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 انهجبٌ انًُجثقخ ػٍ يجهظ انكهٛخ

 ) تشكٛم انهجبٌ ٔاختصبصبتٓب(

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

 
 يٍ انالئذخ انتُفٛزٚخ نقبٌَٕ تُظٛى انجبيؼبد (  72أٔال : األعبط انقبََٕٙ  ) َص انًبدح  

ٚشكم يجهظ انكهٛخ يٍ ثٍٛ أػضبئّ ٔيٍ غٛشْى يٍ أػضبء ْٛئةخ انتةذسٚظ ػهٗ يب ٚهٙ : ) 72تُص انًبدح   

 ٔانًتخصصٍٛ نجبَبً فُٛخ نجذج انًٕضٕػبد انتٙ تذخم فٙ اختصبصّ ٔػهٗ األخص انهجبٌ اٜتٛخ: 

 نجبٌ شئٌٕ انطالة -1

 نجُخ انذساعبد انؼهٛب ٔانجذٕث.  -7

 نجبٌ انًختجشاد ٔاألجٓضح انؼهًٛخ.  -3

 نجُخ انؼالقبد انؼهًٛخ ٔانثقبفٛخ انخبسجٛخ.  -4

 نجُخ انًكتجبد.  -5

نجُخ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ -6
(1)

 . 

 : تتٕنٗ نجُخ شئٌٕ انطالة ثبنكهٛخ ثصفخ خبصخ انًغبئم اٜتٛخ: 72يبدح  

 إثذاء انشأ٘ فٙ قجٕل تذٕٚم انطالة َٔقم ٔٔقف انقٛذ ٔقجٕل األػزاس.  -1

 تُظٛى انتذسٚت انؼًهٙ نهطالة.  -7

تتجغ َتةبئ  االيتذبَةبد ٔدساعةخ اادصةبءاد انخبصةخ ثٓةبر ٔتقةبسٚش نجةبٌ االيتذةبٌ ػةٍ يغةتٕٚبتٓبر  -3

 ٔتقذٚى انتٕصٛبد انالصيخ فٙ شؤَٓب إنٗ يجهظ انكهٛخ. 

 تُظٛى انًكبفآد ٔانًُخ انذساعٛخ. -4

 قتشادبد انكفٛهخ ثشفغ يغتٕاِ. تتجغ انُشبط انثقبفٙ ٔانشٚبضٙ ٔاالجتًبػٙ نهطالة ٔتقذٚى اال -5

تُظٛى عٛبعخ ػهًٛخ نهطالةر ثذٛج ٚكٌٕ نكم يجًٕػخ يٍ طةالة انفشقةخ انذساعةٛخ ثبنقغةى أٔ انكهٛةخ  -6

أٔ انًؼٓةذر سائةذ يةةٍ أػضةبء ْٛئةخ انتةةذسٚظر ٚؼبَٔةّ يةةذسط يغةبػذ أٔ يؼٛةذر ٚقةةٕو ثبالنتقةبء دٔسٚةةبً 

ٔانؼًةم ػهةٗ دهٓةب ثًؼشفةخ إداسح انكهٛةخ  ثطالة يجًٕػتّ نهٕقٕف ػهٗ يشةبلهٓى انؼهًٛةخ ٔتةٕجٛٓٓى

ٔأعبتزتٓب
(7)

 . 

تٛغٛش طجغ َٔشش انكتت ٔانًزلشاد انذساعٛخ -2
(3)

 . 

انؼًم ػهٗ تشجٛغ تكٍٕٚ انجًؼٛخ انؼهًٛخ ثضٚبدح أػضبء ْٛئةخ انتةذسٚظ ٔتُظةٛى انضٚةبساد ٔاألَشةطخ  -2

خةةالل األقغةةبو انؼهًٛةةخ انًُبعةةجخ نهطةةالةر ٔيشةةشٔػبد خذيةةخ انجٛئةةخ انتةةٙ تةةشتجظ ثتخصصةةبتٓى يةةٍ 

انًختصخ
(4)

 . 

 : تتٕنٗ نجُخ انذساعبد ٔانجذٕث ثبنكهٛخ ثصفخ خبصخ انًغبئم اٜتٛخ: 72يبدح  

إػذاد خطخ انذساعبد ٔانجذةٕث انؼهًٛةخ فةٙ انكهٛةخ ثُةبء ػهةٗ اقتشادةبد يجةبنظ األقغةبو ٔيتبثؼةخ  -1

 تُفٛز ْزِ انخطخ فٙ األقغبو انًختهفخ. 

ختهفةةخ ثبنكهٛةةخ ٔانؼًةةم ػهةةٗ تُشةةٛظ انجذةةج انًشةةتش  ثُٛٓةةب تُغةةٛا انجذةةج انؼهًةةٙ ثةةٍٛ األقغةةبو انً -7

 نهتؼبٌٔ ػهٗ دم انًشكالد انؼهًٛخ. 

إػذاد يششٔع يٛضاَٛخ انجذج انؼهًٙ فةٙ انكهٛةخ ٔتٕصٚؼٓةب ٔفقةبً نهجةشاي  انًقتشدةخ ٔٔضةغ انةُظى  -3

                                                 
 انًشبس إنّٛ.  1225نغُخ  412يضبف ثقشاس سئٛظ انجًٕٓسٚخ سقى  72يٍ انًبدح  6انجُذ  (1)

 . 1222نغُخ  765ثبنقشاس انجًٕٓس٘ سقى  72أضٛف إنٗ انًبدح  6انجُذ  (7)

  (4) . 72/6/1222فٙ  76انجشٚذح انشعًٛخ انؼذد  – 1222نغُخ  765أضٛفب إنٛٓب ثبنقشاس انجًٕٓس٘ سقى  72يٍ انًبدح  2ر 2( انجُذاٌ 3ر )(3)
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اي  انؼبيخ نطشٚقخ انتصشف فٙ ثُٕدْب انًختهفخ ٔانؼًم ػهٗ تةٕفٛش اايكبَٛةبد انالصيةخ نتُفٛةز ثةش

 انجذج انجذٕث. 

 يتبثؼخ ثشاي  َٔظى انذساعبد انؼهٛب ٔانذسجبد انجبيؼٛخ ثبنكهٛخ ثًب ٚكفم يغبٚشتٓب نهتقذو انؼهًٙ.  -4

تهقةةٗ انًشةةكالد انؼهًٛةةخ يةةٍ انٓٛئةةبد انًختهفةةخ ٔتٕصٚؼٓةةب ػهةةٗ األقغةةبو انًختهفةةخ ثبنكهٛةةخ اجةةشاء  -5

 انجذٕث انالصيخ نذهٓب. 

انكهٛةخ ٔجًةغ انجذةٕث انؼهًٛةخ نمقغةبو انًختهفةخ َٔشةشْب ااششاف ػهٗ شئٌٕ انُشش انؼهًةٙ فةٙ  -6

ٔتٕصٚؼٓب ػهٗ انٓٛئبد انًؼُٛخ ٔتجبدنٓب يةغ انٓٛئةبد انؼهًٛةخ ٔاألفةشاد انؼهًٛةٍٛ ثبنخةبسب ٔيتبثؼةخ 

 تُفٛز انغٛبعخ انًشعٕيخ فٙ ْزا انشؤٌ.

 ٌ. انُظش فٙ قٛذ طالة انذساعبد انؼهٛب ٔتذٕٚهٓى َٔقم انقٛذ ٔٔقفّ ٔفٙ أػزاس االيتذب -2

انُظةةش فةةٙ اقتشادةةبد يجةةبنظ األقغةةبو فةةٙ شةةؤٌ تغةةجٛم سعةةبئم انًبجغةةتٛش ٔانةةذلتٕساِ ٔتقةةبسٚش  -2

 انًششفٍٛ ػهٛٓب ٔتؼٍٛٛ نجبٌ انذكى ػهٗ انشعبئم قجم انؼشض ػهٗ يجهظ انكهٛخ. 

 : تتٕنٗ نجُخ انًختجشاد ٔاألجٓضح انؼهًٛخ ثصفخ خبصخ انًغبئم اٜتٛخ: 33يبدح   

 ٔضغ ثشَبي  نتذػٛى انًختجشاد ٔاألجٓضح ثبنكهٛخ ثًب ٚكفم سفغ يغتٕٖ انذساعخ انؼهًٛخ ثؼٓب.  -1

إػذاد يششٔع يٕاصَخ انًختجشاد ثبنكهٛخ عُٕٚبً ٔفقبً نًؼذل يةب ٚغةتٓهكّ انطبنةت ٔدصةش األجٓةضح  -7

بنٓب انًٕجٕدح ثبنكهٛخ ٔتقشٚةش صةالدٛخ انًٕجةٕد يُٓةب ٔثٛةبٌ األجٓةضح أٔ انًةٕاد انُبقصةخ العةتكً

 ٔٔضغ َظبو نتجذٚذ ٔصٛبَخ انًٕجٕد يُٓب. 

 : تتٕنٗ نجُخ انؼالقبد انؼًهٛخ ٔانثقبفٛخ انخبسجٛخ ثصفخ خبصخ ثذج انًغبئم اٜتٛخ: 31يبدح  

 ٔضغ خطخ انجؼثبد انكهٛخ ٔااجبصاد انذساعٛخ ٔفقبً نًب تقتشدّ األقغبو.  -1

ٔضغ عٛبعخ اٚفبد أػضبء ْٛئخ انتةذسٚظ ثبنكهٛةخ فةٙ يًٓةبد ػهًٛةخ نًتبثؼةخ انتقةذو انؼهًةٙ فةٙ  -7

يجبل تخصصٓى ٔانتُغٛا ثٍٛ ثشاي  ْزِ انًًٓبد ثًب ٚكفم انتكبيم ثُٛٓةب ٔتذقٛةا أقصةٗ فبئةذح ػهًٛةخر 

 ٓب. لًب تقٕو ثذساعخ انتقبسٚش ٔانًقتشدبد انتٙ ٚقذيٓب أػضبء ْزِ انًًٓبد ٔإثذاء انشأ٘ فٛ

اقتشاح ثشَةبي  ػةبو نهًةرتًشاد ٔانةذٔساد انؼهًٛةخ ٔانذهقةبد انذساعةٛخ انتةٙ تشةتش  فٛٓةب انكهٛةخ  -3

ٔتُظةةٛى اشةةتشا  أػضةةبء ْٛئةةخ انتةةذسٚظ فًٛةةب ٚؼقةةذ يُٓةةب فةةٙ انةةذاخم أٔ انخةةبسب ٔتشةةجٛغ َشةةش انجذةةٕث 

 ٔانتقبسٚش انتٙ تقذو فٛٓب. 

 خ: : تتٕنٗ نجُخ انًكتجخ ثصفخ خبصخ انًغبئم اٜت37ٛيبدح  

ٔضةةغ خطةةخ تكفةةم تشةةجٛغ أػضةةبء ْٛئةةخ انتةةذسٚظ ثبنكهٛةةخ ػهةةٗ تةةؤنٛف انكتةةت ٔانًشاجةةغر ٔتٛغةةٛش  -1

 دصٕل انطالة ػهٛٓب.

ٔضغ يشةشٔع يٕاصَةخ نهًكتجةخ العةتكًبل انكتةت ٔانًشاجةغ ٔانةذٔسٚبد انالصيةخ نهكهٛةخ يةغ تةذػٛى  -7

 انًكتجخ ثتضٔٚذْب ثبنًغتذذث يُٓب. 

يكشساً  37يبدح  
(5)

 نًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ ثبنكهٛخ ثصفخ خبصخ انًغبئم اٜتٛخ: : تتٕنٗ نجُخ خذيخ ا

 إػذاد انخطظ ٔانجشاي  انتٙ تكفم تذقٛا دٔس انكهٛخ فٙ خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ.  -1

إَشةةبء ٔإداسح انٕدةةذاد راد انطةةبثغ انخةةبق انتةةٙ تقةةذو خةةذيبتٓب ناٛةةش انطةةالة ػةةذا انًغتشةةفٛبد  -7

 انجبيؼٛخ. 

فةةشاد انًجتًةةغ ػهةةٗ اعةةتخذاو األعةةبنٛت انفُٛةةخ ٔانؼهًٛةةخ انذذٚثةةخر إػةةذاد ٔتُفٛةةز ثةةشاي  تةةذسٚت أ -3

 ٔتؼهًٛٓى ٔسفغ لفبءتٓى ااَتبجٛخ فٙ شتٗ انًجبالد. 

 تُظٛى انًرتًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ ٔانًذبضشاد انتٙ تغتٓذف خذيخ انًجتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ.  -4

ًٍ ُٚٛجّ يٍ َٕاثّانجبيؼخ انتٙ ٚتى قجٕل انطبنت فٛٓب أٔ تذٕٚهّ أٔ َقهّ إنٛٓب أٔ ي
(6)

 . 

 

                                                 
 . 4/6/1226( ثتبسٚخ 1ثؼذد انجشٚذح انشعًٛخ سقى ) 1225نغُخ  412يضبفخ ثبنقشاس انجًٕٓس٘ سقى  (5)

 انغبثا ااشبسح إنّٛ.  1223نغُخ  355( يضبفخ ثقشاس سئٛظ يجهظ انٕصساء سقى 22انفقشح انغبدعخ يٍ انًبدح ) (6)


