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ح ح ٛٛانصمافانصمافانؾإٌٔ انؾإٌٔ أياو نعُح انرؼهٛى ٔأياو نعُح انرؼهٛى ٔ  20120188تشعى عُح تشعى عُح   هٕصاسجهٕصاسجننيؾشٔع انًٛضاَٛح انفشػٛح يؾشٔع انًٛضاَٛح انفشػٛح   ذمذٚى ٔيُالؾحذمذٚى ٔيُالؾح

  االظرًاػٛح تًعهظ انًغرؾاسٍٚاالظرًاػٛح تًعهظ انًغرؾاسٍٚٔٔ
  

 ٔٔصٚش ٔاالذقال انصمافح ٔصٚش األػشض، يؽًذ انغٛذ قدم

 ٔانثؽس انؼانٙ ٔانرؼهٛى انًُٓٙ ٔانركٍٕٚ انٕهُٛح انرشتٛح

 انًكهف انذٔنح كاذة انقًذ٘، خانذ ٛذٔانغ تانُٛاتح، انؼهًٙ

ٕٚعف  انؼهًٙ، تؽنٕس انغٛذاٌ ٔانثؽس انؼانٙ تانرؼهٛى

و نمطاع انرشتٛح انٕهُٛح، ٔيؽًذ أتٕ اتهماعًٙ، انكاذة انؼ

 فالغ، انكاذة انؼاو نمطاع انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ،

 ،اإلداسٚح نهؾإٌٔ انؼاو انًفرؼ ،لناك ؽغٍٛان ٔانغٛذاٌ

نٕصاسج انرشتٕٚح تا نهؾإٌٔ انؼاو انًفرؼ ،فاسط ٔخانذ

، 2017 دظُثش 04 ، ٕٚو االشٌٍُٕٛٚيشكض ٔيذٚشٌٔ

 ٔاالظرًاػٛح انصمافٛح ٔانؾإٌٔ انرؼهٛى نعُح أياو

 نًؾشٔع انؼشٚنح انخطٕه ،انًغرؾاسٍٚ تًعهظ

 ٔانركٍٕٚ انٕهُٛح انرشتٛح نٕصاسج انفشػٛح انًٛضاَٛح

 انغُح تشعى ،ٙانؼهً ٔانثؽس انؼانٙ ٔانرؼهٛى انًُٓٙ

 .2018 انًانٛح

، فٙ يغرٓم ػشمّ، يؽًذ األػشضانغٛذ  ذٕلفٔ

ػُذ انغٛاق انؼاو انًإهش نًؾشٔع انًٛضاَٛح انخاؿ 

تمطاػٙ انرشتٛح انٕهُٛح ٔانركٍٕٚ انًُٓٙ يؾٛشا 

ئنٗ أٌ يا ٚؾٓذِ انمطاع يٍ يعٕٓد يرٕافم 

انغايٛح  انًهكٛحرٕظٛٓاخ انٚغرُذ ئنٗ  نإلفالغ

، نٓزا انمطاع انرٙ ٕٚنٛٓا ظالنرّفح خاان حؼُاٚٔان

ٚغرُذ ئنٗ انرٕظٓاخ انؼايح نهثشَايط انؽكٕيٙ  كًا

انشؤٚح ٔكزا انًؾاسٚغ انًُذيعح انرٙ ظاءخ تٓا 

 .2015ـ  2030االعرشاذٛعٛح نإلفالغ 

 انرشتٕٚح نهًإؽشاخ فٙ ذُأنّانغٛذ انٕصٚش،  ٔذطشق

خ اإلظشاءائنٗ تؼل  انٕهُٛح انرشتٛح نمطاع ٔانًانٛح

 ٔانذػى االعرمثال تُٛاخ ذٕعٛغ يعال شج فٙانًغط

 اَؼكغد تؾكم انًثزٔنح أٌ انًعٕٓداخيثشصا االظرًاػٙ، 

 فٙ%  99.1 تهغ ؼٛس انرًذسط َغة ذؽغٍٛ ػهٗ ئٚعاتٙ

 انرؼهٛى فٙ يهًٕط ذمذو ذغعٛم ذى كًا االترذائٙ، انرؼهٛى

 .يائٕٚح َمو 7 ٚفٕق تًا انرأْٛهٙ انصإَ٘

 انمطاع فٙ انًفرٕؼح ٔاألٔساػ ضاخنهًُع تانُغثح أيا

 انثٛذاغٕظٙ انًُٕرض ذؽغٍٛ فٙ انٕصٚش انغٛذ أظًهٓا فمذ

 االعرمثال تثُٛاخ ٔانؼُاٚح انرشتٕ٘ انؼشك ٔذُٕٚغ ٔذطٕٚش

 تٍٛ انركايم ٔذؼضٚض ٔانركٍٕٚ انرؼهى ظشٔف ٔذؽغٍٛ

 اننثو تاإلمافح ئنٗ ئػادج ٔانركٍٕٚ انرشتٛح يُظٕيرٙ

 ٔانثؽس ٔانركٍٕٚ انرشتٛح ٚاخيغرٕ نًخرهف ٔاالَنثاه

 .انؼهًٙ

 تثُٛاخ نهؼُاٚح انٕصاسج تزنرٓا انرٙ انًعٕٓداخ ٔؼٕل

ٔانركٍٕٚ أؽاس انغٛذ  انرؼهى ظشٔف ٔذؽغٍٛ االعرمثال

 يٍ ػمٕد تًٕظة أعرار أنف 24 انٕصٚش ئنٗ ذٕظٛف

كًا ذى  ٔانركٍٕٚ نهرشتٛح انعٕٓٚح األكادًٚٛاخ هشف

يٍ  نهًإعغاخ ٔانخاسظٙ انذاخهٙ انًظٓش ذؽغٍٛ

 داخهٛح، 799ٔ ذؼهًٛٛح يإعغح 9917 خالل ذأْٛم

 انرذسٚظ لاػاخ ذعٓٛض تاإلمافح ئنٗ اعركًال

 .ذؼهًٛٛح ٔٔعائم يكرثٛح ترعٓٛضاخ ٔانًخرثشاخ

انرذاتٛش انغٛذ انٕصٚش أٌ  فٙ َفظ انغٛاق أتشصٔ

انرٙ ذى اذخارْا نهؽذ يٍ يؾكم االكرظاظ كاٌ نٓا أشش 

 تهغد ؼٛس انفقٕل داخم ٛزانرالي ػذد ػهٗ ئٚعاتٙ

 34 فٛٓا انراليٛز ػذد ٚرعأص ال انرٙ األلغاو َغثح

 َغثح تًُٛا تهغد تاالترذائٙ،%  92 ئنٗ ذهًٛزا

 ذهًٛزا 44 فٛٓا انراليٛز ػذد ٚرعأص ال انرٙ األلغاو

 %. 98.8 ؼٕانٙ انرؼهًٛٛح انًغرٕٚاخ تثالٙ

 2018 نغُح انًانٛح لإٌَ يؾشٔع خقـ ٔلذ

 انرشتٛح لطاع نفائذج دسْى يهٛاس 48 ُٚاْض يا

 ،2017 عُح يغ يماسَح%  7 تضٚادج انٕهُٛح

 تُغثح األداء اػرًاداخ ئنٗ انًٛضاَٛح ْزِ ٔذرٕصع
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فًٛا %  7.7 تُغثح انًخرهفح انًؼذاخٔ َٔفماخ%  75

 .نالعرصًاس كًٛضاَٛح دسْى يهٛاس 4.5عٛخقـ ؼٕانٙ 

انغٛذ لطاع انركٍٕٚ انًُٓٙ فمذ أؽاس ٔؼٕل يغرعذاخ 

 450انٕصٚش أٌ ػذد انًغرفٛذٍٚ فٙ انمطاع انؼاو تهغ ؼٕانٙ 

 ؼٕانٙأنف يرذستا، كًا تهغ ػذد يإعغاخ انركٍٕٚ انًُٓٙ 

 52أنف يكٌٕ  19ق ػذد انًكٍَٕٛ فًٛا فا ،يإعغح 2036

تهغ ػذد خشٚعٙ كًا  ،ٓى ٚؾرغهٌٕ فٙ انمطاع انؼاويُ %

 ط.أنف خشٚ 285يا يعًٕػّ  2016ْاذّ انًإعغاخ عُح 

ٔركش انغٛذ األػشض أٌ لطاع انركٍٕٚ انًُٓٙ 

، يُٓا 2017ـ  2016تشعى عُح  يُعضاخ ػذجؽٓذ 

ذؼضٚض آنٛاخ انرخطٛو نهركٍٕٚ انًُٓٙ يٍ خالل 

يعًٕػح يٍ انرذاتٛش انرٙ ذى اذخارْا ٔانًشذثطح 

اَعاص يعًٕػح يٍ انذساعاخ انمطاػٛح أعاعا ت

ٍٓ ٔئػذاد دالئم انًٍٓ ٔانؽشف ٔيشظؼٛح انً

ٔانكفاءاخ ٔكزا انؾشٔع فٙ ئَعاص َظاو يؼهٕياذٙ 

العرخذاو يؼطٛاخ كًٛح َٕٔػٛح يشذثطح تانركٍٕٚ 

كًا ذى خالل َفظ انغُح تزل يعٕٓداخ  ،انًُٓٙ

ذؽغٍٛ ظٕدج انركٍٕٚ تًإعغاخ كثشٖ يٍ أظم 

ذؼضٚض انؾشاكح  تاإلمافح ئنٗانركٍٕٚ انًُٓٙ 

ٔانرؼأٌ فٙ يعال انركٍٕٚ انًُٓٙ خافح ػهٗ 

 54يغرٕٖ انرؼأٌ ظُٕب/ ظُٕب يٍ خالل ئتشاو 

دٔنح  35ذُفٛزٚح يغ  ٔاذفالٛاخئهاس  يا تٍٛ اذفالٛاخ

 يٍ انماسج اإلفشٚمٛح.

تشَايط انؼًم انخاؿ  أماف انغٛذ انٕصٚش أٌٔ

ٚٓذف  2018ـ  2017تمطاع انركٍٕٚ انًُٓٙ خالل 

أنف يغرفٛذ يٍ َظاو  677ئنٗ انٕفٕل ئنٗ أكصش يٍ 

عاعٙ ٔيٍ انًغاس انًُٓٙ نهرأْٛم، كًا ٙ األانركٍٕٚ انًُٓ

 .نهركٍٕٚ يإعغح ػًٕيٛح 21ٚٓذف ئنٗ ئؼذاز 

ٔتانُغثح نًؾشٔع انًٛضاَٛح انؼايح انًخققح نمطاع 

يهٌٕٛ  396يا ٚماسب فمذ خقـ نهمطاع انركٍٕٚ انًُٓٙ 

 % 42دسْى ذؾكم يُٓا اػرًاداخ انرغٛٛش ؼٕانٙ 

 .% 58ٔاػرًاداخ االعرصًاس 

ذ انٕصٚش فٙ خراو ػشمّ ػهٗ أٌ ئػطاء ٔؽذد انغٛ

ٚرٕلف انًؼشٔمح ينًٌٕ فؼال نهثشايط ٔانًٛضاَٛاخ 

اَخشاه َغاء ٔسظال انًُظٕيح يذٖ ػهٗ تاألعاط 

انرؼهًٛٛح ؼٛس ٔظّ نٓى تانًُاعثح كهًح ذمذٚش ٔػشفاٌ 

يإكذا أٌ سفغ ذؽذٚاخ انرشتٛح ٔانركٍٕٚ تثالدَا ٚرطهة 

عرمايح َٔكشاٌ انزاخ يعٕٓدا ظًاػٛا لٕايّ انُضاْح ٔاال

فٙ لطاع ٚؼرثش اعرشاذٛعٛا ٔؼٕٛٚا ٚؽذد ؼامشَا ٔيغرمثهُا 

  تٍٛ األيى.

 انًكهف انذٔنح كاذة يٍ ظاَثّ لذو انغٛذ خانذ انقًذ٘،

انؼهًٙ، ػشما نًؾشٔع انًٛضاَٛح  ٔانثؽس انؼانٙ تانرؼهٛى

 ،2018انؼهًٙ تشعى عُح  ٔانثؽس انؼانٙ تانرؼهٛى انخافح

ألٔل نرطٕس تؼل انًإؽشاخ انرشتٕٚح فٙ ؽمّ اذطشق 

ٔانًانٛح انخافح تانمطاع، ؼٛس أؽاس ئنٗ أٌ ػذد انؽافهٍٛ 

 15، تُؽٕ 2017ـ  2016ػهٗ انثكانٕسٚا اسذفغ خالل يٕعى 

، كًا أٌ انؼذد اإلظًانٙ نطهثح انرؼهٛى انؼانٙ أنف ذهًٛز

 .%7أنف هانة تضٚادج َؽٕ  915ٚشذمة أٌ ٚكٌٕ فٙ ؼذٔد 

ػذد انًإعغاخ انعايؼٛح قًذ٘ أٌ انغٛذ انٔععم 

، فًٛا اسذفغ ػذد انًماػذ %1.6تُغثح  اهفٛف ااسذفاػػشف 

، أيا ػذد انخشٚعٍٛ يٍ %5.73انثٛذاغٕظٛح تُغثح 

أنف خشٚط  110أَّ ال ٚرعأص ؼٕانٙ  فمذ الؼعانعايؼاخ 

 .%12ئنٗ  10تُغثح ذرشأغ تٍٛ 

انذٔنح أيا تانُغثح نهًُػ انعايؼٛح فمذ أؽاس انغٛذ كاذة 

ئنٗ أٌ ػذد انطهثح انًًُٕؼٍٛ ٚشذمة أٌ ٚشذفغ تشعى ْزِ 

أنف هانة يًُٕغ  366أنف ئنٗ ؼٕانٙ  331انًٛضاَٛح يٍ 

 61كًا ٚشذمة أٌ ٚشذفغ ػذد انًغرفٛذٍٚ يٍ اإلٕٚاء يٍ 

 أنف. 67أنف ئنٗ 

أؽاس انغٛذ ٔفٙ انؾك انصاَٙ يٍ انؼشك 

انقًذ٘ أٌ يٛضاَٛح انٕصاسج ذى ذؽنٛشْا ٔفك 

ٚة يٓٛكم ٚشاػٙ انمٛادج ٔانؽكايح ٔانرؼهٛى ذثٕ

انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ ٔانركُٕنٕظٙ شى انذػى 

االػرًاداخ  ًٛضاَٛحانٔذنى  ،االظرًاػٙ نهطهثح

 133يالٚٛش ٔ 9ؼٕانٙ ٔذقم ئنٗ انرغٛٛش ت انخافح

يهٛاس  1ؼٕانٙ  يهٌٕٛ دسْى، ٔيٛضاَٛح االعرصًاس

نًانٛح يهٌٕٛ دسْى، ٔتانرانٙ فاالػرًاداخ ا 160ٔ

ذقم ئنٗ  2018انًشفٕدج نهمطاع تشعى يٛضاَٛح 

   يهٌٕٛ دسْى. 732يالٚٛش ٔ 10ؼٕانٙ 

يُالؾاخ ح ظهغح ذمذٚى يؾشٔع انًٛضاَٛ أػمثدٔ

داخم  انًغرؾاسٌٔٓا انغادج يغرفٛنح لذو يٍ خالن

 تًعهظ ٔاالظرًاػٛح انصمافٛح ٔانؾإٌٔ انرؼهٛى نعُح

 هح يٍظًفٛٓا ػهٗ سكضٔا يذاخالخ ، انًغرؾاسٍٚ

رٙ ذؼشفٓا انًُظٕيح كرقاػذ ظاْشج اإلؽكانٛاخ ان

االػرذاء ػهٗ ذضاٚذ ؼاالخ انؼُف تانٕعو انًذسعٙ ٔ

انًذسعٙ  انٓذس أخشٖ يٍ لثٛم األعاذزج، ٔئؽكانٛاخ

، ٔتؼل انعٕاَة ٔذؼًٛى انرؼهٛى األٔنٙ ٔاالكرظاظ

، تاإلمافح ئنٗ ئؽكانٛح ًرؼهمح تانرٕظٛف تًٕظة ػمٕدان

فٙ انرؼهٛى انخقٕفٙ ٔانرؼهٛى انؼانٙ ٔيغأنح  انعٕدج

 انًُػ

 

 


