
 

 2016نسىخ وشبطبد انزذسَت 

 

سقبثخ األداء ػهً ثشامح رطىَش "حىل مىضىع ثدمهىسَخ مظش انؼشثُخ انهقبء انؼهمٍ ـ  1

مظش انؼشثُخ  ثدمهىسَخ" انجششَخورىمُخ انمىاسد 

سلجدز " ثٌٍمجء ثٌؼٍّٟ زٛي ِٛظٛع  ثعضعجف ثٌدٙجص ثٌّشوضٞ ٌٍّسجعذجس ددّٙٛس٠ز ِصش ثٌؼشد١ز

، ٚرٌه دذػٛر 4/8/2016 إٌٝ 13/7الي ثٌفضشر ِٓ ش" ػٍٝ دشثِح صط٠ٛش ٚص١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ثألدثء

٘شجَ دذٚٞ، سة١ظ ثٌدٙجص ثٌّشوضٞ ٌٍّسجعذجس ددّٙٛس٠ز ِصش ثٌؼشد١ز،  /وش٠ّز ِٓ ِؼجٌٟ ثٌّغضشجس

. ثٌؼجِز ٌٍّٕظّز ثألِجٔزدسعٛس ِّثً ز١ث أششف ػٍٝ ثفضضجزٗ 

ٚثٌذسش٠ٓ ٚثٌغؼٛد٠ز  ثألسدْثٌشلجدز فٟ وً ِٓ  أخٙضرِشجسوج ٠ّثٍْٛ  ( 18) ٚلذ شجسن فٟ ثٌٍمجء 

ٚلجَ دئػذثد ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز ٚصمذ٠ّٙج فش٠ك ظُ ثالثز . ٚثٌدضثةش ٌٚذٕجْ ٚثٌى٠ٛش ٚػّجْ ٚلطش ِٚصش

. ر ص١ّٕز ثالٔضٛعجٞ ٚخّغز خذشثء ِضخصص١ٓ ِٓ ثٌدٙجص ثٌّشوضٞ ٌٍّسجعذجسسِذسد١ٓ ِٓ خش٠دٟ ِذجد

: لجء ثٌّٛظٛػجس ثٌضج١ٌزٚلذ صٕجٚي ثًٌ

. ػٍٝ دشثِح صط٠ٛش ٚص١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ثألدثءـ ٔظشر ػجِز زٛي سلجدز 

. فٟ ظٛء ِؼج١٠ش ثالٔضٛعجٞ ثألدثءـ سلجدز 

. ٌض١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ٚثٌضخط١ػ ثالعضشثص١دٟ إدثسرـ ِج١٘ز 

ـ ثٌض١ّٕز ثٌذشش٠ز ِج د١ٓ ثٌٕظش٠ز ٚثٌضطذ١ك 

. ٘ح ثٌسذ٠ثز فٟ صط٠ٛش ٚص١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ـ ثٌّٕج

. ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز فٟ صط٠ٛش ٚص١ّٕز ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز  ثألخٙضرـ دٚس 

. ٚلذ صذػّش ثٌدٛثٔخ ثٌٕظش٠ز دضّجس٠ٓ ػ١ٍّز صُ ثٔدجص٘ج فٟ شىً ِدّٛػجس ٚصمذ٠ُ ثٌسٍٛي زٌٛٙج

ػٍٝ  ثألدثءثٌّشجسوز فٟ ثٌٍمجء فٟ ِدجي سلجدز  ثألخٙضرِٓ ثٌٍمجء ٌضمذ٠ُ صدجسح  ثألخ١شوّج  خصص ث١ٌَٛ 

  .دشثِح صط٠ٛش ٚص١ّٕز ثٌٛثسد ثٌذشش٠ز

ٌدٕز ص١ّٕز ثٌمذسثس ٌٍٕظش ف١ٙج  إٌِٝدّٛػز ِٓ ثٌّمضشزجس دٙذف صمذ٠ّٙج  دئػذثدثٌٍمجء  أػّجيٚلذ صٛخش 

:  ٚ٘زٖ ثٌّمضشزجس ٟ٘ . ثٌّدٍظ ثٌضٕف١زٞ فٟ ثخضّجػٗ ثٌمجدَ إٌٝٚسفؼٙج 

 األخهزحػهً ثشامح رىمُخ ورطىَش انمىاسد انجششَخ ػهً مسزىي  األداءنشقبثخ  إسشبدٌَم دل إػذادـ  1

هزا  إلػذادومه انممكه االسزؼبوخ ثبنمشبسكُه فٍ هزا انهقبء . فٍ انمىظمخ انؼشثُخ األػضبءانشقبثُخ 

. انذنُم



فٍ مخزهف انقطبػبد وخبطخ فُمب َخزض  األداءورطىَش مؼبَُش ومؤششاد ػبمخ نزقُُم  إػذادـ  2

. انشقبثُخ مه االسزششبد ثهب األخهزحمُخ انمىاسد انجششَخ رمكه نود ثئداسح

مه  وأوشطزهبـ رجىٍ انمىظمخ انؼشثُخ وشش ثقبفخ رطىَش ورىمُخ انمىاسد انجششَخ ضمه اسزشارُدُزهب  3

. خالل رىفُز ثشامح رذسَجُخ ووسش ػمم رخظظُخ

 األػضبء األخهزحانمىاسد انجششَخ رشبسك فُهب  أوشطخػهً  األداءمزخظض فٍ سقبثخ ـ رىظُم مؤرمش  4

سَم كثزدبسثهب نزحسُه ورطىَش انمىاسد انجششَخ ونزجبدل انخجشاد فٍ هزا انمدبل مغ انحشص ػهً د

. انممبسسبد انؼمهُخ فٍ هزا انمدبل أفضم

انجششَخ نمزَذ مه انذساسخ وانجحث مه  انمىاسد إداسح أداءـ رجىٍ انمىظمخ انؼشثُخ مىضىع رقُُم  5

. ضمه مىضىػبد مسبثقخ انجحث انؼهمٍ انزٍ رىظمهب انمىظمخ انؼشثُخ إدساخهخالل 

وسقبثخ  ةـ رضمُه اسزشارُدُخ انمىظمخ انؼشثُخ هذفب َخزض ثزشدُغ رجبدل انخجشاء فٍ مدبل انزذسٌ 6

. األػضبء فٍ انمىظمخ األداء وانمىاسد انجششَخ فُمب ثُه األخهزح انؼهُب نهشقبثخ 

وٍّجس ثالفضضجذ ٚصُ  أٌم١شثٌؼجِز، ز١ث  ثألِجٔز٘شجَ دذٚٞ، دسعٛس ِّثً / ٚثخضضُ ثٌٍمجء ِؼجٌٟ ثٌّغضشجس 

. س ثٌّشجسوز فٟ ثٌٍمجء ثٌؼٍّٟدثصٛص٠غ شٙجدثس ثٌضمذ٠ش ٚشٙج

انهقبء انزذسَجٍ انمىؼقذ ثبندمهىسَخ اندزائشَخ انذَمقشاطُخ انشؼجُخ حىل مىضىع  ـ  2

". ومبرج انشقبثخ انذاخهُخ انحذَثخ  "

إٌٝ  6ثعضعجف ِدٍظ ثٌّسجعذز دجٌدّٙٛس٠ز ثٌدضثةش٠ز ثٌذ٠ّمشثغ١ز ثٌشؼذ١ز خالي ثٌفضشر ِٓ 

ٚرٌه دأزذ   (COS0 -COCO)ّٔجرج ثٌشلجدز ثٌذثخ١ٍز " ثٌٍمجء ثٌضذس٠ذٟ زٛي ِٛظٛع  11/11/2016

ثٌفٕجدق دّذ٠ٕز ثٌدضثةش ٚشجسن ف١ٗ أسدؼز ٚػششْٚ ِضذسدج ِثٍٛث أخٙضر ثٌشلجدز فٟ وً ِٓ ثألسدْ  ٚصٛٔظ  

ٚثٌؼشثق ٚثٌّغشح ِٚصش   ٚعٛس٠ج ٚثٌدضثةش ٚثٌغؼٛد٠ز  ٚعٍطٕز ػّجْ  ٚثٌى٠ٛش  ٚلطش ٚفٍغط١ٓ 

 .ٚثٌغٛثد ْ 

ِٓ عضز خذشثء ِذسد١ٓ ِٓ ِدٍظ ثٌّسجعذز  ٚأششف ػٍٝ إػذثد ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضذس٠ذ١ز فش٠ك ِىْٛ

ٚلذِٛث ٘زٖ ثٌّجدر ِغضششذ٠ٓ فٟ رٌه دجألعٍٛح ثٌّؼضّذ ِٓ لذً ِذجدسر ص١ّٕز ثالٔضٛعجٞ فٟ صمذ٠ُ ثٌذشثِح 

. ثٌضذس٠ذ١ز

ػذذ ثٌمجدس دٓ ِؼشٚف ، سة١ظ ِدٍظ ثٌّسجعذز، ِّٚثً ثألِجٔز ثٌؼجِز / ثفضضر ثٌٍمجء ِؼجٌٟ ثألعضجر ٚ

. ١ٌٓ ِٓ ثٌّدٍظ ِٚغؤِٓ ثي دٚدسعٛس ػذ

ٚرٌه ( صم١١ُ لذٍٟ )ثعضًٙ ثٌٍمجء دضّش٠ٓ وضجدٟ ٠ضعّٓ ػذدث ِٓ ثألعتٍز صٌٛٝ ثٌّشجسوْٛ ثإلخجدز ػ١ٍٙج 

صٕف١زث ٌضٛص١ز ثٌّدٍظ ثٌضٕف١زٞ ٌٍّٕظّز فٟ ثخضّجػٗ ثٌثجٌث ٚثٌخّغ١ٓ ثٌضٟ ٔصش ػٍٝ إصذجع أعٍٛح 

.  ثٌضم١١ُ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ ٌٍمجءثس 

: ػشٚظج زٛي ِسٛس ِٛظٛع ثٌٍمجء ثٌضج١ٌز ٚلذ لذَ ثٌّذسدْٛ

ـ ثٌضؼش٠ف ـ ثٌضطٛس  ثإلٔشجء أعذجحثٌّصذس ـ (: COS0 -COCO)ثٌّشخؼٟ  ثإلغجس:ثٌّسٛس ثالٚي ـ 

. ثإلغجسثٌضجس٠خٟ ـ ثٌّذجدا ـ 



 GOV)إسشجدثس ثالٔضٛعجٞ زٛي ِؼج١٠ش ثٌشلجدز ثٌذثخ١ٍز فٟ ثٌمطجع ثٌؼِّٟٛ : ثٌّسٛس ثٌثجٟٔ ـ 

. صؼش٠ف ٚل١ٛد ـ ِٚىٛٔجس ثٌشلجدز ثٌذثخ١ٍز ـ ثٌّٙجَ ٚثٌّغؤ١ٌٚجس: ثٌشلجدز ثٌذثخ١ٍز (:   9100

ثدثسر ثٌّخجغش فٟ ثٌدٙجس  ) ثٌذ١ًٌ ثالسشجدٞ ٌّؼج١٠ش ثٌشلجدز ثٌذثخ١ٍز ٌٍمطجع ثٌؼجَ :  ثٌّسٛس ثٌثجٌثـ 

(GOV 9130    .)

 

وّج خصصش أسدؼز خٍغجس ٌضمذ٠ُ ػشٚض ثٌّشجسو١ٓ دّؼذي ٔصف عجػز ٌىً ػشض دّج فٟ رٌه 

. ِٕجلشجس ثٌّشجسو١ٓ 

ٌٍمجء، أخجح ثٌّشجسوْٛ ػٍٝ ثألعتٍز ثٌضٟ عذك  ٚفٟ ث١ٌَٛ ثألخ١ش ِٓ ثٌٍمجء، ٚفٟ إغجس ثٌضم١١ُ ثٌذؼذٞ

ٚصٌٛٝ فش٠ك ثٌخذشثء صس١ًٍ ٔضجةح ثٌضم١١ُ ثٌمذٍٟ ٚثٌذؼذٞ  ( صم١١ُ دؼذٞ ) أْ ٚصػش ػ١ٍُٙ فٟ ث١ٌَٛ ثألٚي 

صم١١ُ ِذٜ صسص١ً ثٌّشجسو١ٓ ٌٍّجدر ٚثٌضذس٠ذ١ز ٚثٌضّىٓ ِٓ صٛظ١فٙج ف١ّج دؼذ فٟ ثٌّّٙجس  ثٌزٞ ٠ٙذف إٌٝ

(. 1ثٌّشفك سلُ )  ثٌشلجد١ز ٌألخٙضر

وّج لجَ ثٌّشجسوْٛ ٚثٌخذشثء ثٌّذسدْٛ دٍّب صسجةف ثالعضمصجء ثٌضٟ ٚصػش ػ١ٍُٙ ٚصٌٛٝ ِّثً 

 (. 2ِشفك سلُ . ) ثألِجٔز ثٌؼجِز صفش٠غٙج ٚصس١ٍٍٙج 

ػذذ ثٌمجدس دٓ ِؼشٚف ِّٚثً ثألِجٔز ثٌؼجِز، ز١ث أٌم١ش وٍّجس ثالخضضجَ / ٚثخضضُ ثٌٍمجء ِؼجٌٟ ثألعضجر 

 .ٚص٠غ شٙجدثس ثٌضمذ٠ش ٚشٙجدثس ثخض١جص ثٌذٚسرصال٘ج س

مهبساد إداسح انمخبطش انمبنُخ فٍ " حىل مىضىع  ـ انهقبء انزذسَجٍ ثذونخ انكىَذ 3

 "االسزثمبساد وانمششوػبد 

ثٌٍمجء ثٌضذس٠ذٟ زٛي  2016ٔٛفّذش  17-13ثعضعجف د٠ٛثْ ثٌّسجعذز دذٌٚز ثٌى٠ٛش خالي ثٌفضشر 

ِضذسدج ٠ّثٍْٛ  33ٚشجسن ف١ٗ " س ثٌّج١ٌز فٟ ثالعضثّجسثس ٚثٌّششٚػجس ِٙجسثس إدثسر ثٌّخجغ"ِٛظٛع 

خٙجصث ِٓ ثألخٙضر ثألػعجء فٟ ثٌّٕظّز ٟٚ٘ أخٙضر ثٌشلجدز فٟ وً ِٓ ثألسدْ ٚثٌغؼٛد٠ز ٚثٌذسش٠ٓ  14

ٚصٛٔظ ٚلطش ٚفٍغط١ٓ ٚثٌدضثةش ٚعٍطٕز ػّجْ ٚثٌؼشثق ٚثٌى٠ٛش ٚثٌّغشح ِٚصش ٚثٌغٛدثْ 

غٍذز ِٓ خجِؼز ثٌى٠ٛش ٚخجِؼز  4وّج صجدغ ثٌٍمجء . ثٌدٙجص ثٌى٠ٛضٟ ٔفمجس ثلجِضُٙٚلذ صسًّ . ِٚٛس٠ضج١ٔج

.  ثٌخ١ٍح ٌٍؼٍَٛ ٚثٌضىٌٕٛٛخ١ج دذٌٚز ثٌى٠ٛش

ٚلذ ثفضضر ثٌٍمجء ِؼجٌٟ ثألعضجر ػجدي ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌصشػجٚٞ سة١ظ د٠ٛثْ ثٌّسجعذز دجإلٔجدز دذٌٚز 

. ٌّضٟ ثالفضضجذثٌى٠ٛش  دسعٛس ِّثً ثألِجٔز ثٌؼجِز ، ز١ث ثٌم١ج ن

: ٚلذ صٌٛٝ ثػذثد ٚصمذ٠ُ ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز ثالثز ِذسد١ٓ ِٓ د٠ٛثْ ثٌّسجعذز دجٌى٠ٛش ُٚ٘

 ثٌسغٓ   زغٓ ػذٔجْ .د 

 ٝٙٔ ثٌمالف  ػذذ ثٌشصثق 

 ثأل١ِش ػذذ ثٌّد١ذ زّذ 

 ٚصُ ثػضّجد غش٠مز ثألٞ دٞ. ثألٔضٛعجٞ ص١ّٕز ِذجدسر ِٓ صذس٠خ أخصجةٟ ٚخ١ّؼُٙ ِضسصٍْٛ ػٍٝ شٙجدر

آٞ فٟ ثٌضذس٠خ ِٓ خالي ثٌضٕجٚح د١ٓ ثٌدجٔخ ثٌٕظشٞ ٚثٌضطذ١مٟ ٚصشش٠ه ثٌّضذسد١ٓ فٟ ثٌؼشض ِٓ خالي 

 . غشذ ثألعتٍز ٚصشد١غ صذجدي ثٌضدجسح

: ٚصُ ثٌضطشق خالي ثٌٍمجء إٌٝ ثٌّسجٚس ثٌضج١ٌز

 .ٚأٔٛثػٙج ثٌّشثخؼز ِخجغش ِفَٙٛ -

 .)ثٌذ١ٌٚز ثٌّشثخؼز ِؼج١٠ش - ٔضٛعجٞثال ِؼج١٠ش( ثٌّج١ٌز ثٌشلجدز ِؼج١٠ش فٟ ثٌّشثخؼز ِخجغش   -

 .ثٌّشثخؼز ػ١ٍّز صخط١ػ إغجس فٟ صم١١ّٙج ٚغشق ثٌّشثخؼز ِخجغش أٔٛثع صسذ٠ذ -



 .ػ١ٍٙج ثٌشلجدز ٚإخشثءثس ثٌّشجس٠غ فٟ ثٌّخجغش ٚصم١١ُ ثوضشجف غشق -

 .ػ١ٍٙج ثٌشلجدز ٚإخشثءثس ثالعضثّجسثس فٟ ثٌّخجغش صم١١ُ ِٙجسثس   -

 .دأٔٛثػٙج ثٌّشثخؼز ِخجغش صم١١ُ ِدجي فٟ ثٌشلجد١ز ثألخٙضر د١ٓ ثٌخذشثس صذجدي -

 .ثألٔضٛعجٞ ٌّؼج١٠ش صطذ١مج ثٌّشثخؼز ِخجغش صم١١ُ آ١ٌز زٛي ػًّ ٚسشز -
 

ٌض١ّٕز ثاللضصجد٠ز ثٌؼشد١ز يوّج صُ صشش٠ه ِّث١ٍٓ ػٓ ثٌذٕه ثٌّشوضٞ ثٌى٠ٛضٟ ٚثٌصٕذٚق ثٌى٠ٛضٟ 

وّج لذَ ِّث١ٍٓ ػٓ د٠ٛثْ . ٌضمذ٠ُ ػشٚض صخص خذشصُٙ فٟ ثٌضسىُ فٟ ِخجغش ثالعضثّجس ٚثٌّشجس٠غ

 .ثٌّسجعذز دجٌى٠ٛش صدشدز ثٌذ٠ٛثْ فٟ ثٌشلجدز ػٍٝ ثألدثء

ٚلذ خصص ث١ٌَٛ ثٌشثدغ ِٓ ثٌٍمجء ٌضمذ٠ُ ِٕٚجلشز ػشٚض صدشدز ثألخٙضر ثٌّشجسوز فٟ ِٛظٛع 

ٚلذ شٙذس ٘زٖ ثٌدٍغز زعٛس ِؼجٌٟ ثألعضجر ػجدي ػذذ ثٌؼض٠ض ثٌصشػجٚٞ سة١ظ د٠ٛثْ ثٌّسجعذز . ثٌٍمجء

  .دجإلٔجدز دذٌٚز ثٌى٠ٛش

ثٌؼجِز ػٍٝ ٌدٕز ص١ّٕز  ثألِجٔزػذد ِٓ ثٌضٛص١جس صؼشظٙج ثٌّشجسوْٛ ٚثٌخذشثء إٌٝ  ٚصًوّج س   

. ثٌمذسثس ثٌّؤعغ١ز فٟ ثخضّجػٙج ثٌسجدٞ ػشش

 األخهزح أداءقُبس  إطبس" ـ انهقبء انزذسَجٍ ثبنممهكخ انؼشثُخ انسؼىدَخ حىل مىضىع  4

( :   SAIPMF)انؼهُب نهشقبثخ 

 إٌٝ 20خالي ثٌفضشر ِٓ د٠ٛثْ ثٌّشثلذز ثٌؼجِز دجٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز  ثعضعجف

ٚثٌّسجعذز  ثٌّج١ٌز  ل١جط أدثء ثألخٙضر ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز"ثٌضذس٠ذٟ زٛي ِٛظٛع  ثٌٍمجء  24/11/2016

( SAIPMF ) "  ٚرٌه فٟ إغجس صٕف١ز خطز ثٌؼًّ ثٌضفص١ٍ١ز ٌٍّٕظّز ثٌؼشد١ز فٟ ِدجي ثٌضذس٠خ ٚثٌذسث

ثٌثجٟٔ ٚثٌخّغ١ٓ  ثخضّجػَٗ،  ٚثٌضٟ ألش٘ج ثٌّدٍظ ثٌضٕف١زٞ ٌٍّٕظّز ثٌؼشد١ز فٟ 2016ثٌؼٍّٟ ٌؼجَ 

 2016َدجٌٍّّىز ثٌّغشد١ز خالي شٙش ِجسط  ثٌّٕؼمذ

شجسن فٟ ثٌٍمجء ثثٕجْ ٚػششْٚ ِضذسدج ِثٍٛث أخٙضر ثٌشلجدز فٟ وً ِٓ ثألسدْ ٚصٛٔظ  ٚثٌدضثةش   ٚلذ

ثالثز خذشثء  ٖصٕف١زوّج ثششف ػٍٝ . ٚثٌغؼٛد٠ز  ٚثٌى٠ٛش  ٚلطش  ِٚصش  ٚثٌغٛدثْ  ِٚٛس٠ضج١ٔج

 .ثٌؼجِز ِضخصص١ٓ فٟ ِٛظٛع ثٌٍمجء ِٓ د٠ٛثْ ثٌّشثلذز

زغجَ دٓ / ثٌذوضٛس١ٔجدز ػٓ صجزخ ثٌّؼجٌٟ  ،ػثّجْ دٓ ػذذ ثٌشزّٓ ث١ٌس١ج /ثألعضجرٚثفضضر ثٌٍمجء عؼجدر 

ٚدسعٛس ِّثً ثالِجٔز سة١ظ د٠ٛثْ ثٌّشثلذز ثٌؼجِز دجٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ،  ، ػذذ ثٌّسغٓ ثٌؼٕمشٞ

. ثٌؼجِز ٌٍّٕظّز

: ٚلذ صٕجٚي ثٌٍمجء ثٌّٛظٛػجس ثٌضج١ٌز

 : صمذ٠ُ ثٌّشجسو١ٓ ألٔفغُٙ ٠ٚضٕجٚي *

ػٓ ثٌدٙجص ثٌزٞ ٠ٕضّٟ إ١ٌٗ ثٌّشجسن  ٔذزر -

 ِج ٠ضٛلؼٗ ثٌّشجسن ِٓ ثٌّشجسوز فٟ ثٌٍمجء -

 (.صم١١ُ لذٍٟ ٌٍّشجسو١ٓ ) صّش٠ٓ وضجدٟ صعّٓ دؼط ثألعتٍز زٛي ِسجٚس ِٛظٛع ثٌٍمجء  -

 ِمذِز ػٓ ِؼج١٠ش ثالٔضٛعجٞ -

 (:  SAIPMF)إغجس ل١جط أدثء ثألخٙضر ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز  ثٌّج١ٌز ٚثٌّسجعذز  -

 .إػذثد ثٌدٙجص ثألػٍٝ ٌٍشلجدز ثٌّج١ٌز ٚثٌّسجعذز ثٌضمجس٠ش(: أ )  ثٌّدجي -



 .ثٌّؼج١٠ش ٚثٌّٕٙد١جس ثٌشلجد١ز( : د ) ثٌّدجي  -

-  ثالعضمال١ٌز ٚثإلغجس ثٌمجٟٔٛٔ( : ح ) ثٌّدجي  

-  ثعضشثص١د١ز ثٌض١ّٕز ثٌّغضذثِز( : ج ) ثٌّدجي  

-  ١٘جوً ثإلدثسر ٚثإلعٕجد( : ٘ـ ) ثٌّدجي  

-  .ثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز ٚثٌم١جدر ( :ٚ ) ثٌّدجي  

-  .ثالصصجي ٚإدثسر ثٌؼاللجس ِغ ثٌدٙجس ثٌّؼ١ٕز( : ص ) ثٌّدجي  

-  .ظّجْ ثٌدٛدر ٚوضجدز ثٌضمجس٠ش 

زغجَ دٓ ػذذ ثٌّسغٓ ثٌؼٕمشٞ، سة١ظ ثٌذ٠ٛثْ، ٚدسعٛس ِّثً ثألِجٔز / ٚثخضضُ ثٌٍمجء ِؼجٌٟ ثٌذوضٛس 

. ثخض١جص دٚسر صذس٠ذ١ز" ثٌضمذ٠ش ٚشٙجدثس  وٍّجس ثالخضضجَ ٚصُ صٛص٠غ شٙجدثس أٌم١شثٌؼجِز ، ز١ث 

رحهُم اِثبس االقزظبدَخ " ـ انهقبء انزذسَجٍ ثبنممهكخ انمغشثُخ حىل مىضىع  5

   :"نهمشكالد انجُئُخ 

ثٌٍمجء  2016د٠غّذش  23-19خالي ثٌفضشر ٌٍسغجدجس دجٌٍّّىز ثٌّغشد١ز  ثألػٍٝثعضعجف ثٌّدٍظ 

صغؼز  ِضذسدج ِٓ  19 ٚشجسن ف١ٗ صس١ًٍ ث٢ثجس ثاللضصجد٠ز ٌٍّشىالس ثٌذ١ت١ز  "ِٛظٛع صذس٠ذٟ زٛي ثي

ٚثٌدضثةش ٚثٌغؼٛد٠ز ٚثٌغٛدثْ ٚعٍطٕز  ثألسدْ ثٌشلجدز فٟ وً ِٓ  أخٙضرٟٚ٘  أخٙضر أػعجء دجٌّٕظّز

. ػّجْ ٚثٌى٠ٛش ٌٚذٕجْ ٚثٌّغشح

ط ثألػٍٝ ٌٍسغجدجس ٌُٙ خذشر وّج ثششف ػ١ٍٗ ِٓ ثٌٕجز١ض١ٓ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌؼ١ٍّز ثالثز ِذسد١ٓ ِٓ ثٌّدً

. فٟ ِدجي ِٛظٛع ثٌٍمجء

: ثٌّسجٚس ثٌضج١ٌز ٚلذ صٕجٚي ثٌٍمجء

 أُ٘ ثٌمعج٠ج ثٌذ١ت١ز ٚثٌّخجغش ثٌٕجصدز ػٕٙج -

 أُ٘ ث٢ثجس ثاللضصجد٠ز ٚثالخضّجػ١ز ثٌٕجخّز ػٓ ثٌّشجوً ثٌذ١ت١ز ٚثٌؼاللز ثٌّضذجدٌز د١ٓ ثٌفمش ٚثٌذ١تز -

 ثٌذؼذ ثٌذٌٟٚ ٌٍّشجوً ثٌذ١ت١ز ٚآثجس٘ج ثاللضصجد٠ز  -

 ثٌّٕٛ ثٌّغضذثَ، ثٌضؼش٠ف ٚصس١ًٍ ثٌّفج١ُ٘ -

دٚس ثٌغ١جعجس ثٌذ١ت١ز فٟ ظذػ ٚصم١١ُ ٚل١جط ث٢ثجس ثاللضصجد٠ز ٌٍّشىالس ثٌذ١ت١ز  -

 آثجس ثٌٕفج٠جس ثٌّٕض١ٌز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌصسز ٚثاللضصجد ٚدٚس ثٌغ١جعجس ثٌذ١ت١ز فٟ ٘زث: زجٌز ػ١ٍّز -

 ثٌّدجي

 دٚس ثٌّسجعذز ثٌذ١ت١ز فٟ صم١١ُ ٚل١جط ث٢ثجس ثاللضصجد٠ز ٌٍّشىالس ثٌذ١ت١ز -

دٚس ثٌّؼٍِٛجس ثٌذ١ت١ز فٟ صم١١ُ ثٌّخجغش ثاللضصجد٠ز فٟ لطجع صذد١ش ثٌّٛثسد ثٌّجة١ز : زجٌز ػ١ٍّز -

 ٚزّج٠ضٙج

ػٛدجس ثٌضٟ صٛثخٗ إخشثءثس ثٌشلجدز ثٌّشصذطز دم١جط ٚصم١١ُ ث٢ثجس ثاللضصجد٠ز ٌٍّشجوً ثٌذ١ت١ز ٚثٌص -

 ISSAI 5110ثألخٙضر ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز ػٍٝ ظٛء ثٌّؼج١٠ش ثٌّضؼٍمز دجٌشلجدز ثٌذ١ت١ز، الع١ّج 

ٚISSAI 5120 ٚISSAI 5130 ٚISSAI 5140 

ثٌّشجوً ٚثٌصؼٛدجس ثٌضٟ صٛثخٗ ثألخٙضر ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز فٟ ِدجي ل١جط ٚصم١١ُ ث٢ثجس  :زجٌز ػ١ٍّز -

فٟ ِدجي ثعضغالي ثٌّٛثسد ثٌّؼذ١ٔز ٚثٌصؼٛدجس ثٌضٟ صٛثخٗ ثألخٙضر ثاللضصجد٠ز ٌٍّشجوً ثٌذ١ت١ز 

 ثٌؼ١ٍج ٌٍشلجدز



 ػشض زجالس ػ١ٍّز ٚصطذ١م١ز ٌألخٙضر ثٌّشجسوز -

 ػشض ِٕٚجلشز ٔضجةح ثٌذٚسر -

 ثٌّصجدلز ػٍٝ ثٌضٛص١جس -

 

ثٌشة١ظ ثألٚي  ،إدس٠ظ خطٛ / ٚصُ خالي ث١ٌَٛ ثالخضضجِٟ صٕظ١ُ زفً دسعٛس ِؼجٌٟ ثألعضجر

ٌٍّدٍظ ثألػٍٝ ٌٍسغجدجس ٚصٛص٠غ ثٌشٙجةذ ػٍٝ ثٌّذسد١ٓ ٚثٌّشجسو١ٓ ٚوً ِٓ عجُ٘ فٟ إٔدجذ 

. ثٌٍمجء

 

 

 

 

 


