
 

 

 

 ضٚاضٞ مجع اهتربعات

 : املقدًٞ

املاهٚعٞ ًعّ   اهغعس  ًعّ ٓعرٖ اهطٚاضعٞ اهت سٙعب داملوعارش ٗاتزغعارات اعااعٞ رٌعع املع٘ازر           / ضٚاضٞ مجعع اهتربععات  

 ٞ . خمتوب املصارز هوجٌ ٚ

 : اهِطاق

حتدر ٓرٖ اهطٚاضٞ املطؤٗهٚات اه اًعٞ   مجعع اهتربععات ٗاملطعؤٗهٚات ا عدرٝ رعاً ٛ اهتربععات ًٗافٚٔعا  ٗ ٌٚعا          

 ا . داضتخداَ األً٘اي ٗاملطؤٗهٚٞ عِٔٙت وق 

 :  اهوٚاْ

 ْ :  ارٌ ٚٞ ٗكى ًا ٙتو ٔا عوٟ حدٝ أتطٌّ 

 ٞ . اًٞ ٗاهػفا ٚٞ ٗداألًاُٞ ٗاالضتق ٌى عوٟ اهدٗاَ دطسٙقٞ تتطٍ داه داهت ععع1

 ا . ٙٞ ٗه٘ا٢حٔا ٗمبوار٢ٔا ٗممازضاتٔوتصَ    مجٚع أُػطتٔا  دق٘اُِٚٔا اهطازت ععع 2

 ترب جموعظ درازٝ ارٌ ٚعٞ أُفطعٍٔ ًطعؤٗها أًعاَ ًعّ إعدً٘ا دهعٍٚٔ األًع٘اي. ٗعوعٍٚٔ االًتِعام ععّ اضعتخداَ              ٙ ععع 3

 ٕ . دأٜ غلى ًّ األغلاي  دلساًت متظ اهسضا٢ى أٗ اهسضَ٘ ٗاهص٘ز اهيت تطتغى دؤع اتُطاْ  أٗ 

ٍ  عععع ال 4 أٗ   ٙطععتغى ًِطعع٘د٘ ارٌ ٚععٞ ًعع٘إ ٍٔ هتحقٚععق ًِف ععٞ غخصععٚٞ. ٗعوععٍٚٔ أال ٙقووعع٘ا كت عع٘ٙ  ضعع٠٘ أ ععسٓ

 ٍ . األت اب ا درٝ هل

وتصَ ارٌ ٚٞ دأٜ ال٢حٞ تصدز ًّ ارٔات املػس ٞ عوٚٔا  دػأْ حق٘ق املتربعا. ٗحيق هوٌتربعا  أٗال ٗإوى ت ععع 5

 ٍ . اهلاًوٞ عّ كٚفٚٞ اضتخداَ أً٘اهلكى غ١ٛ  احلص٘ي   حِٕٚ عوٟ امل وً٘ات 

هفعةٝ اهصًِٚعٞ اهعيت    ي اطتخدَ مجٚع األً٘اي اهيت مت مج ٔا   األغسا  اهرٜ ُ ٌ ت ًّ أ ؤا  ٗذهعم لع   ت ععع 6

 ا . اتفق عوٚٔ

وقٟ تلوفٞ مجع اهتربعات   مجٚع احلاالت حمص٘زٝ   ُطوٞ ٣ً٘ٙعٞ ًعّ اهعدلى ًقو٘هعٞ عاًعٞ رالعى أٗضعا         ت ععع 7

 ٝ . ِاضب دا اهتلاهٚب ٗاهدلى ٗار٘رًِٔٞ مجع اهتربعات ًّٗ ارٌٔ٘ز. ٗٙلْ٘ ِٓان ت٘اشْ ً

حسكٞ اهتربعات ًٗساإوتٔا. ٗدعدار تقازٙس رإٚقٞ   حِٕٚ ُٗػسٓا عوِعا   طوق ُظاَ حماضيب ً ةف دٕ هتتوع ٙ ععع 8

   . اهصا ٚٞ املخصصٞ هؤدف أٗ هوِػا ًتطٌِٞ املواهغ اهيت مت مج ٔا ٗكٚفٚٞ دُفاإٔا ٗاهِطوٞ

 



 

 

 

 

 ات : ملطؤٗهٚا

قطعام اه عاَ أٗ   تطوق ٓرٖ اهطٚاضٞ ضٌّ أُػطٞ ارٌ ٚٞ ٗعوٟ مجٚعع األ عسار اهعرّٙ ٙت٘هعْ٘ مجعع اهتربععات ًعّ اه       

 ٠ . ّ املصارز األلساعاص أٗ غري اهسحبٛ أٗ ً

ُٙطتخدًْ٘ رٌع اهتربعات عوٟ ت٘إٚع ًدُٗٞ ٙ   . اهق٘اعد األل إٚٞ ٗاهطو٘ن املٔينػجع أٗه٣م اهرّٙ 

 ت  : هٚٞ مجع اهتربعاآ

 ت . ع أٜ تربعات ُقدٙٞ دأٜ طسٙقٞ كاُٙتٍ مجال  ععع 1

ٞ         ت٘ عد هعد٠ ارٌ ٚعٞ حطعادات خم     ععع 2 هوٌتعربعا   صصعٞ. هلعى ًػعسٗم حطعاب لعاص دعٕ   اهوِع٘ن ا وٚعٞ   ًتاحع

 ت .  ٚٔا اهصدإات ٗاهصك٘ا

مللتعب اهس٢ٚطعٛ أٗ امللاتعب    ِان تربعات خمصصٞ هو   األضس عّ طسٙق اترازٝ اهِطا٢ٚٞ أٗ درازٝ ارٌ ٚعٞ   ا ٓ ععع 3

 ٞ . اهفسعٚ


