
 قفو ةمادتسملا ةيمنتلا
 قافآلا2040 نامع ةيؤر

تاعلطتلاو

يشولبلا هللا دبع نب دماح روتكدلا

لـــــمع ةــقرو



ُبـصن ناـك دقل  يـتلا ةـينطولا تاـيولوألا دـيدحت ىـلع لـمعن نـحنو- اـننيعأ 

 نيـب راودألاو ةـقالعلا ليكـشت َةداعإ- ةيلبقتسملاةيؤرلا اهيلع لمعتس

 نامـضو ،يندـملاعـمتجملا تاـسسؤموصاـخلاو يموـكحلا نيعاطقلا

 عـيزوتو ،مادتـسمو عوـنتمو روـطتم ينامع داصتقاو ةلاّعف ةيداصتقا ةرادإ

 اـنتئيبو ةـيعيبطلا اـندراوم ةـيامحو ،تاظفاحملا نيب ةيمنتلا تاّردقمللداع

 ؛ةليــصألا ةــيناُمعلا ةــيُوهلاو ةــنطاوملاتــباوث نــم قالــطنالاو ،ةّدرــفتملا

 ريوــطتو،راــكتبالاو يــملعلا ثــحبلا مــعدو ميــلعتلا ةــموظنم ثيدــحتل

 هــتامدخو يــعمتجملا هاــفرلا تاــنوكمو ،ةيحــصلا تامدــخلاو ةــمظنألا

.هحئارشو عمتجملاتائف عيمجل ،ةيساسألا

مظعملا قراط نب مثيه ناطلسلا ةلالجلا بحاص ةرضح
2040 ةيلبقتسملا ةيؤرلل ةيسيئرلا ةنجللا سيئر



ةمادتسالا
يئيبلا دـــعُبلا

يداصتقالادــــعُبلا

يعامتجالادــــعُبلا

 ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةثالثلا داعبألا نيب ةنزاوتملا ةقالعلا يه

عمتجملاو داصتقالاو ةئيبلا

ال امب رضاحلا تاجايتحا يبلت  ةمادتسملا ةيمنتلا
 ةيبلتىلع ةمداقلا لايجألاةردقىلعً ابلس رثؤت

مهتاجايتحا



ايمسر193لا ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا تدمتعا

كرويوين يف ةدحتملا ممألا رقم يف2015 ربمتبس يف

.2030 ماعل17ـلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 ةيمنتلا فادهأ ذافن يمسر لكشب أدب ،2016 رياني1 يف

ةمادتسملا



2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ



169 لالخ نم فادهألا قيقحت متيس
:ةيسيئر تازاجنا ثالث قيقحتلةياغ

.هلاكشأ عيمجب رقفلا ىلع ءاضقلا-1

.ةاواسملا مدع ةحفاكم-2
.خانملا ريغت ةجلاعم-3



فادهألاباًضيأةفورعملاو،ةمادتسملاةيمنتلافادهأ

هجاوتيتلاتايدحتلاىلعءاضقللةيملاعةوعديه،ةيملاعلا

.ةايحلاتالاجمفلتخميفملاعلا

اهنأامك،طبارتلاوةيلومشلابةمادتسملاةيمنتلافادهأزيمتت

فتاكتلايضتقتاهنوكنعًالضف،زييمتنودعيمجلالمشت

.ملاعلايفةمادتسالاقيقحتللودلانيبنواعتلاو



ةيمنتلافادهأقيقحتبلطتي
تاكارشريفوت،2030ةمادتسملا

عاطقلاوتاموكحلانيبةلاعف

ىلع،يندملاعمتجملاوصاخلا
ةكرتشمةيؤروميقودعاوق

 ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ةكارشلا ةيمهأ

ةيمنتلافادهأقيقحتنكميال
يوقمازتلابالإ2030ةمادتسملا
ىوتسملاىلعننواعتلاوةكارشلاب

.يلودلاوينطولا

وأةدحاوةمظنمرودقمبسيل
ةيمنتلاققحتنأاهدرفمبةموكح

ًادعُبتاكارشلالثمتو.ةمادتسملا

ممألافادهأغولبليبسيفًايساسأ
.ةمادتسملاةيمنتللةدحتملا









 ةمادتسملا ةيمنتلافادهأ قيقحتل ةيروحملااياضقلا
نامع ةنطلس يف

 ةيمنتلا ةيلحم

ةمادتسملا

 ةءاـفك

ليومتــلا

 روـطتـلا

يجولونكتلا

 رــفاوت

تاناـيبـلا



ةيمنتلاقيقحتل2030ةدنجأاهتمدقميفوةيلودلاةيومنتلاقيثاوملايفتاروطتلاةبكاوم"نأرابتعا-1

ةيمنتلاةطخدادعإلةمكاحلارواحملااهيلعتزكترايتلاةسمخلاةيساسألازئاكرلادحأك"ةمادتسملا
.)م2020-2016(ةعساتلاةيسمخلا

–2016(ةعساتلاةيسمخلاةيمنتلاةطخلةيعاطقلافادهألاعم2030ةمادتسملاةيمنتلافادهأجامدإ-2
2020(

.2016فصتنمساسألاةنسلةمادتسملاةيمنتلاتارشؤملزرحملامدقتلادصرءدب-3

دمتعتسيتلاتايجيتارتسالاوفادهألاةغايصدنع2030ةمادتسملاةيمنتلافادهأرابتعالايفذخألا-4
2040نامُعةيؤرل

 فادهأ قيقحتب ةنطلسلا مازتلا نمضت يتلا تاءارجالا
ةمادتسملا ةيمنتلا



ةـــيؤرـــلا رواــحم



ةــــيؤرــــــلا قــــيقحــت ءاـــكرش



ةيلام ةمادتساو يداصتقا عيونت-6

ةماعلا ةحصلا-2

ةفاقثلاو ثارتلاو ةيوهلاو ةنطاوملا-3

ةيعامتجالا ةيامحلاو هافرلا-4

ةيداصتقالا ةرادإلاو ةدايقلا-5

ةلودلل يرادإلا زاهجلا ةمكوح-12

يلودلا نواعتلاو صاخلا عاطقلا-8

ةمادتسملا ندملاو تاظفاحملا ةيمنت-9

ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا-10

ةباقرلاو ءاضقلاو عيرشتلا-11

ليغشتلاو لمعلا قوس-7 يملعلا ثحبلاو ملعتلاو ميلعتلا-1

نامُع ةيؤرل ةينطولا تايولوألا
2040

 لماكتو ةكارشلا13
راودألا





2040 نامع ةيؤرل ةيجيتارتسالا تاهجوتلا
2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب تاهيجوتلا طابترا

رشابم ريغ طابترارشابم طابترا

ثحبو مادتسم ملعتو لماش ميلعت-1
 تاردقو يفرعم عمتجم ىلإ دوقي يملع
ةسفانم ةينطو

ةيملاع ريياعمب دئار يحص ماظن-2

 مزتلمو هتفاقثو هتيوهب زتعم عمتجم-3
هتنطاومب

عيمجلل ةمادتسم ةميرك ةايح-4

 تاءافكب ةيكيمانيد ةيداصتقا ةدايق-5
لماكتم يسسؤم راطا يف لمعت ةددجتم

ىلع مئاق مادتسمو عونتم داصتقا-6
 ةلماكتم هرطا ،راكتبالاو ةفرعملا

 تاروثلل بعوتسم ،ةققحتم هتيسفانتو
.ةيلاملا ةمادتسالا ققحيو ،ةيعانصلا

2040 نامع ةيؤرل ةيجيتارتسالا تاهجوتلاو2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نيب طبارتلاو قاستالا



2040 نامع ةيؤرل ةيجيتارتسالا تاهجوتلا
2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب تاهيجوتلا طابترا

رشابم ريغ طابترارشابم طابترا

 بكاومو لعافتمو تاءافكلل بذاج لمع قوس-7
 ةيفرعملاو ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا تاريغتلل

ةينقتلاو

 يسفانت داصتقا دوقي نكمم صاخ عاطق-8
يملاعلا داصتقالا عم جمدنمو

 روطتوً ايزكرم الً اجهن عبتتً ايفارغج ةلماش ةيمنت-9
 ،ةيسيئرلا ةيرضحلا زكارملا نمً ادودحمً اددع
.يضارألل مادتسم مادختساو

 ةيامحل ةنرمو ةنزتمو ةلاعف ةيجولوكيا مظن-10
 داصتقاللً امعد ةيعيبطلا اهدراوم ةمادتساو ةئيبلا
ينطولا

 يئاضق ماظنو ةيكراشت ةيعيرشت ةموظنم-11
.ةفافشو ةلعاف ةباقرو زجانو صصختم لقتسم

 لبقتسملل عناصو ركتبمو نرم يرادا زاهج-12
ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ىلع مئاق

2040 نامع ةيؤرل ةيجيتارتسالا تاهجوتلاو2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نيب طبارتلاو قاستالا



ةنطلسلا يفةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ سايق تارشؤم



نامع ةنطلسل ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم رفاوت



 تايدحت ةهجاوم ةيلآ

 ةيمنتلا تارشؤم رفاوت
ةمادتسملا



ةنطلسلا يف ةمادتسالا تايدحت مهأ

oةيملاعلاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تاريغتملا

oلمع نع نيثحابلا باعيتسال لمع صرف ريفوت

oيداصتقالا عيونتلا ةريتو عيرست

oةسفانملا ىلع ةردقلاو ةيلاعفلاب زيمتي صاخ عاطق داجيا 



 ةعبتمــلا ةينطوـــلا تاـــسايســلا
تاـــــيدحتـــلا ةهجاوــمل

oيعامتجإلا و يداصتقإلا ومنلا زيفحت تاسايس

oخانمو لامعألا ةئيب نيسحتو صاخلا عاطقلا ةيمنت تاسايس 
رامثتسإلا

oةيلاملا عاضوألا ةمادتسا نامضل تاسايس



تاعاطقلاةفاكدوهجفتاكتةرورض

عمتجملاتامظنموةصاخلاوةيموكحلا

يفةكارشلاونواعتلازيزعتليندملا

ةيعمتجمتاردابمقالطإربعةيلوؤسملا

ةمادتسملاةيمنتلاقيقحتىلإفدهت
2040نامعةيؤرتابلطتمقفو


