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 انمىاعذ انًُظًخ نإليتحبَبد نهسبدح أعضبء هُئخ انتذسَس وانهُئخ انًعبوَخ

 انًمذيخ 

ٚؾًم ْزا انذنٛم انمٕاػذ انًُظًخ ناليتسبَبد , نٛغتفٛذ يُّ انغبدح أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ نٓى     

ػذ اختٛبس انًمًٍٛٛ انخبسخٍٛٛ , , ٔٚضى ْزا انذنٛب لٕاػذ انتقسٛر , لُٕاد انتغزٚخ انشاخؼخ نهطالة , ٔلٕا

 لٕاػذ اػذاد االيتسبٌ , انُغجخ انًئٕٚخ انًمبثهخ نهتمذٚشاد اندبيؼٛخ , لٕاػذ انؼًم ثبنكُتشٔالد.

ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ  يش اػذاد ْزا انذنٛم ثؼذح يشازم ثذأد ثبعتطالع أساء ثؼض يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظٔلذ     

ٔخهغبد ػقف رُْٗ  يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ  ُظٛى أػًبل االيتسبَبد , زٕل انمٕاػذ انتٙ ٚدت تٕافشْب نت

يذسط ٔزتٗ دسخخ  دسخخرٖٔ انخجشح فٗ يدبل أػًبل االيتسبَبد ٔانكُتشٔل , ٔيٍ دسخبد ػهًٛخ تجذأ يٍ 

 ., ٔكزنك انمٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ رأعتب

فٛبغخ انذنٛم ,  ٔانكهٛبد األخشٖ , ثىهٛبد انًُبظشح تى االطالع  ػهٗ انمٕاػذ انًُظًخ ناليتسبَبد  ثبنككًب      

اخشاء  ثىيدهظ انكهٛخ نهًُبلؾخ ,  األلغبو األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ نًُبلؾتّ ٔئخشاء أٚخ تؼذٚالد ثى ٔتى ػشضّ ػهٗ

ّ انتؼذٚالد , ٔتى انقٛبغخ انُٓبئٛخ نهذنٛم , ٔاػالَّ ػهٗ انغبدح اػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔيؼبَٔٛٓى , ٔكزنك اػالَ

 ػهٗ انًٕلغ االنكتشَٔٗ نًؾشٔع تطٕٚش َظى تمٕٚى انطالة ٔااليتسبَبد ندبيؼخ ثُٓب.

  : لىاعذ انتصحُح  -1

 :األختجبساد انتحشَشَخ  أوال :

 لىاعذ تصحُح األسئهخ انًمبنُخ  . أ

  أ فمب نهًبدح / أعبتزح انًمشسٚتى تقسٛر االعئهخ ٔفمب نًُٕرج االخبثخ انًؼذ يٍ لجم أعتبر ,

 ٗ تى تذسٚغٓب نهطالة.انؼهًٛخ انت

  ٚتى سفذ دسخخ انغإال ػُذ َٓبٚخ اخبثخ انغإال ٔفٗ زبنخ اَمغبو انغإال انٗ اخضاء , تٕضغ

 أخضاء انذسزخ ػُذ َٓبٚخ كم خضء , ٔتدًغ غٗ َٓبٚخ انغإال.

 .ٚهتضو ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ ثذسخبد انًمشس طجمب نًب خبء ثبنالئسخ انذاخهٛخ نهكهٛخ 
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 اخم كشاعخ اإلخبثخ ػهٗ انغالف انخبسخٙ ٔانتٕلٛغ ثدٕاس دسخخ كم تُمم انذسخخ انًؼطبِ د

 عإال ٔٚتى خًغ انذسخبد .

  ٚسك نؼضٕ ْٛئخ انتذسٚظ ئػبدح تٕصٚغ دسخبد االيتسبٌ ػهٗ ػذد األعئهخ ؽشٚطخ اثالؽ كم

 يٍ انٕكٛم انًختـ ٔسئٛظ انكُتشٔل ثزنك ٔٚستفع كال يًُٓب ثُغخخ يٍ ْزا انتؼذٚم.  

 يطبثمخ انذسخبد داخم كشاعخ االخبثخ يغ انذسخبد انًكتٕثخ ػهٗ انغالف , ى انتبكذ يٍ ٚت

 ٔيشاخؼخ خًغ انذسخبد نهتبكذ يٍ فستٓب .

 قسٛر انًؼتًذح يٍ يدبنظ االلغبو.هٗ كشاعخ االخبثخ يٍ لجم ندُخ انتٚتى انتٕلٛغ ػ 

 :لىاعذ تصحُح االسئهخ انًىضىعُخ . ة

 ٔتقُٛفٓب. ٚتى فشص أساق االخبثخ ٔخًغ انقٕس االختجبسٚخ 

  االخبثخ فٗ انٕسلخ االنكتشَٔٛخ , ٔادخبنٓب انٗ يبكُٛخ نهتقسٛر ) ٔفٗ زبنخ  ًَبرجٚتى اػذاد

 ٔخٕد فٕس اختجبسٚخ يتُٕػخ ٚشاػٗ اًْٛخ انتبكٛذ يٍ ٔسلخ االخبثخ ٔيطبثمتٓب نهًُٕرج(.

 بد عتى اختٛبس ػُٛخ يٍ أساق االخبثخ ٔتقسٛسٓب ٚذٔٚب ٔيضبْبح انذسخخ يغ َتبئح انذسخ

 انًقسسخ انكتشَٔٛب نهتأكذ يٍ فستٓب.

 .ٚتى اػذاد لبئًخ ثبنذسخبد ٔتغهًٛٓب نهكُتشٔل انًختـ 

 :االختجبساد انشفهُخ ثبَُب: 

  تتؾكم ندبٌ االختجبساد انؾفٕٚخ يٍ األلغبو األكبدًٚٛخ ٕٔٚافك ػهٛٓب يٍ لجم يدبنظ

 ثتذسٚظ انًمشس.األلغبو ػهٗ أٌ ٚشاػٗ انتخقـ انذلٛك ٔتتضًٍ  األعبتزح انمبئًٍٛ 

  ٗعإال اعتٓالنٙ افتتبزٙ ٚتى تقًٛى ثطبلبد نألعئهخ انؾفٕٚخ ثسٛث تستٕ٘ كم ثطبلخ ػه

عإال ثذٚٓٙ ثذٚم فٙ زبنخ ػذو ئخبثخ انطبنت نهغإال , % يٍ انذسخبد 01ٔتستغت ػهّٛ 

, % يٍ انذسخبد01عإال انتشكٛض ٔٚستغت نّ , ال ٚستغت ػهّٛ دسخبد  اإلعتٓالنٙ 

عإال انٓشٔة , % يٍ انذسخبد01ْٕٔ انز٘ ٚسذد تًٛض انطبنت ٔٚستغت نّ  عإال انتًٛٛض

 ٔال تستغت ػهّٛ دسخبد.  ْٕٔ آخش عإال ثبنجطبلخ



                   انمىاعذ انًُظًخ نإليتحبَبد نهسبدح أعضبء هُئخ انتذسَس وانهُئخ انًعبوَخ                  

 

 3 

  ٚشاػٗ انتُبعك فٙ ئػذاد  ثطبلبد األعئهخ  ثسٛث ٚكٌٕ نكم طبنت َفظ يغتٕٖ انغٕٓنخ

 .ٔانقؼٕثخ 

 ذسخخ انُٓبئٛخ نالختجبس ٚإخز يتٕعظ دسخبد ندُخ االختجبس انؾفٕ٘ نكم طبنت ٔتكٌٕ ْٙ ان

 انؾفٕ٘.

 

 ثبنثب: االختجبساد انعًهُخ:

 .ٚتى اإلػالٌ ػٍ االختجبساد انؼًهٛخ  ثطشق يتُٕػخ ٔسلٛخ ٔغٛش ٔسلٛخ 

 .ٌتدٓٛض انتدبسة انؼًهٛخ ٔتٓٛئخ األخٓضح ٔانتأكذ يٍ عاليتٓب لجم االيتسب 

 . تمغٛى انطالة ئنٗ يدًٕػبد فغٛشح 

 ًمبٚٛظ األداء انًتذسخخ نتمٛٛى أداء انطالة ثبإلضبفخ ئنٗ اعتخذاو ثطبلبد انًالزظخ أٔ ان

 انُتٛدخ انُٓبئٛخ نهتدشثخ.

 .ئػالو انطالة ثبنُتبئح ثؼذ االَتٓبء يٍ االختجبساد انؼًهٛخ 

 

 : انتذسَت انًُذاًَ انتشثُخ انعًهُخ وساثعب:

 اسط تمغٛى انطالة ئنٗ يدًٕػبد فغٛشح ثسٛث التمم ػٍ خًظ طالة , ٔتٕصٚؼٓى ػهٗ انًذ

 ثسٛث ٚتى يشاػبح سغجبد انطالة ٔازتٛبخبد انًذاسط, ٔئػالو انطالة ٔانًذاسط ثزنك.

  تٕفٛش يؾشفٍٛ يتخققٍٛ يٍ داخم انكهٛخ ٔخبسخٓب, ٔئػالو انًؾشفٍٛ ثأعًبء انًذاسط ٔأعًبء

 انطالة.

 .اعتخذاو ثطبلبد يالزظخ نتمٛٛى أداء انطالة ػهٗ يذاس انؼبو ٔٚإخز يتٕعظ دسخبد كم طبنت 

 مذ زهمبد َمبػ ثٍٛ انطالة  فٙ انًدًٕػخ ٔانًؾشف نًُبلؾخ أداء كم طبنت ٔتمذٚى انتغزٚخ ػ

 انشاخؼخ انًُبعجخ.
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  انًتقهخ انًُفقهخ ٕٔٚيٛب فٙ انتشثٛخ انؼًهٛخ  ٚهتضو انطبنت ثبنسضٕس أعجٕػٛب فٙ انتشثٛخ انؼًهٛخ 

 ػهٗ أٌ الٚتدبٔص َغجخ انغٛبة انًسذدح ثبنالئسخ.

 لٛبد ٔلٕاػذ ٔنٕائر انًذسعخ انتٙ ٚتى انتذسٚت انًٛذاَٙ ثٓب.ٚهتضو انطبنت ثأخال 

 

  :لُىاد انتغزَخ انشاجعخ  -2

 .ًٙٚٚتى اػالو انطبنت ثذسخبتّ فٙ االيتسبَبد انتٙ اختبصْب أثُبء انؼبو األكبد 

  ُٚبلؼ انطبنت دسختّ يغ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ أٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ. 

 

 :لىاعذ اختُبس انًمًٍُُ انخبسجٍُُ  -3

 ٚ ,تى االعتؼبَخ ثبنًسكًٍٛ انخبسخٍٛٛ نتسكٛى ثؼض األػًبل انخبفخ ثبنمغى ) االختجبساد, انًؾشٔع

 انتشثٛخ انؼًهٛخ ٔانتذسٚت انًٛذاَٙ ٔغٛشْب(  ثؼذ يٕافمخ انمغى انًختـ.

 

 يىاصفبد انىسلخ االيتحبَُخ   -4

 َُجغً االنتضاو ثًىاصفبد انىسلخ االيتحبَُخ  شكال ويىضىعب.

  :أوال يٍ حُث انشكم 

يغًٙ االيتسبٌ )ايتسبٌ َٓبٚخ انفقم:األٔل / انثبَٙ(,  انفشلخ , اعى انمغى, ٔضغ ؽؼبس اندبيؼخ , اعى انكهٛخ   

اٜنٙ,  األعئهخ ػهٗ انسبعتٔأٌ تكتت انؾؼجخ, يغًٗ انًمشس, كٕد انًمشس,  تبسٚخ االيتسبٌ, صيٍ االيتسبٌ, 

انذسخبد يٕصػخ ٔيكتٕثخ ثدٕاس كم ٔتكٌٕ ٕدح أػهٗ انٕسلخ االيتسبَٛخ, انذسخخ انكهٛخ ناليتسبٌ يٕخٔتكٌٕ 

 أعتبر انًبدح أعفم انٕسلخ.ٔأٌ ٕٚلغ ,  تؼهًٛبد اإلخبثخ ٔاضسخ ٔيًٛضح فٙ انكتبثخٔأٌ تكٌٕ , عإال

 :ثبَُب يٍ حُث انًضًىٌ 

ٔأٌ اضر ٔيسذد, انًطهٕة فٙ انغإال ٔٔأٌ ٚكٌٕ تتضًٍ انٕسلخ أعئهخ يٕضٕػٛخ ٔأخشٖ يمبنٛخ, أٌ     

ٔيشاػبح أٌ تمٛظ األعئهخ يغتٕٚبد يؼشفٛخ يتُٕػخ, ٔأٌ تتُٕع األعئهخ يٍ زٛث يغتٕٖ انغٕٓنخ ٔانقؼٕثخ, 
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ٚكٌٕ ػذد انجذائم ٔٚمٛظ انغإال انًٕضٕػٙ خضئٛخ يسذدح, ٔأٌ سأ٘ انطبنت,  تتطهت ثؼض األعئهخ تؼهٛك أٔ

خ انًٕضٕػٛخ أال تستٕ٘ ػهٗ كهًبد أٔ فمشاد تٕزٙ ٚؾتشط فٙ األعئهٔفٙ أعئهخ االختٛبس يٍ يتؼذد يُبعت, 

األعئهخ يشتجطخ ثًستٕٖ ٔأٌ تكٌٕ يستٕٖ األعئهخ يُبعت نضيٍ االيتسبٌ, ٔأٌ ٚكٌٕ ثبإلخبثخ انقسٛسخ, 

 تمٛظ أعئهخ االيتسبٌ ثؼض يٓبساد انتفكٛش.ٔأٌ يدًم األعئهخ ٚغطٗ أخضاء انًبدح,  ٔأٌ تكٌٕ انًبدح, 

 

 بثهخ نهتمذَشاد انجبيعُخ انُسجخ انًئىَخ انًم -5

 انُسجخ انًئىَخ  انتمذَش

 انً يٍ 

 %33يب لجم  صفش ضعُف جذا

 %63يب لجم  % 33 ضعُف

 %03يب لجم   %63 يمجىل

 %03يب لجم  % 03 جُذ

 %03يب لجم  % 03 جُذ جذا

 % فبكثش03 يًتبص

 :لىاعذ انعًم ثبنكُتشوالد  -6

 انكُتشول انًشكضٌ:  - أ

 يٍ انغبدح أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ انًؾٕٓد نٓى ثبنكفبءح ٔاأليبَخ نكُتشٔل انًشكض٘ ٚتى اختٛبس أػضبء ا

 ٔانذلخ ٔاإلنتضاو ٔاالَضجبط .

  ٘االختجبساد يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔٚتى طجبػتٓب ثبألػذاد انًطهٕثخ أفم  ٚتهمٗ انكُتشٔل انًشكض

ػهّٛ كبفخ انجٛبَبد يثم اعى  نكم يمشس ٔنكم ؽؼجخ, ٔٚتى ٔضغ أٔساق األعئهخ فٙ يظشٔف خبؿ يٕضر

ٔاعى انًًتسٍ ٔانغُخ انذساعٛخ ٔانؾؼجخ ٔانتخقـ ٔػذد أٔساق االيتسبٌ  انًمشس ٕٔٚو االيتسبٌ

 ٔغٛشْب .
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  ٕٚضغ يظشٔف االختجبس فٙ انخضُٚخ انًؼذح نزنك ٔال ٚتى فتسّ ئال فٙ ٕٚو االختجبس يٍ خالل ندُخ يؾكهخ

 نزنك.

مىاعذ تجهُض أوساق اإلجبثخ، وانتسهُى وانتسهى، وانشصذ وتشًم هزِ ان انكُتشوالد األخشي:  - ة

 وانًشاجعخ وفمب نآلتٍ:

  ٚتى انتأكذ يٍ يطبثمخ ٔسلخ اإلخبثخ نهًٕاففبد خبفخ يٍ زٛث ػذد األٔساق ثكشاعخ

 اإلخبثخ . 

 .ٚتى ختى كم كشاعخ ثبألختبو انًمشسح ختى انفشلخ ٔختى انكُتشٔل ٔختى انتبسٚخ 

 خ ٔتٕصٚؼٓب فٙ يهفبد ٔفمب ألػذاد انهدبٌ .ٚتى ئػذاد كشاعبد اإلخبث 

 .ثؼذ االَتٓبء يٍ االيتسبٌ ٚتى ٔضغ انشلى انغش٘ أٔ اخفبء اعى انطبنت 

  .ٚتى ئػذاد كشاعبد اإلخبثخ ٔانتأكذ يٍ فسخ انؼذد 

 .ٚتى ٔضغ غالف نكشاعبد اإلخبثخ يغتٕفٙ انجٛبَبد 

 

 نكشاسخ االجبثخ ٍ(  ًَىرج نهغالف انخبسج1يهحك )

 انشعجخ :                                                                 انكهُخ :

 انفشلخ :                                                                انًبدح:

 انعذد : ثبالسلبو )    (  وثبألحشف :                   

 اسى انًصحح األول :

 اسى انًصحح انثبًَ :

 عًهً   :                       شفىي :                        تحشَشي:               انذسجخ :

 تبسَخ االستالو:                                                               تبسَخ االيتحبٌ :

 

 عهً أٌ َتى انتصحُح داخم انكهُخ.
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 سئُس انكُتشول                                   سئُس انشعجخ                                 

 

  ٔانتأكذ يٍ فسخ انؼذد ٚتى تغهٛى كشاعبد االخبثخ انٗ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ  ) انًقسر األٔل ( ثؼذ ػذْب

 ٔيطبثمتّ ثًب ْٕ يكتٕة ػهٗ انغالف انخبسخٗ  ػهٗ اٌ ٚتى تقسٛسٓب داخم انكهٛخ .

 ٔساق االخبثخ يغتٕفٛب انجٛبَبد انتبنٛخ.ٚتى تٕلٛغ انًغتهى ػهٗ اٚقبل اعتالو ا 

 :انكهٛخ 

 :انؾؼجخ 

 :انفشلخ 

 :انًبدح 

 :تبسٚخ االعتالو 

 :انؼذد 

 :انًشفمبد 

 :تٕلٛغ ػضٕ انكُتشٔل انًغئٕل ػٍ انتغهٛى 

 :تٕلٛغ ػضٕ ْٛئخ انتذسٚظ انًغتهى 

  يٍ  يطبثمخ  ػُذ اػبدح كشاعبد االخبثخ نهكُتشٔل , ٚمٕو ػضٕ انكُتشٔل ثؼذ كشاعبد االخبثخ ٔانتبكذ

 ػذد انكشاعبد يغ يب ْٕ يزكٕس فٗ اٚقبل انتغهٛى ٔغالف كشاعبد االخبثخ.

 . ٚتى انتبكذ يٍ تقسٛر خًٛغ كشاعبد االخبثخ ٔانتٕلٛغ ػهٛٓب يٍ لجم انًقسسٍٛ ٔفمب نهدُخ انتقسٛر 

 .ٚتى انتأكٛذ ػهٗ ضشٔسح ازضبس كؾٕف انؼًهٗ ٔانؾفٕٖ ٔأػًبل انغُخ ػُذ تغهٛى أٔساق االخبثخ 

 هى.تٚتى تغهٛى اٚقبل االعتالو انٗ انًغ 

 . ٗيشاخؼخ انذسخبد ٔيطبثمتٓب داخم كشاعبد االخبثخ يغ انغالف انخبسخ 

 .تشتٛت كشاعبد االخبثخ 

 .يشاخؼخ يدًٕع انذسخبد 

 .سفذ انذسخبد 

 .يشاخؼخ انشفذ 



                   انمىاعذ انًُظًخ نإليتحبَبد نهسبدح أعضبء هُئخ انتذسَس وانهُئخ انًعبوَخ                  

 

 0 

 .خًغ دسخبد انتسشٚش٘, ٔانؾفٕ٘ ٔانؼًهٙ ٔاألػًبل انفقهٛخ كهٓب فٙ كؾف سفذ ٔازذ 

 إخشاج انُتُجخ: لىاعذ  -0

 .ٚتى التشاذ لٕاػذ انشأفخ ٔيُبلؾتٓب داخم االلغبو انؼهًٛخ 

 .ٚتى يُبلؾخ لٕاػذ انشأفخ فٗ يدبنظ انكهٛخ ٔانًٕافمخ ػهٛٓب 

 .ٚتى يُبلؾخ لٕاػذ انشأفخ فٗ يدهظ اندبيؼخ ٔافذاس لشاس ثٓب 

 .تشعم لٕاػذ انشأفخ انًؼتًذح يٍ يدهظ اندبيؼخ انٗ انكهٛبد 

 يؼتًذح يٍ لشاس يدهظ اندبيؼخ نمٕاػذ انشأفخ انٗ ػًٛذ انكهٛخ. ٚتى اسعبل َغخخ 

  اندبيؼخٚكهف انٕكٛم انًختـ سؤعبء انكُتشٔالد ثتطجٛك لٕاػذ انشأفخ انًؼتًذح يٍ يدهظ. 

  ٗفٙ زبنخ تذَٙ َتٛدخ ثؼض انًمشساد يمبسَخ ثُغت انًمشساد األخشٖ ٚشفغ سئٛظ انكُتشٔل األيش ئن

 يتسبَبد إلتخبر اإلخشاءاد انالصيخ.ػًٛذ انكهٛخ / سئٛظ ػبو اال

 


