ٍ 2طشٗع ٍجَغ اىصياّح ٗاإلصالح اىََي٘ك ىطشمح أذ٘تيس غشب ٗٗسػ اىذىرا
ٍقرشح اىفشظ االسرصَاسيح :
قياً ٍجَ٘ػح اىَسرصَشيِ اىَذرَييِ ت٘ظغ خطح ىرط٘يش ٗسفغ مفاءج اىَجَغ ػِ غشيق ذط٘يش اى٘سش اىَشمضيح ٗاىَخاصُ اىشئيسيح ٗمزا ذط٘يش
اىخذٍاخ اىالصٍح ىالصالح ٗتْاء ٕيامو االذ٘تيساخ ٗاىصياّح الذ٘تيساخ اىطشمح ٗػَو اىؼَشاخ ٗاالصالداخ اىطاٍيح ىالذ٘تيساخ تغشض ذإٔيو
اىَشمض ىيقياً تنافح االػَاه ىصاىخ اىطشماخ اىراتؼح ٗىيغيش .
ٗصف اىَطشٗع:




ذؼَو ضشمح أذ٘تيس غشب ٗٗسػ اىذىرا فٍ ٚجاه اػَاه اىْقو اىؼاً ٗاىخاظ ىيشماب داخو اىجَٖ٘سيح ٗاىْقو اىسيادٗ ٚاىذٗىٍ ٚغ اىذٗه
اىؼشتيح ف ٚضثنح خط٘غ ٍْرظَح ٗػَيياخ خاصح تاىشدالخ اىسياديح ٗغيشٕا .
ديس ذَريل اىطشمح ٍجَغ ٍرناٍو ىخذٍح االصالح ٗاىصياّح ٗتْاء اىٖيامو ٗاجشاء مافح اىؼَشاخ ىالذ٘تيساخ تنافح اّ٘اػٖا ٗيقغ ّاديح
ٍيد دثيص اىثذشيح ـ ٍشمض غْطا ـ ٍذافظح اىغشتيح (غشيق صفر. )ٚ
ٗفيَا ييٗ ٚصف ذفصيي ٚىيَجَغ ٗاٍناّياذٔ

اىَ٘قغ:


يقغ اىَجَغ ػيٍ ٚسادح إجَاىيح ٍ 44224رش ٍشتغ دسة اىؼق٘د اىَسجيح ىطشمح غشب اىذىرا ٍْز ػاً ٗ ، 9191ف ٚػاً 2222
اصثذد ٍثاّ ٚاىَجَغ ٍنّ٘ٔ ٍِ أستؼح ٗدذاخ ٍٕ ٚشمض اىرذسية ٗ اى٘سش اىشئيسيح ٗ اىَخاصُ ٍٗثْ ٚاإلداسج.

االّطاءاخ اىَذّئ :
ٍشمض ذذسية ٍ 2222 :رش ٍشتغ ٗ ٍنُ٘ ٍِ  4غ٘اتق :


يقغ ٍثٍْ ٚشمض اىرذسية ( )9ػيٍ ٚسادح د٘اىٍ 2222 ٚرش ٍشتغ تاىَسقػ األفقّ ٕٚٗ ٚفس ٍسادح اىذٗس األسظ ٚتاإلظافح ىصالشح
أدٗاس ػي٘يح  ،تَساداخ ذقو ذذسيجياً تاىشدٗد ٍِ اى٘اجٖاخ إى ٚد٘اىٍ 122 ، 9222 ، 9122 ٚرش ٍشتغ ذقشيثاً ىألدٗاس األٗه ٗاىصاّٚ
ٗاىصاىس اىؼي٘ ٙػي ٚاىرشذية  ،تإجَاىٍ ٚساداخ ٍثاّ ٚذثيغ ٍ 9222رش ٍشتغ ذقشيثاً ٗ ،اسذفاع اىذٗس األسظٍ 4.22 ٚرش تيَْا اسذفاع
تاق ٚاألدٗاس ٍ 0.22رش ٗ ،اىفرذاخ تيِ األػَذج تيِ  4.22إىٍ 9.22 ٚرش ف ٚتؼط األجضاء ٗذصو إىٍ 92.22 ٚرش ف ٚاىصاالخ
ٗاىَؼاٍو .

ٗسش ٍشمضئ ٍ 99462 :رش ٍشتغ :
ٗيقغ ٍثْ ٚاى٘سش اىشئيسيح ( )2ػيٍ ٚسادح د٘اىٍ 99622 ٚرش ٍشتغ ٗ ،يرنُ٘ ٍِ دٗس أسظ ٚفقػ تإسذفاع سقف يرشاٗح تيِ  1.22إىٚ
ٍ 92.22رش ٍ ،ضٗد تَّ٘ير٘س ػي٘ ٙىإلظاءج اىطثيؼيح ٗاىرٖ٘يح ٗ ،فرذاخ ٗاسؼح تيِ األػَذج ذرشاٗح تيِ  92.22إىٍ 96.22 ٚرش ذسَخ
تذشمح ٍْٗاٗسج جَيغ أّ٘اع اىسياساخ تَا فيٖا اىطادْاخ اىصقييح ٗاألٗذ٘تيساخ تأّ٘اػٖا ٗ .اىفرذح اىشئيسيح تيِ األػَذج ٍضٗدج تنَشاخ سنح
ّٗص ػي٘ ٙػي ٚاىجاّثيِ تناٍو غ٘ه اى٘سش ػي ٚإسذفاع ٍ 9.22رش ٗ ،يَنِ ذ٘سيذ ٗذشمية م٘تشّٗ ٙص ػي٘ 9 ٙدشماخ تسٖ٘ىح ف ٚداىح
اىذاجح إىئ .
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ٍخاصُ سئيسئ ٍ 4922 :رش ٍشتغ ٍٗنُ٘ ٍِ  2غاتق :
ٗيقغ ٍثْ ٚاىَخاصُ ( )0ػيٍ ٚسادح د٘اىٍ 4922 ٚرش ٍشتغ تاىَسقػ األفقٗ ٚيرنُ٘ ٍِ دٗس أسظ ٚػي ٚماٍو اىَسادح ٗ ،دٗس ػي٘ ٙتأسظيح
ػيٍ ٚسادح إظافيح د٘اىٍ 0222 ٚرش ٍشتغ ٗ ،اىسقف اىؼي٘ ٙػي ٚماٍو اىَسادح ٗ ،اسذفاع مو دٗس ٍ 9.22رش  ،ىألجضاء راخ اىذٗسيِ  ،تيَْا
اسذفاع سقف اىذٗس األسظٍ 92.22 ٚرش ف ٚاألجضاء راخ اىذٗس اى٘ادذ ٗ ،اىسقف اىؼيٍ٘ ٙضٗد تَّ٘ير٘س ىإلظاءج ٗاىرٖ٘يح اىطثيؼيح ٗ ،اىَخاصُ
ٍقسَح داىياً ىخَسح أجضاء تَذاخو ٍسرقيح ٍِ اىطاسع ٗ ،يَنِ تسٖ٘ىح ٗترنيفح تسيطح ّسثياً فصيٖا ػِ تؼعٖا داخيياً تق٘اغيغ ٍثاّ ٚىرصثخ
خَسح ٍخاصُ ٍسرقيح تَساداخ ٍخريفح

ٍثْ ٚاالداسٓ ٍ 9226 :رش ٍشتغ ٗ ٍنُ٘ ٍِ  0غ٘اتق :
ٗيقغ ٍثْ ٚاإلداسج ( )4ػيٍ ٚسادح ٍ 9222رش ٍشتغ تاىَسقػ األفقٗ ، ٚيرنُ٘ ٍِ دٗس أسظٗ ٚدٗسيِ ػي٘ييِ جَيؼٌٖ تْفس اىَسادح ،
تإجَاىٍ ٚساداخ ٍثاّ ٚد٘اىٍ 0922 ٚرش ٍشتغ ٗ ،اسذفاع اىذٗس األسظٍ 4.22 ٚرش  ،تيَْا إسذفاع مو ٍِ اىذٗسيِ اىؼي٘ييِ ٍ 0.22رش ،
ٗاىفرذاخ تيِ األػَذج ٍ 9.22رش ٗ ،يرنُ٘ مو دٗس ٍِ ٍَش غ٘ى ٚتؼشض ٍ 0.22رش ػي ٚجاّثئ اىَناذة ٗاىَساداخ اإلداسيح اىَخريفح
ٗاىخذٍاخ ٗجَيغ ٍثاّ ٚاىَجَغ ذرنُ٘ إّطائياً ٍِ ٕيامو خشساّيح ٍسيذح .

اىْطاغاىفؼي ٚىيَجَغ :
اىٖذف ٍِ إّطاء اىَجَغ ػاً ٗ ( 69سش ٍشمضئ ىإلصالح ٗإػادٓ اىٖينئ) ذقذيٌ اىخذٍاخ اىالصٍٔ ىالصالح ٗتْاء ٕيامو االذ٘تيساخ
ٗاىصيأّ ألذ٘تيساخ اىطشمح .
ذَيض اىَجَغ ساتقا ف ٚذقذيٌ مافٔ األّططح اىراىئ ىيطشمٔ األً تاإلظافح إىي ػَو ػَشاخ ٗإصالداخ ضاٍيح ٗإصالداخ د٘ادز اىسياساخ .
ٗيَنِ ذ٘صيف ٕزٓ اىخذٍاخ ٗاالػَاه ماألذ: ٚ
أٗ ًال  :ذجذيذ ضاٍو ىألذ٘تيساخ يطَو اآلذي :


ذغييش جَيغ ق٘ائٌ ٕينو اىسياسج اىراىفح.



ذغييش ضاٍو ىصاض اىسياسج اىراىف ٍِ األجْاب ٗاالسقف.



ذغييش ٗظثػ اىسقف اىراىف.



ذغييش أسظيح اىخطة اىنّ٘رش ىيسياسج ٗفشضٖا تناٗذص أسظيح جذيذ.



ذْجيذ ضاٍو ىصاىُ٘ اىسياسج ٗإصالح ضاٍو ىنٖشتاء اىسياسج.



ظثػ ٗإصالح آالخ اىجش ٗاىَيناّينا اىخاصٔ تاىسياسج.



دٕاُ ماٍو ىيسياسج.
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شاّيا  :ػَو ذذسيِ ٍظٖش ٗذجذيذ تسيػ ىيسياسج ٗيطَو اآلذي :
ذغييش اىصاض ٗاىق٘ائٌ اىراىفح ىيسياسج ٗإصالح اىراىف ٍِ مٖشتاء اىسياسج .
دٕاُ اىسياسج .
ذغييش جضء ٍِ اىخطة اىراىف ألسظيح اىسياسج ٗفشضٖا تاىناٗذص .
ذْجيذ اىنشاسي اىراىفح فقػ تاىسياسج .
شاىصاً  :إصالح جَيغ اىذ٘ادز س٘اء ماّد جسيَح أٗ ٍر٘سطح أٗ تسيطح ىجَيغ ٍاسماخ األذ٘تيساخ تاىطشمح .
ساتؼاً  :اىؼَشاخ :


ػَو ػَشاخ ىيَذشماخ ىجَيغ ٍاسماخ اىسياساخ تاىطشمح.



ػَو ػَشج ضاٍيح ىجَيغ اجضاء ّاقو اىذشمح ىَخريف اّ٘اع اىسياساخ تاىطشمح .



ػَو إصالداخ تاىن٘اسيِ اىخاصٔ تاىسياساخ .



ذجٖيض ديْإٍ٘اخ ٍٗشضاخ ىجَيغ فشٗع اىطشمح تؼذ إصالدٖا .



إصالداخ جَيغ اىَؼذاخ اىنٖشتائيح ٍصو اىطْي٘س ٗاىصاسٗر .



خشغ اىنشّناخ ٗاىثيالخ ىجَيغ أّ٘اع اىَذشماخ .



إصالح جَيغ صشس ػجو اىسياساخ تذه ٍِ ضشاء صشس جذيذج .



ىذاً ٗإصالح جَيغ أّ٘اع اىذفشّساخ تاىسياساخ
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