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 S2.3.1 :مقر ةردابم
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 ةردابملا مسا ةردابملا مقر
S.2.3.1 ةيكذلا ةبتكملا 

 :ةردابملا نع ةماع ةرظن .1

راسملا  زمر ةردابملا هل عبتت يذلا يجيتارتسالا راسملا   
S2 ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا  

 فدهلا  زمر
جمانربلا  زمر ةردابملا همدخت يذلا يجيتارتسالا فدهلا  يجيتارتسالا  ةردابملا همدخت يذلا  جمانربلا 

G2 ايلعلا تاساردلا و يملعلا ثحبلا تاجرخم ةدوج ىوتسم عفر S2.3 ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت 
 )رهش( ةردابملا ةدم  ةردابملا  ريدم ةردابملا ذيفنت نع ةلوؤسملا تاهجلا / ةهجلا

تابتكملا نوؤش ةدامع– يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو ريوطتلاو ةدوجلل تابتكملا نوؤش ةدامع ليكو   60 

 :ةردابملا نع ةذبن .2
 ةردابملل رصتخم فصو

 راطإلا ةمدخل ،ةيصصختلا تامولعملا رداصمب اهديوزتو ،نيديفتسملاو نيثحابلل ةبذاج ةيميلعت ةئيب نوكتل ةيلعافت جماربو ةيكذ ةمظنأب ةيعرفلا اهتابتكمو ةيعماجلا هللا دبع كلملا ةبتكم ةئيب ريوطت
 ةلماكتم ةدحو سيسأتو ،يملعلا اهرشن لاصيإو ًايجراخو ًايلخاد ةيثحبلا شرولاو ضراعملا يف اهتعمس ىوتسم عفرو ىرقلا مأ ةعماجل فرشملا ليثمتلاو ،هينهمو زيمتب يملعلا ثحبلاو يميلعتلا

يعماجلا عمتجملا يف مهجمد ليهستو نيكمتل كلذو ؛يفاقثلاو يميلعتلا لاجملا يف ةقاعالا يوذل تامدخلا اهلالخ نم مدقت ، ةيعماجلا ةبتكملا يف  
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 :تافدهتسملاو ءادألا تارشؤم .3
 رشؤم زمر

 ءادألا
(PI) 

 ءادألا تارشؤم
(PI) 

 عبر -يرهش( راركتلا
 يونس فصن -يونس

 )يونس -
 ساسألا طخ

 فدهتسملا
2023 

 فدهتسملا
2024 

 فدهتسملا
2025 

 فدهتسملا
2026 

 فدهتسملا
2027 

PI-156 رداصم عونتو ةيافك نع نيديفتسملا اضر ةبسن 
 %60 %50 %40 %30 %20 - يونس عبر  ةفرعملا

PI-157 85 %75 %65 %45 %25 - يونس  عبر ةبتكملا ةئيب نع نيديفتسملا اضر ةبسن% 

PI-158 85 %75 %65 %45 %25 - يونس عبر ةمدقملا تامدخلا نع نيديفتسملا اضر ةبسن% 

PI-159 25 %20 %15 %10 %5 - يونس عبر  ةينورتكلإلا تاعومجملا ومن ةبسن% 

PI-160 جماربلاو ةيبيردتلا تارودلا نع نيديفتسملا اضر ةبسن 
 %85 %75 %65 %45 %25 - يونس عبر ريوطتلا يف مهاست يتلا
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 :ةردابملل ةيذيفنتلا تاءارجإلا .4

 ةهجلا طاشنلا / ةمهملا م
 ةلوؤسملا

 ينمزلا لودجلا
  لوألا ماعلا

2022 
 يناثلا ماعلا

2023 
 ثلاثلا ماعلا

2024 
 عبارلا ماعلا

2025 
 سماخلا ماعلا

2026 

 تاجايتحا عم مءاوتت ةبتكملل ةبذاجلا ةئيبلا ريوطت لامكتسا 1
 نيديفتسملا

 نوؤش ةدامع
 تابتكملا

                    

                     ةيلعافتلا ةعاقلا ريوطت 2
                     ةمدقملا تامدخلا ةءافك عفرل ةثيدح تاينقتب ةبتكملا ديوزت 3
                     نيديفتسملا تاجايتحا بسانتل تاعومجملا ةيمنت 4
                     ةبتكملا تاينتقمل ةيكذلا ةيامحلا ةمظنا مادختسا 5

 تامدخلا ميدقتل مهتاراهم ريوطتو يفيظولا رداكلا بيردت 6
                      ةيكذلا مظنلا مادختساو

7 
 ضراعملا لثم ريوطتلا يف مهاست يتلا ةعونتملا جماربلا دادعا

 تاسايسلا ةغايص عم اهل لمع ةطخ عضوو ةيفاقثلا جماربلاو
 جماربلا هذهل تاءارجإلا ةلدأو

                    

                     ةبتكملا ةزهجأو قفارم عيمجل ةنايصلا 8
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 :اهنم دحلا تارايخو ذيفنتلاب ةقلعتملا رطاخملا .5

 عوقولا ةيلامتحا ىوتسم رطاخملا فصو
 ضفخنم/ طسوتم/ يلاع

 ريثأتلا ىوتسم
 ةحرتقملا لولحلا ضفخنم/ طسوتم / يلاع

 ةصتخملا تاهجلا عم ةعباتملاو قيسنتلا تايلمع ليعفت طسوتم ضفخنم ةصتخملا تاهجلا نم تادامتعالا ىلع لوصحلا يف رخأتلا
 ريوطتلاو نيسحتلا تايلمع ءاهناب مازتلالا عم ةينمزلا ةطخلا ثيدحت طسوتم طسوتم ةيلعافتلا ةعاقلا ريوطتو ةئيبلا ريوطت يف رخأتلا

 دروم عم قيسنتلاو ماعلا لك ةيادب نم ديوزتلل ةيونسلا ةطخلا رارقإ طسوتم طسوتم ةبتكملل رداصملا ةيمنتو ديوزتلاب ةقلعتم رطاخم
 ضراعملا ءانثا ةيفاقثلا تايقحلملا و دمتعم

 تاذ ةدمتعم ةنايصو ةينقت تاكرش عم دقاعتلاو ةحاتملا دراوملا ريفوت يلاع طسوتم ةنايصلاو ينفلاو ينقتلا معدلا فعض
 .رمتسم يرود لكشب تايجمربلاو ةزهجألا ةنايصل ةيلاع ةدوج

 نم ضورعلا لضفأ ىلع لوصحلل ةعباتملاو قيسنتلا تايلمع ليعفت يلاع طسوتم ريوطتلا تايلمع مامتإل فيلاكتلا عافترا
 ريوطتلا تايلمعل تاصقانملا يف ةكراشملا تاكرشلا

 يف مهاست يتلا ضراعملاو ةطشنألاو جماربلا دامتعا مدع
 ضراعملاو ةطشنألل تاقفاوملا ىلع لوصحلاب ةعماجلا ةرادإل عفرلا يلاع طسوتم ريوطتلا

 ةيفاقثلا جماربلاو


