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 2030 اإلاملىت العشبُت الععىدًت  جىطُذ حىاهب مخعللت بخدلُم سئٍتتهذف هزه الىزُلت بلى 

 رؤية 

2030 

 ؟ 2030ما هي سئٍت اإلاملىت الهشبُت العهىدًت •
 

 ؟ 2030اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت الاظتراجُجُت ألاهذاف ما هي •
 

 ؟ اظتراجُجُتهُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم بشامج   هيما •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم  آلُت نمل بشامج ما هي •

 

 

 ؤهم ألاظئلت التي ججُب عليها هزه الىزُلت 
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 حذٌو املخخىٍاث

 رؤية 

2030 

 ؟ 2030ما هي سئٍت اإلاملىت العشبُت الععىدًت •
 

 ؟ 2030اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت الاظتراجُجُت ألاهذاف ما هي •
 

 ؟ اظتراجُجُتهُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم بشامج   هيما •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم  آلُت نمل بشامج ما هي •

 

 

 هزه الىزُلت ججُب عليها ؤهم ألاظئلت التي 
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ض سوائض اللىة لذي  2030زالزت مداوس ُبىِذ عليها سئٍت اإلاملىت العشبُت الععىدًت  مً ؤحل حعٍض
 اإلاملىت

 ما هي الشئٍت؟

 مداوس الشئٍت سوائض اللىة

 بُئخه نامشة•

 بيُاهه مخحن•

 ساسخت هكُم•
مجخمع 
 خُىي 

 فشضه مثمشة•

 اظدثماسه فانل•

 جىافعِخه حاربت•

 مىكهه معخغل•

اكخصاد 
 هشدمض 

 خيىمخه فانلت•

 ىه معاوٌؾمىا•

وػً 
 ػمىح

مدىس سبؽ 
اللاساث 
 الثالر

العمم العشبي 
 و الاظالمي

كىة 
ت  اظدثماٍس

 سائذة

 اإلاملىت العشبُت الععىدًت
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 ٌ  مجخمٌع خُىي  : املخىس ألاو

 ما هي الشئٍت؟

امً ؤهذافى   جىحهاجىا  

 مجخمٌع 
خُىي     

ُمهُ  َُ  ِك
 ساسخت  

ا 30خذمت •  ملُىن مهخمش ظىٍى
سخش "
ُ
ؾاكاجىا وبمياهاجىا لخذمت و

 "الشخمًغُىف 

 "مبادئىا ؤلاظالمُتوفم هدُا "

دىا وهتز "  "الىؾىُتبهٍى

 ألاظش نلى الثلافت اسجفام بهفاق •
 % 6اإلاملىت بلى داخل والترفُه 

 بُئخهُ 
 عاِمشة 

 "بُئُتاظخذامت هدلم "

 "هؿىس مذهىا"

 "صخُتخُاة وهِش "

 "والترفُهالثلافت هذنم "

 ُبيُاههُ 
 َمخين 

ادة •  مخىظـ الهمش اإلاخىكو ٍص
 ( 80)بلى ( 74)مً 

 
 ناما

 "هشعى صخخىا"

 "ؤبىائىاشخطُاث هبني "

 "همىً مجخمهىا"

 "نهخم بإظشها"
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 هٌش داكخصاٌد مض : املخىس الثاوي

 ما هي الشئٍت؟

امً ؤهذافى   جىحهاجىا  

 اكخصادٌ 
هٌش دمض    

َشُصُه 
ُ
 ف

 ُمثمشة
ميشأجىا الطغحرة هذنم "

 "اإلاىخجتواإلاخىّظؿت وألاظش 
وعخلؿب الىفاءاث التي "

 "هدخاج بليها

 "هخهلم لىهمل"

 "هىمي فشضىا" 

 "هخطظ خذماجىا الخيىمُت"

ت" "هؿلم كؿاناجىا الىانذة"  "وهكم كذساجىا الاظدثماٍس

 "هدعً بِئت ألانماٌ" "هاظغ مىاؾم خاضت"

 "وهُذ جإهُل اإلاذن الاكخطادًت" "هشفو جىافعُت كؿام الؿاكت"

 "هيص ئ مىطت لىحعدُت ممحزة"

 "هخيامل بكلُمُا ودولُا"

 "هذنم ششواجىا الىؾىُت"

 جخفُؼ مهذٌ البؿالت مً •
 %7بلى %  11.6

 ضىذوق سفو كُمت ؤضٌى •
 الاظدثماساث الهامت بلى 
ذ نلى   اٌ 7ما ًٍض لُىهاث ٍس  جٍش

 فيمعاهمت اللؿام الخاص •
 %65بحمالي الىاجج املخلي بلى  

 الىفؿُتسفو وعبت الطادساث غحر •
 نلى ألاكل% 50بلى  
 مً بحمالي الىاجج املخلي  

 غحر الىفؿي

 مىِكُعُه 
غل

َ
 ُمعخ

هُ 
ُ
 جىافعِخ

 َحاِربت 

 اظدثماُسه
 فاِعل 
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ًٌ ػمىٌح : املخىس الثالث  وػ

 ما هي الشئٍت؟

امً ؤهذافى   جىحهاجىا  

 ًٌ  وػ
 ػمىٌح 

ُه 
ُ
 خىىمخ
 فاِعلت

 ألاولى في  5الىضٌى بلى اإلاشاهض الـ •
 الخيىماث ؤلالىتروهُتماشش 

 "هذنم اإلاشوهت"

ت"  "هدافل نلى مىاسدها الخٍُى

هُ 
ُ
 ُمىاِػى

 معاوٌ 

 "هلتزم بىفاءة ؤلاهفاق وبالخىاصن اإلاالي"

 "هخفانل مو الجمُو"

 "هيخهج الشفافُت"

 "هخدمل اإلاعاولُت في ؤنمالىا"

 "هخدمل اإلاعاولُت في خُاجىا"

 "هخدمل اإلاعاولُت في مجخمهىا"

 مخؿىمملُىن  1والىضٌى بلى •
ا    في اللؿام غحر الشبحي ظىٍى
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 حذٌو املخخىٍاث

 رؤية 

2030 

 ؟ 2030ما هي سئٍت اإلاملىت الهشبُت العهىدًت •
 

 ؟ 2030ما هي ألاهذاف الاظتراجُجُت اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت •
 

 ؟ اظتراجُجُتهُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم بشامج   هيما •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم  آلُت نمل بشامج ما هي •

 

 

 هزه الىزُلت ججُب عليها ؤهم ألاظئلت التي 
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واإلاخابعت الفعالتالخىفُز بلى ؤهذاف اظتراجُجُت لخمىين  2030جّمذ جشحمت سئٍت اإلاملىت   

 ؤهذاف عملُت

 جمىين اإلاعاءلت

 جدلُل الاعخمادًاث

 اإلاخابعت

 اإلابادئ الخىحيهُت

ًمىً وغو بشامج جشحمت جىحهاث والتزاماث وؤهذاف الشئٍت بلى ؤهذاف كابلت للخىفُز •
 وماششاث ؤداء واإلاعتهذفاث نليها

الجهاث راث الهالكت جدذًذ آلُت واضخت للمعاءلت نً ول هذف مً ألاهذاف، وجدذًذ •
 هذف ليل 

 فهم الهالكت بحن مخخلف ألاهذاف وبداستها بما ًػمً جدلُم الشئٍت•

لت مىكمت، مو اللذسة نلى كُاط •  لذنم اجخار اللشاسألازش مخابهت جىفُز الشئٍت بؿٍش

 «2030سئٍت اإلاملىت العشبُت الععىدًت »جؼبُلها على 

ً مً جدلُلهاجم اظخخشاج ألاهذاف الخفطُلُت بما •
ّ
مى ًُ 

الجهاث بشيل ًػمً جدذًذ ؤدواس ألاهذاف جمذ هُيلت •
 راث الهالكت

انخمادا نلى اسجباؾهـا ونالكاتها ألاهذاف جىصَو بنادة جم •
 ببهػها

مىً سبؿها بمعتهذفاث مً • ًُ جمذ هُيلت ألاهذاف بما 
 الشئٍت ؤو  معتهذفاث بغافُت

 ألاهذاف الاظتراجُجُت
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وفم مىهجُت  2030جم جدذًذ ألاهذاف الاظتراجُجُت اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت العشبُت الععىدًت 
 واضخت

خصش ألاهذاف وجدلُل 
 العالكاث

وغو حمُو ؤهذاف الشئٍت •
:  في كائمت واخذة حشمل
الخىحهاث ، الالتزاماث 

 .وألاهذاف
دساظت وجدلُل الهالكاث •

 .بحن ألاهذاف

 هُيلت ألاهذاف
معخىٍاث مً  3م جدذًذ ج

 :  ألاهذاف
جمثل  -ؤهذاف اإلاعخىي ألاٌو •

 ؤهذاف نامت للشئٍت
  -ؤهذاف اإلاعخىي الثاوي •

جمثل ؤهذاف فشنُت مً 
 اإلاعخىي ألاٌو 

 –ؤهذاف اإلاعخىي الثالث •
جمثل ؤهذاف جفطُلُت مً 

 اإلاعخىي الثاوي 

جدذًذ ماششاث ألاداء 
 واإلاعتهذفاث

ًخم جدذًذ ماششاث ألاداء •
 بالخهاون مو الجهاث اإلاهىُت

جم حهُحن اإلاعتهذف ليل •
ماشش بىاء نلى اإلاعتهذفاث 

اإلازوىسة في الشئٍت بما ًػمً 
 اإلاىائمت

 الخإهذ مً الشمىلُت

 ألاهذاف الاظتراجُجُت
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 هذف اظتراجُجي 96لى ب 2030اإلاملىت سئٍت مً 
 :األهداف االستراتيجيةهيكلة  هيكلة الرؤية مقابل

 وؾً ؾمىح اكخطاد مضدهش مجخمو خُىي 

و  جىمُت وجىَى
 الاكخطاد

 صٍادة مهذالث
 الخىقُف 

 «2030»الاظتراجُجُت لشئٍت هُيلت ألاهذاف 

 «2030»هُيلت وزُلت سئٍت  

6 

27 

96 

 فشعي مً اإلاعخىي الثاوي هذف

 جفطُلي مً اإلاعخىي الثالث  هذف

 ؤهذاف نامت مً اإلاعخىي ألاٌو 

  مداوس الشئٍت  اكخصاد مضدهش وػً ػمىح مجخمع خُىي 

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

جمىحن اإلاعاولُت 
 الاحخمانُت

ض  حهٍض
فانلُت 
 الخيىمت

ض اللُم ؤلاظالمُت  حهٍض
 والهىٍت الىؾىُت

جمىحن خُاة نامشة 
 وصخُت
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ض اللُم ؤلاظالمُت والهىٍت الىػىُت  حعٍض

 1.1 حعٍضض اللُم ؤلاظالمُت

ت الىػىُت ض الهٍى  1.3 حعٍض

   خذمت اإلاٍضذ مً طُىف الشخمً
 1.2 على ؤهمل وحه

 اإلاعخىي الثاوي

ض كُم الىظؼُت والدعامذ   1.1.1 حعٍض

ض كُم العذالت والشفافُت  1.1.3 حعٍض

ض كُم ؤلاجلان والاهظباغ  1.1.2 حعٍض

 اإلاعخىي الثالث

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

 ٌ  اإلاعخىي ألاو

مت واإلاثابشة ض كُم العٍض  1.1.4 حعٍض

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض اللُم ؤلاظالمُت والهىٍت الىػىُت  حعٍض

 1.1 حعٍضض اللُم ؤلاظالمُت

ت الىػىُت ض الهٍى  1.3 حعٍض

   خذمت اإلاٍضذ مً طُىف الشخمً
 1.2 على ؤهمل وحه

ً وحعهُل  ذ مً اإلاعخمٍش جِعير اظخظافت اإلاٍض
فين  الىصٌى بلى الخشمين الشٍش

1.2.1 

بزشاء الخجشبت الذًيُت والثلافُت للدجاج 
ً  واإلاعخمٍش

1.2.3 

جلذًم خذماث راث حىدة عالُت للدجاج 
ً  واإلاعخمٍش

1.2.2 

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض اللُم ؤلاظالمُت والهىٍت الىػىُت  حعٍض

 1.1 حعٍضض اللُم ؤلاظالمُت

ت الىػىُت ض الهٍى  1.3 حعٍض

   خذمت اإلاٍضذ مً طُىف الشخمً
 1.2 على ؤهمل وحه

ض الاهخماء  غشط اإلابادئ واللُم الىػىُت وحعٍض
 الىػني

1.3.1 

 1.3.3 العىاًت بـاللغت العشبُت

املخافظت على جشار اإلاملىت ؤلاظالمي والعشبي 
ف به  والىػني والخعٍش

1.3.2 

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي  2.2 حعٍض

2.4 

 2.1.1 حعهُل الخصٌى على الخذماث الصخُت

ض الىكاًت طذ املخاػش الصخُت  هظام )حعٍض
 (الصخت العامت وبداسة ألاصماث الصخُت

2.1.3 

جدعين اللُمت املخصلت مً الخذماث الصخُت 
 2.1.2 (حىدة الىخائج والخبرة، والخيلفت)

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي   2.2 حعٍض

2.4 

 2.2.1 حعٍضض مماسظت ألاوشؼت الٍشاطُت في املجخمع

 
ً
 وعاإلاُا

ً
 2.2.2 جدلُم الخميز في عذة ٍساطاث بكلُمُا

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي   2.2 حعٍض

2.4 

الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت في اإلاذن 
 2.3.1 الععىدًت

 2.3.2 جدعين اإلاشهذ الخظشي في اإلاذن الععىدًت

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

 2.3.3 حعٍضض خصاهت املجخمع ججاه املخذساث

 2.3.4 حعٍضض العالمت اإلاشوٍست

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 
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3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي   2.2 حعٍض

2.4 

مثل الخلىر )الخذ مً الخلىر بمخخلف ؤهىاعه 
 2.4.1 (الهىائي، الصىحي، واإلاائي، والترابي

مثل )خماًت البِئت مً ألاخؼاس الؼبُعُت 
 2.4.2 (الخصخش

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

مثل الشىاػئ )خماًت وتهُئت اإلاىاػم الؼبُعُت 
 2.4.3 (والجضس واملخمُاث الؼبُعُت

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 



18 

 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي   2.2 حعٍض

2.4 

ع فشص الترفُه لخلبُت اخخُاحاث  ش وجىَى جؼٍى
 2.5.1 العيان 

 2.5.2 جىمُت اإلاعاهمت الععىدًت في الفىىن والثلافت

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين خُاة عامشة وصخُت 

 الاسجلاء بـالخذماث الصخُت

 طمان الاظخذامت البُئُت

2.1 

 2.3 الاسجلاء بجىدة الخُاة في اإلاذن الععىدًت

ض همؽ خُاة صحي   2.2 حعٍض

2.4 

حعٍضض مشاسهت ألاظشة في الخدظير إلاعخلبل 
 2.6.1 ؤبىائهم 

بجاخت فشص جملً العىً اإلاالئم لألظش 
 2.6.2 الععىدًت

 2.5 والترفُه دعم الثلافت

 2.6 خلم بِئت مالئمت لخمىين الععىدًين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

حعٍضض كُم ؤلاًجابُت واإلاشوهت وزلافت العمل الجاد 
 2.6.3 بين ؤػفالىا

جمىين اإلاىاػىين مً خالٌ مىظىمت الخذماث 
 2.6.4 الاحخماعُت

جدعين فعالُت وهفاءة مىظىمت الخذماث 
 2.6.5 الاحخماعُت

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 



20 

 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

الجىاهب الخىظُمُت )حعهُل مماسظت ألاعماٌ 
 (بشيل سئِس ي

3.1.1 

 3.1.3 خصخصت خذماث خىىمُت مدذدة

ٌ اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؼاع الخاص   3.1.2 جدٍشش ألاصى

ش ظىق مالُت مخلذمت   3.1.4 (العىق ألاظاظُت)جؼٍى

ً دعم همى اللؼاع  جمىين اإلااظعاث اإلاالُت م
 (العىق الثاهٍىت)الخاص 

3.1.5 

 3.1.6 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش

بوشاء مىاػم خاصت وبعادة جإهُل اإلاذن 
 الاكخصادًت

3.1.7 

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

سفع وعبت املخخىي املخلي في كؼاع الىفؽ 
 والغاص

3.2.1 

ش الصىاعاث اإلاشجبؼت بالىفؽ والغاص  3.2.3 جؼٍى

 3.2.2 صٍادة الؼاكت ؤلاهخاحُت والخىصَعُت للغاص

ادة معاهمت مصادس الؼاكت اإلاخجذدة في  ٍص
ج الؼاكت  مٍض

3.2.4 

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي 3.2.5 سفع جىافعُت كؼاع الؼاكت

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 
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3 
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5 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

حعظُم اللُمت اإلاخدللت مً كؼاع الخعذًً 
 والاظخفادة منها

3.3.1 

 3.3.3 جىػين الصىاعاث الىاعذة

 3.3.2 جىمُت الاكخصاد الشكمي

ت  3.3.4 جىػين الصىاعت الععىٍش

 3.3.5 جؼٍىش كؼاع الخجضئت

ش كؼاع العُاخت  3.3.6 جؼٍى

 3.3.7 سفع وعبت املخخىي املخلي في اللؼاعاث غير الىفؼُت

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

 3.4.1 حعظُم ؤصٌى صىذوق الاظدثماساث العامت

جىػين الخلىُاث واإلاعشفت مً خالٌ صىذوق 
 الاظدثماساث العامت

3.4.3 

ٌ صىذوق  ً خال بػالق كؼاعاث حذًذة م
 الاظدثماساث العامت

3.4.2 

بىاء ششاواث اكخصادًت اظتراجُجُت مً خالٌ 
 صىذوق الاظدثماساث العامت

3.4.4 

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 
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3 
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5 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

 3.5.1 بوشاء وجدعين ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت 

جدعين الشبؽ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث 
 الخجاسة والىلل

3.5.2 

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

الذفع بمعيرة الخعاون بين دٌو مجلغ 
 الخعاون الخلُجي

3.6.1 

ش العالكاث الاكخصادًت مع الششواء  جؼٍى
 العاإلاُين

3.6.3 

ش العالكاث الاكخصادًت ؤلاكلُمُت  3.6.2 جؼٍى

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جىمُت وجىىَع الاكخصاد

 جىمُت معاهمت اللؼاع الخاص في الاكخصاد

حعظُم ؤصٌى ودوس صىذوق الاظدثماساث العاّمت 
 همدّشن للىمى

3.1 

 3.3 بػالق كذساث اللؼاعاث غير الىفؼُت الىاعذة

 3.2 مً كؼاع الؼاكت حعظُم اللُمت اإلاخدللت

3.4 

ادتها  ض ٍس دعم الششواث الىػىُت الىبري لخعٍض
ا ًُ  عاإلا

3.7.1 

ش الششواث املخلُت الىاعذة بلى ششواث سائذة  جؼٍى
 
ً
 وعاإلاُا

ً
 بكلُمُا

3.7.2 

 3.5 جشظُخ مياهت اإلاملىت همشهض لىحعتي عالمي

حعمُم اهذماج الاكخصاد الععىدي في اإلاىظىمت 
 ؤلاكلُمُت والعاإلاُت

3.6 

 3.7 جىمُت الصادساث غير الىفؼُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 
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ادة معذالث الخىظُف  ٍص

ش سؤط اإلااٌ البششي بما ًخىاءم مع اخخُاحاث  جؼٍى
 ظىق العمل

 حزب اإلاىاهب الىافذة اإلاىاظبت لالكخصاد

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

4.1 

جمىين خلم فشص العمل مً خالٌ اإلايشأث 
ع مخىاهُت الصغش  الصغيرة واإلاخىظؼت واإلاشاَس

4.3 

 4.2 بجاخت فشص العمل للجمُع

4.4 

معاساث : مثل)بىاء سخلت حعلُمُت مخياملت 
اث  4.1.1 (واضخت وشاملت، والخىافم مخعذد اإلاعخٍى

 4.1.3 جدعين مخشحاث الخعلُم ألاظاظُت

جدعين جيافا فشص الخصٌى على الخعلُم 
 (خاصت في اإلاىاػم اللشوٍت)

4.1.2 

مثل )جدعين جشجِب اإلااظعاث الخعلُمُت 
 (الجامعاث

4.1.4 

ً في املجاالث راث  جىفير معاسف هىعُت للمخميًز
ت  ألاولٍى

4.1.5 

طمان اإلاىاءمت بين مخشحاث الخعلُم 
 واخخُاحاث ظىق العمل

4.1.6 

ب اإلانهي لخىفير اخخُاحاث  الخىظع في الخذٍس
 ظىق العمل

4.1.7 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ادة معذالث الخىظُف  ٍص

ش سؤط اإلااٌ البششي بما ًخىاءم مع اخخُاحاث  جؼٍى
 ظىق العمل

 حزب اإلاىاهب الىافذة اإلاىاظبت لالكخصاد

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

4.1 

جمىين خلم فشص العمل مً خالٌ اإلايشأث 
ع مخىاهُت الصغش  الصغيرة واإلاخىظؼت واإلاشاَس

4.3 

 4.2 بجاخت فشص العمل للجمُع

4.4 

 4.2.1 جدعين حاهٍضت الشباب لذخٌى ظىق العمل

 4.2.3 جمىين اهذماج روي ؤلاعاكت في ظىق العمل

ادة مشاسهت اإلاشؤة في ظىق العمل  4.2.2 ٍص

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ادة معذالث الخىظُف  ٍص

ش سؤط اإلااٌ البششي بما ًخىاءم مع اخخُاحاث  جؼٍى
 ظىق العمل

 حزب اإلاىاهب الىافذة اإلاىاظبت لالكخصاد

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

4.1 

جمىين خلم فشص العمل مً خالٌ اإلايشأث 
ع مخىاهُت الصغش  الصغيرة واإلاخىظؼت واإلاشاَس

4.3 

 4.2 بجاخت فشص العمل للجمُع

4.4 

 4.3.1 حعٍضض ودعم زلافت الابخياس وسٍادة ألاعماٌ

ادة معاهمت ألاظش اإلاىخجت في الاكخصاد  4.3.3 ٍص

ادة معاهمت اإلايشأث الصغيرة واإلاخىظؼت  ٍص
 في الاكخصاد

4.3.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ادة معذالث الخىظُف  ٍص

ش سؤط اإلااٌ البششي بما ًخىاءم مع اخخُاحاث  جؼٍى
 ظىق العمل

 حزب اإلاىاهب الىافذة اإلاىاظبت لالكخصاد

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

4.1 

جمىين خلم فشص العمل مً خالٌ اإلايشأث 
ع مخىاهُت الصغش  الصغيرة واإلاخىظؼت واإلاشاَس

4.3 

 4.2 بجاخت فشص العمل للجمُع

4.4 

 4.4.1 جدعين الظشوف اإلاعِشُت للىافذًً

 4.4.3 اظخلؼاب اإلاىاهب العاإلاُت اإلاىاظبت بفاعلُت

 4.4.2 جدعين ظشوف العمل للىافذًً

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض فاعلُت الخىىمت  حعٍض

 جدلُم جىاصن اإلايزاهُت العامت

ت للذولت  خماًت اإلاىاسد الخٍُى

5.1 

 5.3 الخفاعل بشيل فعاٌ مع اإلاىاػىين

 5.2 جدعين ؤداء الجهاص الخىىمي

5.4 

ع ؤلاًشاداث الخىىمُت  حعظُم ؤلاًشاداث  -جىَى
 اإلاخدصلت مً سظىم الخذماث

5.1.3 

ع ؤلاًشاداث الخىىمُت  حعظُم ؤلاًشاداث  -جىَى
 (مثل الششواث)مً ألاصٌى اإلاملىهت للذولت 

ع ؤلاًشاداث الخىىمُت  ادة بًشاداث  -جىَى ٍص
الشظىم دون فشض طشائب على الذخل ؤو الثروة 

 على اإلاىاػىين
5.1.4 

ض فاعلُت الخخؼُؽ اإلاالي وهفاءة ؤلاهفاق  حعٍض
 الخىىمي 

 5.1.5 حعظُم ؤلاًشاداث اإلاخىلذة مً بهخاج الىفؽ

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

5.1.2 

5.1.1 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض فاعلُت الخىىمت  حعٍض

 جدلُم جىاصن اإلايزاهُت العامت

ت للذولت  خماًت اإلاىاسد الخٍُى

5.1 

 5.3 الخفاعل بشيل فعاٌ مع اإلاىاػىين

 5.2 جدعين ؤداء الجهاص الخىىمي

5.4 

 5.2.1 جصمُم هُيل خىىمي ؤهثر مشوهت وفعالُت

 5.2.3 جدعين بهخاحُت مىظفي الخىىمت

 جدعين ؤداء الجهاث الخىىمُت

ش الخىىمت ؤلالىتروهُت  5.2.4 جؼٍى

 5.2.5 الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت للمىاػىين

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

5.2.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض فاعلُت الخىىمت  حعٍض

 جدلُم جىاصن اإلايزاهُت العامت

ت للذولت  خماًت اإلاىاسد الخٍُى

5.1 

 5.3 الخفاعل بشيل فعاٌ مع اإلاىاػىين

 5.2 جدعين ؤداء الجهاص الخىىمي

5.4 

ض الشفافُت في حمُع اللؼاعاث الخىىمُت  5.3.1 حعٍض

طمان ججاوب الجهاث الخىىمُت إلاالخظاث 
 عمالئها

5.3.3 

دعم كىىاث الخىاصل مع اإلاىاػىين ومجخمع 
 ألاعماٌ

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

5.3.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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ض فاعلُت الخىىمت  حعٍض

 جدلُم جىاصن اإلايزاهُت العامت

ت للذولت  خماًت اإلاىاسد الخٍُى

5.1 

 5.3 الخفاعل بشيل فعاٌ مع اإلاىاػىين

 5.2 جدعين ؤداء الجهاص الخىىمي

5.4 

 5.4.1 طمان جدلُم ألامً الخىمىي والغزائي 

 طمان اظخفادة معخذامت مً اإلاىاسد اإلاائُت

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

5.4.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين اإلاعاولُت الاحخماعُت

 سفع معخىي جدمل اإلاىاػً للمعاولُت 

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

6.1 

 6.3 جمىين جدلُم ؤزش ؤهبر لللؼاع غير الشبحي

 6.2 جمىين الششواث مً اإلاعاهمت الاحخماعُت

ض وجمىين الخخؼُؽ اإلاالي  الخلاعذ، )حعٍض
 (والادخاس، وما بلى رلً

6.1.1 

 6.1.2 حشجُع العمل الخؼىعي

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين اإلاعاولُت الاحخماعُت

 سفع معخىي جدمل اإلاىاػً للمعاولُت 

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

6.1 

 6.3 جمىين جدلُم ؤزش ؤهبر لللؼاع غير الشبحي

 6.2 جمىين الششواث مً اإلاعاهمت الاحخماعُت

ض كُام الششواث بمعاولُاتها الاحخماعُت  6.2.1 حعٍض

ض اهخمام الششواث باظخذامت الاكخصاد  حعٍض
 الىػني

6.2.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 جمىين اإلاعاولُت الاحخماعُت

 سفع معخىي جدمل اإلاىاػً للمعاولُت 

 وػً ػمىح

 اكخصاد مضدهش

 مجخمع خُىي 

6.1 

 6.3 جمىين جدلُم ؤزش ؤهبر لللؼاع غير الشبحي

 6.2 جمىين الششواث مً اإلاعاهمت الاحخماعُت

 6.3.1 دعم همى اللؼاع غير الشبحي

ً جدلُم ؤزش  جمىين اإلاىظماث غير الشبدُت م
ل، واإلاىاهب، )ؤعمم  الخصٌى على الخمٍى

 (واإلاعشفت، وما بلى رلً
6.3.2 

ٌ  اإلاعخىي الثالث اإلاعخىي الثاوي  اإلاعخىي ألاو

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

ت  ض اللُم ؤلاظالمُت والهٍى  الىػىُت      حعٍض

 جمىين خُاة عامشة وصخُت

ع الاكخصاد  جىمُت وجىَى

 صٍادة معذالث الخىظُف

ت الخىىمت  حعٍضض فاعُل

 الاحخماعُت اإلاعاولُتجمىين 

1 

3 

2 

4 

5 

6 
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 حذٌو املخخىٍاث

 رؤية 

2030 

 ؟ 2030ما هي سئٍت اإلاملىت الهشبُت العهىدًت •
 

 ؟ 2030ما هي ألاهذاف الاظتراجُجُت اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت •
 

 ؟ هُف هترحم ألاهذاف بلى خؼت عمل اظتراجُجُت•
 

 ؟ الشئٍتجدلُم بشامج   هيما •
 

 ؟ الشئٍتجدلُم  آلُت نمل بشامج ما هي •

 

 

 هزه الىزُلت ججُب عليها ؤهم ألاظئلت التي 
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خ ؤلاوشاء   اث التي جم بوشائهاالجه جاٍس

ت والخىمُت هـــ1436سبُع الثاوي  9 ًّ  مىخب بداسة اإلاششوعاث بمجلغ الشاون الاكخصاد

ع هــ1436رو الدجت  26  مشهض ؤلاهجاص والخذخل العَش

 "ؤداء"اإلاشهض الىػني للُاط ؤداء ألاحهضة العامت  هـ 1437مدشم  06

ت والخىمُت هـ1437سبُع الثاوي  18 ًّ ي بمجلغ الشاون الاكخصاد  وخذة الخىاصل اإلااظس ّ

   الهُئت العامت للثلافت هـ1437سحب  30

 الهُئت العامت للترفُه  هــ1437سحب  30

  مىخب ؤلاداسة الاظتراجُجُت/اللجىت الاظتراجُجُت هـ1437شعبان   23

 الجهت ظابلا الجهت خالُا

 وصاسة الخجاسة والصىاعت وصاسة الخجاسة والاظدثماس

 وصاسة العمل والخىمُت الاحخماعُت
 "جم دمجها"وصاسة العمل 

 "جم دمجها"وصاسة الشاون الاحخماعُت 

 وصاسة الؼاكت والصىاعت والثروة اإلاعذهُت
 

 وصاسة البِئت واإلاُاه والضساعت

 وصاسة البتروٌ والثروة اإلاعذهُت

 "هائ لغابجم "وصاسة اإلاُاه والىهشباء 

 وصاسة الضساعت

 وصاسة الدج وصاسة الدج والعمشة

 هُئت جلىٍم الخعلُم العام هُئت جلىٍم الخعلُم

داخل مجلغ الشاون الاكخصادًت  ، جم اظخدذار ودمج ؤحهضة خىىمُت2030إلاإظعت العمل لخدلُم سئٍت 
 والخىمُت وعلى معخىي الخىىمت

 اظخدذار
 ؤحهضة

 خىىمُت
 حذًذة

 

 دمج وحغُير
 ؤحهضة

 خىىمُت 
 
 

خ  بخاٍس

 هـ1437سحب  30

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت
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 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت

لخمىين جىفُز ألاهذاف الاظتراجُجُت للشئٍت   " بشامج جدلُم الشئٍت"جم جؼىٍش   

للتنفيذ والقياس مجموعة كاملة من األهداف القابلة  

 1 األهداف االستراتيجية 

 برامج تم تطويرها لتحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية

(برنامج 12يوجد حالياً )يتم تطويرها في كل دورة تخطيط خمسية   

 2 برامج تحقيق الرؤية 

 حزمة مبادرات لتحقيق مخرجات البرامج  

 3 خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية
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اللادمتاإلاملىت هدى جدلُم ؤهذافها خالٌ العىىاث ظخىّحه " بشامج جدلُم الشئٍت"  
إلاارا بشامج جدلُم الشئٍت؟    

 عمل مً ؤحل كُاط الىخائجبشامج بخؼؽ جشحمت الشئٍت بلى 
 جدذًذ ؤهذاف 
 كابلت لللُاط

 مىظىمت جدلُم البرامج ومىاءمت مخشحاتها وخؼؼها الخىفُزًتًىمً دوس اللُادة في دفع 
 جىحُه جشهيز اللُادة 
 هدى جدلُم ألاولىٍاث

 الاظخعذاد إلاىاحهت ألاصماث  دون الخإزير على جدلُم الشئٍت وجىحهاتها وبشامجهاألاصماث اإلاشوهت في مىاحهت 

ت واإلاالُت بشيل مخىاصن بين  اث للجهت الشوجُيُت البرامج، وألاعماٌ جىحُه اإلاىاسد البشٍش  مىائمت اإلاىاسد مع ألاولٍى

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت

 لماذا برامج تحقيق الرؤية؟
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ف بشامج جدلُم الشئٍت  ؤظئلت جفصُلُت معاًير حعٍش

 مدىسٍتها في جدلُم الشئٍت
 ؟هل مً ؤزش مباشش اكخطادي و احخماعي نمُم ؤو ري هؿاق واظو مخىكو مً البرهامج•
 ؟هل وان للمىغىم اإلاهني بهزا البرهامج خػىس مىثف في وزُلت الشئٍت•
ً هزا البرهامج مً جدلُم مجمىنت هبحرة مً ؤهذاف الشئٍت•

ّ
مى ًُ  ؟هل 

 الخاحت  لذوس مشهض
 الخىىمت في دعم هجاح البرهامج 

 ؟ؿلب البرهامج جيعُلا بحن حهاث مخهذدة لخدلُلهخهل ً•
 الخيىمت؟ مً مشهض دنم هل ًمىً جىفُز هزا البرامج دون •

 ؤهمُت اإلاىطىع
 مً مىظىس اللُادة

اث اللُادة مما ٌعخذعي جشهحزا للجهىد واإلاخابهت والخمىحن • هل ٌهخبر هزا البرهامج غمً ؤولٍى
 ؟لػمان جدلم الىخائج اإلاشحىة

اللادمتاإلاملىت هدى جدلُم ؤهذافها خالٌ العىىاث ظخىّحه " بشامج جدلُم الشئٍت"  
ف بشامج جدلُم الشئٍت؟   هُف جم حعٍش  

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت
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 مشاخل 3جم جدذًذ كائمت بشامج جدلُم الشئٍت عبر 

دساظت ألاهذاف وجدلُل حشابهها وطمها 
 ملجمىعاث

  12جدلُل املجمىعاث وجدذًذ 
 للشئٍت

ً
 مدللا

ً
 بشهامجا

بىاء وجؼىٍش بؼاكاث البرامج 
 وجدلُل الفجىاث

1 2 3 

جمذ دساظت ؤهذاف اإلاعخىي الثاوي واإلاعخىي 
:الثالث وجدذًذ ؤوحه الدشابه في  

 ألاهذاف والخطائظ واإلااششاث•
مً )الخدذًاث والبرامج الفانلت اإلاشترهت  •

 (خالٌ الخىاضل مو الخبراء

 الخلاؾو بحن ؤصخاب اإلاطلخت اإلاشترهحن •

 مً الـ 
ً
مجمىعت التي جم جدذًذها في  25اهؼالكا

 :علىبىاء  فشصهاالخؼىة العابلت، جمذ 
نلى ظبُل اإلاثاٌ، )مدىسٍتها في جدلُم الشئٍت •

 (ألازش اإلاباشش اإلاخىكو، وجمىحن ؤهذاف ؤخشي 
بعبب هثرة )الخاحت لذوس مشهض الخيىمت •

الجهاث راث الهالكت ؤو الخاحت بلى جىحُه 
 (مشهضي 

 مجمىعت 25

شعلى كائمت البرامج، جم  بىاءً   :جؼٍى
الىضف، اإلااششاث، البرامج، وحشمل بؿاكت  •

 الخغؿُت بشيل نام، وؤصخاب اإلاطلخت
مسح الجهىد )جدلُل الفجىاث، وحشمل •

ت ؿاإلاىاللائمت و جلُُم حغؿُت ألاهذاف  ٍى
، جلُُم هفاًت اإلابادساث الخالُت البرهامججدذ 

 (ألاهذافلخدلُم 
 

بشهامج 12  

الج ود القا مة 

تست مر في بنا  القدرات الماديةالحكومة •

القطا  لحوكمة استراتيجية ذل   طلقت مبادرة التحول في مجال الرعاية ال حية  بما في  -وزارة ال حة •

والبنية المؤسسية ال حي

     و عادة هيكلة الرعاية ال حية األوليةمبادرة جارية لدي ا –وزارة ال حة •

لتقليل  و ات و ايجاد الطريقة االستفادة من الرعاية ال حية األولية كط  و ا ي  -الر اية ال حية األولية •

للمتخ  يناالنت ار 

  را  القطا  الخا  في مجاالت مختارة م ل الرعاية ال حية األولية  و ن م البيانات  -ال راكة الخا ة •

الداخلية

سبيل الم ال  مبادرة عل  )الج ات والتنسي  بين والمسؤوليات تو ي  األدوار  -تو ي  األدوار والتنسي  •

(الحوكمة م  وزارة ال حة

   ل     يت  مراجعت ا م  الج ا  المحركا  األساسية 

تحليل الكفاية األول   

ال حة ووزارة الدفا  ومجلس ال حة الس ود  وزارة ت اون بين  اليوجدك ير من االحيان في  -ن ا  مج   •

 بين م خطط متداخلةالال حية عل  الر م من  ن الرعاية ب  ن والقطا  الخا  

دا ما  ا ليتسجال يتم والبيانات والتي هنا  عدد  ليل من السج ت ا لكترونية  - د  وجود بيانا  داخلية •

وباستمرار

الداعمة  ليل من المبادرات عدد وجود – ل  تحمل تكاليف الر اية ال حية القدر  لد    د  وجود مبادرا  •

عل  تحمل التكاليفالقدرة التي تدعم ا ليات  و  يرها من ال حي التوفير وحسابات ا  ال حي لت مينل

2

تحليل الفجوات -الر اية ال حية  تحول   
تمكين حياة عامرة و حية

بانت ار بع  المدخ   م  الج ا  

   هداف المستو    الت طية

Progress so far

النطا  الج رافي  وتوفر )تس يل الح ول عل  الخدمات ال حية 

(الخدمات  وتيسر األس ار  وما  ل  ذل 

جودة النتا ج والخبرة  )تحسين القيمة المح لة من الخدمات ال حية 

(والتكلفة

تحرير األ ول المملوكة للدولة  مام القطا  الخا  

مد  الت طيةاألهداف

ال ر  التف يلي–ال حية الر اية تحول 

 ل  خدمات الرعاية ال حية وجودت ا م  التقليل من ال    المالي ا جمالي عل  األمةالو ول تحسين  مكانية تحسين ن ام الرعاية ال حية من خ ل 

و ف ال دف

 3األهداف المتعلقة بالمستو  

(النطا  الج رافي  وتوفر الخدمات  وتيسر األس ار  وما  ل  ذل )تس يل الح ول عل  الخدمات ال حية  -     2•

(جودة النتا ج والخبرة  والتكلفة)تحسين القيمة المح لة من الخدمات ال حية  - 2   2•

(ن ام ال حة ال امة و دارة األزمات ال حية)الو اية  د المخاطر ال حية  زيز ت -3   2•

المؤ را  الر يسية واألهداف

  م  د مؤ ر–الرعاية ال حية جودة لالمؤ ر الفرعي •

ليجاتوم

التكلفة ال حية للفرد الواحد•

( 3 2عاما بحلول عام    )متوسط ال مر المتو   •

الج ا  ذا  الع  ة

مؤسسة النقد ال ربي الس ود 

( ركات الت مين)

ج ة  يادية نموذ  -الداعمة الج ات 

وزارة الحرس الوطني

(ال ؤون ال حية)
ال ي ة الس ودية لل ذا  

والدوا 

ال ي ة الس ودية للتخ  ات ال حيةوزارة الدفا وزارة الداخلية

مجلس ال حة الس ود 

تمكين حياة عامرة و حية

ن ر   ولية  ل  الج ود الحالية

بحي  ) ك ر  مولية لقطا  الرعاية ال حية  تكون استراتيجية و    ل حاجة هنا  • طلقت وزارة ال حة مبادرة التحول في مجال الرعاية ال حية•

الو ول  امكانية م الجة   اياتخت  بو    (ال حة ووزارة الدفا   وزارة ت مل 

والنتا ج

2

مد  الت طية

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت
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جدلُم الشئٍت للخدلم مً الىصٌى بلى مً بشامج اإلاعتهذفاث ليل بشهامج جؼىٍش زالر فئاث مً جم 
 الخىمُت الاكخصادًت التي وطعذ مً ؤحلها الشئٍت

 معتهذفاث الاكخصاد الىلي

بالبرهامجعتهذفاث خاصت م  

راث خاصت باألهذاف معتهذفاث 
 العالكت

 الخعٍشف فئاث اإلاعتهذفاث

 جخظ الاكخطاد الىؾنيماششاث ظخت معتهذفاث حهىغ معاهمت البرهامج في •
املخلي، في املخخىي اإلاعاهمت و ، في اللؿام الخاص الخىقُفو ، ؤلاحمالي املخليالىاجج –

 خيىميالالخيىمُت، والاظدثماس غحر ؤلاًشاداث و اإلاذفىناث، محزان و 

ل ماششاث كُاط ألاداء معتهذفاث حهىغ ألازش اإلاباشش اإلاخدلم مً •
ّ
البرهامج، وجمث

 ؤهذاف اإلاعخىي الثالثنلى اإلاهخمذة 

جدلُم ماششاث كُاط ألاداء لألهذاف معتهذفاث حهىغ معاهمت غحر مباششة للبرهامج في •
 غحر اإلاباششة في ول بشهامج

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت
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خ الازىين  هـ 1438سحب  27اعخمذ مجلغ الشاون الاكخصادًت والخىمُت في حلعخه اإلاىعلذة بخاٍس
 الشئٍت   بشهامجا لخدلُم  12جظم كائمت 

بشهامج صىذوق       
 الاظدثماساث العامت

 بشهامج خذمت طُىف الشخمً 

 بشهامج الششاواث
 الاظتراجُجُت

ادة الششواث   بشهامج ٍس
 الىػىُت

 بشهامج جدعين همؽ الخُاة

ض الشخصُت  بشهامج حعٍض
 الىػىُت

 بشهامج الخدٌى الىػني

جدلُم بشهامج   
 الخىاصن اإلاالي

 بشهامج جؼىٍش 
 اللؼاع اإلاالي

 بشهامج جؼىٍش 
الىػىُت الصىاعت     

 اللىحعدُتوالخذماث 

الاظيانبشهامج  الخخصُصبشهامج    

 هُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل اظتراجُجُت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

فحن – 1.2.1• ً وحعهُل الىضٌى بلى الخشمحن الشٍش ذ مً اإلاهخمٍش  جِعحر اظخػافت اإلاٍض
 جلذًم خذماث راث حىدة نالُت للدجاج واإلاهخمٍشً – 1.2.2•
 بزشاء الخجشبت الذًيُت والثلافُت للدجاج واإلاهخمٍشً – 1.2.3•

 بؿاكت البرهامج –بشهامج خذمت طُىف الشخمً 

اسة نلى فٍشػت الدج والهمشة داء اإلاعلمحن مً ؤممىً مً بجاخت الفشضت ألهبر نذد  فحن، وجدلُم والٍض ، وتهُئت اإلاىاكو العُاخُت سظالت ؤلاظالم الهاإلاُتؤهمل وحه والهمل نلى بزشاء وحهمُم ججشبتهم مً خالٌ تهُئت الخشمحن الشٍش
استهم مىت اإلاىشمت واإلاذًىت اإلاىىسة واإلاشانش اإلالذظت، والثلافُت، وبجاخت ؤفػل الخذماث كبل وؤزىاء وبهذ  ت للمملىت ٍص فحنفي خذمت ونىغ الطىسة اإلاششكت والخػاٍس   -باإلغافت إلاا ظبم–هزلً، ظُمثل هزا البرهامج . الخشمحن الشٍش

 .لبىت لخإهُذ نالكت اللؿام الخاص ودوسه الفانل في جدعحن اكخطادًاث اللؿام

 وصف البرهامج

 املخافكت نلى جشار اإلاملىت ؤلاظالمي والهشبي والىؾني والخهٍشف به - 1.3.2•
ش كؿام العُاخت  - 3.3.6•  جؿٍى
 بوشاء وجدعحن ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت - 3.5.1•
 جدعحن الشبـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث الخجاسة والىلل - 3.5.2•
 الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت في اإلاذن العهىدًت - 2.3.1•
 جدعحن اإلاشهذ الخػشي في اإلاذن العهىدًت - 2.3.2•
 حهكُم ؤضٌى ضىذوق الاظدثماساث الهامت - 3.4.1•
و ؤلاًشاداث الخيىمُت  -  5.1.3 •  حهكُم ؤلاًشاداث اإلاخدطلت مً سظىم الخذماث  -جىَى

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 لجىت البرهامج

 الذانمت لخىفُز بشهامج خذمت غُىف الشخمً  الجهاث

 سئِغ اللجىت

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 وصٍش الاكخطاد والخخؿُـ 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 محزان اإلاذفىناث

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 مهذٌ الخطخم

الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

   2مهذٌ الاظتهالن

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 

 نً ججشبت الدج والهمشةالهام الشغا 

ً والضواسمخىظـ بهفاق   الدجاج واإلاهخمٍش

 الخىادرصائش بعبب  1000يل ل وعبت ؤلاضاباث 

فحن وشبىت الىلل لخشمحن الؿاكت الاظدُهابُت ل  والعىًالشٍش

 (مثل الفىادق وغحرها) مشافم الػُافتشغاٌ بمخىظـ مهذٌ 

ًبحمالي نذد    الدجاج واإلاهخمٍش
 
ا  عذد الضواس ظىٍى

 معخىي الشطا

 الىفلاث

 العالمت

  ُتالاظدُعابالؼاكت 
 اللصىي 

 معذٌ ؤلاشغاٌ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

 ب  

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج خذمت طُىف الشخمً 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

اغُت في املجخمو - 2.2.1• ض مماسظت ألاوشؿت الٍش  حهٍض
و فشص الترفُه لخلبُت اخخُاحاث العيان  - 2.5.1• ش وجىَى  جؿٍى
 جىمُت اإلاعاهمت العهىدًت في الفىىن والثلافت - 2.5.2•

 

ض حىدة خُاة الثلافُتوشؿت ألاواظخدذار خُاساث حذًذة حهضص مشاسهت اإلاىاؾً واإلالُم في  البِئت الالصمت لذنمتهُئت جدعحن همـ خُاة الفشد مً خالٌ  اغُت وألاهماؽ ألاخشي اإلاالءمت التي حعاهم في حهٍض الفشد  والترفيهُت والٍش
ض مياهت اإلاذن و اليشاؽ الاكخطادي، وحهٍض  .اإلاذن الهاإلاُتؤفػل العهىدًت في جشجِب  وألاظشة، وجىلُذ الىقائف، وجىَى

 وصف البرهامج

ض الىكاًت غذ املخاؾش   - 2.1.3•  الصخُتحهٍض
•2.2.2 -  

 
 وناإلاُا

 
اغاث بكلُمُا  جدلُم الخمحز في نذة ٍس

ض الاهخماء الىؾني  - 1.3.1•  غشط اإلابادئ واللُم الىؾىُت وحهٍض
ف به - 1.3.2•  املخافكت نلى جشار اإلاملىت ؤلاظالمي والهشبي والىؾني والخهٍش
 الهىاًت باللغت الهشبُت  - 1.3.3•
ض كُم ؤلاًجابُت واإلاشوهت وزلافت الهمل الجاد بحن  - 2.6.3•  ؤؾفالىاحهٍض
 جدعحن الكشوف اإلاهِشُت للىافذًً - 4.4.1•
 جدعحن قشوف الهمل للىافذًً - 4.4.2•
 اظخلؿاب اإلاىاهب الهاإلاُت اإلاىاظبت بفانلُت  - 4.4.3•
 دنم همى اللؿام غحر الشبحي - 6.3.1•
 جمىحن اإلاىكماث غحر الشبدُت مً جدلُم ؤزش ؤنمم - 6.3.2•

ض اللُم ؤلاظالمُت  - 1.1• الىظؿُت والدعامذ والاجلان والاهػباؽ، والهذالت )حهٍض
مت واإلاثابشة  (والشفافُت والهٍض

 بجىدة الخذماث اإلالذمت في اإلاذن العهىدًتالاسجلاء  - 2.3.1•
 اإلاشهذ الخػشي في اإلاذن العهىدًتجدعحن  - 2.3.2•
ش  - 3.1.2•  ألاضٌى اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؿام الخاصجدٍش
هُل اإلاذن الاكخطادًتٕاوشاء  - 3.1.7•

ٔ
 مىاؾم خاضت وٕانادة جا

ش  - 3.3.6•  كؿام العُاختجؿٍى
 وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُتسفو  - 3.3.7•
ادة  - 4.3.2• ث الطغحرة واإلاخىظؿت في الاكخطادٍص

ٓ
 معاهمت اإلايشا

 الهمل الخؿىعيحصجُو  - 6.1.2•

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

البرهامجلجىت   

 الخىفُزًت الذانمت لخىفُز بشهامج جدعحن همـ الخُاة  الجهاث

 اللجىتسئِغ 

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 ؤخمذ الخؿُب .ؤ

 بؿاكت البرهامج –بشهامج جدعين همؽ الخُاة 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

ت للعهىدًحن  اغتالزًً اليعبت اإلائٍى مً بحمالي (  مشة في ألاظبىم نلى ألاكل)  ًماسظىن الٍش
ذ   ظىت 15نً ؤنماسهم العهىدًحن الزًً جٍض

اطتمماسظت   الٍش

واإلاذًىت ونذد  اليشاؽلألخذار الترفيهُت خعب هىنُت  ُتظدُهابالا  الؿاكت
 الخػىس 

 عشوض الترفُه

اغُت في وألافشاد نذد ألاللاب الذولُت التي خللتها الفشق الىؾىُت  اإلاعابلاث الٍش
 ؤلاكلُمُت والهاإلاُت

اض ي  الخميز الٍش

اغت دللها ًالتي ًشاداث ؤلا بحمالي  ، نالهاثوؤلا بما في رلً الخزاهش، )كؿام الٍش
 (والشناًت، والخلىق ؤلانالمُت

اطت  بًشاداث الٍش

 ظهىدًحن وهخاب ومىهىبحن لفىاهحننذد الجىائض الذولُت اإلالذمت 
معاهمت الفىىن 

 والثلافت

، اهفاق الاظش نلى الترفُه في الذاخل، الترفُهكؿام  املخللت مًؤلاًشاداث بحمالي 
 مبُهاث اإلاىخجاث الثلافُت والترفيهُه

اًشاداث الترفُه 
 والثلافت

ل  اغت، حجم جمٍى خلم كؿاناث اكخطادًت مشجبؿت بالترفُه والثلافت والٍش
ت لللؿاناث ومذي الخإزحر اإلاخىلذ منها  الطىادًم الخىمٍى

 ألازش الاكخصادي

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج جدعين همؽ الخُاة 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

اغت ت البيُت الخدخُت للؿاناث الترفُه والثلافت والٍش  البيُت الخدخُت معخىي حاهٍض

 معخىي الشطا  والترفيهُتالهشوع الثلافُت  شغا نًوعبت ال

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ض كُم الىظؿُت والدعامذ وؤلا - 1.1• جلان والاهػباؽ حهٍض
مت واإلاثابشة   والهذالت والشفافُت والهٍض

ض الاهخماء  - 1.3.1• غشط اإلابادئ واللُم الىؾىُت وحهٍض
 الىؾني

 الهىاًت باللغت الهشبُت - 1.3.3•
ض خطاهت املجخمو مً املخذساث - 2.3.3•   حهٍض
ض كُم ؤلاًجابُت واإلاشوهت وزلافت الهمل الجاد - 2.6.3•  حهٍض
 بىاء سخلت حهلُمُت مخياملت - 4.1.1•
 جدعحن جيافا فشص الخطٌى نلى الخهلُم  - 4.1.2•
ض وجمىحن الخخؿُـ اإلاالي  - 6.1.1• الخلانذ، )حهٍض

 (  والادخاس، وما بلى رلً

 جدعحن مخشحاث الخهلُم ألاظاظُت - 4.1.3•
 جدعحن جشجِب اإلااظعاث الخهلُمُت - 4.1.4•
ً في املجاالث راث  -4.1.5• جىفحر مهاسف هىنُت للمخمحًز

ت  ألاولٍى
اإلاىاءمت بحن مخشحاث الخهلُم واخخُاحاث ظىق  - 4.1.6•

 الهمل
ب اإلانهي لخىفحر اخخُاحاث ظىق  - 4.1.7• الخىظو في الخذٍس

 الهمل
ت الشباب لذخٌى ظىق الهمل - 4.2.1•  جدعحن حاهٍض
ض ودنم زلافت الابخياس وسٍادة ألانماٌ  - 4.3.1•  حهٍض

ضجىمُت وح تال هٍض ض وبسظاءها نلى اللُم ؤلاظالمُت والىؾىُت و  لألفشاد الىؾىُت هٍى   ألافشاد هدى الىجاح وجدفحز التي مً شإنها كُادة والىفعُت الخطائظ الصخطُتحهٍض
ُ
ً حُل مدعم وفانل مو جىحه اإلاملىت ظُاظُا ، وجيٍى والخفاٌئ

 ووكاًخه مً اإلاهذداث الذًيُت وألامىُت والاحخمانُت والثلافُت وؤلانالمُت ظُلهب هزا البرهامج 
 
 وكُمُا

 
  -باإلغافت إلاا ظبم–واكخطادًا

 
 في جصخُذ الطىسة الزهىُت للمملىت خاسحُا

ُ
ا  حىهٍش

 
 .  دوسا

 وصف البرهامج

ض مشاسهت ألاظشة في الخدػحر إلاعخلبل ؤبىائهم  - 2.6.1•  (  بما في رلً الخهلُم، وجىكُم ألاظشة)حهٍض
 جدعحن الكشوف اإلاهِشُت للىافذًً - 4.4.1•
 جدعحن قشوف الهمل للىافذًً - 4.4.2•
 اظخلؿاب اإلاىاهب الهاإلاُت اإلاىاظبت بفانلُت  - 4.4.3•
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
 سفو وعبت املخخىي املخلي في كؿام الىفـ والغاص - 3.2.1•
 جىؾحن الطىاناث الىانذة - 3.3.3•
ت - 3.3.4•  جىؾحن الطىانت الهعىٍش
ادة معاهمت اإلايشأث الطغحرة واإلاخىظؿت في الاكخطاد - 4.3.2•  ٍص
ف به  - 1.3.2•  املخافكت نلى جشار اإلاملىت ؤلاظالمي والهشبي والىؾني والخهٍش

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 لجىت البرهامج

ض الصخطُت ال الجهاث ىؾىُتالذانمت لخىفُز بشهامج حهٍض  

 سئِغ اللجىت

  ظِخم
 
جدذًذه الخلا  

ض الشخصُت  بؿاكت البرهامج – ىػىُتال بشهامج حعٍض

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

 الخطيُفاث الهاإلاُت للجامهاث العهىدًت
اإلااظعاث 
 الخعلُمُت

شه –ماشش اللُم ؤلاظالمُت في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت   اللُم ؤلاظالمُت الخلا ظِخم جؿٍى

شه  -الىؾني الاهخماء ماشش   الاهخماء الىػني ظِخم جؿٍى

ا ظِخم جدذًذه –نذد العهىدًحن الزًً خطلىا نلى حىائض دولُت في مجاالث مدذدة 
 الخلا

 ةاإلاميز  اثؤلاهجاص 

ض ًجابي ؤلا هؿبام وعبت الا  نً الذوس الهالمي للمملىت الهشبُت العهىدًت لخهٍض
 والدعامذالىظؿُت 

 ؤلادسان العالمي

 سؤط اإلااٌ البششي  (الهالميالاكخطادي اإلاىخذي  )ماشش سؤط اإلااٌ البششي 

 مخىظـ ؤًام الغُاب في اإلاذاسط والجامهاث ليل ؾالب 
 
ا ، وعبت اإلاشاسهت في ظىٍى

 الاوشؿت
 الخعلُم

ت ليل   الاحخماعُتاإلاعاولُت  ، نذد اإلاشاسهحن في ألاوشؿت الخؿىنُتشخظ 1000نذد املخالفاث اإلاشوٍس

 الاعخذاٌ شخظ  10,000ليل نذد الجشائم 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 ألاداء الخعلُمي TIMSS)، PISA،(PIRLS معخىي ألاداء في الاخخباساث الهاإلاُت اإلاىخذة مثل 

ض الشخصُت  نُىت مبذئُت مً اإلااششاث – ىػىُتال بشهامج حعٍض

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ض فانلُت الخخؿُـ اإلاالي وهفاءة ؤلاهفاق الخيىمي  -5.1.1•  حهٍض
و ؤلاًشاداث الخيىمُت  -5.1.2•  (مثل الششواث)حهكُم ؤلاًشاداث مً ألاضٌى اإلاملىهت للذولت  -جىَى
و ؤلاًشاداث الخيىمُت  -5.1.3•  حهكُم ؤلاًشاداث اإلاخدطلت مً سظىم الخذماث -جىَى
و ؤلاًشاداث الخيىمُت  -5.1.4• ادة اًشاداث الشظىم دون فشع غشائب نلى دخل ؤو ممخلياث  -جىَى ٍص

 اإلاىاؾىحن

ض الاداسة اإلاالُت وبنادة هُيلت الىغو اإلاالي للمملىت واظـــخدذار آلُـــاث مخخلفت، ومشاحهت الاًـــشاداث، والىفلـــاث، واإلاش و املخخلفـــت، وآلُـــت انخمادهـــا، مً ؤحل جدعحن ـــحهٍض الخيىمي وغمان ألاداء اَس
 .بلى جدلُلها 2030ٌعاهم هزا البرهامج في جدعحن آلازاس الاحخمانُت والاكخطادًت ألاظاظُت التي حععى سئٍت . الاظخذامت اإلاالُت

 وصف البرهامج

 جدعحن ؤداء الجهاث الخيىمُت - 5.2.2•
 جدعحن بهخاحُت مىقفي الخيىمت - 5.2.3•
 جدعحن فهالُت وهفاءة مىكىمت الخذماث الاحخمانُت  - 2.6.5 •
 حهكُم ؤضٌى ضىذوق الاظدثماساث الهامت  - 3.4.1•
ش ألاضٌى اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؿام الخاص  - 3.1.2•  جدٍش
 خصخطت خذماث خيىمُت مدذدة - 3.1.3•
ش ظىق مالُت مخلذمت  - 3.1.4•  (العىق ألاظاظُت)جؿٍى
ت)جمىحن اإلااظعاث اإلاالُت مً دنم همى اللؿام الخاص  - 3.1.5•  (العىق الثاهٍى
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 لجىت البرهامج

الذانمت لخىفُز بشهامج الخىاصن اإلاالي  الجهاث  

اللجىتسئِغ   

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 وصٍش اإلاالُت

 بؿاكت البرهامج –اإلاالي جدلُم الخىاصن بشهامج 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

   2مهذٌ الاظتهالن

ت مً الىاجج املخلي   الاظخذامت اإلاالُت ، وهيعبت مً الىاجج الىؾنيؤلاحماليبحمالي الذًً هيعبت مئٍى

 فعالُت ؤلاهفاق الفهلُت نً املخؿؿت اهدشاف اإلاحزاهُتوعبت  

ت مً الىاجج / الفائؼ   ؤلاحماليالىؾني العجض في اإلاحزاهُت هيعبت مئٍى
  عجض/فائع

 اإلايزاهُت

ت  وعبت الاخخُاؾُاث اإلاالُت الخيىمُت باليعبت بلى اإلاحزاهُت العىٍى
اخخُاػُاث 
 الخىىمت

، وعبت جدطُل الشظىم الخيىمُتغحر الىفؿُت مً بحمالي ؤلاًشاداث ؤلاًشاداث وعبت 

 (حشمل الششواث وغحرها)اإلاعخدلت 

ؤلاًشاداث غير 
 الىفؼُت

الزي ًدلم مىاصهت للمحزاهُت لىفـ اظهش   الىفؽظعش  

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج جدلُم الخىاصن اإلاالي 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

  

 ألاهفاق الشؤظمالي وعبت ؤلاهفاق الشؤظمالي مً بحمالي ؤلاهفاق

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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   1اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ا – 3.7.1•  ُ ادتها ناإلا ض ٍس  دنم الششواث الىؾىُت الىبري لخهٍض
•3.7.2 –  

 
 وناإلاُا

 
ش الششواث املخلُت الىانذة بلى ششواث سائذة بكلُمُا  جؿٍى

ض  100جدفحز ؤهثر مً   ادة الاكلُمُت والهاإلاُت والهمل نلى حهٍض  نلى ضىسة اإلاملىت ومخاهتها الاكخطادًتمما وجشظُخ مياهتها ششهت وؾىُت لذيها فشص وانذة في الٍش
 
هزلً، ظِعاهم هزا ، ًىهىغ اًجابا

ذ مً فشص الهملاملخخىي البرهامج في سفو  و الاكخطاد، وبهماء الششواث الطغحرة واإلاخىظؿت، وخلم اإلاٍض  .املخلي، وجىَى

 وصف البرهامج

 الذفو بمعحرة الخهاون بحن دٌو مجلغ الخهاون الخلُجي - 3.6.1•
ش الهالكاث الاكخطادًت ؤلاكلُمُت - 3.6.2•  جؿٍى
ش الهالكاث الاكخطادًت مو الششواء الهاإلاُحن - 3.6.3•  جؿٍى
 جىؾحن الطىاناث الىانذة - 3.3.3•
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
ض ودنم زلافت الابخياس وسٍادة ألانماٌ - 4.3.1•  حهٍض
ض كُام الششواث بمعاولُاتها الاحخمانُت - 6.2.1•  حهٍض
ض اهخمام الششواث باظخذامت الاكخطاد الىؾني  - 6.2.2•  حهٍض

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

ادة الششواث الىػىُت   بؿاكت البرهامج –بشهامج ٍس

 لجىت البرهامج

ادة الششواث الىؾىُت  الجهاث الذانمت لخىفُز بشهامج ٍس  

 سئِغ اللجىت

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 وصٍش الخجاسة والاظدثماس

 (3.7)ًدلم البرهامج هذف اإلاعخىي الثاوي اإلاخهلم بدىمُت الطادساث الغحر هفؿُت . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

ت الىؾىُت  ت الىػىُت (الطادساث فلـ)ماشش الهالمت الخجاٍس  الهٍى

حن الشئِعُحن  ً)حجم الخجاسة مو الششواء الخجاٍس  حجم الخجاسة (وجدذًذا ؤنػاء مجمىنت الهشٍش

مهذٌ همى الششواث الىؾىُت الشائذة في كؿاناتها ملاسهت مو مهذٌ همى كؿاناث ممازلت في 
 حمُو ؤهداء الهالم

 همى الششواث

هاخُت مً  10ؤنلى )في ألادواس اللُادًت الهاإلاُت في مجاالتهم ت الشائذة الىؾىُالششواث نذد 
 (Fortune 500)غمً مجمىنت ، (الخطت العىكُت

 الششواث الشائذة

 خطت الطادساث غحر الىفؿُت مً بحمالي الطادساث غحر الىفؿُت
 ؤلاحمالياملخلي لىاجج ل

 حجم الصادساث

 ( Forbes)فىسبغ نذد الششواث نلى كائمت 
 
 ماشش الابخياس ، ماشش الابخياس الهالميألاهثر ابخياسا

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

ادة الششواث الىػىُت   نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج ٍس

 بشامج جدلُم الشئٍت

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت
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ت والطىاناث الؿاكت اإلاخجذدة،مثل )جىمُت الطىانت واملخخىي املخلي  و ًخػمً رلً جدعحن البيُت ، اللىي الهاملت الشوبىجُتالخلىُت و والطادساث والخهذًً والؿاكت ومحزان اإلاذفىناث و ( الهعىٍش
ش و ودنم الطادساث الخدخُت   مً خلم فشص نمل وانذة للشباب. اإلاملىت مىطت ضىانُت ولىحعدُت ممحزة بحن اللاساث الثالرالخذماث اللىحعدُت الالصمت لخطبذ جؿٍى

 
مىً هزا البرهامج  ؤًػا  .ظُُ

 وصف البرهامج

 لجىت البرهامج

ش الطىانت الىؾىُت والخذماث اللىحعدُت  الجهاث الذانمت لخىفُز بشهامج جؿٍى  

 سئِغ اللجىت

  نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 والطىانت والثروة اإلاهذهُت وصٍش الؿاكت

 بؿاكت البرهامج –بشهامج جؼىٍش الصىاعت الىػىُت والخذماث اللىحعدُت 

 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ش الطىاناث اإلاشجبؿت بالىفـ والغاص 3.2.3•  جؿٍى
ج الؿاكت 3.2.4• ادة معاهمت مطادس الؿاكت اإلاخجذدة في مٍض  ٍص
 سفو جىافعُت كؿام الؿاكت 3.2.5•
 حهكُم اللُمت اإلاخدللت مً كؿام الخهذًً والاظخفادة منها 3.3.1•
 جىؾحن الطىاناث الىانذة  - 3.3.3•
ت - 3.3.4•  جىؾحن الطىانت الهعىٍش
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
 جدعحن ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت 3.5.1•
 جدعحن الشبـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث الخجاسة والىلل 3.5.2•

 ( الجىاهب الخىكُمُت بشيل سئِس ي)حعهُل مماسظت ألانماٌ  - 3.1.1•
ش ألاضٌى اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؿام الخاص - 3.1.2•  جدٍش
 خصخطت خذماث خيىمُت مدذدة - 3.1.3•
ش ظىق مالُت مخلذمت  - 3.1.4•  (العىق ألاظاظُت)جؿٍى
ت)جمىحن اإلااظعاث اإلاالُت مً دنم همى اللؿام الخاص  - 3.1.5•  (العىق الثاهٍى
 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش - 3.1.6•
 بوشاء مىاؾم خاضت وبنادة جإهُل اإلاذن الاكخطادًت  - 3.1.7•
 الذفو بمعحرة الخهاون بحن دٌو مجلغ الخهاون الخلُجي - 3.6.1•
ش الهالكاث الاكخطادًت ؤلاكلُمُت - 3.6.2•  جؿٍى
ش الهالكاث الاكخطادًت مو الششواء الهاإلاُحن - 3.6.3•  جؿٍى
ا - 3.7.1•  ُ ادتها ناإلا ض ٍس  دنم الششواث الىؾىُت الىبري لخهٍض
•3.7.2 -  

 
 وناإلاُا

 
ش الششواث املخلُت الىانذة بلى ششواث سائذة بكلُمُا  جؿٍى

 جدعحن مخشحاث الخهلُم ألاظاظُت - 4.1.3•

 (مثل الجامهاث)جدعحن جشجِب اإلااظعاث الخهلُمُت  - 4.1.4•
ت - 4.1.5• ً في املجاالث راث ألاولٍى  جىفحر مهاسف هىنُت للمخمحًز
 غمان اإلاىاءمت بحن مخشحاث الخهلُم واخخُاحاث ظىق الهمل - 4.1.6•
ب اإلانهي لخىفحر اخخُاحاث ظىق الهمل - 4.1.7•  الخىظو في الخذٍس
 جمىحن خلم فشص الهمل مً خالٌ اإلايشأث الطغحرة واإلاخىظؿت واإلاخىاهُت الطغش - 4.3.. •
فحن جِعحر – 1.2.1• ً وحعهُل الىضٌى بلى الخشمحن الشٍش ذ مً اإلاهخمٍش  اظخػافت اإلاٍض
 جلذًم خذماث راث حىدة نالُت للدجاج واإلاهخمٍشً - 1.2.2•
 بزشاء الخجشبت الذًيُت والثلافُت للدجاج واإلاهخمٍشً - 1.2.3•
 جىمُت الاكخطاد الشكمي - 3.3.2  •
ض كُام الششواث بمعاولُاتها الاحخمانُت - 6.2.1•  حهٍض
ض اهخمام الششواث باظخذامت الاكخطاد الىؾني - 6.2.2•  حهٍض
 الخذ مً الخلىر بمخخلف ؤهىانه - 2.4.1•
 ( مثل الشىاؾئ والجضس واملخمُاث الؿبُهُت)خماًت وتهُئت اإلاىاؾم الؿبُهُت  - 2.4.3•

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 غحر الخيىميالاظدثماس  محزان اإلاذفىناث

 مهذٌ الخطخم

الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

   2مهذٌ الاظتهالن

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

املخخىي املخلي في اللؿاناث راث الطلتخطت   
معاهمت املخخىي 

 املخلي

 الاكخطاديمشاكبت الخهلُذ  -الاكخطادي خهلُذ في ماشش الالترجِب 
  (Economic complexity index )  

الخعلُذ 
 الاكخصادي

 جىمُت الصادساث وعبت الطادساث غحر الىفؿُت مً الىاجج املخلي، واإلاحزان الخجاسي 

 ألاداء اللىحعتي الترجِب في ماشش ألاداء اللىحعتي

الىمى ) Energy Architecture Performance Indexؤداء هىذظت الؿاكت ماشش الذسحت في 
 (  الاكخطادي والخىمُت اإلاعخذامت واإلااششاث الفشنُت لالظخذامت البُئُت

ش كؼاع  جؼٍى
 الؼاكت

 معاهمت العمالت خطت الهاملحن في اللؿاناث راث الطلت مً بحمالي اللىي الهاملت 

ؤلاحمالياملخلي الىاجج املخلي لللؿاناث راث الطلت مً الىاجج خطت   
معاهمت الىاجج 

 ؤلاحمالياملخلي 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج جؼىٍش الصىاعت الىػىُت والخذماث اللىحعدُت 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 
  

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

 بجاخت فشص جملً العىً اإلاالئم لألظش العهىدًت – 2.6.2•
 

مت لألظش العهىدًت مً خالٌ  ش اللؿام العىني وؤلاوشائي بإخذر جلىُاث البىاء جمىُنهم مً جملً مىاٌص جىفحر خُاة هٍش خػمً هزلً جؿٍى جلىُاث بىاء : مثال)جخماش ى مو اخخُاحاتهم وكذساتهم اإلاالُت، ٍو
ذ مً فشص الهمل، وجمخحن اللانذة الاكخطادًت ألازش ، وحهكُم (الثالزُت ألابهاد ض حاربِخه لللؿام الخاص، مما ًادي بلى خلم مٍض  .للمملىتالاكخطادي مىه، وحهٍض

 وصف البرهامج

ض الاهخماء الىؾني  -1.3.1•  غشط مبادئ واللُم الىؾىُت وحهٍض
 جمىحن اإلاىاؾىحن مً خالٌ مىكىمت الخذماث الاحخمانُت - 2.6.4•
 جدعحن فهالُت وهفاءة مىكىمت الخذماث الاحخمانُت - 2.6.5 •
ض وجمىحن الخخؿُـ اإلاالي  - 6.1.1 •  (الخلانذ، والادخاس، وما بلى رلً)حهٍض
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت -  3.3.7 •
 جىمُت الاكخطاد الشكمي - 3.3.2•
 جدعحن اإلاشهذ الخػشي في اإلاذن العهىدًت  - 2.3.2 •

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

البرهامجلجىت   

الذانمت لخىفُز بشهامج ؤلاظيان  الجهاث  

اللجىتسئِغ   

  نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 الاظيان وصٍش

 بؿاكت البرهامج –بشهامج ؤلاظيان 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث -بشهامج ؤلاظيان 

ت للمىاٌص التي جفي بششوؽ   اإلاعاهً حىدة  (املخلُت والذولُت)وىد البىاء اليعبت اإلائٍى

 (الفشق بحن مهذٌ بىاء اإلاعاهً والىمى العياوي)الهشع في اإلاعاهً كطىس 
العشض في كصىس 

 اإلاعاهً 

 (ليل معخىي دخل)الذخل العىىي خىظـ مخىظـ ظهش اإلاجٌز همػانف إلا
اللذسة على جدمل 
 جيالُف ؤلاظيان 

 العىًملىُت  (الذخلمعخىي خعب )ألاظش العهىدًت للمىاٌص جملً وعبت 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

 حهكُم ؤضٌى ضىذوق الاظدثماساث الهامت - 3.4.1•
بؾالق كؿاناث حذًذة مً خالٌ ضىذوق  - 3.4.2•

 الاظدثماساث الهامت
جىؾحن الخلىُاث واإلاهشفت مً خالٌ ضىذوق  - 3.4.3•

 الاظدثماساث الهامت
بىاء ششاواث اكخطادًت اظتراجُجُت مً  - 3.4.4•

 خالٌ ضىذوق الاظدثماساث الهامت
 

ش كؿاناث اظتراجُجُت مدذدة مً خالٌ  ض دوس ضىذوق الاظدثماساث الهامت في وىهه املخشن الفانل خلف جىىم الاكخطاد في اإلاملىت وجؿٍى ُت وحهكُم ؤزش اظدثماساث الطىذوق وحهله ؤهبر ضىذوق جىمحهٍض
 . زشوة ظُادًت في الهالم، وجإظِغ ششاواث اكخطادًت وؾُذة حعهم في حهمُم ؤزش ودوس اإلاملىت في اإلاشهذ الاكلُمي والهالمي

 وصف البرهامج

ً وحعهُل الىضٌى  - 1.2.1• ذ مً اإلاهخمٍش جِعحر اظخػافت اإلاٍض
فحن  بلى الخشمحن الشٍش

•1.2.2 - ً  جلذًم خذماث راث حىدة نالُت للدجاج واإلاهخمٍش
•1.2.3 - ً  بزشاء الخجشبت الذًيُت والثلافُت للدجاج واإلاهخمٍش
 حعهُل الخطٌى نلى الخذماث الصخُت  - 2.1.1•
و فشص الترفُه - 2.5.1• ش وجىَى  جؿٍى
 جىمُت اإلاعاهمت العهىدًت في الفىىن والثلافت - 2.5.2•
 بجاخت فشص جملً العىً اإلاالئم لألظش العهىدًت - 2.6.2•
 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش - 3.1.6•
 بوشاء مىاؾم خاضت وبنادة جإهُل اإلاذن الاكخطادًت - 3.1.7•
حهكُم اللُمت اإلاخدللت مً كؿام الخهذًً والاظخفادة  - 3.3.1•

 منها

 جىمُت الاكخطاد الشكمي - 3.3.2•
 جىؾحن الطىاناث الىانذة - 3.3.3•
ت - 3.3.4•  جىؾحن الطىانت الهعىٍش
ش كؿام الخجضئت - 3.3.5•  جؿٍى
ش كؿام العُاخت - 3.3.6•  جؿٍى
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
 بوشاء وجدعحن ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت    - 3.5.1•
ـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي - 3.5.2•  جدعحن الشب
الذفو بمعحرة الخهاون بحن دٌو مجلغ الخهاون  - 3.6.1•

 الخلُجي
ش الهالكاث الاكخطادًت ؤلاكلُمُت - 3.6.2•  جؿٍى
ش الهالكاث الاكخطادًت مو الششواء الهاإلاُحن - 3.6.3•  جؿٍى

 جدعحن جشجِب اإلااظعاث الخهلُمُت - 4.1.4•
ت - 4.1.5• ً في املجاالث راث ألاولٍى  جىفحر مهاسف هىنُت للمخمحًز
ادة معاهمت اإلايشأث الطغحرة واإلاخىظؿت في  - 4.3.2• ٍص

 الاكخطاد
 اظخلؿاب اإلاىاهب الهاإلاُت اإلاىاظبت بفانلُت - 4.4.3•
 حهكُم ؤلاًشاداث مً ألاضٌى اإلاملىهت للذولت - 5.1.2•
 حهكُم ؤلاًشاداث اإلاخىلذة مً بهخاج الىفـ - 5.1.5•
 دنم همى اللؿام غحر الشبحي - 6.3.1•
جمىحن اإلاىكماث غحر الشبدُت مً جدلُم ؤزش ؤنمم  - 6.3.2 •

ل، واإلاىاهب، واإلاهشفت، وما بلى رلً)  (الخطٌى نلى الخمٍى

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 لجىت البرهامج

 الخىفُزًت الذانمت لخىفُز بشهامج ضىذوق الاظدثماساث الهامت  الجهاث

 سئِغ اللجىت

 سئِغ مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت 
 الاظدثماساث الهامت سئِغ مجلغ بداسة ضىذوق 

 بؿاكت البرهامج –بشهامج صىذوق الاظدثماساث العامت 

 بشامج جدلُم الشئٍت



61 

الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

 ضىذوق الاظدثماساث الهامت التي ًذًشهابحمالي ألاضٌى 

اٌ ظهىدي بدلٌى نام  7)   لُىن ٍس  (2030جٍش
 حجم ألاصٌى 

 خطت اظدثماساث اللؿاناث اإلاعتهذفت مً بحمالي مدفكت الاظدثماساث املخلُت
اللؼاعاث 
 اإلاعتهذفت 

 العائذ على ألاصٌى  الهائذ نلى ألاضٌى 

 الهامتالاظدثماساث مدفكت خطت الششاواث الاظتراجُجُت في 
الششاواث 

 الاظتراجُجُت 

ت للششواث  مً اهخلاالث هاجخت /خشوجمو  –اللؿام خعب  –اليعبت اإلائٍى
 كام بها ضىذوق الاظدثماساث الهامتالاظدثماساث ألاظاظُت التي 

الاظدثماساث 
 الىاجخت 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج صىذوق الاظدثماساث العامت 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 
  

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 بوشاء مىاؾم خاضت وبنادة جإهُل اإلاذن الاكخطادًت              - 3.1.7•
 جىؾحن الطىاناث الىانذة - 3.3.3•
ت - 3.3.4•  جىؾحن الطىانت الهعىٍش
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
بىاء ششاواث اكخطادًت اظتراجُجُت مً خالٌ ضىذوق الاظدثماساث  - 3.4.4•

 الهامت
 جدعحن الشبـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث الخجاسة والىلل - 3.5.2•
 اظخلؿاب اإلاىاهب الهاإلاُت اإلاىاظبت بفانلُت - 4.4.3•
 حعهُل الخطٌى نلى الخذماث الصخُت - 2.1.1•
 جدعحن اللُمت املخطلت مً الخذماث الصخُت - 2.1.2  •
ض الىكاًت غذ املخاؾش الصخُت  - 2.1.3•  حهٍض

ش كؿام العُاخت  - 3.3.6•  جؿٍى
 (  الجىاهب الخىكُمُت بشيل سئِس ي)حعهُل مماسظت ألانماٌ  - 3.1.1•
 جىمُت الاكخطاد الشكمي  - 3.3.2•
    خصخطت خذماث خيىمُت مدذدة – 3.1.3•
 بوشاء وجدعحن ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت   - 3.5.1•
 جدعحن الشبـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث الخجاسة والىلل - 3.5.2•
 جىمُت اإلاعاهمت العهىدًت في الفىىن والثلافت  - 2.5.2•
ا – 3.7.1•  ُ ادتها ناإلا ض ٍس  دنم الششواث الىؾىُت الىبري لخهٍض
•3.7.2 –  

 
 وناإلاُا

 
ش الششواث املخلُت الىانذة بلى ششواث سائذة بكلُمُا  جؿٍى

ش الطىاناث اإلاشجبؿت بالىفـ والغاص 3.2.3•  جؿٍى
ج الؿاكت 3.2.4• ادة معاهمت مطادس الؿاكت اإلاخجذدة في مٍض  ٍص

 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 الذفو بمعحرة الخهاون بحن دٌو مجلغ الخهاون الخلُجي – 3.6.1•
ش الهالكاث الاكخطادًت ؤلاكلُمُت – 3.6.2•  جؿٍى
ش الهالكاث الاكخطادًت مو الششواء الهاإلاُحن – 3.6.3•  جؿٍى
 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش – 3.1.6•

بغافت بلى الهالكاث الاظتراجُجُت في دٌو مجلغ الخهاون الخلُجي وفي ، <<2030سئٍت >>جدلُم ي بىاء وحهمُم الششاواث الاكخطادًت الاظتراجُجُت مو دٌو الششاهت ؤلاظتراجُجُت التي جمخلً اإلايىهاث ألاظاظُت وللذستها نلى اإلاعاهمت ف
ت وجىظُو وألامىاٌ الىاط والبػائو جىلل اإلاىؿلت مً خالٌ حعهُل  و مطادس الذخل وصٍادة جإزحر اإلاملىت بكلُمُا اللؿاناث بشيل ؤهثر ظالظت، بهذف جلٍى الاكخطادًت املخخلفت، واظخدذار كؿاناث حذًذة، وجىؾحن اإلاهشفت، وجىَى

 وناإلاُا نبر نلذ ضفلاث هبري وهىنُت لالكخطاد

 وصف البرهامج

 لجىت البرهامج

الذانمت لخىفُز بشهامج الششاواث الاظتراجُجُت   الجهاث  

 سئِغ اللجىت

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
الؿاكت والطىانت والثروة اإلاهذهُت وصٍش  

 بؿاكت البرهامج –بشهامج الششاواث الاظتراجُجُت 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

ت مً الىاجج املخلي  مهذٌ الخطخم  ؤلاحماليجذفلاث الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش بلى الذاخل هيعبت مئٍى
ملذاس الاظدثماس 
 ألاحىبي اإلاباشش 

 جشهيز الصادساث  لترهحز الطادساثهحرشمان -هحرفُىذهلماشش في الذسحت 

، )لذٌو الخلُج الهشبي ماشش الخيامل ؤلاكلُمي لذٌو مجلغ الخهاون 
 
نلى ًدذد الخلا

لُا  (غشاس ماشش الخيامل ؤلاكلُمي ألفٍش

الخيامل بين دٌو 
لذٌو مجلغ الخعاون 

 الخلُج العشبي

 جمىين الخجاسة  اإلااشش الفشعي للىضٌى بلى ألاظىاق -الخجاسة جمىحن ماشش 

الذولت خعب )هحرشمان لترهحز الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش -ماشش هحرفُىذهلفي الذسحت 
 (واللؿام

 جشهيز الاظدثماس 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج الششاواث الاظتراجُجُت 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ش ظىق مالُت مخلذمت  - 3.1.4• العىق )جؿٍى
 (ألاظاظُت

جمىحن اإلااظعاث اإلاالُت مً دنم همى  – 3.1.5•
ت) اللؿام الخاص  (العىق الثاهٍى

بإن ًطبذ ظىق اإلااٌ العهىدي العىق الشئِعُت )مي كلُسفو حجم ونمم وجؿىس ؤظىاق سؤط اإلااٌ العهىدًت، وجدعحن ججشبت اإلاشغلحن واإلاعخخذمحن ومياهت ؤظىاق سؤط اإلااٌ العهىدًت نلى الطهُذ ؤلا
 لالظدثماس املخلي وألاحىبي بما ًمىنها مً اللُام بذوس مدىسي في جىمُت الاكخطاد (بإن ًطبذ العىق العهىدًت مً ؤهم نششة ؤظىاق ناإلاُت)والهالمي ( في الششق ألاوظـ

 
 وحاربت

 
 مخلذمت

 
، وؤن جيىن ظىكا

و مطادس دخله ش اإلااظعاث اإلاالُت . الىؾني وجىَى شمل هزلً جؿٍى ل الهامت والخاضت والبىىن وششواث الخإمحن)َو ض دوسها في دنم همى اللؿام الخاص( ضىادًم الخمٍى  .لخهٍض

 وصف البرهامج

 حهكُم اللُمت اإلاخدللت مً كؿام الخهذًً والاظخفادة منها  - 3.3.1•
 جىمُت الاكخطاد الشكمي - 3.3.2•
 جىؾحن الطىاناث الىانذة - 3.3.3•
ت - 3.3.4•  جىؾحن الطىانت الهعىٍش
ش كؿام الخجضئت - 3.3.5•  جؿٍى
ش كؿام العُاخت - 3.3.6•  جؿٍى
 سفو وعبت املخخىي املخلي في اللؿاناث غحر الىفؿُت - 3.3.7•
ش ألاضٌى اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؿام الخاص  -3.1.2•  جدٍش
 خصخطت خذماث خيىمُت مدذدة -3.1.3•
 الذفو بمعحرة الخهاون بحن دٌو مجلغ الخهاون الخلُجي - 3.6.1•

ش الهالكاث الاكخطادًت ؤلاكلُمُت - 3.6.2•  جؿٍى
ش الهالكاث الاكخطادًت مو الششواء الهاإلاُحن - 3.6.3•  جؿٍى
•3.7.1 -  

 
ادتها ناإلاُا ض ٍس  دنم الششواث الىؾىُت الىبري لخهٍض

•3.7.2 -  
 
 وناإلاُا

 
ش الششواث املخلُت الىانذة بلى ششواث سائذة بكلُمُا  جؿٍى

ج الؿاكت - 3.2.4• ادة معاهمت مطادس الؿاكت اإلاخجذدة في مٍض  ٍص
 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش - 3.1.6•
ادة معاهمت اإلايشأث الطغحرة واإلاخىظؿت في الاكخطاد - 4.3.2•  ٍص
 بجاخت فشص جملً العىً اإلاالئم لألظش العهىدًت  - 2.6.2•
ض وجمىحن الخخؿُـ اإلاالي  - 6.1.1•  (الخلانذ، والادخاس، وما بلى رلً)حهٍض
 دنم همى اللؿام غحر الشبحي -6.3.1•

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 لجىت البرهامج

 
ش اللؿام اإلاالي   الجهاث  الذانمت لخىفُز بشهامج جؿٍى

 

 سئِغ اللجىت

   نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت
 اإلاالُت وصٍش

 بؿاكت البرهامج –جؼىٍش اللؼاع اإلاالي بشهامج 

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

ش ألاظىاق اإلاالُت  ش العىق اإلاالُت الهاإلاُتماشش الخىافعُت  -اإلااشش الفشعي لخؿٍى  جؿٍى

 العُىلت  (بحمالي حجم الخذاٌو نلى سؤط اإلااٌ العىقي)مهذٌ العُىلت في ظىق ألاظهم 

الاجداد الهالمي  -( ألاظىاق الهاإلاُت والىاشئت)الخطيُف الهالمي للعىق اإلاالُت 
 WFEللبىسضت 

 جطيُف العىق 

ت مً الىاجج املخلي )الائخمان املخلي اإلالذم بلى اللؿام الخاص  هيعبت مئٍى
 (ؤلاحمالي

الىضٌى بلى 

 الائخمان 

 نلى الائخمان اإلااشش الفشعي الخاص بالخطٌى  –ألانماٌ ظهىلت مماسظت 
مهلىماث 

 الائخمان

 حجم العىق  غحر الىفؿيؤلاحمالي املخلي لىاجج باليعبت ل اللُمت العىكُت

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج جؼىٍش اللؼاع اإلاالي 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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ض دوس اللؿام الخاص في  هُذ جشهحز يالُفها، جوجللُل ( الصخت، والخهلُم، والبلذًت: نلى ظبُل اإلاثاٌ)حىدة الخذماث بشيل نام ا ًدّعً م، مهالخذماث وبجاخت ألاضٌى الخيىمُت ؤمامجلذًم حهٍض َو
عي والخىكُمي اإلاىىؽ بها واإلاخىافم مو جىحه الخيىمت نلى  ض حزب اإلاعدثمش الاحىبي اإلاباشش، وجدعحن محزان اإلاذفىناث. <<2030سئٍت >>الذوس الدشَش  .هزلً ظِعاهم هزا البرهامج في حهٍض

 وصف البرهامج

البرهامجلجىت   

الخىفُزًت الذانمت لخىفُز بشهامج الخخطُظ الجهاث  

اللجىتسئِغ   

 نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت 
وصٍش الاكخطاد والخخؿُـ هائب  

 بؿاكت البرهامج –بشهامج الخخصُص 

 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

ش ألاضٌى اإلاملىهت للذولت ؤمام اللؿام  - 3.1.2• جدٍش
 الخاص 

 خصخطت خذماث خيىمُت مدذدة – 3.1.3•

 الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت للمىاؾىحن - 5.2.5•
 حعهُل الخطٌى نلى الخذماث الصخُت - 2.1.1•
 جدعحن اللُمت املخطلت مً الخذماث الصخُت  - 2.1.2•
ض الىكاًت غذ املخاؾش الصخُت - 2.1.3•  حهٍض
اإلاشافم الهامت ووظائل )الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت في اإلاذن العهىدًت  - 2.3.1•

 (الىلل الهام
 (خاضت في اإلاىاؾم اللشوٍت)جدعحن جيافا فشص الخطٌى نلى الخهلُم  - 4.1.2•
 جدعحن مخشحاث الخهلُم ألاظاظُت - 4.1.3  •
 (مثل الجامهاث)جدعحن جشجِب اإلااظعاث الخهلُمُت  - 4.1.4•
ت - 4.1.5• ً في املجاالث راث ألاولٍى  جىفحر مهاسف هىنُت للمخمحًز
 غمان اإلاىاءمت بحن مخشحاث الخهلُم واخخُاحاث ظىق الهمل - 4.1.6•

ب اإلانهي لخىفحر اخخُاحاث ظىق الهمل - 4.1.7•  الخىظو في الخذٍس
 حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش - 3.1.6•
ض فانلُت الخخؿُـ اإلاالي وهفاءة ؤلاهفاق الخيىمي - 5.1.1•  حهٍض
 حهكُم ؤلاًشاداث مً ألاضٌى اإلاملىهت للذولت  - 5.1.2•
 حهكُم ؤلاًشاداث اإلاخدطلت مً سظىم الخذماث  - 5.1.3•
ادة اًشاداث الشظىم دون فشع غشائب نلى الذخل ؤو الثروة نلى اإلاىاؾىحن  - 5.1.4•  ٍص
 حهكُم ؤلاًشاداث اإلاخىلذة مً بهخاج الىفـ - 5.1.5•
 جطمُم هُيل خيىمي ؤهثر مشوهت وفهالُت - 5.2.1•
 بوشاء وجدعحن ؤداء اإلاشاهض اللىحعدُت   - 3.5.1•
 جدعحن الشبـ املخلي وؤلاكلُمي والذولي لشبياث الخجاسة والىلل - 3.5.2•

 غير اإلاباششةؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت 

 بشامج جدلُم الشئٍت



67 

الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

   2مهذٌ الاظتهالن

 غحر الخيىميالاظدثماس 

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

ت لألضٌى الخيىمُت التي  الخاص مً مجمىم ٌعخخذمها اللؿام اليعبت اإلائٍى

 مدفكت ألاضٌى اإلااهلت
 الاهخفاع 

اإلاخاخت ألاضلُت لألضٌى اللُمت  مًالخاص ًلىم بها اللؿام وعبت الاظدثماساث التي 

 (وألاساض ي والبيُت الخدخُتاإلاباوي )
 الاظدثماس اإلاخىلذ 

ادة في اللُمت العىكُت   الاسجفاع في الثمً  اللؿانحن الهام والخاص اثششاولألضٌى بعبب وعبت الٍض

التي جم خصخطتها مً بحمالي الخذماث اإلامىً الخذماث الخيىمُت وعبت 

 خصخطتها

هؼاق الخذمت 
 والخىىع

ت   الشفافُت  الخصخطتبحشاءاث للجهاث اإلاهىُت الشاغُت نً شفافُت اليعبت اإلائٍى

 جدعين الجىدة  الشغا نً الخذماث التي جم خصخطتها بحن اإلاىاؾىحنوعبت 

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج الخخصُص 

 ظِخم اظخىماٌ اإلااششاث مً كبل لجىت البرهامج خالٌ مشخلت الخخؿُـ

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

ماششاث ًجب 
 مشاعاتها

  

 الاهفاق الخىىمي وعبت الاهخفاع في ؤلاهفاق الخيىمي

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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ـــش الهمـــل الخيىمـــي وجإظـــِغ البيُـــت الخدخُـــت الالصمـــت لخدلُـــم  واظـــدُهاب ؾمىخاتهـــا ومخؿلباتهـــا، مً خالٌ دنم اإلاشوهت في الهمل الخيىمي، وسفو وجُـــشة الخيعـــُم << 2030سئٍت >>يهـــذف البرهامـــج بلـــى جؿٍى
اث الىؾىُـــت، والذفـــو هد لل الخبـــشاث بحن الجهاث الهامت، وبشـــشان اللؿانُـــً الخـــاص وغُـــش الشبدـــي ى هوالهمـــل والخخؿُـ اإلاشـــترن، نبر جدذًذ بهؼ ألاهذاف اإلاشـــترهت للجهـــاث الهامت بىاء نلى ألاولٍى

ل والخىفُـــز، واإلاعـــاهمت في اإلاخابهـــت وجلُُم ألا   .اءدفـــي نملُـــت جدذًـــذ الخدذًـــاث وابخـــياس الخلـــٌى وؤظـــالُب الخمٍى

 وصف البرهامج

 لجىت البرهامج

الخىفُزًت الذانمت لخىفُز بشهامج الخدٌى الىؾني الجهاث  

 سئِغ اللجىت

 نػى مجلغ الشاون الاكخطادًت والخىمُت 
 والخخؿُـ وصٍش الاكخطاد

 بؿاكت البرهامج –بشهامج الخدٌى الىػني 

 اإلاباششة ؤهذاف اإلاعخىي الثالث راث العالكت

املخافكت نلى جشار اإلاملىت ؤلاظالمي والهشبي  - 1.3.2•
ف به  والىؾني والخهٍش

 حعهُل الخطٌى نلى الخذماث الصخُت  - 2.1.1•
 جدعحن اللُمت املخطلت مً الخذماث الصخُت - 2.1.2•
ض الىكاًت غذ املخاؾش الصخُت - 2.1.3•  حهٍض
•2.2.2 -  

 
 وناإلاُا

 
اغاث بكلُمُا  جدلُم الخمحز في نذة ٍس

 الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت في اإلاذن - 2.3.1•
 جدعحن اإلاشهذ الخػشي في اإلاذن العهىدًت - 2.3.2•
ت - 2.3.4• ض العالمت اإلاشوٍس  حهٍض
 الخذ مً الخلىر بمخخلف ؤهىانه - 2.4.1•
 (مثل الخصخش)خماًت البِئت مً ألاخؿاس الؿبُهُت  - 2.4.2•

 خماًت وتهُئت اإلاىاؾم الؿبُهُت  - 2.4.3•
ض مشاسهت ألاظشة في الخدػحر إلاعخلبل ؤبىائهم - 2.6.1•  حهٍض
 جمىحن اإلاىاؾىحن مً خالٌ الخذماث الاحخمانُت - 2.6.4•
 جدعحن فهالُت وهفاءة الخذماث الاحخمانُت - 2.6.5•
 حعهُل مماسظت ألانماٌ - 3.1.1•
 بوشاء مىاؾم خاضت وبنادة جإهُل اإلاذن الاكخطادًت - 3.1.7•
 جىمُت الاكخطاد الشكمي - 3.3.2•
ش كؿام الخجضئت - 3.3.5•  جؿٍى
ش كؿام العُاخت - 3.3.6•  جؿٍى
ادة مشاسهت اإلاشؤة في ظىق الهمل - 4.2.2•  ٍص
 جمىحن اهذماج روي ؤلاناكت في ظىق الهمل - 4.2.3•

ادة معاهمت اإلايشأث الطغحرة واإلاخىظؿت في  - 4.3.2• ٍص
 الاكخطاد

ادة معاهمت ألاظش اإلاىخجت في الاكخطاد - 4.3.3•  ٍص
 جدعحن الكشوف اإلاهِشُت للىافذًً - 4.4.1•
 جدعحن قشوف الهمل للىافذًً - 4.4.2•
 اظخلؿاب اإلاىاهب الهاإلاُت اإلاىاظبت بفانلُت - 4.4.3•
 جدعحن بهخاحُت مىقفي الخيىمت - 5.2.3•
ش الخيىمت ؤلالىتروهُت - 5.2.4•  جؿٍى
 الاسجلاء بجىدة الخذماث اإلالذمت للمىاؾىحن  - 5.2.5•
ض الشفافُت في حمُو اللؿاناث الخيىمُت - 5.3.1•  حهٍض
 دنم كىىاث الخىاضل مو اإلاىاؾىحن ومجخمو ألانماٌ - 5.3.2•

 غمان ججاوب الجهاث الخيىمُت إلاالخكاث نمالئها  - 5.3.3•
 غمان جدلُم ألامً الخىمىي والغزائي - 5.4.1•
 غمان اظخفادة معخذامت مً اإلاىاسد اإلاائُت  - 5.4.2•
ض وجمىحن الخخؿُـ اإلاالي - 6.1.1•  حهٍض
 حصجُو الهمل الخؿىعي - 6.1.2•
ض كُام الششواث بمعاولُاتها الاحخمانُت - 6.2.1•  حهٍض
ض اهخمام الششواث باظخذامت الاكخطاد الىؾني - 6.2.2•  حهٍض
 دنم همى اللؿام غحر الشبحي - 6.3.1•
 جمىحن اإلاىكماث غحر الشبدُت مً جدلُم ؤزش ؤنمم - 6.3.2•

 بشامج جدلُم الشئٍت
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الخىقُف في اللؿام 

 الخاص

 محزان اإلاذفىناث

 غحر الخيىميالاظدثماس    2مهذٌ الاظتهالن

 ؤلاحمالي الىاجج املخلي

 ؤلاًشاداث غحر الىفؿُت املخخىي املخلياإلاعاهمت في 

 مهذٌ الخطخم

 الخاصت بالبرهامجاإلااششاث عُىت 
 ب

 نُىت مبذئُت مً اإلااششاث –بشهامج الخدٌى الىػني 

 1ماششاث الاكخصاد الىليعُىت 

ماششاث جمثل 
 معتهذفاث

  

 وافت ماششاث بشهامج الخدٌى الىؾني التي جم انخمادها وجم بنالنها غمً وزُلت بشهامج الخدٌى الىؾني

 Household Consumption)) الاظتهالن النهائي الفهلي لألظش اإلاهِشُت .2  بهؼ اإلااششاث نً بلُت  البرامج في نذة خاالث نلى البرهامج ال ًمىً نٌض جإزحر هما ؤهه . هىنُا فلـليل بشهامج، لىً باليعبت لبهؼ البرامج ظُيىن ألازش اليلُت الهذف هى كُاط هزه اإلااششاث . 1

 بشامج جدلُم الشئٍت
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 حذٌو املخخىٍاث

 رؤية 

2030 

 ؟ 2030ما هي سئٍت اإلاملىت الهشبُت العهىدًت •
 

 ؟ 2030ما هي ألاهذاف الاظتراجُجُت اإلاىبثلت مً سئٍت اإلاملىت •
 

 ؟ اظتراجُجُتهُف هترحم ألاهذاف بلى خؿت نمل •
 

 ؟ بشامج جدلُم الشئٍت  ما هي•
 

 ؟ جدلُم الشئٍت ما هي آلُت عمل بشامج •

 

 

 هزه الىزُلت ججُب عليها ؤهم ألاظئلت التي 



71 

الشئٍت، و بشامج جدلُلها، وخؼؽ : زالزت معخىٍاثعبر  لظمان الاوسجام والخىاظم ًخم الخخؼُؽ 
 الجهاث الخىفُزًت

 بشامج
 1الشئٍت جدلُم 

 مجلغ الىصساء •
مجلغ الشاون •

 والخىمُتالاكخطادًت  
 

اإلاعخىي ألاٌو )ألاهذاف الاظتراجُجُت للشئٍت •
 (والثاوي، والثالث

 الهذف وخطائطهوضف •
 الىخائجاششاث كُاط م•
 جدذًذ معتهذفاث نالُت اإلاعخىي •

الشاون سئِغ مجلغ •
والخىمُت  الاكخطادًت 

 اللجىت الاظتراجُجُتو 
بشامج جدلُم "سئِغ ولجىت •

 ليل بشهامج  "الشئٍت

 :البرهامج، وحغؿيجىفُز خؿت •
 (  ظىىاث 5)اإلاعتهذفاث –
 اإلابادساث–
 ؤهم اإلاشاخل–
 إلابادساثامحزاهُت –

 ول خمغ ظىىاث•
تمشاحهت •  معتهذفاث لل ظىٍى

 اإلاهىُتالىصاساث والهُئاث  •
بىاًء على خؼت ( وظىىي خماس ي )جخؼُؽ على معخىي الجهت •

 :الخىفُز التي حغؼي
 (  ظىىاث 5)اإلاعتهذفاث –
 ( بشامج جدلُم الشئٍت وألاهذاف رلًبما في ) اإلابادساث خؼؽ–
 اإلاشاخلؤهم –
 ميزاهُت اإلابادساث–

 ول خمغ ظىىاث•
تخؿت •  ظىٍى

 الشئٍت 

 بشامج جدلُم الشئٍت

 خؿـ الجهاث الخىفُزًت

  2030 ختى نام•
جخم اإلاشاحهت  نبر دوساث •

 الخخؿُـ الخمعُت
 

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت

 اإلاعاولُت املخخىي  الضمنيالجذٌو 
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 ظىىٍتوسبع مشاحعاث ظىىٍت خمعُت، جخخللها دوساث جخؼُؽ بلى زالزت ملّعمت  2030سخلت سئٍت 

2016 2020 2025 2030 

 جدلُم اإلاياظب وطع ألاظاط

اإلاهمت،  ألاظاظُتؤلاضالخاث بحشاء •
وجىفُز بشامج راث ؤزش ملمىط نلى 

 اإلاىاؾىحن  

الخفاف نلى الضخم اإلاؿلىب إلاىاضلت •
 ؤلاضالخاث

 "2030إلاا بهذ نام "وغو ألاظغ •

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت

 وغو ألاظاط جدلُم اإلاياظب ألازشم ُهمح
 دوسة الخخؼُؽ

اث الشئٍت  5ول • ؤنىام، هكشة مخىظؿت اإلاذي ألولٍى
 واججاهها الهام

ت وبعذاد اإلايزاهُت  اإلاشاحعت الاظتراجُجُت العىٍى
مشاحهت مدذدة و جىفُز البرامج حهذًل ظىىي لخؿـ •

 باإلاحزاهُت لألداء مشجبؿت

ت  اإلاشاحعت سبع العىٍى
 املخلم خالٌ سبو الهاممخابهت ؤلاهجاص •
وجدلُل دكُم إلاىاغو اظخهشاع اإلاعخجذاث •

 ؤلاشياٌ
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 وغو ألاظاط

2016 2020 2025 2030 

 جدلُم اإلاياظب

اإلاهمت،  ألاظاظُتؤلاضالخاث بحشاء •
وجىفُز بشامج راث ؤزش ملمىط نلى 

 اإلاىاؾىحن  

الخفاف نلى الضخم اإلاؿلىب إلاىاضلت •
 ؤلاضالخاث

 "2030إلاا بهذ نام "وغو ألاظغ •

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت

 جدلُم اإلاياظب ألازشم ُهمح
 دوسة الخخؼُؽ

اث الشئٍت  5ول • ؤنىام، هكشة مخىظؿت اإلاذي ألولٍى
 واججاهها الهام

ت وبعذاد اإلايزاهُت  اإلاشاحعت الاظتراجُجُت العىٍى
مشاحهت مدذدة و جىفُز البرامج حهذًل ظىىي لخؿـ •

 باإلاحزاهُت لألداء مشجبؿت

ت  اإلاشاحعت سبع العىٍى
 املخلم خالٌ سبو الهاممخابهت ؤلاهجاص •
وجدلُل دكُم إلاىاغو اظخهشاع اإلاعخجذاث •

 ؤلاشياٌ

 دوسة الخخؼُؽ الخمعُت للشئٍت
 الشئٍت ؿمىخاثلبحشاء مشاحهت شاملت •
   واإلاعتهذفاثألاهذاف البرامج و   مشاحهت•
 مشاحهت واملت لخؿـ جىفُز بشامج جدلُم الشئٍت بحشاء •
 اإلاذيخىظؿت اإلاوغو جىكهاث اإلاحزاهُت •

ت  اإلاشاحعت الاظتراجُجُت العىٍى
 واإلاعتهذفاث ألاهذاف البرامج و في  الخلذماظخهشاع •
 وحهذًل خؿت جىفُز بشامج جدلُم الشئٍت  برا لضم ألامش مشاحهت •
ت للهام الخاليوغو •  اإلاحزاهُت العىٍى

ت  اإلاشاحعت سبع العىٍى
   واإلاعتهذفاث برامج وألاهذاف الفي  الخلذماظخهشاع •
 والخدذًاث وجطهُذها وفم الخاحتالهلباث جزلُل •
في وهُفُت جدلُلها واإلاعتهذفاث اإلاشخلُت  حهذًل خؿت الخىفُز •

 الخاالث الاظخثىائُت

 ملّعمت بلى زالزت دوساث جخؼُؽ خمعُت، جخخللها مشاحعاث ظىىٍت وسبع ظىىٍت 2030سخلت سئٍت 
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 جشحمت الشئٍت بلى خؼؽ وبشامج

 الاششاف على الخؼؽ والبرامج

 جدذًذ الفجىاث

 جزلُل العلباث

 

 
جم حشىُل لجىت ليل بشهامج بشئاظت ؤخذ ؤعظاء مجلغ الشاون الاكخصادًت والخىمُت وعظىٍت مخخصين مً 

 :  مخخلف الجهاث راث العالكت بالبرهامج لشفع دسحت اإلاعاءلت وجيعُم الجهىد، ومً مهام لجىت البرهامج

1 

2 

3 

4 

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت

 دساظت وجدلُل ظبل جشحمت ألاهذاف الاظتراجُجُت اإلاشجبؿت بيل بشهامج بلى خؿـ جىفُزًت

الاششاف نلى جلذم الخؿـ والبرامج الخىفُزًت، ومذي جدلُلها للمعتهذفاث واإلاخابهت 
 اإلاعخمشة لزلً

 جدذًذ الفجىاث بحن البرهامج ومعتهذفاث الشئٍت، وجلذًم اإلالترخاث في هزا الشإن

الاظهام في جزلُل الهلباث واإلاشىالث التي جطهذ بلُه مً الجهاث اإلاهىُت مً خالٌ دساظت 
 ؤظبابها ومهالجتها
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ت بلى اللجىت الاظتراجُجُتهجضء مً نملُت الخدػحر فشق الشئٍت  جيعُم حمو مذخالثمعاولُت  مىخب الاداسة الاظتراجُجُتخىلى ً• ش الشبهُت والعىٍى  لخلاٍس

 هما جم حشىُل فشق الشئٍت لخلذًم اإلاشىسة والعمل طمً مىظىمت الخلىٍم اإلاعخمش لألداء 

ل هكشة اللؿام •
ّ
ت جمث م اإلاعخمش لألداء اإلاىاؾىحنالغحر خيىمي وألازش نلى جلّذم فشق الشئٍت وقُفت اظدشاٍس  ، وجلىم بالهمل غمً مىكىمت الخلٍى

 الشئِعُتواإلاعاولُاث  ألادواس : الشئٍتفشق 

 واللؿام الغحر سبحيالخاص اللؿام خبراث وهفاءاث وؾىُت مً ظخػم ِفشق الشئٍت •

 :امج واللجىت الاظتراجُجُت خٌى هالبر للجىت جلذًم جىضُاث غحر ملضمت •
 خؿت بشهامج جدلُم الشئٍت –
ش الشبهُت–  الخلاٍس
ت – ش العىٍى  الخلاٍس

 ولجان البرامجشىسة للجىت الاظتراجُجُت اإلاجلذًم •

ا •  ُ ش ُسبعي -سبه  جلٍش
ا • ت  -ظىىٍ  ش العىٍى  خؿت بشهامج جدلُم الشئٍت والخلاٍس

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت

 الىظُفت

م الشئٍتؤعظاء   فٍش

 الىؼاق 

 آلُت العمل 

 وجيرة اإلاشاحعت
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ش الذوسٍت   ليل مً بشامج جدلُم الشئٍت والجهاث اإلاعىُتجم جؼىٍش مىهجُت إلاخابعت آلاداء وبعذاد الخلاٍس

ش ش هىع الخلٍش اث الخلٍش ل ماسط فبراًش ًىاًش مدخٍى ش اإلاعاوٌ دٌعمبر ظبخمبر ًىهُى هىفمبر ًىلُى ؤهخىبش ؤغعؼغ ماًى ؤبٍش  هذف الخلٍش

سبع اإلاشاحعت 
ت  العىٍى

 لبرامج جدلُم
 الشئٍت

ش الخلذم املخشص في البرامج•  جلاٍس
 الشئي الاظتراجُجُت•
 مشاحهت خالت املخاؾش •
 جفاضُل اللػاًا التي ًخم جطهُذها•

 مىخب ؤلاداسة 
 الاظتراجُجُت

ش مشاحهت جفطُلُت  خٌى جلاٍس
خشص في وافت 

ُ
الخالت والخلذم امل

ش الشئٍت  بشامج جدلُم الشئٍت جلٍش
 للشبو الثاوي

ش الشئٍت  جلٍش
 للشبو الثالث

ش الشئٍت  جلٍش
 الشابوللشبو 

 اإلاشاحعت
ت  العىٍى
 للشئٍت

ش خٌى ألاهذاف الاظتراجُجُت • جلٍش
 والخلذم املخشص في البرامج

 الخدذًثاث اإلالترخت لخؿـ الخىفُز •
 الشئي الاظتراجُجُت•
 اإلالخظ اإلاالي•

ش مشاحهت جفطُلُت  خٌى جلاٍس
خشص 

ُ
يافت لالخالت والخلذم امل

 مىخب ؤلاداسة  بشامج جدلُم الشئٍتو  ألاهذاف
 ؤلاظتراجُجُت

ش    العىىي الخلٍش
 للشئٍت

ش اللائم  الخلٍش
 -على البُاهاث 
على معخىي 

 (  ظىىي )الجهت 

خشص في مبادساث •
ُ
ش الخلذم امل جلاٍس

بشهامج جدلُم الشئٍت،  -الجهاث 
وبشهامج الخدٌى الىؾني، واإلابادساث 

 الاخشي لذي الجهاث
اللػاًا التي جازش نلى جدلُم •

 ألاهذاف
 الذنم اإلاؿلىب مً اللُادة الهلُا•

مشاحهت خالت ألاهذاف 
واإلابادساث نلى  الاظتراجُجُت

الذنم و  معخىي الجهت،
 اإلاؿلىب مً اللُادة الهلُا

 "ؤداء"
ش كائم نلى البُاهاث  جلٍش

 ظىىي  -لطالح الجهاث 
ش همي  جلٍش
 ٌ  للشبو ألاو

ش همي  جلٍش
 للشبو الثاوي

ش همي  جلٍش
 للشبو الثالث

 آلُت نمل بشامج جدلُم الشئٍت
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