


لطاع انشثاب : أٔال   



 عذد املظتفيذيٍ يٍ انُشء ٔانشثاب  عذد انربايج  انعاو املايل 

 9532871 تزَايج 326   2019 – 2018

 19457400 تزَايج 76 2020 - 2019

 2945881 تزَايج 52 2020/  9/  30 – 2020/  7 /1

 31936152 454   األمجايل

 إجناساخ انربايج ٔاألَشطح  إجناساخ انربايج ٔاألَشطح 

إجناساخ انٕسارج: ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   إجناساخ انٕسارج: ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح     



   املعخفيذًً عذد البرامج املذسحت املجاٌ م

 359930 40 .بث سوح الىالء و الاهخماء بحن اليؾء و الؽباب  1

 788394 40 .حعميم املؽاسهت العياظيت  2

 5094157 43 .حشجيع اليؾء و الؽباب علي العمل الجماعي و الخعىعي   3

 5195432 222 .جىميت الىعي الثلافي و العلمي و إظالق املهاساث إلابذاعيت   4

5 
جأهيل الؽباب ملخعلباث ظىق العمل و جذسيبهم علي إظالق 

 .مؽشوعاث سيادة ألاعماٌ  
46 5067461 

 14384779 29 . الخىظع في ألاوؽعت الترويديت لؽؼل أوكاث الفشاغ  6

 1045998 34 .دعم الخذماث الؽبابيت و الشياضيت في املحافظاث   7 

 31936152 454 املجمىع

2021- 2020انزتع األٔل /  2020 -2019/  2019 – 2018إجناسا ٔسارج انشثاب ٔانزياضح يٍ انفرتج   



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

رٔح انٕالء ٔ االَتًاء تني انُشء ٔ تث /1
 انشثاب



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

رٔح انٕالء ٔ االَتًاء تني انُشء ٔ تث /1
 انشثاب

رٔح انٕالء ٔ االَتًاء تني انُشء ٔ تث /1
 انشثاب

 أْى املٕضٕعاخ

 دوساث الاظتراجيجيت اللىميت وألامً اللىمي

 املصشي والعشبي

  للاءاث خىاسيت خٌى اللضاًا املجخمعيت-  "
   مععىش اليىم اليامل

   ( ًإلاججاس / الهجشة ػحر الؽشعيت " ليً وعلي
/  مهذداث ألامً اللىمي / جشؼيذ املياه /  بالبؽش 

 "املفاهيم مىاحهت ألافياس املخعشفت وجصحيذ

للاءاث خىاسيت خٌى اللضاًا املجخمعيت 

 البرهامج الخثليفي للخىعيت بأهميت الامً اللىمي

 اعشف عذون واخمى وظىً " املصشي 

 جاسيخ.. خضاسة ..مصش 

 " املشخلت الاولى والثاهيت مً مععىشاث الخيؽئت
 " الىظىيت

 املععىشاث الصيفيت 

 ظيب )   املبادساث املجخمعيت جدذ عىىان

 (بصمخً 

  العىدة للجزوس "الللاءاث الحىاسيت" 

أبذع.. فىش) املبادساث املجخمعيت جدذ عىىان  ..
 (هً إًجابي.. ػحر

دوراث الاستراجيجيت القوميت 
 وألامن القومي 

اعشف عذون واخمى 

 وظىً 

للاءاث خىاسيت خٌى اللضاًا 
 املجخمعيت

مععىشاث الخيؽئت 

 الىظىيت
 ظيب بصمخً املععىشاث الصيفيت 



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

املشاركح انظياطيح تعًيك /2  



إجناساخ انربايج ٔاألَشطح : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

تعًيك املشاركح انظياطيح / 2 تعًيك املشاركح انظياطيح / 2   أْى املٕضٕعاخ 
املؤجمش اللىمي لبرملان الؽباب 

 دوساث الخعليم املذوي باملذًشياث والجامعاث 

 البرهامج الخذسيبي الخثليفي ألعضاء بشملان

 "الؼذ 00هىاب" جدذ عىىان الؽباب

 أعذاد اللياداث الؽبابيت 

 عبر عً  000مؤجمش  جدذ ؼعاس ؼاسن
ساًً في أظاس الحملت الىظىيت ألهميت 

 املؽاسهت في الخعذًالث الذظخىسيت 

  بشهامج جذسيبي ألعضاء بشملان العالئع

بشملاوي هما ًجب ان "البرهامج الخذسيبي "

 "ًىىن 

دوساث في مجاٌ الخىميت العياظيت 

 بىىمل بعض ليؽش العالم املجخمعي 

 بشملان الجامعاث املصشيت 

 حعضيض الجزاهت وميافدت الفعاد 

املؤجمش اللىمي لبرملان 
 الؽباب

دوساث الخعليم املذوي 
"الؼذ 00هىاب باملذًشياث والجامعاث  

بشملاوي هما ًجب ان 
 ًىىن 

أعذاد اللياداث 
 الؽبابيت 

مؤجمش  جدذ ؼعاس  عبر 
 عً ساًً



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

انُشء ٔ انشثاب عهي انعًم اجلًاعي ٔ تشجيع /3
 انتطٕعي 



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

انُشء ٔ انشثاب عهي انعًم اجلًاعي ٔ تشجيع /3
 انتطٕعي 

انُشء ٔ انشثاب عهي انعًم اجلًاعي ٔ تشجيع /3
 انتطٕعي 

مععىشاث  صذًلت ) 
(البيئت   

املععىش الفني للعفل 
 املصشي 

افل العبيت   اللى

 000خملت ؼاسن   مدى ألاميت 
 وهظف 

خعىة هدى خياة 
 أفضل 

 أْى املٕضٕعاخ
  مععىشاث عمل جعىعيت ثلافيت وجىعىيت

ألعضاء مشاهض الؽباب وظالب الجامعاث 
واملعاهذ العليا واملخىظعت باملحافظاث 

 جدذ ؼعاس 

 ( مععىشاث  صذًلت البيئت) 

 املععىش الفني للعفل املصشي 

افل العبيت  اللى

 املصشيىن ( خملت املليىن )مدى ألاميت

 ًخعلمىن 

 ًىم جعىعي بمدافظاث اللاهشة الىبري
 (ؼاسن وهظف)جدذ ؼعاس 

 افل  -خعىة هدى خياة افضل اللى
 الخعليميت الترويديت

 مىدت هاصش  للليادة الافشيليت 

جىميت أبىاء الصعيذ 

دعم أوؽعت أهذًت الفخاة بمشاهض الؽـــباب 



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

انٕعي انثمايف ٔ انعهًي ٔ إطالق املٓاراخ تًُيح /4
 اإلتذاعيح  



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

انٕعي انثمايف ٔ انعهًي ٔ إطالق املٓاراخ تًُيح /4
 اإلتذاعيح

انٕعي انثمايف ٔ انعهًي ٔ إطالق املٓاراخ تًُيح /4
 اإلتذاعيح

مهشحان إبذاع مشاهض  الؽباب 
 والجامعاث 

افل الخعليميت لعالب  اللى
الؽهاداث العامت إلاعذادًت 

 والثاهىيت  

ظفيىت الىيل للؽباب  

العشبي ودٌو خىض 
 الىيل

مذسظت إفشيليا الصيفيت 
 سخالث أعشف بلذن  ؼباب ضذ الخدشػ 2063

 أْى املٕضٕعاخ
 مهشحان إبذاع مشاهض  الؽباب

 والجامعاث 

 افل الخعليميت لعالب الؽهاداث اللى
 العامت إلاعذادًت والثاهىيت  

  ظفيىت الىيل للؽباب العشبي ودٌو

 خىض الىيل

 2063مذسظت إفشيليا الصيفيت 

ؼباب ضذ الخدشػ 

 ًمىخذي الؽباب العشبي الافشيلي ضم
فاعلياث اوؽعت اللاهشة عاصمت الؽباب 

 العشبي

كعاس الؽباب الى مذًىتي  أعشف بلذن
   ألاكصش واظىان

عباكشة الجامعاث 

خملت عىدة حماهحر هشة اللذم للمذسحاث 

 الحملت اللىميت للخىعيت بترؼيذ املياه
 والحفاظ عليها



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

تؤْيم انشثاب ملتطهثاخ طٕق انعًم ٔ تذريثٓى / 5
 عهي إطالق يشزٔعاخ ريادج األعًال 



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

تؤْيم انشثاب ملتطهثاخ طٕق انعًم ٔ / 5
 تذريثٓى عهي إطالق يشزٔعاخ ريادج األعًال 

تؤْيم انشثاب ملتطهثاخ طٕق انعًم ٔ / 5
 تذريثٓى عهي إطالق يشزٔعاخ ريادج األعًال 

مبادرة بنك وظائف طور 

 وغير
 مبادرة  ابنى مشزوعك مبادرة التكنولوجيا للتوظيف 

املعسكز إلافزيقي لزائداث 

 ألاعمال ألافزيقياث
 التدريب علي املهن الحزفيت  ملتقياث التوظيف

 أْى املٕضٕعاخ
مبادسة بىً وظائف ظىس وػحر 

 مبادسة الخىىىلىحيا للخىظيف 

 حؽؼيل ؼباب الخشيجحن

 (ملخلياث الخىظيف)

 الخذسيب علي املهً الحشفيت

صياهت  )للؽباب              

صياهت  –املحمٌى والالب جىب 

 (أحهضة مجزليت 
ًمبادسة  ابنى مؽشوع 

 اوادًميت  الخعىيش والابذاع

الخىىىلىجي والبرمجياث  وسيادة 

 الاعماٌ  

مشاهض املؽىسة 

 ٌاملععىش إلافشيلي لشائذاث ألاعما

ألافشيلياث  في مجاٌ جىىىلىحيا 

 املعلىماث 

 معشض للعلع الؼزائيت و مىخجاث

 الؽباب الحشفيت

 أهذًت البدث الىظيفي 



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

يف األَشطح انرتٔحييح نشغم أٔلاخ انفزاغ انتٕطع /6     



ٔاألَشطحإجناساخ انربايج : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

يف األَشطح انرتٔحييح نشغم انتٕطع /6
 أٔلاخ انفزاغ 

يف األَشطح انرتٔحييح نشغم انتٕطع /6
 أٔلاخ انفزاغ 

 أْى املٕضٕعاخ

دعم أوؽعت الصيف بمشاهض الؽباب 

معشح املىىعاث 

 العشوض الشياضيت الحشة باملذاسط

 ومشاهض الؽباب  

الفىىن التراثيت 

   لزوي " سخالث مؽشوع اعشف بلذن

 "  الاخخياحاث الخاصت 
  املعابلت الثلافيت الشياضيت

  (وابتن ماما ) ألاظبىعيت 

 دوسي هشة اللذم بمشاهض الؽباب على

 معخىي الجمهىسيت

 دوسي هشة اللذم لزوي الاخخياحاث
الخاصت بمشاهض الؽباب على معخىي 

 الجمهىسيت

 أوملبياد العفل املصشي 

 أوملبياد الطفل املصزي 

املنوعاث  مسزح الفنون التراثيت   

رحالث أعزف بلدك لذوى 
 الاحتياجاث

 دوري مزاكز الشباب

العشوض الشياضيت الحشة 
 باملذاسط ومشاهض الؽباب  



يف جمال املُشآخ انشثاتيح ٔانطزح االطتثًاريانتطٕيز   



املتاتعحاإلدارج املزكشيح نهتخطيط ٔ  –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح     

 م املكٌٕ انعذد املشزٔع

جعىيش مشاهض الؽباب باللشي  11 إظخىماٌ مشاهض ؼباب
 ألاهثر إخخياحا

1 
 5 إوؽاء مشاهض حذًذة

 2 املذًىت الؽبابيت والشياضيت بحي الاظمشاث املذًىت الشياضيت بالعاصمت إلاداسيت

جعىيش مععىشاث الؽباب واملذن 
 الؽبابيت

2 
"بىسظعيذ –أظىان  –ألاكصش " إظخىماٌ جعىيش املذن الؽبابيت   3 

(هٌض الؽباب الذولي باملىيا –املذًىت الؽبابيت  بالىادي الجذًذ )جعىيش   2 

 1 إوؽاء مععىش الؽباب بمشس ي معشوح

2019 -2018جعىيش املالعب عام   209 

2020 - 2019جعىيش املالعب عام   –خماظيت )جعىيش  املالعب  182 
(مخعذدة ألاػشاض –كاهىهيت   

3 
 114 2021 - 2020جعىيش املالعب عام 

إظخىماٌ جعىيش مشاهض ؼباب  11 مشهض ؼباب
أظىاس خاسحيت –حذًذة   

4 
 6 أظىاس خاسحيت ملشاهض الؽباب

 4 (حاليا بالذكهليت -جشظا باللليىبيت  -ظىذنهىس  -مدلت خعً بالؼشبيت ) مباوي إداسيت ملشاهض الؽباب 
 2020إوؽاء مشاهض ؼباب حذًذة 

- 2021  
5 

 1 2020 - 2019خمام ظباخت بمشهض ؼباب مذًىت كىا 
إوؽاء وجعىيش خماماث ظباخت 

 بمشاهض الؽباب
اظفيذ -العيبالويً بالذكهليت -ظمىة بالجحزة -كعىس بالؼشبيت )خماماث العباخت بمشاهض الؽباب  6

 2021 - 2020( بالجحزة
4 

2021- 2020انزتع األٔل /  2020 -2019/  2019 – 2018إجناسا ٔسارج انشثاب ٔانزياضح يٍ انفرتج   



انزياضحانشثاب ٔ ٔسارج إجناساخ   

انشثاتيحاملذٌ  انشثاتيحاملذٌ    

املذيُح انشثاتيح تانغزدلح     



:انشثاب ٔ انزياضح ٔسارج إجناساخ   

انشثاتيحاملذٌ  انشثاتيحاملذٌ    

2املذيُح انشثاتيح تزاص انرب   



: انشثاب ٔ انزياضح ٔسارج إجناساخ   

 يزاكش انتعهيى املذَي  يزاكش انتعهيى املذَي 

يزكش انتعهيى املذَي ديياط 
 اجلذيذج 



: انشثاب ٔ انزياضح ٔسارج إجناساخ   

 يزاكش انتعهيى املذَي  يزاكش انتعهيى املذَي 

تطٕيز مجعيح انكشافح اجلٕيح 
 تاإلمساعيهيح 



:انشثاب ٔ انزياضح ٔسارج إجناساخ   

 يزاكش انشثاب يزاكش انشثاب

يزكش شثاب أتٕ مسثم 
 انظياحي



:انشثاب ٔ انزياضح ٔسارج إجناساخ   

 يزاكش انشثاب يزاكش انشثاب

  االمسزاخيزكش شثاب 



: إجناساخ ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

يشزٔع تطٕيز املالعة اخلًاطيح ٔانمإََيح 
 مبزاكش انشثاب

يشزٔع تطٕيز املالعة اخلًاطيح ٔانمإََيح 
 مبزاكش انشثاب

مشهض إعذاد اللادة 
) بدلىان               

 –( 2، 1( )خماس ي 
  اللاهشة

) مشهض ؼباب املىىاث 

   الجحزة –(  خماس ى

) مشهض ؼباب بهىث 

(كاهىوي   
  الذكهليت

مشهض ؼباب ميؽأة 

 –( خماس ي ) حشيغ 
  املىىفيت

حاهىث مشهض ؼباب ال

(خماس ي)  
 الؽشكيت 

)  8مشهض ؼباب كشيت 

( خماس ي   
 البدحرة  



 إجناساخ ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح 
يشزٔع تطٕيز املالعة اخلًاطيح ٔانمإََيح 

 مبزاكش انشثاب
يشزٔع تطٕيز املالعة اخلًاطيح ٔانمإََيح 

 مبزاكش انشثاب

مشهض ؼباب  هفش 
 -(  خماس ى)ظليمان 

 الؼشبيت 

 2مشهض ؼباب الاجداد 
(خماس ي)  

   الاظماعيليت

مشهض ؼباب هصش حمعت 

(خماس ي)  
 بني ظىيف

مشهض ؼباب دًش 
 - (خماس ي) ظمالىط

 املىيا

 2مشهض ؼباب ظدلت 

(خماس ي)  
 اللليىبيت

مشهض ؼباب دؼىا 

(كاهىوي )  
 كىا



انزياضح ثاَيا لطاع   

 إجناساخ ٔسارج انشثاب ٔانزياضح



 عذد املظتفيذيٍ يٍ انُشء ٔانشثاب  عذد انربايج  انعاو املايل 

 250655 تزَايج161   2019 – 2018

 1886386 تزَايج 296 2020 - 2019

 115999 تزَايج55 2020/  9/  30 – 2020/  7 /1

 2253040 512   األمجايل

 إجناساخ انربايج ٔاألَشطح  إجناساخ انربايج ٔاألَشطح 

انٕسارج لطاع انزياضح إجناساخ : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   انٕسارج لطاع انزياضح إجناساخ : ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح     



 2019 - 2018إمجايل امليذانياخ  احملممح خالل انعاو 

 نتائج بعثة جمهىرية مصر العربية بدورة األلعاب االفريقية بالمغرب



 (طثتًرب –أغظطض  –يٕنيٕ ) 2020 – 2019إمجايل امليذانياخ  احملممح خالل انعاو 
 االتحاد م

 العربي األفريقي الدولي عالن
  اإلجوالي

 ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول 

 1 1 كرة السلت 1

 12 4 2 6 تنس طاولت 2

 1 1 كرة قدم 3

 47 7 7 19 4 8 2 الكاراتيه 4

 2 1 1 كرة طائرة 5

 7 2 1 3 1 رهايت 6

 84 16 9 15 10 17 14 3 سباحت 7

 14 1 8 2 2 1 تايكىندو 8

 1 1 هىكي 9

 8 4 4 جىدو 10

 2 1 1 كرة يد 11

 3 1 2 بلياردو 12

 9 3 5 1 تجديف 13

 16 4 5 1 4 1 1 ريشت طائرة  14

 1 1 فروسيت 15

 8 8 اسكىاش 16

 2 1 1 الثالثي  17

 218 27 21 35 35 48 35 1 6 1 9 اإلجوالي 

 االتحاد م
 العربي األفريقي الدولي عالن

  اإلجوالي
 ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول  ثالث  ثاني اول 

 56 5 20 31 رفع اثقال 18

 8 3 5 شطرنج 19

 19 6 5 8 سالح 20

 11 4 5 2 العاب قىي 21

 6 2 4 القىس والسهن 22

 18 3 7 8 الجوباز 23

 9 5 4 والكياكالكانىي  24

 16 7 4 5 الوصارعت 25

 4 2 2 الوالكوت 26

 11 4 3 4 تنس ارضي 27

 218 27 21 35 35 48 35 6 1 9 ها قبله 

 376 27 21 35 73 99 104 1 6 1 9 اإلجوالي 



 لطاع انثطٕنح –إجناساخ لطاع انزياضح  

 نتائج بعثة جمهىرية مصر العربية بدورة األلعاب االفريقية بالمغرب



( لطاع انزياضح )انزياضيح  املُشاخاإلجناساخ يف   

و 2020 – 2019إجناساخ ٔسارج انشثاب ٔانزياضح نهعاو املايل   

وعبت 
 الخىفيز 

  املؽشوعاث الاظدثماسيت املىفزة
الهذف الاظتراجيجي  عذد املؽشوعاث الاظدثماسيت 

 للىصاسة 
 م

 املعتهذف الفعلي

100%  

جعىيش خمام / املجمع الشياض ي بالعاصمت إلاداسيت الجذًذة / هادي الىادي 
خمام العباخت ألاوليمبي بمشهض الخىميت / ظباخت باملشهض ألاوليمبي باملعادي 

جعىيش إظخاد / أهخىبش  6الصالت املؼعاة مذًىت / الشياضيت بمصش الجذًذة 
"مشخلت أولى" ظىهاج الشياض ي   

جعىيش / الصالت املؼعاة بئظخاد ظىهاج / جعىيش الفىذق بئظخاد ظىهاج 
" مؽشوع إوؽاء هادي عابذًً /املشخلت ألاولى والثاهيت" إظخاد املىيا الشياض ي

/  إوؽاء خمام العباخت ألاوليمبي بىادي سوياٌ الشياض ي"/ املشخلت الثاهيت
جعىيش الصالت املؼعاة بذمنهىس / إوؽاء مذسحاث هادي الضسكاء بذمياط 

إوؽاء /  مبنى املذًشيت بأظىان /جعىيش الصالت املؼعاة بأظىان/ بالبدحرة 
الصالت املؼعاة وملش الاجداد املصشي لىشة اليذ وألاوادًميت ألافشيليت لىشة 

أهخىبش 6اليذ بمذًىت   

17 17 

جدعحن معخىي معيؽت 

املىاظىحن مً خالٌ جىفحر 

مىظىمت مخياملت مً 

افم الشياضيت راث  املش

 الخىميت املعخذامت



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ َظثح انتُفيذ
 م

 1 املجمع الشياض ي بالعاصمت إلاداسيت الجذًذة 99%

98% 
 الصالت املؼعاة باملجمع الشياض ي بالعاصمت إلاداسيت الجذًذة

  
2 

 3 أهخىبش 6إوؽاء الصالت املؼعاة وملش الاجداد املصشي لىشة اليذ وألاوادًميت الافشيليت لىشة اليذ بمذًىت  75%

 4 إوؽاء الصالت املؼعاة لىشة اليذ بعخاد الجيؾ ببرج العشب 75%

 5 خمام العباخت الاوليمبي بمشهض الخىميت الشياضيت بمصش الجذًذة بؽحراجىن  70%

 6 مؽشوع اوؽاء خمام العباخت الاوليمبي بىادي سوياٌ الشياض ي 60%



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ تاريخ تذايح املشزٔع َظثح انتُفيذ

 م

 ؼهش 12 16-فبراًش 70%

إداسة الاؼؼاٌ 

 الععىشيت
جعىيش خمام العباخت الاوليمبي 

 باملشهض الاوليمبي باملعادي
7 

 إداسة املياه ؼهىس  7 15-ماسط  100%
اوؽاء خمام العباخت الخذسيبي بىادي 

 بيال بىفش الؽيخ
8 

 ؼهىس  6 مليىن  3.9 100%
الهيئت العشبيت 

 للخصييع

 9 جعىيش صالت املىاصالث بىادي الؽمغ

 10 اوؽاء مذسحاث هادي مىيت الىصش ؼهش 12   75%

 11 اوؽاء مذسحاث هادي مىيت الىصش املخابشاث العامت ؼهش 12   75%



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

 ؼهىس  6 جم الدعليم الابخذائي 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

كعاع الؽهيذ أؼشف فاًذ  خماس ىملعب 

 الامً املشهضي باللاهشة
12 

حاسي اعماٌ الدعليم 

 الابخذائي 
 ؼهىس  6

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
 13 باللاهشة اللبليههادي خلىان  خماس ىملعب  

 ؼهىس  6 جم الدعليم الابخذائي 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
 14 هادي عضبت الىابىس باللاهشة خماس ىملعب 

 ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
 15 هادي عشب ساؼذ باللاهشة خماس ىملعب 

حاسي اعماٌ الدعليم 

  الابخذائى
 ؼهىس  12

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

هادي العىت الحذًذ  صىاعى كاهىوىملعب 

 باللاهشة الشياض ى
16 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

حاسي اعماٌ الدعليم 

 الابخذائي 
هادي خلىان العام باللاهشة خماس ىملعب  املخابشاث  ؼهىس  6  17 

حامعت خلىان باللاهشة صىاعى كاهىوىملعب  املخابشاث  ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ   18 

   ؼهىس  12  
الذاخليت  بىادي صىاعى كاهىوىملعب 

 باللاهشة
19 

حاسي اعماٌ الدعليم 

 الابخذائي 
 ؼهىس  12

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

ظبيعي وليت التربيت الشياضيت  كاهىوىملعب 

 الجحزة
20 

اهشيليًهادي خذائم الاهشام بالجحزة ملعب  ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   21 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 
 م

 حاسي جىفيز الاعماٌ 

  - ؼهىس  6
هادي الهشم بىفش الجبل بالجحزة ملعب 

 خماس ي 
22 

 23 هادي الخعاون بالجحزة ملعب خماس ي -  ؼهىس  6

 ؼهىس  12
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

ت   صىاعى كاهىوىملعب  هادي اللىاظش الخحًر

 باللليىبيت
24 

حاسي اعماٌ الدعليم 

 الابخذائي 
 ؼهىس  6

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

هادي ظىت خذًذ أبى صعبل  خماس ىملعب 

 باللليىبيت
25 

ملعب خماس ي الللجهادي   - ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   26 

مععشدهادي ؼباب   - ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   27 

 ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
هادي حىىب ظيىاء صىاعى كاهىوىملعب   28 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 
 م

 ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

ميذ ػمش  دكادوطهادي  خماس ىملعب 

 بالذكهليت
29 

 ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

هادي هبروه  صىاعى كاهىوىملعب 

 بالذكهليت
30 

 ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

ملعب كاهىوى صىاعى هادي املىصىسة 

 الشياض ى كاهىوى بالذكهليت
31 

 ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
 32 مضماس هادي بنى عبيذ بالذكهليت

 مصىع العائشاث ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىاعي هادي مىيت الىصش  كاهىوى

 بالذكهليت
33 

 34 ملعب خماس ي ظلخا بالذكهليت  املخابشاث  ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 

 املخابشاث  ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 
 الشياض ىملعب خماس ي هادي ؼشبحن 

 بالذكهليت
35 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

حاسي جىفيز 

 الاعماٌ 

ؼهىس  12  ABD  صىاعي الجذًلت بالذكهليت كاهىوىملعب  36 

ؼهىس  6  ABD  بالذكهليت اهشيليًهادي الحىاس الشياض ي  37 

حاسي جىفيز 

 الاعماٌ 
ؼهىس  12  

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

صىاعي هادي الؽبان املعلمحن  كاهىوىملعب 

 ػشدكه بالبدش الاخمش
38 

حاسي جىفيز 

 الاعماٌ 
ؼهىس  12  

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت

صىاعي هادي الؽبان املعلمحن  كاهىوىملعب 

 ظفاحا بالبدش الاخمش
39 

حاسي جىفيز 

 الاعماٌ 

ؼهىس  6  ABD 
ملعب خماس ي هادي ؼذوان الشياض ي بالبدش 

 الاخمش
40 

ؼهىس  12  ABD 
صىاعي هادي الؼشدكت الشياض ي  كاهىوىملعب 

 بالبدش الاخمش 
41 

حاسي جىفيز 

 الاعماٌ
ؼهىس  12  

صىذوق  -وصاسة الذاخليت 

 جدعحن الؽشظت
صىاعي هادي ظهخا الشياض ي ظىهاج كاهىوى  42 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

 مصىع العائشاث ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
صىاعي هادي حهيىت الؽشكيت  كاهىوىملعب 

 الشياض ي ظىهاج
43 

 حاسي جىفيز الاعماٌ 
هادي ظما الشياض ي ظىهاج اهشيليًملعب  مصىع صلش ؼهىس  6  44 

ظىهاج الشياض ى اخميمملعب خماس ي هادي  مصىع صلش ؼهىس  6  45 

حاسي الخعاكذ وصشف 

الذفعت امللذمت لبذء 

 الاعماٌ

 املخابشاث  ؼهىس  6
ملعب خماس ي هادي الؽبان املعلمحن 

 ظىهاج
46 

هادي املذًىت الشياض ي ظىهاج خماس ىملعب  املخابشاث  ؼهىس  6  47 

 املخابشاث  ؼهىس  12
 الشاًاض يهادي فضاسة  صىاعى كاهىوىملعب 

 ظىهاج
48 

 ABD ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ
 الشياض ىملعب خماس ي هادي أوالد صلش 

 بالؽشكيت
49 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 م 

ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   50 ملعب خماس ي هادي ابى جيج الشياض ي اظيىط مصىع العائشاث 

ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ   مصىع العائشاث 
هادي الفخذ الشياض ي  صىاعى كاهىوىملعب 

 اظيىط
51 

ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ  ابى )وليت جشبيت سياضيت  ظبيعى كاهىوىملعب  مصىع صلش 

(كحر  

525 

ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ   مصىع صلش 
ً  صىاعى كاهىوىملعب  هادي ؼباب مدع

 الاظىىذسيت
53 

ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ     
املذًىت الجامعيت  اهشيليًملعب 

 باإلظىىذسيت
54 

ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   
ABD  مخابشاث بجىاس اظخاد  خماس ىملعب

 العشيؾ
55 

ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ   

ABD 

الشياض ىظبيعي اظخاد العشيؾ  كاهىوىملعب   56 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

 57 ملعب خماس ي هجمت ظيىا بؽماٌ ظيىاء   ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ  

 58 ملعب خماس ي مشهض الخىميت الشياضيت املىيا ABD ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ  

 ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ  
ABD 

 59 ملعب ظلت هادي الؽبان املعلمحن املىيا

 60 ملعب خماس ي هادي ام صالح باملىىفيت صلش  ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ  

بذمياط الضسكاظبيعي هادي  كاهىوىملعب  صلش  ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ    61 

حاسي الخعاكذ وصشف 

الذفعت امللذمت لبذء 

 الاعماٌ

 ؼهىس  6

 املخابشاث 
هادي سخا الشياض ي بىفش  خماس ىملعب 

 الؽيخ
62 

حاسي الخعاكذ وصشف 

الذفعت امللذمت لبذء 

 الاعماٌ

 ؼهىس  12

 املخابشاث 
 الشياض ىهادي كلحن  صىاعى كاهىوىملعب 

 بىفش الؽيخ
63 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 
 م

حاسي الخعاكذ وصشف 

الذفعت امللذمت لبذء 

 الاعماٌ 

 املخابشاث  ؼهىس  12
 الشياض ىهادي الشياض  صىاعى كاهىوىملعب 

 بىفش الؽيخ
64 

 املخابشاث  ؼهىس  6
بالحامٌى بىفش  املشهضيههادي  خماس ىملعب 

 الؽيخ
65 

 املخابشاث  ؼهىس  12
  الشياض ىهادي أبى بذوي  ظبيعى كاهىوىملعب 

 بىفشالؽيخ
66 

هادي بيال بىفش الؽيخ خماس ىملعب    ؼهىس  6  67 

 املخابشاث  ؼهىس  12
هادي صمالً كلحن بىفش  ظبيعى كاهىوىملعب 

 الؽيخ
68 

 املخابشاث  ؼهىس  6
بىفش  الشياض ى دظىقىهادي  اهشيليًملعب 

 الؽيخ
69 

باظىانظائشة هادي اظىان  ملعبى املخابشاث  ؼهىس  6  70 



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

حاسي الخعاكذ وصشف 

الذفعت امللذمت لبذء 

 الاعماٌ

اظىان الشياض ىبالهت  ظبيعى كاهىوىملعب  املخابشاث  ؼهىس  12  71 

بنى ظىيف الفؽًهادي  خماس ىملعب  املخابشاث  ؼهىس  6  72 

 املخابشاث  ؼهىس  12
ظبيعي هادي الؽباب املعلمحن  كاهىوىملعب 

 بنى ظىيف
73 

 املخابشاث  ؼهىس  6
بنى  الشياض ى ظمععاهادي  خماس ىملعب 

 ظىيف
74 

الشياض ىملعب خماس ي هادي بنى ظىيف  املخابشاث  ؼهىس  6  75 

 املخابشاث  ؼهىس  6
هادي مباسن ملخدذي الاعاكت بنى  خماس ىملعب 

 ظىيف
76 

 77 ملعب خماس ي هادي بنى ظىيف   ؼهىس  6



(طثتًرب  –اغظطض  –يٕنيٕ   )خالل أشٓز  (املُفذج –املذرجح )عذد املشزٔعاخ اخلطح االطتثًاريح   

 2021/   2020انتمزيز انفرتي األٔل    اإلدارج انعايح نهتخطيط ٔ املتاتعح األداء      –ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح   

 اجلٓح املُفذج يذج انتُفيذ َظثح انتُفيذ
 املخطط تُفيذْا املشزٔعاخ

 

 م

 املخابشاث  ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 
  

الفيىم الشياض ىملعب خماس ي هادي كاسون   78 

 املخابشاث  ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 

  

  الشياض ىظبيعي هادي كاسون  كاهىوىملعب 

  الفيىم

79 

 مصىع صلش ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
ملعب كاهىوى صىاعي هادي ادهى الشياض ى 

 البدحرة
80 

 مصىع صلش ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ 
ملعب خماس ي هادي الىصش الشياض ي أبى 

 املعامحر البدحرة
81 

هادي ألالعاب بذمنهىس البدحرة اهشيليًملعب  مصىع صلش ؼهىس  6 حاسي جىفيز الاعماٌ   82 

صىاع هادي املعذًت البدحرة كاهىوىملعب  مصىع صلش ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ   83 

 مصىع صلش ؼهىس  12 حاسي جىفيز الاعماٌ 
 الشياض ىصىاعي هادي الصيذ  كاهىوىملعب 

 البدحرة
84 



 اإلجناس احملمك ملهف انطزح االطتثًاري مبزاكش انشثاب

  2020حىت ديظًرب  2018يا مت إجناسِ يٍ يشزٔعاخ اطتثًاريح مبزاكش انشثاب ٔاألَذيح خالل انفرتج يٍ 

يشزٔع اطتثًاري 528  
 –محاياخ طثاحح -يالعة )

حمالخ  -لاعاخ يُاطثاخ 
 -صاالخ رياضيح   -جتاريح 

(كافترييا ٔتٕفيّ  

مت االَتٓاء فعهيا يٍ 
يشزٔع 190تُفيذ عذد   

4.764.917.070 
إمجايل انعائذ يٍ يشزٔع 

 انطزح االطتثًاري



 ٔسارج انشثاب ٔ انزياضح
Ministry of youth and sports 

 يع حتياخ 


