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و /رمشٚش خزبيٙ
أعى انًششٔع :يششٔع انشاصــــــــــــــــــــذ
انجٓخ انًُفزح  :انًؼٓذ انؼشالٙ
ششٚك انزُفٛز  :يؤعغخ أو انٛزٛى نهزًُٛخ
ربسٚخ ثذء انًششٔع /51 :أٚهٕل5151/
ربسٚخ أَزٓبء انًششٔع /51 :أٚهٕل5152/
انجٓخ انًغزٓذفخ :يجزًغ يذبفظخ ثغذاد
انًغزفٛذٌٔ :انُبصدبد ،انًؼُفبد ٔانفئبد انٓشخ يٍ انُغبء ،انُبشطبد انغٛبعٛبد ٔانًذَٛبد ٔانمٛبدٚبد ف ٙيؤعغبد انذٔنخ.
ْذف انًششٔع:
 -5سصذ يذٖ رطجٛك انجٓبد انذكٕيٛخ نهخطخ انٕطُٛخ نهمشاس  5251يٍ خالل سكبئضْب انضالس ( انًشبسكخ ،انذًبٚخ
ٔانٕلبٚخ ،انزشٔٚج نهمشاس)
 -5انًُبصشح ٔصٚبدح انٕػ ٙثمشاس يجهظ األيٍ ٔ 5251انخطخ انٕطُٛخ نزطجٛمّ.

أَشطـــــــخ انًشــــشٔع انزَ ٙفزرٓب يؤعغخ أو انٛزٛى نهزًُٛخ -:
انُشبط انضبنش:
ٚزضًٍ ْزا انُشبط رمذٚى رمبسٚش فصهٛخ رشصذ يذٖ رطجٛك انمشاس ٔ 5251خطخ انطٕاسٖء ٔانخطخ انٕطُٛخ ػهٗ انًغزٕٖ
انذكٕي ٙيؼضصح ثبدصبئٛبد ٔنمبءاد يغ يغؤٔن ٍٛدكٕئ ٍٛٛاعزجٛبَبد ف ٙيجًؼبد انُبصد ٍٛدٛش رى رمذٚى صالس رمبسٚش
دٔسٚخ ػهٗ طٕل فزشح انًششٔع ثبالضبفخ انٗ انزمشٚش انخزبي. ٙ

انُشبط انغبدط:
اجزًبع انًغؤٔن ٍٛيًضه ٙػٍ انجٓبد انذكٕيٛخ (يجهظ انًذبفظخ ،انصذخ ،انزشثٛخ ،انجٓبد االيُٛخ ،انٓجشح ٔانًٓجش،ٍٚ
انزخطٛظ) يغ انًجزًغ انًذه( ٙانُبصدبد) نؼشض ادزٛبجبرٍٓ ٔ نًُبلشخ ضؼف انخذيبد انًمذيخ انٗ انؼٕائم انُبصدخ ػبيخ
ٔأٚجبد انذهٕل نٓب  ،دٛش ألٛى ( )55أجزًبع ٚجًغ ث ٍٛانجٓبد انًزكٕسح ٔيًضه ٍٛػٍ انُبصد ٍٛف ٙيجًؼبرٓى ثجغذاد .

انُشبط انغبثغ:
أجزًبع رذذٚذ أدزٛبجبد انًجزًغ انًذه ٙدٛش الٛى ( )2اجزًبػبد ف ٙيجًؼبد انُبصد( ٍٛيجًغ انُجَٕٚ ٙظ-ع ،-يجًغ دْبء
انشٔا٘ ،يجًغ انزكٛخ انكغُضاَٛخ ،يجًغ انُج ٙشٛذ-ع -يجًغ يشٚى انؼزساء) ٔيغ ػٕائم شٓذاء انذشذ انشؼج ٙنجًغ ٔرذذٚذ
االدزٛبجبد انز ٙرؼبَ ٙيُٓب رهك انؼٕائم نؼشضٓب ػهٗ انًغؤٔن ٍٛألٚجبد دهٕل يشزشكخ.

انُشبط انضبيٍ:
أجزًبػبد أصذبة انًصهذخ ف ٙانمضبء دٛش ٚخزص ْزا انُشبط ثذػٕح لضبح ٔيغزشبس ٍٚلبََٕ ٍٛٛيغ اصذبة انًصهذخ
نالعزًبع انٗ دبالد انؼُف ٔاألَزٓبكبد انز ٙرؼشضذ نٓب انُغبء َزٛجخ انؼًهٛبد االسْبثٛخ ٔاٚجبد انذهٕل ٔانؼًم ػهٗ رفؼٛم
انمٕأَ ٍٛانزؼهًٛبد ٔرمهٛم انًؼٕلبد ايبو انضذبٚب ٔانذصٕل ػهٗ دمٕلٍٓ  ،دٛش رى البيخ ( )4اجزًبػبد ٔرى دػٕح انهجُخ
انمبََٕٛخ ٔنجُخ انًشأح ٔانطفم انجشنًبَٛخ ٔدائشح انجذٕس ف ٙيجهظ انُٕاة نًُبلشخ رؼذٚم يٕاد انمٕاَ ٍٛانزًٛٛضٚخ ضذ انًشأح
يضم لبٌَٕ انؼمٕثبد ٔلبٌَٕ االدٕال انشخصٛخ ٔيؼٕلبد رششٚغ لٕاَ ٍٛدًبٚخ انًشأح يضم لبٌَٕ انذًبٚخ يٍ انؼُف االعش٘ .
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انُشبط انزبعغ:
ٓٚذف ْزا انُشبط انٗ رمذٚى ( )51يُخ صغٛشح أللبيخ يشبسٚغ رزٕصع نهزٕػٛخ ثًٕاضٛغ يزُٕػخ راد أنٕٚخ نهُبصدبد
آًْب انزٕػٛخ ثبنمشاس  5251فضال ػٍ رٕػٛزٓى ثًٕاضٛغ ػذح دغت َٕع انًششٔع (َذٕ يجزًغ صذ ٙأفضم – يجًغ
انُجَٕٚ ٙظ-ع/-انُٓشٔاٌ ،رٕصٛك ادٕال انُغبء انُبصدبد – يجًغ انزكٛخ انكغُضاَٛخَ ،ذٕ يجزًغ يزؼهى ُٚجز االيٛخ – يجًغ
انُج ٙشٛذ –ع/-ثٕة انشبو ،رؼضٚض انٕػ ٙثبنؼُف خالل انُضاػبد – يجًغ انُجَٕٚ ٙظ –ع ،-رذسٚت يٕظف ٙانٕصاساد
(ٔصاسح انٓجشح ٔانًٓجشٔ ،ٍٚصاسح انصذخ ٔانجٛئخٔ ،صاسح انُممٔ ،صاسح انؼًمٔ ،صاسح االػًبس ٔاالعكبٌ ٔانجهذٚبدٔ ،صاسح
انزخطٛظٔ ،صاسح انضمبفخْٛ ،ئخ انغٛبدخ) ،انزٕػٛخ انصذٛخ نهؼٕائم انُبصدخ ف ٙيذُٚخ انذشٚخ ،انزٕػٛخ انصذٛخ نهؼٕائم
انُبصدخ ف ٙيذُٚخ انصذس ،فشصخ ٚشًم انزذسٚت ػهٗ شجكبد االَزشَٛذ ،رٕػٛخ انُبصد ٍٛدٕل ثشَبيج ػٕدرٓى نًُبطمٓى
انًذشسح – يذُٚخ انصذسَ ،جز انطبئفٛخ ٔانزؼبٚش انغهً – ٙيجًغ انُجَٕٚ ٙظ –ع.)-

 انزذذٚبد انزٔ ٙاجٓذ رُفٛز انًششٔع-:
-

صؼٕثخ جًغ انجٛبَبد انخبصخ ثزمبسٚش انشصذ يٍ انجٓبد راد انؼاللخ يغ ػذو رذذٚش انًٕالغ انشعًٛخ انخبصخ ثٓى.
اٌ رهجٛخ ادزٛبجبد انُبصدبد رزطهت رذخم انذٔنخ ثشكم يجبشش ٔفؼبل ٔكم يبلذو ٔٚمذو نٍٓ ْٕ ال ٚفٕق انذذ االدَٗ يٍ
االدزٛبجبد االعبعٛخ نٍٓ.



لصص انُجبح-:

-

انزؼبٌٔ ٔانزُغٛك يغ ان ًجهظ انجهذ٘ نًذُٚخ انصذس انز٘ اثذٖ رؼبَٔب الفزب ٔعجم شكشِ ٔرمذٚشِ نهجٕٓد انًجزٔنخ كًب اَّ لبو
ثزضٔٚذ انًؤعغخ ثكزبة شكش خط.ٙ
َزٛجخ نهضمخ انز ٙاكزغجٓب انًجهظ انجهذ٘ نمبطغ انصذس ثبنًؤعغخ ٔاالَشطخ انًمذيخ لبو ثزمذٚى طهت سعً ٙانٗ يؤعغخ أو
انٛزٛى نهزًُٛخ نزمذٚى ٔسشبد رذسٚت ألػضبءِ ف( ٙانزخطٛظ االعزشارٛجٔ ٙيٓبساد انزٕاصم ٔاالرصبل) ٔرى ثبنفؼم رُفٛز
انٕسشخ ثزبسٚخ ( 52-51كبٌَٕ االٔل .)5152
ثُبء صمخ يغ يجزًغ انُبصد ٍٛف ٙثغذاد يٍ خالل ياليغزٓى نالَشطخ انز ٙلذيزٓب انًؤعغخ ٔيذٖ جذٚزٓب ف ٙاٚصبل اصٕارٓى
ٔادزٛبجبرٓى انٗ انجٓبد انًؼُٛخ يًب عٓم انزؼبٌٔ يؼٓى ف ٙانذصٕل ػهٗ يؼهٕيبد اعزًبساد االعزجٛبٌ كًب ارصم يغؤٔنٙ
ادذ انًجًؼبد طهجب نهًغبػذح االَغبَٛخ ف ٙيٕعى انفٛضبَبد ٔااليطبس انًزضايٍ يغ رُفٛز انًششٔع.
دصٕل ادذٖ فزٛبد ػٕائم انُبصدبد ف ٙيذُٚخ انصذس ػهٗ اعزضُبء يٍ يذٚشٚخ رشثٛخ انصذس انضبَٛخ نغشض انؼٕدح انٗ انذساعخ
االػذادٚخ خالل ادذٖ االجزًبػبد انًمبيخ ف ٙانًذُٚخ.

-

 يخشجبد أَشطخ انًششٔع-:
-

رٕػٛخ ( )5524أيشأح ثبنمشاس ٔ 5251ثبنخطخ انٕطُٛخ نزُفٛزِ ٔخطخ انطٕاسئ فضال ػٍ رٕػٛخ انشجبل.
ثُبء أطش انزؼبٌٔ يغ ػذد يٍ انٕصاساد ٔانذٔائش انذكٕيٛخ ف ٙرُفٛز ػذد يٍ االَشطخ.
انًٕافمخ يٍ لجم انٕصاساد ف ٙانزؼبٌٔ يغ انًؤعغخ ف ٙرضٔٚذَب ثًؼهٕيبد رخص كزبثخ انزمشٚش انفصه ٙضًٍ انُشبط انضبنش.
انزُغٛك يغ يًضم ػٍ ٔصاسح انزخطٛظ نًزبثؼخ شًٕل ( )01ػبئهخ يٍ ػٕائم يجًغ انُجَٕٚ ٙظ ثزخصٛصبد انٕصاسح نهزخفٛف
يٍ انفمش ٔلذ ػهًُب اعزالو انًغذم ٍٛيُٓى نهًُخ فًٛب ثؼذ.
رغجٛم فهى ٔصبئمٕٚ ٙصك انًشبكم ٔاالدزٛبجبد نهؼٕائم انُبصدخ ٔعجم دهٓب.
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 صٕس انًششٔع-:
انُشبط انضبنش:

انُشبط انغبدط:

انُشبط انغبثغ:

انُشبط انضبيٍ:
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انُشبط انزبعغ:
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