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 أسباب عذم اإلًجاس ًسبت اإلًجاس ها تن اًجاسٍ األًشطت  هؤشزاث الٌجاح الوخزجاث األهذاف م

نضٌبسة اإلعذاد  2

االعخًبد نبشايج 

 انًجًىعت األونً.

بشايج 1-1

يعذة نضٌبسة 

 االعخًبد

َسبت سضب 

انًشاجعٍٍ عٍ 

 إجشاءاث انضٌبسة

وسشت  2عمذ عذد 1-1-1

عًم إلعذاد يُسىبً 

انبشَبيج نهضٌبسة 

وانخعشٌف ببإلجشاءاث 

 انًخبعت وَظبو انًمببالث.

نى ٌخى حُفٍز األَشطت  صفش صفش

دفع انًطهىبت َظشا نعذو 

انًبهغ انًبنً انًمشس 

 إلحًبو انضٌبسة

اإلعالٌ عٍ  1-1-2

يىعذ صٌبسة االعخًبد فىق 

ححذٌذهب يع احخبر يب ٌهضو 

 يٍ حجهٍضاث

يخببعت اسخعذاداث  0

بشايج انهغت 

 واإلٌطبنٍتانفشَسٍت 

)انًجًىعت انثبٍَت( 

 نهخمذو نالعخًبد

2-1 

اجشاءاث 

انخمذو 

نالعخًبد 

نبشايج 

انًجًىعت 

انثبٍَت 

 .يُخهٍت

سفع جًٍع 

انًسخُذاث 

انًطهىبت نهخمذو 

 نالعخًبد.

االَخهبء يٍ إعذاد  0-1-1

انذساست انزاحٍت  ويشاجعت

انخبصت ببنبشَبيجٍٍ. 

العالٌ عٍ اجشاءاث 1و

انخمذو نالعخًبد 

 انًطهىبت. وانًسخُذاث

حى اعذاد 

انًشفمبث 

 انًطهىبت

نى ٌخى انخمذو نالعخًبد  55%

انًسخهذفت َظشا نههبشايج 

نعذو احًبو اجشاءاث 

انضٌبسة نبشايج انحضيت 

 األونً

صٌبسة يشكض  2-1-2

 واالعخًبدضًبٌ انجىدة 

 ببنجبيعت.

حى اسسبل 

انذساست انزاحٍت 

نكم بشَبيج 

نهًشاجعت يٍ 

نى حخى انضٌبسة بسبب  25%

حعطم اجشاءاث صٌبسة 

 انحضيت األونًبشايج 
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 انًشكض

نههٍئت انخمذو  4-1-5

انمىيٍت نضًبٌ جىدة 

انخعهٍى واالعخًبد العخًبد 

انثالثت بشايج فً 

 انًجًىعت األونً.

حى انخمذو نعذد 

حضيت  2

نهثالثت بشايج 

حٍث شًهج 

انحضيت األونً 

بشايج انهغت 

األنًبٍَت و 

اإلسببٍَت و 

انحضيت انثبٍَت 

بشَبيج انهغت 

و  االَجهٍضٌت

رنك بسبب 

لشاس انهٍئت 

انمىيٍت سلى 

نسُت  144

2525 

222%  

اإلعذاد نضٌبسة  3

االعخًبد نبشايج 

 انًجًىعت انثبٍَت.

بشايج 3-1

يعذة نضٌبسة 

 االعخًبد

َسبت سضب 

انًشاجعٍٍ عٍ 

 إجشاءاث انضٌبسة

عمذ وسشت عًم 3-1-1

إلعذاد يُسىبً انبشَبيج 

نهضٌبسة وانخعشٌف 

ببإلجشاءاث انًخبعت وَظبو 

األَشطت نى ٌخى حُفٍز  صفش صفش

انًطهىبت َظشا نعذو دفع 

انًبهغ انًبنً انًمشس 

نهحضيت  إلحًبو انضٌبسة
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األونً و انثبٍَت و  انًمببالث.

ببنخبنً نى َسخطع انخمذو 

 نهحضيت انثبنثت

اإلعالٌ عٍ  3-1-2

يىعذ صٌبسة االعخًبد فىق 

ححذٌذهب يع احخبر يب ٌهضو 

 يٍ حجهٍضاث

   

يخببعت أَشطت  4

ويًبسسبث انجىدة 

 ببنبشايج انخعهًٍٍت.

يخببعت  6-1

فعبنت ألَشطت 

ويًبسسبث 

 انجىدة

َسبت سضب 

انًسخفٍذٌٍ عٍ 

أداء وحذة ضًبٌ 

 انجىدة

عمذ االجخًبعبث  4-1-1

انذوسٌت نًجهس إداسة 

انىحذة وانهجبٌ انخُفٍزٌت 

وعشض انُخبئج واعخًبدهب 

 بًجهس انكهٍت.

  %155 حى

عمذ االجخًبعبث  4-1-2

يُسمً انذوسٌت يع 

انبشايج وحهمً ويُبلشت 

حمبسٌش حمذو انعًم 

انشهشٌت يع حمذٌى انذعى 

 انفًُ

  %155 حى

اسخًشاس يخببعت  5

َشش أَشطت 

ويًبسسبث انجىدة 

أَشطت 

ويًبسسبث 

انجىدة يعهُت 

وعً انًسخفٍذٌٍ 

بأَشطت 

ويًبسسبث 

اسخًشاس يخببعت  5-1-1

حُفٍز خطط َشش ثمبفت 

انجىدة ببنبشايج انًخخهفت 

  %155 حى
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ببشايج انكهٍت 

 انًخخهفت

نكبفت 

 انًسخفٍذٌٍ

انجىدة بُسبت ال 

 %45حمم عٍ 

واالَخهبء يٍ انًطبىعبث 

 انخبصت بأَشطت انجىدة.

َشش ثمبفت انجىدة   5-1-2

يٍ خالل انُششة انذوسٌت 

 انشبع سُىٌت نهىحذة

  %155 حى

اسخًشاس يخببعت  5-1-3

 وانًهفبثححذٌث انبٍبَبث 

 عهىانخبصت ببنجىدة 

انًىلع االنكخشوًَ نهكهٍت 

 فًٍب ٌخعهك بكم لسى.

بعض األَشطت نى ٌخى  %55 حى

سفعهب يٍ جبَب األلسبو 

 و جبسي انعًم

اسخًشاس ححذٌث  5-1-4

انخبصت  وانًهفبثانبٍبَبث 

 عهىبأَشطت انىحذة 

 انًىلع االنكخشوًَ نهىحذة

  %155 حى 

 


