
يحبرلا 3غ عاطقلا ةمهاسم زيزعت"

"يــــــــنطولا لوـحتلا جـــمانرب يــف
2021 / ويام

ىقتلم



 ةيــبيحرتلا ةملكلاو حاتتفالا
 نودعسلا نودعس .د
ةيلهألا تايعمجلا سلجم سيئر



:ءاقللا مدقم
بديحألا نمحرلادبع .م

 ةيلهألا تاسسؤملا سلجمل يذيفنتلا ريدملا



ةيعFتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو

سدنهملا يلاعم ةملك
يحجارلا نLيلس نب دمحأ



ينطولا لوحتلا جمانرب يف هتازاجنإ زاربإو ةيمنتلاب يحبرلا 3غ عاطقلا ةمهاسم ةيمهأ

سدنهملا ةداعس ةملك
نودعسلا ّهللادبع نب رماث
ينطولا لوحتلا جمانربل يذيفنتلا سيئرلا



اهب ينطولا لوحتلا جمانرب طابتراو2030 ةكلمملا ةيؤرب فيرعتلا :روحم

فيلخلا دجن ةذاتسألا ةملك
ينطولا لوحتلا جمانرب | ذيفنت دئاق







2030 ةكلمملا ةيؤرل ةماع ةرظن

فادهأ6
ىوتسملا نم

 لوألا

فده27
ىوتسملا نم

 يناثلا

فده96
ىوتسملا نم

 ثلاثلا

2030ةكلمملاةيؤر



VكW ةيع]تجالا ةيلوؤسملا

2030ةكلمملاةيؤر

 فده96
ىوتسملا نم

 ثلاثلا

لوألا ىوتسملا

 ةيمالسإلا ميقلا زيزعت
ةـــينطولا ةـــــيوهلاو

| 1

 ةرــــــماع ةايح نــيك6
ةيحصو

| 2

داصتقالا عيونتو ةيمنت | 3

فيظوتلا تالدعم ةدايز | 4

ةـموكحلا ةيلعاف زيزعت | 5

 ةــــيلوؤسملا نـــيك6
ةيعRتجالا

| 6

5اثلا ىوتسملا

 لـــمحت ىوتسم عفر
ةيلوؤسملل نطاوملا

| 6.1

 نم تاـــكرشلا نــــيك6
ةيعRتجالا ةمهاسملا

| 6.2

ربكأ رثأ قيقحت Yك6
يـــحبرلا aغ عاــطقلل

| 6.3

ثلاثلا ىوتسملا

 4غ عاطقلا و+ معد
يحبرلا

| 6.3.1

 4غ ت?ظنملا ;ك9
قمعأ رثأ قيقحتل ةيحبرلا
| 6.3.2



ينطولا  لوحتلاجمانرب فصو

ينطولالوحتلاجمانرب

ةنكمملاةئيبلاةئيهتوةمزاللاةيتحتلاةينبلاريوطتىلإينطولالوحتلاجمانربفدهي
ىلعزيكرتلابكلذو؛2030ةكلمملاةيؤرقيقحتليحبرلاXغوصاخلاوماعلاعاطقلل
ةيمنتيفماهسإلاو،يمقرلالوحتلامعدو،يموكحلاءادألايفزيمتلاقيقحت
نsضو،ةيعمتجملاةيمنتلازيزعتو،ةيداصتقالاتاكارشلاريوطتو،صاخلاعاطقلا
.ةيويحلادراوملاةمادتسا



ينطولا لوحتلا جمانربل ةعبسلا داعبألا

ينطولالوحتلاجمانرب



جمانربلافصونمًاقالطنا
جمانربلاذيفنتةطخمسرلداعبأ7ـبجورخلامت

ينطولا لوحتلا جمانرب قاطن

نيدفاولل لمعلا فورظ نيسحت

 قوس يف ةأرملا ةكراشم ةدايز
لمعلا

 ةيملاعلا بهاوملا باطقتسا
ةيلعافب ةبسانملا

 يف ةقاعإلا يوذ جامدنا نيكمت
لمعلا قوس

يمقرلا داصتقالا ةيمنت

ةينورتكلإلا ةموكحلا ريوطت

 لود نيب نواعتلا ةريسمب عفدلا
يجيلخلا نواعتلا سلجم

 عم ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت
نييملاعلا ءاكرشلا

 ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت
ةيميلقإلا

 لالخ نم نينطاوملا نيكمت
ةيعامتجالا تامدخلا ةموظنم

 اهتايلوؤسمب تاكرشلا مايق زيزعت
ةيعامتجالا

 تامدخلا ةموظنم ةيلاعف نيسحت
ةيعامتجالا

يحبرلا ريغ عاطقلا ومن معد

 نم ةيحبرلا ريغ تامظنملا نيكمت
قمعأ رثأ قيقحت

يعوطتلا لمعلا عيجشت

ةيعيبطلا قطانملا ةئيهتو ةيامح

 يومنتلا نمألا قيقحت نامض
 يئاذغلاو

ةيعيبطلا راطخألا نم ةئيبلا ةيامح

 نم ةمادتسم ةدافتسا نامض
ةيئاملا دراوملا

هعاونأ فلتخمب ثولتلا نم دحلا

 ىلع تاكرشلا مامتها زيزعت
ينطولا داصتقالا ةمادتسا

 زيزعتل ةينطولا تاكرشلا معد
ًايملاع اهتداير

 ةدعاولا ةيلحملا تاكرشلا ريوطت
ًايملاعو ايميلقإ ةدئار تاكرش ىلإ

 ةئزجتلا عاطق ريوطت

 يف ةجتنملا رسألا ةمهاسم ةدايز
داصتقالا

لامعألا ةسرامم ليهست

 ةريغصلا تآشنملا ةمهاسم ةدايز
داصتقالا يف ةطسوتملاو

رشابملا يبنجألا رامثتسالا بذج

 نينطاوملا عم لصاوتلا تاونق معد
لامعألا عمتجمو

 عيمج يف ةيفافشلا زيزعت
ةيموكحلا تاعاطقلا

 ةمدقملا تامدخلا ةدوجب ءاقترالا
نينطاوملل

ةموكحلا يفظوم ةيجاتنإ نيسحت

 تاظحالمل تاهجلا بواجت نامض
اهئالمع

ةيفافشلاو ةلادعلا ميق زيزعت

داعبألا

ةيجيتارتسالا فادهألا



:يلاتلاوحنلاىلعةمسقميهوذيفنتلاتاهجىلإيجيتارتسافده34دانسإمت
ينطولا لوحتلا جمانربل ةيذيفنتلا تاهجلا

نيدفاولل لمعلا فورظ نيسحت

 قوس يف ةأرملا ةكراشم ةدايز
لمعلا

 ةيملاعلا بهاوملا باطقتسا
ةيلعافب ةبسانملا

 يف ةقاعإلا يوذ جامدنا نيكمت
لمعلا قوس

يمقرلا داصتقالا ةيمنت

ةينورتكلإلا ةموكحلا ريوطت

 لود نيب نواعتلا ةريسمب عفدلا
يجيلخلا نواعتلا سلجم

 عم ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت
نييملاعلا ءاكرشلا

 ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطت
ةيميلقإلا

 لالخ نم نينطاوملا نيكمت
ةيعامتجالا تامدخلا ةموظنم

 تامدخلا ةموظنم ةيلاعف نيسحت
ةيعامتجالا

ةيعيبطلا قطانملا ةئيهتو ةيامح

 يومنتلا نمألا قيقحت نامض
 يئاذغلاو

ةيعيبطلا راطخألا نم ةئيبلا ةيامح

 نم ةمادتسم ةدافتسا نامض
ةيئاملا دراوملا

هعاونأ فلتخمب ثولتلا نم دحلا

 ىلع تاكرشلا مامتها زيزعت
ينطولا داصتقالا ةمادتسا

 زيزعتل ةينطولا تاكرشلا معد
ًايملاع اهتداير

 ةدعاولا ةيلحملا تاكرشلا ريوطت
ًايملاعو ايميلقإ ةدئار تاكرش ىلإ

 ةئزجتلا عاطق ريوطت

 يف ةجتنملا رسألا ةمهاسم ةدايز
داصتقالا

لامعألا ةسرامم ليهست

 ةريغصلا تآشنملا ةمهاسم ةدايز
داصتقالا يف ةطسوتملاو

ةيبنجألا تارامثتسالا بذج
ةيلحملاو

 نينطاوملا عم لصاوتلا تاونق معد
لامعألا عمتجمو

 عيمج يف ةيفافشلا زيزعت
ةيموكحلا تاعاطقلا

 ةمدقملا تامدخلا ةدوجب ءاقترالا
نينطاوملل

ةموكحلا يفظوم ةيجاتنإ نيسحت

 تاظحالمل تاهجلا بواجت نامض
اهئالمع

ةيفافشلاو ةلادعلا ميق زيزعت

تاهجلا

ةيجيتارتسالا فادهألا

 اهتايلوؤسمب تاكرشلا مايق زيزعت
ةيعامتجالا

يحبرلا ريغ عاطقلا ومن معد

 نم ةيحبرلا ريغ تامظنملا نيكمت
قمعأ رثأ قيقحت

يعوطتلا لمعلا عيجشت



فيلخلا دجن ةذاتسألا ةملك
ينطولا لوحتلا جمانرب | ذيفنت دئاق

ينطولا لوحتلا جمانرب يف يحبرلا 3غ عاطقلا ةمهاسم :روحم



ينطولالوحتلاجمانربيفيحبرلاRغعاطقلاةمهاسم

:يتآلاك ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ةدايقب ينطولا لوحتلا جمانرب يف يحبرلا ريغ عاطقلا ةمهاسم لثمتت

يعوطتلا لمعلا عيجشت6.1.2

ةيعامتجالا اهتيلوؤسمب تاكرشلا مايق زيزعت6.2.1

يحبرلا ريغ عاطقلا ومن معد6.3.1

قمعأ رثأ قيقحت نم ةيحبرلا ريغ تامظنملا نيكمت6.3.2
)كلذ ىلإ امو ،ةفرعملاو ،بهاوملاو ،ليومتلا ىلع لوصحلا(

:ةيجيتارتسالا فادهألا

تارشؤملا (11)

تاردابملا (14)



:يهو يحبرلا Rغ عاطقلا يف مهاست ةيجيتارتسا فادهأ4 ينطولا لوحتلا جمانرب تحت جردني

 ةيــعEتجالا ةيلوؤسملا ?ك=6 | لوألا ىوتسملا فده

تارشؤملاتاردابملا

 ةيلوؤسملل نطاوملا لمحت ىوتسم عفر6.1 |5اثلا ىوتسملا

 يعوطتلا لمعلا عيجشت6.1.2 | ثلاثلا ىوتسملا

يعوطتلا لمعلا تازفحمو ةفاقث ءانب1.

ةيعوطتلا ةكراشملا نيكمتل ةموظنم ءانب2.

يموكحلا و يحبرلا ريغعاطقلا يف يعوطتلا لمعلا ميظنت و نيكمت3.

درفلل ةكلمملا يف عوطتلل ةيداصتقالا ةميقلا1.

ةكلمملا يف نيعوطتملا ددع2.

ةكلمملا ناكس اهيف كراشي نأ نكمي يتلا ةيعوطتلا صرفلا ددع3.



 ةيعامتجالا اهتايلوؤسمب تاكرشلا مايق زيزعت6.2.1 | ثلاثلا ىوتسملا

ةيعمتجملا ةمهاسملا نيكمتو ميظنت1.

ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمارب ريوطتو ينبتل تاكرشلا عيجشت2.
يعامتجالا قافنإلا يلامجإ نم صاخلا عاطقلا ةمهاسم ةبسن1.
ةيعامتجالا ةيلوؤسملا جمارب مدقت يتلا ىربكلا تاكرشلا ةبسن2.

 ةيــعEتجالا ةيلوؤسملا ?ك=6 | لوألا ىوتسملا فده

تاردابملا

ةيعمتجملا ةمهاسملا نم تاكرشلا نيكمت6.2 |5اثلا ىوتسملا

:يهو يحبرلا Rغ عاطقلا يف مهاست ةيجيتارتسا فادهأ4 ينطولا لوحتلا جمانرب تحت جردني

تارشؤملا



 يحبرلا ريغ عاطقلا ومن معد6.3.1 | ثلاثلا ىوتسملا

 ةيحبرلا ريغ تامظنملا ىلعةيفارشإلا تادحولا ليغشت عيرستو سيسأت1.
ةقالعلا تاذ تاهجلا يف

يومنتلا يعامتجالا لمعلا نيكمتو ميظنت2.

يحبرلا ريغ عاطقلا ةيمنتل ينطولا زكرملا سيسأت3.

فاقوألا لالخ نم يحبرلا ريغ عاطقلل يومنتلا رودلا زيزعت4.

 ينقتلا طبرلا لمشي امب تاسسؤملاو تايعمجلا جماربو تامدخ هتمتأ5.

يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةيحبرلا ريغ تامظنملا ةمهاسم ةبسن1.

 تايولوألا معدت يتلا ةصصختملا ةيحبرلا ريغ تامظنملا ةبسن2.
ةيومنتلا

ةلماعلا ىوقلا يلامجإ نم يحبرلا ريغ عاطقلا يف نيلماعلا ةبسن3.

ةيحبرلا ريغ تامظنملا ددع يف ومنلا ةبسن4.

 ةيــعEتجالا ةيلوؤسملا ?ك=6 | لوألا ىوتسملا فده

تاردابملا

يحبرلا ريغ عاطقلل ربكأ رثأ قيقحت نيكمت6.3|5اثلا ىوتسملا

:يهو يحبرلا Rغ عاطقلا يف مهاست ةيجيتارتسا فادهأ4 ينطولا لوحتلا جمانرب تحت جردني

تارشؤملا



 ةيــعEتجالا ةيلوؤسملا ?ك=6 | لوألا ىوتسملا فده

اهفينصتو ةيحبرلا ريغ تامظنملاةمكوح1.

يحبرلا ريغ عاطقلل ةيموكحلا تامدخلا دانسإ2.

يعامتجا رثأ تاذ ةيليومتو ةيرامثتسا جذامنو مزح راكتبا3.

يحبرلا ريغ عاطقلا يف لمعلا صرف ريفوتو ةلماعلا ىوقلا ليهأت4.

يحبرلا ريغ عاطقلا قافنإ يلامجإ نم يومنتلا قافنإلا ةبسن1.

ةيحبرلا ريغ تامظنملا تامدخ نم نيديفتسملا اضر رشؤم2.

 يحبرلا ريغ عاطقلل ربكأ رثأ قيقحت نيكمت6.3 |5اثلا ىوتسملا

 قمعأ رثأ قيقحت نم ةيحبرلا ريغ تامظنملا نيكمت6.3.2 | ثلاثلا ىوتسملا
)كلذ ىلإ امو ،ةفرعملاو ،بهاوملاو ،ليومتلا ىلع لوصحلا(

تاردابملا

:يهو يحبرلا Rغ عاطقلا يف مهاست ةيجيتارتسا فادهأ4 ينطولا لوحتلا جمانرب تحت جردني

تارشؤملا



:لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا نيب ينطولا لوحتلا جمانرب يف يحبرلا ريغ عاطقلا ةلحر

0.2%0.47%0.58%

133033003890

26%63%80%

0.13%0.48% 0.23%

 يف ةيحبرلا ريغ تامظنملا ةمهاسم ةبسن
يلامجإلا يلحملا جتانلا

ةكلمملا يف ةيحبرلا ريغ تامظنملا ددع

يف ةصصختملا ةيحبرلا ريغ تامظنملا ةبسن
ةكلمملا

نم يحبرلا ريغ عاطقلا يف نيلماعلا ةبسن
ةلماعلا ىوقلا يلامجإ

2025 فدهتسمساسألا طخ 2020 رشؤملا

ينطولالوحتلاجمانربيفيحبرلاRغعاطقلاةمهاسم



:لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا نيب ينطولا لوحتلا جمانرب يف يحبرلا ريغ عاطقلا ةلحر

 يلامجإ نم صاخلا عاطقلا ةمهاسمةبسن
يعامتجالا قافنإلا

ةكلمملا يف نيعوطتملاددع

 نأ نكمملا نم يتلا ةيعوطتلا صرفلا ددع
ةكلمملا يف ناكس اهب كراشي

درفلل ةكلمملا يف عوطتلل ةيداصتقالا ةميقلا

1.19%

فلأ34

فلأ9.6

0.6%

1.35%

فلأ409

فلأ157

21.27%

1.79%

فلأ600

فلأ360

32%

2025 فدهتسمساسألا طخ 2020 رشؤملا

ينطولالوحتلاجمانربيفيحبرلاRغعاطقلاةمهاسم



:ةيعامتجالاةيمنتلاوةيرشبلادراوملاةرازوةدايقبينطولالوحتلاجمانربيفيحبرلاريغعاطقلاتازاجنإزربأ

ةيمنتل ينطولا زكرملا سيسأت
 يحبرلا ريغ عاطقلا

 ةيلوؤسملا ةنجل ءاشنإ
 ةيعامتجالا

ةصنم قالطإ
يعوطتلا لمعلا

 يفةيفارشإ ةدحو27 ءاشنإ
ةيموكحلا تاهجلا

ماظنرادصإ
 يعوطتلا لمعلا

قالطإ
يفقو ةصنم

ينطولالوحتلاجمانربيفيحبرلاRغعاطقلاةمهاسم



يرمح لآ راربأ ةذاتسألا ةملك
ينطولا لوحتلا جمانرب | ذيفنت دئاق

ينطولا لوحتلا جمانربو يحبرلا ريغ عاطقلا نيب ةكارشلل ةحشرملا صرفلا :روحم



ينطولالوحتلاجمانربويحبرلاريغعاطقلانيبةكارشللةحشرملاصرفلا

12
ةحشرم ةصرف

24
ةحشرم ةصرف

23
ةحشرم ةصرف

3
ةحشرم ةصرف

7
ةحشرم ةصرف

: ةحشرملا صرفلا ددع يلامجإ

ةصرف69



 ةيمقرلا لامعألا جذامن ددع يف ةدايز•
 لامعألا داور نم عسوأ ةحيرش ىلإ لوصولا•

ةئشانلا ةيمقرلا مهتاكرش ءاشنإ نم مهنيكمتو
لامعألا ةدايرو راكتبالا موهفم زيفحت و زيزعت•

ةيمقرلا

 :ةمهاسملا نم عقوتملا رثألا

يمقرلا داصتقالا ةيمنت |يجيتارتسالا فدهلا
 تاكرشلاو نييدايرلا معد لالخ نم يمقرلا راكتبالا ينبتو زيفحت |ةردابملا
ةيمقرلا ةيلحملا

 ةردابملا جمارب لالخ نم معدلا رصانع ريفوت |)لمعلا قاطن( ةردابملا فصو
:ربع ةينقتلا لامعالا ةداير ةيمنتو يمقرلا راكتبالل يئيبلا ماظنلل
 ليهست ،بهاوملل لوصولا ليهست ،ةفدهتسملا حئارشلل لوصولا ليهست
معدلاو ايجولونكتلل لوصولا ليهست ،تاميظنتلاو تانايبلل لوصولا

 ةفاقث زيزعت يف مهاست ةيوعوت شروو ةيبيردت تارود ءاشنإ| ةمهاسملا عون
ةيمقرلا لامعألا ةداير و راكتبالا

لالخ نم ةكراشملا يحبرلا ريغ عاطقلا تامظنمل نكمي| ةمهاسملا ليصافت
 لامعألا داور ةدعاسم ىلإ فدهت يتلا و ةيبيردتلا تارودلا ةماقإ يف ةكارشلا
 عفرو ،ةديدج ةيمقر لامعأ جذامن ىلإ ةيمقرلا مهثاحبأومهراكفأ ليوحتب
.اهمادختسا ىلع زيفحتلاو ةيديلقتلاو ةئشانلا تاينقتلاب مهيعو

ةيمقرلاةينقتلالاجميفةحشرمةكارشةصرفللاثم



)رحصتلا لثم( ةيعيبطلا راطخألا نم ةئيبلا ةيامح |يجيتارتسالا فدهلا

رحصتلا ةحفاكمو يتابنلا ءاطغلا ةيمنت |ةردابملا

 ءاطغلا ةعقر ةدايز ىلا ةردابملا هذه فدهت |)لمعلا قاطن( ةردابملا فصو
يحيرلا فارجنالاو رحصتلا ةرهاظ نم دحلل يجرحلاو يوعرلا هيقشب يتابنلا
.تاباغلاو يعارملا ةيامحو ةرجش4.656.000 عارزتساب يئاملاو

- يتابنلا ءاطغلا ةيمنت يف ةمهاسمو راجشأ ةعارز تامدخ| ةمهاسملا عون
.ةيوعوت مالفأ- ةيفيقثت ضراعمو ةيوعوت تالمح

 ةددحم عقاومل رحصتلا ةحفاكمو يتابنلا ءاطغلا ةيمنت| ةمهاسملا ليصافت
 دادعأ يف ةدايز يف يحبر ريغلا عاطقلا تامظنم ةمهاسمو ةساردلا ىلع ءانب
.رحصتلا ةحفاكمو ءاطغلا ةيمنت معدل راجشألا

.يتابنلا ءاطغلا ةدايز

 :ةمهاسملا نم عقوتملا رثألا

ةيناويحلاو،ةيعارزلاةيئيبلاتامدخلالاجميفةحشرمةكارشةصرفللاثم



 قوقحلا نع لمعلا باحصأو نيلماعلا ىدل يعولا عفر•
ةيلامعلا تابجاولاو

 ةيلامعلا تائيهلا يف اياضقلا ددع ليلقت يف ةمهاسملا•
لمعلل رقتسمو بذاج قوس قلخ يف ةمهاسملا•

 :ةمهاسملا نم عقوتملا رثألا

نيدفاولل لمعلا فورظ نيسحت |يجيتارتسالا فدهلا
ةيلامعلا ةفاقثلا جمانرب |ةردابملا

 ةيعوتو فيقثت ىـلإ ةردابملا هذه فدهت |)لمعلا قاطن( ةردابملا فصو
 فارطأ نيب تامازتلالاو لمعلا تايقالخأو قوقحلاب لمعلا بحاصو لماعلا
.لمعلا ماظن

.ةيوعوت تالمح| ةمهاسملا عون

 لماعلل ةيفيقثتلاو ةيوعوتلا تالمحلا يف ةمهاسملا| ةمهاسملا ليصافت
.لمعلا تايقالخأو قوقحلاب لمعلا بحاصو

ةيلامعلانوؤشلالاجميفةحشرمةكارشةصرفللاثم



يرمح لآ راربأ ةذاتسألا ةملك
ينطولا لوحتلا جمانرب | ذيفنت دئاق

 عم ةكارشلا ةيلآ حرشويحبرلا 3غ عاطقلا نم ينطولا لوحتلا جمانرب تاحومط :روحم
جمانربلا



يحبرلاريغعاطقلاعمينطولالوحتلاجمانربتاحومط

نأ اهنأش نم يحبرلا ريغ عاطقلا تامظنم عم تاكارش ليعفت ىلإ حمانربلا حمطي
2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف مهاست

 يف ةمهاسملا
 لامعأ ذيفنت
 لكشب ةردابم
يلك وأ يئزج

ثاحبأ
تاراشتساو

 ةيبيردت جمارب
ةيليهأتو

 عاونأ
ةكارشلا

دوهجلاديحوت
 هجوت ةمءاومو

 عم عاطقلا
ةيؤرلا تاهجوت

 يعولا رشن
 لعافتلاو
يعامتجالا

 نم ةدافتسالا
تاربخلا

 رثألا
 نم وجرملا
ةكارشلا

 ةيوعوت تالمح
ةيمالعإ وأ

رامثتسا
يعامتجا

 يف ةمهاسملا
 قيقحت
 تافدهتسم
ةكلمملا ةيؤر

 رثألا ميظعت
 ىلع ةدئافلاو

 عمتجملا
دارفألاو



يحبرلاريغعاطقلاعمجمانربلاةكارشلّيحجذومن

نوؤشلاةرازونيبمهافتةركذمعيقوت
ةريمألاةسسؤموناكسإلاوةيورقلاوةيدلبلا
نيسحتلوحمهافتةركذمةيريخلادونعلا
يرضحلادهشملا

 ةركذم فادهأ
مهافتلا

 ماعلا عاطقلاو يحبرلا ريغ عاطقلا تامظنم نيب ةكارشلا زيزعت§

.ندملا يف يرضحلا دهشملا نيسحت يف ةمهاسملل

 قيقحت يف ةمهاسملل عوطتلاو ةيعمتجملا ةكراشملا ةبسن ةدايز§

.2030 ةكلمملا ةيؤر تافدهتسم

.ةيعامتجالا ةيلوؤسملا زيزعتو يرصبلا هوشتلا ةجلاعم§

 ىلع ةباتكلا ةلازإ
ناردجلا

 يعولا رشن
 لعافتلاو
يعامتجالا

 قيثوتلاو دصرلا
 رصانعل غالبإلاو
يرصبلا هوشتلا  تالاجم

نواعتلا

يرصبلا هوشتلا ةجلاعم عورشم اهب ذفني ةنيدم16 ديدحت§
ًايناديم اهيلع فوقولاو عورشملل ةفدهتسملا عقاوملا رصح و ديدحت§
يعامتجالا لصاوتلا تاباسح يف رشنلل هيلوأ ةروصب يمالعإلا ىوتحملا زيهجت§
عورشملل لمعلا عقاومو ينمزلا لودجلا نمضتت يتلاو لمعلا ةطخ دادعإ§

 تاجرخم
ةكارشلا



يحبرلاريغعاطقلاعمجمانربلاةكارشلّيحجذومن



ينطولالوحتلاجمانربعمةكارشلاةيلآ

ينورتكلإلا ديربلا ربع هلاسرإو ةكارشلا بلط جذومن ةئبعت قيرط نع صتخملا لمعلا قيرف عم لصاوتلا3

ةديدج ةكارش ةصرف حارتقا وأ ةمظنملل ةبسانملا صرفلا رايتخاو ةحشرملا صرفلا ةمئاق ةعجارم2

ةكارشلل ةبولطملا ريياعملل جمانربلا عم ةكارشلاب ةمتهملا يحبرلا ريغ عاطقلا ةمظنم ةقباطم نم دكأتلا1

تامظنملا ىلع درلاو صتخملا لمعلا قيرف لبق نم ريياعملا ىلع اًءانب ةكارشلا تابلط مييقتو ةعجارم4

 ةكارشلل لمعلا ةطخ ديدحتو لصاوتلا ليعفت5



لصاوتلاتاونق
ينطولالوحتلاجمانربعم

:لصاوتلا ديرب
ngos_partnerships@ntp.gov.sa

تافلملا ليمحت طبار
https://ntpc.filevalt.com/url/ngosfiles

mailto:ngos_partnerships@ntp.gov.sa
https://ntpc.filevalt.com/url/ngosfiles


مكل اًركش


