


فُعق أؼثغ َدٕو 
 

 

 

 
 

 
:  يمعيخ

أٌ يعُٚخ ظيشك ْٙ ألعو يعُٚخ يؤْٕنخ فٙ انؼبنى ٔثًُٛب ٚعضم انؼبنى 

انٕٛو أنفٛزّ انثبنثخ فئٌ يعُٚخ ظيشك رعضم أنفٛزٓب انكبثؼخ ٔلع شْٕعد 

أٔل يؽح فٙ يطططبد فؽػَٕٛخ رؼٕظ إنٗ أؼثؼخ آالف قُخ أ٘ 

.  لجم انًٛالظ 1200زٕانٙ 

 

: انغبٚخ يٍ انًشؽٔع
ٚٓعف انًشؽٔع إنٗ رُظٛى يُطمخ قٛبزٛخ ثؽٔذ أصٛهخ ٔيؼبصؽح 

رؤضػ ثؼٍٛ االػزجبؼ ضصبئص انًسٛػ انًدبٔؼ نًٕلغ انًشؽٔع 

ٔانؼًم ػهٗ إٚدبظ فؽاغبد ظاضهٛخ ثًكبزخ يطزهفخ ٔكم يب ٚسمك 

يزطهجبد انًُطمخ يغ يؽاػبح انًٕلغ انًزًٛؿ ٔإنٓبو انًٕلغ ثبنًعُٚخ 

. انمعًٚخ ٔٚؤيٍ ثؼط انطعيبد انكٛبزٛخ األقبقٛخ 

. ٔكبٌ انٓعف إظفبء إزكبـ ثبنؽفبْٛخ ٔانجكبغخ 

 



 

: يٕلغ انًشؽٔع
ٚمغ انًشؽٔع ػهٗ أؼض انصٕفبَٛخ ٔٚؼزجؽ ْػا انًٕلغ يٍ انًٕالغ  

انًًٛؿح ٔانٓبيخ فٙ يعُٚخ ظيشك َظؽا نٕلٕػّ فٙ يُطمخ انزًبـ 

 حانًجبشؽ يغ انًعُٚخ انمعًٚخ يٍ خٓخ ٔانزًبـ يغ انغٕغخ انشؽلٙ

.  نًعُٚخ ظيشك يٍ خٓخ أضؽٖ

زٛث َدع فٙ ْػِ انًُطمخ االيزؿاج ثٍٛ انؼؽالخ انعيشمٛخ ٔانسعاثخ 

فبألزٛبء اندعٚعح رزًٛؿ ثبنطؽاؾ انًؼًبؼ٘ انسعٚث ثًُٛب فٙ اندٓخ 

انًدبٔؼح َدع انًعُٚخ انمعًٚخ انزٙ ردكع نطؽاؾ انًؼًبؼ٘ انعيشمٙ 

. يٍ ضالل لجبة ٔيآغٌ انًكبخع ٔانجٕٛد انعيشمٛخ انمعًٚخ 

  

: قجت اضزٛبؼ انًٕلغ
انسبخخ انًبقخ إنٗ رُظٛى انًُطمخ ٔإػبظح رٕظٛفٓب كًُطمخ قٛبزٛخ -1

نمؽثٓب يٍ انًعُٚخ انمعًٚخ ٔػهٗ اػزجبؼ أٌ يُطمخ شؽلٙ ثبة شؽلٙ 

. لع رى رُظًٛٓب يٍ لجم يسبفظخ ظيشك 

. انزًبـ انًجبشؽ يغ يعُٚخ ظيشك انمعًٚخ  -2

اَفزبذ األؼض يٍ اندٓخ اندُٕثٛخ ػهٗ يُطمخ انغٕغخ ٔيٍ اندٓخ -3

. انشؽلٛخ ػهٗ خجم لبقٌٕٛ ٔرشكٛم فؽاغبد ثصؽٚخ يًٛؿح  

قٕٓنخ انٕصٕل إنٗ األؼض ثبنُكجخ نهمبظيٍٛ يٍ ضبؼج انًعُٚخ -4

. ٔانمبغٍُٛ فٛٓب 

 

: أؼلبو فٙ انًشؽٔع
. يزؽ يؽثغ 7645رجهغ يكبزخ األؼض انًمبو ػهٛٓب انًشؽٔع  -1

. يزؽ يؽثغ  5280يكبزخ انفُعق ثشكم ػبو-2

 1,45        ػبيم االقزثًبؼ انطبثمٙ -3

. ٚزكٌٕ انفُعق يٍ قجؼخ غٕاثك ٔلجٕ ٔازع -4

يزؽ يؽثغ ؟ 1530يكبزخ انطبثك األؼظٙ -5

 

 

 



: ػُبصؽ انًشؽٔع
:  فُعق أؼثغ َدٕو ٚسٕ٘ انفؼبنٛبد انزبنٛخ

: انمكى انكٛبزٙ انزؽفٛٓٙ ٔٚعى 

يسالد نجٛغ انزسف ٔانشؽلٛبد 

َبظ٘ رؽفٛٓٙ  

يؽكؿ قٛبزٙ 

 

: انجؽَبيح انزفصٛهٙ نهؼُبصؽ
: فُعق أؼثغ َدٕو ٚزكٌٕ يٍ 

يعضم انُؿالء ، يعضم انؼبيهٍٛ : انًعضم 1-

اقزؽازخ، ؼكٍ االقزمجبل ،ؼكٍ   (أؼكبٌ)انفُعق : انج2ٕٓ-

يزؽ  يؽثغ ،يسالد  350 انسمبئت ، ثطبؼٚبد ضعيخ انؿثبئٍ 

.  يزؽ يؽثغ 30يزؽ يؽثغ،ثؽٚع ٔصؽاف ػًهخ 150ردبؼٚخ 

:  انصبالد- 3

يزؽ يؽثغ  260فٙ انطبثك األؼظٙ : صبنخ يزؼعظح االقزؼًبالد 

يزؽ يؽثغ 200صبنخ يزؼعظح االقزؼًبالد فٙ انطبثك األٔل 

يزؽ يؽثغ 350انًطؼى انؽئٛكٙ

يزؽ يؽثغ 200صبنخ انفطٕؼ

يزؽ يؽثغ  50كبفٙ شٕة ، صبنخ شب٘ 

يزؽ يؽثغ 60يمٓٗ اَزؽَٛذ 

يزؽ يؽثغ 161:قجغ غؽف إظاؼٚخ : اإلظاؼح - 4

 يزؽ يؽثغ نهشطص 13: غؽفخ 55:انُؿالء-5

: انطعيبد - 6

يزؽ يؽثغ  400يطجص يؽكؿ٘ 

يزؽ يؽثغ  160كٙ +ضعيخ غكٛم 

  يزؽ يؽثغ   30ضعيخ غجٛخ ٔلبػخ غؼبو ٔاقزؽازخ نهؼبيهٍٛ 

غؽفخ يؽكؿ انزسٕٚم +ضؿاَبد ٔلٕظ +رعفئخ ٔركٛٛف+رجؽٚع 

يدٕػخ انزٕنٛع اإلزطٛبرٛخ  ضؿاَبد انًٛبِ انالؾيخ ٔانًعطبد +

يزؽ يؽثغ  60

فٙ األؼظٙ  17 فٙ انمجٕ ،59 يٕالف انكٛبؼاد 



 

 

 

 

: انفكؽح انزصًًٛٛخ 
اػزعد فكؽح رصًٛى انًجُٗ ػهٗ انجكبغخ ٔاندًبل ٔرؤيٍٛ انؽفبْٛخ 

انًطهٕثخ ظًٍ ردكٛع انؼًبؼح انعيشمٛخ انمعًٚخ  

: رعٔؼ انفكؽح انزصًًٛٛخ زٕل

االَطالق يٍ يكمػ انجسؽح انعيشمٛخ ٔانزٙ رؼجؽ ػٍ أصبنخ - 

انؼًبؼح انمعًٚخ ٔانزؼعٚم ػهٛٓب نهسصٕل ػهٗ كزهخ يؽَخ ٔغٛؽ 

ظطًخ  

انًؼبصؽح يغ االنزؿاو انسعبؼ٘ ثبالْزًبو  ثزؽاثُب ٔانزؼؽف ػهّٛ - 

ٔظؼاقزّ 

انًشؽٔع خبء رؼجٛؽا ػٍ اقزؼًبل يفؽظاد انؼًبؼح اإلقاليٛخ - 

ٔانزؼبيم يغ يسعظاد انًٕلغ انطجٛؼٛخ نكٙ ُٚزح فٙ انُٓبٚخ أقهٕثب 

ٚثجذ أٌ ْػِ األًَبغ يٍ انؼًبؼح ًٚكٍ أٌ رصهر إلَشبء انفُبظق كًب 

. رٕفؽ زهٕال ثٛئٛخ ٔػًهٛخ نًشبكم انًُبش نٛكذ ثبْظخ انزكبنٛف 

 

. ٔخٕظ ػُبصؽ يٍ أْى يب ًٚٛؿ ظيشك انمعًٚخ

, زٛث رى اضزٛبؼ ضًف يٕالغ يًٛؿح يٍ يعُٚخ ظيشك 

رى اضزٛبؼ يدًٕػخ يٍ انؼُبصؽ يٍ ْػِ انًُبغك ػهٗ اػزجبؼ أٌ ٔ 

انؼًبؼح انعيشمٛخ  ْػِ انًٕالغ يٍ أْى انًؼبنى األثؽٚخ انزٙ ردكع

 .ٔ اقزطعايٓب فٙ انعٚكٕؼ انعاضهٙ نغؽف انُؿالء, انمعًٚخ 
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