
 ةيبملوألا حنملا
 
 ربتعتو .ةصاخلا ةيضايرلا مهتاجايتحا ةيبلت لجأ نم ةيبرغملا ةيضايرلا بخنلا دادعتسا فورظ نيسحت ىلإ جمانربلا اذه فدهي
 ةيكلملا تاعماجلاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا نيب ةمربملا تايقافتالا لالخ نم يضايرلا مهعورشم معدل ةلمكم حنملا هذه
 ." 2024 سيراب" ةيبملوألا باعلألل ريضحتلا لجأ نم ةيبملوألا
 ةيقافتالا كلذكو ةيقيرفإلا ةيبملوألا ةينطولا ناجللا ةيعمج جمانربو ،يبملوألا نماضتلا جمانرب لالخ نم حنملا هذه ليومت متي

 ةعقوملا ،2019-2028 ةيلودلا ةيضايرلا تارهاظتلا يف مهتكراشم نامضو نييضايرلا دادعإل تاونسلا ددعتم جمانربلا ذيفنتب ةقلعتملا

 .ةضايرلاب ةفلكملا ةرازولاو ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا نيب 2019 ليربأ يف

 
 جمانربلا نم ةدافتسالا طورش
 تائفلا / ةيضايرلا تاصصختلا( 2024 سيراب ةيبملوألا باعلألا جمانرب يف اهتاضاير جردنت يتلا ةيبرغملا ةيكلملا تاعماجلل نكمي
 نم اًدحاو ًاطرش لقألا ىلع نوفوتسي نيذلا نييضايرلا تافلم ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا ىلإ مدقت نأ )رابك ةيدرفلا ةيبملوألا
 :ةيلاتلا طورشلا
  

ة*(هشلا حنملا طو-,لا  تائفلا   

مهرد 10 000 

 ؛2020 ويكوط ةرود يف ةيبملوأ ةيلاديم ىلع ًالصاح يضايرلا نوكي نأ -
 اًقفو هصصخت يف ملاعلا يف لضفألا ةرشعلا نيب نم افنصم يضايرلا نوكي نأ -

 ؛يلودلا داحتالا نع رداص فينصت ثدحأل
 .ملاعلا ةلوطب نم ةخسن رخآ يف ةيلاديم ىلع لصاح يضايرلا نوكي نأ -

 أ ةبخنلا

مهرد 6 000 

 فينصت ثدحأل اًقفو ملاعلا يف لضفألا 20و 11 نيب نم افنصم يضايرلا نوكي نأ -
 ؛يلودلا داحتالا نع رداص

 .يلاحلا مسوملا يف ايقيرفإل ًالطب يضايرلا نوكي نأ -
 .يلودلا داحتالا نع رداصلا ريخألا بيترتلا يف ايقيرفإ لضفألا يضايرلا نوكي نأ -
 ضيبألا رحبلا باعلأ ةرود يف ةيبهذلا ةيلاديملا ىلع ًالصاح يضايرلا نوكي نأ -

 .2022 ةينوق يمالسإلا نماضتلا باعلأ ةرود يف وأ 2022 نارهو طسوتملا

 ب ةبخنلا

مهرد 3 500 

 فينصت ثدحأ يف ملاعلا يف لضفألا 30و 21 نيب نم افنصم يضايرلا نوكي نأ -
 ؛يلودلا داحتالا نع رداص

 ؛يلاحلا مسوملل ايقيرفإ لطبل افيصو يضايرلا نوكي نأ -
 نع رداصلا ريخألا بيترتلا يف يقيرفإ يضاير لضفأ يناث يضايرلا نوكي نأ -

 .يلودلا داحتالا
 رحبلا باعلأ ةرود يف ةيزنوربلا وأ ةيضفلا ةيلاديملا ىلع ًالصاح يضايرلا نوكي نأ -

 .2022 ةينوق يمالسإلا نماضتلا باعلأ ةرود يف وأ 2022 نارهو طسوتملا ضيبألا

 ج ةبخنلا

 
  :ةيلاتلا طورشلا اوفوتسي نأ ةيكلملا تاعماجلا فرط نم نيحرتقملا نييضايرلا ىلع بجي

 
 ؛)يضاير فنص لكب صاخلا لهأتلا ماظنل اًقفو( 2024 سيراب ةيبملوألا باعلألل لهأتلل ةيقيقح تاناكمإ ىلع رفوتلا -
 ؛)ينهملا عورشملا ،ينقتلا ريطأتلا ،ةطيسولا فادهألا ،تقؤملا ريضحتلا جمانرب ،فادهألا( عنقم يضاير عورشم ميدقت -
 ؛كولسلاب وأ تاطشنملاب ةطبترم ةبوقع وأ قرخ يأ ليجست مدع -
 ةيبملوألا ةينطولا ةنجللالبق نم ةنيعملا ةيبطلا زكارملا دحأ يف  صصختم بيبط نم يباجيإ يأرب معدم يبط صحف ءارجإ -

 ؛ةيبرغملا
 

 .ةنس لك نم ربنتشو يام ،رياني يف :رهشأ ةعبرأ لك جمانربلا اذه يف مهئاقتنا مت نيذلا نييضايرلا ةمئاق ثيدحت متيس
 
 
 



 جمانربلا ةعباتم طورش
 ريراقتلا هذه لثمتتو ،ةحنملا نم ديفتسملا ىوتسم روطت ةعباتم لجأ نم ةيرود ريراقت ميدقتب نومزلم مهتاعماجو نويضايرلا
 :يلي اميف ةبولطملا

 ةلاحلا ،تاباصإلا ،يفاعتلا لئاسو ،بيردتلا ةفاثك ،بيردتلا ةدم( ةصاخ ةصنم ىلع يضايرلا همدقي يعوبسأ ريرقت -
 ؛)...ةيذغتلا ،مونلا ،مسجلا ةلتك رشؤم ،لوطلا ،نزولا ،عقوملا ،بيردتلا ءاكرش ،ةيحصلا
 ؛ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلاو يضايرلا فرط نم ةعقوم ،ةحنملا نم ديفتسم لكل رهشأ ةعبرأ لك مييقت ةرامتسا -
 .ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا فرط نم ةنيعملا ةيبطلا زكارملا دحأل رهشأ ةعبرأ لك ةيبط ةرايز -

 
 لكل ينقتلا ىوتسملا ىلإ ةفاضإلاب ريراقتلا هذه لك ةعجارمو ليلحت دعب رهشأ ةعبرأ لك ةئف لك يف نييضايرلا ةمئاق نييحت متيس
 .ةحنملا نم ديفتسم
 
 :ةيلاتلا طورشلا يفوتسي نأ بجي ،ةيبملوألا هتحنمب يضايرلا ظفتحي يكل

 ؛هفينصت ىوتسم ىلع ظافحلا وأ نيسحت -
 ؛ةيقافتالا يف ةددحملا ةطيسولا فادهألا قيقحت -
 .ةحنملاب ةقلعتملا ريراقتلا تاءارجإو ةعقوملا ةيقافتالا مارتحا -

 
 .حنملا نم نيديفتسملا ةمئاق نم نيينعملا نييضايرلا فذح متيس ،طورشلا هذه رفوت مدع لاح يف
 ديفتسي دق ،ةلاحلا هذه يف .هالعأ ةروكذملا طورشلا ةيبلت ىلع هتردق مدع تبثت ةهيجو ًابابسأ يضايرلا مدق اذإ ،ءانثتسا ءارجإ نكمي
 .ةفشتكملا صئاقنلا حيحصتل ةيفاضإ رهشأ ةعبرأ ةرتف نم
 
جمانربلا نم جورخلا تاءارجإ  
 :ةيلاتلا تالاحلا يف ةحنملا ءاغلإ نكمي

 ؛2024 سيراب ةيبملوألا باعلألا ةرودل لهأتلا مدع -
 ؛2024 سيراب ةيبملوألا باعلألا ةرودل يضايرلا لهأت ظوظح نم صقني امم ينقتلا ىوتسملا يف عجارتلا -
 ؛ةيضايرلا ةسرامملا نع فقوت وأ ةريطخ ةباصإ -
 ؛)...طابضنالا مدع ،تاطشنملا يطاعت( يقالخأ ريغ كولس -
 ؛ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللاوةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا ،يضايرلا فرط نم ةعقوملا ةحنملا ةيقافتا كاهتنا -
 ؛ةحنملاب ةقلعتملا ريراقتلا تاءارجإب مازتلالا مدع -
 .2024 سيراب ةيبملوألا باعلألا ةرود يف ةكراشملا نم يضايرلا عنمي رخآ ببس يأ -

 
 جمانربلا ةرادإ طورش
 :لجأ نم ةيقافتا ،ةينعملا تاعماجلاو نييضايرلا عم ،ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا دقعتس

 ؛فرط لك تامازتلا ديدحت -
 ؛اهقيقحت يضاير لك ىلع نيعتي يتلا فادهألا ديدحت -
 .جمانربلا ليومت تاءارجإب مازتلالا ىلع صرحلا -

 
 ةنجللا عم ةعقوملا ةيقافتالا يف ةددحملا تاءارجإلاو ةرادإلا بيلاسأ مارتحا ةيبرغملا ةيكلملا تاعماجلاو نييضايرلا ىلع بجي
 .ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا
 
 حشرتلا فلم
 ىلإ اهلاسرإو قفرملا بلطلا ةرامتسا ئلم جمانربلا اذه نم ةدافتسالا يف نيبغارلا ةيبرغملا ةيكلملا تاعماجلاو نييضايرلا ىلع بجي
 .ةيبرغملا ةيبملوألا ةينطولا ةنجللا
 
 قفرملا
 .مييقتلا ةرامتساو بلطلا ةرامتسا


