رمشٌش نًب رى إَغبصِ فً انفصم انذساعً األٔل نهؼبو انغبيؼً
1434 /1433ػٍ ٔحذح اإلسشبد األكبدًًٌ

ػًم ًَٕرعٍٍ نؼشض انطالة نٕحذح اإلسشبد األكبدًًٌ.انًُٕرط األٔل ٌ :زؼهك ثبنًشبكم انزً رٕاعّ انطالة يضم  :ػذو االَزظبو فً
انًحبظشاد ٔظؼف انًغزٕي انزحصٍهً نهطالة.
انًُٕرط انضبًٌَ :زؼهك ثحبنخ انطبنت ثؼذ انًمبثهخ ثٕحذح اإلسشبد األكبدًًٌ.
 حصش أػذاد انحبالد انزً لذيٓب أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔلذ ثهغذ  178حبنخ .انحبالد انزً رى يمبثهزٓب ثبنفؼم ٔلذ ٔصهذ إنى  61حبنخ .انحبالد انزً رحغُذ َزبئغٓى لذ ٔصهذ إنً  51حبنخ.رى رشخٍص انحبالد انطالثٍخ ٔيؼشفخ انًشبكم انًخزهفخ عٕاء فًٍب ٌزؼهك ثؼذواالَزظبو فً انًحبظشاد أو ثكضشح انغٍبة أٔ ظؼف انًغزٕي انزحصٍهً .

ٔعبءد األعجبة يزجبٌُخ َٕعضْب فًٍب ٌهً -:

أٔال :األعجبة انزً أدد إنى كضشح انغٍبة ػٍ انًحبظشاد :
عبءد انظشٔف األعشٌخ انزً ٌؼبًَ يُٓب غبنجٍخ انطالة فً انًشرجخ األٔنً يٍثٍٍ األعجبة انزً رؼٕق انطالة فً االَزظبو فً انًحبظشاد ٔرزًضم فً رحًم
انطبنت يغئٕنٍخ األعشح ٔرهجٍخ االحزٍبعبد األعشٌخ َزٍغخ صٔاط انٕانذ أٔ عفشِ أٔ
يشظّ.

لٍبو يؼظى انؼٍُخ يٍ انطالة ثشػبٌخ إخٕرٓى فً انًذاسط ٔرٕصٍهٓى فً انزْبةٔانشعٕع يًب ٌؤدي إنى ػذو حعٕس انًحبظشاد ٔخبصخ انزً رٕافك يٕػذ
انزْبة ٔانشعٕع ٔخبصخ انًحبظشاد األٔنً .
انحبنخ االلزصبدٌخ نًؼظى ػٍُخ انذساعخ يٍ انطالة ٔػذو ٔعٕد يكبفأح نهطالةفً انكهٍخ عؼم يؼظًٓى ٌذأيٌٕ فً ػًم يٍ أعم رٕفٍش َفمبد انذساعخ انغبيؼٍخ
ٔغبنجٍخ انذٔاو ثبنهٍم يزأخشا يًب ٌغؼم انطبنت غٍش لبدس ػهً حعٕس انًحبظشاد
ٔخبصخ انًحبظشح األٔنً .
ثؼذ انغكٍ نجؼط انطالة ػٍ يمش انكهٍخ أدي إنى انزغٍت ػٍ انًحبظشادٔخبصخ انًحبظشاد األٔنً ٔاألخٍشح.
ثؼذ عكٍ األْم ػٍ ثشٌذح يضم انشٌبض ٔانذيبو ٔحبئم ٔانًذٌُخ انًُٕسحٔاظطشاس انطالة نهغفش نالطًئُبٌ ػهً رٌٔٓى يًب أصش فً انحعٕس .
 ثبإلظبفخ إنى ثؼط انظشٔف انطبسئخ كبنًشض انًفبعئ ٔحذٔس حبالد ٔفبح فًانؼبئهخ ٔحذٔس حبالد يشٔسٌخ.

 األعجبة انزً أدد إنى ظؼف انزحصٍم :ٔعٕد صؼٕثبد فً ثؼط انًمشساد ٔخبصخ انًشرجطخ ثًمشس انشٌبظٍبدٔانًحبعجخ ٔاإلحصبء حٍش أعًغ غبنجٍخ انطالة انزٌٍ حصهٕا ػهً دسعبد يزذٍَخ
ػهً ػذو دساعزٓى نزك انًمشساد لجم رنك ؛ ألَٓى كبَٕا شؼجخ أدثً فً انضبٌَٕخ
انؼبيخ .
 صؼٕثخ االيزحبٌ كبٌ عججب فً ظؼف انزحصٍم ٔخبصخ انزي ٌأرً يٍ كهٍخااللزصبد.

ثبنُغجخ نطالة انهغخ اإلَغهٍضٌخ صؼٕثخ انزٕاصم يغ أػعبء ٍْئخ انزذسٌظٔخبصخ انزٌٍ ال ٌزكهًٌٕ انهغخ انؼشثٍخ يًب أدي إنى ػذو فٓى انطالة يب ٌطهجَّٕ
يُٓى أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ عٕاء يٍ انًمشس أٔيٍ االيزحبٌ .
ػذو حعٕس انطالة انًحبظشاد يٍ ثذاٌبرٓب ٔخبصخ فً يمشساد انشٌبظٍبدٔانًحبعجخ ٔاإلحصبء ٔانهغخ اإلَغهٍضٌخ أصش فً اعزٍؼبثٓى نهذسٔط.
ػذو ٔعٕد ثذٌم نهًحبظشاد انزً رغٍت ػُٓب انطبنت ٔيٍ صى رؤصش فً رحصٍهّفً االخزجبساد .
ظؼف انزٕاصم يغ ثؼط أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔخبصخ انًُزذثٍٍ يٍ خبسطانكهٍخ ٔاالعزفغبس ػٍ ثؼط األيٕس انًزؼهمخ ثبنًبدح .

االلزشاحبد ٔاَنٍبد نحم يشبكم انطالة
ثؼذ دساعخ كم طبنت ػهً حذح ٔحصش انًشكالد ٔانصؼٕثبد انزً ٔاعٓزٓىٔانزً أدد إنى ظؼف انزحصٍم فً ثؼط انًمشساد ٔانغٍبة يٍ انًحبظشاد ٔلذ
لذيذ ٔحذح اإلسشبد األكبدًًٌ يغًٕػخ يٍ انًمزشحبد ٔاَنٍبد انزً عبًْذ فً
اَزظبو انطالة فً انًحبظشاد ٔحعٕس االخزجبساد ٔرحغٍٍ انذسعبد ٔانزً رى
رُفٍزْب ثبنفؼم يغ أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ يُٓب -:
 رى ػًم يحبظشاد نزمٌٕخ انطالة ٔ ،رنك فً انفزشح انًغبئٍخ ؛ ٔلذلذيٓبد.انغًبًَ ػطب انًُبٌ فً يمشس انًحبعجخ انًزٕعطخ ٔيجبدئ انًحبعجخ
انًبنٍخ ٔرنك نهطالة انًزؼضشٌٍ فً انًمشس ٔانزً آرذ صًبسْب ثبَزظبو انطالة فً
ْزِ انًحبظشاد ٔحصٕنٓى ػهً دسعبد يشرفؼخ فً االخزجبساد .

رى االرفبق يغ انذكزٕس حًذي عبنى أعزبر انشٌبظٍبد ػهً ششػ ثؼط انذسٔطانصؼجخ انزً اشزكً يُٓب انطالة ٔػًم يشاعؼخ نٓى لجم االخزجبساد ٔحم ًَبرط
اليزحبَبد عبثمخ ٔرذسٌجٓى ػهً حهٓب يًب أدي إنى سفغ دسعبرٓى فً االخزجبساد .
ثبنُغجخ نطالة انًغزٕي األٔل ػهٕو انحبعت فً يمشس رمٍُخ انًؼهٕيبد د.أًٌٍانجذسي حٍش كبَٕا ال ٌُزظًٌٕ فً حعٕس انًحبظشاد ٔظؼف دسعخ االخزجبس
األٔل ٔرى يخبطجخأعزبر انًبدح فً رنك فمبثهٓى ٔكهفٓى ثؼًم ثحٕس فً انًمشس
ٔرنك نشفغ دسعزٓى ٔرى ثبنفؼم ػًم انجحٕس يٍ عبَت انطالة ٔيٍ صى رحغُذ
دسعبرٓى .
يمشس انهغخ اإلَغهٍضٌخ
ثبنُغجخ نطالة انًغزٕي األٔل دساعبد إعاليٍخ فًد.يصطفً صبثذ حٍش كبَٕا ٌؼبٌَٕ يٍ لهخ االَزظبو فً انًحبظشاد ٔظؼف
دسعبد االخزجبس األٔل ٔرى االرفبق يغ انذكزٕس يصطفً صبثذ ثؼًم يشاعؼبد لجم
االخزجبس انضبًَ ٔرذسٌجٓى ػهً كٍفٍخ حم االخزجبس ٔثُٕدِ ٔششػ انذسٔط انصؼجخ
يًب عبْى فً رحغٍ دسعبد انطالة ٔيٍ أيضهزٓب طبنت حصم ػهً انذسعخ 4يٍ
ٔ 20االخزجبس انضبًَ حصم ػهً  19يٍ .20
يمشس انًٓبساد انهغٌٕخ
ثبنُغجخ نطالة انًغزٕي األٔل دساعبد إعاليٍخ فًد.عًبل شزب كبَذ يؼبَبح انطالة رزًضم فً حصٕنٓى ػهً دسعبد ظؼٍفخ فً
االخزجبس األٔل يغ كضشح غٍبثٓى ٔرى انزمبء انطالة ثأعزبر انًبدح انزي حضٓى ػهً
ظشٔسح االَزظبو فً انفزشح انًزجمٍخ ٔيغبػذرٓى فً انحصٕل ػهً دسعخ يشرفؼخ
فً االخزجبس انضبًَ صى دسثٓى فً انًحبظشاد انزبنٍخ ػهً كٍفٍخ حم االخزجبساد
ٔأػطبْى ًَبرط يٍ اخزجبساد عبثمخ ٔيشَٓى ػهى طشٌمخ حهٓب ٔ ،كبٌ يٍ صًشح
رنك اَزظبو انطالة ٔػذو رؼذٌٓى َغجخ انغٍبة ٔاسرفبع دسعبرٓى فً االخزجبس
انضبًَ.

ثبنُغجخ نًمشس انحبعت اَنً ٔػذو دخٕل يغًٕػخ يٍ انطالة االخزجبساد رىيمبثهخ انطالة يٍ لجم انٕحذح ٔأعزبر انًمشس ٔرى االرفبق ػهً يٕػذ نالخزجبساد
ٔلذ رى ثبنفؼم اخزجبسْى.
 ثبنُغجخ نطالة انًٕاسد انجششٌخ يمشس َظى األعٕس ٔانحٕافض رى يمبثهخ انطالةٔأعزبر انًبدح د .سشذي ػجذ انغًُ انزي طهت يُٓى االَزظبو فً انفزشح انًزجمٍخ
ٔحضٓى ػهً انغذ ٔاالعزٓبد ٔرمذٌى ػٌٕ انًغبػذح نٓى فً أي أيش ٌزؼهك ثًفشداد
انًمشس ٔػًم يشاعؼبد نٓى لجم االخزجبس انضبًَ ٔثبنفؼم رى اخزجبسْى ٔظٓشد
َزبئظ عذ طٍجخ.
ثبنُغجخ نطالة انًغزٕي انضبنش انهغخ اإلَغهٍضٌخ يمشس انكزبثخ  2 -حٍش كبَٕاٌؼبٌَٕ يٍ لهخ االَزظبو فً انًحبظشاد ٔانحصٕل ػهً دسعبد ظؼٍفخ فً
االخزجبس األٔل رى يمبثهخ أػعبء ٍْئخ انزذسٌظ ٔرى ششػ احزٍبعبد انطالة فً
انفزشح انًزجمٍخ يٍ رجغٍط نجؼط يفشداد انًمشساد ٔرذسٌجٓى ػهً ًَبرط يغجمخ
نالخزجبساد ٔرى حش انطالة ػهً انغذ ٔاالعزٓبد ٔثبنفؼم رى اَزظبيٓى فً
انًحبظشاد ٔاالخزجبساد ٔرحغُذ يؼظى انطالة فً االخزجبس انضبًَ.
كًب عٍزى يزبثؼخ حبالد انطالة ثؼذ االخزجبس انُٓبئً ٔيؼشفخ َزبئغٓى ٔيؼذالرٓىنهٕلٕف ػهً يذي رمذو انطالة فً دساعبرٓى.

ٔحذح اإلسشبد األكبدًًٌ

