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 انعهًي انزحصيم
نهطبنت

انجيئخ انًذرطيخ 
نهطبنت

انًىاطُخ عُذ 
انطبنت

ركبفؤ انفزص 
انزعهيًيخ ثيٍ 

انطهجخ

انؾذ يٍ رسشة انطهجخ يٍ انُظبو انزؼهًٛٙ

رٕؽٛذ انًؼبٚٛش ٔرٕفٛش فشص انزؼهٛى نهطهجخ يٍ رٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخ، نزؾمٛك يسزٕٖ ػبٍل يٍ ركبفؤ انفشص  

9

10

رطٕٚش انًُبْظ ٔرؾمٛمٓب عٕدح ػبنٛخ نزٓٛئخ انطهجخ نًغزًغ انًؼشفخ 1

رؾسٍٛ يسزٕٖ أداء انٓٛئبد انزؼهًٛٛخ ٔرًُٛخ لذساد يزخظظخ فٙ يغبل انزؼهٛى نضًبٌ رهمٙ عًٛغ انطهجخ َٕػٛخ رؼهٛى ػبنٛخ انغٕدح2

رٓٛئخ ثٛئخ رؼهًٛٛخ رشثٕٚخ يؾفضح رزالءو يغ اؽزٛبعبد انًزؼهًٍٛ

ضًبٌ عٕدح األداء انزؼهًٛٙ ٔانزشثٕ٘ فٙ انًذاسط انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ

رؼضٚض انٕٓٚخ انٕطُٛخ ٔرًُٛخ سٔػ انًٕاطُخ ػُذ انطهجخ

ضًبٌ أٌ عًٛغ انخذيبد اإلداسٚخ اناليشكضٚخ رٕد٘ ثغٕدح ػبنٛخ، ٔكفبءح ٔشفبفٛخ ٔرزى ثبنٕلذ انًؾذد

ضًبٌ أٌ عًٛغ انخذيبد اإلداسٚخ انًشكضٚخ رٕد٘ ثغٕدح ػبنٛخ، ٔكفبءح ٔشفبفٛخ ٔرزى ثبنٕلذ انًؾذد

إطززاريجيخ أهذاف   10

انكفبءح وانفعبنيخ 
اإلداريخ

انششاكخ انًغزًؼٛخ فٙ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ رفؼٛم 7
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1

وانزغذيخ انزاجعخ عٍ طزيق يىقع  انعًمورعاإلطززاريجيخ يٍ خالل  ًجبدرادان يٍيجًىعخُوضعذ 
(1/2)يكزت رئبطخ يجهض انىسراء 

انجيئخ انًذرطيخ نهطبنت نهطبنت انعهًي انزحصيم

ثيئخ يحفشح انهيئخ انزعهيًيخ   كفبءحخانًُبهج انًذرطي

2

االسرمبء ثبنًُٓظ انزؼهًٛٙ نٛزٕاءو يغ  
يزطهجبد يؤسسبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔسٕق 

انؼًم انًسزمجهٙ
رؼضٚض ٔرطٕٚش انهغخ انؼشثٛخ ٔيٓبسارٓب -

األسبسٛخ  
رؼضٚض يُٓظ انزشثٛخ اإلساليٛخ نزُشئخ  -

انطبنت انًسهى انًزسبيؼ ٔانًؾت نذُّٚ  
ٔأيزّ ٔانًهزضو ثزؼبنٛى اإلسالو  

رطٕٚش يُبْظ انًٕاد انؼهًٛخ ٔانهغخ  -
االَكهٛضٚخ  

دساسخ يزطهجبد انسُخ انزؤسٛسٛخ يٍ  -
ٔيٓبساد ٔٔضغ الزشاػ   كفبٚبد

إلنغبئٓب 
رطٕٚش ثشايظ رؼهًٛٛخ يزخظظخ

رؼضٚض انزؼهٛى انفُٙ ٔانزمُٙ-
رؾسٍٛ ثشايظ رؼهٛى انكجبس -
رطٕٚش رؼهٛى سٚبع األطفبل-
رطجٛك َزبئظ رمٛٛى يششٔع يذاسط انغذ-

انجؾٕس انزشثٕٚخ ٔانزطجٛمٛخ رفؼٛم
إػبدح ْٛكهخ انزؼهٛى

إػبدح ْٛكهخ انزؼهٛى األسبسٙ ثًب ٚالئى  -
اؽزٛبعبد انزؼهٛى انضبَٕ٘

إػبدح ْٛكهخ انزؼهٛى انضبَٕ٘ ثًب ٚزالءو  -
ٔؽبعبد يغزًغ انًؼشفخ

رٕؽٛذ انزمٕٚى انًذسسٙ ثٍٛ انًذاسط  -
انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ

رؾسٍٛ يُٓٛخ انزؼهٛى
رطٕٚش َظبو اخزٛبس انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ-
صٚبدح َسجخ انزكٕس انًٕاطٍُٛ فٙ  -

انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ
رظًٛى َظبو انًسبس انٕظٛفٙ انفُٙ  -

ٔاإلداس٘
رطٕٚش أدٔاد رمٛٛى أداء انٓٛئخ  -

انزؼهًٛٛخ ٔسثطّ ثخطخ رذسٚجٛخ نكم  
فشد

رذسٚت انًؼهًٍٛ
ٔضغ ٔرُفٛز ثشَبيظ رذسٚجٙ  -

نهًؼهًٍٛ
ٔضغ ٔرُفٛز ثشَبيظ نزطٕٚش  -

انمٛبداد انًذسسٛخ  
2
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رطٕٚش انجُٛخ انزؾزٛخ ٔانًجبَٙ انزؼهًٛٛخ
رخطٛط ٔرطجٛك َظبو إداسح انًُشآد فٙ -

انًجبَٙ انزؼهًٛٛخ
رطٕٚش ٔانزٕسغ فٙ يششٔع انخشٚطخ  -

انًذسسٛخ ثًب ٚزالءو يغ يزطهجبد انجُٛخ  
انزؾزٛخ نهذٔنخ

سفغ انكفبءح انزشغٛهٛخ نهًذاسط-
رطٕٚش انًشافك انزؼهًٛٛخ ٔرضٔٚذْب -

ثبألعٓضح ٔاألدٔاد انالصيخ
دػى خذيبد األيٍ ٔانساليخ فٙ انًذاسط-

رطٕٚش األَظًخ انزمُٛخ فٙ انًذاسط ٔانًُبطك
ٔضغ ٔرطجٛك خطخ ػًم رذػى انجُٛخ  -

انزمُٛخ انزؾزٛخ نهًذاسط ثًسزهضيبد رمُٛخ 
انًؼهٕيبد

إػذاد لبػذح ثٛبَبد نشؤٌٔ انطهجخ  -
ٔانؼبيهٍٛ داػًخ نهمشاس انزشثٕ٘

رؼضٚض األَشطخ انًذسسٛخ نزطٕٚش انًٓبساد  
انؾٛبرٛخ نهطبنت

رطٕٚش ثشايظ انزشثٛخ انجذَٛخ نزؼضٚض  -
رُبفسٛخ انطهجخ

رؼضٚض انجشايظ انظؾٛخ انزضمٛفٛخ فٙ   -
انًذاسط

رجُٙ أَشطخ يذسسٛخ رسٓى فٙ رًُٛخ  -
انمذساد انزُبفسٛخ فٙ يغبالد يزُٕػخ
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∑ 5
1

اؽزٛبعبد 
انطهجخ

ػًهٛبد
انزؼهٛى

يجبدساد
انزُفٛز

∑ 6

اإلطززاريجيخًجبدرادان

رطٕٚش ثشايظ اإلسشبد انطالثٙ ثًب ٚخض  
اإلسشبد األكبدًٚٙ ٔانًُٓٙ ٔانُفسٙ  

ٔاالعزًبػٙ
رطجٛك ثشَبيظ اإلسشبد األكبدًٚٙ-
اسزؾذاس ٔظٛفخ يششذ أكبدًٚٙ يُٓٙ  -

ثبنًذاسط انضبَٕ٘ ٔرؾذٚذ انًؼبٚٛش 
انٕظٛفٛخ نّ ٔاألدٔاس ٔانًٓبو

صٚبدح أػذاد االخزظبطٍٛٛ انُفسٍٛٛ   -
ثًب ٚغطٙ اؽزٛبط انًذاسط ثكبفخ 
انًشاؽم انزؼهًٛٛخ ٔرؾذٚذ أدٔاسِ 

ٔيٓبيّ
ثُبء أٔػٛخ يُٓظ اإلسشبد األكبدًٚٙ  -

انًُٓٙ نطهجخ انزؼهٛى انضبَٕ٘

رطجٛمّ ٔرفؼٛمرؼذٚم لبٌَٕ إنضايٛخ انزؼهٛى 

رظزة انطهجخ
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رطٕٚش انزمٛٛى انٕطُٙ ٔانًشبسكخ فٙ  
انزمٛٛى انذٔنٙ

رطٕٚش أَظًخ انزمٕٚى انًسزًش-
رطجٛك اخزجبساد ٔطُٛخ نضجط  -

َٕػٛخ انزؼهٛى
يمبسَخ انزؾظٛم انؼهًٙ نهطهجخ يغ  -

انًسزٕٚبد انؼبنًٛخ يٍ خالل  
رطجٛك االخزجبساد انذٔنٛخ

سػبٚخ انفئبد انخبطخ فٙ انًذاسط
رؼضٚض انخذيبد ٔانجشايظ انزٙ رمذو  -

نهطهجخ يٍ رٔ٘ اإلػبلخ
رطٕٚش انجشايظ انزٙ رمذو نهطهجخ  -

انًْٕٕثٍٛ ٔانًزفٕلٍٛ

لطبع انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ؽٕكًخ

وانزغذيخ انزاجعخ عٍ طزيق يىقع  انعًمورعاإلطززاريجيخ يٍ خالل  ًجبدرادان يٍيجًىعخُوضعذ 
(2/2)يكزت رئبطخ يجهض انىسراء 

انًىاطُخ عُذ انطبنت انطهجخركبفؤ انفزص انزعهيًيخ ثيٍ 

انىطُيخانهىيخ انشزاكخ انًجزًعيخ انًذارص أداء جىدح انًعبييز وفزص انزعهيى   حوحذ

إٚغبد لُٕاد ٔأدٔاد رسٓى فٙ ثُبء  
انششاكبد يغ أٔنٛبء األيٕس ٔيؤسسبد 

انًغزًغ
ثشايظ انزٕاطم يغ أٔنٛبء   رفؼٛم-

األيٕس ٔيؤسسبد انًغزًغ يٍ  
خالل إششاكٓى فٙ انؾٛبح  

انًذسسٛخ  
رطٕٚش ثشَبيظ انؼًم انغًبػٙ -

انزطٕػٙ فٙ انًذسسخ ٔانًغزًغ  
انًؾهٙ

ثشايظ انششاكخ يغ يؤسسبد   رفؼٛم
انزؼهٛى انؼبنٙ انًؾهٛخ

رطٕٚش ثشايظ انزًُٛخ انًُٓٛخ  -
نهًششذٍٚ ٔاالخزظبطٍٛٛ  

انُفسٍٛٛ
رشكٛم نغبٌ ػًم يشزشكخ يغ  -

انًؤسسبد انغبيؼٛخ فٙ يغبالد  
ثشايغٓب ٔرفؼٛماإلسشبد انطالثٙ 

رشخٛض انٓٛئخ انزؼهًٛٛخ فٙ انًذاسط  
انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ

ضًبٌ عٕدح انًذاسط
رطجٛك ثشَبيظ الػزًبد انًذاسط  -

انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ
رطٕٚش َظبو انشلبثخ انًذسسٛخ ػهٗ -

انًذاسط انخبطخ

إصشاء انًُبْظ ثًؼهٕيبد ػٍ ربسٚخ  17
ٔرشاس اإليبساد ٔؽمٕق انٕطٍ  

ٔانًسؤٔنٛخ االعزًبػٛخ فٙ انًذاسط  
انؾكٕيٛخ ٔانخبطخ

رظًٛى يُٓظ دساسٙ ؽٕل ربسٚخ  -
ٔرشاس اإليبساد نطهجخ انزؼهٛى  

انخبص
رشعًخ انًُٓظ انذساسٙ إنٗ نغبد  -

أخشٖ
رضًٍٛ لٛى انٕصٛمخ انٕطُٛخ -

و فٙ انًُبْظ انذساسٛخ2021

اثزكبس ثشايظ ٔأَشطخ نزؼضٚض انزالؽى  
انٕطُٙ ٔانًغزًؼٙ فٙ انذٔنخ

انًهزمٗ األدثٙ انطالثٙ انٕطُٙ-
ثشَبيظ رهفضَٕٚٙ طالثٙ رؾذ  -

”ٔطُٙ ْٕٚزٙ" شؼبس
ثشَبيظ انزذسٚت انًُٓٙ رؾذ  -

”يؼًب َجُٙ انٕطٍ " شؼبس 
إػذاد ٔرُفٛز يسبثمبد يشكضٚخ  -

رؾذ شؼبس ؽت اإليبساد
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اإلطززاريجيخًجبدرادان

14

4 3
اؽزٛبعبد 

انطهجخ

ػًهٛبد
انزؼهٛى

يجبدساد
انزُفٛز
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انًعهًىٌانطهجخ

انًجزًعأونيبء األيىر

ٌيىاطُىٌ صبنحى  ٌ ثٓوٕٚزٓى انٕطُٛوخ،    فخوٕسٔ
ٔثوبنمٛى اإلسواليٛخ،    ٔثضمبفخ اإليبساد ٔربسٚخٓوب، 

 .ٔاؽزشاو اٜخشٍٚ ٔٚؤيٌُٕ ثبنزسبيؼ ٔثزمجم

  طهجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ يزًزعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىٌ ثًعزفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
 شووووووزٗ فووووووٙ ٔثووووووبسػٌٕ يجووووووذػٌٕ، واطةةةةةةعخ

ٔاإلَسووبَٛبد،  نًووٕاد انذساسووٛخ كبنهغووبد ٔانؼهووٕوا
ٔساغجووٌٕ فووٙ انووزؼهى انًسووزًش، ٔيسووبًٌْٕ فووٙ  

.رمذو انذٔنخ ٔاصدْبسْب

ٔلٛى انزؼهٛى أًْٛخ انطهجخ فٙ ٚغشسٌٕ نهطهجخ قذوح  
  ٔٚؼذٌٔ انظبنؾخ، ٔانًٕاطُخ اإليبسارٙ انًغزًغ

.ػبنٛخ ٔيٍُٓٛخ ػًم ثؤخاللٛبد ٚزًزؼٌٕ أفشادًا

ٌثزؤيٍٛ يهزضيٌٕ واطعخ ثًعزفخ يزًزعىٌ يعهًى  
.انًٕاد يخزهف فٙ انزؼهٛى يؼبٚٛش أفضم

ٌأسبنٛت ٚسزخذيٌٕ يجذعىٌ يزثى  
  ٔانجؾش انًجبدسح أًْٛخ إلظٓبس ٔفؼبنخ يجزكشح رؼهٛى

  .انزارٙ ٔانزؼهى

فٙ لذٔح كَٕٓى ،انصبنحخ انًىاطُخ عٍ يثبل إعطبء  
.ٔانزسبيؼ ٔانظالػ ٔاالسزمبيخ ٔانظذق انسهٕن

انفضٕل رطٕٚش خالل يٍ انزعهى عهى انزحفيش  
  إنٗثبإلضبفخ ،انًسزًش انزؼهى فٙ ٔانشغجخ انفكش٘،
.يُٓى انًزًٛضٍٚ يكبفؤحٔ فشٔضٓى فٙ انطهجخ حيسبػذ

ٔثبنًذسسخ، ثٓى االْزًبو ثئظٓبس انًعهًيٍ احززاو  
.شؤَٓى يٍ ٔانشفغ ٔثزكشًٚٓى

انزؼهًٛٛخ انٓٛئبد ركشٚى خالل يٍ انزعهيى ورقذيز احززاو 

  .انًسزًش انزؼهى ػهٗ ٔانزشغٛغ ٔانطهجخ

ٔانفؼبنٛبد األَشطخ سػبٚخ خالل يٍ انًذارص يظبَذح  

.انًخزهفخ

خالل يٍ ،يهُي رىجه  اخزيبر عهى انطالة رشجيع 

  ٚزطهجٓب انزٙ ٔانًؤْالد انؼًم فشص ػهٗ إطالػٓى

  .انًسزمجهٙ انؼًم سٕق

انًزجىح انًخزجبد


