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 نكتابت انمقتشداث تُجيٍاث

 

 

 اندٕاَتكزبثخ يمزشزبد انًُر ثشكم أفضم ٔرُبٔل  فْٙزا انُّض إنٗ يغبػذح انفُبٍَٛ ٔاألكبدًٍٚٛٛ  ٚٓذف

 األعبعٛخ انزٙ عزجسث ػُٓب ندُخ االخزٛبس نذٖ رمٛٛى انًشبسٚغ ٔاخزٛبسْب.

 

I.  َيتبع انىقاط أدواي: اآلتيتعهى وّص انمقتشح أن يتىاَل انعىاصش 

 

 انخهفيت َاألساس انمىطقي

 

 .ٔطف انغٛبق ٔرمذٚى يؼهٕيبد خهفٛخ أعبعٛخ زٕل انًغأنخ انجسثٛخ لٛذ انذساعخ 

  س انًؼشفخ انمبئًخ كُزٛدخ نهًششٔع يب انًؼشفخ اندذٚذح انزٙ عُٛزدٓبانجسث؟  أًْٛخيب ّٕ ؟ كٛف عزط

ؼبنح؟ كٛف عزغبػذ  ًُ  اػزجبس انفٌُٕ يظذًسا نهًؼشفخ زٕل انًُطمخ؟ فٙزٕل انًٕضٕع ان

 يب األعئهخ انجسثٛخ انًسذدح انزٙ رشٚذ اإلخبثخ ػُٓب؟ 

 

 استعشاض األدبياثعه األعمال انقائمت أَ  مسخ
 

 .رمذٚى يشاخؼخ َمذٚخ نألػًبل انمبئًخ أٔ األدثٛبد زٕل انًٕضٕع ٔرسذٚذ انفدٕاد انشاُْخ 

  ٍَٚفغك فٙ األػًبل/األدثٛبد، ٔكٛف عزُخشط يغ اٜخشٍٚ فٙ ْزِ انُبزٛخ انًسذّدح؟ رًُِٕضغأ 

 اعزُبدًا إنٗ اعزؼشاع األدثٛبد أػالِ، يب زّدزك؟ 

 
 انًمبسثخ انفُٛخ/انًُٓدٛخ

  ٔانجسث انزٙ رؼزًذْب أٔ ردش٘ ردبسة ػهٛٓب؟ ٔيُبْحيب انًمبسثخ انفُٛخ أ 

  ٖػٍأٔ انًمبسثخ انًؼزًذح فٙ رسمٛك أْذاف انذساعخ؟ ْم ْٙ يُبعجخ نإلخبثخ  انًُبْح خذٖٔيب يذ 

 أعئهزك انجسثٛخ؟

  ٌانؼًم  ٕٚضر ْزا اندضء رٕصٚغزذّد ٔفّغش األَشطخ انجسثٛخ انزٙ عززٕاّلْب. نًشبسٚغ انفشق، ٚدت أ

 ثٍٛ انجبزثٍٛ انًشبسكٍٛ ٔأػضبء انفشٚك اٜخشٍٚ. 

 

 انًدزًؼٛخ/َشش انًؼشفخرؼذّد انزخظظبد ٔانزٕػٛخ 

 ُاندغٕس ثٍٛ زذٔد  ٌٕ ٔانؼهٕو االخزًبػٛخ، ٔكٛف ًٚذّ كٛف ٚغبْى ثسثك انًمزشذ فٙ انسٕاس ثٍٛ انف

 ؟انزخّظظبد ٔانمطبػبديخزهف 

 ؟ )يثم انشؼت ٔانفُّبٍَٛ ٔانجبزثٍٛ( يب طهخ ثسثك انًمزشذ ثبنفئبد انًخزهفخ ٔكٛف ًٚكٍ رشبسكّ يؼٓب 

 

 فٙ انًمزشذ. انًمزجغخ ٔانًزكٕسحاألػًبل  رؼذاد خًٛغلبئًخ انًشاخغ أٔ يغر نألػًبل انفُٛخ انمبئًخ: 
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II.   اآلتيتباإلضافت إنى ما تّم ركشي أعالي، يجب أن يتىاَل انمقتشح انمسائم: 

 

 انًزٕلّؼخ انُزبئح أًْٛخ 

  َٗشش انًؼشفخ اندذٚذح ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ اندًبْٛش  طشائكخطظ كزبثخ َٔشش انُزبئح انجسثٛخ، ثبإلضبفخ إن

 يؤنّفٙ يخشخبد انًششٔع.انًخزهفخ. نهًشبسٚغ انًؤعغبرٛخ، ٚدت أٌ ٕٚضر ْزا انمغى 

  االػزجبساد األخاللٛخ: ٚدت ٔضغ ثُٕد نسًبٚخ األشخبص انًشبسكٍٛ فٙ انجسث ٔخظٕطٛزٓى، ٔنزمٛٛى

ثًب ٚزًبشٗ يغ انزٕخٛٓبد األخاللٛخ نكّم رخّظض. رأثٛش انًخشخبد انًًكُخ. ُٚجغٙ يُبلشخ ْزِ انًغبئم 

لغ يٍ يمذّيٙ انطهجبد انًمجٕنٍٛ االيزثبل نزٕخٛٓبد انًدهظ انؼشثٙ نهؼهٕو االخزًبػٛخ زٕل أخاللٛبد  ّٕ ُٚز

 انجسث ٔرٕلٛغ اعزًبساد األخاللٛخ راد طهخ.

 

III .   االستماساث انمتُفشة نٍزي يجب أن تتضّمه كّم انمقتشداث انمشفقاث اآلتيت، َيجب مهؤٌا َفق

 :انغايت

 انجذَل انزمىي نهمششَع َمخشجاتً ومُرج :1انمشفق  -

ٚدت أال ٚزدبٔص ػشع اندذٔل انضيُٙ نًششٔع انجسث انظفسزٍٛ )يفشدح انزجبػذ( كسذ ألظٗ، ٔٚدت أٌ 

مزشذ ثزفبطٛم يؼمٕنخ، ٔانًخشخبد انًزٕلغ إَزبخٓب فٙ كم يشزهخ يٍ  يٓبوٚشكض ػهٗ رٕضٛر  ًُ انًششٔع ان

يشازم انًششٔع. ػهٗ يشبسٚغ األفشاد، ٔانفشق انجسثٛخ، ٔانًدًٕػبد انجسثٛخ انُبشطخ أٌ رُزٓٙ فٙ خالل 

. 2022ص ٕٔٚنٕٛ/رًٕ 2021شًٓشا يٍ انسظٕل ػهٗ انًُسخ، ثٍٛ فجشاٚش/شجبط  11صيُٛخ ال رزخطٗ انـ  فزشح

ٔفجشاٚش/شجبط  2021شًٓشا ثٍٛ فجشاٚش/شجبط  24ًٚكٍ إَدبص يشبسٚغ انًؤّعغبد فٙ خالل يٓهخ 

 .جزًءا مه عقذ انمىذت 1َتصبخ انىسخت انىٍائيت مه انمشفق  .2023

 : ومُرج طهب ميزاويّت انمششَع2انمشفق  -

ٍ يًٛذاَٙ )يٍ ضًُٓب انغكٍ ثؼٛذًا ًٚكٍ أٌ رزضًٍ انًٛضاَّٛخ: أرؼبة انجبزث )انجبزثٍٛ( َفمبد انؼًم ان

لزٍٛ ٕانًُضل، َٔفمبد انغفش ٔانزُمالد انًشرجطخ ثبنجسث، ٔانُفمبد انًؼٛشٛخ(، ثذل أرؼبة انًغزشبسٍٚ انً

  ٔ د ثُظبئر رمُٛخ يسذدح، ركبنٛف االخزًبػبد/ٔسػ انؼًم انًزؼهّمخ ثبنجسث، ششاء انزٍٚ ُٚغزؼبٌ ثٓى نهزض

 نسبعٕة ٔانكزت ٔانمشطبعٛخ ٔغٛشْب يٍ انهٕاصو.يؼذاد خبطخ ثبنجسث، ٔثشايح ا

% يٍ 30رخظٛض خضء يٍ انًُسخ ال ٚزدبٔص  أٌ رؼًذ إنٗفٙ ظشٔف اعزثُبئٛخ، ٚدٕص نهدُخ االخزٛبس 

انمًٛخ اإلخًبنٛخ انًطهٕثخ نهشٔارت أٔ اعزجذال انشٔارت نـ أ( انجبزث انشئٛغٙ فٙ انًششٔع انفشد٘؛ ة( 

 كمّ % يخّظظخ نًدًٕع 30(انجبزث انشئٛغٙ ٔانجبزثٍٛ انًشبسكٍٛ فٙ يششٔع فشٚك أٔ يدًٕػخ انجسث 

% يٍ إخًبنٙ 10ؤعغبد خضًءا يٍ انًُسخ، ْٕٔ يب ال ٚضٚذ ػٍ انشٔارت(. ًٚكٍ أٌ رخّظض يشبسٚغ انً

انًجهغ انًطهٕة، نزكبنٛف رشغٛم يسذدح. رسزفع ندُخ االخزٛبس ثبنسك فٙ رسذٚذ يب إرا كبَذ ثُٕد ركبنٛف 

 انزشغٛم انًمزشزخ راد طهخ أو ال.

/يشكض انجسث، أٔ َفمبد : انزكبنٛف غٛش انًجبششح نهدبيؼخاٜرٙلذ ال رشًم انًٛضاَٛبد نألفشاد ٔانفشق 

 انغفش/سعٕو انزغدٛم فٙ انًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم.
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ال ثذّ يٍ أٌ رشٛش انًٛضاَٛخ ثٕضٕذ إنٗ يظبدس انزًٕٚم األخشٖ، فٙ زبل كبَذ يزٕفشح ثبنفؼم أٔ رى انزمذو 

 طعزذسثطهت نهسظٕل ػهٛٓب، ٔرسذٚذ انزكبنٛف انزٙ رغطٛٓب ْزِ انًظبدس األخشٖ ثظٕسح كهٛخ أٔ خضئٛخ. 

ندُخ االخزٛبس ٔ"آفبق" ٔانًدهظ انؼشثٙ نهؼهٕو االخزًبػٛخ كم يٛضاَٛخ ػهٗ زذح، ٔلذ ال رزطبثك انًٛضاَٛخ 

 ومُرج طهب انميزاويتيشجى مشاجعت  انًًُٕزخ )اإلخًبنٛخ أٔ انزفظٛهٛخ( ثبنضشٔسح يغ انًٛضاَٛخ انًطهٕثخ.

 هى تُجيٍاث كيفيت استكمال انطهب.بذقت نالطالع عهى انالئذت انتفصيهيت نهىفقاث انمسمُح بٍا َع

 

 استماسة انطهب اإلنكتشَويت

ثبإلضبفخ إنٗ رسًٛم انًمزشذ انغشد٘ نهًششٔع ٔانًشفمبد انًشبس إنٛٓب أػالِ، ٚزؼٍٛ ػهٗ يمذيٙ انطهجبد 

 :)طهت ٔازذ نكم يششٔع( انًُٕرج اإلنكزشَٔٙ رٕفٛش انًؼهٕيبد اٜرٛخ يغزخذيٍٛ

  ،ٌكهًخ، يذح انجسث ٔيٕلغ/يٕالغ إخشائّ( 250يٕخض انجسث يٍ رفبطٛم انًششٔع )انؼُٕا. 

  ،ربسٚخ انًششٔع )ػُذ االلزضبء( ٔٚشًم انًشازم األٔنٗ نهًششٔع ٔانزٕلؼبد انًغزمجهٛخ

 .فضالً ػٍ انًشبسكٍٛ انزٍٚ لذ ال ٚغبًٌْٕ فٙ ْزِ انًشزهخ يٍ انًششٔع

 زٙ رشّكم أزذ انًخشخبد ٚدت أٌ رشًم انًخشخبد يُشٕساد )إنكزشَٔٛخ ٔ/أٔ يطجٕػخ( ان

انشئٛغٛخ نهًششٔع ًٔٚكٍ أٌ رشًم انًخشخبد اإلضبفٛخ ٔيٕاسد نهجبزثٍٛ )يثالً، انًخشخبد 

َزشَذ، ٔلٕاػذ انجٛبَبد، ٔيُبْح دساعٛخ، ٔلٕائى انًظبدس، انجظشّٚخ، ٔيٕالغ ػهٗ شجكخ اإل

 ٔانخشائظ، ٔيٕخضاد انغٛبعبد( ثبعزثُبء األفالو.

 :ُٚجغٙ أٌ رؼكظ انًٛضاَٛخ زدى انؼًم انًٛذاَٙ ٔػذد انجبزثٍٛ ًٔٚكٍ  اعزًبسح طهت انًٛضاَٛخ

دٔالس  250000دٔالس أيٛشكٙ كسذ ألظٗ نهجبزثٍٛ األفشاد، ٔ 150000أٌ رظم إنٗ 

ّٙ  350000أيٛشكٙ كسذ ألظٗ نهفشق انجسثٛخ ٔانًدًٕػبد انجسثٛخ انُبشطخ، ٔ دٔالس أيٛشك

ظ عهى طهباث انميزاويت انتي تتىاسب مع ستُافق نجىت االختياس فقنطهجبد انًؤعغبد. 

ال ًٚكٍ رمذٚى طهجبد انًٛضاَٛخ إال األوشطت انمخطظ نٍا َانمخشجاث انمتُقعت نهمششَع. 

 ثبعزخذاو انًُٕرج انًزبذ نزنك. ٔنٍ ٚزى انُظش إنٗ انًُبرج غٛش انًكزًهخ.

 ٔػُٕاٌ يؼهٕيبد شخظٛخ ٔيُٓٛخ ػٍ كم ثبزث رزضًٍ االعى ٔانذٔل انزٙ ٚسًم خُغٛزٓب ،

 150انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ، ٔانٕظٛفخ انسبنٛخ/انًؤعغخ، ٔعٛشح رارٛخ يخزظشح )ال رزدبٔص 

كهًخ(، ٔانزسظٛم انؼهًٙ ٔإخبدح انهغبد ٔانزبسٚخ انٕظٛفٙ ٔانًُشٕساد راد انظهخ. ػهٗ 

ّ٘ ػهٗ  انًُظخ اإلنكزشَٔٛخ انخبطخ انجبزثٍٛ انًشبسكٍٛ إَشبء يهفٓى انشخظٙ انفشد

 نٛشًم انزفبطٛم انًُّٓٛخ انًزكٕسح أػالِ انخبطخ ثٓى. ثبنًدهظ انؼشثٙ نهؼهٕو االخزًبػٛخ

  ،ًُِٚكٍ أٌ ٚظبدق ػهٗ أًْٛخ انًششٔع انًمزشذ ٔخذٔا ٍّ اعى ُيؼّشف أكبدًٚٙ/يًبسط ف

 ثبإلضبفخ إنٗ يؼهٕيبد االرظبل ثّ. 
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