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 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 5  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءرؤَمر ًخٗل٤ربمضىر رزانترُٞما2016رظح هبروكاٍر لحػ عةرزال٫رؾىتٌٗغىر لخ٣ٍغ

٣ضمر٢غ ءةرجدلُلترلىخاثجرجىُٟظربؾتر جُجُتر لضألالترملهمتر لخجهحز،ر جد٤ُ٣ربَاعر ل٣ضعةرٖلىر ص ءر لخامرب٩لربغهامجرألٍا

غربلىرمضىرجىُٟظرمحز هُتر لبر مجرم٣اعهتربالخ٣ضًغ ثر لتيرجمذربغمجتهارباملكغألإر لؿىحىرلل٣ضعةرٖلىر ٦مارًخُغ١ر لخ٣ٍغ

ر لىخاثجر ملغظحةرللبٌٗرمنهارم٘ربُانرلجملترإلاظغ ء ثر بحنرؤَمر لهٗحباثر لتيرخالذرصألانربلٙح  ص ءرلىٟـر لؿىترألٍا

ر،لّخحّظهاثر ملؿخ٣بلُترلخدؿحنر ص ءألا 

اعرجمرزال٫رؾىتر رمح نلتر لٗملرٖلىرجد٤ُ٣ر َض ٝرإلاؾتر جُجُترملهمتر لخجهحزرزانترُٞمار2016ألافيرَظ رإلَا

٘ ٘ر لبيُتر لخدخُتربهضٝرحؿَغ ،رخُضرجمرحسجُلروؿبترربهضماطرجحوـرفير لًٟاءر ملٛاعبيًخٗل٤ربمح نلترجىُٟظرمكاَع

ترُٞمارًسور ملاقغر ملخٗل٤ربدىُٟظر ر+20 %جُحعر ًجابُتربـر ر اخُِر ملٗخمضرللُغ٢اثر لؿُاعةم٣اعهتربالؿىتر لٟاَع

٘ر ملبرمجتربااخُِرٖلىرٚغ عر2016ألا٢ضرجمرزال٫رؾىتر. بهجاػرمح نلتررالاقغ ٝرٖلىرإلاهتهاءرمًربهجاػرظملترمًر ملكاَع

٤ر لؿُاعةرألا صير لؼع٢اءر ٤ر لؿُاعةرنٟا٢ـ-ر لٍُغ عؤؽرظضًغرألا لتيرقهضثر-رمضهحنر-ر٢ابـرألار٢ابـر-ربحؾالمرألا لٍُغ

ت2016زال٫رؾىتر غر ل٨ليرللملحػةر ل٣ٗاٍع ٦مارجمرزال٫ر.رربٌٗر لخٗثررٖلىرمؿخحىرإلاهجاػرهاججرٖمحمارًٖرٖضمر لخدٍغ

ربيؿبتر تهُئتر ملؿال٪ررُٞمارًخٗل٤رباملاقغر لخامرب2015م٣اعهتربؿىتر ر+%ر29هٟـر لٟترةرحسجُلربعجٟإرململّح

ُٟت ُٟتر لتيرحٗضرخح لىر12رألا11رللمسُُحنر لٍغ ٘رتهُئتر ملؿال٪ر لٍغ ٗحصرطل٪ربلىرهجاٖتروؿ٤رجىُٟظرمكاَع ر٧لمر2889رألَا

جي، رٖلىر ملؿخحىر لَح

ضر لخ٣لُورمًر2016ؤمارُٞمارًسور لهُاهتر لضألاعٍترللُغ٢اثر٣ٞضرؾٗذرمهالحر لحػ عةرزال٫رؾىتر ربلىرمٍؼ

٤رخُضرر(ه٣اٍرػع٢اء)رًُٞاهاث ٫رألاؤيغ عر(ه٣اٍرؾحص ء)رؤما٦ًرج٨غ عر لملح صر حرر لؿالمترملؿخٗملير لٍُغ بهضٝرجٞح

ت ر+%ر43رجُحع ربيؿبتر لى٣اٍر املضصةَظٍرمٗالجترقهضر ملاقغر لخامرب ر.م٣اعهتربالؿىتر لٟاَع

رٖلىربجمامربٌٗر لضع ؾاثرإلاؾتر جُجُتر لتير2016ؤمارفيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُت،ر٣ٞضرجح نلر لٗملرزال٫رؾىتر

جيرمًرزال٫رألاي٘ر لخهحع ثر اثحٗجىربالتر بر لَح جحػَ٘ر لؿ٩انررربخ٩امر لتيرمًرقإنهارؤنرحؿاَمرفيألاجدضًضر ألالٍح

جير ملؿخحىرألا وكُترالا٢خهاصًترٖلى رلخ٩حنربؾتر جُجُتر لتهُئتر لتر بُتؾُاؾترألامغ ظٗتررزانترُٞمارًخٗل٤ربر لَح

ؤ٦ثررٞاٖلُترألاط ثر٢ضعةرٖالُترٖلىرظلبرالاؾدشماعرألاجلبُترمخُلباثر ملغخلتر ل٣اصمتربمارًخماشخىرم٘ربعؾاءرهٓامر

ترألا لملح٦مت ر.ر امللُت لالمغ٦ٍؼ

جسُُِرٖمغ ويرمؿخضًمرللمضنرألار٦مارخغنذرمهالحر لحػ عةرٖلىرمح نلتر لٗملرلبلحعةرجهحعرظضًض

ُٟت ُٟتر لخجمٗاثررخُضرسجلر ملاقغر لخامربخُُٛتألا لخجمٗاثر لٍغ ٖمغ هُتررتهُئتربإمشلتر ل٣غألاٍترألا اجالـر لٍغ

ر.ر2015م٣اعهتربؿىتر ر+%ر8وؿبترجُحعر٢ضعثربـر

م٣اعهتربىٟـر لٟترةرمًر لؿىتر ر+%ر18بعجٟاٖاربيؿبتربـررإلاظخماُٖتر٦مارقهضر ملاقغر لخامربةهجاػر ملؿا٦ً

ٗحصرطل٪ربلىرإلاظغ ء ثر لتيرجمربٖخماصَارر ترألَا رجبؿُِربظغ ء ثربؾىاصر ملىذرألا ل٣غألاىألالدؿهُلرصع ؾتر مللٟاثر لٟاَع

فيرهُا١رجضزالثر لهىضألا١رربًبِرقغألاٍربؾىاصر ل٣غألاىرألا ملىذرلخدؿحنر لؿ٨ً ملخٗل٤رجى٣ُذر مغررمًرزال٫ر

جيرلخدؿحنر لؿ٨ً ر. لَح
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٤ر لبرهامجررًٖر2016 ملىجؼةرزال٫رؾىتررإلاظخماُٖترَظ رألا٢ضرجمرحسجُلربهسٟاىرفيروؿبتر ملؿا٦ً ٍَغ

٤ر لٟحبغألالحؽ ر.ر%ر16بـرر2016ربلىرمحفىرؾىترإلاهجاػ٢ضعثروؿبتررخُضر لخهحصخيرللؿ٨ًرالاظخماعيرؤألارًٖرٍَغ

ٗحصرطل٪رباألؾاؽربلىرجغ ظ٘ر حنرٖلىربهجاػرألَا رلٗضمربؾخجابترهٓغ ظخماُٖترإلاؾا٦ًر لمب٢با٫ر لباٖشحنر ل٣ٗاٍع

ر.ر ملح صر ألالُتٚالءرؤؾٗاعبياٞتربلىرُٖترللخُٛحر ثرإلا٢خهاصًترألاإلاظخماُٖتري ملىٓحمتر لدكغ

ر

ر

ر

 ر
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 : 2016جلدًم غام ألهم جواهب وشاط الوسارة خالل ضىت  .1

بغ مجرٖملُاجُترجترظمر لؿُاؾاثر ل٣ُاُٖترللحػ عةرألابغهامجر٢ُاصةرألامؿاهضةررر(04)جى٣ؿمرمهمتر لخجهحزربلىرؤعبٗترر

٣ارملارًلير رفير ملحز هُترخؿبر َض ٝرألٞا ر:خؿبرمىهجُتر لخهٝغ

 ، لبيُتر لخدخُترللُغ٢اث:ر1بغهامجر -

ِر لؿاخليخماًترر:رر2بغهامجر -  ، ملىا٤َر لٗمغ هُترألا لكٍغ

 ،ألاإلاؾ٩انر لخٗمحر لتهُئتر لتر بُترألار:ر3بغهامجر -

غرألاجىمُتر٢ُإر:ر4بغهامجر -  ، لبىاءرجٍُح

 . ل٣ُاصةرألار ملؿاهضةر:ر9بغهامجر -

رر



 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 8  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 : أهم إلاهجاساث التي جم جدليلها 1.1

ظٗلر لبيُتررٖلىرجىُٟظربؾتر جُجُتر لحػ عةرفيرمجا٫ر لُغ٢اثر لتيرتهضٝربلىر2016جح نلر لٗملرزال٫رؾىتر

ضرعبِرمسخل٠ر لجهاثربُغ٢اثرجًمًرصًمحمترخغ٦تر ملغألاعرزانترمنهار ؾاؾُترللُغ٢اث رؤ٦ثررٞاٖلُترمًرزال٫رمٍؼ

ترإلهجاػر ُٟترم٘ربُٖاءر ألالٍح  ملىا٤َر لض زلُت،ربلىرظاهبر لٗىاًتربالُغ٢اثر مله٩ُلترألارألاي٘رهٓامرزامرباملؿال٪ر لٍغ

ر.رؤقٛا٫ر لهُاهت

٘رَغ٢اثرجحوـر ل٨برىرخُضرجمرإلاهُال١رفيرؤقٛا٫رمدح٫رربهجاػربمح نلترمخابٗتر2016ألا٢ضرجمحزثرؾىتر رمكاَع

إر ملالي546رربحنرٍرمر533مًاٖٟترٍرمر،ربلىرظاهبر3 ٦ـرر-ر20 ٦ـ مح نلتررألارؤقٛا٫ررألار٢لٗتر هضلـرألارألانلتر ملٞغ

٤ر ٦ـ ر.٦مارجمرربمًاءر جٟا٢ُتر٢غىرم٘ر لبى٪ر ألاعألابيرلالؾدشماعرالهجاػرظؿغربجزعثرر.ر20 ٍَغ

تر هُال١رؤقٛا٫رتهُئتر ر٧لم،بياٞتربلىرؤقٛا٫ر68,1رألاالًتربـُح٫ر24رمكغألاٖاربـر٦25مارقهضثر لؿىتر لٟاَع

اعربمًاءر٢غىرم٘ر  رظؿغ11إلهجاػر٢ؿِر ألا٫ر ٫ ررإلا٢خهاصيرألاإلاظخماعيلئلهماء لهىضألا١ر لٗغبيرخُضرجمرفيرَظ رإلَا

ر.رفيرمغخلترالخ٣ت رظؿغ 32الهجاػر

ر.رألاالًترط ثر14ر٧لمرمًر ملؿال٪رب940فيرؤقٛا٫ر ر2016زال٫رؾىترَظ رألا٢ضرجمرإلاهُال١ر

خُاصًتر٣ٞضرجمر هجاػربغهامجرألافيرمجا٫ر لهُاهت ربال٩املرألارًخح نلر هجاػر لهُاهتر لضألاعٍترللُغ٢اثر2016رالٖا

ر. ملغ٢مترألار لجؿحعر

صع ؾاثرلملماًتر ملضنرمًربةهجاػرظملترمًر ٫ر ل٣ُامرمًر لًُٟاهاثر٣ٞضرجمرخماًتر ملضنؤمارفيرمارًسورمجا٫ر

اهترألار ل٣حرألا نرمًر لًُٟاهاثر)ررهظ٦غرمًرؤَمها لًُٟاهاث صع ؾترخماًترجحوـر ل٨برىرمًر-رصع ؾترخماًترؤٍع

رجدُحنرصع ؾترخماًترجحوـر ل٨برىرمًر-صع ؾترخماًترجحوـر لكمالُترألار لكغ٢ُترمًر لًُٟاهاثر-رر لًُٟاهاثر

٘ر لمبهجاػر،رألا٢ضرجمرإلاهُال١رفير( لًُٟاهاث اهترألار ل٣حرألا نرمًر لًُٟاهاثر) لخالُترقاَع رخماًترمضًىتر-خماًترمضًىتيرؤٍع

 .(خماًترجحوـر لٛغبُترمًر لًُٟاهاثر-ر لغص٠ًرمًر لًُٟاهاثر

ِر لؿاخلي،ر٣ٞضرجمرزال٫رؾىتر ٘ر لملماًترٖلىر2016ألافيرمارًسورمجا٫رخماًتر لكٍغ ربهجاػرظملترمًرمكاَع

ر.رظهحزرمُىاءر لهُضر لبدغيربالكابترألامُىاءر لهُضر لبدغيرباملهضًتٚغ عرث

صع ؾاثرظملترمًر لضع ؾاثرٖلىرٚغ عرربٖض صرمًر2016رزال٫رؾىترإلاهتهاءألافيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُتر٣ٞضرجمر

ًرألاؾُضيربحػبضرألابهضصر ر ملغ خلر لنهاثُترمًرصع ؾاثربجمام مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثر ل٣حرألا نرألا ل٣هٍغ

ألابهضصرألا نلتربٖض صرصع ؾتر ملشا٫ر لخحظُهيرلتهُئترألاجىمُترألاالًتر ل٩اٝرربلىرظاهبرمألاظىضألابترألاؾلُاهت، ألاالًاثرألا٢بلير

رإلال٨ترألاويرفيرصع ؾاثر لتهُئتر لتر بُتبعؾاء ر.رمىٓحمترللخهٝغ



 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 9  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

ر جها٫رلئلص عةر لٗامترللتهُئتر لتر بُترألا لكغألإرفيربؾتر جُجُتربٖض صرإلاهتهاءرمًر هجاػر ملغخلتر ألالىرمًر٦مارجم

ىُترللبيُتر لخدخُترألا لخجهحز ثرباإلياٞتربلىر هجاػر ملغخلتر لشاهُت،ر تر لَح بهجاػر ملغخلتر ألالىرمًرصع ؾتر لخاَع

 .2030 لجماُٖتر ل٨برىرؤ٤ٞر

 ملهاص٢ترربلىر2016ؤًٞذرمخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترزال٫رؾىتررفيرمارًسورمجا٫ر لخٗمحرر٣ٞضرؤما

ر:ٖلىرظملترمًرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترهظ٦غرمًرؤَمها

ح ن - ر،مشا٫ر لتهُئتر لٗمغ هُترللىاْحعرمًرألاالًترٚػ

تر ل٣لٗتر لخهباءرمًرألاالًتر ل٩اٝ - ًّ ترلبلض ُّ  ،مغ ظٗترمشا٫ر لتهُئتر لٗمغ ه

رمًرألاالًترمضهحن - ترملى٣ُتر لجٝغ ُّ  ،مغ ظٗترمشا٫ر لتهُئتر لٗمغ ه

 ،"ر٦ؿدُلُار"رمشا٫ر لتهُئتر لخٟهُليرللمى٣ُتر لهىاُٖتر -

ال٫"مشا٫ر لتهُئتر لخٟهُليرللمى٣ُتر لؿُاخُتر -  .مًرمٗخمضًترٖحنرصع َمرمًرألاالًترظىضألابت"رٞجرَ 
ر

ألافيرمارًسورر.رتهُئترٖمغ هُترلغثاؾتر لمل٩حمترالؾخهض عرؤألا مغر ملهاص٢ترٖليها أمثلت38بخالتررجمذر٦ما

ر: لضع ؾاثر٣ٞضرجمرمخابٗتربٖض صرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتر لخالُت

 ،ربلضًتر95ـرمح نلترمخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتر٫ -

رؤألارزال٫ر لؿىح ثر2015جمر لكغألإرفيرصع ؾتهارؾىتر)رمجلؿار٢غألاٍار123مخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترلـر -

 ،( لؿاب٣ت

ُٟار145مخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترلـر - رؤألارزال٫ر لؿىح ثر2015جمر لكغألإرفيرصع ؾتهارؾىتر)رججمٗارٍع

 .ر( لؿاب٣ت

ضرر2016رلؿىتر1125بنض عر مغر لمل٩حميرٖضصربر2016ألافيرمجا٫ر لؿ٨ً،ر٣ٞضرجمحزثرؾىتر فيربَاعر لؿعيرملٍؼ

جيرلخدؿحنر لؿ٨ًرلٟاثضةر لملاالثرإلاظخماُٖترمًر٢بلربظغ ء ثربؾىاصر ملىذرألا ل٣غألاىرجبؿُِ ،ر٦مارجمرر لهىضألا١ر لَح

رباملؿ٨ًرلٟاثضةرربًبِرنُٜرألاقغألاٍرجضزالثرنىضألا١ر لنهحى ملخٗل٤ر2016رلؿىتر1126بنض عر مغر لمل٩حميرٖضصر

 :رجًمًر لٗضًضرمًرإلاظغ ء ثر لتيرمًرقإنهار  ظغ ءرألا لظي

لرب٢خىاءر٢ُٗترؤعىرنالملترللبىاء - ر،جمٍح

لرجحؾٗترؤألاربىاءرمؿ٨ً - ر،جمٍح

لرب٢خىاءرمؿ٨ًرمىجؼرمًر٢بلرباٖضر٣ٖاعيرمهاص١رٖلُه -  .جمٍح

غرجضزلهرلِكملربىاءر٦مار جمذرمغ ظٗتر مغر ملىٓمرللبرهامجر لخهحصخيرللؿ٨ًرإلاظخماعيرألاطل٪ر٢هضرجٍُح

٤رآلُتر لبىاءر لظ حيرألاتهُئترم٣اؾمربظخماُٖت حنرزح مرإلهجاػرمار٣ًاعبر.مؿا٦ًرًٖرٍَغ ر٦مارجمرج٩ل٠ُرباٖشُحنر٣ٖاٍع

٤ر لباٖشحنر لٗمحمُحنر4650 رمؿ٨ًر2837خح لير)رمؿ٨ًرمحػٖترٖلىرٖضةرألاالًاثرباإلياٞتربلىر ملؿا٦ًر ملىجؼةرًٖرٍَغ

.ر(رم٣ؿم800ألا



 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 10  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

رحصخُورألاألا٫رب٩اٞترألاالًاثر لجمهحعٍتر ٌرؾِفير١مح نلتربهجاػربغهامجرتهظًبرألابصماطر خُاءر لؿ٨ىُترم٘ر

 .رمىه٢ؿِرزاوي ٫ألابلحعةر

  :2016جىفيذ ميزاهيت الوسارة لطىت  .2

  خطب طبيػت الىفلتملارهت بالخلدًزاث ميزاهيت الوسارة 1.2

ارر(ث.م.١)صر.رؤ1ر181 ر827رفيرخضألاصر2016جّمريبِرجىُٟظرمحز هُترألاػ عةر لخجهحزرلؿىتر رم٣اعهتر%ر+ر20ؤيربيؿبترجُحعر٢ضَع

ر:محػٖتر٦مارًليرر(رؤرصر983ر982ر)2015بؿىتر

 صر.رؤ145 ر864:ره٣ٟاثر لخهٝغ 

 صر.رؤ1رر110ر333:رره٣ٟاثر لخىمُت 

 ىت  ص.رؤ30ر125:ر لملؿاباثر لخانترفير لخٍؼ

خماص ثرٖلىرؤعبٗتربغ مجرٖملُاجُتررجمشلر لؿُاؾاثر ل٣ُاُٖترللحػ عةرألابغهامجر٢ُاصةرألامؿاهضةر ألا٢ضرجّمرجحػَ٘رَظٍرإلٖا

٣ارللجضألا٫ر لخالير ر:خؿبرمخُلباثر٧لربغهامجرألٞا

:1جدول غدد   

  ملارهت بالخلدًزاث2016 جىفيذ ميزاهيت الوسارة لطىت 

 ( الدفؼجماداثإع)  الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت

ألف دينار : الوحدة        

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016 

 

(1) 

م الخكميلي .ق

2016 

  

( 2) 

 2016إهجاساث 

 

 

(3) 

م ألاصلي  .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

املبلغ 

( 3( - )1) 

%   وطبت إلاهجاس 

(3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % 100 522 % 95 760 7- 864 145 342 145 624 153 هفلاث الخصزف

 % 102 348 1 % 90 351 9- 111 88 764 86 462 97  لخإظحرر لٗمحمي

 % 99 809- % 99 468- 907 53 716 54 375 54 ألاؾاثلر ملهالح

 --- 17- % 215 058 2 846 3 863 3 788 1  لخضزلر لٗمحمي

 % 110 848 96 % 123 226 204 333 110 1 485 013 1 107 906 هفلاث الخىميت

 % 110 848 96 % 123 226 204 363 107 1 515 010 1 137 903 الاضدثماراث املباشزة

 % 102 147 12 % 119 525 119 601 732 454 720 076 613 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  % 129 701 84 % 129 701 84 762 374 061 290 061 290 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 100 0 % 100 0 970 2 970 2 970 2 الخمويل الػمومي

 % 100 0 % 100 0 970 2 970 2 970 2 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 131 125 7 % 167 125 12 125 30 000 23 000 18 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
1 077 731 1 181 827 1 286 322 208 591 119 % 104 495 109 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 



 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 11  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

: 1رضم بياوي غدد 

ر2016ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت ضىت 

 ( الدفؼجماداثإع) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت
ألف دينار : الوحدة

 

 
 

 

 خطب البرامج ملارهت بالخلدًزاث ميزاهيت الوسارة 2.2 

 لبيُتر لخدخُترًبّحنر لجضألا٫ر لّخاليرجحػَ٘رمحز هُتر لحػ عةر لتيرجمربهجؼ َارخؿبر لبر مجرخُضرًمشلربغهامجر

خماص ثر اخههترلهرألا مل٣ضعةربـرللُغ٢اث رمًر ملحز هُتر%ر72صرألا لتيرجمشلر.رؤ935 ر902رؤَمربغهامجررمًرخُضرحجمرإلٖا

رمًر%ر17)صر.رؤ222 ر293ألاالاؾ٩انربةٖخماص ثرظملُترم٣ضعةربـر لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحررإلاظمالُترللحػ عة،رًلُهربغهامجر

ر لٗامرلئلٖخماص ثر ملهغألاٞت ِر لؿاخلي،رزمربغهامجر( اجمٕح ربةٖخماص ثرظملُترخماًتر ملىا٤َر لٗمغ هُترألا لكٍغ

ر لٗامرلئلٖخماص ثر ملهغألاٞت%ر6ر)صر.رؤ70 819 م٣ضعةربــــ ر%ر 3)صر.رؤ34ر827رر ل٣ُاصةرألا ملؿاهضة،رألابغهامجر(رمًر اجمٕح

ر لٗامرلئلٖخماص ثر ملهغألاٞت غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء،رألابغهامجر(مًر اجمٕح ر لٗامر%ر 2 )صر.رؤ573 28ر جٍُح رمًر اجمٕح

 .(لئلٖخماص ثر ملهغألاٞت

 

  



 وسارةلل غامال جلدیمال

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ءررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رألاػ عةر لخجهحزر 12  2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

:  2جدول غدد 

 ملارهت بالخلدًزاث  2016جىفيذ ميزاهيت الوسارة لطىت 

 ( الدفؼجماداثإع) الخوسيؼ خطب البرامج 
 ألف دينار: الوحدة 

م ألاصلي .ق   بيــــــــــــان البرامج 

2016  

( 1) 

م الخكميلي .    ق

2016(  2) 

 2016إهجاساث 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(1) 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(2) 

  
 (1( - )3)املبلغ 

وطبت إلاهجاس 

%(   3( /)1) 
 (2( - )3)املبلغ 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % 110 761 88 % 125 761 188 902 935 141 847 141 747  لبيُتر لخدخُترللُغ٢اث

ِر خماًتر ملىا٤َر لٗمغ هُترألا لكٍغ

  لؿاخلي
61 613 68 825 70 819 9 206 115 % 1 994 103 % 

 % 110 140 20 % 113 140 25 293 222 153 202 153 197 ألاالاؾ٩ان لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحرر

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  % 79 092 6- % 79 092 6- 481 22 573 28 573 28 جٍُح

 % 99 308- % 81 424 8- 827 34 135 35 251 43  ل٣ُاصةرألا ملؿاهضة

 املجموع
1 077 731 1 181 827 1 286 322 208 591 119 % 104 495 109 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 

:  2 رضم بياوي غدد

ر2016ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت ضىت 

 ( الدفؼجماداثإع)الخوسيؼ خطب البرامج 
 

ألف دينار : الوحدة

 
 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 13  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 

ر

ر

 

ر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احملور الثاين 
 الوزارةتقدمي برامج 

 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 14  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة

.I 1 البرهامج 

 البييت الخدخيت للطزكاث
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج .1

مهمتربٖض صرألارجىُٟظرؾُاؾتر لحػ عةرفيرمجا٫ر لُغ٢اثرألار لتيرجمشلر لبرهامجر ألا٫رجح٧لرلئلص عةر لٗامترللجؿحعرألار لُغ٢اثر

ُٟت ألارتهضٝرَظٍر لؿُاؾتربلىرظٗلر لبيُتر ؾاؾُترللُغ٢اثرحؿخجُبرملخُلباثر لملُاةر.رألا لُغ٢اثر لؿُاعةرألار ملؿال٪ر لٍغ

الا٢خهاصًترألاالاظخماُٖترألاعبِر٧اٞترظهاثر لبالصربُغ٢اثرجًمًرصًمحمترخغ٦تر ملغألاعرألا لؿالمترملؿخٗمليهارم٘رمغ ٖاةر لجح هبر

رألؾُح٫ر لؿُاع ث .رر لجمالُترألا لبُئُترألاطل٪رملح ٦بتروؿـ٤ر لخُحعر مللملّح

٘ر ملخٗل٣تربالبيُترٖلىررٌٗخبررمؿاألاالرٖلر" لبيُتر لخدخُترللُغ٢اث"ر لبرهامجر ألا٫رعثِـألابالخاليرٞةنر  ظمُ٘ر ملكاَع

ى٣ؿمر.ر  ؾاؾُترللُغ٢اثر لتيرج٩حنرٞيهار لضألالترناخبتر مليكإ ُحنربغهامجحنربلىرَظ ر لبرهامجألٍا غر لبيُتر لخدخُتر:رٖٞغ جٍُح

ُٟتألاللُغ٢اثر  رنُاهترقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مترألا ملؿال٪ر لٍغ

ر

 جلدًم البرامج الفزغيت  1.1

ُحنر٦مارًلي ر:ًى٣ؿمربغهامجر لبيُتر لخدخُترللُغ٢اثربلىربغهامجحنرٖٞغ

غر لبيُتر لخدخُترللُغ٢اث:ر1 لبرهامجر لٟغعير-ررؤ ررجٍُح

غر لملحػةر  ٌؿهغرٖلىر لخسُُِرألار ل٣ُامربالضع ؾاثر لالػمترألامخابٗتر ملغ خلرإلاظغ ثُتر لخانتربُلباثر لٗغألاىرألارجدٍغ

٘ر لبيُتر ٫ ًترللُغ٢اثر لتيرمًرقإنهارجإَُلر لكب٨تر ؾاؾُترللُغ٢اثرألا ملؿال٪رختىررحؿهلرخغ٦ترجدذالهجاػرؤقٛا٫رمكاَع

٤رألاحؿاَمرفيرٞ٪ر لٗؼلترًٖر ملىا٤َر لض زلُترألاجدضرمًرالا٦خٓاّألا ملــغألاعر اَترؤًٞلرملؿخٗملير لٍُغ غرٞع ٦مارجخمرمخابٗتر.رجٞح

ترللخجهحز ترألاألاخض ثرالاهجاػرألارإلاص ع ثر لجهٍح ٘ربمؿاٖضةرإلاص ع ثر ملغ٦ٍؼ  .ؾحرر هجاػررَظٍر ملكاَع

ُٟتر:ر2 لبرهامجر لٟغعير-ربر نُاهترقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مترألا ملؿال٪ر لٍغ

ربٗملُترَاج٣حمرمهالحٝرٖلىر املاٞٓترٖلىر لملالتر لملؿىترللمٗبضرألا لخجهحز ثإلاص عةر لٗامترللجؿحعرألا لُغ٢اثرجدغمر

ُتر لهُاهترألا لخٗهضر لضألاعيرلكب٨تر لُغ٢اثر رMonocoucheألا ملخمشلترفيرججضًضر لُب٣تر لؿُدُترللُغ٢اثر ملٗبضةرمًرهٖح

غررررررررررر.ررألازغؾاهتر ؾٟلخُت Bicoucheألا ٤رألاجغ٦حزرٖالماثر لدكٍح خُاصًتررألا ملخمشلترفيربنالحرظىباثر لٍُغ ٦مارج٣حمربالهُاهترإلٖا

غر ٣ٞيرألانُاهتر مليكأثر ملاثُتر ح نلرظؿحعرألا لدكٍح بياٞتربلىر ل٣ُامربإقٛا٫رمٗالجتره٣اٍرج٨غ عر.ررألاإلاهاعةر لٗمحمُتألٞا

 لملح صررألارٖىضرخضألارر ل٩ح عرر لُبُُٗترهدُجترتهاَلر مُاعرؤألار لشلحطربيؿبر٦بحرةرٞةنرإلاص ع ةر لٗامترللجؿحعرألار لُغ٢اثر

ر.جخضزلرإلنالخهارألارمٗالجتها

 

ر

 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 15  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 جلدًم أهداف البرهامج  2.1

ر:ًدخحيرَظ ر لبرهامجرٖلىرؤعبٗترؤَض ٝرعثِؿُتر٧الخالير

  لؿاخلُت،ر ٢ُابرم٘رألاربُنهارُٞمار لض زلُتر لحالًاثر هضماطرألار ملٛاعبير لًٟاءرفيرجحوـر هضماط :1.1الهدف  -

  لحَىُت،رللمٗاًحررلدؿخجُبر ملغ٢متر لُغ٢اثرقب٨ترتهُئت : 2.1الهدف  -

ُٟتر لض زلُتربكب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مت، : 3.1الهدف  -  جدؿحنرعبِر لخجمٗاثر لٍغ

ُٟترمؿال٪رألارمغ٢مترَغ٢اثر) لملالُتر لخدخُتر لبيُترألا ؾخٛال٫رنُاهت: 4.1الهدف  -  .(ٍع

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجيجيت الخاصت بالبرهامج .2

ر أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجيجيت التي جم جدليلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج1.2 

٘ر اخُِر لشالضرٖكغرللخىمُترفير-ر مب30رألا29ًحمير "2020جحوـر" لىضألاةر لضألالُترلئلؾدشماعر ٖغىرؤَمرمكاَع .ر2016 عرهٞح

 لهىضألا١ر لٗغبيرلالهماءرخُضرؤؾٟغثرَظٍر لىضألاةرًٖربمًاءر جٟا٢ُتر٢غىرم٘ر لبى٪ر ألاعألابيرلالؾدشماعرألارؤزغىرم٘ر

ر.رإلا٢خهاصيرألاإلاظخماعي

ر ملخٗل٤رباالهتز ٕرمًرؤظلر ملهلملتر لٗمحمُترألار لظيرمًرقإههرؤنرٌؿاٖضرٖلىرخلر2016رلؿىتر53نضألاعر ل٣اهحنرٖضصر-ر

٘ ٘رفيروؿ٤ر هجاػر ملكاَع ترألاربالخاليرحؿَغ ر.الاق٩الُاثر ل٣ٗاٍع

جمرحُٗحنرم٨خبرصع ؾاثرلل٣ُامربدصخُورؤوكُترمهالحر لحػ عةرلتر٦حزرهٓامر لجحصةرممارؾِؿاٖضرٖلىرجدؿحنرؤص ءر-ر

ر(إلاص عةر لٗامترللجؿحعرألار لُغ٢اث) لحػ عةر

جير لخدٟحزيرللكبابرؤصملابر لكهاثضر لٗلُارلبٗضرم٣األاالثرنٛغىرفيرمجا٫ر لهُاهتر لٗاصًترللُغ٢اثر-ر  لبرهامجر لَح

٤،رر(1:رر زخهانـــاثرألاهي3خؿبر غرألارججهحز ثر لٍُغ جى٠ُٓر لُغ٢اثرألا لملح شخيرألا لهُاهتر لٗاصًترللميكأثرر(2 لدكٍح

٤ر(3 ملاثُترألار تر لٍُغ ٤ررنٛغىرةرمًرالاهخهابرلملؿابهر لخامر٦م٣األا٫ررمترشح92جم٨حنرألارجمر.ر نالحر٢اٖع ٣ٖضررًٖرٍَغ

ترجمخضرٖلىرزالررؾىح ث رر.ن٣ٟاثربَاٍع

ترللم٣اَ٘-ر تر لجهٍح ض صر اخُُاثر ملضًٍغ جيرللمىاظمرإٖل ر.ببغ مرن٣ٟتربالخٟاألاىر ملباقغرم٘ر لضًح نر لَح

 

 أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاريؼ الكبرى التي جم الليام بها لخدليم أهداف البرهامج2.2  

 جطويز البييت الخدخيت للطزكاث: 1البرهامج الفزعي -  أ

  الطيارة اثالطزق  

٤ر لؿُاعةر١ر لؿُاعةيلُغ هتهذرؤقٛا٫ر  ترألا صير لؼع٢اءربحؾالم،رؤمار لٍُغ الرجؼ ٫رفيرَحعرررٞانهابحؾالمر لملضألاصر لجؼ ثٍغ

٤ر لؿُاعةر ٫رألابسهحم.ر لضع ؾاث ترخُضرجمرؤمًاءر جٟا٢ُترم٘رر٣ٞضرECOSOٍَغ غر لملحػةر ل٣ٗاٍع رفيرالاؾخٗض صرلخدٍغ قٕغ

غ ُٞترألار لخ٣ؿُماثرألار لبدضر ل٣ٗاعيرلل٣ؿِر ألا٫رجحوـرظلمتر صًح نر٢ِـر ع ضخيرألا ملسحر ل٣ٗاعيرلل٣ُامرباألقٛا٫ر لُبٚح

لرلهظ ر ل٣ؿِ ر.٦مارًجغير لبدضرًٖرجمٍح

 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 16  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
  طزكاث جووظ الكبرى 

٤ر ٦ـربُح٫ر10قٛا٫رألانلترعبِربحنرٍرألارررألاؤ2ر ٦ـر–ر9،رألامدح٫رٍرألار3 ٦ـرر-ر20 هُل٣ذرؤقٛا٫رمدح٫ر ٦ـ رألا لٍُغ

إر ملالي546رربحنرٍرمر533مًاٖٟترٍرمرررألار٧لمرباٖخباعرمدحلحن3 ربحنر20 ٦ـرمح نلتررألارؤقٛا٫ررألار٢لٗتر هضلـرألارألانلتر ملٞغ

٦مارجمرربمًاءر جٟا٢ُتر٢غىرم٘ر لبى٪ر ألاعألابيرلالؾدشماعر.ر(2رمؿال٪رم٣ُ٘ر2*2ر)٧لمر15 اخغطر لٛغبيرربُح٫رر-ر31ٍرطر

 .الهجاػرظؿغربجزعث

 طزكاث مهيكلت باملدن 

ىُترمىٗغطرجالت هُل٣ذرؤقٛا٫ر تر12رألار4،رألامًاٖٟتر لُغ٢اثر لَح ر1ر٢ؿِر3،ربلىرظاهبر جمامرؤقٛا٫رٍرألار133رألار لجهٍح

ر.ألاؤقٛا٫رألانلتر لؿاخل
 

 طزكاث بمداخل املدن 

رر٧لم68,1رألاالًتربـُح٫ر24رمكغألاٖاربـر25 هُل٣ذرؤقٛا٫رتهُئتر
 

 جطويز الشبكت الجهويت للطزكاث 

ر.رن٣ٟاثر3ر٧لمرمًر لُغ٢اثر ملغ٢مترألار هُل٣ذرؤقٛا٫ر جمامر200جمربٖالنرَلبرٖغألاىرلؿضر لشٛغ ثر
 

  تهيئت الطزكاث املزكمت 

ررر.رألاالًت13ر٧لمرمًر لُغ٢اثر ملغ٢متربـ344,7 لخامربتهُئترر٢ؿِر ألا٫ر هُل٣ذرؤقٛا٫ر ٫
ر

 جدغيم الطزكاث املزكمت 

ر.مًر لُغ٢اثر ملغ٢مترر٧لم332,6جضُٖمرب لخامرر٢ؿِر ألا٫ر هُل٣ذرؤقٛا٫ر ٫
 

  بىاء جطور 

 لهىضألا١ر لٗغبيرلالهماءرر٢غىرم٘ر جٟا٢ُت٦مارجمربمًاءر  رظؿغ11ر هجاػر ملخمشلرفي هُل٣ذرؤقٛا٫ر ل٣ؿِر ألا٫ر

ر. رظؿغ 32رالهجاػرإلا٢خهاصيرألاإلاظخماعي
 

 دراضاث خاصت بالطزكاث 

ر:رؤَمر لضع ؾاثر لتير هُل٣ذرهي

تر-ر ٤ر لجهٍح رر٧لم،ر6رٖلىرَح٫ر27,3ربلىرنر٥ر215رمًرنر٥ر117مًاٖٟتر لٍُغ

٤ر لملؼ مُتر-ر ر.ر٧لم25رفيرظؼءَار لٟانلربحنر اخغطر لٛغبيرللٗانمترألا اخغطر لجىحبيرٖلىرَح٫رخح لير20صع ؾتر لٍُغ
ر

 تهيئت املطالك الزيفيت 

ًرألارتهُئتر55 هُل٣ذرؤقٛا٫ر ل٣ؿِر لشالضرألار لغ ب٘رلتهُئتر ر٧لمرمًر ملؿال٪ر310ر٧لمرمًرمؿل٩ير ملُٛلترألارؾمامتربال٣هٍغ

ترألارزال٫ر لشلضر لؤلزحررمًرؾىتر14بـر ر.رألاالًاث10ر٧لمرمًر ملؿال٪ربـ630ر هُل٣ذرؤقٛا٫ر2016رألاالًترط ثرؤألالٍح

 ر



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 17  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 صياهت شبكت الطزكاث املزكمت واملطالك الزيفيت: 2 البرهامج الفزعي -ب 

 صياهت و اضخغالل شبكت الطزكاث املزكمت 

اربال٩املرألارًخح نلر هجاػر لهُاهتر لضألاعٍترللُغ٢اثر ملغ٢مترألار لجؿحعر خُاصًترجمر هجاَػ ر. لهُاهترالٖا
ر

  صياهت شبكت املطالك الزيفيت

ُٟترخُضر هُل٣ذرؤقٛا٫رنُاهتر اربال٩املرألارًخح نلر هجاػر لهُاهتر لضألاعٍترللمؿال٪ر لٍغ خُاصًترجمر هجاَػ  لهُاهترالٖا

ر.ر٧لمرمًر ملؿال444٪
ر

 اكخىاء و صياهت مػداث 

ضصَارزماهُتر رفيرنُاهتربُاخاثرظغبترألٖا ر(.ر08ر)قٕغ
ر

  تهيئت الطالمت املزوريت

ىُتر ٤ر لَح ر.ببنرٖغألاؽر(14,9-10,5نر٥ر)ر1 هُل٣ذرؤقٛا٫رتهُئتر لٍُغ
ر

  إصالح أطزار الفيظاهاث

ُٟتربزغر مُاعرالاؾخصىاثُتر لتير  هُل٣ذررؤقٛا٫رمٗالجتر يغ عر لملانلترٖلىرقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مترألار ملؿال٪ر لٍغ

 .2015ربلىرُٟٞغير2014 لٟترةرمًرؾبخمبرررزال٫ربٌٗر ملىا٤َٖلىرتهاَلذر

 ر



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 18  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
  2016هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفيذ ميزاهيت البرهامج لطىت   .3

 جلدًم لخىفيذ ميزاهيت البرهامج 1.3

:   3 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

(الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت   

 ألف دينار: الوحدة

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016 

   

(1) 

م الخكميلي .ق

2016 

  

( 2) 

إهجاساث 

2016 

 

(3) 

  م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016  

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

املبلغ 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % 102 740 1 % 102 740 1 220 84 480 82 480 82 هفلاث الخصزف

 % 107 368 2 % 107 368 2 796 37 428 35 428 35  لخإظحرر لٗمحمي

 % 99 628- % 99  628- 425 46 052 47 052 47 ألاؾاثلر ملهالح

 --- 0 --- 0 0 0 0  لخضزلر لٗمحمي

 % 111 933 86 % 128 933 186 594 851 661 764 661 664 هفلاث الخىميت

 % 111 933 86 % 128 933 186 994 850 061 764 061 664 الاضدثماراث املباشزة

 % 103 096 18 % 125 096 118 096 593 000 575 000 475 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  % 136 837 68 % 136 837 68 898 257 061 189 061 189 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 100 0 % 100 0 600 600 600 الخمويل الػمومي

 % 100 0 % 100 0 600 600 600 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 88 --- 88 88 0 0 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
747 141 847 141 935 902 188 761 125 % 88 761 110 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 19  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
:  3 رضم بياوي غدد

 2016لطىت الجطور والطزكاث ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت بزهامج 

 (الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت

 ألف دينار: الوحدة

 
 

ر747141 نلُتر ٖخماص ثرصٞ٘رب٣ُمترر2016جًمىذرمحز هُترؾىتر رؤصرألاه٣ٟاثرجىمُتر82480رؤصرجى٣ؿمربلىره٣ٟاثرجهٝغ

ُ٘رفيربٖخماص ثر ر2016ؾىتررألاربم٣خضخىر٢اهحنر ملالُتر لخ٨مُلير٫)%ر88,9(رؤصر664661 ألا٢ضرقملرصرؤر847141ربلىلضٞ٘رجمر لتٞر

ُ٘ره٣ٟاثر لخىمُتر لتيرؤنبدذرج٣ضعربـر ُ٘ربيؿبتر)رؤصر764661 لتٞر ر.رألارقملر ملح عصر لٗامترللمحز هُتر(%15جٞغ
ر

ه٣ٟاثرباليؿبتر٫%.ر10,5رألارٞا٢ذر٢اهحنر ملالُتر لخ٨مُلير%25,3ٞا٢ذر٢اهحنر ملالُتر نليربـروؿبترإلاؾتهال٥ر لٗامترألارل٨ًر

ر%11,4رم٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر نليرألار%28,1رروؿبترإلاؾتهال٥ ملح عصر لٗامترللمحز هُترٞا٢خذؾدشماع ثر ملباقغةرٖلىر لخىمُترالا

ألاربالخاليرٞةههرجمرججاألاػرلخ٣ضًغ ثر٢اهحنر ملالُتر لخ٨مُليرُٞمارًخٗل٤رباإلؾدشماع ثر ملباقغةرٖلىر.رم٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر لخ٨مُلي

رألار٦ظل٪رججاألاػرلخ٣ضًغ ثر٢اهحنر ملالُتر لؤلنليرؤألار لخ٨مُليرُٞمارًخٗل٤رباإلؾدشماع ثر ملباقغةرٖلىر%3,1 ملح عصر لٗامترللمحز هُتربـر

ٟتربـر رألارًغظ٘رطل٪ربلىرٞح يلرمًرٞهح٫رؤزغىرألار ٖخماص ثربياُٞترجمرَلبهارهٓغ رليؿ٤ر هجاػر%36,4مح عصر٢غألاىرزاعظُترمْح

٘ر لظيرٞا١ر لخح٢ٗاث ر.ربٌٗر ملكاَع
ر

باربال٩املرألاربيؿبترجٟح١ر لخ٣ضًغ ثر نلُتربــــ رٞخمر ؾتهال٦هارج٣ٍغ ه٣ٟاثر لخإظحررٞا٢ذر.ر%2,1ؤماره٣ٟاثر لخهٝغ

ر.%1,3رؤمارألاؾاثلر ملهالحرٞيؿبترالاؾتهال٥رؤ٢لرمًر لخ٣ضًغ ثر نلُتربـر%6,7 لخ٣ضًغ ثربـر
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
:   4 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

  (الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب البرامج الفزغيت 

 ألف دينار: الوحدة          

 بيــــــــــــان البرامج

 2016م ألاصلي .ق

   

(1) 

م الخكميلي .ق

2016  

( 2) 

إهجاساث 

2016 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

املبلغ 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 113 % 699 75  133 % 699 161 565 647 866 571 866 485 تطويز البنيت التحتيت للطزقبث

صيبنت شبكت الطزقبث المزقمت 

 والمسبلك الزيفيت
261 275 275 275 288 337 27 062 % 110  13 062 % 105 

 110 % 761 88 125 % 761 188 902 935 141 847 141 747 المجموع

 

:  4 رضم بياوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرامج الفزغيت

 2016لطىت 

 ألف دينار: الوحدة
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
حضملهر لغؾمر لبُاوي٦4مارًبِىهر لجضألا٫رٖضص غر لبيُتر لخدخُتر1رٞةنروؿبتر ؾتهال٥ر لبرهامجر لٟغعير4ررألٍا رجٍُح

ألارطل٪رباٖخباعرم٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر لخ٨مُلير%ر13,2م٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر نليرألار%33,3ررٞا٢ذر لخ٣ضًغ ثربـللُغ٢اث

رمًر ملخح٢٘ رر.وؿ٤رالاهجاػر٧انرؤؾٕغ

ُٟتر2ؤماروؿبتر ؾتهال٥ر لبرهامجر لٟغعير رر%10,4ر٣ٞضرٞا٢ذر لخ٣ضًغ ثربـرنُاهترقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مترألا ملؿال٪ر لٍغ

ٗحصرطل٪%ر4,7م٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر نليرألا رمًرررؤًًام٣اعهترب٣اهحنر ملالُتر لخ٨مُليرألَا بلىروؿ٤رالاهجاػر لظير٧انرؤؾٕغ

ر. ملخح٢٘
 

وجدليلها    جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء2.3

 

 إهدماج جووظ في الفظاء املغاربي و اهدماج الوالًاث الداخليت فيما بينها و مؼ ألاكطاب الطاخليت: .1.11 الهدف 

لخدؿحنر لخى٣لربحنررألارجإمحنر لٗبحعربحنرمسخل٠رصألا٫ر ملٛغبر لٗغبي٫رقب٨تر لُغ٢اثر لؿُاعةرجُحعرر:رجلدًم الهدف

ر مسخل٠رظهاثر لبالص

:  5 جدول غدد

 إهدماج جووظ في الفظاء املغاربي و اهدماج : .1.11 الهدف

 الوالًاث الداخليت فيما بينها و مؼ ألاكطاب الطاخليت

ف 
الهد

1.1.1
 : 

ج 
ربي و اهدما ظاء املغا

ظ في الف
ج جوو

إهدما

خليت
طا

ب ال
طا

ألاك
خليت فيما بينها و مؼ 

ث الدا
الوالًا

 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث  

2015  

 

 

 

(1) 

إهجاساث  

2015  

 

 

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

بالخلدًزاث 

 2015  

 

(2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

 

 

( 1) 

إهجاساث 

2016 

 

 

 

( 2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

بالخلدًزاث 

2016 

 

( 2( /)1) 

 ليؿبترر:ر1.1.1.1 ملاقغ

 لتر ٦مُترلخ٣ضمر هجاػر اخُِر

  ملٗخمضرللُغ٢اثر لؿُاعة

 % 101 52,6 52 % 81  65 80 وؿبت
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 : 5 رضم بياوي غدد

  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت

 إهدماج جووظ في الفظاء املغاربي و اهدماج : 1.1 الهدفب

الوالًاث الداخليت فيما بينها و مؼ ألاكطاب الطاخليت 

 
 نسبت مئويت: الوحدة

 
 

  تهيئت شبكت الطزكاث املزكمت لدطخجيب للمػاًير الوطىيت: .2.11الهدف 

ختىرجهبذرمُاب٣ترَارجإَُلبرحٗهحررقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مترلخخالءمرم٘رجُحعرخغ٦تر ملغألاعر:رجلدًم الهدف-ر

 للمح نٟاثر لٗاملُت

 

:   6 جدول غدد

 تهيئت شبكت الطزكاث املزكمت لدطخجيب للمػاًير الوطىيت: 2.1الهدف 

ف 
الهد

1.2.1
 :

ث املزكمت 
طزكا

شبكت ال
تهيئت 

ب للمػاًير الوطىيت
جي

طخ
لد

 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث  

2015  

 

 

 

(1) 

إهجاساث  

2015  

 

 

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت 

 بالخلدًزاث

2015  

 

(2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

 

 

( 1) 

إهجاساث  

2016 

 

 

 

( 2) 

وطبت 

إلاهجاساث 

ملارهت 

بالخلدًزاث 

2016   

( 2( /)1) 

 لجضألاىر:ر1.2.2.1 ملاقغر

إلا٢خهاصًترألاإلاظخماُٖتر

٘ر لتيرجضزلرخحزر رللمكاَع

 إلؾخٛال٫

 % 208 52,1 25,1 % 266 8 3 وؿبت

 

51,7

51,8

51,9

52

52,1

52,2

52,3

52,4

52,5

52,6

النسبة التراكمية لتمدم انجاز :  1.1.1.1المإشر
المخطط المعتمد للطرلات السيارة

52

52,6

(1) 2016تمديرات 

(2) 2016إنجازات 
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 

 :  6رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

تهيئت شبكت الطزكاث املزكمت لدطخجيب للمػاًير الوطىيت : 2.1الهدف ب

 

 نسبة مئوية: الوحدة

 
 

  بشبكت الطزكاث املزكمت الداخليتجدطين ربط الخجمػاث الزيفيت:  1.3.1الهدف  

رع٦حزةرخ٣ُ٣ترللخىمُتر لكاملتر لتيرج٣خضخىرمكاع٦تر٧لر لٟاٖلحنرفير اجخم٘رألارفير٢غألاٍترحك٩لر لخىمُتر ٫:رجلدًم الهدف

ُٟترصألاع رؤؾاؾُارفير لملضرمًر لٟح ع١رإلاظخماُٖترألاإلا٢خهاصًترمًرزال٫رٞ٪ر اعرجلٗبر لٗىاًترباملؿال٪ر لٍغ َظ رإلَا

ُٟت ٘رتهُئتر ملؿال٪ر لٍغ ؼر لجهحصرٖلىرصٖمرألامح نلتر ؾخدشارروؿ٤ربهجاػرمكاَع
ّ
ر  لٗؼلترًٖر ملىا٤َر لض زلُترلظل٪رجتر٦

 

:  7 جدول غدد

 املزكمت الطزكاث بشبكت الزيفيت الداخليت الخجمػاث ربط جدطين: 3.1الهدف

ف 
الهد

1.3.1
 :

ث الزيفيت 
جمػا

ط الخ
رب طين 

د
ج

ث املزكمت
طزكا

شبكت ال
ب

 مؤشزاث كيظ ألاداء 
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

 2015  

 

(1) 

إهجاساث  

2015 

 

( 2) 

وطبت إلاهجاساث 

 ملارهت بالخلدًزاث 

2015  

(2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

( 1) 

إهجاساث 

2016 

  

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

ملارهت بالخلدًزاث 

2016 

( 2( /)1) 

 ليؿبتر:ر1.3.3.1 ملاقغر

 لتر ٦مُترلخ٣ضمر هجاػر

ُٟت رتهُئتر ملؿال٪ر لٍغ

 12رألا11للمسُُحنر

 % 100 54,3 54,3 % 71 24,95 35 ٖضص

0

10

20

30

40

50

60

الجدوى اإللتصادية : 1.2.2.1المإشر 
واإلجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز  اإلستغالل

25,1

52,1

(1) 2016تمديرات 

(2) 2016إنجازات 
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 

 :  7رضم بياوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت 

 املزكمت الطزكاث بشبكت الزيفيت الخجمػاث ربط جدطين: 1.3.1 الهدفب

 

 نسبة مئوية: الوحدة
 

ر

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ريفيت مطالك و مزكمت طزكاث )الحاليت الخدخيت البييت واضخغالل صياهت: 1..14الهدف، 

ُٟترلخإمحنرْغألاٝر لؿالمترملؿخٗملي :جلدًم الهدف  -   لٍُغ٤ نُاهتر لغنُضر ملىجؼرمًر لُغ٢اثرألار ملؿال٪ر لٍغ

 

:   8 جدول غدد

 (ريفيت مطالك و مزكمت طزكاث )الحاليت الخدخيت البييت واضخغالل صياهت: .14 الهدف

ف 
الهد

1.4.1
 :

صياهت
و 

 
الل

ضخغ
ا

 
البييت
 

دخيت
الخ

( 
ث

طزكا
 

مزكمت
و 

 
ك

طال
م

 
ريفيت

)
 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث  

2015  

 

(1) 

إهجاساث 

2015  

 

(2) 

وطبت إلاهجاساث 

 ملارهت بالخلدًزاث 

2015  

(2( /)1) 

جلدًزاث 

2016  

 

(1) 

إهجاساث 

2016 

 

( 2) 

وطبت إلاهجاساث 

 ملارهت بالخلدًزاث 

2016  

( 2( /)1) 

ررمٗض٫ر٧لٟترنُاهتر1.4.2.1 ملاقغر

 ل٩لمر لح خضرمًرقب٨تر لُغ٢اثر

  ملغ٢مت

 % 94  30,92 32,9 % 345 31,6 9,15 د. أ

ررمٗض٫ر٧لٟترجضُٖمر2.4.2.1 ملاقغر

ألارنُاهتر ل٩لمر لح خضرمًرقب٨تر

ُٟت   ملؿال٪ر لٍغ

 % 104 16,05 15,43 % 1022 14,62 1,43 د. أ

رر ليؿبتر لتر ٦مُتر3.4.2.1 ملاقغر

لخ٣ضمر هجاػرمٗالجتر لى٣اٍر

ؤما٦ًرج٨غ عر لملح صرر) املضصةر

 (2012ر-ر2011ألاؤيغ عر لُٟاياهاثر

% 91,7 47,9 52 % 93 88,6 95 % 

 



 

  

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 25  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
 

 :  8رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 2016لطىت  صياهت شبكت الطزكاث املزكمت و املطالك الزيفيت بصورة دائمت و غمليت: 1..14 الهدفب
 

 نسبة مئوية: الوحدة

 

تي جّم جدليلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
 2016جدليل وجفطير الى

 إهدماج جووظ في الفظاء املغاربي و اهدماج الوالًاث الداخليت فيما بينها و مؼ ألاكطاب الطاخليت: 1-1-1الهدف 
 

 اليطبت التراهميت لخلدم اهجاس املخطط املػخمد للطزكاث الطيارة : 1.1.1.1املؤشز 

٤ر لؿُاعةرألا صير لؼع٢اءر ٤ر لؿُاعةرنٟا٢ـ.رربحؾالمر– هتهذرؤقٛا٫ر لٍُغ -رمضهحنر-ر٢ابـرألار٢ابـر-رؤمارؤقٛا٫ر لٍُغ

ت غر لملحػةر ل٣ٗاٍع  .عؤؽرظضًغرٞخىجؼربخٗثررهاججرٖمحمارًٖرنٗحبترفيرجدٍغ
ر

 لدطخجيب للمػاًير الوطىيت شبكت الطزكاث املزكمت تهيئت: 1-2-1الهدف  

  الجدوى إلاكخصادًت وإلاجخماغيت للمشاريؼ التي جدخل خيز إلاضخغالل2.2.1.1املؤشز   

ىُتر5مًريمًر ٤ر لَح ٘رمبرمجرصزحلهارخحزرالاؾخٛال٫رلمررًخمر هجاػربالرمكغألإرؾضر لشٛغ ثربالٍُغ ربال٩اٝر18رمكاَع

حرطألاروؿبترمغصألاصًترَامترر ٘ر زغىرٞهيرالجؼ ٫رفيرَحعرإلاهجاػرألا لبٌٗرمنهارطألاروؿ٤ر%52,1(ررTRI)ألَا رؤمارب٣ُتر ملكاَع

ر. هجاػرمخ٣ضم

 املزكمت الطزكاث بشبكت الداخليت الزيفيت الخجمػاث ربط جدطين: 1-3-1الهدف 
 

  (12 و11للمخططين  )اليطبت التراهميت لخلدم اهجاس تهيئت املطالك الزيفيت: 1.3.3.1املؤشز 
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:  1.4.4.1المإشر 
معدل كلفة صيانة الكلم 

الواحد من شبكة 
الطرلات المرلمة

:  2.4.4.1المإشر 
معدل كلفة تدعيم و 

صيانة الكلم الواحد من 
شبكة المسالن الريفية

:  3.4.4.1المإشر 
النسبة التراكمية لتمدم 
إنجاز معالجة النماط 

أماكن تكرار ) المحددة 
الحوادث وأضرار  

-2011فيضانات  
2012 )

32,9

15,43

93

30,92

16,05

88,6

(1) 2016تمديرات 

(2) 2016إنجازات 
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
رألاالًتر23ر٢ؿِربـر34ر٧لمرمحػٖترٖلىر760 هُل٣ذرؤقٛا٫ر.رر٧لم2524َح٫ر ملؿال٪ر لتيرٌٗجىربهارَظ ر ملاقغرهير

ٞخمرر٧لمر1014رؤمار.2015بلىرخضرصٌؿمبرر%ر93ربــررألار٢ضربلٛذروؿبترإلاهجاػر2012رألارظاهٟير2011بحنرقهغيرصٌؿمبرر

ل حرمارًمشلرخح لير19ر هجاػرجمٍح ٣يرللخىمُترر٧لمر390ر٢ؿُارمنهارألَا حع ثرمًر٢غىر لبى٪رإلاٍٞغ ٤رألٞا مغخلتر)ًٖرٍَغ

ربمًاءر جٟا٢ُتر٢غىرم٘ر٢2014ضرجمرزال٫رر٧لمر750ٝرؤمارر.2015ربلىرخضرصٌؿمبرر%59رألار٢ضربلٛذروؿبترإلاهجاػر(ر6

 .2015ألا هُل٣ذر قٛا٫رزال٫ر لشالسير زحررمًرر لهىضألا١ر لٗغبيرلالهماءرإلا٢خهاصيرألارإلاظخماعي

 

رخؿبر لبر مجرٖلىر٧2016لمرألارجسخل٠روؿبترإلاهجاػربلىرخضرصٌؿمبررر2889رَح٫ر ملؿال٪ر لتيرٌٗجىربهارَظ ر ملاقغرهير

:ر لىدحر لخالي

ُٟترمحػٖترٖلىر760ؤقٛا٫رتهُئتر - رألاالًترألار٢ضربلٛذروؿبترإلاهجاػربلىرخضر23ر٢ؿِربـر34ر٧لمرمًر ملؿال٪ر لٍغ

 رخُضرجمرٞسخرن٣ٟخحن%ر98رربـ2016رصٌؿمبرر

ُٟترمحػٖترٖلىر389تهُئتر - تربلٛذروؿبترإلاهجاػر5ر٧لمرمًر ملؿال٪ر لٍغ بلىرخضرصٌؿمبررر%82رألاالًاثرط ثرؤألالٍح

 ر2016

ُٟترمحػٖترٖلىر750تهُئتر -  ر2016بلىرخضرصٌؿمبررر%70رألاالًتربلٛذروؿبترإلاهجاػر22ر٧لمرمًر ملؿال٪ر لٍغ

ًربلٛذروؿبترإلاهجاػر30ر٧لمرمؿل٪رظبلر ملُٛلترألارتهُئتر25تهُئتر - ر29ر٧لمربمؿل٪رظبلر لؿمامتربحالًتر ل٣هٍغ

 2016رظاهٟيرألار٢ضر هُل٣ذر قٛا٫رزال٫رقهغر2016بلىرخضرصٌؿمبرر%رر

ُٟترمحػٖترٖلىر310تهُئتر - تربلٛذروؿبترإلاهجاػر14ر٧لمرمًر ملؿال٪ر لٍغ بلىرخضرصٌؿمبرر%ر39رألاالًاثرط ثرؤألالٍح

 2016رماير هُل٣ذر قٛا٫رزال٫رقهغر2016

ُٟترمحػٖترٖلىر625تهُئتر - ر2016بلىرخضرصٌؿمبرر%ر16رألاالًاثربلٛذروؿبترإلاهجاػر9ر٧لمرمًر ملؿال٪ر لٍغ

 2016 هُل٣ذر قٛا٫رزال٫رقهغيرؾبخمبررألارؤ٦خحبغر
 

 

 ،(ريفيت مطالك و مزكمت طزكاث )الحاليت الخدخيت البييت واضخغالل صياهت: 1-4-1الهدف 
 

  رمٗض٫ر٧لٟترنُاهتر ل٩لمر لح خضرمًرقب٨تر لُغ٢اثر ملغ٢مت: 1.4.4.1املؤشز 

ر.2016ر لهُاهتر لضألاعٍترفيرمجملهارزال٫ر لؿىتر ملالُترٕيع مل هُل٣ذر

  ُٟت: 2.4.4.1املؤشز   مٗض٫ر٧لٟترجضُٖمرألارنُاهتر ل٩لمر لح خضرمًرقب٨تر ملؿال٪ر لٍغ

٘ربمسخل٠ر لحالًاثر هُل٣ذريع ف لموؿ٤رجىُٟظر ٗحصرطل٪رباألؾاؽربلىرؤنرظمُ٘ر ملكاَع ٕر٧انربال٨ُُٟتر ملإمحلترألَا

ر.2016رزال٫ر لؿىتر ملالُت

  ؤما٦ًرج٨غ عر لملح صررألاؤيغ عررًُٞاهاثررر) ليؿبتر لتر ٦مُترلخ٣ضمربهجاػرمٗالجتر لى٣اٍر املضصةر: 3.4.4.1املؤشز

 ر(ر2011-2012
ر

لمر٨ًًربال٨ُُٟتر ملإمحلترألاطل٪ر لظيرٕر عيرف لموؿ٤رجىُٟظر رألارٌٗحصرطل٪ربلى%71جمرحسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـر

٘ربنالحرؤيغ عررإلاهؼال٢اثر عيُترباٖخباع ٦مارجمرإلاهُال١رفير.رإلاق٩الُاثر لٟىُتر لتيرحٗغيذرلهار لبٌٗرمًرمكاَع

ُٟغير2014ر لتيرلمل٣ذربكب٨تر لُغ٢اثرزال٫رؾبخمبررؤيغ عر لُٟاياهاثرألارإلاهؼال٢اثمٗالجتر ر.2015ررألٞا
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 1البرهامج  البييت الخدخيت للطزكاث

 املطاهدة
وّجهاث املطخلبليت لخدطين ألاداء .4

ّ
 الخ

ر

  أهم إلاشكالياث والىلائص1.4

غر لبيُتر لخدخُترللُغ٢اث"ر ألا٫ر لبر مجر لٟغعيزانترؤَمرإلاق٩الُاثرألا لى٣اثور ملخٗل٣تربدىُٟظر لبرهامجرألا "ررجٍُح

مرنضألاعر ل٣اهحنر لجضًضر ملخٗل٤رباالهتز ٕرلٟاثضةر ملهلملتر ترخُضرالرًؼ ٫رٌٗضربق٩االرٚع غر لملحػةر ل٣ٗاٍع جخمشلرفيرجدٍغ

ر لٗامت

ر

  الاكتراخاث لخدارن إلاشكالياث 2.4

 يغألاعةرإلاؾغ ٕربةنض عر ألا مغر لخُب٣ُُتر ملخٗل٣تربال٣اهحنر لجضًضر ملخٗل٤رباالهتز ٕ، -

- ،٘ ر ل٣ُامربضع ؾاثر لجضألاىرالا٢خهاصًترألارالاظخماُٖترأل٦بررٖضصرمم٨ًرمًر ملكاَع

٘ر اخُِر لشالضرٖكغرللخىمُترم٘ر لكغألإرفير لضع ؾاثر لالػمت - لرملكاَع ر لبدضرًٖرجمٍح

 



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 28  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 

II  . 2البرهامج  

 هاطم الػمزاهيت والشزيط الطاخليخماًت الم 
 

 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

ُحنرَما ِر لؿاخليرمًربغهامجحنرٖٞغ ر:ًخ٩حنربغهامجرخماًتر ملضنرألا لكٍغ

  لُٟاياهاثرمًر لٗمغ هُتر ملىا٤َرخماًت -

ِر لؿاخليرألابخ٩ام -   ملُىاثُتر مليكأثربهجاػرخماًتر لكٍغ

ِر لؿاخليرؤؾاؾارفير لخضزلر اث لمٖلىرألارجخمشلربؾتر جُجُترمجا٫رخماًتر ملضنرألار لكٍغ  :رر لخالُتؾخٍح

ترللمضنرختىرًدؿجىر لخ٨هًرألزُاعر لًُٟاهاثر - حصخُورمٗم٤رللحيُٗتر لملالُترألابٖض صربغ مجر لخىمُتر لملًٍغ

ر.ألاالاهجغ ٝر لبدغيرألابالخالير لخحقيرمنها

خباع - ر:ألاي٘ربغ مجرللخضزلرجإزظربٗحنرالٖا

 صعظتر زُاعرألاجإزحر تهار املخملت. 

 ٘ لرألا هجاػر ملكاَع غةرلخمٍح  .إلام٩اهاثر ملخٞح

ِر - ٘رلملماًتر ملضنرمًر لًُٟاهاثرألار لكٍغ ض صر لضع ؾاثرألا هجاػرمكاَع  لخسُُِرٖلىر مضًًر ل٣هحررألا ملخحؾِرإٖل

  لؿاخليرمًرالاهجغ ٝ
 

  جلدًم البرامج الفزغيت 1.1

ما ُحنرألَا ِر لؿاخليرمًربغهامجحنرٖٞغ :ًخ٩حنربغهامجرخماًتر ملضنرألار لكٍغ  

 الفياطاهاث مً الػمزاهيت املىاطم خماًت: 1البرهامج الفزعي - أ

تر.ٌٗملرَظ ر لبرهامجر لٟغعيرٖلىر لخضزلرلملماًتر ملضنرمًرزُغر لًُٟاهاث رألا لملغمرٖلىر لملٟاّرٖلىر عألا حر لبكٍغ

خمرطل٪رمًرزال٫ر ل٣ُامرباألوكُتر لخالُت :ررألا ملمخل٩اثرألا لبيُتر ؾاؾُترألٍا

٘ر - بٖض صر لضع ؾاثرلملماًتر ملضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُترمًر لًُٟاهاث،رألاجم٨ًر لضع ؾاثر ملىجؼةرمًربغمجترمكاَع

٘رؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألا لخ٣ؿُماثرألاعزور لبىاءرألاطل٪رلخالفير خماًتر ملضنرمًر لًُٟاهاثرألاببض ءر لغؤيرفيرمكاَع

 ،بهجاػربىاًاثرباملؿاخاثر ملىسًٟترألا ملهضصةربالًُٟاهاث

٘رخماًتر ملضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُترمًر لًُٟاهاث - اعرفير٢ىح ثر.بهجاػرمكاَع رألاجخمشلر مليكأثر ملىجؼةرفيرَظ رإلَا

ر ملضنرألاتهُئترمجاعير ملُاٍرألا ألاصًترط ثر ألامؿُالثرط ثرزانُاثرٞىُترألاؤحجامرمسخلٟترألاخح ظؼرخؼ مُترٖلىرمكاٝع

 ، لهلترألاميكأثرماثُترمسخلٟت
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  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 
٘ر جغبترألا لترؾباثر - ظهغرألاجى٠ُٓر٢ىح ثر لملماًترمًر لًُٟاهاثرألامجاعير ملُاٍرألا ألاصًترط ثر لهلترألاطل٪ربٞغ

 ، اخخلٟت

نُاهترألاجضُٖمرميكأثر لملماًترمًر لًُٟاهاثرألاطل٪ربترمُمربٌٗر مليكأثر ملاثُترألابياٞتربٌٗر مليكأثرلخدؿحنر -

ُُٟتر ل٣ىح ثر ملىجؼة  .ألْا

 خماًت الشزيط الطاخلي وإخكام إهجاس امليشآث امليىائيت: 2البرهامج الفزعي - ب 

ٌٗملرَظ ر لبرهامجر لٟغعيرٖلىر ل٣ُامربالخضزالثر لالػمترلملماًتر مليكأثرألار ملىا٤َر لؿاخلُتر ٦ثررحٗغيارلالهجغ ٝر

خمرطل٪رمًرزال٫ر ل٣ُامرباألوكُتر لخالُتر :ر لبدغيرألارصٖمرألارنُاهتر لبيُتر ؾاؾُتر لؿاخلُترألٍا

 ،ٖملُاثرجدضًضرألابٖاصةرجدضًضر ملل٪ر لٗمحمير لبدغير -

  ،ٖملُاثرججؼثتر مال٥ر املاطًترللمل٪ر لٗمحمير لبدغير -

تر لؿاخلُت - ٘ر اخالٟاثر ملغج٨بترٖلىر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيربالخيؿ٤ُرم٘رإلاص ع ثر لجهٍح  ،ٞع

ت - ر، ل٣ُامربالضع ؾاثر لالػمترلهُاهتر لهُا٧لرألا مليكأثر لبدٍغ

ر، ل٣ُامربالضع ؾاثر لالػمترللمىا٤َرألا مليكأثر ملهضصةرباالهجغ ٝر لبدغير -

 .جىُٟظرؤقٛا٫ر لملماًتر لالػمت -

تر٦هاخبرميكإرمٟحىرؤقٛا٫رجىُٟظ -  .بخض ررألارتهُئترألاجغمُمر ملح وير لبدٍغ

 

  جلدًم أهداف البرهامج2.1

:رجخمشلر َض ٝر ملاملرجد٣ُ٣هارباليؿبترلهظ ر لبرهامجرفيرمارًلير

ر ملضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُت: 1.1.2الهدف  - يمانرررألا لخد٨مرفيرمُاٍر لؿُالنر ملخإجُترمًر خح ىر لؿا٦بترٖلىرمكاٝع

ُُٟتر   ملىجؼة،وكأثر لمألْا

ِر لؿاخليرمًرالاهجغ ٝرألابخ٩امربهجاػر مليكأثر ملُىاثُت،ر :1.2.2الهدف  - رخٟٔر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيرألاخماًتر لكٍغ
 

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجيجيت الخاصت بالبرهامج -2

 أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجيجيت التي جم جدليلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج  1.2

٘ر -  ،خماًترمًر لًُٟاهاث ٫مخابٗترألابٖض صرصع ؾاثرألاؤقٛا٫رمكاَع

 ،حٗهضرألانُاهترميكأثرخماًتر ملضنرمًر لًُٟاهاث -

ِر لؿاخليرمًرالاهجغ ٝر لبدغي، -  خماًتر لكٍغ

يهُتربهٟترمباقغةرجغ٦حزر - ترألا ملح وير لتٞر  ،ألاججهحزر مليكأثر لبدٍغ

خض ء ثر -  .( لؼخ٠ر لٗمغ ويرر)مخابٗترٖملُاثرجدضًضرألامغ ظٗترخضألاصر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيرألاخماًخهرمًرالٖا

 أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاريؼ الكبرى التي جم الليام بها لخدليم أهداف البرهامج 2.2  



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 30  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 الفياطاهاث مً الػمزاهيت خماًت املىاطم: 1البرهامج الفزعي - أ  

اهترألار ل٣حرألا نرمًر لًُٟاهاثر) ل٣ُامربضع ؾاثرلملماًتر ملضنرمًر لًُٟاهاثر - صع ؾترخماًترألاصع ؾترخماًترؤٍع

جدُحنرصع ؾترخماًترألاصع ؾترخماًترجحوـر لكمالُترألار لكغ٢ُترمًر لًُٟاهاثرألاجحوـر ل٨برىرمًر لًُٟاهاثر

 (جحوـر ل٨برىرمًر لًُٟاهاث

٘رخماًتر ملضنرمًر لًُٟاهاثر - اهترألار ل٣حرألا نرمًر لًُٟاهاثرر)بهجاػرمكاَع خماًترمضًىتر لغص٠ًرألاخماًترمضًىتيرؤٍع

 (ألاخماًترجحوـر لٛغبُترمًر لًُٟاهاثمًر لًُٟاهاثر

٣ار ٘ر ل٨برىرفيرجؼ ًضر٢ُمتر لى٣ٟاثر لخانتربالبرهامجر لٟغعيرمًرمسُِربلىرآزغرألاطل٪رألٞا ألار٢ضرؾاَمذرَظٍر ملكاَع

:رللجضألا٫ر لخالير
ر

ر)ؤص( ل٣ُمتر لجملُترللى٣ٟاثر لٟترةر اخُِر

ر32ر000ر1996-1992 لشامًر

ر58ر000ر2001-1997 لخاؾ٘ر

ر96ر000ر2006-2002 لٗاقغر

ر71ر000ر2011-2007 لملاصيرٖكغر

ر92ر000ر2015-2012ر اخُِر ملخدغ٥

 

 خماًت الشزيط الطاخلي وإخكام إهجاس امليشآث امليىائيت: 2البرهامج الفزعي - ب 

 ججهحزرمُىاءر لهُضر لبدغيربالكابترألارألامُىاءر لهُضر لبدغيرباملهضًتر، -

 نُاهتر ملُىاءر ل٣ضًمرببجزعث، -

 تهُئتربدحرةررجحوـر لجىحبُترألارمكغألإرجبرألاعةربهٟا٢ـ، -

غ٢لترألا مليؿخحررألا ملهضًترألا لكابترألاظؼعر٢غ٢ىت، - ِر لؿاخليرملضنر٢غبورألَا  خماًتر لكٍغ

غ عةربمضهحن، -   ؾخهالحربدحرةربٚح

ر. ؾخهالحرؾبستربًرُٚايترباملهضًت -
  



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 31  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

  

  2016 هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفيذ ميزاهيت البرهامج لطىت  -3

  جلدًم لخىفيذ ميزاهيت البرهامج1.3

:   3 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

 (إغخماداث الدفؼ)  الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت

ألف دينار : الوحدة        

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016 

 

(  1) 

م الخكميلي .    ق

2016 

  

( 2) 

 إهجاساث

 2016 

 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(1) 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(2) 

املبلغ 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس  

(3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(3( /)2) 

 % 97 133- % 102 79 692 3 825 3 613 3 هفلاث الخصزف

 % 99 31- % 109 181 288 2 319 2 107 2  لخإظحرر لٗمحمي

 % 93 102- % 93 102- 404 1 506 1 506 1 ألاؾاثلر ملهالح

 --- 0 --- 0 0 0 0  لخضزلر لٗمحمي

 % 103 127 2 % 116 127 9 127 67 000 65 000 58 هفلاث الخىميت

 % 103 127 2 % 116 127 9 827 65 700 63 700 56 الاضدثماراث املباشزة

 % 108 287 3 % 132 287 10 987 41 700 38 700 31 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  % 95 160 1- % 95 160 1- 840 23 000 25 000 25 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 100 0 % 100 0 300 1 300 1 300 1 الخمويل الػمومي

 % 100 0 % 100 0 300 1 300 1 300 1 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 0 --- 0 0 0 0 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
61 613 68 825 70 819 9 206 115 % 1 994 103 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 

 .رألاهيرحٗخبرروؿبترمغيُت2016م٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىتر%ر93.3بلٛذروؿبتربهجاػر لى٣ٟاثر لخانتربحؾاثلر ملهالحر-رر

ررر2016م٣اعهتربخ٣ضًغ ثر٢اهحنر ملالُترلؿىتر%ر108.5باليؿبترلئلؾدشماع ثر ملباقغةرٖلىرمح عصر ملحز هُتربلٛذروؿبترإلاهجاػر-ر

 ٌٗحصرطل٪ربلىر عجٟإروؿ٤ر قٛا٫،ألار

ٟتر٣ٞضربلٛذرباليؿبترلئلؾدشماع ثر ملباقغةرٖلى-ر م٣اعهتربخ٣ضًغ ثر٢اهحنر %4.95وؿبترإلاهجاػرر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

ر.2016 ملالُترلؿىتر

 

 

 

 



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 32  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 
 : 3 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرهامج  

 (إغخماداث الدفؼ)  الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت 2016 لطىت 

     

 ألف دينار: الوحدة    

 

 

:   4 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

(إغخماداث الدفؼ) الخوسيؼ خطب البرامج الفزغيت   

 ألف دينار: الوحدة        

 بيــــــــــــان البرامج

م ألاصلي .ق

2016 

   

(1) 

م الخكميلي .ق

2016 

  

( 2) 

إهجاساث 

2016 

 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

املبلغ 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس 

(3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(3( /)2) 

 ملىا٤َر لٗمغ هُترمًرخماًتر

  لًُٟاهاث
53 625 60 837 59 620 5 995 % 111  -1 217  % 98 

ِر لؿاخليخماًتر رألابخ٩امر لكٍغ

 بهجاػر مليكأثر ملُىاثُت
7 988 7 988 11 199 3 211 % 140 3 211 % 140 

 103 % 994 1 115 % 206 9 819 70 825 68 613 61 املجموع

 

م٣اعهتربخ٣ضًغ ثر ل٣ُمتر ملالُتر%ر98 رـوؿبتربهجاػر٢ضعثرب "  ملىا٤َر لٗمغ هُترمًر لًُٟاهاثخماًتر"ر1قهضر لبرهامجر لٟغعير-رر

   2016لؿىتر

ِر لؿاخليخماًتر" 2ؤمارباليؿبترللبرهامجر لٟغعير-رر م٣اعهتر%رر140. 2رـ٢ضعثروؿبترإلاهجاػرب"ررألابخ٩امربهجاػر مليكأثر ملُىاثُت لكٍغ

ٗحصرَظ ر لٟاع١ربلىرٞخذربٖخماص ثربياُٞترج٣ضعربـر 2016 بخ٣ضًغ ثرؾىت ٞخذر ملؿُذر"رملُحنرصًىاعررلخالمرمكغألإر3ألَا

ر.ألاطل٪رٖلىربابر لى٣ٟاثرالاخخُاَُت"رصع ؾترتهُئترألاجشمحنرؾبستربًرُٚايت"رؤل٠رصًىاعرلخالمر200ألار"ر ملاجيرببنرُٚايت



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 33  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 
 

:  4 رضم بياوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرامج الفزغيت

 2016لطىت 
 

 ألف دينار: الوحدة        

 

 
 

 وجدليلها   جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء2.3

  ر ملضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُت: 1.1.2الهدف يمانررألا لخد٨مرفيرمُاٍر لؿُالنر ملخإجُترمًر خح ىر لؿا٦بترٖلىرمكاٝع

ُُٟتر  . ملىجؼةوكأثر لمألْا

ار لٗمغ هُتر ملُاٍربص عةرج٣حمر:ج٣ضًمر لهضٝرر ٘رٖضًضربهجاػرمًرجم٨ىىارصع ؾاثربةٖض صرؾىٍح ر ملضنربمسخل٠ر ملكاَع

تر عألا حرٖلىر املخملترجإزحر تهارألارخضتهارمًرللخس٠ُٟرطل٪رألارللًُٟاهاثر ملٗغيتر لؿ٨ىُترألا لخجمٗاث ر لبكٍغ

اعرَظ رفير ملىجؼةر مليكأثرمغصألاصًترٖلىرللملٟاّررألا.ألا ملمخل٩اث ُٟتهارجاصيرختىرألارإلَا رٖح ث٤،رصألانررألارألاظهرؤخؿًرٖلىرألْا

ُترجدضًضرم٘ر مليكأثرَظٍرألاحٗهضرلهُاهتربغ مجربةٖض صرإلاص عةرج٣حم  .بهر ل٣ُامر لح ظبر لخضزلرهٖح
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غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 34  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 
: 5  جدول غدد

الخدكم في مياه الطيالن املخؤجيت مً ألاخواض الطاهبت غلى مشارف املدن والخجمػاث : 1.1.2الهدف 

 امليشآث املىجشةطمان وظيفيت  والطكىيت

ف
الهد

  
1.1.2

ض 
ألاخوا

 ً
الن املخؤجيت م

طي
دكم في مياه ال

 الخ

طكىيت
ث ال

جمػا
ف املدن والخ

ر شا
طاهبت غلى م

ال
 و

طمان 

وظيفيت 
الم

ث 
شآ

و
جشة

املى
 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2015 

 

 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

 بالخلدًزاث 

2015  

 

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

 

 

( 1) 

إهجاساث  

2016 

 

 

 

(2) 

 وطبت

 إلاهجاساث

 ملارهت

 بالخلدًزاث

2016  

( 2( /)1) 

:رر1.1.1.2 ملاقغر

 ليؿبتر لتر ٦مُتر

٘ر إلهجاػرمكاَع

  اخُِرإلاؾتر جُجي

% 68.64 88 122 % 92 91              75% 

:رر2.1.1.2 ملاقغر

ترلجهغر  ليؿبتر لؿىٍح

 ميكأثر لملماًت

% 100 87 58 % 89 83  93%  

 

 : 5رضم بياوي غدد 

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 بالهدف الخدكم في مياه الطيالن املخؤجيت مً ألاخواض الطاهبت

 امليشآث املىجشةطمان وظيفيت  وغلى مشارف املدن والخجمػاث الطكىيت

 
 .رألارطل٪رللمداٞٓترٖلُهبٖاصةرجدضًضر ملل٪ر لٗمحمير لبدغير

 

  ِر لؿاخليرمًرالاهجغ ٝر لبدغير:  2.2.2الهدف ألابخ٩امربهجاػر مليكأثر خٟٔر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيرألاخماًتر لكٍغ

  ملُىاثُت

 .رألارطل٪رللمداٞٓترٖلُهجدضًضرألاربٖاصةرجدضًضر ملل٪ر لٗمحمير لبدغير :جلدًم الهدف  
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(1) 2016تمديرات 

(2) 2016إنجازات 

:ر1.1.1.2 ملاقغر

٘ر اخُِر  ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػرمكاَع

 إلاؾتر جُجي

:ر2.1.1.2 ملاقغر
ترلجهغرميكأثر لملماًت   ليؿبتر لؿىٍح
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:  6 جدول غدد

خفظ امللك الػمومي البدزي وخماًت الشزيط الطاخلي  : 2.2.2الهدف   

 مً الاهجزاف البدزي وإخكام إهجاس امليشآث امليىائيت
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 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2015 

 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2015بالخلدًزاث 

 

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016  

 

 

(1) 

إهجاساث 

2016  

 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2016 بالخلدًزاث

 

( 2( /)1) 

رر:1.2.2.2 ملاقغر

 ليؿبتر لتر ٦مُترملغ ظٗترخضألاصرر

ر ملل٪ر لٗمحمير لبدغير

% 15 0 - 15 0 - 

رر:2.2.2.2 ملاقغر

٘ر  ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػرمكاَع

ِر لؿاخلير خماًتر لكٍغ

% 17 1.5 %9   19 10.2 % 54  

ر:3.2.2.2 ملاقغر  

٘ر اخُِروؿبتر  هجاػرمكاَع

  ملضًغيرملح وير لهُضر لبدغير

% 16 7 % 44 16 9 %  56  

 

:  6 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

خفظ امللك الػمومي البدزي وخماًت الشزيط الطاخلي  : 2.2.2الهدف   

  مً الاهجزاف البدزي وإخكام إهجاس امليشآث امليىائيت

 
  

0

5

10

15

20

15

19

16

0

10,2
9
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رر:1.2.2.2 ملاقغر

 ليؿبتر لتر ٦مُترملغ ظٗترخضألاصرر ملل٪ر

  لٗمحمير لبدغير

رر:2.2.2.2 ملاقغر

٘ر خماًتر ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػرمكاَع

ِر لؿاخلي   لكٍغ

ر:3.2.2.2 ملاقغر  

٘ر اخُِر ملضًغيرملح ويروؿبتر  هجاػرمكاَع
  لهُضر لبدغير
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تي جّم جدليلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت  
ّ
خائج ال

ّ
 2016جدليل وجفطير الى

طمان  والخدكم في مياه الطيالن املخؤجيت مً ألاخواض الطاهبت غلى مشارف املدن والخجمػاث الطكىيت : 1الهدف 

 امليشآث املىجشةوظيفيت 

 

٘ر اخُِرإلاؾتر جُجي:  1.1.1.2املؤشز    ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػرمكاَع

٘رريمًر6رخُضرجمربهجاػر2016رم٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىتر%75سجلرَظ ر ملاقغروؿبترج٣ضمربدح لير ٘ر٧انرمًر9رمكاَع رمكاَع

٘رخماًترر ملضنر لخالُترمًر لًُٟاهاثر2016 ملاملربجمامهارزال٫رؾىتر -رهابلرألار لملماماث-ر(مكغألاٖحن)نٟا٢ـر:ررألارهيررمكاَع

.رربغ٢ح-رخمامر ه٠-رخمامر لكِ

ٗحصرطل٪ربلىر ؾبابر لخالُتر ر:ألَا

 ٘  رررٞسخر٣ٖحصرن٣ٟاثربٌٗر ملكاَع

 نٗحباثرفيرإلاهجاػرزانتربامل٣األا٫ر 
 

ترلجهغرميكأثر لملماًت : 2.1.1.2املؤشز    ليؿبتر لؿىٍح

ر٧لمربياُٞترمًر٢ىح ثر40رخُضرجمربهجاػرخح لير2016رم٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىتر%93سجلرَظ ر ملاقغروؿبتر هجاػرحؿاألاير

٘ر لملماًترمًر لًُٟاهاث حررمُٛاةرألاميكأثرمسخلٟترألاطل٪رفيربَاعربهجاػربٌٗرمكاَع ر.مُٛاةرألٚا

٘ر ملاملر2016رألارحٗحصرؤؾبابرٖضمربهجاػر٧املر ليؿبتر مل٣ضعةرؾىتر ربلىرٖضمرجم٨ًرمهالحرإلاص عةرمًربهجاػرٖضصر ملكاَع

ذر لٗضًضرمًرإلاق٩الُاثرمًرؤَمهارٞسخر٣ٖحصرن٣ٟاثرألاحٗغىرقب٩اثربٌٗر ملؿخلؼمحنر2015بجمامهارزال٫رؾىتر رألا لتيرٖٞغ

ا .ر لٗمحمُحنرملؿاعر مليكأثر ملبرمجربهجاَػ

ِر لؿاخليرمًرالاهجغ ٝر لبدغيرألابخ٩امربهجاػر مليكأثر ملُىاثُت: 2الهدف   .خٟٔر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيرألاخماًتر لكٍغ

صر ملل٪ر لٗمحمير لبدغيرألا ليؿبتر لتر ٦مُترملغ ظٗترخض : 1.2.2.2املؤشز 

بالرؤنر.ررخُضرلمرًخمربنض عرؤيرؤمغرجدضًضرؤألاربٖاصةرجدضًض2016م٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىترج٣ضمرسجلرَظ ر ملاقغرـيؿبترلمري

:رج٣ضمرٖملُاثر لخدضًضرًم٨ًرجلخُههرفير لجضألا٫ر لخالي

الوالًت 
مىاطم موطوع الخددًد 

أو املزاجػت 

طول الشزيط 

الطاخلي 
مزخلت الخددًد 

الاؾخ٣هاءرر٦مر25ٚاعر مللحربجزعثر

ؾبسترؾلُمانرؾُضيرهابلر

 لجهمير

تر مُىاءر لهح ٍع

٦مر14

ر

-ر

فيرَحعر ؾخهض عرؤمغر

 

تر ٖملُاثرجدًحًر

اهتر اهترؤٍع (ر1ظؼءر)ؾبسترؤٍع

ؾبستر٢لٗتر هضلـر

٦مر15

ر٦مر28

تر ٖملُاثرجدًحًر

تر ٖملُاثرجدًحًر

(ر2ظؼء)ؾبسترؾ٨غةجحوـر

ُهير٢مغثر مُىاءرجٞغ

٦مر15

-ر

تر ٖملُاثرجدًحًر

الاؾخ٣هاءر لٗمحمير



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 37  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

ر 

الوالًت 
مىاطم موطوع الخددًد 

أو املزاجػت 

طول الشزيط 

الطاخلي 
مزخلت الخددًد 

ؾبستر لؿاخلحنر مليؿخحرر

ؾبسترزىِـر

ر٦مر42

ر٦مر16

تر ياثر ج٣بلرالٖا

تر ياث رج٣بلرالٖا

مغفئرؤٚحررمضهحنر

ًر مغفئر ل٣ٍغ

مغفئرخاسخيرظالبتر

مى٣ُترؤٚحرر

-ر

-ر

-ر

-ر

فيرَحعر ؾخهض عرؤمغر

فيرَحعر ؾخهض عرؤمغر

فيرَحعر ؾخهض عرؤمغر

تر ٖملُاثرجدًحًر

ترر٦مر2ؾبستربًرُٚايتر ملهضًتر ٖملُاثرجدًحًر

ر

٘رر :2.2.2.2املؤشز  ِر لؿاخلي ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػرمكاَع خماًتر لكٍغ  

٘ريمًرمحز هُتر08جمرجغؾُمر :ررألامار٢بلهارمٟهلتر٦مارًلي2016رمكاَع

 :رألامار٢بلها2014محز هُتر -

 بٖاصةربىاءرن٣الترع صؽ -

 جغمُمرميكإةرخماًتربمى٣ُترإلابغربُبر٢ت -

ِر لؿاخليربدحمتر لؿح١ر -  .ظغبت-رخماًترظؼءرمًر لكٍغ

 :2015محز هُتر -

ِر لؿاخليربال٣غ ًَ -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

ِر لؿاخليرباملامحهُت -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

ِر لؿاخليربهغ٢لت -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

 ٞخذر ملؿُذر ملاجيرلؿبستربًرُٚايترباملهضًت -

 :2016محز هُتر -

ِر لؿاخليربؿل٣ُت -  ظؼءرمًر لكٍغ

 خماًترقح َئرظبيُاهتربهٟا٢ـ -
ر

حرمكغألإرمخح نلرمىظرؾىتر .ر2016رألاجمرحؿلمهرفيرؾىتر2013بياٞتربلىرمكغألإرخماًترٞالػر مليؿخحررألَا

٘رإلجمامهارزال٫رؾىتر5ألا٢ضرجمذربغمجتر ر:رألاهي2016رمكاَع

ِر لؿاخليربال٣غ ًَ -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

ِر لؿاخليرباملامحهُت -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

ِر لؿاخليربهغ٢لت -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

ِر لؿاخليربؿل٣ُت -  خماًترظؼءرمًر لكٍغ

 خماًترٞالػر مليؿخحر -
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٘رمخح نلت  ٞخذر ملؿُذر ملاجيرببنرُٚايتر:رألامكاَع

غظ٘رَظ رباألؾاؽربلىرؤؾبابرٞىُترألابظغ ثُترٖىضر2016ررم٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىتر% 60ألار٢ضرسجلرَظ ر ملاقغرج٣ضماربـيؿبتر رألٍا

٘ر٧الخالي  :جىُٟظر ملكاَع

ِر لؿاخليربهغ٢لتر - ٌر اجخم٘ر ملضويرخلرر(م300)مكغألإرخماًترظؼءرمًر لكٍغ سخر له٣ٟترهٓغ رلٞغ رألٞا جمربلٛاٍئ

ر له٣ٟت .ر لملماًترمحيٕح

ِر لؿاخليرباملامحهُتر٢ضرقهضرجإزحر رفير هُال١رؤقٛالهرهٓغ رلخإزغر لضع ؾاثر - جمر)مكغألإرخماًترظؼءرمًر لكٍغ

شر لُترر22 لبضءرفير قٛا٫ربخاٍع ِر لؿاخلير ملٗجي.ر)(2016رظٍح  (.2016مرمنهارزال٫ر300مرجمرخماًتر700َح٫ر لكٍغ

ِر لؿاخليربؿل٣ُترقهضرجإزحر رفير هُال١رؤقٛالهر - شر)مكغألإرخماًترظؼءرمًر لكٍغ ر22جمر لبضءرفير قٛا٫ربخاٍع

لُترر ِر لؿاخلير ملٗجي.ر)(2016ظٍح َظ رباإلياٞتربلىرألاظحصرمى٣ُتر.ر(2016مرمنهارزال٫ر100مرجمرخماًتر700َح٫ر لكٍغ

جيرللتر ررؾح ء رؤزىاءر لضع ؾترؤألار ترألامارؤصىربلىر لخيؿ٤ُر ل٨ليرم٘ر ملهالحر اخخهترللمٗهضر لَح  لخضزلرص زلرمى٣ُترؤزٍغ

.رم٘ربض ًتربهجاػر قٛا٫رزهحناربزغرمٗاًىترآزاعرظضًضةرؤزىاءرؤقٛا٫ر لملٟغ

ِر لؿاخليربال٣غ ًَر - ِر لؿاخلير ملٗجيربالملماًتر)جمرحؿلمرمكغألإرخماًترظؼءرمًر لكٍغ  ر.(م1300َح٫ر لكٍغ

خماص ثر لالػمترخُضرؤنر لخ٣ضًغ ثربٗضر - غر٧املرالٖا باليؿبترملكغألإربٖاصةربىاءرن٣الترع صؽرجمرجإظُلهرهٓغ رلٗضمرجٞح

ضر لخٗم٤رفيرظضألاىربهجاػر ملكغألإ  . لضع ؾترٞا٢ذرب٨شحرر لخ٣ضًغ ثر ألالُترللمكغألإرألاملٍؼ

خماص ثر لالػمترخُضر - غر٧املرالٖا باليؿبترملكغألإرجغمُمرميكإةرخماًتربمى٣ُترإلابغربُبر٢ترجمرجإظُلهرهٓغ رلٗضمرجٞح

 .ؤنر لخ٣ضًغ ثربٗضر لضع ؾترٞا٢ذرب٨شحرر لخ٣ضًغ ثر ألالُترللمكغألإ

مرؾىتر1200رمرمًر500رؤيرمارٌٗاص٫ر40%باليؿبترملكغألإرٞخذر ملؿُذر ملاجيرببنرُٚايتر٣ٞضرقهضرج٣ضماربيؿبتر -

 ر2016

ر450ألاجمر هجاػرمارٌٗاص٫رر.ر2016باليؿبترملكغألإرخماًترٞالػر مليؿخحرر٣ٞضرجمرحؿلمهرؾىتر - ر٦مرؾىتر3رمرمًرمجمٕح

2016. 
 

٘ر تر ملخمشلترفيربهجاػرمكاَع ترألا لبدٍغ ألاججضعرإلاقاعةربلىرؤنرالاؾتر جُجُتر مل٣ترخترمًر٢بلرإلاص عةر لٗامترللمهالحر لجٍح

خباعرألابالخاليرلمرٌؿىضرلئلص عةر لٗامتر ِر لؿاخليرمًرالاهجغ ٝر لبدغيرلمرجازظربٗحنرالٖا جيرلملماًتر لكٍغ  لبرهامجر لَح

٘ر ل٨برىر ملظ٧حعةربالبرهامجر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىرآلاص ءرلؿىتر ترمؿاألالُترجىُٟظر ملكاَع ترألا لبدٍغ رألا لتيرًخمر2016للمهالحر لجٍح

ِر لؿاخليربحػ عةر لبِئت رألا٧الترخماًترألاتهُئتر لكٍغ ارمًرَٝغ .ر هجاَػ

 

٘ر اخُِر ملضًغيرملح وير لهُضر لبدغير ملدؿلمترألا٢خُا ليؿبتر لتر ٦مُترالهجاػرر :3.2.2.2املؤشز  رمكاَع

:ر٧انرمًر ملىخٓغر هتهاءرؤقٛا٫

 ٘رؾىتر4ر :ررألاهير٧األحي2015رمكاَع

 ؤقٛا٫رجحؾُ٘رمُىاءرظغظِـ -

 ؤقٛا٫رجحؾُ٘رمُىاءر ل٨خ٠ربمضهحن -

 ؤقٛا٫ر نالحر عنٟتر لٗاثمتربمُىاءرؤظُمربجغبت -
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  2البرهامج    والشزيط الطاخلياملىاطم الػمزاهيت خماًت 

 
 ؤقٛا٫رجحؾٗترألاتهُئترمُىاءر لكابت -

 2016مكغألإرجحؾُ٘رمُىاءربجزعثر. 

 :2016رم٣اعهتربخ٣ضًغ ثرؾىتر% 52.9ألار٢ضرسجلرَظ ر ملاقغرج٣ضماربـيؿبتر

 2015جمرحؿلمهرفير:رؤقٛا٫رجحؾُ٘رمُىاءرظغظِـ -

 لمرًخمر ؾخالمهربٗض:ررؤقٛا٫رجحؾُ٘رمُىاءر ل٨خ٠ -

 2016جمرحؿلمهرفير:رؤقٛا٫ر نالحر عنٟتر لٗاثمتربمُىاءرؤظُم -

 2016جمربياٞترململ٤رلله٣ٟترألالمرًخمر لدؿلمرؾىتر:رؤقٛا٫رجحؾٗترألاتهُئترمُىاءر لكابت -

 لمرًخمرحؿلمهربٗضر:رر2016مكغألإرجحؾُ٘رمُىاءربجزعثر -

 

وّجهاث املطخلبليت لخدطين ألاداء -4
ّ
 الخ

  أهم إلاشكالياث والىلائص1.4

 ٚحررمشمغرَلبرٖغألاىر -

٘ربؿببر - ررررررررررررررٞسخر٣ٖحصرن٣ٟاثرألاحٗغىرقب٩اثربٌٗر ملؿخلؼمحنر لٗمحمُحنرملؿاعر مليكأثررحُٗلربٌٗر ملكاَع

ا  . ملبرمجربهجاَػ

غر ملح صرفيربٌٗر خُانر)ر نٗحباثرفيرإلاهجاػرزانتربامل٣األا٫رر - لت،رٖضمرجٞح ر(...ره٣ورفير لُضر لٗاملتر ملَا

ترؤألاربظخماُٖترر -  ر(حٗغىر ملح َىحنرلؤلقٛا٫)جح٠٢ر قٛا٫ربؿببرمكا٧لر٣ٖاٍع

  الاكتراخاث لخدارن إلاشكالياث 2.4

ضر لخىاؾ٤رألا لىجاٖترفيرَظ ر ملُض ن - ٘ر ملخهلترباملل٪ر لٗمحمير لبدغيرإليٟاءرمٍؼ  .مغ ظٗتر لدكاَع

تر٦هاخبرميكإر - تربضع ؾترألابهجاػر قٛا٫ر لبدٍغ ترألا لبدٍغ ؾًرهور٢اهحوير٩ًل٠رإلاص عةر لٗامترللمهالحر لجٍح

 .مٟحىرٖلىرٚغ عرمارَحرمٗمح٫ربهرفيرمجا٫ر لبىاًاثر ملضهُت

مشلر لخ٣لُور)ختىرجخح ٤ٞرم٘رٖغألاىر لؿح١رر(ؤقٛا٫رألاصع ؾاث)مغ ظٗتر٦غ ؾاثر لكغألاٍر ملخٗل٣تربُلباثر لٗغألاىر -

ترألا ملاصًتر ملُلحبترفير٦غ ؽر لكغألاٍرألابالخاليربًجاصرجح ٤ٞربحنر لٗغىرألار لُلب  ،(فير ملٗاًحرر لبكٍغ

٘رفيروؿ٤رإلاهجاػ، -  خضر مل٣األالترٖلىر لدؿَغ

- ،٘   لخيؿ٤ُرم٘ر لؿلُاثر امللُترإلًجاصر لمللح٫ر لالػمترلئلق٩الُاثر لتيرحٗترىربهجاػر ملكاَع

٘ر لخانتربها، -  إلاؾغ ٕرفيروؿ٤ربٖض صر لضع ؾاثرألاربجمامهار٢بلربغمجتر ملكاَع

٘رألارطل٪رملؿاهضةرإلاص عةرفيرمخابٗتر قٛا٫، -  حُٗحنرم٩اجبرصع ؾاثرملغ ٢بتر قٛا٫رلجمُ٘ر ملكاَع

غرمؿاعر ملكغألإر٢بلرإلاهُال١رفير قٛا٫، -  جدٍغ

خباعر - جيرجإزظربٗحنرالٖا ما٫جغ٦حزرمىٓحمترمٗلحماجُترٖلىر ملؿخحىر لَح   ر لخامربامل٣األا٫رمسُِرٖ 

. جدُحنرؤمشلترقب٩اثرمسخل٠ر ملخضزلحنر لٗمحمُحنرألاربصع ظهاريمًرمىٓحمترمٗلحماجُت -



رألا ملضن لتهُئتر لتر بُت   

 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 40  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 3البرهامج 

 

  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر

 III. 3بزهامج ال 

 ضكانوإلاوالخػمير التهيئت الترابيت  
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

 جلدًم البرامج الفزغيت  1.1

ُتر٢ُاُٖترألاهير(3)رمًرزالزتر"لتهيئت الترابيت واملدنا"ر3ًخ٩حنر لبرهامجر :ربغ مجرٖٞغ

التهيئت الترابيت  :1البرهامج الفزعي - أ

جيرؤألار لجهحيرلخىُٓم رجمشلر لتهُئتر لتر بُترظملترالازخُاع ثرألا لخحظهاثرألاإلاظغ ء ثر لتيرًخمريبُهارٖلىر ملؿخحىر لَح

٘ر ل٨برىرللبجىر ؾاؾُترألا لخجهحز ثر لٗمحمُترألا لخجمٗاثرر ؾخٗما٫ر اجا٫ر لتر بي ألايمانر لخىاؾ٤رفيرجغ٦حزر ملكاَع

ىُترألابخ٩امرجحػَ٘ر لؿ٩انرألا وكُترالا٢خهاصًترٖلىر خباعر لخهحنُاثر لَح ٤رهٓغةربُٗضةر ملضىرجإزظرفيرالٖا  لؿ٨ىُترألٞا

جي  . لتر بر لَح

:رألاجخمشلر لخحظهاثر ل٨برىرللتهُئتر لتر بُترفير

٘ر ل٣اٖضةرالا٢خهاصًتربهارألا لٗملر-ر تر لكاملترألا ملخح ػهترمًرؤظلرج٣لُور لٟح ع١ربحنر لجهاثرألاجىَح جضُٖمر لخىمُتر لجهٍح

ر،ٖلىر ؾخ٨كاٝر لٟغمر لتيرجدُدهارمسخل٠ر لجهاثرألا ٢ُابرالا٢خهاصًت

جيرألا لجهحيرألا املليرألابُٖاءر-ر ترمًرزال٫ربٖاصةرجحػَ٘ر صألا عربحنرمسخل٠ر ملخضزلحنرٖلىر ملؿخحىر لَح جضُٖمر لالمغ٦ٍؼ

ر،نالخُاثرؤ٦بررللجهاثرألا لجماٖاثر امللُت

رجضُٖمر لبيُتر لخدخُترألا لخجهحز ثر لجماُٖتر ل٨برىربالجهاثر لض زلُترللبالص،-ر

جيرصٖمرالاهضماطرفيرالا٢خهاص-ر ٘رمًر ل٣ضعةر لخىاٞؿُترللتر بر لَح ر، لٗالميرألافير لًٟاءر ملٛاعبيرألا لٞغ

ىُترألا لخاعظُت-ر رألا لنهحىرباملضنرالاعج٣اءربمغ ٦ؼر لحالًاثربلىرؤ٢ُابرٖمغ هُترٞاٖلترألا٢اصعةرٖلىرظلبرالاؾدشماع ثر لَح

ر لهٛغىرألا ملخحؾُت،

ر،ؾخض متر لخىمُت بخ٩امر ؾخٛال٫ر ملح عصر لُبُُٗتر املضألاصةر٢هضرجد٤ُ٣ر-ر

تر لغ٢مُترألابىح٥ر-ر غرآلُاثر ملخابٗتر لٟىُترالؾخٗماالثر اجا٫ر لتر بير ٖخماص رٖلىر لخ٣ىُاثر لملضًشترفيرمجا٫ر لجٛٞغ جٍُح

ًرفيرَظ ر اجا٫  . ملُُٗاثرألاج٣ىُاثرالاجها٫ر لملضًشترألاجضُٖمر لبدضر لٗلميرألا لخ٩ٍح

الخػمير : 2البرهامج الفزعي - ب 

جمشلر لتهُئتر لٗمغ هُترٖىهغ رمًر لٗىانغر لٟاٖلترفيرجىُٓمر ؾخٗما٫ر اجا٫ر لتر بيرٖلىرمؿخحىر ملضنرألا لبلضًاثر

ُٟت ر.ألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُتر لٍغ



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 41  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ
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 3البرهامج 

ألاجىضعطر لخحظهاثر ل٨برىرللتهُئتر لٗمغ هُترفيربَاعرجد٤ُ٣رجىمُترٖمغ هُترٖاصلترألامؿخض مترللمضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُتر 

ر:تهضٝربلى

 ج٨َغـرمباصتر لخىمُتر ملؿخض مترفير لخسُُِر لٗمغ ويرللمضنرألا لخجمٗاثر لؿ٨ىُت، -

  لخحظهرهدحربعؾاءرحٗمحررًًمًر لٗض لترإلاظخماُٖت، -

٘ر لتهُئترألامخابٗترجىُٟظَا، - ترألايمانرمكاع٦ترؤألاؾ٘رللمجخم٘ر ملضويرفيربٖض صرمكاَع  صٖمر لالمغ٦ٍؼ

 .صٖمر لكغ ٦ترم٘ر ل٣ُإر لخامرفيربهجاػر لبر مجرط ثر ملهلملتر لٗامت -

 

إلاضكان : 3البرهامج الفزعي -  ج 

حرر لؿ٨ًر لالث٤رل٩لرمح ًَر غرُٞهرظمُ٘تهضٝر لؿُاؾتر لؿ٨ىُتربلىرجٞح ر ملغ ٤ٞر ؾاؾُترألا لخجهحز ثرفيرمدُِرجخٞح

.ررألا لبجىر لخدخُت لجماُٖت

:رألاجغج٨ؼرمباصترإلاؾتر جُجُتر لؿ٨ىُترٖلى

 ألاي٘ربغ مجرؾ٨ىُترحؿخجُبرلملاظُاثر٧لر لٟئاثرالاظخماُٖترألازاّنترطألاير لضزلر املضألاصرألا ملخحؾِ،-رر

ًهاربمؿا٦ًرظضیضةرؤألارجغمُمهارؤألارجحؾٗتها،-ر ٘رتهضٝربلىربػ لتر ملؿا٦ًر لبض ثیترألاحٍٗح  ألاي٘ربغ مجرألامكاَع

ترألامخ٩املترحؿخجُبراخخل٠رٞئاثر اجخم٘رألاجخُحعرم٘رمسخل٠ر لخٛحر ثرالا٢خهاصًتر-ر لرمخىٖح بعؾاءرمىٓحمترجمٍح

هار لبالص،  ألاالاظخماُٖتر لتيرحٗٞغ

ُٗترألا لخُاع ثر لٟىُترألا ملالُترلخدؿحنر-ر  املاٞٓترٖلىر لغنُضر لؿ٨جير ل٣اثمربحي٘ر لبر مجرألاآلالُاثر لٗملُترألا لدكَغ

  لؿ٨ًر ل٣ضًمرألابٖاصةرجحُْٟه،

 جدؿحنر لٓغألاٝر لؿ٨ىُترألا املُِر لٗمغ ويرمًرزال٫ربٗضربغ مجر لخضزلرباألخُاءر لكٗبُت،-ر

غر لؿُاؾتر لؿ٨ىُترألاصٖمرألاججؿُمر لخحظهاثرهدحر لبىاءر ملؿخضًمرألا لخ٣ىُاثر-ر  ل٣ُامربالضع ؾاثر لتيرمًرقإنهارجٍُح

ت لملضًشترألا لًِٛرٖلىر ل٩لٟت غر ملح عصر لبكٍغ  ،رألاجٍُح

  ل٣ُامربالضع ؾاثر ملخٗل٣تربهُاهتر لغنُضر ل٣ٗاعير ل٣اثمرألايمانرصًمحمخهرألا ؾخهالحر ليؿُجر لٗمغ وير ل٣ضًم،-ر

غ ثر لخاّنترب٣ُإر لؿ٨ً،ر-ر
ّ
 عنضر ملُُٗاثرألا ؾخيخاطر ملاق

ُٗترمخ٩املترحؿخجُبرل٩لر ملخٛحر ثرألا٢ابلترللخدُحنر لضألاعير٧لمار ٢خًذر لًغألاعةرطل٪-ر   .بعؾاءرمىٓحمترحكَغ

 جلدًم أهداف البرهامج 2.1

:ر رُٞمارًلي3جخمشلرؤَض ٝر لبرهامجر

اصلترألامؿخضًمت:ر 1-1-3الهدف -ر جيرألا لجهحيرلخد٤ُ٣رجىمُترقاملترألٖا ر،جىُٓمر اجا٫ر لتر بير لَح

ُٟت :1-2-3الهدف -ر ر،ربٖض صرجسُُِرٖمغ ويرمؿخضًمرللمضنرألا لخجمٗاثر لٍغ

غر لؿ٨ًرالاظخماعيرألاجدؿحنر لغنُضر لؿ٨جير ل٣اثمر:ر1-3-3الهدف -ر  .جٍُح
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 3البرهامج 

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجيجيت الخاصت بالبرهامج -2 

 أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجيجيت التي جم جدليلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج 1.2 

 

رُٞمار2016رزال٫رؾىتر3لهارٖال٢ترمباقغةربالبرهامجرجمرجد٣ُ٣هارألا لتيرإلاؾتر جُجُتر لتيرألا َض ٝرؤَمرإلانالخاثرجخمشلر

ر:ًلي

جيرألا لجهاثر لض زلُتربإمشلترجحظيهُترلتهُئترألاجىمُتر لحالًاث، -  مح نلترحُُٛتر لتر بر لَح

ىُترللبيُتر لخدخُترألا لخجهحز ثر لجماُٖتر ل٨برىرؤ٤ٞرؾىتر - تر لَح  ،2030مح نلترصع ؾتر لخاَع

ُٟترألا اجالـر ل٣غألاٍتربإمشلترتهُئترٖمغ هُت، -  مح نلترحُُٛتر لخجمٗاثر لٍغ

غ ٝر ملخضزلترفيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُت، -   لٗملرٖلىرجدؿحنرالاجها٫رألا لخح نلرم٘رمسخل٠رَ 

حررزغ ثِرع٢مُترللمضنرملغ ظٗترؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُت،ر - جٞح

حرر لؿ٨ًر ملِؿغر ملحظهرللٟئاثر لًُٟٗترألامخحؾُتر لضرمح نلتربغ مجر -  ٫،جٞح

حرر ع ضخير لهالملترللبىاء -  ،جٞح

 ، لملضرمًر هدكاعر لبىاءر لٟحيحيرمح نلتربغ مجرجدؿحنرْغألاٝر لِٗلرص زلر خُاءر لؿ٨ىُترألا -

 .ألاي٘رمكغألإربغهامجرللخضزلرباليؿُجر لٗمغ وير ل٣ضًم -

 

أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاريؼ الكبرى التي جم الليام بها لخدليم أهداف البرهامج 2.2  

٘ر ل٨برىر لتيرجمر ل٣ُامربهارلخد٤ُ٣رؤَض ٝر ال٢تهاربالى٣ٟاثر لتيرالبرهامج ألاجخمشلرؤَمرإلاهجاػ ثرألا وكُترألا ملكاَع ألٖا

 : جمرجىُٟظَارٖلىرمؿخحىر لبرهامجرُٞمارًلي

  لتهُئتر لتر بُتر:1 لبرهامجر لٟغعير-رؤر

ًرألاؾُضيربحػبضرألابهضصر جمامر - إلاهتهاءرمًر ٖض صرصع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثر ل٣حرألا نرألا ل٣هٍغ

 ألاظىضألابترألاؾلُاهت،  ملغ خلر لنهاثُترمًرصع ؾاثرألاالًاثرألا٢بلير

 مح نلتربٖض صرصع ؾتر ملشا٫ر لخحظُهيرلتهُئترألاجىمُترألاالًتر ل٩اٝرفير ملغخلتر لشالشت،ر -

ًرألاػٚح نرألا٢ٟهت، -  بهضصر ٖض صر ملغ خلر ألالىرألا لشاهُترلضع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثرجُاألٍا

 إلاهُال١رفير ٖض صر ملغ خلر ألالىرلضع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثرباظترألاجحػعرألا ملهضًترألا٢ابـ، -

ىُترللبيُتر لخدخُترألا لخجهحز ثر لجماُٖتر ل٨برىرؤ٤ٞر - تر لَح ر،رألابهضصر2030بهجاػر ملغخلتر ألالىرمًرصع ؾتر لخاَع

 ،مغ ظٗتر ليسختر لخمهُضًترللمغخلتر لشاهُترمًرَظٍر لضع ؾت

إلاهتهاءرمًر هجاػر ملغخلتر ألالىرمًر ٖض صر ؾتر جُجُتر جها٫رلئلص عةر لٗامترللتهُئتر لتر بُترألا لكغألإرفير هجاػر ملغخلتر -

  لشاهُت،

رإلال٨ترألاويرفيرصع ؾاثر لتهُئتر لتر بُت -  . هُال١ر عؾاءرمىٓحمترللخهٝغ
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 الخػمير: 2البرهامج الفزعي - ب   

 :ربلىر لىخاثجر لخالُت2016ؤًٞذرمخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترزال٫رؾىتر

ح نر -  ملهاص٢ترٖلىرمشا٫ر لتهُئتر لٗمغ هُترللىاْحعرمًرألاالًترٚػ

تر ل٣لٗتر لخهباءرمًرألاالًتر ل٩اٝ - ًّ ترلبلض ُّ  . ملهاص٢ترٖلىرمغ ظٗترمشا٫ر لتهُئتر لٗمغ ه

رمًرألاالًترمضهحن - ترملى٣ُتر لجٝغ ُّ  . ملهاص٢ترٖلىرمغ ظٗترمشا٫ر لتهُئتر لٗمغ ه

 "ر٦ؿدُلُار"ر ملهاص٢ترٖلىرمشا٫ر لتهُئتر لخٟهُليرللمى٣ُتر لهىاُٖتر -

ال٫" ملهاص٢ترٖلىرمشا٫ر لتهُئتر لخٟهُليرللمى٣ُتر لؿُاخُتر -  .مًرمٗخمضًترٖحنرصع َمرمًرألاالًترظىضألابت"رٞجرَ 

.ررتهُئترٖمغ هُترلغثاؾتر لمل٩حمترالؾخهض عرؤألا مغر ملهاص٢ترٖليها أمثلت38جمذربخالتر -

 ربلضًتر95مح نلترمخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتر٫ -

رؤألارزال٫ر لؿىح ثر2015ر٢غألاٍارجمر لكغألإرفيرصع ؾتهارؾىتر مجلطا123مخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترلـر -

  لؿاب٣ت،

ُٟارجمر لكغألإرفيرصع ؾتهارؾىتر ججمػا145مخابٗترصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترلـر - رؤألارزال٫ر لؿىح ثر2015رٍع

 .ر لؿاب٣ت

  إلاضكان : 3البرهامج الفزعي -  ج 

جيرلخدؿحنر لؿ٨ًرجمربنض عر مغر لمل٩حميرٖضصر - غرجضزالثر لهىضألا١ر لَح ر٢هضر2016رلؿىتر1125فيربَاعرجٍُح

ُ٘رفير٢ُمتهما  ،جبؿُِربظغ ء ثربؾىاصر ملىذرألا ل٣غألاىرلٟاثضةر لملاالثرإلاظخماُٖتررألا لتٞر

ر2016رلؿىتر1126فيربَاعرجدؿحنرمغصألاصرنىضألا١ر لنهحىرباملؿ٨ًرلٟاثضةرالاظغ ءرجمربنض عر مغر لمل٩حميرٖضصر -

 :رجًمًر لٗضًضرمًرإلاظغ ء ثر لتيرمًرقإنهار

 لرب٢خىاءر٢ُٗترؤعىرنالملترللبىاء .رجمٍح

 ًلرجحؾٗترؤألاربىاءرمؿ٨ .رجمٍح

 لرب٢خىاءرمؿ٨ًرمىجؼرمًر٢بلرباٖضر٣ٖاعيرمهاص١رٖلُه .رجمٍح

فيربَاعرإلاؾخجابترلملاظُاثرر لٟئاثر لًُٟٗترألامخحؾُتر لضزلرلئلؾخٟاصةررمًر لبرهامجر لخهحصخيررللؿ٨ًر -

٤رآلُتر لبىاءر لظ حير غرجضزلهرلِكملربىاءرمؿا٦ًرًٖرٍَغ إلاظخماعيرجمذرمغ ظٗتر مغر ملىٓمرللبرهامجرألاطل٪ر٢هضرجٍُح

حنرزح مرإلهجاػرمار٣ًاعبر رمؿ٨ًرألامحػٖترٖلىرٖضةرألاالًاثر4650ألاتهُئترم٣اؾمربظخماُٖتر٦مارجمرج٩ل٠ُرباٖشُحنر٣ٖاٍع

٤ر لباٖشحنر لٗمحمُحنر ر،(رم٣ؿم800رمؿ٨ًرألا2837خح لير)باإلياٞتربلىر ملؿا٦ًر ملىجؼةرًٖرٍَغ

فير)رألاطل٪ر٢هضرمح ٦بتر لخُحع ثر لتيرقهضَار ل٣ُإر1990إلاهُال١رفيرمغ ظٗتر٢اهحنر لبٗضر ل٣ٗاعير لهاصعرؾىتر -

ر،(َحعرإلاؾدكاعة

ر - عيرزامرباملحيٕح ُابربَاعرحكَغ رألٚا هٓغ رلخ٣اصمر لغنُضر لؿ٨جير ل٣اثمرألاجٟا٢مرْاَغةر لبىاًاثر ملخض ُٖترللؿ٣ٍح

ر  ،(فيرَحعرإلاؾدكاعة)جمرإلاهُال١رفيربٖض صرمكغألإر٢اهحنرظضًضرًخٗل٤ربالخضزلرفير لبىاًاثر ملخض ُٖترللؿ٣ٍح

رٞيهارقغ٦تر لؿىِذرجمربٖض صرمكغألإر - فيربَاعرمٗالجترألايُٗتر ملباوير لغ ظٗتربالىٓغرألمال٥ر ظاهبر لتيرجخهٝغ

ذرفير ل٣ٗاع ثر لغ ظٗترللضألالتر لخحوؿُترَب٣ارلئلجٟا٢ُاثر لخحوؿُتر  لٟغوؿُتألاطل٪ر٢هضرجبؿُِر-ر٢اهحنرًخٗل٤ربالخٍٟح



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 44  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر

 

 3البرهامج 

تر٢هضرتهظًبرألاججضًضر لغنُضر  ذرفير ل٣ٗاع ثر لغ ظٗترباملل٨ُترللضألالترألا ل٣ُامربٗملُاثرظماُٖتر٣ٖاٍع بظغ ء ثر لخٍٟح

ر  ،(فيرَحعرإلاؾدكاعة) ل٣ٗاعير ملخض عيرللؿ٣ٍح

رلل٩لٟتر - لرب٢خىاءرمؿ٨ًرألازانترفيربَاعرإلاعجٟإر مللملّح هٓغ رللهٗحباثر لتيرحكهضَار لٗاثالثررمخحؾُتر لضزلربخمٍح

لر لظ حيرفير زال٫ر لؿىح ثر زحرةرجمربخض رربغهامجر ملؿ٨ًر ألا٫ر٢هضرجم٨حنر لٗاثالثرمًر٢غىرمِؿغرلخُُٛتر لخمٍح

 ،رمًر٧لٟتر ملؿ٨ًربكغألاٍرمِؿغة%20خضألاصر

ض صرلبرهامجرحٗهحرر لُغ٢اثرص زلر ملىا٤َر لبلضًتر -  .رملُحنرصًىاع216رب٣ُمتر(ربلضًاثرب٩لرألاالًت3 لخضزلرفيرر)إلٖا

خح٫ر لؿ٨ًر ملٗضرررصع ؾت،رجمرإلاهُال١رفيربٖض صبَاعرجىُٟظر لخحنُاثر لهاصعةرًٖرإلاؾتر جُجُترر لجضًضةرللؿ٨ًفير -

 ،صع ؾترخح٫ر لؿ٨ًر ملِؿغألالل٨غ ءر

ألا٫رب٩اٞترألاالًاثر لجمهحعٍتر٦مارجمرحصخُورألابلحعةر ٌرؾِفير١مح نلتربهجاػربغهامجرتهظًبرألابصماطر خُاءر لؿ٨ىُتر -

 ،بغهامج ٫ررم٢ًؿِرزاوي ٫

ترخح٫رإلاؾ٩ان - ىاثر لبكٍغ تر ملؿخض متر ملحثلررألا لخىمُتفيربَاعر ملكاع٦ترفيرماجمغر ممر ملخدضةرللمؿخَح ر لملًٍغ

جيرللمحثلر لشالضرجدذر2016رؤ٦خحبغر20ربلىر17إلا٧حصألاعرمًر– لشلضر لظيربو٣ٗضربمضًىتر٦ُخحر غر لَح رجمربٖض صر لخ٣ٍغ

بقغ ٝرألاػ عةر لخجهحزرألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتررألابمؿاَمترر لٗضًضرمًر لحػ ع ثرألا ملاؾؿاثر زغىر ملٗىُتربكإنر

ضرًترؤؾهر ترألا٢ضرقاع٦ذرجحوـرفيرَظ ر ملاجمغربٞح  .ألاػٍغر لخجهحزرألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت لؿُضر ملؿخحَىاثر لبكٍغ

 ر
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  جلدًم لخىفيذ ميزاهيت البرهامج1.3

:   3 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

(الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت   
 ألف دينار: الوحدة

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016 

(  1) 

م .    ق

الخكميلي 

2016  

( 2) 

 إهجاساث

 2016 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(1) 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(2) 

 (1( - )3)املبلغ 
%   وطبت إلاهجاس 

(3( /)1) 
 (2( - )3)املبلغ 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 % 98 332- % 98 332- 751 15 083 16 083 16 هفلاث الخصزف

 % 98 305- % 98 305- 466 14 771 14 771 14  لخإظحرر لٗمحمي

 % 96 10- % 96 10- 261 271 271 ألاؾاثلر ملهالح

 % 98 17- % 98 17- 024 1 041 1 041 1  لخضزلر لٗمحمي

 % 108 435 13 % 108 435 13 505 176 070 163 070 163 هفلاث الخىميت

 % 108 435 13 % 108 435 13 435 175 000 162 000 162 الاضدثماراث املباشزة

 % 96 589 3- % 96 589 3- 411 82 000 86 000 86 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  % 122 024 17 % 122 024 17 024 93 000 76 000 76 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 100 0 % 100 0 070 1 070 1 070 1 الخمويل الػمومي

 % 100 0 % 100 0 070 1 070 1 070 1 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 % 131 037 7 % 167 037 12 037 30 000 23 000 18 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
197 153 202 153 222 293 25 140 113 % 20 140 110 % 

 .دون اعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 

 : 3 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرهامج  

 (إغخماداث الدفؼ)  الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت 2016 لطىت 
 ألف دينار: الوحدة
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:  4  جدول غدد 

 ملارهت بالخلدًزاث  2016جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

  (الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب البرامج الفزغيت 

 ألف دينار: الوحدة         

 بيــــــــــــان البرامج

م ألاصلي .ق

2016  

( 1) 

م الخكميلي  .    ق

2016 

(2) 

إهجاساث 

2016 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(1) 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016(2) 

 (1( - )3)املبلغ 
وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)1) 
 (2( - )3)املبلغ 

وطبت إلاهجاس 

(   %3( /)2) 

 99 % 34- 99 % 34- 318 2 352 2 352 2 التهيئت الترابيت

 81 % 222 2- 81 % 222 2- 481 9 703 11 703 11 الخػمير

 112 % 396 22 115 % 396 27 494 210 098 188 098 183 إلاضكان

 110 % 140 20 113 % 140 25 293 222 153 202 153 197 املجموع
 

 : 4 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرامج الفزغيت 

 2016لطىت 
 ألف دينار: الوحدة

   

 وجدليلها جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء  2.3

  اصلترألامؿخضًمت:ر 1-1-3الهدف جيرألا لجهحيرلخد٤ُ٣رجىمُترقاملترألٖا  .جىُٓمر اجا٫ر لتر بير لَح

ر

ترللتهُئترر: جلدًم الهدف - جيرألابٖض صر ؾتر جُجُاثرظهٍح ألاي٘رآلالُاثر لٟىُترألا ملاؾؿاجُترللمجا٫ر لتر بير لَح

اصلترألامؿخضًمترل٩لر لجهاث  ،ألا لخىمُترلخد٤ُ٣رجىمُترقاملترألٖا

ر لخحظهاثر ل٨برىرللخىمُتر لٗاصلترألا لكاملترألا ملؿخضًمترألا لضع ؾاثرالاؾتر جُجُترفيرمجا٫ر لتهُئتر: مزجؼ الهدف -

.ر لتر بُت
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  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر
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:   5 جدول غدد      

 جىظيم املجال الترابي الوطني والجهوي لخدليم : 1-1-3الهدف 

 (التهيئت الترابيت ) ومطخدامتجىميت شاملت وغادلت 
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2016 
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2016 

  

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2016  

( 2( /)1) 

ٖضصر لضع ؾاثر ملىجؼةرررر1.1.1.3 ملاقغر

ترللتهُئتر لحي٘ر ؾتر جُجُاثرظهٍح

ررللحالًاثألا لخىمُت

رٖضص
4 - - 4 3 75 % 

 رر2.1.1.3 ملاقغر

ىُترللبيُتر ترألَا وؿبتر هجاػرألاي٘رزاَع

  ل٨برىر لخدخُترألا لخجهحز ثر لجماُٖتر

% 
60 30 50 % 60 50 83 % 

 

 : 5رضم بياوي غدد 

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 جىظيم املجال الترابي الوطني والجهوي لخدليم جىميت شاملت وغادلت ومطخدامتبالهدف 
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   ُٟترألا لخجمٗاثرللمضنرمؿخض مرخًغىررجسُُِربعؾاءر:2-2-3الهدف ر. لٍغ

ُٟترلخىُٓمر لًٟاءر لٗمغ وير:رج٣ضًمر لهضٝ - بٖض صرألامغ ظٗترؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترللبلضًاثرألاؤَمر لخجمٗاثر لٍغ

ت  .ألاجغقُضر ؾخٗمالهرألا لخد٨مرفير لخحؾٗاثر لٗمغ هُترألاجغ٦حزر وكُترألا لخجهحز ثر لًغألاٍع

ججضعرإلاقاعةربلىرؤنر٧لر لبلضًاثرمُٛاةربإمشلترتهُئترٖمغ هُترًخمرجدُُنهاربُلبرمًر لجماٖاثر امللُتر:رمغظ٘ر لهضٝ -

ُٟترٞخبلٜروؿبتر لخُُٛترخح لير.ر ملٗىُت جغير لٗملرٖلىرحُُٛترؤ٦بررٖضصرمم٨ًرمًرر%ر34ؤمارباليؿبترللخجمٗاثر لٍغ ألٍا

تر ترلهظٍر لضع ؾاثربالخيؿ٤ُرم٘ر اجالـر لجهٍح َظٍر لخجمٗاثربإمشلترتهُئترٖمغ هُترمدُىترمًرزال٫ر لبرمجتر لؿىٍح

 . ملٗىُت

:   6 جدول غدد

  للمدنمطخدام خظزي  جخطيط إرضاء: 2-2-3الهدف 

 (الخػمير)  والخجمػاث الزيفيت
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ر:1.2.2.3 ملاقغ  

ُٟتر روؿبترحُُٛتر لخجمٗاثر لٍغ

 ألا اجالـر ل٣غألاٍتربإمشلترتهُئترٖمغ هُت

 % 127 38 30 % 14 5 35 عدد

 ر:2.2.2.3 ملاقغ

وؿبتر لبلضًاثر لتيرلمرجغ ظ٘رؤمشلتر

 رؾىح ث10تهُئتهار لٗمغ هُترمىظر

% 37 29 78 % 35 30 86 % 

 

 : 6رضم بياوي غدد 

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 إرضاء جخطيط خظزي مطخدام  للمدن والخجمػاث الزيفيتبالهدف 
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   غر لؿ٨ًرالاظخماعيرألاجدؿحنر لغنُضر لؿ٨جير ل٣اثم:ر 3-3-3الهدف .رجٍُح

ألاي٘رآلالُاثرألا لبر مجرلخدؿحنرْغألاٝرِٖلر لٟئاثرالاظخماُٖترألازاّنترمنهار املضألاصةر لضزلرمًرر:ج٣ضًمر لهضٝ -

 :زال٫

 حررؾ٨ًرالث٤  جٞح

 ر لنهحىربالؿ٨ًر ل٣اثمرألاجدؿحنرْغألاٝر لِٗل. 

 . لؿُاؾتر لؿ٨ىُترألا لضع ؾاثرإلاؾتر جُجُترفيرمجا٫رإلاؾ٩ان:رمغظ٘ر لهضٝ -

:    7 جدول غدد  

 وجدغيمالطكً الاجخماعي ب النهوض: 3-3-3-الهدف 

 (إلاضكان(اليطيج الحالي 
 

 

 : 7رضم بياوي غدد 

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

  جطويز الطكً إلاجخماعي وجدطين الزصيد الطكني اللائمبالهدف
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 ر1.3.3.3 ملاقغر

ر ملؿا٦ًرإلاظخماُٖتر ملىجؼةروؿبت
% 90 32 36 % 90 49 54 % 

 ر2.3.3.3 ملاقغر

ٌر ملؿا٦ًر ر ليؿبتر لتر ٦مُترلخٍٗح

  لبض ثُت

% 9 20 44 % 68 16 23 % 

رر3.3.3.3 ملاقغر

جيروؿبت ر ملىخٟٗحنرمًر لهىضألا١ر لَح

رلخدؿحنر لؿ٨ً

% 68 68 100 % 68 66 98 % 
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تي جّم جدليلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
 2016جدليل وجفطير الى

رومطخدامتجىظيم املجال الترابي الوطني والجهوي لخدليم جىميت شاملت وغادلت : 1-1-3الهدف 

  غدد الدراضاث املىجشة لوطؼ اضتراجيجياث جهويت للتهيئت والخىميت:1.1.1.3املؤشز 

ٗحصرَظ ر لخُحعر لهامرفيرإلاهجاػربلىر ؾخ٨ما٫ر ٖض صرصع ؾاثر75%جمرحسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـر ررباليؿبترلهظ ر ملاقغرألَا

ًرألا ل٣حرألا نرألا لظيرجمرالاهُال١رفير ٖض صَارمىظرؾىتر رألا لتير2011 مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثرؾُضيربحػٍضرألا ل٣هٍغ

غربٌٗر ملُُٗاثرألافير خُانر قهضثر لٗضًضرمًر لهٗحباثرؤَمهارجإزغرم٩اجبر لضع ؾاثرفيربهجاػر لضع ؾاثرهٓغ رلٗضمرجٞح

حرمارًازغرؾلبارٖلىرمضةرإلاهجاػرألاؤًًارٖلىر ل٣ُمتر جخٗمضرم٩اجبر لضع ؾاثرفيرجإزحررإلاهجاػرهٓغ رلل٣ُمتر ملالُترلله٣ٟترألَا

 . لٟىُترللضع ؾت
 

 :رَظ رألا٢ضربلٛذروؿبترإلاهجاػرفير لضع ؾاثر زغىرمغ خلرمخ٣ضمترٖلىرٚغ ع
 

 مًر،بهضصربٖض صر ملغخلتر زحرةر:رصع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًترؾلُاهترألا٢بليرألاظىضألابترألا ل٩اٝر

 ،2016رَظٍر لضع ؾاثرمغ خلهار لنهاثُترم٘رمحفىرؾىتربٖض صجمري ملخح٢٘رؤنر

 ًرألا٢ٟهتر ح نرألاجُاألٍا ر،ر ملغخلتر لشاهُتربٖض صبهضصر:رصع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثرٚػ

 ررصع ؾاثر مشلتر لخحظيهُترلتهُئترألاجىمُترألاالًاثرباظترألاجحػعررألا ملهضًترألا٢ابـربٖض ص هُال١ر.

 

 الكبرى وطبت اهجاس وطؼ خارطت وطىيت للبييت الخدخيت والخجهيزاث الجماغيت  :  2.1.1.3املؤشز 

ألابهضصرخُضرجمرإلاهتهاءرمًربٖض صر ملغخلتر ألالىرمًر لضع ؾتررلهظ ر ملاقغباليؿبترر%50حسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـرجمر -

غرمغ ظٗتر رإلاص عةج٣ٍغ .ر ملغخلتر لشاهُترمًرَٝغ

 

 الزيفيت والخجمػاث للمدن مطخدام خظزي  جخطيط إرضاء: 2-2-3الهدف 

 غمزاهيت تهيئت بؤمثلت اللزويت واملجالظ الزيفيت الخجمػاث حغطيت وطبت :1.2.2.3املؤشز 

رباليؿبترلهظ ر ملاقغ،رألاهيروؿبترجٟح١ر ليؿبتر ملإمحلترألاجمشلر ليؿبتر لتر ٦مُتر%ر126جمرحسجُلروؿبتربهجاػرج٣ضعربـر

رفيربهجاػرمسخل٠رمغ خلرصع ؾاثرمغ ظٗترؤمشلترر(2016رألا2015ر)للماقغرلؿيخحنرٖلىر لخح لي خُضر ههرألاباٖخباعر لخإزحرر مللملّح

رألار لتيرجمذر2015رألافيربظغ ء ثر ملهاص٢ترٖليهارجمر خدؿابرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتر ملبرمجترلؿىتر2015 لتهُئتر لٗمغ هُترلؿىتر

غظ٘رطل٪رلٗضةرؤؾبابر2016بخالتهارلغثاؾتر لمل٩حمترإلجمامربظغ ء ثر ملهاص٢ترٖلُهربإمغرألارجل٪ر ملضعظتريمًربغهامجرؾىتر ،رألٍا

:رمًرؤَمها

ٖضمرظضًتربٌٗرم٩اجبر لضع ؾاثرمًرخُضرمدخحىر لضع ؾاثرألا ختر مرآلاظا٫ر لخٗا٢ضًت،ر -

ضمر ختر مهارلآلظا٫ر ل٣اهحهُتر،  - ترل٨ثرةر ملخضزلحنرألٖا  َح٫رآظا٫رالاؾدكاعةرإلاص ٍع
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ترألاجمؿ٨هاربُلبرجحؾٗاثرٖمغ هُترظضًضةرؤألاربةصزا٫رحٗضًالثر -  ٖضمر لتز مر لٗضًضرمًر لبلضًاثربأع ءربٌٗر ملهالحرإلاص ٍع

٘رؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألازانترفيرمؿخحىرمغ خلهار لنهاثُترممارًخُلبربٖاصةرربظغ ء ثر ملهاص٢تر مخ٨غعةرٖلىرمكاَع

 ألا لخٗل٤ُرللٗمحمرٖليها،

لبر لبٌٗرمنهاربٖاصةر لىٓغرفير لضع ؾاثربٗضرؤنربلٛذرمغ خلرمخ٣ضمترمًربظغ ء ثر ملهاص٢تر - ُٚابرهُاباثرزهحنُت،رألَا

 ٖليها،

.رُٚابر ملخابٗتر لجضًترلهظٍر لضع ؾاثرفير ملؿخحىر املليرألا لجهحيرألاجضويرمؿخح َا

 

رضىواث 10 مىذ الػمزاهيت تهيئتها أمثلت جزاجؼ لم التي البلدًاث وطبت: 2.2.2.3املؤشز 

ٗحصر%ر86جمرحسجُلروؿبتربهجاػرج٣ضعربـر ر ليؿبتر ملإمحلترألَا مرمًرؤههرلمرًخمربلٙح ررباليؿبترلهظ ر ملاقغ،رألاهيروؿبترظُضةربالٚغ

طل٪ربلىر لخإزحرر لملانلرفيرمؿخحىربهجاػرمسخل٠رمغ خلرصع ؾاثربٖض صرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألافيربظغ ء ثر ملهاص٢ترٖليهار

 .ألاطل٪رٖلىرٚغ عررإلاق٩الُاثر ملخٗل٣تربضع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترللبلضًاث

ر

 الحالي اليطيج وجدغيم الاجخماعي بالطكً النهوض:  3-3-3الهدف 

 املىخفػين ملفاث غلى لإلجابت التراهميت  اليطبت:1.3.3.3املؤشز 

ٗحصرطل٪رلجملترمًر ؾبابر لخالُت%32ر لتيربلٛذر2015ربهجاػرؾىترم٣اعهترم٘روؿبتر%ر49بـر٢ضعريربعجٟإرجمررحسجُلر :ررألَا

 .ملىذرألا ل٣غألاىرلدؿهُلرصع ؾتر مللٟاثبارزانتربٖخماصرمىٓحمتربٖالمُترررر-ر

 ملخٗل٤ربًبِرقغألاٍرألابؾىاصر ل٣غألاىرألا ملىذرلخدؿحنر لؿ٨ًر2016رلؿىتر1125رباألمغر2007رلؿىتر534جى٣ُذر مغررٖضصر -

ُ٘رفير ل٣ُمتر ل٣هحىرللمىذرألا ل٣غألاى  ..ألا لغ ميرلخبؿُِربظغ ء ثربؾىاصر ملىذرألا ل٣غألاىرألا لتٞر

 

 املىجشة إلاجخماغيت للمطاهً التراهميت اليطبت:  2.3.3.3املؤشز 

 .رمؿ٨ىاربظخماُٖا2551ربـر2016 ملؿا٦ًر ملىجؼةرفيربَاعر لبرهامجر لخهحصخيرللؿ٨ًرإلاظخماعيربلىرمحفىرؾىتربلٜرٖضصر-ر

ًهاربمؿا٦ًرظضًضة2016رمؿ٨ًربلىرمحفىرؾىتر2000جمربهجاػر-ر .ررُٞمارًخٗل٤ربةػ لتر ملؿا٦ًر لبض ثُترألاحٍٗح

حنرٖلىربهجاػرمؿا٦ًربظخماُٖترًٖرَغير-ر ُتر١رجغ ظ٘رب٢با٫ر لباٖشحنر ل٣ٗاٍع  لٟحبغألالحؽرألاطل٪رلٗضمربؾخجابتر ملىٓحمتر لدكٖغ

ر ملؿا٦ًرإلاظخماُٖتر ملىجؼةررخُضرللخُٛحر ثرإلا٢خهاصًترألاإلاظخماُٖترألالٛالءر ؾٗاع ٤رنىضألا١رألا ملمحلتر٢ضعثرمجمٕح ًٖرٍَغ

.ررمؿ٨ىا217 لنهحىرباملؿ٨ًرلٟاثضةر ظغ ءرب

٤ر لبرهامجر لخهحصخير%ر16ربرـ٢2016ضعثر ليؿبتر لتر ٦مُترإلهجاػر ملؿا٦ًرالاظخماُٖتربلىرمحفىرؾىتر-ر رؾح ءر ملىجؼةرًٖرٍَغ

ٗحصرطل٪ربلىرظملترمًر ؾبابرمًرؤَمها ٤ر لٟحبغألالحؽرألَا  :للؿ٨ًرالاظخماعيررؤألارًٖرٍَغ

ت - ض صر لضع ؾاثرألا لخهُٟتر ل٣ٗاٍع  . لؿىح ثر ألالىرالهُال١ر لبرهامجر لخهحصخيرللؿ٨ًرالاظخماعيرزههذرإٖل

 ألاحكدذر ملؿا٦ًر لبض ثُت،بالجهاثر لض زلُترمىا٤َر لخضزلرفيرنٗحبتر -

 ي٠ٗرمكاع٦تر مل٣األاالثرفيرَلباثر لٗغألاىرفيربٌٗر لجهاث، -
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  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر

 

 3البرهامج 

  

 الشػبيت ألاخياء لخجدًد التراهميت اليطبت:  3.3.3.3املؤشز 

برمًروؿبتر لخ٣ضًغ ثر لتيرخضصثربر%66رررجمرحسجُلروؿبتربهجاػرج٣ضعربـر :رألارٌٗحصرَظ ربلىرر%رر68ـــــر٢ٍغ

خماص ثر اخّههترللمكغألإرفيرإلابانرمًر-ر ٘ر لٗضًضرمًر لهٗحباثر لتير٧اهذرجدح٫رصألانرجد٤ُ٣رقإههربؾتهال٥رإلٖا رٞع

.رر َض ٝر مليكحصة

 .وؿبترمكاع٦ترَُبترللم٣األاالثرفيرمجملها-ر

ُ٘رفيرٖضصر خُاءر ملىتهُترتهظًبهارل٨ًر-ر حرر ع ضخير اخههترإلهجاػر لخجهحز ثرممارؤزغرؾلبارٖلىر لتٞر َىا٥رنٗحباثرفيرجٞح

ر

وّجهاث املطخلبليت لخدطين ألاداء -4
ّ
رالخ

  أهم إلاشكالياث والىلائص1.4

 "التهيئت الترابيت": 1باليطبت للبرهامج الفزعي

ر: ق٩الُاثر ؾتر جُجُت -1

جٟاألاثربحنر لجهاثرفيرمجا٫ر لخحػَ٘ر لؿ٩اويرألاجمغ٦ؼر وكُترإلا٢خهاصًترألا لخجهحز ثر لجماُٖترألا لظيرًبرػرمًر -

رمًرؾ٩انر لبالصربِىمارحكهضر ملىا٤َر لٛغبُترهمح ريُٟٗارفيرمجالير لؿ٩انرألا لخىمُترألا٢ضر67%زال٫رجمغ٦ؼر٢غ بتر

 ر .سجلذرَظٍر لجهاثرنافيرهجغةرؾلبيرفير لؿىح ثر زحرة

ترفير اجا٫ - ُابر لالمغ٦ٍؼ ترفيرمجا٫ر لخسُُِر لتر بيرألا لٗمغ ويرألٚا تر٢ٍح  .مغ٦ٍؼ

ت - ًر ملضزغ ثر ل٣ٗاٍع لرللتهُئتر لتر بُترزانترفيرمجا٫رج٩ٍح  .ُٚابرآلُاثر لخمٍح

هار لهُا٧لر ملخضزلترفيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُت - ترألا ملاصًتر لتيرحٗٞغ  ٢لترإلام٩اهُاثر لبكٍغ

ٟير - رمًر اجا٫ر لتر بير35%ًمشلر لحؾِر لبلضير)وؿبتر اجا٫ر لتر بير ملُٛىرببلضًاثريُٟٗترم٣اعهتربااجا٫ر لٍغ

٣ُىهرزلثير لؿ٩ان  .(ألٍا

رللمح عصر ملاثُت -  .مح عصرَبُُٗترمدضألاصةرألا ؾخٛال٫رمٍٟغ
 

 : ق٩الُاثر صع ًترألابظغ ثُت -2

رفير لخٗاملرم٘ربٌٗرم٩اجبر لضع ؾاثر لتيرجخٗمضرفيربٌٗر خُانرٖضمر ختر مر هجاػر لغألاػهامترممارًً٘رإلاص عةرفيرنٗحبت

٘رفير هجاػر مح٠٢رنٗبرؤمار لٛاءرالاجٟا٢ُترألابٖالنرَلبرٖغألاىرظضًضرؤألار لخىبُهرألا لخٟاألاىرم٘رم٨خبر لضع ؾاثرللدؿَغ

لىر لجحصةر لٟىُترللضع ؾت .رر لضع ؾترألافير٦الر لملالخحنرًازغرطل٪رٖلىرمضةرإلاهجاػرألٖا
 

 "الخػمير": 2باليطبت للبرهامج الفزعي

مر اجهحص ثر ملبظألالترفيرَظ ر اجا٫ربغػثرٖضةر ق٩الُاثرؾح ءرٖلىرمؿخحىر لخسُُِرألا لخىمُتربمسخل٠رظهاثر - ٚع

 لبالصرألا لخيؿ٤ُربحنر ملخضزلحنرفير لؿُاؾاثر ل٣ُاُٖترألا٦ظل٪رٖلىرمؿخحىرآلالُاثر ملٗخمضةرإلخ٩امر ؾخٗما٫ر اجا٫ر

حرر لؿ٨ًر لالث٤رل٩اٞترقغ ثذر اجخم٘ر رمسخل٠ر ملخضزلحنرربمارٌؿاٖضرٖلىرجٞح  لتر بيرألا لخسُُِر لٗمغ ويرمًرَٝغ

.ررألاجدؿحنرْغألاٝرِٖلر ملح َىحن
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 3البرهامج 

ُتلىلائصرألا إلشكالياث رألاجدضًضرؤَمربُان -   ,ر ملخٗل٣تربدىُٟظر لبرهامجرألا لبر مجر لٟٖغ

ت)ًخمربٖض صرؤألارمغ ظٗترؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتربمباصعةرمًر لجماٖتر امللُتر ملٗىُتر - رر( لبلضًاثرؤألار اجالـر لجهٍح

ترللخجهحز،رألاجخحلىرمخابٗترمسخل٠ربظغ ء ثربٖض صرألامغ ظٗترَظٍر مشلترألا ملهاص٢ترٖليهار بالخيؿ٤ُرم٘رإلاص ع ثر لجهٍح

٣ارألخ٩امرمجلتر لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحر،ر ألٞا

لرَظٍر لضع ؾاثربيؿبتر - ،رألاجخحلىرمًرزال٫ر لحخض ثر املضزترللٛغىربةص عةرر%50رألاحؿاَمربص عةر لخٗمحررفيرجمٍح

غ ٝر ملٗىُترلٌٟرإلاق٩الُاثر لتيرجدح٫رصألانرج٣ضمر  لخٗمحرر ملخابٗتر لٟىُترألا ملالُترلهظٍر لضع ؾاثرألا لخيؿ٤ُربحنرَ 

.ررجىُٟظَا

م - رألابالٚغ ترللحػ عة،رٞةنرج٣ضمربهجاػرَظٍر لضع ؾاثرألابلٙح ترألا لجهٍح ر ملهالحر ملغ٦ٍؼ رمًر ملخابٗتر ملخح نلترمًرَٝغ

بتر لجماٖاثر امللُتر ملٗىُترفيربٖض صرألامغ ظٗترؤمشلترتهُئتهار لٗمغ هُتر ارًب٣ىرمغجبُاربٚغ  َض ٝر ملغؾحمترؾىٍح

غ ٝر ملخضزلترفيرمسخل٠رمغ خلر ملهاص٢ترٖلىرَظٍر ترمًرظهترألابمسخل٠رَ  ألابدغنهارٖلىرمح نلتر لضع ؾاثر لجاٍع

 . لضع ؾاثرمًرظهترؤزغىر

ر:إلاق٩الُاثر ملُغألاخت -

:رجخمشلرؤَمرإلاق٩الُاثرفيرمارًلي

 في املطخوى املؤضطاحي: 

ٖضمر٢ضعةر لجماٖاثر امللُترٖلىرلٗبر لضألاعر ملىاٍربٗهضتهارٖلىر لحظهر ملُلحبرألاجسليهارًٖر زظربؼمامر محعرلحي٘ر -

ار لٗمغ ويربؿببر لٗضًضرمًر  لؿُاؾاثر ملالثمتر لتيرجم٨نهارمًر لخد٨مرفيرمجالهار لتر بيرألا لؿُُغةرٖلىرهمَح

ترألا ملاؾؿاجُت،  إلاق٩الُاثرهسوربالظ٦غرمنهار ملالُترألا ل٣ٗاٍع

تر لخابٗترللحػ عةر مل٩لٟتربالخٗمحررٖلىرمؿاٖضةر لجماٖاثر امللُترألاإلاخاَتربهارٖلىر لحظهر - رٖضمر٢ضعةر ملهالحر لجهٍح

اع ثر اخخهترألاإلام٩اهُاثر لالػمترلل٣ُامربظل٪،ر   ملُلحبربؿببر لى٣ورفيرإلَا
 

 في مطخوى دراضاث أمثلت التهيئت الػمزاهيت: 

 َح٫ربظغ ء ثربٖض صرألامغ ظٗترؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألا ملهاص٢ترٖليها، -

ُٟت، - ض صرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترللخجمٗاثر لٍغ  ُٚابربظغ ء ثرزانترألامؿخعجلترألامبؿُترإٖل

ُٚابر لىٓغةرالاؾدكغ ُٞترلضىر لجماٖاثر امللُتررلخدضًضر ؾتر جُجُاتهار امللُتربهٟترمؿب٣ترألا لخدًحرر امل٨مر -

 للكغألإرفيرصع ؾاثرمغ ظٗترؤمشلترتهُئتهار لٗمغ هُت،

ر لجماٖاثر - ترألا َمُتر لالػمترللخدًحررالهُال١رصع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألامخابٗتهارمًرَٝغ ٖضمربُٖاءر ألالٍح

ت،ر ر ملهالحر ملغ٦ٍؼ مرمًر ملخابٗتر ملخح نلترمًرَٝغ  امللُتربالٚغ

ُابر لخإَحرر ل٩افيرملخابٗترصع ؾاثر - ترللخجهحزرألٚا  لى٣ورفير ل٨ٟاء ثر اخخهترلضىر لجماٖاثر امللُترألاإلاص ع ثر لجهٍح

  لتهُئتر لٗمغ هُترألايمانرظحصتها،ر

 ٖضمر ختر مرآلاظا٫ر لخٗا٢ضًت، -

ضمر ختر مهارلآلظا٫ر ل٣اهحهُت، - ترل٨ثرةر ملخضزلحنرألاحٛلبر لىٓغةر ل٣ُاُٖترلضىربًٗهارألٖا  َح٫رآظا٫رالاؾدكاعةرإلاص ٍع
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ترألاجمؿ٨هاربُلباثرجحؾ٘رٖمغ ويرمكُترؤألاربةصزا٫رحٗضًالثر -  ٖضمر لتز مر لٗضًضرمًر لبلضًاثربأع ءربٌٗر ملهالحرإلاص ٍع

٘رؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألازانترفيرمؿخحىرمغ خلهار لنهاثُترممارًخُلبرفيربٖاصةرربظغ ء ثر ملهاص٢تر مخ٨غعةرٖلىرمكاَع

 ألا لخٗل٤ُرللٗمحمرٖليها،

رمجلتر لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحررٖلىرٚغ عربظغ ء ثر - ُٚابرههحمرجغجُبُترجًبِرآلاظا٫ر لتيرلمرًخمريبُهارمًرَٝغ

 . ملهاص٢ترٖلىر٢غ عر لخدضًضرألامٗاًىترمىا٤َر لخحؾ٘ر لٗمغ ويرألابظغ ء ثر ملهاص٢ترفيرمؿخحىرعثاؾتر لمل٩حمت

ترألا امللُترٖلىرمخابٗترجىُٟظرم٣خًُاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألا جساطرإلاظغ ء ثر ل٣اهحهُتر - ي٠ٗر٢ضعةر ملهالحر لجهٍح

 .الختر مر لتر زُور لٗمغ هُترألا لملضرمًر لبىاءر لٟحيحير

 

 "إلاضكان : " 3 للبرهامج الفزعيباليطبت

حرر لؿ٨ًر لالث٤رل٩لرمح ًَرجحوسخي،رألاجدؿحنرْغألاٞهر لؿ٨ىُترمًرزال٫رالهدف ألا ؾاسخيرللبرهامجر لٟغعير لشالضرَحرجٞح

حرر ملغ ٤ٞر ؾاؾُتر ألاي٘ربغ مجرؾ٨ىُترحؿخجُبرلملاظُاثر٧لر لٟئاثرالاظخماُٖترألازاّنترطألاير لضزلر املضألاصرألا ملخحؾِرألاجٞح

ارالرح٨ٗـر لهحعةر لمل٣ُ٣ُترملارًدضررٖلىرؤعىر لح ٢٘رخُضرؤنرمسخل٠ر ألا لخجهحز ثر لجماُٖت،ررل٨ًرر ملاقغ ثر لتيرجّمر زخُاَع

حرر لؿ٨ًرالرجمشلربال ٤ر ل٣ُإر ملىٓمرلخٞح ر لٗامرللبىاًاثر لتيرجىجؼرٖلىر ملؿخحىر %20  لبر مجر لتيرجىجؼرًٖرٍَغ رمًر اجمٕح

جي ٤رماؾؿاثرألاألاػ ع ثرؤزغىرحٗجىربالٗىاًتربالغنُضر لؿ٨ًر ل٣اثمرألاجدؿحنرْغألاٝر لِٗلر.ر لَح ٦مارجىجؼرّٖضةربغ مجرًٖرٍَغ

لترلحي٘رالاؾتر جُجُاثرلخد٤ُ٣رَاجهر َض ٝر باألخُاءر لؿ٨ىُت،رل٨ًرجٓلرألاػ عةر لخجهحزرألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُترهير ملَا

 .ر مليكحصة

:ررألالخد٤ُ٣ر َض ٝرألاجدؿحنر ل٣ضعةرٖلىرآلاص ءرَىا٥رٖضةربق٩الُاثرجخمشلربالخهحمرفي

 .هضعةر ع ضخير لهالملترللبىاءرمماربهجغرٖىهربهدكاعر لبىاءر لٟحيحيرألاج٩ازغر خُاءر لٗكح ثُت -

ضمر لخح ػنربحنر لٗغىرألا لُلب -  .ٚالءر ؾٗاعرمماربهجغرٖلُهرٚالءرفير٧لٟتر ملؿا٦ًرألٖا

 .ٖؼألاٝر مل٣األاالثرٖلىر ملكاع٦ترفيرَلباثر لٗغألاىر -

٤ر لٟحبغألالحؽ - حنرٖلىربهخاطر ملؿا٦ًرإلاظخماُٖتر لتيرجمح٫رًٖرٍَغ .رٖؼألاٝر لباٖشحنر ل٣ٗاٍع

ترللخجهحزرألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُترممارًجٗلهارٚحرر٢اصعةرٖلىر - ترلضىرإلاص ع ثر لجهٍح مدضألاصًترإلام٩اهُاثر لبكٍغ

غ ٝر ملخض زلترألابًجاصر لمللح٫ر ملالثمترلجمُ٘ر لهٗحباثر لتيرحٗغ٢لرؾحررإلاهجاػرباليؿ٤ر مخابٗترج٣ضمر لبرهامجرم٘رَ 

 . ملُلحب

غ ٝر ملخض زلترفيرجىُٟظرمسخل٠ر لبر مجرألاه٣ورفير لخيؿ٤ُربُنها -  .٦ثرةرَ 

ُٗترلخخالءمرم٘ر لخُحع ثرإلا٢خهاصًترألاإلاظخماُٖتررألاألايُٗتر لملالُترللغنُضر لؿ٨جي - غر ملىٓحمتر لدكَغ  .جٍُح

 الاكتراخاث لخدارن إلاشكالياث  2.4

 بُٖاءرمُض نر لتهُئتر لتر بُترؤ٦ثررهجاٖترٖلىرمؿخحىر لخسُُِرألا لخىُٟظر:رفيربَاعرججضًضرؾُاؾتر لتهُئتر لتر بُت

٘ر ل٨برىرللبجىر ؾاؾُترألا لخجهحز ثر لٗمحمُترؾترج٨ؼربؾتر جُجُتر لبرهامجر لٟغعير ألايمانر لخىاؾ٤رفيرجغ٦حزر ملكاَع

:رٖلىر املاألاعر لغثِؿُتر لخالُت"ر لتهُئتر لتر بُتر"
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  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر

 

 3البرهامج 

٤رهٓغةرحكاع٦ُترم٘ر لجهاث  -  ترللتهُئتر لتر بُترألٞا ترألاألاي٘ر ؾتر جُجُاثرظهٍح  .جضُٖمر لخىمُتر لجهٍح

جيرألا لجهحيرألا املليرألابُٖاءر  - ترمًرزال٫ربٖاصةرجحػَ٘ر صألا عربحنرمسخل٠ر ملخضزلحنرٖلىر ملؿخحىررر لَح جضُٖمر لالمغ٦ٍؼ

.رنالخُاثرؤ٦بررللجهاثرألا لجماٖاثر امللُت

.رجضُٖمر لضألاعر ٣ٞيرللتهُئتر لتر بُترفيربَاعر لخيؿ٤ُربحنر لؿُاؾاثر ل٣ُاُٖت  -

.رجد٤ُ٣ر لتر بِربحنر لخسُُِر لتر بيرألا لخسُُِرالا٢خهاصيرألاالاظخماعي  -

 .جضُٖمر لبيُتر لخدخُترألا لخجهحز ثر ل٨برىربالجهاثر لض زلُترللبالص  -

 .الاعج٣اءربمغ ٦ؼر لحالًاثربلىرؤ٢ُابرٖمغ هُترٞاٖلترألا٢اصعةرٖلىرظلبرإلاؾدشماع ثرألا لنهحىرباملضنر ملخحؾُترألا لهٛغىر  -

ًرفيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحر  - ترألاجضُٖمهارألا لبدضر لٗلميرألا لخ٩ٍح  .بخ٩امر ؾخٛال٫ر ملح عصر لبكٍغ

تر لغ٢مُت  - غرآلُاثر ملخابٗتر لٟىُترالؾخٗماالثر اجا٫ر لتر بير ٖخماص رٖلىر لخ٣ىُاثر لملضًشترفيرمجا٫ر لجٛٞغ رألابىح٥رجٍُح

 . ملُُٗاثرألاج٣ىُاثرالاجها٫ر لملضًشت
 

 ٝ فيرمضىرهجاٖتر ملاقغ ثرألا عجباَهارباألَض: 

 .مغ ظٗتربٌٗر ملاقغ ثرلخ٩حنرؤ٦ثررٞاٖلُترألاظضألاىر  -

ت  -  .جضُٖمر لبرهامجرباملح عصر لبكٍغ

غر ملخٗل٣تربه  - ًرلئلَاع ثر ملخضزلترفيربٖض صرألامخابٗتر لبرهامجرألا لخ٣اٍع  .جضُٖمر لخ٩ٍح

٪ر ملاؾؿاثرألا مليكأثر لٗمحمُتر ملخضزلترفير لبرهامجرفيربٖض صر لبرهامج  -  .حكٍغ
 

 :غلى املطخوى إلاجزائي

اصةرجإَُلره٣ترحر ًجاصرخلح٫ر٢اهحهُتربالخٗاألانرم٘ر ملهالحر اخخهتربالحػ عةر - م٩اجبر لضع ؾاثر لتيرجبحنرؤنهارٚحررظضًترإٖل

غرٞيهار لكغألاٍر ل٩اُٞترإلهجاػرمشلرَظٍر لضع ؾاث،رر ألاالرجخٞح

 ٖخماصرآلُاثرؤزغىرلخدٟحزرم٩اجبر لضع ؾاثر امللُترألا ملكهحصرلهاربال٨ٟاءةرللمكاع٦ترفيرَلباثر لٗغألاىر لخانتر -

 بضع ؾاثر لتهُئتر لتر بُت،

ضر لٗملرٖلى - غرألاجُٟٗلرمدخحىرمٍؼ غ ٝر ملخضزلترلخٍُح غرآلُاثرالاجها٫رفيرمجا٫ر لتهُئتر لتر بُترم٘رمسخل٠رَ  رجٍُح

.رَظٍر لضع ؾاث
 

 "الخػمير": 2باليطبت للبرهامج الفزعي 

مر اجهحص ثر ملبظألالترفيرَظ ر اجا٫ربغػثرٖضةر ق٩الُاثرؾح ءرٖلىرمؿخحىر لخسُُِرألا لخىمُتربمسخل٠رظهاثر ٚع

 لبالصرألا لخيؿ٤ُربحنر ملخضزلحنرفير لؿُاؾاثر ل٣ُاُٖترألا٦ظل٪رٖلىرمؿخحىرآلالُاثر ملٗخمضةرإلخ٩امر ؾخٗما٫ر اجا٫ر لتر بير

حرر لؿ٨ًر لالث٤رل٩اٞترقغ ثذر اجخم٘رألاجدؿحنر رمسخل٠ر ملخضزلحنرربمارٌؿاٖضرٖلىرجٞح ألا لخسُُِر لٗمغ ويرمًرَٝغ

.ررْغألاٝرِٖلر ملح َىحن
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  والخػمير وإلاضكانابيت التهيئت التر

 

 3البرهامج 

رمجلتر لتهُئتر لتر بُترألا لخٗمحررألا ملخٗل٣تربضع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُتر -  يبِرآلاظا٫ر لتيرلمرًخمرجدضًضَارمًرَٝغ

 ؾح ءرفيربَاعرههحمرجغجُبُترؤألارفيربَاعرصلُلربظغ ء ثر٦مغظ٘رل٩اٞتر ملخضزلحن،

ترللخجهحزرإلخ٩امر ل٣ُامربمهامر - لىرمؿخحىرإلاص ع ثر لجهٍح غر ل٨ٟاء ثر لٟىُترمدلُارألٖا ًرألاجٍُح رألامخابٗتربغمجتجضُٖمرج٩ٍح

برفيرمغ ظٗترمشا٫رتهُئتهار ىضرالا٢خًاءرصٖحةر٧لربلضًترجٚغ صع ؾاثرؤمشلتر لتهُئتر لٗمغ هُترألا لؿهغرٖلىرجُب٣ُهارألٖا

٤رٖملر٢اعرملخابٗتر لضع ؾترألاملؿاٖضةرم٨خبر لضع ؾاثرفير لىٟاطرللمُُٗاثر لٗمغ هُترٖلىرٚغ عر  لٗمغ هُترلحي٘رٍٞغ

  لحخض ثر املضزتربةص عةر لخٗمحر،
 

 "إلاضكان": 3باليطبت للبرهامج الفزعي 

 

حرر لؿ٨ًرإلاظخماعيرألاجدؿحنرْغألاٝر لِٗلر - –ر لبٗضر ل٣ٗاعيرر).مغ ظٗتر لىهحمر ل٣اهحهُترألا لترجُبُتر ملخٗل٣تربخٞح

جيرلخدؿحنر لؿ٨ً-رنىضألا١ر لنهحىرباملؿ٨ًرلٟاثضةر ظغ ء-ر لبرهامجر لخهحصخيرللؿ٨ًرإلاظخماعي  .( لهىضألا١ر لَح

حررم٣اؾمربظخماُٖتررنالملترللبىاءرللملضرمًرْاَغةر لبىاءر لٟحيحيرر -  .جٞح

 .جحخُضربغ مجرجدؿحنر لؿ٨ًرٖلىرمؿخحىرألاػ عةر لخجهحزرألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُتر -

تربالٗىهغر لبكغيرألا ملاصيرلخض ع٥رإلازالالثرألاجدؿحنر ل٣ضعةرٖلىرآلاص ءر - ترألا لجهٍح  .صٖمرإلاص ع ثر ملغ٦ٍؼ

 .رألاي٘ربغ مجرألاآلُاثرللًِٛرٖلىر ل٩لٟترألا لملّضرمًر هدكاعر لخحؾ٘ر لٗمغ وير لٗكح جير -

رفيربَاعر لخضزلرللٗىاًتربالغنُضر لؿ٨جير ل٣اثمر -  .ربخض ررههحمر٢اهحهُترزانتربالبىاًاثر ملخض ُٖترللؿ٣ٍح

ترألايُٗاثر - .رر لٗملرٖلىرمغ ظٗترؤصألا ثر لخٗمحررلخ٩حنرؤصألا ثربغمجترألا ؾدكغ ٝرالرؤصألا ثررحؿٍح



رألا ملضن لتهُئتر لتر بُت   
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 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

 

 4بزهامج ال

 جطويز وجىميت كطاع البىاء
 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

جلدًم البرامج الفزغيت  1.1

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء"ر4ًخ٩حنر لبرهامجرر مار"جٍُح ُحنرألَا ر: مًربغهامجحنرٖٞغ

 الطياضت الوطىيت للبىاء: 1البرهامج الفزعي - أ

غر لبىاءر ملؿخض مرفيربَاعرؾُاؾترمخ٩املتر ىُتر٦ُٟلتربدىمُترألاجٍُح ىُترفير٢ُإر لبىاءرٖلىرزُترألَا جغج٨ؼرإلاؾتر جُجُتر لَح

خباعر لٗىهغر لبُئيرألا لخُحعر لخ٨ىحلحجيرفير اجا٫ ر.رجإزظربٗحنرالٖا

٘ربىاًاثرم٣خهضةرللُا٢ترألانض٣ًترللبِئتربمارٌٗؼػر لبىاءر ملؿخض م ألاجخمدحعر.رألاتهضٝرإلاؾتر جُجُتر ملظ٧حعةربلىر هجاػرمكاَع

ر: لخحظهاثر ل٨برىرلهظٍرإلاؾتر جُجُترخح٫ر

ٗاثرألا ل٣ح هحنرفيرمجا٫ر لبىاءر ملؿخض مث  - ؼر لدكَغ  ٍٖؼ

غرألاجىمُتر لبىاءر ملؿخض م  -  جٍُح

 .جإَُلرمسخل٠ر ملخضزلحنرفير٢ُإر لبىاء  -

ر

 مثاليت البىاء الػمومي: 2البرهامج الفزعي - ب 

ىُت ٘ر لَح ٘رفير.رجىجؼرإلاص عةر لٗامترللبىاًاثر ملضهُترٖضص رَامارمًر ملكاَع ألاجخاب٘رإلاص عةر لٗامترللبىاًاثر ملضهُتر ملكاَع

ُُٟترألا لٟىُترألارمسخل٠رمغ خلر لضع ؾاثرألامخابٗترإلاهجاػربلىرخحنر ؾخالمها ر.مسخل٠رمغ خلهارمىظر لبرمجتر لْح

٘ر لتيرالرحٗخبرربىاًاثر ألابالخح ػيرم٘رطل٪،رج٣حمرإلاص عةر لٗامترللبىاًاثر ملضهُتربخ٣ضًمر ملؿاٖضةر لٟىُترباليؿبترللمكاَع

٠ررم٣ابلر لملهح٫رٖلىر2009رؾبخمبرر14ر ملاعررفير2009رلؿىتر2617مضهُترٖلىرمٗجىر لٟهلر ألا٫رمًر مغرٖضصر مهاٍع

ر.رَب٣ارللٟهلر لخاؾ٘رمًرهٟـر مغر ملٟحىرٖىضرالا٢خًاء مليكإ لدؿُحرر ملخٗل٣ترباملكغألإرألا لح ظبرألايٗهارٖلىرطمترناخبر

رج٣ضًمرؤَض ٝر لبرهامجر2.1

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاءر"4جخمشلرؤَض ٝر لبرهامجر اثرللبرهامجرُٞمارًلي"رجٍُح ٣ارللمداألاعرإلاؾتر جُجُترألا ألالٍح  : ألٞا

ؼر لبىاءر ملؿخض م:ر1.1.4 لهضٝر -  حٍٗؼ
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 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

رجإَُلرمسخل٠ر ملخضزلحنرفير٢ُإر لبىاءرألا قٛا٫ر لٗمحمُت:ر2.1.4 لهضٝر -

ضةرٖىضر هجاػر لبىاًاث:ر1.1.4 لهضٝر - ُّ  بصزا٫ر ملماعؾاثر لج

ر

  جلدًم غام لإلهجاساث إلاضتراجيجيت الخاصت بالبرهامج -2

أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجيجيت التي جم جدليلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج  1.2

:ررجخمشلرؤَمرإلانالخاثرألا َض ٝرإلاؾتر جُجُتر لتيرجمرجد٣ُ٣هارألا لتيرلهارٖال٢ترمباقغةربالبرهامجرُٞمارًلي

 ًرألا ملغ ٢بحنر لٟىُحنرألا لخبر ءرفير ملؿاختر جدؿحنر لخضماثر ملخٗل٣تربالترزُورمل٩اجبر لضع ؾاثرألا ملهىضؾحنر ملؿدكاٍع

 .ألا مل٣األاالثرألامخابٗتهم

 ٣حصر ملهممحن رفير له٣ٟاثرألٖا  . لؿهغرٖلىرخؿًر لخهٝغ

 ٘ر ملٟحيترفيرآلاظا٫  . لؿهغرٖلىر هجاػرؤقٛا٫ر ملكاَع

 ٘ر ملٟحيت ر. لخد٨مرفير٧لٟتر ملكاَع

ر

أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاريؼ الكبرى التي جم الليام بها لخدليم أهداف البرهامج  2.2  

٘ر ل٨برىر لتيرجمر ل٣ُامربهارلخد٤ُ٣رؤَض ٝر لبرهامججخمشلر ر:رُٞمارًليؤَمرإلاهجاػ ثرألا وكُترألا ملكاَع

  البىاًاث املدهيت:1البرهامج الفزعي غدد - أ 

 1 باليطبت للهدف : 

 . هجاػربىاًاثرم٣خهضةرللُا٢ترألانض٣ًترللبِئتر -

رفيرٞح نلر لبىاءر -  . لخد٨مرفير لخإزحررٖلىر لبِئترألا لخهٝغ
ر

 2 باليطبت للهدف : 

ت - تر لًغألاٍع ر.رجضُٖمربص عةر لبر مجرألا لتر زُورباملح عصر لبكٍغ

رفير لتر زُورألامخابٗتر مل٣األاالثرألا ملهممحن - غر ؾخٗما٫رمىٓحمتر لخهٝغ  .رجدُحنرألاجٍُح

 .ر لخد٨مرفيرآظا٫رزالمرٞح جحرر ملهممحن -

 .رجدُحنر لىهحمر ل٣اهحهُترألا لترجُبُتر ملخٗل٣تربةؾىاصر لتر زُورألا٦غ ؾاثر لكغألاٍرفير٢ُإر لبىاءرألا قٛا٫ر لٗمحمُت -

ر .رجدُحنر لىهحمر ل٣اهحهُترألا لترجُبُتر ملخٗل٣تربالبىاًاثر ملضهُت -



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 59  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

  مثاليت البىاء الػمومي:2البرهامج الفزعي غدد - ب 

 3 باليطبت للهدف : 

٘ر ملىجؼةرمًر٢بلرناخبر مليكإر ملٟحى -  . لخد٨مرفير ملكاَع

٘ر لبىاًاثرٚحرر ملضهُترفيرمغ خلرمُٗىترمًرالاهجاػ -  .الاؾدكاعةرألا ملؿاٖضةر لٟىُترالهجاػرمكاَع
 

 :الجدًدةشاريؼ الم

 

ر( ل٣ؿِر لخامـ)مؿدكٟىر٢ح ثر مًر لض زليرباملغسخىرمكغألإربىاءر -

ت -  مكغألإربىاءر ملبِذر لجامعيرببرطر لؿضٍع

مكغألإربىاءر ملٗهضر لٗاليرللضع ؾاثر لخُب٣ُُترفيرإلاوؿاهُاثرباملهضًتر -

ًرألا لضع ؾاثر - مكغألإربىاءر ملٗهضر لضبلحماسخيرللخ٩ٍح

 لؿٟاعةرألاب٢امتر لؿٟحرربالضألاختر٢ُغريرمكغألإربىاءرم٣غ -

امكغألإربىاءرم٣غير لؿٟاعةرألاب٢امتر لؿٟحرربإبحظا - ررهُجحًر

لىرللٗلحمر لخُب٣ُُترألا لخ٨ىحلحظُا - رربال٣حرألا نمكغألإربىاءر ملٗهضرٖ 

ر(ب) ملؿدكٟىر لجهحيربؿبُُلترنى٠رمكغألإربىاءر -

ترب٣ابـمكغألإربىاءر - ُّ ربىاءر ملٗهضر لٗاليرللمىٓحماثر لهىاٖ

ر ملبِذر لجامعيربهغ ألاعجانربال٩اٝمكغألإربىاءر -

ربؿلُاهتمكغألإربىاءر - ر ملٗهضر لٗاليرللٟىحنرألا لملٝغ

تر لٗضلُتربال٣غظاويمكغألإربىاءر - رم٣غربص عةر لكَغ

ررألاجحؾٗترم٣غرمغ٦ؼر لخجاعبرألاج٣ىُاثر لبىاءمكغألإرتهُئت -

ر( ل٣ؿِر ألا٫ر)م٣غرألاػ عةر لخجهحزرألا لتهُئتر لتر بُترألاإلاؾ٩انرمكغألإرتهُئتر -

تمكغألإربىاءر - جيرللبدحررفيرٖلحمر ملح صربال٣ُبر لخ٨ىحلحجيرببرطر لؿضٍع ر ملغ٦ؼر لَح

  ملؿدكٟىر لجامعيربهٟا٢ـمكغألإربىاءر -

  ملؿدكٟىر لجهحيربباظتمكغألإربىاءر -

ر ملؿدكٟىر لجهحيرب٣ٟهتمكغألإربىاءر -
 

 :املخواصلتشاريؼ الم

تربباظت - ترللمل٨ُتر ل٣ٗاٍع  مكغألإربىاءرم٣غرإلاص عةر لجهٍح

تربال٣حرألا ن - ترللمل٨ُتر ل٣ٗاٍع رمكغألإربىاءرم٣غرإلاص عةر لجهٍح

رر مضًىتر لش٣اٞت بىاءبجمامرمكغألإر -

  ملٗهضر لٗاليرلئلٖالمُترباملهضًترمكغألإربىاءر -

مغ٦ؼر ملح عصر لخ٨ىحلحظُترببجزعثرمكغألإربىاءر -

 مغ٦ؼر ملح عصر لخ٨ىحلحظُتربؿحؾتمكغألإربىاءر -

مغ٦ؼر ملح عصر لخ٨ىحلحظُتربامليؿخحررمكغألإربىاءر -

ترررمكغألإر - ر( لجؼءر لشاوي)بىاءرمدًىتر ملاؾؿاثرربال٣ُبر لخ٨ىحلحجيرببرطر لؿضٍع



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 60  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

رجحؾٗتر٢ُبر لٛؼ لترلخ٨ىحلحظُارالاجهاالثربالىدليرمكغألإر -

 بىاءر ملٗهضر لٗاليررللخجاعةرببجزعثمكغألإر -

ىُترللمهىضؾحنرببجزعثمكغألإر - ربىاءر ملضعؾتر لَح

 بىاءرم٣غرإلاص عةر لٗامترللضًح هتمكغألإر -

ر(مؿاٖضةرٞىُت)مكغألإربىاءرألاخضةرسجىُترببليرمًرألاالًترهابلر -

رخؿبر َض ٝرملخابٗترمكغألإرخماًترمى٣ُترجحوـر لٛغبُترمًرإلاص عيرعر١مكغألإربىاءر لم - رر اخهورلحخضةر لخهٝغ

 لًُٟاهاثر

رتهظًبر٧لُتر لمل٣ح١ربخحوـمكغألإر -

ر ملُٗمر لجامعيربؿُضيربحػٍض -

 (فيربَاعر ملؿاٖضةر لٟىُت)ربىاءر لحير لخ٨ىحلحجيربال٣ٗبترمكغألإرر -

ر

  2016 هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفيذ ميزاهيت البرهامج لطىت  -3

جلدًم لخىفيذ ميزاهيت البرهامج  1.3

:   3 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت

  (الدفؼ جماداثإع)الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت 
 ألف دينار: الوحدة 

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016 

   

(1) 

م الخكميلي .ق

2016 

  

( 2) 

إهجاساث 

2016 

 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(1) 

م الخكميلي  .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(2) 

املبلغ 

  

(3( - )1) 

وطبت إلاهجاس  

 

(  3( /)1) 

املبلغ 

 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس  

 

(3( /)2) 

 % 96 494- % 96 494- 553 10 047 11 047 11 هفلاث الخصزف

 % 96 494- % 96 494- 546 10 040 11 040 11  لخإظحرر لٗمحمي

 % 93 1- % 93 1- 7 8 8 ألاؾاثلر ملهالح

 --- 0 --- 0 0 0 0  لخضزلر لٗمحمي

 % 68 598 5- % 68 598 5- 928 11 526 17 526 17 هفلاث الخىميت

 % 68 598 5- % 68 598 5- 928 11 526 17 526 17 الاضدثماراث املباشزة

 % 68 598 5- % 68 598 5- 928 11 526 17 526 17 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 0 --- 0 0 0 0 الخمويل الػمومي

 --- 0 --- 0   0 0 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0   0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 0 --- 0 0 0 0 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
28 573 28 573 22 481 -6 092 79 % -6 092 79 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث      * 



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 61  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

:  3 رضم بياوي غدد

 2016  لطىت ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت بزهامج امليشآث املفوطت

 (اغخماداث الدفؼ) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت

 ألف دينار: الوحدة

 
 

 

:   4 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

 (الدفؼ جماداثإع) الخوسيؼ خطب البرامج الفزغيت           

   
 ألف دينار: الوحدة                 

 بيــــــــــــان البرامج

  2016م ألاصلي .ق

 

 

 

( 1) 

   2016م الخكميلي .    ق

 

 

 

(2) 

 2016إهجاساث 

 

 

 

(3) 

م ألاصلي  .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

م الخكميلي .الاهجاساث ملارهت ق

 2016 

املبلغ 

 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس  

 

(3( /)1) 

املبلغ 

 

(3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

 

( 3( /)2) 

ىُترللبىاء  % 96 333- % 96 333- 486 8 819 8 819 8  لؿُاؾتر لَح

 % 71 760 5- % 71 760 5- 995 13 755 19 755 19 مشالُتر لبىاءر لٗمحمي

 % 79 092 6- % 79 092 6- 481 22 573 28 573 28 املجموع

 

  



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 62  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

:  4 رضم بياوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرامج الفزغيت

 2016لطىت 

 ألف دينار: الوحدة      

 
 

 وجدليلها   جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء2.3

  حػشيش البىاء املطخدام: 1.1.4الهدف 

ٌؿاَمرَظ ر لهضٝرفيرجدؿحنرظحصةر لخضماثرر ملؿض ةربلىر ملخٗاملحنرم٘رإلاص عةرمًرمهممحنرألامغ ٢بحنر :جلدًم الهدف 

  .ٞىُحنرألام٣األالحن

:  5 جدول غدد

 حػشيش البىاء املطخدام: 1.1.4الهدف 
 

ٝر
 لهض

1.1.4
:ر

ؿخض م
ؼر لبىاءر مل

حٍٗؼ
ر

وخدة املؤشز ماقغ ثر٢ِـر ص ءر

جلدًزاث 

2015 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2015  

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016  

 

(1) 

إهجاساث 

2016  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2016  

( 2( /)1) 

ر لىجاٖتر:1.1.1.4 ملاقغر

  لُا٢ُترللبىاًاث
kwh/م

2
   %96    85 82 --- 85 --- السنة/

مٗض٫ر لُا٢تر:2.1.1.4 ملاقغ

  لغماصًترملح صر لبىاء
Mwh/م

3
 --- 1.9 --- 1.8 1.9   94%  

 

  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

السياسة الوطنية للبناء مثالية البناء العمومي

8 819

19 755

8 819

19 755

8 486

13 995
(1)  2016م األصلي .ق

(2)  2016م التكميلي .ق    

2016إنجازات 
(3)



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 63  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

 : 5 رضم بياوي غدد

  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت

 حػشيش البىاء املطخدام: 1.1.4بالهدف 

 
. 

  الخدكم في جودة الدراضاث وأشغال البىاًاث املدهيت: 2.1.4الهدف 

٘ر لبىاًاثر ملضهُت:جلدًم الهدف   .ٌؿاَمرَظ ر لهضٝرفير لخد٨مرفيرآظا٫ر لضع ؾاثرألاؤقٛا٫رمكاَع

 : 6 جدول غدد

 جؤهيل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغال الػموميت: 2.1.4الهدف 

ٝر
 لهض

2.1.4
قٛا٫ر

ثرألاؤ
ؾا
ع  ظحصةر لض

د٨مرفير
ر لخ

ثر ملضهُت
 لبىاًا

ر

وخدة ماقغ ثر٢ِـر ص ءر

املؤشز 

جلدًزاث 

2015 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2015  

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

( 1) 

إهجاساث 

2016  

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 ملارهت

  2016 بالخلدًزاث

( 2( /)1) 

 ملخضزلحنررٖضص:ر1.2.1.4 ملاقغر

  ملخدهلحنرٖلىر لكهاصةرباملُاب٣ت
 ٖضص

--- 10 --- 15 10  67 % 

مٗض٫ر ل٩لٟتر:ر2.2.1.4 ملاقغ

ترللمتررمغب٘رمُٛىرظضًض   لؿىٍح
 صًىاع

--- ---- --- 1500 1800 120% 
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النجاعة : 1.1.1.4المإشر 
الطالية للبنايات

معدل : 2.1.1.4المإشر
الطالة الرمادية لمواد البناء

82

2

85

2

(1) 2016تمديرات 

(2) 2016إنجازات 



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 64  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

 4البرهامج 

 املطاهدة

 

غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

 :  6رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 جؤهيل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغال الػموميت: 2.1.4بالهدف 

 

تفي .رٖاملح وئر لبدٍغ

  جدطين جودة الدراضاث وألاشغال ملشاريؼ املواوئ البدزيت: 1.2.4الهدف 

تٌؿاَمرَظ ر لهضٝرفير:جلدًم الهدف  ٘ر ملح وئر لبدٍغ .رجدؿحنرظحصةر لضع ؾاثرألا قٛا٫رملكاَع

 

:   7 جدول غدد

 إدخال املمارضاث الجّيدة غىد اهجاس البىاًاث: 1.2.4الهدف 

ٝر
 لهض

1.2.4
:ر
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 :  7رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت  

 إدخال املمارضاث الجّيدة غىد اهجاس البىاًاث: 1.2.4بالهدف 

 

 

 
 

 

تي جّم جدليلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت  -  
ّ
خائج ال

ّ
 2016جدليل وجفطير الى

  حػشيش البىاء املطخدام: 1.1.4الهدف.   

الىجاغت الطاكيت للبىاًاث : 1.1.1.4املؤشز 
 

غر لىجاٖتر لُا٢ُترألا لملضرمًرالاؾتهال٥رفيرَظ ر.رررررررررًهى٠ر٢ُإر لبىاءر٦شالضرمؿتهل٪رللُا٢ترفيرجحوـ ألامًرؤظلرجٍُح

خباعرألا ٢٘ر٢ُإر لبىاءرببالصهارألازانُتهارالاظخماُٖتر  اجا٫رجمربعؾاءر ؾتر جُجُترجضٖمر لبىاءر ملؿخض مرلخإزظربٗحنرالٖا

٘رألا ٖخماصرم٣اعبترمخُحعةرجضمجر٧اٞتر ملُُٗاثر لبُئُتر ألا لش٣اُٞتر مغر لظيرًٟغىربٖاصةر لىٓغرفيرمىهجُترجهحعر ملكاَع

اعرجمررحسجُلروؿبترهجاٖترَا٢ُترج٣ضعربـر.رللمح٢٘رألامخُلباثر لجحصة  .2016رباليؿبترلـؿىتر% ر96ألافيرَظ رإلَا
 

مػدل الطاكت الزمادًت ملواد البىاء : 2.1.1.4املؤشز 

ٗحصرطل٪ربلىرظملترمًر ؾبابرمًرؤَمها2016رباليؿبترلـؿىتر% 94جمرحسجُلرمٗض٫ر٣ًضعربـر -  :رألَا

 ٖضمرجدٟحزر ؾخٗما٫ر ملح صرالا٩ًحلحظُترؤألار امللُت 

 غر ملح صرالا٩ًحلحظُترفير لؿح١ر امللُت  ٖضمرجٞح
ر

ر
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غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

  جؤهيل مخخلف املخدخلين في كطاع البىاء وألاشغال الػموميت: 2.1.4الهدف. 
 

غدد املخدخلين املخدصلين غلى الشهادة باملطابلت : 1.2.1.4املؤشز 

ٗحصرطل٪ربلىرظملترمًر ؾبابرمًرؤَمها2016رباليؿبترلـؿىتر% ر67جمرحسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـر -  :رألَا

 ٖضمرألاظحبُتر لملهح٫رٖلىر لكهاصةرباملُاب٣ترملماعؾتر ليكاٍرباليؿبترللمهممحنرألا مل٣األاالث. 

 ٖضمر ٖخماصر لملهح٫رٖلىر لكهاصةرباملُاب٣تريمًر لكغألاٍر لٟىُترالزخُاعر ملهممحنرألا ملغ ٢بحنر لٟىُحنر

 .ألا مل٣األاالثرفير له٣ٟاثر لٗمحمُت
 

مػدل الكلفت الطىويت للمتر مزبؼ مغطى جدًد : 2.2.1.4املؤشز 

ٗحصرطل٪ربلىرظملترمًر ؾبابرمًرؤَمها2016رباليؿبترلـؿىتر% ر83جمرحسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـر -  :رألَا

 ٚالءر٧لٟتر ملتررمغب٘رمُٛىرظضًضرلبٌٗر لبىاًاثر ملضهُتر لتيرجدخحيرٖلىرججهحز ث(équipements)لخضٞئترر 

ضر ملغ٦ؼيرألا ملهاٖض ت،رخُضرًبلٜر.ر...ألا لخبًر ٧لٟتر ملتررمغب٘رمُٛىرمارألاطل٪رٖلىرٚغ عر ملؿدكُٟاثر لجامُٗترألا لجهٍح

 .رصًىاع2000ًىاَؼر

 رفير لُضر لٗاملترألا عجٟإرج٩لٟتها لى٣و. 

 رر عجٟإرؤؾٗاعرمح صر لبىاء. 
 

  إدخال املمارضاث الجّيدة غىد اهجاس البىاًاث: 1.2.4الهدف. 
 

وطبت رطاء أصحاب امليشآث : 1.1.2.4املؤشز 

 .لمرًخمر خدؿابرَظ ر ملاقغرهٓغ رلٗضمر ؾخ٨ما٫رالاؾخبُانرالخدؿابروؿبترعياءرؤصملابر مليكأث -
 ر

مداخيل املطاغدة الفىيت : 1.1.2.4ملؤشز ا

ٗحصرطل٪رباألؾاؽربلىرٖضمرج٣ضًمرمؿاٖضةرٞىُترزال٫رر.ر2016رباليؿبترلـؿىتر% ر0جمرحسجُلروؿبتر هجاػرج٣ضعربـر - ألَا

 .للملهح٫رٖلىرمض زُلر ملؿاٖضةر لٟىُتر(...نىضألا١رمكاع٦ت،رألا٧الترم٣ابٌُر)َظ رباإلياٞتربلىرٖضمرألاظحصرآلُتر.ر2016ؾىتر
 

وّجهاث املطخلبليت لخدطين ألاداء -4
ّ
رالخ

  أهم إلاشكالياث والىلائص1.4

  1.4البرهامج الفزعي 

رجغ٦حزر ملكغألإرفيرمىا٤َرمىازُترنٗبت -

 .ٚغب-قما٫:رر لخحظُهر لؿحئرللمكغألإ -

غر ملح صرالا٩ًحلحظُترفير لؿح١ر امللُت - .رٖضمرجٞح

 .رُٚابر لخحن٠ُرللمح صر امللُت -

ر

ر
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غرألاجىمُتر٢ُإر لبىاء  جٍُح

  2.4البرهامج الفزعي 

رمٗهضرللضع ؾاثرر–مؿدكٟىرظهحيرؤألارظامعير) زخالٝربّحنرفير٧لٟتر ملتررمغب٘رمُٛىرخؿبرَبُٗتر ملكغألإر -

 ( لخ٨ىحلحظُت

 .ُٚابرمُالبرللملهح٫رٖلىرمؿاٖضةرٞىُترزال٫ر٧املر لؿىتر ملالُت -

 .للملهح٫رٖلىرمض زُلر ملؿاٖضةر لٟىُتر(...نىضألا١رمكاع٦ت،رألا٧الترم٣ابٌُر)ٖضمرألاظحصرآلُتر -

ر

 الاكتراخاث لخدارن إلاشكالياث  2.4 

ر:رماقغ ثر لبر مجفيرجىُٟظررًخٗحنر ل٣ُامربهارلخض ع٥رإلازالالثر لتية لخض بحررألا وكِ
 

  1.4البرهامج الفزعي 

حن - ترمًرزال٫ر هخض برج٣ىُحنرألامهىضؾحنرألامهىضؾحنرمٗماٍع ر.جضُٖمرالاصعةرباملح عصر لبكٍغ
ر

  2.4البرهامج الفزعي 

 هخض برج٣جيرمؿاحرألامغ ٢برخٓحرةرب٩لرمكغألإر -

 جسهُورألاؾُلتره٣لرل٩لرمكغألإ -
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9 لبرهامجر  ل٣ُاصةرألا ملؿاهضة  

V .9 بزهامجال 

 الليادة واملطاهدة
 

 

 الخلدًــــــم الػــــام للبرهامج -1

حرر المُتر لملضًشترألاجٞح ترجغج٨ؼرٖلىر ؾخٗما٫ر لخ٣ىُاثرإلٖا بنرصٖمرمغصألاصًتر٢ُإر لخجهحزرًغجبِرؤؾاؾاربةعؾاءربص عةرٖهٍغ

ارلخضمتر ملخضزلحنرفير ل٣ُإرمًرؤظلرجد٤ُ٣ر َض ٝر ملغؾحمت ترألاحسخحَر تر لًغألاٍع ر. لحؾاثلر ملاصًترألا لبكٍغ

 جلدًم البرامج الفزغيت  1.1

ُتر٢ُاُٖترألاهيزمؿتررمًر"الليادة واملطاهدة"ر 9 ًخ٩حنر لبرهامج :ر بغ مجرٖٞغ

 الليادة:  1البرهامج الفزعي -  أ

 املطاهدة: 2البرهامج الفزعي - ب 

 جلدًم أهداف البرهامج 2.1

اثرُٞمارًلي "الليادة واملطاهدة"ر 9  لبرهامججخمشلرؤَض ٝر ٣ارللمداألاعرإلاؾتر جُجُترألا ألالٍح  :ألٞا

غر لبر مجرمسخل٠رٖلىرإلاقغ ٝ:ر1-1-9 لهضٝر -  مٗهارألا ملخضزلحنرإلاص عةربحنر لٗال٢ترألاجٍُح

٠ُرزال٫رمًرإلاص عةرهجاٖت:ر1-2-9 لهضٝر - ترلل٨ٟاء ثر مشلر لخْح غر ملاصًترألاإلام٩اهاثر لبكٍغ ترإلاظغ ء ثرألاجٍُح رإلاص ٍع

 جلدًم  غام لإلهجاساث إلاضتراجيجيت الخاصت بالبرهامج -2

أهم إلاصالخاث وألاهداف إلاضتراجيجيت التي جم جدليلها والتي لها غالكت مباشزة بالبرهامج   1.2

حرر ملح عصر ملالُتر2016رصألاعربغهامجر ل٣ُاصةرألا ملؿاهضةرفيرصٖمرمجهحصر لحػ عةرزال٫رؾىترجمشل غر٢ُإر لبيُتر ؾاؾُترٖبررجٞح رلخٍُح

غر ؾخٛال٫رإلام٩اهاثر ملاصًترألاجدؿحنر لخضماثر ًرألاجٍُح ترباالهخض باثرألا لتر٢ُاثرألا لخ٩ٍح ٘رألاصٖمر ملح عصر لبكٍغ  لالػمترلخىُٟظر ملكاَع

رفير لحؾاثلر ملخاخترألاخماًترخ٣ح١رإلاص عةرألا ملح َىحنر ملخٗاملترمٗهمرمًرزال٫ ترألابخ٩امر لخهٝغ ر:إلاص ٍع

٘رمًرمغصألاصًتر لٗملر - رط ثر لٗال٢ترببر مجر لحػ عةرللٞغ نهمرألاعؾ٩لتهمرفيرمسخل٠رمجاالثر لخهٝغ ح نرألاج٩ٍح غروؿبترجإَحررٖ  جٍُح

 .إلاص عيرألاظحصجه

٠ر لدؿُحر، -  جغقُضرألاخؿًرجىُٟظر لى٣ٟاثرفيرمسخل٠ربىحصرمهاٍع

رفير لبىاًاثرألا لخجهحز ثرألا لٗملرٖلىرنُاهتها، -  جدؿحنر لخهٝغ

ىُترفيرجغقُضر ؾتهال٥ر لُا٢تر، -   لٗملرٖلىرجد٤ُ٣ر لخحظهاثر لَح

ح نرألاألاي٘ر لخضماثر ملؿض ةرمًر٢بلر لحػ عةرٖلىر لخِ - غر لىٓامر ملٗلحماحيرألا ؾخٗمالهرمًر٢بلرٖ  ر.جٍُح
ر

أهم إلاهجاساث وألاوشطت واملشاريؼ الكبرى التي جم الليام بها لخدليم أهداف البرهامج  2.2  
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٠ُر مشلر ُحنرٌؿهغ نرٖلىرصٖمرألامؿاهضةر لبر مجر لٗملُاجُترمًرزال٫ر لخْح ًخ٩حنربغهامجر ل٣ُاصةرألا ملؿاهضةرمًربغهامجحنرٖٞغ

٘ر ملبرمجترألاجد٤ُ٣ر َض ٝر ملغؾحمت ترلخىُٟظر ملكاَع ترألا ملاصًتر لًغألاٍع تربلىر.رللمح عصر لبكٍغ اعرحؿعىر لهُا٧لرإلاص ٍع ألافيرَظ رإلَا

ترجغج٨ؼرٖلىر لخ٣ىُاثر لملضًشترمًرججهحز ثرألاقب٩اثرألابغمجُاثرألاألايٗهارفيرزضمترمسخل٠ر ملخضزلحنرفيرَظ ر بعؾاءربص عةرٖهٍغ

.ر ل٣ُإ

اثربغهامجر ل٣ُاصةرألا ملؿاهضةرلؿىتر ترلملؿًرجىُٟظر لبر مج رفي2016خُضرجمشلذرؤألالٍح ترألا ملاصًتر لًغألاٍع حرر لحؾاثلر لبكٍغ رمًر جٞح

ر:زال٫

 ترألايُٗترآلالُاث6رج٣جيرألار230رٖحنرمًربُنهمر427بهخض بر  ،رج٣جيرؤألا٫رألاحؿٍح

 ح نر ملىخضبحنرٖلىرآلالُتر ترألايُٗترٖ   ،16جىُٟظربغهامجرحؿٍح

 ترألايُٗترٖملتر لملًاثغ  ،حؿٍح

 ترخُضرجم ترألا لجهٍح ح نربمسخل٠رإلاص ع ثر ملغ٦ٍؼ اع ثرألاٖ  المُتر لملضًشترلٟاثضةرإلَا  ر:جحؾُ٘ر ؾخٗما٫ر لخ٣ىُاثرإلٖا

o ت  ملهالح لٟاثضة ججهحز ث  ٢خىاء تر  ملغ٦ٍؼ  ،(ماسملت آلت 75 +خاؾحب180)ألا لجهٍح

o إلال٨ترألاوير لض زلير ظضًضرللتر ؾل خؿاب 300 جغ٦حز Lotus(80ارألا ا220رمغ٦ٍؼ   لجملي  لٗضص ل٩ُحنر (رظهٍح

ا 800)مؿخٗمل 1500 ٢غ بت 2016 ؾىت آزغ في Lotus ملؿخٗملي ا700ألا مغ٦ٍؼ  ،(ظهٍح

o لحػ عةر بم٣غ  لكب٩اث في  لخد٨م ٢اٖت لخإَُل صع ؾت  هُال١  DataCenter، 

o ألانُاهخه  لحػ عة ألا ب مح٢٘ لخإَُل  جٟا٢ُت ببغ م، 

o ت باإلص ع ث الاظخماعي  لؿ٨ً بغهامج ملٟاث في  لخهٝغ مىٓحمت حٗمُم   لجهٍح

o المُت  هخض باث ترألا10بةهخض بر ظضًضةرلخضُٖمرؤٖح نربص عةر لبدضرألا لخىُٓمرألاإلٖا رٖحنر18رؤٖح نرباإلص عةر ملغ٦ٍؼ

ت  .باإلص عةر لجهٍح

 ُ٘رفيروؿبتر لخإَحررباإلص عةرمًرزال٫ر لملغمرٖلىربهجاػربغهامجيرإلاهخض باثرألا لتر٢ُاثرفيرآلاظا٫رخُضرجمذرجغ٢ُترٖضصر ر233ر لتٞر

 2016ٖحنرؾىتر

 ًرخُضرجم ح نر ملىخٟٗحنرببر مجر لخ٩ٍح  :جحؾُ٘ر٢اٖضةرٖ 

ًرٖلىر ملؿخحىر لجهحيرألا ملغ٦ؼير٢امربخيكُُهاربَاع ثرمًر لحػ عةرألا ؾتهضٞذرباألؾاؽر ملىخضبحنر لجضصر - جىُٓمرٖضةرألاعقاثرج٩ٍح

 مًرج٣ىُحنرألامهىضؾحن،

ًر ملؿخمغر لتيربهُل٣ذرفيرمحفىرؾىتر - ار2015مح نلتر ملغخلتر لشاهُترألا زحرةرمًربغهامجر لخ٩ٍح رمؿاٖضرج٣جيربلىر17ربعج٣ىرٖلىربزَغ

 عجبترج٣جي،

ًرفيرؾُا٢تر ملٗض ثرألاجدهلر -  ط،+ررٖحهارٖلىرعزهترؾُا٢ترمًرنى٠رَـر11 لخ٩ٍح

ًرمؿخمغرلئلعج٣اءرمًرعجبترج٣جيربلىرعجبترج٣جيرؤألا٫ر - ض صرلٟخذرصألاع ثرج٩ٍح ر.إلاهُال١رفيرإلٖا

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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  2016هخائج اللدرة غلى ألاداء وجىفيذ ميزاهيت البرهامج لطىت  -3

جلدًم لخىفيذ ميزاهيت البرهامج   1.3

:   3 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

(اغخماداث الدفؼ) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت   

 ألف دينار: الوحدة 

 البرامج والبرامج الفزغيت

م ألاصلي .ق

2016   

 

 

(1) 

م الخكميلي .ق

2016  

 

  

(2) 

إهجاساث 

2016 

 

 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(1) 

م الخكميلي  .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(2) 

املبلغ 

 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس  

 

(3( /)1) 

املبلغ 

 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس  

 

(3( /)2) 

 % 99 260- % 78 754 8- 647 31 907 31 401 40 هفلاث الخصزف

 % 99 191- 67 % 101 11- 015 23 206 23 116 34  لخإظحرر لٗمحمي

 % 99 69- % 105 272 810 5 879 5 538 5 ألاؾاثلر ملهالح

 % 100 0 % 378 075 2 822 2 822 2 747  لخضزلر لٗمحمي

 % 98 49- % 112 329 179 3 228 3 850 2 هفلاث الخىميت

 % 98 49- % 112 329 179 3 228 3 850 2 الاضدثماراث املباشزة

 % 98 49- % 112 329 179 3 228 3 850 2 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 0 --- 0 0 0 0 الخمويل الػمومي

 --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىرمح عصر ملحز هُت

ٟت  --- 0 --- 0 0 0 0 ٖلىر ل٣غألاىر لخاعظُتر ملْح

 --- 0 --- 0 0 0 0 صىادًم الخشيىت

املجموع الػام للوسارة  بدون 

 املوارد الذاجيت للمؤضطاث
43 251 35 135 34 826 -8 425 81 % -309 99 % 

 .دون إعتببر الموارد الذّاتيت للمؤسسبث* 
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:  3 رضم بياوي غدد

 2016لطىت  ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت بزهامج امليشآث املفوطت

 (اغخماداث الدفؼ) الخوسيؼ خطب طبيػت الىفلت

 

ألف دينار: الوحدة  

 
 

 

:   4 جدول غدد

 ملارهت بالخلدًزاث  2016 جىفيذ ميزاهيت البرهامج  لطىت 

  (إع الدفؼ) الخوسيؼ خطب البرامج الفزغيت 

 ألف دينار: الوحدة         

 بيــــــــــــان البرامج

م ألاصلي .ق

2016  

 

( 1) 

م الخكميلي .    ق

2016 

 

( 2) 

إهجاساث 

2016 

 

(3) 

م ألاصلي .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(1) 

م الخكميلي  .الاهجاساث ملارهت ق

2016 

(2) 

املبلغ 

( 3( - )1) 

وطبت إلاهجاس 

(3( /)1) 

املبلغ 

( 3( - )2) 

وطبت إلاهجاس 

(3( /)2) 

 % 98 171- % 169 294 3 054 8 225 8 760 4 الليادة

 % 99 137- % 70 718 11- 773 26 910 26 491 38 املطاهدة

 % 99 308- % 81 424 8- 827 34 135 35 251 43 املجموع
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:  4 رضم بياوي غدد

 ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث ميزاهيت البرامج الفزغيت

 2016لطىت 

ألف دينار : الوحدة

 

 

وجدليلها    جلدًم لىخائج اللدرة غلى ألاداء2.3

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

تربال٨ٟاء ثر لالػمترألابهجاػر:رجلدًم الهدف-ر ترألا لجهٍح رًخمشلر لهضٝرفيرجىُٟظربغهامجرالاهخض باثرللحػ عةر٢هضرصٖمر لهُا٧لر ملغ٦ٍؼ

حررألاؾاثلر لى٣لرألانُاهتهارملخابٗترجىُٟظر غر ل٨ٟاء ثرألاعٞ٘ر ملهاع ثر ملهىُترلؤلٖح نرألاجٞح يُتر بخٛاءرجٍُح  لتر٢ُاثرألا لضألاع ثر لخ٩ٍح

ت ٘رألاجد٤ُ٣ر َض ٝر لخىمٍح  . ملكاَع

 :   5 غدد جدول  

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

ف 
الهد

1.9
 :

ف
إلاشزا

 
غلى
 

ف
خخل

م
 

البرامج
 

طويز
وج

 
الكت

الػ
 

ن
بي

 
رة إلادا
 

ن
خلي

واملخد
 

مػها
 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2015 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

بالخلدًزاث  ملارهت

2015  

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016 

 

( 1) 

إهجاساث 

2016 

  

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

2016  

( 2( /)1) 

وؿبتر لغيارٖلىرر:ر1-1-2-9 ملاقغر

رإلاص عة  % 118 47 40 - - - نسبت  لخضماثر ملؿض ةرمًرَٝغ

وؿبترجد٤ُ٣رر:ر3-1-2-9 ملاقغر

 % 90 75 83 % 89 71 80 سنت ؤَض ٝرمسخل٠ر لبر مج

رر:ر2-1-4-9 ملاقغر وؿبتررنٝغ

 ٖخماص ثر لخىمُتربلىرمحفىرقهغر

 ؾبخمبر
 % 104 86 83 % 102 67 66 نسبت
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:  5 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت 

 مػها واملخدخلين إلادارة بين الػالكت وجطويز البرامج مخخلف غلى إلاشزاف: 1.9 بالهدف

 
 

  إلاداريت إلاجزاءاث وجطويز املادًت وإلامكاهاث البشزيت للكفاءاث ألامثل الخوظيف خالل مً إلادارة هجاغت: 2-9الهدف 

ٟحنرألا ملاؾؿاثر:رجلدًم الهدف-ر ترمخُحعةرلٟاثضةر لبر مجر زغىرألا ملْح حررزضماثربص ٍع رًخمشلر لهضٝرفير لٗملرٖلىرجٞح

المُتر لملضًشتر ٘رألاجإمحنر لخٍٗغ٠رببر مجرألا هجاػ ثر لحػ عةرألاجحؾُ٘ر ؾخٗما٫ر لخ٣ىُاثرإلٖا  ملخٗاملترم٘رإلاص عةرألامخابٗترجىُٟظر ملكاَع

ح نرمسخل٠رمهالحر لحػ عة اع ثرألاٖ  ضرمًرإلَا ٗهارملٍؼ .رألاجَُح
 

 :  6 غدد جدول 

 إلاجزاءاث وجطويز املادًت وإلامكاهاث البشزيت للكفاءاث ألامثل الخوظيف خالل مً إلادارة هجاغت:  2.9 الهدف

 إلاداريت

ف 
هد

9-
2 :

جاغت
ه
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الب

 

ث
إلامكاها

و
 

املادًت
 

طويز
وج

 
ث

إلاجزاءا
 

ريت إلادا
 

 مؤشزاث كيظ ألاداء
وخدة 

 املؤشز

جلدًزاث 

2015 

 

(1) 

إهجاساث 

2015 

 

(2) 

 إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث ملارهت

 2015  

( 2( /)1) 

جلدًزاث  

2016  

 

(1) 

إهجاساث 

2016  

 

(2) 

 ملارهت إلاهجاساث وطبت

 بالخلدًزاث

 2016  

( 2( /)1) 

ر:ر1-2-2-9ر ملاقغر

 جُحعر ظحعروؿبتر
%  60 13 22  - 6 - وؿبت

ر:ر2-2-3-9 ملاقغر

ًرؤًامرٖضص رل٩لر لخ٩ٍح

 ٖحنر

  % 60  3 5 % 100 3 3 ٖضص
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:  6 رضم بياوي غدد

ملارهت بين جلدًزاث وإهجاساث مؤشزاث كيظ ألاداء الخاصت 

 إلاجزاءاث وجطويز املادًت وإلامكاهاث البشزيت للكفاءاث ألامثل الخوظيف خالل مً إلادارة هجاغت: 2.9 الهدف

 إلاداريت

 

تي جّم جدليلها ملارهت بالخلدًزاث لطىت 
ّ
خائج ال

ّ
: 2016جدليل وجفطير الى

 

غر لٗال٢تربحنرإلاص عةرألا ملخضزلحنرمٗها: 1 - 9 الهدف  إلاقغ ٝرٖلىرمسخل٠ر لبر مجرألاجٍُح

 وطبت الزطا غلى الخدماث املطداة مً طزف إلادارة :  1.1.2.9املؤشز 

رإلاص عةرفيرججغبخهر ألالىرؾىتر رألابىاءرٖلىرطل٪رؾ٣ُ٘ر % 47روؿبتر2016خ٤٣رماقغروؿبتر لغيارًٖر لخضماثر ملؿض ةرمًرَٝغ

ر. لٗملرٖلىرجدؿحنروؿبترَظ ر ملاقغرفير لؿىح ثر مل٣بلت

 (إ.جـ.جـ.جـ.ع.في طور إلاغداد مً كبل إلا)جدليم أهداف مخخلف البرامج  وطبت :  2.1.4.9 املؤشز 

بُترخُضرؤههرلمرًخمربٖخماصرهٟـر)ر%ر104سجلرَظ ر ملاقغروؿبتربهجاػرج٣ضعربـ ٣تربخدؿابرَظ ر ملاقغرج٣ٍغ ل٨ًرجب٣ىرٍَغ

ر( لٓح عبراخخل٠رماقغ ثرب٣ُتر لبر مجرٖىضر ل٣ُامربةخدؿابر ملٗض٫

  

 وطبت صزف اغخماداث الخىميت إلى موفى شهز ضبخمبر :  1.1.2.9املؤشز 

خماص ثرفيرمحفىرقهغرؾبخمبررمًرؾىتر رمخجاألاػةربظل٪ر لخ٣ضًغ ثر ملبرمجترللؿىتر%76روؿبتر2016خ٣٣ذروؿبتر ؾتهال٥رالٖا

٘ر ملُٗلتربًٟلرمؿاعير ملؿاألالحنرلمللرإلاق٩الُاثر%70ألا مل٣ضعةربيؿبتر غظ٘رطل٪رؤؾاؾاربلىربٖاصةر هُال١ر لٗضًضرمًر ملكاَع رألٍا

٣ضر لجلؿاثر لضألاعٍترللملضرٖلىر ٘رألٖا ترألا ملخابٗتر ملؿخمغةرإلهجاػر ملكاَع  لٗال٣ترهظ٦غرمنهارزانترجل٪ر ملغجبُتربالحيُٗاثر ل٣ٗاٍع

خماص ث رالٖا ٘رمًروؿ٤رنٝغ ضر لٞغ رمٍؼ

ر

ر
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نسبة :  1-2-2-9المإشر  
تطور كتلة األجور
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ت: 2 - 9 الهدف غرإلاظغ ء ثرإلاص ٍع ترألاإلام٩اهاثر ملاصًترألاجٍُح ٠ُر مشلرلل٨ٟاء ثر لبكٍغ  هجاٖترإلاص عةرمًرزال٫ر لخْح

 روطبت جطور هخلت ألاجور : 1.1.2.9املؤشز: 

رألاهيروؿبترحٗخبرر%ر21.82رمسجلتربظل٪روؿبتربهجاػ ثر ٢لرمًر لخ٣ضًغ ثر2016رؾىتر%ر13.22 بلٛذروؿبترجُحعر٦خلتر ظحعر

ٟؿغرَظ ر لتر ظ٘رفير ليؿبتربلى,ربًجابُتربمارؤنهارجخماشخىرم٘ر لهضٝرمًر ملاقغ  :رألٍا

 رألا لؿىح ثر لؿاب٣تر2016 لخإزحررفيرٖملُتربغهامجرإلاهخض باثرلؿىتر -

 ججضًضربلملا١رؤٚلبرؤٖح نر لحػ عةر مللمل٣حنرلضىرَُا٧لرؤزغىر -

 بلملا١رٖضصرظضًضرمًرؤٖح نر لحػ عةرلضىرَُا٧لرؤزغىر -

 بلٛاءرزُتر٧اجبرصألالتر -

 جـإزحررفيربٖض صربغهامجر لتر٢ُاثر -
 

  غدد أًام الخكويً لكل غون : 1.2.2.9املؤشز : 

ًربٗىح نرؾىتر تر1362رمنهمر غوها2915رمار٣ًاعبر2016بهخٟ٘ربالخ٩ٍح تر1553رٖحهارباإلص ع ثر ملغ٦ٍؼ رٖحهارباإلص ع ثر لجهٍح

ًرلؿىتر.ررؤؾاؽرألاباقير نىاٝر زغىر3رألاؤ2رألاؤ1محػٖحنرٖلىر نىاٝرؤ  ًوم  2,5ربمٗض2016٫ألابلٜرماقغر ملىخٟٗحنرببر مجر لخ٩ٍح

ًرل٩لرٖحنر أًام 5ل٩لرٖحنرم٣ابلرجكويً  مرمًر اجهحص ثر.ر2016بٗىح نرجح٢ٗاثر ج٩ٍح هربالٚغ
ّ
اعرؤه ٦مارججضعرإلاقاعةرفيرَظ رإلَا

ًرباإلياٞتربلىربعجٟإر ؾٗاعرألابالخالير٧لٟتر خماص ثر اخههتراملحعر لخ٩ٍح  ملبظألالترلخد٤ُ٣ر َض ٝر مليكحصةرألافيريلرمدضألاصًترإلٖا

ر لخح٢ٗاثر ملخٗل٣تربماقغر٢ِـر ص ءربٗىح نرؾىتر ًرمًربلٙح ًرٖمحمارلمرجخم٨ًرمهالحر لخ٩ٍح رألاؤ٦خٟذربااملاٞٓترٖلىر2016 لخ٩ٍح

ت  .٢ُمتر ملاقغرللؿىتر لٟاَع

 

وّجهاث املطخلبليت لخدطين ألاداء -4
ّ
ر:الخ

  أهم إلاشكالياث والىلائص1.4

- ،ً رٖضمر لخح ػنربحنر نىاٝر ملكاع٦ترفيرظمُ٘رمغ خلر لخ٩ٍح

ر ملخٗاملحنرم٘رإلاص عة، - ربُٖاءرؤَمُترلئلؾخبُانرمًرَٝغ

يُترجضألامرّٖضةرؤقهغر - ًر ملؿخمغ)ًم٨ًرللٗحنر لح خضر ملكاع٦ترفيرصألاعةرج٩ٍح ىتر٢هحرةرر(مغ خلر لخ٩ٍح ؤألارٖضةرصألاع ثرج٩ٍح

ح نرٖىضربخدؿابر ملاقغ، ر ملضىرألابالخاليرًخمرسملبرَظٍر ملضةرٖلىرب٣ُترٖ 

- ،ً  ًم٨ًرلىٟـر لٗحنر ملكاع٦ترفيرؤ٦ثررمًرج٩ٍح

غر٢اٖضةرمُُٗاثرقاملترألارص٣ُ٢ت، - رٖضمرجٞح

غر٢اهحنربَاع، - رٖضمرجٞح

ر.ؤخُاهاربٗضمر لحيحح"ربههاٝر"رجدؿمر ملُُٗاثر ملضعظتربمىٓحمتر -

ر

 

ر



 

غر لؿىحيرلل٣ضعةرٖلىر ص ء      ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    ر     رررألاإلاؾ٩انرألا لتهُئتر لتر بُت رألاػ عةر لخجهحزر 76  ر2016رلؿىتر لخ٣ٍغ

 

9 لبرهامجر   ل٣ُاصةرألا ملؿاهضة 

 الاكتراخاث لخدارن إلاشكالياث 2.4

رفير ملحز هُتر - تربجضألاىربج٣انرمىهجُتر لخهٝغ ُترألا لخالًارباإلص ع ثر لجهٍح ضرجدؿِـرمؿاألالير لبر مجرألا لبر مجر لٟٖغ مٍؼ

يُترفيرَظ ر اجا٫، بُترألاج٩ٍح رخؿبر َض ٝرمًرزال٫رصألاع ثرجضٍع

ر ٖخماصرهٓامربٖالمُترلجم٘رألاجدلُلر ملُُٗاثر لخانتربماقغ ثر٢ِـر ص ءرلدسجُلرٖملُترجدلُلرألاج٣ؿُمر لىخاثج، -

غر - ًرؾُٗارلخإمحنرجٍُح ًرألاالاهخض باثرألا لتر٢ُاثرألا لخ٩ٍح ح نر ملباقٍغ رفيرٖ  ألاي٘ر٢اٖضةربُاهاثرزانترملخابٗتر لخهٝغ

ح نر املالحنرٖلىر لخ٣اٖض، ٌرٖ  روؿبتر لخإَحررألابٖض صربغهامجرالاهخض باثربالٗضصر لالػمرألاالازخهاناثر ملُلحبترألاحٍٗح

ترألا لملغمرٖلىرإلاؾغ ٕرفيرجى٣ُذر٢اهحنرالاهتز ٕرألابالخاليرإلاؾغ ٕرفيروؿ٤ر - ملُترللمكا٧لر ل٣ٗاٍع ترألٖا بًجاصرخلح٫رظظٍع

،٘ ربهجاػر ملكاَع

- ، رٞخذر اجا٫رلملح عر لخهٝغ

 جغ٦حزرمىٓحمتر لغ٢ابتر لض زلي -

 

 

 

  


