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 انسىذ انقاوىوي (1مادج )

اُؼ٤ِٔخ ث٤ٌِخ  ٝاألعٜضح دالٝا٥ُٔشًض ط٤بٗخ اُغ٤بساد  ٝاُل٤٘خ ٝاإلداس٣خر٘ظْ أؽٌبّ ٛزٙ اُالئؾخ اُزظشكبد أُب٤ُخ 

ٖٓ  303 أُبدح ؽجوبً ألؽٌبّ أداس١ٝ  ٝٓب٢ُ ك٢٘ٝؽذح راد ؽبثغ خبص ُٜب اعزوالٍ  -أعٞإ عبٓؼخ –ٛ٘ذعخ اُطبهخ 

 ّ.1432ُغ٘خ  44اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد سهْ 

 

 أهذاف انىحذج (2مادج )

 إ٤ِٔ:٠ُخ ُؼا ٝاألعٜضح ٝا٥الد٣ٜذف ٓشًض ط٤بٗخ اُغ٤بساد 

 ٝا٤ُٜئبد ٝاألكشادعبٓؼخ أعٞإ  ٝإداساداُؼ٤ِٔخ ثٔخزِق ٤ًِبد  ٝاألعٜضح ٝا٥الدط٤بٗخ اُغ٤بساد  -1

 .ٝاُششًبد

  .ٝاألكشادخبسط اُغبٓؼخ  ٝاُششًبد ٝا٤ُٜئبدعبٓؼخ أعٞإ  ٝإداساداُل٤٘خ ثٔخزِق ٤ًِبد  االعزشبسادروذ٣ْ  -2

 ٓغبٍ اُظ٤بٗخ ك٢ر٘ظ٤ْ دٝساد رذس٣ج٤خ  -3

أُطِٞة  اُزو٢٘ٓغبٍ اُزذس٣ت أُغزٔش ُزؾو٤ن أُغزٟٞ  ك٢اُزؼبٕٝ ٓغ ا٤ُٜئبد اُؼ٤ِٔخ األخشٟ أُؾ٤ِخ  -4

 .ٖٝاُل٤٤ُِٜ٘ٔ٘ذع٤ٖ 

 األكشاد. ًٝزُيخبسط اُغبٓؼخ  ٝاُغٜبد ٝا٤ُٜئبدداخَ اُغبٓؼخ  ٝرغ٣ٞوٜب ٝا٥الدأُؼذاد  ٝرغ٤ٔغرط٣ٞش  -5

 دساع٤خ ٓزخظظخ. إطذاساد إػذاد ٝٗشش٤ِٔٝخ أُزخظظخ ٓغ اُغٜبد اُؼ ٝٓؤرٔشادر٘ظ٤ْ ٗذٝاد  -6

 .خذٓبد اُٞؽذح إؽبس ك٢ ٝخبسعٜبداخَ اُغبٓؼخ  ٝأُضا٣ذادأُ٘بهظبد  ك٢اُذخٍٞ  -3

 

 وحذاخ انمشكض (3مادج )

 ٣شَٔ أُشًض اُٞؽذاد األر٤خ:

 اُغ٤بسادٝرط٣ٞش ٝؽذح ط٤بٗخ  -1

 أُؼبدٕ ٝعٌٔشحٝؽذح ؽالء  -2

 ضح اُؼ٤ِٔخعٜاأل ٝط٤بٗخٝؽذح كؾض  -3

 اُؼ٢ِٔٝاُ٘شش  ٝاُ٘ذٝادٝؽذح اُزذس٣ت أُغزٔش  -4

 ٝؽذح االعزشبساد اُل٤٘خ  -5

ػ٠ِ ػشع ٓغِظ إداسح  ٝث٘بءٝكن ٓزطِجبد اُؼَٔ ِٓؾوخ ثبُٔشًض، إ ٣٘شئ ٝؽذاد عذ٣ذح  اإلداسح٣ؾن ُٔغِظ 

 سئ٤ظ اُغبٓؼخ. ٝٓٞاكوخاُٞؽذح 

 

 مجهس اإلداسج (4مادج )

 :اُؼ٤ِٔخ ٝاألعٜضح ٝا٥الدساد ٗخ اُغ٤بٓشًض ط٤ب٣ز٠ُٞ إداسح 

 ٓغِظ اإلداسح  -1

 سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح -2

 ٓذ٣ش أُشًض -3

 اُٞؽذاد ٓذ٣ش١ -3

 

 تشكيم مجهس اإلداسج( 5مادج )
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ثؼذ ٓٞاكوخ اُغ٤ذ األعزبر اُذًزٞس/ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ػ٠ِ ا٤ٌُِخ، / ػ٤ٔذ اُذًزٞس ٣شٌَ ٓغِظ اإلداسح اُغ٤ذ األعزبر

 -اُزب٢ُ: اُ٘ؾٞ 

 سئ٤غب        ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ -1

 ٗبئت سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح    ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُشئٕٞ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ -2

 ػؼٞا    أؽذ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ )ٓذ٣شا ُِٔشًض( -3

 ٓذ٣ش١ اُٞؽذاد -4

 ٓششف إداس١ -5

 ٓششف ٓب٢ُ -6

)عٜخ ط٘بػ٤خ: ٤ًٔب اٝ  ( ػؼٞا ٖٓ اُخبسط ٖٓ ر١ٝ اُخجشح اُل٤٘خ ٝاإلداس٣خ2إ٠ُ ػؼ٣ٞزٚ ػذد ) ٣ٝغٞص إٔ ٣ؼْ

( ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ 311بح االُزضاّ ثؤؽٌبّ أُبدح )عٜخ إداس٣خ: أُؾبكظخ( ٝرُي ٓغ ٓشاػ –ًٜشثبء 

  ّ. 1432ُغ٘خ  44اُغبٓؼبد سهْ 

اسد ٞٔٝاُ ٝاُضساػخ ٝاُؼِّٞأؽذ ػٔذاء ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ ثبُغبٓؼخ، ٓضَ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ ٣غٞص إٔ ٣ؼْ إ٠ُ ػؼ٣ٞزٚ ًٔب 

( ٖٓ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ 311ٝرُي ٓغ ٓشاػبح االُزضاّ ثؤؽٌبّ أُبدح ). األعٔبى ظب٣ذرٌُ٘ٞٞع٤ب ٓؼ٤خ ٝ اُطج٤

 ّ. 1432ُغ٘خ  44اُغبٓؼبد سهْ 

 

 انهجان انفىيح( 6مادج )
ك٤٘خ  بً ُٗغب ٝأُزخظظ٣ٖ٤شٌَ ٖٓ ث٤ٖ أػؼبءٙ أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ اُزذس٣ظ ٣غٞص ُٔغِظ اإلداسح إٔ 

 اخزظبطٚ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓذ٣ش أُشًض. ك٢رذخَ  اُز٢أُٞػٞػبد  ٝدساعخُجؾش 

 

 مجهس اإلداسج اختظاطاخ (7مادج )

اُغ٤بعخ  ٝٝػغ ٝاإلداس٣خ ٝأُب٤ُخاُل٤٘خ  األٓٞس ٝرظش٣قٓغِظ إداسح أُشًض ٛٞ اُغِطخ ا٤ُٜٔٔ٘خ ػ٠ِ شئٕٞ 

 :ثب٥ر٢ ٣ٝخزض أُ٘ظٔخ. ٝاُوشاساد ُِٞائؼاٝاُوٞا٤ٖٗ  إؽبس ك٢اُؼبٓخ ُزؾو٤ن أٛذاف أُشًض 

 أؿشاػٜب.ٝػغ اُغ٤بعخ اُؼبٓخ ُِٞؽذح ٝارخبر اُوشاساد اُز٢ رؾون  -1

 ٝػغ اُ٘ظبّ اُذاخ٢ِ ُِؼَٔ ثبُٞؽذح ٝرؾذ٣ذ االخزظبطبد ٝاُزٞط٤ق اُؼبّ ُٞاعجبد اُؼب٤ِٖٓ ثٜب.  -2

اإلداسح ٝاُؼب٤ِٖٓ ثبُٞؽذح ٓغ االُزضاّ ثؤؽٌبّ  ظِأُٞاكوخ ػ٠ِ اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُٔ٘ؼ اُؾٞاكض ٝأٌُبكآد ُٔغ -3

ثشؤٕ اُؼب٤ِٖٓ أُذ٤٤ٖٗ  1431ُغ٘خ  43ٝاُوبٕٗٞ سهْ ٝالئؾزٚ اُز٘ل٤ز٣خ ٝرؼذ٣الرٚ  1432( ُغ٘خ 44سهْ ) اُوبٕٗٞ

 ثبُذُٝخ ٝالئؾزٚ اُز٘ل٤ز٣خ ٝرؼذ٣الرٚ. 

 ٓغ اُـ٤ش. حأُٞاكوخ ػ٠ِ اُوٞاػذ اُخبطخ ثئثشاّ اُؼوٞد أُزؼِوخ ثزؼبَٓ اُٞؽذ -4

 اُ٘ظش ك٢ اُزوبس٣ش اُذٝس٣خ اُز٢ روذّ ػٖ اٗغبصاد اُٞؽذح ٝع٤ش اُؼَٔ ثٜب ٝٓشًضٛب أُب٢ُ. -5

 ٍٞ أُ٘ؼ ٝاُٜجبد ٝاُزجشػبد اُز٢ رشد ُِٞؽذح ٝرزلن ٓغ أؿشاػٜب، ٓغ ٓشاػبح عِطبد اُوجٍٞ.  اهزشاػ هج -6

اُوٞاػذ أُؼٍٔٞ ثٜب ر٤ٜٔذا ُِؼشع ػ٠ِ  تإهشاس ٓششٝع أُٞاصٗخ اُغ٣ٞ٘خ ٝاُؾغبة اُخزب٢ٓ ُِٔشًض ؽغ -3

 اُغٜبد أُخزظخ.

ُغبٓؼخ ٝكوب ُٔب عبء ك٢ اُالئؾخ اُز٘ل٤ز٣خ ُوبٕٗٞ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُوٞاػذ أُب٤ُخ ُٔؾبعجخ اُؼٔالء ٖٓ داخَ ٝخبسط ا -1

 ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد. 

ػبح هشاس ٝص٣ش اُذُٝخ ُِز٤ٔ٘خ اشاخز٤بس اُخجشاء اُٞؽ٤٤ٖ٘ ك٢ ؽبٍ ػذّ رٞاكش اُخجشح اُالصٓخ ثبُغبٓؼخ، ٓغ ٓ -4

 ّ.1443ُغ٘خ  24اإلداس٣خ سهْ 
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د اُؼ٤ِٔخ ٝاُو٤بّ ثبُض٣بساد اُؼ٤ِٔخ أُٞاكوخ ػ٠ِ رٔض٤َ اُٞؽذح ك٢ أُؤرٔشاد ٝػوذ اُ٘ذٝاد ٝاالعزٔبػب -10

 ثبُخبسط ٝك٢ ػٞء اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ ُزُي.

االعزؼغبٍ، ػ٠ِ إٔ رؼشع ُِزظذ٣ن ك٢  خرل٣ٞغ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح ك٢ ثؼغ االخزظبطبد اُز٢ ُٜب طل -11

 . ثشؤٕ اُزل٣ٞغ ك٢ االخزظبطبد 1463ُغ٘خ  42ُزضاّ ثؤؽٌبّ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهْ أهشة عِغخ، ٓغ اال

 .اُ٘ظش ك٢ ًَ ٓب ٣ش١ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح ػشػخ ٖٓ ٓغبئَ رذخَ ك٢ اخزظبطٚ -12

 

 اختظاطاخ سئيس مجهس اإلداسج( 8مادج )

في ضىء انقىاويه وانهىائح  ههذافأتما يحقق  انمشكض عهًانعاو إلششاف هى انمختض تا جسسئيس مجهس اإلدا

 األخض: عهً نزنك، ونهوانقشاساخ وانكتة انذوسيح انمىظمح 

 .دػٞح أُغِظ ُالٗؼوبد ٝسئبعخ عِغزٚ -1

 اُٞؽذح. أٛذافٓزبثؼخ ر٘ل٤ز اُغ٤بعخ اُؼبٓخ أُٞػٞػخ ُزؾو٤ن  -2

 .ثبُٞؽذح اإلداسح ٝاُؼب٤ِٖٓغِظ ُٔاػزٔبد طشف أٌُبكآد ٝاُؾٞاكض  -3

 خ ُِٞؽذح.٤أُٞاصٗخ اُغ٣ٞ٘خ ٝاُؾغبة اُخزبٓاػزٔبد ٓششٝع  -4

 .رٔض٤َ اُٞؽذح أٓبّ اُـ٤ش -5

 .اُٞؽذحبُغبٓؼخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثشئٕٞ ث ٜبد اُخبسع٤خ ٝٓخزِق اُٞؽذادٓخبؽجخ اُغ -6

 .ٓغ اُـ٤ش اُٞؽذحاػزٔبد اُؼوٞد أُزؼِوخ ثزؼبَٓ  -3

 خذٓبد اُٞؽذح ٝػشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ اإلداسح. ػٖ ّروذ اُز٢ٓ٘بهشخ اُزوبس٣ش  -1

ٓغ ٓشاػبح هشاس ٝص٣ش  ثبُغبٓؼخ،ؽبٍ ػذّ رٞاكش اُخجشح اُالصٓخ  ك٢اخز٤بس اُخجشاء اُٞؽ٤ٖ٘ أُٞاكوخ ػ٠ِ  -4

 ّ.1443ُغ٘خ  24اُذُٝخ ُِز٤ٔ٘خ اإلداس٣خ سهْ 

 ٓغِظ اإلداسح.ك٤ٜب أ٣خ اخزظبطبد أخش١ ٣لٞػٚ  -10

 

 ائة سئيس مجهس اإلداسج(:)و ضنمشكاختظاطاخ مذيش ا (9مادج )
 ثب٥ر٢:أُ٘ظٔخ  ٝاُوشاساد ٝاُِٞائؼؽذٝد اُوٞا٤ٖٗ  ك٣٢خزض ٓذ٣ش أُشًض 

 ر٘ل٤ز األػٔبٍ. ٝٓزبثؼخ ٝٓب٤ُبً  ٝك٤٘بً  إداس٣باإلششاف اُؼبّ ػ٠ِ ع٤ش اُؼَٔ  -1

 اُٞؽذاد اُلشػ٤خ  ٓذ٣ش١ٓزبثؼخ  -2

  بثئداسرٜ ٝاُزظشف ٝاالعزضٔبساهزشاػ ٝعبئَ اُز٣َٞٔ  -3

  ٝاألعٞس ٝاُؾٞاكضاهزشاػ أٌُبكآد  -4

 أُشًض  أٛذافٓغبالد عذ٣ذح ُِ٘شبؽ ثٔب ٣ؾون  ٝر٤ٔ٘خاالؽز٤بعبد  ٝرؾذ٣ذٓزبثؼٚ ػ٤ِٔخ رط٣ٞش أُشًض  -5

 أُخظض ُٚ االػزٔبداػزٔبد ٓغز٘ذاد اُظشف ؽغت  -6

 ٓب ٣لٞع ك٤ٚ ٖٓ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح  -3

 أٓبٗخ أُغِظ. داسح ًٔب ٣ز٠ُٞإلاعزٔبػبد ٓغِظ ا أػٔبٍعذٍٝ  إػذاد -1

 إسعبٍ ٓؾبػش اُغِغبد ُِغبدح أػؼبء أُغِظ -4

 ػ٠ِإػذاد ٓششٝع أُٞاصٗخ اُغ٣ٞ٘خ ٝاُؾغبة اُخزب٢ٓ ٝأُشًض أُب٢ُ ُِٞؽذح ر٤ٜٔذا ُِؼشع  ػ٠ِاإلششاف  -10

 خزظخ. اُغٜبد أُ

 ًض.شٔاُؼَٔ ثبُ ٝرغ٤شٓغئ٤ُٞخ ًَ ٓخزض  ٝرغذ٣ذإطذاس اُوشاساد اُالصٓخ  -11

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ز هشاساد ٓغِظ اإلداسح ثٔب ٣ؾون ًلبءح األداء. -12

 اهزشاػ االشزشاى ك٢ أُؤرٔشاد اُؼ٤ِٔخ أٝ أ١ ٗشبؽ أخش ٣زؼِن ثؤٛذاف اُٞؽذح. -13
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 .الػزٔبدٛبإثشاّ اُؼوٞد أُزؼِوخ ثزؼبَٓ اُٞؽذح ٓغ اُـ٤ش ٝػشػٜب ػ٠ِ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح  -14

 

 اإلداسج اجتماعاخ مجهس (11مادج )
 إ٣٠ُغزٔغ ٓغِظ اإلداسح ثذػٞح ٖٓ سئ٤غٚ ٓشح ًَ شٜش أٝ ث٘بءا ػ٠ِ ؽِت أؿِج٤خ األػؼبء ًِٝٔب دػذ اُؼشٝسح 

أطٞاد ٝال ٣ٌٕٞ االعزٔبع طؾ٤ؾب إال إرا ؽؼشٙ أًضش ٖٓ ٗظق األػؼبء ٝرظذس هشاسارٚ ثؤؿِج٤خ  رُي،

 .كئرا رغبٝد األطٞاد ٣شعؼ اُغبٗت اُز١ ٓ٘ٚ اُشئ٤ظ اُؾبػش٣ٖ

عِغبد ٓغِظ اإلداسح ك٢ عغالد خبطخ ثٌَ عِغخ ٓٞػؾبً ثٜب رٞاس٣خ االٗؼوبد ٝأعٔبء اُؾؼٞس  ٕٝ ٓؾبػشذر

اُظبدسح ك٢ شؤٜٗب ٝ ٓب ٣غزغذ ثٜب ٖٓ  ٝاُوشاساداُز٢ ؽشؽذ ػ٠ِ أُغِظ  ٝأُٞػٞػبد ٝأُزـ٤ج٤ٖ ٝأُؼززس٣ٖ

ػٖ أُغِظ صالس عِغبد  أُزـ٤ت ٞأػٔبٍ ٝ ٣زْ رٞه٤غ ٓؾؼش اُغِغخ ٖٓ ٓذ٣ش أُشًض ٝ سئ٤ظ أُشًض )اُؼؼ

 .ٓززب٤ُخ ثذٕٝ ػزس ٣ؼذ ٓغزو٤الً ٖٓ أُغِظ ٝ ٣ذٕٝ ٛزا ك٢ ٓؾؼش اُغِغبد(

 

 مقاتم حضىس مجهس اإلداسج (11مادج )

أػؼبء ٓغِظ اإلداسح ٓوبثَ ؽؼٞس عِغبد ٣ؾذدٙ ٓغِظ اإلداسح ٝكوب ُوشاس سئ٤ظ ٓغِظ اُٞصساء سهْ  ٣زوبػ٠

. ثؾ٤ش ال ٣ض٣ذ ػٖ عِغخ ٝاؽذح شٜش٣بً ٜٓٔب ًبٕ ػذد 2014ُغ٘خ  544سهْ  ساأُؼذٍ ثبُوش 2014ُغ٘خ  511

 اُغِغبد.

 

 تذتيش احتياجاخ انىحذج مه انعمانح (12مادج )

اُخجشاء اُٞؽ٤٤ٖ٘ اُز٣ٖ  ًٝزااؽز٤بعبرٚ ٖٓ اُؼٔبُخ ػٖ ؽش٣ن اإلػبسح ٝاُ٘ذة ٖٓ داخَ اُغبٓؼخ ثزذث٤ش  أُشًضِزضّ ٣

ّ ٝاٌُزت اُذٝس٣خ اُظبدسح ك٢ ٛزا 1443ُغ٘خ  24خ ُِز٤ٔ٘خ اإلداس٣خ سهْ ٝص٣ش اُذُٝ ساثْٜ ؽجوب ُوش ٣زْ االعزؼبٗخ

، ُٖٝ ٣زْ ٔشًضٝإٔ رٌٕٞ رٌب٤ُق ٛزٙ اُؼٔبُخ ٖٓ أُٞاسد اُخبطخ ثبُ ٝاإلداسح،اُشؤٕ ٖٓ اُغٜبص أُشًض١ ُِز٘ظ٤ْ 

 .أ١ ظشفذ ؾرُخ ثؤ١ ٓجبُؾ ٖٓ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذٝ أُشًضرؼض٣ض أ١ ث٘ذ ٖٓ ث٘ٞد ٓٞاصٗخ 

 

 انمشكض:مىاسد  (13مادج )
 -ٖٓ: رزٌٕٞ ٓٞاسد أُشًض 

اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣ؤد٣ٜب أُشًض داخَ اُغبٓؼخ  ٝاألعٜضح ٝا٥الداُغ٤بساد ٝرط٣ٞش ط٤بٗخ ٓوبثَ أػٔبٍ  -1

 .ٝخبسعٜب

 .زذس٣ج٤خاُذٝساد اُ ٝر٘ظ٤ْروذ٣ْ االعزشبساد اُل٤٘خ ٓوبثَ  -2

ٖٓ اُغٜبد أُؾ٤ِخ ٝاألع٘ج٤خ اُز٢ ٣وجِٜب ٓغِظ  ٔشًضٝأُؼٞٗبد ٝاُٜذا٣ب اُز٢ رشد ُِاُزجشػبد ٝأُ٘ؼ  -3

ٝكوب ُِزؼ٤ِٔبد ٝاُوشاساد اُظبدسح ك٢ ٛزا اُشؤٕ ٓغ ٓشاػبح  اإلداسح،اهزشاػ ٓغِظ  ػ٠ِاُغبٓؼخ ث٘بء 

 عِطبد اُوجٍٞ.

 سع ٓغ أٛذاف أُشًض.ٓٞاسد أخشٟ ٣وجِٜب ٓغِظ اإلداسح ثؼذ ٓٞاكوخ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ثْ ال ٣زؼب أ١ -4

 ثبُج٘ي أُشًض١ أُظش١. ٔشًضٓب ٣زوشس ٖٓ ػبئذ ػ٠ِ اُؾغبة اُغبس١ أُلزٞػ ُِ -5

 

 انمىاقظاخ وانمضايذاخ( 14مادج )

ػ٠ِ ًبكخ  ٝرؼذ٣الرٚاُز٘ل٤ز٣خ  ٝالئؾزٚ ٝأُضا٣ذادثشؤٕ ر٘ظ٤ْ أُ٘بهظبد  41ُغ٘خ  ٣14زْ رطج٤ن أؽٌبّ هبٕٗٞ سهْ 

 .ٔشًضأػٔبٍ اُ
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 سشيان انالئحح (51مادج )

رؼذ٣َ ػ٤ِٜب اال ثؼذ  أ١أُب٤ُخ ٝال ٣غٞص اعشاء  ٝٝصاسحأؽٌبّ ٛزٙ اُالئؾخ ٖٓ ربس٣خ ٓٞاكوخ ٓغِظ اُغبٓؼخ  رغش١

 ٓٞاكوزْٜ 

 

 وفقاخ انمشكض (16مادج )
 .ٙرط٣ٞش ٝػ٤ِٔخاُالصٓخ ُٚ  ٝاألدٝاد ٝأُؼذاد ٝرغ٤ٜضارٚأُشًض  ٝٓغزِضٓبدرٌب٤ُق اُخبٓبد  -1

 .ٝاُؾٞاكض أٌُبكآدٝاألعٞس  -2

 .ٝٓغزِضٓبد اُزشـ٤َأُظشٝكبد اُغبس٣خ  -3

 دػْ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثب٤ٌُِخ أٝ اُغبٓؼخ. ك٢ أُشًضغبْٛ ثٚ ٣ٓب  -3

 .ثب٤ٌُِخاُغٞدح ػٔبٕ ٝؽذح دػْ  ك٢ أُشًضغبْٛ ثٚ ٣ٓب  -1

% ٖٓ 20ػ٠ِ آال رض٣ذ ػٖ ٜب أٝ ٣شبسى ك٣٤ؼوذٛب أُشًض  اُز٢اُؼ٤ِٔخ  ٝأُؤرٔشادٓظبس٣ق اُ٘ششاد اُذٝس٣خ  -4

 إ٣شاداد أُشًض. طبك٢

ٝصاسح اُزخط٤ؾ ٝأُزبثؼخ ٝاإلطالػ ٓٞاكوخ  ػ٠ِ" ثؼذ اُؾظٍٞ االعزضٔبسادششاء األطٍٞ ؿ٤ش أُب٤ُخ " -10

 .اإلداس١

٣ٌٕٝٞ اُظشف رؾو٤وب ُألٛذاف أُؾذدح ٝؽجوب ُٔب ٣وشٙ ٓغِظ اإلداسح ٝك٢ ؽذٝد أُٞاسد أُؾووخ ٓغ ٓشاػبح ٓب 

اُغبٓؼخ ٖٓ ػٞاثؾ ك٢ ٛزا  أُذسعخ ثٔٞاصٗخذ ػ٤ِخ اُزؤش٤شاد اُؼبٓخ ثٔٞاصٗخ اُذُٝخ ٝاُزؤش٤شاد اُخبطخ ٗظ

 اُشؤٕ.

 

 انمخاصن ( 17مادج )

أُب٤ُخ  ٝاُوٞا٤ٖٗأٝ أُلبعئ ؽجوبً ُِٞائؼ  اُذٝس١ ٝاُغشدُِٔشاعؼخ  ٔشًضُِ ٝعذد( )إٕ ٝأُخبصٕرخؼغ اُخض٣٘خ 

 ثٜب.أُؼٍٔٞ 

 

 ميه عهي أستاب انعهذانتأ (18مادج )

ثالئؾخ ط٘ذٝم  2006ُغ٘خ  212ؽجوب ألؽٌبّ هشاس سئ٤ظ اُغٜٔٞس٣خ سهْ  ٔشًضأسثبة اُؼٜذ ثبُ ػ٣٠ِزْ اُزؤ٤ٖٓ 

ثشؤٕ ششٝؽ  2003ُغ٘خ  216سهْ  االعزضٔبساُزب٤ٖٓ اُؾ٢ٌٓٞ ُؼٔبٕ أسثبة اُؼٜذ ٝرؼذ٣الرٚ ًٝزُي هشاس ٝص٣ش 

بة اُؼٜذ ثئثالؽ ط٘ذٝم ػٔبٗبد أسث االُزضآّغ  اُؼٜذ،أسثبة  ؼبٓ٘بدُ اُؾ٢ٌٓٞٝأعؼبس اُزؤ٤ٖٓ ثظ٘ذٝم اُزؤ٤ٖٓ 

٣ٝزؾَٔ أُغئُٕٞٞ ثبُغٜخ ثبُٔجِؾ رؾٔال شخظ٤ب ك٢ ؽبُخ ػذّ إثالؽ ط٘ذٝم أسثبة اُؼٜذ ك٢  أُوشسح،خالٍ أُذح 

  أُٞاػ٤ذ أُوشسح ٓغ ٓشاػبح اٌُزت اُذٝس٣خ اُظبدسح ك٢ ٛزا اُشؤٕ.

 

 رجانذفاتش وانىما (19مادج )

ؽجوب ُِ٘ظبّ أُؾبعج٢ اُؾ٢ٌٓٞ ٝٓب ٣طشأ ػ٤ِخ ٖٓ رؼذ٣الد هب٤ٗٞٗخ ،ًٔب  حٝاُذكبرش أُوشس٣زْ اعزخذاّ ًبكخ اُ٘ٔبرط 

عغالد إػبك٤خ ٓغبػذح أٝ إؽظبئ٤خ إلؽٌبّ اُشهبثخ ٝاُؼجؾ ػ٢ِ اإل٣شاداد ٝأُظشٝكبد ٝإػذاد  ى٣غٞص إٓغب

ؽذح اُؾغبث٤خ ، ٝرز٢ُٞ اُٞٔشًضٌب٤ُق أُششٝػبد أُخزِلخ ثبُأُوب٣غبد ٝإظٜبس اُ٘زبئظ ٝٗٔبرط اُزشـ٤َ ُٔؼشكخ ر

ٝإػذاد اُج٤بٗبد ٝاُؾغبثبد اُشٜش٣خ ٝاُشثغ ع٣ٞ٘خ ٝاُؾغبة اُخزب٢ٓ ر٤ٜٔذا  أُشًضأُخزظخ اُو٤بّ ثؤػٔبٍ ؽغبثبد 

 خ. ُِؼشع ػ٢ِ اُغٜبد أُخزظخ ٝكوب ُِٔٞاػ٤ذ أُؾذدح ثٔ٘شٞس إػذاد اُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ ٖٓ ٝصاسح أُب٤ُ

 

 أمىال انىحذج (21)مادج 
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اُضبثزخ ٝأُ٘وُٞخ أٓٞاال ػبٓخ ٝرغش١ ثشؤٜٗب أؽٌبّ ًبكخ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُوشاساد أُزؼِوخ  أُشًضرؼزجش أٓٞاٍ ٝٓٔزٌِبد 

 ّ.1463ُغ٘خ  61ٖٓ هبٕٗٞ ا٤ُٜئبد اُؼبٓخ سهْ  14ثبألٓٞاٍ اُؼبٓخ ؽجوب ُ٘ض أُبدح 

أ١ أطٍٞ ٓب٤ُخ هذ  إ٠ُبٓؼخ ثبإلػبكخ اُغ إ٠ُرؤٍٝ أٓٞاُٚ ثبٌُبَٓ  ٣غت إٔ ٔشًضاُـشع ٖٓ إٗشبء اُ اٗزٜبءػ٘ذ  

 رظل٤زٚ. ػ٠ِرزشرت 

 ٝاُوشاسادهبئٔخ صب٤ٗخ أٝ ٓ٘وُٞخ ؽجوبً ُِٞائؼ  ٝٓٞعٞداداعزـالٍ ٓب رز٤ؾٚ ُٚ اُغبٓؼخ ٖٓ أطٍٞ  ك٢ُِٔشًض اُؾن 

 ثزُي.اُظبدسح 

 

 

 انمىاصوح (21مادج )

أُوشسح خالٍ اُغ٘خ أُب٤ُخ  ٝأُظشٝكبدؾظ٤ِٜب زٞهغ ر٤ٔٔغ اإل٣شاداد آُٞاصٗخ رخط٤ط٤خ ٓغزوِخ رشَٔ ع ٔشًضُِ

هجَ ثذا٣خ  الػزٔبدٛبأُخزِلخ ػ٠ِ عغَ اإلداسح  اُزوذ٣شاد ٝٓجشسادٓششٝع أُٞاصٗخ ٓٞػؾبً ثٚ أعظ  ٣ٝؼشع

 ل٤ز٣خ.اُز٘ ٝالئؾزٚؽجوبً ألؽٌبّ هبٕٗٞ ر٘ظ٤ْ اُغبٓؼبد  أُب٤ُخ،اُغ٘خ 

 

 حساب انثىك (22مادج )

ٌٕٞ ُِٔشًض ؽغبة خبص ثبُج٘ي أُشًض أُظش١ ػٖٔ ؽغبة اُخضاٗخ أُٞؽذ ثؼذ ٓٞاكوخ ٝصاسح أُب٤ُخ ثئعْ ٣

عبٓؼخ أعٞإ" رٞدع ك٤ٚ أُجبُؾ  -٤ًِخ ٛ٘ذعخ اُطبهخ  – ٓشًض ط٤بٗخ اُغ٤بساد ٝا٥الد ٝاألعٜضح اُؼ٤ِٔخ"

خ ػ٢ِ اُج٘ي ٓٞهؼب ػ٤ِٜب ٖٓ  سئ٤ظ أُؾظِخ ٖٓ إ٣شادارٚ أُؾووخ ، ٣ٝزْ اُظشف ٓ٘ٚ ثٔٞعت ش٤ٌبد ٓغؾٞث

ٓغِظ اإلداسح أٝ ٖٓ ٣لٞػٚ رٞه٤ؼب أٍٝ ٖٝٓ ٓٔضَ ٝصاسح أُب٤ُخ أُخزض رٞه٤ؼب صبٕ ػ٠ِ إٔ رزخز اإلعشاءاد 

ّ ثزؼذ٣َ ثؼغ أؽٌبّ اُوبٕٗٞ سهْ 2006ُغ٘خ  134ُـبء ٓب ٣خبُق رُي ، ٓغ االُزضاّ ثؤؽٌبّ اُوبٕٗٞ سهْ اُالصٓخ إل

 أُؾبعجخ اُؾ٤ٌٓٞخ. ّ ثشب1411ُٕغ٘خ  123

 

 أسطذج انىحذج (23مادج )

 ثؼذ ٓٞاكوخ ٓغِظ اإلداسح ٝسئ٤ظ اُغبٓؼخ ًٞد٣ؼخ ثبُج٘ي ٣غزلبد ثٜب. ٔشًض٣غٞص إ٣ذاع عضء ٖٓ أسطذح اُ

 

 انسهفح انمستذيمح (24مادج )

ٓزٞعؾ ٣زْ طشف اُغِلخ أُغزذ٣ٔخ ثٔٞاكوخ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح ػ٢ِ إٔ ٣ؼبد  اُ٘ظش ك٢ ه٤ٔزٜب ػ٢ِ أعبط 

اُخض٣٘خ ، ٣ٌٕٝٞ اُظشف ٜٓ٘ب ٝرٌٕٞ ك٢ ػٜذح أ٤ٖٓ  ؽجوب ُِزؼ٤ِٔبد أُب٤ُخ ،  %50 + اُظشف ًَ عزخ أشٜش

ع٤٘خ ( ُٔذ٣ش  اُلبٕط )2000ُٔٞاعٜخ أُظشٝكبد اُ٘ضش٣خ  أٝ اُؼبعِخ اُز٢ رزطِجٜب ؽبعخ اُؼَٔ ثٔب ال ٣غبٝص 

ؽبُخ  ك٢ٖٓ ٣لٞػٚ ك٢ اُظشك٤خ اُٞاؽذح ٝرُي اُٞؽذح ، ٝٓب صاد ػٖ رُي ثٔٞاكوخ سئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح أٝ 

اُؼشٝسح اُوظٟٞ ٝك٢ أػ٤ن اُؾذٝد ، ػ٢ِ إٔ ٣زْ اعزؼبػزٜب ًِٔب هبسثذ ػ٢ِ اُ٘لبر ٣ٝزْ رغ٣ٞزٜب ؽزٔب ك٢ ٜٗب٣خ 

 .اُغ٘خ أُب٤ُخ

 

 ( انسهفح انمؤقتح25مادج )

ُٝشئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح  ع٤٘خ(ط )خٔغخ آالف  5000ُٔذ٣ش أُشًض اُزشخ٤ض ثظشف عِلخ ٓؤهزخ ال ٣ض٣ذ ػٖ ٓجِؾ 

 اُؼشٝس٣خ،أُخزض ٓب ٣ض٣ذ ػٖ رُي ٝك٢ اُؾبالد  أُب٢ُط )ػششح االف ع٤٘خ( ُِٝٔشاهت  ٣10000ذ ك٤ٔب ال ٣ض

ُ٘ظبّ  اُؾغبثبد ٝاُخبػؼ٤ٖإٔ ٣ٌٕٞ اُظشف ألؽذ اُؼب٤ِٖٓ ٖٓ خبسط  رُي، ػ٢ِٝك٢ األؿشاع اُز٢ رزطِت 

ثؾذ أهظ٢ شٜش٣ٖ ٖٓ ربس٣خ ٖٓ اُـشع اُز١ طشكذ ٖٓ أعِٚ ٝ زٜبءاال٣ٝٗزْ رغ٣ٞزٜب ثٔغشد  اُؾ٢ٌٓٞ،اُؼٔبٕ 
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ٓغ  ٝاؽذ،هجَ ٜٗب٣خ اُغ٘خ أُب٤ُخ أ٣ٜٔب أهشة. ٝال ٣غٞص طشف أًضش ٖٓ عِلخ ُشخض ٝاؽذ ك٢ ٝهذ  اُظشف أٝ

ٞاصٗخ ٓشاػبح اُزؼ٤ِٔبد أُب٤ُخ أُ٘ظٔخ ُزُي ٝاُخبطخ ثبُغِق أُؤهزخ ٝأُغزذ٣ٔخ اُٞاسدح ك٢ اُالئؾخ أُب٤ُخ ُِٔ

 ٝاُؾغبثبد.

 

 األطىاف انفاقذج أو انتانفح (26مادج )

ث٘بء ػ٠ِ اهزشاػ ٓذ٣ش اُٞؽذح ٣ؾن ُشئ٤ظ ٓغِظ اإلداسح إٔ ٣ؼزٔذ خظْ األط٘بف اُلبهذح أٝ اُزبُلخ ٖٓ ٓ٘زغبد 

 ٓغ ٓشاػبح اُِٞائؼ ،أؽذئبً ػٖ أعجبة خبسعخ ػٖ اإلداسح ٝال ٣ٞعذ ثٜب ٓغئ٤ُٞخ ػ٠ِ إرا ًبٕ رُي ٗبش اُٞؽذح.

 .ٝاُوٞا٤ٖٗ

 

 األخشينعالقح تانىحذاخ ا (27مادج )

٣غٞص ُِٞؽذح إٔ ر٘غن ٓغ اُٞؽذاد راد اُطبثغ اُخبص األخشٟ ثب٤ٌُِخ أٝ اُغبٓؼخ أٝ اُغٜبد اُخبسع٤خ ثْ ٣ؼٞد 

 أُ٘ظٔخ. ٝاُوٞا٤ٖٗٓغ ٓشاػبح اُِٞائؼ  اُٞؽذح.ثبُ٘لغ ػ٠ِ 

 

 تسعيش انخذماخ واإلعمال واالستشاساخ  (28مادج )

 -ًبالر٢: اُخذٓبد ٝاألػٔبٍ ُِغٜبد رؤد١ 

 ثغؼش اُزٌِلخ اُلؼ٤ِخ )ه٤ٔخ اُخبٓبد ٝٓغزِضٓبد اُزشـ٤َ ٝاألعٞس(. – ٛ٘ذعخ اُطبهخ٤ًِخ  -1

اُغٜبد اُزبثؼخ ُٜب ٣زْ ٓؾبعجزٜب ػ٠ِ أعبط ه٤ٔخ اُخبٓبد ٝٓغزِضٓبد اُزشـ٤َ ٝاألعٞس  ٝثبه٢اُغبٓؼخ  -2

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُؼ٘بطش اُغبثوخ.15ػٖ رض٣ذ  ٝٗغجخ ٓئ٣ٞخ ٣ؾذدٛب ٓغِظ اإلداسح ثؾ٤ش ال

 .االهزظبد٣خرؤدٟ األػٔبٍ ٝاُخذٓبد أُزؼِوخ ثبُـ٤ش ػ٠ِ أعبط اُزٌِلخ  -3

 

 تىصيع اإليشاد (29مادج )

 هبٕٗٞ سثؾ أُٞاصٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ٚٓب ٣زؼٔ٘ٓشاػبح 

 15 ٖٓ %دٕٝ اعز٘ضاٍ أ٣خ اإل٣شاداد أُؾووخ ُِٞؽذح شٜش٣ب رؤٍٝ إ٠ُ ؽغبة اُخضاٗخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ  إعٔب٢ُ

ٓظشٝكبد ػ٠ِ إٔ روّٞ اُٞؽذح ثزٞس٣ذٛب شٜش٣ب ٝإ ٣ٌٕٞ اُغذاد ثش٤ي ٓغؾٞة ػ٠ِ اُؾغبة اُخبص 

 .1/12113/450/4اإلداسح أُشًض٣خ ُِؾغبثبد أُشًض٣خ ثٞصاسح أُب٤ُخ ثؾغبة سهْ  ثبعْثبُٞؽذح 

 15 %ٝاإلؽالٍ ٝاُزغذ٣ذ. االعزضٔبسادر٣َٞٔ  ك٢ العزخذآٜب 

 30 ٝاُؾٞاكض ٝأٌُبكآد ٝٓغزِضٓبد اُزشـ٤َ ػ٠ِ أال ٣ض٣ذ ٗغجخ طشف اُؾٞاكض ٝأٌُبكآد ػٖ % ُألعٞس

  ٛزا اُشؤٕ.  ك٢رؼؼٜب اُغِطخ أُخزظخ  اُز٢ػٞء اُؼٞاثؾ اُخبطخ  ك٢% ٖٓ اإل٣شاد أُؾون شٜش٣ب 50

                         
 


