












 انفهزص



انشؤٚخ  

 ٔانشعبنخ









 

  انغزبً انجنىب من ٌختزلها حٍث انساحهً انطزٌك من نهمنطمت انجنىبً انمذخم هً انمخىاة محافظت تعتبز

 انشزلً انجنىب من انمحافظت ٌختزق كما انباحت، بعمبت مارًا (انباحت /انمخىاة /انمظٍهف) طزٌك انشمال إنى

 انتابعت انمنفذة محافظت انجنىب من انمخىاة محافظت وٌحذ ،(لهىة /انمخىاة /أبها) طزٌك انشزلً انشمال إنى

 انعمزانً اننطاق انشمال ومن لهىة محافظت انغزب ومن بهجزشً محافظت انشزق ومن انمكزمت، مكت نمنطمت

 ومكت ومنطمت انباحت منطمت بٍن االتصال حهمت تمثم حٍث متمٍشًا مىلعًا تحتم بذنك وهً انباحت، نمذٌنت

 فمن (طبٍعٍت التصادٌت، جغزافٍت،) إلهٍمٍت اعتباراث عذة إنى انمخىاة محافظت مىلع أهمٍت وتزجع .انمكزمت

 اسدواج استكمال بعذ والسٍما انساحهً انشزٌط ناحٍت من نهمنطمت انجنىبً انمذخم تعتبز انجغزافٍت انناحٍت

 وانصناعٍت انشراعٍت اإلمكاناث من انعذٌذ تضم االلتصادٌت انناحٍت ومن ،(انباحت /انمخىاة /انمظٍهف) طزٌك

 حٍث فزٌذة مكانٍت مٍشة أكسبها مما انمتباٌنت انسطحٍت بتشكٍالتها فتتمٍش انطبٍعٍت انناحٍت من أما وانسٍاحٍت،

  من انكثٍز انمخىاة محافظت أعطى ولذ انساحهً، انسهم إنى وغزبًا جنىبًا وتمتذ انعهً تهامت بمنطمت تمع

 وانخزٌف وانزبٍع انشتاء فصم خالل بها انمناخ اعتذال اننسبٍت األهمٍت

َجزِ ػٍ 
 يحبفظخ انًخٕاح





 األْذاف االعتشاتٛدٛخ نٕصاسح انتؼهٛى



 اثشص األٔنٕٚبد ثاداسح انتؼهٛى ثًحبفظخ انًخٕاح



 انًدبالد انشئٛغٛخ نهخـخ



 انًغتٓذفٌٕ فٙ انخـخ االعتشاتٛدٛخ



 األْذاف االعتشاتٛدٛخ نٕصاسح انتؼهٛى



 أثشص انتحذٚبد ثاداسح انتؼهٛى ثًحبفظخ انًخٕاح

ػؼف انًٓبساد انشخظٛخ 
ٔيٓبساد انتفكٛش انُبلذ نذٖ 

 .انـالة

ِلهَّخ تٕفٛش انخذيبد 
ٔانجشايح انتؼهًٛٛخ نجؼغ 

 .فئبد انـالة

انفدٕح ثٍٛ يتٕعؾ اختجبس 
انثبَٕٚخ انؼبيخ ٔيتٕعؾ 
 .اختجبس انمذساد ٔانتحظٛهٙ

انًجبَٙ انًذسعٛخ 
انًغتأخشح ٔانتٙ تًثم ثٛئخ 
غٛش خبرثخ ٔغٛش يحفضح 

 .نإلثذاع ٔاالثتكبس

ػؼف تـجٛك أعبنٛت انتؼهٛى 
ٔانتؼهى ٔػؼف يٓبساد 

 .انتمٕٚى نذٖ انًؼهًٍٛ

ػؼف ثمبفخ انششاكخ 
 .انًدتًؼٛخ ٔانؼًم انتـٕػٙ

انحبخخ نشفغ انكفبءح انًُٓٛخ 
ٔانتخظظٛخ نهمٛبداد 

ٔانٓٛئخ اإلششافٛخ 
 .  ٔانتؼهًٛٛخ ٔاإلداسٚخ



(:تحفٛظ –َٓبس٘ )ػذد انًذاسط ثٍُٛ    



(:تحفٛظ –َٓبس٘ )ػذد انًذاسط ثُبد    



(:انخبطخانتشثٛخ )ثُبد -ػذد يذاسط ثٍُٛ   

 ابتذائً

 متىسط

 ثانىي

 ابتذائً

 متىسط

 ثانىي
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6 
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3 
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(ػبو) ػذد انـالة ٔانـبنجبد ٔانفظٕل   

6 

6 

 انًشحهخ االثتذائٛخ

522:ػذد انفظٕل     

6825: ػذد انـالة  

 انًشحهخ انًتٕعـخ

180:ػذد انفظٕل     

3216: ػذد انـالة  

 انًشحهخ انثبَٕٚخ

35:ػذد انفظٕل     

3137: ػذد انـالة  

 انًشحهخ االثتذائٛخ

544:ػذد انفظٕل     

6560: ػذد انـبنجبد  

 انًشحهخ انًتٕعـخ

169:ػذد انفظٕل     

3064: ػذد انـبنجبد  

 انًشحهخ انثبَٕٚخ

190:ػذد انفظٕل     

3074ػذد انـبنجبد   
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 انثانىٌت انمتىسطت االبتذائٍت

 عذد انفصىل بنٍن

 عذد انطالب

 عذد انفصىل بناث

 عذد انطانباث



تشثٛخ خبطخ) ٔانفظٕل انـالة ٔانـبنجبد ػذد  ( 

6 

6 

 انًشحهخ االثتذائٛخ

26:ػذد انفظٕل     

47: ػذد انـالة  

 انًشحهخ انًتٕعـخ

13:ػذد انفظٕل     

28:ػذد انـالة  

 انًشحهخ انثبَٕٚخ

15:ػذد انفظٕل     

30: ػذد انـالة  

 انًشحهخ االثتذائٛخ

18:ػذد انفظٕل     

170: ػذد انـالة  

 انًشحهخ انًتٕعـخ

4:ػذد انفظٕل     

6: ػذد انـالة  

 انًشحهخ انثبَٕٚخ

0:ػذد انفظٕل     

0: ػذد انـالة  

 انثانىٌت انمتىسطت االبتذائٍت
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 عذد انفصىل بنٍن

 عذد انطالب

 عذد انفصىل بناث

 عذد انطانباث



ٔانًؼهًبدانًؼهًٍٛ ػذد    

6 

6 



 (انـالة –انفظٕل  –انًذاسط / )تؼهٛى انكجبس 

6 

6 



 (انـالة –انفظٕل  –انًذاسط / )تؼهٛى انكجبس 

6 

6 



 (انـالة –انفظٕل  –انًذاسط / )تؼهٛى انكجبس 

6 

6 



  

 األؿفبلاحظبئٛخ يذاسط سٚبع  

6 

6 

 َٕع انًجُٗ

  
 انًدًٕع يكتت انتؼهٛى ثغبيذ انضَبد يكتت انتؼهٛى ثبنحدشح يكتت انتؼهٛى ثمهٕح يكتت انتؼهٛى ثٕعؾ انًخٕاح

 19 2 2 6 9 حكٕيٙ

 21 3 3 7 8 يغتأخش

 40 5 5 13 17 انًدًٕع

 َٕع انًجُٗ

  
 انًدًٕع يكتت انتؼهٛى ثغبيذ انضَبد يكتت انتؼهٛى ثبنحدشح يكتت انتؼهٛى ثمهٕح يكتت انتؼهٛى ثٕعؾ انًخٕاح

 49 6 7 16 20 حكٕيٙ

 43 4 7 15 17 يغتأخش

 52 10 14 31 37 انًدًٕع

 َٕع انًجُٗ

  
 انًدًٕع يكتت انتؼهٛى ثغبيذ انضَبد يكتت انتؼهٛى ثبنحدشح يكتت انتؼهٛى ثمهٕح يكتت انتؼهٛى ثٕعؾ انًخٕاح

 812 90 97 271 354 حكٕيٙ

 652 62 110 238 242 يغتأخش

 1464 152 207 509 596 انًدًٕع

انًذاسط ػذد   

 ػذد انفظٕل 

 ػذد انـالة 



  

 يجبدساد انخـخ االعتشاتٛدٛخ

6 

6 

 انٓذف االعتشاتٛدٙ انًشتجـخ ثّ األٔنٕٚخ انًدبل اعى انًجبدسح و
يجبدسح ٔصاسح انتؼهٛى فٙ ثشَبيح انتحٕل 

 انًشتجـخ ثٓب 2020انٕؿُٙ 

انمغى انًغإٔل ػٍ 

 انًجبدسح

 (يبنك انًجبدسح)

 انفئخ انًغتفٛذح

1 
 ٔلًًٛٛب ٔيٓبسًٚبؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب  انتؼهٛى ٔانتؼهى انمٛى اإلعاليٛخ ٔانٕٓٚخ انٕؿُٛخ

تؼضٚض انمٛى ٔانًٓبساد األعبعٛخ 

 نهـهجخ

تـٕٚش يظفٕفخ يتكبيهخ نهًٓبساد انشخظٛخ 

انًإدٚخ نهُدبذ فٙ انحٛبح انؼبيخ ٔانؼًهٛخ 

ٔتؼًُٛٓب فٙ انًُبْح ٔاألَشـخ غٛش 

 انظفٛخ

 انتٕخّٛ ٔاإلسشبد انـالثٙ
 انـالة

 انـبنجبد

 ٔلًًٛٛب ٔيٓبسًٚبؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب  انتؼهٛى ٔانتؼهى انٕسػ انفُٛخ  2
تؼضٚض انمٛى ٔانًٓبساد األعبعٛخ 

 نهـهجخ

تٕفٛش ٔسػ فُٛخ ثبنًذاسط نتذسٚت انـالة 

ػهٗ انًٍٓ ٔتؼضٚض االتدبْبد اإلٚدبثٛخ َحٕ 

 انًٍٓ

 انُشبؽ انـالثٙ
 /انـالة

 انـبنجبد

 ٔلًًٛٛب ٔيٓبسًٚبؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب  انتؼهٛى ٔانتؼهى تحغٍٛ َٕاتح انتؼهى 3
تـٕٚش انًُبْح ٔأعبنٛت انتؼهٛى 

 ٔانتمٕٚى

تؼضٚض انظٕسح انزُْٛخ ػٍ انتؼهٛى فٙ 

 انًًهكخ انؼشثٛخ ٔانغؼٕدٚخ

 اإلششاف انتشثٕ٘

  

 انـالة

 انـبنجبد

 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ انجٛئبد انتؼهًٛٛخ انتٕعغ فٙ انـفٕنخ انًجكشح 4
سفغ يشبسكخ انمـبع األْهٙ 

 ٔانخبص فٙ انتؼهٛى

تـٕٚش ثشايح حؼبَبد ٔسٚبع األؿفبل 

ٔانتٕعغ فٙ خذيبتٓب نتشًم خًٛغ يُبؿك 

 انًًهكخ

 8 - 3األؿفبل يٍ عٍ  سٚبع األؿفبل

5 
 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ انجٛئبد انتؼهًٛٛخ يشكض انتشخٛض انًجكش

ػًبٌ انتؼهٛى اندٛذ انًُظف 

ٔانشبيم نهدًٛغ ٔتؼضٚض فشص 

 انتؼهى يذٖ انحٛبح

ئَشبء يشكض /يششٔع تـٕٚش انتشثٛخ انخبطخ

ٔؿُٙ يتخظض نهتشثٛخ انخبطخ ثبنتؼبٌٔ 

 يغ انمـبع األْهٙ

 انتشثٛخ انخبطخ

 انـالة

 انـبنجبد

 رٔ٘ االحتٛبخبد

 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ انجٛئبد انتؼهًٛٛخ انتٕعغ فٙ انتؼهٛى انًغتًش 6

ػًبٌ انتؼهٛى اندٛذ انًُظف 

ٔانشبيم نهدًٛغ ٔتؼضٚض فشص 

 انتؼهى يذٖ انحٛبح

 انًدتًغ تؼهٛى انكجبس (االعتذايخ ) انتؼهٛى يذٖ انحٛبح 

تحغٍٛ ٔعبئم األيٍ ٔانغاليخ  7

 انًذسعٛخ
 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ انجٛئبد انتؼهًٛٛخ

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح 

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

تحغٍٛ ٔعبئم األيٍ ٔانغاليخ فٙ انًجبَٙ 

 انًذسعٛخ
 انًجبَٙ انتؼهًٛٛخ األيٍ ٔانغاليخ



  

 يجبدساد انخـخ االعتشاتٛدٛخ

6 

6 

 انٓذف االعتشاتٛدٙ انًشتجـخ ثّ األٔنٕٚخ انًدبل اعى انًجبدسح و
يجبدسح ٔصاسح انتؼهٛى فٙ ثشَبيح انتحٕل 

 انًشتجـخ ثٓب 2020انٕؿُٙ 

انمغى انًغإٔل ػٍ 

 انًجبدسح

 (يبنك انًجبدسح)

 انفئخ انًغتفٛذح

8 
 ٔلًًٛٛب ٔيٓبسًٚبؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب  األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ دػى تكبيم يُظٕيخ اإلثذاع ٔاالثتكبس

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

تـٕٚش يظفٕفخ يتكبيهخ نهًٓبساد انشخظٛخ انًإدٚخ  

نهُدبذ فٙ انحٛبح انؼبيخ ٔانؼًهٛخ ٔتؼًُٛٓب فٙ 

 انًُبْح ٔاألَشـخ غٛش انظفٛخ

 انًْٕٕثٌٕ
 انـبنجبد/ انـالة

 

9 

 تؼهٛى يُبفظ ػبنًًٛب األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ صٚبدح َغجخ انًشبسكخ فٙ انًغبثمبد ٔاندٕائض
تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

تؼضٚض انظٕسح انزُْٛخ ػٍ انتؼهٛى فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ  

 انغؼٕدٚخ

 يشكض انتًٛض

  

 انـبنجبد/ انـالة

 يؼهًبد/ يؼهًٌٕ

10 
 تدٕٚذ ٔيأعغخ انؼًم اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ ئَشبء ٔحذح نإلَتبج اإلػاليٙ

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

تؼضٚض انظٕسح انزُْٛخ ػٍ انتؼهٛى فٙ انًًهكخ انؼشثٛخ  

 انغؼٕدٚخ
 انتؼهٛى ٔانًدتًغيُغٕثٕ  اإلػالو انتشثٕ٘

11 

 سفغ انكفبءح انًُٓٛخ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ تًُٛخ ٔتـٕٚش لذساد انًٕظفٍٛ اإلداسٍٚٛ
تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

تخفٛف األػجبء اإلداسٚخ ػٍ انًؼهًٍٛ ٔانمٛبداد  

انتؼهًٛٛخ نؼًبٌ انتشكٛض ػهٗ انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ نتمهٛم  

 انتكبنٛف ٔتحغٍٛ اندٕدح نهخذيبد انًغبَذح

 انًٕاسد انجششٚخ
 ئداسٚبد/ ئداسٌٕٚ/ انًٕظفٌٕ

 اداسح/يكبتت /يذاسط)

12 
 تدٕٚذ ٔيأعغخ انؼًم اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ تـٕٚش لٕاػذ انجٛبَبد ٔانخذيبد انًؼهٕيبتٛخ  

تؼضٚض لذسح َظبو انتؼهٛى ٔانتذسٚت  

نتهجٛخ يتـهجبد انتًُٛخ ٔاحتٛبخبد  

 عٕق انؼًم

ئَشبء ٔتـٕٚش َظبو خذيبد انًؼهٕيبد انشلًٛخ َٔظى 

 انًؼهٕيبد اندغشافٛخ
 انجٛئخ انتؼهًٛٛخ تمُٛخ انًؼهٕيبد

سفغ كفبءح انتخـٛؾ ٔاألداء فٙ يٛضاَٛخ  13

 اإلداسح نتحمٛك كفبءح اإلَفبق  
 تدٕٚذ ٔيأعغخ انؼًم اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ

تُٕٚغ يظبدس تًٕٚم يجتكشح ٔتحغٍٛ 

 انكفبءح انًبنٛخ نمـبع انتؼهٛى

سفغ كفبءح األداء فٙ انًٛضاَٛخ ٔانتخـٛؾ ثًب ٚحمك  

 تششٛذ انُفمبد انشأعًبنٛخ ٔانتشغٛهٛخ
 انشإٌٔ اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ

يٕظفٕ انشإٌٔ اإلداسٚخ  

 ٔانًبنٛخ

14 
 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ ثٕاثخ انًغتمجم

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس
 انتخـٛؾ ٔانتـٕٚش انتحٕل َحٕ انتؼهٛى انشلًٙ نذػى تمذو انـبنت ٔانًؼهى

 انـبنجبد/ انـالة

 يؼهًبد/يؼهًٌٕ

 



  

 يجبدساد انخـخ االعتشاتٛدٛخ

6 

6 

 انٓذف االعتشاتٛدٙ انًشتجـخ ثّ األٔنٕٚخ انًدبل اعى انًجبدسح و
يجبدسح ٔصاسح انتؼهٛى فٙ ثشَبيح انتحٕل 

 انًشتجـخ ثٓب 2020انٕؿُٙ 

انمغى انًغإٔل ػٍ 

 انًجبدسح

 (يبنك انًجبدسح)

 انفئخ انًغتفٛذح

15 
 تدٕٚذ ٔيأعغخ انؼًم اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ األداء حٕكًخ

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس
 انجٛئخ انتؼهًٛٛخ اندٕدح ٔلٛبط األداء  تـٕٚش يإششاد لٛبط األداء فٙ ٔصاسح انتؼهٛى

16 

 سفغ انكفبءح انًُٓٛخ األداء اإلداس٘ ٔانتؼهًٛٙ سفغ يغتٕٖ انتـٕٚش انًُٓٙ
تحغٍٛ اعتمـبة انًؼهًٍٛ ٔئػذادْى  

 ٔتأْٛهٓى ٔتـٕٚشْى

اإلؿبس انشبيم نهتـٕٚش انًُٓٙ انًغتًش نهًؼهًٍٛ  

 ٔانمٛبداد انتؼهًٛٛخ
 انتذسٚت انتشثٕ٘

شبغالد انٕظبئف  /شبغهٕ 

 انتؼهًٛٛخ

خزة ٔاعتمـبة انمـبع غٛش انحكٕيٙ  17

 نالعتثًبس فٙ انتؼهٛى
 تـٕٚش انششاكبد انًدتًؼٛخ انششاكبد ٔخذيخ انًدتًغ

سفغ يشبسكخ انمـبع األْهٙ ٔانخبص  

 فٙ انتؼهٛى

تشدٛغ يشبسكخ انمـبع األْهٙ فٙ االعتثًبس فٙ 

 فٙ انًًهكخ( ثًب فٙ رنك سٚبع األؿفبل)انتؼهٛى انؼبو 
 انمـبع انخبص ٔاألْهٙ انُشبؽ انـالثٙ

18 
 تـٕٚش انششاكبد انًدتًؼٛخ انششاكبد ٔخذيخ انًدتًغ صٚبدح أػذاد أَذٚخ انحٙ

تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس
 انًدتًغ انُشبؽ انـالثٙ ثشَبيح أَذٚخ انحٙ انتشفٛٓٛخ انتؼهًٛٛخ

19 
انتٕعغ فٙ انجشَبيح انتثمٛفٙ نشٚبدح األػًبل  

 انـالثٛخ
 ٔلًًٛٛب ٔيٓبسًٚبؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب  انتؼهٛى ٔانتؼهى

تؼضٚض انمٛى ٔانًٓبساد األعبعٛخ 

 نهـهجخ

ئٚدبد ثشَبيح تثمٛفٙ ػٍ االعتثًبس ٔسٚبدح األػًبل 

 نذٖ ؿالة انًشحهخ انثبَٕٚخ ٔاندبيؼٛخ

 انُشبؽ انـالثٙ

  

 انـبنجبد/ انـالة

 ثبنًشحهخ انثبَٕٚخ

20 
تٓٛئخ انجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ نهًجبَٙ  

انتؼهًٛٛخ نتحمٛك انتٕاصٌ ثٍٛ انُفمبد  

 ٔاالحتٛبخبد انتؼهًٛٛخ

 ثٛئخ تؼهًٛٛخ خبرثخ انجٛئبد انتؼهًٛٛخ
تحغٍٛ انجٛئخ انتؼهًٛٛخ انًحفضح  

 نإلثذاع ٔاالثتكبس

سفغ كفبءح األداء فٙ انًٛضاَٛخ ٔانتخـٛؾ ثًب ٚحمك  

 تششٛذ انُفمبد انشأعًبنٛخ ٔانتشغٛهٛخ
 انًجبَٙ انتؼهًٛٛخ شإٌٔ انًجبَٙ

21 
تؼضٚض يشبسكخ األعشح فٙ انؼًهٛخ انتشثٕٚخ  

 ٔانتؼهًٛٛخ  
 ؿبنت يتًكٍ يؼشفًٛب ٔيٓبسًٚب ٔلًًٛٛب انششاكبد ٔخذيخ انًدتًغ

تؼضٚض انمٛى ٔانًٓبساد األعبعٛخ 

 نهـهجخ

تؼضٚض يشبسكخ األعشح فٙ انؼًهٛخ انتشثٕٚخ ٔانتؼهًٛٛخ  

 (استمبء)ٔدٔسْب فٙ تؼضٚض انمٛى ٔانٕٓٚخ انٕؿُٛخ 

 انُشبؽ انـالثٙ

  

 انـبنجبد/ انـالة

 األعشح


