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ثلاثلا ماعلل ةينانبللا ةيلاملا ةرازو اهردصُت يتلا0202 ماعل ”نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“ اهنإ
ةنزاوملا ةـّيريدم عـم نواعتلاب ،يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم اهّدعأ .يلاوتلا ىلع
.ةماعلا ةـّيلاملا ةيريدم يف تاقفنلا ةبقارمو

هقوقح لوح نطاوملا ةيعوتل ةفداهلا ةيبيرضلاو ةيلاملا ةيعوتلا ةسلس نمض بّيتكلا عقي
.ةينطاوملا هتفاقثو ةيفافشلا زيزعتو ةيساسألا تالماعملا ضعبب همايق ليهستو هتابجاوو

.0202 - ةينانبللا ةيلاملا ةرازو - يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعمل ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
8-3-5309-3599-879 NBSI
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ةنزاوم“ بّيتُك نيمتهملا يديأ نيب عضن نأ انّرسُي ،يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل
.”نطاوملاو ةنطاوملا

تامولعملا ىلإ لوصولاب مهقح هاجتو سانلا هاجت انمازتلا رادصإلا اذه سُكعَي
.مهلً اكلم ساسألاب يه يتلا ةماعلا لاومألا فرصُت فيك ةفرعمو ةيلاملا تانايبلاو

ةيفافش لكب ضرعتست ،اهتاقباس امك ،0202 ماعل ”نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“
كلذب حيتُتو ،ةينوناق داومو ماقرأ نم ةماعلا ةنزاوملا نوناق يف درو ام ةيعوضومو
عّبتت نم هّنكمتو ،تانهكتلا نعً اديعب يملع يأر نيوكتل ماعلا يأرلا مامأ ًةصرف
ىلع ةبساحملاو ةلءاسملا نم يلاتلابو ةماعلا ةيلاملا ىلع تأرط يتلا تاروطتلا

.ةفرعملا ةدعاق

ةمّدقم
0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم



تايوتحملاةمئاق
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ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

 اهتيمهأو ”نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“ نع

؛ةماعلا ةنزاوملا نوناق نع ةطّسبُم ةغيص يه
نم اهريغو ماعلا نيدلاو زجعلل تاريدقتو تاداريإلاو تاقفنلا زربأ ةقيثولا هذه ضُرعت
.مهتايح يف رثؤتو تانطاوملاو نينطاوملاّ مهُت يتلا عيضاوملاو ةينوناقلا داوملا

؟نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم يه ام|1

n

n

اهرابتعاب ةيلاملا تانايبلاو تامولعملا ىلإ نينطاوملاو تانطاوملا لوصو ليهست
ً؛ايروتسدً اّقح
تايضرفلاو ،دادعإلا ىوتسم ىلع ةنزاوملا عورشم تاحرتقم عم مهلعافت ليهست
تايطعُملاو ،اهُدمتعي يتلا ةـّيداصتقالاو ةّيلاملا تاهجوتلاو ،اهيلع ىنبُي يتلا
؛اهعيزوتو ةّيمقرلا
عيراشملاو ةيبيرضلا تاليدعتلاو ةـّيحالصإلا دونبلا لوح يعمتجُملا راوحلا زيزعت
 .اهذيفنت عَمزُملا

؟اهنم فدهلا ام|2

n

n

n

ً،اصوصخ ةماعلا تانزاوملاب ةّقلعتُملا كلتو ةـّيلاملا تامولعملا ىلإ لوصولاب قحلا
ديدحت كلذ لمشيو مهتاموكح ءادأ مييقت نم نينطاوملا نيكمتل ساسأ طرش وه
عضو تايلآو ةماعلا دراوملا قافنإ ةهجو ،ةنادتسالا تارارقو ،ةيبيرضلا تاسايسلا
.قافنإلا تايولوأ

تامولعملا ةحاتإ ىلع قحلا اذه رصتقي ال
ةنزاوملا نوناق يف ةجردُملا تانايبلاو
عقاو ضارعتسا رمألا يعدتسي امنإ ،عيمجلل
ةنزاوملا تاررُقم ريسفتو ةماعلا ةيلاملا
،مهفلا ةلهس ،ةطّسبُم ةغيصب ةماعلا
.ةيديلقتلا ةغايصلا نع ةديعبو ،ةحضاو

؟يلودلا عمتجملا اهب ّمتهي اذامل|3

n

n؟ماعلا لاملا وه ام 
يتلا تانطاوملاو نينطاوملا عيمج لام وه
تاداريإلاو بئارضلا نم ةلودلا هلّصحُت
هب فّرصتلا ةلودلا نونطاوملا لكوي .ىرخألا
،نطولا نع عافدلا لثم اهماهمب موقتل
ميدقت ،ةيتحتلا ىنبلا ءاشنإ ،ةلادعلا قيقحت
... اهريغو ةيحصلاو ةيعامتجالا تامدخلا
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

ةكارشلا ةّمظنم اهنمو ةيلودلا تامظنملا مظعم دّدشت ،أدبملا اذه نمً اقالطنا
،***ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمو ،**يلودلا دقنلا قودنص ،*ةنزاوملل ةيلودلا
كارشإ ضرغب ”نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم“ رشن ةرورض ىلع يلودلا كنبلاو
ةموكحلا تابراقم لوح ماعلا شاقنلا يف ةيلاّعف رثكأ لكشب تانطاوملاو نينطاوملا
.مهمامأةحاتملا صرُفلا ىلعو مهلبقتسم ىلع ريثأت اهل يتلا عيضاوملل

”نطاوملا ةنزاوم دادعإ ليلد“ .pihsrentraP tegduB lanoitanretnI(، 2102( ةنزاوملل ةيلودلا ةكارشلا ةمّظنم *
fdp.ediuG-tegduB-nezitiC/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.tegdublanoitanretni.www//:sptth
”ةيلاملا ةيفافشلا ةعرش“ .dnuF yratenoM lanoitanretnI(، 9102( يلودلا دقنلا قودنص**
/snart/daf/pn/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth

.tnempoleveD dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO(، 0102( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم***
”نطاوملا تانزاوم رادصإ“
fdp.83407184/gnitegdub/vog/gro.dceo.www//:sptth

نانبل رّشؤم يّندت ىلإ7102 ماعلل ةنزاوملا ةيفافشل ةّيلودلا تافينصتلا ريشُت
ىرخأ ةيبرع نادلبب ًةنراقم كلذكو )24/001( يملاعلا طّسوتملاب ًةنراقم )3/001(
.)54/001( برغملاو )36/001( ندرألا لثم
مازتلاو ةدارإ مجرتيل يلاوتلا ىلع ةثلاثلا ةنسلل بّيتكلا اذه رشن يتأي ،نانبل يف
ىدملا يف ،ماهسإلا يفو ،ةماعلا ةيلاملا ةيفافش زيزعت يف ةيلاملا ةرازو
ىلع نانبل عقوم نيسحت يف ،اهلذبت يتلا ىرخألا دوهجلا بناج ىلإ ،طّسوتملا

.ةنزاوملا ةيفافش رشؤم ّملُس

؟نانبل فينصت ىلع اهريثأت ام|4

n

n

n

نانبل-7102 ةحوتفملا ةنزاوملا حسم

001/3ةيلاملا ةيفافشلا

001/11ةنزاوملا ىلع ةباقرلا

001/0ةلءاسملاو ةماعلا ةكراشملا
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ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملاراصتخاب0202 ةنزاوماهتيمهأو ”نطاوملاو

ةبوجأو ةلئسأ
اهيلع تينُب يتلا سسألا

0202 ماعلا ةنزاوم

راصتخاب0202 ةنزاوم

تاقفنلا صخي اميف
.ل.ل رايلم13281 هردق غلبم0202 ماعل عّقوتملا ةماعلا ةنزاوملا قافنإ عومجم غلب
0031 يلاوحو نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ ةنيزخ ةفلس .ل.ل رايلم0051 هيلإ فاضُي
؛ةنيزخلا تاقفن يفاص .ل.ل رايلم
)51 دنبلاو1.1.41 دنبلاو31 دنبلا( ةقحلملا عفانملاو روجألاو بتاورلا كلهتست
ةيطغتل ةيلام تاقفن42% نعً الضف ،ةرّدقملا ةنزاوملا تاقفن نم05% يلاوح
ةرّدقم ىرخأ ةيراج تاقفنو نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ تاليوحت8%و نيدلا دئاوف
؛61% يلاوحب
ةنزاوملا تاقفن نم2% يلاوح ةـّيندتم تايوتسم لـّجسييرامثتسالا قافنإلا
.ينطولا داصتقالا مجح نم5.0% ّىطختي ال ام يأ ةماعلا

تاداريإلا صخي اميف
ضافخناب يأ .ل.ل رايلم59331 ةماعلا ةنزاوملا يف ةرّدقُملا تاداريإلا عومجم غلب
يداصتقالا شامكنالا عجارتلا اذه بابسأ نم .9102 ةنس ماقرأب ًةنراقم03% براقي
.ةرّدقُملا تاداريإلا ىلع يبلسلا هساكعناو بقترُملا

زجعلا صخي اميف
فلس هيلع تفيُضأ اذإو.ل.ل رايلم6384 وه0202 ةنزاوم يف ردقملا زجعلا
8.8%*ـب رّدقي ام يأ .ل.ل رايلم3767 ّىطختي دق ،ةنيزخلا تاقفن يفاصو ةنيزخلا

.يلامجإلا يلحملا جتانلا نم

n

n

n

n

n

0202 ةنزاوم عورشم ةكلذف:عجرملا*



9
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

يعيرشت كص“ اهنأب ةلودلا ةنزاوم ةيمومُعلا ةبساحملا نوناق نم3 ةداملا تفّرَع
؛”قافنإلاو ةيابجلا هبجومب زاجُتو ةلبقم ةنس نع اهتادراوو ةلودلا تاقفن هيف ردقُت
ينوناقلا عباطلا هيلع ىغطَي ةنزاوملا رودل ةيديلقت ةرظن فيرعتلا اذه سكعي
؛ىدملا ةطسوتملا ةيداصتقالاو ةيلاملا ةيؤرلل
ىلعً ايونس تاقفنلا عيزوت أدبم دمتعت ”دونب“ ةنزاوم يه نانبل يف ةنزاوملا
ضارغأ قفوو )يرادإ فينصت( تاسسؤمو تارادإ نم ةيموكحلا تادحولا ساسأ
ًارخؤم تتاب دقو )يفيظو فينصت( لاغشألاو تامدخلاو علسلا ىلع فرصلا
؛)يداصتقا فينصت( ةقفنلا ةعيبط بسحب تاقفنلا عيزوت رهظت
ةـّينبم ةبساحمو طيطختو فارشتسا ةادأ حبصتل ملاعلا لوح لودلا تانزاوم ترّوطت
ةقيرطو ةنزاوملا تايوتحم يف رييغت ىلإ كلذ ىّدأ دقو .ءادألاو جماربلا ىلع
اهدادعإ يف ةمدختسملا بيلاسألا يفو )دونب نعً اضوع عيراشم/فئاظو( اهبيوبت
)srotacidnI ecnamrofreP( ءادألا تارشؤم لالخ نم اهيلع ةباقرلاو اهذيفنتو
ةيونسلا ءادألا ريراقتو )nalP ecnamrofreP launnA( ةيونسلا ءادألا تاططخمو
)tropeR ecnamrofreP launnA(. 

n

n

n

n

؟ةنزاوملا فّرعُت فيك|1مقر لاؤس

؟ءادألاو جماربلا ةنزاوم يه ام
ىلعو)قافنإ دونب نمً الدب( ةدّدحم جمارب ىلع دمتعتةماعلا تانزاوملا عضول ةثيدح ةقيرط يه
.فادهألا هذه قيقحت ىدم سايقل تارشؤمو ةحضاو فادهأ



1010
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

:امه ،نينوكم نم ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق ّفلأتي

،ةيابجلا ةموكحلل زيجُت ةينوناق داوم
ةنادتسالاو قافنإلا

تانزاوملا
ةقحلُملا

ةنزاوملا
ةماعلا

1

2 جماربلا نيناوق

وأ ثادحتسا( ةيبيرضلا تاليدعتلا
)...اهريغو بئارضو موسر ءاغلإ

3

)ةقحلُملا( تالاصتالا

ردنمشلاو بوبحلل ةماعلا ةيريدُملا
يركسلا

ينطولا بيصنايلا ةيريدم

ةروصب قّلعتت ىرخأ ةينوناق داوم
ةنزاوملا ذيفنتب ةيساسأ

4

تاداريإلاو تاقفنلا لوادج 5

ةدحو لكل ةصّصخُملا تادامتعالا لوادج
ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا يأ ةيموكح

6

؟ةنزاوملا نوناق فّلأتي امم|2مقر لاؤس

؟ةقحلُملا تانزاوملا يه ام
لالقتساب عّتمتت يتلاو ،ةيراجت ةقيرطب رادُت يتلا ةماعلا قفارملا ضعبل ةصاخ تانزاوم يه
ةنزاوملا نمض جمدتس اهنأ ملعلا عم ،ةلودلا نع ةّلقتسم ةيصخشب عّتمتلا امنود يلام
.1202 ةنزاوم نمً ارابتعا ةماعلا

ًارابتعا ةماعلا ةنزاوملاب ةقحلُملا تانزاوملا عيمج جمد ىلع9102 ماعلل ةنزاوملا نوناق نم67 ةداملا تّصن :ةظحالم
1202 ماعلا نم



11
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

،لماكلاب ةلودلا ةيلام نع ّربعُت ال اهنأ ،نانبل يف ةنزاوملا ىلإ هّجوُت يتلا ذخآملا نم
نيح يف)tnemnrevoG lartneC( ةيزكرملا ةموكحلا ةنزاوم نم ريبك ءزج ّلثمُت لب
.)tnemnrevoG lareneG( ةلودلل ةماع ةنزاوم دمتعت ملاعلا لوح نادلبلا نم ديدعلا نأ

؟ًالماك ةلودلل يلاملا عقاولا ةنزاوملا سُكعت له|3مقر لاؤس

ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا

 ةماعلا ةنزاوملا نوناق
ةقحلُملا تانزاوملاو

 ةماعلا ةنزاوملا

بوبحلا زجع
ردنمشلاو

لَّومم يركسلا
ةنزاوملا نم
)ةمهاسم(

 رفو
بيصنايلا

لاحي ينطولا
ةنزاوملا ىلإ

)تاداريإ(

رفو
لاحي تالاصتالا

ةنزاوملا ىلإ
)تاداريإ(

ةنيزخلا فلس

تاسسؤملاضعب
قيدانصلاوقفارملاو

ةماعلاتائيهلاو

ةنيزخلا تاقفن

تايدلبلا تانزاوم

تالاصتالا

ينطولا  بيصنايلا

يركسلا ردنمشلاو بوبحلا

ةقحلملا تانزاوملا



1212
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
يف ةماعلا ةنزاوملاراصتخاب0202 ةنزاوماهتيمهأو ”نطاوملاو

ةبوجأو ةلئسأ ةسمخ
اهيلع تينُب يتلا سسألا

0202 ماعلا ةنزاوم

ةنسل ةنزاوملا عضوت
ةيندملا ةنسلا عم قباطتت
يهتنتو2ك1 يف أدبت يأ

1ك13 يف

أدبم
ةيونسلا

جماربلا نيناوق.1
تادامتعالا ريودت.2
ةيرشع اتنثإلا تانزاوملا.3
ةيفاضإلا تادامتعالا.4

تاءانثتسالا

،ةدحاو ةنزاوم ةلودلل
عمجت ةدحاو ةقيثو اهيوتحت
عيمجو اهتاقفن عيمج
اهتادراو

أدبم
ةدحولا

ةيئانثتسالا تانزاوملا .1
ةلقتسملا تانزاوملا .2
ةقحلُملا تانزاوملا .3
ةنيزخلا يف ةيصوصخلا تاباسحلا .4

امسق ةنزاوملا رهظت
لماكب تادراولاو تاقفنلا

ةصاقم نود امهغلابم
امهنم عاطتقا وأ امهنيب

أدبم
لومشلا

تانزاوملاو ةلقتسملا تانزاوملا ةقالع .1
ةماعلا ةنزاوملاب ةقحلُملا

ديق يف يفاوصلا أدبم دامتعا .2
موسرلا ضعب تالصاح

تاءانثتسالا

تاءانثتسالا

 ةنزاوملا صّصخت ال
ةيطغتل ةنـّيعم تادراو
ةنـّيعم تاقفن

أدبم
عويشلا

تاقفنلا عومجم نوكي
ةنزاوملا يف ةماعلا

 عومجمل ًايواسم
ةيداعلا تاداريإلا

أدبم
نزاوتلا

 اهل عضخت يتلا ةيسيئرلا ئدابملا يه ام|4مقر لاؤس
؟ةماعلا ةنزاوملا

ةنـّيعم ةقفنل تادراولا ضعب صيصخت.1
ةيلمع تارابتعاو ةقثلا تارابتعال

تاذ تاقفنل تادراولا ضعب صيصخت .2
اهب ةلص

حلاصل تادراولا ضعب صيصخت .3
تانزاوملا تاذ قفارمللو تايدلبلا
ةلقتسملاو ةقحلُملا

ةطورشم ةلودلل ةمدقملا لاومألا .4
)تامهاسملا لاومأ( ةنـّيعم قافنإ ةهجوب

تاءانثتسالا

رفولا وأ زجعلا
تاءانثتسالا



ةيلاملا ةرازو يف ةشقانملاو سردلا
تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم :لوؤسملا

ةنزاوملا عورشم ريضحتو اهنزاوت نيمأتو تانزاوملا ديحوت
ءارزولا سلجم ىلإ هتلاحإو
ةيلاملا ةرازو :لوؤسملا

ىلإ هتلاحإو هقيدصت ،هليدعت ،ةنزاوملا عورشم سرد
باونلا سلجم
ءارزولا سلجم :لوؤسملا

باونلا سلجمل ةماعلا ةئيهلا يف قيدصتلاو سردلا
باونلا سلجم :لوؤسملا

ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشنو ةنزاوملا نوناق عيقوت
ةيروهمجلا سيئر :لوؤسملا

ةعباتم ةيناكمإ ىلع ينانبللا روتسدلا نم68 ةداملا تّصن
عم يهتني يئانثتسا دقع لالخ ةنزاوملا عورشم ةسارد
ذختت نأ ىلع ،ةنزاوملا ةنس نم يناثلا نوناك رهش ةياهن
.ةلهملا هذه لالخ اهب تبلا مدع لاح يف تاءارجإ ةموكحلا

13
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

؟ةنزاوملا رارقإو دادعإل ةيسيئرلا لحارملا يه ام|5مقر لاؤس

ةماعلا تارادإلا ىلإ ةنزاوملا ميمعت لاسرا
ةيلاملا ريزو :لوؤسملا

ناسين1 نم
ناسين51 ىلإ

 ناسين51 نم
رايأ13 ىلإ

ناريزح1 نم
زومت13ىلإ

بآ1 نم
بآ13 ىلإ

لوليأ1 نم
لوليأ03 ىلإ

1 ت51 نم
1 ك13 ىلإ

ةنزاوملاو لاملا ةنجل يف ةنزاوملا عورشم ةشقانمو سرد
ةنزاوملاو لاملا ةنجل :لوؤسملا

نم2 ك ةياهن
ةقحاللا ةنسلا

ةنزاوملا ميمعت ىلعً ءانب ةنزاوملا ريضحت
ةينعملا ةئيهلا وأ ةماعلا ةسسؤملا وأ ةماعلا ةرادإلا :لوؤسملا



1414
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملاراصتخاب0202 ةنزاوماهتيمهأو ”نطاوملاو

ةبوجأو ةلئسأ
اهيلع تينُب يتلا سسألا

0202 ماعلا ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم اهيلع تينُب يتلا سسألا

تارشؤملاو تاداريإلاو تاقفنلل ةيلاملا ةرازو تاريدقت ىلع ةماعلا ةنزاوملا ىنبُت
.دالبلا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا تارّوطتلا رابتعالا نيعبً ةذخآ ةيداصتقا وركاملا

)%( ةيوئم ةبسن - يقيقحلا يداصتقالا ومنلا لّدعم

5102 41026102710281029102

ةـّيريدقت تالّدعم يه9102 ,8102 ماوعألل تالّدعملا :ةظحالم

0202 ،يلودلا دقنلا قودنص تانايب :عجرملا
1=t&644=c?xpsa.reslesoew/atadoew/20/9102/oew/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth

ةيداصتقا وركاملا تارشؤملا|1

؟يداصتقالا ومنلا وه ام
تامدخلاو علسلا ةيمك يف ةدايزلا وه
.ةنّيعم ةنس لالخ داصتقالا اهجتنُي يتلا
نم بستحُي يقيقحلا يداصتقالا ومنلا
 .ّمخضتلا تالدعم نود
9102 ماعلا لـّجس ،لاثملا ليبس ىلع
بسحب كلذو2.0% يقيقح ومن لّدعم
قودنص تانايب يف ةدراولا تاريدقتلا
.يلودلا دقنلا

؟يلامجإلا يلحملا جتانلا وه ام
يتلا تامدخلاو علسلا ةميق يلامجإ وه
 .ةنـّيعم ةنس لالخ دالبلا لخاد اهجاتنإّ متي
ةلاح يلامجإلا يلحملا جتانلا رّوطت سكعي
ليبس ىلع .همجحو ينطولا داصتقالا
31948 نم يلحملا جتانلا عفترا لاثملا

ةنس61558 ىلإ8102 ةنس .ل.ل رايلم
ةكلذف يف ةدراولا تاريدقتلا بسحب9102
.0202 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم

0.2 0.2
0.5

1.6 1.8

0.4



15
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

)%( ةيوئم ةبسن- يطسولا ّمخضتلا لّدعم

4.52.9

6.1

5102 41026102710281029102

0202

9102

8102

يريدقت لّدعم وه9102 ماعل لّدعملا :ةظحالم

0202 ،يلودلا دقنلا قودنصو يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ تانايب :عجرملا
1=t&644=c?xpsa.reslesoew/atadoew/20/9102/oew/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth

 .ل.ل رايلم - ةماعلاةنزاوملا تاداريإو تاقفن يلامجإ

ىرخأ ةنيزخ تاقفنو نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ ةنيزخلا فلس نّمضتت ال ةماعلا ةنزاوملا تاقفن :ةظحالم

0202و9102 ،8102 ماوعألل ةقحلملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةنزاوملا تاقفن
ةردقملا

ةنزاوملا تاداريإ
ةردقملا

زجعلا
رّدقملا

-0.8

1.8

-3.7

؟مّخضتلا وه ام
ّمتي يتلا تامدخلاو علسلا نم راعسأ ّةلسلّدعم يف ةدايزلا سيقي يّمك رّشؤم وه
ماعلل ّمخضتلا لّدعم يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ ترّدق .ةدّدحم ةينمز ةرتف لالخ كلذو ،اهكالهتسا

ّمخضتلا لّدعم عافترا سكعي .80.3% ـب هرّدقف ،يلودلا دقنلا قودنص امأ .9.2%ـب9102
.تانطاوملاو نينطاوملا ىدل ةيئارشلاةردقلا يّندت

18 231.7

23 105.5

23 891.2

13 395.9

18 782.9

18 686.8

4 322.6

5 204.4

4 835.8
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ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

32.1

23.3

8.8

32.0

20.0

11.1

28.8

21.8

7.0

28.9

19.2

9.6

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلا يلامجإيلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاقفنلا يلامجإ
 يلامجإلا يلحملا جتانلا نمزجعلا ةبسن

)%( ةيوئم ةبسن- يلامجإلا يلحملا جتانلا نم تاداريإلاو تاقفنلا يلامجإ

تاقفنلا نم اهريغو نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ تاليوحتلاو ةنيزخلا تاقفن نمضتت تاقفنلا :ةظحالم
0202 ةنزاوم ةكلذف يف تدرو امك ةيريدقت ماقرأ يه9102 ةنس ماقرأ

0202 ةنزاوم عورشم ةكلذف :عجارملا
8102و7102 ,6102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت
RFP/FOM-IRD/buP-peR/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

.ل.ل رايلم - يلوألا زجعلاو قّقحُملا يلاملا زجعلا

0202 ةنزاوم ةكلذف يف تدرو امك ةيريدقت ماقرأ يه9102 ةنس ماقرأ :ةظحالم

0202 ةنزاوم عورشم ةكلذف :عجارملا
8102و6102،7102 ,5102 ,4102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت
RFP/FOM-IRD/buP-peR/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

61027102

1 064

81029102

يلامجإلا ضئافلا /زجعلايلوألا ضئافلا/زجعلا

-7 559

-953

-9 416

2 152

-5 662

31

-7 453

6102710281029102

؟زجعلا وه ام
قّقحُملا زجعلا لصو لاثملا ليبس ىلع .اهتاداريإ ةلودلا تاقفن ّىطختت امدنع يلاملا زجعلا عقي

ةنزاوملا عورشم ةكلذف يف ةدراولا تاريدقتلا بسحب كلذو .ل.ل رايلم9957 ىلإ9102 ةنس
.ماعلل ةماعلا



17
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

 مئاقلا يلحملا جتانلا نم هتبسنو ماعلا نيدلا مجح

.أ.د نويلم -9102 ماعلل تاعوفدملا نازيم

رهشألا يف تيرجأ يتلا تايلمعلا نّمضتي ال هالعأ مقرلا ,يئاهن ريغ9102 ةنسل نّيبملا ماعلا نيدلا مجح :ةظحالم
9102 ةنس نم ةريخألا ثالثلا

9102 ماعلل ”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت :عجرملا
stropeRtbeD/tbeDcilbuP/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

9102 ماعللVI elcitrA نانبل نع يلودلا دقنلا قودنص ريرقت :عجرملا
-noitatlusnoC-VI-elcitrA-9102-nonabeL/71/01/9102/seussI/RC/snoitacilbuP/ne/gro.fmi.www//:sptth
33784-dna-xennA-lanoitamrofnI-tropeR-ffatS-esaeleR-sserP

9102 لوليأ610271028102

130 815
128 347

).ل.ل رايلم( ماعلا نيدلا مجح

)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا نم نيدلا ةبسن

151 119 892

149
112 910

146

).أ.د نويلم-25451(يراجلا نازيملا

).أ.د نويلم69601(ليماسرلاو يلاملا نازيملا

 يراجتلا نازيملا
تامدخلاو علسلل
.أ.د نويلم-38721

ليخادملا نازيم
.أ.د نويلم-1443

زجع ليومت متي
تاعوفدملا نازيم
يطايتحا نم
ةيبنجألا تالمعلا ةيراجلا تاليوحتلا

.أ.د نويلم277

ليماسرلا نازيم
.أ.د نويلم2551

ةيلاملا تارامثتسالا
.أ.د نويلم7837

ةرشابملا تارامثتسالا
.أ.د نويلم7571

).أ.د نويلم-6574( تاعوفدملا نازيم



1818
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

.أ.د نويلم- علسلل يراجتلا نازيملا

ST/SDE/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth/ .9102 ،ةيلاملا ةرازو تانايب :عجرملا

710281029102

يراجتلا نازيملا زجعداريتساريدصت

-19 239 -19 980 -19 582

6102

-19 119

5102 4102

-18 595

3 731 2 952 2 844 2 976 2 951 3 313

-21 437

جع
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ازي

ا ن
تل

راج
ي

-1
5 

50
8

-1
7 

02
8

-1
6 

73
9

-1
6 

14
3

-1
5 

64
4

-1
8 

12
4



19
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

يف ساسأ نوكت ةّيداصتقاو ّةيلام تايضرف ةيلاملا ةرازو عضت ،ةنزاوملا دادعإ دنع
.ةقحاللا تاونسلل ةبقترُملا تادراولاو تاقفنلا ريدقت
اهليدعتب موقت ةيلاملا ةرازوّ نأ ريغ ،ةنزاوملا ميمعت يف تايضرفلا هذه رشنُت
.دالبلا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا تارّوطتللً اقفو يرود لكشب

 دادعإ دنع ةدمتعُملا ةيداصتقالاو ةيلاملا تايضرفلا|2
0202 ةنزاوم

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا تانزاوملا نوناق عورشم دادعإ نأشب9102 رايأ32 خيرات1ص/4821 مقر ميمعت *
0202 ةنزاوم عورشم ةكلذف يف هرشنو هليدعت دعب يقيقحلا ومنلا لّدعم ريدقت **

ةماعلا ةنزاوملا دادعإ يف ةدمتعُملا تايضرفلا

)%( يقيقحلا يداصتقالا ومنلا لّدعم

)%( يمسإلا ومنلا لّدعم

)%( ّمخضتلا ةبسن

).ل.ل رايلم( مئاقلا يلحملا جتانلا

).أ.د نويلم( مئاقلا يلحملا جتانلا

)يلحملا جتانلا نم %( تاقفنلا يلامجإ

تابهلاو تاداريإلا يلامجإ
)يلحملا جتانلا نم %(

 ةنزاوملا تاداريإ يلامجإ
)يلحملا جتانلا نم %(

)يلحملا جتانلا نم %( يلامجإلا نازيملا

2.43

5.66

2.81

99 204

65 807

31.63

20.62

19.45

- 11.01

2.58

5.80

2.78

104 956

69 622

32.07

20.40

19.27

- 11.67

*2022 *2021 **م0202 *2020

1.77

5.43

2.73

93 885

62 279

32.20

20.85

19.64

-11.35

1.21

-

2.83

89 297

-

-

-

-

-



2020
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

؛ةيودألا عناصمل ةيبيرض تاءافعإ
داوملا ،ةيودألا( تاطاشنلاو تاعانصلا نم ددعل ةيبيرض تازيفحت
،ميلعتلا ،ةينالديصلا داوملا ،ةيبطلا تاربتخملاو ءافشتسالا ،ةيئاذغلا
؛)نوتركلاو قرولاو ،تالجملاو دئارجلاو بتكلا ،كرتشملا لقنلا
؛اهتارداص مجح نم ديزت يتلا تاسسؤملل ةيلام تازيفحت
،ةيحايس ،ةيعانص ،ةيعارز( ةيرامثتسالا ضورقلا دئاوف معد
.)ةيئيبو ةيتامولعم ،ةيجولونكت

تاعاطقلا معد
 ةجتنملا
ةيويحلاو

n

n

n

n

ةيلاملا تاسسؤملاو فراصملا ىلع ةيفاضإ لخد ةبيرض ضرف
؛9102 ةنس لامعأ نع %2 اهردق
ةمدخلا نم مهفرص نع نيمدختسملل ىطعُت يتلا تاضيوعتلا ءافعإ

.روجألاو بتاورلا ةبيرض نم

 وحن هّجوتلا
 يبيرض ماظن

ةلادع رثكأ

n

n

؛تارامثتسالا نامضل ةينطولا ةسسؤملا  ءاغلإ
يتلا تادعاسملاو تابهلاو تامهاسملاو تادامتعالا عيمج فقو
؛ةيجراخ ةهج يأل ةلودلا اهمّدقت
ةروصب ةنيزخلا ىلإ ةلّصحملا تاداريإلا ليوحت تاهجلا ضعب مازلإ
.بتاورلا ةيطغتل هجاتحت ام ءانثتساب ةيرود

قافنإلا طبض

n

n

n

)ةيرامثتسالاو ةينكسلا( ةموعدملا ضورقلا ديدست لهمب لهاستلا
؛عفدلا نع رّخأتلا لاح يف
؛.ل.ل نويلم57 ىلإ5 نم ةيفرصملا عئادولا نامض ةميق ةدايز
.9102 ةنزاوم نوناق اهيلع ّصني يتلا لهملا ضعب ديدمت

تايعادت ءاوتحا
ةيلاملا ةمزألا

n

n

n

0202 ةنزاوم يف ةدراولا ةيداصتقالاو ةيلاملا تاّهجوتلا زربأ|3

.24 ةحفصلا ةعجارم ليصافتلا نم ديزملل
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

تاقفنلا ىلإ ةفاضإلاب ةماعلا ةنزاوملا يف ةدراولا ماقرألا هاندأ لودجلا ّنيبُي
:ىرخألا تادراولاو

 نوناق
0202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

ّريغتلا
)%(

-28.7

-31.6

-24.1

-26.7

-38.0

-34.5

-36.8

-18.6

-21.1

-18.1

-1.2

-79.0

11.2

-5.2

-66.1

11.9

13 395

9 966

4 130

837

3 862

692

445

3 429

18 231

17 738

9 934

1 061

3 633

3 110

493

-4 836

ةبقترُملا ةنزاوملا تاداريإ

ةيبيرضلا تاداريإلا

لاومألا سوؤرو حابرألاو لخدلا ىلع ةبيرض

كالمألا ىلع ةبيرض

تامدخلاو علسلا ىلع ةيلخادلا موسرلا

ةيلودلا تالدابملاو ةراجتلا ىلع موسرلا

ىرخألا ةيبيرضلا تاداريإلا

ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا

ةبقترُملا ةنزاوملا تاقفن

ةيراجلا تاقفنلا

اهتاقحلمو عفانملاو روجألاو بتاورلا

ةيلخادلا ضورقلا ىلع دئاوف

ةيجراخلا ضورقلا ىلع دئاوف

ىرخأ ةيراج تاقفن

ةيرامثتسالا تاقفنلا

 ةنزاوملا زجع

 نوناق
9102 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

18 782

14 570

5 437

1 142

6 232

1 055

704

4 212

23 105

21 649

10 058

5 046

3 266

3 279

1 456

-4 322

0202و9102 يماعل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجارملا

 ًةنراقم0202 ماعلل ةبقترُملا تاقفنلاو تاداريإلا يلامجإ|4
9102 ماعلاب



2222
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

 نوناق
0202 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

ّريغتلا
)%(

-29.8

-40.0

40.7

779

1 500

**2 116

ةبقترُملا ةنيزخلا تاداريإ

نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةنيزخلا فلس

 ةبقترُملا ىرخألا ةنيزخلا تاقفن

 نوناق
9102 ةنزاوم
).ل.ل رايلم(

1 111

2 500

*1 504

:ةظحالم
ةنيزخلا تاقفن رّدق يذلا8102 ناسين42 خيرات1ص/7531 مقر ةيلاملا ريزو ميمعت ىلعً ءانب مقرلا اذه باستحاّ مت *
مئاقلا يلحملا جتانلا نم ةئملا يف66.1 ةبسنب9102 ماعل ةبقترُملا ىرخألا

ةنيزخلا تاقفن رّدق يذلا9102 رايأ32 خيرات1ص/4821 مقر ةيلاملا ريزو ميمعت ىلعً ءانب مقرلا اذه باستحاّ مت **
ةنزاوملا عورشم ةكلذف يف لّدعُملا مئاقلا يلحملا جتانلا نمةئملا يف73.2 ةبسنب0202 ماعل ةبقترُملا ىرخألا

0202و9102يماعل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجارملا

؟ةنيزخلا تاداريإو تاقفن يه ام
ءانمأ تالافك لثم اهباحصأ ىلإ داعت مث ،ةنيزخلا قيدانص ىلإ ةتقؤم ةروصب لخدت غلابم يه
؛لاغشألا ذيفنت نسح نامضل ةماعلا لاغشألا ودهعتم اهعفدي يتلا تالافكلا وأ قيدانصلا
ضورقلاو ةنيزخلا فلس لثم ةنيزخلا قيدانص نم ةتقؤم ةروصب جرخت يتلا لاومألاً اضيأ نّمضتت
.ةحضاو ةيلاملا ةروصلا نوكت يكل ةنيزخلا باسح ىلإ داعُت نأ بجي فلسلا هذه نأً املع



0202 ماعلل ةرّدقُملا تاقفنلا

23
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

:بسحب ةلودلا تاقفن ةنطاوملاو نطاوملا نياعي مسقلا اذه يف
ةيامح ،ميلعتلا ،ءافشتسالا ً:الثم(ةماعلا لاومألا اهلجأل قفنُت يتلا ةفيظولا)1(

اذه ؛يلودلا دقنلا قودنص تافينصتلً اقفو ةدّدحُم فئاظولا هذهو ؛)... ةئيبلا
.يفيظولا فينصتلابىّمسُي ام

،روجأو بتاور ً:الثم( ةـّيليغشتلا وأ ةيراجلا تاقفنلا :ناعون يهوةقفنلا ةعيبط)2(
ءانب ً:الثم( ةيرامثتسالا تاقفنلاو )... نيدلا دئاوف ،ةيكالهتسا تامدخو داوم
.يداصتقالا فينصتلابىّمسُي ام اذه ؛)... تازيهجتلا ءارش ،ةيتحتلا ىنبلا ،روسجلا

ام اذه ؛)... رامعإلاو ءامنإلا سلجم ،ةحصلا ةرازو ً:الثم(اهقفنت يتلا ةهجلا)3(
.يرادإلا فينصتلابىّمسُي

.ل.ل رايلم13281ىلإ لصتل9102 ةنزاومب ةنراقم12% ةبسنب تضفخنإ

 ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةّعزوم0202 ماعل ةرّدقملا تاقفنلا

ةنزاوملا تادامتعا جراخ نم يه نانبل ءابرهك ةسسؤمل اهؤاطعإ زاجُملا ةنيزخلا ةفلس :ةظحالم

0202 ماعل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|1
)يفيظولا فينصتلا(

 ةماعلا تاطلسلا
ةماعلا تامدخلاو

5506
.ل.ل رايلم

ةيعامتجالا ةيامحلا
5894
.ل.ل رايلم

عافدلا
1242
.ل.ل رايلم

ميلعتلا
2291
.ل.ل رايلم

 ميظنتلا
ماعلا نمالاو

4351
.ل.ل رايلم

ةنيزخ ةفلس
ءابرهك ةسسؤمل

نانبل
0051
.ل.ل رايلم

ةحصلا
686

.ل.ل رايلم

نوؤشلا
ةيداصتقالا

134
.ل.ل رايلم نايدألا

ةفاقثلاو
هيفرتلاو

111
.ل.ل رايلم

ةئيبلا ةيامح
64

.ل.ل رايلم

ناكسإلا
قفارملاو
ةيعمتجملا

04
.ل.ل رايلم
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ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

.ل.ل رايلم - تانطاوملاو نينطاوملاّ مهت يتلا تاقفنلا زربأ

4%

8.0

تاعانصلا
،ةيجارختسالا
ءانبلاوةيليوحتلا

1% 12%

117.3 3 395.3

لدعلا يركسعلاعافدلا
تامدخو
ةطرشلا

54.7

ةعارزلا
7%

1 922.3

ميلعتلا

14%

27.1

تايافنلا ةرادإ
12% 9% 0.1%

43.8 10.2

تامدخلا
ةيفاقثلا

زجعلا

2 983.3

ةياهنو دعاقتلا
ةمدخلا 52%

18.7

ةئيبلا ةيامح

31%

0.6

قوقح ةيامح
ةأرملا 48% 7%

=

41.2 686.1

ةقاطلا ةحصلا

100.0

ناكسإلا
60%

190.7

لقنلا

0202 ماعل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةفاضإلاب0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق يف ةبقترُملا تاقفنلا مسرلا اذه نّمضتي :ةظحالم
 .ل.ل رايلم0051 ةغلابلا نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةاطعُملا ةنيزخلا ةفلس ىلإ

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

)يداصتقالا فينصتلا( ةقفنلا ةعيبط بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|2

ةيرامثتسا تاقفن

=

 روجألاو بتاورلاةيراج تاقفن
اهتاقحلمو عفانملاو

 روجألاو بتاورلاو تاصصخملا
اهتاقحُلمو

دعاقت تاشاعم

ىرخأ ةيعامتجا عفانم

ةماع تاسسؤم ىلإ تاليوحت
بتاورةيطغتل
ةمدخ ةياهن تاضيوعت

ةيلخادلا ضورقلا ىلع دئاوف

ةيجراخلا ضورقلا ىلع دئاوف

تاليوحت
ةيكالهتسا تامدخو داوم
ةفلتخم تاقفن
ةيئانثتسالاو ةئراطلا تاقفنلا

نيدلا دئاوف

ىرخأةيراج تاقفن
.ل.ل رايلم

17 738.48

90%50%
.ل.ل رايلم

9 934.1

24%
.ل.ل رايلم

4 694.6

.ل.ل رايلم16% 3 109.7

26%
14%

7%
2%
1%

5%
19%

7%
5%
3%
1%

2%

8%

493.3
.ل.ل رايلم

1 500
.ل.ل رايلم

ةسسؤملةنيزخ ةفلس
نانبل ءابرهك
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

01 رهش ىتح ةبستحم9102 ةنسل يلعفلا قافنإلا ماقرأ:ةظحالم

9102RFP/FOM-IRD/buP-peR/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptthىتح7102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريرقت :عجارملا
0202و ,9102 ,8102 ,7102 ماوعألل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نيناوق

دئاوف)i(اهنم ،ظوحلم لكشب تضفخنا0202 ةنزاوم يف ةرّدقملا تاقفنلا ضعب
نم ريبك مسق ةيراجتلا فراصملا ليمحت رارقب ضافخنالا اذه ريسفت نكميو:نيدلا
اذه يتأي :نانبل ءابرهك ةسسؤم تاليوحت )ii(؛ةينانبللا ةلمعلاب نيدلا ىلع دئاوفلا
.ل.ل رايلم0051 هردق غلبمب ةاطعملا ةنيزخلا ةفلس ديدحت رارق ةجيتن ضيفختلا

0202 2019 8102 7102

9 934

- اهتاقحلمو عفانملاو روجألاو بتاورلا
.ل.ل رايلم

)يداصتقالا فينصتلا( ةيرامثتسالاو ةيراجلا تاقفنلا زربأ رّوطت|3

10 058
8 133

9 968
9 719

8 000 
8 218

0202 2019 8102 7102

2 833

.ل.ل رايلم - دعاقت تاشاعم

2 531
2 221

2 349

1 900
2 0072 143

0202 2019 8102 7102

150

.ل.ل رايلم-ةمدخ ةياهن تاضيوعت

450

629 665

857

350340

0202 2019 8102 7102

4 694

.ل.ل رايلم - نيدلا دئاوف

8 312

6 183
8 156 7 100

7 521
8 214

0202 2019 8102 7102

493

.ل.ل رايلم-ةيرامثتسا تاقفن

1 456

832

2 170

1 382

2 485

1 193

0202 2019 8102 7102

1 500

- نانبل ءابرهك ةسسؤم ىلإ تاليوحت
.ل.ل رايلم

2 500
1 969

2 647
2 100

2 0022 100

يلعفلا قافنإلاّةنزاوملا يف ردقُملا قافنإلا



2626
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

10.0

32.1

15.7

35.0

55.0

349.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

740.0

39.1

13.8

5.0

37.0

501.0

ةماعلا تارادإلل ةينبأ دييشت

نع ةلودلا ءانغتسا ليبس يف

يتلا ينابملا تاراجيإ ءابعأ

اهلغشت

ىنبملاو ةيلاملا ةرازو ةينبأ ءاشنإ

كرامجلا ةرادإل ّدحوملا

ةيرحبلا مولعلا دهعم ءاشنإ

)ITASRAM( ايجولونكتلاو

ةيريدملل ىنبمو نورتبلا يف

يربلا لقنلل ةماعلا

ليكلاو ريرحتلاو ديدحتلا لامعأ

ةيئاهنلا طئارخلا عضوو حسملاو

ةينانبللا يضارألا عيمج يف

ناكسإلا- زرفلاو مضلا لامعأ

يندملا ميظنتلاو

تاضيوعتو نويد ديدست

كالمتسالا

750.0

71.2

29.5

40.0

92.0

850.0

n

n

n

n

n

n

عومجم
تادامتعالا
ةيقبتُملا
تاونسلل
 ةلبقُملا

دامتعالا
دوصرملا

ةنزاوم يف
0202

عومجم
تادامتعالا
ةدوصرملا

تانزاوملا يف
 ةقباسلا

ةفلك
.ل.ل رايلم عورشملا

ةيرامثتسالا عيراشملا زربأل ةدوصرملا تاقفنلا|4



جيلخ يف يحايس أفرم ءاشنإ

هينوج

تاقرط لامكتساو ءاشنإ

 قيرط ليهأتو عيسوت-

اديص- ةيناطلسلا

 قيرط ذيفنت لامكتسا-

نويعجرم- نامررفك

 نيسيدقلا قيرط ذيفنت-

نورتبلا- ليبج

لامشلا دارتسوتوأ لامكتسا-

ةيلامشلا دودحلا سلبارط

 قيرط ليهأتو لامكتسا-

عاقلا- كبلعب سأر ةيقيفوتلا

تازيهجتو داتع قيقحت جمانرب

ينانبللا شيجلل ةيتحت ىنبو

ةيئاملا لاغشألا جمانرب

فلتخم يف ةيئابرهكلاو

قطانملا

27
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

عومجم
تادامتعالا
ةيقبتُملا
تاونسلل
 ةلبقُملا

دامتعالا
دوصرملا

ةنزاوم يف
0202

عومجم
تادامتعالا
ةدوصرملا

تانزاوملا يف
 ةقباسلا

ةفلك
.ل.ل رايلم عورشملا

44.7

13.5

47.9

10.0

25.0

23.3

871.7

1 285.4

0.0

5.0

14.5

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

13.5

0.6

5.0

25.0

26.7

476.5

66.1

60.0

32.0

63.0

30.0

50.0

50.0

1 348.2

1 351.5

n

n

n

n



2828
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةقطنم يف ثّولتلا ةجلاعم

نوناقلا( يناطيللا ضوح

ىلع ةّعزوم )ةنزاوملا جراخ36

ةقاطلا ةرازو ،ةعارزلا ةرازو

ةرازو ،ةئيبلا ةرازو ،هايملاو

ةعانصلا

ةيسردم ةينبأ زيهجتو ءاشنإ

ةينانبللا ةعماجلا ةينبأ جمانرب

ةيدوقنعلا لبانقلا ةلازإ جمانرب

تالاصتالا ةكبش عيسوت

عومجم
تادامتعالا
ةيقبتُملا
تاونسلل
 ةلبقُملا

دامتعالا
دوصرملا

ةنزاوم يف
0202

عومجم
تادامتعالا
ةدوصرملا

تانزاوملا يف
 ةقباسلا

ةفلك
.ل.ل رايلم عورشملا

411.8

13.6

403.0

12.5

225.0

0.0

0.0

0.0

10.0

75.0

688.2

6.4

22.0

27.5

150.0

1 100.0

20.0

425.0

50.0

450.0

n

n

n

n

n



ةيروهمجلا ةسائر

باونلا سلجم

ءارزولا سلجم ةسائر

يروتسدلا سلجملا

لدعلا ةرازو

نيبرتغملاو ةيجراخلا ةرازو

تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو

ةيلاملا ةرازو

لقنلاوةماعلا لاغشألا ةرازو

ينطولا عافدلا ةرازو

يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

ةماعلا ةحصلا ةرازو

ةراجتلاو داصتقالا ةرازو

ةعارزلا ةرازو

29
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

)يرادإلا فينصتلا( اهقفنُت يتلا ةهجلا بسحب ةرّدقُملا تاقفنلا|5

14.5

82.2

1 026.9

1.8

114.4

177.6

1 637.5

640.8

389.6

2 905.8

2 085.3

742.8

26.5

81.5

12.7

78.5

743.4

1.4

112.8

175.8

1 645.5

440.5

205.1

2 896.5

1 953.1

692.2

21.8

72.2

-12.4

-4.5

-27.6

-22.2

-1.4

-1.0

0.5

-31.3

-47.4

-0.3

-6.3

-6.8

-17.7

-11.4

18.1

84.8

1 523.5

1.8

116.6

179.2

1 670.2

727.3

441.9

3 198.9

2 091.6

728.9

26.1

96.6

)%( رييغت
9102-0202

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
9102
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
8102
).ل.ل رايلم( باوبألا



تالاصتالا ةرازو

لمعلا ةرازو

مالعإلا ةرازو

هايملاو ةقاطلا ةرازو

ةحايسلا ةرازو

ةفاقثلا ةرازو

ةئيبلا ةرازو

نيرجهملا ةرازو

ةضايرلاو بابشلا ةرازو

ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو

ةعانصلا ةرازو

ةكرتشملا تاقفنلا

ةنزاوملا يطايتحا

ةماعلا ةنزاوملا عومجم

 لجالا ةليوط ةنيزخلا فلس
نانبل ءابرهك ةسسؤم حلاصل

تاقفنلايلامجا

3030
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

6.3

364.8

44.9

395.4

21.8

50.1

12.3

7.5

13.2

335.4

9.2

11 293.0

624.4

23 105.5

2 500

25 605.5

5.4

375.4

43.3

78.4

15.1

44.3

8.9

6.1

12.5

338.7

8.1

7 677.0

565.0

18 231.7

1 500

19 731.7

-14.3

2.9

-3.6

-80.2

-30.7

-11.6

-27.6

-18.7

-5.3

1.0

-12.0

-32.0

-9.5

-21.1

-40.0

6.7

389.3

47.6

327.8

23.7

48.7

14.0

8.2

14.5

228.0

9.8

11 022.6

844.8

23 891.2

2 100

25 991.2

)%( رييغت
9102-0202

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
9102
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
8102
).ل.ل رايلم( باوبألا



31
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

ينطولا بيصنايلا ةيريدم

 بوبحلل ةماعلا ةيريدملا
يركسلا ردنمشلاو

تالاصتالا

ةقحلملا تانزاوملا عومجم

92.0

31.3

2 275.6

2 398.9

92.0

27.7

2 040.8

2 160.5

0.0

-11.5

-10.3

-9.9

96.8

30.5

2 700.3

2 827.6

)%( رييغت
9102-0202

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
0202
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
9102
).ل.ل رايلم(

عومجم
تاقفنلا
يف ةرّدقملا

ةنزاوم
8102
).ل.ل رايلم( باوبألا

ءابرهك ةسسؤمل ةاطعُملا ةنيزخلا فلس ىلإ ةفاضإلاب ةنزاوملا تاقفن لودجلا نم لّوألا مسقلا نّمضتي :ةظحالم
ةنزاوملا جراخ نم يه يتلا ةقحلُملا تانزاوُملا رهظيف لودجلا نم يناثلا مسقلا اـّمأ نانبل

0202و ,9102 ,8102 ,7102 ماوعألل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نيناوق :عجارملا

؟ةنزاوملا يطايتحا وه ام
 تارازو ةّدع نيب ةكرتشملا تاقفنلل )i( ةيطايتحا تادامتعا ةنزاوملا يطايتحا يف دصرُت
.ةئراطلا تاقفنلل )ii( وأ

ةجاحدوجول وأ يساسألا دامتعالا ةيافك مدعل امإ،يفاضإ دامتعا ىلإ ةرادإلا تجاتحا لاح يف
.ةصتخملا ةرادإلا بلط ىلع ءانب ةنزاوملا يطايتحا باب نم لقنلاّ متي ،ةديدج



3232
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

0202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا

،اهرداصمو0202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا ةنطاوملاو نطاوملا نياعي ،مسقلا اذه يف
تاداريإلاو )2( تاداريإلا نم ربكألا ةبسنلا لّكشت يهو ةيبيرضلا تاداريإلا )1(ً اصوصخو
 .ةيرادإلا تالماعملا موسرو ةلودلا تاسسؤم نم اهليصحت عّقوتُملا ةيبيرضلا ريغ

ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا تاداريإلا ّعزوت

.ل.ل رايلم9.59331 وه0202 ماعل ةرّدقملا تاداريإلا عومجم

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

ةيبيرضلاتاداريإلا

%4.47

ةيبيرضلا ريغتاداريإلا

%6.52
.ل.ل رايلم6.9243

.ل.ل رايلم3.6699

ةيبيرضلا ريغو ةيبيرضلا تاداريإلا|1

؟ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا يه ام
نم ةلودلا اهلّصحُت يتلا تاداريإلا يه
ىلع موسر نمو ةحبار ةماع تاسسؤم
رفسلا تازاوج موسر لثم ةيرادإ تالماعم
نم عونلا اذه ... اهريغو ديقلا تاجارخاو
.ةنطاوملاو نطاوملاً اضيأ هعفدي تاداريإلا

؟ةيبيرضلا تاداريإلا يه ام
نم ةماعلا ةنيزخلا ىلإ لخدي ام يه
بئارضلا ليصحت نع ةجتان لاومأ
.نيّفلكُملا ىلع بّجوتت يتلا موسرلاو



33
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

حابرألا ىلع ةبيرضلا

%7

ةميقلا ىلع ةبيرضلا
AVTةفاضملا

%81
ىرخأ رداصم

%72

ةيرادإ موسر

%4

تالاصتالا عاطق حابرأ

%21

داريتسالا ىلعكرامجلا موسر

%5

ةيراقعلا موسرلا

%4
ةدئافلا ىلع ةبيرضلا

ةيفرصملا

%71
روجألاو بتاورلا ةبيرض

%5
ةينبملا كالمألا ىلع ةبيرض

%1

0202 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا رداصم زربأ|2



3434
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

01 رهش ىتح ةبستحم9102 ةنسل ةلّصحُملا تاداريإلا ماقرأ:ةظحالم

9102 ىتح7102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريراقت:عجارملا
RFP/FOM-IRD/buP-peR/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth
0202و ,9102 ,8102 ,7102 ماوعألل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نيناوق

شامكنالا ةجيتن ظوحلم لكشب0202 ةنزاوم يف ةرّدقملا تاداريإلا تضفخنا
.بقترُملا يداصتقالا

0202 2019 8102 7102

2 421

.ل.ل رايلم - ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا

ةيبيرضلا تاداريإلا زربأ رّوطت|3

4 082

2 785

3 958
3 841

3 441
3 476

0202 2019 8102 7102

2 295

.ل.ل رايلم - ةيفرصملا ةدئافلا ىلع ةبيرضلا

2 422
2 205

1 801

845
904

1 301

0202 2019 8102 7102

691

.ل.ل رايلم - يكرمجلا مسرلا

1 055

546

863
745

867
742

0202 2019 8102 7102

575

.ل.ل رايلم - ةيراقعلا موسرلا

784

405

744
855964

886

0202 2019 8102 7102

950

.ل.ل رايلم- حابرألا ىلع ةبيرضلا

1 529
1 337

1 493
1 357

2 252
2 101

0202 2019 8102 7102

673

.ل.ل رايلم-روجألاو بتاورلا ىلع ةبيرضلا
943

843 870
729

767780

ًايلعف لّصحملا داريإلاةنزاوملا يف ردقُملا داريإلا



35
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

01 رهش ىتح ةبستحم9102 ةنسل ةلّصحُملا تاداريإلا ماقرأ :ةظحالم

9102 ىتح7102 ماوعألل ”ةماعلا ةيلاملا دصرم“ ريرقت:عجارملا
RFP/FOM-IRD/buP-peR/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth
0202و ,9102 ,8102 ,7102 ماوعألل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نيناوق

0202 2019 8102 7102

1 620

.ل.ل رايلم - تالاصتالا عاطق حابرأ

ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا زربأ رّوطت|4

1 889

1 202

2 071

1 614

1 936
1 936

0202 2019 8102 7102

107

.ل.ل رايلم - نانبل ونيزاك تاداريإ
138

102

135
116

122118

0202 2019 8102 7102

175

.ل.ل رايلم - توريب أفرم تاداريإ

219220 214

110

211
175

0202 2019 8102 7102

61

.ل.ل رايلم- نانبل فرصم تاداريإ

6060 61 616061

0202 2019 8102 7102

202

- ةصاخلا ةلودلا كالمأ نم تالصاح
.ل.ل رايلم

197

94 105

197

103

266

0202 2019 8102 7102

552

.ل.ل رايلم - ةيرادإلا موسرلا

820

549

790
731746817

ًايلعف لّصحملا داريإلاةنزاوملا يف ردقُملا داريإلا



3636
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

ماعل لّصحم
9102

)%(01 رهش
 نوناق
0202 ةنزاوم

74.4

87.9

7.1

82.7

76.9

51.6

0.0 

0.0 

72.9

87.0

119.5

50.0

68.2

68.2

51.8

0.0 

0.0

66.3

0.0

0.0

9 966.3

4 114.5

15.0

171.1

90.7

575.6

0.0

0.0

944.1

197.6

3.9

0.1

2 421.6

294.9

691.5

0.0

0.0

445.3

0.0

0.0

ةيبيرضلا تاداريإلا عومجم

لخدلا ىلع ةبيرضلا

لخدلا ىلع ىرخأ بئارض

ةينبملا كالمألا ىلع ةبيرضلا

لاقتنالا مسر

كالمألا ىلع ةرّركتم ريغ بئارض

ةيرحبلا كالمألا ىلع بئارض

كالمألا ىلع ىرخأ بئارض

علسلا ىلع ةيلخادلا موسرلا

رصحلا ةرادإ حابرأ

تامدخلا ىلع موسرلا

تاعيبملا ىلع ةبيرضلا

ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا

تامدخلاو علسلا ىلع ىرخأ موسر

داريتسالا ىلع موسر

ريدصتلا ىلع كرامجلا موسر

ةراجتلا ىلع ىرخأ موسر

ةيلودلا تالدابملاو

يلاملا عباطلا موسر

عوطقملا مسرلا

رخآ باسح يف ةفنصم ريغ بئارض

ماعل لّصحم
9102

01 رهش

10 836.7

4 765.7

1.1

204.1

85.8

404.6

0.0

0.0   

1 035.1

200.2

4.9

0.1

2 784.9

337.5

546.4

0.0

0.0

466.9

0.0

0.0

ةنزاوم نوناق
9102
تاءارجإلا عم

14,570.4

5 421.6

15.4

246.7

111.6

784.1

0.0

0.0   

1 419.7

230.2

4.1

0.3

4 082.2

494.8

1 055.0

0.0   

0.0   

704.1

0.0

0.0   

.ل.ل رايلم

اهتالصاحو تاداريإلا لمجم رّوطت|5
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

ماعل لّصحم
9102

)%(01 رهش
 نوناق
0202 ةنزاوم

62.6

67.1

99.8

47.6

0.0

64.9

67.0

66.3

2.2

67.5

119.1

65.9

106.3

80.6

66.1

0.0

0.0

0.0

4.3

3 429.6

1 973.3

61.6

202.3

0.0

8.8

552.5

52.4

73.4

101.1

24.0

47.7

0.018

0.38

235.0

0.057

0.0

0.0

96.7

ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا عومجم

تاسسؤمو تارادإ نم تالصاح

ةيلام ريغ ةماع

ةيلام ةماع تاسسؤم نم تالصاح

ةصاخلا ةلودلا كالمأ نم تالصاح

ةيرامثتسا ةماع تاسسؤم نم تالصاح

تارادإ نم ىرخأ تالصاح

ةماع تاسسؤمو

ةيرادإ موسر

ةيرادإ تادئاع

تاعيبم

تازاجإ موسر

ىرخأ تاعيبمو ةيرادإ تادئاعو موسر

ةيدقن ماكحأو تامارغ

تارداصم

تابوقع

ةيدعاقت تاموسح

ديربلا تالصاح

ةيلخادلا ةيراجلا تابهلا

ةيجراخلا ةيراجلا تابهلا

ةيئانثتسالا ةيبيرضلا ريغ تاداريإلا

ماعل لّصحم
9102

01 رهش

2 638.3

1 553.2

60.3

94.2

0.0

4.8

549.4

34.1

2.3

76.1

28.7

30.3

0.017

0.29

178.5

0.00

0.0   

17.1

8.7

ةنزاوم نوناق
9102
 تاءارجإلا عم

4 212.4

2 315.5

60.4

197.8

0.0

7.4

820.6

51.4

103.4

112.7

24.1

46.0

0.016

0.36

270.0

0.05

0.0   

0.0   

202.3

.ل.ل رايلم

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا



3838
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

0202 ماعلل رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا

فلس رابتعالا نيعب ذخألا نود ،0202 ماعل.ل.ل رايلم8.5384 ـب  ةنزاوملا زجع رّدق
تاقفنو تاداريإ ديصر الو ).ل.ل رايلم0051( نانبل ءابرهك ةسسؤمل ةاطعُملا ةنيزخلا
 .ىرخألا ةنيزخلا

؟ّيلُكلا نازيملا وه ام
تاقفن نيب قرفلا يّلُكلا نازيملا ّلثمُي
لـّجسي ،0202 ةنزاوم يف .ةلودلا تاداريإو
.ل.ل رايلم6384 هردق زجع يلكلا نازيملا

؟ةنيزخلا ةفلس يه ام
قيدانص ةيذغت اهمهأ تاياغ ثالثل ةتقؤم ةروصب ةنيزخلا تادوجوم نم ىطعُت لاومأ يه
ةهجلا موقت ثيحب ،نوناق بجومب ةأشنملا ّةلقتسملا قيدانصلاو تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملا
.ةنـّيعم ةلهم لالخ اهديدستب ةفلتسُملا

؟يلّوألا نازيملا وه ام
ىلع ةبّترتُملا دئاوفلا نود ّيلُكلا نازيملا وه
لـّجسي ،0202 ةنزاوم يف .ماعلا نيدلا
.ل.ل رايلم241 هردق يلّوأ زجع يلّوألانازيملا

0202 ةنزاوم ماقرأ

.ل.ل رايلم
18 231

.ل.ل رايلم
1 500

.ل.ل رايلم
13 395

.ل.ل رايلم
ةنزاوملا زجع836 4

 ةنيزخ ةفلس
نانبل ءابرهك ةسسؤمل

ةماعلا ةنزاوملا تاداريإ ةماعلا ةنزاوملا تاقفن
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

ماعلا نيدلا
0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

ةيراجت فراصم نم ةضرقُملا تاهجلا بسحب ماعلا نيدلاعيزوتمسقلا اذهّنيبُي
كلذكو نانبل اهب نيدتسي يتلا تالمعلا بسحبو ،اهريغو ةماع تاسسؤمو ةيلودو
.ةينانبللاو ةيبنجألا تالمعلابقحتسُملا نيدلا لصأ رّوطت

؟ماعلا نيدلا وه ام
،)دارفأو تاسسؤمو ،ةيراجت فراصم( ةيلاملا قاوسألا نم ةموكحلا اهضرتقت يتلا دراوملا يه
.ماعلا عاطقلل ةيليومتلا تاجاحلا دسل اهريغو ةحناملا تاهجلا نمو

؟ماعلا نيدلا بستحن فيك
ماعلا نيدلا باستحال ناتقيرط كانه

9102 ماع ةياهن يف ماعلا نيدلا
0202 ماعل ةبقترُملا نيدلا دئاوف  +
0202 ماعل بقترُملا يلّوألا ضئافلا-

0202 ةياهن يف رّدقملا ماعلا نيدلا   =

9102 ماع ةياهن يف ماعلا نيدلا
0202 ماعل ةبقترُملا نيدلا دئاوف  +
0202 ماعل بقترُملا يلّوألا زجعلا+

0202 ةياهن يف رّدقملا ماعلا نيدلا   =

ىرخأ نادلبب ًةنراقم نانبل يف ماعلا نيدلا

8102

185%

0102

146%

151% 137%

نانبلنانويلا ندرالا
نابايلا

رصم
برغملا

ايريجين

اليوزنف

نيتنجرألا

8102

94%

0102

8102

237%

0102

208%

8102

93%

0102

8102 0102

8102 0102

8102 0102
8102 0102

182%

25%

86%

43%
27%

10%

49%

8102 0102

67%

70%

0202 ،يلودلا دقنلا قودنص تانايب :عجرملا
1=t&644=c?xpsa.reslesoew/atadoew/20/9102/oew/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:sptth

يلحملا جتانلايلحملا جتانلل ةبسنلاب ماعلا نيدلا

65%



4040
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

 .ل.ل رايلم -9102 ماعلل ليومتلا رداصم بسحب ماعلا نيدلا ّعزوت

 :ةظحالم
9 رهش ىتح يطغت9102 ةنسل ماعلا نيدلا ماقرأ

9102 ماعلل ”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريرقت :عجرملا
stropeRtbeD/tbeDcilbuP/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

نيدلا
ةلمعلاب
ةينطولا

 عومجم
ماعلا نيدلا

518031
.ل.ل رايلم

نيدلا
 تالمعلاب

 ةيبنجألا

37.4%

35.0%

33.8%
فراصملا
يلماح ةيراجتلا
تادنسلا
تالمعلاـب
ةيبنجألا
sdnoboruE

2.4%
ضورق

نانبل فرصم

20.0%

ةيراجتلا فراصملا
.ل.ل ـب تادنسلا يلماح

1.1%
ىرخأ رداصم

ىرخأ رداصم

%200.0

7.7%
ةماعلا تاسسؤملا

62.6%
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

9102 ةنس نم لوليأ ةياهن يف رداصلا ريرقتلا ىلع زكتري .يئاهن ريغ0202 ةنسل قحتسملا نيدلا لصأ عومجم :ةظحالم

9102و ,8102 ,7102 ,6102 ,5102 ماوعألل ”نيدلا قاوسأو نيدلا“ ريراقت :عجارملا
stropeRtbeD/tbeDcilbuP/ecnaniF/su-ne/bl.vog.ecnanfi.www//:ptth

.أ.د نويلم - قحتسُملا نيدلا لصأ رّوطت

15 129

2 616

19 435

3 021

13 577

2 613

8 312

2 929

ةينانبللا ةريللاب ةنيزخلا تادنسةيبنجألا تالمعلاب ةنيزخلا تادنس

9102

2 718

0202 8102 7102 6102

7 421



4242
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

نطاوملا ّمهت يتلا تاءارجإلا زربأ

ةعجارم ىجري .نطاوملاو ةنطاوملاّ مهت يتلا تاءارجإلا زربأل مسقلا اذه ضرعي
ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنملا0202 ماعلل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق
.هاندأ ةنيبملا تاءارجإلا ليصافتل0202 راذآ5 يف سيمخلا ,01 ددعلا قحلم

TAV

ةيويحلاو ةجتنملا تاعاطقلا معد|لوألا هجوتلا يف

فيراصملاو ةتباثلا لوصألا ىلع ةبيرضلا نم001% دادرتسا بلطب قحلا
ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ةافعملا لامعألاـب ةّقلعتملا ةيراجلا
:ةيلاتلا

؛ةيودألا ةعانص
؛ةيئاذغلا داوملا ةعانص

؛ةيبطلا تاربتخملاو ءافشتسالا
؛ةينالديصلا داوملا ةعانص

؛ميلعتلا
؛كرتشملا لقنلا

؛تالجملاو دئارجلاو بتكلا ةعانص
.نوتركلاو قرولا ةعانص

n

n

n

n

n

n

n

n

داوملا ىلع ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا نم ةيودألا عناصم ءافعإ
.ةيودألا ةعانص يفً ةرشابم لخدت يتلا ةدروتسُملا ةـّيلوألا

،ةـحاـيسلاو ،ةـعاـنصلاو ،ةـعارزـلا يف ةـيراـمـثـتسالا ضورـقـلا دــئاوــف مــعد
.ةئيبلاو ةيتامولعملاو ،ايجولونكتلاو

XAT

اهتارداص مجح ةدايز نم نكمتت يتلاةيعانصلاتاسسؤملاو عناصملا ءاطعإ
ةّعنصملا ةيفاضإلا وأ ةديدجلاتارداصلا ةميق نم %5 اهردق ةيلام تازيفحت
يف ةردصملا تاعانصلا ةميقةيونسلا اهتارداص تزواجت اذإ ،نانبل يف
.ىلوألا ةرمللاهرّدصت يتلا تاعانصلا ةميق نع وأ/و قباسلا ماعلا

5%
ةميق نم
تارداصلا



43
يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

20%
ينانبللا ينطولا بيصنايلا زئاوج ةميق نم02% هردق مسر ضرف
.نانبل يف هعيب زاجُملا يبنجألا بيصنايلاو
 .اهنمث فاعضأ ةرشع ةزئاجلا ةميق تزواجت اذإ

ةلودلا تاداريإ زيزعتو ةلادع رثكأ يبيرض ماظن|يناثلا هجوتلا يف

فراصملا لامعأ مقر ىلع2% ةبسنب ةيفاضإ لخد ةبيرض ضرف
.9102 ةنس نع ةيلاملا ةطاسولا تاسسؤمو ةيلاملا تاسسؤملاو 2%

وأ تاسسؤم ةّدع يف نولمعي نيذلا ءارجألاو نيمدختسملا ءافعإ
نمو حيرصتلا ميدقت يف رخأتلا تامارغ نم ىرخأ ةنهم نوسرامي
.ةبيرضلا عفد يف رخأتلا تامارغ
.ةيمسرلا ةديرجلا يف0202 ةنزاوم نوناق رشن خيرات نم رهشأ6 ةلهم لالخ

مسر

لخدلا ىلع ةبيرضلاب ةّقلعتملا فيلاكتلا ىلع05% ةبسنب ةيوست ءارجإ
.ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلاو
ةياغل تبُت مل يتلاو1/4/9102 نمً ارابتعا اهيلع ضرتعُملا فيلاكتلل
.ةيمسرلا ةديرجلا يف0202 ةنزاوم نوناق رشن خيرات

:58% ةبسنب ضيفخت
اهضرف ةماعلا ةيلاملا ةيريدم ىلّوتت يتلا ليصحتلاو قّقحتلا تامارغ
؛اهتيابجو
ةماعلا تارادإلا نع ةرداصلا ليصحتلا رماوأ ىلع ةبّجوتملا تامارغلا
صاخشأ رئاسو تايدلبلا تاداحتاو تايدلبلاو ةماعلا تاسسؤملاو
؛ماعلا نوناقلا
تاسسؤملل وأ تايدلبلا تاداحتا وأ ةلودلا حلاصل ةبّترتملا تامارغلا
؛ماعلا نوناقلا صاخشأ رئاسل وأ ةماعلا
؛قّقحتلا تامارغو ةيدلبلا موسرلا ىلع ةـّبجوتملا تامارغلا
؛كيناكيملا موسر ىلع ةـّبجوتملا تامارغلا
ماوعألل001% ةبسنب( نامضلل ينطولا قودنصلل ةـّبجوتملا تامارغلا

.)ماوعألا يقابل58% ةبسنبو لبق امو0002
خيرات نم رهشأ6 ةلهم لالخ تامارغلاو بئارضلا عيمج ديدست طرش

.ةيمسرلا ةديرجلا يف0202 ةنزاوم نوناق رشن

n

n

n

n

n

n

85%

50%
مسح
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ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

 قافنإلا طبض|ثلاثلا هّجوتلا يف

اهيدلسيل يتلا نهملاو تاسسؤملاب ةيلاملا ةرازو غالبإب تايدلبلا مازلإ
ةيراجتلا تاسسؤملاو تاكرشلل يناديم حسمب مايقلاو يبيرض مقر
.هجئاتنب ةيلاملا ةرازو ديوزتو اهقاطن نمض ةمئاقلا ةينهملاو ةيعانصلاو
.ةيمسرلا ةديرجلا يف0202 ةنزاوم نوناق رشن خيرات ت نم رهشأ6 ةلهم لالخ

.ةيحايسلا تاسسؤملا لبق نم نيخدتلا صخر مسر ديدست
.ةيمسرلا ةديرجلا يف0202 ةنزاوم نوناق رشن خيرات نم رهشأ6 ةلهم لالخ

:رهشأ6 ةيفاضإ ةلهم ءاطعإ
ةمظنملا لزعلل ةلباقلا ريغ تالاكولا وأ تاراقعلا عيب دوقع ليجستل
؛يراقعلا لجسلا تانامأ ىدل
ةماعلا ةيلاملا ةيريدم اهقّقحت يتلا موسرلاو بئارضلا ىلع ضارتعالل

؛ضارتعالا ميدقت لبق بجّوتم وه امم01% ديدست طرش
ةميقلا ىلع ةبيرضلاو عبنـمـلا دـنـع ةـعـطـتـقـمـلا بئارضلا طـيسقـتـل
؛ةفاضملا
؛ةيئابرهكلا تادلوملا باحصأ لبق نم ةيونسلا ةعوطقملا ةبيرضلا عفدل
.موسرلاو بئارضلا فلتخمل طيسقتلا جمارب ةلودج ةداعإ

.تارامثتسالا نامضل ةينطولا ةسسؤملا ءاغلإ

تاسسؤملا اهحنمت يتلا تابهلاو تادعاسملاو تامهاسملا عيمج فقو
.تناك ةهج يأ ىلإ ةماعلا قفارملاو

6
رهشأ

n

n

n

n

n
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يتلا تاءارجإلا زربأ
نطاوملا ّمهت ماعلا نيدلا  رّدقُملا زجعلا

0202 ماعلل
ةرّدقُملا تاداريإلا
0202 ماعلل

ةرّدقُملا تاقفنلا
0202 ماعلل

0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

ةمزألا تايعادت ءاوتحا|عبارلا هّجوتلا يف

XAT

ضورقلا ديدست نع نيرخأتملا لاطت يتلا ةينوناقلا تاءازجلا فقو
ةيتامولعمو ةيجولونكتو ةيحايسو ةيعارزو ةيعانصو ةينكس نم( ةموعدملا
.1/01/9102 نمً ارابتعا )ةيئيبو
.03/6/0202 خيرات ىتح ةيئازجلا دونبلا ليعافم قّلعُت

57 حبصتل ةينانبللا ةلمعلاب ةيفرصملا عئادولا نامض ةميق ليدعت
.يمسرلا فرصلا رعس بسحب ةيبنجألا تالمعلاب هلداعي ام وأ ةريل نويلم

يرورضلا ريوطتلاو ليغشتلاو ةرادإلابو روجألاو بتاورلاب قافنإلا رصح
.يدلبلاو ماعلا عاطقلا يف ةمزاللا ةنايصلاو

تاداريإلا ليوحتب توريب أفرمو يولخلا عاطقل ةلّغشملا تاكرشلا مازلإ
.يرود لكشب ةنيزخلا ىلإ

ىــطــعــُت يتــلا تاضيوــعــتــلا روــجألاو بتاورــلا ةــبــيرض نـــم ءاـــفـــعإ
ةرتفلا لالخ ةمدخلا نم مهفرص نعً اضيوعت لامعلاو نيمدختسملل
يف0202 ةنزاوم نوناق رشن خيرات ةياغلو1/7/9102 نم ةدتمُملا
.ةيمسرلا ةديرجلا

يتلا تامدخلا عاونأ لك نع روجألاو موسرلاو بئارضلا عيمج ءافيتسا
.طقف ةينانبللا ةريللاب ةينانبللا ةلودلا اهمّدقت $



4646
ةنطاوملا ةنزاوم“ نع
اهتيمهأو ”نطاوملاو

ةسمخ يف ةماعلا ةنزاوملا
ةبوجأو ةلئسأ اهيلع تينُب يتلا سسألاراصتخاب0202 ةنزاوم

0202 ماعلا ةنزاوم

يف ةماقإلاو لمعلا طورشل نيفلاخملا بناجألا لامعلا عاضوأ ةيوست
.نانبل

ةفلتخم تاءارجإ

طورشلا

ةيوستلا تابلط ميدقت

نم رهشأ3 ةلهم نمض

نوناقلا اذه رشن خيرات

موسرلا ديدست -

لبق نم تامارغلاو

مادختسالا بتاكم

ةيوست بلط ميدقت -

ديدج ليفك لبق نم

ةيوست بلط ميدق -

مدختسملا لبق نم عاضوأ

نع موسرلا ديدست -

نم ليغشتلا تاونس

مدختسملا لبق

نمض ليفك ىلع روثع -

رهشأ ثالث ةلهم

ةيوست بلط ميدقت -

عاضوأ

ةيهتنملا بناجألا لامعلا

اودّدجي ملو مهتماقإ

نيمدقتسملا بناجألا لامعلا

،نييمهو ءالفك ىلع ءانب

ملو مهتماقإ ةيهتنملاو

اودّدجي

نيلخادلا بناجألا لامعلا

ةيعرش ريغ ةروصب نانبل ىلإ

بر ىدل نولمعي نيذلاو

لمع

نيلخادلا بناجألا لامعلا

ةيعرش ريغ ةروصب نانبل ىلإ

بر نود نولمعي نيذلاو

لمع

تاءافعإلا

تامارغ نم ءافعإ

رارق ءاغلإو رّخأتلا

ليحرتلا

عاضوأ ةيوست

ةديفتسملا ةئفلا
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0202نطاوملاوةنطاوملا ةنزاوم

لمعلا قيرف
اذه ّدعأ يذلا
ّبيتكلا

يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم لمع قيرف ليلدلا اذه ّدعأ
.طاسب ضيبملا ءايمل ةديسلا دهعملا ةسيئر فارشإب

تاقفنلا ةبقارمو ةنزاوملا ةيريدم لمع قيرف ليلدلا ىوتحم عجار
.ليلخ يبأ لوراك ةديسلا ةنزاوملا ةريدم فارشإب
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اذه رشني
نمض بيتكلا

ةلسلس
ةيلاملا ةيعوتلا“
”ةيبيرضلاو

،يصخشلا مادختسالل هتايوتحم ةعابط وأ ليمحت وأ خسن مكنكمي
ةيميدقتـلا ضورـعـلاو تادـنـتسمـلا يف هـنـم تاـفـطـتـقـم نـيـمضتو
لكشلا ىلع تامولعملل عجرمك ركذُي نأ طرش ةينورتكلإلا عقاوملاو
يلاملا ناحيلف لساب دهعم ،”نطاوملاو ةنِطاوملا ةنزاوم“ :يلاتلا
.0202 - ةينانبللا ةيلاملا ةرازو ،يداصتقالاو

ديربـلا ىـلـع دـهـعـمـلا ةـلسارـم بجـي ،يراـجـتـلا وأ ماـعـلا مادـخـتسالـل
bl.vog.ecnanfi@etutitsni ينورتكلإلا

:ىلعً اّرفوتم بّيتكلا اذه
bl.vog.secnanfisedtutitsni.www :يلاملا دهعملا عقوم
bl.vog.ecnanfi.www :ةيلاملا ةرازو عقوم

لساب دهعم نع
يلاملا ناحيلف
يداصتقالاو

ىلع لمعي زـّيمت زكرم وه يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
ةماع ةسسؤم وه .ماعلا لاملا ةرادإ يف ةينطولا تاردقلا ريوطت
.ةيلاملا ريزو ةياصو تحت لمعتً اـّينفوً اـّيرادإوً اـّيلام ةلقتسم

n

n
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