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 (2017خطة الديوان السنوية لعام  )
 

جهدداريا دداهني هتددني تمددااياتاتددويلاب حدداوي ل  ددت   يييعددديواددالريلبة الددليلباابحددليل   دداو 
ُيسهميفدنيلبا افةدليى دليلبادا يلبعداعي افدويأددا ايجول يللجهدوايلباقداابليهة اهتدىي  عاد يى دلي

 لباسدا بلي لب الىددي لباعدااحةيفدنيلباقااأليلبدعابليفني  اابليلبدساوي  مبحقي بداو يلبقددافحلي
 لنم  ا"ي نيهذليف ديلىدديطمتدىيبعداعيلي أسبيث ليلإلطةلفيلباتعا  لي عىيلبة الليلباابحي جا ت
ي. أااي اض ليفنيلوناهي2017
ي
 ةـالرؤي

 
الاليةس  لألجهةة الديوان منظمة مهنيةة ممةس ن نطةس سل ال ةسوةة والمةدةي  ومة  الماةسيي  الدوليةة 

 0سسوة لل ةسوة والمح
 

   ةـالرسال
 

اداا يلبة الدليلب ح دليى دلييي إولا ىلبداالري ؤ سليو تاا لي ست  لي تاتويلص ححاتي ابحليي
لبجهاتيلبخاضعليبة اهتىي لباتع  ليلإولاايلباا يلبعاعيلاإلضافليإبلي ااا ليلبة الليى ليإجدةل لتي

ول ي فقي عااحةيلبكدا اي لبداى حليتكد يهة الليلل لاب اناري ييالبتعا دلتي فقيلب د ويلباة ا ليبه
 إهدددل يلبددةج يلقدديريلببحاندداتيلباابحددليب جهدداتيي لىتادداويل دد ابيلببددةل يي لبسحا دداتي ل  تصدداويل
يقااايلبدتحليب جهاتيذلتيلبع  ل. لبايب ة اللييلبخاضعل

ي
 قيم  ـال

 

ى دلييفنيىا دىي دنيلب دحميلبتدنيادؤ نيههدايأاؤ سدليو دتاا لي الد يىدحنيلبقدعباتم قيلبداالري
 لبااضداىحلي لباهتحدلي لبقددافحلي لباصددل حليي لل اندللباا يلبعاعي ال دليلاب حاويدلي ل  دت  بحلي

يي0 لباسائ لي    حقيلبتماايلباستاةي نيط  يلبتالص ي ل ندتاحيى ليلبعابميلبخااجني
ي
ي
ي
ي

يييي
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  2017اهداف خطة العمل في ديوان الرقـابة المالية االتحادي لعام  يييي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
(ي نيعللبةلل)يلبااواي نيي2017لنم قيواالريلبة الليلباابحليل   او يفني ضويجهدلفيطمتىيبعاعييييي

  دي ا ااتيجهدلفيلبخمليفنييلبداالريجهدلفلبتنيحدوتيي(لباعد )ي2011(يبستلي31لب اناريا مي)
 :لآل ن

 ا يلبتصدةفي ضدااريأددا ايل دتخدل ىي دنييج لبتبذاةييج لب داظيى ليلباا يلبعاعي نيلبهداي .1
 لبخاضعليبة الليلبداالر.يلإلولالتط  ي د حقيلبتصةفيلىيفني

   مليا اهحل.يجى لاالري  افةيشة طيلباسا بليلاىتبااهيضااريل ت  بحليلبد .2

 الرنليلبداالريأة مي لحديضاني الرنليلبد بلي هاذياؤو يلبليلباساهاليفدنيل دت  بحلييجظهاا .3
 لبداالر.

لباخت دددليفددنيلب ددد ويلبتددنييلإلى  حددل ى ددليلباال ددوييجنالىهددانقددةيلبت دداا ةيلبة اهحددليلاخت دد ي .4
 . ساحيههايلبتع حااتيلبتافذا

يههددايي تدذ ي تةاددليلبدداالرييكددارييلداري لبسدعني دنيطدد  يلبتتةدحميلباسددتاةيلإلولا ييلإلصد ح .5
يل نتا ددا ي تةاددليىددنيلبصدداوا(يلبع حددايلبة الددليججهددوايجول ي حددا يجطدداا)ي مبحددقي لبعادد يى ددل

يلاباااا دداتي  اانددليلبة الددليجهدداريجول ي سددتا يي  داددديفددنيل ددتخدل ىيبغددة يصددامي لبددذ 
 . ضعدىي ا ىين اطيداد   يلبجحدايلبد بحل

 مددا ةيأدددا اي ددنيطدد  يلبخااجحددلييلإلطددةلفيى ددلي جثددةهيلبة دداهنيلبجهدداريهددد ايلبدداىنير دداوا .6
 .لإلولالت تاحليلب دالتيلباؤ سا حليبت كي يلبجهاتيلبخاضعليب ة اللي

لبا ا ددبلي لبتدددد حقيلباسددتتدايى دددليلباعددااحةيلبا  حدددلي لبد بحددلي  مدددا ةي هتدددلييجنةادددلنقددةي .7
 د حق.لبا ا بلي لبت

 لبخاضعليبة اهتى.يلإلولالت  سحنيلب الىدي لباعااحةيلب اه ليب تمبحقيى لي .8

ضددااريجدداوايلبعادد يلبة دداهني ددنيطدد  يوال ددلينةدداعيا الددليلبجدداواي   حددحميلبعادد ي فددقي عددااحةي .9
 لبجاوايولط يلبداالري طااجى.

يلبتتاحدليلفجهددي   حقيفنيلبعةلقيلبتول اتيبتتدحذيلب كا حلي لبخمطيل  تةل حجحاتي  ححمي .10
يذلتيلب كا حدددليلبجهددداتيلول يبت حدددحميأا دددح لي لبسحا ددداتيلببدددةل ييوبحددد ي لىتاددداويلباسدددتدل ل
 للهدلفي  كييهتتدحذيلبع  ل

 .لبد بحليلباعااحةي وياتالفقيلاايلبا ا بنيلبتةاعي ما ة .11

 .ل نتا ا ي تةاليىنيلبصاواايلبتد حقي عااحةي مبحق .12

ب ت  دقي دني دالطنيلب د  يلي)ل نتا دت((يبغدة ي مبحقي تهجحليلبت ححميلبدذل نيب تولهد .13
 فنيلول يلبجهاري  عو وي ستا ي كا  يلبتولهلي لباهتحليفنيلبجهار.
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يب ة الددليلبع حددايبألجهددوايلبعةبحددليب اتةاددليلبتتدحددذ يب اج دد يأددةئح يلبددداالريو ايلهددةلر .14
  لبا ا بل.يلباابحل

طدد  يىا حدداتيلبتددد حقي لبد بحددلي ددنييلباهتحددليلباتةادداتي ددوي لبخبددةلتيلباعةفددلي بدداو  .15
يلبا افدد يفددنيلب ددا ي  سدد حطيلبتعددا ننيبعدددوي ددنيلباالضددحويلبجاهة ددلي لدد ي  ددايايلبتددارححن 

 .لبة اهنيلبعا ي جا يفنيلبداالري جةبليى ليلبد بحل

ي دنيب ة الدليلبخاضدعلي ب جهداتيلبة اهحدليب هحئداتي لبة داهنيلبا ا دبنيللول ي ستا ييافو .16
ي لبتدد حقيلبا ا دبليفدنيلب داللي لل ابحبيلباتهجحاتيا حيلباتخصصليلبد التي كلح يط  
 لبتدا بن.يب اةأوينالايلنقا ي لبسعن

 لباابن.يلبتد حقيىا حاتيفنيب اخاطةيلباستتديلبتد حقي تهيي مبحقيفنيلبتا و .17

ييلبدسدداويلاكاف ددليلبخاصددليلإلصدد حاتيهددةل يي   حددقيفددنيلباةأو ددليلب كا ددليو ايوىددم .18
 .يلبد بنيلبت ديصتد قيي ويلبد بحليل  دا حاتي وىم

أإطددداايىاددد يبت حدددحمي دددالطنييPEFAلىتاددداويهةندددا ييلإلندددداقيلبعددداعي لباسدددائ ليلباابحدددلي .19
 لإله غيىتهاي نيطد  يل دتخدلعي ؤشدةلتييPFMلب   ي لب اايضانيلإلولاايلباابحليلبعا لي

تدل ليفدنيجولاي ساىديلب كا دليفدني تدحدذيىا حداتيلبتمدا ةيلباسد لبّكاحىيب حا يللول يلاىتبااه
  ااا اتيلإلولاايلباابحليلبعا ل.

 

ي
 اطر التخطيط للعمل الرقـابي

يييي
يي يفن  سم يلباعتادا ييل  ابحب يإبل يلبخمل يلبة اهحليي  اا ن تدحذ يلابد لئة ياتع ق ي تها لل  

 ااتميف  يىنيفنيلبتخمحطيب عا يلبة اهنيولئةايلبقؤ ريلبدتحلي لبدال اتيهد اي لبلاننياتع قي
ير لييبتتدحذيأافليلباهاعيلبتنييك  يههايلبداالريطااجيطمليىا ىي.ي يجةل لتيليهي نل خاذ
ي

يلبا اايل   
 

 االسسليب المي ماممدهس الدوائ  ال ةسوية 

 
يي .1 يلبة اهحل يلبهحئات ي عتاد يلب داث يلبتد حق يج  اب يب اخاطة يللهاحليلباستتد ي  داد يييفن

حتليل تتاوًليإبليواجليلبخمةيب  دي نيلبتسبحليب عتاصةيلبخاضعليب ة اللي   داديحجميلبع
لآلثاايلبس بحليلبتا جليىني  كيلباخاطةي لبا افةليى حهايفنيجونلي ستا ي اكني ذبكي
 نيط  ي  دادي  كيلباخاطةي    ح هاي  حا هاي  ة حبهاي فقيلل با اتي لبتعا  ي عهاي
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دلعيلبتاثحقيبهذهي ويل تخي ليذبكيفنيلبتخمحطيب عا يلبة اهنحسبيجهاحتهاي ل ىتااويى
ي.لبةج يلبدتنيلبا ااديلاببحاناتيب جهاتيلبخاضعليب ة الليجهدل   نيثمييلباةلح 

 ي0  اعيى ليل  ابيلببةل يي لبسحا اتيلىتااويطمليبت ا ميللول يي .2

يلىتااويج  ابيلبتد حقيلبات اطويهحنيلإلولالتيفنيلباةأوي لبا افةات.ي .3
يبد يي .4 يلباحدلنحل يلبو االت يج  اب يفلىتااو يلبداالر يفص حليلئة يطمل يلبا افةاتي  ضو ين

 بذبكي.

 لبتاثحقيلبكا  يلوبليلبعا يلبة اهني.ي .5

  كارييلىتااويهةل ييب و االتيلبتدتحقحلي ني ب ي عا ري داةيىاعيلبدلئةاي طبحةيلبدلئةايي .6
% نيىدويلبهحئاتيلبة اهحليب دلئةايلبة اهحلي فقيهةنا يي دتحقني عدهي50ىحتليلبتدتحشي

  نيثمي عة ينتائييهذهيلبو االتيى لي جاب يلباداة نيلبقؤ ريلبدتحلي لبدال اتيولئةاي
 0باتا قتهاي  ةفويههاي  اا ةيلبليلبسحديائح يلبداالري

  ديميلبا تةحاتيلقيري عابجليلباقاك ي لبصعاباتيلباعة ضلي ني ب يلبهحئاتيلبة اهحليي .7
  لبجهاتيلبخاضعليب ة اللي.

يلبخاصدددليلباهددداعي تدحدددذيطددد  ي دددني لب  دددائحليبتتدحذيدددل ليلبتقدددة عحليلبسددد ماتيوىدددم .8
 لبخاص.يلب ماعي ست  اتي  د حقي لب  ائحل

ي
يلبا اايلبلانني

ي
ييفنيلبتخمحطيب عا يلبة اهنييولئةايلبقؤ ريلبدتحلي لبدال اتيو ا
ي

ي  تالعلي تدحذهاب د لئةيلبة اهحلي لبد لئةيلبسانداي)  ةيلبداالري(لبخمليلبة اهحلييجىدلويي .1
 .  اا ةيهذبكييلو جىد

 حصةينماقيلبعا يلبخاضويبة الليلبداالري   دالىيلا تاةلاييي .2

 لىدلويلبدال اتيلباستاةايبت داديحاجليلبداالريلبليلبكالوايلبة اهحلييي .3

 .   دالهاي ف ًايباستجدلتيلبعا ييلبتد حقهةل ييي جىدلو ما ةييي .4

ياؤ ي جىدلو ما ةييي .5 يي للهدلفنيلنجاريلباهاعيهةل ييلبتد حقيلباتخصصلي لبخاصليلاا
  ني  كيلببةل يي   كيلبتني ساىديفنيأق يحا تيلبغشي لبدساوي.

  ديميلبعاريلبدتنيب د لئةيلبة اهحلي ب جهاتيلبخاضعليب ة اللي ف ًايب  ا تيلباعة ضلييي .6
  ني ب هااي.

يلبداايي .7 يلعا  يلبع  ل يذلت ي لبا ا بحل يلبدتحل يلباجا ت يلبب اثي لبدال اتيفن لريإىدلو
  نقاطا ى.
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ي  ما ةيي .8 ي)يوىم يل بكتة نحل يللاشدل يلب دالليEDMSهةنا ي يلببةل ي ي ن ي ها ي(
 ل بكتة نحليب اثائق.ي لباستخد ليفني جا يللاشدلي لإلولاا

 .لبتد حقيلا تخدلعيلب ا ابييج  ابلاىتااوي الص ليإىدلوينةمي بةل يي د ح حلييي .9

 0لىدلويل اثيفني جا يلبة الليلبتخصصحلي .10

 0يلقينهاةل يلبتد حقيلبات اطويهحنيهحاناتي ؤ ساتيلبد بلي   ديمي  اا ةيلج .11

يلباؤ اةلتيلبد بحليفنيلبد التي يباقااألي تتسبنيلبداالريطملي دا بحلييجىدلوي .12
ي يلبع احل ي لبتد لت ي و يلبة اهحل يلبل افل ينقة يلغحل يىا  ي اش ي تدحذهايإ ا ل   تالعل

يلب يباتتسبن ي دا بحل يو الت يلىدلو ي  دال هميف  "ىن ي اه حا هم يبتما ة يل طة  د لئة
 .لبا ا بحلي

لبة اهحليلبد بحلي لباتةااتيلبد بحلي بااياؤ نين  يلباعةفلييللجهوالبتالص ي ويي .13
  لبتجاابي  باو يلبخبةلتي.

يىني ةجاليي .14 يلابقؤ ريلباابحلي لبا ا بحليف ً  يلبا ا تي لبكتبيذلتيلبع  ل  ةجال
 ري نيلباتةااتيلبد بحلي غحةها.لباةل  تيلبتني ةويب داال

 عي ف ايب بحاناتيلباابحليلبصاواا.نتائييلبت  ح يلباابنيبقةأاتيلب ماعيلبعاحصةيي .15

  ددديمي الىددديهحاندداتيحددا ينتددائيي تدحددذيلباالرنددليلبجاا ددلي ل  ددتلااا لي ييجنقددا ي .16
 .لقينهالل بحليييييييلبدال اتي

 (.intranet قغح ي تةا ليلببة ديل بكتة ننيلبدلط حلي)ي .17

ي
 دوائر الديوان الساندة لخطة العمل الرقـابي  

ي
يلبدلئةايل ولا لي لباابحل

يي
لحتسدابيأ د يلبعاد يلبة داهني دنيطد  ي ابحهداي تم قيطمليهذهيلبدلئةاي ني ها هايلباتال ليفني

أادايي تدحذيلباالرنليلباخصصليب داالري ي  ار ويلباالاويلببقة لي ف ًاي حتحاجاتيلبدد لئةيلبة اهحدل
   دادددينسددبي  تالعددلي تدحددذهاي  تدحددذيلباددالرنتحنيلبجاا ددلي ل  ددتلااا ليب ددداالرييجىدددلو تددابلي

لببحاندداتيلباابحددليلبسددتا ليي جىدددلو لباابحددلييلإلولا ددلل نجدداريفحهدداي لنجدداري  تالعددليأافددليلبجالنددبي
ي.ييب داالري لبكقافاتييلبا   ليههاي

ي
ي
ي
ي
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يلبدلئةايلب انانحلي
ي

ي إهددل  لبتع حاداتيي للنةادلايفني  ديميلباقااايلب انانحلي وال ليلب النحني تال يطمليهذهيلبدلئةي
يج داع لبتع حاداتيلباعة ضدليى دليلبدداالري  الد يلبدداالريي للنةادلفني قة ىاتيلب دالنحنيلبةج ي

يلإلجددةل لت ل خدداذييلإلولا يلبت  حددقييإجددةل لتلبا دداكميهاأددا تييات هددايائددح يلبددداالري  تالعددلي
ينىي  تالعلي صدحليلباخابداتيلباابحليلباقخصليفنيلبت اا ةيلبة اهحليلب ر ليفنيشي

ي
يولئةايلبتد حقي لباتالعليي

ي
 نيفني  اا ةيلبداالريلبصاواايىتىي تال يطمليهذهيلبدلئةايفني تالعلي صدحليلبا حةاتيلبالاواي

ت داا ةيلبد ا دليلبت ة دةيلبسدتا ي لبي إصدلالبجهاتيلبخاضعليبة الليلبداالرييإجالاتط  ي تالعلي
 لبتتسحقي وي ج د يلباعدااحةيلبا ا دبحلي لبة اهحدلي  تالعدلي تدحدذيلب دةلالتيلبصداواايىتدىي ل خداذي

اححتحنيلبااضدداىحلي لبقددك حليتددب ت دداا ةيلبة اهحددلي ددنيلبيللول لب ر ددليبتعو ددويجدداواييلإلجددةل لت
لابتتسدحقيت داا ةيلبة اهحدليفدنيلباخابدداتيلباابحدليلبدالاوايفدنيلبيلإلولا يلبت  حدقييإجةل لت  تالعلي

ي للطمدددا يللول ف دددً يىدددني  دددديمي  ددداا ةيفصددد حلي ت دددانينتدددائييجددداواي دددويلبددددلئةايلب انانحدددلي
جدداوايلبعادد يب دداارييلبصدداواايىددنيلبهحئدداتيلبة اهحددليفددنيلبددداالريلباكتقدددليفددنيلبت دداا ةيلبة اهحددل

ييلبة اهني.
ي

 لباداهحمي لباصم  اتيلباعتادايفنيلبتخمحطيب عا يلبة اهني
 

  دط تيلبخملي
- تال ي دط تيلبخمليلا  ني:  

 لبد لئةيلبة اهحليفنيلبداالرييد1

يىدويلبعا  حنييدي2
يلبخاضعليب ة اللييلإلولالتيد3ييي
 يااع/ا حبيد ليفنيلنجاريلبعا ي  حداي حا هالبما اتيلببقة ليلباستخدي4ييي

ي
ي
ي
ي
ي
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 لبد لئةيلبة اهحليفنيلبداالر ـ1

 

 ي-هحليفنيلبداالري:تال يلبد لئةيلبة ا  ❖

ي-لبد لئةيلباةأو ليفنيلغدلوي:
ي

يجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقي ددنيطدد  يلبدددلئةايي تددابلي-لبتاا دد ي لبتار ددوي:ولئددةاي ددد حقينقدداطي (1
)ي رلاايلباابحدلي ي رلااييهددلبخاضدعليبة اهتهداي لبتدني تالد ييلإلولالتيى ل(يهحئليا اهحليي18)

)لبةلفدددداني لبةشدددحد لبعةل نيي لباصدددااف يلبعةل دددنيلبتجددداااي ي رلاايلبتخمدددحطي لببتدددكيلباةأدددوي
لبة الدلييجىادا ي  داعيلاهداعي يب تجااا(ي شةأاتيلبتا حني)لباطتحلي لبعةل حلي لىداوايلبتدا حن(

فنيلغدلوي لبتتسدحقي دويو لئدةيلبتدد حقيفدنيلبا افةداتيلقداريفدة عييلإلولالت لبتد حقيى لي
 .يلباذأااايلإلولالت

 تددابليلبدددلئةايجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقي ددنيطدد  ييي-اةأددو ي:لب كددميلبولئددةاي ددد حقينقدداطي (2
)لبدد لئةيلبةئا دحلي ي رلااي لبتني تال يهدي(يهحئليا اهحليى ليلإلولالتيلبخاضعليبة اهتهاي14)

هحئددلي ييللى ددل ي ج دد يلب  ددا ي ي رلاايلبعددد ي ي رلاايلبدددفاعيلبخااجحددلي ي رلاايلبدلط حددليي
فدنييلإلولالت  اعيلاهاعي يجىاا يلبة اللي لبتد حقيى لي(يحل هحئليل  تلااايلباطتلبسحاحلي

 .يلباذأااايلإلولالتلغدلوي لبتتسحقي ويو لئةيلبتد حقيفنيلبا افةاتيلقاريفة عي

 تددابليلبدددلئةايجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقي ددنيطدد  يي-:لبخددد اتيلبعا ددليولئددةاي ددد حقينقدداطي (3
)ي رلاايلبتع ددحميلبعددابني لبتددني تالدد يهدددياي(يهحئددليا اهحددليى ددليلإلولالتيلبخاضددعليبة اهتهدد15)

 لباكا ددددددبيي يلبع دددددداعي لبتكتاباجحددددددا لبب ددددددثيلبع اددددددني ي رلاايلبتةبحددددددلي ي رلاايلبصدددددد لي
يلإلولالت  دداعيلاهدداعي يجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقيى ددلي(يل  تقاا ل صددتاواقيلبتع ددحميلبعددابن

 .يلباذأااايلإلولالتفنيلغدلوي لبتتسحقي ويو لئةيلبتد حقيفنيلبا افةاتيلقاريفة عي

 تددابليلبدددلئةايجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقي ددنيطدد  ييي-لبوالىددلي لبتعاحددةي:ولئددةاي ددد حقينقدداطي (4
ي للىااايلإل كار)ي رلااي لبتني تال يهدي(يهحئليا اهحليى ليلإلولالتيلبخاضعليبة اهتهاي14)

  ددداعيلاهددداعي ييائحدددلي( ي رلاايلبادددالاويلبا  رلاايلبت ددد ي ي رلاايل  صدددا تي ي رلاايلبوالىدددلي
فنيلغدلوي لبتتسحقي ويو لئةيلبتد حقيفنيلبا افةداتييلإلولالتجىاا يلبة اللي لبتد حقيى لي

 .يلباذأااايلإلولالتلقاريفة عي

(يهحئلي15 تابليلبدلئةايجىاا يلبة اللي لبتد حقي نيط  يي)ي-:لبقةأاتيولئةاي د حقينقاطي (5
لب جتددلي )ي رلاايلبقددبابي لبة اضددليلبتددني تالدد يهدددي يا اهحددليى ددليلإلولالتيلبخاضددعليبة اهتهدداي
يلل  افو ل  نيي  رلاايلبهجةاي لباهجة ن للحاةل  بابحل لب جتليلبباالبابحل جاعحليلبه  ي

 ؤ ساتيلباجتاويلباددنني يشةأاتيلب ماعيلباخت طي لإلنسارلاايلببحئلي ي رلاايح اقي ي ري
  اعيلاهداعي يجىادا يلبة الدلي لبتدد حقيى دلي(ي لبت الاتيلبجاعحاتي ل   اولتي لباتةاات )
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يلإلولالتفدددنيلغددددلوي لبتتسدددحقي دددويو لئدددةيلبتدددد حقيفدددنيلبا افةددداتيلقددداريفدددة عييلإلولالت
 .يلباذأااا

(ي19 تددابليلبدددلئةايجىاددا يلبة الددلي لبتددد حقي ددنيطدد  يي)ي-لبصددتاىني:ولئددةاي ددد حقينقدداطي (6
)ي رلاايلبكهةبا ي ي رلاايلبتدطي ي تال يهدي لبتنيهحئليا اهحليى ليلإلولالتيلبخاضعليبة اهتهاي

فدنيلغددلوييلإلولالت  داعيلاهداعي يجىادا يلبة الدلي لبتدد حقيى دلي(يي لباعداوري رلاايلبصتاىل
 .لباذأااايلإلولالت لبتتسحقي ويو لئةيلبتد حقيفنيلبا افةاتيلقاريفة عي

 لبتددد حقي ددنيطدد  يي تددابليلبدددلئةايجىاددا يلبة الددليي-:ولئددةاي ددد حقيلبتقدداطيل جتادداىني: ي (7
لغدددلوي ي رلااييج انددل لبتددني تالدد يهدددي)(يهحئددليا اهحددليى ددليلإلولالتيلبخاضددعليبة اهتهدداي11)

لبعا ددددلي ي  افةددددليلغدددددلوي ي رلاايلبعادددد ي لبقددددؤ ريي للشددددغا لبل افددددلي ي رلاايلبب دددددياتي
 حقيلبة الدلي لبتددي جىادا (ي  داعيلاهداعي ل دتلااايلغددلو ج  ي  افةدليلغدلول جتااىحلي ي

يلإلولالتفدنيلبا افةداتيلقديريفدة عييفدنيلغددلوي لبتتسدحقي دويو لئدةيلبتدد حقيلإلولالتى لي
 لباذأاااي.

 

 

 ي-:هدييلبتني تال  لبتني عا يلابتتسحقي ويو لئةنايفنيلغدلوي يبا افةاتيلو لئةنايفنييج ا ❖

ي
 يا اهحلييهحئلي(ي7  ميلبدلئةاي) ييلبااص ي داتلهايفني  ةيي-:يلل بللباتم ليولئةاي د حقي (1

  اعيليىاا يلبة اللي لبتد حقيى ليلبدد لئةيلبةئحسدحلي يي سؤ بليىنينماقي  افةليلبااص 
 حابحا"لبعادد ي لبدةىحددليفددنيلبا افةددلي  ددنيطدد  يلبتتسددحقي ددويلبددد لئةيلباةأو ددليفددنيلغدددلوي

حتليلبا (يلب اضةيلسببيلبةدة فيل  تحدلي2014 تاقفيفحهاي تذيلبقهةيلبساو يبستلي
فددددني  ددددافةتني)لابحدددد ي وهددددا (ي لببدددداب يىدددددوهميا  حنيفددددني ال ددددويهدا ددددليلا ددددتلتا يلبعدددد

 .( اظ ييك داريلاهاعي خت دلي ني ب يلولاايلبداالري13)

 يي(هحئددليا اهحددلي21  ددمي)يلببصددةا  افةددليفددنيي  ةهدداي-:لباتم ددليلبلانحددلولئددةاي ددد حقي (2
لي لبتدد حقي  اعيليىاا يلبة الد يي(ذ ي اا ي حساري يي سؤ بليىنينماقي  افةاتي)لببصةا

  ددنيطددد  يلبتتسددحقي دددويلبدددد لئةياتيجنددددايى ددليلبدددد لئةيلبةئحسددحلي لبدةىحدددليفددنيلبا افةددد
 داة تحنيب ة الدليل  بدليفدني  افةدلي حسداري لبلانحدليفدني  تبويلبدلئةاييلباةأو ليفنيلغدلو
 .  افةليذ ي ااي

 ي سدؤ بليهحدلي(هحئليا اي21  مي)ليلب  لي داتفنيي  ةهاي-:لباتم ليلبلابلليولئةاي د حقي (3
ىنينماقي  افةاتي)ح لي يأةب  ي ينج ي(ي   اعيليىاا يلبة الدلي لبتدد حقيى دليلبدد لئةي
يلبةئحسحلي لبدةىحليفنيلبا افةاتيجنداي  نيطد  يلبتتسدحقي دويلبدد لئةيلباةأو دليفدنيلغددلو

 .يلبتج  لبلانحليفني  افةلييأةب    تبويلبدلئةاي داة تحنيب ة الليل  بليفني  افةلي

 يي
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 ي سدؤ بليي(يهحئدليا اهحدلي10  دمي)ييأةأا ي داتلاي  ةهي-:لباتم ليلبةللعليولئةاي د حقي (4
ىنينماقي  افةاتي)يأةأا ي يص حيلبداني(ي   اعيليىاا يلبة اللي لبتد حقيى ليلبد لئةي
يلبةئحسحلي لبدةىحليفنيلبا افةاتيجنداي  نيطد  يلبتتسدحقي دويلبدد لئةيلباةأو دليفدنيلغددلو

 .ييييفني  افةليص حيلبدانييدلئةاي داة ليب ة الل  تبويلب

 يي(هحئدددليا اهحدددلي16  دددمي)يي  افةدددليلغددددلوي  ةهددداي-:يلباتم دددليلبخا سدددلولئدددةاي دددد حقي (5
 سؤ بليىنينماقي  افةات)ل نباا ي ل طي يويابلي(ي   اعيليىاا يلبة اللي لبتد حقيى لي

لبتتسحقي ويلبد لئةيلباةأو دليفدنيلبد لئةيلبةئحسحلي لبدةىحليفنيلبا افةاتيجنداي  نيط  ي
فدني  افةدلي ل دطي لبلانحدليفدني  افةدلييلل بدل  تبويلبدلئةايث ثي دداة اتيب ة الدلييلغدلو
 0ل ايلبلابلليلبتني  ويفني  افةليل نباايويابلي

 يي

 يي(يهحئددليا اهحددلي12  ددمي)ييلبداالنحددلي داتددلي  ةهدداي-:يلباتم ددليلبساو ددلولئددةاي ددد حقي (6
  داعيليىادا يلبة الدلي لبتدد حقيى دلي ي(يلبالتدلي ي)لبداالنحدل  افةاتي سؤ بليىنينماقي

لبددد لئةيلبةئحسددحلي لبدةىحددليفددنيلبا افةددلي  ددنيطدد  يلبتتسددحقي ددويلبددد لئةيلباةأو ددليفددني
 ي.يي  تبويلبدلئةاي داة ليب ة الليفني  افةليلبالتليلغدلو

 

ي-ىدويلبعا  حني:دي2
)ييتتسبي نيأافليل طتصاصاتيلباهتحدل (يي2507يعا يهذليلبداالريلا ىتااويى لي)

ل  تصاويلي يلبا ا بحلي يل ولا لي يلب انانحلي يلإلحصدائحلي يلباع ا ا حدلي يلبمبحدلي ي
لعدييأال ن ارىحنيى ليلبد لئةيلبة اهحلي   ةيلبداالريلبهتد حلي يلبوالىحلي يلببحئحلي(

ي0ل تبعاويلبتسةب
 

 ت
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يي-لبخاضعليب ة اللي:يلإلولالتدي3
 ددنيطدد  يلبهحئدداتييجىاابهددالبددد لئةيلبة اهحددلي لبتددني ادداا ي هددني الدد ينمدداقييييييييي
يي-أال ن: هنيلبة اهحلي

 ي ةلكدويي حلي قا ي ج  يلبتالبي ي ج  يلبارال ي ي لبد لئةيلبةئا يلبةئحسحلييلإلولالتيي-":أوال
ي(لبتالعددليبهدداي لبددد لئةيلب كا حددليلبادداة اتيي)د لئةيغحددةيلباة بمددليهددارلاايلبددلبدارلالتي ي
 لبتددني تتهددني لبااابددلي ةأو ددايلقخصددحلي عتا ددلي ل ددت   ي ددابني جولا يلبتددني تاتددوي

طمدطي لبتدنييجولاا(318 لببداب يىددوها)نتائييلبتد حقيفحهايهت ة دةينتدائييلىادا ينهدائني
يي.2017ط  يلبستليي%100هتسبلييبتد ح هالبداالري

ي
لقخصدحلي عتا دلي ل دت   ي دابنييلبتني تاتويلإلولالت هنييللطة يلبةئحسحلييلإلولالتيي-ثسنيس":

 لببدددداب يحسددددالا هايلبسددددتا ليهبحاندددداتي ابحددددلي تتهددددني لبتددددنيي لبااابددددليذل حدددداي جولا ي
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كا ددبيل  تقدداا ليشددةأاتيلب مدداعيلباخددت طي لبا"جي ا قددا ييأاددا ييجولاا(846ىدددوها)
يي. صتاواقيلبتع حميلبعابني يلبجاعحاتي يل   اولتي يلباتةااتي

ي
لبةئحسددحليلبتددنييكدداري اا  هددايىددنييبددألولالتلبدةىحددلي هددنيلباحدددلتيلبتالعددلييإلولالتليي-ثسلثةةس":

 لببددددددداب ي  تتهدددددددنينتدددددددائييلبتدددددددد حقيفحهدددددددايهت ة دددددددةيو ا ييلإلولالت  دددددددكييطة دددددددق
%ي دددنينمدداقي33ي ي  دد يىددنييخمددطيبهددايهتسددبليإر لبتددنييجددبييإولاا(2116ىدددوها)

طدد  ي(يي%100هتسددبلي)لبدددلئةايلبة اهحددليى ددليلرياددتمي غمحتهدداييإ كانحددللبعادد يحسددبي
يي.ث ثي تالت

 لبما اتيلبة اهحددلدي4

ي ي يلباابن يلبة حب يبعا  يلباتاحل يللياع يهها ي   صد ي حا ها يييييييييييييييييييييي هنيي(ااع/ا حب) حددا
(ي7ااعيلبعا ي)يإرلاىتباايب دص يي(يااعي/يا حب60ج ي)ع/ا حبيب ستلي(يااي241 سا  ي)
ي.لعديل تبعاويلبعم ي لباتا باتيلبة احليي اىل

(يادداعيىادد ي ي حددددداي241×ي)لبما ددليلباخممددلي هددددني الدد يىددددويلبعددا  حنيلباتدداحييي-":أوال  
 حسدددبيلل رلريلبتةجح حدددلي)لبتدددني دددميللشدددااايلبحهدددايفدددنيلبددددبح يي حا دددهايااع/ا حدددبي

 لبتدنيلااجبهداي  ددويلباهداعييلباتاحدليالد يلبما داتيلل تةشاو يلىدلويلبخمل(ي هدذلي
ي.يلباخمطيلنجارها

ي
لبما اتيلبام ابلي هدنيلبما داتيلبتدني  تاجهدايلبهحئدليفعددد " نجاري ها هدايلبام ابددليي-ثسنيس":  

 ااياؤشدةيلباخممليلبما اتيتجا ري يل ايي هذهيلبما اتيا"ب اناريلبداالر لبا دواي ف 
ي0 بخ فىياؤشةي جاويفائضيفنيلبما اتيبد يلبهحئليلبة اهحلييفنيلبما لي جدداويىجو

ي
يجهددلف حسدبييلبة اهحدليلبددلئةايججادابني هداعيلول ي(لباتاحدل)يللباخممدي ارعيلبما اتيي-:ثسلثس  

يي-فن:لباتال ليااااي عدايبهذليلبغة ) ةفقيطحا"(يلااجبيل ت  هاعيلبداالري
ي
يلبتددد حقيجباسددتتد يب بحاندداتيلباابحددلي هدداعي ددد حقيلباقددة ىحلي  الدد يلبا دد(يلبدد رعي نجدداري -1

(ي%53ححدثيحددوتينسدبلي) لبتدد حقي فدقيل د ابيلباخاطةيلبهحئدليطد  يلبسدتليياههديللباك د
 لول يهذهيلباهالي.يلبة اهحلي نيإجاابنيلبما ات

 

عي  ددا ميللول ي  الدد يلبا دد(يلبدد رعيبت ددا ميجول يلإلولالتيلبخاضددعليبة الددليلبددداالري فددقي هددا -2
اعددداي سددب ايبهددذليلبغددة يب ت  ددقي ددني ددد يفاى حددلي أدددا اي ل تصدداويليل ددتخدلعيلبخمددليلب

لضدافليلبدليلباا يلبعاعي لباالاويلببقة لي ل  تصاويلي فقي ؤشةلتي  عااحةيى احلي دا  دلي
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ف د "ىنيلىددلوي  داا ةيناىحدليلبسحا داتيلبا ددواي دني بد ي ج د يلبة الدلي د حقيلببدةل يي ي
 هددني الدد ي دداينسددبتىيةدداهةي لباقددك تيلبتددنييعددانني تهددايل  تصدداويلبعةل ددنياىددنيلهددميلب

 .لبة اهحلي%(ي نيججاابنيلبما ات25)

ي
حددليلباهدداعيلبخاصددلي  الدد يط بدداتيلبتددد حقيلبددالاواي ددنيهحئددليلبتولهددلي لبا دداكمي لب جدداريلبتحاه -3

 ي0% نيججاابنيلبما اتيلبة اهحلي10باج  يلبتالبي هني ال ي انسبتىي

ي
لباهدداعيلبتما ة ددلي  الدد يلبما دداتيلبتددنييخصصددهايائددح يلبهحئددليبتما دددةيأدداواهي ددنيححددثيي -4

يإرليي  تبغددنيدبةل ييلباتاحدددااجىيضددانيلبددددددطيجعولطدددد يلب مددةيييفددنيلبددد التي ددال يإشددةلكهم
 ي.يلبستلط  ييتيلباخممللبما اي%ي ن10  تجا رينسبتهاي

ي
  داة اتيلبة الليفدني  تال يلابما اتيلباخصصليفني  ةلتيلبد لئةيلبة اهحلييلإلولا للباهاعي -5

لباهاعيل  تقاا لي هدني تالد يلما دليائدح يلبهحئدلي(.ج اي%9لبا افةاتي هني ال ينسبلي)
 ي(ي نيججاابنيلبما اتي.%1  خمطيلول يهذهيلباهاعيهتسبلي)حصةلي

ي
يلبدددلئةا  ددداةيىدداعييريب خبحددة ي عددا إولاايلبعادد يلبة دداهني  تالدد يلابما دداتيلباخممددلي)ي هدداعي -6

 .(ي نيإجاابنيلبما اتي%2 داةيلبة الليفنيلبا افةاتي( هني ال ينسبلي)يلبتتسحق  داةي

ي
ولئةايلبقؤ ريلبدتحلي لبدال اتييلبتالب  مي تةحميطملي انداي)ي كتبيائح يلبداالر ي كا بي -7

 (ي ولئةايلبتد حقي لباتالعلي لبدلئةايلب انانحليلإلولا لي لباابحلي ولئةايلبقؤ ري

لباةف دليطحا"لبكقد يا دميي ت انيلباقداا ويلبا تدةحي تدحدذهايى دلي سدتا يأد يفصد ي 
 (ي2)

ي
 

ي خةجاتيلبخمل
يلإلولالتلبة الدلي لبتددد حقيفددنييإىاددا لابت دداا ةيلبة اهحدليلبتا جددليىدني خةجدداتيلبخمدلي تالد يييييي

يي-أال ن:ة اللي هنيلبخاضعليب 
ي
ب سددتلييذلتيلبتاا دد يلبددذل نيلإلولالتالدد ي خةجدداتي  ييلببحاندداتيلباابحددلا اهحددليحددا ييا ةا  دد (1)

اابحددليبسددتالتيلببحاندداتيا اهحددليىددنيلبي  دداا ةي أددذبكي31/12/2016لباابحددليلباتتهحددليفددني
 ي.فنيححتهاي ال لي تيطةايبمي  دعي ني ب يلإلولالتيلبخاضعليب ة الل
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ي2014لىاددا ينهددائنيىددنيلببحاندداتيلباابحددليب ددد لئةيلبااابددليحكا حددايب سددتالتيي  ة ددةينتددائي (2)
 صعاولي.

   اا ةيىنينتائيي تدحذيلباالرنليل  تلااا لي. (3)

 

 ي للطة .يلبةئحسحليىنيلإلولالتيإىاا   ة ددةينتائيي (4)

ي
 لبو االتيلبتدتحقحل.  ة ةي (5)

ي
بع اويلبا د ليلبليلبدداالريطد  ي  اا ةينتائيي د حقيلبع اوي  دي ميلبتخمحطيبهايفنيضا يلي (6)

 .2017-2015يل ىالع

ي
يجعجوئدنييجول  مي  دادهيفنيلبخمليلبستا لي ال يأاري  ة ةي  دا مييجول يلبذ   ة ةي  ا ميي (7)

 0فني ج  يلبة اللييإ ةلاهشا  يحسبي اياتمي

ي
 لبتخصصحل.فني جا يلبة اللييللول   ة ةي خصصنييال ي  اا ةي سمي  ا ميي (8)

ي
 0عيطاصل  اا ةي ها (9)

ي
وال دداتييج  عحتددلييلإىاددا يلبهحئدداتينتحجددلي ك حدد يجطددة ي الدد يج ي  دداا ةييجطددة ي  دداا ةيي (10)

ي لبسددةيلإليدداو  داا ةي دد حقي دالئمييج يج ي  اا ةيبجاريج ينتائيي د حقي دتحيل اثي ج عداي
  غحةها.ب داجاتيلبخاصلي

ي
 ددتا يلكافددلي  دداا ةيفصدد حلي فددنينهايددليلبعدداعييصددداي  ة ددةييجابعددليصدددايهددذليلبددداالري (11)

لبةئا اتيلبل ثلي)ي ج د يلبتدالبييإبللبا حةاتيلبتنيبمياتمي صدحتهاي  ة  يهذهيلبت اا ةي
ي. يائا ليلبجاهاا لي ي ج  يلبارال ي(ي لبليلب جاريلببةباانحليلباعتحلي

ي
ي31/12/2017-1/1/2017طمليىا يلبداالريلبستا ليب دتةاي نييييييييي
ي
ييييي
ي

 الطاقـات الرقـابية
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 تتسددبيى ددلياج يي*(2036)ى ددلييىتادداو الي2017عادد يلبة دداهنيبعدداعيطمددطيلبددداالري نجدداريلبي
(يادداعي/ا حدبيفدنيحددحنيه غد(يلبما داتيلبة اهحددليي575184لبعاد يححدثيه غدد(يطا دا هميلباخممدلي)

(ي  ددي دمي ار دويهدذهيلبما داتي نجداريي%13ي(ااعي/ا حبيج يهتسدبليىجدو)651050يلبام ابلي)
ي أا  نيلباعد يي2011(يبستلي31دني انانددىيا مي)(ي د4 هاعيلبداالريلبتنيحدو هايلبااواي)

نسبتهايإبلييلبما ليلباخمملياهاعلب
يلإلجاابن

ي%48ي275626ي د حقيلباقة ىحل

ي%24يي137868ي  ا ميللول 

ي%9ي50989ي هاعيطاصل

ي%10يي57385ي هاعي ما ة ل

ي%ي1ي5837ي هاعيل تقاا ل

ي%6يي37727ي هاعيإولا ل

ي%2ي9752يإولاايلبعا يلبة اهن

ي%100يي575184يلباجااع

يييييييي
ي*يال اريلبد لئةيلبة اهحليلا تلتا يلبا ة

بد لئةيلبة اهحليف طيححثيي ميفصد يطا داتيلباهداعيلبة اهحدلي ال يطا اتيليلبما اتيلبة اهحليهذه
با ةيلبداالري ىةضد(يفدنيطمدلي داندايبخمدليلبعاد يلبة داهني ال د(يلاباهداعيلإلولا دلي لبدتحدلي

ي. لي ل  تقاا ليبكافلي كا بي ج ساعيلبداالري لبتما ةي
يلبام ابليلبما اتييي
 تتاوليبتاجحهاتي ج  يلبة الليلباابحلي ا (يلبد لئةيلبة اهحليلإىاوايلبتةدةيفدنيلحتسدابييليييي

لبما اتيلبام ابليبدبعضي دنيلإلولالتيلبةئحسدحليلبخاضدعليبة اهتهداي فدقيىددوي داىاتيلبعاد ي
  دددييل ىتبدداايحجددميلإلولااي نقدداطهايةددةهتيلطددذانذهيلإلولالتيلباصددة فليفعدد يفددني ددد حقيهدد
حسددبيلبددد لئةييللبددداالري ارىدديإلجاددابن(ادداعي/ا حددبي651050يه غدد(يلبما دداتيلبام ابددلي)

ححددثيه غدد(يلى ددلينسددبلي0لبعجددويلبتخمحمددنيى ددلي سددتا يأدد يولئددةايإرلئهددايلبة اهحددلي  ؤشددةي
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(ي هدددذلييعددددي%83 صددد (يلبدددل)يب عجدددويلبتخمحمدددنيفدددنيولئدددةاي دددد حقيلباتم دددليلبلانحدددليف دددد
 ؤشةل"طمةل"اتبغنيلبا افيى حىي  افحةيلبددىميلبد رعيب ددلئةايبتدتاكني دنيلنجداري ها هدايأاداي
لا دعددد(ينسدددبليلبعجدددويفدددنيلبدددد لئةيلبة اهحدددلي)لباتم دددليلبةللعدددلي لب كدددميلباةأدددو ي لبتقدددداطي

ي0(ى ليلبتالبن22،16 29ل جتااىن(ححثيه غ(ي)
ي

يج ينسبليلبعجويلبام ابل ليلبمايلبما ليلباخممليلبدلئةا
يلبدائض%

ي16ي35512ي30693يلبتقاطيل جتااىنييييي

يدي57752ي57752يلبتاا  ي لبتار و

ي22ي42742ي35102يميلباةأو يدلب ك

يدي51031ي51031يلبخد اتيلبعا لي

يدي37039ي37039ياتدددلبقةأ
ي3ي53461ي52081يندددلبصتاى

ي1ي48105ي47928يلبوالىلي لبتعاحةي

ييييلدلل بم ليلبات
ي83ي102745ي56046يلدلباتم ليلبلانح

ي1ي85249ي84910يلدلباتم ليلبلابل

ي29ي44488ي34367يلدلباتم ليلبةللع

ي1ي33823ي33404يلباتم ليلبخا سل

ي12ي39100ي34828يلباتم ليلبساو لي

يدي20003ي20003يللول ا ميد  
ي13ي651050ي575184يلباجااع

ي
ي
ي
ي

 الللإلولالتيلبخاضعليب ة ي

لإلولالتيلبةئحسحلي/يييي
 لب كا حلي للطة ي
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ي
ي
ي

يائحسددددحليهتسددددبلييإولاا(1164ائحسددددحلي ددددني جادددداعي)يجولاا(895تددددد حقي)طمددددطيلبددددداالريب
ائحسددحلي لبددذ ييإولاا(318لبةئحسددحليلب كا حددليلباخمددطي ددد ح هاي)يلإلولالت%(ححددثيه دد يىدددوي77)

ي(فدنيحدحن%100لبةئحسحليلبخاضعليب ة الدليج يهتسدبلي دد حقيه غد(ي)يلإلولالتىدوييإجاابنيال ي
هتسددبلييإولاا(846 اابددليذل حدداي ددني جادداعي)يجطددة يئحسددحلياييإولاا(578طمددطيلبددداالريبتددد حقي)

ىداعييإحددلث العليبدارلاايلبصدتاىلي جاعحداتي دد ةايلعددييإولالت( لبدةقييال ي%68 خمحطيه غ()
ي تتمةقيبهاي ح ا"بمياتميلبتخمحطيبتد ح هاي2003
ي
ي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(يإولاايطاضددعليب ة الددلي2126(يإولاايفةىحددلي ددني جادداعي)763طمددطيلبددداالريبتددد حقي)ييييييييي
 يإبلي د حقي(يححثي خ ويهذهيلإلولالتيإبليطمليو ا لي ؤو%36هتسبلي خمطيه غ(ي)

يلإلولالتيأافليط  يث ثي تالتي.
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

يي
ي
ي

 داصددح يلبت دداا ةيلباخمددطييجوندداه(ي  ة ددةًلي ي5542)يإلنجددارطممدد(يلبددد لئةيلبة اهحددلي •
 0لنجارهي

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 

لبعدويلباخمطيلنجارهييناعيلبت ة ة
ي2017ب ستل/

 لإلولالتيلبدةىحليي

لبعاددددددددد ي خةجددددددددداتي
يلبة اهنلبةي
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حسابيطتا نيحكا ني
يفاايو ري2013 تةلكمي

ي161

ي602يحسابيطتا نيذل ني تةلكمي

ي  ة ةينتائيينهائن*
ي2016لبل2014ب ستالت

ي536

حسابيطتا نيذل ني*
ي2016ب ستلي

ي394

ي146ي  ة ةي الرنليل تلااا لي

ي757يجىاا يي  ة ةينتائ

ي403ي  ة ةيو ا ي

ي195ي  ا ميجول 

ي299ي هاعيطاصل

ي405ير االتي دتحقحل

ي1501يى او

ي143يجطة يي  اا ة

ي5542يلباجااع

ي
(لباتخدذيلابج سدليل  بدلي1* ال ي  داا ةينتدائييل ىادا ي فدقي دةلاي ج د يلبة الدليا دمي)

  اا ةينتائييلىاا يى دليلنقدملييلإصدلالب اضني23/1/2016لباتع دايفني2016بستلي
 حسدددالاتينتدددائيي تدحدددذيلباالرندددلي  قدددا ي  ددداا ةينتدددائييلىادددا يىدددنيل ولالتيلبااابدددلي

  ددداا ةيىدددنيحسدددالاتيي(  ة دددةيل دددا218 لببددداب يىددددوهاي)2015 2014ا"ب سدددتتحني ةأو 
ي0(  ة ةي318فحب  ي)2016ل ولالتيلبااابلي ةأو ا"ب ستلي

ي
ل دتتاوًليإبددلي اجحهداتيلل انددليلبعا دليباج دد يلبدارال يطمددطيلبدداالريبتددد حقيلبع دداوي •

باخمدددطييي(ي  حددداريواتدددااي يححدددثيه ددد يىددددويلبع ددداويل150لبتدددني و ددددي بابغهدددايىدددني)
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(ييى ددديححددثي ددمي  داددديجىدددلويلبت دداا ةيفددنيضددا ي  دداا ةيلبع دداويي1501ي ددد ح هاي)
 .ي2016لبالاوايإبليلبداالريبتد ح هايط  يىاعيي

 

(ي  ة ددةيضددانيلبت دداا ةيللطددة يححددثيجريلبددداالرييك دد ي143طمددطيلبددداالريبتددد حقي) •
ة ل دددبيج يهدددبعضيلباهددداعيلبتد ح حدددليطدددااجيلبخمدددلي ددددي ت ددداني دددد حقيلبادددتحيج يلب

  ك حدات.

ي
يالد ينتدائيي دد حقيلباهداعيلبخاصدليلبتدنيحددوهايي  ة دة(ي299طمطيلبداالريبتد حق)ي •

(لباتع دددايفددني17(لباتخددذيفددنيلبج سددلي)139 ج دد يلبة الددليلااجددبي ددةلاهيلباددة مي)
 لباتال ليفنيط باتيلبتد حقيلبالاواي نيهحئليلبتولهلي لبا اكمي لب جداري20/7/2016

ي ددوهيائدح يلبدداالريضدانيهدذلييتالبي  هاعيلب جاريلبخاصدلي  دالبتحاهحليباج  يلب
 0ل طااي

ي
 

ي
ي

%ي ددنيإجاددابني24لا ددتغ  ينسددبليي2017طمددطيلبددداالريبت ددا ميجول يلإلولالتيب سددتليييييييييي
ححددثيه دد يىدددوي لبةللددوي ددنيلبسددتلي حددديلبب ددثيي تدددذيطدد  يلبدصدد حنيلبلابددثيجرى ددليلبما دداتي
يأادداي اضددحيفددنيأقدد يجولاا(ي106)ي2017طدد  يلبعدداعييولئهدداجلبتددني ددحتمي  ددا مييلإلولالت
 ددحتمي  ددا ميلولئهدداي فددقيل دد ابيلببددةل يي لبسحا دداتي بددذبكيي(يلولااي72لضددافليلبددلي)ي(1ا دم)

ي0) ةفقيطحا"((يلولاايي178يصبحيلباجااعيي)
ي
ي
ي
ي
ي

 دددعي سددمي  ددا ميللول يلبتخصصددنيطمتددىيب ة الددليلبتخصصددحليى ددليلإلولالتيلبخاضددعليييييي
لبتددنيلعددديجرياددتميلبتتسددحقي ددوييو لئددةيلبة الددلي لبتددد حقيلقدداريلإلولالتيي2017ة الددلييبعدداعيب 

أااي دمي  دادديىددوي دنيلإلولالتيلببدا دلي  ة ةيط  يلبستليي(55) حتمي  ا ميجولئهايلإجاابني
 ت داني(ي  ة دةي فدقيلبكقدافاتيلباةف دليطحدا"ي31فنيحابلي عذايلبتدد حقيححدثيه د يىددوهاي)

يهحئدداتيلباتخصصددليلابقددؤ ري)لبصدد حلي لبهتد ددحل لبتةبحلي لبوالىحددلي ل ا لئحددللبتقدداطاتيب 
ي.( لبتدمحليلببحئحلي

 طملي  ا ميللول 

يطمدددلي سدددمي  دددا ميللول 
يلبتخصصن
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ي

 وفق البرامج والسياسات  األداءخطة تقويم 

لباتع دددددايفددددني2015(بسددددتلي57)ي اجحهدددداتي ج دددد يلبة الددددليفددددنيلبج سددددليإبددددل تدحددددذل"ييي
لباتع ددايفدني2014لي(بسدت34) لباعمافليى لي اجحهاتيلباج د يفدنيلبج سدلي16/9/2015
ب بددةل يي لبسحا دداتيف ددددييللول طمددلي مبح حددليبددددبح ي  ددا مييج ددةلا لبات دداتلي24/7/2014

(هدددةل ييب سحا ددداتيلب كا حدددليفدددنيلغددددلوي5)يجول   دددا مي2015  دددات(يطمدددليلبدددداالريب عددداعي
ف ددي2016أااي ميلبتاجحىيلابتا ويفدني مبحدقيلببدةل يي لبسحا داتيضدانيطمدلي لبا افةاتي
ل ددددةلاي23/2/2016لباتع دددددايفددددني2016لبة الددددليفددددنيلبج سددددليل  بددددليبسددددتلييل ددددةي ج دددد 

يصددبحي جادداعيلببددةل يي لبسحا دداتيلبتددني ددحتمي  ددا ميلولئهدداي( حا دداتيلضددافحلي بددذبكي5)
ي:ي(هةل يي أا  ن10)

يطمليلباقاا وي  تالعتهاييج ةلاو اي جاب يلبا افةاتيفني -1
 لبما ليلبكهةبائحلييجنتاج دننييج ذبيه حا لي ذ -2

 يللطحةحا لي ار وي دةولتيلببما ليلبتاا تحليلباستدحدي  -3

  خمددحطيلبتجهحددويبادداي ةبدد(ينداذاتددىييللو  ددل حا ددلي رلاايلبصدد ليفحادداييخدد ي -4
  غحةيلبصابحيلعديفالتي د ىي

 لبادا حلييللهتحل حا لي رلاايلبتةبحليفحااييخ ي -5

  حا ليلب كا ليفني عابجليلبهدايفنيلباا يلبصابحيب قةب -6

 اياول اي ناىحليلبس ويلباستااوايلبدلط ليلبليلبعةلق حا ليظاهةي -7

 ى ليححاايلباجتاويي جثةهاظاهةايفق ي   كؤيلباقاا ويلبوالىحلي -8

 لباو تلييبأل ةل  حا لي رلاايلبص ليلابتها يلاقة عيلببما ليلبد لئحلي -9

  حا لي   يلبتارححني -10

دلوي  دميفدنيححثيطمم(يلبد لئةيلبة اهحلي نيط  ي قكح يفةقيىا ي ةأو ليفنيلغ
لباسدحييججةل ى ا تهاي تس حني نيو لئةيلبتد حقيفنيلبا افةاتي تابليهذهيلبدةقي

  ة ددةييلىدلو  دداا ةي ددانداي صددا "يلإىدددلو  اجحددىيلبدددةقيلبدةىحددلييلل بحددل لبدال ددلي
يبك ي حا لي ني  كيلبسحا اتيجول   ا مي

يلباخاطةييإبللباستتدييج  اب فقيلبتد حقيطملي
     دىي23/2/2016هي ج  يلبة الدليفدنيلبج سدليل  بدليلباتع ددايفدنيل ةييا تدحذليباي

ف دددي ددميلىتادداوي9/3/2016لباتخددذيفددنيلبج سددليلبساو ددليلباتع دددايفددني32 ددةلايا ددمي
% نيل ولالتيلبةئحسحلي)حكا ني+ذل ن(لبخاضدعليبتدد حقيأد يولئدةايا اهحدلي25نسبلي

ححددثي كدداريى ددليطةي ددنيو لئددةيلبددداالريلاىتادداوي ددتهييلبتددد حقي فددقيل دد ابيلباخددا
 ستا يولئةايبك ي رلاايفنيو لئةيلبتد حقيفنيلغدلوي ولئةايى دلي سدتا يأد يي داة دلي

ي  ديه  يىدويل ولالتي فقيهذليلباتهييبد لئةيلبتد حقيفنيلبا افةاتي
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يي) ةفقيطحا"(ي0يأال ن(لولااي ارىلي37)ييي
ي

 الدوائ  ال ةسوية 
عدد االدا ال المطمولة 

  وسلمدةي  

 1 طيل جتااىنيلبتقا

 3 لبتاا  ي لبتار و

 4 لب كميلباةأو ي

 3 لبخد اتيلبعا لي

 3 لبقةأات*

 4 لبصتاىن

 5 لبوالىلي لبتعاحةي

 3 لباتم ليلبلانحل

 3 لباتم ليلبلابلل

 4 لباتم ليلبةللعل

 2 لباتم ليلبخا سل

 2 لباتم ليلبساو لي

 37يلباجااع

ييييي
يطملي سميلبتدا بييييي

(اداعي/ا حدبي57385)يى دليلا ىتااوي) ةفقيطحا"(2017ديلبداالريطمتىيلبتدا بحليبعاعيلىييييييي
(ااع/ا حبيفدنيل ا دليو التي دا بحدلي575184% نيلبما اتيلباتاحليلببابغلي)10 هني ال ي

ي-ولط ي طااجيلبداالري  ات(يلبا ا ايلبتابحلي:
ي

 0جىدلوي  تدحذيلباالرنليلبعا ليب د بلي .1

 0اعيفنيللشةلفي لباتالعليى ليلبت اا ةيلبة اهحليو ايلبادتشيلبع .2

 0لبخصخصليأحدحليلبتتدحذي لبة الليى حهاي .3

 0و ايلبتد حقيلبدلط نيفنيف  ي   ححمينةاعيلبة الليلبدلط حلي .4
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 0  ا ميللول ي إىدلويلبت ة ةي .5

 0  ححميلبااجاولتي لإلص حيل  تصاو ي .6

 0 ع حااتي تدحذيلبع اوي .7

 0دلبتةاعيلبا ا بنيلبااح .8

 0لبتةاعيلبا ا بنيلب  ةأو ي .9

 0لبتةاعيلبا ا بنيلبااحديلبااكتني .10

 0و اايلبتةاعيلبا ا بنيلبااحديب ب دياتيلبااكتني .11

 0 د حقيلبااجاولتيلباخونحلي ني ب يلبتد حقيلبدلط ني .12

ي( دددني ددداناريلبا افةددداتيغحدددةي45لإلجدددةل لتيلإلولا دددلي لباابحدددليبتتدحدددذيلباددداواي) .13
 )لباعد (ي2008بستلي/(21لباتتةاليفنيإ  حميا مي)

 0 تهييلبتد حقيلباستتديب اخاطةيفنيىا حاتيلبتد حقيلباابني .14

 0 عااحةيلبا ا بليلبد بحلي .15

ييييي ؤشدددةلتيبت حدددحميل  دددتةل حجحاتي لبخمدددطيلب كا حدددليبتتدحدددذيلبتول ددداتيلبعدددةلقيفدددني .16
 0   حقيجهدلفيلبتتاحليلباستدل لي

أإطددداايىاددد يبت حدددحمييPEFAلىتاددداويهةندددا ييلإلندددداقيلبعددداعي لباسدددائ ليلباابحدددلي .17
 0 الطنيلب   ي لب اايضانيلإلولاايلباابحليلبعا لي

وبحد ي– مبحقيلباعااحةيلبد بحليب ة اللي لبتدد حقيلبصداواايىدني تةادليل نتا دا ي .18
 0  ا ميللول يب بةل يي لبسحا اتي

 0 د حقيى اويلباقااألي .19

 0ل ىتااولتيلباستتديلي .20

 مبحقينصاصدىي فدقيلبال دويلبعا دني  د ي2008(بستلي22 اناريلبة ل بيا مي) .21
0 

 و التي دا بحليفني د حقيذاىاتيلبعا يلباتجوي .22

 فني د حقيل ىتااولتيلباستتديلو التي دا بحلي .23

 و التي دا بحليفني د حقيلببحاناتيلباابحلي فتةايلب مويي .24

 ي

يي  حةاتيىا ليلقاريلبخمل
ي

ييفنيلغدلوي لبا افةاتي   داديي مي  دادي الىحديل نجاريلابتتسحقيهحنيلبد لئةيلبة اهحلي
يج ب حاتيلبتد حق.

لىتااوي بدجيلباة نليفنيجىدلويلبخملي  ار ويلإلىاا يلاايات  عي ويحجميلبما اتيي
يلبة اهحليلب ر ليب تد حقي أاوايلبهحئليلبة اهحلي   ا بلي   حقيلبتالرريفنيهذليلبجانبي
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ي.يبغة يلنجاريلباهاعيفنيلبتا حتاتيلبا دوايبهاييييي
ي

يلبت دياتي لبصعاباتي
االجىيواالريلبة الليلباابحليل   او يجا ىي نيلبت دياتي لبصعاباتي لبتنيياكني صتحدهايلبلي

يناىحني:دي
ي

يلبتاعيلل  :
ي  دياتيطااجحلي تال يفن:

ىدعي  ديميلإلولالتيلبخاضعليب ة الليهحانا هايلباابحليفنيلبا (يلبا دويححثيه  يىدويييي .1
(يحسابيطتا نييال يييهحاناتي231)ي31/12/2016 حليلبتنيبمي  دعيبغايليلب سالاتيلبختا

  ابحليإلولالتيائحسحلي

(يلولاايبمياتميلبتخمحطيبهايلسببيىدعي  ديميهحانا هايلباابحليل شةأاتي العليبارلااي47 جاو)ي .2
كي(ااضحي  ي3 ميل تبعاوهاي نيلبخملي لبكق يا م)هحانا هايي إصدلالبصتاىلياتعذاي د ح هاي

 0ل ولالتي

ييىدعيل ت ةلايلباضويلبسحا ني ل  تصاو ي ض  يلبتخصحصاتيلباابحليلقك يىاعيي0ي3
ي0 لنعكا ىيى ليلول يلبهحئاتيلبة اهحلي

ي0لبتيطةيفنيلإلجالليى لي  اا ةيلبداالري ل خاذيلإلجةل لتيلب ر ليباعابجليلباخابدات0ي4
ىنيحا تيلبدساويلإلولا يي لباخابداتييلبت دياتيلبتنياالجههايلبة حبيذل ىينتحجليلبكق 05

لبااجاوايفني  كيلإلولالتيلل ةيلبذ ياتم بيوىميلبة با يلااييكد يلب داظيى لي   لي ححاويلي
ي ل ت  بحلي ل نيلبة حبي.

ي
يلبعا يى لي  اابليلبدساوي.0ي6
يافويأدا ايجول يللجهوايلباقاابليلابة اللي.0ي7
بخااجحليلباتعا  لي ويلبداالريلاىتبااهيىحنيلبقعبييييييييييييييكسبيث ليللطةلفيلبدلط حلي ل0ي8

يى ليلباا يلبعاعي.
يج  تاةلايفني   حقيلبتالص يلبد بني.0ي9

ي عو ويج لصةيلبتعا ري  باو يلبخبةلتي ويلبجهاتيلبخااجحلي لباتةااتيلبد بحلي.ي010
يىدعيل ت  بحليلبداالري ف ايباايل ةهي انانىيي011
اتيلبة اهحلي لنعكا يذبكيى ليألةايلبتك حداتيب هحئاتيلبة اهحلي ااياؤو ييلبلي عدويلبجه012

ي0لنخدا ينسبيل نجاريفنيطمليلبعا يلبة اهني
ي
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يلبتاعيلبلانني:ي
ي  دياتيولط حلي تال يفني:ي

يط قيهحئىيا اهحلي اتاريلكدا اي جاوايىابحليفنيلبتد حقي لبعا يلبة اهني.ي.1
يي لتيب ة با ي نيط  يإشةلكهميفنيو التي دا بحليولط ي طااجي ما ةيلب اه حاتي لبكداي.2

يلبعةلقي.
 ذبح يلبصعاباتيلبتني الجىيلبة حبيفنيجول ي ها ىي  افحةيأافلي ست و اتيلبعا يي.3

يلبة اهني.
ي افحةيلباقاااي لبدىميلبدتنيب ة حبي.ي.4
فنيلإلولالتيلبخاضعلي تالعلي صدحليلبا حةاتيلبة اهحلي لباخابداتيلباابحليلباكتقدليي.5

يب ة اللي.
 عو وي داهحميلب حاويلي ل  ت   ي لىتااوهايأي ا يبعا يلبداالري  عو ويهذهيلباداهحميي.6

يبد ي اظدنيلبداالري.
ي0ض  يل ى عيلقاريو ايلبداالريلبة اهنيي.7
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
يييي

 2017للسنة  أدائهسالمخ   مقويم  وسإلدا ال ( إحصسئية1كطف  ةم )يييييييي

 

وم  خ ة  اإلدا العدد  الدوائ  ال ةسوية 
2017 

وم  الو امج  أدائهسالمقوم 
 والسيسسسل 

 المجموع

 7 2 5 الممويل والموةيع 

 12  12 الحكم الم كةي 

 9 2 7 الخدمسل الاسمة 



 

(24 - 24( 

 

 10 1 9 الة اعة والمامي  

 7 1 6 الط كسل 

 12 1 11 الصنسعي 

 11 1 10 النطس  االجممسعي

 38 22 16 الثانية  ةالمنطق

 34 18 16 الثالثة المنطقة

 12 3 9 الرابعة المنطقة

 14 11 3 المن قة الخسمسة 

 12 10 2 المن قة السسدسة 

 178 72 106  اإلجمسلي

يي
 

 


