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يذيفنتلاصخلملا

 ةيرشبلادراوملا ةرازول ةيونس عبرلا تازجنملا ريرقتلا ضرعتسي
 ءوـــضلا يـــقلي ثـــيح ، م2202 ةخبـــفلا لالـــخ ةـــيعامتجالا ةـــيمنتلاو
 رـــشابم لكـــشب ةـــطبترملاو ةيجيتاخبـــسالا تازـــجنملا زرـــبأ ىـــلع
 ىلاـعت هللا لـضفب تـققحت يتـلاو ،اهفادـهأو اـهتيؤرو اهتلاسرب
 ةــيعامتجالا ةــيمنتلاو ةيرـشبلا دراوملا ريزو يلاعم نم معدب مث
 يلاـــعملا باحـــصأو ،يـــحجارلا ناميلـــس نـــب دـــمحأ سدـــنهملا
 ةرازوــلا يبوــسنم نــم ةروكــشم دوــهجبو ،نيدعاــسملاو باوــنلا
تاماهــسإ اــهل ناــك يتــلاو قطاــنملاو تاــعاطقلا فــلتخم يــف
 يتــلا ،اهفادــهأ قــيقحتو ةيجيتاخبــسالا طــطخ ذــيفنت يــف ةريــبك
يتــــلا ةلماــــشلا ةــــيومنتلا ةريــــسملا مــــعد يــــف ًامدــــق يــــضمت
 مداــخ ةــموكح لــظ يــف ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملا اهدهــشت
 هدـهعيـلوو زـيزعلا دــبع نـب ناملـس كــلملا نيفيرشلا نيمرحلا
– ناملـــس نـــب دـــمحم ريـــمألا يـــكلملا ومـــسلا بحاـــص نيـــمألا
 ةــيؤر تاــهجوت عــم فادــهألا هذــهمءاوــتت ثــيح-هللا اــمهظفح
 ىــلع لـمعلا ةــيمهأ ىــلع دــكؤت يتـلاو ،2030 ةـحومطلا ةكلمملا
 ةــــئيبلا ريفوــــت ىــــلإ ةفاــــضإ ،ةمادتــــسم ةــــينطو ةــــيمنت قــــيقحت
 تــناك اــنه نــمو .جاــتنإلاو عادــبإلاو لــمعلل ةزــفحملاو ةبــسانملا
 لالـخ ةـلوذبملا دوـهجلا تارـمثب نوــكت ام هبشأ تازجنملا هذه
 قــيرط يــف ةريــخألا يــه تــسيلو م2202 ماــعلا نــم لوألا عــبرلا
 جماــنرب فادــهأ ةــفاك قــيقحتب يــسيئرلا فدــهلا ىــلإ لوــصولا
.2030 ةكلمملا ةيؤر تافدهتسمو ينطولا لوحتلا



JAN
 تاراــــشتسالا نــــهم نيطوــــت رارــــق لوــــخد
 فدهتـــسي يذـــلا ذـــيفنتلا زيـــح ةـــينوناقلا

فــيظوت يــف مهــسأ يذــلاو ةــفيظو5,000
 يذــلاو  رارــقلا رودــص دــعب يدوعــس3,523
 ةــيعون ةــيفيظو صرـف داجيإ يف مهسيس
ةلاطبلا بسن ليلقتو نييدوعسلل

 زيــح ةداــيقلا ميــلعت سرادــم نيطوــت رارــق لوــخد
 يذــلاو ةــفيظو8,000 فدهتــسي يذــلا ذــيفنتلا
 رودـص دـعب يدوعـس2,764 فــيظوت يـف مهسأ
 صرــــف داــــجيإ يــــف مهــــسيس يذــــلاو  رارــــقلا
 بــــسن لــــيلقتو نييدوعــــسلل ةــــيعون ةــــيفيظو
 ةلاطبلا

JAN

يـــكرمجلا صيـــلختلا نيطوـــت رارـــق لوـــخد
 ةـفيظو2,000 فدهتسي يذلا ذيفنتلا زيح
 يدوعــس677 فــيظوت يــف مهــسأ يذــلاو
يــف مهــسيس يذــلاو  رارــقلا رودــص دــعب
 نييدوعــسلل ةــيعون ةــيفيظو صرــف داــجيإ
 ةلاطبلا بسن ليلقتو

JANJAN
 زيح ةيسدنهلا ةينفلا نهملا نيطوت رارق لوخد
 يذـلاو ةـفيظو12,000 فدهتـسي يذـلا ذيفنتلا
 رودــص دــعب يدوعــس1,864 فــيظوت يــف مهــسأ
 صرــــف داــــجيإ يــــف مهــــسيس يذــــلاو  رارــــقلا
 بــــسن لــــيلقتو نييدوعــــسلل ةــــيعون ةــــيفيظو
 ةلاطبلا
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JAN
 زيـح ةحابلا ةقطنم نيطوت رارق لوخد
2,000 فدهتــــــــسي يذــــــــلا ذــــــــيفنتلا
فــيظوت يــف مهــسأ يذــلاو  ةــفيظو

 يذـلاو رارقلا رودص دعب يدوعس718
 ةــيفيظو صرــف داــجيإ يــف مهــسيس
 بــــسن لــــيلقتو نييدوعــــسلل ةــــيعون
 ةلاطبلا

تايدــحتلا ةــشقانمل لــمع ةــشرو دــقع
سلاـــجمل ةأرـــملا لوـــصو هـــجاوت يتـــلا
 تارادإ سلاــجمو ماــع لكــشب تارادإلا
 لوــلحلا حاخبقاو صاخ لكشب تاكرشلا
 اهتكراــشم نــم دــيزت يتــلا تازــفحملاو
 نــــــــم ةــــــــعومجم فدهتــــــــست يتــــــــلاو
ءاربـــــــخلاو نييراـــــــشتسالاو تاداـــــــيقلا
 تارادإلا سلاــــجم تاوــــضعو ءاــــضعأو
 نيــــــكمت ةيجيتاخبــــــسا ةرداــــــبم نمــــــض
لمعلا قوس يف ةأرملا

JAN

 زيــفحتل ينطوــلا جماــنربلا ةرداــبم قالــطإ
 ةـــيبيردت صرـــف ريفوـــتب لـــمعلا باحـــصأ
 تارداـــبم ىدـــحإ يـــه ةرداـــبملا هذـــهو
 يتـــلا ةيرـــشبلا تاردـــقلا ةـــيمنت جماـــنرب
 تاــــــــسايسلا ىــــــــلع لــــــــمعلاب ىنــــــــعت
 عاــــــطقلا يــــــف بيردــــــتلل تازــــــفحملاو
 هــــيف بيردــــتلا ةــــيلمع ميــــظنتو صاــــخلا
ةـــــيلمعل ةيداـــــشخبسالا ةـــــلدألا دادـــــعإو
 لـــــمعت اـــــمك ةـــــكلمملا يـــــف بيردـــــتلا
 تاكرـــــــشلا عيجـــــــشت ىـــــــلع ةرداـــــــبملا
 مازتــلالاو دــهعتلا ىــلع صاــخلا عاــطقلاو
 تاراــــــــهم ريوــــــــطتو لــــــــيهأت ةداــــــــعإب
 نـــــم ةـــــعومجم لالـــــخ نـــــم اـــــهيفظوم
 ةرداــبملا فدهتستو ،ةيموكحلا زفاوحلا
 نيلماــــعلاو صاــــخلا عاــــطقلا تآــــشنم
 اهيف

JAN

 ددــــــــــع رــــــــــشؤم فدتــــــــــسم زواــــــــــجت
 ةـــــلماعلا ىوـــــقلا نـــــم نيديفتـــــسملا
 م2021 ماــــعل ديفتــــسم فــــلأ )230.000(
 نيديفتـــــــسملا يلاـــــــمجإ غـــــــلب ثـــــــيح
بيردــتلا جمارب لالخ نم فلأ )289.698(
 ىعـست يتـلاو )ريـهمت ،بورد( ةفلتخملا
 ةــــــــلماعلا ىوــــــــقلا تاراــــــــهم عــــــــفرل
 ةـمزاللا تاراهملاو تاربخلا مهباسكإو
 ةـــفيظولا ىـــلع مهلوـــصح معدـــت يتـــلا
 قـــــــفو اـــــــهيف رارقتـــــــسالاو ةبـــــــسانملا
 لمعلا قوس تابلطتم
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JAN
 وـمن ةبـسن رـشؤمل فدتسملا قيقحت
قوـــسب نييدوعـــسلا ىدـــل تاراـــهملا
 ربــــتعيو %1 ةبــــسنب2021 ماــــعل لــــمعلا
 قـــيقحت يـــف ةـــيباجيإ ةـــلالد رـــشؤملا
 ىدــــــــــل تاراــــــــــهملا يــــــــــف وــــــــــمنلا
 اــــمم يــــمكارت لكــــشب نييدوعــــسلا
ىوـــقلا ءادأو ةـــيجاتنإ نـــم نـــسحيس
 لمعلا قوس يف ةلماعلا

 هـــــــجوملا بيردـــــــتلا ةرداـــــــبم لاـــــــمتكا
 قـــــــــــــــيقحتب )سفاـــــــــــــــن( قطاـــــــــــــــنملل
 تايقافتا عبرأ ددع دقعب تافدهتسملا
هــــــجوملا بيردــــــتلل نواــــــعت ةــــــيقافتا )1
 ةكرشو نارجنب ةرازولا عرف نيب قطانملل
 نيـــب نواـــعت ةـــيقافتا )2 نارـــجن تنمـــسإ
 ةــسسؤمو ةــحابلا ةــقطنمب ةرازوــلا عرــف
 )3 ةـــــحابلاب ينـــــهملاو ينـــــقتلا بيردـــــتلا
 ةـقطنمب ةرازوـلا عرـف نيب نواعت ةيقافتا
 دــــهاعم ةــــعومجمو ةروــــنملا ةــــنيدملا
ميـــــــلعتلاو بيردـــــــتلل ةـــــــيملاعلا ةـــــــبيط
عرـــف نيـــب نواـــعت ةـــيقافتا )4 فـــيظوتلاو
 دــــهعملاو ةيلامــــشلا دودــــحلاب ةرازوــــلا
نيدعتلل ينقتلا يدوعسلا

JAN

 يبقارــــــم ءادأ ةــــــعباتم ةــــــشاش قالــــــطا
  ةــــيباقرلا تاــــيلمعلاو ةــــصاخلا ماــــهملا
 ريراـقتلا دادـعإ ليهـست يـف مهاـس امم
 طـــطخلا يـــف زاـــجنالا ةـــعباتمو ةـــيرودلا
ةلاكولل ةيعبرلا

JAN

صــخر تاــبلط لابقتــسال ةــصنم قالــطا
 بهذــــــــــلا طاــــــــــشن يــــــــــف نيلماــــــــــعلا
هـــــقفاوملاو اهتـــــساردو تارهوـــــجملاو
 ةــنجللا قـيرط نـع تـمتؤم لكـشب اهيلع
ةينعملا
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هجوملا بيردتلا ةردابم لامتكا
)سفان( قطانملل



JAN
لاـفطأ ةفايض زكارم )9( ددع ليغشت
  ةـــــقلغملا ةـــــيراجتلا زـــــكارملا  لـــــخاد
 ةـــئيب نيـــسحتو ةـــئيهت ةرداـــبم نمـــض
 ةأرـملا نيكمت ىلإ فدهت يتلا لمعلا
اــــصوصخو

ً
 قــــيرط نــــع ةــــلماعلا مألا 

 ةـــــقلغملا ةـــــيراجتلا زـــــكارملا مازـــــلإ
ةفايــــــض زــــــكارم ريفوــــــتب )تالوــــــملا(
لافطألا

 لـمعلا جذامن نيسحت ىلع لمعلا ءدب
 ةطشنأ3 ددعل ةبذاجلا ريغ تآشنملل

هـصاخلا ينـهملا صحفلا ةيقافتا عيقوت
 صـــحفلا ةرداـــبم نمـــض  دـــنهلا ةـــلودب
 ينـــــهملا صـــــحفلا عورـــــشمو ينـــــهملا
ميـــــظنتل فدـــــهت يتـــــلاو دـــــنهلا ةـــــلودب
 ةـــــيامحو ةـــــماعلا ةـــــلامعلا مادقتـــــسا
 لاـمعلاو لـمعلا باحصأ نم لك قوقح
 امهنيب ةيدقاعتلا ةقالعلا ميظنتو

FEB
مئاوتم لمع قوس معد

FEB
 تاـــــسايسلا ميمـــــصت عورـــــشم ةيـــــسرت
 نيلماـــــــعلا نيـــــــب تاوـــــــجفلا لـــــــيلحتو
 عـــم دـــقاعتلاو نييدوعـــسلاو نيدـــفاولا
 ىــــلا فدــــهي يذــــلا ةذــــفنملا ةكرــــشلا
 نيلماـــــــــعلا نيـــــــــب ةوـــــــــجفلا ةـــــــــسارد
 عـــقوتملا رـــثالاو اهبابـــساو نيدـــفاولاو
 يــف اــمهنيب ةوــجفلا كــلت صيــلقت هــنم
 ةــيعامتجالاو ةــيفيظولا اــيازملاو روــجألا
 ةءاــفك عــفر ةرداــبم عيراــشم دــحأ وــهو
 لالـــــخ نـــــم لـــــمعلا قوـــــس ةـــــيجاتنإو
 ةدفاولا ةلامعلا
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FEB
 تاـــسايسلا لـــيلحت ةطـــشنأ ليغـــشت
 تاردـقلا ءاــنب عورشمل تاردقلا ءانبو
 لـــقن ىـــلا فدـــهي يذـــلاو ةـــيليلحتلا
 لــخاد ةيرــشبلا رداوــكلا ىــلإ ةــفرعملا
 لـــمعلا هـــنم عـــقوتملا رـــثالاو ةـــلاكولا
تاــــــسايسلا ميــــــيقتو ريوــــــطت ىــــــلع
 ملاــــعملا دــــحأ وــــهو ةــــيلاع ةءاــــفكب
 ريوـــطتلاو ميـــيقتلا ةرداـــبمل ةيـــسيئرلا
لمعلا قوس تاسايسل رمتسملا

 تاــــقاطن جماــــنرب ةيجيتاخبــــسا داــــمتعا
 طاقن ديدحت ىلا فدهي يذلاو روطملا
 روصقلا هجوأ ةجلاعمو فعضلاو ةوقلا
 تالدــــعم ةداــــيز وــــه عــــقوتملا رــــثالاو
 عـــم اـــهتمئاوم نـــم دـــكأتلاو نيطوـــتلا
 دــحأ وــهو ةيجيتاخبــسالا ةرازوــلا فادــهأ
 ريوـــــطت ةرداـــــبمل ةيـــــسيئرلا ملاـــــعملا
.تاقاطن جمانرب

ةـــصنم ىـــلع لـــمعلا قوـــس تاـــنايب عـــفر
 ةيدوعــسلا ةــئيهلا عــم نواــعتلاب ةدــحوم
 )ايادـــس( يعانطـــصالا ءاكذـــلاو تاـــنايبلل
 ةــــــئيهلا دــــــيوزت ىــــــلا فدــــــهي يذــــــلاو
 يعانطصالا ءاكذلاو تانايبلل ةيدوعسلا
 ةـــــــيمنتلاو ةيرـــــــشبلا دراوـــــــملا ةرازوـــــــل
 ةــــيكيمانيد تاهويرانيــــسب ةــــيعامتجالا
 تاــنايبلا جرختــست ثــيح لــمعلا قوــسل
 ةردــق عــفرو ينطوــلا تاــنايبلا كــنب نــم
 ؤــبنتلاو لــمعلا قوــس مــهف ىــلع ةرازوــلا
 زاــجيإ كــلذ نــم عــقوتملا رــثالاو تاريــغتب
  قوـسلا يـف تاريـغتملا رخآب رارقلا عانص
 يلاــتلاب ؛فارــشتسا ّىمــست ةــصنم يــف
ةرازوـــلا يـــف رارـــقلا عنـــص ةـــيلمع دـــيوجت
ةرداـــبمل ةيـــسيئرلا ملاـــعملا نـــم وـــهو
 قوــــــسل ةــــــينطولا تارــــــشؤملا ريوــــــطت
 .لمعلا

FEBتاجرخم نيب ةمءاوملا نامض
لمعلا قوس تاجايتحاو ميلعتلا

FEB
  نهارــــلا عــــضولا ةــــسارد نــــم ءاــــهتنالا
 بـــلطلاو ضرـــعلا فارـــشتسا ةرداـــبمل
 فدــــــهت يتــــــلاو لــــــمعلا قوــــــس يــــــف
 ىنـــــــــعت ةـــــــــينطو ةدـــــــــحو سيـــــــــسأتل
قوــــسل بــــلطلاو ضرــــعلا فارــــشتساب
 تاــــــــــــصصختلا دــــــــــــيدحتو لــــــــــــمعلا
 ةــــــبولطملا ةيلبقتــــــسملا تاراــــــهملاو
ةدــحولا هذــه نوكتــسو لــمعلا قوــسل
 يــف ةــيموكحلا تاــهجلا عــيمجل ردــصم
 قوــــسل يلبقتــــسملا جاــــيتحالا دــــيدحت
 ةــينطولا رداوــكلا زيـهجتو دادعإل لمعلا
جايتحالا اذه دسل ةمزاللا
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا
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FEB
 نــم )%75.2521( حلــصلا ةبــسن قــيقحت
 ةخبفلا لالخ ةدراولا ىواعدلا يلامجإ
 دـــــــــــــــــق و  ) م2022/2/23-م2022/2/1(
 قفدـــــت لـــــيلقت يـــــف كـــــلذ مهاـــــس
 وهـــيلامعلا مكاـــحملا ىـــلع اياـــضقلا
 ةـــظفاحملا يـــف ةمهاـــسملا كلذـــك
 لــماعلا نيــب ةــيدقاعتلا ةــقالعلا ىــلع
لمعلا بحاصو

ميــظنت ىــلع ءارزوــلا ســلجم ةــقفاوم ردــص
 ةحــــــصلاو ةمالــــــسلل ينطوــــــلا ســــــلجملا
 ىـــــلإ ســـــلجملا فدـــــهي ثـــــيح ةـــــينهملا
 ىــلع ةــينهملا ةحــصلاو ةمالــسلا ةــمكوح
قيـــــسنتو دـــــيدحتو ينطوـــــلا ىوتـــــسملا
 تاذ ةــــــــيموكحلا تاــــــــهجلا نيــــــــب راودألا
 ةــينطولا ةسايسلا ذيفنت ةعباتمو ،ةقالعلا
 عـــفرل كـــلذو ،ةـــينهملا ةحـــصلاو ةمالـــسلل
،ةـــــينهملا ةحـــــصلاو ةمالـــــسلا ىوتـــــسم
 ،تآـــشنملا ةـــفاكل لـــمعلا ةـــئيب نيـــسحتو
 لــــــمعلا ثداوـــــــح راــــــطخأ نــــــم دـــــــحلاو
ةينهملا ضارمألاو تاباصإلاو

 ةـــيرازولا ةـــنجللا عـــم لـــمع ةـــشرو دـــقع
 ةيجيتاخبـــــــــساب فـــــــــيرعتلل ةكخبـــــــــشملا
 روضحب  تاهج ةدع ةكراشمب تاراهملا

 ةعانــــصلا ةرازو اــــهنم ةكراــــشم ةــــهج14
 ةرازو ،ةـــيلاملا ةرازو ،ةـــيندعملا ةورثـــلاو
 داــصتقالا ةرازو ،ميــلعتلا ةرازو ،ةحايــسلا
 مـــت ثـــيح ،يلودـــلا كـــنبلا ،طيـــطختلاو
 ةيجيتاخبــــــــــسا فادــــــــــهأ ضارعتــــــــــسا
كـــنبلا يـــف ءاربـــخلا لـــبق نـــم تاراـــهملا
 ةـــــيلمعل ينمزـــــلا لـــــسلستلاو يلودـــــلا
 يــــفتأدــــب يتــــلا ةيجيتاخبــــسالا ريوــــطت
.اهلهعباتلا تاردابملاو  ،2020 ربوتكأ

FEB
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

FEB
 ةــــيمنت جماــــنرب عــــم لــــمع ةــــشرو دــــقع
  يلودـــــــلا كـــــــنبلاو ةيرـــــــشبلا تاردـــــــقلا
15 روضحب  تاراهملا ةيجيتاخبساب فيرعتلل
 ةيجيتاخبـسا ضارعتـسا متو ةكراشم ةهج
 كــــنبلا يــــف ءاربــــخلا لــــبق نــــم تاراــــهملا
 ريوـطتةــيلمعل ينمزلا لسلستلاو  يلودلا
 يــــف تأدــــب يتــــلا تاراــــهملا ةيجيتاخبــــسا
 تاــــــسارد ىــــــلع ةــــــمئاقلا2020 ربوــــــتكأ
 لـمعلا قوس نع ةيناديمو ةيثحب حوسمو
 ،ةدــيجلا ةــيلودلا تاـسرامملاو يدوعسلا
 ىرــخألا دوــهجلا عــم ةيجيتاخبــسالا قــفاوتو
 ةـــــيؤر لـــــثم تاراـــــهملا ةـــــيمنتل ةـــــيمارلا
 تاردـــقلا ةـــيمنت جماـــنربو ،2030 ةـــكلمملا
.لمعلا قوس ةيجيتاخبساو ،ةيرشبلا
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MAR
لــخاد لاــفطأ ةفايــض زــكرم ليغــشت
 نمض مامدلاب   يراجتلا زكارملا دحأ
  لــمعلاةــئيب نيــسحتو ةــئيهت ةرداــبم
  تارداــبم دــحأ ةرداــبملا  هذــه ربــتعتو
صوـصخلا هـجو ىــلعو ةأرـملا نيكمت
 فدــــــــــهتو ،تالماــــــــــعلا تاــــــــــهمألا
 ةاـــــناعم صيـــــلقت يـــــف ةمهاـــــسملل
 نـــم نهلاـــفطأو تالماـــعلا تاـــهمألا
 (ةـقلغملا ةيراجتلا زكارملا مازلإ لالخ
ةفايــــــض زــــــكارم ريفوــــــتب  )تالوــــــملا
 كــلت يـف تالماعلا تاهمألل لافطألا
 ةيراجتلا زكارملا

 ةـــلحرملا جذاـــمن نيـــسحت رارـــق قالـــطا
 ريـغ تآـشنملا لـمع جذاـمن نـم  ةيناثلا
 ةــيزكرملا قاوــسألا طاــشن يــف  ةــبذاجلا
 لـصأ نـم لـسعلا عيب تالحمو رومتلاو
 نيـــــسحتل فدـــــهي يذـــــلاو  ةطـــــشنأ8
 قالــطإ مــت اــمك Kلــمعلا تاــئيب جذاــمن
 تانـــــضاحلا تاطاخبـــــشا داـــــمتعا رارـــــق
 فادهأ قيقحتل نيلئاجلا ةعابلل ةيدلبلا
 نينطاوـملا مـعدو ةمادتـسملا ةيمنتلا
 ةــسرامم نــم مهنــيكمتو تاــنطاوملاو
 ةــــلمتكمو ةزــــهجم عــــقاوم يــــف عــــيبلا
 مــهل ىــلوألا ةوــطخلا نوــكتل تامدــخلا
ةيراجت تالحم سيسأتل

 ةــــئيب تاطاخبــــشا دادــــعإ نــــم ءاــــهتنالا
 ةـــينمألا تاـــسارحلا عاـــطق يـــف لـــمعلا
 تافــصاوملاو ريياــعملا لــضفأ قــيقحتل
 يف نيلماعلل ةزفحمو ةبذاج لمع ةئيبل
لــــمعلا ةــــئيب نيــــسحتلو عاــــطقلا اذــــه
 ءاــــــــقترالل ةــــــــيناكم ريــــــــغلاو ةــــــــيناكملا
 ةـــينمألا تاـــسارحلا تآـــشنم ىوتـــسمب
اـــــــباجيإ سكعنـــــــي يذـــــــلاو

ً
 ءادأ ىـــــــلع 

ةــــــيلاعفو مهتءاــــــفكو اــــــهب نيلماــــــعلا
حاــــجن ىــــلإ يدؤــــي يلاــــتلابو مهجاــــتنإ
 ةأشنملا

MAR

MAR
 ةرـــق جماـــنرب مـــعد لـــمع ةـــشرو دـــقع
 لاــــــفطألا ةفايــــــض زــــــكارم يلغــــــشمل
 عم نواعتلاب ةقلغملا ةيراجتلا زكارملاب

ةـــــعباتمل ةيرـــــشبلا دراوـــــملا قودنـــــص
زكارم ليغشتو ريفوت عورشم
 ةــيراجتلا زــكارملا يــف لاــفطألا ةفايــض
 يتـلا تايدـحتلا ىلع فوقولاو ةقلغملا
تهجاو
 ةفايـــــــض زـــــــكارم يـــــــف نيرمثتـــــــسملا
 جماـــنربل قيوـــستلا نيـــسحتلو لاـــفطألا
 ةفدهتسملا ةئفلا ىدل ةرق

2526

2728

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

MAR

 لمعلا عاطق
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا



MAR
 ةاـــــــشنم )147( فدهتـــــــسم قـــــــيقحت
 ةـمءاوم جماـنرب ةداهـش ىــلع تلصح
 كـــــلذو تـــــيال ةـــــمءاومو دـــــعب نـــــع
يوذ صاخــــشألا ةكراــــشم نيــــسحتل
 رادـــصإو لـــمعلا قوـــس يـــف ةـــقاعإلا
يتــلاتاــشنملل تاداهــشلا نــم ددــع
 ريياــــــــعملاو تاطاخبــــــــشالا تــــــــققح
 صاخشألل  لمعلا ةئيب يف ةبولطملا
 صاــــخلا عاــــطقلا يــــف ةــــقاعإلا يوذ
 لـــــمعلا شرو نـــــم دـــــيدعلا دـــــقعو
 ةيزيفحتلاو ةيفيقثتلا

 ةـــئيب وـــحن ناوـــنعب لـــمع شرو3  دـــقع
 ةوفـصلا ءالـمع ةكراـشمب  ةزفحم لمع
ذــخال ةيرــشبلا دراوــملا ةــيمنت قودنــص-
ميــظنتلا لوــح صاــخلا عاــطقلا تاــيئرم
تاـــعاطقلا يـــف لـــمعلا ةـــئيبل دـــحوملا
 عاـــــطقلا-يمدـــــخلا عاـــــطقلا ( ةـــــيلاتلا
  ) يراــــــــــــجتلا عاــــــــــــطقلا- يعانــــــــــــصلا
 يـــف تاـــسرامملا لـــضفا ضارعتـــساو
 عاـطقلاتاـشنم نـم ددـعل لمعلا ةئيب
 صاخلا

 تاـــــيلمعلا تارـــــشؤم ةـــــشاش قالـــــطا
  تاــــــــــفلاخملاو  تاراــــــــــيزلل  ةــــــــــيباقرلا
 دادــــعإ يــــف دعاــــست  يتــــلاو تاــــغالبلاو
 ةــعباتمو ةــيباقرلا تاــيلمعلل تايئاــصحإ
 ةـــــــــــيطغتلل ةـــــــــــلاكولا تافدهتـــــــــــسم
ةيفارغجلا

MAR
MAR

 تارهوـــجملاو بهذـــلا ةـــشاش قالـــطا
 لاــثتما ةـعباتمل لامعالا ءاكذ ةحول يف
 اذه يف تافلاخملا ديدحتو تآشنملا
طاشنلا

2930

3132

MAR
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

مئاوتم لمع قوس معد
مئاوتم لمع قوس معد



MAR
 طاـمنأ يـف فيرعتلل لمع ةشرو دقع
 ةـيراجتلا ةـفرغلا عـم نواـعتلاب لـمعلا
فــيرعتلا ىــلإ ةــشرولا فدـــهت رــعرعب
– دــعب نــع ( ةــثيدحلا لــمعلا طاــمنأب
تاعيرــــشتلاب ةــــيعوتلاو ) نرــــم– رــــح
ةــــــينوخبكلإلا تاــــــصنملا رود حرــــــشو
 تاـــــــسسؤملا ةـــــــشرولا فدهتـــــــست
.رعرع يف ةيراجتلا

 رارـــق نـــم ةـــيناثلا ةـــلحرملا نايرـــس ءدـــب
 ةــيزكرملا قاوــسألاو تاــنيومتلا نيطوــت
 ريدـم(هنطوملا نـهملا فدهتست يتلاو
)عرـف ريدـم- عرـف ريدـم دعاـسم- مسق
 %100 مــسق فرــشم ةــنهمو %50 ةبــسنب
 ةــيفيظو صرــف قــلخب مهــسيس يذــلاو
يدوعسلا بابشلل ةعونتم

 ةـــيهيفخبلا ندـــملا نيطوـــت رارـــق قالـــطا
 زــكارمو ةيمــسوملاو اهتاذــب ةلقتــسملا
 ندــــملاو  %70 ةبــــسنب يلئاــــعلا هــــيفخبلا
 ةــــيراجتلا تاــــعمجملا لــــخاد ةــــيهيفخبلا
 نــــــــهملا زرــــــــبأ تــــــــناكو%100 ةبــــــــسنب
 ريدـــم- عرـــف ريدـــم(رارقلاب ةفدهتـــسملا
-ءالــمعلا ةــمدخ- مــسق فرــشم- مــسق
-تاــعيبم يئاــصخأ- عرــف ريدــم دعاــسم
 اذــه قــلخي فوــسو )قيوــستس يئاــصخأ
 يـــف ةـــفيظو فـــلالا10 نـــم رثـــكأ رارـــقلا
لمعلا قوس

MARمئاوتم لمع قوس معد
MAR

 قوـــس تارـــشؤم عورـــشم نـــم ءاـــهتنالا
ءاــنب ىــلإ عورــشملا اذــه فدــهي لــمعلا
 لــــمعلا قوــــس تارــــشؤمل يــــلآ ماــــظن
ريياــعمو ســسأ ىــلع ينــبم يدوعــسلا
 دــيحوتب كــلذو ةــيلودلا لــمعلا ةــمظنم
 نـم رداصملا ةفلتخملا تانايبلا دعاوق
 قودنــــــــصو ةيرــــــــشبلا دراوــــــــملا ةرازو
 ةــــــماعلا ةــــــئيهلاو ةيرــــــشبلا دراوــــــملا
 دـــــــحوم ردـــــــصمب جورـــــــخلل ءاـــــــصحإلل
 لـــمعلا قوـــس تارـــشؤمو تاـــمولعمل
 ريياــــــعملا عــــــم ةــــــقفاوتم يدوعــــــسلا
 ريوـــطت ةرداـــبم نـــم ءزـــج وـــهو ةـــيلودلا
 ةينطولا تارشؤملا

3334

3536

نييدوعسلا فيظوت نيكمتنييدوعسلا فيظوت نيكمت

نييدوعسلا فيظوت نيكمت

MAR
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MAR
 ةـــيراوحلا ىـــلوألا لـــمعلا ةـــشرو دـــقع
 هـترود يف يعامتجالا راوحلا عورشمل
 فارـطا نيـب2022 ماـعلل رـشع ةــيناثلا
 لــيكولا ةداعـس ةدايقب ثالثلا جاتنإلا
 اــهيف مــتو لــمعلا ق وــس تاــسايسل
 راوــــحلا تاــــجرخمو تايــــصوت ضرــــع
2021 ماـــعل رـــشع يداـــحلا يعاـــمتجالا
 ةـــــــحخبقملا عيـــــــضاوملا ةـــــــشقانمو
 كـلذو  رـشع ةــيناثلا ةرودلل عورشملل
 ىــلإلوــصولل ةكخبــشم ةــيؤر نيوــكتل
 مدـــخي اـــمبو قـــيبطتلل ةـــلباق تارارـــق
نييعامتجإلا ءاكرشلا

 ليلدلا ثيدحت ىلع لمعلا نم ءاهتنالا
 يذــــلاو , روــــطملا تاــــقاطنل يــــئارجإلا
 تاروــطتلاو ريــيغتلا ســكع ىــلإ فدــهي
 اـممو تاـقاطن جماـنرب ىلع تأرط يتلا
 جماــــنرب حوــــضو ةداــــيز يــــف مهاــــسي
  ءالــــــــمعلا ىدــــــــل روــــــــطملا تاــــــــقاطن
 لاـــمعا نـــم ءزـــج وـــهو , نيديفتـــسملاو
 روطملا تاقاطن جمانرب ريوطت ةردابم

 تايـــسنجلا عوـــنت ةـــسايس نـــم ءاـــهتنالا
 ةدفاولا ةلامعلا ميظنت ىلإ فدهت يتلاو
 يــف طاــشنلا بــسحو تايــسنجلا بــسح
 تايحالــص حنــم لالــخ نــم لــمعلا قوــس
 طبــضو دــيدحتل ةيرــشبلا دراوــملا ةرازوــل
 قوــــس يــــف ةــــلامعلا تايــــسنج بــــسن
اقفو لمعلا

ً
طاشنلا عونو محجل 

MAR
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

MAR
ريياــعملا ةــمءاومو ةــسارد نــم ءاــهتنالا
صـــــحفلا يـــــف ةفدهتـــــسملا ةـــــينهملا
 فدــــهي يذــــلاو رــــصم ةــــلودل ينــــهملا
 ةفدهتـــسملا نـــهملا لـــئاوع ةـــمئاومل
 عـــضو ززـــعي اـــمب ينـــهملا داـــمتعالا يـــف
  )رـصم( ةفدهتسملا ةلودلا يف ةلامعلا
 ءارــــــجاو اــــــهل ةحيحــــــصلا ةــــــئفلا يــــــف
 ىــــــلع لوــــــصحلل ةــــــمزاللا تاراــــــبتخالا
دــكأتلا نــم ءارــجالا اذــه ززــعيو داــمتعالا
 ةلـــسرملا ةـــلامعلا ةـــينهمو ةدوـــج نـــم
.ةكلملل

3738

3940

ىوقلا ةكراشم ةدايزمئاوتم لمع قوس معد
اهتيلومشو ةلماعلا

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

MAR
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MAR
 لوـح لـمع ةشرو دقع ميظنت لامتكا
 عـــــــم قيـــــــسنتلاب ةـــــــيدولا ةيوـــــــستلا
يذيفنتلا بتكملا

 ســـلجمل )344( ةرودـــلا يـــف ةكراـــشملا
 دــــقو .ةــــيلودلا لــــمعلا ةــــمظنم ةرادإ
ماــع اهمامــضنا ذــنم ةــكلمملا تــصرح

 لاـــــعف رود اـــــهل نوـــــكي نأ ىـــــلع م1976
 تاــــــــيلاعف عــــــــيمج يــــــــف سوــــــــملمو
 اهتاكراـــــــشم لالـــــــخ نـــــــم ةـــــــمظنملا
 ناـجل نـم رمتؤـملا ةزـهجأ يـف ةيونسلا
براــــــجت ميدــــــقتب ةــــــصصختم ةــــــينقت
لـــمعلا ريياـــعم ةغايـــص دـــنع ةـــكلمملا
 هـــتزهجأ ةيوـــضع يـــف كلذـــكو ةـــيلودلا
 ةـــمظنم ةرادإ ســـلجم لـــثم ةيـــسيئرلا
 يــــــف اهتمهاــــــسمو ةــــــيلودلا لــــــمعلا
.ةمظنملا ةنزاوم

 ســلجم لاــمعا عاــمتجا يــف دــنب ةداــيق
 ىـــــلع ةـــــيلودلا لـــــمعلا ةـــــمظنم ةرادإ
 يداــهلا طيــحملاو ايــسا ميــلقإ ىوتــسم
ةعومجملا مساب نايب ءاقلاو
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 عـــــم نيتيقاـــــفتا عـــــيقوت نـــــم ءاـــــهتنالا
 مادقتــــسا نأــــشب يدــــنلياتلا بــــناجلا
 ةماعلا ةلامعلاو ةيلزنملا ةلامعلا
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MAR
 ةبــــسن قــــيقحتو فدهتــــسملا زواــــجت
 يلاــــــــمجإ نــــــــم )%77.6405( حلــــــــصلا
 سراــم رهــش لالــخ ةدراوــلا ىواعدــلا

 لــيلقت يف كلذ مهاس دق و ، م2022
 مكاـــــــحملا ىـــــــلع اياـــــــضقلا قفدـــــــت
يـــف ةمهاـــسملا كلذـــك وهـــيلامعلا
ةـــيدقاعتلا ةـــقالعلا ىـــلع ةـــظفاحملا
.لمعلا بحاصو لماعلا نيب

45
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا
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2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم



 ةيمنت تامدخ قيقحت
ةمادتسم ةيعامتجا

JAN
 ةيرـــــــــشبلا دراوـــــــــملا ةرازو فدهتـــــــــس
 تاــــيقتلم دــــقع ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو
 يـفتاينواعتل ةيدرف تارايزو ةيقطانم
هذــه تــقلطنا ثــيح ةــكلمملا قطاــنم
مـــت ،يراـــجلا رياـــني رهـــش يـــف تالـــمحلا
 ةـــقطنم يـــف تاـــينواعتلل ىـــقتلم دـــقع
 يـــــــف ةـــــــينواعت28  روـــــــضحب ميـــــــصقلا
 .ةقطنملا

 ةـــــيمنتلاو ةيرـــــشبلا دراوـــــملا ةرازو فدهتـــــست
 تاراــيزو ةــيقطانم تاــيقتلم دــقع ةــيعامتجالا
 ثــيح ةــكلمملا قطاــنم يــف تاــينواعتل ةــيدرف
 ،يراـجلا رياــني رهش يف تالمحلا هذه تقلطنا
 ةــــقطنم يــــف تاــــينواعتلل ىــــقتلم دــــقع مــــت
 .ةقطنملا يف ةينواعت28  روضحب ميصقلا

 ةدناــسملا جماربــلل ةــماعلا ةرادإلا  تــماق
 ساـــــــيق تاراـــــــبتخاب يـــــــفيرعت ىـــــــقتلم
 ةـــــــكم ةـــــــقطنمب  يـــــــملعلا ليـــــــصحتلاو
 ددــــع روــــضحب  ) ةدــــج  (رــــقملا  ةــــمركملا

نيديفتـــسم ءاـــنبأ نـــم ةـــبلاطو بـــلاط97
 نيبردـملا نـم ةــبخنو  يعاـمتجالا نامضلا
 ةدوـــج عـــفر يـــف ةمهاـــسملل تابردـــملاو

.نيموي ةدمل  ميلعتلا

 طبار ةدناسملا جماربلل ةماعلا ةرادإلا تقلطأ
 يــهو ةــيولوأ ةــقاطب يــف ليجــستل  يــنوخبكلا
- ةقاعإلا يوذ (  ـل ةحصلا ةرازو اهحنمت ةقاطب
 ةيحــصلا ةــياعرلا ىــضرم-60 قوــف نــسلا راــبك
 ريـــــسيتل ) ةيـــــصعتسملا ضارـــــمالا- ةـــــيلزنملا
 ةيحص تامدخ ىلع نيديفتسملا لوصح
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 ةيمنت تامدخ قيقحت
ةمادتسم ةيعامتجا

 ةيعامتجا ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف

 نامألا تاكبش زيزعت
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 ةيمنت تامدخ قيقحت
ةمادتسم ةيعامتجا

 ةيرــــــــشبلا دراوــــــــملا ةرازو فدهتــــــــست
 تاــــيقتلم دــــقع ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو
 يـفتاينواعتل ةيدرف تارايزو ةيقطانم
هذــه تــقلطنا ثــيح ةــكلمملا قطاــنم
 مــت ،يــضاملا رياــني رهــش يــف تالــمحلا
 ةـــقطنم يـــف تاـــينواعتلل ىـــقتلم دـــقع
54  روــــــضحب نازاــــــجو نارــــــجنو, ريــــــسع
. ةينواعت

 جذوـمنلا ريوـطتو دادعإ نم ءاهتنالا مت
 تاـــيعمجلل ةـــماعلا ةرادإلـــل يليغـــشتلا
 ةـــئيب ريوـــطت عورـــشم نمـــض ةـــينواعتلا
 ةــــــــــيميظنتلاو ةيعيرــــــــــشتلا لــــــــــمعلا
 ةينواعتلا تايعمجلل

 تاردـق ةيمنتل ةفداهلا جماربلا دادعإ ةقيثو
 تاـــــــــيعمجلا عـــــــــم نواـــــــــعتلاب لاـــــــــفطألا
ةصصختملا

56

78
 ةيمنت تامدخ قيقحت
ةمادتسم ةيعامتجا

 يليغشتلا زيمتلا قيقحت

 ةـــيمنتلاو ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرازو فدهتـــست
 تاراـيزو ةــيقطانم تاــيقتلم دـقع ةيعامتجالا
 ثــيح ةــكلمملا قطاــنم يـف تاــينواعتل ةيدرف
 رياــــني رهــــش يــــف تالــــمحلا هذــــه تــــقلطنا
 يــف تاــينواعتلل ىــقتلم دــقع مــت ،يــضاملا
 يــــف ةــــينواعت89  روــــضحب ضاــــيرلا ةــــقطنم
.ةقطنملا
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 نامألا تاكبش زيزعت
 دامتعالا زيزعتو يعامتجالا
دارفألاو رسألل تاذلا ىلع

 جماربـــــــلل ةـــــــماعلا ةرادإلا  تـــــــماقأ
 )ثــلاثلا( يــفيرعت ىــقتلم ةدناــسملا
  يملعلا ليصحتلاو سايق تارابتخاب
 نيــكمت ىـلا فدـهي يذـلاو   دعب نع
هلــصاوم نامــضلا نيديفتــسم ءاــنبأ
تاعماجلاب قاحتلالاو ميلعتلا

 ةــيمنتلاو ةيرــشبلا دراوــملا ةرازو فدهتــس
 ةــــــيقطانم تاــــــيقتلم دــــــقع ةــــــيعامتجالا
 قطاــــنم يــــف تاــــينواعتل ةــــيدرف تاراــــيزو
 يـف تالمحلا هذه تقلطنا ثيح ةكلمملا
 ىــــقتلم دــــقع مــــت ،يــــضاملا رياــــني رهــــش
 ةروــنملا ةــنيدملا ةــقطنم يــف تاــينواعتلل
 . ةينواعت21  روضحب

 ةلماـش هيداـشخبسا لئالد دادعإ مت
 ،ةــــعارزلا عاــــطقل ،ماــــعلا عاــــطقلل (
عـقوم ربـع اـهعفرو  )ةراـجتلا عاطقل
 ةـــــيمنتلاو ةيرـــــشبلا دراوـــــملا ةرازو
 مـــهأ نـــم دـــعي يذـــلاو ةـــيعامتجالا
 ةـــمظنألا حيـــضوت يتـــلا تارداـــبملا
 معدـــــــت يتـــــــلا تاـــــــيلآلاو رـــــــطألاو
 ليغــشتو سيــسأت يــف تاــينواعتلا
 ليغشتلاو لمعلا جذامن ريوطتو

 ةيرــشبلا دراوــملا ةرازو نيــب مهاــفت ةركذــم
 ةلوفطلا ةياعر ةيعمجو ةيعامتجالا ةيمنتلاو

910

1112
 ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب
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 ةنـضاحلا رـسأللتزاوـجلا ةمدخ لامتكا
 فدــهت  "رــشبأ" ةــينوخبكلإلا ةــصنملا يــف
 تاءارـــجإلا ليهـــست ىـــلإ ةـــمدخلا هذـــه
ةنــــضاحلا رــــسألا ىــــلع تــــقولا ريفوــــتو
 رفــــسلا زاوــــج رادــــصإ نــــم مهنــــيكمتو
 رفــــــسلا حيراــــــصت رادــــــصإو هدــــــيدجتو
 ةوــسأ رــسألا ىدــل نينــضتحملا ماــتيألل
مهئانبأ ةيقبب

 دراوــملا ةرازو نيــب ةكخبــشملا دوــهجلا نــم
ةرازوو ةــــــــيعامتجالا ةــــــــيمنتلاو ةيرــــــــشبلا
 مـــت ناكـــسإلاو ةـــيورقلاو ةـــيدلبلا نوؤـــشلا
 ىــلعصاخلا عاطقلا زيفحتل ةيقافتا عيقوت
 يداوـــــــــنلا عيراـــــــــشم يـــــــــف  رامثتـــــــــسالا
.نسلا رابكل ةصصخملا ةيعامتجالا

راــــبكل يعاــــمتجا يداــــن لوا حاــــتتفا
 ةزيــــنع ةــــظفاحمب ةــــكلمملاب  نــــسلا
اـــمعد

ً
 يجيتاخبـــسالا هـــجوتلا قـــيقحتل 

 ميـظعتو يعامتجالا فتاكتلاو ةرازولل
 ةـــــيريخلا تامدـــــخلاو عيراـــــشملا رـــــثأ
لالــــخ نــــم اهتمادتــــساو ةــــيومنتلاو
 عاــــــطقلا نيــــــب ةــــــلاعفلا تاكارــــــشلا
 عاـطقلاو صاـخلا عاـطقلاو يموكحلا
 . .يحبرلا ريغ

 لــيلدو ةمالـسلاو نمألا تاءارجا ليلد قالطإ
 لـــيهأتلا زـــكارمب ئراوـــطلل ةباجتـــسالا ةـــطخ
 لماشلا
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 نامألا تاكبش زيزعت
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دارفألاو رسألل تاذلا ىلع
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 ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف ةيعامتجا

 تاطاــــــــشنلا ريوــــــــطت لــــــــيلد قالــــــــطإ
 ةــــيدنألا يــــف ديفتــــسم148 ددــــع كاخبــــشاةيعامتجالا

 ةــعباتلا ةــقاعإلا يوذ صاخــشألل ةيــضايرلا
 ةضايرلا ةرازول

 مـــــسقلل ءادألا تارـــــشؤم ةـــــبيقح قالـــــطا
 ماـعلل لماشلاليهاتلا زكارمب يعامتجالا

2022

هلغــشملا ةكرــشلا نيــب ىــلوالا لــمع ةــشرو
 تافدهتــــــسملا حرــــــشل قطاــــــنملا عورــــــفو
ةفلكتلا باستحا ةيلاو جمانربلاو

1718
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 ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف ةيعامتجا

 ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف ةيعامتجا

 ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف ةيعامتجا
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 ةياعر تامدخ نامض
ةلماشو ةلاعف ةيعامتجا

 تاطاـــــشنلا ريوـــــطت لـــــيلد قالـــــطإ
 زـــــــــكارم يفظوـــــــــمل ةـــــــــيعامتجالا
لماشلا ليهأتلا

 رــقم يــف عورــفلا عــم لــمع ةــشرو دــقع مــت
 جماربـلا نع ةيقرشلا ةقطنملاب ةرازولا عرف
لبــسو ةــقاعإلا يوذ صاخــشألل ةــمدقملا
 ،ىـــــلإ ةـــــشرولا هذـــــه فدـــــهتو  اـــــهريوطت
 زـــكارم يـــف لـــمعلا ةدوـــج عـــفرو نيـــسحت
 ،ةــيئاويالا ةـياعرلا تامدـخ، ةـيراهنلا ةياعرلا
 ءاوـيالا نـم لاـقتنالل ةــيلزنملا ةـياعرلا جمارب
 بيردــــتلاو لــــيهأتلا جمارــــب ىــــلإ لزــــعلاو
 نــم لــمعلا قوــس يــف معدــلا ، نيــكمتلاو
 ميدـقتل يعـسلا ،فيظوتلاو بيردتلا لالخ
 لالـــخ نـــم مهيوذـــلو مـــهل ةـــمدخ لـــضفأ
لــــمعلاو ةــــيمنتلا يعاــــطق نيــــب لــــماكتلا
. ةيعامتجالا ةيلوئسملا ةرادإو

 تايلوؤـسملا لـماكت( ىـقتلم دقع مت
 بارطـــضا يوذ تامدـــخل ةـــيعامتجالا
 بحاـــص ةـــياعر تـــحت ) دـــحوتلا فـــيط
ضاــيرلا ةــقطنم ريــمأ يــكلملا ومــسلا
 ولــيهأتلا لــيكو ةداعــس ةرازوــلا لــثم
.عامتجالا هيجوتلا
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 ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

FEB
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

دراوـم ةرادإ ىـلا لوحتلا ةردابم نمض
 ىوتـسم ساــيق نم ءاهتنالا مت ةيرشب
 ةرازو( ةيرـشبلا دراوملا تارادإل جضنلا
 ةعانــــصلا ةرازو, ةراــــجتلاةرازو,لدــــعلا
 سرـــــــحلا ةرازو, ةـــــــيندعملا ةورثـــــــلاو
 ةــــــئيبلا ةرازو, لــــــقنلا ةرازو , ينطوــــــلا
 دراوــــــــملا ةرازو , ةــــــــعارزلاو هاــــــــيملاو
 ةرازو, ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو ةيرــــشبلا
 , ناكــسالاو ةــيورقلاو ةــيدلبلا نوؤــشلا
يتــلاو )  ةــيجراخلا ةرازو , ةحــصلا ةرازو
 ىوتـــسم ةبـــسن حيـــضوت ىـــلا فدـــهت
ةيرشبلا دراوملا تارادإل جضنلا

 ةيسسؤملا ةفاقثلا رييغت ةردابم نمض
 ءاــهتنالا مــت ماــعلا عاــطقلا تاــهج ىدــل
 ةمالـسلاو ةحـصل يداـشرالا ليلدلا نم
لالــخ نــم يموــكحلا عاـــطقلل ةــينهملا
تافــــصاومو ةــــيرايعم ميهاــــفم عــــضو
 يــفةــلعاف لــمع ةــئيب نامــضل ةيــسايق
فدـه مدـخي يذلاو ةيموكحلا ةزهجألا
ةلماعلا ىوقلا ءادأو ةيجاتنإ نيسحت

FEB

 بـــــــقاعتلا طيـــــــطخت ةرداـــــــبم نمـــــــض
 ةــــــيموكحلا تاــــــهجلا يــــــف يفيظوــــــلا
 ءاهتنالا مت تادايقلاو بهاوملا ريوطتو
 فاـصوالا ةـمئاق دـيدحت نـم ءاهتنالا نم
 ةجرحلا ةيفيظولا

 نــــم ةدــــعاق ءاــــنب ىــــلا فدــــهت يتــــلاو
 ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملل تارادجلا
أدـــب

ً
مهـــسيسو , اـــيلعلا تاداـــيقلا نـــم 
 نيــسحت فدــه قــيقحت يــف زــجنملا اذــه
ةلماعلا ىوقلا ءادأو ةيجاتنإ

FEB

ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

MAR
 ةــــيلاع ةــــيندم ةــــمدخ ةرداــــبم نمــــض
لــطعلا ةــسارد نــم ءاــهتنالا مــت ةدوــجلا
 حخبــــقمدادــــعاب كــــلذ مــــتو ةيمــــسرلا
 ةـــــــصاخلا ةـــــــساردلا عـــــــفرو ةيـــــــصوتو
 ,  ةــــــــــلوطملا ةيمــــــــــسرلا تالطعلاــــــــــب
قــــيقحت يــــف زــــجنملا اذــــه مهــــسيسو
 ىوــــقلا ءادأو ةــــيجاتنإ نيــــسحت فدــــه
ةلماعلا
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ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا



JAN
 ةــــعرجلا( نيفظوــــملا ميــــعطت ةــــلمح
 نيفظوــملا ةحــص مــعد )ةيطيــشنتلا
ريفوـــــــتب ةـــــــيعوت تاءاـــــــقل ميدـــــــقتب
 ةرازوــــلا ناوــــيد رــــقم يــــف تاــــحاقللا
 ةحــــص تالــــمح نمــــض نــــم هذــــهو
نيفظوملا

 يبوـسنم نم كراشملا قيرفلا ةأفاكم
 ةـــــــيداحلا( ةرودـــــــلا رمتؤـــــــمل ةرازوـــــــلا
 ةـــــــيمنتلا ءارزو ســـــــلجمل )نوـــــــعبرألاو
 سلاـــــــجملاو ةـــــــيعامتجالا نوؤـــــــشلاو
 تاـــعاطقلاب ةـــينعملا ةـــيبرعلا ةـــيرازولا
 ةرادإ جماـــــــنرب ىدـــــــتنمو ةـــــــيعامتجالا
 ةرازوــــل MOST ةــــيعامتجالا تالوــــحتلا
برعلا ةيعامتجالا نوؤشلا

 قـفو )فئاظولا( ةينازيملا دادعإ عورشم
 ةــيلاملا ةرازو لبق نم ةدمتعملا ةطخلا
 نـــم ءاـــهتنالا مـــتو ةـــفيظو )2185( ددـــعب
 ةــينازيم يـف ةدـمتعملا فئاـظولا سكع

دراوم ماظن يف م2022
تاــبلط داــمتعا و هــعجارم نــم ءاــهتنالا
 مدــــــلاب عربــــــتلاو ةــــــيعوطتلا لاــــــمعالا
 دراوـــم ماـــظن يـــف ةـــيتاذلا تامدـــخلاب
بلط )1500( ددعب
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JAN

JAN

JAN

نيفظوملا ميعطت ةلم
)ةيطيشنتلا ةعرجلا(

 رمتؤمل ةرازولا يبوسنم ةكراشم
نوؤشلا و ةيمنتلا ءارزو سلجم
ةيعامتجالا

لامعالا تابلط دامتعاو ةعجارم
مدلاب عربتلا و ةيعوطتلا

)فئاظولا( ةينازيملا دادعا



JAN
عـــم ينـــمألا حـــسملا ءارـــجإ لامكتـــسا
 نـــــم قـــــقحتلل ةـــــلودلا نـــــما ةـــــسائر
 نيفظوـــــــــــملا تالجـــــــــــس ةمالـــــــــــس
 اــيلعلابــتارملل ةــيقخبلل نيقحتــسملا
 يلا لكشب تاظحالملا نم

 ةيـسامولبدلا تازاوجلا ديدجتو رادصا
ءالكوـــلاو يلاـــعملا باحـــصأل ةـــصاخلاو
 تاريـــشأتو ةيـــصوتلا تاـــباطخ رادـــصإو
تازاوجلا هذهل ةمزاللا جورخلا

JAN

دـــييأت ماـــظن لالـــخ نـــم دوـــقعلا دـــيدجت
 عـم طوـبرملاو راـسم ةصنم يف دقاعتلا
 تازاوــــــجلل ةــــــماعلا ةــــــيريدملا ماــــــظن
 عــــــيمجل لــــــماك لكــــــشب اــــــهادامتعاو
 ةــيهتنملا نييدوعــس ريــغلا نيدــقاعتملا
ماـع نـم يناــثلا فـصنلا لالخ مهدوقع

1443

JAN
JAN

 ةيرـشبلا دراوـملا تارـشؤم ةحول قالطا
 ةعرــــس يــــف زــــجنملا اذــــه مهــــسيسو
 ريراـــــقتلاو ةـــــيكذلا ريراـــــقتلا جارختـــــسا
 ةيليصفتلا

56

78

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 حسملا ءارجا لامكتسا
ةلودلا نما ةسائر عم ينمالا

 تازاوجلا ديدجت و رادصا
ةيسامولبدلا

 لالخ نم دوقعلا ديدجت
 تارشؤم ةحول قالطاقاعلا دييأت ماظن

ةيرشبلا دراوملا



JAN
 بـــــــقاعتلا طيـــــــطختل راـــــــطإ عـــــــضو
  ىــلع ةـقفاوملا تـمت دـقو  يفيظولا
 يفيظوــــلا بــــقاعتلا ةــــنجل ليكــــشت
يرازو رارــق .عورــشملا قالــطأل ةــيادبك
1443/06/03 خيراتو111597 مقر

 ةــيليهأتلا جماربــلل بيردــتلا ةطخ دادعا
 يتـلاو2022 ماعلل ةيفاخبحالا تاداهشلل
ينــــهملا ىوتــــسملا عــــفر ىــــلا فدــــهت
ددــحم يــصصخت لاــجم يــف فــظوملل
ةرازولاب ةمدقملا تامدخلابءاقترألل

JAN

 دــــــيدحت تامدــــــخب ءادألا ماــــــظن طــــــبر
 يعــسلا نمــض كــلذو يبيردــتلا جاــيتحالا
 عـــمهـــمئاوتملا بيردـــتلا ةـــطخ ريوـــطتل
ةرازولاب نيفظوملا تاجايتحا

JANJAN
 بـــــتاكم يفظوـــــم نيـــــكمت نمـــــض نـــــم
 مهحنــمو ىوــق ةــصنمل لوخدــلل  لــمعلا
 ىـــــلع لـــــمعلا مـــــت ةـــــمزاللا تايحالـــــصلا
 ةــصنم تامدــخ ىــلع نيفظوــملا فــيرعت
 عــفرو  تايحالــصلا ىــلع مهبيردــتو ىوــق
 ىوـــــق ةـــــصنم نـــــم تاـــــبلطتملا ةـــــقيثو
  حامــسلل يــمقرلا لوــحتلا ةــلاكوب ءالمزــلل
ليمعلا بتاكمل لوخدلا ىوق ةصنمل

910
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 طيطختل راطا عضو
 جماربلل بيردتلا ةطخ دادعايفيظولا بقاعتلا

ةيليهأتلا

جايتحالاب ءادالا ماظن طبر
يبيردتلا

ىوق ةصنم



JAN
 ماــع نــم رياــني رهــش فدهتــسم قــيقحت

 يجيتاخبـــــــــــــسالا ءادألا رـــــــــــــشؤمل م2022
يذـــلا )ةـــيلاملا ىواكـــشلا عـــم لـــماعتلا(
 مــت يتــلا ةــيلاملا ىواكــشلا ةبــسن لــثمي
 يلاـمجإ نـم موـي60 لالخ اهعم لماعتلا
جماـــنربلا قـــقح .ةـــيلاملا ىواكـــشلا ددـــع
 ىواكــــــشلا عــــــم لــــــماعتلل %100 ةبــــــسن
250,128( ىواكشلا مظعم نأ يأ ،ةيلاملا

ةدــملا لالــخ اــهعم لــماعتلا مــت )ىوكــش
فدهتـــسم نأ ثـــيح ،ةددـــحملا ةـــينمزلا
 اذــــه مهــــسيس %100 وــــه رــــشؤملا اذــــه
 عــم لــماعتلا ةءاــفك نيــسحت ىــلإ زــجنملا
 ةردابم عم طبتري يذلا ةيلاملا ىواكشلا
.يليغشتلا نطاوملا باسح

 نــمرياــني رهــش فدهتــسم قــيقحت مــت
 يجيتاخبــسالا ءادألا رــشؤمل م2022 ماــع
 يذـلا )ةــيلهألا تاـضاخبعا عـم لماعتلا(
 مـت يتـلا ةــيلهألا تاـضاخبعا ةبسن لثمي
 نـــــم موـــــي60 لالـــــخ اـــــهعم لـــــماعتلا
قــقح .ةــيلهألا تاــضاخبعا ددــع يلاــمجإ
 عــــــم لــــــماعتلل %100 ةبــــــسن جماــــــنربلا
 عــــــــيمج نأ يأ ،ةــــــــيلهألا تاــــــــضاخبعا
 مـــــــــت )ضاخبـــــــــعا15,418( تاـــــــــضاخبعالا
 ةـــينمزلا ةدـــملا لالـــخ اـــهعم لـــماعتلا
 اذــــه فدهتــــسم نأ ثــــيح ،ةددــــحملا
 اذــه مهــسيس %100 وــه رهــشل رــشؤملا
 عـملماعتلا ةءافك نيسحت ىلإ زجنملا
عــــم طبترــــي يذــــلا ةــــيلهألا تاــــضاخبعا
.يليغشتلا نطاوملا باسح ةردابم

JAN

 نـــم رياـــني رهـــش فدهتـــسم قـــيقحت مـــت
 يجيتاخبـــسالا ءادألا رـــشؤمل م2022 ماـــع
 ةيلمع لكل ىوتحم رشن ذيفنتب مازتلالا(
 مازتـلالا ةبـسن لــثمي يذـلا )ةيرهـش عفد
 معدـــلا غـــلبم عادـــيإ دـــعوم نـــع رـــشنلاب
 تاعفدـــــــلا ليـــــــصافتو نيديفتـــــــسملل
 %100 ةبـــــسن جماـــــنربلا قـــــقح .ةيرهـــــشلا
 نم نيديفتسملا عيمجل رشنلاب مازتلالل
 جماـــــنرب لالـــــخ نـــــم مدـــــقملا معدـــــلا
 فدهتــسم نأ ثــيح ،نطاوــملا باــسح
 اذـــه مهـــسيس %100 وـــه رـــشؤملا اذـــه
 نــع يعوــلا ىوتــسم ةداــيز ىــلإ زــجنملا
طبترـــي يذـــلا نطاوـــملا باـــسح جماـــنرب
.يليغشتلا نطاوملا باسح ةردابم عم

JAN
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 رياني رهشل ةخبفلا فدهتسم قيقحت مت
 ىدـــــــم( يجيتاخبـــــــسالا ءادألا رـــــــشؤمل
 لـــــــصاوتلا تاـــــــصنم ىـــــــلع لوـــــــصولا
 ىدـم لــثمي يذلا )جمانربلل يعامتجالا
 قــــــقح .جماــــــنربلل يــــــمالعإلا روــــــهظلا
 ىـــــلع ةدهاـــــشم نوـــــيلم4.5 جماـــــنربلا
اـــققحم يعاـــمتجالا لـــصاوتلا تاـــصنم

ً
 

 زـجنملا اذـه مدـخيو ،ةخبفلا فدهتسم
 جماـــــنرب نـــــع يعوـــــلا ىوتـــــسم ةداـــــيز
 عــــم طبترــــي يذــــلا نطاوــــملا باــــسح
.يليغشتلا نطاوملا باسح ةردابم
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ةيلاملا ىواكشلا عم لماعتلا

ةيلهألا تاضاخبعا عم لماعتلا

 ىوتحم رشن ذيفنتب مازتلالا
 تاصنم ىلع لوصولا ىدمةيرهش عفد ةيلمع لكل

جمانربلل يعامتجالا لصاوتلا



JAN
 جماــنرب يــف  تاــعاطقلا عــيمج جــمد
 دعاـسي اـمم UCRM ماـظن وـهو دـحاو
ةمدخ يف فظوملا ءادأ عفر يف يف
 يـف زـجنملا اذـه مهسيسو . ليمعلا
 تامدــــــخلا ةدوــــــج عــــــفرو ةــــــمكوح
 يذـلاو ةرازوـلا تاصنم نم ةمدقملا
 ةـمكوح ديحوتو ليهأت ةردابم مدخي
ءالمعلاب ةيانعلا ةموظنم

قالــط قــيرط نــع لاــصتالا ةاــنق دــيحوت
 ىلع لهسيل   لاصتالا زكارمل يلالا درلا
 ةـــيلخادلا تاـــهجلا نيـــب طبرـــلا لـــيمعلا
 يــف زــجنملا اذــه مهــسيسو ةــيجراخلاو
 تامدــــــــخلا ةدوــــــــج عــــــــفرو ةــــــــمكوح
 يذــلاو ةرازوــلا تاــصنم نــم ةــمدقملا
 ةــمكوح دــيحوتو لــيهأت ةرداــبم مدــخي
ءالمعلاب ةيانعلا ةموظنم

 سماــخلا ىوتــسملا فدهتــسم قــيقحت
 يــسسؤملا جــضنلا ىوتــسم ميــيقت يــف
 ةزــــهجألا ءادأ ساــــيقل ينطوــــلا زــــكرملل
2021 ماعل "ءادأ" ةماعلا

JAN
 ءادألـــــــــــــل ةـــــــــــــماعلا ةرادإلا تـــــــــــــماق
 ءادأل رـــــــيرقت16 رادـــــــصإب يجيتاخبـــــــسالا
 ءادأ ريراــــقت8و عــــبارلا عــــبرلل تالاــــكولا
 عــــــبرألل ةــــــيهيجوتو ةــــــيذيفنت  ةيونــــــس
 ىـــلا رـــيرقتلا فدـــهي ثـــيح ، تاـــعاطق
 ةلثمتم ةرازولا ءادأ نع تامولعم ريفوت
 ساــيقل  ةيــسيئرلا  تارــشؤملا ميــق يــف
 ةيجيتاخبــسالا تارداــبملا ذــيفنت و ءادألا
 ســكعي اــمم اــهل ةــطبترملا عيراــشملاو
 قـــيقحت  يـــف اهمدـــقتو اـــهحاجن ىدـــم
 ةــــــــــيعرفلا ةيجيتاخبــــــــــسالا فادــــــــــهألا
. تالاكولل
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 يفتاعاطقلا عيمج جمد
 قيرط نع لاصتالا ةانق ديحوتدحاو جمانرب

يلالا درلا قالطا

 ىوتسملا فدهتسم قيقحت
 ىوتسم مييقت يف سماخلا
يسسؤملا جضنلا

تالاكولاءادال ريرقت16 رادصا
عبارلا عبرلل



JAN
 ةيرـــــــــشبلا دراوـــــــــملا ةرازو تـــــــــققح
ىوتـــــــسملا  ةـــــــيعامتجالا ةـــــــيمنتلاو
ةزــــهجألا جــــضن ميــــيقت يــــف سماــــخلا
.ءادألا سايقو ةرادإ يف ةماعلا

ةيرودلا تاعربتلا
  نيـــــكمت ىـــــلإ ةـــــمدخلا هذـــــه فدـــــهت
ةــيعربتلا صرـفلا يـف  عربتلا نم عربتملا
 ةـــصنملا ربـــع يونـــس و يرهـــش لكـــشب
 كـــــلذ نا ثـــــيح ، تاـــــعربتلل ةـــــينطولا
 تاــعربتلا ىوتــسم عــفر يــف مهاــسيس
اــقيقحتو يــلآ لكــشب متــت اــهلعجو

ً
 رودــل 

 ةــــمدخ لالــــخ نــــم ىمــــسألا ةــــموكحلا
 ثـــــلاثلا عاـــــطقلاو يندـــــملا عـــــمتجملا
 ةــكلمملا ةــيؤر عــم قــفاوتي اــمب كــلذو

2030
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 تاــــــهج ليجــــــست ةداهــــــش دــــــيدجت
ايروف يحبرلا ريغ عاطقلا
 نيـــــكمتل تامدـــــخ ةـــــعومجم يـــــه
 تاـهج عاوـنا عــيمجل صيخخبلا ديدجت
 نودو اـــــيروف يـــــحبرلا ريـــــغ عاـــــطقلا
 ةرازوــــلا عــــم لــــصاوتلا ىــــلإ ةــــجاحلا

اهترايز

JAN

 تاـــــــنايب نـــــــم ددـــــــع عـــــــفر ةيـــــــصاخ
  موعدملاو نيديفتسملا
 عاـــطقلا تاـــهج عـــيمج نيـــكمتل ةـــمدخ
 موعدــملا عــيمج ليجــستب يــحبرلا  ريــغ
 ىــــصقأ دــــحب نيديفتــــسملل ةــــمدقملا

 ةيــصاخ مادختــسا لــكل ديفتــسم15000
نيديفتــــسملا تاــــنايب نــــم ددــــع عــــفر
  موعدملاو
 عاـــطقلا تاـــهج عـــيمج نيـــكمتل ةـــمدخ
 موعدــملا عــيمج ليجــستب يــحبرلا  ريــغ
 ىــــصقأ دــــحب نيديفتــــسملل ةــــمدقملا

 مادختسا لكل ديفتسم15000
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ةيرودلا تاعربتلا
ةيرشبلا دراوملا ةرازو تققح
 ىوتسملاةيعامتجالا ةيمنتلاو
سماخلا

 تانايب نم ددع عفر ةيصاخ
 موعدملاو نيديفتسملا

 تاهج ليجست ةداهش ديدجت
ايروف يحبرلا ريغ عاطقلا



JAN  ةـــسسؤم سيـــسأتل تاءارـــجإلا ريـــيغت
  ةيلهأ
لــكيهلا عـم ةمدخلا تاءارجا ةمئاوم
 ينطوــــــلا زكرملاــــــب صاــــــخلا يرادإلا
 نيــسحتو يــحبرلا ريــغ عاــطقلا ةــيمنتل
 ةدـــــملا صيـــــلقتو لـــــمعلا تاءارـــــجا
تابلطلا نم ءاهتنالل ةينمزلا

قودنـــــص سيـــــسأتل تاءارـــــجإلا ريـــــيغت
  يلئاع
 لــكيهلا عــم ةــمدخلا تاءارــجا ةــمئاوم
 ةــيمنتل ينطولا زكرملاب صاخلا يرادإلا
تاءارــجا نيــسحتو يــحبرلا ريــغ عاــطقلا
 ءاـهتنالل ةــينمزلا ةدملا صيلقتو لمعلا
تابلطلا نم

JAN
 زــــكارملا لــــمع ريــــس راودأ ريــــيغت بــــلط
  ةيلهألا
 لـــكيهلا عـــم ةـــمدخلا تاءارـــجا ةـــمئاوم
 ةــيمنتل ينطوــلا زكرملاــب صاــخلا يرادإلا
تاءارــجا نيــسحتو يــحبرلا ريــغ عاــطقلا
ءاـهتنإلل ةــينمزلا ةدـملا صيــلقتو لمعلا
تابلطلا نم
 زــــكارملا لــــمع ريــــس راودأ ريــــيغت بــــلط
  ةيلهألا
 لـــكيهلا عـــم ةـــمدخلا تاءارـــجا ةـــمئاوم
 ةــيمنتل ينطوــلا زكرملاــب صاــخلا يرادإلا
تاءارــجا نيــسحتو يــحبرلا ريــغ عاــطقلا
 ءاـهتنالل ةــينمزلا ةدـملا صيــلقتو لمعلا
تابلطلا نم

JAN
 ةــباوب نــم نيعباــتلا ةرادا ةــمدخ فاــقيا
 لـــقن دـــيوجت ةـــيلمعل الامكتـــسا ةرازوـــلا
 يعاــمتجالا نامــضلا نــم نيديفتــسملا
 يعاــــــمتجالا نامــــــضلا ىــــــلا ميدــــــقلا
نيعباتلا ةرادا ةمدخ فاقيا ديدجلا

 ةــباوب نــم نيعباــتلا ةرادا ةــمدخ فاــقيا
 لـــقن دـــيوجت ةـــيلمعل الامكتـــسا ةرازوـــلا
 يعاــمتجالا نامــضلا نــم نيديفتــسملا
 يعاــــــمتجالا نامــــــضلا ىــــــلا ميدــــــقلا
ديدجلا
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 سيسأتل تاءارجإلا رييغت
 سيسأتل تاءارجإلا رييغت ةيلهأ ةسسؤم

يلئاع قودنص

نيعباتلا ةرادا ةمدخ فاقيا

 لمع ريس راودأ رييغت بلط
 ةيلهألا زكارملا



JAN
هـــــيجوتلاو لـــــيهأتلا ةـــــصنم قالـــــطا
ت يتـــــلاو يعاـــــمتجالا

ُ
 ميدـــــقتب ىنـــــع

 نيديفتـسملا عيمجل ةلماش تامدخ
 ةــــــــــيعون تامدــــــــــخ ذــــــــــيفنت ربــــــــــع
ةـــقاعال يوذ ةـــئف نـــم نيديفتـــسملل
 مــهل نمــضي اــمم مهريــغو ماــتيالاو
هـــــيجوتلاو لـــــيهأتلا ىـــــلع لوـــــصحلا
نيمزاللا

 يلاملا لدبلا فرص ماظن ىلع ليدعتلا
  ةنيعملا ةيبطلا ةزهجألل
 ةـــــيلاملا تاقحتـــــسملا فرـــــص فدـــــهب
 ةـقاعإلا يوذ نم نيديفتسملل ةرخأتملا
تاـــــبلطلا تاـــــنايب ىـــــلع ليدـــــعتلا مـــــت
 بـتارملا فذـحب كـلذو يلخادـلا ماظنلل
 ليدـعتلا تاــبلطلا نـم اهعاونأب ةيئاوهلا
 ةزـهجألل يلاـملا لدــبلا فرص ماظن ىلع
. ةنيعملا ةيبطلا

JAN

تامدـخلا ريراقتو تارشؤم ةحول قالطا
 ةيعامتجالا رودلاب ةيحصلا
 تاليـــلحت مدـــقت  ةـــيلعافت تاـــحول يـــه
 ةردـــــقلا زـــــيزعتل  ةـــــمدقتم تارـــــشؤمو
 يف ةيحصلا تامدخلا ءادا نع ةيليلحتلا
بـــــسح اـــــهمييقتو ةـــــيعامتجالا رودـــــلا
 مهاـست و مهفدهتـست يتـلا تارشؤملا
 لوـصولا ىـلا ريراـقتلاو تارـشؤملا هذه
 رارـقلا عانص نيكمتل ،نكمم ءادأ لضفأل
ةــقدب و ةبــسانملا تاءارــجإلا ذاــختا نــم
.ةيلاعفو

JAN
JAN

 تاليـــلحت مدـــقت ةـــيلعافت ةـــحول قالـــطا
 زيزعتل ةيلاع ةقدبو ةمدقتم تارشؤمو
 يـف ءادألا ةرادا ماظنل ةيليلحتلا ةردقلا
 ىـــــلع ةـــــجردملا ةـــــيموكحلا تاـــــهجلا
تارــــشؤملا بــــسح ميــــيقتلاو ماــــظنلا
ت يتـــــلا

ُ
 ءادألا ةرود ةـــــطخ جئاـــــتن رـــــهظ

 ريراـــقتلاو تارـــشؤملا هذـــه مهاـــستو
 تاـهجلل معدـلا ميدـقت و ةـعباتملا يف
 عانــص نــكمت اــمك ءادأ لــضفأل لوــصولل
 ةبـــسانملا تاءارـــجإلا ذاـــختا نـــم رارـــقلا
لامعالا ةدوج نيسحتو
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 هيجوتلاو ليهأتلا ةصنم
 لدبلا فرص ماظن ىلع ليدعتلايعامتجالا

 ةنيعملا ةيبطلا ةزهجألل يلاملا

 تارشؤم ةحول قالطا
ءادألا ماظنريراقتو

 ريراقتو تارشؤم ةحول قالطا
 رودلاب ةيحصلا تامدخلا
ةيعامتجالا



JAN
 ةــــــمدخل ةينيــــــسحت ةــــــمدخ قالــــــطا
عـــــم لـــــصاوتلاب ينـــــعت و تاـــــيدايقلا
فــلم ةراــيزل دادــع ةفاــضإ تاــيدايقلا
 ةيدايقلا

 عاطق يف نيلماعلا نكمت ةمدخ قالطا
 ةينهم ةصخر رادصإ نم بهذلا

JAN
 ةــصنم يــف تامدــخلا نــم ددــع قالــطا
:لثم يتامدخ
ةيبتكم ةحاسم بلط-
دامتعا ةصنم ىلع تايحالصلا ةرادإ-
دراوم ماظنو
تانايب ةحيرش بلط ةمدخ

JAN
:لثم لماكتلا تامدخ نم ددع قالطا
 زــكرملا عـم رـحلا لـمعلا ةصنم لماكت-
ةيسفانتلل ينطولا
 دــحوملا ينطوــلا مقرــلا رادــصإ ةــمدخ-
 يراــجت لجــس بــلطتت ال يتــلا ةطــشنألل
ةيموكحلا لماكتلا ةانق ىلع
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ةمدخل ةينيسحت ةمدخ قالطا
تايدايقلا

 يف تامدخلا نم ددع قالطا
لماكتلا تامدخ نم ددع قالطايتامدخ ةصنم

 ةصخرلا رادصا ةمدخ قالطأ
ةينهملا



يليغشتلا زيمتلا قيقحت
FEB

يليغشتلا زيمتلا قيقحت
 ماــع نــم ةخبــفلا فدهتــسم قــيقحت مــت

 يجيتاخبــــــــــسالا ءادألا رــــــــــشؤمل م2022
 يذـلا )ةــيلاملا ىواكـشلا عـم لماعتلا(
 مـت يتـلا ةــيلاملا ىواكـشلا ةبـسن لثمي
 نـــــم موـــــي60 لالـــــخ اـــــهعم لـــــماعتلا
قــقح .ةــيلاملا ىواكــشلا ددــع يلاــمجإ
 عــــــم لــــــماعتلل %100 ةبــــــسن جماــــــنربلا
 مـــــــظعم نأ يأ ،ةـــــــيلاملا ىواكـــــــشلا
لـماعتلا مـت )ىوكش163,019( ىواكشلا
 ،ةددــحملا ةــينمزلا ةدــملا لالــخ اــهعم
 وــه رــشؤملا اذــه فدهتــسم نأ ثــيح

 نيسحت ىلإ زجنملا اذه مهسيس 100%
 ةــيلاملا ىواكــشلا عــم لــماعتلا ةءاــفك
 باــــــسح ةرداــــــبم عــــــم طبترــــــي يذــــــلا
.يليغشتلا نطاوملا

ماـــع نـــم ةخبـــفلا فدهتـــسم قـــيقحت مـــت
 لـماعتلا( يجيتاخبسالا ءادألا رشؤمل م2022
 ةبــسن لــثمي يذــلا )ةــيلهألا تاــضاخبعا عــم
 اـهعم لـماعتلا مـت يتـلا ةــيلهألا تاضاخبعا
 تاــضاخبعا ددــع يلاــمجإ نــم موــي60 لالــخ
 لـماعتلل %100 ةبـسن جمانربلا ققح .ةيلهألا
 عــــــيمج نأ يأ ،ةــــــيلهألا تاــــــضاخبعا عــــــم
 لـــماعتلا مـــت )ضاخبـــعا10,120( تاـــضاخبعالا
ثــيح ،ةددـحملا ةــينمزلا ةدملا لالخ اهعم
 %100 وـه رهـشل رشؤملا اذه فدهتسم نأ
 ةءاــفك نيــسحت ىــلإ زــجنملا اذــه مهــسيس
 طبتري يذلا ةيلهألا تاضاخبعا عم لماعتلا
.يليغشتلا نطاوملا باسح ةردابم عم

FEB

 ماـــع نـــم ةخبـــفلا فدهتـــسم قـــيقحت مـــت
 يجيتاخبـــــــــــــسالا ءادألا رـــــــــــــشؤمل م2022

 ةــيلمع لــكل ىوــتحم رشن ذيفنتب مازتلالا(
 مازتــلالا ةبــسن لــثمي يذــلا )ةيرهــش عــفد
 معدـــلا غـــلبم عادـــيإ دـــعوم نـــع رـــشنلاب
تاعفدــــــــلا ليــــــــصافتو نيديفتــــــــسملل
 %100 ةبـــــسن جماـــــنربلا قـــــقح .ةيرهـــــشلا
 نـم نيديفتـسملا عــيمجل رشنلاب مازتلالل
باـسح جماـنرب لالخ نم مدقملا معدلا
 اذـــــه فدهتـــــسم نأ ثـــــيح ،نطاوـــــملا
 زــجنملا اذــه مهــسيس %100 وــه رــشؤملا
 جماـــنرب نـــع يعوـــلا ىوتـــسم ةداـــيز ىـــلإ
 ةرداــبم عم طبتري يذلا نطاوملا باسح
.يليغشتلا نطاوملا باسح

FEB

FEB
 ءادألا رـشؤمل ةخبـفلا فدهتـسم قــيقحت مت
 تاـصنم ىــلع لوصولا ىدم( يجيتاخبسالا
 لــثمي يذـلا )جماـنربلل يعامتجالا لصاوتلا
 قـــقح .جماـــنربلل يـــمالعإلا روـــهظلا ىدـــم
تاصنم ىلع ةدهاشم نويلم7.5 جمانربلا
اـــققحم يعاـــمتجالا لـــصاوتلا

ً
فدهتـــسم 

 ىوتـسم ةداـيز زـجنملا اذه مدخيو ،ةخبفلا
 يذـلا نطاوـملا باـسح جماـنرب نع يعولا
 نطاوـــــملا باـــــسح ةرداـــــبم عـــــم طبترـــــي
.يليغشتلا
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 زـــــكارمل يـــــلالا درـــــلا ماـــــظن  قالـــــطا
تامدــخلا عــم بــكاوتي اــمب لاــصتالا
 سيـسأت مـت ثــيحب ةدـيدجلا ةرازولاو
تامدــــــخلا نمــــــض ةــــــيتحتلا ةــــــئيبلا
 نيلغــــــــــــشملا دــــــــــــيزتو ةــــــــــــيلخادلا
 هل تايحالصلاب

 يـــــــئرملا ليجـــــــستلا ماـــــــظن  قالـــــــطا
 اـــــــمب لاـــــــصتالا زـــــــكارمل عومـــــــسملاو
 ةرازوـــــــلاو تامدـــــــخلا عـــــــم بـــــــكاوتي
 ةــــئيبلا سيــــسأت مــــت ثــــيحب ةدــــيدجلا
 ةـــــيلخادلا تامدـــــخلا نمـــــض ةـــــيتحتلا
 هــــــل تايحالــــــصلاب نيلغــــــشملا دــــــيزتو
 زـــكارملل ةدوـــجلا ةـــبقارم نـــم نكمتـــلل
 ةلغشملا تاكرشلاو ةرازولل ةعباتلا

 دراوــــملا ةــــموظنم لوــــصو ىــــلإ ةراــــشإ
 ةبـسن ىـلا ةــيعامتجالا ةــيمنتلاو ةيرشبلا
 ةلويـس فرـص يلاـمجإ نـم %99.72 فرص
 جمارــــب ةــــفاك ىوتــــسم ىــــلع2021 ماــــع
 قــيرفليكــشت مــت ثــيحو ،ةــيؤرلا قــيقحت
 تارادإ نـــم( فرـــصلا ةـــجلاعمو عيرـــست
 تايدـحتلا ةجلاعمل )ةرازولا يف ةفلتخم
 زيـفحت مـت دـقف ،ةبـسنلا هذهل لوصولاو
 ماـــعلا اذـــه لالـــخ هوـــلمع اـــمل قـــيرفلا
 ةعوطقم تآفاكم فرصب

FEB

 ةغللابةرازولل يميظنتلا لكيهلا ةمجرت
يميظنت ىوتسم لقا ىتح ةيزيلجنإلا
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 ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب

يف لثمألا ىوتسملا قيقحت
 ليمعلا ةبرجت

 ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب
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يف لثمألا ىوتسملا قيقحت
 ليمعلا ةبرجت



FEB
 ريوـــطت ةـــئيه نـــم ةرازوـــلا ةوـــعد مـــت
 تاـــسرامملا ضرـــعل  ريـــسع ةـــقطنم
 قـــلعتي اـــمب ةرازوـــلا اـــهب موـــقت يتـــلا
 لــقن نــم دــكأتلاو ةــيفيظولا ةــئيهتلاب
 مهل ةفرعملا

 نيحــشرملا لاــسرا متــي يبــطلا صــحفلا
نالاو يموــكح ىحــص زــكرم ىــلا اقباــس
 نيحـــشرملا مامـــضنا ةـــيلمع ليهـــستل
 ةــــهج عــــم دــــقاعتلا مــــت عرــــسا لكــــشب
 لالــــخ نــــم كــــلذ مــــتو صاــــخ ةيحــــص
 ةـــيطغتل نيمأـــتلا ةكرـــش نـــم نواـــعتلا
بلطتملا

تامدـخلل ةرازولا ليكو ةداعس عم ءاقل

 ةدناسملا

FEB

عرصلل يملاعلا مويلا ءاقل
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 لمعلل  بئانلا يلاعم عم ءاقل

 نوؤــــــشلل  ةرازوــــــلا لــــــيكو عــــــم ءاــــــقل
ةيلامعلا

مدلاب عربتلا ةلمح

FEB
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 تاــبلط داــمتعا و هــعجارم ىــلع لــمعلا
 مدــــــلاب عربــــــتلاو ةــــــيعوطتلا لاــــــمعالا
 دراوـــم ماـــظن يـــف ةـــيتاذلا تامدـــخلاب
بلط )2000( ددعل

52
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 زيــــمتلا( ةــــشاش ءاــــشنا ىــــلع لــــمعلا
ةــــتمتأل دراوــــم ماــــظنب )يــــسسؤملا
 تاداهــش ليجــست تاــبلط لابقتــسا
)رمتسم( يسسؤملا زيمتلا

 حــــسملا( ةــــشاش ءاــــشنا ىــــلع لــــمعلا
 تاــبلط لابقتـسال دراوم ماظنب )ينمألا
ا لكــــــشب ةــــــيقخبلل نيقحتــــــسملا

َ
يــــــل

)رمتسم(

نـما ةـسائر عـم ينـمألا حـسملا ءارجإ
تالجــس ةمالــس نــم قــقحتلل ةــلودلا
 نــم ةــيقخبلل نيقحتــسملا نيفظوــملا
 يلا لكشب تاظحالملا
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 ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 لــجأ نــم ةــيجراخلا ةرازو عــم لــصاوتلا
 ةيـسامولبدلا تازاوـجلا دـيدجتو رادصا
ةيــــصوتلا تاــــباطخ رادــــصإو ةــــصاخلاو
 هذـــــــهل ةـــــــمزاللا جورـــــــخلا تاريـــــــشأتو
تازاوجلا
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 تارارـــــــــق قـــــــــيثوت ىـــــــــلع لـــــــــمعلا
 ةــيندملا ةـمدخلا ماـظنب نيدعاقتملا
دعاقت رارق )265( ددعل

 ةرازوـــــلا يبوـــــسنم ةـــــمدخ فدهتـــــسن
 وـحنلا ىلع ةيلاملا تاقحتسملا فرصب
 فرـــص تاـــبلط تاءارـــجإ ءاـــهنا: يلاـــتلا
 م2022 رــياربف رهــش تاقاقحتــسا عــيمج
 زاـــــجنا /  )تاـــــئفاكم ،تالدـــــب ،بـــــتاور(
 ةدراوـلا تاراسفتسالاو تابلطلا عيمج
  /يتامدــــخ ةــــصنمولــــيميالابةرادالــــل
 /تاــبطاخملا عيمج ىلع ةدافالا دادعا
 ةــــيلآ ريوــــطت ىــــلع لــــمعلاب رارمتــــسالا
 ةــيتاذلا ةـمدخلاب دراوـم ماـظنب فرصلا
 تاءارــــجإ يــــف تاــــعطاقتلا ةــــجلاعمو
ىــــلعا قــــيقحتل تاقاقحتــــسالا فرــــص
.زاجنإلا ةعرس يف ةبسن

تاكرشلاو دوقعلا رداوك ليجست
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 ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 لوخدـــــلا تاءارـــــجإل دـــــحوملا ماـــــظنلا
ةرازولا ةمظنأل دحوملا 60
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ماظنلايف ءادألا مييقت تانايب ةفاضإ

- تاءاــــفكلا- فــــيظوتلا ماــــظن ريوــــطت
 ريوطتلاو ءادألل ةماعلا ةرادإلل

 دــعبرــشنلل ةــلباق تاــنايب ةفاــضا و عــفر
 ةــــيلاتلا تاــــعاطقلاب  ةــــصاخ اهدــــيوجت
 ةـــــيمنتلا- لـــــمعلا- ةـــــيندملا ةـــــمدخلا(
 ةـــــــينطولا ةـــــــباوبلا ربـــــــع ) ةـــــــيعامتجالا
 أدــبمب اـناميإ كـلذو  ةـحوتفملا تانايبلل
 ضرــغبتاــنايبلا ريفوــت لــجألو ةيفافــشلا
 يتــــلاو ةــــينوخبكلإلا ةكراــــشملا عيجــــشت
 نـم ةدافتـسالا نـم نيديفتسملا نكمت
 بـسح اهمادختـساو ةرفوــتملا تانايبلا
 .ةجاحلا
 :تانايبلا هذه نم ةدافتسالا هجوأ نمو
يملعلا ثحبلا معد-1
ةديدجلا عيراشملاو لامعالا معد-2
.تارارقلا ذاختا معد-3
 تاـقيبطتلا ريوـطت ربـع راكتبالا عيجشت-4
 نـمتاـمولعملا فيلوتو جمدل ةبكرملا
 تاـــــعومجم ةـــــحاتإب .ةـــــفلتخم رداـــــصم
ةرازوــــلا لــــبق نــــم ةروــــشنملا تاــــنايبلا
 اــهتجلاعم لهــست غيــص ةدــعب اــهريفوتو
اــــــقفو اهمادختــــــسا ةداــــــعإو

ً
 ةــــــعيبطل 

.ةرفوتملا تانايبلا
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 يليغشتلا زيمتلا قيقحت

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 جئاــتنب  ةـصاخلا  ةــيعبرلا ريراـقتلا دادـعا
  ةــــــيفيظولا تاــــــنايبلا ةدوــــــج رــــــشؤم
  اهـسكع متـيىتـلا و ةــيموكحلا تاهجلل
 ساــيق ءادأ زــكرم يــف تارــشؤملا ىــلع
كـلذو "ءادأ" ةــيموكحلا ةـماعلا ةزهجألا
 ةيفيظولا تانايبلا ةدوج ىوتسم عفرل
 تاــــــيلمعلاو فئاــــــظولاو نيفظوــــــملل
 كــلت يــف جــضنلا ىوتــسم عــفرو اــهيلع
 مـــقر يماـــسلارـــمالل الاـــثتما تاـــنايبلا

ـه03/03/1441 خيراتب14669
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 ىودــــــج ةــــــسارد يــــــف ةمهاــــــسملا
 زــــيزعتل فــــيقثتلا و ةــــيعوتلا ةرداــــبم
 ىدـــحا يـــهو  ةاـــيحلا ىدـــم ملعتـــلا
 تاردـــــقلا ةـــــيمنت جماـــــنرب تارداـــــبم
و ةرازوــــلا ىــــلع ةطقــــسملا ةيرــــشبلا
 و لــيمعلا ةبرجت ةلاكو ىلع ديدحتلاب
 ريفوـــتب كـــلذو يـــسسؤملا لـــصاوتلا
 ةـــسايس بـــسح ةـــبولطملا تاـــنايبلا
 تانايبلا ةرادا بتكم

بيردـــتللهـــماعلا ةرادالا  عـــم نواـــعتلا
 يـــفريـــسع هـــقطنمبىنـــهملاو ينـــقتلا
لمعلا قوس جايتحا لوح ةسارد دادعا
 حتــــفل ةــــجاحلا ىدــــم ساــــيق ضرــــغب
ةديدج تاصصخت

 ةـــــمءاوملا عورـــــشم يـــــف ةمهاـــــسملا
 ريـسع ةقطنم ةيجيتاخبسا نيب ةيذيفنتلا
 معدـل دـلاخ كــلملا ةعماج ةيجيتاخبساو
 ميـــلعتلل نهارـــلا عـــضولا لـــيلحت ةـــيلمع
 ريسع ةقطنمب
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

  ةيمقرلا ةموكحلا ةئيهل  معدلا ميدقت
 دـحال (business case( ةــيلوا ةـسارد ءانبل
 مدــــــخت يتــــــلاو ةــــــينطولا تارداــــــبملا
 ىــــــلع ءاــــــنب نييموــــــكحلا نيفظوــــــملا
. مهبصانم
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 دــيزي اــم ســكعو حيحــصت و ةــقباطم
ىوتــسم عــفر فدــهب الجــس6420 نــع
 فدهتـستو ةــيفيظولا تانايبلا ةدوج
 ماعلا عاطقلا نيفظوم عيمج

 ةكراــــشم نأــــشب ةــــيقافتا  عــــيقوت مــــت
هاــــــيملاو ةــــــئيبلا ةرازو عــــــم تاــــــنايبلا
 يــــف رــــثألا هــــل نوكيــــس اــــمم  ةــــعارزلاو
 تاــــــــنايبلا ريفوــــــــت ةرداــــــــبم قــــــــيقحت
 عاــــــطقلا يــــــف نيلماــــــعلل ةيئاــــــصحإلا
 ماــــظن تارداــــبم دــــحأ يــــهو يــــعارزلا
يراجتلا خبستلا ةحفاكم

ةكراـــــشم نأـــــشب ةـــــيقافتا عـــــيقوت مـــــت
 ةــــــــماعلاةــــــــسسوملا عــــــــم تاــــــــنايبلا
 قوـــقحلا ظـــفحل  ةـــيعامتجالا تاـــنيمأتلل
ةـــيراوتكالا تاـــساردلا ءارـــجإو ةـــينيمأتلا
 تاعاطقتـــــــــسالا ةـــــــــقباطمو ةـــــــــمزاللا
ةــــــيفيظولا تاــــــنايبلا عــــــم ةــــــيدعاقتلا

نيكخبشملل
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2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 ةكراــــشم نأــــشب ةــــيقافتا عــــيقوت مــــت
 ءاـــصحإلل ةـــماعلا ةـــئيهلا عـــم تاـــنايبلا
 ةـــلاحلا نـــم يـــظحللا قـــقحتلا ضرـــغب
 لالـــخ اهمادختـــسال دارـــفألل ةـــيفيظولا
 ناكــــــــسلل ماــــــــعلا دادــــــــعتلا لاــــــــمعأ
ةيئاصحإلا تاحوسملاو نكاسملاو
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 ليغـــشت عورـــشم ةـــسارك ريوـــطت مـــت
 راودأ لـــيعفتل  تاـــنايبلا ةرادإ بـــتكم
تانايبلا ةرادإ بتكم تايلوؤسمو

 لقنو ةيعوتلا عورشم ةسارك ريوطت مت
ةـــمكوحو ةرادإ ةـــفاقث زـــيزعت  ةـــفرعملا
 ةيــصخشلا تاــنايبلا ةــيامح و  تاــنايبلا
يبوـــسنم ىدـــل يعوـــلا ىوتـــسم عـــفرل
،ةرازولا

35 ددعل ةفرعملا لقن و بيردتلا ميدقت
 نيــسحت ضرــغب هعاــس33 لالــخ بردــتم
 لــيلحت يــف مهتاردــق و نيفظوــملا ءادأ
 ءارــــجا و ريراــــقتلا جارختــــسا و تاــــنايبلا
ةيئاصحإلا تايلمعلا
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 ليدـــــعت عـــــم يزـــــكرملا ماـــــظنلا ءاـــــنب
هـــماعلاهـــفيظولابهـــطوبرملاهـــمظنالا
 ةرادإ ةــــلاكو فدهتــــستو  اــــهب اــــهطبرب
 يرشبلا لاملا سار
76
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 ىــلع تاليدــعتلا ةفاــضا نــم ءاــهتنالا
 تاــــــمولعملا زــــــكرم عــــــم لــــــماكتلا
 رـــمألل ةباجتـــسالا لالـــخ نـــم ينطوـــلا
 تاــنايب ريفوــت يــفو ميرــكلا يماــسلا
 فارـشتسالا ةصنمل رارمتساب ةثدحم
 ةـــينوخبكلا ةـــمدخ ءاـــنب فدـــهب كـــلذو
ءادألاو ةدوجلاـــــــب مـــــــستت ةـــــــلماكتم
ّعفلا ةــــــيدامتعالاو ةــــــيقوثوملاو لاــــــ
 ةــــموكحلا جماــــنربل اــــقيقحت ،ةــــيلاعلا
 ىــلع رارــقلا معدــل ازــيزعتو ةــلماكتملا
. ينطولا ىوتسملا

 لــمعلا عاــطقب صاــخ رفريــس زيــهجت مــت
 ةـــمظنأ لـــقنب ءدـــبلل دادعتـــسا كـــلذو
 نامـــض عـــم اـــهجمدو عاـــطقلا تاـــنايبو
لهــــسي اــــمم يــــظحل لكــــشب اهقفدــــت
 عاــطقلا تاــنايب ضرــعو لــيلحتو ةــسارد
 عنــص نــماــيلاعلا ةرادإلا نــكمت ةروــصب
.بسانملا تقولا يف حيحصلا  رارقلا

 ريوــطتو يزــكرملا ماــظنلا تاــنايب بــلج
 و ثــــــيح اــــــهميظنتو تاــــــنايبلا نزــــــخم
 ةــلودلا يفظوــم تاــنايب عــيمج لمـــشت
يـــفتـــقوولا ريفوـــت ىـــلع دعاـــسي اـــمم
 اـهجاتحي نـمل اـهريفوتو تاـنايبلا ليلحت
هجايتحا بسانت ةروصب
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 لاـــمعالا ءاـــكذ تارـــشؤم ةـــحول ريوـــطت
 دـــــيدجلا يزـــــكرملا ماـــــظنلل ةـــــيلعافت
 ةـــــمدخ يـــــهو اثيدـــــح قـــــلطا يذـــــلاو
 عـــيمجيقظوـــم فدهتـــستو  ةيـــساسأ
 هذــــه موــــقت ثــــيح ةــــلودلا يفظوــــم
 ةــينايب موـسرب تاـنايبلا ضرـعب ةمدخلا
ليهــــستل طئارــــخ و تاــــططخم ةــــيئرم
 نــــــكمت اــــــمك اهتكراــــــشمو  اــــــهمهف
ميلـسلا رارـقلا ذاـختا نـم رارقلا باحصأ
 حيحصلا تقولا يف
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 ماـــظن تارـــشؤم ةـــحول ىـــلع ليدـــعت

ERP ةفاــضإ و ةرازوــلا ىوتــسم ىــلع 
 ريراـــقتلاو تارـــشؤم ردـــصم دـــيدحتو
 مــــــعدو ةيرــــــشبلا دراوــــــملا ماــــــظنل
 يـــف ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرادإ نيـــكمتو
 ةــصاخلا ريراــقتلا جارختــسا و عالــطالا
 نود ةيحالــصلا ىوتــسم بــسح مــهب
 لوـــحتلا ةـــلاكو ىـــلا عوـــجرلل ةـــجاحلا
 يمقرلا

  يـــنوخبكلالا صلختـــسملا تاـــنايب بـــلج
 و  اـــهميظنتو تاـــنايبلا نزـــخم ريوـــطتو
 تايخبـشملاب ةـقلعتملا تانايبلا لمشت
 خلا.....ةنايـصلا دوقع و تاعدوتسملا و
 يـــف تـــقولا ريفوـــت ىـــلع دعاـــسي اـــمم
 اـهجاتحي نمل اهريفوتو تانايبلا ليلحت
هجايتحا عم بسانت ةروصب

 عــــــــم ةــــــــمربملا ةــــــــيقافتالا بــــــــسح
 تاــــــــــنيمأتلل ةــــــــــماعلا ةــــــــــسسؤملا
 تاـنايبلا نم ددع ريفوت مت ةيعامتجالا
 مــقر /ةــيوهلا مــقر ( لمــشتو ةــيخيراتلا
مسا ،بألا مسا ، لوالا مسالا ،ةــــــماقإلا
 مـقر ،داليـملا خيراـت ،ةلئاعلا مسا ،دجلا
مسا ،يـــــسيئرلا ةـــــهجلا مسا ،لاوـــــجلا
، يفيظوــــلا ملــــسلا ،يــــعرفلا ةــــهجلا
 ،يساـــسالا بـــتارلا ، ةـــجردلا ، ةـــبترملا
 ، داعبتـسالا ببس ، ةدعبتسملا ددملا
،يرادإلا رارـقلا خـيرا ،يرادالا رارقلا مق
 ةعقاولا خيرات ، ةيفيظولا ةعقاولا عون
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 بـــتاور ملالـــس ةـــسارد  عورـــشم مـــعد
نـــم دـــيدعلا ريفوـــتو ةـــيندملا ةـــمدخلا
:تلمشولسريم ةكرشل تانايبلا
 تـهتنا نـمب ةـمئاق ىلع يوتحي فلم-
ىــلع ريـخألا تاونـسلا5 لالـخ مهتامدخ
 ةيفيظولا ملالسلا عيمج
 تاــنيعتلاب ةــمئاق ىــلع يوــتحي فــلم-
 تاونــس5 رــخأل يموــكحلا عاــطقلا يــف
  ةيفيظولا ملالسلا عيمج ىلعو
 مــت نيذــلا نيفظوملاــب يوــتحي فــلم-
 تيبثتلا تاونس لالخ مهتيبثت
 نيفظوــملا عــيمج ىــلع يوــتحي فــلم-
 عـــيمج ىـــلعو اـــيلاح لـــمعلا سأر ىـــلع
 ةيفيظولا ملالسلا
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 ةـــصتخم تاـــنايب ريفوـــت نـــم ءاـــهتنالا
  لالـخ نم اهريفوت متيل ةعارزلا طاشنب
 و هاـــيملا و ةـــئيبلا ةرازو عـــم لـــماكتلا
 ةـثدحمتاـنايب ريفوت متي ثيح ةعارزلا
 كـلذوةــيلخادلا مهتاصنمل رارمتساب
 ةــلماكتم ةــينوخبكلا ةـمدخ ءانب فدهب
ّعفلا ءادألاو ةدوجلاــــــــب مــــــــستت  لاــــــــ
 ،ةــــــيلاعلا ةــــــيدامتعالاو ةــــــيقوثوملاو
 ةــلماكتملا ةــموكحلا جماــنربل اــقيقحت
 ىوتــسملا ىــلع رارــقلا معدــل ازــيزعتو
 . ينطولا

 ) لاـمعألل يـبرعلا طخلا ةلاص (حاتتفإ مت
تادـحو ىــلع نمـضتت  لامعأ ةلاص يهو
 ةيكراــــــشت بــــــتاكمو تامدــــــخ و لــــــمع
 ةـــبذاج لـــمع ةـــئيب ريفوـــتل ةـــينف تاـــحولو
 مهـسيس اـمم ،ةرازولا يبوسنمل ةجتنمو
 ببــسو ،نيفظوــملا ةــيجاتنا نيــسحت يــف
 ىمـــسمب لاـــمعألا ةلاـــص ىمـــسم قالـــطإ
قالطنا ىـــتأ "يـــبرعلا طـــخلا"

ً
 ةـــيؤر نـــم اـــ

 ،ةيفاقثلا ةكلمملا

 نـــع تاـــنايبلا حئارـــش تاـــبلط هـــمتأ مـــت
 و عـــــفر متـــــي ،يتامدـــــخ ةـــــصنم قـــــيرط
 حئارـــشلهـــقلعتملا تاـــبلطلا لابقتـــسا
 متيــس و ، ةزــهجألا و تاــنايبلا و لاــصتالا
اــقفو بــلطلا ةــسارد

ً
ةــمظنملا دــعاوقلل 

 ةـــــلقنتملا ةـــــيفتاهلا ةـــــمدخلا نيمأـــــتل
 لـــــمعلا ليهـــــستل كـــــلذو ،ةدـــــمتعملا
ةــــــعيبط بــــــلطتت نيذــــــلا نيفظوــــــملل
 لــــــثم حئارــــــشلامادختــــــسإل مــــــهلمع
.نييعامتجالا نيثحابلا و نيشتفملا
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 لوألا يتاذـــــلاميـــــييقتلا مـــــلعم لاـــــمتكا
 زيزعلادــبع كــلملا ةزئاــجل حــشخبلل ةرازوــلل
 ةرازوـلامييقت(  ةيلاتلا تاجرخملاب ةدوجلل
 يـــــسسؤملا ميـــــيقتلا ةادأ ريياـــــعم قـــــفو
 نيـسحتلا عيراشمو تالاجم مهأ ديدحت،
 نيــكمت، نيــسحتلا عيراــشم ريوــطتو ءاــنب،
 تاـــسراممو ةـــفاقثب ةرازوـــلا لـــمع قرـــف
 زيمتلاو ةدوجلا
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 ىوتــــــسملا ىــــــلع ةرازوــــــلا لوــــــصح
وــــهو جــــضنلا ميــــيقت يــــف سماــــخلا
 ، ءادأ زــــكرم يــــف ىــــلعألا ىوتــــسملا
 يـــف ةرازوـــلا جـــضن ميـــيقت متـــي ثـــيح
 ةرادإ : يــــــــــهو تالاــــــــــجم ةــــــــــسمخ
 ةرادإ ،ءادألا ةرادإ ،ةيجيتاخبـــــــــــــــــــــسالا
 ءادألاةفاقثو رييغتلا ةرادإ ،تاردابملا
 اذـــــــهو ، ديفتـــــــسملا ةـــــــبرجت ةرادإ ،
 ةرازوــلا يــف ةــمئاقلا دوــهجلا ســكعي
 تالاجملا ةفاك ىلع

 فدـهت ،ةـيرودلا تاـعربتلا ةـمدخ قالطا
 نــمعربــتملا  نيــكمت ىــلإ ةــمدخلا هذــه
 لكــــشبةــــيعربتلا صرــــفلا يــــف  عربــــتلا
 ةــينطولا ةــصنملا ربــع يونــس و يرهــش
 يـفمهاسيس كلذ نا ثيح ، تاعربتلل
متــــت اــــهلعجو تاــــعربتلا ىوتــــسم عــــفر
اـــقيقحتو يـــلآ لكـــشب

ً
ةـــموكحلا رودـــل 

 عــــمتجملا ةــــمدخ لالــــخ نــــم ىمــــسألا
 اـــمب كـــلذو ثـــلاثلا عاـــطقلاو يندـــملا
2030 ةكلمملا ةيؤر عم قفاوتي

ليجـــست ةداهـــش دـــيدجت  ةـــمدخ قالـــطا
يــهو ،اــيروف يــحبرلا ريــغ عاــطقلا تاــهج
 نيـــكمت ىـــلع لـــمعت تامدـــخ ةـــعومجم
 عاوـنا عــيمجل صيـخخبلا دـيدجت ليهستو
نودو اــيروف يــحبرلا ريــغ عاــطقلا تاــهج
 ،اـهترايز ةرازوـلا عم لصاوتلا ىلإ ةجاحلا
 عــــفر يــــف زــــجنملا اذــــه مهاــــسي اــــمم
 ةــــــيمقرلا تامدــــــخلا جــــــضن ىوتــــــسم
نيديفتسملل ةمدقملا
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
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2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 ريوــطتو نيــسحت ىــلع لــمعلا راــطإ يــف
 ةــــــــــــمدقملا ةــــــــــــيمقرلا تامدــــــــــــخلا
 ىوتــــسم ىــــلع ءاوــــس (  نيديفتــــسملل
 ةـــيلمع ةلوهـــس وأ مادختـــسالا ةلوهـــس
تاــسايسوتءاراــجإ ،ةــمدخلل لوــصولا
ىــلع لـمعلا مت )خلا...تامدخلا حئاولو
نــــم يتــــلا تانيــــسحتلا نــــم ةلــــسلس
 ةدوــــجو جــــضن ىوتــــسم عــــفر اهناــــش
 عاـطق يديفتـسمل ةمدقملا تامدخلا
.ةيعامتجالا ةيمنتلا
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يعامتجالا هيجوتلاو ليهأتلا ةصنم
هـــــيجوتلاو لـــــيهأتلا ةـــــصنم قالـــــطا
ت يتـــــلاو يعاـــــمتجالا

ُ
 ميدـــــقتب ىنـــــع

 نيديفتـسملا عيمجل ةلماش تامدخ
 ةــــــــــيعون تامدــــــــــخ ذــــــــــيفنت ربــــــــــع
ةـــقاعال يوذ ةـــئف نـــم نيديفتـــسملل
 مـــهل نمــضي اـــمم مهريــغو ماــتيالاو
هـــــيجوتلاو لـــــيهأتلا ىـــــلع لوـــــصحلا
نيمزاللا

 ريراــــــــقتو تارــــــــشؤم ةــــــــحول قالــــــــطا
 ةيعامتجالا رودلاب ةيحصلا تامدخلا
 تاليـــلحت مدـــقت  ةـــيلعافت تاـــحول يـــه
 ةردــــقلا زــــيزعتل  ةــــمدقتم تارــــشؤمو
 ةيحـــصلا تامدـــخلا ءادا نـــع ةـــيليلحتلا
 بـسح اـهمييقتو ةــيعامتجالا رودلا يف
 مهاـست و مهفدهتست يتلا تارشؤملا
 لوـصولا ىلا ريراقتلاو تارشؤملا هذه
عانـــــص نيـــــكمتل ،نـــــكمم ءادأ لـــــضفأل
و ةبــسانملا تاءارــجإلا ذاــختا نــم رارــقلا
.ةيلاعفو ةقدب

 ماـــظن  ريراـــقتو تارـــشؤم ةـــحول قالـــطا
تاليــــلحت مدــــقت ةــــيلعافت ةــــحولءادألا
 زـيزعتل ةــيلاع ةقدبو ةمدقتم تارشؤمو
 يــفءادألا ةرادا ماــظنل ةــيليلحتلا ةردــقلا
 ىــــــلع ةــــــجردملا ةــــــيموكحلا تاــــــهجلا
 يتـلاتارـشؤملا بسح مييقتلاو ماظنلا
ت
ُ
 مهاــستو ءادألا ةرود ةــطخ جئاــتن رــهظ
 ةـعباتملا يـف ريراـقتلاو تارشؤملا هذه
 لوـــــصولل تاـــــهجلل معدـــــلا ميدـــــقت و
 نـم رارـقلا عانـص نــكمت امك ءادأ لضفأل
نيــــسحتو ةبــــسانملا تاءارــــجإلا ذاــــختا

لامعالا ةدوج

JAN

9394

95

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

JAN
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 عاطق يف نيلماعلا نكمت ةمدخ قالطا
96JAN ةينهم ةصخر رادصإ نم بهذلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



JAN
 ةـصنم يـف تامدـخلا نم ددع قالطا
:لثم يتامدخ
ةيبتكم ةحاسم بلط-
 دامتعا ةصنم ىلع تايحالصلا ةرادإ-
دراوم ماظن و
تانايب ةحيرش بلط ةمدخ

 ةــــــصنمل ةنــــــسحملا ةخــــــسنلا قالــــــطا
 عـــقوم ىـــلع ءالـــمعلل ةـــيتاذلا ةـــمدخلا
ةرازولا

 لـــماكتلا تامدـــخ نـــم ددـــع قالـــطا
:لثم
 عـــــم رـــــحلا لـــــمعلا ةـــــصنم لـــــماكت-
ةيسفانتلل ينطولا زكرملا
دحوملا ينطولا مقرلا رادصإ ةمدخ-
 يراـجتلجس بلطتت ال يتلا ةطشنألل

ةيموكحلا لماكتلا ةانق ىلع
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تاسايسلا عضو ىلإ لوحتلا
ماتلا فارشإلاو ةلاعفلا
ةموظنملا ىلع
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 مـــمألا ريياـــعمو تافدهتـــسم قـــيقحتل
 تاــــــــنايبلا رــــــــشؤم  يــــــــف ةدــــــــحتملا
 مــتةــيجراخلا ةــباوبلا ىــلع ةــحوتفملا
 دـعب  رـشنلل ةــلباق تاـنايب ةفاـضا و عفر
 ةــــيلاتلا تاــــعاطقلاب  ةــــصاخ اهدــــيوجت
 ةـــــيمنتلا- لـــــمعلا- ةـــــيندملا ةـــــمدخلا(
ةــــــينطولا ةــــــباوبلا ربــــــع ) ةــــــيعامتجالا
 أدــبمباناميإ كلذو  ةحوتفملا تانايبلل
 ضرـغبتاـنايبلا ريفوت لجألو ةيفافشلا
 يتــــلاو ةــــينوخبكلإلا ةكراــــشملا عيجــــشت
 نـم ةدافتسالا نم نيديفتسملا نكمت
 بـسح اهمادختساو ةرفوتملا تانايبلا
 .ةجاحلا
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 جئاــتنب  ةـصاخلا  ةــيعبرلا ريراـقتلا دادعا
  ةــــــيفيظولا تاــــــنايبلا ةدوــــــج رــــــشؤم
  اهــسكع متــيىتــلاو ةــيموكحلا تاــهجلل
 ساــيق ءادأ زــكرم يــف تارــشؤملا ىــلع
كـلذو "ءادأ" ةــيموكحلا ةـماعلا ةزهجألا
 ةيفيظولا تانايبلا ةدوج ىوتسم عفرل
 تاــــــيلمعلاو فئاــــــظولاو نيفظوــــــملل
 كــلت يــف جــضنلا ىوتــسم عــفرو اــهيلع
 مـــقر يماـــسلارـــمالل الاـــثتما تاـــنايبلا

ـه03/03/1441 خيراتب14669

 مــت اــهتحاتاو تاــنايبلا رفاوــت رــشؤم زــيزعتل
 عـــمنواـــعتلا حلاـــصل ةـــيليلحت ريراـــقت ءاـــنب
:يلاتلا
 ملعتــلا زــيزعتل فــيقثتلاو ةــيعوتلا ةرداــبم-
 ةايحلا ىدم
 ةيجيتاخبـــــسا نيـــــب ةـــــيذيفنتلا ةـــــمءاوملل-
 كــلملا ةــعماج ةيجيتاخبــساو ريــسع ةــقطنم
نهارــلا عــضولا لــيلحت ةــيلمع معدــل دــلاخ
 ريسع ةقطنمب ميلعتلل
 مدــــخت يتــــلا ةــــينطولا تارداــــبملا دــــحال-
 مهبصانم ىلع ءانب نييموكحلا نيفظوملا
 . ةيمقرلا ةموكحلا ةئيه عم نواعتلاب و
ىدـم ساــيق ضرـغب لـمعلا قوس جايتحال-
 ةدـــــــــيدج تاـــــــــصصخت حتـــــــــفل ةـــــــــجاحلا
 ينــقتلا بيردــتللهــماعلا ةرادالا فدهتــستو
 ريسع هقطنمبىنهملاو

 دـيزي ام سكعو حيحصت و ةقباطم
 ىوتسم عفر فدهب الجس6420 نع
 ةـــــــــــيفيظولا تاـــــــــــنايبلا ةدوـــــــــــج
 نيفظوــــــــم عــــــــيمج فدهتــــــــستو
 ماعلا عاطقلا
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 ةكراــــشم نأــــشب ةــــيقافتا  عــــيقوت مــــت
هاــــــيملاو ةــــــئيبلا ةرازو عــــــم تاــــــنايبلا
 يــــف رــــثألا هــــل نوكيــــس اــــمم  ةــــعارزلاو
 تاــــــــنايبلا ريفوــــــــت ةرداــــــــبم قــــــــيقحت
 عاــــــطقلا يــــــف نيلماــــــعلل ةيئاــــــصحإلا
 ماــــظن تارداــــبم دــــحأ يــــهو يــــعارزلا
يراجتلا خبستلا ةحفاكم
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا
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 ةكراـــشم نأـــشب ةـــيقافتا عـــيقوت مـــت
 ةــــــماعلاةــــــسسوملا عــــــم تاــــــنايبلا
 قوقحلا ظفحل  ةيعامتجالا تانيمأتلل
ةـيراوتكالا تاساردلا ءارجإو ةينيمأتلا
 تاعاطقتــــــسالا ةــــــقباطمو ةــــــمزاللا
 ةــــيفيظولا تاــــنايبلا عــــم ةــــيدعاقتلا
نيكخبشملل

 ةكراــــشم نأــــشب ةــــيقافتا عــــيقوت مــــت
 ءاـــصحإلل ةـــماعلا ةـــئيهلا عـــم تاـــنايبلا
 ةـــلاحلا نـــم يـــظحللا قـــقحتلا ضرـــغب
 لالـــخ اهمادختـــسال دارـــفألل ةـــيفيظولا
 ناكــــــــسلل ماــــــــعلا دادــــــــعتلا لاــــــــمعأ
ةيئاصحإلا تاحوسملاو نكاسملاو

 ليغـــشت عورـــشم ةـــسارك ريوـــطت مـــت
 راودأ لـــيعفتل  تاـــنايبلا ةرادإ بـــتكم

تانايبلا ةرادإ بتكم تايلوؤسمو
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 لقنو ةيعوتلا عورشم ةسارك ريوطت مت
ةـــمكوحو ةرادإ ةـــفاقث زـــيزعت  ةـــفرعملا
 ةيــصخشلا تاــنايبلا ةــيامح و  تاــنايبلا
يبوـــسنم ىدـــل يعوـــلا ىوتـــسم عـــفرل
،ةرازولا
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 ددعل ةفرعملا لقن و بيردتلا ميدقت

 ضرـــــغب هعاـــــس33 لالـــــخ بردـــــتم35
 مهتاردـــق و نيفظوـــملا ءادأ نيـــسحت
جارختــــــسا و تاــــــنايبلا لــــــيلحت يــــــف
ةيئاصحإلا تايلمعلا ءارجا و ريراقتلا

 ليدـــــعت عـــــم يزـــــكرملا ماـــــظنلا ءاـــــنب
هـــماعلاهـــفيظولابهـــطوبرملاهـــمظنالا
 ةرادإ ةــــلاكو فدهتــــستو  اــــهب اــــهطبرب
 يرشبلا لاملا سار

ىــــلع تاليدــــعتلا ةفاــــضا نــــم ءاــــهتنالا
ينطوــلا تاــمولعملا زــكرم عــم لــماكتلا
 يماــــسلا رــــمألل ةباجتــــسالا لالــــخ نــــم
 ةـــــثدحم تاـــــنايب ريفوـــــت يـــــفو ميرـــــكلا
 كــــلذو فارــــشتسالا ةــــصنمل رارمتــــساب
 ةـــلماكتم ةـــينوخبكلا ةـــمدخ ءاـــنب فدـــهب
ّعفلا ءادألاو ةدوجلاـــــــــــب مـــــــــــستت  لاـــــــــــ
 ،ةــــــــيلاعلا ةــــــــيدامتعالاو ةــــــــيقوثوملاو
 ةــــلماكتملا ةــــموكحلا جماــــنربل اــــقيقحت
 ىوتـــسملا ىـــلع رارـــقلا معدـــل ازـــيزعتو
. ينطولا
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 لــمعلا عاــطقب صاــخ رفريــس زيــهجت مــت
 ةـــمظنأ لـــقنب ءدـــبلل دادعتـــسا كـــلذو
 نامـــض عـــم اـــهجمدو عاـــطقلا تاـــنايبو
لهــــسي اــــمم يــــظحل لكــــشب اهقفدــــت
 عاــطقلا تاــنايب ضرــعو لــيلحتو ةــسارد
 عنــص نــماــيلاعلا ةرادإلا نــكمت ةروــصب
.بسانملا تقولا يف حيحصلا  رارقلا
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 يزــــــكرملا ماــــــظنلا تاــــــنايب بــــــلج
 اـــهميظنتو تاـــنايبلا نزـــخم ريوـــطتو
 يفظوم تانايب عيمج لمشت و ثيح
 ريفوـــــت ىـــــلع دعاـــــسي اـــــمم ةـــــلودلا
 تاــــــــنايبلا لــــــــيلحت يــــــــفتــــــــقوولا
ةروــــــصب اــــــهجاتحي نــــــمل اــــــهريفوتو
هجايتحا بسانت

 لاـــمعالا ءاـــكذ تارـــشؤم ةـــحول ريوـــطت
 دـــــيدجلا يزـــــكرملا ماـــــظنلل ةـــــيلعافت
 ةـــــمدخ يـــــهو اثيدـــــح قـــــلطا يذـــــلاو
 عـــيمجيقظوـــم فدهتـــستو  ةيـــساسأ
 هذــــه موــــقت ثــــيح ةــــلودلايفــــضوم
 ةــينايب موـسرب تاـنايبلا ضرـعب ةمدخلا
ليهــــستل طئارــــخ و تاــــططخم ةــــيئرم
 نــــــكمت اــــــمك اهتكراــــــشمو  اــــــهمهف
ميلـسلا رارـقلا ذاـختا نـم رارقلا باحصأ
 حيحصلا تقولا يف

 ERP ماـظن تارـشؤم ةـحول ىــلع ليدـعت
 دــيدحتو ةفاــضإ و ةرازوــلا ىوتــسم ىــلع
 ماــــــظنل ريراــــــقتلاو تارــــــشؤم ردــــــصم
 ةرادإ نيـــكمتو مـــعدو ةيرـــشبلا دراوـــملا
 وعالطـــــــصالا يـــــــف ةيرـــــــشبلا دراوـــــــملا
 بــسح مــهب ةــصاخلا ريراــقتلا جارختــسا
 عوــجرلل ةــجاحلا نود ةيحالــصلا ىوتــسم

 يمقرلا لوحتلا ةلاكو ىلا
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2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

  يـــنوخبكلالا صلختـــسملا تاـــنايب بـــلج
 و  اـــهميظنتو تاـــنايبلا نزـــخم ريوـــطتو
 تايخبـشملاب ةـقلعتملا تانايبلا لمشت
 خلا.....ةنايـصلا دوقع و تاعدوتسملا و
يــف تــقولا ريفوــت ىــلع دعاــسي اــممج
 اـهجاتحي نمل اهريفوتو تانايبلا ليلحت
هجايتحا عم بسانت ةروصب
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 عـــــــم ةـــــــمربملا ةـــــــيقافتالا بـــــــسح
 تاـــــــــنيمأتلل ةـــــــــماعلا ةـــــــــسسؤملا
 نـــــم ددـــــع ريفوـــــت مـــــت ةـــــيعامتجالا
 مــــقر ( لمــــشتو ةــــيخيراتلا تاــــنايبلا
، لوالا مسالا ،ةــــماقإلا مــــقر /ةــــيوهلا
 ،ةــــــلئاعلا مسا ،دــــــجلا مسا ،بألا مسا
 مسا ،لاوـــــجلا مـــــقر ،داليـــــملا خيراـــــت
 ،يـعرفلا ةـهجلا مسا ،يسيئرلا ةهجلا
 ، ةــجردلا ، ةــبترملا ، يفيظوــلا ملــسلا
 ةدعبتـسملا ددـملا ،يساـسالا بتارلا
 ،يرادالا رارقلا مق ، داعبتسالا ببس ،
 ةـــــعقاولا عوـــــن ،يرادإلا رارـــــقلا خـــــيرا
 ةعقاولا خيرات ، ةيفيظولا

 بـــتاور ملالـــس ةـــسارد  عورـــشم مـــعد
نـــم دـــيدعلا ريفوـــتو ةـــيندملا ةـــمدخلا
:تلمشولسريم ةكرشل تانايبلا
 تـهتنا نـمب ةمئاق ىلع يوتحي فلم-
ىــلع ريـخألا تاونـسلا5 لالخ مهتامدخ
 ةيفيظولا ملالسلا عيمج
 تاــنيعتلاب ةــمئاق ىــلع يوــتحي فــلم-
 تاونــس5 رــخأل يموــكحلا عاــطقلا يــف
  ةيفيظولا ملالسلا عيمج ىلعو
 مــتنيذــلا نيفظوملاــب يوــتحي فــلم-
 تيبثتلا تاونس لالخ مهتيبثت
 نيفظوــملا عــيمج ىــلع يوــتحي فــلم-
 عـــيمج ىـــلعو اـــيلاح لـــمعلا سأر ىـــلع
 ةيفيظولا ملالسلا

 ةـــــصتخم تاـــــنايب ريفوـــــت نـــــم ءاـــــهتنالا
  لالــخ نــم اــهريفوت متــيل ةــعارزلا طاــشنب
و هاـــــيملا و ةـــــئيبلا ةرازو عـــــم لـــــماكتلا
 ةــثدحم تاــنايب ريفوــت متــي ثــيح ةــعارزلا
 كـــلذو ةـــيلخادلا مهتاـــصنمل رارمتـــساب
 ةـــلماكتم ةـــينوخبكلا ةـــمدخ ءاـــنب فدـــهب
ّعفلا ءادألاو ةدوجلاـــــــــــب مـــــــــــستت  لاـــــــــــ
 ،ةــــــــيلاعلا ةــــــــيدامتعالاو ةــــــــيقوثوملاو
 ةــــلماكتملا ةــــموكحلا جماــــنربل اــــقيقحت
 ىوتـــسملا ىـــلع رارـــقلا معدـــل ازـــيزعتو
 . ينطولا
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تافورـصم  ريراـقت و تارـشؤم ةـحول قالطا
ةــــيلعافت ةــــحول يــــهو ةدناــــسملا جماربــــلا
 زـيزعتل ةـمدقتم تارـشؤمو تاليــلحت مدـقت
 جماربـــــلا تافورـــــصمل ةـــــيليلحتلا ةردـــــقلا
 ةرازوــــــــــلا اهمدــــــــــقت يتــــــــــلا ةدناــــــــــسملا
 جماـــنربك مهرـــساو نامـــضلا نيديفتـــسمل
ةـــبيقحلا جماـــنربو ةـــعوطقملا ةدعاـــسملا
 هذـه مهاـستو ،ساــيق جماـنربو ةيسردملا
 تاـنايبلا رود زيزعت يف ريراقتلاو تارشؤملا
تاءارــجإلا ذاــختا نــم رارــقلا عانــص نيــكمتو
 ةــلاكو فدهتــستو ةــيلاع ةــقدبو ةبــسانملا
 نيكمتلا و يعامتجالا نامضلا
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 تاـنايبلا ةدوـج ىوتـسم عـفر فدهب
 عاـــطقلا يفظوـــم عـــيمجل ةـــيفيظولا
 سكعو حيحصت و ةقباطم مت ،ماعلا
ماـظنلا يف  ةفيظو13,316 نع ديزي ام
 طوـــــــــطخلا يفظوـــــــــمل يزـــــــــكرملا
 تاـــنايب حيحـــصت مـــت اـــمك ةيدوعـــسلا

 تاــــــــهجلا يدــــــــعاقتمل الجــــــــس200
.ةفلتخملا ةيموكحلا

 مهتاردق و نيفظوملا ءادأ نيسحت ضرغب
 و ريراــقتلا جارختــسا و تاــنايبلا لــيلحت يــف
 دـــــقع مـــــت ، ةيئاـــــصحإلا تاـــــيلمعلا ءارـــــجا
 لـــقن و بيردـــتلا تاـــياغل يبيردـــت جماـــنرب
140 لدـــــعمب بردـــــتم24 ددـــــعل ةـــــفرعملا
هعاس

 رـــــشؤم تافدهتـــــسم قـــــيقحتو زـــــيزعتل
 تاوـــنقلا ربـــع اـــهتحاتاو تاـــنايبلا رفاوـــت
 حلاــصل ةــيليلحت ريراــقت ءاــنب مــت ، ةــيمقرلا
الك عم نواعتلا

ً
: نم 

 ةيعانـصلا تاـمولعملل ينطوـلا زكرملا-
ةينيدعتلاو
 و ةريغـــصلا تآـــشنملل ةـــماهلا ةـــئيهلا-
 ةطسوتملا
  تامولعملا ةينقت و تالاصتالا ةرازو-
ةيلاملا ةرازو-
 ةراــــــما يــــــف ةــــــلثمتم ةــــــيلخادلا ةرازو-
ةحابلا ةقطنم
ةيدوعسلا ةيوجلا طوطخلا-
تاـــــــــــنيماتلل ةـــــــــــماعلا ةـــــــــــسسؤملا-
ةيعامتجالا
ينطولا تامولعملا زكرم-
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2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

ةــــــفاكل تاــــــنايبلا ةــــــمكوحو لــــــيعفتل
اــقفو ةرازوــلل ةــعباتلا تاــهجلا

ً
 لــضفأل 

 مــتةــينطولا تاــبلطتملاو تاــسرامملا
 تاــنايبلا ةرادإ بــتاكم فينــصتو ميــيقت
 دراوــــملا ةرازوــــل ةــــعباتلا تاــــهجلا يــــف
 فدـــهب ةـــيعامتجالا ةـــيمنتلا و ةيرـــشبلا
 تاـــــهجلا كـــــلت ةـــــجاح ىدـــــم نيـــــيعت
 موـــقي لقتـــسم تاـــنايب ةرادإ بـــتكمل
ةرادإ راــــطإ تافــــصاوم ةــــفاك قــــيبطتب
 تاــــنايبلا ةــــيامحو تاــــنايبلا ةــــمكوحو
ةرادإ بـــتكم نـــم ةرداـــصلا ةيـــصخشلا
 ةينطولا تانايبلا
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 مـــــمألا ريياـــــعمو تافدهتـــــسم قـــــيقحتل
 ةـحوتفملا تاـنايبلا رـشؤم  يـف ةدحتملا
  مـــت دـــقف ةرازوـــلل ةـــيجراخلا ةـــباوبلا ىـــلع
 تاـــنايب بـــلجل  تاـــنايب  عدوتـــسم ءاـــشنا
 و يزـــكرملا ماـــظنلا نـــم ةـــماعك فنـــصت
 نـمتاــيلمعلا و تاليــلحتلا ضعب ةفاضا
 يـــف ةـــيجراخلا ةـــباوبلا ىـــلع اهـــسكع مـــث
 ةــبتكم لالــخ نــم ةــحوتفم تاــنايب روــص
ةرازوـلا رود زـيزعت  كـلذ و  ةـحوتفم ةماع
 (ODIN(ةــحوتفملا تاــنايبلا نوزــخم يــف
 ةكراـــشملا عيجـــشتو ةيفافـــشلا زـــيزعتلو
 .ةينوخبكلإلا

 قـــيقحت ىـــلإ ةرازوـــلا يعـــس راـــطإ يـــف
 مـت “ةيرشبلا دراوملا" لاجم يف زيمتلا
 لوــــــح ةــــــيبيردت لــــــمع ةــــــشرو ةــــــماقا
تاـــيجهنمو ريراـــقتو  و ءادألا تارـــشؤم
ضارعتـــسا مـــت اـــمك  ةيرـــشبلا دراوـــملا
.لامعألا ءاكذ تاودا

 ريوـــطتو نيـــسحت ىـــلع لـــمعلا راـــطإ يـــف
 لــمعلا مــت ,ةــمدقملا ةــيمقرلا تامدــخلا
 نــميتــلا تانيــسحتلا نــم ةلــسلس ىــلع
 ةدوــــــجو جــــــضن ىوتــــــسم عــــــفر اهناــــــش
عاـــطق يديفتـــسمل ةـــمدقملا تامدـــخلا
: تامدخلا هذه نمو ،ةيعامتجالا ةيمنتلا
 ةدوـــج نيـــسحتل ةـــقاعإلا ميـــيقت ةـــمدخ .1
 لـــــــبق نـــــــم ةـــــــمدخلا ىـــــــلع ميدـــــــقتلا
ديفتسملا
ةينواعت  ةيعمج سيسأت ةمدخ .2
 ريراـقت ةشاش ثادحتسا ،ةياعرلا ةمدخ .3

ةناضحلا ةياهن ةأفاكم نم نيديفتسملا
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 تاــــــنايب ةيــــــصوصخ ىوتــــــسم عــــــفرل
 ريفوـتمت ،ءامن ةصنم يف نيديفتسملا
 ةيـــــــــــــصوصخلا  راعـــــــــــــشا ةيـــــــــــــصاخ
 نيتغللاــب   ةــصنملا ىــلع نيديفتــسملل
 رــــــهظي ثــــــيحب ،ةــــــيزيلجنالاو ةــــــيبرعلا
 لجـــسملل ءاوـــس هدـــحاو هرـــم لـــيمعلل
قباسلا وضعلا وا ديدجلا
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 دــمتعملا يــميظنتلا لــكيهلا قــيبطت
 ةيفرــــــشالا فئاــــــظولا ةــــــمئاق دادــــــعاماظنلا يف

يميظنتلا لكيهلل

 ةــــــلاكول ةــــــيفيظولا فاــــــصوالا دادــــــعا
 قــفو ةــلمتكم ةروــصب ةيرــشبلا دراوــملا

دمتعملا يميظنتلا لكيهلا
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ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

عورف/ناوــــيد يفظوــــم ةــــفاك نيكــــست
 يـــــــميظنتلا لـــــــكيهلا ىـــــــلع ةرازوـــــــلا
 اـــــــهب عـــــــفرلاو اهثيدـــــــحتو  دـــــــمتعملا
ماظنلا يف اهقيبطتل
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 لـــــمعلا تاءارـــــجإ ليهـــــستو ءاـــــشنا
 تاــبلط داــمتعا و هــعجارم ىــلع لــمعلاددجلا نيفظوملا ةئيهت عورشمل

 مدــــــلاب عربــــــتلاو ةــــــيعوطتلا لاــــــمعالا
 دراوـــم ماـــظن يـــف ةـــيتاذلا تامدـــخلاب
بلط )1500( ددعل

 يــمقرلا لوــحتلا ةــلاكو عــم نواــعتب
 ةـــــشاش ءاـــــشنا ىـــــلع لـــــمعلا مـــــت
 دراوــم ماــظنب )يــسسؤملا زيــمتلا(
 ليجـــست تاـــبلط لابقتـــسا ةـــتمتأل
 يــــــــسسؤملا زيــــــــمتلا تاداهــــــــش

)رمتسم(

MAR

133134

135

ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب

MAR
ةيلبقتسم ةيرشب تاردق ءانب
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 حــسملا( ةــشاش ءاــشنا ىــلع لــمعلا مــت
 تاــبلط لابقتـسال دراوم ماظنب )ينمألا
ا لكــــــشب ةــــــيقخبلل نيقحتــــــسملا

َ
يــــــل

لوـــحتلا ةـــلاكو عـــم نواـــعتب )رمتـــسم(
 يمقرلا
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نـما ةـسائر عـم ينـمألا حـسملا ءارجإ
 تالجــس ةمالــس نــم قــقحتلل ةــلودلا
 نــم ةــيقخبلل نيقحتــسملا نيفظوــملا
 يلا لكشب تاظحالملا

 ماــــظنب قــــيثوتلا تاــــبلط ىــــلع لــــمعلا
)رمتسم( ةيندملا ةمدخلا

 ةرازوــــلا لــــيكو ةداعــــس عــــم  ءاــــقل
ىــلا ءاـــقللا فدـــهي يـــمقرلا لوـــحتلا
 ةــيرادإلا تاــقوعملاو زجاوــحلا  رــسك
 لوؤـــــــــــــسملا نيـــــــــــــب ةـــــــــــــينيتورلا
 لوؤـــسملاب فـــيرعتلاو نيفظوـــملاو
 راوداو ةــــيفيظولا ةريــــس لالــــخ نــــم

 ةلاكولا
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ةكخبشملا تامدخلا عاطق
2022 - نم لوألا عبرلا تازجنم

 مـــــفلا ةحـــــصل يملاـــــعلا موـــــيلا ءاـــــقل
 جمارـب نمض نم يوعوت ءاقل نانسالاو
 نيفظوـــملل ةيـــسفنلاو ةـــماعلا ةحـــصلا
ةحـــص ةمالـــسل يعوـــلا ىوتـــسم عـــفرو
 ةروتكدـلا نـم مدـقملا  نانـسالاو مفلا
نيطبابلا هلاه
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 جماربــلل لوألا عــبرلا جمارــب ذــيفنت ءدــب
2022 يفيظوـــــــــــــــلا ءادألا ةرود ءدـــــــــــــــب ةيكولسلاو ةينفلا

نيفظوملل فادهألا ليجستو

يفيظولا ءادألا ماظن تاشاش ريوطت
MAR
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 ةمتاخلا

 ىـــلعةـــيعامتجالا ةـــيمنتلاو ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرازو يـــف انـــصرح
 ريفوــت ىــلع رــشابم لكــشب سكعنــت يتــلاو انتافدهتــسم قــيقحت
 نيـسحتو ةرازوـلا جمارـب نم نيديفتسملل تامدخلا نم ديزملا
 يـف لـمعلا ريوـطت ىلع زيكخبلا جهن يف رارمتسالاو اهنم مئاقلا
 يـحبرلا ريـغ عاـطقلا تاــنكمم ةداـيزو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
 ةلوهـس ىــلع تاـعاطقلا زيفحتو روطتلاو ومنلا ىلع هتدعاسمل
 تاءارـــــجإلا عيرـــــستو تامدـــــخلا نيـــــسحتو لاـــــمعألا ةـــــسرامم
 هللالــلكي نأ نيــلمآ .ةرازوــلا عــم يــعمتجملا لــصاوتلا لــيعفتو
يـــف تازـــجنملا هذـــه لـــك لـــعجي نأو ،قيفوتلاـــب دوـــهجلا هذـــه
اهيديفتـسمو ةرازوـلا ءالمع ةفاكل تامدخ لضفأ قيقحت ليبس
.اهفارشإ تحت عقت يتلا تاهجلاو
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