
 

 

 كهُٛٛكٛخكبدًٚٙ نطالة ثسَبيح انصٛدنخ اإلزشبد األاإل

 

 ثسَبيح انصٛدنخ االكهُٛٛكٛخ ْٕ ازد انجسايح انٓبيةخ انزةٙ ًٚكةٍ يةٍ االنٓةب رتةدٚى ريهةٛى  ةٛدنٙ

 يزًٛص فٙ يدبل انصٛدنخ االكهُٛٛكٛخ ٔ ٚتٕو ثبالشساف عهٙ ْرا انجسَبيح ندُزبٌ :

 زئٛط اندبييخ . يبخد عجدانزٕاة انتًسٖ ثسئبظخ االظزبذ اندكزٕز /  انهدُخ انيهٛب : -1

عًٛةةد انكهٛةةخ ٔ  زيعةةبٌ مزًةةد انةةدٔيبَٗثسئبظةةخ االظةةزبذ انةةدكزٕز /  انهدُةةخ انزُذٛرٚةةخ : -2

انعٛد انيشًبٔ٘ انًُعق انيةبو نهجسَةبيح ا انةدكزٕز  عجدانيصٚص/ععٕٚخ االظزبذ اندكزٕز 

مزًةد ٔ االعزًةبد ٔ االيزسبَةبد ثبنكهٛةخ ا انةدكزٕز / يُعةق اندةٕدح  زايٗ يسًةد عًةبز/ 

يعدم انكهٛخ يسًد عجدهللا عزًبٌ /  ااالظزبذيُعق االزشبد االكبدًٚٙ  يسًد عجدانًدٛد

 ٔ ععٕ اداز٘ ٔ ايٍٛ انهدُخ .

 بد االكبدًٚٙ ازد اْى ٔظبئم يعبعدح انطبنت نالَديبج فٙ انجٛئخ االكبدًٚٛخ ٔ ًٚثم االزش

ٔ رستٛق اعهةٙ ييةدالد انزسصةٛم انيهًةٙ . ٔ ٚعةبْى االزشةبد االكةبدًٚٙ فةٙ انز كةد يةٍ 

يعٛسح انطبنةت انيهًٛةخ يةٍ زٛةب رطجٛةق انلطةخ اندزاظةٛخ ٔ اازٛةبز انًتةسزاد ٔ رتةدٚى 

 يعزٕاِ انيهًٙ فٙ يلزهف انًتسزاد .انًشٕزح فًٛب ٚزيهق ثبداء انطبنت ٔ 

  ٚعةبْى انزٕخٛةّ االخزًةبعٙ ٔ انُذعةٙ ٔ انًزبثيةخ اندلٛتةخ نًشةبكم انطةالة ٔ يسبٔنةخ ٔ

رتةةدٚى انُصةةر ٔ انًشةةٕزح ٔ انزيةةبٌٔ يةةال أنٛةةبء االيةةٕز فةةٙ يعةةبعدح انطبنةةت ثبالَزتةةبل 

انزةٙ ٚيزًةد  انزدزٚدٙ ٔ انًجسيح يٍ ثٛئخ انًسزهخ انثبَٕٚخ انٙ ثٛئةخ انًسزهةخ اندبييٛةخ

فٛٓةةب انطبنةةت ثشةةكم اكجةةس عهةةٙ َذعةةّ فةةٙ ارلةةبذ لسازارةةّ ٔ رسدٚةةد رلصصةةّ ٔ رطةةٕٚس 

 يعزٕاِ انيهًٙ ٔ انعهٕكٙ .

  نرنك رؤيٍ انكهٛخ ث ٌ يٍ اْى انًيٕلبد انزٙ رٕاخّ انطبنت اندةبييٙ فةٙ ثٛئزُةب انيسثٛةخ

م ْةةٙ ظةةيف االزشةةبد االكةةبدًٚٙ ٔ انزٕخٛةةّ نهطةةالة فةةٙ انعةةُٕاد االٔنةةٙ يةةٍ يسازةة

اندزاظةةخ زٛةةب ابنجةةب يةةب ٕٚاخةةّ انطبنةةت فدةةٕح كجٛةةسح ثةةٍٛ يسزهةةخ انزهتةةٙ فةةٙ انًسزهةةخ 

انثبَٕٚةةخ انةةٙ يسزهةةخ االعزًةةبد عهةةٙ انةةُذط ٔ االثةةدات انةةر٘ ٚدةةت اٌ ركةةٌٕ عهٛةةّ انجٛئةةخ 

 اندبييٛخ .

  نٓرا فتد ٔظيذ انكهٛخ َظبيب يزكبيال نالزشبد االكبدًٚٙ ٔ انزٕخّٛ ٚهجٙ ثشةكم شةبيم ٔ

 ة ٔ أنٛبء ايٕزْى ٔ انجٛئخ االكبدًٚٛخ فٙ انكهٛخ .اززٛبخبد انطال

  ٚعبعد االزشبد االكبدًٚٙ فٙ االكزشبف انًجكس نهطالة انًزيثسٍٚ ٔ كرنك ٚسعٙ انطةالة

 انًزذٕلٍٛ ٔ انٕافدٍٚ .



 

 

 

  اٌ رطجٛةةق َظةةبو دعةةى ٔ ظةةًبٌ خةةٕدح انزيهةةٛى ٔ االعزًةةبد ٚيةةصش يةةٍ شةةذبفٛخ يؤظعةةبد

ٙ ردٕٚد يلسخبرٓةب ٔ رطٕٚسْةب فةٙ انًدةبنٍٛ انكًةٙ ٔ انزيهٛى انيبنٙ ٔ ًُٚٙ لدزرٓب عه

انُةةٕعٙ ٔفةةق انًيةةبٚٛس ٔ انًيةةدالد االلزصةةبدٚخ ٔ االخزًبعٛةةخ ٔ انثتبفٛةةخ انًتةةسزح كًةةب 

ٚصٔدْب ثبندنٛم االزشةبد٘ نهسفةال يةٍ خةٕدح انًيةبٚٛس االكبدًٚٛةخ ٔ انلةديبد انزيهًٛٛةخ ٔ 

رًُسٓةةةب انًؤظعةةةبد  ٚيطةةةٙ يصةةةدالٛخ نًعةةةزٕ٘ انشةةةٓبداد ٔ انةةةدزخبد انيهًٛةةةخ انزةةةٙ

نلسٚدٛٓب ٔ ٚعًٍ انتجٕل ٔ االعزساف اندٔنٙ ثٓب يًب ٚديهٓب اكثس لةدزح عهةٙ يٕاخٓةخ 

 انًُبفعخ اندااهٛخ ٔ انلبزخٛخ .

  نزغطٛةةخ انشةةكم انًُبظةةت نهةةدفال ثبنيًهٛةةخ انزيهًٛٛةةخ ٔ رستٛةةق االْةةداف انًطهٕثةةخ ٚدةةت ٔ

عٛبق اٌ رةٕفس ٔ رصةف ظًٍ يدًٕت انيًهٛبد انزٙ رتٕو ثٓب فٙ ْرا ان عهٙ انًؤظعخ

 ثٕظٕذ اديبد االزشبد االكبدًٚٙ نهطالة انًعدهٍٛ فٙ ثسايدٓب االكبدًٚٛخ .

 

 كبدًٚٙ : مْداف اإلزشبد األ

اٌ انٓةةدف االظبظةةٙ يةةٍ ٔخةةٕد انًسشةةد االكةةبدًٚٙ ْةةٕ ازشةةبد انطبنةةت ٔ رٕخٛٓةةّ فةةٙ اازٛةةبز 

عهٙ اندزخةخ انيهًٛةخ  انًتسزاد اندزاظٛخ انًُبظجخ زعت انلطخ االكبدًٚٛخ انًٕظٕعخ نهسصٕل

ثُدبذ ا ٔ ييبَٔزّ عهٙ ررنٛم انيتجبد انزٙ رصبدفّ فٙ دزاظزّ ثبنكهٛخ . كرنك رتدٚى انُصةر فةٙ 

االيٕز انزٙ رؤثس فٙ دزاظزّ ا ٔ ثيجبزح عبيخ فئٌ يًٓخ انًسشد ال رزيةد٘ رتةدٚى انيةٌٕ ا زٛةب 

نةرنك ٚزيةٍٛ عهةٙ انًسشةد  اٌ انطبنت ٚزسًم انًعئٕنٛخ انُٓبئٛةخ عةٍ ييسفةخ انُظةبو االكةبدًٚٙ ٔ

دزاظخ انُظبو االكبدًٚٙ فٕٓ انًسخال االظبظةٙ نًيسفةخ انعٛبظةبد انزةٙ ظةٛزى رذيٛهٓةب ا ٔ ٚتةٕو 

ثبالظزذعبز عٍ كم االيٕز انيهًٛخ ٔ االكبدًٚٛةخ ٔ االظزسشةبد يةٍ يُعةق انجسَةبيح ا ٔ اٌ ٚتجةم 

 ذ اشساف ادازح انكهٛخ .غٕاعٛخ كم غسق انًزبثيخ ٔ انزتٛٛى انًعزًس يٍ يُعق انجسَبيح ٔ رس

كبدًٚٛةب يةٍ اععةبء ْٛئةخ انزةدزٚط ٚتةٕو ثًٓةبو مرسدد انكهٛخ نكم يدًٕعةخ يةٍ انطةالة يسشةدا 

انسعبٚةةخ ٔ االزشةةبد انيهًةةٙ ٔ ٚكةةٌٕ يعةةئٕال عةةٍ انطبنةةت فةةٙ انشةةئٌٕ انيهًٛةةخ ٔ االخزًبعٛةةخ ٔ 

فةةٙ اازٛةةبز انُذعةةٛخ ٔ رٕخٛٓةةّ فةةٙ كةةم يةةب ٚزيهةةق ثسٛبرةةّ اندبييٛةةخ ٔ ٚتةةٕو ثًعةةبعدح انطةةالة 

 انًتسزاد يٍ لبئًخ انًتسزاد انزٙ رطسزٓب انكهٛخ فٙ كم فصم دزاظٙ .

 

 

 

 



 

 

 َٕات انًسشدٍٚ االكبدًٍٚٛٛ : م

 مزًد يسًد عجدانًدٛداندكزٕز /  يُعق االزشبد االكبدًٚٙ : -م

 ٔ ٚزدهٙ دٔزِ فًٛب ٚهٙ : 

ال نّ يٍ رتبزٚس ٔ زم يب ٚزيهق ثٓب * االشساف انيبو عهٙ انًسشدٍٚ االكبدًٍٚٛٛ ٔ يزبثيخ يب ٚسف

 يٍ يشكالد .

 * اظزتجبل انطالة انددد ٔ انزسزٛت ثٓى فٙ ثداٚخ اندزاظخ ٔ ريسٚذٓى ثُظبو اندبييخ ٔ انكهٛخ . 

 * رٕشٚال انطالة ثٍٛ انًسشدٍٚ االكبدًٍٚٛٛ ثبنكهٛخ . 

أ ازظةبنٓب نٕكٛةم * اظزتجبل انسبالد انزٙ رسظم إنّٛ يٍ انًسشدٍٚ االكبدًٍٚٛٛ ٔ زم يشةبكهٓب 

 انكهٛخ نشئٌٕ انزيهٛى ٔ انطالة اذا نصو االيس .

 انًسشد االكبدًٚٙ نهطبنت : ٔ ٚزدهٙ دٔزِ فٙ يب ٚهٙ :  -ة

 * يساخيخ ٔ دزاظخ ظدم انطبنت االكبدًٚٙ يزعًُب اطزّ اندزاظٛخ ٔ انًتسزاد انزٙ دزظٓب . 

َطةبق ثسَبيدةّ االكةبدًٚٙ ٔفةق  * يعبعدح انطبنت فٙ اازٛبز ٔ رعدٛم انًتسزاد انزةٙ رتةال فةٙ

 نهتٕاعد .

 * يزبثيخ انطبنت ثصذخ يعزًسح ٔ اٚدبد انسهٕل نهًشكالد انزٙ رظٓس اثُبء اندزاظخ . 

* زفال رتبزٚس ٔ رٕ ٛبد عٍ انطالة ا سبة انًيدالد انزساكًٛخ انًزدَٛخ نسئٛط انتعى انًيُٙ 

. 

 * يزبثيخ ٔ ييبَٔخ انطالة فًٛب ٚيٍ نٓى يٍ يشكالد .

اعداد يهف كبيم نكم غبنت ٚشًم خًٛال انجٛبَبد انلب خ ثبنطبنت انر٘ ٚزٕنٙ ازشبدِ يزعًُب * 

رتدٚسارّ ٔ يطبثتزٓب عهٙ يب ٚسد يٍ ثٛبَبد عٍ زبنخ انطبنت زعةت انًتةسزاد انزةٙ ٔافةق عهةٙ 

 رعدٛهٓب نهطبنت نهسخٕت انٛٓب فٙ زبنخ رعدٛم انطبنت نًتسزاد يعجتخ .

 انزبنٙ غجتب الززٛبخبد انطالة . غسزٓب نهذصم اندزاظٙ* رسدٚد انًتسزاد انًطهٕة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انًٓبو انًطهٕثخ يٍ انًسشد االكبدًٚٙ : 

 االشساف عهٙ اعداد يهف انطبنت :-م

ٚتةةٕو انًسشةةد االكةةبدًٚٙ ثبعةةداد يهةةف اةةبا ا يهةةف االَدةةبشاد ط نكةةم غبنةةت يةةٍ انطةةالة انةةرٍٚ 

 هف عهٙ االرٙ : أكهذ انّٛ يًٓخ االشساف عهٛٓى ٔ ٚسزٕ٘ انً

  . اظزًبزح ثٛبَبد انطبنت 

  . لبئًخ يتسزاد انزلصص اندزاظٙ انًؤدٚخ نزلسج انطبنت ا يٍ انتعى ط 

  . اظزًبزح انزعدٛم 

  . َعلخ زدٚثخ يٍ انعدم اندزاظٙ ا كشف انياليبد ط 

 . انٕثبئق االدازٚخ االاس٘ ا كبظزًبزح انسرف ٔ االظبفخ .... انخ ط 

 : اازٛبز انًتسزاد  -ة

عهٙ انًسشد االظةزيبَخ ثتبئًةخ يتةسزاد انزلصةص اندزاظةٙ اثُةبء يعةبعدح انطةالة فةٙ اازٛةبز 

 ٔ عهّٛ انز كد يًب ٚهٙ :يتسزارٓى ا 

  َدبذ انطبنت ثبنزتدٚس انًطهٕة انتٛبظةٙ فةٙ انذصةم اندزاظةٙ ٔ انًزٕافةق يةال كةم ظةُخ

 دزاظٛخ . 

 خ زٛب اَّ نةٍ ٚعةًر نهطبنةت ييسفخ كم انًتسزاد انًطهٕثخ نهدزاظخ ٔ يزطهجبرٓب انعبثت

 ثزعدٛم يتسز نى ُٚدر فٙ انًزطهت انعبثق نّ .

  ٙييسفخ انسد االدَٙ ٔ انسد االلصٙ يٍ انعبعبد انًيزًدح انزٙ ٚعًر نهطبنت ث دائٓب ف

 ط .  Loadٔظيّ انسبنٙ ا انيتء اندزاظٙ نهطبنت 

 يزبثيخ انددٔل اندزاظٙ :  -ج

خ يةةٍ يكزةةت شةةئٌٕ انطةةالة ٔ ٚز كةةد يةةٍ اٌ انطةةالة ا عهةةٙ انًسشةةد اٌ ٚزةةبثال اندةةدأل اندزاظةةٛ

انطةت ط ٔ انصيةبٌ انةر٘  –انيهةٕو  –اصٕ ب انعُٕاد االٔنٙ ط ٚيسفٌٕ انًكبٌ ا كهٛخ انصةٛدنخ 

 رجدم فٛٓب انًسبظساد ٔ انًيبيم ا ٔ عدو ٔخٕد ريبزض فٙ يٕاعٛد خدأل انطبنت اندزاظٙ .

 زارّ :رٕخّٛ انطبنت انٙ يٍ ٚعزطٛال انسد عهٙ اظزذعب -د

 

 

 

 

 



 

 

 انًٓبو االدازٚخ نهًسشد االكبدًٚٙ : 

 رتدٚى انيٌٕ :  -1

يةةٍ انًيزةةبد اٌ ٚشةةيس انطةةالة انةةرٍٚ ٕٚاخٓةةٌٕ يشةةبكم اكبدًٚٛةةخ ثةةبنلٕف ٔ ٚطهجةةٌٕ انزسٕٚةةم ٔ 

ازٛبَب ٚكٌٕ يثم ْؤالء انطالة ثسبخخ فتػ انٙ انطً َخ ٔ رتةدٚى انيةٌٕ نٓةى ثزصٔٚةدْى ثًٓةبزاد 

 انزيهى .

 عهٙ رعدٛم انًتسزاد : ريدٚالد  -2

عهةةٙ انًسشةةد رٕشٚةةال انًُةةٕذج انلةةبا عهةةٙ انطةةالة انةةرٍٚ ٚساجةةٌٕ فةةٙ اخةةساء ريةةدٚالد عهةةٙ 

 رعدٛهٓى اال هٙ االل االظجٕعٍٛ االٔنٍٛٛ يٍ انذصم اندزاظٙ .

 اَعسبة يٍ انًتسز :  -3

ٙ عهٙ انًسشد رٕلٛال االظةزًبزح نهطةالة انةسااجٍٛ فةٙ االَعةسبة يةٍ يتةسز يةب ٔ ٚسصةهٌٕ عهة

عاليخ ا يُعست ط فٙ ظدهٓى اندزاظٙ االل انذزسح يٍ االظجٕت انثبنب ٔ ززةٗ َٓبٚةخ االظةجٕت 

 ظبعخ . 22ظبعخ ٔ ال ٚصٚد عٍ  12انثبيٍ شسٚطخ اٌ ال ٚتم عدد انعبعبد انًيزًدح عٍ 

 اٛبة انطبنت :  -4

ص عهةٙ ريزجس يسالجخ اٛبة انطالة يةٍ يٓةبو يةدزض انًتةسز ا ٔ انعٛبظةخ انيبيةخ نهجسَةبيح رةُ

% يٍ انعبعبد  21% أ  11رٕخّٛ زظبنخ اَراز أل ٔ ثبَٙ انٙ غبنت فٙ زبنخ ريدّٚ َعجخ 

انزدزٚعٛخ نهًتسزاد ٔ زظبنخ زسيبٌ يٍ زعٕز االيزسبٌ انُٓةبئٙ فةٙ زبنةخ رغٛجةّ نُعةجخ اكثةس 

 % . 25يٍ 

 انز خٛم :  -5

ال ظةًبٌ عٕدرةّ ٔ ْةٕ اَعةسبة يؤلةذ نذزةسح شيُٛةخ يسةددح ا نذصةهٍٛ دزاظةٍٛٛ كسةد الصةٙ ية

نهدزاظخ ا ٔ ذنك يٍ االل رتدٚى اظزًبزح ر خٛةم اندزاظةخ ط يةٍ لعةى شةئٌٕ انطةالة ا انتجةٕل ٔ 

 انزعدٛم ط .

 االَعسبة يٍ انجسَبيح :  -6

ٔ ْةٕ يغةبدزح دائًةةخ نهجسَةبيح دٌٔ ايكبَٛةخ نهيةةٕدح اال فةٙ زةبالد َةةبدزح ٔ اب ةخ رتةةدزْب ادازح 

 َعسبة يٍ لعى شئٌٕ انطالة ا انتجٕل ٔ انزعدٛم ط .انجسَبيح ا ٔ ٚزى انسصٕل عهٙ غهت اال

 انًسشد االكبدًٚٙ : 

ٚعزطٛال انًسشد االكبدًٚٙ يد ٚد انيٌٕ نهطالة فٙ يٕاخٓخ انصيٕثبد انزٙ رزيهق ثزلصصةبرٓى 

 ٔ ذنك يٍ االل رسدٚد اظجبة انًشكهخ ٔ الزساذ انسهٕل انًُبظجخ نٓب ٔ يٍ ْرِ انًشكالد : 

ُبٔل م٘ خصء يٍ انًتسز ٚزطهت االْزًبو االكجس كٛذٛخ لعةبء ٔلةذ دزاظةخ ٔ رز * ادازح انًتسز :

 انًتسز ؟ ْم ُٚظًٌٕ يساخيخ دزٔظٓى ؟ .



 

 

 

 

 : ْم ٚيٙ انطالة انٕلذ انر٘ رزطهجةّ اندزاظةخ ؟ ْةم ٚٓةدزٌٔ ألةبرٓى ؟ ٔ  ادازح انٕلذ

عةبء يب ْٙ أنٕٚبرٓى ؟ ٔ كٛف ٕٚشعٌٕ االٔلبد انًكبفئخ نًتةسزارٓى ؟ انياللةخ ثةٍٛ اع

ْٛئةةخ انزةةدزٚط ٔ انطةةالة : ْةةم ٕٚاخةةّ انطةةالة  ةةيٕثبد يةةٍ انًةةبدح أ انتةةبئى عهةةٙ 

 انزدزٚط ؟ .

 : ْم ٚراكسٌٔ ؟ كٛف ٔ يزٗ ؟ ٔ اٍٚ ؟ يال عسض يتزسزةبد  يٓبزاد ٔ عبداد اندزاظخ

 نزسعٍٛ اظزركبزْى نهدزٔض . 

 : زيةبيهٌٕ ْم ٚيبَٙ انطالة يٍ لهق االيزسبَبد ؟ ٔ كٛةف ٚ يٓبزاد اب خ ثباليزسبَبد

 يال ذنك ا ْم ًٚهكٌٕ انًٓبزاد االظبظٛخ نالظزيداد ٔ اداء االيزسبَبد ؟ .

 : رشدٛال انطالة عهٙ انتٛبو ثبنزسرٛجبد  انسبخخ نًعزٕ٘ اظبفٙ يٍ انتدزح ا انزدزٚط ط

ت رتةدٚى انالشيخ نصٚبدح لدزارٓى انزٙ رؤْهٓى نالظزًساز فٙ يتسز يب ٔ ْرا انٕظال ٚزطهة

 ى انًعبعدح االظبفٛخ نٓ

 : عهةٙ انطبنةت رسدٚةد انًةبدح االازٛبزٚةخ أ اٛسْةب انًُبظةجخ نتدزارةّ  اازٛبز يبدح ثدٚهةخ

الَّ فٙ زبنخ عدو لدزرّ لد رُشة  ثيةط انصةيٕثبد أ انًشةبكم ا ٔ ْةرِ انصةيٕثبد لةد 

رديم انطبنت اٛس يؤْم نهزعدٛم فٙ يتةسزاد ييُٛةخ أ لةد رديهةّ ال ٚعةزطٛال اٌ ٚزةبثال 

 نيًهٛخ . انًسبظساد أ اندزٔض ا

 . ٍٛزرف يتسز يي 

 ٚذعم ارلبذ اطٕاد زرف انًتسز فٙ انسبالد انزبنٛخ :

 ٚزى انسرف لجم انزبزٚخ انُٓبئٙ انًسدد ٔ اٌ ٚجهغ انطبنت ث ٌ ذنك لد ٚطٛم يدح دزاظزّ . -

 عُد شٚبدح انيتء اندزاظٙ نهطبنت ٔ انسصٕل عهٙ دزخخ انُدبذ .  -

 ٛخ . انسصٕل عهٙ اداء افعم فٙ انًتسزاد انًزجت -

ج انطجةةٙ ٔ ثيةةط نزلذٛةةف ثيةةط انعةةغٕغ اندعةةًبَٛخ ٔ انُذعةةٛخ ا يثةةم انسًةةم ٔ انيةةال -

 انًشبكم انلب خ ط 

 ٔ ال رشًم ْرِ انظسٔف انسبالد انزبنٛخ : 

 زرف انًتسز َزٛدخ زصٕل انطبنت عهٙ دزخخ ظيٛذخ فٙ االازجبز االٔل نهًتسزاد .  -

 دزٚط . عدو زظبء انطبنت عٍ انًتسز أ انتبئى عهٙ انز -

 انسظٕة فٙ يتسز يب َزٛدخ نيدو ثرل اندٓد انًطهٕة .  -



 

 

زعةةجت ْةةرا انسةةرف فةةٙ َدةةبذ ٚدةةت اٌ ال ُٚصةةر انطبنةةت ثسةةرف انًتةةسز اال زًُٛةةب ٚزٕلةةال اٌ ٚ -

 انطبنت .

 

 انًشبكم اٛس االكبدًٚٛخ انزٙ ريٛق اداء انطبنت : 

دِ عهٙ انلطٕاد انًُبظجخ انزةٙ ٚزٕخت عهٙ انًسشد اٌ ٚعبعد انطبنت فٙ رسهٛم ٔظيّ ٔ ازشب

عهّٛ ارجبعٓب فٙ يٕخٓخ يشكالد انطبنةت لجةم اٌ رزة ثس دزاظةزّ رة ثسا كجٛةسا ثٓةب ا ٔ فةٙ ثيةط 

انسةةبالد ٚذشةةم انطةةالة فةةٙ انزكٛةةف ٔ ٚصةةجر ابزلةةب فةةٙ انزسةةدٚبد انُذعةةٛخ أ االخزًبعٛةةخ أ 

زشةةبد انًزلصةةص اندعةةدٚخ ٔ ُْةةب ٚدةةت رةةٕخٛٓٓى انةةٙ انًعةةزٕ٘ انثةةبَٙ يةةٍ االزشةةبد ٔ ْةةٙ اال

انُذعةةةٙ ٔ االخزًةةةبعٙ ٔ انطجةةةٙ ا ٔ ٚةةةزى ثًيبَٔةةةخ ادازح انكهٛةةةخ ٔ اندبييةةةخ ٔ ثًزبثيةةةخ انًسشةةةد 

 االكبدًٚٙ نهطبنت ط .

 : اٌ كهًةةبد لهٛهةةخ يةةٍ انزشةةدٛال رذيةةم فيهٓةةب فةةٙ رسعةةٍٛ يعةةزٕ٘ انطبنةةت ٔ  انزشةةدٛال

 .يٕاخٓخ يشكالرّ فٓٙ انزٙ لد رؤد٘ انٙ ازجبغّ أ اعبلخ ادائّ االكبدًٚٙ 

 : عهةٙ انًسشةد يشةبزكخ انطبنةت فةٙ انزذكٛةس فةٙ  انًعبعدح فةٙ انسصةٕل عهةٙ انٕةٛذةخ

انذسا انٕةٛذٛخ انًزٕفسح نلسٚدٙ انكهٛخ ثبنزُعٛق يال يكزت زعبٚخ انلةسٚدٍٛ ثبنكهٛةخ 

ٔ اندبييخ ٔ كرنك اندٓبد ذاد انياللخ يٍ انٓٛئبد ٔ انًؤظعبد ٔ انشةسكبد ٔ يصةبَال 

 ة انًزذٕلٍٛ فٙ اكًبل دزاظزٓى انيهٛب .االدٔٚخ ٔ كرنك فٙ رشدٛال انطال

 : ٙٚزةةٕفس ْةةرا االزشةةبد نهطةةالة انةةرٍٚ ٚصةةجسٌٕ  يزبثيةةخ االزشةةبد االخزًةةبعٙ ٔ انُذعةة

الظجبة ييسٔفخ أ اٛس ٔاظةسخ عسظةخ نعةٕء انزٕافةق يةال أظةبعٓى ٔ لةد ٚيةٕد انةٙ 

يةال يشبكم اكبدًٚٛخ أ اخزًبعٛخ أ َذعٛخ أ خعًٛخ رديم يٍ انصيت عهٛٓى انزذبعةم 

انسٛبح اندزاظٛخ ٔ رؤثس ر ثٛسا ظهجٛب فةٙ ادائٓةى اندزاظةٙ ا ٔ ٚتةٕو ثبالزشةبد االاصةبئٙ 

االخزًةةبعٙ ٔ انُذعةةٙ ٔ يزلصصةةٌٕ ٚلزةةبزٌٔ عةةٍ غسٚةةق ادازح انكهٛةةخ ٔ لعةةى شةةئٌٕ 

انطالة ٔ ثيد يساخيخ زبنخ انطبنت ٚتٕو االاصبئٙ ثزُظٛى عدد يٍ اندهعةبد االزشةبدٚخ 

ف ْةرِ اندهعةةبد انةٙ رٕعٛةخ انطبنةةت ثكةم االيةٕز انًزيهتةةخ انًغهتةخ يةال انطبنةةت ا ٔ رٓةد

ثًشةةكهزّ أ يشةةبكهّ ا اظةةبفخ انةةٙ رصٔٚةةدِ ثًةةب ٚهةةصو يةةٍ اظةةزسارٛدٛبد انزٕافةةق ا ٔ ٚةةزى 

خ انطجٛخ عٍ رسٕٚم انًشبكم ذاد انطجٛيخ اندعًبَٛخ ا انطجٛخ ط ثغسض انيُبٚخ ٔ انسعبٚ

 غسٚق ادازح اندبييخ .

 

 

 



 

 

 ٕافق انزٙ رعزدعٙ االزشبد :ثيط يظبْس ظٕء انز

 اظجبة يجسزح . ء االكبدًٚٙ انيبنٙ انًعزٕ٘ دٌٔاَلذبض كجٛس ٔ يذبخئ فٙ االدا -

 غهت اٛس يجسز نهز خٛم أ االَعسبة يٍ انكهٛخ .  -

 شكبٔ٘ يٍ لجم االظزبذ أ انصيالء زٕل ظهٕكٛبد ظهجٛخ يعزًسح ٚظٓسْب انطبنت . -

 ٔ انٕاخجبد أ انسٛبح االخزًبعٛخ ..... انخ . يعزٕ٘ عبل يٍ انزلٕف يٍ االازجبزاد ا ا -

 ظيف لدزح انطبنت عهٙ انزيجٛس عٍ يشبكهّ أ ٔظيٓب عهٙ َسٕ ٔاظر .  -

 يظبْس ثبزشح نسبالد عًٛتخ يٍ االزرجبك أ االزجبغ أ اناليجبالح أ انٛ ض .  -

شكبٔ٘ يعزًسح يٍ يشةبكم خعةًبَٛخ أ فتةداٌ انشةٓٛخ أ اظةطساة انُةٕو أ االعٛةبء  -

 ندائى أ االَيصال عٍ االاسٍٚ ... انخ .ا

ريجٛس انطبنت ثٕظٕذ عةٍ زاجزةّ فةٙ اظزشةبزح َذعةٛخ ا ٚتةٕل انطةالة فةٙ انيةبدح / اٌ  -

 االظزشبزح رزيهق ثصدٚق زًٛى أ فسد يٍ انيبئهخ ط . 

ٔاخجبد انًسشد االكبدًٚٙ فٙ زبالد االزشبد االخزًةبعٙ ال ريُةٙ اَةّ يةسٚط َذعةٛب أ  -

 فًٛب ٚزيهق ثلصٕ ٛخ ٔ ظسٚخ انًٕظٕت . عتهٛب ا ٔ غً َزّ

 ٚتٕو ثزصٔٚد االاصبئٙ انُذعٙ ٔ االخزًبعٙ ثًيهٕيبد يلزصسح عٍ زبنخ انطبنت .  -

 انسذبة عهٙ اندزخخ انتصٕ٘ يٍ انعسٚخ فٙ رُظٛى اندهعبد االزشبدٚخ . -

 رتٛٛى اداء انطالة :

ييةدالرٓى انذصةهٛخ ٔ  عهٙ انًسشد االكبدًٚٙ اٌ ٚيٍٛ انطةالة فةٙ رسًةم عجةئٓى اندزاظةٙ زعةت

انزساكًٛخ ثسٛب اٌ انطبنت انر٘ ٚكٌٕ ييدنّ انزساكًٙ رسذ انًالزظخ االكبدًٚٛةخ عهٛةّ اٌ ٚسفةال 

 ييدنّ .

عهٙ انًسشد االكبدًٚٙ اٌ ٕٚظر نهطبنت اٌ انًالزظخ االكبدًٚٛخ نٛعذ عتبثةب أ ر دٚجةب ثةم آَةب 

ييزًدح نًعبعدرّ فٙ رسعةٍٛ ط ظبعخ  12رًكٍ انطبنت يٍ االظزًساز ثيتء دزاظٙ يلذط ا 

 ادائّ .

عهٙ ْؤالء انطالة آَبء انزلصص ثًعزٕ٘ يتجٕل ٔ ييتٕل اْى يٍ االَٓبء انعسٚال نهجسَةبيح 

ثبداء يُلذط . ٔ ريزجس اعبدح انًتسز انةر٘ زظةت فٛةّ انطبنةت يةٍ افعةم االظةزسارٛدٛبد نسفةال 

 انًيدالد انذصهٛخ ٔ انزساكًٛخ .

ظةبعخ ا اثُزةب  12م نهطبنةت فةٙ م٘ فصةم دزاظةٙ ال ٚتةم عةٍ يهسٕةخ : انيتء اندزاظٙ انًعد

ظةبعخ ا اثُزةبٌ ٔ عشةسٌٔ ظةبعخ ييزًةدح ط ٔ انيةتء  22عشس ظبعخ ييزًةدح ط ٔ ال ٚصٚةد عةٍ 

 ظبعبد ييزًدح . 11 – 1اندزاظٙ االل انذصم انصٛذٙ ٚزسأذ ثٍٛ 

 


