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ال  :مقدمت :
أو ً
ببشش يكتب االعتًبد ٔضبط انجٕدة عًهّ في انجبيعت يُز  1حضيشاٌ  2003يٍ
أجم ضًبٌ َٕعيت يذخالث ٔيخشجبث انبشايج األكبديًيت فيي انجبيعيت ح يب
يعييبييش انجييٕدة انعبنًيييت انًعتًييذة ٔيتذييًٍ رنييس ضييبط األتييبنيب انًخته ييت
ٔانًتبعت في تح يٍ انبيئت انتعهًيت ٔانتعهيًيت إضبفت إنٗ يتببعتٓب يٍ خالل
انتقييى انً تًش ألداء أعذيبء انٓيئيت انتذسي ييت ٔيتببعيت ان هبيت ٔتيٕفيش انجيٕ
انًُبتييب نهعًهيييت انتذسي يييت بكبفييت عُبطييشْبٔ .يييذيش أعًييبل انًكتييب َبئييب
انشئيس نهشؤٌٔ األكبديًيت ببششاف نجُت عهيب بشئبتت األتتبر انيذكتٕس سئييس
انجبيعت .
ثانياً :أهم االنجازاث









انتُ يق يع األق بو األكبديًيت ٔانذٔائش انًعُيت نًتببعت ت بيق يعيبييش
االعتًبد انعبو ٔانخبص.
يتببعت االعتًبد انخبص الحُيٍ ٔعششيٍ تخظظبً عهٗ ي تٕٖ انجبيعيت
.
اتتحذاث تخظض دساتبث انتًُيت ٔانعًم عهٗ اعتًبدِ اعتًبدًا خبطيبً
.
سفع ان بقبث االتتيعببيت نعذد يٍ انتخظظبث األكبديًيت .
حذٕس َذٔاث ٔٔسش عًم يحهيت تتعهق بًعبييشاالعتًبد ٔضبط انجٕدة.
حذٕس َذٔاث ٔٔسش عًم يحهيت حٕل انتخ يط االتتشاتيجي .
عقذ ٔسش عًم نكبفت اعذبء انٓيئت انتذسي يت حٕل ضبط انجٕدة .
اإلتتًشاس في يتببعت ت بيق أجُيذة ضيبط انجيٕدة األتيبٕعيت ان ظيهيت
في كبفت انكهيبث ٔاألق بو األكبديًيت .

النطرة المستقبليت :


ت بيييق يعييبييش ضييًبٌ انجييٕدة انشييبيهت عهييٗ انكهيييبث ٔاق ييبيٓب فييي
انجبيعت نتشًم انذٔائش اإلداسيت نذيٓب ٔ ،انتأكذ يٍ يذٖ فعبنيت ت بيقٓب.
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انتخ يط انً بق نالنتيضاو بًعيبييش االعتًيبد انخيبص ٔت بييق تعهيًيبث
اجشاءاث االعتًبد انجذيذة.
تٕحيق أٔاطش انتعبٌٔ يع ان هبت ٔيتببعيت قذيبيبْى انًخته يت ييٍ خيالل
يشبسكتٓى في عًم انهجبٌ ٔ ،يتببعت خشيجي انجبيعيت ببنتُ ييق ييع
يكتب انخشيجيٍ نهحظٕل عهٗ تغزيت ساجعت يُٓى.
اتتًشاس انتعبٌٔ انٕحيق يع ٔصاسة انتعهيى انعبني ٔانبحج انعهًي ٔتبيبدل
انتعبٌٔ يع انجبيعبث انًحهيت.
عقذ ٔسش عًم حٕل يٕضٕع ضبط انجٕدة في حشو انجبيعت.

ٔنًضيذ يٍ انًعهٕيبث انً ظهت عٍ خ ط ٔإجشاءاث ضبط انجيٕدة يشجيٗ
االطالع عهٗ انًٕقع اإلنكتشَٔي نهجبيعت

