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 املكز١َ

، ال  اجملتُع١ٝ يف املؤعغات االقتصار١ٜ أٚ اسباٍ يف املؤعغات ايرتب١ٜٛ نُا ٖٛ 

ف ٚعا٥ٌ ١َُٗ يف تطٜٛض ٚإٔ ٜتِ تٛظٝ ًت١ُٝٓ املغتزا١ََٔ اسباد١ املغتُض٠ ي ًٛ غب

ٚطاص٠ ايرتب١ٝ  بأسزخ ايطضم ٚاألعايٝب سغب ادباٖات تعُِٝ ايتعًِٝ  ٚ املٓاٖر ٚاملطاَني

ػبب إٔ األنارميٞ  فاملؤعغات ايرتب١ٜٛ اسباي١ٝ بُٓٛسدٗا .  يف صؤٜتٗا ازبزٜز٠

 ايكِٝ، ٚااليتظاّ، ٚاملغؤٚي١ٝ.  َٗٝأ٠ يهٞ تعٌُ ع٢ً تطٜٛض تهٕٛ 

هاًَ٘ يف ٚادب إٔ ُتؾضى اجملتَُع ب إٕ َزصع١ ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ ٜٓبػٞ

اهُل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ َٔ أدٌ اإلْغا١ْٝ. ٚعًٝٗا إٔ تصبح َزصع١ يبٓا٤  ايتعًِٝ ذبكٝل 

 .ايعامل١ٝ، ٚقِٝ ايتطأَ ايعامل١ٝٚتضبطٗا ستُا ب

االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ  ايتشزٜاتٚػبب إٔ تصبح َزصع١ً يفِٗ  

احملًٞ، ٚاملؾاصن١،  ٚتهضٜػ االيتظاّ يتعًِٝ ايهرب٣، ٚيف ايٛقت ْفغ٘ َزصع١ 

ٚإسٝا٤ ايزميكضاط١ٝ اسبكٝك١ٝ. ٚػبب إٔ تصبح َزصع١ يتشٌٜٛ ايعالقات االدتُاع١ٝ، 

ٚاسبٛاص َا بني ايجكافات، ٚتجُني االختالفات. أٟ َزصع١ دبغز االْتكاٍ إىل ايت١ُٝٓ 

 املغتزا١َ، أنجض مما ُتبؾض بٗا. 

يف قًب ايتعًِٝ يف ايكضٕ   ْتطًع اىل ذبٛالفايطضٜل طٌٜٛ يًٛصٍٛ إىل سيو...إْٓا 

اسبارٟ ٚايعؾضٜٔ، ٚتعب١٦ املٛاصر ايالط١َ يتعُُٝ٘ ع٢ً ْطام ٚاعع يف مجٝع أعبا٤ 

ٍِ ٜطع يف َضنظٙ ت١ُٝٓ  ايعامل، َٔ خالٍ دٗٛر تطا١َٝٓ غري َغبٛق١، َٔ أدٌ تعًٝ

 .َغتزا١َ عُٝك١

يف ْعض٠ مجٝع ايرتبٜٛني عبٛ  ا عًُٓا ٖشا تطًعٓا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تػٝرييف               

ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ. إْٓا ْتطًع يبٓا٤ املٛاطٔ ايهٜٛيت ايش٣ ٜغِٗ يف بٓا٤ 

اجملتُع بصٛص٠ َتها١ًَ ٚف٢ ايكطاعات املدتًف١ رٕٚ اإلخالٍ بكطاع ع٢ً سغاب 

 اآلخض .
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ايضأٟ  عتطالعخالٍ ايتشًٌٝ الَٔ  فضٜل ايعٌُ إ ايٓتا٥ر اييت سصٌ عًٝٗا 

اشباص بايٓعاّ ايتعًُٝٞ يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ ٚاعتبا١ْ تكِٝٝ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يًُضس١ً 

 -ايجا١ْٜٛ بٝٓت ايتايٞ : 

رفعات فعًٝا َٔ   أصبع إٔ طبضدات ايٓعاّ ايتعًُٝٞ  يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ   ،  ٚبعز ربضز 

٥ش١ ،ٜغتٛدب  بزا١ٜ تطبٝل ايٓعاّ اسبايٞ تؤنز  إٔ ٖٓاى خًٌ ٚاضح يف بعض بٓٛر ايال

إعار٠ ايٓعض فٝٗا  ست٢ ميهٔ تكزِٜ َغت٣ٛ عاٍ َٔ املدضدات اييت تغتٛعبٗا داَع١ 

ايهٜٛت أٚ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتعًِٝ ايتطبٝكٞ أٚ عٛم ايعٌُ .  نُا إٔ اسباد١ َاع١ يًٓعض يف 

تٜٓٛع َغاصات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ست٢ ْتُهٔ َٔ َٛاد١ٗ ايتػري ايغضٜع يف َتطًبات املضس١ً 

 املغتكب١ًٝ .

        َٔ خالٍ تطبٝل اعتطالع ايضأٟ ٚاعتبا١ْ تكِٝٝ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ 

%  َٔ ايع١ٓٝ احملزر٠ .  ناْت ْتا٥ر ايتشًٌٝ تؾري سغب أبٛاب ايٛثٝك١ 9552ٚ اعتذاب١ ْغب١ 

 اىل ْتا٥ر ال ميهٔ دباٚطٖا .

 ٞٚايتطٜٛض ايتعًُٝازبٛر٠ ايرتب١ٜٛ  ذبكٝل  ع٢ًٚاْطالقا َٔ سضص ٚطاص٠ ايرتب١ٝ 

ايٓعاّ ايتعًُٝٞ  قٝاؼ ايفضٚم املٛدٛر٠ بنيٚيًُتعًُني ًٛقٛف ع٢ً َغت٣ٛ ايتشصٌٝ ايعًُٞ ي

تطٜٛض ٚسيو بٗزف اي، اييت مت تطبٝكٗا عابكا األْع١ُ ايتع١ًُٝٝ ٚ اشباص باملضس١ً ايجا١ْٜٛ

يًتٛصٌ  يف صباالت َتعزر٠ اسات اييت سككت ظب إػبابٝات ايتذاصب ايغابك١ ٚاالعتفار٠ َٔ 

عًٝٗا   ٜغتٓز تفِٗ ازبُٝع ٚٚدٛر ثكاف١ فهض صاق١ٝ     ٜغتٓز ع٢ًإىل تعًِٝ أنجض دٛر٠ 

 نأعاؼ يتكبٌ اجملتُع ملا عٛف ٜتِ طضس٘ َغتكبال َٔ تعزٜالت.
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َٔ أٖزاف، ٚتكزِٜ ٜكصز بايتكِٜٛ ايرتبٟٛ: إصزاص أسهاّ ع٢ً َز٣ َا ذبكل 

َكرتسات يًتطٜٛض ٚايتشغني، نُا إٔ يع١ًُٝ ايتكِٜٛ ٚظا٥ف تضب١ٜٛ ع٢ً داْب نبري َٔ 

داْب نْٛٗا أرا٠ يكٝاؼ َز٣ ذبصٌٝ ايطايب ٚذبزٜز َغتٛاٙ ايعًُٞ تعترب يف  األ١ُٖٝ، فإىل

ٚعالز ، ٚٚقا١ٜ تغتٗزف ايهؾف عٔ َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايطعف يف  ايٛقت ْفغ٘ ع١ًُٝ تؾدٝص

املٓٗر، ٚطضا٥ل ايتزصٜػ، ٚإػبار اسبًٍٛ املٓاعب١ هلا بٗزف ذبغني ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚتطٜٛضٖا مبا 

ّٕ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ تٗزف إىل منٛ املتعًِ  ؼبكل األٖزاف املٓؾٛر٠ َٔ ايرباَر ايرتب١ٜٛ، نُا أ

زاف يألٖزاف ايعا١َ يًرتب١ٝ بزٚي١ ايهٜٛت، ٚذبكٝكًا يألٖ منٛاًَ ؽاَاًل َتهاَاًل ٚصٛالًًً

 اشباص١ باجملاٍ ايزصاعٞ ٚاملضس١ً ايزصاع١ٝ. 

 -أٖزاف ايتكِٜٛ :

 تٗزف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ إىل َا ًٜٞ : 

 ذبكٝل األٖزاف ايعا١َ ٚاشباص١ يًرتب١ٝ بزٚي١ ايهٜٛت.  .0

 ذبغني طبضدات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايرتب١ٜٛ. .3

ٚضع اشبطط َعضف١ دٛاْب ايك٠ٛ ٚايطعف يف املٓٗر ايزصاعٞ ٚطضا٥ل ايتزصٜػ بٗزف  .2

 املٓاعب١ يعالدٗا.

 َٝٛهلِ.  ٚقزصاتِٗ ٚ املتعًُنيَعضف١ َز٣ َٓاعب١ املار٠ ايع١ًُٝ املكضص٠ ألعُاص  .4

َٛص ع٢ً ايعًُٞ ٚايتشصًٝٞ يز٣ املتعًِ ملغاعز٠ املعًُني ٚأٚيٝا٤ األ ٣ذبزٜز املغتٛ .5

 تٛدٝٗ٘ رصاعًٝا ًَٚٗٓٝا.

 ايتؾدٝص١ٝ ٚايعالد١ٝ. تٛفري ايٓتا٥ر ٚاملؤؽضات يإلفار٠ َٓٗا يف ايعًُٝات .6

ذبزٜز َز٣ ظباح املٓٗر ايزصاعٞ يف ذبكٝل األٖزاف اييت ٚضع َٔ أدًٗا ٚيف إسزاخ ايتػٝري  .7

 اإلػبابٞ يف  عًٛى املتعًِ. 
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 َٔ أِٖ َا ػبب َضاعات٘ يف ْعاّ ايتكِٜٛ األطض ٚاسبٛانِ اييت تؾًُٗا املٛار اآلت١ٝ :: 

 املار٠ األٚىل 

 ايفرتات ايتكٛمي١ٝ 

 .ايزصاعٞ ع٢ً أصبع فرتات تكٛمي١ٝ  ّايعا ٌٜؾتُ .0

 -فُٝٗا ايتايٞ :  ايصفٛف ٜتبعايفرتتإ ايزصاعٝتإ األٚىل ٚايجايج١ زبُٝع  .3

َضاقب١   -ٚؽبتص بٛضعٗا إراص٠ ايتٓغٝل  ،ا َٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠دزاٚهل . أ

 االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ .

سٝح ًٜتظّ ز٠ ع٢ً َغت٣ٛ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ َٛساَتشاْاتُٗا   ١ٚصٝاغ َٛضٛعاتٗا . ب

ظباطٙ خالٍ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ َٔ َار٠ بٛضع االَتشإ سغب َا ٜتِ إ ايتٛدٝ٘ ايفين يهٌ

 .  َار٠ ع١ًُٝ يف نٌ صباٍ 

 -زبُٝع ايصفٛف ٜتبع فُٝٗا ايتايٞ : ايفرتتإ ايزصاعٝتإ ايجا١ْٝ ٚايضابع١  .2

 

َضاقب١ االَتشاْات  -ٚؽبتص بٛضعٗا إراص٠ ايتٓغٝل  ا َٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠دزاٚهل . أ

 ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ .

ٚصٝاغ١ اَتشاْاتُٗا َٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠ سٝح ًٜتظّ ايتٛدٝ٘ َٛضٛعاتٗا   . ب

 ظباطٙ خالٍ ايفرتتني ايزصاعٝتني :سغب َا ٜتِ إ االَتشإايفين ايعاّ يهٌ َار٠ بٛضع 

 . األٚىل ٚايجا١ْٝ يًفرت٠ ايزصاع١ٝ ايجا١ْٝ 

  . ايجايج١ ٚايضابع١ يًفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ 

 

 .ايش٣ ؼبزرٙ ايكضاص املٓعِ يشيو  دبض٣ مجٝع االَتشاْات ايع١ًُٝ  يف املٛعز .4

  



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 املار٠ ايجا١ْٝ 

 تفصٌٝ رصدات ايفرتات ايزصاع١ٝ 

   ( رصد51١( رصد١ ٚايٓٗا١ٜ ايصػض٣ هلا )411ايٓٗا١ٜ ايهرب٣ يهٌ صباٍ رصاعٞ )ذبزر 

 -اجملاٍ ايزصاعٞ يف ايفرتات ايزصاع١ٝ األصبع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :تٛطع رصد١ 

 

 ايفرت٠ ايضابع١ ايفرت٠ ايجايج١ ايفرت٠ ايجا١ْٝ ايفرت٠ األٚىل

21 71 21 71 

أعُاٍ 

١َٜٝٛ 

اَتشإ 

 ايفرت٠

أعُاٍ 

١َٜٝٛ 

اَتشإ 

 ايفرت٠

أعُاٍ 

١َٜٝٛ 

اَتشإ 

 ايفرت٠

أعُاٍ 

١َٜٝٛ 

اَتشإ 

 ايفرت٠

41 31 41 61 41 31 41 61 

 

ايفرتات تكغِٝ صبُٛع رصدات  َٔ ْاتررصد١ اجملاٍ ايزصاعٞ يف ْٗا١ٜ ايعاّ  ذبغب .0

 (3ع٢ً )  ايزصاع١ٝ األصبع

 ايفرت٠ ايضابع١ ( رصد١ايفرت٠ ايجايج١ ( + ) رصد١ايفرت٠ ايجا١ْٝ ( + ) رصد١( + ) ايفرت٠ األٚىل رصد١)                     

 ايزصد١ ايه١ًٝ=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3   
تٛطع رصد١ األعُاٍ اي١َٝٛٝ يهٌ فرت٠ رصاع١ٝ َٔ قبٌ ايتٛدٝ٘ ايفين املدتص ع٢ً  .3

 -ايٓشٛ ايتايٞ : 

 ايبٝإ ايزصد١

 اَتشإ قصري 5

5 

) أٚ سغب َا ٜضاٙ  عًٛى َٚٓظي١ٝ َؾاصن١ فص١ًٝ ٚٚادبات 

 ( ايفينايتٛدٝ٘ 

 ايفينفُٝا ؽبص َار٠ ايكضإٓ ايهضِٜ ٜتِ تٛطٜع رصد١ األعُاٍ سغب َا ٜضاٙ ايتٛدٝ٘ 

 َٓاعبا يطبٝع١ اجملاٍ ايزصاعٞ  .



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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املتعًِ ٚ مل ًٜتظّ ربصِ رصدتإ َٔ َعزٍ أعُاٍ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ إسا مل ٜٛاظب  .2

 يفزبُٝع ايصفٛف طضٜل ْعاّ عذٌ ايطايب  عِٔ استغابٗا تًكا٥ًٝا تباسبطٛص ٚ ٜ

 -سغب ازبزٍٚ ايتايٞ:   املضس١ً ايجا١ْٜٛ

عزر اٜاّ 

بزٕٚ  ايػٝاب

 عشص َكبٍٛ

 اإلخطاص

ربصِ َٔ َعزٍ أعُاٍ ْٗا١ٜ ايعاّ  اييتايزصد١ 

 نٌ صباٍ َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ يفايزصاعٞ 

 ربصِ  ْصف رصد١ . األٍٚ أٜاّ 5

 ربصِ ْصف رصد١. ايجاْٞ أٜاّ 41

 ربصِ رصد١ . ايجايح أٜاّ 45

  

يف ايّٝٛ ايغارؼ عؾض ٜفصٌ املتعًِ َٔ املزصع١ 

املضس١ً  يفٚذبتغب ايغ١ٓ َٔ عٓٛات ايبكا٤ ٚايضعٛب 

 ايجا١ْٜٛ

 

ع٢ً ايٓشٛ ٜتِ استغاب ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ يهٌ صباٍ رصاعٞ ٚفل ايٛطٕ ايٓغيب  .4

 -ايتايٞ:

 عزر سصص اجملاٍ ايزصاعٞ  xرصد١ املتعًِ يف ْٗا١ٜ ايعاّ يًُذاٍ ايزصاعٞ  

 )  امجايٞ عزر اسبصص ف٢ اإلعبٛع (        25

ٜتِ استغاب ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ يهٌ صباٍ َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ بايٓغب١  .5

 : ايٛطٕ ايٓغيب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞيًُتعًُني املعفٝني َٔ بعض اجملاالت ايزصاع١ٝ ٚفل 

 عزر سصص اجملاٍ ايزصاعٞ         x      رصد١ املتعًِ يف ْٗا١ٜ ايعاّ يًُذاٍ ايزصاعٞ  

 صبُٛع عزر اسبصص يًُذاالت املعف٢ َٓٗا    -  ) إمجايٞ عزر اسبصص يف األعبٛع (

 

ايعاّ ايزصاعٞ  اجملاٍ ايزصاعٞ إسا ناْت رصدت٘ ايه١ًٝ يف ْٗا١ٜٚػبتاط املتعًِ ٜٓذح  .6

رصد١ َٔ اجملُٛع ايهًٞ  (51ال تكٌ عٔ ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ يًٓذاح ، أٟ ال تكٌ عٔ )

 .يزصد١ اجملاٍ ايزصاعٞ 



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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ؼبل يًُتعًِ رخٍٛ ايزٚص ايجاْٞ إسا نإ صاعبا يف ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ يف  .7

بأنجض َٔ  بعشص َكبٍٛ َا مل ٜهٔ صاعبًا صباالت رصاع١ٝ فأقٌ أٚ نإ غا٥بًا ١ثالث

 . صباالت رصاع١ٝ ١ثالث

يف  رصاع١ٝ فأنجضصباالت  ١ٜٚبك٢ يإلعار٠ إسا صعب يف أصبع ٜعترب املتعًِ صاعبًا .8

 .  صباالت ايزٚص ايجاْٞ صباٍ َٔ أٟعٔ أٚ إسا صعب أٚ تػٝب   ايزصاعٞ,ا١ٜ ايعاّ ْتٝذ١ ْٗ

ٚايجايج١  ٚىلع٢ً أٚصام اإلداب١ يًفرتتني ايزصاعٝتني األ يًُتعًُني باالطالع ٜغُح  .9

ع٢ً أٚصام اإلداب١  باالطالع، ٚال ٜغُح هلِ ٚايضصزبعز إمتاّ عًُٝيت ايتصشٝح 

 .  يًفرتتني  ايزصاعٝتني ايجا١ْٝ ٚايضابع١

 ْٗا١ٜ نٌ فرت٠ رصاع١ٝ .يف بطاق١ تكِٜٛ املتعًُني تغًِٝ ٜتِ  .01

 ايزصاع١ٝ األصبع .خطاص أٚيٝا٤ األَٛص بٓتا٥ر ابٓا٥ِٗ اييت ؼبصًٕٛ عًٝٗا يف ايفرتات إٜتِ  .00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا

 

 3142 ْٛفُرب  41 

 17من  41الصفحة  

 

 املار٠ ايجايج١ 

 االَتشاْاتيف ٚطَٔ اإلداب١  يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ، ايٓٗاٜات ايهرب٣ ٚايصػض٣األْصب١ ايزصاع١ٝ ٚ  دزٍٚ 

 ايزصاع١ٝايفرتات 

 يًصف ايعاؽض

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 
 األْصب١ ايزصاع١ٝ

 طَٔ اإلداب١ ايزصدات 

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

األٚىل   ايفرتتإ

 ٚايجايج١

ايجا١ْٝ   ايفرتتإ

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 51 411 0 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 5 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 6 ايضٜاضٝات

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايفٝظٜا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايهُٝٝا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 األسٝا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 االدتُاعٝات

 - - 51 411 3 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 51 411 3 املعًَٛات١ٝ

 

  يكاضا٠٤   ًاملآح املاتعًُني ٚقتا   اَتشإ نٌ صبااٍ رصاعاٞ   رقٝك١ إىل طَٔ اإلداب١ يف بزا١ٜ  05تطاف

 ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام األع١ً٦. ايتعًُٝات

 

 

 

 



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 االَتشاْاتيف ٚطَٔ اإلداب١  يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ، ايٓٗاٜات ايهرب٣ ٚايصػض٣األْصب١ ايزصاع١ٝ ٚ  دزٍٚ 

 ايزصاع١ٝايفرتات 

 )  ايكغِ األربٞ (  اسبارٟ عؾض يًصف 

 

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 

األْصب١ 

 ايزصاع١ٝ

 طَٔ اإلداب١ ايزصدات 

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

األٚىل   ايفرتتإ

 ٚايجايج١

ايجا١ْٝ   ايفرتتإ

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 51 411 0 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايتاصٜذ 

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ازبػضافٝا 

عًِ ايٓفػ  َبارئ

  ٚاالدتُاع
 عاعتإ عاع١ 51 411 3

 عاعتإ  عاع١ 51 411 5 ايًػ١ ايفضْغ١ٝ 

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايضٜاضٝات ٚاإلسصا٤ 

 - - 51 411 0 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 51 411 0 املعًَٛات١ٝ

 - - - 411 3 (4اختٝاص سض )

 - - - 411 4 (3اختٝاص سض )

  يكاضا٠٤   ًااَتشإ نٌ صبااٍ رصاعاٞ ملآح املاتعًُني ٚقتا     رقٝك١ إىل طَٔ اإلداب١ يف بزا١ٜ  05تطاف

 األع١ً٦.ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام  ايتعًُٝات

 

 



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 االَتشاْاتيف ٚطَٔ اإلداب١  يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ، ٚايصػض٣ايٓٗاٜات ايهرب٣ األْصب١ ايزصاع١ٝ ٚ  دزٍٚ 

 ايزصاع١ٝايفرتات 

 )  ايكغِ ايعًُٞ  (  اسبارٟ عؾض يًصف 

 

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 

األْصب١ 

 ايزصاع١ٝ

 طَٔ اإلداب١ ايزصدات 

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

األٚىل   ايفرتتإ

 ٚايجايج١

ايجا١ْٝ   ايفرتتإ

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 51 411 0 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 5 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

 ْٚصف عاعتإ ْٚصف   عاع١ 51 411 6 ايضٜاضٝات 

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايهُٝٝا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايفٝظٜا٤

 عاعتإ  عاع١ 51 411 3 األسٝا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ازبٝٛيٛدٝا

 - - 51 411 0 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 51 411 0 املعًَٛات١ٝ

 - - - 411 3 (4اختٝاص سض )

 - - - 411 4 (3اختٝاص سض )

  يكاضا٠٤   ًاصبااٍ رصاعاٞ ملآح املاتعًُني ٚقتا     اَتشإ نٌ رقٝك١ إىل طَٔ اإلداب١ يف بزا١ٜ  05تطاف

 األع١ً٦.ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام  ايتعًُٝات

 

 

 



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 االَتشاْاتيف ٚطَٔ اإلداب١  يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ، ايٓٗاٜات ايهرب٣ ٚايصػض٣األْصب١ ايزصاع١ٝ ٚ  دزٍٚ 

 .  ايزصاع١ٝايفرتات 

 )  ايكغِ األربٞ   (  ايجاْٞ  عؾض يًصف 

 

 ايزصاعٞاجملاٍ 

 

األْصب١ 

 ايزصاع١ٝ

 طَٔ اإلداب١ ايزصدات 

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

األٚىل   ايفرتتإ

 ٚايجايج١

ايجا١ْٝ   ايفرتتإ

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 51 411 0 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 5 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايتاصٜذ 

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ازبػضافٝا 

ايتفهري  َبارئ

  ايفًغفٞ 
 عاعتإ عاع١ 51 411 3

 عاعتإ  عاع١ 51 411 5 ايًػ١ ايفضْغ١ٝ 

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايضٜاضٝات ٚاإلسصا٤ 

 عاعتإ  عاع١  51 411 0 اإلْغإايزعتٛص ٚسكٛم 

 - - 51 411 0 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 51 411 0 املعًَٛات١ٝ

 - - - 411 3 (4اختٝاص سض )

 - - - 411 4 (3اختٝاص سض )

 

  يكاضا٠٤    ًااَتشإ نٌ صبااٍ رصاعاٞ ملآح املاتعًُني ٚقتا     رقٝك١ إىل طَٔ اإلداب١ يف بزا١ٜ  05تطاف

 ايتعًُٝات ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام األع١ً٦ .



 

 

 ايرتب١ٝ    ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 االَتشاْاتيف ٚطَٔ اإلداب١  يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ، ايٓٗاٜات ايهرب٣ ٚايصػض٣األْصب١ ايزصاع١ٝ ٚ  دزٍٚ 

 ايزصاع١ٝايفرتات 

 )  ايكغِ ايعًُٞ  (  ايجاْٞ عؾض يًصف 

 

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 

األْصب١ 

 ايزصاع١ٝ

 اإلداب١طَٔ  ايزصدات 

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

األٚىل   ايفرتتإ

 ٚايجايج١

ايجا١ْٝ   ايفرتتإ

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 51 411 0 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 51 411 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 6 ايًػ١ ايعضب١ٝ

 ثالخ عاعات عاعتإ  ْٚصف 51 411 5 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

 ْٚصف عاعتإ ْٚصف عاع١ 51 411 6 ايضٜاضٝات 

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايهُٝٝا٤

 عاعتإ عاع١ 51 411 2 ايفٝظٜا٤

 عاعتإ  عاع١ 51 411 2 األسٝا٤

 عاع١  عاع١  51 411 0 ايزعتٛص ٚسكٛم اإلْغإ 

 - - 51 411 0 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 51 411 0 املعًَٛات١ٝ

 - - - 411 3 (4سض )اختٝاص 

 - - - 411 4 (3اختٝاص سض )

  يكاضا٠٤    ًااَتشإ نٌ صبااٍ رصاعاٞ ملآح املاتعًُني ٚقتا     رقٝك١ إىل طَٔ اإلداب١ يف بزا١ٜ  05تطاف

 ايتعًُٝات ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام األع١ً٦ .
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  ايضابع١املار٠ 

 املعزٍ ايرتانُٞ

 --: اآلتٜٞعٌُ بٓعاّ املعزٍ ايرتانُٞ ع٢ً ايٓشٛ  .4

 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ايصفٛف

 ايصف ايعاؽض
َٔ  صبُٛع  ايزصدات ايٓٗا١ٝ٥ اييت سصٌ عًٝٗا املتعًِ سغب اجملاٍ   41%

 ٚايٛطٕ ايٓغيب ي٘ .

 ايصف اسبارٟ عؾض
َٔ صبُٛع  ايزصدات ايٓٗا١ٝ٥ اييت سصٌ عًٝٗا املتعًِ سغب اجملاٍ    31%

 ٚايٛطٕ ايٓغيب ي٘ .

 ايصف ايجاْٞ عؾض
َٔ صبُٛع  ايزصدات ايٓٗا١ٝ٥ اييت سصٌ عًٝٗا املتعًِ سغب اجملاٍ    71%

 ٚايٛطٕ ايٓغيب ي٘ .

 ْتٝذ١ املتعًِ عٓز إمتاّ املضس١ً ايجا١ْٜٛ %411 صبُٛع املعزٍ ايرتانُٞ

 

 ؼبغب املعزٍ ايرتانُٞ يًصفٛف ايتاي١ٝ :   .3

 %. X41يًصف ايعاؽض =  صبُٛع ايزصدات اييت ؼبصٌ عًٝٗا املتعًِ ٚفل ايٛطٕ ايٓغيب  

 %. X31يًصف اسبارٟ عؾض = صبُٛع ايزصدات اييت ؼبصٌ عًٝٗا املتعًِ ٚفل ايٛطٕ ايٓغيب   

 %. X71يًصف ايجاْٞ عؾض = صبُٛع ايزصدات اييت ؼبصٌ عًٝٗا املتعًِ ٚفل ايٛطٕ ايٓغيب  

ؼبفغ نضصٝز ٜطاف يًُتعًِ عٓز ٚ يرتانُٞ يهٌ ع١ٓ باْتٗا٥ٗآٜتٗٞ املعزٍ ا  .2

 إمتاّ املضس١ً ايجا١ْٜٛ .

ال ٜتِ استغاب َعزٍ تضانُٞ يًُتعًِ يًغ١ٓ ايزصاع١ٝ األٚىل  ايت٢ صعب فٝٗا املتعًِ  .4

ف٢ أ٣ َٔ ايصفٛف ايعاؽض ٚاسبارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض  عزا  ايبٓٛر ايٛاصر٠ يف طبايفات 

 ٚباب ايػٝاب .يٛا٥ح االَتشاْات  
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) عاَني ايزصاع١ٝ ايجا١ْٝ  يًُتعًِ ايضاعب يف  ايغ١ٓ ٜتِ استغاب  َعزٍ تضانُٞ  .5

 -رصاعٝني َتتايٝني ( ٚادتاط ايعاّ ايزصاعٞ ايجايح  بٓذاح   نايتايٞ : 

 املعزٍ ايرتانُٞ يغ١ٓ ايضعٛب ايجا١ْٝ   +  املعزٍ ايرتانُٞ يغ١ٓ ايٓذاح

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
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  اشباَغ١املار٠ 

 االَتشاْات ايتشضٜض١ٜ 

 

 االَتشاْات ايتشضٜض١ٜ يًفرتتني ايزصاعٝتني األٚىل ٚ ايجايج١:

ايفرتتني ايزصاعٝتني األٚىل ٚ ايجايج١ يف املٛعز ايشٟ ؼبزرٙ ايكضاص  . ٜعكز نٌ َٔ اَتشا0ْٞ

 املٓعِ يشيو.

 تهٕٛ دزاٍٚ اَتشاْات  ايفرتتني األٚىل ٚ ايجايج١ َٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠ .. 3

. ٜتٛىل ايتٛدٝ٘ ايفين املدتص يف املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ  ٚضع اَتشاْات ايفرتتني ايزصاعٝتني 2

 ٚفل آي١ٝ االَتشاْات  املٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ املٓطك١ .  األٚىل ٚ ايجايج١

. ميتشٔ املتعًِ يف ايفرتتني ايزصاعٝتني األٚىل ٚ ايجايج١ يف َٛضٛعات اجملاالت ايزصاع١ٝ 4

 اييت رصعٗا يف ٖاتني ايفرتتني فكط.  

 تًػ٢ اإلَتشاْات املؤد١ً َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ األٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ..   5

 االَتشاْات  ايتشضٜض١ٜ  يًفرتتني ايزصاعٝتني ايجا١ْٝ ٚ ايضابع١ : 

.  ٜعكز نٌ َٔ اَتشاْٞ ايفرتتني ايزصاعٝتني ايجا١ْٝ ٚ ايضابع١ يف املٛعز ايشٟ ؼبزرٙ 0

 ايكضاص املٓعِ يشيو.

ايزصاع١ٝ اييت تزصؼ يف .  ٜؾٌُ اَتشإ ْٗا١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايجا١ْٝ َٛضٛعات اجملاالت 3

 تني ايزصاعٝتني األٚىل ٚ ايجا١ْٝ.ايفرت

تزصؼ يف اييت .  ٜؾٌُ اَتشإ ْٗا١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ َٛضٛعات  اجملاالت ايزصاع١ٝ 2

ايفرتتني ايزصاعٝتني ايجايج١ ٚايضابع١ عزا اجملاالت  اييت ال تغُح طبٝع١ َٛضٛعاتٗا بإٔ 

 ايجا١ْٝ عٔ ضبت٣ٛ املكضص يف ايفرتتني ٜٓفصٌ ضبت٣ٛ املكضص يف ايفرتتني  ايزصاعٝتني  األٚىل ٚ 
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ايًػ١  –ايًػ١ االظبًٝظ١ٜ  –ايًػ١ ايعضب١ٝ  –ايزصاعٝتني ايجايج١ ٚ ايضابع١ ٚ ٖٞ ) ايضٜاضٝات 

ضبزٚرَا َٔ  ١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ قزصًاايفضْغ١ٝ( ٚ ميهٔ إٔ ٜتطُٔ اَتشإ  ْٗا

 ضبت٣ٛ ايفرتتني ايزصاعٝتني  األٚىل ٚ ايجا١ْٝ .

 تهٕٛ دزاٍٚ اَتشاْات  ايفرتتني ايجا١ْٝ  ٚ ايضابع١  َٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠ . . 4

اَتشاْات ايفرتتني ايزصاعٝتني ايجا١ْٝ ٚ ايضابع١ ٚفل آي١ٝ  ٜتٛىل ايتٛدٝ٘ ايعاّ ٚضع. 5

 االَتشاْات املٛسز٠ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠.

ايهاٌَ ٚفكا يزصد١ اَتشإ ايفرت٠ .  ٜتٛىل ايتٛدٝ٘ ايفين ايعاّ ٚضع اَتشاْات املٓٗر ايزصاعٞ 6

 -ايزصاع١ٝ ايضابع١ يًشاالت ايتاي١ٝ: 

 بٍٛ عٔ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايجا١ْٝ املتػٝبٕٛ بعشص َك. 

 . ٍطًب١ املٓاط 

 ٜتٛىل ْعاّ عذٌ ايطايب إدضا٤ املعارالت املطًٛب١ .  .7
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  ايغارع١املار٠ 

 قٛاعز املضادع١ ايٓٗا١ٝ٥

 -ايضأع١ٝ : أٚال :  املضادع١ ايف١ٝٓ 

 -ايزٚص األٍٚ  :  

 تهٕٛ املضادع١ ايٓٗا١ٝ٥ فكط يٓٗا١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١. .0

إسا صعب املتعًِ يف ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ تضادع أٚصام اَتشاْات٘ يف ايفرت٠  .3

 ايزصاع١ٝ ايضابع١ فكط.

ْٗا١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ فكط يًُتعًِ  ايشٟ تكٌ رصدت٘  اَتشإتغتدضز أٚصام  .2

 .ايٓٗا١ٝ٥ بزصدتني ع٢ً األنجض عٔ ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ يًٓذاح 

ٜعز نؾف يًُضادع١ ايف١ٝٓ يهٌ صباٍ رصاعٞ ٜتطُٔ أمسا٤ املتعًُني  .4

 ٚاجملاالت ايزصاع١ٝ َٚكزاص ايٓكص يف نٌ صباٍ.

ٚ اثٓني َٔ َعًُٞ اجملاٍ ٚ ٜعار ٜؾهٌ َزٜض املزصع١ زب١ٓ َٔ ص٥ٝػ ايكغِ  .5

ملطًٛب١ ٜهتب ع٢ً ٚصق١ اإلداب١ تصشٝح أٚصام اإلداب١، فإٕ قبًت ايظٜار٠ ا

صٚدعت ٚطٜزت نشا رصد١ (، ٚ إسا مل تكبٌ ايظٜار٠ املطًٛب١ ٜهتب ) صٚدعت ٚ مل )

 تكبٌ ايظٜار٠( .

تهتب ْتٝذ١ املضادع١ ايف١ٝٓ يف نٌ َٔ ٚصق١ اإلداب١ ٚنؾف املضادع١  .6

 تُز َٔ َزٜض املزصع١.ٚتع

يف ساٍ ايظٜار٠ تؾطب رصد١ املتعًِ  األص١ًٝ ؽطبا ٖٝٓا بًٕٛ َػاٜض ٚ تجبت ايزصد١  .7

ايٓٗا١ٝ٥ ايصػض٣ يف عذٌ املعًِ، أَا يف ايؾٗارات ايفص١ًٝ ٚ غريٖا َٔ ايٓغذ اييت 

 تضعٌ  يًُٓطك١ فال ٜعٗض ايؾطب ٚ تجبت ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ فكط .

ا١ٜ يف أٟ صباٍ رصاعٞ تٓكص ْصف رصد١ فكط عٔ ايٓٗ إسا ناْت ايزصد١ ايٓٗا١ٝ٥ .8

ؽطبا منا تؾطب ايزصد١ إٚضُٔ املضادع١ ايٓٗا١ٝ٥  ايصػض٣ ال تزخٌ ٚصق١ املتعًِ

 . ٖٝٓا ٚ تهتب ايزصد١ املعزي١

ال تعين املضادع١ ايٓٗا١ٝ٥ ألٟ ٚصق١ إداب١ يف ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ االيتظاّ بايظٜار٠،  .9

 .تغتشل ٖشٙ ايظٜار٠ يًٛصق١ اييت إال
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 -ايزٚص ايجاْٞ : 

ٚتهٕٛ  زبُٝع اجملاالت ع٢ً ٚصق١ ايزٚص ايجاْٞ  تتبع فٝٗا مجٝع ايٓكاط اشباص١ بايزٚص األٍٚ 

 بجالخ رصداتايزصاع١ٝ اييت تكٌ  ايزصد١ ايه١ًٝ اييت سصٌ عًٝٗا  املتعًِ عٔ ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ 

 . ع٢ً األنجض 

 -:  ثاْٝا :  املضادع١ ايف١ٝٓ األفك١ٝ

 -نايتايٞ :  املضادع١ ايف١ٝٓ األفك١ٝ ٟدبض .0

 ظٗٛص ْتٝذ١ املتعًِ يف مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ يف ْٗا١ٜ ايعاّ  بعز

 َٔ املضادعات ايف١ٝٓ ايضأع١ٝ. ايزصاعٞ أٟ بعز االْتٗا٤ متاًَا

 -فكط :  ايتايٞربتص املضادع١ ايف١ٝٓ األفك١ٝ يف  .3

 ٞ( :  ايزٚص األٍٚ ) ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاع- 

عزا صباٍ رصاعٞ َا ادتاط مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ بٓذاح  ٟاملتعًِ ايش . أ

ٚاسز ٚتكٌ ايزصد١ ايه١ًٝ اييت سصٌ عًٝٗا يف ٖشا اجملاٍ عٔ ايٓٗا١ٜ 

 . ع٢ً األنجض  رصدات ١بجالثايصػض٣ 

ضعب يف أصبع١ صباالت رصاع١ٝ ٚتهٕٛ ايزصد١ ايٓٗا١ٝ٥ ٜ ٟاملتعًِ ايش . ب

 . ع٢ً األنجض رصدات  ١ايصػض٣ بجالث إلسزاٖا أقٌ َٔ ايٓٗا١ٜ

  : ْٞايزٚص ايجا- 

تكٌ  ايزصد١ ايه١ًٝ اييت ٚ  صباٍ رصاعٞ ٚاسز يفاملتعًِ ايش٣ صعب 

ع٢ً  رصدات بأصبع١ عٔ ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ يف ٖشا اجملاٍ سصٌ عًٝٗا  

 . األنجض 
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  ايغابع١ املار٠ 

 االَتشاْات طبايفات ال٥ش١ 

 يف )ايتشضٜضٟ أٚ ايعًُٞ ( املتعًِ راخٌ زبإ عري االَتشإاملدايف١ ٖٞ نٌ َا ٜغاعز 

اسبصٍٛ ع٢ً َع١ًَٛ عٔ طضٜل َار٠ َهتٛب١ أٚ َغُٛع١ أٚ َض١ٝ٥ ٜكصز َٔ ٚصا٥ٗا 

بتعطٌٝ عٌُ عري  زب١ٓ االَتشإ أٚ اْتشاٍ ؽدص١ٝ َتعًِ أٚ  اسبصٍٛ ع٢ً اإلداب١ أٚ قٝاَ٘

أٚ ممتًهاتِٗ يف زبإ االَتشاْات أٚ ايغاسات  ضباٚيت٘ االعتزا٤ أٚ اعتزا٥٘ ع٢ً أسز ايعاًَني

 اشباصد١ٝ احملٝط١ بٗا.

 تعضٜف زب١ٓ عري االَتشإ : 

يًذ١ٓ عري اَتشإ  ٖٞ املزصع١ اييت ٜصزص بٗا قضاص َٔ دٗات االختصاص يتهٕٛ َكضًا 

 ٜٚؾٌُ مجٝع َضافل املب٢ٓ املزصعٞ.

 -اي١ٝ : يًٛا٥ح االَتشاْات يف اسباالت ايت ٜعترب املتعًِ طبايفًا

 غريٙ ع٢ً ايػؿ بأٟ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ.ؼباٍٚ َغاعز٠  ؼباٍٚ ايػؿ أٚ  ٟاملتعًِ ايش .0

 ٜكّٛ بإرخاٍ أٟ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ اييت تعٝٓ٘ ع٢ً ايػؿ . ٟاملتعًِ ايش .3

 بأٟ ٚع١ًٝ َٔ ايٛعا٥ٌ.أٚ ٜغاعز غريٙ ع٢ً ايػؿ  ٜضتهب ايػؿ  ٟاملتعًِ ايش .2

 ال ًٜتظّ بؾضط ايبكا٤ يف زب١ٓ االَتشإ ست٢ َضٚص ْصف ايٛقت. ٟاملتعًِ ايش .4

احملٝط١  ٚايغاسات زبإ االَتشإاملتعًِ ايشٟ ٜتغبب يف اإلخالٍ بٓعاّ عري ايعٌُ يف  .5

 بٗا.

ع٢ً أسز ايعاًَني أٚ ممتًهاتِٗ يف زبإ  ٟؼباٍٚ االعتزا٤ أٚ ٜعتزٟ املتعًِ ايش .6

 االَتشاْات أٚ ايغاسات اشباصد١ٝ احملٝط١ بٗا.

 . ص آخض باْتشاٍ ؽدصٝتٜ٘ٓتشٌ ؽدص١ٝ َتعًِ آخض، أٚ إٔ ٜكّٛ ؽد ٟاملتعًِ ايش .7
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 -: 4– 0ايتعاٌَ َع  املدايفات املشنٛص٠ أعالٙ َٔ 

 -اإلدضا٤  : 

 -ٚايجايج١ : ايفرت٠ ايزصاع١ٝ األٚىل ٚايجا١ْٝ  . أ

(  يًُذاٍ ٚرصد١ األعُاٍ  ٚايتشضٜضٟ  ٚؼبضّ املتعًِ َٔ رصد١ االَتشإ )ايعًُٞ 

 اصتهب فٝ٘  املدايف١ ٚتضصز ي٘ ايزصد١ ) صفضا (. ٟايزصاعٞ ايش

 -ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ :  . ب

ٚتضصز ( رصد١ األعُاٍٚ ايتشضٜضٟ   ٚؼبضّ املتعًِ َٔ رصد١ االَتشإ ) ايعًُٞ 

يف اجملاٍ ايزصاعٞ ايشٟ اصتهب فٝ٘ املدايف١  ٜعترب صاعبًاٚ،  ايزصد١ ) صفضا (ي٘ 

ٜٚغُح ي٘ بزخٍٛ ايزٚص ، ايغابك١ايزصاع١ٝ َُٗا ناْت ْتٝذت٘ يف ايفرتات 

ٜٚعترب اجملاٍ  أٚ أنجضصباالت رصاع١ٝ  ١يف ثالث ايجاْٞ َامل ٜهٔ صاعبًا

 . ايزصاع١ٝ  ايجالخ ايزصاعٞ ايش٣ اصتهب فٝ٘ املدايف١ َٔ ضُٔ اجملاالت

 -:  6–5ايتعاٌَ َع  املدايفات املشنٛص٠ أعالٙ َٔ 

 -اإلدضا٤ : 

 -ٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ : ايفرت٠ ايزصاع١ٝ األ . أ

  ًُٞ(ٚرصد١ األعُاٍ ايتشضٜضٟ ٚؼبضّ املتعًِ َٔ رصد١ االَتشإ )ايع 

اييت  ايفرت٠  يفيف مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ ٚتضصز ي٘ ايزصد١ )صفضا( 

 اصتهب فٝٗا املدايف١.

  ًِىل صبًػ ايٓعاّ املزصعٞ يٝتدش حبك٘ اإلدضا٤ ايالطّ ٚفكًاإؼبٍٛ املتع 

 يًٓعِ ٚايًٛا٥ح املعتُز٠.

 -ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ :  . ب

  ًُٞايتشضٜضٟ ٚرصد١  ٚؼبضّ املتعًِ َٔ رصد١ االَتشإ ) ايع

 .يف مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝٚتضصز ي٘ ايزصد١ )صفضا(  (األعُاٍ

 ر٠ َُٗا ناْت ْتٝذت٘ يف ايفرتات اٜعترب املتعًِ صاعبًا ٜٚبك٢ يإلع

ايزصاع١ٝ ايغابك١، ٚ تعترب ايغ١ٓ َٔ ضُٔ عٓٛات ايبكا٤ ٚايضعٛب  يف 

 املضس١ً ايجا١ْٜٛ.
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  ًِىل صبًػ ايٓعاّ املزصعٞ يٝتدش حبك٘ اإلدضا٤ ايالطّ إؼبٍٛ املتع

 يًٓعِ ٚايًٛا٥ح املعتُز٠. ٚفكًا

 -(  :   7املدايفات املشنٛص٠ اعالٙ )  صقِ ايتعاٌَ َع  

  )) يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ ((   َٔ املتعًُني إسا نإ َٓتشٌ ايؾدص١ٝ اإلدضا٤  .0

ىل َزٜض عاّ املٓطك١ إبايٛاقع١  َفصاًل ٜضفع َزٜض املزصع١ تكضٜضًا . أ

 ايتع١ًُٝٝ.

يٛنٌٝ ٜضفع َزٜض املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ ايتكضٜض اشباص بايٛاقع١ إىل ا . ب

املدتص إلصزاص قضاص َغبب بايفصٌ ايٓٗا٥ٞ حبل نٌ َٔ املتعًُني َعا 

  ايزصاع١.َٔ 

 )) يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتاتاإلدضا٤ إسا نإ َٓتشٌ ايؾدص١ٝ َٔ غري املتعًُني   .3

 .ايزصاع١ٝ (

ٜكّٛ َزٜض املزصع١ مبداطب١ َزٜض عاّ املٓطك١  -: بؾإٔ َٓتشٌ ايؾدص١ٝ   . أ

ايتع١ًُٝٝ إلبالغ دٗات االختصاص إلساي١ املٛضٛع إىل ايكطا٤ الرباس َا 

 ًٜظّ بؾأْ٘. 

 (  أعالٙ .  0بؾإٔ املتعًِ :  ٜتبع اإلدضا٤ ايٛاصر يف ايبٓز صقااِ )   . ب

 

 -عذٌ ايطايب:   تفصٌٝ صصز ايزصد١ اشباص١ باملتعًِ عٓز املدايف١ يف

 -:    4  -  0اسباالت َٔ    -أٚال  :  

ايفرت٠ ايزصاع١ٝ األٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ تضصز ي٘ رصد١  يفساي١ طبايف١ املتعًِ  يف  .0

ساي١ ٚدٛرٖا سغب  يفايعًُٞ ايتشضٜضٟ ٚ االَتشإيف األعُاٍ ٚرصد١  (( صفض ))

خا١ْ  يفؽٗار٠ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ))صفضا (( َع اإلؽاص٠  يفطبٝع١ املار٠، ٚتعٗض ايٓتٝذ١ 

 ((.االَتشاْاتطبايف١ يٛا٥ح املالسعات )) سضَإ بغبب 

 -ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ٜتِ اتباع ايتايٞ :  يفساي١ طبايف١ املتعًِ  يف .3

 األعُاٍ ٚرصد١ االَتشإ ايتشضٜضٟ ٚايعًُٞ يف  ))صفضا(( يف تضصز ي٘ رصد١

 يًفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ .ب طبٝع١ املار٠،  ساي١ ٚدٛرٖا سغ

 يف ؽٗار٠ ْٗا١ٜ ايعاّ (( صفضا)) تعٗض ايزصد١ اشباص١ باملار٠ َٛضٛع املدايف١

 ايزصاعٞ ٜٚعترب املتعًِ صاعبا يف املار٠،  ٚؼبل ي٘ رخٍٛ ايزٚص ايجاْٞ َا مل
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 ٟثالخ صباالت رصاع١ٝ أٚ أنجض ٜٚعترب اجملاٍ ايزصاعٞ ايش يفصاعبا  ٜهٔ 

 اصتهب فٝ٘ املدايف١ َٔ ضُٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ  ايجالخ.

  ًِنُضدع يف  اييت سصٌ عًٝٗا  يف ايفرتات ايغابك١ ذبفغ رصدات  املتع

 .عذٌ ايطايب يف اجملاٍ ايزصاعٞ ايش٣ اصتهب فٝ٘ املدايف١   

  ٌٝخا١ْ املالسعات أَاّ اجملاٍ ايزصاعٞ َٛضٛع املدايف١  يفٜتِ ايتغذ

 .(( االَتشاْاتطبايف١ يٛا٥ح سضَإ بغبب ))

 

 -:    6  -  5اسباالت َٔ    -:    ثاْٝا 

ايفرتات ايزصاع١ٝ األٚىل ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ تضصز ي٘  يفساي١ طبايف١ املتعًِ  يف  .0

ساي١ ٚدٛرٖا سغب  يفايعًُٞ ٚ ٚاالَتشإ ايتشضٜضٟرصد١ ))صفض (( يف األعُاٍ 

ؽٗار٠ ايفرت٠  يفيف مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ، ٚتعٗض ايٓتٝذ١ اجملاٍ ايزصاعٞ طبٝع١ 

أَاّ مجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ خا١ْ املالسعات  يف))صفضا(( َع اإلؽاص٠  ايزصاع١ٝ

 ((.االَتشاْاتسضَإ بغبب طبايف١ يٛا٥ح ))

 -ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ٜتِ اتباع ايتايٞ :  يفساي١ طبايف١ املتعًِ  يف .3

  ساي١  يف ايتشضٜضٟ ٚايعًُٞٚاالَتشإ األعُاٍ  يف(( اصفض ))تضصز ي٘ رصد١

يف مجٝع  يًفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ٚدٛرٖا سغب طبٝع١ اجملاٍ ايزصاعٞ 

 .اجملاالت ايزصاع١ٝ

  يف ؽٗار٠ ْٗا١ٜ ايعاّ (( صفضاايزصاع١ٝ )) زبُٝع اجملاالتتعٗض ايزصد١

يغ١ٓ َٔ ضُٔ عٓٛات ٜٚبك٢ يإلعار٠ ٚذبتغب اايزصاعٞ ٜٚعترب املتعًِ صاعبا 

 املضس١ً ايجا١ْٜٛ. يفايبكا٤ 

  ايطايب سصٌ عًٝٗا املتعًِ يف ايفرتات ايغابك١ يف عذٌ  اييتتعٗض ايزصدات

 فكط ٚال ٜعتز بٗا نزصد١ يًُذاٍ ايزصاعٞ. نُضدع

  ٌٝمجٝع اجملاالت ايزصاع١ٝ ))سضَإ خا١ْ املالسعات أَاّ يفٜتِ ايتغذ 

 ((. االَتشاْاتبغبب طبايف١ يٛا٥ح 
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  ايجا١َٓ املار٠ 
 اسباالت اشباص١

 

 ٜكصز باسباالت اشباص١ ايف٦ات ايتاي١ٝ :  

 -اإلعاقات ازبغز١ٜ :  .4

 ايهفٝف َٚٔ يف سهُ٘.  املتعًِ . أ

 .) إعاق١ َؤقت١ (املعام  املتعًِ  . ب

 املعام إعاق١ دغز١ٜ ذبٍٛ رٕٚ متهٓ٘ َٔ أرا٤ ازباْب ايعًُٞ ألٟ َكضص.املتعًِ  . ت

َّّٛ فٝٗا اسباالت اشباص١ :اجملاالت اييت   ُتك

 ايٓعض١ٜ ٚايؾف١ٝٗ. االَتشاْات يف  املتعًِ ُٜكَّّٛ  . أ

ُٜعف٢ َٔ رصاع١ صباالت ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ، ٚاملعًَٛات١ٝ )َامل ٜهٔ هلا بضْاَّر   . ب

 خاصٌ بٗشٙ اسباالت( ٚطضم ايبشح ايعًُٞ، َٚا قز ٜغتذز َٔ صباالت.

 اص اسبض.َا ٜٓاعب٘ َٔ َٛار االختٝ املتعًِ ؽبتاص  . ت

َٔ صعِ  ُٜعف٢ َٔ إدضا٤ ايتذاصب ٚاألْؾط١ ايع١ًُٝ ملدتًف ربصصات ايعًّٛ ٚ . خ

ايزصاعات  ٚاألؽهاٍ اهلٓزع١ٝ ٚاإلسصا١ٝ٥ اشباص١ مبذاالت اشبضا٥ط

 .االدتُاع١ٝ ٚايضٜاضٝات

 املتبع١ يًشاالت اشباص١ : إلدضا٤اتا

 ًااشباص١ بٓا٤ االختصاص ؼبزر اسباي١ضضٚص٠ صزٚص قضاص َعتُز َٔ دٗات  . أ

 َعتُز.ع٢ً تكضٜض طيب 

ٔ ٜكّٛ بايهتاب١ تكّٛ دٗات االختصاص بإصزاص قضاص تهًٝف خطٞ مل   . ب

ايزصاع١ٝ ايتشضٜض١ٜ يًفرتات  االَتشاْاتاملعام بايٝز يف أٚ ايهفٝف  يًُتعًِ
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ي٘  األصبع  بؾضط إٔ ال ميت املهًف بص١ً قضاب١ يًُتعًِ ٚال ٜهٕٛ َعًًُا

 . عزا َارتٞ ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ ٚايفضْغ١ٝ   ٚيٝػ َٔ ايتدصص سات٘

ًِ ٚايهاتب يف ٜهًف َزٜض املزصع١ يف مجٝع األسٛاٍ َعًُا ملضاقب١ املتع . ت

 . االَتشإ ايتشضٜضٟ

 _اإلعاقات ايش١ٖٝٓ ايبغٝط١ ) ساالت ايزَر ( :  .3

 ٜتِ ايتعاٌَ َع اسباي١ املشنٛص٠ ٚفكا يًكضاص املٓعِ  ايصارص َٔ دٗات االختصاص يف ايٛطاص٠ . 

ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايرتب١ٝ اإلعال١َٝ أٚ  بني رصاع١ َارتٞاملتعًِ غري املغًِ ؽبري  .2

 ايزخٍٛ ضُٔ ساالت اإلعفا٤ .
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 املار٠ ايتاعع١

 ساالت اإلعفا٤

 

 -اجملاالت ايزصاع١ٝ يف اسباالت ايتاي١ٝ : ٜعف٢ املتعًِ َٔ بعض   أٚال  :  

 .املغًِ ))ٚفكا يضغبت٘(( املتعًِ غري.   0

 . ِٜايكضإٓ ايهض 

 . ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 
 

متٓع٘ َٔ رصاع١ اجملاٍ   َع١ٓٝ ١أٚ َضضٝ.  املتعًِ ايش٣ ٜعاْٞ َٔ ساي١ خاص١  3

 .ايزصاعٞ

 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ. 

 .املعًَٛات١ٝ 

  ايرتب١ٝ اشباص١ . َزاصؼ  يفاملٛار ايع١ًُٝ يبعض ساالت املتعًُني 
 

 ٜٓزصز ذبتٗا اإلعفا٤ . اييتًٜتظّ املتعًِ بتكزِٜ َا ٜجبت اسباي١   : ثاْٝا             
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 ايػٝاب
 ثاًْٝا
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 املار٠ األٚىل

  ايَٝٛٞ ايػٝاب 

 

 أٚال: ايتأخري

 ذظ٤ َٔ ايّٝٛ ايزصاعٞ.َٔ بزاٜت٘ ن ايصباح  ٤يكا سطٛصػبب إٔ ٜٛاظب املتعًِ  ع٢ً  .0

ٜطاف َضات عٔ يكا٤ ايصباح )بزٕٚ عشص َكبٍٛ( غٝاب ّٜٛ   مخػؼبتغب تأخض املتعًِ   .3

األَض  َٞع ابالغ ٚي َع إيظاَ٘ باعتهُاٍ ايّٝٛ ايزصاعٞإىل  أٜاّ ايػٝاب بزٕٚ عشص َكبٍٛ 

 ٚتٛقٝع٘ بايعًِ ٚايتٓبٝ٘ بااليتظاّ  ٚعزّ ايتهضاص .

 ناف١ اسبصص ايزصاع١ٝ.مبٛعز بزا١ٜ ػبب إٔ ًٜتظّ املتعًِ  .2

 املزصع١. بإراص٠ َكبٍٛ َٓاُطاملتعًِ إسا نإ بعشص َكبٍٛ أٚ بعشص غري  تأخريتكزٜض  .4

 ثاْٝا :  االعت٦شإ

األصٌ إٔ ال ٜػارص املتعًِ املزصع١ قبٌ اْتٗا٤ ايّٝٛ ايزصاعٞ سضصا ع٢ً اعتٝفا٤ دزٚي٘ 

يٛيٞ أَض املتعًِ االعت٦شإ ي٘ خالٍ ايّٝٛ ايزصاعٞ  لٚص٠ ايكص٣ٛ ؼباملزصعٞ ٚف٢ ساالت ايطض

 -بعز َٛافك١ َزٜض املزصع١  يف اسباالت ايتاي١ٝ:

 املٛاعٝز ايطب١ٝ ايصارص٠ َٔ ازبٗات  اسبه١َٝٛ. .0

 .اسباالت ايطاص١٥ .3

 .َضادع١ ازبٗات ايضمس١ٝ  .2
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 ثايجا : ايػٝاب ايَٝٛٞ 

ع٢ً  ايزصاع١ٝ مجٝعٗا سضصًا اسبصصاملتعًِ حبطٛص ايتظاّ مبهإ األ١ُٖٝ َٔ 

ٜٚبك٢ يًعضٚف ايطاص١٥ أٚ املضض١ٝ صباال ٜٓبػٞ عزّ ، ذبكٝل ايفا٥ز٠ ايكص٣ٛ املضد٠ٛ

 ع٢ً َصًش١ املتعًِ . ايتٛعع ب٘ سضصًا

 

 عشص َكبٍٛ ايػٝاب بزٕٚ

 يّٝٛ عٔ ا ايػٝاب عٔ سص١ رصاع١ٝ ٚاسز٠ يف ايّٝٛ ايزصاعٞ رٕٚ عشص َكبٍٛ ٜعز غٝابًا

ٜٚضصز يف عذٌ ايطايب ٚؼبتغب َٔ ضُٔ ْغب١ ايػٝاب بعشص غري ، ايزصاعٞ نً٘

 .َكبٍٛ

 يت تتطُٔ فصٌ املتعًِ َٔ املزصع١ايعكٛبات اييت ٜصزصٖا صبًػ ايٓعاّ يف املزصع١ ٚاي. 

  ٍٛخالٍ ايعاّ ايزصاعٞ  إْشاصاتثالث١ ٜٛد٘ يًُتعًِ ايشٟ ٜتهضص غٝاب٘ بزٕٚ عشص َكب

 - ايتايٞ:نُا ٖٛ َبني يف ازبزٍٚ 

 

 أٜاّ غٝاب رٕٚ عشص َكبٍٛ مخغ١بعز  ٍاألٚ اإلْشاص

 أٜاّ غٝاب رٕٚ عشص َكبٍٛعؾض٠ بعز  ايجاْٞاإلْشاص 

 غٝاب رٕٚ عشص َكبٍٛمخغ١ عؾض  ّٜٛ بعز  ايجايحاإلْشاص 

 

  ًَِٓفص١ً يف ايعاّ ايزصاعٞ بزٕٚ ُغ١ عؾض َٜٛا َتص١ً أٚ اشبإسا دباٚط غٝاب املتع

ب ٖشٙ ايغ١ٓ َٔ ضُٔ يف صف٘، ٚذبتغ عشص َكبٍٛ ٜفصٌ َٔ ايزصاع١ ٜٚعترب صاعبًا

 املضس١ً ايجا١ْٜٛ. يفعٓٛات ايبكا٤ ٚايضعٛب 



 

 ايرتب١ٝ ٚطاص٠ 
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 ايػٝاب بعشص َكبٍٛ        

 

 تكزٜض قبٍٛ ايعشص  َٔ عزَ٘ َٓاط مبزٜض املزصع١.

ًٜتظّ املتعًِ بتكزِٜ ايعشص ايطيب املعتُز أٚ أٟ عشص صمسٞ آخض خالٍ 

 َٜٛني َٔ تاصٜذ ايػٝاب.

 -:ازبزٍٚ  ايتايٜٞتِ ايتعاٌَ َع ايػٝاب بعشص َكبٍٛ بتكضٜض صمسٞ ٚفل 

 ٜصٓف ايػٝاب بعشص َكبٍٛ نايتايٞ : 

 

 ساي١ املتعًِ

أٜاّ عزر 

 ايػٝاب

 

 املالسعات اإلدضا٤

 املتعًِ ايغًِٝ 
35 

 

ٜؾطب املتعًِ   36يف ايّٝٛ اٍ 

ٜعترب صاعبا ٚذبتغب ايغ١ٓ  َٔ ٚ

يف  ضُٔ عٓٛات ايبكا٤ ٚايضعٛب

 املضس١ً ايجا١ْٜٛ

غٝاب ذبتغب أٜاّ 

بزٕٚ عشص  املتعًِ 

َٔ ضُٔ عزر َكبٍٛ 

٠ اٜاّ ايػٝاب املشنٛص

 ف٢ ازبزٍٚ 

 61 املضض املظَٔ

ٜؾطب املتعًِ  64يف ايّٝٛ اٍ 

ذبتغب ال  ٜعترب املتعًِ صاعبا ٚ

ايغ١ٓ  َٔ ضُٔ عٓٛات ايبكا٤ 

 يف املضس١ً ايجا١ْٜٛ ٚايضعٛب

 85 املغتعصٞاملضض 

ٜؾطب املتعًِ  86يف ايّٝٛ اٍ  

ٜعترب صاعبا ٚال ذبتغب ٚ

ايغ١ٓ  َٔ ضُٔ عٓٛات ايبكا٤ 

 يف املضس١ً ايجا١ْٜٛ ٚايضعٛب

اسباالت ْٛع١ٝ  ايصش١ ايعا١َ بتٛصٝف ٚذبزٜزربتص ٚطاص٠  .0

 .ازبزٍٚ أعالٙ يفسغب ايتصٓٝف املٛضح  املضض١ٝ 
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بتكزِٜ تكضٜض طيب ( 2( ٚ )3أَض املتعًِ يف اسباالت ) ًٜٞتظّ ٚي .3

املزصع١ صمسٞ َعتُز ٜبني ْٛع اسباي١ املضض١ٝ يًُتعًِ إىل إراص٠ 

 تصٓٝفٗا. يٝتِ

ايصارص  َٔ ْعاّ عذٌ  بُٓٛسز ايعشص ايطيب  أَضٙٚٚيٞ  ًٜتظّ املتعًِ .2

 ايطايب . 

بتكزِٜ ايعشص ايطب٢ إلراص٠ املزصع١ خالٍ  ٚٚيٞ األَض  ًٜتظّ املتعًِ .4

 . َٜٛني َٔ تاصٜذ صزٚصٙ

تغتج٢ٓ أٜاّ ايػٝاب ايٓادب١ عٔ رخٍٛ املتعًِ يًُغتؾف٢ أٚ ايعالز  .5

َع ضضٚص٠  باشباصز ٚ أٜاّ ايعالز ايالسك١ بٗشٙ ايفرت٠ َٔ أٜاّ ايػٝاب

% َٔ أٜاّ ايزصاع١ ايفع١ًٝ خالٍ ايعاّ 51ايتظاّ  املتعًِ حبطٛص 

 ايزصاعٞ نؾضط أعاعٞ الدتٝاط ايعاّ ايزصاعٞ بٓذاح .

ٜتِ اخطاص املتعًِ بػٝاب٘ بعشص َكبٍٛ بعز نٌ مخغ١ أٜاّ  .6

 ٜٚربَر سيو يف عذٌ ايطايب  سغب ساي١ املتعًِ .

 

 



 

 ايرتب١ٝ ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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 املار٠ ايجا١ْٝ

 ايفرتاتعٔ اَتشاْات ايػٝاب 

 بعشص َكبٍٛ ايفرت٠
 بزٕٚ عشص َكبٍٛ

ايفرت٠ 

ايزصاع١ٝ 

 األٚىل

 ٚايجايج١

ؼبل ي٘ رخٍٛ اَتشإ ايفرت٠ اييت تًٝٗا ٚتهٕٛ 

رصدت٘ ٖٞ صبُٛع رصد١ االَتشإ ايشٟ تػٝب 

 عٓ٘ َطافا إيٝٗا رصد١ اَتشإ ايفرت٠ اييت تًٝٗا

تهٕٛ رصدت٘ يف االَتشإ 

 صفضا

ايفرت٠ 

ايزصاع١ٝ 

 ايجا١ْٝ

ايزصاع١ٝ  تضسٌ رصد١ االَتشإ  إىل ايفرت٠

ٖٞ صبُٛع  رصد١ املتعًِٚتهٕٛ ايضابع١  

َطافا  جا١ْٝ رصد١ اَتشإ  ايفرت٠ ايزصاع١ٝ اي

ايزصاع١ٝ ايضابع١ إيٝٗا رصد١ اَتشإ ايفرت٠ 

 ع٢ً إٔ ميتشٔ باملٓٗر ايزصاعٞ ناَال

تهٕٛ رصدت٘ يف االَتشإ 

 صفضا

ايفرت٠ 

ايزصاع١ٝ 

 ايضابع١

  ٍٛاَتشإ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ؽضط رخ

 أعاعٞ يًٓذاح .

   رخٍٛ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ َا مل  يًُتعًِ ؼبل

ٜهٔ صاعبا  يف أنجض َٔ ثالث١ صباالت 

 .رصاع١ٝ

  تهٕٛ ايزصد١ اييت ؼبصٌ عًٝٗا املتعًِ يف

 اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ نا١ًَ  .

ؼبل ي٘  تعترب َار٠  صعٛب  ٚ 

ْٞ رخٍٛ اَتشإ ايزٚص ايجا

 سغب ايكٛاعز املتبع١ .

 

 -قٛاعز عا١َ : 

رقٝك١ َٔ  05ال ؼبل يًُتعًِ رخٍٛ زب١ٓ االَتشإ بعز َضٚص أنجض َٔ  .0

 بزا١ٜ طَٔ االَتشإ.

 ال ؼبل يًُتعًِ َػارص٠ زب١ٓ االَتشإ إال بعز َضٚص ْصف ايٛقت. .3
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يف ايّٝٛ ايش٣ ٜؾتٌُ ع٢ً  االَتشاْنيسز أٜغُح يًُتعًِ  رخٍٛ  .2

بزٕٚ عشص عٔ اجملاٍ  أّ نإ غٝاب٘ بعشص َكبٍٛ أصبايني رصاعٝني عٛا٤ 

  ايش٣ تػٝب عٓ٘ .

ٜتِ ذبٌٜٛ رصدات املتعًِ ٚغٝاب٘  يف ساٍ اْتكاي٘ َٔ َزصع١ إىل َزصع١  .4

 أخض٣ أٚ ْكً٘ ْكال تضبٜٛا آيٝا عٔ طضٜل ْعاّ عذٌ ايطايب.



 

 ايرتب١ٝ ٚطاص٠ 
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 املار٠ ايجايج١ 

 األعُاٍ اي١َٝٛٝايػٝاب عٔ 

  املتعًِ ايشٟ ٜتػٝب عٔ األعُاٍ اي١َٝٛٝ يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ

صباٍ َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ بعشص َكبٍٛ تهٕٛ رصد١ اَتشإ  ٟاألصبع أل

 ْٗا١ٜ ايفرت٠ ٖٞ صبُٛع ايزصد١ ايه١ًٝ يًفرت٠.

  ايزصاع١ٝ املتعًِ ايشٟ ٜتػٝب عٔ األعُاٍ اي١َٝٛٝ يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات

األصبع ألٟ صباٍ َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ بعشص غري َكبٍٛ تضصز ي٘ رصد١ 

 صفض يف األعُاٍ.

 املار٠ ايضابع١

 ايػٝاب  عٔ  االختباصات ايع١ًُٝ

 يًُذاالت ايزصاع١ٝ َٚٛار االختٝاص اسبض 

 

 اجملاالت ايزصاع١ٝ اييت دبُع بني االَتشإ ايٓعضٟ :    أٚال 

 -ٚاالختباص ايعًُٞ: 

 

  ٔألٟ صباٍ  االختباص ايعًُٞ يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ األصبعاملتعًِ ايشٟ ٜتػٝب ع

ْٗا١ٜ  االختباص ايعًُٞ إىل رصد١ اَتشإ رصد١تضسٌ بعشص َكبٍٛ َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ 

 .ايفرت٠
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 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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  ٔاالختباص ايعًُٞ يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ األصبع ألٟ صبااملتعًِ ايشٟ ٜتػٝب ع ٍ

ٚؼبل ي٘ فكط  االختباص ايعًُٞ يف َٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ بزٕٚ عشص تهٕٛ رصدت٘ )صفضا(

 ايتشضٜضٟ. رخٍٛ االَتشإ 

 -اجملاالت ايزصاع١ٝ اييت هلا اختباص عًُٞ فكط : :  ثاْٝا 

  يف ساٍ غٝاب املتعًِ عٔ االختباص ايعًُٞ يف ايفرتتني ايزصاعٝتني األٚىل ٚايجايج١ بعشص

 رصد١ ايعًُٞ إىل ايفرت٠ ايزصاع١ٝ اييت تًٝٗا. َكبٍٛ  تضسٌ

   ٍٛيف ساٍ غٝاب املتعًِ عٔ االختباص ايعًُٞ عٔ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايجا١ْٝ بعشص َكب

 تضسٌ رصد١ ايعًُٞ إىل رصد١ اَتشإ ايفرت٠ ايضابع١  .

  يف ساٍ غٝاب املتعًِ عٔ االختباص ايعًُٞ يًفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ٚاعتُض غٝاب٘ بعشص

 ((.  اَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ فرت٠   يف  )) كبٍٛ تعط٢ ي٘ فضص١ أرا٤ االختباصَ

  ٔاالختباص ايعًُٞ يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ األصبع ألٟ صباٍ املتعًِ ايشٟ ٜتػٝب ع

 تهٕٛ رصدت٘  ) صفضا (.عشص زٕٚ بَٔ اجملاالت ايزصاع١ٝ 

 ايػٝاب عٔ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ

عٔ أٟ صباٍ رصاعٞ َٔ صباالت ايزٚص ايجاْٞ بعشص أٚ بزٕٚ عشص ٜعز  إسا تػٝب املتعًِ

 صاعبا ٜٚبك٢ يإلعار٠.
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 املار٠ اشباَغ١

 املتعًِ  املغتذز َٚٔ يف سهُ٘

 

ٖٛ املتعًِ ايش٣ ًٜتشل باملزصع١  يف أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات 

ايزصاع١ٝ خالٍ ايعاّ ايزصاعٞ ٚنإ َغتُضا يف 

 خاصز ايهٜٛت  ْفغ٘ ايزصاع١ يف ايعاّ ايزصاعٞ

 َٔ تاصٜذ ايتشاق٘ باملزصع١. َٛار ايٛثٝك١ ٜطبل ع٢ً املتعًِ  املغتذز  .0

اليتشاق٘ اب عٔ اَتشاْات ايفرتات ايغابك١ ٜطبل ع٢ً املتعًِ املغتذز أسهاّ ايػٝ .3

 باملزصع١ بعشص َكبٍٛ .

زّ الَتشاْات املغتذز ايشٟ ًٜتشل باملزصع١ َع ْٗا١ٜ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ٜتكاملتعًِ   .2

 ناَاًل.ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ يف املٓٗر ايزصاعٞ 

ايضابع١ يف ثالث١ صباالت رصاع١ٝ ؼبل ي٘ رخٍٛ ايزٚص  ١ايفرت٠ ايزصاعٝ يفساٍ صعٛب٘  يف .4

 ايجاْٞ.آي١ٝ ايزٚص  يفايٓعِ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا ٚاملٛضش١  ايجاْٞ سغب
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 املار٠ ايغارع١

 املعغهضات ٚاملغابكات

 ٚايزٚصات ٚاملٓاعبات ٚاألْؾط١ ايضمس١ٝ

 راخٌ رٚي١ ايهٜٛت ٚخاصدٗا

املتعًِ ايشٟ ٜتػٝب عٔ املزصع١ بغبب املؾاصن١ باملعغهضات ٚاملغابكات ٚايزٚصات ٚاملٓاعبات   

مبٛدب نتاب صمسٞ َٔ ازب١ٗ املدتص١ يف  ٚاألْؾط١ ايضمس١ٝ راخٌ رٚي١ ايهٜٛت ٚخاصدٗا

 ًٜٞ :  ٜتبع بؾأْ٘ َا ٚطاص٠ ايرتب١ٝ 

 ػبب إٔ ال تتعز٣ فرت٠ اْكطاع املتعًِ عٔ ايزصاع١ أعبٛعني فكط َٔ نٌ فرت٠ رصاع١ٝ. .0

 ال ذبتغب فرت٠ االْكطاع ضُٔ فرتات ايػٝاب احملزر٠ بايال٥ش١. .3

تًتظّ إراص٠ املزصع١ بإعزار دزٍٚ تعٜٛطٞ يًُتعًِ يؾضح ٚتزصٜػ املٛضٛعات اييت تػٝب  .2

 عٓٗا.

ّّٛ املتعًِ يف األعُاٍ اي .4 ّّٛ يف ٜك ١َٝٛٝ يف املٛضٛعات ايزصاع١ٝ املتٛادز فٝٗا ٚال ٜك

 املٛضٛعات اييت تػٝب عٓٗا.

يف ساٍ اْتٗا٤ َؾاصن١ املتعًِ ٚعٛرت٘ قبٌ بز٤ اَتشإ أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات ايزصاع١ٝ  .5

 بتأر١ٜ االَتشاْات  صمس١ٝ ًٜظّبأنجض َٔ مخغ١ أٜاّ عٌُ 

خبُغ١ أٜاّ ايزصاع١ٝ  أٟ فرت٠ َٔ ايفرتات اَتشإبز٤ يف ساٍ اْتٗا٤ َؾاصن١ املتعًِ قبٌ  .6

ايػٝاب أٚ ٜطبل عًٝ٘ بٓٛر إٕ صغب ٜغُح يًُتعًِ تأر١ٜ اَتشإ ايفرت٠ عٌُ صمس١ٝ فأقٌ، 

 االَتشاْات بعشص َكبٍٛ. عٔ

 يف ساي١ غٝاب٘ عٔ اَتشإ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ ٜغُح ي٘ بزخٍٛ اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ .7

 ٜٚعاٌَ َعا١ًَ املتعًِ املتػٝب بعشص َكبٍٛ.

ًٜتظّ املتعًِ املؾاصى بايعٛر٠ إىل َزصعت٘ ٚ االْتعاّ بايزصاع١ بعز اْتٗا٤ ايفرت٠ احملزر٠ ي٘  .8

 أٚ اْتٗا٤ املؾاصن١, أُٜٗا أقضب, َصشٛبًا بهتاب َٔ ازب١ٗ املٓع١ُ يًٓؾاط.
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 املار٠ ايغابع١

 ساالت ايفصٌ

إسا تهضص بكاؤٙ يف ايصف َز٠ ثالخ عٓٛات َتتاي١ٝ يًُتعًِ ٜفصٌ املتعًِ َٔ ايزصاع١  .0

ايهٜٛيت َٚٛاطين رٍٚ صبًػ ايتعإٚ اشبًٝذٞ ٚأبٓا٤ ايهٜٛتٝات ٚ عٓتني يًُتعًِ غري 

 ايهٜٛيت, ٚ ؼبل هلِ االيتشام مبضانظ تعًِٝ ايهباص أٚ املٓاطٍ.

بل بؾأْٗا اصتهب طبايف١ يًٓعِ ٚ ايًٛا٥ح اييت ٜط ٜفصٌ املتعًِ َٔ ايزصاع١ إسا .3

 اإلدضا٤ات ايٛاصر٠ يف ال٥ش١ ايٓعاّ املزصعٞ.

 .االَتشاْاتدايفات ال٥ش١ ايتكِٜٛ  اشباص١ مبإسا خايف أٟ بٓز َٔ  بٓٛر ٜفصٌ املتعًِ  .2

أثٓا٤ ايزصاع١، ٚ ؼبل هلا االيتشام مبضانظ  ثبت عكز قضاْٗا ))طٚادٗا((إسا تفصٌ املتع١ًُ  .4

 تعًِٝ ايهباص أٚ املٓاطٍ.
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ايزٚص 

 ايجاْٞ 

ايباب 

 ايضابع
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ْتا٥ر  إلعالٕٜعكز اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ بعز اعبٛعني َٔ املٛعز ايضمسٞ  .0

 ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ .

تطع ايٛطاص٠ دزٍٚ االَتشإ املٛسز يًزٚص ايجاْٞ ٜٚتِ إعالّ املتعًُني بٗا  .3

 َع ْتٝذ١ ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ .

 تؾٌُ اَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ َٛضٛعات اجملاٍ ايزصاعٞ ناَال ) ايفرتات .2

 ايزصاع١ٝ األصبع(.

اَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ َٔ قبٌ ايتٛدٝ٘ ايفين ايعاّ ٚتهٕٛ َٛسز٠  تعز .4

 زبُٝع ايصفٛف ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطاص٠.

 ٜتٛىل ْعاّ عذٌ ايطايب إدضا٤ املعارالت املطًٛب١. .5

 -ؼبل يًُتعًِ ايتكزّ الَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ يف اسباالت اآلت١ٝ:  .6

 رصاع١ٝ  فأقٌ . إسا نإ صاعبا يف ثالث١ صباالت 

  إسا نإ َتػٝبا بعشص َكبٍٛ عٔ اَتشاْات ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١

يف أنجض َٔ  يف صباٍ رصاعٞ ٚاسز أٚ أنجض ) َا مل ٜهٔ صاعبًا

 ثالث١ صباالت رصاع١ٝ (.

 -:ذبغب رصد١ ايزٚص ايجاْٞ نايتايٞ   .7

 (.411) ايزصد١ ايه١ًٝ  - أ

املتعًِ خالٍ ايعاّ ًٝٗا اييت سصٌ ع (31)َعزٍ األعُاٍ اي١َٝٛٝ  - ب

 ايزصاعٞ.
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 -ؼبغب َعزٍ األعُاٍ اي١َٝٛٝ نايتايٞ : 

 صبُٛع رصدات األعُاٍ اي١َٝٛٝ اييت سصٌ عًٝٗا املتعًِ يف ايفرتات ايزصاع١ٝ األصبع

3 

اييت سصٌ  ( رصد١ 81ٚ)رصد١ االَتشإ ايتشضٜضٟ  َٔ  ٜطاف إيٝٗا  -دا 

عًٝٗا املتعًِ يف ايزٚص ايجاْٞ َع َالسع١ اعتبعار رصد١ االختباص ايعًُٞ 

ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١  اييت تتطُٔ اَتشإ اييت سصٌ عًٝٗا املتعًِ يف 

 سيو .

ايش٣ ٜتػٝب عٔ األعُاٍ اي١َٝٛٝ بعشص َكبٍٛ أل٣ فرت٠ َٔ  املتعًِ  .8

 -ايفرتات ايزصاع١ٝ ؼبغب ي٘ َعزٍ األعُاٍ اي١َٝٛٝ نايتايٞ : 

 X    3صبُٛع رصدات األعُاٍ اي١َٝٛٝ يًُتعًِ 

 ) عزر ايفرتات املتػٝب عٓٗا بعشص َكبٍٛ  - 4

ات املتعًِ ايش٣ ٜتػٝب بعشص َكبٍٛ عٔ األعُاٍ اي١َٝٛٝ زبُٝع ايفرت .9

 رصد١ . 011ايتشضٜضٟ َٔ  االَتشإ  رصد١ايزصاع١ٝ تهٕٛ 

املتعًِ ايضاعب أٚ املتػٝب بعشص َكبٍٛ عٔ اَتشإ ايفرت٠ ايزصاع١ٝ  .01

ايضابع١ ذبغب ي٘ ايزصد١ اييت ؼبصٌ عًٝٗا يف اَتشإ ايزٚص ايجاْٞ 

 .ٚتطاف ايزصد١  ع٢ً صبُٛع ْٗا١ٜ ايعاّ ايزصاعٞ  نا١ًَ 

املتعًِ ايضاعب بغبب اصتهاب٘ طبايف١ َٔ طبايفات االَتشاْات  .00

يف ايفرت٠ ايزصاع١ٝ ايضابع١ أٚ املتػٝب بعشص غري َكبٍٛ  ))ايػؿ(( 

يف ْتٝذ١ اَتشإ ايزٚص  (51)ذبغب ي٘ رصد١ ايٓٗا١ٜ ايصػض٣ فكط 
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ايزصد١ اييت سصٌ عًٝٗا ٚال ٜتِ ايجاْٞ يف ساٍ ظباس٘ َُٗا بًػت 

  ايعاّ ايزصاعٞ . تعزٌٜ صبُٛع ْٗا١ٜ

إسا تػٝب املتعًِ عٔ أٟ َار٠ َٔ َٛار ايزٚص ايجاْٞ عٛا٤ بعشص َكبٍٛ أٚ   .03

 ٜٚبك٢ يإلعار٠. غري َكبٍٛ ٜعترب صاعبًا

 

 

 أسهاّ عا١َ

 

ٜغُح يًُتعًِ بتػٝري اشبط١ ايزصاع١ٝ َٔ ايتؾعٝب األربٞ إىل ايعًُٞ أٚ ايعهػ  .0

 ٚتٓتٗٞ فرت٠ ايغُاح َع ْٗا١ٜ األعبٛع ايجاْٞ َٔ بز٤ ايزصاع١ يف ايصف اسبارٟ عؾض . 

تػٝري تؾعٝب٘ َٔ  يفعؾض بٓذاح ٜٚضغب  اسبارٟٜغُح يًُتعًِ ايش٣ ادتاط ايصف  .3

ؾض ايتدصص ايش٣ ٜضغب  ٚذبتغب ايغ١ٓ ايت٢ ع اسبارٟربصص اىل آخض اعار٠ ايصف 

 ايجا١ْٜٛ  . املضس١ً يفايتدصص ايغابل َٔ ضُٔ عٓٛات ايبكا٤  يفادتاطٖا  اييت

عؾض أٚ ايجاْٞ عؾض تطبل عًٝ٘  بٓٛر ايٛثٝك١ ايت٢  اسبارٟايصف  يفاملتعًِ ايش٣ ٜضعب  .2

 تطبل ع٢ً  أقضاْ٘ يف ع١ٓ اإلعار٠ .

تطبل عًٝ٘ بٓٛر  اعار٠ ايصف ايجاْٞ عؾض يتشغني َغتٛاٙ  يفاملتعًِ ايشٟ ٜضغب  .4

 ع١ٓ اإلعار٠ . يفايٛثٝك١ املطبك١ ع٢ً ايصف ايجاْٞ عؾض 
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 اشبامت١ 

ْت٢ُٓ إٔ ْهٕٛ قز ٚفكٓا يف  عًُٓا ٖشا يف ْٗا١ٜ 

بآي١ٝ دزٜز٠ ذبكل تطًعاتٓا عبٛ   تعزٜالت تكزِٜ 

ايزٚي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاملٓافغ١  تػٝري ؼبًُٓا إىل ايضٜار٠

 اتفٛم َعًَٛاتٞ ضبطٓٗ َٓا إىل  َضس١ً ذبتاز ٖٚٞ

اْطالم اجملتُع  ٚبايتايٞ تكٛرايرتب١ٜٛ  ملؤعغاتا

 .عبٛ ايعامل١ٝٚتٛدٝٗ٘ ايتػري فٝ٘  ٚإدضا٤ 

 

 َع ذبٝات فضٜل ايعٌُ ،،،،،،
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 املالسل
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يف اَتشاْااات ايفاارتات ٚطَاأ اإلداباا١  يف ْٗاٜاا١ ايعاااّ ايزصاعااٞ، ايٓٗاٜااات ايهاارب٣ ٚايصااػض٣  داازٍٚ

)) سغب اشبط١ ايزصاع١ٝ  ايٛاصر٠ يف ايٛثٝكا١ األعاعا١ٝ يًُضسًا١ ايجاْٜٛا١ يف     ايزصاع١ٝ

  (( .3118رٚي١ ايهٜٛت 

ضيًصف اسبارٟ عؾ   

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 طَٔ اإلداب١ ايكغِ ايعًُٞ ايكغِ األربٞ

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

ايفرتتإ 

األٚىل 

 ٚايجايج١

ايفرتتإ ايجا١ْٝ 

 ٚايضابع١

 عاع١ عاع١ 01 31 01 31 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 31 41 31 41 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 11 81 11 81 ايًػ١ ايعضب١ٝ

عاعتإ 

 ْٚصف

 ثالخ عاعات

 41 81 41 81 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

عاعتإ  

 ْٚصف

 ثالخ عاعات

 عاعتإ عاع١ - - 41 81 ايًػ١ ايفضْغ١ٝ

 عاعتإ عاع١ - - 41 81 قطاٜا تاصؽب١ٝ

َبارئ عًِ ايٓفػ 

 ٚاالدتُاع
 عاعتإ عاع١ - - 21 61

 عاعتإ عاع١ - - 41 81 ازبػضافٝا

 عاعتإ عاع١ - - 31 41 االسصا٤

 51 011 - - ايضٜاضٝات

عاع١ 

 ْٚصف
 عاعتإ ْٚصف

 عاعتإ عاع١ 41 81 - - ايفٝظٜا٤

 عاعتإ عاع١ 41 81 - - ايهُٝٝا٤

 عاعتإ عاع١ 21 61 - - األسٝا٤

 عاعتإ عاع١ 21 61 - - ازبٝٛيٛدٝا

 - - 01 31 01 31 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 01 31 01 31 املعًَٛات١ٝ

 - - 01 31 01 31 4االختٝاص اسبض

 - - 01 31 01 31 3االختٝاص اسبض

 

  اَتشاإ ناٌ صبااٍ رصاعاٞ ملآح      رقٝك١ إىل طَأ اإلدابا١ يف بزاٜا١     05تطاف

 املتعًُني ٚقتًا يكضا٠٤  ايتعًُٝات ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام األع١ً٦ .
 

 

 

يف اَتشاْاات ايفارتات   ٚطَأ اإلدابا١    يف ْٗاٜا١ ايعااّ ايزصاعاٞ،    دزٍٚ ايٓٗاٜات ايهارب٣ ٚايصاػض٣  

ايٛاصر٠ يف ايٛثٝك١ األعاعا١ٝ يًُضسًا١ ايجاْٜٛا١ يف    )) سغب اشبط١ ايزصاع١ٝ  ايزصاع١ٝ 

 (( .  3118رٚي١ ايهٜٛت 
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 يًصف ايجاْٞ عؾض

 اجملاٍ ايزصاعٞ

 طَٔ اإلداب١  ايكغِ ايعًُٞ ايكغِ األربٞ

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

 ايٓٗا١ٜ

 ايهرب٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػض٣

 ايفرتتإ

األٚىل 

 ٚايجايج١ 

ايفرتتإ 

ايجا١ْٝ 

 ٚايضابع١ 

 عاع١ عاع١ 41 31 41 31 ايكضإٓ ايهضِٜ

 عاعتإ عاع١ 31 11 31 11 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ

 11 81 11 81 ايًػ١ ايعضب١ٝ

عاعتإ 

 ْٚصف

 ثالخ عاعات

 11 81 11 81 ايًػ١ اإلظبًٝظ١ٜ

عاعتإ 

 ْٚصف

 ثالخ عاعات

 عاعتإ  عاع١ - - 11 81 ايًػ١ ايفضْغ١ٝ

 عاعتإ عاع١ - - 11 81 قطاٜا دػضاف١ٝ

 عاعتإ عاع١ - - 21 61 َبارئ ايتفهري ايفًغفٞ

تاصٜذ ايعامل اسبزٜح 

 ٚاملعاصض
 عاعتإ عاع١  - - 11 81

 عاعتإ عاع١ - - 31 11 اإلسصا٤

 عاع١ ْٚصف 51 411 - - ايضٜاضٝات
عاعتإ 

 ْٚصف

 عاعتإ عاع١ 11 81 - - ايفٝظٜا٤

 عاعتإ عاع١ 11 81 - - ايهُٝٝا٤

 عاعتإ عاع١ 11 81 - - األسٝا٤

 عاعتإ عاع١ 41 31 41 31 ايزعتٛص

 - - 41 31 41 31 املعًَٛات١ٝ

 - - 41 31 41 31 ايرتب١ٝ ايبز١ْٝ

 - - 41 31 41 31 4االختٝاص اسبض

 - - 41 31 41 31 3االختٝاص اسبض

  اَتشاإ ناٌ صبااٍ رصاعاٞ ملآح      رقٝك١ إىل طَأ اإلدابا١ يف بزاٜا١     05تطاف

 ٚقتًا يكضا٠٤  ايتعًُٝات ٚايتأنز َٔ عزر أٚصام األع١ً٦ .املتعًُني 

 

 

 



 

 ايرتب١ٝ ٚطاص٠ 

 يٛنٌٝ املغاعز يًتعًِٝ ايعاّا
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