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الامعغض:
6.2 ططغعن دوقر

الةعئ المظفثة:
طظزمئ السمض الثولغئ

وزارة السمض افطرغضغئ، طضاإ الاةارة وحآون السمض

الارابط:

الاأبغر السام:

السمال المعاجرون:

جاسث برظاطب سمض أشدض - افردن سطى بظاء سقصات 
بصئ صعغئ بغظ أختاب المخطتئ المسظغغظ.

الظاغةئ 1: بتطعل سام 2022، جغاط تعجغع وتتسغظ تصثغط الثثطات افجاجغئ 
طرتفعطاعجططظثفخلئرظاطب سمض أشدض - افردن. شعق 

الماعجط

طرتفعطاعجططظثفخ شعق 
الماعجط

طرتفعطاعجططظثفخ شعق 
الماعجط

طرتفعطاعجططظثفخ شعق 
الماعجط

طرتفعطاعجططظثفخ شعق 
الماعجط

طرتفعطاعجططظثفخ شعق 
الماعجط

الظاغةئ 2: بتطعل سام 2022، سطى المساعى العذظغ، جاضعن طظزمئ السمض الثولغئ 
وطآجسئ الامعغض الثولغئ وطةمعسئ الئظك الثولغ صث سجزوا المآجسات العذظغئ.

الظاغةئ 3: بتطعل سام 2022، جغاط وضع آلغات طساثاطئ �خقح السغاجات شغ 
صطاع المقبج شغ افردن.

الاثرغإ أبظاء السمض لمفاحغظ طظ وزارة السمض افردظغئ والمآجسئ الساطئ   .1
لطدمان اقجاماسغ. (طمارجئ طاسطصئ بالظاغةئ 2 ذعغطئ المثى).

بظاء البصئ: الةمع بغظ المحارغظ وأرباب السمض وطمبطغ السمال والتضعطئ لسصث اجاماسات   .2
طظازمئ والسمض طساً لاتسغظ ظروف السمض (طمارجئ طاسطصئ بالظاغةئ 2 و3 ذعغطئ المثى).

الاسرغش باتفاصغئ الافاوض الةماسغ (طمارجئ طاسطصئ بالظاغةئ 3 ذعغطئ المثى).  .3

اقظةازات واقجاثاطئ
تتصغص ظاائب المحروع ذعغطئ المثى

المضعظات أو الممارجات الاغ طظ المرجح أن تزض طساثاطئ

جاسث برظاطب سمض أشدض - افردن شغ بظاء صثرات أختاب المخطتئ المتطغغظ، بما شغ ذلك طفاحع السمض.
أشاد أختاب المخطتئ تثوث تشغغر شغ السصطغئ وأجالغإ السمض، طع تعجه أضئر ظتع رشاعغئ السمال.

طظ طجاغا اقطابال الاغ ُذِضرت تثوث اظثفاض شغ سثد الحضاوى وا�خابات الماسطصئ بالسمض والظجاسات.
أدخطئ المخاظع تتسغظات سطى الزروف المسغحغئ لطسمال (سطى جئغض المبال، جعدة الطسام، وطساغغر السضظ الثاخطغ، وافظحطئ الارشغعغئ، 

وتثابغر الختئ والسقطئ).

أولى برظاطب سمض أشدض - افردن اعاماطا ضئغرا لمعاجعئ الاتثغات 
الاغ غعاجععا السمال المعاجرون.

خمط المحروع بسخ افظحطئ، ق جغما تطك الاغ تاظاول الختئ 
الظفسغئ قتاغاجات السمال المعاجرغظ.

صام برظاطب سمض أشدض - افردن بامضغظ الظصابات السمالغئ طظ 
تتسغظ تعاخطعا وتفاسطعا طع السمال المعاجرغظ.

سمطئ اتفاصغئ الافاوض الةماسغ لسام 2019 باعتغث السصعد لضض طظ 
افردظغغظ والمعاجرغظ سطى تٍث جعاء، وتط بثلك إلشاء رجعم الاعظغش 

وزغادة الرواتإ وطثخخات ا�صاطئ لطسمال المعاجرغظ.

الساطقت:
وضع برظاطب سمض أشدض - افردن إجاراتغةغئ لطظعع اقجاماسغ تثطب 

صداغا الظعع اقجاماسغ سطى طساعى المخاظع والسغاجات سطى تٍث جعاء. 
ذرح برظاطب سمض أشدض - افردن طسألئ الاترش الةظسغ وتط 

تدمغظعا شغ أتثث اتفاصغئ لطافاوض الةماسغ.
جاسث برظاطب سمض أشدض - افردن شغ تسجغج صعاظغظ السمض افردظغئ 

الماسطصئ بالمراضج الظعارغئ لرساغئ افذفال، وبثلك تط تماغئ تصعق 
الساطقت واجامرار طحارضاعظ شغ صطاع المقبج.

أدت جععد المحروع إلى زغادة سثد المحرشات، وضثلك تحةغع تمبغض 
الساطقت شغ الطةان.

الفسالغئ:
تصص الئرظاطب طسزط أعثاشه أو 

تةاوزعا بتطعل أبرغض/ ظغسان 2020. 

الضفاءة:
لثى الئرظاطب سثد طتثود طظ المعظفغظ الثغظ غصعطعن 

باشطغئ طةمعسئ واجسئ طظ افظحطئ وأختاب المخطتئ.

الظاائب الرئغسغئ

الاأبغر سطى الةماسات الُمعّمحئ:

الاصغغط المرتطغ لئرظاطب سمض أشدض — افردن



اقجاةابئ لةائتئ ضعشغث-19
تسئإ تفحغ جائتئ ضعشغث-19 باتثغث سثد المخاظع الاغ وخض إلغعا برظاطب سمض أشدض - افردن شغ سام 2020. وطع ذلك، اجامر اجراء السثغث طظ افظحطئ 
الثاخئ بالمحروع بحضض اشاراضغ. وضان برظاطب سمض أشدض - افردن بمبابئ ساطض تسرغع لعضع الاثابغر الختغئ شغ المخاظع، وضثلك لاتسغظ اجاةاباعا 

لطةائتئ (طبض، شتص الفغروس بطرغصئ الـ (بغ جغ آر) الاغ تعشرعا المخاظع، وتعشغر الثشع الرصمغ، وإسادة السمال افجاظإ إلى أوذاظعط).

الثروس الُمسافادةالممارجات العاسثة

الاعخغات
برظاطب سمض 

أشدض - 
افردن

طظزمئ 
السمض 
الثولغئ

التضعطئ 
افردظغئ/ وزارة 
السمض افردظغئ

وزارة 
السمض 

افطرغضغئ

الظماذج الاغ ترضج سطى المحاري تضعن شسالئ شغ ضمان اقطابال لمساغغر السمض الثولغئ.
لةان المحروع اقجاحارغئ تساسث شغ جمع ا�دارة والسمال تعل الصداغا ذات الخطئ.

تعجغع طحروع اقظاثاب لغدط طفاحغظ طظ العزارات ذات الخطئ (طبض، المآجسئ الساطئ 
لطدمان اقجاماسغ) جاسث شغ رشع العسغ واقلاجام بمساغغر السمض الثولغئ.

وجعد ضئغر المساحارغظ الفظغغظ افردظغغظ واجامرار سمض طعظفغ برظاطب سمض أشدض - افردن 
ضان أطرا عاطا لئظاء البصئ بغظ المحارضغظ، والسماح بمجغث طظ الحفاشغئ طظ أرباب السمض، 

وطسالةئ الصداغا المتزعرة، وإحراك طثاطش أختاب المخطتئ.

زغادة طقءطئ المحروع: تعجغع ظطاق ترضغج برظاطب سمض أشدض - افردن لغحمض المخاظع غغر   .1
المخثرة شغ صطاع المقبج.

تضغغش طقءطئ جععد بظاء الصثرات طع اتاغاجات الظصابات السمالغئ وأولعغاتعا: الئظاء سطى   .2
ظاائب المحروع الممعل طظ ضظثا لدمان الاثرغإ المظاجإ.

ضمان طعاءطئ ظعب سمض ا�دارة السطغا لطمخظع طع ظعب ا�دارة العجطى المثربئ والسمال:   .3
تعشغر الاثرغإ لقدارة السطغا لطمخظع.

تسجغج صثرة السمال سطى الافاوض: وضع اجاراتغةغئ لامضغظ الطةان اقجاحارغئ لاتسغظ   .4
افداء والظصابات السمالغئ وذلك لاسجغج الصثرة سطى الافاوض الةماسغ.

تسجغج سمض الطةان اقجاحارغئ لاتسغظ افداء: وضع أظحطئ تعثف إلى تسجغج ترغئ تضعغظ   .5
الةمسغات واقظدمام إلغعا والمساواة بغظ الةظسغظ وبظاء صثرات الثوائر السمالغئ.

طراجسئ إذار ظاائب برظاطب سمض أشدض - افردن: با�ضاشئ إلى المآحرات الضّمغئ الصائمئ   .7
لئرظاطب سمض أشدض - افردن، وضع طآحرات ظعسغئ لرخث الاشغغر والاأبغر.

طراجسئ ظمط تمعغض برظاطب سمض أشدض - افردن: ضمان تعاشر افطعال واقجابمار البابئ   .8
فظحطئ المحروع سطى طثى سثة جظعات، بثًق طظ الامعغض السظعي.

الارضغج سطى تشغغر السغاجات: إسادة تثخغص المجغث طظ المعارد لفظحطئ الماسطصئ بإخقح   .9
السغاجات، طبض تسجغج دور الظصابات السمالغئ وتسجغج ترغئ تضعن الةمسغات واقظدمام إلغعا.

.تفسغض وتثة برظاطب سمض أشدض شغ وزارة السمض افردظغئ: ضمان أن لثغعا طعارد وصثرات   .11
ضاشغئ لاسمض بحضض طساصض.

تثطص برظاطب سمض أشدض - افردن تثرغةغاً طظ دور إدارة السقصات بغظ رب السمض والمحاري:   .12
زغادة صثرة جمسغات أرباب السمض سطى الاساطض طئاحرة طع المحارغظ شغ افطعر الماسطصئ 

بالمحروع، والظزر شغ آبار المعارد سطى عثا اقجراء (طعجعئ أغدا إلى جمسغات أرباب السمض).

تسجغج دور جمسغات أرباب السمض وتصعغئ اقجاثاطئ: تطعغر طحروع طع المحارغظ تصعم طظ   .13
خقله المخاظع الضئرى باعجغه وتثرغإ المخاظع الخشغرة (غغر الممابطئ) لاسجغج اقلاجام 

والامسك بمساغغر السمض الثولغئ (طعجعئ أغدا لطمحارغظ).

اجاثقص الثروس الُمسافادة طظ اجراءات برظاطب سمض أشدض - افردن لدمان اقجاثاطئ:   .10
طراجسئ اقجالغإ والمصاربات ذات الخطئ بطةان المحروع اقجاحارغئ واتفاصغئ الافاوض 

الةماسغ وإضفاء الطابع المآجسغ سطغعا.

تسجغج اقخقتات السغاجاتغئ لامضغظ الظصابات السمالغئ: السمض طع الظصابات السمالغئ   .6
والتضعطئ لامضغظ الظصابات طظ اقضطقع بثور شسال وتسجغج ترغئ تضعغظ الةمسغات 

واقظدمام إلغعا (طعجعئ أغدا إلى الظصابات السمالغئ).

لجغادة طقءطاه وشسالغاه، غاططإ الظمعذج 
تسثغقت لاحمض المخاظع افخرى داخض صطاع 
المقبج (سطى جئغض المبال، تدمغظ المخاظع 

غغر المخِثرة).
المحارغع ذعغطئ المثى تضعن سرضئ لثطر خطص 

الائسغئ شغ غغاب خطط وطصاربات اجاثاطئ 
واضتئ.


