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 متهيد

 

إٕ سذِ املضؤٚيٝات ٚايٛادبات اييت تقطًع بٗا ٚسار٠ ايؾش١ يف تكيِٜ ايزعا١ٜ 

ُع  نإ َٔ أِٖ املٛدٗات إىل ايتؿهري ايدعًُٞ اييا٥ِ يف إهاد ايؾش١ٝ ألؾزاد اجملت

ايضبٌ ايهؿ١ًٝ مبذاب١ٗ ايتشيٜات ايؾش١ٝ املؤثز٠ يف املضت٣ٛ ايؾشٞ َٔ خالٍ 

اصتكزا٤ ايٛاقع ٚؾل ايبٝاْات ٚاملدعًَٛات املتاس١ ٚاييت ٖٞ إسي٣ ْتاداتٓا اييت تؿتدز بٗا 

١ ايزا١َٝ إىل اإلرتكا٤ باـيَات ايؾش١ٝ ع٢ً املضت٣ٛ ايٛطين يف إعياد اـطط املُٓٗذ

ًُا ًْٚٛعا َضتغزؾ١ املضتكبٌ املبين ع٢ً اإلميإ املتأؽٌ يف نٕٛ ؽش١ اإلْضإ  ن

ٖٞ ايزنٝش٠ األصاص١ٝ  يف تطٛر ٚمنٛ األٚطإ ٚبايتايٞ صدعت ايٛسار٠ داٖي٠ إىل 

 دقتَا متيًٛؽٍٛ إىل ٖيؾٗا ايٓبٌٝ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؾش١ٝ ايغا١ًَ  َٔ خالٍ 

يًٓعاّ ضتكب١ًٝ امل نإصًٛب َتبع  ٜضتٓي إىل ايٓعز٠ ٚاالصرتاتٝذٝاتعٓ٘ ايزؤ٣ 

 َٔ خالٍ ْعاّ ٜتضِ َضتيا١َ  عٓا١ٜ راق١ٝ ٚؽش١تٛؾري  يف(  2050 )ايؾش١ ايؾشٞ

 باؾٛد٠ ٚايهؿا٠٤.

ططٗا يكي أصضت ٚسار٠ ايؾش١ َٓٗادا خاؽا هلا ٜأخذ يف اؿضبإ عٓي إعيادٖا ـ

ايكٝاّ  بٛفع يبٓات أصاص١ٝ تٛاد٘ املداطز ، ٚاملٗيدات ايؾش١ٝ اييت ايؾش١ٝ ايت١ُٜٛٓ 

قي تدعرتض تٓؿٝذ ايرباَر ٚؼكٝل ايٓتا٥ر ; مما أد٣ إىل متتع ايٓعاّ ايؾشٞ 

ًٝا يف اـارط١ ايٛبا١ٝ٥  بايؾالب١ ، ٚاملز١ْٚ يف إٓ ٚاسي، ٚبايتايٞ ؾإٕ ايتػري املغٗٛد عامل

إىل ايدعٌُ ع٢ً  سيا بايٛسار٠إىل األَزاض غري املدعي١ٜ ؾكي ٚايتشٍٛ َٔ األَزاض املدعي١ٜ 

يًضٝطز٠  ع٢ً  األَزاض غري املدعي١ٜ  َٚهاؾشتٗا يًشي َٔ  خط١ ٚط١ٝٓإعياد 

 عًٝ٘ ٜٓطٟٛ ملا اْضا١ْٝ َغه١ً َٔ ذات٘ سي يف املزض ٜغهً٘ َا ؾبكيرٚطأتٗا ، 

 َتشاٜيا اٖتُاَا ٜأخذ أؽبح قي املزض يدعب٤ االقتؾادٟ ايبدعي إ إال بغز١ٜ َدعاْا٠ َٔ

 ايؾشٞ ٚاإلدتُاعٞ .  نييف اجملاي اييراصات أثبتت٘ ملا تبدعا

ٚمبا إٔ ايؾش١ ٖٞ َضؤٚي١ٝ اؾُٝع ؾٗٞ تتطًب تهاتـ كتًـ ايكطاعات 

املٓعُات اييٚي١ٝ املتدؾؾ١ يف ٖذا  اؿه١َٝٛ ٚ اـاؽ١ ٚاجملتُع ، عال٠ٚ ع٢ً 

عُيت إىل بًٛر٠ ٖذا اؾاْب َٔ  ايؾش١ ٚسار٠  ؾإٕ ألدٌ ؼكٝل ذيو ٚبايتايٞ اجملاٍ

خالٍ ايتدعإٚ َع ايكطاعات ذات ايدعالق١ يًدعٌُ ع٢ً تغهٌٝ ؾ١ٓ ٚط١ٝٓ َتدعيد٠ 

ايكطاعات يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض) املش١َٓ( غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا ، ٚناْت ْتا٥ر ٖذٙ 



4 /169 
 

ٚاييت  ايًذ١ٓ ايدعيٜي َٔ ايتٛؽٝات املضتٓي٠ ع٢ً اييراصات ٚايبشٛخ ٚاملضٛح ايؾش١ٝ ،

َٔ أُٖٗا إعتُاد خط١ ٚط١ٝٓ إصرتاتٝذ١ٝ َتدعيد٠ ايكطاعات يًشي َٔ ٚطأ٠ األَزاض 

غري املدعي١ٜ َتٓاصك١ َع االصرتاتٝذٝات ايدعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ َٚتُاع١ٝ َع إعالٕ األَِ 

 .املتشي٠ يف ٖذا ايغإٔ 

أفع بني أٜيٜهِ ٖذا ايدعٌُ املتُجٌ يف اـط١ ايٛط١ٝٓ  إٔ ٜضدعيَْٞٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ 

يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا يتهٕٛ َٓٗاًدا ٜضري عًٝ٘ 

يف ٖذا ايٛطٔ ايدعشٜش ; يٝكّٛ نٌ   -سه١َٝٛ ٚخاؽ١  -اؾُٝع   أؾزاًدا َٚؤصضات  

ًًا إٔ ٜتِ تؿدعٌٝ ايدعُ ٌ مبا دا٤ يف ٖذٙ ايٛثٝك١ بيٚرٙ ٜٚؤدٟ ٚادب٘ يف ٖذا اؾاْب ، آَ

 يٓشكل َدًعا ايٓتا٥ر املتٛقدع١ بإذٕ اهلل .

ايٛسارات ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١  اىل عهزٟ  غايؿ أتٛد٘ نُا ٜضزْٞ إٔ 

ٚ املتُج١ً يف ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ َتدعيد٠ ايكطاعات يًشئَ  األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ 

ملٛؽٍٛ إىل نٌ َٔ   امليٜز١ٜ ايدعا١َ َٚهاؾشتٗا ع٢ً ٖذا ايدعٌُ ايزا٥ع ٚايغهز ا

يًتدطٝط ٚاييراصات ٚ امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ االٚي١ٝ بايٛسار٠ ع٢ً َابذيٛٙ 

يف اإلعزاف ع٢ً إعياد ٚاخزاز ٖذٙ اـط١ باملٓٗذ١ٝ ايدع١ًُٝ املب١ٝٓ ع٢ً ايتدطٝط 

ًًا اهلل ايدعًٞ ايكيٜز   ٜٛؾكٓا إٔاالصرتاتٝذٞ املزتهش ع٢ً ؼكٝل ايٓتا٥ر ، صا٥

ٚاألٖياف اجملٝي٠ ٚ ؽٛال يًػاٜات ايٓب١ًٝ املتُج١ً يف  ايدعع١ُٝ  ايٓتا٥ر  يتشكٝل

ايت١ُٝٓ ايؾش١ٝ املضتيا١َ ;  إرتكا٤ً باملضت٣ٛ ايؾشٞ ألؾزاد اجملتُع   يف ظٌ ايكٝاد٠ 

اؿه١ُٝ ؿقز٠ ؽاسب اؾالي١ ايضًطإ قابٛظ بٔ صدعٝي املدععِ سؿع٘ اهلل 

 ٚرعاٙ..

 .ايكؾي ٤ٚرا َٔ اهللٚ 

ايضدعٝيٟ قُي بٔ أمحي/  ايينتٛر  

 ١ــــشــايؾ زــٚسٜ                                                                           
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 تقديم

ٚسار٠ ايؾش١ ع٢ً  ٚفع رؤ٣ ، ٚاصرتاتٝذٝات ط١ًٜٛ املي٣ ; يتطٜٛز ايٓعاّ  عهؿت

( ، ٚصدعت داٖي٠  2050ايؾشٞ ) ايؾش١  ايؾشٞ ، متجًت يف ايٓعز٠ املضتكب١ًٝ يًٓعاّ

ملٛاد١ٗ ايتشيٜات ، ٚاملتػريات يف األٚفاع ايؾش١ٝ ايدعامل١ٝ إىل إعياد اؿًٍٛ ايٓاددع١، 

ٚايطزا٥ل ايؿاع١ً َٔ خالٍ اعتُاد املٓٗذٝات ايدع١ًُٝ املضتٓي٠ ع٢ً ايرباٖني ، ٚاألدي١ 

ـ اجملاالت ايؾش١ٝ ، اييت أثبتت لاسٗا ; مما ددعًٗا تتؾير قٛا٥ِ ايٓذاح يف كتً

ٚتٓاٍ عٗادات اإلعاد٠ ٚايتكيٜز َٔ املٓعُات اييٚي١ٝ ٚاملؤصضات ايدعامل١ٝ املٛثٛق١ ; مما 

أنضب ذيهِ ايدعاًَني ايؾشٝني بٗذٙ ايٛسار٠ ايكير٠ ع٢ً اإلصٗاّ اييا٥ِ يف اعتُاد 

اـطط ٚايرباَر ايزا١َٝ إىل ؼضني املضت٣ٛ ايؾشٞ ألؾزاد اجملتُع ٚؼكٝل أع٢ً 

 يالت ايزقٞ ؾٝ٘.َدع

يكي نإ يعٗٛر ايتشيٜات ايؾش١ٝ ايزا١ٖٓ يإلؽاب١ باألَزاض غري املدعي١ٜ َٚدعيالت 

اْتغارٖا املتشاٜي٠ صبًبا يف إهاد ايضبٌ ايهؿ١ًٝ جملاب١ٗ ٖذٙ املغه١ً اييت تضتٓشف 

اإلَهاْات ٚاملٛارد املاي١ٝ ٚايبغز١ٜ يًيٍٚ ع٢ً سي صٛا٤ ; مما سيا باملٓعُات ايؾش١ٝ 

ي١ٝ إىل تيعِٝ ايتٛدٗات ايياع١ُ يًشي َٔ ٖذٙ األَزاض ٚ باعتبار إٔ ايضًط١ٓ دش٤ اييٚ

ال ٜتذشأ َٔ املٓع١َٛ ايؾش١ٝ ايدعامل١ٝ ٚاملًتش١َ مبا عًٝٗا يف ٖذا اؾاْب ٚؾل 

االتؿاقٝات األمم١ٝ ٚاملٛاثٝل اييٚي١ٝ َع نْٛٗا قي ساست  قيّ ايضبل يف تبين اآليٝات 

ٙ األَزاض ٚغريٖا ؾكي دا٤ت اؿاد١ إىل إْغا٤ ؾ١ٓ  املغٗٛد٠ بايتؾيٟ ملجٌ ٖذ

ٚط١ٝٓ يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا  بتهاتـ ايدعيٜي َٔ 

ايكطاعات ذات ايدعالق١ تكّٛ بيٚرٖا يًدعٌُ ع٢ً ٚفع ايتؾٛرات ٚايزؤ٣ ٚتؿدعٌٝ 

أعقا٥ٗا   اآليٝات املٓاصب١ يًشي َٔ ٖذٙ املغه١ً سٝح  مت تغهٌٝ ايًذ١ٓ ٚتقُني

 ّ (.2012/  142مبٛدب ايكزار ايٛسارٟ رقِ )

باعزت ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا  عًُٗا  

َٔ خالٍ صًض١ً َٔ االدتُاعات ، ٚايًكا٤ات ، ٚعيد َٔ األطزٚسات اييت مت ْكاعٗا 

يف َٔ إْغا٤ ٖذٙ باصتؿاف١ ; ألدٌ اـزٚز بتؾٛر ميهٔ َٔ خالي٘ ؼكٝل اهل

ايًذ١ٓ ٚايذٟ أؾزد ؾُٝا بدعي اعتُاد خط١ ٚط١ٝٓ يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري 

ًْا َٓٗا بإٔ  املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا تكّٛ بيٚرٖا ايتهاًَٞ بٛاصط١ اؾٗات املدتًؿ١ إميا

اؿي َٔ ٖذٙ املغه١ً ٚايكقا٤  عًٝٗا ال ميهٔ إٔ تكّٛ ب٘ ٚسار٠ ايؾش١ مبؿزدٖا، 

عاؾز دٗٛد نٌ ايٛسارات ٚاهل٦ٝات ذات ايدعالق١ يًُضا١ُٖ نٌ سضب بٌ وتاز يت

اختؾاؽ٘ ، ٚدٚرٙ يف اجملتُع مبا وكل اهليف املٓغٛد ، ٚئ ْبايؼ إذا قًٓا بإٔ األَز َٔ 

األ١ُٖٝ وتاز إىل  عشذ اهلُِ ٚاملٛارد ٚتٛدٝ٘ اإلَهاْات ; إلعزاى اجملتُع احملًٞ 
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سًيا َٔ اْتغارٖا ; ْعًزا يتأثرياتٗا املتدعيد٠ ع٢ً بهٌ ؾ٦ات٘ ; دسًزا هلذٙ األَزاض ، ٚ

 املضت٣ٛ ايؾشٞ ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتؾادٟ ٚايٓؿضٞ.

إٕ ايدعٌُ املبذٍٚ َٔ قبٌ ايًذ١ٓ خالٍ املزس١ً ايؿا٥ت١ أصؿز عٔ ؼيٜي أدٚار نٌ د١ٗ 

ٚٚادباتٗا يف اـط١ َٔ خالٍ تقُٝٓٗا ايدعيٜي َٔ ايٓتا٥ر ٚاملٓتذات ٚاألْغط١ 

اييت صٛف تٓبجل َٓٗا ؾُٝا بدعي األْغط١ ايؿزع١ٝ ) ايتغػ١ًٝٝ ( يهٌ د١ٗ األصاص١ٝ 

عٝح تهٕٛ األْغط١ ايتغػ١ًٝٝ ٖٞ ايرتمج١ اؿكٝك١ٝ يألدٚار ايدع١ًُٝ اييت تؤدٜٗا  

ٚاألثز املأٍَٛ َٔ تٓؿٝذٖا ، ٚايذٟ ٖٛ ْتاز َا تكّٛ ب٘ نٌ د١ٗ ٚؾل اختؾاؽاتٗا، 

 ٓاط١ بٗا.ٚإدزا٤اتٗا ايتٓؿٝذ١ٜ ، ٚٚادباتٗا امل

إٕ ٚثٝك١ اـط١ اييت بني أٜيٜهِ مشًت دٛاْب َتدعيد٠ جملٌُ َا هب ايكٝاّ ب٘; 

يتشكٝل ايٓتا٥ر املتٛقع ايٛؽٍٛ إيٝٗا بٓٗا١ٜ صٓٛات ايدعٌُ َٔ خالٍ تبين َٓٗذ١ٝ 

ع١ًُٝ َتٛاؾك١ َع املتػريات اييت قي تعٗز بني ايؿ١ٓٝ ، ٚاألخز٣ عٓي ايتٓؿٝذ ٚتتب٢ٓ 

ٞ املتؿزد بزٚح ايؿزٜل ايٛاسي نُا أْٗا تزتهش يف فًُٗا  ْٛع١ٝ ايدعٌُ ايغُٛي

ؼت ْٛعني َٔ املضببات املزف١ٝ ؾايٓٛع األٍٚ ٖٛ َا ٜتدعًل باألَزاض غري املدعي١ٜ 

نُغه١ً َباعز٠ ٚايجاْٞ ٜتدعًل بدعٛاٌَ اـطٛر٠ املضبب١ هلذٙ األَزاض ٖٚٞ 

 -ع٢ً ايرتتٝب ٚؾل َا دا٤ باـط١:

 ّايتٛع١ٝ ٚاإلعال 

 يبيْٞايٓغاط ا 

 ٞايػذا٤ غري ايؾش 

 َهاؾش١ ايتبؼ 

  ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ ايكًبأَزاض 

 َٟزض ايضهز 

 األَزاض ايضزطا١ْٝ 

 أَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ املش١َٓ 
 

اييت تدعٝغٗا بالدْا ايػاي١ٝ  ايؾش١ٝ  دعذ١ً ايت١ُٝٓيكي دا٤ت ٖذٙ اـط١ َه١ًُ  ي

 ، إذ أْٗا اعتُيت ع٢ً َٓٗذ١ٝ رمست اصرتاتٝذٝات ٚرؤ٣ يف ايدعٗي ايشاٖز املُٕٝٛ

، ٚاييت مت  ايٛط١ٝٓ اـط١ َتق١ُٓ أٖياف ايٛطين املضت٣ٛ ٜتِ تبٓٝٗا ع٢ً ؽش١ٝ

إدرادٗا ع٢ً عهٌ ْتا٥ر ، ٜتِ تكُٝٝٗا بغهٌ اْتؾايف ، ثِ ْٗا٥ٞ ، بُٝٓا ٜتِ 

ين املدعتُي َتابدع١ األْغط١ بغهٌ َزسًٞ نٌ صٓتني سضب َا دا٤ يف اإلطار ايشَ

 بايٛثٝك١.
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إٕ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ َتدعيد٠ ايكطاعات يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ 

َٚهاؾشتٗا ٖٚٞ تكيّ يهِ ٖذا ايدعٌُ يتتطًع إىل ؼكٝل َا تقُٓت٘ ٖذٙ ايٛثٝك١ 

َٔ ْتا٥ر َٔ خالٍ ايدعٌُ املغرتى ٚتعاؾز اؾٗٛد ايزا١َٝ إىل ؼكٝل ايؾش١ يًذُٝع 

إمياْٗا ايدعُٝل باييٚر ايزا٥ي ايذٟ تكّٛ ب٘ ٚسار٠ ايؾش١ ، ٚايذٟ بذيت َضتُي٠ ذيو َٔ 

ؾٝ٘ أقؾ٢ قيراتٗا يف َٛاد١ٗ خطز اْتغار ٖذٙ األَزاض ٚايكقا٤ ع٢ً َضبباتٗا، 

ٚاعتبار ايًذ١ٓ َت١ُُ يًدعٌُ ٚ َدع١ٝٓ باييرد١ األٚىل يًكٝاّ مبا هب عًٝٗا ػاٙ 

 اجملتُع ٚأؾزادٙ.

 عٔ خايؿ عهزٟ ٚبايؼ تكيٜزٟ ؾُٝع أعقا٤ ايًذ١ٓ يف اـتاّ ٜطٝب يٞ إٔ أعرب

َٔ ايٛسارات ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١ ، ٚيًُدًؾني َٔ ايدعاًَني بٛسار٠ ايؾش١ 

ع٢ً َا بذيٛٙ َٔ أؾهار ٚطاقات يًدزٚز بٗذٙ ايٛثٝك١ بايغهٌ ايذٟ ْزاٙ ، ٚأخؿ 

عا١ٜ ايؾش١ٝ بايغهز امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط ٚاييراصات ٚامليٜز١ٜ ايدعا١َ يًز

 األٚي١ٝ.

صا٥ال اهلل ايدعًٞ ايكيٜز إٔ ٜٛؾكٓا يًٓذاح يف ٖذا ايدعٌُ اؾًٌٝ ٚإٔ ٜبارى َضاعٝٓا 

ايٓب١ًٝ ; يتشكٝل ايٓتا٥ر املزد٠ٛ ٚإٔ تضتُز َضري٠ ايتكيّ يف ٖذا ايبًي ايدعشٜش ؼت 

ظٌ ايزعا١ٜ ايضا١َٝ اؿه١ُٝ ؾالي١ ايضًطإ قابٛظ بٔ صدعٝي املدععِ سؿع٘ اهلل 

 اٙ .ٚرع

                                                           ٚاهلل املٛؾل،،،

عًٞ بٔ طايب اهلٓا٥ٞ  / ايينتٛر                                                                 

 يغؤٕٚ ايتدطٝط ٚنٌٝ ٚسار٠ ايؾش١                                                                   

 ) ر٥ٝط ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ                                                          

 يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض املش١َٓ غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا (                                                     
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 األول الفصل

 التوعية واإلعالم

 مقدمة

يف  اآليٝـات مبـا  مجٝع ايكطاعات ٚتؿدعٌٝ مجٝع  غري املدعي١ٜ تدعإَٚزاض ٜضتًشّ ايتػًب ع٢ً األ

ْغـط١  يأل خاؽـاً  اـط١ قضـُاً  ايقزٚرٟ تقُنئَ  يذا نإ  .عالَٞذيو ايتجكٝـ ايؾشٞ ٚاإل

ٜؾـاٍ ايزصـاي١ ايؾـش١ٝ    إل تتضـِ باألُٖٝـ١     ٖٚٓـاى عـي٠ اصـرتاتٝذٝات     ايتجكٝؿ١ٝ.ايتدع١ًُٝٝ ٚ

 : ، َٚٔ ٖذٙ االصرتاتٝذٝات َا ًٜٞافش١بؾٛر٠ ٚ

 املتدعًك١ بايؾش١ بدعض اإلعالْاتدزا٤ات تغزٜدع١ٝ ؿُا١ٜ اجملتُع َٔ تقًٌٝ ٚفع إ.  

 ٚاختبـار  طار َؤصضٞ ٚافح يتطٜٛزإهاد إ  ٚ ٜؾـاٍ ايزصـا٥ٌ ايؾـش١ٝ بؾـٛر٠     إٚمتٜٛـٌ 

 .٠بؾؿ١ دٚر١ٜ َٚتػريٚٚافش١ 

 ؿُا١ٜ اجملتُع َٔ املؾـا  ايتذارٜـ١ يـبدعض اؾٗـات نغـزنات ايتبـؼ        ١تٓؿٝذ أْغط

 ٚايهشٍٛ. ٚعزنات االغذ١ٜ

  ٕؾُٝع ؾ٦ات اجملتُع. ٚثكاؾًٝا ٕ تهٕٛ ايزصا٥ٌ َٓاصب١ دػزاؾًٝاأفُا 

  أايرتنٝش ع٢ً ٞ اؾُٝـع تكزٜبـا ٚيف نـٌ َهـإ بغـهٌ       َٓٗـا  َزاض َدع١ٓٝ ٜدعـاْ

  .رتؿاع فػط اييّإايضهزٟ ٚ َزاض ايكًب َٚزضأ جٌغري َباعز َ ٚأَباعز 

 املدعيٜـ١ اؾُـاعٞ قـي ىؿـٞ ايتذـارب       صـتدياّ َؾـطًح االَـزاض غـري    إقتؾار ع٢ً اإل

عــار٠ يف ايزصــا٥ٌ ايؾــش١ٝ يــذا البــي َـٔ اإل  ،ايغدؾـ١ٝ املــؤثز٠ ٚاملتدعًكــ١ مبـزض َدعــني  

 َزاض بدعٝٓٗا.إىل أعال١َٝ اإل

  املدتًؿ١ايضها١ْٝ )ايؿ٦ات( ايضدعٞ اىل ايٛؽٍٛ اىل اجملُٛعات. 

 طـالع ايٓـاظ   يكاد٠ اجملـتُدعني إل ااملغاٖري احملًٝني ٚببدعض ٚ ؾدعاينيصتدعا١ْ مبزاصًني اإل

  املدعي١ٜ.َزاض غري ع٢ً كاطز األ

 دتُاعٞصتدياّ ٚصا٥ٌ ايتٛاؽٌ اإلإ. 

 ١.ات اؿيٜجكصتدياّ ايتطبٝإ 

  ؽٛات ايغبابأتضدري. 

  صاص١ٝأايرتنٝش ع٢ً ايدعٝػ ايؾشٞ نزصاي١. 

  ع٢ً فشاٜاػٓب ايكا٤ ايًّٛ  ايؾش١ٝ ؾٝذبْ٘ ٜدعٝل َزٚر ايزصا٥ٌ ايٛؽِ ألػٓب اصًٛب 

  .صتٗتار ايغدؾٞؾهار املتدعًك١ باإلٜتدعني ػٓب األاملدعي١ٜ ٚ غري َزاضاأل

  فاؾُٗٛر املضتٗيتٛصٝع ْطام. 
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 َــانٔ أْيٜــ١ ٚايدعُــٌ ٚاملــيارظ ٚاأل َــانٔأَــانٔ ايتذُــع اجملتُدعٝــ١ نأصــتدياّ إ

 ايتضٛم.

 : ، صٝتِ ايكٝاّ مبا ًٜٞصرتاتٝذٝات يػاٜتٗا املٓغٛد٠ٚيف صبٌٝ ؼكٝل ٖذٙ اإل

عالّ ٚايؾشاؾ١ ٚاجملتُع امليْٞ ٚمجاعات خز٣ ناإلايتدعإٚ َع ايكطاعات املدع١ٝٓ األ .1

 محا١ٜ املضتًٗو ييعِ رؤ١ٜ عا١ًَ يًتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايؾشٝني.

٘ ٚتٛؾري ب٦ٝات املدعي١ٜ َزاض غري ايرتٜٚر ملضؤٚي١ٝ اؿه١َٛ نهٌ يأل .2  متهٝٓٝـ

  املدعي١ٜ.َزاض غري يف اييٚا٥ز اؿه١َٝٛ املدتًؿ١ ييعِ خطط َهاؾش١ األ

 يف دٚا٥ز ايتدعًِٝ. ايتٛع١ٜٛ ٚاإلعال١َٝدخاٍ ايزصا٥ٌ إ .3

 .عالّ اؾُاٖريٟصتدياّ اإلإًٚؿ١ تعالّ اؿيٜج١ بؾٛرٖا املدصتدياّ ٚصا٥ٌ اإلإ .4

اـطـ١ ايٛطٓٝـ١ يًتٛعٝـ١ ٚايتجكٝــ      يتدعشٜـش ٚاإلق١ًُٝٝ اييٚي١ٝ اإلصتدعا١ْ باـربات  .5

 ايؾشٞ.

  .عالّ ايؾشٞدزا٤ محالت دٚر١ٜ ٚاصدع١ ايٓطام يٓغز رصا٥ٌ ايتٛع١ٝ ٚاإلإ .6

 بٓا٤ا عًٝٗا. ١ٚتػٝري املٓٗذٝ ٚاملتابدع١ املضتُز٠ايتكِٝٝ  .7

 ايتدعإٚ َع املٓعُات اييٚي١ٝ ٚايكطاع اـاـ. .8

 إدزا٤ اييراصات ٚايبشٛخ ذات ايؾ١ً. .9

 .١ٚطين صٟٓٛ يألَزاض غري املدعيٜعكي ًَتك٢  .10

 

 

 

  



13 /169 
 

 التوعية واإلعالم

 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 

1 

صٝتِ تدعشٜش اؿٛن١ُ 

ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز صٝاصات 

ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

ؾُٝا ٜتدعًل بإهاد قاعي٠ 

بٝاْات ٜضتٓي إيٝٗا يف 

 ايتدطٝط

  ٚسار٠ ايؾش١

 ٚسار٠ اإلعالّ

ْضب١ انتُاٍ 

 ايبٝاْاتقاعي٠ 
0% 50%  

 املٓتر

 1 

ٚفع قإْٛ ٜدعطٞ ايؾش١ مت 

% َٔ ٚقت ايذر٠ٚ 5اؿل يف 

 عال١َٝيبح ايزصا٥ٌ اإل

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يألعُاٍ ايكا١ْْٝٛ

  1 0 ٚدٛد ْؿ ايكإْٛ

ٓغاط اي

 صاصٞاأل

 1 

 عتُاد َضٛد٠ قإْٛإ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يألعُاٍ ايكا١ْْٝٛ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد قإْٛ َدعتُي

 املٓتر 

2 

َذنز٠ تؿاِٖ بني مت تٛقٝع 

عالّ يتٓضٝل بح ١ ٚاإلشايؾ

 ايزصا٥ٌ ايؾش١ٝ

 ٚسار٠ ايؾش١ 

 ٚسار٠ اإلعالّ 

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

ٚدٛد ْؿ 

 املذنز٠

0 1  

ٓغاط اي

 صاصٞاأل

1  

ايتؾيٜل ع٢ً َذنز٠ 

 عالّاِٖ بني ايؾش١ ٚاإلؿايت

 ٚسار٠ ايؾش١ 

 ٚسار٠ اإلعالّ 

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

ٚدٛد َذنز٠ 

 َدعتُي٠ َؾيق١

0 1 0 1 0 0 0 
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 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 املٓتر

 3 

تٛؾري إسؾا٥ٝات ؽش١ٝ مت 

عٔ ممارصات  َٚدعًَٛات

األؾزاد باجملتُع    ٚاػاٖات

املش١َٓ َزاض خاؽ١ باأل

ايضًِٝ ـط١  يًتدطٝط

 إعال١َٝ تٛع١ٜٛ ؾدعاي١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ (

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 )األٚي١ٝ

املزنش ايٛطين 

 ٚاملدعًَٛات يإلسؾا٤

ْضب١ ٚدٛد 

 اإلسؾا٥ٝات
0% 50%  

 

ٓغاط اي

 صاصٞاأل

1 

ْتا٥ر ايبشٛخ  عتُادإ

ٚاملضٛح ايؾش١ٝ اييت مت 

تٓؿٝذٖا يف ايضٓٛات األخري٠ 

 ملدعزؾ١:

أِٖ املغانٌ ايؾش١ٝ 

 نجز عٝٛعًااأل

نجز عزف٘ أِٖ ايؿ٦ات األ

 يإلؽاب١

را٤ اجملتُع سٍٛ األصباب أ

 ٚاؿًٍٛ املكرتس١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املغانٌ 

ايؾش١ٝ األنجز 

 عٝٛعا

0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 

ْضب١ ايؿ٦ات 

االنجز عزف١ 

 يالؽاب١

0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 

 ْضب١ ارا٤ اجملتُع

سٍٛ األصباب 

 ٚاؿًٍٛ املكرتس١

0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

دراص١ تك١ُٝٝٝ يٛفع إدزا٤ 

ايتجكٝـ ايؾشٞ يتٛؾري 

بٝاْات تتدعًل مبُارصات 

 -بـ: ؾزاد اجملتُع املتدعًك١ أ

أعهاٍ ايتدعزض اإلعالَٞ 

 األنجز عٝٛعا يف اجملتُع

صًٛنٝات اجملتُع 

اإلدتُاع١ٝ املتدعًك١ 

)بايتػذ١ٜ ٚايٓغاطات 

 ايرتؾ١ٝٗٝ( األنجز عٝٛعًا

صًٛنٝات اجملتُع 

ٚاالقتؾاد١ٜ املتدعًك١ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات 

املزنش ايٛطين 

 يإلسؾا٤ ٚاملدعًَٛات

 %10 %10 %10 %10 %10 %50 %0 تٛؾز ايبٝاْاتْضب١ 
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 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

)أنجز ايضًع ايػذا١ٝ٥ 

 اصتٗالنا يف اجملتُع(

عال١َٝ األنجز ايزصا٥ٌ اإل

 تأثريا

 املٓتر

 4 

عياد خط١ تٛع١ٜٛ إمت 

اىل  )اصتٓادًاإعال١َٝ ٚط١ٝٓ 

 ْتا٥ر ايتكزٜز املدعًي

باإلسؾا٥ٝات املطًٛب١( 

يًزصا٥ٌ  ١ايتكُٝٝٝٚاييراص١ 

 ايتٛع١ٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد خط١ تٛع١ٜٛ 

 َدعتُي٠
0 1  

ٓغاط اي

 صاصٞاأل

 1 

اـط١  إصتكياّ خبري يٛفع

 ٚعكي ٚرؼ ايدعٌُ املؾاسب١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد خبري

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

دتُاع َع اؾٗات إعكي 

املدع١ٝٓ يدعزض اـط١ 

 قزارٖاإٚ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 1 0 0 1 0 عكي اإلدتُاع

ايٓغاط 

 ٞصاصاأل

 3 

عكي ٚرع١ عٌُ عؾـ 

ذٖين ألِٖ ايرباَر املدع١ٝٓ 

َزاض غري املدعي١ٜ باأل

ستٝادات زف ع٢ً اإلٚايتدّع

تشيٜات ايايتٛع١ٜٛ ٚأِٖ 

 ًتٛاؽٌ َع اجملتُعي

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد ٚرؼ ايدعٌُ 

 املٓدعكي٠
0 20 4 4 4 4 4 

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

4 

عكي ٚرع١ عٌُ إعياد 

ٚتؾُِٝ خط١ إعال١َٝ 

هٌ بتٛع١ٜٛ َع كتؾني 

ايكطاعات مبا ؾٝٗا ايكطاع 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد ٚرؼ ايدعٌُ 

 املٓدعكي٠
0 20 4 4 4 4 4 
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 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 اـاـ

 املٓتر

 5 

مت تٛؾري َؾادر متٌٜٛ 

ْغط١ أكتًؿ١ ييعِ 

عال١َٝ ٚؾدعايٝات اـط١ اإل

 َٔ ايكطاعني اـاـ ٚايدعاّ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

دا٥ز٠ االصتجُار ٚبيا٥ٌ 

 ايتٌُٜٛ

 ْضب١ َؾادر

 ايتٌُٜٛ املتٛؾز٠
0% 50%  

ٓغاط اي

 صاصٞاأل

 1 

 إعياد َٛاس١ْ يًرباَر

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 األٚي١ٝايؾش١ٝ 

ٚبيا٥ٌ  االصتجُاردا٥ز٠ 

 ايتٌُٜٛ

ٚدٛد َٛاس١ْ 

 َدعتُي٠
0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

إعزاى ايغزنا٤ يف تٓؿٝذ 

 ايؿدعايٝات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايغزان١ َع 

 ايكطاعات األخز٣
0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 

 املٓتر

 6 

مت ؼيٜي أٚيٜٛات اييعِ 

ايتكين ٚاملايٞ يتٓؿٝذ اْغط١ 

ايتيخٌ اإلعال١َٝ املتدعًك١ 

بتشكٝل األٖياف ايٛط١ٝٓ 

 يضٝاص١ األَزاض غري املدعي١ٜ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْغط١ ْضب١ األ

عال١َٝ املٓؿذ٠ اإل

ٚيٜٛات ٚؾل األ

 احمليد٠

20% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

إعياد خط١ عٌُ تٛاؾك١ٝ 

ٚي١ٜٛ ْغط١ ذات األبني األ

 ٚاملٛارد اييت صٝتِ رؽيٖا

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 0 0 1 1 0 ٚدٛد خط١ عٌُ

  ايٓتٝذ١

  املتٛقدع١ 

2 

تدعشٜش محا١ٜ املٛاطٔ صٝتِ 

َٔ ايزصا٥ٌ غري ايؾشٝش١ 

 كتًـ ايكطاعات ؽشٝا َٔ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ٚدٛد  

إصرتاتٝذٝات 

 اؿُا١ٜ

20% 100%  
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 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 دا٥ز٠ ايدعالقات ايدعا١َ

 ()ٚسار٠ اإلعالّ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

 املٓتر

 1 

 عالّيف قإْٛ اإل مت ادراز 

ايتٓؿٝذ١ٜ  ٚايال٥ش١

ؼذٜزات إبإ بح َغاٖي 

ممارصات غري ؽش١ٝ َجٌ 

غري  ٚتٓاٍٚ غذا٤ايتيخني 

ؽشٞ تعٗز يف ايغزٜط 

 اإلخبارٟ

دا٥ز٠ ايتجكٝـ ٚبزاَر 

 ايتٛع١ٝ 

 (ايؾش١ )ٚسار٠

 دا٥ز٠ ايدعالقات ايدعا١َ

 ٚسار٠ اإلعالّ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

ٚدٛد بٓٛد 

 بايكإْٛ

0 1  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 1 

ؽٝاغ١ َٔ ٚسار٠  اقرتاح

ايؾش١ يٛسار٠ االعالّ يبٓي 

 ايكإْٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يألعُاٍ ايكا١ْْٝٛ

 يبٓي ٚدٛد ؽٝاغ١

 ايكإْٛ

0 1 1 0 0 0 0 

 املٓتر

 2 

عالّ قإْٛ اإليف  مت إدراز

َزاددع١ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝذ١ٜ 

عالْات ذات اييالالت اإل

ايؾش١ٝ َٔ قبٌ ٚسار٠ 

ايؾش١ يتذٓب تدعزٜض 

 ٘غري صًُٝاملٛاطٔ ملدعًَٛات 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 دا٥ز٠ ايدعالقات ايدعا١َ

 )ٚسار٠ اإلعالّ(

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

ٚدٛد بٓٛد 

 بايكإْٛ

0 1  

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 1 

قرتاح ؽٝاغ١ َٔ ٚسار٠ إ

عالّ يبٓي ايؾش١ يٛسار٠ اإل

 ايكإْٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يبٓي ٚدٛد ؽٝاغ١

 ايكإْٛ

0 1 1 0 0 0 0 
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 املؤعـز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفع 

ٞ ياؿا

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

صرتاتٝذٞ اإل

 ٍٚاأل

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 يألعُاٍ ايكا١ْْٝٛ
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

إلصرتاتٝذٞ ا

 ايجاْٞ
 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

 ايٓتٝذ١
 املتٛقدع١ 

 1 

صٝتِ دعِ دٗٛد ايتٛع١ٝ 

باجملتُع باملٛاد ٚايٛصا٥ٌ 

ايتٛع١ٜٛ ٚتدعشٜشٖا 

بايتيخالت اإلعال١َٝ 

 املدتًؿ١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

  ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املٛاد 

 ايتٛع١ٜٛ
20% 100%  

 املٓتر
 1 

مت تٛؾري سش١َ َٔ املٛاد 

 ايتٛع١ٜٛ املتٓٛع١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ اؿشّ 

 ايتٛع١ٜٛ
20% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 1   

إْتاز َٛاد تجكٝؿ١ٝ 

)املطبٛع١ ٚايضُدع١ٝ 

ٚايبؾز١ٜ، ٚاحملافزات 

ايُٓٛذد١ٝ( ٚإختبارٖا 

اإلصتدياّ َبي٥ٝا قبٌ 

بٓا٤ ع٢ً إصتُارات 

املزاددع١ ٚاإلعتُاد َٔ 

 قبٌ د١ٗ اإلختؾاـ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املٛاد 

 ايتٛع١ٜٛ املٓتذ١
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 2 

تٓؿٝذ بزاَر ٚؾكزات 

ْٚغز رصا٥ٌ بايٛصا٥ٌ 

 املدتًؿ١اإلعال١َٝ 

 اإلعالّ اإليهرتْٚٞ

 ايزصا٥ٌ ايٓؾ١ٝ ايكؾري٠

 اإلذاع١ ٚايتًؿشٜٕٛ

َٚٛاقع ايتٛاؽٌ 

 االدتُاعٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايرباَر 

ٚايٛصا٥ٌ اإلعال١َٝ 

 املٓؿذ٠
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 3 

إلصتدياّ ٚفع خط١ 

َٛاقع ايتٛاؽٌ 

اإلدتُاعٞ يٓغز 

 املدعًَٛات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املدعًَٛات اييت 

 مت ْغزٖا
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

إلصرتاتٝذٞ ا

 ايجاْٞ
 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

 املٓتر
 2 

مت رؾع ايٛعٞ ايؾشٞ يي٣ 

اجملتُع سٍٛ عٛاٌَ 

املؤد١ٜ يإلؽاب١  األخطار

 باألَزاض غري املدعي١ٜ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ اؿُالت 

 ايتٛع١ٜٛ املٓؿذ٠
20% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ 
4 

تٓؿٝذ أْغط١ تٛع١ٜٛ 

باجملتُع ٚؾكًا يًدط١ 

 ايٛط١ٝٓ اإلعال١َٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ األْغط١ 

 ايتٛع١ٜٛ املٓؿذ٠
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

 َٓتر
 3 

عدؾٝات عا١َ  مت اختٝار

َؤثز٠ فتُدعًٝا يتٛؽٌٝ 

رصا٥ٌ َهاؾش١ 

 املدعي١ٜاألَزاض غري 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد ايغدؾٝات 

 املدتار٠
0 5  

ايٓغاط 

 االصاصٞ
 1 

ؼيٜي ايغدؾٝات َٔ 

 كتًـ ايكطاعات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد ايغدؾٝات 

 املدتار٠
0 5 0 2 2 1 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

اإلصرتاتٝذٞ 

 ايجايح 
 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 ايٓتٝذ١
 املتٛقدع١ 

 1 

صٝتِ متهني املزف٢ 

َٔ ايتشهِ باألَزاض 

 غري املدعي١ٜ َٚقاعؿاتٗا

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املزف٢ 

املتشهُني 

 باألَزاض
20% 100%  

 املٓتر
 1 

مت تٓؿٝذ بزاَر تٛع١ٜٛ 

يًُزف٢ ٚأصزِٖ َٔ 

خالٍ إدخاٍ ايزصا٥ٌ 

ايتٛع١ٜٛ يف خيَات 

 ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايرباَر املٓؿذ٠ 

 يًُزف٢ ٚأصزِٖ
20% 100%  

 ايٓغاط
 األصاصٞ 

 1 

تأٌٖٝ ايهٛادر َٔ 

ايؿ٦ات ايطب١ٝ ٚايؿ٦ات 

ايطب١ٝ املضاعي٠ يدعٌُ 

 بزاَر ايتٛع١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايهٛادر َٔ 

ايؿ٦ات ايطب١ٝ 

ٚايؿ٦ات ايطب١ٝ 

 املضاعي٠ املؤ١ًٖ

20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

 ايٓغاط
 األصاصٞ 

 2 

 

تٛؾري َٛاد تٛع١ٜٛ سٍٛ 

ايزعا١ٜ ايذات١ٝ، كتربٙ 

 قبًًٝا ٚبدعيًٜا

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ٚدٛد املٛاد 

 ايتٛع١ٜٛ
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

 ايٓغاط
 االصاصٞ 

 3 

تٓؿٝذ بزاَر تيرٜب١ٝ 

سٍٛ َٗارات ايدعٓا١ٜ 

 ايذات١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايرباَر 

 ايتيرٜب١ٝ املٓؿذ٠
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

 ايٓغاط 
 االصاصٞ 

4 

تؾُِٝ رصا٥ٌ ٚبزاَر 

إيهرت١ْٝٚ تؿاع١ًٝ 

يًُتابدع١ ٚايتٛاؽٌ َع 

املزف٢ ٚأصزِٖ َع 

اصتدياّ ايٛصا٥ٌ املٛؽ٢ 

بٗا يف اـط١ ايٛط١ٝٓ 

 االعال١َٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايرباَر 

 اإليهرت١ْٝٚ املٓؿذ٠
20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

اإلصرتاتٝذٞ 

 ايجايح 
 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 5 

سٜاد٠ عيد ايهٛادر يف 

َؤصضات ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ املؤًٖني 

يًتدعاٌَ َع األَزاض غري 

 املدعي١ٜ املش١َٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايهٛادر 

ايدعا١ًَ يف َؤصضات 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

املؤًٖني  األٚي١ٝ

يًتدعاٌَ َع األَزاض 

 غري املدعي١ٜ املش١َٓ

20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 /169 
 

 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 ايشَيناإلطار 

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

الصرتاتٝذٞ ا

 ايزابع
 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 
1 

صٝتِ تدعشٜش قيرات 

َٚٗارات ايهٛادر 

ايؾش١ٝ ٚنٛادر اؾٗات 

ذات ايدعالق١ يف فاٍ 

ايٛقا١ٜ ٚايضٝطز٠ ع٢ً 

 األَزاض املش١َٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ االٚي١ٝ

ْضب١ امليربني َٔ 

إمجايٞ املضتٗيف 

ؾُٝع ايؿ٦ات 

ايؾش١ٝ يف فاٍ 

 ايٛقا١ٜ ٚايضٝطز٠

20% 100%  

 املٓتر 
1 

مت بٓا٤ ايهؿا٤ات 

املغارن١ يف تٓؿٝذ 

اـط١ يف مجٝع 

ايكطاعات ايؾش١ٝ 

 ايدعالق١ ٚاؿه١َٝٛ ذات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ْضب١ امليربني َٔ 

إمجايٞ املضتٗيف 

 ع٢ً تٓؿٝذ اـط١
20% 100%  

 ايٓغاط 

 األصاصٞ
1 

تيرٜب َٓؿذٟ األْغط١ 

ايتٛع١ٜٛ ع٢ً َٛافٝع 

 َٚٛاد اـط١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ امليربني َٔ 

إمجايٞ املضتٗيف 

ؾُٝع ايؿ٦ات 

ايؾش١ٝ ع٢ً 

 َٛافٝع اـط١

20% 100% 5% 10% 15% 25% 25% 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

الصرتاتٝذٞ ا

 اـاَط
 ايغزان١ ٚايتدعإٚ احملًٞ ٚاييٚيٞ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١
 1 

صٝتِ اقا١َ عزانات 

ؾدعاي١ ٚتدعشٜش ايتدعإٚ َع 

ايكطاعات ايٛط١ٝٓ 

بايؾش١ ٚاملٓعُات 

اييٚي١ٝ ٚاملؤصضات 

ايتدع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ؾُٝا 

ٜتدعًل مبذاٍ ايتٛع١ٝ 

 باألَزاض املش١َٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ  امليٜز١ٜ

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 دا٥ز٠ املٓعُات

 اؾٗات ذات ايدعالق١

عيد املٓعُات 

 ايدعامل١ٝ
2 6  

 املٓتر
 1  

مت تك١ٜٛ ايغزان١ َع 

املؤصضات اؿه١َٝٛ 

ٚاـاؽ١ ذات ايؾ١ً 

يتٛسٝي ايزصاي١ ايؾش١ٝ 

اييت تضِٗ يف ايضٝطز٠ 

 ع٢ً األَزاض املش١َٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ٚدٛد 

ايغزان١ َع 

املؤصضات 

اؿه١َٝٛ 

 ٚاـاؽ١

20% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 1 

إعياد صٝاص١ َغرتن١ 

َع املؤصضات ٚاؾٗات 

املدع١ٝٓ إلْتاز ْٚغز 

 ايزصا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ايدعالقات ايدعا١َدا٥ز٠ 

ٚدٛد صٝاص١ 

 َٛسي٠
0 1 1 0 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 2 

تؿدعٌٝ املغارن١ 

اجملتُدع١ٝ يًتٛع١ٝ 

 باألَزاض غري املدعي١ٜ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚدٛد خط١ تدعإٚ

 َؿدع١ً
0 1 1 0 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 3 

بٓا٤ عبهات تٛاؽٌ َع 

املؤصضات ايتدع١ًُٝٝ 

ٚايبشج١ٝ ايدعامل١ٝ 

ٚاإلق١ًُٝٝ يٓكٌ املدعزؾ١ 

ؾُٝا ٜتدعًل باؾيٜي يف 

فاٍ ايتٛاؽٌ ٚتؾُِٝ 

ايزصا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ 

ٚنذيو اؾيٜي يف 

ايتطٛرات ايدع١ًُٝ يف 

 فاٍ ايتٛع١ٝ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ٚدٛد آي١ٝ عٌُ 

 َغرتى
0 1 1 0 0 0 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

الصرتاتٝذٞ ا

 ايضادظ
 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١
1 

صٝتِ تدعشٜش ايكيرات 

ايٛط١ٝٓ الصتدياّ 

ايبٝاْات املتاس١ يتٛدٝ٘ 

ايضٝاصات ٚايتيخالت 

 االعال١َٝ ايتٛع١ٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

ْضب١ ايهٛادر 

ايٛط١ٝٓ ذات 

 ايكيرات ايدعاي١ٝ
20% 100%  

 املٓتر
 1 

مت تدعشٜش ايبشٛخ سٍٛ 

ممارصات ٚاػاٖات 

َٚدعارف اجملتُع ذات 

 ايدعالق١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

ْضب١ ايبشٛخ 

 ايدع١ًُٝ املٓغٛر٠
20% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ 
 1 

إدزا٤ عٛخ ٚدراصات 

سٍٛ املدعارف 

 ٚاإلػاٖات ٚاملُارصات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

عيد ايبشٛخ 

 ٚاييراصات املٓؿذ٠
0 3 0 1 1 0 1 

 املٓتر
 2 

مت إعياد قاعي٠ بٝاْات 

ٚط١ٝٓ إيهرت١ْٝٚ 

ألْغط١ ايتيخٌ 

اإلعالَٞ ايتٛع١ٜٛ 

يألَزاض املش١َٓ 

 املضتٗيؾ١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 القات ايدعا١َدا٥ز٠ ايدع
 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ املدعًَٛات

ٚدٛد قاعي٠ 

 بٝاْات َدعتُي٠
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ
 1 

إصتشياخ قاعي٠ 

بٝاْات ٚط١ٝٓ 

إيهرت١ْٝٚ ؾُٝع 

أْٛاع ايتيخٌ 

اإلعالَٞ ايذٟ ٜتِ 

 تٓؿٝذٙ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 دا٥ز٠ ايدعالقات ايدعا١َ
 املدعًَٛات امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

قاعي٠ ٚدٛد 

بٝاْات قيث١ 

 َٚدعتُي٠
0 1 0 1 0 0 0 
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 الثاني الفصل

 الهشاط البدني

 املقدمة

 3.2 ٜضبب إذ ايدعاملٞ، ايؾدعٝي ع٢ً املبهز٠ يًٛؾا٠ ايزابع ايز٥ٝضٞ اـطز عاٌَ ٖٛ ايبيْٞ اـٍُٛ

ٛ  ايهايف غري ايبيْٞ ايٓغاط إٔ نُا .صًٜٓٛا ٚؾا٠ ساي١ ًَٕٝٛ ٌ  أسـي  ٖـ  ايز٥ٝضـ١ٝ  اـطـز  عٛاَـ

ًِك١ عٔ املضؤٚي١ األربع ٙ  غري املدعي١ٜ، األَزاض سذِ يف ايشٜاد٠ امُلك ٌ  ٖٚـذ األربدعـ١ )تدعـاطٞ    ايدعٛاَـ

 أنجـز  عٔ ايّٝٛ َضؤٚي١ ايتبؼ ٚاـٍُٛ ايبيْٞ ٚايٓعِ ايػذا١ٝ٥ غري ايض١ًُٝ ٚتدعاطٞ ايهشٍٛ(

 ايؿـرت٠  يف ؼـيخ  َبهـز٠،  ٚؾٝـات  ايٛؾٝـات  ٖذٙ َٔ نبري٠ ْٚضب١ .يف ايدعامل ايٛؾٝات َٔ 60% َٔ

ٌ  ؾشضـب،  ٖـذا  يـٝط  بغز١ٜ ٖا٥ًـ١  َدعاْا٠ إىل ٚتؤدٟ األؾزاد، سٝا٠ َٔ إْتاد١ٝ األنجز  ُٚتدعٝـل  بـ

َُّا ٚاالقتؾاد١ٜ االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ  .ايٓا١َٝ ايبًيإ يف الص

ٔ  ٜكـُزب  ملـا  عاملًٝا، ايز٥ٝضٞ، ايضبب ٖٛ ايبيْٞ اـٍُٛ إٔ إىل ايتكيٜزات ٚتغري ٔ  27% َـ  سـاالت  َـ

 اإلؽـاب١  سـاالت  َٔ% 25 إىل %21 ٚ ايكًب، بأَزاض اإلؽاب١ ساالت َٔ 30%ايضّهزٟ، ٚ بيا٤ اإلؽاب١

ٔ  % تكزٜبـاً  31اؾـيٜز بايـذنز إٔ     .ايجيٟ ٚايكٛيٕٛ بضزطإ ٕ  َـ ٕ  ال ايدعـامل  يف ايضـها  ميارصـٛ

ِ  ٚتتشكل اـطري٠، ايؾش١ٝ املغهالت ٖذٙ َٔ وُِٝٗ ناؾًٝا بيًْٝا ْغاطًا  مبٛدبـ٘ ؾٛا٥ـي   هلـ

ٚيف صًط١ٓ عُـإ تبًـؼ ْضـب١     .َدعتيٍ ْغاط ممارص١ تهؿًٗا إٔ املُهٔ َٔ اييت سؿغ ايؾش١

% بني ايذنٛر 32.9ّ ) 2008% سضب اسؾا٥ٝات املضح ايؾشٞ ايدعاملٞ يدعاّ 37اـٍُٛ ايبيْٞ سٛايٞ 

% بـني  43.3% بني ايٓضا٤(.  أَا بايٓضب١ يطًبـ١ ايهًٝـات ؾـإٕ ْضـب١ اـُـٍٛ ايبـيْٞ بًػـت        41.9ٚ

إٕ  2010% بني اإلْاخ يف ْؿط ايدعاّ. نُا بني املضح ايؾـشٞ يطـالب املـيارظ عـاّ     57.8ايذنٛر ٚ

 .ٝاناؾ ابيْٝ ا% َٔ اإلْاخ ال ميارصٕٛ ْغاط84.6% َٔ ايذنٛر 70.1ٚ

ٔ  اييت ايبيْٞ يًٓغاط املدعتيي١ املضتٜٛات َٔ االصتؿاد٠ األؾزاد ٜضتطٝع ٕ  يػايبٝـ١  ميهـ  ايضـها

 ع٢ً ايبيْٞ ايٓغاط ٜكتؾز ٚال  .اؿٝات١ٝ ٚظزٚؾِٗ ايغدؾ١ٝ ٓاصب ٚتؿقٝالتِٜٗت مبا ؼكٝكٗا

ٔ  ايزٜاف١ ممارص١ ِٗـي٠،  ٚايتُـارٜ ٌ  امُلذ ٟ  بـ ٔ  ْـٛع  ٜغـٌُ أ ٟ  ايـيت  ايٓغـاط  أْـٛاع  َـ  عًـ٢  تٓطـٛ

ِِٗ ايٓغـاط   .ٚاملغٞ اييرادات ٚرنٛب ايرتؾ١ٝٗٝ األْغط١ ذيو يف مبا اؿزن١، ُٜضـ ٚ  ٞ  يف ايبـيْ

 داٍع، دٕٚ باألَزاض اإلؽاب١ ٚتكًٌٝ املبهز٠، ايٛؾٝات َٔ اؿي طزٜل عٔ بايؾش١ ايضهإ متتع

 اؿٝا٠ َزاسٌ عرب اؿٝا٠ ْٛع١ٝ ع٢ً ٚاؿؿاظ ايؾش١ٝ، ايزعا١ٜ تهايٝـ يف ٚاإلعاق١ ٚايتشهِ

 ايغٝدٛخ١. ٚست٢ ايطؿٛي١ َٔ املدتًؿ١

 َزتبط١ صًٛن١ٝ خٝارات َٔ ألعداـاٜتدذٙ  َا ع٢ً تؤثز اييت ايدعٛاٌَ َٔ ٚاصدع١ فُٛع١ ٖٓاى

ّ  االدتُاع١ٝ ايب٦ٝٝـ١  ٚايُٓاذز .ؽشتِٗ ع٢ً تؤثز بيٚرٖا اؿٝا٠، ٚاييت بُٓط  عـاَالً  إطـاراً  تكـي
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 َتدعيد٠ َضتٜٛات ي٘ ايبيْٞ صًٛى ايٓغاط إٕ .ٚاملتؿاع١ً املتدعيد٠ ايؾشٞ ايضًٛى قيدات يؿِٗ

ٟ  املضت٣ٛ ذيو يف مبا َٔ ايتأثري، ـ  ايدعالقـ١ بـني   َٚضـت٣ٛ  ايؿـزد  االدتُـاعٞ،  املضـت٣ٛ  (األعـدا

 َٚضـت٣ٛ  ،) ايب٦ٝـ١ املادٜـ١   ذيـو  يف مبا (اجملتُدعٞ ٚاملضت٣ٛ املٓعُات ايجكايف(، َٚضت٣ٛ املضت٣ٛ

ايدعا١َ. يذيو ؾكي مت َزاعا٠ ذيو عٓي ٚفـع ٖـذٙ اـطـ١ ايٛطٓٝـ١ َتدعـيد٠ ايكطاعـات        ايضٝاصات

ٞ   قيدات َدعاؾ١ عٝح أْٗا تضدع٢ إىل ٌ  يف ايٓغـاط ايبـيْ ٛ  نـ ٙ   ٣َضـت املضـتٜٛات يف   َـٔ ٖـذ

صًط١ٓ عُإ ٚتغتٌُ يف َقُْٛٗا ع٢ً بـزاَر خاؽـ١ بايٓغـاط ايبـيْٞ عًـ٢ ْطـام اجملتُـع        

بأصزٙ ؼغي املٛارد اجملتُدع١ٝ، ٚؼكل ايتهاَـٌ ؾُٝـا بٝٓٗـا يف َٛاقـع َتدعـيد٠ ٚبـزاَر خاؽـ١        

       ٜ افـ١  بامليارظ َٚؤصضات ايزعاٜـ١ ايؾـش١ٝ ٚصٝاصـات ايٓكـٌ ٚايتدطـٝط ايدعُزاْـٞ ٚبـزاَر ايز

 .يًذُٝع ٚغريٖا
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 الهشاط البدني

 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

اؿايٞ

2016 

ع يٛفا

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ تدعشٜش 

ايغزان١ َع ناؾ١ 

ايكطاعات ذات 

ايدعالق١ ٚأؾزاد اجملتُع 

احملًٞ ؾُٝا ٜضاِٖ يف 

خؿض ْضب١ اـٍُٛ 

 %10ايبيْٞ بٓضب١ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

 ايدعالق١

ٚدٛد ؾزٜل عٌُ 

َتدعيد ايكطاعات 

َُٗت٘ ايتدطٝط 

ٚاملتابدع١ ٚايتكِٝٝ 

يألْغط١ املدعشس٠ 

 يًٓغاط ايبيْٞ

0 1  

 املٓتر

 1 

مت تدعشٜش ايغزان١ َع 

ناؾ١ ايكطاعات ذات 

ايدعالق١ ٚاؾزاد اجملتُع 

احملًٞ ؾُٝا ٜضاِٖ يف 

خؿض ْضب١ اـٍُٛ 

 ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

 ايدعالق١

ٚدٛد عزان١ َع 

 ايكطاعات االخز٣
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اعياد صٝاص١ َٚدعاٜري 

قيد٠ عٓي ؽطٝط 

ٚاملدططات امليٕ 

ايضها١ْٝ عٝح 

تقع فُٔ أٚيٜٛاتٗا  

ايٓكٌ ايدعاّ ٚاْغا٤ 

َضارات كؾؾ٘ 

يًُغٞ ٚرنٛب 

اييرادات املزاع١ٝ 

يًذٓط ٚايدعُز ٚذٟٚ 

 االستٝادات اـاؽ١

 ٚسار٠ ايؾش١ 

ٚسار٠  ايبًيٜات االق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ 

ٚدٛد صٝاص١ 

 َدعتُي٠
0 1 0 1 0 0 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

اؿايٞ

2016 

ع يٛفا

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 2 

تطبٝل املٓاٖر َزاددع١ 

اييراص١ٝ ملٛافٝع 

ايٓغاط ايبيْٞ 

 ٚتكُٝٝٗا

 ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتدعًِٝ

ْضب١ ٚدٛد َٛافٝع 

َطبك١ يف املٓاٖر 

 اييراص١ٝ

20% 100% 5% 15% 20% 20% 20% 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 3 

اعياد دال٥ٌ 

يتدعشٜش  اصرتعاد١ٜ

ممارص١ ايٓغاط 

ايبيْٞ يف اَانٔ 

ايدعٌُ تتقُٔ 

ايتؾُِٝ املدعُارٟ 

ٚتٛاؾز اَانٔ ٚبزاَر 

تدعشس ممارص١ ايٓغاط 

 ايبيْٞ.

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد ديٌٝ 

اصرتعادٟ سٍٛ 

ا١ُٖٝ ممارص١ 

 ايٓغاط ايبيْٞ

0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 4 

تٛؾري املٛارد املاي١ٝ 

ٚايبغز١ٜ املطًٛب١ 

يتٓؿٝذ  ايرباَر 

ايياع١ُ يًٓغاط 

 ايبيْٞ

 اجملًط االع٢ً يًتدطٝط 

 ٚسار٠ املاي١ٝ
 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد َٛاس١ْ َدعتُيٙ
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 ايبٓي
 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط 

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ تدعشٜش 

ايغزان١ َع ناؾ١ 

ايكطاعات ذات 

ايدعالق١ ٚأؾزاد 

اجملتُع احملًٞ ؾُٝا 

ٜضاِٖ يف خؿض 

ْضب١ اـٍُٛ ايبيْٞ 

 %10بٓضب١ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

ٚدٛد ؾزٜل عٌُ 

َتدعيد ايكطاعات 

َُٗت٘ ايتدطٝط 

ٚاملتابدع١ ٚايتكِٝٝ 

يألْغط١ املدعشس٠ 

 يًٓغاط ايبيْٞ

0 1  

 املٓتر

 1 

مت تدعشٜش ايتدعإٚ 

ايكطاعٞ َٔ ادٌ 

إهاد ايب١٦ٝ ايياع١ُ 

ملُارص١ ايٓغاط 

 ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

ٚدٛد ؾزٜل عٌُ 

قطاعٞ يب١٦ٝ َدعشس٠ 

 يًٓغاط ايبيْٞ.

0 1  

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 1 

تٓؿٝذ محً٘ ٚط١ٝٓ 

إعال١َٝ ٚتٛع١ٜٛ 

َٓتع١ُ يًرتٜٚر 

 يًٓغاط ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ االعالّ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

 0 0 0 0 1 1 0 ٚدٛد مح١ً َٓؿذٙ

 ايٓغاط

 االصاصٞ

 2 

تطٜٛز املزاؾل 

ايزٜاف١ٝ اؿاي١ٝ 

)األْي١ٜ ٚايؾاالت 

ٚاملؤصضات 

ايتدع١ًُٝٝ( عٝح 

ٕٛ ١٦َٝٗ ته

ملُارص١ ايٓغاط 

  ايبيْٞ 

 ٚسار٠ ايغؤٕٚ ايزٜاف١ٝ

ْضب١ املزاؾل 

ايزٜاف١ٝ اؿاي١ٝ 

 املطٛر٠.

 

0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 
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 ايبٓي
 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 3 

ؽؾٝؿ أَانٔ 

يًٓضا٤  ٚنبار ايضٔ 

ٚذٟٚ االستٝادات 

اـاؽ١ ملُارص١ 

 ايٓغاط ايبيْٞ

ٚسار٠ ايبًيٜات االق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

 ٚسار٠ ايغؤٕٚ ايزٜاف١ٝ

عيد األَانٔ 

املدؾؾ١ يًٓضا٤  

ٚنبار ايضٔ ٚذٟٚ 

االستٝادات اـاؽ١ 

ملُارص١ ايٓغاط 

 ايبيْٞ

8 60 10 10 10 12 10 

 ايٓغاط

 االصاصٞ

 4 

 

سٜاد٠ تٛاؾز ٚاتاس١ 

اَها١ْٝ املغارن١ 

يف االْغط١ 

ايزٜاف١ٝ ايرتؾ١ٝٗٝ 

اؿه١َٝٛ 

ٚاـاؽ١ َع 

ايرتنٝش ع٢ً 

فُإ املضاٚا٠ يف 

ؾزـ املغارن١ 

 يًذُٝع

  ٚسار٠ ايبًيٜات االق١ًُٝٝ

 َٚٛارد املٝاٙ

 ٚسار٠ ايغؤٕٚ ايزٜاف١ٝ

عيد ايرباَر املٓؿذ٠ 

 ؾُٝع ؾ٦ات اجملتُع

يف االْغط١ 

ايزٜاف١ٝ ايرتؾ١ٝٗٝ 

اؿه١َٝٛ 

 ٚاـاؽ١

0 3 1 1 1 0 0 
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ايٛفع  اإلطار ايشَين

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ
 ايجايح

 62 0 

يد٠ احمليَات اـ عيد

يف املؤصضات ايؾش١ٝ 

مبدتًـ َضتٜٛاتٗا 

يًٓغاط ايبيْٞ َدعشس٠ 

 يف مجٝع ايٛالٜات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 خيَات ريتٛؾصٝتِ 

ؽش١ٝ َدعشس٠ 

يًٓغاط ايبيْٞ 

ألؾزاد اجملتُع 

 ايدعُاْٞ.

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

 62 0 

دعشس٠ املزاؾل امل عيد

يًٓغاط ايبيْٞ يف 

 املؤصضات ايؾش١ٝ.

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

مت دَر بزاَر تدعشٜش 

ايٓغاط ايبيْٞ يف 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 االٚي١ٝ

 املٓتر

1 

2 2 3 3 1 13 2 

ايتيخالت ايكا١ُ٥ عيد 

عًٞ َغارن١ 

اجملتُع ٚاملدعشس٠ 

 يًٓغاط ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

ايتيخالت  تٓؿٝذ

ايكا١ُ٥ ع٢ً 

َغارن١ اجملتُع 

املضتٓي٠ ع٢ً 

االدي١ ٚايرباٖني 

ٚتضتٗيف 

اجملُٛعات املدعزف١ 

يًدطز ٚتضٌٗ تػري 

ايضًٛى ٚتدعشٜش 

 ايٓغاط ايبيْٞ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

0 0 1 0 0 1 0 
ْعاّ اساي٘ ٚدٛد 

 َطبل

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

اْغا٤ ْعاّ اساي٘ 

َٔ َزانش ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ 

يًُدعزفني يدعٛاٌَ 

االخطار اىل َزاؾل 

تدعشٜش ايٓغاط 

 ايبيْٞ

ايٓغاط 

 صاصٞاال

2 

1 1 3 3 3 11 0 
عيد بزاَر املغٛر٠ 

 املٓؿذ٠.

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

 بايؾش١

تكيِٜ بزاَر 

َغٛر٠ ٚتٛعٝ٘ عٔ 

ايٓغاط ايبيْٞ يف 

َزانش ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

3 

0 0 1 0 0 1 0 

بزْاَر املغٛر٠ ٚدٛد 

فُٔ بزْاَر ايؾش١ 

 امليرص١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

تقُني املغٛر٠  

يتدعشٜش ايٓغاط 

يف بزْاَر   ايبيْٞ

 ايؾش١ امليرص١ٝ

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

4 
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 املؤعــــز ذ٠ؿاؾٗــ١ املٓـ ايبٝإ ايبٓــــــــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 

 1 

تدعشٜش  صٝتِ

ايغزان١ َع ناؾ١ 

ايكطاعات ذات 

ايدعالق١ ٚأؾزاد 

اجملتُع احملًٞ ؾُٝا 

ٜضاِٖ يف خؿض 

ْضب١ اـٍُٛ 

 %10ايبيْٞ بٓضب١ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

 بايؾش١

ٚدٛد عزان١ بني نٌ 

ايدعالق١ ايكطاعات ذات 

 مبا ٜدعشس ايٓغاط ايبيْٞ.

0 1  

 املٓتر

 1 

مت تدعشٜش ت١ُٝٓ 

املٛارد ايبغز١ٜ 

ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ 

يًدعاًَني يف فاٍ 

ايٓغاط ايبيْٞ 

يًكطاعني ايؾشٞ 

 ؾشٞايٚغري 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

عيد ايرباَر ايتيرٜب١ اييت 

 مت تٓؿٝذٖا.
0 1  

 ايٓغاط 

 األصاصٞ 

1 

اعياد بزاَر تيرٜب١ٝ 

ٚتأ١ًٖٝٝ يبٓا٤ 

قيرات ايدعاًَني يف 

فاٍ ايٓغاط ايبيْٞ 

َٔ ايكطاع ايؾشٞ 

ٚغري ايؾشٞ ٚذيو 

بايتدعإٚ َع 

املؤصضات 

االنادمي١ٝ 

 ٚايزٜاف١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

عيد اييٚرات ايتٓؿٝذ١ٜ 

 املٓؿذ٠
0 4 0 1 1 1 1 
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 املؤعــــز اؾٗــ١ املٓؿذ٠ يبٝإا ايبٓــــــــي

ايٛفـع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 

1 

تأصٝط عزان١  صٝتِ

ؾاع١ً َع اؾٗات اييٚي١ٝ 

ذات ايدعالق١ بايٓغاط 

 ايبيْٞ.

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يألعُاٍ 

 ايكا١ْْٝٛ

 دا٥ز٠ املٓعُات

ٚدٛد اتؿاقٝات 

َٚذنزات تؿاِٖ 

َع اؾٗات اييٚي١ٝ 

ذات ايدعالق١ بتدعشٜش 

 ايٓغاط ايبيْٞ.

0 1  

 املٓتر 

1 

متَّ تدعشٜش ايغزان١ َع 

اؾٗات اييٚي١ٝ ذات 

ايدعالق١ بتدعشٜش ايٓغاط 

 ايبيْٞ.

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايدعا١َ يألعُاٍ امليٜز١ٜ 

 ايكا١ْْٝٛ

 دا٥ز٠ املٓعُات

عيد االتؿاقٝات 

ذنزات ايتؿاِٖ َٚ

املرب١َ َع اؾٗات 

 اييٚي١ٝ.

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

بٓا٤ عزان١ َع اؾٗات 

اييٚي١ٝ ذات ايدعالق١ 

 بتدعشٜش ايٓغاط ايبيْٞ

َجٌ َٓع١ُ ايؾش١ 

ايدعامل١ٝ ، اؾُدع١ٝ 

اييٚي١ٝ يًٓغاط ايبيْٞ 

ٚايؾش١ ٚعبهات 

 .امليٕ ايؾش١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يألعُاٍ 

 ايكا١ْْٝٛ

 دا٥ز٠ املٓعُات

ٚدٛد قا١ُ٥ 

تدعا١ْٚ باؾٗات امل

 ٚايؿاع١ً

0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاال

 2 

تبادٍ اـربات َع اييٍٚ 

االق١ًُٝٝ ٚاييٚي١ٝ 

ٚاالصتؿاد٠ َٔ ايتذارب 

 ايٓادش١ ييٍٚ ايدعامل

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يألعُاٍ 

 ايكا١ْْٝٛ

عيد املٛؾئٜ 

يالطالع ع٢ً 

ػارب دٚي١ٝ يف 

فاٍ تدعشٜش ايٓغاط 

 .ايبيْٞ
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 املؤعــز اؾ١ٗ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي

ايٛفـع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطــــــار ايشَـــــين

2017 2019 2021 2023 2025 

جملاٍ ا

 االصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

 ايٓتٝذ١ املتٛقدع١

 1 

 

تدعشٜش ايغزان١ صٝتِ 

َع ناؾ١ ايكطاعات 

ذات ايدعالق١ ٚأؾزاد 

اجملتُع احملًٞ ؾُٝا 

ٜضاِٖ يف خؿض ْضب١ 

اـٍُٛ ايبيْٞ بٓضب١ 

10% 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

انؿاض َدعيٍ 

اـٍُٛ ايبيْٞ 

 %10بٓضب١ 

0% 10%  

 املٓتر 

1 

رؽي  ْعاّ  اْغا٤مت 

 ٚطين يًُتابدع١ ٚتكِٝٝ 

ايرباَر املدعشس٠ يًٓغاط 

 ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

يًتدطٝط امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ٚاييراصات

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ٚدٛد ْعاّ ٚطين 

يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ 

 ٚايرتؽي

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 اتتٓؿٝذ املضٛس

يكٝاظ املدعارف املٝيا١ْٝ 

ٚايضًٛنٝات 

ٚاملُارصات املتدعًك١ 

 بايٓغاط ايبيْٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 األٚي١ٝايؾش١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

تكارٜز اي عيد

ٓٗا١ٝ٥ ْٚتا٥ر اي

 ٝيا١ْٝاملضٛح امل

1 3 1 0 0 1 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاال

 2 

ؼًٌٝ ٚفع املزاؾل 

اؿاي١ٝ املٗٝأ٠  ايدعا١َ

ملُارص١ ايٓغاط ايبيْٞ 

ٚتكِٝٝ َي٣ لاسٗا يف 

 اصتكطاب اؾزاد اجملتُع

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

 ٚسار٠ ايغؤٕٚ ايزٜاف١ٝ

 ايتكارٜز عيد

 ْٚتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥

 املٝيا١ْٝ املضٛح

1 3 1 0 0 1 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاال

 3 

ؽيار تكارٜز دٚر١ٜ ا

تٛفح ايتكيّ احملزس يف 

 تٓؿٝذ اْغط١ اـط١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

يًتدطٝط امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ٚاييراصات

عيد ايتكارٜز 

 ايؾادر٠
0 9 0 2 2 2 3 
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 الفصل الثالث

 الغذاء غري الصحي

 املقدمة

تًدعب ايتػذ١ٜ دًٚرا ر٥ٝضًٝا يف ايؾش١ ٚايت١ُٝٓ، ٜٚضاعي ؼضني ايتػذ١ٜ ع٢ً تك١ٜٛ َٓاع١ 

األؾزاد يف مجٝع األعُار ٜٚكًٌ َدعيٍ إؽابتِٗ باألَزاض ٚؼضني ؽشتِٗ.  ٚتزتبط ْٛع١ٝ 

ايتػذ١ٜ إرتباطًا ٚثٝكًا باألَزاض املش١َٓ اييت بيأت تتشاٜي ْضب اإلؽاب١ بٗا سٝح أٚفح املضح 

% ٖٚذا ٜدعين إٕ 53.6إٕ َدعيٍ إْتغار سٜاد٠ ايٛسٕ ٚايض١ُٓ ٚؽٌ  2008ٞ يألَزاض املش١َٓ يدعاّ ايؾش

 أنجز َٔ ْؾـ اجملتُع تشٜي أٚساِْٗ عٔ املدعيالت ايطبٝدع١ٝ مما ٜٓذر مبغه١ً نبري٠ . 

 

ٚتدعترب ايض١ُٓ اآلٕ إسي٣ أنرب املغانٌ ايؾش١ٝ يف ايدعامل ٚقي أعًٓت٘ َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

َتؾيرًا مجٝع األَزاض  ٤1 عاملٞ يًكزٕ ايٛاسي ٚايدعغزٜٔ نُا أْ٘ ٜدعترب املزض املشَٔ رقِ نٛبا

املش١َٓ األخز٣ ٖٚٛ ٜدعترب بٛاب١ ييخٍٛ بك١ٝ األَزاض ع٢ً املؾاب َجٌ ايضهزٟ ٚأَزاض ايكًب 

ٖذٙ االَزاض نبري٠ يف ايضًط١ٓ  ٚايضزطإ ٚايتٗاب املؿاؽٌ ٚغريٖا َٚدععِ َدعيالت إْتغار

% (  33.6)  ايهٛيضرتٍٚ% ( ٚإرتؿاع 12.3% ( ٚايضهزٟ ) 40.3ايقػط )  ٍ اْتغاريٌ َدعسٝح ٚؽ

 .2008يدعاّ  ايدعاملٞٚذيو عضب ْتا٥ر املضح ايؾشٞ 

 

ٚتبيأ ايتػذ١ٜ ايؾش١ٝ َٓذ ايؾػز سٝح تًدعب ايزفاع١ ايطبٝدع١ٝ دٚرًا قٛرًٜا يف ؽش١ ايطؿٌ 

املبهز٠ باألَزاض املش١َٓ، ٖٚٓاى بدعض اإلدزا٤ات اييت  اإلؽاب١ٚاييت تؤثز َضتكباًل يف محاٜت٘ َٔ 

ميهٔ ايكٝاّ بٗا ع٢ً َضت٣ٛ اجملتُع  ٜهٕٛ هلا َزدٚد ؽشٞ نبري يف ؼضني ايتػذ١ٜ 

ٚؼضني َدعيالت اإلؽاب١ بأَزاض ايدعؾز.  َٚٔ ٖذا املٓعٛر رنشت خط١ ايػذا٤ ايػري ايؾشٞ ع٢ً 

ضهز ع٢ً املضت٣ٛ ايٛطين .ٚتضتٓي ٖذ األْغط١ األْغط١ اييت ؽؿض إصتٗالى اييٖٕٛ ٚاملًح ٚاي

ع٢ً تٛع١ٝ اجملتُع ٚنذيو ع٢ً إدزا٤ تيخالت فتُدع١ٝ ٚقٛاْني ؼي َٔ إصتٗالى ايػذا٤ غري 

 ؾشٞ.اي

 

نُا إعتُيت اـط١ ع٢ً تدعإٚ ايكطاعٞ اؿهَٛٞ ٚاـاـ َٔ أدٌ خًل ب١٦ٝ ؽش١ٝ 

ؽش١ٝ يًُذتُع. ٚقي لشت دا٥ز٠ ايتػذ١ٜ َٚٔ خالٍ ؾ١ٓ األَزاض غري  ٚإهاد خٝارات تػذ١ٜٚ

املدعي١ٜ يف ؼيٜي ْضب١ املًح يف اـبش ع٢ً َضت٣ٛ ايضًط١ٓ ٚذيو صٝهٕٛ بإؽيار املٛاؽؿ١ 

ٚنذيو ػزب١ تيعِٝ ايطشني  0.5 ال ٜتذاٚسايدعُا١ْٝ يًدبش ٚاحمليد ؾٝٗا ْضب١ املًح يف اـبش مبا 

يقٝك١ َجٌ ؾٝتاَني ) أ ( ٚ ) د( ٚاؿيٜي ٚمحض ايؿٛيٝو ٚاييت صاُٖت يف ٚايشٜت باملػذٜات اي

 ؽؿٝض َدعيالت األُْٝٝا ْٚكؿ املػذٜات اييقٝك١.
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 الصحي غري الغذاء

ايٛفع  ار ايشَينـاإلط

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

   
َدعيٍ اْتغار دا٤ 

 ايضهزٟ ٚايض١ُٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

 ٚسار٠ املاي١ٝ 

 ٚسار٠ ايبًيٜات

 اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

صٝتِ ٚقـ سٜاد٠ 

َدعيٍ اْتغار دا٤ 

 ايضهزٟ ٚايض١ُٓ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

 ٚدٛد اإلصرتاتٝذ١ٝ 0 1 

 ٚسار٠ ايؾش١

 ٚسار٠ املاي١ٝ 

 ٚسار٠ ايبًيٜات

 اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

مت ٚدٛد اصرتاتٝذ١ٝ 

َؿدعً٘ َٚدعتُيٙ 

ـؿض اصتٗالى 

 اييٖٕٛ ٚايضهز

 املٓتر 

1 

 تػٝري اييعِ 0% 100% 0% 30% 20% 20% 30%

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يًُداسٕ 

 ٚاإلستٝاط  ايػذا٥ٞ

ؼٌٜٛ اييعِ 

اؿهَٛٞ َٔ 

ايضهز ٚاييٖٕٛ 

املغبدع١ ٚاملٗيرد١ 

تيرهٝا  اىل االغذ١ٜ 

 ايؾش١ٝ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 1 

10% 20% 10% 10% 0% 50% 0% 

ٚدٛد فزا٥ب ع٢ً 

اييٖٕٛ املغبدع١ 

 ٚاملٗيرد١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ املاي١ٝ

 (األَا١ْ ايدعا١َ يًقزا٥ب) 

ؾزض فزا٥ب ذات 

 يتشي َٔؾدعاٍ  تأثري

اصتدعُاهلا ع٢ً 

املٗيرد١ شٜٛت اي

 َع اؾٗاتبايتٓضٝل 

 املدتؾ١

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 2 

 

20% 20% 0% 60% 0% 100% 0% 
ْضب١ تٓؿٝذ 

 احمليد٠ايضٝاص١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ٚاملكاٜٝطيًُٛاؽؿات 

 (ٚايؾٓاع١ )ٚسار٠ ايتذار٠

 دا٥ز٠ ايزقاب١ ايػذا١ٝ٥ 

 )ٚسار٠ ايبًيٜات

 (اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

تٓؿٝذ صٝاص١ خؿض 

 ايضهز يف اجملتُع

ايٓغاط 

 األصاصٞ

3 
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ايٛفع  ار ايشَينـاإلط

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

50% 50% 50% 50% 0% 50% 0% 

قزا٥ب اي ْضب١

ع٢ً املغزٚبات 

 ايػاس١ٜ
 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ املاي١ٝ

 (األَا١ْ ايدعا١َ يًقزا٥ب) 

ؾزض فزا٥ب ذات 

ؾدعاٍ ع٢ً  تأثري

املغزٚبات ايػاس١ٜ 

 غري ايػاس١ٜٚ

َٚغزٚبات ايطاق١ 

بايتٓضٝل َع  

  اؾٗات املدتؾ١

ٚذيو يًشي َٔ 

 اصتدعُاهلا

 ايٓغاط

 صاصٞاأل

 4 

100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 

 ايقزا٥ب ْضب١

َغزٚبات ع٢ً 

 ايطاق١

0 0 0 1 0 1 0 

ٚدٛد خط١ س١َٝٓ 

يتؿدعٌٝ 

 االصرتاتٝذ١ٝ

بايتدعإٚ َع 

ايكطاعات ذات 

 ايدعالق١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

ٚسار٠ ايشراع١ ٚايجز٠ٚ 

 ايضُه١ٝ

 تؿدعٌٝ اإلصرتاتٝذ١ٝ

ايٛط١ٝٓ يًػذا٤ 

ٚايتػذ١ٜ َٔ خالٍ 

ايغزان١ َع 

ايكطاعات ذات 

 ايدعالق١

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 5 

0 0 0 1 0 1 0 
ٚدٛد صٝاص١ 

 ٚط١ٝٓ َدعتُي٠

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتدعًِٝ

 ٚسار٠ اإلعالّ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ يإلذاع١ 

 ٚايتًؿشٜٕٛ

تٓؿٝذ اصرتاتٝذ١ٝ 

ٚط١ٝٓ  يًشي َٔ 

ايرتٜٚر يألغذ١ٜ 

غري ٚاملغزٚبات 

 يألطؿاٍايؾش١ٝ 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

6 
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ايٛفع  ار ايشَينـاإلط

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

0 0 1 0 0 1 0 

ٚدٛد تغزٜع 

يدعالَات تٛفٝش١ٝ 

 يًُشت٣ٛ ايػذا٥ٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

 (ٚايؾٓاع١ ايتذار٠ )ٚسار٠

دا٥ز٠ ايزقاب١ ايػذا١ٝ٥ 

 )ٚسار٠ ايبًيٜات

 (اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

اؽيار تغزٜع ًٜشّ 

املٓتذني ٚاملضتٛردٜٔ 

بٛفع عالَات 

تٛفٝش١ٝ ص١ًٗ 

ايكزا٠٤ عٔ احملت٣ٛ 

ايػذا٥ٞ يألغذ١ٜ 

ٚاصتدياّ اٟ ْعاّ 

صٌٗ ايتطبٝل يف 

 عُإ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 7 

 25% 0% 

 ْضب١ إنؿاض

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

األَزاض غري 

 املدعي١ٜ

ٚسار٠ ايبًيٜات 

اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ 

 ١ٚسار٠ ايؾش

 ٚسار٠ ايتذار٠

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

صٝتِ ؼكٝل 

انؿاض ْضيب 

% َٔ 25مبكيار 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

 األَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 2 

 ٚدٛد خط١ َؿدع١ً 0 1 

ٚسار٠ ايبًيٜات 

اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ 

 ١ٚسار٠ ايؾش

 ٚسار٠ ايتذار٠

مت تؿدعٌٝ خط١ 

ٚط١ٝٓ ـؿض 

اصتٗالى املًح 

% يف 30مبكيار 

َتٛصط َيخٍٛ 

ايضهإ َٔ املًح/ 

 ايؾٛدّٜٛ

 املٓتر

1 

5% 5% 5% 5% 5% 30% 5% 

خؿض املًح 

(NaCI يف بدعض  )

 َؾادر ايػذا٤

 %30بٓضب١ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايدعٌُ ع٢ً خؿض 

ْضب١ املًح يف 

 َؾادر ايػذا٤

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 1 
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ايٛفع  ار ايشَينـاإلط

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 ٚدٛد خط١ َدعتُي٠ 0 1 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 دا٥ز٠ ايزقاب١ ايػذا١ٝ٥

اإلق١ًُٝٝ  )ٚسار٠ ايبًيٜات

 (َٚٛارد املٝاٙ

ايدعا١َ امليٜز١ٜ 

يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

 (ٚايؾٓاع١ )ٚسار٠ ايتذار٠

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

مت إعتُاد خط١ 

ـؿض ْضب١ 

 إصتٗالى اييٖٕٛ

 املٓتر

 2 

 ٚدٛد خط١ َدعتُي٠ 0 1 0 1 0 0 0

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 دا٥ز٠ ايزقاب١ ايػذا١ٝ٥

اإلق١ًُٝٝ  ايبًيٜات)ٚسار٠ 

 (َٚٛارد املٝاٙ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

 (ٚايؾٓاع١ )ٚسار٠ ايتذار٠

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

إعياد خط١  ـؿض 

ْضب١ إصتٗالى 

 اييٖٕٛ

ْغاط 

 اصاصٞ 

1 
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚفتُع ْغط ١ب١٦ٝ داعُتٛؾري  

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

   

َدعيٍ اْتغار دا٤ 

ايضهزٟ يي٣ 

 األطؿاٍ

َدعيٍ ايض١ُٓ يي٣  -

 األطؿاٍ

 ٚسار٠ ايؾش١

ٚسار٠ ايت١ُٝٓ 

 اإلدتُاع١ٝ

 ٚسار٠ ايك٣ٛ ايدعا١ًَ

 

صٝتِ ٚقـ سٜاد٠ 

َدعيٍ اْتغار دا٤ 

ايضهزٟ ٚايض١ُٓ 

 يي٣ األطؿاٍ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 

 1 

 100% 0% 

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ املدعتُي٠ 

 نؾيٜك١ يًطؿٌ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

مت تطبٝل بزْاَر 

املؤصضات ايؾيٜك١ 

 يًطؿٌ

 املٓتر

 1 

0 0 0 1 0 1 0 
ٚدٛد ديٌٝ قيخ 

 َٚؿدعٌ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ؼيٜح ديٌٝ بزْاَر 

املضتغؿٝات 

ايؾيٜك١ يًطؿٌ 

يتغٌُ َؤصضات 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

األٚي١ٝ ٚاجملتُع 

 ٚتطبٝك١.

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 1 

 

0 1 0 0 0 1 0 

ٚدٛد صٝاص١ 

ٚط١ٝٓ تدعشس 

 ايزفاع١ ايطبٝدع١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تغذٝع ايزفاع١ 

ايطبٝدع١ٝ اـايؾ١ 

يضت١ األعٗز األٚىل 

َٔ خالٍ  تدعشٜش 

 ايضٝاصات ايٛط١ٝٓ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

2 

3 1.5 0 0 0 6 1.5 
 َي٠ إداس٠ األ١ََٛ 

 )عٗز(

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ ايت١ُٝٓ اإلدتُاع١ٝ

 ايدعا١ًَٚسار٠ ايك٣ٛ 

متهني دٚر األّ 

يًزفاع١ ايطبٝدع١ 

اـايؾ١ ) سٜاد٠ َي٠ 

 6اداس٠ األ١ََٛ إىل 

أعٗز سضب قإْٛ 

(   183ايدعٌُ رقِ 

باإلفاؾ١ إىل اهاد 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

3 
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚفتُع ْغط ١ب١٦ٝ داعُتٛؾري  

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

ايب١٦ٝ ايياع١ُ 

يًزفاع١ ايطبٝدع١ٝ 

يف اَانٔ ايدعٌُ 

 ٚاألَانٔ ايدعا١َ

 1 0 
ٚدٛد خط١ َدعتُي٠ 

 َٚؿدع١ً

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ

 ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتدعًِٝ

 ٚايؾٓاع١ ٚسار٠ ايتذار٠

مت اعتُاد خط١  

ملٛاد١ٗ ايض١ُٓ يي٣ 

 األطؿاٍ

 ٓترامل

 2 

 ٚدٛد مح١ً َٓؿذ٠ 0 1 0 1 0 0 0

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

 يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜامل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

اعتُاد خط١ عٌُ 

يتٓؿٝذ مح١ً تٛع١ٝ 

عٓي  ايض١ُٓعٔ 

 األطؿاٍ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

1 

 ٚدٛد مح١ً َٓؿذ٠ 0 1 0 0 1 0 0

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تٓؿٝذ محالت 

 االدتُاعٞايتضٜٛل 

املغذدع١ يًػذا٤ 

ايؾشٞ ٚايزفاع١ 

ايطبٝدع١ٝ ٚايٓغاط 

ايبيْٞ  بػزض رؾع 

 ايتٛع١ٝ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 2 
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚفتُع ْغط ١ب١٦ٝ داعُتٛؾري  

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

0 0 0 1 0 1 0 
املغٛر٠ ايتػذ١ٜٚ 

 َٓؿذ٠

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

فُإ تٛؾري املغٛر٠ 

ايالس١َ  ايتػذ١ٜٚ

قبٌ ٚاثٓا٤ اؿٌُ ٚ 

ايٓغاط ايبيْٞ 

ٚاؿؿاظ ع٢ً ايٛسٕ 

ايؾشٞ قبٌ ٚبدعي 

 ايٛالد٠

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 3 

20% 20% 20% 40% 0% 100% 0% 

ْضب١  تطبٝل 

تؾٓٝـ األغذ١ٜ 

ايؾش١ٝ يف مجٝع 

 املٓغآت املذنٛر٠

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ايرتب١ٝ ٚايتدعًِٝٚسار٠ 

تٓؿٝذ تؾٓٝـ 

األغذ١ٜ ايؾش١ٝ 

ع٢ً  ٚتطبٝك٘

 ٚاملٓغآتامليارظ 

اؿه١َٝٛ يًشي َٔ 

بٝع األغذ١ٜ ذات 

احملت٣ٛ ايدعايٞ َٔ 

ايضهز ٚاييٖٕٛ 

 ٚاألَالح

 

 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

4 

0 1 0 0 0 1 0 
ٚدٛد ديٌٝ 

 إصرتعادٟ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 األٚي١ٝايؾش١ٝ 

 َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ

 دي١اؽيار األ

اإلصرتعاد١ٜ 

يٝضرتعي بٗا َٔ قبٌ 

ايغزنات املكي١َ 

) يٛدبات ايطدعاّ 

اؿي َٔ اصتٗالى 

ايشٜٛت املٗيرد١ 

 ٚايضهز ٚاملًح(

 ايٓغاط

 األصاصٞ

5 

0 0 1 0 0 1 0 
ٚدٛد إصرتاتٝذ١ٝ 

 ٚط١ٝٓ َدعتُي٠

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يًزعا١ٜ يٜز١ٜ ايدعا١َ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تٓؿٝذ اصرتاتٝذ١ٝ 

ٚط١ٝٓ  يًشي َٔ 

ايرتٜٚر يألغذ١ٜ 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

6 
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚفتُع ْغط ١ب١٦ٝ داعُتٛؾري  

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

دا٥ز٠ ايرباَر اإلرعاد١ٜ 

ايرتب١ٝ  ٚايتٛع١ٝ )ٚسار٠

 ٚايتدعًِٝ(

ٚاملغزٚبات غري 

 ايؾش١ٝ يألطؿاٍ

0 0 1 0 0 1 0 
تطبٝل عالَات 

 ايػذا٤ ايؾشٞ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يًزعا١ٜ يٜز١ٜ ايدعا١َ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

)ٚسار٠ ايتذار٠ 

 ٚايؾٓاع١(

ٚسار٠ ايبًيٜات 

 اإلق١ًُٝٝ  َٚٛارد املٝاٙ

اإلتؿام ع٢ً ٚفع 

عالَات تضٌٗ 

يًُضتًٗو ع١ًُٝ 

اختٝار ايػذا٤ ايؾشٞ 

ٚايدعٌُ ع٢ً تجكٝـ 

املضتًٗهني ع٢ً 

 ٖذ٠ ايدعالَات

 ايٓغاط

 األصاصٞ

7 

0 0 0 1 0 1 0 

 ١ٚدٛد خط

تٓؿٝذ١ٜ ؾُٝع 

خطط ؾزٜل ايػذا٤ 

غري ايؾشٞ ؼيد 

 دٚر ايكطاعات

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 اؾٗات ذات ايدعالق١

تدعشٜش اآليٝات 

املٓاصب١ يًتدعإٚ 

ايكطاعٞ يًدعٌُ 

ع٢ً تٓؿٝذ 

ايضٝاصات ايػذا١ٝ٥ 

يًٛقا١ٜ َٔ 

ايضهزٟ ٚايض١ُٓ 

)ؼيٜي ايٛادبات 

ٚاملضؤٚيٝات يهٌ 

قطاع يتٓؿٝذ اٟ 

صٝاص١ يًػذا٤ 

 ايؾشٞ (

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 8 

10% 20% 10% 10% 0% 50% 0% 

 ْضب١ املٓتذات

 اؿذِ ؽػري٠

 ٚ يألطدع١ُ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تغذٝع املٓتذني 

ع٢ً اْتاز عبٛات 

ؽػري٠ اؿذِ 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

9 
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚفتُع ْغط ١ب١٦ٝ داعُتٛؾري  

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 احملت١ٜٛ املغزٚبات

 عاي١ٝ ْضب ع٢ً

 ٚاملًح اييٖٕٛ َٔ

 ٚايضهز  

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

)ٚسار٠ ايتذار٠ 

 ٚايؾٓاع١(

يألطدع١ُ ٚ 

املغزٚبات احملت١ٜٛ 

ع٢ً ْضب عاي١ٝ َٔ 

اييٖٕٛ ٚاملًح 

 ٚايضهز
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 )ال ٜٓطبل(

 ال تٛدي أْغط١

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح
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ايٛفع  ايشَين اإلطار

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 51% 68% 
َدعيٍ االنؿاض 

 يف كاطز ايٛؾا٠

 ٚسار٠ ايؾش١ 

 ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ

 املٝاَٙٚٛارد 

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

صٝتِ ؼكٝل انؿاض 

% يف 25مبكيار ْضيب 

كاطز ايٛؾا٠ املبهز٠ 

ايٓامج١ عٔ األَزاض 

 غري املدعي١ٜ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١

 1 

 75% 0% 
ْضب١ ايدعٝادات 

 ايتػذ١ٜٚ احمليث١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ

 املٝاَٙٚٛارد 

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

مت إصتشياخ عٝادات 

تػذ١ٜ ذات دٛد٠ عايٝ٘ 

 ملتابدع١ ساالت ايض١ُٓ.

 املٓتر

 1 

0 0 0 1 0 1 0 

ٚدٛد ديٌٝ عٌُ 

اصرتعادٟ ملتابدع٘ 

ساالت سٜاد٠ ايٛسٕ 

 ٚايض١ُٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

إعياد ديٌٝ عٌُ 

اصرتعادٟ ملتابدع٘ 

ساالت سٜاد٠ ايٛسٕ 

ٚايض١ُٓ بدعٝادات 

ايتػذ١ٜ مبؤصضات 

 ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

  1 

 ٚدٛد أدي١ 0 1 0 0 0 1 0

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ

 املٝاَٙٚٛارد 

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

إعياد أدي١ يتٛؾري 

 املال٥ِايتيرٜب 

يًغزنات املكي١َ 

يٛدبات ايطدعاّ  بػزض 

ؽؿٝض اصتدياّ 

ايشٜٛت ٚ ؼ١ًٝ 

 األطدع١ُ

 ايٓغاط

 ألصاصٞا

 2 
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ايٛفع  اإلطار ايشَين

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ  اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 ايغزان١ ٚايتدعإٚ احملًٞ ٚ اييٚيٞ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 اَطاـ

 1 0 

ٚدٛد عزان١ 

بني ايكطاعات 

ٚاؾٗات اييٚي١ٝ 

ذات ايدعالق١ 

 بايتػذ١ٜ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ايدعالق١ ايكطاعات ذات

صٝتِ تدعشٜش ايغزان١ 

بني ايكطاعات ٚاؾٗات 

اييٚي١ٝ ذات ايدعالق١ 

 بايتػذ١ٜ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١

 1 

 ٚدٛد ايغزان١ 0 1 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

مت تدعشٜش ايغزان١ بني 

ايكطاعات ٚاؾٗات 

 اييٚي١ٝ

 راملٓت

 1 

0 0 0 1 0 1 0 
صٝاص١ ٚدٛد 

 تدعا١ْٝٚ
 مجٝع دٍٚ األعقا٤

ايتدعإٚ بني دٍٚ 

فًط ايتدعإٚ 

ٚاملٓعُات اـًٝذٞ 

يتطبٝل اييٚي١ٝ 

اإلصرتاتٝذ١ٝ اإلق١ًُٝٝ 

يًتدعاٌَ َع َٓتذٞ 

األغذ١ٜ بٗيف ايتدًؿ 

َٔ ايشٜٛت املٗيرد١ 

ٚايتكًٌٝ ايتيرهٞ َٔ 

املًح ٚايضهز ٚاييٖٕٛ 

املغبدع١ يف ايػذا٤ 

ٚتيعِٝ َكزرات فًط 

ٕٚ اـًٝذٞ ؾُٝا ايتدعا

ىؿ تٓؿٝذ  ايػذا٤ 

ايؾشٞ ٚايٓغاط 

 ايبيْٞ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 1 
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ايٛفع  اإلطار ايشَين

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ  اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز

2025 2023 2021 2019 2017 

 ايغزان١ ٚايتدعإٚ احملًٞ ٚ اييٚيٞ

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 اَطاـ

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

ٚدٛد خط١ 

 تدعا١ْٝٚ
 مجٝع دٍٚ األعقا٤

ايدعٌُ َع دٍٚ األعقا٤ 

يف اإلقًِٝ يتٛطٝي  

ٚتٓضٝل  ايضٝاصات 

ٚاملتق١ُٓ 

ايكا١ْْٝٛ  يالصتغارات

املٓاصب١ بٗيف تكًٌٝ 

تأثري املدعاَالت املتدعًك١ 

 بايتضٜٛل

 

 

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 2 
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ايٛفع  اإلطار ايشَين

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 يضادظا

 

 
24.1 

 

َدعيٍ اْتغار 

 ايض١ُٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

 ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ٚسار٠ 

ٚسار٠ ايبًيٜات 

 اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

صٝتِ تكِٝٝ اؿاي١ 

 ايتػذ١ٜٚ يًُذتُع

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١

1 

 29.5 
َدعيٍ اْتغار 

 سٜاد٠ ايٛسٕ

 0 

َدعيٍ اْتغار 

ْؿؿ املػذٜات 

 اييقٝك١

 8.6 

َدعيٍ اْتغار ص٤ٛ 

ايتػذ١ٜ يي٣ 

 األطؿاٍ

  

24.1 
َدعيٍ اْتغار 

 ايض١ُٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ٚسار٠ ايبًيٜات 

 اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

مت اعتُاد بٝاْات 

 غذا١ٝ٥ ؽش١ٝ 

 املٓتر

1 

29.5 
َدعيٍ اْتغار 

 سٜاد٠ ايٛسٕ

0 

َدعيٍ اْتغار 

ْكؿ املػذٜات 

 اييقٝك١

8.6 

َدعيٍ اْتغار ص٤ٛ 

ايتػذ١ٜ يي٣ 

 األطؿاٍ

0 0 0 0 1 1 0 

ٚدٛد ْتا٥ر 

املضح ايٛطين 

 يًتػذ١ٜ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

تٓؿٝذ املضح ايٛطين 

 يًتػذ١ٜ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

1 
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ايٛفع  اإلطار ايشَين

املضتٗيف 

2025 

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

 ايبٓي ايبٝإ اؾ١ٗ املٓؿذ٠ املؤعز
2025 2023 2021 2019 2017 

 ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 يضادظا

0 0 0 1 0 1 0 

ٚدٛد قاعي٠ 

بٝاْات يًُشت٣ٛ 

يف األغذ١ٜ 

احمل١ًٝ األنجز 

 إصتدياًَا

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ٚسار٠ ايبًيٜات 

 اإلق١ًُٝٝ َٚٛارد املٝاٙ

ؼًٌٝ ايٛاقع ايزأٖ 

يألغذ١ٜ احمل١ًٝ 

ٚاملضتٛرد٠ َع ايدعٌُ 

ع٢ً ؼيٜي َضتٜٛات 

اييٖٕٛ ٚايشٜٛت 

ٚايضهز ٚاملًح 

يألطدع١ُ األنجز 

 إصتدياًَا

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 2 

 

0 0 0 0 1 1 0 

ٚدٛد ؾزٜل عٌُ 

 ٚطين َؤٌٖ

 يًُزاددع١

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

َزاددع١ املٛاؽؿات 

ايكٝاص١ٝ ٚايكٛاْني 

املتدعًك١ باألغذ١ٜ ذات 

احملت٣ٛ ايدعايٞ َٔ 

ايضهز ٚاييٖٕٛ 

 ٚاملًح

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 3 

20% 20% 40% 20% 0% 100% 0% 

ْضب١ اؿُالت 

ايتضٜٛك١ٝ اييت 

 ٜتِ تكُٝٝٗا

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

تكِٝٝ اؿُالت 

ايتضٜٛك١ٝ ٚقٝاظ 

درد١ تأثريٖا  بطزٜك١ 

 َضتيا١َ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 4 

0 0 0 1 0 1 0 

مت إدخاٍ َؤعز 

قٝاظ نت١ً 

 اؾضِ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

ادخاٍ َؤعز قٝاظ 

نت١ً اؾضِ  نأسي 

 عٛاٌَ اإلختطار

يًضهزٟ ٚاألَزاض 

ٚتكيِٜ  غري املش١َٓ

يف َؤٚصضات املغٛر٠ 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 5 
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 الفصل الرابع

 مكافحة التبغ 

 املقدمة

ّ. 2005اْقُت صًط١ٓ عُإ إىل اتؿاق١ٝ َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ اإلطار١ٜ ملهاؾش١ ايتبؼ يف عـاّ  

ٖذا االْقُاّ صًض١ً َٔ االيتشاَات ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاييٚي١ٝ َٚٔ بٝٓٗا االعرتاى ٜٚرتتب ع٢ً 

 أصاصـٝا  دـش٤ا  ايتبؼ َهاؾش١ بؿدعاي١ٝ يف ايٛقا١ٜ َٔ االَزاض غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا، سٝح تدعي

املدعي١ٜ َٚٓذ ذيو اؿني مت اعتُاد عيد َٔ ايتغزٜدعات ع٢ً  غري يألَزاض ايدعامل١ٝ ايدعٌُ خط١ َٔ

ّ    ايؾدعٝي ايٛطين. َٓٗـا ٖٚـٛ خؿـض     نُا ٜرتتب ع٢ً تٓؿٝذ ٖذٙ االتؿاق١ٝ ؼكٝكـا يًٗـيف ايدعـا

ّ ٚايدعُــٌ عًــ٢ ؼكٝــل أٖــياف ايتُٓٝــ١ 2025عًــٍٛ عــاّ  ٪30اصــتٗالى َٓتذــات ايتبــؼ بٓضــب١ 

ّ ٚئ ٜهـٕٛ ممهٓـا إذا مل تهـٔ اتؿاقٝـ١ َٓعُـ١ ايؾـش١ ايدعاملٝـ١         2030املضتيا١َ عًٍٛ عاّ 

 هاؾش١ ايتبؼ يف قًب اـطط ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ األَزاض غري املدعي١ٜ.اإلطار١ٜ بغإٔ َ

 

ٚيف ٖذا ايؿؾٌ َٔ اـط١ صٝتِ ايدعٌُ ع٢ً تٛصٝع ْطام تٓؿٝذ اتؿاق١ٝ َٓع١ُ ايؾـش١ ايدعاملٝـ١   

اإلطار١ٜ بغإٔ َهاؾش١ ايتبؼ َٔ خالٍ ٚفع اهلٝانٌ املٓاصب١  يًشٛن١ُ ٚايتغزٜع ٚصٝقُٔ 

دعًل دش٤ َٓٗا بايتٓؿٝذ ايهاٌَ يتيابري داْب ايطًب نُا تـٓؿ  ايؿؾٌ اؽاذ تيابري كتًؿ١ ٜت

 عًٝ٘ االتؿاق١ٝ االطار١ٜ ٚاؾش٤ اآلخز بتٓؿٝذ تيابري ايدعزض نُا تغري ايٝٗا ذات االتؿاق١ٝ.

اإلطار١ٜ تٓؿٝذا نـاَال ممـا    ايدعامل١ٝ ايؾش١ َٓع١ُ التؿاق١ٝ ايطًب داْب تيابري ٜٚغٌُ تٓؿٝذ

 :ًٜٞ 

 اييٚي١ٝ. ايتٛؽٝات َع متاعٝا ايطًب خؿض ييعِ ايقزا٥ب سٜاد٠ -

 كؾؾ١ يًتيخني. َٓاطل ٚدٛد عيّ ايضًيب َع ايتيخني اثار َٔ ايٓاظ محا١ٜ -

 عًـ٢ مجٝـع    ايتشـذٜزات ايؾـش١ٝ ايكٜٛـ١    خالٍ َٔ ايتبؼ تدعاطٞ كاطز َٔ ايٓاظ ؼذٜز -

 ايتبؼ. َٓتذات

 ٚايزعا١ٜ. ٚايرتٜٚر اإلعالٕ ع٢ً ايتاّ اؿعز ؾزض -

 ع٢ً املضت٣ٛ ايٛطين. ٚايتٛع١ٝ يًتجكٝـ ق١ٜٛ محالت تبين -

 ايتبؼ. تدعاطٞ ع٢ً االعتُاد َٔ يًشي ايتيخني عٔ اإلقالع خيَات تكيِٜ -

 :أَا تٓؿٝذ تيابري ايدعزض ؾٝغٌُ ايتايٞ

 ايتبؼ. َٓتذات َٓع ٚؽٍٛ ايغباب إىل -

 تٛؾري صبٌ عٝػ بي١ًٜ يشراع١ ايتبؼ. -

 ع٢ً ػار٠ ايتبؼ غري املغزٚع١. ايكقا٤ -
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 التبغمكافحة 

 املؤعـــز ١ املٓؿـذ٠ٗاؾ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ اهاد ٖٝه١ً 

ٚقٛاْني ٚيٛا٥ح 

ٚاْع١ُ   داع١ُ  

ؾٗٛد َهاؾش١ 

 ايتبؼ  بايضًط١ٓ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

  1 0 ٚدٛد  ٖٝه١ً

ْضب١ تدعاطٞ َٓتذات 

 ايتبؼ

14.7% 10.3% 
 

 املٓتر

1 

مت اعتُاد  قإْٛ 

عٓاؽز عاٌَ ؾُٝع 

 االتؿاق١ٝ  االطار١ٜ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

  1 0 اعتُاد ايكإْٛ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اعياد َضٛد٠   قإْٛ 

عاٌَ ؾُٝع عٓاؽز 

 االتؿاق١ٝ  االطار١ٜ .

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 املٝاَٙٚٛارد 

ٚدٛد َضٛد٠ 

 بايكإْٛ

0 1 1 0 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

َزاقب  11ؽؾٝؿ 

ؽشٞ )مبدعيٍ ٚاسي 

يهٌ قاؾع١( 

بايزقاب١ ع٢ً أَٛر 

تتدعًل مبهاؾش١ 

َٓتذات ايتبؼ ٚاايتشاّ 

 األصٛام احمل١ًٝ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

ْضب١ احملاؾعات اييت 

 بٗا َزاقب ؽشٞ

0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

إعياد بزْاَر ٚطين 

ملهاؾش١ ايتبؼ فُٔ 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد  بزْاَر ٚطين 

ملهاؾش١ ايتبؼ 

فُٔ ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

0 1 0 1 0 0 0 
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 املؤعـــز ١ املٓؿـذ٠ٗاؾ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 املٓتر

2 

مت محا١ٜ ايضٝاصات 

اـاؽ١  ظٗٛد 

َهاؾش١ ايتبؼ َٔ 

املؾا  ايتذار١ٜ ٚ اٟ 

َؾا  راصد١ اخز٣ 

 ييٚا٥ز ؽٓاع ايتبؼ .

 عزط١ عُإ ايضًطا١ْٝ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

ْضب١ ايضٝاصات 

اـاؽ١ اييت متت 

 محاٜتٗا

   

ايٓغاط 

 األصاصٞ

          1 

 ايضٝاصاتٚفع 

 عُإ ايضًطا١ْٝعزط١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

اهل١٦ٝ ايدعا١َ ؿُا١ٜ 

 املضتًٗو

      1 0 ٚدٛد صٝاصات َدعي٠

 املٓتر

3 

متت املؾادق١ ع٢ً 

ايربٚتٛنٍٛ اـاـ  

بايكقا٤ ع٢ً االػار  

غري املغزٚع  ملٓتذات 

 ايتبؼ

 عزط١ عُإ ايضًطا١ْٝ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ؿُا١ٜ اهل١٦ٝ ايدعا١َ 

 املضتًٗو

عيد اؿاالت 

املزؽٛد٠ ع٢ً 

مجٝع أعهاٍ 

االػار غري املغزٚع 

مبٓتذات ايتبؼ مبا 

يف ذيو ايتٗزٜب 

ٚايؾٓع غري املغزٚع 

 ٚايتكًٝي

- 0  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اعياد َذنز٠  

مبؾٛغات االمناّ 

يًربٚتٛنٍٛ ٚ رؾدعٗا 

 يًذٗات املدع١ٝٓ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

َذنز٠ ٚدٛد 

َزؾٛع١ يًذٗات 

 املدع١ٝٓ

0 1 0 1 0 0 0 
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 املؤعـــز ١ املٓؿـذ٠ٗاؾ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اقزار ايربٚتٛنٍٛ 

اـاـ  بايكقا٤ 

ع٢ً االػار  غري 

املغزٚع  ملٓتذات 

 ايتبؼ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚدٛد بزٚتٛنٍٛ مت 

 إقزارٙ

0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

اْقُاّ ايضًط١ٓ 

يًربٚتٛنٍٛ يًكقا٤ 

االػار غري ع٢ً 

املغزٚع ملٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

اْقُاّ ايضًط١ٓ 

 يًربٚتٛنٍٛ
0 1 0 0 0 1 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض 

َضت٣ٛ تدعاطٞ 

َٓتذات ايتبؼ بٓضب١ 

30 % 

 ٚسار٠ املاي١ٝ

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

َٓتذات ْضب١ تدعاطٞ 

 ايتبؼ

14.7% 10.3%  

  املٓتر

1 

مت ٚفع تيابري 

صدعز١ٜ يًشي َٔ 

ايطًب ع٢ً ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 6ذات ايدعالق١  )َاد٠ 

 َٔ االتؿاق١ٝ(

االَا١ْ ايدعا١َ يًقزا٥ب 

 ٚسار٠ املاي١ٝ

ْضب١ ايقزٜب١ َٔ صدعز 

 ايبٝع بايتذش١٥
33% 75%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

رؾع مجٝع أْٛاع 

ايقزا٥ب بغهٌ 

 دٚرٟ

األَا١ْ ايدعا١َ يًقزا٥ب 

 بٛسار٠ املاي١ٝ

اعتُاد االرتؿاع يف 

 ايقزٜب١
0 1 0 0 0 0 1 

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 2 

تكٝٝي َبٝدعات 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

ذات ايدعالق١ املدعؿا٠ 

َٔ ايقزا٥ب ٚايزصّٛ 

اؾُزن١ٝ إىل 

املضاؾزٜٔ اييٚيٝني 

ٚ/أٚ تٛرٜيٖا َٔ 

 قبًِٗ

 ٚسار٠ املاي١ٝ

 إلدار٠ ايدعا١َ يًذُارىا

ٚدٛد قزار َدعتُي 

 يًتكٝٝي
0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 3 

إهاد ْعاّ 

يًرتاخٝؿ ؾُٝع 

احملالت اييت تبٝع 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

  َٚٛارد املٝاٙ

ٚدٛد ْعاّ 

يًرتاخٝؿ ؾُٝع 

احملالت اييت تبٝع 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

0 1 0 0 1 0 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ذ١ ايٓتٝ

 املتٛقدع١

 2 

صٝتِ محا١ٜ 

اؾُٗٛر َٔ ايتدعزض 

ييخإ َٓتذات 

ايتبؼ/اْبدعاثات 

املٓتذات ذات ايؾ١ً 

 املٓتغز٠ يف ايب١٦ٝ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

ْضب١ األَانٔ اييت 

ٜزتادٖا ايدعا١َ ٚاييت 

تطبل إدزا٤ات 

 اؿُا١ٜ

0% 100%  

 املٓتر

 1 

مت اؽاذ ايتيابري اييت 

اؿُا١ٜ بٓضب١  تٛؾز

% َٔ ايتدعزض 100

ييخإ  َٓتذات 

ايتبؼ/اْبدعاثات 

 املٓتذات ذات ايؾ١ً

مبا ٜغٌُ املباْٞ 

اؿه١َٝٛ ٚاملباْٞ 

ايتدع١ًُٝٝ 

ٚاؾاَدعات 

   ٚايهًٝات

ٚأَانٔ ايدعٌُ 

اـاؽ١ ٚاملٛاؽالت 

ايدعا١َ ٚاملكاٖٞ 

ٚاملطاعِ ٚاؿاْات 

ٚاملؤصضات ايؾش١ٝ 

ٚاملهاتب ٚأَانٔ 

اييت  ايدعٌُ ايياخ١ًٝ

مل تؾٓـ يف أٟ 

 أَانٔ أخز٣

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

ٚدٛد قا١ُ٥ َدعتُي٠ 

بايتيابري اييت تٛؾز 

% 100اؿُا١ٜ بٓضب١ 

َٔ ايتدعزض ييخإ 

َٓتذات 

ايتبؼ/اْبدعاثات 

 املٓتذات ذات ايؾ١ً.

 

0 1  
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

َزاددع١ قٛاْني 

تٓعِٝ سعز 

ايتيخني يف 

ايدعا١َ األَانٔ 

 املػًك١

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ 

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

عيد املزات اييت مت ؾٝٗا 

 َزاددع١ ايكٛاْني 
0 3 1 0 1 0 1 

ايٓغاط 

 صاصٞ األ

2 

اؽيار قزار سعز 

ايتيخني يف 

األَانٔ ايدعا١َ 

املؿتٛس١ اييت ٜتِ 

ارتٝادٖا َٔ قبٌ 

األطؿاٍ ٚاؿٛاٌَ 

ٚايدعا٥الت َجٌ 

 اؿيا٥ل, ٚاألَانٔ

املؿتٛس١ باؾاَدعات 

ٚاألَانٔ املؿتٛس١ 

بايٓٛادٟ 

 االدتُاع١ٝ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

  َٚٛارد املٝاٙ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚدٛد قزار ععز 

ايتيخني يف األَانٔ 

ايدعا١َ املؿتٛس١ اييت 

ٜتِ ارتٝادٖا َٔ قبٌ 

األطؿاٍ ٚاؿٛاٌَ 

ٚايدعا٥الت َجٌ 

 ٚاألَانٔاؿيا٥ل 

املؿتٛس١ باؾاَدعات 

ٚاألَانٔ املؿتٛس١ 

 بايٓٛادٟ االدتُاع١ٝ

0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

3 

دراص١ إَها١ْٝ صٔ 

تغزٜع مبٓع 

ايتيخني يف ٚصا٥ٌ 

ايٓكٌ اـاؽ١ يف 

ساي١ ٚدٛد اطؿاٍ 

 داخً٘

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ
 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد دراص١
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

 املٓتر 

2 

مت تٛصِٝ َٓتذات 

ايتبؼ َٚغتكات٘ 

ٚاملٓتذات ذات 

ٜغٌُ  ايدعالق١ مبا

ايتشذٜزات ايؾش١ٝ 

 املؾٛر٠ ٚمبا

 11ٜتطابل َع املاد٠ 

َٔ اتؿاق١ٝ َٓع١ُ 

ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

اإلطار١ٜ ملهاؾش١ 

ايتبؼ ٚاملبادئ 

 ايتٛد١ٝٗٝ هلا

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ )

 (يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

ْضب١ املٓتذات 

 املٛمس١
%0 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تكِٝٝ املٛقـ ايٛطين 

ًل دعيف َا ٜت

بتطبٝل ايتٛصِٝ 

ايبضٝط ع٢ً مجٝع 

 َٓتذات ايتبؼ

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ )

 (يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد تكِٝٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اعياد َٛاؽؿ١ 

 11َب١ٝٓ ع٢ً املاد٠ 

َٔ اتؿاق١ٝ َٓع١ُ 

ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

اإلطار١ٜ ملهاؾش١ 

ايتبؼ  ٚاملبادئ 

مبا  ايتٛد١ٝٗٝ هلا

ٜغٌُ ايدعًب 

اـارد١ٝ اييت تباع 

 يًُضتًٗو

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ )

 (يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

ٚدٛد َٛاؽؿ١ َب١ٝٓ 

َٔ  11 ع٢ً املاد٠

اتؿاق١ٝ َٓع١ُ 

ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

اإلطار١ٜ ملهاؾش١ 

ايتبؼ  ٚاملبادئ 

 ايتٛد١ٝٗٝ هلا

0 1 0 0 0 1 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 3 

سعز بٝع مجٝع 

َٓتذات ايتبؼ 

بٛاصط١ أدٗش٠ ايبٝع 

 األيٞ

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ )

 (يًُٛاؽؿات ٚاملكاٜٝط 

 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد سعز

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 4 

تكٝٝي عزض 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ٚدٛد تكٝٝي عزض 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

0 1 0 0 0 1 0 

 املٓتر

 3 

مت إؽيار قزار وعز 

 اعهاٍ مجٝع 

ايزعا١ٜ ٚايتٌُٜٛ 

 َٔ عزنات ايتبؼ

عاَال املضؤٚي١ٝ 

االدتُاع١ٝ هلذٙ 

 ايغزنات

  1 0 ٚدٛد قزار َدعتُي االدتُاع١ٝٚسار٠ ايت١ُٝٓ 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

إؽيار قزار وعز 

ع٢ً اؾُدعٝات 

األ١ًٖٝ ٚاملؤصضات 

اؿه١َٝٛ قبٍٛ 

ايزعا١ٜ ٚايتٌُٜٛ 

ايتبؼ َٔ عزنات 

ؼت بٓي رعا١ٜ 

أْغط١ خي١َ 

 اجملتُع

 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚسار٠ 

ٚدٛد قزار وعز 

ع٢ً اؾُدعٝات 

األ١ًٖٝ ٚاملؤصضات 

اؿه١َٝٛ قبٍٛ 

ايزعا١ٜ ٚايتٌُٜٛ َٔ 

عزنات ايتبؼ ؼت 

بٓي رعا١ٜ أْغط١ 

 خي١َ اجملتُع

0 1 0 0 0 1 0 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓتٝذ١ 

 تٛقدع١امل

3 

صٝتِ سعز مجٝع 

أعهاٍ اييعا١ٜ 

ٚايزعا١ٜ ٚاإلعالٕ 

ٚايرتٜٚر عٔ مجٝع 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ 

)ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١(

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ  

 َٚٛارد املٝاٙ

عيد أعهاٍ 

اييعا١ٜ ٚايزعا١ٜ 

ٚاإلعالٕ ٚايرتٜٚر 

عٔ مجٝع َٓتذات 

َٚغتكات٘ ايتبؼ 

)ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١( املزؽٛد٠

0 0  

 املٓتر 

1 

 

 مت سعز مجٝع أعهاٍ

اييعا١ٜ ٚايزعا١ٜ 

ٚايرتٜٚر اإلعالٕ ٚ

)املباعز ٚغري املباعز( 

عٔ ايتبؼ عٓي ْكاط 

 ايبٝع

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ  

 َٚٛارد املٝاٙ

ْضب١ ْكاط ايبٝع 

 يًشعزاملطبك١ 
50% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

َٓع بٝع َٓتذات 

ايتبؼ بأٟ طزٜك١ 

ميهٔ بٗا ايٛؽٍٛ 

إىل ٖذٙ املٓتذات 

َباعز٠ َجٌ عزفٗا 

 ع٢ً رؾٛف املتادز

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ  

 َٚٛارد املٝاٙ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد ال٥ش١

 املٓتر

 2 

اييعا١ٜ مت سعز 

اإلعالٕ ٚايزعا١ٜ ٚ

ٚايرتٜٚر )املباعز 

عٔ ٚغري املباعز( 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

 ذات ايدعالق١

 ٚسار٠ االعالّ
ٚدٛد قزار باؿعز 

 َؿدعٌ
0 1  
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 إدزا٤ دراص١ عٔ َي٣

تطبٝل قزار َدعايٞ 

ٚسٜز اإلعالّ يف 

سعز اإلعالٕ 

ٚايرتٜٚر عٔ 

َٓتذات ايتبؼ 

َٚغتكات٘ ٚاملٓتذات 

ذات ايدعالق١ يف 

مجٝع ٚصا٥ٌ 

 اإلعالّ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

 داَدع١ ايضًطإ قابٛظ

ٚدٛد تكزٜز َٓؿذ 

 يًيراص١
0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اصتدزاز قزار بدعيّ 

عزض َٓتذات ايتبؼ 

بغهٌ عاّ ٚتكٝٝي 

ٚفدع٘ يف دٚايٝب 

 كؾؾ١

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 َٚٛارد املٝاٙ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد قزار َدعتُي

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 3 

االعرتاط ع٢ً مجٝع 

با٥دعٞ َٓتذات ايتبؼ إٔ 

ٜقدعٛا إعار٠ ٚافش١ 

يف َهإ بارس داخٌ 

ْكط١ ايبٝع تبني سعز 

َبٝدعات ايتبؼ يًكّؾز، 

ٚإٔ ٜطًبٛا، يف ساي١ 

ايغو، َٔ نٌ َٔ 

ٜغرتٟ ايتبؼ إٔ ٜكيّ 

ايييٌٝ املٓاصب ع٢ً 

بًٛغ٘ ايضٔ ايكا١ْْٝٛ 

 ايها١ًَ

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ  ٚسار٠

 َٚٛارد املٝاٙ

ْضب١ با٥دعٞ َٓتذات 

ايتبؼ ايذٜٔ ٚفدعٛا 

اعار٠ تبني سعز بٝع 

 ايتبؼ يًكؾز

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

4 

اؽاذ تيابري 

تغزٜدع١ٝ أٚ 

تٓؿٝذ١ٜ أٚ إدار١ٜ أٚ 

تيابري ؾدعاي١ أخز٣ 

ؿعز َبٝدعات 

َٓتذات ايتبؼ 

بٛاصط١ أٚي٦و ايذٜٔ 

تكٌ أعُارِٖ عٔ 

ايضٔ املٓؾٛـ 

عًٝٗا يف ايكٛاْني 

احمل١ًٝ أٚ ايٛط١ٝٓ أٚ 

تكٌ عٔ مثا١ْٝ 

 عغز عاَا

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ٚسار٠ ايبًيٜات اإلق١ًُٝٝ 

 ارد املٝاَٙٚٛ

ٚدٛد تغزٜدعات 

 َدعتُي٠

0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 5 

تٓؿٝذ قزار بدعيّ 

إعطا٤ تؾارٜح بٝع 

ايتبؼ أٚ صشب 

تؾارٜح يًُشالت 

ايكا١ُ٥ ايكزٜب١ َٔ 

امليارظ فُٔ دا٥ز٠ 

 1000ْؾـ قطزٖا 

َٔ صٛر اـاردٞ  َرت

 يًُيرص١

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

َٓؿذ  مبٓع  ٚدٛد قزار

إعطا٤ تؾارٜح بٝع 

 ايتبؼ ٚصشب املٛدٛد

0 1 0 1 0 0 0 

ايٓتٝذ١ 

 تٛقدع١امل

3 

صٝتِ ايهغـ عٔ 

قتٜٛات َٓتذات 

ايتبؼ َٚغتكات٘ 

ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١ ٚ اْبدعاثاتٗا

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

  1 0 ٚدٛد آي١ٝ يًهغـ
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 االطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

 املٓتر

 1 

مت ايهغـ عٔ 

قتٜٛات َٓتذات 

ايتبؼ َٚغتكات٘ 

ٚاملٓتذات ذات 

ايدعالق١ ٚاالْبدعاثات 

عٓٗا سضب  ايؾادر٠

املبادئ ايتٛد١ٝٗٝ 

َٔ  10ٚ  9يًُاد٠ 

اتؿاق١ٝ َٓع١ُ 

ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

اإلطار١ٜ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

ْضب١ املٓتذات اييت مت 

 ايهغـ عًٝٗا
0% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اعتُاد قزار ًٜشّ  

ؽاْدعٞ َٓتذات 

َٚضتٛردٜٗا ايتبؼ 

ع٢ً ايهغـ 

يًضًطات 

اؿه١َٝٛ عٔ 

قتٜٛات ايتبؼ  

ٚاملٓتذات األخز٣ 

ذات ايدعالق١ 

 ٚاْبدعاثاتٗا

ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد قزار َدعتُي
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 ايشَين االطار

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

الصرتاتٝذٞ ا

 ايجايح

 ايؾش١ٝ اـيَات تٛدٝ٘ إعاد٠

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ اؿي َٔ 

االعتُاد ع٢ً 

اصتدياّ َٓتذات 

ايتبؼ ٚاملٓتذات ذات 

ايدعالق١ ٚتغذٝع 

اإلقالع عٓ٘ يف 

َؤصضات ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ 

 ٚسار٠ ايرتب١ٝ ٚايتدعًِٝ

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ اييت 

تدعتُي بزاَر اؿي 

 ايتبؼ  اصتديأَّ 

1% 100%  

 املٓتر

 1 

مت إدَاز خيَات 

َهاؾش١ ايتبؼ يف 

 اـيَات ايؾش١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ اييت مت 

دَر خيَات 

َهاؾش١ ايتبؼ 

 ؾٝٗا

1% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

ؼيٜي َي٣ تٛثٝل 

أطبا٤ ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

الصتدياّ ايتبؼ يي٣ 

املزف٢ املزاددعني أٚ 

املزقئٜ ٚأصباب عيّ 

 تٛثٝك٘

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًتدطٝط ٚاييراصات 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ 

عيد اييراصات 

 املٓؿذ٠
0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اصتشياخ صذٌ 

دعاؾني بامليخٓني امل

 اإلقالعيف عٝادات 

 عٔ ايتبؼ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد صذٌ قيخ
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 ايشَين االطار

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

الصرتاتٝذٞ ا

 ايجايح

 ايؾش١ٝ اـيَات تٛدٝ٘ إعاد٠

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 3 

اصتشياخ ْعاّ 

يتكِٝٝ عٝادات 

اإلقالع عٔ اصتدياّ 

َٓتذات ايتبؼ يف 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد ْعاّ تكِٝٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

4 

تٛؾري خيَات اإلقالع 

عٔ ايتبؼ يف ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد عٝادات 

خيَات اإلقالع عٔ 

 ايتبؼ

3 42 3 3 11 11 11 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

5 

إهاد خيَات اإلقالع 

عٔ ايتبؼ فُٔ َزاؾل 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

ايجا١ْٜٛ َٚزانش 

ايتأٌٖٝ ايؾشٞ 

يًتغدٝؿ ٚإصيا٤ 

املغٛر٠ ٚايٛقا١ٜ َٔ 

االعتُاد ع٢ً 

 َٓتذات ايتبؼ ٚعالد٘

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ٚدٛد خيَات 

 اإلقالع عٔ ايتبؼ 
0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

6 

ؾتح خط صاخٔ 

 يإلقالع عٔ ايتبؼ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ 

خط صاخٔ  ٚدٛد

 يإلقالع عٔ ايتبؼ
0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 7 

إعياد بزاَر ؾدعاي١ 

َٚال١ُ٥ يًتيرٜب 

ٚايتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ 

بغإٔ َهاؾش١ ايتبؼ 

تهٕٛ َٛد١ٗ 

يًدعاًَني يف امليارظ   

 رٚايطًب١ ٚأٚيٝا٤ األَٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ 

 ٚايتدعًِٝٚسار٠ ايرتب١ٝ 

ٚدٛد بزاَر ؾدعاي١ 

َٚال١ُ٥ يًتيرٜب 

ٚايتجكٝـ 

ٚايتٛع١ٝ بغإٔ 

َهاؾش١ ايتبؼ 

تهٕٛ َٛد١ٗ 

يًدعاًَني يف 

امليارظ   ٚايطًب١ 

 ٚأٚيٝا٤ األَٛر

0 1 0 0 1 0 0 
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يبٓيا  املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ 

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 االصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 ال ٜٓطبل

 (الٜٛدي(
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

اييٚيٞ ٚايتدعإٚ احملًٞ ٚ ايغزان١  

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1  

صٝتِ ايتدعإٚ َع 

املؤصضات اييٚي١ٝ 

ؾُٝا ٜتدعًل مبذاٍ 

َهاؾش١ ايتبؼ 

 َٚغتكات٘

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًتدطٝط ٚاييراصات 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ 

ٚدٛد تدعإٚ َع 

اييٚي١ٝاملؤصضات   
0 1  

 املٓتر

 1  

مت ايتدعإٚ َع 

َٓع١ُ ايؾش١ 

FAO ايدعامل١ٝ ٚ يف  

فاٍ َهاؾش١ 

 ايتبؼ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ٚاييراصات 

 ملهاؾش١ ايتبؼ 

ٚدٛد تدعإٚ َع 

َٓع١ُ ايؾش١ 

FAO ايدعامل١ٝ ٚ يف  

 فاٍ َهاؾش١ ايتبؼ

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1  

تٓضٝل األٚيٜٛات 

ايٛط١ٝٓ مبا 

ٜتٓاصل َع 

أٚيٜٛات َٓع١ُ 

 ايؾش١ ايدعامل١ٝ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ

ٚدٛد عزان١ ؾاع١ً 

َع َٓع١ُ ايؾش١  

ايدعامل١ٝ يف فاٍ 

 َهاؾش١ ايتبؼ

0 1 0 0 1 0 0 

 

يٓغاط ا

صاصٞاأل  

2 

عٌُ دراص١ َع 

FAO إلهاد  

قاؽٌٝ ذات 

 دي٣ٚ اقتؾاد١ٜ

ايٛط١ٝٓ ايًذ١ٓ 

 ملهاؾش١ ايتبؼ

عيد ايًكا٤ات املباعز٠ 

 ٚايػري َباعز٠
0 2 0 1 1 0 0 

 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد دراص١ َؿدع١ً
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ ؼيٜي َي٣ 

اْتغار ٚبا٤ َٓتذات 

ايتبؼ ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات 

ذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ًاي

 ايتبؼ

ْتغار الٚدٛد َدعيٍ 

ايتبؼ ٚبا٤ َٓتذات 

ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١

0 1  

 املٓتر

 1  

مت َدعزؾ١ سذِ 

َغه١ً تدعاطٞ 

َٓتذات ايتبؼ 

ٚاملٓتذات ذات 

 ايدعالق١

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١  

 ايتبؼ

ٚدٛد قاعي٠ بٝاْات 

 تبني سذِ املغه١ً
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1  

ايبشٛخ إدزا٤ 

ٚايتكُٝٝات 

ايدع١ًُٝ َٔ أدٌ 

َزاقب١ َي٣ 

اصتٗالى ايتبؼ 

)ٚاملٓتذات ذات 

ايدعالق١( ٚايتدعزض 

ييخاْ٘ ٚأمناط٘ 

 ٚعٛاقب٘

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ 

عيد اييراصات 

 ٚايبشٛخ اييت ْؿذت
6 10 0 1 1 1 1 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

اؿايٞ 

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

االصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2  

إهاد ْعاّ باملزاقب١ 

ايٛبا١ٝ٥ الصتٗالى 

َٓتذات ايتبؼ 

)ٚاملٓتذات ذات 

ايدعالق١( ٚاملؤعزات 

االدتُاع١ٝ 

ٚاالقتؾاد١ٜ 

ٚايؾش١ٝ ذات 

ايؾ١ً فُٔ ْعاّ 

ايرتؽي ايٛبا٥ٞ 

يدعٛاٌَ اـطٛر٠ 

املزتبط١ باألَزاض 

 املش١َٓ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ
 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد ايٓعاّ 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3  

ؼيٜح ايبٝاْات 

يًتػٝريات املضتذي٠ 

ع٢ً تدعاطٞ 

َٓتذات ايتبؼ 

ٚاملٓتذات ذات 

ايدعالق١ ٚاملضتذيات 

األخز٣ املزتبط١ بٗا 

عكب تٓؿٝذ 

 ايضٝاصات ٚايرباَر

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 ايتبؼ
 0 1 0 0 0 1 0 ٚدٛد بٝاْات قيث١
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 اخلامضالفصل 

 أمراض القلب واألوعية الدموية

 املقدمة

تدعترب أَزاض ايكًب ٚاألٚعٝـ١ اييَٜٛـ١ يف َكيَـ١ األصـباب املؤدٜـ١ يًٛؾٝـات يف املضتغـؿٝات يف        

ايٛؾٝات عضب إسؾا٥ٝات َٓع١ُ ايؾـش١ ايدعاملٝـ١ يدعـاّ     َٔ %33عٔ َضؤٚي١  ؾٗٞصًط١ٓ ُعُإ، 

َٓع١ُ ايؾـش١ ايدعاملٝـ١ يف أٚاخـز     ٚسار٠ ايؾش١ بايتدعإٚ َع أدزت٘ . ٚقي نغـ املضح ايذ2014ّٟ

ايدُعُـاْٝني ايبـايػني يـيِٜٗ ارتؿـاع فـػط ايـيّ; بدعـي إٔ        َٔ  %40.3إٔ ّ 2008ٚأٚا٥ٌ عاّ ّ 2007عاّ 

 % َؾابٕٛ بارتؿاع ايهٛيٝضرتٍٚ.33.4ّ ٚإٔ 2000عاّ  يف ٪ 33ناْت تًو ايٓضب١ 

إىل األٖياف ايطٛعٝـ١ ـطـ١ ايدعُـٌ ايدعاملٝـ١ ملٓعُـ١ ايؾـش١        أَزاض ايكًب اصتٓاداخط١ ٚتٗيف  

 ( إىل َا ًٜٞ:2020-2013َٚهاؾشتٗا ) املدعي١ٜايدعامل١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض غري 

  %.25 أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ بٓضب١خؿض َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

 %. 25خؿض َدعيٍ إْتغار إرتؿاع فػط اييّ بٓضب١ 

ملٓع ايٓٛبـات ايكًبٝـ١    % َٔ قتادٞ ايدعالز بايدعكاقري ٚاإلصتغارات ايطب50١ٝعٔ  تػط١ٝ َا ال ٜكٌ

 ٚايضهتات اييَاغ١ٝ. 

ايكًــب  % َــٔ ايتهٓٛيٛدٝــات األصاصــ١ٝ ٚاألدٜٚــ١ األصاصــ١ٝ ٚبأصــدعار َدعكٛيــ١ ملزفــ٢ 80 ريتــٛؾ

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ. 
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 الدموية القلب واألوعية أمراض

 املؤعــــــــز املٓؿـذ٠ اؾٗــ١ ايبٝإ ايبٓــي

ايٛفـع 

 اؿـايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١  ايي١َٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ذات اؾٗات املضؤٚي١ 

 ايدعالق١ بايؾش١

ْضب١  ايٛؾٝات ايٓاػ١ 

أَزاض ايكًب عٔ 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

 

املٛارد املاي١ٝ مت تٛؾري 

ايالس١َ ييعِ بزاَر 

ايٛقا١ٜ ٚايضٝطز٠ ع٢ً 

ٚاألٚع١ٝ  أَزاض ايكًب

 ايي١َٜٛ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 املاي١ٝ

ْضب١ املٛارد املاي١ٝ اييت مت 

 تٛؾريٖا
0% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

1 

تغهٌٝ ؾ١ٓ 

َغرتن١ بني امليٜز١ٜ 

ايدعا١َ يًتُٜٛٔ ايطيب 

ٚاألطبا٤ بٛسار٠ ايؾش١ 

ٚاملؤصضات ايؾش١ٝ 

األخز٣ ٚ املدتؾني يف 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 0 0 0 0 1 1 0 ٚدٛد ؾ١ٓ  َغرتن١



87 /169 
 

 املؤعــــــــز املٓؿـذ٠ اؾٗــ١ ايبٝإ ايبٓــي

ايٛفـع 

 اؿـايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطـــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

َٔ  ايدعالز ٚايٛقا١ٜ

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

 ايطيب

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

2 

ايهادر ايطيب تٛؾري 

ع٢ً عالز  امليرب

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ْضب١   ايهادر ايطيب 

 عالزامليرب ع٢ً 

ٚاألٚع١ٝ  أَزاض ايكًب

 ايي١َٜٛ

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

3 

تدعٝني طبٝب كتؿ 

ييعِ بزاَر أَزاض 

 ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 املاي١ٝ

 عيد األطبا٤ املدتؾني

ييعِ بزاَر أَزاض 

 ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

0 5 1 1 1 1 1 
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 املؤعــز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغطتٛؾري 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١ ايي١َٜٛ 

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

ايدعا١َ يغؤٕٚ امليٜز١ٜ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

ايٛؾٝات ايٓاػ١  ْضب١

أَزاض ايكًب عٔ 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

مت تدعشٜش ايغزان١ 

اجملتُدع١ٝ يًٛقا١ٜ َٔ 

ٚاألٚع١ٝ أَزاض ايكًب 

 ايي١َٜٛ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

 مجدع١ٝ ايكًب ايدعُا١ْٝ

ٚدٛد عزان١ 

 فتُدع١ٝ َدعشس٠
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 تٓؿٝذ محالت تٛع١ٜٛ

ًُذتُع بأَزاض ايكًب ي

ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ 

ٚعٛاٌَ اـطٛر٠ 

 يإلؽاب١ بٗا

 :ـبٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

 ايدعُا١ْٝ ايكًب مجدع١ٝ

ذات  ايكطاعات األخز٣

 ايدعالق١ بايؾش١

 

عيد اؿُالت ايتٛع١ٜٛ 

عٔ أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

0 50 10 10 10 10 10 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

تدعزٜـ اجملتُع عٔ 

أَزاض ايكًب أعزاض 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايتجكٝؿ١ٝ اييت املٛاد عيد 

مت إْتادٗا عٔ أَزاض 

2 6 1 1 1 1 0 
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 املؤعــز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغطتٛؾري 

ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ ٚطزم  2 

ايٛؽٍٛ يًُؤصضات 

ايؾش١ٝ املٓاصب١ يتًكٞ 

 ايدعالز

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

 مجدع١ٝ ايكًب ايدعُا١ْٝ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

  بايؾش١ ايدعالق١ 

 ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١  ايي١َٜٛ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

ايدعا١َ يغؤٕٚ امليٜز١ٜ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

ْضب١  ايٛؾٝات ايٓاػ١ 

أَزاض ايكًب عٔ 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

طزم مت ؼضني 

ايتغدٝؿ املبهز 

ٚعالز  أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

مليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ا

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

ْضب١ ٚدٛد خيَات ذات 

 دٛد٠ عاي١ٝ
0% 100%  
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 

 

 

 

ؼضني دٛد٠ اـيَات 

ايؾش١ٝ املكي١َ ملزف٢ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

ْضب١ ايتشهِ بإرتؿاع 

 فػط اييّ

 ًَِ ٠٤١/٠١)أقٌ َٔ 

 (س٥بل

57% 92% 62% 72% 82% 92% 92% 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 2 

 

تٛؾري خي١َ ايدعالز 

 ايتأًٖٝٞ ملزف٢ ايكًب

 .ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

يغؤٕٚ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

ايدعالز  عيد خيَات

 ملزف٢ ايكًب ١ايتأًٖٝٝ

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

0 2 0 0 0 1 1 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 املٓتر

 2 

تٛصٝع اـيَات 

ايدعالد١ٝ ملتالس١َ 

ايغزاٜني ايتاد١ٝ اؿاد٠ 

 ٚاؾًطات اييَاغ١ٝ

 

 :ـممج١ً بٚسار٠ ايؾش١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

املضتغؿٝات  ْضب١

املزددع١ٝ اييت بٗا ٚسيات 

ايغزاٜني يدعالز َتالس١َ 

ايتاد١ٝ اؿاد٠ ٚاؾًطات 

 اييَاغ١ٝ

0% 50%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

إهاد بزٚتٛنٍٛ يدعالز 

َتالس١َ ايغزاٜني 

ايتاد١ٝ اؿاد٠ 

ٚاؾًطات اييَاغ١ٝ 

ؾُٝع َضتٜٛات 

 ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  ايدعا١َامليٜز١ٜ 

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

بزٚتٛنٍٛ يدعالز ٚدٛد 

َتالس١َ ايغزاٜني 

ايتاد١ٝ اؿاد٠ ٚاؾًطات 

اييَاغ١ٝ ؾُٝع 

َضتٜٛات ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ

0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اصتشياخ ٚسيات عالز 

أَزاض َتالس١َ ايغزاٜني 

ايتاد١ٝ ٚاؾًطات 

اييَاغ١ٝ يف احملاؾعات 

ايهجاؾ١ ذات 

ايضها١ْٝ ايهاؾ١ٝ 

 يتغػٌٝ ٖذٙ ايٛسيات

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

يًُغارٜع  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا ٚ

عالز أَزاض عيد ٚسيات 

َتالس١َ ايغزاٜني 

ٚاؾًطات ايتاد١ٝ 

 اييَاغ١ٝ

       

 



93 /169 
 

 املؤعــز اؾ١ٗ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١  ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتُٜٛٔ ايطيب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

 بايؾش١ ايدعالق١ 

ْضب١ اإلنؿاض يف 

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

مت تيرٜب ايهٛادر 

ايطب١ٝ مبزانش ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ

ع٢ً ايهغـ املبهز 

ٚعالز أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

 بايؾش١ ايدعالق١ 

ايطب١ٝ ْضب١ ايهٛادر 

 امليرب١
0% 100%  
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 املؤعــز اؾ١ٗ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

عكي سًكات عٌُ 

 تيرٜب١ٝ يًهٛادر

يف َزانش ايطب١ٝ 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

تكِٝٝ عٛاٌَ ع٢ً 

اـطٛر٠ يإلؽاب١ 

بأَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

ايدعا١َ يغؤٕٚ امليٜز١ٜ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ايكطاعات األخز٣ ذات 

 بايؾش١ ايدعالق١ 

ْضب١ َزانش ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ اييت بٗا 

ع٢ً تكِٝٝ نادر َيرب 

عٛاٌَ اـطٛر٠ يإلؽاب١ 

بأَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

- 90% 50% 10% 10% 10% 10% 
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 زــاملؤع اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١ ايي١َٜٛ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ

يغؤٕٚ ا يًُغارٜع ٚ

 اهلٓيص١ٝ

يف  ْضب١ االنؿاض

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ 

عٔ أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

اهاد عزان١ َع مت 

مجدع١ٝ ايكًب اـًٝذ١ٝ 

،ايه١ًٝ األَزٜه١ٝ 

ألَزاض ايكًب ،مجدع١ٝ 

ايكًب األَزٜه١ٝ 

،اؾُدع١ٝ األٚرٚب١ٝ 

ألَزاض ايكًب َٚٓع١ُ 

 ايؾش١ ايدعامل١ٝ .

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض ايكًب.

  1 0 ٚدٛد عزان١ سكٝك١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 

ايتدعإٚ َع مجدع١ٝ ايكًب 

اـًٝذ١ٝ ،ايه١ًٝ 

األَزٜه١ٝ ألَزاض 

ايكًب ، مجدع١ٝ  ايكًب 

األَزٜه١ٝ ،اؾُدع١ٝ 

األٚرٚب١ٝ ألَزاض ايكًب 

يف عكي املؤمتزات 

 ايدع١ًُٝ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض ايكًب

عيد املؤمتزات اييت مت 

عكيٖا بايتدعإٚ َع 

 اؾُدعٝات اييٚي١ٝ.

3 8 1 1 1 1 1 
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 زــاملؤع اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

مبٓع١ُ  اإلصتدعا١ْ

َٚبادر٠ ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

 Global)ايدعامل١ٝ  ايكًب

Heart Initiatives) 

ملزاددع١ بزٚتٛنٛالت 

 عالز أَزاض ايكًب

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

ْضب١ ايربٚتٛنٛالت 

 َزاددعتٗا. تاييت مت
0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

اإلصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

 

َدعيٍ  خؿضصٝتِ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

أَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 %25بٓضب١  ايي١َٜٛ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

 يًُغارٜع ٚ امليٜز١ٜ ايدعا١َ

 يغؤٕٚ اهلٓيص١ٝا

 ١ذات ايدعالقاؾٗات املضؤٚي١ 

 بايؾش١

ْضب١ اإلنؿاض يف 

َدعيٍ ايٛؾٝات 

ايٓاػ١ عٔ أَزاض 

ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ

33% 24.75%  

 املٓتر

 1 

مت إهاد آي١ٝ يزؽي 

أَزاض ايكًب  ساالت

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

 ٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب:

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

يتك١ٝٓ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 املدعًَٛات

  1 0 ٚدٛد آي١ٝ َدعتُي٠
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

إصتشياخ صذٌ ٚطين 

ألَزاض ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

ايي١َٜٛ ٚعٛاٌَ 

 اـطٛر٠ املؤد١ٜ هلا

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ألَزاض ٚدٛد صذٌ 

ايكًب ٚاألٚع١ٝ 

 ايي١َٜٛ ٚؼيٜج٘

0 4 0 1 1 1 1 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

إدزا٤ ايبشٛخ ٚاييراصات 

يف فاٍ أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

املزنش ايٛطين ألَزاض  

 ايكًب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

عيد ايبشٛخ 

ٚاييراصات اييت مت 

إدزا٥ٗا يف فاٍ 

أَزاض ايكًب 

 ٚاألٚع١ٝ ايي١َٜٛ

4 10 0 1 1 2 2 
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 الفصل الصادط 

 مرض الصكري

 املقدمة

إىل ّ 1970َٓـذ عـاّ    ٚاالقتؾادٟ يف ايضًط١ٓ االدتُاعٞأدت ايتػريات ايجكاؾ١ٝ ايضزٜدع١ ٚايتكيّ 

ؾكـي إرتؿـع َدعـيٍ إْتغـار       .َزض ايضهزَٟٓٗا ظٗٛر فُٛع١ ٚاصدع١ َٔ األَزاض غري املدعي١ٜ ٚ

ّ عضـب ْتـا٥ر   2008% يف ايدعـاّ  12.3ّ إىل 1991% يف ايدعـاّ  9.75َزض ايضهزٟ بني ايبـايػني َـٔ   

املضٛح ايؾش١ٝ. ٜٚدعش٣ ذيو إىل سٜاد٠ عٛاٌَ اـطٛر٠ األصاص١ٝ اييت َٔ أُٖٗا ايٓعاّ ايػذا٥ٞ غري 

 ايؾشٞ ٚاـٍُٛ ايبيْٞ. 

َٔ ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ٚفع خط١ ٚط١ٝٓ عا١ًَ يًتدعاٌَ َع عٛاٌَ اـطـٛر٠ ٖـذٙ ٚاؿـي َـٔ سٜـاد٠      

َزض ايضهزٟ بني ايضهإ  نُا تٗيف اىل رؾع دٛد٠ اـيَات ايدعالد١ٝ ملزفـ٢   َدعيٍ إْتغار

 ايضهزٟ يتذٓب املقاعؿات احملت١ًُ .

ٚإصتٓادا إىل األٖياف ايطٛع١ٝ ـط١ ايدعٌُ ايدعامل١ٝ ملٓع١ُ ايؾش١ ايدعاملٝـ١ يًٛقاٜـ١ َـٔ األَـزاض     

ٝـات ايٓاػـ١ عـٔ َـزض     (ّ ٚاييت تٗـيف اىل خؿـض َدعـيٍ ايٛؾ   2020-2013غري املدعي١ٜ َٚهاؾشتٗا )

% َـٔ إمجـايٞ   10%. ؾكي بًػت ْضب١ ايٛؾٝـات ايٓاػـ١ عـٔ ايضـهزٟ سـٛايٞ      25ايضهزٟ بٓضب١ 

 ّ.   2014ايٛؾٝات ٚذيو سضب إسؾا٥ٝات َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ 
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 الصكري مرض

 املؤعز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 ايشَيناإلطار 

2017 2019 2021 2023 2025 

جملاٍ ا

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ دا٤ 

 %25ايضهزٟ بٓضب١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ 

 عٔ دا٤ ايضهزٟ 
10% 7.5 %  

 املٓتر

 1 

تٛؾري ايهٛادر مت 

يدعالز  ايطب١ٝ املؤ١ًٖ

 َزض ايضهزٟ

 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

  %100 %0 ْضب١ ايهٛادر املؤ١ًٖ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

سٜاد٠ عيد املبتدعجني 

بايتدؾؾات املتدعًك١ 

بدعالز ايضهزٟ َٔ 

 طًب١ اييبًّٛ ايدعايٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

عيد املبتدعجني 

بايتدؾؾات املتدعًك١ 

بدعالز ايضهزٟ َٔ 

 طًب١ اييبًّٛ ايدعايٞ.

0 64 8 16 16 16 8 
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 املؤعز اؾٗـ١ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 ايشَيناإلطار 

2017 2019 2021 2023 2025 

جملاٍ ا

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

سٜاد٠ ايؿزـ اييراص١ٝ 

يًهٛادر ايدعًٝا 

يف  ايدعا١ًَ ايطب١ٝ

 فاٍ عالز ايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يت١ُٝٓ 

 املٛارد ايبغز١ٜ

ْضب١ ايؿزـ يًيراصات 

ايدعًٝا يًهٛادر ايطب١ٝ 

يف فاٍ عالز 

 ايضهزٟ

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 /169 
 

 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

  ايجاْٞ

 ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغطتٛؾري 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ ٚقـ إْتغار دا٤ 

 ايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

َدعيٍ إْتغار دا٤ 

ايضهزٟ بٓا٤ا ع٢ً 

إسؾا١ٝ٥ املضح ايؾشٞ 

 2008ايدعاملٞ 

12.3% 12.3%  

 املٓتر

 1 

مت تؿدعٌٝ ايغزان١ 

اجملتُدع١ٝ ملهاؾش١ 

 دا٤ ايضهزٟ

 :ـممج١ً ب ٚسار٠ ايؾش١

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد عزان١ 

 فتُدع١ٝ
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تدعشٜش ايغزان١ َع 

اؾٗات ايياع١ُ 

يتٓؿٝذ ايؿدعايٝات 

ايتٛع١ٜٛ يف فاالت 

ايٛقا١ٜ َٔ عٛاٌَ 

 اـطٛر٠

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايضهزٟ مجدع١ٝ 

 ١ايدعُاْٝ

ٚدٛد عزان١ َع 

اؾٗات اؿه١َٝٛ 

ٚايكطاع اـاـ يتٛع١ٝ 

 اجملتُع

0 5 1 1 1 1 1 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

َغارن١ املؾابني 

بايضهزٟ أصزِٖ يف 

ؼٌُ َضؤٚيٝات 

 ايدعالز

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

ٚدٛد بزْاَر تجكٝؿٞ 

يًُؾابني ٚ أصزِٖ 

فُٔ خيَات عٝادات 

 ايضهزٟ

0 4 0 1 1 1 1 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

تٛؾري خي١َ املزاقب١ 

ايذات١ٝ يضهز اييّ 

ع٢ً َضت٣ٛ اجملُدعات 

ايؾش١ٝ َٚزانش 

 ايضهزٟ ايتدؾؾ١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

  ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايدعا١َ يغؤٕٚ امليٜز١ٜ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ْضب١ اجملُدعات ايؾش١ٝ 

َٚزانش ايضهزٟ 

 ايتدؾؾ١ٝ املؿدع١ً

ـي١َ املزاقب١ ايذات١ٝ 

 يًضهزٟ

 
0% 

 
100% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

 

% َٔ 80صٝتِ تٛؾري 

ايتهٓٛيٛدٝات 

األصاص١ٝ ٚاألد١ٜٚ 

األصاص١ٝ يدعالز 

 ايضهزٟ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ١ايتدؾؾٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ْضب١ املؤصضات املتٛؾز٠ 

ؾٝٗا االد١ٜٚ األصاص١ٝ 

 ملزف٢ ايضهزٟ

80% 100%  

 املٓتر

 1 

رؾع َضت٣ٛ مت 

ايتشهِ بيا٤ 

 ايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ْضب١ ايتشهِ بيا٤ 

 ايضهزٟ 
30% 50%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

  1 

ؼضني خي١َ 

ايهغـ املبهز ييا٤ 

 ايضهزٟ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

ْضب١ املزانش املطبك١ 

يربٚتٛنٍٛ ايهغـ 

 املبهز يًضهزٟ.

50% 100% 10% 20% 20% 0% 0% 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 ايٓغاط

 األصاصٞ

 2 

تٛؾري األد١ٜٚ األصاص١ٝ 

املب١ٝٓ ع٢ً ايرباٖني 

ملزف٢ ايضهزٟ 

ظُٝع َضتٜٛات 

 اـي١َ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

املتٛؾز٠  ْضب١ املؤصضات

ؾٝٗا االد١ٜٚ األصاص١ٝ 

 ملزف٢ ايضهزٟ

80% 100% 0% 20% 0% 0% 0% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

تٛؾري اـيَات املدرب١ٜ 

ٚايتغدٝؾ١ٝ 

األصاص١ٝ ملزف٢ 

ايضهزٟ ظُٝع 

 َضتٜٛات اـي١َ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يًزعا١ٜ    ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 يًزعا١ٜ ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

ْضب١ املؤصضات اييت 

تٛؾز اـيَات املدرب١ٜ 

ٚايتغدٝؾ١ٝ األصاص١ٝ 

 ملزف٢ ايضهزٟ.

80% 100% 0% 20% 0% 0% 0% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 4 

ؼيٜح أدي١ ايدعالز 

املب١ٝٓ  اإلصرتعاد١ٜ

ع٢ً األدي١ ٚايرباٖني 

يًدعاًَني ايؾشٝني يف 

َزانش ايزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

 1 1 1 1 1 6 1 ١قيث أدي١ عالزٚدٛد 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 5 

ؼضني دٛد٠ اـيَات 

املكي١َ يًشٛاٌَ 

 املؾابات بايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 يًزعا١ٜ ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 األٚي١ٝ ايؾش١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

ْضب١ اجملُدعات ايؾش١ٝ 

َٚزانش ايضهزٟ 

ايتدؾؾ١ٝ اييت بٗا 

صهزٟ عٝاد٠ 

َغرتن١ َع عٝاد٠ 

 َتابدع١ اؿٌُ

20% 80% 0% 20% 20% 20% 0% 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 6  

 

تٛؾري يكاح االْؿًْٛشا 

 ملزف٢ ايضهزٟ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ ملزاقب١ 

 َٚهاؾش١ األَزاض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

املزف٢ ايذٜٔ ْضب١ 

 سؾًٛا ع٢ً ايًكاح
10% 100% 10% 20% 20% 20% 20% 

 

 
ايٓغاط 

 األصاصٞ

 7 

 

 

 

تطٜٛز عٝادات 

ايضهزٟ يف 

اجملُدعات ايؾش١ٝ 

يتغٌُ خي١َ تجكٝـ 

ايضهزٟ، عٝاد٠ 

ايتػذ١ٜ، عٝاد٠ ايكيّ 

عٝاد٠ ‘ايضهزٟ 

األصٓإ ٚخي١َ تكِٝٝ 

 اؿاي١ ايٓؿض١ٝ.

 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتُٜٛٔ ايطيب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ْضب١ اجملُدعات ايؾش١ٝ 

اييت بٗا عٝادات 

 ايضهزٟ ايتدؾؾ١ٝ.

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 8 

إصتشياخ عٝادات 

َغرتن١ َتدعيد٠ 

ايتدؾؾات )عٝادات 

َغرتن١ َع أَزاض 

ايكًب، اَزاض ايه٢ً 

ع٢ً َضت٣ٛ ( 

اجملُدعات ايؾش١ٝ 

َٚزانش ايضهزٟ 

 ايتدؾؾ١ٝ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتُٜٛٔ ايطيب

ْضب١ اجملُدعات ايؾش١ٝ 

َٚزانش ايضهزٟ 

ايتدؾؾ١ٝ اييت بٗا 

َع  عٝاد٠ َغرتن١

 .عٝاد٠ أَزاض ايه٢ً 

0% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 
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 املؤعـــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 9 

خي١َ ؾشؿ  إصتشياخ

ايغبه١ٝ يف َزانش 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ .

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚ ايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ْضب١ َزانش ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ املكي١َ 

ـي١َ ؾشؿ عبه١ٝ 

 ايدعني.

0% 50% 10% 10% 10% 10% 10% 
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 املؤعز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـــــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 ايٓتٝذ١

 املتٛقدع١ 

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

دا٤ ايضهزٟ بٓضب١ 

25% 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

مليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ا

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

املزنش ايٛطين يدعالز 

أَزاض ايضهزٟ ٚايػيد 

 ايؾُا٤

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

 دا٤ ايضهزٟ 
10% 7.5%  

 املٓتر

 1 

تيرٜب مت 

ايهٛادر ايطب١ٝ 

ع٢ً عالز َزض 

ايضهزٟ 

 َٚقاعؿات٘.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

مليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ ا

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

املزنش ايٛطين يدعالز 

أَزاض ايضهزٟ ٚايػيد 

 ايؾُا٤

ْضب١ ايهٛادر ايطب١ٝ 

امليرب١ ع٢ً عالز َزض 

 ايضهزٟ َٚقاعؿات٘

40% 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تيرٜب ايهٛادر 

 مبؤصضاتايطب١ٝ 

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

 األٚي١ٝ .

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يغؤٕٚ 

 ايتُزٜض

املزنش ايٛطين يدعالز 

أَزاض ايضهزٟ ٚايػيد 

 ايؾُا٤

ْضب١ َؤصضات ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ اييت بٗا 

َيرب ع٢ً  نادر طيب

 عالز ايضهزٟ

20% 90% 10% 20% 20% 10% 10% 
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 املؤعز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـــــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

 2 

إعياد بزاَر تيرٜب١ٝ 

باملزنش ايٛطين 

يدعالز أَزاض 

ايضهزٟ ٚايػيد 

 ايؾُا٤.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يدعالز  املزنش ايٛطين

يضهزٟ ٚايػيد أَزاض ا

 ايؾُا٤

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايرباَر ايتيرٜب١ٝ عيد 

باملزنش ايٛطين 

يًضهزٟ ٚايػيد 

 ايؾُا٤

 
2 

 
8 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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 املؤعـــز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓــــي
ايٛفـع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 ايغزان١ ٚايتدعإٚ اييٚيٞ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ دا٤ 

 %25ايضهزٟ بٓضب١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ االٚي١ٝ

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

 دا٤ ايضهزٟ
10% 7.5%  

 املٓتر

 1 

 

مت إهاد عزان١ َع 

اؾُدعٝات ايدعامل١ٝ 

يًضهزٟ َٚٓع١ُ 

 ايؾش١ ايدعامل١ٝ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ االٚي١ٝ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يًضهزٟ

َع  ٚدٛد عزان١

اؾُدعٝات ايدعامل١ٝ 

يًضهزٟ َٚٓع١ُ 

 ايؾش١ ايدعامل١ٝ.

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 ايتدعإٚ َع اإلؼاد

اييٚيٞ يًضهزٟ 

َٚٓع١ُ ايؾش١ 

ايدعامل١ٝ يدعكي املؤمتزات 

 ٚٚرؼ ايدعٌُ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ االٚي١ٝ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يًضهزٟ

ٚدٛد تدعإٚ دٚيٞ يف 

فاٍ عكي املؤمتزات 

 ٚٚرؼ ايدعٌُ

0 5 1 1 1 1 1 
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 املؤعــز املٓؿــذ١٠ ٗاؾ ايبٝإ ايبٓــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١ 

1 

صٝتِ خؿض َدعيٍ 

ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ دا٤ 

 %25 ايضهزٟ بٓضب١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

َدعيٍ ايٛؾٝات ايٓاػ١ عٔ 

 دا٤ ايضهزٟ

10% 7.5%  

 املٓتر

 1 

مت تطٜٛز ْعاّ ايرتؽي 

 ملزض ايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

  1 0 ٚدٛد ْعاّ ؾدعاٍ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

إصتشياخ صذٌ 

 إيهرتْٚٞ يًضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 يًزعا١ٜ ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 األٚي١ٝ ايؾش١ٝ

 يتك١ٝٓ ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 املدعًَٛات

 ايدعا١َ امليٜز١ٜ

 ٚاييراصات يًتدطٝط

ْضب١ املزانش اييت بٗا 

إيهرتْٚٞ َؿدعٌ صذٌ 

 يًضهزٟ

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

إصتشياخ صذٌ  

ؿاالت ايضهزٟ َٔ 

 ايٓٛع األٍٚ.

 ٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب:

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

ايدعٌُ  ْضب١ إصتهُاٍ

 ع٢ً ايضذٌ
0% 100% 0% 20% 20% 40% 20% 
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 املؤعــز املٓؿــذ١٠ ٗاؾ ايبٝإ ايبٓــي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓغاط 

 األصاصٞ 

 3 

إدزا٤ ايبشٛخ يف فاٍ 

 رعا١ٜ ايضهزٟ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

يدعالز  املزنش ايٛطين

يضهزٟ أَزاض ا

 ٚايػيد ايؾُا٤ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 تيًتدطٝط ٚاييراصا

اييت مت عيد اييراصات 

إدزا٥ٗا يف فاٍ 

ايضهزٟ خالٍ صٓٛات 

 اـط١

0 8 0 3 1 3 1 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 4 

إدزا٤ املضٛسات 

ايٛط١ٝٓ بايتدعإٚ َع 

 املزانش ايبشج١ٝ.

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

ٚدٛد َضح َٝياْٞ عٔ 

 إْتغار ايضهزَٟي٣ 
1 4 1 1 1 0 0 
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 الفصل الصابع

 يةالصرطاناألمراض 

 املقدمة

ٚ  ر٥ٝضـ١ٝ متجٌ األَزاض غري املدعي١ٜ َٚٓٗـا ايضـزطإ َغـه١ً ؽـش١ٝ      سضـب اخـز   بايضـًط١ٓ.  

 95.2اسؾا٥ٝات ايضذٌ ايٛطين املبين ع٢ً ايضهإ ؾكي بٝٓـت إ َدعـيٍ االؽـاب١ بايضـزطإ ٖـٛ      

ٚاظٗـز َدعـيٍ االؽـاب١ يف    . ص١ٓ 54َٚتٛصط ايدعُز عٓي ايتغدٝؿ ٖٛ  َٔ ايضهإ 100000يهٌ 

ايضًط١ٓ بجبات ْضيب ٜٚتذ٢ً ذيو يف اثٓني َٔ ايضزطاْات األنجز عٝٛعا بني ايدعُـاْٝني ُٖٚـا   

استٌ ايضزطإ خـالٍ ايضـٓٛات    اإ ايجيٟ يي٣ االْاخ ٚصزطإ ايربٚصتاتا يي٣ ايذنٛر. نُصزط

 املاف١ٝ املزتب١ ايجايج١ يف االصباب ايز٥ٝض١ٝ املؤد١ٜ يًٛؾا٠.

ٚيًشي َٔ االثار اييت ىًؿٗا َزض ايضزطإ ع٢ً ايؿزد ٚاجملتُع ؾكي اٚؽت َٓع١ُ ايؾش١ ايدعامل١ٝ 

 إطار ايٛؾـا٤ بااليتشاَـات  ش١ ايضزطإ تزنش ع٢ً األْؾاف يف بٛفع ٚتٓؿٝذ خطط ٚط١ٝٓ ملهاؾ

َٚهاؾشتٗـا باملغـارن١    ملدعي١ٜاملكطٛع١ بغإٔ ٚفع صٝاصات ٚخطط يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض غري ا

َع كتًـ ايكطاعات االخز٣ ٚذيو يًدعٌُ صٜٛا َٔ أدٌ ايتكًٌٝ َـٔ املدـاطز املزتبطـ١ بـاألَزاض     

 ايزا١َٝ إىل ايٛقا١ٜ َٓٗا َٚهاؾشتٗا. ٚتدعشٜش ايتيخالت دعي١ٜاملش١َٓ غري امل

ٚ   ايضًط١ٓ ايضٝاص١َٚٔ ٖذا املٓطًل ؾكي اعيت   اـطـ١  ايٛط١ٝٓ يًٛقا١ٜ َٔ األَزاض غـري املدعيٜـ١ 

ربْـاَر  اؾـش٤ املتدعًـل ب  اـط١ ايتٓؿٝذ١ٜ ايٛط١ٝٓ يتٓؿٝذ تًو ايضٝاص١. ٜٚتقُٔ ايؿؾٌ اؿايٞ 

ع٢ً ؼكٝل ٖـيؾني َـٔ    عٔ طزٜكٗا ايدعٌُ ٚاييت صٝتِ  َهاؾش١ ايضزطإ يتٓؿٝذ ٖذٙ ايضٝاص١

ؼكٝـل انؿـاض ْضـيب مبكـيار     ُٖا ، 2025 غري املدعي١ٜ بٓٗا١ٜ  يألَزاضاالٖياف ايتضدع١ ايدعامل١ٝ 

% يف كاطز ايٛؾا٠ املبهز٠ ايٓامج١ عـٔ أَـزاض ايضـزطإ ٚإتاسـ١ ايتهٓٛيٛدٝـات ٚاألدٜٚـ١       25

ـ    ايضـزطإ  ايقـزٚر١ٜ يدعـالز أَـزاض     ١األصاص١ٝ املٝضٛر٠ ايتهًؿ١ مبا يف ذيـو األدٜٚـ١ اؾٓٝض

 % يف َٓغآت ايكطاع ايدعاّ ٚاـاـ ع٢ً سي صٛا80.٤بٓضب١ 

ؼيٜي ايٓتـا٥ر املتٛقدعـ١   غري املدعي١ٜ يف فاٍ ايضزطإ ع٢ً  يألَزاضٚتزتهش اـط١ ايتٓؿٝذ١ٜ 

يًٛقاٜـ١  احملـاٚر ايضـت١ املدعتُـي٠ يف االصـرتاتٝذ١ٝ ايدعاملٝـ١      ٚايٓٛاتر ٚاألْغط١ االصاص١ٝ يف إطار 

  .ٚايضٝطز٠ ع٢ً االَزاض غري املدعي١ٜ
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 يةالصرطاناألمراض 

 

 املؤعز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ ؼكٝل 

انؿاض ْضيب 

% يف 25مبكيار 

كاطز ايٛؾا٠ 

 يًضزطإاملبهز٠ 

 ٚسار٠ ايؾش١

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

يألطزاف املدع١ٝٓ ملزض 

 ايضزطإ

ْضب١ ايٛؾٝات َٔ 

 ايضزطإ

10.3% 7.7%  

 املٓتر

1 

مت اعتُاد  

االصرتاتٝذ١ٝ 

َتدعيد٠  ايٛط١ٝٓ

يًضٝطز٠ ايكطاعات 

َدعيالت  ٢عً

 NCCSايضزطإ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

يألطزاف املدع١ٝٓ ملزض 

 ايضزطإ

ٚدٛد اصرتاتٝذ١ٝ 

 َدعتُي٠  َٚطبك١

 ٚاعتُادات َاي١ٝ

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

إعياد اصرتاتٝذ١ٝ 

ضٝطز٠ يًٚط١ٝٓ  

ع٢ً َدعيالت 

تغٌُ ايضزطإ 

قطاعات كتًؿ١ 

يًدعالز ٚايتغدٝؿ 

 NCCSٚاملتابدع١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ٚدٛد اصرتاتٝذ١ٝ 

 َطبك١
0 1 0 1 0 0 0 

 املٓتر

2 

 

مت إعياد  صٝاص١ 

ٚافش١ يٓعاّ 

االساي١ َٔ ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

ٚايكطاع  اـاـ  

إىل ايزعا١ٜ ايجا١ْٜٛ 

ٚايجايج١ٝ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

ٚدٛد صٝاص١ 

 َدعتُي٠ َٚطبك١
0 1  
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 املؤعز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

ٚايتدؾؾ١ٝ  

ايتابدع١ ٚغري ايتابدع١ 

 يٛسار٠ ايؾش١

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

 

إعياد صٝاص١  يٓعاّ 

االساي١ َٔ ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

ٚايكطاع  اـاـ  

إىل ايزعا١ٜ ايجا١ْٜٛ 

ٚايجايج١ٝ 

ٚايتدؾؾ١ٝ  

ايتابدع١ ٚغري ايتابدع١ 

 يٛسار٠ ايؾش١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ امل

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد صٝاص١ 

 َطبك١
0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

2 

تدعشٜش ايزبط 

اإليهرتْٚٞ بني 

املؤصضات ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ  األٚي١ٝ 

ٚايجا١ْٜٛ ٚايجايج١ٝ 

ٚاملزانش ايطب١ٝ 

املتدؾؾ١ ايتابدع١ 

ٚغري  ايتابدع١ يٛسار٠ 

 ايؾش١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

 

ْضب١ املضتغؿٝات 

اييت مت ؼيٜح ْعاّ 

 اؿاصب اآليٞ ؾٝٗا

5% 100% 5% 15% 25% 25% 25% 

ْضب١ املضتغؿٝات 

ايجا١ْٜٛ اييت مت ربطٗا 

َع املضتغؿٝات 

 ايجايج١ٝ

5% 100% 5% 15% 25% 25% 25% 

 املٓتر

3 

مت إعياد  صٝاص١ 

ٚافش١ يًزبط 

االيهرتْٚٞ 

ٚايتبًٝؼ عٔ 

ايضزطإ 

يًُؤصضات 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ 

يألطزاف املدع١ٝٓ ملزض 

 ايضزطإ

ايدعا١َ يتك١ٝٓ امليٜز١ٜ 

ٚدٛد صٝاص١ 

 َدعتُي٠ َٚطبك١
0 1  
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 املؤعز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

اؿه١َٝٛ َٔ 

خارز ٚسار٠ ايؾش١ 

َع ٚسار٠ ايؾش١ 

ييعِ ايضذٌ ايٛطين 

 يًضزطإ

 املدعًَٛات

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

اعياد ايضٝاص١ 

ايٛافش١  يًزبط 

االيهرتْٚٞ 

ٚيًتبًٝؼ عٔ 

ايضزطإ 

يًُؤصضات 

اؿه١َٝٛ َٔ 

خارز ٚسار٠ ايؾش١ 

 َع ٚسار٠ ايؾش١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

ايٛطين املزنش 

 يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ٚدٛد صٝاص١ 

 َؿدع١ً
0 1 0 1 0 0 0 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

2 

صٝتِ إتاس١ 

ايتهٓٛيٛدٝات 

ٚاألد١ٜٚ األصاص١ٝ 

املٝضٛر٠ ايتهًؿ١ 

مبا يف ذيو األد١ٜٚ 

اؾٓٝض١، ايقزٚر١ٜ 

ّٝز  يدعالز األَزاض غ

ايز٥ٝض١ٝ،  املدعي١ٜ

% يف 80بٓضب١ 

َٓغآت ايكطاع ايدعاّ 

 ٚاـاـ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يألعُاٍ 

 ايكا١ْْٝٛ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

  ًتُٜٛٔ ايطيبي

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ ايجا١ْٜٛ 

اييت تٛؾز اد١ٜٚ 

 ايضزطإملزف٢ 

5% 100%  

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ اييت تٛؾز 

 االد١ٜٚ االصاص١ٝ

5% 100%  

 املٓتر

1 

مت اعياد صٝاص١ 

يتٛؾري األد١ٜٚ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 يألٚراّاملزنش ايٛطين 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يألعُاٍ 

 

 0 1  
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 املؤعز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطــار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اٍ اجمل

 االصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 اؿٛن١ُ ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ

يًدعالز ايتًطٝؿٞ 

يف َزانش ايزعا١ٜ 

األٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ  

ٚايكطاع اـاـ َع 

ٚفع آي١ٝ ايؾزف 

 يًُزف٢ املدعٓٝني

 ايكا١ْْٝٛ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ًتُٜٛٔ ايطيبي

ٚدٛد صٝاص١ 

 َدعتُي٠

يه١ُٝ اصتٗالى 

 املٛرؾني املدعادٍ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

إعياد ايضٝاص١ 

يتٛؾري األد١ٜٚ 

يًدعالز ايتًطٝؿٞ 

يف َزانش ايزعا١ٜ 

 ٚايجا١ْٜٛاألٚي١ٝ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يألعُاٍ ايكا١ْْٝٛ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ًتُٜٛٔ ايطيبي

ٚدٛد صٝاص١ َدعي٠ 

 َٚدعتُي٠
0 1 0 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 /169 
 

 املؤعـز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــي

 ايٛفع

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1  

تِ ؼكٝل صٝ

انؿاض ْضيب 

% يف 25مبكيار 

كاطز ايٛؾا٠ 

املبهز٠ ألَزاض 

 ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 األٚي١ٝايؾش١ٝ 

ْضب١ ايٛؾٝات َٔ 

 ايضزطإ

10.3% 7.7%  

 

 املٓتر

 1 

 

مت إعياد بزاَر 

تجكٝؿ١ٝ ٚؾدعايٝات 

يًضزطاْات أنجز 

 عٝٛعا

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ٚدٛد ايرباَر 

ايتجكٝؿ١ٝ  

 يًضزطاْات

 االنجز عٝٛعا

%20 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تٓؿٝذ بزاَر  

تٛع١ٜٛ َغرتن١ 

بني اؾٗات ذات 

 ايدعالق١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

املزنش ايٛطين يألٚراّ 

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ٚدٛد 

ايغزان١ بني 

 اؾٗات

15% 100% 0% 20% 20% 20% 25% 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 2 

تؿدعٌٝ ايغزان١ 

بني ايكطاع 

اؿهَٛٞ ٚغري 

اؿهَٛٞ 

ٚمجدعٝات اجملتُع 

امليْٞ يف فاٍ 

 َهاؾش١ ايضزطإ

املزنش ايٛطين يألٚراّ 

 اؾُدعٝات اال١ًٖٝ

ْضب١ ٚدٛد 

 عزان١ ؾاع١ً

20% 100% 30% 50% 0% 0% 0% 
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 املؤعـز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــي

 ايٛفع

 ايٞاؿ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

 املٓتر

 2 

مت اعياد بزْاَر 

ٞ ًطٝؿايدعالز ايت

ع٢ً َضت٣ٛ  

 اجملُتع

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ 

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

  1 0 ٚدٛد ايربْاَر

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 1 

تٛؾري املٛارد ايبغز١ٜ 

يًديَات املٓشي١ٝ 

 يًدعالز ايتًطٝؿٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اإلدار١ٜ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 املاي١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ 

يغؤٕٚ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايتُزٜض 

ْضب١ املزانش 

ايؾش١ٝ اييت بٗا 

املٛارد ايبغز١ٜ 

يًديَات املٓشي١ٝ 

 يًدعالز ايتًطٝؿٞ

5% 30% 5% 5% 5% 5% 5% 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 2 

 اعياد بزاَح تجؿٝؿ١ٝ

 يًدعالز ايتًطٝؿٞ

اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 ملهاؾش١ ايضزطإ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ْضب١ ايتجكٝـ 

 يًؿتات املضتٗيؾ١

5% 50% 5% 10% 10% 10% 10% 

 املٓتر

 3 

مت تدعشٜش دٚر االصز٠ 

بايدعٓا١ٜ مبزف٢ 

ايضزطإ  ٚؾل 

 َدعاٜري َدعتُي٠

املزنش ايٛطين يألٚراّ 

 اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يضزطإملهاؾش١ ا

ٚدٛد َدعاٜري 

 َدعتُي٠ ٚذات دٛد٠
0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 تأٌٖٝ املزف٢

بايضزطإ ٚأصزِٖ 

يف َتابدع١ ايدعالز 

َٚضت٣ٛ أدا٤ 

 اـيَات

املزنش ايٛطين يألٚراّ 

 اؾُدع١ٝ ايدعُا١ْٝ 

 يضزطإملهاؾش١ ا

ْضب١ املزف٢ ايذٜٔ 

مت إعزانِٗ غط١ 

 ايدعالز املغرتن١

10% 100% 10% 20% 20% 20% 20% 
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 املؤعــــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ع فايٛ

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

ٗيف تاملض

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

ْضب١  صٝتِ خؿض 

 ايٛؾٝات ٚعٛاٌَ

اـطٛر٠ يًضزطإ 

 %25بٓضب١ 

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 اَزاض ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ ايٛؾٝات َٔ 

 ايضزطإ
10.3% 7.7%  

 املٓتر

1  

مت ؼضني ايٓتا٥ر 

ايضزٜز١ٜ ملزف٢ 

 ايضزطإ

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 اَزاض ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

ايدعا١َ يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

رؾع ْضب١ ايغؿا٤ 

 ملزف٢ ايضزطإ
25% 35%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

ع٢ً  أدي١ َب١ٝٓإعياد 

ايرباٖني ٚاألدي١ ايدع١ًُٝ 

ملٛانب١ املضتذيات ع٢ً 

ايضاس١ ايدعامل١ٝ ٚفُإ 

 صال١َ املزف٢

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ 

 اَزاض ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد املضارات 

 املرب١ٖٓ

1 5 1 1 1 1 0 

ْضب١ ايٛسيات 

ايطب١ٝ ايدعالد١ٝ 

 املطبك١ يألدي١

20% 100% 10% 20% 30% 10% 10% 

 ايٓغاط

 االصاصٞ

 2 

بزاَر إعياد 

املبهز  االنتغاف

يًضزطاْات األنجز 

 عٝٛعا

املزنش ايٛطين يألٚراّ 

ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ايًذ١ٓ 

 اَزاض ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

  ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد بزاَر 

االنتغاف 

 املبهز

0 4 0 1 1 1 1 

 املٓتر

 2 

ايدعٓا١ٜ بهٌ مت 

َزف٢ ايضزطإ 

نذش٤ َٔ ايؿزم 

املتدعيد٠ ايتدؾؾات 

MDT 

 يألٚراّاملزنش ايٛطين 

ْضب١ اؿاالت 

اييت مت َٓاقغتٗا 

 MDTيف 

20% 100%  
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 املؤعــــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ع فايٛ

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

ٗيف تاملض

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 االصاصٞ

1 

ْغا٤ ٚسيات ا

َتدعيد٠  َتدؾؾ١ 

 ايتدؾؾات تغٌُ

زاس١ اؾباط١ٝٓ ٚاي

 ٞعدعاعيدعالز االٚا

يدعالز  يألٚراّ

ايضزطاْات االنجز 

عٝٛعا ) ايجيٟ 

 ٚايكٛيٕٛ(

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

عيد ايٛسيات 

 املتدؾؾ١

0 2 0 2 0 0 0 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

2 

إعياد قإْٛ إيشاَٞ 

فُٔ  ملٓاقغ١ اؿاالت

ؾزٜل َتدعيد 

 ايتدؾؾات

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ٚدٛد ايكإْٛ 

سضب 

ايضزطاْات 

 األنجز عٝٛعا

0 1 0 1 0 0 0 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 2 

صٝتِ إتاس١ 

ايتهٓٛيٛدٝات 

ٚاألد١ٜٚ األصاص١ٝ 

املٝضٛر٠ ايتهًؿ١ مبا 

يف ذيو األد١ٜٚ 

اؾٓٝض١، ايقزٚر١ٜ 

ّٝز  يدعالز األَزاض غ

ايضار١ٜ ايز٥ٝض١ٝ، 

% يف َٓغآت 80بٓضب١ 

 ايكطاع ايدعاّ ٚاـاـ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ املٓغآت اييت 

تتٛاؾز ؾٝٗا 

األد١ٜٚ يف 

ايدعاّ  ايكطاعني

 ٚاـاـ

- 80%  
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 املؤعــــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ع فايٛ

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

ٗيف تاملض

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

 املٓتر

 1 

مت تطٜٛز ْعاّ 

َتهاٌَ يًزعا١ٜ 

 ايتًطٝؿ١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ْضب١ املؤصضات 

اييت ٜٛدي ييٜٗا 

ْعاّ َتهاٌَ 

يًدعالز 

 ايتًطٝؿٞ

5% 100%  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 1 

تٛؾري خيَات ايدعالز 

 ايتًطٝؿٞ يًُزف٢

 املضتغؿٝات ايجا١ْٜٛب

املزانش ايؾش١ٝ ٚ

 ٚاجملتُع

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ْضب١ املؤصضات 

اييت تٛؾز خيَات 

َتها١ًَ 

يًدعالز 

 ايتًطٝؿٞ

5% 100% 5% 30% 30% 15% 15% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اصتشياخ ديٌٝ إرعادٟ 

 ايتًطٝؿ١ٝ يًزعا١ٜ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ٚدٛد ديٌٝ 

يًزعا١ٜ 

 ايتًطٝؿ١ٝ

0 1 0 1 0 0 0 

ْضب١ ٚسيات 

ايزعا١ٜ 

ايتًطٝؿ١ٝ 

 املطبك١ يألدي١

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

 املٓتر

 2 

مت تٛؾري خيَات عالز 

األٚراّ باملضتغؿٝات 

 املٓاطلجا١ْٜٛ اي

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يًزعا١ٜ  امليٜز١ٜ ايدعا١َ

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ اييت 

تكيّ خيَات 

 عالز األٚراّ

20% 100%  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 1 

يَات ملٛانب١ اـتٛؾري 

ايشٜاد٠ يف ساالت 

 ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

ْضب١ عيد 

املزف٢ إىل عيد 

 األدٗش٠

400:1 200:1 250:1 250:1 250:1 300:1 200:1 
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 املؤعــــز اؾٗـ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓي

ع فايٛ

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

ٗيف تاملض

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 إعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ْضب١ عيد  املزنش ايٛطين يألٚراّ

االصتغارٜني إىل 

عيد اؿاالت 

 اؾيٜي٠

400:1 200:1 250:1 250:1 250:1 300:1 200:1 

ايٓغاط 

 صاصٞاال

 2 

اعاد٠ تؿدعٌٝ ايٛسيات 

ايتغدٝؾ١ٝ ٚ 

ايدعالد١ٝ  يف 

 املضتغؿٝات ايجا١ْٜٛ

 :ـايؾش١ ممج١ً بٚسار٠ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ 

عيد ايٛسيات 

ايدعالد١ٝ  

ٚايتغدٝؾ١ٝ 

 املؿدع١ً

1 8 0 1 2 2 2 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 3 

رؾع َضت٣ٛ خيَات 

ايزعا١ٜ ايؾٝيال١ْٝ 

 املكيّ ملزف٢ ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

ْضب١ املؤصضات 

اييت رؾدعت 

خيَاتٗا 

ايؾٝيال١ْٝ 

 املكي١َ

%10 %70 5% 5% 10% 20% 20% 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ  خؿض ْضب١ 

ايٛؾٝات  ٚعٛاٌَ 

اـطٛر٠ يًضزطإ 

 %25بٓضب١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اإلدار١ٜ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ  

 املاي١ٝ 

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

يغؤٕٚ  امليٜز١ٜ ايدعا١َ  

 يًتُزٜض

ْضب١ ايٛؾٝات  َٔ 

 ايضزطإ
10.3% 7.7%  

 املٓتر

 1 

مت تٛؾري املٛارد ايبغز١ٜ 

املؤ١ًٖ يف فاٍ 

 َدعاؾ١ ايضزطإ

ٚبزاَر احملاؾع١ عًٝٗا 

 تباملهاؾ٦ا

 :ـممج١ً بٚسار٠ ايؾش١ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اإلدار١ٜ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ  

 املاي١ٝ 

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ 

يغؤٕٚ  امليٜز١ٜ ايدعا١َ  

 يًتُزٜض

ْضب١ ايهٛادر 

ايطب١ٝ 

املتدؾؾ١ طبكًا 

يًُدعيالت 

 ايدعامل١ٝ

%4 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اصتهُاٍ ؾزٜل طيب 

ايزعا١ٜ َتهاٌَ يف 

 ايجا١ْٜٛ ٚايتدؾؾ١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 اإلدار١ٜ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًغؤٕٚ 

 املاي١ٝ

عيد ايؿزم 

املتها١ًَ يف 

ايزعا١ٜ ايجا١ْٜٛ 

 ٚايتدؾؾ١ٝ(

0 5 1 1 1 1 1 
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 املؤعز اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايزابع

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 2 

رؾع نؿا٠٤ ايدعاًَني 

ايؾشٝني يف ايزعا١ٜ 

ايؾش١ٝ األٚي١ٝ يف 

فاٍ َهاؾش١ 

 ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين  يألٚراّ

عيد ايٛرؼ 

ايتيرٜب١ٝ يزؾع 

نؿا٠٤ ايدعاًَني 

يف ايزعا١ٜ 

األٚي١ٝ يف فاٍ 

َهاؾش١ 

 ايضزطإ

0 9 1 2 2 2 2 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 3 

رؾع نؿا٠٤ ايدعاًَني 

ايؾشٝني يف ايضذٌ 

 ايٛطين يًضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ امليربني يف  

فاٍ ايتضذٌٝ 

 ايضزطاْٞ

25% 100% 0% 25% 25% 25% 0% 
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 املؤعـــز اؾ١ٗ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

ْضب١  صٝتِ خؿض

 ايٛؾٝات ٚعٛاٌَ

اـطٛر٠ يًضزطإ 

 %25بٓضب١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

ايٛؾٝات  َٔ ْضب١ 

 ايضزطإ
10.3% 7.7%  

 

 املٓتر

 1 

مت تدعشٜش ايغزان١ 

ٚايتدعإٚ اييٚيٞ َع 

املؤصضات ٚاملٓعُات 

 ايدعامل١ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

عيد املٓعُات 

ايدعامل١ٝ اييت مت 

تدعشٜش ايغزان١ 

 َدعٗا

5 10  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

 1 

ايتدعإٚ َع َٓع١ُ 

ايؾش١ ايدعامل١ٝ يف 

فاٍ َهاؾش١ 

 ايضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

 1 1 1 1 1 5 0 ٚدٛد تدعإٚ دا٥ِ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

اؿؿاظ ع٢ً ايغٗادات 

 ٚاالعرتاف َع ٚاؾٛد٠ 

ESMO 

ٚ QUARTO 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

ٚدٛد خط١ 

يًشؿاظ ع٢ً 

ايغٗادات ٚ 

 اؾٛد٠ ٚاالعرتاف

0 1 0 1 0 0 0 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

اؿؾٍٛ ع٢ً االعتُاد 

اييٚيٞ َٔ قبٌ 

املٓعُات ٚايٛناالت 

ع٢ً    IARCاملدعتُي٠

دٛد٠ بٝاْات ايضذٌ 

 ايٛطين يًضزطإ

 :بـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد تكِٝٝ 

 اـربا٤ اييٚيٝني
0 1 0 0 0 0 1 
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 املؤعـــز اؾ١ٗ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓـي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓغاط 

 االصاصٞ 

4 

ايتبادٍ اؿؾٍٛ ع٢ً 

اؾُٝدعات ايبشجٞ َع 

اؾُدع١ٝ َجٌ  ايدعامل١ٝ 

االٚرٚب١ٝ االص١ٜٛٝ 

 اؾزاس١ٝ يًضزطإ 

ٚاملٓع١ُ اهلٓي١ٜ 

 ايتدعا١ْٝٚ يًضزطإ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 يألٚراّ ايٛطين املزنش

تبادٍ ٚدٛد  

َع  جٞع

اؾُدعٝات 

 ايدعامل١ٝ

0 1 0 0 0 0 1 
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 املؤعــز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفـع 

 اؿـايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ  خؿض ْضب١ 

ايٛؾٝات  ٚعٛاٌَ 

اـطٛر٠ يًضزطإ 

 %25بٓضب١ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ْضب١ ايٛؾٝات  َٔ 

 ايضزطإ
10.3% 7.7%  

 املٓتر

1 

مت تدعشٜش ٚتطٜٛز ْعاّ 

ايرتؽي ملزض ايضزطإ 

بزؾع ؾاع١ًٝ ايضذٌ 

 ايٛطين يًضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ْضب١ احملاؾعات  

ٚاملؤصضات 

ايتابدع١ ٚغري 

ايتابدع١ يٛسار٠ 

ايؾش١  

اؿه١َٝٛ 

ٚاـاؽ١ اييت 

تبًؼ عٔ ساالت 

ايضزطإ 

 بغهٌ دٚرٟ

5% 100%  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

1 

تؿدعٌٝ ْعاّ اإلبالؽ 

 االيهرتْٚٞ

يف مجٝع أما٤ 

 ايضًط١ٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يتك١ٝٓ 

 املدعًَٛات

ْضب١ اؿاالت 

عٓٗا املبًؼ 

إيهرتْٚٝا َٔ 

إمجايٞ اؿاالت 

 املبًػ١

0% 100% 10% 15% 25% 25% 25% 

ايٓغاط  

 االصاصٞ

2 

تك١ٜٛ ايضذٌ ايٛطين 

يألٚراّ ٚاصتهُاٍ 

 ايٓٛاقؿ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد صذٌ 

 ٚطين َتهاٌَ
0 1 0 0 0 0 1 

ايٓغاط 

 صاصٞاال

3 

تكزٜز َدعيالت إؽيار 

 سيٚخ ايضزطإ صٜٓٛا

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد تكزٜز 

 صٟٓٛ
1 6 1 1 1 1 1 



133 /169 
 

 املؤعــز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفـع 

 اؿـايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓغاط 

 االصاصٞ

4 

ؼضني ْضب١ األٚراّ 

ايضزطا١ْٝ اييت ٜتِ 

تغدٝؾٗا يف املزاسٌ 

 االٚىل

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

ْضب١ األٚراّ 

 ايضزطا١ْٝ 

املغدؾ١ 

 باملزاسٌ األٚىل

20% 45% 20% 30% 30% 40% 45% 

ايٓغاط 

 الصاصٞا

5 

اصتشياخ صذٌ ٚطين 

 يًهغـ املبهز

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 زنش ايٛطين يألٚراّامل

ٚدٛد صذٌ 

 ٚطين َؿدعٌ
0 1 0 0 0 0 1 

 املٓتر

2 

 تطبٝل َدعاٜريمت 

 اؾٛد٠ َٚؤعزات األدا٤

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ االيتشاّ 

 مبدعاٜري اؾٛد٠
40% 100%  

ايٓغاط 

 االصاصٞ

1 

اعياد َدعاٜري َٚؤعزات 

 اؾٛد٠

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ ملزنش 

 فُإ اؾٛد٠

 0 0 0 1 0 1 0 ٚدٛد َدعاٜري

 املٓتر

3 

مت تطبٝل اصرتاتٝذ١ٝ 

عج١ٝ ملدعزؾ١ بدعض 

أصباب ايضزطإ 

ٚاملضزطٓات يف 

 ايضًط١ٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

ٚدٛد 

اصرتاتٝذ١ٝ 

 عج١ٝ َطبك١

0 1  
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 املؤعــز اؾٗــ١ املٓؿـذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي
ايٛفـع 

 اؿـايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايضادظ

 ٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي يألَزاض غري املدعي١ٜ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

إدزا٤ أعاخ ٚبا١ٝ٥ 

ٚصزٜز١ٜ ٚاقتؾادٜات 

ايضزطإ يألْٛاع ذات 

 األٚي١ٜٛ

 املزنش ايٛطين يًضزطإ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتدطٝط 

 ٚاييراصات

 عيد األعاخ

ايٛبا١ٝ٥ 

ٚايضزٜز١ٜ 

 املٓؿذ٠

0 4 0 1 1 1 1 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

2 

اعياد قاعي٠ بٝاْات 

ٚط١ٝٓ يتكِٝٝ ايٛفع 

اؿايٞ ٚاملضتكبًٞ 

القتؾادٜات ٚاعبا٤ 

ايضزطإ ع٢ً 

اقتؾادٜات ايٓعاّ 

 ايؾشٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

 املزنش ايٛطين يألٚراّ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ٚدٛد قاعي٠ 

 بٝاْات
0 1 0 0 0 0 1 
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 الفصل الثامو

 امراض اجلهاز التهفصي املسمهة 

 املقدمة

زٖــا أنج اـطــري٠ َــٔٗــاس ايتٓؿضــٞ املشَٓــ١ فُٛعــ١ ٚاصــدع١ َــٔ األَــزاض اؾأَــزاض تغــٌُ 

ــٛ ــٝٛعًا ايزب ــشَٔ, ، ع ــدعيب امل ــياد ايغ ّ  دا٤ االْض ــٛ ــا٤ ايٓ ــٓؿط اثٓ ــطزاب ايت ــ١ ، اف ــزاض ايز٥ٜٛ األَ

ــيّ ايز٥ــٟٛ.  ؾكــًا ألســيخ تكــيٜزات َٓعُــ١ ايؾــش١ ايدعاملٝــ١، ٖٓــاى   ٚٚ املٗٓٝــ١ ٚؾــزط فــػط اي

ــٕٛ عدؾــ  300 ــإْٛ  اًَٝ ــا ٜدع ــٔ سايٝ ــٛ، َٚ ــٕٛ عدؾــ  64ايزب ــياد    اًَٝ ــٔ دا٤ االْض ــإْٛ َ ٜدع

 ايغدعيب املشَٔ.

ــّهٌ  ــ٢ األؾــزاد املؾــابني ٚاألصــز     ارينــب اأَــزاض اؾٗــاس ايتٓؿضــٞ املشَٓــ١ عب٦ــ    ٚتغ عً

ــز٠        ــات املبه ــ١ ٚايٛؾٝ ــب١ املزاف ــح ْض ــٔ سٝ ــش١ٝ، َ ــات ايؾ ــ٢ اؾٗ ــًا عً ــيرت ٚاٜق ــي ق  . ٚق

ــشَٔ      ــيادٟ امل ــ١ االْض ــزض ايز٥ ــٔ َ ــات َ ــيد ايٛؾٝ ــ١ ع ــش١ ايدعاملٝ ــ١ ايؾ ــٛايٞ َٓعُ ــٕٛ  3ع ًَٝ

ــ ــاّ  اعدؾ ــاّ     2005ّيف ع ــامل يف ع ــٛ يف ايدع ــٔ ايزب ــات َ ــيد ايٛؾٝ ــإ  2015ّٚإٔ ع ـــ  250ن أي

 ساي١ ٚؾا٠.

ــي     ــي بدع ــ٤ٛ اؿــغ، ال تٛد ــإ ملدعــيٍ ا  صــًط١ٓ دراصــ١ دقٝكــ١ يف ٚيض ْتغــار ٚاالؽــاب١  إلعُ

ــ١ يف   ــ١ٝ املشَٓ ــزاض ايتٓؿض ــًط١ٓيألَ ــيٜزٖا  ايض ــٔ مت تك ــؤدٟ اىل بٚيه ــا ت ــاٍ 2اْٗ ــٔ امج َ %

 ايٛؾٝات يف ايضًط١ٓ صٜٓٛا.

عــزاف ايزابطــ١ فــدعت ٖــذٙ اـطــ١ ايٛطٓٝــ١ ملهاؾشــ١ أَــزاض اؾٗــاس ايتٓؿضــٞ ؼــت ا  قــي ٚٚ

ــاس ايت     ــزاض اؾٗ ــالز أَ ــاًَني يف ع ــٛد ايدع ــٞ ٚظٗ ــاس ايتٓؿض ــ١ يًذٗ ــع  ٓايدعُاْٝ ــٞ يف مجٝ ؿض

املضـــتٜٛات )األٚيٝـــ١ ايجاْٜٛـــ١ ٚاملزددعٝـــ١( ٚممـــجًني يًـــيٚا٥ز ايـــيت تـــٛؾز املدعـــيات ٚاألدٗـــش٠  

ــ١        ــزاَر َهاؾش ــ٢ ب ــا٥ُني عً ــٞ ٚايك ــاس ايتٓؿض ــزاض اؾٗ ــالز أَ ــ١ٝ يف ع ــ١ األصاص ٚاألدٜٚ

 تٓؿض١ٝ ع٢ً َضت٣ٛ ايزعا١ٜ األٚي١ٝ ٚايتدؾؾ١ٝ.األَزاض اي
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 امراض اجلهاز التهفصي املسمهة

 املؤعـــز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ اؿٛن١ُ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

ايدعُا١ْٝ ألَزاض  ايزابط١

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ألَزاض  ْضب١ ايٛؾٝات

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ املش١َٓ
2% 1.5%  

 املٓتر

 1 

 ٛارد َاي١ٝمت تٛؾري َ

ييعِ أْغط١ ٚبزاَر 

ايدعٓا١ٜ بأَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

يًزعا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ ألَزاض 

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ األْغط١ اييت مت 

 متًٜٛٗا
- 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

  1 

اصرتاتٝذ١ٝ اهاد 

عزان١ َع ايكطاع 

 اـاـ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 املزنش ايٛطين يًضزطإ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

عيد ايزعا٠ ٚممٛيٞ 

بزاَر ايتيرٜب ٚٚرؼ 

 ايدعٌُ

3 7 1 1 1 0 1 
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 املؤعـــز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ اؿٛن١ُ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ ألَزاض 

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

 املٓتر

 2 

مت تٛؾري نٛادر 

بغز١ٜ َتدؾؾ١ يف 

بزْاَر ايدعٓا١ٜ 

بأَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ ألَزاض 

 ايتٓؿضٞ اؾٗاس

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ  

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

 ايؾش١ٝ اييت بٗا

نٛادر بغز١ٜ 

َتدؾؾ١ يف بزْاَر 

ايدعٓا١ٜ بأَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

- 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

ادراز ؽؾؾات 

تيرٜب١ٝ ألطبا٤ 

أَزاض اؾٗاس 

ايتٓؿضٞ َٚدعاؾني 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

(Pulmonologists 

& Respiratory 

therapists 

 ٚسار٠ ايؾش١

 ٚسار٠ ايتدعًِٝ ايدعايٞ

ايبالط َضتغؿ٢ دٜٛإ 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ داَدع١ 

 ايضًطإ قابٛظ

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

عيد ايتدؾؾات اييت 

 مت اعتُادٖا
0 5 1 1 1 1 1 

 املٓتر

 3 

مت تٛؾري أدٗش٠ 

تغدٝؾ١ٝ ٚعالد١ٝ 

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

ٚايغؤٕٚ يًُغارٜع 

 اهلٓيص١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

 اتتٛؾز بٗايؾش١ٝ اييت 

أدٗش٠ تغدٝؾ١ٝ 

ٚعالد١ٝ ألَزاض 

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ املش١َٓ

16% 50%  
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 املؤعـــز اؾٗــ١ املٓؿــذ٠ ايبٝإ ايبٓــــــــي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 اإلصرتاتٝذٞ

 األٍٚ

 ٚايكٝاد٠ ٚتطٜٛز ايضٝاصات ٚمتٌٜٛ ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ اؿٛن١ُ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تغهٌٝ ؾ١ٓ 

يٛفع تؾٛر 

املدعيات   ألستٝادات

ٚاألدٗش٠ ايطب١ٝ 

اـاؽ١ بايتغدٝؿ 

ٚايدعالز ٚايتأٌٖٝ يف 

فاٍ أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

مجٝع املؤصضات  

ايؾش١ٝ االخز٣ املكي١َ 

 يًدي١َ ايؾش١ٝ

ٚدٛد ؾ١ٓ يٛفع 

 تؾٛر ألستٝادات

املدعيات  ٚاألدٗش٠ 

ايطب١ٝ اـاؽ١ 

بايتغدٝؿ ٚايدعالز 

ٚايتأٌٖٝ يف فاٍ 

أَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

0 1 0 0 1 0 0 
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 زـــــــاملؤع اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

اإلصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 ايٛؾٝات ْضب١

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 

 

1.5% 

 
 

 املٓتر

 1 

مت فُإ اصتيا١َ 

ايتيخالت ايؿدعاي١ 

يًتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ 

ايؾش١ٝ يًُذتُع 

يف فاٍ أَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿض١ٝ 

 املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ْضب١ َغارن١  

اجملتُع احملًٞ 

ٚاؾُدعٝات األ١ًٖٝ 

ذات ايدعالق١ ٚٚصا٥ٌ 

األعالّ ٚاملتطٛعني 

 ايؾشٝني

- 100%  

ايٓغاط 

 األصاصٞا

 1 

تدعشٜش ايدعٌُ يف 

بزاَر امليٕ ٚايكز٣ 

ايؾش١ٝ يف َا ٜتدعًل 

غؿض عٛاٌَ 

اـطز املضبب١ 

ألَزاض دٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 األٚي١ٝايؾش١ٝ 

عيد امليٕ ٚايكز٣ 

 ايؾش١ٝ
4 44 0 10 10 10 10 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

بٓا٤ عزان١ ؾاع١ً 

َع املؤصضات 

ٚاؾُدعٝات األ١ًٖٝ 

ؾُٝا ٜتدعًل عُا١ٜ 

اجملتُع َٔ افزار 

 ١ايتًٛخ ايب٦ٝ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

)امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ(

ٚسار٠ ايب١٦ٝ ٚايغؤٕٚ 

 املٓاخ١ٝ

ْضب١ ايغزان١ َع 

املؤصضات اؾُدعٝات 

 األ١ًٖٝ

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 

 املٓتر

 2 

محا١ٜ اجملتُع َٔ مت 

افزار ايتًٛخ ايب٦ٝٞ 

ايٓاػ١ َٔ املؾاْع أٚ 

 سزم ايٛقٛد

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

)امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 (ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚسار٠ ايب١٦ٝ ٚايغؤٕٚ 

 املٓاخ١ٝ

ْضب١ انؿاض 

االْبدعاثات ايٓاػ١ 

َٔ املٓاطل 

ايؾٓاع١ٝ سضب 

 االرعادات ايدعامل١ٝ

- 40%  
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 زـــــــاملؤع اؾ١ٗ املٓؿذ٠ ايبٝإ ايبٓي
ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

اإلصرتاتٝذٞ 

 ايجاْٞ

 تٛؾري ب١٦ٝ داع١ُ ٚفتُع ْغط

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

 

إعياد خط١ يًٛقا١ٜ 

َٔ أَزاض اؾٗاس 

ايتٓؿضٞ املتدعًك١ 

مبضببات  ايتًٛخ 

 ايب٦ٝٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

)امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 (ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚايغؤٕٚ ٚسار٠ ايب١٦ٝ 

 املٓاخ١ٝ

 ٚسار٠ اإلصهإ

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

 0 0 0 0 1 1 0 ٚدٛد خط١ َدعتُي٠
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 زـاملؤع ١ املٓؿذ٠ـاؾٗ ايبٝإ يبٓيا

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 اعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

 ًزعا١ٜ ايدعا١َ يامليٜز١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝايطب١ٝ 

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

 املٓتر

 1 

 

تيرٜب ٚتجكٝـ مت 

ايدعاًَني ٚاملزف٢ 

االصتدياّ ع٢ً 

دٗش٠ اَزاض أل األَجٌ

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 بؾٛر٠ ؽشٝش١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ْضب١ املؤصضات اييت 

% 70قاَت بتيرٜب 

َٔ َزف٢ دٗاس 

ايتٓؿضٞ ٚايدعاًَني 

يف فاٍ اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ 

- 70%  

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 1 

 تٛدٝ٘ ايغزنات

 ٠بقزٚر املٛرد٠

االيتشاّ بتيرٜب 

ايدعاًَني ع٢ً 

 اصتدياّ األدٗش٠

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

عيد ايغزنات اييت 

تكّٛ بتيرٜب 

ايدعاًَني ع٢ً 

 اصتدياّ األدٗش٠

- 100% 10% 10% 20% 20% 40% 

 املٓتر

 2 

مت تك١ٜٛ ايٓعاّ 

ايؾشٞ َٔ خالٍ 

تدعشٜش ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

ٚاملدعيات  ٚاإلَيادات

ٚتهٓٛيٛدٝا 

املدعًَٛات يًُضاعي٠ 

ع٢ً ايهغـ 

املبهز ٚايدعالز 

 ايؿدعاٍ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

 ًزعا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ ي

 ايتدؾؾ١ٝايطب١ٝ 

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ امل١٦ٝٗ 

يًهغـ املبهز 

ٚتكيِٜ ايدعالز 

ايؿدعاٍ ملزف٢ اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

- 70%  
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 زـاملؤع ١ املٓؿذ٠ـاؾٗ ايبٝإ يبٓيا

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 اعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

 

 

املدعيات تٛؾري ناؾ١ 

تغدٝؿ األصاص١ٝ ي

أَزاض اؾٗاس ٚعالز 

 ايتٓؿضٞ

 َضتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

  ايضًطإ قابٛظ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ 

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ اييت بٗا  

ناؾ١ املدعيات 

األصاص١ٝ يدعالز 

أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ

- 70% 0% 20% 20% 20% 10% 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

2 

تٛؾري ناؾ١ األد١ٜٚ 

ايدعالد١ٝ ايقزٚر١ٜ 

يدعالز أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 َضتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

  ايضًطإ قابٛظ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايتدؾؾ١ٝ ايطب١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًتُٜٛٔ 

 ايطيب

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ املكي١َ 

يًدي١َ ايذٟ بٗا  

ناؾ١ األد١ٜٚ 

ايدعالد١ٝ ايقزٚر١ٜ 

يدعالز أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

- 70% 0% 20% 20% 20% 10% 
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 زـاملؤع ١ املٓؿذ٠ـاؾٗ ايبٝإ يبٓيا

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 اعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 3 

 

تطٜٛز عٝادات 

َتدؾؾ١ ألَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

  ايضًطإ قابٛظ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ املكي١َ 

يًدي١َ ايذٟ بٗا  

عٝادات َتدؾؾ١ 

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

- 70% 0% 20% 20% 20% 10% 

 املٓتر

 3 

مت تؿدعٌٝ بزاَر 

َتها١ًَ )تدعشٜش١ٜ 

ٚٚقا١ٝ٥ ٚعالد١ٝ 

ٚتأ١ًٖٝٝ( يالصتذاب١ 

بؿدعاي١ٝ ألَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

ٚؼيٜح األدي١  هادا

ايدعالد١ٝ ألَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد ديٌٝ عالدٞ 

 قيخ
0 1 0 1 0 0 0 
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 زـاملؤع ١ املٓؿذ٠ـاؾٗ ايبٝإ يبٓيا

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 ايجايح

 اعاد٠ تٛدٝ٘ اـيَات ايؾش١ٝ

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

 

تدعشٜش َؿّٗٛ ايزعا١ٜ 

ايذات١ٝ ٚاجملتُدع١ٝ 

يًُزف٢ املؾابني 

بأَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

 صتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 قابٛظايضًطإ 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ َزف٢ أَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

املش١َٓ املدعاؾني 

 ذاتٝا

- 50% 0% 10% 10% 10% 20% 
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 زـــــــاملؤع ذ٠ـ١ املٓؿــاؾٗ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 صرتاتٝذٞ األ

 ايزابع

 

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

 املٓتر

 1 

ايكيرات ت١ُٝٓ مت 

امل١ٝٓٗ ٚايؿ١ٝٓ 

)ايدعالد١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥( 

يًُدعٓٝني بايتدعاٌَ 

َع ساالت اَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

املش١َٓ يف مجٝع 

ايكطاعات ايؾش١ٝ 

اؿه١َٝٛ ٚاـاؽ١ 

 ٚيف ناؾ١ املضتٜٛات

 ٚسار٠ ايؾش١

اجملًط ايدعُاْٞ 

 يالختؾاؽات ايطب١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 ًِٝ ايدعايٞٚسار٠  ايتدع

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

ايضًطا١ْٝ  َضتغؿ٢ 

 دٜٛإ ايبالط ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 ايضًطإ قابٛظ

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

تٛؾري ايهٛادر َٔ 

ايؿ٦ات ايطب١ٝ 

ٚايؿ٦ات ايطب١ٝ 

املضاعي٠ يًدعٌُ يف 

مجٝع ؽؾؾات 

َهاؾش١ أَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

اجملًط ايدعُاْٞ 

 يالختؾاؽات ايطب١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 ٚسار٠  ايتدعًِٝ ايدعايٞ

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

ايضًطا١ْٝ  َضتغؿ٢ 

 دٜٛإ ايبالط ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 قابٛظايضًطإ 

ْضب١ املؤصضات 

ايؾش١ٝ ايذٟ بٗا 

نٛادر َٔ ايؿ٦ات 

ايطب١ٝ ٚايؿ٦ات 

ايطب١ٝ املضاعي٠ 

يًدعٌُ يف مجٝع 

ؽؾؾات 

َهاؾش١ أَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

- 70% 0% 20% 20% 20% 10% 
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 زـــــــاملؤع ذ٠ـ١ املٓؿــاؾٗ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

 اجملاٍ

 صرتاتٝذٞ األ

 ايزابع

 

 ت١ُٝٓ املٛارد ايبغز١ٜ ايؾش١ٝ ٚاملٗارات ايؿزد١ٜ

 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

تٓؿٝذ بزاَر تدع١ًُٝٝ 

ذات دٛد٠ عاي١ٝ 

َب١ٝٓ ع٢ً 

االستٝادات ؾُٝع 

ايدعاًَني 

باملضتغؿٝات 

 ٚاملزانش ايتدؾؾ١ٝ

 َضتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

 َضتغؿ٢ داَدع١

 ايضًطإ قابٛظ 

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 :ـممج١ً ب ٚسار٠ ايؾش١

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ا١ٜ امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزع

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

املكي١َ يًدي١َ ايذٟ 

مت تٓؿٝذ بزاَر 

تدع١ًُٝٝ بٗا ذات 

 دٛد٠ عاي١ٝ

- 60% 0% 20% 20% 10% 10% 

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 3 

تأٌٖٝ ايهٛادر 

ايؾٝيال١ْٝ ٚايؾش١ٝ 

يف فاٍ اتباع األصط 

ايدع١ًُٝ يف ؼيٜي 

االستٝادات ايض١ٜٛٓ 

 يألد١ٜٚ

 املضًش١َضتغؿ٢ ايكٛات 

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

 َضتغؿ٢ داَدع١

 ايضًطإ قابٛظ 

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 :ـممج١ً ب ٚسار٠ ايؾش١

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ْضب١ املؤصضات 

 بٗا ايؾش١ٝ اييت

نٛادر ؽٝيال١ْٝ 

ٚؽش١ٝ َؤ١ًٖ يف 

فاٍ اتباع األصط 

ايدع١ًُٝ يف ؼيٜي 

االستٝادات ايض١ٜٛٓ 

 يألد١ٜٚ

- 70% 0% 20% 20% 20% 10% 
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 زـــاملؤع ذ٠ـاؾ١ٗ املٓؿ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

 املضتٗيف

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

ٚايغؤٕٚ  ٚسار٠ ايب١٦ٝ 

 املٓاخ١ٝ

اإلق١ًُٝٝ  ٚسار٠ ايبًيٜات

 َٚٛارد املٝاٙ

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

 املٓتر

1 

 مت تك١ٜٛ ايغزان١

 َع املؤصضات ايدعامل١ٝ

اؿه١َٝٛ  احمل١ًٝ

ٚاـاؽ١  يتٛسٝي 

ايضٝاصات اييت تضِٗ 

يف ايضٝطز٠ ع٢ً 

أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

ٚايغؤٕٚ  ايب١٦ٝٚسار٠ 

 املٓاخ١ٝ

اإلق١ًُٝٝ  ٚسار٠ ايبًيٜات

 َٚٛارد املٝاٙ

 ٚسار٠ ايتذار٠ ٚايؾٓاع١

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

ْضب١ ايٛؾٝات 

اؾٗاس  ضألَزا

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1%  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

1 

اعياد صٝاصات 

َغرتن١ َع 

املؤصضات ٚاؾٗات 

املدع١ٝٓ يًشي َٔ 

أَزاض َضببات 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد صٝاصات

ايٓغاط 

 ايؿزعٞ

1 

ايتدعإٚ َع 

املؤصضات املدع١ٝٓ 

املدتًؿ١ يف عٌُ 

دراصات يتشيٜي 

سذِ تأثري صٝاصاتٗا 

ٚممارصاتٗا ع٢ً 

َدعيالت اْتغار 

أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

مت ؼيٜي سذِ تأثري 

صٝاصات ٚممارصات 

املؤصضات املدع١ٝٓ يف 

َدعيالت اْتغار 

أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

0 1 0 0 1 0 0 
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 زـــاملؤع ذ٠ـاؾ١ٗ املٓؿ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

 املضتٗيف

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

 االصرتاتٝذٞ

 اـاَط

 اييٚيٞ احملًٞ ٚ ايغزان١ ٚايتدعإٚ

ايٓغاط 

 ايؿزعٞ

2 

ايتدعإٚ َع اؾٗات 

املدع١ٝٓ يٛفع أٚ 

َزاددع١ ايضٝاصات 

املتدعًك١ عُا١ٜ 

عُاٍ املؾاْع َٔ 

ايتدعزض يًُٛاد اييت 

قي تؤدٟ اىل االؽاب١ 

بأَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

)امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 (ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايدعُا١ْٝ ايزابط١ 

 ألَزاض اؾٗاس ايتٓؿضٞ

ٚسار٠ ايب١٦ٝ ٚايغؤٕٚ 

 املٓاخ١ٝ

مت َزاددع١ ايضٝاصات 

املتدعًك١ عُا١ٜ 

عُاٍ املؾاْع َٔ 

ايتدعزض يًُٛاد اييت 

قي تؤدٟ اىل االؽاب١ 

بأَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

0 1 0 0 1 0 0 

ايٓغاط 

 االصاصٞ

2 

إقا١َ عزان١ 

ٚتدعإٚ بني ايزابط١ 

يًذٗاس ايدعُا١ْٝ 

ايتٓؿضٞ ٚاهل٦ٝات 

 اييٚي١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

عيد اهل٦ٝات اييٚي١ٝ 

ايذٟ مت عٌُ 

عزان١ ٚتدعإٚ 

 َدعٗا

3 7 0 1 1 1 1 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

3 

بٓا٤ عبهات 

تٛاؽٌ َع املؤصضات 

ايتدع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ 

 ٚاإلق١ًُٝٝايدعامل١ٝ 

يٓكٌ املدعزؾ١ ؾُٝا 

ٜتدعًل بطزم ايٛقا١ٜ 

ٚايضٝطز٠ ع٢ً 

أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

  ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

عيد  املؤصضات 

ايتدع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ 

 ٚاإلق١ًُٝٝايدعامل١ٝ 

ايذٟ مت ايتٛاؽٌ 

َدعٗا يٓكٌ املدعزؾ١ 

ؾُٝا ٜتدعًل بطزم 

ايٛقا١ٜ ٚايضٝطز٠ 

ع٢ً أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

3 7 0 1 1 1 1 
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 زـــــــاملؤع ذ٠ـاؾ١ٗ املٓؿ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

 املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

األصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 يألَزاض غري املدعي١ٜٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي 

ايٓتٝذ١ 

 املتٛقدع١

 1 

صٝتِ خؿض ْضب١  

َزاض ايٛؾٝات أل

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 %25بٓضب١  املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تك١ٝٓ ي امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 املدعًَٛات

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 ايضًطإ قابٛظ

 ْضب١ ايٛؾٝات

ألَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

2% 1.5%  

 املٓتر 

 1 

مت تغهٌٝ قاعي٠ 

بٝاْات ٚط١ٝٓ 

ألَزاض  ايهرت١ْٝٚ

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ املضتٗيؾ١

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

تك١ٝٓ ي امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 املدعًَٛات

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

 َضتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

داَدع١ َضتغؿ٢  

 ايضًطإ قابٛظ

ٚدٛد قاعي٠ بٝاْات 

ٚط١ٝٓ  ؾُٝع 

أَزاض دٗاس 

ايتٓؿضٞ ايغا٥دع١ 

)ايزبٛ ٚاْضياد 

ايغدعب اهلٛا١ٝ٥ 

املش١َٓ َٚتالس١َ 

اْكطاع ايٓؿط 

االْضيادٟ اثٓا٤ 

 ايّٓٛ(

0 1  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اصتشياخ قاعي٠ 

بٝاْات ٚط١ٝٓ 

ايهرت١ْٝٚ ؾُٝع 

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ٚدٛد قاعي٠ بٝاْات 

ٚط١ٝٓ  ؾُٝع 

أَزاض دٗاس 

0 1 0 0 1 0 0 
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 زـــــــاملؤع ذ٠ـاؾ١ٗ املٓؿ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

 املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

األصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 يألَزاض غري املدعي١ٜٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي 

أَزاض دٗاس ايتٓؿضٞ 

 ايغا٥دع١

تك١ٝٓ امليٜز١ٜ ايدعا١َ ي

 املدعًَٛات

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

 َضتغؿ٢ ايكٛات املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 ايضًطإ قابٛظ

ايتٓؿضٞ ايغا٥دع١ 

)ايزبٛ ٚاْضياد 

ايغدعب اهلٛا١ٝ٥ 

املش١َٓ َٚتالس١َ 

اْكطاع ايٓؿط 

االْضيادٟ اثٓا٤ 

 ايّٓٛ(

 املٓتر

 2 

مت تدعشٜش ايبشح 

ايدعًُٞ سٍٛ أَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

املش١َٓ مبا ٜتٛاؾل َع 

أٚيٜٛات ايبشٛخ 

 ايٛط١ٝٓ

 ٚسار٠ ايؾش١

َضتغؿ٢ ايكٛات 

 املضًش١

َضتغؿ٢ عزط١ عُإ 

 ايضًطا١ْٝ

َضتغؿ٢ دٜٛإ ايبالط 

 ايضًطاْٞ

َضتغؿ٢  داَدع١ 

 ايضًطإ قابٛظ

 فًط ايبشح ايدعًُٞ

عيد ايبشٛخ 

ايدع١ًُٝ املٓؿذ٠ يف 

فاٍ أَزاض اؾٗاس 

 ايتٓؿضٞ املش١َٓ

 

4 10  

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 1 

اعياد دراص١ عا١ًَ 

باألدٗش٠ املتٛؾز٠ يف 

املؤصضات سٝح َٔ 

خالهلا تٛفع خط١ 

يًُضتٗيف َٔ 

 األدٗش٠

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

يًُغارٜع ٚايغؤٕٚ 

 اهلٓيص١ٝ

ٚدٛد خط١ 

يًُضتٗيف َٔ 

 األدٗش٠

0 0 1 0 0 0 0 
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 زـــــــاملؤع ذ٠ـاؾ١ٗ املٓؿ ايبٝإ ايبٓي

ايٛفع 

 اؿايٞ

2016 

ايٛفع 

 املضتٗيف 

2025 

 اإلطار ايشَين

2017 2019 2021 2023 2025 

اجملاٍ 

األصرتاتٝذٞ 

 ايضادظ

 يألَزاض غري املدعي١ٜٚدٛد ْعاّ ٚطين يًُتابدع١ ٚايتكِٝٝ ٚايرتؽي 

ايٓغاط 

 األصاصٞ

 2 

إدزا٤ ايبشٛخ ايدع١ًُٝ 

ايالس١َ سٍٛ أَزاض 

 اؾٗاس ايتٓؿضٞ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

عيد ايبشٛخ 

 ايدع١ًُٝ ايالس١َ
4 10 0 2 2 2 0 

 املٓتر

3 

َدعاٜري  مت اهاد

ايزعا١ٜ ايؾش١ٝ 

ايكٝاص١ٝ اـاؽ١ 

بايؿشؿ ٚايتيرٜب 

ايدعالدٞ ألَزاض 

اؾٗاس ايتٓؿضٞ 

 املش١َٓ

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

ايزابط١ ايدعُا١ْٝ يًذٗاس 

 ايتٓؿضٞ

  1 0 ٚدٛد َدعاٜري

ايٓغاط 

 صاصٞاأل

 1 

ايبٝاْات  ؼًٌٝ

املؤعزات  يكٝاظ

ألَزاض ايؾير١ٜ ي

عضب اي١ٝ  املش١َٓ

 َدعتُي٠

 :ـٚسار٠ ايؾش١ ممج١ً ب

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايؾش١ٝ األٚي١ٝ

امليٜز١ٜ ايدعا١َ 

 يًتدطٝط ٚاييراصات

امليٜز١ٜ ايدعا١َ يًزعا١ٜ 

 ايطب١ٝ ايتدؾؾ١ٝ

 0 0 1 0 0 1 0 ٚدٛد َؤعزات
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