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 مقر
ةحفصلا

7 "2027 ىرقلا مأ ةعماج" ةيجيتارتسالوألا ءزجلا§

8 ةيؤرلا

8 ةلاسرلا

8 ميقلا

9 ةيجيتارتسالا فادهألا

10  فادهألاو ميلعتلا ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030 ةيدوعسلا ةيؤرل ةماعلا

11  فادهألاو ميلعتلا ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030 ةيدوعسلا ةيؤرل ةيعرفلا

12   ةيدوعسلا ةيؤرل ةيليصفتلا فادهألاو ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030

13  فادهأو ميلعتلا ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانرب

14 2027 ىرقلا مأ ةعماجل ةيجيتارتسالا جماربلاو تاراسملا

15 اهفادهأو اهجماربو ةيجيتارتسالا تاراسملايناثلا ءزجلا§

17 S1ميلعتلاو ملعتلا راسم

17 S1.1يجماربلا لوحتلا جمانرب

17 جمانربلا نع ةذبن§

17 جمانربلا فادهأ§

17 جمانربلا لمع قاطن§

17 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

17 جمانربلا رثأ§

18 S1.2يمقرلا لوحتلا جمانرب

18 جمانربلا نع ةذبن§

18 جمانربلا فادهأ§

18 جمانربلا لمع قاطن§

18 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

18 جمانربلا رثأ§

 مقر
ةحفصلا

19 S1.3بلاطلا ةبرجت نيسحت جمانرب

19 جمانربلا نع ةذبن§

19 جمانربلا فادهأ§

19 جمانربلا لمع قاطن§

19 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

19 جمانربلا رثأ§

20 S2ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا راسم

20 S2.1يملعلا ثحبلا ديوجت جمانرب

20 جمانربلا نع ةذبن§

20 جمانربلا فادهأ§

20 جمانربلا لمع قاطن§

20 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

20 جمانربلا رثأ§

21 S2.2ثاعتبالاوايلعلا تاساردلا ريوطت جمانرب

21 جمانربلا نع ةذبن§

21 جمانربلا فادهأ§

21 جمانربلا لمع قاطن§

21 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

21 جمانربلا رثأ§

22 S2.3ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت جمانرب

22 جمانربلا نع ةذبن§

22 جمانربلا فادهأ§

22 جمانربلا لمع قاطن§

22 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

22 جمانربلا رثأ§
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 مقر
ةحفصلا

26 S4دراوملا ةءافكو ةمكوحلا راسم

26 S4.1ةيرشبلا دراوملا ةءافك جمانرب

26 جمانربلا نع ةذبن§

26 جمانربلا فادهأ§

26 جمانربلا لمع قاطن§

26 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

26 جمانربلا رثأ§

27 S4.2قافنإلا ةءافكو ةمكوحلا جمانرب 

27 جمانربلا نع ةذبن§

27 جمانربلا فادهأ§

27 جمانربلا لمع قاطن§

27 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

27 جمانربلا رثأ§

28 S4.3قفارملل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت جمانرب

28 جمانربلا نع ةذبن§

28 جمانربلا فادهأ§

28 جمانربلا لمع قاطن§

28 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

28 جمانربلا رثأ§

 مقر
ةحفصلا

23 S3ةيسفانتلاوراكتبالا راسم

23 S3.1ةليدبلا تاداريإلا ةيمنت يفةمادتسالا جمانرب

23 جمانربلا نع ةذبن§

23 جمانربلا فادهأ§

23 جمانربلا لمع قاطن§

23 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

23 جمانربلا رثأ§

24 S3.2لامعألا ةدايرو راكتبالا جمانرب 

24 جمانربلا نع ةذبن§

24 جمانربلا فادهأ§

24 جمانربلا لمع قاطن§

24 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

24 جمانربلا رثأ§

25 S3.3ةيجيتارتسالاتاكارشلاو ةيسفانتلا جمانرب

25 جمانربلا نع ةذبن§

25 جمانربلا فادهأ§

25 جمانربلا لمع قاطن§

25 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

25 جمانربلا رثأ§
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 مقر
ةحفصلا

29 S5عمتجملا ةمدخ راسم

29
S5.1جمانرب 

ةيعمتجملاةيلوؤسملاويعوطتلالمعلازيزعت

29 جمانربلا نع ةذبن§

29 جمانربلا فادهأ§

29 جمانربلا لمع قاطن§

29 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

29 جمانربلا رثأ§

30 S5.2ةايحلا ةدوجنيسحت جمانرب

30 جمانربلا نع ةذبن§

30 جمانربلا فادهأ§

30 جمانربلا لمع قاطن§

30 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

30 جمانربلا رثأ§

31 S5.3اهتناكمو ةأرملا رود زيزعت جمانرب

31 جمانربلا نع ةذبن§

31 جمانربلا فادهأ§

31 جمانربلا لمع قاطن§

31 جمانربلل ءادألا تارشؤم§

31 جمانربلا رثأ§

 مقر
ةحفصلا

32  ةعماج" ةيجيتارتسا قيقحتل ءادألا ةرادإو ةمكوحلاثلاثلا ءزجلا

"2027 ىرقلا مأ

33 ةيجيتارتسالا ةرادإ ةيجهنم

34 ةيجيتارتسالا ةرادإل ةيميظنتلا تايوتسملا

34 ةيفارشإلا ةنجللا :لوألا ىوتسملا

34  ةيفارشإلا ةنجللا ماهمو تايلوؤسم

35 ةيجيتارتسالا ناجللا :يناثلا ىوتسملا

35 ةيجيتارتسالا ناجللا ماهمو تايلوؤسم

36 ةيذيفنتلا ناجللا ثلاثلا ىوتسملا

36 ةيذيفنتلا ناجللا ماهمو تايلوؤسم

38 ةيجيتارتسالا ةرادإ ةيجهنم

39 ءادألا ةعباتمو مييقتلا

40 ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكم ماهمو تايلوؤسم

41 قحالملا
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لوألا ءزجلا
ةيجيتارتسا ةقيثو

"2027 ىرقلا مأ ةعماج"

ةيؤرلا§

ةلاسرلا§

ميقلا§

ةيجيتارتسالا فادهألا§
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ةـــــيؤرـلا

 ةبلطلل دصقمو ،ةيملاع تافصاومب ةيميلعت ةئيب
.نيزيمملا ءاملعلاو

ةــــلاسرلا

 ةيمنت يف مهسي امب راكتبالاو ثحبلاو ميلعتلا يف زيمتلا
 نيقلطنم عمتجملا ةمدخو يفرعملا داصتقالا

.يمالسإلاو يبرعلا انقمع نم

مـيقلا

 عونتلا
ةيلومشلاو

 ةدايرلا
راكتبالاو

 ةدوجلا
زيمتلاو

 ءامتنالا
ةيلوؤسملاو

 ةءافكلا
ةيلاعفلاو
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2027ىرقلا مأ ةعماجل ةيجيتارتسالا فادهألا

 جمارب ريوطت
ةيعون ةيميلعت

 بلاط دادعإل
ًايملاع سفانم

 ةدوج نيسحت
 ثحبلا تاجرخم

يملعلا

 ةموظنم ريوطت
 اههيجوتو راكتبالا

 داصتقالا زيزعتل

يفرعملا

 دراوملا ةءافك عفر

 قيقحتل ةمكوحلاو

 لمعلا يف زيمتلا

يسسؤملا

 ةعماجلا ةناكم زيزعت
 يبرعلا اهقمعب ايملاع

 ليعفتو يمالسإلاو
يعمتجملا اهرود
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 ميلعتلا ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030 ةيدوعسلا ةيؤرل ةماعلا فادهألاو

 فادهأ

 ةرازو

ميلعتلا

فادهألا
ةماعلا
 ةيؤرل

 ةيدوعسلا
2030

 فادهأ

ةعماج
ىرقلا مأ

 جمارــــب ريوــــطت-١
ةـــيعون ةـــيميلعت

 بــــــلاط دادــــــعإل
.ًايملاع سفانم

 ةدوـــج نيـــسحت-٢
 ثــــحبلا تاــــجرخم
.يملعلا

 ةـــموظنم ريوـــطت-٣
 اــــههيجوتو راــــكتبالا
 داــــــصتقالا زــــــيزعتل
.يفرعملا

 دراوـملا ةءافك عفر-٤
 قـــيقحتل ةـــمكوحلاو
 لـــمعلا يـــف زـــيمتلا
.يسسؤملا

 ةـــعماجلا ةـــناكم زـــيزعت-٥
 يــــبرعلا اــــهقمعبً اــــيملاع
 اــهرود لــيعفتو يمالــسإلاو
 .يعمتجملا

 ءامتنالاو ميقلا زيزعت-١

.ينطولا

عمتجُملا ةكراشم زيزعت-٥

.ملعتلاو ميلعتلا يف

 ِجتاوـــــن دـــــيوجت-٢

 نيــــسحتو ملّعتــــلا

 ماــــــظنلا عــــــقوم

.ًايملاع يميلعتلا

 ماــــِظن ريوــــطت-٣

 ةـــــيبلتل ميـــــلعتلا

،ةــيمّنتلا تاــبلطُتم

 قوـــس تاـــجايتحاو

.لمعلا

 تاردُق ريوطتو ةيمنت-٤

.ةيميلعتلا رداوكلا

 ةــــموظنم ريوــــطت-٩

 تاــسسؤملاو تاعماجلا

.ةيبيردتلاو ةيميلعتلا

 عاـــــطقلا نيـــــكمت-٧

 يـــحبرلا رـــيغو صاـــخلا

 مهتكراــــــُشم عــــــفرو

 ةءاــــــفكلا نيــــــسحتل

.ميلعتلا عاطقل ةّيلاملا

 ميــــلعتلا نامــــض-٦

صرــف زــيزعتو عيمجلل

.ةايحلا ىدم ملعتلا

 ةدوـــــــج عـــــــفر-٨

 ثــــــحبلا ةــــــيلعافو

.راكتبالاو يملعلا

 ةيمالسإلا ميقلا زيزعت-١

.ةينطولا ةيوهلاو

 ةرماع ةايح نيكمت-٢

.ةيحصو

 ةيلوؤسملا نيكمت-٦

.ةيعامتجالا

 ةيمالــسإلا ميقلا زيزعت-١

.ةينطولا ةيوهلاو

 ةرماـــع ةاـــيح نيـــكمت-٢

.ةيحصو

 ةــــــــيلعاف زــــــــيزعت-٥

.ةموكحلا

 تالدعم ةدايز-٤

.فيظوتلا

 تالدعم ةدايز-٤

.فيظوتلا

 عيونتو ةيمنت-٣

.داصتقالا
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 فادهأ

ةعماج
ىرقلا مأ

.ةيمالسإلا ميقلا زيزعت-١-١

 ىــلع نمحرــلا فويــض نــم دــيزملا ةــمدخ-٢-١
.هجو لمكأ

.ةينطولا ةيوهلا زيزعت-٣-١

.يحص ةايح طمن زيزعت-٢-٢

 ندـــملا يـــف ةاـــيحلا ةدوـــجب ءاـــقترالا-٣-٢
.ةيدوعسلا

.هيفرتلاو ةفاقثلا معد-٥-٢
.نييدوعسلا نيكمتل ةمئالم ةئيب قلخ-٦-٢

ةيلوؤسملل نطاوملا لمحت ىوتسم عفر-١-٦

.
 ةمهاــــسملا نــــم تاكرــــشلا نيــــكمت-٢-٦

. ةيعامتجالا
 رــيغ عاــطقلل رــبكأ رــثأ قــيقحت نيــكمت-٣-٦

.يحبرلا

.يحص ةايح طمن زيزعت-٢-٢

 يف ةايحلا ةدوجب ءاقترالا-٣-٢
.ةيدوعسلا ندملا

.هيفرتلاو ةفاقثلا معد-٥-٢
 نيكمتل ةمئالم ةئيب قلخ-٦-٢

.نييدوعسلا

ةــينازيملا نزاوــت قــيقحت-١-٥

.ةماعلا
 زاــــــهجلا ءادأ نيــــــسحت-٢-٥

.يموكحلا

عـم لاعف لكشب لعافتلا-٣-٥
.نينطاوملا

 لاـــملا سأر ريوـــطت-١-٤

 عــم مءاوــتي اــمب يرــشبلا
.لمعلا قوس تاجايتحا

 لــمعلا صرــف ةــحاتإ-٢-٤
.عيمجلل

 صرـف قـلخ نيكمت-٣-٤

 تآشنملا لالخ نم لمعلا
 ةطــــسوتملاو ةريغــــصلا

 ةـــــيهانتم عيراـــــشملاو
.رغصلا

 ةمهاــــــسم ةــــــيمنت-١-٣

.داصتقالا يف صاخلا عاطقلا
 تاردــــــــق قالــــــــطإ-٣-٣

 ةــــيطفنلا رــــيغ تاــــعاطقلا
.ةدعاولا

ةكلمملا ةناكم خيسرت-٥-٣

.يملاع يتسجول زكرمك
 جامدـــــــنا قـــــــيمعت-٦-٣

 يـــف يدوعـــسلا داـــصتقالا
 ةـــــــيميلقإلا ةـــــــموظنملا

.ةيملاعلاو

 رــيغ تارداــصلا ةــيمنت-٧-٣
.ةيطفنلا

 سأر ريوـــــــــطت-١-٤

 اـــمب يرـــشبلا لاـــملا
 تاــجايتحا عــم مءاوــتي

.لمعلا قوس
 صرـــــف ةـــــحاتإ-٢-٤

.عيمجلل لمعلا

 بهاوملا بذج-٤-٤
ةبسانملا ةدفاولا

.داصتقالل

 فادهأ

 ةرازو
ميلعتلا

 فادهألا

ةيعرفلا
 ةيؤرل

 ةيدوعسلا

2030

.ينطولا ءامتنالاو ميقلا زيزعت-١

 ميلعتلا يف عمتجُملا ةكراشم زيزعت-٥
.ملعتلاو

 ملّعتـــلا ِجتاوـــن دـــيوجت-٢

 ماـــظنلا عـــقوم نيـــسحتو
.ًايملاع يميلعتلا

 ميــلعتلا ماــِظن ريوــطت-٣
 ،ةــيمّنتلا تاــبلطُتم ةــيبلتل

.لمعلا قوس تاجايتحاو

ُق ريوـــطتو ةـــيمنت-٤  تاردـــ

.ةيميلعتلا رداوكلا
 ةــــــــموظنم ريوــــــــطت-٩

 تاـــــسسؤملاو تاـــــعماجلا

.ةيبيردتلاو ةيميلعتلا

 صاـخلا عاـطقلا نيكمت-٧

 عـــــفرو يـــــحبرلا رـــــيغو
 نيـــــسحتل مهتكراـــــُشم

 عاــطقل ةــّيلاملا ةءاــفكلا
.ميلعتلا

 ميـــــلعتلا نامـــــض-٦

صرــف زــيزعتو عــيمجلل
.ةايحلا ىدم ملعتلا

ةيلعافو ةدوج عفر-٨
 يـــــــملعلا ثـــــــحبلا

.راكتبالاو

 جمارــــــب ريوــــــطت-١
 دادعإلةيعون ةيميلعت

.ًايملاع سفانم بلاط

 ةدوـــــج نيـــــسحت-٢
 ثــــــحبلا تاــــــجرخم
.يملعلا

 ةــــــموظنم ريوــــــطت-٣
 زـيزعتل اههيجوتو راكتبالا
.يفرعملا داصتقالا

 دراوـــملا ةءاـــفك عـــفر-٤
 زيمتلا قيقحتل ةمكوحلاو
.يسسؤملا لمعلا يف

 اـهقمعبً ايملاع ةعماجلا ةناكم زيزعت-٥
 اـــهرود لـــيعفتو يمالـــسإلاو يـــبرعلا
. يعمتجملا

 ميلعتلا ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030 ةيدوعسلا ةيؤرل ةيعرفلا فادهألاو
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 ةيليصفتلا فادهألاو ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
2030 ةيدوعسلا ةيؤرل

 دــيزملا ةفاــضتسا ريــسيت-١-٢-١
 ليهـــــستو نيرـــــمتعملا نـــــم

 .نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ لوصولا
 ةدوــج تاذ تامدــخ ميدقت-٢-٢-١

.نيرمتعملاو جاجحلل ةيلاع
 ةـــينيدلا ةـــبرجتلا ءارـــثإ-٣-٢-١
.نيرمتعملاو جاجحلل ةيفاقثلاو
 ميـــقلاو ئداـــبملا سرـــغ-١-٣-١
.ينطولا ءامتنالا زيزعتو ةينطولا
 ثارـــت ىـــلع ةـــظفاحملا-٢-٣-١
 يـــبرعلاو يمالـــسإلا ةـــكلمملا
.هب فيرعتلاو ينطولاو
 ىـــلع لوـــصحلا ليهـــست-٢-٢-١
. ةيحصلا تامدخلا

 ةطــشنألا ةــسرامم زــيزعت-١-٢-٢
.عمتجملا يف ةيضايرلا
 ةأرـــملا ةكراـــشم ةداـــيز-٢-٢-٤
.لمعلا قوس يف
 طيــطختلا نيــكمتو زــيزعت-١-١-٦
 اــمو،راــخدالاو ،دــعاقتلا( يلاــملا
 .)كلذ ىلإ
 .يعوطتلا لمعلا عيجشت-٢-١-٦
 تاكرــــشلا ماــــيق زــــيزعت-١-٢-٦
.ةيعامتجالا اهتايلوؤسمب

 ناــقتإلا ميــق زــيزعت-٢-١-١
 .طابضنالاو
 ةــلادعلا ميــق زــيزعت-٣-١-١
.ةيفافشلاو
 لوــــصحلا ليهــــست-١-١-٢
 .ةيحصلا تامدخلا ىلع
 ةـــــــيلعاف زـــــــيزعت-١-٢-٢
 ةءاــفكو يلاــملا طيــطختلا
.يموكحلا قافنإلا

 تادارــــيإلا عــــيونت-٣-٢-٢
 ميــــــظعت– ةــــــيموكحلا
 لوــــصألا نــــم تادارــــيإلا
 لـــثم ( ةـــلودلل ةـــكولمملا
.) تاكرشلا

 دهــشملا نيــسحت-٢-٣-٢
 ندـــــملا يـــــف يرـــــضحلا
.ةيدوعسلا

 ةمالــــسلا زــــيزعت-٤-٣-٢
.ةيرورملا

 ةــــئيهتو ةــــيامح-٣-٤-٢
.ةيعيبطلا قطانملا

 كــلمت صرــف ةــحاتإ-٢-٦-٢
 رــــسألل مــــئالملا نكــــسلا
. ةيدوعسلا

 نينطاوــملا نيــكمت-٤-٦-٢
 تامدخلا ةموظنم لالخ نم
.ةيعامتجالا

 ةـــسرامم ليهـــست-١-١-٣
 بـــــــــناوجلا( لاـــــــــمعألا
.)يسيئر لكشب ةيميظنتلا

تاسسؤملا نيكمت-١-٥-٣
 وـــمن مـــعد نـــم ةـــيلاملا
 قوـــسلا( صاـــخلا عاـــطقلا
.)ةيوناثلا

 ليهــــــــست-١-١-٣
 لاـــمعألا ةـــسرامم

 ةيميظنتلا بناوجلا(
.)يسيئر لكشب

 نيطوــــــــت٣-٣-٣
.ةدعاولا تاعانصلا

 ريوـــــــــطت-٦-٣-٣
.ةحايسلا عاطق

 ةبــسن عفر-٧-٣-٣
 يــلحملا ىوــتحملا

 رــيغ تاــعاطقلا يــف
.ةيطفنلا

 مـــــــــــــعد-١-٧-٣
 ةــينطولا تاكرــشلا
 زـــــيزعتل ىرـــــبكلا
.ًايملاع اهتداير

 ريوـــــــــطت-٢-٧-٣
 ةـــيلحملا تاكرـــشلا
 تاكرش ىلإ ةدعاولا
ً اــــــيميلقإ ةدــــــئار
.ًايملاعو
 مـعدو زيزعت-١-٣-٤
 راـــــكتبالا ةـــــفاقث
.لامعألا ةدايرو

 ةــــــــلحر ءاــــــــنب-١-١-٤
 :لـثم( ةلماكتم ةيميلعت

،ةلماشو ةحضاو تاراسم
 ددـــــــعتم قـــــــفاوتلاو
 .تايوتسملا
 ؤفاــــكت نيــــسحت-٢-١-٤
 ىــــلع لوــــصحلا صرــــف
 يــــف ةــــصاخ( ميــــلعتلا
 .)ةيورقلا قطانملا
 تاــجرخم نيــسحت-٣-١-٤
 .ةيساسألا ميلعتلا
 فراــــعم ريفوــــت-٥-١-٤
يــف نيزــيمتملل ةــيعون
.ةيولوألا تاذ تالاجملا
 ةــمءاوملا نامــض-٦-١-٤
 ميـــلعتلا تاـــجرخم نيـــب
.لمعلا قوس تاجايتحاو
 يـــــف عـــــسوتلا-٧-١-٤
 ريفوـتل يـنهملا بيردتلا
.لمعلا قوس تاجايتحا
 ةـــيزهاج نيـــسحت-١-٢-٤
 قوـــس لوخدـــل بابـــشلا
.لمعلا
 جامدـــنا نيـــكمت-٣-٢-٤
 قوــس يــف ةــقاعإلا يوذ
.لمعلا
 باطقتــــــــــــسا-٣-٤-٤
 ةــــــيملاعلا بــــــهاوملا
.ةيلعافب ةبسانملا

 ةـــــــلحر ءاـــــــنب-١-١-٤
 ةـــــلماكتم ةـــــيميلعت
 ةحــضاو تاراــسم :لــثم(
 قـــــفاوتلاو،ةلماــــشو
 .)تايوتسملا ددعتم
 ؤفاـــكت نيـــسحت-٢-١-٤
 ىـــلع لوـــصحلا صرـــف
 يـــف ةـــصاخ( ميـــلعتلا
 .)ةيورقلا قطانملا
 تاجرخم نيسحت-٣-١-٤
 .ةيساسألا ميلعتلا
 فراـــعم ريفوـــت-٥-١-٤
يــف نيزــيمتملل ةــيعون
.ةيولوألا تاذ تالاجملا
 ةمءاوملا نامض-٦-١-٤
 ميـــلعتلا تاـــجرخم نيـــب
.لمعلا قوس تاجايتحاو
 يــــف عــــسوتلا-٧-١-٤
 ريفوتل ينهملا بيردتلا
.لمعلا قوس تاجايتحا
 ةــيزهاج نيــسحت-١-٢-٤
 قوــس لوخدــل بابــشلا
.لمعلا
 ةكراــشم ةداــيز-٢-٢-٤
 قوــــس يــــف ةأرــــملا
.لمعلا

 فادهألا

 ةيليصفتلا

 ةيؤرل

 ةيدوعسلا

2030

 فادهأ

ةعماج
ىرقلا مأ

 جمارــــب ريوــــطت-١
 ةــــيعون ةــــيميلعت

 بــــــلاط دادــــــعإل
.ًايملاع سفانم

 ةدوـــج نيـــسحت-٢
 ثــــحبلا تاــــجرخم
.يملعلا

 ريوــــــــــــــــطت-٣
 راــكتبالا ةــموظنم
 زــيزعتل اــههيجوتو
 داـــــــــــــــــصتقالا
.يفرعملا

 دراوـملا ةءافك عفر-٤
 قـــيقحتل ةـــمكوحلاو
 لـــمعلا يـــف زـــيمتلا
.يسسؤملا

ً اــيملاع ةــعماجلا ةــناكم زــيزعت-٥
 يمالــــسإلاو يــــبرعلا اــــهقمعب
 .يعمتجملا اهرود ليعفتو
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 ةرازو فادهأ عم ىرقلا مأ ةعماج فادهأ طابترا
ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانرب فادهأو ميلعتلا

 فادهأ

ةعماج

ىرقلا مأ

ةـيعون ةـيميلعت جمارـب ريوطت-١
.ًايملاع سفانم بلاط دادعإل

 ةدوـــــج نيـــــسحت-٢
 ثــــــحبلا تاــــــجرخم
.يملعلا

 ةــــــموظنم ريوــــــطت-٣
 زـيزعتل اههيجوتو راكتبالا
.يفرعملا داصتقالا

 دراوـــملا ةءاـــفك عـــفر-٤
 زيمتلا قيقحتل ةمكوحلاو
.يسسؤملا لمعلا يف

 ةـــعماجلا ةـــناكم زـــيزعت-٥
 يــــبرعلا اــــهقمعبً اــــيملاع
 اــهرود لــيعفتو يمالــسإلاو
 .يعمتجملا

 فادهأ

 ةرازو

ميلعتلا

 فادـــــهأ

 جماــــــنرب
 ةـــــــيمنت

 تاردــــقلا

ةـيرشبلا

 ةيطـــسولا ميـــق زـــيزعت-١

.حماستلاو
 ميــقلاو ئداـبملا سرغ-٤

ءاــمتنالا زــيزعتو ةــينطولا
.ينطولا

ةـــيباجيإلا ميـــق زـــيزعت-٧

 لــمعلا ةــفاقثو ةــنورملاو
.انلافطأ نيب داجلا

 ناــقتإلا ميــق زــيزعت-٢

.طابضنالاو
 ةميزعلا ميق زيزعت-٣

.ةرباثملاو

 ةـــــيميلعت ةـــــلحرءاـــــنب-٨

.ةلماكتم
 صرــــف ؤفاــــكت نيــــسحت-٩

 .ميلعتلا ىلع لوصحلا
 ميــلعتلا تاــجرخم نيــسحت-١٠

.ةيساسألا

 ةـــيعون فراـــعم ريفوـــت-١٢
تاذ تالاـجملا يف نيزيمتملل

.ةيولوألا
 نيـــب ةـــمءاوملا نامـــض-١٣

 تاــجايتحاو ميــلعتلا تاــجرخم

 .لمعلا قوس

 بــــــيترت نيــــــسحت-١١

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا
 ةــفاقث مــعدو زــيزعت-١٦

.لامعألا ةدايرو راكتبالا

 .ةيبرعلا ةغللاب ةيانعلا-٥

 ريضحتلا يف ةرسألا ةكراشم زيزعت-٦
.مهئانبأ لبقتسمل

.ةلماكتم ةيميلعت ةلحرءانب-٨
 ىـلع لوصحلا صرف ؤفاكت نيسحت-٩

 ميلعتلا

 ميــــــلعتلا تاــــــجرخم نيــــــسحت-١٠
.ةيساسألا

 نيزـيمتملل ةـيعون فراــعم ريفوت-١٢
.ةيولوألا تاذ تالاجملا يف

 تاــجرخم نيــب ةــمءاوملا نامــض-١٣

.لمعلا قوس تاجايتحاو ميلعتلا
 يــنهملا بيردــتلا يــف عــسوتلا-١٤

.لمعلا قوس تاجايتحا ريفوتل
 لوخدــل بابــشلا ةــيزهاج نيــسحت-١٥

.لمعلا قوس

 ءاــــمتنالاو ميــــقلا زــــيزعت-١

.ينطولا
 عــمتُجملا ةكراــشم زــيزعت-٥

.ملعتلاو ميلعتلا يف

 نيــسحتو ملّعتــلا ِجتاوــن دــيوجت-٢

.ًايملاع يميلعتلا ماظنلا عقوم
 ةــيبلتل ميــلعتلا ماــِظن ريوــطت-٣

 تاـــجايتحاو،ةـــيمّنتلا تاـــبلطُتم
.لمعلا قوس

ُق ريوـــطتو ةـــيمنت-٤  تاردـــ

.ةيميلعتلا رداوكلا
 تاعماجلا ةموظنم ريوطت-٩

 ةـــــيميلعتلا تاـــــسسؤملاو

.ةيبيردتلاو

 صاـــخلا عاـــطقلا نيـــكمت-٧

 عــــــفرو يــــــحبرلا رــــــيغو
 نيـــــــسحتل مهتكراـــــــُشم

 عاــــطقل ةــــّيلاملا ةءاــــفكلا
.ميلعتلا

عــيمجلل ميــلعتلا نامــض-٦

 ىدـم ملعتـلا صرف زيزعتو
.ةايحلا

 ةـــيلعافو ةدوـــج عـــفر-٨
.راكتبالاو يملعلا ثحبلا
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2027 ىرقلا مأ ةعماج ةيجيتارتسا صخلم

ةـــــيؤرـلا

 دصقمو ،ةيملاع تافصاومب ةيميلعت ةئيب
.نيزيمملا ءاملعلاو ةبلطلل

ةــــلاسرلا

 يـف مهـسي اـمب راـكتبالاو ثحبلاو ميلعتلا يف زيمتلا
 نيـقلطنم عمتجملا ةمدخو يفرعملا داصتقالا ةيمنت
.يمالسإلاو يبرعلا انقمع نم

مــيــقلا

عوــــنـــتـلا
ةيلومشلاو

 ةداـيرــلا
راكـتبالاو

 ةدوـجلا
زيمتلاو

 ءاـــمــتـــنالا
ةيلوؤسملاو

 ةءاــفكلا
ةيلاعفلاو

0103 020405

ةيجيتارتسالا تاراــسملا

2515201716

 مـــيــــلــعتلا

مـــلـــعـتـلاو

 يمـلعلا ثــحـبلا

ايلعلا تاساردلاو

 راــــكـــتبالا

ةيسفانتلاو
 ةــــــمـــــكوــحلا

 دراوملا ةءافكو

 ةــــــمدـــــخ

عـــمـتـجـملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جــــمارــــبـــلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجماربلا لوحتلا

يمقرلا لوحتلا

بلاطلا ةبرجت نيسحت

يملعلا ثحبلا ديوجت

ثاعتبالاوايلعلا تاساردلا ريوطت

ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت

 تاداريإلا ةيمنت يفةمادتسالا
ةليدبلا

لامعألا ةدايرو راكتبالا

ةيجيتارتسالاتاكارشلاو ةيسفانتلا

ةيرشبلا دراوملا ةءافك

قافنإلا ةءافكو ةمكوحلا

قفارملل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت

 يعوــطـــتلالمـعلازيزعت
ةيعمتجملاةيلوؤــسملاو

ةايحلا ةدوجنيسحت

اهتناكمو ةأرملا رود زيزعت

ةيجيتارتسالا فادـــهألا

 ةيعون ةيميلعت جمارب ميدقت

ايملاع سفانم بلاط دادعإل
 ثحبلا تاجرخم ةدوج نيسحت

ايلعلا تاساردلاو يملعلا

ةموظنم ريوطت

 زيزعتل اههيجوتو راكتبالا

يفرعملا داصتقالا

 ةمكوحلاو دراوملا ةءافك عفر

 لــمـعلا يف زيـمـتلا قيـقحتل

يسسؤملا

 اــــيــملاع ةــعــماجلا ةناكم زيزعت

 يمالــسإلاو يبرـعــلا اهـقــمــعب

يعمتجملا اهرود ليعفتو

ةردابمةردابمةردابمةردابمةردابم

ةيجيتارتسالا دادعإل لمعلا شرو ددع

40
ةسيئرلا ناجللا ددع

5
ةيعرفلا ناجللا ددع

15
ةيجيتارتسالا تاراسملا ددع

5
ةيجيتارتسالا جماربلا ددع

15
ةيجيتارتسالا تاردابملا ددع

93
ةيجيتارتسالا دادعإ لمع شرو يف نيكراشملا ددع

30.000
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.مــــيـــلـــــعــتلاو مــلـــــعــــتـــــلا راسم§

.اــــيـلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا راسم§

.ةــيـــسفاـــــــنتلاو راـــــــــكـــتبالا راسم§

.دراوملا ةءاـــفكو ةـــــمـــكوــــحلا راسم§

.عـــمـــــتـــــجــملا ةـــــمدـــــــــــخ راسم§

يناثلا ءزجلا
ةـيـجـيتارــتـسالا تاراـــســملا

 اهـــفادــــهأو اــهــجـمارـــبو
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 ةسمخ اهتيؤر قيقحتل ةعماجلا تددح
ةيجيتارتسا تاراسم

 ةعماجلل ةيجيتارتسالا فادهألا تاراسملا هذه لثمت

ً اـــجمانرب رـــشع ةـــسمخ لالـــخ نـــم قـــقحتت يـــتلاو

 تاراـــسملا ىـــلع  جمارـــبلا عـــيزوت مـــتً،ايجيتارتـــسا

 جمارـبلا هذه نم ةعومجم لك مهست ثيح ةسمخلا

 ةيجيتارتـــسالا فادـــهألا هذـــه دـــحأ قـــيقحت يـــف

 ةـــعومجم جماـــنرب لـــك نمـــضتي اـــمك ،ةـــعماجلل

 فادــــهألا قــــيقحت يــــف بــــصت تافدهتــــسم

.ةعماجلل ةيجيتارتسالا

 دــقو ،تارداــبم ةدــع لالــخ نــم جمارــبلا ذــيفنت متــي

 نمـضت تارداـبملا تاـجرخم ساـيقل تارشؤم تعُضو

يـتلاو اـهب ةـطبترملا جمارـبلا تافدهتـسم قـيقحت

 فادــــهألا قــــيقحت ىــــلع سكعنتــــس اهرودــــب

.ةيجيتارتسالا

.عمتجملاةمدخراسم

.ميلعتلاوملعتلاراسم

.ايلعلاتاساردلاويملعلاثحبلاراسم

.ةيسفانتلاوراكتبالاراسم

.دراوملاةءافكوةمكوحلاراسم
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S1ميلعتلاو ملعتلا راسم

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ

 رداوـكب لـمعلا قوـس معد يـف مهـسي،ةـلاعف ةـيميلعت تاـجرخم قـيقحت ىلإ "يـجماربلا لوـحتلا" جـمانرب فدهي

 يذـلاو-2030 ةـكلمملا ةيؤر جمارب دحأ- ةيرشبلا تاردقلا ةـيمنت جمانرب تافدهتـسم ققحيو،هتابلطتم يبلت ةلهؤم

 نـــم ىرـــقلا مأ ةـــعماج ىعـــست هــيلعو،لـمعلا قوـس تاجايتحاو ميلعتلا تاجرخم نيب ةمءاوملا نامض ىلع لمعي

 ةــيميلعتلا جـــماربلا ثيدـحت ىـــلع ةوالـــع،ةـــيعون ةـــيميلعت جـمارب ثادحتـسا ىلإ "يجماربلا لوحتلا" جمانرب لالــخ

،عادـبإلاىـلع مـهتاردق ءاـنبو،لبقتـسملا نـهمل ةبلطلا دادعإ ىــلع ةيجيتارتــسالا هــتاهجوت يــف زيكرتلاو،ةمئاقلا

 ةدعــصألا عــيمج ىـلع ةـيومنت تاراــهمو تاردـقب عتمتي يدوعس عمتجم ءانبب ةمهاـسملاو،لامعألا ةدايرو،راكـتبالاو

 .ايملاعو ايميلقإو ايلحم ةعماجلا ةناكم نيسحت يف مهسي امم،

يجماربلا لوحتلا جمانرب S1.1

 ةــــــعماجلا جمارــــــب ريوــــــطت1.

ريياـــعم يـــبلي اـــمب ةـــيميلعتلا
 عـم بـسانتيو ةـيملاعلا ةدوجلا

 لــــــمعلا قوــــــس تاــــــجايتحا
 يـــــف ةـــــيمنتلا تاـــــبلطتمو

.ةكلمملا

 ةيعون ةيميلعت جمارب ثادحتسا2.
 جمارــــبلا ىــــلع زــــيكرتلا عــــم

.ةينيبلا
 ةماعلا داوملا ثادحتساو ريوطت3.

.ةبلطلل اهميدقت ةيلآو

 اـم تامولبد ميدقت يف عسوتلا4.
 نــم سويرولاــكبلا ةــلحرم نود

.ةيقيبطتلا ةيلكلا ليعفت لالخ
 ةــــيميلعتلا تامدــــخلا ريفوــــت5.

ةـيلمعلا ريـس نامـضل ةمئالملا

.ةيميلعتلا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 جمارـــــــــــــــــــــــــــــبلا1.

 ةــــــمئاقلاةــــــيميلعتلا

 ةــــلحرملةثدحتــــسملاو

.اهنود اموسويرولاكبلا

 ةـمدقملا ةـماعلا داوملا2.

.اهميدقت ةيلآو ةبلطلل

 نود اـــــــمتامولبدـــــــلا3.

.سويرولاكبلا

 ةـــــــئيهلاو تاداـــــــيقلا4.

 ىلع ةفرشملا ةيسيردتلا

 ةـيميلعتلاجماربلا ميدقت

 امو سويرولاكبلا ةلحرمل

.اهنود

 ءادألا تارشؤم

جمانربلل
 ةـــــيميلعتلا جمارـــــبلا ددـــــع1.

 عـممءاوـتت يـتلاو ةثدحتسملا

 ةـــينطولا ةـــيمنتلا تاـــبلطتم

.لمعلا قوسو

 نيلــصاحلا ةـعماجلا ةبلط ةبسن2.

 نــم ةــيفارتحا تاداهــش ىــلع

نيجرختملا يلامجإ

 جمارـبلا نـع ةـبلطلا اــضر ةبسن3.

.ةثدحتسملا ةيميلعتلا

 نـع لـمعلا باــبرأ اــضر ىوتسم4.

.نيبردتملا ةبلطلا

جمانربلا رثأ

 ةدوــج نيسحت يف ماهسإلا1.

.ةيميلعتلا جماربلا

 ةــيميلعت تاــجرخم قــيقحت2.

 قوــــس تاــــبلطتم يــــبلت

.لمعلا
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S1ميلعتلاو ملعتلا راسم

ىرقلامأةعماجتمتها،يمقرلالوحتلابةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةموكحمامتهانماقالطنا
قالطإبكلذو،اهبةطانملااهلامعأزاجنإيفةددجتملاتاجايتحالاةمءاومواهئادأنيسحتل؛ةيمقرلاتاينقتلاب
ةيميلعتلاةيلمعلاحاجنلمزاللاجايتحالاريفوتلو،ةيميلعتلاوةيرادإلااهتامدخةنمقرل"يمقرلالوحتلا"جمانرب
اهبلطتييتلاتاراهملانمةعومجماهتبلطبستكيلو؛ةيملاعلاوةيلحملاتاسايسلاوريياعملاعمقفاوتيامب

ةيتحتلاةينبلاريوطتبةكلممللينطولالوحتلاجمانربتافدهتسمققحيامبو،ًالبقتسموأًارضاحلمعلاقوس

.ةيمقرلا

S1.2 يمقرلا لوحتلا جمانرب

 ةــيميداكألا ةــموظنملا ريوــطت1.

 مزالـلا جاـيتحالا ريفوـتل ؛ةينقتلا

.ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجنل

 لاــجم يــف ريوــطتلاو عــسوتلا2.

 نــعميلعتلاو ينورتكلإلا ملعتلا

.دعُب

 ؛يــمقرلا لوــحتلل ةــطخ عــضو3.

 تامدــخ عــيمج ةــتمتأ نامــضل

.ةيجراخلاوةيلخادلا ةعماجلا

 ةـــــينقتلا تامدـــــخلا ريوـــــطت4.

.ةيرادإلا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 ةــــــيميداكألا ةــــــموظنملا1.

.ةينقتلا
 يــنورتكلإلا ملعتــلا ةــمظنأ2.

.دعب نع ميلعتلاو
.ةيرادإلا تامدخلا ماظن3.

 ةـــــــــينقتلا تاـــــــــيناكمإلا4.

 ذــيفنتل ؛ةــعماجلابةــحاتملا
.يمقرلا لوحتلا ةطخ

 ءادألا تارشؤم

جمانربلل
 لاــمكإل قرغتــسملا تــقولا طــسوتم1.

 .يعماجلا لوبقلل ميدقتلا

 لوـصف ةـثالثلا ماـظن ىـلإ لوحتلا ةبسن2.
. ةيساردلا ططخلا يف

 يناـــبم يـــف ةـــيكذلا تاـــعاقلا ددـــع3.
.)تاعاقلاو لماعملا لمشت( ةعماجلا

 دـــعب نـــع ةـــيميداكألا جمارـــبلا ددـــع4.

ميـلعتلل ينطولا زكرملا نم ةصخرملاو
 .ينورتكلإلا

. ةينورتكلإلا تامدخلا ةعجارم ددع5.

 قــيرط نــع ةــطبترملا تامدــخلا ةبــسن6.

 يلاــمجإ نــم يــنورتكلإلا طبرــلا ةــصنم

.تامدخلا

جمانربلا رثأ

 قــفاوت ةــيرادإ ةــيمقر تامدــخ1.

ةــيلحملا تاــسايسلاو ريياــعملا

.ةيملاعلاو

بـكاوت ةـيمقر ةيميلعت تامدخ2.

 يكاــحتو ،ةــيملاعلا تاــهجوتلا

 .ةثيدحلا ةيميلعتلا بيلاسألا

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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اهبلطتتيتلافراعملاوتاراهملاىلعًءانبو،لمعلاقاوسأيفتاريغتنمملاعلاهدهشاملارظن
ةيرشبلاتاردقلاةـيمنتجمانربتافدهتـسمدحأقيقحتلىرقلامأةعماجنماًيعسو،لبقتسملافئاظو
ةيصخشلاةيمنتل؛"بلاطلاةبرجتنيسحت"جمانربةعماجلاتقلطأ؛ةلماكتمةيميلعتةلحرءانبيفلثمتملاو
،لمعلاقوسلمهليهأتل؛ةيصصختريغو،ةيصصختتاراهمبمهديوزتو،اهتبلطلةنزاوتملاو،ةلماكتملا

ةينبريفوتو،راكتباللةزفحمو،عادبإللةبذاجميلعتةئيبةئيهتلالخنم،ةيلبقتسملافئاظولاىلعةسفانملاو

.ةلماكتمةدناسمتامدخو،ةثيدحةينقتو،ةيئاشنإةيتحت

بلاطلا ةبرجت نيسحت جمانرب S1.3

 ةـــيميلعت جمارـــب ميدـــقت1.

 تاراــهم ةــيمنتل ؛ةــيعون

.لبقتسملا

 ال ةطــشنأو جمارــب ميدــقت2.

.ةيعون ةيفص

ةـينهذلا ةروــصلا نيسحت3.

.ةعماجلا ةبلط نع

 نيــب لــصاوتلا ةمادتــسا4.

.ةعماجلاو بلاطلا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 ةيعونلاةيميلعتلاجماربلا1.

 عــفرل ؛ةــبلطلل ةــمدقملا

.مهتءافك

 ؛ةمعادلا ةيبيردتلا جماربلا2.

 فئاــظو تاراــهم قــيقحتل

.لبقتسملا

 ءاــــــــــــــــــــــــــــــــضعأ3.

.نيبnردملاوسيردتلاةئيه

جمانربلل ءادألا تارشؤم

ءاــضعأل ةيبتكملا تاعاسلا ددع1.

 .ةبلطلل ةحاتملا سيردتلا ةئيه

 عيرــستلل ةـلباقلا تاررقملا ددع2.

 .يميداكألا

 جماــنربل نيرضاحلا ةبلطلا ةبسن3.

.نيدجتسملا ةبلطلا ةئيهت

 ةبــسنب نيزيمتملا ةبلطلا دادعأ4.

 نيلوــبقملا ىلعأــف٩٠ ةــنوزوم

 لــخاد نــم ىرــقلا مأ ةــعماجب

  .ةمركملا ةكم

 ةفدهتــسملا تاــصصختلا ددــع5.

 فارــشإلا ةرداــبم قاــطن نمــض

.ينهملا

 لالــخ نيجيرخلل فيظوتلا ةبسن6.

 نـــم ىـــلوألا رهـــشألا تـــسلا

.جرختلا

جمانربلا رثأ

 تامدــــخلا ةدوــــج نــــسحت1.

 .ةيميلعتلا

 ةــــبلطلا تاردــــق ةــــيمنت2.

 .ةينهملاو ةيركفلا

يــف ةــبلطلا ةيــسفانت عــفر3.

 يــفً اصوصخو ،لمعلا قوس

.لبقتسملا فئاظو

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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اراعشتساو،ةيميلعتلاتاسسؤمللىدملاةديعبفادهأقيقحتىلعدعاسيايويحارصنعيملعلاثحبلا�دعي
ةمهاسملل؛"يملعلاثحبلاديوجت"جمانربىرقلامأةعماجتقلطأ؛يملعلاثحبللةيمهألاغلابريثأتلااذهل

تاسسؤملابيترتنيسحتيفلثمتملاو،ةكلممللةيرشبلاتاردقلاةـيمنتجمانربتافدهتـسمدحأقيقحتيف
ةيملعلاثاحبألاءارجإزيفحتلالخنمةيثحبلاتاجرخملانيسحتوريوطتىلإجمانربلااذهفدهيثيح؛ةيميلعتلا

جاتنإلةينطولاتاجايتحالابةيثحبلاتاجرخملاطبرو،ًايملاعةف�نصمةيملعتالجميفرشنتةدوجلاةيلاع
امك.ةفلتخملاةيملعلاتاصصختلانيبةكراشملاليعفتو،ةّيداصتقالاوةّيعامتجالاةيمنتللةمزاللاةفرعملا

�بصتيتلاةيثحبلاحنملاوعيراشملامعدىلعزيكرتلاو،يملعلاثحبلليسسؤملاليومتلابجمانربلااذهىنْعُي
ريثأتةبسنعفرو،ًايلودواًيلحمةعماجلاتالجمفينصتبءاقترالاو،ًةيمكوًةدوج؛يملعلارشنلاىوتسمعفريف
.تاداهشتسالاددعةدايزب؛تاصصختلاعيمجيفةعماجلانمةرداصلاةيملعلاثاحبألا

يملعلا ثحبلا ديوجت جمانرب S2.1

ةــيتحتلا ةــينبلا ةــمكوح1.

.ةعماجلاب ةيثحبلا

 تاــجرخملا ةءافك نيسحت2.

.ةيثحبلا

 تالــــجم فينــــصت عــــفر3.

.ًايلود ةعماجلا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 .ةروشنملا ةيملعلا ثاحبألا1.

 ةـــــيهتنملا ةـــــيملعلا ثاـــــحبألا2.
 .ةيعانص تاجتنمب

 .ًايلودو ًايلحم ةفنصملا تالجملا3.

 .ةيثحبلا عيراشملاو حنملا4.

 .ةيملعلا ثاحبألا ليومتو ةينازيم5.

تاــصصختلا نيــب يــثحبلا نواــعتلا6.
 .ةعماجلا يف ةفلتخملا

 تاـــعماجلا عـــم يـــثحبلا نواـــعتلا7.
 .ةيلودلاو ةيلحملا

 تاراــهملا يــف يــنهملا ريوــطتلا8.

 .ةيثحبلا
 تاــجايتحالاب ةيثحبلا تاجرخملا طبر9.

.ةينطولا

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 ةروــشنملا ةـيملعلا ثاـحبألا ددع1.

 ةفنـــصم ةـــيملع تالـــجم يـــف

.ًايملاع

 ةفنــصملا ةــعماجلا تالــجم ددــع2.

.ةيملاعلا رشنلا رودب

 ةــــــيثحبلا يــــــساركلا ددــــــع3.

.ةموعدملا

لاـجم يف ةيثحبلا تاكارشلا ددع4.

.يملعلا ثحبلا

 لــماعملا تادارــيإ  روــطت ةبــسن5.

.ةيثحبلاو ةيزكرملا

جمانربلا رثأ

 تاءارــجإو تاــسايس رادــصإ1.

لـيعفتو ءاــشنإ يف مهاست

 ةــيثحب تاــعومجمو زــكارم

 ةـــيعمتجم تامدـــخ مnدـــقت

 ةدوــج تاذ ريياـعمب ةزيمتم

 .ةيملاع

 ةـيلاع ةدوج تاذ ثاحبأ جاتنإ2.

 ةيملع تالجم يف ةروشنم

.ًايملاع ةف�نصم

 ةـــعماجلا تالـــجم مامـــضنا3.

.ةيملاعلا ثحبلا دعاوق ىلإ

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ



2027 ىرـــقــــلا مأ ةـــعـــماــــج ةــيــجــيـــتارــتـــسا
U Q U  S T R A T E G Y 2 0 2 7

21

S2ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا راسم

ةيلبقتسملاو،ةيلاحلاايلعلاتاساردلاجماربنيسحتوديوجتب"ثاعتبالاو،ايلعلاتاساردلاريوطت"جمانربىنعُي
ثادحتساو،ةمئاقلاجماربلاثيدحتلالخنمكلذو،ايثحبو،ايملعةعماجلاةناكمبءاقترالل؛ىرقلامأةعماجب
قوسلةيلعفلاتاجايتحالاةيبلتو،ةفرعملاجاتنإو،مولعلانيبلماكتلاقيقحتل؛ةينيبوأ،ةصصختمةديدججمارب
نمعفرلاو،ةيلاملاو،ةيرادإلاو،ةيميداكألاتاءارجإلاوتاسايسلاريوطتىلعجمانربلااذهزكريامك،لمعلا
.ةزيمتملاةيملاعلاتاعماجللثاعتبالانامضل؛يجراخلاثاعتبالاطباوضوتاسايسريوطتو،اهريياعمةيعون

ريوطت جمانرب
 ثاعتبالاو ايلعلا تاساردلا

S2.2

 تاــساردلا جمارــب ريوــطت1.

 ةـــــــــمءاومل اـــــــــيلعلا

 قوـــس عـــم اـــهتاجرخم

.لمعلا

 ةـــئيب ريوـــطتو ةـــمكوح2.

.ايلعلا تاساردلا لمع

 طباوــضو ريياــعم ريوــطت3.

 ىــــلإ ثاــــعتبالا زــــيفحت

 ةــــــيملاعلا تاــــــعماجلا

.ةزيمتملا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 اـــــيلعلا تاـــــساردلا جمارـــــب1.

 .ةعماجلا يف ةمدقملا

 يجراــــخلا ثاــــعتبالا جمارــــب2.

 .نيرضاحملاو نيديعملل

 قوـــسل نيجيرـــخلا ةـــمءاوم3.

 .لمعلا

 تاــــصصختلا ىــــلع زــــيكرتلا4.

 ًءاـــنب ةـــيمهألا تاذ ةـــيملعلا

 .ةينطولا تاجايتحالا ىلع

 يـــــف يـــــنهملا ريوـــــطتلا5.

 ةـــلحرمل ةـــيثحبلا تاراـــهملا

 .ايلعلا تاساردلا

 يف ايلعلا تاساردلا ةمهاسم6.

.يملعلا رشنلا

 ءادألا تارشؤم

جمانربلل
 اــيلعلا تاــساردلا جمارــب ةبــسن1.

 جمارــب يلاــمجإ نــم ةدــمتعملا

.ةعماجلاب ايلعلا تاساردلا

 اــيلعلا تاــساردلا جمارــب ةبــسن2.

 تاــساردلا جمارــب ىــلإ ةــينيبلا

.ماع لكشب ايلعلا

 جمارــب يــجيرخ فــيظوت ةبــسن3.

.لمعلا قوسب ايلعلا تاساردلا

 تاــــعماجلل ثاــــعتبالا ةبــــسن4.

.ةعماج200 لضفأك ةفنصملا

 تاــعماجلا عــم تاكارــشلا ددــع5.

 لاـجم يــف ةـيملاعلاو ةيلحملا

.ثاعتبالا

ةرــتفلا لالــخ نيجرــختملا ةبــسن6.

.ةيماظنلا

جمانربلا رثأ

 يـجيرخ قاـحتلا صرف ةدايز1.

 قوـــسب اـــيلعلا تاـــساردلا

.لمعلا

 ةــبلط نــم نيزــيمملا بذــج2.

 نع نيثحابلا ايلعلا تاساردلا

.ةيعونو ةدمتعم جمارب

 تاـــساردلا تامدـــخ ةـــتمتأ3.

 نامـــضل ؛ثاـــعتبالاو اـــيلعلا

.لمعلا ةئيب ةمكوح

يتلا ثاعتبالا  طباوض دادعإ4.

 تاـــــــعماجلا فدهتـــــــست

.ةزيمتملا ةيملاعلا

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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ةيؤرتاعلطتةبكاومل؛ةدعصألاةفاكىلعيملعلاثحبلاريوطتومعدىلعىرقلامأةعماجتصرح
جمانربتقلطأكلذل،ةيتحتلاةينبلاوتازيهجتلاعيراشملىربكًةيمهأةعماجلاتلوأدقو،2030ةكلمملا

نميملعلاثحبلاتابلطتملٍةيفوتسمةيثحبةئيبريفوتيفمهاسييذلاو"ةفرعملارداصموةئيبريوطت"
زيفحتفدهب،ةفلتخملاةيملعلاتاصصختللةمئالملاةينقتلااهتازيهجتو،ةيصصختلاو،ةيثحبلالماعملا
ىلإلوصولاو،اهرشنو،مهثاحبألامكتسال؛نيثحابلاتاجايتحاعيمجريفوتو،ةدوجلاةيلاعةيملعلاثاحبألا

قيقحتو،اهمادختسايفمهتاراهمريوطتو،ةدناسملاةينقتلاجماربلاوتاودألابمهديوزتو،تامولعملارداصم
.ةعماجلايفيملعلاثحبلابةينعملاتاهجلانيبلماكتلا

جمانرب
ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت S2.3

 رداـــصمو ةـــئيب ريوـــطت1.

 اــهتمءاومو،ةــفرعملا

 عـمتجملا تاـبلطتم عم

.يعماجلا

تاـبتكملا تامدخ ةتمتأ2.

.ةيثحبلا لماعملاو

 ةيــسفانت ةزـيم سيسأت3.

.ةعماجلل ةيرامثتسا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 .ةيصصختلا ةيثحبلا لماعملا1.

 .ةيزكرملا لماعملا2.

 دــعاوقو تاــمولعملا رداــصم3.

  .تانايبلا

 معدــــل ةيليغــــشتلا دوــــقعلا4.

 .لماعملل تازيهجتلاو داوملا

 ةــــيثحبلا تامدــــخلا نيــــسحت5.

 .نيثحابلل ةمدقملا

 ةــــيرادإلا تاءارــــجإلا ريوــــطت6.

.يملعلا ثحبلاب ةقلعتملا

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 ةـيافك نــع نيديفتـسملا اـضر ةبسن1.

. ةفرعملا رداصمو تامدخ عونتو

 لـماكت نــع نيديفتـسملا اضر ةبسن2.
.ةيكذلا ةبتكملا ةئيب

تامدــخ نــع نيديفتسملا اضر ةبسن3.
 ةــحاو ةـصنمب تاـمولعملا  رداصمو

.ةيفرعملا ىرقلا مأ

 بــتك نــم ةــمجرتملا رداــصملا ددــع4.
 بـــتكو ةـــيملع عـــجارمو ةيـــسارد

.ةيفاقث
 يــف تاكارــشلاو تارمتؤــملا ددــع5.

. بيرعتلاو ةمجرتلا لاجم

 تاكراــــشملاو تارمتؤــــملا ددــــع6.
 ةــــيملعلا ماــــيألا يــــف ةزــــجنملا

.ةينطولاو ةيفاقثلاو

جمانربلا رثأ

 ةـــــفرعم رداـــــصم ةـــــحاتإ1.

 تاــــــــجايتحال بيجتــــــــست

 .يعماجلا عمتجملا

 ةـــــئيب ةباجتـــــسا نامـــــض2.

 ةـــفرعملا تاودأو رداـــصمو

 عـــــــمتجملا تاـــــــجايتحال

.يعماجلا

 ،ةزـnفحم ةـيثحب ةـئيب زيهجت3.

 ةزـــيم قـــْلخ يـــف مهاـــست

 ةيرامثتـــــــسا ةيـــــــسفانت

.ةعماجلل

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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عيونتوةرادإيفتاعماجللةعساوةحاسمةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابديدجلاتاعماجلاماظنأيه
قيقحتنامضل؛ةعماجلانوؤشفيرصتو،ةرادإو،ةمكوحىلوتت،ٍةلماكتمٍةموظنمداجيإةرورضعم،اهدراوم
رداصميفعونتلالالخنم،ةبولطملاةدوجلابو،بسانملالكشلابةيلاملاةمادتسالاقيقحتو،ةيتاذلاةيافكلا

اذل.يفرعملاداصتقالاريوطتيفةمهاسملاو،ةيملعلااهرداصمو،ةعماجلالوصأيفرامثتسالاو،تاداريإلا
اذهلالخنمةعماجلايعستثيح."ةليدبلاتاداريإلاةيمنتيفةمادتسالا"جمانربىرقلامأةعماجتقلطأ
ةيعونةيميلعتجماربريوطتو،ةصصختمةيراشتساتامدخميدقتلتاراشتسالاةموظنمريوطتىلإجمانربلا

،اياصولاو،تابهلاو،ةعماجلافاقوأةموظنمريوطتو،قيوستللةلباقلاتاعارتخالاو،راكفألاعيجشتو،ةعوفدم
يفةمدقملاتامدخلاو،ةيعانصلاتالاجملايفراكتبالاةمدخيفرشابملكشبيملعلاثحبلادوهجهيجوتو
.ةرمعلاوجحلا

 ةمادتسالا جمانرب
ةليدبلا تاداريإلا ةيمنت يف

S3.1

 ةــموظنملا ةــمكوحو ريوــطت1.
 قــــقحي اــــمب ةيرامثتــــسالا
.ةعماجلل ةيلاملا ةمادتسالا

 ةيراـــشتسا تامدـــخ ميدـــقت2.
 تاــــــــعاطقلل ةــــــــصصختم

.ةفلتخملا
 ينهملا ريوطتلا تامدخ معد3.

 يــف ةــيفارتحالا تاداهــشلاو
  .ةيقيبطتلا تاصصختلا

تاساردلل ةيعون جمارب ريوطت4.
  .ةعوفدملا ايلعلا

 راــكتبالل زـكارم ريوطتو ءاشنإ5.
 :لـثم ،ةــيويحلا تالاـجملا يف
تاـينقتو ،يعانطــصالا ءاكذلا
 .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا

 تامدــخلا يــف راــكتبالا مــعد6.
 .ةرمعلاو جحلا يف ةمدقملا

 فاــــقوأ ةــــموظنم ريوــــطت7.
 .اياصولاو تابهلاو ةعماجلا

 ريوطتلاو ثحبلا دوهج هيجوت8.
تالاـجملا يف راكتبالا ةمدخل
 .ةيعانصلا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 .لوصألا ومنو رامثتسالا1.

 ةـــــعماجلا فاـــــقوأ تادـــــئاع2.

 .اياصولاو تابهلاو

 .تاراشتسالا دوقع3.

 .ةعوفدملا ايلعلا تاساردلا4.

 .ينهملا ريوطتلا دوقع5.

 .لامعألا ةداير عيراشم6.

 .ةعانصلا عاطق لولح7.

.ةرمعلاو جحلا عاطق تاجتنم8.

.ةكم يداو ةكرش ةمكوح9.

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 ةينازيم يف ةليدبلا دراوملا ةمهاسم ةبسن1.

.ةعماجلا

 ةيراــشتسالا تامدــخلا يــف ةداــيزلا ةبــسن2.
.ةمدقملا

 دراوـملا ةمكوح ةموظنم يف روطتلا ةبسن3.
.ةليدبلا

 ريوـطتلا تامدــخ نع نيديفتسملا اضر ةبسن4.

.ةعماجلا اهمدقت يتلا ينهملا
 اهقيوــــست متــــي يــــتلا تارداــــبملا ددــــع5.

.ةليدبلا تاداريإلا ةيمنت يف ةمهاسملاو
 فاــــقوألا تادــــئاع يــــف ةداــــيزلا ةبــــسن6.

.رامثتسالاو

 يــف ةــليدبلا دراوــملا لــخد صيــصخت ةبــسن7.
.ةعماجلل ةيتحتلا ةينبلا نيسحت

 ةـكم يداو ةكرـش لاـمعأ يـف وـمنلا ةبسن8.
.حابرأ قيقحتو

جمانربلا رثأ

 ةـــيمنتو عـــيونت يـــف ماهـــسإلا1.

 .ةعماجلل ةليدبلا دراوملا

،ةيداـــصتقالا ةءاـــفكلا قـــيقحت2.

.ةيلاملا ةمادتسالا نامضو

 اهتردــقو ،ةعماجلا ةيسفانت عفر3.

 لوـــلحلاو راـــكفألا دـــيلوت ىـــلع

 .قيوستلل ةلباقلا ةركتبملا

 ةموظنم ريوطت يف ةمهاسملا4.

 .اهنيطوتو ،تاراشتسالا

 ،لبقتسملا نهمل ةبلطلا ريضحت5.

 ،راــكتبالا يــف مهتاردــق ءاــنبو

 .ةورثلا جاتنإ يف ةمهاسملاو

 تامدـــــخو قـــــفارم نيـــــسحت6.

 .ٍةبذاج ٍةئيب ريفوتو ،ةعماجلا

 نع ةذبن

 جمانربلا
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اذل؛لامعألاةدايرو،راكتبالاتاراهمءانبىلعزكترتةلماشةموظنمريوطتىلإىرقلامأةعماجىعست

معدو،ةيدايرلاةيميلعتلاجماربلاو،يملعلاثحبلاتاودأريوطتل؛"لامعألاةدايروراكتبالاجمانرب"تقلطأ
يدايرلاءادألاعفرل؛ةمكوحلاو،ةرادإلاتاسايسريوطتو،ةيركفلاةيكلملاو،عارتخالاتاءاربو،ةيملعلاتاراكتبالا
يفةعماجلاىوتسمبءاقترالل؛لامعألاةدايرو،راكتبالامدخيامب،ةعماجلابيرادإلاو،يميلعتلانيعاطقلل
ريوطتىلعجمانربلااذهزكريامك،يملاعلاراكتبالارشؤميفةكلمملاىوتسمعفرلو،ةيملاعلاتافينصتلا

.ةرمعلاو،جحلابةمدقملاتامدخلاةصاخوتامدخلايفراكتبالاةموظنم

لامعألا ةدايرو راكتبالا جمانرب S3.2

 راكتبالا ةموظنم ريوطت1.

 .لامعألا ةدايرو

 ةيميلعت جمارب ميدقتو ريوطت2.

.ةيداير

 ةيملعلا تاراكتبالا معد3.

 ةيكلملاو عارتخالا تاءاربو

 .ةيركفلا

 ةعماجلا تاجرخم ةمءاوم4.

 .لمعلا قوس تابلطتم عم

 يف ةيدايرلا عيراشملا نيكمت5.

.لامعألا تاعرسمو تانضاح

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 .راكتبالا ةموظنم1.

 .لامعألا ةداير ةموظنم2.

 .ةيركفلا ةيكلملا3.

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 عيراــــشملا تاــــجتنم ددــــع1.

 .ةيدايرلا

 ىـلإ ةــيدايرلا عيراشملا ةبسن2.

جمارـبلا يف نيكرتشملا ددع

.ةمدقملا

 عارــــــتخالا تاءارــــــب ددــــــع3.

.ةحونمملا

 ةــــيراكتبالا جمارــــبلا ددــــع4.

ةــفاقثلا رشن يف ةمهاسملا

. نيركتبملا نيكمتو

جمانربلا رثأ

 ةــيكلملاو راــكتبالا ةــفاقث رــشن1.

 .ةيركفلا

 ةداــير يــف ةــبلطلا تاردــق ءاــنب2.

.لامعألا

 تاءاــفك لــيهأت يــف ماهــسإلا3.

.لمعلا قوسل ةيداير

 داــصتقالا ةــيمنت يــف ماهــسإلا4.

.هدراوم عيونتو ،ينطولا

 ىوتـــسم عـــفر يـــف ماهـــسإلا5.

 راــكتبالا رــشؤم يــف ةــكلمملا

.يملاعلا

 ىــلع ةــعماجلا عــقوم نيــسحت6.

 يــــفو،ينطوــــلا ىوتــــسملا

 .ةيملاعلا تافينصتلا

 نع ةذبن

 جمانربلا
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زيزعتو،اهتامدخيفةدوجلاىوتسمعفريلإ"ةيجيتارتسالاتاكارشلاوةيسفانتلا"جمانربفدهي

ةفلتخملاتاعاطقلاو،زكارملاو،تاعماجلاعمةيعونتايقافتاو،تاكارشدقعو،ًايملاعو،ًايلحمةعماجلاةيسفانت
يملعلاثحبلاريوطتو،ةيميلعتلاةيلمعلانيسحتو،اًيملاعةعماجلافينصتعفرل؛تايوتسملاة�فاكىلع
لاجميفةزيمتملاتاكارشلالالخنمكلذو،نيجيرخلاوةبلطللبيردتلاو،ةساردلاصرفريفوتو،راكتبالاو
ةيبرعلاةكلمملايفةيومنتلاططخلاهجوتعماًماجسنا،تاراكتبالاو،ةيملعلاثوحبلاو،يميداكألاريوطتلا
عيونتو،ينطولاداصتقالاةيمنتيفماهسإلاو،ةيجيتارتساةيولوأكةفرعملاداصتقاءانبوحنةيدوعسلا

مهتاربخنمةدافتسالل؛نيزيمتملانيثحابلاو،ةذتاسألاباطقتساو،يفرعملالدابتلاىلإةفاضإلاب،هدراوم

.ةينقتلاو،ةفرعملانيطوتولقنو،جاتنإيفةمهاسملاو،ةيثحبلاو،ةيميداكألاةيفرعملا

 ةيسفانتلاجمانرب
ةيجيتارتسالا تاكارشلاو S3.3

ً اــيلحم ةــعماجلا ةيــسفانت زــيزعت1.

ًايملاعو
 ةـــــيميلعتلا ةـــــيلمعلا ريوـــــطت2.

 ءوـــض يـــف راـــكتبالاو ةـــيثحبلاو
.ةدمتعملا ةيعجرملا ريياعملا

 نيثحاـــبلاو ةذتاـــسألا باطقتـــسا3.

 نيزيمتملا
ةـيفرعملا تاربخلا نم ةدافتسالا4.

 عيراـشم يف ةيثحبلاو ةيميداكألا
ةكرتشم

 ةــساردلاو بيردــتلا صرــف ريفوــت5.

ًايلودو ًايلحم نيجيرخلاو ةبلطلل
 تاـــيلمع عـــيمج ةدوـــج نامـــض6.

 ةــفاقث رــشنو ةــعماجلا تاــجرخمو
رمتسملا ريوطتلا

 ةــعماجلاب ةدوــجلا ماــظن قــيثوت7.

 .هتاءارجإ ةتمتأو

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 زــــــّيمتلاو ةيــــــسفانتلا1.

 .يسسؤملا

.ريوطتلاو ةدوجلا2.

 .ةيريوطتلا تاساردلا3.

 .ةتمتألا و قيثوتلا4.

ةيلحملا تاكارشلا دوقع5.

 .ةيلودلاو

.يميداكألا دامتعالا6.

 .ةيملعلا ثوحبلا7.

 زــــكارملاو تاــــسسؤملا8.

 اًيلحم ؛ةينعملا ةيبيردتلا

.اًيملاعو

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 ىـــلع ةلـــصاحلا جمارـــبلا ةبـــسن1.
 يراــــــس يميداــــــكأ داــــــمتعا
.لوعفملا

 دــــحأ نمـــض ةــــعماجلا بــــيترت2.
.ةيملاعلا تافينصتلا

 نيـــيلعفلا نيمدختـــسملا ددـــع3.
 ةــينورتكلإلا ةدوــجلا ةــموظنمل
. ةعماجلاب

 ةـيلحملا تاكارشلا ليعفت ةبسن4.
.ةيلودلاو

 ةـمدقملا ةـلاعفلا جمارـبلا ددـع5.
 مأ ةــعماجل يلودــلا عرــفلا نــم

.ىرخألا نادلبلا يف ىرقلا
 نيبوـــسنملا ءادأ نـــسحت ةبـــسن6.

.)بيردتلا رثأ سايق(
 تاراــــبتخال نيزاــــتجملا ةبــــسن7.

 ةــيفارتحالا ةــينهملا تاداهــشلا
 نيــقحتلملا ددــع يلاــمجإ ىــلإ
 ةـــلهؤملا ةـــيبيردتلا جماربلاـــب
.ةينهملا تارابتخالل

 مــــت نيذــــلا نيجرــــخلا ةبــــسن8.
 وأ لـمعلا قوــس يف مهفيظوت
 تاــساردلا جمارــبب مهقاــحتلا مــت
.نيجيرخلا يلامجإ نم ايلعلا

جمانربلا رثأ

.يسسؤملا زيمتلا قيقحت1.

.ةيسفانتلا ىوتسم عفر2.

 تامدــخلا ةدوــج ىوتــسم عــفر3.

.ةعماجلا نم ةمدقملا ةيفرعملا

 نيـــسحتو ميـــلعتلا ةدوـــج عـــفر4.

 زـيمتلا ققحي امب ةبلطلل هجمارب

.راكتبالاو عادبإلاو

 ةدــــيدج لــــمع صرــــف داــــجيإ5.

.نيجيرخلل

 ةلماـــشلا ةدوـــجلا ةـــفاقث رـــشن6.

.رمتسملا ريوطتلاو

 ثاـــــحبألا ىوتـــــسمب ءاـــــقترالا7.

.ةيملعلا

.ايملاع ةعماجلا فينصت عفر8.

.يفرعملا لدابتلا زيزعت9.

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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تاصصختلايفةزيمتملاةيرشبلارداوكلاباطقتساىلإ"ةيرشبلادراوملاةءافك"جمانربىعسي
،يفيظولامهئادأبءاقترالاو،ةيرادإلانيفظوملاتاءافكعفرو،اًيسسؤمةيرادإلاةءافكلاقيقحتل؛ةيعونلا

يفيظولااضرلاققحتيو،نيفظوملاحومطيبلُيامب،ةيجيتارتسالاةعماجلافادهأقيقحتو،مهتيجاتنإةدايزو
ةعماجلاتاعاطقيفيفيظولاريوطتلاةفاقثرشنو،ةلا�عفو،ةحضاوتايجيتارتسادامتعالالخنمكلذو،مهل
ىعسييذلاةيرشبلاتاردقلاةيمنتجمانربيفةلثمتملاو،2030ةكلمملاةيؤرعمىشامتتيتلاوةفلتخملا
.رمتسملكشبنيفظوملاتاراهمريوطتعيجشتىلإ

ةيرشبلا دراوملا ةءافك جمانرب S4.1

 .ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت1.

 ةــلا�عف تايجيتارتــسا داــمتعا2.

 لالـــخ نـــم ؛ةءاـــفكلا عـــفرل

 ميــيقتو ،زــيفحتلاو،ريوــطتلا

 .ءادألا

 تاءاــــــــفكلا باطقتــــــــسا3.

 ةيــسفانت زnزـعي امب ؛ةزيمتملا

 .ةعماجلا

 دراوــــملل ةــــلكيهلا ةداــــعإ4.

 يــف اهتاردــق عــفرو ،ةيرشبلا

ةعماجلا جاتحت يتلا تالاجملا

 .اهزيزعت ىلإ

 اــــضرلا ىوتــــسم نيــــسحت5.

 .يفيظولا

 ءادألا ةءاــــــــفك نيــــــــسحت6.

 .يفيظولا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 .سيردتلا ةئيه1.

 .نيفظوملا نوؤش2.

 .ةيلاملا ةرادإلا3.

 .ةمالسلاو نمألا تامدخ4.

 .ةيحصلا تامدخلا5.

 ءادألا تارشؤم

جمانربلل
 يفيظوـلا نارودلا ضافخنا لدعم1.

ةعماجلاب

 تاهجب نيلماعلا نيفظوملا ةبسن2.

يفيظولا ىمسملا عم قباطتت ال

.مهل

 تاهجب نيلماعلا نيفظوملا ةبسن3.

.يملعلا مهصصخت عم قباطتت ال

 ةـــصنم ىـــلع نيلجـــسملا ددـــع4.

.تاءافك

 تامدــخ نـع نيفظوملا اضر ةبسن5.

.تاءافك ةصنم

 ةئيه ءاضعأ مييقت ليعفتو ريوطت6.

.سيردتلا

جمانربلا رثأ

 تاراهم لْقص يف ةمهاسملا1.

 تابوــــــــسنمو يبوــــــــسنم

 .ةعماجلا

 .يفيظولا ءادألا ةءافك عفر2.

 .يرشبلا يلاملا ردهلا صيلقت3.

 ةيرـــــشبلا رداوـــــكلا ريفوـــــت4.

.ةثيدحلا تاصصختلل ةزيمتملا

 يـــف ريوـــطتلا ةـــفاقث رـــشن5.

 .ةفلتخملا ةعماجلا تاعاطق

 ةـــــعماجلا ةروـــــص نيـــــسحت6.

 .ةيطمنلا

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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سايقلينطولازكرملانعةرداصلاةلدألاوديدجلاتاعماجلاماظنوميلعتلاةرازوةيجيتارتساعماًقاسّتا
ىلإهلالخنمىعستيذلاو،"قافنإلاةءافكوةمكوحلا"جمانربىرقلامأةعماجتقلطأ؛ةماعلاةزهجألاءادأ
فادهألاقيقحتو،ةيفرعملاتامدخلاو،جماربلاةدوجوةيلعافمعديفةمهاسملاو،يسسؤملاءادألازيزعت
حئاوللاقيبطتو،ةلءاسملاو،ةيفافشلاو،ةبساحملائدابمليعفتلالخنمكلذو،ةعماجللةيجيتارتسالا

عمايشامت؛ةيلاملاةمادتسالاو،قافنإلاةءافكقيقحتو،دراوملللثمألامادختسالايفماهسإلل؛تاءارجإلاو

يلامسأرلايموكحلاقافنإلاةءافكعفرىلإىعسييذلاو2030ةكلمملاةيؤرلةيلاملاةمادتسالاجمانرب
.يليغشتلاو

قافنإلا ةءافكو ةمكوحلا جمانرب S4.2

 زــيزعتو ةيــسفانتلا ةردــقلا زــيزعت1.

 يرادإلا لــــمعلا يــــف ةــــهازنلا
 .يلاملاو

 دراوـــم نـــم ىـــلثملا ةدافتـــسالا2.
 .ةعماجلا

 .ةيلاملاو ةيليغشتلا ةءافكلا عفر3.

 .قافنإلا ةءافك ةفاقث رشن4.

 ةـــــلدألاو تاـــــسايسلا ثيدـــــحت5.

 .تايحالصلاو ةيئارجإلا
 يجيتارتـــسالا طيـــطختلا داـــمتعا6.

 .يسسؤملا لمعلل راطإك

 ةكراـــــشمو ةيفافـــــشلا زـــــيزعت7.
 ذاــختا يــف نيــينعملاو تاداــيقلا

 .رارقلا
 عيراــشملا ر�خأــتو رــ�ثعت نــمّ دــحلا8.

 .ةعماجلا ةينازيم نم ةل�ومملا

جمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 يـــف قاـــفنإلا ةءاـــفك1.

 ةــــــــيرادإلا نوؤــــــــشلا

 .ةيلاملاو

 يـــف قاـــفنإلا ةءاـــفك2.

 .ةيتحتلا ةينبلا

 يـــف قاـــفنإلا ةءاـــفك3.

 .ةيميلعتلا يحاونلا

 يـــف قاـــفنإلا ةءاـــفك4.

 .ةيثحبلا عيراشملا

جمانربلل ءادألا تارشؤم

 مــت يــتلا تادــحولاو ماــسقألا ةبــسن1.

 ةـيئارجإلاو ةيـسايسلا اهتلدأ ثيدحت

.اهجذامنو
 يعوــــلا ىوتــــسم عاــــفترا ةبــــسن2.

 ةــعماجلا يفظوـم عـيمجل يفاقثلا
.قافنإلا ةءافك تاسايسب

 ةيليغـشتلا فيلاـكتلا ضافخنا ةبسن3.

.ةقباسلا ماوعألاب ةنراقم
 لـبق نـم ةــعماجلا ءادأ مييقت ةجرد4.

 تاعورـشملاو قاــفنإلا ةءاــفك ةئيه
.ةيموكحلا

ةـيئابرهكلا ةقاطلا كالهتسا لدعم5.

.هايملاو

جمانربلا رثأ

 ديــــــشرت يــــــفةدعاــــــسملا1.

 .كالهتسالا

.قافنإلا ةءافكىوتسمعفر2.

.ةعماجلا ةيسفانت ىوتسم عفر3.

 دراوـملالالغتــسا يــف ةيلاعفلا4.

.اهترادإ نسحو

.ةيرادإلاو ةيلاملا تاءارجإلا روطت5.

.ةيليغشتلا ةءافكلا  روطت6.

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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نماهقفارمواهينابممييقتىلإىرقلامأةعماجب"قفارمللةيتحتلاةينبلاريوطت"جمانربىعسي
،ةيتحتلاةينبلالامعألامكتساوريوطتفدهبةيملعةيجهنمةقيرطب،ةينفلاوةيسدنهلانيتيحانلا

ةقيرطلضفأبيعماجلاعمتجملاةئيبريوطتيفمهستةبذاجةيميلعتةئيبريفوتل؛ةديدجقفارمءاشنإو
.ةنكمم

قفارملل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت جمانرب S4.3

 ةـيتحتلا ةـينبلا لاـمعأ لامكتسا1.

 .ةيولوألا تاذ

nسُحت تامدــخلل قــفارم ءاــشنإ2.  نــ

.ةيعماجلا ةئيبلا

 ةـــنيدملل ةحـــضاو ةـــيؤر نيوـــكت3.

 ثــيح نــم ؛اــهعورفو ةــيعماجلا

.ةيلبقتسملا ينابملا

 ثادحتـــساو لامكتـــساو ءاـــشنإ4.

 ةــــيعماجلا ةــــنيدملا تاــــموقم

 .ةعماجلل ةعباتلا عقاوملاو

،ةـيلاحلا يناـبملا ةنايــصو ريوطت5.
 ةــــيبالطلا تاــــجايتحالا ريفوــــتو

 .ةمزاللا

 يناـــبم مادختـــسا ةءاـــفك عـــفر6.

 .ةعماجلا

 يناـــــبملا ىـــــلع ةـــــظفاحملا7.

 .اهنيسحتو ،ةيعماجلا

جمانربلل ءادألا تارشؤمجمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

يناـبم زيهجتو لامكتسا ةبسن1.

 تاـــبلاطلل ةـــيعماجلا ةـــنيدملا

.ةيدباعلاب

 ةيبطلا ةنيدملا لامكتسا ةبسن2.

.ةيدباعلاب

 روـــــحملا لامكتـــــسا ةبـــــسن3.

.ةيدباعلاب يناثلا يبالطلا

 ةــــنيدملا لامكتــــسا ةبــــسن4.

.ةذنفقلاب ةيعماجلا

 يــــف يناــــبملا زاــــجنإ ةبــــسن5.

.ثيللاب ةيعماجلا ةنيدملا

 يــــف يناــــبملا زاــــجنإ ةبــــسن6.

.مومجلاب ةيعماجلا ةنيدملا

جمانربلا رثأ
 ةـــــيتحتلا ةـــــينبلا نيـــــسحت1.

 .ةعماجلل ةيئاشنإلا

 .لمعلا ةئيب ةءافك عفر2.

 ةــحيرم ةــيميلعت ةــئيب ريفوــت3.

ىنبلا ريوطت لالخ نم ؛ةبذاجو

 .ةيتحتلا

 تامدـــخلا ىوتـــسم نيـــسحت4.

 مرــــحلا لــــخاد ةيليغــــشتلا

 .يعماجلا

 يبوـــــسنم ةـــــبرجت ءارـــــثإ5.

 .اهراوزو ةعماجلا تابوسنمو

 .عيراشملا ةرادإ1.

 .تامدخلاو قفارملا ةرادإ2.

 .ةيلاملا ةرادإلا3.

 .ةمالسلاو نمألا تامدخ4.

 .ةيحصلا تامدخلا5.

 نع ةذبن

 جمانربلا
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يباجيإو ،مهم رود نم يعوطتلا لمعلل امب اهنم اًناميإ عوطتلا ةفاقث رشنب ىرقلا مأ ةعماج تمتها
 جماــــــنرب تــــــقلطأ اذــــــل ؛ تالاــــــجملا عــــــيمج يــــــف ةــــــيعمتجملا ةــــــينبلا زــــــيزعت يــــــف

 لذبب ةعماجلا لخاد تاهجلا عيجشتو ،عوطتلا ةفاقث رشنل ؛"ةيعمتجملاةيلوؤسملاويعوطتلالمعلازيزعت"
 ةلعافلا ةمهاسملا ىلإ ةعماجلا ىعست جمانربلا اذه لالخ نمو .يعوطتلا لمعلا زيزعتل دوهجلا نم ديزملا
 ةـيعوطت تامدـخ ميدقتلو مهتاراهم نم عفرلل ؛مهيلإ تاربخلا لقنو مهبيردتو نيعوطتملا دادعأ ةدايز يف
 يذـلاو ينطوـلا لوـحتلا جماـنرب يف ،2030 ةكلمملا ةيؤر عم ىشامتي امب ؛ةلماكتم ةموظنم قفو ةيعون
 .يعوطتلا لمعلا عجشي

لمعلازيزعت جمانرب
ةيعمتجملاةيلوؤسملاويعوطتلا S5.1

 نيــــب تاــــقالعلا زــــيزعت1.

 .عمتجملاو ةعماجلا

ٍتامدــخ ميدــقت2. ٍةــيعوطت   

 .ٍةيعون

 ةــــــــموظنم ريوــــــــطت3.

 ةمهاــــسملل ؛ةــــلماكتم

 جـــــحلا تامدـــــخ يـــــف

 .ةرمعلاو

جمانربلل ءادألا تارشؤمجمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 ددع يلامجإ يف ةرمتسملا ةدايزلا1.

.نيعوطتملا

 ةــمدقملا ةــيليهأتلا جمارــبلا ددــع2.

 .نيعوطتملل

 نـــلعملا ةـــيعوطتلا صرـــفلا ددـــع3.

.اهنع

 ةـــــيعمتجملا تاـــــيلاعفلا ددـــــع4.

.ةعماجلا لبق نم ةماقملا

 نــــع نيديفتــــسملا اــــضر ةبــــسن5.

.ةيعمتجملا تامدخلا

 مـــت يـــتلا ةـــيملاعلا ماـــيألا ددـــع6.

.ةعماجلا يف اهيعفت

 يــف اهــسرغ مــت يتلا راجشألا ددع7.

.ةعماجلا باحر

جمانربلا رثأ

 يعوـــلا راـــشتنا ةداـــيز1.

 ةــــيمهأب يــــعمتجملا

.عوطتلا

 .نيعوطتملا ددع ةدايز2.

 يـــــــف ةمهاـــــــسملا3.

 ةـــــمدقملا تامدـــــخلا

.نمحرلا فويضل

نيــب يباــجيإلا لــعافتلا4.

.عمتجملاو ةعماجلا

 لــــــــمعلا ةــــــــمكوح5.

 لـــــــخاد يعوـــــــطتلا

.ةعماجلا

 تآـــــــــــشنملا عـــــــــــيمج1.

 .عمتجملاب تاسسؤملاو

 تابـــــسانملاو تاـــــيلاعفلا2.

فـلتخمب ةـيلودلاو ةيلحملا

،ةـــــــيميلعت :اـــــــهتالاجم

 ،ةــــــيعامتجاو،ةيحــــــصو

،ةـــــــيئيبو ،ةيداـــــــصتقاو

 .اهريغو

 تاــسسؤملاو تارادإلا ةفاك3.

 ميدقتب ةينعملا تاعاطقلاو

.نمحرلا فويضل تامدخلا

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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S5عمتجملا ةمدخ راسم

هدارفأمعْنييعماجٍعمتجمءانببكلذوىرقلامأةعماجبةايحلاةدوجنيسحتىلإجمانربلافدهي

اياضقبمامتهالاىلإفدهييذلاو،ةايحلاطامنأريوطتروحم:نيروحملالخنم،نزاوتمةايحبولسأب
يفةمدقملاتامدخلاةدوجبءاقترالاىلإفدهييذلاو،ةيتحتلاةينبلانيسحتروحمو.ةينهملاةحصلا

،ةبذاجةئيبقْلخو،ةمالسلاونمألاريفوتو،اهيفةذ�فنملاعيراشملانيسحتو،اهقفارموةعماجلاراقم
.يعماجلاعمتجملاتائفعيمجبسانت،ةنرمو

ةايحلا ةدوج نيسحت جمانرب S5.2

 ةــئيبلا ةــموظنم ريوــطت1.

ةــئيب ريفوــتو ،ةــيعماجلا

 بـــسانت ،ةـــنرمو ةـــبذاج

 عـــمتجملا تاـــئف عـــيمج

.يعماجلا

 تاذ اــيازمو تامدخ ميدقت2.

 ةــعماجلا ىــلع مnيــق دــئاع

.عمتجملاو

 ةــــيوهلا ةــــفاقث زــــيزعت3.

.ينطولا ءامتنالاو

جمانربلل ءادألا تارشؤمجمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 ةيـــــصصختلا تاراـــــشتسالا ددـــــع1.

 ةــصنم رـبع نيديفتسملل ةمدقملا

.ينورتكلإلا كراشتسم

 نــــع نيديفتــــسملا اــــضر ةبــــسن2.

 ةــقاعإلا يوذــل ةــمدقملا تامدــخلا

.اهقفارمو ةعماجلا راقم يف

 ةذــفنملا عيراــشملا نيــسحت ةبــسن3.

 نـــم اـــهقفارمو ةـــعماجلا راـــقمب

.نيفظوملا رظن ةهجو

 تامدـــخلا نـــم ةدافتـــسالا ةبـــسن4.

 يفظوــــمل ةــــمدقملا اــــيازملاو

.ةعماجلا

 ةــيفاقثلا تاراــيزلاو ضراــعملا ددــع5.

.ةعماجلا لبق نم ةذفنملا

جمانربلا رثأ

 ةاـــــيح طـــــمن نيـــــسحت1.

 .ةعماجلا ةبلطو يفظوم

 يفظوـــم ةـــيجاتنإ ةداـــيز2.

 .ةعماجلا

 ةـــــــيفاقثلا ةطـــــــشنألا1.

ةــــيهيفرتلاو ةيــــضايرلاو

 .ةعماجلاب

 ةيحــــــــصلا تامدــــــــخلا2.

.ةعماجلاب ةيعامتجالاو

�فنملا عيراـــــــشملا3.  ةذـــــــ

.ةعماجلاب

 راـقمب ةـمدقملا تامدخلا4.

.اهقفارمو ةعماجلا

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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S5عمتجملا ةمدخ راسم

قوسيفاهتكراشمةدايزلالخنمكلذو،اهتناكموةأرملارودزيزعتىلعجمانربلااذهلمعي
ةمعادلاةيفيظولاصرفلاريفوتىلعةعماجلاب"اهتناكموةأرملارودزيزعت"جمانربفدهيثيح،لمعلا
عممجسنيامب،ةكلمملابيفرعملاداصتقالايفاهتكراشمزيزعتل،اهلةمئالملمعةئيبريفوتو،اهل

.ةقومرمةيدايقبصانمأوبتتل؛يدوعسلاعمتجملاديلاقتو،ةيمالسإلاةعيرشلاطباوض

اهتناكمو ةأرملا رودزيزعت جمانرب S5.3

 يـــف ةأرـــملا رود زـــيزعت1.

 .ةيعمتجملا ةمهاسملا

 ةمئالمو ةبذاج ةئيب ريفوت2.

 يعماــجلا ةأرــملا لــمعل

.يعمتجملاو

 ةيئاــسنلا تادايقلا نيكمت3.

 لاــــجملا يــــف ةدــــعاولا

.لامعألا ةدايرو يفيظولا

جمانربلل ءادألا تارشؤمجمانربلا لمع قاطنجمانربلا فادهأ

 يــف تابوــسنملا ةكراــشم ةبــسن1.

.ةيعمتجملا لامعألا

 تاداـــيقلا نيـــكمتو مـــعد ةبـــسن2.

 ةعماجلاب ةيئاسنلا

 يـــتاللا ةـــعماجلا تابوـــسنم ددـــع3.

 .ايلودو ايلحم تازاجنإ نققح

 نيناوقلاــب تابوــسنملا يـعو ةبسن4.

 قوــــقحب ةــــقلعتملا ةــــمظنألاو

.ةأرملا

ةــيفاقثلاو ةــينفلا تاــجتنملا ددــع5.

 تابوـــــسنم نـــــم تاـــــبوهوملل

.ةعماجلا

جمانربلا رثأ

 ةكراــــشم ةبــــسن ةداــــيز1.

 ةداــير عاــطق يــف ةأرــملا

 .لامعألا

 تاداــيقلا ريوــطتو لــيهأت2.

 نـم نهنيكمتو ،ةيئاسنلا

.اًيلودو اًيلحم ةسفانملا

 ةأرـــــملا يـــــعو ةداـــــيز3.

 نيناوــــــقلاو ةــــــمظنألاب

.ةأرملا قوقحب ةقلعتملا

 ةـــــــــمئالملا ةـــــــــئيبلا1.

.ةأرملا لمعل ةبسانملاو

 يــتلا ةــيفيظولا صرــفلا2.

.ةأرملل اهريفوت �متي

 يــــتلا لــــمعلا تالاــــجم3.

.ةأرملا اهيف مهاست

.ةأرملل ةيدايقلا فئاظولا4.

 نع ةذبن

 جمانربلا

ـــــــــــــ
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ثلاثلا ءزجلا
 ذيفنتل ءادألا ةرادإو ةمكوحلا

"2027 ىرقلا مأ ةعماج" ةيجيتارتسا

ةيجيتارتسالا ةرادإ ةيجهنم§

ةيجيتارتسالا ةرادإل ةيميظنتلا تايوتسملا§

ءادألا ةعباتمو مييقتلا§
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ةيجيتارتسالا ةرادإ ةيجهنم

 نم ةعومجم قالطإ مت ؛ ةعماجلا ةـــيــجــيـتارـــتــــسا فادهأ قيـــقحت ناـــــمضلو

 ماـــهــــمبو،ةعونتم تايوتسمب ناجلءاشنإ مت امك،ةيذيفنتلا تاردابملاو جماربلا

 .ةيجيتارتسالا ذيفنت معد ىلع لمعت،ةددحم تايلوؤسمو

 لالـخ نـم يرود لكـشب ةيجيتارتسالا ةعجارم

.ةيجيتارتـسالا ةرادإل ةـيميظنتلا تايوتـسملا

 تارداـبملاو جـماربلل يزـكرماللا ذـيفنتلا  ةحاتإ

.ةيجيتارتــسالل ماـعلا راـطإلا تاددـحم نـمض

فلتخم نـم عـيمجلل ةـلعافلا ةكراـشملا ناـمض

.ةعماجلل يميظنتلا لكـيهلا تايوتـسم

 ةــمكوحل ةــلماكتم ةــموظنم دامتعا

.ًايرود اهمييقتوةيجيتارتــسالا تاــنوكم
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ةنجللالوألاىوتسملايف�مضت،ةيجيتارتسالاةرادإلةد�دحمماهموتايلوؤسمبةيميظنتتايوتسمةثالثدامتعامت
.ةيذيفنتلاناجللايفثلاثلاىوتسملال�ثمتيو،ةيجيتارتسالاناجللايناثلاىوتسملايفو،ةيفارشإلا

ةيجيتارتسالا ةرادإل ةيميظنتلا تايوتسملا

oمضتو،ةعماجلا سيئر ةدايقب يهو ،لبقتسملا فارشتساو يهيجوتلا رودلا ىلوتت  اهتيوـضع يف 

  .ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكمو ،ةعماجلا ءالكو

 :لوألا ىوتسملا

ةيفارشإلا ةنجللا

ةيفارشإلاةنجللاماهموتايلوؤسم

ةينطولاوةيسسؤملاتاريغتملاوتاقايسلاءوضيف؛ماظنلاوجهنملاعضوو،لوحتلاةدايقبةيفارشإلاةنجللاىنعت

:يليامةسيئرلااهماهم�مضتو،ةيملاعلاو

 تاهجوتلا عضوو ،لوحتلا ةدايق
.ةيجيتارتسالا

 ةيؤرلا قيقحت نامضل مزاللا معدلا ميدقت

 .ةعماجلل ةيجيتارتسالا فادهألاو ةلاسرلاو
.تاردابملاوجماربلادامتعا
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 ىلع نوفرشملا ةعماجلا ءالكو دحأ ةنجل لك سأرتي،لوحتلا ةرادإ ىلع موقت،ةيجيتارتسا ناجل سمخ

 ةدامع لuثمي ٌوضعو،ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكم لuثمي ٌوضعو،جماربلا ةداق ةيوضعو،ةيجيتارتسالا تاراسملا

  .ةدوجلاو ريوطتلا

 :يناثلا ىوتسملا

ةيجيتارتسالا ناجللا

ةيجيتارتسالاناجللاماهموتايلوؤسم

tمهأنمو،ةيجيتارتسالافادهألاققحيامب؛اهجماربةعباتمو،ةيجيتارتسالاتاراسملاةرادإبةيجيتارتسالاناجللاىنعُت
:ناجللاهذهماهم

.زيفحتلاومعدلاةموظنمليعفت  .مييقتلاو ةعباتملا ةموظنم ليعفت
 معدلا صخي اميف ةيجيتارتسا تارارق ذاختا

.يونعملا معدلا وأ،يتسجوللا معدلا وأ،يداملا

 داجيإو ،بعاصملاو تايدحتلل لولح عضو
.اهذيفنتل تايلآلا
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ثلاثلا ىوتسملا

ةيذيفنتلا ناجللا

 ءاردـم ةيوــضع ىـلإ ةفاـضإ،جماـنربلا ىـلع فرشملا ةنجل لك دوقيو،جمانرب لكل ةنجل دامتعاو نيوكت wمتي

  .ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكم لثمي وضعو،تاردابملا

ةيذيفنتلا ناجللا ماهمو تايلوؤسم

:اهماهم نمو عيراشملاو تاردابملا ذيفنت ةعباتمب ةيذيفنتلا ناجللا ىنعُت

 .مييقتلاو ةعباتملا تايلآ ليعفت .ذيفنتلا تايلآ عضو.تاردابملاو جماربلا تايولوأ ديدحت
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 ةعباتملا ةموظنم•
مييقتلاو

هيجوتلاةموظنم•
 معدلا ةموظنم•

زيفحتلاو
مييقتلاو ةعباتملا

ةيؤرلا•
ةلاسرلا•
ةيجيتارتسالا فادهألا•
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ةيجيتارتسالا ةرادإ ةيجهنم

 يـمــلعـلا ثحبلاميلعتلاو ملعتلا
عمتجملا ةمدخدراوملا ةءافكو ةمكوحلاةيسفانتلاو راكتبالاايلعلا تاساردلاو

يملعلا ثحبلا ديوجتيجماربلا لوحتلا
 ةيمنت يف ةمادتسالا
ةليدــــبلا تادارــــيإلا

ةيرشبلا دراوملا ةءافك
 يعوــطتلا لمعلا زيزعت
ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو

يمقرلا لوحتلا

بلاطلا ةبرجت نيسحت

ثاعتبالاو ايلعلا تاساردلا

ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت

لامعألا ةدايرو راكتبالا

 تاكارشلاو ةيسفانتلا
ةيجيتارتسالا

قافنإلا ةءافكو ةمكوحلا

قفارملل ةيتحتلا ةينبلا ريوطت

ةايحلا ةدوج نيسحت

اهتناكمو ةأرملا رود زيزعت

ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكم

ةـــــعــــماــــجلا  ســــيـــئر

تاردابملاجماربلاةيجيتارتسالا تاراسملاةيجيتارتسالا تاهجوتلا

ةيذيفنتلا ناجللاةيجيتارتسالا ناجللاةيفارشإلا ةنجللا
 نع نولوؤسملا وأ ءادمعلا ءالكو

تادحولا / زكارملا / تارادإلا

ةــمــهــملا

ةيلوؤسملا
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�مـــــــت،"2027 ىرـــقلا مأ ةـــعماج" ةيجيتارتـــسا قـــــــــيقحت ليبـــس يــــــف  زاــــــجـنإ تارـــشؤم دـــــيدــحت 

�مـت ذإ ؛ةيجيتارتـسالا فادـهألا قيقحت يف زاجنإلا ةبسن سايقل  ( Objectives & Key Results )ةــــيجيتارـتــــسا  دادـعإ 

 ةيجيتارتــسالا زاــجنإلا تارــشؤم كــلذ نمــضتي ؛ةيجيتارتــسالا فادــهألا نــم فدــه لــكل ةــصاخ ةــيفيرعت تاــقاطب

�متــيو ،اهتافدهتــسمو  فادــهألا ةــقاطبلً ايحيــضوتً الاــثم )1 ( مــقر قــحلملا نمــضتيو. زاــجنإلا بــسن دــيدحت اــهبجومب 

.ةيجيتارتسالا

�مـت، ةيجيتارتـسالا فادـهألا نـم قـقحتملا ةبـسن باسحلو  Key )جمارـبلا ىوتـسم ىـلع ءادأ تارـشؤم دـيدحت 

Performance Indicators) ٌتارشؤم يهو �مت ذإ ؛ةعماجلا ةيجيتارتسا قيقحت جمارب ءادأ ةعباتمب ىنُعت   تاـقاطب دادعإ 

قــيقحتل جمارــبلا ءادأ ةــعباتمل ؛اهتافدهتــسمو ءادألا تارــشؤم دــيدحت كــلذ نمــضتيو ،جماــنرب لــكل ةــصاخ ةــيفيرعت

 .كلذل يحيضوت لاثم نع ةرابع )2( مقر قحلملاو .هل عبتي يذلا يجيتارتسالا فدهلا تافدهتسم

�مــت ؛جمارــبلا تافدهتــسم قــيقحت ليبــس يــفو  تارداــبملا ىوتــسم ىــلع ةــيعرف ءادأ تارــشؤم دــيدحت 

)Performance Indicators(ٌتارشؤم يهو  ةيجيتارتـسا قـيقحت جمارـب نـم ةـقثبنملا تارداـبملا ءادأ ةـعباتمب ىـنُعت 

�مت ذإ ؛ةعماجلا ءادأ ةـعباتمل اهتافدهتـسمو ءادأ تارـشؤم كـلذ نمضتيو   .ةردابم لكل ةصاخ ةيفيرعت تاقاطب دادعإ 

 ةـقاطبل يحيضوت لاثم نع ةرابع )3( مقر قحلملاو .ةردابملا اهل عبتت يتلا جماربلا تافدهتسم قيقحت يف تاردابملا

 .تاردابملا

ءادألا ةعباتمو مييقتلا
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:اهمهأنم،ةديدعتايلوؤسموماهمةيجيتارتسالاةرادإبتكمبطاني

.ةيفارشإلاةنجللانماهدامتعال؛ةيجيتارتسالاتاراسملاوفادهألاديدحت1.

.يجيتارتسالارثألاىلإلوصولامعدوطيطختلامعد2.

.2027ةعماجلاةيجيتارتساجمارباه�مضتيتلاعيراشملاوتاردابملاذيفنتدوهجعفد3.

.ذيفنتلاتايلمعهجاوتيتلاتايدحتلاوتابوعصلاليلذتيفةدعاسملاىلعةيفارشإلاةنجللاعمقيسنتلابلمعلا4.

.رييغتلاةرادإيفنأشلاباحصأنيكمت5.

.اهبةطبترملاتاهجلاوناجللانيبلصاوتلاتاونقّدموليهست6.

.تاردابملاذيفنتيفتايولوألاديدحتيفةمهاسملا7.

.ءادألاةءافكةعباتموزاجنإلامييقت8.

.ةعماجلاةيجيتارتسايفةدمتعملاةيجيتارتسالافادهألاقيقحتنامضل؛ةيرودريراقتبةيفارشإلاةنجللاديوزت9.

ةيجيتارتسالا ةرادإ بتكم ماهمو تايلوؤسم
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قحالملا
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)1( مقر قحلملا:يحيضوت لاثم

ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا- يناثلا يجيتارتسالا راسملا ةقاطب

يجيتارتسالا راسملاراسملا زمر

S2ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا
يجيتارتسالا فدهلافدهلا مقر

G2ايلعلا تاساردلاو يملعلا ثحبلا تاجرخم ةدوج نيسحت
راسملا نع ةرصتخم ةذبن

ةزيم ءانبل اهلامعأ ةمكوحو لمعلا قوس عم اهتاجرخم ةمءاومل ايلعلا تاساردلا جمارب ريوطتو،ًايلود ةعماجلا تالجم فينصت زيزعت عم ةيثحبلا تاجرخملا ديوجتو ريوطت

. رداصم ديدحتو.ةزيمتملا ةيملاعلا تاعماجلا ىلإ ثاعتبالا ريياعمو طباوضو ريوطت نيسحت ىلإ ةفاضإلاب،ةيسفانت

راسملا نع ةلوؤسملا ةهجلا
راكتبالاو يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ةلاكو

راسملاب ةطبترملا جماربلا

S2.1يملعلا ثحبلا ديوجتS2.2ثاعتبالاو ايلعلا تاساردلا ريوطتS2.3ةفرعملا رداصمو ةئيب ريوطت
راسملا جماربب ةطبترملا تاردابملا

.ةيثحبلا ةدايرلا1.

.ةيثحبلا ةيتحتلا ةينبلا2.

.ةيثحبلا يساركلاو زكارملا3.

 ةيملعلا ىرقلا مأ ةعماج تالجم4.
.ةيبرعلا

.ةيثحبلاو ةيزكرملا لماعملا5.

.ايلعلا تاساردلا ةمكوح1.

.زيمتملا ثاعتبالا2.

.ةمكوحملا ةمظنألا3.

.ىرخألا تاعماجلا عم تاكارشلا4.

. ةيذيفنتلا دعاوقلا ريوطت5.

.ايلعلا تاساردلا جمارب ةلكيه6.

.ةيكذلا ةبتكملا1.

.ةيفرعملا ىرقلا مأ ةحاو2.

 دعاوقو ةفرعملا رداصم3.
.تانايبلا

. بيرعتلاو ةمجرتلا4.

.تايلاعفلاو تارمتؤملا5.
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)OKR( ةيجيتارتسالا تارشؤملا جئاتن

 رشؤملا زمر
سيئرلا

)OKR(

سيئرلا رشؤملا
)OKR(

 ةرتف
سايقلا

 طخ
ساسألا

فدهتسملا
2023

فدهتسملا
2024

فدهتسملا
2025

فدهتسملا
2026

فدهتسملا
2027

OKR1ةيملع تالجم يف ةروشنملا ةيملعلا ثاحبألا ددع 
ًايملاع ةفنصم

180025003000350040004500يونس

OKR202345-يونسةيملاعلا رشنلا رودب ةفنصملا ةعماجلا تالجم ددع

OKR350100-يونساهريوطت مت يتلا ايلعلا تاساردلا جمارب ددع---

OKR4100%90%80%70%60%50يونس فصنةعماج200 لضفأك ةفنصملا تاعماجلل ثاعتبالا ةبسن%

OKR5رداصمو تامدخ عونتو ةيافك نع نيديفتسملا اضر ةبسن  
ةفرعملا

60%50%40%30%20%%10يونس فصن
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)2( مقر قحلملا:يحيضوت لاثم
بلاطلا ةبرجت نيسحت جمانرب ةقاطب

يجيتارتسالا راسملايجيتارتسالا راسملا زمر

1Sميلعتلاو ملعتلا

 يجيتارتسالا فدهلا يجيتارتسالا فدهلا زمر

1Gًايملاع سفانم بلاط دادعإل ةيعون ةيميلعت جمارب ميدقت

 جمانربلا جمانربلا زمر

S1.3بلاطلا ةبرجت نيسحت

جمانربلا فصو

 ىرقلا مأ ةعماج نم ًايعسو،لبقتسملا فئاظو اهبلطتت يتلا فراعملاو تاراهملا ىلع ءانبو ،ةيملاعلاو ةيلحملا لمعلا قاوسأ يف تاريغت نم ملاعلا هدهش امل ارظن

 ةيصخشلا ةيمنتل ؛"بلاطلا ةبرجت نيسحت" جمانرب ةعماجلا تقلطأ،ةلماكتم ةيميلعت ةلحر ءانب يف لثمتملاو ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت جمانرب تافدهتسم دحأ قيقحتل

 لالخ نم،ةيلبقتسملا فئاظولا ىلع ةسفانملاو ،لمعلا قوسل مهليهأتل ؛ةيصصخت ريغو  ةنرم تاراهمو،ةيصصخت تاراهمب مهديوزتو،اهتبلطل ةنزاوتملاو،ةلماكتملا

.ةلماكتم ةدناسم تامدخو،ةثيدح ةينقتو،ةيمقر ةيتحت ةينب ريفوتو،راكتبالل ةزفحمو ،ةبذاج ميلعت ةئيب ةئيهت

جمانربلا رثأجمانربلا فادهأجمانربلا فده زمر

G1.3.1
 تاراهم ةيمنتل ؛ةيعون ةيميلعت جمارب ميدقت
.ةيميلعتلا تامدخلا ةدوج نسحت.لبقتسملا

G1.3.2ةينهملاو ةيركفلا ةبلطلا تاردق ةيمنت.ةيعون ةيفص ال ةطشنأو جمارب ميدقت.

G1.3.3يف اصوصخو لمعلا قوس يف ةبلطلا ةيسفانت عفر.ةعماجلا ةبلطل ةينهذلا ةروصلا نيسحت 
.لبقتسملا فئاظو

G1.3.4ةعماجلاو بلاطلا نيب لصاوتلا ةمادتسا.
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جمانربلاب ةــــطــــبترـــملا تاردابملا

8 : جــــــمانرــــبلاب ةــــطـــبترـــملا تارداـــبــملا ددع
ةردابملا مساةردابملا مقر

S1.3.1يميداكألا فارشإلا

S1.3.2نيقوفتملاو نيبوهوملا باطقتساو ةياعر

S1.3.3نيدجتسملا ةئيهت

S1.3.4نيزيمتملا باطقتسا

S1.3.5ينهملا فارشإلا

S1.3.6مهجرخت عقوتملا ةئيهت

S1.3.7ةيفرشلا ديمعلا ةمئاق( نيزيمتملا ةمئاق(

S1.3.8يراهملا لجسلا
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جمانربلل تافدهتسملاو ءادألا تارشؤم

 رشؤم زمر
ءادألا
)KPI(

ءادألا رشؤم
)KPI(

 ةرتففصولا
سايقلا

 طخ
ساسألا

فدهتسملا

2023

فدهتسملا

2024

فدهتسملا

2025

فدهتسملا

2026

فدهتسملا

2027

KPI 1.3.1

 ةــيبتكملا تاعاــسلا لدــعم
 سيردــــتلا ةــــئيه ءاــــضعأل
 لــصأ نــم ةــبلطلل ةــحاتملا

 ةـــبولطملا تاعاـــسلا ددـــع
 ةــئيه وــضع نــمً ايعوبــسأ
هعاس٣٥ اهددعو سيردتلا

 تاعاـــــــسلا ددـــــــع
 ءاــــضعأل ةــــيبتكملا

 سيردــــــتلا ةــــــئيه
ةبلطلل ةحاتملا

123456يونس عبر

KPI 1.3.2
 ةـــلباقلا تاررـــقملا لدـــعم
يميداكألا عيرستلل

 تاررــــــقملا  ددــــــع
 عيرـــــستلل ةـــــلباقلا
يميداكألا

3154090130150يونس

KPI 1.3.3
 نيرـــضاحلا ةـــبلطلا ةبـــسن
 ةــــبلطلا ةــــئيهت جماــــنربل
نيدجتسملا

 ةـــــــبلطلا ةبـــــــسن
 جماــــنربل نيرــــضاحلا
 ةـــــــبلطلا ةـــــــئيهت
نيدجتسملا

%100%90%80%50%30%10يونس

KPI 1.3.4

 نيزــيمتملا ةــبلطلا لدــعم
 ىلعأــف٩٠ ةــنوزوم ةبــسنب

 مأ ةــعماجب نيلوــبقملا نــم
 ةـــكم لـــخاد نـــم ىرـــقلا
ةمركملا

 ةــــــــبلطلا ددــــــــع
ةبــــسنب نيزــــيمتملا

  ىلعأــــف٩٠ ةــــنوزوم
 نيلوــــــبقملا نــــــم
 نم ىرقلا مأ ةعماجب
ةمركملا ةكم لخاد

2023505507508501000يونس

KPI 1.3.5
 تاـــــــــصصختلا لدـــــــــعم
 قاــطن نمــض ةفدهتــسملا

ينهملا فارشالا ةردابم

 تاـــــصصختلا ددـــــع
 نمـــض ةفدهتـــسملا
 ةرداـــــــبم قاـــــــطن
ينهملا فارشالا

01020304050يونس
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ةردابملا مساةردابملا مقر

S5.1.2يعوطتلا لمعلا

ةردابملا نع ةماع ةرظن .1

ةردابملا هل عبتت يذلا يجيتارتسالا راسملاراسملا زمر

S5عمتجملا ةمدخ راسم

ةردابملا همدخت يذلا جمانربلاجمانربلا زمرةردابملا همدخت يذلا يجيتارتسالا فدهلايجيتارتسالا فدهلا  زمر

G5يبرعلا اهقمعب ًايملاع ةعماجلا ةناكم زيزعت 
يعمتجملا اهرود ليعفتو يمالسإلاو

S5.1ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو يعوطتلا لمعلا زيزعت

)رهش( ةردابملا ةدم ةردابملا  ريدمةردابملا ذيفنت نع ةلوؤسملا تاهجلا / ةهجلا

54ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو  يعوطتلا لمعلا ةرادإ ريدم تابلاطلا نوؤشل ةعماجلا ةلاكو

ةردابملا نع ةذبن .2

ةردابملل رصتخم فصو

 جماربلا ميدقتل ةردابملا هذه قلطنت ،ةيعوطتلا قرفلا ءانبو،ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيعوطتلا تاردابملا ميدقتو يعوطتلا لمعلا ةيمنت يف ةعماجلا رود زيزعت قلطنم نم

.نطولاو عمتجملا ةمدخل ةيجراخلا تاهجلاو ةعماجلا يف ةيلخادلا تاهجلا نيب ةقالعلا قيثوتو مهبيردتو نيعوطتملا ليهأتو ةفلتخملا ةيعوطتلا

)3( مــــقر قحلملا: يـحـيــضوـت لاثم

يعوطتلا لمعلا ةردابم ةقاطب
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تافدهتسملاو ءادألا تارشؤم .3

 زمر
 تارشؤم

ءادألا

)PI(

ءادألا تارشؤم

(PI)

 ةرتف
سايقلا

ساسألا طخ
فدهتسملا

2023

فدهتسملا

2024

فدهتسملا

2025

فدهتسملا

2026

فدهتسملا

2027

PI 5.1.2.1
 ددعل مكارتملا يلامجإلا

صرفلا يف نيكراشملا نيعوطتملا

. ةعماجلا يبوسنم نم ةيعوطتلا

142152500035000450005500065000يونس

PI 5.1.2.2102030405060يونس.ةيعوطتلا ةيبيردتلا جماربلا ددع

PI 5.1.2.32030506080100يونس.اهنع نلعملا ةيعوطتلا صرفلا ددع
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ةردابملل ةيذيفنتلا تاءارجإلا .4

 ةهجلاطاشنلا / ةمهملام
ةلوؤسملا

ينمزلا لودجلا

لوألا ماعلا

2022

يناثلا ماعلا

2023

ثلاثلا ماعلا

2024

عبارلا ماعلا

2025

سماخلا ماعلا

2026

. لمع قيرف ليكشت1

  .ةيعوطتلا صرفلل ةينمز ةطخ لمع2

 ةيلخادلا تاهجلا عم نواعتلاب صرفلا ذيفنت3
 . ةيجراخلاو

. ريراقتلا عفرو مييقتلا4

اهنم دحلا تارايخو ذيفنتلاب ةقلعتملا رطاخملا .5

رطاخملا فصو
عوقولا ةيلامتحا ىوتسم

ضفخنم/ طسوتم/ ٍلاع

ريثأتلا ىوتسم

ضفخنم/ طسوتم / ٍلاع
ةحرتقملا لولحلا

.نيمعادلاوتاياعرلا ريفوتطسوتمٍلاع. ةينازيم ريفوت نم نكمتلا مدع

 ءانبو تاهجلا عم لصاوتلل قبسملا طيطختلاٍلاعطسوتم.ةيجراخلا تاهجلا عم قيسنتلا ةبوعص
.ةمادتسم تاكارش
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