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غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  4 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :المحور األّول
 امـــــــــــــــــــالع مــــــــــــالتقدي

 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  5 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

غ الؿىىي للٓضعة نلى ألا  ٌهغع لٙل بغهامج زاضت  2017ما جم بهجاػه زالٛ ؾىت  ؤهم إلاهمت الخجهحز صاءالخٍٓغ

الخدضًاث التي جم الخهغع لها زالٛ هُـ الؿىت والتي  ٖما ًبرػ، ًخهلٔ بمضي جدُٓٔ بؾاع الٓضعة نلى ألاصاء َُما

 جىُُظ بؾتراجُجُت الضولت إلاهمت الخجهحز،ؤزغث نلى وؿٔ 

اث  2017جىاضل زالٛ ؾىت  وفي هظا ؤلاؾاع  الهمل نلى جىُُظ ؾُاؾت الضولت في مجاٛ البيُت الخدخُت للؿْغ

ض، واصي الؼعْاء بىؾالم ٔ الؿُاعةٍلؿغ ؤشًاٛ ا خُض جم ؤلاهتهاء مً ٔ الؿُاعة الجم الشغوم في  ْو  ECOSOؿٍغ

ت  غ الحىػة الهٓاٍع مػاء اجُاُْت مو صًىان ِْـ ألاعاض ي واإلاسح الهٓاعي للُٓام باألشًاٛ بغاَت بلى بلخدٍغ

 ،و الخٓؿُماث و البدض الهٓاعي للٓؿـ ألاٛو جىوـ ظلمت الؿبىيغاَُت

ض جم حسجُل بعجُام بيؿ اث اإلاهخمض اإلاسؿـ اهجاػ لخٓضم التراٖمُت اليؿبتي ماًسظ ف%+  0.6بت ْو  للؿْغ

و اإلااشغ اإلاخهلٔ بالجضوي ؤلاْخطاصًت وؤلاظخمانُت ؤما،الؿُاعة ؾخًالٛ َٓض جم حسجُل ؤلا  خحز جضزل التي للمشاَع

 ،2016مٓاعهت بؿىت    -%  38.5بيؿبت  اهسُاع

 و الحىاصر ج٘غاع ؤماًٖ) اإلادضصة الىٓاؽ مهالجت اهجاػ لخٓضم التراٖمُت اليؿبتبلماشغ اإلاخهلٔ ل وباليؿبت

 2016مٓاعهت بؿىت   -%  11.1بيؿبت  اهسُاعحسجُل َٓض جم  (الُُاغاهاث ؤغغاع

 الؿُالن مُاه في الخد٘مٍ مهمت الخجهحز في مجاٛ انلى جدُٓٔ ؤهض 2017ٖما جىاضل الهمل زالٛ ؾىت 

خُض جم  اإلاىجؼة اإلايشأث وقُُُت وغمان الؿ٘ىُت والخجمهاث اإلاضن مشاٍع نلى الؿاٖبت ألاخىاع مً اإلاخإجُت

و إلهجاػ التراٖمُت اليؿبتفي ماًسظ اإلااشغ الخاص ب%+  6 جٓضع بـحسجُل وؿبت جؿىع   ؤلاؾتراجُجي اإلاسؿـ مشاَع

في ما  %  98حسجُل جؿىع بيؿبت  َٓض جم اإلاىاؾٔ الهمغاهُت والشٍغـ الؿاخليخماًت مجاٛ  وبسطىص

و اإلاسؿـ ؤلاؾتراجُجياليؿبت "ًسظ اإلااشغ  خُض جم بهجاػ  2017 مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت" التراٖمُت إلهجاػ مشاَع

ٗان مً اإلاامل بجمامها زالٛ ؾىت  14 و التي   70، بغاَت بلى جدُٓٔ وؿبت جٓضم  بـ 2017مشغونا مً ظملت اإلاشاَع

و اإلاسؿـ اإلاضًغي اليؿبت التراٖمُت الهجاػ "في ماًسظ اإلااشغ  2017 مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت % اإلادؿلمت "مشاَع

هىص طلٚ بلى ؤلاهتهاء مً ؤشًاٛ  خُا َو و جم حؿلمها نىغا نً  3ْو و، وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن مشغوم  5مشاَع مشاَع

حز مُىاء الطُض البدغي بؿُضي مىطىع شهض جإزحرا في اهؿالْه هكغا إلناصة بهجاػ ؾلب الهغوع،  جٖغ

ض جم حسجُل وؿبت جٓضم بـ    اليؿبت التراٖمُت إلاغاظهت جدضًض اإلالٚ الهمىمي البدغي "اًسظ ماشغ في م %3ْو

هىص طلٚ بلى بهؼ الخإزحر الىاجج نً "   .ؤنماٛ اللجانَو

في ماًسظ جدُٓٔ  %33َٓض جم حسجُل وؿبت جٓضم بـ  التهُئت الترابُت والخهمحر وؤلاؾٙانوفي ما ًخهلٔ بمجاٛ 

ت للتهُئت والخىمُتهضص الضعاؾاث اإلاىجؼة لىغو اإلااشغ الخاص بـ هىص طلٚ بلى ؤهه  اؾتراجُجُاث ظهٍى لم ًٓو َو

مما ؤزغ نلى وؿٔ بهجاػ الضعاؾاث، ٖما جم  اخدؿاب الضعاؾاث التي جم الاهتهاء مً اهجاػ مغاخلها ألاولى ؤو الشاهُت

ت الهمغاهُت اإلاؿابٓت بحن اؾتراجُجُاث الخىمُفي ماًسظ اإلااشغ الخاص بيؿبت  % 53حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ 

 .2017، وججضع ؤلاشاعة ؤن هظا اإلااشغ جم بنخماصه بهؿالْا مً ؾىت وؤمشلت التهُئت الهمغاهُت
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غ الؿً٘ الاظخماعي وجدؿحن الغضُض الؿ٘ني الٓاثمالهضٍ جدُٓٔ في ماًسظ  َٓض جم حسجُل وؿبت  جؿٍى

في بؾاع البرهامج الخطىص ي للؿً٘ بلٌ نضص اإلاؿاًٖ الاظخمانُت واإلآاؾم اإلاىجؼة خُض ،  %49بهجاػ جٓضع بـ 

و ٌهىص هظا بلى  %74حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ بظخمانُا، ٖما جم  مؿ٘ىا 4190بـ  2017الاظخماعي بلى مىفى ؾىت 

 .طت للمشغوماإلاسطّ  ؤلانخماصاث بؾتهالٕوؿبت وؿٔ 

غ وجىمُت ْؿام البىاء َٓض جم الهمل نلى  وفي ما ؼ البىاء اإلاؿخًسظ مجاٛ جؿٍى الهمل نلى  مً زالٛضام  حهٍؼ

ؼ الىجانت الؿاُْت للبىاًاث خُض سجل هظا اإلااشغ وؿبت بهجاػ جٓضع بـ   .%100حهٍؼ

خُض جم حسجُل جؿىع في  اإلاخضزلحن في ْؿام البىاء وألاشًاٛ الهمىمُت نضص مًجإهُل ٖما جم الهمل نلى 

بغاَت بلى طلٚ جم . 2017مخضزال زالٛ ؾىت  18لُطل بلى  اإلاخضزلحن اإلاخدطلحن نلى الشهاصة باإلاؿابٓتنضص 

ضة نىض اهجاػ البىاًاثالهمل نلى  ُّ  % 127مً زالٛ حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ  بصزاٛ اإلاماعؾاث الج

ٖما  %95جٓضع بـ  ضٍغ الانخماصاث  وؿبت بهجاػ  الُٓاصة واإلاؿاهضة َٓض جم حسجُل بغهامج ما ًسظوفي 

ً لٙل نىن  خاَل اإلااشغ الخاص بهضص  .نلى هُـ اليؿبت ؤًام الخٍٙى
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 : 2017جلدًم غام ألهم جىاهب وشاط الىسارة خالٌ ضىت  .1

 ُْاصة بغامج نملُاجُت جترظم الؿُاؾاث الٓؿانُت للىػاعة وبغهامج ( 04ت  )ؤعبه بلى مهمت الخجهحز جىٓؿم

ٓا إلاا ًلي :خؿب مؿاهضة و   مىهجُت الخطٍغ في اإلاحزاهُت خؿب ألاهضاٍ َو

اث: 1بغهامج  -  ،البيُت الخدخُت للؿْغ

 ،اإلاىاؾٔ الهمغاهُت والشٍغـ الؿاخليخماًت :   2بغهامج  -

 ،وؤلاؾٙان الخهمحرالتهُئت الترابُت و :  3بغهامج  -

غ وجىمُت ْؿام:  4بغهامج  -  ،البىاء جؿٍى

 .الُٓاصة و اإلاؿاهضة:  9بغهامج  -
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 أهم إلاهجاساث التي جم جدلُلها : 1.1

اث خُض جم  2017جم الهمل زالٛ ؾىت  نلى جىُُظ بؾتراجُجُت الىػاعة في مجاالث البيُت الخدخُت للؿْغ

شًاٛ ، ؤ2اٖـ  – 9ؽ و ٖما جم ؤلاهؿالّ في ؤشًاٛ اإلادٛى  ْابـ –ضُاْـ  ٔ الؿُاعةٍلؿغ ؤلاهتهاء مً ؤشًاٛ ا

 ٔ ٓحن ) X4الؿٍغ  (،X4-X20ومدٛى نلى مؿخىي جٓاؾو الؿٍغ

مت ب 351.3تهُئت  ل الشاويٓؿـ ؤشًاٛ ال ّ فيٖما جم ؤلاهؿال  اث اإلاْغ ل مً البىٚ  والًت 16ـــٗلم مً الؿْغ بخمٍى

ٓي للخىمُت  ،ؤلاٍَغ

ض  مً الؿ٘ىُت والخجمهاث اإلاضن لحماًت الضعاؾاث اهجاػ نلى  2017زالٛ ؾىت الهمل مىاضلت جم  ْو

و بغمجتخُض جم  الُُػاهاث، و في الغؤي ببضاءبغاَت بلى  الحماًت مشاَع  والخٓؿُماث الهمغاهُت التهُئت ؤمشلت مشاَع

ض جم الهمل نلى  ،بالُُػاهاث واإلاهضصة اإلاىسُػت باإلاؿاخاث بىاًاث بهجاػ لخالفي وطلٚ البىاء وعزظ هظا ْو

و وؤشًاٛ صعاؾاث وبنضاص مخابهت  مً اإلاضن خماًت ميشأث وضُاهت حههض و ػاهاثالُُ مً الحماًت مشاَع

و خماًت اإلاضن ظملت مً بهجاػ  و صعاؾاث لحماًت اإلاضن مً الُُػاهاث ؤلاؾاع جم بنضاص، في هظا الُُػاهاث مشاَع

اهت و الٓحروان مً الُُػاهاث هظٖغ مً ؤهمها  مً الُُػاهاث مضًىت الغصًِ مً  خماًت -)خماًت مضًىتي ؤٍع

 ،(خماًت جىوـ الًغبُت مً الُُػاهاث -الُُػاهاث 

ض جم  ت اإلايشأث و الهُاٗل لطُاهت الالػمت بالضعاؾاث الُٓامْو  بالضعاؾاث الُٓامواإلاُىاثُت بغاَت بلى   البدٍغ

ت  ؤشًاٛ جىُُظ، ٖظلٚ البدغي  باالهجغاٍ اإلاهضصة اإلايشأث و للمىاؾٔ الالػمت بخضار و تهُئت وجغمُم اإلاىاوي البدٍغ

 ،ٖطاخب ميشإ مُىع

ٗاآلحي  ت اإلاضن والشٍغـ الؿاخليبمجاٛ خماًوججضع ؤلاشاعة ؤن وؿبت بهجاػ الىُٓاث الخاضت  جم جىػَهها 

 :2017زالٛ ؾىت 

- :  مً ظملت بنخماصاث البرهامج 98,2%)ؤ.ص( بيؿبت  3 662   هُٓاث الخطٍغ

 مً ظملت بنخماصاث البرهامج 91,4%بيؿبت  )ؤ.ص( 452 65 هُٓاث الخىمُت: -

 

مٓاعهت بؿىت  %97َٓض جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ  اإلاضنو  الخهمحرالتهُئت الترابُت و وفي ما ًسظ مجاٛ 

ؤما في ما ًسظ  %95.3بهجاػ الىُٓاث الخاضت بىؾاثل اإلاطالح  ، ٖما بلًذ وؿبتو هي حهخبر وؿبت مغغُت 2016

 ،2017مٓاعهت بخٓضًغاث ْاهىن اإلاالُت لؿىت  % 100ؤلاؾدشماعاث اإلاباشغة َٓض جم بهجاػ وؿبت 

ض جم  ًسظ مجاٛ التهُئت الترابُت: في ما ث الخالُتالُٓام باإلهجاػا ْو

ٛ واإلاىؿٓت الحؿاؾت الاهؿالّ في بنضاص صعاؾت ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت اإلاىؿٓت الحؿاؾت ؤْص ى الشما -

 ،الىؾً الٓبلي

 ،مغضض صًىامُُ٘ت اإلاجاٛ الترابي مىاضلت اهجاػ اإلاغخلت ألاولى مً صعاؾت -
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 الاهؿالّ في بنضاص ؤؾالـ والًتي اإلاهضًت وؾُضي بىػٍض،  -

 ،ىظُهي لتهُئت وجىمُت والًت الٙاٍالاهتهاء مً بنضاص صعاؾت اإلاشاٛ الخ -

وظىضوبت وؾلُاهت  بطضص بجمام اإلاغاخل النهاثُت مً صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث ْبلي  -

 وػيىان،

 ، 2030بهجاػ اإلاغخلت الشاهُت مً صعاؾت الخاعؾت الىؾىُت للبيُت الخدخُت والخجهحزاث الجمانُت ال٘بري ؤَٔ  -
 

 ًسظ مجاٛ الخهمحر جم الُٓام باإلهجاػاث الخالُت: في ما
 

 ،" مً والًت الٓحروان2اإلاطاصْت نلى مشاٛ التهُئت الخُطُلي للمىؿٓت الطىانُت " الؿبُست  -

مً مهخمضًت ُْطت الجىىبُت مً والًت  2التهُئت الخُطُلي للمىؿٓت الطىانُت  الهُٓلت  اإلاطاصْت نلى مشاٛ -

 ُْطت،

 ،ت نليهامشاٛ تهُئت نمغاهُت لغثاؾت الحٙىمت الؾخطضاع ؤوامغ اإلاطاصْ 16جمذ بخالت  -

ُُت التي جم الشغوم في صع  - ىت اؾتها ؾمىاضلت مخابهت صعاؾاث ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت للبلضًاث والخجمهاث الٍغ

 ،ؤو زالٛ الؿىىاث الؿابٓت 2015
 

 ًسظ مجاٛ ؤلاؾٙان َٓض جم بهجاػ ماًلي: ؤما في ما

لؿىت  1126في بؾاع جدؿحن مغصوص ضىضّو النهىع باإلاؿً٘ لُاثضة الاظغاء جم بضضاع ألامغ الحٙىمي نضص  -

 جػمً الهضًض مً ؤلاظغاءاث التي مً شإنها : 2016

 ،لبىاءٍل بْخىاء ْؿهت ؤعع ضالحت لجمى  -

ل جىؾهت ؤو بىاء مؿً٘ -  ،جمٍى

ل بْخىاء مؿً٘ مى -  ،جؼ مً ْبل بانض نٓاعي مطاصّ نلُهجمٍى
 

وطلٚ ْطض مىاٖبت الخؿىعاث التي  1990ؤلاهؿالّ في مغاظهت ْاهىن البهض الهٓاعي الطاصع ؾىت  ٖما جم -

 ،شهضها الٓؿام )في ؾىع ؤلاؾدشاعة(

ألاٛو بٙاَت والًاث الجمهىعٍت ٖما جم حصخُظ  بهجاػ بغهامج تهظًب وبصماط ألاخُاء الؿ٘ىُت في ْؿؿه مىاضلت -

 ،برهامجوبلىعة الٓؿـ زاوي مً ال
 

ؼ البىاء اإلاؿخضام َٓض جم  لـؿىت باليؿبت  ؿاُْتالإلااشغ الىجانت %  100حسجُل وؿبت في ما ًسظ ْؿام حهٍؼ

/الؿىت مسجال بظلٚ جدؿىا 2/م ُٖلىاؽ ؾانت 85/الؿىت مٓابل 2/م ؾانتُٖلىاؽ  78ؤي بُٓمت جٓضع بـ  2017

 ،ملحىقا

ض جم  لـؿىت باليؿبت  3/م ؾانت مًُاواؽ 1.9للماشغ اإلاظٗىع ؤي بُٓمت جٓضع بـ %  90 خىالي حسجُل وؿبتْو

 ،2016مٓابل هُـ الُٓمت ؾىت   2017
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

ُو في وؿبت في ما ًسظ مجاٛ الُٓاصة واإلاؿاهضة َٓض جم  الخإؾحر باإلصاعة مً زالٛ الحغص نلى بهجاػ التَر

ُاث في آلاظاٛ  بغهامج  بغاَت بلى جىؾُو ْانضة اإلاهؿُاث،التْر

ؼي ْام بخيشُؿها بؾاعاث مً ٖما جم  ً نلى اإلاؿخىي الجهىي واإلاٖغ ىػاعة الجىكُم نضة وعشاث جٍٙى

ض جم  واؾتهضَذ باألؾاؽ اإلاىخضبحن الجضص مً جٓىُحن ومهىضؾحن، خىاع الخطٍغ في بؾاع بنضاص وجىُُظ ُْاصة ْو

ت للىُٓاث  ،اإلاحزاهُت والبرمجت الؿىٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  11 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 : 2017جىفُذ ميزاهُت الىسارة لطىت .2

 خطب طبُػت الىفلت ملارهت بالخلدًزاثميزاهُت الىسارة  1.2

 + 8ؤي بيؿبت جؿىع ْضعها )ّ.م.ث( ص .ؤ 1 639  983في خضوص  2017لؿىت جّم غبـ جىُُظ محزاهُت وػاعة الخجهحز 

 ( مىػنت ٖما ًلي :ؤ ص  1 279 426) 2016مٓاعهت بؿىت  %

  :  ؤ.ص  148  695هُٓاث الخطٍغ

  :ؤ.ص  1  440 681 هُٓاث الخىمُت 

  :ىت  ؤ.ص 50 607الحؿاباث الخاضت في الخٍؼ

ض جّم جىػَو هظه ؤلانخماصاث نلى  ُْاصة  بغامج نملُاجُت  جمشل الؿُاؾاث الٓؿانُت للىػاعة وبغهامج ؤعبهتْو

ٓا للجضٛو الخالي :و   مؿاهضة خؿب مخؿلباث ٗل بغهامج َو

:1جدٌو غدد   

 ملارهت بالخلدًزاث 2017 جىفُذ ميزاهُت الىسارة لطىت 

 الدفؼ( خماداث)إغ الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت 
 ألف دينبر: الوحدة        

 

 والبرامج الفزغُت البرامج
 2016إهجاساث 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

 (1) -( 3املبلغ )
وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 
 (2) -( 3املبلغ )

 وطبت

إلاهجاس %   

(3( /)2) 

 % 8; 688 5- 96 % 637 5- 695 148 383 154 333 154 924 139 هفلاث الخصزف

 % 61 118 57- 62 % 068 54- 183 88 301 145 251 142 014 84 الخإظحر الهمىمي

 % 87 373 8- 87 % 373 8- 460 55 833 63 833 63 150 54 وؾاثل اإلاطالح

 % 97 196- 97 % 196- 495 5 691 5 691 5 760 1 الخضزل الهمىمي

 99 % 981 20- 98 % 381 23- 681 440 1 662 461 1 062 464 1 813 109 1 هفلاث الخىمُت

 106 % 809 74 106 % 409 72 273 327 1 464 252 1 864 254 1 333 107 1 الاضدثماراث املباشزة

 % 80 955 202- 79 % 355 205- 709 791 664 994 064 997 649 741 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
365 684 538 000 538 000 535 564 -2 436 % 100 -2 436 100 % 

ل الػمىمي  35 % 599 203- 48 % 129 116- 899 107 498 311 028 224 480 2 الخمٍى

 % 35 599 203- 48 % 129 116- 899 107 498 311 028 224 480 2 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
0 0 0 0 0 --- 0 - 

ىت  55 % 393 41- 37 % 393 85- 607 50 000 92 000 136 125 30 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  

بدون املىارد الذاجُت 

 للمؤضطاث

1 279 426 1 754 395 1 662 045 1 639 983 -114 412 % 93 -22 062 % 99 

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 :1رضم بُاوي غدد 

 2017ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت ضىت 

 الدفؼ( خماداثإغ) الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت
 ألف دينبر: الوحدة

 

 
 

 خطب البرامج ملارهت بالخلدًزاثميزاهُت الىسارة  2.2 

البيُت الخدخُت خُض ًمشل بغهامج خؿب البرامج  اهابهجؼ جم ًبّحن الجضٛو الّخالي جىػَو محزاهُت الىػاعة التي 

اث مً  % 68ؤ.ص والتي جمشل  121 1  726ؤهم بغهامج  مً خُض حجم ؤلانخماصاث اإلاسططت له واإلآضعة بـ  للؿْغ

ؤ.ص  393  537بةنخماصاث ظملُت مٓضعة بـ  والاؾٙانالتهُئت الترابُت والخهمحر اإلاحزاهُت ؤلاظمالُت للىػاعة، ًلُه بغهامج 

 خماًت اإلاىاؾٔ الهمغاهُت والشٍغـ الؿاخلي(، زم بغهامج لئلنخماصاث اإلاطغوَتمً اإلاجمىم الهام  % 24)

الُٓاصة (، وبغهامج لئلنخماصاث اإلاطغوَتمً اإلاجمىم الهام  % 4 ؤ.ص )  114  69 ـــبةنخماصاث ظملُت مٓضعة بـ

غ وجىمُت ْؿام البىاء(، وبغهامج لئلنخماصاث اإلاطغوَتمً اإلاجمىم الهام  %  2ؤ.ص ) 33 968  واإلاؿاهضة  21  جؿٍى

 (.لئلنخماصاث اإلاطغوَتمً اإلاجمىم الهام  %  1 ؤ.ص ) 638
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 : 2جدٌو غدد 

 ملارهت بالخلدًزاث  2017جىفُذ ميزاهُت الىسارة لطىت 

 الدفؼ( خماداثإغ)الخىسَؼ خطب البرامج  
 

 ألف دينبر: الوحدة 

 بُــــــــــــان البرامج 
 2016إهجاساث 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

 (1) -( 3) املبلغ
وطبت إلاهجاس %   

(3( /)1) 
 (2) -( 3املبلغ )

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 109 % 237 94 102 % 237 25 726 121 1 489 027 1 489 096 1 324 926 البيُت الخدخُت للطزكاث

خماًت املىاطم الػمزاهُت 

ط الطاخلي  والشٍز
70 813 74 623 73 272 69 114 -5 509 % 93 -4 158 % 94 

التهُئت الترابُت والخػمير 

 واملدن
221 826 527 914 505 914 393 537 -134 377 % 75 -112 377 % 78 

ز وجىمُت كطاع البىاء  107 % 431 1 107 % 431 1 638 21 207 20 207 20 638 21 جطٍى

 97 % 194 1- 97 % 194 1- 968 33 162 35 162 35 826 38 اللُادة واملطاهدة

 99 % 061 22- 93 % 412 114- 983 639 1 044 662 1 395 754 1 426 279 1 املجمىع

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *

 : 2 رضم بُاوي غدد

 2017ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت ضىت 

 الدفؼ( خماداثإغالخىسَؼ خطب البرامج )
 

 ألف دينبر: الوحدة
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  

.I 1 البرهامج 

 البيُت الخدخُت للطزكاث
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج .1

اث  ل لئلصاعة الهامت للجؿىع و الؿْغ مهمت بنضاص و جىُُظ ؾُاؾت الىػاعة في مجاٛ و التي جمشل البرهامج ألاٛو جٗى

اث حؿخجُب إلاخؿلباث  ُُت. و تهضٍ هظه الؿُاؾت بلى ظهل البيُت ألاؾاؾُت للؿْغ اث الؿُاعة و اإلاؿالٚ الٍغ اث والؿْغ الؿْغ

ت اإلاغوع والؿالمت إلاؿخهمليها م اث جػمً صًمىمت خٖغ ٗاَت ظهاث البالص بؿْغ و مغاناة الحُاة الاْخطاصًت والاظخمانُت وعبـ 

 الجىاهب الجمالُت والبُئُت وطلٚ إلاىاٖبت وؿـٔ الخؿىع اإلالحىف ألؾؿٛى الؿُاعاث. 

اث"البرهامج ألاٛو  عثِـوبالخالي َةن   و اإلاخهلٓت بالبيُت نلى ٌهخبر مؿاوال نل  "البيُت الخدخُت للؿْغ ظمُو اإلاشاَع

اث التي جٙىن َيها الضولت ضاخبت ألاؾاؾُت  ىٓؿم  اإلايشإللؿْغ غ البيُت الخدخُت : َغنُحن بغهامجحنبلى  هظا البرهامج. ٍو جؿٍى

اث ُُت و للؿْغ مت واإلاؿالٚ الٍغ اث اإلاْغ  والطُاهت. ضُاهت شب٘ت الؿْغ

 

 جلدًم البرامج الفزغُت  1.1

اثًىٓؿم بغهامج   ٖما ًلي: حنَغنُ حنامجهبغ  بلى البيُت الخدخُت للؿْغ

غ البيُت: 1البرهامج الُغعي  - ؤ اث جؿٍى   الخدخُت للؿْغ

غ الحىػة   ٌؿهغ نلى الخسؿُـ و الُٓام بالضعاؾاث الالػمت ومخابهت اإلاغاخل ؤلاظغاثُت الخاضت بؿلباث الهغوع و جدٍغ

و البيُت ال ت خدخالهجاػ ؤشًاٛ مشاَع اث واإلاؿالٚ ختى  حؿهل خٖغ اث التي مً شإنها جإهُل الشب٘ت ألاؾاؾُت للؿْغ ُت للؿْغ

ٔ وحؿاهم في َٚ الهؼلت نً اإلاىاؾٔ الضازلُت. ٖما جخم و  الاٖخكافجدض مً و اإلاــغوع  اهت ؤَػل إلاؿخهملي الؿٍغ غ َع جَى

ت للخجهحز. ت ووخضاث الاهجاػ و ؤلاصاعاث الجهٍى ٍؼ و بمؿانضة ؤلاصاعاث اإلاٖغ  مخابهت ؾحر اهجاػ  هظه اإلاشاَع

ُُ: 2البرهامج الُغعي  -ب  مت واإلاؿالٚ الٍغ اث اإلاْغ  تضُاهت شب٘ت الؿْغ

اث جدغص   هاخٓىم مطالحَ نلى اإلاداَكت نلى الحالت الحؿىت للمهبض والخجهحزاثؤلاصاعة الهامت للجؿىع والؿْغ

اث  اث اإلاهبضة مً هىنُت بهملُت الطُاهت والخههض الضوعي لشب٘ت الؿْغ واإلاخمشلت في ججضًض الؿبٓت الؿؿدُت للؿْغ

Monocouche وBicouche   حز ٔ وجٖغ وزغؾاهت اؾُلخُت. ٖما جٓىم بالطُاهت ؤلانخُاصًت  واإلاخمشلت في بضالح ظىباث الؿٍغ

غ  غ ألآَي وضُاهت اإلايشأث اإلااثُت و  نالماث الدشٍى ىاضل ظؿىع الدشٍى وؤلاهاعة الهمىمُت. بغاَت بلى الُٓام بإشًاٛ  َو

تهاؾل ألامؿاع ؤو الشلىط بيؿب ٖبحرة َةن ؤلاصاعاة الهامت مهالجت هٓاؽ ج٘غاع الحىاصر و نىض خضور الٙىاعر الؿبُهُت هدُجت 

اث جخضزل إلضالخها و مهالجتها.  للجؿىع و الؿْغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 جٓضًم ؤهضاٍ البرهامج  2.1

ٗالخاليهظا البرهامج نلى ؤعبهت ؤهضاٍ ًدخىي   : عثِؿُت 

 الؿاخلُت، ألاْؿاب مو و بُنها َُما الضازلُت الىالًاث اهضماط و اإلاًاعبي الُػاء في جىوـ اهضماط :1.1الهضٍ  -

اث شب٘ت تهُئت:  1.2.1الهضٍ  - مت الؿْغ  الىؾىُت والهاإلاُت، للمهاًحر لدؿخجُب اإلاْغ

مت،:  1.3.1الهضٍ  - اث اإلاْغ ُُت الضازلُت بشب٘ت الؿْغ  جدؿحن عبـ الخجمهاث الٍغ

اث) الحالُت الخدخُت البيُت واؾخًالٛ ضُاهت: 1.4.1الهضٍ  - مت ؾْغ ُُت مؿالٚ و مْغ  .(ٍع

 الخاصت بالبرهامج الاضتراجُجُتجلدًم  غام لإلهجاساث  .2

 التي جم جدُٓٓها والتي لها نالْت مباشغة بالبرهامج الاؾتراجُجُتؤهم ؤلاضالخاث وألاهضاٍ  1.2 

البرهامج الىؾني الخدُحزي للشباب ؤصحاب الشهاثض الهلُا لبهض مٓاوالث ضًغي في مجاٛ الطُاهت الهاصًت اهؿالّ  -

اث خؿب  ٔ، 1ازخطاضـــاث وهي:  3للؿْغ غ و ججهحزاث الؿٍغ اث والحىاش ي والطُاهت الهاصًت 2( الدشٍى ( جىكُِ الؿْغ

ٔ.  بضالح( 3للميشأث اإلااثُت و  نً  ضًغي  تمً الاهخطاب لحؿابه الخاص ٖمٓاول شحمتر  92جم٘حن و جم ْاعنت الؿٍغ

 ٔ ت جمخض نلى زالر ؾىىاثؾٍغ   .نٓض ضُٓاث بؾاٍع

ش  - ل  18جم ببغام اجُاُْاث مو الطىضّو الهغبي لئلهماء الاْخطاصي والاظخماعي بخاٍع ل اهجاػ  2017ؤٍَغ  32لخمٍى

مت بمبلٌ ُْمخه  اث اإلاْغ ش 20ظؿغ  نلى الؿْغ تي، وبخاٍع لُت  11 ملُىن صًىاع ٍٗى جم ببغام اجُاُْت ؤزغي  2017ظٍى

ٔ الؿُاعة جىوـ ظلمت  تي بلى  50بمبلٌ ْضعه  (ECOSO)للمؿاهمت في الجؼء ألاٛو مً ؤشًاٛ الؿٍغ ملُىن صًىاع ٍٗى

ل مً البىٚ ألاوعوبي لالؾدشماع . له مً ْبل الخمٍى  ظاهب  ؤما الجؼء الشاوي َخخىاضل اإلاىاْشاث لخمٍى
 

و ال٘بري التي جم اؤهم ؤلاهجاػاث وألا2.2    لُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ البرهامجوشؿت واإلاشاَع

ز البيُت الخدخُت للطزكاث: 1البرهامج الفزعي  - أ  جطٍى

 الطُارة  اثالطزك 

ٔ الؿُاعة  10ْابـ ما نضي  -ضُاْـ  ٔ الؿُاعةٍلؿغ اهتهذ ؤشًاٛ ا ٗلم التي ماػالذ في ؾىع الاهجاػ، ؤما الؿٍغ

ت  ت للبىؾالم الحضوص الجؼاثٍغ غ الحىػة الهٓاٍع جغي خالُا ؤنماٛ جدٍغ ٔ الؿُاعة َال جؼاٛ في ؾىع الضعاؾاث، ٍو ؿٍغ

ECOSO  خُض جم بمػاء اجُاُْت مو صًىان ِْـ ألاعاض ي واإلاسح الهٓاعي للُٓام باألشًاٛ  ظلمت -الجؼء جىوـ

ل مو الطىضّو الؿبىيغاَُت و الخٓؿُماث و البدض الهٓاعي للٓؿـ ألاٛو جى  وـ ظلمت، ٖما جم ببغام اجُاُْت جمٍى

 بي لئلهماء الاْخطاصي والاظخماعي.الهغ 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 

  طزكاث جىوظ الىبري 

ٔ شًاٛ ، ؤ2اٖـ  – 9اهؿلٓذ ؤشًاٛ مدٛى ؽ و  ٓحن ) X4الؿٍغ  (.X4-X20ومدٛى نلى مؿخىي جٓاؾو الؿٍغ

 

 طزكاث مهُيلت باملدن 

ٔ  8اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ  الحؼامُت بطُاْـ الحطت ألاولى و جم ؤلانالن نلى ؾلب الهغوع مدىالث نلى الؿٍغ

و الخالُت:  ٛ  -للمشاَع  اهجاػ ؤشًاٛ اإلاضزل الشمالي الجىىبي إلاضًىت ضُاْـ الجؼء ألاو

ت  -                                ٔ الجهٍى ٛ  27اهجاػ ؤشًاٛ مػانُت الؿٍغ غبت الجؼء ألاو  بحن هابل ْو

 

 طزكاث بمداخل املدن 

 ٗلم 68,1والًت بـؿٛى  24مشغونا بـ  25اهؿلٓذ ؤشًاٛ تهُئت 
 

 ت للطزكاث ز الشبىت الجهٍى  جطٍى

ش  200اهؿلٓذ ؤشًاٛ ؾض الشًغاث  مت بخاٍع اث اإلاْغ م  2017ظاهُي  2ٗلم مً الؿْغ ٔ الىؾىُت ْع  19و ؤشًاٛ الؿٍغ

ً و بجمام ؤشًاٛ تهُئت  م ؾض الشًغاث بىالًت جؿاٍو ٔ اإلادلُت ْع  ىالًت ْابـ.ب 958الؿٍغ

 

  تهُئت الطزكاث املزكمت 

مت ب 351.3تهُئت   الشاويٓؿـ اهؿلٓذ ؤشًاٛ ال اث اإلاْغ ــــٗلم مً الؿْغ ــ ٓي للخىمُت والًت 16ــ ل مً البىٚ ؤلاٍَغ    بخمٍى

(PMIR)  م ت ْع ٔ الجهٍى م  118ٖما جم ؤلانالن نلى ؾلب الهغوع ألشًاٛ تهُئت الؿٍغ ٔ الىؾىُت ْع بىالًت مضهحن و الؿٍغ

 بىالًت ْبلي. 20
 

 جدغُم الطزكاث املزكمت 

اثالجضنُم  الشاوي مً بغهامجٓؿـ اهؿلٓذ ؤشًاٛ ال مت ؿْغ ــــب ٗلم 291بؿٛى  اإلاْغ ل مً الطىضّو والً 10ـــ اث، بخمٍى

لئلهماء الاْخطاصي والاظخماعي، ٖما جم ؤلانالن نلى ؾلب الهغوع للٓؿـ الشالض الخاص بالىالًاث الضازلُت الهغبي 

   ٗلم. 282بؿٛى 
 

  بىاء جطىر 

ٓي للخىمُت  ع ى ظؿ 9اهؿلٓذ ؤشًاٛ الٓؿـ الشاوي اهجاػ  ٖما جم   (PMIR)في بؾاع البرهامج اإلامٛى مً البىٚ ؤلاٍَغ

 الاْخطاصي لئلهماءالطىضّو الهغبي ظؿىع( في بؾاع البرهامج اإلامٛى مً  7ؤلانالن نلى ؾلب الهغوع للٓؿـ ألاٛو )

 والاظخماعي .
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 دراضاث خاصت بالطزكاث 

 650.3والًت وصعاؾت تهُئت  20ؤْؿاؽ ب  5ميشإة َىُت مٓؿمت نلى  26ؤهم الضعاؾاث التي اهؿلٓذ هي: صعاؾت اهجاػ 

مت ب ٗلم م اث اإلاْغ م  12ً الؿْغ ٔ الىؾىُت ْع  بحن الىُُػت والٓحروان. 2والًت ومػانُت الؿٍغ
 

 

 

 فُت  تهُئت املطالً الٍز

ُُت. 157.7جم ؤلانالن نلى ؾلب الهغوع لتهُئت   ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
فُت: 2البرهامج الفزعي  -ب   صُاهت شبىت الطزكاث املزكمت واملطالً الٍز

 و اضخغالٌ شبىت الطزكاث املزكمت صُاهت 

مت التي جىجؼ نلى خؿاب هُٓاث الخطٍغ جم اهجاػها بالٙامل ؤما ؤشًاٛ  اث اإلاْغ ؤشًاٛ الطُاهت الانخُاصًت للؿْغ

مت و الجؿىع التي جىجؼ نلى خؿاب هُٓاث الخىمُت َُخىاضل الاهجاػ خُض اهؿلٓذ ؤشًاٛ  اث اإلاْغ الطُاهت الضوعٍت للؿْغ

و ٖظلٚ حًُحر َىاضل ظؿىع و  638,5ٗلم الخًلُِ و عصم الحىاش ي لــــ 208,5ًالخغؾاهت الاؾُلخُت لـــ الخًلُِ الؿؿحي 

 ضُاهت بهؼ اإلايشأث الُىُت. 
 

 فُت  صُاهت شبىت املطالً الٍز

ُُتؤشًاٛ الطُاهت الانخُاصًت ل التي جىجؼ نلى خؿاب هُٓاث الخطٍغ جم اهجاػها بالٙامل ؤما الطُاهت  لمؿالٚ الٍغ

ُُت التي جىجؼ نلى خؿاب هُٓاث الخىمُت َُخىاضل الاهجاػ خُض اهؿلٓذ ؤشًاٛ ضُاهت  ٗلم  338.2الضوعٍت للمؿالٚ الٍغ

 والًت.  23مً اإلاؿالٚ ب 
 

 اكخىاء و صُاهت مػداث 

ٔ بؿاخاث بجغبت لدؿهُل 8اهؿلٓذ ؤشًاٛ ضُاهت   الهبىع بحن ؤظُم والجٍغ إلاؿخهملي الؿٍغ

 

 ت  تهُئت الطالمت املزوٍر

ٔ الىؾىُت نضص  - ت للؿٍغ  14,5 ٕ ن بلى 0 ٕ ن مً 14مهالجت الىٓاؽ الؿىصاء : تهُئت الؿالمت اإلاغوٍع
 

 إصالح أطزار الفُظاهاث 

ُُت بزغ ألامؿاع الاؾخصىاثُت التي  مت و اإلاؿالٚ الٍغ اث اإلاْغ اهؿلٓذ  ؤشًاٛ مهالجت ألاغغاع الحاضلت نلى شب٘ت الؿْغ

   بهؼ اإلاىاؾٔنلى تهاؾلذ 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
  2017هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفُذ ميزاهُت البرهامج لطىت   .3

 البرهامج جٓضًم لخىُُظ محزاهُت 1.3

 :  3 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

 (الدفؼ خماداثإغالخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت ) 
 ألف دينبر: الوحدة

 البرامج والبرامج الفزغُت
 2016إهجاساث 

(1) 

  2017ق.م ألاصلي 

(2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

  الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017  

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017 

 املبلغ

 (3 )- (1) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3 /)

(1) 

 املبلغ

 (3 )- (2) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % 011 - % 9; 400 2- 954 86 954 86 354 89 220 84 هفلاث الخصزف

 % 100 - % 96 887 1- 415 40 415 40 302 42 796 37 الخإظحر الهمىمي

 % 100 - % 99 513- 539 46 539 46 052 47 424 46 وؾاثل اإلاطالح

 - - --- 0 0 0 0 0 الخضزل الهمىمي

 % 011 - % 001 618 96 753 034 1 753 034 1 135 938 037 844 هفلاث الخىمُت

 % 011 - % 001 618 96 753 028 1 753 028 1 135 932 437 843 الاضدثماراث املباشزة

 % 100 - % 95 315 34- 820 597 820 597 135 632 096 593 اإلاحزاهُت نلى مىاعص

 % 100 - % 144 933 130 933 430 933 430 000 300 320 248 نلى الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت

ل الػمىمي  100 % - % 011 0 000 6 000 6 000 6 600 الخمٍى

 % 100 - % 100 0 000 6 000 6 000 6 600 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

 - - --- 0         نلى الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت

ىت  - - --- 19 19 19 0 88 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  بدون 

 املىارد الذاجُت للمؤضطاث
926 324 1 027 489 1 027 489 1 121 726 94 237 % 109 - % 109 

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 

 

 : 3 بُاوي غدد رضم

 2017لطىت  الجطىر والطزكاثملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت بزهامج 

 الدفؼ( خماداثإغ) الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت
 

 ألف دينبر: الوحدة
 

 
 

ؤص  89354ؤص جىٓؿم بلى هُٓاث جطٍغ  1027489ألاضلُت انخماصاث صَو بُٓمت  2017جػمىذ محزاهُت ؾىت 

  %19.7َاْذ ْاهىن اإلاالُت بـ الهامت  الاؾتهالٕوؿبت و  ْض َاْذ  )% 91.3(ؤص  938135وهُٓاث جىمُت 

وهي مخإجُت باألؾاؽ مً الىُٓاث % 22الخٓضًغاث بيؿبت  ؾدشماعاث اإلاباشغةىُٓاث الخىمُت َاْذ الا باليؿبت ل

اصة بيؿبت نلى الخىمُت   %72.1مىاعص الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت التي بلًذ ٍػ

با بالٙامل و بيؿبت جٓل نً الخٓضًغاث ألاضلُت بـؤما  . هُٓاث الخإظحر %2.8هُٓاث الخطٍغ َخم اؾتهالٖها جٍٓغ

 .%1,1ؤما وؾاثل اإلاطالح َيؿبت الاؾتهالٕ ؤْل مً الخٓضًغاث ألاضلُت بـ  %5جٓل نً الخٓضًغاث بـ 
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غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  22 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
  : 4 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

  الدفؼ( خماداثإغالخىسَؼ خطب البرامج الفزغُت ) 

 ألف دينبر: الوحدة          

 بُــــــــــــان البرامج
 2016إهجاساث 

(1) 

  2017ق.م ألاصلي 

(2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017 

الاهجاساث ملارهت ق.م 

 2017الخىمُلي 

 املبلغ

 (3 )- (1) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 

 املبلغ

 (3 )- (2) 

وطبت 

إلاهجاس %   

(3( /)2) 

 59 % 437 584- 113 % 353 96 405 855 842 439 1 052 759 107 636 تطويز البنيت التحتيت للطزقبث

صيبنت شبكت الطزقبث المزقمت 

 والمسبلك الزيفيت
290 217 268 437 35 134 266 321 -2 116 % 99 231 187 % 758 

 109 % 237 94 109 % 237 94 726 121 1 489 027 1 489 027 1 324 926 المجمىع

 

 : 4 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرامج الفزغُت

 2017لطىت 
 ألف دينبر: الوحدة
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غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  23 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
اث 1ن وؿبت اؾتهالٕ البرهامج الُغعي ؤ 4 لغؾم البُاويٖظلٚ ا و  4ًبحن الجضٛو نضص غ البيُت الخدخُت للؿْغ  جؿٍى

و.مٓاعهت بٓاهىن اإلاالُت  %14.8  َاْذ الخٓضًغاث بـ ٗان ؤؾغم مً اإلاخْى ؤما وؿبت  و طلٚ بانخباع وؿٔ الاهجاػ الظي 

ُُت  2اؾتهالٕ البرهامج الُغعي  مت واإلاؿالٚ الٍغ اث اإلاْغ   %0.3   %0.7 جٓل نً الخٓضًغاث بـضُاهت شب٘ت الؿْغ

 .مٓاعهت بٓاهىن اإلاالُت

 وجدلُلها جٓضًم لىخاثج الٓضعة نلى ألاصاء  2.3

 

 إهدماج جىوظ في الفظاء املغاربي و اهدماج الىالًاث الداخلُت فُما بُنها و مؼ ألاكطاب : .1.11 الهدف

 الطاخلُت

اث الؿُاعة  جؿىع  : جلدًم الهدف لخدؿحن الخىٓل و  الهبىع بحن مسخلِ صٛو اإلاًغب الهغبيخإمحن لشب٘ت الؿْغ

  بحن مسخلِ ظهاث البالص

 : 5 جدٌو غدد

 إهدماج جىوظ في الفظاء املغاربي و اهدماج : .1.11 الهدف

 الىالًاث الداخلُت فُما بُنها و مؼ ألاكطاب الطاخلُت

ف 
الهد

1.1.1
  :

ج 
ربي و اهدما ظاء املغا

ظ في الف
ج جىو

إهدما

ث 
الىالًا

خلُت
طا

ب ال
طا

ألاك
خلُت فُما بُنها و مؼ 

الدا
 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

 جلدًزاث 

2016 

 

 

 

(1) 

 إهجاساث 

2016 

 

 

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

 بالخلدًزاث

 2016  

 

(2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

 

 (1) 

إهجاساث 

2017 

 

 

 

 (2) 

وطبت 

إلاهجاساث 

ملارهت 

بالخلدًزاث 

2017 

 

 (2( /)1) 

: اليؿبت  1.1.1.1اإلااشغ

التراٖمُت لخٓضم اهجاػ اإلاسؿـ 

اث الؿُاعة  اإلاهخمض للؿْغ

 11-% 50 56 %101 52,6 52 وؿبت

 

 

 

 

 

 

 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  24 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 : 5 رضم بُاوي غدد

  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت

 إهدماج جىوظ في الفظاء املغاربي و اهدماج : 1.1 الهدفب

 الداخلُت فُما بُنها و مؼ ألاكطاب الطاخلُتالىالًاث 
 

 نسبت مئويتالوحدة: 

 
 

  تهُئت شبىت الطزكاث املزكمت لدطخجُب للمػاًير الىطىُت: .2.11الهدف 

ت اإلاغوع : جلدًم الهدف - مت لخخالءم مو جؿىع خٖغ اث اإلاْغ ختى جطبذ مؿابٓت ها خإهُلب حهطحر شب٘ت الؿْغ

 للمىاضُاث الهاإلاُت
 

 :  6 جدٌو غدد

 تهُئت شبىت الطزكاث املزكمت لدطخجُب للمػاًير الىطىُت: 2.1الهدف 

ف 
الهد

1.2.1
 :

ث املزكمت 
طزكا

شبىت ال
تهُئت 

ب للمػاًير الىطىُت
جُ

طخ
لد

 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

 جلدًزاث 

2016 

 

 

 

(1) 

 إهجاساث 

2016 

 

 

 

(2) 

وطبت 

إلاهجاساث 

ملارهت 

 بالخلدًزاث

2016  

 

(2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

 

 (1) 

 إهجاساث 

2017 

 

 

 

 (2) 

وطبت 

إلاهجاساث 

ملارهت 

بالخلدًزاث 

2017   

 (2( /)1) 

الجضوي : 1.2.2.1اإلااشغ 

ؤلاْخطاصًت وؤلاظخمانُت 

و التي جضزل خحز   للمشاَع

 إلؾخًالٛ

 45-% 13,6 24,9 %108 52,1 25,1 نسبت

 

 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

انُسبت انتزاكًيت نتمذو اَجبس انًخغظ  :  1.1.1.1انًؤشز
 انًعتًذ نهغزلبث انسيبرة

56 

50 
 (1) 2017تمذيزاث 

 (2) 2017إَجبساث 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  25 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 :  6رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت  ملارهت

 تهُئت شبىت الطزكاث املزكمت لدطخجُب للمػاًير الىطىُت: 2.1الهدف ب

 
 نسبت مئويت: الوحدة

 
 

  فُت:  1.3.1الهدف  بشبىت الطزكاث املزكمت الداخلُت جدطين ربط الخجمػاث الٍز

ت ٗل الُانلحن في اإلاجخمو و  ٓغوٍتحشٙل الخىمُت ال : جلدًم الهدف حزة خُٓٓت للخىمُت الشاملت التي جٓخط ى مشاٖع ٖع

ُُت صوعا ؤؾاؾُا في الحض مً الُىاّع ؤلاظخمانُت وؤلاْخطاصًت مً زالٛ  في هظا ؤلاؾاع جلهب الهىاًت باإلاؿالٚ الٍغ

ؼ الجهىص نلى صنم ومىاضلت اؾخدشار وؿٔ ب
ّ
و تهُئت اإلاؿالٚ َٚ الهؼلت نً اإلاىاؾٔ الضازلُت لظلٚ جتٖر هجاػ مشاَع

ُُت   الٍغ
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انجذوي اإللتصبديت  : 1.2.2.1انًؤشز 
 واإلجتًبعيت نهًشبريع انتي تذخم حيش  إلستغالل

52,1 

13,6 

 (2) 2016إَجبساث 

 (2) 2017إَجبساث 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  26 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 

 : 7 جدٌو غدد  

فُت الخجمػاث ربط جدطين: 3.1الهدف  املزكمت الطزكاث بشبىت الداخلُت الٍز

ف 
الهد

1.3.1
شبىت 

فُت ب
ث الٍز

جمػا
ط الخ

رب طين 
د

: ج

ث املزكمت
طزكا

ال
 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

 جلدًزاث 

2016 

 

 

 

(1) 

 إهجاساث 

2016 

 

 

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

 ملارهت بالخلدًزاث

2016  

 

(2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

 

 (1) 

 إهجاساث 

2017 

 

 

 

 (2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت بالخلدًزاث 

2017   

 (2( /)1) 

: 1.3.3.1اإلااشغ 

التراٖمُت اليؿبت 

لخٓضم اهجاػ تهُئت 

ُُت  اإلاؿالٚ الٍغ

 12و 11للمسؿؿحن 

 %107 82 76,5 - - 54,3 نضص

 

 :  7رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

فُت الخجمػاث ربط جدطين: 1.3.1 الهدفب  املزكمت الطزكاث بشبىت الٍز

 
 نسبت مئويت: الوحدة
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انُسبت انتزاكًيت نتمذو اَجبس تهيئت  : 1.3.3.1انًؤشز 
 انًسبنك انزيفيت

0 

82 

 (2) 2016إَجبساث 

 (2) 2017إَجبساث 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  27 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
 

  فُت مطالً و مزكمت طزكاث) الحالُت الخدخُت البيُت واضخغالٌ صُاهت: 1..14الهدف  ،(ٍر

ُُت لخإمحن قغوٍ الؿالمت إلاؿخهملي : جلدًم الهدف - اث و اإلاؿالٚ الٍغ  الؿٍغٔ ضُاهت الغضُض اإلاىجؼ مً الؿْغ

 

 :  8 جدٌو غدد

فُت مطالً و مزكمت طزكاث) الحالُت الخدخُت البيُت واضخغالٌ صُاهت: .14 الهدف  (ٍر

ف 
الهد

1.4.1
 :

صُاهت
و 

 
الٌ

ضخغ
ا

 
البيُت
 

دخُت
الخ

 (
ث

طزكا
 

مزكمت
و 

 

ً
طال

م
 

فُت
ٍر

) 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

 جلدًزاث 

2016 

 

 

 

(1) 

 إهجاساث 

2016 

 

 

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

  2016 بالخلدًزاث

 

(2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

 

 (1) 

 إهجاساث 

2017 

 

 

 

 (2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

   2017بالخلدًزاث 

 (2( /)1) 

مهضٛ ٗلُت ضُاهت   1.4.2.1اإلااشغ 

اث  الٙلم الىاخض مً شب٘ت الؿْغ

مت  اإلاْغ

 %101 32,79 32,41 %94 30,92 32,9 أ. د

مهضٛ ٗلُت جضنُم   2.4.2.1اإلااشغ 

و ضُاهت الٙلم الىاخض مً شب٘ت 

ُُت  اإلاؿالٚ الٍغ

 %100 16,28 16,28 %104 16,05 15,43 أ. د

اليؿبت التراٖمُت   3.4.2.1 اإلااشغ

لخٓضم اهجاػ مهالجت الىٓاؽ 

اإلادضصة )ؤماًٖ ج٘غاع الحىاصر 

 (2012 - 2011وؤغغاع الُُاغاهاث 

% 93 88,6 95% 87,4 77,5 89% 

 

 :  8رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

فُت بصىرة دائمت و غملُت: صُاهت شبىت الطزكاث املزكمت 1..14 الهدفب  2017لطىت  و املطالً الٍز
 

 نسبت مئويت: الوحدة
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:  1.4.4.1انًؤشز 
يعذل كهفت صيبَت انكهى  

انىاحذ يٍ شبكت  
 انغزلبث انًزلًت

:  2.4.4.1انًؤشز 
يعذل كهفت تذعيى و  

صيبَت انكهى انىاحذ يٍ 
 شبكت انًسبنك انزيفيت

:  3.4.4.1انًؤشز 
انُسبت انتزاكًيت نتمذو  
إَجبس يعبنجت انُمبط  

أيبكٍ تكزار ) انًحذدة 
انحىادث وأضزار  

-2011فيضبَبث  
2012 ) 

32,41 
16,28 

87,4 

32,79 

16,28 

77,5 

 (1) 2017تمذيزاث 

 (2) 2017إَجبساث 



 

  

غ الؿىىي                                                                                                                                       وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وػاعة الخجهحز  28 الخٍٓغ

  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
تي جّم جدلُلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 

ّ
خائج ال

ّ
 2017جدلُل وجفطير الى

 إهدماج جىوظ في الفظاء املغاربي و اهدماج الىالًاث الداخلُت فُما بُنها و مؼ ألاكطاب الطاخلُت: 1-1-1الهدف 
 

 اليطبت التراهمُت لخلدم اهجاس املخطط املػخمد للطزكاث الطُارة:  1.1.1.1املؤشز 

ٔ الؿُاعة واصي الؼعْاء  ٔ الؿُاعة ضُاْـ. ؤما بىؾالم  –اهتهذ ؤشًاٛ الؿٍغ  -ْابـ و ْابـ  -ؤشًاٛ الؿٍغ

تضهىبت في خىجؼ بخهثر هاجج نمىما نً َعؤؽ ظضًغ  -مضهحن  غ الحىػة الهٓاٍع  .جدٍغ
 

 لدطخجُب للمػاًير الىطىُتشبىت الطزكاث املزكمت  تهُئت: 1-2-1الهدف  

  ؼ التي جدخل خيز إلاضخغالٌ  2.2.1.1املؤشز  الجدوي إلاكخصادًت وإلاجخماغُت للمشاَر

ٔ الىؾىُت  5مً غمً  و مبرمج صزىلها خحز الاؾخًالٛ لم  ًخم اهجاػ بال مشغوم ؾض الشًغاث بالؿٍغ  18مشاَع

و ألازغي َهي الجؼاٛ في ؾىع ؤلاهجاػ  52,1% ( TRI)  هامت بالٙاٍ وهى طو وؿبت مغصوصًت البهؼ منها و ؤما بُٓت اإلاشاَع

 طو وؿٔ اهجاػ مخٓضم.

فُت الخجمػاث ربط جدطين: 1-3-1الهدف   املزكمت الطزكاث بشبىت الداخلُت الٍز
 

  فُت1.3.3.1املؤشز  (12و 11للمخططين  ): اليطبت التراهمُت لخلدم اهجاس تهُئت املطالً الٍز

 23ْؿـ بـ  34ٗلم مىػنت نلى  760ٗلم. اهؿلٓذ ؤشًاٛ  2524ؾٛى اإلاؿالٚ التي ٌهنى بها هظا اإلااشغ هي 

 1014ؤما  .2015بلى خض صٌؿمبر % 93 بــ و ْض بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  2012و ظاهُي  2011والًت بحن شهغي صٌؿمبر 

لٗلم  ٓي ٗلم  390ْؿؿا منها وهى ما ًمشل خىالي  19اهجاػ  َخم جمٍى ىعاث مً ْغع البىٚ ؤلاٍَغ ٔ َو نً ؾٍغ

 بمػاء 2014ٓض جم زالٛ ٗلم َ 750ؤما  . 2015بلى خض صٌؿمبر  %59و ْض بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ   (6 مغخلت)للخىمُت 

شًاٛ زالٛ الشالسي ألازحر مً واهؿلٓذ ألا  اجُاُْت ْغع مو الطىضّو الهغبي لالهماء ؤلاْخطاصي و ؤلاظخماعي

2015. 

 

خؿب البرامج  2016ٗلم و جسخلِ وؿبت ؤلاهجاػ بلى خض صٌؿمبر  2889 ؾٛى اإلاؿالٚ التي ٌهنى بها هظا اإلااشغ هي 

 نلى الىدى الخالي:

ُُت مىػنت نلى  760ؤشًاٛ تهُئت  - والًت و ْض بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ بلى  23ْؿـ بـ  34ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ

  َسخ ضُٓخحن% خُض جم 98 بـ 2016 صٌؿمبر خض 

ُُت مىػنت نلى  389تهُئت  - ت بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  5ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ بلى خض  %82والًاث طاث ؤولٍى

  2016صٌؿمبر 

ُُت مىػنت نلى  750تهُئت  -   2016بلى خض صٌؿمبر  %70والًت بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  22ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ

ً بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  30ٗلم مؿلٚ ظبل اإلاًُلت و تهُئت  25تهُئت  - ٗلم بمؿلٚ ظبل الؿمامت بىالًت الٓطٍغ

 2016 ظاهُيو ْض اهؿلٓذ ألاشًاٛ زالٛ شهغ  2016بلى خض صٌؿمبر %   29
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 1البرهامج 

 

 البيُت الخدخُت للطزكاث

  
ُُت مىػنت نلى  310تهُئت  - ت بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  14ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ بلى خض % 39والًاث طاث ؤولٍى

 2016 ماياهؿلٓذ ألاشًاٛ زالٛ شهغ  2016ؿمبر صٌ

ُُت مىػنت نلى  625تهُئت  -  2016بلى خض صٌؿمبر % 16والًاث بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  9ٗلم مً اإلاؿالٚ الٍغ

 2016اهؿلٓذ ألاشًاٛ زالٛ شهغي ؾبخمبر و ؤٖخىبغ 
 

 

فُت مطالً و مزكمت طزكاث) الحالُت الخدخُت البيُت واضخغالٌ صُاهت: 1-4-1الهدف   ،(ٍر
 

  مت: 1.4.4.1املؤشز اث اإلاْغ   مهضٛ ٗلُت ضُاهت الٙلم الىاخض مً شب٘ت الؿْغ

 .2016ٍت في مجملها زالٛ الؿىت اإلاالُت الطُاهت الضوع  وَع امشاهؿلٓذ 

  ُُت: 2.4.4.1املؤشز   مهضٛ ٗلُت جضنُم و ضُاهت الٙلم الىاخض مً شب٘ت اإلاؿالٚ الٍغ

ٗان بالُُُ٘ت َع اشاإلاوؿٔ جىُُظ  و بمسخلِ الىالًاث و  هىص طلٚ باألؾاؽ بلى ؤن ظمُو اإلاشاَع اإلاإمىلت َو

 .2016 اهؿلٓذ زالٛ الؿىت اإلاالُت

  اليؿبت التراٖمُت لخٓضم بهجاػ مهالجت الىٓاؽ اإلادضصة ) ؤماًٖ ج٘غاع الحىاصر وؤغغاع  َُػاهاث  : 3.4.4.1املؤشز

2011-2012 )  
 

لم ًً٘ بالُُُ٘ت اإلاإمىلت وطلٚ الظي و اَعشاإلاوؿٔ جىُُظ  و ٌهىص طلٚ بلى %71جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـ 

و بضالح ؤغغاع  بانخباع ؤلاهؼالْاث ألاعغُت. ٖما جم ؤلاهؿالّ في  ؤلاشٙالُاث الُىُت التي حهغغذ لها البهؼ مً مشاَع

ا ؤغغاع الُُاغاهاث و ؤلاهؼالْاثمهالجت  ُُغي   2014ث زالٛ ؾبخمبر التي لحٓذ بشب٘ت الؿْغ  .2015َو

 

ىّجهاث املطخلبلُت لخدطين ألاداء .4
ّ
 الخ

 

 ؤهم ؤلاشٙالُاث والىٓاثظ 1.4

اث ألاٛو " البرامج الُغعيزاضت ؤهم ؤلاشٙالُاث والىٓاثظ اإلاخهلٓت بدىُُظ البرهامج و  غ البيُت الخدخُت للؿْغ " جؿٍى

ت خُض ال ًؼاٛ ٌهض جخمشل في  غ الحىػة الهٓاٍع عيم ضضوع الٓاهىن الجضًض اإلاخهلٔ باالهتزام لُاثضة اإلاطلحت  بشٙاال جدٍغ

 الهامت

 

 الاْتراخاث لخضإع ؤلاشٙالُاث  2.4

 ،ألاوامغ الخؿبُُٓت اإلاخهلٓت بالٓاهىن الجضًض اإلاخهلٔ باالهتزام اع ضضغغوعة ؤلاؾغام بة -

و -  ،الُٓام بضعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت و الاظخمانُت ألٖبر نضص ممً٘ مً اإلاشاَع

و اإلاسؿـ الشالض نشغ للخىمُت مو الشغوم في الضعاؾاث الالػمت - ل إلاشاَع  البدض نً جمٍى

 



واإلاضن التهُئت الترابُت   

 
 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

 II  . 2البرهامج  

ط الطاخليخماًت امل   ىاطم الػمزاهُت والشٍز
 

 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

 ًخٙىن بغهامج خماًت اإلاضن والشٍغـ الؿاخلي مً بغهامجحن َغنُحن هما:

 الُُاغاهاث مً الهمغاهُت اإلاىاؾٔ خماًت -

 اإلاُىاثُت اإلايشأث بهجاػ وبخٙامالشٍغـ الؿاخلي خماًت  -

اثاإلانلى و جخمشل بؾتراجُجُت مجاٛ خماًت اإلاضن و الشٍغـ الؿاخلي ؤؾاؾا في الخضزل   الخالُت:  ؿخٍى

ت للمضن ختى ًدؿنى الخ٘هً ألزؿاع الُُػاهاث  حصخُظ - مهمٔ للىغهُت الحالُت وبنضاص بغامج الخىمُت الحػٍغ

 والاهجغاٍ البدغي وبالخالي الخىقي منها.

 وغو بغامج للخضزل جإزظ بهحن الانخباع: -

 .صعظت ألازؿاع وجإزحراتها اإلادخملت 

 .و ل واهجاػ اإلاشاَع غة لخمٍى  ؤلامٙاهاث اإلاخَى

و لحماًت اإلاضن مً الُُػاهاث و الشٍغـ الخسؿُـ نلى  - ألامضًً الٓطحر واإلاخىؾـ إلنضاص الضعاؾاث واهجاػ مشاَع

 الؿاخلي مً الاهجغاٍ
 

 جلدًم البرامج الفزغُت  1.1

 ًخٙىن بغهامج خماًت اإلاضن و الشٍغـ الؿاخلي مً بغهامجحن َغنُحن وهما:

 الفُاطاهاث مً الػمزاهُت املىاطم خماًت: 1البرهامج الفزعي  -أ

والحغص نلى الحُاف نلى ألاعواح  .ٌهمل هظا البرهامج الُغعي نلى الخضزل لحماًت اإلاضن مً زؿغ الُُػاهاث

خم طلٚ مً زالٛ الُٓام باألوشؿت الخالُت:  ت واإلامخلٙاث والبيُت ألاؾاؾُت ٍو  البشٍغ

و  بنضاص - الضعاؾاث لحماًت اإلاضن والخجمهاث الؿ٘ىُت مً الُُػاهاث، وجمً٘ الضعاؾاث اإلاىجؼة مً بغمجت مشاَع

و ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت والخٓؿُماث وعزظ البىاء وطلٚ لخالفي  خماًت اإلاضن مً الُُػاهاث وببضاء الغؤي في مشاَع

 ،بهجاػ بىاًاث باإلاؿاخاث اإلاىسُػت واإلاهضصة بالُُػاهاث

و خماًت اإلاضن والخجمهاث الؿ٘ىُت مً الُُػاهاثبه - وجخمشل اإلايشأث اإلاىجؼة في هظا ؤلاؾاع في ْىىاث  .جاػ مشاَع

ومؿُالث طاث زاضُاث َىُت وؤحجام مسخلُت وخىاظؼ خؼامُت نلى مشاٍع اإلاضن وتهُئت مجاعي اإلاُاه وألاوصًت 

 ،طاث الطلت وميشأث ماثُت مسخلُت
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
و ألاجغبت والترؾباث  ظهغ وجىكُِ ْىىاث الحماًت مً - الُُػاهاث ومجاعي اإلاُاه وألاوصًت طاث الطلت وطلٚ بَغ

 ،اإلاسخلُت

ضُاهت وجضنُم ميشأث الحماًت مً الُُػاهاث وطلٚ بترمُم بهؼ اإلايشأث اإلااثُت وبغاَت بهؼ اإلايشأث لخدؿحن  -

 وقُُُت الٓىىاث اإلاىجؼة.

ط الطاخلي وإخيام إ: 2البرهامج الفزعي  -ب   هجاس امليشآث املُىائُتخماًت الشٍز

ٌهمل هظا البرهامج الُغعي نلى الُٓام بالخضزالث الالػمت لحماًت اإلايشأث و اإلاىاؾٔ الؿاخلُت ألاٖثر حهغغا لالهجغاٍ 

خم طلٚ مً زالٛ الُٓام باألوشؿت الخالُت :  البدغي و صنم و ضُاهت البيُت ألاؾاؾُت الؿاخلُت ٍو

 ،جدضًض وبناصة جدضًض اإلالٚ الهمىمي البدغي  نملُاث -

  ،نملُاث ججؼثت ألامالٕ اإلاداطًت للملٚ الهمىمي البدغي  -

ت الؿاخلُت - و اإلاسالُاث اإلاغج٘بت نلى اإلالٚ الهمىمي البدغي بالخيؿُٔ مو ؤلاصاعاث الجهٍى  ،َع

ت -  ،الُٓام بالضعاؾاث الالػمت لطُاهت الهُاٗل واإلايشأث البدٍغ

 ،الالػمت للمىاؾٔ واإلايشأث اإلاهضصة باالهجغاٍ البدغي  الُٓام بالضعاؾاث -

 جىُُظ ؤشًاٛ الحماًت الالػمت. -

ت  ؤشًاٛ جىُُظ -  .ٖطاخب ميشإ مُىعبخضار و تهُئت وجغمُم اإلاىاوي البدٍغ

 

 جٓضًم ؤهضاٍ البرهامج 2.1

 جخمشل ألاهضاٍ اإلاامل جدُٓٓها باليؿبت لهظا البرهامج في ما ًلي :

  في مُاه الؿُالن اإلاخإجُت مً ألاخىاع الؿاٖبت نلى مشاٍع اإلاضن والخجمهاث الؿ٘ىُتالخد٘م : 1.1.2الهدف  -

 اإلاىجؼة،يشأث اإلاغمان وقُُُت و 

بخٙام بهجاػ اإلايشأث مً الاهجغاٍ و  خماًت الشٍغـ الؿاخليخُل اإلالٚ الهمىمي البدغي و  : 1.2.2الهدف  -

 ،اإلاُىاثُت
 

 بالبرهامججلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجُجُت الخاصت  -2

 أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجُجُت التي جم جدلُلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج  1.2

و  -  ،حماًت مً الُُػاهاثالمخابهت وبنضاص صعاؾاث وؤشًاٛ مشاَع

 ،حههض وضُاهت ميشأث خماًت اإلاضن مً الُُػاهاث -

 الاهجغاٍ البدغي،ت الشٍغـ الؿاخلي مً خماً -

حز  - يهُت بطُت مباشغةوججهحز  جٖغ ت واإلاىاوي التَر  ،اإلايشأث البدٍغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 .ً الانخضاءاث ) الؼخِ الهمغاوي (مخابهت نملُاث جدضًض ومغاظهت خضوص اإلالٚ الهمىمي البدغي وخماًخه م -

ؼ الىبري التي جم اللُام بها لخدلُم أهداف البرهامج 2.2    أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاَر

 الفُاطاهاث مً الػمزاهُت املىاطمخماًت  :1البرهامج الفزعي  -أ 

اهت و الٓحروان مً الُُػاهاث  بنضاص - صعاؾت خماًت جىوـ  -صعاؾاث لحماًت اإلاضن مً الُُػاهاث )صعاؾت خماًت ؤٍع

ُت مً الُُػاهاث   -ال٘بري مً الُُػاهاث  جدُحن صعاؾت خماًت جىوـ  –صعاؾت خماًت جىوـ الشمالُت و الشْغ

 ال٘بري مً الُُػاهاث... (

اهت و الٓحروان مً الُُػاهاث  - و خماًت اإلاضن مً الُُػاهاث ) خماًت مضًىتي ؤٍع مضًىت  خماًت –بهجاػ مشاَع

 ... (خماًت جىوـ الًغبُت مً الُُػاهاث –الغصًِ مً الُُػاهاث 

و ال٘بري في جؼاًض ُْمت الىُٓ - ٓا و ْض ؾاهمذ هظه اإلاشاَع اث الخاضت بالبرهامج الُغعي مً مسؿـ بلى آزغ وطلٚ َو

 للجضٛو الخالي :
 

 )ؤص(الُٓمت الجملُت للىُٓاث  الُترة اإلاسؿـ

 32 000 1996-1992 الشامً

 58 000 2001-1997 الخاؾو

 96 000 2006-2002 الهاشغ

 71 000 2011-2007 الحاصي نشغ

 92 000 2015-2012 اإلاسؿـ اإلاخدٕغ

 

ط الطاخلي وإخيام إهجاس امليشآث املُىائُت :2البرهامج الفزعي  -ب   خماًت الشٍز

 ، اإلاهضًتومُىاء الطُض البدغي بالشابت و بججهحز مُىاء الطُض البدغي  -

 ضُاهت اإلاُىاء الٓضًم ببجزعث، -

 ،بطُاْـ الجىىبُت و مشغوم جبروعةجىوـ  بدحرة تهُئت  -

ىت، خماًت الشٍغـ الؿاخلي إلاضن - لت واإلايؿخحر واإلاهضًت والشابت وظؼع ْْغ  ْغبظ وهْغ

 بمضهحن، اؾخطالح بدحرة بىيغاعة -

 باإلاهضًت.اؾخطالح ؾبست بً يُاغت  -
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

   

  2017هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفُذ ميزاهُت البرهامج لطىت   -3

 جلدًم لخىفُذ ميزاهُت البرهامج 1.3

 :  3 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

 )إغخماداث الدفؼ( الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت 
 ألف دينبر: الوحدة

 

 البرامج والبرامج الفزغُت
 2016إهجاساث 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

 (1) -( 2املبلغ )
وطبت إلاهجاس 

(   %2( /)1) 
 (1) -( 2املبلغ )

 وطبت

إلاهجاس %   

(2( /)1) 

 %8; 160- 96 % 160- 662 3 873 3 823 3 701 3 هفلاث الخصزف

 %97 75- 97 % 9- 299 2 424 2 374 2 288 2 الخإظحر الهمىمي

 %94 86- 94 % 23- 363 1 449 1 449 1 413 1 وؾاثل اإلاطالح

 --- 0 --- 0 0 0 0 0 الخضزل الهمىمي

 %0; - 91 % 348 6- 452 65 400 69 800 71 112 67 هفلاث الخىمُت

 %9; - 92 % 348 5- 152 64 100 67 500 69 232 65 الاضدثماراث املباشزة

 %100 0 100 % 0 500 40 100 38 500 40 538 41 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
23 694 29 000 29 000 23 652 -5 348 % 82 -5 348 82% 

ل  %79 000 1- 57 % 000 1- 300 1 300 2 300 2 880 1 الػمىمي الخمٍى

 %57 000 1- 57 % 000 1- 300 1 300 2 300 2 880 1 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
0 0 0 0 0 --- 0 --- 

ىت  --- 0 --- 0 0 0 0 0 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  

املىارد الذاجُت  بدون 

 للمؤضطاث

70 813 75 623 73 273 69 114 -6 508 % 91 -6 508 ;0% 

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 وهي حهخبر وؿبت مغغُت. 2017% مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت 94بلًذ وؿبت بهجاػ الىُٓاث الخاضت بىؾاثل اإلاطالح   -

   2017مٓاعهت بخٓضًغاث ْاهىن اإلاالُت لؿىت  %100باليؿبت لئلؾدشماعاث اإلاباشغة نلى مىاعص اإلاحزاهُت بلًذ وؿبت ؤلاهجاػ  -

 ،ٌهىص طلٚ بلى اعجُام وؿٔ ألاشًاٛو 

مٓاعهت بخٓضًغاث ْاهىن  %100وؿبت ؤلاهجاػالٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت َٓض بلًذ  باليؿبت لئلؾدشماعاث اإلاباشغة نلى -

 .2017اإلاالُت لؿىت 

 

 : 3 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرهامج 

 )إغخماداث الدفؼ(  الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت 2017 لطىت 

     

 ألف دينبر: الوحدة    
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 

 :  4 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

الخىسَؼ خطب البرامج الفزغُت )إغخماداث الدفؼ(   

 ألف دينبر: الوحدة

إهجاساث  بُــــــــــــان البرامج   

2016 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

إهجاساث 

2017 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

 الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي

2017(2) 

  
 (1) -( 2املبلغ )

وطبت إلاهجاس 

(   %2( /)1) 

 -( 2املبلغ )

(1) 

وطبت إلاهجاس %   

(2( /)1) 

خماًت املىاطم الػمزاهُت مً 

 الفُاطاهاث
59 483 63 835 63 885 58 455 -5 380 %92 -5 380 %92 

ط الطاخلي  خماًت الشٍز

 وإخيام إهجاس امليشآث املُىائُت
11 330 10 788 9 387 10 659 -129 %99 -129 %99 

 93% 509 5- 93% 509 5- 114 69 272 73 623 74 813 70 املجمىع

 

مٓاعهت بخٓضًغاث الُٓمت  %91.6  ـوؿبت بهجاػ ْضعث ب " اإلاىاؾٔ الهمغاهُت مً الُُػاهاثخماًت " 1شهض البرهامج الُغعي   -

   2017اإلاالُت لؿىت 

ـ الؿاخليخماًت " 2الُغعي ؤما باليؿبت للبرهامج   - مٓاعهت  % 99 ـْضعث وؿبت ؤلاهجاػ ب" وبخٙام بهجاػ اإلايشأث اإلاُىاثُت الشٍغ

هىص هظا الُاّع بلى َخذ بنخماصاث  2017 بخٓضًغاث ؾىت ملُىن صًىاع  لخالص مشغوم "َخذ اإلاؿؿذ  3جٓضع بـ  بغاَُتَو

 وجشمحن ؾبست بً يُاغت" وطلٚ نلى باب الىُٓاث الاخخُاؾُت.ؤلِ صًىاع لخالص "صعاؾت تهُئت  200اإلااجي ببن يُاغت" و 
 

 : 4 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرامج الفزغُت

 2017لطىت 
 

 ألف دينبر: الوحدة        
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 

 وجدلُلها جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء  2.3

  اإلاخإجُت مً ألاخىاع الؿاٖبت نلى مشاٍع اإلاضن والخجمهاث الؿ٘ىُت الخد٘م في مُاه الؿُالن: 1.1.2الهدف 

 اإلاىجؼة.يشأث اإلاغمان وقُُُت و 

ا الهمغاهُت اإلاُاه بصاعة جٓىم :  جٓضًم الهضٍ و نضًض بهجاػ مً جم٘ىىا صعاؾاث بةنضاص ؾىٍى  اإلاضن بمسخلِ اإلاشاَع

ت ألاعواح نلى اإلادخملت جإزحراتها و خضتها مً للخسُُِ طلٚ و للُُػاهاث اإلاهغغت الؿ٘ىُت والخجمهاث  البشٍغ

 صون  و وظه ؤخؿً نلى وقُُتها جاصي ختى و ؤلاؾاع هظا في اإلاىجؼة اإلايشأث مغصوصًت نلى للحُاف و .واإلامخلٙاث

 به. الُٓام الىاظب الخضزل هىنُت جدضًض مو اإلايشأث هظه وحههض لطُاهت بغامج بةنضاص ؤلاصاعة جٓىم نىاثٔ،

 

 :5  جدٌو غدد

الخدىم في مُاه الطُالن املخؤجُت مً ألاخىاض الطاهبت غلى مشارف املدن : 1.1.2الهدف 

 امليشآث املىجشةطمان وظُفُت و  والخجمػاث الطىىُت

ف
الهد

  
1.1.2

 
ض 

ألاخىا
 ً

الن املخؤجُت م
طُ

دىم في مُاه ال
الخ

طىىُت
ث ال

جمػا
ف املدن والخ

ر شا
طاهبت غلى م

ال
و  

ن 
طما

وظُفُت 

امل
ث 

شآ
ي

جشة
املى

 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2016 

 

 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

 بالخلدًزاث 

2016 

 

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

 

 (1) 

 إهجاساث 

2017 

 

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2017 بالخلدًزاث

 (2( /)1) 

 : 1.1.1.2اإلااشغ 

إلهجاػ اليؿبت التراٖمُت 

و اإلاسؿـ  مشاَع

 ؤلاؾتراجُجي

% - 91 - 98 97 % 99 

 : 2.1.1.2اإلااشغ 

ت لجهغ  اليؿبت الؿىٍى

 ميشأث الحماًت

% - 83 - 94 88  % 94 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 

 : 5رضم بُاوي غدد 

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

 املخؤجُت مً ألاخىاض الطاهبت بالهدف الخدىم في مُاه الطُالن

 امليشآث املىجشةطمان وظُفُت و  غلى مشارف املدن والخجمػاث الطىىُت

 
 للمداَكت نلُه. و طلٚ بناصة جدضًض اإلالٚ الهمىمي البدغي 

 

  وبخٙام بهجاػ  خُل اإلالٚ الهمىمي البدغي وخماًت الشٍغـ الؿاخلي مً الاهجغاٍ البدغي :  2.22.الهدف

 اإلايشأث اإلاُىاثُت

 و طلٚ للمداَكت نلُه. جدضًض و بناصة جدضًض اإلالٚ الهمىمي البدغي  :  جلدًم الهدف
 

 : 6 جدٌو غدد

ط الطاخلي :  2.2.2الهدف  خفظ امللً الػمىمي البدزي وخماًت الشٍز  

 مً الاهجزاف البدزي وإخيام إهجاس امليشآث املُىائُت
 

ف 
الهد

3.2.2
  :

خلي 
ؿا

ـ ال
شٍغ

دغي وخماًت ال
ٚ الهمىمي الب

ل اإلال
خُ

ث اإلاُىاثُت
شأ

جاػ اإلاي
خٙام به

دغي وب
ٍ الب

جغا
الاه

 ً
م

 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2016 

 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2016بالخلدًزاث 

 

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 

(1) 

إهجاساث 

2017  

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2017 بالخلدًزاث

 

 (2( /)1) 

 : 1.2.2.2اإلااشغ 

اليؿبت التراٖمُت إلاغاظهت 

 خضوص  اإلالٚ الهمىمي البدغي 

% - 0 - 30 1 3 % 

 : 2.2.2.2اإلااشغ 

اليؿبت التراٖمُت إلهجاػ 

و خماًت الشٍغـ  مشاَع

 الؿاخلي

% - 25 - 40 45 113 % 

 اإلااشغ 3.2.2.2 :

و اإلاسؿـ  وؿبت اهجاػ مشاَع

 اإلاضًغي إلاىاوي الطُض البدغي 

% - 9 - 23 16 70 % 

80
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100
98 

94 

97 

88 
 (1) 2017تمذيزاث 

 (2) 2017إَجبساث 

 :1.1.1.2اإلااشغ 

و اإلاسؿـ  اليؿبت التراٖمُت إلهجاػ مشاَع

 ؤلاؾتراجُجي

 :2.1.1.2اإلااشغ 
ت لجهغ ميشأث الحماًت  اليؿبت الؿىٍى
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 
 

 : 6 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

ط الطاخلي :  2.2.2الهدف  خفظ امللً الػمىمي البدزي وخماًت الشٍز  

  مً الاهجزاف البدزي وإخيام إهجاس امليشآث املُىائُت
 

 
 

تي جّم جدلُلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
 2017جدلُل وجفطير الى

طمان و  املدن والخجمػاث الطىىُتالخدىم في مُاه الطُالن املخؤجُت مً ألاخىاض الطاهبت غلى مشارف  : 1الهدف 

 امليشآث املىجشةوظُفُت 

و اإلاسؿـ ؤلاؾتراجُجي:  1.1.1.2املؤشز   اليؿبت التراٖمُت إلهجاػ مشاَع

و  14خُض جم بهجاػ  2017 مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت %98سجل هظا اإلااشغ وؿبت جٓضم بدىالي  مشغونا مً ظملت اإلاشاَع

ٗان مً اإلاامل بجمامها زالٛ ؾىت و خماًت  اإلاضن الخالُت مً الُُػاهاث :15)نضصها  2017 التي   (و هي  مشاَع

اهت في  - اهت : اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ مشغوم خماًت مضًىت ؤٍع  ؤلِ صًىاع. 1400بخٙلُت هاهؼث  15/09/2016ؤٍع

 .ؤلِ صًىاع 933بخٙلُت هاهؼث   15/09/2016واصي عوَعش في تهُئت ؤشًاٛ مشغوم  واصي عوَعش: اهؿلٓذ -

 .ؤلِ صًىاع 1250بخٙلُت هاهؼث  18/05/2016هابل: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -

 .ؤلِ صًىاع 1300بخٙلُت هاهؼث  18/05/2016ياع الضماء: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -

ضاث: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -   .ؤلِ صًىاع 2000بخٙلُت هاهؼث  05/08/2015ؾُضي نٍى

 ؤلِ صًىاع.  1450بخٙلُت هاهؼث  30/08/2016اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  الهال: -

 .ؤلِ صًىاع 2500بخٙلُت هاهؼث  30/04/2015اإلاخلىي: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -

اهت: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -  .ؤلِ صًىاع 1700بخٙلُت هاهؼث  12/02/2015ٍَغ

خىع ججمُو اإلاُاه بالبدحرة الشمالُت في تهُئت دحرة الشمالُت: اهؿلٓذ ؤشًاٛ مشغوم خىع ججمُو اإلاُاه بالب -

  .ؤلِ صًىاع 3500بخٙلُت هاهؼث  05/08/2015

 ؤلِ صًىاع. 1750بخٙلُت هاهؼث  30/08/2016الٓحروان : اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ مشغوم خماًت مضًىت الٓحروان في  -

 .ؤلِ صًىاع 1400بخٙلُت هاهؼث  30/08/2016ماًت مضًىت بغط الهامغي في ؤشًاٛ مشغوم خ بغط الهامغي: اهؿلٓذ -

 .ؤلِ صًىاع 1500بخٙلُت هاهؼث  05/09/2016اإلاؼوهت: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 .ؤلِ صًىاع 400بخٙلُت هاهؼث  10/07/2016بىحجغ: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ اإلاشغوم في  -

ت: اهؿلٓذ ؤشًاٛ اهجاػ ا -  .ؤلِ صًىاع 2000بخٙلُت هاهؼث  14/07/2014إلاشغوم في اإلاؿٍى
 

ٛ :  2.1.1.2املؤشز   جىكُُها و ظهغها جم التي اإلايشأث ؾى

  2017مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت   94%سجل هظا اإلااشغ وؿبت اهجاػ حؿاوي 

ٗامل اليؿبت اإلآضعة ؾىت  جمً٘ نضم  و حسجُل ٖمُاث ؤمؿاع ؤْل مٓاعهت بالخٓضًغاث بلى  2017و حهىص ؤؾباب نضم بهجاػ 

و اإلاامل بجمامها زالٛ ؾىت  باإلغاَت بلى بهؼ ؤلاشٙالُاث التي مً ؤهمها جضزل  2016مطالح ؤلاصاعة مً بهجاػ نضص اإلاشاَع

 .ميؿىب مً اإلاُاه اإلاؿخهملت

 الاهجغاٍ البدغي وبخٙام بهجاػ اإلايشأث اإلاُىاثُت.خُل اإلالٚ الهمىمي البدغي وخماًت الشٍغـ الؿاخلي مً : 2الهدف 

 ص اإلالٚ الهمىمي البدغي و اليؿبت التراٖمُت إلاغاظهت خض : 1.2.2.2املؤشز 

 2017مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت جٓضم سجل هظا اإلااشغ ـيؿبت لم ٌ

ذ ض نَغ ت مخٙىهت مً مسخلِ الاؾغاٍ اإلاخضزلت ْو ؤنمالهم بهؼ الخإزحر  نلما وؤن نملُاث الخدضًض جٓىم بها لجان ظهٍى

مً٘ خطغ  ؤنماٛ اللجان في الجضٛو الخالي:  ٍو

 الىالًت
مىاؾٔ مىغىم 

 الخدضًض ؤو اإلاغاظهت

ـ  ؾٛى الشٍغ

 الؿاخلي
 وؿبت الخٓضم مغخلت الخدضًض

  الاؾخٓطاء ٖم 25 ياع اإلالح بجزعث

 هابل

ؾبست ؾلُمان ؾُضي 

 الجهمي

ت  مُىاء الهىاٍع

 ٖم14

 

- 

 اؾخطضاع ؤمغ

 

ت نملُاث  جدػحًر

 

اهت  ؤٍع
اهت )ظؼء   (1ؾبست ؤٍع

 ؾبست ْلهت ألاهضلـ

 ٖم15

 ٖم 28

ت  نملُاث جدػحًر

ت  نملُاث جدػحًر

 

 جىوـ
 (2ؾبست ؾ٘غة)ظؼء

ُهي ْمغث  مُىاء جَغ

 ٖم15

- 

ت  نملُاث جدػحًر

 اؾخطضاع ؤمغ

 

 اإلايؿخحر
 ؾبست الؿاخلحن

 ؾبست زىِـ

 ٖم 42

 ٖم 16

 جٓبل الانتراغاث

 جٓبل الانتراغاث

 

 مضهحن

 مغفئ ؤيحر

ً  مغفئ الٍٓغ

 مغفئ خاس ي ظالبت

 مىؿٓت ؤيحر

- 

- 

- 

- 

 اؾخطضاع ؤمغ

 ً جم اؾخطضاع ؤمٍغ

ش   24/04/2017بخاٍع

ت  نملُاث جدػحًر

 

100% 

100% 

 اإلاهضًت
اهتهاء اؾخٓطاء نمىمي  ٖم 2 ؾبست بً يُاغت

 وفي ؾىع بنضاص ؤمغ الخدضًض
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 2البرهامج 

 

ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
 املؤشز 2.2.2.2 : اليؿبت التراٖمُت لحماًت الشٍغـ الؿاخلي مً الاهجغاٍ البدغي 

و غمً محزاهُت  10جم جغؾُم   وما ْبلها مُطلت ٖما ًلي: 2017مشاَع

 :وما ْبلها 2014محزاهُت  -

 بناصة بىاء ضٓالت عاصؽ -

ت -  جغمُم ميشإة خماًت بمىؿٓت ؤلابغ بؿبْر

-  ّ  ظغبت. -خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بدىمت الؿى

 :2015محزاهُت  -

 مً الشٍغـ الؿاخلي بالٓغاؾً خماًت ظؼء -

 خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي باإلاامىهُت -

لت -  خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بهْغ

 َخذ اإلاؿؿذ اإلااجي لؿبست بً يُاغت باإلاهضًت -

 :2016محزاهُت  -

 خماًت شىاؾئ ظبيُاهت بطُاْـ -

 خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بؿلٓؿت -

 :2017محزاهُت  -

ـ ال -  .4ْؿـ–ؿاخلي باإلاهضًت الشمالُت خماًت ظؼء مً الشٍغ

ض جمذ بغمجت  و إل 3ْو  وهي: 2017جمامها زالٛ ؾىت مشاَع

 خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي باإلاامىهُت -

 خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بؿلٓؿت -

-  ّ  ظغبت. -خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بدىمت الؿى

 يُاغتٖما ؾِخم مىاضلت ؤشًاٛ مشغوم َخذ اإلاؿؿذ اإلااجي ببن 

هىص ؤؾاؾا بلى: 2017 مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت  % 113 يؿبتبـو ْض سجل هظا اإلااشغ جٓضما   َو

 .2017ٗلم في الؿيخحن الؿابٓخحن لؿىت  3.1جمذ خماًت 

و خماًت    ٗلم مُطلت  ٖما ًلي:2ٗلم بال ؤهه جمذ خماًت ما ًٓاعب 1.5ٗان مً اإلاخْى

البضء في مشغوم خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي باإلاامىهُت ْض شهض جإزحرا في اهؿالّ ؤشًاله هكغا لخإزغ الضعاؾاث )جم  .1

ش  لُت  22ألاشًاٛ بخاٍع (. وجم الاهتهاء 2017م منها زالٛ 400م جم خماًت 700)ؾٛى الشٍغـ الؿاخلي اإلاهني (.2016 ظٍى

 .2017مً ؤشًاٛ اإلاشغوم في 

ش شهض جإزحرا في اهؿالّ ؤشًاله )جم ؼء مً الشٍغـ الؿاخلي بؿلٓؿت مشغوم خماًت ظ .2  22البضء في ألاشًاٛ بخاٍع

لُت  (. هظا باإلغاَت بلى وظىص مىؿٓت 2017م منها زالٛ 600م جم خماًت 700)ؾٛى الشٍغـ الؿاخلي اإلاهني (.2016 ظٍى

ت وما ؤصي بلى الخيؿُٔ ال٘لي مو اإلاطالح اإلا سخطت للمههض الىؾني للترار ؾىاءا ؤزىاء الضعاؾت الخضزل صازل مىؿٓت ؤزٍغ

ؤو مو بضاًت بهجاػ ألاشًاٛ زطىضا بزغ مهاًىت آزاع ظضًضة ؤزىاء ؤشًاٛ الحُغ. وجم الاهتهاء مً ألاشًاٛ زالٛ ؾىت 

2017. 
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ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
ي )ؾٛى الشٍغـ الؿاخل 2017دىمت الؿّى ظغبت في خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي ب جم الاهتهاء مً ؤشًاٛ مشغوم .3

 . م(450اإلاهني بالحماًت 

م ؾىت 1200م مً  580ؤي ما ٌهاصٛ  90%باليؿبت إلاشغوم َخذ اإلاؿؿذ اإلااجي ببن يُاغت َٓض شهض جٓضما بيؿبت  .4

. مو الهلم ؤن هظا اإلاشغوم لم ًً٘ مبرمجا نىض اخدؿاب الؿٛى الجملي اإلاهني بالحماًت بانخباعه مىجؼ نلى 2017

 .%100حسجُل اعجُام لُٓمت اإلااشغ ألٖثر مً الىُٓاث الاخخُاؾُت. وبظلٚ جم 

ش  4ْؿـ–خماًت ظؼء مً الشٍغـ الؿاخلي باإلاهضًت الشمالُت باليؿبت إلاشغوم  .5 لُت  24جم البضء في ألاشًاٛ بخاٍع ظٍى

هكغا النتراع اإلاجخمو اإلاضوي نلى اإلاشغوم وبالخالي بًٓاٍ ألاشًاٛ بلى  10%بيؿبت بال ؤهه لم ٌشهض جٓضما ؾىي ب  2017

ت في ألامغ. )اهجاػ ما ًٓاعب خ  متر مً الحماًت( 30حن بذ الؿلـ الجهٍى

ٗامل الانخماصاث الالػمت خُض ؤن الخٓضًغاث بهض  جم جإظُلهبناصة بىاء ضٓالت عاصؽ  باليؿبت إلاشغوم .6 غ  هكغا لهضم جَى

ض الخهمٔ في ظضوي بهجاػ اإلاشغوم.الضعاؾت َاْذ   ب٘شحر الخٓضًغاث ألاولُت للمشغوم وإلاٍؼ

ت جم جإظُله جغمُم ميشإة خماًت ليؿبت إلاشغومبا .7 ٗامل الانخماصاث الالػمت خُض ؤن  بمىؿٓت ؤلابغ بؿبْر غ  هكغا لهضم جَى

ض جم عضض الانخماصاث غمً محزاهُت  الخٓضًغاث بهض الضعاؾت َاْذ ب٘شحر الخٓضًغاث ألاولُت للمشغوم  .2018ْو

ؼ البرهامج  تإطافت إلى أن الاضتراجُجُت امللترخ ت املخمثلت في إهجاس مشاَر ت والبدٍز مً كبل إلادارة الػامت للمصالح الجٍى

ؼ الىبري.  ط الطاخلي لم جؤخذ بػين الاغخبار وبالخالي لم ٌطىد لهُيلىا مطؤولُت جىفُذ املشاَر الىطني لحماًت الشٍز

ط الطاخلي املػني بالحماًت  .هم 30.1ولم غىطا غً  12.5ذ لُصب وغلُه جم جىلُذ كُمت الطٌى الجملي للشٍز

 

خُااليؿبت التراٖمُت الهجاػ  : 3.2.2.2املؤشز  و اإلاسؿـ اإلاضًغي إلاىاوي الطُض البدغي اإلادؿلمت ْو  مشاَع

ٗان 2017 مٓاعهت بخٓضًغاث ؾىت % 70 يؿبتبـو ْض سجل هظا اإلااشغ جٓضما   مً اإلاىخكغ اهتهاء ؤشًاٛ:بط 

 5  و ؾىت ٗاألحي: 2017مشاَع  وهي 

 جىؾهت مُىاء ال٘خِ ؤشًاٛ .1

 مُىاء الشابت وجغمُم ؤشًاٛ تهُئت .2

 مشغوم جىؾُو مُىاء بجزعث. .3

 2017مشغوم خماًت مُىاء ْابـ  .4

حز مُىاء الطُض البدغي بؿُضي مىطىع  .5  مشغوم جٖغ

و وهي: 3بال ؤهه لم ًخم الاهتهاء بال مً   مشاَع

 .2017ؤشًاٛ جىؾُو مُىاء ال٘خِ:  جم حؿلمه في  -

  2017ُىاء الشابت: جم حؿلمه في ؤشًاٛ جىؾهت وتهُئت م -

 2017: جم حؿلمه في 2016مشغوم جىؾُو مُىاء بجزعث  -

ض شهض مشغوم خماًت مُىاء ْابـ جإزحرا هكغا للكغوٍ اإلاىازُت باإلاىؿٓت.  ْو

حز مُىاء الطُض البدغي بؿُضي مىطىع شهض جإزحرا في اهؿالْه هكغا إلناصة ؾلب الهغوع لٙىن ؾلب  ؤما مشغوم جٖغ

 .2016الهغوع ألاٛو يحر مجضي. واهؿلٔ َهلُا مو نهاًت 
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ط الطاخلي  خماًت املىاطم الػمزاهُت والشٍز

  
ىّجهاث املطخلبلُت لخدطين ألاداء -4

ّ
 الخ

 ؤهم ؤلاشٙالُاث والىٓاثظ 1.4

 يحر مشمغ ؾلب نغوع  -

و بؿبب  حهؿل بهؼ  -               َسخ نٓىص ضُٓاث وحهغع شبٙاث بهؼ اإلاؿخلؼمحن الهمىمُحن إلاؿاع اإلايشأث اإلاشاَع

 اإلابرمج بهجاػها.

-   ٛ غ اإلاىاص في بهؼ ألاخُان... (  ضهىباث في ؤلاهجاػ زاضت باإلآاو  ) هٓظ في الُض الهاملت اإلااهلت، نضم جَى

ت ؤو بظخمانُت )حهغع اإلاىاؾىحن لؤلشًاٛ(   - ِ ألاشًاٛ بؿبب مشاٗل نٓاٍع  جْى

 

 الاْتراخاث لخضإع ؤلاشٙالُاث  2.4

و في وؿٔ ؤلاهجاػ، -  خض اإلآاولت نلى الدؿَغ

و الخاضت بها، هابجمام و  ؤلاؾغام في وؿٔ بنضاص الضعاؾاث -  ْبل بغمجت اإلاشاَع

و حهُحن مٙاجب صعاؾاث إلاغاْبت ألاشًاٛ  -  ،إلاؿاهضة ؤلاصاعة في مخابهت ألاشًاٛو طلٚ لجمُو اإلاشاَع

غ مؿاع اإلاشغوم ْبل ؤلاهؿالّ في ألاشًاٛ، -  جدٍغ

-  ٛ حز مىكىمت مهلىماجُت نلى اإلاؿخىي الىؾني جإزظ بهحن الانخباع مشاٛ الخهبئت الخاص باإلآاو   جٖغ

  هلىماجُتجدُحن ؤمشلت شبٙاث مسخلِ اإلاخضزلحن الهمىمُحن و بصعاظها غمً مىكىمت م -
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 الهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  

 .III  3برهامج ال 

 ضيانوإلا والخػمير التهُئت الترابُت  
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

 جلدًم البرامج الفزغُت  1.1

البرامج الُغنُت اإلاٙلُت بٓؿاناث التهُئت الترابُت والخهمحر وؤلاؾٙان التي حؿهغ نلى جىُُظ  3ٌشمل البرهامج 

 الؿُاؾاث والبرامج طاث الهالْت وجيؿُٔ جضزالث ألاؾغاٍ اإلاهىُت في هظا اإلاجاٛ.

 ويهضٍ هظا البرهامج بلى :

 وشاملت ومخىاػهت مؿخضامت ناصلت جىمُت بعؾاء بهضٍ الىؾني التراب نلى الاْخطاصًت وألاوشؿت الؿٙان جىػَو بخٙام 

 الجهاث، بحن

 ،ُُت  بعؾاء جسؿُـ خػغي مؿخضام للمضن والخجمهاث الٍغ

 .النهىع بالؿً٘ الاظخماعي وجضنُم اليؿُج الحالي 

 التهُئت الترابُت :1البرهامج الفزعي  -أ

 ظغاءاث التي ًخم غبؿها نلى اإلاؿخىي الىؾني ؤو الجهىي لخىكُمجمشل التهُئت الترابُت ظملت الازخُاعاث والخىظهاث وؤلا 

و ال٘بري للبنى ألاؾاؾُت والخجهحزاث الهمىمُت والخجمهاث  اؾخهماٛ اإلاجاٛ الترابي حز اإلاشاَع وغمان الخىاؾٔ في جٖغ

ٔ هكغة  نخباع الخطىضُاث الىؾىُت وبخٙام جىػَو الؿٙان وألاوشؿت الاْخطاصًت بهُضة اإلاضي جإزظ في الا الؿ٘ىُت َو

 نلى التراب الىؾني.

 وجخمشل الخىظهاث ال٘بري للتهُئت الترابُت في: 

و الٓانضة الاْخطاصًت بها  - ت الشاملت واإلاخىاػهت مً ؤظل جٓلُظ الُىاّع بحن الجهاث وجىَى جضنُم الخىمُت الجهٍى

 ،والهمل نلى اؾخ٘شاٍ الُغص التي جدُدها مسخلِ الجهاث وألاْؿاب الاْخطاصًت

ت مً زالٛ بناصة جىػَو ألاصواع بحن مسخلِ اإلاخضزلحن نلى اإلاؿخىي الىؾني والجهىي واإلادلي وبنؿاء  - ٍؼ جضنُم الالمٖغ

 ،ضالخُاث ؤٖبر للجهاث والجماناث اإلادلُت

 مانُت ال٘بري بالجهاث الضازلُت للبالص،جضنُم البيُت الخدخُت والخجهحزاث الج -

و مً الٓضعة الخىاَؿُت للتراب الىؾني هضماط في الاْخطاصصنم الا  -  ،الهالمي وفي الُػاء اإلاًاعبي والَغ

اصعة نلى ظلب الاؾدشماعاث الىؾىُت والخاعظُتالا  - والنهىع باإلاضن  عجٓاء بمغاٖؼ الىالًاث بلى ؤْؿاب نمغاهُت َانلت ْو

 خىؾؿت،الطًغي واإلا

 ،ؾخضامت الخىمُتابخٙام اؾخًالٛ اإلاىاعص الؿبُهُت اإلادضوصة ْطض جدُٓٔ  -
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 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
مُت  - ت الْغ غ آلُاث اإلاخابهت الُىُت الؾخهماالث اإلاجاٛ الترابي انخماصا نلى الخٓىُاث الحضًشت في مجاٛ الجًَغ جؿٍى

ً في  هظا اإلاجاٛ. وبىٕى اإلاهؿُاث وجٓىُاث الاجطاٛ الحضًشت وجضنُم البدض الهلمي والخٍٙى

 الخػمير: 2البرهامج الفزعي  -ب 

جمشل التهُئت الهمغاهُت نىطغا مً الهىاضغ الُانلت في جىكُم اؾخهماٛ اإلاجاٛ الترابي نلى مؿخىي اإلاضن والبلضًاث 

ُُت.  والخجمهاث الؿ٘ىُت الٍغ

ومؿخضامت للمضن والخجمهاث الؿ٘ىُت وجىضعط الخىظهاث ال٘بري للتهُئت الهمغاهُت في بؾاع جدُٓٔ جىمُت نمغاهُت ناصلت 

 تهضٍ بلى:

 جَ٘غـ مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت في الخسؿُـ الهمغاوي للمضن والخجمهاث الؿ٘ىُت، -

 الخىظه هدى بعؾاء حهمحر ًػمً الهضالت ؤلاظخمانُت، -

و التهُئت ومخابهت جىُُظها، - ت ؤوؾو للمجخمو اإلاضوي في بنضاص مشاَع ت وغمان مشاٖع ٍؼ  صنم الالمٖغ

 نم الشغاٖت مو الٓؿام الخاص في بهجاػ البرامج طاث اإلاطلحت الهامت.ص -

 

 إلاضيان :3البرهامج الفزعي   -ج 

حر الؿً٘ الالثٔ لٙل مىاؾً  غ َُه ظمُوتهضٍ الؿُاؾت الؿ٘ىُت بلى جَى اإلاغأَ ألاؾاؾُت والخجهحزاث  في مدُـ جخَى

 .والبنى الخدخُت الجمانُت

 وجغج٘ؼ مباصت ؤلاؾتراجُجُت الؿ٘ىُت نلى:

 وغو بغامج ؾ٘ىُت حؿخجُب لحاظُاث ٗل الُئاث الاظخمانُت وزاّضت طوي الضزل اإلادضوص واإلاخىؾـ،  -

ػها بمؿاًٖ ظضیضة ؤو جغمُمها ؤو جىؾهتها، - و تهضٍ بلى بػالت اإلاؿاًٖ البضاثیت وحهٍى  وغو بغامج ومشاَع

ل مخىىنت وم - خٙاملت حؿخجُب إلاسخلِ َئاث اإلاجخمو وجخؿىع مو مسخلِ الخًحراث الاْخطاصًت بعؾاء مىكىمت جمٍى

ها البالص،  والاظخمانُت التي حهَغ

هُت والخُاعاث الُىُت واإلاالُت لخدؿحن  اإلاداَكت نلى الغضُض الؿ٘ني الٓاثم بىغو البرامج - وآلالُاث الهملُت والدشَغ

 الؿً٘ الٓضًم وبناصة جىقُُه،

 لؿ٘ىُت واإلادُـ الهمغاوي مً زالٛ بهض بغامج الخضزل باألخُاء الشهبُت،جدؿحن الكغوٍ ا -

غ الؿُاؾت الؿ٘ىُت وصنم وججؿُم الخىظهاث هدى البىاء اإلاؿخضًم والخٓىُاث  - الُٓام بالضعاؾاث التي مً شإنها جؿٍى

ت الحضًشت والػًـ نلى الٙلُت غ اإلاىاعص البشٍغ  ،وجؿٍى

 ت الغضُض الهٓاعي الٓاثم وغمان صًمىمخه واؾخطالح اليؿُج الهمغاوي الٓضًم،الُٓام بالضعاؾاث اإلاخهلٓت بطُاه -

غاث الخاّضت بٓؿام الؿً٘، - 
ّ

 عضض اإلاهؿُاث واؾخيخاط اإلااش

ابلت للخدُحن الضوعي ٗلما اْخػذ الػغوعة طلٚ -  هُت مخٙاملت حؿخجُب لٙل اإلاخًحراث ْو  .بعؾاء مىكىمت حشَغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 جٓضًم ؤهضاٍ البرهامج 2.1

 : َُما ًلي 3ؤهضاٍ البرهامج  جخمشل

 ،: جىكُم اإلاجاٛ الترابي الىؾني والجهىي لخدُٓٔ جىمُت شاملت وناصلت ومؿخضًمت 1-1-3الهدف  -

ُُت : 1-2-3الهدف  -  ،بنضاص جسؿُـ نمغاوي مؿخضًم للمضن والخجمهاث الٍغ

غ الؿً٘ الاظخماعي وجدؿحن الغضُض الؿ٘ني الٓاثم. 1-3-3الهدف  -  : جؿٍى

 

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجُجُت الخاصت بالبرهامج -2

 ؤهم ؤلاضالخاث وألاهضاٍ ؤلاؾتراجُجُت التي جم جدُٓٓها والتي لها نالْت مباشغة بالبرهامج 1.2 
 

 2017زالٛ ؾىت  3لها نالْت مباشغة بالبرهامج جم جدُٓٓها والتي ؤلاؾتراجُجُت التي وألاهضاٍ ؤهم ؤلاضالخاث جخمشل 

 َُما ًلي:

 مىاضلت حًؿُت التراب الىؾني والجهاث الضازلُت بإمشلت جىظيهُت لتهُئت وجىمُت الىالًاث، -

)جم ؤلانهاء مً  2030مىاضلت صعاؾت الخاعؾت الىؾىُت للبيُت الخدخُت والخجهحزاث الجمانُت ال٘بري ؤَٔ ؾىت   -

الجمانُت ال٘بري والبيُت الخدُت وبطضص مغاظهت انضاص اإلاغخلت ألاولى مً صعاؾت الخاعؾت الىؾىُت للخجهحزاث 

 اإلاغخلت الشاهُت(.

 الهمل نلى جدؿحن الاجطاٛ والخىاضل مو مسخلِ ألاؾغاٍ اإلاخضزلت في مجاٛ التهُئت الترابُت، -

مت اإلاُخىخت مً زالٛ انضاص جؿبُٓت ال٘تروهُت ليشغ الضعاؾاث الخاضت  - الهمل نلى صنم مباصت الحٖى

 ى الىاب.بالتهُئت الترابُت نل

ُُت واإلاجالـ الٓغوٍت بإمشلت تهُئت نمغاهُت، -  مىاضلت حًؿُت الخجمهاث الٍغ

مُت للمضن إلاغاظهت ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت، - حر زغاثـ ْع  جَى

حر الؿً٘ اإلاِؿغاإلاىظه للُئاث الػهُُت ومخىؾؿت الضزل -  .مىاضلت بغامج جَى

حر ألاعاض ي الطالحت للبىاء. -  جَى

 الهِش صازل ألاخُاء الؿ٘ىُت والحض مً اهدشاع البىاء الُىغىي. مىاضلت بغامج جدؿحن قغوٍ -

 .وغو مشغوم بغهامج للخضزل باليؿُج الهمغاوي الٓضًم -

حر مٓاؾم -  بظخمانُت مهُإة ضالحت للبىاء. جَى
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
و ال٘بري التي جم الُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ البرهامج2.2    ؤهم ؤلاهجاػاث وألاوشؿت واإلاشاَع

و ال٘بري التي جم الُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ  ونالْتها بالىُٓاث البرهامج وجخمشل ؤهم ؤلاهجاػاث وألاوشؿت واإلاشاَع

 : التي جم جىُُظها نلى مؿخىي البرهامج َُما ًلي

 التهُئت الترابُت :1البرهامج الفزعي  -أ 

ؤْص ى الشماٛ واإلاىؿٓت الحؿاؾت  الاهؿالّ في بنضاص صعاؾت ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت اإلاىؿٓت الحؿاؾت -

 الىؾً الٓبلي.

 مىاضلت اهجاػ اإلاغخلت ألاولى مً صعاؾت مغضض صًىامُُ٘ت اإلاجاٛ الترابي. -

 الاهؿالّ في بنضاص ؤؾالـ والًتي اإلاهضًت وؾُضي بىػٍض،  -

 الاهتهاء مً بنضاص صعاؾت اإلاشاٛ الخىظُهي لتهُئت وجىمُت والًت الٙاٍ. -

وظىضوبت وؾلُاهت  ثُت مً صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث ْبلي بطضص بجمام اإلاغاخل النها -

 وػيىان،

 بطضص انضاص اإلاغاخل ألاولى لضعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث باظت وجىػع واإلاهضًت. -

ابـ.بطضص انضاص اإلاغاخل الشاهُت لضعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث ُْطت  - ً ْو  وجؿاٍو

 ، 2030بهجاػ اإلاغخلت الشاهُت مً صعاؾت الخاعؾت الىؾىُت للبيُت الخدخُت والخجهحزاث الجمانُت ال٘بري ؤَٔ  -

 الاهتهاء مً اهجاػ اإلاغخلت الشالشت مً انضاص اؾتراجُجُت اجطاٛ لئلصاعة الهامت للتهُئت الترابُت، -

اإلاغخلت الشاهُت مً اعؾاء مىكىمت للخطٍغ ؤلال٘ترووي في صعاؾاث الاهتهاء مً انضاص اإلاغخلت ألاولي والشغوم في  -

 التهُئت الترابُت.

 

 : الخػمير2البرهامج الفزعي  -ب 

ٔ  28بلى اإلاطاصْت نلى  2017ؤَػذ مخابهت صعاؾاث ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت زالٛ ؾىت  مشاٛ تهُئت نمغاهُت وطلٚ َو

 البُاهاث الخالُت:

ت ؾُضي عابذ مً والًت الٙاٍ، بنضاص مشاٛ التهُئت  ت لٍٓغ ُّ ت جىوـ مً والًت جىوـ، مشاٛ التهُئت الهمغاه ًّ ت لبلض ُّ الهمغاه

ت بغط الهُُت مً والًت  ت لٍٓغ ُّ ت ؾُضي زُاع مً والًت الٙاٍ، بنضاص مشاٛ التهُئت الهمغاه ت لٍٓغ ُّ مشاٛ التهُئت الهمغاه

ت شمخى م ت لٍٓغ ُّ ً والًت ظىضوبت، مشاٛ التهُئت الهمغاهُت لبلضًت خاظب الهُىن مً والًت الٙاٍ، مشاٛ التهُئت الهمغاه

ت الهمغاهُت التهُئت الٓحروان، مشاٛ  مشاٛ نلى.ؾُضي بىػٍض والًت مً الًغبُت بىػٍض ؾُضي مهخمضًت مً 2ؤم الهكام لٍٓغ

ؼاٍ الهمغاهُت التهُئت ت الَؼ ّ  مهخمضًت مً لٍٓغ ت الىطغ  الهمغاهُت التهُئت بىػٍض، مشاٛ ؾُضي والًت مً الجضًض ؾى لٍٓغ

ت غُهت  الهمغاهُت باإلاطاصْت التهُئت مً والًت ؾُضي بىػٍض، مشاٛ ت  مً والًت ؾُضي بىػٍض، الهمغاهُت 20لٍٓغ لٍٓغ

باث مً والًت ؾُضي بىػٍض،  ت الظٍو ت الؿهُضة مً والًت ؾُضي بىػٍض، لٍٓغ الؼنُغاهُت مً والًت ؾُضي بىػٍض، لٍٓغ

ت الهُاٌشت مً مشاٛ التهُئت الهمغ  ت البىم مً والًت ؾُضي بىػٍض، لٍٓغ اهُت لبلضًت الحامت مً والًت ْابـ.، لٍٓغ

ت مً مهخمضًت ؾُضي نِش مً والًت ُْطت. بلضًت اإلاكُلت مً والًت  ت الٍٓغ مهخمضًت بلخحر مً والًت ُْطت. ٍْغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
ت البلُضاث  ل مً مهخمضًت صوػ الجىىبُت مً والًت ْبلي، لٍٓغ ت هٍى ت هٓت مً والًت ُْطت، لٍٓغ مً والًت ْبلي، لٍٓغ

ت ت بشلي مً والًت ْبلي، لٍٓغ ت يُضمت مً والًت ْبلي، لٍٓغ ت مؼعم هاجي مً والًت ْبلي، لٍٓغ  مً ؤم الُغر ْبلي، لٍٓغ

ت اإلاؿانُض مً  والًت مً الشمالُت ْبلي مهخمضًت ت الغخماث مً مهخمضًت ْبلي الجىىبُت مً والًت ْبلي، لٍٓغ ْبلي، لٍٓغ

ت ػنُغان مً مهخمضًت صوػ الجىىبُت مً والًت ْبلي.مهخمض  ًت ْبلي الجىىبُت مً والًت ْبلي.، لٍٓغ

 " مً والًت الٓحروان2اإلاطاصْت نلى مشاٛ التهُئت الخُطُلي للمىؿٓت الطىانُت " الؿبُست  -

مً والًت مً مهخمضًت ُْطت الجىىبُت  2اإلاطاصْت نلى مشاٛ التهُئت الخُطُلي للمىؿٓت الطىانُت  الهُٓلت  -

 ُْطت،

 مشاٛ تهُئت نمغاهُت لغثاؾت الحٙىمت الؾخطضاع ؤوامغ اإلاطاصْت نليها. 16جمذ بخالت  -

ُُت التي جم الشغوم في صعاؾتها ؾىت  - مىاضلت مخابهت صعاؾاث ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت للبلضًاث والخجمهاث الٍغ

 ؤو زالٛ الؿىىاث الؿابٓت. 2015

 إلاضيان  : 3البرهامج الفزعي   -ج 

غ جضزالث الطىضّو الىؾني لخدؿحن الؿً٘ جم بضضاع ألامغ الحٙىمي نضص  -  2016لؿىت  1125في بؾاع جؿٍى

ُو في ُْمتهما. و ْطض جبؿُـ بظغاءاث بؾىاص اإلاىذ والٓغوع لُاثضة الحاالث ؤلاظخمانُت  التَر

لؿىت  1126الحٙىمي نضص  في بؾاع جدؿحن مغصوص ضىضّو النهىع باإلاؿً٘ لُاثضة الاظغاء جم بضضاع ألامغ  -

 جػمً الهضًض مً ؤلاظغاءاث التي مً شإنها : 2016

ل بْخىاء ْؿهت ؤعع ضالحت للبىاء. - -  جمٍى

ل جىؾهت ؤو بىاء مؿً٘. - -  جمٍى

ل بْخىاء مؿً٘ مىجؼ مً ْبل بانض نٓاعي مطاصّ نلُه. - -  جمٍى

اصة  مً البرهامج الخطىص ي  في بؾاع ؤلاؾخجابت لحاظُاث  الُئاث الػهُُت ومخىؾؿت الضزل لئلؾخُ  -3 -

غ جضزله لِشمل بىاء مؿاًٖ نً ؾٍغٔ  للؿً٘ ؤلاظخماعي جمذ مغاظهت ألامغ اإلاىكم للبرهامج وطلٚ ْطض جؿٍى

حن زىاص إلهجاػ ما ًٓاعب  آلُت البىاء الظاحي وتهُئت مٓاؾم بظخمانُت  4650ٖما جم جٙلُِ بانشُحن نٓاٍع

ٔ البانشحن الهمىمُحن )خىالي مؿً٘ مىػنت نلى نضة والًاث باإلغاَت بلى   2837اإلاؿاًٖ اإلاىجؼة نً ؾٍغ

 مٓؿم(. 800مؿً٘ و

وطلٚ ْطض مىاٖبت الخؿىعاث التي شهضها  1990ؤلاهؿالّ في مغاظهت ْاهىن البهض الهٓاعي الطاصع ؾىت  -4 -

 الٓؿام )في ؾىع ؤلاؾدشاعة(.

عي زاص هكغا لخٓاصم الغضُض الؿ٘ني الٓاثم وجُاْم قاهغة البىاًاث  - اإلاخضانُت للؿٓىؽ ويُاب بؾاع حشَغ

 .باإلاىغىم جم ؤلاهؿالّ في بنضاص مشغوم ْاهىن ظضًض ًخهلٔ بالخضزل في البىاًاث اإلاخضانُت للؿٓىؽ

ت الؿىِذ جم بنضاص   - في بؾاع مهالجت وغهُت اإلاباوي الغاظهت بالىكغ ألمالٕ ألاظاهب التي جخطٍغ َيها شٖغ

ذ في  الُغوؿُت –الهٓاعاث الغاظهت للضولت الخىوؿُت ؾبٓا لئلجُاُْاث الخىوؿُت  مشغوم ْاهىن ًخهلٔ بالخٍُى

ت  ذ في الهٓاعاث الغاظهت باإلالُ٘ت للضولت والُٓام بهملُاث ظمانُت نٓاٍع وطلٚ ْطض جبؿُـ بظغاءاث الخٍُى

 ْطض تهظًب وججضًض الغضُض الهٓاعي اإلاخضاعي للؿٓىؽ )في ؾىع ؤلاؾدشاعة(.
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ل بْخىاء مؿً٘ وزاضت في بؾاع ؤلاعجُام هكغا للطهىباث التي حش - هضها الهاثالث  مخىؾؿت الضزل بخمٍى

اإلالحىف للٙلُت زالٛ الؿىىاث ألازحرة جم بخضار بغهامج اإلاؿً٘ ألاٛو ْطض جم٘حن الهاثالث مً ْغع مِؿغ 

ل الظاحي في خضوص   مً ٗلُت اإلاؿً٘ بشغوؽ مِؿغة. %20لخًؿُت الخمٍى

ملُىن  216بلضًاث بٙل والًت( بُٓمت  3اث صازل اإلاىاؾٔ البلضًت ) الخضزل في ؤلانضاص لبرهامج حهطحر الؿْغ  -

 صًىاع.

خٛى  للؿً٘ جم ؤلاهؿالّ في بنضاص صعاؾت في بؾاع جىُُظ الخىضُاث الطاصعة نً ؤلاؾتراجُجُت  الجضًضة -

 صعاؾت خٛى الؿً٘ اإلاِؿغ. الؿً٘ اإلاهض لل٘غاء وبؾخ٘ماٛ

ألاٛو بٙاَت والًاث الجمهىعٍت ٖما جم  بهجاػ بغهامج تهظًب وبصماط ألاخُاء الؿ٘ىُت في ْؿؿه مىاضلت -

 حصخُظ وبلىعة الٓؿـ زاوي مً البرهامج.

ت خٛى ؤلاؾٙان والخىمُت - ت في ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمؿخىؾىاث البشٍغ ت اإلاؿخضامت  في بؾاع اإلاشاٖع الحػٍغ

غ الىؾني  2016ؤٖخىبغ  20بلى  17ؤلاٗىصوع مً –خى اإلاىثل الشالض الظي بوهٓض بمضًىت ُٖ جم بنضاص الخٍٓغ

للمىثل الشالض جدذ بشغاٍ وػاعة الخجهحز وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت  وبمؿاهمت  الهضًض مً الىػاعاث 

ض ًترؤؾه الؿُض  ذ جىوـ في هظا اإلااجمغ بَى ض شاٖع ت ْو واإلااؾؿاث ألازغي اإلاهىُت بشإن اإلاؿخىؾىاث البشٍغ

  ٍغ الخجهحز وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت.وػ 
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  2017هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفُذ ميزاهُت البرهامج لطىت   -3

 جٓضًم لخىُُظ محزاهُت البرهامج 1.3

 :  3 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

(الدفؼ خماداثإغالخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت )   
 

 دينبر ألف: الوحدة

 البرامج والبرامج الفزغُت
 2016إهجاساث 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م 

الخىمُلي 

2017  (3) 

إهجاساث 

2017 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2016(2) 

 (1) -( 2املبلغ )
وطبت إلاهجاس %   

(2( /)1) 
 (1) -( 2املبلغ )

إلاهجاس %    وطبت

(2( /)1) 

 5- % 804- %7; 804- 862 15 666 16 666 16 720 14 هفلاث الخصزف

 4- % 594- %96 594- 770 12 364 13 364 13 647 14 الخإظحر الهمىمي

 3- % 15- %97 15- 576 591 591 495 وؾاثل اإلاطالح

 7- % 195- %93 195- 516 2 711 2 711 2 15 الخضزل الهمىمي

 22-% 180 97- %:9 180 97- 068 346 248 443 248 443 069 177 هفلاث الخىمُت

 1 % 119 3 %010 119 3 469 245 350 242 350 242 069 177 الاضدثماراث املباشزة

 4- % 841 6- %96 841 6- 509 145 350 152 350 152 399 83 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
93 670 90 000 90 000 99 960 9 960 111% 9 960 % 11 

ل الػمىمي  50- % 299 100- %71 299 100- 599 100 898 200 898 200 0 الخمٍى

 50- % 299 100- %50 299 100- 599 100 898 200 898 200 0 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
0 0 0 0 0 --- 0 - 

ىت  31-% 393 14- %68 393 36- 607 31 000 46 000 68 037 30 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  

بدون املىارد الذاجُت 

 للمؤضطاث

221 826 527 914 505 914 393 537 -134 377 97% -112 377 %-22 

اجُت للماؾؿاث. انخباع صون  *
ّ
 اإلاىاعص الظ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 

 : 3 رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرهامج  ملارهت

 )إغخماداث الدفؼ(  الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت 2017 لطىت 
 ألف دينبر: الوحدة

 

 
 

 : 4  جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

  الدفؼ( خماداثإغالخىسَؼ خطب البرامج الفزغُت ) 
 

 دينبرألف : الوحدة         
 

إهجاساث  بُــــــــــــان البرامج   

2016 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

  
 (1) -( 2املبلغ )

وطبت إلاهجاس 

(   %2( /)1) 
 (1) -( 2املبلغ )

وطبت إلاهجاس 

(   %2( /)1) 

 91 % 185- 91 % 185- 937 1 122 2 122 2 461 1 التهُئت الترابُت

 87 % 360 1- 87 % 360 1- 123 9 483 10 483 10 225 9 الخػمير

 78 % 832 132- 74 % 832 132- 477 382 309 493 309 515 140 211 الاضيان

 78 % 377 134- 75 % 377 134- 537 393 914 505 914 527 826 221 املجمىع
 

ٓت بةهجاػ البرهامج الخطىص ي للؿً٘ 
ّ
ّْضعث انخماصاث الضَو اإلاُخىخت نلى الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت واإلاخهل

 .2017م.ص. لؿىت 55ملُىن صًىاع  في خحن جّم جغؾُم بنخماصاث ْضعها  100الاظخماعي بـ
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16 666 

443 248 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : 4 رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرامج الفزغُت ملارهت

 2017لطىت 
 ألف دينبر: الوحدة

   

 وجدلُلها لىخاثج الٓضعة نلى ألاصاءجٓضًم   2.3

  جىكُم اإلاجاٛ الترابي الىؾني والجهىي لخدُٓٔ جىمُت شاملت وناصلت ومؿخضًمت. 1-1-3الهدف : 

 

ت للتهُئت وغو آلالُاث الُىُت واإلااؾؿاجُت  : جلدًم الهدف - للمجاٛ الترابي الىؾني وبنضاص اؾتراجُجُاث ظهٍى

 ،والخىمُت لخدُٓٔ جىمُت شاملت وناصلت ومؿخضًمت لٙل الجهاث

الخىظهاث ال٘بري للخىمُت الهاصلت والشاملت واإلاؿخضًمت والضعاؾاث الاؾتراجُجُت في مجاٛ  : مزجؼ الهدف -

 التهُئت الترابُت.

 :  5 جدٌو غدد

 جىظُم املجاٌ الترابي الىطني والجهىي لخدلُم : 1-1-3الهدف 

 ) التهُئت الترابُت( ومطخدامتجىمُت شاملت وغادلت 

 ٍ
الهض

3-
1-

1 
جاٛ الترابي الىؾني 

كُم اإلا
: جى

شاملت وناصلت 
ٔ جىمُت 

دُٓ
والجهىي لخ

ؿخضامت
وم

 

 ماشغاث ِْـ ألاصاء
وخضة 

 اإلااشغ

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 (1) 

إهجاساث 

2017 

  

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

نضص الضعاؾاث اإلاىجؼة    1.1.1.3اإلااشغ 

ت للتهُئت  لىغو اؾتراجُجُاث ظهٍى

 للىالًاث والخىمُت

 (*) % 33 1 3 % 75 3 4 نضص

   2.1.1.3 اإلااشغ

وؿبت اهجاػ وغو زاعؾت وؾىُت للبيُت 

 اإلاهُٙلتالخدخُت والخجهحزاث الجمانُت 

% 60 50 83 % 75 70 93 % 

 0
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600 000
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 انتزابيت

 االسكبٌ انتعًيز

2 122 10 483 
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1 937 9 123 

382 477 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
ولم ًٓو اخدؿاب الضعاؾاث التي جم  %100)*(: ٌهؼي غهِ هظه اليؿبت انخباعا الخدؿاب اؾخ٘ماٛ الضعاؾاث بيؿبت 

الاهتهاء مً اهجاػ مغاخلها ألاولى ؤو الشاهُت. خُض جٓضع مضة اهجاػ صعاؾت باخدؿاب آلاظاٛ الخهاْضًت وآظاٛ مطاصْت 

ت  بحن ؾيخحن وزالر ؾىىاث.  ؤلاصاعة والاؾدشاعة الجهٍى

 

 : 5رضم بُاوي غدد 

 الخاصت  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء

 ومطخدامتجىظُم املجاٌ الترابي الىطني والجهىي لخدلُم جىمُت شاملت وغادلت بالهدف 

 
 

  ُُت والخجمهاث للمضن اممؿخض نمغاوي جسؿُـ بنضاص :1-2-3الهدف  الٍغ

ُُت لخىكُم الُػاء جٓضًم الهضٍ:  - الهمغاوي بنضاص ومغاظهت ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت للبلضًاث وؤهم الخجمهاث الٍغ

ت. حز ألاوشؿت والخجهحزاث الػغوٍع  وجغشُض اؾخهماله والخد٘م في الخىؾهاث الهمغاهُت وجٖغ

مغظو الهضٍ: ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن ٗل البلضًاث مًؿاة بإمشلت تهُئت نمغاهُت ًخم جدُُنها بؿلب مً الجماناث  -

ُُت َخبلٌ وؿبت الخًؿُت  جغي الهمل نلى حًؿُت ؤٖبر  34خىالي اإلادلُت اإلاهىُت. ؤما باليؿبت للخجمهاث الٍغ % ٍو

ت لهظه الضعاؾاث بالخيؿُٔ  نضص ممً٘ مً هظه الخجمهاث بإمشلت تهُئت نمغاهُت مدُىت مً زالٛ البرمجت الؿىٍى

ت اإلاهىُت  .مو اإلاجالـ الجهٍى
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َسبت تغغيت    1.2.2.3انًؤشز 
انتجًعبث انزيفيت وانًجبنس انمزويت  

 بؤيثهت تهيئت عًزاَيت

    2.2.2.3انًؤشز 
َسبت انبهذيبث انتي نى تزاجع أيثهت  

 سُىاث 10تهيئتهب انعًزاَيت يُذ 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 :  6 جدٌو غدد

 للمدن مطخدام خظزي جخطُط  إرضاء: 2-2-3الهدف 

فُت   )الخػمير( والخجمػاث الٍز

 ٍ
الهض

3-
2-

1  
عؾاء ب

 
ـ 

ؿُ
س

ج
ػغي 

خ
 

ؿخضام
م

    
للمضن 

ث 
جمها

والخ
الٍغُُت

 

 ماشغاث ِْـ ألاصاء
وخضة 

 اإلااشغ

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

(1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

 1.2.2.3اإلااشغ 

ُُت    وؿبت حًؿُت الخجمهاث الٍغ

واإلاجالـ الٓغوٍت بإمشلت تهُئت 

 نمغاهُت

 % 127 38 30 % 14 5 35 وؿبت 

   2.2.2.3اإلااشغ 

وؿبت البلضًاث التي لم جغاظو ؤمشلت 

 ؾىىاث 10تهُئتها الهمغاهُت مىظ 

 % 86 30 35 % 78 29 37 نضص

 

 : 6رضم بُاوي غدد 

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

فُتم  للمدن والخجمػاث امطخد خظزي جخطُط  إرضاءبالهدف   الٍز
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30 

38 
35 

َسبت تغغيت    1.2.2.3انًؤشز  30
انتجًعبث انزيفيت وانًجبنس انمزويت  

 بؤيثهت تهيئت عًزاَيت

    2.2.2.3انًؤشز 
َسبت انبهذيبث انتي نى تزاجع أيثهت  

 سُىاث 10تهيئتهب انعًزاَيت يُذ 
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
  الحالي اليؿُج وجضنُم الاظخماعي بالؿً٘ النهىع:  3-3-3الهدف. 

الاظخمانُت وزاّضت منها اإلادضوصة الضزل وغو آلالُاث والبرامج لخدؿحن قغوٍ نِش الُئاث  جٓضًم الهضٍ: -

 مً زالٛ:

 ٔحر ؾً٘ الث  جَى

  وجدؿحن قغوٍ الهِش النهىع بالؿً٘ الٓاثم. 

 الؿُاؾت الؿ٘ىُت والضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت في مجاٛ ؤلاؾٙان.مغظو الهضٍ:  -

 

 :   7 جدٌو غدد

ز الطىً الاجخماعي وجدطين: 3-3-3-الهدف   جطٍى

 إلاضيان(( الزصُد الطىني اللائم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ
الهض

3-
3-

3 :
ع

النهى
 

ً
ؿ٘

بال
 

ؤلاظخماعي 
وجضنُم

 
ؿُج

الي
 

الحالي
 

 ماشغاث ِْـ ألاصاء
وخدة 

 املؤشز

 جلدًزاث 

2016  

 

(1) 

إهجاساث 

2016  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

(1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

 1.3.3.3اإلااشغ 

اليؿبت التراٖمُت لئلظابت نلى  

 ملُاث اإلاىخُهحن

 % 54 49 90 % 36 32 90 وؿبت

   2.3.3.3اإلااشغ 

اليؿبت التراٖمُت للمؿاًٖ 

 ؤلاظخمانُت اإلاىجؼة

 % 24 16 68 % 222 20 9 وؿبت

 3.3.3.3اإلااشغ 

اليؿبت التراٖمُت اججضًض ألاخُاء  

 الشهبُت

 % 97 66 68 % 100 68 68 وؿبت
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : 7رضم بُاوي غدد 

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

ز الطىً إلاجخماعي وجدطين الزصُد الطىني اللائم بالهدف  جطٍى
 

 
 

 

تي جّم جدلُلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
 2017جدلُل وجفطير الى

 جىكُم اإلاجاٛ الترابي الىؾني والجهىي لخدُٓٔ جىمُت شاملت وناصلت ومؿخضًمت: 1-1-3الهضٍ 

ت للتهُئت والخىمُت: 1.1.1.3اإلااشغ   نضص الضعاؾاث اإلاىجؼة لىغو اؾتراجُجُاث ظهٍى

هىص هظا الخؿىع في ؤلاهجاػ بلى اؾخ٘ماٛ انضاص صعاؾت اإلاشاٛ   33%جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـ  باليؿبت لهظا اإلااشغ َو

والتي شهضث الهضًض مً الطهىباث ؤهمها  2012الخىظُهي لتهُئت وجىمُت والًت الٙاٍ والتي جم الاهؿالّ في انضاصها مىظ ؾىت 

غ بهؼ اإلاهؿُا ث ٖما جخهمض مٙاجب الضعاؾاث في جإزحر ؤلاهجاػ هكغا جإزغ م٘خب الضعاؾاث في بهجاػ الضعاؾت هكغا لهضم جَى

 الؾدىُاط للحض ألاْص ى لهٓىباث الخإزحر وهى ما ًازغ ؾلبا نلى مضة ؤلاهجاػ نلى يغاع صعاؾاث والًاث ُْطت وجىػع واإلاهضًت  .

اًجابُا في وؿبت وعيم نضم اخدؿاب اهجاػ مغاخل بهؼ الضعاؾاث اإلاىجؼة في اإلااشغ َٓض شهضث الضعاؾاث الخالُت جؿىعا 

 ؤلاهجاػ:
 

  ًبلي وظىضوبت وػيىان التي م بنضاص اإلاغخلت ألازحرة مً صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث ؾلُاهت ْو

و ؤن ًخم انضاص هظه الضعاؾاث مغاخلها النهاثُت زالٛ ؾىت   .2018اإلاخْى

 ُئت وجىمُت والًاث باظت وجىػع واإلاهضًت.بطضص انضاص اإلاغخلت ألاولى مً صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لته 

 .ابـ ُطت ْو ً ْو  بطضص انضاص اإلاغخلت الشاهُت مً صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت وجىمُت والًاث جؿاٍو

 . اهؿالّ انضاص صعاؾاث ألامشلت الخىظيهُت لتهُئت اإلاىاؾٔ الحؿاؾت لؿاخل ؤْص ى الشماٛ والىؾً الٓبلي 
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90 

49 
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68 66 
انُسبت انتزاكًيت  1.3.3.3انًؤشز 

 نإلجببت عهً يهفبث انًُتفعيٍ
 

انُسبت انتزاكًيت    2.3.3.3انًؤشز 
 نهًسبكٍ اإلجتًبعيت انًُجشة

انُسبت انتزاكًيت   3.3.3.3انًؤشز 
 اتجذيذ األحيبء انشعبيت
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 .2030اهجاػ وغو زاعؾت وؾىُت للبيُت الخدخُت والخجهحزاث الجمانُت ال٘بري في ؤَٔ ؾىت وؿبت :  2.1.1.3اإلااشغ 

 باليؿبت لهظا اإلااشغ خُض جم الاهتهاء مً انضاص اإلاغخلت الشاهُت مً الضعاؾت. %70جم حسجُل وؿبت اهجاػ جٓضع بـ  -

 

 الخىضػاث الػمزاهُت.جدغُم جخطُط غمزاوي اضتراجُجي و مطخدام والخدىم في : 2-2-3الهدف 

 وؿبت اإلاؿابٓت بحن اؾتراجُجُاث الخىمُت الهمغاهُت و ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت  1.2.2.3املؤشز 

باليؿبت لهظا اإلااشغ، وهي وؿبت مٓبىلت بالغيم مً ؤهه لم ًخم بلىى اليؿبت اإلاإمىلت  %53جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ 

غظو طلٚ لهضة ؤؾباب مً ؤهمها:  ، ٍو

 

اؾتراجُجُاث نضم ألازظ بهحن الانخباع لهظا اإلاهؿى والظي ًمشل ماشغ هام نلى هىنُت الضعاؾاث  ومضي جماشيها مو  -

 الخىمُت الهمغاهُت

 نضم ظضًت بهؼ مٙاجب الضعاؾاث مً خُض مدخىي الضعاؾاث واخترام آلاظاٛ الخهاْضًت، -

ت ل٘ثرة اإلاخضزلحن ونضم اخترامها  -  لآلظاٛ الٓاهىهُت ،ؾٛى آظاٛ الاؾدشاعة ؤلاصاٍع

ت وجمؿ٘ها بؿلب جىؾهاث نمغاهُت ظضًضة ؤو بةصزاٛ  - نضم التزام الهضًض مً البلضًاث بأعاء بهؼ اإلاطالح ؤلاصاٍع

و ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت وزاضت في مؿخىي مغاخلها النهاثُت مما ًخؿلب بناصة  بظغاءاث  حهضًالث مخ٘غعة نلى مشاَع

 ا،اإلاطاصْت والخهلُٔ للهمىم نليه

يُاب هُاباث زطىضُت، وؾلب البهؼ منها بناصة الىكغ في الضعاؾاث بهض ؤن بلًذ مغاخل مخٓضمت مً بظغاءاث  -

 اإلاطاصْت نليها،

 يُاب اإلاخابهت الجضًت لهظه الضعاؾاث في اإلاؿخىي اإلادلي والجهىي وجضوي مؿخىاها. -

 

 وؿبت اؾتهالٕ ألاعاض ي الُالخُت/نضص الؿٙان 2.2.2.3املؤشز 

باليؿبت لهظا اإلااشغ، وهي وؿبت مٓبىلت بالغظىم الى اؾتراجُجُت الضولت في الحُاف 89%جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ 

هىص طلٚ بلى جإزحر الخمضص الهمغاوي نلى خؿاب الاعاض ي الُالخُت .  نلى ألاعاض ي الُالخُت َو

 

ز الطىً الاجخماعي وجدطين الزصُد الطىني اللائم :3-3-3الهدف   جطٍى

 

 : اليطبت التراهمُت للمطاهً إلاجخماغُت املىجشة1.3.3.3املؤشز 

 4190بـ  2017بلٌ نضص اإلاؿاًٖ الاظخمانُت واإلآاؾم اإلاىجؼة في بؾاع البرهامج الخطىص ي للؿً٘ الاظخماعي بلى مىفى ؾىت  -

ٗاآلحي:  مؿ٘ىا بظخمانُا مىػنت 

ػها بمؿاًٖ ظضًضة ؤو جغمُمها ؤو جىؾهتها .َُما ًخهلٔ بةػالت ا 2017مؿً٘ بلى مىفى ؾىت  3000 -     إلاؿاًٖ البضاثُت وحهٍى
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
حن نمىمُحن  1190 -  مؿً٘ ومٓؿم اظخماعي مىجؼ مً ؾٍغ بانشحن نٓاٍع

حن زىاص وبانشحن  13000ًّٓضع نضص اإلاؿاًٖ واإلآاؾم بطضص ؤلاهجاػ بـ - مؿً٘ ومٓؿم مىجؼة مً ؾٍغ بانشحن نٓاٍع

حن نمىمُحن .  نٓاٍع

 

ٔ البرهامج الخطىص ي  20%بـ   2017ْضعث اليؿبت التراٖمُت إلهجاػ اإلاؿاًٖ الاظخمانُت بلى مىفى ؾىت  - ؾىاء اإلاىجؼة نً ؾٍغ

هىص طلٚ بلى ظملت مً ألاؾباب مً ؤهمها: ٔ الُىبغولىؽ َو  للؿً٘ الاظخماعي ؤو نً ؾٍغ

ت.الؿىىاث ألاولى الهؿالّ البرهامج الخطىص ي للؿً٘ الاظخماعي زططذ إلن -  ضاص الضعاؾاث والخطُُت الهٓاٍع

 ضهىبت في مىاؾٔ الخضزل بالجهاث الضازلُت وحشدذ اإلاؿاًٖ البضاثُت، -

ت اإلآاوالث في ؾلباث الهغوع في بهؼ الجهاث، -  غهِ مشاٖع
 

 

 اليطبت التراهمُت لتهذًب وجؤهُل ألاخُاء الطىىُت: 2.3.3.3املؤشز 
 

 و ٌهىص هظا بلى: 87%مً وؿبت الخٓضًغاث التي خضصث بـ ٍْغب%74جم حسجُل وؿبت بهجاػ جٓضع بـ 

ٗاهذ جدٛى صون جدُٓٔ ألاهضاٍ ؤلانخماصاج بؾتهالٕ - و الهضًض مً الطهىباث التي  اإلاسّططت للمشغوم في ؤلابان مً شإهه  َع

 اإلايشىصة. 

حر ألاعاض ي اإلاسططت إلهجاػ الخجهحزاث الجمانُت مما ؤزغ ؾلبا نلى وؿبت الخٓضم في جىُُظ هظا  لً٘  - هىإ ضهىباث في جَى

 البرهامج.

 

ىّجهاث املطخلبلُت لخدطين ألاداء.4
ّ
 الخ

 

 أهم إلاشيالُاث والىلائص 1.4

 وجخمشل هظه ؤلاشٙالُاث في ما ًلي:

 : التهُئت الترابُت:1للبرهامج الفزعي باليطبت

ت إلهجاػ صعاؾاث التهُئت الترابُت. -  ضهىبت الىضٛى للمهلىماث الػغوٍع

ت في ؾلباث الهغوع خٛى صعاؾاث التهُئت الترابُت. -  نؼوٍ مٙاجب الضعاؾاث نلى اإلاشاٖع

ت. - ت والجهٍى ٍؼ  نضم الخد٘م في آظاٛ اؾدشاعاث اإلاطالح اإلاٖغ

هكغا الؾدىُاط  ؼ مٙاجب الضعاؾاث التي جخهمض في بهؼ ألاخُان نضم اخترام آظاٛ الخىُُظضهىبت في الخهامل مو به -

الحض ألاْص ى لهٓىباث الخإزحر وهى ما ًازغ ؾلبا نلى مضة ؤلاهجاػ )جمذ مالخكت هظا اإلاهؿى زالٛ انضاص ملُاث الخخم 

 . إزحر في ؾذ صعاؾاث(النهاجي للضعاؾاث اإلاىتهُت خضًشا خُض جم بلىى الُٓمت الٓطىي لخؿاًا الخ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : الخػمير2باليطبت للبرهامج الفزعي

عيم اإلاجهىصاث اإلابظولت في هظا اإلاجاٛ بغػث نضة اشٙالُاث ؾىاء نلى مؿخىي الخسؿُـ والخىمُت بمسخلِ ظهاث  -

ظلٚ نلى مؿخىي آلالُاث اإلاهخمضة إلخٙام اؾخهماٛ  البالص والخيؿُٔ بحن اإلاخضزلحن في الؿُاؾاث الٓؿانُت ٖو

حر الؿً٘ الالثٔ لٙاَت شغاثذ اإلاجاٛ الترابي والخسؿُـ الهمغاوي مً ؾٍغ مسخلِ اإلاخضزلحن  ب ما ٌؿانض نلى جَى

 اإلاجخمو وجدؿحن قغوٍ نِش اإلاىاؾىحن. 

 اإلاخهلٓت بدىُُظ البرهامج والبرامج الُغنُت, لىلائصوا إلشيالُاثابُان وجدضًض ؤهم  -

ت(  ًخم بنضاص ؤو مغاظهت ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت بمباصعة مً الجمانت اإلادلُت اإلاهىُت )البلضًاث ؤو اإلاجا - لـ الجهٍى

ٓا  ت للخجهحز، وجخىلى مخابهت مسخلِ بظغاءاث بنضاص ومغاظهت هظه ألامشلت واإلاطاصْت نليها َو بالخيؿُٔ مو ؤلاصاعاث الجهٍى

 ألخٙام مجلت التهُئت الترابُت والخهمحر،

ل هظه الضعاؾاث بيؿبت  وحؿاهم - %، وجخىلى مً زالٛ الىخضاث اإلادضزت للًغع بةصاعة الخهمحر  50بصاعة الخهمحر في جمٍى

 اإلاخابهت الُىُت واإلاالُت لهظه الضعاؾاث والخيؿُٔ بحن ألاؾغاٍ اإلاهىُت لُؼ ؤلاشٙالُاث التي جدٛى صون جٓضم جىُُظها. 

ت للىػاعة، َةن جٓضم بهجاػ هظه الضعاؾاث وبلىى وبالغيم مً اإلاخابهت اإلاخىاضلت مً ؾٍغ اإلاطال - ت والجهٍى ٍؼ ح اإلاٖغ

ا ًبٓى مغجبؿا بغيبت الجماناث اإلادلُت اإلاهىُت في بنضاص ومغاظهت ؤمشلت تهُئتها الهمغاهُت  ألاهضاٍ اإلاغؾىمت ؾىٍى

ت مً ظهت وبمسخلِ ألاؾغاٍ اإلاخضزلت في مسخلِ مغاخل اإلا طاصْت نلى هظه وبدغضها نلى مىاضلت الضعاؾاث الجاٍع

 الضعاؾاث مً ظهت ؤزغي.
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 ؤلاشٙالُاث اإلاؿغوخت: -

 جخمشل ؤهم ؤلاشٙالُاث في ما ًلي:

 :غلى املطخىي املؤضطاحي 

نضم ْضعة الجماناث اإلادلُت نلى لهب الضوع اإلاىاؽ بههضتها نلى الىظه اإلاؿلىب وجسليها نً ألازظ بؼمام ألامىع لىغو  -

الخد٘م في مجالها الترابي والؿُؿغة نلى همىها الهمغاوي بؿبب الهضًض مً الؿُاؾاث اإلاالثمت التي جم٘نها مً 

ت واإلااؾؿاجُت،  ؤلاشٙالُاث هسظ بالظٖغ منها اإلاالُت والهٓاٍع

ت الخابهت للىػاعة اإلاٙلُت بالخهمحر نلى مؿانضة الجماناث اإلادلُت وؤلاخاؾت بها نلى الىظه   - نضم ْضعة اإلاطالح الجهٍى

 ي ؤلاؾاعاث اإلاسخطت وؤلامٙاهُاث الالػمت للُٓام بظلٚ، اإلاؿلىب بؿبب الىٓظ ف

 

 :غلى مطخىي دراضاث أمثلت التهُئت الػمزاهُت 

 ؾٛى بظغاءاث بنضاص ومغاظهت ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت واإلاطاصْت نليها، -

ُُت، -  يُاب بظغاءاث زاضت ومؿخعجلت ومبؿؿت إلنضاص ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت للخجمهاث الٍغ

ة الاؾدشغاَُت لضي الجماناث اإلادلُت  لخدضًض اؾتراجُجُاتها اإلادلُت بطُت مؿبٓت والخدػحر اإلاد٘م يُاب الىكغ  -

 للشغوم في صعاؾاث مغاظهت ؤمشلت تهُئتها الهمغاهُت،

ت وألاهمُت الالػمت للخدػحر الهؿالّ صعاؾاث ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت ومخابهتها مً ؾٍغ الجماناث  - نضم بنؿاء ألاولٍى

ت،اإلادلُ ٍؼ  ت بالغيم مً اإلاخابهت اإلاخىاضلت مً ؾٍغ اإلاطالح اإلاٖغ

ت للخجهحز ويُاب الخإؾحر الٙافي إلاخابهت صعاؾاث  - الىٓظ في الُ٘اءاث اإلاسخطت لضي الجماناث اإلادلُت وؤلاصاعاث الجهٍى

 التهُئت الهمغاهُت وغمان ظىصتها، 

 نضم اخترام آلاظاٛ الخهاْضًت، -

ت ل -  ٘ثرة اإلاخضزلحن وحًلب الىكغة الٓؿانُت لضي بهػها ونضم اخترامها لآلظاٛ الٓاهىهُت،ؾٛى آظاٛ الاؾدشاعة ؤلاصاٍع

ت وجمؿ٘ها بؿلباث جىؾو نمغاوي مشؿت ؤو بةصزاٛ حهضًالث  - نضم التزام الهضًض مً البلضًاث بأعاء بهؼ اإلاطالح ؤلاصاٍع

و ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت وزاضت في مؿخىي مغاخلها النها ثُت مما ًخؿلب في بناصة  بظغاءاث اإلاطاصْت مخ٘غعة نلى مشاَع

 والخهلُٔ للهمىم نليها،

يُاب هطىص جغجُبُت جػبـ آلاظاٛ التي لم ًخم غبؿها مً ؾٍغ مجلت التهُئت الترابُت والخهمحر نلى يغاع بظغاءاث  -

 الحٙىمت.اإلاطاصْت نلى ْغاع الخدضًض ومهاًىت مىاؾٔ الخىؾو الهمغاوي وبظغاءاث اإلاطاصْت في مؿخىي عثاؾت 

ت واإلادلُت نلى مخابهت جىُُظ مٓخػُاث ؤمشلت التهُئت الهمغاهُت واجساط ؤلاظغاءاث الٓاهىهُت  - غهِ ْضعة اإلاطالح الجهٍى

 الخترام الترازُظ الهمغاهُت والحض مً البىاء الُىغىي.
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : " إلاضيان "3باليطبت للبرهامج الفزعي

حر الؿً٘ الالثٔ لٙل مىاؾً جىوس ي، وجدؿحن قغوَه الؿ٘ىُت مً  - الهضٍ ألاؾاس ي للبرهامج الُغعي الشالض هى جَى

حر اإلاغأَ  زالٛ وغو بغامج ؾ٘ىُت حؿخجُب لحاظُاث ٗل الُئاث الاظخمانُت وزاّضت طوي الضزل اإلادضوص واإلاخىؾـ وجَى

ي جّم ازخُاعها ال حه٘ـ الطىعة الحُُٓٓت إلاا ًدضر نلى ؤعع الىاْو ألاؾاؾُت والخجهحزاث الجمانُت،  لً٘  اإلااشغاث الت

حر الؿً٘ ال جمشل بال ٔ الٓؿام اإلاىكم لخَى مً اإلاجمىم الهام للبىاًاث التي   %20خُض ؤن مسخلِ البرامج التي جىجؼ نً ؾٍغ

ٔ ماؾؿاث ووػاعاث ؤزغي حهىىبال هىاًت بالغضُض الؿً٘ الٓاثم جىجؼ نلى اإلاؿخىي الىؾني. ٖما جىجؼ نّضة بغامج نً ؾٍغ

وجدؿحن قغوٍ الهِش باألخُاء الؿ٘ىُت، لً٘ جكل وػاعة الخجهحز وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت هي اإلااهلت لىغو الاؾتراجُجُاث 

 لخدُٓٔ هاجه ألاهضاٍ اإلايشىصة. 

 ولخدُٓٔ ألاهضاٍ وجدؿحن الٓضعة نلى آلاصاء هىإ نضة بشٙالُاث جخمشل بالخطىص في: 

 ألاعاض ي الطالحت للبىاء مما بهجغ نىه بهدشاع البىاء الُىغىي وجٙازغ ألاخُاء الهشىاثُت.هضعة  

 يالء ألاؾهاع مما بهجغ نلُه يالء في ٗلُت اإلاؿاًٖ ونضم الخىاػن بحن الهغع والؿلب. 

ت في ؾلباث الهغوع .   نؼوٍ اإلآاوالث نلى اإلاشاٖع

حن نلى بهخاط اإلاؿاًٖ ؤلاظخ  ٔ الُىبغولىؽ.نؼوٍ البانشحن الهٓاٍع  مانُت التي جمٛى نً ؾٍغ

ت للخجهحز وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت مما ًجهلها يحر ْاصعة نلى   ت لضي ؤلاصاعاث الجهٍى مدضوصًت ؤلامٙاهُاث البشٍغ

ل ؾحر ؤلاهجاػ  مخابهت جٓضم البرهامج مو ألاؾغاٍ اإلاخضازلت وبًجاص الحلٛى اإلاالثمت لجمُو الطهىباث التي حهْغ

 ؿلىب.باليؿٔ اإلا

 ٖثرة ألاؾغاٍ اإلاخضازلت في جىُُظ مسخلِ البرامج وهٓظ في الخيؿُٔ بُنها. 

هُت ال جخالءم مو الخؿىعاث ؤلاْخطاصًت   وؤلاظخمانُت  ووغهُت الحالُت للغضُض الؿ٘ني. مىكىمت حشَغ

 

 االقتراحبت لتدارك اإلشكبليبت  9.6

  التهُئت الترابُت 1باليطبت للبرهامج الفزعي : 

ت لدؿهُل الىضٛى بلى اإلاهؿُاث الالػمت لضعاؾاث التهُئت الترابُت وطلٚ نبر وشغها نبر صنىة  - ت والجهٍى ٍؼ اإلاطالح اإلاٖغ

 اإلاىاْو ؤلال٘تروهُت الغؾمُت للىػاعاث .

ض جىكُم الٓؿام وطلٚ بةضضاع ٖغاؽ الشغوؽ اإلاخهلٓت بمماعؾت وشاؽ التهُئت الترابُت والهمغاهُت. -  مٍؼ

 مىآَت غمىُت.ٖاث وجؿبُٔ مبضؤ نضم ؤلاظابت جدضًض آظاٛ الاؾدشاع  -

 حهضًل ٖغاؽ في اججاه جؿبُٔ زؿاًا الخإزحر لٙل مغخلت نلى خضة.  -
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : الخػمير 2باليطبت للبرهامج الفزعي 

عيم اإلاجهىصاث اإلابظولت في هظا اإلاجاٛ بغػث نضة اشٙالُاث ؾىاء نلى مؿخىي الخسؿُـ والخىمُت بمسخلِ ظهاث 

ظلٚ نلى مؿخىي آلالُاث اإلاهخمضة إلخٙام اؾخهماٛ اإلاجاٛ  البالص والخيؿُٔ بحن اإلاخضزلحن في الؿُاؾاث الٓؿانُت ٖو

حر الؿً٘ الالثٔ لٙاَت شغاثذ اإلاجخمو الترابي والخسؿُـ الهمغاوي مً ؾٍغ مسخلِ اإلاخضزلحن  ب ما ٌؿانض نلى جَى

 وجدؿحن قغوٍ نِش اإلاىاؾىحن. 

غــــــبـ آلاظــــــاٛ التــــــي لــــــم ًــــــخم جدضًــــــضها مــــــً ؾــــــٍغ مجلــــــت التهُئــــــت الترابُــــــت والخهمحــــــر واإلاخهلٓــــــت بضعاؾــــــاث ؤمشلــــــت التهُئــــــت  -

 خضزلحن،الهمغاهُت ؾىاء في بؾاع هطىص جغجُبُت ؤو في بؾاع صلُل بظغاءاث ٖمغظو لٙاَت اإلا

ـــــــــت للخجهحـــــــــز إلخٙـــــــــام الُٓـــــــــام بمهـــــــــام  - غ الُ٘ـــــــــاءاث الُىُـــــــــت مدلُـــــــــا ونلـــــــــى مؿـــــــــخىي ؤلاصاعاث الجهٍى ً وجؿـــــــــٍى جـــــــــضنُم جٙـــــــــٍى

بغمجـــــــت ومخابهـــــــت صعاؾـــــــاث ؤمشلـــــــت التهُئــــــــت الهمغاهُـــــــت والؿـــــــهغ نلـــــــى جؿبُٓهـــــــا ونىــــــــض الاْخػـــــــاء صنـــــــىة ٗـــــــل بلضًـــــــت جغيــــــــب 

ـــاع  ــ ــ ــ ـــل ْـ ــ ــ ــ ـــــٔ نمـ ــ ــ ـ ـــو ٍَغ ــ ــ ــ ــــت لىغـ ــ ــ ـــا الهمغاهُــ ــ ــ ــ ـــاٛ تهُئتهـ ــ ــ ــ ـــــت مشـ ــ ــ ـــي مغاظهـ ــ ــ ــ إلاخابهــــــــــت الضعاؾــــــــــت وإلاؿــــــــــانضة م٘خــــــــــب الضعاؾــــــــــاث فــــــــــي فـ

 الىُاط للمهؿُاث الهمغاهُت نلى يغاع الىخضاث اإلادضزت بةصاعة الخهمحر،
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 3البرهامج 

 

 التهُئت الترابُت والخػمير وإلاضيان

  
 : إلاضيان 3باليطبت للبرهامج الفزعي 

حر الؿً٘ ؤلاظخماعي وجدؿحن قغوٍ الهِش.   –)البهض الهٓاعي  مغاظهت الىطىص الٓاهىهُت والترجُبُت اإلاخهلٓت بخَى

الطىضّو الىؾني لخدؿحن  -ضىضّو النهىع باإلاؿً٘ لُاثضة ألاظغاء -البرهامج الخطىص ي للؿً٘ ؤلاظخماعي

 الؿً٘ (.

حر مٓاؾم بظخمانُت  ضالحت للبىاء للحض مً قاهغة البىاء الُىغىي.   جَى

 جىخُض بغامج جدؿحن الؿً٘ نلى مؿخىي وػاعة الخجهحز وؤلاؾٙان والتهُئت الترابُت. 

ت بالهىطغ البشغي واإلااصي لخضإع ؤلازالالث وجدؿحن الٓضعة نلى آلاصاء.صنم ؤلاصاعاث   ت والجهٍى ٍؼ  اإلاٖغ

 وغو بغامج وآلُاث للػًـ نلى الٙلُت والحّض مً اهدشاع الخىؾو الهمغاوي الهشىاجي.  

 م. بخضار هطىص ْاهىهُت زاضت بالبىاًاث اإلاخضانُت للؿٓىؽ في بؾاع الخضزل للهىاًت بالغضُض الؿ٘ني الٓاث 

ت وغهُاث.    الهمل نلى مغاظهت ؤصواث الخهمحر لخٙىن ؤصواث بغمجت واؾدشغاٍ ال ؤصواث  حؿٍى



واإلاضن التهُئت الترابُت   

 
 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 4 برهامجال 

 جطىٍز وجىمُت كطاع البىاء
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

 جلدًم البرامج الفزغُت 1.1

غ وجىمُت ْؿام البىاء" 4ًخٙىن البرهامج    : مً بغهامجحن َغنُحن وهما "جؿٍى

 الطُاضت الىطىُت للبىاء: 1البرهامج الفزعي  -أ

غ البىاء اإلاؿخضام في بؾاع ؾُاؾت  جغج٘ؼ ؤلاؾتراجُجُت الىؾىُت في ْؿام البىاء نلى زؿت وؾىُت ُُٖلت بدىمُت وجؿٍى

و  مخٙاملت جإزظ بهحن الانخباع الهىطغ البُئي والخؿىع الخ٘ىىلىجي في اإلاجاٛ.  وتهضٍ ؤلاؾتراجُجُت اإلاظٗىعة بلى اهجاػ مشاَع

 ت بما ٌهؼػ البىاء اإلاؿخضام. بىاًاث مٓخطضة للؿاْت وضضًٓت للبِئ

ض صؤبذ ؤلاصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت نلى بًالء ألاهّمُت الٓطىي إلاسخلِ اإلاؿخجضاث الخٓىُت والُّىُت في جطمُم  ْو

ت، خُض ًخم حهمُم الخضابحر اإلاخهلٓت بالهٛؼ الحغاعي لؤلؾؿذ  ُّ و مٓخطضة للؿاْت مً زالٛ انخماص مىهجُت آل وبهجاػ مشاَع

ان واللجىء ْضع ؤلامٙان الؾخهماٛ الؿاْاث اإلاخجضصة واإلاىاص اإلآخطضة للؿاْت، وطلٚ في مسخلِ مغاخل بهجاػ والجضع 

 اإلاشغوم

:  وجخمدىع الخىظهاث ال٘بري في مجاٛ الؿُاؾت الىؾىُت للبىاء خٛى

هاث والٓىاهحن في مجاٛ البىاء اإلاؿخضام - ؼ الدشَغ  حهٍؼ

غ وجىمُت البىاء اإلاؿخضامج -  ؿٍى

 لِ اإلاخضزلحن في ْؿام البىاءجإهُل مسخ -
 

 مثالُت البىاء الػمىمي: 2البرهامج الفزعي  -ب 

و الىؾىُت. وجخابو و في  جىجؼ ؤلاصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت نضصا هاما مً اإلاشاَع ؤلاصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت اإلاشاَع

 .مسخلِ مغاخلها مىظ البرمجت الىقُُُت والُىُت و مسخلِ مغاخل الضعاؾاث ومخابهت ؤلاهجاػ بلى خحن اؾخالمها

و التي ال حهخبر بى اًاث وبالخىاػي مو طلٚ، جٓىم ؤلاصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت بخٓضًم اإلاؿانضة الُىُت باليؿبت للمشاَع

مطاٍعِ مٓابل الحطٛى نلى  2009ؾبخمبر  14اإلااعر في  2009لؿىت  2617مضهُت نلى مهنى الُطل ألاٛو مً ألامغ نضص 

ؾبٓا للُطل الخاؾو مً هُـ  اإلاُىع نىض الاْخػاء اإلايشإالدؿُحر اإلاخهلٓت باإلاشغوم والىاظب وغهها نلى طمت ضاخب 

 ألامغ.
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 جلدًم أهداف البرهامج 2.1

غ وجىمُت ْؿام البىاء" 4ؤهضاٍ البرهامج جخمشل  اث للبرهامج َُما ًليجؿٍى ٓا للمداوع ؤلاؾتراجُجُت وألاولٍى  : " َو

ؼ البىاء اإلاؿخضام: 1.1.4الهضٍ  -  حهٍؼ

 جإهُل مسخلِ اإلاخضزلحن في ْؿام البىاء وألاشًاٛ الهمىمُت: 2.1.4الهضٍ  -

ضة نىض اهجاػ : 1.1.4الهضٍ  - ُّ  البىاًاثبصزاٛ اإلاماعؾاث الج

 

  جلدًم غام لإلهجاساث إلاضتراجُجُت الخاصت بالبرهامج -2

 ؤهم ؤلاضالخاث وألاهضاٍ ؤلاؾتراجُجُت التي جم جدُٓٓها والتي لها نالْت مباشغة بالبرهامج 1.2

 : جخمشل ؤهم ؤلاضالخاث وألاهضاٍ ؤلاؾتراجُجُت التي جم جدُٓٓها والتي لها نالْت مباشغة بالبرهامج َُما ًلي

  واإلاغاْبحن الُىُحن والخبراء في ً جدؿحن الخضماث اإلاخهلٓت بالترزُظ إلاٙاجب الضعاؾاث واإلاهىضؾحن اإلاؿدشاٍع

 اإلاؿاخت واإلآاوالث ومخابهتهم.

 .الؿهغ نلى خؿً الخطٍغ في الطُٓاث ونٓىص اإلاطممحن 

 .ٛو اإلاُىغت في آلاظا  الؿهغ نلى اهجاػ ؤشًاٛ اإلاشاَع

 و اإلا  .ُىغتالخد٘م في ٗلُت اإلاشاَع

 

و ال٘بري التي جم الُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ البرهامج 2.2    ؤهم ؤلاهجاػاث وألاوشؿت واإلاشاَع

و ال٘بري التي جم الُٓام بها لخدُٓٔ ؤهضاٍ البرهامججخمشل   َُما ًلي: ؤهم ؤلاهجاػاث وألاوشؿت واإلاشاَع

 البىاًاث املدهُت :1البرهامج الفزعي غدد  -أ 

 1 باليطبت للهدف : 

 .اهجاػ بىاًاث مٓخطضة للؿاْت وضضًٓت للبِئت -

ؼ ْضعاث الخضزل لئلصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت  في مجاٛ البىاء اإلاؿخضام - غ الٓضعاث الُىُت  حهٍؼ بهضٍ جؿٍى

 للمخضزلحن في جطمُم واهجاػ البىاًاث اإلاؿخضامت 
-  

 2 باليطبت للهدف : 

غ اؾخهماٛ مىكىمت الخطٍغ في الترازُظ  -  ومخابهت اإلآاوالث واإلاطممحن. جدُحن وجؿٍى

غاؾاث الشغوؽ في ْؿام البىاء وألاشًاٛ  - جدُحن الىطىص الٓاهىهُت والترجُبُت اإلاخهلٓت بةؾىاص الترازُظ ٖو

 الهمىمُت.

لُت 31اإلااعر في  2017لؿىت  967ألامغ نضص جدُحن الىطىص الٓاهىهُت والترجُبُت اإلاخهلٓت بالبىاًاث اإلاضهُت ) -  ظٍى

 ( .ٔ بدىكُم بهجاػ البىاًاث اإلاضهُت، اإلاخهل2017
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 مثالُت البىاء الػمىمي :2البرهامج الفزعي غدد  -ب 

 3 باليطبت للهدف : 

و اإلاىجؼة مً ْبل ضاخب اإلايشإ اإلاُىع -  .الخد٘م في اإلاشاَع

و البىاًاث يحر اإلاضهُت في مغاخل مهُىت مً الاهجاػ -  .الاؾدشاعة واإلاؿانضة الُىُت الهجاػ مشاَع
 

ؼ  الجدًدة: املشاَر
 

 مشغوم بىاء مؿدشُى ْىاث ألامً الضازلي باإلاغس ى )الٓؿـ الخامـ( -

ت -  مشغوم بىاء اإلابِذ الجامعي ببرط الؿضٍع

 مشغوم بىاء اإلاههض الهالي للضعاؾاث الخؿبُُٓت في ؤلاوؿاهُاث باإلاهضًت -

 مشغوم بىاء اإلاههض ألانلى للهلىم الخؿبُُٓت والخ٘ىىلىظُا بالٓحروان -

 بىاء اإلاؿدشُى الجهىي بؿبُؿلت ضىِ )ب(مشغوم  -

ت بٓابـ - ُّ  مشغوم بىاء بىاء اإلاههض الهالي للمىكىماث الطىان

ت - ؼ الىؾني للبدىر في نلىم اإلاىاص بالٓؿب الخ٘ىىلىجي ببرط الؿضٍع  مشغوم بىاء اإلاٖغ

 مشغوم بىاء اإلاؿدشُى الجامعي بطُاْـ -

 

ؼ املخىاصلت:  املشاَر

ت بباظتمشغوم بىاء مٓغ ؤلاصاعة  - ت للملُ٘ت الهٓاٍع  الجهٍى

ت بالٓحروان - ت للملُ٘ت الهٓاٍع  مشغوم بىاء مٓغ ؤلاصاعة الجهٍى

   مضًىت الشٓاَت مشغوم بجمام بىاء -

 مشغوم بىاء اإلاههض الهالي لئلنالمُت باإلاهضًت  -

ؼ اإلاىاعص الخ٘ىىلىظُت ببجزعثمشغوم بىاء  -  مٖغ

ؼ اإلاىاعص الخ٘ىىلىظُت بؿىؾتمشغوم بىاء  -  مٖغ

ؼ اإلاىاعص الخ٘ىىلىظُت باإلايؿخحرمشغوم بىاء  -  مٖغ

ت   )الجؼء الشاوي( بىاءمشغوم  -  مدػىت اإلااؾؿاث  بالٓؿب الخ٘ىىلىجي ببرط الؿضٍع

 جىؾهت ْؿب الًؼالت لخ٘ىىلىظُا الاجطاالث بالىدلي مشغوم  -

 بىاء اإلاههض الهالي  للخجاعة ببجزعثمشغوم  -

 ببجزعثبىاء اإلاضعؾت الىؾىُت للمهىضؾحن مشغوم  -

 بىاء مٓغ ؤلاصاعة الهامت للضًىاهتمشغوم  -

 مشغوم بىاء وخضة سجىُت ببلي مً والًت هابل  -

 تهظًب ٗلُت الحّٓى بخىوـمشغوم  -

 بؿُضي بىػٍض اإلاؿهم الجامعي -

 بىاء الحي الخ٘ىىلىجي بالهٓبت )في بؾاع اإلاؿانضة الُىُت( مشغوم   -

ؼ البدض في نلىم وج٘ىىلىظُا اليؿُج باإلايؿخحرمشغونا بىاء الُػاء الجامعي للبدض مخهضص  -  الازخطاضاث ومٖغ
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 مشغوم تهُئت الٓؿب الخ٘ىىلىجي بؿُضي زابذ -

ت اللًاث باإلاهضًت - ٍغ  مشغونا بىاء اإلاههض الهالي للهلىم الخؿبُُٓت والخ٘ىىلىظُا باإلاهضًت ْو

- ً  مشغوم تهُئت اإلاهبر الحضوصي بالظهُبت مً والًت جؿاٍو

 

  2017هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفُذ ميزاهُت البرهامج لطىت   -3

 جٓضًم لخىُُظ محزاهُت البرهامج 1.3

 :  3 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت

  (الدفؼ خماداثإغالخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت )
 ألف دينبر: الوحدة 

 البرامج والبرامج الفزغُت
 2016إهجاساث 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

إهجاساث 

2017 

(4) 

ملارهت ق.م ألاصلي  الاهجاساث

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

 (1) -( 3املبلغ )
وطبت إلاهجاس %   

(3( /)1) 

 -( 3املبلغ )

(2) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % ;: 235 1- 89 % 235 1- 322 10 557 11 557 11 322 10 هفلاث الخصزف

 % 93 790- 93 % 790- 736 10 526 11 526 11 316 10 الخإظحر الهمىمي

 % 94 2- 94 % 2- 29 31 31 7 وؾاثل اإلاطالح

 - 0 --- 0 0 0 0 0 الخضزل الهمىمي

 % 030 665 2 131 % 665 2 315 11 650 8 650 8 315 11 هفلاث الخىمُت

 % 89 843 2- 67 % 843 2- 807 5 650 8 650 8 315 11 الاضدثماراث املباشزة

 % 67 843 2- 67 % 843 2- 807 5 650 8 650 8 315 11 اإلاحزاهُتنلى مىاعص 

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
0 0 0 0 0 --- 0 - 

ل الػمىمي  - 0 --- 0 1 1 1 1 الخمٍى

 - 0 --- 0 0 0 0 0 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

نلى الٓغوع الخاعظُت 

 اإلاىقُت
0 0 0 0 0 --- 0 - 

ىت  - 0 --- 0 0 0 0 0 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  

بدون املىارد الذاجُت 

 للمؤضطاث

21 638 20 207 20 207 21 638 1 431 % 107 1 431 019 % 

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *  
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 
 

 : 3 رضم بُاوي غدد

 2017  لطىت ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت بزهامج امليشآث املفىطت

 الدفؼ( اغخماداث) الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت
 ألف دينبر: الوحدة

 

 

 

 
 

 :  4 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

 الدفؼ( خماداثإغالخىسَؼ خطب البرامج الفزغُت )           

   
 ألف دينبر: الوحدة                 

 2016إهجاساث  بُــــــــــــان البرامج   

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

 2017إهجاساث 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

  
 (1) -( 3املبلغ )

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 

 -( 3املبلغ )

(2) 

وطبت إلاهجاس %   

(3( /)2) 

 9036 % 883 878 9036 % 883 878 718 888 835 9 835 9 349 7 الىؾىُت للبىاءالؿُاؾت 

 22 % 129 8- 22 % 129 8- 244 2 372 10 372 10 289 14 مشالُت البىاء الهمىمي

 107 % 431 1 107 % 431 1 638 21 207 20 207 20 638 21 املجمىع
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 : 4 رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرامج الفزغُت ملارهت

 2017لطىت 
 ألف دينبر: الوحدة      

 
 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  2017بلًذ محزاهُت  - ؤلِ صًىاع مىػنت خىالي بالدؿاوي بحن  228 20اإلاسططت لبرهامج جؿٍى

ض جم اهجاػ خىالي  مً اإلاحزاهُت اإلاسططت للبرهامج الُغعي " الؿُاؾت الىؾىُت للبىاء"   % 90البرامج الُغنُت. ْو

مً اإلاحزاهُت اإلاسططت للبرهامج الُغعي "مشالُت  %  65في خحن لم جمشل وؿبت الاهجاػ ؾىي  2017بهىىان ؾىت 

غظو طلٚ ؤؾاؾا بلى نضم الخمً٘ مً ضٍغ 2016ؾىت  % 70البىاء الهمىمي" بهىىان هُـ الؿىت مٓابل  . ٍو

ؤلِ صًىاع هكغا للخإزحر الحاضل في اهجاػ ألاشًاٛ اإلاخهلٓت باإلاهبر الحضوصي  3500انخماصاث الضَو اإلآضعة ب 

بحن الغؾم البُاوي اإلاىالي جٓضًغاث وبهجاػاث محزاهُت   خؿب البرامج الُغنُت: 2017بالظهُبت. ٍو
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 وجدلُلها جٓضًم لىخاثج الٓضعة نلى ألاصاء  2.3

  ش البىاء املطخدام: 1.1.4الهدف  حػٍش

ٌؿاهم هظا الهضٍ في جدؿحن ظىصة الخضماث  اإلاؿضاة بلى اإلاخهاملحن مو ؤلاصاعة مً مطممحن  : جلدًم الهدف

  ومغاْبحن َىُحن ومٓاولحن.

 : 5 جدٌو غدد

ش البىاء املطخدام: 1.1.4الهدف   حػٍش
 

 ٍ
الهض

1.1.4
 :

ؿخضام
ؼ البىاء اإلا

حهٍؼ
 

 وخدة املؤشز ماشغاث ِْـ ألاصاء

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

(1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

الىجانت  :1.1.1.4اإلااشغ 

kwh الؿاُْت للبىاًاث /السنت2/م  82 85 104%  78 78 100%  

مهضٛ :2.1.1.4اإلااشغ

%112 2 2 - 1.9 1.8 3/مMwh الؿاْت الغماصًت إلاىاص البىاء  

 

 : 5 رضم بُاوي غدد

  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت

ش البىاء املطخدام: 1.1.4بالهدف   حػٍش
 

  

0

20

40

60

80
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 

. 

  مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغاٌ الػمىمُت جؤهُل: 2.1.4الهدف 

 مسخلِ اإلاخضزلحن في ْؿام البىاء وألاشًاٛ الهمىمُت مً ؤظل جدؿحن اإلاغصوصًت واإلاىاَؿتجإهُل  : جلدًم الهدف

 

 : 6 جدٌو غدد

 جؤهُل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغاٌ الػمىمُت: 2.1.4الهدف 

 ٍ
الهض

2.1.4
 

شًاٛ 
ث وؤ

ؾا
عا ظىصة الض

د٘م في 
الخ

ث اإلاضهُت
البىاًا

 

 وخدة املؤشز ماشغاث ِْـ ألاصاء

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 (1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2017 بالخلدًزاث

 (2( /)1) 

اإلاخضزلحن  نضص: 1.2.1.4اإلااشغ 

%127 70 55 - --- 50 وؿبت )%( اإلاخدطلحن نلى الشهاصة باإلاؿابٓت  

مهضٛ الٙلُت : 2.2.1.4اإلااشغ

ت للمتر مغبو مًؿى ظضًض %0 0 100 - 0 --- ؤلِ صًىاع الؿىٍى  

 

 :  6رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت 

 جؤهُل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغاٌ الػمىمُت: 2.1.4 بالهدف
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

ت.هَُ  اإلاىاوئ البدٍغ

  ت: 42.1.الهدف ؼ املىاوئ البدٍز  جدطين جىدة الدراضاث وألاشغاٌ ملشاَر

ت.ٌؿاهم هظا الهضٍ في : جلدًم الهدف و اإلاىاوئ البدٍغ  جدؿحن ظىصة الضعاؾاث وألاشًاٛ إلاشاَع

 

 :  7 جدٌو غدد

دة غىد اهجاس البىاًاث: 1.2.4الهدف  ُّ  إدخاٌ املمارضاث الج

 ٍ
الهض

1.2.4
 :

ث 
ؾا

عا ظىصة الض
ؿحن 

د
ج

دٍغت
َعو اإلاىاوئ الب شا

ألاشًاٛ إلا
و

 

 وخدة املؤشز ماشغاث ِْـ ألاصاء

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 (1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

وؿبت : 1.2.1.4اإلااشغ 

 عغاء ؤصحاب اإلايشأث
%127 70 55 --- --- 50 وؿبت )%(  

: 2.2.1.4اإلااشغ

 مضازُل اإلاؿانضة الُىُت
%0 0 100 --- 0 --- ؤلِ صًىاع  
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

 :  7رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت  ملارهت

دة غىد اهجاس البىاًاث: 1.2.4بالهدف  ُّ  إدخاٌ املمارضاث الج

 

 

 
 

 

تي جّم جدلُلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت    -
ّ
خائج ال

ّ
 2017جدلُل وجفطير الى

  ش البىاء املطخدام.: 1.1.4الهدف    حػٍش

 : الىجاغت الطاكُت للبىاًاث1.1.1.4 املؤشز
 

غ الىجانت الؿاُْت والحض مً ؤومً  .ًطىِ ْؿام البىاء ٖشالض مؿتهلٚ للؿاْت في جىوـ ظل جؿٍى

م لخإزظ بهحن الانخباع واْو ْؿام اجضنم البىاء اإلاؿخض وؾىُت اؾتراجُجُت بعؾاءالاؾتهالٕ في هظا اإلاجاٛ جم 

و وانخماص  بناصةمغ الظي َغع ألا  ،والشٓاَُت البىاء ببالصها وزاضُتها الاظخمانُت الىكغ في مىهجُت جطىع اإلاشاَع

و ومخؿلباث  ٗاَت اإلاهؿُاث البُئُت للمْى   100حسجُل وؿبت وفي هظا ؤلاؾاع جم   .جىصةالمٓاعبت مخؿىعة جضمج 

ُٖلىاؽ  85بل /الؿىت مٓا2/م ُٖلىاؽ ؾانت 78ؤي بُٓمت جٓضع بـ  2017لـؿىت باليؿبت  إلااشغ الىجانت ؾاُْت%

ٗاهذ ُْمت اإلااشغ مىسُػت ًٙىن اإلااشغ في جدؿً 2/م ؾانت /الؿىت مسجال بظلٚ جدؿىا ملحىقا) ٗلما 

 اًجابي(.

 

 : مػدٌ الطاكت الزمادًت ملىاد البىاء2.1.1.4املؤشز 

، بلخ.  آلاظغ اإلاىاص، مشل الخغؾاهت والطلب و الهضًض مً حشمل مغخلت البىاء اؾخسضام ومىاص الهٛؼ

خؿلب بهخاط جلٚ اإلاىاص اؾخسضام ٖمُاث ٖبحرة مً الؿاْت. ؿلٔ نلى هظ ٍو الؿاْت بالىىم مً الؿاْت " اٍو

هي ٖمُت الؿاْت اإلاؿتهل٘ت الؾخسغاط ؤي ماصة وجىُٓتها ومهالجتها ( و Energie grise) ؤو "اإلاجّؿضة" "الغماصًت

اًجاص مجمىم الؿاْت الالػمت لضوعة خُاة الغماصًت إلاىاص البىاء الؿاْت ويهضٍ ماشغ مهضٛ  .وهٓلها وجطيُهها
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  2017لؿىت  للٓضعة نلى ألاصاء

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

ٗاملت للمىخج،بدُض ان صوعة الحُاه حشمل جُُٓم الؿاْت التي لؼمذ في اؾخسغاط اإلاىاص الخام وهٓلها وجطيُهها 

 .وججمُهها

 

ض جم  ليؿبت با 3/م ؾانت مًُاواؽ 1.9للماشغ اإلاظٗىع ؤي بُٓمت جٓضع بـ %  90 خىالي حسجُل وؿبتْو

 .2016مٓابل هُـ الُٓمت ؾىت   2017لـؿىت 
 

 

  جؤهُل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغاٌ الػمىمُت.: 2.1.4الهدف 
 

 : غدد املخدخلين املخدصلين غلى الشهادة باملطابلت1.2.1.4املؤشز 

ٌهخبر الحطٛى نلى شهاصة اإلاؿابٓت لىكام الجىصة مً ؤهم الهىامل لخدؿحن آلاصاء وجدُٓٔ محزة جىاَؿُت في ظمُو  -

ٗاث اإلآاوالث ومٙاجب الضعاؾاث الهاملت  ىؿبٔ طلٚ في ْؿام البىاء الظي ٌشخمل نلى نضص هام ظضا مً شغ اإلاُاصًً. ٍو

ْبل اإلاخضزلحن في ْؿام البىاء غهُِ. ولئن سجل ماشغ نضص  في اإلاجاٛ. وال ًؼاٛ الاهسغاؽ في مىكىمت الجىصة مً

مخدطل نلى شهاصة  18( الا ؤن الُٓمت )% 120وؿبت جدُٓٔ نالُت ) اإلاخدطلحن نلى الشهاصة باإلاؿابٓت اإلاخضزلحن

هىص طلٚ مخضزل(.  10000اإلاؿابٓت( جبٓى غهُُت مٓاعهت بالهضص الجملي للمخضزلحن)ؤٖثر مً  اب بلى ظملت مً ألاؾبَو

 مً ؤهمها:

 .نضم وظىبُت الحطٛى نلى الشهاصة باإلاؿابٓت إلاماعؾت اليشاؽ باليؿبت للمطممحن واإلآاوالث 

  نضم انخماص الحطٛى نلى الشهاصة باإلاؿابٓت غمً الشغوؽ الُىُت الزخُاع اإلاطممحن واإلاغاْبحن الُىُحن

 واإلآاوالث في الطُٓاث الهمىمُت.
 

ت للمتر مزبؼ مغطى جدًد2.2.1.4 املؤشز  : مػدٌ اليلفت الطىٍى
 

  1500مٓابل   2ص/م 1800ؤي بُٓمت  2017لـؿىت باليؿبت  %  90دىالي جٓضع بـ اإلااشغ  حسجُل وؿبت اهجاػ جم 

هىص طلٚ. 2016ؾىت    2ص/م  بلى ظملت مً ألاؾباب مً ؤهمها: باألؾاؽ َو

 ث اإلاضهُت التي جدخىي نلى ؤْؿاؽ َىُت زاضت )الؿىاثل( طاث يالء ٗلُت اإلاتر مغبو مًؿى ظضًض لبهؼ البىاًا

ت، خُض ًبلٌ ٗلُت اإلاتر مغبو مًؿى ما ًىاهؼ   صًىاع. 2500جٙلُت نالُت نلى يغاع اإلاؿدشُُاث الجامهُت والجهٍى

   .جىاضل اعجُام ؤؾهاع مىاص البىاء والُض الهاملت 
 

  دة غىد اهجاس : 1.2.4الهدف ُّ  البىاًاث.إدخاٌ املمارضاث الج
 

 : وطبت رطاء أصحاب امليشآث1.1.2.4املؤشز 
 

 و الىؾىُت ؾبٓا  ضاخب اإلايشإ اإلاُىع في  حهخبر وػاعة الخجهحز مُضان البىاًاث اإلاضهُت باليؿبت للمشاَع

ػه باألمغ 2009ؾبخمبر 14 اإلااعر في 2009لؿىت  2617 ألامغ نضص إلآخػُاث حٙىمي نضص ال ٖما جم الًائه وحهٍى

لُت  31ماعر في  2017لؿىت  967 و وجبرم اجُاُْاث  وبخلٚ الطُت جٙلِ زاضت.  2017ظٍى بضعاؾت وجىُُظ اإلاشاَع

الى ياًت اؾخالم البىاًت مً  .بمخابهتها ومغاْبتها والخطٍغ َيها الضعاؾاث وضُٓاث ألاشًاٛ وجٓىم لهظا الًغع

هخبر اهجاػ اإلاشغوم في آلاظ اٛ و الخد٘م في الٙلُت مً بحن ؤهم الهىاضغ اإلاؿاهمت في جدُٓٔ ْبل ضاخب اإلايشإ. َو

هىص % 70عغاء ؤصحاب اإلايشأث ُْمت اًجابُت جٓضع بـ  ماشغ  سجلجم عغاء ؤصحاب اإلايشإ. وفي هظا الاؾاع  . َو
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غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

و في آلاظاٛ الى نىامل زاعظت نً هؿاّ ضاخب اإلايشإ اإلاُىع)غهِ  نضم الخمً٘ مً اهجاػ بهؼ اإلاشاَع

غ مىاص الامٙاهُا ت للمٓاولت ؤزىاء الاهجاػ، اخخجاظاث بالجهاث اإلاداطًت لحىػة اإلاشغوم، نضم جَى ث اإلااصًت والبشٍغ

ظلٚ الشإن باليؿبت لخجاوػ الٙلُت هدُجت الخًُحراث اإلاؿلىبت مً ْبل ضاخب اإلايشإ نلى البرهامج  البىاء، ...( ٖو

 الىقُُي للمشغوم،...
  

 الفىُت: مداخُل املطاغدة 1.1.2.4ملؤشز ا

هىص. 2016مٓابل هُـ اليؿبت زالٛ ؾىت   2017لـؿىت باليؿبت  %  0 بـ اإلااشغ  حسجُل وؿبت اهجاػ جم   َو

صون الحطٛى نلى مضازُل في اإلآابل. هظا باإلغاَت  2017باألؾاؽ بلى جٓضًم مؿانضة َىُت زالٛ ؾىت  طلٚ

ٗالت مٓابُؼ ...( للحطٛى نلى ت، و  مضازُل اإلاؿانضة الُىُت. بلى نضم وظىص آلُت )ضىضّو مشاٖع
 

ىّجهاث املطخلبلُت لخدطين ألاداء -4
ّ
 الخ

 أهم إلاشيالُاث والىلائص 1.4

  1.4البرهامج الفزعي 

عي والترجُبي في مجاٛ الىجانت الؿاُْت للبىاًاث.  -  غهِ الاؾاع الدشَغ

 مدضوصًت مجاٛ جؿبُٔ الخٓىحن الحغاعي في اإلاباوي. -

 غهِ الخدؿِـ والخىنُت ألهمُت ؤلامٙاهُاث اإلاخاخت مً الاْخطاص في الؿاْت واؾخهماٛ اإلاىاص الاًٙىلىظُت.  -

غة في الؿّى اإلادلُت -  .نضم الاؾخًالٛ الامشل للمىاص الاًٙىلىظُت اإلاخَى
 

  2.4البرهامج الفزعي 

ت للمٓاولت ولئلصاعة ؤزىاء اهجاػ اإلاشغوم - مما ًىه٘ـ ؾلبا نلى آلاظاٛ وبالخالي نلى  غهِ الامٙاهُاث اإلااصًت والبشٍغ

 عغاء ؤصحاب اإلايشأث.

اصة في ال٘مُاث وبالخالي اعجُام الٙلُت. -  نضم الخشبذ مً الضعاؾاث اإلاخهلٓت باإلاشغوم مما ًىجغ نىه ٍػ

ٗالت مٓابُؼ ...( للحطٛى نلى مضازُل اإلاؿانضة الُىُت. - ت، و  نضم وظىص آلُت )ضىضّو مشاٖع

 

 خدارن إلاشيالُاثالاكتراخاث ل  2.4 

 ماشغاث البرامج: في جىُُظ ًخهحن الُٓام بها لخضإع ؤلازالالث التي تالخضابحر وألاوشؿ
 

  1.4البرهامج الفزعي 

هاث والٓىاهحن اإلاخهلٓت بالبىاء اإلاؿخضام اْتراح هطىص ْاهىهُت جؿىع وحصجو نلى البىاء مً زالٛ  بصماط الدشَغ

هاث والٓىاهحن مو ألازظ بهحن الانخباع ؤلاهجاػاث اإلاؿخضام مً زالٛ بصماط الجىاهب  اإلاخهلٓت بالبىاء اإلاؿخضام في الدشَغ

 .التي جم جدُٓٓها والخىظهاث الهاإلاُت

غ البىاء اإلاؿخضام ؼ الحىاع خٛى البىاء اإلاؿخضام وجدؿِـ مسخلِ اإلاخضزلحن في اإلاجاٛ  مً زالٛ  جىمُت وجؿٍى حهٍؼ

ٍغ البىاء اإلاؿخضام مو صعاؾت الىغهُت الحالُت واإلاهاٍع واإلاهاعاث والاهجاػاث خٛى ألاؾـ التي جمً٘ مً جىمُت و جؿى 

والهمل نلى اعؾاء بؾتراجُجُت جداوع وجدؿِـ جمً٘ مً حؿهُل بوشاء  اإلاخىاظضة نلى الطهُضًً الىؾني والهالمي.
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غ وجىمُت ْؿام البىاء  جؿٍى

ظلٚ اْتراح جىُُظ وجُهُل بظغاءاث مشل بوشاء " الجاثؼة الىؾىُت  للب ىاء اإلاؿخضام" و جىكُم بىاًاث مؿخضامت ٖو

جكاهغاث مىظهت بلى ظمُو اإلاخضزلحن في مجاٛ الخطمُم والخطىع والبىاء مما ًمً٘ مً هٓل بغاَاث للمهاٍع 

  .ألاؾاؾُت

ؼ ْضعاث الخضزل لئلصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت  في مجاٛ البىاء اإلاؿخضام غ الٓضعاث الُىُت  حهٍؼ بهضٍ جؿٍى

ٔ جىمُت اإلاهاعاث مً  للمخضزلحن في جطمُم واهجاػ  البىاًاث اإلاؿخضامت باإلصاعة الهامت للبىاًاث اإلاضهُت وطلٚ نً ؾٍغ

ظلٚ مً زالٛ اإلاؿانضة الُىُت إلنضاص  جطمُم مؿخضام  بُت ٖو زالٛ وعشاث نمل وجكاهغاث بنالمُت وصوعاث جضٍع

 إلاشغوم همىطجي. 

 
 

  2.4البرهامج الفزعي 
 

ت و الجاعي به  الاؾغام في اجساط الاظغاءاث الاصاٍع ت ْطض جُاصي الخإزحر في اهجاػ الاشًاٛ ؾبٓا للدشَغ الػغوٍع

 الهمل في اإلاجاٛ.

ض الخشبذ في الضعاؾاث اإلاخهلٓت باإلاشغوم و الهمل نلى الخدضًض الضُْٔ للبرهامج الىقُُي للمشغوم بما ًدٛى  مٍؼ

 صون اصزاٛ حًُحراث نلُه ؤزىاء الاهجاػ.

ٗالت مٓابُؼ ...( لدؿهُل نملُت الحطٛى نلى مضازُل اإلاؿانضة الُىُت. ت، و بخضار آلُت )ضىضّو مشاٖع
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V 9 برهامج.ال 

 اللُادة واملطاهدة
 

 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

ت  ت الػغوٍع حر الىؾاثل اإلااصًت والبشٍغ ٌهمل بغهامج "الُٓاصة واإلاؿاهضة" نلى صنم مغصوصًت ْؿام الخجهحز مً زالٛ جَى

ت باؾخهماٛ  حز بصاعة نطٍغ وحسخحرها لخضمت اإلاخضزلحن في الٓؿام مً ؤظل جدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغؾىمت والحغص نلى جٖغ

 ؤلانالمُت ووؾاثل ؤلاجطاٛ الحضًشت.الخٓىُاث 

 جلدًم البرامج الفزغُت  1.1

 : بغامج َغنُت ْؿانُت وهيزمؿت مً  "اللُادة واملطاهدة"  9 ًخٙىن البرهامج

 اللُادة:  1البرهامج الفزعي  - أ

 املطاهدة: 2البرهامج الفزعي  -ب 

 جلدًم أهداف البرهامج 2.1

اث َُما ًلي: "واملطاهدةاللُادة "  9 البرهامججخمشل ؤهضاٍ  ٓا للمداوع ؤلاؾتراجُجُت وألاولٍى  َو

غ البرامج مسخلِ نلى ؤلاشغاٍ: 1-1-9الهضٍ  -  مهها واإلاخضزلحن ؤلاصاعة بحن الهالْت وجؿٍى

ت للُ٘اءاث ألامشل الخىقُِ زالٛ مً ؤلاصاعة هجانت: 1-2-9الهضٍ  - غ اإلااصًت وؤلامٙاهاث البشٍغ ت ؤلاظغاءاث وجؿٍى  ؤلاصاٍع

 

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجُجُت الخاصت بالبرهامج -2

 أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجُجُت التي جم جدلُلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج  1.2

حر اإلاىاعص  2016صوع بغهامج الُٓاصة واإلاؿاهضة في صنم مجهىص الىػاعة زالٛ ؾىت  جمشل غ ْؿام البيُت ألاؾاؾُت نبر جَى لخؿٍى

غ اؾخًالٛ ؤلامٙاهاث اإلااصًت وجدؿحن  ً وجؿٍى ُاث والخٍٙى ت باالهخضاباث والتْر و وصنم اإلاىاعص البشٍغ اإلاالُت الالػمت لخىُُظ اإلاشاَع

ت وبخٙام الخطٍغ في الىؾاثل اإلاخاخت وخماًت خّٓى ؤلاصاعة واإلاىاؾىحن اإلاخهاملت مههم مً زالٛ:  الخضماث ؤلاصاٍع

غ وؿبت جإؾحر ألانىان  - و مً  مغصوصًت جؿٍى نهم وعؾٙلتهم في مسخلِ مجاالث الخطٍغ طاث الهالْت ببرامج الىػاعة للَغ وجٍٙى

غ ؤلاصاعة الهمل ؤلاصاعي وظىصجه ت والهمل نلى جؿٍى  وجم٘حن ؤلاؾاعاث وألانىان مً مىاٖبت اإلاؿخجضاث ؤلاصاٍع

حز ؤلاجطاٛ ؤلال٘ترووي )البىاباث وألاهتراهاث، ألاهترهاث ...(  - غ الخطٍغ ؤلال٘ترووي للىزاثٔ،مىاضلت جٖغ  وجؿٍى

 جغشُض وخؿً جىُُظ الىُٓاث في مسخلِ بىىص مطاٍعِ الدؿُحر، -

 جدؿحن الخطٍغ في البىاًاث والخجهحزاث والهمل نلى ضُاهتها، -
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 الهمل نلى جدُٓٔ الخىظهاث الىؾىُت في جغشُض اؾتهالٕ الؿاْت ، -

ابت الضازلُت وبصاعة الجىصة ل - حز مىكىمت الْغ انلُت الخطٍغ ؤلاصاعي وغمان ظىصة الخضماث مباشغة جٖغ و مً هجانت َو لَغ

ٓا للمهاًحر الضولُت،  اإلاؿضاة َو

غ الىكام اإلاهلىماحي واؾخهماله مً ْبل ألانىان ووغو الخضماث اإلاؿضاة مً ْبل الىػاعة نلى الخـ. -  جؿٍى
 

ؼ الىبري التي جم اللُام بها لخدلُم أه2.2    داف البرهامج أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاَر

ًخٙىن بغهامج الُٓاصة واإلاؿاهضة مً بغهامجحن َغنُحن ٌؿهغان نلى صنم ومؿاهضة البرامج الهملُاجُت مً زالٛ الخىقُِ ألامشل للمىاعص  -

و اإلابرمجت وجدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغؾىمت. وفي ت لخىُُظ اإلاشاَع ت واإلااصًت الػغوٍع ت بلى بعؾاء بصاعة  البشٍغ هظا ؤلاؾاع حؿعى الهُاٗل ؤلاصاٍع

ت جغج٘ؼ نلى الخٓىُاث الحضًشت مً ججهحزاث وشبٙاث وبغمجُاث ووغهها في زضمت مسخلِ اإلاخضزلحن في هظا الٓؿام.  نطٍغ

اث بغهامج الُٓاصة واإلاؿاهضة لؿىت  - ت لحؿً في 2017خُض جمشلذ ؤولٍى ت واإلااصًت الػغوٍع حر الىؾاثل البشٍغ مً   جىُُظ البرامج جَى

 :زالٛ

ت وغهُت  -  ،16وؤنىان آلالُت  نملت الحػاثغ ْؿـ مً حؿٍى

 مباشغة بظغاءاث بؾتراجُجُت بناصة جىقُِ ألانىان بانخباع وؤن الىػاعة مً بحن الىػاعاث الىمىطظُت في هظا اإلاجاٛ -

ت خُض جمجىؾُو اؾخهماٛ الخٓىُاث ؤلانالمُت الحضًشت لُاثضة ؤلاؾاعاث وألانىان بمسخلِ ؤلا  - ت والجهٍى ٍؼ  :صاعاث اإلاٖغ

ت اإلاطالح لُاثضة ججهحزاث اْخىاء - ٍؼ ت اإلاٖغ  .والجهٍى

 .Lotus ؤلال٘ترووي الضازلي  للتراؾلاث خؿابجىؾُو  -

 ،DataCenter الىػاعة  بمٓغ الشبٙاث في الخد٘م ْانت لخإهُل صعاؾت اهؿالّ -

و لخإهُل اجُاُْت ببغام -  ،وضُاهخه الىػاعة واب مْى

ت باإلصاعاث الاظخماعي الؿً٘ بغهامج ملُاث في الخطٍغ مىكىمت حهمُم -  الجهٍى

ُو في وؿبت الخإؾحر باإلصاعة مً زالٛ الحغص نلى بهجاػ بغهامج - ُاث في آلاظاٛ  التَر  التْر

ً خُض جم: -  جىؾُو ْانضة ألانىان اإلاىخُهحن ببرامج الخٍٙى

ؼي ْام بخيشُؿها بؾاعاث مً جىكُم نضة وعشاث جٙىًٍ نلى اإلاؿخىي الجهىي وا - ىػاعة واؾتهضَذ باألؾاؽ اإلاىخضبحن الجضص مً الإلاٖغ

 جٓىُحن ومهىضؾحن،

ً في ؾُاْت اإلاهضاث -  ،الخٍٙى

ابت الضازلُت، - حز الْغ  الشغوم في جٖغ

حز مىكىمت الجىصة، -  الشغوم في جٖغ

 ُْاصة خىاع الخطٍغ في بؾاع بنضاص وجىُُظ اإلاحزاهُت والبرمجت الؿىىٍت للىُٓاث -

حر اإلاهؿُاث ؤلاخطاثُت لباقي البرامج، -  جَى

هُت والترجُبُت اإلاخهلٓت بهمل الىػاعة. -  الؿهغ نلى بنضاص الىطىص الٓاهىهُت والدشَغ
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  2017هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفُذ ميزاهُت البرهامج لطىت  -3

 جٓضًم لخىُُظ محزاهُت البرهامج  1.3

 :  3 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

(الدفؼ اغخماداثالخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت )   

 ألف دينبر: الوحدة

 

 البرامج والبرامج الفزغُت

إهجاساث 

2016 

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

إهجاساث 

2017 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

 (1) -( 3املبلغ )
إلاهجاس  وطبت

(   %3( /)1) 
 (2) -( 3املبلغ )

وطبت إلاهجاس %   

(3( /)2) 

 % 9; 038 1- % 9; 038 1- 895 31 933 32 933 32 525 26 هفلاث الخصزف

  96 % 906- 96 % 906- 963 21 869 22 869 22 968 18 الخإظحر الهمىمي

 98 % 131- % 98 131- 953 6 084 7 084 7 811 5 وؾاثل اإلاطالح

 100 % 1- % 100 1- 979 2 980 2 980 2 745 1 الخضزل الهمىمي

 % 3; 156- % 3; 156- 073 2 229 2 229 2 301 12 هفلاث الخىمُت

 % 3; 156- % 3; 156- 073 2 229 2 229 2 301 12 الاضدثماراث املباشزة

 % 93 156- % 93 156- 073 2 229 2 229 2 301 12 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

 - 0 --- 0 0 0  0 0 الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُتنلى 

ل الػمىمي  - 0 --- 0 1 1 1 1 الخمٍى

 - 0 --- 0 0 0  0 0 نلى مىاعص اإلاحزاهُت

 - 0 --- 0 0 0  0 0 نلى الٓغوع الخاعظُت اإلاىقُت

ىت  - 0 --- 0 0 1  0 0 صىادًم الخٍش

املجمىع الػام للىسارة  بدون 

 املىارد الذاجُت للمؤضطاث
38 826 35 162 35 162 33 968 -1 194 ;9 % -1 194 ;9 % 

 دون إعتببر الموارد الّذاتيت للمؤسسبث. *
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 : 3 رضم بُاوي غدد

 2017لطىت  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت بزهامج امليشآث املفىطت

 الدفؼ( اغخماداث) الخىسَؼ خطب طبُػت الىفلت

 

ألف دينبر: الوحدة  

 
 

 

 :  4 جدٌو غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2017 جىفُذ ميزاهُت البرهامج  لطىت 

  الخىسَؼ خطب البرامج الفزغُت )إع الدفؼ( 

 ألف دينبر: الوحدة         

 2016إهجاساث  بُــــــــــــان البرامج   

(1) 

ق.م ألاصلي 

2017  (2) 

ق.م الخىمُلي 

2017  (3) 

إهجاساث 

2017 

(4) 

الاهجاساث ملارهت ق.م ألاصلي 

2017(1) 

الاهجاساث ملارهت ق.م الخىمُلي 

2017(2) 

  
 (1) -( 3املبلغ )

وطبت إلاهجاس %   

(3( /)1) 
 (2) -( 3املبلغ )

وطبت إلاهجاس %   

(3( /)2) 

 93 % 620- 93 % 620- 897 7 517 8 517 8 930 2 اللُادة

 98 % 574- 98 % 574- 071 26 645 26 645 26 896 35 املطاهدة

 97 % 194 1- 97 % 194 1- 968 33 162 35 162 35 826 38 املجمىع
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 : 4 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهُت البرامج الفزغُت

 2017لطىت 
 ألف دينبر: الوحدة

 

 

 وجدلُلها جٓضًم لىخاثج الٓضعة نلى ألاصاء  2.3

  ز البرامج مخخلف غلى إلاشزاف: 1-9الهدف  مػها واملخدخلين إلادارة بين الػالكت وجطٍى

ت بالُ٘اءاث الالػمت وبهجاػ  : جلدًم الهدف - ت والجهٍى ٍؼ ًخمشل الهضٍ في جىُُظ بغهامج الاهخضاباث للىػاعة ْطض صنم الهُاٗل اإلاٖغ

غ الُ٘اءاث وعَو اإلاهاعاث  يُت ابخًاء جؿٍى ُاث والضوعاث الخٍٙى حر وؾاثل الىٓل وضُاهتها إلاخابهت جىُُظ التْر اإلاهىُت لؤلنىان وجَى

ت. و وجدُٓٔ ألاهضاٍ الخىمٍى  اإلاشاَع

  ٌ   :  5 غدد جدو

 مػها واملخدخلين إلادارة بين الػالكت وجطىٍز البرامج مخخلف غلى إلاشزاف: 1.9 الهدف

ف 
الهد

1.9
 :

ف
إلاشزا

 
غلى

 
ف

خخل
م

 
البرامج

 
ز

طٍى
وج

 
الكت

الػ
 

ن
بي

 
رة إلادا

 
ن

خلي
واملخد

 
مػها

 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

 (1) 

إهجاساث 

2017 

  

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2017  

 (2( /)1) 

: وؿبت الغغا نلى  1-1-2-9اإلااشغ 

 % 118 47 40 - - - نسبت الخضماث اإلاؿضاة مً ؾٍغ ؤلاصاعة

: وؿبت جدُٓٔ  3-1-2-9اإلااشغ 

 % 111 75 83 % 112 71 80 سنت ؤهضاٍ مسخلِ البرامج

: وؿبت  ضٍغ  2-1-4-9اإلااشغ 

انخماصاث الخىمُت بلى مىفى شهغ 

 ؾبخمبر
 % 109 76 70 % 102 67 66 نسبت
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 : 5 رضم بُاوي غدد

 بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت ملارهت

 مػها واملخدخلين إلادارة بين الػالكت وجطىٍز البرامج مخخلف غلى إلاشزاف: 1.9 الهدفب

 

 
 

 

 

  ت للىفاءاث ألامثل الخىظُف خالٌ مً إلادارة هجاغت: 2-9الهدف ز املادًت وإلامياهاث البشٍز ت إلاجزاءاث وجطٍى  إلاداٍر

ت مخؿىعة لُاثضة البرامج ألازغي واإلاىقُحن واإلااؾؿاث  : الهدفجلدًم  - حر زضماث بصاٍع ًخمشل الهضٍ في الهمل نلى جَى

و وجإمحن الخهٍغِ ببرامج واهجاػاث الىػاعة وجىؾُو اؾخهماٛ الخٓىُاث ؤلانالمُت  اإلاخهاملت مو ؤلاصاعة ومخابهت جىُُظ اإلاشاَع

ض مً ؤلاؾاعاث وألانىان م هها إلاٍؼ  سخلِ مطالح الىػاعة.الحضًشت وجؿَى
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 ٌ  :  6 غدد جدو

ت للىفاءاث ألامثل الخىظُف خالٌ مً إلادارة هجاغت:  2.9 الهدف  إلاجزاءاث وجطىٍز املادًت وإلامياهاث البشٍز

ت  إلاداٍر

ف 
هد
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2 :
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ٍر إلادا

 

 مؤشزاث كِظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2016 

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

 2016  

 (2( /)1) 

 جلدًزاث 

2017 

 

(1) 

إهجاساث 

2017  

 

(2) 

 ملارهت إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث

 2017  

 (2( /)1) 

:  1-2-2-9اإلااشغ  

 جؿىع ألاظىع وؿبت 
 % 61 13 22 - 6 - نسبت

:  2-2-3-9اإلااشغ 

ً ؤًام نضص  الخٍٙى

 نىن  لٙل

 % 50 3 5 % 83 3 3 عدد

 

 : 6 رضم بُاوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كِظ ألاداء الخاصت

ت للىفاءاث ألامثل الخىظُف خالٌ مً إلادارة هجاغت: 2.9 الهدف  إلاجزاءاث وجطىٍز املادًت وإلامياهاث البشٍز

ت  إلاداٍر
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تي جّم جدلُلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
 :2017جدلُل وجفطير الى

 

غ الهالْت بحن ؤلاصاعة واإلاخضزلحن مهها: 1 - 9 لهدفا  ؤلاشغاٍ نلى مسخلِ البرامج وجؿٍى

 وطبت الزطا غلى الخدماث املطداة مً طزف إلادارة:   1.1.2.9املؤشز 

وبىاء نلى طلٚ   % 47وؿبت  2016ماشغ وؿبت الغغا نً الخضماث اإلاؿضاة مً ؾٍغ ؤلاصاعة في ججغبخه ألاولى ؾىت  خٓٔ

 ؾُٓو الهمل نلى جدؿحن وؿبت هظا اإلااشغ في الؿىىاث اإلآبلت.
 

  في طىر إلاغداد مً كبل إلا.ع.جـ.جـ.جـ.إ( جدلُم أهداف مخخلف البرامج وطبت:   2.1.4.9املؤشز( 

و جدُٓٓه ) وؿبت  %95هظا اإلااشغ وؿبت بهجاػ جٓضع بـ  سجل ٗان مخْى ٗاَت عئؾاء  ) % 85زالَا إلاا  هىص هظا الحغص  َو

بُت خُض  ٓت بخدؿاب هظا اإلااشغ جٍٓغ البرامج واإلاخضزلحن لخدُٓٔ ألاهضاٍ اإلاغؾىمت وخل ؤلاشٙالُاث اإلاؿغوخت. )لً٘ جبٓى ؾٍغ

 شغاث بُٓت البرامج نىض الُٓام بةخدؿاب اإلاهضٛ(ؤهه لم ًخم بنخماص هُـ الكىاعب إلاسخلِ ما 

  

 وطبت صزف اغخماداث الخىمُت إلى مىفى شهز ضبخمبر:   1.1.2.9املؤشز 

وهي ؤْل مً الخٓضًغاث اإلابرمجت للؿىت  %65وؿبت  2017خٓٓذ وؿبت اؾتهالٕ الانخماصاث في مىفى شهغ ؾبخمبر مً ؾىت 

ت %74واإلآضعة بيؿبت  و اإلاهؿلت هظٖغ منها زاضت جلٚ اإلاغجبؿت بالىغهُاث الهٓاٍع غظو طلٚ ؤؾاؾا بلى الهضًض مً اإلاشاَع  ٍو

 

ت: 2 - 9 الهدف غ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع ت وؤلامٙاهاث اإلااصًت وجؿٍى  هجانت ؤلاصاعة مً زالٛ الخىقُِ ألامشل للُ٘اءاث البشٍغ

 وطبت جطىر هخلت ألاجىر 1.1.2.9املؤشز : : 

وهي وؿبت حهخبر بًجابُت بما  %100جٓضع بـمسجلت بظلٚ وؿبت بهجاػاث  2017ؾىت  % 1.95 جؿىع ٖخلت ألاظىع  بلًذ وؿبت

ٗاهذ في خضوص  ؤنها جخماش ى مو الهضٍ مً اإلااشغ  َةن جدُٓٔ  % 5.73واإلاخمشل في الخد٘م في ٖخلت ألاظىع وبما ؤن الخٓضًغاث 

 ٌهخبر بًجابُا %  1.95وؿبت 
 

  ليل غىن : 1.2.2.9املؤشز ً  : غدد أًام الخىٍى

ً ؾىت  ً  2016نلى هُـ اليؿبت اإلادٓٓت ؾىت   2017خاَل ماشغ الخٍٙى اصة  نضص صوعاث  الخٍٙى هىص طلٚ بلى ٍػ َو

غة باإلغاَت  ٚ ؤٖثر نضص ممً٘ مً ألانىان وطلٚ بؾخجابت للؿلباث اإلاتزاًضة والتي مً اإلاؿخدُل جلبُتها باإلنخماصاث اإلاخَى لدشٍغ

ً لٙل  بلى بعجُام ً بخسُُؼ نضص ؤًام الخٍٙى ً نمىما وبالخالي جم اللجىء بلى جٓلُظ ٗلُت صوعاث الخٍٙى ؤؾهاع مٙىهاث الخٍٙى

 .صوعة والػًـ نلى ٗلُت اإلاؿخلؼماث اللىظؿدُت
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ىّجهاث املطخلبلُت لخدطين ألاداء -4
ّ
 :الخ

 ؤهم ؤلاشٙالُاث والىٓاثظ 1.4

ت في  - ًنضم الخىاػن بحن ألاضىاٍ اإلاشاٖع  ،ظمُو مغاخل الخٍٙى

 ،بنؿاء ؤهمُت لئلؾخبُان مً ؾٍغ اإلاخهاملحن مو ؤلاصاعة -

ىت  - ً اإلاؿخمغ( ؤو نضة صوعاث جٍٙى يُت جضوم نّضة ؤشهغ )مغاخل الخٍٙى ت في صوعة جٍٙى ًمً٘ للهىن الىاخض اإلاشاٖع

 ،ْطحرة اإلاضي وبالخالي ًخم سحب هظه اإلاضة نلى بُٓت ألانىان نىض بخدؿاب اإلااشغ

ً ًمً٘ - ت في ؤٖثر مً جٍٙى  ،لىُـ الهىن اإلاشاٖع

غ ْانضة مهؿُاث شاملت و صُْٓت -  ،نضم جَى

غ ْاهىن بؾاع -  ،نضم جَى

 .جدؿم اإلاهؿُاث اإلاضعظت بمىكىمت " بهطاٍ " ؤخُاها بهضم الىغىح -
 

 الاْتراخاث لخضإع ؤلاشٙالُاث 2.4

ت بجضوي  - ض جدؿِـ مؿاولي البرامج والبرامج الُغنُت والخالًا باإلصاعاث الجهٍى مىهجُت الخطٍغ في  بجٓانمٍؼ

يُت في هظا اإلاجاٛ بُت وجٍٙى  ،اإلاحزاهُت خؿب ألاهضاٍ مً زالٛ صوعاث جضٍع

 ؿُم الىخاثج،سجُل نملُت جدلُل وجٓانخماص هكام بنالمُت لجمو وجدلُل اإلاهؿُاث الخاضت بماشغاث ِْـ ألاصاء لد -

غ  - ً ؾهُا لخإمحن جؿٍى ُاث والخٍٙى ً والاهخضاباث والتْر وغو ْانضة بُاهاث زاضت إلاخابهت الخطٍغ في ألانىان اإلاباشٍغ

ؼ ألانىان اإلادالحن نلى الخٓانض  ،وؿبت الخإؾحر وبنضاص بغهامج الاهخضاباث بالهضص الالػم والازخطاضاث اإلاؿلىبت وحهٍى

ت ونملُت لل - ت والحغص نلى ؤلاؾغام في جىُٓذ ْاهىن الاهتزام وبالخالي ؤلاؾغام في وؿٔ بًجاص خلٛى ظظٍع مشاٗل الهٓاٍع

و  ،بهجاػ اإلاشاَع

 ،َخذ اإلاجاٛ لحىاع الخطٍغ -

ابت الضازلُ - حز مىكىمت الْغ   تجٖغ


