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 م 8102/8109 انجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 )تقرير متابعة تنفيذ خطه شئون خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة(

 9810/ 2810وتقييم مستوى االداء للعام الجامعي 

 

 المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة -أوال:

٠عتبررؽرِؽوررؿروٌبسررٛاروٌؿؼود١ررارمزررعرظدررن ُرلةررنمرترر ْٛرضعِرراروٌّدتّررةرٚ ١ّٕرراروٌب١ ررار ى١ٍررار

َرو١ٍراروٌؿؼودرار تمرع٠ُرضرعِنمرِت١ّرؿ رٌر١فرجمرؾرٌّدتّرةرٛ,رز١ر ر مرروٌؿؼودارخنِعاروفؽروٌشر١ص

ٌؼررّنْروٌدررٛظ رؽبمررنرٌّعررن١٠ؽرو١ٌٙ رراروٌم١ِٛرراروٌدنِعررارٌٚىررٓروررػٌهرٌٍّدتّررةروٌّسرر١ؾر نٌدنِعررار

 ر-ٚوٌػٞر٠تّثًرجٟرو٤ ٟر:رٚو٦دتّنظرٚ فندًروٌّإقكارِةروٌّدتّةروٌّعٟٔ

تقوو ا كليةٌوو  الووم اوو ا الووجكال كواتووبه كلإٌوو كاً معووب ممالووبكب الأتالووة كلأبال وو  م وو     ب ووٌ   -0

 أجئٌب كلالأتالة كلالإٌط معب مم ض الاتأبت كلالجاع  الم كلةإ ا  يذلك كأللمبم الم ا ا 
 كلتوً ٌوتا ت جٌ عوب مق وا كجاتوبه كلإٌو كاً  كلٌ الٌو  كلتوً تاتأعوب كلالجاعو  يالٌبت كأللموبم

،  الب مبلا م  كلةإ ا فمم كليةٌ   تقـ ا الـم  قـت ألاـا مذمـح م ـض كلالبشٌـ  لٌتـا  .مبليةٌ 
 مٌ عـب لالأتالـة كلأبال ـ .

 
 



 

 
 

معب ممالبكب الأتالة كلأبال   م      ب ٌ   أجئٌب  ب كأم إاتبه كل  تق ا كليةٌ  الم ا ا الجاع -2

األنشطة البحثية تربية الخاصة ب كلالأتالة كلالإٌط معب مم ض الاتأبت كلالجاع  الم كلةإ ا 
وتعميم وتدريب الطالب في هذا المجال وبيض الدواجن والسمان األرانب والدواجن والسمان 

 ات وأفراد المجتمع المدنيكوذلك تقديم اإلستشارات الفنية في إنتاج الدواجن لمشر 

 



  

 

 



     

 
ذكت كلطوبمة كلاوب، ، مه يةٌ  كلجاكعو  الوم او ا كل إوبكت  تالاكاك لةب ا كلاكئب كلذي تق ا ك -3

 يوذك  كلجاكعٌ  مالقب ال  كلإشاكت كلضوباةكلالمٌبكت مالايج كلتأباب  كلمإ ث  تق ا  إبة
كلأبال ٌو  لةاطوا ، لوـذك  مبلالوبم إ  كلط ب  كلطبلمبت كلق كاض كلتً ٌاليم  م ت اض 

كلالمٌووبكت تقوو ا موواا قووا  كوقبالوو   كلطاقووبت  كلالاووبجم  يووذلك كلإووبكئ  فوومم  إووبة 
متايٌمعوب  إوبة كلالمٌوبكت ال كب يٌالب ٌ  قوبا  تإ تابالإٌث قب كلالإٌط  مبلالبم كلأبال ٌ  ، 

 ووإ  كلطوو ب لةاطووا ،  قووب قبالووت  إووبة ك لقتووا كلإشوواكت كلضووباة ب م ت وواٌض   ذلوو
كلالمٌبكت يذلك ماا كألالبيم كلالاتة   مبليةٌ   كلتوً ٌ أوب معوب إشواكت  قو كاض ضوباة 

 يوذلك تقو ا كل إوبة م الةٌوبت كلواا  كلتطعٌوا لأالٌوة  الثا كلاليتمبت  كلاليبتب كوبكاٌو  ،
لالايج ٌقوبا  مذلك فمم ك كلال بلح  كلشايبت الم كلالأتالة كلالإةى كلتً ٌإتبه لتةك كلابال 

 ووم  ،  قووب قووبا كلالايووج مبل وو اة كل ةالٌوو   كل ووإٌ   كلالبلٌوو  كلالابهووذا كلاووبالبت كلالتالٌووجة 
لواا    إبة اا )أعوبج كل و أاا كلوذي ٌاليوم ك وتابكاله عةوى اطوب   ك وةيذلك مشاكء 

كلال ت إووو  ،  كلالايوووج عةوووى الووو  ، كلال وووطإبت  كلال وووباة ، كلال تشووو ٌبت ، كلالاوووبجم كل ب
 لةالايوج الأوج عبئوب الوببي ألي اشوبط ٌإقو   ك ت بكب لشاكء كألب كت  كألأعوجة كل جالو 

ى تق ا مبل بٌب الم كلب اكت كلتباٌمٌ  لتباٌب كلااٌأٌم  كلالعاب وٌم كلجاكعٌو  عةو ك يذل
  .يٌ ٌ  ك تابكا  تبك ا كلالمٌبكت

 
 



 

 

 

 
 

بعاله   كء يبم الببٌب     ٌق ا كلالايج مأعب إثٌث فً تشأٌة كلمإث كل ةالً  ذلك الم ا ا -5

البلٌووب لةتأووباب كلمإثٌوو  لة ووببة  عضووبء هٌئوو  كلتووباٌت  طوو ب كلباك ووبت كل ةٌووب  يووذلك فووً 



كألقواكض كلت ةٌالٌوو  لطو ب الاإةوو  كلميوبل اٌ ت متوو فٌا  اض كلالجاعو  لة الةٌوو  كلت ةٌالٌوو  
  لالشا عبت كلتااه.

 

 

 



يج كلتأباب  كلمإ ث كلجاكعٌو  مبوشواك  كل ةالوً  كوبكاي  كلالوبلً كليبالوا عةوى ٌق ا الا -4

كلجاكعو     كواتوبه ، إٌوث  فوًالجكال كلأبال     هذك فً إب ذكته ٌ تما إاأبج ضاا   كء 
وٌػٞر رُر) والبطاطا ٌتا جاكع  يثٌا الم كلالإب ٌا كجقت ببٌ  كلعبال  يبألاج  كلقالح  كل  ا

ربانًصزعة بنظاو انصزاعة انتعاقدُة ىتًؽِا يع ظِاظة اندىنة بتخفِضشزاعته نهًسة األىنٌ 
ر(وٌّكنزاروٌّٕؿؼدار ن٤ؼؾرٌٍتغٍبردٍٝرِشىٍارو١ٌّنٖرٚ ٕٛمرؾؼوداروٌّسنطر١ًروٌغ١رؽر م١ٍع٠را

 الإب ووٌا كألعوو   إٌووث ٌالووب كلالايووج كل ووببة  عضووبء هٌئوو  كلتووباٌت  كل ووبالةٌم مبليةٌوو  
  . مأ  ـبا الٌ ـاة  أـ بة عبلٌـ  ميالٌبت الم هـذا كلالاتأـبت كلجاكعٌـ 

 األرز-

 

 

 



 

 

 
 نقل قش األرز لمزرعة اإلنتاج الحيواني -

 



 الفول-

 
 القمح-

 
 الشعير-

 
 
 
 



 البطاطا-

 

 

 

 



 

 
 

 ا كععب  ةجاكع  كلالإالٌ   ٌتا فٌه إاتبه كلاضا كت مأالٌةل  إبا كلاضاقبا كلالايج مماشبء  -5

كل ة وا  –كل اك لو   –كلمبذاأوبم  –كلطالوبطا مأا كععوب  –كلي     –فً كلاٌبا   كلالتالثة 
 كليااب يالب ٌشباك كلالايج فً عالا الشتا لةجه ا  امبتبت كلجٌا  مبليةٌ   طكلقاامٌ –

 ذلك والوبكب الأتالوة كلأبال و  كلالإٌوـط معوـذا كلالاتأوـبت  يوذلك كلالأتالوة كلالوباً ميبفو  
 كج تشباكت كلاب   مذلك.

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 
٠مَٛرٚزع روٌؿ٘ٛؼرٚٔبن نمروٌؿ٠ٕارٚ ٕك١كروٌسعو كر أتنجر عرغرمٔرٛومروٌؿ٘رٛؼرٚوٌشرت مرررررر-7

القتطعوَرجٟرمٔشةاروٌٛزعومروٌّطتٍفارظوضًروٌى١ٍارٚوٌدنِعارٚ ظر١ُّرٚ ٕكر١كروٌسرعو كر
ٚ معَروالقتشنؼومروٌف١ٕارٌٍّشنؼ٠ةروٌطنطار ٙػوروٌشأْروٌطعِاروٌّدتّةرٚ ١ّٕاروٌب١ اروّنر

ر.جٟر٘ػوروٌّدنير.راظُروٌعع٠عرِٓروٌعٚؼومروٌتعؼ٠ب١ ٕ
 

 

 
 



ِٚطٍفرنمرو٦ٔترنجرروٌؿؼود١راٌ قتفنظ رِٓروٌّطٍفرنمررىحدة تدىُس انًخهفاتلنَروٌّؽوؿر أشنءرر-6
ر ٟ:٣وٌس١ٛؤٟرٚغٌهرٌ

رقّع روٌعؼ٠ٛاروٌظٍبار)وٌىّبٛقت(رٚوٌكن ٍارٚوٌس٠ٛ١ا.٤ئٔتنجرور-ر
ٚوٌبكرن ١ٓرو٤قرّع روٌعؼر٠ٛاروٌظرٍبار)وٌىّبٛقرت(رٚوٌكرن ٍارئِعوظرِؿؼداروٌّسنطر١ًرر-ر

رٚوٌس٠ٛ١ا.
ئِعوظرؽ بروٌعؼوقنمروٌع١ٍنرو٤قّع روٌعؼ٠ٛاروٌظٍبار)وٌىّبٛقت(رٚوٌكن ٍارٚوٌس٠ٛ١ارر-ر

رجٟر دنؼ ُٙروٌبسث١ا.
رئِعوظرؽ برِؽزٍاروٌبىنٌٛؼ٠ٛـرجٟرِشؽٚدنمر طؽخُٙ.ر-ر
روٌىّبٛقتروٌ ؾِارٌتسك١ٓرّٔٛ٘ن.رئِعوظروٌّكةسنمروٌطؼؽوءر نٌدنِعار ى١ّار-ر
رئِعوظروٌّدتّةروٌطنؼخٟرٚؼخنيرو٤دّنير ن٤قّع روٌعؼ٠ٛاروٌظٍبار)وٌىّبٛقت(.رر-ر
وّرررنر مرررَٛروٌٛزرررع ر ترررع٠ٚؽروٌّطٍفرررنمر٦ٔترررنجروٌّؽوبرررنمروٌظرررٕند١ارٚدّرررًروٌرررعٚؼومرر-ر

روٌتعؼ٠ب١ا.
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ر.وٌعن١ٍِٓر نٌدنِعاوٌّٕسًر٠مَٛر أتنجروٌعكًرٚ ١عٗردٍٝرر - 2

ر
ر
ٌتٛػر١رروٌّعرنٌُروٌؽ ١كرر١ارٌٍى١ٍرارِرٓرزظررؽرر1028/1029ٌٍى١ٍرارانعجلم انيِيججَ   ٠ رُر سرع -9

تررنًِرٌّبررنٟٔروٌى١ٍررارِٚررنر ست٠ٛررٗرِررٓرِررٓرِررعؼخنمرِٚعنِررًر سث١ررارٚد١ٍّررارٌٍةرر بر
ٚو٤لكنَروٌع١ٍّراروٌّطتٍفرارِٚرؿوؼمرٚغٌرهرٌترٛج١ؽر ١ رار سث١رارِت١ّرؿ رلرنظؼ ردٍرٝرضعِرار

١ٍرراروٌةرر برٚوٌّدتّررةرٚوٌب١ ررار,رز١رر ر٠ٛخررعرِؽوررؿرٌٍتدررنؼبرٚوٌبسررٛاروٌؿؼود١ررار نٌى
ٌتمع٠ُرو٦قتشرنؼومرٚوٌبرؽوِحروٌع١ٍّرارٚوٌبسث١رارِرةرئ٠درنظرزٍرٛيرئ تىنؼ٠رارٌٍّشرنوًروٌترٟر
 ٛوخٗروٌعن١ٍِٓرجٟرِدنالمرو٦ٔتنجروٌؿؼودٟرٚوٌس١رٛؤٟرٚوٌرعوخٕٟرٚوٌكرّىٟرٚوٌتظر١ٕةر
وٌغػو ٟرٚوػٌهرِشرى مروٌتٍرٛاروٌب١ رٟر ّسنجظراروفرؽروٌشر١صرِرٓرضر يرضبرؽومروٌكرنظ ر

رر٤لكنَروٌع١ٍّارغومروٌتطظظنمروٌّطتٍفار نٌى١ٍا.مدؼنءر١٘ اروٌتعؼ٠فر ن
ر

وٌٙنِراررىىزغ انعًجماننجدىات ىانجدىزات انتدزُيِجة ىاإلزؼجايُة انقيافم  ُر ٕظ١ُر عغرِٓرر-01
روّنرجٟروٌدعٚيروٌتنٌٟر نٌى١ٍا

 انقيافم اإلزؼايُة
ر

روٌعوتٛؼر/رروًرِٓرلنَ -1 روٌّسنط١ًرٚوٌك١ع رمقتنغ روٌعو٠ُ رم٠ّٓردبع روٌعوتٛؼر/ رو٤قتنغ وٌك١ع

ر تٕف١ػ روٌّسنط١ًروٌّكندع روٌع٠ٓرزنجظرمقتنغ ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ارلنجٍارٚ فع١ًردّنظ

رو٦ؼتنظرر"تحدُد االحتِاجات انعًايُة ىانتقاىٍ انالشية نهًحاصِم انحقهِة"  ّؽوؿ

,رٚلنَرر00/4/1028والث١ٕٓرر٠َٛروٌش١صروفؽر١صرِسنجظاوٌؿؼودٟرئٌطنظ١ِارِؽوؿروفؽوٌش

 م.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا.

ر



رِٓرلنَ -1 رمِؽوعروٌٕبنمروً رمقتنغ رو١ٌٔٛف ردبع رخبؽ ر/ روٌعوتٛؼ روالقتنغ ٚوٌك١عرر وٌك١ع

رٔٛؼر رٚوالقتنغ / روٌّكندع روٌّب١عوم رٚق١ّا رو١ّ١نء رمقتنغ رِؽقٟ رؾوؽ٠ن رقعع ر/ وٌعوتٛؼ

ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ارلنجٍارٚ فع١ًرِظبنذروٌّع١ع ر مكُرو١ّ١نءرٚق١ّاروٌّب١عومر تٕف١ػ

 ّؽوؿرو٦ؼتنظروٌؿؼودٟرِسٍارظ٠نٞرر"يكافحة االفات انتَ تصِب انًحاصِم انحقهِة "

ر رظقٛق رر٠َٛروٌش١صروفؽرِسنجظاِؽوؿ ر روٌمٛوجًرػّٓرٚغٌهر12/6/1028والؼ عنء

روٌى١ٍار ٙنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠ا ٚلنَروٌك١عرم.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كر.

 .وٌمنجٍا

ر

ر
ر

رلنجٍارٚ فع١ًر تٕف١ػ وٌك١عروٌعوتٛؼر/ردبعروٌعؿ٠ؿردىنتٗرمقتنغرِكندعروٌٕٙعقاروٌؿؼود١ارلنَ -0

 ّؽورؿرر"ِشنٌىًرو١ٌّنٖرٌمةنمروٌؿؼودرارجرٟرِسنجظراروفؽوٌشر١صر"ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ا

ر00/2/1028والثٕر١ٓرر٠رَٛروٌشر١صروفرؽرو٦ؼتنظروٌؿؼودٟرئ ١نٔرارِؽورؿرِةرٛ فرِسنجظرا

ٚلررنَروٌكرر١عرم.ظ/روٌكرر١عر رر يردبررعر..روٌى١ٍررار ٙررنر مررَٛروٌتررٟرو٦ؼتررنظ٠اروٌمٛوجررًرػررّٓرٚغٌرره

 .وٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا



ر

ر
ر

وًرِٓروٌك١عروالقتنغروٌعوتٛؼ/دبعروٌٛوزعروٌك١عردبعروٌّد١رعروقرتنغروٌّسنطر١ًروٌّتفرؽ ررلنَ -4

 تٕف١رػرٚ فع١رًررلنجٍراروؼترنظ٠ار مقتنغروٌّسنط١ًروٌّكندع ٚوٌك١عروٌعوتٛؼ/دّنظروٌع٠ٓرزنجظ

هًحاصججِم نة ِجج"االظججتعدايات انالشيججة نتلوِججص ىتحعججِل االز  انصزاع ضنطررار عٕررٛوْ

ؼتررنظروٌؿؼودررٟروٌّٕشرر١ٍٓرِؽوررؿرلٍرر١ٓرِسنجظررٗروفررؽروٌشرر١صر٠ررَٛر٦ ّؽوررؿرورانؽججتيُة "

ٚلنَرر.َرٚغٌهرػّٓروٌمٛوجًروالؼتنظ٠اروٌتٟر مَٛر ٙنروٌى١ٍا19/8/1028والؼ عنءروٌّٛوجكر

ر.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا0وٌك١عرم
ر

ر



رو٤قرتنغرٚوٌكر١عر نطر١ًوٌعوتٛؼ/و ؽو١ُ٘رقععروٌعخٜٛرمقرتنغروٌّسرو٤قتنغروٌك١علنَروًرِٓر -5
وٌررعوتٛؼر/ر٘ررنٟٔرطرربسٝرسؽ٠رربرمقررتنغروٌّسنطرر١ًر تٕف١ررػرٚ فع١ررًرلنجٍررارئؼتررنظ٠ارضنطررار

 ّؽورؿر" تحدُجد االحتِاججات انعجًايُة ىانتقجاىٍ انالشيجة نهًحاصجِم انؽجتيُة"  عٕٛوْر
ر15/9/1028و٦ؼتنظروٌؿؼودٟروٌمؽْررِؽوؿروٌسنِٛيرِسنجظاروفؽروٌش١صر٠َٛروالؼ عرنءر

ظ/روٌكرر١عر رر يردبررعر0ٚلررنَروٌكرر١عرم.رٚغٌررهرػررّٓروٌمٛوجررًرو٦ؼتررنظ٠اروٌتررٟر مررَٛر ٙررنروٌى١ٍررا
ر.وٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا

ر
ر

روٌعوتٛؼ/د -6 روالقتنغ روٌك١ع رِٓ روً رلنَ رؼخب ر٠ٛقف رٚوٌك١عرنظي روٌّسنط١ً وقتنغ

روٌعو٠ُوٌعوتٛؼ/ ردبع ررم٠ّٓ روٌّسنط١ً رمقتنغ رضنطا روؼتنظ٠ا رلنجٍا ر رٚ فع١ً   عٕٛوْ تٕف١ػ

ِؽوؿررِٕشأ ردبنـؼتنظروٌؿؼودٟر٦ ّؽوؿرورهًحاصِم انؽتيُة"ن يكافحة انحؽائػ"

رقنٌُ ررق١عٞ روٌّٛوجك روالؼ عنء ر٠َٛ روٌش١ص روفؽ رػّٓر12/22/1028ِسنجظٗ رٚغٌه َ

روٌى١ٍا ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظر0ٚلنَروٌك١عرمر.وٌمٛوجًروالؼتنظ٠اروٌتٟر مَٛر ٙن

 .ٚ ٕك١كروٌمنجٍا

 
 

 

روًر -7 روٌّتفؽ رِٓلنَ روٌسشؽومرو٦لتظنظ٠ا رمقتنغ رجن٠ؿرم ٛدة١ٗ روٌعوتٛؼر/ رو٤قتنغ ر وٌك١ع

رٚ فع١ًرٚوٌك١عروٌعوتٛؼر/رقععرؾوؽ٠نرِؽقٟرمقتنغرو١ّ١نءرٚق١ّاروٌّب١عومروٌّكندعر تٕف١ػ

 ّؽوؿرر"يكافحة االفات انتَ تصِب انًحاصِم انؽتيُة"ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ارلنجٍا

ر روٌؿؼودٟ رِسنجظاو٦ؼتنظ روٌؽ٠نع رِؽوؿ و٤ؼ عنءرر٠َٛروٌش١صروفؽروٌّثٍ 



ٚلنَروٌك١عرم.ظ/روٌك١عر.روٌى١ٍار ٙنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠اروٌمٛوجًرػّٓرٚغٌهر16/21/1028

 .  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا

 
 

مقتنغروٌفنوٙاروٌّتفؽ ر مكُرريحَ اندُل إبساهِى ظاليهوٌك١عرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/ررِٓلنَروًر -8

رٚ فع١ًروٌّعؼـروٌّكندعر مكُروٌٕبنمروٌؿؼودٟر تٕف١ػرعهَ أحًد بسهاووٌبكن ١ٓرٚوٌك١عر/ر

 دّع١ارر"انعًهِات انصزاعِة انخاصة بانًحاصِم انيعتانِة"ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ارلنجٍا

رػّٓرٚغٌهر00/2/1029و٤ؼ عنءرر٠َٛروٌش١صروفؽر ٍة١ُروٌؿؼود١ارِؽوؿر ٍة١ُرِسنجظا

 ؽوِحرروٌى١ٍار,رٚؽنٌبروٌكنظ روٌسؼٛؼرِٓروٌّؿوؼد١ٓر ٙنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠اروٌمٛوجً

ٚلنَروٌك١عرم.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظروٌطعِاروٌشٙؽ٠ارٌٕبن نمروٌّنٔدٛرٚوٌدٛوجا.ر

ر.ٚ ٕك١كروٌمنجٍا

ر

ر



ر

ر
ر

وٌك١عرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/رِسٟروٌع٠ٓرئ ؽو١ُ٘رق ِٗرمقتنغروٌفنوٙاروٌّتفؽ ر مكُرروًرِٓرل١نَ -9
وٌبكن ١ٓرٚوٌك١عروٌعوتٛؼر/رقععرؾوؽ٠نرِؽقٟرمقتنغرو١ّ١نءروٌّب١عومروٌّكندعر مكُرو١ّ١رنءر

يكافحة اّفجات انتجَ تصجِب "ر عٕٛوْرضنطارئؼتنظ٠ارلنجٍارٚ فع١ًرٚق١ّاروٌّب١عومر تٕف١ػ
روٌشر١صروفؽر ّؽوؿرو٦ؼتنظروٌؿؼودٟرئ ١نٔارِؽوؿرِةٛ فرِسنجظار"ةانًحاصِم انيعتانِ

ٚلنَروٌك١عر.روٌى١ٍار ٙنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠اروٌمٛوجًرػّٓرٚغٌهر16/1/1029وٌث ثنءرر٠َٛ
 .م.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا

ر

وٌك١عرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/رئ ؽو١ُ٘رقععروٌرعخٛٞرمقرتنغروٌّسنطر١ًرٚوٌكر١عرروًرِٓرل١نَر-20
و٤قتنغروٌعوتٛؼر/ر٘نٟٔرطبسٟرسؽ٠برمقرتنغروٌّسنطر١ًروٌكر١عرو٤قرتنغروٌرعوتٛؼر/ردّرؽٚر
دٍٟرِٛقٝردّؽوْرمقتنغرمِؽوعروٌٕبنمرٚوٌك١عرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/ردّنظروٌع٠ٓرِن٘ؽزنجظر

االظججتعدايات  "ر عٕررٛوْرضنطررارئؼتررنظ٠ارلنجٍررار١ررًٚ فعرمقررتنغروٌّسنطرر١ًروٌّكررندعر تٕف١ررػ
انالشيججة نتلوِججص ىتحعججِل األز  نهًحاصججِم انصججِفِة ىيكافحججة أيججسا  األصججدا  فججَ 

و٤ؼ عرنءرر٠رَٛروٌشر١صروفؽر ّؽوؿرو٦ؼتنظروٌؿؼودٟرتٕٛرِؽوؿروفؽوٌش١صرِسنجظار"انقًح
وٌكر١عرم.ظ/روٌكر١عرٚلرنَر.روٌى١ٍرار ٙرنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠اروٌمٛوجًرػّٓرٚغٌهر12/0/1029

ر.  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا

ر



ر
ر

ر
ر

وٌك١عرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/رم٠ّٓردبعروٌعو٠ُرمقتنغروٌّسنط١ًرٚوٌك١عرو٤قتنغرروًرِٓرل١نَر-22

ر تٕف١ػ روٌع٠ٓرِن٘ؽزنجظرمقتنغروٌّسنط١ًروٌّكندع رئؼتنظ٠ارلنجٍارٚ فع١ًروٌعوتٛؼر/ردّنظ

ر"االحتِاجات انعًايُة ىانتقاىٍ انالشية نهًحاصِم انصِفِةتحدُد "ر عٕٛوْرضنطا

رِسنجظا روفؽوٌش١ص رِؽوؿ روٌطنظ١ِا روٌؿؼودٟ رو٦ؼتنظ وٌث ثنءرر٠َٛروٌش١صروفؽر ّؽوؿ

ٚلنَروٌك١عرم.ظ/روٌك١عر.روٌى١ٍار ٙنر مَٛروٌتٟرو٦ؼتنظ٠اروٌمٛوجًرػّٓرٚغٌهر00/4/1029

 .  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌمنجٍا

 

 انندىات ىانصُازات

ر

ئٌررٝرِمررؽرر24/0/1028زؼررٛؼرئثٕررنْرٚث ثررْٛرؽنٌبررنرِررٓرؽرر بروٌى١ٍررار٠ررَٛرو٤ؼ عررنءر -1

وٌّىتررربرو٦ل١ٍّرررٟرٌٍظرررٕعٚقروالختّرررندٟر ىفرررؽروٌشررر١صرٚغٌرررهرٌّعؽجرررارظٚؼروٌظرررٕعٚقر

ٚوٌطررعِنمروٌتررٟر٠مررعِٙنرٌٍشرربنبرٚ ؽقرر١صرجىررؽ روٌعّررًروٌسررؽرٚدررؽعر عررغرظؼوقررنمر

 وٌدعٜٚرٌبعغروٌّشنؼ٠ةروٌظغ١ؽ .



ر

ر
ر

ر -1 رئٌٝرِمؽروٌّىتبروالل١ٍّٟرٌٍظٕعٚقرر16 ٕف١ػرؾ٠نؼ  ؽنٌبرِٓرؽ بروٌى١ٍا

ر٠معِٙنر روٌتٟ رٚوٌطعِنم روٌظٕعٚق رظٚؼ رٌّعؽجا رٚغٌه ر ىفؽوٌش١ص و٦ختّندٟ

رٚدؽعر عغرظؼوقنمروٌدعٜٚرٌبعغر روٌسؽ روٌعًّ رجىؽ  ٌٍشبنبرٚ ؽق١ص

ر رو٤ؼ عنء ر٠َٛ رٚغٌه روٌظغ١ؽ  روٌعنتؽ رر6/0/1029وٌّشؽٚدنم وٌكندا

 .طبنزن

ر

ر
ر



ػرّٓرضةرارلةرنمرضعِرار فَ اإلظجالو"حب انيطل  "رٔعٚ رظ١ٕ٠ار نٌى١ٍار عٕٛوْر ٕف١ػردمع -0

وٌّدتّرررةرٚ ١ّٕررراروٌب١ رررار نٌدنِعرررارجرررٟر ٕف١رررػروٌمٛوجرررًروٌع١ٕ٠ررراروٌعد٠ٛرررارٌٍعرررنَروٌدرررنِعٟر

 سررترؼدن٠ررارروفررؽروٌشرر١ص(ٕةمررارٚدررظر)ِرو٤ؾ٘ررؽروٌشررؽ٠فَر نٌتعررنْٚرِررةر8102/9102

ٚوٌكر١عرو٤قرتنغروٌرعوتٛؼر/رِنخرعردبرعروٌترٛوبررتر١صرو٤ؾ٘رؽرمزّعروٌة١رب/ر٦ِنَرو٤وبؽم.ظو

وٌكرر١عرو٤قررتنغروٌررعوتٛؼر/ردٍررٟرمزّررعرم ررٛرتٛتررٗرٔن رربرؼ رر١فرٚوٌمّررؽٞرؼ رر١فروٌدنِعررار

وٌكرر١عرو٤قررتنغروٌررعوتٛؼر/رٚو٦تررؽواروٌعررنَرروٌدنِعررارٌشرر ْٛرضعِرراروٌّدتّررةرٚ ١ّٕرراروٌب١ ررا

ٚو٦ترؽواروٌتٕف١رػٞروٌكر١عرو٤قرتنغروٌرعوتٛؼر/رد١ّعروٌى١ٍارِسّٛظرِسّعرجٛوؾرلن ُر أدّنير

ٚغٌرهرجرٟرترٙؽرروٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبرٚو١ًروٌى١ٍارٌش ْٛرضعِاروٌّدتّةرٚ ١ّٕراروٌب١ را

 .1028موتٛ ؽر

ر
ر

ر



ر
ر

ر  -4 ر نٌى١ٍا روٌب١ ا رٚ ١ّٕا روٌّدتّة رضعِا رت ْٛ رلةنم رِٛػٛم روٌتٛط١نمردؽع شأْ

ى١ٍارٙاروٌفمؽروٌّن ٟ"رٚوٌتٟر ُردمع٘نر نٌوٌطنطار نٌٕعٚ روٌع١ٍّاروٌتٟر عٕٛوْر"قبًرِٛوخ

 ٠26/21/1028َٛرو٤زعر

ر

 اندىزات انتدزُيِة ىىزغ انعًم 
رو٤قتنغررل١نَ -2 روٌّتفؽ رٚوٌك١ع روٌطؼؽ رجنؼٚقروٌعن٠عٞرمقتنغ ر/ روٌعوتٛؼ رو٤قتنغ وٌك١ع

روٌفنوٙاروٌّتفؽ ر أؼ عارظٚؼومرظٚؼومر عؼ٠ب١ار وٌعوتٛؼر/رِسٟروٌع٠ٓرق ِٗرمقتنغ

ر رٚوٌطؼؽ"ر)وٌعٚؼ  روٌفنوٙا رِدني رجٟ روٌؿؼود١ا ر"وٌّّنؼقنم ردٓ رٚوزع( ر٠َٛ ٌّع 

روٌّع١شا" رٚقبً روٌّكتعوِا روٌؿؼود١ا ر"و٦قتثّنؼوم رِشؽٚم رمٔشةا  مؽٜر ػّٓ

روٌؿؼودار رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم روٌعنِا رٌٍّؽولبا روٌتن عا رِةٛ ف رِٕةما وٌطؽ٠د١ٓ

 ّؽوؿروظوؼ رر٠1/4/1028َٛروالث١ٕٓر ٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟرٌّع رمؼ عارم٠نَرِتتن١ٌا

ر4/4/1028 مؽ٠اروٌك١عروٌبعٚٞر٠َٚٛرو٤ؼ عنءرر0/4/1028وٌطؽ٠د١ٓر٠َٚٛروٌث ثنءر

ر روٌط١ّف ر٠َٚٛ روٌعقٛلٟ روٌف ارر5/4/1028ئ ؽو١ُ٘ رٚونٔت رؽٍسٗ رق١عٞ  مؽ٠ا

روٌسىِٛار رِٚٛظفٟ ردنٌٟ رِإً٘ ردٍٝ روٌسنط١ٍٓ رو٤جؽوظ روٌتعؼ٠ب رِٓ وٌّكتٙعجا

رؼ رٌٛزع  ر فع١  رٚغٌه روٌعنَ روٌؿؼود١ارٚوٌمةنم رٚوالقتشنؼوم رو٤دّني ٠نظ 

روٌى١ٍا ر ١ٓ روٌتعنْٚ روٌؿؼودار ٌٚبؽٚ ٛوٛي رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم روٌعنِا ٚوٌّؽولبا

ر ّٕةمار روٌؿؼود١ا روالقتشنؼوم رِؽوؿ ر أشنء رٚوٌطنص رو٤ؼوػٟ ٚوقتظ ذ

 .عٚؼومروٌتعؼ٠ب١ام.ظ/روٌك١عر  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌرٚلنَروٌك١عِةٛ ف.ر

ر



ر
ر

وٌك١عروٌعوتٛؼر/رمزّعرقععروٌسٕنٚٞرمقتنغرِكندعرٚؼ ١فرلكُرو٤ؼوػٟرٚو١ٌّنٖررل١نَ -1

 ث ثارظٚؼومر عؼ٠ب١ار)وٌعٚؼ رٌّع ر٠َٛرٚوزع(ردٓر"وٌتغ١ؽروٌّٕنضٟ"رػّٓرمٔشةار

 مؽٜروٌطؽ٠د١ٓرِٕةمار ِشؽٚمر"و٦قتثّنؼومروٌؿؼود١اروٌّكتعوِارٚقبًروٌّع١شا"

رٌٍتع روٌعنِا رٌٍّؽولبا روٌتن عا رو٤ؼوػٟرِةٛ ف رٚوقتظ ذ روٌؿؼودا رٚؾوؼ  ن١ٔٚنم

 مؽ٠ارئ ؽو١ُ٘روٌعقٛلٟر٠َٚٛروٌث ثنءرر٠1/4/1028َٛروالث١ٕٓر ٌّع رمؼ عارم٠نَرِتتن١ٌا

ئ ؽو١ُ٘روٌعقٛلٟر٠َٚٛرر4/4/1028 مؽ٠اروٌك١عروٌبعٚٞر٠َٚٛرو٤ؼ عنءرر0/4/1028

و٤جؽوظر مؽ٠ارق١عٞرؽٍسٗرٚونٔتروٌف اروٌّكتٙعجارِٓروٌتعؼ٠برر5/4/1028وٌط١ّفر

رٌٛزع ر ر فع١  رٚغٌه روٌعنَ رٚوٌمةنم روٌسىِٛا رِٚٛظفٟ ردنٌٟ رِإً٘ ردٍٝ وٌسنط١ٍٓ

روٌى١ٍا ر ١ٓ روٌتعنْٚ رٌٚبؽٚ ٛوٛي روٌؿؼود١ا رٚوالقتشنؼوم رو٤دّني ٚوٌّؽولبار ؼ٠نظ 

رِؽوؿر ر أشنء رٚوٌطنص رو٤ؼوػٟ رٚوقتظ ذ روٌؿؼودا رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم وٌعنِا

ر رِةٛ ف. ر ّٕةما روٌؿؼود١ا روٌك١عٚوالقتشنؼوم روٌّٕةٍبررلنَ ردبع ر  ي روٌك١ع م.ظ/

 .عٚؼومروٌتعؼ٠ب١ا ادعوظرٚ ٕك١كروٌ

ر

ر



ر
ر

ررل١نَ -3 ر/ روٌعوتٛؼ روٌك١ع روٌؿؼودٟ روٌٕبنم رِعؼـ رقنٌُ رِسفٛظ رظٚؼومرِتٌٟٛ  ث ثا

ر" ردٓ رٚوزع( ر٠َٛ رٌّع  ر)وٌعٚؼ  روٌؿؼود١ا عؼ٠ب١ا روٌّطٍفنم رِٓ روٌىّبٛقت "رؤتنج

ر ر"و٦قتثّنؼوم رِشؽٚم رمٔشةا روٌّع١شا"ػّٓ رٚقبً روٌّكتعوِا  مؽٜر وٌؿؼود١ا

روٌؿؼودار رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم روٌعنِا رٌٍّؽولبا روٌتن عا رِةٛ ف رِٕةما وٌطؽ٠د١ٓ

روالث١ٕٓر ر٠َٛ رِتتن١ٌا رم٠نَ رث ثا روٌبعٚٞر1/4ٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟرٌّع  روٌك١ع ر مؽ٠ا /

رر1028 روٌث ثنء ر٠َٚٛ رؽٍسٗ رق١عٞ رر0/4/1028 مؽ٠ا رو٤ؼ عنء ر٠ٚ4/4/1028َٛ

روٌتعؼ٠ب مؽ٠ رِٓ روٌّكتٙعجا روٌف ا رٚونٔت روٌعقٛلٟ رئ ؽو١ُ٘ رٚوٌّؿوؼد١ٓر ا وٌعن١ٍِٓ

رو٤دّنيرٚوالقتشنؼومروٌؿؼود١ارٌٚبؽٚ ٛوٛير رؼ٠نظ  ٚوٌتةب١م١ٓرٚغٌهر فع١ رٌٛزع 

ٚوٌّؽولباروٌعنِارٌٍتعن١ٔٚنمرٚؾوؼ روٌؿؼودارٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟر وٌتعنْٚر ١ٓروٌى١ٍا

م.ظ/روٌك١عررٚلنَروٌك١ع وٌؿؼود١ار ّٕةمارِةٛ ف.ٚوٌطنصر أشنءرِؽوؿروالقتشنؼومر

 .عٚؼومروٌتعؼ٠ب١ا  يردبعروٌّٕةٍبر ادعوظرٚ ٕك١كروٌ

 



 
ردٍٝر -4 روٌٕظؽٞ( ر)وٌدنٔب روٌش١ص روفؽ رجٟ رٌٍّؿوؼد١ٓ ر نٌى١ٍا روٌتعؼ٠ب١ا وٌعٚؼ 

ر ر٠َٛ رٚغٌهرض ي روٌتّٛؼ ر٦ٔتنج روٌد١ع  رر8وٌّّنؼقنمروٌؿؼود١ا جٟرر1028موتٛ ؽ

ر ر ّظؽ رٌٍتّٛؼ روٌم١ّا رقٍكٍٗ ر ة٠ٛؽ رِشؽٚم رو٤سػ٠اروؽنؼ رِٕظّا رِة  نٌتعنْٚ

ٚ سؼٛؼرِعؼ ١ٓرِٓرِٕظّاررٚوٌؿؼودار٥ٌُِروٌّتسع رِٚع٠ؽ٠اروٌؿؼودار ىفؽروٌش١ص

ر-وٌفنٚرُٚ٘:

روٌبسٛارظ0م-2 ر ّؽوؿ رٌٍٕط١ً روٌّؽوؿٞ ر نٌّعًّ رمقتنغ روٌشؽ نطٟ رتؽ٠ف /

روٌؿؼود١ا.

رظ/رِسّعروّنيردبنـرررمقتنغر ّعٙعرٚلن٠اروٌٕبنمر ّؽوؿروٌبسٛاروٌؿؼود١ا.0مر-1

راظ/روِدعروٌمنػٟرررررِع٠ؽرِؽوؿر ىٌٕٛٛخ١نروٌظٕندنمروٌغػو ١ار ٛؾوؼ روٌظٕند0م-0

رظ/ر ١ُّرروٌؼٜٛرررررررِع٠ؽروظوؼ روٌّدٍفروٌتظع٠ؽٜرٌٍظٕندنمروٌغػو ١ارر-4

رم/رٕ٘عرزّٛظ ررررررررررِك ٌٛٗروٌتشغ١ًرٌٍّشؽٚمر ّٕظّاروٌفنٚر-5

رٚؽ بر روٌّعنٚٔا رٚو١ٌٙ ا روٌتعؼ٠ف ر١٘ ا رمدؼنء روٌكنظ  رِٓ روٌعع٠ع ٚ ّشنؼوا

روٌعؼوقنمروٌع١ٍنر نٌى١ٍا:

ر



ر

ر

ر



ر

ر
ر

وٌعٚؼ روٌتعؼ٠ب١ارٌٍّؿوؼد١ٓرجٟروفؽروٌش١صردٍٝروٌّّنؼقنمروٌؿؼود١اروٌد١ع ر٦ٔتنجر -5

ر ر٠َٛ رٚغٌهرض ي رر9وٌتّٛؼ روٌم١ّارر1028موتٛ ؽ رقٍكٍٗ ر ة٠ٛؽ رِشؽٚم جٟروؽنؼ

 نٌتعنْٚرِةرِٕظّارو٤سػ٠ارٚوٌؿؼودار٥ٌُِروٌّتسع رِٚع٠ؽ٠اروٌؿؼودارٌٍتّٛؼر ّظؽر

ودٟروٌش١صرِبنؼنرِؽوؿر ٍة١ُرِسنجظاروفؽر ىفؽروٌش١صرٚغٌهر ّؽوؿرو٦ؼتنظروٌؿؼ

ر-ٚ سؼٛؼرِعؼ ١ٓرِٓرِٕظّاروٌفنٚرُٚ٘:رصوٌش١
 ي/ ؼسُف انؽسباصَ   أظتاذ بانًعًم انًسكصٍ نهنخِم بًسكص انيحيث انصزاعِة.0انعِد أ-1

 ي/ يحًد كًال عياض أظتاذ بًعود ىقاُة اننيات بًسكص انيحيث انصزاعِة.0انعِد أ-2 

 تكنينيجِا انصناعات انغرائِة بيشازة نصناعة صانقاضَ يدُس يسكي/ ايلد 0انعِد أ-3

 انعِد ي/ تًِى  انضيً يدُس ايازة انًلهط انتصدُسً نهصناعات انغرائِة  -4

رِك ٌٛٗروٌتشغ١ًرٌٍّشؽٚمر ّٕظّاروٌفنٚوٌك١عرم/رٕ٘عرزّٛظ رررررر-5

بروٌعؼوقنمروٌع١ٍنرٚ ّشنؼواروٌعع٠عرِٓروٌكنظ رمدؼنءر١٘ اروٌتعؼ٠فرٚو١ٌٙ اروٌّعنٚٔارٚؽ 

  نٌى١ٍا.



 

 

 



 
ر رل١نَر-6 رو٤ؼوػٟرٚو١ٌّنٖ رٚؼ ١فرلكُ رِكندع روٌسٕنٚٞرمقتنغ رقعع رمزّع روٌعوتٛؼر/ ععظروٌك١ع

ِٙنَرو١ٌٙ نمروٌسى١ِٛارزٛيرٔظُروٌتى١فرِةر عؼ٠ب١ار)وٌعٚؼ رٌّع ر٠َٛرٚوزع(ردٓر"ر ظٚؼرئثٕنْ

 مؽٜروٌطؽ٠د١ٓرِٕةمار "وٌّكتعوِاوالقتشنؼومروٌؿؼود١ار"رػّٓرمٔشةارِشؽٚمر"ش غ١ؽروٌّٕن

ر رٌّع  رو٤ؼوػٟ رٚوقتظ ذ روٌؿؼودا رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم روٌعنِا رٌٍّؽولبا روٌتن عا ر١ِٛ٠ِٓةٛ ف

رر12/2/1029روالث١ٕٓر٠َٛ ١ِٓتتن١ٌ روٌث ثنء ر٠َٚٛ روٌعقٛلٟ رئ ؽو١ُ٘  مؽ٠ارر11/2/1029 مؽ٠ا

ٚغٌهرِؿوؼد١ٓ"رر–ِٕٙعق١ٓرر–"لنظ رزى١١ِٛٓرق١عٞرؽٍسٗرٚونٔتروٌف اروٌّكتٙعجارِٓروٌتعؼ٠بر

روٌى١ٍا ر ١ٓ روٌتعنْٚ رٌٚبؽٚ ٛوٛي رٚوالقتشنؼومروٌؿؼود١ا رو٤دّني رؼ٠نظ  ٚوٌّؽولبار  فع١ رٌٛزع 

روالقتشنؼومر رِؽوؿ رٚوٌطنصر أشنء رو٤ؼوػٟ رٚوقتظ ذ روٌؿؼودا رٚؾوؼ  رٌٍتعن١ٔٚنم وٌعنِا

ر.وٌؿؼود١ار ّٕةمارِةٛ ف

ر ظٚؼرععظرئثٕنْ روٌٕٙعقاروٌؿؼود١ارمقتنغرِكندعرنتادبعوٌعؿ٠ؿرِسّعردىوٌك١عروٌعوتٛؼر/ررل١نَر-2

ٔظُرر-ِٙنَرو١ٌٙ نمروٌسى١ِٛارزٛيرٔظُر ىٌٕٛٛخ١نروٌتى١ف عؼ٠ب١ار)وٌعٚؼ رٌّع ر٠َٛرٚوزع(ردٓر"

روٌشّكا رٚوٌةنلا روٌّٕنشروٌؽٞروٌسع٠ثا رِشؽٚمر"ِةر غ١ؽ والقتشنؼومروٌؿؼود١ار"رػّٓرمٔشةا

روٌؿؼودار "وٌّكتعوِا رٌٍتعن١ٔٚنمرٚؾوؼ  روٌعنِا رٌٍّؽولبا رِةٛ فروٌتن عا  مؽٜروٌطؽ٠د١ٓرِٕةما

 مؽ٠ارئ ؽو١ُ٘روٌعقٛلٟر٠َٚٛرر10/2/1029والزعر٠َٛ ١ِٓتتن١ٌر١ِٛ٠ٓٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟرٌّع ر

ر–"لنظ رزى١١ِٛٓرٚونٔتروٌف اروٌّكتٙعجارِٓروٌتعؼ٠برروٌك١عروٌبعٚٞ مؽ٠ارر12/2/1029رالث١ٕٓو

رِٛظر-ِٕٙعق١ٓ رر–ف١ٓ رٟ٘:ِؿوؼد١ٓ" رٌٍعٚؼ  روٌؽ ١ك١ا روٌّسنٚؼ ر نٌّٙنَررٚونٔت وٌتعؽ٠ف

وٌّٕنشردٍٟروالقتٙ نروٌّن ٟرر,ر أث١ؽروٌّكتمب١ٍارٚ أث١ؽو ٗوٌتغ١ؽروٌّٕنضٟر,رروٌسى١ِٛارٚوٌتىٌٕٛٛخ١ن

ٚغٌهر فع١ رٌٛزع ررٔظُروٌؽٞروٌسمٍٟرٚوٌةنلاروٌشّك١ا,ررٔظُروٌؽٞروٌسع٠ثارٚوٌتة٠ٛؽر,رٌٍّسنط١ً

ر روٌى١ٍاؼ٠نظ  ر ١ٓ روٌتعنْٚ رٌٚبؽٚ ٛوٛي روٌؿؼود١ا رٚوالقتشنؼوم روٌعنِار و٤دّني ٚوٌّؽولبا

ٌٍتعن١ٔٚنمرٚؾوؼ روٌؿؼودارٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟرٚوٌطنصر أشنءرِؽوؿروالقتشنؼومروٌؿؼود١ار

ر. ّٕةمارِةٛ ف

ر

ِٙنَر عؼ٠ب١اردٓر"ر  عٚؼروٌّسنط١ًمقتنغررمزّعرُم٠ّٓردبعروٌعو٠وٌعوتٛؼر/ررو٤قتنغروٌك١عرل١نَر-8

ٚ عٕٛوْر"وٌتغ١ؽومروٌّٕنض١ارٚمثؽ٘نردٍٝر"رشو١ٌٙ نمروٌسى١ِٛارزٛيرٔظُروٌتى١فرِةر غ١ؽروٌّٕن

ر روٌؿؼودٟ" ر"و٦ٔتنج رِشؽٚم رمٔشةا روٌّكتعوِاػّٓ روٌؿؼود١ا روٌطؽ٠د١ٓر "والقتشنؼوم  مؽٜ

٠َٛرؼوػٟرٌّع رِٕةمارِةٛ فروٌتن عارٌٍّؽولباروٌعنِارٌٍتعن١ٔٚنمرٚؾوؼ روٌؿؼودارٚوقتظ ذرو٤

رٚونٔتروٌف ر10/2/1029رو٤زعر٠َٛ ٚغٌه رق١عٞرؽٍسٗ رِٓروٌتعؼ٠بررنم مؽ٠ا "لنظ روٌّكتٙعجا

رر-ِٛظف١ٓرر–ِٕٙعق١ٓرر–زى١١ِٛٓر رٟ٘:ِؿوؼد١ٓ" رٌٍعٚؼ  وٌتعؽ٠فررٚونٔتروٌّسنٚؼروٌؽ ١ك١ا

رر نٌتغ١ؽومروٌّٕنض١ا ر أث١ؽروٌّكتمب١ٍارٚ أث١ؽو ٗوٌتغ١ؽروٌّٕنضٟر, وٌّٕنشردٍٟروالقتٙ نروٌّن ٟرر,

ٚغٌهر فع١ رٌٛزع رؼ٠نظ رو٤دّنيروٌسع٠ثارٔظُروٌؽٞرقبًرِٛوخٙاروٌتغ١ؽروٌّٕنضٟرٚر,رٌٍّسنط١ً



روٌى١ٍا ر ١ٓ روٌتعنْٚ رٌٚبؽٚ ٛوٛي روٌؿؼود١ا رٚؾوؼ ر ٚوالقتشنؼوم رٌٍتعن١ٔٚنم روٌعنِا ٚوٌّؽولبا

 وٌؿؼود١ار ّٕةمارِةٛ ف.وٌؿؼودارٚوقتظ ذرو٤ؼوػٟرٚوٌطنصر أشنءرِؽوؿروالقتشنؼومر

ر -20 رم.ظ/ روٌك١ع رِسنػؽ ررانعِد بالل عيد انًنطهب باللل١نَ ر٦ٌمنء ر نٌى١ٍا و٤قتنغ

ر" روٌعًّربدائم انًيِدات ىيىزها فَ يكافحة أيسا  اننيات عٕٛوْ رٚؼتا رجٟ رٚغٌه "

ر٠22َٛررهوٌّمنِار نٌّعٙعر عٕٛوْر"وال دن٘نمروٌسع٠ثارجٟرِىنجسارمِؽوعروٌٕبنمر"ٚغٌ

ر رر1029جبؽو٠ؽ روٌكندا ر ّنَ ر سٛاروٌٕٙعقارر21:25جٟ رٌّعٙع روٌؽ ١ك١ا ر نٌمندا ظٙؽو

 وٌٛؼوث١ا

ر مكُردؽعر روٌّتفؽ  روٌطؼؽ رمقتنغ روٌعن٠عٞ رجنؼٚق رم.ظ/ روٌك١ع رِٓ روٌٛوؼظ رو١ٌ٤ىتؽٟٚٔ وٌبؽ٠ع

 ١ٓررِٚشؽٚمر سثٟر ةب١مٟر عؼ٠ب١اومرظٚؼروٌتعنْٚروٌّظؽٞروٌٌٕٙٛعٞرجٟر ٕف١ػ شأْروٌبكن ١ٓر

ٚوٌدنٔبروٌٌٕٙٛعٞرجٟرِدنيروٌؿؼداروٌٍّس١ارٚئظوؼ رو١ٌّنٖرٚغٌهرو١ٍاروٌؿؼودارخنِعاروفؽروٌش١صر

روٌتعؼ٠فرٚوٌّؿوؼد١ٓ ر١٘ ا روٌّدتّةرٌتعؼ٠بروٌة برٚتبنبرمدؼنء رِٚسنجظاررٚضعِا  دنِعا

ر.وفؽوٌش١ص

ر

ر



ر

ر

ر
ر



ر

ر

ر

ر
ر



 
ر

ر

رِٙنؼومروٌدٙنؾرو٦ظوؼٞ ُردًّرظٚؼ ر عؼ٠ب١اردٍٝروٌعٚؼ روٌّكتٕع٠ارٌت١ّٕار -22

 

 االحنفاالت ىاألنؽطة انخِسُة

ر1028َرئ ؽ٠ًض يرتٙؽرروزتفنيروٌى١ٍارِٚشنؼواروٌدنِعارجٟروالزتفنير ١َٛرو١ٌت١ُ -2

ر
ر

ر
ل١نَرؽ بروٌى١ٍار تعب ارتٕةارؼِؼنْر) بؽدنمرتطظ١ارِٓروٌة ب(رٚ ٛؾ٠عُٙردٍٝر -1

وٌة  ١ارٚغٌهرض يرتٙؽرِن٠ٛروٌعن١ٍِٓر نٌى١ٍاروٕشنؽروختّندٟر٤زعرمٔشةاروٌّشنؼوار

1029. 

ل١نَروًرِٓروٌك١عرِك ٛيروٌٕشنؽروالختّندٟر ؽدن٠اروٌشبنبرٚؼ ١فرو سنظروٌة برٚم١ِٕار -0

ٚوٌك١عرِك ٛيرو٤ِٓر نٌى١ٍارٚوٌعع٠عرِٓرؽ بروٌى١ٍارٌؿ٠نؼ رظوؼرو٠٤تنَرروٌٍدٕاروالختّند١ا



وٌبٙدارٚوٌكعنظ رٌعٜرمؽفنير)ظوؼرو٤ًِ(رٚغٌهرٌ زتفنيرِةرمؽفنيروٌعوؼرٚضٍكرخٛرِٓر

 .1029تٙؽرِن٠ٛررض يرروٌعوؼرٚغٌه

ر

ر

ر



 يهتقِات ىأنؽطة يختهفة

ر

روالخؽوءومر-2 رِةر عغر ؽوِحروٌى١ٍار٤ضػ ر روٌٍّتمٝروٌٕظفروٌكٕٛٞر٥ٌؽؽواروٌّدتّع١ا دمع

ر٠ٛووبرقٛقر ر ّن روٌطؽ٠ح رِٛوطفنم رٌتة٠ٛؽ رٚوٌّمؽؼوم روٌبؽوِح رٌتة٠ٛؽ روٌّٕنقبا وٌتظس١س١ا

روٌعًّ

ر
ٚغٌهر سؼٛؼرٔطبارِٓروٌعٍّنءرر"ٍِتمٝرو١ٍاروٌؿؼودـــارٚوٌّدتّةروٌّسٍٟ" ُر ٕظ١ُر -1

روٌسى١ِٛارر رٚو١ٌٙ نم روٌؿؼود١ا رٚوٌّإقكنم رٚوٌشؽونم رو٤دّني رٚؼخني ر ٚوٌبنزث١ٓ

ر. نٌى١ٍار29/21/1028وٌّٛوجكررؼ عنءٚوٌظٕند١ار٠َٛروال

رر-0 ر ُ ر"رتيصِاتدًّ روٌّسٍٟ رٚوٌّدتّة روٌؿؼودـــا رو١ٍا ر نٌى١ٍا"ٍِتمٝ ردمعٖ ر ُ ٠َٛرروٌػٞ

ر. نٌى١ٍار29/21/1028وٌّٛوجكررؼ عنءوال
روٌم١نَر عًّروٌتعؼ٠بروٌظ١فٟرٌٍة برجٟر عغروٌشؽونمروٌؿؼود١ارغومروٌّدنالمروٌّتععظ .ر-4
دّرررًروٌعع٠رررعرِرررٓر ؽٚ ٛورررٛالمروٌتعرررنْٚرِرررةروٌعع٠رررعرِرررٓروٌّإقكرررنمرٚوٌشرررؽونمروٌطنطرررارر-5

رٚوٌسى١ِٛا.
ر.ِٚؿؼدارو٦ٔتنجروٌس١ٛؤٟرالمروٌؿؼود١ا٢ٌٍّععومرٚوئخؽوءرد١ٍّنمروٌظ١نٔارر-6
روٌّشنؼوارجٟروٌّشؽٚدنمروٌم١ِٛا.ر-2
ر فع١ًرٚزع روٌطؽ٠د١ٓرٚوٌتأ١ً٘رٚوٌٛظ١فٟرِٚعٜرِكنّ٘تٙنرجٟر ع١١ٓرضؽ٠دٟروٌى١ٍار.ر–ر8

ر ٕف١ػرخ١ّةرو٤ٔشةارجٟردًّرضةارلةنمرت ْٛرضعِاروٌّدتّةرٚ ١ّٕاروٌب١ ا.ر-9

ٌفسضرو٤قتنغروٌعوتٛؼر/روٌعوتٛؼ/رِسّٛظردبعروٌٕبٟرزدنؾٞرو٤قتنغر نٌمكُر. ؽت١رروٌك١عرر-20

ررٚوقت َرٍِعبروٌمٕةؽ روٌب١ؼنء.

روٌدن ؿ ر-22 رٍِف رٌتمع٠ُ روٌى١ٍا روّٕكك ر  ي روٌك١ع رم.ظ/ روٌك١ع رٌٍت١ّؿررِشنؼوا رِظؽ خن ؿ 

م.ظ/لن ُر عًّرد١ّعرٚغٌهر ٕنءردٍٝروٌتى١ٍفرِٓرلبًرِٓروٌك١عروٌسىِٟٛر)خن ؿ روٌّإقكاروٌّت١ّؿ (

روٌى١ٍا.

ر.ٚوٌّعنًِرٚػةر ظٛؼرٚؼؤ٠ارِكتمب١ٍارٌٍٛزعومرغومروٌةن ةروٌطنصر ُر-21

ر ُرؼجةرِكنزارِؿؼداروٌدنِعارٚجٟرؤتظنؼروٌتمؽ٠ؽروٌٕٙن ٟرِٓر١٘ اروٌّكنزار ىفؽوٌش١ص.ر-20

رِكنّ٘ارِؽوؿروٌتدنؼبرٚوٌبسٛاروٌؿؼود١ارجٟرظدُروٌّٛوؾٔاروٌعنِارٌٍعٌٚا.ر-24

رؽ بروٌر-25 رِٚؽوجما روٌطتنِٟ رجعن١ٌنمرٚوٌسفً رٚزؼٛؼ رِعؽعروٌدنِعا ر ٕظ١ُ رجٟ ّشنؼوا

روٌدع٠ع ر رو٦ظوؼ٠ا رج١نٌعنطّا روٌعنٌٟ رٌٍتع١ٍُ روٌعٌٟٚ روٌّٕتعٜ رجٟ روٌش١ص روفؽ رخنِعا رؽ ب ئ سنظ

ر)جٕعقروٌّنقا(.



م(رجٟرروٌّس١ؾرودٍٝرِبٕٝرو١ٍاروٌؿؼودارر)ِبٕٝرًهيثات انويا نحظِة نيحطة زصد  ؽو١برر-26

ٔمةارئؽنؼروٌتعنْٚروٌّثّؽر ١ٓرخٙنؾرت ْٛروٌب١ ارٚخنِعاروفؽروٌش١صرِٓرض ير

 ِؽوؿروال ظنيروٌب١ ٟر نٌدنِعا.و٦ ظنير

رٚروٌّٛوطفنمروٌف١ٕارٌّسةاروٌؽطعردٍٝروٌٕسٛروٌتنٌٟر:

ر–ِسةارٌؽطعرٍِٛثنمروٌٙٛوءروٌّس١ؾر شًّرمخٙؿ رل١نـر)روٌدك١ّنمروٌظٍبار

سنؾرر–سنؾروالٚؾْٚرر–سنؾرثنٟٔرموك١عرو١ٌٕتؽٚخ١ٓرر–سنؾرثنٟٔرموك١عروٌىبؽ٠تر

رمٚيرموك١عروٌىؽ ْٛر(

 ر ر)ؽٛي روٌؽطع رِسةا رٌسن٠ٚا روٌطنؼخ١ا ردؽعر400وال عنظ ر, ر,ر160قُ قُ

رقُر(160وؼ فنمر

 ر رزعٚظ رجٟ روٌّسةا رٚ ؽجرر2100ٚؾْ رٚوٌؽطع روٌتى١١ف رمخٙؿ  رتنًِ ودُ

ر رجنؼسا روٌّسةا ر) روٌد٠ٛا روٌعٛوًِ روالخٙؿ رور500 ٍكىٛ ٟرٌؽطـــــــع ر, دُ

 ودُر(ر100ودُر,ر ؽجروٌعٛوًِروٌد٠ٛارر500ٚوٌّععومرظوضًروٌّسةار

 .و٤خٙؿ رِٛؾدٗرظوضًروٌّسةار س١ رالر٠ٛخعرِٕةمارؾو عٖرجٟروٌسًّر 

 وٌّسةارمِٕٗر ّنِنر٠٤ٚظعؼردٕٙنرمٞرئتعندنمرٚالر ٛخعروٜروزت١نؽنمرقٛوءر

 ٌّشغٍٟروٌّسةارمٚرٌّٓر٠تٛوخعر نٌمؽبرِٕٙنر.

 ر ستن روٌّسةا روٌىٙؽ ٟر معؼ  رثن ترٌٍت١نؼ ر ٛطٍارر110جرِظعؼ جٌٛترِٕتظُ

 ضنطارٌٍّسةار.

مدّنيروٌتشغ١ًرٚوٌظ١نٔارقتتُرِٓرض يرِؽوؿرخنِعاروٌمن٘ؽ رٌٍسعرِٓروٌّطنؽؽرٚوٌعؼوقنمرٚ

ٚو٦تؽواروٌتٕف١ػٞرٌٍك١عرم.ظ/روٌك١عر  يرٚو١ًروٌى١ٍارٌش ْٛرضعِارٚوٌّدتّةرٚوٌبسٛاروٌب١ ١ار,ر

.رٚوٌّسةار سترئؽنؼرِؽوؿروال ظنيروٌب١ ٟر نٌدنِعاٌك١عرظ/ردّنظرزنجظرِع٠ؽرٚ ١ّٕاروٌب١ ارٚو

روٌتشغ١ًروٌتدؽ٠بٟرٚؼ ةٙنر نٌشبىاروٌم١ِٛارٌؽطعروٌٍّٛثنم

ر
ر

ر

ر

 إجسا ات انعالية ىانصحة انًونِة ىتأيِل بِية انعًم بانكهِة-ثانِا :

 
ر -2 رٌعّني ر عؼ٠ب١ا رظٚؼوم ر تٕف١ػ ر نٌى١ٍا روالِٓ ر/ِك ٛي روٌك١ع روقتطعوَرل١نَ رو١ف١ا رجٟ وٌّؿوؼم

رمخٙؿ روالؽفنءر نٌّؿوؼم.



ر(رمٔن ١برزدُرطغ١ؽر نٌى١ٍار.6(رمٔبٛ ارسنؾرزدُروب١ؽر+ردعظر)45وؼ دنمردعظر) -1

طن نمرٚوٌسٛوظاروٌدك١ّار٦زظن ١نمردٓرو ن٦(روٌطنصر6ؼلُر)رو٦زظن ٟوٌّٕٛغجرردًّ -0

ر نٌعن١ٍِٓر٤ٚو روٌطنطا رٚوٌّؿِٕا ر مع٠ّرتنسٍِٟؽوعروٌعنظ٠ا رٚوٌػٜر٠تُ  نؼ٠صررجٟرٗوٌّٕشن 

 .25/2زتٝرر2/2رجٟٚوٌفتؽ روٌثن١ٔارر25/2زتٝرر2/2

ر6)ردًّ -4 رقد مرزؽار)ؾ( ررٟٚ٘:( رمقدً روالؽفنء رر–خٙؿ  روختّندنمروٌك ِا ر–قدً

قدًرر–قدًروطن نمروٌعًّرر–روٌدك١ّاقدًروٌسٛوظارر–ِؽوعروٌعنظ٠ارٚوٌّؿِٕار٤قدًرو

 والِؽوعرو١ٌّٕٙا

ر -5 روٌٍٛزنم رٚمؼلنَردًّ روٌك ٌُ رو دنٖ رد١ٍٙن روٌٙؽٚبرِٛػر رِكنٌه رِٓ روٌ ؾِا والؼتنظ٠ا

وٌةٛوؼبرٚوػٌهردًّرٌٛزنمرئؼتنظ٠ٗرضنطار نٌّعنًِرِٛػرر ٙنرو١ف١اروٌتعنًِرِةرمٞرِنظ ر

 0و١ّ١ن ١ار

رزنٌٗر -6 رجٝ رمٚ روٌعٚوَ رؤتٙنء ردٕع روٌىٙؽ ن ٟ روٌت١نؼ رٌفظً رضنؼخ١ا ر كى١ٕا رِطؿْ روً  ؿ٠ٚع

 وٌةٛوؼب.

 وال١ٌٚارٌٍة برٚوٌعن١ٍِٓر نٌى١ٍارر ن٦قعنجنم روٌطنطار ٕف١ػروٌعٚؼ -2

ٚػةرٔظنَرٌٍتطٍضرِٓروٌّطٍفنمروٌٛؼل١ار نٌّطنؾْردٓرؽؽ٠كروالظوؼ روٌعنِار نٌّسفٛظنمر -8

  نٌدنِعارٚدعَر طؿ٠ٓرمٞرِطٍفنمرٚؼل١ار.

  فع١ًروٌغؽوِاروٌّن١ٌاروٌطنطار نٌتعض١ٓ. -9

 وٌغك١ًروٌعٚؼٞرٌطؿؤنمرو١ٌّنٖر. -20

 ١ةروٌك ٌُرِٚكنٌهروٌٙؽٚبروٌطٍف١ار. د١ٙؿرٚ ٕظ١فرخّ -22

رٚوالٔػوؼر -21 روٌسؽ٠ك رمؽفنء رمخٙؿ  رِٓ رٌىً روٌٕٙعق١ا رقن٠ّْٛ رتؽوا رِٓ روٌظ ز١ا تٙنظ 

ٚت١ىار١ِنٖررمؽفنءروٌسؽ٠كرٚوٌطؽوؽ١ُرٚوٌسٕف١نمرٚوٌظٕنظ٠كرطنٌررٌ قتعّنيرٚ عًّر ىفنء ر

 دن١ٌا.

            

 ُعتًد,,,,,          

                                                                                                                                  عًِد انكهِة                                      

                                 

 )أ.ي/ يحًيي يحًد يحًد فياش(                                  

      

 

 

 
 


