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 اإلراص٠ ايعا١َ يتٓعِٝ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات ريٌٝ خزَات

 

 تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات ٖزف ١َٓٗ -1

 

تٗزف ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات إىل إعطا٤ صأ٣ فين َٛعٛعٞ ستاٜز عٔ َز٣ عزاي١ ايكوٛا٥ِ ااايٝو١  وا      

 ٚاالجتُاعٝو١  االقتضوار١ٜ عًٝٗا َؤ قلوٌ َغوتدزَٝٗا ٚختوزّ عًُٝو١ ايتُٓٝو١        االعتُارٜؤر٣ إىل إَها١ْٝ 

َٔ ايغًطات اادتض١, ٖٚشا ايزيٌٝ  اعتُارٖاِ ٚااعاٜري اييت ٜت ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ  ٚتٛفري ايؾفاف١ٝ ٚفكًا يألصٍٛ

إجضا٤ات َوٓح  تكزَٗا اإلراص٠  ايعا١َ يتٓعِٝ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجعو١ اذتغوابات ٚااتعًكو١ بو     ارتزَات اييتٜٛعح 

ٚإجضا٤ ايتعزٜالت  ٖاٚجتزٜزذتضٍٛ ع٢ً صخض١ َظاٚي١ اا١ٓٗ  ٚانياإلجاط٠ ٚايكٝز يف عجٌ احملاعلني ايكاْْٛٝ

تضخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ َٚا ٜتعًل بشيو َٔ تٛفري ايٛثا٥ل ٚايضعّٛ ااطًٛبو١   قٝز غج١ً ٚإجضا٤ ٚق  يف ايلٝاْات اا

 ٚايكوضاصات  ٚايتعًُٝوات سات   1999ّ( يغو١ٓ  26ٚسيو ٚفكًا يكإْٛ تٓعِٝ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجعو١ اذتغوابات صقوِ     

 . ايض١ً

ِ   خوزَات اإلراص٠ ايعاَو١   اإلجضا٤ات ااتلع١ يًخضوٍٛ عًو٢   -2 َٗٓو١ توزقٝل َٚضاجعو١     يتٓعوٝ

 -: اذتغابات

اإلراص٠ ايعا١َ رتز١َ ايعُال٤ بضاي١ ايٓافش٠ ااٛحوز٠ يًوٛطاص٠ ٚتعل٦و١ بٝاْوات      يًُٛظ  اادتط يفايتكزّ   - أ

 بٗا ايٛثا٥ل ااطًٛب١ .  ااعتُاص٠ طًب نٌ خز١َ ع٢ً حز٠ ٚايتٛقٝع عًٝٗا َضفك

بضفعٗا َغتٛف١ٝ يهٌ ااتطًلات احملوزر٠ يهوٌ خزَو١ إىل اإلراص٠ ايعاَو١ يتٓعوِٝ       ااٛظ  اادتطكّٛ ٜ - ب

 ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات.

 ضاجعو١ ايٛثوا٥ل ٚإصتواط ااعاًَو١ ااطًٛبو١         تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات  تكّٛ اإلراص٠ ايعا١َ يتٓعِٝ ١َٓٗ  - ج

بعوز  ٤ يًدتِ ايضيمٞ يف ايوٛطاص٠ ٚتغوًِٝ ااعاًَو١    اإلراص٠ ايعا١َ رتز١َ ايعُال ٚايتٛقٝع عًٝٗا ٚإعارتٗا إىل

 يضاحب ايؾإٔ.   اصتاطٖا

  -:نُا ًٜٞ َٚضاجع١ اذتغابات ارتزَات اييت تكزَٗا اإلراص٠ ايعا١َ يتٓعِٝ ١َٓٗ تزقٝل  -3

  يري ااظاٚيني ي١ًُٓٗنيكاْْٛٞ ٚايكٝز ألٍٚ َض٠ يف عجٌ احملاعلني ايكاْْٛٝاياعب احملإجاط٠ َٓح أٚاًل : 

  -: ااطًٛب١ايٛثا٥ل  _أ

َٔ ااؤٌٖ ادتاَعٞ ختضط ستاعل١ ال ٜكٌ عٔ بهايٛصٜٛؼ َع ؽٗار٠ تكزٜض طلل األصٌ صٛص٠  -1

ايزصجات َضارم عًُٝٗا َٔ ادتاَع١ اييت أصزصتٗا إٕ ناْت جاَع١ حه١َٝٛ َع تضزٜل َٚعاري١ 

 ايُٝٔ .ااؤٌٖ َٔ ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ إٕ نإ ااؤٌٖ َٔ جاَع١ أ١ًٖٝ أَٚٔ خاصج 

ؽٗار٠ خرب٠ عًُٝ٘ الحك١ يًُؤٌٖ يف زتاٍ ااضاجع١ ٚتزقٝل اذتغابات أٚ ايتزصٜػ يز٣ إحز٣ أصٌ  -2

 -ايتايٞ: ايهًٝات أٚ ادتاَعات أٚ ااعاٖز ايعًٝا يف زتاٍ احملاعل١ ٚااضاجع١ ع٢ً ايٓخٛ 

 ايلهايٛصٜٛؼ.أصبع عٓٛات الحك١ اؤٌٖ  - أ

 اااجغتري.عٓتإ الحك١ اؤٌٖ  - ب

 ايزنتٛصاٙ.اؤٌٖ  عٓ٘ الحك١-ج

َٛقع١ َٔ ااغ٦ٍٛ األٍٚ يف ادت١ٗ َتٛافك١ َع ايؾضٚط ٚااعاٜري ايكا١ْْٝٛ ٚع٢ً إٔ تهٕٛ ؽٗار٠ ارترب٠ 

َٔ مجع١ٝ ٚ -يًُؤعغات ٚايؾضنات ارتاص١ -َضارم عًٝٗا َٔ ايغضف١ ايتجاص١ٜ اي١ُٝٓٝ ايضارص٠ َٓٗا ٚ

 .اذتغابات تزقٝل َٚضاجع١ احملاعلني ايكاْْٛٝني بايٓغل١ اهاتب ٚؽضنات 

 صخٝف١ اذتاي١ ادتٓا١ٝ٥ . -3

 صٛص٠ َٔ ٚثٝك١ إثلات ايؾدض١ٝ . -4
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 4x6بٝغا٤ صٛص ؽدض١ٝ   أَا١َٝ خًف١ٝ  مثإ -5

 إٔ جيتاط االَتخإ ااكضص يشيو ٜٚغتج٢ٓ َٔ أرا٤ االَتخإ مح١ً َؤٌٖ ايزنتٛصاٙ . -6

 ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ:  و ستاعب قاْْٛٞ  إجاط٠آح  ايضعّٛ ااكضص٠  -

 االًغ ايلٝإ ّ

 صٜاٍ 3,000 ني.ٝصعّٛ قٝز فضرٟ يف عجٌ احملاعلني ايكاْْٛ 1

 صٜاٍ 7,000 ايُٝٓٝني.ني ٝدتُع١ٝ احملاعلني ايكاْْٛ اْتغابصعّٛ  2

 صٜاٍ 500 ق١ُٝ ؽٗار٠ اإلجاط٠. 3

 صٜا01,111ٍ يف زت١ً ايتجاص٠ أجٛص ايٓؾض 4

 صٜا10000ٍ ايضيم١ٝ أجٛص ايٓؾض يف ادتضٜز٠ 5

 صٜا30500ٍ اإلمجايٞ ايعاّ

 -:يغري ااظاٚيني نياإلجضا٤ات ااتلع١ يًخضٍٛ ع٢ً إجاط٠ ستاعب قاْْٛٞ ٚايكٝز يف عجٌ احملاعلني   ايكاْْٛٝ -ب

 (أٚالايلٓز  ااٛعخ١ يفَضفل بٗا ايٛثا٥ل  ايطًب اعتُاص٠تعل١٦ بٝاْات  .1

 إجاط٠ ستاعب قاْْٛٞايتغجٌٝ يف عجٌ قٝز طًلات اذتضٍٛ ع٢ً  .2

 ايٓافش.ني يًلت فٝ٘  ٛجب ايكإْٛ ْٝٛعضض ايطًب َع ايٛثا٥ل ع٢ً دت١ٓ إجاط٠ احملاعلني ايكاْ .3

ٕ ااكضص يشيو أ ٚافكت ايًج١ٓ ع٢ً طًل٘ ٜٚغتج٢ٓ َٔ  االَتخإإجضا٤  .4 ٙ   محًو١  االَتخوا  - ؽوٗار٠ ايوزنتٛصا

 ستاعل١.ختضط 

 ايزنتٛصاٙ.أٚ ذت١ًُ َؤٌٖ  بٓجاح اجتاط االَتخإإصزاص قضاص ٚطاصٟ باإلجاط٠ نُخاعب قاْْٛٞ أ  .5

 .ج١ٓ ٚحتضٜض ستغض بشيو ٚحيفغ  ً  احملاعب ايكاْْٛٞأرا٤ ايكغِ ايكاْْٛٞ أَاّ ص٥ٝػ ٚأعغا٤ ايً .6

 .نيايضعّٛ ااكضص٠ يًكٝز يف عجٌ احملاعلني ايكاْْٛٝ اعتٝفا٤ .7

 قٝز صيم١ٝ.  ؽٗار٠َٚٓح ْْٛني يري ااظاٚيني ي١ًُٓٗ ٌ احملاعلني ايكاقٝز ايلٝاْات يف عج .8

 االَتخاْات   اْعكاراجتُاعات دت١ٓ اإلجاط٠ ٚ باْعكارَضتلط  - ارتز١َ:طَٔ إصتاط 

 ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات َظاٚي١  تضخٝط َٓح   ثاًْٝا:

 ايفضر١ٜ احملاعلني ايكاْْٛٝني هاتب ايرتخٝط ا    -ا

 وايٛثا٥ل ااطًٛب١ :-

 صٛص٠ َٔ ايكضاص ايٛطاصٟ  ٓح اإلجاط٠. .1

 نُخاعب قاْْٛٞ. اإلجاط٠ ٚايكٝزصٛص٠ َٔ ؽٗار٠  .2

يف    االؽورتاى صعوّٛ   َوع تغوزٜز   دتُعٝو١ احملاعولني ايكواْْٛني ايُٝٓوٝني     االْتغواب صٛص٠ َؤ بطاقو١    .3

 . ادتُع١ٝ نُظاٍٚ ي١ًُٓٗ

 تغزٜز صعّٛ صخض١ َظاٚي١ اا١ٓٗ.إٜضاٍ  .4

 .4x 6َكاؼبٝغا٤  خًف١ٝحزٜج١  أَا١َٝأصبع صٛص ؽدض١ٝ   .5

  -ايتاي١ٝ: تكزِٜ َاٜجلت ايتفضغ اظاٚي١ اا١ٓٗ حبغب ايغٛابط  .6

 (أٚ َشنض٠ بضبط ااعاش ايتكاعزٟ بطاق١ ااعاش ايتكاعزٟ  ااتكاعزٕٚ َٚٔ مت إحايتِٗ يًتكاعز - أ

َشنض٠ ٚبايٓغل١ يًعاًَني يف ايكطاع ارتاظ   االعتكاي١ ٚإخال٤ ايطضف(قلٍٛ  قضاص ااغتكًٕٝٛ َٔ أعُاهلِ  - ب

َٔ قلٌ أخض ج١ٗ عًُوٛا   ٚإخال٤ طضف ايٛظٝفٞ يف ادتٗاط اإلراصٟ يًزٚي١ ايٛععارتز١َ ااز١ْٝ عٔ َٔ ٚطاص٠ 

 . بٗا(

 قضاصات ايتعٝني( َٚوشنض٠ َؤ جٗوات أعُواهلِ َٚؤ الٜظاٚيوٕٛ أعُواٍ يف جٗو١          يف ايكطاع ايعاّااغتؾاصٕٚ  -ج 

  .فا٥غ١( باعتلاصِٖ عُايَ٘شنض٠ أعُاهلِ  

 .إفار٠ َٔ ج١ٗ عًُِٗ(  احملاعل١أعاتش٠ ادتاَعات ٚايهًٝات ٚااعاٖز ايعًٝا ايشٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتزصٜػ يف زتاٍ  -ر
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َ   ستعوٛص٠ قاْْٛوا  ٚعزّ ايكٝواّ بأعُواٍ أخوض٣     ظاٚي١ اا١ٓٗاتعٗز خطٞ بايتفضغ ايتاّ  .7 ٗٓو١  تتعواصض َوع 

 اذتغابات.تزقٝل َٚضاجع١ 

 و َضارم عًٝ٘ َٔ ادتٗات اادتض١ حاي١ ايعغ١ٜٛ اؤعغ١ أٚ ١٦ٖٝ أجٓل١ٝ ٜضفل َا ٜجلت سييف  .8

 إجياص يًُهتبأٚ عكز  اا١ٓٗ(َكض َظاٚي١  ًَه١ٝ اا١ٓٗ َظاٚي١  إصفام َا ٜجلت عٓٛإ .9

 ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ: و يًُخاعب ايكاْْٛٞ    ١ٓٗااَظاٚي١  ٝط خيرتايضعّٛ ااكضص٠ -

 االًغ ايلٝإ ّ

 صٜا5,111ٍ َظاٚي١ اا١ٓٗ. تضخٝط صعّٛ 1

 صٜا0,111ٍ صعّٛ ت١ُٝٓ. 2

 صٜاٍ 500 ق١ُٝ بطاق١ ايرتخٝط. 3

 صٜاٍ 010111 يف زت١ً ايتجاص٠ ْؾض اإلعالٕأجٛص  4

 صٜا01,511ٍ ايعاّ اإلمجايٞ

 . زووووووووووووووووووووّٜٛ ٚاح-: ١ ط ارتزَطَٔ إصتا-

  احمل١ًٝ(سات ايؾضنا٤ ايُٝٓٝني تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات يرتخٝط يؾضنات ا    -ب 

 -:ايٛثا٥ل ااطًٛب١  -

 يف ايؾضن١ اازٜض ااغ٦ٍٛ ٚشتتّٛ َٔ  َٛقعايرتخٝط َٓح طًب  -1

 .ايكاْْٛٞ َٗاّ احملاعبَكتضضا ع٢ً يضض مماصع١  تغا١َٝٓاي ؾضن١ًصٛص٠ ايغجٌ ايتجاصٟ ي -2

( 44يف ااار٠   احملزر   ضاضياألَتغُٓا  ايتغا١َٝٓٚااضاجع١ ايتزقٝل  ؽضن١ عكز تأعٝػْغد١ َٔ  -3

  َٔ قإْٛ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات.   

 ايؾضن١.صخض١ َظاٚي١ اا١ٓٗ يهٌ ؽضٜو يف  -4

  ايؾضنا٤.اعتهُاٍ إجضا٤ات ٚق  ايكٝز يرتاخٝط  -5

ٚعزّ  ايؾضن١ حتت تضخٝطبايعٌُ فكط  اا١ٓٗ ٚتعٗزاتِٗاظاٚي١  تفضغ ايؾضنا٤إصفام َا ٜجلت  -6

 .ٚاحملعٛص٠ قاْْٛامماصع١ األعُاٍ اييت تتعاصض َع ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات 

 إجياص يًُهتبأٚ عكز  اا١ٓٗ(َكض َظاٚي١  ًَه١ٝ اا١ٓٗ َظاٚي١  إصفام َا ٜجلت عٓٛإ -7

 ؽضٜو يهٌ ايُٝٓٝنيتغزٜز االؽرتاى يف مجع١ٝ احملاعلني ايكاْْٛٝني إٜضاٍ  -8

 ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ: و حمل١ًٝ يؾضنات تزقٝل  َٚضاجع١ اذتغابات ايًرتخٝط ايضعّٛ ااكضص٠  -

 االًغ ايلٝإ ّ

 صٜا3111ٍ ٚايتغجٌٝ.صعّٛ ايكٝز  1

 صٜاٍ 25,000 صعّٛ صخض١ َظاٚي١ اا١ٓٗ يًؾضن١. 2

 صٜا00111ٍ ت١ُٝٓ.صعّٛ  3

 صٜاٍ 500 ق١ُٝ بطاق١ ايرتخٝط. 4

 صٜا010111ٍ يف زت١ً ايتجاص٠اإلعالٕ  ْؾض أجٛص 5

 صٜاٍ 94,511 اإلمجايٞ ايعاّ

 ز.وووووووووووووووووووّٜٛ ٚاح-ارتز١َ: طَٔ إصتاط  -

 أجٓل١ٝ أليما٤تدز١َ غااأٚؽضنا٤ أجاْب  ا اييت هل تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات يؾضنات  ايرتخٝط–ج 

 -ااطًٛب١: ايٛثا٥ل  -

  .َٔ اازٜض ااغ٦ٍٛ  ٚشتتّٛ ٛقع ظاٚي١ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات َََٓح تضخٝط طًب  -1
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 .ايكاْْٛٞ َٗاّ احملاعبصٛص٠ ايغجٌ ايتجاصٟ يًؾضن١ ايتغا١َٝٓ َكتضضا ع٢ً يضض مماصع١   -2

( َٔ 44َتغُٓا األيضاض   احملزر يف ااار٠   ايتغا١َٝٓٚااضاجع١ ايتزقٝل  ؽضن١ عكز تأعٝػْغد١ َٔ  -3

 قإْٛ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات.

غ١ ايعضب١ٝ ًباي َهتٛبًا األجٓيب( ايؾضٜو ايٓعاّ ٚعكز ايتأعٝػ يًؾضن١ ايغجٌ ايتجاصٟ َٚٔ صٛص٠ َٔ  -4

 َٚٛثكًا َٔ ادتٗات ايضيم١ٝ اادتض١ 

 ايُٝين.َظاٚي١ اا١ٓٗ يًؾضٜو  تضخٝطصٛص٠  -5

 ايُٝٓٝني.يؾضنا٤ اخٝط ايرتاعتهُاٍ إجضا٤ات ٚق  ايكٝز  -6

 اادتض١.األجاْب َضارم عًٝ٘ َٔ ادتٗات ؾضن١ أٚ ايؾضنا٤ ًإصفام تضخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ ي -7

 ايُٝٓٝني.إصفام َا ٜجلت ايتفضغ يًؾضنا٤  -8

 ايعاّ.أصبع صٛص ؽدض١ٝ يًُزٜض  -9

 األقٌ.أيما٤ ايؾضنا٤ ايُٝٓٝني ع٢ً  أحزإٔ ٜتغُٔ اعِ ايؾضن١  -14

 ٚٚظا٥فِٗ. ايؾضن١ َٚؤٖالتِٗنؾ  بأيما٤ ايهٛارص ايف١ٝٓ ٚااغاعز٠ ايعا١ًَ يف  -11

 إجياص يًُهتبأٚ عكز  اا١ٓٗ(َكض َظاٚي١  ًَه١ٝ اا١ٓٗ َظاٚي١  عٓٛإإصفام َا ٜجلت  -12

 ايُٝٓٝني.تغزٜز اؽرتاى ادتُع١ٝ يًؾضنا٤  -13

 سات ايؾضنا٤ أٚ األيما٤ األجٓل١ٝتزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات  ؾضنات يخٝط يًرتايضعّٛ ااكضص٠  -

 االًغ ايلٝإ ّ

 صٜاٍ 10,000 صعّٛ ايكٝز ٚايتغجٌٝ. 1

 صٜاٍ 25,000 َظاٚي١ اا١ٓٗ.صعّٛ صخض١  2

 صٜا00111ٍ صعّٛ ت١ُٝٓ. 3

 صٜاٍ 500 ق١ُٝ بطاق١ ايرتخٝط. 4

 صٜا35,111ٍ يف زت١ً ايتجاص٠اإلعالٕ  ْؾض أجٛص 5

 صٜا10,511ٍ اإلمجايٞ ايعاّ

 ز.وووووووووّٜٛ ٚاح-: ١إصتاطا رتزَطَٔ -

 ألفضار ٚايؾضنات ا -تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات اهاتب : جتزٜز تضاخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ  ثايجًا

 ُهاتب ايفضر١ٜجتزٜز تضاخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ    يً –ا     

  -ايٛثا٥ل ااطًٛب١: 

 ايرتخٝط. بطاق١َضفل ب٘ قلٌ صاحب ايؾإٔ  ٚشتتّٛ َٔ َٛقعصيمٞ طًب  -1

 صٛص٠ ايلطاق١ ايغضٜل١ٝ زتزر٠. -2

 ادتُع١ٝ.عٓز تغزٜز صعّٛ اؽرتاى  -3

 .ايضيم١ٝطلٛعات ااٚصم َٔ  ع٢ًٚارتتِ إصفام منٛسج ايتٛقٝع  -4

 ٚتاصٜذ ايتخاقِٗ ٚٚظا٥فَِٗٚؤٖالتِٗ ايعا١ًَ يف ااهتب  ايف١ٝٓ ٚااغاعز٠نؾ  بايهٛارص  -5

عزّ ايكٝاّ بأعُاٍ أخض٣ تتعاصض َع ١َٓٗ ب تعٗزظاٚي١ اا١ٓٗ َع إصفام اتفضغ ايٚثٝك١ تجلت اعتُضاص  -6

 .ٚاحملعٛص٠ قاْْٛا تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات

 اادتض١.يف حاي١ ايعغ١ٜٛ اؤعغ١ أٚ ١٦ٖٝ أجٓل١ٝ ٜضفل َا ٜجلت سيو َضارم عًٝ٘ َٔ ادتٗات  -7
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 و :يًُهاتب ايفضر١ٜ يتجزٜز تضخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗايضعّٛ ااكضص٠  -

 االًغ ايلٝإ ّ

 صٜا50111ٍ اا١ٓٗ.صعّٛ جتزٜز صخض١ َظاٚي١  1

 صٜا00111ٍ صعّٛ ت١ُٝٓ. 2

 صٜاٍ 500 ايرتخٝط.ق١ُٝ بطاق١  3

 صٜا01,111ٍ يف زت١ً ايتجاص٠اإلعالٕ  ْؾض أجٛص 4

 صٜا01,511ٍ اإلمجايٞ ايعاّ 

 ز .وووووووووووووّٜٛ ٚاح  -: طَٔ إصتاط ارتز١َ -

ايؾضنا٤ أٚ  احمل١ًٝ ٚايؾضنات ساتتزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات  ؾضنات يايرتخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ  جتزٜز -ب

 األيما٤ األجٓل١ٝ 

 ايٛثا٥ل ااطًٛب١: -

 ايرتخٝط.َضفل ب٘ أصٌ ايرتخٝط  طًب جتزٜز -1

 زتزر٠.صٛص٠ ايلطاق١ ايغضٜل١ٝ  -2

 زتزر٠.صٛص٠ ايلطاق١ ايتأ١َٝٓٝ  -3

 زتزر.صٛص٠ ايغجٌ ايتجاصٟ  -4

تتعاصض َع عزّ ايكٝاّ بأعُاٍ أخض٣ ب تعٗزايؾضنا٤ اظاٚي١ اا١ٓٗ َع إصفام ٚثٝك١ تجلت اعتُضاص تفضغ  -5

 .ٚاحملعٛص٠ قاْْٛا ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات

 .ايضيم١ٝٚصم َٔ ااطلٛعات  ع٢ًٚارتتِ إصفام منٛسج ايتٛقٝع  -6

 ايعا١ًَ يف ايؾضن١ َٚؤٖالتِٗ ٚتاصٜذ ايتخاقِٗ ٚٚظا٥فِٗ ايف١ٝٓ ٚااغاعز٠نؾ  بايهٛارص  -7

 تغزٜز صعّٛ اؽرتاى ادتُع١ٝ يًؾضنا٤ ايُٝٓٝني . -8

 -:تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات  ؽضنات ايضعّٛ ااكضص٠ يتجزٜز تضخٝط  -

 االًغ ايلٝإ ّ

 سات ايؾوضنا٤ صعّٛ جتزٜز صخض١ َظاٚي١ اا١ٓٗ يًؾضنات احمل١ًٝ ٚايؾضنات  1

 أٚ األيما٤ األجٓل١ٝ.

 صٜاٍ 25,000

 صٜا00111ٍ .١ايؾضنات احمل١ًٝ ٚاألجٓلٝ -صعّٛ ت١ُٝٓ  2

 صٜاٍ 500 ايرتخٝط.ق١ُٝ بطاق١  3

 صٜا010111ٍ ؽضنات ست١ًٝ–يف زت١ً ايتجاص٠ ْؾض اإلعالٕأجٛص  4

 صٜا35,111ٍ ايؾضنا٤ األجاْب أٚ األيما٤ األجٓل١ٝ يًؾضنات ساتيف زت١ً ايتجاص٠  ْؾض اإلعالٕ أجٛص 5

 صٜا910511ٍ يًؾضنات احمل١ًٝاإلمجايٞ ايعاّ 

 صٜاٍ 10,511 سات ايؾضنا٤ أٚ األيما٤ األجٓل١ٝ اإلمجايٞ ايعاّ يًؾضنات

 يًُهاتب ايفضر١ٜ ٚايؾضنات يضاَات ايتأخري عٔ جتزٜز ايرتخٝط  -ج

ّ بؾوإ  1999( يغ١ٓ 26( َٔ ايكإْٛ صقِ  70يضا١َ ايتأخري عٔ جتزٜز تضخٝط َظاٚي١ اا١ٓٗ  ٛجب ااار٠ صقِ  

ستاعوب قواْْٛٞ ي ٜكوِ بتجزٜوز ايضخضو١ بغضاَو١       ٜعاقب نٌ  :ع١ٓٗ٢ً تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات تًٓط َ

( ثالث١ أي  صٜاٍ 3000( أيفني صٜاٍ يف ايؾٗض ايجاْٞ ٚ 2000(أي  صٜاٍ عٔ ايتأخري يف ايؾٗض األٍٚ ٚ 1000قزصٖا  

 .( مخغ١ آالف صٜاٍ عٔ نٌ ؽٗض تأخري 5000يف ايؾٗض ايجايح َٚاطار ع٢ً سيو تهٕٛ ايغضا١َ  
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 يًُهاتب ايفضر١ٜ ٚايؾضنات: تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات  ١ٓٗ َظاٚي١ َتضخٝط قٝز  ٚق  : صابعًا

 -ايٛثا٥ل ااطًٛب١: -

 َٔ َظاٍٚ ١َٓٗ تزقٝل َٚضاجع١ اذتغابات َضفل ب٘ أصٌ ايرتخٝط. َغللاايكٝز بٛق   طًب صيمٞ .1

 أقضت فٝ٘ طًب ٚق  قٝز ايرتخٝط. ايع١َُٝٛ يًؾضن١ اييتْغد١ َٔ ستغض اجتُاع ادتُع١ٝ  .2

  ايكٝز.ٚق   ذيضاَات ايتأخري عٔ ايتجزٜز إٕ ٚجزت إىل تاصٜبتغزٜز ايضعّٛ ٚ إٜضاٍ .3

 :ناآلتٞيف زت١ً ايتجاص٠ عزار أجٛص ْؾض إعالٕ ٚق  ايكٝز .4

 االًغ بايضٜاٍ ايُٝين ايلٝإ ّ

 90511 ااهاتب ايفضر١ٜ 1

 10111 ايؾضنات احمل١ًٝ 2

 8,111 ألجٓل١ٝااأليما٤ ايؾضنات سات  3

 ز.وووووووووووووّٜٛ ٚاح   -ارتز١َ:طَٔ إصتاط  -

 ايؾضنات  ايفضر١ٜ أٚ ايكاْْٛٝني يًُهاتباحملاعلني  عجٌيف  تعزٌٜ يف ايلٝاْات ااغج١ًاي: خاَغًا

  -ااطًٛب١: ايٛثا٥ل  -

 طًب صيمٞ َٔ َظاٍٚ اا١ٓٗ ٜٛعح ايلٝاْات ااطًٛب١ تعزًٜٗا َع إصفام أصٌ ايرتخٝط. .1

 ايتأخري عٔ ايتجزٜز إٕ ٚجزت إىل تاصٜذ ايطًب.َات اإٜضاٍ بتغزٜز صعّٛ يض .2

 ْؾض إعالٕ ايتعزٌٜ يف زت١ً ايتجاص٠ ناآلتٞ: عزار أجٛص .3

 االًغ بايضٜاٍ ايُٝين ايلٝإ ّ

 1,511 ااهاتب ايفضر١ٜ 1

 01,111 ايؾضنات احمل١ًٝ 2

 05,111 ايؾضنات األجٓل١ٝ 3

 ز.ووووووووووووووّٜٛ ٚاح   -:ارتز١َطَٔ إصتاط    -

 ١ٝ اييت ٜعزٖا احملاعب ايكاْْٛٞ ايتكاصٜض اااي ااضارق١ ع٢ًعارعا: 

 ايٛثا٥ل ااطًٛب١ : -

 .أٚ أٟ ٚثٝك١ختط احملاعب ايكاْْٛٞ ٜٚطًب ااضارق١ عًٝٗا ايتكضٜض َع صٛص٠ َٓ٘ أصٌ -1

 عًٝٗا.صٜاٍ عٔ نٌ صفخ١ ٜطًب ااضارق١  2444ااضارق١ بتغزٜز صعّٛ  إٜضاٍ -2

 . ااعز ي٘ ايتكاصٜض اااي١ٝ احملٌ ايتجاصٟ يًؾضن١ أٚصٛص٠ َٔ ايغجٌ ايتجاصٟ  -3

 ااضارق١. اااي١ٝ َٛعٛعأقضت فٝ٘ ايكٛا٥ِ  يًؾضن١ اييتصٛص٠ ستغض ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ  -4

 صٛص٠ تضخٝط احملاعب ايكاْْٛٞ زتزرا. -5

 ز ووووووووووّٛ ٚاحووووووووٜ  :وارتز١َ  اصتاط طَٔ  -

 

 -تعًُٝات ٖاَ٘ يًُخاعلني ايكاْْٛٝني :

 .  ٚصقِ ايرتخٝط يف مجٝع َضاعالت ٚأعُاٍ احملاعب ايكاْْٛٞاحملاعب ايكاْْٛٞ  عِ اٜهتب  -1

 حزٚثٗا.إخطاص ايٛطاص٠ بأٟ تغٝري أٚ تعزٌٜ ع٢ً بٝاْات احملاعب ايكاْْٛٞ ٚسيو خالٍ ؽٗض َٔ  -2

 ًَٜٛا َٔ إخطاص ايٛطاص٠ عٓز ايتٛق  عٔ َظاٚي١ اا١ٓٗ ألٟ علب عٛا٤ بضٛص٠ َؤقت١ أٚ ْٗا١ٝ٥ خالٍ ثالثني -3

 ايتٛق .تاصٜذ 

ٚتفضض  ٛجب ايكإْٛ يضا١َ ؽٗض١ٜ بعز  ايرتخٝط,ٜتِ جتزٜز ايرتخٝط عًٜٓٛا قلٌ اْتٗا٤ َز٠  -4

 ايرتخٝط.ًَٜٛا َٔ تاصٜذ اْتٗا٤  ثالثني


