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يمذيـــــــــــخ:
لبِذ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ٚثزٛف١ك ِٓ هللا ثزىض١ف عٛٙد٘ب ٚاٌعًّ عٍ ٝئ٠ظبي سؤ٠ب٘ب
ٚسسبٌزٙب ٚرٕف١ز ثشاِغٙب ٌزغط١خ وبفخ ششائؼ اٌّغزّع ف ٟاٌٍّّىخٚ ،رؾذ ظً سعب٠خ ؽؼشح طبؽت اٌغالٌخ
اٌٙبشّ١خ اٌٍّه عجذ هللا اٌضبٔ ٟاثٓ اٌؾي ٓ١ؽفهٗ هللا.
ريعٚ ٝصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ٔؾ ٛرعض٠ض صمبفخ اٌزّ١ض ،اٌؾبوّ١خ اٌشش١ذحٚ ،اسزذاِخ اٌزط٠ٛش
ٚاٌزؾيٚ ٓ١فك اٌّّبسسبد اٌفؼٍٚ ،ٝرفع ً١دٚس٘ب ٚغب٠زٙب إٌّشٛدح ف ٟاٌزّٕ١خ ثّب فٙ١ب ِظٍؾخ اٌٛؽٓ
ٚاٌّٛاؽٓ ،وّب ٚرؾشص اٌٛصاسح عٍ ٝاسزّشاس٠خ ٔٙظ اٌزخط١ؾ االسزشار١غٌّٛ ٟاوجخ اٌّيزغذاد ِٛٚاعٙخ
اٌزؾذ٠بد ثشىً ٕ٠يغُ ِع اال٠ٌٛٚبد اٌٛؽٕ١خ ٠ٚؾمك اال٘ذاف اٌٛؽٕ١خ ٌٕ١عىس عٍ ٝاالداء اٌّزّ١ض ٛٔٚع١خ
اٌخذِخ اٌّمذِخ.
ٕ٘ ِٓٚب ،فمذ لبِذ اٌٛصاسح ثاعذاد اٌخطخ االسزشار١غ١خ ٌٍٛصاسح ٌالعٛاَ ٚ 2021-2017فمب العشاء
اٌعًّ اٌّع١بس " ٞئػذاد وَشش ويشاجؼخ ويتبثؼخ انخطخ االستشاتيجيخ" ،ثاعزّبد إٌٙظ اٌزشبسوٚ ٟثّيبّ٘خ
ٚاسعخ إٌطبق ِٓ لجً وبفخ اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٛؽذاد االداس٠خ ف ٟاٌٛصاسح ،ثزفع ً١دٚس٘ب ٚرعض٠ض ؽؼٛس٘ب فٟ
عٍّ١بد اٌزٕي١ك ٚاٌزعبِ ْٚع ِخزٍف لطبعبد اٌعًّ االعزّبع ٟداخً األسدْ ٚخبسعٗ ٚ ،االسزفبدح ِٓ
اٌطبلبد اٌفبعٍخ ثبٌّشبسوخ اٌعٍّ١خ ف ٟاٌزط٠ٛش اٌّطٍٛة.
اٌٛصاسح  ٟ٘ٚرؼ١ف اٌغذ٠ذ ئٌ ٝسغٍٙب اٌؾبفً ثبالٔغبص ٚاٌعطبء ٚرؼع رؾذ اٌّغٙش ِب لذِزٗ
خالي عبَ  ،2017فأٙب رزطٍع ئٌ ٝاالسزّشاس ثبٌعًّ ثٕفس اٌٛر١شح ِٓ االٔغبص ٚاٌزٕف١ز ٚاالسرمبء ثي٠ٛخ
اٌخذِبدٌ ،زهً وّب عشفذ دائّب ً ثٛصاسح وشسذ ٌخذِخ اإلٔيبْ  -اٌز ٞوشِّٗ هللا رعبٌ ،ٝرعًّ ِعٗ ٚثٗ فٟ
عّ١ع ِشاؽٍٗ اٌعّش٠خ ٌٍٛطٛي ئٌ ٝأسّ ٝاٌغب٠بد ،ف ٟظً اٌم١بدح اٌؾىّ١خ ٚاٌشغبعخ ٌٙزا اٌٛؽٓ اٌعض٠ض.
انُشأح:
ثذأ اٌعًّ االعزّبع ٟاٌزطٛع ٟف ٟاألسدْ ِٕز أٚائً اٌعشش١ٕ٠بد ،أِب اٌعًّ االعزّبع ٟاٌشسّ ٟفمذ
ثذأ عبَ ( )1948ثأشبء ئداسح خبطخ ٌٍشإ ْٚاالعزّبع١خ فٚ ٟصاسح اٌذاخٍ١خٚ ،ف ٟعبَ  1949أُٔشئذ دائشح
اٌشإ ْٚاالعزّبع١خ فٚ ٟصاسح اٌظؾخ ثٙذف ِٕع اٌٙغشح ِٓ اٌش٠ف ئٌ ٝاٌّذْ صُ أطجؾذ رُعٕ ٝالؽمب ًثزمذُ٠
اٌخذِبد ٚاٌجشاِظ ٌألؽذ اس إٌّؾشفٚ ٓ١رمذ ُ٠اٌّيبعذاد ٌٍّؾزبعٚ ٓ١اٌفمشاء ٚاٌّعٛصٚ ،ٓ٠فّ١ب  ٍٟ٠ث١بْ
ِشاؽً ٔشأح اٌٛصاسح ثبٌٕمبؽ-:
 .1ف ٟعبَ ( )1956طذس لبٔٚ ْٛصاسح اٌشإ ْٚاالعزّبع١خ سلُ (ٌ (14يٕخ .1956
 .2فّ١ب ث ٓ١األعٛاَ ( )1975 - 1962سّ١ذ اٌٛصاسح ٚصاسح اٌشإ ْٚاالعزّبع١خ ٚاٌعًّ .
 .3ف ٟعبَ ( )1970طذس ٔهبَ رٕهٚ ُ١ئداسح اٌشإ ْٚاالعزّبع١خ سلُ (ٌ )70يٕخ .1970
 .4فٙٔ ٟب٠خ اٌعبَ ( )1979اسزؾذصذ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ .
 .5ف ٟعبَ ( )1980طذس ٔهبَ رٕهٚ ُ١ئداسح ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ
 .6ف ٟعبَ ) )1987فُظٍذ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ عٓ ٚصاسح اٌعًّ.
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 .7ف ٟعبَ ( )1991طذس ٔهبَ ِعذي ٌٕهبَ رٕهٚ ُ١ئداسح ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ سلُ (ٌ )24يٕخ 1991
 .8ف ٟعبَ ( )1997طذس ٔهبَ اٌزٕه ُ١اإلداسٌٛ ٞصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ سلُ (ٌ )20يٕخ . 1997
 .9ف ٟعبَ ( ) 2008رُ ئٔشبء سغً اٌغّع١بد ثّٛعت لبٔ ْٛاٌغّع١بد سلُ ٌ 51يٕخ ٚ 2008رعذ٠الرٗ ؽزٝ
عبَ . 2009
 .10ف ٟعبَ ( )2015طذس ٔهبَ اٌزٕه ُ١االداسٌٛ ٞصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ سلُ (ٌ )117يٕخ .2015
انًهبو:
ئْ غب٠خ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ،وّب ٚسدد ف ٟاٌّبدح اٌضبٌضخ ِٓ لبٔ ْٛرأس١يٙب (ٌ 14يٕخ ٟ٘ ،)1956
"رٛف١ش اٌؼّبْ االعزّبع ٟاٌشبًِٚ ،اٌىفب٠خ اإلٔزبع١خٚ ،رٕي١ك اٌخذِبد االعزّبع١خ ٌغّ١ع اٌّٛاؽٕ ٓ١فٟ
عّ١ع ِشاؽً اٌعّش ٚرٕه ُ١اسزضّبسُ٘ ِٛسد أزبط اٌذٌٚخ  ٛ٘ٚاٌضشٚح ا٢دِ١خ"ٚ .رعًّ ٚصاسح اٌزّٕ١خ
االعزّبع١خ ،ثّٛعت اٌّبدح اٌشاثعخ ِٓ ،لبٔٙٔٛب عٍ ٝرؾم١ك غب٠زٙب ِٓ ،خالي ل١بِٙب ثّب -: ٍٟ٠
 -1رمذ ُ٠اٌّيبعذاد اٌّبد٠خ ئٌ ٝاألفشاد ٚاٌعبئالد (ٚاٌغّع١بد اٌزعب١ٔٚخ ٔٚمبثبد اٌعّبي ) ٚاٌ١ٙئبد
ٚاٌّإسيبد ،اٌز ٟرشزغً ثبٌشعب٠خ االعزّبع١خ ٚئعّبي اٌجش ٚاإلؽيبْ أ ٚرششف عٍٙ١ب.
 -2رمذ ُ٠اٌّيبعذاد اٌّبد٠خ اٌ ٝاٌفمشاء ٚاٌطالة اٌّؾزبع.ٓ١
 -3اإلششاف عٍ ٝاٌ١ٙئبد ٚاٌّإسيبد اٌّؾٍ١خ ٚاألعٕج١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٚاٌخبطخ ٚاٌعبِخ اٌز ٟرمذَ
ِيبعذاد ِبد٠خ آِ ٚعٕ٠ٛخ ٚرشزغً ثبٌشعب٠خ االعزّبع١خ ٚاٌجش ٚاإلؽيبْ أ ٚرششف عٍٙ١ب ٚوزٌه
اإلششاف عٍ ٝاٌ١ٙئبد ٚاٌّإسيبد ٚريغٍٙ١ب ٚرٛعٙٙ١ب ٚدعُ عٛٙد٘ب ف ٟخذِخ اٌّغزّع .
 -4اإلششاف عٍ ٝاإلؽذاس ِٚشالجخ سٍٛن اٌغبٔؾٚ ُِٕٙ ٓ١اٌعٕب٠خ ثٚ ُٙاٌعٕب٠خ ثبألؽذاس اٌّؾىٓ١ِٛ
ثعذ ئخالء سجٚ ٍُٙ١ئ٠غبد اٌعًّ ٌٚ ُٙرأس١س ِٕبِبد ٌ.ُٙ
ٚرٛاطً ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ عٛٙد٘ب ٌزؾم١ك اٌغب٠خ اٌزٚ ٟعذد ِٓ أعٍٙب ،ؽ١ش ؽذدد ٚصاسح اٌزّٕ١خ
االعزّبع١خ ِغّٛعخ ِٓ اال٘ذاف اٌز ٟريع ٝاٌ ٝرؾم١مٙب عش ٜرميّٙ١ب ف ٟاٌخطخ االسزشار١غ١خ ٌالعٛاَ
( )2021-2017عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
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األهذاف انىطُيخ:
 -1رط٠ٛش اٌخذِبد اٌؾى١ِٛخ.
 -2رشغ١ع اٌعًّ اٌزطٛع.ٟ
 -3ثٕبء ٚرط٠ٛش أهّخ اسزٙذاف ِٛؽذح ريبعذ ف ٟاٌؾذ ِٓ ٚرخف١غ ٔيت اٌفمش.
 -4رعض٠ض االؽزشاَ ٌٍفئبد اٌّيزؼعفخ ٚاٌّّٙشخ.
 -5دعُ االشخبص ر ٞٚاالعبلخ ٌ١شبسوٛا ف ٟعّ١ع أشطخ اٌّغزّع.
 -6رٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌالشخبص ر ٞٚاالعبلخ.
 -7رٛس١ع االٔزفبع ٚاٌزّىٚ ٓ١اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ٌالشخبص ر ٞٚاالعبلخ.
 -8ص٠بدح ِشبسوخ اٌّشأح ف ٟعّ١ع عٛأت اٌّغزّع.
 -9اال٘زّبَ ثىجبس اٌيٓ.
 -10رؾي ٓ١دٚس االسش ِٓ خالي رعض٠ض االثٛح ٚاالِِٛخ.
 -11رعض٠ض اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ٚاٌّإ١ٌٚخ اٌّغزّع١خ.
 -12رؾيٚ ٓ١اربؽخ اٌؾظٛي عٍ ٝاٌيىٓ اٌالئك ٌٍفمشاء.
 -13رعض٠ض اٌزّٕ١خ اٌّؾٍ١خ.
 -14رعه ُ١االسزفبدح ِٓ ِخشعبد ثشاِظ رعض٠ض االٔزبع١خ ٚاٌزذس٠ت ٚاٌزأ٘ ً١ثّب ٠ؼّٓ ا٠غبد فشص
عًّ رزٛافك ِع اؽز١بعبد اٌيٛق ٌٍفمشاء ٚاٌّعشػٌٍ ٓ١فمش.

األهذاف انمطبػيخ:
 .1ؽّب٠خ االفشاد ٚاسشُ٘ ِٓ االخطبس اٌز ٟلذ رٛاع ُٙٙخالي دٚسح ؽ١برٚ ُٙؽذٚس اٌزغ١شاد اٌ١ٙىٍ١خ
فِ ٟغزّعبر ُٙاٌّؾٍ١خ.
 .2إٌٛٙع ثّيز ٜٛاٌزعبٚ ْٚاٌزٕي١ك ِب ث ٓ١اٌغٙبد اٌّعٕ١خ ثبٌؾّب٠خ االعزّبع١خ.
 .3رؾف١ض اٌّإسيبد ٚاٌششوبد ٚاٌمطبع االٍ٘ٚ ٟاٌخبص ٚاٌزطٛع ٟعٍ ٝرِ ٌٟٛيإ١ٌٚبرٙب االعزّبع١خ.
األهذاف االستشاتيجيخ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رط٠ٛش اٌي١بسبد ٚاٌزشش٠عبد االعزّبع١خ.
رعض٠ض اٌمذسح اٌّإسي١خ ٌٍٛصاسح ٚرغز٠ش صمبفخ اٌزّ١ض .
رط٠ٛش اٌخذِبد االعزّبع١خ ٚاالسرمبء ثٕٛع١زٙب ٚعٛدرٙب.
رٕه ُ١اٌعًّ اٌزطٛعٚ ٟرفع.ٍٗ١
اٌّيبّ٘خ ف ٟرّى ٓ١اٌّغزّعبد اٌّؾٍ١خ ٚاٌفئبد اٌّيزٙذفخ.
رط٠ٛش ٚثٕبء اٌششاوبد ِٚأسيزٙب ٚرعض٠ض اٌزعبٚ ْٚاٌزٕي١ك فِ ٟغبي اٌعًّ االعزّبع.ٟ
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ٚثٕبء عٍِ ٝب سجكّ٠ ،ىٓ اٌمٛي ئْ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ رم َٛثبالدٚاس اٌزبٌ١خ :
-1انذوس انشػبئي وانحًبيخ :اٌّزّضً ف ٟرمذ ُ٠خذِبد اٌشعب٠خ ٌألفشاد اٌّيزؼعفٚ ٓ١اٌفئبد اٌّّٙشخ،
ِضً :األ٠زبَ ،األؽذاس ،ر ٞٚاالعبلخٚ ،وجبس اٌيٓ.
-2انذوس انتًُىي:

اٌّزّضً ف ٟاٌّيبّ٘خ ثزّ ً٠ٛثعغ ِشبس٠ع اٌمشٚع اإلٔزبع١خ اٌظغ١شح،

ٚاٌّيبّ٘خ ثزٕهِ ُ١يبع ٟاٌّزطٛعٚ ،ٓ١ثٕبء اٌّيبوٓ ٌٍفمشاء.
 ٚأطاللب ِٓ اٌذٚس اٌشعبئٚ ٟاٌزٌّٕٛ ٞٛصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ رم َٛاٌٛصاسح ثزمذ ُ٠اٌخذِبد اٌزبٌ١خ: -1رشخ١ض دٚس ِٚشاوض ِٚإسيبد اٌشعب٠خ االعزّبع١خ اٌزبثعخ ٌٍٛصاسح ٚاٌز ٟرششف عٍٙ١ب.
 -2رٛف١ش اٌؾّب٠خ االعزّبع١خ ٌٍّشأح ٚاٌطفً اٌّعشػٌٍ ٓ١عٕف ٚاالسبءح.
 -3رشخ١ض دٚس اٌؾؼبٔخ ٚاالششاف عٍٙ١ب.
 -4ريغ ً١اٌغّع١بد ٚاٌخذِبد االعزّبع١خ ِٓ خالي سغً اٌغّع١بد ٚاالششاف عٍ ٝاٌخ١ش٠خ ِٕٙب.
 -5رِّ ً٠ٛشبس٠ع اٌمشٚع االٔزبع١خ اٌظغ١شح.
 -6ثٕبء ٚط١بٔخ ٚششاء ِيبوٓ ٌألسش اٌفم١شح.
 -7رٛع١خ ٚرضم١ف ٚرذس٠ت االفشاد اٌجبؽض ٓ١عٓ عًّ ٚأسشُ٘ ِٚغزّعبر ُٙاٌّؾٍ١خ.
 -8ئعشاء اٌذساسبد االعزّبع١خ ٌألؽذاس ٚسعب٠ز.ُٙ
 -9رمذ ُ٠اٌشعب٠خ االعزّبع١خ اٌّإسي١خ ٌٍّيٕ ٓ١اٌفمشاء.
 -10سعب٠خ ر ٞٚاالعبلخ ٚرذس٠ت ثعؼ١ِٕٙ ُٙب.
 -11ئعشاء اٌذساسبد االعزّبع١خ ٌطبٌج ٟخذِز ٟاٌزأِ ٓ١اٌظؾٚ ٟاالعفبء ِٓ ٔفمبد اٌعالط ئػبفخ
ٌذساسبد االعفبء ِٓ سس َٛرظش٠ؼ اٌعًّ غ١ش االسدٔ ٟاٌّشرجطخ ثبٌّعٛل.ٓ١
 -12سعب٠خ االؽفبي اال٠زبَ.
 -13دعُ اٌغّع١بد ٚرّ ً٠ٛثعغ اٌّشبس٠ع ِٕٙب ِٓ خالي طٕذٚق دعُ اٌغّع١بد.
 -14ئعشاء اٌذساسبد اٌّيؾ١خ ٌٍهٛا٘ش ٚاٌّشىالد اٌّغزّع١خ فِ ٟغزّعبرٕب اٌّؾٍ١خ.

رمذَ اٌٛصاسح خذِبرٙب فِ ٟعهُ ِؾبفهبد اٌٍّّىخ ٚأ٠ٌٛٚبرٙب ِٓ خالي ٚؽذارٙب اٌز ٟرزٛصع عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ








ِ 41ذ٠ش٠خ رّٕ١خ اعزّبع١خ
ِ 65شوضا ٌزّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍِٕٙ 32( ٟب رذاس ِٓ لجً اٌٛصاسح ٚاٌجبل٠ ٟذاس ثبٌششاوخ ِع اٌغّع١بد
اٌّؾٍ١خ)
ِ 34ىزت ٌٍزّٕ١خ االعزّبع١خ
ِ 26إسيخ ٌشعب٠خ اٌّعٛلٚ ٓ١رأٍُ٘ٙ١
ِ 5إسيبد ٌشعب٠خ االؽفبي اٌفبلذٌٍ ٓ٠يٕذ االسشٞ
ِ 6شاوض ٌزشث١خ االؽذاس ٚرأٍُ٘ٙ١
 2داس ٌؾّب٠خ اٌّشأح اٌّعٕفخ فٛق  18سٕخ
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ِشوض ٌشعب٠خ ٚرأ٘ ً١اٌّزيٓ١ٌٛ
داس ٌٍفز١بد اٌّؾزبعبد ٌٍؾّب٠خ ٚاٌشعب٠خ ِٓ سٓ  18-12سٕخ
داس ٌؾّب٠خ ػؾب٠ب االرغبس ثبٌجشش
ِ 4إسيبد ٌشعب٠خ اٌفز١بد اٌّزفىىبد اسش٠ب اٌٍٛار ٟرمً اعّبس٘ٓ عٓ  18سٕخ
ِ 13ىزت ٌٍخذِخ االعزّبع١خ ف ٟئداسح ؽّب٠خ االسشح ٚاليبِٙب
ِ 8ىبرت ٌٍخذِخ االعزّبع١خ فٔ ٟهبساد االؽذاس ف ٟاٌّشاوض االِٕ١خ
ِ 16ىزت ٌٍخذِخ االعزّبع١خ فِ ٟشاوض االطالػ ٚاٌزأً٘١
ِ 15ىزت ٌٍذفبع االعزّبع ٟفِ ٟؾبوُ االؽذاس.

انشؤيـــــخ:
ٚصاسح ِزّ١ضح داعّخ ٌّغزّع آِ ِٚيزمش عّبدٖ االسشح ٠ؾمك اٌعذاٌخ االعزّبع١خ.

انشسبنــــخ:
االسرمبء ثبٌعًّ االعزّبع ٟاٌزّٕٚ ،ٞٛرؾيٛٔ ٓ١ع١خ ؽ١بح أفشاد اٌّغزّع ِٓ ،خالي سسُ اٌي١بسبد
االعزّبع١خ ٚاالؽش اٌزشش٠ع١خ اٌّزىبٍِخ ٚرٛظ١ف اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعشفخ ٌزٛف١ش اٌخذِبد االعزّبع١خ اٌّزّ١ضح،
ٚرعض٠ض اٌششاوبد اٌّؾٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ اٌمبئّخ عٍ ٝثٕ١خ ِإسي١خ ِزطٛسح ٚوٛادس ثشش٠خ ِزخظظخ ِٚإٍ٘خ
رعضص عٍّ١خ اٌزّٕ١خ اٌّيزذاِخ.
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انخطخ االستشاتيجيخ:
أطاللب ً ِٓ أْ اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ٘ ٟعٍّ١خ ئساد٠خ٘ ،بدفخ ئٌ ٝئؽذاس اٌزغ١١ش اٌّشغٛة ف ٟثٕبء
اٌّغزّع ِٓ ،خالي ف ُٙظٛا٘شٖ االعزّبع١خٚ ،رفي١ش٘بٚ ،اٌزؾىُ ثٙب ٌالٔزمبي ثبٌّغزّع ِٓ ِشؽٍخ ألخشٜ
أفؼً ِٕٙبٌٙ ،ب صّبس ئ٠غبث١خ عٍ ٝاٌفشد ٚاٌّغزّع ٚثبٌزبٌ ٟاٌذٌٚخ وىً ،فمذ عٍّذ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ
عٍ ٝاعذاد خطزٙب االسزشار١غ١خ ٌٍيٕٛاد ِ ، 2021-2017ع األخز ثع ٓ١االعزجبس ِعشفخ وبفخ اإلِىبٔبد
ٚاٌّذخالد ٚاٌي١بسبد ٚاٌجشاِظ اٌز ٟرعضص فشص ٔغبػ اٌٛصاسح ف ٟرؾم١ك أ٘ذافٙب ػّٓ ئؽبس صِِٕ ٟؾذد.
ليًُــــــــب:
-

انتًيض واالثذاع
انشفبفيخ وانًسبءنخ
انؼًم ثشوح انفشيك
انتشبسكيخ
انؼذانخ

انهيكم انتُظيًي:
رزُ ِشاععخ اٌ١ٙىً اٌزٕهٌٛ ّٟ١صاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ثظٛسح دٚس٠خ ٌٍزأوذ ِٓ ٚػٛػ اٌّيز٠ٛبد االداس٠خ
ٚاٌعاللبد اٌزٕه١ّ١خ ث ٓ١اٌٛؽذاد االداس٠خ ٌؼّبْ رؾم١ك اال٘ذاف ٚاٌّيبعذح عٍ ٝارخبر اٌمشاساد ٚ ،لبِذ
اٌٛصاسح خالي عبَ  7102ثاسزىّبي ٘١ىٍخ عذد ِٓ اٌّذ٠ش٠بد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌّشاوض اٌزبثعخ ٌٙب ٌؼّبْ أي١بث١خ
اٌعًّ ٚرؾم١ك اال٘ذاف االسزشار١غ١خ اٌّإسي١خ ٌٍٛصاسح.
ٛ٠ٚػؼ اٌ١ٙىً اٌزٕهٌٛ ّٟ١صاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ االسرجبؽ االداسٌّ ٞذ٠ش٠بد اٌٛصاسح ٚاٌّشاوض اٌزبثعخ
ٌٙب ،ؽ١ش ٠زأٌف ِٓ:
 -0اٌّشوض اٌشئ١يِٚ :ٟمشٖ عّبْ٠ٚ ،عزجش ِشوض وبفخ اٌفعبٌ١بد االداس٠خ ٚاٌزخط١ط١خ ٚاٌزٕه١ّ١خ
ٚاٌزٕي١م١خ ٚاٌّزبثعخ.
ِ -7ذ٠ش٠بد اٌٛصاسح اٌّ١ذأ١خ :رزٛصع عٍِ ٝشاوض اٌّؾبفهبد ٚاالٌ٠ٛخ ف ٟاٌٍّّىخ وبفخ.
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يذيشيبد انىصاسح -انًشكض
يكتت انىصيـــــــــش
َجزح ػٍ يكتت انىصيش
٠عِٕ ٝىزت اٌٛص٠ش ثزيِٙ ً١ٙبَ اٌٛص٠شٚ ،ثزأِ ٓ١وبفخ االؽز١بعبد ٚاٌّزطٍجبد اٌالصِخ الٔغبص اٌعًّ ثيٌٛٙخ
٠ٚيش ،وّب ٠م َٛاٌّىزت ثزٕي١ك عّ١ع االٔشطخ اٌّزعٍمخ ثّىزت اٌٛص٠ش ِٓ عٙخ ِٚىزت االِ ٓ١اٌعبَ
ٚاٌٛؽذاد االداس٠خ اٌّخزٍفخ ف ٟاٌٛصاسحٚ ،عّ١ع اٌغٙبد اٌخبسع١خ راد اٌعاللخ ِٓ عٙخ اخش ،ٜوّب ٠ٚعًّ
عٍ ٝأثشاص طٛسح ا٠غبث١خ عٓ ل١بدح اٌٛصاسح ف ٟؽشطٙب عٍ ٝاٌزّ١ض ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌٛصاسح
ٌٍششائؼ اٌّيزف١ذحٚ ،ا٘زّبِٙب اٌذائُ ثّظبٌؼ اٌّٛاؽٕ.ٓ١
ِٙبَ ِىزت اٌٛص٠ش:










اسزمجبي ػٛ١ف اٌٛص٠ش عٕذ ٚطٚ ٌُٙٛرٛعٌّ ُٙٙ١ىزت اٌٛص٠ش ِٚشاعبح اٌزعبًِ ِع ُٙثذثٍِٛبس١خ
ٚؽيت االطٛي
رأِ ٓ١االرظبالد اٌٙبرف١خ ٌٍٛص٠شٚ ،اسزمجبي اٌّىبٌّبد ٚرؾٍٙ٠ٛبٚ ،رٛص١ك اسّبء اٌّزظٌٍٍ ٓ١شد عٍٝ
ِىبٌّبر ُٙف ٟؽبي عذَ رٛاعذ اٌٛص٠ش ف ٟؽ.ٕٗ١
ئداسح ِٛاع١ذ اٌٛص٠ش ٚاٌزأوذ ِٓ رٕي١مٙب ٚريغٍٙ١ب ٚرؾؼ١ش وبفخ اٌٍّفبد ٚاٌٛصبئك اٌالصِخ ٌالعزّبعبد
ٚاٌفعبٌ١بد اٌز٠ ٟؾؼش٘ب اٌٛص٠ش لجً اٌّٛعذ ثٛلذ وبف.
اسزالَ اٌجش٠ذ ٚاٌّشاسالد ٚاٌّعبِالد اٌٛاسدح ٌّىزت اٌٛص٠ش ٚفٙشسزٙب.
اٌزٕي١ك ِع دٛ٠اْ اٌٛصاسح ؽٛي رٛص١ك ٚريغ ً١اٌجش٠ذ اٌٛاسد ؽيت اٌغٙخ اٌّعٕ١خ.
ؽجبعخ اٌّشاسالد ٚاٌزمبس٠ش اٌخبطخ ثّىزت اٌٛص٠ش.
رٛص١ك ٚرٕه ُ١اٌّشاسالد ٚاٌزمبس٠ش ٚاٌّعبِالدٚ ،اداسح اٌٍّفبد اٌخبطخ ثّىزت اٌٛص٠ش.
رأِ ٓ١عّ١ع اٌٍٛاصَ ٚاٌمشؽبس١خ ٚاالعٙضح ٚاالدٚاد اٌالصِخ ٌّىزت اٌٛص٠شٚ ،اعزّبعبرٗ ٚإٌشبؽبد
اٌز ٟشبسن ثٙب ثبٌزٕي١ك ِع اٌّذ٠ش٠بد اٌّعٕ١خ.
اٌزٕي١ك ِع اٌّذ٠ش٠بد اٌّعٕ١خ ٌعًّ ؽغٛصاد اٌمبعبد ٌعمذ إٌذٚاد ٚاالعزّبعبد ٚرٛف١ش ٚسبئً اٌذعُ
اٌٍٛعيزٌّ ٟىزت اٌٛص٠ش ٚاٌٛفٛد اٌضائشح.

يكتت االييٍ انؼبو
َجزح ػٍ يكتت االييٍ انؼبو
٠مِ َٛىزت االِ ٓ١اٌعبَ ثزيِٙ ً١ٙبَ االِ ٓ١اٌعبَ ٌٍٛصاسحٚ ،رأِ ٓ١وبفخ االؽز١بعبد ٚاٌّزطٍجبد اٌالصِخ
الٔغبص اٌعًّ ثيٌٛٙخ ٠ٚيشٚ ،رٕي١ك عّ١ع االٔشطخ اٌّزعٍمخ ثّىزت االِ ِٓ ٓ١عٙخ ِٚىزت اٌٛص٠ش
ٚاٌٛؽذاد االداس٠خ اٌّخزٍفخ ف ٟاٌٛصاسح ٚوبفخ اٌغٙبد اٌخبسع١خ راد اٌعاللخ ِٓ عٙخ اخش٠ٚ ،ٜيبُ٘
اٌّىزت عٍ ٝأثشاص طٛسح ئ٠غبث١خ عٓ ل١بدح اٌٛصاسح ف ٟؽشطٙب عٍ ٝاٌزّ١ض ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ِٓ
اٌٛصاسح ٌٍششائؼ اٌّيزف١ذحٚ ،ا٘زّبِٙب اٌذائُ ثّظبٌؼ اٌّٛاؽٕٚ ٓ١رٌه ثبٌزٕي١ك ِع وبفخ اٌغٙبد راد اٌعاللخ.
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انًذيشيبد انًشكضيخ نىصاسح انتًُيخ االجتًبػيخ
االَجبصاد وفك يإششاد االداء
أوال :يذيشيبد انشػبيخ االجتًبػيخ
أ-

ِذ٠ش٠خ االؽذاس ٚاالِٓ اٌّغزّعِٙ /ٟبِٙبٚ ،أليبِٙبٚ ،أغبصارٙب ٚفك ِإششاد أدائٙب:

رعِٕ ٝذ٠ش٠خ االؽذاس ٚاالِٓ اٌّغزّع ٟثؾّب٠خ األؽذاس اٌٛالع ٓ١فٔ ٟضاع ِع اٌمبٔ ِٓ ْٛاٌّشىالد
ٚاٌيٍج١بد االعزّبع١خ اٌز ٟأدد ئٌِ ٝخبٌفزٚ ،ُٙرٛف١ش ث١ئخ سٍّ١خ رمذَ اٌخذِبد اٌّزىبٍِخ إلعبدح رأٍُ٘ٙ١
ٚئدِبع ُٙف ٟاٌّغزّع ،وّب رعٕ ٝثّيبٔذح األسش ػؾب٠ب اٌعٕف إٌّضٌٚ ٟأسش اٌيغٕبء ٌؾّب٠ز ِٓ ُٙا٢صبس
اٌيٍج١خ ٌٍعٕف ِٚيبٔذح األسش ف ٟؽبي غ١بة عبئً األسشح .وّب رعًّ اٌّذ٠ش٠خ عٍ ٝؽّب٠خ اٌّشأح ػؾ١خ
اٌعٕف ثا٠غبد اٌّأ ٜٚاِ ِٓ٢زىبًِ اٌخذِبد ٌٙبٚ ،ئعذاد ثشاِظ اٌشعب٠خ اٌالؽمخ ٚاٌؾ١بح اٌّيزمٍخ ٌٍٕيبء
اٌّعٕفبد ٚاٌفز١بد خش٠غبد دٚس سعب٠خ األؽفبي.
ٚرؼُ اٌّذ٠ش٠خ األليبَ اٌزبٌ١خ -:ٟ٘ٚ
 .1ليُ دٚس اٌزشث١خ ٚاٌزأ٘.ً١
 .2ليُ ؽّب٠خ ػؾب٠ب االرغبس ثبٌجشش.
 .3ليــُ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌعٕف االسش.ٞ
 .4ليُ اٌخذِبد االعزّبع١خ.
 .5ليُ ِىبفؾخ عّبٌخ االؽفبي.
 .6ليُ ِشالجخ اٌيٍٛن ٚاٌشعب٠خ اٌالؽمخ.
انجذول ( )1اَجبصاد يذيشيخ االحذاث وااليٍ انًجتًؼي نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2016

 .1عذد االؽذاس اٌّىشس ِٓ ٓ٠اعّبٌ ٟاالؽذاس اٌذاخٍٚ ٓ١اٌّٛلٛفٓ١
ٚاٌخبسع ِٓ ٓ١دٚس رشث١خ ٚرأ٘ ً١االؽذاس

554

انميًخ
انفؼهيخ نؼبو
2017
542

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

 .2عذد االؽذاس اٌذاخٍ ٓ١ف ٟدٚس رشث١خ ٚرأ٘ ً١االؽذاس

2401

2347

 .3عذد إٌيبء ٚاالؽفبي اٌّعبد دِغ ُٙف ٟث١ئبرٚ ُٙاسشُ٘ ِٚغزّعبرُٙ
ثٕغبػ

433

397

 .4عذد االؽذاس إٌّزفع ِٓ ٓ١دٚس رشث١خ ٚرأ٘ ً١االؽذاس اٌز ٓ٠رُ
رذس٠ج١ِٕٙ ُٙب ٌيٛق اٌعًّ.

547

655

 .5عذد االؽذاس اٌز٠ ٌُ ٓ٠زُ ؽغض ؽش٠زٚ ُٙاالسزعبٔخ ثبٌزذاث١ش غ١ش
اٌيبٌجخ ٌٍؾش٠خ خالي فزشح اٌّؾبوّخ

813

1488

13

 .6عذد دساسبد اٌؾبٌخ االعزّبع١خ اٌّمذِخ ٌؾبالد اٌعٕف االسشِٓ ٞ
ِىبرت اٌخذِبد االعزّبع١خ ف ٟاداسح ؽّب٠خ االسشح ٚاليبِٙب.

5330

5617

 .7عذد إٌضالء فِ ٟشاوض االطالػ ٚاٌزأ٘ ً١اٌؾبطٍ ٓ١عٍ ٝاٌخذِبد
االعزّبع١خ

2538

6503

 .8عذد لؼب٠ب االؽذاس اٌّؾ ٓ١ٌٛاٌ ٝاٌّؾبوُ

3012

3496

 .9عذد االؽذاس اٌّٛػٛع ٓ١رؾذ اششاف ِشالت اٌيٍٛن ثّٛعت
لشاس لؼبئٟ

230

96

 .10عذد االؽذاس اٌّٛلٛف ٓ١ف ٟدٚس رشث١خ االؽذاس

2048

2101

 .11عذد االؽذاس اٌّؾى ٓ١ِٛف ٟدٚس رشث١خ ٚرب٘ ً١االؽذاس

353

246

 .12عذد االؽذاس اٌخبسع ِٓ ٓ١دٚس االؽذاس ٠ٚع١شِ ْٛع اسشُ٘

2048

2309

 .13عذد االؽذاس اٌّٛدع ٓ١فٔ ٟهبساد االؽذاس

5281

4936

 .14عذد إٌيبء اٌّعٕفبد اٌٍٛار ٟرُ ا٠ذاع ٓٙدٚس اٌٛفبق االسشٞ

475

345

 .15عذد إٌيبء اٌّعٕفبد إٌّذِغبد ف ٟاسشُ٘ ٚاٌخبسعبد ِٓ داس
اٌٛفبق االسشٞ

347

295

 .16عذد إٌضالء اٌز ٓ٠اسزفبدٚا ٚاسشُ٘ ِٓ خذِبد ِىبرت اٌخذِخ
االعزّبع١خ فِ ٟشاوض االطالػ ٚاٌزأً٘١

2511

6503

 .17عذد اٌؾبالد اٌز ٟرعبٍِذ ِعٙب ِىبرت اٌخذِخ االعزّبع١خ ف ٟششؽخ
االؽذاس

1059

2694

 .18عذد اٌؾبالد اٌز ٟرُ اٌزعبًِ ِعٙب اٌّزؼشسٚ ٓ٠ػؾب٠ب االرغبس
ثبٌجشش ف ٟاٌّجٕ ٝاٌّإلذ ف ٟداس اٌٛفبق االسشٞ

56

100

14

سسُ رٛػ١ؾ ٟسلُ (٠ )1جِ ٓ١مبسٔخ ث ٓ١عذد االؽذاس اٌّىشس ِٓ ٓ٠ئعّبٌ ٟاالؽذاس اٌذاخٍٚ ٓ١عذد
االؽذاس اٌذاخٍ ٓ١ف ٟدٚس االؽذاس ٌالعٛاَ ( .)2017(ٚ )2016ؽ١ش ٠زؼؼ ثأْ ٕ٘بن أخفبع ثبٌّإششٓ٠
عبَ ِ 2017مبسٔخ ثعبَ .2016

سسُ رٛػ١ؾ ٟسلُ (٠ )2جِ ٓ١مبسٔخ ث ٓ١إٌيبء اٌّعٕفبد ٚإٌيبء اٌّعٕفبد ٚاٌّذِغبد ف ٟاسشُ٘ ٌالعٛاَ
( ،)2017(ٚ )2016ؽ١ش ٠زؼؼ ثأْ عذد اٌّعٕفبد ِٓ إٌيبء أخفغ ف ٟعبَ ٚ 2017وزٌه عذد إٌيبء
اٌّعٕفبد ٚإٌّذِغبد ف ٟاسشُ٘ أخفغ ف ٟعبَ ِ 2017مبسٔخ ِع .2016

15

ب -يذيشيخ األسشح وانحًبيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ األسشح ٚاٌؾّب٠خ ثؾّب٠خ ٚسعب٠خ األسشح ٚاألؽفبي ػؾب٠ب اٌّشبوً االعزّبع١خٚ ،رعًّ عٍٝ
رأِِ ٓ١يز ٜٛؽ١بٖ الئك ٍ٠ج ٟاؽز١بعبر ُٙاإلّٔبئ١خ ٚاٌزشث٠ٛخٚ .رعًّ اٌّذ٠ش٠خ عٍ ٝرٍج١خ اؽز١بعبد األسش غ١ش
اٌمبدسح عٍ ٝاإلٔغبة ٚرٌه ثّيبعذر ُٙعٍ ٝاؽزؼبْ أؽفبي ثؾبعخ اٌ ٝسعب٠خ ٚ ،رٍج ٟثٕفس اٌٛلذ ؽبعخ
األؽفبي اٌّؾزبعٌٍ ٓ١شعب٠خ األسش٠خ ٚؽم ُٙثبٌع١ش ف ٟث١ئخ إِٓخ ،وّب رعٕ ٝاٌّذ٠ش٠خ ثبٌّؾبفهخ عٍ ٝوشاِخ
وجبس اٌيٓ ِٓ األشخبص اٌّؾزبعٌٍ ٓ١خذِبد االعزّبع١خ اإلٛ٠ائ١خ
وتضى انًذيشيخ األلسبو انتبنيخ وهي-:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ليُ دٚس اٌشعب٠خ ٚاٌؾّب٠خ.
ليُ اٌؾؼبٔبد.
ليُ وجبس اٌيٓ.
ليُ االؽزؼبْ ٚاٌشعب٠خ االسش٠خ اٌجذٍ٠خ.
ليُ اٌشعب٠خ اٌالؽمخ.
ليُ اٌذِظ االسش.ٞ
انجذول ( )2اَجبصاد يذيشيخ األسشح وانحًبيخ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

 .1عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠وجبس اٌيٓ ِٓ خذِبد دٚس اٌشعب٠خ االٛ٠ائ١خ عٍٝ
ٔفمخ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2016
160

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2017
156

 .2عذد االؽفبي اٌّعبد دِغ ُٙف ٟاسشُ٘ ِٓ اعّبٌ ٟاؽفبي اٌزفىه
االسشٞ

92

91

 .3عذد االؽفبي اٌّؾزؼٕ ِٓ ٓ١اعّبٌ ٟعذد االؽفبي اٌّزبػ ف ٟدٚس
اٌشعب٠خ االعزّبع١خ

18

14

 .4عذد االؽفبي اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠خذِبد دٚس اٌشعب٠خ االٛ٠ائ١خ

860

857

 .5عذد خش٠غ ٟدٚس اٌشعب٠خ االعزّبع١خ اٌزبثعخ ٌٍٛصاسح اٌّيزف١ذِٓ ٓ٠
ثشٔبِظ اٌشعب٠خ اٌالؽمخ

38

38

 .6عذد خش٠غ ٟدٚس اٌشعب٠خ االعزّبع١خ اٌزبثعخ ٌٍٛصاسح إٌّذِغ ٓ١فٟ
اٌّغزّع ِٓ اعّبٌ ٟخش٠غ ٟدٚس اٌشعب٠خ االعزّبع١خ

37

40

16

 .7عذد اٌؾؼبٔبد اٌزشاوّ ٟاٌّيغٍخ

1029

1106

 .8عذد االؽفبي اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌؾؼبٔبد.

20580

22120

 .9عذد االؽفبي إٌّزفع ٓ١اٌىٍ ِٓ ٟخذِبد ِإسيبد اٌطفٌٛخ

8902

857

 .10عذد اٌّيٕ ٓ١االعّبٌِ ِٓ ٟإسيبد وجبس اٌيٓ.

339

364

 .11عذد اٌّيٕ ٓ١اٌز ٓ٠رُ ششاء خذِبد ٌ.ُٙ

160

156

 .12عذد إٌشبؽبد اٌالِٕٙغ١خ اٌز ٟرُ رٕف١زٖ ٌالؽفبي

451

460

 .13عذد االؽفبي اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠االٔشطخ اٌالِٕٙغ١خ

860

857

 .14عذد االشخبص اٌز ٞرُ رمذِ ُ٠يبعذاد ِبٌ١خ ٌ( ُٙسعب٠خ الؽمخ)

72

100

 .15عذد االؽفبي اٌز ٓ٠رُ رؾؼ ُٕٙ١السش ثذٍ٠خ

47

69

 .16عذد االؽفبي اٌّيزف١ذٔ ِٓ ٓ٠شبؽبد اٌّزؾف

250

1000

سسُ رٛػ١ؾ ٟسلُ(٠ )3ج ٓ١أُ٘ اٌّإششاد ِذ٠ش٠خ االسشح ٚاٌؾّب٠خ ٌالعٛاَ ()2017(ٚ )2016

17

ت -يذيشيخ شإوٌ األشخبص روي االػبلخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعٕىىِ ٝذ٠ش٠ىىخ شىىإ ْٚاألشىىخبص اٌّعىىٛل ٓ١ثشعب٠ىىخ ٚرىىذس٠ت ٚرأ٘١ىىً األشىىخبص اٌّعىىٛلٚ ،ٓ١رمىىذ ُ٠إٌظىىؼ
ٚاإلسشىىبد ٚاٌزٛع١ىىخ ألسىىشُ٘ ٚأفىىشاد ِغىىزّع ُٙثٙىىذف دِغٙىىُ ثىىبٌّغزّعٚ .اٌعّىً عٍىى ٝرّىىى ٓ١اٌمىىبدسِ ٓ٠ىىُٕٙ
ِٚيىىبعذر ُٙعٍىى ٝاٌعّىىً ٚاالعزّىىبد عٍىى ٝاٌىىٕفس .وّىىب رشىىشف اٌّذ٠ش٠ىىخ عٍىىِ ٝشاوىىض ِٚإسيىىبد األشىىخبص
اٌّعىىٛل ٓ١فىى ٟاٌمطىىبع ٓ١اٌؾىىىٚ ِٟٛاٌزطىىٛعٚ ٟاٌخىىبص ِٚزبثعىىخ ئعىىشاءاد رشخ١ظىىٙب ٚرم١ىى ُ١أدائٙىىب ٚارخىىبر
اإلعشاءاد اٌالصِخ ثؾك اٌّخبٌف.ٓ١
ٚرؼُ اٌّذ٠ش٠خ األليبَ اٌزبٌ١خ -: ٟ٘ٚ
 -1ليُ اٌّشاوض ٚاٌّإسيبد.
 -2ليُ اٌزذس٠ت ٚادِبط االشخبص ر ٞٚاالعبلخ.
 -3ليُ اٌّزبثعخ ٚاٌزم ُ١١اٌفٕ.ٟ
 -4ليُ االششاف اٌزشثٌ ٞٛالشخبص ر ٞٚاالعبلخ.
انجذول ( )3اَجبصاد يذيشيخ شإوٌ األشخبص روي االػبلخ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
6285

6725

 .2عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌّيزف١ذِ ِٓ ٓ٠شاوض
اٌزأ٘ ً١اٌّ /ٟٕٙاٌٛصاسح.

119

117

 .3عذد االسش اٌز ٟرُ رذس٠جٙب ٚرأٍ٘ٙ١ب ٌٍزعبًِ ِع االشخبص
ر ٞٚاالعبلخ فِ ٟشاوض اٌٛصاسح.

125

121

 .4عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌخذِبد
االٛ٠ائ١خ اٌزبثعخ ٌٍٛصاسح

559

560

 .5عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌز ٓ٠رُ رأ٘١ِٕٙ ٍُٙ١ب فٟ
ِشاوض اٌزأ٘ ً١اٌّ( ٟٕٙاٌخش٠غ )ٓ١اٌٛصاسح.

52

49

 .6عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌّيزف١ذِ ِٓ ٓ٠شاوض
إٌّبس اٌزبثعخ ٌٍٛصاسح

782

745

 .7عذد االشخبص ر ٞٚاالعبلخ اٌز ٓ٠رُ ششاء اٌخذِخ ٌِٓ ُٙ
ِشاوض اٌمطبع اٌخبص ٚاٌزطٛع ٟعٍٔ ٝفمخ اٌٛصاسح.

280

1328

 .8عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌّٛعٛد ٓ٠فِ ٟشاوض
اٌمطبع اٌخبص ٚاٌزطٛع ٟاٌز ٓ٠رششف عٍ ُٙ١اٌٛصاسح.

5150

5090

 .1عذد االشخبص ِٓ ر ٞٚاالعبلخ اٌّيزف١ذِ ِٓ ٓ٠شاوض
رشخ١ض االعبلبد

18

انميًخ انفؼهيخ نؼبو 2017

ث -وحذح يكبفحخ انتسىل /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعٕٚ ٝؽذح ِىبفؾخ اٌزيٛي ثبٌؾذ ِٓ ظب٘شح اٌزيٛي رطج١مب ٌٍٕظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ سلُ ( ِٓ )389لبْٔٛ
اٌعمٛثبد ،لبٔ ْٛاالؽذاس ،لبِٔ ْٛشالجخ سٍٛن االؽذاس ٚلبٔ ْٛصٚاسح اٌشإ ْٚاالعزّبع١خ ٚاٌعًّ ثـؼجؾ
اٌّزيٚ ٓ١ٌٛسعب٠خ ٚرأ٘ ً١اٌّؾى ُِٕٙ ٓ١ِٛثّٛعت اؽىبَ لؼبئ١خ.
ٚرؼُ اٌّذ٠ش٠خ األليبَ اٌزبٌ١خ :ٟ٘ٚ
 -1ليُ ػجؾ اٌّزي.ٓ١ٌٛ
 -2ليُ ِشاوض سعب٠خ ٚرأ٘ ً١اٌّزي.ٓ١ٌٛ

انجذول ( )6اَجبصاد وحذح يكبفحخ انتسىل نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد اٌّزي ٓ١ٌٛاٌّىشس ِٓ ٓ٠اعّبٌ ٟاٌّزي ٓ١ٌٛاٌٍّمٝ
اٌمجغ عٍٚ ُٙ١اٌّٛدع ٓ١فِ ٟشاوض اٌزيٛي

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
270

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
273

 .2عذد اٌّزي ٓ١ٌٛاٌجبٌغ ٓ١اٌّمجٛع عٍُٙ١

3056

3093

 .3عذد اٌّزي ٓ١ٌٛاالؽذاس اٌّمجٛع عٍُٙ١

3159

1197

ِ .4غّٛع اٌّزي ٓ١ٌٛاٌّمجٛع عٍ ِٓ ُٙ١فئز ٟاٌجبٌغٓ١
ٚاالؽذاس

6215

4290

 .5عذد ؽّالد اٌزيٛي اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب

3920

4220

19

سسُ رٛػ١ؾ ٟسلُ(٠ )4ج ٓ١أُ٘ اٌّإششاد ٚؽذح اٌزيٛي ٌالعٛاَ ()2017(ٚ )2016

ثبَيب  :يذيشيبد تًُيخ انًجتًغ ويكبفحخ انفمش
ا – يذيشيخ تؼضيض االَتبجيخ وانحذ يٍ انفمش /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعٕ ٝاٌّذ٠ش٠خ ثزعض٠ض ئٔزبع١خ األسش اٌفم١شح ِٓ خالي اٌّشبس٠ع اٌظغ١شح ٚاٌّشبس٠ع اٌزّٕ٠ٛخ اإلٔزبع١خ
اٌز ٟرٕفز ِٓ خالي اٌٛصاسح ٚاٌغّع١بد اٌخ١ش٠خ ِٚشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ ٟثٙذف اٌّيبّ٘خ ف ٟاٌزخف١ف
ِٓ ؽذح اٌفمشٚ ،رم َٛاٌّذ٠ش٠خ ثبإلششاف عٍ٘ ٝزٖ اٌّشبس٠ع ِٚزبثعزٙبٚ ،اٌعًّ عٍ ٝرذس٠ت اٌّعٕ ٓ١١ثزٕف١ز
٘زٖ اٌّشبس٠ع ،وّب رم َٛاٌّذ٠ش٠خ ثبإلششاف عٍ ٝرذس٠ت األسش اٌّيزف١ذح أ ٚاٌّششؾخ ٌالسزفبدح ِٓ ثشٔبِغٟ
األسش إٌّزغخ ٚطٕبد٠ك االئزّبْ اٌّؾٍ ٝعٍ ٝئداسح اٌّشبس٠ع اٌظغ١شح.
ٚرؼُ اٌّذ٠ش٠خ األليبَ اٌزبٌ١خ :ٟ٘ٚ
ليُ اٌّشبس٠ع اٌظغ١شح ٚاالٔزبع١خ .
.1
ليُ طٕبد٠ك االئزّبْ اٌّؾٍ. ٟ
.2
ليُ ِشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ
.3
ليُ اٌزأِ ٓ١اٌظؾ.ٟ
.4
ليُ ِزبثعخ ؽبالد اٌفمش
.5

20

انجذول ( )4اَجبصاد يذيشيخ تؼضيض االَتبجيخ وانحذ يٍ انفمش نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2016
219

292

ٔ .2يجخ اٌّشبس٠ع إٌبعؾخ اٌ ٝاعّبٌ ٟاٌّشبس٠ع اٌمبئّخ

%85

%90

 .3لّ١خ اٌّشبس٠ع اٌٌّّٛخ ٌالسش إٌّزغخ (اٌف دٕ٠بس)

545000

695

%85

%85

 .5عذد اٌّشبس٠ع االٔزبع١خ اٌّّٛي ِٓ ؽيبة ثشٔبِظ إٌّؼ
اٌظغ١شح ٌٍغّع١بد اٌخ١ش٠خ ِٚشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

27

25

 .6عذد فشص اٌعًّ اٌز ٟرُ اسزؾذاصٙب ِٓ اعّبٌ ٟاٌّشبس٠ع
اٌز ٟرُ رٍّٙ٠ٛب.

219

292

 .7لّ١خ اٌزّ ً٠ٛإٌّّٛػ اللبِخ ِشبس٠ع أزبع١خ ٌٍغّع١بد
اٌخ١ش٠خ ِٚشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ ِٓ ٟؽيبة إٌّؼ
اٌظغ١شح (اٌف دٕ٠بس).

150

150

 .8عذد فشص اٌعًّ اٌزٚ ٟفشرٙب اٌّشبس٠ع االٔزبع١خ

500

502

 .9عذد اٌّشبس٠ع إٌبعؾخ

929

954

 .10عذد طٕبد٠ك االئزّبْ اٌّؾٍ١خ إٌّفزح ف ٟاٌغّع١بد ِٚشاوض
رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

10

10

 .11عذد افشاد االسش اٌّيزف١ذح ِٓ ِشبس٠ع طٕبد٠ك االئزّبْ ِٓ
اٌغّع١بد اٌخ١ش٠خ.

450

480

 .12لّ١خ اٌزّ ً٠ٛإٌّّٛػ ٌٍغّع١بد اٌخ١ش٠خ ِٚشاوض رّٕ١خ
اٌّغزّع اٌّؾٍ ٟاللبِخ طٕبد٠ك االئزّبْ (اٌف دٕ٠بس).

80

80

 .1عذد االسش اٌّيزف١ذح ِٓ ِشبس٠ع االسش إٌّزغخ

ٔ .4يجخ االليبؽ اٌّيزشدح ِٓ اعّبٌ ٟاالليبؽ اٌّيزؾمخ ِٓ
ثشٔبِظ االسش إٌّزغخ.

21

انميًخ انفؼهيخ نؼبو 2017

 .13عذد االسش اٌّيزف١ذح ِٓ ِشبس٠ع طٕبد٠ك االئزّبْ إٌّّٛؽخ
ٌٍغّع١بد ِٚشاوض اٌزّٕ١خ.

90

95

 .14عذد فشص اٌعًّ اٌز ٟرٛفش٘ب ِشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

134

296

 .15عذد االرفبل١بد اٌز ٟرُ اثشاِٙب ٚرغذ٠ذ٘ب ِع اٌغّع١بد
اٌخ١ش٠خ الداسح ٚرشغِ ً١شاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

36

36

 .16عذد اٌفعبٌ١بد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزٛع٠ٛخ اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب ِٓ لجً
ِشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

4536

5446

 .17عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌفعبٌ١بد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزٛع٠ٛخ اٌز ٟرُ
رٕف١ز٘ب ِٓ لجً ِشاوض رّٕ١خ اٌّغزّع اٌّؾٍ.ٟ

55980

43984

 .17عذد ثطبلبد اٌزأِ ٓ١اٌظؾ ٟاٌز ٟرُ طشفٙب ٌغ١ش اٌمبدسٓ٠

2675

 .18عذد ثطبلبد اٌزأِ ٓ١اٌظؾٌ ٟالشذ فمشا

2200

 .19عذد دساسبد االعفبء ِٓ ٔفمبد اٌعالط

1100

890

 .20عذد دساسبد ري٠ٛخ ؽمٛق اٌٛسصخ

300

350

13859

19000

 .21عذد اٌذساسبد االعزّبع١خ اٌّعذح ٌٍؾظٛي عٍ ٝرأِٓ١
طؾ ٟاسش فم١شح

رُ دِظ فئخ اٌغ١ش لبدسٓ٠
ِع فئخ االشذ فمشا ؽيت
لشاس اٌشئبسخ ٚاطجؾذ
اٌفئخ ريّ( ٝاسش فم١شح)
-

ة -يذيشيخ األثُيخ وانًسبكٍ /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ األثٕ١خ ٚاٌّيبوٓ ثزأِ ٓ١سىٓ وشٌ ُ٠ألسش اٌفم١شح ٚط١بٔخ اٌّيبوٓ اٌمبئّخ ٌ ،ُٙوّب رمَٛ
اٌّذ٠ش٠خ ثأشبء أثٕ١خ عذ٠ذح ٌّإسيبد ِٚشاوض اٌٛصاسح ٚرأ٘ٚ ً١رط٠ٛش األثٕ١خ اٌمذّ٠خ ٚط١بٔزٙبٚ .وزٌه رمَٛ
اٌّذ٠ش٠خ ثبسزئغبس األثٕ١خ اٌالصِخ ٌٍٛصاسحٚ ،اٌّشبسوخ ف ٟرشخ١ض أثٕ١خ اٌّإسيبد االعزّبع١خ اٌعبئذح
ٌٍمطبع اٌخبص.
وتضى انًذيشيخ االلسبو انتبنيخ-:
 .1ليُ االثٕ١خ.
 .2ليُ اٌظ١بٔخ
 .3ليُ األساػٚ ٟاالسزّالن.
22

انجذول ( )5اَجبصاد يذيشيخ األثُيخ وانًسبكٍ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد ِيبوٓ األسش اٌفم١شح اٌزشاوّ ٟاٌز ٟرُ ئٔشبؤ٘ب أ ٚششا٘ب
أ ٚط١بٔزٙب ِٕز ثذء اٌجشٔبِظ عبَ 2002

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2016
1693

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
1766

 .2عذد ِيبوٓ األسش اٌفم١شح اٌز ٟرُ ئٔشبؤ٘ب ٚششائٙب أ ٚط١بٔزٙب

95

73

 .3عذد اٌّيزف١ذِ ِٓ ٓ٠يبوٓ األسش اٌفم١شح اٌز ٟرُ ئٔشبؤ٘ب
ٚششائٙب أ ٚط١بٔزٙب

570

438

 .4عذد ِيبوٓ االسش اٌفم١شح اٌز ٟرُ أشبؤ٘ب

55

55

 .5عذد اٌٛؽذاد اٌيىٕ١خ (اػبفخ ٚط١بٔخ) ٌالسش اٌفم١شح

17

18

 .6عذد اٌّيبوٓ اٌز ٟرُ ششاؤ٘ب

23

ِٕ(10ؾخ
اٌظٕذٚق)

 .7عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠ثٕبء ٚط١بٔخ ٚششاء ِيبوٓ االسش اٌفم١شح
ِٓ فئخ ر ٞٚاالعبلخ

22

22

 .8عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠ثٕبء ٚط١بٔخ ٚششاء ِيبوٓ االسش اٌفم١شح
ِٓ فئخ االٔبس

36

25

 .9عذد االسش اٌز ٟرُ ربٍ٘ٙ١ب فعٍ١ب ٌالسزفبدح ِٓ ِيبوٓ االسش
اٌفم١شح

95

73

 .10عذد اٌّيبوٓ اٌز ٟرُ ا٠ظبي اٌخذِبد ٌٙب

95

80

 .11عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠اثٕبء اٌّإسيبد ِٓ ِيبوٓ االسش اٌفم١شح

1

3

 .12عذد اٌّجبٔ ٟاٌز ٟرُ أشبؤ٘ب ٌٍٛصاسح ٌزمذ ُ٠اٌخذِبد

1

1

 .13عذد اٌّجبٔ ٟاٌز ٟرُ اسزئغبس٘ب ٌٍٛصاسح ٌزمذ ُ٠اٌخذِبد

1

2

 .14عذد االثٕ١خ اٌز ٟرّذ ط١بٔزٙب اٌٍّّٛوخ ٚاٌّيزأعشح

24

40

23

د -جًؼيبد وانهيئبد انتطىػيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ اٌغّع١بد ثذعُ عٛٙد اٌعًّ اٌزطٛعٚ ،ٟرعًّ عٍ ٝرشغ١ع رأس١س اٌغّع١بد ،وّب رمَٛ
ثبإلششاف عٍ ٝاٌغّع١بد ٚاٌ١ٙئبد اٌزطٛع١خ اٌز ٟرمع ػّٓ اخزظبص ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خٚ ،ريبعذ٘ب
عٍ ٝرٕي١ك عٛٙد٘ب ٚرؾي ٓ١أدائٙب ٌشفع ِيزِ ٜٛيبّ٘زٙب ف ٟعٍّ١خ اٌزّٕ١خ اٌّغزّع١خ.
ألسبو انًذيشيخ :
 .1ليُ اٌغّع١ــــبد اٌّؾٍ١ـخ
 .2ليُ اٌغّع١ـــبد األعٕج١ــخ
 .3ليُ رم ُ١١أداء اٌغّع١بد.
 .4ليُ اٌزذل١ك اٌّبٌــٌٍ ٟغّع١بد.
 .5ليُ االرؾبداد ٚاالئزالفبد.
 .6ليُ رعض٠ض ثٕبء لذساد اٌغّع١بد.
انجذول ( )7اَجبصاد يذيشيخ انجًؼيبد وانهيئبد انتطىػيخ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد اٌغّع١بد اٌخ١ش٠خ اٌز ٟؽظٍذ عٍ ٝدعُ ٔمذٞ
ِٓ اٌٛصاسح
 .2عذد اٌغّع١بد اٌّيغٍخ خالي اٌعبَ ٚرخض اٌٛصاسح

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
176

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
201

146

424

 .3عذد ؽٍجبد اٌذعُ اٌّمذِخ ِٓ اٌغّع١بد ٌٍٛصاسح

0

618

 .4عذد اٌغّع١بد اٌز ٟؽظٍذ عٍ ٝرّ ً٠ٛاعٕجٟ

200

125

 .5عذد اٌغّع١بد اٌز ٟرُ رم ُ١١ادائٙب ِٓ خالي ِيؼ
ِ١ذأٟ

148

76

 .6عذد اٌغّع١بد اٌز ٟرُ ؽٍٙب خالي اٌعبَ

141

133

 .7عذد اٌغّع١بد اٌز ٟرُ رشى١٘ ً١ئخ اداس٠خ ٌٙب خالي
اٌعبَ

126

83

 .8عذد اٌغّع١بد اٌز ٟعًّ ٌٙب ِ١ضأ١خ الْ ِ١ضأ١زٙب
رمً عٓ  2000دٕ٠بس

13

18

24

 .9عذد اٌغّع١بد االعٕج١خ اٌز ٟرُ ِزبثعزٙب ٚرم ُ١١ادائٙب

80

66

 .10عذد ؽٍجبد اٌّشبس٠ع اٌّمذِخ ٌٍٛصاسح عٓ ؽش٠ك
ٚصاسح اٌزخط١ؾ ٚاٌزعب ْٚاٌذٌٍ ٌٟٚغّع١بد االعٕج١خ
ٌزٕف١ز ِشبس٠ع اٌالعئ ٓ١اٌيٛسٚ ٓ١٠اٌعشالٓ١١

242

268

ث -يذيشيخ سجم انجًؼيبد :
رعٕ ٝثزيغ ً١اٌغّع١بد ٚرم ُ١١ادائٙب ٚأشطزٙب ِٓ خالي اٌٛصاساد اٌّخزظخ ٚئعذاد رمش٠ش سٕ ٞٛعٓ
اٚػبعٙب ٚرط٠ٛش اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ اٌالصِخ ٌٍٕٛٙع ثأٚػبع اٌغّع١بد ِٚيبعذرٙب عٍ ٝرؾم١ك
غب٠برٙب ٚا٘ذافٙب.
ألسبو انًذيشيخ :
 -1ليُ اٌم١ذ ٚاالشٙبس ٚاٌؾً.
 -2ليُ اٌذساسبد ٚاٌزط٠ٛش.
 -3ليُ ِزبثعخ االٔهّخ االسبس١خ.
 -4ليُ اٌزّ ً٠ٛاالعٕج.ٟ
انجذول ( )8اَجبصاد يذيشيخ سجم انجًؼيبد وانهيئبد انتطىػيخ نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
5133

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
5792

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

 .2عذد فشٚع اٌغّع١بد االعٕج١خ اٌّيغٍخ

10

20

 .3عذد اٌغّع١بد اٌز ٟرُ ؽٍٙب

370

190

 .4عذد اٌشىب ٞٚاٌز ٟرُ اسزمجبٌٙب ٚاؽبٌزٙب ٌٍٛصاسح اٌّخزظخ

20

11

 .5عذد اعزّبعبد ٘١ئبد اٌعبِخ ٌٍيغً

680

2200

 .6عذد االٔهّخ االسبس١خ اٌّظذلخ اٌز ٟرُ اطذاس٘ب

75

120

 .7عذد شٙبداد اٌزيغ ً١اٌز ٟرُ اطذاس٘ب ثبالػبفخ اٌ ٝثذي

116

180

 .1اٌعذد اٌزشاوّ ٟاٌيٌٍٕ ٞٛغّع١بد اٌّيغٍخ ف ٟاٌٍّّىخ

25

فبلذ ٚثذي ربٌف
 .8عذد اٌغّع١بد اٌخ١ش٠خ اٌز ٟطذسد اٌّٛافمخ عٍٝ
أؼّبِٙب ٌالرؾبداد

176

108

 .9عذد اٌغّع١بد اٌز ٟرُ ٔمً رجع١زٙب ٚاعبدح رؾذ٠ذ اٌٛصاسح
اٌّخزظخ

33

30

 .10عذد اٌغّع١بد اٌز ٟلبِذ ثأعذاد اٌزمش٠ش اٌيٕ ٞٛاٌّبٌٟ
ٚاالداس ٞعٍ ٝإٌّٛرط اٌّعزّذ ٌزٌه

2426

2562

 .11عذد ؽٍجبد رعذ ً٠االٔهّخ االسبس١خ ٌٍغّع١بد

540

514

 .12عذد ؽٍجبد اٌزّ ً٠ٛاٌّٛافك عٍٙ١ب

265

185

جـ -يذيشيخ صُذوق دػى انجًؼيبد:
رعٕ٘ ٝزٖ اٌّذ٠ش٠خ ثذعُ ٚرم ُ١١اٌّشبس٠ع ٚاٌّٛافمخ عٍ ٝرّ ً٠ٛاٌّشبس٠ع ٚاٌزأوذ ِٓ دلخ االرفبل١بد ٚاداسرٙب
ٚفمب ٌخطخ عًّ وً ِششٚع ٚٚفك اال٘ذاف ٚعّع اٌج١بٔبد عٓ طٕذٚق دعُ اٌغّع١بد ِٚزبثعخ ئعذاد
اٌؾيبثبد اٌخزبِ١خ ٚرذل١مٙبٚ،وزٌه اداسح اٌخطؾ ٚاٌجشاِظ اٌالصِخ ٌزٛص١ك اٌعاللخ ث ٓ١اٌظٕذٚق ٚاٌغٙبد
اٌّبٔؾخ.
ألسبو انًذيشيخ :
 -1ليُ االرظبي ٚاداسح اٌّشبس٠ع.
 -2ليُ ِؾبسجخ طٕذٚق دعُ اٌغّع١بد.
 -3ليُ اسزضّبس اِٛاي اٌظٕذٚق.
انجذول ( )9اَجبصاد يذيشيخ صُذوق دػى انجًؼيبد نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1اٌعذد اٌيٌٍٕ ٞٛغّع١بد اٌّيغٍخ اٌز ٟؽظٍذ عٍ ٝدعُ
ٔمذ ِٓ ٞطٕذٚق دعُ اٌغّع١بد.
 .2عذد دساسبد ؽٍجبد اٌغّع١بد اٌخ١ش٠خ اٌز ٟرمذِذ
ٌٍؾظٛي عٍ ٝدعُ ٔمذ ٞا ٚدعُ ِشبس٠ع ِٓ طٕذٚق
دعُ اٌغّع١بد
 .3عذد اٌغّع١بد اٌز ٟؽظٍذ عٍ ٝدعُ ِشبس٠ع ٚرُ
رٛل١ع ارفبل١بد ِعٙب
26

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
 205ثمّ١خ
( )5042000دٕ٠بس

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
 322ثمّ١خ ()603000
دٕ٠بس

450

257

 76ثمّ١خ ()382000
دٕ٠بس

 82ثمّ١خ ()333000
دٕ٠بس

ثبنثب  :يذيشيبد االداسح وانخذيبد انًسبَذح
ا :يذيشيخ انسيبسبد واالستشاتيجيبد  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعٕ٘ ٝزٖ اٌّذ٠ش٠خ ثشسُ اٌي١بسبد االعزّبع١خ ٚئعذاد اٌذساسبد ٚرؾٍ ً١اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ
ٚاٌهٛا٘ش االعزّبع١خ إل٠غبد اٌؾٍٛيٚ .رم َٛاٌّذ٠ش٠خ ثّزبثعخ اٌجشاِظ ٚاٌّشبس٠ع اٌخبطخ ثعًّ اٌٛصاسح،
ٚرم ُ١١أصش٘ب عٍ ٝاٌّغزّع .وّب رعٕ ٝاٌّذ٠ش٠خ ثشسُ س١بسبد دِظ ِف َٛٙإٌٛع االعزّبعٚٚ ٟػع
اسزشار١غ١برِٗٚ ،زبثعخ ِزغ١شارٗٚ .رعًّ اٌّذ٠ش٠خ عٍِ ٝزبثعخ اٌعاللبد اٌخبسع١خ ِع اٌغٙبد اٌذاعّخ
ٚاٌٌّّٛخ ٚرطج١ك االرفبل١بد ٚاالٌزضاِبد اٌّزشرجخ عٍٙ١ب ؽيت األطٛي.
ٚرم َٛاٌّذ٠ش٠خ ثّزبثعخ ثشاِظ ِٚشبس٠ع ٚلشاساد عبِعخ اٌذٚي اٌعشث١خ.
ألسبو انًذيشيخ:
 .1ليُ اٌي١بسبد االعزّبع١خ.
 .2ليُ اٌزعب ْٚاٌذ.ٌٟٚ
 .3ليُ اداسح اٌّشبس٠ع ٚاٌزًّ٠ٛ
 .4ليُ إٌٛع االعزّبعٟ
 .5ليُ اداسح االصِبد ٚسطذ اٌهٛا٘ش االعزّبع١خ.
انجذول ( )10اَجبصاد يذيشيخ انسيبسبد واالستشاتيجيبد نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد االرفبل١بد ٚاٌجشٚرٛوٛالد ِٚزوشاد اٌزفبُ٘ اٌز ٟرُ ِزبثعزٙب
اِ ٚشاععزٙب ا ٚرغذ٠ذ٘ب

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2016
47

انميًخ انفؼهيخ
نؼبو 2017
10

 .2عذد ص٠بساد اٌٛفٛد ِٓ اٌذٚي اٌعشث١خ ٚاٌظذ٠مخ اٌعشث١خ اٌز ٟرُ
اٌزٕي١ك ٌٙب ٚأغبص٘ب

2

3

 .3عذد ٍِفبد عبِعخ اٌذٚي اٌعشث١خ اٌز ٟرُ اعذاد رمبس٠ش ؽٌٙٛب

70

150

27

ة– يذيشيخ انتطىيش انًإسسي  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
ٚرعًّ اٌّذ٠ش٠خ عٍ ٝاالششاف عٍ ٝئعذاد اٌخطخ االسزشار١غ١خ ٌٍٛصاسح ٚرأ٘ ً١اٌٛصاسح ٌغبئضح اٌٍّه عجذ
اٌضبٌٍٔ ٟزّ١ض  ٚرمذ ُ٠اٌذعُ ٌؾٛسجخ اٌعٍّ١بد ٚاألٔهّخ ف ٟاٌٛصاسحٚ ،ط١بٔخ اٌشجىبد ٚ ،ري ً١ٙرطج١ك ِشبس٠ع
اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ف ٟاٌٛصاسح.
وّب رششف اٌّذ٠ش٠خ عٍ ٝئداسح اٌّعشفخ ٚرط٠ٛش اٌّخض ْٚاٌّعشفٚ ،ٟريبُ٘ ف ٟرط٠ٛش ٚسبئً ٚلٕٛاد
االرظبي اٌذاخٍٚ ٟاٌخبسع ،ٟثبإلػبفخ ئٌ ٝؽفع ٚرٛص١ك اٌّشاعع ٚاألثؾبس ٚأٚساق اٌعًّ ٚاٌزمبس٠ش
ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌظؾف ٚإٌششاد اٌخبطخ ثعًّ اٌٛصاسح.
ألسبو انًذيشيخ :
 -1ليُ رط٠ٛش االداء اٌّإسي.ٟ
 -2ليُ اٌذعُ اٌفٕٚ ٟاٌشجىبد.
 -3ليُ اٌجشِغخ ٚاٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ.
 -4ليُ اداسح ٚرؾي ٓ١اٌخذِبد.
 -5ليُ اٌّزبثعخ ٚاٌزم.ُ١١
 -6ليُ اٌّجبدساد اٌٍّى١خ.

انجذول ( )11اَجبصاد يذيشيخ انتطىيش انًإسسي نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
4273152

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عدد زوار الموقع االلكتروني .

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
4274778

 .2عذد ِيزخذِ ٟاٌجش٠ذ االٌىزش ٟٔٚف ٟاٌٛصاسح

532

841

 .3عذد ِشاد رؾذ٠ش اٌّٛلع االٌىزش ٟٔٚخالي اٌعبَ.

212

302

 .4عذد االٔهّخ اٌّيزؾذصخ ؽيت ؽبعخ اٌعًّ خالي اٌعبَ.

1

2

 .5عذد اٌٛؽذاد االداس٠خ اٌّشثٛؽخ عٍ ٝاٌشجىخ ِع
اٌٛصاسح.

62

62

 .4عذد اٌخطؾ االسزشار١غ١خ اٌز ٟرُ اعذاد٘ب ِٓ ٌغٕخ
اٌزخط١ؾ ثّإششارٙب

1

1

 .5عذد اٌخطؾ ٚاالسزشار١غ١بد إٌّجضمخ عٓ خطؾ عًّ
اٌٛصاسح ٠ٚزُ ِزبثعزٙب

6

6

28

 .6عذد اٌزمبس٠ش اٌيٕ٠ٛخ اٌز ٟرُ اعذاد٘ب ٚاعزّبد٘ب

0

3

 .7عذد خطؾ عًّ اٌّذ٠ش٠بد ف ٟاٌّشوض اٌز ٟرُ اعذاد٘ب
ثّإششارٙب

18

18

 .8عذد خطؾ عًّ اٌّذ٠ش٠بد ف ٟاٌّ١ذاْ اٌز ٟرُ اعذاد٘ب
ثّإششارٙب

41

41

 .9عذد اٌّيز٠ٛبد االداس٠خ ف ٟاٌّشوض ٚاٌّ١ذاْ اٌز ٟرّذ
ِٛاءِزٙب ِع اٌخطخ االسزشار١غ١خ

59

59

 .10عذد أهّخ اٌّزبثعخ ٚاٌزم ُ١١اٌز ٟاٌعًّ ثٙب

1

1

د  -يذيشيخ االتصبل :

رعٕ٘ ٝزٖ اٌّذ٠ش٠خ ثاثشاص طٛسح ا٠غبث١خ عٓ اٌٛصاسح ٔٚشبؽبرٙب ٚرٕه ُ١اٌعاللخ ِع ٚسبئً االعالَ
ٚرى ٓ٠ٛسأ ٞعبَ ِيبٔذ ٌٛصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ٚلؼب٠ب٘ب االٔيبٔ١خ.
ألسبو انًذيشيخ :
 -1ليُ االعالَ.
 -2ليُ اٌزٛع١خ ٚاٌزضم١ف اٌّغزّع.ٟ
 -3ليُ اٌعاللبد اٌعبِخ.
 -4ليُ اٌّيإ١ٌٚخ اٌّغزّع١خ.
انجذول (  ) 12اَجبصاد يذيشيخ االتصبل نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
32

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
150

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

 .2عذد ؽّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ (اٌٛصاسح)

410

410

 .3عذد اٌّضمف ٓ١اٌز ٓ٠رٍمٛا دٚساد رٕش١ط١خ

0

74

 .4عذد اٌّضمف ٓ١إٌّفزٌ ٓ٠ؾّالد اٌزٛع١خ (دعُ
خبسع)ٟ

16

74

287

41

 .1عذد ؽّالد اٌزٛع١خ ٚاٌزضم١ف اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب (دعُ
خبسع)ٟ

 .5عذد اٌّضمف ٓ١إٌّفزٌ ٓ٠ؾّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ
29

(اٌٛصاسح)
 .6عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠ؽّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ
(اٌٛصاسح)

5550

4.864

 .7عذد ٚسبئً اٌزٛع١خ إٌّشٛسح اٌىزش١ٔٚب

1267

1322

 .8عذد اٌفعبٌ١بد ٚإٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد ٚاالعزّبعبد
ٚٚسش اٌعًّ اٌّزعٍمخ ثأعّبي اٌٛصاسح اٌز ٟرُ
ِزبثعخ رٕف١ز٘ب

6

14

 .9عذد اٌفعبٌ١بد ٚاألٔشطخ ٚاٌجشاِظ إٌّجضمخ عٓ
ِذ٠ش٠بد ِشوض اٌٛصاسح ٚاٌّ١ذاْ اٌز ٟرُ ٔشش٘ب ِٓ
خالي طفؾخ اٌف١س ثٛن

5

388

 .10عذد األفالَ اٌّظٛسح اٌخبطخ ثبٌٛصاسح ٚرظ٠ٛش٘ب
ِٔٛٚزبعٙب

3

4

 .11عذد اٌزمبس٠ش اٌظؾف١خ إٌّشٛسح

336

92

 .12عذد اٌذعٛاد اٌّخزٍفخ ٌٛسبئً اإلعالَ ٚاٌظؾفٓ١١

195

192

 .13عذد اٌغٛالد اٌّ١ذأ١خ ٌزغط١خ عٛالد اٌٛص٠شح

41

42

 .14عذد اٌّشاسالد ٚاٌّخبؽجبد اإلعالِ١خ اٌظبدسح

210

311

 .15عذد اإلعالٔبد إٌّشٛسح فٚ ٟسبئً اإلعالَ

12

50

 .16عذد ٚوبالد األٔجبء ِٚؾطبد اٌزٍفضٚ ْٛ٠االراعخ
اٌز ٟرغطٔ ٟشبؽبد اٌٛصاسح ثشىً ِٟٛ٠

37

60

 .17عذد اٌّٛالع اإلٌىزش١ٔٚخ اٌز ٟرغط ٟأخجبس اٌٛصاسح

101

150

 .18عذد اٌؾبالد اإلٔيبٔ١خ اٌّشطٛدح ٚإٌّشٛسح فٟ
اإلعالَ اٌز٠ ٟزُ ِزبثعزٙب

95

70

 .19عذد ؽّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ ( اٌي١بسبد
االعزّبع١خ ٌّٕب٘ؼخ اٌعٕف ٚاٌزىف١ش)

138

138

30

41

41

 .20عذد اٌّضمف ٓ١إٌّفزٌ ٓ٠ؾّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ (
اٌي١بسبد االعزّبع١خ ٌّٕب٘ؼخ اٌعٕف ٚاٌزىف١ش)
 .21عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠ؽّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ (
اٌي١بسبد االعزّبع١خ ٌّٕب٘ؼخ اٌعٕف ٚاٌزىف١ش).

6708

6708

 .22عذد ؽّالد اٌزٛع١خ ( اٌفشطخ اٌيىبٔ١خ)

164

82

 .23عذد اٌّضمف ٓ١إٌّفزٌ ٓ٠ؾّالد اٌزٛع١خ ( اٌفشطخ
اٌيىبٔ١خ)

123

41

 .24عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠ؽّالد اٌزٛع١خ اٌّغزّع١خ (
اٌفشطخ اٌيىبٔ١خ)

3193

2.210

 .11عذد اٌىزت اٌز ٟرُ اسزعبسرٙب داخً اٌٛصاسح

15

0

 .12عذد اٌىزت اٌز ٟرُ اسزعبسرٙب خبسط اٌٛصاسح

12

0

-

3.352

 .13عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠خّالد اٌزٛع١خ اٌٛاٌذ٠خ (دعُ
خبسع)ٟ

ث :يذيشيخ انًىاسد انجششيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعٕىىِ ٝذ٠ش٠ىىخ اٌّىىٛاسد اٌجشىىش٠خ ثبٌّشىىبسوخ فىىٚ ٟػىىع س١بسىىبد اٌّىىٛاسد اٌجشىىش٠خ ٚرطىى٠ٛش االسىىزشار١غ١بد
ٚاألٔهّخ ٚاٌجىشاِظ اٌّزؼىّٕخ عّ١ىع عٍّ١ىبد اٌّىٛاسد اٌجشىش٠خ ٚرطج١مٙىب ثىفىبءح ٚثّىب ٠ؼىّٓ رىٛف١ش اٌّىٛاسد
اٌجشش٠خ اٌّإٍ٘خ ٚاٌمبدسح عٍ ٝاٌعًّ ؽيت ِزطٍجبد اٌخطخ اإلسزشار١غ١خ ٌىٛصاسح اٌزّٕ١ىخ االعزّبع١ىخإ ٚئداسح
شإٙٔٚب ِٚزبثعخ وبفىخ اإلعىشاءاد اٌّزعٍمىخ ثٙىب ِىٓ رىبس٠ق االسىزمطبة ٌٚغب٠ىخ االٔفىىبن عىٓ اٌعّىًإ ٚرطى٠ٛش
لذسارٙب ٚسفع وفبءرٙب ثزذس٠جٙب ٚرأٍ٘ٙ١ب ثبسزّشاس ِىٓ أعىً االسرمىبء ثّيىز ٜٛاٌخىذِبد اٌزى ٟرمىذِٙب اٌىٛصاسح
ٚرؾيٕٙ١ب.
ألسبو انًذيشيخ-:
 .1ليُ رخط١ؾ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ
 .2ليُ ث١بٔبد ٚسغالد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ
 .3ليُ اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ
 .4ليُ رّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

31

انجذول ( )13اَجبصاد يذيشيخ انًىاسد انجششيخ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز٠ ٓ٠زُ رذس٠ج ِٓ ُٙخالي اٌؾبل ُٙفٟ
فعبٌ١بد خبسع١خ ٚداخٍ١خ

انميًخ انفؼهيخ نؼبو انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
2016
3600
2572

 .2عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙثّٛعت خطخ االؽالي
ٚاٌزعبلت اٌٛظ١فٟ

34

34

 .3عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز ٓ٠رُ رع ُٕٙ١ثٛظبئف ل١بد٠خ ثّٛعت
خطخ االؽالي ٚاٌزعبلت

3

4

 .4عذد ثطبلبد اٌٛطف اٌٛظ١ف ٟاٌز ٟرُ اعذاد٘ب ِٚشاععزٙب

284

321

 .5عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز ٓ٠رُ رع ُٕٙ١خالي اٌعبَ

76

81

 .6عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز ٓ٠رُ رعذ ً٠اٚػبع ُٙاٌٛظ١ف١خ ِٓ
خالي (ص٠بدح ِإً٘ ،رشف١ع ِٓ فئخ ا ٌٝٚاٌ ٝفئخ اعٍ.)ٝ

44

47

 .7عذد اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌز ٟرُ رٕف١ز٘ب

252

291

 .8عذد اٌجشاِظ اٌّمزشػ رٕف١ز٘ب ف ٟاٌخطخ ػّٓ ِٛاصٔخ
اٌٛصاسح  ِٓٚػّٓ اؽز١بعبد اٌّٛظف.ٓ١

23

23

 .9عذد اٌّٛظف ٓ١اٌز ٓ٠رُ ا٠فبدُ٘ ف ٟثعضبد دساس١خ

5

3

 .10عذد اٌطٍجخ اٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙوّزطٍت الوّبي دساسزُٙ
اٌغبِع١خ

176

75

 .11عذد ؽبالد اٌزطٛع ٌٍعًّ ف ٟاٌٛصاسح

53

23

32

ج :يذيشيخ انشإوٌ اإلداسيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ اٌشإ ْٚاإلداس٠خ ثزأِ ٓ١وبفخ اؽز١بعبد اٌٛصاسح ِٓ اٌّٛاد ٚاٌٍٛاصَِٚ ،زبثعخ عٍّ١بد
ششائٙب ٚاسزالِٙب ٚطشفٙب ٚرخضٕٙ٠ب ٚئداسح اٌّيزٛدعبد ِٚشالجخ عٍّ١بد اٌغشد اٌذٚسٚ ،ٞرعًّ اٌّذ٠ش٠خ
عٍ ٝرأِ ٓ١اٌخذِبد اٌالصِخ وبالرظبالد ٚعٍّ١بد اٌظ١بٔخ ٚإٌهبفخ ٌىبفخ ِشافك اٌٛصاسحٚ ،رم َٛثزٕهُ١
ر ٕبلً اٌّشاسالد اٌظبدسح ٚاٌٛاسدح ِٓ ٚئٌ ٝاٌٛصاسح ثبإلػبفخ ئٌ ٝرمذ ُ٠خذِبد اٌطجبعخ ٌٍّذ٠ش٠بد
اٌّخزٍفخإ ٚرم َٛثزأِ ٓ١اؽز١بعبد اٌٛصاسح ِٓ ٚسبئً إٌمً ِٚزبثعخ ط١بٔزٙب ٚئداسح ؽشوزٙب ٚرٕمالرٙب.
ألسبو انًذيشيخ:
.1
.2
.3
.4
.5

ليُ اٌٍٛاصَ
ليُ اٌذٛ٠اْ
ليُ اٌخذِبد اٌّيبٔذح
ليُ اٌؾشوخ
ليُ اٌّشزش٠بد ٚاٌعطبءاد
انجذول ( )14اَجبصاد انشإوٌ اإلداسيخ نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
257

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1اٌعذد اٌزشاوٌّٛ ٟسبئؾ إٌمً
ٔ .2يجخ االعٙضح ف ٟاٌٛصاسح اٌ ٝعذد اٌّٛظفٓ١
.3
.4
.5
.6

عذد اٌعطبءاد اٌز ٟرُ ؽشؽٙب ٌغب٠بد رّذ٠ذ اٌٛصاسح
ِٓ ِٛاد اغبصخ ٚلشؽبس١خ ٚاعٙضح ٚاصبس
عذد دفبرش سغالد اٌشؽالد اٌز ٟرُ طشفٙب ٌميُ
اٌؾشوخ /اٌٛصاسح
عذد اٌعطبءاد اٌز ٟرُ ؽشؽٙب ٌغب٠بد اٌخذِبد
اٌّيبٔذح ٌيٕخ وبٍِخ
عذد اٌٛصبئك اٌز ٟرُ اسشفزٙب اٌىزش١ٔٚب

 .7عذد اٌّيزف١ذ ِٓ ٓ٠اٌّيبعذاد اٌع١ٕ١خ اٌز ٟرمذِٙب
اٌٛصاسح ثبٌزٕي١ك ِع اٌّعٕ ِٓ ٓ١١ؽيبة اٌّٛاصٔخ
ٚاٌزجشعبد

33

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
243

%70

%70

83

75

1290

1250

2

2

63684

55307

10130

9120

ح  :يذيشيخ انشإوٌ انمبَىَيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ اٌشإ ْٚاٌمبٔ١ٔٛخ ثاعذاد ِشبس٠ع اٌمٛأٚ ٓ١األٔهّخ ٚاٌزعٍّ١بد اٌالصِخ ٌعًّ اٌٛصاسح،
ٚرم َٛثزمذ ُ٠اٌّشٛسح اٌمبٔ١ٔٛخ فِ ٟغبي اٌمشاساد اإلداس٠خٚ ،االرفبل١بد اٌعشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخٚ ،اٌعمٛد ٚاالرفبل١بد
اٌخبطخ ثعًّ اٌٛصاسح ٚ ،ئعذاد ٌٛائؼ اٌذعب ٜٚأِبَ اٌّؾبوُ اٌؾمٛل١خ ٚاٌشىب ٜٚأِبَ اٌّؾبوُ اٌغضائ١خ
ٚإٌ١بثخ اٌعبِخ ٚ ،اٌشدٚد عٍ ٝاالسزذعبءاد اٌّمذِخ اِبَ ِؾىّخ اٌعذي اٌعٍ١بٚ ،رٕه ُ١وبفخ اٌٛصبئك اٌالصِخ
ٌٙب.
ألسبو انًذيشيخ-:
 -1ليُ ِزبثعخ اٌمؼب٠ب ٚاٌّيبعذح اٌمبٔ١ٔٛخ.
 -2ليُ االرفبل١بد ٚاٌعمٛد.
 -3ليُ االسزشبساد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌزشش٠عبد.
 -4ليُ ؽمٛق االٔيبْ.
انجذول ( )15اَجبصاد يذيشيخ انشإوٌ انمبَىَيخ نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
246

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
266

 .2عدد مسودات مشاريع القوانين واالنظمة والتعميمات التي تم

8

4

 .1عذد االرفبل١بد اٌّعذح ٚاٌّذلمخ ٚاٌّعزّذح

رفعيا لمجيات ذات العالقة بأمرىا.
 .3عدد مشاريع القوانين واالنظمة والتعميمات التي تم رفعيا من

8

2

الو ازرة لمجيات ذات العالقة بأمرىا وتم اقرارىا بالجريدة
الرسمية
 .4عذد اٌّشٛساد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌّمذِخ
 .5عذد اٌشدٚد اٌز ٟرّذ عٍ ٝاالسزذعبءاد ٚاٌٍٛائؼ اٌٛاسدح
ِٓ اٌّؾبوُ (رجٍ١غبد)

34

3025

3246

90

210

خ  :يذيشيخ انًىاسد انًبنيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب وفك يإششاد أدائهب:
رعِٕ ٝذ٠ش٠خ اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ ثاداسح األٔشىطخ اٌّزعٍمىخ ثبٌّيىبئً اٌّبٌ١ىخ ٚاٌزى ٟرشىزًّ عٍى ٝئعىذاد ِشىشٚع
ِٛاصٔخ اٌٛصاسح ثبٌزٕي١ك ِع عّ١ع اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌٛؽذاد اإلداس٠خٚ ،ئعذاد اٌؾيبثبد اٌشىٙش٠خ ٚاٌخزبِ١ىخ عٍىٝ
اخزالف أٔٛاعٙبٚ ،رٛص٠ع ٚطشف اٌّٛاسد اٌّبٌ١خ اٌّزبؽخ ؽيت خطخ اإلٔفىبق اٌّمىشسح ،وّىب ريىبُ٘ اٌّذ٠ش٠ىخ
ثبٌعًّ عٍ ٝرٛف١ش اٌزّ ً٠ٛاٌالصَ ٌزٕف١ز خطخ اٌٛصاسح اإلسزشار١غ١خ ِٓ اٌّظبدس اٌّزبؽخ.
ألسبو انًذيشيخ:
 .1ليُ اٌّؾبسجخ.
 .2ليُ اٌزذل١ك اٌّبٌ.ٟ
 .3ليُ اٌشٚارت.
 .4ليُ اٌظشف اٌّبٌ.ٟ
 .5ليُ االِبٔبد.
انجذول ( )16اَجبصاد يذيشيخ انًىاسد انًبنيخ نهؼبو 2017
انميًخ انفؼهيخ نؼبو  2016انميًخ انفؼهيخ نؼبو 2017

انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1نسبة المبالغ التي تم انفاقيا من اجمالي

%95

%98.50

مخصصات الو ازرة المرصودة في موازنة الو ازرة

من خالل الموقف المالي .
 .2نسبة االنجاز من المشاريع الرأسمالية الممولة/

%94

%99.1

المرصودة ضمن الموازنة الرأسمالية.

 .3اجمالي السقوف الممنوحة من قيمة اجمالي

30.200.000

30.420.000

الحوالت الصادرة خالاللعام

 .4اعّبٌ ٟلّ١خ اٌش١ىبد اٌّظشٚفخ ِٓ اعّبٌ ٟلّ١خ
اٌش١ىبد اٌظبدسح

35

30.079.773

30.321.422

د .وحذح انشلبثخ انذاخهيخ  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب:
السبو وحذح انشلبثخ انذاخهيخ:
 -1ليُ اٌزم١ك ٚاٌشلبثخ اٌّبٌ١خ.
 -2ليُ اٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ االداس٠خ.
 -3ليُ اٌشلبثخ اٌفٕ١خ.
 ِٓٚاُ٘ أغبصاد ٚؽذح اٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ ِب:ٍٟ٠
 -1اٌزذل١ك عٍِ ٝيزٕذاد إٌفمبد ٚاالِبٔبد ٚرٌه ِٓ خالي رذل١ك ٚئعبصح (ِ )68051يزٕذ خالي اٌعبَ
.2017
 -2اٌشد عً اسز١ؼبؽبد دٛ٠اْ اٌّؾبسجخ ٚاٌىزت اٌشلبث١خ اٌظبدسح ِٓ دٛ٠اْ اٌّؾبسجخ ٚٚصاسح اٌّبٌ١خ
ؽ١ش ثٍغ عذد االسز١ؼبؽبد ٚاٌىزت اٌز ٟعٍّذ اٌٛصاسح عٍ ٝرظ٠ٛجٙب ٚأٙبء ثعؼٙب ()59
اسز١ؼبػ ٚوزبثب سلبث١ب خالي اٌعبَ.
 -3اٌشد عٍ ٝاٌشىب ٜٚؽ١ش ثٍغ عذد اٌشىب ٜٚاٌز ٟرُ اٌزعبًِ ِعٙب ( )74شى ِٓ ٜٛوبفخ اٌغٙبد
اٌشلبث١خ ٚأٙبؤ٘ب ؽيت االطٛي.
 -4رٕف١ز ( )202ص٠بسح ٌٍزذل١ك اٌّبٌٚ ٟاالداسٚ ٞاٌفٕ ٟعٍ ٝاٌٛؽذاد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ٚاالٍ٘١خ
ٚاٌزطٛع١خ ثّب فٙ١ب اٌّذ٠ش٠بد ٚاٌّىبرت ٚاٌّشاوض اٌزبثعخ ٌٙب ِٛصعخ ؽيت اٌغذٚي اٌزبٌ: ٟ
انمطبع
االسشح ٚاٌؾّب٠خ
االشخبص ر ٞٚاالعبلخ
االؽذاس ٚاالِٓ اٌّغزّعٟ
اٌٛؽذاد االداس٠خ ( ِذ٠ش٠بدِ ،ىبرتِ ،شاوض رّٕ١خ ِغزّع
ِؾٍ)ٟ

انؼذد
72
36
03
23
717

اٌّغّٛع

 -5اٌّشبسوخ ثزشخ١ض (ِ )78شوض ٠شع ٝاٌّعبل.ٓ١
 -6اٌّشبسوخ ثـ (ٌ )36غٕخ ٌٍزذل١ك ٚاٌزؾم١ك.
 -7اٌزذل١ك عٍ ٝسٚارت اٌّٛظفِٚ ٓ١ىبفأرٚ ُٙعالٚارٌٍ ُٙزأوذ ِٓ طؾخ ٚسالِخ طشفٙب ِٚطبثمزٙب
ٌٍمٛأٚ ٓ١االٔهّخ.
 -8عًّ عشد عٍ ٝإِٔبء اٌعٙذح ٚاٌّيزٛدعبد ثبٌٛصاسح اٌّشوض ٚاٌّ١ذاْ ؽيت اٌخطخ اٌّٛػٛعخ.
 -9اٌّشبسوخ ثبٌغبْ االسزالَ ٚاٌششاء.
 -10رذل١ك اٌعطبءاد ٚعٍّ١بد اٌششاء اٌّخزٍفخ ثبٌٛصاسح.
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ر .وحذح خذيخ انجًهىس  /يهبيهب ،وألسبيهب ،واَجبصاتهب:
رعزجش ٚؽذح خذِخ اٌغّٛٙس ثٛاثخ ٚٚاعٙخ ٚصاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ  ٚرعٕ ٝثبسزمجبي ِزٍم ٟاٌخذِخ ٚرمذُ٠
اٌخذِخ ٌ ُٙثبٌزٕي١ك ِع اٌّذ٠ش٠بد اٌّعٕ١خ ف ٟاٌٛصاسح ٚ ،ثّزبثعخ اٌطٍجبد اٌٛاسدح ئٌ ٝاٌٛصاسح ِٓ اٌذٛ٠اْ
اٌٍّىٚ ٟسئبسخ اٌٛصساء ِٚغٍس إٌٛاةٚ ،اٌم١بَ ثاعشاء دساسبد اٌؾبٌخ االعزّبع١خ ٚاالسزذعبءاد اٌز٠ ٟزُ
رؾٍٙ٠ٛب ِٓ ٚئٌ ٝاٌذٚائش ٚاٌّإسيبد اٌّعٕ١خ.
ألسبو انًذيشيخ:
 .1ليُ االسشبد ٚاٌزٛع.ٗ١
 .2ليُ االغبصخ.

انجذول ( )17اَجبصاد وحذح خذيخ انجًهىس نهؼبو 2017
انًإشـــــــــــــش نؼـــــبو 2017
 .1عذد ِزٍم ٟاٌخذِخ اٌٍز ٓ٠رُ اسزمجبٌُٙ
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عذد ِزٍم ٟاٌخذِخ اٌٍز ٓ٠رُ اسزمجبٌٚ ُٙلذِذ اٌخذِخ
ٌ ِٓ ُٙخالي ٚؽذح خذِخ اٌغّٛٙس ِجبششح
عذد ِزٍم ٟاٌخذِخ اٌٍز ٓ٠رُ اسزمجبٌٚ ُٙلذِذ اٌخذِخ
ٌ ُٙثبٌزٕي١ك ِع اٌّذ٠ش٠بد اٌّعٕ١خ ف ٟاٌٛصاسح
عذد اٌطٍجبد اٌٛاسدح ِٓ اٌذٛ٠اْ اٌٍّى ٟؽٛي ؽٍجبد
اٌّٛاؽٕٓ١١
عذد اٌطٍجبد اٌٛاسدح ِٓ سئبسخ اٌٛصساء ؽٛي ؽٍجبد
اٌّٛاؽٕٓ١١
عذد اٌطٍجبد اٌٛاسدح ِٓ ِغٍس إٌٛاة ؽٛي ؽٍجبد
اٌّٛاؽٕٓ١١
عذد دساسبد اٌؾبٌخ االعزّبع١خ ٚاالسزذعبءاد اٌزٟ
رُ اٌزعبًِ ِعٙب

 .8عذد اٌطٍجبد ِٓ ِزٍم ٟاٌخذِخ ٚاٌز ٟرُ رؾٍٙ٠ٛب اٌٝ
دٚائش ِٚإسيبد اخشٜ
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انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2016
28071

انميًخ انفؼهيخ نؼبو
2017
29133

11452

12847

16619

16286

294

19

502

303

147

14

2457

3123

40

14

االتفبليبد وانجهبد انششيكخ:
 ارفبل١خ ِع ششوخ صٌ ٓ٠زمذ ُ٠اٌّيبعذاد ثمّ١خ  27أٌف دٕ٠بس رُ االسزفبدح ِٕٙب ؽزٙٔ ٝب٠خ شٙش 2017/10أوضش ِٓ  278أسشح.
 إٌّهّبد ٚاٌغٙبد اٌشش٠ىخ ِٓ خالي اٌزٕي١ت ِٓ ليُ االغبصخِ /شوض اٌٛصاسح  ٟ٘ٚغ١ش ِؾذٚدحٚرعزّذ عٍ ٝاالرفبل١بد اٌّجشِخ ٚاٌز٠ ٟزُ اٌطٍت عٍ ٝاسبسٙب ٚلذ اسزفبد ِٕٙب ؽزٙٔ ٝب٠خ شٙش
ِ 2017/10ب ٠مبسة  895اسشح ِٓ ِشاعع ٟاٌٛصاسح ا ٚاٌز ٓ٠رمذِٛا ثطٍجبد ِٓ خالي سئبسخ
اٌٛصساء ٚاٌذٛ٠اْ اٌٍّىٚ ٟإٌٛاة.
عذٚي ٛ٠ػؼ ٔيت أعذاد اٌّشاععٌٛ ٓ١صاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ؽيت اٌخذِبد االداس٠خ ٚاٌفٕ١خ ٌالعٛاَ
2017-2016
و.االثُيخ

و.انجًؼيبد

و.سجم
انجًؼيبد

انًذيشيبد
االخشي

يكتت
االييٍ

االغبثخ

يكتت
انىصيش

انفتشح
انضيُيخ

و .االسشح

ػبو
6102

%2016

و .شإوٌ
االشخبص
انًؼبليٍ
%01001

%03041

%02041

%61041

%1030

%2010

%1011

%4.78

%61021

%01016 %0000 %64.21 %04.22

%1.41

ػبو
6101

%1013

%2.60

%2024

اٌّذ٠ش٠بد االخشٚ ٜاٌز( ٟرّضً اٌشإ ْٚاالداس٠خ ،اٌّبٌ١خ ،االؽذاس ٚاالِٓ اٌّغزّع ،ٟاٌشلبثخ اٌذاخٍ١خ ،اٌزط٠ٛش اٌّإسي،ٟ
رعض٠ض االٔزبع١خ ،االرظبي ،اٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌي١بسبد).

سسُ رٛػ١ؾ ٟسلُ (٠)5جٔ ٓ١يت أعذاد اٌّشاععٌٛ ٓ١صاسح اٌزّٕ١خ االعزّبع١خ ؽيت اٌخذِبد االداس٠خ
ٚاٌفٕ١خ.
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يذيشيبد انىصاسح انًشكض
الرقم الفرعي

اسم المديرية /الوزارة
مكتب الوزير

 773او 714

مكتب االمين العام

 224او 233

مديرية الموارد البشرية

 184او 149

مديرية االسرة والحماية

 399او 336

مديرية شؤون االشخاص ذوي االعاقو

 204او 211

مديرية الجمعيات

 339او 300

مديرية الموارد المالية

 111أو 180

مديرية الشؤون القانونية

 601أو 410

مديرية االبنية والمساكن

514
 401او 404

مديرية االتصال

الرقم الفرعي

اسم المديرية /الوزارة
مديرية االحداث واالمن المجتمعي

 199او 113

مديرية التطوير المؤسسي

 321أو 318

مديرية سجل الجمعيات

 555أو 438

وحدة الرقابة الداخمية

 216أو 107
505

مديرية صندوق دعم الجمعيات
وحدة خدمة الجميور

 222او 183

مديرية تعزيز االنتاجية والحد من الفقر

 333او 323

مديرية الشؤون االدارية

 144او 145

مديرية السياسات واالستراتيجيات

 426او 419
/06

وحدة مكافحة التسول

5054250

يذيشيبد انًيذاٌ
االقميم

اسم

المحافظة
محافظة العاصمة
محافظة العاصمة

اقميم الوسط

محافظة العاصمة
محافظة العاصمة
محافظة العاصمة

القضاء

المواء

-

لواء القصبة

-

لواء القويسمة
لواء الموقر
لواء ناعور
لواء الجيزة

اسم المديرية /الوزارة
مديرية التنمية االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية االجتماعية/
الموقر

مديرية التنمية االجتماعية/
ناعور

مديرية التنمية االجتماعية/الجيزة
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الهاتف

الفاكس

06/4658230

06/4657825

06/4754670

06/4706009

06/4050263

06/4050109

06/5727305

06/5728536

06/4461091

06/4461091

البريد

االلكتروني
@DIR_WAM
MOSD.GOV

DIR_EAM@M
OSD.GOV

DIR_MBA@M
OSD.GOV

DIR_NAR@M
OSD.GOV

DIR_GEZ@M
OSD.GOV

محافظة العاصمة
محافظة العاصمة
محافظة العاصمة

-

لواء ماركا
لواء وادي السير
لواء سحاب

محافظة البمقاء

-

لواء قصبة السمط

محافظة البمقاء

-

لواء دير عال

محافظة البمقاء

-

محافظة البمقاء

-

لواء عين الباشا

محافظة الزرقاء

-

لواء قصبة الزرقاء

محافظة الزرقاء

-

لواء الرصيفة

لواء الشونة
الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية /وادي
السير

مديرية التنمية

االجتماعية/سحاب
مديرية التنمية االجتماعية/
السمط

مديرية التنمية االجتماعية /دير
عال

مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الجنوبية

مديرية التنمية االجتماعية/عين
الباشا

مديرية التنمية االجتماعية/
الزرقاء

06/4874876

06/4874876

06/5817637

06/5863799

06/4023319

06/4023329

05/3554942

05/3554947

05/3571754

05/3571753

05/3581132

05/3581586

06/4725251

06/4725251

05/3981312

05/3966404

مديرية التنمية االجتماعية/

االقميم

اقميم الشمال

اسم

القضاء

المواء

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الرمثا

محافظة اربد

-

لواء بني كنانة

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة اربد

-

لواء االغوار الشمالية

محافظة اربد

-

لواء المزار الشمالي

محافظة اربد

-

لواء الطيبة

محافظة اربد

-

لواء بني عبيد

المحافظة

الرصيفة

اسم المديرية /الوزارة
مديرية التنمية االجتماعية/
اربد

مديرية التنمية االجتماعية/
الرمثا

مديرية التنمية االجتماعية/
بني كنانو

مديرية التنمية االجتماعية/
الكورة
مديرية التنمية االجتماعية/
الشونة الشمالية

مديرية التنمية االجتماعية/
المزار الشمالي

مديرية التنمية االجتماعية/
الطيبة

مديرية التنمية االجتماعية/بني
عبيد
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05/3744309

05/3744192

DIR_MAR@M
OSD.GOV

DIR_WAS@M
OSD.GOV

dir_sab@mos
d.gov

DIR_SAL@M
OSD.GOV

DIR_DAL@M
OSD.GOV

DIR_SSH@M
OSD.GOV

DIR_BASH@M
OSD.GOV

dir_zrq@MOS
D.GOV

DIR_RES@M
OSD.GOV

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

7242263/02

7242618/02

DIR_IRB@MOSD.GOV

7384368/02

7383184/02

DIR_RAM@MOSD.GOV

7585234/02

7585558/02

DIR_BKN@MOSD.GOV

6521047/02

6521682/02

DIR_KOR@MOSD.GOV

6580341/02

6587158/02

DIR_NSH@MOSD.GOV

7031141/02

7034329/02

DIR_NMA@MOSD.GOV

7339340/02

7330978/02

DIR_TAB@MOSD.GOV

7012412/02

7012412/02

DIR_BOD@MOSD.GOV

االقميم

اقميم الوسط

االقميم

محافظة اربد

-

لواء الوسطية

محافظة المفرق

-

لواء قصبة المفرق

محافظة المفرق

-

لواء البادية الشمالية

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

لواء قصبة جرش

محافظة عجمون

-

لواء قصبة عجمون

اسم المحافظة

القضاء

المواء

محافظة الزرقاء

-

لواء الياشمية

محافظة مادبا

-

لواء قصبة مادبا

محافظة مادبا

-

لواء ذيبان

اسم المحافظة

القضاء

المواء

محافظة الكرك

-

لواء قصبة الكرك

محافظة الكرك

اقميم الجنوب

لواء البادية الشمالية
الغربية

لواء االغوار

-

الجنوبية

محافظة الكرك

-

لواء المزار الجنوبي

محافظة الكرك

-

لواء القصر

محافظة الطفيمة

-

لواء قصبة الطفيمة

محافظة الطفيمة

-

لواء بصيراء

مديرية التنمية

االجتماعية/الوسطية
مديرية التنمية االجتماعية/
المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/
بادية الشمالية الشرقية
مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الغربية

مديرية التنمية االجتماعية/
جرش

مديرية التنمية االجتماعية/
عجمون

اسم المديرية /الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/الياشمية
مديرية التنمية االجتماعية/
مادبا

مديرية التنمية االجتماعية/
ذيبان

اسم المديرية /الوزارة
مديرية التنمية االجتماعية/
الكرك

مديرية التنمية االجتماعية /لواء
االغوار الجنوبية

مديرية التنمية

االجتماعية/المزار الجنوبي
مديرية التنمية

االجتماعية/القصر
مديرية التنمية االجتماعية/
الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية/
بصي ار
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7306237/02

7305376/02

DIR_WST@MOSD.GOV

6233097/02

6233649/02

DIR_MAF@MOSD.GOV

6282380/02

6282380/02

DIR_ENB@MOSD.GOV

6282381/02

6230418/02

DIR_WNB@MOSD.GOV

6354645/02

6351366/02

DIR_JAR@MOSD.GOV

6420015/02

6422453/02

DIR_AJL@MOSD.GOV

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

05/3813975

05/3811829

DIR_HASH@MOSD.GOV

05/3244068

05/3246872

DIR_MAD@MOSD.GOV

05/3206012

05/3206543

DIR_THE@MOSD.GOV

الهاتف

الفاكس

البريد االلكتروني

2341147/03

2341146/03

DIR_KAR@MOSD.GOV

2302599/03

2302733/03

DIR_GOS@MOSD.GOV

2372732/03

2372532/03

DIR_SMA@MOSD.GOV

2315349/03

2315903/03

DIR_QSR@MOSD.GOV

2241055/03

2243982/03

DIR_TAF@MOSD.GOV

2267405/03

2267064/03

DIR_BES@MOSD.GOV

مديرية التنمية االجتماعية/

محافظة معان

-

لواء قصبة معان

محافظة معان

-

لواء البتراء

محافظة معان

-

لواء الشوبك

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

اسم المحافظة

القضاء

معان

مديرية التنمية االجتماعية/
البتراء

مديرية التنمية االجتماعية/
الشوبك

مديرية التنمية االجتماعية/
العقبة

المواء

2131985/03

2132293/03

DIR_MEN@MOSD.GOV

2156284/03

2154012/03

DIR_BAT@MOSD.GOV

2164108/03

2165189/03

DIR_SHB@MOSD.GOV

2013777/03

2015292/03

DIR_AQB@MOSD.GOV

اسم المديرية /الوزارة

الوحدة االدارية

الهاتف

االقميم
محافظة الزرقاء

قضاء بيرين

لواء قصبة الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/الزرقاء

مكتب التنمية االجتماعية/بيرين

05/3910035

محافظة الزرقاء

قضاء الضميل

لواء قصبة الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

مكتب التنمية االجتماعية/الضميل

05/3824508

قضاء االزرق

لواء قصبة الزرقاء

مديرية التنمية االجتماعية/الزرقاء

مكتب التنمية االجتماعية/االزرق

05/3834218

لواء ماحص

مديرية التنمية االجتماعية/السمط

مكتب التنمية االجتماعية الفحيص/ماحص

مديرية التنمية االجتماعية/السمط

مكتب التنمية االجتماعية /عالن

محافظة الزرقاء

محافظة البمقاء

-

وفحيص

محافظة البمقاء

محافظة البمقاء
محافظة مادبا
محافظة مادبا
محافظة عجمون
محافظة اربد

اقميم الشمال

قضاء زي

لواء قصبة السمط

قضاء العارضة

لواء قصبة السمط

قضاء ماعين

لواء قصبة مادبا

-

لواء ذيبان

-

لواء كفرنجة

-

لواء قصبة اربد

مديرية التنمية االجتماعية/السمط

مكتب التنمية االجتماعية/العارضة

مديرية التنمية االجتماعية/مادبا

مكتب التنمية االجتماعية/ماعين

مديرية التنمية االجتماعية/ذيبان

مكتب التنمية االجتماعية/بني حميدة

مديرية التنمية االجتماعية/عجمون

مكتب التنمية االجتماعية/كفرنجة

05/3523716
05/3523719
05/3230082
05/3210073
02/6455876

مديرية التنمية االجتماعية/اربد

لواء االغوار

مديرية التنمية االجتماعية/الشونة

مكتب التنمية االجتماعية/الكريمة

لواء االغوار

مديرية التنمية االجتماعية/الشونة

مكتب التنمية االجتماعية/المشارع

مديرية التنمية االجتماعية /المفرق

مكتب التنمية االجتماعية/ارحاب

02/6206178

مديرية التنمية االجتماعية /المفرق

مكتب التنمية االجتماعية/بمعما

02/6202055

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية /بادية

مكتب التنمية االجتماعية/صبحا

لواء البادية

مديرية التنمية االجتماعية /بادية

مكتب التنمية االجتماعية/ام الجمال

مديرية التنمية االجتماعية /بادية

مكتب التنمية االجتماعية/الرويشد

مديرية التنمية االجتماعية /بادية

مكتب التنمية االجتماعية/ام القطين

مديرية التنمية االجتماعية/البادية

مكتب التنمية االجتماعية/حوشا

محافظة اربد
محافظة اربد

-

محافظة المفرق

قضاء ارحاب

لواء قصبة المفرق

محافظة المفرق

قضاء بمعما

لواء قصبة المفرق

محافظة المفرق

قضاء صبحا

محافظة المفرق

قضاء ام الجمال

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

قضاء ام القطين

محافظة المفرق

05/3510485

مكتب التنمية االجتماعية/كفر يوبا

-

قضاء حوشا

06/4721561

الشمالية
الشمالية

الشمالية

الشمالية

لواء الرويشد
لواء البادية
الشمالية

لواء البادية

الشمالية الغربية

الشمالية
الشمالية

الشمالية الشرقية
الشمالية الشرقية
الشمالية الشرقية
الشمالية الشرقية
الشمالية الغربية
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02/7314356
02/6580129
02/6560146

02/6272088
02/6267053
02/6292207
02/6274206
02/6214082

محافظة المفرق

قضاء السرحان

محافظة المفرق

قضاء الخالدية

محافظة الطفيمة

لواء البادية

الشمالية الغربية

الشمالية الغربية

الشمالية الغربية

مديرية التنمية االجتماعية/البادية
الشمالية الغربية

مكتب التنمية االجتماعية/الخالدية

-

لواء قصبة الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية /الطفيمة

مكتب التنمية االجتماعية/الحسا

03/2277196

محافظة الطفيمة

-

لواء قصبة الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية /الطفيمة

مكتب التنمية االجتماعية/جرف الدراويش

03/2273329

محافظة الطفيمة

-

لواء قصبة الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية /الطفيمة

مكتب التنمية االجتماعية/العيص

03/2250685

-

لواء قصبة الطفيمة

مديرية التنمية االجتماعية /الطفيمة

مكتب التنمية االجتماعية/عين البيضا

03/2264705

محافظة الطفيمة
محافظة الطفيمة

اقميم الجنوب

مديرية التنمية االجتماعية/البادية

لواء البادية

مكتب التنمية االجتماعية /سما السرحان
02/6259154

02/6257198

-

لواء بصي ار

مديرية التنمية االجتماعية /بصي ار

مكتب التنمية االجتماعية /القادسية

03/2270216

-

لواء عي

مديرية التنمية االجتماعية /الكرك

مكتب التنمية االجتماعية/عي

03/2364129

محافظة الكرك

-

لواء القطرانة

مديرية التنمية االجتماعية /الكرك

مكتب التنمية االجتماعية/القطرانة

03/2394084

محافظة الكرك

-

لواء فقوع

مديرية التنمية االجتماعية/القصر

مكتب التنمية االجتماعية /فقوع

03/2313021

محافظة معان

-

لواء الحسينية

مديرية التنمية االجتماعية /معان

مكتب التنمية االجتماعية/الحسينية

03/2172406

محافظة معان

قضاء الجفر

لواء قصبة معان

مديرية التنمية االجتماعية /معان

مكتب التنمية االجتماعية/الجفر

03/2131485

محافظة معان

قضاء ايل

لواء قصبة معان

مديرية التنمية االجتماعية /معان

مكتب التنمية االجتماعية/ايل

03/2130070

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

مديرية التنمية االجتماعية /العقبة

مكتب التنمية االجتماعية/الريشة

03/2062628

محافظة العقبة

قضاء الديسة

لواء القويرة

مديرية التنمية االجتماعية /العقبة

مكتب التنمية االجتماعية/القويرة

03/2047206

محافظة الكرك

 .1مكاتب االصالح والتأهيل
اسم المحافظة

القضاء

المواء

اسم المديرية /الوزارة

الوحدة االدارية

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح

لواء المزار

مديرية التنمية االجتماعية/

االجتماعية /مركز مكتب الخدمة

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية /مركز

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية /

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة االجتماعية/مركز اصالح

الهاتف

الفاكس

االقميم

اقميم

الشمال

اقميم الجنوب

محافظة المفرق

-

محافظة اربد

-

محافظة الطفيمة

-

محافظة العقبة

-

محافظة الكرك

-

محافظة معان

-

المفرق

الشمالي
الطفيمة
العقبة

الكرك
معان

المفرق

المزار الشمالي
الطفيمة
العقبة

الكرك
معان
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وتاىيل ام المولو

االصالح والتاىيل/اربد
االصالح والتاىيل
االصالح/العقبة

االصالح/الكرك
وتأىيل معان

02/7201720

-

027020471

-

032277400

-

032017406

032355364
-

-

 .2مكاتب الخدمة االجتماعية  /نظارات األحداث
اسم

المحافظة

االقميم

اقميم الوسط

القضاء

المواء

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

محافظة مادبا

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة المفرق

-

محافظة اربد

-

محافظة العقبة

-

اقميم الشمال

اقميم الجنوب

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة/نظارة االحداث/مركز

مديرية التنمية

نظارة الفتيات/مركز امن

شرق عمان

لواء قصبة
لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

لواء قصبة

مديرية التنمية االجتماعية/

الزرقاء

المفرق

لواء قصبة اربد
لواء قصبة
العقبة

امن الزىور

االجتماعية/غرب عمان
مديرية التنمية االجتماعية/

مادبا

الوحدة االدارية

الحسين/عمان

نظارة االحداث/مديرية شرطة مادبا

مادبا

مكتب الخدمة/نظارة االحداث/مركز
امن الحسين

الزرقاء

مكتب الخدمة /نظارة احداث/مديرية
شرطة المفرق

المفرق

مديرية التنمية االجتماعية/

نظارة االحداث/مركز امن كفر يوبا

اربد

مديرية التنمية االجتماعية/

مكتب الخدمة/نظارة االحداث/مديرية

العقبة

شرطة العقبة

الهاتف

الفاكس

06/438200

-

06/464937

06/464937

05/3294030

-

05/3930795

05/3982821

02/6297200

-

02/7314373

03/2090580

02/7143721

03/2090588

 .3مكاتب الخدمة االجتماعية  /شرطة األحداث
االقميم

اقميم
الوسط

اسم المحافظة

القضاء

محافظة العاصمة

-

محافظة العاصمة

-

محافظة الزرقاء

-

المواء
لواء

القصبة
لواء ماركا
لواء قصبة
الزرقاء

اسم المديرية /الوزارة

الوحدة االدارية

مديرية التنمية االجتماعية/غرب عمان

قسم شرطة االحداث

مديرية التنمية االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية االجتماعية /الزرقاء

الهاتف

الفاكس

06/5346709

-

مكتب الخدمة االجتماعية/ادارة

0788748102

-

مكتب الخدمة/قسم شرطة

05/3984254

-

شرطة االحداث/الجبيية

االحداث/محافظة الزرقاء

 .4مكاتب الخدمة االجتماعية  /مراقبي السموك/محاكم االحداث
االقميم

اقميم الوسط

اسم

القضاء

المواء

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

محافظة العاصمة

-

لواء ماركا

محافظة مادبا

-

المحافظة

لواء قصبة
مادبا

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية

الوحدة االدارية
مكتب مراقب السموك  /قصر
العدل الجديد

مكتب مراقب السموك /محكمة

االجتماعية/ماركا

بداية احداث /عمان

مديرية التنمية

مكتب مراقب السموك /محكمة

االجتماعية /مادبا
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مادبا االبتدائية

الهاتف

الفاكس

06/5622362

06/5622765

06/5054394

06/5054352

05/3294070

05/3294073

اقميم الشمال

اقميم الجنوب

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب مراقب السموك/محكمة

السمط

االجتماعية/السمط

السمط االبتدائية

محافظة البمقاء

-

ِؾبفهخ اٌضسلبء

-

ٌٛاء لظجخ
اٌضسلبء

ِؾبفهخ اٌضسلبء

-

ٌٛاء لظجخ
اٌضسلبء

ِؾبفهخ اٌضسلبء

-

ٌٛاء لظجخ
اٌضسلبء

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

محافظة عجمون

-

محافظة الطفيمة

-

محافظة الكرك

-

محافظة معان

-

محافظة العقبة

-

ِذ٠ش٠خ اٌزّٕ١خ
االعزّبع١خ /اٌضسلبء
ِذ٠ش٠خ اٌزّٕ١خ
االعزّبع١خ /اٌضسلبء
ِذ٠ش٠خ اٌزّٕ١خ
االعزّبع١خ /اٌضسلبء

ِىزت ِشالت اٌيٍٛن ِ/ؾىّخ
أؽذاس اٌضسلبء

05/3996972

05/3901050

ِىزت ِشالت اٌيٍٛن ِ/ذعٟ
عبَ اؽذاس اٌضسلبء

05/3901050

05/3901058

ِىزت ِشالت اٌيٍٛنِ/ؾىّخ
اٌضسلبء االثزذائ١خ

05/39850020

05/3985004

02/7200030

02/7200030

02/7242258

02/7242258

02/7253179

02/7270456

02/6422045

02/6231265

02/6340636

02/6351201

02/6422045

02/6231265

03/2241985

03/2241985

03/2341054

03/2341050

مكتب مراقبب السموك /قصر

مديرية التنمية

العدل اربد

االجتماعية /اربد

مكتب مراقب السموك /محكمة

مديرية التنمية

احداث/اربد

االجتماعية /اربد

مكتب مراقب السموك /محكمة

مديرية التنمية

اربد االبتدائية/مكتب المدعي

االجتماعية /اربد

العام

لواء قصبة

االجتماعية /المفرق

مديرية التنمية

المفرق االبتدائية

لواء قصبة

مديرية التنمية

االجتماعية /جرش

مكتب مراقب السموك/محكمة
جرش االبتدائية

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب مراقب السموك/محكمة

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب مراقب السموك/محكمة

الطفيمة

االجتماعية /الطفيمة

الطفيمة االبتدائية

المفرق
جرش

عجمون

االجتماعية/عجمون

مكتب مراقب السموك/محكمة

عجمون االبتدائية

لواء قصبة

االجتماعية /الكرك

مديرية التنمية

الكرك االبتدائية

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب مراقب السموك/محكمة

لواء قصبة

مديرية التنمية

الكرك
معان

العقبة

05/3556349

االجتماعية /معان
االجتماعية /العقبة

05/3491150

مكتب مراقب السموك  /محكمة

معان االبتدائية

مكتب مراقب السموك/محكمة
العقبة االبتدائية

03/2132349
03/2015874

03/2132349
03/2015873

 .5مؤسسات تابعة للوزارة  /مديرية االحداث واألمن المجتمعي
االقميم

اقميم

الوسط

اسم المحافظة

القضاء

المواء

محافظة العاصمة

-

لواء القصبة

-

لواء ماركا

محافظة العاصمة

محافظة العاصمة
محافظة الزرقاء

-

لواء ماركا

-

لواء الرصيفة

اسم المديرية/
الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/شرق عمان
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا
مديرية التنمية
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الوحدة االدارية
دار كرامة
دار تربية وتاىيل
االحداث/عمان

دار الوفاق االسري/عمان
دار رعاية وتربية وتاىيل

الهاتف

الفاكس

0798518306

06/4704778

06/4772289

0798518308

06/5051904

06/5051904

0799111707
06/4899935

0791436232

البريد
االلكتروني
Markaz.ahdatha

mman@mosd.go
v.jo

06/4899935

-

05/3743799

Sen-

االجتماعية /الرصيفة

االحداث/الرصيفة

rusaifeh@mosd.

05/3750782

gov.jo
محافظة الزرقاء

-

لواءالرصيفة

-

لواءالرصيفة

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة الزرقاء

اقميم الشمال

مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد

دار تربية وتأىيل الفتيات

0798518302

 /عمان

دار رعاية

الفتيات/الرصيفة

05/3741213

05/3740952

Dar.amman@mo
sd.gov.jo

05/3743913

0798518300

-

05/3743667

دار الوفاق االسري
دار تربية وتأىيل

االحداث/اربد ()15-12
سنة

دار تربية وتأىيل

االحداث/اربد ()18-16
سنة

0778431315
02/7401405

0798518292

02/7402611

-

02/7258612

Markez.irbid121

02/7258612

02/7247293

0798518291
02/7247293

5@mosd.gov.jo

Markez.irbid161
8@mosd.gov.jo

 .6مكاتب الخدمة االجتماعية  /حماية األسرة
اسم المحافظة

القضاء

المواء

االقميم

محافظة العاصمة

-

لواءالقصبة

محافظة العاصمة

-

لواء وادي السير

محافظة العاصمة

-

لواء القويسمة

اقميم

محافظة البمقاء

-

لواء قصبة السمط

الوسط

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

لواء الرصيفة

محافظة مادبا

-ا

لواء قصبة مادبا

محافظة اربد

-

لواء قصبة اربد

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة جرش

-

لواء قصبة جرش

محافظة الكرك

-

لواء قصبة الكرك

اقميم
الشمال

اقميم

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب عمان
مديرية التنمية

االسرة/شمال عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/ادارةحماية

االجتماعية /وادي السير
مديرية التنمية

مكتب الخدمة /قسم حماية

االجتماعية /شرق عمان
مديرية التنمية

االجتماعية /السمط

لواء قصبة
لواء قصبة

مديرية التنمية

الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم حماية

االسرة/عمان

مديرية التنمية

الزرقاء

الوحدة االدارية

االجتماعية /الزرقاء

االسرة/شرق عمان

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم حماية
االسرة/البمقاء

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية
االسرة الزرقاء

مكتب الخدمة االجتماعي/حماية

االجتماعية /الزرقاء

االسرة مخيم االزرق

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم حماية

االجتماعية /الرصيفة
مديرية التنمية

االجتماعية /مادبا
مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االسرة

مكتب الخدمة االجتماعية/قسم حماية
االسرة

مكتب الخدمة االجتماعية/حماية
االسرة اربد

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /الكورة

االسرة/غرب اربد

لواء قصبة

مديرية التنمية

االجتماعية /المفرق

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة المفرق

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

المفرق
المفرق

االجتماعية /المفرق
مديرية التنمية

االجتماعية /جرش
مديرية التنمية

االجتماعية /الكرك

46

مخيم الزعتري

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة/جرش وعجمون

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة الكرك

الهاتف

الفاكس

06/5157386

06/5157386

06/5819436

06/5819436

06/4902308

06/4902308

05/3533701

05/3533701

-

-

-

-

05/3616425

05/3616425

05/3251058

05/3251058

02/7260929

02/7260929

-

-

02/6233857

02/6233857

02/6340570
03/2386084

02/6340570
03/2386084

الجنوب

.2

محافظة العقبة

-

لواء قصبة العقبة

محافظة معان

-

لواء قصبة معان

محافظة الطفيمة

-

لواء قصبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /العقبة

االسرة العقبة

مديرية التنمية

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية

االجتماعية /معان
مديرية التنمية

االجتماعية /الطفيمة

الطفيمة

االسرة/معان

مكتب الخدمة االجتماعية /حماية
االسرة الطفيمة

03/2050821

03/2050821

-

-

03/2250624

03/2250624

الوحدات االدارية التابعة لمديرية االسرة والحماية
االقميم

اقميم الوسط

اسم
المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة

اقميم الشمال

محافظة اربد

القضاء
-

-

-

-

المواء
لواء

القصبة
لواء

القويسمة
لواء

القصبة
لواء ماركا

اسم المديرية/
الوزارة
مديرية التنمية

االجتماعية/غرب عمان
مديرية التنمية

االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب عمان
مديرية التنمية

االجتماعية/ماركا

لواء قصبة

مديرية التنمية

اربد

االجتماعية /اربد

الوحدة االدارية
دار رعاية الفتيان/شفا
بدران

مؤسسة الحسين
االجتماعية

دار البر بالبراعم البريئة
دار رعاية االطفال /
عمان

دار الحنان/اربد

الهاتف

الفاكس

5231408/06

5231408/06

06/4771841

64784525

5411119

5516153

5059176

2061843

02/7100783

02/7100753

 .8مراكز االشخاص ذوي االعاقة التابعة للوزارة
االقميم

اسم

المحافظة
محافظة

العاصمة
محافظة

العاصمة
محافظة

اقميم الوسط

العاصمة

القضاء
-

-

-

محافظة البمقاء

قضاء زي

محافظة البمقاء

-

محافظة الزرقاء

-

المواء
لواء

القصبة
لواء

القويسمة
لواء

سحاب
لواء

قصبة
السمط

لواء دير

عال

لواء

اسم المديرية/
الوزارة

مديرية التنمية

االجتماعية/غرب
عمان

مديرية التنمية
االجتماعية /شرق
عمان

مديرية التنمية

االجتماعية/سحاب
مديرية التنمية

االجتماعية /السمط
مديرية التنمية

االجتماعية /دير
عال

مديرية التنمية

47

الوحدة االدارية
مركز المنار لمتنمية

الفكرية /المدينة الرياضية
مركز المنار لمتنمية
الفكرية /المقابمين

مركز المنار لمتنمية
الفكرية/سحاب

مركز المنار لمتنمية
الفكرية /زي

مركز تل المنطح الشامل
لمتربية الخاصة

مركز المنار لمتنمية

الهاتف

الفاكس

5153036

5153036

4750883

4750883

4020847

4020847

053511483

053511483

053570706

053570706

053615530

053615530

الرصيفة

االجتماعية/

الفكرية/الرصفة

الرصيفة
لواء

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

-

محافظة الزرقاء

قضاء الضميل

قصبة

محافظة الزرقاء

-

لواء

محافظة اربد

-

محافظة اربد

-

قصبة

محافظة اربد

-

لواء الكورة

محافظة المفرق

-

الرصيفة
لواء

الرصيفة
لواء

الرصيفة
لواء

الزرقاء
قصبة

الزرقاء

اقميم الشمال

اقميم الجنوب

محافظة المفرق

-

محافظة المفرق

-

محافظة عجمون

-

محافظة جرش

-

محافظة معان

-

محافظة معان

-

محافظة العقبة

-

لواء

قصبة
اربد

لواء

اربد

مديرية التنمية

مركز حطين لمكشف

الرصيفة

والتأىيل المجتمعي

االجتماعية/

مديرية التنمية
االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية
االجتماعية/
الرصيفة

مديرية التنمية

االجتماعية /الزرقاء
مديرية التنمية

االجتماعية /الزرقاء

مديرية التنمية

االجتماعية /اربد
مديرية التنمية

االجتماعية /الكورة

الشمالية

الشمالية الشرقية

لواء

مديرية التنمية

لواء

قصبة

عجمون
لواء

قصبة
جرش
لواء

قصبة
معان
لواء

الميني

مركز الضميل لمرعاية
والتأىيل

مركز الزرقاء الشامل
لمتربية الخاصة

مركز المنار لمتنمية

مديرية التنمية

لواء

قصبة

مركز التأىيل والتشغيل

مركز التأىيل والتشغيل

البادية

المفرق

متعددي االعاقات

االجتماعية /اربد

مديرية التنمية

لواء

مركز االمل الجديد لرعاية

الفكرية/اربد

االجتماعية /بادية

الرويشد

المبكر عن االعاقات

الميني/اربد

مركز الكورة الشامل لمتربية
الخاصة

مركز المنار لمتنمية
الفكرية /الصالحية

مركز المنار لمتنمية الفكرية

االجتماعية/المفرق

/الرويشد

مديرية التنمية

مركز المفرق لمتدريب

االجتماعية/المفرق

والتأىيل

مديرية التنمية

مركز المنار لمتنمية

االجتماعية /عجمون

الفكرية/عجمون

مديرية التنمية

مركز جرش لمرعاية

االجتماعية /جرش

والتأىيل

مديرية التنمية

مركز المنار لمتنمية

االجتماعية /معان
مديرية التنمية

الفكرية/معان

مركز المنار لمتنمية

البتراء

االجتماعية/البتراء

الفكرية/البتراء

لواء

مديرية التنمية

مركز المنار لمتنمية

القويرة

االجتماعية /العقبة
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الفكرية/القويرة

053613847

053613847

053744389

053744389

053614034

053614034

053824065

0798518280

027245927

053824065

-

027245927

027243643

027243643

026520132

026520132

0779575143

0795818279

-

-

026231203

026231203

0772083923

-

026350169

032131449

026350168

032131449

0772084980

-

032047226

032047226

لواء
محافظة العقبة

-

محافظة الطفيمة

-

محافظة الكرك

-

محافظة الكرك

-

مديرية التنمية

قصبة

االجتماعية /العقبة

العقبة
لواء

قصبة

الطفيمة

مديرية التنمية

االجتماعية /الطفيمة

لواء

قصبة
الكرك

مديرية التنمية

الكرك

الخاصة

مركز الطفيمة لمرعاية
والتأىيل

مركز القطرانة لمتربية

االجتماعية /الكرك

الخاصة

مديرية التنمية

مركز الكرك لمرعاية

لواء

قصبة

مركز العقبة الشامل لمتربية

االجتماعية /الكرك

والتأىيل

-

032016246

032241055

032241055

032394177

032394177

032380905

032380905

.9مراكز تنمية المجتمع المحلي التي تديرها الوزارة (القطاع الحكومي)
االقميم

المحافظة

محافظة العاصمة

اقميم الوسط
محافظة البمقاء

محافظة الزرقاء

القضاء

المواء

-

لواء ناعور

-

لواء القويسمو

-

وادي السير

قضاء الرجم الشامي

لواء الموقر

قضاء ام
الرصاص

لواء الجيزه

قضاء زي

لواء قصبة السمط

قضاء عيرا ويرقا

لواء قصبة السمط

-

لواء دير عال

المديرية
مديرية التنمية االجتماعية/

مركز تنمية المجتمع المحمي

مديرية التنمية االجتماعية/

مركز تنمية المجتمع المحمي

مديرية التنمية االجتماعية

مركز تنمية المجتمع المحمي

ناعور

شرق عمان

/وادي السير

مديرية التنمية

االجتماعية/الموقر

مديرية التنمية

االجتماعية/الجيزه

مديرية التنمية

االجتماعية/السمط

مديرية التنمية

االجتماعية/السمط

مديرية التنمية

االجتماعية/دير عال

-

لواء دير عال

مديرية التنمية

-

لواء دير عال

مديرية التنمية

-

لواء الياشمية

-

لواء قصبة مادبا

الوحدة االدارية

االجتماعية/دير عال

االجتماعية/دير عال

مديرية التنمية

االجتماعية/الياشمية

مديرية التنمية

االجتماعية/مادبا

 /ناعور

 /ام نواره

 /البصة وعراق االمير

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الممكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا المعمومات

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /ام الرصاص

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /عالن

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /عي ار ويرقا

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /ضرار

مركز تنمية المجتمع المحمي
/تل المنطح

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الكرامو

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /قرى بني ىاشم

مركز تنمية المجتمع المحمي
/جنوب مادبا

الهاتف

الفاكس

5725588

5725588

4778853

4778853

5481333

5481333

4050247

4050247

-

-

05/3510485

05/3510485

05/3521049

05/3521049

05/3570253

05/3570253

05/3570699

05/3570699

05/3595374

05/3595374

05/3844235

05/3844235

05/3240858

05/3240858

محافظة مادبا

قضاء العريض

لواء ذيبان

مديرية التنمية
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مركز تنمية المجتمع المحمي

05/3210073

05/3210073

االجتماعية/ذيبان

قضاء المنشية
محافظة المفرق

لواء قصبة
المفرق

قضاء دير الكهف

لواء البادية

-

لواء الكوره

الشمالية

محافظة اربد

-

اقميم الشمال

قضاء صخرة
محافظة عجمون

لواء الرمثا

مديرية التنمية

االجتماعية/المفرق

مديرية التنمية

االجتماعية/البادية الشمالية
الشرقية

مديرية التنمية

االجتماعية/الكوره

مديرية التنمية

االجتماعية/الرمثا

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /دير الكيف

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /جديتا

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الطره

 /عنجرة

لواء كفرنجة

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الروابي

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /برما

قضاء برما
لواء قصبة جرش

محافظة جرش

االجتماعية/جرش

-

مديرية التنمية
االجتماعية/القصر

-

-

 /محي

لواء المزار

االجتماعية/المزار الجنوبي

 /فرى الخرشو

-

-

مركز تنمية المجتمع المحمي

 /الطيبو

/العيص

لواء قصبة
الطفيمو

مديرية التنمية

االجتماعية/الطفيمو

قضاء الجفر
قضاء المريغة

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /العين البيضا

مركز تنمية المجتمع المحمي

-

محافظة معان

مديرية التنمية

مركز تنمية المجتمع المحمي

مركز تنمية المجتمع المحمي

محافظة الطفيمو

مركز تنمية المجتمع المحمي
مركز تنمية المجتمع المحمي

الجنوبي

اقميم الجنوب

 /الموجب

 /قرى الحمايده

-

محافظة الكرك

مركز تنمية المجتمع المحمي

مركز تنمية المجتمع المحمي

قضاء الموجب

 /جرف الدراويش

بصير
ا
لواء

لواء قصبة معان

02/6278003

02/6278003

02/6500898

02/6500898

02/7360888

02/7360888

02/6460993

02/6460993

02/6441841

02/6441841

02/6370290

02/6370290

مديرية التنمية

 /النسيم

لواءالقصر

02/6210423

02/6210423

مديرية التنمية

االجتماعية/عجمون

-

 /منشية بني حسن

مركز تنمية المجتمع المحمي

لواء قصبة

عجمون

 /جبل بني حميدة
مركز تنمية المجتمع المحمي

مديرية التنمية

االجتماعية/بصي ار

مديرية التنمية

االجتماعية/معان
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مركز تنمية المجتمع المحمي
 /القادسية

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الجفر

مركز تنمية المجتمع المحمي

02/6341574

02/6341574

03/2310115

03/2310115

03/2313021

03/2313021

03/2339175

03/2339175

03/2330026

03/2330026

0799538602

0799538602

03/2250685

03/2250685

03/2264705

03/2264705

03/2273329

03/2273329

03/2270216

03/2270216

03/2131485

03/2131485

03/2131867

03/2131867

 /المريغة
العقبة

قضاء الديسه

لواء القويره

مديرية التنمية

االجتماعية/العقبة

مركز تنمية المجتمع المحمي
 /الديسو

03/2018849

03/2018849

.10يشاكض تًُيخ انًجتًغ انًحهي انتي تذيشهب انىصاسح (انًسهًخ نجًؼيبد)
االقميم

المحافظة

القضاء

المواء

الوحدة االدارية  /مراكز مسممة لجمعيات

المديرية

اسم المركز

الجمعية

مركز تنمية المجتمع المحمي /

ايادي الخير والعطاء
الخيرية
بيت نباال للتنمية
االجتماعية
مراكز التنمية والتطوير
الخيرية
العمل والتطوير المجتمعي
الخيرية

المستندة

مركز تنمية المجتمع المحمي /
شرق الوحدات

.
-

لواء
القويسمة

مديرية التنمية
االجتماعية
/شرق عمان

-

لواء
القصبة

مديرية التنمية
االجتماعية
/غرب عمان

مركز تنمية المجتمع المحمي /
الجوفو

مركز تنمية المجتمع المحمي /

حي المحاسره

مركز تنمية المجتمع المحمي /

حي الموزية

مركز تنمية المجتمع المحمي /
اسكان الطيبو

محافظة
العاصمة

مركز تنمية المجتمع المحمي /
سفح النزىو

مركز تنمية المجتمع المحمي /

حي األمير حسن

مركز تنمية المجتمع المحمي /
سفح الياشمي
مركز تنمية المجتمع المحمي /
أم نوارة2

اقميم الوسط
-

لواء ماركا

مديرية التنمية
االجتماعية/
ماركا

لواء قصبة
الزرقاء

مديرية التنمية
االجتماعية
/الزرقاء

مركز تنمية المجتمع المحمي /
المرقب

مركز تنمية المجتمع المحمي /
ام نوارة 4

مركز تنمية المجتمع المحمي /

ىمالن

مركز تنمية المجتمع المحمي /
المنارة

مركز تنمية المجتمع المحمي /

وادي القطار

مركز تنمية المجتمع المحمي /

محافظة
الزرقاء

-

جناعة

مركز تنمية المجتمع المحمي /

جبل األمير طارق

الهاتف
0797926182
0798871294
0799145142
0796887407

العبيدية الخيرية

0796789208

اسكان الطيبة الخيرية

0796813236

المجلس الدنماركي لالجئين

0780555321

مراكز التنمية والتطوير
الخيرية

0799145142

األسر التنموية الخيرية

0976920148

أم نواره الخيرية

0795051678

شرق عمان الخيرية
التنموية

0799457103

الشورى الخيرية

0795600407

االردنية لذوي االحتياجات
الخاصة

0795388638

المنارة للتنمية االجتماعية

0777770081

وادي القطار
الدوايمة الخيرية
إسكان جبل طارق للتنمية
االجتماعية

0795363826
0796647772
0785577450

مركز تنمية المجتمع المحمي /

لواء
الرصيفه

مديرية التنمية
االجتماعية
/الرصيفه

النقب

مركز هيا الثقافي

0776301757

مركز تنمية المجتمع المحمي /
الرصيفة

51

العامرية للتنمية االجتماعية

0780780114

مركز تنمية المجتمع المحمي /
ياجوز

محافظة
البلقاء

اقميم الشمال

محافظة
اربد

محافظة
معان

-

لواء عين
الباشا

-

لواء قصبة
السلط

مديرية التنمية
االجتماعية /عين
الباشا
مديرية التنمية
االجتماعية/
السلط

-

لواء قصبة
اربد

مديرية التنمية
االجتماعية /اربد

-

لواء الطيبه

-

لواء
االغوار
الشمالية

-

لواء
الشوبك

-

لواء البترا

اقميم الجنوب

مديرية التنمية
االجتماعية/
الطيبه
مديرية التنمية
االجتماعية/
االغوار الشمالية
مديرية التنمية
االجتماعية/
الشوبك
مديرية التنمية
االجتماعية/
البترا

مركز تنمية المجتمع المحمي /
عين الباشا

محافظة
العقبة

-

لواء قصبة
العقبة

عين الباشا الخيرية

0785850758

مركز تنمية المجتمع المحمي /

مغاريب السمط

مركز تنمية المجتمع المحمي /

بيت راس

السلط االسالمية الخيرية

0777424457

الجمعية الخيرية للتطوير
الحضري

0777341470

الطلبة وأبناء الشهداء

0777343795

مركز تنمية المجتمع المحمي /
صما

مركز تنمية المجتمع المحمي /

كريمو

شرحبيل بن حسنه

0795498315

الزبيرية للتنمية االجتماعية

0777286062

مركز تنمية المجتمع المحمي /

حمزه

مركز تنمية المجتمع المحمي /
ام صيحون

مركز تنمية المجتمع المحمي /

مديرية التنمية
االجتماعية/
العقبة

االحرار والحرار

0795813510

البمدة القديمة

اقليم البترا التنموي
السياحي

0799031995

جمعية الهالل االحمر
االردني

0797080716

مركز تنمية المجتمع المحمي /
الشاللو
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عبق الجنوب الخيرية

0791420317

وصاسح انتًُيخ االجتًبػيخ
اٌعٕٛاْ :عّبْ ،دٚاس اٌذاخٍ١خ ،ثبٌمشة ِٓ ٚوبٌخ االٔجبء االسدٔ١خ ثزشا ،اِزذاد شبسع اٌّيٍُ ثٓ اٌ١ٌٛذ
اٌجش٠ذ :ص.ة 11118 -6720
٘برف+96265679327 :
فبوس+96265679961 :
اٌجش٠ذ االٌىزشinfo@mosd.gov.jo :ٟٔٚ
اٌّٛلع االٌىزشwww.mosd.gov.jo:ٟٔٚ
ِٛالع اٌزٛاطً االعزّبع:ٟ
/https://www.facebook.com/mosd.jo
https://twitter.com/MOSD_JO
https://plus.google.com/u/0/101888571646506270577
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