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 سر$فلا

 

v ةرادالا سلجم ءاضعأ 

v ةرادالا سلجم ر3رقت 

v لمش<و تا;رشلا ةمكوح ر3رقت: 

 .ةرادإلا سلMN نزاوتم لIيG ءانب :CDوألا ةدعاقلا •

 .تايلوؤسملاو ماWملل ميلسلا ديدحتل :ةيناثلا ةدعاقلا •

 .ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ة3وضعل ءافكلا يوذ نم [\ثمم رايتخا :ةثلاثلا ةدعاقلا •

 .ةيلاملا ر3راقتلا ةGازن نامض :ةعeارلا ةدعاقلا •

 .ةيلخادلا ةباقرلاو رطاMiا ةرادإل ةميلس مظن عضو :ةسماhiا ةدعاقلا •

 .ةيقالخألا ميقلاو qrملا كولسلا ز3زعo :ةسداسلا ةدعاقلا •

 .بسانملا تقولا [xو قيقد لIشe ةيفافشلاو حاصفإلا :ةعeاسلا ةدعاقلا •

 ن~مGاسملا قوقح ما|}حا :ةنماثلا ةدعاقلا •

 .�hاصملا با��أ رود كاردإ :ةعساتلا ةدعاقلا •

 .ةكرشلا ءادأ ن~سحتو ز3زعo :ةرشاعلا ةدعاقلا •

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةيمGأ D\ع �~ك|}لا :رشع ةيدا�hا ةدعاقلا •

v ر3رقت hNل 2020 ماعل يونسلا قيقدتلا ةن�Nةماعلا ةيعم  

v ا بقارم ر3رقتhلقتسملا تاباس� 

v  ةي��نملا ةنسلل ةيلاملا تانايبلا x] 31 2020 |�مس�د 

v و رارقإoعWد eازنو ةمالسGةيلاملا تانايبلا ة 

v اب ر3رقتMiلا تافلا�r عيقوت متWا نم اhNWةي��نملا ةنسلل ةيباقرلا تا x]31 2020 |�مس�د 

v ةي��نملا ةنسلل ةلص تاذ فارطأ عم تالماعملاب ر3رقت x]31 2020 |�مس�د 

v ملا ر3رقتIةحونمملا تآفا MNةي��نملا ةنسلل ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سل x] 31 2020|�مس�د 
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  ةرادإلا سلجم

 

 وضعلا في�صت مسإلا

 نسكد سابع دومحم دمحم

 )ةرادإلا سلجم س�ئر(
 يذيفنت |~غ

 حابصلا دلاخ لضاف دلاخ /خيشلا

 )ةرادإلا سلجم س�ئر بئان(
 يذيفنت |~غ

 لقتسم  /  يذيفنت |~غ [xرعم عيفر دمحم ظفا�hا دبع

 يذيفنت |~غ يوسوملا |�ش ديس دمحم  D\ع

 يذيفنت |~غ نسكد سابع دومحم ةمطاف

 

 

املع :ةظحالم
ً

 دومحم قداص / ديسلا ن~يعo مت و  نسكد دومحم ةمطاف /ةس£الا ةرادالا سلجم وضع ةلاقتسا لوبق مت نأب 

 .ةرادالا سلMN لمكم وضع نسكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

6 | P a g e  
 

 ةرادإلا سلجم ر2رقت

 2020 ةيFGنملا ةنسلل ةيداعلا ةماعلا ةيعم@?ا <= ةرادالا سلجم س;ئر /ديسلا ةمل3

 

 

 ن~م|}�Mا                           ةيلاملا ةطاسولل لات�با; دروس ةكرش ن~مGاسم /ةداسلا

 ،،،، ھتا;ر¥و هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 

 ةكرشلل ةيلاملا ةنسلل و ي%اثلا يونسلا رKرقتلا مكيديأ نEب عضأ نأو مكب بحرأ نأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ي1المز نع ةباين ي%رس"

 :ي`ال̂ا Z[ 2020مس"د UV 31 ةيSTنملاو

 ةمداقلا تايجيتا|}سإلاو ةيادبلا

  ةيلاملا ةطاسولا لاجم UV ءالمعلاو قوسلا تاجايتحا مئالت mnلا اlTاسايسو مظنملا اjTايكب UV 2019 لاتgب̂ا دروس ةكرش تقلطنإ

 ةكرشلا ھلالخ نم تماق .ادج ديج ءادأب  ةيناثلا ةيلاملا اSTنس تزاتجا دق ةيلاملا ةطاسولل لاتgب̂ا دروس ةكرش نأب نلعأ نأ ي%رسvو

 ءافطاو لمعلا ططخ ذيفنتو تايجيتا]�سالا ديدحتو تاءافكلا باطقتساو تاسايسلا عضوو ةمظنألا رايتخاو تاساسأ ءان|ب

 ةطاسولا ��ع ا�Tف زكرت ةKرامث�سا ةيجيتا]�سا �nبت نأ ) ةيلاملا ةطاسولل لاتgب̂ا دروس( تعاطتسا هللا لضبف .سgساتلا فKراصم

 .طاش�لا اذ� ةل�ي� بgترتو ةيلاملا

 UV ةمداقلا ةلحرملا UV ةكرشلا موقتسو اذ� ، عسوأ UVارغج دادتما ��عو ةيجيتا]�سا ت̂اارش�و عسوتلا ��إ - ��اع` هللا نذإب - علطتن

 ةمدخ UV عسوتلل ةKرامث�سا ةيتحت ةي�ب نم هزاجنإ مت امم ةدافتسالاو ةKرامث�سالا صرفلا قلخو ةKرش|لا ةدعاقلا ءانب UV رارمتسالا

 - يرش|لا انزا¢ج طش�ي فوسو ،نEم�اسملا لامسأر ��ع دئاعلا ميظع̀و . ا¢م�اسمو اT¡المع ��ع ةدئافلاب دوع" امب ةيلاملا ةطاسولا

 تاحاجنلا UV مككارش¦و ،ءالمعلاو نEم�اسملا نم ةنكمم ةدعاق عسوأ ��عو ةدعاولا صرفلا ضرعل مكعم لصاوتلا UV - ��اع` هللا نذإب

 .ا¢قيقحتب ةكرشلا لمأت mnلا ة§Eمتملا

 صرحن )ةيلاملا ةطاسولل لاتgب̂ا دروس( ةكرش UV نحنو ،داصتقالل ماعلا خانملاب رشابم ل�ش© رثأتي ةيلام ةطاسو ةكرش يأ ءادأ نإ

 ىوتسم ��ع ققحت امب انايب مكل مدقن ھيلعو ،اSTيجيتا]�ساو ةكرشلا طاش�ب ،ةصا¬»ا تامولعملاو تانايبلاب نEم�اسملا ةطاحإ ��ع

 :�Vاتل̂ا كلذو n UV 31/12/2020¯تنملا �Vاملا ماعلل ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلا

 تافورصملا �Vامجا و ك.د 204,209 تاداريالا �Vامجا تغلب دقو م¢سلل / سلف 0.56 عقاوب ك.د 5,635 حا́را UVاص  ةكرشلا تل²³

 .Z[ 2020مس"د n UV 31¯تنملا ماعلا نع ك.د 198،574

 17,284  تاداريإلا �Vامجا تغلب دقو م¢سلل / سلف )12,77( عقاوب كد )127,738( ا�ردق ةراسخ تل²³ ثيح 2019 ماعلاب ةنراقم 

 .Z[ 2019مس"د UV 31 ةيSTنملا ةنسلل ك.د 145,022 تل²³ دقف تافورصملا امأ ك.د
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 :ةيلبقتسملا ةكرشلا ةطخ

UV لا تايدحتلا ءوضmn رمت ¾Tب̂ا دروس ةكرش سركت ،ةكرشلا اgةمداقلا ة]�فلا لالخ ا¢لمع ةيلاملا ةطاسولل لات UV وحتKا�رئاسخ  ل 

 . ةمداقلا ةنسلا لالخ تايلمعلا لخد ةداKزو تاداريالا ةيمنت لالخ نم كلذو حا́رأ ��ا

  :ةمكو�hا تابلطتم

 ةمكوح ”رشع سما¬»ا باتكلا UV تدرو mnلا لاملا قاوسا ةئي� تابلطتم ةف̂ا قيبطتب ةيلاملا ةطاسولل لاتgب̂ا دروس ةكرش تم§�لا

اقفو ةكرشلل Ænيظنتلا ل�ي¢لا ليكش�ب تماق امك ةكرشلا UV لمع ةفاقثو ÄÅnاسأ أدبمك ا�ذاختا ��ع تلمعو “تا̂رشلا
ً

 ،اT¡دابمل 

ايعس ةمكوÉ»ا تاقيبطت ]Eياعم ��عأ قيقحتل مظنلاو تاسايسلاو حئاوللا ثيدحت ��ع ةكرشلا لمع̀و
ً

 ةيامح لضفأ قيقحتل اÊTم 

 بيلاسألا لضفأ ��ا لوصولل ةيقادصملاو ةيفافشلا دوجو §Eفحتو ىرخألا Ë»اصملا باÌÉأو ا�Tم�اسمو ةكرشلا Ë»اصم نEب نزاوتو

 .ةديشرلا ةرادإلا تاطلس ةسراممل

 ركش

ا]Eخأو
ً

 نكمم د¢ج ل^ لذب�س اننأب م�دع%و ،ة]Eبكلا ةقثلا ��ع نEم�اسملا ةوخإلل نانتمإلاو ركشلا لKزجب مدقتأ نأ الإ �nعس" ال ،

اعيمج نEم�اسملا ��ع دوع` ةديج ةيح́ر دئاوعو جئاتن قيقحتل
ً

. 

 

 

 ،،،،، ما]�حالا قئاف لوبقب اولضفتو

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 نسكد دومحم دمحم

 ةرادإلا سلجم س�ئر        
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  CDوألا ةدعاقلا

 ةكرشلا ةرادإ سلMN نزاوتم لIيG ءانب

 

 :يoالا وحنلا D\ع ةرادإلا سلجم تاعامتج©و ليكشo نع ةذبن •

 وضع ةرادإلا سلجم مضKو نEيذيفنت ]Eغ سلÎ³ا ءاضعأ ةيبلاغ نو�ي ثيحب ةرادإلا سلÎ³ نزاوتم ل�ي� ءان|ب ةكرشلا تماق

 ليكش` متو .ةصصختم تارا¢مو ةين¢مو ةيملع ة]Zخ وذ ءاضعأ مضي نأ ةرادإلا سلÎ³ ا¢ليكش` UV ةكرشلا تعار امك ،لقتسم

 UV ةرادإلا سلجم ماق دقو ،لاملا قاوسأ ةئي� تاميلع̀و تا̂رشلا نوناق ما�حأ عم قفاوتي امب 2018 /17/12 خKراتب ةرادإلا سلجم

 . ةرادإلا سلÎ³  رس نEم̂أ يدمحم بار¢س ناجKرون /ةديسلا نEيعتب 2018 /17/12  خKراتب دقعنملا 1/2018 مقر ھعامتجإ

  : ةرادإلا سلجم ءاضعأ تا]Zخو تال�ؤمو في�صتب نايب �Vي اميفو ، ءاضعأ سمخ نم ةكرشلا ةرادإ سلجم نو�تKو

 

 ةيلمعلا ة:789او 45لعلا ل1ؤملا وضعلا في'صت مسإلا
 / باختنإلا خ@رات

GيعHمأ نHرسلا ن 

 نسكد سابع دومحم دمحم

 )ةرادإلا سلجم سXئر(
يذيفنت :Hغ  

)jkآ بساح/صصخت( - ةيقيبطت مولع مولبد   

ھنس 51 ةيلمع ة:9خ  
17/12/ 2018 

 حابصلا دلاخ لضاف دلاخ /خيشلا

 )ةرادإلا سلجم سXئر بئان(
يذيفنت :Hغ  

)ةيسايس مولع /صصخت( سو@رولاxب  

تاونس 8 ةيلمع ة:9خ     
17/12/ 2018 

 k{رعم عيفر دمحم ظفا7zا دبع
       يذيفنت :Hغ

 لقتسم

)لامعأ ةرادإ /صصخت( بادآ سو@رولاxب    

ھنس 93 ةيلمع ة:9خ   
17/12/ 2018 

يذيفنت :Hغ يوسوملا :9ش ديس دمحم ��ع  
)نوناقلا /صصخت( قوق7zا k{ سو@رولاxب   

تاونس 6 ةيلمع ة:9خ  
17/12/ 2018 

يذيفنت :Hغ نسكد سابع دومحم ةمطاف  
)نوناقلا /صصخت(  - قوق7zا k{ سو@رولاxب    

تاونس 6 ةيلمع ة:9خ  

17/12/ 2018 

 ةلاقتسا  ميدقت مت

06/12/2020  

يذيفنت :Hغ نسكد سابع دومحم قداص  
)ةماع ة@وناث )   

ةنس 20 ةيلمع ة:9خ  
31/12/2020  

رسلا نHمأ يدمحم بار�س ناج@رون  
)لامعأ ةرادإ /صصخت( سو@رولاxب    

ھنس 32 ةيلمع ة:9خ  
17/12/ 2018  

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

9 | P a g e  
 

 

 : 2020 ماعلا لالخ ةكرشلا ةرادإ سلجم تاعامتجإ نع ةذبن •

  تاعامتجالا تانايب  

 وضعلا مسإ

 ددع   7/2020 6/2020 5/2020 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020

 تاعامتجإلا

 ا?روضح مت

 خAراتب

20/2/2020 

 خAراتب

6/8/2020 

 خAراتب

13/8/2020 

 خAراتب

6/10/2020 

 خAراتب

28/10/2020 

 خAراتب

7/12/2020 

 خAراتب

31/12/2020 

  

 نسكد دمحم

   √ √ √ √ √ √ √ )سKئرلا (
7 

 

 دلاخ /خيشلا

 حابصلا لضاف

 ) سKئرلا بئان(
√ √ √ √ √ √ √   7 

 ظفاYZا دبع

 عيفر دمحم

 ^[رعم

√ √ √ - √ √ √   6 

 7   √ √ √ √ √ √ √ يوسوملا `_ع

 دومحم ةمطاف

 نسكد
√ √ √ √ √ - -   5 

 دومحم قداص

 نسكد
-	-	-	-	-	-	√	 	1 

 :ةكرشلا ةرادا سلجم تاعامتجا رضاحم ظفحو قيس�تلاو ليN¬»لا تابلطتم قيبطت ةيفيك نع زجوم   •

 . ةينوناقلا تابلطتملا عيمج ءافي�سا نامضو ةرادالا سلجم تاعامتجال ]Eضحتلاب ةرادإلا سلجم رس نEمأ موقي -

 هذT¾ ةرادالا سلجم ءاضعأ دKوزتو ةرادالا سلÎ³ ةمدقملا داوملا نم تاح]�قملاو رKراقتلا عيم³» دادعالاو قيس�تلاب مايقلا -

 .ا�Tلع عالطالل تامولعملا

 عيقوت نامضو ھيلاو سلÎ³ا نم عفرت mnلا رKراقتلاو هرتافدو ھتال²³و سلÎ³ا تاعامتجا رضاحم عيمج ظفحو نKودت -

 .نKرضاÉ»ا ءاضعألا عيمج نم تاعامتجالا رضاحم

 .ةئراطلا تاعامتجالا ةاعارمو لمع مايأ ةثالث لبق ةرادالا سلجم تاعامتجا ديعاوم غيلبت نم دكأتلا -

 ةقلعتملا تالÕ³لاو قئاثولاو تامولعملاو سلÎ³ا تاعامتجا رضاحم ل^ ��ا لوصولا UV ةرادالا سلجم ءاضعأ ةدعاسم -

 .ةكرشلاب

 .ةلصلا تاذ قئاثولا نم ا�]Eغو ةرادالا سلجم قئاثو عيمجو تامولعملا ةKرس ��ع ةظفاÎÉا -

 

****************************************************** 
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 ةيناثلا ةدعاقلا

  تايلوؤسملاو ماWملل ميلسلا ديدحتلا

 

 ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ل; تابجاوو ،تايلوؤسمو ،ماWم ةسايس ديدحتب ةكرشلا مايق ةيفيك نع ةذبن •

 :ةيذيفنتلا ةرادإلل اWض3وفت متي �rلا تايحالصلاو تاطلسلا كلذكو ،ةيذيفنتلا

 ،ةرادإلا سلجم تاصاصتخ¦و تايحالصو ما¢م ةف̂ا �Vيصفت ل�ش© ÖËوت mnلا حئاوللاو تاسايسلا دامتعإب ةرادإلا سلجم ماق

 تايحالصلاو ما¢ملا UV لصفلا ÖËوت mnلاو ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل يفيظولا فصولا دامتعإب سلÎ³ا ماق امك

 ةفا�ل ةماتلا ةيلالقتسإلا نامضل كلذو لاملا قاوسا ةئي¢ل ةيذيفنتلا ةحئاللا عم بسان�ي امب ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نEب

 .فارطألا

 :ماعلا لالخ ةرادالا سلجم تازاجنا •

  .ةKونسلا ةيلاملا تانايبلا دامتعا -

 .يونسلا �Vخادلا قيقدتلا رKرقت دامتعا -

  .يونسلا رطا¬Îا رKرقت دامتعا -

 .ھباع`أ ديدحتو ةكرشلا تاباسح بقارم نEيع` ةداعإب ةماعلا ةيعمØ³ل ةيصوتلا -

 .ةيذيفنتلا ةرادالا مييقتو ةرادالا سلجم ءاضعأ مييقت -

 .لاملا قاوسأ ةئيÙ تابلطتم عم قفاوتلل ةثدÎÉا تاسايسلاو حئاوللا عيمج دامتعا -

اقبط تا̂رشلا ةمكوح دعاوقب ةقلعتملا رKراقتلا عيمج دامتعا -
ً

 .لاملا قاوسا ةئي� تابلطتمل 

 .با�رالا لKومتو لاومالا لسغ رKرقت دامتعا -

 .UV 31-12-2020 ةيSTنملا ةيلاملا ةنسلا نع حا́را عvزوت مدع© ةيصوتلا دامتعا -

 : ةيذيفنتلا ةرادالا •

 دمحم / ديسلا ةسائرب ةيمويلا ةكرشلا تايلمع ةرادإب مايقلا مT¾ طانملا نEلوئسملا نم ةعومجم UV ةكرشلل ةيذيفنتلا ةرادالا لثمتت

 نم ا¢ل ةلو¬Îا تايحالصلاو تاطلسلا ءوض UV ةيلاتلا ما¢ملا نع ةلوئسم ةيذيفنتلا ةرادالا نو�تو ،ةكرشلل يذيفنتلا وجار ناحرف

 :ةرادالا سلجم لبق

 . ةرادالا سلجم لبق نم ةدمتعملا ةكرشلل ةيلخادلا ةمظنالاو حئاوللاو تاسايسلا ةف̂ا ذيفنت �Vع لمعلا -

 . ةرادالا سلجم لبق نم ةدمتعملا ةKونسلا ةط¬»او ةيجيتا]�سالا ذيفنت -

 ةكرشلا فاد�او ططخ ءوض UV ةكرشلا طاش% UV زرÎÉا مدقتلا ناش© ) ةيلام ]Eغو ةيلام( ةKرودلا رKراقتلا دادعا -

 . ةرادالا سلجم �Vع رKراقتلا كلت ضرعو ةيجيتا]�سالا
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 تاقفنلا ليلقتو حا́رالا ميظع̀ �Vع لمعلاو لثمالا ل�شلاب ةكرشلا دراوم ةرادا نع الضف طاش�لا ]Eيس̀و يمويلا لمعلا ةرادا -

 .ةكرشلا ةيجيتا]�ساو فاد�ا عم قفتي امب كلذو

 .ةكرشلا لخاد ةيقالخالا ميقلا ةفاقث ةيمنتو ءانب UV ةلاعفلا ةكراشملا -

 رطا¬Îا ةع§Úب ما§�لالا �Vع صرÉ»او ،مظنلا كلت ةيافكو ةيلعاف نم دكأتلاو رطا¬Îا ةراداو ةيلخادلا ةباقرلا مظن عضو -

 .ةرادالا سلجم لبق نم ةدمتعملا

• hNةرادالا سلجم نا : 

 تاميلع` ةاعارم مت دفو ،ا¢لمع حئاول رارقإب سلÎ³ا ماقو ھنع ةقث|نملا ةصصختملا ناØ³لا نم ددع ليكش�ب ةرادالا سلجم ماق

 : ةيلاتلا ناØ³لا ةرادالا سلجم نا³» نمضتتو ةرادالا سلجم نا³» ليكش` دنع لاملا قاوسا ةئي� نع ةرداصلا ةمكوÉ»ا دعاوقو

الوأ
ً

- hNقيقدتلا ةن: 

 UV ةي|ساÎÉا تايلمعلا ��ع ةيفارشإلا ھتايلوؤسمب ءافولا UV ةرادإلا سلجم ةدعاسمل قيقدتلل ةن³» ليكش�ب ةرادإلا سلجم ماق

 عم ةيلاملا رKراقتلا ةرادا ما¢م ��ا ةفاضإلاب .ي�اقرلا ما§�لالا تاءارجاو �Vخادلا قيقدتلا طباوضو ةيلاملا ةيباقرلا ةمظنالاو ةكرشلا

  .ةيباقرلا تابلطتملاب ما§�لالا نامض لجا نم نEيلخادلاو نEيجرا¬»ا نEققدملا

 ا�±دمو ةن�Nلا ليكشo خ3راتو ءاضعأ

ش
ُ

 ءاSTناب تاونس ثالث اlTدمو 2019/ 07 /31 خKراتب دقعنملا 3/2019 مقر ھعامتجإب ةرادإلا سلجم لبق نم قيقدتلا ةن³» تل�

اقفو ،نيذيفنت ]Eغ ءاضعأ ثالث نم ةنØ³لا تل�ش` .2021 ماعل ةيلاملا ةنسلا
ً

 خيسرت ��ع قيقدتلا ةن³» لمع̀و ،ةمكوÉ»ا دعاوقل 

الضف ةكرشلل ةيلاملا رKراقتلا ة�ازنو ةمالس نامض لالخ نم ةكرشلا لخاد ما§�لالا ةفاقث
ً

 ةمظنا ةيلعافو ةيافك نم دكأتلا نع 

اوضع اT¡اضعأ نEب نم ةنØ³لا مضتو  .ةكرشلا UV ةقبطملا ةيلخادلا ةباقرلا
ً

القتسم 
ً

 ليكش` نايب �Vي اميفو ةداسلا نم نل^ مضتل ،

 :اlTاعامتج¦و ةنØ³لا

 وضعلا في�صت وضعلا بصنم ةنØ³لا ءاضعأ

 لقتسم يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا سgئر UVرعم ظفاÉ»ا دبع /ديسلا

 يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا

 يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع نسكد ةمطاف / ةس%ألا

 

ارظن و ا¢ما¢م ةيدأت UV ةنØ³لا ترمتسا و
ً

 ةنØ³لا ليكش` ةداعإ مت ةرادإلا سلجم ةKوضع نم نسكد ةمطاف /ةس%ألا ةلاقتسال 

 : مT¡امسأ ةيلاتلا ةداسلا مضتل 31/12/2020 خKراتب

 ةنØ³لا سgئر  UVرعم ظفاÉ»ا دبع /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع     نسكد قداص / ديسلا -
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  .2020 ماعلا لالخ عامتجإ )4( ددع ةنØ³لا تدقع *

  2020 ماعلا لالخ ةنØ³لا تاعامتجإ

 عامتجإلا خKرات عامتجإلا مقر

1/2020 18/02/2020 

2/2020 05/08/2020 

3/2020 12/08/2020 

4/2020 27/10/2020 

 : 2020 ماعلا لالخ ةن�Nلا تازاجنإ

 تارادا ��ع �Vخادلا قيقدتلا لامعأ جئاتن 2020 ماع ھتاعامتجا لالخ ضرع يذلا �Vخادلا ققدملا لامعا ةنØ³لا ةع©اتم -

   .ةفلت¬Îا ةكرشلا

 ��ا ا¢عفر لبق كلذو ةكرشلل ةKونسلاو ةيلحرملا ةيلاملا تا]�فلا جئاتن ةشقانمل 2020 ماع لالخ ÞVرا¬»ا ققدملا عم عامتجالا -

  .ا�دامتعال ةرادإلا سلجم

 ةماعلا ةيعم³»ا عامتجا UV ھتوالتو ھيلع ةقداصملل ةرادإلا سلجم ��إ ھعفرو 2020 ماعل �Vخادلا قيقدتلا رKرقت ةعجارم -

 .ةكرشلل

 .مT¾اع`أ ديدحتو نEيجرا¬»ا تاباسÉ»ا ßnقارم نEيعتب ةرادإلا سلÎ³ ةيصوت عفر -

 .�Vخادلا قيقدتلا ةطخ دامتعاو ةعجارم -

ايناث  
ً

- hNا ةرادإ ةنMiرطا: 

 ةكرشلا UV رطا¬Îا ةرادإ ةفيظو نع ةيباقرلا ھتايلوؤسمب ءافولا UV سلÎ³ا ةدعاسمل رطا¬Îا ةرادإ ةن³» ليكش�ب ةرادإلا سلجم ماق

 ا¢ل ضرعتت mnلا رطا¬Îا عيمج فيفختو ةبقارمو مييقتو ديدحتب قلعتي اميف تابجاولاو تاطلسلاو تايلوؤسملا UV ا¢ضKوفت́و

 .ةكرشلا

 ا�±دمو ةن�Nلا ليكشo خ3راتو ءاضعأ

ش
ُ

 تاونس ثالث اlTدمو 2019/ 07 /31 خKراتب دقعنملا 3/2019 مقر ھعامتجإب ةرادإلا سلجم لبق نم رطا¬Îا ةرادإ ةن³» تل�

 :اlTاعامتج¦و ةنØ³لا ليكش` نايب �Vي اميفو ،نيذيفنت ]Eغ ءاضعأ ثالث نم ةنØ³لا تل�ش`, 2021 ماعل ةيلاملا ةنسلا ءاSTناب

 وضعلا في�صت وضعلا بصنم ةنØ³لا ءاضعأ

  يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا سgئر يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا

 يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع نسكد ةمطاف / ةس%ألا

 يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع حابصلا لضاف دلاخ /ديسلا
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ارظن و ا¢ما¢م ةيدأت UV ةنØ³لا ترمتسا و
ً

 خKراتب ةنØ³لا ليكش` ةداعإ مت ةرادإلا سلجم ةKوضع نم نسكد ةمطاف ةس%ألا ةلاقتسال 

 : مT¡امسأ ةيلاتلا ةداسلا مضتل 31/12/2020

 ةنØ³لا سgئر يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع حابصلا لضاف دلاخ /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع     نسكد قداص / ديسلا -
 

 . 2020 ماعلا لالخ عامتجا )4( ددع ةنØ³لا تدقع *

 2020 ماعلا لالخ ةنØ³لا تاعامتجإ

 عامتجإلا خKرات عامتجإلا مقر

1/2020 19/02/2020 

2/2020 05/08/2020 

3/2020 12/08/2020 

4/2020 05/10/2020 

 

 : 2020 ماعلا لالخ ةن�Nلا تازاجنإ

 . ةكرشلا طاش% مà³و ةعيبط عم بسان�ت اjTو^ نم دكأتلاو ,رطا¬Îا ةرادإ تاءارج¦و تاسايس و تايجيتا]�سا ةعجارم -

 . اlTءافك يدم نم دكأتلاو رطا¬Îا ةرادإل ةيفا�لا مظنلاو دراوملا رفاوت نامض -

 يوتسملا اذ¢ل ةكرشلا زواجت مدع نم دكأتلاو ةكرشلا UV لوبقملا رطا¬Îا يوتسم مييقتو ديدحت �Vع ةرادالا سلجم ةدعاسم -

 . رطا¬Îا نم

ا ةٔييÙ دKوزتو ،هدامتعال ةرادالا سلÎ³ ھعفرو 2020 ماعل رطا¬Îا ةرادٕا رKرقت ��ع ةنØ³لا عالطا -
ٔ

 ،ھنم ة¬�Õب لاملا قاوس

اتلاو
ٔ

ا نم دك
ٔ

  .ةكرشلا ا¢ل ضرعتت دق mnلا اSTعزنو رطا¬Îا ةعيبط ��ع لمتش" ھن

  .ددصلا اذ� UV ةرادإلا سلجم ��ا ةبسانملا تايصوتلا ميدقتو ةلصلا تاذ فارطألا عم ةح]�قملا تالماعملا ةعجارم -

اثلاث
ً

- hNملاو تاحيش|}لا ةنIتآفا : 

 صا¬åألا ديدحتب ةقلعتملا اlTاما§�لإب ءافولا ��ع ةرادإلا سلجم ةدعاسم UV تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةنØ³ل gãÅnئرلا رودلا لثمتي 

 مظن ةرادإ ��ع فارشإلا UV ةرادإلا سلجم ةدعاسمب ةنØ³لا موقت امك ،ايلعلا ةرادإلاو ،ةرادإلا سلجم ةKوضع لغشل نEل�ؤملا

 .ا�دامتعإل ءاضعألا تآفا�مب ةيصوتلا ا�Tلع امك ،زفاوÉ»او تآفا�ملا
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 :ا�±دمو ةن�Nلا ليكشo خ3راتو ءاضعأ

 ثالث اlTدمو 2019/ 07 /31 خKراتب دقعنملا 3/2019 مقر عامتجإلا UV ةرادإلا سلجم لبق نم تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» تل�ش`

اوضع اKSTوضع UV مضتو ،نيذيفنت ]Eغ ءاضعأ ثالث نم ةنØ³لا تل�ش` ,2021 ماعل ةيلاملا ةنسلا ءاSTنإب تاونس
ً

القتسم 
ً

 اميفو ،

 :اlTاعامتج¦و ةنØ³لا ليكش` نايب �Vي

 وضعلا في�صت وضعلا بصنم ةنØ³لا ءاضعأ

  يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا سgئر نسكد ةمطاف / ةس%ألا

 لقتسم يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع UVرعم ظفاÉ»ا دبع /ديسلا

 يذيفنت ]Eغ وضع ةنØ³لا وضع يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا

 

ارظن و ا¢ما¢م ةيدأت UV ةنØ³لا ترمتسا و
ً

 خKراتب ةنØ³لا ليكش` ةداعإ مت ةرادإلا سلجم ةKوضع نم نسكد ةمطاف ةس%ألا ةلاقتسال 

 : مT¡امسأ ةيلاتلا ةداسلا مضتل 31/12/2020

 ةنØ³لا سgئر     نسكد قداص /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع يوسوملا دمحم �Vع /ديسلا -

 ةنØ³لا وضع UVرعم ظفاÉ»ا دبع/ ديسلا -
 

 2020 ماعلا لالخ عامتجإ )2( ددع ةنØ³لا تدقع*

 2020 ماعلا لالخ ةنØ³لا تاعامتجإ

 عامتجإلا خKرات عامتجإلا مقر

1/2020 18/02/2020 

2/2020 07/12/2020 

 : 2020 ماعلا لالخ ةن�Nلا تازاجنإ

 . ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سلجم ءاضعأل حيش]�لا ةداعاو حيش]�لا لوبقب ةيصوتلا -

  .ءاضعألل ي`اذلا مييقتلاو ةرادالا سلجم ءادا مييقت ةيلمع ��ع فارشالا -

 تا̂رشلا نوناق ھيلع صني امب لالخالا مدع عم ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سلجم ءاضعا تآفا�م حنمل ةÖÉاو ةسايس عضو -

 . ةيذيفنتلا ھتحئالو

 UV نEبغارلا تابلط باطقتسا كلذكو . ةرادالا سلجم ةKوضعل ةبسانملا تارا¢ملا نم ة́ولطملا تاجايتحالل ةKونسلا ةعجارملا -

 .تابلطلا كلت ةعجارمو ةساردو .ةجاÉ»ا بسح ةيذيفنتلا بصانملا لغش

 . لقتسملا ةرادالا سلجم وضع نع ةيلالقتسالا ةفص ءاقتنا مدع نم دكأتلا -
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 رKرقتلا اذ� ضرع" نا �Vع  , ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سلجم ءاضعأل ةحونمملا تافا�ملا ةفا̂ نع لصفم يونس رKرقت دادعا -

 عابتاب ةكرشلا موقت نا نEعتKو , ةرادالا سلجم سgئر نم سgئر نم �VتKو ھيلع ةقفاوملل ةكرشلل ةيمومعلا ةيعم³»ا �Vع

 ةيا بنجتو ةحونمملا تافا�ملا ةف̂ا نع حاصفالا متي ثيحب تآفا�ملاب صا¬»ا رKرقتلا دادعا دنع ةيفافشلاو ةقدلا ]Eياعم

 . ليلضتلا وا ءافخإلل ةلواحم

  .ا�دامتعال ةرادإلا سلÎ³ ا¢عفرو ةيذيفنتلا بصانملا لالحٕاو رKودت ةطخ دامتعا -

 

 تقولا [xو قيقد لIشe تانايبلاو تامولعملا D\ع لوص�hا ةرادإلا سلجم ءاضعأل حي»ت �rلا تابلطتملا قيبطت ةيفيك نع زجوم •

 :بسانملا

 نم مÊTكمت mnلا ةيساسألا تانايبلاو تامولعملا ةف̂ا ��ع لوصÉ»ا ةرادالا سلجم ءاضعأل حمس` ةلاعف ةيلآ ةكرشلا ىدل رفاوتي

 لبق ةرادإلا سلجم عامتجا UV ةشقانملل ةحورطملا تانايبلا عيمجب م�دKو§�ب رسلا نEما موقي ثيح ،مlTابجاوب مايقلاو عالطضالا

 تارارقلا ذاختا نم مÊTيكمتل ةرادإلا سلجم عامتجا لبق تانايبلا كلت نأش© مlTاراسفتسا نع ةباجإلاو  لقألا ��ع لمع مايأ  ةثالث

 . ةبسانملا

 

                                                       ****************************************************** 

 

  ةثلاثلا ةدعاقلا

 .ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ة3وضعل ةءافكلا يوذ نم صاi´أ رايتخإ

 :تآفاIملاو تاحيش|}لا ةنhN ليكشo تابلطتم قيبطت نع ةذبن •

 نوفوتسم م¢ف �Vاتلا́و لاملا قاوسأ ةئي� ىدل نولÕ³م نEيسgئرلا ةيذيفنتلا ةرادالا ءاضعأو ةرادالا سلجم ءاضعأ عيمج نإ  -

 . ةئي¢لا لبق نم ةددÎÉا ة�ا§Úلاو ةءافكلا طورشل

 بولسأو ةنØ³لا ءاضعأ ةKوضع ةدم ددح امك ،تآفا�ملاو تاحيش]�لاب صتخت ةقث|نم ةن³» ليكش�ب ةرادالا سلجم ماق -

 .يذيفنت ]Eغ وضع ا¢سأرKو ،لقتسم وضع م�دحأ ءاضعأ ةثالث نم ةنØ³لا فلأتت .ا¢لمع

 UV ھيلع صوصنم وÙ ام عم ماÕ³%الا́و ،ةنØ³لا لمع قاثيم بسحب اlTايلوؤسمو ا¢ما¢مب تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» موقت -

  .تا̂رشلا ةمكوح دعاوق

ادان�سا ةصاخ ةيلآ ��ع لمتش` تآفا�ملاو تاحيش]�لاب ةصاخ تاءارجاو ةسايس تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» ترقأ -
ً

 ��ا 

 . KPIs ةيعوضوملا ءادألا تارشؤم

   رضاحم نKودت عم ،ةجاÉ»ا دنع كلذكو ،ةنس ل^ لقألا ��ع ةدحاو ةرم ةمظتنم ةروصب تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» عمتجت -

 .اlTاعامتجا

 

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

16 | P a g e  
 

 :ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةحونمملا تآفاIملا ر3رقت •

 .UV 31-12-2020 ةيSTنملا ةنسلا نع ةرادالا سلجم ءاضعأل تآفا�م فرصب ةيداعلا ةيعمØ³ل ةيصوتلا تمت -

 حا́رأ ةكرشلا قيقحت دع© مT¡امسأ ةيلاتلا ةرادالا سلجم ءاضعأل ةKونس ةأفا�م عvزوتب تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» تصوأ -

املع ،UV 31/12/2020 ةيSTنملا ةنسلل ةيفاص
ً

 .ةكرشلل ةماعلا ةيعم³»ا عامتجا UV نEم�اسملا ةقفاومل عضخي حا]�قالا اذ� ناب 

 

  : ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةحونمملا تآفا�ملا -

 )ك.د( ةأفاIم بصنملا ةرادالا سلجم ءاضعأ

 3000 ةرادالا سلجم سgئر نسكد دومحم دمحم /ديسلا

 3000 ةرادالا سلجم وضع حابصلا لضاف دلاخ/خيشلا

 4000 ةرادالا سلجم وضع UVرعم عيفر دمحم ظفاÉ»ا دبع /ديسلا

 3000 ةرادالا سلجم وضع يوسوملا �Vع /ديسلا

 

 :�Vاتلا وحنلا ��ع Z[ 2020مس"د UV 31 امك �Vاملا ريدملاو يذيفنتلا سgئرلل ةحونمملا تآفا�ملا ةنØ³لا تÖÉوا امك -

 )ك.د( ةأفاIم )ك.د( تالد¥و ايازم )ك.د( بتارلا 

 0 230 6231 يذيفنتلا سgئرلا �Vامجا

 �V 3600 0 0املا ريدملا �Vامجا

 

 

****************************************************** 

 

 

 

 

 

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

17 | P a g e  
 

  ةعeارلا ةدعاقلا

 ةيلاملا ر3راقتلا ةGازن نامض

 :ةدعملا ةيلاملا ر3راقتلا ة¶ازنو ةمالسe ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نم ل; لبق نم ةيباتكلا تادWعتلا •

ايباتك ةكرشلا ةرادإ سلÎ³ ةيذيفنتلا ةرادإلا تد¢ع` -
ً

 اjTأو ،ةلداعو ةميلس ةروصب ا¢ضرع متي ةكرشلل ةيلاملا رKراقتلا نأب 

 نم ةدمتعملا ةيلودلا ةي|ساÎÉا ]Eياعملا قفو ا�دادعإ متي نأ امك ةيليغش` جئاتنو تانايب نم ةيلاملا بناو³»ا ةف̂ا ضرعتس`

 .)قفرم( ةيباقرلا تا¢³»او لاملا قاوسا ةئي�

 ةلصلا تاذ رKراقتلا كلذكو ةيلاملا تانايبلا ةف̂ا ة�ازنو ةمالس© نEم�اسملل ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ د¢عتي كلذك -

 .)قفرم( ةكرشلا طاش�ب

 :قيقدتلا ةنhN ليكشo تابلطتم قيبطت نع ةذبن •

 ةمظنأو ةيلاملا رKراقتلا ة�ازنو ةمالس نم دكأتلا ÄÅnاسألا ا�رود نو�ي قيقدتلاب صتخت ةلقتسم ةن³» ةكرشلا ةرادإ سلجم ل�ش

 نEيذيفنت ]Eغ ءاضعأ ةثالث نم نو�تتو ،كلذ ]Eغ ةرادإلا سلجم ىآر اذإ الا تاونس ثالث اKSTوضع ةدم تددح ،ةيلخادلا ةباقرلا

 ،نEيذيفنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةرادإلا سلجم سgئر قيقدتلا ةن³» ةKوضع لغش" الو ،لقتسم ةرادإ سلجم وضع مÊTيب نم

 ةن³» نأ امك ،تا̂رشلا ةمكوح دعاوق UV ھيلع صوصنم و� ام قفو اT¾ ما§�لالا بجاولا تايلوؤسملاو ما¢ملاب قيقدتلا ةن³» موقتو

 ßnقارم عم ةKرود تاعامتجا قيقدتلا ةن³» تدقعو ،اlTاعامتجا رضاحم نKودت عم ةنسلا لالخ تاعامتجا )4( تعمتجا قيقدتلا

  .�Vخادلا ققدملا عم ةنسلا لالخ لقألا ��ع ناعامتجا قيقدتلا ةن³» تدقعو ،نEيجرا¬»ا تاباسÉ»ا

• x] دوجو لاح oتايصوت ن~ب ضراع hNب¹سلاو تايصوتلا �¸و3و لصفي نايب ن~مضت متي ،ةرادإلا سلجم تارارقو قيقدتلا ةن 

 :ا�º ديقتلا مدع ةرادإلا سلجم رارق ءارو نم بابسألا وأ

  .ةرادإلا سلجم تارارقو قيقدتلا ةن³» تايصوت نEب ضراع` يأ ةيضاملا ةنسلا لالخ ثدحي مل

 :[«راhiا تاباس�hا بقارم ةيدايحو ةيلالقتسا D\ع ديكأتلا •

 .ةرادإلا سلجم ��إ ةعوفرملا قيقدتلا ةن³» نم ةيصوت ��ع ءانب تاباسÉ»ا بقارم حيشرت نو�ي نأ -

ايفوتسم نو�ي ثيحب ،ةئي¢لا ىدل صا¬»ا لÕ³لا UV نيديقملا تاباسÉ»ا ßnقارم نم نو�ي نأ -
ً

 ةدراولا طورشلا ةف̂ا 

 لدور بتكم نم يواسÉ»ا نمحرلادبع �Vع /ديسلا حيشرت مت و ،تاباسÉ»ا ßnقارم ديق ماظن نأش© ةئي¢لا رارق تابلطتمب

 .ةكرشلا تاباسح ةبقارمل ها̂رشو طسوألا قرشلا

 ةكرشلل ةيفاضإ لامعأب ھمايق مدعو ،اlTرادإ سلجمو ةكرشلا نع القتسم ÞVرا¬»ا تاباسÉ»ا بقارم نو^ نم دكأتلا متي نأ -

 . ةيلالقتسالا وأ ةيدايÉ»ا ��ع رثؤت دق mnلاو قيقدتلاو ةعجارملا لامعأ نمض لخدت ال



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

18 | P a g e  
 

 ذاختال ةرادإلا سلجم ��إ ةKونسلا تاباسÉ»ا عفر لبق قيقدتلا ةن³» عم ھئارآ ةشقانمب تاباسÉ»ا بقارمل حامسلا متي نأ -

 .    اjTأش© رارقلا

 ��ع ھلبق نم دعملا رKرقتلا ةوالتو ةماعلا تايعم³»ا تاعامتجا روضح نم ÞVرا¬»ا تاباسÉ»ا بقارم نEكمت متي نأ -

اÖÉوم نEمÙاسملا
ً

 بقارم موقي نأ بجي امك ،ھلامعأ ةيدأت ءانثأ ةرادإلا سلجم نم ھت¢جاو تالخدت وا تاقوعم يأ 

 .ا¢ليصافتو تاقوعم وأ ةKر�وج تافلاخم ةيأ نع ةئي¢لا غالبإب ÞVرا¬»ا تاباسÉ»ا

 

****************************************************** 

  ةسماhiا ةدعاقلا

 ةيلخادلا ةباقرلاو رطاMiا ةرادإل ةميلس مظن عضو

 :رطاMiا ةرادإل ةلقتسم ةدحو/بتكم /ةرادإ ليكشo تابلطتم قيبطت نع رصتخم نايب •

 تعضوو ،ةكرشلا ا¢ل ضرعتت mnلا رطا¬Îا ةع©اتمو سايقو ديدحت ��ع تلمع رطا¬Îا ةرادإل ةلقتسم ةرادإ ةكرشلا ىدل رفاوتي

اقفو رطا¬Îا ةن³» لبق نم ا�دامتعا متيل ةلاعف تاءارج¦و ةمظنأ
ً

 رداو�لا نم رطا¬Îا ةرادإ نو�تتو .ةمكوÉ»ا دعاوق UV درو امل 

 قKرط نع ةيلالقتسالاب رطا¬Îا ةرادإ ��ع نومئاقلا عتمتي كلذك ،ةينفلا تاردقلاو ةين¢ملا تاءافكلاب عتمتت mnلا ةل�ؤملا ةKرش|لا

الضف ،ةكرشلل Ænيظنتلا ل�ي¢لا UV نEبم و� امك ةرادإلا سلÎ³ ةيعبتلا́و رطا¬Îا ةنØ³ل ةرشابملا مSTيعبت
ً

 ]Eبك ردقب م¢عتمت نع 

 .ةيلام تايحالصو تاطلس م¢حنم نود تايحالصلا نم

 :رطاMiا ةرادإ ةنhN ليكشo تابلطتم قيبطت نع ةذبن •

 تاسايسلا عضو  ÄÅnاسألا ا�رود نو�يل رطا¬Îا ةرادإب صتختو ةلقتسم îVو رطا¬Îا ةن³» ليكش�ب ةكرشلا ةرادإ سلجم ماق

اقفو رطا¬Îا ةرادإل حئاوللاو
ً

 تاونس ثالث اKSTوضع ةدم تددحو ،ةكرشلا ھجاوت mnلا رطا¬Îا لمحتل ةكرشلا ةعزن عم قس�ي امل 

 سلجم سgئر نا امك  ،رطا¬Îا ةن³» سgئر مÊTمض نمو نEيذيفنت ]Eغ ءاضعأ ةثالث نم نو�تتو ،كلذ ]Eغ ةرادإلا سلجم ىآر اذإ الإ

اوضع سgل ةرادإلا
ً

 ةمكوح دعاوق UV ھيلع صوصنم و� ام قفو اT¾ ما§�لالا بجاولا تايلوؤسملاو ما¢ملاب رطا¬Îا ةن³» موقتو ،ا�Tف 

 .اlTاعامتجا رضاحم تنودو ةنسلا لالخ تاعامتجا )4( رطا¬Îا ةن³» تعمتجاو ،تا̂رشلا

 :ةيلخادلا ةباقرلاو طبضلا ةمظنأ �¸وي زجوم   •

 ئدابم ةكرشلل Ænيظنتلا ل�ي¢لا ��ع سكعني .ةكرشلا ةطش%أ عيمج لمش` ةيلخاد ةباقرو طبض ةمظنأ ةكرشلا ىدل -

 .)Four Eyes Principle( ةجودزملا ةباقرلا ةيلمعل �Vخادلا طبضلا

 تاطلسلا ÖË UVاو لصف ��ع دكؤي يذلاو ةKرادإلا تاKوتسملا عيم³» تايلوؤسملاو تاطلسلا ةكرشلل Ænيظنتلا ل�ي¢لا ددحي -

 . ةيذيفنتلا ةرادالاو ةرادالا سلجم نEب ما¢ملاو تايحالصلاو
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 :[\خادلا قيقدتلل ةلقتسم ةدحو/بتكم /ةرادإ ليكشo تابلطتم قيبطت نع رصتخم نايب •

  .ةرادالا سلجم ��إ ةيعبتلا́و قيقدتلا ةن³» عب�تو ةماتلا ةينفلا ةيلالقتسالاب عتمتت قيقدت ةرادإ ةكرشلا ىدل -

 .قيقدتلا ةن³» حيشرت ��ع ءان́و  ةرادالا سلجم لبق نم �Vخادلا قيقدتلا لوؤسم نEيع` مت -

امييقتو ةعجارم نمضتي رKرقت دادعإب ÞVراخ فرطب ةناعتسالاب قيقدتلا ةدحو موقت -
ً

 UV ةقبطملا ةيلخادلا ةباقرلا مظنل 

اماÕ³%ا ةكرشلا
ً

  .ةمكوÉ»ا دعاوق عم 

 Internal Control(رKرقت دادع¦و ةكرشلا UV ةيلخادلا ةباقرلا مظن ةعجارمو مييقتب مايقلل لقتسم قيقدت بتكم فيل�ت مت -

Report( يونس ل�ش© ھب ةئي¢لا ةافاوم متتو. 

 

****************************************************** 

  ةسداسلا ةدعاقلا

oملا كولسلا ز3زعqr ةيقالخألا ميقلاو 

  :ةيقالخألا ميقلاو qrملا كولسلا تاددحمو |~ياعم D\ع لمتش� يذلا لمعلا قاثيم نع زجوم •

  .ةكرشلا ��ع باجيإلاب سكعني يذلا V!الخألاو قداصلا كولسلا زKزع` -

 عضوم فظوم ل^ ةماركو ة�ازن نو�ت ثيح ةكرشلا ىدل لمعلا تايقالخأب ما§�لالا ��ع ةمئاقلا لمعلا ةئgب ��ع ظافÉ»ا -

 .ريدقت

 .ةكرشلا لامعأ ةطش%أ مظنت mnلا حئاوللاو نEناوقلاو دعاوقلاب ما§�لالا نامض -

 ةيلخادلا حئاوللاو تاسايسلاب نKرخآلا نEلماعلا وأ ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءاوس ةكرشلا UV نEلماعلا ما§�لإ -

 ةصاخ ةفص́و ةكرشلاب ةقالعلا تاذ فارطألا ةف̂ا Ë»اصم قيقحت ��إ يدؤيس ةيباقرلاو ةينوناقلا تابلطتملاو ةكرشلل

 .ةيفافشلا نم ة]Eبك ةجرد́و Ë»اصملا UV ضراع` نود نم نEم�اسملا

 :�hاصملا ضراعo تالاح نم د�hا نأشe تايلآلاو تاسايسلا نع زجوم •

 لاح UV و تا̂رشلا ةمكوح دعاوق UV ةرداصلا تاميلعتلا عم قفاوتيل Ë»اصملا ضراع` نأش© ةسايس ةكرشلا ةرادإ سلجم دمتعا

 غالبإب ةرادإلا سلجم سgئر موقي ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأل ةكرشلا باسÉ» متت mnلا دوقعلاو لامعألا UV ةيص¬å ةØÉصم دوجو

 تاباسÉ»ا بقارم رKرقت قافر¦و ا�Tف ةيص¬å ةØÉصم ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأل نو�ي mnلا دوقعلاو لامعألاب ةماعلا ةيعم³»ا

 .ا¢عم

 

****************************************************** 
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 ةعeاسلا ةدعاقلا

  بسانملا تقولا [xو قيقد لIشe ةيفافشلاو حاصفإلا

 :حاصفإلا صئاصخو تالاجمو بناوج ددحت �rلا فافشلاو قيقدلا حاصفإلاو ضرعلا تايلآ قيبطت نع زجوم •

 ةيلاملا ]Eغو ةيلاملا تانايبلاو تامولعملا نع حاصفإلا بيلاسأ نمضتت ةيفافشلاو حاصفإلل ةدمتعم ةسايس ةكرشلا ىدل دجوي 

 Ë UV»اصملا باÌÉأ دعاس" وحن ��ع ةمئالملا حاصفإلا لئاسو لالخ نم كلذو ، ةيكلملاو ءادألاو ةكرشلل �Vاملا عضولاب قلعتت mnلا

 .لما�تم ل�ش© ةكرشلا عضو ��ع عالطالا

 :ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاحاصفا لÁN تابلطتم قيبطت نع ةذبن •

 �Ænاسم ةف̂ا لبق نم عالطالل حاتم وÙو ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاحاصفإب صاخ ل²³ ةكرشلا ىدل دجوي

 .يرود ل�ش© لÕ³لا اذÙ تانايب ثيدحتب ةكرشلا موقتو ،لباقم وأ موسر يأ نود ھيلع عالطالا م¢ل قحKو ،ةكرشلا

 :ن3رمث»سملا نوؤش ميظنت ةدحو ليكشo تابلطتم قيبطت نع رصتخم نايب •

 ةمزاللا رKراقتلاو تامولعملاو تانايبلا ]Eفوتو ةحاتإ نع ةلوؤسم V$و ، نKرمث�سملا نوؤش مظنت ةدحو ءاش%إب ةكرشلا تماق -

  .م¢ل

 تانايبلا ]Eفوت ا¢ل حي�ي امم ،يذيفنتلا سgئرلل اSTيعبت لالخ نم ةبسانملا ةيلالقتسالاب نKرمث�سملا نوؤش ةدحو عتمتت -

 ي%و]�كلإلا عقوملا اÊTمو ا�Tلع فراعتملا حاصفإلا لئاسو لالخ نم قيقد ل�ش�و بسانملا تقولا UV رKراقتلاو تامولعملاو

 .ةكرشلل

 

 :حاصفإلا تايلمع [x |~بك لIشe ا�Âلع دامتعالاو ،تامولعملا ايجولونكتل ةيساسألا ةي�بلا ر3وطت ةيفيك نع ةذبن  •

امسق ةكرشلا تأش%أ
ً

اصصخم 
ً

 mnلا ةثيدÉ»ا تانايبلاو تامولعملا ةف̂ا ضرع" ،تا̂رشلا ةمكوÉ» ةكرشلل ي%و]�كلإلا عقوملا ��ع 

 .ةكرشلا ءادأ مييقتو م¢قوقح ةسرامم ��ع نEم�اسملا دعاس`

 

  

****************************************************** 

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

21 | P a g e  
 

 

 ةنماثلا ةدعاقلا

 ن~مGاسملا قوقح ما|}حإ

 :ن~م¶اسملا ةفا; ن~ب ةاواسملاو ةلادعلا نامضل كلذو ،ن~م¶اسملل ةماعلا قوق�hا ةيامحو ديدحت تابلطتم قيبطت نع زجوم •

 امب م¢قوقÉ» نEمÙاسملا عيمج ةسرامم نامضل ةمزاللا طباوضلاو تاءارجإلا ةيلخادلا ا¢حئاولو ةكرشلل ÄÅnاسألا ماظنلا نمضتي

  .نأشلا اذUV Ù ةرداصلا تاميلعتلاو تارارقلاو اT¾ لومعملا حئاوللاو نEناوقلا عم ضراعتي ال ام́و ،ةاواسملاو ةلادعلا ققحي

 ةصاhiا تانايبلل ةرمتسملا ةعeاتملا تابلطتم نمض كلذو ،ةصاقملا ةلا;و ىدل ظفحي صاخ لÁN ءاش£إ نع زجوم •

 :ن~م¶اسملاب

 م¢سألا ددعو مÊTطومو مlTايس�جو نEمÙاسملا ءامسأ ھيف ديقت ةصاقملا ةلا̂و ىدل ظفحي ةكرشلاب صاخ ل²³ رفاوتي -

  .م¢ل ةكولمملا

اقفو ةرو^ذملا تالÕ³لا UV ةدراولا تانايبلا عم لماعتلا متKو ،نEمÙاسملا تال²³ ��ع عالطالا نEمÙاسملل ةكرشلا حي�ت -
ً

 &Å%قأ 

 طباوضو تاميلع` نم اÊTع ردصي امو ةيذيفنتلا ھتحئالو ةئي¢لا نوناق عم ضراعتي ال امب كلذو ،ةKرسلاو ةيامÉ»ا تاجرد

 .ةمظنم ةيباقر

 :ةكرشلل ةماعلا تايعمhNاب ةصاhiا تاعامتجالا [x ت3وصتلاو ةكراشملا D\ع ن~م¶اسملا عيoÄN ةيفيك نع ةذبن •

 تاميلعتلاو حئاوللاو نEناوقلاو تا̂رشلا ةمكوح دعاوق UV درو ام قفو نEمÙاسملل ةماعلا ةيعم³»ا تاعامتجا ميظنت متي -

   .ةقالعلا تاذ

اقفو ة́ولطملا دونبلا نم ى%دألا دÉ»ا ةماعلا ةيعم³»ا لامعأ لودج دونب نمضتت -
ً

  .ةمكوØÉل 

 .تKوصتلا رظح ��إ يدؤت قئاوع ةيأ عضو نود تKوصتلا قح اوسرامي نأ نEمÙاسملا ةفا�ل ةصرفلا ةكرشلا حي�ت -

 

 

                                                          ****************************************************** 
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 ةعساتلا ةدعاقلا

 �hاصملا با��أ رود كاردإ

 :�hاصملا با��أ قوقحب فا|}عالاو ةيام�hا لفكت �rلا تاسايسلاو مظنلا نع ةذبن •

 م¢لوصح حي�تو Ë»اصملا باÌÉأ قوقحب فا]�عالاو ةيامÉ»ا لفكت mnلا تاءارجإلاو دعاوقلا ��ع لمش` ةسايس ةكرشلا ىدل -

   .تا̂رشلا ةمكوح دعاوق UV درو ام قفو م¢قوقح نم يأ كاSTنا لاح UV تاضKوع` ��ع

 ةكرشلا تاطاش% UV لخدت mnلا تاقفصلاو دوقعلا UV ھلماع` لالخ نم ة§Eم يأ ��ع Ë»اصملا باÌÉأ نم يأ لصحي ال -

  .ةيدايتعالا

 وأ تاصقانملا لالخ نم كلذو ةفلت¬Îا ا¢عاونأب دوقعلا ةيس]�ل ةÖÉاو ةيلآ نمضتت ةيلخاد حئاولو تاسايس ةكرشلا ىدل -

 .ةيلآلا كلت نع لم̂ا ل�ش© حاصفإلا متKو ةفلت¬Îا ءارشلا رماوأ

 :ةفلتMiا ةكرشلا ةطش£أ ةعeاتم [x ةكراشملا D\ع �hاصملا با��أ عيoÄN ةيفيك نع ةذبن •

 نم ا¢طاش% ةع©اتم ��ع مT)حو ،ةكرشلاب Ë»اصملا باÌÉأ تاما¢سإ نم ىوصقلا ةدافتسالا لفكت  تايلآ ةكرشلا ىدل رفاوتي

 غالبإب Ë»اصملا باÌÉأ مايق لي¢س�ل ةبسانملا تايلآلا ]Eفوتو ،ةلصلا تاذ تانايبلاو تامولعملا ��ع لوصÉ»ا ةينا�مإ ]Eفوت لالخ

 موقت mnلا فارطألل ةبسانملا ةيامÉ»ا ]Eفوت عم ،ةكرشلا لبق نم ا�Tلإ نوضرعتي ةميلس ]Eغ تاسرامم يأ نع ةكرشلا ةرادإ سلجم

 .غالبإلاب

 

 

****************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )م.ك.م.ش( ةیلاملا ةطاسولل لاتیباك دروس ةكرش
     2020 يونسلا ریرقتلا
  

23 | P a g e  
 

 ةرشاعلا ةدعاقلا

 oءادألا ن~سحتو ز3زع  

 تارودو جمارب D\ع ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ل; لوصح حي»ت �rلا تايلآلا عضو تابلطتم قيبطت نع زجوم •

 :رمتسم لIشe ةي3¹ردت

 لالخ نم ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادالا سلجم ءاضعأ نم ل�ل ةي|Kردتلا بناو³»اب مامتÙالا حي�ت mnلا تايلآلا ةكرشلا ىدل رفاوتي

اثيدح نEنيعملا ءاضعألل ةيفKرعتلا جما]Zلا عضو
ً

 تاجايتحا ديدحتب تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» عم قيس�تلاب ةرادالا سلجم موقKو 

ادان�سا رKوطتلاو بKردتلا نم ةيذيفنتلا ةرادالاو ءاضعألا
ً

امئاد ةرادالا سلجم ءاضعأ �(س" ثيح .مييقتلا جئاتن ��ا 
ً

 رKوطت ��ا 

 .ةكرشلا طاش�ب ةقلعتملا ةKرادالاو ةيلاملاو ةينفلا V+اونلا لوح V*ولا ةداKزو ةي|Kردتلا تارودلا لالخ نم مlTاءافكو مlTارا¢م

 :ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع ل; ءادأو ،لIك ةرادإلا سلجم ءادأ مييقت ةيفيك نع ةذبن •

الوؤسم ةكرشلا ةرادا سلجم نو�ي -
ً

ادان�سا كلذو ، ةرادالا سلجم ءادأل يونسلا مييقتلا ةرادا نع 
ً

 ةددÎÉا مييقتلا ]Eياعم ��ا 

UV امب ضرغلا اذ¢ل دعملاو ةرادالا سلجم مييقتل ماعلا راطالا UV لا( كلذÚ§ة�ا UV او تايفل¬»ا عونت -ما�حالا رادصا«¬Z[تا UV 

 .)ةرادالا سلجم

 مث ،سلÎ³ا مييقت ةيلمع ةرادا ةيلوؤسم تآفا�ملاو تاحيش]�لا ةن³» ��وتتو ،ةرادإلا سلÎ³ ي`اذلا ھمييقت وضع ل^ مدقي -

 ديدحت لجا نم كلذو ا¢مامتا دع© ةرادالا سلجم ��ا ناØ³لا عيمج لبق نم ا�Tلع لوصÉ»ا متي mnلا تامييقتلا ةفا̂ ميدقت متي

 طاقنو سلÎ³ا عم ءادالا مييقت جئاتن ةشقانمب ةرادالا سلجم سgئر موقKو .ناØ³لا كلت ءادا ىوتسم ديدحتو مييقتلا ةجي�ن

 .ا�Tلع فرعتلا مت mnلا فعضلاو ةوقلا

اقفو م�Tلإ ةل̂وملا ما¢ملا ةف̂ا ءادأب م¢مايق نم دكأتلاو ةيذيفنتلا ةرادإلا ءادأ ��ع فارشإلاب ةرادإلا سلجم موقي كلذك -
ً

 

 سلÎ³ا لبق نم ةدمتعملا حئاوللاو تاسايسلا قفو لمع̀ ةيذيفنتلا ةرادإلا نأ نم دكأتلا متي ) KPIs( ةيسgئرلا ءادألا تارشؤمل

 فاد�ألا قيقحت ��ع لمع` ثيحب ةكرشلا ةيجيتا]�ساو فاد�أ عم قس�ت ةيذيفنتلا ةرادإلل ءادأ ]Eياعم عضو ��إ ةفاضإلاب

 م�زفحKو نEفظوملا ىدل ةيسسؤملا ميقلا قلخ ��ع لاعف ل�ش© م�اس" امم ءادألا تالدعم نEسحتو ،ةكرشلل ةيجيتا]�سالا

  .ةكرشلل ةيلاملا ةمالسلا ��ع ظافØÉل رمتسملا لمعلا ��ع

 :ةكرشلا [x ن~لماعلا ىدل )Creation Value( ةيسسؤملا ميقلا قلخب ةرادإلا سلجم دوWج نع ةذبن •

 ةKونسلا ةي|Kردتلا جما]Zلا لالخ نم ءادألا تالدعم نEسحتو ةيجيتا]�سالا فادÙألا ��ا لوصولا ��ع لمعلا لالخ نم كلذ ققحتKو 

 .تارا¢ملا رKوطت و ءادألا نEسحتل ا�Tفظومل ةكرشلا ا¢حنمت mnلا

 .ةمكو�hا دعاوق قفو ةلماIتملا ر3راقتلا مظنب ةصاخ ةدمتعم ةسايس ةكرشلا ىدل رفوتي •

****************************************************** 
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 رشع ةيدا�hا ةدعاقلا

  ةيعامتجإلا ةيلوؤسملا ةيمGأ D\ع �~ك|}لا

 :عمتMNا فادGأو ةكرشلا فادGأ نم ل; ن~ب نزاوتلا قيقحت لفكت ةسايس عضو نع زجوم   •

 ةيلوؤسملل ةسايس ةكرشلا ىدل دجوKو ،صاخ ھجوب ا�Tفظوملو ماع ھجوب عمتجملل ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتب ةكرشلا م§�لت 
 عمتجملل ةمادتسملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت UV ةم�اسملا نامضل ةرادإلا سلجم لبق نم ا�دامتعا مت ةيعامتجإلا

 ىوقلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيشgعملا فورظلا نEسحت ��ع لمعلا لالخ نم كلذو صاخ ھجوب ةكرشلاب نEلماعللو ماع ھجوب

 .مlTالئاعو ةلماعلا

 :[Ñامتجالا لمعلا لاجم [x ةلوذبملا ةكرشلا دوWج زاربإ D\ع دعاس�r oلاو ةمدختسملا تايلآلاو جما|�لا نع ةذبن •

 لالخ نم V*امتجالا لمعلا لاجم UV ةكرشلا رود زاربإ ��ع لمعلل ةÖÉاو جمار́و ةددحم تايلآ عضول ةرادإلا سلجم �(س"

 .نEخدتلاو ثولتلا رطاخم نم للقتو  ةماعلا ةÉ,لاو ةئgبلا ��ع ظفاحت تامزلتسمو داومل ةكرشلا مادختسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


