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ةیئیبلاةمظنألامعديفمدقتزارحإوصاخلااھعاطقریوطتلرطقةلوددوھجراطإيف
ةیؤرقیقحتلجأنمكلذوراكتبالاوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاةدایرل
لكلومنللًاكیرشهرابتعابهرودزیزعتةیمنتللرطقكنبلصاوی،2030ةینطولارطق
ةلحرمنم،لحارملاعیمجيفةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاداورنم
.عسوتلاوومنلاةلحرمىتحوعورشملاةركفریوطت

ةیبلتعمدیدجتلاولوحتلاةلحريفةریبكتاوطخذاختاةیمنتللرطقكنبلصاوی
نمدیدعلاقیرطنعةیدایرلامھتلحرلالخنییرطقلالامعألاباحصأتاعلطت
داورلةحومطلاتاناكمإلانمدیزتاھرودبيتلاوومنلاتاصنموةیلفاكتلاتاردابملا
لوحتيفربكأرودبعلنممھنكمتوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألا
فلتخميفيملاعدئاروةفرعملاىلعمئاقعونتمداصتقاىلإيرطقلاداصتقالا
.راكتبالاولامعألاتالاجم

بلطتمربتعتيتلاوةقوثومتالیلحتوتانایبمیدقتيفةلثمتملاكنبلافادھأعمًایشامت
لامعألاداورلمدقملامعدلاعیسوتلوةمیلسسسأىلعةدیدجلاعیراشملاءاشنإليساسأ
مییقتریراقتةلسلس"ـبةنونعمریراقتسمخنمةلسلسرشنبكنبلاموقی،نییرطقلا
تاذتامدخةدعلوحةدیدجةرظنمیدقتىلإاھلالخنمفدھیيتلاو"نھارلاعضولا
نممھنكمتسيتلاىؤرلاوةلصلاتاذتامولعملابلامعألاداوردیوزتودعاولبقتسم
.ةقثبةفلتخملااھتاصصختوتاعاطقلاهذھلوخد

دوعصىلعزیكرتلاعمرطقةلوديفينفلاجاتنإلاومالعإلاعاطقریرقتلااذھيطُغی
لیجلاایجولونكتروطتوبلطلابسحىوتحملاضرعتامدخويمقرلامالعإلا
تاداریإةیمقرلاتانالعإلاتاداریإتطخت.تانایبلاويمقرلاھیفرتلاتاینقتلدیدجلا
ومنلدعمبومنتنأعقوتملانمو2019ماعيفملاعلاىوتسمىلعةیدیلقتلااھریظن
يفداحلاعافترالاربتُعی.2024و2020يماعنیب%6.6هرادقمبكرميونس
ادعاوارشؤمةمدخلاهذھيمدقملنمازتملاومنلاعمبلطلابسحىوتحملالیضفت
هرادقمبكرميونسومنلدعمبملاعلاىوتسمىلععاطقلااذھومنعقوتملانمثیح

ویدیفلاويدیلقتلازافلتلاقوسومنعقوُتیامنیب،2024و2020يماعنیب10.4%
.ةرتفلاسفنلالخطقف%0.4لدعمبيلزنملا

ةزرابلالودلانماھرابتعابيملاعلاحرسملاىلعاھتناكمخیسرتواھمدقترطقلصاوت
هذھيفةریبكلاتالوحتلانمةلودلادیفتستُثیحينفلاجاتنإلاومالعإلالاجميف
نم%63َّنألًارظنوًایرضحةمدقتملالودلانمربتعترطقَّنأثیحو،تاعاطقلا
روطتلاعیرسوًاعساوًاقوسرطقمدُقتًاماع44و13نیبمھرامعأحوارتتاھناكس
عقاولاوسماخلالیجلاتاینقتينبتلقیرطلارطقتدھمنأدعب.ةیمقرلاطئاسولل
تاطسوتملاىلعرطقتقوفت،2018ماعنمركبمتقويفيضارتفالاوززعملا
نملكدوجوززعی.ةیكذلافتاوھلاوتنرتنإلامادختسابقلعتیامیفةیمیلقإلاوةیملاعلا
ىوتسملاىلعرطقلةیجیتارتسالاةیمھألاتایسنجلاةددعتملاوةیلحملاتاكرشلا
.يملاعلا

نیكلھتسملارارمتساعموعیرسٍلكشبةحئاجلانميرطقلاداصتقالايفاعتعقوتعم
لبقامتایوتسمقافنإلازواجتینأعقوتملانم،ةدیدجلاةیمقرلاتاصنملاينبتيف
تامدخلاوةیمقرلاطئاسولاىلعبلطلازفحیامم2024ماعلولحبةحئاجلا
.ةیھیفرتلا

قافآلنیقمعتممھفوةفرعموةمیقىؤرباستكالریرقتلاىلععالطاللءارقلاوعدأ
.عاطقلااذھ

 يديوسلا ماشه نب نمحرلا دبع
 ةيمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذيفنتلا سيئرلا

يذیفنتلا سیئرلا ةملك

ةیمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذیفنتلا سیئرلا



تايوتحملا
3يذیفنتلاسیئرلاةملك

5تایوتحملا

9ةمدقم

10رطقةلوديفمالعإلاعاطقةموظنم

12ةمیقلاةلسلس

13عاطقلايفةیقوسلاتاكرحملا

16ةقطنملا ىوتسم ىلع اھینبت ىدمو ةیملاعلا تاھاجتالا

1924-دیفوك ءابو ریثأت

25تادیدھتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن لیلحت

26ةمتاخلا
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عاطقلا اذھل قوسلا تاكرحم



12)نويلم( عقوتملاو يخيراتلا رطق ناكس دادعت:)1( ينايبلا مسرلا
12)2020 ،فالآلا( ةيرمعلا ةئفلا بسح رطق ناكس عيزوت:)2( ينايبلا مسرلا
13)يرطق لاير فلألا( يفاصلا لخدلا نم درفلا بيصنو يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصن:)3( ينايبلا مسرلا
13)يرطق لاير( ةيهيفرتلا ةطشنألا ىلع يكالهتسالا قافنإلا نم درفلا بيصن:)4( لكشلا
14)ناكسلا ددعل ةبسنلاب( رطق يف تنرتنإلا مادختسا ةبسن:)5( لكشلا
14)ناكسلا ددعل ةبسنلاب( رطق يف ةيكذلا فتاوهلا مادختسا ةبسن:)6( ينايبلا مسرلا
15)يكيرمأ رالود رايلم( ةيملاعلا مالعإلا لئاسو ربع نالعإلاو ةياعدلا نم ةققحملا تاداريإلا:)7( ينايبلا مسرلا
16)يكيرمأ رالود رايلم( ايقيرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نالعإلاو ةياعدلا نم ةققحملا تاداريإلا:)8( ينايبلا مسرلا
17)2019 ،يرطق لاير نويلم( رطق يف نالعإلاو ةياعدلا قوس:)9( ينايبلا مسرلا
17)يكيرمأ رالود رايلم( يملاعلا نويزفلتلا قوس روطت راسم:)10( ينايبلا مسرلا
17)يكيرمأ رالود رايلم( ةيميلقإلاو ةيملاعلا ةيكذلا ةزفلتلا تامدخ روطت راسم:)11( ينايبلا مسرلا
18)يكيرمأ رالود رايلم( ايقيرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نويزفلتلا قوس روطت راسم:)12( ينايبلا مسرلا
18)فلألا( ةصنملا بسح رطق يف ةيكذلا ةزفلتلا ةمدخ يف نيكرتشملا ددع:)13( ينايبلا مسرلا
20)مالفألا ددع( ةيبرعلا ةغللاب ةيملاعلا ةليوطلا مالفألا:)14( ينايبلا مسرلا
21)نويلم( اًيرهشتساكدوبلا يتوصلا ثبلل نوعمتسملا:)15( ينايبلا مسرلا
21)يكيرمأ رالود نويلم( يملاعلا يتوصلا ثبلا تانالعإ:)16( ينايبلا مسرلا
22)يكيرمأ رالود رايلم( يضارتفالا عقاولا ةينقت نم ةيملاعلا تاداريإلا:)17( ينايبلا مسرلا

11ةميقلا ةلسلس:)1( لودجلا

10رطق يف ةيمالعإلا ةموظنملا:)1( لكشلا
14سماخلا ليجلا تاكبش عيسوت:)2(لكشلا
19يبرعلا ىوتحملا ىلع بلطلا عافترا:)3( لكشلا
20ةيرطقلا ةليوطلا مالفألا نيوانع:)4( لكشلا
24تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت:)5( لكشلا
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ةينايبلا موسرلا ةمئاق

لاكشألا ةمئاق

لوادجلا ةمئاق
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ةلوديفاهريوطتوتامدخلاتاعاطقةلجععفديفةسوملمتاوطخذاختابةيمنتللرطقكنبرشاب
،2022-2018ةيناثلاةينطولاةيمنتلاةيجيتارتسافادهأو2030ةينطولاةيؤرلاقيقحتلاًيعسرطق
ززُعيو،ةينوبركورديهلاتاعانصلاىلعدامتعالايجيردتلكشبللُقيعونتمداصتقاءانبفدهبكلذو
عاطقنيطوتوةمادتسملاةيمنتلاقيقحتلالخنمةيسفانتلاهتردقىلعظفاحيو،صاخلاعاطقلارود
.رطقةلوديفتامدخلا

.ةيلضفأبنوظحينييملاعلاتامدخلاومدقملازام،ةقطنملايفتامدخلاعاطقروطتنممغرلاىلع
طيلستفدهبهذهريراقتلاةلسلساهيلعزكرتيتلاتامدخلاتاعاطقمييقتمت،راطإلااذهيفو
نمةمدقُملاتامدخلابةنراقميلحملاىوتسملاىلعةمدقُملاتامدخللئفاكتملاريغعيزوتلاىلعءوضلا
.ةيجراخلاتاهجلا

عضولامييقتلريراقتةسمخنمةنوكمةلسلسنماًءزجينفلاجاتنإلاومالعإلاعاطقريرقتلّكشُي
ةقيقدزرفةيلمعلالخنميعرفلاعاطقلااذهرايتخامتدقو،رطقةلوديفتامدخلاتاعاطقلنهارلا
مجحو،ةيلاحلاةيلحملاةدئارلاتاهجلا:يهولماوعةدعىلإدنتسيددحُمتايولوأبيترتراطإلاًقفو
لظيفعاطقلايفصرفلارفوتىدمو،عسوتلاةيناكمإوريوطتلاةيلباقو،ومنلاىوتسمو،عاطقلا
قوسلايفتاوجفلاةساردبةيمنتللرطقكنبمتها،عاطقلامييقتبناجىلإو.19-ديفوكءابويّشفت
.ةديدجتامدخيفةلمتحملارامثتسالاصرفددحو،ةيمالعإلاتامدخلابقلعتياميفيلحملا

ةمدقم
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مالعإلا عاطقل ةيلحملا ةموظنملا

نيصخرملاوةيميظنتلاتاهجلانمةعومجمرطقيفيمالعإلادهشملامكحي
ميظنتلةديدجلاحئاوللاوةيهيجوتلائدابملاوتاسايسلاعضوةيلوؤسمةيميظنتلاتاهجلاىلوتت
.ةماعتائيهثالثنمتاهجلاهذهفلأتتو.عوبطملامالعإلاويمقرلامالعإلاولاسرإلاوثبلاتامدخ

ىلعفرشتيتلا،رطقةلوديفيمسرلامالعإلاةلظميهمالعإللةيرطقلاةسسؤملا–
.دالبلايفةيعاذإلاوةينويزفلتلاتاونقلانمديدعلاربعةيمالعإلاتامدخلا

فارشإلاةيلوؤسمىلوتتيتلاةهجلايهو،تامولعملاايجولونكتوتالاصتالاةرازو–
ةينطولاةيمنتلاتابلطتمعمقفتيامبهريوطتوتالاصتالاوتامولعملاايجولونكتعاطقىلع
تالاصتالاعاطقميظنتبىنعُتيتلاتالاصتالاميظنتةئيهةرازوللعبتتو.رطقةلوديف
.يمقرلامالعإلاىلإذافنلاوديربلاعاطقوتامولعملاايجولونكتو

،رطقةلودبةقلعتملاتامولعملاورابخألليسيئرلاردصملاوهيموكحلالاصتالابتكم–
زاربإو،قئاقحلاحيضوتلالخنم،ملاعلاىلإةلودلانعةقيقدةروصلقننعلوؤسملاوهو
.تالاجملافلتخميفةلودلاتاماهسإ

تاعوبطملاوىويدارلاىددرتلافيطلاويعاذإلاوينويزفلتلاثبلاصيخارتنوصخرملاردصي•
.رطقةلوديفيمالعإلاطاشنللصيخارتلاحنمةيلوؤسمةفاقثلاةرازوىلوتتو.رشنلاو
ىلعزكرتو،هيلعفارشإلاوةضايرلاعاطقميظنتبةينعملاةهجلابابشلاوةضايرلاةرازوىلوتتو
يفبابشلاوةضايرللةماعلاتاسايسلاعضوو،عاطقلااذهليعيرشتلالكيهلاثيدحتوةعجارم
.رطقةلود

نيجتنملاوعادبإلاةيمنترودوءالكولالثمةيسيئرىرخأتاسسؤمرطقةلوديفمالعإلاعاطقمضي
.نالعإلاتالاكووىوتحملايعزومونيرشانلاو
.كيفارجلايممصموليثمتلاوبهاوملاتالاكوءالكولاوعادبإلاةيمنترودلمشت•
يفارغويديفلاريوصتلا/يفارغوتوفلاريوصتلاوجاتنإلارودنيرشانلاونيجتنملاةئفلمشت•

.يمقرلاو)عوبطملا(يديلقتلارشنلارودوتايئرملاوتوصلاتاهويدوتساو
بسحىوتحملاريفوتتاصنموامنيسلارودوويدارلاونويزفلتلاعمىوتحملاوعزوملماعتي•

.عوبطملامالعإلاويعامتجالالصاوتلالئاسووبلطلا
.تانايبلاقيوستتاصنموةيمقرلاوةيديلقتلاتالاكولاتانالعإلاتالاكولمشت•
تاهجلاولامعألاتاعرسموةينقتلازكارملثمتاسسؤملاهذهومنيفدعاستىرخأفارطأكانهو
ةرحلاقطانملاوتالاصتالاوتامولعملاةينقتتامدخيمدقموةطسوتملاوةريغصلاتاكرشللةمعادلا
.رطقيف
قاطنعيسوتوةئشانلاةينقتلاتاكرشناضتحاىلعلامعألاتاعرسموةينقتلازكارملالمعت•

رودوءالكوللصاخلكشبديفماذهو.لمعلاتاحاسمريفوتوداشرإلابناجىلإ،يكذلاليومتلا
.عادبإلاةيمنت
نييلحملامالفألايعناصلليومتلكشىلعمعدلاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلاومعادمدقي•

.نيرشانلاونيجتنملاروهظللاجملاةحاتإيفمهتطشنأومهلامعأمهاستو
قاطنلاةينقتوتالاصتالاتامدختالاصتالاوتامولعملاةينقتتامدخومدقمرفوي•

.ىوتحملايعزومقاطنعيسوتلةيمهألاغلابرمأوهو،ضيرعلا
جاتنإلاتاهويدوتسامعدولامعألاناضتحازيزعتيفةيرطقلاةرحلاقطانملادعاست•

اًنوناقرطقةلودريمأردصأ،2019ماعيفو.مالعإلابةقلعتملاةطشنأللتامزلتسملاداريتساو
اهرفوتيتلاتاليهستلاوزفاوحلاضعبلمشتو.ةلودلايفةيمالعإةنيدمءاشنإبيضقي
،كلذىلإةفاضإلاب.%100ةبسنبةيبنجأةيكلمواًماع20ةدملةيبيرضتاءافعإةيمالعإلاةنيدملا
ةيمالعإلاةطشنألاورشنلاوتاعوبطملاوةفاحصلامظنيديدجنوناقىلعءارزولاسلجمقفاو
ةطشنأميظنتوتاعوبطملايفةقباسلانيناوقلالحملحيلىروشلاسلجمهرقأمث،.نونفلاو
.ةيمالعإلاتامدخلابتاكموةماعلاتاقالعلاونالعإلاوةياعدلا

10 نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



11

رطقةلوديفةيمالعإلاةموظنملا:)1(لكشلا

 ةيمنت تويبو ءالكولا

عادبإلا

 ليثمتلاو بهاوملا فاشتكا تالاكو
كيفارجلا وممصمو

نورشانلاو نوجتنملا

/يفارغوتوفلا ريوصتلا ؛جاتنإلا رود
 يفارغويديفلا ريوصتلا
 ،ةيرصبلاو ةيعمسلا تاهويدوتسالاو
يمقرلاو عوبطملا رشنلا رودو

ىوتحملا وعزوم

 رودو ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا تاونقلا
 بسح ضرعلا تاصنمو امنيسلا
يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو بلطلا
ةعوبطملا مالعإلا لئاسوو

نالعإلاو ةياعدلا تالاكو

 تالاكولا تانالعإلا تالاكو لمشت
 قيوست تاصنمو ةيمقرلاو ةيديلقتلا
تانايبلا

ةينيكمتلا تاهجلا

ةيسيئرلا ةينعملا تاهجلا

صيخارتلل ةحناملا تاهجلا

 فيطلاو يعاذإلاو ينويزفلتلا ثبلل اهديدجتو صيخارتلا رادصإ
رشنلاو يويدارلا

ةيميظنتلا تاهجلا

 ةيمقرلاو ةيئرملا مالعإلا لئاسوب ةصاخلا حئاوللاو تاسايسلا عضو
ةعوبطملاو

 رطق ةحاو
 مولعلل
ايجولونكتلاو

 رطق ةنضاح
لامعألل

بابشلاو ةضايرلا ةرازو

 ةينقتلا تاعرسمو زكارم

 تامولعملا ايجولونكت تاكرش ناضتحا
 يكذلا ليومتلا ريفوتو ةئشانلا
لمعلل ةمزاللا ةحاسملاو داشرإلاو

 تاكرشلل ةمعادلا تاهجلا
ةطسوتملاو ةريغصلا
 معدو ةيلحملا مالفألا ةعانص ليومت
ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا لامعأ

 ايجولونكت تامدخ ومدقم
¹تالاصتالاو تامولعملا
 قاطنلا ةينقتو تالاصتالا تامدخ
ضيرعلا

ةرحلا قطانملا

 ةرحلا ةيمالعإلا ةقطنملا ايازم لمشت
 تاهويدوتساو تاكرشلا معدو ناضتحا
جاتنإلا

ةيملاعلا تاسسؤملاو تاهجلا

سيسأتلا تحت

 زكرم
 رطق
لاملل

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



ةميقلاةلسلس:)1(لودجلا
سمخىلعةميقلاةلسلسعزوتتو.ةكراشملاةينعملاتاهجلاوةيسيئرلاتامدخلامهفوديدحتيفرطقةلوديفمالعإلاعاطقلةميقلاةلسلسليلحتدعاسي
.ةلسلسلاهذهىدمىلعةخسارةيملاعوةيلحمتاكرشمضتةيساسأحئارش

لماشريغ

*ةیلحملا تاسسؤملاو تاھجلا*ةیملاعلا تاسسؤملاو تاھجلاةلصلا تاذ تامدخلا / ةطشنألافصولاةئفلا
لئاسو وأ ءارظنلاب رثأتیىوتحملا ءاشنإ

 تالمحلا وأ مالعإلا
ةیقیوستلا

يكیفارجلا میمصتلا•
لیمثتلا تالاكو•

 يئرم ىوتحم ریوطتو ةباتكىوتحملا جاتنإ
 بتكلاو ویدیفلا عطاقمل
 ةینورتكلإلا بتكلاو ةیدیلقتلا
رابخألاو مالفألاو

ةعابطلا•
:رشنلا•

 فحصلاو بتكلا( ةعوبطملا مالعإلا لئاسو–
)كلذ ىلإ امو ،تایرودلاو تالجملاو

)خلإ ،باعلألا( تایجمربلا–
 ،تساكدوبلا ،توصلا لیجست( ةیعمسلا داوملا–

).خلإ
 كلذ يف امب(ویدیفلا عطاقمو ةكرحتملا روصلا جاتنإ•

 دعب ام تایلمعو ةطشنأو )يضارتفالا عقاولا داوم
ةینویزفلتلا جماربلاو جاتنالا

يفارغوتوفلا ریوصتلا•
نولقتسملا نوررحملاو نویفحصلا•

 ھعیزوتو ىوتحملل جیورتلاىوتحملا عیزوت
 لالخ نم ریھامجلا ىلع

ةددعتم ةیمالعإ طئاسو غیِص

نویزفلتلاو ویدیفلاو ةكرحتملا روصلا جمارب عیزوت•
يعاذإلا ثبلا•
ينویزفلتلا ثبلاو ةینویزفلتلا جماربلا•
 تاصنمو بلطلا دنع ویدیفلا تاصنمب كارتشالا•

ةدھاشملا لباقم عفدلا ماظنب ثبلا ةدھاشم
يتوصلا ثبلا•
ءابنألا تالاكو•

 ىوتحملا قیوست

تانایبلاو

 لوصأ ىلإ تانایبلا لیوحت
 قیقحتل راكفألا صالختساو
اھنم لخدلا

 كلذ يف امب ،)ةیمقرلاو ةیدیلقتلا( تانالعإلا•
طئاسولا ىلع رشنلا ةیلمعو ةجمربملا تانالعإلا
ةفلتخملا ةیمالعإلا

ىلع لوصحلا
ىوتحملا

 نكمی يتلا ةمعادلا تاصنملا
 اھلالخ نم روھمجلل
 ىوتحملاىلع لوصحلا
يمالعإلا

 لیغشت كلذ يف امب ،ةكرحتملا روصلا ضرع•
ةتقؤملاو ةمئادلاو ةتباثلا مالفألا حراسم
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316

754

978

640

61

 اذهل قوسلا تاكرحم
عاطقلا

عاطقومنلةيتاوماهنأرطقةلوديفةيداصتقالاوةيعامتجالاةيمنتلابةقلعتملاةفلتخملاتامسلاتتبثأ
.لبقتسملايفهتاناكمإومالعإلا

]دياحمريثأت[يفارغوميدلادئاعلا

عم،%0.2غلبيبكرميونسومنلدعمبةفيفطةروصبرطقةلودناكسددعومنىلإتاعقوتلاريشت
.يمالعإلاقوسلامعدلبابشلاةئفنمريبكددعدوجو

قفدتضافخناو)بكرملايونسلاومنلالدعمنم%0.2(يناكسلاومنلاؤطابترثؤينأعقوتملانم
لكشبدجتسملاانوروكسوريفةحئاجدعب)%0.1بكرميونسومنلدعم(ةلودلاىلإنيدفاولا
ةحئاجلالبقامتايوتسمىلإةدوعلاويفاعتلالبقكلذو-مالعإلالئاسوىلعبلطلاىلعفيفط
.2024ماعلولحب

ىلعبلطلاكيرحتوعفديفرطقةلوديفةيرضحلاقطانملاناكسرمتسيس،ىرخأةيحاننم
يتلاو،)اًماع44ىلإ13(ةلودلايفناكسلانمةريبكلابابشلاةحيرشنأامك.ةيمالعإلاتامدخلا
ىوتحموةيكذلاةزفلتلاتامدخىلعبلطلاعفرتس،ناكسلايلامجإنم%63يلاوحاًيلاحلثمت
ةبرجتموهفملديازتملامهكاردإعمةصاخ،يضارتفالاعقاولاوويديفلاباعلأوةكرحتملاموسرلا
.ىوتحملاةبسانمومدختسملا

13

،فالآلا(ةيرمعلاةئفلابسحرطقناكسعيزوت:)2(ينايبلامسرلا
2020(

45-64

30-44

0-12

13-29

65+

 يف ةمهاسملا
 ددع يلامجإ
%11ناكسلا

23%

2%

نيئشانلا/بابشلا

36%

27%
63%

)نويلم(عقوتملاويخيراتلارطقناكسدادعت:)1(ينايبلامسرلا

CAGR
2015-2020

3.3%2.3%

2.3%-0.1%

CAGR
2020-2024

87.6%

2020

12.9%

2022

13.5%

86.5%

11.9%

2.75

87.1% 88.1%

2.44

2019 2015

2.802.702.77
12.4% 12.2%

87.8%

2024

3.5%-1.8%0.2%

نونطاوملانودفاولا

)%(ةيرضحلا قطانملا ناكس ةبسن

98.9%99.2%99.2%99.3%99.4%

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



68
6359

6669
74

242
229

196
214

224
240
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]يباجيإريثأت↑[ةيكذلافتاوهلاوتنرتنإلاىلإلوصولا

.يمالعإلاقوسلاومنمعدنمززعينأرطقيفتنرتنإلاتامدخىلإلوصولاوةيكذلافتاوهلاراشتناةبسنعافترانأشنم

.يلاوتلاىلع%99َو%93تغلبةبسنبناكسلايلامجإنيبتنرتنإلاراشتنالدعميفاًيملاعلوألازكرملارطقتَأَّوبت

14

يلامجإلايلحملاجتانلانمدرفلابيصن:)3(ينايبلامسرلا
)يرطقلايرفلألا(يفاصلالخدلانمدرفلابيصنو

ىلعيكالهتسالاقافنإلانمدرفلابيصن:)4(لكشلا
)يرطقلاير(ةيهيفرتلاةطشنألا

20152020 2019202120222024

-2.1%-5.8%
+5.8%

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2020-2024

5.1%

5.8%

 يلحملا جتانلا
يلامجإلا

يفاصلا لخدلا
2020

2,162 3%

8%

3%8%

2,173

89
%

2024

2,286

2019

2,746

89
% 89

%

3%

8%

2015

3%

89
%

89
%

7%

8%

2022

3%

2,545 1.3%-5.5%

6.2%

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2020-2024

6.3%

6.3%

6.1%

]يباجيإريثأت↑[كلهتسملاقافنإ

بيصنوصاخلاكالهتسالادوعينأعقوتملانمو.ةيمالعإلاتامدخلاوتادعملاىلعقافنإلاةدايزىلإنيكلهتسملاقافنإيفيفاعتلايدؤينأعقوتملانم
باطقتسالةموكحلاةردابميدؤتنأحجرملانم،ليوطلاىدملاىلعو.ةحئاجلالبقامهيلعتناكيتلاتايوتسملاىلإيلامجإلايلحملاجتانلانمدرفلا
دارفألليفاصلالخدلاةدايزىلإةرواجملالودلانماهيلعضورفملاراصحلاعفروةلماعلاىوقلايفةأرملاةكراشمةدايزبناجىلإ،نيدفاولانمديزملا
.ةيمالعإلاتامدخلاوتادعملاىلعقافنإلاةدايزيلاتلابو،يلامجإلايلحملاجتانلاومنو

اذهو-2024و2020يماعنيب%5.1غلبيبكرميونسومنلدعمبرطقةلودليلامجإلايلحملاجتانلانمدرفلابيصنعفترينأاًضيأعقوتملانمو
نأحجرملانمو.ةروكذملاةرتفلاسفنلالخيفاصلالخدلانمدرفلابيصنيف%5.8ةبسنببكرملايونسلاومنلالدعميفةدايزىلإةرشابممجرُتي
.ةيراجتلاضراعملاوةيئامنيسلاركاذتلاوةعوفدملانويزفلتلاتامدخلثمهيفرتلالئاسوىلعيرايتخالاقافنإلاعيجشتىلإةيئارشلاةوقلايفةدايزلايدؤت
.2024و2020يماعنيب%6.2هردقبكرميونسومنلدعمبهيفرتلاىلعاهفرصمتييتلاتاقفنلاهذهلثمديزتنأعقوتملانمو

ةيساطرقلاو بتكلاو تالجملاو فحصلا

ىرخأ

 زيهجتو يفارغوتوفلا ريوصتلا تادعمو ةيرصبلاو ةيعمسلا تادعملا
تامولعملا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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رايلم1.7نمرثكأديوزتيفمهاسيام،2025ماعلولحبملاعلالودنم%45هتبسنامسماخلاليجلاةينقتةيطغتقاطنلمشينأعقوتملانم
تاكبشلانمعونلااذهحرطتةلودلوأيهو،2018ماعيفسماخلاليجلاتاكبشتحرطدقرطقةلودتناكو.ةعرسلاةيلاعلاوجتانايببزاهج
عقاولاويضارتفالاعقاولاتاينقتكلذيفامب،ةركتبملاتاينقتلانمةديدجعاونأيّنبتلةمزاللاسسألاوةيتحتلاةينبلاترفوثيح،ملاعلاىوتسمىلع
.ززعملا

ةليسوكاهمادختساورطقيفةيمقرلاتاصنملايّنبتةيلمعزيزعتيفةمدقتملاتاينقتللرمتسملاحرطلاوتنرتنإللةعفترملامادختسالاتالدعممهاست
.ةلودلايفىوتحملاةدهاشمل

ةبسنلا(رطقةلوديفتنرتنإلامادختساةبسن:5مقرلكشلا
)ناكسلاددعلةيوئملا

رطقةلوديفةيكذلافتاوهلامادختساةبسن:6مقرينايبلامسرلا
)ناكسلانمةيوئملاةبسنلا(

201520192024

86.4%
92.5%94.1%

 طاقن8+
ةيوئم

56.5%

)2019( يملاعلا طسوتملا

67.2%

)2019( طسوألا قرشلا

20162019

97.0%99.0%

 ةطقن2+
ةيوئم

72.0%

)2019( يملاعلا طسوتملا

90.0%

)2019( طسوألا قرشلا

سماخلاليجلاتاكبشقاطنعيسوت:2مقرلكشلا

)4G LTE( عبارلا ليجلا تاكبش نم عرسأ
 ىوصقلا ةعرسلا لصتو ،ةرم100 وحنب
ةيناثلا يفتباجيج20 ىلإ

 يلم1 زواجتي ال اًدج ضفخنم ريخأت نمز
ةيناث  رادقمب مادختسالا تالدعم يف ةدايز معدت

فعض100

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



مهاسو،ةيمقرلاةروثلاةجيتنةيرذجتارييغتيضاملادقعلالالخيملاعلاهيفرتلاومالعإلاعاطقدهش
عاطقدهشيواذه.اًيلاحةحاتملاةيمقرلاايجولونكتلايّنبتةريتوعيرستيف19ديفوكءابويّشفت
.ةيملاعلاتاهاجتالابكاوياًيويحاًزكرمةلودلانملعجينأهنأشنماًعيرساًروطترطقيفمالعإلا

ةيمقرلامالعإلالئاسولعيرسلاراشتنالا.1

يملاعلاىوتسملاىلعراشتنالا

ةيمقرلاطئاسولاتاصنملنيكلهتسملايّنبتديعصىلعةيعونةلقنمويلاملاعلادهشي•
تانالعإلاعاطقومنةريتوعيرستيفمهاسياموهو،لئاسولانماهريغىلعاهلمهليضفتو
عاطقتادئاعةيملاعلاةيمقرلاتانالعإلاعاطقتادئاعتزواجت،2019ماعيفف.ةيمقرلا
نيب%6.6غلبيبكرميونسلدعمباًومنعاطقلادهشينأعقوتملانمو،ةيديلقتلاتانالعإلا
.2024و2020يماع

 ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا
ةقطنملا ىوتسم ىلع اهينبت

مادختساىلعاًيلاحاهزيكرتّلُجمالعإلاعاطقيفةلماعلاةيلودلاةلعافلاتاهجلاّبصت•
لئاوأنمةدحاوتناك)CBC(ةيدنكلاثبلاةئيهنأركذي.ةجمرُبملاوةصصخُملاتانالعإلا
يف٪100ةبسنبةجمربُملاتانالعإلامادختساتدمتعاثيح،لاجملااذهيفةلعافلاتاهجلا
مهنأذإةيمهألاةياغيفاًرمأاهيمدختسمليروفلالوصولادعُيةئيهللةبسنلابف.2015ماع
.ادنكيفةيمقرلاتاينقتلانومدختسينممناكسلاددعيلامجإنم%37هتبسنامنولكشُي

فواخمللاًرظناًئيطبةجمربُملانالعإلالئاسول)BBC(ةيناطيربلاةعاذإلاةئيهدامتعاناك•
تاعيبملاةءافكنيسحتلاًفثكماًيبيردتاًجمانربتذفندقةئيهلاتناكو.ةيصوصخلابةطبترملا
املكشُتتانايبلاىلعةمئاقلاةجمربُملاةيراجتلاتانالعإلانأركذلابريدجلا.اًقوس12يف
ةيلمعحمستو،ةدحتملاةكلمملايفةعبارلاةانقللةيمقرلاتاداريإلايلامجإنم%75نمبرقي
عقوملاوسنجلاورمعلاىلعًءانبنيكلهتسملاعبتتب4ةانقللةيمازلإلالوخدلاليجست
.ةزهجألاةفاكىوتسمىلعتامامتهالاو

جاردإةزيممدقتةدحتملاةكلمملايفةيعاذإةسسؤملوأ)STV(يدنلتكسالانويزفلتلاناك•
يتلاةيفاضإلاىؤرلانمةدافتسالاباهلحمسام،ةيحلاتاونقلايفةيكيمانيدلاتانالعإلا
لجأنمسكإتوبسةصنمعميدنلتكسالانويزفلتلانواعتامك.ةليسولاهذهاهرفوت
STV(مسابفورعملايمقرلامهقيبطتنملخدلاقيقحتىلعهتدعاسم player(.

16

350

200

0

50

100

150

250

400

300

2022

2024

2021

2017

2015

2016

2019

2018

2020

2023

+56%
 لئاسولا
ةيمقرلا

ةيديلقتلا لئاسولا

ربعنالعإلاوةياعدلانمةققحتملاتاداريإلا:7مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودرايلم(ةيملاعلامالعإلالئاسو

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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يميلقإلاىوتسملاىلعراشتنالا

نأركذي.2019و2015يماعنيب٪22.9بكرملايونسلاومنلالدعمغلبذإ،اًيدعاصتاًهاجتااًضيأايقيرفأوطسوألاقرشلاةقطنمتدهش•
تانالعإلاقوسايقيرفأوطسوألاقرشلاةقطنميفةيمقرلاتانالعإلاقوسزواجتينأعقوتملانمو،ومنلانمديزملاقيقحتلاًحوتفملازياللاجملا
.ةمداقلاتاونسلالالخ)ومنلانعفقوتينأعقوتملانميذلا(ةيديلقتلا

ةجمربُملالزنملاجراخةيمقرلاتانالعإللةلمحلوأ)OOH(لزنملاجراختانالعإلالاجميفةدئارةيتارامإةكرشيهو،ايديمنجيفيليإتقلطأ•
ىلعروضحلازيزعتلةيسسؤملاةيوهلالالخنماهلاصيإدارملاةلاسرلاو،روزآتفوسوركيمةكرشلةعباتلا"ةيملاعلاةباحسلا"حلاصليبديف
ىلإةفاضإلابايديمنجيفيليإلةعباتلاةزيمتملاريبكلامجحلاتاذةيمقرلاتاشاشلاةكبشبةناعتسالاتمت،ةكارشلاكلتلاًذيفنتو.يلحملاىوتسملا
ةدهاشمتارمددعريفوتلالخنمةلصلاتاذلوصولاتايوتسمزيزعتفدهباّميلةكرشلةعباتلاةجمربُملالزنملاجراخةيمقرلاتانالعإلاةصنم
.يملاعلايلاملايبدزكرمىوتسمىلعمجحلاةريبكةشاش36ىلعةيكيمانيدتانالعإضرعوةفدهتسم

لازتالةيجراخلاتانالعإلاوةعوبطملانالعإلالئاسونأنممغرلاىلعف.لثاممجهنيّنبتبرطقةلوديفةيلحملاةلعافلاتاهجلاضعبتأدب•
ةلودلايفروطتمتانالعإقوسءاشنإىدأ،كلذىلعةوالع.ةيديلقتلااهتاريظنىلعاًيجيردتقوفتتتأدبيمقرلانالعإلالئاسونأالإ،ةمهم
.دالبلاىلإةيلودلانالعإلاتاكرشبذجيفمهاسام،يمقرلالاجملايفتاربخلاىلعبلطلاةدايزىلإ
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myTV(ربوسيفيتيامنواعت• SUPER(فادهألاديدحتفدهبتانايبةرادإةطخذيفنتلجأنمنيسلينةكرشعماًرخؤمغنوكغنوهيف
.نيكلهتسملاتامسةفاكىوتسمىلعةءافكوةيلعافبةبولطملا

ةكارشلاهذهترُبتعاثيح،ةكرتشمةجمربُمتانالعإةمدخقالطإلسكرووايديموسكافريفعمةكارشيدنلزوينلانويزفلتلادقع،ادنليزوينيف•
.عاطقلايفةريغتملاتاهاجتالاةبكاوملةمهمةوطخةباثمب

قرشلاةقطنميفنالعإلاوةياعدلانمةققحتملاتاداريإلا:8مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودرايلم(ايقيرفأوطسوألا
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ةيديلقتلا لئاسولا

ةيمقرلا لئاسولا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



80%

16%

318
289

73%

27%

2020

20%

84%

286
267

20152019

94%

6%

2024

+2%-1%
+3%

 تامدخو يديلقتلا نويزفلتلا
يلزنملا ويديفلا ضرع

 ىوتحملا ثب تامدخ
تنرتنإلا ةكبش ربع

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2020-2024

0.4%

10.4%

1718

)OTT(ومنلاعيرستنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخقوس.2

يملاعلاىوتسملاىلعراشتنالا

ىوتحملاضرعتامدخمدقتتاكرشروهظنعًالضف،عساوقاطنىلعةيكذلافتاوهلارفوتوةعفترملاتنرتنإلامادختساتالدعمتمهاس•
.تنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخوبلطلابسحويديفلاتامدخىلعبلطلاةدايزىلإ)يالبزراتسوسكيلفتنلثم(بلطلابسح

نويزفلتلاقوسروطتراسم:10مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودرايلم(يملاعلا

 بسح ويديفلا تامدخ روطت راسم:11 مقر ينايبلا مسرلا
 ىلع تنرتنإلا ةكبش ربع ىوتحملا ثب تامدخو بلطلا
يميلقإلاو يملاعلا ىوتسملا

2016 2012 2008 200620102018 20142020

 لئاسولايلامجإلا
ةيمقرلا

120-160

 تانالعإلا
ةيجراخلا

 ويدارلا
نويزفلتلاو

90-120

90-120

تاسسؤملا اهيلع نميهت
يساسأ لكشب ةيلودلا

300-400

ومنلا تاعقوت

ةيمقرلا لئاسولا

ةيجراخلاتانالعإلا

نويزفلتلا

ويدارلا

)2019،يرطقلايرنويلم(رطقةلوديفنالعإلاوةياعدلاقوس:9مقرينايبلامسرلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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ةقطنملاىوتسمىلعةمدخلاراشتنا

ىلعظافحللاهنمةلواحميفاهتابتكمثيدحتلمجرتموديدجىوتحمقالطإوءاشنإىلعىربكلاتنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتاكرشلمعت•
.ةيميلقإلاقوسلايفاهصصح

ةكارشلابزربسيولثم،ايقيرفألامشوطسوألاقرشلاةقطنميفةيلحملاجاتنإلاتاكرشعمتاقفصلانمديدعلاسكيلفتنتمربأ،لاثملاليبسىلع•
سكيلفتنتنلعأامك،رصميفزنشكدوربباسآودراوكوأعمةكارشلابنيوكاماردةكرشعمةيقافتاو،ةيدوعسلالانيمونيفتيمنيترتنإةكرشعم
.ايكرتيفةديدجمالفأوتالسلسم10رادصإنع

يفيبرعلاىوتحمللةبتكمربكأاهيكرتشملرفوتثيح،اهبةصاخلاةيلصألالامعألاةدحو)MBC(يسيبمأةعومجملةعباتلادهاشةانقتقلطأ•
.ملاعلا

.زيمتميضايرىوتحمبنيكرتشملاديوزتلبلطلابسحويديفلاةمدخ)beIN(نايبةانقتقلطأ•

طسوألاقرشلاةقطنميفتاكارتشالاىلعةمئاقلابلطلابسحويديفلاتامدخلةيميلقإةصنمربكأتيغزنويلةكرشلةعباتلايالبزراتسةصنمدعُت•
ةيدوعسلاتالاصتالاةكرشلةعباتلالارجيتناعممربملاتاونسلاددعتماهدقعةصنملاتددج.كرتشمنويلم1.5يلاوحمضتذإ،ايقيرفإلامشو
)STC(تالاصتالاةكرشلةعباتلايفيتيّوجةصنميكرتشملكلذكوةيدوعسلاتالاصتالاةكرشيفضيرعلاقاطنلايمدختسملاهتمدخةحاتإل
.تنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخمدقتةصنميهو،ةيدوعسلا

امبىوتحملاريوطتلجأنمةيميلقإلاةلعافلاتاهجلاعمتاكارشدقعلاًضيأةدئاسلاريغةيملاعلاجاتنإلاتاسسؤمىعست،هسفنتقولايف•
تاكرشةعومجمعم)"كسم"ناملسنبدمحمةسسؤملةعباتلاجاتنإللاجنامةكرشتنواعت،لاثملاليبسىلعف.يلحملامهقوسعمبسانتي
.نابايلايف"ةيلبقتسملاةيبعشلاتاياكحلا"ناونعبةيدوعسلاةكرحتملاموسرلاةلسلسثبلةينابايلاوموتيموس

ثبتامدخيكرتشمددععفتراذإ،ةريخألاتاونسلارادمىلعالئاهاًعسوترطقةلوديفتنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخقوسدهش•
يفءاقبلاىلعسانلانمريثكلاربجأيذلاءابولايّشفتلاًرظن2020و2019يماعنيب%22ةبسنبدالبلايفتنرتنإلاةكبشربعىوتحملا
ةنميهرارمتسالظيف%7هردقبكرميونسومنلدعمبةلبقملاعبرألاتاونسلايفكارتشالاتالدعمعفترتنأعقوتملانمو.لوطأتارتفللزنملا
.قوسلاىلعسكيلفتن

تعقو،لاثملاليبسىلعف.هيفعسوتلاويرطقلاقوسلالوخدصرفزيزعتيفتالاصتالاتاكرشعمةمربُملاتاكارشلامهاست،كلذىلعةوالع•
سوريإةكرشتعقوو،نوفادوفيلماعتملتنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخميدقتلرطقنوفادوفعمةكارش)OSN(مياتوشتبروأةكبش
تنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخميدقتل2020ماعيفوديروأعمةكارش،دنهلايفةدئاريئامنيسهيفرتةكرشيهو،لانوشانرتنإ
.2020ماعيفوديروأيمدختسملثبلاتامدخميدقتلوديروأعمةكارشسكيلفتنتمربأامنيب،وديروأنيلماعتمل
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يفنويزفلتلاقوسروطتراسم:12مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودرايلم(ايقيرفأوطسوألاقرشلاةقطنم

 ثب تامدخ يف نيكرتشملا ددع:13 مقر ينايبلا مسرلا
 ةصنملا بسح رطقةلوديف تنرتنإلا ةكبش ربع ىوتحملا
)فالآلا(

78%

22% 17%

2024

73%

27%

2020

3.2

83%

4.54.6

5.3

2019 2015

94%

6%

+9%

+2%
+3%

بكرملا يونسلا ومنلا لدعم
2020-2024

8.9%

 ربع ىوتحملا ثب تامدخ
تنرتنإلا ةكبش

يلزنملا ويديفلا ضرع تامدخو يديلقتلا نويزفلتلا

1.5%

12

7

2017

17

14

2019

15

2020

20

2024

93

220

268

345

54%

22%

بكرملا يونسلا ومنلا لدعم7%
2020-2024

4.9%

12.1%

4.7%

11.2%

7.5%

5

سكيلفسياسلب دهاشيالبزراتسسكيلفتن نوزامأ

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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يبرعلاىوتحملاىلعبلطلاعافترا.3

يملاعلاىوتسملاىلعةمدخلاراشتنا

مالفألاوجماربلانمديزملاريفوتىلعجاتنإلارودوتنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتامدخلاجميفةلماعلاةلعافلاتاهجلانمديدعلازكُرت•
لكشبةيبرعلالامعألانمةعومجمدادعإمتيو.برعلانيدهاشملاطاسوأيفيبرعلاىوتحملاىلعديازتملابلطلاةيبلتفدهبتاصنملاىلعةيبرعلا
وهو،افيدلالسلسمو،سكيلفتنجاتنإنميبرعلسلسملوأ،ّنجلسلسماهنم،تنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبتاصنملالخنماهثبلرمتسم
يالبزراتسةصنمجاتنإنملسلسملوأدعييذلازدنيجيلنابروألسلسمو،يسيبمأةعومجملةعباتلادهاشةانقجاتنإنملسلسملوأ
.لامعألانماهريغو،يبظوبأنشينجميإعمنواعتلاب

20

يبرعلاىوتحملاىلعبلطلاعافترا:3مقرلكشلا

يبرعلا ىوتحملا ةبسن غلبت
%3 تنرتنإلا ةكبش ىلع

 ةغللاب قطان نويلم420
ملاعلا يف ةيبرعلا

 ةغللاب قطان نويلم268
 قرشلا ةقطنم يف ةيبرعلا
ايقيرفأ لامشو طسوألا

 تنرتنإلا ىوتحم نينطاوم10 لصأ نم8 عباتي
 ةيبرعلا ةغللاب نويزفلتلاو

 قرشلا يف ةيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نم%79 لضفي
 ةيبرعلا ةغللاب تنرتنإلا ىلع ىوتحملا حفصت طسوألا

 نابروأ لسلسم
 لسلسم لوأ ،زدنيجيل
 ةصنم جاتنإ نم
عم نواعتلاب يالبزراتس
يبظوبأ نشين جميإ

 لوأ ،ّنج لسلسم
 نم يبرع لسلسم
سكيلفتن جاتنإ

 لسلسم لوأ ،افيدلا
 دهاش ةانق جاتنإ نم
يب مأ ةعومجمل ةعباتلا
يس

 اًقافتا سكيلفتن تعقو
 جاتنإل11 زافلت عم
ةليوط مالفأ ةينامث

 لسلسم ،سيتساج
 جاتنإ نم يبرع
سكيلفتن

 اًقافتا سكلفتين تعقو
ذيفنتل توكريام عم
عيراشم ةتس

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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ةقطنملاىوتسمىلعةمدخلاينبت

اًمليف44نآلاىتحجتنأدقمالفأللةحودلادهعمناكو.ةيميلقإلاوةيلحملابهاوملاتمعدثيح،ةيبرعلامالفألاجاتنإيفالعافاًرودرطقةلودتبعل•
.ةلودلايفةجتنملامالفألايلامجإفصننمرثكألثمياموهو،اًيبرع

21

 ةيملاعلا ةليوطلا مالفألا ددع:14 مقر ينايبلا مسرلا
ةيبرعلا ةغللاب ةرداصلا

+3.6%

ةليوطلاةيرطقلامالفألانيوانع:4مقرلكشلا

لوبرتنإ ةليقع
)2018(

بقبق
)2018(

هتشك
)2016(

دوسألا باقنلا
)2018(

2030
)2018(

باهش
)2018(

رماع
)2016(

ةرهوجلا
)2016(

ةلماش ريغةمئاق

20152019

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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ىوتحملانمةديدجلاكشأحرط.4

يملاعلاىوتسملاىلعراشتنالا

ةلعافلاتاهجللةصرفهرودبرفوياموهو،بابشلاةئفةكراشمزيزعتيفاهرودلاًرظنةديازتمةيمهأ)تساكدوبلا(ةيتوصلاتانودملاتبستكا•
.)تاكارتشالاوةياعرلاونالعإلاقيرطنع(مهلخدرداصمعيونتلةيمالعإلا

.تاكارشلاوأذاوحتسالاوأةيرامثتسالاظفاحملاعيونتلالخنماًرخؤمةيتوصلاتانودملاقوسىلإةفلتخملاتاسسؤملانمديدعلاتلخد•

.زئاوجىلعةزئاحلاةيتوصلاتانودملاوةيعاذإلاجماربلانمديدعلاثبتذإ،ةيتوصلاتانودملاقوسيفةيدايرةناكمبيسيبيبلاةسسؤمعتمتت•

يفاهتعمسمعدواهتكبشزيزعتوحنةكرشلامازتلانماًقالطناةيتوصلاتانودملابةصصختمتاكرشعبسىلعيافيتوبسةكرشتذوحتسا•
.قوسلا

عاطقلمشتلاهلامعأقاطنعيسوتلاهيعسنمضزنشكدوربلايريسةيتوصلاتانودملاجاتنإةكرشىلعزمياتكرويوينلاتذوحتسا2020ماعيف•
.ةيتوصلاةفاحصلا

ةقطنملاىوتسمىلعراشتنالا

تانودمةمدخةكبشلاتقلطأثيح،يبرعلاةيتوصلاتانودملاقوستلخديتلاىربكلاتاكرشلالئاوأنمةدحاوةيمالعإلاةريزجلاةكبشدعُت•
.2019ماعيفرطقيفةديدجةيبرعةيتوص

تامدخريفوتلالخنماهبةصاخلاةيكذلافتاوهلاوتنرتنإلاربعثبلاتاقيبطتةكبشزيزعتومعدىلع)ARN(ةيبرعلاةعاذإلاةكبشلمعت•
.ةطشنلايعامتجالالصاوتلالئاسوو،تانودملاو،ةيتوصلاتانودملا

.ةضايرلاو،هيفرتلاو،رابخألالثمةعونتمعيضاومجيلخلاةفيحصلةعباتلا"تارالودومهارد"ةيتوصلاةنودملالوانتت•

.داصتقالاو،لامعألاو،رابخألاك،عيضاوملافلتخملوانتتةيتوصتانودمعستلانويشاناذةفيحصتقلطأ•
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)تساكدوبلا(يتوصلاثبللنوعمتسملا:)15(ينايبلامسرلا
)نويلم(اًيرهش

رالودنويلم(يملاعلايتوصلاثبلاتانالعإ:)16(ينايبلامسرلا
)يكيرمأ

2024 201520202022

+28%

2022 2020 20152024

3
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)VR(ززعملاعقاولاو)AR(يضارتفالاعقاولاةينقتىلعمئاقلاىوتحملاروهظ.5

يملاعلاىوتسملاىلعراشتنالاتاهاجتا

رودعاطقلااذهلو،2020ماعيفاًبيرقتيكيرمأرالودرايلم1.9يملاعلاىوتسملاىلعززعملاعقاولاويضارتفالاعقاولاةينقتعاطقتادئاعتغلب•
.ماعلكشبهيفرتلاوتايلاعفللرشابملاثبلاومالفألاىلإالوصوباعلألاوتانالعإلانمًءادتبا،هبناوجةفاكبمالعإلاعاطقليكشتةداعإيفيويح

يقيقحلادهشملاىلإةيضارتفارصانعةفاضإلجأنمندنليفتالفاحةطحميفاريماكوةشاشبيكرتبيسبيبةكرشتماق،لاثملاليبسىلعف•
.اريماكلاةطساوبطقتلُملا

.اهفالغىلعززعملاعقاولاةينقتىلعمئاقىوتحمضرعلليماذةيئرملاتارثؤملاجاتنإويدوتساعمةكارشويلبدةيكيرمألاءايزألاةلجمتدقع•

ةقطنملاىوتسمىلعراشتنالا

نمءزجكززعملاويضارتفالاعقاولاةينقتىلعمئاقىوتحمضرعب،ةريزجلاونايبلثم،رطقةلوديفةزرابلاةيمالعإلاتاسسؤملاضعبتماق•
.اهتامدخةقاب

beIN(ستروبسنايبتقلطأ• sports(لزنملانمةيحلاتايرابملاةدهاشمريهامجللحيتتةيلعافتيضارتفاعقاوةبرجتيهو،"تكينوك"ةبرجت
.بعلملايفنيدجاوتماوناكولامك

Contrast(رآيفتسارتنوكةريزجلاةانقتقلطأ• VR(،ةجرد360ةيوازبويديفعطاقمضرعنمضتيديدجيلعافتيمالعإويدوتساوهو
.اًضيأززعملاعقاولاويضارتفالاعقاولاةينقتبو

عقاوةبرجتنيبعاللمدقتلةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفورطقةلوديفيضارتفالاعقاولاةينقتبلمعتباعلأزكارميسناتيلوريزتحتتفا•
.اهتالحرضعبنتمىلعلامعألالاجرةجرديرفاسمليضارتفالاعقاولاةينقتبهيفرتماظنةيرطقلاةيوجلاطوطخلاتدمتعاو.ةيناجميضارتفا
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رالودرايلم(يضارتفالاعقاولاةينقتعاطقلةيملاعلاتاداريإلا:17مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأ

35%
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19-ديفوك ءابو ريثأت
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ةيعامتجاتارييغتثودحىلإلزانملايفرجحتاءارجإنمهيلعبترتامو19-ديفوكءابويّشفتىدأ
نيحيف،لزانملايفتانايبلامادختساتالدعمتعفتراذإ،ملاعلاءاحنأعيمجيفةقوبسمريغ
ربعىوتحملاثبتامدختدهشامك.لزنملاجراخ/ةيديلقتلاهيفرتلالئاسومادختساةبسنتعجارت
.بلطلابسحويديفلاةدهاشمتالدعميفاًعافتراوددجلانيكرتشملاددعيفةدايزتنرتنإلاةكبش
اهضعبنأىلإريشتتاعقوتلانأالإ،اليوطمودتنلتاروطتلاوتارييغتلاهذهضعبنأنممغرلابو
.لوطأةرتفلرمتسيس

ريصقلاىدملاىلعرثألا

هيفرتلاعاطقىلعنميُهتتنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتامدخ

لوألارايخلاتحبصأوهيفرتلاعاطقىلعتنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتامدختنميه
تامدختاصنمتدافأدقو.لزانملايفلوطأاًتقوسانلاءاضقعماميسال،دارفأللةبسنلابهيفرتلل
مياربنوزامأءانثتساب(ملاعلاىوتسمىلعزربألاعبسلاكارتشالاىلعةمئاقلابلطلابسحويديفلا
نملوألاعوبسألالالخةيمويلاكارتشالاتالدعميفاًبيرقت%75ةبسنبةدايزكانهنأب)ويديف
.قالغإلا

ةعوفدملاةيديلقتلانويزفلتلاتاونقةيبعشعجارت

متييتلاةديدجلامالفألاةدهاشملتنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتاصنمامنيسلاداورلّضف
.تاصنملاهذهىلعةرشابماهقالطإ

امنيسلاريهامجدادعأيفعجارت

متييتلاةديدجلامالفألاةدهاشملتنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتاصنمامنيسلاداورلّضف
.تاصنملاهذهىلعةرشابماهقالطإ

يلاملارارقتسالامدعيفةدايز

،نيكلهتسملاضعبىدلراعسألاةيساسحىلعيبلسلكشبءابولانعةمجانلاةيلاملاتابوعصلاترثأ
.ةددعتمينويزفلتىوتحمتاصنموأمزحلايفكارتشالللقأاليمتائفلاهذهتدبأثيح

ليوطلاىدملاىلعرثألا

تنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتامدخوحنهجوتلالوحت

ةئيبلايدؤتدقو،مالعإلاعاطقيفلوحتثادحإيفتنرتنإلاةكبشربعىوتحملاثبةفاقثتمهاس
ال،تنرتنإلاةكبشربعويديفلاىوتحمثبتاصنممادختسايفيجيردترييغتثادحإىلإةيلاحلا
.رهشلايفاًيكيرمأاًرالود16ىلإ8نيبحوارتتةيملاعلاكارتشالاموسرنأواميس

ديدجلاىوتحملاحرطيفريخأتلا

لامعألاحرطيفريخأتثودحىلإءابولاببسبةديدجلاعيراشملاولامعألاريخأتىلعيوطنيدق
.نيتمداقنيتنسوأةنسرادمىلعةديدجلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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ةوقلا طاقن

يف)ةريزجلاونايبلثم(ةيملاعةيمالعإتاسسؤمدوجومهاسي•
مالعإلاعاطقيفةيجيتارتساةهجكرطقةلودةناكمزيزعت
.يلودلا
رطقةلودلجيورتلايفاًيسيئراًرودمالفأللةحودلاةسسؤمبعلت•

ريغوةيبرعلاةيئامنيسلالامعألاجاتنإلاجميفةدئارةهجك
.ةيبرعلا
/تنرتنإلاةكبشمادختسابسنىلعأنمةدحاوبةلودلاعتمتت•

بسنزيزعتيفمهاسيام،ملاعلاىوتسمىلعةيكذلافتاوهلا
.ةلودلايفيمقرلاىوتحملاةدهاشم

صرفلا

فعضلا طاقن

،يلحملالمعلاقوسيفةرفوتملاةصصختملاتاراهملاةيدودحم•
.تادعملاةنايصتاراهملثم
تاهجلااهرفوتيتلاةديدجلاةيجولونكتلاتامدخلاةيدودحم•

.ةيلحملاةلعافلا
ثببةصصختملاةيميلقإلاوةيملاعلاتاصنملاىلعريبكلادامتعالا•

.تنرتنإلاةكبشربعىوتحملا

تاديدهتلا

ريفوتعمبنجىلإاًبنجةيمالعإلاةنيدملاءاشنإمهاسينأنكمي•
ةلعافلاتاهجلاولامعألاداوربذجىلإ"ةرحلاةقطنملا"زفاوح
.رطقىلإةيبنجألا
يفتنرتنإلاةكبشربعثبلاتامدخقوسيفومنلايدؤي•

نكميبناجوهو،يبرعلاىوتحملاىلعبلطلاعافتراىلإةقطنملا
.هنمةدافتسالارطقةلودل
يفلامعألاةدايرريوطتفدهبمالعإعرسمجمانربءاشنإ•

.)نايبلثم(نيرتشملارابكنمهيجوتويلاممعدبعاطقلا

عفريفةقطنملايفةقومرمىرخأةيمالعإقطانمدوجومهاسي•
بذجبةليفكةيوقزفاوحريفوتبلطتيام،ةسفانملاىوتسم
ةلماعلاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلا/ةيبنجألامالعإلاتاكرش
.مالعإلاعاطقيف
ىوتسملاىلعةدوجلاةيلاعتامدخرفوتمهاسينأنكمي•

ةيلحملامالعإلالئاسولةيسفانتلاةردقلانمدحلايفيميلقإلا
.نالعإلاتامدخيدوزمو

 صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت
تاديدهتلاو

صرفلاوفعضلاوةوقلاطاقنليلحت:)5(لكشلا
تاديدهتلاو

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق
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ةمتاخلا
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قاوسأيفةدئارلالودلانمةدحاواهنملعجاًريبكاًروطتيضاملادقعلارادمىلعرطقةلودتدهش
،روطتلااذهزيزعتنماهنكمتيتلاتاموقملانمديدعلاةلودلاكلتمتو.ةقطنملاىوتسمىلعمالعإلا
يفمهتعارببنوزيمتيمهو،رطقناكسنمربكألاةحيرشلانولكشينيذلابابشلاةئفلنطوميهف
تامولعملاايجولونكتعاطقيفاًعيرساًومنرطقةلوددهشتامك.ايجولونكتلاعاونأفلتخممادختسا
،ىرخأةيحاننمو.ةلودلايفةيكذلافتاوهلاوتنرتنإلامادختسايفاًسوملماًعافتراوتالاصتالاو
لامعألاةدايروةفرعملاىلعمئاقلايداصتقالامدقتلاقيقحتلاًريبكاًمعدةيرطقلاةموكحلامدقت
.ةيويحةيمالعإةموظنمريفوتنمرطقةلودنّكمُتنأكشالباهنأشنمتاموقملاهذهلك.راكتبالاو

.ءابولايّشفتدعباًحضاوتنرتنإلاةكبشربعثبلاتامدخىلإيديلقتلانويزفلتلانملوحتلاتاب
ربعثبلاتامدخءانثتساب،2020ماعيفءابولاراشتناةجيتناًبلسمالعإلاتاعاطقعيمجترثأتدقف
اًعيرساًومنايقيرفأوطسوألاقرشلاةقطنمدهشتنأعقوتملانمو.ويديفلاباعلأوتنرتنإلاةكبش
.يتوصلاىوتحملاوامنيسلالثمةلغتسملاريغةديدجلاتائفلالالخنمةصاخ

ةريغصلاتاكرشللةحاتملاةيلبقتسملاصرفلانماًريبكاًددعرطقةلوديفمالعإلاعاطقمضي
جمرُبملانالعإلاتالاكوويمقرلامالعإلاةمدخلثمتامدخىوتسمىلعيلحملاقوسلاوةطسوتملاو
اذهبعليسو.بهاوملاباطقتساتاصنموةيكذلاةغللالولحوةيتوصلاتانودملاثبوىوتحملانيطوتو
ةينطولاةيمنتلاةيجيتارتساو2030ةينطولارطقةيؤرقيقحتدوهجمعديفاًيسيئراًرودعاطقلا
.رطقةلودلةيناثلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ينفلا جاتنإلاو مالعإلا عاطق



:عبطلاقوقحوةينوناقلاةيلوئسملاءالخإ

كلذيفامب،ةيقرووأةينورتكلإتناكءاوسةليسوةيأبوألاكشألانملكشيأبهجاتناةداعإوأريرقتلااذهخسنزوجيالو،اًناجمريرقتلاعيزوتمتي
.ةيمنتللرطقكنبلبقنمقبسميطخنذإبالإتامولعملاعاجرتساوأنيزختمظنقيرطنعوأ،ليجستلاوريوصتلا

ةيلوئسمةيألمحتينلكنبلانإفكلذبوريرقتلااذهيفةدراولاتامولعملاةيقوثومنامضلةبسانملاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكةيمنتللرطقكنبذختادقو
دامتعاوهنعةروصوأريرقتلااذهىلعةهجةيألوصحنإفيلاتلابو،هبةلصتموأريرقتلااذهمادختسانعةمجانةرشابمريغوأةرشابمرئاسخيأنع
.كلذىلعةبترملاتايلوئسملاوتاعبتلالمحتةهجلاكلتىلعنإف)هنمءزجيأوأ(ريرقتلااذهيفدروام
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ةيمنتللرطقكنبنعةذبن
رطقيفصاخلاعاطقلاةيمنتفدهبيريمأموسرمبجومبةيمنتللرطقكنبسسأت
ةفيلخنبدمحخيشلادلاولاريمألاومسلابحاصةيؤرلاًديسجتداصتقالاعيونتو
ةيرصعةلودىلإرطقليوحتىلإةيمارلاةيويحلافادهألاكلتددحيذلا،يناثلآ
انلمعثيحدوهجلاهذهةعيلطيفانك،1997ماعيفكنبلاسيسأتذنمو.ةمدقتم
تاكرشللهيجوتلاوليومتلاانمدقو،ةيرطقلاتاكرشلاولامعألالاجرنمفالآلاعم
.ةدعاولاةيرامثتسالاصرفلاديدحتيفانتعمسانبستكاو،ةمئاقلاوةئشانلا
،ةيسيئرلاتاعاطقلايفةطسوتملاوةريغصلاعيراشملاةيمنتىلعانزيكرتّبصنيو
نمف.رظتنملامهومنمعدلةدحاوةذفانربعتامدخلانمددعميدقتلاخنمكلذو
ةيمنتللرطقكنبموقي،ةيراشتسالامعدلاتامدخو،ةيكذلاليومتلاتاجتنملالخ
.رطقةلوديفةفرعملاىلعمئاقمادتسمداصتقازيزعتوةياعرب
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