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 جبيؼخ انفشاد االوعؾ انزمُُخ 

 وحذح انزًُُخ انًغزذايخ  

 انًىػىع / رمشَش نجُخ انزًُُخ انًغزذايخ انفشػُخ

 31/12/2021---------- 1/1نهفزشح يٍ 

 انًؼهذ انزمٍُ / انذَىاَُخاعى انزشكُم //  

 انزبنيخ  االيىسيزضًن انزقشيش 

  انًنزغجين 

 ػذد انًُزغجٍُ

 انًُزغجٍُ فٍ انزشكُم 

 يٍ كم انفئبد

 195االَبس  136انزكىس  11انًزمبػذٍَ 

 

 ػذد االَبس فٍ يُبطت انزشكُم

 ال َىجذ ػًُذ   1 يؼبوٌ ػًُذ  4 سئُظ لغى 3يغؤول شؼجخ 

 

   //  دعى انًنزغجين ين : اوال

 مكافئات

 ---عقود ال يوجد  –0106666اداريين  ---16006666فنيين  -  6666666تدريسين                       

 اجراء يوميين  ال يوجد

 حوافز               

 ---عقود  ال يوجد –3234857اداريين   ---11010600فنيين  -  4910887تدريسين                     

 ال يوجد  –اجراء يوميين 

 

 

 ال َىجذاجشاء َىيٍُُ  ---12ػمىد  – 39 اداسٍَُ ---200فٍُُُ  -    176 رذسَغٍُ         كزت انشكش

 

 ال َىجذػمىد  – ال َىجذاداسٍَُ  --- ال َىجذفٍُُُ  -  ال َىجذرذسَغٍُ      انزكشيى  ثزثًين  انجهىد  نهًزًيضين

 ال َىجذاجشاء َىيٍُُ  ---
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 ال يىجذ أي انشطخ اخشي نذعى انًنزغجين .

 

 ركشيى انجبحثين 

 ال رىجذ     كزت انشكش                      

 ال رىجذ      انًكبفئبد انًبنُخ                       

 ركشيى انًزقبعذين  

 ال َىجذكزت انشكش                      

 ال َىجذ  انًكبفئبد انًبنُخ                      

 انًنزغجينيغبعذاد يبنيخ نجعط  

 ال َىجذ حبالد يشػُخ                          

 ال َىجذ  حبالد اَغبَُخ                         

 

 انطهجخ 

 ػذد انطهجخ

انطهجخ فٍ انذساعخ  انكهٍ 

 االونُخ 

 انطهجخ فٍ انذساعبد  انؼهُب

  دكزىساِيبجغزُش      

 ال َىجذ 3355 3355

 

 ثبنيب //  دعى انطهجخ 

 يكبفئبد يبنُخ 

 ال َىجذ .كزت شكش -

 ال َىجذ .ركشَى انطهجخ االوائم -

يٍ خالل   البيخ انًهشجبَبد  انفُُخ وانشَبػُخ  واالدثُخ  نشػبَخ ورشجُغ يىاهت انطهجخ ورًُُخ يهبسارهى  -

 (4) .وحذاد انُشبؽبد انالطفُخ 

 (5) .البيخ انذوساد وانىسػ انزىػىَخ نًشبكم يزفشُخ فٍ انًجزًغ او ظىاهش غُش طحُخ كبنزذخٍُ  -

 ال رىجذ   .انطهجخ انًزؼففٍُ وروٌ االحزُبجبد انخبطخ   ثًغبػذاد يبنُخ   او هذاَب ػُُُخ  -

خالل فزشح دساعزهى ػٍ يغبػذح انطهجخ ػهً حم ثؼغ انًشبكم او رجبوص ثؼغ انؼشالُم انزٍ رؤثش ػهُهى  -

 (5)  .وحذاد االسشبد انُفغٍ فٍ كم رشكُم  ؽشَك 
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 (4)      .اَشطخ انزؼبوٌ انؼهًٍ انًُفزح فٍ انزشكُم -

 

  أي انشطخ اخشي عن دعى انطهجخ . -

فزح لُىاد ارظم يجبشش يغ انطهجخ ثخظىص يشبكم انظُبَخ وانخذيبد وحههب وخظىطبً ؽهجخ األلغبو  .1

 انذاخهُخ

 دعى انًجزًع  //  بثبنث

 (1)    ( وانزأهُمثًجبالد رخظظُخ يزؼذدح) شؼجخ انزىظُف  انخشَجٍُدوساد نهطهجخ  -

 ال رىجذ     وسػ ػًم  نزؼهُى يهبساد واكغبة خجشاد يهُُخ نششائح يٍ انًجزًغ . -

           ال َىجذ  انًزؼففخرىصَغ عالد غزائُخ نًغبػذح انؼىائم  -

 (رجشػبد انًُزغجٍُ)( 3)     نذوس انًغٍُُ واالَزبو .رمذَى يغبػذاد يبنُخ وػُُُخ   -

 كبألؽشافرمذَى خذيبد طحُخ يجبَُخ يٍ لجم انكهُبد وانًؼبهذ  انطجُخ نزوٌ االحزُبجبد انخبطخ )  -

 ال رىجذ        انظُبػُخ (

ال  .انًحذودمشي واالحُبء نزوٌ انذخم وانانمُبو ثحًالد رطىػُخ نزمذَى انًغبػذاد انطجُخ نجؼغ انًذاسط  -

 رىجذ 

 ال َىجذ      رشغُم االجشاء انُىيٍُُ ثشكم يغزًش او يؤلذ .  -

 )45 (  رشغُم االشخبص ثؼمىد كًحبػشٍَ او يىظفٍُ فٍ رشكُالد انجبيؼخ  كبفخ . -

 (1)  َشبؽ انزشكُم فٍ يغبػذح انخشَجٍُ فٍ انحظىل ػهً فشص ػًم فٍ عىق انؼًم . -

)رى سفؼهب انً يُظخ  )23(وانششكبد ثًخزهف اَىاػهب .  انىصاسادرغىَك انجحىس  نالعزفبدح يُهب يٍ فجم  -

 انجحىس انزطجُمُخ فٍ وصاسح انزؼهُى(

 ال َىجذ انجحىس وانذساعبد ػٍ انجىاَت االجزًبػُخ . -

  . أعالهساثعب // أي نشبطبد راد طبثع اجزًبعي نى رزكش في 

 دَُبس( 75000ثغؼش ) انظى وانجكى ػًم يشاجُح حذَذ نًؼهذ .1

 )يجبٍَ(سثؾ يُظىيخ إَزشَذ نذوس األَزبو  .2

 )انجهخ انًغزفُذح انجهذَخ( فٍ انطشَك انؼبو انىعطُخاَظبل انًبء انخبثؾ إنً انجضساد  .3

  //  رششيذ اعزخذاو انطبقخ   : خبيغب

 : انًيبهانخفبض اعزهالك كًيبد  -

 ال َىجذ وانًحبفظخ ػهُهب واَجبد عجم رىفُشهب . انًُبِانذوساد وانىسػ ػٍ رخفُغ اعزخذاو  -

 ال َىجذ االَشطخ انًُفزح نزخفُغ اعزهالن انًىاسد انًبنُخ . -

                                                    ال َىجذ   انغُبعبد انًحذدح نهحفبظ ػهً انًىاسد انًبنُخ . -

 ال َىجذ ًحبفظخ ػهُهب .وان  انًُبِانجحىس وانذساعبد  ػٍ رششُذ اعزهالن  -

  وانًحبفظخ عهيهب . انًيبهأي انشطخ اخشي نزخفيط اعزهالل  -

 اعزخذاو انًبء انخبثؾ فٍ انضساػخ ثذل انًبء انظبنح يٍ خالل يؼخبد رشثؾ ػهً األَهبس .1
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 :انخفبض اعزهالك انطبقخ انكهشثبئيخ  -

انذوساد وانىسػ ػٍ رخفُغ اعزهالن انطبلخ انكهشثبئُخ  وانًحبفظخ ػهُهب واَجبد عجم رىفُشهب يٍ خالل  -

 ال َىجذ -:

رُفُزهب  يغ ركش يمذاس االعزفبدح يُهب لُبعب ثبنطبلخ   انكهشثبئُخ   يشبسَغ انطبلخ انُظُفخ ) انطبلخ انشًغُخ   ( -

 ال رىجذ                                                                                                     انًغزخذيخ .

 ال رىجذ     انجحىس وانذساعبد ػٍ رششُذ اعزهالن انطبلخ انكهشثبئُخ او اعزخذاو انطبلخ انُظُفخ  -

  أي انشطخ عن انخفبض اعزهالك انطبقخ انكهشثبئيخ . -

 إلَبسح االلزظبدَخ وراد انًزحغظ فٍ االَبسح انخبسجُخاعزؼًم ا .1

 

 انخفبض غبصاد االنجعبس :

انذوساد وانىسػ ػٍ اَخفبع غبصاد االَجؼبس  يٍ يخزهف يظبدسهب وعجم رخفُؼهب ويؼبنجخ اثبسهب  -

 ال رىجذ     انغهجُخ .

 ال رىجذ      انُشبؽبد انًُفزح نزمهُم االَجؼبثبد  فٍ انزشكُم . -

 ال رىجذ               وانذساعبد  ػٍ رمهُم االَجؼبس  .انجحىس  -

 ال يىجذأي انشطخ اخشي عن رقهيم االنجعبس   -

 

 // انزثقيف انًغزًش عن حًبيخ انجيئخ وحًبيزهب  ين خالل االري :  عبدعب

 ال رىجذ      انُذواد  وانىسػ نهًُزغجٍُ  وانطهجخ ػٍ اهًُخ انًحبفظخ ػهً انجُئخ وحًبَزهب . -

انزثمُف يٍ خالل وػغ انظىس وانجى عزشاد  فٍ ثُبَبد انزشكُم انزٍ رشجغ ػهً انحفبظ ػهً انجُئخ  وَجز  -

 ال رىجذ        االفؼبل انزٍ رؼش ثهب .

 ال رىجذ       اَشطخ  انزخهض يٍ انُفبَبد ثطشق طحُخ . -

 ال رىجذ               اَشطخ االعزفبدح يٍ انُفبَبد  ثزذوَشهب . -

الَؼكبط اثبسهب  وانىسػ  نؼبيخ انًجزًغ )خذيخ يجزًغ ( ػٍ اهًُخ انًحبفظخ ػهً انجُئخ وحًبَزهبانذوساد  -

 ال رىجذ             ػهً انكبئُبد انحُخ .

 ال رىجذ   انُشبؽبد انزىػىَخ نطهجخ واعبرزح انزشكُم  نًغبػذح انًجزًغ ػهً اعزخذاو انطبلخ انًزجذدح  . -

 

 انجيئخ انجبيعيخ :عبثعب //

  

 يزش يشثغ( 20650)ثًغبحخ َشبؽ ) 6 (.انًغبحبد انخؼشاء  -

و 5600ثًغبحخ )َشبؽ  )  (7انُشبؽبد ػٍ صَبدح انًغبحبد انخؼشاء فٍ انزشكُم . -
2

) 

 شجشح( 1150)ثؼذد  َشبؽ )9( انُشبؽبد ػٍ انزشجُش  فٍ انزشكُم . -

و 222.5) وثًغبحخ دَُبس(  337343500) ثًجهغ )2( انُشبؽبد  ػٍ اكغبء االسطفخ فٍ انزشكُم . -
2 

)  

و 13543دَُبس( ) وثًغبحخ  4134243500) ثًجهغ )2( انُشبؽبد ػٍ رجًُم واجهبد انجُبَبد نهزشكُم . -
2 

) 

 300353750) ثًجهغ ) 4( ػٍ االهزًبو ثبنمبػبد انذساعُخ وانًخزجشاد انذساعُخ  فٍ انزشكُم . انُشبؽبد -

 دَُبس(
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َشبؽبد انزشكُم ػهً انًىلغ انشعًٍ نهزشكُم ثًب َؼكظ انجُئخ انجبيؼُخ انًُبعجخ  ثبنًُظش انالئك   -

 انًؼهذ اإلػاليٍ.ػشع حذائك انًؼهذ وانًشافك انؼبيخ ثبنًؼهذ ػٍ ؽشَك يىلغ  وانحؼبسٌ .

َشبؽبد انطهجخ )انُشبؽبد انالطفُخ ( ػٍ انحًالد انزطىػُخ نهزُظُف  وصساػخ االشجبس داخم وخبسج  -

  ( 5)انزشكُم .

 لبػخ انًؤرًشاد .االثُُخ وانمبػبد وانًغمفبد انظذَمخ نهجُئخ -

 انشطخ  اخشي عن انجيئخ انجبيعيخ .أي  -

 انًعهذ. حذائقإنشبء شجكخ يجبصل العزصالح  .1

 نكبفخ اسجبء وأقغبو انًعهذ. أنزشنيذنصت ينظىيخ  .2

 في أسجبء انًعهذ. نهطهجخعًم ورثجيذ يظالد في انحذائق  .3

 دينبس( 0100000)ثزكهفخ  )٣٢ (طالة وعذد)٨(عًم يظالد جهىط في انحذائق ععو .4

 // رعضيض انًىاسد االقزصبديخ في انزشكيم  :عبثعب 

 -:صَبدح االَشاداد ثزُىع يظبدسهب يٍ االرٍ  -

 ال َىجذ .اَجبد وصَبدح انًشبسَغ االَزبجُخ  وحغت االلغبو فٍ انزشكُم.) َجبرٍ  3 حُىاٍَ (  -

 . ال َىجذرىعُغ اَشطخ انًكبرت االعزشبسَخ فٍ انزشكُم  -

 جبسٌ انؼًم ػهً صَبدح األَشطخ يٍ خالل ػًم انًخزجش االَشبئٍ فٍ انًؼهذ./. صَبدح  اَشطخ انُخ انزؼبوٌ  -

 %10وثًؼذل صَبدح 

 ال َىجذ رغىَك انجحىس نهجهبد راد االخزظبص . -

 ال َىجذ صَبدح انزؼبوٌ يغ انمطبع انؼبو وانخبص نالعزفبدح يٍ خجشاد انكفبءاد انجبيؼُخ فٍ انزشكُم . -

 ( دَُبس50806250) اَشاداد انذساعبد انخبطخ انظجبحُخ )انزؼهُى انًىاصٌ ( -

( دَُبس 1046768060) انزشكُم وػذد انطهجخ انًمجىنٍُ فُهب .اَشاداد انذساعبد انًغبئُخ وػذد االلغبو فٍ  -

 (201 ) ٍُجَشخنا دذػو (802) خجهطنا دذػو(3و ػذد االلغبو ) 

ويكبرت االعزُغبخ  نزىنُذ   وانكبفزُشَباعزغالل يشبسَغ خذيخ انطهجخ وانزذسَغٍُ يٍ انُبدٌ انطالثٍ  -

 ( دَُبس9010000) االَشاداد .

رخطُؾ  .يحهُخ اوخبسجُخجهبد  االَشطخ انًُفزح نغشع انحظىل ػهً انذػى انًبنٍ يٍ انًحبفظخ او -

 اإلسشبدَخ وانًشوسَخ وانًطجبد انظُبػُخ. األدنخشىاسع انًؼهذ ووػغ 

 )٥٢ (االَشطخ انًُفزح  ثبالػزًبد ػهً انزًىَم انزارٍ نهزشكُم . -

  أي انشطخ راد طبثع اقزصبدي في انزشكيم . -

 دَُبس(  53755000)ثًجهغ فحىطبد انًخزجش االَشبئٍ نهمطبع انؼبو نذوائش انذونخ ػًٍ آنُخ انزؼبوٌ. .1

 ػًم جًُغ أػًبل انًظالد ولىاػذ خضاَبد انًبء يٍ لجم كىادس انظُبَخ وانخذيبد .2

 

 

 : د. فشح كبيم عجذ يغهىاالعى                                     

 :انزىقيع          

 

 عضى اسرجبط وحذح انزنًيخ انًغزذايخ وسئيظ انهجنخ                 


