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انرششٚؼٛح انخطح يفٕٓو 

انرششٚؼٛح انرشجًح تأَٓا نهذكٕيح انرششٚؼٛح انخطح ذؼشف 

 االلرصادٚح تجٕاَثٓا انذكٕيح ذرثُاْا انرٙ انؼايح نهسٛاسح

 انذكٕيٙ تشَايجٓا فٙ سٕاًء ٔانسٛاسٛح، ٔانًانٛح ٔاالجرًاػٛح

  ٔذذسسٓا إدساكٓا ػُذ أٔ أساسّ، ػهٗ انثمح َاند انرٙ

 اإلشكانٛاخ خالل يٍ انًخرهفح، نهرششٚؼاخ انًجرًؼٛح نهذاجاخ
 .انذٔنح نشؤٌٔ إداسذٓا يؼشض فٙ ذٕاجٓٓا انرٙ



 ذاتغ نهخطح انرششٚؼٛح نهذكٕيح 
 انمإٌَ األساسٙ انفهسطُٛٙ ٔانُظاو انذاخهٙ نهًجهس انرششٚؼٙ 

نهذكٕيح صالدٛاخ يًُٕدح نٓا تًٕجة انمإٌَ األساسٙ انفهسطُٛٙ ذرثًثم 

يٍ انًُظاو انذاخهٙ نهًجهس  ( 65)ٔأٚضًا انًادج ( 70)ٔ ( 69)فٙ انًٕاد 
 انرششٚؼٙ 



الرشاح يششٔػاخ 

 انمٕاٍَٛ 

 يجهس انٕصساء

( يششٔػاخ انمٕاٍَٛ)  

 انُٕاب فٙ انًجهس 

 انرششٚؼٙ

(الرشاح انمٕاٍَٛ)  

 ذاتغ نهخطح انرششٚؼٛح نهذكٕيح 
 انمإٌَ األساسٙ انفهسطُٛٙ ٔانُظاو انذاخهٙ نهًجهس انرششٚؼٙ 

انًادج  

(70 )

أ. ق  

ٔانًادج 

(65 )
د .ٌ  

انًادج  

(56 )

( 2)فمشج 
أ.ق  



 ذاتغ نهخطح انرششٚؼٛح نهذكٕيح 
 انمإٌَ األساسٙ انفهسطُٛٙ ٔانُظاو انذاخهٙ نهًجهس انرششٚؼٙ 

إصذاس انرششٚؼاخ 
األَظًح  )انثإَٚح 

(ٔانهٕائخ  

 يجهس انٕصساء 





أًْٛح انرششٚؼاخ  
 انثإَٚح



 َٕػٛح لفضج ذًثم نهذكٕيح انرششٚؼٛح انخطح أٌ

 كَٕٓا ٔانًسرمثهٙ انشاٍْ انذكٕيح ػًم فٙ

 يٍ لذيد ٔانرٙ األٔنٗ انرششٚؼٛح انخطح

 دٛث انٕصساء، سئاسح فٙ انمإََٛح انشؤٌٔ

 ػًم ٔآنٛاخ سٛاسح فٙ َٕػٛح خطٕج ذؼرثش

 نهفٕضٗ ٔاَرٓاء نهًأسسح ذأصٛم ْٔٙ انذكٕيح،

 تٍٛ انركايم نؼًهٛح ٔذؼضٚض ٔدػى انرششٚؼٛح،

 ٔانمضائٛح، ٔانرُفٛزٚح انرششٚؼٛح انسهطاخ

 انثؼٛذ انًذٖ ػهٗ انخطح ْزِ ٔذٓذف

 َظاو صٛاغح فٙ انفؼانح نهًساًْح ٔاإلسرشاذٛجٙ
 .نفهسطٍٛ لإََٙ

   



 

 

 





















 الوٌسق الؼام                                  رئٍسًا

  انؼايح األياَح فٙ انمإََٛح نهشؤٌٔ انؼايح اإلداسج ػضٕا ٔسكشذاسٚا
  انٕصساء نًجهس

 انًرخصصح انًجًٕػاخ يمشس٘  اػضاء

  األػهٗ انمضاء يجهس ػضٕا

 انًانٛح ٔصاسج ػضًٕا

 ٔانرششٚغ انفرٕٖ دٕٚاٌ ػضًٕا

   اإلداسٚح ٔانرًُٛح انرخطٛط ٔصاسج ػضًٕا

 انفهسطُٛٙ نإلدصاء انًشكض٘ انجٓاص ػضًٕا

  انرششٚؼٙ نهًجهس انؼايح األياَح ػضًٕا 

   انًذَٙ انًجرًغ يؤسساخ ػٍ يًثهٍٛ أػضاء

  انخاص انمطاع ػٍ يًثهٍٛ أػضاء 



 

 

 

 : ذرشكم انًجًٕػاخ انًرخصصح ػهٗ انُذٕ اٜذٙ

 .  يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ االلرصاد٘ ٔانًان1ٙ.

 .يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ االجرًاػٙ 2.

 .  يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ االداس٘ ٔانًؤسساذ3ٙ.

 . يجًٕػح يرخصصح فٙ شأٌ انؼذانح ٔانما4ٌَٕ.

 . يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ انسٛاس5ٙ.

 . يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ األي6ُٙ.

 .  يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ انثُٛح انرذرٛح7.

 . يجًٕػح يرخصصح فٙ انشأٌ انثمافٙ ٔاالػالي8ٙ.













 انًجًٕػح انًرخصصح

انرشأس يغ كافح انجٓاخ 
انرٙ ذرأثش ٔذرؼهك 

 تانًششٔع

ػمذ ٔسشاخ ػًم 
يٕسؼح ٔانذصٕل ػهٗ 

 انرغزٚح انشاجؼح

انًجًٕػح انٕطُٛح انؼهٛا 
نهخطح انرششٚؼٛح ٔػمذ 
اجرًاع يٕسغ يغ انجٓح 
يمرشدح انًششٔع ٔكافح 

انجٓاخ انرٙ ذرأثش 
تانًششٔع ٔاصذاب 

 انًصهذح فّٛ 

 انرٕصٛح نًجهس انٕصساء

ػًهٛح انرشأس فٙ 
 انخطح انرششٚؼٛح 



 َظشًا ألًْٛح انرشأس ٔيٍ أجم انؼًم ػهٗ إصذاس ذششٚؼاخ لاتهح نهرطثٛك ٔإلدساكُا ألًْٛح ْزِ انؼًهٛح 



انرشأس يغ كافح 
انجٓاخ راخ 

انؼاللح ٔيؤسساخ 
انًجرًغ انًذَٙ 

 ٔانمطاع انخاص

اَشاء يٕلغ 
انكرشَٔٙ نهخطح 

انرششٚؼٛح 

 نهذكٕيح 

انرششٚغ انجٛذ 

 ٔلاتهٛرّ نهرطثٛك 

 



حقذم الذائزة الحكوهٍت هلف قاًوًً هخكاهل للخشزٌغ وبحذ أدًى هكوى هي: 

ورقت السٍاست الخشزٌؼٍت والوذكزة اإلٌضاحٍت للوشزوع. 

حقزٌز ٌفصل الورشاث واللقاءاث وػذد الوسوداث. 

القواًٍي واألًظوت واللوائح السارٌت الوخصلت بالخشزٌغ. 

وثٍقت قٍاس االثز الخٌظٍوً للوشزوع 

 األثز الوالً واإلداري للوشزوع. 

الذوائز الحكوهٍت وغٍزها الخً حخأثز بالوشزوع. 

أسواء الفزٌق الذي ػول ػلى إػذاد الوشزوع. 

رئاست الوسراء/ حقذم كافت الخشزٌؼاث لوجلس الوسراء ححج بٌذ الخطت الخشزٌؼٍت. 

  ٌقذم الوشزوع إلى هجلس الوسراء هي قبل الوسٌز الوشزف بٌاًء ػلى حٌسٍب الوٌسق الؼام

للخطت بٌاًء ػلى حوصٍت الوجووػت الوطٌٍت الؼلٍا للخطت الخشزٌؼٍت، وٌؼزض الولف القاًوًً 
 .كاهاًل

 





 (OECD) انرؼأٌ ٔانرشأس يغ يُظًح    



 شكزا لحسي اسخواػكن 
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