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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزشكخ

قغى :انزشثٛخ انٕعُٛخ ٔانزُشئخ 

 انًذَٛخ 

 انًبدح: انزشثٛخ انٕعُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ

 انشٓبدح: انثبَٕٚخ انؼبّيخ 

 اخزًبع ٔاقزصبد/ ػهٕو انسٛبح / :انفشع

 َغبَٛبدآداة ٔإ ػهٕو ػبيخ /

 -01-ًَٕرج سقى 

 انًّذح : عبػخ ٔازذح

ّٕسح( 6102-6102رؼهٛق انذسٔط ٔانزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انذساعٙ  ًَٕرج يغبثقخ )ٚشاػٙ  ٔززٗ صذٔس انًُبْح انًغ

ّٔل: ػهٗ يغزٕٖ انًؼبسف )ثًبَٙ ػاليبد(  انًدبل األ

 

 أٔاًل: أخت ػٍ اندًم  اٜرٛخ ة"صّر" أٔ "خغأ"،  يصسسًب   انخغأ: )اسثغ ػاليبد(

 . ًُٚغ لبٌَٕ انغبثبد لغغ االشدبس انظًغٛخ –أ 

 انًدهس انذسزٕس٘.  ايبو اإلخزٛبسٚخ انجهذٚخ ٔفٙ طسخ اإلَزخبثبد  ٚزّى انغؼٍ  -ة

  ػُذ اػالٌ زبنخ انغٕاسا ، ٚكّهف اندٛش ثسفظ االيٍ فٙ انذاخم ثًشسٕو طبدس ػٍ سئٛس اندًٕٓسّٚ . -ج

 .  دٌٔ اٚخ ششٔط  ٚزمبضٗ األخٛش نمبء ػًهّ ػًٕنخ أٔ يُسخ رذخم ْزِ انًُبفغ فٙ طهت األخش -د

 

 ثبًَٛب: اخزش االخبثخ أٔ اإلخبثبد انصسٛسخ فٙ كم يٍ اندًم االرٛخ: )ػاليزبٌ(

 ُٚظش ثبنًخبنفبد انصبدسح ػٍ ٔعبئم االػالو : -0

 يسكًخ انزًٛٛض. - أ 

 يدهس شٕسٖ انذٔنخ.  -ة

 يسكًخ انًغجٕػبد.  -ج

  ٔصاسح اإلػالو. -د

 رؼُٙ : انزًُٛخ انجششٚخ انًغزذايخ -6

  فٙ انُشبعبد االلزظبدٚخ اد انغجٛؼخ ثشٔاسزغالل ان - أ

 َظشح شًٕنٛخ ْذفٓب رسسٍٛ ظشٔف انسٛبح ندًٛغ - ة

 انكبئُبد كًًب َٕٔػًب.     

 . رأيٍٛ انزؼهٛى انًدبَٙ ندًٛغ األٔالد - ج

 ْٙ رأيٍٛ انغجبثخ ٔاألدٔٚخ ندًٛغ انًٕاعٍُٛ.  -د  

نؼضٕٚخ  ّ عهجـبد انزششرـانًشخغ انز٘ رقّذو أيبي -3

 انجهذ٘. انًدهظ

 .انزٙ ٚكٌٕ ٔاسد فٛٓب اسى انًششر انجهذٚخ - أ

  ٔصاسح انذاخهٛخ. - ة

 انمبئًمبيٛخ أٔ انًسبفظخ.  - ج 

 انكبرت انؼذل.  -د  

 رخضغ انُقبثبد انًُٓٛخ: - 4

 .مبٌَٕ اندًؼٛبدن - أ

  .ًدهس انُمبثخ انًُزخت.ن  -ة

 ٕاٍَٛ انزٙ رُظى كم يُٓخ.همن -ج 

 . مبٌَٕ انؼًمن - د 

 

 (ػاليزبٌ) َزخبثبد انُٛبثٛخ فٙ انؼًٕد انثبَٙ:إلذ ثٓب فٙ إًد األٔل ٔانًٓم انٕاخت انزقّٛانؼ خشاءاد فٙإلا ثٍٛاسثظ  ًب:نثثب

 

 

 

 رمذٚى عهت انزششر -1

 سست انزششر لجم يٕػذ اإلَزخبثبد -2

 انجذ ثغهت انزششر -3

 انجذ ثبنغؼٌٕ انًمذيخ أيبو انًدهس انذسزٕس٘ -4

 ٍ ربسٚخ ـالل ثالثخ أٚبو يـخػزشاع الانفظم ثب -أ 

 ٔسٔد انغهت.     

 األلم يٍ يٕػذ  ٗ ـلجم خًسخ ٔأسثؼٍٛ ٕٚيًب ػه -ة

 اإلَزخبثبد.      

 ال يٓهخ يسذدح.  -ج 

 لجم رسؼٍٛ ٕٚيًب ػهٗ األلم يٍ اإلَزخبثبد.  -د  

 خًسخ أٚبو يٍ ربسٚخ رمذًّٚ. -ْـ

 ئح. يٍ ربسٚخ طذٔس انُزب ثالثٌٕ ٕٚيب يٓهخ  -ٔ  

 لجم سزٍٛ ٕٚيًب يٍ يٕػذ اإلَزخبثبد ػهٗ األلم. -ص  

 ثؼذ سزٍٛ ٕٚيب يٍ اػالٌ انُزبئح  -ذ
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 ػاليبد( عذ) يغزُذاد: رسهٛم: َٙانًدبل انثب

 (0يغزُذ سقى )

ٚسّظش ػهٗ كم ٔسبئم اإلػالو انًشئٛخ ٔانًسًٕػخ ٔكزنك انًكزٕثخ غٛش انسٛبسٛخ، رؼبعٙ اإلػالٌ اإلَزخبثٙ انسٛبسٙ  

خالل انسًهخ اإلَزخبثٛخ انًسذدح زظشًا يٍ ربسٚخ دػٕح انٓٛئبد اإلَزخبثٛخ ززٗ إخشاء اإلَزخبثبد ٔإػالٌ انُزبئح انُٓبئٛخ رسذ 

عبئهخ انزؼغٛم ٔاإللفبل انزبو دٌٔ اإللفبل انُٓبئٙ نكم ثشايدٓب نفزشح ألظبْب ثالثخ أٚبو ثمشاس ٚظذس ػٍ يسكًخ انًغجٕػبد ثُبء 

 انؼبيخ. إلدػبء يٍ انُٛبثخ

رالزك انُٛبثخ انؼبيخ انٕسٛهخ انًخبنفخ أيبو يسكًخ انًغجٕػبد، رهمبئًٛب أٔ ثُبًء ػهٗ عهت انًزضشس. ٔنهًشكٕ يُٓب أٌ رمذو إنٗ   

 انًسكًخ يزكشح فٙ يٓهخ أسثغ ٔػششٍٚ سبػخ يٍ ٔلذ رجهٛغٓب.

يٍ انُٛبثخ انؼبيخ ٔانًسكٕو ػهٛٓب أٌ رسزأَف  ػهٗ يسكًخ انًغجٕػبد أٌ رظذس لشاسْب فٙ يٓهخ ثالثخ أٚبو ػهٗ األكثش. ٔنكم

انمشاس أيبو يسكًخ انزًٛٛض فٙ يٓهخ أسثغ ٔػششٍٚ سبػخ. رجذأ ثبنُسجخ نهُٛبثخ انؼبيخ، يٍ ٔلذ طذٔسِ ٔنهًسكٕو ػهٛٓب يٍ ٔلذ 

 رجهٛغّ.

ٔػششٍٚ سبػخ يٍ ٔلذ رمذٚى انغؼٍ ال ٕٚلف اإلسزئُبف رُفٛز انمشاس يب نى رزخز يسكًخ انزًٛٛض لشاسًا ثٕلف رُفٛزِ فٙ يٓهخ أسثغ 

 أيبيٓب.

أيب ٔسبئم اإلػالو انزٙ لضذ يسكًخ انًغجٕػبد ثئلفبنٓب فزغجك ػهٛٓب يٓهخ األٚبو انثالثخ إثزذاًء يٍ ربسٚخ طذٔس ْزا انمبٌَٕ 

 ٔرؼٕد إنٗ انؼًم فٕس َششِ.

   6116رششٍٚ االٔل  9 انصبدس ثزبسٚخ اَزخبة انًدهظ انُٛبثٙيٍ قبٌَٕ  26انًبدح 

 (6يغزُذ سقى )

لبٌَٕ اإلَزخبثبد ٕٚخت ػهٗ انٓٛئخ انًسزمهخ نإلَزخبثبد أٌ رؤيٍ انزٕاصٌ فٙ انظٕٓس اإلػاليٙ خالل فزشح انسًهخ       

اإلَزخبثٛخ ثٍٛ انًزُبفسٍٛ يٍ نٕائر ٔيششسٍٛ ٔرنك فمظ فٙ زبنخ اسزضبفزٓى يٍ انًسغخ فٙ أزذ ثشايدٓب. يب ػذا رنك يٍ انزغغٛخ 

انسًالد ٔانًٕالف اإلَزخبثٛخ سٕاء يٍ خالل انُمم انًجبشش نهًٓشخبَبد اإلَزخبثٛخ أٔ انُششاد األخجبسٚخ ال رخضغ انزٙ رغبل 

نشلبثخ انٓٛئخ انًجبششح نُبزٛخ رأيٍٛ انزٕاصٌ ثٍٛ انًششسٍٛ انًزُبفسٍٛ ٔإًَب ٚمغ ػهٗ ػبرك انًؤسسخ اإلػاليٛخ ٔزذْب أٌ رشاػٙ 

 ؼذانخ ثٍٛ انًششسٍٛ انًزُبفسٍٛ. انزٕاصٌ ٔرغجك يجذأ االَظبف ٔان

 :خ اإلػاليٛخ نهسًالد اإلَزخبثٛخيٍ انًمزشزبد انزٙ لذيزٓب زًهخ إداسح اإلَزخبثبد فٙ ْزا انًدبل نزأيٍٛ االَظبف فٙ انزغغٛ

  .ٌَٕيُغ انُمم انًجبشش أل٘ يٓشخبٌ اَزخبثٙ أل٘ زضة أٔ الئسخ خالل فزشح انسًهخ اإلَزخبثٛخ انًُظٕص ػُٓب فٙ انمب 

  .أٌ رؤيٍ انؼذانخ ٔانزٕاصٌ ٔانسٛبد فٙ انًؼبيهخ ثٍٛ انًششسٍٛ ٔثٍٛ انهٕائر فٙ خًٛغ ثشايدٓب انسٛبسٛخ ٔاألخجبسٚخ 

 ٛش انجشنًبَٛخ أٌ رمذو ٔلزًب يدبًَٛب نهجث ٕٚيًٛب نألزضاة انجشنًبَٛخ ٔغ. 

  6102 -بَٙكبٌَٕ انث - 62 – 6119خشٚذح انغفٛش اَزخبثبد                                 

 

 

 



3 
 

 : َغالقًب يٍ انًغزُذٍٚ أخت ػٍ األعئهخ اٜرٛخا

 (ػاليزبٌ) انزٙ ٚزُبٔنٓب.  ئٛسخٔانفكشح انش(: َٕػّ، يظذسِ 2-1يٍ انًسزُذٍٚ )كال  ػّشف -1

                                                                                    : إسزخشج يٍ انًسزُذٍٚ -2

 )ػـاليـخ( االَزخبثٙ انسٛبسٙ     انفزشح انضيُٛخ نهسظش انًفشٔع ػهٗ ٔسبئم االػالو رؼبعٙ االػالٌ  -أ

 (زبٌـاليـ)ػ    ٔانًٕخجبد انًهمبح ػهٗ ػبرمٓب  انظٕٓس اإلػاليٙفٙ اندٓبد انًسؤٔنخ ػٍ رأيٍٛ انزٕاصٌ  - ة       

               )ػاليخ(  .االَزخبثبد فٙ رًثٛال" طسٛسب"نهًٕاعٍُٛشٍٚ ٚسممبٌ ششعٍٛ آخكش ،أرانثبَٙ يب ٔسد فٙ انًسزُذانٗ  ااسزُبًد -3

                                                                                                                                     

 (ػاليبد عذ دساعخ ٔضؼٛخ يشكهخ  ) انًدبل انثبنث :

                                                   

ثُّٛ ٔثٍٛ طبزت انؼًم ٔلغ خالف  ثؼذ يشٔس سُٕاد ػذح، ثأخش ٕٚاص٘ انسذ األدَٗ نألخٕس.ػمبسٚخ عبسق فٙ ششكخ ٚؼًم     

 .طشفّ يٍ انؼًم  أدٖ انٗ

 بيززسًػ ثبالػزشاع  انششكخ يسبيٙ يًب دفغ ،دٌٔ اإلسزؼبَخ ثًسبو خانًخزظ نًسكًخ رمذو عبسق ثًشاخؼخ أيبو اثشرنك ، إػهٗ  

  دٌٔ رٕكٛم يسبو . خانًثٕل أيبو انًسكً ٔػذو لبََٕٛخ ػمذ خغٙ يغ انششكخ  زٛث ال

 (ػاليزبٌ ) . ، يجشسا رنك  زّذد انًغبنغبد انٕاسدح فٙ انًسأنخ - أ 

 (ػاليزبٌ ) .اركش َٕػٙ ػمذ انؼًم ٔاعشاف كم يُٓب  - ة

 )ػاليزبٌ (  .لبٌَٕ انؼًم رغجٛك  ى فٙرسٓالزشازٍٛ لذو  -ج 

 

 ػًاًل يٕفقًب
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 انٓٛئخ األكبدًّٚٛخ انًشزشكخ

 قغى : انزشثٛخ انٕعُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ

 انًبدح: انزشثٛخ انٕعُٛخ ٔانزُشئخ انًذَٛخ

 انشٓبدح: انثبَٕٚخ انؼبّيخ 

انفشع: اخزًبع ٔاقزصبد/ ػهٕو انسٛبح / 

 ػهٕو ػبيخ / آداة ٔإَغبَٛبد

 -01-ًٕرج سقى َ

 انًّذح : عبػخ ٔازذح

ّٕسح( 6102-6102أعظ انّزصسٛر )رشاػٙ رؼهٛق انّذسٔط ٔانّزٕصٛف انًؼّذل نهؼبو انّذساعٙ   ٔزّزٗ صذٔس انًُبْح انًغ

 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًقزشزخ انغؤال

 انًدبل االٔل: ػهٗ يغزٕٖ انًؼبسف )ثًبَٙ ػاليبد(

 :أاًل

 . طر   -أ

انجهذٚخ انفظم فـٙ طسخ اإلَزخبثبد  ٚزى، خغأ -ة

 شٕسٖ انذٔنخ.  اإلخزٛبسٚخ يٍ لجـم يدهسٔ

 خغأ ، ثًشسٕو ٚزخز ثًدهس انٕصساء   -ج

رذخم ثظهت انشارت ارا ارظفذ ثبالسزًشاسٚخ أ خغأ،  -د

 .انثجبد أ انشًٕنٛخ

 اسثغ ػاليبد

 ػاليخ ٔازذح نكم إخبثخ صسٛسخ

َٔصف ػاليخ نهخغأ َٔصف 

 زصسٛرػاليخ نه

ًٛب  :ثبَ

 ج -1

 ة -2

 ج -3

 د -4

 ػاليزبٌ

 َصف ػاليخ نكم خبَخ

فٙ زبل ٔخٕد اخبثزٍٛ 

 صسٛسزٍٛ رقغى انؼاليخ

 :بثبنًث

 ص  -1

 ة -2

 ج -3

  ٔ  -أ  -د -4

 ذ  -انًشزذ 

 ػاليزبٌ

 

 سثغ ػاليخ نكم إخبثخ صسٛسخ

 نكم ػُٕأٌسثغ  ػاليخ 

 )انًدبل انثبَٙ: رسهٛم يغزُذاد: )عذ ػاليبد

1 

 :(1نًسزُذ سلى )ا

 يبدح لبََٕٛخ.  -َض  :َٕػـّ

 يٍ لبٌَٕ اَزخبة انًدهس انُٛبثٙ. 86انًبدح   :يصذسِ

 : ٔاخجبد ٔسبئم االػالو ٔكٛفٛخ يسبسجزٓبانشئٛغخ انفكشح

 .    خالل فزشح االَزخبثبد 

 :2انًسزُذ سلى 

 َض  :َٕػـّ

كبٌَٕ  - 22 – 2002خشٚذح انسفٛش اَزخبثبد :  يصذسِ

 .   2018 -انثبَٙ

: كٛفٛخ رأيٍٛ انزٕاصٌ فٙ انظٕٓس اإلػاليٙ خاانفكشح انشئٛغ

 .خالل انسًهخ  اإلَزخبثٛخ

 ػاليزبٌ

 سثغ ػاليخ نكم َٕع

 سثغ ػاليخ نكم يصذس

  نهفكشح انشئٛغٛخَصف ػاليخ 
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 انًالزظبد انؼاليخ اإلخبثبد انًقزشزخ انغؤال

2 

 انفزشح انضيُٛخ:  –أ

خشاء االَزخبثبد يٍ ربسٚخ دػٕح انٓٛئبد االَزخبثٛخ ززٗ ا

 .انُٓبئٛخٔاػالٌ انُزبئح 
 ػاليخ

 خٓخ خ نكم ػاليَصف 

 َٔصف ػاليخ نكم يغؤٔنٛخ 

اندٓبد انًغؤٔنخ ػٍ رأيٍٛ انزٕاصٌ فٙ انظٕٓس  -ة 

  اإلػاليٙ:

  .انٓٛئخ انًسزمهخ نإلَزخبثبد 

   .ٙانًؤسسخ اإلػالي 

 : انًٕخجبد انًهقبح ػهٗ ػبرقٓب  -

ثٍٛ انًزُبفسٍٛ يٍ ← انٓٛئخ انًسزمهخ نإلَزخبثبد 

زٓى يٍ نٕائر ٔيششسٍٛ ٔرنك فٙ زبل اسزضبف

 انًسغخ فٙ إزذٖ ثشايدٓب.

انسًالد ٔانًٕالف خالل انُمم ← انٕسبئم اإلػاليٛخ 

 خ ٔانُششاد األخجبسٚخ. انًجبشش نهًٓشخبَبد اإلَزخبثٛ

 ػاليزبٌ 

3 

 :ششعبٌ ٚسققبٌ رًثٛال ػبدال 

 ثشكم ػبدل  رسذٚذ انذٔائش اإلَزخبثٛخ  

 ٔيُبست  َظبو إلزشاع طسٛر  

  ٍٛانًششسٍٛ يٍ خـالل رسذٚذ رسمٛك ركبفؤ انفشص ث

    . اإلَفبق اإلَزخبثـٙ

 َصف ػاليخ نكم ششط   ػاليخ

 انًدبل انثبنث :دساعخ ٔضؼٛخ يشكهخ  )عذ ػاليبد (

 

 :انًغبنغبد انٕاسدح فٙ انًغأنخ -1

نٛس ثًخ ػمذ خغٙ ثُّٛ ٔثٍٛ انششكخ يًب ُٚفٙ ٔخٕد    -

شكخ ْزا ػمذ ػًم فشد٘ ثُّٛ ٔثٍٛ انش :انزجشٚشػمذ ػًم. 

 ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ خغًٛب ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ شفًٓٛب.

رؼفٗ انذػبٖٔ فٙ   :انزجشٚشدٌٔ اإلسزؼبَخ ثًسبو.   -

 َضاػبد انؼًم انفشد٘ يٍ اإلسزؼبَخ ثًسبو.  

 ػاليزبٌ

 

 نهًغبنغخَصف ػاليخ 

 َٔصف ػاليخ نهزجشٚش

 

 :َٕػب ػقذ انؼًم -2

 ػمذ انؼًم اندًبػٙ ٔػمذ انؼًم انفشد٘ 

: انؼبيم يٍ خٓخ ٔاطسبة نؼًم انفشد٘اعشاف ػمذ ا -

 انؼًم يٍ خٓخ اخشٖ 

د يٍ خٓخ : َمبثخ أ ارسباعشاف ػمذ انؼًم اندًبػٙ -

 ٔاطسبة انؼًم و خٓخ اخشٖ.

 ػاليزبٌ

 

 َصف ػاليخ نكم اخبثخ

 

 قبٌَٕ انؼًم:رغجٛق  اقزشازٍٛ رغٓى فٙ -3

اَضال غشايبد يبنٛخ ثسك انًؤسسبد انًخبنفخ نمبٌَٕ  - 

 .انؼًم

 سلبثخ يٍ لجم يفزشٙ ٔصاسح انؼًم ٚدٕثٌٕ كـم انششكبد-   

 د نهزأكذ يٍ رغجٛك أزكبو انمبٌَٕٔانًؤسسب

رفؼٛم خظ سبخـٍ نزهمٙ انشكبٖٔ يٍ لجـم انًٕظفٍٛ   -

انمغبػبد كبفخ ٔيالزمزٓب ثدذٚخ ٔإخشاء  ٔانؼبيهٍٛ فـٙ

 .انًمزضٗ ثسك انًخبنفٍٛ

 ػاليزبٌ

 

 ػاليخ نكم اقزشاذ

 

 

 

 


