
خالل العام المالى    تمتاالنجازات التي 

 اهى االَجبساد  انمطبع

 

 

 

 انًصبنخ انذكىيُخ 

% 100تى ػًم يجًغ انًصبنخ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ

% 100انًجًغ انخذيٍ ثبنىدذح انًذهُخ ثغًبسح انصغزٌ ثُسجخ انتُفُذ

% 100يجًغ خذيبد انىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100انًجًغ انخذيبد ثبنىدذح انًذهُخ ثبألخصبظ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يجًغ انخذيبد انذكىيُخ ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس  

% 80َتى استكًبل انصزف انصذً ثًزكش ويذَُخ انصف ثُسجخ  انصزف انصذً

 4– يذطخ تُمُخ  )% 75 يطزوع تى انتُفُذ ثُسجخ 25ػذد يطبرَغ يُبِ انطزة  يُبِ انطزة 

 ( خط يذ وتذػُى ضجكبد 20+ روافغ

 انطئىٌ االجتًبػُخ
% 100تجذَذ ػًم يكتت انتضبيٍ االجتًبػً ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدي ثُسجخ تُفُذ

 

 

 

 

 

 

 

 انطجبة وانزَبضخ 

رفغ كفبءح يزكش ضجبة أثى سُخ ثبنىدٌ انىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ 

100 %

% 100يزكش ضجبة ػزة انمًُؼٍ  ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يزكش ضجبة انذَسًٍ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ 

صُبَخ وانتططُجبد فٍ يزكش ضجبة انذٍ انىدذح انًذهُخ ثغًبسح انصغزٌ ثُسجخ 

% 100انتُفُذ 

% 100يزكش ضجبة َجىع انؼزة ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يزكش ضجبة ػزة انتزاثٍُ ثُسجخ انتُفُذ 

 %100يزكش ضجبة ػزة أثى سبػذ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ 

% 100تزكُت َجُم صُبػٍ نهًهؼت ثُسجخ + 

% 100يزكش ضجبة انىدٌ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يىلغ يزكش ضجبة انًُُب ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىة انطزلٍ ثُسجخ 

% 100يزكش ضجبة االلىاس  ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ تُفُذ 

% 100يزكش ضجبة ػزة انذصبر انمجهُخ ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس 

% 100يزكش ضجبة ػزة انؼُبَذح ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاسثُسجخ تُفُذ 

% 100يزكش ضجبة انفهًٍُ  ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يزكش ضجبة انًُطٍ ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ انتُفُذ 

 

 

 



 اهى االَجبساد انمطبع

 

انصذخ 

تجذَذ انىدذح انصذُخ فٍ ػزة انمًُؼٍ  ثبنىدذح انًذهُخ ثبنىدٌ ثُسجخ انتُفُذ 

100 %

% 100انىدذح انصذُخ ثبثىدًىد انتبثؼخ نهىدذح انًذهُخ ثبالخصبظ ثُسجخ انتُفُذ 

انشراػخ 

% 100انجًؼُخ انشراػُخ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ ثُسجخ انتُفُذ

% 100يجًغ انخذيبد انشراػُخ ثبنىدذح انًذهُخ ثبألخصبظ 

% 100انًجًغ انشراػٍ  ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يكتجخ انطفم ثبنطىثك انطزلً ثُسجخ تُفُذ يكتجخ انطفم       

 

 

 

 

 

 

 

انتؼهُى 

% 100يذرسخ انكًبل ثبنذَسًٍ ثُسجخ تُفُذ 

 %100تؼهُخ ثًذرسخ االَىار ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100ثًذرسخ االَىار ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ (جُبح اخز ثبنًذرسخ  )+ 

اَطبء يهذك جذَذ نهًذرسخ % + 100تؼهُخ يجٍُ انًذرسخ ػزفخ انصُفٍ ثُسجخ انتُفُذ 

%    100ػزفخ انصُفٍ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ ثُسجخ انتُفُذ 

يذرسخ انذذَزٌ فٍ ػشثخ يفزح  ثبنىدذح انًذهُخ ثغًبسح انصغزٌ ثُسجخ انتُفُذ 

100 %

% 100يذرسخ انطىثك اإلػذادَخ ثبنىدذح انًذهُخ ثبنطىثك انطزلٍ ثُسجخ انُتفُذ 

% 100يذرسخ هطبو ػكبضخ ثبنطزفب  ثبنىدذح انًذهُخثبألخصبظ ثُسجخ انتُفُذ 

% 100يذرسخ انفزسبٌ  ثبنىدذح انًذهُخ ثبألخصبظ 

يجٍُ االستكًبنٍ يذرسخ انًُطٍ االثتذائُخ ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ تُفُذ 

100   %

%   100يذرسخ ػزة انؼُبَذح ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ تُفُذ 

االسؼبف 

ودذح اإلسؼبف ثجىار انكىثزٌ اإللهًٍُ ثبنىدذح انًذهُخ ثبألخصبظ ثُسجخ انتُفُذ 

100 %

% 100تجذَذ َمطخ اإلسؼبف ثباللىاس ثبنىدذح انًذهُخ ثباللىاس ثُسجخ انتُفُذ 

االدارح 

انجُطزَخ 

انىدذح انجُطزَخ ثجىار انًجًغ انخذيٍ ثمزَخ االخصبظ ثبنىدذح انًذهُخ 

% 100ثبالخصبظ ثُسجخ انتُفُذ 

انطزق 
 و اثتذاء يٍ جسز داود دتً 10 و وثؼزض 2000استكًبل رصف ش انجُص ثطىل 

ودذح يزور انصف  

 

يذبفظخ انجُشح – يزكش ويذَُخ انصف  :يصذر انجُبٌ 


