
 يقذيت فٙ انخذيت االجخًبػٛت:

 

 و.و يحًذ حًٛذ ػهٕاٌ
 

 

َشبة انخذيّ االجخًبػٛت: انخطشق انٗ يفٕٓو انخذيت االجخًبػٛت قبم اكخسببٓب  -1

انطببغ انًُٓٙ فٙ انقشٌ انؼششٍٚ يغ االشبسِ انٗ انخطٕس انخبسٚخٙ نهخذيت االجخًبػٛت 

 فٙ انحضبساث انقذًٚت.

 

ٛت: انشػبٚت االجخًبػٛت يفٕٓيٓب ػالقخٓب ببالدٚبٌ االدٚبٌ ٔانشػبٚت االجخًبػ -2

 انسًبٔٚت )انذٍٚ انٕٛٓد٘, انًسٛحٙ, انذٍٚ االساليٙ(

 ٔيببدئ انشػبٚت االجخًبػٛت ٔيظبْشْب فٙ االسالو.

 

حهك انًفبْٛى ٔانقٛى  قٛى ٔيفبْٛى انخذيت االجخًبػٛت فٙ االسالو يغ االشبسة انٗ -3

خًبػٛت.االساليٛت ٔػالقخٓب ببنخذيت االج  

 

حطٕس انشػبٚت االجخًبػٛت فٙ أسبب ٔايشٚكب: انشػبٚت االجخًبػٛت فٙ أسبب ٔايشٚكب  -4

قطؼج ػهٗ يذٖ انخبسٚخ رالد يشاحم حخٗ اَخٓج انٗ ٔضؼٓب انحبنٙ يٍ قٛبو انخذيّ 

 االجخًبػٛت حقٕو ػهٗ اسبس يُٓٙ ػهًٙ بؼٛذ ػٍ االسحجبل ٔانؼشٕائٛت.

 

يفٕيٓب: االشبسِ انٗ يجبالث االَشطت االجخًبػٛت يغ  -بانخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓ -5

 ححذٚذ اْى حهك انًسطهحبث انخٙ حشًم كم يجبل.

 

يفٕٓيٓب: االشبسِ انٗ اْى انظشٔف انخٙ يٓذث نقٛبو -انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -6

انخذيت االجخًبػٛت كًُّٓ ببالضبفّ انٗ ححذٚذ اْى االسس انخٙ ححذد يفٕٓو يُّٓ 

فٙ يجخًؼبث انؼبنى جخًبػٛت كزنك حؼشف انٗ فهسفت انخذيت االجخًبػٛت انخذيت اال

 انزبنذ.

 

يفٕٓيٓب: االشبسِ انٗ اْى انخؼبسٚف نهخذيت -انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -7

 االجخًبػٛت ٔششٔطٓب كًُّٓ ببالضبفت نالطالع ػهٗ اْى خصبئص انخذيت االجخًبػٛت.

 

: االشبسِ انٗ ػالقّ انخذيت االجخًبػٛت بؼهى يفٕٓيٓب-انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -8

االجخًبع ٔػهى انُفس ٔػهى االقخصبد ٔانسٛبست ٔانؼهٕو انصحٛت ٔببالحصبء ٔبؼهى 

 انخششٚغ.

 



يفٕٓيٓب: انًببدئ االسبسٛت نهخذيت االجخًبػٛت-انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -9  

االشبسِ انٗ اْى يببدئ انخذيت االجخًبػٛت ٔاسبنٛب حطبٛقٓب يٍ قبم االخصبئٙ 

 االجخًبػٙ ٔانؼًم بٓب كٕحذِ ٔاحذِ.

 

يفٕٓيٓب: االشبسِ انٗ يُّٓ انخذيت االجخًبػٛت كفٍ -انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -11

ئٛسٛت ٔححذٚذ اْى انؼٕايم انٕسارٛت ٔانًكخسبت يٍ انبٛئّ ٔانخٙ ححذد انًقٕيبث انش

نشخصٛت االخصبئٙ االجخًبػٙ كزنك انخطشق انٗ اْى انخقسًٛبث نهًؤسسبث 

 االجخًبػٛت انخٙ حًبسس فٛٓب انخذيت االجخًبػٛت.

 

يٛبدٍٚ انخذيت االجخًبػٛت يفٕٓيٓب: االشبسِ انٗ -انخذيت االجخًبػٛت يبْٛخٓب -11

  انًٍٓ االخشٖ.ٔدٔافؼٓب ٔاْى انفشٔق انشئٛسٛت بٍٛ انخذيت االجخًبػٛت ٔغٛشْب يٍ 

 

طشق انخذيت االجخًبػٛت ٔحكبيهٓب)ظٕٓس انخخصص ببنخذيت االجخًبػٛت(: -12  

طشٚقت خذيت انفشد:-ا  

حؼبسٚفٓب -  

االسس انًُٓٛت نخذيت انفشد )انًببدئ( -  

ػًهٛبث خذيت انفشد -  

 

طشق انخذيت االجخًبػٛت ٔحكبيهٓب)ظٕٓس انخخصص ببنخذيت االجخًبػٛت(: -13  

ذيت انجًبػت:ربَٛب: طشٚقت خ  

حؼبسٚفٓب -  

اْذافٓب -  

يببدئٓب -  

 

طشق انخذيت االجخًبػٛت ٔحكبيهٓب)ظٕٓس انخخصص ببنخذيت االجخًبػٛت(: -14  

 ربنزب: طشٚقت حُظٛى انًجخًغ

يشاحهٓب -  

حؼبسٚفٓب -  

اْذافٓب -  

 

طشق انخذيت االجخًبػٛت ٔحكبيهٓب)ظٕٓس انخخصص ببنخذيت االجخًبػٛت(: -15  

االجخًبػٛت: حكبيم طشق انخذيت  

خذيت انفشد ٔحُظٛى انًجخًغ -  

خذيت انفشد ٔخذيت انجًبػت  -  

خذيت انجًبػت ٔحُظٛى انًجخًغ -  



 

انخذيت االجخًبػٛت فٙ انذٔل انؼشبٛت: -16  

االٔنٗ نهخذيت ببنذٔل انؼشبٛت ٔحؼبنًٛٓب ٔيجبالحٓب ٔانخششٚؼبث االشبسِ انٗ انجزٔس 

 االجخًبػٛت فٙ انذٔل انؼشبٛت.

 

بْبث حذٚزت ببنخذيت االجخًبػٛتاحج -17  

 انخذيت االجخًبػٛت انخًُٕٚت:

يفٕٓيٓب -  

اْذافٓب -  

يجبالحٓب -  

احجبْبث فٙ انخذيت االجخًبػٛت انخًُٕٚت -  

 

حٕطٍٛ انخذيت االجخًبػٛت -18  

يقبسَت بٍٛ انسًبث انزقبفٛت نهًجخًغ االيشٚكٙ ٔانًجخًؼبث فٙ انؼبنى انزبنذ ٔخصٕصب 

 فٙ انؼشاق:

انٗ انخٕطٍٛ انحبجت -  

يؼٕقبث انخٕطٍٛ -  

ػشض ًَبرس نهخٕطٍٛ -  


