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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning” 9.
The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s
governorates1314.
As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya,
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in
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حأل ص ئئنبصحابت ئئن الغصقوغئئمصه ئ ح صفمعرفئئلصحفموئئنه مصحابت ئئن الصحأللنل ئ لصص ئ لهنصحفقس ئ ص
ضرقوةصاصدصديهنص تىصاستط ةصحفور صدتنصعلصقفهمصحأل دحثصقحفتطالوحبصد ص الفهغ
فتصهئ اصحفالوبئلصيسئتعرعصصعئمصاهئمصحفم
صدقس صقللسغ ص
ص

ئطلمنبصحابت

ئن الصحفتئتصام ئ صعرضئهنصدوسئرةص

مصطلحات الموازنة
● حفيئئئنتلصحفمملئئئتصح :مئئئنفتلصهئئئالصع مئئئنفتصيئ ئ صحفعمل ئئئنبصحابت ئئئن الصحفتئئئتصتمئ ئ صدئ ئ صلئ ئ ص
حفم الدئئلصقحألفئئرح صقحف ئئرينبصحفممل ئئلصقحأل يق ئئلصفئئتصي ئ صحفزطنعئئنبص حل ئ صعبل ئ مصحفدقفئئلص
ل صحفسيلغ
صصصصصصصصصصصصد للنلصادل صدرت صدالحط صفريستصدز مصفتصد
ص
د للنلصصتدل صب ملصعيتنجصد يةصادرا تصفتصد ئئرصضئئم صحفيئئنتلصحفمملئئتصح :مئئنفتصفئئتصد ئئرغ ص
قائئتمص سئئنصهصعئ صطرائئاصدجمئئالاصحالئئته وصحفخئئنإصصئئنفمالحطي صقع مئئنفتصحالئئت منوحبص
قحفيوزنبصحفتتصتزالمصصهنصحفم الدلصقصنفتصحف ن وحبغص
رصضم صحفينتلصحفمملتصح :منفتصفتصد

رغ

● حفيئئئنتلصحفزئئئالدتصح :مئئئنفتلصهئئئالصع مئئئنفتصيئ ئ صحفعمل ئئئنبصحابت ئئئن الصحفتئئئتصتمئ ئ صدئ ئ صلئ ئ ص
حفم الدئئلصقحألفئئرح صقحف ئئرينبصحفممل ئئلصمحفتئئتصتمم ئ ص يس ئ لصحفدقفئئلتصصفئئتصي ئ صحفزطنعئئنبص
صإبل مصحفدقفلصقلنو هنصل صليلغ
ص
د لل ئنلصائئدل صدرت ئ صدئئالحط صد ئئرأصدز ئ مصفئئتصادرا ئئنصصضئئم صحفيئئنتلصحفزئئالدتصح :مئئنفتصفئئتص
د رغ
ص
صضم صحفينتلصحفزالدتصح :منفتصفتصد رغ
د للنلصتدل صب ملصعيتنجصد يةصد رأصفتصحف
ص
د لل ئنلصاصتئئدل صب مئئلصعيتئئنجصد ئئيةصعيجل ئئتأصفئئتصد ئئرصصضئئم صحفيئئنتلصحفزئئالدتصح :مئئنفتصفئئتص
د رغ
● دؤارصحفتزدمصحفمز زتلصهئئالصيسخلصدعدفلصد صدؤارصع منفتصحفينتلصحفمملتصحفطق عئئئت صقاص
امتس صفزئ صفالحئئدصحفي ئئئناصحابت ئئن أصحفمال ئئال صصئ صقصت لوئئئلصحفمؤائئرحبصحابت ئئن الص
قحا تمنع ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصقحفق ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصحفتئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتصتتجنهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ئ صحفز مئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئلصحفسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئالب لغص ص
صيند صوفنه لصحألدئئل صدئ صلئ ص دئئلصحفعالحدئ صحفق ئئلص
تمصت م مهصف ال صفتصحاعتقنوصص
قحا تمنع لصحفتتصاصتزنسصصنفينتلصحفمملتصح :منفتغ
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● ع مئئئنفتصحفئئئدا صحفمملئئئتصحفعئئئنملصهئئئتصحألدئئئالح صحفتئئئتصتزترضئئئهنصحفم الدئئئلصدئ ئ صدالحطي هئئئنصاقص
حفمست م را صاقصحفمؤلسنبصحفم الد لصحقصحفخنصل صقذفئئلصفمالح هئئلصا دئئنبصد ئ صحفمئئر صاقص
حفتضئئخمصحف ئئداد صقبئئدصت ئئال صفتمالا ئ صحفم ئئرقعنبصحفرالئئمنف لصاقصحفيوزئئنبصحفعندئئلصفم ئ ص
ائئتمصتم ئ صحفضئئرحئ غصقت ئئال صتلئئلصحألدئئالح صحفمل زترضئئلصصنفعملئئلصحفممل ئئلصعدئئنصعلئئىصا ئ ص
ليدحبصحفختايلصاقصيزال صفعل لغ
● حألقوحقصح فمنف للصهئئتصعقئئنوةصعئ صا حةصدنف ئئلصبنصلئئلصف لئئتقدح صقبنصلئئلصفلتئئدحق صقفهئئنصيئئالاصدئ ص
حفز ملصحفيزدال صت دولهنصحفه نبصحفم الد لصقحفمدي لصحفعندلصقحف رينبصحفخنصئئل صفتعطئئتص
فل ئئئخصصحفئ ئ أصامل هئئئنص لزئ ئنصفئئئدصصحفجهئئئنبصحفتئئئتصت ئئئدوهن صقتتم ئئئتصصايهئئئنصت ئئئدوصصنفز مئئئلص
يوسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئهن صقدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ صاهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئمصايالحعهئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئنصحأللئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئهمصقحفسئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئيدحبغ ص
اجتمةصحفقنئعال صقحفم ترق صعئئن ةصفئئتصفضئئن صدئئن أصاقصحفترحضئئت صصهئئددصتئئدحق صدئئنصفئئداهمص
د ئ صاقوحقصدنف ئئلغصقاطلئئاصعلئئىصه ئ حصحفوضئئن صلئئالقصحألقوحقصحفمنف ئئلصمحفقالوصئئلت صقائئتمصف ئئهص
تمدائئدصالئئعنوصتقن فهئئن صقذفئئلص س ئ صدئئنصاسئئمىصصزئئنيال صحفعئئرعصقحفطل ئ غصقتت ئئال صهئئ اص
حفسالقصدئ اصحفسئئالقصحألقف صئل صقهئئتصلئئالقصح:صئئدحوصحفتئئتصتطئئرعصف هئئنص م ئئةصحألقوحقصحفمنف ئئلص
فلمرةصحألقفى صقحفسالقصحف نيالال صقهتصحفتتصاتمصف هنصتدحق صحألقوحقصحفتتصاصدوبصفتصحفسئئالقص
حألقف لغ
● اذق صحفختحيللصهتصا حةص ائ ص ئئالدتصتزئئالمصحفم الدئئنبصصق عهئئن صقتم ئ صعلئئىصلئئعرصائئرحئهنص
فئئالولحصد ئ صا ئ صتم ئ صدقلئئتصدطلئئال غصقتتصئرحقعصفتئئرةصتسئئدادهنصد ئ ص3صاائئهرصعفئئىصلئئيت ص
صيسقلصفالحئدصثنصتلغ
● لئئيدحبصحفختحيئئللصات ئئنصهصتعراوهئئنصدئئةصتعرائئوصحألذق صدئئةصفئئنوقصايهئئنصطالالئئلصحأل ئ صفوتئئرةص
تتئئرحقعصص ئ صلئئيت صعفئئىص30صلئئيل صصيسئئقلصفالحئئئدصتم ئ صي ئ ص6صاائئهر ص تئئىصتسئئد صب متهئئنص
يندللغ
● حفم تح صحفتجنوألصهالصحفوئئرقصصئ صحفز مئئلصح :منف ئئلصفئئالحو حب قصئئن وحبصحفدقفئئل صفمئ صت ئئال ص
ب مئئلصحف ئئن وحبصاعلئئىصد ئ صب مئئلصحفئئالحو حب صاسئئمىصفئئنئمصفئئتصحفم ئئتح صحفتجئئنوأ صقعيئئددنص
ت ال صب ملصحفالحو حبصاعلىصد صب ملصحف ن وحب صاسمىصعجتصفتصحفم تح صحفتجنوأغ
● حفمسئئئن صحفجئئئئنوألصهئئئئالصدجمئئئئالاصحفز مئئئئلصح :منف ئئئئلصفل ئئئئن وحبصقحفئئئئالحو حبصدضئئئ ل
ئنفنصعف هئئصئنص
حفتئئئدفزنبصحفمنف ئئئلصدئ ئ صحفخئئئنوجصقعف ئئئه صقت ئئئال صفئئئتصائ ئ صحلئئئت منوحبصا يق ئئئلصدقنائئئرةصاقص
تمالا بصفألفرح صد صحفخنوجغ
● حف رينبصحفعندللصهتصحف ئئرينبصحفتئئتصبندئ صحفم الدئئلصصتال سئئهنصقتخضئئةصاائئرحفهنصدئ ص
ي صحفيالح تغصقتتقةصق حوةصبطناصحألعمن صحفعنمغصبدصاتمصتدحق صالهمصحف ئئريلصفئئتصحفقالوصئئل ص
قف صتظ صحفمل لصحأللنل لصفلم الدلغ
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● حفزطئئناصحفم ئئالدتلصهئئالصحفزطئئناصحف ئ أصتمتل ئئهصحفدقفئئلصقت ئئردصعل ئئهصص ئ صيند ئ غصقازئئدمص
حفخئئئددنبصفألفئئئرح صقاصاسئئئعىصفلئئئرصدغصقتت وئ ئ صحفدقفئئئلصصرقحتئ ئ صحفعئئئندل صف ئئئه صد ئ ئ صق حوةص
حف ملصقحفتعل مصقحفعد صقحف زنفلصقحفمجنفسصحفممل لغ
● حفزطناصحألعمن صحفعنملصفئئىصعئئنمص1991ص تمالفئ صتقع ئئلصعئئد صيق ئئرصدئ صائئرينبصحفزطئئناصحفعئئنم ص
حفتىصيني صتتقةصحفال حوحبصحفمختلول صعفىصق حوةص دادةصتمصتدائ يهنصهئئتصق حوةصبطئئناصحألعمئئن ص
حفعئئنم صدئئةصت ئئرصحفزئئنيال صحفئئ أصتتعندئئ صحف ئئرينبصصمال قئئهصعفئئىصبئئنيال ص203صفسئئئيلص1991غص
قات ال صبطناصحألعمن صحفعنمصد صحف رينبصحفمملاليلصفلدقفل صحفتتصتيئئتلصدخر ئئنبصفلسئئالق ص
قهتصدال هلصفلئئرصدغصقعئئن ةصتعمئ صتلئئلصحف ئئرينبصفئئتصبطنعئئنبصحلئئترحت ج لصد ئ صحفمرحفئئاص
قحفطنبلصقحفزطنعنبصحفمنف لغ
● حفخ خ ئئللصهئئالصحيتزئئن صدل ئئلصحفمؤلسئئنبصحفمملاليئئلصفلزطئئناصحفعئئنمصعفئئىصدل ئئلصحفزطئئناص
حفخنإ صقفلخ خ لصديظالوا صحبت ئئن أصقل نلئئتغصفمئ صحفميظئئالوصحابت ئئن أ صتيطلئئاص
حفخ خ ئئئلصدئئئ صحفتئئئئرحعصا صحفم الدئئئلصصطقعهئئئئنصغ ئئئ ل
ئرصيئئئو صحبت ئئئئن ا لن صقتهئئئئددصعمل ئئئئلص
صحفم ن وصحفطق ع لصقحفق ئئرالصص وئئن ةصقعيتن ئئلصاعلئئىغصقذفئئلصدئ ص
حفخ خ لصعفىصحلت
لئئ صتمرائئئرصحفسئئئالقصقعئئئدمصتئئئدل صحفدقفئئئلصعاصفئئئتص ئئئنابصحفضئئئرقوةصحفز ئئئالص صقعقئئئرصا قحبص
دمئئد ةصفضئئمن صحلئئتزرحوصحفسئئالقصقحفمئئدصد ئ صتزلقنتئئهغصادئئنصد ئ صحفميظئئالوصحفس نلئئت صائئدعالص
حفتخ صصعفىصحلتئئتح ص قوصحفدقفئئل صقاز ئئراصعلئئىصدجئئنابصالنلئ لصد ئ صحفئئدفناصقحفزضئئن ص
قحألد صحفدحللتصقحفخددنبصحا تمنع لغ
● حفه ئئنبصحابت ئئن اللصتي ئئاصصزئئرحوصد ئ صوئ ئ سصحفجمهالوائئلصد ئ صا ئ صع حوةصدرفئئاصعئئنمصازئئدمص
قح دةصاقصاي رصد صحفخددنبصحفعندلصحفتتصتلتتمصحفم الدئئلصصتزئئدامهنصفلمئئالحطي غصقذفئئلصتمئ ص
عائئئرحدصق حوحبصدمئئئد ة صقفزئئئنصفطق عئئئلصي ئئئنطهنغصقتتمتئئئةصحفه ئئئنبصحفعندئئئلصصسئئئلطنبص
قحلئئعلصفئئتصع حوةصائئؤقيهنصحفوي ئئلصقحفمنف ئئلصقح :حوائئل صص ئئرعصتمز ئئاصافض ئ صحفيتئئنئلصعلئئىص
دستالصصحفخددنبصحفتتصتزددئئهن صتم صوبنصئئئئلصقعائئرصحدصحفال ارصحف أصتتقعهغ
قاعئئدصدجلئئسصع حوةصحفه ئئلصحفسئئلطلصحفعل ئئنصحفمه ميئئلصعلئئىصت ئئراوصادالوهئئن ص ئ صازتئئرعص
حفس نلئئنبصحفعندئئلصحفتئئتصاج ئ صا صتعم ئ صعل هئئن صدسئئتع ي لنصفئئتصذفئئلصصإصئئدحوصينفئئلصحفلئئالحئدص
صد صا لهنصحفه لغصقتعئئدصحألدئئالح صحفتئئتص
قحفزرحوحبصحفتتصتم يهصد صصلالغصحألهدحدصحفتتصاي
تصئدارهنصحفه ئئنبصحفعندئئلصادالحفلئنصعندئئلصدئئنصفئئمصائئيصصعلئئىصلئ دصذفئئلصبئئرحوصوئئ سصحفجمهالوائئلص
حف ئئئن وصصإي ئئئنئهنغصقا ئئئال صفئئئدصصحفه ئئئنبصد تحي ئئئلصلنصئئئل صاعئئئدهنصوئئئ سصدجلئئئسصع حوتهئئئن ص
قاالحفاصعل هنصحفمجلسصتمه د لحصفتزدامهنصعفىصحفال ارصحفمختصص:برحوهنغ ص
● حفميئئنطاصحفمئئرةلصهئئتص ئئت صد ئ صاوحضئئىصحفدقفئئل صتصئدل صضئئم ص ئئدق هنصحفس نل ئ ل صقتخضئئةص
فسلطتهنصح :حوائئلغصائئتمصف هئئنصتخوئ مصحفمعالبئئنبصحفتجنوائئلصحفمورقضئئلصعلئئىص ريئئلصحفتجئئنوةص
صهئئددصت ئئج ةصحألعمئئن صحفجدائئدةصق ئ صحالئئت منوحبصحأل يق ئئلغصقت ئئم صديئئنطاصحفتجئئنوةص
حفمئئرةصعئئن ةصعلئئىصاي ئئطلصحلئئت رح صفلمئئالح صحفخئئنمصقحفعينصئئرصحفم اليئئل صقت ئئدارصحفميتج ئ صنبص
حفم يعلغ
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● حفعجئئتصحف لئئتلصهئئالصحفوئئرقصصئ صحفيوزئئنبصحفعندئئلصحفتئئتصتزئئالمصحفدقفئئلصص ئئرفهنصقح:ائئرح حبصحفتئئتص
صعل هنصل صحفسيلصحفمنف لغصقبدصا ال صصنفسنف صقاصام ئ صت ط تئئهصعاصصئئنابترحعغص
تم
ل
سمىصفنئضنصيل لنغص
ادنصعذحصين صصنفمال صف
● حفعجتصحفوعلتلصهالصحفورقصص صيوزنبصحفدقفلصحفعندئئلصقعارح حتهئئنصحفتئئتصتم ئ صعل هئئن صدضئ ل
ئنفنص
ل
صاسمىصفنئضنصفعل لنغ
عف هصلدح صاصال صحفزرقعصل صحفسيلصحفمنف ل .قعذحصين صصنفمال
● حفضئئرحئ صحفت ئئنعداللصهئئتصضئئرحئ صتمئئد صيسئئقتهنصعلئئىص س ئ صدسئئتالصص ل ئ صحفوئئر صصم ئ ص
ت ئئال صيسئئقلصحفضئئرحئ صحفتئئتصائئدفعهنصحألفئئرح صاصئئمن صحفئئدل صحفمرتوئئةصاعلئئىصد ئ صاصئئمن ص
حفدل صحفميخومغصقاهددصه حصحفيالاصد صحفضرحئ صفتمسئ صحفعدحفئئلصحا تمنع ئئلصقتخو ئئوص
حفع صحفضراقتصعلىصحفو نبصحألفزرصفتصحفمجتمةغ
● حفضئئرحئ صحالئئته ي للصهئئتصحفضئئرحئ صحفتئئتصتوئئرعصعلئئىصح:يوئئنقصحالئئته يتصعلئئىصحفسئئلةص
قحفخددنبغصعن ةصدنصت ال صضراقلصحالته وصغ رصدقنارة صد صضئئراقلصحفمق عئئنبصقضئئراقلص
صاصارحعئئتصصحفتم ئ صعيئئدص
حفز ملصحفمضنفلغصقتعتقرصضرحئ صحالته وصضرحئقلنصو ع ل ص
يزطلصحالته وصصفرقصحفدل صقثز صحفع صحفينتلصد صحفضراقلصعلىصحفوزرح غ

● ضئئئرحئ صحفخط ئئئللصهئئئتصضئئئراقلصحيتزنئ ئئ ل
ئلصتوئئئرعصتمدائ ئدلحصعلئئئىصلئئئلةصدع يئئئلصتعتقئئئرصضئئئنوةص
صئئنفمجتم ةصقحألفئئرح صعلئئىصلئئق صحفم ئئن صحف مئئال صقحفتقئئتصقحفملالائئنبصقحفم ئئرقصنبصحف ن ائئلص
قحألطعملصحفسراعلصقحفزهالةصقحفس رصقحفزمنوغ
لتستخدمصضرحئ صحفخط لصفتائئن ةصحفسئئعرصفئئتصدمنقفئئلصفخوئئمصحفطلئ صاقصفتائئن ةصح:ائئرح حبص
ئل
ئنغصقغنفقئنصدئئنصت ئئال ص ائئن ةصضئئراقلصحفخط ئئلصاي ئئرصا ئ العل نصد ئ ص ائئن ةص
قعاجئئن صد ئئن وص دائئدةصفهئ
ئل
صغنفقئنصدئئنصتئئمصحيتزئئن صهئ اصحفضئئرحئ صأليهئئنصت زئ صينهئ صحفوزئئرح ص
حفضرحئ صحأللرصغصقدةصذفئئل
بدصت قدصحفم الدلصدعتمئئدةصعلئئىصعنئئئدحبصضئئرحئ صحفخط ئئلصقحفسئئلالوصأحفخئئنطلأصدئ صا ئ ص
حفمونظصعلىصتدفاصح:ارح حبغصفم صتم صضرحئ صحفتقتصقحفسجنئرصاي رصد صلئئدسصضئئرحئ ص
حفسلةصفتصع صنمص2021غ ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
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مصطلحات عامة
● دئئؤتمرص صراتئئال صقق لصهئئالصدئئؤتمرصحيعزئئدصبق ئ صحيتهئئن صحفمئئر صحفعنفم ئئلصحف ني ئئل صصمضئئالوص730ص
دم ئ ئ صعئ ئ ص ق صحفملوئئئن صقعئئئد هنص44ص قفئئئلغصقتمئ ئ صحفمالحفزئئئلصعلئئئىصعي ئئئن صحفقيئئئلصحفئئئدقفتص
ل
ئدقفتغصقطلئ صدئ ص م ئئةص
فإلي ن صقحفتعم رصم ت صد صحفقيلصحفدقفتص نف نت صقصيدققصحفيزدصحفئ
حفدق صحألعضن صح:اترحوصفتصواسصدن صصيدققصحفيزدصحفدقفتغصقيني صحفعضئئالالصفئئتصحفقيئئلص
حفئئدقفتصفإلي ئئن صقحفتعم ئئرصد ئئرقطلصصئئا صت ئئال صحفدقفئئلصعضئئالل حصفئئتصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتغص
ل
صقفز ئنصفل ئ تصحفتئئتصتعطئئتصق ي ئ لنصايقئئرصفلقلئئدح ص
قبسئئمصحفت ئئالا صفئئتصي ئ صد ئ صحفمؤلسئئت
حفمسنهملصصراسصدن صايقرغ
● حفقيلصحفدقفتلصهالصدؤلسلصدنف لصتالس صعنمص1944غصقاضمصفتصعضالاتهص189ص قفلغصقف ئئتص
ت قدصاأص قفئئلصعضئئالل حصفئئتصحفقيئئل صاجئ صحيضئئمندهنصاقاصصعفئئىصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتغصقازئئدمص
حفزئئئرقعصقحفمئئئيدصفم الدئئئنبصحفقلئئئدح صديخوضئئئلصقدتاللئئئطلصحفئئئدل صحفتئئئتصا ئئئع صعل هئئئنص
حفم ئئال صعلئئىصبئئرقعصتجنوائئلصفمتنصعئئلصحفم ئئ صنواةصحفرالئئمنف لغصيمئئنصاعمئئ صدئئةصحفزطئئناص
حفخنإ صقديظمنبصحفمجتمةصحفمديت صقصيالوصحفتيم ئئلصح:بل م ئئل صقحفمرحيئئتصحفقم ئئل صقغ رهئئنص
دئ ئ صحفمؤلسئئئنبصحفدقف ئئئل صص ئئئا صبضئئئنانصتتئئئرحقعصدئئئنصصئ ئ صت ئئئرصحفميئئئن صقحف ئئئرحاصقحألدئ ئ ص
حف حئتصعفىصحفتعل مصقحفتوحعلصقحفتمالا صقحفتجنوةغ
● صيدققصحفيزدصحفدقفتلصي ابصف رةصتال سصحف ئئيدققصفئئتصصدئئؤتمرصصراتئئال صقق صعئئنمص 1944ص
حف أص ضرتهص44ص قفل صد صا صقضئئةصلطئ صحلئئتزرحوصحفيظئئنمصحفمئئنفتصحفعئئنفمتصصعئئدصحفمئئر ص
حفعنفم لصحف ني لغ
قازئئئدمصحف ئئئيدققصحفم ئئئالوةصفلقلئئئدح صحألعضئئئن صقعئئئد هنص190ص قفئئئل ص ئئئال صي و ئئئلصتمز ئئئاص
حالئئئتزرحوصحابت ئئئن أصقديئئئةصحأل دئئئنبصحفمنف ئئئلصقتمسئ ئ صدسئئئتالانبصحفمع ئئئل صفتجيئ ئ ص
دقثصا دنبصحبت ن الصقت س رصحفتجنوةصحفدقف لغصه حصصن:ضنفلصعفىصعبرحعصحفقلئئدح صفتمالائ ص
صد نيلهن صققضةصل نلنبصفلت م دصقح:ص عغ ص
● زئئالقصحفسئئئم لصاي ئئئاصصئئئيدققصحفيزئئئدصحفئئدقفتص زئئئالقصحفسئئئم صحفخنصئئئلصعئئئنمص1969غصقيئئئن ص
ل
متوظ ئنصصن ت نط ئئنبصحفيزئئدصحأل يقئئت صصمال ئ صيظئئنمصصراتئئال ص
حفهئئددصديهئئنصا صت ئئال صاص ئ للنصد
قق صأللئئعنوصحف ئئردصحف نصتئئلغصاقصصمعيئئىصألئئر صهئئتصاصئئال صح ت نط ئئلصامئئد هنصقامئئتو صصهئئنص
صئئيدققصحفيزئئدص:يمئئن صحفئئيزصصفئئتصحألصئئال صحا ت نط ئئلصد ئ صحفعم ئ بصحأل يق ئئلصحفموضئئلل ص
ل
ملئئئنصفألصئئئئال صحفرلئئئئم لصحفخنصئئئئلصصنفقلئئئئدح ص
قهئئئئتصحفئئئ ه صقحفئئئئدقاوصحألدرا ئئئئتغصقت ئئئئقدصد
حألعضن غ
قتزالمص زالقصحفسم صصدقوصصنفتصحألهم ل صهئئالصتئئالف رصحفسئ الفلصفليظئئنمصحابت ئئن أصحفعئئنفمتص
قعيمن صحا ت نط نبصحفرلم لصفلقلدح صحألعضن صاثين صحأل دنبصحفمنف لصحفعنفم لغ ص
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قاجال صفلدقفلصحفعضالصفئئتصصئئيدققصحفيزئئدصحفئئدقفتصطلئ صعملئئلصا يق ئئلصفعل ئئلصعئ صطرائئاصص ئئةص
زالقصحفسم صحفخنصلصحفتتصفداهنصعفئئىص قفئئلصعضئئالصالئئرصصدزنصئ صحفعملئئلغصقاعمئ صصئئيدققص
حفيزدصحفدقفتصيالل صفتصه حصحفتقن صحفطالعتغ ص
● ص ح:ص عصحفه لتلصهئئالصصريئئندلصحبت ئئن أصعقئئنوةص تدئئلصدئ صحف ئئرقاصقح :ئئرح حبصحفم ئئن قلص
فلزرقعصحفتتصازددهنصصيدققصحفيزدصحفدقفتصقحفقيئئلصحفئئدقفتصفلقلئئدح صحفتئئتصتعئئنيتصدئ صا دئئنبص
حبت ئئن الغصقحف ئئرعصديئئهصتعئئدا صحفه ئ صحابت ئئن أصفلئئق صقتمسئ صبئئدوتهنصحفتينفسئ لص
حفدقف ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئل صقحلئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتعن ةصد ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئتح صدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئدفالعنتهنغ ص
قاطلئئ صصئئئيدققصحفيزئئئدصحفئئئدقفتصقحفقيئئئلصحفئئئدقفتصدئئ صحفقلئئئدح صحفمزترضئئئلصتيو ئئ صل نلئئئنبص
دع يئئلصد ئ صا ئ صحفم ئئال صعلئئىصبئئرقعص دائئدةصاقصفخوئئمصالئئعنوصحفونئئئدةصعلئئىصحفزئئرقعص
حفمنف ئئئلغصعئئئن ةصدئئئنصتتممئئئالوصهئ ئ اصحفس نلئئئنبص ئئئال ص ائئئن ةصحفخ خ ئئئلص صقتخوئ ئ مصحفئئئدعم ص
قحفتز ئئئئئئئئئئوصقتمرائئئئئئئئئئرصحفتجئئئئئئئئئئنوةصقحالئئئئئئئئئئت منوصحأل يقئئئئئئئئئئتصقتمرائئئئئئئئئئرصلئئئئئئئئئئعرصحف ئئئئئئئئئئردغ ص
صدابصد رصتيو صصريندلصح:ص عصحابت ن أصقحفتعدا صحفه لتصعنمص 1991صصهئئددصت ئئم دص
حأل دلصحابت ن الغصقبدصيني صاعرحعصعدمصحفتالح صحفرئ س لصدتم للصفتصحفعجتصحفمتد صفئئتص
ي صد صد تح صحفمدفالعنبصقحفمالح يلصحفم الد ل صعفىص ني صحفتضخمصحفمرتوةغ
ص
صقاعلي صحفم الدلصحفم رالصع صتطق زهصفلمرةصحف ني لصفتص 2016صصناتونقصدةصصيدققصحفيزئئدص
حفئئدقفت صفلم ئئال صعلئئىصبئئرعصب متئئهص12صدل ئئنوص قاوصعلئئىص6صدرح ئ صتيتهئئتصفصئتص2019غصقينيئ ص
حفقيئئال صحأللنلئئ لصفلقريئئندلصهئئتصتمرائئرصلئئعرصصئئردصحفجي ئئه صف تمئئد صقفزئئ لنصفزئئالصصحفعئئرعص
قحفطلئئ صفئئئتصحفسئئئالقصحفيزدائئئل صقعبئئئرحوصبئئئنيال صحفضئئئراقلصحفمضئئئنفلصم%14ت صقتخوئئ مص عئئئمص
حفطنبلصد صل صوفةصالعنوصحفمالح صحفقترقف لغ ص
● حأللهملصهتصق دةصواسصدئئن صغ ئئرصبنصلئئلصفلتجتئئئل صقبنصلئئلصفلتصئدحق صصئئنفطرقصحفتجنوائئلغصقتعقئئرص
ئئلصفئئتص
صاقص
صا ال صفمنفلصحفسهمصي
ع صع بلصحفمل لصص صحف ريلصقحفمسنهم ص
ئئتهصدئئ صحألوصئئنعصعلئئىص سئئ صيسئئئقلص
فئئتصدل ئئلصحف ئئريلغصقتضئئم صفمندلهئئنص ئئاصتلزئئئتص
دسئئئنهمتهغصت ئئئال صحأللئئئهمصحفمتدحقفئئئلصعرضئئئلصفتزلقئئئنبصلئئئعرالصقدعرضئئئلص ل
حئمئ ئنصفلئئئرصدص
قحفخسنوةغ
● حفز مئئلص حفسئئالب للصهئئتصحفسئئعرصحفئئ أصام ئئ صفألصئئ صتمز زئئهصفئئتصحفسئئالقصدئئ صلئئ صدئئتح ص
تينفستغصقتستخدمصعن ةصفإلانوةصعفىصالهمصاريلصدئئنصدتدحقفئئلصفئئتصحفقالوصئئلغصقف ئ صتال ئئدص
غ
صعالصنبصفتصتزدارصب ملصحألصال صد صحفعزنوحب صحفتتصتمتنجصعفىصد مي صدتخ
ل
قتمئئئئد صحفز مئئئئلصحفسئئئئالب لصعئئ ئ صطرائئئئاصحفتز مئئئئنبصاقص الحيئئ ئ صحفرفنه ئئئئلصحفمنف ئئئئلصفل ئئئئريلص
حفمميال ئئلصدئ صحفمسئئت مرا صعفئئىصحف ئئرينب صد ئ صيسئئقلصحفسئئعرصعفئئىصحفمق عئئنب صحفتئئتصتم ئ ص
يسقلصتز ئ مصتزئئنو صصئ صلئئعرصلئئهمصحف ئئريلصقعارح حتهئئن صاقصيسئئقلصحفسئئعرصعفئئىصحفم نلئ ص
حفتتصتم صيسقلصتز مصفل ريل صقتز سصلعرصحفسهمصحفمئئنفتصفل ئئريلصصنفيسئئقلصعفئئىصاوصئ صنعص
حفسئئئئئئئئئئئئئهم صقب مئئئئئئئئئئئئئلصحفم ئئئئئئئئئئئئئرقاصعفئئئئئئئئئئئئئىصحألوصئئئئئئئئئئئئئنعصبقئئئئئئئئئئئ ئ صحفوالحئئئئئئئئئئئئئئدصقحفضئئئئئئئئئئئئئراقلغ ص
قتيهئئنوصحفز مئئلصحفسئئالب لصاثيئئن صهقئئالاصحأللئئالحق صحفتئئتصترحفئئاصفتئئرحبصحفريئئال صقترتوئئةصل ئ ص
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حيتعئئناصحأللئئالحق صحفتئئتصتمئئدثصاثيئئن صحفتاللئئعنبصحابت ئئن الغصقتعتمئئدصحفز مئئلصحفسئئالب لص
ل
ااضنصعلىصعئئد صيق ئئرصدئ صحفعالحدئ صد ئ صحفزطئئناصحفئ أصتي ئ صف ئئهصحف ئئريلصقدئئدصصوصم تهئئنص
قدزدحوصحفداال صقص لصحفسالقصحفالحلعلغص ص
● ل صحفوزرلصهالصحفمدصحأل يىصفمستالصصحفدل صحف أصاعتقرصدينلقلنصفئئتصصلئئد صحفئ أصامتن ئئهصحفوئئر ص
اقصحأللئئرةصفلئئتم صد ئ صتئئالف رصحا ت ن ئئنبصحالنل ئ لصفلمع ئئلغصقائئتمصتمدائئداصع ئ صطرائئاص
حفت لولصح :منف لصفلمتطلقنبصحفتتصامتن هنصحفور صد صل صقطعنمصقدلئئقسصقا قائئلصلئ ص
لئئيلغصقايت ئئرصد ئئطلدصل ئ صحفوزئئرصفئئتصي ئ ص ق صحفعئئنفمغصقفئئتص 2015ص ئئدثصحفقيئئلصحفئئدقفتص
ب نسصل صحفوزرصحفعنفمت صحف أصقصئ صعفئئىص90غ1ص قاوصادرا ئئتصاالد ئل ئنغصقازئ صهئ حصحفئئربمصعئ ص
900ص ي هصاهر النصفلور صحفالح دصصالعنو ص2021غ
● حفتضخملصهالصعيخو نعصحفزالةصحف
قحفخددنبغ

رحئ لصفلعملل صحألدرصحف أصائئؤ أصعفئئىصحوتوئئناصالئئعنوصحفسئئلةص

● حاي منالصهالصحيخونعصالعنوصحفسلةصقحفخددنب صعيددنصايخومصدعئئد صحفتضئئخم صصم ئ ص
ا ئئقدصابئئ صدئئ ص % 0صقعلئئئىصاثئئراصترتوئئئةصبئئدوةصحفعملئئئلصحف ئئرحئ لغصقوغئئئمصا صهئئ حصبئئئدصا ئئئال ص
درغالصلنصد صحف را صعاصا صطق علصحابت ئئن صحالئئته يتصحفمقيئئتصعلئئىصحفيمئئالصحفئئدحئم صتعيئئتص
ا صحوتوناصحفزدوةصحف رحئ لصه ح صاقصحيخونعصالعنوصحفسلة صا ئئجةصعلئئىصتئئال رصحالئئته وغص
حألدرصحف أصبدصاؤثرصللقلنصعلىصحفيمالصحابت ن أغص
● حفتز ولصهتصح :رح حبصحفتتصتتخ هنصحفدقفلصفتخوئ مصعجئئتصحفمالح يئئلصحفعندئئلصمصحوتوئئناص جئئمص
عيونقصحفدقفلصحفعئئنمصعئ ص جئئمصح:ائئرح حبصحفعندئئلصحفتئئتصتم ئ صعل هئئنتغصقتتم ئ صفئئتصتخوئ مص
ا ئئالوصدئئالاوتصحفدقفئئل صقتخوئئ مصعئئد هم صقتخوئئ مصحالئئت منوصحفعئئنم صقتخوئئ مصحفئئدعمص
حفم ئئئالدتصعلئئئىصحفسئئئلةصقحفخئئئددنبصحأللنلئ ئ لغصادئئئنصع ئئئرح حبصتعظئ ئ مصح:ائئئرح حبصحفعندئئئل ص
فت ئئئئم صحلئئئئتمدحثصضئئئئرحئ ص دائئئئدة صقتعئئئئدا صحف ئئئئرحئدصحفضئئئئراق لصحفمال ئئئئال ة صقوفئئئئةص
حفتعراوئئنبصحفجمري ئئل صقوفئئةصحفرلئئالمصعلئئىصحفخئئددنبصحفعندئئل صقصل خ ئئلصقص ئئةصحفمي ئ بص
حفعندلغ
● حابت ئئن صحفراعئئتلصهئئالصحابت ئئن صحفمقيئئتصعلئئىص ائئن ةص ل ئ صحفدقفئئلص ق ص ائئن ةصح:يتن ئئل صع ئ ص
صحفدقفئئلصفلمئئالحو صحفطق ع ئئل صقص عهئئنصاقصتا رهئئنصفلمسئئت مرصا صحفممل ئ صاقص
طرائئاصحلئئت
حأل ني غ
صحفور صد صحفيئئنتلصحفمملئئتلصهئئالصا ئئدصدسئئتالانبصب ئئنسصدسئئتالصصحفمع ئئلصقحفرفنه ئئلص
● ي
نلئ ئنصفلئئئدل صحف خ ئئئتصفلوئئئر غصقاصائئئد ص
حا تمنع ئئئلصفلوئئئر صفئئئتصصلئئئدصدئئئنغصقف يئئئهصفئ ئ سصدز ل
صنفضئئرقوةصعلئئىصدسئئتالصصحفمع ئئل ص ئ صحيئئهصاصارحعئئتصدئئدصصتئئالفرصحفعدحفئئلصحابت ئئن الصدئ ص
عددئئهغصقامسئ صعئ صطرائئاصبسئئملصب مئئلصحفيئئنتلصحفمملئئتصح :مئئنفتصصنأللئئعنوصحفجنوائئلصعلئئىص
عد صحفس ن غص
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ل
نويتصيظندئنص
● حابت ن صحفت نويتأحبت ن صحفم لملألصفتصحفرالمنف لص صاعيتصحابت ن صحفت
ئل
ئالأصغنفقئنصعلئئىصطرازئئلصف ئئرح صحفسئئلةص
ح تمنع لنصحبت ئئن النصدقيئئتصعلئئىصتزنلئئمصحفمئئالحو غصقايطئ
قحفخئئددنبصتختلئئوصع ئ صيمئئالذجصحألعمئئن صحفتزل ئئدأصفل ئئرينب صحفتئئتصتالائئوصدئئالاو ص:يتئئنجص
غصقت م صح:ي ئئن صقح:يتئئنجصقحفتال ائئةصقحفتجئئنوةصقحالئئته وص
ديتجنبصفق عهنصفلمستهل
حفم ئئئتروصفلسئئئلةصقحفخئئئددنبصدئ ئ صبقئ ئ صدختلئئئوصحألائئئخنإصقحفميظمئئئنبغصقتتخئ ئ صهئ ئ اص
حأليظملصاا نفلنصدتيالعلغصقتستو دصغنفقلنصد صت يالفال نصحفمعلالدنبغ
قاز دصصه حصحفيظنمصا صاأصلددلصتجنوائئلصتزئئالمصعلئئىصدقئئداصد ئئنويلصحألفئئرح صاقصحفمؤلسئئنبص
فألصال صحفتتصتمتل هنغصصم صازدمصحألفرح صاقصحفمؤلسنب صاصمن صهئ اصحألصئئال صحفمتن ئئلص
ل
حئم ئنصاقصا نيل ئن صلئئددنبصدزنص ئ صا ئئرغصقد ئ صص ئ صحألعمئئن صحفتئئتصتزئئالمصقفز ئ لنصفيظئئنمصحابت ئئن ص
حفت ئئنويتصAirBNBصفتئئا رصقتقئئن صقت ئئنووصحف ئئردصقحف ئئزاصفئئتصدختلئئوصايمئئن صحفعئئنفم صقص
UBERغ ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
ص
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مدارس اقتصادية
● يظرائئلصهيئئرأص ئئالوجلصهيئئرأص ئئالوجصدتخ ئئصصادرا ئئتصفئئتصحابت ئئن صحفس نلئئتغصينيئئ صفئئهص
فلسوتهصحابت ن الصحفخنصل صعرف صأصنفجالو لأغص ئ صحعتزئئدصفئئتصق ئئال صفئئرعصحفضئئرحئ ص
علئئىصاصئئمن صحألوحضئئتصاقصاأصد صئدوصطق عئئتصمحبت ئئن صحفرائئةت صصئئدفلنصدئ صحفعمئئن صقحفو ئ ص
قا صحفمئئئالحو صحفطق ع ئئئلصقحألوعصتخئئئصصحفجم ئئئةصصنفتسئئئنقأ صقدئئ ص ئئئاصحألفئئئرح صعدئئئت وصدئئئنص
ايتجال صفز غ
● حف يتاللصهتصيظرالصتر ةصعفئئىصصئئن قهنصحابت ئئن أصح:يجل ئئتأص ئئال صد يئئنو صي يئئتغصقحعتمئئدبص
يظراتئئهصعلئئىصا صحفم الدئئل صفئئتصاقبئئنبصحف سئئن صحابت ئئن أصحفمسئئتمر صاتع ئ صعل هئئنص ائئن ةص
ص
عيوئئنقصحفزطئئناصحفم ئئالدتصقلوئئمصحفضئئرحئ صدمئئنصل ئ ؤ أصعفئئىص ائئن ةصطل ئ صحفمسئئتهل
ق ان ةصحفي ناصحابت ن أصقحيخونعصحفقطنفلغ
● حفي الف قرحف ئئللصددولئئلصقت ئئنوصف ئئرأ صاتقيئئىصل نلئئنبصح تمنع ئئلصقحبت ئئن الصتئئدعالصفتزل ئ صص
قوصحفدقفئئلصفئئتصحابت ئئن صحفئئالطيتصقتعظئ مص قوصحفزطئئناصحفخئئنإغصقاتمزئئاصذفئئلصعئ صطرائئاص
حفخ خ لصقحفتز وصقتخو مصح:يونقصحفعنمصعلىصحفخددنبصحفمنف لصمحألدالفلتغصقف ئ صفئئتص
حفالحبة صتمال صحفس نلنبصحفي الف قرحف لص قوصحفدقفئئلصدئ صدزئئدمصفلخئئددنبصحفعندئئلصعفئئىصدئئيظمص
صايقرغ
صت ال صحفدقفلصدسنيدةصفلزطناصحفخنإصص
فإلطنوصحابت ن أغص
● حألدالفئئئللصهئئئتصيظئئئنمصحبت ئئئن أ صصاقصعمل ئئئلصحعتمئئئدبصفئئئتصالئئئنسصصاهالوهئئئنصعلئئئىصاقبئئئنبص
حأل دئئنبغص ئئ صتالصئئوصصايهئئنصعمل ئئلصاتمئئروصف هئئنصواسصحفمئئن صلئئ صبيئئالحبصدنف ئئل صد ئئ ص
حفقالوصلصقحفقيالو صقذفلصد صل صا قحبصد صحأللهمصقحفسيدحبغ
قتعطتصحألدالفلصحفسالقصحفمنفت صحف أصاسنهمصصزدوصض صفتصحفعمل لصح:يتن ل صبئئدولحصيق ئرلحص
د صحاهتمئئنمغصقبئئدصلئئنعدبصعلئئىصذفئئلصعالحدئ صد ئ صحفعالفمئئلصقلئئهالفلصتمئئروصواسصحفمئئن ص
عنفم ئئ لن صقوفئئةصحفضئئالحص صحفتيظ م ئئل صقلوئئمصحفضئئرحئ صحفمورقضئئلصعلئئىصحف ئئرينب صحفتئئتص
تضعوصد صبدوةصواسصحفمن صحفتينفس لغ ص
● حفمدولئئئلصحفيمسئئئنقاللصتالسئ ئ صحفمدولئئئلصحفيمسئئئنقالصفئئئتصاقحلئئئرصحفزئئئر صحفتنلئئئةصع ئئئرص
قاقحئ صحفزر صحفع ئئرا صفئئتصف يئئنصعلئئىصائئدصيئئنو صديجئئرغصقينيئ صتعئئنوعصحفمدولئئلصحفتنواخ ئئلص
حألفمني ئئئلصفئئئتصحابت ئئئن صحفتئئئتصتئئئرصصفئئئتصحفتئئئنوارصحفم ئئئدوصحفرئ سئئئتصفلمعرفئئئلصحفمتعلزئئئلص
صنفسئئلالوصحفق ئئرأصقحفزضئئنانصحابت ئئن ال صقا صحابت ئئن صاعتمئئدصعلئئىصحف زنفئئل صقاصام ئ ص
ف لهصع صحفم ئئن صاقصحفتدئئن غصقذفئئلصصن:ضئئنفلصعفئئىصوفضئئهنصف ئئرةصا صحفزئئالحي صاقصحفيظرائئنبص
تهنصعنفم لنغ
حابت ن الصام يهنصتاي دصص
ص يمنصترصصحفمدوللصحفيمسئئنقالصا صلئئق ص م ئئةصحفظئئالحهرصحابت ئئن الصا مئ صفئئتصحلت ئئنوحبص
حألفئئرح صحف خ ئئ ل صصمئئنصفئئتصذفئئلصحفمعرفئئلصحفور ائئلصقحفالبئئ صقحفتالبئئةصقحفعالحدئئ صحف حت ئئلص
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حأللئئرصغصقتسئئعىصحفمدولئئلصحفيمسئئنقالصعفئئىصفهئئمصحابت ئئن صد ئ صل ئ
حا تمنع لصف لت نوصحفور أ صقهالصيهلصاسمىصحفور الصحفميهج لغ ص

ص وحلئئلصحفتئئدحع نبص

قتعتزدصحفمدوللصحفيمسنقالصا صاأص ان ةصفتصحفمئئن صغ ئئرصددعالدئئلصصتائئن ةصفئئتصعيتئئنجصحفسئئلةص
قحفخئئددنب صلئئتؤ أصعفئئىص ائئن ةصحأللئئعنوغصف ئ صف ئ صامئئدثصحوتوئئناصالئئعنوصحفسئئلةصفئئتصحفالب ئ ص
صلترتوةصالعنوصصعئئمصحفسئئلةصالئئراصدئ صالئئعنوصلئئلةصالئئرص صدمئئنصائئؤ أصعفئئىص
يوسهغص
تونقبصيق رصص صحأللعنوصحفيسق لصفلسلةغ ص
ل
مصتمندئنصدئئةصحف يتائئلغص ئ صتئئرصصا صحفم الدئئل صفئئتص
قتعئئدصحفمدولئئلصحفيمسئئنقالصعلئئىصحفيزئ
نفئئلصحف سئئن صحابت ئئن أ صاج ئ صااصتتئئدل صحبت ئئن ا لنصفم ئ صحفم ئ للغصقتئئدعالحصعفئئىصا صاال ئ ص
ح:يه نوصدجرحا صفتيتهتصحفمؤلسنبصحابت ن الصغ رصحفزئئن وةصعلئئىصحفتئئابلم صف ئئعدصد نيهئئنص
دي بصاي رصدينلقلصفلالحبةصحابت ن أصحفجداد صص مصحفيظرصع صحفتقعنبصحا تمنع لغ
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