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 ةيحاتتفا ةملك

2

؟"ةيموكحلا ةرادإلا ريوطتو حالصإ"عورشمب مايقلا مت اذامل1.

؟عورشملا ذيفنت مت فيك2.

؟عورشملا تايصوت مهأ يه ام3.



 يتلا تdدحتلا مهأ ةجلاعمو2035 ةيؤر قيقحتل قيرطلا ةطراخ مسرل ةيلمع ةسارد لوأ ةساردلا هذه ربتعت
ةلودلا هجاوت

تامد6Tاو ،ةيعامتجالا ةياعرلا نوؤشو ،abامتجالا نامضلا1(

ةماعلا تاسايسلل ت3و8لا زكرم نع ةرداصلا jbكلا داصتقالا ةسارد :ردصملا

 ماعل ةماعلا تاسايسلل تBوكلا زكرمل =>كلا داصتقالا جذومن تالخدم +*إ اًدان#سا2035 ماع ىتح يعامتجالاو يداصتقالا عضولا روطت
)ةيئدبملا ماقرألا(-  م2018

ةموكSTا يفظوم ددع
فالآلاب

ةموكSTا يفظوم بتاورو روجأ
3uvوt رانيد رايلملاب

20202035 2035 2020

 قافنإلاو فيظوتلا تالدعم دcش#س ،ن_ارلا عضولا رارمتسا ةلاح =]
 ةروصب رثؤي ام و_و ،اًبBرقت فعضلا رادقمب اًعافترا بتاورلا +>ع يموكSTا

ةيلاملا ةمادتسالاو ةيموكSTا ةءافكلا +>ع ةopبك

8.3
20.3

440
766

×2,4 ×1,7

 =*املا زyzلا
)yجتانلا نم ة3وئم ةبس
)v{سإلا b|امجإلا 7jb}ا

 طفنلا راعسأ تا_وBران�س لظ =] صخألابopبك =*ام زyzل ةلودلا ضرعت#س
ةضفخنملا

م2035
طفنلا راعسأ ضافخنا و3ران~س

م2025
طفنلا راعسأ ضافخنا و3ران~س

م2019– م2018
اًيلاح

%36-

%143-

-8%

1ةيعامتجالا عفانملا

)3uvوt رانيد رايلملاب(

 عاطقلا وفظوم
 ماعلاو يموكSTا

م2035

م2025

م2019– م2018
اًيلاح

3.9

15

2.8

 اًئبع ةيعامتجإلا عفانملاو تادعاسملا +>ع يموكSTا قافنإلا حبصيس
اليقث

ً
 ةموكSTا ل_ا� +>ع 
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عورشملا ىلع ةماع ةرظن
فادهألا

3

2

 نميجيردتلا لوحتلا لالخ نم :ةموكحلا رود ديدحت ةداعإ1
تاسايسلا عناصو بقارملاو مظنملا ىلإ لّغشملا رود

 ةكبش ريوطت عم ةيمنتلاو داصتقالا ةرادإ نم ةموكحلا نيكمت
 يعامتجالا نامألا

 نم رارقلا عنص تايلآو طيطختلا ةيلمع يف قيسنتلا ليعفت
ةموكحلا زكرم لالخ

 عضخ دنتسم
ليلحتلل

رداصم
تالخدملا

200 نم رثكأ
 اًيجراخو اًيلخاد اًريبخ
مهتشقانم مت

20 نم رثكأ
 ًالومشم ًايموكح ًافظوم
شاقنلا تاقلحب

95 نم رثكأ
ةيشاقن تاقلح

3 60 نم رثكأ
ّينعم فرطو ةهج عم ةلباقم
يموكح

4

 يف ةدوجلا تdوتسم نيسحتو ماعلا عاطقل� ةلماعلا ىوقلا ةيجاتنإ عفر
تامدخلا ميدقت

  صاخلا عاطقلايف فيظوتلاو لمعلا قوس يف ةكراشملا ىوتسم زيزعت

لجألا ةليوط ةيلاملا ةمادتسالا قيقحت

تافدهتسملا

ءارزولا سلجم س~ئر ومس ةسائرب ةديد�6ا ةمو678ا ا��ع تنلعأ uvلاو2025-2020 ةيئامنإلا ةط6Tاو ة3ونسلا لمعلا ةطخ زئاtر دحأ ت3و8لا ةلودل ةمو678ا لمع جمانرب دع�



2020 وينوي

ينمزلا لودجلاو عورشملا ةيجهنم

مييقتل� لومشملا لا�ا يف تاسرامملا لضفأو ةلصلا ىلإ ًادانتسا ةيعجرملا لودلا رايتخا مت )1

ينمزلا لودجلا

رضاحلا تقولا
2019 وينوي

ذيفنتلا ةيجيتارتسا ةغايص

ذيفنتلا ةمكوح جذومن ميمصت•
 عم نارتقال� ةيلاقتنالا قيرطلا ةطراخ ميمصت•

ةيساسألا حاجنلا لماوع
تاردابملا نع نيلوؤسملا ديدحت•

ةثلاثلا ةلحرملا
2020 وينوي ةيا 

عورشملل ريضحتلا

ةينعملا فارطألا تاعلطت ىلع فرعتلا•
 ،ةيموكحلا تاهجل� نيلوؤسملا عم تالباقملا ءارجإ•

ةبولطملا ت¤ايبلا عمجو

ةيديهمتلا ةلحرملا
2019 ربمتبس

 ةساردو نهارلا عضولا مييقت
ةيرايعملا ةنراقملا جذامن

ةموكحلا لكيهل نهارلا عضولا مييقت•
ملا ةيعجرملا تاسرامملا لضفأ ةسارد•

ُ
 ميمصت يف ةعبت

 لودلا لمشت( ةمكوحلا جذامنو ةموكحلا لكايه
 ةيبرعلا تارامإلاو dزيلامو ةروفاغنس ةيعجرملا
لودلا نم اهريغو ادنلريأو ديوسلاو ةدحتملا
1)ىربكلا

ةنهارلا تdدحتلاو ةمئاقلا تاوجفلا ديدحت•

ىلوألا ةلحرملا
2019 ربمفون

قفاوتلاو ةعجارملاو ميمصتلا

ةموكحلل ديدجلا لكيهلا ميمصت•
ةموكحلا زكرم لكيهل حرتقم عضو•
ةلصلا تاذ يعامتجالا نامألا ةكبش ميمصت•
 نع جتانلا يداصتقالاو يعامتجالا رثألا مييقت•

حالصإلا جم¤رب

ةيناثلا ةلحرملا
2020 ليربأ
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 تيوكلا ةيؤر عم ىشامتي امب تالا�ا نم ديدعلا يف اهتمكوح جذومنو ةموكحلا لكيه ثيدحتب عورشملا يصوُي
"ةديدج تيوك"2035

ةيسسؤملا ةثادحلا
1

ةيلاعفلاو ةءافكلا
2

تاءافكلاو تاردقلا ةيمنت
3

ةيمقرلاتاينقتلا ِّينبت
4

 يلاع يجيتارتسا طيطخت ىلع دامتعالا•
 ىوتسمىلإ ًالوصو هليصفتو ،ىوتسملا
ةيدرفلا تاهجلاو تاعاطقلا

1ءادألا ةرادo دراوملا صيصخت طبر•

  قئاوعلا ضفخو ةيكيمانيدلا زيزعت•
 حالصإو ةنمقرلا لالخ نم ةيطارقوريبلا
ةيلخادلا تاسايسلا

ةفافش ةقيرطب عمتyا كارشإ•
 هجوتلاو ،بسانملا نيفظوملا ددع ديدحت•

ةمئالملا فيظوتلا تdوتسم وحن

 ليوخت لالخ نمةلءاسملا أدبم خيسرت•
 مييقتلاو ،ةبولطملا ترارقلا ذاختا قوقح
ملا جئاتنلا ساسأ ىلع

ُ
ةققح

 دامتعا لالخ نم ةرادجلا زيزعت•
 ساسأىلع ينبملا ةيقرتلاو فيظوتلا
تاردقلا

 رمتسملا بيردتلا ىلع دامتعالا•
 ةلماعلا ىوقلا تاراهم ةيمنتو
ةيموكحلا

 عضوو،2ةيمقرلا تاينقتلا ِّينبت•
تdولوأ سأر ىلع يمقرلا لوحتلا
ةموكحلا

 جذومن رييغتو ،ةمدخلا ىلع زيكرتلا•
 موهفم ىلع زكتري ج  ىلإ تامدخلا
"ةلماكتملا ةلحرلا"

ةلدألا ساسأ ىلع تاسايسلا ميمصت•
ملا

ُ
 تاعلطتل يملعلا سايقلا نم ةدمتس

يتيوكلا عراشلا ضبنو نينطاوملا

تارازو لالخ نم تاعلطتلا قيقحت•
 تاسايسلا ميمصتل ةنَّكُمم
ةيموكحلا تايجيتارتسالاو

ةددعتم تاهج نيب ماهملا ؤزجت يفالت•
 ىلع ةمكوحلا تاسرامم لضفأ ّينبت•

 زيزعت سسُأ ءاسرإل يعاطقلا ىوتسملا
صاخلا عاطقلا ةكراشم

زكرم لالخ نم ةدايقلا تاودأ ريوطت•
لاعفو ثيدح ةموكح

6
1) Performance Based Budgeting
2) Government Digitization Program 



 ةمظنملا تاهجلا نيبو تاسايسلا مسرو ططخملا رود نيب لصفلا فد³ تاعاطقلا عيمج ةلكيه ةداعإ مت
ةيذيفنتلا تاهجلاو

يموكح عاطق لكل فدهتسملا لكيهلا عورشملا لِّصفُي

 ضورعلاعونتوةمدخلا ةدوج نيسحت•
نيمدختسملل ةحاتملا
 ةينازيمىلع عقاولاءبعلا فيفخت•

ةموكحلا
 لمعلا صرف نم ديزملا قلخ•

صاخلا عاطقلايف نييتيوكلل

ةققحُملا دئاوفلا

ليغشتلا

ميظنتلا

عضو
تاسايسلا

عاطقلا نع ةلوؤسملا ةهجلا
)ةرازو(

لقتسم مِّظنُم

لمعلل ةيموكحلا تايلمعلا ليوحت
ةماعلا تاسسؤملا جذومن قفو
ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا
صاخلا عاطقلا ةكراشمو صاخلاو

 تايجيتارتسالا ةغايص ىلع لوألا ماقملا يفتارازولا رود زيكرت
نيناوقلا تاحرتقم ميدقتو تاسايسلا مسرو

فارشإلاو ةبقارملاو ميظنتلا ماهمب فَّلكُتةلقتسم تائيه ءاشنإ
 مييقت تاهجو  يبطلا لا�ا يف نيلماعلا صيخرت ةلاكو لثم(
)ميلعتلا ميوقتو

ةماعلا تاسسؤملا جذومن قفو لمعلل ليغشتلا تايلمع ليوحت
)ءادألا ىوتسم ىلع زكرُت ةرادإو لقتسم ةرادإ سلجم(

 نيعاطقلا نيب ةكارشلا لالخ نم صاخلا عاطقلا ةكراشم ةد�ز
ةلماكلا ةصخصخلا وأ ،صاخلاو ماعلا

ةيتسجوللا تامدخلاو لقنلاةيحصلا ةياعرلاميلعتلا ةقاطلا هيفرتلاو ةفاقثلاو بابشلاةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ينارمعلا طيطختلاةئيبلاةعارزلاةيداصتقالا ةيمنتلا تالاصتالاو تامولعملا ةينقت
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يموكحلا زاهجل� رارقلا عنصو طيطختلا ةيلمع يف قيسنتلا دوقي "ةموكح زكرم" ءاشنإ حرتقُي
ةموكحلا زكرم فئاظو

8

ةينطولا ةيؤرلا ليعفت
ةينطولا ةيؤرلا ليصفتوميمصت•
ةيسسؤملا ططخلا ىوتسم ىلإ ةينطولا ةيؤرل�جردتلا يف تاهجلا معد•

 تاسايسلا نأشب تاراشتسالا ميدقت
 ةينطولا تاسايسلا ريوطتل ةمزاللا تالخدُمـلا ميدقت•
تاعاطقلل تايصوتلا ميدقتو ةيسايسلا تاهجوتلا ثدحأليلحت•

ةيولوألا تاذ تاردابملا ةدايق
ةيولوألا تاذ ةيموكحلا عيراشملاذيفنت ةدايق•
ىربكلا ةينطولا لوحتلا عيراشم ةدايقو ميمصت•

يموكحلا ءادألاو ذيفنتلا لامعأ ةعباتم
ةينطولا ططخلاو تايجيتارتسالاذيفنت ةعباتمو تافدهتسملا ديدحت•
ةجاحلا بسح ةيحيحصتلا تاءارجإل� ةيصوتلاو ططخلا رثأ مييقت•

يموكحلا زيمتلا دوهج عفد
رمتسم لكشب يموكحلا عاطقلل ةمكوحلا لكيهنيسحت•
نينطاوملا اضر لدعم ةد�زو ةيموكحلا تاهجلا ءادأ نيسحتل تاسايسلا حارتقا•

يموكحلا لصاوتلا دوهج ةرادإ
يموكحلا لصاوتلاو ةماعلا تاقالعلاو ةيسسؤملا ةيوهلا تايجيتارتسا ريوطت•
تاسايسلا عنص ةيلمع يف نينطاوملا ةكراشم زيزعت•



 ةيساسا زئاكر ثالث نم حرتقملا ةموكحلا زكرم نوكتي
حرتقملا لكيهلا– ةموكحلا زكرم فئاظو

ةينطولا ةيؤرلاو ةيجيتارتسالا ليصفتو ميمصت•

تايجيتارتسالا ذيفنت ةعباتم•

ءارزولا سلجم ءارزولا سلجم سيئر ومس بتكم

ءارزولا سلجم ناجل

1

ايلعلا تاسايسلا تاراشتسا

لوحتلا ةرادإ

لعافتلاو لصاوتلا

ةيجيتارتسالا ميمصت

ءادألا ةرادإ

تاسايسلا عنص لاجم يف ءارزولا سلجم سيئر ومس معد•
تامزألا ةرادإ يف ءارزولا سلجم سيئر ومس معد•

يموكحلا لوحتلل ىربكلا عيراشملا ذيفنت ةدايق•
يولوألا تاذ ةينطولا عيراشملا ذيفنت ةعباتمو ةدايق•

ةموكحل� صاخلا لصاوتلاو ةماعلا تاقالعلاو ةيمالعالا ةروصلا ةرادإ•
تdولوألا بسح يموكحلا لصاوتلا بيترت•

تايجيتارتسالا عضو يف تاهجلا معد•
تاسايسلا عضول تاهجلل ةمزاللا تالخدملا ريفوت•

ذيفنتلا ةيلاعفو ريثÅ مييقت•

ناجللل ينفلا معدلا ميدقت•

 )Chief of Staff(ءارزولا سلجم سيئر يراشتسم ريبك

ءارزولا سلجم سيئرل نميألا عارذلا رودب موقي•
ءارزولا سلجم سيئر بتكمب ةيسيئرلا قرفلا / ةيمويلا تايلمعلا معدي•
ءارزولا سل� ةماعلا ةنامألا عم قيسنتلا ىلوتي•

تاسايسلا ناجل سيئرلا باون دوقي•
ميمصت ةدحو نم معدب ناجللا ىظحت•

ءارزولا سل� ةماعلا ةنامألا يف ةيجيتارتسالا

ةيموكحلا ةزهجألا نيب قيسنتلا نمضي•
ءارزولا سلجم سيئر ومس بتكم عم قيسنتلا ىلوتي•

ءارزولا سلجم ناجل
ةموكحلا زكرمل ةيمويلا تايلمعلا ةرادإ ىلوتي•

3
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ةيداصتقالا ةيمنتلا ةنجل
ءارزولا سلجم سيئر بئ§

ةقاطلاو ةيتحتلا ةينبلا ةنجل
ءارزولا سلجم سيئر بئ§

ةيعامتجالا ةيمنتلا ةنجل
ءارزولا سلجم سيئر بئ§

ىرخأ ناجل

 سلجم سيئر ومس
ءارزولا

ءارزولا سلجم نوؤشل ةلودلا ريزو
ءارزولا سلy ةماعلا ةنامألا

2

 ماعلا نيمألا
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  ةعومجم ربع ةبسانم ةينمزةرتف لالخ اهيلا لوصولا نكمي يتلاو ةموكحلا يف ىلثملا فيظوتلا تdوتسم ديدحت مت
ملاعلا لود نم ددع يف اهحاجن تتبثأ يتلا جماربلا نم

10

ةصخصخلافيظوتلا ةداعإ جماربةيعوطلا ريغ ةرداغملاةيعوطلا ةرداغملا ديدحت/ديمجت
فيظوتلا بسن

12345

 ددع نم ةصخصخلا للقُت•
لالخ نم ماعلا عاطقلا يفظوم
صاخلا عاطقلا ىلإ مهلقن
 جم§ربلا اذه ذيفنت بعصلا نم•

 ةصخصخلا بلطتت ثيح،ًاروف
 ةنَّسُحم فيظوت تdوتسم ةحجانلا
لوصألل ةلكيه ةداعإو ةلاعفو
ةمئاقلا

 نيفظوملا فيظوتو بيردت ةداعإ•
 يئانثتسإ لكشب قبطني(نييلاحلا
يف ةرغاش فئاظو كانه تناك اذإ
)ىرخألا ةيموكحلا تارادإلا
 نم اهتليثمب ةدفاولا ةلامعلا لالحإ•

تاربخلا يوذ نييتيوكلا

 ةدئازلا ةلامعلا نع ءانغتسإلا•
 تائف ضعبل يمازلإلا دعاقتلاو
 نيلماعلا ةلاقإ كلذكو نيفظوملا
نيلعافلا ريغ نيدفاولا

 عيجشتل ضيوعت مزح ميدقت•
 ةرداغموةلاقتسالا ىلع نيفظوملا
ةماعلا ةهجلا
 تحت تاضيوعتلا مزح دنتست•

ىلإساسأل� جم¤ربلا اذه
يلاحلا لخدلا لدعمو ةيمدقألا

 اهلمكÎفيظوتلا ةيلمع ديمجت•
نمزلا نم ةرتفل
 ىلإ ددجلا نيفظوملا بسن قيبطت•

 ليبس ىلع(نيرداغملا نيفظوملا
)10 ىلإ1 وأ ،5 ىلإ1 ،لاثملا



 امم ديفتسملا لخد نم ققحتلا ىلع مئاقلاو فِدهتسملا ةيعامتجالا ةدعاسملا جذومن ِّينبت تيوكلا ةلود ىلع نيعتي
ةيلاملا ةمادتسإلاو ةيعامتجالا ةلادعلا نِّمؤي
ديفتسملا لخد نم ققحتلا ىلع مئاقلا ةيعامتجالا ةدعاسملا جذومن

ةفدهتسملا ةيعامتجالا ةدعاسملا

 ىلع ماع لكشب ةيعامتجالا تادعاسملا عيزوت متي
 الو ،ةديفتسملا ةرسألل ةيلاملا دراوملا يلامجإ ساسأ
 يلامىوتسم نود مه نمم الإ اهيلع لوصحلا نكمي

نيعم

ديفتسملا دراوم نم ققحتلل ةيجذومنلا ت§وكملا

لوصألا

تارخدملالخدلا

تارامثتسالا

قاقحتسالا طخ جم§رب ليغشت جذومن1قاقحتسالا طخ فيرعت

لخدلا تاذ رسألا مه نوقحتسملا
ىلع ددحملا لخدلا نع ضفخنملا
طخلا

؟نوقحتسملا مه نم

 لخد نيب قرافلا يواست ةدعاسملا
 ىلع ددحملا لخدلاو يلعفلا ةرسألا
طخلا

؟ةدعاسملا ةميق غلبت مك

 ثحبل� ةيعامتجإلا ةدعاسملا طبر
 رداق وه نم لكل لمعلا نع داجلا
ةدحاولا ةرسألا يف هيلع

؟طورشلا يه ام
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

123456789101112131415161718
ةرسألا مجح

 ةرسألل يرهشلا لخدلا
)يتيوك رانيد(

لخدلا طيسو نم ةيوئم ةبسنك بوسحم قاقحتسالا طخ

قاقحتسالا طخ

ةرسألا لخد ةيعامتجالا ةدعاسملا لالخ نم ةوجفلا دس

11

ةیحیضوت



ًايلاح ةمئاقلا معدلا جماربو يعامتجالا نامألا ةكبش جمارب ثيدحتو هيجوت ةداعإ حرتقُي امك

1) redundant public employment

ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ىلع ءانب ةحرتقُملا تاحالصإلا

معدلايعامتجالا نامألا ةكبش

 عم نكلو ،اهيلع ءاقبإلا حرتقُي جمارب
ديفتسملا دراوم نم ققحتلا ةيل¸ اهطبر

 عم نكلو ،اهيلع ءاقبإلا حرتقُي جمارب
 اهميمصت نيسحت

 عم نكلو ،اهيلع ءاقبإلا حرتقُي جمارب
 ا¹دوج نيسحت

 ةيدقنلا حنملº اهلادبتسا حرتقُي جمارب
قاقحتسإلا طخ ىلع ةمئاقلا

 ةلثما ةلثما ةلثما ةلثما
ةيعامتجالا ةياعرلا جمارب

1ةدئازلا ةماعلا ةلامعلا

ةقاعإلا يوذ صاخشألا معد

ء�رهكلاو ءاملا معد
ةيئاذغلا علسلا معد

صاخلا عاطقلا يف ةلامعلا معد
ةينكسلا ةياعرلا معد

جراخل� يبطلا جالعلا

يلاعلا ميلعتلا حنم

ينا�ا ميلعتلا

ةينا�ا ةيحصلا ةياعرلا

12



2035 ماع لولحب رانيد رايلم350ىلإ لصت تاروفو ةموكحلا ققحُتس ،ةحرتقملا تاحالصإلا ذيفنت لاح يف
ةحرتقملا تاحالصإلا نم ةعقوتملا بساكملا

 يتيوك داصتقا ءانب يف اًيئزج ةمهاسملا1   ماعلا قافنالا ديشرت
مادتسمو رقتسمو يوق

 ريغ ةلامعلا ىلع دامتعالا ليلقت2
  ةيتيوكلا

3

350 ىلإ لصتتاروفو قيقحت ىلإ ةحرتقملا تاحالصإلا يدؤتس
 رانيد رايلم

 %32 يلاوحـبنهارلا عضولا ويرانيس نع يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدdز
م2035 ماع ىتح

 ةيتيوكلا ةيرشبلا تاردقلا ةيمنتو يموكحلا فيظوتلا تالدعم ضفخ
صاخلا عاطقلا يف اهتكراشم ةدdزل

2035 2020

54

41

+32%
)1.9%

)dًونس

يلامجإلايلحملا جتانلا
)رايلم .ك.د(

2،5

2020

92%
82%

18%8%
2035

3،6

عاطقلا
صاخلا
عاطقلا

ماعلا

تيوكلا يف ةلماعلا ىوقلا
)لماع نويلم(

+44%
)2.5%

)dًونس 14
356

2035 ىلإ2020 نم تاروفولا

218

124

ةيسسؤملا تاحالصإلا
ددع ديشرت

ةموكحلا يفظوم
ةكبش تاحالصإ
يعامتجالا نامألا

Âةلودلا ةنزاوم ىلع تاحالصإلا ريث
)رايلم .ك .د(
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لحارم ثالث ىلع ةعزوم تاونس ِنامثل حالصإلا جم¤رب دتمي نأ عقوتملا نم

14

 جم§ربلل ةماعلا ةينمزلا لحارملا

 مسرىلع ةموكحلا رود زيكرت
ميظنتلاو تاسايسلا

 قيقحت ىلإ ةيمارلا دوهجلا زيزعت
 دامتعالاو يداصتقالا عونتلا
 ميدقت يف صاخلا عاطقلا ىلع
تامدخلا

 رجح" تاردابم ليعفت1
 حاجنل ةمزاللا "ساسالا
 يعمتجم كارح قلخو جم§ربلا

حالصإلا ةرورض لوح
23

ةموكحلا زكرم ليعفت•
تاصقانملا :لثم( ةيروحملا ةيموكحلا فئاظولا حالصإ•

)تdرتشملاو
 يف ةدوشنملا تاروفولا قيقحتل ةيلاملا تاحالصإلا ةمزح قالطإ•

)معدلا ةلكيهو قاقحتسالا طخ :لثم(  ةماعلا ةنزاوملا
ةيولوألا تاذ ةيموكحلا تاعاطقلا ةلكيه ةداعا•
 ىلإ ةفاضإل� رييغتلل ةحلملا ةرورضلا لوح يعمتجم كارح قلخ•

جم¤ربلا حاجنل ةبولطملا ةدناسملاو دييأتلا دشح

 ةيموكحلاتاعاطقلا بلغا يف ةلكيهلا ةداعا ةيلمع يف عسوتلا•
ةسفانملانم صاخلا عاطقلا نيكمتل ةيميظنتلا رطُألا ريوطت•
 ةروصب ةكراشملا نم مهنيكمتل نينطاوملا بيردت /تاراهملا لقص•

صاخلا عاطقلا يف ربكا
 صاخلا عاطقلا عم ةكارشلاوةصخصخلا دوهج قالطإ•

يداصتقإلا عونتلا معد تاردابم ىلإ ةفاضإل�

 تاعاطقلا يقº يف ةلكيهلا ةداعإو حالصإلا جم¤رب لامكتسا•
ةيموكحلا

 تاعاطقلا يف ةيداصتقالا ةيمنتلاو ةصخصخلا دوهج ةلصاوم•
ةيطفنلا ريغ ةيسيئرلا

جلا
ود

لا ل
مز

2020202220252028ين



ءارزولا سلجم سيئر ومس تاهيجوت بلط

 ماعلا هُّجوتلاىلع رقوملا ءارزولا سلجم سيئر ّومس نم ةميركلا ةقفاوملاو معدلا ىلع لوصحلا01
حالصإلا جم¤ربل

 جم¤ربلا هُّجوت لوح قفاوتلل ءارزولا سلجم سيئر ومس بتكم يف لصاوتلا يلوؤسم ديدحت02
 البقتسم

15



قحلملا
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يلاعلا ميلعتلا ةرازوميلعتلا ةرازو

 نيمِّظنُم ءاشنإو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا يترازو جمد ىلإ ميلعتلا لاجم يف حالصإلا فدهي لاثملا ليبس ىلع
ةصصختم سلاجم قيرط نع سرادملا ةرادإو عاطقلل نيلقتسم

ايناركوأ،ادنلتكسا ،ايسور ،اينودقم ،ايناوتيل ،ن�ايلا ،ادنلسيأ :ةكرتشم ةيملع / ةيثحبو ةيميلعت ةيرازو بئاقح مضت يتلا لودلا لمشت :ةظحالم

حرتقملا يسسؤملا لكيهلا :ميلعتلا
 ةسÈرب )ءارزولا سلجم( بابشلاو ةحصلاو ميلعتلا ةنجل
ءارزولا سلجم سيئر

 ميلعتلا ةرازو
)ةينطولا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ةغايص(

ةصاخلا تاعماجلا

ميلعتلل ةصاخلا دهاعملا
ينقتلاو ينهملا بيردتلاو

…

…

نوملعملا

نيملعملا دامتعإ / ليجست ةيلمع ميلعتلا عاطقل لقتسم مِّظنُم ىلوتي•
)ةيندملا ةمدخلاناويد قاطن جراخ( م وؤش ةرادإو نيملعملا نييعت سرادملا ىلوتت•

b b

b

ةصاخلا سرادملاةماعلا سرادملا
……

ةسردملا سلجمةسردملا سلجم
bb

 مييقتو شيتفت ةهج
سرادملا

b

لقتسم مِّظنُم

b

bحئاوللا عضوbةباقرلا / شيتفتلاbليغشتلا / ةرادإلا

عاطق مِّظنُم
يلاعلا ميلعتلا

•Åةلقتسملا ميلعتلا سلاجم سيس 
 ىلإ اهميسقت دعب سرادملا ميظنتل

تاعومجم
 سرادملا نع نيلثمم سلا�ا مضت•

رومألا ءايلوأ ىلإ ةفاضإل�

يحيضوت لاثم
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ةماع تاسسؤمو نيلقتسم نيمِّظنُم ءاشنإ ىلإ حالصإلا فدهي ،ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف
 )1/2( تايفشتسملا ةرادإ ىلوتت ةيلحم

حرتقملا يسسؤملا لكيهلا :ةيحصلا ةياعرلا

Âصاخلا عاطقلا نيم

ليومتلا b ليومتلا b

تاكرشلا لكيه قفو لمعت ةماع تايفشتسم

ةصاخ تايفشتسمةماع تايفشتسم

ةيقطانم ةكرشةيقطانم ةكرش
ةيبطلا تاعمجتلا ةرادإ

ةحصلا ةرازو
)ميظنتلا فئاظو + تاسايسلا عنص(

bميظنتلاbميظنتلا

اهيعئ�و اهيدروتسمو ةيئاذغلا داوملا يجتنُم ميظنت

ةيذغتلاو ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا *ةينورتكلإلا ةحصلا زاهج
*ةيبطلا تاجتنملا زاهج نيلماعلا ميظنت زاهج
*نييبطلا

 ماظن– ةدحوم نيمÂ ةهج
*ينطولا يحصلا نيمأتلا

ةلقتسم سلاجم اهمكحت ةديدج ةئيه *18



ةماع تاسسؤمو نيلقتسم نيمِّظنُم ءاشنإ ىلإ حالصإلا فدهي ،ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف
 )2/2( تايفشتسملا ةرادإ ىلوتت ةيلحم

ةيحصلا ةياعرلا :ةصخصخلل ةبولطملا ةيريضحتلا تاوطخلا

قحلملا يف تاكرشلا لكيه قفو لمعلل لوحتلل يقطنملا ساسألا ليصفت مت :ةظحالم

... ةدحوملا نيمأتلا ةسسؤم جذومن ءاشنإ ...... نيصصُخم نيمِّظنُم ءاشنإ
 تاسسؤملا لكيه قفو لمعلل تامدخلا ميدقت ليوحتو …

ةماع

ةينورتكلإلا ةحصلا ةئيه
 لثم ةينورتكلإلا ةحصلا تامدخ مظنُت حئاول عضو
ت¤ايبلا لدابتو ،ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا

ةيبطلا تاجتنملا ميظنت ةئيه
 ىرخألا ةيبطلا تاجتنملاو ةيودألا عينصت ميظنت
اهعيبو اهريدصتو اهداريتساو

ديدج

ديدج

نييبطلا نيلماعلا ميظنت ةئيه
 نييبطلا نيلماعلا دامتعاو ليجست عم لماعتلا
 )تاضرمملاو نيضرمملاو نانسألا ءابطأو ءابطألا(
ةلدايصلاو

ديدج

 ىلعتامدخلا يمدقمل تاقفنلا دادس
ديج لكشب ددحم ماظن ساسأ

يتلا تامدخلليليمكت نيمÂ ريفوت
ينطولايحصلا نيمأتلا ماظن اهيطغي ال

ةيلوألا ةياعرلا زكارمو تايفشتسملا

ينطولا يحصلا نيمأتلا ةسسؤم

ةصاخلا نيمأتلا تاكرش

ةحصلا ةرازو

عمجت

ةماع ةسسؤمةماع ةسسؤم

عمجت

ةماع ةسسؤم

عمجت

ةماع ةسسؤم

عمجت

ةماع ةسسؤم

عمجت

عمجتعمجتعمجتعمجت عمجت

ةماع ةسسؤمةماع ةسسؤمةماع ةسسؤمةماع ةسسؤم

ةيحصلا ةياعرلل ةينطو ةماع تاسسؤم
ةماع ةسسؤم

1

2

ملا دئاوفلا لمشت
ُ

 ةدوجو ،ةءافكلا نيسحت ةققح
 عمليغشتلا فيلاكت ضافخناو ،تامدخلا
صاخلا عاطقلا ةكراشمل لضفأ صرف دوجو

2 يحيضوت لاثم
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تيوكلا ةموكحل يلاحلا يسسؤملا لكيهلا
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تاونس ِنامثل ةيموكحلا ةرادإلا حالصإ جماربل ينمزلا لودجلا دتمي نأ عقوتملا نم

جم¤ربلا ذيفنتو ميمصتل ةمزاللا ةدملا ينمزلا لودجلا سكعي :ةظوحلم
ىلوألا ةلحرملا جمارب ذيفنت عم ةيناثلا ةلحرملا ءدب خيرÜ لخادتي نأ نكميو ،جماربلا ءدب خيراوت ىلإ ةلحرملا ريشت

حالصإلا جماربل ينمزلا لودجلا
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يداصتقالا عونتلا

ةيعاطقلا تاحالصإلا لامكتسا

ةيموكحلا فئاظولا حالصإ جمارب

ةيعاطقلا حالصإلا دوهج

تامدخلا ميدقت ىوتسم ىلع عيرسلا حاجنلا تاردابم

Åةموكحلا زكرم سس

يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإ

ةيساسألا ةيموكحلا فئاظولا ريوطت

رملا
ةلح

ثلا 
ةثلا

رملا
ةلح

ثلا 
ةينا

رملا
ةلح

ألا 
ىلو

ةيرشبلا دراوملا ةرادإو ةيندملا ةمدخلا ناويد حالصإ

ةموكحلا زكرم حالصإ

تامدخلا ميدقت ىوتسم ىلع عيرسلا حاجنلا تاردابم

ةيلاملا ةرادإلاو ةنزاوملا حالصإ

ةيحصلا ةياعرلا عاطق حالصإ

ةئيبلا عاطق حالصإ
يرضحلا طيطختلاو يضارألاطيطخت عاطق حالصإ

تdرتشملا فئاظو حالصإ

ميلعتلا عاطق حالصإ

جماربلا

 ةيندملا ةمدخلا عاطق يف ةلماعلا ىوقلا مجح ديشرت
يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإ

قفارملاو ةقاطلا عاطق حالصإ
راكتبالاوثوحبلا عاطق حالصإ

لقنلا عاطق حالصإ

هيفرتلاو بابشلاو ةفاقثلا عاطق حالصإ

مالعإلا حالصإ

ةنمقرلاو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق حالصإ

ءادألا ةرادإو طيطختلا فئاظو حالصإ

ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطق حالصإ

ةيعامتجالا ةيمنتلاولمعلا عاطق حالصإ

ةعارزلا عاطق حالصإ
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 ِتس وأ ِسمخل ينمزلا لودجلا دتمي نأ عقوتملا نمف ،جم¤ربلا ةيادب يف تاردابملا نم ربكألا ءزجلا زيكرت ةلاح يفو
طقف تاونس

جم¤ربلا ذيفنتو ميمصتل ةمزاللا ةدملا ينمزلا لودجلا سكعي :ةظوحلم
22ىلوألا ةلحرملا جمارب ذيفنت عم ةيناثلا ةلحرملا ءدب خيرÜ لخادتي نأ نكميو ،جماربلا ءدب خيراوت ىلإ ةلحرملا ريشت

ليدبلا ويرانيسلا– حالصإلا جماربل ينمزلا لودجلا

يداصتقالا عونتلا

ةيعاطقلا تاحالصإلا لامكتسا

ةيموكحلا فئاظولا حالصإ جمارب

ةيعاطقلا حالصإلا دوهج

تامدخلا ميدقت ىوتسم ىلع عيرسلا حاجنلا تاردابم

Åةموكحلا زكرم سس

يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإ

ةيساسألا ةيموكحلا فئاظولا ريوطت

رملا
ةلح

ثلا 
ةثلا

رملا
ةلح

ثلا 
ةينا

رملا
ةلح

ألا 
ىلو

ةيرشبلا دراوملا ةرادإو ةيندملا ةمدخلا ناويد حالصإ

ةموكحلا زكرم حالصإ

تامدخلا ميدقت ىوتسم ىلع عيرسلا حاجنلا تاردابم

ةيلاملا ةرادإلاو ةنزاوملا حالصإ

ةيحصلا ةياعرلا عاطق حالصإ

ةئيبلا عاطق حالصإ
يرضحلا طيطختلاو يضارألاطيطخت عاطق حالصإ

تdرتشملا فئاظو حالصإ

ميلعتلا عاطق حالصإ

جماربلا

 ةيندملا ةمدخلا عاطق يف ةلماعلا ىوقلا مجح ديشرت
يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإ

قفارملاو ةقاطلا عاطق حالصإ
راكتبالاوثوحبلا عاطق حالصإ

لقنلا عاطق حالصإ

هيفرتلاو بابشلاو ةفاقثلا عاطق حالصإ

مالعإلا حالصإ

ةنمقرلاو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق حالصإ

ءادألا ةرادإو طيطختلا فئاظو حالصإ

ةيداصتقالا ةيمنتلا عاطق حالصإ

ةيعامتجالا ةيمنتلاولمعلا عاطق حالصإ

ةعارزلا عاطق حالصإ
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 ريوطتو ،يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإو ،ةموكحلا زكرم سيسأتب ةصاخلا تاردابملا ىلع ىلوالا ةلحرملا يوطنت
ةيولوألا تاذ ةيموكحلا تاعاطقلا ةلكيه ةداعإو ،ةيساسألا ةيموكحلا فئاظولا

 ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا يعاطقل يموكحلا فيظوتلا تالدعم ضفخ ةينازيم ىلإ ةفاضإل� تاحالصإلا ميمصت ةينازيم نمضتت- يتيوك رانيد رايلم3 يلاوح ىلوألا ةلحرملا ذيفنت ةينازيم

ةيموكحلا ةرادإلا ريوطتو حالصإ جم§ربل ىلوألا ةلحرملا

ىلوألا ةلحرملا

يعامتجالا نامألا ةكبش حالصإ2

ةيساسألا ةيموكحلا فئاظولا ريوطت3

 ةيموكحلا تاعاطقلا ةلكيه ةداعإ4
ةيولوألا تاذ

ةموكحلا زكرم حالصإ

ةيموكحلا ةلماعلا ىوقلا مجح ديشرتقاقحتسإلا طخ جم¤رب قالطا

ةيموكحلا تdرتشملا ماظن ريوطتءادألا ةرادإو طيطختلا فئاظو ريوطت

ةيداصتقالا ةيمنتلاةيحصلا ةياعرلاميلعتلا

Åهليعفتو حرتقملا ةموكحلا زكرم سيس 1

 ذيفنتلا ةدايقل ةيسسؤملا رطألا ليعفترايتخالا تاغوسم
ريثأتلا تاذ تاعاطقلا حالصاةدوشنملا ةيلاملا تاروفولا قيقحتةيساسألا ةيموكحلا مظنلا ريوطتو

نطاوملا ىلع رشابملا
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لمعلا قوس زيزعتو داصتقالا ةيمنتل ةيرورضلا تاحالصإلا نم ةعومجم عم حالصإلا جم5رب دوهج نمازتت نأ يغبني
ةبولطملا ةيسايسلا تاحالصإلا

ةموكحلا ةلكيه ةداعإ

Âةيتحتلا ةينبلا سيس 
عاطقلا ريوطتل ةمعادلا
صاخلا

 زيزعتو لمعلا قوس حالصإ
 يف نييتيوكلا نينطاوملا ةكراشم
 صاخلا عاطقلا

 نزاوتلا ت�وتسم نيسحت
يموكحلا يلاملا

ةيسايسلا رواحملا
ةيداصتقالا ةيمنتللةلماش ةطخ دادعإ•
تيوكلا ةلود يف لامعألا ةسرامم ريسيتل ةديدج تاسايس دامتعا•
ةكراشملايف صاخلا عاطقلا ةبغر نود لوحت يتلا تابقعلا زواجتل ةكارشلا نوناق ةعجارم•
يبنجألا رامثتسالا ىلع ةضورفملا ةينوناقلا دويقلا ريسيت•
دودحلل ةرباعلا ةراجتلا ريسيتل ةيئانثلا ةيراجتلا تايقافتالا ةعجارم•
 ىوقلا تاردق زيزعتل يرشبلا لاملا سأر ةيمنت /ةلماعلا ىوقلل ةينطولا تاسايسلا دادعإ•

ةنطاوملا ةلماعلا
صاخلا عاطقلا يف نينطاوملا جمد تdوتسم نيسحت نمضت يتلا تاسايسلا ريوطت•
ةلماعلا ىوقلا نم ةيلبقتسملا تاجايتحالاةيبلتل ةيميلعتلا تابلطتملا ديدحت•
ةدفاولا ةلامعلا فيظوت ةسايس ةعجارم•

يموكحلا داريإلا رداصم عيونتل ةحاتملا صرفلا مييقتو ديدحت•
 ،لخدلا ةبيرضو،تاكرشلا ةبيرضو ،ةفاضملا ةميقلا ةبيرض رارقإ نمضتي يبيرض راطإ دامتعا•

ةيراقعلا ةبيرضلاو
ةيموكحلا تامدخل� ةصاخلا تارداصملاو تºوقعلاو تامارغلا راطإ ليدعتو ةعجارم•

ةلماش ريغ
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ةيسيئر لماوع ةسمخب نوهرم ةيموكحلا ةرادإلا ريوطتو حالصإ جم¤رب حاجن
ةيموكحلا ةرادإلا ريوطتو حالصإ ةطخ نيكمت لماوع

Åجم¤ربللةيسايسلا ةياعرلانيم
01

04
 يتلا ةيساسألا تامدخلا ريوطتو نيسحت ىلع عيرسلا زيكرتلا

ةرشابم ةروصب نينطاوملا سمت

05
ةدناسملاةيروحملاتاسايسلا نم ددع قالطإ

 يموكحلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا :ًالثم(
)ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا عاطق ريوطتو ،صاخلاو

02

03

ةمكحمو ةروطتميمالعإ لصاوت ةطخ ميمصت
يكولسلا ليدعتلاو رييغتلا ةرادإل ةلاّعفجمارب ميمصت

حالصإلا جم§رب يدايقل ةمزاللاتاردقلا ءانب

ةشقانملل
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