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كلمة السيد رئيس الجامعة
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اىطٍػ ىيه اىؽضًٌ اىؽضٍَ ،ؾيً اىلؽآن ،عيق
اإلنفان ؾيٍه اىتٌان .واىطالة واىفالم ؾيى
َ
اىعٌتٌَ
اىنتي اىؿػنان ،ـٌػنا ٌطٍػ ،وؾيى إىه
وأضطاةه اىٍنخشتٌَ.
اىعاوؽًَ،
ِ
حفؿى ساٌؿث دًاىى ىخؿؾًؾ دوروا اىخنٍيي
وحطفٌَ سيدة عػٌاحىا ورفؽ نفاءة ٌغؽساحىا
وفق رؤًث وٌخعيتات اىخؿيًٌ اىؿاىي في
سٍىيرًث اىؿؽاق واىؿاىً ،ضٌد حأحي وؼه
اىغعث االـخؽاحٌشٌث ىألؾيام اىغٍؿ اىٍلتيث
( )2126 / 2121ىخهين اىشاٌؿث ةؼىم كػ ععج
أوىى اىغعيات اىٍىٍث ةيضؽ ٌفارات
ضطٌطث وواضطث ىخطلٌق اوػافىا وحهٌٌف
اـخشاةخىا ىتٌئخىا اىٍخغٌؽة ،ضٌد ـٌخفً
أداء اىشاٌؿث ان شاء هللا ةاالىخؾام اىخام ةخنفٌؼ
وؼه اىغعث في ضيء حيسٌىات وزارة اىخؿيًٌ
اىؿاىي اىتطد اىؿيٍي.
ان ٌا ضللخه اىشاٌؿث ٌَ إنشازات ؾػًػة
ةاىخؾاٌَ ٌؽ اؾػاد وؼه االـخؽاحٌشٌث ًشؿو
ٌنىا ةيضيث نشاح نطي ٌفارات حطلق اـخٍؽار
االرحلاء واىخلػم في ٌفٌؽة اىشاٌؿث وفي
نافث ارنان اىؿيٌٍث اىخؿيٌٌٍث اىٍخٍريث
ةاىخؿيًٌ ،واىتطد اىؿيٍي ،وحطلٌق سيدة األداء،
وعػٌث اىٍشخٍؽ .نٍا وًشهو اىفؿي اىطرٌد
واىػؤوب ىهافث حشهٌالت اىشاٌؿث ووٌانيىا
اىخنؼٌٌٍث ىخطلٌق رؤًخىا ورـاىخىا وأوػافىا
نلعث اىضيء األةؽز في حعتٌق وؼه
االـخؽاحٌشٌث واىخي اـخنػت أـاـا ؾيى
اىٍيضيؾٌث واىشٍيل وٌؽاؾاة ضػود وأةؿاد
اىيضؽ اىؽاوَ ىخيفٌؽ ةٌئث حؿيٌٌٍث ٌريى
ىيخػرًفي واىعاىب حيانب اىخعيرات اىطاضيث
في كعاع اىخؿيًٌ اىؿاىي ؾاىٌٍا  .وٌٍا حشػر
اإلشارة اىٌه اىى ان اىتؽاٌز اىػراـٌث اىخي
حلػٌىا نيٌات اىشاٌؿث ىيػراـات اىؿيٌا
واالوىٌث واىٍيتٌث ىطاسث ـيق اىؿٍو ،وٌا
ًخٌٍؾ ةه عؽًشي اىشاٌؿث وةاىؽغً ٌَ ضػاذث
حأـٌؿ اىؿػًػ ٌَ حيم اىتؽاٌز،

أضطج اىٌيم ـٍث ةارزة ٌَ ـٍات حٌٍؾ
اىشاٌؿث وـشو حارًظ اىشاٌؿث اىطافو
ةاألضػاث اىٍىٍث ،ووؼا ةػوره ًشهو
أضافث اىى ٌا ذنؽ دافؿا ٌىٍا ىخطلٌق
اـخؽاحٌشٌخىا اىشػًػة وٌشاةىث نافث
اىخطػًات اىخي كػ حياسىنا في حعتٌلىا
وال ـٌٍا اىشانب اىٍخؿيق ةاإلٌهانات
اىٍادًث ىيٍشال اىتطري ٌٍا ًضٌف اىخؾاٌا
إضافٌا ؾيى كٌادة اىشاٌؿث ونافث
حػرًفٌٌىا وٌنخفتٌىا ىخطلٌق األفضو
واألفضو ان شاء هللا حؿاىى.
عخاٌا نػؾي اىتاري ؾؾ وسو ان ًيفق
اىشٌٍؽ ىهو ٌا وي عٌؽٌ ،ؽ عاىص
اىخٍنٌات ىهافث ٌالنات اىشاٌؿث ةػوام
ً
عػٌث ىتيػنا
االةػاع واىخأىق اىؿيٍي،
اىؿؾًؾ وساٌؿخنا اىطتٌتث.
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فريق اعذاد انخغت االستراتيجيت نهجبيعت:
شهيج ساٌؿث دًاىى ضفب اٌؽوا اىشاٌؿي ذي اىؿػد  6911في  2121/8/12ىشنث اؾػاد
اىغعث االـخؽاحٌشٌث ىيفخؽة ٌَ  2126 -2121وحأىفج اىيشنث ٌَ االحي:
ت

االـً

اىشىث

اىطفث

1

ا.د ؾتػ اىٍنؿً ؾتاس نؽًً

رئٌؿ اىشاٌؿث

رئٌفاً

2

ا.د ؾاٌؽ ٌطٍػ إةؽاوًٌ

ٌفاؾػ رئٌؿ اىشاٌؿث ىيشؤون اىؿيٌٍث

ً
ؾضيا

3

ا.د ضٌػر شانؽ ٌؾوؽ

ٌفاؾػ رئٌؿ اىشاٌؿث ىيشؤون اإلدارًث

ً
ؾضيا

4

ا.د إةؽاوًٌ سياد ناػً

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ً
ؾضيا

5

ا.د نشً ؾتػهللا سٍؿه

ٌػًؽ كفً اىشؤون اىؿيٌٍث

ً
ؾضيا

6

ا.د اضٍػ نشً ؾتػ ٌطٍػ

نيٌث اىؿييم

ً
ؾضيا

7

ا.م.د ٌرنى ٌطٍػ إةؽاوًٌ

كفً ضٍان اىشيدة واألداء اىشاٌؿي

ً
ؾضيا

8

ا.م.د ؾتاس ٌىػي ؾتػ

نيٌث اىىنػـث

ً
ؾضيا

9

ا.م.د ٌنخطؽ ؾييان نؽًً

نيٌث اىلانين واىؿييم اىفٌاـٌث

ً
ؾضيا

11

ا.م.د وسػان نؿٍان رشٌػ

ٌػًؽ كفً اىػراـات اىؿيٌا

ً
ؾضيا

11

ا.م.د ٌرنى ؾتػ اىلادر ضاىص

ٌػًؽ كفً اىػراـات واىخغعٌط

ً
ؾضيا

12

ا.م.د ارشػ ادوً اضٍػ

ٌػًؽ كفً ضٍان اىشيدة واألداء اىشاٌؿي

ً
ؾضيا

13

ا.م.د ـالم ساـً ؾتػهللا

اٌٌَ ؾام اىٍهختث اىٍؽنؾًث

ً
ؾضيا

14

مٌ.تؽٌز ٌطعفى ؾتػاالىه ضاىص

نيٌث اىؿييم اإلـالٌٌث

ً
ؾضيا

3

انهجبٌ انذاعًت نهخغت االستراتيجيت:
ىغؽض انٍال ٌخعيتات ضٌاغث اـخؽاحٌشٌث اىشاٌؿث فلػ كاٌج اىشاٌؿث
ةخشهٌو ؾػد ٌَ اىيشان نٍطفؾات ىيؿٍو ووفق االحي:
ىشنث ىػراـث ٌطفؾات ضٌاغث اىغعث االـخؽاحٌشٌث اىػاعيٌث واىغارسٌث وفق
االٌؽ ذي اىؿػد  7971في 2121/9/8
اىطفث

ت

االـً

اىشىث

1

ا.د إةؽاوًٌ سياد ناػً

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

رئٌفاً

2

ا.د ٌىػي ضاىص دواي

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

3

ا.م.د وـام داود ـيٍان

نيٌث اىىنػـث

ؾضياً

4

م.د أـٍاء ؾتاس اسيد

نيٌث اىعب

ؾضياً

5

ا.م ضٌػر شانؽ نيري

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

ىشنث دراـث واؾػاد ضٌاغث رـاىث اىشاٌؿث ورؤًخىا وأوػافىا وفق االٌؽ
اىشاٌؿي ذي اىؿػد  7972في 2121/9/8
1

ا.د نشً ؾتػهللا سٍؿه

رئاـث اىشاٌؿث

رئٌفاً

2

ا.د ٌيك نيٌان ٌؼييم

نيٌث اىخؽةٌث ىيؿييم اإلنفانٌث

ؾضياً

3

ا.د اضٍػ دضام ووٌب

نيٌث اىىنػـث

ؾضياً

4

ا.د ٌشاوػ ضٌٍػ ـيٍان

نيٌث اىخؽةٌث اىتػًنث وؾييم اىؽًاضث

ؾضياً

5

ا.م.د فاضو ىفخه فؽج

نيٌث اىؿييم

ؾضياً

ىشنث اؾػاد اىلًٌ اىغاضث ةاىغعث االـخؽاحٌشٌث وفق االٌؽ اىشاٌؿي ذي اىؿػد
 12663في 2121/12/2
1

ا.م.د ٌنخطؽ ؾييان نؽًً

نيٌث اىلانين واىؿييم اىفٌاـٌث

رئٌفاً

2

م.م ـشاد عيف ضفٌَ

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

3

م.م ؾال ـاٌص ىعفي

نيٌث اىلانين واىؿييم اىفٌاـٌث

ؾضياً

4

ىشنث ضٌاغث األوػاف اىؿيٌٍث اىغاضث ةاىغعث االـخؽاحٌشٌث وفق االٌؽ اىشاٌؿي
 12664في 2121/12/2
1

ا.م.د ؾتاس ٌىػي ؾتػ

نيٌث اىىنػـث

رئٌفاً

2

ا.م.د راكً ٌطٍػ نىاد

نيٌث اىىنػـث

ؾضياً

3

م.د ـٍؿان ٌشٌػ ًاس

نيٌث اىىنػـث

ؾضياً

4

م .ـناء ضفٌَ عيف

نيٌث اىخؽةٌث األـاـٌث

ؾضياً

ىشنث ألؾػاد ععط اىؿٍو اىغاضث ةاىغعث االـخؽاحٌشٌث وفق االٌؽ اىشاٌؿي
 12662في 2121/12/2
1

ا.د ٌىػي ضاىص دواي

ؾٌٍػ نيٌث اإلدارة واالكخطاد

رئٌفاً

2

ا.د نشً ؾتػهللا سٍؿث

ٌػًؽ كفً اىشؤون اىؿيٌٍث

ؾضياً

3

ا.د اضٍػ نشً ؾتػ ٌطٍػ

نيٌث اىؿييم

ؾضياً

4

ا.م.د ٌرنى ٌطٍػ إةؽاوًٌ

ٌػًؽ كفً ضٍان اىشيدة واألداء

ؾضياً

اىشاٌؿي
5

ا.م.د ؾيي ضفٌَ ضٌٍػ

ٌػًؽ كفً االؾٍار واىٍشارًؽ

ؾضياً

6

ا.م.د نؾار ٌؿَ ؾتػ اىهؽًً

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

7

ا.م.د ؾٍار رًاض كاـً

ٌػًؽ كفً اىتؿرات واىؿالكات

ؾضياً

اىرلافٌث
ىشنث ألؾػاد ٌؤشؽات األداء اىؽئٌفٌث اىغاضث ةاىغعث االـخؽاحٌشٌث وفق االٌؽ
اىشاٌؿي  12665في 2121/12/2
1

ا.د ضافغ إةؽاوًٌ ناسي

نيٌث اىىنػـث

رئٌفاً

2

ا.م.د وٌرً ًؿليب ًيـف

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

3

ا.م.د نؾار ـيٌٍان ؾيي

نيٌث اىؾراؾث

ؾضياً

4

ا.م.د انؿام ؾتػ اىؽضٍَ نؿٍان

نيٌث اإلدارة واالكخطاد

ؾضياً

5

ا.م.د وسػان نؿٍان رشٌػ

ٌػًؽ كفً اىػراـات اىؿيٌا

ؾضياً
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انًقذيت:
يف َ ٝاُٞؼهف املحٕ٬ؼة هاْٞام٘ة ة٢ؤؿـاة اٞحْ ٠٬ٟةككّ ٝام هاٞساْ١اة ةككٝ
ظاش هجـاذظ هج٬ؼة اٞحٕ٬ؼاة االٚحناخ٫ة هاالزح٢اّ٬ة هاٞـ٬اؿ٬ة هاٞذٛاٗ٬ة١ ،ىاٗاى إ٩٬ٞا ا٘ٞس٪ة
اٞكت٬ؼة يف ا٪ْٟٞم هاٞح٬٥ٛاة ٫نتش ٞؽا١اى ىلع اٞساْ١اة أن جْح٢غ اٞحعٌ٬ي االؿحؼاج٬سي
املـحٛتٟي ةاّح٢اخ أؿ٪ٟب إخاذو ٨اخف ههاّي ٢٫ك٩٥ا  ٣١جساهر ها٩ْٚا املذ ٝٛةاٞكذ٬ؼ ٣١
اٞحضغ٫اة ،ه٩ٟٛ٥٫ا إٞى ١ؼصٟة ١حٛغ١ة ج٢ك٩٥ا  ٣١ر٫اخة ٗؼش ةٛائ٩ا ه٨٪٢٤ا هجٌ٪ذ٨ا يف
جض ٙ٬ٛأ٨غاٗ٩ا هو٢ان ٬ٚا٩١ا ةاألخهاذ امل٥اًة ة٩ا ىلع أٗى ٝهز.٧
هةاُ٥ٞؼ اٞى اٞساْ١اة اْٞامل٬ة اٞؼائغة يف ١سال اٞحعٌ٬ي االؿحؼاج٬سي ٤سغ امل٢اذؿة
ا٪ٞا٬ْٚة اٞحي ٫ح ٠ة٪اؿٌح٩ا جن٪ذ هجع١ ٝ٬ـحٛت ٝاملؤؿـة ،هاٞحي ٫ح ٣١ ٠ظال٩ٞا جضغ٫غ
ذؿاٞح٩ا ههوِ أ٨غاٗ٩ا هاؿحؼاج٬س٬اج٩ا ،هاجعاد اٛٞؼاذاة اٞعامة ةحٌ٫٪ؼ ا٬ٟ٢ْٞاة هاإلزؼاءاة
اٞحي جـْى إٞى جض٨ ٙ٬ٛػا املـحٛت ،ٝو ٣٢ةؼا١ر ر٬٥١ة ١ـحٛت٬ٟة ١ضغخة ٫ح ٠ج٬٘٥ػ٨ا
ه١حاةْح٩ا ةكك ٝخ. ٙ٬ٚ
إن خّ٪ج٥ا ٟٞحعٌ٬ي االؿحؼاج٬سي املـحٛتٟي وؼهذة ،ه٬ٞؾ جؼٗاى ُ٤ؼاى أل٫ ٧٤ؤخو إٞى
اٞك٘اءة ها٘ٞاّ٬ٟة املح٥ا٬١ة ٟٞساْ١اة ،ه٨ػا ١ا ظؼزث ة ٧أصغت اٞغذاؿاة اْٞامل٬ة يف ٠ُْ١
املؤؿـاة اْٞامل٬ة اٞحي جـحعغم اٞحعٌ٬ي االؿحؼاج٬سي ٩٥١ساى ه١ؼقغاى يف ّ٬ٟ٢اج٩ا
املـح٢ؼة .ص٬خ ْ٫حتؼ اٞحعٌ٬ي االؿحؼاج٬سي أصغ أ ٠٨أ٪٤اظ اٞحعٌ٬ي املـحٛتٟي ًٝ٫٪
املغى ،هاٞػو ْ٫غ ذك ٣االٌ٤الق ٢ٟٞؤؿـاةّ ،تؼ اؿحؼاج٬س٬ة ق٬ٞ٪٢ة ؿْ٬اى ٩٥١ا ٟٞح٪ز٤ ٧ض٪
ا٪ٞوِ املأ٪١ل ة٘ى١ ٝا ٫ح٢حِ ة ٣١ ٧ؿ٢اة هظنائل ج٬٢ؽ٬ٔ ٣ّ ٦ؼ ٣١ ٦األ٪٤اظ األظؼى،
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هٛٞغذج ٧ىلع هوِ املؤؿـاة يف ٪١وِ امل٥اٗـة هاٞح٬٢ؽ ّ١ ٣ذٟ٬ح٩ا  ٣١املؤؿـاة األظؼى،
ٗإدا كان اٞحعٌ٬ي يف زاْ١اج٥ا ٫٪ٚاى ١ت٬٥اى ىلع أؿؾ ؿ٢٬ٟة هذؤى هاوضة و ٣٢ذؤ٫ة هذؿاٞة
هأ٨غاف اؿحؼاج٬س٬ة هاوضة ٗإن املعؼزاة ؿ٪ف جٟتي ا٪٢ٌٞصاة امل٥ك٪خة هجعغم ّ٬ٟ٢ة
اٞح٬٢٥ة املـحغا١ة أؿ٪ة ةاٞساْ١اة اْٞامل٬ة اٞؼ٫اخ٫ة.
هاٌ٤الٚا  ٣١ا٥ٞساصاة املح٪امٟة اٞحي صٛٛح٩ا زاْ١ة خ٫اٞى ،اٞحي صٟ٘ث ١ـ٬ؼج٩ا
االكاخ٬٢٫ة املٛٗ٪ة ةحساذب ذائغة اذؿث كذ٬ؼا  ٣١ا ٠ُ٥ٞهاٞحٛا٬ٞغ اٞسا٬ْ١ة يف اْٞؼاق ،هجؤٖٞ
إ٤ساراج٩ا املح٬٢ؽة ّال١اة ةاذرة يف جٌ٫٪ؼ اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي .هج٪امالى ٨ ِ١ػ ٦اال٤ساراة ج ٠اّغاخ
اؿحؼاج٬س٬ة زغ٫غة ٞحٌ٫٪ؼ اٞساْ١ة  ٣١اْٞام ٕٞ 0202ا٫ة اْٞام  0202ة٥اءى ىلع جض ٝ٬ٟاُٞؼهف
املضٌ٬ة ةاٞساْ١ة ،هاٞحي ؿحضغخ ٩ٞا ١ـاذاة هاوضة ج٢ك٩٥ا  ٣١اٞح٬٢ؽ يف أخائ٩ا ،هاؿح٢ؼاذ
١ـ٬ؼة اٞت٥اء املٌْاة ١ـح٥غ ٦يف د ٜٞىلع صنغج ٣١ ٧ا٤ساراة ه١ا صٛٛح٤ ٣١ ٧ساصاة يف
اٞحْ ٠٬ٟهاٞحْ ،٠ٟهاٞتضخ ا٢ْٟٞي ،هاٞحٌ٫٪ؼ املؤؿـي هاملكاذكة املسح٬ْ٢ة ،ه١ا ج٢حٟك٣١ ٧
ك٪اخذ ١حعنن ٧ه٬ٚاخاة ج٫٪٢٥ة ٢٩١ح٩ا ٪١اكتة اٞحٌ٪ذاة هاٞحٕ٬ؼاة اٞحي جض٬ي ةت٬ئح٩ا
اٞعاذز٬ة .
ه٫أجي هوِ ظٌة اؿحؼاج٬س٬ة ٞساْ١ة خ٫اٞى يف ؿ٬اق ج٪ز ٧اٞساْ١ة ٤ض ٪إذؿاء ٪ٚاّغ
األؿ٪ٟب ا٢ْٟٞي ٟٞحعٌ٬ي املـحٛتٟي اٞػو ٫حالءم هجٌْٟاة اٞساْ١ة ،هإصغات جٕ٬٬ؼ قاٝ١
٫ؼجٛي ةاٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي هاٞتضخ ا٢ْٟٞي ٗ٩٬ا ،إٞى ١ـح٫٪اة ّامل٬ة ٚاخذة ىلع ٪١از٩ة
اٞحضغ٫اة اٞؼا٥٨ة هاملـحٛت٬ٟة .هج٬٘٥ػىا ٩ٞػ ٦اٞح٪ز٩اةٛٗ ،غ ّ١ ٝ٢سٟؾ اٞساْ١ة هةأقؼاف
١تاقؼ ٞ ٣١غن اٞـ٬غ ذئ٬ؾ اٞساْ١ة هاٞـاخة ا٢ْٞغاء ٪ٞوِ ظٌة اؿحؼاج٬س٬ة قاٟ١ة.
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نًحت تبريخيت عٍ انجبيعت:
أ٤كئث زاْ١ة خ٫اٞى ّام  2999م ،هأمتضث زاْ١ة ١ـحٟٛة ةػاج٩ا ةْغ ان كا٤ث جاةْ٧
ٟٞساْ١ة املـح٥نؼ٫ة يف ةغا٫ة جأؿ٬ـ٩ا ّام  ، 2991هو٢ث اٞساْ١ة يف ةغا٫ة جأؿ٬ـ٩ا اذةِ
ك٬ٟاة  ،ك٬ٟة اٞحؼة٬ة األؿاؿ٬ة (ك٬ٟة املْ ٣٬٢ٟؿاةٛا)  ،ك٬ٟة اٞحؼة٬ة  ،ك٬ٟة اٞحؼة٬ة اٞتغ٬٤ة
هّ ٪ٟم اٞؼ٫اوة  ،ك٬ٟة ا٥٩ٞغؿة  ،هٚغ زاء جأؿ٬ؾ ٨ػ ٦اٞساْ١ة ٟٞضازة املٟضة يف املضاُٗة
هالؿحْ٬اب االّغاخ املحؽا٫غة  ٣١اٌٟٞتة هجع٘ ٖ٬اٞؽظ ٠اٞضام ٝىلع زاْ١اة املٌٛ٥ة
ا٪ٞؿٌى يف اْٞؼاق ةاٞغذزة األهٞى ٗ ،ىال ّ ٣ذٗغ املضاُٗة ةاٞك٘اءاة ا٬٢ْٟٞة هاٞضىاذ٫ة
اٞحي جضحاث ا٩٬ٞا  ،هجْغ زاْ١ة خ٫اٞى  ٣١اٞساْ١اة املح٪ؿٌة اٞضس ٠هجتً ٟٓاٚح٩ا
االؿحْ٬اة٬ة اكذؼ ً08222 ٣١اٞب هًاٞتة  ،ك٢ا ها٩٤ا جـْى اٞى جض ٙ٬ٛاٞح٬٢ؽ يف أخاء ّ٩ٟ٢ا
 ٣١ة١ ٣٬ذ٬الج٩ا  ٣١اٞساْ١اة ؿ٪اء املض٬ٟة اه اْٞؼة٬ة اه صحى اْٞامل٬ة ٞحٌْي اٌ٤تاظ ٫٪٩ٟٞة
اْٞؼة٬ة املـ٢ٟة ٗكؼا ه٢١اذؿة .

8

اعذاد انكبدر انتذريسي في انجبيعت:

اٞكك )2( ٝاّغاخ اٞحغذ٫ـ ٣٬صـب ك٬ٟاة اٞساْ١ة

اعذاد عهبت انذراسبث األونيت في انجبيعت:

اعداد طلبة الدراسات العليا في الجامعة:
اٞكك )0( ٝاّغاخ ًٟتة اٞغذاؿاة االه٬ٞة صـب ك٬ٟاة اٞساْ١ة
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اعذاد عهبت انذراسبث األونيت في انجبيعت:

اٞكك )3( ٝاّغاخ ًٟتة اٞغذاؿاة ا٬ْٟٞا صـب ك٬ٟاة اٞساْ١ة

يراحم انتخغيظ االستراتيجي :
أهال 0جضغ٫غ األ٨غاف هاٞؼؤ٫ا هاٞؼؿاٞة.
 .2اٞؼؤ٫ا 0جـْى زاْ١ة خ٫اٞى اٞى اٞؼ٫اخة ا٬٢ْٟٞة هاٞح٬٢ؽ هاإلةغاظ يف ١ساالة اٞحْ٠٬ٟ
اْٞاٞي هاٞتضخ ا٢ْٟٞي ظغ١ة ٢ٟٞسح ِ٢هجْؽ٫ؽ ١كا٤ح٩ا املض٬ٟة هاإل٬٢٬ٟٚة هاٞغه٬ٞة
٪ٟٞم٪ل اٞى أىلع ١ـح٫٪اة اٞس٪خة هاالّح٢اخ اٞغهٞي.
 .0اٞؼؿاٞة 0جٛغ ٠٫جْ ٠٬ٟزاْ١ي أكاخ٢٫ي ٗاّ ٣١ ٝظالل اٞحٌ٫٪ؼ املـح٢ؼ ٟٞتؼا١ر
األكاخ٬٢٫ة يف اْٞغ٫غ  ٣١اٞحعنناة يف و٪ء ١حٌٟتاة ظٌي اٞح٬٢٥ة ة٢ا ٫عغم
ؿ٪ق ا ٝ٢ْٞه٫ـ ٠٩يف جْؽ٫ؽ اٞح٬٢٥ة املـحغا١ة.
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 .3األ٨غاف 0هكاالجي0
 .2ة٥اء ١ؤؿـة جْ٬٢٬ٟة ١ح٬٢ؽة و ٣٢امل٪ام٘اة اْٞامل٬ة جٟتي ١حٌٟتاة املسحِ٢
املضٟي هاإل٢٬ٟٚي

هاٞغهٞي ة٢ا ٫ح٪اٗ ِ١ ٙج٪ز٩اة هراذة اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي هاٞتضخ

ا٢ْٟٞي.
 .0ج٬٩ئة ة٬ئة ١ض٘ؽة ٟٞحْ ٠٬ٟهاٞحْ ٠ٟهاإلةغاظ  ٣١ظالل جٌ٫٪ؼ هجضغ٫خ امل٥ا٨ر
ا٬٢ْٟٞة هأؿا٬ٞب اٞحغذ٫ب هاٞح ٠٫٪ٛمل٪اكتة ١حٌٟتاة ؿ٪ق ا.ٝ٢ْٞ
٪١ .3اكتة اٞحٌ٪ذ اٞحك٪ٞ٪٥زي يف ١ساالة اٞحْ ٠٬ٟاإلٞكحؼه٤ي املغ١ر هجٌ٫٪ؼ اٞتؼا١ر
اٞحْ٬٢٬ٟة هاألكاخ٬٢٫ة ٞحكًٟ ٖ٬٬تة اٞساْ١ة هاملالكاة اٞحغذ٫ـ٬ة.
 .1جٌ٫٪ؼ املالك اٞحغذ٫ـي هاإلخاذو يف اٞساْ١ة  ٣١ظالل جتاخل اٞعتؼاة هاٞحْاهن
ا٢ْٟٞي ة ٣٬اٞساْ١ة هاملؤؿـاة ا٬٢ْٟٞة اٞتضذ٬ة هاألكاخ٬٢٫ة اْٞؼة٬ة هاْٞامل٬ة
هاٞح٪أ١ة ا٬٢ْٟٞة  ِ١اٞساْ١اة اْٞامل٬ة اٞؼم٥٬ة.
 .5جكس ِ٬إ٤حاث اٞتض٪ت ا٬٢ْٟٞة اٞؼم٥٬ة اٞحي جـ ٠٩يف إدؼاء املْؼٗة هة٥اء املسح.ِ٢
 .2جٌ٫٪ؼ املسالة ا٬٢ْٟٞة ٟٞساْ١ة هاالذجٛاء ة٩ا ٪ٟٞم٪ل اٞى اٞحن٘٬٥اة اْٞامل٬ة
املْح٢غة.
 .7اال٨ح٢ام ةى٢ان اٞس٪خة هاألخاء األكاخ٢٫ي ٞحض ٙ٬ٛاٞس٪خة هاٞح٬٢ؽ هاٞضن٪ل ىلع
االّح٢اخ املؤؿـي.
 .8جْ٘ ٝ٬أدؼ اٞساْ١ة ١سح٬ْ٢ا  ٣١ظالل جىاٗؼ اإل١كا٤اة ا٬٢ْٟٞة هاألكاخ٬٢٫ة ِ١
اٌٛٞاّاة املعحٟ٘ة ملْاٞسة هاٚحؼاج اٞض٪ٟل ا٥ٞازْة ٞحٌ٫٪ؼ ١ؤؿـاة اٞغهٞة.
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إ٤كاء ١ؼاكؽ ةض٪ت ّ٬٢ٟة هظغ٬١ة هاؿحكاذ٫ة ٞعغ١ة ١ؤؿـاة اٞغهٞة هاٌٛٞاظ
اٞعاش هاملعحٟي هم٪ال اٞى اٞساْ١ة امل٥حسة.

 .22جعؼ٫ر ًٟتة أك٘اء ٫ـ٪٢٩ن يف ج٬٢٥ة املسحْ١ ِ٢ؼٗ٬ا هاٚحناخ٫ا هازح٢اّ٬ا ٞؼٗغ
اٌٛٞاظ اْٞام هاٞعاش هاملعحٟي ٬ٞك٪٤٪ا ٚاخذ ٣٫ىلع امل٥اٗـة هاالةحكاذ يف ؿ٪ق
ا.ٝ٢ْٞ
 .22جٌ٫٪ؼ اٞت٥ى اٞحضح٬ة ٟٞساْ١ة  ٣١ظالل اؿحضغات هة٥اء األٚـام هاملعحتؼاة هج٬ٗ٪ؼ
ة٬ئة مض٬ة ة٢ا ٫عغم جض ٙ٬ٛأ٨غاٗ٩ا هذؿاٞح٩ا.
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 .1ا0٠٬ٛٞ
"اٌ٤الٚاى  ٣١أنَّ اٞساْ١ة ١ؼكؽ إقْاظ صىاذو هٗكؼو هّ٢ٟي هج٥ٛي يف
املسح٫ ِ٢ؽخ٨ؼ يف ذصاة٩ا ا ْٝٛٞهجْٚ ٧٬ٗ ٪ٟغذة اإلةغاظ هاالةحكاذ ٞن٬أة اٞض٬اة،
هج٩٬ّٟ ِٛا املـؤه٬ٞة املتاقؼة يف جض ٙ٬ٛأ٨غاٗ٩ا ،ك٢ا ج٪ٛم ةاٞغذاؿاة هاٞتض٪ت
املـح٢ؼة يف قحى ز٪ا٤ب املْؼٗة اإل٤ـا٬٤ة ،هاٞغذاؿاة املحنٟة ةاٞضاٞة ا٬٢ْٟٞة،
هها ِٚاالصح٬ازاة اٞسغ٫غة اٞحي جى١ ٣٢ـح٫٪اة ذم٥٬ة هذْٗ٬ة ٞح٥اؿب اْٞنؼ
ه١حٌٟتاج ،٧هة٢ا ٫ؤخو ٪ٟٞم٪ل إٞى ١ـح٫٪اة ّ٬٢ٟة هج٬٥ٛة جىِ اْٞؼاق يف ١ناف
اٞغهل املحٛغ١ة.
هإخذاكاى  ٣١اٞساْ١ة ٞغهذ٨ا يف جؼؿ٬ط هج٬٢٥ة ا ٠٬ٛٞاٞحي جْ٥ي 0ا٬ٟ٢ْٞة
اٞحؼة٫٪ة املٛن٪خة ،اٞحي ج٩غف إٞى ر٫اخة  ٪٢٤ا ٠٬ٛٞاالزح٢اّ٬ة ،هاٞذٛاٗ٬ة،
هاالٚحناخ٫ة ،هاٞس٢ا٬ٞة ،ها٘ٞكؼ٫ة ،اٞحي جحأم ِ١ ٝا٘ٞؼخ  ٣١ظالل ج٘اِّ١ ٧ٟ
املسح ِ٢ةٌؼٛ٫ة ١تاقؼة أه ٔ٬ؼ ١تاقؼة.
ٞػٗ 0ٜٞإن زاْ١ة خ٫اٞى جأظػ ٨ػا اٞغهذ ىلع ١ض ٝ٢اٞسغ١ ،ـح٥غة يف دٜٞ
ىلع زٟ٢ة  ٣١ا ٠٬ٛٞجـح٢غ٨ا ١ 0٣١تاخئ األظالق ،هاٞغ ،٣٫هاٞحؼات اٞحاذ٫عي
٢ٟٞسح ،ِ٢ها ٠٬ٛٞاْٞؼة٬ة األمٟ٬ة ةك١ ٝا جحى ٣١ ٧٥٢ا٘ٞىائ ٝاْٞا١ة ،هاٞحي جحٟعل
ةا٭جي0
 -2ة٪ٟذة ؿ٪ٟك ا٘ٞؼخ ٘٤ ِ١ـ ٧ه ِ١ا٭ظؼ ،٣٫إد ؿْث اٞساْ١ة خائ٢اى هجـْى زا٨غة
إٞى جٛغ٩٥١ ٠٫س٬ة ١حكاٟ١ة ١حؽا٥١ة  ِ١ا٩٥ٞر األكاخ٢٫ي ٞح٬٢٥ة  ٠٬ٚاٌٟٞتة ،هدٜٞ
ةح٬٢٥ة  ٠٬ٚاملـؤه٬ٞة ،هاالٞحؽام ،هاٞسغ٫ة ،هٚت٪ل ا٭ظؼ ،هاالصحؼام ١حْغخ املـح٫٪اة،
ؿ٪اء ٟٞضؼم اٞساْ١ي ،أه ٟٞذٛاٗاة األظؼى.
 -0ج٬٢٥ة هجْؽ٫ؽ اٞح٘ك٬ؼ ،هاألخاء ا٢ْٟٞي هاألظالٚي ،اٞػو ٫ى ٣٢اظح٬اذاة ه٤حائر
١ـحٛت٬ٟة أٗىٌٟٟٞ ٝتة.
 -3املـا٢٨ة ىلع ٤ض ٪كت٬ؼ يف ج٬ً٪غ املؼصٟة اٞحؼة٫٪ة هجسػ٫ؼ اٞ ٠٬ٛٞغى اٌٟٞتة ٣١
ظالل اٞح٪ام ٝهاٞح٘اّ ٠٩ْ١ ٝو ٣٢إًاذ ١ؼزْي ٘٥١حش ٛ٫غم ظ٬اذاة ّغ٫غة،
ه٪٫ز ٧اٌٟٞتة ٤ض١ ٪ا  ٪٨زغ٫غ ملـحٛت ،٠٩ٟه١ـحٛت١ ٝسحْ٢اج.٠٩
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 -1إجتاظ ز ِ٬٢االؿحؼاج٬س٬اة اٞحؼة٫٪ة اٞحي جْ ٝ٢ىلع ج٬٢٥ة و٬٢ؼ اٞكتاب اٞساْ١ي،
هج٫٪ٛة قْ٪ذ ٦ة ،٧٢٬ٛهؿ٪ٟك ،٧ه١ـؤه٬ٞح٤ ،٧ض ٪املتاخئ األظال٬ٚة هاإل٤ـا٬٤ة٣١ ،
 ٝهاظٍ ملـحٛت ٧ٟه١ـحٛت ٝهً.٧٥
أز ٝة٥اء زٍ ٬
 -5جأخ٫ة خهذٍ  ٍ٠٩١يف إّغاخ اٞكتاب ٗكؼاى ،هّ٢الى ،ههزغا٤اىٗ ،اٞساْ١ة ٬ٞـث ١ـؤهٞة
ّ ٣إكـاب اٌٟٞتة املْؼٗة ا٬٢ْٟٞة ٗٛي ،هإ٢٤ا جؽه٫غ ٠٨ة٥ـ ٣١ ٙاٝ٢ْ٫ ٠٬ٛٞ
ىلع وتي ؿ٪ٟك.٠٩
 -2اال٨ح٢ام ةت٥اء ا ٠٬ٛٞهجؼؿ٬ع٩ا يف ّ٪ٛل اٞكتاب؛ إد ٟٞساْ١ة خهذ ذئ٬ؾِ يف إّغاخ
اٌٟٞتة هجكٗ ،٠٩٥٫٪اٞض٬اة اٞسا٬ْ١ة م٪ذة ١نٕؼة ٢ٟٞسح ِ٢األكتؼ ،ه٨ي ١ضنٟة
اٞح٘اّ ٝة٥ّ ٣٬امؼ ا ٝ٢ْٞاٞساْ١ي٢١ ،ا ٫ؤخو إٞى جؼؿ٬ط هجْؽ٫ؽ  ٠٬ٚاال٤ح٢اء
هامل٪اً٥ة ٞغى ًٟتة اٞساْ١ة ،هاْ٤كاؿ٩ا ىلع املسح ِ٢كك.ٝ
ثبَيب :يرحهت االعذاد نهتخغيظ:
ج٢ذٟث ٨ػ ٦املؼصٟة ة٢سّ٪٢ة  ٣١املؼاص ٝامل٥ـٛة هاملحؼاةٌة هىلع ا٥ٞض ٪االجي0

اٞكك١ )1( ٝؼاص ٝاّغاخ اٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة
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وفيًب يهي استعراض يختصر نتهك انًراحم وكبالتي:
١ .2ؼصٟة اٞحضى٬ؼ0
اّغة اٟٞس٥ة اٞؼئ٬ـ٬ة ألّغاخ اٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة ٞساْ١ة خ٫اٞى ذؤ٫ة كاٟ١ة ّ٣
ظٌح٩ا املاو٬ة هاٞحي ج٢ذٟث ةــ (خذاؿة اٟٞسان املٛحؼصة  ،ٝ٢ْٟٞجس ِ٬٢ا٪ٞدائٙ
امل٥اؿتة هاالخة٬اة اٞـاةٛة ،جككٞ ٝ٬سان ٗؼّ٬ة ألّغاخ االؿحؼاج٬س٬ة هجضغ٫غ ٩١ام
كٞ ٝس٥ة ٩٥١ا ،ههوِ ْ١ا٬٫ؼ الظح٬اذ أّىاء ج ٜٟاٟٞسان ٞى٢ان ا٤ـ٬اة٬ة هز٪خة اٝ٢ْٞ
 ،ج٬ّ٪ة اٟٞسان هاٚحؼاج ّٛغ اْٞغ٫غ  ٣١اٟٛٞاءاة امل٪ؿْة هج٬٘٥ػ ّغخ  ٣١اٞغهذاة
اٞحغذ٫ت٬ة داة اْٞالٚة ةأّغاخ االؿحؼاج٬س٬ة )
١ .0ؼصٟة اٞحض0ٝ٬ٟ
ذكؽة ٨ػ ٦املؼصٟة ىلع جض ٝ٬ٟاٞت٬ئة اٞغاظ٬ٟة هاٞعاذز٬ة ٞساْ١ة خ٫اٞى هظامة
يف َ ٝا٪ٞوِ اٞؼاٟٞ ٣٨حْ ٠٬ٟاالٞكحؼه٤يٗ ،ىال ّ ٣جض١ ٝ٬ٟـح٪ى اٞحٌ٪ذ اٞضامٝ
يف اٞساْ١ة ظالل ا٘ٞحؼة املاو٬ة هٚغ ق ٝ٢اٞحض ( ٝ٬ٟةْغ اٞحْ ٠ٟه١ـح٪ى ا٪٢٥ٞ
اٞـكا٤ي اٞضام ٝيف املضاُٗة  ،ةْغ ا٬ٟ٢ْٞاة اٞغاظ٬ٟة ٟٞساْ١ة  ،ةْغ امل٪ار٤ة
املا٬ٞة ) هيف و٪ء ج ٜٟج ٠جضغ٫غ ٪١اً ٣اٞىْٖ ها٪ٛٞة ٟٞساْ١ة ها٘ٞؼش
هاٞحضغ٫اة .
١ .3ؼصٟة م٬أة االؿحؼاج٬س٬ة0
ان ١ؼصٟة م٬أة االؿحؼاج٬س٬ة جى ٣٢اٞغٚة هامل٪و٬ّ٪ة هاٞحؼاةي هاملؤا١ة ة٣٬
١عح١ ٖٟك٤٪ح٩ا ههٗ ٙاإل١كا٬٤اة املحاصة ؿ٪اء املا٬ٞة اه اٞت٥ى اٞحضح٬ة اه اٞح٬٥ٛة،
هجى٩٥٬٢ا ٗ٢٬ا ٫عل ذؿاٞة هذؤ٫ة اٞساْ١ة ه٩٢٬ٚا ٟٞـ٪٥اة اٞع٢ؾ املٛتٟة.
١ .1ؼصٟة ١ؼازْة االؿحؼاج٬س٬ة0
اظحنث ٨ػ ٦املؼصٟة ةأّغاخ املؼازْة اٞكاٟ١ة ٚ ٣١ت ٝاملحعنن ٣٬هز ِ٬٢اٟٞسان
اٞؼئ٬ـة هاٞـا٤غة  ٣١خاظ ٝهظاذث اٞساْ١ة ٞت٬ان ذأ ٠٩٬٫ا٥٘ٞي هاألكاخ٢٫ي ة٩ا ،د٠
ّؼو٩ا ىلع ١سٟؾ زاْ١ة خ٫اٞى املؤٚؼ ٕٞؼص املناخٚة ّ٩٬ٟا.
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ثبنثب :تحهيم انىضع انراهٍ :SWOT Analysis
٫ك٩غ اْٞؼاق صؼاكا جٌ٫٪ؼ٫ا ىلع كاٗة املـح٫٪اة ،هْ٫غ اٞحْ ٠٬ٟاٞساْ١ي أصغ
ز٪ا٤ب اٞحٌ٫٪ؼ امل٢٩ة ة٪م٘ ٣١ ٧أ ٠٨هؿائ ٝة٥اء اٞذؼهة اٞتكؼ٫ة ،ه١ ٪٨ا ٢٫ذٝ

اؿحذ٢اذا اؿحؼاج٬س٬ا ٞك ٝخهٞـة ،ه ٣١ظالل ةؼا١ر اٞحْ ٠٬ٟاٞساْ١ي جح٢ك ٣اٞـغهل ٣١

ؿغ اصح٬ازاج٩ا  ٣١ا٪ٛٞى اٞتكؼ٫ة املا٨ؼة اٞحي ٫حٌٟت٩ا ؿ٪ق ا ٝ٢ْٞهاالصح٬ازاة

اٞح٫٪٢٥ة ا٬٥ً٪ٞة ،ه٫ك٩غ اٞحْ ٠٬ٟاٞساْ١ي يف ز ِ٬٢أ٤ضاء اْٞا ٠ٞكذ٬ؼا ٣١

اٞحٕ٬٬ؼاة هاٞحض٪الة هاٞحضغ٫اة اٞحي جٛحى٩٬ا اٞحٌ٪ذاة اٞح٬٥ٛة هاملْ١٪ٟاج٬ة
هاٞضىاذ٫ة املْامؼة .هق٩غ اْٞؼاق يف اٞـ٪٥اة األظ٬ؼة ا٨ح٢ا١ا ٟ١ضَ٪ا ةاٞحْ٠٬ٟ
اْٞاٞي ،ةؼر د ٣١ ٜٞظالل إ٤كاء اْٞغ٫غ  ٣١اٞساْ١اة اٞضك٬١٪ة هاال٬ٟ٨ة ؿْ٬ا ٞؽ٫اخة

أّغاخ املٛت ٣١ ٣٬ٞ٪ظؼ٫سي اٞحْ ،٠٬ٟإواٗة إٞى اٞس٪٩خ املتػهٞة ٟٞؼِٗ  ٣١ز٪خة
١عؼزاة اٞحْ ٠٬ٟاٞساْ١ي ه١ؤؿـاج ،٧هج٢اق٬ا ٨ ِ١ػ ٦اٞس٪٩خ جـاةٛث اٞساْ١اة

املض٬ٟة إٞى جٌ٫٪ؼ ظٌٌ٩ا االؿحؼاج٬س٬ة ة٢ا ٫ى٩ٞ ٣٢ا اٞح٪اٗ ِ١ ٙاٞعٌي ا٬٥ً٪ٞة
هاٞتؼا١ر اٞح٬٘٥ػ٫ة اٞغاّ٢ة ٞحض ٙ٬ٛاٞؼؤ٫ة ،هاٞعٌة املـحٛت٬ٟة ٟٞحْ ٠٬ٟاٞساْ١ي

اواٗة إٞى اٞـْي ٤ض ٪جضْ١ ٙ٬ٛا٬٫ؼ جن ٖ٬٥اٞساْ١اة اْٞامل٬ة .هجـح٩غف اٞعٌة

االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞساْ١ة اٞحْا ِ١ ٝ١اٛٞىا٫ا اٞحي ج٪از٩٩ا هاملحْٟٛة ةتْه اٞس٪ا٤ب
اإلخاذ٫ـة ،هّ٬ٟ٢ة ٚت٪ل اٌٞالب املـحسغ ،٣٫هاٞتضخ ا٢ْٟٞي ،هاإلؿ٩ام يف ظغ١ة

املسح ،ِ٢هظغ١اة اٌٞالب ،هآ٬ٞة اؿحٌٛاب أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ هاؿحتٛائ،٠٩
هج٬٥ٛاة اٞحْ ٠٬ٟهاملْ١٪ٟاة ،هاٞكؼاكة  ِ١اٌٛٞاّ ٣٬اْٞام هاٞعاش ،ه١الئ٢ة

ظؼ٫سي اٞساْ١ة الصح٬ازاة ؿ٪ق ا ،ٝ٢ْٞه٩ٞػ ٦املٌْ٬اة ،هجأك٬غا ٟٞغهذ
االؿحؼاج٬سي اٞػو جىٌ ِٟة ٧اٞساْ١ة يف َ ٝاٞس٪٩خ املتػهٞة ٞغّ ٠اٞحْ٠٬ٟ

اٞساْ١ي؛ صؼمث زاْ١ة خ٫اٞى ىلع جضغ٫خ ظٌح٩ا االؿحؼاج٬س٬ة.

هٞحض ٙ٬ٛد ٜٞةاٞس٪خة اٞحي جضؼش اٞساْ١ة ّ٩٬ٟاٛٗ ،غ ١ؼ ١كؼهظ إّغاخ اٞعٌة

االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞساْ١ة ةْغة ١ؼاص ،ٝقٟ٢ث 0ز ِ٢املْ١٪ٟاة  ٣١كاٗة هصغاة
اٞساْ١ة ،هاالؿح٢اظ إٞى آذاء ٬ٚاخاة اٞساْ١ة ،هأّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ ،هاإلخاذ،٣٬٫
هاٌٞالب ،هّغخ كت٬ؼ  ٣١املـؤه ٣٬ٞيف اٞغهائؼ اٞضك٬١٪ة هاٞكؼكاة اٞعامة،

هاٞحض ٝ٬ٟاٞت٬ئي ،هم٬أة املال١ش االؿحؼاج٬س٬ة ،هجٌ٫٪ؼ اٞعٌة اٞحكٕ٬ٟ٬ة .ك٢ا ج٠

جض ٝ٬ٟأةـؼر ة٬ا٤اة اٞت٬ئة اٞعاذز٬ة  ٣١ظـالل ز ِ٢هجض ٝ٬ٟاٞت٬ا٤اة هاملْ١٪ٟاة

اٞك٬٢ة ها٬ّ٪٥ٞة ،هاٞح٪م ٝإٞـى أةؼر املٌْ٬اة ها٪ْٞا ٝ١اْٞا١ة املؤدؼة (اُ٥ٞا٬١ة،

هاٞـ٬اؿ٬ة ،هاالٚحناخ٫ة ،هاالزح٢اّ٬ة ،هاٞح٬٥ٛة) يف اٞـ٬اق اٞت٬ئي اْٞام ،إواٗة
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إٞى جض ٝ٬ٟاملـح٘٬غ ٣٫هامل٥اٗـ ٣٬هدهو اْٞالٚة يف اٞـ٬اق اٞت٬ئي اٞعاش٢١ ،ا

٤حر ّ ٧٥جضغ٫غ أةؼر ا٘ٞؼش هاٞحضغ٫اة املضٌ٬ة ةاٞساْ١ة ،ك٢ا ج ٠ج ٠٬٬ٛاٞت٬ئة

اٞغاظ٬ٟة ٟٞساْ١ة ،هج٪مٟث إٞى جضغ٫غ أةؼر ٛ٤اض ا٪ٛٞة هاٞىْٖ ٗ٩٬ا ،ةض٬خ ٢٫ك٣

ؿغ ج ٜٟا٘ٞس٪اة  ٣١ظالل ج٬٘٥ػ املتاخذاة هاٞتؼا١ر املٛحؼصة.

هيف و٪ء جض٪ّ ٝ٬ٟا ٝ١اٞت٬ئة اٞغاظ٬ٟة (ا٪ٛٞة هاٞىْٖ) هاٞت٬ئة اٞعاذز٬ة (ا٘ٞؼش

هاٞحضغ٫اة) ج ٠جضغ٫غ أةؼر اٛٞىا٫ا االؿحؼاج٬س٬ة ِ١ ،ا٪ٚ٪ٞف ىلع ا٪ْٞا ٝ١املؤدؼة
يف كٚ ٝى٬ة هجض٩ٟ٬ٟا ٟٞعؼهث ةسٟ٢ة  ٣١املتاخذاة اٞحي جـ ٠٩يف اٞحْا٩ْ١ ٝ١ا

ةإ٫ساة٬ة ،ةض٬خ جكك ٝيف زٟ٢ح٩ا اٞضسؼ األؿاز ٞحٌ٫٪ؼ أخاء اٞساْ١ة .هجتْا ٞػ،ٜٞ
ج ٠جضغ٫غ املال١ش اْٞا١ة ٟٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة ةغءا  ٣١م٬أة ذؤ٫ة اٞساْ١ة

هذؿاٞح٩ا ،ك٢ا جت٪ٟذة ١سّ٪٢ة  ٣١ا ٠٬ٛٞاٞحي جضك ٝ٢ّ ٠اٞساْ١ة ،هج٢اذز يف

و٪ئ٩ا ٤كاًاج٩ا هجض ٙٛأ٨غاٗ٩ا .هاٌ٤الٚا  ٣١اٞؼؤ٫ة هاٞؼؿاٞة ها ،٠٬ٛٞاّغة

١سّ٪٢ة  ٣١األ٨غاف االؿحؼاج٬س٬ة املحؼاةٌة هاملحكاٟ١ة .

أ١ا ىلع املـح٪ى اٞحكٕٟ٬ي ،هةحْاهن ٥١ـ٪ةي اٞساْ١ة هجىاٗؼ ز٪٩خ ،٠٨ؿحْٝ٢

اٞساْ١ة  -ةإدن ا - ٧ٟٞىلع جض ٙ٬ٛج ٜٟاأل٨ـغاف ّتؼ ج٬٘٥ػ املتاخذة اؿحؼاج٬س٬ة،
هٞح٬٘٥ػ ج ٜٟاملتاخذة ؿ٬ح ٠ة٥اء ظٌي ّٛ١ ٝ٢حؼصة ٞكاٗة املتاخذاة ١ضغخ ة٩ا

١ؤقؼاة األخاء هظي األؿاز هاملـح٩غٗاة .هظحا١ا ٫سب ١الصُة أن اٞحعٌ٬ي

االؿحؼاج٬سي ٟٞساْ١ة ٬ٟ٢ّ ٪٨ة ١ـحغا١ة ،هال ج٪زغ أو ظٌة اؿحؼاج٬س٬ة جالئ ٠أو
زاْ١ة ةكك ٝأةغو أه صحى ىلع ١غى ؿ٪٥اة ًٟ٫٪ةٗ .األ٪١ذ جحٕ٬ؼ ،هجُ٩ؼ ٗؼش

زغ٫غةٞ ،ػ ٣١ ٜٞاٞىؼهذو ١ؼاٚتة اٛٞىا٫ا املذاذة يف ٨ػ ٦اٞعٌة ةكك١ ٝـح٢ؼ ،ه٣١

٥٨ا ٤ضخ ز٥١ ِ٬٢ـ٪ةي اٞساْ١ة  -إواٗة إٞى املـح٘٬غ ٣٫هاٞغاّٟٞ ٣٬٢ساْ١ة -
ىلع اؿحك٢ال اٞح٪ام ِ١ ٝاٞساْ١ة يف ص٪اذ ة٥اء ٩٫غف إٞى اٞحٌ٫٪ؼ املـح٢ؼ.
ه٫أٗ ٝ١ؼ ٙ٫ا ٝ٢ْٞأن ٫ـ٨ ٠٩ػا اٞس٩غ يف ج ٝ٢ّ ٠٬ُ٥اٞساْ١ة هجٌ٫٪ؼ ،٦هأن

جنتش ٨ػ ٦ا٪ٞدٛ٬ة اٞؼك٬ؽة األؿاؿ٬ة هظاذًة اٌٞؼ ٙ٫املـحٛت٬ٟة ٩ٞا ظالل املؼصٟة

اٛٞاخ١ة ةإدن ا.٧ٟٞ
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انًخغظ (األًَىرج) اإلجرائي نىضع انخغت االستراتيجيت نجبيعت ديبنى

الصياغة االستراتيجية

التوجه األستراتيجي
(رؤية-رسالة-اهداف)
تحليل عوامل البيئة الخارجية
( تحديد الفرص و التهديدات)
تحليل عوامل البيئة الداخلية
( تحديد نق اط القوة و الضعف)
موائمة تحليل البيئة الخارجية و الداخلية
توليد البدائل األستراتيجية

التغذية الراجعة

األختيار األستراتيجي
أختيار األستراتيجية
التنفيذ األستراتيجية

تنفيذ األستراتيجية التي تم أختيارها
قياس و تقويم األستراتيجية

قياس األستراتيجية التي تم أختيارها و تقويمها
الشكل ( )5المخطط االجرائي للخطة االستراتيجية
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تحهيم انبيئت انخبرجيت نجبيعت ديبنى:
جحى ٣٢اٞت٬ئة اٞعاذز٬ة جضغ٫غ ا٪ٛٞى هاٞحٕ٬ؼاة اٞحي ؿ٪ف جضغت يف املض٬ي
اٞعاذزي ٟٞساْ١ة ىلع كاٗة املـح٫٪اة هةحأد٬ؼاة ١تاقؼة هٔ٬ؼ ١تاقؼة.
هيف َ ٝاملحٕ٬ؼاة اٞؼا٥٨ة ١ض٬ٟاَ هإ٬٢٬ٟٚا هخه٬ٞاَ ٗأن أ١ام زاْ١ة خ٫اٞى اْٞغ٫غ
 ٣١ا٘ٞؼش املحاصة هاٞحي ٢٫ك ٣االؿح٘اخة ٩٥١ا يف جغّ١ ٠٬ؼكؽ٨ا اٞح٥اٗـي ،هجضٙ٬ٛ
أ٨غاٗ٩ا االؿحؼاج٬س٬ة هٗٛاَ ملـاذ (اٞؼؤ٫ة-اٞؼؿاٞة-ا٩ٞغف) ،ك٢ا أن ٥٨ا١ ٜٞسّ٪٢ة ٣١
اٞح٩غ٫غاة املضحٟ٢ة هاٞحي ٥٫تٕي ىلع اٞساْ١ة اجعاد كاٗة اإلزؼاءاة ٞك٬٘٬ة اٞحْاٝ١
٩ْ١ا ة٩غف اٞحٕٟب ّ٩٬ٟا هو٢ان جض ٙٛذؿاٞح٩ا املعٌي ٩ٞا.
َ
أوال :انفرص انًتبحت:
أن اٞحْاًي  ِ١ظٌة (٫ )0202-0202ضح ٠ىلع ماْ٤ي اٛٞؼاذ أن جك٪ن ج ٜٟاٞعٌة
ة٢ذاةة ١ـاذ ّ١ ٝ٢ح٪امٞ ٝعٌي ظ٢ـ٬ة أظؼى أكذؼ ذؿ٪ظاَ هجٛغ١اَ يف جضٙ٬ٛ
األ٨غاف االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞساْ١ة ،أد أن اال٘٤حاج اٞؽ٥١ي ٩ٞػ ٦اٞعٌة ؿ٬ض ٙٛاملؽ٫غ ٣١
املؼه٤ة يف ج٬٘٥ػ ١ا ١عٌي ١ ٧ٞؼص٬ٟاَ هم٪الى اٞى أ٨غاف أكذؼ ً٪٢صاى و ٣٢ذؤ٫ة
اٞساْ١ة ةْ٬غة األ١غ.
هةضك ٠ظن٪م٬ة اٞت٬ئة املض٬ٟة ٞساْ١ة خ٫اٞى ٢٫ك ٣األقاذة اٞى ١سّ٪٢ة ٗؼش
ظاذز٬ة ٟٞساْ١ة (هٗٛاَ ٟٞحض ٝ٬ٟاٞؼةاّي) ةأ١كا٩٤ا ٨ ٝٛ٤ػ ٦املؤؿـة  ٣١ة٬ئة ١ض٬ٟة
اٞي ة٬ئاة إ٬٢٬ٟٚة هخه٬ٞة هاّغة هىلع ا٥ٞض ٪االجي0
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 .2جناّغ  ٪٢٤اٌٟٞب ىلع اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي يف املضاُٗة ةْ٘ ٝا ٪٢٥ٞاٞـكا٤ي اْٞاٞي
(أكذؼ  %3 ٣١ؿ٫٪٥اَ) ٢١ا ٘٫ؼص ىلع اٞساْ١ة هوِ ظٌة ٟٞح٪ؿِ األٗٛي ها٪٢ْٞخو
ٟٞحعنناة ا٬٢ْٟٞة هة٢ا ْ٫ؽر  ٣١أخهاذ٨ا املسح٬ْ٢ة هاإل٤حاز٬ة.
 .0أن اٞح٪٥ظ االٚحناخو ملضاُٗة خ٫اٞى ٚغ زْ٩٥١ ٝا ؿٚ٪اَ هاّغة ٢١ ٝ٢ْٟٞا ٫حٌٟب
ىلع اٞساْ١ة أن جؼاّي يف جعنناج٩ا ج ٜٟا٬٩ٞك٬ٟة الؿ٢٬ا اٞحعنناة اٞؼ٬٢ٚة
هاٌٞت٬ة هاٞتٌ٬ؼ٫ة هاٞؽذاّ٬ة ها٥٩ٞغؿ٬ة ........اٞط.
 .3ؿ٪ف ٫ـ ٠٩امل ِٚ٪اٞسٕؼايف املح٬٢ؽ ملضاُٗة خ٫اٞى يف أْ٤اس ا٘ٞؼش االؿحذ٢اذ٫ة
املض٬ٟة هاإل٬٢٬ٟٚة ٢١ا ٢٫ذ ٝدٗ ٜٞؼماَ ص٬ٛ٬ٛة ٟٞساْ١ة يف ج٬٘٥ػ ظٌٌ٩ا
االؿحكاذ٫ة هاإل٤حاز٬ة  ٣١ظالل ٗحش ٪٥ٚاة اٞح٪ام ِ١ ٝاٌٛٞاّ ٣٬اْٞام هاٞعاش يف
١سال األّ٢ال اٞؼ٫اخ٫ة.
 .1ج ٖ٬َ٪اٞح٬٢ؽ اٞـ٬اصي ٢ٟٞضاُٗة يف جضى٬ؼ أٚـام اٞساْ١ة ه١كاجت٩ا االؿحكاذ٫ة
ىلع أًالق ةض٪ت هجنا ٠٬١جغّ٨ ٠ػا اٞسا٤ب الؿ٢٬ا اٞحعنناة ا٥٩ٞغؿ٬ة هاٞؽذاّ٬ة.
 .5اٞح٪٥ظ اٞذٛايف يف املضاُٗة ه٪١ذهد٩ا اٞضىاذو اٞذؼو ؿ ٠٩ٟ٬جعنناة ك٬ٟاة ا٪٥٘ٞن
هاٞحؼة٬ة األؿاؿ٬ة هاٞحؼة٬ة اٞتغ٬٤ة هّ٪ٟم اٞؼ٫اوة  ٣١ظالل ْٗا٬ٞاة ١ضغخة ه٬ّ٪٤ة
هٗٛاَ ٞػ ٜٞاٞح٪٥ظ هة٢ا ْ٫ؽر  ٣١األخهاذ املسح٬ْ٢ة ٟٞساْ١ة.
 .2جْغخ اْ٘ٞا٬ٞاة اٞـ٬اؿ٬ة هاٞغ٬٥٫ة هاٞنض٬ة هاٞحؼٗ٬٩٬ة ؿ٬غّ ٠جٌْٟاة اٞساْ١ة يف
أ٤كاء ١سً ِ٢تاّي ١ح٬٢ؽ ٫غّ ٠اٞغهذ اإل٤حازي ٟٞساْ١ة.
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 .7ج ٖ٬َ٪اٞح٬٥ٛاة املْامؼة ههؿائ ٝاٞعؽن اإلٞكحؼه٤ي ؿ٬ح٬ش ٟٞساْ١ة أن جك٪ن ١نغذاَ
ج٪د٬ٛ٬اَ ٞن٥اّي اٛٞؼاذ ىلع ١ـح٪ى اٞـٌٟاة اٞحكؼ٬ْ٫ة ه اٞح٬٘٥ػ٫ة ه اٞتاصذ٣٬
اٞعاذز ٣٬٬ه ةى ٧٥٢أًالق جٛاذ٫ؼ ؿ٫٪٥ة ّ ٣أص٪ال املضاُٗة ه اْٞؼاق ٢١ك ٣أن جـ٪ىق
الصٛاَ ك٢نغذ ١٪ْٟ١اة ٞتؼ٤ا١ر اال ٠١املحضغة اإل٢٤ائي ). (UNDP
 .8االجسا ٦امل٤ ٠ُ٥ضٗ ٪ؼش اٞساْ١ة امل٥حسة  ٣١ظالل ا٘٤حاج ١ؼاٗ ٙاٞساْ١ة ٤ض٪
املسح ِ٢ه٩٥١ا املؼكؽ اٞذٛايف هاملؼاٗ ٙاٞؼ٫او٬ة هأ٤كاء ص٪ٛل خهاز ٣ه١ؽاذظ
ه١ضٌاة ه٪ٚخ ه١كاجب م٬ؼٗة ه١كاجب ؿ٘ؼ هٔ٬ؼ٨ا ٢١ا ٫غّ١ ٣١ ٠غظ٪الة اٞساْ١ة
ه٫ؤ ٣١خذزة ّا٬ٞة يف ج٬٘٥ػ ١ا ج ٠اٞحعٌ٬ي  ٧ٞاؿحؼاج٬س٬ا.
 .9أًالق ةؼا١ر ج٫٪ّ٪ة جضث ١ـ٬٢اة (٪٫م اٞت٬ئة٪٫ ،م اٞ٪ٌ٘ٞة٪٫ ،م األ١٪١ة ،ه٪٫م
اٞحعؼث هأ٫ام ٟٞؼ٫او ٣٬٬ها٪٥٘ٞن هٟٞؼة...... ِ٬اٞط) ٢١ا ٫ك ِ٬د ٜٞدٛاٗة اٞحـا١ش
هاٞحْا٫ف اٞـ٢ٟي كأخهاذ أ٤ـا٬٤ة ٟٞساْ١ة.
 .22االؿح٘اخة  ٣١اٞح٬٥ٛاة اإلٞكحؼه٬٤ة املْامؼة يف اٞحـٞ ٙ٫٪ساْ١ة خ٫اٞى ١ض٬ٟاَ هإ٬٢٬ٟٚا
هخه٬ٞاَ ال ؿ٢٬ا يف ١ساالة اٞحْاهن ا٢ْٟٞي هاٞح٪أ١ة األكاخ٬٢٫ة هاٞحْ ٣ّ ٠٬ٟةْغ
هاٞحتاخل املْ١٪ٟاجي يف ١سال اٞتضخ هاٞحٌ٫٪ؼ.
َ
ثبَيب :انتهذيذاث انًحتًهت:
 .2جؽا٫غ ٨ػ ٦امل٥اٗـة املض٬ٟة هاْٞامل٬ة ة ٣٬اٞساْ١اة اٞعامة  ٣١ز٩ة هاٞساْ١اة
اٞضك٬١٪ة  ٣١ز٩ة أظؼى٢١ ،ا ٫سْ ٝاٞساْ١ة يف صاٞة ّ١ ٝ٢ـح٢ؼ ٞحض ٙ٬ٛاألؿت٬ٛة
اٞح٥اٗـ٬ة.
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 .0جٕ٬ؼ ج٘ى٬الة املسحٟٞ ِ٢حعنناة ا٬٢ْٟٞة يف ١ؤؿـاة اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي ١ذالَ ّغم
أٚتال اٌٞالب ىلع اٞك٬ٟاة اُ٥ٞؼ٫ة.
 .3وْٖ اٞذٛة ٚ ٣١ت١ ٝؤؿـاة املسح ِ٢اٞعاذزي الؿ٢٬ا ذزال األّ٢ال هذهاخ اٌٛٞاظ
اٞعاش ةأ٬٢٨ة اٞتض٪ت اُ٥ٞؼ٫ة اٞحي جسؼو خاظ ٝك٬ٟاة اٞساْ١ة ٞحٌ٫٪ؼ اٌٛٞاّاة
االٚحناخ٫ة.
 .1اٞحأد٬ؼ املتاقؼ ٞألر١اة االٚحناخ٫ة هاأل٬٥١ة هاٞـ٬اؿ٬ة ىلع أخاء اٞساْ١ة هجٌْٟاج٩ا
٤ض ٪املسح ِ٢ؿ٪اءى املضٟي أه اٞغهٞي.
ٟٚ .5ة أه جٛاخم اٞحكؼْ٫اة اٞغاّ٢ة ٞألخهاذ ٔ٬ؼ األكاخ٬٢٫ة ٟٞساْ١ة الؿ٢٬ا اإل٤حاز٬ة ٩٥١ا.
 .2وْٖ خهذ اٌٛٞاظ اٞعاش هاٚحناذ أّ٢ا ٧ٞاٞؼةض٬ة يف ٌٚاظ اٞعغ١اة ٢١ا ٌّ ٝخهذ٦
كت٬ئة زادةة ملعؼزاة اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي.
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جذول رقى ( )1تحهيم انفرص انًتبحت أيبو جبيعت ديبنى ووصفهب.
ا٪ٞمٖ

ا٘ٞؼش

٪٫زغ اٞكذ٬ؼ  ٣١ا٘ٞؼش املٌؼهصة يف اٞساْ١اة ص٪ل اْٞاٟٞ ٠ٞحْاهن
ٗؼش اٞحْاهن
اٞغهٞي

األكاخ٢٫ي اٞغهٞي ة ٣٬ك٬ٟاة اٞساْ١ة ه٬ُ٤ؼاج٩ا ،ه٨ػ ٦ا٘ٞؼش ٫سب
اؿحٕال٩ٞا ةاٞكك ٝاأل١ذٟٞ ٝضن٪ل ىلع آظؼ اٞحٌ٪ذاة هاألةضات ا٬٢ْٟٞة
ص٪ل اْٞا ،٠ٞهإٌّاء اٞساْ١ة املؽ٫غ  ٣١اٞح٪ام ٝاٞعاذزي ،هاٞضن٪ل ىلع
املؽ٫غ  ٣١اٞعتؼاة.

ج٪ز ٧هراذة
اٞحْٞ ٠٬ٟحت٥ي
اٞس٪خة هجٌت٩ٛ٬ا

ْ٫غ اٞح٪ز ٧اْٞام ٪ٞراذة اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي هاٞتضخ ا٢ْٟٞي ٞحت٥ي ْ١ا٬٫ؼ
اٞس٪خة  ٣١ظالل جٌ٫٪ؼ اٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي ٗؼمة ٫٪ٚة
ٟٞساْ١ة ،ه٫سب اٞضؼش ىلع االؿح٘اخة ٩٥١ا  ٣١ظالل جٌت ٙ٬املْا٬٫ؼ
هاأل٨غاف داة اٞنٟة ،هاٞحي جـاّغ ىلع جٌ٫٪ؼ أخاء اٞساْ١ة.
ج٪زغ ٞغى اٞساْ١ة ة٬٥ة ١ح٬٢ؽة ٟٞتضخ ا٢ْٟٞي جح٢ذ ٝيف هز٪خ ةْه

ة٬ئة اٞتضخ
ا٢ْٟٞي

املعحتؼاة اٞضغ٫ذة هاملكحتاة هقتكة ا٤حؼ٬٤ث يف ك ٝك٬ٟة إواٗة اٞى
هز٪خ ة٬ئة رذاّ٬ة ١عحٟ٘ة اٞح٪٥ظ ٤تاج٬ة هص٪٬ا٬٤ة يف املضاُٗة هكػٜٞ
ة٬ئة م٥اّ٬ة هجساذ٫ة هازح٢اّ٬ة ٔ٬٥ة ه١حّ٪٥ة املكاك ٝاٞحي الجؽال
جْحتؼ أذو٬ة ظنتة ٟٞتضخ ا٢ْٟٞي.

ةؼ٤ا١ر اٞتْذاة
اٞغذاؿ٬ة

ٞغى اٞساْ١ة اٞكذ٬ؼ  ٣١املتحْذٟٞ ٣٬غذاؿاة ا٬ْٟٞا يف اٞعاذث هة٢عحٖٟ
االظحناماة ه٢ٟٞؼصٟح ٣٬املازـح٬ؼ هاٞغكح٪ذا ٦ه٨ػا ْ٫ؽر ١ـحٛتٝ
اٞساْ١ة  ٣١ا٥ٞاص٬ح ٣٬ا٬٢ْٟٞة هاٞتضذ٬ة.
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جذول رقى ( )2تحهيم انتهذيذاث انتي تىاجه جبيعت ديبنى ووصفهب.

اٞح٩غ٫غاة
ذِٗ املْا٬٫ؼ
هاملحٌٟتاة اٞحي
جضغ  ٣١صى٪ذ/
١كاذكة أّىاء
٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ
يف املؤج٢ؼاة
ا٬٢ْٟٞة اٞعاذز٬ة

ا٪ٞمٖ
وْٖ ١كاذكة أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ يف املؤج٢ؼاة ا٬٢ْٟٞة
هةن٘ة ظامة اٞحي جْٛغ ظاذث اْٞؼاق ،ةـتب ذِٗ ْ١ا٬٫ؼ املكاذكة
أه اٞحكٟ٘ة املا٬ٞة ،ه ٪٨أ١ؼ ٫ىْٖ  ٣١املكاذكة يف املؤج٢ؼاة
ا٬٢ْٟٞة اٞحي جْغ أصغ أ١ ٠٨ناخذ املْ١٪ٟاة هاالكحكاٗاة ا٬٢ْٟٞة
اٞضغ٫ذة اٞحي  ٣١قأ٩٤ا ١ـاّغة ةؼا١ر اٞساْ١ة ىلع اٞحٌ٪ذ
هاٞحضـ.٣٬

وْٖ ١عؼزاة

وْٖ ةْه امل٩اذاة األؿاؿ٬ة ٞغى ١عؼزاة اٞحْ١ ٠٬ٟا ٚتٝ

اٞحْ١ ٠٬ٟا ٚتٝ

اٞساْ١ي٢١ ،ا ْ٥٫كؾ ةاٞـٟب ؿ٪اء ىلع ا٬ٟ٢ْٞة اٞحْ٬٢٬ٟة أه

اٞساْ١ي

اٌٞاٞب.
وْٖ اٞحعن٬ناة املا٬ٞة املحْٟٛة ةاٞت٥ى اٞحضح٬ة هةاٞكك ٝاٞػو

اٞحعن٬ل املاٞي

ال ٫ح٥اؿب ه٢٩١اة اٞساْ١ة هخهذ٨ا هذؿاٞح٩ا يف اٞت٬ئة اٞحي جْٝ٢
ة٩ا .
هز٪خ ةْه املضاهالة هاٞىٕ٪ض االزح٢اّ٬ة ؿ٪اء  ٣١خاظٝ

ا٪ٞوِ االزح٢اّي املضاُٗة أه  ٣١ظاذز٩ا ٟٞحغظ ٝيف ّ ٝ٢اٞساْ١ة هاملـاز
ةاؿحٛال٬ٞح٩ا.
اٞحٌ٪ذ اٞح٥ٛي
يف ١سال اٞحْ٠٬ٟ

ْ٫ا٤ي ةْه اٞحغذ٫ـ ٣١ ٣٬٬وْٖ ٚاة٬ٟح ٠٩ه٩١اذاج ٠٩يف ١سال
اٞحْا ِ١ ٝ١اٞح٬٥ٛاة اٞضغ٫ذة اٞعامة ةاٞضاؿتاة هّ٩١٪ٟا هإٟٞة
اال٤ك٬ٟؽ٫ة هكػ٪ٚ ٜٞاّغ ا٥ٞكؼ يف املسالة ا٬٢ْٟٞة اْٞامل٬ة .
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انتحهيم االستراتيجي نعىايم انبيئت انذاخهيت
ج٪ٛم املؤؿـة ةحض ٝ٬ٟاؿحؼاج٬سي ٟٞت٬ئة اٞغاظ٬ٟة  ٣١از ٝجضغ٫غ ٛ٤اض ٪ٚج٩ا هوْ٘٩ا
صا٬ٞاى ،هجضغ٫غ ز٪ا٤ب ا٪ٛٞة هاٞىْٖ املحْٚ٪ة ١ـحٛتالى ه٥٨ا ٜٞقت ٧از٢اظ ىلع جضغ٫غ
١ضاهذ أؿاؿ٬ة ٞحٛني ٛ٤اض ا٪ٛٞة هاٞىْٖ  ٣١ظال٩ٞا .ه٨ػ ٦املضاهذ جك ٝ٢األًاذ اُ٥ٞؼو
املضحٟٞ ٝ٢عٌة االؿحؼاج٬س٬ة ٞساْ١ة خ٫اٞى يف ؿْ٩٬ا ٪٩٥ٟٞص ة٪ا٩ْٚا ا٢ْٟٞي هاٞحؼة٪و
هاملسحْ٢ي هاال٤حازي ه٨ػ ٦املضاهذ ٨ي0
 .2ا٬٩ٞك ٝاٞح٢٬ُ٥ي 0 Or gani zat i onal St r uct ur e
ْ٫ؼف ا٬٩ٞك ٝاٞح٢٬ُ٥ي ةأ ٧٤ج ٠٬ُ٥ذؿ٢ي ٢ٟٞؼاكؽ هاألخهاذ هاْٞالٚاة ة ٣٬األٗؼاخ
هاألٚـام ٤ض ٪جض ٙ٬ٛا٨غاف ه٩١ام امل٢ُ٥ة .هّ٥غ اٞحٌؼق اٞى ا٬٩ٞكٝ
اٞح٢٬ُ٥ي الةغ  ٣١األظػ ةاالّحتاذاة االىج٬ة0
أ .ا٩ٞغف اٞؼئ٬ـي ٢ُ٥٢ٟٞة ،أو ٥٫تٕي جن ٠٬٢ا٬٩ٞك ٝاٞح٢٬ُ٥ي ة٢ا ٫حالءم
هجض ٙ٬ٛاأل٨غاف.
ب .جض ٙ٬ٛاٞنالص٬اة ةاٞـٌٟاة ملعح ٖٟاٞحكك٬الة ة٢ا ْ٫ؽر  ٣١اٞحْاهن
هاٞحكا ٝ١ة ٣٬األٚـام هاألٗؼاخ ةاٞساْ١ة.
ة .جضغ٫غ املـؤه٬ٞاة هجض٩ٟ٬ٟا ،ه٫ح ٠د ٜٞهٗٛاى ٞضس ٠ا ٝ٢ْٞاملح.ِٚ٪
ت .جض ٝ٬ٟاَ٪ٞائٖ هج٪م٩٘٬ا ،هص ٝاٞحغاظ ٝهاالرخهاز٬ة.
ث .وؼهذة خذاؿة املؼكؽ٫ة هاٞال١ؼكؽ٫ة املٌ٪ٟةة.
ج .وؼهذة خذاؿة كاٗة ّ٥امؼ االجنال هاْٞالٚاة ة ٣٬اٞحكك٬الة خاظ ٝاٞساْ١ة.
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 .0دٛاٗة املؤؿـة 0 Cul t ur e of t he i nst i t ut i on
ه٨ي اٟ٘ٞـ٘ة اٞحي جـحؼقغ ة٩ا املؤؿـة هاٞحي جْكؾ ذؿاٞح٩ا هأ٨غاٗ٩ا ه٠٬ٚ
اْٞا٩٬ٗ ٣٬ٟ١ا .هّ٥غ جضغ٫غ دٛاٗة املؤؿـة الةغ  ٣١األظػ ةاالّحتاذاة االىج٬ة0
أ١ .ا ٨ي أه٬ٞاة اٞساْ١ة يف جض ٙ٬ٛأ٨غاٗ٩ا.
ب ٝ٨ .أن ْ١حٛغاة امل٢ُ٥ة ج٪اكب اٞحٌ٪ذاة اٞحك٪ٞ٪٥ز٬ة.
ة .الةغ أن جك٪ن ٟٗـ٘ة اٞساْ١ة ةاجسا ٦امل٬ؽة اٞح٥اٗـ٬ة.
ت .الةغ ان جْكؾ ْ١حٛغاة اٞساْ١ة ٚغذاة األخاذة ا٬ْٟٞا ىلع اجعاد اٛٞؼاذاة
االؿحؼاج٬س٬ة.
ث٫ .سب أن ٫حضٟى ٚاخة اٞساْ١ة ةأذاخ ٦اٞحٕ٬٬ؼ هاٛٞغذة ىلع اكحكاف ا٘ٞؼش
هجس٥ب املعاًؼ.
ج .ق٪٬ظ أهامؼ اٞذٛة هاٞحْاهن ة ٣٬أٗؼاخ املؤؿـة.
 .3ا٪ْٞا ٝ١اٞحـ٬ٛ٫٪ة Mar ket i ng Fact or s
جضغخ ٨ػ ٦ا٪ْٞا١ ٝ١غى ك٘اءة هٗاّ٬ٟة األخاذة اٞحـ٬ٛ٫٪ة يف ج٬٘٥ػ أ٨غاف
امل٢ُ٥ة هاؿحؼاج٬س٬اج٩ا املحْٟٛة ةاٞحـٞ ٙ٫٪عغ١اج٩ا .ه ٣١أ١ ٠٨ضاهذ٨ا0
أ .جٌت ٙ٬امل٘٪٩م اٞحـٛ٫٪ي ٞعغ١ة اٞحْٞ ٠٬ٟع ٟٙاٞكْ٪ذ هاألخذاك ةؼؿاٞة
امل٢ُ٥ة.
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ب .اٞضؼش ىلع أ٫نال ١عؼزاة اٞحْ ٠٬ٟاْٞاٞي ٟٞساْ١ة هٗٛاى الصح٬ازاة هذٔتاة
اٞـ٪ق.
ة .اال٨ح٢ام ة٥حائر اٞتضخ ا٢ْٟٞي هذةٌ ٧ة٢حٌٟتاة اٞـ٪ق ةٌٛاّ ٧٬اْٞام
هاٞعاش هىلع املـح ٣٬٫٪اٞغاظٟي هاٞعاذزي.
ت .جأ ٣٬١خذزاة ّا٬ٞة  ٣١االجنال هاٞح٪امً ِ١ ٝاٞتي ١عؼزاة اٞحْ ٠٬ٟة٥ْ٢ى
اال٘٤حاج اٞح٥ٛي  ِ١اٞت٬ئة اٞعاذز٬ة أل٫نال ك١ ٝا ٫حْ ٟٙة٢عؼزاة اٞساْ١ة.
ث .اٛٞغذة ىلع اٞح٥تؤ يف اصح٬ازاة ؿ٪ق ا ٝ٢ْٞة٢ا ٫ـ ٠٩د ٜٞيف جضغ٫خ
األٚـام ا٬٢ْٟٞة هامل٥ا٨ر هاٞتض٪ت.
 .1ا٪ْٞا ٝ١اإل٤حاز٬ة 0 Pr oduct i ve Fact or s
جحْ٨ ٟٙػ ٦ا٪ْٞا ٝ١ة٢كحـتاة اٞساْ١ة املا٬ٞة ٤ح٬سة ٬ٚا٩١ا ةأخهاذ إ٤حاز٬ة
ه٨ي زؽء ٗاّ ٝيف خ١٪٢٫ة األ٤كٌة اٞغاظ٬ٟة ٟٞساْ١ة يف أًاذ ذؿاٞح٩ا
هأ٨غاٗ٩ا هٗٛاى ٟٞؼؤ٫ة اٞحي جىْ٩ا ٨ػ ٦املؤؿـة ة٩غف اٞح٬٢ؽ .ه ٣١أز ٝجضغ٫غ
ٛ٤اض ا٪ٛٞة هاٞىْٖ املؼجتٌة ة٩ػ ٦ا٪ْٞا ٝ١الةغ  ٣١األزاةة ىلع اٞحـاؤالة
االُج٬ة0
أ ٝ٨ .جح٥اؿب جكا ٖ٬ٞاٞعغ١اة  ِ١اٞحكا ٖ٬ٞاملعٌٌة؟
ب ٝ٨ .جح٢اقى أ٫ؼاخاة اٞعغ١ة  ِ١جكا٩٘٬ٞا؟
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ة ٝ٨ .جؼاّي اٞعغ١اة املٛغ١ة امل٪اكتة اٞحك٪ٞ٪٥ز٬ة ة٩غف أن جك٪ن اٞعغ١ة
أكذؼ ج٥اٗـ٬ة هج٬٢ؽ؟
ت٥٨ ٝ٨ .ا ٜٞأ١كا٬٤اة ٟٞح٪ؿِ يف جٛغ ٠٫هجـ ٙ٫٪اٞعغ١اة؟
ث١ .ا٨ي اإلزؼاءاة املحعػة ٟٞض٘اط ىلع جـ٬٩الة هظغ١اة جٛغ ٠٫اٞعغ١ة
هةى٩٥٢ا ١ؼاّاة ١حٌٟتاة اٞت٬ئة هاألدهاق هاٞحٛا٬ٞغ.

٪ّ .5ا ٝ١أخاذة امل٪اذخ اٞتكؼ٫ة 0 Fact or s of Human Resour ces Management
أدا ج٢حْث امل٢ُ٥ة ة٪٢اذخ ةكؼ٫ة ك٘ؤة ٗأ٩٤ا جـحٌ ِ٬هوِ اؿحؼاج٬س٬اة جضٙٛ
أ٨غاٗ٩ا االؿحؼاج٬س٬ة ة٘اّ٬ٟة هك٘اءة ّا٬ٞة ،ه ٣١أ٪ّ ٠٨ا٨ ٝ١ػا املض٪ذ0
أ .ا١حالك املؤؿـة ٪ٚى ةكؼ٫ة داة ٩١اذاة هٚغذاة ّا٬ٞة.
ب .ج٬٩ئة امل٥اح اٞح٢٬ُ٥ي امل٥اؿب ٞحكس ِ٬هظ ٟٙاٞؼٔتة ّ٥غ االٗؼاخ
اْٞا ٝ٢ْٟٞ ٣٬ٟ١ةك٘اءة يف امل٢ُ٥ة.
ة .جض ٙ٬ٛا٘ٞاّ٬ٟة يف ؿ٬اؿاج٩ا ،كاظح٬اذ ،اٞح ،ٖ٬َ٪اٞحؼ٬ٚة ،األز٪ذ،
املكاٗآة ،اٞحض٘٬ؽ ،اٞحغذ٫ب ،هج ٠٫٪ٛاألخاء.
ت .جٛاْ١ ٝ٫غل خهذان ا( ٝ٢ْٞاٞؼهج )٣٬هج ٝ٬ٟٛا٬ٕٞاب ّ ٣ا.ٝ٢ْٞ
ث .ج٪و٬ش اٞـ٬اؿاة املحْٟٛة ةامل٪اذخ اٞتكؼ٫ة اٞى االٗؼاخ  ٣١أز ٝأ٤سار
أّ٢ا ٠٩ٞةك ٝهو٪ج هخٚة.
 .2ا٪ْٞا ٝ١املا٬ٞة 0 Fi nanci al Fact or s
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٫ـ ٠٩جض ٝ٬ٟا٪ْٞا ٝ١املا٬ٞة يف املؤؿـة يف جضغ٫غ ًتْ٬ة االؿحؼاج٬س٬ة
اٞحي ٢٫ك ٣أن ج٥ح٩س٩ا أراء ٩٘ٚ٪١ا املاٞي هجحسـغ ّ٬ٟ٢ة اٞحض٪٢ٟٞ ٝ٬ٟاذخ
املا٬ٞة يف املؤؿـة  ٣١ظالل جضغ٫غ ١ناخذ األ٪١ال هك٬٘٬ة اؿحعغا١اج٩ا هأزؼاء
ّ٬ٟ٢اة اٞحعٌ٬ي املاٞي هاٞؼٚاةة هاٞحض ٝ٬ٟاملاٞي.
هة٩ػا اٞعن٪ش ٫سب جض ٝ٬ٟامل ٖٚ٪املاٞي هٗٛىا ٞالؿح٘٩ا١اة االُج٬ة0
أ١ .ا٨ي املْا٬٫ؼ امل٪وّ٪ة ٬ٛٞاز األخاء املاٞي يف املؤؿـة هٞ ٝ٨غى
املؤؿـة ةغائ ٝه١ا٨ي ج ٜٟاٞتغائٝ؟
ب٩ُ٫ ٝ٨ .ؼ اٞحض ٝ٬ٟاملاٞي أو ا٤ضؼاٗاة ،ه٨ ٝ٨ػ ٦اال٤ضؼاٗاة إ٫ساة٬ة ام
ؿٟت٬ة ه١ا٨ي األؿتاب هذائ٩ا؟
ة ٝ٨ .اٞعٌي املا٬ٞة ٟٞك٬ٟاة جحٌاة ِ١ ٙاٞعٌة املا٬ٞة اْٞا١ة؟
ت ٝ٨ .اٞحغٗٛاة اٛ٥ٞغ٫ة ١الئ٢ة  ِ١اٞحٌتٛ٬اة اٞحعٌ٬ٌ٬ة أل٤كٌة
اٞساْ١ة؟
ث٪٫ ٝ٨ .زغ ج٪اٗ١ ٙالئ ٠ة١ ٣٬ناخذ األ٪١ال هاؿحعغا١اج٩ا؟
ج ٝ٨ .ذأز املال اْٞا ٝ١املحاج ٫ـاّغ يف جض ٙ٬ٛا ٪٢٥ٞاٞحٟ٫٪٢ي؟
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جذول رقى ( )3تحهيم َقبط انقىة في جبيعت ديبنى ووصفهب.
ا٪ٞمٖ
ٛ٤اض اٞىْٖ
ّغم هز٪خ
ةؼا١ر جْاهن
خهٞي ْٗال

٤غذة اٞكاخذ
اٞحغذ٫ـي
اٛٞغذة
االؿحْ٬اة٬ة
ٌٟٞتة اإلّغاخ٫ة

ال ج٪زغ ١كاذكة ص٬ٛ٬ٛة ْٗ٬ٟة ة ٣٬ك٬ٟاة زاْ١ة خ٫اٞى يف ةؼا١ر اٞحْاهن
اٞغهٞي اٞحي جح٬ش ألّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ اكحـاب اٞعتؼاة هامل٩اذاة اٞحي
جذؼو ا٬ٟ٢ْٞة اٞتضذ٬ة هاٞحْ٬٢٬ٟة  ٣١ظالل اٞحغذ٫ب ىلع أصغت اٞح٬٥ٛاة
هاالكحكاٗاة هاألةضات ا٬٢ْٟٞة اٞحي ٫ح ٣١ ٠ظال٩ٞا إدؼاء ١عؼزاة اٞساْ١ة.
ّغم جٗ٪ؼ اْٞغخ اٞكايف  ٣١اٞحغذ٫ـ ٣٬٬يف ةْه االظحناماة (اٛٞا٪٤ن ،
إٟٞة اال٤ك٬ٟؽ٫ة  ،اٞضاؿ٪ب  ،االصناء هاملْ١٪ٟاج٬ة  ،ةؼا١ر جْ ٠ٟدهو
االصح٬ازاة اٞعامة  ،ص ٝاالر١اة  ،االجناالة ،اٞح٘اهص  ،اخاذة اٚ٪ٞث) .
اٛٞغذة االؿحْ٬اة٬ة اٞىْ٘٬ة ٟٞساْ١ة ةـتب املغظالة اٞكت٬ؼة اٛٞاخ١ة ٣١
ظؼ٫سي اٞغذاؿة االّغاخ٫ة .

وْٖ اٞت٥ى

٥٨اٟٚ ٜٞة هوْٖ ةاٞت٬٥ة اٞحضح٬ة اٞىؼهذ٫ة يف اٞساْ١ة ،ؿ٪اء اكان يف

اٞحضح٬ة اٞح٬٥ٛة

اٛٞاّاة اٞغذاؿ٬ة ا٪٢٥ٞدز٬ة اه املعحتؼاة اٞحْ٬٢٬ٟة اه ٔؼف االؿاجػة اه

ٞغى اٞساْ١ة
١ضغهخ٫ة اٞغّ٠
ٟٞتضخ ا٢ْٟٞي

املؼاٗ ٙاْٞا١ة.
ْ٫غ اٞتضخ ا٢ْٟٞي يف اٞحعنناة ا٬٢ْٟٞة هظامة اٞحٌت٬ٛ٬ة ٩٥١ا ١كٟ٘ا،
هدو ؿ٢اة ظامة ةكك ٝكت٬ؼ .هخّ ٠اٞتضخ ا٢ْٟٞي ٞح ٜٟاٞحعنناة ٬ٞؾ
ةاملـح٪ى املأ٪١ل صحى ٫ك٪ن ١ـ ٠٩اه ١ؤدؼ يف ٬١غان اٞتضخ ا٢ْٟٞي.
جْغ املكحتاة  ٣١أ١ ٠٨ناخذ اٞحٌْٟٟٞ ٠ٟتة ،ه ِ١د ٜٞال جض٪و املكحتاة

وْٖ ١ناخذ

ىلع املناخذ اٞىؼهذ٫ة ٌٟٟٞتة ك٢ا هّ٪٤ا٢١ ،ا ٫نْب ىلع اٌٞالب االًالظ أه

اٞحْ٠ٟ

اؿحْاذة املؼازِ ا٬٢ْٟٞة إل٤سار اٞتض٪ت هاٞغذاؿاة اٞحي جـاّغ ٠٨يف

(املكحتاة)

ا٬ٟ٢ْٞة اٞحْ٬٢٬ٟة.

وْٖ اّ٪ٞي

ةاٞؼٔ ٣١ ٠م٬أة اٞؼؤ٫ة هذؿاٞة اٞساْ١ة ه٤كؼ٢٨ا ىلع  ِٚ٪١اٞساْ١ة إال أن

ةاٞؼؤ٫ة هاٞؼؿاٞة

اّ٪ٞي ةأ٬٢٨ة اٞؼؤ٫ة هاٞؼؿاٞة هجـ٩ٛ٫٪ا ةٗ ٣٬ؼٛ٫ي ا ٝ٢ْٞاإلخاذو

هاال٨غاف

هاٞحغذ٫ـي ال جؼٚى إٞى ١ـح٪ى ج٬٘٥ػ٨ا.
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جذول رقى ( )4تحهيم َقبط انضعف في جبيعت ديبنى ووصفه
ٛ٤اض ا٪ٛٞة

ا٪ٞمٖ

ج٪٥ظ املغاذز

جح٬٢ؽ اٞساْ١ة ةح٪٥ظ املغاذز ا٬٢ْٟٞة اٞحي ٥٫ح٢ي إ٩٬ٞا أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ،

ا٬٢ْٟٞة ألّىاء

ص٬خ جى ٠اْٞغ٫غ  ٣١املغاذز ا٬٢ْٟٞة ( اال١ؼ٫ك٬ة ،االهذة٬ة ،االؿ٫٪٬ة  ،اْٞؼة٬ة)،

٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ

٢١ا ٫ذؼو ا٬ٟ٢ْٞة اٞحْ٬٢٬ٟة هاٞتضذ٬ة.

اٞعغ١اة
االٞكحؼه٬٤ة

جحٗ٪ؼ ٞغى اٞساْ١ة ظغ١اة اٞكحؼه٬٤ة ٗاّٟة يف ١سال اال٤حؼ٬٤ث ه٪ٚاّغ اٞت٬ا٤اة
هاال٢ُ٤ة هاٞتؼا١ر اٞضغ٫ذة هاٞح٬٥ٛاة اٞعامة ةاؿحعغا٩١ا .
جكاذك اٞساْ١ة يف اْٞغ٫غ  ٣١ا٥ٞكاًاة داة اٌٞاةِ االزح٢اّي ٢١ذٟة ة٢ؼكؽ

٤كاض ١سحْ٢ي

اال١٪١ة هاٞ٪ٌ٘ٞة اٞػو ٪ٛ٫م ؿ٫٪٥اى ةاْٞغ٫غ  ٣١ا٥ٞكاًاة االزح٢اّ٬ة املحّ٪٥ة
داة اْٞالٚة ة٢سال ّ٧ٟ٢
اٞعغ١اة اٌٞت٬ة ها٥٩ٞغؿ٬ة هاٛٞا٬٤٪٤ة اٞحي جٛغ٩١ا ا٬ْٞاخة االؿحكاذ٫ة اٌٞت٬ة

اٞعغ١اة اٌٞت٬ة

يف ك٬ٟة اٌٞب ه١كحب اٞعغ١اة االؿحكاذ٫ة ا٥٩ٞغؿ٬ة يف ك٬ٟة ا٥٩ٞغؿة ه١كحب

ها٥٩ٞغؿ٬ة

اٞعغ١اة اٛٞا٬٤٪٤ة يف ك٬ٟة اٛٞا٪٤ن هٔ٬ؼ٨ا  ٣١املكاجب االؿحكاذ٫ة اٞحي جعغم

هاٛٞا٬٤٪٤ة

اة٥اء املضاُٗة .هكان ٟٞساْ١ة ز٪٩خ زتاذة ملـاّغة خائؼة مضة املضاُٗة ٥١ػ
ةغا٫ة َ٪٩ذ زائضة ك٪ذه٤ا.

اٞحن٘٬٥اة
اْٞامل٬ة
االج٘ا٬ٚاة ا٬٢ْٟٞة

صٛٛث اٞساْ١ة ١ؼاكؽ ١حٛغة يف ١سال ةْه اٞحن٘٬٥اة امل٢٩ة ١ذ ٝجنٖ٬٥
امل٪ا ِٚاالٞكحؼه٬٤ة هاٞحنا ٖ٬٤االظؼى.
ٞغى اٞساْ١ة اج٘ا٬ٚاة د٥ائ٬ة ١ ِ١عح ٖٟاٞساْ١اة اْٞامل٬ة ٢١ذٟة ةك٬ٟاة ا٪ْٟٞم
ها٥٩ٞغؿة هاٌٞت٬ة.
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تحهيم يصفىفت SWOT
ةْغ جضغ٫غ ّ٥امؼ ا٪ٛٞة هاٞىْٖ اٞغاظ٬ٟة هجضغ٫غ ا٘ٞؼش هاٞح٩غ٫غاة اٞعاذز٬ة
ٟٞساْ١ة الةغ  ٣١ا٬ٛٞام ةحض ٝ٬ٟهج ٠٬٬ٛج ٜٟاملحٕ٬ؼاة األذةْة اٞؼئ٬ـ٬ة املك٤٪ة
ملن٘ٗ٪ة SWOTهْ٫غ ٨ػا اٞحض ٪٨ ٝ٬ٟاأل ٠٨يف االظح٬اذ االؿحؼاج٬سي و١ ٣٢ـاذ
االُجي ٫ت ٣٬جض ٝ٬ٟملن٘ٗ٪ة املحٕ٬ؼاة

(اٞؼؤ٫ة-اٞؼؿاٞة-ا٩ٞغف) ٟٞساْ١ة .هاٞككٝ
األذةْة0

انًُىرج نتحهيم يصفىفت SWOT
ج ٠٫٪ٛاٞت٬ئة اٞغاظ٬ٟة

ٛ٤اض اٞىْٖ

ٛ٤اض ا٪ٛٞة
ج ٠٫٪ٛاٞت٬ئة اٞغاظ٬ٟة
()2
ا٘ٞؼش

() 0

اؿحْ٢ال ٛ٤اض ا٪ٛٞة هاؿحذ٢اذ ْ١اٞسة ٛ٤اض اٞىْٖ هاؿحذ٢اذ
ا٘ٞؼش

املحاصة

(اؿحؼاج٬س٬اة ا٘ٞؼش

٨س٬١٪ة)
اٞح٩غ٫غاة

املحاصة

(اؿحؼاج٬س٬اة

ّالز٬ة)
()3

()1

اؿحْ٢ال ٛ٤اض ا٪ٛٞة ه ج ٝ٬ٟٛجٛ٤ ٝ٬ٟٛاض اٞىْٖ ه جٝ٬ٟٛ
اٞح٩غ٫غاة(اؿحؼاج٬س٬اة خٗاّ٬ة)

اٞح٩غ٫غاة(اؿحؼاج٬س٬اة ا٤ك٢اق٬ة)
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يف و٪ء ٤حائر اٞح٘اّالة ٞحض ٝ٬ٟج ٜٟا٥ْٞامؼ جُ٩ؼ اؿحؼاج٬س٬اة ١حْغخة ٫ح٪زب
ىلع ماْ٤ي ا٬ٛٞام ةاظح٬اذ أه ة٥اء اؿحؼاج٬س٬ة جحٌاة ٙه ٖٚ٪١امل٢ُ٥ة أراء أ٨غاٗ٩ا
ه٨ػ ٦ا٥ٞحائر جحٟعل ة٢ا ٟ٫ي0
 .2اؿحؼاج٬س٬اة ٨س٬١٪ة٫ 0ك٬ؼ املؼةِ ( )2يف اٞكك ٝاٞـاة ٙاٞى أن امل٢ُ٥ة جح٪اٗؼ
أ١ا٩١ا ٗؼش ١حاصة ةاإلواٗة اٞى ا١حالك٩ا ٛ٤اض ٪ٚة كت٬ؼة ٢١ا ٫غْٗ٩ا الظح٬اذ
اؿحؼاج٬س٬ة ٨س٬١٪ة إٞؼص ٩٥١ا ر٫اخة اؿحٕالل ٨ػ ٦ا٘ٞؼش املحاصة هجُْ٪ٚ ٠٬ج٩ا
اٞغاظ٬ٟة ،اّح٢اخا ىلع امل ٖٚ٪ا٪ٛٞو ٢ُ٥٢ٟٞة ّ٢ٟاُ أن املؼةِ (٤ ٪٨ )2ح٬سة ج٘اّٝ
ا٘ٞؼش هٛ٤اض ا٪ٛٞة يف امل٢ُ٥ة.
 .0اؿحؼاج٬س٬اة ّالز٬ة٪٫ 0وش املؼةِ ذ )0( ٠ٚأن امل٢ُ٥ة جح٪اٗؼ أ١ا٩١ا ٗؼش ٥١اؿتة
ٞك٩٥ا جْا٤ي ٛ٤ ٣١اض وْٖ ٚغ ج٩ْ٥٢ا  ٣١اؿحٕالل ج ٜٟا٘ٞؼش املحاصة٧٬ّٟ ،
٥٫تٕي  ٣١األخاذة االؿحؼاج٬س٬ة يف اٞساْ١ة اجعاد اؿحؼاج٬س٬ة ملْاٞسة هجنض٬ش ١ا
جْا ٧٬٤اٞساْ١ة ٛ٤ ٣١اض وْٖ خاظ٬ٟة ؿ٪آءا يف األ٤كٌة اإلخاذ٫ة أم اٞحـ٬ٛ٫٪ة أم
امل٪اذخ اٞتكؼ٫ة أه املا٬ٞة.
 .3اؿحؼاج٬س٬اة خٗاّ٬ة ٪ٞ 0صغت أن ج٪ازغة اٞساْ١ة يف املؼةِ ذ )3( ٠ٚهاٞػو ْ٫تؼ ّ٣
ج٘اّٛ٤ ٝاض ا٪ٛٞة هاٞح٩غ٫غاة ٗأن امل٢ُ٥ة جـحٌ ِ٬أن جْؽر هجـحذ٢ؼ ٛ٤اض ا٪ٛٞة
اٞحي ج٢حٟك٩ا هة٘٥ؾ اٚ٪ٞث جح٪زٟٞ ٧غٗاظ وغ أظٌاذ اٞح٩غ٫غاة املضٌ٬ة ة٩ا ٣١
ظالل اظح٬اذ اؿحؼاج٬س٬اة جـا ٠٨يف جُْٛ٤ ٠٬اض ا٪ٛٞة هجضس ٠٬اٞح٩غ٫غاة
اٞعاذز٬ة .هة٩ػا اٞعن٪ش ٟ٤ضٍ أن اٞساْ١ة جـحٌ ِ٬جنض٬ش هْ١اٞسة ٛ٤اض اٞىْٖ
ألن ؿٌ٬ؼج٩ا ىلع ا٪ْٞا ٝ١اٞغاظ٬ٟة ٢١ك٥ة هٞك ٣جنتش املككٟة أمْب ّ٥غ١ا
جحْ ٟٙةا٪ْٞا ٝ١اٞعاذز٬ة.
 .1اؿحؼاج٬س٬اة ا٤ك٢اق٬ة 0جحس ٧اٞساْ١ة اٞى أجتاظ اؿحؼاج٬س٬اة ا٤ك٢اق٬ة ةـتب ١ا
جْا ٣١ ٧٬٤ج٩غ٫غاة ظاذز٬ة هٛ٤ ٣١اض وْٖ خاظ٬ٟةٗ .املؼةِ (٫ )1ك٬ؼ اٞى
اؿحؼاج٬س٬اة جحى ٣٢اٞح ٣١ ٝ٬ٟٛاٞح٩غ٫غاة اٞعاذز٬ة هْ١اٞسة ٛ٤اض اٞىْٖ اٞغاظ٬ٟة
١ذالى أّاخة ٬٨كٟة أٚـام ٥٬ْ١ة (أزؼاء خاظٟي) أه اٞح٪أ١ة  ِ١زاْ١اة ظاذز٬ة (أزؼاء
ظاذزي).
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انًحفزاث انًقترحت في صيبغت انخغت االستراتيجيت
املض٘ؽاة اٞعاذز٬ة

املض٘ؽاة اٞغاظ٬ٟة

 .2أ٤كاء ١ؼاكؽ ةضخ ّ٢ٟي يف ١عح .2 ٖٟجٌ٫٪ؼ كاخذ اٞتضخ ا٢ْٟٞي  ٣١ظالل
ٞؼٗغ

أٚاّ ٧١الٚاة ةضذ٬ة ١حتاخٞة ههذس

اٞحعنناة

ا٬٢ْٟٞة

١ؤؿـاة

اٞغهٞة

يف

اٞساْ١ة

اٞضك٬١٪ة

ّ١ ٝ٢كحؼكة  ِ١اٞساْ١اة اْٞامل٬ة

هقؼكاة اٌٛٞاظ اٞعاش هاملعحٟي هزْ٩ٟا

اٞؼم٥٬ة ةاإلواٗة اٞى أٚا١ ٧١ؤج٢ؼاة

ؿ٪ق خائ ٠ه١ـح٢ؼ ٞالؿح٘اخة ٤ ٣١حائر

ّ٬٢ٟة ة٢كاذكة اٞساْ١اة األز٥ت٬ة

اٞتض٪ت اٞحٌت٬ٛ٬ة اٞسغ٫غة.

املحٛغ١ة ّ٬٢ٟاى.

هاٞكؼكاة

 .0جعن٬ل ٤نٖ ؿاّاة ا٥ٞناب ٞك ٝجغذ٫ـي  .0جٌ٫٪ؼ

ه

ج٬٢٥ة

٩١اذاة

اٞكاخذ

هاؿحٕال٩ٞا يف ١سال اٞتضخ ا٢ْٟٞي هك٢ا

اٞحغذ٫ـي يف أجٛان إٟٞة اإل٤ك٬ٟؽ٫ة

٪٢ْ١ل ة ٧يف زاْ١اة اٞغهل املحٛغ١ة ه

ك٩٤٪ا ٕٞة اٞتض٪ت ا٬٢ْٟٞة اٞـائغة ٣١

٩٥١ا ىلع ؿت ٝ٬املذال اٞساْ١اة األؿحؼا٬ٞة.

ظالل اقحؼاك ٠٩ةغهذاة اٞح٫٪ٛة ظاذث

 .3خّ ٠املسالة املض٬ٟة يف ك٬ٟاة اٞساْ١ة ه

اٌٛٞؼ.

األذجٛاء ة٩ا ٞحك٪ن و ٣٢املسالة اٞؼم٥٬ة
١ذ ٝؿك٪ةاز ه ٔ٬ؼ٨ا  ٣١ظالل جكسِ٬
اٞتاصذ٥ٞ ٣٬كؼ ةض٪د ٠٩ا٬٢ْٟٞة ٗ٩٬ا ه
أّح٢اخ٨ا يف اٞحؼ٬ٚاة ا٬٢ْٟٞة.
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رابعب :تحذيذ األهذاف االستراتيجيت:
ٞحض ٙ٬ٛاال٨غاف ا٬ْٟٞا ٞساْ١ة خ٫اٞى هٗٛا ٟٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞـ٪٥اة -0202
 0202ج ٠جضغ٫غ ظ٢ـة ١ضاهذ ج٢ذ١ ٝسّ٪٢ة  ٣١اال٨غاف ا٬ٟ٢ْٞة هاٞحي
ؿححض ٣١ ٙٛظالل ا٤سار املتاخذاة املح٘ؼّة ّ٩٥ا هك٢ا ٟ٫ي:
 .1ذِٗ ك٘اءة األخاء املؤؿـي ٞحضـ ٣٬اٛٞغذة اٞح٥اٗـ٬ة ٟٞساْ١ة.
 .2اٞـْي اٞى جٌتْ١ ٙ٬ا٬٫ؼ و٢ان اٞس٪خة هاالّح٢اخ ا٥ً٪ٞي هاٞغهٞي.
 .3ر٫اخة اٛٞغذة اٞح٥اٗـ٬ة ٌٟٞتة اٞساْ١ة.
 .4ج٬٢٥ة ٚغذاة ا٬٩ٞئة اٞحغذ٫ـ٬ة ه٩١اذاج ٠٩هجضـ ٣٬ة٬ئة ا. ٝ٢ْٞ
 .5جٌ٫٪ؼ هخّ ٠اٞتضخ ا٢ْٟٞي هاؿحذ٢اذ ٦يف اٞح٬٢٥ة.
هج٘ام ٝ٬ج ٜٟاأل٨غاف هٗ ٙاالجي0
.2

ذِٗ ك٘اءة االخاء املؤؿـي ٞحضـ ٣٬اٛٞغذة اٞح٥اٗـ٬ة ٟٞساْ١ة :

١ 2-2ؼازْة هجٌ٫٪ؼ ا٬٩ٞك ٝاٞح٢٬ُ٥ي ٟٞساْ١ة هجضغ٫ذ.٧
 0-2جٌت٪ٚ ٙ٬اّغ اٞض٪ك٢ة هجٌ٫٪ؼ اؿ٪ٟب اجعاد اٛٞؼاذ ٞؼِٗ ك٘اءة األخاء
املؤؿـي.
 3-2أّغاخ هاّح٢اخ ٪ٞائش األظال٬ٚاة امل٬٥٩ة ملؤؿـاة اٞساْ١ة.
 1-2جأ ٝ٬٨اْٞا ٣٬ٟ١يف اإلخاذة االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞساْ١ة ة٢ا ٢٫ك٩٥ا  ٣١جٌ٫٪ؼ
اٞت٬٥ة األؿاؿ٬ة ٟٞساْ١ة هاٞح ٖ٬َ٪األ١ذ٪٢ٟٞ ٝاذخ املاخ٫ة هاٞتكؼ٫ة
هاملْؼٗ٬ة.
 5-2ذِٗ ك٘اءة هج٬٢٥ة ٚغذاة املالك االخاذو ٟٞساْ١ة هاٞك٬ٟاة ة٢عحٖٟ
املساالة ١ذ ٝإٟٞاة األز٥ت٬ة هاٞضاؿتاة هامل٩اذاة اٞحعنن٬ة.
 2-2خذاؿة اٞضازة ٞحأؿ٬ؾ ١ؼاكؽ أةضات زغ٫غة ٟٞساْ١ة هة٬ان اٞسغهى ا٬٢ْٟٞة
هاالٚحناخ٫ة ٩ٞا.
 7-2اؿحك٢ال املتا٤ي اٞسا٬ْ١ة اٞسغ٫غة هاّاخة اص٬اء املكاذ ِ٫املح٘ٚ٪ة.
 8-2اٚحؼاج ١كاذ ِ٫زغ٫غة ٫ح ٠ج٬٘٥ػ٨ا  ٣١ظالل اٞعٌي االؿحذ٢اذ٫ة ّ٥غ اّاخة
جْ٘٩ٟ٬ا
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 9-2خذاؿة ا٤كاء ١حضٖ ىلع اصغى ٚاّاة املكحتة املؼكؽ٫ة ٪ٞدائ ٙاٞساْ١ة
االؿاؿ٬ة كاالؿحضغات هظٌي اٞحٌ٫٪ؼ ها٪ٞدائ ٙاٞحي ج٬٢ؽ اٞساْ١ة ه١ضٌاج٩ا
املعحٟ٘ة ٥١ػ جأؿ٬ـ٩ا
 22-2ا ٝ٢ْٞىلع االؿحعغام األ١ذ ٝملٌتْة اٞساْ١ة يف ظغ١ة اٞساْ١ة هك٬ٟاج٩ا
هأخهاذ٨ا املعحٟ٘ة ٢١ا ٫ـ ٠٩يف ج٬ٗ٪ؼ األ٪١ال هج٥ك٬ي اال٤حاث ا٘ٞكؼو.
 22-2خذاؿة أ٤كاء هصغاة اخاذة األر١اة ةك٬ٟاة اٞساْ١ة املعحٟ٘ة.
 20-2جٌ٫٪ؼ قتكة ١٪ْٟ١اة ١حكاٟ١ة ٪١صغة ىلع ١ـح٪ى اٞساْ١ة جؼةي ة٣٬
اٞك٬ٟاة ه١ؼكؽ اٞساْ١ة ةاإلواٗة اٞى اٞحؼك٬ؽ ىلع ظغ١اة اٞض٪ك٢ة االٞكحؼه٬٤ة
هظغ١اة اٞحْ ٠٬ٟاالٞكحؼه٤ي.
١ 2-0حاةْة ج٬٘٥ػ اٞعٌي االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞك٬ٟاة هو٢ان ج٪اٗ٩ٛا  ِ١ظٌة
اٞساْ١ة ةاؿح٢ؼاذ.
 0-0هوِ اٞعٌة اٞالر١ة ٪ٟٞم٪ل اٞى االّح٢اخ ا٥ً٪ٞي هاٞغهٞي.
 3-0اٞـْي اٞى خظ٪ل اٞساْ١ة يف جنا ٖ٬٤املؤؿـاة اْٞامل٬ة هاالذجٛاء ٗ٩٬ا
 1-0جٌ٫٪ؼ ُ٤ام اٞح ٠٬٬ٛاٞػاجي ه٢٤ادث املؼازْة اٞغاظ٬ٟة هٌ١اةٛح٩ا ِ١
١ذ٬الج٩ا اٞناخذة ّ ٣اٞس٩اة املحعننة ةس٪خة اٞحْ ٠٬ٟه٢٤ادث ١ؤؿـاة
اٞس٪خة اٞغه٬ٞة.
١ 5-0حاةْة أخاء ٚـ ٠و٢ان اٞس٪خة هاالّح٢اخ األكاخ٢٫ي هٗٛا ٞؼؤ٫ة هذؿاٞة
هأ٨غاف اٞساْ١ة هاٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة املْح٢غة هاملْ٥ٟة.
 2-0هوِ ظٌي ٞؼِٗ اْ٘ٞا٬ٞة اٞحْ٬٢٬ٟة ٟٞغذاؿاة االه٬ٞة هةض٪ت اٞغذاؿاة ا٬ْٟٞا
يف اٞساْ١ة
 7-0هوِ ظٌي ٞؼِٗ اٛٞغذاة هْٗا٬ٞة اٞك٬ٟاة هاٞساْ١ة يف ١سال اٞح٠٫٪ٛ
املؤؿـي هز٪خة اٞحْ ٠٬ٟهاالّح٢اخ األكاخ٢٫ي.
 .3ر٫اخة اٛٞغذة اٞح٥اٗـ٬ة ٌٟٞتة اٞساْ١ة 0
١ 2-3ؼازْة اٞتؼا١ر اٞغذاؿ٬ة املْح٢غة ههوِ املْا٬٫ؼ اٞضاك٢ة ملٛحؼصاة
اٞتؼا١ر اٞسغ٫غة ة٢ا ْ٫ؽر  ٣١ؿْ٢ة اٞساْ١ة ه١كا٤ح٩ا.
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 0-3اٞحؼك٬ؽ ىلع ةؼا١ر ج٬٢٥ة امل٩اذاة هٚغذاة اٌٟٞتة هأّغاخٞ ٠٨ـ٪ق اٝ٢ْٞ
 ٣١ظالل اٞتؼا١ر ا٬ٟ٢ْٞة املعحٟ٘ة هاالذجٛاء ة٩٢اذاة اٞعؼ٫س ٣٬امل٬٥٩ة
هاٞح٥اٗـ٬ة.
 3-3جْؽ٫ؽ اٞح٪ام ِ١ ٝاٞعؼ٫س ٣٬ه١حاةْة قؤه ٠٩٤هذّا٫ح.٠٩
 1-3اال٨ح٢ام ةتؼا١ر اٞحْ ٠٬ٟاالٞكحؼه٤ي دً ٣ّ ٜٞؼ ٙ٫اٞح٪ؿِ يف جٛغ ٠٫ةؼا١ر
خذاؿ٬ة زغ٫غة ٞحٟت٬ة االصح٬ازاة املحْغخة يف ؿ٪ق ا.ٝ٢ْٞ
 5-3خذاؿة ٛ١حؼج ةؼا١ر اٞحْ ٠٬ٟامل٘ح٪ج ٥ٞكؼ ظغ١اة اٞحْ ٠٬ٟاالٞكحؼه٤ي.
 2-3االؿح٢ؼاذ يف إّغاخ هج٬٘٥ػ ةؼا١ر صاو٥اة اٞتضخ ا٢ْٟٞي ٌٟٟٞتة املح٬٢ؽ.٣٫
 7-3خّ ٠األ٤كٌة اٌٞالة٬ة هذّا٫ة اٞكتاب هاّغاخ ْٗا٬ٞاة ١حّ٪٥ة جٟتي ٪٬١ل
اٞكتاب هج٬٢٥ة امل٪ا٨ب ةاٞحْاهن  ِ١االجضاخاة هاأل٤غ٫ة اٞؼ٫او٬ة اٛٞؼ٫تة ٣١
ة٬ئة اٞساْ١ة.
 8-3جٌ٫٪ؼ اٞضؼم اٞساْ١ي هاال٨ح٢ام ةاألة٬٥ة اٞؼ٫او٬ة ٟٞساْ١ة ها١اك٢١ ٣اذؿة
األ٤كٌة ا٬٥٘ٞة املعحٟ٘ة.
 9-3جْؽ٫ؽ خهذ اإلذقاخ ا٘٥ٞـي هاٞحؼة٪و ٞعغ١ة هذّا٫ة ًٟتة اٞك٬ٟاة هاالٚـام
املعحٟ٘ة.
 .1ج٬٢٥ة ٚغذاة أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ ه٩١اذج ٠٩هجضـ ٣٬ة٬ئة ا: ٝ٢ْٞ
2-1

جْ٘١ ٝ٬كاذكة أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ يف ١كاذ ِ٫األةضات املض٬ٟة
هاٞغه٬ٞة ٞغّ ٠اٞعتؼاة هاٛٞغذاة.

0-1

خّ ٠هجكس١ ِ٬كاذكة أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ يف املؤج٢ؼاة املض٬ٟة
هاٞغه٬ٞة.

3-1

اٞحٌ٫٪ؼ املـح٢ؼ ٞتؼا١ر ج٬٢٥ة ٚغذاة أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ ها٬ٛٞاخاة
األكاخ٬٢٫ة ٗ٪ٟٞاء ة٢حٌٟتاة اٞعٌة االؿحؼاج٬س٬ة ٟٞساْ١ة هظٌي اٞك٬ٟاة
هةاجسا ٦جأ٩ٟ٨ا ٞالّح٢اخ االكاخ٢٫ي.

1-1

جغّ ٠٬أ٤كٌة ذّا٫ة اٞتاصذ ٣٬هخّ ٠هجض٘٬ؽ أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ
هجٌ٫٪ؼ املعحتؼاة ا٬٢ْٟٞة .

5-1

خّ ٠هجٌ٫٪ؼ ١كاذ ِ٫اؿكان أّىاء ٬٨ئة اٞحغذ٫ؾ هامل٥حـت ٣٬ةحعن٬ل
١ـاصة  ٣١اٞضؼم اٞساْ١ي.
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2-1

جٌ٫٪ؼ ْٗا٬ٞاة املؼكؽ اٞذٛايف هٛ١ؼاة اٞى٬اٗة ةاملـح٪ى اٞالئ ٙة٢كا٤ة
اٞساْ١ة.

7-1

جٌ٫٪ؼ ةؼا١ر جٌ٬ّ٪ة جـ ٠٩يف ظغ١ة املسحِ٢

.5
2-5

جٌ٫٪ؼ ه خّ ٠اٞتضخ ا٢ْٟٞي هاؿحذ٢اذ ٦يف اٞح٬٢٥ة ا٬٥ً٪ٞة :
جضغ٫خ ظٌي اٞتضخ ا٢ْٟٞي ةاألٚـام هاٞك٬ٟاة هذةٌ٩ا ةاٞعٌة اٞتضذ٬ة
ٟٞساْ١ة

0-5

ذِٗ اٞك٘اءة ا٬٢ْٟٞة اٞتضذ٬ة ةاالٞحؽام ةاملْا٬٫ؼ املض٬ٟة أه اٞغه٬ٞة

3-5

خّ ٠املسالة ا٬٢ْٟٞة ٟٞساْ١ة هجْؽ٫ؽ ذما٤ح٩ا ه١كا٤ح٩ا اٞح٥اٗـ٬ة خه٬ٞا

1-5

ر٫اخة ّغخ اج٘ا٬ٚاة اٞحْاهن ا٢ْٟٞي  ِ١اٞساْ١اة األز٥ت٬ة هجْ٘٩ٟ٬ا

5-5

جكس ِ٬اٞتض٪ت املكحؼكة هجْؽ٫ؽ ٗؼش اٞض٪اذ اٞضىاذو األكاخ٢٫ي

2-5

جْؽ٫ؽ ١ؤج٢ؼاة ك٬ٟاة اٞساْ١ة ا٬٢ْٟٞة هّٛغ ١ؤج٢ؼاة ّ٬٢ٟة خه٬ٞة
ٟٞك٬ٟاة  ِ١اٞح٥ـ ٙ٬ة ٣٬اٞحعنناة املحٛاذةة يف ك٬ٟاة هاٚـام اٞساْ١ة
املعحٟ٘ة

7-5

اٞحعٌ٬ي ٞحأؿ٬ؾ ١كاذ١ ِ٫عحتؼاة صغ٫ذة هذ٫اخ٫ة يف اٞح٬٥ٛاة
املحٛغ١ة ١ذ ٝا٥ٞا ٪٤جك٪ٞ٪٥زي هاٌٞاٚاة املحسغخة هاالؿحغا١ة هٔ٬ؼ٨ا.

8-5

ا ٝ٢ْٞىلع جض٘٬ؽ ذزال األّ٢ال هاملسح ِ٢املغ٤ي هازحػاةٟٞ ٠٩ح٘اّٝ
 ِ١ك٬ٟاة هاٚـام اٞساْ١ة

9-5

جٌ٫٪ؼ ٛ١حؼج أ٤كاء خاذ ٤كؼ ةاؿ ٠اٞساْ١ة.
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خامسا :خطة وإجراءات العمل لتحقيق األهداف:
األّغاف

يؤشؼاة األداء

اهْغف االهل0

يـؤهل اهحَفٕػ

هزٓد ّٕكن جَظًٕي رؿًي يضغت هيػحًغ جحغش ةِ -

رئاؿة اهسايػة

يؼازػة هجؽٓٔؼ اهْٕكن اهحَظًٕي

اهحتػٕاة اهؼأؿٕة هاهػالكاة االفلٕة اهحي جضلق اهحػاهن ةٌٕ -

غًادة اهكوٕاة

هوسايػة .

يـحٓٔاجِ ههصغاجِ.

-

-

0200

%02

0202

%02

هزٓد جلؼٔؼ ٔٓعش يالئى اهْٕكن اهحَظًٕي هضسى هٍٓع

0202

%02

أٍشؽة اهسايػة ،هكاةن هوحؽٓٔؼ ةًا ٔضلق رؿاهة اهكوٕة اه

0202

%02

اهسايػة هأّغافْا االؿحؼاجٕسٕة.
-

اهحٓكٕث اهؽيَي

هزٓد ادهة جَفٕػِٔ ىلع اهحػٌٕٕ هاهَلن هاالٍحغاب هتػظ
املٓظفٌٕ ؼتلا هوحٓضٕف اهٓظٕفي .

اهْغف اهذاٍي0
جؽتٕق

كٓاغغ

اهضٓكًة

هجؽٓٔؼ -

اؿوٓب اجعاذ اهلؼار هؼفع كفاءة االداء -
املؤؿـي

كن اكـام اهسايػة يًٕكَة .
ؿْٓهة اهضطٓل ىلع اهتٕاٍاة يٌ ظالل اهشتكاة.
اجًام ازؼاءاة اهضطٓل ىلع االٔؽه االدارو .

-

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

املػوٓياجٕة

0202

%02

0202

%02

0202

%02
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اهْغف اهذاهخ0

-

هزٓد دهٕن يٕذاق شؼف هوسايػة هجلارٔؼ املؼازػة اهغاظوٕة -

-

هزٓد يضاعؼ دهراة اهحٓغٕة ةضلٓق املوكٕة اهفكؼٔة هاالهٕة

-

هزٓد ضَغهق شكاهى هيلحؼصاة املؼازػٌٕ هاهؽوتة ههزٓد

-

هزٓد جلؼٔؼ غٌ ًٍػ اهلٕادة هجٓعش صاالة اظحٕار اهلٕاداة -

رئاؿة اهسايػة/

االؿحؼاجٕسٕة هوسايػة ةًا ًٔكَْا يٌ -

هزٓد ظؽة جغرٔتٕة يػحًغة هيٓدلة يع يضاعؼ اهغهراة

ه االدارٔة

املادٔة -

هحلٕٕى اداء اهػايوٌٕ يف االدارة

اغغاد

هٓائش

هاغحًاد

االظالكٕاة

املَْٕة هحشكٕالة اهسايػة

هاهعارزٕة.

اهشؤهن اهػوًٕة

هوًضافظة ىلع اهضلٓق املَْٕة هاهفكؼٔة يف اهسايػة.

هسَة هفضص هيحاةػة جوم اهشكاهى.

اهْغف اهؼاةع0

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

0202

%02

0202

%02

0202

%02

0200

%02

0202

%02

0202

%02

0202

%02

هزٓد ظؽة جغرٔتٕة يػحًغة هيٓدلة هيػوَة جغؽي -

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

االدارو هوسايػة هاهكوٕاة ةًعحوف -

هزٓد يضاعؼ اهغهراة هكشٓف ةأؿًاء املشاركٌٕ.

املـحًؼ

0202

%02

هاهضاؿتاة هاملْاراة اهحعططٕة.

اهحغرٔب (هزٓد اهٕاة هحلٕٕى فػاهٕة هيؼدهد اهحغرٔب) .

0202

%02

0202

%02

جإّٔن

جؽٓٔؼ

اهػايوٌٕ

اهتَٕة

هاهحٓظٕف

يف

االؿاؿٕة

االيذن

هاهتشؼٔة هاملػؼفٕة.

هوًٓارد

االدارة

هوسايػة

اهْغف اهعايؾ0

رفع كفاءة هجًَٕة كغراة املالك

املساالة

يذن

هكشٓف ةأؿًاء املشاركٌٕ.
هزٓد يػإٔؼ يضغدة

االؿحؼاجٕسٕة يف اهسايػة

االؿحؼاجٕسٕة .
-

اهوغاة

يف االدارة االؿحؼاجٕسٕة هيغى جؽتٕق يػإٔؼ اظحٕارّى.

االزَتٕة -

كـى عًان اهسٓدة

ه هحكؼٔى اهػايوٌٕ يف االدارة

االصحٕازاة اهحغرٔتٕة اهفػوٕة.

اؿحلطاءاة جتٌٕ يغى اؿحفادة اهسْاز االدارو يٌ ٍظام

يؼكؽ اهحػوٕى
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اهْغف اهـادس0

-

دراؿة اهسايػة هحأؿٕؾ يؼاكؽ اةضات

زغٔغة

هوسايػة

هةٕان

اهسغهى -

جـوى اهسايػة هوًتاٍي املعططة ملؼاكؽ االةضات هفق رئاؿة اهسايػة /كـى

هوًٓاضفاة اهفَٕة.

هزٓد جلؼٔؼ غٌ اهعغياة اهحي جلغيْا يؼاكؽ االةضات.

0202

%02

0202

%02

0202

%02

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

هاملشارٔع

0202

%02

0202

%02

0202

%02

0200

%02

0202

%02

0202

%02

0202

%02

اهشؤهن اهػوًٕة هكـى
االغًار هاملشارٔع

اهػوًٕة هاالكحطادٔة هْا.

-

اهْغف اهـاةع0

-

هزٓد ٍـط اهكحؼهٍٕة يٌ زًٕع املعؽؽاة هاهٓضٓل اهى

-

هزٓد جلؼٔؼ ةاهحغفلاة املاهٕة هألٍفاق ىلع اصحٕازاة

-

هزٓد ظؽة ضٕاٍة ظاضة ةًضحٓٔاة ّػُ املشارٔع يػحًغة

-

هزٓد دراؿة غٌ االؿحعغام االيذن هوًكان دهن ّغر هةأفغن

رئاؿة اهسايػة/

اكحؼاج يشارٔع زغٔغة ٔحى جَفٕػّا

ؼؼٔلة يًكَة.

كـى االغًار

يٌ ظالل اهعؽػ االؿحذًارٔة غَغ -

هزٓد ةَٕة جضحٕة يَاؿتة.

هاملشارٔع

اهتضذٕة هضٕاٍحْا.

اؿحكًال املتاٍي اهسايػٕة اهسغٔغة

هاغادة اهػًن ةاملشارٔع املحٓكفة.

هزٓد جلؼٔؼ ةاهحغفلاة املاهٕة هألٍفاق ىلع اصحٕازاة املؼاكؽ

0200

%02

املػوٓياة املؤرشفة اهكحؼهٍٕا.
املتاٍي هاملشارٔع هضٕاٍحْا.

كـى االغًار

هيٓدلة هيضغدة كن غام .
اهْغف اهذايٌ 0

اغادة جفػٕوْا.

-

هزٓد يعؽؽاة هسًٕع املشارٔع يع اهتؼٍاير اهٓظٕفي هْا
هاالؿحفادة يٌ االياكٌ اهشاغؼة هاملـاصاة اهفائغة يف
هظائف هفػاهٕاة زغٔغة جضحازْا اهسايػة الؿحٕػاب االغغاد
املحؽأغة يٌ اهؽوتة ةاظحطاضاة يحَٓغة هيحػغدة.
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هزٓد دراؿة هافٕة غٌ املشؼهع يع اهحكاهٕف (دراؿة زغهى

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

اهْغف اهحاؿع0
دراؿة اٍشاء يحضف ىلع اصغى

يع دراؿة االدؼ اهتٕئي) يع هزٓد كاغغة ةٕاٍاة ةًضحٓٔاة

املكحتة املؼكؽٔة

كاغاة املكحتة املؼكؽٔة

املحضف.

0202

%02

0202

%02

0202

%02

-

-

هزٓد املعؽؽاة هاهحطايٕى اهعاضة ةاملشؼهع.

-

هزٓد جلؼٔؼ ةاهحغفلاة املاهٕة هألٍفاق ىلع اصحٕازاة
املحضف هضٕاٍحْا.
هزٓد جلؼٔؼ ةاهحغفلاة املاهٕة هألٍفاق ىلع اصحٕازاة

رئاؿة اهسايػة/

اهْغف اهػاشؼ0
اهػًن ىلع االؿحعغام االيذن ملؽتػة

املؽتػة هجؽٓٔؼّا هضٕاٍحْا.

املؽتػة املؼكؽٔة

اهسايػة يف ظغية اهسايػة هكوٕاجْا -

هزٓد ظؽة ضٕاٍة ظاضة ةًضحٓٔاة املؽتػة يػحًغة

هادهارّا املعحوفة ةًا ٔـْى يف

هيٓدلة هيضغدة كن غام.

-

جٓفٕؼ االيٓال هجَشٕػ االٍحاث اهفكؼو.

-

اهْغف اهضادو غشؼ0

-

جلؼٔؼ ٔٓعش غًوٕة جٓؿٕع ظؽٓط االٍحاث امللغية يٌ كتن
يؽتػة اهسايػة (جايٌٕ االزْؽة هاهؽاةػاة هوؽتاغة اهػادٔة
هاهؽتاغة ةلٕاؿاة هاصسام كتٕؼة ) هحشًن جلغٔى ظغية

0200

%02

0202

%02

0202

%02

0202

%02

اهؽتاغة ملعحوف كؽاغاة املضافظة .
دراؿة اٍشاء هصغاة ادارة االزياة -
ةكوٕاة اهسايػة املعحوفة .

-

هزٓد ظؽة ملٓازْة اهكٓارت هاالزياة.

رئاؿة اهسايػة/

0200

%02

هزٓد يضاعؼ اهحغرٔتاة املعحوفة ملٓازْة االزياة.

االدارٔة

0202

%02

0202

%02

0202

%02

جَفٕػ ؿَٕارٔٓ االظالء .
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اهْغف اهذاٍي غشؼ0
جؽٓٔؼ

شتكة

يػوٓياة

يحكايوة

يٓصغة ىلع يـحٓى اهسايػة جؼةػ
ةٌٕ اهكوٕاة هيؼكؽ اهسايػة ةاإلعافة
اهى اهحؼكٕؽ ىلع ظغياة اهضٓكًة
االهكحؼهٍٕة
االهكحؼهٍي .

هظغياة

اهحػوٕى

يلغار االٍفاق ىلع جسْٕؽ شتكاة املػوٓياة هاالٍحؼٍٕث

رئاؿة اهسايػة/

هاهتؼيسٕاة هجٓفٕؼ املػوٓياة اهؼكًٕة هصًأحْا ،هٍـتحِ يٌ

كـى اهضاؿتة

املٓازٍة .

هاالٍحؼٍٕث

0200

%02

0202

%02

0202

%02

0202

%02
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خامسا :تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية:
اٍطالكا يٌ اهداف اهجايعة ويؤشرات تطبيلها فلد وضعت اهجايعة يف حساباتها
اعداد تلييى ذاتي ملراكبة تَفيذ اهداف اهجايعة بشكن سَوىا هغرض تحدىد يواطٌ
اهضعف واهلوة اهحاصوة فيها وضًان تحليق توم األهداف ويؤشراتها باهشكن اهذي
رسًت يٌ اجوه.
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