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 َكز١َ �

يعاّ  71ٚفكا يكإْٛ تطٜٛض ٚارٟ األصرٕ صقِ  7711أعغت عًط١ ٚارٟ األصرٕ عاّ ت �

ٚأعطٝت ايغًط١ صالسٝات  7711يعاّ  77ٚايشٟ اعتبزٍ السكا بايكإْٛ صقِ  7711

ٚاعع١ يًكٝاّ بإعُاٍ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتضار١ٜ املتها١ًَ يف َٓطك١ ٚارٟ األصرٕ اييت 

تز٠ َٔ اذتزٚر ايؾُاي١ٝ يًًُُه١ مشاال إىل ايطضف ايؾُايٞ يًبشض آْشاى سزرت باملٓطك١ املُ

املٝت دٓٛبا َٚٔ ْٗض األصرٕ غضبا إىل ناف١ َٓاطل أسٛاض ايريَٛى ٚايظصقا٤ ايٛاقع١ حتت 

ٜكضص زتًػ ايٛطصا٤  �إىل أٟ َٓطك١ �ّ فٛم َغت٣ٛ عطح ايبشض , إعاف١ 033َغت٣ٛ 

ٓطك١ ايٛاقع١ بني ايطضف ايؾُايٞ يًبشض املٝت اعتباصٖا دظ٤ا فٝٗا ٚاييت أعٝفت إيٝٗا امل

ّ فٛم عطح ايبشض ؽضقا  033مشاال ٚاذتز ايؾُايٞ يتٓعِٝ َز١ٜٓ ايعكب١ دٓٛبا َٚٓغٛب 

بتاصٜخ  6/07/71/6007ٚسزٚر املًُه١ غضبا مبٛدب قضاص زتًػ ايٛطصا٤ صقِ 

11/0/7711 . 

 َٗاّ عًط١ ٚارٟ االصرٕ �
 األصرٕ ٚارٟ تطٜٛض قإْٛ َٔ ايجايج١ املار٠ مبٛدب األصرٕ ٚارٟ عًط١ َٗاّ سزرت �

  ًٜٞ مبا 1988 يغ١ٓ 19صقِ ٚتعزٜالت٘
 املٓظيٞ ٚاالعتعُاٍ املض١ٜٚ ايظصاع١ أغضاض يف ٚاعتػالهلا ايٛارٟ َٝاٙ َضارص تطٜٛض �

 املفٝز٠, اإلغضاض َٔ ٚغريٖا ايهٗضبا١ٝ٥ ايطاق١ ٚتٛيٝز ٚايضٓاع١ٝ ايبًز١ٜ ٚايؾؤٕٚ
 املضارص ٖشٙ بتطٜٛض املتعًك١ األعُاٍ بهاف١ ٚايكٝاّ عًٝٗا محاٜتٗاٚاحملافع١ ٚنشيو

 يف مبا املٝاٙ َضارص يتكِٝٝ ايالط١َ ايزصاعات ٚإدضا٤ عًٝ٘ ٚاحملافع١ ٚمحاٜتٗا ٚاعتػالهلا
 اآلباص ٚسفض ادتٝٛيٛدٞ ٚاملغح ٚاهلٝزصٚدٝٛيٛد١ٝ اهلٝزصٚيٛد١ٝ ايزصاعات سيو

 َؾاصٜع ٚصٝا١ْ ٚتؾػٌٝ ٚتٓفٝش ٚتضُِٝ ٚرصاع١ ايضصز, ستطات ٚإقا١َ االختباص١ٜ
 ايغزٚر سيو يف مبا غاٜاتٗا أٚ أْٛاعٗا اختاف ع٢ً هلا ايتابع١ ٚاألعُاٍ ٚاملٓؾات ايضٟ

 ٚاعتضالسٗا يًظصاع١ املض١ٜٚ ايكاب١ً األصاعٞ ٚحتزٜز ٚتضٓٝف َغح , ٚتٛابعٗا
 .املا١ٝ٥ اعتعُاٍ ملضارص عٔ ايٓاؽ١٦ ارتالفات تغ١ٜٛ طصاع١ٝ, ٚسزات إىل ٚتكغُٝٗا

ٚمحاٜتٗا  ايٛارٟ يف ايب١٦ٝ تطٜٛض ٚايعا١َ, ارتاص١ اآلباص إْؾا٤ ٚتٛدٝ٘ ٚتٓعِٝ

 ايتٓع١ُٝٝ املدططات ٚٚعع ايػا١ٜ هلشٙ ايالط١َ األعُاٍ مجٝع ٚتٓفٝش ٚحتغٝٓٗا
 ٚرصاع١ يًبًزٜات ايتٓع١ُٝٝ اذتزٚر خاصز ايٛاقع١ يألصاعٞ ٚايتفض١ًٝٝ َٓٗا اهلٝه١ًٝ
 يف ايغٝاس١ تطٜٛض ٚ ٚصٝاْتٗا ٚإْؾاؤٖا ٚتضُُٝٗا ايٛارٟ يف ايظصاع١ٝ ايطضم ؽبهات
 عٝاس١ٝ أغضاض يف اعتػالهلا ميهٔ ْغب١ٝ مبٝظات تتُتع اييت املٓاطل ٚتعني ايٛارٟ

 .ايغٝاس١ٝ املضافل ٚإْؾا٤ املٓاطل ٖشٙ ٚتطٜٛض ٚتضف١ٝٗٝ
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 َٓٗذ١ٝ اعزار ارتط١ اإلعرتاتٝذ١ٝ �

االعــرتاتٝذ١ٝ ٚفكــا ملٓٗذٝــ١ اعــزار ٚحتــزٜح ٚتطــٜٛض  ارتطــ١ االعــرتاتٝذ١ٝ     مت اعــزار ارتطــ١ 

ارتطـ١ اعـرتاتٝذ١ٝ ملؤعغـات ايكطـاع     ٚايزيٌٝ االصؽـارٟ العـزار    ٚايٓتا٥ر  َٚٓٗذ١ٝ قٝاؼ االرا٤

 . ايعاّ

 ٚاالدتُاعٝـ١  ايغٝاعـ١ٝ ٚاالقتضـار١ٜ   يًُشاٚص ارتاصد١ٝ يًب١٦ٝ حتًٌٝ بإدضا٤ قاَت ايغًط١ 
ّ  ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايعضـف ايـشٖل يفضٜـل    َـٔ خـالٍ دًغـات     2017  ٚايتؾضٜع١ٝ يًعـا

ِ  ٚاملتابع١ سٝـح  ٚايتٓغٝل ٚدت١ٓ ايتدطٝطاالعرتاتٝذ١ٝ  ٔ  ٚاملعًَٛـات  ايبٝاْـات  تـٛفري  ٜـت  َـ
 يف ص٥اعـ١ ايـٛطصا٤   االقتضار١ٜ ٚايًذ١ٓايتدطٝط  ٚطاص٠ تكاصٜض :َجٌ َٚعتُز٠ َٛثٛق١ َضارص
ٍ َـٔ    املعٓـٝني  نافـ١  استٝادات فِٗٚاملضنظٟ   ٚايبٓو  صأٟ ٚاعـتباْات  َغـٛسات  ادـضا٤  خـال

 ٌ عضفــ١ ملٚاخــش ايتػشٜــ١ ايضادعــ١ َــِٓٗ   ْتــا٥ر ايتشًٝــٌٚعــضض ,  املعٓــٝني ٚعُــٌ ٚصؽــ١ عُــ

 بـني  يًُٛا٤َـ١  االٖـزاف االعـرتاتٝذ١ٝ   َضـفٛف١   ٚمت تكٝـِٝ ايٓتـا٥ر  ٚ تطـٜٛض   , استٝاداتِٗ 
 يتشكٝـل  2025 ٚخطـ١ ايُٓـٛ االقتضـارٟ     األصرٕ ٚصؤٜـ١  ٚخط١ االعرتاتٝذ١ٝ ايغًط١ خط١

 ٕ  ايغـًط١  خطـ١  َضادعـ١   ٚغـًط١  يً ٚاملغـتكب١ًٝ  اذتايٝـ١  املتطًبـات ٚايتٛقعـات   بـني  ايتـٛاط
ٚخطــ١ ايُٓــٛ  األصرٕ ٚصؤٜــ١ ٚخطــ١ ألٖــزافٚقٝــاؼ َــز٣ حتكٝكٗــا  اذتايٝــ١ االعــرتاتٝذ١ٝ

 االقتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٟ 

ٚ َضادع١  1310 عرتاتٝذ١ٝ قطاع املٝاٙاٚ

ٚتكِٝٝ ٚحتزٜح ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ بٓا٤ 

ع٢ً ْتا٥ر َؤؽضات االرا٤ ٚبطاقات االرا٤ 

مت َضادع١ مجٝع املبارصات ٚ  املتٛاطٕ

َز٣ اصتاط ايكِٝ ٚاملؾاصٜع يكٝاؼ 

املغتٗزف١  بٓا٤ ع٢ً َؤؽضات ارا٤ ْٛع١ٝ 

مت اعزار ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ سٝح  ,ٚن١ُٝ

 ايٓشٛ ايتايٞ. :ع٢ً 

 اعزار خط١ ايعٌُ العزار ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ باالعالٕ  قاَت اراص٠ ايتدطٝط

 ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ. بز٤ اعُاٍ تطٜٛضعٔ 

ٚصؽ١ عٌُ  ذتغٛص ٚرع٠ٛ اصشاب املضاحل

 ملٓاقؾ١ اعزار خط١ اعرتاتٝذ١ٝ يًغًط١ سغب 

 خط١ ايعٌُ 
  رصاع١ ٚحتزٜز ايٛعع اذتايٞ يًغًط١ َٔ خالٍ مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات باعتدزاّ:مت 

 االعتباْات .7
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 ٚصش ايعٌُ ٚدًغات ايعضف ايشٖل. .1

 ٚثا٥ل ٚرصاعات سات ا١ُٖٝ يًغًط١ صارص٠ عٔ دٗات صمس١ٝ أٚ سات اختضاظ. .0
ايٓاظ١ُ يًُؤعغات اذته١َٝٛ اييت تغاِٖ يف حتكٝل سات االٖزاف ايٛط١ٝٓ املؾرتن١ َع  ايتؾضٜعات .4

 ايغًط١.
 حتزٜز استٝادات املعٓٝني ايٓاجت١ َٔ اعتطالعات اصا٤ِٖ  .0
 ْتا٥ر حتًٌٝ االقرتاسات ٚايؾهاٟٚ ايٛاصر٠ َٔ َتًكٞ ارتز١َ أٚ املٛصرٜٔ اٚ املٛظفني. .6

  ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ بتكِٝٝ املعًَٛات اييت مت مجعٗا َٔ خالٍ حتًٌٝ ايب٦ٝات  اراص٠ ايتدطٝط قاَت

PESTEL   ٞٚايتشًٌٝ ايضباع ,SWOT  ٚ7s  يتشزٜز ْكاط ايك٠ٛ ٚايغعف يًب١٦ٝ ايزاخ١ًٝ ٚايفضظ

 ٚايتٗزٜزات سات االثض ايٓغيب ع٢ً ايغًط١.
  َؤؽضات االرا٤ مت َضادع١ مجٝع املبارصات ٚاملؾاصٜع يكٝاؼ َز٣ اصتاط ايكِٝ املغتٗزف١  بٓا٤ ع٢ً. 
 بتكِٝٝ ايبزا٥ٌ ) ايتٛدٗات االعرتاتٝذ١ٝ( ٚفل َعاٜري ستزر٠ أُٖٗا: اإلق١ًُٝٝتدطٝط ٚاملٝاٙ قاَت اراص٠  اي 

 االعتباصات املاي١ٝ  .7

 داٖظ١ٜ ايغًط١ يتبل ارتٝاص احملزر. .1
 .االعرتاتٝذ١ٝل األٖزاف ٝارتٝاص ع٢ً حتكتأثري  .0

 يعٛاٌَ اذت١ٜٛٝ ٚا١ٜ َغتذزات اق١ًُٝٝ اٚ ست١ًٝ تضتبط بأعُاٍ ايغًط١ا .4

 تدطٝط ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ بتكزِٜ تضٛص أٚيٞ َبل ع٢ً حتًٌٝ ايب١٦ٝ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ َتغُٓا:اي قاَت اراص٠ 

 .ادتٖٛض١ٜايضؤ١ٜ ٚايضعاي١ ٚايكِٝ  .7
 ايٛط١ٝٓ ٚاملبارصات املًه١ٝ ٚأٚيٜٛاتٗا ايٓغب١ٝ.األٖزاف  .1

 بضاَر ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ .0

 االٖزاف املؤعغ١ٝ ٚاالعرتاتٝذٝات .4
 املؤؽضات ع٢ً شتتًف َغتٜٛات األٖزاف. .0
 اإلطاص ايظَل املبز٥ٞ. .6

 ٚمجع َالسعاتِٗ  املعٓٝنيَغٛر٠ ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ ع٢ً  مت عضض  

  مت اعزار  َٚضادع١  ارتطط تٓفٝش١ٜ ارتاص١ الراص٠ املداطضاالعرتاتٝذ١ٝ ٚٚعع َؤؽضات ارا٤ هلا. 
 

  ٚٚعع املبارصات ٚايرباَر يتشكٝل املغتٗزفات بايتعإٚ َع شتتًف اقرتاح َغتٗزفات ارتط١ االعرتاتٝذ١ٝ

  ايٛسزات ايتٓع١ُٝٝ
  ٚ ٌَُؤؽضات االرا٤ املضتبط١ بٗاتطٜٛض ٚ َضادع١ االٖزاف ايتٓفٝش١ٜ ٚ خطط ايع 
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 ارتاصد١ٝ  يًغًط١ٚ ايزاخ١ًٝ  ايب٦ٝتنيحتًٌٝ  �
  َـٔ قبـٌ اعغـا٤ فضٜـل      سٖل عضفارتاصد١ٝ  ٚايزاخ١ًٝ  َٔ خالٍ عز٠ دًغات  ايب٦ٝتنيٚحتًٌٝ   ادضا٤مت

ٚفٗــِ تشًٝــٌ ي عــًط١ ٚارٟ االصرٕاالعــرتاتٝذ١ٝ ٚ دتٓــ١ ايتدطــٝط ٚاملتابعــ١ ٚايتٓغــٝل  بض٥اعــ١  اَــني عــاّ  

املؤؽضات ارتاصدٝـ١ ناالاـاط االقتضـار١ٜ ٚايغٝاعـ١ٝ ٚاالدتُاعٝـ١ ٚفٗـِ ايتٓبـؤات بـاألثض ايطٜٛـٌ ٚايكضـري           

يًــتػريات سات ايعالقــ١ باملتطًبــات ايكاْْٛٝــ١ ٚايتؾــضٜع١ٝ ٚسات ايضــ١ً فكــز مت ادــضا٤ حتًٝــٌ ايب٦ٝــ١ سغــب    

 .ملؤعغات ايكطاع ايعاّ ايُٓاسز ايتاي١ٝ ٚاييت مت حتزٜزٖا يف ريٌٝ ايتدطٝط االعرتاتٝذٞ

 ( ٞاٛسز ايتشًٌٝ ايضباعSWOT)   يٝتِ بٓـا٤ املدضدـات ٚتعظٜـظ ْكـاط     ٜٚغِ ايب١٦ٝ ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ

 7Sايك٠ٛ َٚعادت١ ْكاط ايغعف  ع٢ً اٛسز 

 

 

 

 

 

  ( ــٛسز ــار ا ــا مت اعتُ ــ١    PESTELنُ ــار١ٜ ٚاالدتُاعٝ ــ١ٝ ٚاالقتض ــاط )ايغٝاع ــٌ االا ــٌُ حتًٝ ( ٜٚؾ

 ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايتؾضٜع١ٝ يتشًٌٝ ايب١٦ٝ ارتاصد١ٝ يًغًط١ٚايتهٓٛيٛد١ٝ 
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 التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية
 البيئة الداخمية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 االستراتيجية
1 

  ٚدٛر خط١ اعرتاتٝذ١ٝ يًغًط١ ٜٚتِ تٓفٝشٖا بٓذاح.

2 

ٚدٛر َؾاصٜع َٝاٙ اعرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ تغاِٖ يف عز 

 ايعذظ املا٥ٞ َجٌ َؾضٚع ْاقٌ ايبشضٜٔ.
 

 

ايتٛعع يف تٓفٝش َؾاصٜع ارا١َ َضارص املٝاٙ َجٌ اقا١َ 

 ايغزٚر ٚاذتفا٥ض ٚؽبهات ايضٟ.

 

 التنظيمي الهيكل
1 

ٖٝهٌ تٓعُٝٞ عاد١ اىل حتزٜح يٝتٛا٥ِ َع ارتط١  ٚدٛر ْعاّ اراصٟ يتشزٜح اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ

 االعرتاتٝذ١ٝ ادتزٜز٠.

2 

ٚدٛر ٚسز٠ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ عزّ  

 يًغًط١.

 

 االنظمة المؤسسية

1 

عًط١ ٚارٟ األصرٕ ٖٞ ايغًط١ ايٛط١ٝٓ ايٛسٝز٠ اييت 

تٓعِ عٌُ ٚارٟ األصرٕ فُٝا ٜتعًل يف َضارص املٝاٙ 

 ٚاالصاعٞ, األَض ايشٟ ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١.

األصرٕ ٚاملتعًل َٔ قإْٛ تطٜٛض ٚارٟ  71عزّ تفعٌٝ بٓز 

 باظتار ْعاّ َايٞ َغتكٌ ٚتأعٝػ ْعاّ خاظ بٗا

2 

ٚدٛر قإْٛ ٚاْع١ُ ٚتعًُٝات حتهِ اعُاٍ ٚاْؾط١ 

 ايغًط١ مجٝعٗا.
عزّ ٚدٛر بٓز َتعًل باالعتزا٤ات ع٢ً َضارص املٝاٙ بزٕٚ 

 ايضدٛع اىل احملانِ.

3 

ٚدٛر تعًُٝات العتدزاّ َٝاٙ ايضٟ يف َٓطك١ ٚارٟ 

َٛاصف١ قٝاع١ٝ ملٝاٙ ايضٟ املدًٛط١ صقِ  االصرٕ ٚٚدٛر

7111/4172.. 

اذتاد١ َاع١ اىل حتزٜح ٖشٙ االتفاقٝات مبا ٜتال٥ِ َع 

 ايتػريات املٓاخ١ٝ

4 

عكز اتفاقٝات َع رٍٚ ادتٛاص الراص٠ َضارص املٝاٙ 

 املؾرتن١ ٚاعتزاَتٗا.

 

 اسموب االدارة

1 

ايغًط١ اؽضاى ف٦ات َتًكٞ ارتز١َ ٚايؾضنا٤ بكضاصات 

ٚتٓفٝش خططتٗا االعرتاتٝذ١ٝ ٚتبغٝط عًُٝاتٗا, َجٌ 

تأعٝػ مجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ ٚاتكاف١ٝ بٓا٤ عز َع 

 ؽضن١ ايبٛتاؼ.

ععف ايضبط ايزاخًٞ بني املزٜضٜات ٚاملضنظ سٝح اْ٘ عاد١ 

 اىل حتزٜح يٝتٛانب َع ايتكٓٝات االيهرت١ْٝٚ اذتزٜج١.

2 

العتكطاب ايزعِ ٚدٛر قزصات  ايكزصات املؤعغ١ٝ  

 املايٞ َٔ ادتٗات املاضت١
 ععف يف َتابع١ امتاّ امتت١ ايعًُٝات.
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3 

اعتُار ؽبه١ اتضاالت َتطٛص٠ تغاِٖ يف تغٌٗٝ 

 االدضا٤ات ٚتطٜٛض ايعًُٝات.
عزّ تٛفض االَهاْٝات املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ المتاّ َؾضٚع االصؽف١ 

 يف املٝزإ.

4 

ٚايعًُٝات ٚبعض اعتُار آي١ٝ ألمتت١ االدضا٤ات 

ارتزَات املكز١َ يًذُٗٛص َجٌ ادضا٤ات ايزفع 

 (.E-fawateercomااليهرتْٚٞ )

عزّ قزص٠ ايغًط١ ع٢ً تػط١ٝ ايتهايٝف ايتؾػ١ًٝٝ بٓغب١ 

711.% 

5 

ٚدٛر َضنظ حتهِ آيٞ بكٓا٠ املًو عبزاهلل ٚايضا٥ز ع٢ً 

( ٚايتٛعع ESCADA ٚWMISَغت٣ٛ املٓطك١ )

 اخض٣ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ.يف اْؾا٤ َضانظ حتهِ 

ْكط ايتٌُٜٛ ايالطّ يتٓفٝش َؾاصٜع ايغًط١ ٚاييت حتكل 

 اٖزافٗا االعرتاتٝذ١ٝ.

6 

اعتُار ٚتٓفٝش بضْاَر اصؽف١ غايب١ٝ ٚثا٥ل ايغًط١ يف 

 املضنظ.
ععف يف تٓفٝش بضاَر ايضٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ملٓؾآت ايغًط١ 

 ٚايٝاتٗا يعزّ تٛفض ايتٌُٜٛ ايهايف.

7 

ععف يف تٓفٝش بٓز املٓٗذ١ٝ املتعًل يف ٚدٛر خط َباؽض  ع٢ً طٜار٠ االٜضارات َٔ مجٝع َضارصٖا.ايعٌُ 

 يًؾها٣ٚ.

8 
 .  GIZ  ٚUSAIDاالعتفار٠ َٔ ادتٗات املاضت١ َجٌ 

9 

صع٢ َتًكٞ ارتز١َ عتكل َغتٗزفات٘ ٜٚؾري اىل 

 َعزالت َتٓا١َٝ
 

10 

 ٚدٛر َؾاغٌ ف١ٝٓ َتدضض١ باعُاٍ ايضٝا١ْ ارتاص١

بايغًط١ ٚتغدريٖا رتز١َ اجملتُع احملًٞ يف ساالت 

  ايطٛاص٤٣ ٚاالطَات.

11 

تكزِٜ ايعزٜز َٔ ارتزَات يًُذتُع احملًٞ )َظاصعني 

َٚٛاطٓني( َجٌ تأدري املعزات ٚاآليٝات ايجك١ًٝ ٚصٟ 

اذتزا٥ل املٓظي١ٝ ٚحتايٌٝ شترب١ٜ يًُٝاٙ ٚايرتب١ باععاص 

املاؽ١ٝ ٚٚعا٥ٌ ْكٌ تؾذٝع١ٝ, نُا ٚتٛفض َٝاٙ يغكا١ٜ 

 يطالب املزاصؼ يف َٓطك١ ٚارٟ عضب١.

 

12 

ايتٛاصٌ املغتُض َع اجملتُع احملًٞ ٚصفع ايٛعٞ يف 

زتاالت شتتًف١ َجٌ َهافش١ ايتزخني, تٓعِٝ األعض٠, 

 اصؽارات العتدزاّ َٝاٙ ايضٟ بهفا٠٤ ٚبطضٜك١ ا١َٓ
 

13 

تعظٜظ ايؾضانات ٚاالعتفار٠ َٔ قزصاتٗا يف صفع نفا٠٤ 

االْع١ُ املا١ٝ٥ َجٌ اْؾا٤ ؽضن١ ٚارٟ عضب١ ٚايتٛد٘ 

 ضتٛ اْؾا٤ ؽضن١ يًتؾػٌٝ ٚايضٝا١ْ يف ٚارٟ االصرٕ.
 

14 

تعظٜظ ايؾضانات ٚاالعتفار٠ َٔ قزصاتٗا يف صفع نفا٠٤ 

االْع١ُ املا١ٝ٥ َجٌ اْؾا٤ ؽضن١ ٚارٟ عضب١ ٚايتٛد٘ 

 ضتٛ اْؾا٤ ؽضن١ يًتؾػٌٝ ٚايضٝا١ْ يف ٚارٟ االصرٕ.

 

15 

تغٌٗٝ تكزِٜ خزَات َتًكٞ ارتز١َ َٔ خالٍ 

اعتشزاخ املظٜز َٔ َهاتب خز١َ ادتُٗٛص يف ناف١ 

 املٛاقع يف َٓطك١ ٚارٟ األصرٕ ٚيف املضنظ

 

 الفريق

1 
 ععف يف تطبٝل َٓٗذٝات االسالٍ ٚايتعاقب.صع٢ املٛظفني عتكل َغتٗزفات٘ ٜٚؾري اىل َعزالت 
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 َتٓا١َٝ.

2 

امتاّ ايعٌُ ٜتِ َٔ خالٍ  ايعٌُ بضٚح ايفضٜل سٝح إ

  دتإ ٚفضم عٌُ.

 المهارات.

1 

تٛفض نفا٤ات ف١ٝٓ َؤ١ًٖ َٚتدضض١ يف اغًب زتاالت 

 عٌُ ايغًط١.

عزّ تٛفض بعض ايتدضضات ايف١ٝٓ اييت حتتادٗا ايغًط١ عٓز 

 اذتاد١ يتعٝٓٗا

 

الخارجية البيئةتحميل   

 التهديدات الفرص

 العوامل السياسية
1 

 ايغٝاعٞ ايزاخًٞ.االعتكضاص 

طٜار٠ اعزار ايالد٦ٝني ايغٛصٜني مما ٜؾهٌ عػط ع٢ً املٛاصر 

 املا١ٝ٥ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ.

2 

ايعالقات ايغٝاع١ٝ ايطٝب١ َع رٍٚ ايعامل مما ٜؾذع 

 سضن١ االعتجُاص. 

َتؤثض اٚد٘ ايتعإٚ يف زتاٍ املٝاٙ املؾرتن١ باالعطضابات 

اعتكضاص رٍٚ ادتٛاص ٚاييت االق١ًُٝٝ احملٝط١ باملًُه١ ٚعزّ 

 تكع عُٔ اصاعٝٗا َٓابع َضارص املٝاٙ.

3 

ٚدٛر زتايػ تؾضٜع١ٝ ٚاسظاب عٝاع١ٝ تع٢ٓ بتطٜٛض 

 االْع١ُ ٚايكٛاْني ٚحتزٜز املٛاطْات.

 تٛدٝ٘ ايتؾضٜعات ٚايكٛاْني مبا ٜٗزف َضاحل ف٦ات ستزر٠.

4 

املُاصعات ايزميكضاط١ٝ يف اجملتُع ٚسض١ٜ ايضشاف١ 

االَض ايشٟ ٜعظط ايزٚص ايضقابٞ يعٌُ املؤعغات 

 اذته١َٝٛ. 

 اعا٠٤ اعتدزاّ اذتل ايزميكضاطٞ يف ايتعبري. 

 العوامل االقتصادٌة 

1 

اٖتُاّ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاملؤعغات احمل١ًٝ بعٌُ 

ايغًط١ األَض ايشٟ عتفظ ايؾضانات ٚايتؾبٝو َجٌ 

GIZ   ٚUSAID  .ٚؽضن١ ايبٛتاؼ 

اصتفاع َعزالت ايتغدِ ٚغال٤ االععاص مما ٜؤثض عًبا ع٢ً 

 االعتجُاص ٚنفا٠٤ االرا٤ املؤعغٞ )نًف تؾػ١ًٝٝ ٚصٚاتب(.

2 

االعتجُاصات ايغٝاس١ٝ اقباٍ ايكطاع ارتاظ ع٢ً 

 ٚايظصاع١ٝ ٚايضٓاع١ٝ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ.

اصتفاع عذظ املٛاط١ْ ٚاملز١ْٜٝٛ يف ايزٚي١ ٚاْعهغاتٗا ايغًب١ٝ 

 ع٢ً َٝظا١ْٝ عًط١ ٚارٟ االصرٕ.

3 

اعتكضاص ايغٝاع١ املاي١ٝ ٚايٓكز١ٜ ٚاعتكضاص ععض صضف 

 ايزٜٓاص.

ايغًيب ع٢ً اطتفاض َعزالت ايُٓٛ االقتضارٟ ٚتأثريٖا 

 اعتزا١َ االعتجُاصات  ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً َزاخٌٝ ايغًط١.

 االجتماعٌة العوامل

1 

ال ٜٛدز اطراٚد١ٝ يف اعُاٍ ايغًط١ َع َؤعغات 

سه١َٝٛ اخض٣ االَض ايشٟ ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١ يف 

 املٓاطل حتت اراصتٗا. 

 االعتزا٤ات املتهضص٠ ع٢ً املضارص املا١ٝ٥ ٚاالصاعٞ.

2 
ٚدٛر ايفضص١ ايغها١ْٝ نٕٛ غايب١ٝ ايغهإ َٔ ايؾباب 

مما ٜغاِٖ يف اؽػاٍ ايٛظا٥ف ايؾاغض٠ اييت تتطًبٗا 

عزّ تٛفض ايهفا٤ات املتدضض١ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ االَض 

ايشٟ ظتري ايغًط١ ع٢ً اعتكطاب نفا٤ات َٔ خاصز املٓطك١ 
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 ٚبايتايٞ طٜار٠ ايهًف. طبٝع١ عٌُ عًط١ ٚارٟ االصرٕ.  

3 

ثك١ عهإ ٚارٟ االصرٕ بايغًط١ ْتٝذ١ الصتاطاتٗا 

املغتُض٠ االَض ايشٟ ٜتٝح ايفضص١ القا١َ َؾاصٜع 

 ت١ُٜٛٓ َتعزر٠.

اهلذض٠ ايزاخ١ًٝ )َٔ ٚارٟ االصرٕ اىل املزٕ( ٚاهلذض٠ ارتاصد١ٝ 

 يًهفا٤ات املؤ١ًٖ ٜؤثض عًبا ع٢ً تكزّ املؾاصٜع ٚاصتاطٖا. 

4 

تغاِٖ يف حتكٝل  ٚدٛر َٓعُات زتتُع ستًٞ فاع١ً

 اٖزاف ايغًط١ االعرتاتٝذ١ٝ.

 عٝار٠ ايٓعاّ ايكبًٞ يف بعض املٓاطل يف ٚارٟ االصرٕ.

5 

تفعٌٝ رٚص املضأ٠ يف زتاالت ايعٌُ املدتًف١ ٚخاص١ يف 

 َؾاصٜع املٝاٙ ٚايظصاع١.

تزْٞ املغت٣ٛ ايتعًُٝٞ يبعض ف٦ات َتًكٞ ارتز١َ ٚتأثريٙ 

 ٚايكٛاْني ٚاعتدزاَات املٝاٙ.ايغًيب ع٢ً ايٛعٞ باالْع١ُ 

6 
 

اصتفاع َعزالت ايبطاي١ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ ٚطٜار٠ طًبات 

املتكزَني ممٔ ال عتًُٕٛ املؤٖالت ايع١ًُٝ اٚ ايهفا٤ات يًعٌُ 

 بايغًط١ . 

 العوامل التكنولوجٌة

1 

رعِ اذته١َٛ يًُؾاصٜع االيهرت١ْٝٚ )اذته١َٛ 

ايزٚي١ٝ سات ايعالق١ االيهرت١ْٝٚ( ٚاٖتُاّ املٓعُات 

 بزعِ ايتكٓٝات اذتزٜج١.

 ايتهًف١ املضتفع١ يًتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ املتغاصع

2 

ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ يف قطاع املٝاٙ ٚاْتؾاص ٚعا٥ٌ 

االتضاالت ٚاالعتدزاّ ايٛاعع يٛعا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 االدتُاعٞ.

ععف تطبٝل خزَات ايضبط االيهرتْٚٞ بني َؤعغات ايكطاع 

 ايعاّ.

3 

تٛفض قٛاعز بٝاْات ٚتطبٝكات ساعٛب١ٝ يف زتاالت 

 املٝاٙ. 

تزْٞ َغت٣ٛ املٗاص٠ يف ايتعاٌَ َع ايتكٓٝات اذتزٜج١ يبعض 

 ف٦ات َتًكٞ ارتز١َ.

4 
 

اعا٠٤ اعتدزاّ ايتكٓٝات اذتزٜج١ ٚاثضٖا ايغًيب ع٢ً َضارص 

 املٝاٙ ٚتعطٌٝ االْع١ُ املا١ٝ٥.

 البٌئٌةالعوامل 

1 

اعتدزاّ ايطاق١ ايبز١ًٜ ٚاَها١ْٝ ايتٛد٘ ايعاّ اىل 

 االعتفار٠ َٓٗا يف َؾاصٜع ايغًط١.

طٜار٠ اعتدزاّ ايٛقٛر االسفٛصٟ نُضزص يًطاق١ ٚاثضٙ ايغًيب 

 ع٢ً ايب١٦ٝ.

2 

َٓاذ االصرٕ َعتزٍ َٚٛقع ٚارٟ االصرٕ اعرتاتٝذٞ 

 داسب يالعتجُاصات.

عزّ نفا١ٜ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يز٣ بعض ف٦ات اجملتُع احملًٞ 

ٚارٟ االصرٕ َجٌ صَٞ ايٓفاٜات يف ايكٓا٠, ساالت  َٓطك١

 ايػضم, املبايػ١ يف اعتدزاّ املبٝزات اذتؾض١ٜ.

3 

ٚدٛر بضْاَر ايتعٜٛغات ايب١ٝ٦ٝ ٚاَها١ْٝ اعتػالي٘ يف 

 َؾاصٜع ت١ُٜٛٓ يًغًط١.

 تًٛخ َضارص املٝاٙ االق١ًُٝٝ املؾرتن١.

4 

ٚدٛر َضارص َٝاٙ غري تكًٝز١ٜ قاب١ً يالعتػالٍ يف 

 َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ.

 

5 

اٖتُاّ رٚيٞ ٚصمسٞ بايبعز ايب٦ٝٞ ٚاثضٙ ع٢ً تغضٜع 

 َؾاصٜع ايغًط١ سات ايبعز ايب٦ٝٞ.

 

6 

ٚدٛر تؾضٜعات ْاظ١ُ يًب١٦ٝ ٚطٜار٠ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ 

 يز٣ افضار اجملتُع بؾهٌ عاّ.
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 القانونٌةالعوامل 

1 

ايتطٛص ايتؾضٜعٞ يف االصرٕ ٚاصزاص قٛاْني َٛانب١ 

يًتطٛص ايغٝاعٞ ٚايتكل ٚقٝاَ٘ بايعزٜز َٔ 

 االصالسات. 

 عزّ ٚدٛر قإْٛ َٝاٙ.
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 SWOTالبدائل االستراتٌجٌة المبنٌة على التحلٌل الرباعً للبٌئة الداخلٌة والخارجٌة 

 Opportunitiesايفضظ 
 SOاعتػالٍ ْكاط ايك٠ٛ إلعتػالٍ ايفضظ املتاس١  

اعتدزاّ ايفضظ ملعادت١ ْكاط  

 WOايغعف

اٖتُاّ املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاملؤعغات 

احمل١ًٝ بعٌُ ايغًط١ األَض ايشٟ عتفظ 

ٚ   GIZايؾضانات ٚايتؾبٝو َجٌ 

USAID 5ٚؽضن١ ايبٛتاؼ. ف 

 ( 5ف +12) ماالعتفار٠ َٔ ادتٗات املاضت١ 

 3االعتفار٠ َٔ ايكزصات املؤعغ١ٝ  العتكطاب ايزعِ املايٞ م

 

( 5ف, 12,ظ11ا)ضاعتػالٍ رعِ املؤعغات املاضت١  

ملعادت١ ْكط ايتٌُٜٛ ايالطّ يتٓفٝش َؾاصٜع ايغًط١ 

ععف يف تٓفٝش  ٚاييت حتكل اٖزافٗا االعرتاتٝذ١ٝ

بضاَر ايضٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ملٓؾآت ايغًط١ ٚايٝاتٗا يعزّ 

 .تٛفض ايتٌُٜٛ ايهايف

ايتطٛص ايتؾضٜعٞ يف االصرٕ ٚاصزاص 

قٛاْني َٛانب١ يًتطٛص ايغٝاعٞ ٚايتكل 

 11بايعزٜز َٔ االصالسات.. فٚقٝاَ٘ 

 (اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ)  يتشزٜح االعتفار٠ َٔ ٚدٛر قإْٛ ٚاْع١ُ ٚتعًُٝات حتهِ اعُاٍ ٚاْؾط١ ايغًط١ مجٝعٗا.
 

حتزٜح اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚ عزّ ٚدٛر اذتاد١  اىل 

ٚسز٠ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ع٢ً اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ 

 (3ف ( * )6+ض3)ض  يًغًط١.

ايغها١ْٝ نٕٛ غايب١ٝ ٚدٛر ايفضص١ 

ايؾباب مما ٜغاِٖ يف اؽػاٍ  ايغهإ َٔ

ايٛظا٥ف ايؾاغض٠ اييت تتطًبٗا طبٝع١ 

 (21.)فعٌُ عًط١ ٚارٟ االصرٕ.

ٚ تٛفض نفا٤ات ف١ٝٓ َؤ١ًٖ َٚتدضض١ يف  .(6م )ٚدٛر َٝظات ٚسٛافظ تكزَٗا اعتكطاب نفا٤ات دزٜز٠ َجٌ عال٠ٚ َضافل املٝاٙ

 (5)ق ٚقاالعتفار٠ َٔ قزصتِٗ يتاٌٖٝ نٛارص ف١ٝٓ  اغًب زتاالت عٌُ ايغًط١

 

 

عزّ تٛفض بعض ايتدضضات ايف١ٝٓ اييت حتتادٗا 

ععف يف تطبٝل  ايغًط١ عٓز اذتاد١ يتعٝٓٗا.

 َٓٗذٝات االسالٍ ٚايتعاقب

 ( 21( * )ف5, ض4) ض 

عكز اتفاقٝات َع رٍٚ ادتٛاص الراص٠ 

 َضارص املٝاٙ املؾرتن١ ٚاعتزاَتٗا.

 (23)ف

ٚارٟ األصرٕ ٖٞ ايغًط١ ايٛط١ٝٓ ايٛسٝز٠ اييت تٓعِ عٌُ ٚارٟ األصرٕ فُٝا ٜتعًل يف َضارص املٝاٙ ٚاالصاعٞ, األَض ايشٟ عًط١ 

  (23ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١.)م ,ف

 ( 23,ف 8/ م  ( 4ف( * )4م+).ٚدٛر َؾاصٜع َٝاٙ اعرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ تغاِٖ يف عز ايعذظ املا٥ٞ َجٌ َؾضٚع ْاقٌ ايبشضٜٔ-

ذتاد١ َاع١ اىل حتزٜح ٖشٙ االتفاقٝات مبا ٜتال٥ِ َع 

ايتػريات املٓاخ١ٝ ٚاالعتفار٠ َٔ ٚدٛر اتفاقٝات الراص٠ 

 (23( * )ف14) ض َضارص املٝاٙ املؾرتن١

رعِ اذته١َٛ يًُؾاصٜع االيهرت١ْٝٚ  -

)اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ( ٚاٖتُاّ املٓعُات 

ايزٚي١ٝ سات ايعالق١ بزعِ ايتكٓٝات 

  (13)ف اذتزٜج١.

ايتطٛص ايتهٓٛيٛدٞ يف قطاع املٝاٙ -

ٚاْتؾاص ٚعا٥ٌ االتضاالت ٚاالعتدزاّ 

ايٛاعع يٛعا٥ٌ ايتٛاصٌ 

 (14االدتُاعٞ)ف

اعتُار آي١ٝ ألمتت١ االدضا٤ات ٚايعًُٝات ٚبعض  9م اعتُار ؽبه١ اتضاالت َتطٛص٠ تغاِٖ يف تغٌٗٝ االدضا٤ات ٚتطٜٛض ايعًُٝات.

 12م اعتُار ٚتٓفٝش بضْاَر اصؽف١ غايب١ٝ ٚثا٥ل ايغًط١ يف املضنظ , 12م  ذُٗٛصارتزَات املكز١َ يً

ععف ايضبط ايزاخًٞ بني املزٜضٜات ٚاملضنظ سٝح اْ٘ 

عاد١ اىل حتزٜح يٝتٛانب َع ايتكٓٝات االيهرت١ْٝٚ 

 اذتزٜج١

ععف يف َتابع١ امتاّ امتت١ ايعًُٝات.عزّ تٛفض -

المتاّ َؾضٚع االصؽف١ يف االَهاْٝات املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ 

 (14,ف13(*) ف9,ض,8,ض,7)ض.املٝزإ
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ايتٛد٘ ايعاّ اىل اعتدزاّ ايطاق١ ايبز١ًٜ 

ٚاَها١ْٝ االعتفار٠ َٓٗا يف َؾاصٜع 

 (16ف ايغًط١)

تعظٜظ ايؾضانات ٚاالعتفار٠ َٔ قزصاتٗا يف صفع نفا٠٤ االْع١ُ املا١ٝ٥ َجٌ اْؾا٤ ؽضن١ ٚارٟ عضب١ َٚبارص٠ اراص٠ املٝاٙ 

. ٚ ايتٛعع يف تٓفٝش َؾاصٜع ارا١َ َضارص املٝاٙ َجٌ اقا١َ ايغزٚر ٚاذتفا٥ض 16,ف 22ٚٚتطٜٛضعٌُ مجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ م 

 16, ,ف4مٚؽبهات ايضٟ. 

ايغًط١ ع٢ً تػط١ٝ ايتهايٝف ايتؾػ١ًٝٝ  عزّ قزص٠

 (71,ف71ض  .%122بٓغب١ 

= ٚدٛر زتايػ تؾضٜع١ٝ ٚاسظاب 

عٝاع١ٝ ُتع٢ٓ بتطٜٛض االْع١ُ 

 ( 1ٚايكٛاْني ) ف

ال ٜٛدز اطراٚد١ٝ يف اعُاٍ ايغًط١ َع   -

َؤعغات سه١َٝٛ اخض٣ االَض ايشٟ 

ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١ يف املٓاطل حتت 

 ا (8اراصتٗا. ) ف

ا يتطٛص ايتؾضٜعٞ يف االصرٕ ٚاصزاص -

قٛاْني َٛانب١ يًتطٛص ايغٝاعٞ ٚايتكل 

 ف ( .ٚقٝاَ٘ بايعزٜز َٔ االصالسات

22 

 

عًط١ ٚارٟ األصرٕ ٖٞ ايغًط١ ايٛط١ٝٓ ايٛسٝز٠ اييت تٓعِ عٌُ ٚارٟ األصرٕ فُٝا ٜتعًل يف َضارص املٝاٙ ٚاالصاعٞ, األَض ايشٟ 

 4ق  قإْٛ ٚاْع١ُ ٚتعًُٝات حتهِ اعُاٍ ٚاْؾط١ ايغًط١ مجٝعٗا ٚدٛر .0م  ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١

 

عزّ ٚدٛر بٓز َتعًل باالعتزا٤ات ع٢ً َضارص 

( * 2)ض املٝاٙ بزٕٚ ايضدٛع اىل احملانِ

 (22,ف8ف,1)ف

 

 

 WTوالضعف ات لتجنب التهديداتيبناء استراتيج STاستخدام نقاط القوة في التقميل من أثر التهديدات Threatsلتهديدات ا
طٜار٠ اعزار ايالد٦ٝني ايغٛصٜني مما ٜؾهٌ عػط 

 1ع٢ً املٛاصر املا١ٝ٥ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. ت

.ايتٛعع )1*ت8ٚدٛر َؾاصٜع َٝاٙ اعرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ تغاِٖ يف عز ايعذظ املا٥ٞ َجٌ َؾضٚع ْاقٌ ايبشضٜٔ )م

 1*ت14ٚؽبهات ايضٟ)ميف تٓفٝش َؾاصٜع ارا١َ َضارص املٝاٙ َجٌ اقا١َ ايغزٚر ٚاذتفا٥ض 

 طٜار٠  َضارص املٝاٙ ٚ تععِٝ  االعتفار٠ َٔ ٖشٙ املضارص

 نفا٠٤ اْع١ُ املٝاٙ تكًٌٝ ايفاقز صفع

َتؤثض اٚد٘ ايتعإٚ يف زتاٍ املٝاٙ املؾرتن١ 

باالعطضابات االق١ًُٝٝ احملٝط١ باملًُه١ ٚعزّ 

اعتكضاص رٍٚ ادتٛاص ٚاييت تكع عُٔ اصاعٝٗا َٓابع 

 2املٝاٙ. تَضارص 

 7,ت 23عكز اتفاقٝات َع رٍٚ ادتٛاص الراص٠ َضارص املٝاٙ املؾرتن١ ٚاعتزاَتٗا. م

 
عُإ احملافع١ ع٢ً سكٛم االصرٕ املا٥ب١ يف املٝاٙ 

 ذإ ايف١ٝٓ املؾرتن١يًاملؾرتن١ َٔ خالٍ ايتٓغٝل َع ا

اصتفاع َعزالت ايتغدِ ٚغال٤ االععاص مما ٜؤثض 

ٚنفا٠٤ االرا٤ املؤعغٞ )نًف عًبا ع٢ً االعتجُاص 

 5ت (.تؾػ١ًٝٝ ٚصٚاتب

اطتفاض َعزالت ايُٓٛ االقتضارٟ ٚتأثريٖا ايغًيب 

. اؽضاى ف٦ات َتًكٞ ارتز١َ ٚايؾضنا٤ بكضاصات ( 23)م   GIZ  ٚUSAIDاالعتفار٠ َٔ ادتٗات املاضت١ َجٌ 

ٚتٓفٝش خططتٗا االعرتاتٝذ١ٝ ٚتبغٝط عًُٝاتٗا, َجٌ تأعٝػ مجعٝات َغتدزَٞ املٝاٙ ٚاتكاف١ٝ بٓا٤ ايغًط١ 

 15عز َع ؽضن١ ايبٛتاؼ.م 

ٜٚؾري اىل    صع٢ املٛظفني عتكل َغتٗزفات٘ صع٢ َتًكٞ ارتز١َ عتكل َغتٗزفات٘ ٜٚؾري اىل َعزالت َتٓا١َٝ 

صر املتاس١ يتطٜٛض االرا٤ االعتػالٍ االَجٌ يًُٛا

 املؤعغٞ
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ع٢ً اعتزا١َ االعتجُاصات  ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً 

 7َزاخٌٝ ايغًط١.  ت

 24,25م.َعزالت َتٓا١َٝ

عزّ تٛفض ايهفا٤ات املتدضض١ يف َٓطك١ ٚارٟ  -

االصرٕ االَض ايشٟ ظتري ايغًط١ ع٢ً اعتكطاب 

 نفا٤ات َٔ خاصز املٓطك١ ٚبايتايٞ طٜار٠ ايهًف١
اهلذض٠ ارتاصد١ٝ يًهفا٤ات املؤ١ًٖ ٜؤثض عًبا ع٢ً 

 12تكزّ املؾاصٜع ٚاصتاطٖا. ت

ٚ  GIZتٛفض نفا٤ات ف١ٝٓ َؤ١ًٖ َٚتدضض١ يف اغًب زتاالت عٌُ ايغًط١. االعتفار٠ َٔ ادتٗات املاضت١ َجٌ -

USAID  

 

االعتػالٍ االَجٌ يًُٛاصر ايبؾض١ٜ املتاس١ ٚاعتكطابٗا 

ٚاالعتفار٠ َٔ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ املُٛي١ َٔ ادتٗات راخًٝا 

 املاضت١

 41ت.ن١تًٛخ َضارص املٝاٙ االق١ًُٝٝ املؾرت
, ٚدٛر َضنظ حتهِ 22ت, 23عكز اتفاقٝات َع رٍٚ ادتٛاص الراص٠ َضارص املٝاٙ املؾرتن١ ٚاعتزاَتٗا. م .7

( ٚايتٛعع يف اْؾا٤ َضانظ ESCADA ٚWMISآيٞ بكٓا٠ املًو عبزاهلل ٚايضا٥ز ع٢ً َغت٣ٛ املٓطك١ )

 11م .حتهِ اخض٣ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ

َٝظا١ْٝ املزٜض١ٜ ايعا١َ ايبشح عٔ َٓافش اعتجُاص١ٜ يضفز 

 (8+ت1( *) ت2يًزفاع املزْٞ ) ض

عزّ ٚدٛر ايتؾضٜعات املًظ١َ َٔ ادتٗات ايضمس١ٝ 

يتكزِٜ رصاعات خاص١ باملداطض ٚتكِٝٝ اآلثاص 

 (3ايغًب١ٝ يًُؾاصٜع املضار اْؾا٥ٗا.)ت

بايتٓغٝل َع الٍ ايغٓاصٜٖٛات ٚايتُاصٜٔ اي١ُٖٝٛ خٛاصئ املتعزر٠ ٚتفعًٝٗا َٔ طايخططتفعٌٝ 

 (3( * )ت1)مايؾضنا٤
املؾرتن١ َٔ خالٍ ايتٓغٝل َع  املضاقب١ ملضارص املٝاٙ عُإ 

 ذإ ايف١ٝٓ املؾرتن١يًا

اطتفاض َعزالت ايُٓٛ االقتضارٟ ٚتأثريٖا ايغًيب 

ع٢ً اعتزا١َ االعتجُاصات ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً َزاخٌٝ 

 7ايغًط١. ت

االصرٕ اصتفاع َعزالت ايبطاي١ يف َٓطك١ ٚارٟ 

ٚطٜار٠ طًبات املتكزَني ممٔ ال عتًُٕٛ املؤٖالت 

 73ت . ايع١ًُٝ اٚ ايهفا٤ات يًعٌُ بايغًط١

 ( *22)م  تعظٜظ ايؾضانات ٚاالعتفار٠ َٔ قزصاتٗا يف صفع نفا٠٤ االْع١ُ املا١ٝ٥ َجٌ اْؾا٤ ؽضن١ ٚارٟ عضب١

َض ايشٟ ٜتٝح ايفضص١ القا١َ َؾاصٜع ثك١ عهإ ٚارٟ االصرٕ بايغًط١ ْتٝذ١ الصتاطاتٗا املغتُض٠ اال 7,13ت

 12ت١ُٜٛٓ َتعزر٠ م

يف  تععِٝ َؾاصن١ ايكطاع ارتاظ يف َؾاصٜع ايت١ُٝٓ

 ٚارٟ االصرٕ ٚٚارٟ عضب١

االعتزا٤ات املتهضص٠ ع٢ً املضارص املا١ٝ٥ ٚاالصاعٞ. 

 2ت

يف َضارص املٝاٙ  عًط١ ٚارٟ األصرٕ ٖٞ ايغًط١ ايٛط١ٝٓ ايٛسٝز٠ اييت تٓعِ عٌُ ٚارٟ األصرٕ فُٝا ٜتعًل

ٚدٛر قإْٛ ٚاْع١ُ ٚتعًُٝات حتهِ اعُاٍ ٚاْؾط١  .0م  ٚاالصاعٞ, األَض ايشٟ ميٓشٗا صالسٝات ٚاعع١

 8م  ايغًط١ مجٝعٗا

 ٚتطٜٛضٖا االصاعٞ ٚتٓعِٝ اعتعُاالتٗا ملٓع االعتزا٤ات

ععف يف تٓفٝش بضاَر ايضٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ملٓؾآت 

 12ايهايف. ت ايغًط١ ٚايٝاتٗا يعزّ تٛفض ايتٌُٜٛ

ٚدٛر َؾاغٌ ف١ٝٓ َتدضض١ باعُاٍ ايضٝا١ْ ارتاص١ بايغًط١ ٚتغدريٖا رتز١َ اجملتُع احملًٞ يف ساالت 

 املتاس١ ايف١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝاالعتػالٍ االَجٌ يًُٛاصر  ايطٛاص٤٣ ٚاالطَات.

عزّ نفا١ٜ ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يز٣ بعض ف٦ات اجملتُع 

بعض احملًٞ يف َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ ٚٚدٛر 

املُاصعات ارتاط١٦ َجٌ صَٞ ايٓفاٜات يف ايكٓا٠, 

ساالت ايػضم, املبايػ١ يف اعتدزاّ املبٝزات اذتؾض١ٜ. 

 19ت

ايتٛاصٌ املغتُض َع اجملتُع احملًٞ ٚصفع ايٛعٞ يف زتاالت شتتًف١ َجٌ َهافش١ ايتزخني, تٓعِٝ األعض٠, 

 02اصؽارات العتدزاّ َٝاٙ ايضٟ بهفا٠٤ ٚبطضٜك١ ا١َٓ. م

 

 عٌُ بضاَر يظٜار٠ ٚعٞ املٛاطٓني ٚمحا١ٜ املضارص املا١ٝ٥
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ععف تطبٝل خزَات ايضبط االيهرتْٚٞ بني 

 15َؤعغات ايكطاع ايعاّ. ت

 اعتُار ؽبه١ اتضاالت َتطٛص٠ تغاِٖ يف تغٌٗٝ االدضا٤ات ٚتطٜٛض ايعًُٝات

 



 

26 
 

 ايضؤٜا �

اراص٠ َغتزا١َ ملضارص املٝاٙ ٚاالصاعٞ ٚايت١ُٝٓ يف ٚارٟ االصرٕ  ٚفل َبارئ  �

 اذتان١ُٝ ايضؽٝز٠. 

�  

 ايضعاي١ �

اراص٠ ٚتطٜٛض ٚمحا١ٜ املضارص املا١ٝ٥ ٚاملٝاٙ املؾرتن١ ٚاألصاعٞ بهفا٠٤ ٚاذتفاظ  �

ع٢ً ب١٦ٝ ممٝظ٠ يف ايٛارٟ ٚاتباع االعػ ايتذاص١ٜ الصتاط َؾاصٜع اعتجُاص١ٜ 

 ؽا١ًَ يف ٚارٟ األصرٕ.

 ايكِٝ ادتٖٛض١ٜ �
 

 ايعزاي١ ٚايٓظا١ٖ ٚتهافؤ ايفضظ 
  االبزاع ٚايتُٝظ 

 ايتؾاصن١ٝ 

 ايعٌُ بضٚح ايفضٜل ايٛاسز 

  ايٛال٤ ٚاالْتُا٤ 

  ايؾفاف١ٝ 

 االٖزاف ايٛط١ٝٓ اييت تغِٗ ايغًط١ بتشكٝكٗا

 حتكٝل أَ ايتظٚر باملٝاٙ ٚأَ ايطاق١ 
  قارص٠ ع٢ً دشب صؤٚؼ االَٛاٍ االدٓب١ٝ ٚتؾذٝع خًل ب١٦ٝ اعتجُاص١ٜ داسب١

 االعتجُاصات احمل١ًٝ
  تفعٌٝ رٚص ايكطاع ارتاظ نُشضى ص٥ٝغٞ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚاملغتزا١َ

 يتشكٝل ايُٓٛ ٚتٛفري فضظ ايعٌُ
  ّيتكزِٜ َغت٣ٛ افغٌ َٔ ارتزَات ٚايعاًَني فٝ٘ صفع نفا٠٤ ايكطاع ايعا 
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 اييت تغِٗ ايغًط١ بتشكٝكٗا ايكطاع١ٝاالٖزاف 

 ٙطٜار٠ قزص٠ ْٚٛع١ٝ اَزارات املٝا 

 ٟصفع نفا٠٤ اْع١ُ َٝاٙ ايض 

 تععِٝ االعتفار٠ َٔ َضارص املٝاٙ املؾرتن١ 

 ٙايتهٝف َع ايُٓٛ ايغهاْٞ املتظاٜز ٚايت١ُٝٓ االقتضار١ٜ عرب قطاع املٝا 

 اراص٠ انجض فاع١ًٝ يًُٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚاملٝاٙ ايغطش١ٝ 

  َؤعغٞ َتهاٌَ َٚتُاعو  يتٓعِٝ قطاع املٝاٙ يف االصرٕتطٜٛض اطاص 

 

  االعرتاتٝذ١ٝاالٖزاف 

 قاَت ايغًط١ بتشزٜز االٖزاف  االعرتاتٝذ١ٝ  باالعتٓار اىل

   ْتا٥ر َضفٛف١   حتًٌٝ ايب١٦ٝ ارتاصد١ٝ ٚايزاخ١ًٝ 

 ٘االٖزاف املٓضٛظ عًٝٗا يف قإْٛ تطٜٛض ٚارٟ االصرٕ ٚتعزٜالت 

  االٖزاف ايٛط١ٝٓ ٚايكطاع١ٝ اييت تغاِٖ ايغًط١ يف حتكٝكٗا 
ٚبعز حتزٜز ايبزا٥ٌ االعرتاتٝذ١ٝ املٓبجك١ عٔ املضفٛق١  ٚسغب االٚيٜٛات  فكز مت ت صٝاغ١ 

االٖزاف االعرتاتٝذ١ٝ ٚ َؤؽضات االرا٤ مبؾاصن١ َٛظفٞ ايغًط١  ٚاصشاب املضاحل َٔ ايؾضنا٤ 

 ايض٥ٝغني 

 يغًط١ اييت تغع٢ يتشكٝكٗا  نُا ًٜٞ :ٚ فزر حتزرت  اٖزاف ا

 :طٜار٠ ٚتطٜٛض املضارص املا١ٝ٥ ايتكًٝز١ٜ ٚغري ايتكًٝز١ٜ .1

 ٝاٙ يف ٚارٟ االصرٕ.املنفا٠٤ اْع١ُ  :صفع  .2
 .ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ٚاعتجُاص اصاعٞ َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ ٚاعتزاَتٗا .3
 :تعظٜظ َؾاصن١ ايكطاع ارتاظ .4

 االق١ًُٝٝ املؾرتن١احملافع١ ع٢ً سكٛم االصرٕ يف املٝاٙ  .5
 :صفع ايهفا٤ات ٚايكزصات املؤعغ١ٝ .6
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 عالق١ االٖزاف املؤعغ١ٝ االٖزاف ايٛط١ٝٓ ٚايكطاع١ٝ ٚاالعرتاتٝذ١ٝ 

 اهلزف ايكطاعٞ اهلزف ايٛطل
 

 اهلزف االعرتاتٝذٞ

 

حتكٝل أَ ايتظٚر 

 باملٝاٙ ٚأَ ايطاق١

 

طٜار٠ قزص٠ ْٚٛع١ٝ 

 اَزارات املٝاٙ
املضارص املا١ٝ٥ طٜار٠ ٚتطٜٛض 

 ايتكًٝز١ٜ ٚغري ايتكًٝز١ٜ
 

صفع نفا٠٤ اْع١ُ َٝاٙ 

 ايضٟ
ٝاٙ يف املنفا٠٤ اْع١ُ  صفع 

 ٚارٟ االصرٕ
 

تععِٝ االعتفار٠ َٔ 

 َضارص املٝاٙ املؾرتن١
احملافع١ ع٢ً سكٛم االصرٕ 

 يف املٝاٙ االق١ًُٝٝ املؾرتن١

 
خًل ب١٦ٝ اعتجُاص١ٜ 

داسب١ قارص٠ ع٢ً دشب 

االَٛاٍ االدٓب١ٝ صؤٚؼ 

ٚتؾذٝع االعتجُاصات 

 احمل١ًٝ

 

ايتهٝف َع ايُٓٛ ايغهاْٞ 

املتظاٜز ٚايت١ُٝٓ 

االقتضار١ٜ عرب قطاع 

 املٝاٙ

 

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ٚاعتجُاص 

اصاعٞ َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ 

 ٚاعتزاَتٗا

تفعٌٝ رٚص ايكطاع 

ارتاظ نُشضى ص٥ٝغٞ 

يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 

ايؾا١ًَ ٚاملغتزا١َ 

ٚتٛفري  يتشكٝل ايُٓٛ

 فضظ ايعٌُ

 

اراص٠ انجض فاع١ًٝ يًُٝاٙ 

 تعظٜظ َؾاصن١ ايكطاع ارتاظ ادتٛف١ٝ ٚاملٝاٙ ايغطش١ٝ

صفع نفا٠٤ ايكطاع ايعاّ 

يتكزِٜ  ٚايعاًَني فٝ٘ 

َغت٣ٛ افغٌ َٔ 

 ارتزَات

تطٜٛض اطاص َؤعغٞ 

َتهاٌَ َٚتُاعو  

يتٓعِٝ قطاع املٝاٙ يف 

 االصرٕ

 

صفع ايهفا٤ات ٚايكزصات 

 املؤعغ١ٝ
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 8181-8102االٖزاف ايتٓفٝش١ٜ ٚايرباَر ٚاملؾاصٜع َٚؤؽضات االرا٤ 

 حتكٝل أَ ايتظٚر باملٝاٙ ٚأَ ايطاق١ اهلزف ايٛطل :

 طٜار٠ قزص٠ ْٚٛع١ٝ اَزارات املٝاٙ اهلزف ايكطاعٞ :

 ايتكًٝز١ٜ:طٜار٠ ٚتطٜٛض املضارص املا١ٝ٥ ايتكًٝز١ٜ ٚغري  االعرتاتٝذٞ اهلزف

 ايظٜار٠ يف ن١ُٝ املٝاٙ َٔ املضارص ايتكًٝز١ٜ ٚغري ايتكًٝز١ٜ   َؤؽض االرا٤ :

 تطٜٛض املضارص املا١ٝ٥ َٔ خالٍ إعزار بضاَر يًُشافع١ ع٢ً َضارص املٝاٙ ٚتُٓٝتٗا بؾهٌ َتهاٌَ َٚغتزاّ ايغٝاع١ :

 

 اهلزف ايتٓفٝشٟ

ايرباَر/املؾاصٜع/ا

 ملبارصات /االْؾط١

 االرا٤َؤؽض 

 املز٠ ايظ١َٝٓ

 8181 8102 8102 املتشكل/املغتٗزف املغؤٚي١ٝ املٛاصر املطًٛب١

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

تطٜٛض َضارص 

املٝاٙ ايغطش١ٝ َٔ 

ايغزٚر ٚاذتفا٥ض 

 ايضشضا١ٜٚ

 

تؾػٌٝ ٚصٝا١ْ 

 ٚإرا١َ ايغزٚر

 

ْغب١ االصتاط 

 العُاٍ ايضٝا١ْ 

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

تظٜٚز املٝاٙ 

ايالط١َ يًذٗات 

ايطايب١ بهاف١ 

 اعتدزاَاتٗا

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

اْؾا٤ عزٚر 

 دزٜز٠

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز 

 نفضصت١

 

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز ٚارٟ 

 ابٔ محار 

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

 َؾضٚع عز ايهضى 
 

 

     

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز طصقا٤ 

 َاعني 
      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر



 

32 
 

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز 

 ايفٝزإ 
      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

 َؾضٚع عز صمح١
    

  

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز 

 ايًذٕٛ

    
  

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع عز ٚارٟ 

 َزٜٔ 

    
  

 َاي١َٝٛاصر 

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

ْغب١ اصتاط 

َؾضٚع تع١ًٝ عز 

 ايٛاي١

    
  

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

  َزٜض١ٜ ايغزٚر

اْؾا٤ عزٚر  ٚ 

 سفا٥ض صشضا١ٜٚ

ايظٜار٠ يف ايغع١ 

ايتدظ١ٜٝٓ َٔ 

اذتفا٥ض ٚ ايغزٚر 

 ايضشضا١ٜٚ 

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

َزٜض١ٜ 

 اذتضار املا٥ٞ

 

َا١ٝ٥ اظتار َضارص 

 َٔ حت١ًٝ املٝاٙ

َؾضٚع ْاقٌ 

ايبشضٜٔ )ايبشض 

ايبشض –االمحض 

املضس١ً  املٝت(

 االٚىل 

ْغب١ اصتاط 

 املؾضٚع
      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

ٚسز٠ َؾضٚع 

 ْاقٌ ايبشضٜٔ

 

ايتٛعع يف اعتدزاّ 

املٝاٙ املعادت١ يف 

ايضٟ يػاٜات 

اذتفاظ ع٢ً 

اذتض١ املا١ٝ٥ 

 يًظصاع١ٝ يف األغٛاص

بضْاَر اعتدزاّ 

املٝاٙ املعادت١ 

املدًٛط١ يًضٟ 

يًشفاظ ع٢ً 

اذتض١ ايظصاع١ٝ  

)تاٌٖٝ عز تالٍ 

ايشٖب خط ْاقٌ 

املٝاٙ املعادت١ يف 

مشاٍ ٚارٟ االصرٕ 

c4 

طٜار٠ْغب١ املٝاٙ 

املعادت١اىل ن١ُٝ 

املٝاٙ  املغاي١  

 3عٜٓٛا ّ  ّ

      

َٛاصر بؾض١ٜ 

,شتططات ,َعزات 

,ْعاّ فًرت٠ ,عزارات 

 َٝاٙ

 مدٌرٌة المشارٌع 
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تٛطٜع املٝاٙ 

املعادت١ َٔ ستط١ 

ارتضب١ ايغُضا  

يضٟ االصاعٞ سٍٛ 

 احملط١

 

      

  

 

طٜار٠ نُٝات املٝاٙ 

املغتػ١ً َٔ 

 املضارص املا١ٝ٥

طٜار٠ ايهُٝات 

 املغاي١ َٔ طربٜا 

نُٝات املٝاٙ اييت 

 مت طٜارتٗا

)ًَٕٝٛ َٓض 

 َهعب(

       

إراص٠ األغٛاص 

ايؾُاي١ٝ 

 ٚايٛعط٢
 

طٜار٠ ايهُٝات 

 املعادت١ املدًٛط١ 

نُٝات املٝاٙ اييت 

مت تظٜٚزٖا عٜٓٛا 

ا)ًَٕٝٛ َٓض 

 َهعب(

      

 

 

إراص٠ األغٛاص 

ايؾُاي١ٝ 

 ٚايٛعط٢
 

طٜار٠ تظٜٚز 

ستافع١ عُإ 

 مبٝاٙ ايضٟ

اذتفاظ ع٢ً 

َٓاعٝب يف ايكٓا٠ 

 مشاال

نُٝات املٝاٙ اييت 

 تغخ اىل عُإ

    

  

 

إراص٠ األغٛاص 

 ايؾُاي١ٝ

 

 

تطٜٛض َضارص 

املٝاٙ ايػري تكًٝز١ٜ 

يًتهٝف َع ايتػري 

 املٓاخٞ

َؾضٚع طٜار٠ 

قزص٠ اجملتُعات 

ايفكري٠ يًتهٝف 

َع ايتػري املٓاخٞ 

يف قطاع املٝاٙ 

 ٚايظصاع١

    ْغب١ االصتاط

 

 

 

  

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني

اراص٠ ايتدطٝط 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ

إراص٠ األغٛاص 

 ايؾُاي١ٝ

َزٜض١ٜ اذتضار 

 املا٥ٞ

 

تكزِٜ َكرتسات 

َبتهض٠  تعظٜظ 

قزصات ايغًط١ 

الظتار َضارص 

 َا١ٝ٥ دزٜز٠

تكزِٜ َكرتسات 

يتٌُٜٛ َضارص 

َا١ٝ٥ دزٜز٠ اىل 

 ادتٗات املاضت١

عزر املكرتسات 

املكز١َ اىل ادتٗات 

 املاضت١

       

اراص٠ ايتدطٝط 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ

 

متابعة انجاز 
مشارٌع المنحة 

 الخلٌجٌة

مشارٌع الري 
 والسدود

عزر تكاصٜض 

 املتابع١

      

َٗٓزؼ اراص٠ َؾاصٜع  

 ٚادٗظ٠ ساعٛب

اراص٠ ايتدطٝط 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ
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 حتكٝل أَ ايتظٚر باملٝاٙ ٚأَ ايطاق١- اهلزف ايٛطل :

 صفع نفا٠٤ اْع١ُ َٝاٙ ايضٟ اهلزف ايكطاعٞ :

 يف ٚارٟ االصرٕ. املٝاٙطٜار٠ ٚصفع نفا٠٤ اْع١ُ  : االعرتاتٝذٞ اهلزف

 َؤؽض االرا٤:
 % عٜٓٛا1.0ايظٜار٠ يف نفا٠٤ تٛطٜع َٝاٙ ايضٟ بٓغب١ 

 حتكٝل أع٢ً نفا٠٤ ممه١ٓ يف ْكٌ ٚتٛطٜع ٚإعتعُاٍ َٝاٙ ايضٟ يف ٚارٟ األصرٕ ايغٝاع١ :

 

 

اهلزف 

 ايتٓفٝشٟ

ايرباَر/املؾاصٜع/املبارصات 

 /االْؾط١ 

 االرا٤َؤؽض 

 املز٠ ايظ١َٝٓ

املٛاصر 

 املطًٛب١

 8181 8102 8102 املتشكل/املغتٗزف املغؤٚي١ٝ

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

حتغني أْع١ُ 

 ٚؽبهات ايضٟ

 ٚاعار٠ تأًٖٝٗا

َؾضٚع إعار٠ تأٌٖٝ ستطات 

ايغخ االغٛاص ايؾُاي١ٝ 

 ٚايٛعط٢

يًُؾضٚع ْغب١ االصتاط 

       8102يٓٗا١ٜ 

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني اؽضاف

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع

( اعار٠ C1ادتظ٤ األٍٚ )

 ن68ِتاٌٖٝ  صٟ غٛص نبز 

 ْغب١ االصتاط يًُؾضٚع 
      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني اؽضاف

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع

َؾضٚع َضاقب١ ْٛع١ٝ 

 َضارص املٝاٙ يف ٚارٟ االصرٕ

يًُؾضٚع ْغب١ االصتاط 

       عٜٓٛا
 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني اؽضاف

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع

َؾضٚع اعار٠ تأٌٖٝ صٟ ايػٛص 

 ايؾُايٞ ايؾضقٞ 

ْغب١ االصتاط 

 يًُؾضٚع
      

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع 

َؾضٚع تأٌٖٝ صٟ االغٛاص 

 ادتٓٛب١ٝ

ْغب١ االصتاط 

 يًُؾضٚع
      

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع 

تٓفٝش َؾاصٜع 

 صٟ دزٜز٠

( تٓفٝش C4يًذظ٤ ايضابع )

َؾضٚع ارتط ايٓاقٌ يًُٝاٙ 

املغتضًش١ َٔ ستط١ عخ 

يف  24اىل ستط١ عخ  33

 ايؾُاٍ

 ْغب١ االصتاط يًُؾضٚع

      

 َٛاصر َاي١ٝ

 َٗٓزعني اؽضاف

  َزٜض١ٜ املؾاصٜع

تٓفٝش ؽبهات صٟ فٝٓإ 

 َؾاصٜع صٟ ٚارٟ عضب١ 

ْغب١ االصتاط 

 يًُؾضٚع 
      

 َزٜض١ٜ املؾاصٜع 
 

حتغني نفا٠٤ 

أْع١ُ ايٓكٌ 

احملافع١ ع٢ً َٓاعٝب 

)شتاطٜٔ( َا١ٝ٥ َٓاعب١ يف 

نفا٠٤ ايٓكٌ يؾبهات 

 ايضٟ %
      

َٛاصر بؾض١ٜ 

.ْعاّ 

 َزٜض١ٜ املؾاصٜع
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ٚايتٛطٜع ٚإراص٠ 

املٝاٙ )قٓا٠ املًو 

عبزاهلل ٚارتطٛط 

ايٓكاي١ ٚؽبهات 

 ايتٛطٜع

قٓا٠ املًو عبزاهلل ٚحتغني 

 أرٚات ايكٝاؼ
نفا٠٤ ايٓكٌ يؾبهات 

 ايضٟ %
ساعٛب,َعزات 

 ٚعٝاصات 

حتغني ٚصفع أرا٤ ْعاّ  

 WMISاملعًَٛات املا٥ٞ 

إراص٠ األغٛاص ايؾُاي١ٝ 

 ٚايٛعط٢

 

تٓعٝف ٚصٝا١ْ املٗاصب 

ٚاالٚر١ٜ ع٢ً طٍٛ ٚارٟ 

 االصرٕ

طظٍ املٗاصب اييت مت 

       صٝاْتٗا  )نِ (

 َزٜض١ٜ االعٓار 
 

ايتٛعع يف اعتعُاٍ ايعزرات 

 نٛع١ًٝ قٝاؼ يهُٝات املٝاٙ 

ْغب١ايٛسزات 

ايظصاع١ٝ  اييت حتاعب 

 ع٢ً املٝاٙ
      

إراص٠ األغٛاص ايؾُاي١ٝ  

 ٚايٛعط٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

 تفعٌٝ رٚص ايكطاع ارتاظ نُشضى ص٥ٝغٞ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ ٚاملغتزا١َ يتشكٝل ايُٓٛ ٚتٛفري فضظ ايعٌُ  اهلزف ايٛطل :  

 اراص٠ انجض فاع١ًٝ يًُٝاٙ ادتٛف١ٝ ٚاملٝاٙ ايغطش١ٝ اهلزف ايكطاعٞ :

 :تعظٜظ َؾاصن١ ايكطاع ارتاظ االعرتاتٝذٞ اهلزف
 َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟاملغاس١ املؾُٛي١ بامجعٝات  َؤؽض االرا٤:  

فضٌ عًُٝات تظٜٚز املٝاٙ بادت١ًُ عٔ عًُٝات ايتٛطٜع يًُؾرتنني ٚتفٜٛض َٗاّ ايتٛطٜع دتُعٝات َغتدزَٞ َٝاٙ  إ عٝاع١, املٝاٙ ع٢ً ايطًب إراص٠ عٝاع١ ايغٝاع١ :

 ايضٟ

 

 

 اهلزف ايتٓفٝشٟ

ايرباَر/املؾاصٜع/املبارصا

 ت /االْؾط١

 َؤؽض االرا٤

 املز٠ ايظ١َٝٓ

 املغؤٚي١ٝ املٛاصر املطًٛب١

املتشكل/املغتٗز

 ف

8102 8102 8181 

 املغتٗزف

املتشك

 م

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

طٜار٠ املغاسات 

املؾُٛي١ ظُعٝات 

 َٝاٙ ايضٟ

طٜار٠ ْغب١ ْكٌ 

 ايضالسٝات اىل ادتُعٝات

ْغب١ تػط١ٝ ْكٌ 

 ايضالسٝات 

      

اراص٠ مجع١ٝ  َٛاصر بؾض١ٜ,َاي١ٝ

 َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ

 

 طٜار٠ عزر ادتُعٝات

عزر ادتُعٝات 

 املؤعغ١

      

اراص٠ مجع١ٝ  َٛاصر بؾض١ٜ,َاي١ٝ

 َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ

 

حتغني ارا٤ 

مجعٝات 

َغتدزَٞ َٝاٙ 

 ايضٟ

 َبارص٠ اراص٠ املٝاٙ

WMI 

       ْغب١ االصتاط

اراص٠ ايتدطٝط ٚاملٝاٙ  

 االق١ًُٝٝ

 

 بٓا٤ قزصات  
 (ات تزصٜب١ٝ)رٚص

 

عزر ايزٚصات 

ايتزصٜب١ٝ ٚٚصش 

 ايعٌُ اييت مت اصتاطٖا

      

اراص٠ مجع١ٝ  َٛاصر بؾض١ٜ,َاي١ٝ

 َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ

اراص٠ ايتدطٝط ٚاملٝاٙ 

 االق١ًُٝٝ

 

 

رعِ َكضات ادتُعٝات 

 باألدٗظ٠ ايالط١َ

عزر املكضات اييت مت 

 رعُٗا 

      

  اراص٠ مجعٝات َٛاصر بؾض١ٜ,َاي١ٝ

َغتدزَٞ َٝاٙ ايضٟ 

ٚ اراص٠ ايتدطٝط 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ

 

حتغني َؾاصن١ 

ايكطاع ارتاظ يف 

َتابع١ َؾاصٜع  ؽضن١ 

 تطٜٛض ٚارٟ عضب١

       ْغب١ االصتاط

   َٛاصر بؾض١ٜ,َاي١ٝ
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 َؾاصٜع ايت١ُٝٓ

 

 ٚتؾذٝع االعتجُاصات احمل١ًٝخًل ب١٦ٝ اعتجُاص١ٜ داسب١ قارص٠ ع٢ً دشب صؤٚؼ االَٛاٍ االدٓب١ٝ  اهلزف ايٛطل :  

 ايتهٝف َع ايُٓٛ ايغهاْٞ املتظاٜز ٚايت١ُٝٓ االقتضار١ٜ عرب قطاع املٝاٙ اهلزف ايكطاعٞ :
 :ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ٚاعتجُاص اصاعٞ َٓطك١ ٚارٟ االصرٕ ٚاعتزاَتٗا. االعرتاتٝذٞ اهلزف

 املغاسات املٓع١ُ بايزٚمن  َؤؽض االرا٤:  

 الت االصاعٞ يف َٓاطل ٚارٟ األصرٕ مبا ٜغُٔ محا١ٜ ٚإعتزا١َ املضارص املا١ٝ٥ختطٝط إعتعُا ايغٝاع١ :

 

 

 اهلزف ايتٓفٝشٟ

ايرباَر/املؾاصٜع/املبارصا

 ت /االْؾط١
 َؤؽض االرا٤

 املز٠ ايظ١َٝٓ

 املغؤٚي١ٝ املٛاصر املطًٛب١

املتشكل/املغتٗز

 ف
8102 8102 8181 

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

تطٜٛض ٚتٓعِٝ 

االصاعٞ يًُغا١ُٖ 

يف ت١ُٝٓ ٚارٟ 

 االصرٕ

تٓعِٝ االصاعٞ ملدتًف 

 االعتعُاالت 

املغاس١ املٓع١ُ 

 بايزٚمن 
      

  َزٜض١ٜ ايتٓعِٝ  

 ختضٝط االصاعٞ 

يالغضاض ايغه١ٝٓ 

 ٚايظصاع١ٝ 

عزر ايٛسزات اييت مت 

 ختضٝضٗا

      

 َزٜض١ٜ االصاعٞ  

اْتكا٤ دتإ 

 املظاصعني

 

تغٌٗٝ ع١ًُٝ 

االعتجُاص 

 ي٣ػضاض املدتًف١

تضخٝط املؾاصٜع 

االعتجُاص١ٜ يالغضاض 

 ايغٝاس١ٝ

عزر املؾاصٜع اييت مت 

 تضخٝضٗا 

      

  ٚسز٠ االعتجُاصات  

تأدري االصاعٞ يالغضاض 

 ايظصاع١ٝ ٚايضٓاع١ٝ

عزر ايعكظر 

 االعتجُاص١ٜاملرب١َ

      

  ٚسز٠ االعتجُاصات 

صٝا١ْ ٚاعار٠ 

تأٌٖٝ ايطضم 

 ايظصاع١ٝ

صٝا١ْ  ٚاعار٠ تأٌٖٝ 

 ايطضف ايظصاع١ٝ

       طٍٛ ايطضٜل  نِ 

  َزٜض١ٜ االعٓار 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 حتكٝل أَ ايتظٚر باملٝاٙ ٚأَ ايطاق١ اهلزف ايٛطل :  

 تععِٝ االعتفار٠ َٔ َضارص املٝاٙ املؾرتن١ اهلزف ايكطاعٞ :

 ع٢ً سكٛم االصرٕ يف املٝاٙ االق١ًُٝٝ املؾرتن١احملافع١  االعرتاتٝذٞ اهلزف
 َؤؽض االرا٤:  

 (3ن١ُٝ املٝاٙ املغاي١ َٔ طربٜا يكٓا٠ املًو عبزاهلل )ًَٕٝٛ ّ

 حتضٌٝ سكٛم األصرٕ يف َضارص املٝاٙ ايغطش١ٝ ايغٝاع١ :
 

 

 َؤؽض االرا٤ ايرباَر/االْؾط١ اهلزف ايتٓفٝشٟ

 املز٠ ايظ١َٝٓ

 8181 8102 8102 املتشكل/املغتٗزف املغؤٚي١ٝ املٛاصر املطًٛب١

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

تٓفٝش االتفاقٝات 

ايجٓا١ٝ٥ غُٝا ٜتعًل 

عكٛم االصرٕ يف 

املٝاٙ االق١ًُٝٝ 

 املؾرتن١

 

َتابع١ تٓػٝش 

االتفاقٝات ارتاص١ 

 باملٝاٙ اال ق١ًُٝٝ

 املؾرتن١

ايهُٝات املغاي١ ْغب١ 

فعًٝا اىل ايهُٝات 

املتفل عًٝٗا يف بضْاَر 

اعاي١ املٝاٙ َٔ طربٜا 

 اىل ايكٓا٠ عٜٓٛا

      

اراص٠ ايتدطٝط  

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ 
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 يتكزِٜ َغت٣ٛ افغٌ َٔ ارتزَات ٚايعاًَني فٝ٘ صفع نفا٠٤ ايكطاع ايعاّ  اهلزف ايٛطل :  

 اطاص َؤعغٞ َتهاٌَ َٚتُاعو  يتٓعِٝ قطاع املٝاٙ يف االصرٕ:تطٜٛض  اهلزف ايكطاعٞ :

 صفع ايهفا٤ات ٚايكزصات املؤعغ١ٝ االعرتاتٝذٞ اهلزف

 َؤؽض االرا٤:  
 % عٜٓٛا0..1 صع٢ املٛظفني % عٜٓٛا , طٜار٠ ْغب0١..1طٜار٠ ْغب١ َغت٣ٛ صعا َتًكٞ ارتز١َ 

 اصعات ايفغ٢ً َٔ خالٍ عٝاعات تطٜٛض ايكطاع ايعاّ            تطٜٛض االرا٤ املؤعغٞ  مبا ٜتفل َع  املُ ايغٝاع١ :
 

 

 َؤؽض االرا٤ ايرباَر/االْؾط١ اهلزف ايتٓفٝشٟ

 املز٠ ايظ١َٝٓ

 8181 8102 8102 املتشكل/املغتٗزف املغؤٚي١ٝ املٛاصر املطًٛب١

 املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف املتشكل املغتٗزف

حتغني َغت٣ٛ 

ارتزَات املكز١َ 

 ملتًكٞ ارتز١َ

َبارص٠ ايضبط االيٞ َع 

 را٥ض٠ االصاعٞ ٚاملغاس١

       ْغب١ االصتاط

ادٗظ٠ ساعٛب, 

 تطبٝكات ساعٛب١ٝ

اراص٠ االصاعٞ 

 ٚايتٓعِٝ

َزٜض١ٜ ايؾؤٕٚ 

 املاي١ٝ

اراص٠ ايتدطٝط 

 ٚاملٝاٙ االق١ًُٝٝ

ٚسز٠ ايغٝاعات ٚ 

تطٜٛض االرا٤ 

 املؤعغٞ

 

       ْغب١ االصتاط حتزٜح ريٌٝ ايعًُٝات 

 دٗاط ساعٛب 

 َٛاصر َاي١ٝ 

ٚسز٠ ايغٝاعات 

ٚتطٜٛض االرا٤ 

 املؤعغٞ

 

قٝاؼ َٚتابع١ َؤؽضات 

ارا٤ االٖزاف 

االعرتاتٝذ١ٝ عٔ طضٜل 

 بطاقات االرا٤ املتٛاطٕ

       ْغب١ االصتاط

ٚسز٠ ايغٝاعات  دٗاط ساعٛب,َٗٓزؼ

ٚتطٜٛض االرا٤ 

 املؤعغٞ
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قٝاؼ صعا َتًكٞ 

 ارتز١َ

ْغب١ اَغ٣ٛٓ 

صعا َتًكٞ 

 ارتز١َ

      

 َزخًٞ بٝاْات

 دٗاط ساعٛب

 حتًٌٝ اسضا٥ٞ

ٚسز٠ ايغٝاعات 

ٚتطٜٛض االرا٤ 

 املؤعغٞ

 

َتابع١ ايعٌُ ع٢ً ْعاّ 

 اراص٠ ايؾهاٟٚ اذته١َٝٛ

ْغب١ عزر 

ايؾهاٟٚ املعادت١ 

 اىل املكز١َ 

      

ٚسز٠ ايغٝاعات  

ٚتطٜٛض االرا٤ 

 املؤعغٞ

 

اعزار  ٚ تٓفٝش ارتطط 

ايتزصٜب١ٝ يهاف١ 

املٛظفني ع٢ً اختالف 

 َغتٜٛاتِٗ

ْغب١ املتشكل َٔ 

 ارتط١ ايتزصٜب١ٝ

      

 َٛاصر بؾض١ٜ

 َٛاصر َاي١ٝ

َزٜض١ٜ املٛاصر 

 ايبؾض١ٜ

 

ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض 

 املٛاصر ايبؾض١ٜ

٤ٌَ ايؾٛاغض ايٛظٝف١ٝ 

 ع٢ً دزٍٚ ايتؾهٝالت

ْغب١ ايؾٛاغض 

ايل ايٛظٝف١ٝ 

 ٜتِ ٦ًَٗا عٜٓٛا

      

َزٜض١ٜ املٛاصر  

 ايبؾض١ٜ

 

صفع َغت٣ٛ ايضعا 

 ايٛظٝفٞ

ايضعا  ْغب١ صفع 

 ايٛظٝفٞ

      

َزٜض١ٜ املٛاصر  َٛاصر َاي١ٝ

 ايبؾض١ٜ

 

 حتغني ب١٦ٝ ايعٌُ 

حتغني ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

 ٚاالب١ٝٓ

ْغب١ اصتاط 

عًُٝات صٝا١ْ 

 االب١ٝٓ

      

املؾاغٌ َزٜض١ٜ  َٛاصر َاي١ٝ

ٚاملعزات/قغِ 

 االعٓار

 

ْغب١ اصتاط صٝا١ْ 

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

 يالتضاالت

      

َزٜض١ٜ املؾاغٌ  َٛاصر َاي١ٝ

ٚاملعزات/قغِ 

 االعٓار
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 املضفكات

 

 


