
 

 

 

  

 انلظم األٔل

  

    أ.  شزٔؽ انوجٕل انًزكش٘ ٔػٕاثطّ كٙ انغبيؼبد انؼزاهٛخ: 

 -أ

 انشزٔؽ انؼبيخ نهوجٕل:   -1

 ٚشززؽ كٙ انطبنت انذ٘ ٚوجم كٙ انغبيؼبد أٌ ٚكٌٕ:      

 ػزاهٙ انغُظٛخ.  -1

خ كنٙ ؽبئشا ػهٗ شٓبدح اندراطخ االػدادٚخ انؼزاهٛخ يؼشسح ثزظدٚن ينٍ انًدٚزٚنخ انؼبينخ نهززثٛن -2

 انًؾبكظخ أٔ ػهٗ شٓبدح رؼبدنٓب. 

 ٔيب ثؼدْب.  1998يٍ يٕانٛد  -3

َبعؾننبف كننٙ انلؾننض انطجننٙ ػهننٗ ٔكننن انشننزٔؽ ان بطننخ ثكننم دراطننخ ٔٚكننٌٕ رونندٚى انطبنننت  -4

انًكلننٕف ا انننذ٘ رزننٕكز كٛننّ انشننزٔؽ نهدراطننبد ائَظننبَٛخ انًقئًننخ    ػننٍ ؽزٚننن انوجننٕل 

 انًزكش٘. 

ثننٍٛ انٕفٛلننخ ٔاندراطننخ  ل كننٙ انٕهننذ  ارننّ ل  كننٙ انكهٛننبد يزلزؿننبف نهدراطننخ ٔال ٚغننٕس انغًننغ  -5

ٔانًؼبْد انظجبؽٛخ ٔٚشًم  نك يُزظنجٙ انًسطظنبد انؾكٕيٛنخ كبكنخ ٔٚشنززؽ كنٙ اطنزًزارْى 

ثبندراطخ انؾظٕل ػهٗ إعبسح دراطٛخ يٍ دٔائزْى إثزداءف  ، ػهنٗ ٔكنن انزؼهًٛنبد انُبكنذح، ٔال 

  نك ٚكزت إنٗ انٕسارح ئنـبء هجٕنّ.  ٚغٕس انغًغ ثٍٛ دراطزٍٛ ٔكٙ ؽبل صجٕد خقف

 يٍ خزٚغٙ انظُخ اندراطٛخ انؾبنٛخ  -6

   انزودٚى ػٍ ؽزٚن انجٕاثخ ائنكززَٔٛنخ  2022/2023ٚؾن نهطهجخ انٕاكدٍٚ نهظُخ اندراطٛخ  ا  -7

ان بطخ ندائزح اندراطبد ٔانز طٛؾ ٔانًزبثؼخ ٔيٍ خقل االطنزًبرح االنكززَٔٛنخ ان بطنخ ثٓنى 

ودٚى االنكززَٔٙ ثؼد عهت شٓبدح يؼبدنخ يسهزخ يٍ ٔسارح انززثٛخ يدٚزٚخ انزؼبدل ٔٚزى اػزًبد انز

ٔانشننٓبداد أيننب ثشننجٌ خزٚغننٙ انظننُخ انظننبثوخ كٛكننٌٕ انزونندٚى نهوجننٕل ػننٍ ؽزٚننن هظننى انوجننٕل 

 انًزكش٘ شؼجخ انٕاكدٍٚ. 

 جامعة الفسات األوسط التقىُة

 المعهد التقىٍ الىجف



 

  

ٍ يزكشٚبف ٚزى انطهجخ ؿٛز انؼزاهٍٛٛ انؾبطهٍٛ ػهٗ شٓبدح اندراطخ االػدادٚخ انؼزاهٛخ ٔانًوجٕنٛ -8

إثقؿٓننى خطٛننبف ثًزاعؼننخ هظننى انوجننٕل انًزكننش٘/ شننؼجخ انٕاكنندٍٚ نجٛننبٌ إػلننبئٓى أٔ يطننبنجزٓى 

ثننبألعٕر اندراطننٛخ ثبنؼًهننخ األعُجٛننخ ثؾظننت انؼننٕاثؾ انننٕاردح كننٙ انلظننم انظننبثغ يننٍ دنٛننم 

 إعزاءاد شسٌٔ انطهجخ ٔػٕاثؾ انوجٕل ٔشزٔؽّ. 

  

  

  

 -أ

 َظبو انوجٕل انًزكش٘:  األطض انؼبيخ انزٙ ٚؼزًدْب  -2

ٚكننٌٕ رزشننٛؼ انطهجننخ نهوجننٕل كننٙ انكهٛننبد ٔانًؼبْنند ثًٕعننت َظننبو انوجننٕل انًزكننش٘ انًُلننذ انكززَٔٛننب 

 ثؾظت األطض اٜرٛخ: 

ٚوجم انطبنت ػهٗ ٔكن االخزٛبراد انًضجزخ كنٙ اطنزًبرح انزوندٚى ػنٍ ؽزٚنن انجٕاثنخ االنكززَٔٛنخ  -1

 أطبص انًُبكظخ كٙ انًغًٕع.  ندائزح اندراطبد ٔانز طٛؾ ٔانًزبثؼخ ٔػهٗ

 ٚزٕعت ػهٗ انطهجخ:  -2

 

 

 خزٚغٙ انلزػٍٛ االؽٛبئٙ ٔانزطجٛوٙ:  1

 . 10اخزٛبرا كٙ االطزًبرح االنكززَٔٛخ ػهٗ أال ٚوم ػدد انًؼبْد ػٍ  50يمء  

 خزٚغٙ انلزع االدثٙ:  2

ؼبْند ػنٍ اخزٛبرا كٙ االطزًبرح االنكززَٔٛخ ػهٗ أٌ ال ٚوم ػدد انً 50اخزٛبرا ٔنـبٚخ  25يمء  

10 . 

اخزٛبراد كٙ االطزًبرح االنكززَٔٛخ ػهٗ اٌ الٚوم   10خزٚغٙ كزع انلٌُٕ: يمء يب ال ٚوم ػٍ   3

 ، ػًٍ انز ظظبد انزبنٛخ 2ػدد انًؼبْد ػٍ 

كهٛننبد انلُننٌٕ انغًٛهننخ ، كهٛننخ انلُننٌٕ انزطجٛوٛننخ   روُٛننبد انزظننًٛى انننداخهٙ / روُٛننبد االػننقٌ /  

ٛننبد اٜصننبر أهظننبو   اٜصننبر ٔاٜصننبر انودًٚننخ ٔاٜصننبر ائطننقيٛخ روُٛننبد انزظننًٛى انظننُبػٙ ، كه

ٔاٜصبر انؼزاهٛخ انودًٚخ ٔاٜصبر ٔانؾؼبرح ائطقيٛخ ٔاٜصبر ٔانؾؼبرح انودًٚخ ، كهٛبد اٜداة 

أهظبو   اٜصبر ٔانلهظلخ ٔػهنى اننُلض ، كهٛنبد انززثٛنخ ٔانززثٛنخ االطبطنٛخ   هظنى ائرشنبد انُلظنٙ 

ٕ٘ ، ٔ كهٛبد انززثٛخ االطبطٛخ  هظى انززثٛخ انلُٛخ ، يؼٓد انلُنٌٕ انزطجٛوٛخ/ثـنداد ٔانزٕعّٛ انززث

 ، انًؼٓد انزوُٙ كٌُٕ/انُبطزٚخ ، انًؼٓد انزوُٙ كٌُٕ/انُغق . 

  



 

إٌ رودٚى انطبنت كٙ اطزًبرح انوجٕل ؿٛز يهشو نوجٕنّ هجٕال َٓبئٛب ؽظت االخزٛبراد انًوديخ يٍ  -3

 ٗ يُبكظزّ يغ ثوٛخ انطهجخ ػهٗ ٔكن األطض انًؼًٕل ثٓب. هجهّ إ  إٌ هجٕنّ ٚؼزًد ػه

ٚكٌٕ انزوندٚى نكهٛنخ انونبٌَٕ انؾونٕم  يوزظنزا ػهنٗ طنكُخ انًؾبكظنخ ؽظنزاف ٔال ٚؾنن نهطبننت  -4

 انزودٚى انٗ انكهٛخ انًذكٕرح كٙ انغبيؼبد انزٙ روغ خبرط يؾبكظزّ . 

 َٛخ ثؾظت األهظبو. ٚكٌٕ انزودٚى انٗ كهٛبد انُٓدطخ يٍ خقل االطزًبرح االنكززٔ -5

ٚكٌٕ انزودٚى انٗ هظى انهـنخ االَكهٛشٚنخ كنٙ كهٛنبد انززثٛنخ ٔانززثٛنخ نهؼهنٕو االَظنبَٛخ ينٍ خنقل  -6

 االطزًبرح االنكززَٔٛخ ثؾظت انوظى. 

ٚؾن نهطهجخ يٍ خزٚغٙ يدارص انًزًٛشٍٚ ٔكهٛخ ثـداد اندارطٍٛ ثبنهـخ االَكهٛشٚخ انزودٚى ػهنٗ  -7

ح انؼبيننخ / ٔهُننبح  ٔ٘ انشننٓداء  ٔهُننبح انًزًٛننشٍٚ ٔكننن انًؾنندداد هُننٕاد انوجننٕل انًزكننش٘ انوُننب

يٍ انلظم انزاثغ يٍ دنٛم إعزاءاد شسٌٔ انطهجخ ٔػنٕاثؾ انوجنٕل   10-انًذكٕرح كٙ انجُد  د

 ٔشزٔؽّ.  

 

 ألؿزاع انًلبػهخ كٙ انوجٕل   -8

 %  يٍ درعخ انهـبد األعُجٛخ انًؼبكخ ٔرؼبف إنٗ يغًٕع انطبنت.  8رؾزظت َظجخ     1

رؾزظنننت درعنننخ إػنننبكٛخ ػهنننٗ انًؼننندل ن زٚغنننٙ انننندٔر األٔل ػننندا انطهجنننخ انًشنننًٕنٍٛ ثُظنننبو   2

 انًؾبٔالد.  

ال ُٚؼًم ثًجدأ درٔص انًلبػنهخ إال كنٙ ؽبننخ انًُبكظنخ ػهنٗ انًوبػند األخٛنزح كنٙ خطنخ انوجنٕل  -9

 انًؼزًدح. 

  

  

  

 

  

 

 

 

 



 

 
ػشٚش٘ انطبنت...

 
  

زغبتك  واألسكاف  كٍ التىكا   مك   تأكد مه تسلسل الخُازات إذ إوها تمثل تسلسل (1

 أقساو  للحصىل علً القبىل. 

الككرٌ َمثككل زغبتكك  ا ساسككُة  ككٍ القبككىل   1إن الخُككازات كا ككة مككه الخُككاز زقكك     (2

وحتً الخُاز األخُس تمثل أماكه قبـىل محتملة لرا   تدزج خُازا   تسغــب القبىل 

  ُه  حقا. 

تحصل علُـها بحسب خُـــــازات   كٍ َتعُه علُ  التسجُل  ٍ جهة القبىل التٍ س (3

ا سككتماز، لولككه َبككىن ب مباوكك  ا ستاككا ة أو الىقككل الككً الدزاسككة المىككا س،  ككٍ 

 الجامعات ا خسي. 

 َت  إلغاء قبىل  المــــسكزٌ  ٍ حال  هىز قبىل  ضمه قىا، القبىل المباشس.  (4

  

 -أ

   2ٔ انوبٌَٕ    2015 نظُخ  57ػٕاثؾ رودٚى  ٔ٘ انشٓداء انًشًٕنٍٛ ثبنوبٌَٕ     -3

  :2020نظُخ   2ٔرؼدٚهّ انوبٌَٕ    2016نظُخ 

 انلئبد انًشًٕنخ ثٓذِ انؼٕاثؾ ْى كم يٍ:  -1

  ٔ٘ شٓداء ػؾبٚب عزائى ؽشة انجؼش انًُؾم.   1

  ٔ٘ شٓداء انؾشد انشؼجٙ.   2

 ٔ٘ ػؾبٚب انؼًهٛبد انؾزثٛخ ٔاالخطبء انؼظكزٚخ ٔانؼًهٛبد االرْبثٛخ ٔانغزؽٗ انًشًٕنٍٛ   3

 . 2015نظُخ   57نوبٌَٕ رهى   ثب

%  يٍ خطخ انوجٕل نكنم 10أػقِ ثُظجخ     1ٚكٌٕ انزودٚى ٔانوجٕل نهلئبد انًذكٕرح كٙ انلوزح    -2

 كئخ ، ٔٚكٌٕ انزُبكض ػهٗ انًوبػد نكم كئخ ػهٗ ؽدح.  

 ٚزُبكض انطهجخ نهوجٕل كٙ:  -3

درعنبد أ اهنم   5   كهٛبد انًغًٕػخ انطجٛخ   انطت، ؽنت األطنُبٌ، انظنٛدنخ  ثلنبرم يؼندل  1

يننننٍ انؾنننند االدَننننٗ نهوجننننٕل كننننٙ ْننننذِ انكهٛننننبد ػننننًٍ انوجننننٕل انًزكننننش٘ نهظننننُخ اندراطننننٛخ   

 %  ثدٌٔ اػبكبد.  90، ػهٗ أال ٚوم يؼدل انطبنت ػٍ    2022/2023

درعننبد أ اهننم يننٍ أدَننٗ يؼنندل ٚننزى هجٕنننّ كننٙ انكهٛننخ أ   7ثننبهٙ انز ظظننبد ثلننبرم يؼنندل   2

 .  2022/2023نهظُخ اندراطٛخ   انًؼٓد ػًٍ انوجٕل انًزكش٘ 

%  يٍ خزٚغنٙ االػندادٚبد  2اػزًبد هجٕل انطهجخ يٍ  ٔ٘ انشٓداء كٙ انغبيؼبد انزوُٛخ ثُظجخ  -4

 نهلزٔع 

%  ن زٚغننٙ االػنندادٚبد 8االؽٛننبئٙ، انزطجٛوننٙ، األدثننٙ، انلُننٌٕ  َٔظننجخ     

 انًُٓٛخ.  



 

جبشنز ػهنٗ ٔكنن انؼنٕاثؾ انًدرعنخ ٚؾن نهطهجخ يٍ  ٔ٘ انشٓداء انزودٚى ػهٗ هُنٕاد انوجنٕل انً -5

نكننم ر ظننض شننزؽ أال ٚكَٕننٕا يننٍ انًظننزلٛدٍٚ كننٙ انظننُخ انظننبثوخ يننٍ انوجننٕل ػننًٍ هُننبح  ٔ٘ 

 / ة  أػقِ. 3انشٓداء كٙ اندراطزٍٛ انًظبئٛخ أٔ األْهٛخ يغ يزاػبح يب عبء كٙ انلوزح   

نكهٛنبد انًوجنٕنٍٛ كٛٓنب ٚكٌٕ رٕسٚغ انطهجخ انًوجٕنٍٛ ػًٍ هُبح  ٔ٘ انشنٓداء ػهنٗ األهظنبو كنٙ ا -6

ٔانزؿجخ ٔٚزى انزُبكض كًٛب ثُٛٓى نهوجٕل  أػقِ  3يزكشٚبف ثؾظت انًؼدل   ٔكن يب عبء كٙ انلوزح 

 أػقِ.   2كٙ ائهظبو ػهٗ ؽظت خطخ انكهٛخ ٔانُظجخ انًؾددح كٙ انلوزح   

نًزبثؼنخ ٔينٍ ٚزى انزودٚى ػٍ ؽزٚنن انجٕاثنخ ائنكززَٔٛنخ ان بطنخ نندائزح اندراطنبد ٔانز طنٛؾ ٔا -7

خقل االطنزًبرح االنكززَٔٛنخ ان بطنخ ثٓنذِ انوُنبح، ٔٚنزى إػزًنبد انزوندٚى االنكززَٔنٙ نهطبننت ثؼند 

 رظدٚن يسطظخ انشٓداء ثجٌ انطبنت يٍ انًشًٕنٍٛ ثجؽكبو انوبٌَٕ أػقِ. 

ٚهزشو انطبنت ػُد إكًبل انزودٚى إنكززَٔٛب ثًزاعؼخ يسطظخ انشنٓداء ئكًنبل إعنزاءاد انزظندٚن  -8

 ٗ انزودٚى ٔخقكّ ٚزى هجٕنّ ٔكن انوُبح انؼبيخ انوجٕل انًزكش٘.  ػه

ال ٚزى يجبشزح انطبنت انًوجٕل كٙ اندراطخ ػًٍ هُنٕاد  ٔ٘ انشنٓداء إال ثؼند عهجنّ كزنبة رجٚٛند  -9

يٍ هجم يدٚزٚبد يسطظخ انشٓداء/ شؼت انزػبٚنخ انؼهًٛنخ، ٔرُؼزًند كزجٚٛند َٓنبئٙ نهوجنٕل ٔٚؾلن  

 كٙ يهلخ انطبنت. 

أػنقِ نهكهٛنبد انزنٙ  1هجٕل انطهجخ ينٍ  ٔ٘ انشنٓداء ثؾظنت انلئنبد انًنذكٕرح كنٙ انلونزح ٚكٌٕ  -11

 رؼزًد انوجٕل انًجبشز. 

  

  

  

  

  

 -أ

 آنٛخ رظغٛم انطهجخ انًوجٕنٍٛ كٙ انغبيؼبد: -4

رظز٘ انؼٕاثؾ انًُظٕص ػهٛٓب كٙ ْذا انلظنم ػهنٗ هُنٕاد انوجنٕل كبكنخ نهدراطنزٍٛ انظنجبؽٛخ  ❖

 ٔانًظبئٛخ. 

    

 -أ

4- 

انٕصبئن   - انًطهٕثخ نهزظغٛم:1

  ٚودو انطبنت إنٗ انغٓخ انزٙ ٚزشؼ إنٛٓب انًظزًظكبد اٜرٛخ:  ❖ 

 أطم ٔصٛوخ اندراطخ االػدادٚخ انًؼشسح ثزظدٚن انًدٚزٚخ انؼبيخ نهززثٛخ كٙ انًؾبكظخ أٔ أطٕل - 

 ٔٚودو رؼٓداف  13/4/2023ظبِ انٕصبئن األخزٖ   ٔثؾظت هُبح انوجٕل  يظدهخ أطٕنٛب كٙ يٕػد أه       



 

 خطٛبف ثذنك إنٗ هظى انزظغٛم كٙ انكهٛخ ٔث قكّ ٚهـٗ هجٕنّ .        

كلبنخ ػبيُخ ػهٗ ٔكنن ًَنٕ ط يؼند ينٍ هظنى انشنسٌٔ انوبََٕٛنخ كنٙ انغبيؼنخ ػهنٗ أٌ رزؼنًٍ كنٙ - 

ض  ننك كوزارٓب يبدح رؾًم انطبنت يظسٔنٛخ انًؾبكظخ ػهنٗ يًزهكنبد اندٔننخ ٔػندو انؼجنش ثٓنب ٔثؼكن

 ٚزؾًم انـزايخ ػٍ األػزار انُبرغخ.  

 َظ خ يهَٕخ ػٍ شٓبدح انغُظٛخ ْٕٔٚخ األؽٕال انًدَٛخ انؼزاهٛخ أٔ انجطبهخ انٕؽُٛخ انًٕؽدح. - 

 .  3طٕراف ؽدٚضخ ػددْب   - 

  ٔانؼٕاثؾ ٔانشزٔؽ  1992نظُخ  5اطزًبرح انلؾض انطجٙ ػهٗ ٔكن َظبو انهٛبهخ انظؾٛخ رهى    - 

 خ ثّ  يغ يزاػبح اٜرٙ: ان بط    

 ال ٚظغم انطبنت كٙ ؽبنخ ػدو رودٚى االطزًبرح انًذكٕرح يطهوبف.   1

 ٚغت رظهٛى أطم االطزًبرح ٔال روجم َظ خ ػُٓب .   2

رقؽن  َزٛغنخ انلؾنض انطجنٙ ينٍ انغٓنخ انًزشنؼ إنٛٓنب انطبننت يجبشنزح ٔكنٙ ؽنبل ػندو نٛبهزنّ   3

 نزؼدٚم رزشٛؾّ ػهٗ ٔكن نٛبهزّ انظؾٛخ.  نهدراطخ انًزشؼ إنٛٓب، ٚلبرؼ هظى انوجٕل انًزكش٘

ٚؾن نهطبنت اطزئُبف َزٛغخ انلؾض ندٖ هظى انهغبٌ/ انهغُخ االطزئُبكٛخ كٙ ٔسارح انظؾخ ػٍ   4

 ؽزٚن انغٓخ انًزشؼ نهوجٕل كٛٓب. 

  ٚزؼٓد انطهجخ انًوجٕنٌٕ كٙ اندراطخ انًظبئٛخ ثجَٓى نى ٚظجن نٓى أٌ رى رزهٍٛ هٛدْى ثظجت انـش - 

  يٍ انلظم انزبطغ  1-ًؾبٔنخ كّٛ أٔ انؼوٕثبد االَؼجبؽٛخ   يغ يزاػبح يب عبء كٙ انجُد   ؽأٔ ان   

 يٍ دنٛم إعزاءاد شسٌٔ انطهجخ ٔػٕاثؾ انوجٕل ٔشزٔؽّ .    

  

 

 ػشٚش٘ انطبنت ػشٚشرٙ انطبنجخ 

طنخ اندرائُبف ًُٓب رظهٛم انٕصٛوخ اندراطٛخ االطهٛخ ٚكلم نك انؾن ثبطزانزظغٛم يٍ ػد ءااٌ اكًبل اعزا

 نًوؼد اندراطٙ نهظُخ انقؽوخ بث فأ االؽزلب

  آنٛخ رظغٛم انطبنت: -2-4-أ

رؼزًد َزبئظ انوجٕل انًزكش٘ انًؼهُخ ػهٗ انًٕهغ ائنكززَٔٙ انزطًٙ نهنٕسارح ٔٚؼند ائػنقٌ  .1

إشؼبرا رطًٛب إنٗ انكهٛنخ / انًؼٓند كنٙ انغبيؼنخ نجندء رظنغٛم انطهجنخ كنٙ انٛنٕو انزنبنٙ ئػنقٌ 

 ٕٚو ػًم اثزداءف يٍ ربرٚخ ثدء انزظغٛم.   15ُزبئظ ٔرظزًز إعزاءاد انزظغٛم خقل يدح   ان

انطهجخ انذٍٚ نى ٚظٓز نٓى رزشٛؼ كٙ َزبئظ انوجٕل انًزكش٘ أل٘ طجت يٍ األطنجبة، ًُٚؾنٌٕ  .2

أٚنبو ػًنم ينٍ   10أٚبو ػًم يٍ ربرٚخ إفٓبر َزنبئظ انوجنٕل نقػزنزاع، ٔ يندح     10يدح   

 ر أٔايز هجٕنٓى ألؿزاع انزظغٛم. ربرٚخ إطدا

ٚننزى رظننغٛم انطبنننت كننٙ ؽبنننخ رودًٚننّ اػززاػننبف ػهننٗ هجٕنننّ ٔإ ا رجننٍٛ إَننّ يؾننن ٚننزى رؼنندٚم  .3

رزشٛؾّ، ٔرؼنبد إعنزاءاد رظنغٛم انطبننت ػهنٗ ٔكنن رزشنٛؾّ انغدٚند ثبالػزًنبد ػهنٗ كزنبة 

كننش٘، ٔٚؼننبد انننٕسارح انظننبدر يننٍ دائننزح اندراطننبد ٔانز طننٛؾ ٔانًزبثؼننخ / هظننى انوجننٕل انًز



 

رظهٛى يظزًظكبد انطبنت انًوديخ يٍ هجهّ ثكزبة رطًٙ ٔيؾؼز رظهٛى ٔرظنهى ينغ االؽزلنبف 

 أػقِ.   2ثُظ خ ػُٓب ئكًبل إعزاءاد رظغٛهّ ػهٗ ٔكن انًٓهخ نهًدح انًؾددح كٙ انلوزح   

ينغ ٚزى رظغٛم انطهجخ ؿٛنز انؼنزاهٍٛٛ انًوًٛنٍٛ ٔانًوجنٕنٍٛ كنٙ اندراطنخ انظنجبؽٛخ ٔانًظنبئٛخ  .4

 يٍ ْذا انلظم انًجُٛخ الؽوبف  .   5-يزاػبح يب عبء كٙ انجُد   أ

يب ٚ ض انطهجنخ انًوجنٕنٍٛ يزكشٚنب ٔ انًزونديٍٛ نهوجنٕل كنٙ اندراطنخ انًظنبئٛخ كنٙ انغبيؼنبد  .5

انؾكٕيٛننخ أٔ انغبيؼبد/انكهٛننبد األْهٛننخ   نهدراطننزٍٛ انظننجبؽٛخ ٔانًظننبئٛخ  أٔ نهدراطننخ كننٙ 

 عبيؼبد إههٛى كزدطزبٌ: 

ثإيكنبٌ انطبننت انزظنغٛم كنٙ اندراطنخ   انًظنبئٛخ/ األْهٛنخ  بنت انذ٘ نى ٚظزكًم إعزاءاد انزظغٛم:انط  1

/ائههٛى/ انزؼهٛى انؾكٕيٙ ان بص انظجبؽٙ/انكهٛبد انزبثؼخ نهٕهلٍٛ/ انًؼبْد انزبثؼخ نهٕساراد االخزٖ  

 كٙ انظُخ انقؽوخ. رظغٛقف يجبشزاف ٔال ٚؾن نّ انؼٕدح انٗ هجٕنّ انًزكش٘ أ رؼدٚم انززشٛؼ 

  انطبنت انًظغم:  2

 روٕو انغٓخ   انكهٛخ/انًؼٓد  انزٙ هجم كٛٓب انطبنت يزكشٚبف ٔاطزكًبل إعزاءاد انزظغٛم كٛٓب ثًب ٚجرٙ:  .1

إنـبء هجٕل انطبنت ثؼد رودًّٚ رجٚٛداف ينٍ انكهٛخ/انًؼٓند اننذ٘ روندو نهوجنٕل كٛنّ   1

 يضجزب كّٛ رهًّ االيزؾبَٙ. 

انطبنت نهوجٕل كٛٓب ثبنٕصبئن ٔثكزبة رطًٙ ٔيؾؼنز  رشٔٚد انغٓخ انزٙ رودو  2

 رظهٛى ٔرظهى يغ االؽزلبف ثُظ خ ػُٓب . 

 رزٕنٗ انغٓخ انزٙ هَدو كٛٓب انطبنت اطزكًبل إعزاءاد طؾخ انظدٔر.  .2

ال ٚظننًؼ نهطبنننت انننذ٘ رهننٍ هٛنندِ نـننزع االنزؾننبم ثبندراطننخ انًظننبئٛخ أٔ األْهٛننخ أٔ عبيؼننبد إههننٛى  .3

 كٙ انكهٛخ / انًؼٓد انًوجٕل كٛٓب يزكشٚب.  ثبنؼٕدح نهدراطخنزبثؼخ نهٕهلٍٛ كزدطزبٌ أٔ انكهٛبد ا

  

  

  

  

 ؽبالد انزجعٛم ٔانزطٕة ٔإنـبء انوجٕل: -3-4-أ

  يقؽظبد ػبيخ: -1-3-4-أ

إ ا كبٌ هجٕل انطبنت خطج ٔؿٛز يزٕاكن يغ انزؼهًٛبد ٔانؼنٕاثؾ ٔانشنزٔؽ كؼهنٗ انطبننت  .1

ؼخ انزٙ هجم كٛٓب ػٍ أ٘ خطج ؽبطم كٙ هجٕنّ نكٙ ٚؼلٗ يٍ إثقؽ انكهٛخ /انًؼٓد  كٙ انغبي

 انًظسٔنٛخ. 

يننٍ انلظننم انزاثننغ يننٍ دنٛننم إعننزاءاد شننسٌٔ   3/11-ٚننزى يقؽظننخ يننب ٔرد كننٙ انلوننزح   د .2

% األٔائنم  10انطهجخ ٔػٕاثؾ انوجٕل ٔشزٔؽّ انًزؼهوخ ثبنطهجنخ انًوجنٕنٍٛ ػنًٍ هُنبح انن  

ينٍ انندنٛم َلظنّ انًنذكٕر آَلنبف ٔانًزؼهونخ ثًنُؼ   4/12-ػهٗ انًؼبْد ٔيب ٔرد كٙ انلونزح   د

 االعبساد اندراطٛخ أ رًدٚدْب. 



 

  3-3-4-ال رؼزًد انطهجبد انش ظٛخ ئنـبء انوجنٕل ٔٚوزظنز ػهنٗ ينب ْنٕ يجنٍٛ كنٙ انجُند   أ .3

يٍ ْذا انلظم، ثبطزضُبء انطبنت انزاؿت كٙ كزؼ يهق دراطٙ كنٙ اننٕسارح/ دائنزح انجؼضنبد 

 كٛخ ألؿزاع اكًبل اندراطخ خبرط انؼزام. ٔانؼقهبد انضوب

  ؽبالد انزجعٛم ٔانزطٕة:-2-3-4-أ

كنٙ   انكهٛخ/انًؼٓند  انًزشنؼ إنٛٓنب  كٙ ؽنبل رظنغٛهّثؾن انطبنت  طُخ رجعٛمرؼد انظُخ اندراطٛخ  .1

يٍ ْذا انلظنم انًجُٛنخ أػنقِ  ٔنـبٚنخ   2-4-يٍ انجُد   أ  1ثؼد إَزٓبء انًدح انًؾددح كٙ انلوزح   

 ، ٔكًب كٙ انزطى انزٕػٛؾٙ أدَبِ . 16/4/2023

 ٔنـبٚخ  16/4/2023ثؼد ربرٚخ  كٙ ؽبل رظغٛهّثؾن انطبنت  طُخ رطٕةرؼد انظُخ اندراطٛخ  .2

 ٔكًب كٙ انزطى انزٕػٛؾٙ أدَبِ.  21/5/2023

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ؽبالد إنـبء انوجٕل:  -3-3-4-أ

  ٚهـٗ هجٕل انطبنت كٙ انؾبالد اٜرٛخ: ❖
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إ ا ننننى ٚظنننغم انطبننننت كنننٙ انكهٛخ/انًؼٓننند انًزشنننؼ إنٛٓنننب خنننقل انظنننُخ اندراطنننٛخ َلظنننٓب ٔنـبٚنننخ  .1

22/5/2023 . 

 كٙ ؽبل صجٕد ػدو رٕاكز أ٘ يٍ انشزٔؽ انؼبيخ أٔ ان بطخ نهوجٕل كٙ اندراطخ.  .2

إ ا هدو انطبنت يؼهٕيبد أٔ ٔصبئن ؿٛز طؾٛؾخ أٔ يشٔرح أٔ يؾزكخ إنٗ   انكهٛخ /انًؼٓد  ٚكزنت  .3

إنننٗ انننٕسارح ئنـننبء هجٕنننّ ؽزننٗ ٔإٌ كننبٌ كننٙ طننلٕف يزوديننخ أٔ يز زعننجف يننٍ انكهٛننخ أٔ انًؼٓنند 

 ٔرز ذ ثؾوّ ائعزاءاد انوبََٕٛخ كبكخ . 

انًؼنشسح ثزظندٚن انًدٚزٚنخ انؼبينخ نهززثٛنخ كنٙ إ ا نى ٚودو انطبنت أطم ٔصٛوخ اندراطنخ ائػدادٚنخ  .4

كًٛب ٚ ض انطهجخ انًظغهٍٛ ػهنٗ  16/4/2023انًؾبكظخ إنٗ هظى رظغٛم انطهجخ كٙ انكهٛخ نـبٚخ 

يٍ ْذا انلظم انًجُٛنخ كنٙ آَنق اف ، ينغ يزاػنبح اٌ ٚونٕو هظنى    2-4-أيٍ انجُد     1ٔكن انلوزح   

   انزظغٛم ثزجهٛؾ انطبنت ثًب ال ٚوم ػٍ

   ٕٚيبف.  30-15صقس يزاد ٔركٌٕ انًدح ثٍٛ رجهٛؾ ٔآخز   يٍ    3      

إطدار أٔايز انطهجخ انًهـٗ هجٕنٓى كٕر اطزؾوبهٓى ٔػدو رجخٛز إطدار األيز أكضز ينٍ شنٓز ينٍ  .5

 ربرٚخ االطزؾوبم. 

ػشٚش٘ 
 

 انطبنت...

 اطزًزار إٚوبف انؼًم ثبالطزؼبكخ ثدءاف يٍ اندكؼخ اندراطٛخ

 

ٔيننب ثؼنندْب نكننم انًزاؽننم اندراطننٛخ ػنندا  2018 – 2017 ٕنٍٛ نهظننُخ اندراطننٛخ نهطهجننخ انًوجنن

         انؾبالد انًدرعخ ػًٍ هزار ْٛئخ

 ٔانًجُٛخ ثًٕعت كزبة انٕسارح  ٘ 7/10/2020انزأ٘ كٙ 

 .  15/10/2020كٙ  3825انؼدد   

   

ُٓٛخ كنٙ انغبيؼنبد ػٕاثؾ هجٕل انطهجخ االٔائم ػهٗ انؼزام يٍ خزٚغٙ كزٔع اندراطخ انً -6-أ

 ٔانكهٛبد انؾكٕيٛخ: 

  

 ٚشززؽ كٙ انطبنت انذ٘ ٚوجم كٙ انغبيؼبد انؼزاهٛخ أٌ ٚكٌٕ:   -1

 ػزاهٙ انغُظٛخ   1

ؽننبئشا ػهننٗ اندراطننخ ائػدادٚننخ انًُٓٛننخ انؼزاهٛننخ يؼننشسح ثزظنندٚن يننٍ انًدٚزٚننخ انؼبيننخ   2

 نهزؼهٛى انًُٓٙ كٙ انًؾبكظخ.  

 ٔيب ثؼدْب.  1998يٍ يٕانٛد   3

 نظُخ اندراطٛخ انؾبنٛخ.  يٍ خزٚغٙ ا  4

ٚننزى هجننٕل انطهجننخ االٔائننم ػهننٗ انؼننزام يننٍ خزٚغننٙ اننندٔر االٔل ؽظننزٚب يننٍ االػنندادٚبد  -2

 انًُٓٛخ نهدراطخ انظجبؽٛخ ٔانًظبئٛخ كٙ كم اخزظبص.  



 

ٚزى هجٕنٓى كٙ كهٛبد انغبيؼبد انزوُٛخ اندراطخ انظجبؽٛخ  كٙ انز ظنض انًُنبفز أٔ انوزٚنت  -3

 ٔؽظت االهظبو. 

 زٚغٙ انلزع انشراػٙ انزودٚى نهوجٕل كٙ انكهٛبد انزوُٛنخ انشراػٛنخ ٔكهٛنبد انشراػنخ ٚظًؼ ن -4

 كٙ انغبيؼبد ٔؽظت االهظبو انًُبفزح أٔ انوزٚجخ.  

ٚظننًؼ ن زٚغننٙ كننزع انظننٛبؽخ ٔانلُدهننخ ٔانلننزع انزغننبر٘/ انظننٛبؽخ ٔادارح انلُننبدم ، انزونندٚى  -5

ح ٔاالهزظننبد ٔانكهٛننبد انزوُٛننخ االدارٚننخ نهوجننٕل كننٙ أهظننبو انظننٛبؽخ ٔانلُدهننخ كننٙ كهٛننبد ائدار

 ٔكهٛبد انؼهٕو انظٛبؽٛخ كٙ انغبيؼبد ٔؽظت االهظبو انًُبفزح أٔ انوزٚجخ.  

ٚظننًؼ لاخزٚغننٙ  اػنندادٚبد انزًننزٚغ انزونندٚى نهوجننٕل كننٙ كهٛننبد انزًننزٚغ كننٙ انغبيؼننبد  -6

 % . 85ٔؽظت االهظبو انًُبفزح أٔ انوزٚجخ ػهٗ اٌ ال ٚوم يؼدنٓى ػٍ   

نطبنت ػهٗ ٔكن االخزٛبراد انًضجزخ كٙ اطزًبرح انزودٚى ػٍ ؽزٚنن انجٕاثنخ االنكززَٔٛنخ ٚوجم ا -7

 ندائزح اندراطبد ٔانز طٛؾ ٔانًزبثؼخ ٔػهٗ أطبص انًُبكظخ كٙ انًغًٕع.  

 ػشٚش٘ انطبنت...

هجننٕل انطهجننخ االٔائننم ػهننٗ انؼننزام يننٍ خزٚغننٙ كننزٔع اندراطننخ انًُٓٛننخ كننٙ  طننٛكٌٕ

 ٕيٛخ ػجزانغبيؼبد ٔانكهٛبد انؾك

 انجٕاثخ االنكززَٔٛخ ندائزح اندراطبد ٔانز طٛؾ ٔانًزبثؼخ

www.dirasat-gate.org 

 

 ػشٚش٘ انطبنت...

نٓنذِ انكهٛنبد ثؾظنت االطنزًبرح  انزوندٚى ػهنٗ كهٛنبد انُٓدطنخ ٚكنٌٕ ػهنٗ األهظنبو انؼهًٛنخ انزبثؼنخ  إٌ 

 ائنكززَٔٛخ.

انلزٔع انزبثؼنخ نألهظنبو انؼهًٛنخ  ٚكٌٕ انزودٚى ػهٗ ٔثبنُظجخ نألهظبو انُٓدطٛخ كٙ انغبيؼخ انزكُٕنٕعٛخ 

 ثؾظت االطزًبرح ائنكززَٔٛخ.

  

   

  

 ػشٚش٘ انطبنت... 

 إٌ االهظبو انزٙ رى شًٕنٓب ثوبٌَٕ ردرط  ٔ٘ انًٍٓ انطجٛخ 

 انًؼدل ثًٕعت هبٌَٕ انزؼدٚم  2000نظُخ   6ٔانظؾٛخ رهى   

  -نظبَدح ْٙ:، اػزجزد انز ظظبد ا2020نظُخ   1انضبنش رهى   

 انُٓدطخ انجٛئٛخ، ُْدطخ االؽزاف ٔانًظبَد انظُبػٛخ، ُْدطخ 

 انطت انؾٛبرٙ، ُْدطخ روُٛبد االعٓشح انطجٛخ، ُْدطخ انهٛشر 



 

 ٔائنكززَٔٛبد انجظزٚخ ،ُْدطخ روُٛبد انجٛئخ ٔانزهٕس، ػهٕو 

 انؾٛبح، انكًٛٛبء، انكًٛٛبء انزطجٛوٛخ ، انلٛشٚبء، انلٛشٚبء انزطجٛوٛخ ،

 نلٛشٚبء انؾٛبرٛخ، ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب انهٛشر، ػهٕو انجٛئخ، انظؾخ ا

 انجٛئٛخ، ائؽظبء انظؾٙ ، انزوبَبد االؽٛبئٛخ، انزوبَخ االؽٛبئٛخ ،

 انزوُٛبد االؽٛبئٛخ، انزؾهٛقد انًزػٛخ ، ػهٕو األؿذٚخ. 
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 انًؼٓد انزوُٙ انُغق  

 

 انًؼٓد  اهظبو انًؼٓد انشزٔؽ

   هظى األدنخ انغُبئٛخ انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

  

 انًؼٓد انزوُٙ انطجٙ 

 هظى كؾض انجظز انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ



 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 ٙانلزع انؼهًٙ انزطجٛو

 انلزع انًُٓٙ ر ظض أعٓشح ؽجٛخ

  

 هظى األعٓشح انطجٛخ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 األهظبو انزكُٕنٕعٛخ 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض شجكبد

 انلزع انًُٓٙ ر ظض طٛبَخ ؽبطجبد

 انلزع انًُٓٙ ر ظض ارظبالد

  

  

 ظبالدهظى االنكززَٔٛك ٔ االر

 انلزع انؼهًٙ االؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 هظى انطٛزاٌ

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض انًٛكبَٛك

 انلزع انًُٓٙ ر ظض اَزبط ٔ رظُٛغ

  

  

 هظى انًٛكبَٛك

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 زثبءانلزع انًُٓٙ ر ظض انكٓ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض طٛبَخ يظبػد كٓزثبئٛخ

  

 هظى انكٓزثبء

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض َغبرح

 انلزع انًُٓٙ ر ظض ثُبء رطى ُْدطٙ

 هظى انًدَٙ

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض يكبئٍ ٔيؼداد

 انًُٓٙ ركٛٛق انٕٓاء ٔانزضهٛظانلزع 

  هظى يٛكبَٛك انودرح

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

انلزع انؾبطجبد ٔروُٛنخ انًؼهٕينبد ر ظنض ائدارح 

 االنكززَٔٛخ

   هظى أَظًخ انؾبطٕة

  

  

  

  

  

  

 األهظبو ائدارٚخ
 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 هظى ائدارح انوبََٕٛخ



 

 ٙانلزع االدث

 كزع انزغبرح ر ظض إدارح

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع االدثٙ

 انلزع انزغبر٘ ر ظض انًؾبطجخ

 هظى انًؾبطجخ

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع االدثٙ

 انلزع انزغبر٘ ر ظض انظٛبؽخ ٔإدارح انلُبدم

 ظٛبؽخ ا انطهجخ االٔائم انضقصخ يؼبْد ان

 هظى انظٛبؽخ

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع االدثٙ

 كزع انلٌُٕ انزطجٛوٛخ

 أهظبو انلٌُٕ هظى انزظًٛى ٔانزشٍٚٛ انًؼًبر٘

 

  

  

 

 

 ٚزى رزشٛؼ انطهجخ انًز زعٍٛ يٍ انًدارص االػدادٚخ

 

 ْد انؼزاهٛخ كبك خ ػٍانًُٓٛخ ثلزٔػٓب انً زهلخ إنٗ انًؼب

 

 ؽزٚن انغبيؼخ انزوُٛخ انٕططٗ/ ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ

 

 ٔانجؾش انؼهًٙ.

  

   

  

  

  

  

 انلظم انزاثغ 



 

 شزٔؽ انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ ٔػٕاثطٓب كٙ انغبيؼبد انؼزاهٛخ:  .8

 انشزٔؽ انؼبيخ نهزودٚى:  -1-د

  انًظبئٛخ أٌ ٚكٌٕ:ٚشززؽ كٙ انطبنت انذ٘ ٚوجم كٙ انغبيؼبد نهدراطخ     

 ػزاهٙ انغُظٛخ.  -1

ؽبئشاف ػهٗ شٓبدح اندراطخ االػدادٚخ انؼزاهٛنخ، يؼنشسحف ثزظندٚن ينٍ انًدٚزٚنخ انؼبينخ نهززثٛنخ كنٙ  -2

 انًؾبكظخ أٔ ػهٗ شٓبدح رؼبدنٓب. 

ٚؾن ن زٚغٙ اندراطنخ ائػدادٚنخ نهظنُخ اندراطنٛخ انؾبنٛنخ انؾظنٕل ػهنٗ االيزٛنبساد  ارٓنب انزنٙ  -3

ٓى انًزوديٍٛ نهوجٕل انًزكش٘ ػُد اؽزظنبة انًغًنٕع ألؿنزاع انًلبػنهخ كنٙ ؽظم ػهٛٓب أهزاَ

 انوجٕل. 

 ٚؾن نهطهجخ انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ ؽظت انؾدٔد اندَٛب نًؼدالد انوجٕل ٔكًب ٚهٙ:   -4

 % . 70كهٛبد انزًزٚغ:    .1

كنٙ اندراطنخ  كهٛبد انزوُٛبد انطجٛخ ٔانظؾٛخ: أال ٚشٚد انلبرم نهزودٚى ػٍ انؾد االدَٗ نهوجٕل .2

 درعبد.   10انظجبؽٛخ   انوجٕل انًزكش٘  ث    

 %  70كهٛبد انُٓدطخ    .3

 %  65%  ٔ. كهٛبد انوبٌَٕ   65%  ِ. كهٛبد انؼهٕو   65كهٛبد انزوُٛبد انُٓدطٛخ    .4

كهٛننبد انشراػننخ: ٚكننٌٕ انًؼنندل    .7

60 . % 

ثننننننبهٙ انز ظظننننننبد: ٚكننننننٌٕ  .8

 % . 60انًؼدل   

  

اندراطخ ائػدادٚخ   رطجٛوٙ، اؽٛبئٙ، األدثٙ  انزاؿجبد كنٙ انزوندٚى رظزضُٗ انطبنجبد يٍ خزٚغٙ  -5

انننٗ كهٛننبد انززثٛننخ انجدَٛننخ ٔػهننٕو انزٚبػننخ ٔأهظننبو انززثٛننخ انجدَٛننخ ٔػهننٕو انزٚبػننخ يننٍ شننزؽ 

 % . 55/ػ  أػقِ ػهٗ أال ٚوم يؼدنٓى ػٍ   4انًؼدل انٕارد كٙ انلوزح   

ٍ خزٚغنٙ اندراطنخ ائػدادٚنخ   رطجٛونٙ، اؽٛنبئٙ ٚؾن نألثطبل يٍ يزشنؾٙ انهغُنخ األٔنًجٛنخ  ين -6

،األدثٙ، انلٌُٕ  انزودٚى انٗ كهٛبد انززثٛخ انجدَٛخ ٔػهٕو انزٚبػنخ ٔأهظنبو انززثٛنخ انجدَٛنخ ٔػهنٕو 

 انزٚبػخ اطزضُبءف يٍ شزؽ انًؼدل. 

ٚؾنن نألثطننبل ينٍ خزٚغننٙ االػندادٚبد انًُٓٛننخ ثلزٔػٓننب ٔر ظظنبرٓب كبكننخ انزوندٚى انننٗ كهٛننبد  -7

ٛخ انجدَٛخ ٔػهٕو انزٚبػخ ٔهظى انززثٛنخ انجدَٛنخ ٔػهنٕو انزٚبػنخ كنٙ كهٛنخ انززثٛنخ األطبطنٛخ انززث

 % . 60ثًؼدل ال ٚوم ػٍ   

ٚؾن انًْٕٕثٍٛ يٍ خزٚغٙ االػدادٚبد انًُٓٛخ ثلزٔػٓنب ٔر ظظنبرٓب كبكنخ انزوندٚى اننٗ كهٛنبد  -8

انلُٛنخ كنٙ كهٛنخ انززثٛنخ األطبطنٛخ  انلٌُٕ انغًٛهخ ٔانلٌُٕ انزطجٛوٛخ ٔانززثٛخ انلُٛخ ٔأهظنبو انززثٛنخ

 ثًؼدل ال ٚوم ػٍ 

 .  %60  



 

ٚؾننن نهطهجننخ يننٍ خزٚغننٙ يؼبْنند انلُننٌٕ انغًٛهننخ انزونندٚى نهوجننٕل كننٙ اندراطننخ انًظننبئٛخ كننٙ أهظننبو  -9

كهٛبد انلٌُٕ انغًٛهخ ٔكهٛبد انلٌُٕ انزطجٛوٛنخ ٔأهظنبو انززثٛنخ انلُٛنخ كنٙ كهٛنبد انززثٛنخ ٔانززثٛنخ 

 األطبطٛخ. 

غٙ االػدادٚبد انًُٓٛنخ ثلزٔػٓنب كبكنخ ٔاػندادٚبد انزًنزٚغ ٔانوجبننخ ٔانزٕنٛند ٚؾن ن زٚ -11

 انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ ثؾظت انز ظظبد انًُبفزح ٔانوزٚجخ . 

ٚؾن ن زٚغٙ ائػدادٚخ ائطقيٛخ/ٔسارح انززثٛخ ٔخزٚغٙ االػدادٚبد االطقيٛخ انزبثؼنخ  -11

ٙ االػندادٚبد انزبثؼنخ نهنٕهلٍٛ يًنٍ ننى ٚغزنبسٔا نهٕهلٍٛ ثبطزضُبء خزٚغٙ االيزؾبَبد ان برعٛخ كن

االيزؾبٌ انزونًٕٚٙ انًونزر كنٙ ٔسارح انززثٛنخ ثُغنبػ  انزوندٚى نهدراطنخ انًظنبئٛخ كنٙ كهٛنخ ٔأهظنبو 

 انؼهٕو ائطقيٛخ ؽظزا . 

ٚؾن ن زٚغٙ يؼبْد انظٛبؽخ انًؼبدنخ نشٓبدح اندراطخ ائػدادٚخ  انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ  -12

%  ثؼند عهنت كزنبة ػندو يًبَؼنخ ينٍ 60نًؼبْند انًُنبفزح ٔ ثًؼندل ال ٚونم ػنٍ   كٙ انكهٛبد ٔا

ٔسارح انضوبكخ/اندائزح انوبََٕٛخ ٔاالدارٚخ يزؼًُبف ػندو انًًبَؼنخ ينٍ دراطنخ انطبننت نؼندو انؾبعنخ 

 نزؼُّٛٛ. 

%  األٔائم يٍ خزٚغٙ انظُٕاد انظبثوخ يٍ انًؼبْد انزودٚى نهوجنٕل 10ٚؾن ن زٚغٙ ان    -13

 اطخ انًظبئٛخ ٔثؾظت االخزظبطبد انًُبفزح ٔانوزٚجخ . كٙ اندر

ٚزى هجٕل انطهجخ ؿٛز انؼزاهٍٛٛ   انًوًٍٛٛ  ٔانؾبطهٍٛ ػهٗ شٓبدح انضبَٕٚخ انؼزاهٛنخ هجنٕال  -14

يٍ انلظنم انظنبدص   3-يٍ انجُد   ٔ  3أٔنٛب كٙ اندراطخ انًظبئٛخ يغ يزاػبح يب عبء كٙ انلوزح   

ػننٕاثؾ انوجننٕل ٔشننزٔؽّ ٔػهننٛٓى يزاعؼننخ انننٕسارح نجٛننبٌ يننٍ دنٛننم إعننزاءاد شننسٌٔ انطهجننخ ٔ

  30اػلبئٓى يٍ دكغ األعٕر اندراطٛخ ثبنؼًهخ األعُجٛخ ٔيؼبيهزٓى اطٕح ثبنطهجخ انؼزاهٍٛٛ ٔخقل   

ٕٚيب يٍ إطدار أيز هجٕنٓى ٔٚزؾًم انطبنت ٔانكهٛخ/انًؼٓد يظسٔنٛخ اطزًزارِ ثبندراطخ يٍ دٌٔ 

 ؽظٕنّ ػهٗ كزبة ائػلبء. 

ل انًكلٕكٍٛ ٔػنؼبف انجظنز ثندرعبد ػبنٛنخ ٔ ٔ٘ االؽزٛبعنبد ان بطنخ ينٍ ػنٕم هجٕ -15

درعننبد ػننٍ   5نألؽننزاف كننٙ انز ظظننبد انزننٙ روننجهٓى ٔكننن انؼننٕاثؾ ٔانؾنندٔد اننندَٛب أهننم ثنن   

 انؾدٔد اندَٛب نهدراطخ انًظبئٛخ. 

 

 األعٕر اندراطٛخ:  -2-د

 2022/2023انًظنبئٛخ نهظنُخ اندراطنٛخ ركٌٕ األعٕر انًظزٕكبح يٍ انطهجخ انًوجٕنٍٛ كٙ اندراطنخ  .1

  ثًب ال ٚشٚد ػٍ اٜرٙ: 

 

 انشزٔؽ  انوظى انؼهًٙ  االعٕر  انز ظض 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ هظى األدنخ انغُبئٛخ    



 

 2,000,000 انز ظض انطجٛخ 

 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ هظى كؾض انجظز 

 

 

 

 

انز ظنننننننننض انزكُٕننننننننننٕعٙ 

 اُْدطٙ  

 

 

 

 

1,200,000 

 

 هظى االعٓشح انطجٛخ 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

انلنننزع انًُٓننننٙ ر ظننننض أعٓننننشح 

 ؽجٛخ

 

 

هظننننننننننننننى االنكززَٔٛننننننننننننننك ٔ 

 االرظبالد

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض شجكبد

انلنننزع انًُٓنننٙ ر ظنننض طنننٛبَخ 

 ؽبطجبد

 انلزع انًُٓٙ ر ظض ارظبالد

 

 

 نز ظظبد ائدارٚخ ا

 

 

750,000 

 

 

 هظى انًؾبطجخ

 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع االدثٙ

انلزع انزغبر٘ ر ظنض ائدارح ٔ 

 انًؾبطجخ

 

 

 دُٚبر كوؾ ٔنكبكخ انز ظظبد  250000اطزٛلبء اعٕر اطزًبرح انزودٚى ػهٗ اندراطخ انًظبئٛخ ثًجهؾ   

 

دُٚنننبر كونننؾ ٔنكبكنننخ   25.000انزوننندٚى ػهنننٗ اندراطنننخ انًظنننبئٛخ ثًجهنننؾ    اطنننزٛلبء اعنننٕر اطنننزًبرح .2

 انز ظظبد. 

 ٚؼزًد  اد انزوٕٚى انغبيؼٙ انًؼهٍ كٙ اندراطبد انظجبؽٛخ.  .3
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 يقؽظخ 

ٚكٌٕ انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ  ٔ٘ انشٓداء ػٍ ؽزٚن انجٕاثخ ائنكززَٔٛخ انًؼدح 

 نٓذا انـزع يٍ هجم اندراطبد ٔ انز طٛؾ 

 ٔ انًزبثؼخ ػهٗ أٌ روٕو يسطظخ انشٓداء ثبنًظبدهخ ػهٗ ْذا انزودٚى 



 

 

 

 يقؽؼخ 

 ٍ ؽزٚن انغبيؼبد ٚكٌٕ انزودٚى نهدراطخ انًظبئٛخ انوُبح انؼبيخ يجبشزح ػ

 ٔ انكهٛبد انزٙ كٛٓب اندراطخ يظبئٛخ ٔكن انغدٔل انًزكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشزٔؽ  انوظى انؼهًٙ  االعٕر  انز ظض 

 

 انز ظض انطجٛخ 

 

2,000,000 

 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ هظى األدنخ انغُبئٛخ  

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ هظى كؾض انجظز 

 

 

 

 

انز ظنننننننننض انزكُٕننننننننننٕعٙ 

 اُْدطٙ  

 

 

 

 

2,200,000 

 

 هظى االعٓشح انطجٛخ 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

انلنننزع انًُٓننننٙ ر ظننننض أعٓننننشح 

 ؽجٛخ

 

 

هظننننننننننننننى االنكززَٔٛننننننننننننننك ٔ 

 االرظبالد

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع انًُٓٙ ر ظض شجكبد

انلنننزع انًُٓنننٙ ر ظنننض طنننٛبَخ 

 ؽبطجبد

 نًُٓٙ ر ظض ارظبالدانلزع ا

 

 

 انز ظظبد ائدارٚخ 

 

 

750,000 

 

 

 هظى انًؾبطجخ

 

 انلزع انؼهًٙ األؽٛبئٙ

 انلزع انؼهًٙ انزطجٛوٙ

 انلزع االدثٙ

انلزع انزغبر٘ ر ظنض ائدارح ٔ 

 انًؾبطجخ

 



 

 

 دُٚبر كوؾ ٔنكبكخ انز ظظبد  250000اطزٛلبء اعٕر اطزًبرح انزودٚى ػهٗ اندراطخ انًظبئٛخ ثًجهؾ   

 

 

 

 

 

 

 

 


