
ةجردلا ىلع لوصحلا تاءارجإو عافدلا ةرتف ةلاسرلا ةباتكو ثحبلا زاجنا ةرتفثحبلا عوضوم رايتخاو ةساردلا تاررقم زاجنا ةرتف

:دٌج ةجردب سوٌرولاكب
وأ ةٌندملا ةسدنهلا ًف

اٌجولوٌج مولعلا ًف

 نٌب ةلضافملا زاتجا له
|2|:نٌمدقتملا

 بلاطلا لوبق نع راذتعإلا
رٌتسجاملا ًف

ال

 ءادأو تاررقملا روضح
 نٌلصفلل اهٌف تاناحتمإلا

ًناثلاو لوألا

معن

 عٌمج زاتجا له
؟تاررقملا

ال

)ةٌفاضإ تاررقم ةنس بلاطلل قحٌ(

 ةغللا ناحتماب حاجن
|3|ةٌزٌلكنإلا

 حاجنب  دهعملا سلجم رارق
 داوملا ةفاكب بلاطلا

|4|

معن

 قفرم مسقلا سٌئر ىلإ بلط
 لٌجست لجأ نم قئاثولاب

|5|رٌتسجاملا ةلاسر

 لبق نم نٌفرشملا دٌدحت
|6| مسقلا ةسائر

 هٌجوتب ثحبلا ططخم دادعإ
نٌفرشملا

 لٌجست رانمس ةشقانمو ضرع
 مسقلا ةسائر لبق نم ثحبلا نع

سٌردت ةئٌه ءاضعأو

 تالٌدعت كانه له
؟ةشقانملا ءوض ىلع

ال

 ةرتفلا بلاطلا ذفنتسا له
؟ةحومسملا ةٌنمزلا

 عم ةعماجلا سلجم ىلإ عفر
|8| قئاثولا

 سلجم ةقفاوم خٌرات
 ءدبلا ةطقن ًه ةعماجلا

 اٌندلا ةدملا باستحال
 ًف دٌقلل ىوصقلاو

|9|رٌتسجاملا

 ةبولطملا تالٌدعتلا ءارجإ
|7|ثحبلا ىلع

معن

ال

 نٌفرشملا عم لماكلا قٌسنتلا

 تاءاقل بٌترت لجأ نم

ثحبلا نأش ًف مهعم ةٌرود

 ةدعاسمب ثحبلاب ماٌقلا
 بلاطلا مازتلا عم نٌفرشملا

مهتاهٌجوتب

بلاطلا ثحب جئاتن مٌدقت

يرود رانمٌس ًف

)ىصقأ رهشأ 4(

 عٌقوت

 رضحم
رانمٌس

 رانمٌسلا وه اذه له
؟لوألا

 ثحبلا لصوت له
 ةباتكل ةٌفاك جئاتنل

؟ةلاسرلا

ال

 لبق نمً الصفمً ارٌرقت مٌدقت
 مسقلا سلجم ىلإ نٌفرشملا
 ىلع ضرعلل اهحالص نٌبٌ

مٌكحت ةنجل

معن

 لصوت ًتلا جئاتنلا مٌدقت
 رانمٌس ًف بلاطلا اهٌلإ

ًئاهن

 تالٌدعت كانه له
 ةداعإ ًعدتست

؟رانمٌسلا

 نأب نوفرشملا رٌرقت
مٌكحتلل ةزهاج ةحورطألا

ال

مسقلا سلجم حارتقا

|10|مكحلل ةنجل

 ًملعلا ثحبلا سلجم رارق
 لٌكشتب اٌلعلا تاساردلاو

مكحلا ةنجل

 وضع لكلً الصفمً ارٌرقت
 هٌأر نٌبٌ مكحلا ةنجل ًف
 هتٌلهأو ثحبلا ًف حٌرصلا

مسقلل ملسٌ

 ةٌبلغأ رارق له
 حامسلاب ءاضعألا

؟عافدلاب بلاطلل

ال

معن

 ةباتكب ءدبلا

ةلاسرلا

 نٌفرشملا ةقفاوم

ةلاسرلا ىلع

 عٌقوت

 رضحم
رانمٌس

ةبولطملا تالٌدعتلا ءارجإ

معن

ةلاسرلا ةخسن مٌلست

 نم %45 عضو
 ةدوج ىلع ةمالعلا

 ةغللا ثٌح نم ةلاسرلا
ةعابطلاو تامولعملاو

الثحبلا ًف رظنلا ةداعإ

 ةشقانملل مكح ةسلج نع نالعإلا

 لقألا ىلع عٌباسأ ةثالث دعب متت

 نم رثكألا ىلع رهشأ ةثالثو

 ةنجل ىلع ةعماجلا ةقفاوم خٌرات

 ةرتفلا زواجت رٌغ نم( مكحلا

|11|ً)اٌنوناق ةحومسملا ةٌلكلا

مكح ةسلج داقعنإ

 ةدملا نمض ةسلجلا دقع رذعت
بلاطلاب قلعتٌ ببسب ةددحملا

 نم رربم ببسلا له
؟دهعملا سلجم لبق

 ًف بلاطلا دٌق ءاغلإ
ًاٌئاهن رٌتسجاملا

ال

معن

ثحبلل بلاطلا ضرع

)ةقٌقد 30(

 ةنجللا ءاضعأ ةشقانم
ج و س + بلاطلل

 ةلوادمل ةسلجلا عفر
مكحلا ةنجل

 درفنم لكشب ةنجللا عامتجا
ةمالعلا نم %45 عضول

ةمالعلا عضو ًف ةماه طاقن

 ثٌح نم ثحبلا جئاتن ةٌمهأ -

عمتجملاب اهطابتراو ةلاصألا

 ثحبلل بلاطلا مٌدقت ةقٌرط -

ددحملا تقولا نمضو

 هتردقو هناقتإو ضرعلا ةدوج -

راكفألا حٌضوت ىلع

 باعٌتسا ىلع بلاطلا ةردق -

عوضوملا

 ةلئسألا ىلع بلاطلا ةباجإ -

هتشقانمو

؟زٌمتم ثحبلا له

 ًف ةمالع %5 ةفاضإ
 ةلجم ًف ثحب رشن لاح

ةٌلحم ةمكحم

معن

 رٌرقتو ةشقانملا ةسلج ةٌاهن
 رارقلا ةوالتو بلاطلا ةجٌتن

ًافوقو

ال

 ًف ةمالع %5 ةفاضإ
 ةلجم ًف ثحب رشن لاح
 ةءارب وأ ةٌجراخ ةمكحم

عارتخإ

 لٌنل لهؤم بلاطلا له
؟ةجردلا

 تالٌدعتلاب بلاطلا ماٌق
ةلاسرلا ىلع ةحرتقملا

)ىصقأ رهشأ 6(

معن

 تالٌدعتلا دعب ةلاسرلا عٌقوت
ً ادٌهمت نٌفرشملا لبق نم
 خسن ةعابطو اهمٌلستل

اهنم ةددعتم

قفو ماعلا لدعملا بسحٌ

 %40 و تاررقم 60%
ةلاسر

 ةدحاو ةرم ةلاسرلا مٌدقت ةداعإ
|12|اهٌف صقنلا ًفالت دعب

ال

 ةجرد حنمب سلاجملا رارق
|13|بلاطلل رٌتسجاملا

ماعلا لدعملاةبترم

%95≥فرش

95<     ≤85زاٌتما

85<    ≤75ًادج دٌج

75<    ≤65دٌج

65<    ≤60لوبقم

 يلاعلا دهعملا نم ريتسجاملا ةجرد ىلع لوصحلل ديقلا تاءارجإ

قشمد ةعماج – ةيلازلزلا ثوحبلاو تاساردلل

:ططخملا عجارم

:دادعإب بلاطلا موقٌ نأ لضفٌ هنأ الإ مزلم رٌغ كلذ نأ مغر

قفو ثحبلا ططخم

قفو تنٌوب رواب ضرع

قفو ثحبلا ةلاسر

.دهعملا عقوم نم اهلٌزنت نكمٌ بالطلا ةدعاسمل تدعأ تافلم

-2012 ًساردلا ماعلا نمً ارابتعا هنأ ىلع 2011/12/13 خٌرات /174/ مقر ًلاعلا مٌلعتلا سلجم رارق -1

 لوألا لصفلاب ررقملا رفوٌ , نٌلصف ىلع )ثحبلا عورشم( وأ )ثحبلا ةقلح( مساب ررقم لاخدإ مت 2013

 ططخم دادعإ ىلإ ًناثلا لصفلا ًف بلاطلا تفتلٌ ثٌحبو .خلأ..ًملعلا ثحبلا تاٌجنهم نع بلاطلل تامولعم

 هٌلعو ةلاسرلا عوضومو ثحبلا ططخم رارقإ ىلإً الوصو ًجٌردت لكشبو فرشملا عم لصاوتلا لالخ نم ثحبلا

 لاحب ىرخأ ةنس + ةدحاو ةنس( تاررقملا ةفاكب هحاجنل ةمزاللا ةرتف ىلع ةٌفاضإ رهشأ 3 ةرتف بلاطلا حنمٌ

)لقألا ىلع دحاو ررقمل هلمح

يراٌعم صحف ىلإ ةفاضإلاب لدعملا ساسأ ىلع ةلضافملا متت -2

تاعماجلا مٌظنت نوناقل ةٌذٌفنتلا ةحئاللا نم )142( ةداملا نم /ب/ ةرقفلا -3

 ةلاسرلا عوضوم راٌتخإ لجأ نم رهشأ ةثالث ىلعألا اهدح ةلهم ىطعٌ داوملا ةفاكب بلاطلا حاجن رارق رادصإب -4

.دهعملا ًف رٌتسجاملا ةساردل ةحومسملا ةرتفلا نمض نم ةدملا هذه بستحت الو ,

 + تاررقملا ةفاكب بلاطلا حاجنب دهعملا سلجم رارق ًه ةلاسرلا لٌجست تاءارجإب ءدبلل ةبولطملا قئاثولا -5

ةٌبنجألا ةغللا ناحتمإب حاجن ةقٌثو

 فرشملا قتاع ىلع عقٌو دجو نإ كراشملا فرشملا و ًسٌئرلا فرشملا ىلع انه نٌفرشملا ةملك قلطت -6

.كراشم فرشم دوجو رٌربت ًسٌئرلا

:ةٌلاتلا ةٌتوبثلا قاروألا مض متٌ -7

.هنم ةحفص لك ىلع نٌفرشملا لبق نم هٌلعً اعقوم ثحبلا صخلم -1

.ًلمعلا ثحبلا ةرامتسإ -2

 سلجم ىلع ضرعٌ مث , قٌقدتلل دهعملا ًف ًملعلا بئانلا مث , هرارقإل مسقلا سٌئر ىلإ اهعفرلً ادٌهمت ةرابضإ ًف 

.دهعملا

:ًه رٌتسجام ةلاسر ىلع لٌجستلل ةعماجلا سلجم ًف ةبولطملا قئاثولا -8

مولبدلا وأ ةٌعماجلا ةزاجإلا نع ةقدصم ةروص -1

رٌتسجاملاب ةصاخلا ةٌبنجألا ةغللا ناحتماب بلاطلا حاجن ةقٌثو -2

لدعملا ركذ عم تاررقملا ةفاكب حاجنلا ىلع صنٌ يذلا دهعملا سلجم رارق -3

)هب ةناعتسألا لاح ًف( كراشم فرشم دوجو رٌربت + مسقلا سٌئرو نٌفرشملا نم عقوم ثحبلا ططخم -4
 + صتخملامسقلا سٌئر + نٌفرشملا نم ةعقومو تامولعملا ةفاكب ةءولمم ًملعلا ثحبلا ةرامتسا -5

.دهعملا دٌمع

نٌفرشملل ةٌتاذلا ةرٌسلا -6

مسقلا سٌئرو نٌفرشملا نم عقوم لٌجستلا رانمٌس رضحم -7

 ةلضافملا دعب دهعملا ًف بلاطلا لوبقب ةعماجلا سلجم رارق -8
بلاطلا نم ًطخ بلط -9

مسقلا سلجم رارق -10

 زاجنإ لجأ نم ةدحاو ةنس + تاررقملا ًف حاجنلا لجأ نم ةدحاو ةنسب رٌتسجاملا لٌنل اٌندلا ةساردلا ةدم ددحت -9

 ًف حاجنلل ناتنس ىوصقلا ةدملاو )تاعماجلا مٌظنت نوناقل ةٌذٌفنتلا ةحئاللا نم 166 ةداملا( اهتشقانمو ةلاسرلا

 ةلاسرلا ةدم دٌدمت ةعماجلا سلجم نم رارقب زوجٌو , اهتشقانمو ةلاسرلا زاجنا لجأ نم تاونس ثالث + تاررقملا

 ةٌاغلو تاررقملا ةفاكب هحاجن رارق رودص خٌرات ذنم رثكألا ىلع ةلماك ةنس لهمٌ بلاطلا نأ ملعلا عم .ةعبار ةنس

 لوصحلاب هقح دقفٌو ثحبلا ةلاسر حرتقم لٌجستب هقح دقفٌ الإو .ةلاسرلا حرتقم ىلع ةعماجلا سلجم ةقفاوم خٌرات

.رٌتسجاملا ىلع

:ًه ةنجللا لٌكشت لجأ نم ةبولطملا قاروألاو ً.ادحاوً افٌدرً اوضع ىلع يوتحت نأ بجٌ مكحلا ةنجل -10

نٌفرشملا ةقفاوم باتك -1

 موقٌ ًتلا تاررقملا + هٌلع لصاحلا صاصتخإلاو وضع لكل ةٌتاذلا ةرٌسلا + مسقلا سٌئر باتك -2

ةروشنملا ةٌملعلا هتالاقم +ً اٌلاح اهسٌردتب

رٌتسجاملا ةلاسر عوضوم بلاطلا لٌجستب ةعماجلا سلجم ةقفاوم نع ةروص -3

ةلاسرلا نع ةخسن -4

دجو نإ دٌدمتلا وأ فاقٌإلاب ةعماجلا رارق نع ةروص -5

 سلجم ةقفاوم خٌرات ىلع لماك ماع ءاضقنإ وه ثحبلا نع بلاطلا عافدل مكح ةسلج دٌدحتل ىندألا دحلا -11

.كلذ لبق مكح ةسلج دٌدحت نكمٌالو .ةلاسرلا عوضوم ىلع ةعماجلا

.تاعماجلا مٌظنت نوناقل ةٌذٌفنتلا ةحئاللا نم /166/ ةداملا -12

:جرختلا رارق رادصإل ةبولطملا قئاثولا -13

تاررقملا ةمالعو ىلوألا ةنسلا ًف بلاطلا لدعم هٌف نٌبٌ دهعملا رارق -1

لصألا ةلاسرلا ىلع مكحلا ةنجل رٌرقت -2

ةحونمملا ةمالعلاب مسقلا سٌئر باتك -3

ةلاسرلا لٌجست رارق نع ةروص -4

مكحلا ةنجل لٌكشت ىلع ةقفاوملاب ةٌملعلا نوؤشلا سلجم رارق -5

)لصألا( تدجو نإ ةروشنملا ثاحبألا ىلع ةلجملا ةقفاوم -6

A.H

Start

Finish

ثحبلا زاجنا ةرتف عم ةنمضتم ةرتفلا )ةعماجلا سلجم رارقب ةنس 1+( ةنس 2 + ةنس 1|1| رهشأ 3 + ةنس 1+ ةنس 1

سلجملا رقأ له

؟ ةقفاوملاب

 ًف بلاطلا دٌق ءاغلإ

ًاٌئاهن رٌتسجاملا
معن

معن
 ةقفاوملا دهعملا سلجم رارق

:ىلع
ةلاسرلا عوضوم -

نٌفرشملا ةٌمست -

ثحبلا ططخم -

ًملعلا ثحبلا ةرامتسا -

ال
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 ثحبلا نع صخلم ةباتك

 نٌذلا ءاضعألا ىلع هعٌزوتو

لٌجستلا رانمس نورضحٌس
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