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 اهبتك يتلا ةنطاوملا لضفأ

رامثتسالا بيترتلا

2020

•



 ثالثلا تاونسلا نوضغ يف ابيرقت ةفعاضمو ةعانصلا رالود $ 5000000000 يف ةعرسب تمن ةعانص (CBI) رامثتسالا لبق نم ةنطاوملا ثالثلا تاونسلا نوضغ يف ابيرقت ةفعاضمو ةعانصلا رالود $ 5000000000 يف ةعرسب تمن ةعانص (CBI) رامثتسالا لبق نم ةنطاوملا ثالثلا تاونسلا نوضغ يف ابيرقت ةفعاضمو ةعانصلا رالود $ 5000000000 يف ةعرسب تمن ةعانص (CBI) رامثتسالا لبق نم ةنطاوملا

.ةيضاملا

 ةطقن ىلع ةينبم جمارب (CBI) رامثتسالا قيرط نع ةنطاوملا لجأ نم ديدجلا فينصتلا جذومن ميمصتب (BC) تاينطاوملا لضفأ يف نحنو ةطقن ىلع ةينبم جمارب (CBI) رامثتسالا قيرط نع ةنطاوملا لجأ نم ديدجلا فينصتلا جذومن ميمصتب (BC) تاينطاوملا لضفأ يف نحنو

 يف رظنلاو ،ةعانصلا هذه يف هعون نم دحاو جذومن انيدل .ءالمعلل CBI جمانرب لضفأ ايضاير بيترتل ماظن (PBS) طاقنلا ليجست ساسأ يف رظنلاو ،ةعانصلا هذه يف هعون نم دحاو جذومن انيدل .ءالمعلل CBI جمانرب لضفأ ايضاير بيترتل ماظن (PBS) طاقنلا ليجست ساسأ

.روظنم نم ءالمعلا رظن ةهجو نم CBI يملاعلا فينصتلا يف اقمعتم اليلحت رفوت ال ةعانصلا هذه يف ايلاح تارشؤملا مظعم دوجو

 CBI تاريشأت وأ رفس تازاوج فنصي ال جذومنلا اذه .انجذومن لالخ نم رامثتسالا جمانرب قيرط نع ةنطاوملا لضفأ ىلع درلل فدهن نحنو

.ةيبهذلا

 لثم ةزيم لك ىلإ نازوألا نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 30 ىلع رابتعالا يف ةيبيرجتلا PBS انجذومن ذخأي لثم ةزيم لك ىلإ نازوألا نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 30 ىلع رابتعالا يف ةيبيرجتلا PBS انجذومن ذخأي لثم ةزيم لك ىلإ نازوألا نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 30 ىلع رابتعالا يف ةيبيرجتلا PBS انجذومن ذخأي

 ،ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلاو ةشيعملا فورظو ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤمو ةيفافشلاو ةبجاولا ةيانعلاو ،ازيف تاءافعإ ،ريعستلا

.. خلا ةيوق ةلمعو

CBI رفس زاوج ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا دنع نيرمثتسملا CBI، ططخم رفس زاوج ىلع لوصحلل مدقتلا دنع ةيساسألا ةلئسألا ءاه هذه نع لأسيو

؟ةلودلا يه ةمالس ىدم

 ةصيخر CBI ططخم يذلا ؟ينيب ةنطاوملا ربخلا ةياهن يه ام

 رفسلا عيطتسأ اناجم لودلا تاريشأتلا ددع مك ؟لضفأو

؟نادلبلا هذه يف ةشيعملا ىوتسم وه ام ؟اهيلإ

.CBI رفس تازاوج ىلع ايبيرجت ةبوجأ مدقيو ةيساسألا لئاسملا هذه ةجلاعم ىلإ فدهي ريرقتلا اذه

عيرس صخلم

 اهراعسأ ببسب كلذو ،بيترتلا يف RST روفلا دالبلا ذخأي .ملاعلا يف رامثتسالا جمانرب قيرط نع ةنطاوملا لضفأ هيد ادانيرغ

ةدهاعم E-2و ةيوق رفس زاوج ،ةضفخنملا

 وه امك ،ثلاثلا زكرملا ذخأي دوسألا لبجلا .ابوروأ يف رامثتسالا جمانرب لالخ نم ةحلاصلا ةنطاوملالل ناث رفس زاوج ذخأي صربق

 لودجلا نم يلفسلا ءزجلا يف يه ايسول تناسو وتاوناف .لبقتسملا يبوروألا داحتالا حشرم دلب نم ريثمو ديدج جمانرب

ةطقن ىندأ عم بيترتلا



.رفسلا زاوجل (رهشأ +12) ةليوطلا راظتنالا تاقوأو تاراقعلا رايخ يأ ،ةيلاع ةيرامثتسا غلابم ببسب يملاعلا فينصتلا يف اطلام عجارت

 CBI ططخم هنوك نم مغرلا ىلع ،تاونس 5 ةدمل ةحلاص رفس تازاوج رادصإو ،مايأ 5 ةماقإلا طرش ببسب بيترتلا يف اليلق ضفخنا اوغيتنأ

.يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ةيفافش رثكألا

 اذه $ 1BN لعفلاب يكرتلا ططخم راثأ .رفسلا زاوجل طقف سيل دلب يف ةنطاوملا نع ثحبت تنك اذإو ،مامتهالل CBI ةطخ ضرعت ايكرت

.ءدب ذنم ماعلا

 ،(5yrs) ضفخنملا ةحص رفس زاوج ،ايسور عم لوخدلا ةريشأت نم ءافعإلا بايغ ببسب يقارعلا يزكرملا كنبلا تافينصت يف ةضفخنم ايسول تناس لجس

،ايئزج فافش ماظن هنوكو ةيلاع يراقعلا رامثتسالا فقس ،ةميرجلا لدعمو ،ةيرتمويبلا ريغ رفس زاوج

جئاتنلا

ةطقن 210 :عومجمةطقن 210 :عومجم

CBI  PBS ةبترم ةجيتن

1 151.3 ادانيرغ 

2 138.5 صربق 

3 135.0 دوسألا لبجلا 

4 134.4 ايراغلب 

5 132.7 اطلام 

6 130.6 يمور كيد 

7 129.0 سيفينو ستيك تناس 



8 120.5 ادوبربو اوغيتنأ 

9 112.7 اكينيمود 

10 103.8 وتاوناف 

11 103.5 ايسول عراش 

 ايدوبمك اضيأ بطشو applications.Weل ططخم قلع نأ ثيح ،يملاعلا فينصتلا يف ايفادلوم نيمضت متي مل :ةظوحلم ايدوبمك اضيأ بطشو applications.Weل ططخم قلع نأ ثيح ،يملاعلا فينصتلا يف ايفادلوم نيمضت متي مل :ةظوحلم ايدوبمك اضيأ بطشو applications.Weل ططخم قلع نأ ثيح ،يملاعلا فينصتلا يف ايفادلوم نيمضت متي مل :ةظوحلم ايدوبمك اضيأ بطشو applications.Weل ططخم قلع نأ ثيح ،يملاعلا فينصتلا يف ايفادلوم نيمضت متي مل :ةظوحلم

.اوماسو

يبيراكلا رحبلا ةقطنم

CBI ةبترم

1 ادانيرغ 



 ستيك تناس 

 سيفينو

2

 اوغيتنأ 

 ادوبربو

3

4 اكينيمود 

5 ايسول عراش 

ابوروأ

ةبترم CBI جمانرب

1 صربق 

2 ايراغلب 

3 دوسألا لبجلا 

4 اطلام 

5 يمور كيد 

ليمحت

ليمحت - ةساركليمحت - ةسارك

ليمحت  - انتاباسح لمع ةقروليمحت  - انتاباسح لمع ةقرو

PBS جذومن



PBS جذومن

 نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 31 ىلع رابتعالا يف جذومن (PBS) زرحي ادانتسا ةيبيرجتلا طاقن انيدل ذخأي نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 31 ىلع رابتعالا يف جذومن (PBS) زرحي ادانتسا ةيبيرجتلا طاقن انيدل ذخأي نييعت دقل .كانه CBI ططخم ةبتر انجذومن يف تارشؤم 31 ىلع رابتعالا يف جذومن (PBS) زرحي ادانتسا ةيبيرجتلا طاقن انيدل ذخأي

 ةبجاولا ةيانعلاو ،ازيف تاءافعإ ،ةيصوصخلا ،ةيصخشلا تارايزلاو رفسلا زاوج ةعاسلا ،ريعستلا CBI لثم ةزيم لك ىلإ نازوألا

.. خلا ةيوق ةلمعو ،ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلاو ةشيعملا فورظو ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤمو ةيفافشلاو

ةيلاتلا قرطلاب PBS تارشع عيزوت متي

 

بيترتلا لماوعلا

ةطقن نييعت متو تانايبلا عيبطتو .مئاقلا جذومنلا لجس انيدل طاقن يف 31 سيياقملا هذه ذخأ تانايبلا تعمج نحن

(ةطقن 10) ريعستلا .1



(ةطقن 10) ريعستلا .1

.يقارعلا يزكرملا كنبلا تاططخم لوصحلل بلطب مدقتلا ءالمعلل ادج مهم لماع وه ريعستلا

 ةيرامثتسالا عيراشملا نم ىرخأ ةيسنج امنيب نمثلا ةظهاب رفس زاوج رثكألا وه صربق .طاقنلا نم ردق ىصقأ CBI لودلا صخرأ درتو

 ةاواسملا ىلع يكيرمألا رالودلاب راعسألا عيمج تيطغ .CBI رفس تازاوج صخرأ يه اكينيمودو ايسول تناسو ،اوغيتنأ .$ 100،000 نم أدبت

.ةنراقملا يف

تاقيبطتلل ايلاح جمانرب قالغإ متي امك ايفادلوم داعبتسا دقل

تانايبلا عيبطتل يكيرمألا رالودلا ىلع نادلبلا عيمج راعسأ ليوحت نحن .ىصقأ دحك طاقن راعسالا ىندا عم CBI تاططخم نييعت مت

$ 400000 دوسألا لبجلا

$ 1،000،000 اطلام

$ 2،200،000 صربق

$ 150000 سيفينو ستيك تناس

$ 100000 ادوبربو اوغيتنأ

$ 150000 ادانيرغ

$ 100000 اكينيمود

$ 100000 ايسول ةسيدقلا

$ 150000 وتاوناف

$ 250000 يمور كيد

$ 1،200،000 ايراغلب

(ةطقن 10) تاراقع .2



(ةطقن 10) تاراقع .2

 نم ردق ىصقأ ىلع لصحت رامثتسالل ىندألا دحلا عم تاراقعلا صخرأ .ةطقن تاراقعلا رايخ مدقت يتلا CBI تاططخم نييعت مت

 tability لبقتسملا ببسب ،رفسلا زاوجل ةيراقعلا تارامثتسالا يف ةيقيقح ةحلصم ةينغلا رسألاو نيرمثتسملا رهظت .طاقنلا

(عربتلا رايخ سكع ىلع) تاراقعلا ءارش عيضي ال لاملاو ةيلاوملا

.رفصلا ةطقن تيطعأ كلذل ،رامثتسالا قيرط نع ةنطاوملا تحت تاراقعلا رايخ كيدل نكي مل وتاونافو اطلام

طاقنلا نم ديزملا صخرأ يراقعلا رامثتسا نييعت مت

$ 300000 دوسألا لبجلا

NA اطلام

$ 2،500،000 صربق

$ 200000 سيفينو ستيك تناس

$ 200000 ادوبربو اوغيتنأ

$ 220000 ادانيرغ

$ 200000 اكينيمود

$ 300000 ايسول ةسيدقلا

NA وتاوناف

$ 250000 يمور كيد

$ 1،000،000 ايراغلب

(ةطقن 10) ةميرجلا لدعم / ةمالس .2



(ةطقن 10) ةميرجلا لدعم / ةمالس .2

.نادلبلا هذه يف ةميرجلا لدعمو ةمالس ربتعا دقلو

،ةميرجلا تالدعم عافترا مهيدل ايسول تناس ،اكينيمود

 ادانيرغو ستيك تناس تنسحت .ايبسن ةضفخنم مئارج عم ةديج ةمالس ةجرد اهيدل صربقو اطلام

.2019 يف ةميرجلا عم ةمالسلا تافينصت يف

طاقنلا نم ردق ىصقأ ةميرجلا لدعم ضافخناو ،ةيلاع ةمالس عم لودلا تمدقو

(ةطقن 10) يناجم لوخد ةريشأت .3

 اهيدل نم صربقو (182) اطلام .2019 يلنيه رفس زاوج رشؤم تانايبلا هذه فينصت متي .CBI تازاوجلا اهمدقت يتلا تاريشأتلا ددع ةرحلا لودلا ىلعأ

.ةريشأت تالزانتلا نم ديزملا عم يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف يوق رفس زاوج وه ستيك تناس .ةريشأتلا ةرحلا لودلا ىلإ لوصولا ىلعأ

 ،اناجم لوخدلا ةريشأت داز املكو .ملاعلا يف ربكأو ةمهملا لودلا ضعبل اناجم لوخدلا ةريشأتل ةيفاضا طقن يفاضإ اضيأ فلك دقل ،اناجم لوخدلا ةريشأت داز املكو .ملاعلا يف ربكأو ةمهملا لودلا ضعبل اناجم لوخدلا ةريشأتل ةيفاضا طقن يفاضإ اضيأ فلك دقل ،اناجم لوخدلا ةريشأت داز املكو .ملاعلا يف ربكأو ةمهملا لودلا ضعبل اناجم لوخدلا ةريشأتل ةيفاضا طقن يفاضإ اضيأ فلك دقل

.انيدل PBS جذومن يف نادلبلل طاقنلا نم ديزملا تمدقو

 (طاقن 5) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 داحتالا ةقطنم (طاقن 5) ةدحتملا ةكلمملا

 5) نيصلا (طاقن 5) نغنش يبوروألا

(طاقن 5) ادنك (طاقن 5) ايسور (طاقن

(VWP) ةريشأتلا نم ءافعإلا جمانرب

 لوخدلا ةريشأت نم ءافعإلا

 ازيف

اناجم

 نغنش

 يبوروألا داحتالا

نيصلا ايسور ادنك ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةدحتملا ةكلمملا

Y Y Y Y N N 183 اطلام



Y Y N Y N N 173 صربق

Y Y N Y N N 169 ايراغلب

 ستيك تناس

 سيفينو

154 Y Y N N Y N

 اوغيتنأ

 ادوبربو

149 Y Y N N Y N

Y Y N N N N 145 ايسول ةسيدقلا

Y Y N N Y Y 142 ادانيرغ

Y Y N N Y 137 اكينيمود

Y Y N N Y 130 وتاوناف

Y N N N Y 122 دوسألا لبجلا

N N N 112 يمور كيد

/ معن = N = NO، Y :ةظحالم

(لبقتسملا يف رييغتلل ضرعت) 2019 ربمسيد نم ارابتعا ةلاحلا

 ابوروأو ةدحتملا ةكلمملا لثم ملاعلا يف ةلود ربكأ ىلإ لوصولا نم CBI رفس تازاوج يتلا .SPECI ج نادلبلا ىلإ اهميسقت يناجملا لوخدلا ةريشأت

.. اهريغو ايسورو نيصلاو

(طاقن 5) يبوروألا داحتالا نغنش 

.نغنش ةقطنم ىلإ لوخد ةريشأت لوصولا ةيرح كيد CBI ايكرت رفسلا تازاوج ءانثتساب

(طاقن 5) ةدحتملا ةكلمملا

.ادنلرياو ةدحتملا ةكلمملا ىلإ لوخد ةريشأت لوصولا ةيرح كيدل نكي مل ايكرت ،دوسألا لبجلا



(طاقن 5) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ىرخألا نادلبلا عيمج بلطتتو .(ESTA بلطتي) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم (VWP) ةريشأتلا نم ءافعإلا جمانرب نم ءزج وه يذلا ديحولا دلبلا يه اطلام

ةدحتملا تايالولا ةرايزل تاريشأت

(طاقن 5) ةريشأت ادنك 

 ةرايزل ةريشأت ىلع ىرخأ CBI رفسلا تازاوج عيمج بلطتتو .ادنك ىلإ ةريشأت نودب لوصولا نم طقف ةعبرأ رفس تازاوج يه ايراغلبو صربقو اطلام

.ادنك

(طاقن 5) ايسور 

 كيد اكينيمودو ادانيرغو وتاونافو ستيك تناسو ،اوغيتنأ ،دوسألا لبجلا .ايسور ىلإ لوخد ةريشأت لوصولا ةيرح مهيدل CBI ةتس رفس تازاوج

.مهملا وه ينيب ر اذهو ،عبرم ةحاسملا ثيح نم ملاعلا يف لودلا ربكأ نم ةدحاو يه ايسور ىلإ رظنلابو .ايسور ىلإ لوخد ةريشأت لوصولا ةيرح

(طاقن 5) نيصلا 

 ،ملاعلا يف ىمظعلا ىوقلاو تاداصتقالا ربكأ نم ةدحاو يه نيصلا يف رظنلا .نيصلا ىلإ يناجم لوخد ةريشأت دوجو دلب الإ وه ادانيرغ

.ةراجتلاو لامعألل نيصلا ةرايزل نايحألا نم ريثك يف نوبغري نيذلا كئلوأل ةبسنلاب مهم ر ينيب اذهو

.ةريشأت ةرح ينيب ربخلا ةياهن ىلإ (٪20 ابيرقت) ةطقن 210 لصأ نم ةطقن 40 هعومجم ام نييعت مت ،لكلا يف لكلا

(ةطقن 10) نمزلا رفسلا زاوج .4

.شين ىلا ةيادبلا نم CBI رفس زاوج ىلع لوصحلل قرغتسملا تقولا

 ططخم وه هنا اربتعم صربق .تارم ةعيرس ةجلاعم نوكت ام ةداعو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو وتاوناف رفس زاوج تاططخم ططخم وه هنا اربتعم صربق .تارم ةعيرس ةجلاعم نوكت ام ةداعو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو وتاوناف رفس زاوج تاططخم ططخم وه هنا اربتعم صربق .تارم ةعيرس ةجلاعم نوكت ام ةداعو يبيراكلا رحبلا ةقطنمو وتاوناف رفس زاوج تاططخم

عيمج نم أطبأ يه ايراغلبو اطلام ماري ام ىلع يتلاو ،رفسلا زاوجل رهشأ 7 يلاوح قرغتسي ،يبوروألا داحتالا



رهشا 3 دوسألا لبجلا

14 اطلام

7 صربق

 ستيك تناس

 سيفينو

3

 اوغيتنأ

 ادوبربو

3

3 ادانيرغ

3 اكينيمود

3 ايسول ةسيدقلا

1 وتاوناف

3 يمور كيد

20 ايراغلب

ىصقأ دحك طاقن رفس زاوج تاقوألا عرسأ اهيدل يتلا نادلبلا درتو

(طاقن 5) ةماقإلا طورش .5

 5 اوغيتنأ ضرفي ىسنن ليمأ ال .ةماقإلا طورش نود طاقنلا نم ردق ىصقأ .يقارعلا يزكرملا كنبلا جماربل ةماقإلا تابلطتم

.صربقو ةماقإلا نم ارهش 12 بلطتي اطلام .رفسلا زاوج ديدجتل موي ةماقإ تابلطتم

 زاوج ديدجت دنع طقف هقيبطت متي . مويلا ةماقإلا طرش 5 اهيدل يتلا يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ةديحولا ةلودلا يه اوغيتنأ نأب املع زاوج ديدجت دنع طقف هقيبطت متي . مويلا ةماقإلا طرش 5 اهيدل يتلا يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ةديحولا ةلودلا يه اوغيتنأ نأب املع زاوج ديدجت دنع طقف هقيبطت متي . مويلا ةماقإلا طرش 5 اهيدل يتلا يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ةديحولا ةلودلا يه اوغيتنأ نأب املع

.رفس



0 دوسألا لبجلا

رهش 12 اطلام

رهشا 6 صربق

 ستيك تناس

 سيفينو

0

 اوغيتنأ

 ادوبربو

مايا 5

0 ادانيرغ

0 اكينيمود

0 ايسول ةسيدقلا

0 وتاوناف

0 يمور كيد

رهش 12 ايراغلب

ىصقأ دحك طاقن ةماقإلا طورش ةيأ وأ رفص اهيدل يتلا لودلا درتو

(طاقن 5) ةجودزملا ةيسنجلا .6

.ةيسنجلا جاودزاب حمست CBI نادلبلا عيمج نع ملعن اننأل ،جذومنلا اذه يف ةجودزم ةيسنج ربتعي ال

(ةطقن 10) يبوروألا داحتالا يف ةنطاوملا .7



- طقف لود ثالث

 صربق

 اطلامو

ايراغلبو

.ءاضعألا لودلا يف يبوروألا داحتالا يف ةلماكلا ةنطاوملا قوقح مدقت

 دوسألا لبجلاو .2025 ماع لولحب يبوروألا داحتالا ةيوضعل لبقتسملا حشرم دلب طقف وه دلبلا نأل يبوروألا داحتالا ةنطاوملا مدقت ال دوسألا لبجلا

CIP لبجلا لعجي اذهو .2025 ماع يف نغنش ةقطنمو يبوروألا داحتالا دوسألا لبجلا مامضنا دنع (2021 ربمسيد 31 ىلع قلغي) ليغشتلا ديق نوكت نل 

.لبقتسملا يف يبوروألا داحتالا يف انطاوم حبصت نأ ديرت تنك اذإ رامثتسالل مامتهالل ةريثم ةليسو لك ةطخ دوسألا

.ةيناث ةيسنج نوعسي نيذلا كئلوأل ادج مهم لماع وه يبوروألا داحتالا ةنطاوملا ربتعن نحنو

8. E-2 (طاقن 5) ةدحتملا تايالولا عم ةريشأت

 E-2 .ةدحتملا تايالولا لوخدل ططخ (CBI) رامثتسالا قيرط نع ةنطاوملا نم يتأي نأ ادج مهملا ينيب يت رمثتسملا ةريشأت E-2 ىلإ لوصولا

 اهيدل سيل ايسورو ايريجينو مانتيفو نيصلا لثم نادلبلا ضعب .صخرأ رامثتسالاو ةعرسلا زيهجت ثيح نم EB-5ل لضفأ ةليدب تاريشأت

E-2 ططخ نم ةدافتسالا نم اونكمتي ىتح ،ةدحتملا تايالولا عم ةرشابم ةدهاعم CBI ةدحتملا تايالولل رتتسم لاخدإك.

 ،دوسألا لبجلا

،ايكرت

 ايراغلب

ادانيرغو

ر ينيب هذه مدقت ال ىرخأ CBI نادلبلا عيمج .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم تعقو ةدهاعم رمثتسملا E-2 اهيدل يتلا طقف CBI 4 لودلا يهر ينيب هذه مدقت ال ىرخأ CBI نادلبلا عيمج .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم تعقو ةدهاعم رمثتسملا E-2 اهيدل يتلا طقف CBI 4 لودلا يهر ينيب هذه مدقت ال ىرخأ CBI نادلبلا عيمج .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم تعقو ةدهاعم رمثتسملا E-2 اهيدل يتلا طقف CBI 4 لودلا يه

.ر ينيب اذه ميدقتل طاقن 5 ىلع لوصحلا لودلا هذه

(ةطقن 10) ةبجاولا ةيانعلا .9



(ةطقن 10) ةبجاولا ةيانعلا .9

 يزكرملا كنبلا تاططخم ةعمسل مهم رشؤم يه CBI نادلبلا اهقبطت يتلا ةبجاولا ةيانعلا تاكيشلا زيزعتو زرفلا ةيفلخ

 عيمج ىلع ةلماش تايرحت ءارجإل ةبجاولا ةيانعلا يعيبرتلا ثلاث فرط مدختست ابيرقت نادلبلا عيمج نأل ارظنو .يقارعلا عيمج ىلع ةلماش تايرحت ءارجإل ةبجاولا ةيانعلا يعيبرتلا ثلاث فرط مدختست ابيرقت نادلبلا عيمج نأل ارظنو .يقارعلا عيمج ىلع ةلماش تايرحت ءارجإل ةبجاولا ةيانعلا يعيبرتلا ثلاث فرط مدختست ابيرقت نادلبلا عيمج نأل ارظنو .يقارعلا

.ةرسألا دارفأ كلذ يف امب نيمدقتملا

ةبجاولا ةيانعلا لذبل تاجردلا ىلعأ لجسي ايسول تناسو اطلام

- (طاقن 5) CBI حصفملا ءامسأ - ةيصوصخلا .10

ل مهئامسأ نوديري ال مه .يقارعلا يزكرملا كنبلا تاططخم لوصحلل بلطب مدقتلا ءالمعلل ادج مهم رمأ ةيصوصخلا ةنطاوملا

.(خلا ةديرجلا) ماعلا يف ةروشنملا ناكم يأ يف.(خلا ةديرجلا) ماعلا يف ةروشنملا ناكم يأ يف

.روهمجلل CBI نينطاوملا ءامسأ رشنت وأ فشكت يتلا ةديحولا لودلا يه اكينيمودو اكينيمود ،اطلام

روهمجلل ءامسأ نع فشكت ال يتلا CBI نادلبلا ىلإ ةلماك طاقن نييعت نحن

(طاقن 5) يكيرمأ رالود تارايلم يف يلامجإلا يلحملا جتانلا .11

 وأ انطاوم حبصي راهظإل ىلع قبطني اذهو .CBI نادلبلل ماه يداصتقا رشؤم يلامجإلا يلحملا جتانلا جتانلا رابتعالا نيعب اهذخأ دقل

 زاوج ىلإ ةميق فيضيو ،ةعفترملا ةشيعملا ةدوجل هيف بوغرم ريغ ،داصتقا ربكأ اهيدل يتلا لودلا نم ةدحاو نم رفس زاوج لمحي

.رفس

 .2017 ماع يف CBI ططخم ايكرت تنش .رفس زاوج ىلع لوصح ةيبذاج دالبلا لعجي $ نويليرت 2.3 يلامجإلا يلحملا جتانلا ربكأ اهيدل ايكرت

.ايكرت نم برقلاب ناكم يأ يف ىرخأ CBI لودلا عيمج داصتقا

•



 CBI 

يف (ةيئارشلا ةوقلا لداعت) يلامجإلا يلحملا جتانلا

تارايلملا

2347 يمور كيد

170 ايراغلب

35.9 صربق

22.8 اطلام

12.4 دوسألا لبجلا

 اوغيتنأ

 ادوبربو

2.7

2.6 ايسول ةسيدقلا

1.8 ادانيرغ

 ستيك تناس

 سيفينو

1.75

0.8 وتاوناف

0.68 اكينيمود

طاقنلا نم ديزملا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ربكأو

(طاقن 5) لود ىنغأ .12

 .اريقف وأ اينغ سانلا ناك اذإ ام تارشؤملا مهأ نم دحاو وه اذه نأل CBI نادلبلا يف لخدلا نم درفلا بيصن يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ رظنن نحنو

(ةريقفلا لودلا يف سيل ديكأتلابو) نادلبلا ىنغأ نم ةدحاو يف رفس زاوج ءارش يف نوبغري ءالمعلا ضعب



؟يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا بيصن ثيح نم ةلود ىنغأ يه CBI يتلا لودلا يه ام

.ابوروأ يف نادلبلا ىنغأ يه صربقو اطلام

 رقفأ يه وتاوناف CBI تاططخم نيب يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ةلود ىنغأ حبصتل ةعرسب ستيك تناس تمن

.CBI نادلبلا عيمج

.ةطقن تفلك رثكأو ،دالبلا ىنغأو

(طاقن 5) ناكسلا .13

 ناكسلا نويلم 81 اهيدل ايكرت .ناكسلاب ةلوهأملا نادلبلا مظعمل طاقنلا باستحا متي .نادلبلا داصتقا ىلإ ناكسلا ةمهاسملا

.CBI لود نيب ىندألا 55،000 نم طقف ناكسلا سيفينو ستيك تناس يذلاو ،CBI لودلا نيب ةبسن ىلعأ

629K دوسألا لبجلا

432K اطلام

1.1M صربق

 ستيك تناس

 سيفينو

55K

CBI 

دحاولا درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا

(2019)

$ 48246 اطلام

$ 41572 صربق

 ستيك تناس

 سيفينو

31095 $

 و اوغيتنأ

29228 $



 اوغيتنأ

 ادوبربو

103K

108K ادانيرغ

74K اكينيمود

179K ايسول ةسيدقلا

276K وتاوناف

81M يمور كيد

7M ايراغلب

.مهم رشؤمك ناكسلا اهانيأر يملاعلا فينصتلا 2019 يف.مهم رشؤمك ناكسلا اهانيأر يملاعلا فينصتلا 2019 يف.مهم رشؤمك ناكسلا اهانيأر يملاعلا فينصتلا 2019 يف

اهل موزل ال اذه انرعش امك ،لماعلا اذه رابتعالا نيعب ذخأت مل نحنو ،2020 ماعل

(طاقن 5) ميلعتلا .14

 سرادملا نم ديزملاو ،ميلعتلا ماظن .نادلبلا يف ةيسنجلا ىلع لوصحلل مدقتلا دنع اهلهاجت نكمي ال ميلعتلا ةيمهأ ىلع

.يقارعلا يزكرملا كنبلا ططخل قيبطت تالئاعلل ادج مهم لماع يه تايلكلاو

ايراغلبو اطلام اهيلت يملاع ىوتسم ىلع ميلعتلا ماظن اهيدل صربق

يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف ميلعت لضفأ ميدقت (يعماجلا مرحلا هعماج ارخؤم) اوغيتنأو (جروج تناس ةعماج) ادانيرغ 

.طاقنلا نم ديزملا نييعت مت ،ميلعتلا ةبتر ىلعأ

(طاقن 5) ةيحصلا ةياعرلا .15



 لودلا نيب صربق اهيلت ةيحصلا ةياعرلا ةياغلل ماظن لضفأ اهيدل ايراغلبو اطلام .CBI نادلبلا يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن لضفأ

CBI

(ةطقن 10) ةيمنتلا ةبترلا ناسنإلا .16

 وه ام لك دعب .CBI رفس زاوج لوصحلل بلطب مدقتلا دنع نع ثحبلل ةماهلا تارشؤملا رثكأ نم ةدحاو يه (HDI) ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم

.ةيلاع ةدوج ةشيعملا تايوتسم يف مهم رشؤم

.ةدحتملا ممألل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت ىلع ءانب CBI نادلبلا يف ةيلاع ةدوج ةيشيعملا عاضوألا ةدحتملا ممألا HDI رشؤم سيقيو

.ىصقأ دحك طاقن نييعت ةبتر ىندأ تاذ نادلبلا .صربق بثك نع CBI لودلا نيب HDIل تامالع ىلعأ تارشع اطلام تءاجو

ةبترم دلب

29 اطلام

32 صربق

50 دوسألا لبجلا

51 ايراغلب

64 يمور كيد

70 ادوبربو اوغيتنأ

72 سيفينو ستيك تناس

75 ادانيرغ

89 ايسول ةسيدقلا



103 اكينيمود

138 وتاوناف

 (طاقن 5) نويدلا ةموكحلا .17

 ايكرت .CBI لودلا نيب (٪104) نويدلا ىلعأ اهيدل صربق .نيدلا ىندأ تاذ نادلبلل ةصصخملا ةطقن ىلعأ .ةيزكرملا ةموكحلا نويد

(٪29 نم لقأ) نيدلا ىندأ هيدل ايدوبمكو ايراغلبو

يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةيوئم ةبسنك يموكحلا نيدلا نم لقأ

٪72.50 دوسألا لبجلا

٪45.80 اطلام

٪100.60 صربق

٪60.50 سيفينو ستيك تناس

٪89.46 ادوبربو اوغيتنأ

٪63.49 ادانيرغ

٪74.09 اكينيمود

٪64.33 ايسول ةسيدقلا

٪51.40 وتاوناف

٪30.17 يمور كيد

٪22.30 ايراغلب



.طاقنلا نم ديزملا نيدلا ىندأ اهيدل يتلا نادلبلا نييعت مت

 (طاقن 5) ةبيرضلا يصخشلا لخدلا .18

 ستيك تناسو ،وتاوناف . يصخشلا لخدلا ةبيرض كيدل نكي مل يبيراكلا رحبلا ةقطنم نادلب .طاقنلا نم ردق ىصقأ بئارضلا لودلا ضفخنم وأ رفصلا ىقلتت ستيك تناسو ،وتاوناف . يصخشلا لخدلا ةبيرض كيدل نكي مل يبيراكلا رحبلا ةقطنم نادلب .طاقنلا نم ردق ىصقأ بئارضلا لودلا ضفخنم وأ رفصلا ىقلتت ستيك تناسو ،وتاوناف . يصخشلا لخدلا ةبيرض كيدل نكي مل يبيراكلا رحبلا ةقطنم نادلب .طاقنلا نم ردق ىصقأ بئارضلا لودلا ضفخنم وأ رفصلا ىقلتت

.يلحملا لخدلا ىلع ىرخألا لودلا عيمج ىلع بئارضلا ضرف .يبنجألاو يلحملا لخدلا ىلع يصخشلا لخدلا ىلع بئارضلا مهيدل سيل اوغيتنأو

.PIT ٪35 يلاوح انيد ايراغلبو ايراغلبو اطلام

 (ةطقن 10) ةيوقلا ةلمعلا .19

 A .يبيراكلا رالودلا اهيلت ،تالمعلا ىوقأ نم ةدحاو يه ورويلا .يكيرمألا رالودلا ةوق ساسأ ىلع CBI لودلا ةلمع ىلإ اضيأ رظنن نحنو

 ةلمع كانه ثيح دلب يف رمثتست نأ ديرت CBI نيرمثتسملا .ةميق ضافخنا نم نمأم يف وه لاملا نأ رشؤم مهأ اضيأ يه ةيوق ةلمع

ةنمآو اهب قوثوم

.دوسألا لبجلاو صربقو ايراغلبو اطلام CBI لود عبرأ لبق نم ةمدختسملا ةيوقلا ةلمعلا وه ورويلا

.يكيرمألا رالودلاب ةطوبرم XCD يبيراكلا رحبلا نادلب مدختست

.ةصاخلا اهتالمع مدختست ىرخألا نادلبلا عيمج

.طاقنلا نم ديزملا تالمعلا ىوقأ تيطعأ

(ةطقن 10) ةيفافشلا .20



(ةطقن 10) ةيفافشلا .20

 رامثتسالا راثأ ةيونسلا ريراقتلا رشن ةموكحلا لثم رامثتسالا جمارب قيرط نع ةنطاوملا ةيفافش ىلإ رظنن نحنو رامثتسالا راثأ ةيونسلا ريراقتلا رشن ةموكحلا لثم رامثتسالا جمارب قيرط نع ةنطاوملا ةيفافش ىلإ رظنن نحنو رامثتسالا راثأ ةيونسلا ريراقتلا رشن ةموكحلا لثم رامثتسالا جمارب قيرط نع ةنطاوملا ةيفافش ىلإ رظنن نحنو

.. خلا نيرمثتسملا ةيسنج ،ةرداصلا رفسلا تازاوجو ،ةدراولا تابلطلاو

طقف لود ثالث ،انليلحت يف

 نع جارفالا طقف ىرخألا نادلبلا عيمجو .CIAL ريرقت ةموكح تارادصإلا ثيح ةفافش CBI تاططخم مظعم كلمت ادانيرغو اوغيتنأ ،اطلام

ةيفافشلا ثيح نم ططخم لماكلاب ستيك تناس قالغإ .مالعإلا لئاسو لالخ نم تانايبلا نم ءزج

.طاقنلا نم ديزملا ةفافش CBI تاططخم نييعت مت

(ةطقن 10) ةيحالص رفسلا زاوج .21

 هنأل تاونس 10 رفسلا تازاوج ةليوط ريثك لضفي امك ،ءالمعلا نم ريثكل ةبسنلاب مساحلا لماعلا ةياغلل مهم رمأ ردص CBI رفسلا زاوج ةيحالصو

.ديدجت رمألا قلعتي امدنع ،تقولا نم ريثكلا رفوي

.ةنس 10 ةحلاص رفس تازاوج ىرخأ نادلب نع ردصت .تاونس 5 رفسلا تازاوج رادصإ اوغيتنأو ادانيرغو ،ايسول تناس

.طاقنلا نم ديزملا ةحص يف عافترا عم رفسلا تازاوج حنم متي

تاونس 10 دوسألا لبجلا

10 اطلام

10 صربق

10 سيفينو ستيك تناس

5 ادوبربو اوغيتنأ

5 ادانيرغ



10 اكينيمود

5 ايسول ةسيدقلا

10 وتاوناف

10 يمور كيد

10 ايراغلب

(طاقن 5) ةينورتكلإلا رفسلا تازاوج / ةيوهلا .22

 ايجولونكتلا نأ امبو .رامثتسالا جمارب ةنطاوملا بجومب ةرداصلا رفسلا تازاوج ىلع ةقبطملا ةثيدحلا تاينقتلا رابتعالا نيعب اضيأ انذخأ

.ةيرتمويبلا تازيم عم ةنزخملا رفس زاوج نمألا ززعت ةينورتكلإلا رفسلا تازاوجو ،موي دعب اموي نسحي

 ةثيدحلا تارادصإلا ردصت ىرخألا نادلبلا عيمج .ةيرتمويبلا رفسلا تازاوج ردصت ال وتاونافو ايسول تناسو ،اكينيمود نأ انظحال ،انليلحت يف

.ةيرتمويبلا رفسلا تازاوج نم

طاقن ءاه CIP تحت ةيضقلا ةيرتمويبلا رفسلا تازاوج اهنييعت مت يتلا نادلبلا

(طاقن 5) ةرايز ةيصخشلا .23

 ريثكلا فلكي سنإ .ادج مهم اضيأ وه دلبلا اذهل ةفلكم تالحرلا نود CBI تاططخم لوصحلل بلطب مدقتلا ءالمعلل نكمي يتلا ةلوهس

.ةريبك ةرسأل ابوروأ وأ يبيراكلا رحبلا ةقطنم ةرايزل لاملا نم

 يبيراكلاو وتاوناف نادلبلا نأ نيح يف ،رفسلا زاوج وأ باستكا ةيسنجلا ىلع لوصحلل ةيصخش ةرايزب ةيبوروألا نادلبلا عيمج بلطتتو

.كلذ بلطتت ال

5 ىصقأ تيطعأ رامثتسالا قيرط نع ةيسنجلا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ىلإ ةيصخش ةرايز بلطتت ال يتلا نادلبلا ىتح



طاقن

العف معن دوسألا لبجلا

العف معن اطلام

العف معن صربق

ال سيفينو ستيك تناس

ال ادوبربو اوغيتنأ

وم ادانيرغ

ال اكينيمود

ال ايسول ةسيدقلا

ال وتاوناف

العف معن يمور كيد

العف معن ايراغلب

(طاقن 5) لاطبإ تاينطاوملا .24

.يقارعلا يزكرملا كنبلا ططخ ةعمس ةيامحل يضاملا يف نيرمثتسملا تايسنج CBI نادلب ةدع تغلأ

 نم اخيرات ىرخألا نادلبلا عيمج نأ نيح يف ،يضاملا يف نيرمثتسملا تايسنج ءاغلإ ادانيرغو ايكرت ىلع ليلد يأ ىلع رثعن مل

.رامثتسالا قيرط نع ةنطاوملا تحت رفس تازاوج ىلع اولصح نيذلا تايسنج ديرجت

.يضاملا يف نيرمثتسملا تايسنج غلت مل يتلا نادلبلا ىلإ ةطقن دقل نييعت نحن



ال دوسألا لبجلا

العف معن اطلام

العف معن صربق

العف معن سيفينو ستيك تناس

العف معن ادوبربو اوغيتنأ

ال ادانيرغ

العف معن اكينيمود

العف معن ايسول ةسيدقلا

العف معن وتاوناف

ال يمور كيد

العف معن ايراغلب

(طاقن 5) ةنطاوملا رمع .25

 ةيسنجلا رمت حمست ةيبوروألا لودلا عيمج نأ نيح يف .يف رظنلل ءالمعلل اضيأ مهملا ةلئاع لايجألل ةيسنجلا ءاطعإ

.طقف ثلاثلا ليجلا لصت ةنطاوملا ريرمتب حمست يتلا ةيبونجلا اكيرمأ يف نادلبلا نم ليلق ددع كانهو ،لايجألل

طاقن 5 ىصقأ ىطعت ةلماك رمع ةنطاوملا مدقت يتلا لودلا .ةزاتمم CBI ططخم وه ادانيرغ ببسلا اذهل

العف معن دوسألا لبجلا

العف معن اطلام



العف معن صربق

ال سيفينو ستيك تناس

ال ادوبربو اوغيتنأ

العف معن ادانيرغ

ال اكينيمود

ال ايسول ةسيدقلا

ال وتاوناف

العف معن يمور كيد

العف معن ايراغلب

(طاقن 5) تيوصتلا قوقح .26

.دحوملا يداصتقالا لاجملا نم دقع ةموكحلاو تيوصتلا يف قحلا CBI تاططخم حمست يتلا ملع ءالمع نوكي نأ بجي امك

.طاقن 5 ةلماكلا تيوصتلا قوقح مدقت يتلا CBI تاططخم نييعت مت .تيوصتلا قوقح مدقن ال اوغيتنأو وتاونافو ستيك تناس

العف معن دوسألا لبجلا

العف معن اطلام

العف معن صربق

ال سيفينو ستيك تناس

ال ادوبربو اوغيتنأ



العف معن ادانيرغ

العف معن اكينيمود

العف معن ايسول ةسيدقلا

*ال وتاوناف

العف معن يمور كيد

العف معن ايراغلب

* تيوصتلا قوقح VCP ططخم ضورعلا نكلو ،تيوصتلا قح مهيدل سيل DSP ططخم

 

رداصم

 - راهدزالا https://worldtop20.org/education-data-base - ميلعتلا تانايب ةدعاق

https://www.prosperity.com/rankings ةيحصلا ةياعرلل يملاعلا فينصتلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 

 ةمالسلاو ةميرجلا Numbeo 2019 رشؤم رفس زاوج ءاكرشلاو يلنيه

 / يلودلا دقنلا قودنص / Worldbank ايديبيكيو تانايب فينصتلا

Countryeconomy.com

CBI - ةطساوب ةنطاوملا CBIP جمانرب - رامثتسا 

ةنطاوملا قيرط نع رامثتسالا

 

ةنطاوملا : ماسقالاةنطاوملا : ماسقالا

• • • • •


