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 -* الرؤيا :
الوصوووول  لوووم أروووايخ مرتوووم الزووواىاك الىأىيوووال  لوووم ااتوووة ىأ رووو  الزاىوووة تووو  الىؤ  وووة  

 0اإل أهالاية الىانية
 
 -الر الة :* 
أ اهخ الىؤ  ة اإل أهالاية الىانية ت  ايجاا أواان وا أررار  عري واى  بجوال عالية  

 ووأهالاية وبنوواو ج ووور ال رووة ىووم الرتاعوواك الى ووأايال ىوون زوواىاأها ل ىووواا الائاةيووة واإل
برتم ى وأو  الزاىوة بىوا يوأالوخ ىوم الأتوور الى وأىر تو  امران وزاىوة عى يوة الأنىيوة 

  0امقأصااية الشاى ة 
 
 -امهااف الوتنية:* 
اك الى وواهىة توو  أ ريوو  امىوون الاووئاة ا وأوووتير  اجوواك الىووواتنين ىوون الاووئاو وال اجوو (1

  0ام ا ية بأ عار ىربولة وجوال عالية 
  0 ىاية الىواتنين وزاصة ئوي الازل الى اوا ىن مرأااع ام عار  (2

 
 -امهااف اإل أراأيجية:* 
 وو م وزوواىاك أ بوو   اجوواك وأوقعوواك ىأ رووم الزاىووة ىوون  يوو  الجوووال وال ووعر أوووتير  -

 0والاىية
 0ىؤ  ةاال أزااخ االى ل ل ىوارا البشرية ت  ال -
 0الوع  بنظاخ و يا ة الجوال ت  الىؤ  ة أ  ن ع م الى أويين الااز   والزارج  -
  0 اارل ىعرتة واأصال ااؤ وتعالة وأ هخ ت  صناعة الرراراك -

 
  2002اهااف الىايرياك بالىؤ  ة لعاخ * 
  0أ  ين ى أو  الزاىاك الىراىة لىأ ر  الزاىة  (1
  0ىة لىعظخ الىنات  الجاراتية الأو م ت  أرايخ الزا (2
  0ىأابعة وأ ايا ا أياجاك ىأ ر  الزاىة  (3
 0ىأابعة ضبت العى ياك ت  ام وا  (4
  0 جراو الارا اك الأ ويرية الالاىة لضىان الوصول  لم   م بأ عار ىنا بة (5
ابووراا اور الىؤ  ووة توو  زاىووة الىجأىووم اووأاال ىوون ماواك ال اوىووة توو  الى وواهىة توو   (6

 0أ ري  امىن الائاة  
% ايواال عون العواخ 10الى اهىة ت  زاىة الىجأىم الى    وال اواظ ع وم البيةوة بن وبة  (7

  0الىاض  



-2- 
 

 0ها وأو يرها اياال نشر الوع  بإاارل الىعرتة لا  جىيم العاى ين بالىؤ  ة و صر  (8
 0الأاقي  والأاأيش ع م جىيم منشتة الىؤ  ة ورتم الأرارير  ول ىا  اااوأها (2
 0أاعيل نظاخ  اارل الجوال ت  الىؤ  ة (10
  0 2011 0 2002 اارل الزتة اإل أراأيجية لألعواخ  (11
 0 اارل ىزاون البضاةم الىورال  لم الى أواعاك  (12
  0%100بضاةم الىرررل ىن قبل لجنة الىشأرياك بن بة ترح عتاواك جىيم ال (13
 0% 100أنايئ عى ياك الشراو ل بضاةم الى  ية وامجنبية بن بة  (14
 نجاا العى ياك الىالية والى ا بية واصوارا الأروارير الىاليوة الاقيروة والشواى ة وتو  الوقوك  (15

 0الىنا ب
 0رتا ااار الىؤ  ة بالاااواك الىت وبة  (16
  0أ  ين البيةة الوظياية لأ ب   اجاك وأوقعاك الىوظاين  (17
  0يب وأتوير الىوظاين ر أا (18

 
 -الريخ الجوهرية ل ىؤ  ة :* 
 0ىشاراة ورضا ىأ ر  الزاىة (1
 0الشااتية والى اولة  (2
  0الأوصل والأن ي  ااز يا" وزارجيا"  (3
 0الرياال والنىوئج (4
  0الأرايا ع م النأاةج الأ  ين الى أىر و  (5
 0الأىيا بامااو  (6
  0العىل بروح الاري  الوا ا (7
 0أباال الىعرتة (8
  0ىااتآل وأعايا االبااع  (2

 
 

 
 
 خ0لن/0ن
 

 


