يف ةئملا يف 12.0 ةبسنب ةنراقم ةئملا يف 12.6 نييدوعسلا
 قوس ىلع انوروك سوريف ةحئاج رثأ سكعي ام وهو م2019 ماع
 جماربلا تمهاس ،اذه عمو .)14-2 ينايبلا لكشلا( لمعلا
 ىلع ةحئاجلا راثآ نم دحلا يف ،»دناس« جمانرب لثم ةيموكحلا

 نم يناثلا فصنلا يف داصتقالا شاعتنا ىدأو .لمعلا قوس
 ماع نم عبارلا عبرلا يف ةلاطبلا لدعم ضافخنا ىلإ ماعلا

 لدعم عجارت ثيح ،هسفن ماعلا نم ثلاثلا عبرلاب ةنراقم م2020
 يف 7.1 ىلإ ةئملا يف 7.9 نم روكذلا نييدوعسلا نيب ةلاطبلا
 ىلإ ةئملا يف 30.2 نم تايدوعسلا نيب ةلاطبلا لدعمو ةئملا

 .ةئملا يف 24.4
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 ةلاطبلا لدعم :14-2 ينايبلا لكشلا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا
 

 لمعلا قوـــس يف نييدوعـــسلا ةكراـــشم لدعم عفترا
 عم ةيدوعـــــــسلا ةلماعلا ىوقلا تعفترا ثيح ،م2020 ماع يف
 م2019 ماع يف ةئملا يف 49.0 نم ةكراــــــشملا ةبــــــسن عافترا
 لــكـــــــشلا( م2020 ماــعل عبارلا عبرلا يف ةــئملا يف 51.2 ىلإ
  .)15-2 ينايبلا

 ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم :15-2 ينايبلا لكشلا
  نييدوعسلل

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 يجراخلا عاطقلا 2.8
 تاعوفدملا نازيم 2.8.1
 يراجلا باسحلا 2.8.1.1

 ثيح ،م2020 ماع لالخ اًزجع يراجلا باسحلا لجس
 لباقم لاير رايلم 73.7 غلب زجع دوجو ىلإ ةيريدقتلا تانايبلا ريشُت
-2 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف لاير رايلم 143.4 غلب ضئاف

 ىلإ َةفاضإ ،ةيطفنلا تارداصلا ضافخنا ىلإ كلذ ىزعُيو .)16
  .انوروك سوريف ةحئاجب ةرثأتم ةيطفنلا ريغ تارداصلا عجارت

 يراجلا باسحلا :16-2 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلاو يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 يلاملا باسحلا 2.8.1.2
 رايلم 80.9 غلب لخادلل اًقفدت يلاملا باسحلا لجس

 لاير رايلم 135.6 غلب جراخلل قفدت لباقم م2020 ماع يف لاير
 كلذ يف ببسلا عجريو .)17-2 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف
 لاير رايلم 172.2 غلبمب ةيطايتحالا لوصألا ضافخنا ىلإ
 2.4 غلبمب لخادلل اًقفدت تلجس يتلا ةرشابملا تارامثتسالاو
 ةظفاحلا تارامثتسا يفاص عفترا ،ىرخأ ةيحان نمو .لاير رايلم
 اًضافخنا لجس نأ دعب لاير رايلم 77.1 غلب ثيح م2020 ماع يف
 .م2019 ماع يف لاير رايلم 43.2 ةميقب

يلاملا باسحلا :17-2 ينايبلا لكشلا  

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 ةيجراخلا ةراجتلا 2.8.2
 تارداصلا 2.8.2.1

 ةميق تعجارت ثيح ،اًعجارت تارداصلا تلجس
 م2020 ماع يف ةئملا يف 33.5 ةبسنب ةيلامجإلا تارداصلا
 ةبسنب ةيطفنلا تارداصلا تضفخناو .)18-2 ينايبلا لكشلا(

 ماع يف ةئملا يف 10.8 ةبسنب ةيطفنلا ريغو ةئملا يف 40.5
 ةيطفنلا تارداصلا ضافخنا يف سيئرلا ببسلا عجريو .م2020

 طفنلا جاتنا ضفخ  ىلإ ًةفاضإ ،طفنلا ىلع بلطلا ضافخنا ىلإ
 .ةحئاجلل ةيداصتقالا تايعادتلا لظ يف راعسألا رارقتسا فدهب
 ىلإ سيئر لكشب ةيطفنلا ريغ تارداصلا عجارت ىزعُي نيح يف
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 ةموكح اهتذختا يتلا ةيزارتحالا تاءارجإلاو داصتقالا قالغإ
 سيئر لكشب ترثأ يتلا انوروك سوريف راشتنا نم دحلل ةكلمملا
 .يداصتقالا طاشنلاو صاخلا عاطقلا ىلع

تارداصلا ومن :18-2 ينايبلا لكشلا  

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا
 

 تادراولا 2.8.2.2
 لالخ ةئملا يف 9.9 هتبسن اًضافخنا تادراولا تلجس

 عاطقلا ومن عجارت سكعناو .م2019 ماعب ًةنراقم م2020 ماع
 لثم ،تادراولا عاطقل ةكرحملا ةسيئرلا ةطشنألا ىلع صاخلا
 ىلإ رمألا اذه ىزعُيو .)19-2 ينايبلا لكشلا( لقنلا تادعم
 راثآلاو قالغإلا ببسب ةكلمملا يف يداصتقالا طاشنلا ضافخنا
 داصتقالا ىلع ةيجراخلا ةراجتلاب ةقلعتملا ةحئاجلل ىرخألا
  .يدوعسلا

 ماسقألا ةمهاسم بسح تادراولا ومن :19-2 ينايبلا لكشلا

 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

  هرطاخمو يدوعسلا داصتقالا ومن تاعقوت 2.9

 ضـعـب يـلـحـمـلا داــــــــــصتـقالا شـعـتـنـي نأ عـقوـتـمـلا نـم
 فعـــــــضُت دـق يتلا نيقيلا مدـع تالاـح نم مغرلا ىلع ءيـــــــشلا
 مت يتلا ةيدقنلاو ةيلاملا تاـسايـسلا تدعاـسو .شاعتنالا ةريتو
 ةـحئاـجل يبلـــــــسلا ريثأـتلا فيفخت يف م2020 ماـع يف اـهداـمتعا
 ريخألا يملاـعلا داـــــــصتقالا قاـفآ ريرقت بـــــــسحب اـنوروك سوريف
 اـًقفوو .م2021 لـيربأ يف يلودـلا دـقنلا قودـنـــــــص نع رداـــــــصلا
 داـــــــصتقالا لـجـــــــسي نأ عقوتملا نم ،يلودـلا دـقنلا قودـنـــــــصل
 2.9 ةبــسنب يلامجإلا يلحملا جتانلا يف اًيونــس اًومن يدوعــسلا
 يف 4.1 هـتبـــــــسن ضاـفخناـب ةـنراـقم م2021 ماـع يف ةـئملا يف
 يتلا تاردابملاو تاـــسايـــسلل ًةجيتنو .يـــضاملا ماعلا يف ةئملا
 أدب ،يطفنلا ريغ صاخلا عاطقلا طاشن معدل ةكلمملا اهتدمتعا
ــسحتلاب داــصتقالا  مــستت ،كلذ ىلع ًءانبو   .تالاجم ةدع يف نّ
  اًرظن رثكأ ةــيباــجيإــب يطفنلا ريغ عاــطقلل م2021 ماــع تاــعقوت
 زفحي نأ هـنأـــــــش نم يذـلا رمألا ،اـًيلحم ةـيزارتحالا تاءارجإلا عفرل
 حرط يف زرحملا مدـقتلا ىلإ ًةـفاـــــــضإ ،ةـئزجتلاو ةـلمجلا يعاـطق
  .ملاعلا ىوتسم ىلع تاحاقللا

 داصتقالا لجسي نأ عقوتملا نم ،ماع لكشبو
 طفنلا قوس يفاعتل ًةجيتن م2021 ماع يف اًومن يدوعسلا
 اًزواجتم ،ةذختملا تاسايسلاو ريبادتلا ىلإ ةفاضإلاب يملاعلا
 .ةرباع رطاخم يأ كلذب
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 2 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيليوحتلا تاعانصلا طاشن ةيجاتنإ سايق :1-2 راطإلا

 عاطقلا سرامي ثيح ،ةلودلل ةيداـــصتقالا ةيمنتلا يف ةـــصاخ ةيمهأ اهل يتلا تاعاطقلا نم ةكلمملا يف ةيليوحتلا تاعانـــصلا عاطق دعُي
 ةيتحت ةينب ةكلمملا كلتمتو .ةمادتـــــسم ةيداـــــصتقا ةيمنت ققحت ةعونتم ةيجاتنإ ةدعاق نم هقلخي امب يداـــــصتقالا ومنلا لدعم عفر يف اًماه اًرود
 ،ةبـــــسانملا ليومتلا صرف ىلإ لوـــــصولا ةيناكمإو ،لمعلا يف ةبغارلا ةينطولا ةلامعلا رفوت عم ةيليوحتلا تاعانـــــصلا عاطق يف رامثتـــــسالل ةبـــــسانم
  .ىرخألا لودلاب ةنراقم ةقاطلا راعسأ ضافخناو

 ةفاضإلاب .2030 ةكلمملا ةيؤر فادهأ دحأ قيقحت يلاتلابو ،جاتنإلا نم يلحملا ىوتحملا نيسحت يف ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق مهاسُيو
 ًةـصاخ ،ةيـساـسألا ةيعلـسلا تادراولا نع ةـضاعتـسالاو ةيطفنلا ريغ تارداـصلا ةدايز لالخ نم تاعوفدملا نازيم نيـسحت يف عاطقلا دعاـسي ،كلذ ىلإ
 اهلالخ نم رمت ةميقلا لــــسالــــس ءاــــشنإ متيو .تاعاطق ةدع يف لمعلا صرف نم ديدعلا قلخت نأ نكمي يتلا ةيكالهتــــسالا علــــسلا جاتنإ لالخ نم
 .يئاهنلا كلهتسملا ىلإ ًالوصو تاعاطق ةدع يف جاتنإلا لحارم ربع علسلا

-2010( ةرتفلا لالخ ةـيعطقم ةـينمز تاـناـيب مادـختـــــــساـب ةـكلمملا يف ةـيليوحتلا تاـعاـنـــــــصلا جاـتنإ ةـلاد ريدـقت ىلإ فدـهت ةـــــــسارد ءارجإ مت
 تاعانـــصلا طاـــشن هـــسرامي يذلا يويحلا رودلل اًرظنو .ءاـــصحإلل ةماعلا ةئيهلا نع ةرداـــصلا يعانـــصلا طاـــشنلا حـــسم تانايب ىلع دامتعالابو )م2018

 تاعانــصلا طاــشنل ،كلذك .م1970 ماع ذنم ةرم 12 يلاوح ةكلمملا يف ةيليوحتلا تاعانــصلا طاــشن مجح فعاــضت ،يداــصتقالا ومنلا يف ةيليوحتلا
 يلامجإ نم ةئملا يف 62.9 يلاوح يلحملا قوـــسلا يف ةعابملا عئاـــضبلا ةميق لكـــشت ثيح ،يلحملا قوـــسلل علـــسلا ريفوت يف ٌمهم ٌرود ةيليوحتلا
ـــــضيأ طاـــــشنلا مهاـــــسيو .تاعيبملا  يلامجإ نم ةئملا يف 12.4 يلاوح لكـــــشت يتل تابورـــــشملاو ةمعطألا لثم ،ةيكالهتـــــسالا علـــــسلا ريفوت يف اً
 .اًيلحم تاعيبملا

 ةيمنتلا نم ريبك ءزج هنوك طاشنلا اذه معد يف رارمتـسالاب ةـساردلا يـصوت ،اًيملاع ةيليوحتلا تاعانـصلا طاـشن ةـصح عجارت نم مغرلا ىلعو
 ةبغارلا تآــشنملا معد ةــساردلا شقانت ،كلذ ىلع ًةوالع .ينطولا داــصتقالل ةيلاع ةفاــضم ةميق تاذ ىرخأ ةيداــصتقا ةطــشنأب طبتريو ةيداــصتقالا
 تارامثتــــسالا بذج ىلإ ةفاــــضإلاب ،اههجاوت يتلا تابوعــــصلا ليلذتو تادعملاو تالآلا داريتــــسا تاءارجإ ليهــــست لالخ نم يجولونكتلا لوحتلا يف
 دادعإ ىلع لمعلاو ،ةبذاج ةيرامثتسا ةئيب ريفوت لالخ نم ةمادتسم فئاظوو ةيلاع ةفاضم ةميق مدقت يتلا ةيليوحتلا تاعانصلا طاشن يف ةيبنجألا
 تاراهملا نيب ةمءاوم قلخ ىلإ يعــــسلا ةكلمملا يف طاــــشنلا يف فيظوتلا نيطوت بلطتيــــس ،اًريخأو .تاعانــــصلا هذه نيطوتل لجألا ةليوط ططخ
 .ينهملا ميلعتلا تاجرخمو طاشنلا اهجاتحي يتلا ةينهملا
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 يفرصملا عاطقلا تاروطت 3. 
 ةماع ةرظن1.3 

 يف ًةـيلاـع ًةـناـتم يدوعـــــــسلا يفرـــــــصملا عاـطقلا رهظأ
 ةـحئاـج نع ةـمجاـنلا ةـجودزملا ةـيداـــــــصتقالا ةـمدـــــــصلا ةـهجاوم
 لوألا فـــصنلا لالخ طفنلا راعـــسأ يف داحلا ضافخنالاو انوروك
 دهــــش يفرــــصملا عاطقلا نأ نم مغرلا ىلعو .م2020 ماع نم
ـعجارت ـفيفط اً  ةـيلاـعلا تاـيوتـــــــسملا نأ الإ ،ناـمتئالا ةدوج يف اً
 تاءارجإو ،ةــحئاــجلا لــبق اــم ةرتف يف ةــلويـــــــسلاو لاــملا سأرل
 ةورذ لالخ يدوعـــــــسلا يزكرملا كـــنبلا اـــهذـــختا يتلا معدـــلا
 معد ةلــــصاومل كونبلل ةيوق ةدعاق ترفو يداــــصتقالا عجارتلا

 عاطقلا لجــسي نأ عقوتملا نمو .نامتئالا ىلع داــصتقالا بلط
 قباــــسلا ماعلاب ةنراقم م2021 ماع يف لــــضفأ ًءادأ يفرــــصملا
 حرطو ،يداــــصتقالا طاــــشنلل عقوتملا شاعتنإلا ببــــسب كلذو
 تاـحالـــــــصإلا ىلإ ةـفاـــــــضإلاـب ،ةـقثلا ةداـيز ىلع اـهرثأو تاـحاـقللا
 .ةكلمملا يف ةيلاحلا ةيلكيهلا

 يفرصملا عاطقلا لوصأ 3.2
 نم مغرلا ىلع هــتناــتم ىلع يفرـــــــصملا عاــطقلا ظفاــح

 تلجـــــــس ثيح ،ةحئاجلا هب تببـــــــست يذلا يداـــــــصتقالا عجارتلا
 ةيونــس عبر ومن تالدعم ىلعأ م2020 ماع يف عاطقلا لوــصأ
 نيب ام تحوارت يتلاو ،ةيــضاملا سمخلا تاونــسلا رادم ىلع اهل

 يف 14.9و م2020 ماــع نم عبارلا عبرلا يف ةــئملا يف 13.2
 .)1-3 يناـيبلا لـكـــــــشلا( ماـعلا سفن نم ثـلاـثلا عبرلا يف ةـئملا
 ٍلكــــشب لوــــصألا يلامجإ ومن لدعم عفترا ،كلذ ىلإ ةفاــــضإلاب
 تـــلظو .ماـــعلا نم ثـــلاـــثلاو يناـــثلاو لوألا عبرلا لالخ تـــباـــث
 لوـــــــصأ ومنل سيئرلا كرحملا صاــخلا عاــطقلا نم تاــبولطملا
 ًةموعدم اهومن لوــــصألا لــــصاوت نأ عقوتملا نمو ،فراــــصملا
 .ةيراقعلا ضورقلا ةصاخو ،ضورقلل رمتسملا يوقلا عافترالاب

 ريغتلا( يلحملا يفرصملا عاطقلا لوصأ ومن :1-3 ينايبلا لكشلا
 )يونس ساسأ ىلع

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ،يلاـمجإلا يلحملا جتاـنلا ومن ضاـفخنا نم مغرلا ىلع
 يتلا ةيملاعلا ةيحــــــصلا دويقلا ىلإ سيئر لكــــــشب ىزعُي يذلاو
 نم دـيدـعلا يف بـلطلاو ضرعلل داـحلا عجارتلا يف تـمهاــــــــس
 ومنلا يف لوـصألا يلامجإ رارمتـسا تانايبلا رهظُت ،تاداـصتقالا
 ثالثلا تاونـــــــسلا ىدـم ىلعو .م2020 ماـع يف تـباـث لـكـــــــشب
 ومن يفرـــصملا عاطقلا لوـــصأل يونـــسلا ومنلا زواجت ،ةيـــضاملا
 ىلإ لوصألا ةبسن عافترا نم حضتي امك يلامجإلا يلحملا جتانلا
 ومنلا ءاــجو .)2-3 يناــيبلا لــكـــــــشلا( يلاــمجإلا يلحملا جتاــنلا
 عاـــطقلا لوـــــــصأ ومن يف مهاـــــــــس يذـــلا ضورقلل يلاـــمجإلا
 هتلجـــــــس يذلا ريبكلا عافترالاب بلاغلا يف اًعوفدم يفرـــــــصملا
 ةـفداـهلا ةـيموكحلا تارداـبملا نم سيئر معدـب ةـيراـقعلا ضورقلا
 .ةكلمملا يف نكاسملا كلمت ةبسن ةدايز ىلإ

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

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا ،غريبمولب ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ىلعأ لكشت صاخلا عاطقلا نم تابولطملا لازت الو
 ةبسن تغلب ثيح ،ةيفرصملا لوصألا ومن يف ةمهاسم ةبسن
 ةيفرصملا لوصألا ومن يلامجإ نم ةيوئم ةطقن 8.2 اهومن
 ةيوئم ةطقن 4.2 لباقم م2020 ماع يف ةئملا يف 13.2 غلابلا
 ضفخناو  .م2019 ماع يف ةئملا يف 9.7 غلابلا يلامجإلا نم
 ةيفرصملا لوصألا يلامجإ نم ماعلا عاطقلا نم تابولطملا ومن
 يف ةيوئم ةطقن 3.6 نم ةيوئم ةطقن 2.7 ىلإ فيفط لكشب
 يلامجإ يف ةدايزلا ىلإ ضافخنالا اذه ىزعُيو ،م2019 ماع
 ضارقإلل يموكحلا معدلاب رثأتملا يفرصملا عاطقلا لوصأ
 ىلع ًةوالع .ماعلا عاطقلا ومن ةمهاسم قاف يذلاو يراقعلا
 يف ةيلاملا تاسسؤملا نم تابولطملا ةصح تضفخنا ،كلذ
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 ىرخألا لوصألا يلامجإ تانوكم تلجس نيح يف ،م2020 ماع
 .)3-3 ينايبلا لكشلا( ةعضاوتم ةدايز

 لوصألا ومن يف تانوكملا ةمهاسم ةبسن :3-3 ينايبلا لكشلا
 )يونس ساسأ ىلع ريغتلا(

  ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 يفرصملا عاطقلا نامتئا 3.3
 ةحئاج نع مجانلا يداصتقالا عجارتلا نم مغرلا ىلع

 داح لكشب عفترا ثيح ،هعافترا يفرصملا نامتئالا لصاو ،انوروك
 ماع يف ةئملا يف 14.8 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 7.6 نم

 اذه ىزعُيو .)4-3 ينايبلا لكشلا( )ماعلا ةياهن تانايب( م2020
 ىلع بلطلا عافترا ىلإ سيئر لكشب نامتئالا يف يوقلا عافترالا
 لجألا ريصق ليومتلا تابلطتم ةدايز بناج ىلإ ةيراقعلا ضورقلا
  .ةحئاجلا لالخ تاكرشلا نم

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

  ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 تابولطملا لازت ال ،5-3 ينايبلا لكـــشلا حـــضوي امكو
 ناـمتئالا يلاـمجإ نم ربكألا ةــــــــصحلا لـثمت صاـخلا عاـطقلا نم
 م2019 ماع يف ةئملا يف 58.7 نم اًعافترا ةلجسم ،يفرصملا

 ًةـجيتن عاـفترالا ذـه ءاـجو .م2020 ماـع يف ةـئملا يف 59.2 ىلإ
 عاـطقلا ومن زيزعتل ةـموكحلا اـهتذـختا يتلا معدـلا تاءارجإ ةداـيزل
 ةـــــــصح تـعفترا ،لـباـقملا يف .ةـحئاـجلا تاـيعادـت لـظ يف صاـخلا
 يفرـــــــصملا ناـمتئالا يلاـمجإ نم ماـعلا عاـطقلا نم تاـبولطملا
 ماـع ةـياـهن يف ةـئملا يف 16.9 نم تـمن ثـيح ،فيفط لـكـــــــشب

 .م2020 ماع ةياهن يف ةئملا يف 17.4 يلاوح ىلإ م2019

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

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 صاـخلا عاـطقلا ىلإ حونمملا ناـمتئالا ةـبـــــــسن تـغلب
 ةعفارلا ىوتـــسم ىلإ ريـــشُت يتلاو ،يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ
 ماــع ةــياــهن يف ةــئملا يف67.1  ،صاــخلا عاــطقلا يف ةــيلاــملا

 نم ةرتفلا سفن يف ةــئملا يف  52نم ريبك عاــفتراــب ،م2020
 عاـــفترا ىلإ لوألا ماـــقملا يف كـــلذ دوعيو .يـــــــضاـــملا ماـــعلا
 صاــخلا عاــطقلا لــيومت معد جماــنرب كــلذــكو يراــقعلا لــيومتلا
 ومنلا ززع ،كـلذ ىلع ًةوالع .يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلل عباـتلا
 ةبــسنلا هذه م2020 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلل يبلــسلا
 .)6-3 ينايبلا لكشلا(

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نامتئالا ةبسن :6-3 ينايبلا لكشلا
 يمسالا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا
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 تاكرشلا عاطقل نامتئالا 3.3.1
 تاكرشلا عاطقل مدقملا يفرصملا نامتئالا لصاو

 ثيح ،م2020 ماع يف يسايق ىوتسم ىلإ لصو ىتح هعافترا
 ةيبلتل ضورقلا ىلع تاكرشلا بلط ةدايز يف ةحئاجلا تببست
 ومنلا يلامجإ زواجتو .لجألا ةريصق ةلويسلا نم اهتاجايتحا
 ماع عابرأ لك يف ةئملا يف 4.5 تاكرشلا ضورقل يونسلا

 ميدقت يف عسوتلا ىلإ سيئر لكشب ومنلا اذه دوعيو  .م2020
 نم عبارلا عبرلا يف ةئملا يف 1.5 ةبسنب ةراجتلا عاطقل نامتئالا
 عاطقلو قباسلا ماعلا نم لباقملا عبرلاب ةنراقم م2020 ماع
 تانوكم تلجس ،ةفاضإلاب .ةئملا يف 1.6 ةبسنب تامدخلا
 عاطق ءانثتساب ،نامتئالا يف اًيباجيإ اًومن ىرخألا تاكرشلا عاطق
 لقنلا عاطقو ءانبلاو دييشتلا عاطقو ةيليوحتلا تاعانصلا
 .)7-3 ينايبلا لكشلا( تالاصتالاو

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

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 رغـــصلا ةيهانتم تآـــشنملل يفرـــصملا ضارقإلا عفترا
 اًيونـس اًومن لجـس ثيح ،ظوحلم لكـشب ةطـسوتملاو ةريغـصلاو
 ماـع نم عبارلا عبرلا يف ةـئملا يف 57.8 هـتبـــــــسن تـغلب اـًيخيراـت

 ماـــعلا نم ةـــلثاـــمم ةرتف يف ةـــئملا يف 7.9 لـــباـــقم م2020
 عم داحلا ومنلا اذه ىـــشامتيو .)8-3 ينايبلا لكـــشلا( يـــضاملا
 ةــمهاـــــــــسم ةداــيز يف لــثمتملا 2030 ةــكلمملا ةــيؤر فدــه
 جتانلا يف ةطــــسوتملاو ةريغــــصلاو رغــــصلا ةيهانتم تآــــشنملا
 ،ةــــئـمـلا يـف 35 ىـلإ ةــــئـمـلا يـف 20 نـم يـلاــــمـجإلا يـلـحـمـلا

 40 نم صاخلا عاطقلا ةمهاــــــسم يلامجإ ةدايز ىلإ ةفاــــــضإلاب
  .ةئملا يف 65 ىلإ ةئملا يف

 رغصلا ةيهانتم تآشنملا نامتئا ومن :8-3 ينايبلا لكشلا
 ةطسوتملاو ةريغصلاو

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

  دارفألا عاطقل نامتئالا 3.3.2
 ،اـهعاـفترا دارفألا عاـطقل ةـمدـقملا ضورقلا تـلـــــــصاو

 ةرتفلا لالخ ةئملا يف 26.9 هتبــــسن اًيونــــس اًومن تلجــــس ثيح
 اهــسفن ةرتفلاب ةنراقم م2020 ماع نم عبارلا عبرلا نم ةدتمملا
 عافترا نم مغرلا ىلعو .)9-3 ينايبلا لكـشلا( يـضاملا ماعلا نم
 ضورــقــلاو ةــــيراــــقــعــلا ضورــقــلا نأ الإ ،ضورــقــلا عاوــنأ عــيــمــج
 ومن لدعم الجـــــس ثيح ،ناـــــسيئرلا ناكرحملا امه ةيـــــصخـــــشلا

 يف يلاوتلا ىلع ةئملا يف 5.7و ةئملا يف 21.3 هتبسن يونس
 ضورق ظفاــحت نأ عقوتملا نمو .م2020 ماــع نم عبارلا عبرلا
 يموكحلا معدـلاـب ريبك دـح ىلإ ًةـعوفدـم اـهعاـفترا ىلع دارفألا
 ةــنراــقم ناــمتئالا ةــميق ضاــفخناو ،دارفألل ةــيراــقعلا ضورقلل
 لـكل رطاـخملا لـجـــــــس دـيفي دـق يذـلا رمألا ،تاـكرـــــــشلا ناـمتئاـب
 .فرصم

 دارفألا عاطق نامتئا ومن يف ةمهاسملا :9-3 ينايبلا لكشلا
 )يعبر(

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا
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 يف ةينكسلا تاراقعلا عاطقل ضارقإلا رمتسا
 اًديفتسمو انوروك ةحئاج ةمزأ لظ يف هتناتم اًدكؤم ،عسوتلا
 ريخألا عبرلا يف اهدامتعا مت يتلا ةيراقعلا تافرصتلا ةبيرض نم
 ومنلا ةريتو تأطابت ،قباسلا ماعلاب ةنراقمو .م2020 ماع نم
 اًومن ةينكسلا ةيراقعلا ضورقلا يلامجإ لجس ثيح ،يشلا ضعب

 ماعلا ةئملا يف 173.6 لباقم ةئملا يف 61.3 ةبسنب اًيونس
 ربكألا ةبسنلا لزانملا ءارشل ةيراقعلا ضورقلا تلكشو .يضاملا
 يف عفترملا ومنلا ىزعُيو .)10-3 ينايبلا لكشلا( ضورقلا نم
 ةيؤر فادهأ دحأ ىلإ اًيئزج ةينكسلا تاراقعلا ىلع بلطلا
 60 ىلإ نكاسملا كلمت ةبسن ةدايز يف لثمتملا 2030 ةكلمملا
 .م2030 ماع لولحب ةئملا يف 70و م2020 ماع يف ةئملا يف
 ةبسن تزواجت ثيح ،فدهلا ققحت م2020 ماع لولح لبقو
 .ةئملا يف 62 نكاسملا كلمت

 ينكسلا يراقعلا ومنلا :10-3 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 لوصألا ةدوج 34.

 يف يفرصملا ماظنلا يف ةرثعتملا ضورقلا ترمتسا
 ةبسن تلظ ،كلذ عمو .ةحئاجلل يداصتقالا رثألل ةجيتن عافترالا
 2.2 ةبسن دنع ةنئمطم تايوتسمب ةضفخنم ةرثعتملا ضورقلا
 يف يفرصملا ماظنلا دعُيو .م2020 ماع ةياهن لولحب ةئملا يف
 عافترال اًرظن لوصألا ةدوج روهدت ةهجاوم نم هنّكمُي ديج عضو
 تّصصخ ،كلذ ىلع ًةوالع .ةيطايتحالا هتاصصخم تايوتسم
 ةلمتحم روهدت تالاح يأ نم فيفختلل تايطايتحا فراصملا
 اهدادس لجأ يتلا ضورقلا نع مجنت دق لوصألا ةدوج بيصت
 . )11-3 ينايبلا لكشلا(

 

 

 ماظنلل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن يلامجإ :11-3 ينايبلا لكشلا
 يفرصملا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 يف رثعت ةبسن ىلعأ تاكرشلا عاطق ضورق تلجس
 بسحب تاكرشلا نامتئا يف ةحئاجلا ريثأت فلتخيو ،م2020 ماع
 ،ءانبلاو دييشتلا عاطقو ،ةراجتلا عاطق دعي ثيح ،تاعانصلا
 يف ةمهاسملا تاعاطقلا ربكأ ةيليوحتلا تاعانصلا عاطقو
 حضوي امبسحو .تاكرشلا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن
 يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا ،)12-3 ينايبلا لكشلا(
 يف ةئملا يف 7.2 نم ظوحلم لكشب ءانبلاو دييشتلا عاطق
 .م2020 ةياهن ماع يف ةئملا يف 9.8 ىلإ م2019 ماع ةياهن
 تاعانصلا عاطق يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن اًضيأ تلجسو
 ماع ةياهن يف ةئملا يف 2.4 نم فعضلا قوفت ًةدايز ةيليوحتلا

 ،كلذك .م2020 ماع ةياهن يف ةئملا يف 4.7 ىلإ م2019
 ىلإ لصتل ةراجتلا عاطق يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا

 .قباسلا ماعلا ةياهن يف ةئملا يف 2.9 لباقم ةئملا يف 4.3
 لكشب ةرثعتملا ضورقلا بسن ترثأت دق نوكت نأ نكمملا نمو
 ةرتف ديدمت عم تاكرشلا عاطق ضورق دادس ليجأت ببسب ام
 لوألا فصنلا ةياهن ىتح تاعفدلا ليجأت جمانرب بجومب دادسلا
 دنع ةرثعتملا ضورقلا بسن ديزت دق ،يلاتلابو .م2021 ماع نم
 ءادأل تاصصخم ءانب عاطقلا لصاوو .هذه ليجأتلا تاءارجإ ءاغلإ
 نم اًضيأ دحي دق امم ةحئاجلا دعب امل ةلجؤملا تاعفدلا
 .تاعفدلا ليجأت جمانرب ءاهتنا لاح ةيبلسلا رطاخملا
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 نامتئا نم ربكألا ةيعاطقلا صصحلا :12-3 ينايبلا لكشلا
 ةرثعتملا ضورقلا تالدعمو تاكرشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةرقتسم دارفألا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تلظ
 ،تاكرشلا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ ةبسنب ًةنراقم اًيبسن
 يف ةئملا يف 0.7 ةبسن ىلإ لصتل ةفيفط ةدايز تلجس ثيح
 عافترا ةدايزلا هذه بحاصو .)13-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا ةياهن
 رثأتت ملو .ةيراقعلا ضورقلا ًةصاخو ،دارفألا ضورق يف ريبك
 نع ددست ضورقلا مظعم نوك اًبلس دارفألا نامتئا ةظفحم
 ةدعل ةموكحلا دامتعا عم ًةصاخ ،بتارلا نم عاطقتسالا قيرط
 كلذ يف امب ،ةحئاجلا لالخ بتاورلا معد ىلإ فدهت تاءارجإ
 يف 60 ةبسنب نييدوعسلا صاخلا عاطقلا يفظوم بتاور معد
 كلذ دعاسو  .)اًيرهش فظوم لكل لاير 9,000 غلبم ىتح( ةئملا
 ضورقلا تايوتسم رارقتسا ىلع ةظفاحملا يف حضاو لكشب
 .دارفألا عاطقل ةرثعتملا

 

 

 

 

 

 

 دارفألا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن :13-3 ينايبلا لكشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 يفرصملا عاطقلا ةناتم 3.5
 ةلويسلاو لاملا سأرل ةيلاعلا تايوتسملا تدعاس

 ةهجاوم ىلع يفرصملا عاطقلا ةحئاجلا لبق ام ةرتف يف
 .ديج ٍلكشب ةحئاجلا نع تجتن يتلا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمدصلا
 صيلقت عم تايدحتلا دادزتس ،ةمداقلا ةرتفلا ىلإ رظنلابو
 لصاويسو .ضورقلا دادس ليجأت ةلهم ءاهتناو معدلا تاءارجإ
 يقيقحلا داصتقالا تاروطت ةبقارم يدوعسلا يزكرملا كنبلا
 ميقيس ،ساسألا اذه ىلعو ،ةحئاجلا تايعادت لظ يف بثك نع
  .هب ةصاخلا معدلا جمارب رارمتسا ةرورض ىدم يزكرملا كنبلا

 لاملا سأر ةيافك 3.5.1
 لاملا سأر ةيافك ةبسن 3.5.1.1

 يفرصملا عاطقلل لاملا سأر ةيافك ةبسن تعفترا
 يف ةئملا يف 20.3 تغلب ثيح ،م2020 ماع يف فيفط لكشب
 قباسلا ماعلا ةياهن يف ةئملا يف 19.4 لباقم ماعلا ةياهن
 نامتئالا ةدوج روهدت نم مغرلا ىلعو .)14-3 ينايبلا لكشلا(
 نم ريثكب ىلعأ لاملا سأر ةيافك ةبسن تلظ ،ةريخألا ةرتفلا يف
 قبسو .يضاملا دقعلا لالخ ةئملا يف 18.4 غلابلا اهطسوتم
 يف ةئملا يف 19.4 نم لاملا سأر ةيافك ةبسن تضفخنا نأو
 لوألا عبرلا يف ةئملا يف 18.6 ىلإ م2019 ماع نم عبارلا عبرلا
 ومنل ًةجيتن بلاغلا يف ضافخنالا اذه ءاج ثيح ،م2020 ماع نم
 سأر يلامجإ ومن تزواجت ةبسنب رطاخملاب ةحجرملا لوصألا
 ةبسن راسم ةيلاتلا ةثالثلا لماوعلا ددحت نأ حجرملا نمو .لاملا
 :يهو ،ليوطلا ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع لاملا سأر ةيافك
 اميف فراصملا كولسو ،اهب لومعملا معدلا تاءارجإ فقو
 تاعقوتو يلكلا داصتقالا تايساسأو ،ةرطاخملاب قلعتي
 .شاعتنالا
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 لاملا سأر ةيافك ةبسن :14-3 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 )ىلوألا ةزيكرلا( رطاخملاب ةحجرملا لوصألا 35.1.2.
 ةزيكرلا( رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ةبسن تضفخنا

 عافترا لظ يف ظوحلم لكشب لوصألا يلامجإ ىلإ )ىلوألا
 ةيموكحلا معدلا تاءارجإو دارفألل ةمدقملا ةيراقعلا ضورقلا
 يف ةئملا يف 74.7 تغلب ثيح ،ةحئاجلا ةهجاومل ةقبطملا
  .)15-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا ةياهن

 يلامجإ ىلإ رطاخملاب ةحجرملا لوصألا :15-3 ينايبلا لكشلا
 لوصألا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ةلويسلاو ليومتلا 3.5.2
 يف عسوتلا يف فراصملا تابولطم يلامجإ رمتسا

 ليومتلل سيئرلا ردصملا عئادولا لازت ال ثيح ،م2020 ماع
 65.2 هتبسن ام ةيفرصملا عئادولا تلكشو .يفرصملا ماظنلل
 ،م2020 ةياهن يف ةيفرصملا تابولطملا يلامجإ نم ةئملا يف
 لكشلا( يضاملا ماعلا يف ةئملا يف 68.2 نع ظوحلم ضافخناب
 ىرخألا تابولطملا ةبسن عافترا ضوعو .)16-3 ينايبلا
 .ضافخنالا اذه ةيبنجألا تابولطملاو

 

 

يفرصملا ماظنلا تابولطم تانوكم :16-3 ينايبلا لكشلا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 يلاوحب يفرصملا ماظنلا يف لاملا سأر ومن ضفخنا
 ةئملا يف 6 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 11.9 نم فصنلا
 زكرملا يف لاملا سأر ةبسن تضفخناو .م2020 ماع ةياهن يف
 سمخلا طسوتمب ًةنراقم ةئملا يف 14.0 ىلإ فراصملل يلاملا

 .)17-3 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 14.8 غلابلا ةقباسلا تاونس

 لاملا سأر يلامجإ ىلإ لاملا سأر ةبسن :17-3 ينايبلا لكشلا
 تابولطملاو

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ،لاير رايلم 1.9 غلب اًعافترا ةيفرصملا عئادولا تلجسو
 ماع نم عبر لك يف ةئملا يف 8 نم رثكأب اهيلامجإ امن ثيح

 2.5 غلابلا ةقباسلا تاونس سمخلا طسوتمب ًةنراقم م2020
 يفرصملا نامتئالا امن ،اًقباس ءاج امكو كلذ عمو .ةئملا يف
 ماعلا ةياهن يف ةئملا يف 14.8 ىلإ لصو ىتح عرسأ ةريتوب
  .)18-3 ينايبلا لكشلا( يضاملا
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 نامتئالاو عئادولل يونسلا ومنلا :18-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 اًومن م2020 ماع يف بلطلا تحت عئادولا تلجس
 اهومن فعاضت ثيح ،تاونس نم اهقبس اميف اهلدعم قوفي
 عيمج تضفخنا امنيب ،ةقباسلا تاونس تسلا طسوتمب ةنراقم
 يبلسلا بناجلا اهومن تالدعم لوخدب ىرخألا عئادولا عاونأ
 يف ةداحلا ةدايزلا هذه نأ دكؤملا نمو .)19-3 ينايبلا لكشلا(
 ريبادتل يجيردتلا عفرلا عم ىشالتت نأ حّجريو ،ةتقؤم عئادولا
 .دودحملا بلطلا ءافيتساو ءاوتحالا

 ومن يف تاونس تسل ةمهاسملا طسوتم :19-3 ينايبلا لكشلا
 عونلا بسح عئادولا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 عئادولا ءانثتساب ،اهعاونأ عيمجب عئادولا ومن ضفخنا
 4.7 ةبسنب ماعلا عاطقلا عئادو يلامجإ ضفخناو .بلطلا تحت
 اذه يف اًسيئر اًمهاسم بلطلا تحت عئادولا تناكو ةئملا يف
  .)20-3 ينايبلا لكشلا( ضافخنالا

 ريبك لكــشب صاخلا عاطقلا عئادو يلامجإ ومن عفتراو
 .)20-3 ينايبلا لكـــشلا( م2020 ماع يف ةئملا يف 6.5 ةبـــسنب
 يف عيرـــــــسلا ومنلا عم ىلعأ ةــجردــب ةداــيزلا هذــه ىـــــــشاــمتتو
 ومن تالدــعم نوك مغربو .صاــخلا عاــطقلل حونمملا ناــمتئالا

 مت هـنأ الإ ،ةـيبلـــــــس ىرخألا عئادولاو ةـيراـخدالاو ةـينمزلا عئادولا
 ينايبلا لكــشلا( بلطلا تحت عئادولا عافترا لالخ نم اهــضيوعت

3-21(. 

 اًبوحصم ،ةصاخلا عئادولا يف ريبكلا ومنلا دعاسو
 ،يدوعسلا يزكرملا كنبلا هحاتأ يذلا ةحئاجلاب طبترملا ليومتلاب
 عاطقلا اهدهش امك ةيفاو ةيليومت ةئيب ريفوت نامض يف
 .م2020 ماع يف يفرصملا

 ومن يف تاونس تسل ةمهاسملا طسوتم :20-3 ينايبلا لكشلا
 عاطقلا بسح عئادولا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 عونلا بسح عئادولا ومن يف ةمهاسملا :21-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ناـــمتئالا نم لـــك هـــيف دـــهـــــــشي يذـــلا تـــقولا يف
 عئادولا ىلإ ضورقلا ةبـــــسن ترهظأ ،ومنلا يف اًدايدزا عئادولاو
ــضافخنا يفرــصملا عاطقلا يف  يف 75 ةبــسن دنع طقف اًفيفط اً
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 ماعلا يف ةئملا يف 77.5 غلابلا عاطقلا طـسوتمب ةنراقم ةئملا
 ةـضفخنم ليومت ةلويـس رطاخم ىلإ ًالامجإ كلذ ريـشُيو .قباـسلا
 .)22-3 ينايبلا لكشلا( يفرصملا عاطقلا ىلع

 عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسن عيزوت :22-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 اهنأب فّرعُت يتلا- عاطقلل ةلويسلا ةيطغت ةبسن تلظ
 يفاص ىلإ ةدوجلا ةيلاع ةلئاسلا لوصألا نوزخم ةبسن
 اًموي 30 اهتدم ةرتف لالخ ةعقوتملا ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
 .ةئملا يف 100 غلابلا يميظنتلا بلطتملا نم ٍفاك ٍردقب ىلعأ
 ةرقتسم ةبسن ىلع كلذك ةلويسلا ةيطغت ةبسن تظفاحو
 يف 198 غلابلا عاطقلا طسوتمب ةنراقم ةئملا يف 198.4 تغلب
 عئادولل عفترملا ومنلا ززع دقو .قباسلا ماعلا يف ةئملا
 ةلويسلا عضوو يدوعسلا يزكرملا كنبلل ةيدقنلا تاسايسلاو
 .)23-3 ينايبلا لكشلا( يفرصملا ماظنلا يف يوقلا

 ةلويسلا ةيطغت ةبسن عيزوت :23-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 عاـطقلا يف لـجألا ةـليوط ةـلويـــــــسلا عـــــــضو لازي ال
 مدع ةلاحو ةديازتملا رطاخملا رارمتـــسا مغر ،اًميلـــس يفرـــصملا
 ليومتلا يفاـــــص ةبـــــسن تنـــــسحت .ةحئاجلا نم ةئـــــشانلا نيقيلا
 ىلإ تلــصو ثيح ،م2020 ماع نم يناثلا فــصنلا يف رقتــسملا

 ةـيادـب يف اـهـــــــضاـفخنا دـعب ماـعلا ةـياـهن يف ةـئملا يف 127.2
 .)24-3 ينايبلا لكشلا( ماعلا

 رقتسملا ليومتلا يفاص ةبسن عيزوت :24-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ةيحبرلا 3.5.3
 ماع يف اًطوغض يفرصملا ماظنلا ةيحبر تدهش

 راعسأ ضافخناو ،ةحئاجلل ةيداصتقالا تاعبتلا عم م2020
  .طفنلا راعسأ ضافخناو ،اًيملاع ةدئافلا

 ىلإ ريبك لكشب ليومتلا ىلع دئاعلا ومن لدعم عفتراو
 يف ةئملا يف 6.6 نم م2020 ماع يف ةئملا يف 26.6 ةبسن
 اًضافخنا تاداريإلا تانوكم عيمج تهجاوو ،قباسلا ماعلا
 يه يلاتلاب تحبصأ ثيح ،فراصملاب ةقلعتملا كلت ءانثتساب
 .)25-3 ينايبلا لكشلا( يلامجإلا ومنلل ديحولا كرحملا

 ليومتلا ىلع دئاعلا يف ةمهاسملا :25-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 اًبلس يفرصملا عاطقلل ىرخألا تاداريإلا رداصم ترثأت
 .شماهلا طغض ىلإ ىدأ امم ،ةدئافلا راعسأ ضفخل ًةجيتن
 ذإ تاداريإلا يلامجإ يف اًعجارت )26-3( ينايبلا لكشلا حضويو
 ريثأت ىلإ اًساسأ كلذ عجريو ،ةئملا يف -0.4 ةبسنب تضفخنا
 يف هتمهاسم تضفخنا ثيح .ةدئافلا لخد يفاص يف طغضلا
 ًةعوفدم ،طقف ةيوئم ةطقن 1.4 ىلإ تاداريإلا يلامجإ ومن
 قيلعت ىلإ ةفاضإلاب ةضفخنملا ةدئافلا راعسأ تاريثأت نم جيزمب
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 ليجأتل يدوعسلا يزكرملا كنبلا جمانرب لالخ نم عفدلا
 .تاعفدلا

 تاداريإلا يلامجإ ومن يف ةمهاسملا :26-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ،م2020 ماع يف ربكأ اًومن تافورصملا يلامجإ لجس
 تاقفنلا ءانثتساب تافورصملا يلامجإ رصانع مظعم تمن ثيح
 امكو .ةئملا يف 0.1 ةبسنب اًيبلس اًومن تلجس يتلا ةيليغشتلا
 تاءارجإ ىلإ بلاغلا يف تاروطتلا هذه ىزعُت ،اًقباس هل ريشُأ
 رصانع تناكو .انوروك ةحئاجب ةلصلا تاذ لوجتلا رظحو قالغإلا
 ةسيئرلا تاكرحملا يه تاصصخملا يلامجإو ةدئافلا تافورصم
 23.4 ةبسنب اًعافترا تلجس ذإ ،تافورصملا يلامجإ يف ومنلل
 .)27-3 ينايبلا لكشلا( يلاوتلا ىلع ةئملا يف 9.4و ةئملا يف
 ةلاح ىلإ ةيساسأ ةروصب تاصصخملا يلامجإ يف ومنلا دوعيو
 .ةحئاجلاب ةقلعتملا نيقيلا مدع

 تافورصملا يلامجإ ومن يف ةمهاسملا :27-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 عاطقلل ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا يلامجإ ضفخناو
 ذنم ليثم اهل دهشُي مل تايوتسم ىلإ ريبك لكشب يفرصملا
 ةياهن يف ةئملا يف 6.7 ةبسن ىلإ لصيل ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا
 اذه ىزعُيو .)28-3 ينايبلا لكشلا( م2020 ماع نم يناثلا عبرلا
 عجارتو ضورقلا رئاسخ تاصصخم عافترا ىلإ اًساسأ ضافخنالا

 ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا نسحتو .لخدلا ديلوت ىلع ةردقلا
 تايوتسم نود لظ هنكلو ،م2020 ماع نم يناثلا فصنلا يف
 .حضاو لكشب ةقباسلا تاونسلا

 ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا :28-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 تاداريإلا يلامجإل قباسلا ليلحتلا عم اًيشامت
 ماع ةياهنب ةدئافلا لخد يفاص ومن ضفخنا ،تافورصملاو

 لخد يفاص لصو ،ماعلا نم يناثلا فصنلا يفف .م2020
 صلقتب اًساسأ اًعوفدم ناك يذلاو يبلس ىوتسم ىلإ ةدئافلا
 راعسأ ضافخنا قايس يف ةدئافلا راعسأ يفاص نيب قرافلا
 .)29-3 ينايبلا لكشلا( .ةدئافلا

 ةدئافلا لخد يفاص ومن :29-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ةبسن يف اًعافترا م2020 ماع دهش ،كلذل ًةجيتن
 اًيبسن اًرارقتسا تققح يتلا ةدئافلا لخد ىلإ ةدئافلا تافورصم
 ةبسنلا هذه تعفترا ثيح .ةقباسلا ثالثلا تاونسلا لالخ
 نأ دعب يضاملا ماعلا ةئملا يف 44.2 زواجتتل حضاو لكشب

 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف 30.6 ةبسن تلجس
 ةيرادإلا تاءارجإلاو تاصصخملا ةدايز تمهاس امبرو .)3-30
 .عاطقلل ةدئافلا تافورصم عافترا يف ةحئاجلاب ةطبترملا
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 ىرخأو ،يبنجألا دقنلاو ،لوادتلا ىلع دئاعلا
 تامدخلا موسر لخد

 ةدئافلا لخد
 تاداريإلا يلامجإ
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 ةيطايتحالا تاصصخملا يلامجإ ةدئافلا تافورصم

 تافورصملا يلامجإ ةيليغشتلا تافورصملا
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 ةدئافلا لخد ىلإ ةدئافلا تافورصم ةبسن :30-3 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رطاخملا نم ةيلاخ تالدعم وحن لوحتلاو ةدئافلا رعس رشؤم تاحالصإ :1-3 راطإلا

 نيب ةدئافلا رعـــــس زيزعت فدهب ةيلاملا ءاطخألا نم ددع رثإ ىلع تايـــــصوتلا نم اًددع يلاملا رارقتـــــسالا سلجم ردـــــصأ ،م2014 ماع يف
 سلجم مدق ،كلذ ىلإ ةفاــــــضإلاب .رطاخملا نم ولخت داكت ةليدب ةدئاف تالدعم ديدحت بناج ىلإ ،ربكأ لكــــــشب قوــــــسلا فورظ سكعيل فراــــــصملا
 لمعيو .مادختـــسالا ةعـــساو ةدئافلا رعـــس تارـــشؤمب لمعلا فقو ةجلاعمل دوقعلا ةناتم زيزعتل م2016 ماع يف ًةيفاـــضإ ًةردابم يلاملا رارقتـــسالا
 ةعباتمو تايـصوتلا هذه ذيفنت ىلع يلاملا رارقتـسالا سلجمل ةعباتلا يمـسرلا عاطقلل ةيهيجوتلا ةعومجملا لالخ نم ءاـضعألا تاهجلا عم سلجملا
 .كلذ

 ،ينيلرتـــــسإلا هينجلاو ،يكيرمألا رالودلا( ةـــــسيئر تالمع سمخ نم نوكتي يذلاو )روبيل( ندنل يف فراـــــصملا نيب ةدئافلا رعـــــس هجاويو
 .ةطــشنألاو تايلمعلا ةلق ببــسب ةدئافلا راعــسأل قيقدلا ريغ هليثمتل اًرظن ملاعلا ىوتــسم ىلع اًيدحت )يرــسيوــسلا كنرفلاو ،ينابايلا نيلاو ،ورويلاو
 جئاتن ىلع تالاحلا نم ديدعلا يف ةدئافلا راعــسأ تدمتعاف ،م2020 سرام يف تثدح يتلا تاروطتلا دعب ةلويــسلل ةبعــصلا فورظلا تمقافت دقو
 ،ليومتلا يف فراـصملا اهيلع دمتعت يتلا ةيـسيئرلا قاوـسألا تـسيل قاوـسألا هذه لثم نأ تاروطتلا هذه دكؤتو .قوـسلا تايلمع نم ًالدب ماكحألا
 ،يلاتلابو .3تاكرـشلل ةنومـضملا ريغ ليومتلا فيلاكت ىلع دمتعت ةيوق ةينامتئا ريبادت عـضو يف يعـسلا دنع رهظت يتلا تايدحتلا ىلع ءوـضلا يقلتو
 نم ةيلاخ ةدئاف تالدعم عـضو يف لودلا عيمج يف يلاملا ريغو يلاملا عاطقلا دوهج رارمتـسا ةرورـض ىلع هديكأت يلاملا رارقتـسالا سلجم لـصاوي
  .بسانم وه امبسح فراصملا نيب ةدئافلا رعس ىلع دامتعالا ليلقتل رطاخملا

 يهتني وأ اهب لمعلا فقوتيــــــس تالمعلا عيمجل )روبيل( ةدئافلا رعــــــس رــــــشؤم تائف عيمج نأ اًرخؤم يلاملا كولــــــسلا ةباقر ةئيه تنلعأ
 )يكيرمألا رالودلل روبيل تائف نم ضعبو ،ينابايلا نيلاو ،يرـــسيوـــسلا كنرفلاو ،ورويلاو ،ينيلرتـــسإلا هينجلل( م2021 ربمـــسيد دعب ًةرـــشابم اهليثمت
 تارـشؤم عـضو ليبـس يف لمعلا نم ريثكلا ةينطولا لمعلا تاعومجم تزجنأ دقو .4)يكيرمألا رالودلل روبيل تائف نم ىقبت امل( م2023 وينوي دعبو
 ةديدج تاجتنم دادعإو ةليدب ةدئاف تالدعم ىلإ لوحتلا معد ةيفيك اًضيأ سردت لازت الو ،فراصملا نيب ةدئافلا راعسأ لحم لحتل ةليدب ةدئاف راعسأ
  .اهيلإ ريشت

 ةيلمع ىلع دمتعتـس تالاحلا ضعب يفو ،ةنومـضملا تايلمعلا لمـشتو ،رـصقأ قاقحتـسا لاجآب ةديدجلا ةليدبلا ةدئافلا تالدعم مـستتـس
 نييفرــصم ريغ نيلماعتم جاردإ ببــسب ةمخــض ةطــشنأ ةهجاوم ىلإ ةفاــضإلاب ،ةدحاو ةليلل نومــضملا ريغ تاكرــشلا ضارتقا فيلاكت سكعت ةقوثوم
 سمخ ربكأ يف ةددـحم ةـليدـب تالدـعم كاـنه تـناـك ذإ ،رطاـخملا نم ةـيلاـخلا ةدـئاـفلا تالدـعم قيبطتل تاوطخ لودـلا تذـختا دـقو .5قوـــــــسلا يف
 كنبلا هريدي يذلا رطاخملا نم يلاخلا ليدبلا ةدئافلا لدعم وهو- )SOFR( ةدحاو ةليلل نومضملا ليومتلا لدعم دمتعيس .تالمعلا لوادتل قطانم
 نوكت دقو .ةنومــضملا ءارــشلا ةداعإ تايلمع ىلع )SARON( ةدحاو ةليلل يرــسيوــسلا لدعملا طــسوتم كلذكو -كرويوين يف يلارديفلا يطايتحالا
 عناـــص اهانبتيـــس يتلا ةنومـــضملا ريغ وأ ةنومـــضملا رطاخملا نم ةيلاخلا ةدئافلا تالدعم ديدحت يف ةمهملا لماوعلا نم تايلمعلا مجحو ةلويـــسلا
  .تاسايسلا
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 .م2020 ماعل يلحرملا ريرقتلا :ةسيئرلا ةدئافلا راعسأ ريياعم حالصإ 3 
 .م2021 سرام - روبيللا ريياعمل ليثمتلا نادقفو يلبقتسملا فقوتلا نأشب  (FCA)يلاملا كولسلا ةئيه نالعإ 4 
 .نيمأتلا تاكرشو رامثتسالا قيدانصو دقنلا قاوسأ قيدانص كلذ لمشي 5 
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 180و اًموي 90و اًموي 30 ةدمل ةدحاو ةليلل نومـــــضملا ليومتلا لدعم تاطـــــسوتم رـــــشنب كرويوين يف يلارديفلا يطايتحالا كنبلا أدب
 لجألا ريصق يبوروألا ورويلا لدعم دوجو نم مغرلا ىلعو .يكيرمألا رالودلاب روبيل ةدئافلا رعس رشؤم نع لوحتلا ليهستل م2020 سرام يف اًموي
)ESTR(6، ةدحاو ةليلل يلاحلا رشؤملا نع ًاليدب حبصي نل هنإف )EONIA( طسوتم ناك دقف ،ينيلرتسإلا هينجلل ةبسنلاب امأ .م2022 رياني 3 لولحب الإ 
 ماع يف ارتلجنإ كنب عقوم ىلع هليدعت دعب طــــسوتملا رــــشن أدبو ،م1997 ماع ذنم اًدوجوم ةدحاو ةليلل ينيلرتــــسإلا هينجلل ةدئافلا رعــــس رــــشؤم

 ةدئافلا رعس رشؤم نع لوحتلا ليهستل م2020 سرام يف ةدحاو ةليلل بكرملا يرسيوسلا لدعملا طسوتم ةيرسيوسلا ةصروبلا ترشنو .م2018
 رـشؤم لحم )TONA( ةدحاو ةليلل ويكوط رعـس طـسوتم لحيـس ،اًريخأو .م2021 ماع رخاوأ يف هلادبتـسا عقوتملا نم ذإ ،يرـسيوـسلا كنرفلاب روبيل
 .م2021 ماع ةياهن لبق ينابايلا نيلاب روبيل

 قلعتملا رطاخملا ىلع فاـــشكنالا عـــضخيـــس ثيح ،ةميدقلا دوقعلا يف اهزربأ لثمتتو ،ةريبك لوحتلا ةيلمع قبـــست يتلا تايدحتلا دعتو
 رظنلل يلاملا رارقتـسالا سلجم ترطـضا ةيـضق دقعلا ةيقبل لئادبلا وحن لوحتلا دعيو .ةليدبلا دقاعتلا دونبل 1هئاغلإ دعب )روبيل( ةدئافلا رعـس رـشؤمب
 فراــصملا نيب ةدئافلا راعــسأ لئادب قحلم ةطبارلا تقلطأ ،ةريخألا ةنوآلا يفو .اهنأــشب تاقتــشملاو تالدابملل ةيلودلا ةطبارلا عم رواــشتلاو اهيف
 تالدابملل ةيلودلا ةطبارلل اًقفو ةدئافلا راعــــــسأ تاقتــــــشم فيراعتل تاليدعت قحلملا نمــــــضتي .فراــــــصملا نيب ةدئافلا راعــــــسأ لئادب لوكوتوربو
 25 يف ذيفنتلا زيح تاريغتلا هذه تلخد دقو ،فراـــصملا نيب ةدئافلا راعـــسأ ضعبب ةطبترملا تاقتـــشملل ةيوق لئادب نيمـــضتل كلذو ،تاقتـــشملاو
 ،ةلّدعملا ةمئاعلا ةدئافلا راعسأ تارايخ لمشتل فارطألا ةددعتم تاليدعت ءارجإ فراصملا نيب ةدئافلا راعسأ لئادب لوكوتورب لهسيو .م2021 رياني
 .ليدعتلا قرافو لّدعملا يعجرملا رعسلا :نيسيئر نيرصنع نم ةليدبلا تالدعملا فلأتت .ةميدقلا تاقتشملا دوقع يف لئادبلا يلاتلابو

 هدـيدـحت متيو لـجألا ددـحم رعـــــــس ريفوتل بـكرملاو ةدـحاو ةـليلل -رطاـخملا نم ةـيلاـخلا- ةدـئاـفلا رعـــــــس وه :لّدـعملا يعجرملا رعـــــــسلا -
 .تارخأتمك

 تاونس سمخ اهتدم ةينمز ةرتف ىدم ىلع لّدعملا يعجرملا رعسلاو فراصملا نيب ةدئافلا رعس نيب قرافلا طسوتم وه :ليدعتلا قراف -
  .)م2021 رياني 25( فراصملا نيب ةدئافلا رعس لدعمب لمعلا فاقيإ دنع ددحُت

 ثيح ،ةيليغــشتلا رطاخملا لثم ةيلاملا تاــســسؤملا ىلع رثؤت ةنيعم فعــض نطاوم زاربإ وأ ءوــشن ىلإ اًثيدح دمتعملا ماظنلا يدؤي دقو
 ةبكرملا ةدئافلا راعـــسأل ةديدجلا باـــسحلا ةيجهنم مئالتل تايلمعلا ثيدحتو روبيل ةدئافلا رعـــس رـــشؤم ىلع دمتعت يتلا ةمظنألا لادبتـــسا يغبني
ـضيأ حـضاولا نمو .لئادبلل تاليدعت يأ ةاعارم ىلإ ةفاـضإلاب ،رطاخملا نم ةيلاخلا  .ةميدقلا دوقعلا ريثأت روهظ ءدب عم دادزتـس ةينوناقلا رطاخملا نأ اً
 زكارملل يجيردتلا لوحتلل ةجيتن ةديدج ساـسأ رطاخم ىلع فاـشكنالا ببـسب ربكأ تابوعـص هجاوت دقف ،طوحتلا زكارم تاذ تاـسـسؤملل ةبـسنلاب امأ
  .ةليدبلا تالدعملا فالتخا وأ

 ضعبب روبيل تارشؤم رطاخم ىلع ةفشكنملا تاهجلا مالعإ ىلإ فدهت يتلا يملاعلا لوحتلا قيرط ةطراخ يلاملا رارقتسالا سلجم رشن
ــيلاــح اــهذاــختا يغبني يتلا تاوطخلا  هذــه دــعتو .رطاــخملا هذــه نم فيفختلا يف حاــجنلل م2021 ماــع ةــياــهن ىتح ةــيقبتملا ةرتفلا ىدــم ىلعو اً
 ةمئاقلا ةـــسيئرلا لحارملا /ةينمزلا لوادجلا لامكتـــسا ىلإ فدهت يهو ،م2021 ماع ةياهن لبق اًمظنم لوحتلا نوكي نأ نامـــضل ةيرورـــض تاوطخلا
 .ةيميظنتلا تاهجلاو عاطقلا يف لمعلا تاعومجمب ةصاخلاو

 دقو .يلاحلا تقولا يف ةدئافلا رعـسل يـساـسألا عجرملا وه )روبياـس( ةيدوعـسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف فراـصملا نيب ةدئافلا رعـس دعُيو
 عاطقلا يلثمم رابك عم )روبيل( ةدئافلا رعـس رـشؤم نع لوحتلا لمع ةعومجم أـشنأ ثيح ،لوحتلا ةيلمع ريـسيت ىلع يدوعـسلا يزكرملا كنبلا لمع
 فعـــضلا طاقنو ءاـــضعألا اههجاوي يتلا تايدحتلا ةـــشقانم نم تاـــسايـــسلا يعناـــصو قوـــسلا يف نيلماعتملا نّكمت ةـــصنم حرط فدهب يفرـــصملا
  .ةمظتنم ةروصب تاسرامملا لضفأو لوحتلا ةيلمع لوح ةيملاعلا تادجتسملا ةشقانم ىلإ ةفاضإلاب ،ةلمتحملا

 

 .يبوروألا يزكرملا كنبلا ةرادإ تحت 6 
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 نيمأتلا عاطق تاروطت4.  
 ةماع ةرظن1.4 

 ققح ذإ ،م2020 ماـع يف هـتناـتم نيمأـتلا عاـطق رهظأ
 اـههجاو يتلا تاـيدـحتلا نم مغرلا ىلع ماـعلا لالخ ةـيباـجيإ جئاـتن
 ومن يف ؤطاــبتلا اــهنمـــــــض نمو ،اــنوروك سوريف ةــحئاــج ءارج
 ةيــســسؤم تاحالــصإ نيمأتلا عاطق دهــش دقو .نيمأتلا طاــسقأ
 تاــعقوت لــعج اــم وهو ،ةريخألا تاونـــــــسلا يف تذــفُن جماربو
 ام عيمج نأـش نم ،كلذ ىلع ًةوالع .اًيباجيإ ًىحنم ذختت عاطقلا
 ةقالمع عيراـــــشمو ةيداـــــصتقا ةطـــــشنأ نم 2030 ةيؤرب طبتري
ـــــــصرف رفوي نأ ةـيتحتلا ةـينبلل  ،اذـه عمو .عاـطقلا ةـيمنتل ةدـعاو اً
 ةريخألا ةــيلكلا ةــيداــــــــصتقالا تاروطتلا يدؤت نأ عقوتملا نم
 لالخو .تاـعقوتلا هذـه ضفخ ىلإ اـنوروك سوريف نع ةـمجاـنلا
 ،جامدنالا تاــــضوافم نيمأت تاكرــــش رــــشع تأدب ،م2020 ماع
 ةـفلتخم لـحارم يف يقاـبلا لاز اـمو جاـمدـنا يتيلمع اـهنم تـمت
 .جامدنالا ةيلمع نم

 قوسلا تاهاجتا 4.2
 قوسلا ومن 4.2.1

 2.3 ةبــــــسنب ةبتتكملا نيمأتلا طاــــــسقأ يلامجإ عفترا
 ىلإ لــــصيل ،يــــضاملا ماعلاب ةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف

 رمتـــــسملا هومن يحـــــصلا نيمأتلا لـــــصاو ثيح ،لاير رايلم 38.3
 ترمتـــسا ،م2020 ماع لولحبو .ةقباـــسلا ةليلقلا ماوعألا لالخ
 يف 1.6 ةبـــــــسنب كلذو لقأ ةريتوب نكلو ومنلا يف طاـــــــسقألا
 نيمأتلا طاـــــسقأ يف اًيبـــــسن ةعـــــضاوتملا ةدايزلا تناكو .ةئاملا
 ددـع ضاـفخنا نم ًةـجتاـن ةـقباــــــــسلا ماوعألاـب ًةـنراـقم يحـــــــصلا
 ىلإ نومتني نمم اـميـــــــسال ،نييدوعـــــــسلا ريغ نم مهل نمؤملا
 طوغـــــــضلا ءارج ةلودلا اورداغ نيذلا ضفخنملا لخدلا باحـــــــصأ
ـلو يتلا ةـيداــــــــصتقالا  تدـهـــــــش ،لـباـقملا يفو .ةـحئاـجلا اـهتدّ
ـعجارت تاـبكرملا نيمأـت طاــــــــسقأ  ةـئملا يف 2.9 ةـبـــــــسنب ًاليلق اً
 رارمتـــــــسا ىلإ كـــلذ ىزعُي نأ نكميو ،م2019 ماـــعب ًةـــنراـــقم
 ةينيمأتلا ةيطغتلا ديدمت ىلإ ًةفاـضإ طاـسقألا طـسوتم ضافخنا
 تابكرملا نيمأت تاكرـش هتمدق يذلا نيرهـش ةدمل لباقم نود
 لـــظ يف ةدـــيمح ةرداـــبك دارفألا نم نيمأـــتلا قئاـــثو يلماـــحل
 يف ماــعلا قالغإلا ةرتف لالخ تاــبكرملا مادــختـــــــسا ضاــفخنا

  .)2-4 و 1-4 ناينايبلا نالكشلا( م2020

 

 

 

 

 يلامجإ يف نيمأتلا ةطشنأ ةمهاسم :1-4 ينايبلا لكشلا
 ةبتتكملا طاسقألا

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

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

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 عاطقلا يف زكرتلا 4.2.2

 يف تابكرملا نيمأتو يحـــصلا نيمأتلا اطاـــشن رمتـــسا
 هتبــسن ام اًيوــس الثم ثيح ،نيمأتلا قوــس ىلع امهتنميه ضرف

 ماـع يف ةـبتتكملا نيمأـتلا طاــــــــسقأ يلاـمجإ نم ةـئملا يف 80
 طاــــسقأ يلامجإ نم يحــــصلا نيمأتلا ةــــصح تعجارتو .م2020

 ةنراقم ةئملا يف 58.9 ىلإ لصتل فيفط ٍوحنب ةبتتكملا نيمأتلا
 كـلذـك تـــــــضفخناو ،م2019 ماـع يف ةـئملا يف 59.3 ةـبـــــــسنب
 يف ةـئملا يف 21.6 ىلإ يلاـمجإلا نم تاـبكرملا نيمأـت ةـــــــصح
 ىلعو .م2019 ماع يف ةئملا يف 22.7 ةبـسن نم م2020 ماع
 نيمأت نمـضتت يتلا ىرخألا ةطـشنألا ةـصح تعفترا ،كلذ سكع
 راـخدالاو ةـياـمحلا نيمأـتو ،ثداوحلا دـــــــض نيمأـتلاو ،تاـكلتمملا
 ماـع يف ةـئملا يف 17.9 ةـبـــــــسنب ًةـنراـقم ةـئملا يف 19.5 ىلإ

 نيمقر نم ةنوكم ةبــــــسنب ةطــــــشنألا كلت ومنل ةجيتن ،م2019
 .م2020 ماع يف
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 عاطقلا يف نيمأت تاكرـــش سمخ مخـــضأ تذوحتـــسا
 67.5 اًبيرقت لثمي ام وهو ،نيمأتلا طاــسقأ نم ربكألا ءزجلا ىلع
 ماـــع يف ةـــبتتكملا نيمأـــتلا طاـــــــــسقأ يلاـــمجإ نم ةـــئملا يف

 سمخ ربكأ تـلكـــــــش ،يحـــــــصلا نيمأـتلا طاـــــــشن يفو .م2020
 ظحاليو .طاـــــشنلا نم ةئملا يف 86 هتبـــــسن ام نيمأت تاكرـــــش
 ٍوحن ىلع هعزوتل اًرظن تابكرملا نيمأت طاـشن يف زكرتلا ضافخنا
 ىلإ هرودــب يدؤي اــم وهو ،تاــكرـــــــشلاو دارفألا يتئف نيب دــيج
 ربكأ تذوحتـــساو .طاـــشنلا اذه يف ةيـــسفانتلا ىوتـــسم عافترا
 يف 45 ةبـــسن ىلع تابكرملا نيمأت طاـــشن يف تاكرـــش سمخ
  .)3-4 ينايبلا لكشلا( تابكرملا نيمأت طاسقأ نم ةئملا

 بسح ةبتتكملا نيمأتلا طاسقأ يلامجإ زكرت :3-4 ينايبلا لكشلا
 تاكرش سمخ ربكأ

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 نيمأتلا ةطاسو 4.2.3
 نيمأتلا عاطق يف ةبتتكملا طاــــــسقألا ةبــــــسن تغلب

 ةئملا يف 41.6 وحن نيمأتلا ءالكوو نيمأتلا ءاطـــسو قيرط نع
 ماــع يف ةــئملا يف 42.5 ةــبـــــــسنب ًةــنراــقم ،م2020 ماــع يف

 ىلع اًداــمتعا لــقألا يحـــــــصلا نيمأــتلا طاــــــــشن ناــكو .م2019
 يف ةـبتتكملا طاـــــــسقألا ةـبـــــــسن تـغلب ذإ ،ةـطاـــــــسولا تاـمدـخ
 يف 34.3 نيمأتلا ءالكوو نيمأتلا ءاطــــــسو قيرط نع طاــــــشنلا
 نع ةئملا يف 2.4 هتبـسن ضافخناب ،طاـسقألا يلامجإ نم ةئملا
 ةبــــسن تغلب ،تابكرملا ىلع نيمأتلا طاــــشن يفو .م2019 ماع
 ضافخناب يأ ةئملا يف 37.8 ةطاـــسولا ربع ةبتتكملا طاـــسقألا
 طاـــــــشن يف اـمأ .م2019 ماـعب ًةـنراـقم ةـئملا يف 11.1 هـتبـــــــسن
 نادمتعي ناذللا-ثداوحلا دض نيمأتلاو تاكلتمملا ىلع نيمأتلا
 تـغلب دـقف-ةـطاــــــــسولا تاـمدـخ ىلع ةداـعلا يف اًريبك اًداـمتعا
 نيمأتلا ءالكوو نيمأتلا ءاطــــسو ربع ةبتتكملا طاــــسقألا ةبــــسن

  .)4-4 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 69.9

 طاسقأ يلامجإ يف ءاطسولا ةمهاسم :4-4 ينايبلا لكشلا
 ةبتتكملا نيمأتلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 هتفاثكو نيمأتلا قمع 4.2.4
 يلحملا جتانلا يف نيمأتلا طاشن ةمهاسم تعفترا

 ثيح ، اًدج ًةضفخنم تلاز ام اهنأ الإ ،م2020 ماع يف يلامجإلا
 ةبسنب ًةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف 1.48 هتبسن ام تلثم

 يحصلا نيمأتلا عاطق مهاسو .م2019 يف ةئملا يف 1.27
 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةئملا يف 0.87 ةبسنب

 تغلب نيح يف ،م2019 ماع يف ةئملا يف 0.76 لباقم م2020
 ام يلامجإلا يلحملا جتانلا يف تابكرملا نيمأت عاطق ةمهاسم
 يف 0.29 ةبسنب ًةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف 0.32 هتبسن
 جتانلا ىلإ نيمأتلا قمع ةبسن تعفتراو .م2019 يف ةئملا
 يف 1.85 نم فيفط ٍلكشب يطفنلا ريغ يلامجإلا يلحملا
 .م2020 ماع يف ةئملا يف 1.92 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا
 طسوتم :يأ( نيمأتلا ةفاثك تضفخنا ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو
 1,107 نم اًفيفط اًضافخنا )نيمأتلا تامدخ ىلع درفلا قافنإ
 ينايبلا لكشلا( م2020 يف لاير 1,095 ىلإ م2019 يف لاير

4-5(.  
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 هتفاثكو نيمأتلا قمع :5-4 ينايبلا لكشلا

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

  نيمأتلا عاطق ءادأ 4.3
  ةيحبرلاو باتتكالا 4.3.1

 تاكرش ىلع اهتدبكت يتلا تابلاطملا يفاص غلب
 يف 4 هردق ضافخناب ،م2020 ماع يف لاير رايلم 24.3 نيمأتلا
 دهش ،نيمأتلا ةطشنأ صخي اميفو .م2019 ماعب ةنراقم ةئملا

 1.9 ةبسنب اًضافخنا يحصلا نيمأتلل ةدبكتملا تابلاطملا يفاص
 ،لاير رايلم 17.9 ىلإ لصيل لاير رايلم 18.3 نم ةئملا يف
 مهل نمؤملا بلط عجارت وه ضافخنالا اذه يف سيئرلا ببسلاو
 انوروك ةحئاج ةرتف لالخ ةيرورضلا ريغ ةيبطلا تاجالعلا ىلع
 يباصمل تاجالعلا ريفوت ةيلوؤسم ةكلمملا ةموكح يلوت
 نيمأت يف ةدبكتملا تابلاطملا يفاص لجسو .انوروك سوريف
 رايلم 5.99 نم لاير رايلم 5.17 ىلإ لصيل ربكأ اًضافخنا تابكرملا
 اًساسأ كلذ ىزعُيو ،ةئملا يف 13.8 ةبسنب اًضفخنم يأ ،لاير
 )2(و ،تابلاطملا ةرادإل ةءافك رثكأ تاسرامم عابتا )1( ىلإ
 نالكشلا( ماعلا قالغإلا ريثأت )3(و ،ةيميظنت تاحالصإ قيبطت
 .)7-4 و 6-4 ناينايبلا

 يفاص يف نيمأتلا ةطشنأ ةمهاسم :6-4 ينايبلا لكشلا
 ةدبكتملا تابلاطملا

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةدبكتملا تابلاطملا يفاص ومن لدعم :7-4 ينايبلا لكشلا

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 يفاص سيقت يتلا ةراسخلا ةبسنب قلعتي اميف
 ،ةلصحتملا نيمأتلا طاسقأ يفاص ىلإ ًةبسن ةدبكتملا رئاسخلا

 ماع لالخ ةراسخلا ةبسن يف ةيباجيإ تاريغت نيمأتلا عاطق دهش
 ةئملا يف 81.87 نم ةيلامجإلا ةبسنلا تضفخنا دقف ،م2020

 يأ ،م2020 ماع يف ةئملا يف 76.66 ىلإ م2019 ماع يف
 .ةئملا يف 5 ىلع ديزي ضافخناب

 87.78 نم يحصلا نيمأتلل ةراسخلا ةبسن تضفخنا
 ماع يف ةئملا يف 82.57 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف

 نم تابكرملا نيمأتل ةراسخلا ةبسن اًضيأ تعجارتو .م2020
 يف ةئملا يف 66.63 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 73.07

 نيمأتل ةراسخلا ةبسن تيقب ،لباقملا يفو .م2020 ماع
 اًيبسن ضفخنم ىوتسم دنع ثداوحلا دض نيمأتلاو تاكلتمملا
 ذإ ،م2020 ماع لالخ ءيشلا ضعب اهعافترا نم مغرلا ىلع
 يف 37.29 ةبسنب ًةنراقم ةئملا يف 41.60 ةبسن ىلإ تلصو
 يفاص عافترا ىلإ عافترالا اذه دوعيو ،م2019 ماع يف ةئملا
  .)8-4 ينايبلا لكشلا( ةقاطلا نيمأتل ةدبكتملا تابلاطملا
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 ةراسخلا ةبسن :8-4 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

  تايطايتحالاو لاملا سأر ةيافك 4.3.2
 عاطقل ةيلاملا ةءالملل ةيلامجإلا ةبسنلا تلصاو

 ام وهو ،ةيضاملا ةليلقلا ماوعألا لالخ تباثلا اهومن نيمأتلا
 نيمأتلا عاطق يفوتسيو .عاطقلا ةناتم دايدزا ىلع نهربي
 لصو ثيح ،بحر ردقب اهاطختيو يميظنتلا لاملا سأر تابلطتم
 سأر بلطتم نم ةئملا يف 181 ةبسن ىلإ حاتملا لاملا سأر
 ماع يف ةئملا يف 158 ةبسنب ًةنراقم م2020 ماع يف لاملا

 .)9-4 ينايبلا لكشلا( م2019

 ةيلاملا ةءالملا ةبسن :9-4 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 اًيئزج ىزعُي اًفيفط اًعجارت ةينفلا تايطايتحالا تدهش
 عيجشتلاو ،م2020 ماع لالخ تابلاطملل يباجيإلا عضولا ىلإ
 ةيوست عيرست ىلع يحصلا نيمأتلا تاكرشل يوقلا يميظنتلا
 ةبسنب عاطقلل ينفلا يطايتحالا يلامجإ ضفخناو   .تابلاطملا

 ناكو .م2019 ماعب ًةنراقم م2020 ماع يف ةئملا يف 2.1
 ذإ ،اًعافترا دهش يذلا ديحولا ةبستكملا ريغ طاسقألا يطايتحا

 نيح يف ،م2019 ماعب ًةنراقم ةئملا يف 3.3 ةبسنب عفترا
 ةئملا يف 12.3 ةبسنب ةمئاقلا تابلاطملا يطايتحا ضفخنا
 تابلاطملا يطايتحا اًضيأ ضفخناو .م2019 ماعب ًةنراقم
 يطايتحاو ،ةئملا يف 1.1 ةبسنب اهنع غلبملا ريغ ةدبكتملا
 ينايبلا لكشلا( ةئملا يف 3.9 ةبسنب رئاسخلا ليدعت تافورصم
4-10(.  

 ةينفلا تايطايتحالا :10-4 ينايبلا لكشلا

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ةيحبرلا 4.3.3
 عاطقل ةيحبرلا يلامجإ يف ًةدايز م2020 ماع دهش

 نم لوصألا ىلع دئاعلا عفتراو .م2019 ماعب ًةنراقم نيمأتلا
 ماع يف ةئملا يف 2.05 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 1.34

 قوقح ىلع دئاعلا يف ًةدايز نيمأتلا تاكرش تلجسو .م2020
 يف 7.52 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 5.27 نم ةيكلملا
 .)12-4 و 11-4 ناينايبلا نالكشلا( م2020 ماع يف ةئملا

 دئاعلل ةيباجيإ جئاتن ىربكلا نيمأتلا تاكرش تققحو
 تاونسلا رادم ىلع ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلاو لوصألا ىلع
 نمو .م2020 ماع يف ربكأ ةدايزلا تناكو ،ةيضاملا سمخلا
 يف رئاسخلا نم ةريغصلا نيمأتلا تاكرش تناع ،ىرخأ ةيحان
 دئاعلاو لوصألا ىلع دئاعلا نأ مغرلا ىلعو ،نييضاملا نيماعلا
 ظحول هنأ الإ ،نييبلس الظ تاكرشلا هذهل ةيكلملا قوقح ىلع
  .م2020 ماع يف ةريبك ةجردب نيرشؤملا نيذه نسحت
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 لوصألا ىلع دئاعلا :11-4 ينايبلا لكشلا

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا :12-4 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

  انوروك سوريف ةحئاجو 17 يلودلا رايعملا :1-4 راطإلا

 اًدقعمو اًروطتم رايعملا اذه دعُيو .م2023 رياني 1 يف قيبطتلا زّيح ةيلاملا ريراقتلا دادعإل ةيلودلا ريياعملا نم 17 مقر رايعملا لخديس
 نمف ،قيبطتلا زيح رايعملا اذه لوخد دّرجمبو .ةريبك ةّيليغشتو ةّينف تارييغت ءارجإ نيمأتلا تاكرش نم هقيبطت يعدتسي نأ عقوتملا نمو ،ام ّدح ىلإ
 ةيلاملا مئاوقلا ةنراقم ةيناكمإ لهسي امم ،ةيفارغجلا قطانملا فلتخم نيب ريراقتلا دادعإ دحوي نأو نيمأتلا تاكرش ريراقت ةيفافش ززعي نأ عقوتملا
  .ةفلتخم ةيميظنت ةمظنأ فارشإ تحت ةلماعلا نيمأتلا تاكرشل

 م2018 ربمسيد يف حرطف ،ةركبم تادادعتساب يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماق ،ةكلمملا يف رايعملا قيبطت هجاوت يتلا تايدحتلل اًكاردإو
 نيينعملا ةحلصملا باحصأو نيمأتلا عاطق عم بثك نع كنبلا لمع ،نيحلا كلذ ذنمو .لحارم عبرأ نم نوكتت يتلا 17 يلودلا رايعملا قيرط ةطراخ
 تلكُشو ،تنرتنإلا ربع ةيضارتفالاو ةيلعفلا تاودنلا نم ديدعلا دقُعو ،ةلحرم لكل ةحضاو تاداشرإو تاميلعت تردص ثيح ؛رمتسم ٍمدقت زارحإ نامضل
 بسانملا تقولا يف تاظحالملاب نيمأتلا تاكرش تدوُزو ،عاطقلا ءاربخ نيب نواعتلاو ينهملا شاقنلا زيزعتل ةكلمملا يف 17 رايعملا لمع ةعومجم
 كراشم 400 نم رثكأ اهرضح م2021 رياني يف عاطقلل تنرتنإلا ربع ةودن دقع وه هذه ةطشنألا ةلسلس يف سيئر طاشن رخآ ناكو .ةلحرم لك دعب
 .يدوعسلا يزكرملا كنبلا هقبطي يذلا لاعفلا ذيفنتلا جهنب ريبكلا مامتهالا سكعي ام وهو ،ةلود 21 نم

 ماع يف »يلاملا رثألا مييقت« ناونعب ةيناثلا ةلحرملا تلمتكا نيح يف ،م2019 ماع يف »تارغثلا ليلحت« ناونعب ىلوألا ةلحرملا تلمتكا
 لمشت يتلا ةيئاهنلا ةلحرملا اهيلتسو ،م2021 ليربأ يف لمتكت نأ ررقملا نمو ،»قيبطتلا ةطخ« ناونعب ةثلاثلا ةلحرملا اًيلاح يرجتو .م2020

 .ذيفنتلا زيح رايعملاب لمعلا لخدي نأ ىلإ »رايعملل يئدبملا قيبطتلا«

 تقولا يف اهتجلاعمو تايدحتلاو تالكشملا ديدحت نم يدوعسلا يزكرملا كنبلا تباثلا ينواعتلا جهنلا نّكم ،ةريسملا هذه لالخ
 كنبلا نم ةهجوملا تاباطخلا لالخ نم مامتهالا طحم ةمهملا تالاجملاب نيسيئرلا ةحلصملا باحصأ ىدل يعولا قلخ نم اًضيأ هنّكمو ،بسانملا
 ىلإ ةلسرملا تاباطخلا تدعُأو .نيمأتلا تاكرش عيمجل ةمدقملا ةيعجرملا تانراقملاو نيمأتلا تاكرشل نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلإ يدوعسلا يزكرملا
 :ةيلاتلا ةسيئرلا تامولعملاو تاظحالملا تاباطخلا هذه تنمضتو ،ةيناثلا ةلحرملا جئاتن صيخلت فدهب نييذيفنتلا ءاسؤرلا

 نأ بجي ام وهو ،لمعلا ةطشنأ فلتخمل يلاحلا يبساحملا ماظنلاو 17 رايعملا نيب حابرألا روهظ طمن يف يرهوج ريغت ثودح عُقوت نكمي -
 .لامعألا طيطخت دنع نابسحلا يف ةكرشلا ةرادإ هذخأت

 يرورضلا نمو .تايجهنملاو تاسايسلا تارايخ نأشب ةمهم تارارق نيمأتلا ةكرش ةرادإ ذختت نأ ئدابملا ىلإ ةدنتسملا 17 رايعملا ةعيبط بلطتت -
 اًركاب ةيلمعلا يف نييجراخلا نيعجارملا كارشإ بجيو .ةسوردم تارايخ ذختت نأو ،ةحاتملا تارايخلا عيمجل نييفاك اًرثأو اًمهف ةرادإلا روطت نأ
 .اًقحال ةئجافم بقاوع يأ يدافتل

 نيمأتلا ةكرش ةرادإ ىلعف ،اًريبك اًرامثتسا بلطتي ام وهو ،17 رايعملا باسح ضرغل نيعئاب جذامن ءارشل نيمأتلا تاكرش ةيبلاغ طيطخت لظ يف -
  .هدويقو راتخملا ماظنلا تاردقل لماكلا مهفلا لوصح نمضت نأ
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 بيردت ططخ ميمصت بجي ،كلذل .مهتاراهم عفرو نيمأتلا عاطق يف نيلماعلل مدقتم بيردت ريفوت يرورضلا نم ،ديدجلا رايعملا ديقعتل اًرظن -
 ططخ ذيفنت يغبني ،ةيراوتكإلا اهدراوم ةدايزل نيمأتلا تاكرش ةيبلاغ طيطخت عمو .ةلصلا تاذ فئاظولا يف نيلماعلا عيمجل اهذيفنتو ةلماش
  .بسانملا تقولا يف فيظوتلا
 

 

 

 

 انوروك ةحئاج نع ةئشانلا فورظلل ةيميظنتلا ةباجتسالا :2-4 راطإلا

 قئاـثو عيمج دـيدـمت اًراـتخم نيمأـتلا عاـطق نلعأ ،اـنوروك ةـحئاـج ءاوتحال ماـعلا قالغإلا ةرتف ءاـنثأ تاـبكرملا نيمأـت تاـبلاـطم ضاـفخنال ًةـجيتن
 ديدمتلا اذهل ةيفاك تاــصــصخم ريفوت نيمأتلا تاكرــش عيمج نم يدوعــسلا يزكرملا كنبلا بلطو .لباقم نود نيرهــش ةدمل دارفألل تابكرملا نيمأت
 طمن ةبقارم ىلع لعاف لكـــشب يدوعـــسلا يزكرملا كنبلا لمع ،م2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف صـــصخملا اذه ءاـــشنإ ذنمو .ةينيمأتلا ةيطغتلا يف
 .ديدمتلا نم ةديفتسملا نيمأتلا قئاثو عيمج ةيحالص ءاهتنا نيح ىلإ ةيفاك تاصصخم رفوت نامضل هنم بحسلا

 ةلـــــصتملا ريغ ةيحـــــصلا تامدخلا ىلع لابقإلا دهـــــش ،ةحئاجلا ءانثأ ةيبطلا ةياعرلا تابلط لوح ةماعلا فواخملاو قالغإلا تاءارجإل اًرظنو
ـــــضافخنا انوروك سوريفب  يف-ةيرايتخالا تاجالعلا ةـــــصاخ-ةرتفلا كلتل ةلجؤملا تاجالعلا نم ةدافتـــــسالا عقوتملا نم ناكو .م2020 ماع لالخ اًداح اً
 .يحــصلا نيمأتلا تابلاطم ليجأتل تاــصــصخم عــضوب نيمأتلا تاكرــش عيمجل تاميلعت يدوعــسلا يزكرملا كنبلا ردــصأ ،كلذلو .ةيلاتلا ةيعبرلا تارتفلا
 ،ةيلاتلا ةيعبرلا تارتفلا ىلع اًقباـــس ةلجؤملا تابلاطملا ريثأتو ،ةئـــشانلا ةبرجتلا ةبقارم ىلع ةيلعافب يدوعـــسلا يزكرملا كنبلا لمع ،نيحلا كلذ ذنمو
 تقولا يف يدوعــــسلا يزكرملا كنبلا هذختا يذلا ءارجإلا اذه ىّدأو .تاــــصــــصخملا ةيافك نامــــض فدهب ةيلوألا تاــــصــــصخملا نم بحــــسلا طمنو
  .ةيلاملا مئاوقلا بذبذت ليلقتو ،هناوأ لبق حابرألا نالعإ نيمأتلا تاكرش بينجت ىلإ بسانملا

 ريثأـتلا مييقتل لـمحتلا تاراـبتخا روفلا ىلع يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلا ذـفن ،م2020 سراـم يف اـنوروك سوريف يـــــــشفت راـبخأ ءدـب عم اـًنمازت
 نوكي نأ ةـيلاـمتحا ىلإ جئاـتنلا تراـــــــشأ ،عقوتم وه اـمكو .ةـيلاـملا ةءالملا ةـبـــــــسنو نيمأـتلا تاـكرـــــــش تاـبلاـطم تاـمازتلا يف اـنوروك سوريفل لـمتحملا
 نيمأـتلا ةـطـــــــشنأ نم ةاـيحلا ىلع نيمأـتلاو ،لاـمعألا عاـطقنا ىلع نيمأـتلاو ،ناـمتئالا ىلع نيمأـتلا ناـكو .ةـمزألا نم ربكألا رثأـتملا وه يحـــــــصلا نيمأـتلا
 جالع ةفلكت اهلّمحت نع ةموكحلل قحاللا نالعإلا كرتو .اًيبـــسن ةطـــشنألا هذه مجح رغـــصل اًرظن لقأ ةجردب نكلو اهرثأت ةيلامتحا تدـــصُر يتلا ىرخألا
 عبر ريراقتلا دادعإ تابلطتم يدوعـسلا يزكرملا كنبلا عـضو ،م2020 ماع نم لوألا عبرلا يفو .نيمأتلا عاطق يف اًريبك اًحايترا انوروك سوريف يباـصم
 ىتحو .نيمأتلا ةطــشنأ فلتخم تحت ،رــشابم ريغ وأ رــشابم لكــشب ،انوروك سوريف ببــسب ةدبكتملا تابلاطملا نع غالبإلل نيمأتلا تاكرــشل ةيونــسلا
 .ةايحلا ىلع نيمأتلا قئاثوب ةقلعتملا تابلاطملا ةيبلاغ دادس عم ،اًدودحم تابلاطملا يف ريثأتلا ناك ،نيحلا اذه
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 7ليومتلا تاكرش تاروطت .5 
 ةماع ةرظن1.5 

 تـهجاو ،ةـيداـــــــصتقالا تاـعاـطقلا نم ريثكلا رارغ ىلع
 ببــــــسب م2020 ماع يف تابوعــــــصلا ضعب ليومتلا تاكرــــــش
 عم يفاعتلا يف تأدب ام ناعرــــس اهنأ الإ ،انوروك ةحئاج تاريثأت
 8.2 ىلإ ةرثعتملا ضورقلا ةـبـــــــسن ضفخنتل م2020 ماـع ةـياـهن
 ليومتلا تاكرـــــش يموكحلا معدلا جمارب تدعاـــــسو .ةئملا يف
 مزحب قلعتي اـميفو  .رئاــــــــسخلا لـقأـب ةـحئاـجلا هذـه يطخت يف
 م2020 سرام 14 يف يدوعــــــسلا يزكرملا كنبلا نلعأ ،معدلا
 كونبلل هـجوم جماـنرب وهو ،صاـخلا عاـطقلا لـيومت معد جماـنرب
 تاكرـشو كونبلا نيكمت ىلإ اًديدحت فدهيو ،ليومتلا تاكرـشو
 معد يلاتلابو ،ةحئاجلا ءانثأ ضورقلا حنم ةلـــــصاوم نم ليومتلا
 مدقو .ةطـسوتملاو ةريغـصلا تآـشنملا امّيـسال ،صاخلا عاطقلا
 لـيجأـت جماـنرب )1( :اـمه ،جماـنربلا اذـه نمـــــــض معدـلا نم نيعون
ــق لاــير راــيلم 30 براــقي غلبم هــل صـــــــصخ يذــلا تاــعفدــلا  مدُ
 نم اـــهتاـــقحتـــــــسم رخأـــت لـــيومتل لـــيومتلا تاـــكرـــــــشو كونبلل
 ضارقإلا ليومت جمانرب )2(و ،ةطـــسوتملاو ةريغـــصلا تآـــشنملا
 نيكمتل لاــير راــيلم 13.2 وحن غلب اًرـــــــسيم ًاليومت مدــق يذــلا
 تآــشنملا عاطق ضارقإ ةلــصاوم نم ليومتلا تاكرــشو كونبلا
 عاطقلا ومنو اهلامعأ ةيرارمتــــسا معدل ةطــــسوتملاو ةريغــــصلا
 حلاــــصل نيجمانربلا نيذه نمــــض ةمدقملا غلابملا تحاتأو .لكك
 تاكرـــــش لـــــصاوت نأ ةطـــــسوتملاو ةريغـــــصلا تآـــــشنملا عاطق
 تاـكرـــــــش تـلـــــــصح ذإ ،ةـحئاـجلا ةرتف لالخ دـيجلا اـهءادأ لـيومتلا
 مل دئاوفلا نم ةيلاخ ةلويــس ىلع نيجمانربلا نيذه نم ليومتلا
 .معدلا اذه نودب حاتتل نكت

 عاـطق دـهـــــــش ،اـنوروك ةـحئاـجلا ريثأـت نع رظنلا ضغبو 
 عم ،تاكرـــــشلا ددع ثيح نم اًريبك اًرارقتـــــسا ليومتلا تاكرـــــش
  .)1-5 لودجلا( لوصألا يلامجإ ومن رارمتسا

 ليومتلا تاكرش تاروطت :1-5 لودجلا
 م2020 م2019 م2018 

 صخرملا تاكرشلا ددع يلامجإ
 اهل

37 37 36 

 6 6 6 يراقعلا ليومتلا تاكرش

 28 29 29 يراقعلا ريغ ليومتلا تاكرش

 1 1 1 ليومتلا ةداعإ تاكرش

 1 1 1 رّغصملا ليومتلا تاكرش

 1 0 0 رّغصملا يكالهتسالا ليومتلا
1 
 ةديدع ةيلكيه تاروطت تلصح ،م2020 ماع يف 

 :يهو ؛ةيليومتلا ريغ تاكرشلا كلذك تلمش ةمهم

 ةصنملا هذه رفوتو ،»ذفان« ةصنمب ليومتلا تاكرش طبر :ًالوأ 
  .اًينورتكلإ اهترادإو ةيذيفنتلا تادنسلا رادصإ ةمدخ

 ليجستل قيثوت ةكرشل يدوعسلا يزكرملا كنبلا صخر :اًيناث
 ليومتلا تاكرش ةكرشلا هذه نّكمتو ،يليومتلا راجيإلا دوقع
 ىدل ليجستلاب اًضيأ حمستو ،يليومتلا راجيإلا دوقع ليجست نم
 ،ةصخرملا يليومتلا راجيإلا دوقعب ةصتخملا تاكرشلا نم يأ
 راجيإلا دوقع ديكأتو تانايبلا عمج ةلوهس ىلإ يدؤي امم
 .)2-2 لودجلا(

 ةيليومتلا ريغ تاكرشلا تاروطت :2-5 لودجلا

 

 ةكرشلا تلصاو ،يراقعلا نامتئالل يوقلا ومنلا لظ يف :اًثلاث
 ىلإ ةراشإلا ردجتو ،اهعسوت يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا
 يف ناك يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا سيسأت نأ
 ةكلمملا يف ينكسلا ليومتلا قوس ريوطت فدهب م2017 ماع
 ةينكس ةيليومت لولح ميدقت نم نيضرقملا نيكمت لالخ نم
 نكاسملا كالتما ىلع دعاست لجألا ةريصقو لجألا ةليوط
 تايلمع يف ًةدايز اهسيسأت ذنم ةكرشلا تدهش دقو .ةصاخلا
 قوس يف ديازتملا اهرود خسر امم ،ظفاحملا ىلع ذاوحتسالا
 تايلمع ليومتب قلعتي اميفو .يلحملا يراقعلا نهرلا
 يف ةدايز ةكرشلا لام سأر لكيه سكعي ،هذه ذاوحتسالا
 0.3 لثمي ةكرشلا لوصأ يلامجإ لازي ام ،كلذ عمو .ضارتقالا
 ةكرشلا لصاوتو .يلامجإلا يلحملا جتانلا نم طقف ةئملا يف
 .اهومن ليومتل ةديدج كوكص رادصإ

 ليومتلا تاكرش لوصأ 5.2
 لوصأ تداز ،انوروك ةحئاج ةمزأ نم مغرلا ىلع 

 ،م2020 ماع يف ةئملا يف 18.6 ةبسنب ليومتلا تاكرش
 ةيراقعلا ريغ لوصألا يف ةئملا يف 23.4 اهتبسن ةدايزب ةعوفدم
 ةيراقعلا لوصألا يف ةئملا يف 9.0 اهتبسن ةدايز بناج ىلإ
 يف لاير رايلم 45.6 لوصألا يلامجإ غلبو .م2019 ماعب ةنراقم
 م2019 ماع ةياهن يف لاير رايلم 38.4 لباقم م2020 ماع ةياهن
 صيخرت وه عافترالا اذهل سيئرلا ببسلاو ،)1-5 ينايبلا لكشلا(

 .ةيراقعلا ريغ تاكرشلا نم لاير رايلم 3.3 وحن اهلوصأ غلبت ةكرش
 لوصأ يلامجإ نم ةئملا يف 31 ةيراقعلا لوصألا تلّكشو
 يف 69 ةيراقعلا ريغ لوصألا تلكش نيح يف ،ليومتلا تاكرش
 ماظنلا نم ةليئض ةصح لّكشي عاطقلا لاز امو .هنم ةئملا
 .لوصألا يلامجإ نم ةئملا يف 1.1 ةبارق غلبت يفرصملا

 

 م2020 م2019 م2018 

 ليجست تاكرش
 دوقعلا

1 1 2 

 1 1 0 ليومتلا معد طاشن

 .يراقعلا ليومتلا ةداعإل ةيدوعسلا ةكرشلا لمشت ال لصفلا اذه يف ةدراولا تانايبلا عيمج 7
 



  م2021يلاملا رارقتسالا ريرقت                                                                                                                       ليومتلا تاكرش تاروطت

 
42 

 ليومتلا تاكرش مجح :1-5 ينايبلا لكشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 

 ليومتلا تاكرشل ةيليومتلا ةظفحملا 5.3
 ةيمومعلا ةينازيملا لخاد نامتئالا يلامجإ عفترا

 م2019 ماع يف لاير رايلم 49.3 نم ليومتلا تاكرشل اهجراخو
 اهردق ةدايز لثمي ام وهو ،م2020 ماع يف لاير رايلم 54.1 ىلإ

 هتبسن اًعافترا ةيراقعلا تاكرشلا نامتئا دهشو .ةئملا يف 9.8
 لباقم م2020 ماع يف لاير رايلم 23.5 غلبيل ةئملا يف 18.0
 نامتئا دهش نيح يف ،م2019 ماع يف لاير رايلم 19.9

 ثيح ،ةئملا يف 4.1 ةبسنب ًالدتعم اًعافترا ةيراقعلا ريغ تاكرشلا
 لاير رايلم 30.6 ىلإ م2019 ماع يف لاير رايلم 29.4 نم عفترا
 يراقعلا ضارقإلا دهشو .)2-5 ينايبلا لكشلا( م2020 ماع يف
 معدلاو ةديدجلا ةيراقعلا تاروطتلاب اًعوفدم ،اًرمتسم اًومن
 ةدايزل سيئرلا عفادلا ناك ،رمألا ةقيقح يفو .يموكحلا
 تاردابملا همدقت يذلا يئزجلا معدلا وه يراقعلا ضارقإلا
 ومن قفاوتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ينكس جمانرب :لثم ،ةيموكحلا
 ضارقإلا يف تاروطتلا عم ليومتلا تاكرشل يراقعلا نامتئالا
  .يفرصملا عاطقلل يراقعلا

 نأ نكمي يتلا فعضلا طاقنو رطاخملاب قلعتي اميفو
 يدعاصتلا راسملا يدؤي دقف ،ليومتلا تاكرش عاطق يف أشنت
 ،طسوتملا ىدملا ىلع رطاخملا زكرت ىلإ يراقعلا ضارقإلل داحلا
 يلامجإ نم ةئملا يف 44.3 اًيلاح يراقعلا ضارقإلا لثمي ذإ
 ذخألا عم ريثأتلا اذه يف رظنلا بجيو .ليومتلا تاكرش ضارقإ
 تاكرشل ضارقإلا ةظفحم مجحل يبسنلا رغصلا نابسحلا يف
 يف 3.0 ليومتلا تاكرشل نامتئالا يلامجإ لداعي ثيح ،ليومتلا
  .يفرصملا ماظنلا نامتئا يلامجإ نم ةئملا

 عمو .ةيندتم رطاخملا لظت ،يلكلا ىوتسملا ىلع
 لالخ نم يراقعلا ضارقإلا يف ةرمتسملا ةدايزلل اًرظن ،كلذ

 نع يدوعسلا يزكرملا كنبلا لصاوي ،كونبلاو ليومتلا تاكرش
  .اهليومتو تاراقعلا قوس يف تاروطتلا ةبقارم بثك

 ليومتلا تاكرشل نامتئالا يلامجإ :2-5 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ضارقإلا يف ليومتلا تاكرشل ضارقإلا ةظفحم زكرتت
 يذلاو ،ةظفحملا يلامجإ نم ةئملا يف 74.7 لثمي ثيح دارفألل
 تغلبو  .م2020و م2019 يماع نيب ةئملا يف 8.1 ةبسنب عفترا
 ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتم تآشنملل ضارقإلا ةصح

 ةبسنب ةدايز تدهش نأ دعب ،ةظفحملا يلامجإ نم ةئملا يف 22
 ضارقإلا لكشو .م2020و م2019 يماع نيب ةئملا يف 26.7

 ةريغصلاو رغصلا ةيهانتم تآشنملا ريغ نم تاكرشلل
 ضارقإلا ةظفحم يلامجإ نم طقف ةئملا يف 3.3 ةطسوتملاو
 ماع يف ةئملا يف 28.5 ةبسنب اًضفخنم ،ليومتلا تاكرشل

  .)3-5 ينايبلا لكشلا( قباسلا ماعلاب ةنراقم م2020

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

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 تحت ريغتلا يف ليومتلا تاكرش ةظفحم نيوكت أدب
 ،ىرخألا قوسلا تاعاطق زواجت يذلا يراقعلا ضارقإلا ريثأت

 -
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 ليومت زاح امنيبو .كلذ يف رثؤم رود يموكحلا معدلل ناكو
 ماع يف ليومتلا ةظفحم نم ربكألا ةصحلا ىلع تارايسلا

 ،ضارقإلا يلامجإ نم ةئملا يف 42.2 هتبسن ام ًالكشم ،م2019
 يف 31.9 ىلإ لصتل م2020 ماع يف ةصحلا هذه تعجارت
 لضفب ىلوألا ةبترملا ينكسلا يراقعلا ضارقإلا لتحيل ،ةئملا
 يف ةئملا يف 37.2 ىلإ لصتل ةظفحملا نم هتصح مجح ةدايز
 .م2019 ماع يف ةئملا يف 34.3 ةبسنب ةنراقم م2020 ماع
 يلامجإ نم ةئملا يف 7.2 يراجتلا يراقعلا ضارقإلا لكشو
 لكشو ،م2019 ماع يف ةئملا يف 8 ةبسنب ةنراقم ضارقإلا
 ةبسن تلثم اميف ،طقف ةئملا يف 1 نامتئالا تاقاطبب ضارقإلا

 لكشلا( ضارقإلا نم ىرخأ اًعاونأ ةيقبتملا ةئملا يف 22.7
 .)4-5 ينايبلا

 طاشنلا عون بسح ةيليومتلا ةظفحملا :4-5 ينايبلا لكشلا

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ليومتلا رداصم 5.4
 نأ يف كونبلاو ليومتلا تاكرش نيب قرفلا حضتي

 يفو .ليومتلا تاكرش اهلبقت ال نيح يف ،عئادولا ذخأت كونبلا
 ةدئافلا راعسأ تاكرحتب ربكأ اًرثأت ليومتلا تاكرش رثأتت ،كلذ ءوض
 لازي الو .يضارقإلا اهطاشن ليومتل نويدلا ىلع اهدامتعال اًرظن
 ليومتلا رداصم نم ربكألا بيصنلا ىلع ذوحتسي لعفلاب نيدلا
 رداصم يلامجإ غلب ،م2020 ماع ةياهنبو .ليومتلا تاكرشل
 ،هنم ةئملا يف 52.2 نيدلا لكشو ،لاير رايلم 43.1 ليومتلا
 اًهجوت يضاملا ماعلا دهشو  .لاير رايلم 22.5 تغلب ةميقب
 راعسأ ضافخنا ىلإ اًساسأ كلذ عجريو ،نيدلا وحن اًديازتم
 ضارتقالا يف ربكأ ةبغر ليومتلا تاكرش ىطعأ امم ،ةدئافلا
 ام وهو ،لاير رايلم 12.8 عوفدملا لاملا سأر غلبو .ضارقإلاو
 تغلب امنيب ،ليومتلا يلامجإ نم ةئملا يف 29.8 لثمي
 ةئملا يف 18.1 يأ ،لاير رايلم 7.8 تاصصخملاو تايطايتحالا
 .)5-5 ينايبلا لكشلا( ليومتلا يلامجإ نم

 

 ليومتلا رداصم ليلحت :5-5 ينايبلا لكشلا

 
  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ليومتلا تاكرش رطاخم تاعقوت 5.5
 13 نم ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا تضفخنا

 ،م2020 ماع يف ةئملا يف 8.2 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف
 تاكرش نم ةقيقدلا ةعباتملا ىلإ ضافخنالا اذه دوعي دقو
 ىلإ ةفاضإلاب  .اهتجلاعم نكمي يتلا ةرثعتملا نويدلل ليومتلا
 تآشنملل ةمعادلا يدوعسلا يزكرملا كنبلا جمارب تحنم ،كلذ
 ليجأت جمانرب اميسالو ،ةحئاجلا ءانثأ ةطسوتملاو ةريغصلا
 ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا يفاعتل مزاللا تقولا ،تاعفدلا
 ،م2020 ماعل ةقحتسملا اهنويد عفد نم كلذب نكمتتل اًيلام
 ةرثعتملا ضورقلا يف لصاحلا روطتلا يف اًباجيإ ّرثأ ام وهو
 .)6-5 ينايبلا لكشلا(

   ليومتلا تاكرشل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن :6-5 ينايبلا لكشلا

  يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 ،عاطقلا بسح ةرثعتملا ضورقلا مجح ىلإ رظنلاب
 لثمي لازي ام ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا عاطق نأ ظحالي
 يف 42.0 اهتبسن ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ نم ةريبك ةصح
 دقو ،م2019 ماع يف ةئملا يف 45.7 ةبسنب ًةنراقم ةئملا
 ةهجاومل يموكحلا معدلا مزح ىلإ ةبسنلا هذه ضافخنا ىزعُي
 ةبسن دارفألل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن براقتو .انوروك ةحئاج
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 ةريغصلاو رغصلا ةيهانتم تآشنملا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا
 دارفألا عاطقل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تغلب ذإ ،ةطسوتملاو

 يف ةئملا يف 42.3 لباقم م2020 ماع يف ةئملا يف 41.9
 تاكرشلل ةرثعتملا ضورقلا تغلب ،ىرخأ ةيحان نم .م2019 ماع
 ام ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا ةيهانتم تآشنملا ريغ نم
 ًةنراقم ،ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ نم ةئملا يف 16.1 هتبسن
 .)7-5 ينايبلا لكشلا( م2019 ماع يف ةئملا يف 12.1 ةبسنب
 ربكأ نأ حضتي ،طاشنلا عون بسح ةرثعتملا ضورقلا ىلإ رظنلابو
 وه م2020 ماع يف ةرثعتملا ضورقلا يلامجإ يف مهاسم
 يلامجإ نم ةئملا يف 50.8 هتبسن ام غلب ذإ ،تارايسلا ليومت
 ةبسنب ينكسلا ليومتلا هيلي ،م2020 ماع يف ةرثعتملا ضورقلا

 يف 9.4 ةبسنب يراجتلا يراقعلا ليومتلا مث ،ةئملا يف 13.8
 يصخشلا ليومتلل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تغلب نيح يف ،ةئملا

 بسح ةرثعتملا ضورقلا تاروطت قفاوتتو .ةئملا يف 5.3
 .)8-5 ينايبلا لكشلا( ينامتئالا طاشنلا تاروطت عم تاعاطقلا

 ضرتقملا عون بسح ةرثعتملا ضورقلا :7-5 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ليومتلا تاكرش ةناتم 5.6
 ةيحبرلا 5.6.1

 يف اًريبك اًضافخنا ليومتلا تاكرش ةيحبر تضفخنا
 .انوروك ةحئاج ةمزأ ىلإ ىزعُي نأ نكمي يذلاو ،م2020 ماع
 ةلماع تاكرش عبرأ يه ضافخنالا اذه يف مهاسم ربكأ ناكو
 تآشنملاو ،نامتئالا تاقاطبو ،تارايسلا ليومت لاجم يف
 تعفترا ،يونسلا روطتلا ىلإ رظنلابو .ةطسوتملاو ةريغصلا
 نويلم 852 ىلإ م2019 ماع يف لاير نويلم 1,536 نم ةّيحبرلا
 لوصألا ىلع دئاعلا نم لك ضفخناو .م2020 ماع ةياهنب لاير
 ماعلاب ًةنراقم م2020 ماع يف ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلاو
 يلاوتلا ىلع ةئملا يف 4.7و ةئملا يف 1.9 اغلب ثيح ،قباسلا
  .)9-5 ينايبلا لكشلا(

 ليومتلا تاكرش ةيحبر :9-5 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  
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 ةيلاملا ةعفارلا 5.6.2
 لقأ ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن تلظ

 ةبسن تعفترا .8ةيميظنتلا تابلطتملل ىصقألا دحلا نم ريثكب
 يف 1.9 ىلإ م2019 ماع يف ةئملا يف 1.7 نم ةيلاملا ةعفارلا
 عافترا ىلإ ةدايزلا هذه ىزعُت دقو ،م2020 ماع يف ةئملا
 ةعفارلا ةبسن لظت ،ًالامجإو .يراقعلا ريغو يراقعلا ضارقإلا
 ةدايزلا هذه نم مغرلا ىلع ةلوبقملا تايوتسملا نمض ةيلاملا
 .)10-5 ينايبلا لكشلا(

 

 

 ليومتلا تاكرشل ةيلاملا ةعفارلا ةبسن :10-5 ينايبلا لكشلا

 
يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 ةيفرصملا ريغ ةيلاملا ةطاسولا :1-5 راطإلا  

 هذه لكشت ،مويلاو .يلاملا رارقتسالا يف اهريثأت ىمانتو ،ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ذنم ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا ةيمهأ تدادزا
 تاسسؤملا ةكراشم عمو .يلاملا لومشلا زيزعتو يقيقحلا داصتقالا معد يف مهست كلذب يهو ،ةيلاملا تامدخلا ريفوت يف اًمهم اًرود تاسسؤملا
 دقف ،ةيلاملا ةعفارلا مادختساو ةلويسلا ريفوتو قاقحتسالا لاجآ ليوحت :لثم ،كونبلا اهسرامت يتلا كلتل ةهباشم ةطشنأ يف ةيفرصملا ريغ ةيلاملا
 عاطقلا عضخي امنيبو .يفرصملا عاطقلاب اهطابترا لالخ نم وأ رشابم لكشب امإ ،يلاملا ماظنلا ددهت رطاخم ثودح يف تاسسؤملا هذه ببستت
 .ةيفاك تاعيرشتو حئاولل عضخت ال ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا نم ديدعلا نإف ،مراص يميظنت راطإل يفرصملا

 ةيونس ةبقارم ءارجإ م2011 ماع ذنم يلاملا رارقتسالا سلجم أدب ،م2010 لوئيس ةمق يف نيرشعلا ةعومجم ةداق بلط ىلع ًءانب
 تاطلسلل حيتي تاسايسلل اًراطإ يلاملا رارقتسالا سلجم ردصأ ،م2013 ماع يفو .جئاتنلاب يونس ريرقت رشنو ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملل
 ةمئادلا ةنجللا تماق ،دوهجلا هذهل ًالامكتساو .يلاملا رارقتسالا روظنم نم رطاخملا هذه مييقتو ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا رطاخم فاشتكا
 .م2016 ماع يف ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا ةبقارم ءاربخ ةعومجم ءاشنإب يلاملا رارقتسالا سلجمل ةعباتلا فعضلا نطاوم مييقتل

 ةلويسلا ليوحت بناج ىلإ ،اهظفاحم يف رطاخملا ىوتسم ةدايز ربع يلاملا ماظنلا ىلع رطاخم ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا لكشتو
 ضارقإلا ريياعم ضفخ يف ،ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا هيف طشنت يذلا ،قيروتلا مهاسيو .ةيرودلا تابلقتلل رياسم لكشب ةيلاملا ةعفارلا ةدايزو
 ميمصت لالخ نم-جتنملا رطاخم قيروتلا ديزي كلذكو .دادسلا يف رثعتلا تالدعم عافترا ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع يدؤي امم ،ةيلاملا قاروألا ئشنمل
 ،تاكرشلا ليومت ىلع ريبك دح ىلإ دمتعي يذلا-ًةصاخ رامثتسالا قيدانص لمع جذومن نإ .اًيباجيإ ةطبارتم لوصألا نوكت امدنع-ةلكيهملا تاجتنملا
 ةيلاملا تاقتشملا مدختست يتلا ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيلاملا قاوسألا يف ةلويسلا حش رطاخمل ةضرع هلعجي
 .هتامازتلاب ءافولا نع لباقملا فرطلا زجع رطاخم هجاوت ،ةيلاملا قاروألا ضارقإ يف كراشت وأ

 ،ةيديلقتلا ةيفرصملا حئاولل عضخت ال يتلا ،تالماعملا هذه ريثتو ،ضارقإلا لاجم يف ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا نم ديدعلا طشنتو
 ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اًريبك اًعسوت يفرصملا ريغ نامتئالا عّسوت ،ةريخألا تاونسلا يفو .يلاملا ماظنلا ىلع اهلكشت دق يتلا رطاخملا نأشب فواخم
 ىلإ يلاتلاب يدؤي امم ،نويدلا ةدايز عراست تاسسؤملا هذه معدتو .طاشنلا نم لاجملا اذه يف ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا تلخد ثيح
 اهطابترا فواخم ىلإ ًةفاضإ ،لاملا سأر تايوتسم ضافخناو ،ةيلاملا ةعفارلا ةجردو ،اهلوصأ ةدوج نأشب ةيدج فواخم كانهو ،لوصألا راعسأ مخضت
 يفرصملا ماظنلا يف ىرُت ال ةريبك ٍتاليهست ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا مدقتو اذه .اهديقعتو اهتطشنأ ضومغو يديلقتلا يفرصملا ماظنلاب
 ىظحت ال ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا هذه نألو .ةينوناقلا ريغ ةيلاملا تايلمعلا نم اهريغو ،يبيرضلا برهتلاو ،لاومألا لسغب مايقلل يديلقتلا
 يف تاسسؤملا هذه هجاوت نأ حجرملا نمف ،)يزكرملا كنبلا نم ضارتقالا ىلع ةردقلاو عئادولا نيمأت ماظن :لثم( اهل ةمعاد ةيمسر نامأ ةكبشب
 .)يلاملا رعذلاب ىمسي اميف( لاومألا بحس يف اًعراست ةقثلا نادقف تارتف

 ةمدقتملا تاداصتقالا يف يفرصملا ريغ نامتئالا يدؤي ،ةماع ةفصبو .يفرصملا ريغ نامتئالا ريفوت مجح يف اًريبك اًتوافت لودلا توافتتو
 يف عرسأ ةريتوب ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ذنم يفرصملا ريغ نامتئالا امن ،ىرخأ ةهج نم .ةئشانلا قاوسألا تاداصتقا يف رهاظلا هرود قوفي اًرود
 ةعيبطل لضفأ مهف باستكا تاسايسلا عاّنص أدب ،ةريخألا تاونسلا يفو .اًيبسن ةريغصلا ةيفرصملا ريغ تاعاطقلا تاذ لودلاو ةئشانلا قاوسألا ضعب
 ةمزأ تمقافو .رثكأ طباوضو لضفأ تاعيرشت اهل نوعضي اوأدبو ،يلاملا رارقتسالا يف لمتحملا اهريثأتو ةفلتخملا ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا
 .عاطقلا اذه يف بثك نع رظنلا ىلإ ةيميظنتلا تاهجلا ةمزألا تعفدو ،قاوسألا ةيقب يف عاطقلا اذهل يبلسلا ريثأتلا انوروك ةحئاج
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 عم اًطبارتو اًمجح تدادزاو ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو ليومتلا تاكرش تمن ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يلحملا ديعصلا ىلع
 نم ةئملا يف 4 نم لقأ »ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملا« ةئف يف تاسسؤملا لوصأ تغلب ثيح ،ا�يبسن اًريغص لازي ام اهمجح نكلو ،يفرصملا عاطقلا
 ،)يلاملا رارقتسالا سلجمل لماشلا سايقملل اًقفو( ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا لوصأ امأ .م2019 ماع ةياهنب يلاملا عاطقلا لوصأ يلامجإ
 قيدانصو ،لاملا قاوسأ قيدانصو ،نيمأتلا تاكرشو ،ليومتلا تاكرش لوصأ ةميقلا اذه لمشتو .م2019 ماع ةياهنب لاير رايلم 257 تغلب دقف
 تاكرش ءانثتساب رشابملا ليومتلا ةطشنأ يف كراشت ال تاسسؤملا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .يراقعلا رامثتسالا قيدانصو ،ىرخألا رامثتسالا
 .ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا لوصأ يلامجإ نم ةئملا يف 15 هتبسن ام لثمت يتلا ،ليومتلا

 تاودأو ئدابملا نم ةعومجم يلاملا رارقتسالا سلجم ردصأ ،ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملاب قلعتملا يعيرشتلا لاجملا يف
 ىلإ فدهت حئاولو تاعيرشت )ةيلاملا قوسلا ةئيهو يدوعسلا يزكرملا كنبلا( ةيلحملا ةيميظنتلا تاهجلا كلذك تّنسو ،ةلصلا تاذ تاسايسلا
 .اهيلع فارشإلاو اهعاونأ فلتخمب رامثتسالا قيدانصو ليومتلا تاكرش ميظنت

 )1( :يلي ام اهّمهأ نم ،تايصوتلا ضعب ةاعارم بجي ،يلاملا رارقتسالا ىلع ةيفرصملا ريغ ةيلاملا ةطاسولا اهلكشت يتلا رطاخملل اًرظن
 :لثم( ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا عاطق ىلع اهقيبطتو يفرصملا عاطقلا ىلع ةيزارتحالا ةباقرلا ضرغل ةدعملا تاودألا ضعب مادختسا
 نامتئالا ةرودب اهتقالع ةساردو يفرصملا ريغ نامتئالا ةرود سايق قرط مادختسا )2(و ،)اهريغو ،لمحتلا تارابتخاو ،ركبملا راذنإلا تارشؤم
 .يفرصملا ريغ نامتئالا ةرود يف ىرخألا ةيلاملا ةيداصتقالا تاريغتملاو ةيدقنلا ةسايسلا ريثأت ةسارد )3(و ،يفرصملا
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لوصألا قوس تاروطت  .6 
 ةماع ةرظن1.6 

 يــــشفت نم ةجتانلا فعــــضلا طاقنو رطاخملا تعجارت
 ةــيلحملا لوـــــــصألا قاوـــــــسأ يف ريبك لــكـــــــشب اــنوروك ةــحئاــج
 راـعـــــــسأ تــــــــشعتنا دـقف ،م2020 ماـع ةـياـهن لولحب ةـيملاـعلاو
 رارمتـــسا طـــسو تمت يتلا ةريبكلا عيبلا تايلمع دعبو .لوـــصألا
 لالخ ترهظ يتلاو ةـحئاـجلا تاـيعادـت نأـــــــشب نيقيلا مدـع ةـلاـح
ـنـــــــسحت تاـعقوتلا ترهظأو ،م2020 ماـع نم لوألا فـــــــصنلا  اً
  .م2021 ماع يف اًظوحلم

 مهسألا قوس 6.2
 تاءارجإلا نم اًددع يدوعسلا يزكرملا كنبلا ذختا

 ريبك لكشب ىدأ ام وهو ،يلحملا يلاملا ماظنلل ةلويسلا ريفوتل
 ظفاحو ،لاومألا سوؤر تاقفدت بلقت ريثأت نم دحلا ىلإ
 قوس يف عاطق ربكأ يناث ،يدوعسلا يفرصملا عاطقلا
 نم ةئملا يف 7.6( ةيقوسلا ةميقلا ثيح نم يلحملا مهسألا
 عافتراو لاملا سأر ةيافك ببسب هتناتم ىلع ،)قوسلا يلامجإ
 .ليومتلا ظفاحم عونتو ةلويسلا تايطايتحا

 متتخا ،يلكلا داصتقالا تايدحت نم مغرلا ىلعو
 تغلب يونس ومنب م2020 ماع )يسات( ةيسيئرلا قوسلا رشؤم
 ،ةحئاجلا لبق ام تايوتسم كلذب زواجتيل ،ةئملا يف 4 وحن هتبسن
 .تامدصلا لمحت ىلع اهتردقو ةيلحملا قوسلا ةناتم دكؤي امم
 ضافخنالا لدعم ةيدوعسلا مهسألا قوس تابلقت تلجسو
 ،ةئشانلا قاوسألل يآ يس سإ مإ رشؤم هلجس يذلا هسفن
 يف 14 ىلإ سرام رهش يف ةئملا يف 32 نم تعجارت ثيح
 رشؤملا دهش ،كلذ ىلع ًةوالع .م2020 ربمسيد يف ةئملا
 يف ةئملا يف 34 هتبسن تغلب عافتراب اًتباث اًومن يدوعسلا
 سإ مإ رشؤم عفترا نيح يف ،م2020 سرامب ةنراقم ربمسيد
 .ةرتفلا سفن يف ةئملا يف 52 ةبسنب يآ يس

 نم فيفختلل ةقبطملا ةيزارتحالا تاءارجإلا ترثأ
 ةيلحملا ةيوجلا تالحرلا قيلعت اهنمو ،ةحئاجلا تايعادت
 يف اًبلس ،ةحئاجلا ءاوتحال ةيلحملا تاءارجإلاو ةيلودلاو
 اًضيأ سكعنا ام وهو ،ةكلمملا يف بلطلاو صاخلا كالهتسالا
 .م2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ قوسلل ماعلا ءادألا ىلع
 قوسلل ماعلا ءادألا شعتنا ،هسفن ماعلا نم يناثلا عبرلا يفو
   .)1-6 ينايبلا لكشلا( ةظوحلم ةروصب

 

 

 

 ةيسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح :1-6 ينايبلا لكشلا

 ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 نع رداـــــــصلا يملاـعلا يلاـملا رارقتـــــــسالا ريرقتل اـًقفو
 يبنجألا راـمثتـــــــسالا تاـقفدـت تـعفترا ،يلودـلا دـقنلا قودـنـــــــص
 اًداح اًعافترا ةئــــشانلا قاوــــسألا يف ةيلاملا قاروألا يف ةجراخلا
 ةياهن ىتح رياني فـصتنم نم يكيرمأ رالود رايلم 100 ىلإ لـصتل
 تاـقفدـت عومجم غلب ،كـلذ عمو .م2020 ماـع نم لوألا عبرلا
 رثكأ ةيدوعــسلا مهــسألا قوــس ىلإ ةلخادلا يبنجألا رامثتــسالا
 مهــــسألا قوــــس لجــــسو .م2020 ماع يف لاير رايلم 18.7 نم
 لقأ غلب طقف م2020 سرام رهــــش يف ةجراخ تاقفدت يفاــــص
 اـم وهو ،)يكيرمأ رالود راـيلم نم لـقأ :يأ( لاـير راـيلم 3.5 نم
 نيرمثتـــــــسملا ةــيكلم يلاــمجإ نم طقف ةــئملا يف 2.3 لداــعي
 .ةكلمملا يف مهسألا قوس يف بناجألا

 ثــــيـح نـم مـهـــــــسألا قوـــــــس ءادأــــب قـلـعـتـي اــــمـيـفو
 ،ةـينهملاو ةـيراـجتلا تاـمدـخلا عاـطق نم لـك لـجـــــــس ،تاـعاـطقلا
 هتبــسن ضافخناب ،مهــسألا قوــس يف ءادأ ىندأ كونبلا عاطقو

 نع رظنلا ضغبو .يلاوتلا ىلع ةـئملا يف 6.4و ةـئملا يف 14.9
 ةــيباــجيإ عجارت ىلإ ةدــئاــفلا راــعـــــــسأ ضاــفخنا ىدأ ،ةــحئاــجلا راــثآ
 .)2-6 ينايبلا لكشلا( يفرصملا عاطقلل ةيحبرلا تاعقوت
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 ىلع ريغتلا( عاطقلا بسح قوسلا ءادأ :2-6 ينايبلا لكشلا
 )يونس ساسأ

  ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 رئاـــــسخلا تاذ ةجردملا تاكرـــــشلا ددع يلامجإ عفترا
 لـــــصيل م2019 ماعب ةنراقم ةئملا يف 13.6 ةبـــــسنب ةمكارتملا
 عاطق حبر يفاــص ضافخنا ىلإ اًيئزج اذه ىزعُيو ،ةكرــش 25 ىلإ
 يف حبرلا شماوه يف اــهريثأــت ةــحئاــجلا تــلـــــــصاو ذإ ،نيمأــتلا
 .)3-6 ينايبلا لكشلا( عاطقلا

 بسح ةمكارتملا رئاسخلا تاذ تاكرشلا :3-6 ينايبلا لكشلا
 عاطقلا

  ةيلاملا قوسلا ةئيه :ردصملا

 نويليرت 9.1 مهـــسألا قوـــسل ةيلامجإلا ةميقلا تغلب
 تحرط ،ماعلا لالخو .ةئملا يف 0.8 اهتبـسن ةيونـس ةدايزب ،لاير

 تغلب ةيلاـمجإ ةـميقب ماـعلا باـتتكالل اـهمهـــــــسأ تاكرـــــــش ثالث
 ةـــميقلا يلاـــمجإ نم ةـــئملا يف 0.6 لـــثمت ،لاـــير راـــيلم 53.7

 .)4-6 ينايبلا لكشلا( ةيقوسلا

 قوسلا قمع :4-6 ينايبلا لكشلا

 
 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا

 رامثتــــسالا قيدانــــصل ةيلحملا لوــــصألا يلامجإ عفترا
 رايلم 150 ىلإ لــــصيل ةئملا يف 12.1 ةبــــسنب م2020 ماع يف
 .)5-6 ينايبلا لكشلا( لاير

 ةيلحملا رامثتسالا قيدانص :5-6 ينايبلا لكشلا

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا :ردصملا  

 قوـــــــسلا رـــــــشؤم رهظأ ،يميلقإلا ىوتـــــــسملا ىلع
 رـــــــشؤملا ناك ذإ ،هئارظن نع اًفلتخم اًطمن )يـــــــسات( ةيـــــــسيئرلا
 ماـع ةـياـهن نيب ةـقطنملا يف اـًيباـجيإ اًومن لـجـــــــس يذـلا دـيحولا

 .)6-6 ينايبلا لكشلا( م2020 ماع ةياهنو م2019

 

-30 -10 10 30 50 70

 ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا

  تاراقعلا ريوطتو ةرادإ

 ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا

  تالاصتالا

 هيفرتلاو مالعإلا

 ةيلامكلا علسلا ةئزجت

 ةيذغألا جاتنإ

 ليومتلاو رامثتسالا

 ةيلامسأرلا علسلا

 ةيذغألا ةئزجت

 % ةيوئم ةبسن

0 5 10

 نيمأتلا
 ةيساسألا داوملا
 ةيذغألا جاتنإ
 ةيلامسأرلا علسلا
 ةيكالهتسالا تامدخلا
  تاراقعلا ريوطتو ةرادإ
 ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا
 ةيلامكلا علسلا ةئزجت
 هيفرتلاو مالعإلا
  لجألا ةليوط علسلا
 ةيذغألا ةئزجت
 ليومتلاو رامثتسالا
 ةيودألا
  ةينهملاو ةيراجتلا تامدخلا
 ةقاطلا

 تاكرشلا ددع

2017 2018 2019 2020

1

3

5

7

9

11

160

170

180

190

200

210

2016 2017 2018 2019 2020
 لاير نويليرت

 ةجردملا تاكرشلا ددع

 )نميألا روحملا( ةيسيئرلا قوسلا رشؤمل ةيقوسلا ةميقلا

 -

 50

 100

 150

 200

 250

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2016 2017 2018 2019 2020

 لاير رايلم

 ةيبنجألا لوصألا ةيلحملا لوصألا
  قيدانصلا لوصأ يلامجإ



  م2021يلاملا رارقتسالا ريرقت                                                                                                                          لوصألا قوس تاروطت

 
50 

 )يونس ساسأ ىلع ريغتلا( يميلقإلا ءادألا :6-6 ينايبلا لكشلا

 
  غريبمولب :ردصملا

  نيدلا قوس 6.3
 رايلم 853.5 ةمئاقلا ةرــشابملا ةينويدملا يلامجإ غلب

 ةــينويدــم تــغلب ،م2020 ماــع نم عبارلا عبرلا نم اًراــبتعا لاــير
 ماـعلا عاـطقلا ةـينويدـمو لاـير راـيلم 502.6 اـهنم صاـخلا عاـطقلا

  .)7-6 ينايبلا لكشلا( لاير رايلم 350.8

 ماعلا نيدلا :7-6 ينايبلا لكشلا

 ةيلاملا ةرازو :ردصملا

 

 

 

  تاراقعلا قوس 6.4
 ،ةعيرــس تاريغت ةكلمملا يف تاراقعلا قوــس دهــشت

 .يناـكـــــــسلا ومنلا ةداـيز عم نكاـــــــسملا ىلع بـلطلا عفتري ثـيح
 ةــبـــــــسن ةداـيز ىلإ ةـفداــهلا تارداــبملا نم ٌددـع قلطُأ ،كـلذـلو
 ،2030 ةكلمملا ةيؤر عم اُيــشامت ةكلمملا يف نكاــسملا كلمت
 .ًالبقتـــــــسم ةينكـــــــسلا تاراقعلا عاطق يلاتلاب ززعيـــــــس ام وهو
 ةـــبيرـــــــض ضرف رفوي نأ عقوتملا نم ،كـــلذ ىلإ ةـــفاـــــــــضإلاـــب
 تاديروتلا مظعم ىلع ةئملا يف 5 ةبــــسنب ةيراقعلا تافرــــصتلا
 نم ءافعإلاو )راقعلا يف فرـــصتلا ةميق ساـــسأ ىلع بـــستحُت(

 معدلا نم اًديزم ،ةئملا يف 15 ةغلابلا ةفاـــضملا ةميقلا ةبيرـــض
  .تاراقعلا عاطقل

 دعب تاراقعلا راعـــــــسأ تـــــــضفخنا ،م2020 ماع لالخ
 يـــــــساــيقلا مقرلا طـــــــسوتم غلبو .م2019 ماــع يف اــهعاــفترا

 عبارلا عبرلا يف )2014 = 100 ساـسألا( 80.6 تاراقعلا راعـسأل
ــــضافخنا لثمي ام وهو ،م2020 ماع نم  ةئملا يف 0.2 ةبــــسنب اً
 .)8-6 ينايبلا لكــشلا( يــضاملا ماعلا نم اهــسفن ةرتفلاب ةنراقم
 تاراقعلا راعــسأ عجارت ببــسب راعــسألا يف ضافخنالا اذه ءاجو
 م2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف ةئملا يف 1.9 ةبـــــسنب ةيراجتلا
 .يونس ساسأ ىلع

 تاراقعلا راعسأل يسايقلا مقرلا :8-6 ينايبلا لكشلا

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 يف 0.5 ةبــــسنب ةينكــــسلا يــــضارألا راعــــسأ تعفترا
 يــضارألا راعــسأ نأ الإ ،م2020 ماع نم عبارلا عبرلا لولحب ةئملا
 ةرتفلا لالخ ةئملا يف 1.9 تغلب ربكأ ةبـــسنب تـــضفخنا ةيراجتلا
 ىلإ ضافخنالا اذه ىزعُي دقو ،)9-6 ينايبلا لكــــــشلا( اهــــــسفن
 .يراجتلا عاطقلا يف اًريثك ترثأ يتلا قالغإلا تاءارجإ
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 ةينكسلا تاراقعلل يونسلا ريغتلا لدعم

  ةيراجتلا تاراقعلل يونسلا ريغتلا لدعم
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 ةينكسلا يضارألا راعسأل نايسايقلا نامقرلا :9-6 ينايبلا لكشلا
 ةيراجتلاو

 
 ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيلاملا تاقتشملا قوس :1-6 راطإلا  

 نم ديزم ناــــــضتحال اهدادعتــــــساو ةيلاملا قوــــــسلا ةيبذاج زيزعتل ةيلاملا قوــــــسلا ةئيهل ةرمتــــــسملاو ةيجيتارتــــــسالا دوهجلا ءوــــــض يف
 رـــشؤم وهو ،ةيدوعـــسلا ةيلاملا قوـــسلا يف هلوادت متي ةيلام تاقتـــشم جتنم لوأ م2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف قلطُأ ،ةلويـــسلاو تارامثتـــسالا

 تاقتـشملا لوادت ءدبب اًناذيإ )لوادت( ةيدوعـسلا ةيلاملا قوـسلا عم قيـسنتلاب ،)30 يت مإ رـشؤمل ةيلبقتـسملا دوقعلا( »30 لوادت يآ يـس سإ مإ«
  .ةكلمملا يف ةيلاملا

 ةلوادتملا مهــسألا مجح ةدايز ىلإ يدؤي نأ عقوتملا نم ذإ ،َرخآ اًزراب اًزاجنإ 30 يت مإ رــشؤمل ةيلبقتــسملا دوقعلل جتنم لوأ قالطإ دعيو
ـــــضيأ وهو ،قوـــــسلا يف ةحورطملا تاجتنملا ىلإ عاـــــستالاو قمعلا نم ديزملا ةفاـــــضإ لالخ نم ةيلودلاو ةيميلقإلا لاومألا سوؤر بذجو  ةوطخ اً
 .2030 ةيؤر قيقحت وحن ةسيئر

 ططخت ةيدوعـــــسلا ةيلاملا قوـــــسلا نأ الإ ،يلاحلا تقولا يف دحاو جتنم ىوـــــس مدقت ال ةيلاملا تاقتـــــشملا قوـــــس نأ نم مغرلا ىلع
 رطاخم نم عيونتلا اذه دحيــــسو .تاجتنملا عيونت ىلإ ةفداهلا اهتيجيتارتــــسا راطإ يف يجيردت لكــــشب ةيلاملا تاقتــــشملا تاجتنم نم ديزم قالطإل
 .تابلقتلل ةضرع لقأ قوسلا لعج ىلإ فدهي ذإ ،ةيلاملا قاروألا وأ ةيرامثتسالا تاجتنملا نم نيعم عون ىلع فاشكنالا

 ةيلاملا تاقتشملا ىلع ةماع ةرظن
 .يلبقتــــسم خيرات يف نيعم لــــصأ ميلــــستل ،دقعلا ءارــــش تقو يف اهماكحأو اهطورــــش ددحُت ،نيفرط نيب دوقع يه ةيلاملا تاقتــــشملا

 ،تالمعو ،علـــسو ،ةلوادتم يراقع رامثتـــسا قيدانـــصو ،ةلوادتم تارـــشؤم قيدانـــصو ،تادنـــسو ،مهـــسأ لكـــش ىلع لوـــصألا هذه نوكت ام ةداعو
 .قاوسأ تارشؤمو

 :اهمهأ نم ،ةفلتخم ضارغأل ةيلاملا تاقتشملا مدختسُت :ًالوأ

 .ةيلاملا ةظفحملا يف طوحتلا وأ رامثتسالا •
  .ةيلاملا ةبراضملا •

 هرطاخمو ةيلاملا تاقتشملا لوادت عفانم :اًيناث

 رطاخملا عفانملا
 لاملا سأر نم ىلعأ رئاسخ قيقحت يف لثمتت يتلا ةيلاملا ةعفارلا رطاخم .قوسلا قمع ديزي يلاتلابو ،قوسلا يف ةلويسلا خض حيتي

 .رمثتسملا

 رطاخملا ةرادإ ىلع نيرمثتسملا دعاست طوحت ةادأ لثمي
  .ةيرامثتسالا مهظفاحم عيونتو

 يف هريثأتب ةيارد ىلع نورمثتسملا نوكي نأ يغبني ذإ ،راعسألا بلقت رطاخم
 .ةلمتحملا شماهلا ةيطغت تابلطو قوسلا تابلقت
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 ةينكسلا يضارألل يونسلا ريغتلا لدعم

 ةيراجتلا يضارألل يونسلا ريغتلا لدعم
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 ،ةيلاملا تاقتشملا لاجم نمض ةديدج ةيلحم لمع صرف رفوي
 .ءاطسولاو قوسلا يعناص :لثم

 قوسلا يف نيعئابلاو نيرتشملا مجح ضافخنا يدؤي دقف ،ةلويسلا رطاخم
  .رئاسخلا مقافي دق امم ،حوتفم زكرم ةيفصت يف تابوعص ىلإ

 
  ةيلاملا تاقتشملا دوقع عاونأ :اًثلاث

  .اًقبسم ددحم رعسب لبقتسملا يف هئارش وأ لصأ عيبب مازتلا :ةيلبقتسملا دوقعلا •
  .ةمظنم تسيل ةلجآلا دوقعلا نأ وه ةيلبقتسملا دوقعلاو ةلجآلا دوقعلا نيب قرفلا :ةلجآلا دوقعلا •
  .اًقبسم ددحم رعسب عيبلا وأ ءارشلا قح رايخلا دقع بحاص يطعت دوقع :تارايخلا •
    .ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا نم ةلسلس لدابتل نيفرط نيب ةيقافتا :ةلدابملا دوقع •

  ةيلاملا تاقتشملا تامادختسا :اًعبار
 .ةديدجلا تارامثتسالا ليومتل نويدلا رادصإ ةفلكت نم ةدافتسالا ىلع نيعّنصملا ةدعاسم •
  .جراخلا يف ةيلبقتسملا تاداريإلا ليوحت لدعم نأشب نيقيلا نم ةلاح ىلإ لوصولل نيرّدصملا معد •
  .ةقاطلا راعسأ يف تاريغتلا ةرادإ ىلع اهيعزومو ةقاطلا يجتنم ةدعاسم •
 .)موصخلاو لوصألا ةرادإ جمارب( ةدئافلا راعسأ لالخ نم حابرألا يف تابلقتلا ةرادإ ىلع كونبلا ةدعاسم •
  .دوقولا راعسأ بذبذت ةرادإ ىلع ناريطلا تاكرش ةدعاسم •
 .دوقولاو ةيشاملاو ليصاحملا راعسأ بذبذت ةرادإ ىلع اهيعزومو ةيذغألا يجتنم ةدعاسم •

  ةيلاملا تاقتشملا قوس صئاصخ :اًسماخ
 .ةيلحملاو ةيلودلا ثادحألا عم عرسأ ةروصب لعافتت •
 .دقنلا قوس قالغإ دعب قلغُتو ،ةقيقد نيثالثب دقنلا قوس لبق حتفُت •

  

 انوروك ةحئاج تايعادت ةهجاومل ةيلاملا قوسلا ةئيه اهتذختا يتلا تاءارجإلا :2-6 راطإلا

 ةيلاملا تاـــــســـــسؤملاو ةيلاملا قاوـــــسألا ةطـــــشنأ معدو ،ةحئاجلا تايعادت ةهجاومل تاءارجإلا نم ديدعلا ةيلاملا قوـــــسلا ةئيه تذختا
 :يلي ام تاءارجإلا هذه تنمضتو ،ةئيهلا فارشإل ةعضاخلا تاهجلاو

 .ةجردملا ةيلاملا قاروألا عيمجل تقؤم لكشب لوادتلا تاعاس صيلقت •
 .ةيعيرشتلاو ةيماظنلا تابلطتملا ميدقت ةرتف ديدمتو ،ةئيهلل لصحملا يلاملا لباقملا دادس نم ةجردملا تاكرشلا ءافعإ •
 .حيرصتلا ىلع ةلصاحلا تاكرشلل ةيلاملا ةينقتلا ةبرجتب ءدبلل تابلطتملاو طورشلا ءافيتسا ةلهم ديدمت •
 .ةيرامثتسالا تاباسحلا ديمجت قيلعت •
 تارقمل نيلماعلا روـضح قيلعت لالخ نم انوروك سوريفب ةباـصإلا نم ةياقولل ةيزارتحالا ريبادتلا عابتا ىلع ةيلاملا قوـسلا تاـسـسؤم ثح •

 .تاسسؤملا هذه عيمجل دعب نع لمعلا قيبطتو لمعلا
 .اًيروضح اهدقع قيلعتو ،دعُب نع ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ربع ةجردملا تاكرشلا تايعمج دقعب ءافتكالا •

 ةيلاتلا تاليدعتلا ةيلاملا قوـــسلا ةئيه ترجأ ،يلاملا ماظنلا ىلع رطاخملا نم دحلاو ةيلاملا قوـــسلا ةءافك ةدايزو يلاملا راطإلا زيزعت فدهبو
 :يميظنتلا راطإلا ىلع

 ةــصخرم ةــصاقم ةكرــش لوأ نوكتل )ةــصاقم( ةيلاملا قاروألا ةــصاقم زكرم ةكرــشل صيخرتلاو ،ةيلاملا قاروألا ةــصاقم زكارم ةحئال دامتعا •
 .ةكلمملا يف

 .تاقتشملل ةيوضعلاو لوادتلا تاءارجإو دعاوق دامتعا •
 )عاديإ( ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم ةكرــــشو ،)ةــــصاقم( ةيلاملا قاروألا ةــــصاقم زكرم ةكرــــشو ،)لوادت( ةيدوعــــسلا ةيلاملا قوــــسلا رــــشن •

 عاديإ زكرم دعاوق )3(و ،ةيلاملا قاروألا ةــــصاقم زكرم دعاوق )2(و ،ةيوــــضعلاو لوادتلا دعاوق )1( :يلاوتلا ىلع ةيلاتلا ليدعتلا عيراــــشمل
 .اهيلع مومعلا تايئرم عالطتسال كلذو ،ةيلاملا قاروألا

 قوــسلا ةئيه حئاول يف ةمدختــسملا تاحلطــصملا ةمئاقو ،مهل صخرملا صاخــشألا ةحئالو ،ةيلاملا قاروألا لامعأ ةحئال ليدعت دامتعا •
 .اهدعاوقو ةيلاملا

 .مومعلا تايئرم عالطتسال قوسلا تايكولس ةحئال ليدعت عورشم رشن •



  م2021يلاملا رارقتسالا ريرقت                                                                                                                          لوصألا قوس تاروطت

 
53 

 قاروألا حرط دعاوق ليدعت عورــشمو ،يراقعلا رامثتــسالا قيدانــص ةحئال ليدعت عورــشمو ،رامثتــسالا قيدانــص ةحئال ليدعت عورــشم رــشن •
 .مومعلا تايئرم عالطتسال ةصاخلا ضارغألا تاذ تآشنملل ةمظنملا دعاوقلا ليدعت عورشمو ،ةرمتسملا تامازتلالاو ةيلاملا

 .مومعلا تايئرم عالطتسال جاردإلا دعاوق ليدعت عورشمل )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا رشن •

ـصرحو ،قبـس ام ىلإ ةفاـضإلابو  يهو ،قوـسلا طاـشن معدل تاردابملا نم ديزملا دامتعا مت ،ةيلاملا قوـسلا زيزعت ىلع ةيلاملا قوـسلا ةئيه نم اً
 :يلاتلاك

 ززع امم ،ةيموكحلا كوكـــصلا يف رمثتـــست يتلا ةلوادتملا تارـــشؤملا قيدانـــصو تباثلا لخدلا تاذ ةيموكحلا ةيلاملا قاروألا جاردإ ةدايز •
 .ةيلحملا ةيلاملا قوسلا ةلويس

 تاكرــــــشلا ددع ديزي نأ عقوتملا نمو .م2020 ماع يف ماعلا باتتكالل تاكرــــــش ثالث مهــــــسأ حرط دعب ةجردملا تاكرــــــشلا ددع ةدايز •
 .جاردإو حرط بلط 20 ةجلاعم اًيلاح متي ثيح ،م2021 ماع يف قوسلا يف ةجردملا

 6.0 ىلإ م2019 ماع لالخ لاير رايلم 0.1 نم ةيكلملا قوقح تارادـــــصإ تعفترا ثيح ،ةيوناثلا قوـــــسلا يف ماعلا باتتكالا تايلمع ةدايز •
 .م2020 ماع يف لاير رايلم

 236 غلب ومن لدعمب ،م2020 ماع يف لاير رايلم 28.0 ىلإ م2019 ماع يف لاير رايلم 8.3 نم صاخلا عاطقلا يف نيدلا تارادــــــصإ ةدايز •
 .ةئملا يف

 .م2020 ماع نم لوألا فصنلا يف ةئشانلا قاوسألل لسار يستوف رشؤم ىلإ ةيدوعسلا مهسألا قوس مامضنا •
 يف 640 غلب ومن لدـعمب ،م2020 ماـع يف لاـير راـيلم 37.5 ىلإ ماـع يف لاـير راـيلم 5.1 نم نيدـلا قوـــــــس يف ةـلوادـتملا ةـميقلا عاـفترا •

 .ةئملا
 .لاير نويليرت 1.2 لداعي ام يأ ،ةئملا يف 146 ةبسنب ةيسيئرلا قوسلا يف ةلوادتملا ةميقلا عافترا •
 .ةيدوعسلا نيدلا تاودأ يف رشابملا رامثتسالاب بناجألا نيرمثتسملل حامسلا •
 .تاكرشلا ماظن ماكحأ ضعب نم تاءانثتسا رادصإ •
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  ةيميظنتلا رطألا تاروطت 7. 
 ةيلاملا تاسايسلاو

 يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماظن 1.7
 نأ يكلملا موـــــــسرملاـب رداـــــــصلا دـيدـجلا ماـظنلا ّصن

 اًرظن "SAMA" راـــــــــصتخاــب يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا ظفتحي
ــيلحم هــتناــكمو ةــيخيراــتلا هــتيمهأل ــيملاــعو اً  قاروألا ّنأ اــمك .اً
 لــمحت يتلا تاــئفلا ةــفاــك نم ةــيندــعملا تالمعلاو ةــيدــقنلا
 يف رمتــــستــــس ؛يدوعــــسلا يبرعلا دقنلا ةــــســــسؤم ىمــــسم
 مـــسا لحيو .ةيئاربإلا ةوقلاو ينوناقلا لوادتلا ةفـــصب ظافتحالا
 يبرعلا دقنلا ةـسـسؤم" مـسا لحم "يدوعـسلا يزكرملا كنبلا"
 رماوألاو تاــــميظنتلاو ةــــمظنألا يف درو اــــمنيأ "يدوعـــــــسلا
 يف ةــــــــســـــــسؤملا لـحم كـنبلا لـحيو ،ةـلـــــــصلا تاذ تارارقلاو
 تاـيلوؤـــــــسم ىلع دـيدـجلا ماـظنلا دـكؤيو .اـهتاـمازتلاو اـهقوقح
 يلاملا عاطقلا تاـــــــســـــــسؤم هاجت يدوعـــــــسلا يزكرملا كنبلا
 ،لـيومتلا تاـكرـــــــشو ،كونبلا( رـــــــشاـبملا هـفارـــــــشإل ةـعـــــــضاـخلا
 عاــطقو ،ةــيناــمتئالا تاــمولعملا عاــطقو ،نيمأــتلا تاــكرـــــــشو
 ةــــــــساــيـــــــسلا ةرادإ يف هرود ىلع كــلذــكو ،)ةــيلاــملا تاــينقتلا
 ةرادإو ةــــيـلـيـغــــــــشتـلا اــــهـتاءارـجإو اــــهـتاودأ راــــيـتـخاو ةــــيدــــقـنـلا
 ةـــــسايـــــسلا يف رييغت يأ ضرفي ال ماظنلا نأ امك .تايطايتحالا
 نأ ىلإ ريـــــــشُي لـب ،يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلل ةـيلاـحلا ةـيدـقنلا
 ةـــــــسايـــــــسلا عـــــــضو نع ديحولا لوؤـــــــسملا وه يزكرملا كنبلا
  .اهذيفنتو ةيدقنلا

 تايحالــــــصو ماهمو فادهأ ديدجلا ماظنلا ددح دقو
 ريبكلا روطتلا راــبتعالا نيعب اًذــخأ ،يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا
 .عفدـلا ةـمظنأو ةـيلاـملا تاـينقتلا كـلذ يف اـمب ،يلاـملا عاـطقلل
 ىرخألا ةـــيزكرملا كونبلاو ةـــموكحلاـــب كـــنبلا ةـــقالع لواـــنتيو
 يزكرملا كــنبلا فادــهأ دــيدــحت مت دــقو .ةــيلودــلا تاــمظنملاو
 :يتآلاك ديدجلا ماظنلا يف حوضوب يدوعسلا

 .يدقنلا رارقتسالا ىلع ةظفاحملا .1
 .هيف ةقثلا زيزعتو ،يلاملا عاطقلا رارقتسا معد .2
 .يداصتقالا ومنلا معد .3

 ةيــــصخــــشلاب كنبلا عتمتي نأ ىلع ديدجلا ماظنلا ّصن
 كلملاب اًيميظنت طبتريو ،يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةيرابتعالا
 اــهتزهجأو ةــموكحلا نع هــتيلالقتـــــــسا ززعي اــمم ،-هــللا هــظفح-
 يزكرملا كــنبلا حنمل ةداــيقلا يعـــــــس سكعي اــمك .ةــيذــيفنتلا
 نم هماهمب مايقلل ةيلالقتـــــسالا تايوتـــــسم ىلعأ يدوعـــــسلا
 ماظنلا ّصن ،كلذ ىلإ ةفاــــــضإلاب .ةمزاللا تاودألا قيبطت لالخ
 هــتاداريإو يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا لوـــــــصأ نأ ىلع دــيدــجلا
 وأ اـهزجح وأ اـهـــــــشيتفت زوجي الو ،ةـناـــــــصحلاـب عتمتت هـتاـكلتممو

 عـــــــضخت الو ،اـهتيكلم عزن وأ اـهترداــــــــصم وأ اـهيلع ءاليتـــــــسالا
 .ناك لكش يأب سالفإلا تاءارجإل

 ماـظنلل اـًقفو يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلا موقيـــــــسو
 لاجم يف تايئاـصحإلا رـشنو تاـساردلاو ثوحبلا دادعإب ،ديدجلا
 تاروطتلا رخآ لمـــــشي اًريرقت هرـــــشن ىلإ ةفاـــــضإلاب ،هـــــصاـــــصتخا
 ىلع ةوالع .يونـــس لكـــشب ةكلمملا يف ةيداـــصتقالاو ةيلاملا
 ةــمكوح راــطإ زيزعتو ثــيدــحت ىلع دــيدــجلا ماــظنلا لــمع ،كــلذ
 ددــع عفر ثــيح ،يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا تارارقو تاــيلمع
 ،سلجملا سيئر( ءاــــضعأ ةعبــــس ىلإ كنبلا ةرادإ سلجم ءاــــضعأ
ــــضوع )ةموكحلا يفظوم ريغ نم ءاــــضعأ ةــــسمخو ،هبئانو  نع اً
 ريغ نم ءاــــضعأ ةثالثو ،هبئانو ،سلجملا سيئر( ءاــــضعأ ةــــسمخ
 ةـيوـــــــضع ةدـم تداز ،كـلذ ىلإ ةـفاـــــــضإلاـب .)ةـموكحلا يفظوم
 عفرو .تاونـــــس عبـــــس ىلإ تاونـــــس سمخ نم سلجملا وـــــضع
 حئاوللا عـــــــضو لالخ نم ةـيفاـفـــــــشلا ىوتـــــــسم دـيدـجلا ماـظنلا
 سلجم ءاــــــضعأ تاحاــــــصفإو ،حلاــــــصملا ضراعت راطإو ،ةيلخادلا
 نـيـعـجارـمـلا رـيراــــقـت رـــــــشنو ،يزـكرـمـلا كــــنـبـلا يـفـظوـمو ةرادإلا
 .يونس لكشب نييجراخلا

  يزكرملا كنبلل ةيزارتحالا ريبادتلا 7.2
 ةيئزج ةيزارتحا ريبادت يدوعـــــسلا يزكرملا كنبلا قبط

 يشفت مضخ يف يلاملا ماظنلا ةناتم نامض ىلع تلمع ةيلكو
 يف يفارـــــــشإلاو يبـــــــساـحملا لـماـعتلا ذـخأـيو .اـنوروك سوريف
 ءارج ةينامتئالا ةراـسخلل هتاعقوت نمـض ةحئاجلا تاعبت نابـسحلا
 .بسانملا تيقوتلا يف لخدتلا فدهب ةحئاجلا

 ةـــيزارتحالا تاودألا ةـــيلاـــعف يزكرملا كـــنبلا مّيقيو
ـــــــضيأو ةـمدـختـــــــسملا  ثـيح ،يزارتحالا ميظنتلا ةـيوقتل ةـجاـحلا اً

 ةطانملا تايحالـصلا قاطن نمـض ةبـسانملا ريبادتلا ذاختا مهاـس
 يف ةـحئاـجلا نع ةدـلوتملا ةـمدـــــــصلا ةـهجاومل يزكرملا كـنبلاـب
  .ةيدقنلا ةسايسلا ةيلاعف زيزعتو يلاملا رارقتسالا قيقحت

 ةيلاملا تاسسؤملا تاسايس تاروطت 7.3
 ةيفرصملا ةمظنألاو حئاوللا 7.3.1

 ةرادإ لوح ةيهيجوت ئدابم يدوعسلا يزكرملا كنبلا ردصأ
 ةرـيـبـكـلا تاــــكرـــــــشلا تاــــعاــــطـقـب ةــــطـبـترـمـلا ةرـثـعـتـمـلا ضورـقـلا
 ثّدحو .ةطـــــسوتملاو ةريغـــــصلاو رغـــــصلا ةيهانتم تآـــــشنملاو
ــــــــضيأ يزكرملا كـنبلا  مييقتلا ةـطخ« لوح ةـيهيجوتلا ئداـبملا اً
  .»ةلويسلا ةيافكل يلخادلا

 تافاـــشكنالل ةيميظنتلا ةجلاعملا« يزكرملا كنبلا ردـــصأو
 نم دــحلل »ةــيزكرملا ةــلباــقملا فارطألا ىلع كونبلل ةــيناــمتئالا
  .يلاملا ماظنلا ىلع رطاخملا
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ـيقاـبتـــــــسا ًءارجإ يزكرملا كـنبلا ذـختا م2020 رياربف يفو  اً
 كونبلل صيخرتلل ةــيفاــــــــضإ ريياــعمو ةــيهيجوت ئداــبم ردــــــــصأو
 يزكرملا كنبلا ردـــصًأ كلذ ىلإ ةفاـــضإلاب .ةكلمملا يف ةيمقرلا
 ةيميظنت ةحئال ،هتايلوؤــــسم قاطن تحت ،م2019 ربمتبــــس يف
 لــــثم ،ةــــيميظنتلا تاــــبلطتملا يطغت ةــــيبنجألا كونبلا عورفل
 .ةلويسلا تابلطتمو ليومتلا ةبسن تابلطتم

   )3( لزاب تاحالصإ 7.3.1.1

 لزاب تاحالـــصإ ذيفنت نيح يزكرملا كنبلا دوهج يمرت
 .يفرصملا عاطقلل ةيزارتحالا ريبادتلاو تاميظنتلا ةيوقت ىلإ )3(
 رياــني يف تاــحالـــــــصإلا ضعب داــمتعا أدــبي نأ ررقملا نم ناــكو

 ءاـــــــسؤرو ةـيزكرملا كونبلا يظفاـحم ةـعومجم نأ ريغ ،م2022
 رياني ىلإ ذيفنتلا ليجأت رارق ىلع تقداـــــــص ةيفارـــــــشإلا تاهجلا

 كونبلا حنمل كـــلذو ،اـــنوروك سوريف يـــــــشفتل اًرظن م2023
 .ةيليغشتلا ةردقلا نم اًديزم ةيميظنتلا تاطلسلاو

 يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا ىنبت ،كــلذ ىلع ًةوالع
 يف ةـماـهلا ةـيلاـملا تآـــــــشنملا دـيدـحتو مييقتل ةـيلكيه ةـيجهنم
 يف ةـماـهلا ةـيلاـملا تآــــــــشنملا ةـجلاـعم ماـظن( يلاـملا ماـظنلا
 ةـــبقارم نم يزكرملا كـــنبلا ءارجإلا نّكميو  .)يلاـــملا ماـــظنلا
 نامــــــضل ةيلاعفب اهيلع فارــــــشإلاو ،ةماهلا ةيلاملا تآــــــشنملا
 ماـظنلا ةـياـمحو ،يلاـملاو يدـقنلا رارقتـــــــسالا ىلع ةـظفاـحملا
 .ةيبلس راثآ يأ نم يلاملا

 ةريغــصلا تآــشنملل يرورــضلا معدلا ميدقت ضارغألو
 ةقلعتملا )3( لزاب تاحالــصإ يزكرملا كنبلا قبط ،ةطــسوتملاو
 ةفنـصملا ريغ ةطـسوتملاو ةريغـصلا تآـشنملا ىلع فاـشكنالاب
 تآــشنملا هذهل رطاخملاب ةحجرملا لوــصألا ةبــسن حبــصت ثيحب

 يف رارمتـــــــسالا عم ،ةـــئملا يف 100 نم ًالدـــب ةـــئملا يف 85
 ةئزجتلا عاطق تآشنمل رطاخملاب ةحجرملا لوصألا ةبسن قيبطت
 .ةئملا يف 75 دنع ةطسوتملاو ةريغصلا

 نيمأتلا ةمظنأو حئاول 7.3.2
 يزكرملا كـنبلا نم ةـثيثح اًدوهج م2020 ماـع دـهـــــــش

 ةـباـجتـــــــسالا ةـيغب ةدـيدـج ىرخأ داـمتعاو ،ةـمئاـقلا حئاوللا ريوطتل
 .بسانم تيقوت يف ةروطتملا لامعألا ةئيبل

 زيح ةدـــيدـــجلا »يراوتكإلا لـــمعلا دـــعاوق« تـــلخدو
 ةربخلا رود ززع اــــمم ،ماــــعلا نم لوألا فـــــــصنلا يف ذــــيفنتلا
 روطت عم بـــــــساـنتي اـمبو ،عاـطقلا يف ريبك لـكـــــــشب ةـيراوتكالا
 لــمعلا ةــنهم ومنل قيرطلا ةــطراــخ عـــــــضوو دــيازتملا قوـــــــسلا
ــــــــــضيأ تـــلخدو .ةـــكلمملا يف يراوتكإلا  ةدـــيدـــجلا دـــعاوقلا اً
 ،ذـيفنتلا زيح ةـينورتكلإلا نيمأـتلا ةـطاـــــــسو ةـطـــــــشنأل ةـمظنملا
 ةديازتم ،ةئفلا هذه تايلمع ةـسالـس نم نـسحت نأ عقوتي يتلا

 نم نيميقملاو نينطاوملا ةفاك نيكمتو عيرـس وحن ىلع ،ومنلا
 .ةــفلكتلا ةروـــــــسيم ةــينيمأــتلا ةــيطغتلا ىلع رـــــــسيب لوـــــــصحلا
ــيـــــــشاــمتو  ومنلا معدــل نيمأــتلا عاــطقل ينطولا فدــهلا عم اً
ـضيأ مت ،يداـصتقالا  نيمأتلا ةقيثول ةيجذومنلا ةغيـصلا« رادـصإ اً
 ناــمأ ةــكبـــــــش ريفوت ىلإ فدــهت ثــيح ،»ةــيفخلا بويعلا ىلع
 دعُيو ،ءاـــشنإلاو ناكـــسإلا عاطق يف ةحلـــصملا باحـــصأ عيمجل
ـمهاــــــــسم عاـطقلا اذـه ـمهم اً  كـلذـك .2030 ةـيؤر قيقحت يف اً
 يفرــصملا نيمأتلا ةطــشنأ لمــشت َدعاوق يزكرملا كنبلا ردــصأ
 ليهـــستو ينيمأتلا راخدالا تاجتنم ةيبذاجو يعولا ةدايز فدهب
  .ةيئانلا قطانملا اهيف امب ،ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف اهقيوست

 تابكرملا ىلع لماــشلا نيمأتلا طباوــض« رادــصإ ناكو
ــــيـلـيوـمـت ةرـجؤـمـلا  يـف ةــــيـمـيـظـنـتـلا تاروـطـتـلا زرـبأ نـم »دارـفألـل اً
 راـطإ قيبطت وحن ةريبك ةوطخ يهف ،ماـعلا نم يناـثلا فـــــــصنلا
 تاـبكرملا ريجأـت تاـكرـــــــش ءالمعل لداـع ريعـــــــست عـــــــضول لـمع
 تاـكرـــــــش نيب ةـيدـقاـعتلا ةـقالعلا ميظنتو ،كـيلمتلاـب ةـيهتنملا
  .اهئالمعو تابكرملل يليومتلا ريجأتلا

 ماعلا لالخ حئاول يتدوـسم يزكرملا كنبلا ردـصأ امك
 نيمأتلا رطاخم عيمجتو ،تابكرملا ىلع لماــشلا نيمأتلاب قلعتت
 دقو ،ةطـسوتملاو ةريغـصلاو رغـصلا ةيهانتم تآـشنملل يحـصلا
 نآلا اـمهو ،اـمهيلع ماـعلا يأرلا ذـخأ ةـلحرمل اـمهنم لـك عـــــــضخ
 فثكملا طاشنلا اذه دكؤيو .ةيئاهنلا ةغيصلا دامتعا ةلحرم يف
 كــــنـبـلا مزـع ىـلـع ةرـيـخألا ةرـتـفـلا يـف يـمـيـظـنـتـلا لاــــجـمـلا يـف
 عاطقلا تاجايتحال ةباجتــــــسالا يف اًقابــــــس حبــــــصي نأ يزكرملا
 .ةكلمملا يف مادتسم نيمأت قوس ريوطتو ةروطتملا

 ليومتلا تاكرش ةمظنأو حئاول 7.3.3
 دــعاوقلا م2020 ربمفون يف يزكرملا كــنبلا ردــــــــصأ

 ،هتاصصخمو نامتئالا رطاخم ىلع فاشكنالا فينصتل ةمظنملا
 كـلذـك .كـلذ تاـبلطتمل ىندألا دـحلا دـعاوقلا هذـه عـــــــضت ثـيح
 تاـفاـــــــشكنا مييقت نم لـيومتلا تاـكرـــــــش دـعاوقلا هذـه نّكمت
 ،ىرخألا ةيفاـــــــضإلا تاروطتلا نمو .ةيزارتحا ٍةروـــــــصب اهظفاحم
 عئادولل لـيومتلا تاـكرـــــــش لوبقب حاـمـــــــسلا« طباوـــــــض رادـــــــصإ
 لوبقب اهل حومـــسملا ليومتلا تاكرـــش عاطق رـــصتقيو .»ةلجآلا
 نم ةلجآلا عئادولاو راخدالا عئادو ليــــــصحت ىلع ةلجآلا عئادولا
 بــناوجلا نم دــيدــعلا طباوـــــــضلا يطغتو .دارفألا ريغ ءالمعلا
  .ةيزارتحالا تابلطتملا لثم ةمهملا

 ليومتلا« دعاوق يدوعـــــسلا يزكرملا كنبلا ردـــــصأو
 لــيومتلا ةــطـــــــشنأ معدــل هدوهج نم ءزجك »نيدــلاــب يعاــمجلا
 ماــكحأ ميظنت ىلإ دــعاوقلا هذــه فدــهتو .اــهميظنتو ةــثيدــحلا
 .اهكولس ميظنتو تاكرشلا نم عونلا اذهل صيخرتلا
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 تاكرــشل ةمظنملا دعاوقلا يزكرملا كنبلا ردــصأ امك
 راطإ نمـــض دعاوقلا هذه رادـــصإ يتأيو .رغـــصلا يهانتم ليومتلا
 ريفوت لالخ نم يلاــملا لومـــــــشلا زيزعتل يزكرملا كــنبلا دوهج
  .كلهتسملا تاجايتحا ةيبلتل ةيليومتلا تاجتنملا نم ديزملا

 ةيلاملا ةينقتلا تاروطت 7.3.4
 ىلوتي ،ديدجلا يدوعسلا يزكرملا كنبلا ماظن بسح

 .ةيلاملا ةينقتلا تاكرــــش ىلع ميظنتلاو فارــــشإلا ةمهم كنبلا
 ةــيؤر جمارب دــحأ وهو ،يلاــملا عاــطقلا ريوطت جماــنرب فدــهيو

 داـــــــــصتقالا ةـــيمنت معدو ،يلاـــملا عاـــطقلا ريوطت ىلإ ،2030
 ريوطتلا ةــيجيتارتـــــــسا فدــهتو .صاــخلا عاــطقلا ومنو ينطولا
 ىلإ ةــيلحملا ةــيلاــملا تاــينقتلا ةــموظنمل ةــلماــــــــشلا ذــيفنتلاو
 ددع غلب دقو .يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب فادهأ زاجنإ ريـــسيت
 11 ةيلاملا ةينقتلا تاكرـشل اهرادـصإ مت يتلا ةديدجلا صيخارتلا
ـــــــــصيخرت  مدــقتو .تاــعوفدــملا لاــجم يف ،م2020 ماــع يف اً

 ةطاـــسو ةطـــشنأ ةيلاملا ةينقتلا لاجم يف ناتـــصخرم ناتكرـــش
 تفعاــضتو .ليومتلا ةطــشنأ يف ةــصخرم ةكرــشو ،نيمأتلا يف
 راطإ يف ةئملا يف 36 ىلإ لــصتل ةيدقنلا ريغ تالماعملا ةــصح
 نم ريثكب ىلعأ ةبـــسن يهو ،يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب ذيفنت
 ةهج 16 لمعتو .ةئملا يف 28 ةغلابلا م2020 ماع فدهتـــسم
 ةيدوعـسلا يف ةيلاملا ةينقتلا لاجم يف ةكراـشملا تاهجلا نم
ــــضيأ تمنو .لماك صيخرتب  يف 24 ةبــــسنب عيبلا طاقن تايلمع اً
 .يدوعـس لاير رايلم 357 ىلإ لـصتل قباـسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا
 دارفألا ماـق يتلا ةـينورتكلإلا ةـظفحملا تاـباـــــــسح تـمن ،اًريخأو
 ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةئملا يف 149 ةبسنب اهحتفب تاكرشلاو
  .باسح نييالم ةسمخ زجاح ةزواجتم

 يزـكرـمـلا كــــنـبـلـل ةرـمـتـــــــسمـلا ثاــــحـبألا ءوـــــــض يـف
 قلطأ ،يزكرملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا فرـــصمو يدوعـــسلا
 تالجــــــسلا ةينقت نأ عورــــــشملا دكأو .»رباع« عورــــــشم ناكنبلا
 كونبلا نيب دودحلا ربع تاعوفدملا ءارجإ نم نّكمٌت دق ةعزوملا
 ةــيئاــنث ةدــيدــج ةــيمقر ةــلمع مادــختـــــــساــب نيدــلبلا يف ةــيراــجتلا
  .ةيوست ةدحوك رادصإلا

 ةيبيرجت ةئيب ميمـصتب يدوعـسلا يزكرملا كنبلا ماقو
 ةـيلاـم تاـجتنم حرط لـيهـــــــست )1( :فادـهأ ةـثالث اـهل ةـيميظنت
 ةءافك نم ديزتو نيكلهتـــــسملا بلط يبلت قوـــــسلا يف ةديدج
 عاـــطق يف نيركتبملا ةدـــعاــــــــــسم )2( و ؛تاـــمدـــخلا ةدوجو
 جذامنلا اهقرغتـــــــست يتلا ةدملا ريـــــــصقت ىلع ةيلاملا تامدخلا
 ةــــجـلاــــعـمو قوــــــــسلا يـف حرـطـي جـتـنـمـل لوـحـتـت يـك ةــــيـلوألا
 حاــمـــــــسلا )3( و ؛صيخارتلاو ةــمظنألاــب ةــقلعتملا تاــبلطتملا
 ةغايـصل اهمادختـسا نكمي يتلا ةلدألا عمجب ةيميظنتلا تاهجلل
 ةحلــصم ةيامحو ،ةمداقلا تاينقتلل حئاوللاو ةيهيجوتلا ئدابملا

 فيفختو ،عاـطقلا يف تاراـكتبالا ثدـحأ ةـبكاومو ،كـلهتـــــــسملا
 .كلذب ةطبترم رطاخم يأ

 ةيفرـصملا ةـسايـس« يدوعـسلا يزكرملا كنبلا ردـصأو
 ةــــــسيئرلا فادهألا حــــــضوت يهو ،م2021 رياني يف »ةحوتفملا
 اـهراـثآو ةـكلمملا يف ةـحوتفملا ةـيفرـــــــصملا تاـمدـخلا قيبطتل
 ةــسايــسلا هذه رادــصإ ىــشامتيو .يلاملا عاطقلا ىلع ةيباجيإلا
ـــــــضيأ  ةـيتحتلا ةـينبلا ةـيزهاـج ناـمـــــــضل يزكرملا كـنبلا دوهج عم اً
 قـيـبـطـت ناــــمـــــــضو ةــــيـلاــــمـلا تاــــيـنـقـتـلا زرـبأ فـيـظوـتـل عاــــطـقـلـل
 ةدـيدـجلا ةـيلاـملا تاـمدـخلل ةدـئارلا ةـيفارـــــــشإلا تاــــــــسراـمملا
 .ةينقتلا ىلع ةمئاقلا ةيراكتبالاو

  تاعوفدملا مظن 7.3.5
 زكري يميظنت راـطإ عـــــــضو ىلع يزكرملا كـنبلا لـمعي

 فدـــهب ةـــيماـــظنلا ةـــيمهألا تاذ تاـــعوفدـــملا ةـــمظنأ ىلع
 ثيدحتكو .يلاملا رارقتـسالا ىلع ظافحلا يف لثمتي يجيتارتـسا
 حـئاوـلـلا م2020 رـياــــنـي يـف يزـكرـمـلا كــــنـبـلا ردــــــــــصأ ،يـمـيـظـنـت
 سأر تاـبلطتم يطغت يتلا عفدـلا تاـمدـخ يدوزمل ةـيميظنتلا
 تاــــكرـــــــش صـيـخرـت مـيـظـنـت ىـلإ حـئاوـلـلا هذــــه فدــــهـتو .لاــــمـلا
 يف اـهب ةـــــــصاـخلا تاـعوفدـملا تاـمدـخ ةـطـــــــشنأو تاـعوفدـملا
  .ةكلمملا

 رياــني يف كــلذــك يدوعـــــــسلا يزكرملا كــنبلا نلعأو
 تاــــســــسؤملل تاعوفدملا تامدخ صيخارت ميدقت نع م2020

 لاومأ ةـسـسؤمل صيخرت لوأ رادـصإ هالت ،ةيفرـصملا ريغ ةيلاملا
 .ةـكلمملا يف تاـعوفدـم ةـــــــســـــــسؤمل صيخرت لوأو ،ةـينورتكلإ
 نواـعت ،2030 ةـيدوعـــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا ةـيؤرب قلعتي اـميفو
 ةـيلاـملا قوـــــــسلاو ،ةـيلاـملا قوـــــــسلا ةـئيه عم يزكرملا كـنبلا
 يلاــملا عاــطقلا ريوطت جماــنرب نم ءزجك ،)لوادــت( ةــيدوعـــــــسلا
 فدهيو .ةروطتم ةيلام اًقوــــس حبــــصتل ةكلمملا مدقت ريــــسيتل
 موقتو ،ةيزكرم ةلباقم فارطأل ةصاقم زكرم ةماقإ ىلإ جمانربلا

 متو .اهليغـــشتب )ةـــصاقم( ةيلاملا قاروألا ةـــصاقم زكرم ةكرـــش
 سطـــسغأ 30 يف ةكلمملا يف تاقتـــشملل قوـــس لوأ قالطإ

 ،تارـــــــشؤملل ةيلاملا تاقتـــــــشملا تاودأ لوادتب ىنعُي م2020
 ةكرـــــش تأدبو .نيرمثتـــــسملا نم عـــــسوأ ةحيرـــــش بذج فدهب
  .قالطإلا اذه دعب ةكلمملا يف ةرم لوأل اهتايلمع ةصاقم

 تاـعوفدـملا ماـظن يدوعـــــــسلا يزكرملا كـنبلا قلطأ
 نم ةـلـــــــسلـــــــس نم ءزجك م2021 رياربف يف )عيرـــــــس( ةـيروفلا
 تاــعوفدــملا ةــموظنم زيزعتل يزكرملا كــنبلا اــهدوقي تارداــبم
  .يلاملا لومشلا زيزعت فدهب ،ةيتحتلا اهتينب نيسحتو ةينطولا
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 يناربيسلا نمألا 7.4
 ةءاـفكو رارقتـــــــسا زيزعت يف يمقرلا لوحتلا دـعاــــــــس

 ةـــناـــتملا زيزعت نأ كـــلذ ىلإ ةـــفاـــــــــضإ رهظأو ،يلاـــملا ماـــظنلا
   .يلاملا رارقتسالا زيزعت يف ةّيزكرم ةيمهأ هل ةيناربيسلا

 ثـيح ،لـيومتلل يمقرلا لوحتلا ةريتو ةـحئاـجلا تـعفد 
 نم ةلــــسلــــس م2020 ماع يف يدوعــــسلا يزكرملا كنبلا ذختا
 زكرم ءاـــــــــشنإ لــثم ،ةــيناربيـــــــسلا رطاــخملا ةــهجاومل تاءارجإلا
 ةيناربيـــــسلا تاديدهتلا دـــــصرل يناربيـــــسلا نمألل يفارـــــشتـــــسا
 ماـظنلا فدـهتـــــــست يتلا كـلت اـميـــــــس ال ،ةـيميلقإلاو ةـيملاـعلا
  .يلاملا

 ةعومجمل ةيدوعـــسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةـــسائر لالخو 
 يتلا ةــيناربيـــــــسلا مئارجلا ةداــيز زكرملا قيرف ظحال ،نيرـــــــشعلا
 ماظنلاو ،ماع لكــــشب ةكلمملل يناربيــــسلا ءاــــضفلا تفدهتــــسا
 .صاخ لكشب يلاملا

 داز ،اـنوروك سوريف راــــــــشتنا عم ةريخألا ةـنوآلا يفو 
 .ملاعلا ءاجرأ يف ريبك لكــــشب يلايتحالا دّيــــصتلا تامجه لدعم
 قيرفل يملاعلا ىدتنملا ىلإ يدوعـــسلا يزكرملا كنبلا مـــضناو
 مـــــــضي يذـلا )FIRST( تاـمولعملا نمأو ئراوطلل ةـباـجتـــــــسالا

 يف ةيويحلا تاعاطقلا فلتخم يف ةماع ةمظنمو ةكرــش 423
 .ملاعلا لوح ةلود 88

 ةمهُملا ةيلاملا تآشنملا ةجلاعم ماظن 7.5
 اًظافح ةمهُملا ةيلاملا تآــــــشنملا ةجلاعم ماظن يتأي

 ةبكاومو ،ةماعلا ةحلــصملا قيقحتو ،ةينطولا تابــستكملا ىلع
 يزكرملا كــنبلا نّكمي اــمم ،ةــيملاــعلا تاـــــــــسراــمملا لـــــــــضفأ
 نم )ةـــــــصتخملا تاـهجلا( ةـيلاـملا قوـــــــسلا ةـئيهو يدوعـــــــسلا
 امب ةمهُملا ةيلاملا تآـــــشنملا ىلع ةلاعفلا ةباقرلاو فارـــــشإلا
 ةـياـمحو ،يلاـملاو يدـقنلا رارقتـــــــسالا ىلع ةـظفاـحملا نمـــــــضي
  .ةيبلس تارثؤم يأ نم يلاملا ماظنلا

 اـهنأ ىلع ةـمهُملا ةـيلاـملا ةأــــــــشنملا ماـظنلا فّرعُيو
 ةيلام ةأـشنمك ةـصتخملا ةهجلا لبق نم ةفنـصم ةيلام ةأـشنم"
 ةـــــــصتخملا ةـهجلا نم رارق يأ نإـف ،كـلذ نم مغرلاـبو ." ةـمهُم
 مجح يعاري نأ بجي "ةمهُملا ةأـشنملا" فينـصت ةجلاعم بلطتي
 اــهطبارتو اــهلخادــت نم جتاــنلا اــهدــيقعتو ،ةــيلاــملا ةأـــــــــشنملا
 ،اــهلمع ةــقيرطو ،ىرخأ ةــيلاــم تآـــــــــشنمب يجراــخلاو يلخادــلا
  .اهب ةطبترملا رطاخملاو

 

 ذاـختا نم يزكرملا كـنبلا نيكمت ىلإ ماـظنلا فدـهيو
 عاـطقلا رارقتـــــــساو ةـمالـــــــس ىلع ةـظفاـحملل ةـمزاللا تاءارجإلا
 قئاثو ةلمحو ءالمعلا لوــــصأو نيعدوملا لاومأ ةيامحو يلاملا
ـماـكحأ ماـظنلا نمـــــــضتي اـمك .نيمأـتلا  تآــــــــشنملا ىلع بـجوت اً
 كــلت يهو "ةداــعتـــــــسا" ةــطخ دادــعإــب هــماــكحأــب ةــلومـــــــشملا
 ةــــمهُملا ةأــــــــــشنملا اــــهذــــختتـــــــس يتلا تاوطخلاو تاءارجإلا

 موقي نيح يف .هتيلامتحا وأ رثعتلا لاح يف اهعـــضو ةداعتـــسال
 لمتـشت يتلا "ةجلاعملا ةطخ" دادعإب يدوعـسلا يزكرملا كنبلا
 ،ةمهملا ةيلاملا ةأـــــــشنملا عيب ،قوقحلا ليدعت( تاءارجإلا ىلع
 قفو- ةجلاعملل ةأــــشنملا عوــــضخ دنع ذختتــــس يتلاو )اهريغو
  .اهيلإ راشملا فادهألا قيقحت ضرغل -ماظنلا ماكحأ
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 يلاملا ماظنلا رارقتسا ةيامحل يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةذختملا تاءارجإلا 1-7 راطإلا

ـــشفت علطم يف ةنيتمو ةميلـــس ةيدوعـــسلا ةيلاملا تاـــســـسؤملل ةيمومعلا تاينازيملا تناك  نكت ملو ،م2020 ماع لئاوأ يف ةحئاجلا يّ
 يزكرملا كنبلا باجتــــــساو .ةريبكلا نيقيلا مدع ةلاح مامأ ديازتت تذخأ رطاخملا نأ الإ ،نيحلا كلذ يف ةيلاملا ةءالملا نأــــــشب ةيماظن فواخم كانه
 نيتلحرم نيب زييمتلا نكميو .مهفّرــــصت تحت ةعوــــضوملا ةبــــسانملا معدلا تاءارجإ ذاختا قيرط نع ةماع ةهج 22 ىلع ديزي ام بناج ىلإ يدوعــــسلا
 رهـــش تايرجم ءانثأ ،اًيناثو ؛انوروك سوريفل لمتحملا ريثأتلا مييقتل يلخاد لمع قيرفل عيرـــسلا سيـــسأتلا لالخ نم ،م2020 رياربف يف ،ًالوأ :نيتـــسيئر
 ةيزيفحتلا مزحلا جمارب تددُج دقف ،م2020 نم ةيقبتملا ةرتفلل ةبــــسنلابو .داــــصتقالا معدل ةيزيفحت مزح جمارب ميدقت ةيلمع لالخ نم ،2020سرام
 ىلع ةحئاجلا هذه ريثأت رارمتــــــسا حجري هنإف م2021 يف حاقللا قالطإ رارمتــــــسا نم مغرلابو .داــــــصتقالل نامأ ةكبــــــش ةباثمب لظتل ثادحأ ةدع يف
  .يدوعسلا يلاملا عاطقلا ىلع رطاخم لثمي دق امم ،لقألا ىلع ماعلا ةيقبل يدوعسلا داصتقالا

 
 :يلي ام انوروك سوريف ريثأت نم فيفختلل يدوعسلا يزكرملا كنبلا اهذختا يتلا ةسيئرلا تاءارجإلا لمشت

 يلاملا ماظنلا رارقتسا ةيامحل يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم ةذختملا تاءارجإلا :1-7 لودج

 م03/03/2020
 و

 م16/03/2020

 رادقمب سكاعملا ءارــــشلا ةداعإ تايقافتاو ءارــــشلا ةداعإ تايقافتال هراعــــسأ ليدعتب يزكرملا كنبلا ماق
 لدعمو ،ةئملا يف 1.75 ىلإ ةئملا يف 2.25 نم ءارــــشلا ةداعإ تايقافتا لدعم رييغت( ساــــسأ ةطقن 50

 ٍناـث ضيفخت ءارجإـب ماـقو ،)ةـئملا يف 1.25 ىلإ ةـئملا يف 1.75 نم سكاـعملا ءارـــــــشلا ةداـعإ تاـيقاـفتا
 ،ةئملا يف 1.00 ىلإ ةئملا يف 1.75 نم ءارـــــشلا ةداعإ تايقافتا لدعم رييغت( ساـــــسأ ةطقن 75 رادقمب
 .)ةئملا يف 0.50 ىلإ ةئملا يف 1.25 نم سكاعملا ءارشلا ةداعإ تايقافتا لدعمو

 
 
 
 
 
 

 م14/03/2020
 

 :لمشيو ،لماشلا »صاخلا عاطقلا ليومت معد جمانرب« قالطإ

 جمانرب ليومت فيلاكت نم ةطـــــسوتملاو ةريغـــــصلا تآـــــشنملا »ليومتلا تانامـــــض معد جمانرب« ءافعإ -
 لــيومتلا دوقع ددــع غلب ،2020وينوي رهـــــــش ةــياــهن لولحبو .م2020 ةــيلاــملا ةــنـــــــسلا لالخ »ةــلاــفك«
 نم ةمدقم موـــــــسر عم ،اًدقع 2,092 »ليومتلا تانامـــــــض معد جمانرب« نم نيديفتـــــــسملل ةحونمملا
ــيليومت اًدــقع 153 مِربُأ كــلذــك .لاــير نويلم 22.8 غلب يلاــمجإــب )لــيومت تاــكرـــــــشو كونب( نينئادــلا  اً
 تآــــــشنملل اًدقع 1,619 ماربإ مت ،كلذ رارغ ىلعو .لاير فلأ 588.5 غلبمب رغــــــصلا ةيهانتم تآــــــشنملل
 نويلم 9.8 رادقمب ةطـــسوتملا تآـــشنملل اًدقع 320و ،لاير نويلم 12.4 غلبمب ةطـــسوتملاو ةريغـــصلا
 .لاير
 .»ليومتلا تانامض معد جمانرب« ىلإ اًقحال هتيمست تديعأ يذلا »ضارقإلا ليومت جمانرب« -
 .ةطـسوتملاو ةريغـصلا تآـشنملا نم يلاملا عاطقلا تاقحتـسم ليجأت ضرغل »تاعفدلا ليجأت جمانرب«  -

 غلبملا عاـفترا ىلإ جماـنربلا اذـه نم ةداـفتـــــــسالا بـلطب ةـمدـقتملا تآــــــــشنملا ددـع داـيدزا ىدأ دـقو
 تاعاطق يف ةطـسوتملاو ةريغـصلا تآـشنملل دقع فلأ 99 نم رثكأ جمانربلا اذه معد ثيح ،يلامجإلا
  .ةفلتخم

 .»ةينورتكلإلا ةراجتلاو عيبلا طاقن يتمدخ تايلمع موسر معد جمانرب« قالطإ

 
 
 

 م24/04/2020

 95 هتبسن ام نامض ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ضارقإ معدل »نومضملا ليومتلا جمانرب« صني
 ةريغـــــــصلا تآــــــــشنملل لـيومتلا تاـكرـــــــشو ةـيراـجتلا كونبلا نم حونمملا لـيومتلا يلاـمجإ نم ةـئملا يف
 نمـــض ةحونمملا ليومتلا دوقع ددع غلبو .»ةلافك« جمانرب نمـــض ةدمتعملا تايلآلا قفو ةطـــسوتملاو
 رايلم 4.09 تغلب ةيلامجإ ةميقب ،اًدقع 4,553 هلمجم ام م2020 ربمـــسيد رهـــش ةياهن ىتح جمانربلا اذه
 اًدقع 734و ،ةريغـصلا تآـشنملل اًدقع 2,006و ،رغـصلا ةيهانتم تآـشنملل اًيليومت اًدقع 1,813 اهنم ،لاير
 ىلع لاـير نويلم 1,742و ،لاـير نويلم 1,772و ،لاـير نويلم 578 لداـعت مَيقبو ،ةـطـــــــسوتملا تآـــــــشنملل
 .يلاوتلا

 »ةـينورتكلإلا ةراـجتلاو عيبلا طاـقن يتمدـخ تاـيلمع موـــــــسر معد جماـنرب« دـيدـمت نع يزكرملا كـنبلا نالعإ م13/05/2020
 .م2020 ربمتبس 14 ىتح ةيفاضإ رهشأ ةثالث ةدمل صاخلا عاطقلا تآشنمو رجاتملا عيمجل
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 م31/05/2020

 كنبلا ردـــصأ ،ةطـــسوتملاو ةريغـــصلا تآـــشنملل معدلا ةدايزل يزكرملا كنبلا نم ةلوذبملا دوهجلا نمـــض
 تآــشنملا - نامتئالا رطاخمب ةــصاخلا( 3 لزاب تاحالــصإ دامتعاب عارــسإلا نمــضتي كونبلل اًميمعت يزكرملا
 ريغ ةطـسوتملاو ةريغـصلا تآـشنملل رطاخملا نزو ضيفختو ،)تاكرـشلا عاطق يف ةطـسوتملاو ةريغـصلا
 لوــصآلا لدعم قيبطت رارمتــسا عم ةئملا يف 85 ىلإ ةئملا يف 100 نم تاكرــشلا عاطق يف ةفنــصملا
 .ةئملا يف 75 ةبسنب ةئزجتلا عاطق يف ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملل رطاخملا نازوأب ةحجرملا

 
 
 

 م30/06/2020

 ةلــــصاوم نم هنيكمتو ،يفرــــصملا عاطقلا يف ةلويــــسلا زيزعتل لاير رايلم 50 خــــض يزكرملا كنبلا رارق -
 يف كونبلا رود كلذ لمــــشيو ،صاخلا عاطقلاب هئالمع عيمجل ةينامتئالا تاليهــــستلا ميدقت يف هرود
 ،ةيفاــــــضإ موــــــسر نود ةيلاملا هنوؤــــــش ةلكيه ةداعإ وأ ليدعت لالخ نم صاخلا عاطقلا ليومتو معد
 ضعب نم ءافعإلا ىلإ ةفاــضإلاب ،صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا تايوتــسم ىلع ةظفاحملا ططخ معدو
   .ةينورتكلإلا ةيفرصملا تامدخلا موسر

 يزكرملا كــنبلا تاــنوذأل ةــلمكم ٍةادأ اــهفـــــــصوب ةــحوتفملا قوـــــــسلا تاــيلمعل يزكرملا كــنبلا قالطإ
 تاجايتحالا ةيبلتلو ،يفرـصملا ماظنلا يف ريـصقلا لجألا ىلع ةلويـسلا ةرادإ زيزعتل كلذو ،اًيلاح ةحورطملا
 .انوروك سوريف تايعادت ببسب ريصقلا لجألا ىلع ةلويسلا نم يلحملا يفرصملا ماظنلل ةلمتحملا

 
 م01/09/2020

 سكعيو .م2020 ربمـــسيد 14 ىتح رهـــشأ 3 ةدمل »تاعفدلا ليجأت جمانرب« ةرتفل يزكرملا كنبلا ديدمت
 عاـطقلا يف لاـمعألا ةـيرارمتـــــــسا معد نم يلاـملا عاـطقلا نيكمت ىلع يزكرملا كـنبلا صرح دـيدـمتلا اذـه
 .فيظوتلاو ينطولا يداصتقالا ومنلا معدي هرودب يذلا صاخلا

 
 م29/11/2020

 لوألا عبرلا ةياهن ىتح فــــــصنو رهــــــشأ ةثالث ةدمل »تاعفدلا ليجأت جمانرب« ةرتفل يزكرملا كنبلا ديدمت
 عاـطق معد يف هرودـب ماـيقلا نم يلاـملا عاـطقلا نيكمت يف رارمتـــــــسالا ةـيغب اذـهو ،م2021 ماـع نم
 ةظفاحملاو يداــصتقالا ومنلا معد يف ةمهاــسملاو ،ةطــسوتملاو ةريغــصلاو رغــصلا ةيهانتم تآــشنملا
 .صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا ىلع

 
 م07/03/2021

 ماع نم يناثلا عبرلا ةياهن ىتح رهـشأ ةثالث ةدمل »تاعفدلا ليجأت جمانرب« ةرتفل يزكرملا كنبلا ديدمت -
  .م2021

 .م2022 سرام 14 ىتح ّيفاضإ ماع ةدمل »نومضملا ليومتلا جمانرب« ةرتفل يزكرملا كنبلا ديدمت

 
 

 ذيفنتلا ديق

 ىلع رثألل ًاليلحت - كونبلا ىلع انوروك ةحئاج تاعبتل ةرمتــسملا هتبقارم راطإ تحت - يزكرملا كنبلا ىرجأ
 ،ةـسيئرلا ءادألا تارـشؤم ىلع يئاهنلا رثألاو ةعقوتملا ةينامتئالا رئاـسخلاو ،ةينامتئالا تافاـشكنالا تائف
 لمحتلا تارابتخا تاهويرانيـــس ىلإ ةفاـــضإلاب .كونبلل ةيميظنتلا بـــسنلاو ،ةـــسيئرلا رطاخملا تارـــشؤمو
 مييقت ىَرجُي كلذك .طفنلا راعــــسأ ضافخناب اًبوحــــصم انوروك سوريف نع ةجتانلا )داح-طــــسوتم-لدتعم(
 ،تاءارجإلا نم دـيزملا ذاـختا ىلإ ةـجاـحلا نع روـــــــصت ءاـنبل ةـيلكلا ةـيلاـملاو ةـيداـــــــصتقالا تاروطتلل مظتنم
  .اًيجيردت معدلا تاءارجإب لمعلا فاقيإل طيطختلاو
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