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مدخىي اللسض
الجصء ألاو٘ :خىٓمت الهُأل اللمىمُت

الجصء الثاني :الظُاطاث والبرامج اللمىمُت

الجصء ألاو٘ :خىٓمت الهُأل اللمىمُت
 -1الانخداباث الاطخثنائُت
 -2حلبئت املىازد املخاخت وجإدًت النٌِاث وإنجاش الصٌِاث
 -3مسدود ألامالْ والشسٔاث املصادزة وؤداء الهُأل اللمىمُت

خىٓمت الهُأل اللمىمُت  :الانخداباث الاطخثنائُت

الانخداباث الاطخثنائُت املباشسة

املنخٌلىن باللٌى اللام وذوي شهداء الثىزة ومصابىها إلى ماي  :2016وشازة التربُت (2792
كىنا )  /وشازة الشباب والسٍاطت ( 555كىنا) انخٌلىا بإجىز  81,865 :م.د
املنخٌلىن باللٌى اللام ( /)%21ذوي شهداء الثىزة ومصابىها ( )%22من الانخداباث
بالِؼاق اللمىمي لٖل ًئت
جدمللل محزانُللت الدولللت  114م.د ( 2013و )2014بلن للىان املظللاهماث املظللخىجبت لٌائ للدة
الصنادًّ الاجخماكُت خال٘ ًترة اللص٘
كدم إصداز الِائمت النهائُت لشهداء الثىزة ومصابيها
 109ؤشللصاال ي ًنؼبللّ ك لليها صللٌت الشللهُدُ :بللى٘ جسشل  90مللن ذومهللا وحلُللحن  13مللنها
بىشازة التربُت  343 :ؤ.د 2015/
كدم ٌٓاًت ّ
املؤهالث الل مُت والبُداهىجُت ل منخدببن ٓئػاز جدزَع

خىٓمت الهُأل اللمىمُت  :الانخداباث الاطخثنائُت

الانخداباث الاطخثنائُت كن ػسٍّ الخناؿس

 وشازة التربُت ووشازة الشباب والسٍاطت
 8575كىنا بىشازة التربُت و 451كىنا بىشازة الشباب والسٍاطت بإجىز
358م.د/مىفى 2015
كدم اطدٌُاء  108كىنا بالىشازجحن الشسوغ املؼ ىبت
ججاوش الانخداباث املنجصة بالىشازجحن الحاجُاث الٌل ُتٌ ٔ :ت إطاًُت
بدىالي  146م.د  %76( 2015 /بىشازة التربُت)
 601كىنا بالىشازجحن دون الخُِد بالصُى الِانىنُت

 امللهد الىػني لإلخصاء
شٍادة كدد ؤكىان امللهد بنظبت  %169وازجٌاق نٌِاث الخإجحر من 6م.د
إلى  15,5م.د ()2016-2010

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :

مددودًت حلبئت املىازد املخاخت

السُابت الجبائُت كلى املؤطظاث الٕبري
اُخصاز الخوؼُت بمساجلاث ؤولُت كلى  % 8من ؤصل  2009مؤطظت في
طنت 2015
ّ
املؤطظاث الناشؼت في ُؼاق املدسوُاث و %20من
كدم إخظاق  %24من
شسٔاث الاطدثماز إلى مساجلت ّ
ملمِت
ّ
ّ
والتهسب الجبائي بلنىان الامخُاشاث الجبائُت :ب وذ الخلدًالث
الوش
ازجٌاق مخاػس
الجبائُت في إػاز املساجلاث ّ
امللمِت ( 469 :)2015-2011م.د في هرا املجا٘

خىٓمت الهُأل اللمىمُت:

مددودًت حلبئت املىازد املخاخت

• ب ل ل مجل للاني إلذاكل للت ّ
الصٍخىنل للت
ًظ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للائُا10 :م.د )-2008
)2014

• ججل للاوش بِاًل للا الاطل للخخالال

 47م.د ()2015

•

 20م.د ُ للابال ل ظ للِىغ
بالخِ ل للادم ( ل ل لً 6895ص ل للال
في ًٌُسي )2016

• جِل ل ل للادم وطل ل ل للِىغ الحل ل ل ل ّلّ فل ل ل للي
اطخخالال دًىن 1 :م.د

ّ
الدًىان
الىػني
لإلزطا٘
إلاذاعي
والخ ٌصي

• الخٌللسٍؽ فللي خؼاًللا وكِىبللاث
مالُ ل ل ل ل ل ل ل للت جخل ل ل ل ل ل ل ل للّ بدنٌُ ل ل ل ل ل ل ل للر
ؤشوا٘2,7:م.د

شسٓت تهُئت
صٌاُع
الجدًدة

• جظازب في املصلال بخصلىال
إبسام كِىد بُم 625 :ؤ.د

الِباطت
ؤالت مىاني
املالُت "18
• نِص في امللالُا املدص ت
وججهحزاث
نهج اللسبي
ُدز بل  11م.د طنت :2014
الصُد البدسي
شزوَ" باجت
( %100من زُا امللامالث)
•

كدم اطخخالال  9,5م.د
طنت 2014

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :

جإدًت نٌِاث بدون مىجب 198,6 :م.د

الصدماث

(197,3م د )
الخإجحر واملنذ
والامخُاشاث اللُنُت

( 1,168م.د)
ؤكما٘ صُانت
وخالال ًىاجحر

( 133ؤ.د)

مصحخا الصندوَ الىػني ل ّ
ّ
ظمان الاجخماعي باللمسان
•
والصظساء ( 196م.د)
• ّ
الدًىان الىػني لإلزطا٘ إلاذاعي والخ ٌصي (1,3م.د)
ّ
املندوبُت الجهىٍت ل تربُت بٌِصت
•
• الدًىان الىػني لألطسة واللمسان البشسي
• املج ع الجهىي بجندوبت
• امللهد الىػني لإلخصاء
• الِؼب الخنمىي بٌِصت
ّ
• هُأل بد جسجم بالنـس إلى جاملتي صٌاُع وُابع

• شسٓت الِؼب الخنمىي بٌِصت

خىٓمت الهُأل اللمىمُت  :جإدًت نٌِاث بدون مىجب  -الصدماث:
ّ
ّ
َ
مصحخا الصندو الىػني ل ظمان الاجخماعي باللمسان والصظساء 196 :م.د
صسي ؤدوٍت باطخلما٘ ّ
ملسًاث مظمىنحن
ّ
اجخماكُحن مخىًحن  11,3م.د
ّ
جٌٕل بمسض ى ّ
ًاث
بملس
ًدىصاث جٕمُ ُت دون
الصظىق إلى ًدص ّ
مظمىنحن اجخماكُحن هحر
ػبي
ّ
َ
مىجىدة بسجالث الصندو
طابّ.
ُُمت ألادوٍت 183:م.د

مصازٍٍ كالج 253 :ؤ.د

مسض ى ي ًٌخخدىن الحّ
في اللالج 640ؤ.د
صسي ؤدوٍت بؼسَ هحر
مشسوكت 453ؤ.د

ؤدوٍت بلنىان ًدىصاث
م واة  389ؤ.د

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :

ّ
ؤطساز مالُت وجدمل ؤكباء إطاًُت

شسٓت تهُئت
صٌاُع
الجدًدة
املج ع
الجهىي
بجندوبت

• ؤطساز مالُت ( 610ؤ.د )ُ :بى٘ ؤشوا٘ ودزاطاث وملداث
ملُبت

• ؤكباء إطاًُت 3,3 :م.د ( )2015-2010ندُجت :
• ججاوشاث كند جنٌُر املشازَم وازجٌاق في الٖ ٌت
• كدم دُت دزاطت املشازَم

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :

جإدًت نٌِاث مشىبت باخاليث ( 15,7م.د)

• جإدًت نٌِاث بُِمت  11م.د في إػاز حلداد  2014اطدنادا ملؤٍداث
امللهد الىػني لإلخصاء
هحر ُانىنُت

مصحخا الظمان
ّ
ّ
• كدم جسشُد النٌِاث وججصئت الؼ باث خاصت املخص ت باُخناء
ّ
الؼبُت 2,7 :م.د ()2015
الاجخماعي باللمسان وحي املظخ صماث
الصظساء

املسٓص الىػني ل خٕىٍن •جمىٍل ؤنشؼت :
املظخمس والترُُت • -دون جىًس ما ًثبذ اطخدِاَ املؤطظاث املظخٌُدة ( 780ؤ.د)

املهنُت
املج ع الىػني
الخإطِس ي

•-

في طىء وزائّ إزباث مشىبت بلُىب  1,1 :م د

• إشساي مؤطظت خاصت كلى الدسجُالث ّ
الص ّ
ّ
اللامت
ىجُت للج ظاث
في هُاب كِد.
ّ
• الترًُم ج ّ
الُىمُت في مناطبخحن 119( .ؤ.د)
ِائُا في مب ى الصدمت

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :

نِائص في إنجاش الدزاطاث وإبسام الصٌِاث
الدًىان الىػني
املج ع الجهىي
الِؼب الخنمىي
لألطسة واللمسان
بمدنحن
بٌِصت
ي
البشس
ججاوش لجنت الٌسش املالي
كدم مساكاة التراجِب
اللمسانُت كند إكداد
دزاطاث تهُئت بلع
املناػّ الصناكُت
جإخحر في إنجاش
دزاطاث تهُئت
مناػّ صناكُت

لصالخُاتها:

إطناد صٌِاث زها
كدم مؼابِت
اللسوض
للصاصُاث الٌنُت

حوُحراث في الٕمُاث
املنصىال ك يها بصٌِاث
حلبُد الؼسُاث واملظالٗ
كدم دُت البرامج
الىؿٌُُت ل مشازَم
ذاث الصبوت الجهىٍت

خىٓمت الهُأل اللمىمُت :نِائص في جنٌُر املشازَم وازجٌاق بِاًا الاكخماداث
جنٌُر املشازَم
كدم جىطُم املناًظت وإبسام مالخّ كلى طبُل الدظىٍت وججاوش
املب ى ألاُى ى لصٌِتي إػلام وإُامت النىاب بنظبتي %306
و (.%691,34املج ع الىػني الخإطِس ي)

اطخالم ججهحزاث ومىاد هحر مؼابِت ودون إجساء كم ُاث
الخثبذ والخجازب الظسوزٍت (الدًىان الىػني لألطسة
واللمسان البشسي )
حلؼل جنٌُر بلع مشازَم البرنامج الجهىي ل خنمُت(1م.د)
(املج ع الجهىي بجندوبت)
كدم إنجاش طبم مناػّ صناكُت (( )2014-2009الِؼب
الخنمىي بٌِصت )
جإخحر في إنجاش املشسوق ملدة ججاوشث  16طنت (شسٓت تهُئت
صٌاُع الجدًدة)

بِاًا الاكخماداث  24,4 :م.د
 1,5م.د :هُأل بد
ّ
جسجم بالنـس إلى
مؤطظاث جاملتي
صٌاُع وُابع

 19,3م.د :املج ع
الجهىي بمدنحن

 3,6م.د :املج ع
الجهىي بجندوبت

ّ
٘
الجصء ألاو  -2 :نشاغ الهُأل اللمىمُت
 -1مسدود ألامالْ والشسٔاث املصادزة
 -2ؤداء الهُأل اللمىمُت

نشاغ الهُأل اللمىمُت :

الخصسي في ألامالْ والشسٔاث املصادزة :طلٍ املسدودًت وصلىباث في الدظُحر
( 546شسٓت)
الدًىن البنُٕت %58 :من مداخُل الخٌىٍذ في الشسٔاث (  1395م.د )
ّ
الخُِد بِىاكد املناًظت ومنهجُت الٌسش كند الخٌىٍذ ونِص في دُت نخائج
كدم
كم ُاث الخُُِا.

كدم اطخخالال مناب الدولت بخصىال ؤزباح  4شسٔاث 159 :م.د وعجص
الشسٔاث كلى إلاًٌاء ّ
بخلهداتها

نِص في خٌف وصُانت الظُازاث  :جساجم ُُمت  14منها بدىالي  900ؤ.د
املشاهبت وجىاصل الخصسي في كِا اث من ُبل املصادز منها  :خسمان خصٍنت ّ
الدولت
ز

من مب ى  1,4م.د /حلسض  17كِاز ل خخسٍب.

كدم الخىصل إلى مصادزة مظاهماث في  11شسٓت وؤزصدة بنُٕت  2,655 :م د.

نشاغ الهُأل  -جىاطم ألاداء والنخائج:
الظ ؽ اللمىمُت :املج ع الىػني الخإطِس ي
كدم جٌلُل مصال طسوزٍت :صلىبت مخابلت النشاغ
البرملاني
الاُخصاز كلى نشس ًِ %11ؽ من مداطس الج ظاث
اللامت بالسائد السطمي ملداويث املج ع.
 118مسطىما من جم ت ّ 121
جا إصدازها خال٘ ًترة
الٌسان الدشسَعي ما شالذ طازٍت املٌلى٘.

نشاغ الهُأل  -جىاطم ألاداء والنخائج

الخنمُت البشسٍت والاجخماكُت

الدًىان الىػني لألطسة واللمسان
البشسي
.
هُاب آلُاث جخؼُؽ بما ًخالءم
والخىجهاث الىػنُت في املجا٘
جٌاوث بحن الجهاث في الصدماث
املظداة
جىٍُ خدماث إلاجهاض الجساحي
بلدًد الجهاث
كدم جِدًا خدماث الخِى ي املبٕس
ل ظسػاناث ألانثىٍت

ّ
مصحخا الصندوَ الىػني
ّ
ل ظمان الاجخماعي باللمسان
والصظساء
* نِص في ألادوٍت الصصىصُت
(خظب  % 60من املسض ى)
* نِائص بخصىال الخجهحزاث
ّ
وامللداث (خظب  %62من إلاػاز
الؼبي وشبه الؼبي)

نشاغ الهُأل  :جىاطم ألاداء والنخائج
الخنمُت البشسٍت والاجخماكُت
• هُاب آلُاث لسبؽ ّ
الص ت بحن هُألل
ّ
ّ
الاُخصادًت
واملؤطظاث
البد
ّ
مسج ت
• كدم جثمحن بساءاث اختراق

• كدم إنجاش الصازػت املدزطُت وكدم
دزاطت واُم املنـىمت الخل ُمُت
بالجهت

• اطللؼساز بللاخثحن إلللى حسللجُل بللساءاث
اختراق باطا هُأل ؤجنبُت

ّ
• ٓثرة اللجىء إلى النُاباث الـسًُت ؤزس
ط با كلى جىدة الخل ُا وجٖاًؤ
الٌسال بحن الخالمُر.

البد الل مي بجاملتي
صٌاُع وُابع
واملؤطظاث الساجلت لهما

املندوبُت الجهىٍت
ل تربُت بٌِصت

نشاغ الهُأل  :جىاطم ألاداء والنخائج
الخنمُت البشسٍت و الاجخماكُت
• مؤشساث ط بُت زها ؤهمُت املىازد ( 200م د : )2015-2011/
• كدم انخٌاق نصٍ املؤطظاث املبرمجت (  ) 33090بألُاث الخمىٍل املخاخت
• اطتهالْ ًِ %23ؽ من الخمىٍالث املسصىدة ل خٕىٍن املظخمس
• كدم جُُِا مدي مالءمت ؤنماغ الخٕىٍن املظخمس املخىًسة مم املخؼ باث
الاُخصادًت

املسٓص الىػني ل خٕىٍن املظخمس والترُُت
املهنُت

نشاغ الهُأل  :جىاطم ألاداء والنخائج

الخنمُت الاُخصادًت

• جساجم ُُمت الظىَ من  507م.د) )2009
إلى النصٍ خال٘  5طنىاث
ّ
الحصت الخجازٍّت :من ) 2010( %12
• جساجم

إلى )2014( %6

• انخٌاض الصادزاث بنظبت -2010( %74
)2014

شسٓت إطمنذ
بجززث

• كدم التزام الظىاَ باملظالٗ املسخص ًيها

( 900خالت /جانٌي  - 2015ماي )2016
• ججاوش الصظائس املترآمت ل ّشسٓت ّ 4
مساث

زؤطمالها.
• كدم جبرًس ًازَ في جدصُل املداخُل ُازب

 500ؤ.د.

ّ
الشسٓت الىػنُتّ
ّ
ل نِل بحن املدن

نشاغ الهُأل  :جىاطم ألاداء والنخائج

الخنمُت الاُخصادًت
• جساج ل ل للم مخىاص ل ل للل ل مص ل ل للادُاث كل ل ل للى
مؼالب الخمىٍل () 2015- 2010
• ط ل ل لللٍ حوؼُ ل ل للت الِ ل ل للسوض بظ ل ل للمان
ّ
ّ
الشسٓت الخىنظُت ل ظمان ()% 37
• جِ ل ل ل ل للص نظل ل ل ل للبت الاطل ل ل ل للخخالال :مل ل ل ل للن
 ) 2007 ( % 95إلى .)2015 ( % 44

• طلللٍ مسدودًللت خللدماث الصللحن
والخٌسَى وازجٌاق ٔ ٌتها
ّ
• جساوح مدة مٕىر البظلائم باملُنلاء
بللحن  9وً 14ىمللا مِابللل ّ 3ؤًللام
مظتهدًت.

• ازجٌ للاق لج للا الصظ للائس  % 71 :م للن

زؤض املا٘ (  71م.د ).
22

بنٗ جمىٍل املؤطظاث
الصوسي واملخىطؼت

مُناء طىطت الخجازي

نشاغ الهُأل  :جىاطم ألاداء والنخائج

الخنمُت الاُخصادًت

ّ
ز
ُؼم الب بمدؼت طُدي منصى :
•ججاوش ُُمت املخصون هحر الِابل
لالطخوال٘ 2 :م د
•جىاص للل ط للداد الِ للسض ألاجنب للي
ملشللسوق ججدًللد املدؼللت إلللى طللنت
 8 : 2033م.د
ّ ّ
ّ
ُؼم الب الخ ٌصي الخناؿسي:
*ججل للاوش ُُمل للت مخل للصون الوُل للاز هحل للر
الِابل لالطخوال٘  2م.د

ّ
الدًىان الىػني لإلزطا٘
إلاذاعي والخ ٌصي

• طلللٍ التللرابؽ بللحن إلانخللاج إلاخصللائي وألاولىٍللاث
ّ
الىػنُت
•

كدم حوؼُت مجايث منر ؤٓثر من  6طنىاث

•

ك ل للدم ج ل للىًس إخص ل للائُاث جهىٍ ل للت ومد ُ ل للت بالِ ل للدز
الٖافي
كللدم الالتللزام باملنهجُللاث امللخمللدة دولُللا فللي إكللداد
املؤشساث ّ
مما ًجل ها ي حلٕع الىاُم
كل للدم جناطل للّ مخسجل للاث وكل للدم اكخمل للاد جصل للانٍُ
ّ
مدُنت
نِ ل للص ف ل للي دُ ل للت ومىط ل للىكُت منهجُ ل للت اخدظ ل للاب
مؤشس الٌِس ُبل طنت 2012

•
•
•

امللهد الىػني لإلخصاء

نشاغ الهُأل :
كدم ٌٓاًت الاطدثماز في البنُت الخدخُت وفي صُانت املمخ ٖاث والخجهحزاث
الدًىان الىػني لألطسة واللمسان البشسي
• كدم جاهصٍت ًظاءاث صحُت وجثٌُُِت وُدم ججهحزاث ونِص
في صُانتها ومساُبتها الٌنُت  :جإزحر ط بي كلى جىدة الصدماث
املظداة

ّ
ّ ّ
الشسٓت الىػنُت ل نِل بحن املدن

ّ
ّ
جِادم ألاطؼى٘ وازجٌاق كدد جدخالث الصُانت وكدم نجاكتها

 إلواء  6760طٌسة (2015- 2014ّ
ّ
ّ
• -ازجٌاق كدد ألاكؼاب كلى الؼسٍّ وكدد ؤًام جىٍُ الحاًالث إلى
ما ًٌىَ 11ؤلٍ ًىما 2015 /

نشاغ الهُأل:

كدم ٌٓاًت الاطدثماز في البنُت الخدخُت وفي صُانت املمخ ٖاث والخجهحزاث
مُناء طىطت الخجازي:
• ػاُت اطدُلاب املُناء ي جخالءم ولجا نشاػه:
ّ
الحد ألاُى ى لنظبت إلاشوا٘ وازجٌاق آجا٘ انخـاز
• ججاوش  6ؤزصٌت
الظٌن ل سطى

ؤالت مىاني وججهحزاث الصُد البدسي:
ّ
ّ
املُنائُت حظخىجب طسوزة
الخدخُت والصدماث
• جدهىز ملحىؾ ل بنُت
بسمجت وجنٌُر ؤشوا٘ صُانت واطدثماز بما ًٌىَ  183م.د

نشاغ الهُأل :
• -

• نِل ل ل للص املخابلل ل ل للت واملظل ل ل للاندة
ّ
والخُِ للُا انلٕ للع طل ل با كل للى
نظ ل ل ل ل للب جدُِ ل ل ل ل للّ ألاه ل ل ل ل للداي
ّ
الخلاُدًت

• اط للخوال٘ خ ل ّ
لىاال ؤج للصاء م للن
امل للٗ اللم للىمي املُن للائي زه للا
كدم ازجباغ نشاػها باملُناء.
• طلللٍ زُابللت املٕخللب الجهللىي
ل دًىان ل ل ل للت بظىط ل ل ل للت :ان ل ل ل للدزاز
ّ
مؤطظ ل ل للاث انخٌل ل ل للذ بامتي ا ا ااا
ّ
امديوانيا
توقيااد ع ا املعااامي
وًِ للدان بظ للائم جد للذ الُِ للد
الدًىاني.

طلٍ املخابلت والسُابت
جاملخا
ؤالت مىاني
صٌاُع
وُابع
وججهحزاث
واملؤطظاث الصُد البدسي
الساجلت لهما

مُناء
طىطت

الخجازي

ّ
الشسٓت
ّ
الىػنُت
ّ
ل نِل بحن
املدن

• ّ
حلدد املخالٌاث في امل لٗ
اللم ل ل ل ل ل ل ل ل للىمي البد ل ل ل ل ل ل ل ل للسي
وصل ل ل ل ل ل ل لللىبت اطل ل ل ل ل ل ل للترجاق
مظاخاث

• كللدم جناطللب إلاجللساءاث
ّ
الِبل للاض
املخخل للرة ججل للا
املخل ل ل ل ل للالٌحن وخؼل ل ل ل ل للىزة
ّ
الخجاوشاث املسجٕبت.

الجصء الثاني :الظُاطاث والبرامج اللمىمُت
 -1إلاطتراجُجُت الىػنُت لإلدازة إلالٕترونُت :2014-2009
بسنامج جإهُل املؤطظاث الٌندُُت
-2
ّ
ّ
 -3بسنامج إلاخاػت باألخُاء الشلبُت باملدن الٕبري وبسنامج
الظٕنُتّ
تهرًب وإدماج ألاخُاء ّ
 -4البرنامج الصصىص ي ل ظٕن الاجخماعي بىيًت جندوبت
 -5منـىمت النـاًت واللناًت بالبِئت

إلاطتراجُجُت الىػنُت لخؼىٍس إلادازة إلالٕترونُت

املخؼ باث

الاطتراجُجُت
الىػنُت
كدم مصادُت
الحٕىمت
كدم جسجمتها إلى
خؼؽ كمل طنىٍت

الخنٌُر

الانٌخاح كلى
املىاػن

SmartGov
2020

• إكداد  5وشازاث
ًِؽ (من  • ) 24كدم جُُِا  %63من • جإخحر في
• طلٍ جؼىٍس
وطم الصؼت
اطتراجُجُاتها
الىشازاث مدي زطا
إلاػاز الِانىني /
إلاطتراجُجُت
الِؼاكُت
مظخلملي الصدماث
خماًت امللؼُاث
2020
• كدم جدُحن ؤه ب
كلى الصؽ
الصصصُت
SmartGov
الىشازاث مىاُم
• طلٍ الانخساغ في
وجنـُا الخباد٘
الىاب
شسآت الحٕىمت
الالٕتروني
املٌخىخت

بسنامج جإهُل املؤطظاث الٌندُُت
• كدم الخُِد بملُاز طالمت الىطلُت املالُت :املصادُت كلى بسامج جإهُل 68
وخدة ًندُُت حشٕى من هشاشت وطلُتها املالُت ( 119/ ) 2015 - 2005وخدة
طلٍ خصت الاطدثمازاث الالمادًت مما لا ٌظاها في جدظحن جىدة املنخىج
الظُاحي
ّ
ّ
املخصصت ل دكا الٌني ل برنامج:
كدم الانخٌاق بٖل املىازد

الخٌسٍؽ في مب ى بُِمت  241ؤلٍ ؤوزو

من هبت الىٔالت الٌسنظُت ل خنمُت

اُخصاز  17وخدة كلى اطخٕما٘ بسامج جإهُ ها (انؼالَ البرنامج منر ما ًٌىَ
 10طنىاث)

ّ
ّ
بسنامج إلاخاػت باألخُاء الشلبُت باملدن الٕبري وبسنامج تهرًب وإدماج
الظ ّ
ألاخُاء ّ
ٕنُت 772 :م.د
• ؿهىز ّ
ّ
كشىائُت جدًدة خى٘ ألاخُاء امللنُت بالخدخل
جىطلاث
ّ
ّ
 كدم إخٖام حصصُص ألاخُاء وؤخُِتها في الخدخل إطناد حظبِاث بُِمت  8م.د ل مِاويث خالًا ل تراجِب الجازي بها اللمل*انخٌاق ً % 0,5دظب من اللائالث امللىشة بمنذ جدظحن الظٕن من  5320منخٌم
ّ
جدص ىا كلى املندت في طنت 2015

*ازجٌاق مخاػس جىشَم منذ جدظحن الظٕن  :سحب صٕىْ بُِمت  258اد هحر مدزجت
بدظاباث الىٔالت
 .كدم اطخوال٘  % 45من ًظاءاث إلانخاج املددزت بٖ ٌت  7,8م د /هُاب ّ
الصُانت
ّ
وجدهىز خالت  % 44من الخجهحزاث املنجصة

البرنامج الصصىص ي ل ظٕن الاجخماعي بىيًت جندوبت

كدم اخترام مبدؤ املظاواة كند طبؽ
ُائمت املنخٌلحن :خسمان  151كائ ت من
الانخٌاق بالبرنامج الصصىص ي ل ظٕن
الاجخماعي
إنجاش  85مظٕنا من جم ت 320
مظٕنا مدزجا بالدًلت ألاولى من البرنامج

منـىمت النـاًت واللناًت بالبِئت

ويًخا طىطت
واملنظخحر

امل ٗ اللمىمي
البدسي بىيًاث
طىطت واملنظخحر
واملهدًت

•  % 25من الٌظالث املجزلُت والشبيهت ج ِى كشىائُا
بالىطؽ الؼبُعي.
• جٌاُا ؿاهسة الربذ اللشىائي وبُم اللحىم دون مساُبت
ّ
• كىائّ ُانىنُت ومالُت وًنُت خالذ دون جؼىٍس
جٕنىلىجُاث جثمحن النٌاًاث وإكادة اطخلمالها
• طلٍ السُابت والسدق

• خماًت هحر ٔاًُت لل للم ٗ اللمىمي البدسي /طوؽ
اُخصادي وكمساني كلى الظىاخل  +كىامل مناخُت
• كدم إشالت  %72من إلاخدازاث املخالٌت () 2015-2010

النٌاًاث الصؼسة
ّ
وػنُت ومؤشساث في مجا٘ الىُاًت والخثمحن
هُاب إطتراجُجُت
إلِاء طنىٍا  142ؤلٍ ػن من النٌاًاث الصؼسة باملدُؽ
ّ
اُخصاز املنـىمت كلى نصٍ املؤطظاث الصحُت اللمىمُت  :الخخ ص
ػن طنىٍا كن ػسٍّ الب ّ
دًاث.

من خىالي 2.400

ّ
املسٓصٍت بجسادو
جىٍُ اطخوال٘ الىخدة
كدم دخى٘ مسٓصي صٌاُع وُابع ّ
خحز الاطخوال٘ زها اطخٕما٘ ألاشوا٘ ()2012
ّ
الخصسي في النٌاًاث الصؼسة
مددودًت كم ُاث السُابت كلى

