
 

 

 : اسى انجًؼٍت

 إَضٍفت ابالدَب إَخهٍى إخفٍفت إبجبسج :ػُىاٌ انًشزوع

 

 ًشزوع االطبر انؼبو نه

  :ححخْٗاى ػلٔ ى ػلٔ األلصٔاخصفح 

  حْف٘ش الب٘اًاث اإلحصائ٘ت ّغ٘شُا هي الوؼلْهاث راث   .ُزا الوششّع الخٖ دفؼج الجوؼ٘ت لص٘اغت االشكال٘ت/  ٘تّصف ّححل٘ل الْضؼ

 .ؼاملمت باالطاسالالوخؼالوؼلْهاث ّلكي بذّى ركش  االشكال٘تِزٍ بالصلت 

   ػلِ٘ا ك٘ذ الخٖ س٘خن الخأ بالحمْق فٖ ها ٗخؼلك ّالٌْع االجخواػٖ  ػلٔ حمْق اإلًساى تالمائو وماسبتالب باالسخؼاًت االطاسححل٘ل

 .ّالفجْاث فٖ لذساث المائو٘ي بالْاجباث الخٖ ٗخؼ٘ي هلؤُا هي لبل الوششّع

  ًفس المض٘تالخٖ حشخغل ػلٔ الوؤسساث األخشٓ  ركش. 

  ٗوكي أى حكْى أساسا لشصذ ّحم٘٘ن الوششّع فٖ الوسخمبل ّالخٖ الوصٌفت حسب الجٌس ّاإلحصاءاثاسخخذام الب٘اًاث. 

 

  انخؼهٍم

 :ححخْٕ ػلٔ صفحت ّاحذة ػلٔ األلصٔ

  س٘ذاّ"احفال٘ت ،  لأللف٘تاألُذاف اإلًوائ٘ت هثل )ّالس٘اق الذّلٖ  الوْجْدة جِْٗتْطٌ٘ت ّالال إلسخشاح٘ج٘تلإسفاق الوششّع الومخشح"  ،

 ...(اإلػالى الؼالوٖ لحمْق اإلًساى

 الوشاس الِ٘ا االشكال٘تهماسًت هغ غ٘شُا هي الوٌظواث للوساػذة فٖ الخؼاهل هغ  "كْثش"لوشكز  الوضافت م٘وتالذ ٗحذح. 

 

  :خذخمان يىضىع

 الوْاطٌ٘ي ححس٘س إلٔ باإلضافت جوالِا ّ لؼْ٘ى حاجب هذٌٗت بٌظافت االُخوام فٖ الخذخل هششّع ٗخوثل

 الوذًٖ فالوجخوغ  االًخشاط ّ ٌظافتالف دّسُن بأُو٘ت

 :انفئت انًسخهذفت

 انفئبث كم

 : (حبرٌخ انبذاٌت وانُهبٌت)يذة انًشزوع 

 ( أسبىع َهبٌت 7 بًؼذل)  سبخًبز 33 غبٌت إنى جىٌهت 7 يٍ

 :انشزكبء

 دار َىادي, انشببة دار َىادي , أو أف صبزة ,  انُشبط إنى  فبإلَضًبو انزاغبت انجًؼٍبث , انبهذٌت

 انكشبفت فىج ,انثقبفت

 :(بنذٌُبر انخىَسًب)هًشزوع ن انخقذٌزٌت انكبيهت تَسىاًان

4000 DT 



 

 خطت انؼًم

 

 إَضٍفت ابالدَب إَخهٍى إخفٍفت إبجبسج :ػُىاٌ انًشزوع

 

 :حُفٍذ انًشزوع خاللححقٍقه يٍ سٍخى ي ذان األثز)*( 

 انجًؼٍبحً ببنؼًم يهخى و انُظبفت ػهى حزٌص ، واع يىاطٍ و َظٍفت يذٌُت ػهى فبنحصىل األثز ٌخًثم

 
 انًىاسَت انخقذٌزٌت يذة انخُفٍذ انًسخفٍذٌٍ يؤشز بطَش 1رقى  تجٍَخ

(*) 

 َظٍفت يذٌُت

 

 شِش   

1 

 شِش

2 

 شِش

3 

 شِش

4 
     

 1.1 ًشاط

 األسصفت ط٘أل

 X       1300 DT  انفئبث كم 

 
 

 

  2.1 ًشاط

 سْق حٌظ٘ف ،

 ، الخضش

 انفئبث كم 

 

X        850 DT 

 جذساى ط٘أل 

 ّ الحذائك

 حٌظ٘فِا

 انفئبث كم 

 

X         

1500 DT 

 

 1.2 ًشاط 2رقى  تجٍَخ

 حْػ٘ت

 الوْاطي

 انفئبث كم 

 

 DT 350 انسببقت األَشطت يغ نخىاسياة

 

 

(*) 

 

            2.2 ًشاط

 

 

 

غ٘ش السلْكٖ فٖ الوجخوغ أّ هي ح٘ث الخٖ ٌٗبغٖ ححم٘مَ هي ح٘ث الخ األثشصاؽ ٗٗجب أى  )*(

 .ٖاحالخغ٘٘ش الوؤسس

 

 


