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تعمل الهيئة على تقديم خدمات جمركية متميزة 
إجــــــراءات شفافة  الــمــتــعــامــلــن، وفـــق  لــجــمــهــور 
وضوح  عن  فضالً  العالمية،  المعاي�ي  مع  ت�توافق 
هيكل التعرفة الجمركية، وذلك في سبيل تحقيق 
التدفق المنتظم للبضائع والسلع، وتحسن المناخ 
الجاذب لالست�ثمار وحماية أمن المجتمع، ومكافحة 
ــم الــجــمــركــيــة، والــمــشــاركــة الــفــّعــالــة في  ــجــرائ ال
االرهاب،  األموال وتموي�ل  لعمليات غسل  التصدي 
ــخـــدرات  ــمـ وتـــهـــريـــب األســـلـــحـــة والـــمـــتـــفـــجـــرات والـ

والمؤثرات العقلية والمواد الضارة.

التنمية  تحقيق  فــي  بالمساهمة  الهيئة  تقوم 
المشاركة في  ، من خالل  المستدامة  االقتصادية 
الــتــنــوع االقــتــصــادي وتــعــزيــ�ز دور الــقــطــاع الــخــاص 
كركيزة أساسية للنمو المستهدف، ومن األهمية 
مجال  في  الهيئة  دور  إدراك  على  الت�أكيد  بمكان 
رســم  فــي  ومساهمتها  االقــتــصــادي،  التخطيط 
الفنية  الــدراســات  وإعــداد  التجاري،  التبادل  خرائط 
المتخصصة للمجموعات السلعية، وتصميم قواعد 
االستقرار  تحقيق  بهدف  ذلك  و  الالزمة،  البيانات 
أو  كمية  فجوات  دون  المحلي  للسوق  المطلوب 

سعرية، والسيما في ظل ظروف الحصار.

االسرتاتيجي  التخطيط  منهجية  الهيئة  اعتمدت 
مع  يتناسب  عمل  كأسلوب  النتائج،  على  المبني 
جمارك  طموح  2030ويحقق  الوطنية  قطر  رؤيــة 
قــطــر فـــي الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة، و قـــد كشفت 
الــتــقــاريــ�ر الــدولــيــة )ســهــولــة مــمــارســة األعــمــال – 
مؤشر األداء اللوجيستي – التنافسية الدولية( ما 
ــوجــســتــي و  ــور و نـــمـــو ل ــطـ يـــتـــم تــحــقــيــقــه مــــن تـ

ت�كنولوجي في كافة القطاعات لدولة قطر عامة، 
فإن  ثم  ومن  الخصوص،  وجه  على  قطر  وجمارك 
ما  وبــخــاصــة  المؤسسية  الـــقـــدرات  وتــطــويــ�ر  بــنــاء 
ــذلـــك الــتــحــول  يــتــعــلــق بـــالـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة، وكـ
الــرقــمــي، وكـــفـــاءة الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، تمثل 
-2018 االســرتاتــيــجــيــة  للخطة  الــرئــيــســيــة  الــمــحــاور 

2022م.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن نـــظـــام الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي 
في  األول  المركز  على  حائز  )النديب(  اإللكرتوني 
جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية 2017 م كأفضل 
للموقع  الــرابــع  المركز  عن  فضالً  رقمي،  مشروع 
اإللكرتوني حيث يسهل هذا التطور التقني نافذة 
التسهيل والتبسيط لإلجراءات الجمركية، و من ثم 
رضـــا جــمــهــور الــمــتــعــامــلــن كــهــدف نــســعــى إلــى 

تحقيقه.

البيوقراطية، وتبسيط اإلجراءات،  القضاء على  إن 
والمراجعة المستمرة لرسوم الخدمات الجمركية، 
ــي الــــرامــــج الـــالزمـــة  ــن اإلفـــــــراج، هـ وتــقــلــيــص زمــ
تنفيذًا  المقبلة،  المرحلة  خالل  التحديات  لمواجهة 
بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  لتوجيهات 
حمد آل ثاني أمي البالد المفدى حفظه اهلل، التي 
االعتماد  بشأن   ) الثبات   ( سموه  خطاب  تضمنها 
ــنــفــس فـــي مـــجـــاالت األمـــــن الـــوطـــنـــي و  عــلــى ال
االقتصاد، وت�أتي هذه االسرتاتيجية لمواجهة تلك 
و  االقتصادي  التنويع  في  بالمساهمة  التحديات، 
مستقبل  بناء  نحو  االحت�كارية،  القيود  من  تحري�ره 

زاهر لألجيال القادمة.

كلمة سعادة رئيس الهيئة
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الثانية  الخطة االسرتاتيجية للهيئة العامة للجمارك للسنوات ) 2018-2022 ( هي الخطة االسرتاتيجية 
والتي استخدم فيها منهج التخطيط االسرتاتيجي المبني على النتائج، تنطلق فيها الهيئة من نتيجة 

اسرتاتيجية رئيسة اشتقت منها ثالث نتائج وسيطة .

ــالل الـــنـــتـــائـــج الــرئــيــســة  ــ ــة مــــن خـ ــئ ــهــي تــســعــى ال
ــدفــق الــبــضــائــع  والــوســيــطــة إلـــى رفـــع كـــفـــاءة ت
وتــقــديــم الــخــدمــات الــجــمــركــيــة، فــضــالً عــن ضمان 
والــوصــول  الحيوية،  المشاريع  متطلبات  توفي 
إلــــى بــيــئــة جـــاذبـــة لــالســتــ�ثــمــار تــحــقــق مــصــالــح 
الخاص  القطاع  دور  وتعزز  والشركاء  المتعاملن 

كشريك اسرتاتيجي في التنمية االقتصادية.

من  الممتدة  الفرتة  االسرتاتيجية  الخطة  تغطي 
التنمية  اســرتاتــيــجــيــة  مـــع  ــوافــقــًا  ت  2022-2018
الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. وتضمنت 
الــخــطــة االســرتاتــيــجــيــة مــجــمــوعــة مـــن األهــــداف 
تم  كما  المشاريع،  منها  اشتقت  التي  المحددة 
المشاريع،  تلك  لتنفيذ  الــالزمــة  الــقــدرات  تحديد 
سنوات  مدى  على  الخطة  مشاريع  توزيع  وجرى 
المتاحة  القدرات  يتوافق مع  بما  الخمس  الخطة 
سالمة  لضمان  تــوفــيهــا  سيجري  الــتــي  تلك  أو 

التنفيذ الناجح وتحقيق النتائج المستهدفة.

االسرتاتيجية  الخطة  فــرتة  خــالل  الهيئة  تسعى 
2018-2022 لتحقيق النتائج التالية:

مناخ . 1 لخلق  متميزة  جمركية  خــدمــات  تقديم 
التجاري  التبادل  وتسهيل  محفز،  است�ثماري 
لــضــمــان تــدفــق الــبــضــائــع والــســلــع مــن وإلــى 

الدولة.

تموي�ل . 2 مكافحة  جهود  نجاح  في  المساهمة 
ــوال، إضــافــة لتحسن  ــ اإلرهـــــاب وغــســل األمــ

الدولية  بالمعاي�ي  االلــتــزام  في  قطر  موقع 
بحسب مؤشر مكافحة غسل األموال ومخاطر 
تموي�ل اإلرهاب. حيث احتلت دولة قطر المركز 
بالمعاي�ي  تلتزم  دولــة  كأفضل  خليجيًا  األول 
والثانية  األمــــوال،  غسل  لمكافحة  الــدولــيــة 
مؤشر  في  العرب�ية  المنطقة  مستوى  على 

معهد بازل للحوكمة عام 2017م.

رفــــع كـــفـــاءة ضــبــط جـــرائـــم تــهــريــب األســلــحــة . 3
العقلية  والمؤثرات  والمخدرات  والمتفجرات 

الضارة والمواد الخطرة.

المساهمة في رفد الخزينة العامة للدولة.. 4

ــ�ر الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيــة وبـــنـــاء الـــقـــدرات . 5 تــطــوي
الجمركية والمؤسسية.

الى . 6 والوصول  الت�كنولوجي  التقدم  مواكبة 
هيئة جمركية رقمية قبل حلول عام 2022.

العالمية . 7 التقاري�ر  في  قطر  بمرتبة  االرتــقــاء 
اللوجستي  األداء  بــمــؤشــرات  الــعــالقــة  ذات 
عالميًا   )30( الــمــرتــبــة  قــطــر  تحتل  حــيــث   )LPI(
ــة قــطــر الــمــرتــبــة )21( عــن عــام  وجــمــارك دولـ
2016م. وكذلك تحسن مركز قطر في مؤشر 
 )Doing Business( االعمال  أنشطة  ممارسة 
قطر  احتلت  حيث  الــدولــي  البنك  عــن  الــصــادر 
المرتبة )83( وجمارك دولة قطر المرتبة )90( 

عالميًا لعام 2018م.

 املقدمة
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شخصية  وللهيئة  2014م،  لسنة   )37( األمــري رقم  القرار  بموجب  للجمارك  العامة  الهيئة  انشاء  تم 
معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية، وت�تبع الهيئة وزي�ر المالية، ومقرها مدينة الدوحة.

ت�تولى الهيئة العامة للجمارك عدد من االختصاصات المهمة والتي من ضمنها ما يلي:

التهريب . 1 جرائم  من  القطري  المجتمع  حماية 
تموي�ل  مكافحة  في  والمساهمة  الجمركي 
االرهاب وغسل األموال ومنع تهريب األسلحة 

والمتفجرات.

الــمــراقــبــة واإلشــــــراف عــلــى دخــــول وخـــروج . 2
للتشريعات  وفقًا  الدولة  وإلــى  من  البضائع 

المنظمة.

ضــبــط جــرائــم تــهــريــب الــمــخــدرات والــمــؤثــرات . 3
العقلية الضارة والمواد الخطرة.

الــمــســاهــمــة فــي تــعــزيــ�ز وتــســهــيــل الــتــبــادل . 4
الـــتـــجـــاري وتـــ�أمـــن انــســيــابــيــة حــركــة انــتــقــال 

البضائع.

ــةأواًل ــئ ــي ــه قـــــــرار إنــــشــــاء ال
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الرؤيـــة

الرسالة

القيم

»التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية«

»تقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة ت�تجاوز توقعات عمالئنا 
وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة«

حب الوطن:. 1
انتماء وعطاء وتضحية.

الموظف:. 2
وركيزة  بالجمارك  األول  االهــتــمــام  محور 

التنمية الحقيقية.

العميل:. 3
العميل هــو مــن أهـــم األولـــويـــات،  ــاء  إرضــ
ونؤمن بأن لديه احتياجات أساسية نسعى 

إلى تحقيقها, وهي كالتالي:
األمانة.	 
الحماية.	 
الشفافية والوضوح.	 
سرعة ودقة اإلنجاز.	 
التفاهم واالحرتام.	 

النزاهة:. 4
االســتــقــامــة وعـــدم الــتــحــّيــز عــنــدمــا يتعلق 

األمر بإصدار حكم ما.

المهنية:. 5
التعامل باحرتافية وفق اللوائح واألنظمة 
أفضل  واتباع  الشخصية  النزعة  ت�أثي  دون 
الـــمـــمـــارســـات الــعــمــلــيــة ضــمــانــًا لــلــكــفــاءة 

والفاعلية.

العمل الجماعي:. 6
العمل معًا من أجل تحقيق رؤية مشرتكة.

الرتكيز على النتائج:. 7
النتائج النهائية هي محور عملنا ونسعى 
تحقيقه  يمكن  ما  أفضل  لتحقيق  جاهدين 
ــردي  ــفـ مــــن نـــتـــائـــج عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــ�ن الـ

والمؤسسي.

والقيم ثانيًا ــة  ــال ــرس وال الــرؤيــة 
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الـــوزارات . 1 مــع  وثيقة  بعالقات  الهيئة  ترتبط 

فهي  رسالتها،  لتحقيق  الحكومية  والجهات 

ترتبط بعالقات وثيقة مع وزارة الداخلية في 

مـــجـــال مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات ومـــنـــع تــهــريــب 

األســلــحــة والــمــتــفــجــرات. وتــ�تــعــاون مــع وزارة 

الدفاع من خالل اللجنة الوطنية لحظر األسلحة 

وأسلحة  الكيميائية  األسلحة  حظر  مجال  في 

وت�تعاون  النووية.  واألسلحة  الشامل  الدمار 

من  الحماية  بشأن  والبيئة  البلدية  وزارة  مع 

الــكــيــمــيــائــيــة ذات  ــف  ــ ــالئ ــســ ــ ــاع، وال ــ ــعــ ــ اإلشــ

االستخدام المزدوج. 

وتعتر الهيئة العامة للجمارك شريكًا للعديد   

من الوزارات والجهات الحكومية التي ستنفذ 

التنمية  اســرتاتــيــجــيــة  فــي  الــمــشــاريــع  بــعــض 

باعتبارها احدى   2022 - الثانية 2018  الوطنية 

لــــوزارة الــداخــلــيــة ووزارة  الــجــهــات الــداعــمــة 

الـــمـــواصـــالت  ووزارة  والـــتـــجـــارة  ــاد  ــتـــصـ االقـ

تنفيذ  فــي  للتنمية  قطر  وبــنــك  واالتـــصـــاالت 

بعض المشاريع االسرتاتيجية.

تــعــاون وثــيــق بــن الــهــيــئــة ووزارة  وهــنــاك   

المشاركة  إطــار  في  واالتــصــاالت  المواصالت 

الجمركي  التخليص  نظام  وإدارة  تنفيذ  في 

ــــذي يــقــوم عــلــى أســــاس نــافــذة  )الــنــديــب( ال

إلــى  ويـــهـــدف  الــجــمــركــي،  للتخليص  ــدة  ــ واحـ

متميزة  الــكــرتونــيــة  جمركية  خــدمــات  تــقــديــم 

افضل  وفــق  المتعاملن  وجمهور  للشركاء 

المعاي�ي العالمية.

الوطنية  اللجنة  مــع  شــريــكــًا  الهيئة  وُتــعــتــر   

ــاب  اإلرهـ وتــمــويــ�ل  األمــــوال  غــســل  لمكافحة 

الهيئة  ت�تولى  حيث  المركزي،  قطر  بمصرف 

والنقدية  للعمالت  المادي  االنتقال  مراقبة 

ألفضل  وفقًا  الحدود  عر  الثمينة  والمعادن 

الممارسات العالمية، مستندة في ذلك إلى 

ــع نظم  ــ تــحــلــيــل الــمــخــاطــر وتــقــيــ�يــمــهــا ووضـ

مواجهتها .

تعزي�ز . 2 على  للجمارك  العامة  الهيئة  تعمل 

المشغلة  والــشــركــات  الهيئات  مــع  الــتــعــاون 

والرية  والجوية  البحرية  الجمركية  للمنافذ 

والتي تعتر من أهم الجهات المتعاملة مع 

لعالقته  الحيوي  المجال  هــذا  في  الجمارك 

والتنمية  التجاري  التبادل  بحركة  المباشرة 

االقتصادية للدولة ، وذلك على النحو التالي:

القطرية  الشركة  مــع  االلــكــرتونــي  الت�كامل   -  

الت�كامل في  إتمام  الموانئ، حيث تم  إلدارة 

مجال المنافيست اإللكرتوني، مواقع ومسار 

ــات، مــعــلــومــات الــشــاحــنــات، االفــــراج  ــاويـ ــحـ الـ

الجمركي.

- الــتــ�كــامــل مـــع مــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة   

مجال  في  الت�كامل  إتمام  تم  حيث  القطرية، 

الــمــنــافــيــســت الــعــام ، مــانــيــفــســت الــبــضــاعــة، 

التخليص المسبق ، وثائق الشحن االلكرتونية.

تعزي�ز . 3 على  للجمارك  العامة  الهيئة  حرصت 

الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم التواصل 

ــــن  ــتــــوردي ــــمــــســ ــع ال ــ ــورة مـــســـتـــمـــرة مــ ــ ــصــ ــ ــ ب

العالقة مع القطاعين العام والخاص واملنظمات الدولية :ثالثًا
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على  وذلك  قطر،  غرفة  وكذلك  والمصدري�ن، 

النحو التالي:

توقيع مذكرة تفاهم بن الهيئة وغرفة قطر   

تدري�بية  الغرفة عقد دورات  بموجبها  ت�تولى 

لقطاع المخلصن الجمركي�ن.

ــكـــرتونـــي فـــي مـــجـــال شــهــادة  الــتــ�كــامــل االلـ  

المنشأ اإللكرتونية.

ومــصــدرة  ضامنة  كجهة  قطر  غــرفــة  اعــتــمــاد   

  )  ATA CARNET  ( الــمــؤقــت  االدخــــال  لــدفــاتــر 

وفقا التفاقية اسطنبول لإلدخال المؤقت.

العالقة . 4 الدولية ذات  المنظمات  التعاون مع 

وثيق  تعاون  هناك  حيث  الهيئة،  باختصاصات 

مجال  فــي  العالمية  الــجــمــارك  منظمة  مــع 

المتخصصة  واالتفاقيات  الجمركية  السياسات 

وبناء القدرات، وكذلك التعاون مع المنظمات 

ــداول أسلحة  الــدولــيــة فــي مــجــال الــحــد مــن تـ

في  الدولية  القرارات  وإنفاذ  الشامل  الدمار 

 )1540/2004 األمــن  مجلس  )قــرار  الشأن  هذا 

انتشار  لمنع  فعالة  تدابي  باتخاذ  والمتعلق 

الجهات  إلى  إيصالها  ووسائل  األسلحة  هذه 

األغــراض  فــي  سيما  وال  لــلــدول،  التابعة  غــي 

اإلرهابية.
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تضمن القيام بما يلي:

في . 1 تساهم  متميزة  جمركية  خدمات  تقديم 

انسيابية  وزيــــادة  ــتــجــاري،  ال الــتــبــادل  تــعــزيــ�ز 

السلع وخلق مناخ جاذب لالست�ثمار.

ــود مــكــافــحــة غــســل . 2 ــهـ الــمــســاهــمــة فــــي جـ

االمــــــوال وتـــمـــويـــ�ل اإلرهــــــاب ومــنــع تــهــريــب 

األسلحة والمتفجرات. 

رفـــع كــفــاءة ضــبــط جــرائــم تــهــريــب الــمــخــدرات . 3

والمؤثرات العقلية الضارة والمواد الخطرة.

وبناء . 4 والتشريعية  التنظيمية  البيئة  تطوي�ر 
كفؤة  عمل  قــوة  وخلق  الجمركية،  الــقــدرات 
ومـــبـــدعـــة تــعــمــل لــصــالــح الـــوطـــن مـــن خــالل 
االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس فــي مــجــاالت األمــن 

واالقتصاد.

مجاالت . 5 فــي  الت�كنولوجي  الــتــقــدم  مــواكــبــة 
جــودة  لــضــمــان  الــداعــمــة  التخصصية  الــعــمــل 
جمركية  لهيئة  وصــــوالً  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 

رقمية.

النتيجة الرئيسيةرابعًا

وتقدم  المجتمع  أمــن  بحماية  ملتزمة  تنافسية  جمركية  هيئة 
خدمات متميزة للمتعاملني والشركاء.

النتيجة الرئيسية
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النتيجة الوسيطة  )1(

الهدف  )1(

تساهم  و  التجاري  الغش  و  الجمركي  التهريب  جرائم  لمكافحة  كفؤا  نظامًا  تمتلك  جمركية  هيئة 
بفعالية في مكافحة غسل األموال و تموي�ل اإلرهاب و في حماية أمن المجتمع و سالمته.

رفع مستوى الجاهزية في مجال االستخبار الجمركي و مكافحة التهريب بحلول عام 2022.

النتيجة الوسيطة  )2(

الهدف  )1(

هيئة جمركية ذات نظام متطور يضمن تدفق البضائع و تيسر التجارة.

تقليص زمن اإلفراج للبضائع غر المقيدة  ما نسبته %10 وللبضائع المقيدة ما نسبته %15 بنهاية عام 2022.

النتيجة الوسيطة  )3(

الهدف  )1(

الهدف  )2(

الهدف  )3(

هيئة جمركية ذات قدرات مؤسسية فعالة وكفؤه لتقديم خدمات جمركية متميزة.

رفع مستوى رضا العمالء الخارجي�ن لتصل الى نسبة %85 بحلول عام 2022م.

رفع مستوى رضا موظفي الهيئة لتصل الى نسبة %85 بحلول عام 2022م.

المركز   ،  2020 الثالث  المركز   ،  2019 الثالث  المركز   : المستهدف   ( التنظيمية   العمل  بيئة  تطوي�ر 
الثاني 2021، المركز الثاني 2022 / متطلبات معاي�ي األداء المؤسسي (.

النتائج الوسيطة واألهدافخامسًا
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المشاريع/التدخالت األهداف النتيجة الوسيطة

ــ�ر نـــظـــام . 1 ــ ــوي ــطــ ــ ــروع ت ــ ــشـ ــ مـ
االستخبار الجمركي

ــروع تـــطـــويـــ�ر عــمــلــيــات . 2 ــشـ مـ
وآليات مكافحة التهريب

ــاءة . 3 ــ ــفـ ــ مـــــــشـــــــروع رفـــــــــع كـ
مكافحة  إجـــراءات  وفعالية 
غــســل األمـــــــوال وتــمــويــ�ل 

اإلرهاب

رفـــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة في 
مــجــال االســتــخــبــار الــجــمــركــي و 
عــام  بــحــلــول  الــتــهــريــب  مكافحة 

2022

هــيــئــة جــمــركــيــة تــمــتــلــك نــظــامــًا 
التهريب  جرائم  لمكافحة  كفؤًا 
الــجــمــركــي والــغــش الــتــجــاري و 
مكافحة  فــي  بفعالية  تساهم 
غسل األموال و تموي�ل اإلرهاب 
و  المجتمع  أمــن  حماية  فــي  و 

سالمته

مشروع التخليص المسبق. 4
مـــشـــروع تــطــويــ�ر وتــحــديــث . 5

الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــفــنــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــمــــراقــــبــــة 

والمتابعة
ــادة هــنــدســة . 6 ــ ــ مــــشــــروع اعـ

االجـــــراءات  وتــطــويــ�ر بوابة 
الــنــديــب الــمــركــزيــة)تــطــويــ�ر 

المنصة(
ــل . 7 ــ ــغـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ مــــــــــشــــــــــروع الـ

االقتصادي المعتمد

تقليص زمن االفراج

هيئة جمركية ذات نظام متطور 
تيسي  و  البضائع  تدفق  يضمن 

التجارة

مـــــشـــــروع إطــــــــالق هـــويـــة . 8
مؤسسية جديدة للهيئة

خدمة . 9 مركز  إنشاء  مشروع 
العمالء بالمنافذ  الجمركية

العمالء  رضـــا  مــســتــوى  تحسن 
الخارجي�ن

قـــــدرات  ذات  جـــمـــركـــيـــة  هــيــئــة 
كــفــؤة  ــالـــة و  فـــعـ مـــؤســـســـيـــة 
لتقديم خدمات جمركية متميزة

نظام فعال . 10 مــشــروع وضــع 
للحاكمية في الهيئة

ــا مــوظــفــي  ــع مــســتــوى رضــ رفــ
الهيئة

ــع واعـــتـــمـــاد . 11 ــ ــروع وضـ ــشــ مــ
ــ�ي األمــــن والــســالمــة  مــعــاي
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة فــي 

الهيئة
مــشــروع اســتــ�كــمــال اعــمــال . 12

وبناء  االلكرتوني  التوثيق 
نظام ادارة الوثائق

الرقمية . 13 الجمارك  مشروع 
)الذكية(

ــروع  بـــوابـــة الـــجـــودة . 14 ــشــ مــ
الــمــعــمــاريــة الــمــؤســســيــة 

)المعمارية المؤسسية 2(

تطوي�ر بيئة العمل التنظيمية

املشاريع االستراتيجية للهيئة للسنوات 2018 - 2022سادسًا




