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يؼٛبس :7انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ
انكهٛخ رزجُٗ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ انمٕيٛخ انًشعؼٛخ أٔ غٛشْب يٍ انًؼبٛٚش انًؼزًذح ثًب ٚزُبعت يغ سعبنزٓب ٔأْذافٓب ٔرزأكذ
يٍ رٕافك ثشايغٓب انزؼهًٛٛخ يغ انًؼبٛٚش انز ٙرجُزٓب ٔرزخز االعشاءاد انالصيخ نهٕفبء ثًزطهجبرٓب ٔرحشص انًؤعغخ ػهٗ اٌ
رهج ٙانجشايظ انزؼهًٛٛخ انًمذيخ احزٛبعبد انًغزًغ ٔعٕق انؼًم ٔرٕطف انجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانًمشساد انذساعٛخ ٔرمٕو
ثًشاعؼزٓبٔرطٕٚشْب ثظٕسح دٔسٚخ.

انزمٛٛى انزارٗ
يؤشش انزمٛٛى

غٛش

يغزٕف
يغزٕف

يغزٕف

عضئٛب
انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ انًشعؼٛخ انزٗ رزجُبْب انكهٛخ يٍ خالل انًغبنظ انشعًٛخ رزٕافك

√

انجشايظ انزؼهًٛٛخ يالئًخ نًزطهجبد عٕق انؼًم ٔفمب نًب رُطٕٖ ػه ّٛسعبنخ انكهٛخ

√
√

يغ سعبنخ انكهٛخ ٔاْذافٓب

انجشايظ انزؼهًٛٛخ يٕطفخ ٔيؼزًذح ٔرزٕافك َٕارظ انزؼهى نكم ثشَبيظ يغ انًؼبٛٚش
االكبدًٛٚخ
َٕارظ انزؼهى نكم ثشَبيظ رؼه ًٗٛرزغك يغ يمشسارّ انذساعٛخ ٔرٕطٛف انًمشساد

√

انجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانًمشساد انذساعٛخ ٚزى يشاعؼزٓب ثظٕسح دٔسٚخ ثًشبسكخ

√

نهكهٛخ رمبسٚش عُٕٚخ نهًمشساد انذساعٛخ ثًب ٚؤكذ االنزضاو ثبنزٕطٛف انًؼهٍ

√

ٕٚضح طشق انزذسٚظ ٔانزمٕٚى انزٗ رحمك َٕارظ انزؼهى
انًشاعؼ ٍٛٛانذاخهٔ ٍٛٛانخبسعٍٛٛ
نهًمشساد انذساعٛخ ٔ ٚطهغ ػجٓٛب انًؼُٔ ٌٕٛرغزفٛذ انًؤعغخ فٗ ٔضغ خطظ
انزحغٔ ٍٛانزطٕٚش

 1-7انجشايظ انزؼهًٛٛخ نهًشحهخ انغبيؼٛخ االٔنٗ:
رحشص انكهٛخ يٍ خالل ثشايغٓب انزخظظٛخ انزؼهًٛٛخ انًزًٛضح ػهٗ رحمٛك يؼبٛٚش انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى
ٔاالػزًبد يٍ عٓخ ٔرهجٛخ احزٛبعبد انًغزًغ فٗ عًٛغ يمشسارٓب انذساعٛخ يٍ عٓخ اخشًٚمذيخ ثزنك ثؼض االعٓبيبد فٙ
رحمٛك خطظ انزًُٛخ انمٕيٛخ كًب رى رظًٛى رهك انجشايظ انذساعٛخ ٔرُفٛزْب ف ٙضٕء يزطهجبد عٕق انؼًم فٗ يغبالد
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انًالثظ ٔانُغٛظ ٔانزغزٚخ ٔااللزظبد انًُضنٗ ٔاداسح انًؤعغبد انز ٙرى حظشْب يٍ خالل االعزجٛبَبد انز ٙرى رظًًٓٛب
ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ انًغزفٛذ ٍٚخبطخ ٚضداد االْزًبو ثبنزغزٚخ انؼالعٛخ ٔركُٕنٕعٛب انًالثظ ٔرظًٛى االصٚبء

ٔانزذسٚظ

انزشثٕٖ ػالٔح ػهٗ يغبالد سػبٚخ االيٕيخ ٔانطمٕنخ ٔانًششٔػبد انظغٛشح يزُبْٛخ انظغش ٔانظغٛشح يًب اػطٗ ثؼذا
رطجٛمٛب ْبيب رى ف ٙضٕئّ ثُبء رهك انجشايظ ٔره ٙرنك اعزجٛبَبد رغزطهغ سأ٘ أطحبة انؼًم ف ًٍٛرى انحبلٓى ثجؼض االػًبل
نذٓٚى نٕضغ ٚذْب ػهٗ يٕاطٍ ضؼف األداء .فٗ انخشٚظ يٍ خالل نمبءاد ٔاعزجٛبَبد نغًٛغ االطشاف
انًغزفبدح يشفك 1-1-7

االعشاءاد انشعًٛخ انز ٙارخزرٓب انكهٛخ نزجُ ٙانًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ:
رى رحذٚش رجُٗ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ انمٛبعٛخ نهٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد نمطبع االلزظبد انًُضنٗ ٔانظبدسح ػبو
 2009فٗ يغبنظ االلغبو انؼهًٛخ ثزبسٚخ  ، 2016/2/ 7كًب لبو يغهظ انكهٛخ ثزبسٚخ  2016-3-13ثزحذٚش اػزًبد
ع ًٛغ انٕصبئك ٔاانًغزذاد انًزؼهمخ ثًؼٛبس انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ

ٔيُٓب رجُٗ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ

ٔ،انزٕطٛفبد ٔ انًظفٕفبد ٔانزمبسٚش نهجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ ٔاحذس رفبسٚش انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ يشفك -2
2-1

2-7يذٖ رٕافك انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انز ٙرجُزٓب انكهٛخ يغ سعبنزٓب ٔأْذافٓب:
رجُذ انكهٛخ انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ انظبدسح ػٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد ٔرزٕافك ْزِ انًؼبٛٚش يغ سعبنخ
كهٛخ االلزظبد انًُضنٔ ٙأْذافٓب االعزشارٛغٛخ ٔرى اػزًبدْب يٍ يغهظ انكهٛخ ثزبسٚخ ٔ 2016-3-13يغبنظ األلغبو ثزبسٚخ
ٔ 2016-2-7رى َششْب ٔرؼًًٓٛب ػهٗ يغبنظ األلغبو ٔأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٚٔ ،ظٓش ف ٙانزمبسٚش انغُٕٚخ نهجشايظ
يغزٕٖ رحمٛك انًؼبٛٚش ٔانؼًم ػهٗ رحمٛك يب ُٚمض يُٓب يٍ خالل يُبلشزٓب ف ٙيغبنظ األلغبو ٔانًؤرًش انغُٕ٘ نأللغبو
ٔنهكهٛخ ٔٚزى يٍ خالل رمبسٚش انًشاعؼّ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ انزأكذ يٍ يغزٕٖ كم ثشَبيظ ٔنمذ رى َشش ثؼض انًمشساد ػهٗ
يٕلغ انكهٛخ ٔرى اَشبء فشٚك خبص ثزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد أحذ يٓبيٓب رحٕٚم انًمشساد انٗ يمشساد انكزشَٔٛخ .يشفك 2-7

 3-7انٛبد اعزمشاء يزطهجبد عٕق انؼًم ٔكٛفٛخ رحمجك انجشايظ انزؼهًٛٛخ نزهك انًزطهجبد
رى اعزخذاو انؼذٚذ يٍ انٛبد اعزمشاء يزطهجبد عٕق انؼًم ٔانزبكذ يٍ رحمٛك انجشايظ انزؼهًٛٛخ نزهك انًزطهجبد
يضم يب ٚهٗ يشفك 3-7
ا -اعزجٛبَبد عٓبد انؼًم
-2اعزجٛبَبد انخشٚغٌٕ
 -3انضٚبساد انًٛذاَٛخ نغٓبد انؼًم
-4انهمبءاد انًجبششح يغ عٓبد انؼًم
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 -5االعزًبػبد انذٔسٚخ نهًغبنظ انشعًٛخ
-6يهزمٗ انزٕظٛف
يشفك 3-7

 -7انُذٔاد انًشزشكخ ث ٍٛانكهٛخ ٔعٓبد انؼًم

 4-7رٕطٛف انجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔيذٖ شًٕنٓب ػهٗ ػُبطش انزٕطٛف انشئٛغٛخ ٔاالػزًبد يٍ انًغبنظ
انشعًٛخ:
لبيذ انكهٛخ رحذ يزبثؼخ يغزًشح يٍ ٔحذح ضًبٌ انغٕدح ثزٕطٛف عًٛغ ثشايغٓب انزؼهًٛٛخ ٔيمشسارٓب انذساعٛخ
ٔرى اػزًبدْب يٍ انًغبنظ انشعًٛخ ٔفك انًُبرط انظبدسح ػٍ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ انغٕدح ٔاالػزًبد ٔانزٗ اشزًهذ ػهٗ
عًٛغ ػُبطش انزٕطٛف انًؼزًذح نذٖ انٓٛئخ كًب رى اعشاء يمبسَخ يشعؼٛخ يغ كهٛبد يُبظشح نزحذٚذ انفغٕح اضبفخ انٗ
انزحكٛى انذاخهٗ ٔانخبسعٗ اٌ ٔعذد ٔرى انزٕػٛخ يٍ خالل ٔحذح ضًبٌ انغٕدح نهطالة ٔاالطشاف انًؼُٛخ ثزهك انزٕطٛفبد
ٔػمذ انؼذٚذ يٍ ٔسػ انؼًم نهزذسٚت فٗ ْزا انظذد يشفك 4-7

 5-7أْى اإلعشاءاد اانزٗ رزخزْب انكهٛخ نهزحمك يٍ رطجٛك انًؼبٛٚشاألكبدًٛٚخ :
رزخز انكهٛخ خبطخ ٔحذح ضًبٌ انغٕدح انؼذٚذ يٍ اإلعشاءاد نك ٙرزحمك يٍ يذٖ رطجٛك انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ
نجشايغٓب انزؼهًٛٛخ ٔيٍ أْى ْزِ اإلعشاءاد يبٚه ٙيشفك :5-7



اعزحذاس انٛخ يغزذايخ ٔدٔسٚخ نزمٛٛى انجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ يٍ عًٛغ االطشاف رٖٔ انظهخ

رٕفشانكهٛخ يظبدس انزؼهى انالصيخ ٔرمٕو ثزحذٚش نهًمشساد دٔسٚب ٔرغزخذو يذٖ ٔاعغ يٍ طشق انزمٕٚىٔ،رطجك
طشق حذٚضخ نهزؼهى رغبػذػهٗ رطجٛك انًؼبٛٚشاألكبدًٛٚخانًزجُبح.



لبيذ انكهٛخ ثزضٔٚذ االلغبو انؼهًٛخ ثبالعٓضح انؼهًٛخ ٔيغهزضيبد انحظض انؼًهٛخ نهزأكذ يٍ رٕفش االيكبَبد
انالصيّ نزطجٛك انًؼبٛٚش انز ٙرجُزٓب ثشايظ انكهٛخ ٔثبنزبن ٙاكغبة انطالة انًؼبسف ٔانًٓبساد انالصيخ.



ركهٛف صالصخ يحكً ٍٛداخهٔ ٍٛٛصالصخ خبسع ٍٛنكم ثشَبيظ دساع، ٙنهحكى ػهٗ يذٖ رطجٛك ٔرحمٛك انًؼبٛٚش
األكبدًٛٚخ ثظفخ دٔسٚخٔ،رنك يٍ خالل انزمبسٚش انُظشٚخ نهًحكى انخبسعٔ ٙانزمبسٚش انؼًهٛخ ٔانُظشٚخ نهًحكى
انذاخه( ٙنهًمشساد)،



أطجح نغًٛغ يمشساد انكهٛخ يهف نهًمشس ٚشزًم ػهٗ كم يبٚزؼهك ثبنًمشس ٔٚزى رحذٚضخ ثظفخيغزًشح.


ٔضؼذ إداسحانكهٛخ انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ نهجشايظ انزؼهًٛٛخ َظجأ ػُٓٛب ػُذانزخطٛظ ٔٔضغ انغٛبعبد
انزؼهًٛٛخ نهكهٛخ
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رى ػمذ ػذح ٔسػ ػًم َٔذٔاد نًغمٗ انجشايظ ٔالػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔنهٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔنزٖٔ انظهخ
ثًؼشفخ ٔحذح ضًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ



رٕفٛش

يظبدس

يزؼذدح

ٔاعزشارٛغٛبد

نهزؼهى

يزٕافمخ

يغ

َٕارظ

انزؼهى

يشفك 5-7

 6-7رٕافك انجشايظ انزؼهًٛٛخ يغ انالئحخ انذاخهٛخ ٔانًؼبٛٚشاألكبدًٛٚخ انًشعؼٛخ انًزجُبِ:
رى اػذاد انًظفٕفبد انزٗ رٕضح انزٕافك ث ٍٛػهٗ انُحٕ انزبنٗ ٔرنك ٔفك يب رزضًُزّ الئحخ انكهٛخ انذاخهٛخ
يشفك 6-7
 -1انجشَبيظ انزؼه ًٗٛيغ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ انًزجُبح
 -2انجشَبيظ يغ انًمشساد انذساعٛخ
 -3طشق انزذسٚظ يغ َٕارظ انزؼهى
 -4طشق انزمٕٚى يغ َٕاَظ انزؼهى
 -5انًمبسَخ ث ٍٛرمبسٚش انًشاعؼ ٍٛانذاخهٔ ٍٛٛانخبسع ٍٛٛلجم ٔثؼذ انزؼذٚم
كًب رى االػالٌ ػهٗ يٕلغ انكهٛخ

يشفك 6-7

ٔيٍ خالل دنٛم انجشايظ انًطجٕع ػٍ عًٛغ انزٕطٛفبد ٔانزمبسٚش ثؼذ

اػزًبد عًٛغ انجشايظ انزؼهًٛٛخ ثبنكهٛخ اعزُبدا ػهٗ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ انز ٙرجُزٓب انكهٛخ
ٔ.رزخز انكهٛخ ٔثظفخ خبطخ ٔحذح ضًبٌ انغٕدح يغًٕػخ يٍ اإلعشاءاد انز ٙرضًٍ رطجٛك انًؼبٛٚش انًزجُبِ
يضم
 -1انًشاعؼخ انذٔسٚخ نهجشايظ ٔانًمشساد
 -2اػذاد خطظ انزطٕٚش ٔانزحغ ٍٛاعزُبدا انٗ رمبسٚش انجشايظ ٔانًمشساد
 -3اػذاد االعشاءاد انزظحٛحٛخ اعزُبدا انٗ رمبسٚش انًشاعؼ ٍٛانذاخهٔ ٍٛٛانخبسعٍٛٛ
 -4اطالع االطشاف انًؼُٛخ ػهٗ رمبسٚش انجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ
 -5دٔسٚخ ٔاكزًبل انزمبسٚش انغُٕٚخ نهًمشساد انذساعٛخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ
 -6رٕصٛك االعشاءاد انشعًٛخ انًزجؼخ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ
 -7اعزطالع ساٖ انطالة ثظفخ دٔسٚخ ٔاالعزفبدح يٍ يالحظبرٓى ٔالزشاحبرٓى

 7-7اْى َمبط انمٕح


رجُٗ يؼبٛٚش اكبدًٛٚخ لٛبعٛخ نجشايظ انذساعبد انؼهٛب ٔانجكبنٕٕٚط
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ارخبر اعشاءاد فبػهخ نهزٕػ ٗٛثبنًؼبٛٚش انًزجُبح



رٕطٛف انجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ



ٔعٕد رمبسٚش دٔسٚخ نهجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ



ٔعٕد انٛخ نهًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ



ٔعٕد عًٛغ يظفٕفبد انزٕافك انًخزهفخ انشئٛغٛخ



رُفٛز انؼذٚذ يٍ ٔسػ انؼًم ٔانذٔساد



اعزحذاس يهف نكم يمشس دساعٗ



االػالٌ ػٍ انزٕطٛفبد ٔانزمبسٚش ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔٗ نهكهٛخ



ٔعٕد اعزشارٛغٛخ نهزؼهٛى ٔانزؼهى



ٔعٕد دنٛم نهجشايظ

 8-7اْى َمبط انزًٛض ٔانزُبفغٛخ
اظٓشد َزبئظ انًمبسَخ انًشعؼٛخ رذسٚظ يٓبساد رطجٛمٛخ ٚحزبعٓب عٕق انؼًم ال رزٕفش نذٖ ثؼض انكهٛبد انًُبظشح يٍ
خالل االَفشاد ثزذسٚظ يمشساد دساعٛخ يزًٛضح

 9-7اْى انُمبط انزٗ رحزبط انٗ رحغٍٛ
-

رٕعٛغ يشبسكخ االطشاف انًؼُٛخ ٔانطالة فٗ رطٕٚش انجشايظ ٔانًمشساد انذساعٛخ

-

صٚبدح انذػى انًبنٗ ٔانًبدٖ نهجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔ -انًمشساد انذساعٛخ ٔاعشاءاد انزمٕٚى ٔانزمٛٛى

-

صٚبدح يغزٕٖ انٕػٗ ثضمبفخ انغٕدح
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 10-7يذٖ رٕفش االدنخ ٔانٕصبئك ثٕحذح ضًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ
انٕصٛمخ

يزٕفش

انالئحخ انذاخهٛخ نهًشحهخ انغبيؼٛخ االٔنٗ



يحبضش يغبنظ انكهٛخ انًؼُٛخ ثزجُٗ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ



ٔصٛمخ انًؼبٛٚش انًؼزًذح



ًَبرط االدٔاد انًغزخذيخ العزمشاء عٕق انؼًم



يظفٕفخ رٕافك َٕارظ انزؼهى نهجشَبيظ يغ انًؼبٛٚش االكبدًٛٚخ



يظفٕفخ رٕافك َٕارظ انزؼهى نهجشَبيظ انزؼه ًٗٛيغ انًمشساد انذساعٛخ



ايضهخ يٍ يحبضش االلغبو انؼهًٛخ ٔاعُخ انزؼهٛى ٔانطالة ٔيغهظ



انكهٛخ انخبطخ ثزظًٛى ٔرطٕٚش انجشايظ انزؼهًٛٛخ
اعزشارٛغٛخ انزؼهى ٔانزذسٚظ ٔانزمٕٚى



رمبسٚش انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ نهجشايظ انزؼهًٛٛخ ٔانًمشساد



انذساعٛخ
رمبسٚش انًمشساد انذساعٛخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ يزضًُخ خطظ انزحغٍٛ
َغخ انكزشَٔٛخ نالػٕاو انضالصخ انغبثمخ
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غٛش يزٕفش

