
 

(عٛذ٘ ثهؼـبس )يمبؿؼخ ػٍٛ ربدنظ انخبيغخ : يفزشٛخ انزشثٛخ ٔ انزؼهٛى االثزذائٙ   

 (يٍ انّضبنضخ ئنٗ انخبيغخ اثزذائٙ  ):  َشبؽ انزؼجٛش انكزبثٙ 

 رؾشٚش: انؾظخ األٔنٗ 

 ٚغُذ انًكزغجبد ٔ ٕٚظفٓب فٙ ٔػؼٛبد عذٚذح يؼمذح  :انكفبءح انًغزٓذفخ 

 انزمٕٚى انٕػؼٛبد انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ انًشاؽم

 ٔػؼٛخ االَـالق

اعززكبس ثؼغ انًؼبسف ٔ انمٛى انًشرجـخ ثبنٕؽذح انزؼهًٛٛخ ٔ انزٙ نٓب 
 (َض انمشاءح خبطخ  )طهخ ثبنًٕػٕع 

اعزذساط انًزؼهًٍٛ يٍ خالل انًغبءنخ انٓبدفخ ئنٗ اعزُزبط انفكشح -     
 انؼبيخ نًٕػٕع انزؼجٛش ؟

 

 يشؽهخ ثُبء انزؼهًبد

ثكزبثزّ ػهٗ انغجٕسح يشفٕلب  (سأط انًٕػٕع  )ػشع انغُذ -   
 .ثبنزؼهًٛخ 

 (انغُذ انزؼهًٛٛخ  )انمشاءاد انفشدٚخ -  
 انششػ ٔ انزجغٛؾ يغ انزشكٛض ػهٗ االعبعٛبد -  
 ( انخبرًخ – انزؾهٛم –انًمذيخ  ): ٔػغ رظًٛى يُبعت نهًٕػٕع -  

  فغؼ انًغبل أيبو انُزؼهًٍٛ نهزؼجٛش شفٕٚب ثبنزذسط ؽغت كم ػُظش صى 
 انشثؾ ثٍٛ ػُظشٍٚ فأكضش

 –انزشاثؾ ٔ رغهغم االفكبس  )انززكٛش ثبنزؼهًٛبد انٕاعجخ االؽزشاو -  
 رٕظٛف انًفشداد انغذٚذح 

 رؾذٚذ ػذد أعـش انًُزٕط –رٕظٛف ثؼغ انظٕاْش انُؾٕٚخ أٔ انظشفٛخ 
 ( رغُت األخـبء – انخؾ انٕاػؼ –

 .انزؼجٛش كزبثٛب ػهٗ انكشاعبد 

 

 يشؽهخ االعزضًبس

 يشالجخ ٔ يزبثؼخ ئَغبصاد انًزؼهًٍٛ-  
   انززكٛش ثجؼغ انزؼهًٛبد

رظٕٚت ٔ رؼذٚم ْٛئخ عهٕط انًزؼهًٍٛ ٔ كٛفٛخ انكزبثخ انظؾٛؾخ ٔ -  
 .يغك انمهى 

 

 
 (رظؾٛؼ  ): انؾظخ انضبَٛخ 

 انمذسح ػهٗ أٌ ٚظؾؼ أخـبئّ ٔ ٚظُفٓب أيبو انشيض انًُبعت نٓب: انكفبءح انًغزٓذفخ 

 انزمٕٚى انٕػؼٛبد انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ انًشاؽم

 ٔػؼٛخ االَـالق
 انززكٛش ثًٕػٕع انزؼجٛش -  
اإلشبسح ئنٗ ػُبطش انًٕػٕع يٍ خالل انًغبءنخ ٔ َغغٛهٓب ػهٗ -  

 .انغجٕسح انغبَجٛخ 
 

 يشؽهخ ثُبء انزؼهًبد

رٕصٚغ انكشاعبد أٔ االٔساق ػهٗ انًزؼهًٍٛ ٔ ئػـبئٓى فشطخ نإلؿالع 
 .ػهٗ يالؽظبد انغٛذ انًؼهى ػهٗ انًُزٕط انكزبثٙ 

 اؽزشاو لٕاػذ –رغهغم االفكبس  )رمذٚى يالؽظبد ػبيخ ؽٕل يٕاػٛغ -  
 (انهغخ يٍ ؽغى انًُزٕط ٔ رٕظٛف انًٕاسد 

 سعى عذٔل خبص ثزظؾٛؼ االخـبء انشبئؼخ -  
رذٍٔٚ ثؼغ االخـبء انًزُٕػخ ٔ يـبنجخ انًزؼهًٍٛ ثزظٕٚجٓب يغ -  

 يغ رٕظٛف ثؼغ انكهًبد فٙ عًم  (شفٕٚب كزبثٛب ػهٗ االنٕاػ  )انزؼهٛم 
رذسٚت انًزؼهًٍٛ ػهٗ انزمٕٚى انزارٙ يٍ خالل شجكخ انزمٕٚى انزٙ رؼى 

 ( ال –َؼى  )ثؼغ يؼبٚٛش ٔ انًإششاد ػهٗ انغجٕسح 
 ( ؽغى انًُزٕط – رٕظٛف انًٕاسد – رشرٛت األفكبس –عاليخ انهغخ -  

 

 يشؽهخ االعزضًبس

لشاءح ثؼغ انًٕاػٛغ يٍ لجم انًزؼهًٍٛ ٔ ئصشاؤْب ٔ انضُبء ػهٗ -   
 أطؾبثٓب

 ئثذاء انشأ٘ فٙ يٕاػٛغ انغٛش اعزُبدا نشجكخ انزمٕٚى-  
 انزظؾٛؼ انفشد٘ نألخـبء ػهٗ انكشاعبد يغ انًشالجخ ٔ انزٕعّٛ-  
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 (انغُخ انخبيغخ + انغُخ انشاثؼخ  ):             يضبل ػٍ انٕػؼٛبد انًشكهخ 

 .لشأد فٙ انغشٚذح نمبء يغ َغى فٙ انزًضٛم رؼغت ثّ كضٛشا ، ٔ رًُٛذ نٕ كُذ يكبٌ انظؾفٙ نزغأنّ ػٍ أيٕس كضٛشح -  

 :أكزت ؽٕاسا فٙ ؽذٔد ػششح أعـش ، رًضم فّٛ دٔس انظؾفٙ ٔ أنمٙ ػهٗ انشخظٛخ انًغزغٕثخ خًغخ أعئهخ ثبعزؼًبل 

 أسثغ يشاد أعهٕة االعزفٓبو

 يشرٍٛ أعهٕة انزؼغت

 فؼهٍٛ يؼزهٍٛ يخزهفٍٛ

 (...نكٍ . سثًب . َؼى  )أسثغ أدٔاد انشثؾ ٔ انغٕاة 

                               

 (ئَزبط كزبثٙ  )شجكبد انزمٛٛى                                                  

ششٔؽ  )ٔ انًإششاد  (انغٕاَت انزٙ ُٚظت ػهٛٓب االْزًبو  )نزمٛٛى ٔػؼٛخ يشكهخ فٙ االَزبط انكزبثٙ ٚغزؼًم انًؼهى شجكخ رؾذد فٛٓب انًمبٚٛظ 

 .االَغبص ٔ انزمذٚش انًُبعت نٓب 

 انزمذٚش انًإششاد انًمبٚٛظ

 ٔعبْخ االفكبس
 يُبعجخ نهًٕػٕع ػذو انخشٔط ػٍ انًٕػٕع

  أعـش10اؽزشاو ؽغى انًُزٕط يضال 

 اعزغٕاة َغى فٙ انزًضٛم

1 

 رشرٛت االفكبس
 رشرٛت يُـمٙ نالعئهخ ٔ االعٕثخ

 االَغغبو فٙ االَزمبل يٍ فكشح انٗ اخشٖ
1 

 عٕدح انؼشع

 :اؽزشاو ؿشٚمخ ػشع انؾٕاس 
 انًـخ فٙ ثذاٚخ انؾذٚش

 انشعٕع انٗ انغـش كهًب رذخم شخض عذٚذ
 رٕظٛف ػاليبد انٕلف انًُبعجخ

1 

 عاليخ انهغخ
 ( ػُبطش انغًهخ انفؼهٛخ –ػُبطش انغًهخ االعًٛخ  )رشكٛت عهٛى نهغًم 

 . أدٔاد االعزفٓبو انًُبعجخ ٔ يشرٍٛ أعهٕة انزؼغت ، ٔ فؼهٍٛ يؼزهٍٛ يخزهفٍٛ 4اعزؼًبل 

 رٕظٛف يُبعت ألسثغ أدٔاد انشثؾ ٔ انغٕاة 

1 

 
 (نهشجكخ انغبثمخ  )أيب انًزؼهى فًٛكٍ أٌ ٚمٛى ػًهّ ثؼشػّ ػهٗ شجكخ يًبصهخ 

 :ؽٛش رجُٗ ػهٗ انُؾٕ االرٙ 

 ال َؼى ششٔؽ االَزبط عٕاَت انزمٛٛى

 االفكبس

 نى أخشط ػٍ انًٕػٕع -  

  أعـش10كزجذ ؽٕاسا فٙ -  
 اعزغٕثذ َغًب فٙ انزًضٛم-  

 :سرجذ االفكبس ؽٛش 
 اَزمهذ يٍ انغإال ئنٗ انغٕاة انًُبعت نّ -  
 ساػٛذ انزمذو فٙ انؾذٚش -  

  

 انغشع
 ٔػؼذ يـخ فٙ ثذاٚخ انؾذٚش-  
 سعؼذ انٗ انغـش كهًب رذخم شخض عذٚذ-  
 ٔػفذ ػاليبد انٕلف انًُبعجخ -  

  

 انهغخ عهًٛخ
 ساػٛذ ششٔؽ رشكٛت ػُبطش انغًهخ االعًٛخ ٔ انفؼهٛخ-  

  يشاد ٔ يشرٍٛ أعهٕة انزؼغت ٔ فؼهٍٛ يؼزهٍٛ يخزهف4ٍٛاعزؼًهذ اعهٕة االعزفٓبو -  
 ّٔظفذ أسثغ أدٔاد انشثؾ ٔ انغٕاة-  
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 رٕعٛٓبد ثٛذاغٕعٛخ فٙ رؼهًٛٛخ َشبؽ انزؼجٛش انكزبثٙ                         

 

  ٚأرٙ انزؼجٛش انكزبثٙ رزٕٚغب نهٕؽذح انزؼهًٛٛخ ؽٛش ٚغُذ فّٛ انًزؼهى يكزغجبرّ يغغذا افكبسِ ٔ يؼجشا ػٍ أؽبعٛغّ فٙ ئؿبس ٚجشص    

 .شخظٛزّ 

 .فُشبؽ انزؼجٛش انكزبثٙ ْٕ انًشرغ انخظت انز٘ ٚذيظ فّٛ انًزؼهى يب اكزغجّ فٙ انؾظض انًبػٛخ 

الثّذ يٍ االشبسح ئنٗ أٌ انخؾ ٔ اإليالء ٔ انزًبسٍٚ انكزبثٛخ  كهٓب رٓذف فٙ َٓبٚخ  انًـبف ئنٗ رٕفٛش انششٔؽ انؼشٔسٚخ نهذخٕل فٙ -  

 .، ٔ انز٘ ٚؼزجش يٍ أْى يب ٚشٚذ انًُٓبط أٌ ٚظم ئنٗ رؾمٛمّ انًزؼهى  (ئَزبط َّض نهّزٕاطم يغ االخشٍٚ  )يشؽهخ انزؼجٛش انزؼجٛش انكزبثٙ 

 :انزؼجٛش انكزبثٙ انًذسط فٙ يُبْظ انزؼهٛى االثزذائٙ َٕػبٌ -  

ٔ ْٕ انزؼجٛش انز٘ ٚإد٘ غشػب ٔ ظٛفٛب رمزؼّٛ ؽٛبح انًزؼهى داخم انًذسعخ ٔ خبسعٓب ، ئر ْٕ كزبثخ رزظم :  انزؼجٛش انٕظٛفٙ –أ 

 ....رهخٛض َض ، كزبثخ دػٕح ، يمء اعزًبسح ، طك ثشٚذ٘ : ثًـبنت انؾٛبح انٕٛيٛخ يضم 

ٔ ْٕ انزؼجٛش ػٍ األؽذاس ٔ انًٕالف ٔ انًشبػش ٔ األؽبعٛظ ثأعهٕة أدثٙ يشٕق لذ ٚكٌٕ ثٕاعـخ انمظخ أٔ :  انزؼجٛش اإلثذاػٙ –ة 

 .....انشؼش أٔ انخبؿشح أٔ انًمبنخ األدثٛخ 

 (انزؼهًٛخ  )طٛبغخ يُبعجخ ٔاػؾخ انؼجبساد ٔ دلٛمخ يٍ ؽٛش انًـهٕة  (انغُذ  )ٚـهت طٛبغخ َض يٕػٕع انزؼجٛش -  

انؾشص ػهٗ اعزغالل انًُبعجبد ٔ االؽذاس ٔ انًٕالف إلصشاء انًٕػٕػبد انكزبثٛخ ، ٔ دفغ انًزؼهًٍٛ العزضًبس سطٛذْى انهغٕ٘ -    

 .انًكزغت ، ٔ كزا رٕظٛف انًؼبسف ٔ انمٛى انزٙ رى انزؼشع نٓب فٙ انٕؽذح انزؼهًٛٛخ يغ ٔ عٕة رُجٛٓٓى رغُت انُمم انؾشفٙ 

 )اعزخشاط انؼُبطش االعبعٛخ انزٙ عٛزى انزشكٛض ػهٛٓب اصُبء انزؾشٚش يٍ خالل انؾٕاس انٓبدف ٔ انًشكض فٙ ئؿبس انزظًٛى انًُبعت -   

 ( انخبرًخ – انزؾهٛم –يمذيخ 

 )  رخظٛض انٕلذ انكبفٙ نهزؾشٚش داخم انمغى َظف عبػخ ػهٗ االلم ػهٗ أساق يغزمهخ أ كشاعبد يغ رٕفٛش انغٕ انًُبعت نزنك 

 .ٔ انزذخالد ئٌ نضو االيش ركٌٕ يؾذٔدح  (... انٓذٔء ، رغُت كضشح انؾشكخ 

   انؾشص ػهٗ رظؾٛؼ يٕاػٛغ انزؼجٛش خبسط انمغى ثؼُبٚخ ٔ رنك ثٕػغ انزمذٚشاد انًُبعجخ نٓب ٔ االشبسح ئنٗ ثؼغ االخـبء انًشركجخ 

 (.... االسرجبؽ ثبنًٕػٕع ، رغهغم االفكبس ، طؾخ انًؼهٕيبد ، عاليخ االنفبف  )ٔ االػزًبد فٙ رنك ػهٗ شجكخ ثغٛـخ نهزمٛٛى 

   االرفبق انًغجك يغ انًزؼهًٍٛ ػهٗ رظُٛف االخـبء ٔ رشيٛضْب ٔ دفؼٓى فٙ ؽظخ انزظؾٛؼ ئنٗ اعزُزبط َٕع انخـأ ثؼذ اإلشبسح ئنّٛ 

 ثٕػغ انشريض انًُبعت لجم رظؾٛؾّ

 

 


