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ةمدقملا
ةيعمجلاب فيرعت

ةينفلا تاحلطصملا مجعم
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روطس يف ةيعمجلاب فيرعت

ـه1374 ةنس ةيعمجلا تسسأت§

ضايرلا ةقطنمل اريمأ ناك امنيح ةيعمجلا ةرادإل سلجم لوأ زيزعلا دبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ سأر§

14 مقرب ةرازولا يف تلجس اهنإ ثيح اسيسأت تايعمجلا لئاوأ نم ضايرلاب ربلا ةيعمج§

ءاحيفلا عرف ،ةوبرلا عرف ،اجيرعلا عرف ،يسيمشلاولاكعم عرف ،ةماعلا ةنامألا اهنمو دمحلا هللو اهل كلم ةيعمجلا تارقم مظعم§

 ماــمإلا عــمجم ،يرــيخلا ناكــسإلل ناملــس كــلملا ةــيعمج ،ناــسنإ ةــيعمج لــثم اــهنم تــقثبنا ىرــبك تايعمج سيسأتل ةاون نوكت ةيعمج لوأ§
ةيرسألا ةيمنتلل  زاب نبا ةيعمج ،ةيعردلاب دوعس نب دمحم

اهيبوسنم ىلع نيمأتلا ماظن قيبطت ىلع تصرح يتلا تايعمجلا لئاوأ نم§

 مدــقتو ،تاكارــشلا لالــخ نــم معدــلا يــف زــيمتم بيــصن اــهلو ،اــفيكو اــمك نيديفتــسملل ارــشابم اــمعد مدــقت يــتلا تاــيعمجلا رــثكأ نــم دــعت§
يحصلاو يميلعتلا نيديفتسملا عضوب مامتهالاو ليهأتلاو بيردتلاو ينيعلا معدلا ىلإ ةفاضإ ،ةيرود ةيدقن تادعاسم

لاكعم يح يف يفقو رخأوةشيلع يح يف يرامثتسا امهدحأ نيمهم نيعورشم نم ـه1441 ماعلا اذه ةيعمجلا تغرف§

 ةــقطنمب تاــيعمجلا ســلجم كلذــكو ةــكلمملا ىوتــسم ىــلع تاــيعمجلا سلجم مث ،هئاشنإ ذنم يقيسنتلا سلجملا ةياعرب ةيعمجلا فرشت§
هخيرات ىتح امهئاشنإ ذنم ضايرلا
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ةينفلا تاحلطصملا مجعم

ةيؤرلاو ميقلاو ةلاسرلا نمضتيو ةيعمجلا ةيوه لثمي يجيتارتسالا راطإلا
oةيعمجلا لامعأو ءاشنإ نم ضرغلا نع ربعت ةلاسرلا. 
oةيعمجلا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا ةقدب لثمت ميقلا. 
oةيعمجلل ةيجيتارتسالا ةطخلاهقيقحت ىلإ فدهتيذلا حومطلا نع ربعت ةيؤرلا.

ةــيجيتارتسالا ةوـــــجفلاو رــــــييغتلل ةـــــحلملا ةـــــيضقلاو ةرـــــكتبملا ةـــــميقلا
oيتلا ةفاضملا ةميقلل ةديدجلا صئاصخلا يف ةقالعلا يوذو نيديفتسملاو ةيعمجلا تاعلطت نع ربعت نيديفتسملل ةركتبملا ةميقلا 

.2022–2020 ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت لالخ نم اهميدقت يف ةيعمجلا ىعست
o2022 ةيؤر قيقحتل تاسايق يه ةيسيئرلا جئاتنلا تارشؤم.
oجئاتنلا تارشؤمل2022 تافدهتسمو ساسألا طخ سايق نيب قرفلا يه ةيمكلا ةيجيتارتسالا ةوجفلا.

 ةـــيجيتارـتسالا  زـــئاكرلا
oنييجراخلا ةقالعلا يوذ عم ةقالعلاو نيديفتسملا تائف فادهتساو تامدخلا ريوطتل ةيجيتارتسالا تايولوألا.

ةيجيتارتسالا ةطيرخلا
oببسلاتاقالعو ءادألا سايق ةقاطب داعبأ نم دعب لك يف ةيجيتارتسالا فادهألا نم ةلماكتملا ةعومجملا ضرعت ةيجيتارتسالا ةطيرخلا 

.مهنيب ةجيتنلاو
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ةينفلا تاحلطصملا مجعم

.ةحلمةجلاعمبلطتيةيلاعةيمهأوذفلميه:ةيجيتارتسالاةيضقلا

.ةيجيتارتسالاةطخلاتافدهتسموةيؤرلاقيقحتلةيولوألاتاذوماهلاريوطتلاوه:يجيتارتسالافدهلا

رصانع)لكوأ(ضعبقيقحتلءاهتناخيراتوةيادبخيراتاهل)عيراشمةعومجم(جمانربوأعورشميه:ةيجيتارتسالاةردابملا
.ةيجيتارتسالاةوجفلادسلوةطبترملاةيجيتارتسالافادهألايفبولطملاريوطتلا

.طبترملايجيتارتسالافدهلاقيقحتىدموءادألاسيقت)ادجةماه(ةيصاخوأةميقوه:يجيتارتسالارشؤملا

نوكتتو،ةمظنملاةيجيتارتساةرادإوعبتتلمدختسيلمعراطإيه(BSC)ةنزاوتملاءادألاسايقةقاطب:ءادألاسايقةقاطب
ةعومجموهققحتىدمسيقتتارشؤملانمةعومجمفدهلكلوةيسيئرداعبأىلعةعزومةيجيتارتسافادهأنمةقاطبلا

.فدهلاذيفنتلتاردابملانم
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ةينفلا تاحلطصملا مجعم

.ةيؤرلا قيقحت ىدم سايق ىلإ فدهتو ءادألا سايق تارشؤم عاونأ نم عون يه :ةيسيئرلا حاجنلا تارشؤم

.طبترملادعبلاىلإزمريفرحبأدبيوهزييمتلفدهلكلدّدحملايلسلستلامقرلاوه:فدهلازمر

 ميقلا تارّيغت ةبقارم ىلإ ةجاحلا بسح يونس ىلا يموي نم راركتلا ةدم فلتختو رشؤملا سايق راركت ددحت يه :رشؤملا ةيرود
.اهريغت ةيلامتحاو رشؤملل ةققحملا

 نمكتو ،ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت ةيادب لبق اهسايق متي يتلاو رشؤملل ةيلوألا ةيلعفلا ةميقلا وه :رشؤملل ساسألا طخ
 ريوطتلا مجح مييقتل ةطخلا ذيفنت ءانثأ اضيأ مدختسيو ،تافدهتسملا ديدحتل تالخدملا مهأ دحأ هنوك يف ساسألا طخ ةيمهأ
.ققحملا

.يجيتارتسالافدهلاقيقحتلددحمتقويفاهيلالوصولادارملاةجيتنلالثمتةميقوه:رشؤملافدهتسم
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ةيجهنملا
ةيجيتارتسالا ةرادإلا ةيجهنم

ةنزاوتملا ءادألا سايق ةقاطب راطإ

ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ لحارم
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ةيجيتارتسالا ةرادإلا ةيجهنم

ةيجهنملاةيعمجللةيجيتارتسالاةطخلادادعإلحارمعيمجيفىنبتن

Executionزيمتملاذيفنتللةيملاعلا Premium Process XPPةيجهنمك

يليغشتلاويجيتارتسالاطيطختلالحارملكلمشتةيجيتارتسالاةرادإلل

.ءادألاةعباتمو

:ةيجيتارتسالاةرادإلالحارم

ةيجيتارتسالافيرعت1.

ءادألاهيجوت2.

جئاتنلاةرادإ3.

Execution Premium Process XPP زيمتملا ذيفنتلل ةيملاعلا ةيجهنملا
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ةنزاوتملا ءادألا سايق ةقاطب راطإ

Balancedةنزاوتملاءادألاسايقتاقاطبراطإىنبتن

Scorecardيجيتارتسالاطيطختلاوليلحتلالحارميف

:يليامكةيعمجلل

ليلحتلاجئاتنصيخلتليجيتارتسالاليلحتلالحارم

صالختساو،ءادألاسايقةقاطبداعبأبسحيعابرلا

دعبلكيفةيجيتارتسالااياضقلا

تارشؤملاوةيجيتارتسالافادهألاةغايصلحارم

ةقاطبللدعبلكيفتاردابملاو

دعبلكيفتارادإللةيليغشتلاططخلاةغايصةلحرم

ةقاطبلل
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تافدهتسمو تارشؤم•
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ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ لحارم
 مث ،7 ىلإ3 لحارملا جئاتن ضرعتست ةقيثولا هذهو2 و1 نيتلحرملا تاجرخم تلمش يجيتارتسالا ليلحتلا ةقيثو

9و8 لحارمل ةيليغشتلا ةطخلا ةقيثو
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يجيتارتسالا

 اياضقلا ديدحت
ةيجيتارتسالا

 راطإلا ةغايص
 يجيتارتسالا

 ،ةيؤرلا ،ةلاسرلا(
)ميقلا

 تارشؤم ديدحت
 ءادألا سايق
ةيجيتارتسالا

 ميمصت
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ةيجيتارتسالا

 ةميقلا ديدحت
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طيطخت
 تاردابملا

ةيجيتارتسالا

 ميمصت
 ططخلا

ةيليغشتلا

 ةرادإلا ةمكوح
ةيجيتارتسالا
 رطاخملا ةطخ

 تايلآو لصاوتلاو
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123456789
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ةيجيتارتسالا ةمجرت

ةيجيتارتسالا فيرعت

ةيجيتارتسالا ريوطت



يجيتارتسالاليلحتلا صخلم
يعابرلا ليلحتلا صخلم

ةيجيتارتسالا اياضقلا
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عورشملا يف يجيتارتسالا ليلحتلا تاودأ

فصولاليلحتلا ةادأ

ةيجيتارتسالا تاهجوتلا
 مهأ نم اهنوك اهتايلمعو ةمظنملا ةئيب ىلع لمعلا يف ةرثؤملاو ةعئاشلا تاسرامملا وأ ةرصاعملا تاريغتملا وأ لماوعلا ديدحت

 تاهجلا ىدل ةزيمتملا تاسرامملا وأ ةقالعلا تاذ تاهجلاو ةلودلا ططخ وأ ةيعمجلا لمع ةعيبط اهضرفت يتلا لمعلا تابلطتم
.ةلثامملا

يسسؤملا زيمتلا مييقت
 ريفوتو ةسسؤملا ةرادإل لماش يفيصوت ريغو يلمعو ماع راطإ مادختساب ةسسؤملا اهفعضو اهتوق طاقنو ةسسؤملا عضول مييقت
 نامضو لمعلل ةحضاو تايجهنم ينبت ىلع ينبم لماش يرادإ ماظن عضوو اهلماكتو تاردابملا جمدو اهب نيلماعلا نيب ةكرتشم ةغل
 مت .ةسسؤملاب ةينعملا تاهجلا لك تاعقوتو تاجايتحا يبلت ةمادتسم ةرهاب جئاتن قيقحتل رارمتساب اهريوطتو حاجنب اهقيبطتو اهلماكت
يريخلا لمعلل يسسؤملا زيمتلا راطإ مادختسا

 مهتايولوأو مهتابلطتمو اهرثأو ةقالعلا ةعيبط ليلحتو ةسسؤملا عم نيلماعتملا ةحلصملا باحصأ تاعومجم عيمج فيرعتو رصحةحلصملا باحصأ ليلحت
ةيسسؤملا لامعألا ميمصتو ةيذيفنتلا ططخلا ليصفتلو مهتابلطتم نزاوت نم دكأتلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا ءانب ءانثأ اهعم لماعتلل

ةيجراخلا لماوعلا ليلحت
 كرتشتيتلاو ،ةمظنملا ىلع ريثأتلا وأ ةقالعلا تاذ ةمظنملا جراخ ةيئيبلا تاريغتملاو لماوعلاو رصانعلا اهنأب ةيجراخلا لماوعلا فرعت

 مدختسُت ليلحت ةادأ يهوPESTEL مادختسا متو  .ةصاخ لمعلا تالاجم يفو ةماع عمتجملاب ىرخألا تامظنملا عم ةمظنملا اهيف
 هذه لالغتسا لجأ نم ،لبقتسملا يف ريغتت دق يتلا ةيجراخلا لماوعلاو ،ةمظنملا ىلع رثؤت يتلا ةيلكلا ةيجراخلا لماوعلا ديدحتل
ةلثاملا تاهجلا وأ نيسفانملا نم لضفأ لكشب ةلمتحملا تاديدهتلل لولح داجيإ وأ ،صرفك تارييغتلا

ةيلخادلا لماوعلا ليلحت
 تانوكملا لمشتو ةيجيتارتسالا ةطخلا ءانب ءانثأ اهعم لماعتلل فعضلاو ةوقلا طاقن مييقتو ةسسؤملل ةيلخادلا لمعلا تانوكم ليلحت
 قفارملا ةرادإو مالعإلاو ةماعلا تاقالعلاو تامولعملا ةينقتو ةيلاملا ةرادإلاو يميظنتلا لكيهلاو ةيرشبلا دراوملاو تاءارجإلاو تامدخلا

ةمظنملا عورف ةرادإو ةيجيتارتسالا ةرادإلاو تاكلتمملاو

 ةمدخل عيراشمو جمارب مدقتو ةمظنملا لمعل ةهباشم ضارغأ ةمدخ يف لمعت يتلا ةلثامملا تاهجلا ىدل لمعلا براجت زربأ ءارقتساةلثامم براجت
اهعيراشمو اهجماربو اهتامدخو ةيعمجلا لمع جذومن يف هريوطت نكمي ام ثحبو يلاحلا ةيعمجلا عقاوب اهتنراقمو ضارغألا هذه
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يجيتارتسالا ليلحتلا يف ةعساولا ةكراشملا
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56
 لمع شرو

تاءاقلو

5
تانابتسا

4
 نييجراخلا نيكراشملا ددع

لمعلا شرو يف

22
ةيعمجلانمنيكراشملاددع

لمعلاشرويف

19
 مت نييجراخلا دارفألا ددع

مهب عامتجالا

49
 متةيعمجلادارفأ ددع

مهب عامتجالا

160
 نم تانابتسالا دودر ددع

ةيعمجلا جراخ

168
 نم تانابتسالا دودر ددع

ةيعمجلا

422
 ددع يلامجإ
تاكراشملا

نييجراخ183 نييلخاد239



يجيتارتسالا ليلحتلا رداصم عونت
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2030 ةيؤر
ةرازو ةيجيتارتساو

لمعلا

 / لمع شرو
 عم تاعامتجا
ايلعلا ةدايقلا

 / لمع شرو
 عم تاعامتجا

ىطسولا ةدايقلا

 باحصأل تانابتسا
 ةحلصملا
نييجراخلا

باحصأ تانابتسا
5 تاربخةيجراخ تاساردنييلخادلا ةحلصملا

نييراشتسا

5 33 56 36

ردصملل ةمدختسملا يجيتارتسالا ليلحتلا تايجهنم ددع

7
رداصم



تاردابملاو ريوطتلا تاحرتقم ددع يلامجإ
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79
 تاحرتقم
 ريوطتلا

43
 تاردابم
ةحرتقم

 ليصفت يفو ليلحتلا ةلحرم يف ةيجيتارتسالا اياضقلا فاشتكا يف تاردابملاو تاحرتقملا مادختسا متيس
ةيذيفنتلا ططخلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا ةغايص ةلحرم يف تاردابملاو فادهألا



SWOT Analysis Factors يعابرلا ليلحتلا رصانع

.ةيلخادلاةئيبلارصانعليلحتبسحةيعمجللةيباجيإلاةيتاذلاتاردقلا:ةوقلاطاقن

.ةيلخادلاةئيبلارصانعليلحتبسحةيبلسلاةيعمجللةيتاذلاتاردقلا:فعضلاطاقن

لامعأوتامدخنيسحتوريوطتىلإيدؤتةيجراخلاةئيبلابةلمتحموأةمئاقتاريغتوأتاهاجتاوأفقاوميه:صرفلا
.اهلالغتسانسحضارتفابةيعمجلا

نمدحتوأ،ةيعمجلالامعأىلعالمتحموأامئاقارطخلثمتةيجراخلاةئيبلابتاريغتوأتاهاجتاوأفقاوميه:تاديدهتلا
.اهدييحتوأاهبنجتيفةمظنملاحجنتملامكلذو،اهفادهأواهتلاسرقيقحتىلعاهتردق
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ةيجيتارتسالا اياضقلا
ريوطتو ةجلاعم بلطتي ةيلاع ةيمهأ وذ فلم يه ةيجيتارتسالا ةيضقلا

18

جئاتنلا

تانكمملا

نوديفتسملا

تايلمعلا

ومنلاو ملعتلا

يلاملا

ةيومنتلا تامدخلا

 لوصألا ةرادإو ةيلاملا ةمادتسالا
فاقوألاو

يسسؤملا ءانبلاو ةمكوحلا

يفرعملاو ينقتلا لاملا سأر

دئاعلا

 تاقالعلاو تاكارشلا

رثألا سايقو ةينهذلا ةروصلا  تاردابمو2030 ةيؤر يف ماهسالا
يلهألا عمتجملا

ةيوعرلا تامدخلا

 ةفاقثلاو يرشبلا لاملا سأر
ةيسسؤملا



يجيتارتسالا راطإلا
ةلاسرلا

ميقلا

ةيؤرلا

19



ةركتبملا ةميقلاو يجيتارتسالا راطإلا ريوطت رداصم

 ةعــستو يعاــبرلا لــيلحتلا ةــمئاق يــف يجراــخلاو يلخادــلا يجيتارتــسالا لــيلحتلا جئاــتن صيــخلت يجيتارتــسالا لــيلحتلا ةــقيثو يــف مــت
.ةيجيتارتسالاةوجفلاو رييغتلل ةحلملا ةيضقلاو ةركتبملا ةميقلاو يجيتارتسالا راطإلا ريوطتل ساسأك ةيجيتارتسا اياضق
 دادعإ يف ةكراشملل ةيعمجلاب ءاردم نم قيرفو ةيعمجلل ماعلا نيمألا نايشغ نب رماث روتكدلا ةليضف عم لمع ةشرو دقع متو
.هرصانع ةغايصو يجيتارتسالا راطإلل تاحرتقم ةشقانمل ةيجيتارتسالا ةطخلا

20

1

ةلاسرلا ةغايص

2

ميقلا ديدحت

3

ةيؤرلا ةغايص

4
 زئاكرلا

ةيجيتارتسالا

5

 ةفاضملا ةميقلا
 ةحلملا ةيضقلاو

رييغتلل

ةيجيتارتسالا اياضقلايعابرلا ليلحتلا

يجيتارتسالا راطإلا



»عمتجملاو ةرسألل ةلماش ةضهن« : انراعش
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انتلاسر

22



انميق

23



تايكولسلاو ةيلوؤسملا ةميق فصو

رــــــماوألاقفواــــــهيلعاوــــــنمؤتسايتلادراوــــــملافــــــيظوتنـسحىلإضايرلابربلاةيعمجىعست:ةيلوؤسملا

نيديفتسملاوحنومـــــهتابغرقــــــيقحتيفنــــــيمعادلاونــــــيحناملاوــــــحناــــــهتايلوؤسمرــــــعشتستو،ةيعرشلا

.ةنكممةروصلضفأبةبسانملمعةئيبريفوتبنيفظوملاوحنومهتدعاسميف

عاَرْمُكُّلُك"ملسوهيلعهللالصلاق
ٍ

عَرْنَعلوؤْسَمْمُكُّلُكَو
ِ

تَّي
ِ

ه
ِ

".

:نييلخادلاونييجراخلاةقالعلايوذونيديفتسملاعميمويلالماعتلايفرهظتيتلاتايكولسلا

اهقيقحتىلعلمعلاونيديفتسملاتاجايتحامهفت1.

اهتيبلتىلعلمعلاونيمعادلاونيحناملاتاعلطتديدحت2.

نيفظومللةزفحموةبذاجلمعةئيبريفوت3.

هجولمكأىلعاهبمايقلاوةيفيظولاتابجاولابمازتلالا4.

ةيعمجلاتاكلتممىلعةظفاحملا5.

24



تايكولسلاو ةيلوؤسملا ةميق فصو

اهمادختساوةيعمجللةمدقملاهتامولعمةيرسىلعظافحلاوديفتسملاةيصوصخمارتحا:ةيصوصخلا

.طقفاهلتعمجيتلاضارغألل

"كنمتئانمىلإةنامألادأ":لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

:نييلخادلاونييجراخلاةقالعلايوذوديفتسملاعميمويلالماعتلايفرهظتيتلاتايكولسلا

ةدمتعملاةحئاللاراطايفديفتسملانمتامولعملابلطنوكينأ1.

ةيمسرةهجنمصاخبلطبالإديفتسملانعتامولعميأءاشفإمدع2.

طقفةدمتعملاتاءارجإلاوتايحالصلاقيرطنعةيعمجلالخادديفتسملاتامولعملدابتطبض3.

25



تايكولسلاو ةيلوؤسملا ةميق فصو

.هقحقحيذّلكءاطعإودايحلاوفاصنإلا:لدعلا

إ(:ىلاعتلاق
ِ

بُرُمَْأيَهَّللاَّن
ِ

لْدَعْلا
ِ

إْلاَو
ِ

ناَسْح
ِ

إَو
ِ

ءَاتي
ِ

ذ
ِ

نَعٰىَهَْنيَوَٰىبْرُقْلاي
ِ

ءاَشْحَفْلا
ِ

رَكنُمْلاَو
ِ

يْغَبْلاَو
ِ

َعي
ِ

ْمُكُظ

.)َنوُرَّكََذتْمُكَّلََعل

:نييلخادلاونييجراخلاةقالعلايوذونيديفتسملاعميمويلالماعتلايفرهظتيتلاتايكولسلا

ءانثتساالبتامدخلابلطلنيديفتسملاعيمجلةصرفلاةحاتإ1.

زييمتنودعيمجلاىلعةمدخلاميدقتريياعمقيبطت2.

زييمتنودلصاوتلاتاونقةحاتإ3.

زييمتنودفاصنإبماظنلابسحنيفظومللايازملاوزفاوحلاوروجألاوتامدخلانوكتنأ4.

26



تايكولسلاو ةيلوؤسملا ةميق فصو

.ةنمريغنمءاطعونقتملمع:ناسحإلا

ذَّلااَهُّيَأَاي(:ىلاعتلاق
ِ

طُْبتَالاوُنَمآَني
ِ

تاَقَدَصاوُل
ِ

بمُك
ِ

ذَّلاَكٰىَذَأْلاَوِّنَمْلا
ِ

فُنيي
ِ

رَُهلاَمُق
ِ

ساَّنلاَءَائ
ِ

مُْؤيَالَو
ِ

ُن

ب
ِ

هَّللا
ِ

مْوَيْلاَو
ِ

خآْلا
ِ

ر
ِ

َلثَمَكُهَُلثَمَفۖ◌
ِ

ناَوْفَص
ٍ

هْيَلَع
ِ

باَوَُهباَصَأَفٌباَُرت
ِ

دَْقيالاًدْلَصُهَكََرتَفٌل
ِ

ءْيَشٰىَلَعَنوُر
ٍ

اَّمِّم

سْحَأَو(:ىلاعتلاقو)اوُبَسَك
ِ

إاوُن
ِ

ُحيَهَّللاَّن
ِ

سْحُمْلاُّب
ِ

ن
ِ

)َني

:نييلخادلاونييجراخلاةقالعلايوذونيديفتسملاعميمويلالماعتلايفرهظتيتلاتايكولسلا
هدحوهللانمرجألاراضحتساوةينلاصالخإ1.
لمعلاناقتإ2.
ةماركلاظفحعممارتحابلماعتلا3.
ىذأالوِّنَمالبقافنإلا4.
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ةيؤرلا رواحمو2030 ةيعمجلا ةيؤر

28

يسسؤم زيمت
ةيجيتارتسا تاكارش

ةيعامتجا تاساردو ثوحب
ةديشرةمكوح

ةيفارتحاو ةدوجب يسسؤم لمع
 ةعدبم ةيسسؤم ةفاقث

ةيعمتجم ةيمنت
رقفلا بابسأ ةجلاعمل ةيعمتجم ةمهاسم

 ةجاتحملا رسألل ةميرك ةايح
جاتنإلا ىلإ جايتحالا نم ةرسألاب ءاقترالا

نيديفتسملل ةزيمتم تامدخ
ةمعادلا تاهجلا اضر

نوكن نأ

معادلاو جاتحملل لوألا رايتخالا

 رواحم
ةيؤرلا

 اضيأو جاتحملل لوألا رايتخالا نوكن نأ

 ةيمنتلا« قيقحت لالخ نم معادلل

 »يسسؤملا زيمتلا« و »ةيعمتجملا

 لك ليصفت متيسو ،ةيؤرلل ةيسيئر رواحمك

 ةيجيتارتسا فادهأ ةعومجم يف روحم

.اقحال

2030 ةيعمجلا ةيؤر



عمتجملاو ةرسألل ةلماش ةضهن :انراعش

29

 ةلهؤم رسأ
 ةلقتسمو لمعلل

يف ةلعافو ايلام
عمتجملا

 ءافتكا تاذ رسأ
 ءاذغلا نم

 نكسلاو ءاسكلاو
ميلعتلاو جالعلاو

 لعاف نطاوم
 كراشمو عوطتمو

 دهجلاو تقولاب
 جاتحملا ةمدخل
عمتجملا ةيمنتو

 يلهأ عاطق
 صاخ عاطقو

 مهاسم
 هتيلوؤسمب

 ةيمنتل ةيعامتجالا
عمتجملاو ةرسألا

ةلماش ةضهن

عمتجملاوةرسألل



ةيجيتارتسالازئاكرلا
ةيعونلا زئاكرلا

نيديفتسملا تائفل زئاكرلا

ةيلماكتلا زئاكرلا

30



ةيجيتارتسالا  زئاكرلا
.ايلماكتو ايمدخو ايعون ةيعمجلل يجيتارتسا عضومت ىلإ حاجنب ةحومطلا ةيعمجلا ةيؤر قيقحت بلطتي

31

معادلاو جاتحملل لوألا رايتخالا

 زئاكرلا
تائفل

نيديفتسملا

زئاكرلا
ةيعونلا

 زئاكرلا
ةيلماكتلا

123



ةيومنتلا تامدخلل زيكرتلا تالاجم :ةيعونلا زئاكرلا .1

 زــــكرتت دــــلاخ كــــلملا ةــــسسؤم رــــيرقتل اــــقفو

 تامدـخلا يف ةيحبرلا ريغ تامظنملا ةطشنأ

فعــض عــم ،ناكــسإلاو ةــيمنتلاو ةــيعامتجالا

.ةحصلاو ميلعتلا تالاجم يف ديدش

قافآ ريرقت عاطقلا ريغ 2018 يحبرلا دلاخ كلملا ةسسؤم

32



ةيومنتلا تامدخلل زيكرتلا تالاجم :ةيعونلا زئاكرلا .1

33



نيديفتسملا تائفل  زئاكرلا .2

34

 تائف ايلاح ةيعمجلا فدهتست

: ةيتآلا نيديفتسملا

ةاكزلل ةقحتسم رسأ1.

 نم ةيساسأ تاجايتحا تاذ رسأ2.

جالعو نكسو ءاسكو ءاذغ

 ةيساسأ تاجايتحا تاذ رسأ .2

جالعو نكسو ءاسكو ءاذغ نم

 ةرداق اهنكلو ايلام ةلقتسم ريغ رسأ .3

 ةيومنت تاجايتحا تاذو لمعلا ىلع

ءافتكالا ىلإ جايتحالا نم اهليوحتل

 ةقحتسم رسأ .1
ةاكزلل

نيديفتسملا تائف مجح لثمت ال رئاودلا ةحاسم :ةظوحلم

 ىلإ لوحتلل ةيعمجلا ةيؤر قيقحتل
–2020 ـل ةيعمجلا ةطخ زكرت ةيومنتلا

 نم ةثلاث ةئف فادهتسا ىلع2022
:نيديفتسملا
oةرداق اهنكلو ايلام ةلقتسم ريغ رسأ 

ةيومنت تاجايتحا تاذو لمعلا ىلع
ءافتكالا ىلإ جايتحالا نم اهليوحتل



لمعلا ىلع ةردقلا بسح نيديفتسملا تائف

35

 ريغ رسأ
 ىلع ةرداق

لمعلا

نوديفتسملا

 ةرداق رسأ
 ىلع

لمعلا

ةردقلا بسح مسقنت ةجاتحملا رسألا

:نيتسيئر نيتئف ىلا لمعلا ىلع

 نيرداق ءاضعأ اهب ةجاتحم رسأ1.

لمعلا ىلع

 ءاضعأ اهب سيل ةجاتحم رسأ2.

لمعلا ىلع نيرداق

نوديفتسملا
 عمتجمو ضايرلاب ةجاتحملا رسألا(

)ضايرلا ةنيدم

ةيوعر تامدخةيومنت تامدخ ةيوعر تامدخ



ةكرتشملا تامدخلا

36

 رسأ
 ةرداق

 ىلع
لمعلا

 ريغ رسأ
 ةرداق

 ىلع
لمعلا

نوديفتسملا

ةيومنت تامدخ

ءاملا ايقس•
 ضئاوف•

ءاذغلا
 ريودت•

تافلخملا

ايلام رسألا ةياعر
اينيعو

 ةيلام تادعاسم•
ةيرهش

 تادعاسم•
ةينيع

 تادعاسم•
ةيئاذغ

ةعوطقم تامدخ
 ةيلام ةناعإ•

ةعوطقم
 لزانم حالصإ•

ةررضتم
 ريتاوف عفد•

قفارم
تاراجيإ عفد•
تارافكو روذن•

ةيمسوم عيراشم
مئاص راطفإ•
ةوسك•
لاملا ةاكز•
رطفلا ةاكز•
يحاضألا عيزوت•
 ةبيقحلا•

ةيسردملا
 ةوسكو ةيده•

ديعلا

ةيمنتو نيكمت ةيافكو ةياعر ةيافكو ةياعر ةيافكو ةياعر

 ةيلاحلاةكرتشملا ةيساسألا تامدخلا

ضايرلا عمتجمو نيديفتسملل



ةيافكلا ىلإ لوحتلا

37

 رسأ
ىلع ةرداق

لمعلا

 نوحشرملا
لامعألا ةدايرل

 نوحشرملا
 ليهأتلل
فيظوتلاو

 نوحشرملا
عوطتلل

 نوحشرملا
 ميلعتلل
بيردتلاو

ةيمنتو نيكمت
بيردت

ةيمنتو نيكمت
ليهأتو معد

ةيمنتو نيكمت
فيظوتو ليهأت

ةيمنتو نيكمت
بيردتو ميلعت

نوديفتسملا

ةيمنتو نيكمت ةيمنتو نيكمت ةيمنتو نيكمت ةيمنتو نيكمت

 رسألا يهو ةديدج نيديفتسم ةحيرش ةفاضإ ىلإ2022-2020 ةيعمجلا ةطخ فدهت

يلاملا لالقتسالاو ءافتكالا قيقحت نم مهنيكمتل لمعلا ىلع ةرداقلا



ةيومنتلا تامدخلا ذيفنت جذومن :ةيلماكتلا زئاكرلا .3

38

ذيفنتلا ءاكرش ليومتلا ءاكرش

نوديفتسملا  ةيومنتلا تامدخلا ذيفنت

 ءاكرش عم ةكارشلاب متي

 نع نيلوؤسملا ذيفنتلا

 ءاكرشو تامدخلا ميدقت

.نيمعادلا ليومتلا

ةيومنتلا تامدخلا



ءاكرشلا عم لماكتلا جذومن
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ةيجيتارتسالا ةوجفلاو ةركتبملا ةميقلا
نييجراخلا ةقالعلا يوذل ةفاضملا ةميقلا

ةركتبملا ةميقلا  ريوطت ةديدجلا صئاصخلا

ةيمكلا ةيجيتارتسالا ةوجفلاو2022 حاجنلا تارشؤم :رييغتلل ةحلملا ةيضقلا
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ةنزاوتملا ءادألا سايق ةقاطب راطإ

41

جئاتنلا

تانكمملا

نوديفتسملا

 تايلمعلا
ةيلخادلا

ومنلاو ملعتلا

يلاملا

؟نيديفتسملل ةميق لضفأ مدقن فيك

؟انتاكارش رامثتساب ةيلخادلا انتايلمع روطن فيك

؟يسسؤملا لمعلا ةفاقثو يفرعملاو ينقتلاو يرشبلا لاملا سأر يمنن فيك

؟ةءافكب ةيلاملا اندراوم ةرادإو ةيلاملا ةمادتسالا ققحن فيك

؟رثألاو دئاعلا نم تايوتسم ىلعأ ققحن فيكدئاعلا

 ليلحتلا صيخلت يف اهمادختسا مت داعبأ ةسمخب ةنزاوتملا ءادألا سايق تاقاطب راطإ ىنبتنداعبألا
ةيجيتارتسالا فادهألاو ةطيرخلا ميمصت يف اهمادختسا متيسو يجيتارتسالا



ةيعمجلا ءادأ سايق ةقاطب داعبا بسح ةقالعلا يوذ تاعومجم

42

 ةيرشبلا دراوملا ةرازو
ةيعامتجالا ةيمنتلاو

ةحناملا تاهجلا
نوعربتملا

نوديفتسملا

عورفلا

نولماعلا

)ايلعلا ةرادإلا( ةيعمجلا

ةيرادإلا تادحولاءاكرشلا

نوعوطتملا

ةيعمتجم ةيمنت
)جئاتنلا(

زيمت
يسسؤم

)تانكمملا(

نوديفتسملا

 تايلمعلا
ةيلخادلا

ومنلاو ملعتلا

يلاملا

دئاعلا

ئاتنلا
ج

لا
م

انكم
ت

ةقالعلا يوذ تاعومجمداعبألارواحملا



نييجراخلا ةقالعلا يوذل ةركتبملا ةميقلا

43

ةيافكوةياعر

اينيعو ايلام رسألا ةياعر

ةعوطقم تامدخ

ةيمسوم عيراشم

ةيمنتو نيكمت

رسألل ينهم ليهأت

ناكسإو ةيحصو ةيميلعت ةيومنت تامدخ

ةيئيبو ةيعمتجم ةمهاسم

نوديفتسملا
 ضايرلاب ةجاتحملا رسألا(

)ضايرلا ةنيدم عمتجمو

ةيفارشإلا تاهجلا

ةحناملا تاهجلا

نوعربتملا

ءاكرشلا

معدو قفاوت
 تاردابملا ذيفنتو مهقيقحت معدو فادهألاو ةيؤرلا عم قفاوت

ةيفافشو ةيلعاف
ريراقتلاو لصاوتلا يف ةيفافشو ةيلعافب ةموعدملا جماربلا ذيفنت

لصاوتو رثأ
زيمتملاو رمتسملا لصاوتلاو تاعربتلل مادتسملا رثألا قيقحت

قيسنتو ةكراشم
ةكرتشملا جماربلا ذيفنت لحارم يف قيسنتلاو نييجيتارتسالا ءاكرشلا عم ةلاعفلا ةكراشملا

ةيمنتلاو نيكمتلا تامدخ يف عسوتلا :2022-2020 ةطخةقالعلا يوذل ةركتبملا ةميقلا زيزعت :2022-2020 ةطخاهيلع زيكرتلا متي تامدخ :يلاحلا عضولا

نوعوطتملا

ةقالعلا يوذ تاعومجمةركتبملا ةميقلا



ةميقلا ةوجفو ةركتبملا ةميقلا
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ةقالعلا يوذو نيديفتسملل ةركتبملا ةميقلا ريوطت :2022–2020 ةطخ

:نيديفتسملل ةركتبملا ةميقلا صئاصخ
üةديدج ناكسإو ةيحصو ةيميلعت ةيومنت تامدخ راكتبا

üةيلعافت ،ةرسيم ،ةيلماكت ،ةتمتؤم( ةيكذلا تامدخلا ةدايز(

üنيديفتسملا تالماعم زاجنا نمز ليلقت

üةدحوملا ريغ عورفلا تامدخ ةلازإ/ءاغلإ

:ةقالعلا يوذل ةركتبملا ةميقلا صئاصخ
üةحناملا تاهجلاو صاخلا عاطقلا معد ةدايز

üددجلا نيعوطتملا دادعأو تائف ةدايز

üددجلا نيعربتملا دادعأ ةدايز

üنيميدتسملا ريغ نيعربتملا دادعأ ليلقت
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ةيمكلا ةيجيتارتسالا ةوجفلاو2022 حاجنلا تارشؤم :رييغتلل ةحلملا ةيضقلا

سايقعمةيؤرلارواحمنمروحملكلةيسيئرحاجنتارشؤملالخنمةركتبملاةميقلاريوطتوةيعمجلاةيؤرقيقحتىدمسايقمتيس

يلاحلاعضولارييغتلةحلملاةيضقلاوةيجيتارتسالاةوجفلاددحياذهو)2022ربمسيد(فدهتسملاو)2020ريانييف(ساسألاطخةميقل

.دوشنملاعضولللوصولاو
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ةيمكلا ةيجيتارتسالا ةوجفلاو2022 حاجنلا تارشؤم :رييغتلل ةحلملا ةيضقلا
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ةيجيتارتسالا فادهألاو ةطيرخلا
ةيجيتارتسالا فادهألا ديدحت رداصم

ةيجيتارتسالا ةطيرخلا ميمصت تاوطخ

2022–2020 ةطخل ةيعمجلل ةيجيتارتسالا ةطيرخلا

ةيجيتارتسالا فادهألا فيرعت
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ةيجيتارتسالا فادهألا ديدحت رداصم
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 فادهألا
 ةطراخلاو

ةيجيتارتسالا

 اياضقلا
ةيجيتارتسالا

يعابرلا ليلحتلا

 ةميقلا
ةركتبملا

 ةحلملا ةيضقلا
رييغتلل

 راطإلا
يجيتارتسالا

يجيتارتسالا ليلحتلا صخلم ةقيثو رظنا1



ةيجيتارتسالا ةطيرخلا ميمصت تاوطخ

 فصو ديدحتو ةيجيتارتسالا ةطيرخلا ميمصت يف ةكراشملل ةيعمجلاب ءاردم نم قيرفو ماعلا نيمألا عم لمع ةشرو دقع مت
.داعبألاو فادهألا نزوو يلوؤسمو

50

1
 فادهألا ديدحت

 اياضقلل ةيجيتارتسالا
 دعبلا نم ةيجيتارتسالا

لفسالا مث ىلعألا

2

حرشل فدهلا فصو
 ريوطتلا رصانع

-2020 ةبولطملا
2022

3

 لوؤسم ديدحت
 لكيهلا نم فدهلا

ديدجلا يميظنتلا

4

 داعبألا نزو ديدحت
 لك يف فدهلا نزوو

دعب



ةيجيتارتسالا فادهألا ىلإ ةيجيتارتسالا اياضقلا نم

51

ةيومنتلا تامدخلا

 ةرادإو ةيلاملا ةمادتسالا
فاقوألاو لوصألا

يسسؤملا ءانبلاو ةمكوحلا

يفرعملاو ينقتلا لاملا سأر

 تاقالعلاو تاكارشلا

رثألا سايقو ةينهذلا ةروصلا

2030 ةيؤر يف ماهسالا
يلهألا عمتجملا تاردابمو

ةيوعرلا تامدخلا

 ةفاقثلاو يرشبلا لاملا سأر
ةيسسؤملا

 ةمهاسملا قيقحت
ةلعافلا ةيعمتجملا

ةينهذلا ةروصلا زيزعت
ةيباجيإلا

 اضر ىوتسم عفر
نيعربتملاو ةحناملا تاهجلا

ةيومنتلا تامدخلا عيسوت
يتاذلا ءافتكالل نيديفتسملا ليهأتل

 تاداريإلا ةيمنت
رامثتسالاو لوصألاو

 رسألا ةلافك نيسحت
ةزيمتم ةياعر تامدخب

ةمالسلا قيقحت
ةيلاملا ةءافكلاو

عوطتلا زيزعت
ةيعمتجملا ةكراشملاو

 تاكارشلا ليعفت
ةيجيتارتسالا تاقالعلاو

 تاساردلاو ثوحبلا ريوطت
نيديفتسملاب ةصاخلا

 مازتلالا قيقحت
ةيجيتارتسالا ةرادإلا ريوطتةمكوحلاو ةدوجلا ريياعمب  تامدخلا قيوستو ريوطت

يرشبلا لاملا سأر ريوطت
لمعلا ةئيبو

 لوحتلا قيقحت
لماشلا يمقرلا

 ةفرعملا ةرادإ ريوطت
راكتبالاو

 ريوطتلا مجح ةسارد مت

 ةجلاعمل هقيقحت بولطملا

 ةيجيتارتسا ةيضق لك

 ةلوؤسملا تاهجلا ةساردو

 يريوطتلا لمعلا نع

 مت هيلع ءانبو بولطملا

 لكل رثمأ وأ فده ديدحت

 عيزوت مث ةيجيتارتسا ةيضق

 ىلع ةيجيتارتسالا فادهألا

ةطيرخلا ميمصتل داعبألا

.ةيجيتارتسالا



2022-2020 ةطخل ةيجيتارتسالا ةطيرخلا
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ةيومنتلا تامدخلا عيسوت
يتاذلاءافتكالل نيديفتسملا ليهأتل

 تاداريإلا ةيمنت
رامثتسالاو لوصألاو

عوطتلا زيزعت
ةيعمتجملا ةكراشملاو

 تاكارشلا ليعفت
ةيجيتارتسالا تاقالعلاو

 ةمهاسملا قيقحت
ةلعافلا ةيعمتجملا

 رسألا ةلافك نيسحت
ةزيمتم ةياعر تامدخب

يرشبلا لاملا سأر ريوطت
لمعلا ةئيبو

 تاساردلاو ثوحبلا ريوطت
نيديفتسملاب ةصاخلا

 لوحتلا قيقحت
لماشلا يمقرلا

ةمالسلا قيقحت
ةيلاملا ةءافكلاو

ةيعمتجم ةيمنت
)جئاتنلا(

زيمت
يسسؤم

)تانكمملا(

ةينهذلا ةروصلا زيزعت
ةيباجيإلا

 اضر ىوتسم عفر
نيعربتملاو ةحناملا تاهجلا

 مازتلالا قيقحت
ةمكوحلاو ةدوجلا ريياعمب

 ةفرعملا ةرادإ ريوطت
راكتبالاو

ةيجيتارتسالا ةرادإلا ريوطت

 ةينطولا تاردابملا رمثتست ةيعون ةيومنت جماربب مهليهأتو ًاينيعو ًايدام ضايرلا ةنيدمب ةجاتحملا رسألا ةياعر :انتلاسر
نيمعادلاو ةحناملاو ةيعمتجملا ةيلوئسملا تاذ تاهجلا عم تاكارشلاو

ناسحإلالدعلاةيصوصخلاةيلوؤسملا:انميق

نوديفتسملا

 تايلمعلا
ةيلخادلا

ومنلاو ملعتلا

يلاملا

دئاعلا

معادلاو جاتحملل لوألا رايتخالا :انتيؤر

»عمتجملاو ةرسألل ةلماش ةضهن«

ئاتنلا
ج

لا
م

انكم
 تامدخلا قيوستو ريوطتت

ةيجيتارتسالا فادهألاداعبألارواحملا

3ت2ت1 ت

6د5د4د

3د2د1د

3ع2ع1ع

2م1م

2ا1ا



ةرصتخملا ةمئاقلا :ةيجيتارتسالا فادهألا

 ةيجراخلا لوألا روحملا فادهأ نمضتت ةمئاق ىلإ رشنلا ضارغأ ضعبل ةيجيتارتسالا فادهألل ةلماكلا ةعومجملا راصتخا نكمي

. يناثلا يجيتارتسالا روحملا فادهأ قيقحتل »يسسؤملا زيمتلا قيقحت« سداس فدهو )5–1( ةلصفم

ةلعافلا ةيعمتجملا ةمهاسملا قيقحت1.

ةيباجيإلاةينهذلا ةروصلا زيزعت2.

نيعربتملاو ةحناملا تاهجلا اضر ىوتسم عفر3.

يتاذلا ءافتكالل نيديفتسملا ليهأتل ةيومنتلا تامدخلا يف عسوتلا4.

ةزيمتم ةياعر تامدخب رسألا ةلافك نيسحت5.

يسسؤملا زيمتلا قيقحت6.
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ةيجيتارتسالا تاردابملاو تارشؤملاو فادهألا

تاردابملاو تارشؤملا ديدحت رداصم

ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت لحارم

فده لكل تاردابملاو تارشؤملا

تاردابملل ينمزلا طيطختلا

 تارشؤملاو تارشؤملا فيرعت

عورفلا تارشؤمو ةكرتشملا
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ةيجيتارتسالا تارشؤملا ديدحت رداصم

55

 تارشؤملا
ةيجيتارتسالا

 فادهألا
ةيجيتارتسالا

يعابرلا ليلحتلا

ةركتبملا ةميقلا

 جئاتنلا تارشؤم
ةسيئرلا

 راطإلا
يجيتارتسالا



ةيجيتارتسالا تاردابملا طيطخت رداصم

56

تاردابملا

ةيجيتارتسالا

4
تافدهتسم قيقحت

 فادهألا تارشؤم
ةيجيتارتسالا

3
 رصانع قيقحت
 فدهلل ريوطتلا

يجيتارتسالا

2
 يف ريوطتلا تاحرتقم

 ليلحتلا صخلم
يجيتارتسالا

1
يعابرلا ليلحتلا جئاتن



ةردابملا فيرعت

)عيراشم ةعومجم( جمانرب وأ عورشم يه ةردابملا

)هددحي نم وأ( عورشملل يذيفنتلا لوؤسملا وهو لوؤسم اهل ةردابملا§

 زاجنإ تامالع و ءاهتنا خيرات ،ةيادب خيرات ،ةحضاو ماهم اهل ةردابملا§

ةردابملا ذيفنت ةعباتم ءانثأ ساقت ةيليغشت تارشؤم ةفاضإ نكميو ،تاجرخمو ،نوديفتسم اهل ةردابملا§

ةططخم ةنزاومو ينمز ططخم اهل ةردابملا§

 لمشتو ةيونسلا لمعلا ةطخ دادعإل تاردابملل يونس طيطخت� ةنس لك نم ريخألا عبرلا يف ةيلاتلا ةنسلل تاردابملا ةطخ ةعجارم متي§
ةديدجلا ةنسلل تارشؤملا تافدهتسم اضيأ

ةيجيتارتسالا فادهألا ذيفنتل ةيجيتارتسالا تاردابملا عومجم = ةيذيفنتلا ةطخلا

ةيونسلا ةيليغشتلا ةطخلا يفةردابملل ةططخملا ةنزاوملاو ةبولطملا دراوملا ،ةينمزلا ةطخلا طيطخت متي
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ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت لحارم

58

سيسأتلا ةلحرم1

ءانبلا ةلحرم 2

2020

2021-2022

عسوتلا ةلحرم

2023-2026

3

خ
ةط

20
20

-
20

22

-2020 ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ءانبلاو سيسأتلا لحارم
2022

2026-2023 ةيلاتلا ةيجيتارتسالا ةطخلا يف عسوتلا ةلحرم

خ
ةط

20
23

-
20

26

 يف نيتلحرم ديدحت مت ،اهلسلستو تانيسحتلل يقطنملا بيترتلاو ةيجيتارتسالا فادهألا قيقحتل بولطملا ريوطتلا ةسارد بسح

.ةلحرم لك يف ريوطتلا رصانع ليصفتو ،2026–2023 ةيلاتلا ةطخلل ةثلاث ةلحرم مث2022–2020 ةطخ قاطن



ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت لحارم تايولوأ

59

ءانبلا ةلحرم
22021-2022

عسوتلا ةلحرم

2023-2026 3 1

سيسأتلا ةلحرم

2020

 تامدخلا ريوطت ةموظنم سيسأت
ةياعرلا تامدخ نيسحتو ةيومنتلا

 طيطختو يلاملا ماظنلا ثيدحت
فاقوألا ةيمنتو رامثتسالا ةيجيتارتسا

ةمكوحلاو تاكارشلا رطأ سيسأت
ةيجيتارتسالا ةرادإلاو ةدوجلاو

 ةرادإ مظنو ينورتكلإلا عقوملا ثيدحت
ةيجيتارتسالا ةرادإلاوةمكوحو دراوملا

ةينهذلا ةروصلا نيسحتو سايق

 ةيومنتلا تامدخلا ريوطت
ةياعرلا تامدخو

 رامثتسالا ةطخ ليعفت
فاقوألا ةيمنتو

تاءارجإلاو تامدخلاةتمتأ

 يف عسوتلاو رثألا سايق
ةيعمتجملا ةيمنتلا جمارب

ةيومنتلا تامدخلا يف عسوتلا

 تاجايتحا ةيبلت يف عسوتلا
تامدخلا زيمتو نيديفتسملا

 تاءارجإلاو تامدخلا ةفاك لماكت
»قرو الب ةيعمج« اينورتكلا

 ريوطتو ةفرعملا ةرادإ ةموظنم ءانبةيرشبلا دراوملا باطقتساو ليهأت
ةزفحملا لمعلا ةئيب

 يفرعملا رشنلا يف عسوتلا
راكتبالاو

 ديدجلا يميظنتلا لكيهلا ليعفت
اهتلكيهو عورفلا ةطشنأ ديحوتو

تاقالعلا ةيمنتو تاكارشلا ليعفت
ةثيدحلا مالعالا لئاسوو

 رامثتسالا يف عسوتلا
فاقوألا ةظفحم ةيمنتو

2026-2023 ةمداقلا ةيجيتارتسالا ةطخلا يف عسوتلا ةلحرم2022-2020 ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ءانبلاو سيسأتلا لحارم



ةيجيتارتسالا ةطخلا يف تاردابملاو تارشؤملاو فادهألا ددع
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ةلعافلا ةيعمتجملا ةمهاسملا قيقحت :لوألا فدهلا
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ةيباجيإلا ةينهذلا ةروصلا زيزعت :يناثلا فدهلا
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نيمعادلاو ةحناملا تاهجلا اضر ىوتسم عفر :ثلاثلا فدهلا

63



يتاذلا ءافتكالل نيديفتسملا ليهأتل ةيومنتلا تامدخلا يف عسوتلا :عبارلا فدهلا
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ةزيمتم ةياعر تامدخب رسألا ةلافك نيسحت :سماخلا فدهلا
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لوصألاو رامثتسالاو تاداريإلا ةيمنت :سداسلا فدهلا
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ةيلاملا ةءافكلاو ةمالسلا قيقحت :عباسلا فدهلا
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ةيعمتجملا ةكراشملاو عوطتلا زيزعت :نماثلا فدهلا
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ةيجيتارتسالا تاقالعلاو تاكارشلا ليعفت :عساتلا فدهلا

69



نيديفتسملاب ةصاخلا تاساردلاو ثوحبلا ريوطت :رشاعلا فدهلا

70



تامدخلا قيوستو ريوطت :رشع يداحلا فدهلا

71



ةمكوحلاو ةدوجلا ريياعمب مازتلالا قيقحت :رشع يناثلا فدهلا

72



ةيجيتارتسالا ةرادإلا ليعفت :رشع ثلاثلا فدهلا

73



راكتبالاو ةفرعملا ةرادإ ريوطت :رشع عبارلا فدهلا

74



لماشلا يمقرلا لوحتلا قيقحت :رشع سماخلا فدهلا

75



لمعلا ةئيبو يرشبلا لاملا سأر ريوطت :رشع سداسلا فدهلا
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ةيجيتارتسالا تاردابملل ينمزلا ططخملا
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ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت لحارم بسح تاردابملا
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)5/1( لحارملا بسح تاردابملل ةيذيفنتلا ةطخلا ططخم
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)5/2(  لحارملا بسح تاردابملل ةيذيفنتلا ةطخلا ططخم

80
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عورـــفلا تارـــشؤمو ةـــكرتشملا
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ةلعافلا ةيعمتجملا ةمهاسملا قيقحت :لوألا فدهلا تارشؤم
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لوصألاو رامثتسالاو تاداريإلا ةيمنت :سداسلا فدهلا تارشؤم
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ةيعمتجملا ةكراشملاو عوطتلا زيزعت :نماثلا فدهلا تارشؤم
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ةيجيتارتسالا تاقالعلاو تاكارشلا ليعفت :عساتلا فدهلا تارشؤم
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نيديفتسملاب ةصاخلا تاساردلاو ثوحبلا ريوطت :رشاعلا فدهلا تارشؤم
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تامدخلا قيوستو ريوطت :رشع يداحلا فدهلا تارشؤم
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ةمكوحلاو ةدوجلا ريياعمب مازتلالا قيقحت :رشع يناثلا فدهلا تارشؤم
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ةيجيتارتسالا ةرادإلا ليعفت :رشع ثلاثلا فدهلا تارشؤم
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راكتبالاو ةفرعملا ةرادإ ريوطت :رشع عبارلا فدهلا تارشؤم
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لماشلا يمقرلا لوحتلا قيقحت :رشع سماخلا فدهلا تارشؤم
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لمعلا ةئيبو يرشبلا لاملا سأر ريوطت : رشع سداسلا فدهلا تارشؤم
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