
 ِشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ًاألػّبي اإلٔغبْٔخ
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 ؤمهْخ اٌؼًّ اٌزغٌػِ



  اٌؼبمل، ؤضلبء ؽزَ يف اٌذًيل اجملزّغ جتبه ًاٌشّبدُ اإلٔغبِٔ اٌغؼٌدّخ اٌؼشثْخ ادلٍّىخ دًس ِٓ أغاللبً
  ؽىٌِزنب ثبدسد وشميخ، ؽْبح ٌْؼْؼ اإلٔغبْ ػٓ ادلؼبٔبح سفغ يف ادلاصش اٌذًس ىزا ثإمهْخ ِنيب ًاعزؾؼبساً

  ثةٔؾبء "اهلل ؤّذه" ػجذاٌؼضّض ثٓ عٍّبْ ادلٍه اٌؾشّفني احلشِني خبدَ ِٓ وشميخ ًسػبّخ ثزٌعْو اٌشؽْذح
  اإلغبصْخ األػّبي يف سلزققبً دًٌْبً ِشوضاً ٌْىٌْ اإلٔغبْٔخ، ًاألػّبي ٌإلغبصخ عٍّبْ ادلٍه ِشوض

 .َ 2015 اٌؼبَ ِٓ ِبٌّ ؽيش يف ًرٌه ًاإلٔغبْٔخ،

 رإعْظ ادلشوض



 

 
 
 

 ػجذاهلل ثٓ ػجذاٌؼضّض اٌشثْؼخ/ ِؼبيل اٌذوزٌس
اؽزيش ثةعشاء ,ادلغزؾبس يف اٌذٌّاْ ادلٍىِ ً ادلؾشف اٌؼبَ ػٍَ ِشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ًاألػّبي اإلٔغبْٔخ، ًصّش اٌقؾخ اٌغؼٌدُ عبثمبً 

ٔغبْٔخ ي بػٍّْبد فقً اٌزٌائُ، ًىٌ ثغً سًاّخ ؤًسًثْخ لبِذ ثىزبثزيب األدّجخ اٌشًِبْٔخ دًِنْىب اٌْضي رؼجريا ػٓ اِزنبهنب دلب لبَ ثو ِٓ ؤػّب
 عٍٍْخ

 

 ادلؾشف اٌؼبَ



 

 سئّزنب
 .ؤْ ٔىٌْ ِشوضاً سائذاً ٌإلغبصخ ًاألػّبي اإلٔغبْٔخ ً ٔنمً لّْنب بىل اٌؼبمل

 سعبٌزنب
بداسح ًرنغْك اٌؼًّ االغبصِ ػٍَ ادلغزٌٍ اٌذًيل مبب ّضّٓ رمذُّ اٌذػُ ٌٍفئبد ادلزضشسح مبب ال  

 .ّزؼبسك ِغ ادلقبحل اٌٌعنْخ
. 

 اٌشئّخ ًاٌشعبٌخ





 اٌيت ًظشًفيُ ِغزؾمْيب حبغت ِزنٌػخ رىٌْ ؤْ ّمذِيب، اٌيت ًاٌرباِظ ادلؾبسّغ يف ادلشوض ّشاػِ
  ػٍْيب رؼًّ اٌيت اٌمغبػبد ًفك ادلشوض ػًّ رلبالد رزنٌع وّب ذلب، رؼشضٌا ؤً فْيب ّؼْؾٌْ

  األِٓ ) اإلٔغبِٔ ً اإلغبصِ اٌؼًّ لغبػبد مجْغ اٌمغبػبد ىزه ًرؾًّ ػبدحً اٌذًٌْخ ادلنظّبد
  ، اٌجْئِ اإلفؾبػ ً ادلْبه ، اٌزؼٍُْ ، احلّبّخ ، ادلجىش اٌزؼبيف ، اإلٌّاء ، ادلخّْبد بداسح ، اإلغبصِ
  اٌؼًّ اٌغٌاست، يف االرقبالد ، اٌٌٍعغزْخ اخلذِبد ، اإلٔغبْٔخ اٌؼٍّْبد دػُ ، اٌقؾخ ، اٌزغزّخ

 . ( اٌزغٌػِ

 لغبػبد ػًّ ادلشوض



 

 

 بؽقبئْبد



 لذَ ِشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ًاألػّبي اإلٔغبْٔخ اٌىضري ِٓ ادلغبػذاد اإلٔغبْٔخ ًاإلغبصْخ ًاإلمنبئْخ
 دًٌخ ؽٌي اٌؼبمل 39ألوضش ِٓ  

 
 

 

 ؤّٓ ٔؼًّ

 آٌّْ لريغْضعزبْ ِْبمنبس ثنغالدّؼ عريّالٔىب غبٔب اٌمّش ادلزؾذح

ْ اٌغنغبي عبِجْب ثٌٌنذا ْ ثبوغزب  ٌِسّزبْٔب فٍغغني افغبٔغزب

ْ ْ اصٌْثْب صاِجْب اٌفٍجني رنضأْب ٌجنب  عبعْىغزب

ْ صصلجبس اجلضائش ْ اٌىبِريً ْ وبصخغزب  اٌؼشاق اٌغٌدا

ٌ اسرريّب ثنني اٌنْغش ىنذًساط  اٌجبْٔب ثٌسوْنب فبع

ْٔىبساعٌا ْ ادلبٌذّف  ِ األسد  اٌقٌِبي عٌسّب عْجٌر



 ؽشّه دًيل ًزلٍِ  119ّمٌَ ادلشوض ثزنفْز ؤػّبٌو ًِؾبسّؼو اإلغبصْخ ًاإلٔغبْٔخ ثبٌزؼبًْ ِغ 
 0ِٓ ؤثشصىُ 

 

 

 ؽشوبء ادلشوض

ِ  ثشٔبِظ األغزّخ اٌؼبدلِ ِىزت األُِ ادلزؾذح ٌزنغْك اٌؾاًْ اإلٔغبْٔخ ثشٔبِظ األُِ ادلزؾذح اإلمنبئ

االحتبد اٌذًيل جلّؼْبد اٌقٍْت األمحش 
 ًاذلالي األمحش (فبً)ِنظّخ األغزّخ ًاٌضساػخ ألُِ ادلزؾذح   

ادلفٌضْخ اٌغبِْخ ٌألُِ ادلزؾذح ٌؾاًْ 
 اٌالعئني

ْ  ِنظّخ اذلغشح اٌذًٌْخ ِفٌضْخ األُِ ادلزؾذح اٌغبِْخ حلمٌق اإلٔغب (ٌّْٔغْف)ِنظّخ األُِ ادلزؾذح ٌٍغفٌٌخ   

 ِنظّخ اٌقؾخ اٌؼبدلْخ اذلْئخ اٌغجْخ اٌذًٌْخ يف ادلٍّىخ ادلزؾذح اٌٌوبٌخ االِشّىْخ ٌٍزنّْخ اٌذًٌْخ
ْ ًصاسح اٌزنّْخ اٌذًٌْخ اٌربّغبْٔخ  اٌٍغنخ اٌذًٌْخ ٌٍقٍْت األمحش فنذًق األُِ ادلزؾذح ٌٍغىب

 عبِؼخ اإلِبَ زلّذ ثٓ عؼٌد اإلعالِْخ عبِؼخ عذح اذلْئخ اٌغؼٌدّخ ٌٍزخققبد اٌقؾْخ



 ؤمهْخ اٌؼًّ اٌزغٌػِ



  اٌؼبٍِخ ًاجليبد ادلنظّبد حتشؿ ًاٌيت اٌغجؼخ، اإلٔغبْٔخ االعزغبثخ ِجبدت ؤؽذ ىٌ اٌزغٌػِ اٌؼًّ
  ىٌ اإلٔغبْٔخ ًاألػّبي ٌإلغبصخ عٍّبْ ادلٍه ِشوض ًّؼزرب رغجْميب، ػٍَ اإلٔغبِٔ اٌذًيل اجملزّغ يف

  ًخذِخ اٌزغٌػِ ثبٌؼًّ ٌٍشاغجني اٌفشفخ بربؽخ ػٍَ ضلشؿ ؽْش ِضّش عٍُْ ٌزغٌع عجٍْه
  يف ٌٍٍّّىخ اٌٌؽْذ االٔغبِٔ اٌزساع ىٌ ادلشوض ؤْ وّب ، اجملزّؼبد رنّْخ ػٍَ ًاحملبفظخ االٔغبْٔخ

 ادلزغٌػني ثزإىًْ ادلشوض ّيزُ ؽْش ػبٌْخ ثىفبءح اٌزغٌػْخ خذِبره رمذُّ خالٌو ِٓ ًميىنه اخلبسط
  ادلشوض ّيزُ وّب ثبٌنفغ احملٍِ ًاجملزّغ اٌذًٌْخ اجملزّؼبد ػٍَ ّؼٌد شلب اٌزغٌػِ اجملبي يف ًدتىْنيُ

 بداسح اىزّذ ًلذ اٌزغٌػِ، ثبجلبٔت اىزّذ اٌيت 2030 ادلٍّىخ ٌشئّخ حتمْمبً اٌزغٌػِ اٌؼًّ ثزفؼًْ
  ًِؼبسضو ادلشوض ِمش يف اٌذاخٍِ اٌزغٌع عٌاء ٌٍزغٌع ادلنبعجخ اٌجْئخ ثزٌفري ثبدلشوض اٌزغٌػْخ اٌرباِظ

 .ادلزضشسح اجملزّؼبد يف اخلبسعِ اٌزغٌع ؤً

 ٔجزح ػٓ اٌزغٌع ِغ ادلشوض



 ؤمهْخ اٌؼًّ اٌزغٌػِ

 .بثشاص اٌقٌسح اإلٔغبْٔخ ٌٍّغزّغ اٌغؼٌدُ•

 .اٌؼًّ اٌزغٌػِ ّؼذ ِاؽشاً ػٍَ رمذَ األُِ•

 .رنّْخ اإلؽغبط ٌذٍ ادلزغٌػني ثبالٔزّبء ٌٍّغزّغ•

 .بِىبْٔخ اٌذخٌي يف جتبسة عذّذح ًثشاِظ بثذاػْخ•

 .ّؼذًْ مبضبثخ اٌذػبِخ األعبعْخ ًسؤط ادلبي احلمْمِ يف ِنظٌِخ اٌؼًّ اإلغبصِ•

 ّمٌُّ اٌؾخقّْخ ًّشفغُ ِٓ لّْخ لذساد اٌفشد اٌؼٍّْخ ًاٌؼٍّّْخ•

 ٔمًُ اٌفشدَ ِٓ ؽبٌخ اخلٌّي بىل اإلٔزبط، ًاالعزفبدح ِٓ ىزه اٌغبلبد ثإفضً ًعٍْخ•

 .ًرفْذ اجملزّغَ ثإعٌٍةٍ ُِغذٍ رفْذىٌُّعّو ؤًلبد اٌفشاؽ اٌيت ميٍىيب اٌؾّجبةُ ضلٌ ؤػّبيٍ •
 



 اٌزغرياد اٌؼبدلْخ اٌيت دػذ بىل اٌؼًّ ػٍَ ثشاِظ اٌزغٌع

 
 ػذد اٌؾجبة ادلزٌفش ٌٍزغٌع يف اٌٌلذ احلبضش وجري عذا، ًمل ّغجك ٌو ِضًْ•

 عيٌٌخ اٌزٌافً ًاٌزنمً يف اٌٌلذ اٌشاىٓ•

 ؽٌْع اٌزغٌع ػٓ عشّك االٔرتٔذ ًاٌزُ ّاللِ سًاعب وجريا ػنذ فئخ اٌؾجبة•

 اٌؾؼٌس ثبدلغاًٌْخ ًدخٌي اٌزغٌع يف ادلنبىظ اٌزؼٍّْْخ ًاػزجبسه ِيبسح ِغٌٍثخ ألعٌاق اٌؼًّ•

 احلبعخ يف اجملزّؼبد ٌٌعٌد رنّْخ ِغزّشح ًاٌيت حتزبط ثنغجخ وجريح ٌٌعٌد لبػذح ثْبٔبد ِٓ ادلزغٌػني•
 ظيٌس ػذد وجري ِٓ اجلّؼْبد ادلخزقخ ثبٌؼًّ اٌزغٌػِ•
 بىل رفؼًْ اٌمغبع اٌضبٌش ًاٌٌفٌي بىل ػذد ٌٍِْْ ِزغٌع 2030رٌعو سئّخ ادلٍّىخ •

 



  ًاألػّبي ٌإلغبصخ عٍّبْ ادلٍه ِشوض يف ًاٌزغٌّش اٌزخغْظ ٌمغبع اٌزبثؼخ اإلداساد ؤؽذ ىِ
  اٌفبػٍخ اٌؾشاوبد ًرىٌّٓ اٌزغٌػْخ ًادلؾبسّغ اٌرباِظ ًرغجْك ثةٔؾبء اإلداسح ىزه ًرؼنَ اإلٔغبْٔخ،

 ًاجلّؼْبد األفشاد ًبؽشان اجملبي ىزا يف ادلخزقخ اٌذًٌْخ ادلنظّبد ِغ اٌزغٌػِ اجملبي يف
 لذساذتُ ًرٌعْو ثبٌزغٌع ٌٍشاغجني اٌفشفخ بربؽخ خالي ِٓ اإلٔغبْٔخ ًاٌىٌاسس ٌٍّأعِ ثبٌزقذُ
  ًرإىًْ اٌزغٌع عجً ًرٌفري ًػٍّْبً ػٍّْبً ثزإىٍْيُ ًرٌه ادلنبعت ًاٌضِبْ ادلىبْ يف ًِيبساذتُ
 .لبٌِٔٔ ًبعبس ًاضؾخ ِنيغْخ ًفك اٌزغٌػِ ٌؼٍّيُ ادلزغٌػني

   

 بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ



 2030رفؼًْ دًس اٌفشد ًاجملزّغ يف رلبي االػّبي اٌزغٌػْخ اٌذًٌْخ ثبٌزٌافك ِغ سئّخ ادلٍّىخ 

  

 سئّزنب يف بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ



 .بعالق ثٌاثخ ٌٍؼًّ اٌزغٌػِ يف ادلٍّىخ ػٓ عشّك ِشوض ادلٍه عٍّبْ ٌإلغبصخ ًاألػّبي اإلٔغبْٔخ•
 .بٔؾبء ثشاِظ رغٌػْخ ختذَ اجملزّؼبد اخلبسعْخ ادلزضشسح•
 .رٌفري فشؿ اٌؼًّ اٌزغٌػِ اخلبسعِ ًاٌذاخٍِ يف ادلشوض ٌٍشاغجني يف اٌزغٌع•
 .رىٌّٓ لبػذح ثْبٔبد ِٓ ادلزغٌػني ادلذسثني ًاجمليضّٓ ٌٍمْبَ ثبدليبَ اٌزغٌػْخ•
 .رىٌّٓ ؽشاوبد فبػٍخ ِغ اجليبد احلىٌِْخ ًادلنظّبد اٌذاخٍْخ ًاٌذًٌْخ•
 

 ؤىذاف اخلغخ االعرتارْغْخ إلداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ



 ادلشوض ِغ اخلبسعِ اٌزغٌع -1
 اٌؾشوبء ِغ اخلبسعِ اٌزغٌع -2
 ادلشوض ِمش يف اٌذاخٍِ اٌزغٌع -3
 ادلشوض فؼبٌْبد يف اٌذاخٍِ اٌزغٌع -4

 ثشارلنب



 ثشٔبِظ اٌزغٌع اخلبسعِ ِغ ادلشوض

غاثة والأعامل الإوساهية   ًعترب مسار امعمل امتطوعي اخلاريج هو بأحد مسارات امتطوع يف مركز املكل سلامن ملإ

واهطلكا من مبدبأ امعمل امتطوعي كأحد  2030وتفعيًل مهذا املسار وتوافلًا مع رؤًة اململكة امعربية امسعودًة 

مبادئ امعمل الإوساين امس بعة املعرتف هبا يف التفاكيلات املاهوهية ادلومية ، ًنطلق هذ امربانمج امتطوعي ميكون 

غاثة والأعامل الإوساهية ابخلارج، كام بأن املركز ًلوم بدمع امعمل امتطوعي من  داعام معمل مركز املكل سلامن ملإ

دارة امربامج امتطوعية يف املركز   خلل اإ



 ثشٔبِظ اٌزغٌع اخلبسعِ ِغ اٌؾشوبء

وشاء مت امتطوعي امعمل جمال يف نلرشااكت تفعيلً   امرشااكت، هذه من املرجوة الأهداف حيلق اذلي امربانمج هذا اإ

 ش بكة ووتسع الإوساين اجملال يف املتطوعني همارات تمنى حيث واملتطوعني اجملمتع عىل ابمنفع تعود حتلق واميت

 .فيه امعلكات



 ٌإلغبصخ عٍّبْ ادلٍه ِشوض يف اٌزغٌع ِغبساد ؤؽذ ىٌ اٌذاخٍِ اٌزغٌػِ اٌؼًّ ِغبس ّؼزرب
  ، سلزٍفخ رلبالد يف دلزخققني ادلشوض بداساد اؽزْبط ٌٍْيب ادلغبس ىزا رفؼًْ ًمت اإلٔغبْٔخ ًاألػّبي

 بٌْيُ ادلٌوٍخ ادليبَ ثةصلبص رغٌػيُ فرتح ؤصنبء ّمٌٌِْ اإلداساد يف وّزغٌػني ادلزغٌػني رؼْني ّزُ ؽْش
  اٌؼًّ ِجذؤ ِٓ ًأغاللب 2030 اٌغؼٌدّخ اٌؼشثْخ ادلٍّىخ سئّخ ِغ رٌافمبً اإلداساد ِذساء ِغ ثبٌزنغْك
  ىز ّنغٍك ، اٌذًٌْخ اٌمبٌْٔٔخ ثبالرفبلْمبد فْيب ادلؼرتف اٌغجؼخ اإلٔغبِٔ اٌؼًّ ِجبدت وإؽذ اٌزغٌػِ
 .اإلٔغبْٔخ ًاألػّبي ٌإلغبصخ عٍّبْ ادلٍه ِشوض يف اإلداساد ٌؼًّ داػّبً ٌْىٌْ اٌزغٌػِ اٌربٔبِظ

 

 اٌزغٌع اٌذاخٍِ يف ِمش ادلشوض



  ادلٍه ِشوض ّنظّيب اٌيت اٌفؼبٌْخ ؽذًس ِىبْ يف ًّىٌْ اٌذاخٍِ اٌزغٌع ثشٔبِظ فشًع ؤؽذ ًىٌ
  يف ثبجملزّغ ٌٍّيزّني اٌفشفخ إلربؽخ ادلغبس ىزا رفؼًْ ًمت اإلٔغبْٔخ ًاألػّبي ٌإلغبصخ عٍّبْ
 ّزُ اٌزّٓ ادلزغٌػني اىزّبِبد ِغ رزنبعت ِؼْنخ ؤؽذاس يف ؤً لقريح فرتاد ػٍَ اٌزغٌع

 ادلمبِخ ٌٍفؼبٌْبد ِالءِزيُ ػٍَ ًؽشؿ ثؼنبّخ اخزْبسىُ

 

 اٌزغٌع اٌذاخٍِ يف فؼبٌْبد ادلشوض



 ؤىذاف ثشاِظ اٌزغٌع اخلبسعِ ً اٌذاخٍِ

 تفعيل امعمل امتطوعي اخلريي  -

 ورش ثلافة امتطوع ملأفراد واملؤسسات يف اجملمتع -

 تفعيل مبدبأ امتاكفل الاجامتعي واخلدمات الإوساهية بني املركز واجملمتع وامرشاكء -

دارات املركز -  تعزيز كدرات املتطوعني يف جمال امعمل الإداري الإوساين من خلل امتطوع يف اإ

 بناء جسور امتواصل يف امعمل امتطوعي -

 



 ادلغزيذفٌْ يف ثشارلنب

 0رغزيذف بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ يف ادلشوض اٌشاغجني يف رمذُّ اٌؼًّ اإلٔغبِٔ اخلريُ ًاٌزغٌػِ ِٓ اٌفئبد اٌزبٌْخ
 ادلٌاعنٌْ اٌشاغجني ثبٌزغٌع ِغ ادلشوض يف اإلداساد اٌذاخٍْخ ًيف اٌفؼبٌْبد، ؤً ثبخلبسط يف ؽبي ًعذ االؽزْبط  -

 ِمٌّْْ ّنفزًْ ادليبَ اٌيت رمغ يف ثٍذاهنُ ِغ ادلشوض -

 ٌِظفٌ ادلشوض اٌشاغجني ثبٌزغٌع ِغ ِنظّبد دًٌْخ -

 ٌِظفٌ ادلنظّبد اٌذًٌْخ اٌشاغجني ثبٌزغٌع ِغ ادلشوض -
  

 



 ؤٌٔاع ادلزغٌػني

 ّمذَ ػًّ رغٌػِ ػبَ يف ؤؽذ اٌزخققبد اٌؾبئؼخ0 ِزغٌع ػبَ  -1
 ّمٌَ ثؼًّ رغٌػِ ختققِ يف ؤؽذ اجملبالد اٌيت مت حتذّذىب0 ِزغٌع ِزخقـ  -2
  

 



 رلبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ ِغ ادلشوض
 ٌٔػْخ اخلذِخ رلبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ

 خذِبد رؼضّض اٌقؾخ ًاٌؼالط
 ًاخلذِبد االعزّبػْخ 

 (ؽْبح فؾْخ آِنخ)

 .اٌشػبّخ ًاٌؼالط اٌغشّشُ ٌٍّشضَ-
 (.األِشاك ادلؼذّخ)ِىبفؾخ األِشاك ِضً -

 .ثشاِظ اٌٍمبؽبد ًاٌزؾقني-
 .اٌزٌػْخ ًاٌزذسّت ًاٌزضمْف اٌقؾِ-
 .خذِبد اإلعؼبفبد األًٌْخ-
 .ثشاِظ بداسح ِشافك ادلْبه ًاإلفؾبػ-
 .ثشاِظ اٌغالِخ ػٍَ اٌغشق-
.رٌفري اخلذِبد االعزّبػْخ-

 اٌزإىت ٌٍىٌاسس ًٌِاعيزيب ًاالٔزؼبػ ِٓ آصبسىب

 .اٌزإىت ٌٍىٌاسس-
 .اٌذػُ اٌنفغِ ًاالعزّبػِ-
 .احلذ ِٓ سلبعش اٌىٌاسس ًاعزؼبدح عجً وغت اٌشصق-
 .سفذ األخغبس ًاإلٔزاس ادلجىش-
 .ؤٔؾغخ اٌزٌػْخ ًاٌزضمْف ثؾإْ اٌىٌاسس-
 .ثشاِظ ادلخّْبد ًادلإًٍ-
(.األغزّخ ًادلْبه)خذِبد رٌصّغ ٌِاد اإلغبصخ يف ؽبالد اٌغٌاست ًاالؽزْبط ًٌٌاصَ احلْبح ِضً -



 رلبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ ِغ ادلشوض
 ٌٔػْخ اخلذِخ اجملبي

 خذِبد اٌذػُ اٌؼبَ ًاٌزنّْخ

 .ادلٌاسد اٌجؾشّخ-
 .دػُ اٌرباِظ لقريح األعً-
 .اعزمغبة ادلزغٌػني ًبداسذتُ-
 .  اٌزذسّت اٌذاخٍِ-

 .اٌزؼٍُْ-
 .اإلػالَ-

 رؼضّض االٔذِبط االعزّبػِ

 .رؼضّض اجملزّغ ادلذِٔ-
 (.اٌالعئني ًادليبعشّٓ)ؤٔؾغخ اٌذِظ االعزّبػِ ِضً -

 .  رؼضّض ًرغٌّش اٌؼًّ اٌزغٌػِ-



 ؤدًاس ادلزغٌػني مبغبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ  
 ادلزغٌع اٌؼبَ ادلزغٌع ادلزخقـ رلبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ

خذِبد رؼضّض اٌقؾخ ًاٌؼالط ًاخلذِبد 
 االعزّبػْخ

 .ؤعجبء-
 .شلشضٌْ-
 .فنٌْْ/ ِينذعٌْ-
 .ؤعجبء ٔفغٌْْ-
 .ؤخقبئٌْ اإلعؼبفبد األًٌْخ-
 .ؤخقبئٌْْ اعزّبػٌْْ-
 .ؤخقبئٌْْ رغزّخ-
 .ؤخقبئٌْْ اٌؼالط اٌغجْؼِ-
 .اٌقْذٌخ-

 

 .اٌذػُ اإلداسُ-

 .اٌذػُ اٌغيب غري اٌفين-

 .ػبٌٍِْ يف رلبي اٌقؾخ اجملزّؼْخ-

 .دػُ اٌرباِظ-

 .ػبٌٍِْ اعزّبػٌْْ-

.ػبٌٍِْ ٔفغٌْْ-

اٌزإىت ٌٍىٌاسس ًٌِاعيزيب ًاالٔزؼبػ ِٓ 
 آصبسىب

 .ؤخقبئٌْْ اعزّبػٌْْ-
 .ؤخقبئٌْْ ٔفغٌْْ-
 .ِنغمٌْ ٌٌعغزٌْْ-
 .ِينذعٌْ-
 .ِينذعٌْ صساػٌْْ-
 .ِينذعٌْ ِؼّبسٌّْ-
.ِذّشً ادلؾشًػبد اإلٔؾبئْخ-

 .اٌذػُ اإلداسُ-

 . دػُ اٌرباِظ-

 .ِذّشً ادلؼٌٍِبد-

 .ِغبؽٌْ-

 .ِنظٌّْ-

 .ِنغمٌْ-

اػالٌِْْ-



 ؤدًاس ادلزغٌػني مبغبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ  
 ادلزغٌع اٌؼبَ ادلزغٌع ادلزخقـ رلبالد اٌؼًّ اٌزغٌػِ

 خذِبد اٌذػُ اٌؼبَ ًاٌزنّْخ

 .زلبعجٌْ-
 .ؤخقبئٌْ ادلٌاسد اٌجؾشّخ-
 .ؤخقبئٌْ االرقبي، اٌزغٌّك-
 اػالٌِْْ-

 .اٌذػُ اإلداسُ-
 .بداسح ادلزغٌػني-
 .اعزمغبة ادلزغٌػني-
 .رذسّت ادلزغٌػني-

 رؼضّض االٔذِبط االعزّبػِ

 (ِؼٌٍّْ، ؤعبرزح عبِؼٌْْ)رؼٍُْ -
 .لبٌٌْْٔٔ-
 .زلبٌِْ-
 .ػبٌٍِْ اعزّبػٌْْ-

 .اٌذػُ اإلداسُ-
 .ِنظٌّْ رلزّؼٌْْ-
 .دػُ اٌرباِظ-
 .رٌػْخ اٌؾجبة-
 .ػبٌٍِْ اعزّبػٌْْ-



 ؤثشص اٌزؾذّبد اٌيت رٌاعو اٌزغٌع

 ؽؼ اخلرباد اٌٌعنْخ يف اٌزغٌع اخلبسعِ•

 اجليً اجملزّؼِ ثإمهْخ األػّبي اٌزغٌػْخ يف رنّْخ اجملزّؼبد•

 ؽؼٌس ادلزغٌع ثؼذَ االٌزضاَ ًػذَ بدسان لّْخ اٌٌلذ فّْب ّغنذ بٌْو ِٓ ِيبَ•

 رشوْض ادلزغٌع ػٍَ اٌجؾش ػٓ ادلقبحل اٌؾخقْخ اٌيت رٍؾك اٌؼًّ اٌزغٌػِ ًػذَ بخالؿ ْٔخ اٌؼًّ هلل•

 



 جتيْض ادلزغٌػني

إلػذاد ّزغٍت ثشاِظ ا ارمٌَ بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ ثبٌزؼبًْ ِغ بداسح اٌزذسّت ًثنبء اٌمذساد ثةػذاد اٌرباِظ ادلزىبٍِخ لجً اٌجذء يف ؤُ ثشٔبِظ رغٌػِ ًىز
يف رلبي اإلغبصخ  زقخرذسّجْخ ِىضفخ حتزٌُ ػٍَ عٌأت ػٍّْخ ًػٍّْخ رزنبعت ِغ عجْؼخ اٌربٔبِظ ادلمذَ ًرزُ ثبٌزنغْك ِغ اخلرباء ؤً ِغ اجليبد اٌذًٌْخ ادلخ

ٌػٌْ ػٍَ زغًاألػّبي اإلٔغبْٔخ دلزضشسُ احلشًة ؤً اٌىٌاسس ًاألصِبد، ًضلٓ يف بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ يف ِشوض ادلٍه عٍّبْ ضلشؿ ػٍَ ؤْ ّىٌْ ادل
صَ ِٓ ادلؼٌٍِبد ٌاللذس وجري ِٓ اٌىفبءح اٌيت رزنبعت ِغ عجْؼخ ادليبَ اٌيت رزؼٍك ثنؾبط ادلشوض اإلغبصِ ًاإلٔغبِٔ، ًٌزٌه ّزُ رضًّذ ادلزغٌػني ثبٌمذس ا

 ًاٌزذسّجبد ادلْذأْخ ؽغت ٌٔع اٌربٔبِظ اٌزغٌػِ 



 محبّخ ادلزغٌػني ًدػّيُ

 .  دتزٍه بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ عْبعبد بداسّخ فؼبٌخ ًشلبسعبد عْذح ٌإلؽشاف ػٍَ ادلزغٌػني ًدػّيُ ًرؾغْؼيُ

 اٌٌلذ خ يفًحتشؿ بداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ ػٍَ ؤْ ّىٌْ بػذاد ادلزغٌػني ثؾىً عٍُْ ػٓ عشّك بدلبِيُ ثؼٍّيُ ِٓ خالي رضًّذىُ ثبدلؼٌٍِبد راد اٌقٍ
ٌرباِظ اٌزغٌػْخ ح اادلنبعت، ًرٌفري اٌزذسّجبد ًادلؼذاد اٌالصِخ ذلُ، ًبؽبعزيُ ػٍّبً ثزمُْْ ؤدائيُ، ًرضًّذىُ ثةعشاءاد األِٓ ًاٌغالِخ، وّب رمٌَ بداس

 .ثزإِني ادلزغٌػني ضذ احلٌادس ًرٌفش ذلُ اٌذػُ اٌنفغِ ًاالعزّبػِ ادلالئُ ػنذ اٌٍضًَ

رٌه ِ ًبداسح اٌرباِظ اٌزغٌػْخ ثبٌزؼبًْ ِغ بداسح اٌزذسّت ًثنبء اٌمذساد اٌفشؿ ٌٍؾقٌي ػٍَ ؽيبداد ِؼزّذح يف رلبيل اٌزؼٍُْ ًاٌزغٌّش اٌؾخقوّب دتنؼ 
ّمٌٌِْ هبب  لذ دلغبػذذتُ ػٍَ االعالع ثؾىً ؤفضً مبيبِيُ ؤً ثإدًاسىُ ادلزفك ػٍْيب ًٌزؾفْضىُ ػٍَ رنّْخ ِيبساذتُ ًلذساذتُ ًاإلدلبَ ثبألدًاس اٌيت

 ِغزمجالً يف بعبس اٌؼًّ اإلغبصِ ًاإلٔغبِٔ



 ؽىشاً ٌىُ


