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تارداصلا نامتئال داحتالا تمدق ،2021 سطسغأ ىتح •

3.1 تزواجت ةميقب ًاددجتم ًاينامتئا ًانامض 5,235

تانامضك مهرد رايلم 9.3 لداعي ام يأ ،مهرد رايلم

.(ةيتارامإ تارداص اهنم ٪45) ةيطفن ريغ تارداصل

ريزو ،يدويزلا دمحأ نب يناث روتكدلا يلاعم سأرت

ةرادإ سلجم سيئر بئانو ةيجراخلا ةراجتلل ةلود

ثلاثلا عامتجالا ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش

،يبد يف اهبتكم يف ةكرشلا ةرادإ سلجمل 2021 ماعل

ىلع ةكرشلا ةرادإ ةئنهتب عامتجالا هيلاعم أدب ثيح

معد يف ةريبكلا اهتمهاسم ىلع ىنثأو اهتمهاسم

ةيتارامإلا تاكرشلا ومن زيزعتو ينطولا داصتقالا

  .ةردصملا

ةينامثلا رهشألا يف ةكرشلا ءادأب هيلاعم داشأ امك

اهلذبت يتلا ةثيثحلا دوهجلاو 2021 ماع نم ىلوألا

اهتمصب زيزعتو ةيتارامإلا تاكرشلا معد يف

،ةيملاعلاو ةيميلقإلا قاوسألا يف اهتيسفانتو

عم ىشامتت ةعونتم ةطشنأ يف اهتكراشم كلذكو

 .ةيموكحلا تاردابملا

،2021 سطسغأ ىتح يراجتلا طاشنلاو ءادألا تادجتسم ىلع سلجملا علّطا ،عامتجالا لالخو

ةباوب عورشم كلذ يف امب ،لامعألا لودج يف ةجردملا ىرخألا تاعوضوملا نم ًاددع شقانو

ةطقن ةكرشلا لعج ىلإ فدهي يذلاو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يراجتلا ليومتلا

ةكرش اهمدقت يتلا يراجتلا ليومتلا لولح ىلإ لوصولل ريدصتلا يديعمو نيردصُملا لوخد

قودنصو تارداصلل يبظوبأ بتكمو ةيمنتلل تارامإلا فرصمو تارداصلا نامتئال داحتالا

 .ةفيلخ
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يف يعانصلا عاطقلا ةمهاسم عفر ىلإ فدهي يذلا "رايلم 300 عورشم" معد سلجملا شقان امك

،2031 ماع لولحب مهرد رايلم 300 ىلإ مهرد رايلم 133 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا

ضرعمل تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش تادادعتساو ،"تارامإلا يف عنصا" ةلمحل جيورتلاو

 .نريب داحتا يف ةمئادلا ةيوضعلل ةكرشلا مامضنا كلذكو ،رظتنملا 2020 وبسكإ

عضت" :هيلاعم لاق ،ةيتارامإلا تاكرشلا معد يف ريبكلا اهرودو ةكرشلا حاجن ىلع ًاديكأتو

رمتستو ،اهتايولوأ ةمق يف ةيلحملا تاكرشلا ومن معد ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

ىلع يباجيإ لكشب رثؤي امم ،نأشلا اذهب يويح رود بعل يف تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش

تمدق ،2021 ماع نم ىلوألا ةينامثلا رهشألا يفف .فيظوتلا عاطقو ينطولا داصتقالا ومن

5ـلا كلذب ًةزواجتم ،مهرد رايلم 9.3 ةميقب ةيطفن ريغ تارداصل ةينامتئا ةيامح ةكرشلا

لوصو ليهستو ةيامحب ةكرشلا تماق امك .هلمكأب 2020 ماع يف اهنيمأت مت يتلا مهرد رايلم

15ـلاو ةلود 75ـلا كلذب ىدعتتل ،ًاعاطق 18 يف لمعت تاكرشل ةلود 83 نم رثكأ ىلإ تارداص

ةمادتساو عيرست يف مهاست تاردابملا هذه عيمج .2020 ماع يف مهتمدخ تمت نيذلا ًاعاطق

".ةلودلاب يطفنلا ريغ يداصتقالا عيونتلا

10 ةميقب ةيطفن ريغ تارداص ةيامحل تارداصلا نامتئال داحتالا يعس ىلع هيلاعم ىنثأ امك

اهلذبت يتلا دوهجلاو ،2024 ماع لولحب مهرد رايلم 27و ،2021 ماع ةياهن عم مهرد رايلم

ةمدخ لالخ نم ومنلا ةيلاع قاوسأ لوخد يف اهتدعاسمو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةيامحل

ًايملاع ًازكرم تارامإلا ةلود ةناكم زيزعتو ،"ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ةيامح"

عم ةقفاوتملا نامتئالا ةيامح لولح لالخ نم يمالسإلا داصتقالا زيزعت يف ًادئار

.ةكرشلا اهمدقت يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا

ًاددجتم ًاينامتئا ًانامض 5,235 تارداصلا نامتئال داحتالا تمدق ،2021 سطسغأ ىتحو

ةيطفن ريغ تارداصل تانامضك مهرد رايلم 9.3 لداعي ام يأ ،مهرد رايلم 3.1 تزواجت ةميقب

 .(ةيتارامإ تارداص اهنم 45٪)

نم ٪22) تايواميكورتبلا لمشت ًاعاطق 18 يف لمعت تاكرش معدل تانامضلا هذه ميدقت مت دقو

،(٪6) فيلغتلا داوم ،(٪7) ءانبلا داوم ،(٪20) تالباكلا ،(٪12) بلصلاو ديدحلا ،(يلامجإلا

ةلود 83 نم رثكأ ىلإ اهتاجتنم ريدصتب تماقو ،(٪6) ةيذغألاو ،(٪5) تامدخلا ،(٪5) تارايسلا

ةكلمملا ،ايقيرفأ بونج ،رصم ،ندرألا ،تيوكلا ،دنهلا ،نامع ،قارعلا ،ةيدوعسلا لمشت

.ىرخأ لودو ،اسنرفو ،نيصلا ،ةدحتملا

ليومتل تانامض ةكرشلا تمدق ،اهيلع هتفلكت ضيفختو ليومتلا ىلإ تاكرشلا لوصو ليهستلو

لسالس ليومتو ،ريتاوفلا مصخو نيمأتلا نم ديفتسملا لولح ،(نحشلا دعبو لبق) تارداصلا

تاكرشل تناك (مهرد نويلم 960 لداعي ام يأ) اهنم ٪87 ،مهرد رايلم 1.1 ةميقب ،ديروتلا

تمدق ثيح ةيجراخ عيراشم ليومت يف ًايويح ًارود ةكرشلا تبعل امك .ةردصم ةيتارامإ

.ةيتارامإ تامدخو تاجتنم مدختست تاكرشل مهرد نويلم 140 ةميقب تانامض

ةرئاد ماع ريدم يلع لآ دمحأ ناورم ةداعس :ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ عامتجالا رضح

بياشلا يلع دمحم نمحرلا دبع روتكدلا ةداعسو ،نامجع ةرامإل ًالثمم ،نامجع يف ةيلاملا

،ةميخلا سأر ةرامإل ًالثمم ،ةميخلا سأر يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد ماع ريدم يبقنلا

ًالثمم ،ةيعيبطلا دراوملل ةريجفلا ةسسؤم ريدم بئان يضوعلا هللا دبع فسوي ةداعسو

ةرازوب ةيلاملا تاسايسلا قيسنت ةرادإ ريدم يلودبعلا يلع ريبعو ،ةريجفلا ةرامإل



داحتالا ةكرش يف قيقدتلاو رطاخملا ةنجل سيئرو لقتسم وضع ،يحشلا دمحم فيس ،ةيلاملا

،دهف نب دمحم دمحأ دشار دمحأو ،لقتسم وضع ،فسويلا دمحم هللا دبع ،تاراصلا نامتئال

ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام اضيأ عامتجالا رضح امك .بابشلا ةئف نع ًالثمم

.تارداصلا نامتئال داحتالا
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