
 
 

 

  
 
 

راكتبالا ،ريوطتلا  ،ثوحبلا  رطق :  ةسسؤم 
 
 
 :ىلع دمتعت ةموظنم ءانب ىلإ راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا لاجم يف رطق ةسسؤم دوهج فدهت
 
 .ةئشانلا تاكرشلاو ،نيركتبملاو ،نييلحملا نيثحابلا نيكمت •
  .رطق يف ةينطولا تايدحتلل ةركتبملا لولحلا ريوطت •
   .ملاعلا اهنم ديفتسي يتلا ثوحبلا ةريسم يف ةّمهم ةطحم لكشت ةيثحب تازاجنإ قالطإ •
 .يراجتلا راكتبالاو ةيركفلا ةيكلملا لالخ نم مادتسمو عونتم داصتقا ءانب يف رطق ةلحر معد •
 
 مجسنت يتلا عيراشملاو تاردابملا قالطإ ىلع رطق ةسسؤم يف راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا عاطق لمعي
 ةيثحبلا تاهجلاو زكارملا لالخ نم كلذو ،راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلل رطق سلجم ةيجيتارتسا ذيفنت عم
  :لالخ نم ،ةسسؤملا يف راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا عاطق ةلظم تحت ةلماعلا

 
 ةدايرو يجولونكتلا راكتبالاو ةيقيبطتلا ثوحبلا يف دئارلا رطق زكرم :ايجولونكتلاو مولعلل رطق ةحاو •

 .لامعألا
 
o  تاكرشلاو ةثيدحلا تاينقتلا تاكرشو ،ريوطتلاو ثوحبلا عاطق( ةميقم ةكرش 50 نم رثكأ 

 .)ةئشانلا
o 20 2016 ماع ذنم اهؤاشنإ مت ةئشان ةكرش. 
o نم ةخسن لوأ ةطشنأ يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم نم اًبلاط 150 كراش 

 .2018-2017 ماع راكتبالل ةيبرعلا ةيميداكألا
o يداو ىلإ ايجولونكتلاو مولعلل رطق ةحاو تالحر يف ةيلحم تاعماج 7 نم اًبلاط 60 كراش 

 .2017 ماع ذنم نوكيليس
o ماع ذنم ةحاولا يف "ةيجولونكتلا عيراشملا ريوطت عيرست" جمانرب نم كراشم 200 نم رثكأ جيرخت 

2015.   
o ذنم تاجتنملا ريوطت ليومت قودنص نم حنم ىلع ةطسوتمو ةريغص ةيرطق ةكرش 12 تلصح 

 .2016 ربمتبس
 
 تاصصختلا ةددعتم ةيثحب ةردابم يهو ،رطق يف ةيحصلا ةيثحبلا تاردابملا مهأ ىدحإ :كنبويب رطق •

 ثوحبلا زيزعت فدهب ،رطق يف ناكسلا ةايح طمنو ةحص نع تامولعمو ةيجولويب تانيع عمجت
 .ةيويحلا
 
o نآلا ىتح كراشم 15000 نم رثكأل تاصوحفلا تيرجُأ. 



 
 

 

 رطق ةلود ةناكم ءاسرإ ىلإ فدهي ناكسلا هساسأ عورشم وه مونيج رطق جمانرب :مونيج رطق جمانرب •
  .قيقدلا بطلا قيبطت يف ةدئارلا لودلا نيب
 
o تانايبلاو ،ةلماكلا تامونيجلا تالسلست نمضتت ةمخض تانايب دعاوق ءاشنإب عورشملا موقي 

 .كنبويب رطق اهعمجي يتلا ةلماشلا ةيرهظملا تافصلا تانايبو ،ىرخألا ةينيجلا
o معدي امك ،ةمهم تافاشتكا قيقحت نم نيثحابلا نّكميو ،ةمخض ًةيتامولعم ًةورث جمانربلا مدقي 

 .رطق ةلود يف ةيلبقتسملا ةيحصلا ةياعرلا تاهجوتل طيطختلل تاسايسلا يعناص
 
 راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا تايجيتارتسا ىلع رطق ةسسؤم يف راكتبالاو ريوطتلاو ثوحبلا عاطق فرشي
 :ةفيلخ نب دمح ةعماجل ةعباتلا ثالثلا ةينطولا ثوحبلا دهاعم يف اهتطشنأو
 
 لاجم يف راكتبالا لالخ نم ةيحصلا ةياعرلا زيزعتو ريوطت ىلع يويحلا بطلا ثوحبل رطق دهعم زكري •

 ثالث لالخ نم كلذو ،ةقطنملاو رطق ناكس ىلع رثؤت يتلا ضارمألا جالعو صيخشتلاو ةياقولا
  :زكارم
 
o ناطرسلا ثاحبأ زكرم. 
o يركسلا ثاحبأ زكرم. 
o يبصعلا زاهجلا تابارطضا ثاحبأ زكرم. 

 
 ةلصلا تاذ ةعونتم تاصصخت يف ةبسوحلا ثوحب ءارجإب ةبسوحلا ثوحبل رطق دهعم موقي •

 :لمشت يتلا تالاجملا يف ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تاجايتحالاب
 
o ةيبرعلا ةغللا تاينقت. 
o ةيعامتجالا ةبسوحلا. 
o تانايبلا ليلحت. 
o يناربيسلا نمألا. 

 
 ةقاطلا يلاجم يف ةينطولا تايدحتلا ةهجاوم يف دئار رودب ةقاطلاو ةئيبلا ثوحبل رطق دهعم موقي •

 :لالخ نم يئاملا نمألاو
 
o  ةقاطلا زكرم 
o هايملا زكرم 
o ةئيبلا زكرم 
o داوملا ةبسوح زكرم   

  



 
 

 

 
 ثوحبلا ليومت ىلع لمعي ،رطق ةسسؤم يف وضع وهو ،يملعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلا
 :يتلا جماربلا نم ةعومجم لالخ نم اًيملاع اهب فرتعملا
 
 ةيولوألا تاجايتحالا يبلت يتلا ةيسيئرلا ةعبرألا تالاجملا لوح روحمتت يتلا ةسفانملا ثوحبلا نيكمت •

 ،يويحلا بطلاو ةحصلا ،ةبسوحلاو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ،ةئيبلاو ةقاطلا :رطق يف
 .ةيناسنإلا مولعلاو نونفلاو ةيعامتجالا مولعلا

 .ةربخلا يوذ نيثحابلا ىلإ بالطلا نم - تايوتسملا فلتخم ىلعو تاعاطقلا عيمج يف ثوحبلا معد •
 
 :يملعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلا جمارب
 
 .عورشم 2600 نم رثكأ حنَمو اًيثحب احرتقم 11000 نم رثكأ قودنصلا لبقتسا •
 اًبلاط 2378و ،اًجيرخ اًبلاط 350و ،اًيعماج اًبلاط 3049 ـل ةيثحبلا عيراشملل اًمعد قودنصلا مّدق •

 .ةيوناثلا ةسردملاب
 دعب ام اًثحب ةفيظو 891و ،ربتخم ينف 389و ،اًدعاسم اًثحاب 1.589و ،اًكراشم اًثحاب 720 دادعإ •

 .هاروتكدلا
 ،ةمدقم عارتخا ةءارب 86 ،عارتخا 253 نع فشكلا يف يملعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلا مهاس •

 .عارتخا ةءارب 14 حنمتو
 .يملع روشنم فالآ 8 ربع ثوحبلا ليومت مت •
 


