
                                                                                                                                                  

 ت لوحذة القيبس والتقوين ببلكليت  يالسنوالتنفيذيت  اخلطت

 م9102/9191عي العبم اجلبه
 هؤشزاث األداء هشزف التنفيذ هسئول التنفيذ اإلطبر الزهني األنشطت ادلخزجبث اذلذف

بًهبراث  االرتمبء -1

بًب  خريجي انكهيت

يحمك يعبيير انجىدة 

انًعتًدة ين هيئت 

انجىدة واالعتًبد و 

تهى نهًنبفضت في تهيئ

صىق انعًم انًحهي 

 واإللهيًي

َظبو  -1

يزطىس في 

رمييى 

وايزحبَبد 

طالة 

ثشايج 

 انهيغبَظ
 ثبنكهيخ

اػزًبد لشاس رحذيث رشكيم ويهبو وحذح انميبط  -1

 وانزمىيى
 األصبىع انثبنج 

 و9112 ديضًبر

وحدة انميبس 

 ببنكهيت وانتمىيى

يضتشبر انجىدة 

 ببنكهيت وانتطىير

ة ين األجهزة واآلالث نمم انعهد

وانبرايج رصًيًب بنضبت 

111% 

حصش ورُظيى ورىصيغ ػهذح انىحذح يٍ  -2

األجهضح واآلالد وانجشايج انًخصصخ نهىحذح 

 .ػهي أػضبء انىحذح

وانرابع  -ني األصبىع انثب

 و9112 ديضًبر

رجهيض ثُيخ انكُزشول اإلنكزشوَي انًبديخ  -3

 :وانجششيخ وانفُيخ

 انًمش.  رخصيص -

 رجهيض انًمش.      -

 اإلنكزشوَي. رشكيم انكُزشول -

حصش ورُظيى ورىصيغ ػهذح أػضبء انكُزشول  -

يٍ األجهضح واآلالد وانجشايج انًخصصخ 

 نهكُزشول.

رصًيى ًَبرج األعئهخ واإلجبثخ وانزصحيح  -

 اإلنكزشوَى.

وانرابع  -ني األصبىع انثب

 و9112 ديضًبر
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 م91     /        /        : تبريخ 

 

 

هسئول  اإلطبر الزهني األنشطت ادلخزجبث اذلذف
 التنفيذ

هشزف 
 هؤشزاث األداء التنفيذ

  

 رجهيض انجُيخ انمبَىَيخ واإلنكزشوَيخ:  -4

رحذيذ انًمشساد انذساعيخ انزي عيطجك ػهيهب َظبو انزصحيح  -

 اإلنكزشوَي

 انذساعخ انخبصخ ثبنًىضىع . -

 األصبىع انرابع

 و9112 برديضً

يضتشبر انجىدة 

 وانتطىير ببنكهيت
 عًيد انكهيت -1

 يجهش انكهيت -9
( 3تجهيز وتجربت عدد )

أجهزة نهتصحيح 

 اإلنكتروني
اعزالو ورجشثخ انُغخخ انجذيذح يٍ ثشَبيج انزصحيح  -

 اإلنكزشوَي.

 رحذيذ إيكبَيبد أجهضح انزصحيح اإلنكزشوَي ثبنكهيخ  -

 انرابع - األصبىع انثبنج

 و9112 يضًبرد

وحدة انميبس 

 وانتمىيى  ببنكهيت

يضتشبر انجىدة 

 وانتطىير ببنكهيت

 األصبىع انثبنج  اػزًبد لشاس رخصيص انًمشساد انذساعيخ -

 و9112 فبراير
 عًيد انكهيت يجهش انكهيت

اإلػالٌ وانزىػيخ ورذسيت انطالة ػهي َظبو االيزحبٌ  -5

 :اإلنكزشوَي
 نكزشوَي / انهىجبد.اإلػالٌ انىسلي/ اإل -

انزىػيخ ثبنُظبو في انًحبضشاد انذساعيخ ويحبضشاد  -

 انزًشيُبد انؼًهيخ.

رذسيت انطالة ػهي االيزحبٌ اإلنكزشوَي ػهي انًىلغ  -
 اإلنكزشوَي انًخصص ووسليب في يحبضشاد انزًشيُبد انؼًهيخ.

 يبرس –أكتىبر 

 و9112 

وحدة انميبس 

 وانتمىيى ببنكهيت 

ة يضتشبر انجىد

 وانتطىير ببنكيت 

 

ثُبء ػهي  رحذيث دنيم انزمىيى وانزصحيح اإلنكزشوَي -

 و9112فبراير ويبرس  االشكبنيبد وانحهىل انًغزجذح .
يضتشبر انجىدة 

 وانتطىير ببنكهيت 
 عًيد انكهيت

طببعت اندنيم انجديد 

 انًحدث
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هسئول  إلطبر الزهنيا األنشطت ادلخزجبث اذلذف
 التنفيذ

هشزف 
 هؤشزاث األداء التنفيذ

  

رذسيت أػضبء وحذح انميبط وانزمىيى وانكُزشول اإلنكزشوَي  -6

 :ػهى َظبو االيزحبٌ وانزصحيح اإلنكزشوَي

 ػضبء انىحذح.ألدوسح رذسيجيخ فصهيخ  -

 بدءا ين االصبىع انثبني

 و9112 ديضًبر

وحدة انميبس  -1

 توانتمىيى  ببنكهي

انشركت  -9

 انًصًًت نهبرنبيج 

يضتشبر 

انجىدة 

وانتطىير 

 ببنكهيت

رذسيت أػضبء انىحذح 

وانكُزشول ثُغجخ 

(111.)% 

 ػضبء انكُزشول اإلنكزشوَي.أزذسيت ن دوسح رذسيجيخ عُىيخ-
 األول وانثبني األصبىع  

 و9112 نىفًبر

وحدة انميبس 

 ببنكهيت  وانتمىيى

 

أػضبء هيئخ انزذسيظ وانهيئخ  إػالٌ ورىػيخ ورذسيت -7

انًؼبوَخ وانىحذاد راد انصهخ ثُظبو االيزحبٌ وانزصحيح 

 :اإلنكزشوَي
يخبطجخ األلغبو انؼهًيخ وأعبرزح انًىاد ثُظبو االيزحبٌ وانزصحيح  -

 اإلنكزشوَي.

يخبطجخ األلغبو انؼهًيخ وأعبرزح انًىاد ثبنُظبو انجذيذ وانًمشساد  -

 انًخزبسح نهزُفيز

 خ أعبرزح انًىاد ثطشيمخ اػذاد االيزحبٌ اإلنكزشوَي.رىػي -

 انثبنج وانرابع األصبىع

 و9112 نىفًبر

 

يٍ أػضبء هيئخ انزذسيظ % 25دوسح رذسيجيخ فصهيخ نُغجخ  -

 .وانهيئخ انًؼبوَخ ػهي انُظبو انجذيذ كم فصم دساعي

انثبني ين  بدءا ين األصبىع

 و9112 ديضًبر

 

انشركت  -1

 نبيجانًصًًت نهبر
 وحدة انميبس  -9

 وانتمىيى  ببنكهيت

 

 
َغجخ انضيبدح في ػذد 

األصبىع األول ين أكتىبر  .دوسح رذسيجيخ عُىيخ ػهي رشغيم ثشَبيج انزصحيح اإلنكزشوَي - االػضبء انزيٍ رى رذسيجهى

 و9112
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هسئول  اإلطبر الزهني األنشطت ادلخزجبث اذلذف
 التنفيذ

هشزف 
 هؤشزاث األداء التنفيذ

  

يضبػفخ إيكبَيبد انكهيخ في يجبل  -8

 :انزىثيك وانزمييى وانزصحيح اإلنكزشوَي

فيأول  رضويذ انىحذح وانكُزشول اإلنكزشوَي -

( جهبص عُىيب ونًذح ػبييٍ 1عُخ، ثى )

( أجهضح نهزصحيح 2ثؼذد ) جبيؼييٍ

 :اإلنكزشوَي

انفصم اندراصي بدءا 

انثبني نهعبو انجبيعي 

 .و9112/9191

 حتي نهبيت انعبو 

 و9191/9199

ـ وحدة انميبس 1

 وانتمىيى ببنكهيت 

 

يركز انميبس  -9

 وانتمىيى ببنجبيعت  

 ػًيذ انكهيخ. -1

وكيم انكهيخ  -2

نشئىٌ انزؼهيى 

 وانطالة.

يغزشبس  -3

 انجىدح وانزطىيش

 ثبنكهيخ

َغجخ انضيبدح في ػذد  -1

األجهضح انزي رى رىسيذهب 

إني انىحذح وانكُزشول 

 اإلنكزشوَي

رىثيك االيزحبَبد في  -9

و 2119/2121انؼبو 

 %(.111ثُغجخ )

رىثيك االيزحبَبد في كبفخ انجشايج وانفشق  -

 انذساعيخ.
 يًتد

 يًتد  وانُىػيخ ثه. األعئهخدػى ورطىيش ثُك  -

انزىاصم وانزؼبوٌ يغ وحذح انميبط دػى  -9

ويشكض  وانزمىيى ثإداسح انًششوػبد ثبنىصاسح

 انميبط وانزمىيى ثبنجبيؼخ

 

 

 

 يًتد

وحدة انميبس  -1

 وانتمىيى ببنكهيت

انكنترول -9 

 اإلنكتروني.
 

يغزشبس انجىدح 

 وانزطىيش ثبنكهيخ.

َغجخ انضيبدح في ػذد 

انزذسيجيخ انذوساد 

وانًغبثمبد انزي شبسكذ 

وحذح انميبط وانزمىيى  يهبف

اإلنكزشوَي وانكُزشول 

 ثبنكهيخ.
 م91     /        /        : تبريخ 
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