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 كٙ عبيؼخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب األسدَٛخ(. انذثهٕو انؼبنٙ(:   رغًٗ ْزِ انزؼهًٛبد )رؼهًٛبد ثشَبيظ 1انًبدح )  

 .يٍ ربسٚخ اهشاسْب يٍ هجم يغهظ انؼًذاءٔٚؼًم ثٓب     

 

 (:   ٚكٌٕ نهكهًبد انزبنٛخ ؽٛضًب ٔسدد كٙ ْزِ انزؼهًٛبد انًؼبَٙ انًخصصخ نٓب أدَبِ يب نى رــذل   2انًبدح )  

 انوشُٚخ ػهٗ  خالف رنك.              

 انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب األسدَٛخ. عبيؼخ  : انغبيؼخ   

 يغهظ كهٛخ انذساعبد انؼهٛب.  : انًغهظ   

 ػًٛذ كهٛخ انذساعبد انؼهٛب.  : انؼًٛذ   

 إؽذٖ كهٛبد انزخصص كٙ انغبيؼخ.  : انكهٛخ   

 هغى انزخصص انز٘ ُٕٚ٘ انطبنت أٌ ٚذسط كّٛ.  : انوغى   

 انزخصص.نغُخ انذساعبد انؼهٛب كٙ كهٛخ   : نغُخ انكهٛخ   

 نغُخ انذساعبد انؼهٛب كٙ انوغى.  : نغُخ انوغى   

شًم يـذح                            ر انغُخ انذساعٛخ: كصالٌ دساعٛبٌ إعجبسٚبٌ يذح كم يًُٓب عزخ ػشش أعجٕػب،                  

           االيزؾبَبد، ٔكصم صٛلٙ اخزٛبس٘ يذرّ صًبَٛخ أعبثٛغ رشًــم يــذح                

 االيزؾبَبد.

 انخطخ انذساعٛخ انًؼزًذح يٍ يغهظ انؼًذاء.  : انخطخ انذساعٛخ  

 ٚكغت انطبنت يؼهٕيبد َظشٚخ ٔيٓبساد رطجٛوٛخ ػًهٛخ ٔيُٓغٛخ  أكبدًٚٙثشَبيظ     : انذثهٕو انؼبنٙ             

 يؾذدِ كٙ رخصص يؼٍٛ.             

 

انذساعٛخ              عبػخ يؼزًذح ؽغت انخطخ  ( 33 انٗ 24يٍ   ) انؼبنٙ انذثهٕودسعخ (:  ركٌٕ يزطهجبد َٛم 3انًبدح )    

 -:ػهٗ انُؾٕ انزبنٙٔرٕصع ْزِ انًزطهجبد ، نهجشَبيظ انزـٙ ٚوشْب يغهظ انؼًذاء

 .أدَٗكؾذ  إعجبسٚخ( عبػخ يؼزًذح 15)أ.          

 .700أ  600، يٍ يغزٕٖ أهصٗؾذ ك( عبػبد يؼزًذح يٕاد اخزٛبسٚخ 9) ة.          

 

 انوجٕل ٔانزغغٛم ٔانًٕاظجخ

 

 إنٗ ػًبدِ كهٛخ انذساعبد انؼهٛب يجبششح ؽغت ًَـٕرط         انذثهٕو انؼبنٙثشَبيظ كٙ (:   روذو غهجبد االنزؾبم 4انًبدح )   

                            اعاااازٕكٗ عًٛاااغ األٔسام انضجٕرٛاااخ انالصياااخ، ٔٚااازى رؾٕٚهٓااااـبخااابذ ثااازنك ٔال ٚجاااذ كاااٙ أ٘ غهااات إال إرا        

   ٔانزُغاااٛت ثاعاااًبء انًششاااؾٍٛ نهوجااإل ؽغااات انشٕاؿـاااـش               كٛٓاااب إناااٗ انكهٛااابد ٔاألهغااابو انًؼُٛاااخ نهُظاااش 

    انًزااإكشح اناااٗ ػًااابدح كهٛاااخ انذساعااابد انؼهٛاااب لػاااـالٌ هااإاىى انًوجااإنٍٛ ٔرؾٕٚهٓاااب اناااٗ ٔؽاااذح انوجاااـٕل              

 ٔانزغغٛم نزُلٛز رنك.

 رؼهًٛبد انذثهٕو انؼبنٙ                                                  
 

 كٙ عبيؼخ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب األسدَٛخ صبدسح ػٍ يغهظ انؼًذاء ثًٕعت َظبو يُؼ انذسعبد انؼهًٛخ ٔانشٓبداد
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 (:  ٚشزشغ كٙ هجٕل انطبنت يب ٚهٙ:5انًبدح )   

يؼٓاذ ياٍ عبيؼاخ أٔ ثزواذٚش ال ٚوام ػاٍ عٛاذ أٔ ياب ٚؼبدناّ  أٌ ٚكٌٕ ؽبصاال ػهاٗ دسعاخ انجكابنٕسٕٚط .أ 

  .ػهًٙ يؼزشف ثًٓب

ٚؾان ناّ االنزؾابم ثجاشايظ كٙ ؽبل ؽصٕل انطبنت ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط ثزوذٚش يوجٕل أٔ يب ٚؼبدنّ  .ة 

ٚؾاذدْب انوغاى ٔركإٌ يٕؽاذح نغًٛاغ  انؼابنٙ ( يٕاد يٍ يٕاد انذثهٕو3ششٚطخ دساعخ )انؼبنٙ  انذثهٕو

وام رال  ثؼالياخنزنك انزخصاص، َٔغبؽاّ كاٙ كام يابدح  ) خالل انلصم االٔل نالنزؾبم(انطهجخ انًزوذيٍٛ

% نٛصجؼ غبنجبً َظبيٛبً ٔرؾغت نّ كٙ ؽبل َغبؽّ كٙ ْازِ 75% ٔثًؼذل رشاكًٙ ال ٚوم ػٍ 70ػٍ 

 .ٚلصم يٍ انجشَبيظانًٕاد ظًٍ انًٕاد انزٙ أَٓبْب كٙ خطزّ، ٔيب ػذا رنك 

ْم انطبنت نهذساعخ انًزخصصاخ كاٙ ركٌٕ انذساعخ نذسعخ انجكبنٕسٕٚط ثبالَزظبو ٔكٙ يٕظٕع ٚؤ أٌ .ط 

 أٔ انوغى انز٘ ٚشؿت االنزؾبم ثّ.  نكهٛخا

  أٌ ال ٚكٌٕ هاذ صاذس ثؾواّ أٚاخ ػوٕثاخ رادٚجٛاخ خاالل دساعازّ انغابثوخ ال رؤْهاّ نهوجإل كاٙ انذساعابد .د 

 انؼهٛب.

انًغابهبد رؾوٛن انششٔغ انزٙ روزشؽٓب نغُخ انوغى ٔروشْب نغُخ انكهٛخ، ٔٚغٕص أٌ ٚكٌٕ يـاـٍ  ثُٛٓاب .  ْـ

 ( عبػبد.6ثًب ال ٚضٚذ ػٍ )   االعزذساكٛخ انزٙ ٚغت أٌ ٚذسعٓب انطبنت كًزطهجبد ظًٍ ثشَبيغّ

 أٌ ال ٚكٌٕ هذ كصم يٍ انزخصص انز٘ عٛزوذو إنّٛ.ٔ.   

، ٔانزوااذو ناليزؾاابٌ األسدَٛااٍٛكؾااذ ادَااٗ نهطهجااخ أ يااب ٚؼبدنااّ  ( 500اعزٛاابص ايزؾاابٌ انزٕكاام ثؼاليااخ )  . ص

ٚاخاز انطبنات ؿٛاش األسدَاٙ  ( أ ياب ٚؼبدنٓاب500)، ٔكٙ ؽبنخ ػذو رؾوٛن انؼاليخنهطهجخ ؿٛش االسدٍَٛٛ 

انزوٛااذ يااغ )يغاابم أٔ يغاابهٍٛ كااٙ انهـااخ االَغهٛضٚااخ كًاإاد اعاازذساكٛخ يااٍ هغااى انهـٕٚاابد انزطجٛوٛااخ

 .ثزؼهًٛبد يغهظ انزؼهٛى انؼبنٙ انخبصخ ثزنك(

انؼذد انًوشس هجٕنّ ٚغش٘ هجٕل انطهجاّ رُبكغاٛبً انؼبنٙ انطهجخ انًزوذيٍٛ نجشَبيظ انذثهٕو إرا رغبٔص ػذد  . ػ

  رعؼٓب نغُخ انكهٛخ. ػهٗ اعظ اػزًبداً 

 

              ٚزى هجٕل انطبنت ثوشاس يٍ انؼًٛذ ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ نغُخ انوغى ٔ رُغٛت يٍ نغُخ انكهٛــخ أ. (:  6انًبدح )   

 انوجٕل ٔانزغغٛم ٔانكهٛخ.ٔؽذح ٔٚجهؾ انؼًٛذ انوشاس إنٗ انطبنت ٔيذٚش 

      . ال ٚغٕص اٌ ٚوجم انطبنت كٙ ثشَبيغٍٛ دساعٍٛٛ أ اكضش كٙ آٌ ٔاؽذ كٙ أ٘ يشؽهخ يٍ يشاؽم ة

 دساعزّ.

 

            ٌكصالْٕ انؼبنٙ انؾذ االدَٗ نهًذح انزٙ ٚوعٛٓب انطبنت العزكًبل يزطهجبد يُؼ دسعخ انذثهٕو (: أ. 7انًبدح)   

 ثبعزضُبء انلصم انصٛلٙ.  عٛبٌدسا

دٌٔ انلصٕل انصٛلٛخ كصٕل دساعٛخ  أسثؼخ انؼبنٙ ٚكٌٕ انؾذ االػهٗ نًذح انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذثهٕوة.   

، ثُبًء ػهٗ رٕصٛخ يٍ نغُخ انوغى ٔرُغٛت انؼًٛذ يٍ  ثوشاسٔرنك  ٔاؽذاً،     هبثهخ نهزًذٚذ كصالً دساعٛبً 

نغُخ انكهٛخ ػهٗ اٌ ٚزى رنك هجم َٓبٚخ انلصم انز٘ ٚغجن كصم انزًذٚذ، ٔٚجهؾ انؼًٛذ انوشاس نهطبنت  يٍ

 ٔيذٚش ٔؽذح انوجٕل ٔانزغغٛم ٔانكهٛخ.

انذساعٙ كٙ  ءط. يغ يشاػبح انؾذ االػهٗ نًذح انؾصٕل ػهٗ دسعخ انذثهٕو انؼبنٙ ٚكٌٕ انؾذ االدَٗ نهؼت

 ( عبػخ يؼزًذح.12ٔانؾذ االػهٗ )( عبػبد يؼزًذح، 6انلصم انٕاؽذ )

 ( عبػبد يؼزًذح.6انذساعٙ نطهجخ انذثهٕو انؼبنٙ كٙ انلصم انصٛلٙ ) ءد. ٚكٌٕ انؾذ االػهٗ نهؼت

( عبػبد يؼزًذح كٙ كصم رخشعّ كهّ أٌ ٚغغم يب ٚؾزبط انّٛ يٍ 6ْـ. إرا اؽزبط انطبنت انٗ اهم يٍ )

 عبػبد ظًٍ خطزّ انذساعّٛ.
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      انصٛلٛخ  ٚغٕص نهطبنت راعٛم دساعزّ نًذح كصم دساعٙ ٔاؽذ غٛهخ يذح دساعزّ ٔال رؾغت انلصٕل أ. (:8) انًبدح      

انطبنت انزوذو ثطهت راعٛم دساعزّ إنٗ انؼًٛذ هجم ثذاٚخ كزشح االيزؾبَبد انُٓبىٛخ نزنك  نٓزا انـشض. ٔػهٗ

وشاس يٍ انؼًٛذ ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ ٔٚزى هجٕل راعٛم انطبنت ث   انلصم ؽغت انزوٕٚى انغبيؼٙ انًؼزًذ، 

 انزغغٛم ٔانكهٛخ. ٔ نغُخ انوغى ٔرُغٛت يٍ نغُخ انكهٛخ ٔٚجهؾ انؼًٛذ انوشاس إنٗ انطبنت ٔيذٚش انوجٕل

 رؾزغت يذح انزاعٛم يٍ انؾذ األػهٗ نًذح انذساعخ أٔ نـبٚخ إصانخ أعجبة انٕظغ رؾذ انًشاهجخ. الة.     

انغبيؼخ. ٔال رؤعم  رؤعم انذساعخ نهطبنت إال ثؼذ يعٙ كصم دساعٙ ٔاؽذ ػهٗ األهم ػهٗ دساعزّ كـٙ ال ط.      

 (.12انذساعخ كٙ كصم انزًذٚذ، ٔٚشاػٗ يب ٔسد كٙ انلوشح )ط( يٍ انًبدح  )

 د. ال ٚغٕص نهطبنت انؾبصم ػهٗ يالؽظخ ؿٛش يكزًم راعٛم دساعزّ كٙ انغبيؼخ نهلصم /ٔانلصٕل انالؽوخ اال

 (.14ثؼذ اصانخ ْزِ انًالؽظخ ظًٍ انلزشح انًؾذدح كٙ انلوشح )ْـ/

  

        لصم دساعٙ ٔاؽذ ٔنى ٚؾصم ػهٗ يٕاكوخ خطٛخ يٍ انؼًٛذ نإرا نى ٚغغم غبنت يُزظى كٙ انغبيؼخ  أ. (:9انًبدح ) 

كهّ اٌ ٚطهت  ثزبعٛم دساعزّ نٓزا انلصم ٚلوذ يوؼذِ كٙ انغبيؼخ، ٔكٙ ؽبل ٔعٕد ػزس هٓش٘ ٚوجهّ انؼًٛذ،

 (.8يٍ يغهظ انكهٛخ اػزجبس ْزِ انًذح ظًٍ يذح انزبعٛم انًغًٕػ ثٓب كٙ انلوشح )أ/

     را سؿت انطبنت كٙ االَغؾبة يٍ انغبيؼخ كؼهّٛ أٌ ٚزوذو ثطهت ػهٗ انًُٕرط انًؼذ نزنك إنٗ ٔؽذح ا ة.             

          انوجٕل ٔانزغغٛم، ٔكٙ ْزِ انؾبنخ رضجذ نّ كٙ عغهّ األكبدًٚٙ يالؽظخ )يُغؾت يٍ انغبيؼخ( 

 ٔٚلوذ يوؼذِ كٛٓب ٔٚجهؾ انؼًٛذ ٔػًٛذ انكهٛخ ٔسىٛظ انوغى ثزنك.

ٚؾزلع     هجٕنّ  كٙ عًٛغ انؾبالد ٚغٕص نهطبنت انز٘ كوذ يوؼذِ أٌ ٚزوذو ثطهت عذٚذ نهوجٕل ٔكٙ ؽبنخٔ ط.                    

ثغغهّ األكبدًٚٙ كبيال ػهٗ أٌ ٚكًم يزطهجبد انزخشط ٔكن انخطخ انذساعٛخ انًؼًٕل ثٓب ػُذ ػٕدرّ، 

ٔرؾغت يذح انذساعخ انغبثوخ ظًٍ انؾذٍٚ األػهٗ ٔاألدَٗ نًذح انذساعخ ٔكٙ ؽبنخ اخزالف انخطخ 

دساعٙ ٔاؽذ يٍ انؾذ األػهٗ انًؼًٕل ثٓب ػُذ ػٕدح انطبنت ػٍ انخطخ انزٙ دسط ػهٛٓب ٚؾغى كصم 

 ( عبػبد يؼزًذح يٍ انًغبهبد انزٙ رؾزغت نهطبنت.6نًذح انذساعخ يوبثم كم )

 

رنك    آخش كٙ انغبيؼخ عٕاء أكبٌ  ػبنٙ دثهٕوإنٗ ثشَبيظ  ػبنٙ دثهٕوأ. ٚغٕص أٌ ُٚزوم انطبنت يٍ ثشَبيظ  (:10انًبدح ) 

رخصص كشػٙ كٙ انوغى أٔ رخصص آخش كٙ َلظ  انكهٛخ أٔ كهٛخ أخشٖ، ٔرنك ثوشاس يٍ انًغهظ  كٙ

ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ يغهظ انوغى انًُزوم إنّٛ ٔرُغٛت يٍ نغُخ انكهٛخ ٔٚغٕص نهوغى أٌ ٚؼبدل نّ ثؼط 

ب ػهٗ أٌ انز٘ هجم كّٛ ٔأٌ ٚؼلّٛ يُٓ انذثهٕوانًغبهبد انزٙ دسعٓب ثًب ُٚبظشْب يٍ يغبهبد ثشَبيظ 

 رذخم ْزِ انًغبهبد كٙ يؼذنّ انزشاكًٙ.

كٙ انغبيؼخ، ثؼذ  ػبنٙ دثهٕوكٙ عبيؼخ أخشٖ إنٗ ثشَبيظ  ػبنٙ دثهٕوة.ٚغٕص اَزوبل انطبنت يٍ ثشَبيظ               

 ٔثًؼذل رشاكًٙ ال ٚوم ػٍ عٛذ عذاً أ يب ٚؼبدنّ ( يٍ ْزِ انزؼهًٛبد5رؾوٛن ششٔغ انوجٕل كٙ انًبدح )

ٔرنك ثوشاس يٍ انؼًٛذ ثُبء ػهٗ رٕصٛخ يٍ نغُخ انوغى )انًُزوم إنّٛ( ٔرُغٛت يٍ نغُخ انكهٛخ، ٔكٙ ْزِ 

 انذثهٕوانؾبنخ ٚغٕص نهوغى أٌ ٚؼبدل نّ ثؼط انًغبهبد انزٙ دسعٓب ثًب ُٚبظشْب يٍ يغبهبد كٙ يغزٕٖ 

ػبد يؼزًذح ٔال روم ػاليزّ كٙ ( عب6انز٘ هجم كّٛ ٔأٌ ٚؼلّٛ يٍ دساعزٓب ثششغ أٌ ال ٚزغبٔص الػلبء )

% أٔ يب ٚؼبدنٓب، ٔال رذخم ػاليبد ْزِ انًغبهبد كٙ انًؼذل انزشاكًٙ ٔٚؾغى يٍ انؾذ 75كم يُٓب ػٍ 

 ( عبػبد يؼزًذح.6األػهٗ نهذساعخ كصم دساعٙ ٔاؽذ يوبثم اؽزغبة )

  

     كٙ عبيؼخ انؼبنٙ  انذثهٕو( عبػبد يؼزًذح يٍ ثشايظ 3ٚغٕص انغًبػ نهطبنت دساعخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )   (:11انًبدح )

نكهٛخ ا أخشٖ يؼزشف ثٓب ثؼذ هجٕنّ كٙ انغبيؼخ ٔرنك ثًٕاكوخ انؼًٛذ ٔثزُغٛت يٍ نغُخ  عبيؼبد سدَٛخ أٔا

ػٍ  كٛٓب    انوغى ٔرؾغت ْزِ انغبػبد ٔٚؼلٗ انطبنت يُٓب ششٚطخ أٌ ال روم ػاليزّ  ٔرٕصٛخ يٍ نغُخ

انغبػبد ٔ  % أٔ يب ٚؼبدنٓب ٔال رذخم كٙ يؼذنّ انزشاكًٙ ثششغ أٌ ال ٚزغبٔص يغًٕع ْزِ انغبػبد75

 ( عبػخ يؼزًذح.6أخشٖ ) انزٙ رؾزغت نهطبنت كٙ اَزوبنّ يٍ عبيؼخ
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       ٚغًؼ نهطبنت االَغؾبة يٍ يغبهبد عغم نٓب ٔإظبكخ يغبهبد عذٚذح خالل األعجٕع األٔل يٍ ثذاٚخ  أ. (:12انًبدح ) 

انؼطم م انصٛلٙ، دٌٔ أٚبو         انذساعٍٛٛ األٔل ٔانضبَٙ ٔخالل انضالصخ أٚبو انذساعٛخ األٔنٗ يٍ انلص ٍ ـانلصهٛ

اَغؾت يُٓب انطبنت كٙ عغهّ األكبدًٚٙ ػهٗ أٌ ال ٚوم ى انغبيؼٙ انًؼزًذ ٔال رضجذ انًغبهبد انزٙ ــؽغت انزوٕٚ

 عبػبد يؼزًذح( كٙ كم يٍ انلصهٍٛ األٔل أٔ انضبَٙ. 6انؼتء انذساعٙ نهطبنت ػـٍ )

يغ يشاػبح يب ٔسد كٙ انلوشح )أ( يٍ ْزِ انًبدح ٚغًؼ نهطبنت ثبالَغؾبة يٍ دساعخ يغبم يب هجم ثذاٚخ  .ة 

م ؽغت انزوٕٚى انغبيؼٙ انًؼزًذ، ٔكٙ ْزِ انؾبنخ ٚضجذ انًغبم كٙ كزشح االيزؾبَبد انُٓبىٛخ كٙ رنك انلص

عغم انطبنت األكبدًٚٙ ٔإصاءِ يالؽظخ )يُغؾت( ٔال ٚذخم ْزا انًغبم كٙ ػذد انغبػبد انزٙ دسعٓب يٍ 

ؽٛش انُغبػ أٔ انشعٕة أٔ يزطهجبد انزخشط ٔإرا نى ُٚغؾت انطبنت خالل انًذح انًؾذدح كؼهٗ يذسط 

َزٛغخ انطبنت كٙ كشق انؼاليبد ٔال ٚغٕص االَغؾبة يٍ عًٛغ انًغبهبد انزٙ عغم نٓب  انًغبم أٌ ٚضجذ

إال ثؼزس هٓش٘ ٚوجهّ انؼًٛذ، ثُبء ػهٗ رُغٛت يٍ ػًٛذ انكهٛخ، ٔكٙ ْزِ انؾبنخ رطجن أؽكبو انلوشح 

 .(13د/)

انًبدح   د( يٍ إرا اػزجش انطبنت يُغؾجبً يٍ عًٛغ انًغبهبد انزٙ عغهٓب كٙ كصم يب ثًوزعٗ انلوشح ) .ط 

-8( ركٌٕ دساعزّ نزنك انلصم )يؤعهخ( ٔٚؾغت ْزا انلصم يٍ يذح انزاعٛم انًغًٕػ ثٓب كٙ انًبدح )13)

 أ( يٍ ْزِ انزؼهًٛبد. أيب إرا كبٌ رنك كٙ انلصم األٔل يٍ دساعزّ كٛؼزجش يُغؾجبً يٍ انغبيؼخ.

 

انزٙ ٚغغم كٛٓب، ٔٚوٕو يذسط انًغبم ثزغغٛم انؾعٕس رشزشغ انًٕاظجخ نهطبنت كٙ عًٛغ انًغبهبد  أ.  (:13انًبدح )  

ٔانـٛبة ػهٗ كشٕف خبصخ ٔٚغهًٓب إنٗ سىٛظ انوغى انز٘ ٚؼطٗ كّٛ انًغبم كٙ َٓبٚخ كم كصم دساعٙ 

 ٔرؾلع إنٗ َٓبٚخ انلصم انز٘ ٚهّٛ.

 كّٛ. %( يٍ يغًٕع انغبػبد انًوشسح نكم يغبم يغغم20ال ٚغًؼ نهطبنت ثبنزـٛت ػٍ أكضش يٍ ) ة.      

  %( يٍ يغًٕع انغبػبد انًوشسح نًغبم يب دٌٔ ػزس هٓش٘ أٔ يشظٙ 20إرا ؿبة انطبنت أكضش يٍ ) ط.      

ٚوجم ثّ ػًٛذ انكهٛخ ٚؾشو يٍ انزوذو نغًٛغ االيزؾبَبد انالؽوخ كٙ رنك انًغبم ٕٔٚظغ نّ انؾذ األدَٗ 

%( ٔرذخم ْزِ انُزٛغخ كٙ ؽغبة يؼذالرّ يب نى ٚكٍ هذ اَغؾت يٍ رنك 35نؼاليخ انًغبم ْٕٔ )

 .(12انلوشح )ة/انًغبم خالل انًذح انًُصٕذ ػهٛٓب كٙ 

يشظٙ   %( يٍ انغبػبد انًوشسح نًغبم يب ٔكبٌ ْزا انـٛبة ثؼزس هٓش٘ أٔ 20ضش يٍ )د.إرا ؿبة انطبنت أك        

ٔؽذح ٔٚجهؾ ػًٛذ انكهٛخ انؼًٛـذ ٔيذٚش  يٍ انًغبم ٚوجهّ ػًٛذ انكهٛخ، كههغُخ انكهٛخ اػزجبسِ يُغؾجب

 انوجٕل ٔانزغغٛم خطٛب ثزنك هجم آخش يٕػذ نزغهٛى َزبىظ االيزؾبَبد انُٓبىٛخ.

ٔانزكُٕنٕعٛب   ٚشزشغ كٙ انؼزس انًشظٙ أٌ ٚكٌٕ ثشٓبدح صبدسح ػٍ انًشكض انصؾٙ كٙ عبيؼخ انؼهٕو .ْـ.   

األسدَٛخ أٔ يؼزًذح يُّ، ٔػهٗ انطبنت أٌ ٚوذو ْزِ انشٓبدح إنٗ ػًٛذ انكهٛخ خالل يذح ال رزغبٔص 

انطبنت يب ٚضجذ  أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ اَوطبع انطبنت ػٍ انًٕاظجخ ٔكٙ انؾبالد انوبْشح األخشٖ، ٚوذو

 ػزسِ انوٓش٘ خالل أعجٕػٍٛ يٍ ربسٚخ صٔال أعجبة انـٛبة.

 

 رؾغت انؼاليخ انُٓبىٛخ نكم يغبم يٍ يبىخ ألهشة ػذد صؾٛؼ. أ. (:14انًبدح ) 

رشًم األػًبل انلصهٛخ نكم يغبم ايزؾبٍَٛ كزبثٍٛٛ ُٚؼهى ثًٓب انطهجخ كٙ ثذاٚخ انلصم ػهٗ أٌ ٚؼوذ  ة.   

الل األعجٕػٍٛ انغبدط أٔ انغبثغ يٍ انلصم انذساعٙ األٔل أٔ انضبَٙ ٔاألعجٕع انضبنش االيزؾبٌ األٔل خ

يٍ انلصم انصٛلٙ. ٔٚغٕص أٌ ٚكٌٕ االيزؾبٌ انضبَٙ ايزؾبَبً شلٕٚبً أٔ ػًهٛبً أٔ روبسٚشاً أٔ ثؾٕصبً كهٓب أٔ 

%( 25%( ناليزؾبٌ األٔل َٔغجخ )25ثؼعٓب ؽغت يب ٚشاِ يذسط انًغبم. ٔرخصص َغجــخ )

 %( ناليزؾبٌ انُٓبىٙ.50ناليزؾبٌ انضبَٙ أٔ األػًبل انلصهٛخ َٔغجخ )

   ٚوٕو يذسط انًغبم ثبلػالٌ ػٍ َزبىظ يغًٕع األػًبل انلصهٛخ نهطهجخ هجم ثذء االيزؾبَبد انُٓبىٛخ  ط. 

 نهلصم ثاعجٕع ػهٗ األهم ٔرغهى َغخخ يُٓب نشىٛظ انوغى.
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ػاليبد االيزؾبٌ  انُٓبىٙ ٔػاليبد األػًبل انلصهٛخ. ٔؽغت غجٛؼخ  د.انؼاليخ انُٓبىٛخ نكم يغبم ْٙ يغًٕع

انًغبم كوذ ركٌٕ ْزِ االيزؾبَبد ثؼعٓب أ كهٓب أػًبالً رطجٛوٛخ أٔ روبسٚشاً أٔ ثؾٕصبً، ٔٚؾذد يغهظ انوغى 

 كٛلٛخ إعشاء االيزؾبَبد ٔرٕصٚغ انؼاليبد كٛٓب كٙ ثذاٚخ كم كصم.

انُٓبىٙ أٔ نى ٚغزٕف انزوبسٚش أٔ انجؾٕس أٔ األػًبل انزطجٛوٛخ ثؼزس يشظٙ  ْـ.إرا رـٛت انطبنت ػٍ االيزؾبٌ  

أٔ هٓش٘ ٚوجهّ ػًٛذ انكهٛخ، رغغم نّ يالؽظخ )ؿٛش يكزًم( كٙ رنك انًغبم، ٔػهّٛ إصانخ ْزِ انًالؽظخ كٙ 

ف خاليذح أهصبْب أعجٕػٍٛ يٍ ثذء انلصم انذساعٙ انزبنٙ انز٘ ُٚزظى كّٛ دٌٔ ؽغبة انلصم انصٛلٙ ٔ

ٔكٙ ؽبنخ  انوجٕل ٔانزغغٛم انؼاليخ انًغزؾوخ يٍ األػًبل انلصهٛخ كٙ رنك انًغبم. ٔؽذحرغغم نّ  رنك

ثبنزُغٛن خطٛبً يغ سىٛظ انوغى ٔٚكٌٕ االيزؾبٌ  ػٍ االيزؾبٌ انُٓبىٙ هجٕل انؼزس ٚؼوذ االيزؾبٌ انزكًٛهٙ

 ئهخ ٔيغزٕاْب.انز٘ ؿبة ػُّ انطبنت ثُٕع االعانُٓبىٙ انزكًٛهٙ يكبكئبً ناليزؾبٌ 

 

 .%( 70أ.انؾذ األدَٗ نؼاليخ انُغبػ كٙ انًغبم ْٕ ) (:15انًبدح ) 

%( كاكضش، ٔرغجش كم 35ة.كٙ ؽبنخ سعٕة انطبنت كٙ يغبم يب رضجذ ػاليخ انشعٕة كًب ْٙ ارا كبَذ )

 %( الؿشاض اؽزغبة انؼاليخ كٙ انًؼذل.35%( انٗ )35ػاليخ  دٌٔ انـ )

( ٚكٌٕ انًؼذل انزشاكًٙ ْٕ يؼذل ػاليبد عًٛغ انًغبهبد انزٙ دسعٓب انطبنت 20انًبدح ).يغ يشاػبح أؽكبو ط  

َغبؽب أٔ سعٕثب ظًٍ انخطخ انذساعٛخ انًؼزًذح ٔرنك ؽزٗ ربسٚخ ؽغبة ْزا انًؼذل ٔإرا ؽصم انطبنت ػهٗ 

زجش انًؼذالد َزٛغخ )ؿٛش يكزًم( كٙ ثؼط انًغبهبد ٚزى ؽغبة يؼذالرّ ػُذيب ركزًم ػاليبد انًغبهبد ٔرؼ

راد أصش سعؼٙ يٍ ربسٚخ ؽصٕل انطبنت ػهـٗ َزٛغــخ )ؿٛش يكزًم( يٍ ؽٛش انٕظغ رؾذ انًشاهجخ أٔ 

 انلصم.

( انلصم يغ يشاػبح أؽكبو انلوشح )ْـ .انًؼذل انلصهٙ ْٕ يؼذل عًٛغ انًغبهبد انزٙ دسعٓب انطبنت كٙ رنكد 

 يٍ ْزِ انًبدح.

   ػهٗ أعبط انُغبػ أٔ انشعٕة )ػاليخ َبعؼ( ٔٚكٌٕ انؾذ األدَٗ  .رؼطٗ َزبىظ انًغبهبد االعزذساكٛخْـ 

 %( ٔال رذخم كٙ اؽزغبة انًؼذل انلصهٙ ٔال انزشاكًٙ نهطبنت.50نؼاليخ انُغبػ كٙ ْزِ انًغبهبد )

 .رؾغت انًؼذالد انلصهٛخ ٔانزشاكًٛخ ألهشة يُضنخ ػششٚخ.ٔ 

 

 

 انٕظغ رؾذ انًشاهجخ ٔانلصم يٍ انذساعخ       

 

 ٕظغ انطبنت رؾذ انًشاهجخ كٙ انؾبالد انزبنٛخ:ٚ أ. (:16انًبدح )  

 %( كٙ َٓبٚخ أ٘ كصم دساعٙ.75يؼذنّ انزشاكًٙ ػٍ ) هم.إرا  1

انًغبهبد االعزذساكٛخ يٍ  .إرا كبٌ ساعجب كٙ يغبهٍٛ كٙ أ٘ كصم أٔ كٙ عًٛغ انلصٕل نزبسٚخـــّ، رغزضُٗ 2

 رنك.

انًشاهجخ ثًوزعٗ انلوشح )أ( يٍ ْزِ انًبدح أٌ ٚضٚم األعجبة انزٙ أدد إنٗ ػهٗ انطبنت انز٘ ٔظغ رؾذ  ة.      

ٔظؼّ رؾذ انًشاهجخ كٙ يذح أهصبْب كصم دساعٙ ٔاؽذ دٌٔ انلصم انصٛلٙ، رطشػ خالنّ انًغبهبد 

  .ثؼذ انلصم انز٘ ٔظغ ثغجت َزبىغّ رؾذ انًشاهجخ انذساعٙ انزٙ سعت كٛٓب ٔٚؾغت ْزا انلصم

 

 %( أٔ أكضش.75ال ٚغٕص نهطبنت إػبدح دساعخ أ٘ يغبم ؽصم كّٛ ػهٗ ػاليخ ) أ. (:17انًبدح )  

ة.ال ٚغٕص إػبدح دساعخ انًغبم انٕاؽذ أكضش يٍ يشح ٔاؽذح ٔرؾغت انؼاليخ انغذٚذح كوػ كٙ انًؼذل      

 انزشاكًٙ ٔألؿشاض انزخشط.
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 كٙ انؾبالد انزبنٛخ: انذثهٕو انؼبنٙٚلصم انطبنت يٍ أ.  (:18انًبدح )  

 %(.75يؼذنّ انزشاكًٙ ػٍ ) هم  إرا سعت كٙ يغبهٍٛ إعجبسٍٚٛ يخزهلٍٛ كٙ كصم ٔاؽذ ٔ .1

 %(.75يؼذنّ انزشاكًٙ ػٍ ) هم  إرا سعت كٙ يغبم إعجبس٘ يشرٍٛ ٔ .2

 إرا سعت كٙ يغبم إعجبس٘ صالس يشاد. .3

 (.16) .إرا نى ٚزًكٍ يٍ إصانخ انٕظغ رؾذ انًشاهجخ ثًوزعٗ انًبدح4

نلوشح ظًٍ انؾذ األػهٗ انًؾذد كٙ ا دسعخ انذثهٕو انؼبنٙإرا نى ٚزى ثُغبػ يزطهجبد انؾصٕل ػهٗ . 5

 .(7)ة/

 ( ٔنى ٚؾون ششٔغ انزؾٕٚم انٗ غبنت َظبيٙ.5ارا اَطجوذ ػهّٛ انلوشح )ة/ .6

انوجٕل ٔانزغغٛم هجم يغهظ انؼًذاء ثُبًء ػهٗ رُغٛت يٍ يذٚش ٔؽذح  ة. رصذس عًٛغ هشاساد انلصم يٍ

 ٔروٕو ٔؽذح انوجٕل ٔانزغغٛم ثبثالؽ انطبنت ثزنك ػهٗ آخش ػُٕاٌ نّ نذٖ انغبيؼخ.

 

 انذثهٕو انؼبنٙيُؼ دسعخ 

 ًب ٚهٙ:ك انذثهٕو انؼبنٙركٌٕ يزطهجبد يُؼ دسعخ  أ.(: 19انًبدح )  

 انُغبػ كٙ عًٛغ انًغبهبد ؽغت انخطخ انذساعٛخ انًؼزًذح..1

 %(.75ال ٚوم ػٍ ) انؾصٕل ػهٗ يؼذل رشاكًٙ.2

 انؾذ األدَٗ نهًذح انًطهٕثخ نهزخشط ٔػذو رغبٔص انؾذ األػهٗ. ارًبو.3

( 18) أٌ ٚغغم انطبنت رغغٛال يُزظًب كٙ انغبيؼخ كٙ انلصم انز٘ عٛزخشط كّٛ، ٔأٌ ٚزى يب ال ٚوم ػٍ .4

 عبػخ يؼزًذح ثُغبػ كٙ انغبيؼخ.

  ثُبًء ػهٗ يؼذنّ انزشاكًٙ ٔكن اٜرٙ: انذثهٕو انؼبنٙٚصُق روذٚش انطبنت كٙ دسعخ   .ة 

 انزوذٚش انًؼذل انزشاكًٙ ) % (

 يًزبص 100 – 88

 عٛذ عذاً  88أهم يٍ  – 80

 عٛذ 80أهم يٍ  - 75

 

غٕص أٌ رشًم انخطخ انذساعٛخ نهطبنت دساعخ يغبهبد اعزذساكٛخ ٚؾذدْب انوغى ٔال رذخم ْزِ ٚ(:.20انًبدح )   

انزشاكًٙ نهطبنت أٔ كٙ يزطهجبد انزخشط انًُصٕذ ػهٛٓب كٙ انخطخ انذساعٛخ انلصهٙ ٔانًغبهبد كٙ ؽغبة انًؼذل 

ُٔٚص ػهٛٓب ػُذ هجٕل انطبنت كٙ انجشَبيظ، ششٚطخ أٌ ُٚٓٙ انطبنت دساعخ ْزِ انًغبهبد ثُغبػ كٙ َٓبٚخ  انًؼزًذح 

 ( 6)ُّ دساعخ يغبهبد اعزذساكٛخ نجشَبيظ. ٔٚؾغت كصم دساعٙ إظبكٙ نًٍ ٚطهت يا  انؼبو انغبيؼٙ األٔل يٍ انزؾبهّ

 عبػبد يؼزًذح.

 

  رزٕنٗ نغُخ انذساعبد انؼهٛب كٙ انكهٛخ انصالؽٛبد انزبنٛخ:(:  21انًبدح )  

 .انذثهٕو انؼبنٙانزُغٛن ثٍٛ األهغبو انًخزهلخ كٙ انكهٛخ كًٛب ٚزؼهن ثجشَبيظ  .أ

 .ثبنذساعبد انؼهٛب ٚلٕظٓب انًغهظ ثٓبأٚخ أيٕس أخشٖ رزؼهن  .ة

        



                                                 21/2/2101ربسٚخ  9/2102عهغخ يغهظ انؼًذاء سهى 

22/2/2102ربسٚخ  01/4/04/091كزبة سهى   
 

 

 أؽكـــبو ػبيــخ

 (:    ٚجذ يغهظ انؼًذاء كٙ الشكبنٛبد انزٙ رُشا ػٍ رطجٛن ْزِ انزؼهًٛبد.22انًبدح ) 

انوجٕل ٔانزغغٛم يغؤٔنٌٕ ػٍ رطجٛـن  ٔؽذح (:  سىٛظ انغبيؼخ ٔانؼًٛذ ٔػًذاء انكهٛبد ٔيذٚش23انًبدح ) 

 انزؼهًٛبد.                            ْـزِ  


