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 :ة-ؤ:لا
 .2029 ماع ة?@?<لا =ئا;علا 9م يلاخ ةقاعإلا 2وذ صا-شألل جماد ع%$#م
 

 

 

 :ةلاس:لا
 9م همWقت ام ىلع ل;STلاو اه?لإ ل;ص;لا 9م ةقاعإلا 2وذ صا-شألا O?9%$ل ندرألا يف ة%ئاقلا ةماعلا =فاI%لاو ينا<%لا ة@?هت

 .Î9خآلا عم ةاواc%لا 9م ساسأ ىلعو  ة?لالق$س\و ةSÎ[ اه?ل\و اهZم لقZ$لاو تامWخ
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 :ةم\ق4لا

 

 ةماعلا لاغشألا ةرازو ةصاخ ةفqTو ةلTلا تاذ ةgp?فZ$لا تاه#لا مnلأ g2لا ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قح ن;ناق ماOحأل ًة[ا#$سا يتأت ةi-لا هgه نإ

 ىلع ل%$}ت ةÎ}ع ة?zZو ةiخ عض;ب ؛ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قSل ىلعألا vل#%لاو اه%Oح يف 9مو تاWpل<لاو t>Iuلا نا%ع ةنامأو ناOسإلاو

 تا<لi$%ل ًة<ع;$cمو ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ل;ص;ل ًة@?هم ة?لا$لا تا;Zس ةI}علا لالخ وWغت {?S[ ،ة%ئاقلا ةماعلا =فاI%لاو ينا<%لل لئاqWو ل;لح

 ةماع تاروا}%ل ًاجا$ن ةi-لا هgه تءاج Wقو .9?$مات ة?لالق$ساو ةqSÎو Î9خآلا عم ةاواc%لا 9م ساسأ ىلع تامWخ 9م همWقت ام ىلع ~هل;Tح

 يف ل;ص;لا ة?ناOمإ تا<لi$م ىلع ت�nر {?ح ،تامW-لا يمWقمو ةقاعإلا 2وذ صا-شألا تا%�Zمو ة?م;SOلا تاه#لا 9م Z??9ع%لا عم ةلماشو

 ة?عÎ}$لا ةلحI%لا يه لحاIم ةثال�ل اهداWعإ ة?ل%ع يف ةi-لا هgه �ع�خ Wقو .ر;ه%#لل تامWخ مWقت ي$لا ة?م;SOلا I?غو ة?م;SOلا ةماعلا ينا<%لا

 ة%ئاقلا ة?م;SOلا ينا<%لل تانا?<لا ع%ج ةلحIم اه$لت ~ث ،2017 ةcZل )20( ~قر ةقاعالا 2وذ صا-شالا ق;قح ن;ناق 9%ض اTن تدرو {?ح ة?ن;ناقلاو

 داWعإ ةلحIم ًاI?خأو ،ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ماW-$سإل اهتأ?هت ب;لi%لا ينا<%لل تانا?ب ةWعاق ءا}نإ 9م O9%$لل ناOسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازو ل<ق 9م

 ة?لآلل اقفو اه%??قتو اه$عجاIم يف ~هتا%�Zمو ةقاعإلا 2وذ صا-شألا كاIشإ لالخ 9م �لذ يف ةع<$%لا تاءاIجإلاو ةi-لل ةفل$-%لا ل%علا رواSم

 .ةi-لا هgه رواSم يف لTفم لO}[ ةر;�g%لا
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 :تاTل%,4لا

pO;لل ن%TiلSه يف تدرو ا%�?ح ة?لا$لا تارا<علاو تاgلا ه-iلا يناع%لا ة%-TTلاو اهل ة%>?Zم ل� ءاز\و هاندأ ةZذ ~$ی ~ل ام اه�I غ?I لذ�: 

 .ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قSل ىلعألا vل#%لا :ىلعألا Qل4Oلا

 .2017 ةcZل 20 ~قر ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قح ن;ناق :ن'ناقلا

 Wuحإ وأ ق;قSلا Wحأ ةسرا%م 9م ةقاعإلا 2ذ �-}لا O?9%$ل ناO%لاو نامnلا {?ح 9م ة?@?<لا فو�Iلا لیWعت :ةل'قع4لا ة-:*_*+لا تا5*ت:+لا

 .Î9خألا عم ةلاWعلا 9م ساسأ ىلع تامW-لا Wuحإ ىلا ل;ص;لا =?قSت وأ تاSÎلا

 ىلا اهل̂;Sت وأ ،ةI?<� فوSI[ اه$عا<z وأ ،لیاIب ةقzÎ ىلا تافTZ%لا 9م اهI?غو تام;سIلاو ر;Tلاو تانا?<لاو تام;لع%لا ل̂;Sت :ة:_*4لا لاMشألا

 O?9%$ل ،اهIه;ج يف I??غ$لا نود ،Iuخأ ةقzÎ 2أ[ اهS?ض;ت وأ ،ةci<م ةغلب اه$غا?ص وا ،ةراشإلا ةغلب اه$%جIت وأ ،ة?ت;ص وأ ة?نوt$Iلإ ةغ?ص

 .اهZ?ما�م ~هفو اه?لع عالzإلا 9م ةقاعإلا 2وذ صا-شألا

 ءاZ<لا تا<لi$م ةد;tل ًاقفو اه$مءا;مو ،ر;ه%#لل ةحا$%لا ةصا-لاو ةماعلا 9كامألا 9م اهI?غو =فاI%لاو قiIلاو ينا<%لا ة@?هت :ل'ص'لا ة*ناMمإ

 .vل#%لا اهW%$عp وأ اهرpTW ةصاخ I?یاعم 2أو يندرألا يzZ;لا ءاZ<لا ن;ناق ماOحأ �ج;%[ ةرداTلا ةقاعإلا 2وذ صا-شألل

 .ةفاtلل ةر;c?م ةقiÎ[ اهماW-$سإ ح?$ی ا%[ اهI?ف;تو اهجا$ن\و اه%?%Tت لحاIم يف علcلاو تامW-لا ةمءا;م :لماcلا b*4,+لا

 ًاقفو ،ةTخI%لاو ةل#c%لا ة?م;SOلا I?غ تاه#لا 9م اهI?غو ة?IqSلا I?غ تا�I}لاو تاداSتإلاو ةWpنألاو تا?ع%#لا :ةقاعإلا Xوذ صا$شألا تاe4(م

 O?9%$لا وأ ق;قSلا n̂nعت ىلا فWهتو ~هWحأ ه$سائر ىل;$̂و اهترادإ vل#م ءا�عأ ة?<لغأ ةقاعإلا ووذ صا-شألا لp{O ي$لا ةgفاZلا تاعÎ}$لا ماOحأل

 .ةقاعإلا[ ةصا-لا جماI<لا g?فZت وأ تامW-لا ىلإ ل;ص;لا c?I?ت وأ
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 .2018 نا%ع يف ناOسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازو /يندرألا يzZ;لا ءاZ<لا vل#م 9م ةرداTلا ةقاعإلا 2وذ صا-شألل ءاZ<لا تا<لi$م ةد;� :ةد'fلا

 صا-شالل اهI?ف;ت �جا;لا ءاZ<لا تا<لi$م ل%}ت ي$لا ينا<%لا ~?%Tت لا#م يف ة̂را%ع%لا ةادالا يه :ةقاعإلا Xوذ صا$شألل ءا(5لا تا5ل%+م ةد'ك

 ةماعلا ينا<%لا يف اهIفا;ت �جا;لا ا?نWلا تا<لi$%لا ~�تو ة?�SIلا ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ىلا ةفاضإلا[ لTفم لO}[ ة?ع%cلاو ةTÎ<لا ةقاعإلا 2وذ

 .اهل ةع[ا$لا =فاI%لاو هI?غو ة?جرا-لا ةفصرألاو ةماعلا تاحاcلاو ة̂را#$لاو ة?Zمألاو ة?ZیWلاو ة?ه?فI$لاو ة?فاق�لاو ة?TSلاو ة?%?لع$لا ة?مW-لا

 

 :ندرألا يف ةقاعإلا عقاو

 هgهو ،2015 ماع داWع$ل ًاقفو �لذو ،%11.2 غل<ت ناcOلا دWع يلا%جإ 9م ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ة<cن نأ ىلإ ةماعلا تاءاTحإلا ةIئاد ماقرأ I?}ت

 ع%$#%لا 9م ًة�Îع ًةÎSش ةقاعإلا ووذ صا-شألا ه?ف لp{O ًاعقاو Ovعت ؛نود ا%ف تا;Zس 5 ~هرا%عأ غل<ت 9%م لافzألا ىلع ل%$}ت ~ل ي$لا ة<Zcلا

 تاح;c%لا I?}تو .Î9خآلا عم ةاواc%لا 9م ساسأ ىلع اه?لع اهل;Tحو تامW-لا ىلإ اهل;صو تا<لi$م لافغإ وأ اهلها#ت لاp%O9 ]S ال يندرألا

 9م %79 غل<ت ~?لع$لا لاOشأ 9م لOش 2أ ن;قل$ی ال 9یgلا ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ة<cن نأ ىلإ ةماعلا تاءاTحإلا ةIئاد اهب �ماق ي$لا ة?ع;Zلا

 نامIح يف ة?@?<لا =ئا;علا ه<علت g2لا روWلا ل;ح ماهف$سا تامالع I?�ی g2لا Iمألا ،~?لع$لا 9س يف ~ه 9%م ةقاعإلا 2وذ صا-شألا دWع يلا%جإ

z?لا 9م ةقاعإلا 2وذ صا-شألا 9م عساو فS= ی امو .~?لع$لا يفZi>= لا ىلعS= ی ~?لع$لا يفZi>= لا ىلعS= لاو ل%علا يفc?غو ةفاق�لاو ةحا?Iاه 

 ووذ صا-شألا ه?ف �?عp عقاو مامأ وWغن ؛اه$سرا%مو اهب ع$%$لل ًا?لSمو ًا?لود ةW%$ع%لا I?یاع%لا =فو ل;ص;لا ة?ناOمإ Iفا;$ت ~ل نإ ي$لا ق;قSلا 9م

 يف اه�راWت ~$ی ~ل نإ اه$#لاعم �عpT ة?<لس ةpداT$قٌ\و ة?عا%$جإ راثآ هZع ~#Zی ا%م ،ع%$#%لا 9ع راSTن\و ةلnع يف ةt>?Iلا ~هداWعأ[ ةقاعإلا

 .ةOI<م لحاIم
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�جّ;ت ؛ةقاعإلا 2وذ صا-شألا اpا�قو ق;قSل ة%¢اZلا ة?عÎ}$لا ةعجاI%لا لا#م يف ًاI?<� ًاz;ش ندرألا عiق Wقل ]TWل 20 ~قر ن;ناق روcZ2017 ة 

 تاعÎ}ت 9م WیWعلا يف ا%هI?�ن nّع ل?Tفتو عس;$ب ل;ص;لا ة?ناOمإ ةلأcم لواZتو ًا?ل;%ش ن;ناقلا اgه ءاج {?ح ،ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قSل

 ءاZ<لا تا<لi$م ةد;� يف ةدرا;لا I?یاع%لل ًاقفو ل;ص;لا ة?ناOمإ =?<i$ل ةفل$-%لا ةgp?فZ$لا تاه#لل ًةدSWم ًة?Zمز ًاzIأ ن;ناقلا عضو Wقو .~لاعلا

 ،ل;ص;لا ة?ناOمإ[ =لع$ت ماOحأ 9م ن;ناقلا هدروأ ا%ل لاعفلا g?فZ$لا تا?لآ لا%عإ ة?عÎ}$لا ةعجاI%لا ة?ل%ع �قعp نأ Wب الو .ةقاعإلا 2وذ صا-شألل

 .يلوWلاو ي%?لقإلاو يzZ;لا c$;u%لا ىلع ة?جذ;%ن تاسرا%م ciIت نأ ل;مأ%لا 9م ي$لا ةc?ئIلا تا?لآلا هgه Wuحإ يه ةi-لا هgهو

 

 :اه(*ماnم \ی\Tت ة*Oه(مو ة%$لا عضو ة*لأ

 تامWخ مWقت ي$لا ة?c?ئIلا ة?مW-لا تاراز;لل 9?ماعلا ءاZمألا اه$̂;�ع يف ~�ت اه$سائIب ة?zZو ةZ#ل ل?O}$ب ناOسإلاو ةماعلا لاغشألا  ةرازو �ماق

 vل#%لا ىلإ ةفاضإلا[ ،t>Iuلا نا%ع ةنامأو لقZلا ةرازوو ةWpل<لا نو¥}لا ةرازوو راثألاو ةحا?cلا ةرازوو ةTSلا ةرازوو ~?لع$لاو ة?Iq$لا ةرازو يهو ر;ه%#لل

 ة?م;SOلا =فاI%لاو ينا<%لل تانا?ب ةWعاق ءا}نإ ؛اهسأر ىلع نا�و ةZ#للا هgه ل%ع تا̂;لوأ WیSWت ~ت {?ح ،ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قSل ىلعألا

 .=فاI%لاو ينا<%لا هgه ة@?ه$ل ر;Tت عض;ب ما?قلا ة?غ[ �لذو ،ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ق;قح ن;ناق ماOحأ ذافن ل<ق ةأ}Z%لا

 ة?Zع%لا تاه#لا Iئاسو ناOسإلاو ةماعلا لاغشألا ةرازوو t>I2لا نا%ع ةنامأ عم ة?Zف تاءاقل Wقع ~ت ،اهلا%عأل ًالا%t$س\و ةZ#للا هgه تاراIقل ًاg?فZتو

 ةgp?فZ$لا تاه#لا 9م WیWعلا ~ض عس;م يzZو =Îف ة;عد ~ت ،ة?لات ة;iخ يفو .ةفل$-%لا ةi-لا رواSمو لحاI%ل ة?Zمnلاو ة?ل%علا zIألا عضو تاpاغل

 ماpأ 3 راWم ىلع ¦?i-ت تاcلجو تاروا}م =Îفلا Wقع {?ح ،ةلTلا تاذ صا-لا عاiقلا تاcس¥مو ةقاعإلا 2وذ صا-شألا تا%�Zم 9ع 9?ل�%مو

 اه?لع فOع ي$لا ةi-لا هgهل ةد;c%لا[ جوI-لا ~ت ،ة̂روا}$لا تاcل#لا ةpاهن يفو ،ةi-لا 9?ما�مو رواS%ل ةفل$-%لا تاحI$ق%لا ضاIع$سإ اهلالخ ~ت

 .ة?ئاهZلا اهتر;ص يف اهجاIخ\و اهق?قWتو اهS?قZ$ل ءاI<-لا 9م ةع;%#م
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 2وذ صا-شألا ق;قح ن;ناق ص;Tن 9م اهzا<Z$سإ p%O9 ي$لاو اه?لع م;قت ي$لا ةفcلفلا ىلع ةi-لا هgه رواSمو 9?ما�م WیSWت ة?#هZم تtnترا Wقو

 يفو ،ة%ئاقلا ةماعلا =فاI%لاو ينا<%لا ىلع ل;ص;لا ة?ناOمإ g?فZت 9?ب ةنزا;%لا ةروIض ىلإ ص;ZTلا هgه I?}ت {?ح ،2017 ةcZل 20 ~قر ةقاعإلا

 9م �لذ I?غو ؛ةماعلا ةمالcلاو 9مألا تا?�$قمو -تWجو نإ– ةÎثألا ة%?قلا و ة?ع?<iلاو ة?سZWهلاو ة?فاIغ<iلا لما;علا ةاعاIم �#p هcفن �ق;لا

 9م رWق I<كأ[ اهg?فZ$ل �جا;لا يئاIجإلا لcلc$لا ةi-لا ~?cقت يف يعور Wقو .Wuح ىلع ةلاح لtل ًاقفو اه$سارد يغ<Zی ي$لا تارا<$عإلاو لما;علا

 9?ما�م فاWهأ 9م لع#p جرW$م لO}[ ة?ل%علا �نا;#لا ىلإ لاق$نإلا ~$ی ~ث تاعÎ}$لا ةم;�Zمو ة?ن;ناقلا تا?بدألا ةعجاI%[ ةpاW<لا ن;tت {?S[ ،ةقWلا

 .=?قS$لاو =قS$لاو سا?قلل ًةلباق ًافاWهأ ؛ةi-لا هgه

 لالخ اهg?فZت ~$ی ة?جذ;%ن ع̂را}م اهZ?%�ت ىلع ل%علا ~ت Wقف ،=?<i$لا ةOZ%م اهلعجو اهg?فZت يف جرW$لا أW<م خ?سIت ىلإ ةi-لا يعضاو 9م ًا?عسو

 فل$-م يف اهل تال?�م =?<iتو اهب ءاg$حإلا ~$ی ىل�ف ة?<Î#ت جذا%ن ة[ا�%[ ع̂را}%لا �لت ن;tت {?S[ ،اه?لع ل%علا ءWب 9م ىلوألا ثال�لا تا;cZلا

 ،يع;Zلا ZTIعلا اه?ف يعور ا%� ،ب;Z#لاو ¦س;لاو لا%}لا ل%}ت {?S[ ة?جذ;%Zلا ع̂را}%لا �لت يف يفاIغ#لا ع̂ز;$لا يعور Wقو ،ةtل%%لا =zاZم

 صا<لا[ =لع$ی ام ًاص;Tخ لقZلا عاiق 9م �ناجو عاI$قإلا nكاIمو ةمألا vل#مو ةلاWعلا =فIمو ~?لع$لاو ةحا?cلا تالا#م اه%�عم يف �iغ {?ح

 ماع هج;ب zZ?9ا;%لا ل<ق 9م يلاع دا?تر\و ددIت تاذ ع̂را}%لا هgه g?فZت 9كامأ ن;tت نأ ةروIض را<$عإلا 9?ع[ gخألا ىلإ ةفاضإلا[ اgه ،عcÎلا

 .ص;T-لا هجو ىلع ةقاعإلا 2وذ صا-شألاو

 

 :ة%$لا فا\هأ

 :ماعلا ف\هلا
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 ةد;� I?یاعم =?<iت لالخ 9م �لذو 2029 ماع ل;لS[ ر;ه%#لل تامWخ مWقت ي$لا ةماعلا ينا<%لاو =فاI%لا 9م لقالا ىلع %60 ه$<cن ام ةأ?هت

 .ءا�$قإلا �cح ة<ساZ%لا لئاW<لا دا#pإ وأ /و ةقاعإلا 2وذ صا-شألل ءاZ<لا تا<لi$م
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 :ةصا$لا فا\هألا

 .ةدSWم ة?Zمز zIأ 9%ض اهرواSم g?فZ$ل ةÎ}علا ةi-لا هgه ىلع ًءاZب ةgp?فZ$لا اه$$i-ل ة?Zعم ةهج ل� عضو .1

 .ةلTلا تاذ ة?c?ئIلا تاه#لا اه$̂;�ع يف ~�ت ةTT-$م ةZ#ل لالخ 9م ةi-لا g?فZت ةع[ا$%ل ة?لآ ءا}نإ .2

 .ةعجاI%لا جئا$Zل ًاقفو ةgp?فZ$لا ¦i-لا لیWعتو اه%??قتو 2رود لO}[ ةi-لا ةعجاIم .3

 :ر'Tم لrM ةصا$لا فا\هألا

 تامWخ مWقت ي$لا ة%ئاقلا ةماعلا =فاI%لا يف ةقاعإلا 2وذ صا-شألل ل;ص;لا ة?ناOمإ ة?ماnل\و ةرو�I[ ة?ع;$لل ةTT-$م تال%ح g?فZت .1

 .ةZس ل� يف ةلماش ة̂;ع;ت ةل%ح لWع%[ ر;ه%#لل

 .2020 ماع ل;لS[ �لذو ةلTلا تاذ ةماعلا تاسا?cلاو تاعÎ}$لا يف ةقاعإلا 2وذ صا-شألل ل;ص;لا ة?ناOمإ تا<لi$م 9?%�ت .2

 تا;Zس ثال�لا لالخ همWع 9م ل;ص;لا ة?ناOمإ تا<لi$م Iف;ت {?ح 9م ر;ه%#لل تامWخ مWقت ي$لا =فاI%لاو ة%ئاقلا ينا<%لا ةفا� TIح .3

 .ةi-لا g?فZت 9م ىلوألا

 راWم ىلع ةTT-$م ة?<̂رWت تارود لالخ 9م ع̂را}%لا يف 9?لماعلا Z??9فلاو 9?لواق%لاو 9?سZWه%لاو q?9رW$%لاو بالiلل ة?Zفلا تارWقلا ءاZب .4

 .ةi-لا g?فZت تا;Zس

 .ماعلا لقZلا عاiق =فاIمو ة?حا?cلا عقا;%لاو ةدا<علا رودو ة?مW-لا ةماعلا ينا<%لاو =فاI%لا 9م دSWم دWع ةأ?هت .5

 ةtل%%لا c$;uم ىلع =zاZم )4( لWع%[ ةقاعإلا 2وذ صا-شألا ماW-$سال ةأ?هم ح<T$ل ب;Z#لاو ¦س;لاو لا%}لا يف ة?جذ;%ن =zاZم ل?هأت .6

 .2022 ماع ;لqSو

 ماعل ة?نا%لI<لا تا[ا-$نإلا ل;لS[ �لذو ةقاعإلا 2وذ صا-شألل ةTT-م عاI$قإ nكاI%� اهZع 9لع%لا )300(لا ينا<%لا ة@?هت لا%t$سإ .7

2024. 
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ةماعلا قفارملاو ةمئاقلا ينابملا عاضوأ بیوصتل ةینطولا ةطخلا  
 را)إ لالخ هاندا ة(*45لا اهرواTم ةفاs |4ض ةدرا'لا ة%cنألا >*5%+ل ة}w*ف(ت z%خ عضو ة-:cعلا ة%$لا هwه رواTم w*ف(+ب ة*(عم ةهج لs ىلع
.ًا*4سر ة*()'لا ة%$لا قال)إ خ-رات |م :�كألا ىلع :هشأ )3( ةثال�لا زواO+ی ال د\Tم ي(مز  
 دییأتلا بسكو ةیعوتلاو مالعإلا :لوألا روحملا
 ةلمح لدعمب روھمجلل تامدخ مدقت يتلا ةمئاقلا ةماعلا قفارملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل لوصولا ةیناكمإ ةیمازلإو ةرورضب ةیعوتلا :فدھلا
  ةنس لك يف ةلماش ةیوعوت
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم

 ةینمزلا
 ةیریدقتلا ةفلكلا

 ءاكرشلا يسیئرلا
 ةیمالعإ تالمح دقع 1

 قیقحت ةیمھأب ةیوعوتو
 صاخشألل لوصولا ةیناكمإ
 ءانبلا ةدوكو ةقاعالا يوذ
 نوناقلا داوملو ينطولا
 لوصولا ةیناكمإب ةقلعتملا
 ةدحاو ةیوعوت ةلمح لدعمب

 .ةنس لك يف لقألا ىلع

 ىلعالا سلجملا -
 صاخشالا قوقحل
 ةقاعالا يوذ
 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 

 تاذ تارازولا عیمج -
  ةقالعلا
 عمتجملا تاسسؤم -
  يندملا
 يف نمو تایدلبلا -
  اھمكح
 

 تالمحلا ددع-
  اھذیفنت مت يتلا
 تاءاقللا ددع -
 تارضاحملاو
 ةیوعوتلا
 يف ةذفنملا
 ةنسلا

 تاباقنلا -
  ةینھملا
 تاسسؤم -
 يندملا عمتجملا
 باحصأ -
 نم حلاصملا
  ةمدخلا يمدقم
 عمتجملا -
 يلحملا

 تاروشنملا -
 ةیقرولا( ةرداصلا
 )ةینورتكلإلاو
 ةلمحلاریرقت -
  ةعوفرملا ةذفنملا
 روضحلا فشك -
 تاءاقلل
 تارضاحملاو

 ةفلكلا دیدحت متی ةرمتسم
 دادعإ دعب ةیریدقتلا
 نم ةیذیفنتلا ةطخلا
 متیل ةینعملا تاھجلا
 تاصصخملا نیمأت
 نم ةمزأللا ةیلاملا

 مھلالخ

 ةفاك رداوك بیردتو ةیعوت 2
 اھل يتلا ةینعملا تارازولا
 ةطخلا ذیفنتب قیثو طابترإ
 يقوقحلا جھنلا ىلع ةینطولا
 لوصولا ةیناكمإ موھفمو
 ةیبیردت تارود )4( لدعمب
 .لقألا ىلع ةنسلا يف

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 لاغشألا ةرازو -
  ناكسإلاو ةماعلا

 میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو -
 ةحصلا ةرازو -
 لقنلا ةرازو -
 ةیدلبلا نوؤشلا ةرازو -
 ةحایسلا ةرازو -
 ىربكلا نامع ةنامأ-
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 رداوكلا ددع
 تارازولا نم
 مت يتلا ةینعملا
 نمض اھتیعوت
 تارودلا
 ةعبرألا

 تارازولا رداوك
 ةطخلاب ةینعملا
  ةینطولا

 تاءاقللا -
 تارضاحملاو
 تاودنلاو
  ةیوعوتلا
 روضح فشك -
 تمت يتلا رداوكلا
  اھتیعوت

 ةفلكلا دیدحت متی ةرمتسم
 دادعإ دعب ةیریدقتلا
 نم ةیذیفنتلا ةطخلا
 متیل ةینعملا تاھجلا
 تاصصخملا نیمأت
 نم ةمزأللا ةیلاملا

 مھلالخ

 تالمح ىلع بیردتلا 3
 دییأتلا بسكو ةعفادملا
 يندملا عمتجملا تامظنمل
 ىلع دحاو بیردت لدعمب
 .ةنس لك يف لقألا

 تامظنم
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 تاودنلا ددع -
 تارودلاو
 ةذفنملا ةیبیردتلا
 ةنسلاب
 تاءاقللا ددع -

 رداوك -
  تارازولا
  نیسدنھملا ةباقن -
  نیلواقملا ةباقن -
 ءاطشن -

 تاعومجم داجیإ
  ةطغاض

 ةفلكلا دیدحت متی ةرمتسم
 دادعإ دعب ةیریدقتلا
 نم ةیذیفنتلا ةطخلا
 متیل ةینعملا تاھجلا
 تاصصخملا نیمأت
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 تاذ ةیمالعإلا
 ةقالعلا

 يف نیعفادمو
  ةقاعإلا لاجم
 يندملا عمتجملا -

 نم ةمزأللا ةیلاملا
 .مھلالخ

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 ةرتفلا ققحتلا رداصم
 ةینمزلا

 ةیریدقتلا ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا

 ةیداشرإ ةیوعوت ةلدأ دادعإ 4
 تائفلل لوصولا ةیناكمإ لوح
 .ةفلتخملا ةینعملا

 لاغشألا ةرازو -
 /ناكسإلاو ةماعلا
 ءانبلا سلجم
  ينطولا
 لقنلا ةرازو -
 ةحایسلا ةرازو -
 راثالاو
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 ةلدألا ىوتحم -  ةقالعلا تاذ تاھجلا -
 ةیوعوتلا
 ةقلعتملا
 ةیناكمإب
  لوصولا
 ةلدالا ددع -

  نوسدنھملا -
  نوینفلا -
 صاخشألا -
 ةقاعإلا يوذ

 رودص
 ةینفلا تافصاوملا
 ةددحملا دونبلل

 ةفلكلا دیدحت متی ةرمتسم
 دادعإ دعب ةیریدقتلا
 نم ةیذیفنتلا ةطخلا
 متیل ةینعملا تاھجلا
 تاصصخملا نیمأت
 نم ةمزأللا ةیلاملا

 .مھلالخ
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 ةماعلا تاسایسلاو تاعیرشتلا :يناثلا روحملا
 2020 ماع لولحب كلذو ةلصلا تاذ ةماعلا تاسایسلاو تاعیرشتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل لوصولا ةیناكمإ تابلطتم نیمضت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 نم( تاعیرشتلا ةفاك رصح 1
 )تامیلعتلاو ةمظنألاو نیناوقلا
 تایجیتارتسإلاو ططخلاو
 ةفاك يف اھب لومعملا ةرداصلا
 ضرغب ةیموكحلا تاسسؤملا
 .اھلیلحتو اھتعجارم

 تارازولا ةفاك
 تاسسؤملاو
  ةیموكحلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 تاعیرشتلا ددع
 ططخلاو
 تایجیتارتسالاو
 اھرصح مت يتلا
  لیدعت ىلإ ةجاحبو

 ةینھملا تاباقنلا
 ،نیسدنھم(
  )نیلواقم
 

 رصح جئاتن
 تاعیرشتلا
 ططخلاو
  تایجیتارتسالاو

 عبرلا
 نم لوالا

 ماع
2019 

 ىلع ددحت
 ءوض

 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 ططخلاو تاعیرشتلا ةعجارم 2
 ماظن كلذ يف امب تایجیتارتسإلاو
 تاراقعلا راجئتسإ ماظن – ةینبألا
 ةنسل 70 مقر ةموكحلا حلاصل

 تاراقعلا ءارش ماظن – 1973
 ةنسل 68 مقر ةموكحلا حلاصل

 ماظن ،تاناكسإلا ماظن- 2014
 نم دكأتلل خلا ،قدانفلل فینصتلا

 ةدوك يف ةدراولا رییاعملا اھلومش
 يوذ صاخشألل ءانبلا تابلطتم
 .ةقاعإلا

 تارازولا ةفاك
 تاسسؤملاو
 ةیموكحلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 تاعیرشتلا نم ددع
 ططخلاو
 تایجیتارتسإلاو
 ةلدعملا

 ةینھملا تاباقنلا
 ،نیسدنھم(
  )نیلواقم
 

 رودص
 تاعیرشتلا
 ططخلاو
 تایجیتارتسإلاو
 ةلدعملا

 ىلع ددحت  ناتنس
 ءوض

 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 رییاعملا ثادحتسإو ریوطت 3
 لوصو تابلطتمب ةقلعتملا
 ىلا ةقاعإلا يوذ صاخشالا
 تامدخلاو ةمئاقلا ةماعلا قفارملا
 .اھمدقت يتلا

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 نامع ةنامأ -
  ىربكلا
 يف نمو تایدلبلا -
 اھمكح

 رییاعملا نم ددع
 ةروطملا
 ةثدحتسملاو

 ةمدخلا يمدقم
 روھمجلل

 ىلع ددحت ھنس رییاعملا رودص
 ءوض

 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 داوملل ةینفلا تافصاوملا دادعإ 4
 ةیناكمإ قیقحت يف ةمدختسملا
 .لوصولا

 ةسسؤم
 تافصاوملا
  سییاقملاو

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
  ةقاعإلا يوذ
 لاغشالا ةرازو -
 ناكسالاو ةماعلا

 داوملا دونب ددع
 ةئیھتلاب ةقلعتملا
  ةیئیبلا

 نوسدنھملا -
  نوینفلا -
 نوعنصملا -

 رودص
 تافصاوملا
 دونبلل ةینفلا
 ةددحملا

 ىلع ددحت ةنس
 ءوض

 ططخلا
 ةیذیفنتلا
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  ةیموكحلا ریغو ةیموكحلا ةماعلا ةمئاقلا قفارملاو ينابملل تانایب ةدعاق ریفوت :ثلاثلا روحملا
 تاونس ثالثلا لالخ ھمدع نم لوصولا ةیناكمإ تابلطتم رفوت ثیح نم روھمجلل تامدخ مدقت يتلا قفارملاو ةمئاقلا ينابملا ةفاك رصح :فدھلا
 ةطخلا ذیفنت نم ىلوألا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ينابملل تانایب ةدعاق ءاشنإ 1
 ریغو ةیموكحلا قفارملاو
  .ةمئاقلا ةیموكحلا
 

 ةصاخلا ةنجللا -أ
 دادعإل ةلكشملا
 ةینطولا ةطخلا
 عاضوا بیوصتل
 ةمئاقلا ينابملا
 اھل ةعباتلا قفارملاو
 لاغشألا ةرازو /
 ناكسإلاو ةماعلا
 ىلا ةفاضالاب
  ةروكذملا تارازولا
 لیكشت باتك يف
 هالعأ ةنجللا
 
 

 نامع ةنامأ-ب
 تایدلبلاو ىربكلا
 / اھمكح يف نمو
 ةحناملا تاھجلا
  صخرلل

 ةفاك -أ
 تارازولا
  تاسسؤملاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاذ تاھجلا-ب
  ةقالعلا

 ينابملا دادعأ -أ
 يتلا ةیموكحلا

  اھرصح مت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دادعأ- ب
 ةماعلا ينابملا

 ةیموكحلا ریغ
  اھرصح مت يتلا

 تارازولا -أ
 تاسسؤملاو
 ةیموكحلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةماعلا ينابملا -ب
  ةیموكحلا ریغ

 

 ةفاكب مئاوق -أ
 ةیموكحلا ينابملا
  ةمئاقلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ينابملا مئاوق-ب
 ریغ ةماعلا
 ةمئاقلا ةیموكحلا

 نیتنس-أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نیتنس -ب

 ىلع ددحت
 ءوض

 ططخلا
 متیو ةیذیفنتلا

 نیمأت
 تاصصخملا

 نم ةیلاملا
 لالخ

 تاھجلا ةفاك

 ينابملل تانایبلا ةدعاق لیلحت-أ 2
 دیدحتو ةیموكحلا قفارملاو
 .ذیفنتلا تایولوأ

 
 
 
 
 
 

 ةصاخلا ةنجللا  -أ
 دادعإل ةلكشملا
 ةینطولا ةطخلا
 عاضوا بیوصتل
 ةمئاقلا ينابملا
 اھل ةعباتلا قفارملاو
 لاغشألا ةرازو /
 ىلا ةفاضإلاب
 ةروكذملا تارازولا

 تارازولا ةفاك- 
 تاسسؤملاو
 

 
 
 
 
 
 

 ينابملا ددع-أ
 تاذ ةیموكحلا
 ةئیھتلل ةیولوالا

 
 
 
 
 
 

 تارازولا-أ
 تاسسؤملاو
 ةیموكحلا

 
 
 
 
 
 

 تانایبلا مئاوق-أ
 ينابملل ةیلیلحتلا
  اھرصح مت يتلا
  ةیذیفنتلا ططخلا-
 
 
 
 
 

 ةنس عبر -أ
 ءاھتنا دعب
  رصحلا
 
 
 
 
 
 

 ىلع ددحت
 ءوض

 ططخلا
 متیو ةیذیفنتلا

 نیمأت
 تاصصخملا

 نم ةیلاملا
 لالخ

 تارازولا(
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 تانایبلا ةدعاق لیلحت-ب
 دیدحتو ةیموكحلا ریغ ينابملل
 .ذیفنتلا تایولوأ

 لیكشت باتك يف
 هالعا ةنجللا
 
 

  نامع ةنامأ-ب
 يف نمو تایدلبلا

 تاھجلا / اھمكح
 صخرلل ةحناملا
 تاءاصحإلا ةرئاد
 ةماعلا

 
 
 

 فرغ-ب
 ةعانصلا
 ةراجتلاو
 تاذ تایعمجلا
 ةقالعلا

 
 
 
 

 ينابملا ددع-ب
 ةیموكحلا ریغ
  اھرصح مت يتلا

 
 
 
 

 باحصأ -ب
 ةماعلا ينابملا

  ةیموكحلا ریغ
 

 
 
 
 

 ينابملا مئاوق -ب
 اھرصح مت يتلا
 ةیذیفنتلا ططخلا-

 
 
 

 عبر -ب
 دعب ةنس
 ءاھتنا
  رصحلا

 يف ةروكذملا
 )ةنجللا

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةمئاقلا ينابملل ةطیرخ دادعإ-أ 3
  .ةأیھملا ةیموكحلا
 
 
 
 
 
 
 

 ينابملل ةطیرخ دادعإ-ب
 ةیموكحلا ریغ ةمئاقلا ةماعلا
 .ةأیھملا

 يفارغجلا زكرملا-أ
 يكلملا
 
 
 
 
 
 
 

 يفارغجلا زكرملا-ب
 يكلملا

 سلجملا-أ
 قوقحل ىلعألا
 يوذ صاخشألا
 ةرازو ةقاعإلا
 ةماعلا لاغشألا
 تارازولا ةفاكو
  ةینعملا
 
 

  نامع ةنامأ-ب
  تایدلبلا

 ةبقعلا میلقا ةطلس
 قطانملاو
  ةیومنتلا
 ةحناملا تاھجلا
 صخرلل
 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 عقاوملا ددع-أ
 ةأیھملا ةیموكحلا
 نمض ةجردملا
  ةطیرخلا
 
 
 
 
 

 عقاوملا ددع-ب
 ریغ ةماعلا
 ةیموكحلا
 نمض ةجردملا
 ةطیرخلا

 تارازولا-أ
 تاسسؤملاو
  ةیموكحلا
 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
  ةقاعإلا يوذ
 
 
 

 باحصا-ب
 ةماعلا ينابملا

  ةیموكحلا ریغ
 

 عقاوملا طئارخ-أ
 ةأـیھملا
 
 
 
 
 
 
 

 طئارخ-ب
 ةأیھملا عقاوملا

  ةرمتسم-أ
 
 
 
 
 
 
 
 

-ب
 ةرمتسم

 ىلع ددحت
 ءوض

 ططخلا
 متیو ةیذیفنتلا

 نیمأت
 تاصصخملا

 نم ةیلاملا
 لالخ

 تاھجلا ةفاك
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 ةینفلا تاردقلا ءانب :عبارلا روحملا
 ىلع ةصصختم ةیبیردت تارود لالخ نم عیراشملا يف نیلماعلا نیینفلاو نیلواقملاو نیسدنھملاو نیبردتملاو بالطلل ةینفلا تاردقلا ءانب :فدھلا
 ةطخلا ذیفنت تاونس رادم
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةیریدقتلا ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا

 ةیناكمإ موھفم نیمضت 1
 جھانملا يف لوصولا
 .ةیسردملا

 ةیبرتلا ةرازو
  میلعتلاو

 ينطولا زكرملا -
 جھانملا ریوطتل
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 يتلا بتكلا ددع
 موھفم تنمضت
  لوصولا ةیناكمإ

 وروطم -
  جھانملا
  ةبلطلا -
  نوملعملا -

 ىوتحم
 جھانملا
  ةیساردلا

2019-
2021 

 نیمأت متی
 تاصصخملا
 لالخ نم ةیلاملا

 ةیبرتلا ةرازو
 میلعلاو

 ةیناكمإب قلعتم قاسم جاردإ 2
 ططخلا نمض لوصولا
 .ةسدنھلا تایلك ةبلطل ةیساردلا
  

 میلعتلا ةرازو
 ثحبلاو يلاعلا
  يملعلا

 دامتعا ةئیھ -
 میلعتلا تاسسؤم
  يلاعلا
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 جردملا قاسملا
 ةطخلا نمض

  ةیساردلا

 نویمیداكألا -
 تایلك ةبلط -
  ةسدنھلا

 قاسملا
 دمتعملا

2019-
2021 

 نیمأت متی
 تاصصخملا
 لالخ نم ةیلاملا

 میلعتلا ةرازو
 يلاعلا

 ةصتخم ةیرادإ تادحو ءاشنإ 3
 يف لوصولا ةیناكمإب
 ىربكلا تایدلبلاو تارازولا
 .نیسدنھملا ةباقنو

  تارازولا ةفاك -
  تایدلبلا -

 نیسدنھملا ةباقن -
 ةیلحملا ناجللا -
 يوذ صاخشألا -
 ةقاعإلا

 تادحولا ددع -
  اھؤاشنإ مت يتلا
 جماربلا ددع -
 يتلا ةیبیردتلا

 ةدحولا اھتدقع

  تارازولا -
 تایدلبلا -
  ىربكلا
 نوسدنھملا -
  اھیف نولماعلا

 لكیھلا
  يمیظنتلا

2019-
2020 

 تاصصخملا
 لالخ نم ةیلاملا

 تارازولا
 تاھجلاو تایدلبلاو

 ةینعملا
 براجتلا ىلع عالطإلا 4

 ةیناكمإ لاجم يف ةیدایرلا
  .لوصولا

 ءانبلا سلجم-
 ةرازو / ينطولا
 ةماعلا لاغشألا
 ناكسإلاو
  نامع ةنامأ-
 نوؤشلا ةرازو -
  ةیدلبلا
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 -ةقاعإلا يوذ
 لاغشالا ةرازو
 تاعماجلا -
 تاذ تاھجلا -
 ةقالعلا

 ةقیدصلا تایدلبلا -
 يف ةبرجتلا تاذ
 لوصولا ةیناكمإ
 طیطختلا ةرازو -
  يلودلا نواعتلاو

 تارایزلا ددع -
 مت يتلا ةیلدابتلا
  اھذیفنت
 ددع -
 نیكراشملا
  تارایزلاب
 ریراقتلا ددع -
 ةیفصولا
 براجتلل

 رارقلا عانص -
 تارازولا يف
 نامع ھنامأو
 تاسسؤملاو
  ةقالعلا تاذ
 نوسدنھملا -
  نوینفلاو

 ریراقت
  تارایزلا

2019-
2028 

 تاصصخملا نیمات
 لالخ نم متی
 تاذ تاھجلا

 ةقالعلا
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 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةیریدقتلا ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا

 ةینورتكلإ ةیمیلعت ةصنم ءاشنإ 5
 ةیناكمإ لاجم يف ةیلعافت
 .لوصولا

 ءانبلا سلجم -  نیسدنھملا ةباقن
 ةرازو / ينطولا
 ةماعلا لاغشألا
 ناكسإلاو
  تاعماجلا -
 تاذ تارازولا -
 ةقالعلا
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 ةینطولا ةبتكملا -

 ةینورتكلإ ةصنم
  ةیلعافت

 تایلك ةبلط -
  ةسدنھلا
 نوثحابلا -
  نوسدنھملا -
  نولواقملا -
 اوعناص -
  رارقلا

 ددع
 صاخشألا
 اوراز نیذلا
  ةصنملا
 

2020-
2028 

 تاصصخملا نیمات
 لالخ نم متی
 تاذ تاھجلا

 ةقالعلا
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 ةماعلا قفارملاو ينابملا ةئیھت :سماخلا روحملا
  ماعلا لقنلا عاطق قفارمو ةیحایسلا عقاوملاو ةدابعلا رودو ةیمدخلا ةماعلا ينابملاو قفارملا نم ددحم ددع ةئیھت :ماعلا فدھلا

 ةماعلا قفارملا /1– 5
  ةماعلا تاعمجتلا نكامأو قئادحو تاحاس نم ةماعلا قفارملا نم ددحم ددع ةئیھت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 تاراسمو ةفصرألا ةئیھت 1
 لدعمب ةیجراخلا ةكرحلا

 ىلع دحاو يسیئر عراش
 لكل ةظفاحم لك يف لقألا

 .ةنس

 يف نمو تایدلبلا
 اھمكح
 نامع ةنامأ -
  ىربكلا
-  

 سلجملا -
 قوقحل ىلعألا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 لاغشالا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا

 تاراسمو ةفصرألا لاوطأ
 ةأیھملا ةیجراخلا ةكرحلا

 يمدختسم
 قرطلا
 ةفصرألاو
 تاراسمو
 ةكرحلا
  ةیجراخلا

 ةفصرأ
 تاراسمو
 ةكرح
 ةیجراخ
  ةأیھم

 ةرمتسم
 ططخ
 ةیونس

 نم ذیفنتلل
 تاھجلا لبق

 ةینعملا

 ةینعملا تاھجلا
 ةنامالا(
 تایدلبلاو
 )ةفلتخملا
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 امو ةماعلا تاحاسلا ةئیھت 2
 ةفلتخم قفارم نم ھنمضتت
 ةدحاو ةیسیئر ةحاس لدعمب

 ةظفاحم لك يف لقألا ىلع
 .ةنس لكل
 

 نامع ةناما -
 ىربكلا
 ةفاك يف تایدلبلا -
 يف نمو تاظفاحملا

  اھمكح
 لك تارازولا -
 ھصاصتخا بسح
 ءارتبلا میلقإ ةطلس -
 ةقطنم ةطلس -
 ةیداصتقإلا ةبقعلا
 ةصاخلا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 
 
 

 ةماعلا تاحاسلا ددع
 ندملا زكارم يف ةأیھملا
 ققحت يتلا ةیسیئرلا
 لوصولا ةیناكمإ تابلطتم
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل
 
 
 

  نونطاوملا -
 نوعجارملا -
 نوھزنتملا -
 نولماعلا -
 

 تاحاس
 ةأیھم ةماع

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 تاھزنتملاو قئادحلا ةئیھت 3
 قفارملاو ةماعلا ئطاوشلاو
 ةقیدح لدعمب اھل ةعباتلا
 لك يف لقألا ىلع ةدحاو
 ءىطاشو ةنس لكل ةظفاحم
 لك لقألا ىلع دحاو ماع
 .نیتنس

 نامع ةنامأ -
 ىربكلا
 ةفاك يف تایدلبلا -
 نمو تاظفاحملا
  اھمكح يف
 ةیموكحلا تاھجلا -
 ةقالعلا تاذ
 ،ةحایسلا ةرازو(

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 تاھزنتملاو قئادحلا ددع
 تارمم نم ةأیھملا ةماعلا
 قئاوعلا نم ةیلاخلا هزنتلا
 لافطألل ةأیھملا باعلألا ىلإ
 قفارملاو تاقاعإلا ةفاك نم
 ةیمنتلا زكارم( لثم ةفلتخملا
 بعالملا ،ةیعمتجملا
 قئادحلا ،ةیسامخلا

  نونطاوملا -
 نوھزنتملا -
 ةفاك نم
 حئارش
 عمتجملا
 نولماعلا -

 قئادح
 ةأیھم ةماع

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ،ةعارزلا ةرازو
...( 

 )اھریغو ةیرورملا

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجالا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةماعلا ينابملا لخادم ةئیھت 4
 قطانملا نمض ةیراجتلاو
 ينابم سمخ لدعمب ةفلتخملا

 تاعاطقللً ایونس لقألا ىلع
 ىلع ىنبم )15(و ةیموكحلا
 لك يف صاخلا عاطقلل لقألا
 .ةظفاحم

 نامع ةنامأ -
 ىربكلا
 تایدلبلا -
  تارازولا -
 صاخلا عاطقلا -

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 ةیراجتلا ينابملا ددع
 ةیبطلا تاعمجملاو
 ينابمو ةماعلا ينابملاو
 لخادملا ةأیھملا بتاكملا

 نیقوستملا -
 نیعجارملا -
 تادایعلل
 وا ةیبطلا
 بتاكملا
 ةینھملا
  ةفلتخملا
 كونبلا وأ
 نیفظوملا -

 ينابم
 ،ةیراجت
 ينابم
 ،تادایع
 قاوسأ
 كونبو
 ةأیھم

 ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 نیعاطقلا نم
  صاخلاو ماعلا

 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 

 

 

 

 لقنلا /2– 5
 لقنلا عاطقب ةصاخلا ةمئاقلا ةفلتخملا تاعمجملاو قفارملاو ينابملا نم ددحم ددع ةئیھت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم

 ةینمزلا
 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 تاعمجم قفارمو ينابم ةئیھت 1
 قالطنإلا زكارم( يربلا لقنلا
 ةیدیدحلا ككسلاو )لوصولاو
 ةكلمملا ءاحنا يف ةعزوملا
 لك يف دحاو قفرم لدعمب
 .لقألا ىلع ةظفاحم

 لقنلا ةرازو -
 لقنلا میظنت ةئیھ -
  يربلا
 نامع ةنامأ -
 ىربكلا
 طخلا ةسسؤم -
 يزاجحلا يدیدحلا
 يندرألا
 ةقطنم ةطلس -
 ةیداصتقإلا ةبقعلا
 ةصاخلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 
 

 ينابملا ددع
 تاعمجمو ةیرادالا
 زكارم( نیرفاسملا
 قالطنالا
 ةأیھملا )لوصولاو
 تاظفاحم ةفاك يف
  ةكلمملا

 نورفاسملا -
 حئارش ةفاك نم
 عمتجملا
 نولماعلا -

 ةیرادا ينابم
 تاعمجم
 ةأیھم نیرفاسم

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا



 

20 
 

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجالا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 ةرتفلا ققحتلا رداصم
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 تاراطملا ينابم ةئیھت 2
 لدعمب اھل ةعباتلا قفارملاو
 لك  لقألا ىلع دحاو راطم
 .تاونس )3(
 

 لقنلا ةرازو -
 میظنت ةئیھ -
 يندملا ناریطلا
 تاكرش ةعومجم -
 ةیلودلا تاراطملا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 ةأیھملا ينابملا ددع
 تاراطملا نمض
 اھل ةعباتلا قفارملاو
 ةیناكما ثیح نم
  لوصولا

  نورفاسملا -
 نولماعلا -

 تاراطملا ينابم
 ةأیھملا

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 زكارملا قفارمو ينابم ةئیھت 3
 يدودح زكرم لدعمب ةیدودحلا
 )3( لك لقألا ىلع  أیھم
 .تاونس

 لقنلا ةرازو
 

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
  ةینعملا تاھجلا -
 لاغشألا ةرازو -
  ناكسإلاو ةماعلا

 ينابملا ددع
 ةأیھملا قفارملاو
  نیرفاسملل

 نومدختسملا -
- نورفاسملا -
 نولماعلا

 قفارمو ينابم
 ةأیھم

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 ئناوملا قفارمو ينابم ةئیھت 4
 قفرم /ىنبم لدعمب ةیرحبلا

 .تاونس )3( لك لقألا ىلع
 

 لقنلا ةرازو -
  ئناوملا ةسسؤم -
 ةقطنم ةطلس -
  ةبقعلا
 ةصاخلا ةیداصتقإلا
 ةیرحبلا ةئیھلا -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 ينابملا ددع
 ةأیھملا قفارملاو

 ئناوملا نمض
 ىسرم ةبقعلا ءانیم(
 ىسرم ،دیاز
 )يكلملا توخیلا
 تابلطتم ققحتل
  لوصولا ةیناكمإ

 نومدختسملا -
  ئناوملل
 نولماعلا -
 مھریغو

 ةیرحب ئناوم
 ةأیھم

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا
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 ةماعلا تامدخلا ينابم /3 – 5
 تامدخ نم ھمدقت ام ىلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصو قیقحتل لخادلا نم ةمئاقلا ةیمدخلا ةماعلا ينابملا نم ددحم ددع ةئیھت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةیرادإلا ةماعلا ينابملا ةئیھت 1
 )نیعجارملل تامدخلا مدقت(
 ةیندملا قاوسألا( ةیراجتلاو
 ةفلتخملا ةیمدخلاو )ةیركسعلاو
 لقألا ىلع ينابم )5( لدعمب

 )15(و ماعلا عاطقللً ایونس
 لك يف صاخلا عاطقلل ىنبم
 .ةظفاحم

 تارازولا
 تاسسؤملاو
 يتلا ةیموكحلا
 تامدخ مدقت
 روھمجلل ةرشابم
 

 سلجملا -
 قوقحل ىلعألا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 
 لاغشالا ةرازو -
  ناكسالاو ةماعلا

 ةیرادإلا ينابملا ددع
 ةیمدخلاو ةیراجتلاو
 مادختسإل ةأیھملا
 صاخشألاو روھمجلا
 لاوحأ( ةقاعإلا يوذ
 ،تازاوج ،ةیندم
 ةیكالھتسألا قاوسألا
 ،لخدلا ةبیرض ،ةیندملا
 يندملا دعاقتلا ةیریدم
 نامضلا ،يركسعلاو
 ينابم ،يعامتجإلا
 )خلا...مكاحملا

  نونطاوملا -
 نم نوعجارملا -
 حئارش ةفاك
 عمتجملا
 يوذ صاخشألا -
 ةقاعإلا
 نولماعلا -

 ةیرادإ ينابم
 ةیموكح ةیراجتو
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 زكارم( ةیحصلا ينابملا ةئیھت 2
 لدعمب )تایفشتسمو ةیحص
 )3(و دحاو يموكح ىفشتسم
 لقألا ىلع ةصاخ تایفشتسم
 ،ةظفاحم لك يف نیتنس لك
 نییحص نیزكرم لدعمبو
 لك يف لقألا ىلعً ایونس
 .ةظفاحم

 ةحصلا ةرازو
 

 سلجملا -
 قوقحل ىلعألا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 دامتعا سلجم -
 تاسسؤملا
 ةیحصلا

 تایفشتسملا ددع
 ةیحصلا زكارملاو
 ةصاخلاو ةیموكحلا
 مادختسإل ةأیھملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

  نونطاوملا -
 نم نوعجارملا -
 حئارش ةفاك
 مھیف امب عمتجملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 نولماعلا -

 تایفشتسم
 ةیحص زكارمو
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

3 
 

 نم ةیمیلعتلا ينابملا ةئیھت
 امب لافطأ ضایرو سرادم
 اھنم مئاقلا نم *)%7( ھتبسن
 2029 ماع لولحب
 
 
 میلعتلا ةطخب ةدراولا عم ةقفاوتم ةبسنلا هذھ.
ً ایونس ةسردم 25 ةأیھت(  جمادلا

 ةیبرتلا ةرازو
 میلعتلاو
 

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 سرادملا ددع
 لافطألا ضایرو
 اھل ةعباتلا قفارملاو
  ةأیھملا

 ةیسیردتلا ةئیھلا -
 نم بالطلا -
 ةقاعإلا يوذ
 نوعجارملا -
 مھریغو يلاھألا -

 ضایرو سرادم
 ةأیھم لافطألا

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 تاعماجلا ينابم ةئیھت 4
 ةطسوتملا ةیعماجلا تایلكلاو
 ةدحاو ةیموكح ةعماج لدعمب
 نیتنس لك نیتصاخ نیتعماجو
 لك يف طسوتم دھعم /ةیلكو
 .لقألا ىلع ةنس لك ةظفاحم

 میلعتلا ةرازو
 ثحبلاو يلاعلا
 يملعلا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 تاعماجلا ينابم ددع
 ةیعماجلا تایلكلاو
 قفارملاو ةطسوتملا
 ةأیھملا اھل ةعباتلا

 ةیسیردتلا ةئیھلا -
 نم بالطلا -
 ةقاعإلا يوذ
- نوعجارملا -
 مھریغو يلاھألا

 تاعماج ينابم
 ةأیھم تایلكو

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ينابمو تاناضحلا رود ةئیھت 5
 زكارملاو ةیعامتجإلا ةیاعرلا
 امب ماتیألا رودو ةیراھنلا
 اھنم مئاقلا نم %60 ھتبسن

 .2029 ماع لولحب لقألا ىلع

 ةیمنتلا ةرازو
 ةیعامتجالا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 قفارملاو ينابملا ددع
 ةأیھملا

 نم نومدختسملا
 تائفلا ةفاك
  ةیرمعلا

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم ةأیھم ينابم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 قفارملاو ينابملا ةئیھت 6
 ةیبابش زكارم نم ةیضایرلا
 يف ةعزوملا ةیضایرلا ندملاو
 %60 لدعمب قطانملا فلتخم
 لقألا ىلع اھنم مئاقلا نم
 .2029 ماع لولحب

 بابشلا ةرازو -
 ناجللا -
 ةیبملوألا
  ةیبملارابلاو
 نامع ةناما -
 ىربكلا
 نمو تایدلبلاو
 اھمكح يف

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 قفارملاو ينابملا ددع
 ةیضایرلا زكارملاو
  ةأیھملا

 ومدختسم -
 ةیضایرلا قفارملا
 نولماعلا -

 قفارمو ينابم
 ةأیھم ةیضایر

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 زكارملاك ةیفاقثلا ينابملا ةئیھت 7
 ةماعلا تابتكملاو حراسملاو
 نم %60 لدعمب اھریغو
 لولحب لقألا ىلع اھنم مئاقلا

 .2029 ماع

 ةفاقثلا ةرازو -
 نامع ةناما -
  ىربكلا
 نمو تایدلبلا -
 اھمكح يف
 

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 قفارملاو ينابملا ددع
 ةیفاقثلا زكارملاو
 ةماعلا تابتكملاو
 رودو حراسملاو
 مادختسإل ةأیھملا امنیسلا
 ةقاعألا يوذ

 زكارملا وداترم -
 تابتكملاو ةیفاقثلا
 حراسملاو ةماعلا
 ةفلتخملا
 نولماعلا -

 قفارمو ينابم
 ةأیھم ةیفاقث

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 زكارمو ةینمألا زكارملا ةئیھت 8
 بسح لیھأتلاو حالصإلا
 لدعمب اھل ةعباتلا تاھجلا
 لك يفً ایونس نیینمأ نیزكرم
 زكرمو لقألا ىلع ةظفاحم
 )3( لك لیھأتو حالصإ

 تاسسؤملا
 ةینمألا
 لك ةیركسعلاو
 بسح
 ھصاصتخإ

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 زكارملا ددع
 ةأیھملا قاوسألاو
 صاخشألا مادختسإل
 ةقاعإلا يوذ

  نوعجارملا -
  نولماعلا -
 هذھ يمدختسم -
 نكامألا

 قفارمو ينابم
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 .لقألا ىلع تاونس
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 قفارملاو ةیرادإلا ةینبألا ةئیھت 9
 ناویدلل ةعباتلا )فحاتملا(
 نیینبم لدعمب رماعلا يكلملا
 ىلع نیتنس لك دحاو فحتمو
 .لقألا

 يكلملا ناویدلا
 رماعلا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 قفارملاو ةینبألا ددع
 ةأیھملا فحاتملاو
 صاخشألا مادختسإل
 ةقاعإلا يوذ

- نومدختسملا -
   نولماعلا

 قفارمو ينابم
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 

 

 ةدابعلا رود /4 – 5
 اھل ةعباتلا قفارملا ةفاكو ةدابعلا رود نم ددحم ددع ةئیھت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 قفارملاو دجاسملا ةئیھت 1
 نیدجسم لدعمب اھل ةعباتلا

 لكل يح لك يفً ایونس
 .لقألا ىلع ةظفاحم

 فاقوألا ةرازو
 نوؤشلاو
 تاسدقملاو
 ةیمالسالا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 صاخشألا
 ةقاعإلا يوذ
 
 

 قفارملاو دجاسملا ددع
 ،تابتكملا ،فحاتملا(
 تاعاق ،تاجردملا
 ) ،ىربكلا تاعامتجإلا
 تابلطتم ققحت ةأیھملا
 يوذل لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا

 وداترم -
  دجاسملا
 نولصملا -
 نولماعلا -

 قفارمو دجاسم
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ةعباتلا قفارملاو سئانكلا ةئیھت 2
 ىلعً ایونس نیتسینك لدعمب اھل
 .ةظفاحم لك يف لقألا
 

 ىلعألا سلجملا سئانكلا سلجم
 قوقحل
 صاخشألا
 ةقاعإلا يوذ
 

 قفارملاو سئانكلا ددع
 ،تابتكملا ،فحاتملا(
 تاعاق ،تاجردملا
 ).،ىربكلا تاعامتجإلا
 تابلطتم ققحت ةأیھملا
 يوذل لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا

 وداترم -
  سئانكلا
 نولصملا -
 نولماعلا -

 قفارمو سئانك
 ةأیھم

  ةینعملا تاھجلا ةرمتسم
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ةیرثألاو ةیحایسلا عقاوملاو ينابملا /5 – 5
  ةمئاقلا ةیرثألاو ةیحایسلا عقاوملاو تآشنملاو ينابملا نم ددحم ددع ةئیھت :فدھلا
 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةفدھتسملا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم

 ةینمزلا
 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 قفارملاو تآشنملا ةفاك ةئیھت 1
 قدانفو معاطم نم ةیحایسلا
 نم %60 ھتبسن امب اھریغو
 لقألا ىلع ةمئاقلا قفارملا
 .2029 ماع لولحب
 

 ةحایسلا ةرازو -
  راثألاو
 قدانفلا ةیعمج -
 ةیحایسلا
 باحصأ ةیعمج -
 معاطملا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 تآشنملا ددع
 قدانفلاو ةیحایسلا
 معاطملاو
 تالحملاو
 ةیراجتلا
  ةأیھملا قفارملاو

  نونطاوملا -
 وداترم -
 ةیحایسلا تآشنملا
 حئارش ةفاك نم
  عمتجملا
 نولماعلا -

 معاطمو قدانف
 ةیراجت تالحمو
 ةأیھم ةیحایس

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 ةفلتخملا فحاتملا ينابم ةأیھت 2
 دحاو يسیئر فحتم لدعمب

 .نیتنس لك لقألا ىلع
 

 ةحایسلا ةرازو -
 راثألاو
 ةفاقثلا ةرازو -
 نوؤشلا ةرازو -
 ةیناملربلا
 ةیسایسلاو
 نامع ةنامأ -
 ىربكلا
   ةینعملا تایدلبلا -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 فحاتملا ددع
 فلتخمب ةأیھملا
 ،راثأ( اھعاونأ
 ،ةیسایسلا ةایحلا
 ،ةیصخش ،ةیفاقث

  )...،ةیتاذ ریس
 زكارملا ددع
  ةأیھملا ةیفاقثلا

 حئارش ةفاك -
 نم عمتجملا
  فحاتملا يداترم
 نولماعلا -

 ينابمو فحاتم
 ةیفاقث زكارمو
 ةأیھم

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا

 ةیرثالاو ةیحایسلا عقاوملا ةأیھت 3
 اھل ةعباتلا قفارملاو ةفلتخملا
 عقوم لدعمب ھتعیبط بسح لك
 ىلعً ایونس دحاو  يسیئر
 .لقألا

 ةحایسلا ةرازو -
 راثألاو
 راثألا ةرئاد -
 ةماعلا
 میلقإ ةطلس -
 ءارتبلا
 ةقطنم ةطلس -
 ةیداصتقإلا ةبقعلا
 ةصاخلا
 ةئیبلا ةرازو -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 عقاوملا ددع
 ةیرثألاو ةیحایسلا
 تایمحملاو
 ةفاك يف ةیعیبطلا
 ةكلمملا ءاحنأ
 رثؤت ال نا ىلع(
 ىلع ةئیھتلا
 ةیخیراتلا ةمیقلا
 يرثألا عقوملل
  )ةیئیبلا ةمیقلاو

  نونطاوملا -
 حئارش ةفاك نم
 عمتجملا
 نولماعلا -

 ةیحایس عقاوم
 تایمحمو ةیرثأو
 ةأیھم ةیعیبط

 تاھجلا ةرمتسم
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ءوض
 ططخلا
 ةیذیفنتلا
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  ةیجذومنلا قطانملا :سداسلا روحملا
 ةكلمملا ىوتسم ىلع قطانم )4( لدعمب ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسإل ةأیھم حبصتل بونجلاو طسولاو لامشلا يف ةیجذومن قطانم لیھأت :فدھلا
 2022 ماع لولحبو
 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

  ةینمزلا
 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 نم ةیجذومنلا ةقطنملا دیدحت 1
 يوذ صاخشألا كارشإ لالخ
 – نایبتسإ( قیرط نع ةقاعإلا
 دیدحتل )اھریغ وا لمع ةشرو
 ىلع لمعلل ةقطنملا وأ عراشلا
 .میلقإلا نمض اھتئیھت

 قوقحل ىلعألا سلجملا - ةقالعلا تاذ ةیدلبلا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 يلحملا عمتجملا -
 

 ةقطنملا رایتخإ
 ءدبلل ادیھمت ةیجذومنلا
 اھتئیھت ىلع لمعلاب

 /عراش رایتخإ
 لمعلل ةددحم ةقطنم
  ىلع
 اھتئیھت

 لوألا عبرلا
 ةنسلا نم
  ىلوألا

 )ةیدلبلا( تاھجلا
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ماعلا نیعاطقلا عم قیسنتلا 2
 تاسسؤملاو رئاودلا(
 )ةیموكحلا تارازولاو
 ةیراجتلا تالحملا( صاخلاو
 )...،تایفشتسملاو كونبلاو
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 اھینابم ةأیھت تایاغل ةیجذومنلا
 زواجتت ال ةدم لالخ اھقفارمو
 .تاونس 4

 تاذ ةیدلبلا -
 ةقالعلا
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 نم ةقالعلا تاذ تاھجلا
 عاطقلاو ماعلا عاطقلا
 تالحملا( صاخلا
 ،كونبلا ،ةیراجتلا
 ) .... ،تایفشتسملا
 وا ةقطنملا نمض ةعقاولا
 ھتأیھت بولطملا عراشلا

 ينابملا رصحو دصر
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 .اھتأیھتلً ادیھمت ةددحملا

 ينابملاب ةمئاق
 نمض ةعقاولا
 .ةددحملا ةقطنملا

 يناثلا عبرلا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 ةینعملا تاھجلا
 ىلع ددحتو

 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 3
 ةعباتلا ةیدلبلا يف نیسدنھملاو
 يوذ صاخشألاو میلقإلل
 ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقاعإلا
 ىلع تاظحالملا نیودتو
 مت يتلا ةیجذومنلا ةقطنملا
 .اھرایتخإ

 ةیمسرلا تاھجلا - ةقالعلا تاذ ةیدلبلا
 ةقطنملا يف ةدوجوملا
 ةظفاحملا سلجم -
 عمتجملا تامظنم -
 يندملا
 وا ىربكلا نامع ةنامأ -
 تایدلبلا( اھمكح يف نم
 )ةینعملا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
  ناكسإلاو
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 فشكلاب ریرقت رادصا
 ىلع مت يذلا يسحلا
 عم ةحرتقملا ةقطنملا
 ةقلعتملا تاظحالملا
  لوصولا ةیناكمإب

 تامولعمو روص
 مت يتلا ةقطنملا نع
  اھدیدحت

 يناثلا عبرلا
 ةنسلا نم
 .ىلوألا

 )ةیدلبلا( تاھجلا
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا



 

26 
 

 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت 4
 ةیجذومنلا قطانملا تایدلب يف
 تابلطتم ةدوك ىلع ةراتخملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل ءانبلا
 .دیدجلا نوناقلاو

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 تاذ ةیدلبلا -
 ةقالعلا

 / ينطولا ءانبلا سلجم
 ةماعلا لاغشألا ةرازو
 ناكسإلاو

 ةفرعم ھیدل لھؤم رداك
 ةیناكمإ تابلطتمل ةیفاك
 صاخشألل لوصولا
 ةقاعإلا يوذ

 يناثلا عبرلا  تابیردتلا ددع
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 )ةیدلبلا( تاھجلا
  ةینعملا
 ىلع ددحتو

 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ةفدھتسملا ةقطنملل يحاسملا عفرلا 5
 ينابملا دودحو ةفصرألا(
 .)فیصرلل ةیذاحملا

 يراشتسإ بتكم - ةقالعلا تاذ ةیدلبلا
  ةجاحلا بسح )ةحاسم(
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 عفر ىلع لوصحلا
 ةقطنملل لماكتم يحاسم
  ةراتخملا

 يناثلا عبرلا  ةمعادلا قئاثولا
 نم ثلاثلاو
 ىلوألا ةنسلا

 ةینعملا ةیدلبلا

 فیرعتلل قیسنتلاو ةیعوتلا 6
 ةقطنملا يلاھأ عم عورشملاب
 ةینعملا تارازولاو ةفدھتسملا
 ةقطنملا نمض تاراقعلا يكلامو
 ةیوعوت تالمح لالخ نم
 تاعومجمو ةیفیقثت تاودنو
 .ةصصختم ةیرؤب

 ةقالعلا تاذ ةیدلبلا -
 
 

 ةماعلا لاغشألا ةرازو - 
  ناكسالاو
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 

 ةعیبطب يعمتجملا يعولا
 مھنواعت نامضل عورشملا

 ھجولا ىلع هزاجنإ ىلع
 لمكألا

 رمتسم لكشب  تابیردتلا ددع
 ةرتف لالخ
  عورشملا

 )ةیدلبلا( تاھجلا
  ةینعملا

 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض

 ةیذیفنتلا

 ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 7
. 

   ةقالعلا تاذ ةیدلبلا -
 تاراقعلا يكلام -

 ةقطنملا نمض

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 تاططخم ىلع لوصحلا
 تایمكلا لوادجو
  تافصاوملاو

 يناثلا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 )ةیدلبلا( تاھجلا
  ةینعملا
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 يف اھدصرو ذیفنتلل ةفلكتلا ریدقت 8
 . ةنزاوملا

  ةقالعلا تاذ ةیدلبلا -
 

  ةیدلبلا نوؤشلا ةرازو -
 ةیلاملا ةرازو -

 يف تاصصخم رفوت
 ةرازولا وأ ةیدلبلا ةینازیم

 لوألا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم
  ةیناثلا

 ةینعملا ةیدلبلا

 ھحرطو ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 9
 .ذیفنتلل ھتلاحإو

  ةیدلبلا نوؤشلا ةرازو - ةقالعلا تاذ ةیدلبلا
 تاءاطعلا ةرئاد -
 ةیموكحلا

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ
  نیلواقملا

 يناثلا فصنلا ءاطعلا قئاثو
 ةنسلا نم
 ةیناثلا

 ةینعملا ةیدلبلا
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 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
  ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةفلتخملا تاھجلا عم قیسنتلا 10
 لقن لالخ نم قئاوعلا ةلازإل
 ،ءابرھكلا ةدمعأ لثم( تامدخلا
 ،يحص فرص طوطخ ،فتاھلا
 .)خلا ....

 ةقالعلا تاذ ةیدلبلا -
 ةقالعلا تاذ تاھجلا -
 ذفنملا لواقملا -
 عورشملل

 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 

 قئاوعلا نم يلاخ عقوم
 ذیفنتلاب ةرشابملل زھاج

 تالسارملا بتك
 ةیمسرلا

 رمتسم
 لمعلا ءانثأ

 ةینعملا ةیدلبلا

 ةقالعلا تاذ ةیدلبلا - عورشملل ذفنملا لواقملا . ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 11
 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا

 ةقطنم ىلع لوصحلا
 تابلطتم ققحت ةأیھم
 لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل
 

 رمأو ةلاحإلا رارق
 ةرشابملا

  هدحاو ھنس
 ةنسلا(
 )ةثلاثلا

 ة?Zع%لا ةWpل<لا

 لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 12
 .ذیفنتلا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تافوشكلاو تارایزلا ددع
 ةینادیملا

 رمتسم ةرداصلا ریراقتلا
 لمعلا ءانثأ

 ةینعملا ةیدلبلا

 ةقالعلا تاذ ةیدلبلا - . هذیفنت مت يذلا عورشملا مالتسإ 13
 ةلكشملا مالتسإلا ةنجل -

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 يوذ صاخشألا
  ةقاعإلا

 ةقطنم / عراش مالتسإ
 تابلطتمل ةلماش ةأیھم
 لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 ةئیھتب عورشملا
 ةلماك

 عبرلا
 نم ریخألا
 ةثلاثلا ةنسلا
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 )ةعماجلا عراش( تادیشرإ قیفش عراش – كومریلا ةعماج ةقطنم :6-1
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسإل ًةأیھم ةیجذومن ةقطنم حبصتل ةقطنم لیھأت :فدھلا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

  ةینمزلا
 ةفلكلا
 ءاc:sلا ي_*ئ:لا ةیریدقتلا

 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 1
 دبرإ ةیدلب يف نیسدنھملاو
 يوذ صاخشألاو ىربكلا
 ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقاعإلا
 ىلع تاظحالملا نیودتو
 مت يتلا ةیجذومنلا ةقطنملا
 .اھرایتخإ

 قوقحل ىلعألا سلجملا -  ىربكلا دبرإ ةیدلب
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ىربكلا نامع ةنامأ -
 )ةبرجت بحاص(
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
  ناكسإلاو
  ةظفاحملا سلجم -
 عمتجملا تامظنم -
 يندملا
 كومریلا ةعماج -

 فشكلاب ریرقت رادصإ
 عم مت يذلا يسحلا
 ةقلعتملا تاظحالملا
  لوصولا ةیناكمإب

 تامولعمو روص
 مت يتلا ةقطنملا نع
  اھدیدحت

 لوألا عبرلا
 ةنسلا نم
  ىلوألا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ماعلا نیعاطقلا عم قیسنتلا 2
 تاسسؤملاو رئاودلا(
 )ةیموكحلا تارازولاو
 ةیراجتلا تالحملا( صاخلاو
 )...،تایفشتسملاو كونبلاو
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 اھینابم ةأیھت تایاغل ةیجذومنلا
 زواجتت ال ةدم لالخ اھقفارمو
 .تاونس 4

 ىربكلا دبرإ ةیدلب -
 ةیبرتلا ةرازو -
  میلعتلاو
 كومریلا ةعماج -
 دبرإ ةراجت ةفرغ -
 ةعانص ةفرغ -
 دبرإ
 فاقوألا ةرازو -
 نوؤشلاو
 تاسدقملاو
 ةیمالسإلا
 ةماعلا ةسسؤملا -
 يعامتجإلا نامضلل
 ةظفاحملا سلجم -
 كونبلا ةیعمج–
 ةافصم ةكرش -
  ةیندرألا لورتبلا

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 ينابملا رصحو دصر
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 .اھتأیھتلً ادیھمت ةددحملا

 ينابملاب ةمئاق
 نمض ةعقاولا
 ةددحملا ةقطنملا
 تابلطتم ةنمضتم
 ةصاخلا ةأیھتلا
 يوذ صاخشألاب
 .ةقاعإلا

 يناثلا عبرلا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 ةینعملا تاھجلا
 ىلع ددحتو
 ططخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
  ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاc:sلا ي_*ئ:لا ةیریدقتلا

 ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت 3
 ىلع ىربكلا دبرإ ةیدلب يف
 ءانبلا تابلطتم ةدوك
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل
 .دیدجلا نوناقلاو
 

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 ىربكلا دبرإ ةیدلب -

 / ينطولا ءانبلا سلجم
 ةماعلا لاغشألا ةرازو
 ناكسإلاو

 ةفرعم ھیدل لھؤم رداك
 ةیناكمإ تابلطتمل ةیفاك
 صاخشألل لوصولا
  ةقاعإلا يوذ

 يناثلا عبرلا  تابیردتلا ددع
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض

 ةیذیفنتلا

 ةفدھتسملا ةقطنملل يحاسملا عفرلا 4
 ينابملا دودحو ةفصرألا(
 .)فیصرلل ةیذاحملا
 

 يراشتسإ بتكم -  ىربكلا دبرإ ةیدلب
 ةجاحلا بسح )ةحاسم(
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 عفر ىلع لوصحلا
 ةقطنملل لماكتم يحاسم
  ةراتخملا

 يناثلا عبرلا  ةمعادلا قئاثولا
 نم ثلاثلاو
 ىلوألا ةنسلا
 

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 فیرعتلل قیسنتلاو ةیعوتلا 5
 ةقطنم يلاھأ عم عورشملاب

 تارازولاو كومریلا ةعماج
 نمض تاراقعلا يكلامو ةینعملا
 تالمح لالخ نم ةقطنملا كلت
 ةیفیقثت تاودنو ةیوعوت
 .ةصصختم ةیرؤب تاعومجمو

  ىربكلا دبرإ ةیدلب
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 ةعیبطب يعمتجملا يعولا
 مھنواعت نامضل عورشملا

 ھجولا ىلع هزاجنإ ىلع
 لمكألا

 رمتسم لكشب  تابیردتلا ددع
 ةرتف لالخ
  عورشملا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

  ىربكلا دبرإ ةیدلب .ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 6
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 

 تاططخم ىلع لوصحلا
 تایمكلا لوادجو
  تافصاوملاو

 يناثلا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 
 يف اھدصرو ذیفنتلل ةفلكتلا ریدقت 7

  .ةنزاوملا
  ىربكلا دبرإ ةیدلب
 

 ةیدلبلا نؤوشلا ةرازو -
 ةیلاملا ةرازو -
 

 يف تاصصخم رفوت
 ةرازولا وأ ةیدلبلا ةینازیم

 لوألا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم

 ةیناثلا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 
 ھحرطو ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 8

 .ذیفنتلل ھتلاحإو
 ةیدلبلا نوؤشاا ةرازو -  ىربكلا دبرإ ةیدلب

 تاءاطعلا ةرئاد -
 ةیموكحلا

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ
  نیلواقملا
 

 يناثلا فصنلا ءاطعلا قئاثو
 ةنسلا نم

 ةیناثلا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 
 ةفلتخملا تاھجلا عم قیسنتلا 9

 لقن لالخ نم قئاوعلا ةلازإل
 ،ءابرھكلا ةدمعأ لثم( تامدخلا

  ىربكلا دبرإ ةیدلب-
 ذفنملا لواقملا-
 عورشملل

 بسح قئاوعلا لقنو ةلازإ ةقالعلا تاذ تاھجلا
 ةلاحلا

 تالسارملا بتك
 ةیمسرلا

 ءانثأ رمتسم
 لمعلا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا
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 ،يحص فرص طوطخ ،فتاھلا
 .)خلإ ....

 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
  ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا ي_*ئ:لا ةیریدقتلا

 ذفنملا لواقملا .ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 10
 عورشملل

  ىربكلا دبرإ ةیدلب
 

 ةقطنم ىلع لوصحلا
 تابلطتم ققحت ةأیھم
 لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 هدحاو ھنس ةرشابملا رمأ باتك
 )ةثلاثلا ةنسلا(

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 

 لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 11
 .ذیفنتلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 قاعإلا يوذ

 تافوشكلاو تارایزلا ددع ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةینادیملا
 

 ءانثأ رمتسم ةرداصلا ریراقتلا
 لمعلا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا

 
  ىربكلا دبرإ ةیدلب -  .هذیفنت مت يذلا عورشملا مالتسإ 12

 يوذ صاخشألا -
 ةقاعإلا
 ةیناكمإ يف ءاربخ -
 لوصولا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 أیھم عراش مالتسإ
 ةیناكمإ تابلطتم نمضتم
 يوذ صاخشألل لوصولا
  ةقاعإلا

 عورشملا مالتسإ
 ةلماك ةئیھتب

 ریخألا عبرلا
 ةنسلا نم

 ةثلاثلا

 دبرا ةیدلب
 ىربكلا
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 يحایسلا عراشلا ةئیھت - ءارتبلا میلقإ :أ-6-2
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسإل ًةأیھم حبصتل ةیجذومن ةقطنم لیھأت :فدھلا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

  ةینمزلا
 ةفلكلا
 ءاc:sلا ي_*ئ:لا ةیریدقتلا

 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 1
 میلقإ ةطلس يف نیسدنھملاو
 يوذ صاخشألاو ءارتبلا
 ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقاعإلا
 ىلع تاظحالملا نیودتو
 مت يتلا ةیجذومنلا ةقطنملا
 .اھرایتخإ

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 يف ةقالعلا تاذ تاھجلا -
 عراشلا سفن
 يندملا عمتجملا تامظنم -
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 فشكلاب ریرقت رادصإ
 عم مت يذلا يسحلا
 ةقلعتملا تاظحالملا
  لوصولا ةیناكمإب

 تامولعمو روص
 مت يتلا ةقطنملا نع
  اھدیدحت

 لوألا عبرلا
 ةنسلا نم
  ىلوألا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ماعلا نیعاطقلا عم قیسنتلا 2
 تاسسؤملاو رئاودلا(
 )ةیموكحلا تارازولاو
 ةیراجتلا تالحملا( صاخلاو
 ةعقاولا )...معاطملا ،كونبلاو

 ةیجذومنلا ةقطنملا نمض
 اھقفارمو اھینابم ةأیھت تایاغل

 4 زواجتت ال ةدم لالخ
 .تاونس

 میلقا ةطلس -
 ءارتبلا
 ءاول ةیفرصتم -
  ءارتبلا
 سلجم -
  ةظفاحملا
 كونبلا ةیعمج -
 قدانفلا ةیعمج -
 ةیعمج -
 معاطملا

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 ينابملا رصحو دصر
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 .اھتأیھتلً ادیھمت ةددحملا

 ةعقاولا ينابملاب ةمئاق
 ةقطنملا نمض

 ةنمضتم ةددحملا
 ةأیھتلا تابلطتم
 صاخشألاب ةصاخلا
 .ةقاعإلا يوذ

 يناثلا عبرلا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 تاھجلا
 ددحتو ةینعملا

 ءوض ىلع
 ططخلا
 ةیذیفنتلا

3 
 

 ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت
 ىلع ءارتبلا میلقإ ةطلس يف
 ءانبلا تابلطتم ةدوك
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل
 .دیدجلا نوناقلاو
 

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 

 / ينطولا ءانبلا سلجم -
  ةماعلا لاغشألا ةرازو
  ءارتبلا میلقا ةطلس -
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 ةفرعم ھیدل لھؤم رداك
 ةیناكمإ تابلطتمل ةیفاك
 يوذ صاخشألل لوصولا
  ةقاعإلا

 يناثلا عبرلا  تابیردتلا ددع
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ة:+فلا >قT+لا ردا,م تاج:$4لا w*ف(+لا ة*لو�_م ءارجإلا / �اc(لا bق:لا
  ة*(م�لا

 ةفلfلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ة-:ی\ق+لا

 ةقطنملل يحاسملا عفرلا 4
 دودحو ةفصرألا( ةفدھتسملا
 .)فیصرلل ةیذاحملا ينابملا

 میلقإ ةطلس
  ءارتبلا

 )ةحاسم( يراشتسإ بتكم -
 ةجاحلا بسح
 قوقحل ىلعألا سلجملا-
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 

 عفر ىلع لوصحلا
 ةقطنملل لماكتم يحاسم
  ةراتخملا

 يناثلا عبرلا  ةمعادلا قئاثولا
 نم ثلاثلاو
 ىلوألا ةنسلا

 میلقإ ةطلس
 ددحتو ءارتبلا

 ءوض ىلع
 ةطخلا
 ةیذیفنتلا

 فیرعتلل قیسنتلاو ةیعوتلا 5
 ةقطنملا يلاھأ عم عورشملاب
 ةینعملا تارازولاو ةفدھتسملا
 ةقطنملا نمض تاراقعلا يكلامو
 ةیوعوت تالمح لالخ نم
 تاعومجمو ةیفیقثت تاودنو
 .ةصصختم ةیرؤب
 

 میلقإ ةطلس -
  ءارتبلا
 ةحایسلا ةرازو -
 راثألاو

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسالاو
 

 ةعیبطب يعمتجملا يعولا
 مھنواعت نامضل عورشملا

 ھجولا ىلع هزاجنإ ىلع
 لمكألا

 رمتسم لكشب  تابیردتلا ددع
 ةرتف لالخ
  عورشملا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا
 ىلع ددحتو
 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 میلقإ ةطلس .ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 6
  ءارتبلا
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 تاططخم ىلع لوصحلا
 تایمكلا لوادجو
  تافصاوملاو

 يناثلا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 يف اھدصرو ذیفنتلل ةفلكتلا ریدقت 7
 .ةنزاوملا

 میلقإ ةطلس
  ءارتبلا
 

 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 ةیلاملا ةرازو -

 يف تاصصخم رفوت
 ءارتبلا میلقإ ةطلس ةینازیم

 لوألا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم

 ةیناثلا
 

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 ھحرطو ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 8
 .ذیفنتلل ھتلاحإو

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 ءارتبلا میلقإ ةطلس
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 ةیموكحلا تاءاطعلا ةرئاد -
 

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ
  نیلواقملا

 يناثلا فصنلا ءاطعلا قئاثو
 ةنسلا نم

 ةیناثلا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 ةفلتخملا تاھجلا عم قیسنتلا 9
 لقن لالخ نم قئاوعلا ةلازإل
 ،ءابرھكلا ةدمعأ لثم( تامدخلا
 ،يحص فرص طوطخ ،فتاھلا
 .)خلا ....

 میلقإ ةطلس  -
 ءارتبلا
 ذفنملا لواقملا -
 عورشملل

 بسح قئاوعلا لقنو ةلازإ ةقالعلا تاذ تاھجلا
 ةلاحلا

 تالسارملا بتك
 ةیمسرلا

 ءانثأ رمتسم
 لمعلا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا
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 ة:+فلا >قT+لا ردا,م تاج:$4لا w*ف(+لا ة*لو�_م ءارجإلا / �اc(لا bق:لا
  ة*(م�لا

 ةفلfلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ة-:ی\ق+لا

 ذفنملا لواقملا  .ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 10
 عورشملل

 ةرازو - ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
  ةحایسلا

 ةقطنم ىلع لوصحلا
 تابلطتم ققحت ةأیھم
 لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 هدحاو ھنس ةرشابملا رمأ باتك
 )ةثلاثلا ةنسلا(

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 11
 .ذیفنتلا

 ىلعألا سلجملا
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تافوشكلاو تارایزلا ددع ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةینادیملا

 ءانثأ رمتسم ةرداصلا ریراقتلا
 لمعلا

 

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا

 میلقإ ةطلس  - .هذیفنت مت يذلا عورشملا مالتسا 12
 ءارتبلا
 صاخشألا -
 ةقاعإلا يوذ
 يف ءاربخ -
 لوصولا ةیناكمإ
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا  -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 نمض أیھم عراش مالتسإ
 لوصولا ةیناكمإ تابلطتم
  ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 ةئیھتب عورشملا مالتسإ
 ةلماك

 ریخألا عبرلا
 ةنسلا نم

 ةثلاثلا

 میلقإ ةطلس
 ءارتبلا
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 تابلطتم ةدوك قفو كلذو ةیذیفنتلا ةطخلا دادعإ دنع ةیرثألا ةنیدملا لخاد لوصولا ةیناكمإ تابلطتمو ةیریسیتلا تابیترتلا ةفاك ركذ متی نأ ةاعارم عم
 .ةقاعإلا يوذ صاخشألل ءانبلا

 يرثألا ءارتبلا عقوم ةئیھت- ءارتبلا میلقإ :ب-6-2
  ةقاعإلا يوذ صاخشألا لبق نم مادختسإلاو لوصولا لھس حبصیل ءارتبلا عقوم ةئیھت :ماعلا فدھلا

 ةرتفلا ققحتلا رداصم  تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
  ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلا 
 )ةكرحتملا يساركلا يمدختسم( ةیكرحلا ةقاعإلا 

 تارایسلا نم ددع ریفوت 1
 .ةأیھملا تابرعلا وا ةیئابرھكلا

 ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 تارایسلا ددع
 تابرعلاو ةیئابرھكلا
 ةأیھملا

 میلقإ ةطلس ةنس عبر  تارایسلا دوجو
 تاھجلاو ءارتبلا

 ةینعملا
 )مصلا( ةیعمسلا ةقاعإلا 
 نیبردم نییحایس ءالدأ ریفوت 1

  .ةراشإلا ةغلب لصاوتلا ىلع
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 ءالدألا ةیعمج -
 نییحایسلا

 ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
 ىلعألا سلجملا  -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 نیبردم نییحایس ءالدأ
 ةغلب لصاوتلا ىلع
  ةراشإلا

  تارودلا ددع -
 ءالدألا ددع -
 يوذ نم حایسلا ددع -
  ةیعمسلا ةقاعإلا

  ةنس

 میلقإ ةطلس
 تاھجلاو ءارتبلا

 لاكشأب ةیداشرإ تاحول ریفوت 2 ةینعملا
 .ةرسیم

 ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 ةیداشرإ تاحول
   ةئیضم

 ةنس عبر  تاحوللا دوجو

 )نیفوفكملا( ةیرصبلا ةقاعإلا 
 لاكشاب ةیداشرإ تاحول ریفوت 1

 .ةرسیم
 ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 ىلعألا سلجملا
  صاخشألا قوقحل

 ةغلب ةیداشرإ تاحول
  لیارب

 ةنس عبر  تاحوللا دوجو
 میلقإ ةطلس

 تاھجلاو ءارتبلا
 ةینعملا

 ملاعملا زربأل تامسجم داجیإ 2
 يكاحت( عقوملا يف ةیرثألا
  )عقاولا

 ءارتبلا میلقإ ةطلس  -
 راثألاو ةحایسلا ةرازو -

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل

  ةنس  تامسجملا دوجو  تامسجم دوجو

 لوصولا ةیناكمإ 
 ءارتبلا میلقإ ةطلس  - .ةیحصلا تادحولا لیھأت ةداعإ 1

 راثألاو ةحایسلا ةرازو -
 ىلعألا سلجملا
 فصن ةلھؤملا تادحولا ددع ةلھؤم ةیحص تادحو صاخشألا قوقحل

 ءارتبلا میلقا ةطلس ةنس
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 يرحبلا ةبقعلا هزنتم- ةبقعلا ةنیدم :6-3
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسإلً أیھم حبصیل يجذومن يحایس ئطاش لیھأت :فدھلا
 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا

 ةینمزلا
 ةیریدقتلا ةفلكلا

 ءاكرشلا يسیئرلا
 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 1

 ةقطنم ةطلس يف نیسدنھملاو
 ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ةبقعلا
 نیودتو ةقالعلا تاذ تاھجلاو
 ةقطنملا ىلع تاظحالملا
 .اھرایتخا مت يتلا ةیجذومنلا
 

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
  ةصاخلا ةیداصتقإلا

  ةبقعلا ریوطت ةكرش -
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 عمتجملا تامظنم -
  يندملا

 فشكلاب ریرقت رادصا
 عم مت يذلا يسحلا
 ةقلعتملا تاظحالملا
  لوصولا ةیناكمإب

 نع تامولعمو روص
  اھدیدحت مت يتلا ةقطنملا

 لوألا عبرلا
 ةنسلا نم
  ىلوألا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقالا
 ءوض ىلع ددحتو
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 يف ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت 2
 ةیداصتقإلا ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 تابلطتم ةدوك ىلع ةصاخلا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل ءانبلا
 .دیدجلا نوناقلاو
 

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 ةقطنم ةطلس - 
 ةیداصتقإلا ةبقعلا
 ةصاخلا

 / ينطولا ءانبلا سلجم
 ةماعلا لاغشألا ةرازو
 ناكسإلاو

 ةفرعم ھیدل لھؤم رداك
 ةیناكمإ تابلطتمل ةیفاك
 يوذ صاخشألل لوصولا
  ةقاعإلا

 يناثلا عبرلا  تابیردتلا ددع
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقالا

 ءوض ىلع ددحتو
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 ةفدھتسملا ةقطنملل يحاسملا عفرلا 3
 ينابملا دودحو ةفصرألا(
 تارمملاو فیصرلل ةیذاحملا
 كلذكو )ئطاشلا نم ةبیرقلا
 لخاد ةدوجوملا قفارملاو ينابملا
 .يرحبلا هزنتملا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 يراشتسإ بتكم -
 ةجاحلا بسح )ةحاسم(
 ىلعألا سلجملا -
 يوذ صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا

 عفر ىلع لوصحلا
 ةقطنملل لماكتم يحاسم
  ةراتخملا

 يناثلا عبرلا  ةمعادلا قئاثولا
 نم ثلاثلاو
 ىلوألا ةنسلا

 

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقالا

 ءوض ىلع ددحتو
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 فیرعتلاب قیسنتلاو ةیعوتلا 4
 ةقطنملا يلاھأ عم عورشملاب
 ةینعملا تارازولاو ةفدھتسملا
 ةقطنملا نمض تاراقعلا يكلامو
 ةیوعوت تالمح لالخ نم
 تاعومجمو ةیفیقثت تاودنو
 .ةصصختم ةیرؤب

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
  ةصاخلا ةیداصتقإلا

 

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 ةعیبطب يعمتجملا يعولا
 مھنواعت نامضل عورشملا

 ھجولا ىلع هزاجنإ ىلع
 لمكألا

 رمتسم لكشب  تابیردتلا ددع
 ةرتف لالخ
  عورشملا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقالا

 ءوض ىلع ددحتو
 ةیذیفنتلا ةطخلا
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 ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةینمزلا

 ةیریدقتلا ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس .ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 5
  ةصاخلا ةیداصتقإلا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 
 

 تاططخم ىلع لوصحلا
 تایمكلا لوادجو
  تافصاوملاو

 يناثلا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 يف اھدصرو ذیفنتلل ةفلكتلا ریدقت 6
 . ةنزاوملا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
  ةصاخلا ةیداصتقإلا
 

 ةیلاملا ةرازو
  

 يف تاصصخم رفوت
 ةقطنم ةطلس ةینازیم
 ةصاخلا ةیداصتقإلا ةبقعلا

 لوألا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 ةنسلا نم

 ةیناثلا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 ھحرطو ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 7
 .ذیفنتلل ھتلاحإو

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
  ةصاخلا ةیداصتقإلا

 ةماعلا لاغشألا ةرازو
 ناكسإلاو

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ
  نیلواقملا
 

 يناثلا فصنلا ءاطعلا قئاثو
 ةنسلا نم

 ةیناثلا
 

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 ةفلتخملا تاھجلا عم قیسنتلا 8
 لقن لالخ نم قئاوعلا ةلازإل
 ،ءابرھكلا ةدمعأ لثم( تامدخلا
 ،يحص فرص طوطخ ،فتاھلا
 .)خلا ....

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس -
  ةصاخلا ةیداصتقإلا
 ذفنملا لواقملا -
 عورشملل

 بسح قئاوعلا لقنو ةلازإ ةقالعلا تاذ تاھجلا
 ةلاحلا

 ءانثأ رمتسم ةیمسرلا تالسارملا بتك
 لمعلا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 ذفنملا لواقملا .ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 9
 عورشملل

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
  ةصاخلا ةیداصتقإلا
 

 ةقطنم ىلع لوصحلا
 تابلطتم ققحت ةأیھم
 لوصولا ةیناكمإ
 ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 هدحاو ھنس ةرشابملا رما باتك
 )ةثلاثلا ةنسلا(

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 10
  .ذیفنتلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 

 تافوشكلاو تارایزلا ددع ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةینادیملا

 ءانثأ رمتسم ةرداصلا ریراقتلا
 لمعلا

 

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس .هذیفنت مت يذلا عورشملا مالتسإ 11
  ةصاخلا ةیداصتقإلا
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 

 نمض أیھم ئطاش مالتسإ
 لوصولا ةیناكمإ تابلطتم
  ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 ةئیھتب عورشملا مالتسإ
 ةلماك

 ریخألا عبرلا
 ةنسلا نم

 ةثلاثلا

 ةبقعلا ةقطنم ةطلس
 ةصاخلا ةیداصتقإلا
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 ةمألا سلجم عراشو سمش دبع تنب ةیمأ عراشو نیسح كلملا عراشو يسلبانلا نامیلس عراش -  يلدبعلا ةقطنم :6-4
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسإل ًةأیھم حبصتل ةیجذومن ةقطنم لیھأت :فدھلا

 ةفلكلا  ةینمزلا ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 1
 نامع ةنامأ يف نیسدنھملاو
 ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ىربكلا
 نیودتو ةقالعلا تاذ تاھجلاو
 ةقطنملا ىلع تاظحالملا
 .اھرایتخإ مت يتلا ةیجذومنلا
 

 ىلعألا سلجملا -  ىربكلا نامع ةنامأ
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 ةیمسرلا تاھجلا -
 نمض ةدوجوملا
 ةقطنملا
 عمتجملا تامظنم -
 يندملا

 فشكلاب ریرقت رادصإ
 عم مت يذلا يسحلا
 ةقلعتملا تاظحالملا
  لوصولا ةیناكمإب

 نع تامولعمو روص
  اھدیدحت مت يتلا ةقطنملا

 ةنس لالخ تمت
2018 

 نامع ةناما
 ددحتو ىربكلا

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 ماعلا نیعاطقلا عم قیسنتلا 2
 تاسسؤملاو رئاودلا(
 )ةیموكحلا تارازولاو
 ةیراجتلا تالحملا( صاخلاو
 )...،تایفشتسملاو كونبلاو
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 اھینابم ةأیھت تایاغل ةیجذومنلا
 زواجتت ال ةدم لالخ اھقفارمو
 .تاونس 4

 ىربكلا نامع ةنامأ -
 )ةنامألا رئاود عمجم(
 ةیبرتلا ةرازو -
  میلعتلاو
 لمعلا ةرازو -
 ندرألا ةراجت ةفرغ -
 ةعانص ةفرغ -
 ندرألا
 فاقوألا ةرازو -
 تاسدقملاو نوؤشلاو
 ةیمالسإلا
 ةحصلا ةرازو -
  ھیقشب( ةمألا سلجم -
 )باونلاو نایعالا
 كنب( كونبلا ةیعمج -
 ھیتیسوس ،ناكسالا

 يندرالا كنبلا ،لارنج
 )...،يتیوكلا
 يندرألا دیربلا -

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ
 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا

 ينابملا رصحو دصر
 ةقطنملا نمض ةعقاولا
 .اھتأیھتلً ادیھمت ةددحملا

 ةعقاولا ينابملاب ةمئاق
 ةددحملا ةقطنملا نمض
 تابلطتم ةنمضتم
 ةصاخلا ةأیھتلا
 يوذ صاخشألاب
 .ةقاعإلا

 نم يناثلا عبرلا
 ىلوألا ةنسلا

 تاھجلا
 ددحتو ةینعملا

 ءوض ىلع
 ططخلا
 ةیذیفنتلا
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 يلدبعلا ةكرش -
 ریوطتلاو رامثتسإلل
 يمالسإلا ىفشتسملا -
 سئانكلا سلجم -
 ،طابقألا ةسینك( يندرألا
 مورلا ةسینك
 )سكوذوثرألا
 ىنبم( لدعلا ةرازو -
 )لدعلا رصق
 نیسدنھملا ةباقن -
 ةیسدنھ بتاكم(
 ) ةیراشتسإ
 

 يف ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت 3
 ةدوك ىربكلا نامع ةنامأ
 يوذ صاخشألل ءانبلا تابلطتم
 .دیدجلا نوناقلاو ةقاعإلا
 

 ىلعألا سلجملا -
 يوذ صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا
 ىربكلا نامع ةنامأ 

 ينطولا ءانبلا سلجم -
 لاغشألا ةرازو /
 ناكسإلاو ةماعلا
 

 ةفرعم ھیدل لھؤم رداك
 ةیناكمإ تابلطتمل ةیفاك
 يوذ صاخشألل لوصولا
  ةقاعإلا

 ةنس لالخ تمت  تابیردتلا ددع
2018 

 نامع ةناما
 ددحتو ىربكلا

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 ةفدھتسملا ةقطنملل يحاسملا عفرلا 4
 ينابملا دودحو ةفصرألا(
 .)فیصرلل ةیذاحملا
 

 ىلعألا سلجملا -  ىربكلا نامع ةنامأ
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 عفر ىلع لوصحلا
 ةقطنملل لماكتم يحاسم
  ةراتخملا

 ةنس لالخ مت  ةمعادلا قئاثولا
2018 

 نامع ةناما
 ددحتو ىربكلا

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 
 فیرعتلاب قیسنتلاو ةیعوتلا 5

 ةقطنملا يلاھأ عم عورشملاب
 ةینعملا تارازولاو ةفدھتسملا
 ةقطنملا نمض تاراقعلا يكلامو
 ةیوعوت تالمح لالخ نم
 تاعومجمو ةیفیقثت تاودنو
 .ةصصختم ةیرؤب

 

  ىربكلا نامع ةنامأ -
 
 

 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 ةعیبطب يعمتجملا يعولا
 مھنواعت نامضل عورشملا

 ھجولا ىلع هزاجنإ ىلع
 لمكألا

 لالخ رمتسم لكشب  تابیردتلا ددع
 عورشملا ةرتف

 نامع ةناما
 ددحتو ىربكلا

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا
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 ةفلكلا ةینمزلا ةرتفلا ققحتلا رداصم تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

  ىربكلا نامع ةنامأ -  .ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 6
 نمض تاراقعلا يكلام -
 ةقطنملا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تاططخم ىلع لوصحلا
 تایمكلا لوادجو
  تافصاوملاو

 نم يناثلا فصنلا  ةمعادلا قئاثولا
 2019 ةنس

 نامع ةناما
 ىربكلا

 يف اھدصرو ذیفنتلل ةفلكتلا ریدقت 7
 .ةنزاوملا

  ىربكلا نامع ةنامأ -
 قوقحل ىلعالا سلجملا 
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةقالعلا تاذ تاھجلا -

 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 

 يف تاصصخم رفوت
 ىربكلا نامع ةنامأ ةینازیم

 ةنس لالخ تمت  ةمعادلا قئاثولا
2018 

 نامع ةناما
 ىربكلا

 ھحرطو ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 8
 .ذیفنتلل ھتلاحإو

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ دجوی ال  ىربكلا نامع ةنامأ
  نیلواقملا

 نامع ةناما 2020 ةنس ةیادب ءاطعلا قئاثو
 ىربكلا

 ةفلتخملا تاھجلا عم قیسنتلا 9
 لقن لالخ نم قئاوعلا ةلازإل
 ،ءابرھكلا ةدمعأ لثم( تامدخلا
 ،يحص فرص طوطخ ،فتاھلا
 .)خلا ....

  ىربكلا نامع ةنامأ -
 ذفنملا لواقملا -
 عورشملل

 قئاوعلا لقنو ةلازإ ةقالعلا تاذ تاھجلا
 ةلاحلا بسح

 تالسارملا بتك
 ةیمسرلا

 نامع ةناما لمعلا ءانثأ رمتسم
 ىربكلا

  ىربكلا نامع ةنامأ عورشملل ذفنملا لواقملا .ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 10
 

 ةأیھم ةقطنم ىلع لوصحلا
 ةیناكمإ تابلطتم ققحت
 يوذ صاخشألل لوصولا
 ةقاعإلا

 نم يناثلا عبرلا ةرشابملا رمأ باتك
 2020 ةنس

 نامع ةناما
 ىربكلا

 لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 11
  .ذیفنتلا

 قوقحل ىلعالا سلجملا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تافوشكلاو تارایزلا ددع
 ةینادیملا

 نامع ةناما لمعلا ءانثأ رمتسم ةرداصلا ریراقتلا
 ىربكلا

  ىربكلا نامع ةنامأ - .هذیفنت مت يذلا عورشملا مالتسإ 12
 يوذ صاخشألا -
 ةقاعإلا
 ةیناكمإ يف ءاربخ -
 لوصولا

 قوقحل ىلعألا سلجملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 نمض أیھم عراش مالتسا
 لوصولا ةیناكمإ تابلطتم
  ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 ةئیھتب عورشملا مالتسإ
 ةلماك

 نم ریخألا عبرلا
  2021 ةنس

 

 نامع ةناما
 ىربكلا
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  عارتقإلا زكارم :عباسلا روحملا
 2024 ماعل ةیناملربلا تاباختنإلا لولحب كلذو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةصصخم عارتقإ زكارمك اھنع نلعملا )300(لا ينابملا ةئیھت لامكتسإ :فدھلا

 لوصولا ةیناكمإ .1

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 اھنع نلعملا عارتقالا زكارم رصح 1
 يوذ صاخشألل ةصصخملا
 )300( اھددع غلبلاو ةقاعإلا
 فلتخم ىلع ةعزوم زكرم
 .تاظفاحملا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
  ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو
  میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو -

 زكارم دادعأ
ً اقباس ةأیھملا عارتقإلا
 اھرصح مت يتلا

 ةفاكب مئاوق ةینعملا تارازولا
 زكارم
 عارتقإلا
 ةأیھملا

 عبرلا
 نم لوألا
 ةنسلا
 ىلوألا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل
 ىلع ددحتو

 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 ءاربخلا لبق نم يسحلا فشكلا 2
 يوذ صاخشألاو نیسدنھملاو
 ىلع ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقاعإلا
 ةفرعمل ةددحملا عارتقإلا زكارم
 ةرفوتملا ةیئیبلا ةأیھتلا لاكشأ
 .زكارملا كلت يف اھنم صقانلاو

 ةیبرتلا ةرازو -
 میلعتلاو
 ةفاقثلا ةرازو -
 بابشلاو
 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنالل
 لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو ةماعلا
 

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 

 ریرقت رادصإ
 يذلا يسحلا فشكلاب
 زكارم ىلع مت
ً اقباس ةأیھملا عارتقإلا
 تاظحالملا انمضتم
 ةیناكمإب ةقلعتملا
  لوصولا

 ىلع نولماعلا
 زكارم ةأیھت
 عارتقإلا

 روص
 تامولعمو
 نع
 زكارملا
  ةددحملا

 فصنلا
 نم لوألا
 ةنسلا
 ىلوألا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل
 ىلع ددحتو

 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 عارتقإلا زكارم نم ددع دیدحت 3
 دحاو عارتقإ زكرم لدعمب ةددحملا

 ةیباختنإ ةرئاد لك يف لقألا ىلع
 تابیترتلاب هدیوزتو ھتأیھتل
 .ةمزأللا ةیریسیتلا
 

 ةلقتسملا ةئیھلا -
  باختنإلل
 ةیبرتلا ةرازو -
 میلعتلاو
 ةفاقثلا ةرازو -
 بابشلاو

 ةماعلا لاغشألا ةرازو - -
 ناكسإلاو
 ىلعألا سلجملا  -
 يوذ صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا

 ةددحملا زكارملا ددع
 ةیئیبلا ةئیھتلل
 تابیترتلاو ةلماكتملا
 ةلوقعملا ةیریسیتلا

 نم نوعرتقملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 زكارملا
 ةأیھملا

 عبرلا
 ثلاثلا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل
 ىلع ددحتو

 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا

 يف ةینعملا ةینفلا رداوكلا بیردت 4
 زكارمو باختنإلل ةلقتسملا ةئیھلا
 تابلطتم ىلع نیبقارملاو عارتقإلا
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصو
 تیوصتلاو عارتقإلا زكارم ىلا
 .ةیلالقتسإو ةیصوصخب
 

 ةلقتسملا ةئیھلا
  باختنإلل
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
  ةقاعإلا يوذ
  ةیملعلا ةیعمجلا-

  ينطولا ءانبلا سلجم -
 

 ھیدل لھؤم رداك
 ةیفاك ةفرعم
 ةیناكمإ تابلطتمب
 صاخشألل لوصولا
 ةقاعإلا يوذ

 ةئیھلا رداوك -
 باختنإلل ةلقتسملا
 يف نیلماعلا -
 عارتقإلا زكارم

 ددع
  تابیردتلا

 ةلقتسملا ةئیھلا  رمتسم
 باختنالل
 ىلع ددحتو

 ةطخلا ءوض
 ةیذیفنتلا
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 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 مت يتلا ينابملل يحاسملا عفرلا 5
 عارتقإل ةأیھم نوكتل اھدیدحت
 ةفاك لمشیل ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةیجراخلاو ةیلخادلا بیسانملا
 ةیذاحملا ينابملا دودحو ةفصرألا(
 .)...خلا ،فیصرلل

 ةیبرتلا ةرازو -
 میلعتلاو
 ةفاقثلا ةرازو -
 بابشلاو
 

 ةماعلا لاغشألا ةرازو
  ناكسإلاو

 عفر ىلع لوصحلا
 لماكتم يحاسم
 ةراتخملا ينابملل

 رداوكلا -
 تاذ ةیسدنھلا
  ةقالعلا

 قئاثولا
  ةمعادلا

 عبرلا
 عبارلا
 ةنسلا نم
 ىلوألا

 ةلقتسملا ةئیھلا
  باختنالل

 ةینفلا میماصتلاو تاساردلا دادعإ 6
 .ةددحملا عارتقإلا زكارمل

 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنإلل
 ةینعملا ةرازولا -
 )بابش وا ةیبرت(

 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسالاو
 قوقحل ىلعألا سلجملا -
 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ىلع لوصحلا
 لوادجو تاططخم
  تافصاوملاو تایمكلا

 قئاثولا ذفنملا لواقملا
  ةمعادلا

 عبرلا
 نم لوألا
 ةنسلا
 ةیناثلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل

 زكارملل ةبولطملا ةئیھتلل ةفلكتلا ریدقت 7
 .ةنزاوملا يف اھدصرو ةددحملا

 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنإلل
 ةینعملا تارازولا
 ةقالعلا تاذ

 قوقحل ىلعألا سلجملا -
  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو

 يف تاصصخم رفوت
 وأ ةئیھلا ةینازیم
 تاذو ةینعملا ةرازولا
 ةقالعلا

 ىلع نومئاقلا -
 دصر
 تاصصخملا
 ةیلاملا

 قئاثولا
  ةمعادلا

 عبرلا
 نم يناثلا
 ةنسلا
 ةیناثلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل

 صاخلا ءاطعلا قئاثو لامكتسإ 8
 .ذیفنتلل ھتلاحإو ھحرطو ةئیھتلاب

 ةینعملا ةرازولا 
 )بابش وا ةیبرت(

 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ةلقتسملا ةئیھلا- ناكسإلاو
 باختنإلل
 ىلعألا سلجملا -

 دحأ ىلع ءاطعلا ةلاحإ
  نیلواقملا

 قئاثو نولواقملا -
 ءاطعلا

 عبرلا
 نم ثلاثلا
 ةنسلا
 ةیناثلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل

 صاخلا ءاطعلا لامعأ ذیفنتب ءدبلا 9
 .عارتقإلا زكارمل ةبولطملا ةئیھتلاب

 ذفنملا لواقملا
 عورشملل

 ةقالعلا تاذ  ةرازولا -
 ةماعلا لاغشألا ةرازو -
 ناكسإلاو
 باختنإلل ةلقتسملا ةئیھلا -
 ىلعألا سلجملا -

 زكارم ىلع لوصحلا
 ققحت ةأیھم عارتقإ
 ةیناكمإ تابلطتم
 صاخشألل لوصولا
 ةقاعإلا يوذ

 نوعرتقملا -
 يف نولماعلا -
 عارتقإلا زكارم

 رارق
 ةلاحإلا
 رمأو
 ةرشابملا

 فصن
  ةنس

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل

 ىلعألا سلجملا  .ذیفنتلا لحارم ءانثأ عورشملا مییقت 10
 صاخشألا قوقحل
 ةقاعإلا يوذ

 تارایزلا ددع ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ةینادیملا تافوشكلاو

 نوعرتقملا -
 يف نولماعلا -
 عارتقإلا زكارم

 ریراقتلا
 ةرداصلا

 رمتسم
 ءانثأ
 لمعلا

 ةلق$c%لا ة@?هلا
 با-$نالل

 تمت يتلا عارتقإلا زكارم مالتسإ 11
  .اھتئیھت

 تاذ ةرازولا -
 ةقالعلا
 مالتسإلا ةنجل -
 ةلكشملا

 - - قوقحل ىلعألا سلجملا -
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 باختنالل ةلقتسملا ةئیھلا -

 عارتقإ زكرم مالتسإ
 تابلطتمل انمضتم أیھم
  لوصولا ةیناكمإ

 ذفنملا لواقملا -
 فارشإلا زاھج -

 عورشملا
 ةئیھتب
 ةلماك

 ةلقتسملا ةئیھلا ةنس عبر
 باختنالل
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 ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلا .2

 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ةذفانلا ةیذیفنتلا تامیلعتلا ةعجارم 1
 نوناق عم اھتمئاومل باختنإلا ةیلمعل

 مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح
 .)2017( ةنسل )20(

 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنإلل
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 .ةقاعإلا يوذ

 تامظنم
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تامیلعتلا ددع -
 ةیلمعب ةصاخلا
 مت يتلا باختنإلا

 اھرصح

 نوعرتقملا -
 صاخشألا نم
 ةقاعإلا يوذ
 نولماعلا -
 ىلع نومئاقلاو
 ةیلمعلا
  ةیباختنإلا

 ةمئاوتم تامیلعت
 نوناق دونب ةفاكو

 قوقح
 يوذ صاخشألا

  ةقاعإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا ةنس فصن
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 عارتقإلا تاءارجإو تامیلعت ریفوت 2
 يوذ صاخشألل ةرسیم لاكشأب
 .ةقاعإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل
 

 ىلعألا سلجملا -
 قوقحل
 يوذ صاخشألا
 -.ةقاعإلا
 تاذ تایعمجلا
 ةقالعلا

 تامیلعتلا نم ددع
 ةمدقملا تاءارجإلاو
 لاكشأ نم لكشب
 ةیریسیتلا تابیترتلا
 يوذ صاخشألل
 ةقاعإلا

 نم نوعرتقملا
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تامیلعتلا ددع
 تاءارجإلاو
  ةرداصلا

 ةلقتسملا ةئیھلا ةنس فصن
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 نیذلا ةراشإ ةغل نیمجرتم دیدحت 3
 موی عارتقإلا زكارم يف نودجاوتیس
   .باختنإلا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 .ةقاعإلا يوذ

 صاخشألا -
  مصلا
 تایعمج -
 ةغل يمجرتم
 ةراشإلا

 نیمجرتم دادعأ -
  ةراشإلا ةغل
 

 ةغل يمجرتم -
  ةراشإلا
 نوعرتقملا -
  مصلا نم
 ىلع نومئاقلا -
 عارتقإلا

 تافوشك -
 يمجرتم مئاوقو
  ةراشإلا ةغل
 ةمربملا دوقعلا -
 عم ةعقوملاو
 ةغل يمجرتم
 ةراشإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا ةنس عبر
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 مھدیدحت مت نیذلا نیمجرتملا بیردت 4
 تایّلاو ةیقوقحلا يحاونلا ىلع
 .مصلا نیعرتقملل ةمزأللا ةدعاسملا

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
 .ةقاعإلا يوذ

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل
  مصلا ةیدنأ

  نیبردتملا دادعأ -
 يتلا تابیردتلا -
 تمت

 ةغل يمجرتم
 ةراشإلا

 تافوشك -
 روضحلا
 

 ةلقتسملا ةئیھلا ةنس عبر
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 مت نیذلا ةراشإلا ةغل يمجرتم عیزوت 5
 .ةأیھملا عارتقإلا زكارم ىلع مھبیردت

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 سلجملا - 
 قوقحل ىلعألا
 يوذ صاخشألا
 -.ةقاعإلا
 تاذ تایعمجلا
 ةقالعلا

 يمجرتم نم ددع
 مت نیذلا ةراشإلا ةغل
 مھریفوت

 نم نوعرتقملا
 مصلا صاخشألا

 ءامسأب فشك
 ةغل يمجرتم
 مت نیذلا ةراشإلا
 مھعم دقاعتلا

  ةنس عبر
 دعوم لبق(
 )عارتقالا
 رمتسم(
 ءانثأ
 )عارتقإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا
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 ةئفلا تاجرخملا ذیفنتلا ةیلوؤسم ءارجإلا / طاشنلا مقرلا
 ةفدھتسملا

 رداصم
 ققحتلا

 ةرتفلا
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرشلا يسیئرلا ةیریدقتلا

 ءاطسولا نم نیبغارلا بیردت 6
 صاخشألل نییصخشلا نیدعاسملاو
 يف ةدعاسملا تایّلا ىلع ةقاعإلا يوذ
 .عارتقإلا ةیلمع

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل
  .ةقاعإلا يوذ

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل
 ةیدنأو تامظنم
 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا
 يف نیطشانلا
 ةقاعإلا لاجم

 نیبردملا ددع
 

 نیدعاسملا -
 نییصخشلا
 ءاطسولا -
 نیلماعلا
 عم باختنإلاب
 يوذ صاخشألا
  ةقاعإلا

 فشك -
 نیبردتملا
 ةیبیردتلا ةداملا -

 ةنس عبر
 
 موی لبق(
 )عارتقإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا

 صاخشألا فیرعتل قیسنتلاو ةیعوتلا 7
 زكارم عقاومب مھتامظنمو ةقاعإلا يوذ
 ةیریسیتلا تابیترتلاو ةأیھملا عارتقإلا
 ةیعوتلا تالمح لالخ نم مھب ةصاخلا
  .يعامتجإلا لصاوتلا لئاسوو

 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنإلل
 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل
 .ةقاعإلا يوذ

 ءانبلا سلجم 
 ةرازو / ينطولا
 ةماعلا لاغشألا
 ناكسإلاو
 

 تابیردتلا ددع
 ةصاخلا تاءاقللاو
 يعمتجملا يعولاب
 ةئیھتلا ةعیبطب
 نامضل ةرفوتملا
 صاخشألا ةكراشم
 ةیلمعب ةقاعإلا يوذ
  عارتقإلا

 يوذ صاخشألا
 ةقاعإلا

 تاءاقللا -
  ةیوعوتلا
 تاروشنملا -
 ةرداصلا
  صوصخلاب

 لكشب
 رمتسم
 ةرتف لالخ
 ةیاعدلا
 ةیباختنإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 ددحتو باختنالل

 ءوض ىلع
 ةیذیفنتلا ةطخلا
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 ةقاعإلا عون بسح اھریفوت بولطملا ةرسیملا لاكشألاو ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلا لودج

 لاكشألا ةیریسیتلا تابیترتلا ةقاعإلا عون مقرلا
 ةرسیملا

 ةرتفلا ذیفنتلا ةیلوؤسم
 ةینمزلا

 ةفلكلا
 ءاكرش يسیئر ةیریدقتلا

 ةیرصبلا ةقاعإلا 1
 يصخش قفارم باحطصا - نیفوفكملا - 

 تاعوبطملاو عارتقإلا تامیلعت ریفوت -
  )word( ةینورتكلإ ةغیصو لیرب ةقیرطب

 عقوملا ةئیھت
 ينورتكلإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل

 .ةقاعإلا يوذ
 تاذ تایعمجلا -

 ةقالعلا

 موی -
 عارتقإلا
 ةنس عبر -

 ةلقتسملا ةئیھلا
  باختنالل

 يصخش قفارم باحطصا - رصبلا فاعض - 
 تاعوبطملاو عارتقإلا تامیلعت ةعابط -
 ةریبك فورحب
 ةریبك فورحب نیحشرملا ءامسأ ةعابط -

 عقوملا ةئیھت
 ينورتكلإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل

 .ةقاعإلا يوذ

 موی -
 عارتقإلا
 ةنس عبر -

 

 ةلقتسملا ةئیھلا
  باختنالل

 ةیعمسلا ةقاعإلا 2
 تاعوبطملاو عارتقإلا تامیلعت ریفوت - مصلا - 

 ةراشإلا ةغلب ةمجرتم
 نیحشرملاب ةصاخلا روصلا ریفوت -
  ةراشإ ةغل مجرتم ریفوت -

 عقوملا ةئیھت
 ينورتكلإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 ىلعألا سلجملا -
 صاخشألا قوقحل

 .ةقاعإلا يوذ
 تاذ تایعمجلا -

 ةقالعلا

 ةنس عبر -
 عارتقإلا مویو
 ةنس عبر -
 موی -
 عارتقإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
  باختنالل

 ةیكرحلا ةقاعإلا 3
 يمدختسم - 

 يساركلا
 راصقو ةكرحتملا
 ةماقلا

 عافترإب نوكت عارتقإلا قیدانص -
 مس )76( نع دیزی ال ضفخنم
 نوكت عارتقإلا تارتنواك وا تالواط -
 نوكتو مس )76( نع دیزی ال عافترإب
 يساركلا لوخد حیتت لفسألا نم ةغرفم
 .اھتحت ةكرحتملا

 ةلقتسملا ةئیھلا -
 باختنإلل

 ىلعألا ا سلجملا
 صاخشألا قوقحل

 .ةقاعإلا يوذ

 ةنس عبر -
 موی -
 عارتقإلا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنالل
 تاذ تاھجلاو
 ةقالعلا

 ةقاعإلا يوذ - 
 فارطألاب ةیكرحلا
 ایلعلا

 عقوملا ةئیھت ةباتكلل يصخش قفارم باحطصإ -
 ينورتكلالا

 ةلقتسملا ةئیھلا
 باختنإلل

 ىلعألا سلجملا
 صاخشألا قوقحل

 .ةقاعإلا يوذ

 ةلقتسملا ةئیھلا عارتقإلا موی
  باختنالل
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 ناOــسإلاو ةــماعلا لاغــشألا ةرازوو ةــقاعإلا 2وذ صا-ــشألا ق;ــقSل ىــلعألا vــل#%لا لالــخ 9ــم ~$$ــس هاــندأ ةــZ?<%لا تاءاIــجإلا نا ىــلع Wــ?كا$لا عــم

 ةـفل$-%لا ةـ?Zع%لا تاـه#لاو تاراز;ـلا لـ<ق 9ـم ةـi-لا رواـSم 9ـم ر;ـSم لـ� 9%ض ةدرا;لا تاءاIجإلا/ ةi}نألل ةgp?فZ$لا ¦i-لا داWعإ لاح �لذو

 :يهو )g?فZ$لل ة?c?ئIلا ة?لو¥c%لا باSصأ(

 .ةلTلا تاذ ة?c?ئIلا تاه#لا اه$̂;�ع يف ~�ت ةTT-$م ةZ#ل لالخ 9م ةi-لا g?فZت ةع[ا$%ل ة?لآ ءا}نإ •

 .ةعجاI%لا جئا$Zل ًاقفو ةgp?فZ$لا ¦i-لا لیWعتو اه%??قتو 2رود لO}[ ةi-لا ةعجاIم •
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