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 S2.3.2 :مقر ةردابم
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 ةردابملا مسا ةردابملا مقر
S.2.3.2 ةيفرعملا ىرقلا مأ ةحاو 

 :ةردابملا نع ةماع ةرظن .1

راسملا  زمر ةردابملا هل عبتت يذلا يجيتارتسالا راسملا   
S.2 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  60 ةينفلاو ةينقتلا نوؤشلل  تابتكملا نوؤش ةدامع ليكو 

 :ةردابملا نع ةذبن .2

 ةردابملل رصتخم فصو

 ةئيه ءاضعأ نم نيثحابلل ةيثحبلا تامدخلا نم ديدعلا ميدقتو ةحاتإلاو ةيملعلا ثاحبألاو تالجملاو لئاسرلا نم ىرقلا مأ ةعماجل يركفلا جاتنإلا يوحت ةيفرعم ةصنم ربع يفرعملا ىوتحملا عمج
ةعماجلل يركفلا جاتنإلا يف يلاملا رامثتسالا عم ايلعلا تاساردلا ةبلطو سيردتلا  
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 :تافدهتسملاو ءادألا تارشؤم .3
 رشؤم زمر

ءادألا  
(PI) 

ءادألا تارشؤم  
(PI) 

 عبر -يرهش( راركتلا
 يونس فصن -يونس

 )يونس -
 فدهتسملا ساسألا طخ

2023 
 فدهتسملا

2024 
 فدهتسملا

2025 
 فدهتسملا

2026 
 فدهتسملا

2027 

PI-161 ىلع ةحاتملا  ةنمقرملا تامولعملا رداصم ةبسن 
 %70 %55 %40 %25 %10 - يونس عبر ةصنملا

PI-162 تاودألاو جماربلا نع نيديفتسملا اضر ةبسن 
 %80 %65 %50 %35 %20 - يونس  عبر  ةبتكملاب ةمدختسملا

PI-163 80 %65 %50 %35 %20 - يونس عبر  ةصنملا تامدخ نع نيديفتسملا اضر ةبسن% 
PI-164 70 %55 %40 %25 %10 - يونس عبر نيثحابلل يركفلا جاتنإلل ةدهاشملاو عالطالا ةبسن% 

PI-165 ةنمقرملا تامولعملا رداصم يف رامثتسإلا ةبسن 
 %40 %30 %20 %10 %5 - يونس عبر  ةصنملا ىلع ةحاتملاو

 :ةردابملل ةيذيفنتلا تاءارجإلا .4

 ةلوؤسملا ةهجلا طاشنلا / ةمهملا م
 ينمزلا لودجلا

  لوألا ماعلا
2022 

 يناثلا ماعلا
2023 

 ثلاثلا ماعلا
2024 

 عبارلا ماعلا
2025 

 سماخلا ماعلا
2026 

 تابتكملا نوؤش ةدامع ةصنملل ةصتخملا ةكرشلا عم ةيرامثتسا ةيقافتا دقع 1
 عيراشملا ةرادإ

                    
 اهيف رامثتسالا نكمي يتلا ةيملعلا رداصملا رصح 2

 تابتكملا نوؤش ةدامع

                    
                      ةصنملل يفرعملا ىوتحملا ةنمقر  يف ءدبلا 3
                     ةصنملا مادختسا ىلع نيديفتسملاو نيفظوملا بيردت 4

 ىرقلا مأ ةحاو ةصنم قيوستو نيشدت ةطخ دادعا 5
 ةيفرعملا

                    

                      ةصنملا تامدخ ربع رامثتسالا يف ءدبلا 6
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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

 ذيفنتلا يف رثعتلا
 تايلمع ةلصاومل ةيجراخو ةيلخاد تاهج عم تاكرش ليعفتو ءانب طسوتم ضفخنم

 ذيفنتلا
 ةيركفلا لامعألا ةحاتإل ةقفاوملا ىلع لوصحلا ةبوعص

 ةيرامثتسالا دوقعلا نم ةعومجم وأ دقع ليعفتو ةغايص يلاع طسوتم ةددحم بسنب يدام لباقمب

 ةذفنملا ةكرشلا عم يليغشت دقع ليعفتو ةغايص طسوتم ضفخنم عورشملل ةبولطملا ةينقتلا تازيهجتلا رفاوت مدع


