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 ةيـــسائرلا تاـــفيلكتلا

ناــــــــــسنالا ءاــــــــــنب

يرــــــــــــــــــــــــصملا
 ةشيعم ىوتسم نيسحت

يرــــــصملا نطاوــــــملا

 تايوتـــــسمب ضوـــــهنلا

 ليغـــــــــــــــــــــــــــشتلا

 ةـــــــــيمنتلا طـــــــــطخ
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ةــموكحلا لــمع جماــنرب
2022-2018
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رالود راــــــــــيلم400
اهذيفنت يراجو مت تاعورشملا مجح

6/30
2014

6/30
2021

نطاوملل ةايحلا ةدوج نيسحت يف ةلودلا دوهج

 ملاـــعلا يـــف يوـــمنت عورـــشم رـــبكأ

 نيديفتـسملا ددعو ليومتلا مجح يف
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ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم نم ديدعلا يف نسحت

٢٠٢١ رصم يف ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت :ردصملا
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ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم نم ديدعلا يف نسحت

٢٠٢١ رصم يف ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت :ردصملا
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 اهتارــشؤمو ةــيمنتلا جئاــتن ةمادتــسا نــكمي ال

 ةيناكـــسلا تاـــسايسلا نـــع لزـــعمب ةـــيباجيإلا
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رصم يف يلبقتسملاو يلاحلا يناكسلا عضولا
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17.7
1982 -1991

دوـــــلوم نوـــــيلم

 يونــــــــس طــــــــسوتمب

دوـــــلوم نوـــــيلم

16.5
1992 -2001

دوـــــلوم نوـــــيلم

 يونــــــــس طــــــــسوتمب

دوـــــلوم نوـــــيلم

20.0
2002 -2011

دوـــــلوم نوـــــيلم

 يونــــــــس طــــــــسوتمب

دوـــــلوم نوـــــيلم

24.9
2012 -2021

دوـــــلوم نوـــــيلم

 يونــــــــس طــــــــسوتمب

دوـــــلوم نوـــــيلم

ديلاوملا دادعأ يف درطم ومن

1.81.722.5
ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملازاهجلا * :ردصملا
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ىرخالا لودلاب رصم ناكس ددع ةنراقم
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1002.5
 نوـــــــــــيلم
ةمـــــــــــسن

ًايونــــــــــــس

مــجحب دــيازتي

 اهدادعت ةلود

 ةـــلود12 دـــجوي

 حوارتي ملاعلا يف

 نيــب اهناكس ددع

ةمسن نويلم2-3

نويلم 2.1

انيفولس

نويلم 2.2

نوباجلا

نويلم 2.3

اناوستب

نويلم 2.1

وتوسيل
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 نم ةرتفلا لالخ ىرخأ ةيناكس ةرفط ثودحب رذني امم تاونس 9 ىلا0 نم يه ًاددع رثكألا ةيرمعلا ةئفلا
– 2040 ماع 2032

2017 ةيروهمجلا يلامجإل يناكسلا مرهلا2006 ةيروهمجلا يلامجإل يناكسلا مرهلا

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملازاهجلا * :ردصملا
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      )2021(   تاظفاحملا بسحب يلكلا باجنالا لدعم

 ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل  يزكرملا زاهجلا :ردصملا
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15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

 مألا رمع بسحبباجنالاتالدعم

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملازاهجلا * :ردصملا
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132.7
141.2 145.7

2022 2032 2042 2052 2062

)2.9( تباثلا ضرفلا )1.6( ةرسالا ةيمنت عورشم فده

ناـــــكسلا تارـــيدـــقت

 يـف )لـفط2.9(  تباثلا ضرفلا نيب ةنراقم

) لـــفط1.6( وـــجرملا فدـــهلاو2020 ماـــع

ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملازاهجلا * :ردصملا



28/2/2022

ةروفاغنس
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ةحاتملادراوملا
ةيناكسلاةدايزلا

دراوملا

درفلابيصن

ناكسلاددع

...ةحاتملا ةلودلا دراوم نم درفلا بيصنضافخنا
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%

درفلا بيصن

%

درفلا بيصن

لفطلاقوقحىلعًابلسرثؤيةرسألامجحربك

ةرسألادراومنمدرفلابيصنضفخنيثيح
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 قوقحلاـــب قـــيثو لكـــشب طبترـــت ةيناكـــسلا ةيـــضقلا تايعادـــت

 اهموهفمب ناسنالا قوقح ئدابم نمض ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

   لماشلا
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 ةــيقافتالً اـقفو لـفطلاو ةأرـملا قوقحب ةصاخ ةفصب طبترتو

 تاديــسلا لوــصو ليهــست ةــيمهأ تدــكأ يــتلاو "واديــس"

 ةيباجنإلا ةحصلا تامدخل
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عتمتي نا بجي اذل

ىلإ جرخي لفط لك

 :يتألاب رونلا

 قئال نكسةقئال ةيحص تامدخ ةبسانم ةيذغت ديج ميلعت

رشبلا يف رامثتسالا



28/2/2022

؟باجنالا تالدعم ضفخيف ةحجان ةيلود براجت كانه له

2020 - 1960

6.7

2.9
6.9

2.1

 رصم

شيدالجنب

رصم

5.6

2.3

ايسنودنا

6.4

2.0

 ايزيلام

7

2.4

 برغملا
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رصم يف ةيناكسلا تاسايسلا روطت
2018- 1960
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1970 - 19601985- 1985ماع نم1970

 يــسسؤم راــطإ لوأ نيــشدت
 يف ةيناكسلا ةيضقلا ةرادإل
 ســلجملا لالــخ نــم1965 ماــع
 ةــسائرب ةرسألا ميظنتل ىلعألا
ةيروهمجلا سيئر

 ريفوتو ةأرملا ةحصب مامتهالا
 ةحــــــصلا لئاــــــسو ثدــــــحأ
.اــهقاطن عيــسوتو ةــيباجنإلا

ماــع ةيناكس ةسايس لوأ قالطإ
 لدــعم ضيــفخت فدهتــست1973

 لــكل دوــلوم1 رادــقمب دــيلاوملا
.ًايونس ةمسن1000

 نــم ةــقرفتم جمارــب ةدــع قالــطإ
 يندملا عمتجملا تامظنم لبق
 .ةيلودلا تامظنملاو ةفلتخملا

تايدـحتلاب ةموكحلا دوهج ترثأت
.ةرتفلا هذه ةيادب يف ةيسايسلا

 ماــع ناكـسلل يموـقلا سلجملا ءاشنإ
 ىلع تللد لوحت ةطقن ةباثمب ناك1985

.رصم يف يناكسلا ركفلا روطت

ناكــسلل ةــينطو ةــسايس ثــلاث قالــطإ
 عـــيزوتلا يـــف رـــظنلل1986 ماـــع يـــف
 وــــمنلا طبــــضو، ناكــــسلل يــــفارغجلا
.عفترملا يناكسلا

 ناكــــسلل يلودــــلا رمتؤــــملا دــــقع
 يذلاو ةرهاقلا يف1994 ماع ةيمنتلاو
 ميــظنتب ماــمتهالا نــم لوحتلاــب ىــصوأ
 ةحــصو ةــيباجنإلا ةحــصلا ىــلإ ةرــسألا
.ةأرملا

1952 ماع نم ةيناكسلا رصم تاسايس روطت
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ةيرصملا ةرسألا ةيمنت ةطخ



28/2/2022

ومنلا طبض
يناكسلا

صئاصخلاب ءاقترالا
ةيناكسلا

ةايح ةدوجب ءاقترالا
لالخ نم نطاوملا

ماعلا يجيتارتسالا فدهلا
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 نيكمتلا روحم
يداصتقالا

 لخدتلا روحم
يمدخلا

ةيباجنالا ةحصلا تامدخ

 لخدتلا روحم
يوعوتلاو يفاقثلا

يميلعتلاو

ةيعيرشتلا تالخدتلا

ةيداملا زفاوحلا جمانرب
 لوحتلا روحم

ةعباتمويمقرلا
KPIs)( مييقتو

عورشملل ةيذيفنتلا ةطخلا

 ةطخلا رواحم ذيفنتل معاد راطإ
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ةفدهتسملا تائفلا

 نـــم تاديـــسلا
45-18 نـــــــــس

بابـــــــــــــــشلا
 ثاـــــنا-روـــــكذ

تاــعماج ةــبلط
سرادـــــــــــــمو

 ىــــــلع نيــــــلبقملا
نيسنجلا نم   جاوزلا

 تاـــــــــــــعمجت
فـــــــــــــــــيرلا
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ةيروهمجلا يوتسم يلع

 ةرداــبملً اــقفو ذــيفنتلا متيــس
ةـــــــــــــــــميرك ةاـــــــــــــــــيح

ينمزلا ىدملاويفارغجلا قاطنلا

يلوألا ةلحرملا

52
زـــكرم

رــــضحفـــــير
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يداصتقإلا نيكمتلا روحم
 نـم ةــيرمعلا ةـئفلا يـف تاديسلل يداصتقا نيكمت

ةـــيلاملا ةيلالقتـــسالا قـــيقحتل ةنـــس45 ىـــتح18

3

 تادـــحو ءاـــشنإ
ةـــــــــــــــيجاتنإ

1

  ةديــس نوــيلم2 بيردــت
 تاعورـــشملا ةرادإ ىـــلع
يلاملا فيقثتلاو

2

 عورـشمنويلم ذيفنت

 ريغــــــــــــــــــــــــــــــــص
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يـــــمدــخلا لـخدتلا روحم
 لئاــسو نــم تاديــسلل ةاــبلملا رــيغ ةــجاحلا ضــفخ

عــــيمجلل ناــــجملاب اــــهتحاتإو ةــــيباجنإلا ةحــــصلا

1

 نيطوـــتو بيردـــت

ةـــــــــــبيبط1500

2

عــــــــــم نواــــــــــعتلا
 ةـــيلهأ ةـــيعمج400

تامدـــــــخ ميدـــــــقتل
ةــــــيباجنالا ةحــــــصلا

3

 زـــــكارم زـــــيهجت

ةــلقنتملا ةــمدخلا

4

 تالــــــس ميدــــــقت
ةـــــــــــــــــــــيئاذغ

 يــف ىلوألا موي1000 ــلا جمانرب
لــــــــــــــــــفطلا ةاــــــــــــــــــيح
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 يميلعتلاو يوعوتلاو يفاقثلا روحم
 راـــثآلابو ةيناكـــسلا ةيـــضقلل ةيـــساسألا ميهاـــفملاب نطاوـــملا يـــعو عـــفر

ةيناكـــــــــــــــسلا ةداـــــــــــــــيزلل ةيداـــــــــــــــصتقالاو ةـــــــــــــــيعامتجالا

1

 نويزفيلتو امارد

2

يـف ةــيناديم تايلاعف
 ىرــــــــــــــــــــــــــــقلا

3

 ةــــــيوعوت تاــــــيلاعف
لاــفطالل يــكح شروو

4

نيدـــــــلا لاـــــــجر رود

5

 عــم نواــعتلاب ةطــشنأ
تاــعماجلاو سرادــملا

6

 نيـــــــــــلبقملل تارود
جاوزــــــــــلا ىــــــــــلع
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يــمــقرـلا لوـحــتلا روــحـم
 تانايبلا ةفاك ريفوتل ةيرصملا ةرسألل ةمدقملا تامدخلا عيمج طبرو ةنكيم

 ةرادإ نــم دــكأتلا كلذــكو ،ةرــسألا ةــيمنتل يموــقلا عورــشملل تاــمولعملاو

.ةوـــــــــــجرملا فادـــــــــــهألا قـــــــــــيقحتو ةءاـــــــــــفكب عورـــــــــــشملا

1

 ةرــسألا ةــموظنم ءاــنب

 ةدــعاق طبرــل ةيرــصملا

 ةـــيمنت تادـــحو تاـــنايب

 دـــعاوق ةـــفاكب ةرـــسألا

 تارداــبملا نــم تاــنايبلا

 .ةفلتخملا

2

 ةــعباتم ةــموظنم ءاــنب

 عورـــــــشملا ميـــــــيقتو

 ةرـسألا ةيمنتل يموقلا

 دـصرلاب مايقلل ةيرصملا

 عـــــــيمجل رمتـــــــسملا

 ةيناكـــــسلا صئاـــــصخلا

 ىوتــــــــــسم ىــــــــــلع

.ةيروهمجلا
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 ةلجؤملا ةيراخدالا ةقيثولا– يداملا زفاحلا جمانرب



28/2/2022

ةلجؤملا ةيراخدالا ةقيثولا

 قـقحت يـتلا طباوضلاب مازتلالا طرش تاديسلل ةلجؤم ةيلام زفاوح جمانرب

 .عورشملا فادهأ

 و)ةـمئاق وأ ةـثيدح تاــجيز( تاـجوزتملا تاديـسلا عـيمجل جماــنربلا ذيفنت

.رثكألا ىلع نيلفط نهيدل يتالا

 ال وً اـماع21 نــع جماــنربلل مامـضنالا دـنع تاديـسلا نــس لقي ال نأ طرتشي

ًاماع40 نعديزي
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 نيمأتلا ةقيثو– يداملا زفاحلا جمانرب

 طرشب ةنس45 نس دنع تاديسلل ةينيمأتلا ايازملا فرص متي

:هيتآلا طباوضلاب مازتلإلا

.رثكألا ىلع نيلفط باجنإ

.ةرسألا ةيمنت تادايعل ةيرودلا تارايزلا

.ةيراسلا ريغ ضارمألا و يدثلا ناطرسل يرودلا صحفلا

  مامضنالا دنع نسلل ًاقبط هينج فلا60 ىلإ ةينيمأتلا ايازملا لصت نأ نكمي
60
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ةيرصملا ةرسألا ةيمنتل يموقلا عورشملا

 عورــــشملا اذــــه عــــتمتي
 رــــيغ يــــسايس معدــــب

 ىرــــجأ ثــــيحقوبــــسم
 نـم ديدعلا سيئرلا ديسلا
دادعإ ةعباتمل تاعامتجالا
 دـــشحب هـــجوو عورـــشملا
.هذيفنتل دراوملا

1

 نم ةيناكسلا ةيضقلا ةرادإ
 لماـــش يوـــمنت روـــظنم
 صئاـــــــصخلاب ءاـــــــقترالل
 ةرـــــم لوألو ،ةيناكـــــسلا
 ةرادإ يــف ةــلودلا دــمتعت

ةطشنأ يلع ةيضقلا هذه
.ةأرملا نيكمتلةيداصتقا

2
 جماــنرب عورــشملا نمــضتي
 ةـــــــيباجيإلا زفاوـــــــحلل
 رـــييغت فدـــهب ةـــلجؤملا

 ةداـــيزل تاديـــسلا عـــفاود
 .باجنإلا

3

 لخدــــتلل روــــحم ةفاــــضإ
 يكذــلا لوــصولل يــمقرلا
 عــفرو ةفدهتسملا تائفلل

 ةـــعباتملا ةـــيلمع ةءاـــفك
 ةمادتـسا نامضو مييقتلاو
 .ةفلتخملا ةطشنألا

4
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 يـــف عورـــشملا زـــكتري
 ىــلع ةفلتخملا هرواحم
 ميدــــــــــــــــــــــــــــــقت

ةــيباجيإ زفاوــح

 عـــم قـــستي اـــم وـــهو
 يـــف عورـــشملا فدـــه
 ةيرــشب ةــيمنت قــيقحت

ةدوـجب ءاقترالاو ةلماش
  يرصملا ناسنالا ةايح

 عورشملل ةيساسألا ةزيكرلا يه ةيباجيإلا زفاوحلا
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ناكسلل يموقلا سلجملا

ذيفنتلا اهب طونملا تاهجلا
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ةيمنتلا ءاكرش عيمج نيب راودألا لماكتو نواعت ذيفنتلا يضتقي

تاــمظنملا
 عاـــــــــطقلاةموكحلاةــــــــيلهالا

 صاـــــــــخلا
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مــــــساـحـلا وـــهةرــــــــسالاو درـــفلا رود
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…ًاركش


