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ٕٜ اإلداسح ش أقص صٍِٗثنيفخ أقو ٗ، ؾقٞق األٕذاف ثغذٝخ" ئُ اإلداسح اىزٜ رغزطٞغ ر
رؼَو ثشٗػ اىفشٝق اى٘اؽذ، ، ، اىزٜ رقً٘ ػيٚ ئٝغبد ٍإعغبد ٍزخصصخ فبػيخاىؾصٞفخ

ٗرز٘فش ىٖب قٞبداد ئداسٝخ مفإح ّضٖٝخ، رقذً اىصبىؼ اىؼبً ػيٚ أٛ ئػزجبس آخش، ٗرزصف 
ثبىؼذاىخ ٗاىَجبدسح ٗاإلثذاع، ٗرشمض ػيٚ اىؼَو اىَٞذاّٜ، ٗرزصذٙ ىألصٍبد ٗاىَؼ٘قبد قجو 

  غٖو اىزؼبٍو ٍؼٖب قجو أُ رزفبقٌ ..."ٗق٘ػٖب أٗ ؽِٞ ٝنُ٘ ٍِ اى
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 ) الزؤيت، الزسالت، القيم الجٌُزيت (                         

 الزؤيت
ً  اىغٍٞ٘نبّٞخٗاىشٝبدح فٜ اىؼيً٘ اىَغبؽٞخ   .ٗرطجٞقبرٖب ٍؾيٞبً ٗئقيَٞٞبً ٗػبىَٞب

 الزسالت
ٗاألغشاض اىذفبػٞخ ٍِ خاله ، ّؼَو ػيٚ ر٘فٞش اىخشائػ ٗاىجٞبّبد اىغٍٞ٘نبّٞخ ىزؾقٞق اىزَْٞخ اىَغزذاٍخ

ّٗشش اىَؼشفخ ٗفق أفعو ، ٗاىزص٘ٝش اىغ٘ٛ ٗاىفعبئٜ ٗاىزذسٝت ٗاىزإٔٞو ،ىقٞبً ثبألػَبه اىَغبؽٞخا
 .اىََبسعبد

 القيم الجٌُزيت
  .اى٘الء ٗاإلّزَبء •
  .اىْضإخ ٗاىشفبفٞخ• 
  .اىؼَو ثشٗػ اىفشٝق اى٘اؽذ• 
  .اىَجبدسح ٗاإلثذاع• 

 
 جغزافي المزكش ال اٌذاف الُطىيت التي يساٌم بتحقيقٍاأل

 .اإلعزضَبساد اىَؾيٞخ ٗرشغٞغ، األٍ٘اه األعْجٞخ قبدسح ػيٚ عزة سؤٗط، خيق ثٞئخ اعزضَبسٝخ عبرثخ -1
 .ثْبء عٞو قبدس ػيٚ اإلثذاع رٗ ئّزبعٞخ ٍشرفؼخ -2

 
 للمزكش الجغزافي  االستزاتيجيتٌذاف ألا

 ئداٍخ ٗرؾذٝش ق٘اػذ اىجٞبّبد اىغٍٞ٘نبّٞخ ىنبفخ اإلعزخذاٍبد. -1
 ٗاإلعشاءاد اىفْٞخ ٗاإلداسٝخ.أرَزخ اىخذٍبد  -2
 ّشش اىَؼشفخ فٜ ٍغبه اىؼيً٘ اىَغبؽٞخ ٗاىغٍٞ٘نبّٞخ ٍؾيٞبً ٗئقيَٞٞبً. -3
 سفغ قذساد ٗمفبءٓ اىَ٘اسد اىجششٝخ ٗاىَبىٞخ. -4
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 المقذمت 

 
عيٜ ٍيِ ػْب يش اإلداسح ٗاىَغيبءىخ فيٜ اىَإعغيخ األٍيش اىيزٛ ٝيذػٌ رؼزجش ئداسح اىَخبغش ػْصش أعب

ٖييظ  ٍييِ خيياله ئػَييبه ّ، ٕٗييٜ أعييي٘ة ٍْٖغييٜ ٝطج ييق ػيييٚ ّطييب  اىَإعغييخ ، رؾقٞقٖييب ألٕييذافٖب االعييزشارٞغٞخ
 ٕب ٗرقَٖٞٞب ٗرؾذٝذ األٗى٘ٝبد اىَزؼيقخ ثٖب ٍٗشاقجزٖب. شٞٗع، اعزجبقٜ فٜ رؾذٝذ اىَخبغش
بغش ٕ٘ اىَغبػذح ػيٚ ظَبُ اعزذاٍخ ػَو اىَإعغخ ٗرَنْٖٞب ٍِ رؾقٞق إٔيذافٖب ٗاىٖذف ٍِ ّٖظ ئداسح اىَخ

عَٞييغ زقبعييَٖب رئداسح اىَخييبغش ٗعؼييو ٕييزٓ اىؼَيٞييخ ٍغييإٗىٞخ  ٗٝقييً٘ ٕييزا اىييْٖظ ػيييٚ رْفٞييز ػَيٞييخ ،اىزْظَٞٞييخ
 ٍؾذدح ٗٗاظؾخ ىزْفٞزٕب.ٍْٖغٞخ  ٍِ خالهداخو اىَإعغخ  ،اى٘ؽذاد اىزْظَٞٞخ

ٍييِ خيياله   االعيي٘أ ر٘قييغٗ ػيييٚ رقيٞييو اىَخييبغش اىَفبعئييخ، ٗرؾذٝييذ اىفييش  خَإعغيياىش ٗرغييبػذ ئداسح اىَخييبغ
ٗرَنْٖٞب ٍِ رؾقٞق  ،اىَإعغخ يؾفبظ ػيٚ اعزذاٍخ خذٍبدى ٗئػَبه عْٞبسٕٝ٘بد ،اعزششاف ٍغزَش ىيَغزقجو

ثييِٞ اىز٘ا ييو اىيي نفإ ٍييب ٗٗشييفبفخ  شييبٍيخعييزْبد ػيييٚ ٍؼيٍ٘ييبد ثبال ،رؾغييِٞ قييذساد ٍزخييزٛ اىقييشاسٗ إٔييذافٖب
 .ٕب شق خطػ ىيزؾنٌ ثبىَخبغش ٍٗذٙ رأصٞىَزبثؼخ ٗرطجٞ ،اىغٖبد اىَخزيفخ

رشيينٞو ىغْييخ ئداسح  ٍييِ خيياله ،رزطيييت ئداسح اىَخييبغش ئػَييبه عٞبعييبد ٗئعييشاءاد ػيييٚ ّطييب  اىَإعغييخٗ
 -:اىيغْخذ ٍؽٞش قب ىٖبىخ ٘اىَخبغش ٗرؾذٝذ اىَٖبً اىَ٘م

مَشعؼٞخ ػْذ ( ئداسح اىَخبغشاىقطبع اىؼبً )ىيزخطٞػ االعزشارٞغٜ فٜ  اػزَبد اىذىٞو اإلسشبدٛ .1
 ئػذاد ٍٗشاعؼخ اىخطخ.

 اىَؾزَييخاىَخيبغش  ىزؾذٝذ ،االداسٝخاى٘ؽذاد اىزؼٌَٞ ػيٚ مبفخ  ٍِ خالهىْٖظ اىزشبسمٜ اارجبع  .2
 .خعجٞو رؾقٞق االٕذاف االعزشارٞغٞ اىزٜ قذ رؼٞق  رْفٞز اىَٖبً فٜ

 .ٍٗشاعؼزٖب  2018/2020٘اً  رؾيٞو مشف اىَخبغش فٜ خطخ اداسح اىَخبغش ىألػ .3
( ٗرؾذٝذ ٗؽصش اىَخيبغش اىزيٜ قيذ 2025-2021) ىألػ٘اً االعزشارٞغٞخاىخطخ  االغالع ػيٚ .4

 .ش فٜ رؾقٞق األٕذاف اإلعزشارٞغٞخرإص
 فٜ ٍغبه ئداسح اىَخبغش. االخشٙ ٍِ رغبسة اىَإعغبد ٗاالعزفبدحاإلغالع  .5
ٗرؾذٝذ قَٞخ ٗشذح اىخطش ٗمزىل   ،رٞغٜعزشاا ٕذفرؾذٝذ اىَخبغش اىزٜ رإصش ػيٚ رؾقٞق  مو  .6

 .خٕذاف االعزشارٞغٞش ػيٚ عَٞغ األاىزٜ رإص، اىَخبغش اىَشزشمخرؾذٝذ 
 .ػزَبدىال خطٞػ ٗاىزْغٞق ٗاىَزبثؼػشض اىخطخ ػيٚ ىغْخ اىزخ .7
 .ػيٚ مبفخ ٍذٝشٝبد اىَشمض خٌ اىخطرؼَٞ .8
 .داسح اىؼيٞبَ٘عت رقبسٝش رشفغ ىإلٍزبثؼخ اىخطخ مو ظَِ اخزصب ٔ ٗث .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

 
 

 التعاريف
 

 :للمعاوي المخصصت لٍا تتم اعتماد التعزيفاث التاليي
ٍِ  ،اىزٜ ر٘اعٔ اىَإعغخ ٗاىزؾنٌ ثٖب، ّشبغ ئداسٛ ٖٝذف ئىٚ رْجإ ٗ قٞبط ٗ رقٌٞٞ اىَخبغش إدارة المخاطر:

ئىٚ ٍغز٘ٝبد ٗرخفٞعٖب  ،ثؾٞش َٝنِ رغْجٖب ٗ رقيٞو آصبسٕب اىغيجٞخ، ئداسرٖب ٗ خاله رط٘ٝش اعزشارٞغٞبد
 ٍقج٘ىخ ٗ قج٘ه ثؼط أٗ مو رجؼبرٖب.

ػيٚ رؾقٞق االٕذاف االعزشارٞغٞٔ اٗ اىَشؽيٞٔ قصٞشح ، ؽذس غٞش امٞذ عٞإصش فٜ ؽبه ٗق٘ػٔ الخطر:
صٞش أٗقذ ٝنُ٘ اىز، رٖذٝذاً  خٗقذ رنُ٘ اىَخبغش عيجٞٔ فٜ ؽبه مبُ رأصٞشٕب عيجٜ ٗرصجؼ فٜ ٕزٓ اىؾبى ،اىَذٙ

 .خفش  خىؾبىاٝغبثٜ فزصجؼ فٜ ٕزٓ ا
    

ٝزطيت ارخبر ، ٗ غٞش ٍز٘قغ ْٝط٘ٛ ػيٚ رٖذٝذ ٗاظؼ ىي٘ظغ اىشإِأٗ ظشف ٍفبعئ أؽذس  :األسمت
   .خساد ف٘سٝاقش
 
 

 المخاطز إدارة خطت أٌذاف
 

وبالتاالً المسااةدة ، ساتراتٌجٌ  لممسسسا االدهادا  األجعل إدارة المخاطر جزءا ال ٌتجزأ من تحقٌق  .1
 .ا فً ضمان تحقٌق تمك األدهد

 .زٌادة احتمالٌ  النجاحوالتنبس بالمخاطر  .2
التاً داد ، وترتٌب أولوٌاتها استناًدا إلى معرف  المخااطر ،تمكٌن اإلدارة من تحدٌد المخاطر الرئٌسٌ  .3

 . مسسسالٌكون لها تأثٌر ةمى نطاق 
 .تحسٌن ددرات متخذي القرار استنادا ةمى معمومات أكثر شمولٌ  وشفافٌ  .4
 .المتاح  مواردلم األمثل ستخداناإل .5
 .التواصل الـكفس ما بٌن الجهات المختمف  لمتابع  وتطبٌق خطط لمتحكن بالمخاطر ومدى تأثٌردها .6
  .والمنادش  فٌما بٌن اإلدارات ،تحدٌد المخاطر المشترك  والمتداخم  وتحسٌن التواصل .7
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 عذاد خطت المخاطزإمىٍجيت 

  .تهيئة االطار العام -1
  وتحمٌل البٌئ  وكذلك دراس ،البٌئ  الخارجٌ  المحٌط  بالمركزتحمٌل ودراس  دامت المجن  باةتماد 

 .(2225 -2221والتً تن اةتماددها فً الخط  االستراتٌجٌ  لممركز لألةوان )الداخمٌ  لممركز، 
 
   .تحذيذ المخاطزَ حصز -2

اىَخبغش اىزٜ  ذٝذؾصش ٗرؾى ،اإلداسٝخششاك عَٞغ اىَغز٘ٝبد اٗرىل ث ،رجبع  اىْٖظ اىزشبسمٜاث ذ اىيغْخقبٍ
ظبفخ ىغيغبد ثبإل ،عزشارٞغٞخاالٕذاف ألثزؾقٞق ااىَشرجطخ اىَٖبً رْفٞز اصْبء ، داسٝخٗؽذارٌٖ اإل قذ ر٘اعٔ

زفبدح ٍِ خجشارٖب عىال، خشٙاألعشاء اىَقبسّبد ٍغ اىَإعغبد ئٗ ،اىخجشادرجبده اىؼصف اىزْٕٜ ٗ
 . ٍَٗبسعبرٖب فٜ ئداسح اىَخبغش

 تحليل المخاطز -3

سدٗد ثْيبء ػييٚ خجيشاد اىيغْيخ ٗ  ،ٗاالصيش اىَزشريت ػييٚ ٗق٘ػئ اؽزَبىٞخ ؽيذٗس اىخطيش ثزؾذٝذ غْخاىيقبٍذ 
)دىٞيو اىزخطيٞػ االعيزشارٞغٜ صيش ثزصيْٞف االؽزَبىٞئ ٗاأل اىزبىٞيخ اىَؼيبٝٞشػزَبد اٗ ،داسٝخ اىَؼْٞخاى٘ؽذاد اإل

 .(َشعغم
 
 االؽزَبىٞٔ -أ

 خاىقَٞ اى٘ ف 
 1 شجٔ ٍؼذًٗ 
 2 ٍْخفط
 3 ٍز٘عػ 
 4 ٍشرفغ 
 5 شجٔ أمٞذ 

 
 االصش-ة

 اىقَٞخ اى٘ ف
 1 قيٞو عذاً 
 2 قيٞو 
 3 ٍؼزذه
 4 ػبىٜ 

 5 ػبىٜ عذً 
  اىَؼبدىخ اىزبىٞخ  :اىخطش ٍِ خاله  قَٞخ رٌ رؾذٝذ  ٗػيٞٔ
 ٍذٙ اىزأصٞش x اىخطش = ئؽزَبىٞخ اىؾذٗسقَٞخ 

     
 

 اىَخبغش   ثنش٘فبد ٕٗ٘ ٍبرٌ ػنغٔ 
 

 ولويات التعامل مع الخطر ( أ الخطر)و شدة أتحديد وصف قيمة  -4
 
 ،ٕٜٗ اىَإشش اىشئٞغٜ ىطشٝقخ اىزؼبٍو ٍغ اىخطش ،رٌ اػزَبد اىَإششاد اىزبىٞٔ ىزؼنظ ٗ ف ىشذح اىخطش

 -:فٜ عجٞو ػذً اىزأصٞش ػيٚ عٞش اىؼَو ٕٜٗ
 ٝغت ، ( ػبىٞخ ىيغبٝخ ثشنو غٞش ٍقج٘ه25-15)ثِٞ ثؾٞش رنُ٘ قَٞخ اىخطش   -:مخاطر بليغت

ػذاد رقبسٝش دٗسٝخ ػِ عٞش ئٗخ، ٍْبعج خٗػالعٞ خٗٗظغ اعشاءاد ٗقبئٞ ،ٖب ثشنو ٍنضفٍشاقجز
  .اىؼَو

  اىقٞبً ٝغت ( ػبىٞخ ثشنو غٞش ٍقج٘ه)( 12-8) ثِٞ ثؾٞش رنُ٘ قَٞخ اىخطش  -:مخاطر كبري
 .عشاءاد  ٗقبئٞخ  ٗػالعٞخ  ف٘سٝخ  ٍٗشاقجخاث
 عشاءاد ٍزبثؼخ ئارخبر  ج٘ىخ ىنِ ٝغت( ٍق6-4) ثِٞ ثؾٞش رنُ٘ قَٞخ اىخطش -:مخاطر متىسطت

 .دّٚ ٍغز٘ٙ ػَيٜ ٍْطقٜأثؾٞش رظو فٜ 
 خشأعشاء ئرخبر ( ٍقج٘ىخ دُٗ اىؾبعخ ال3-1) ثِٞ ثؾٞش رنُ٘ قَٞخ اىخطش -ت:مخاطر منخفض.  
 
  .مصفُفت المخاطزعذاد إ -5

  
ح )ٍذٙ اىزأصٞش (  اإلؽزَبه اىشذ 

 ػبىٜ عذاً 
(5) 

 ػبىٜ 
(4) 

 ٍؼزذه 
(3) 

 قيٞو 
(2) 

 قيٞو عذاً 
(1) 

 (1) شجٔ ٍؼذًٗ  1 2 3 4 5
 (2) ٍْخفط  2 4 6 8 10
 (3ٍز٘عػ ) 3 6 9 12 15
 (4)ٍشرفغ  4 8 12 16 20
 (5) شجٔ امٞذ  5 10 15 20 25

ٗٗظغ ، ٝغت ٍشاقجزٖب ثشنو ٍنضف ػبىٞخ ىيغبٝخ ثشنو غٞش ٍقج٘ه
 .اىؼَو ػذاد رقبسٝش دٗسٝخ ػِ عٞشئٗخ، ٍْبعج خٗػالعٞ خعشاءاد ٗقبئٞا

 
 ٍخبغش ثيٞغخ

15-25 

  خعشاءاد  ٗقبئٞخ  ٗػالعٞخ  ف٘سٝاثٝغت  اىقٞبً  ػبىٞخ ثشنو غٞش ٍقج٘ه
  .خٍٗشاقج

 
 ٍخبغش مجشٙ

8-12 

 .ٍقج٘ىخ ىنِ ٝغت ئداسرٖب ثؾٞش رجقٚ فٜ أدّٚ ٍغز٘ٙ ػَيٜ ٍْطقٜ
 6-4 ٍخبغش ٍز٘عطخ 

 .رخبر ئعشاءاال ٝطيت ، رخبر ئعشاء آخشٍقج٘ىخ دُٗ اىؾبعخ ال
 3-1 ٍخبغش ٍْخفعخ  
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 .لتعامل مع الخطزا -6

بوضا   ،المخااطر وتحمٌمهاا وتقادٌردهابتحدٌاد وحصار والمتمثما   ،دامت المجن  وبناء ةمى االجراءات السابق 
 :خٗاىزٜ عزنُ٘ ظَِ اىخٞبساد اىزبىٞ وتحدٌد مسسولٌ  التنفٌذ ،لٌات واجراءات لمتعامل م  دهذه المخاطرآ

 اىخطش  ٗق٘ع ٞخاؽزَبىى٘قف أٛ ّشبغ ٝإدٛ اىٚ  ،ارخبرٕبعشاءاد اىزٜ ٝزٌ ٕٜٗ اإل الخطز: تجىب
 .اٗ ؽَبٝخ اىَششٗع ٍِ اصشٓ

  اٗ غشف اخش ٍضو  اخشٙ خٖعاىٚ اىخطش  ىْقو اصش ،ءاد اىزٜ ٝزٌ ارخبرٕباعشاإلٕٜٗ  الخطز:وقل
  .اىزأٍِٞ ىزْفٞز اىْشبغ، شخآاىزؼبقذ ٍغ غشف 

 ّٗزٞغخ  ٗاصشؽذٗس اىخطش  ٞخاؽزَبى ىخفط ٗظؼٖب زٌ عشاءاد اىزٜ ٕٜٝٗ اإل :تخفيف الخطز 
 .فٜ ؽبه ٗق٘ػٔ اىخطش

 الُ اؽزَبىٞخ ٗق٘ع  ٍغجقخ ىيزؼبٍو ٍغ اىخطش ّظشاً عشاءاد ئرخبر اٛ ئٕٜٗ ػذً  :الخطز قبُل
 اىخطش ٗاصشٓ ٍْخفط عذا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 إدارة المخاطز خطت  مسؤَليت تىفيذ

 -:االدارة العليا .1
ات كد من اسس تطبٌق خط  ادراة المخاطر والمصادده ةمى كاف  المقترحدهن المخاطر والتاالمعرف  بأ
   .بمن ٌضمن مواجه  المخاطر واي اجراءات تصحٌحٌ  وإتخاذ القرارات المناسب  ،والتوصٌات

 
 -:المذراء .2
  .وكٌفٌ  التعامل معه بالمخاطرالعمل ةمى رف  مستوى الوةً  -
حسب  التً تسادهن كل وحدة ادارٌ  بتحقٌقها ،ٌ ستراتٌجاألدهدا  االربط خط  إدارة المخاطر م   -

 .جال العملالتخصص وم
بالسرة  الممكن  والمشارك  فً ادتراح  ،المحتمم  المخاطردارة العمٌا و المختص  ةن اال ابالغ -

 .والتعامل معها هالموداٌ  من ،سالٌب المناسب االالوسائل و
إدارة المخاطر والتأكد من تطبٌق ما خط  ب ،التعامل م  المخاطر طبقا لسٌاسات وإجراءات العمل -

 .بفعالٌ  اجاء به
 .هنآدائةمى التعامل م  المخاطر ومتابع   ،لورش العمل التدرٌبٌ  المركزدةن حضور العاممٌن فً   -
 . فً حال حدوثهاوالتبمٌػ الفوري  ،التعاون التان م  متطمبات إدارة المخاطر -

 
 المسؤَلُن عه إدارة المخاطز: .3
مكانٌات لمواجه  الشخص الصالحٌات واإل بحٌث ٌكون لدى دهذا ةن الخطرلمسسول تن تحدٌد ا -

 .اإلجراءات الودائٌ  الالزم  لوض  الخطر تحت السٌطرة تخاذا ٌ وإمكان ،الخطر
 .تقٌٌن تقرٌر ةممٌات إدارة الخطر -
 .دارة المخاطرإلتقٌٌن البدائل بشكل مناسب فً ةممٌ  اتخاذ القرارات   -
 
  المُظفُن: .4
، ٗفٜ ؽبه ٍؼشفخ اىَ٘ظف اىَخبغش ارغبٓ ٕزٓ ؼشف ػيٚ إَٞخ ئداسح اىَخبغشٗئداسمٌٖ ىيَغإٗىٞخاىز

ثخطش ٍؼِٞ فٜ ٍْطقخ ػَئ، ٗٝنُ٘ ٕزا اىخطش غٞش ٍؼشٗف؛ ٝز٘عت ػيٚ اىَ٘ظف اىَشبسمخ ثادالء 
نِ اىَؼيٍ٘بد ؽ٘ه ٕزا اىخطش ىَذٝشٓ اىَجبشش، ٗاىز٘عٔ اىؼبً ٝغت أُ ٝنُ٘ ثأّٔ ال ٝ٘عذ خطش َٝ

إلعشاءاد اىنفٞيخ ثبىؾذ ٍِ ئَٕبىٔ، ٗثؼذ ٍْبقشخ اىخطش ٗرأصٞشٓ، ٝزٌ رؾذٝذ اىؾبعخ ئىٚ رغغٞو اىخطش ٗا
 ٗٗظؼٔ رؾذ اىغٞطشح أً ال.، آصبسٓ

 
  الخذمت: ُمتلق .5

يٚ اىشغٌ ٍِ أّٔ ال ، ػٍِ خاله اىز٘ا و اىَغزَؼٜ ئُ ٍزيقٜ اىخذٍخ ىذٌٖٝ دٗس ٌٍٖ فٜ ئداسح اىَخبغش
ٞبد ٗاظؾخ فٜ ٕٞنو اىَشمض، ٗىنِ عٞزٌ ثشنو دٗسٛ أخز سأٛ ٗاقزشاؽبد ٍزيقٜ ٝ٘عذ ىذٌٖٝ ٍغإٗى

 عزشارٞغٞزْب ٗر٘عٖبرْب فٜ ئداسح اىَخبغش ٍِ خاله ٍغ٘ؽبد سظب ٍزيقٜ اىخذٍخ.اػِ  ،اىخذٍخ
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 ٍْفشدٓ  خعزشارٞغٕٞذاف اإلاىزٜ رإصش ػيٚ األ مش                     ف ثبىَخ                           بغش
 

اىٖذف 
ٗ ف  االعزشارٞغٜ

به اىَخبغشح
ؽزَ

اال
 

ٞش
زبص

اى
طش 

ىخ
ٌ ا

قٞٞ
ر

 

اىَغإٗه ػِ  آىٞخ اىَؼبىغخ
 ارخبر اىقشاس

داٍييخ ٗرؾييذٝش ئ
ق٘اػييذ اىجٞبّييبد 
اىغٍٞ٘نبّٞييييييييئ 
ىنبفيييييييييييييييييييييييييخ 

 االعزخذاٍبد

ػيييييييذً رييييييي٘فش 
 رص٘ٝش ع٘ٛ

4 5 20  ششاء غبئشح.   
 ٞخ.ٗ داخيٞأ خرؼبُٗ ٍغ عٖبد خبسع  

 اإلداسح اىؼيٞب
شٝييييييييييييييييييييخ ٍذٝ

اىشييييييييييييييييييإُٗ 
اإلداسٝيييييييييييييخ ٗ 

 اىَبىٞخ
ٍذٝشٝخ 

 اىزخطٞػ
 BACKUPر٘فٞش   15 5 3 فقذاُ اىجٞبّبد 

 رطجٞق عٞبعخ اٍِ ٗعشٝخ اىَؼيٍ٘بد 
 داٍخ  ٞبّخ اىشجنبدئ.  
 ٜر٘فٞش ٍ٘ىذ اؽزٞبغ.  

ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ 
اىشييييييييييييييييييإُٗ 
اإلداسٝيييييييييييييخ ٗ 

 اىَبىٞخ
 قغٌ اىؾبع٘ة

 قغٌ اىصٞبّخ
رؼييييذد ٍصييييبدس 

 اىجٞبّبد
4 5 20  االقغبً اىَؼْٞخ  .ٞبسٝخ ٍ٘ؽذح ىيجٞبّبدٗع٘د ّغخخ ٍؼ

 ثبىؼَو
ظيييييييييييييييييييييؼف 

االعييييييييييييييزغبثٔ  
 ٍِ اىششمبء  

4 4 16   ر٘قٞيييغ ٍيييزمشاد رفيييبٌٕ ٍيييغ اىشيييشمبء
)رزعَِ خبسغخ غشٝق ٗرؼِٞٞ ظيجبغ 

   .(ٗاٍنبّٞخ سثػ اىنزشّٜٗ ،اسرجبغ

 داسح اىؼيٞباإل
ٍذٝشٝخ 

 اىزخطٞػ
اىفبقييييييييذ ٍييييييييِ 
اىشيييييييييييييييييجنبد 
اىَغيييييييييييييييبؽٞٔ 

 )اىزغ٘ٝٔ/
JTM/GPS) 

3 4 12  فش  ٍغؼ  اىشجنبدداٍخ  ٞبّخ ئ(
ه صٍْٞخ ٗؽغت ٗاٍٞذاّٜ ظَِ عذ

 .ٍقزعٚ اىؾبه(

 داسح اىؼيٞباإل
 اىَغؼ اىَٞذاّٜ

ارَزيييييييييييييييييييييييييخ 
 اىخذٍبد ٗ

االعيييييييييييشاءاد 
اىفْٞييييييييييييييييييييييييخ 

 ٗاالداسٝخ

ٍؼ٘قييييييييييييييييييبد 
رشيييييييييييييييييشٝؼٞٔ 

 ٗرْظَٞٞٔ 

3 4 12  اىز٘ا ييو ٍييغ  / ٔرَزييػييذاد دساعييخ األئ
اىَشعغ ٕٜٗ  ،ٗصاسح االقزصبد اىشقَٜ

عشاءاد الرَزييئ ىيغيييٞش ثيييبإلىَشيييشٗع ا
   .ٗاىزششٝؼبد خٗفق االّظَ

اىزط٘ٝش 
اىَإعغٜ 
اىؾبع٘ة 

اىشإُٗ 
 خاالداسٝ
 خٗاىَبىٞ

ػذً رفؼٞو 
ثشّبٍظ اىضاعو 
 /اىجشٝذ اىذاخيٜ

3 2 6  شّيييبٍظ اىضاعيييو ػييييٚ ٍغيييز٘ٙ رفؼٞيييو ث
  .قغبًسؤعبء األ

 اىؾبع٘ة

ػذً رفؼٞو 
   HRثشّبٍظ 

3 2 6  ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ  .ىَذّٞخاىَزبثؼٔ ٍغ دٝ٘اُ اىخذٍخ ا
اىشييييييييييييييييييإُٗ 
اإلداسٝيييييييييييييخ ٗ 

 .اىَبىٞخ
 

     
 

ّشييييش اىَؼشفييييخ 
ثَغيييبه اىؼييييً٘ 

 ٗ خَغبؽٞاى
 خاىغٍٞ٘نبّٞييييييييي

 ٗاقيَٞٞبً  ٍؾيٞبً 

ػييييييييذاد أقيييييييييخ 
اىطيييييييييييييييييييالة 
اىَيزؾقيييييييييييييييِٞ 
 خثبىذساعيييييييييييييييي

ػييييييييييييييييييييذاد ئٗ
 اىَزذسثِٞ 

4 4 16  ٞح.ٍؼزَذ خخطخ رشٗٝغ 
 ٍْؼ اىخصٍ٘بد 
 ٞخرؾذٝش اىجشاٍظ اىزذسٝج 

اىؼالقييييييييييييييييبد 
 .خاىؼبٍ

ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ 
 ٞػ.اىزخط

 

ظؼف 
ٍخصصبد 
 اىزذسٝت

3 3 9  خغييييييت سفيييييغ اىَخصصيييييبد اىَبىٞييييي 
 .ىيزذسٝت

 ٞخ.غيت عيف ٍبى 
 فزؼ ؽغبة اٍبّخ. 

 اإلداسح اىؼيٞب
ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ 
اىشييييييييييييييييييإُٗ 
اإلداسٝييييييييييييييييييخ 

 اىَبىٞخٗ
ّقص اىن٘ادس 

 خاىجششٝ
 خاىَإٕي

4 4 16  ٗ ٜىٞخ ّقو آرفؼٞو خطخ اىزذسٝت اىذاخي
 .خاىَؼشف

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 خاىَبىٞٗ
ٍذٝذسٝخ 
 اىزخطٞػ

سفغ مفبءح 
ٗقذساد 
اىَ٘اسد 
اىجششٝٔ 
 ٗاىَبىٞخ

عٞبعييييييييييييييييييييييخ 
خ َبىٞاىؾنٍ٘خ اى

)رخفييييييييييييييييٞط 
 خاىَ٘اصّييييييييييييييييي
ٗرؾذٝييذ عييق٘ف 

   خٍبىٞ

4 4 16  ى٘ٝييبد اىََٖييخ ٗثَييب ٗػييبدح رشرٞييت األئ
  .ٝزْبعت ٍغ  ر٘عٖبد اىؾنٍ٘خ

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ

ظؼف 
ٍخصصبد 
اىزذسٝت 
 اىذاخيٜ

3 4 12  ٍذٝشٝخ  .سفغ ٍخصصبد اىزذسٝت
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
ػييييذً االىزييييضاً 
ثبىزشيييييييييشٝؼبد 
 اىَؼَ٘ه ثٖب 

3 3 9   ٛرفؼٞيييو عٞبعيييخ اىضييي٘اة /رؾفٞيييض ٍيييبد
 ٍٗؼْ٘ٛ 

 شَ٘ىٞخ خطخ اىشقبثخ اىذاخيٞخ 

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
 ٗؽذح اىشقبثخ

اىشإُٗ  ٗؽذح
 اىقبّّ٘ٞخ

اىضجبد  ػذً
ٗاالعزقشاس 

 ى٘ظٞفٜا

3 4 12   ػَييييو اىزييييْقالد ؽغييييت اىزخصصييييبد
ٗثبىزْغٞق ٍغ ٍيذساء  ،ٗؽبعبد االقغبً

اىؾفيييبظ ، اىَيييذٝشٝبد ٗسؤعيييبء االقغيييبً
ػيييييٚ اىنيييي٘ادس ٍييييِ خيييياله رَنٞييييٌْٖ 

 .ٗرط٘ٝشٌٕ
 ْٛ٘اىزؾفٞض اىَبدٛ ٗاىَؼ. 
 د اى٘ ييييف اىيييي٘ظٞفٜ ثز٘صٝييييغ اػزَييييب

 .اىَ٘ظفِٞ

 االداسح اىؼيٞب
ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
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ّشييييش اىَؼشفييييخ 
ثَغيييبه اىؼييييً٘ 

 ٗ خَغبؽٞاى
 خاىغٍٞ٘نبّٞييييييييي

 ٗاقيَٞٞبً  ٍؾيٞبً 

ػييييييييذاد أقيييييييييخ 
اىطيييييييييييييييييييالة 
اىَيزؾقيييييييييييييييِٞ 
 خثبىذساعيييييييييييييييي

ػييييييييييييييييييييذاد ئٗ
 اىَزذسثِٞ 

4 4 16  ٞح.ٍؼزَذ خخطخ رشٗٝغ 
 ٍْؼ اىخصٍ٘بد 
 ٞخرؾذٝش اىجشاٍظ اىزذسٝج 

اىؼالقييييييييييييييييبد 
 .خاىؼبٍ

ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ 
 ٞػ.اىزخط

 

ظؼف 
ٍخصصبد 
 اىزذسٝت

3 3 9  خغييييييت سفيييييغ اىَخصصيييييبد اىَبىٞييييي 
 .ىيزذسٝت

 ٞخ.غيت عيف ٍبى 
 فزؼ ؽغبة اٍبّخ. 

 اإلداسح اىؼيٞب
ٍذٝشٝييييييييييييييييييييخ 
اىشييييييييييييييييييإُٗ 
اإلداسٝييييييييييييييييييخ 

 اىَبىٞخٗ
ّقص اىن٘ادس 

 خاىجششٝ
 خاىَإٕي

4 4 16  ٗ ٜىٞخ ّقو آرفؼٞو خطخ اىزذسٝت اىذاخي
 .خاىَؼشف

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 خاىَبىٞٗ
ٍذٝذسٝخ 
 اىزخطٞػ

سفغ مفبءح 
ٗقذساد 
اىَ٘اسد 
اىجششٝٔ 
 ٗاىَبىٞخ

عٞبعييييييييييييييييييييييخ 
خ َبىٞاىؾنٍ٘خ اى

)رخفييييييييييييييييٞط 
 خاىَ٘اصّييييييييييييييييي
ٗرؾذٝييذ عييق٘ف 

   خٍبىٞ

4 4 16  ى٘ٝييبد اىََٖييخ ٗثَييب ٗػييبدح رشرٞييت األئ
  .ٝزْبعت ٍغ  ر٘عٖبد اىؾنٍ٘خ

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ

ظؼف 
ٍخصصبد 
اىزذسٝت 
 اىذاخيٜ

3 4 12  ٍذٝشٝخ  .سفغ ٍخصصبد اىزذسٝت
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
ػييييذً االىزييييضاً 
ثبىزشيييييييييشٝؼبد 
 اىَؼَ٘ه ثٖب 

3 3 9   ٛرفؼٞيييو عٞبعيييخ اىضييي٘اة /رؾفٞيييض ٍيييبد
 ٍٗؼْ٘ٛ 

 شَ٘ىٞخ خطخ اىشقبثخ اىذاخيٞخ 

ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
 ٗؽذح اىشقبثخ

اىشإُٗ  ٗؽذح
 اىقبّّ٘ٞخ

اىضجبد  ػذً
ٗاالعزقشاس 

 ى٘ظٞفٜا

3 4 12   ػَييييو اىزييييْقالد ؽغييييت اىزخصصييييبد
ٗثبىزْغٞق ٍغ ٍيذساء  ،ٗؽبعبد االقغبً

اىؾفيييبظ ، اىَيييذٝشٝبد ٗسؤعيييبء االقغيييبً
ػيييييٚ اىنيييي٘ادس ٍييييِ خيييياله رَنٞييييٌْٖ 

 .ٗرط٘ٝشٌٕ
 ْٛ٘اىزؾفٞض اىَبدٛ ٗاىَؼ. 
 د اى٘ ييييف اىيييي٘ظٞفٜ ثز٘صٝييييغ اػزَييييب

 .اىَ٘ظفِٞ

 االداسح اىؼيٞب
ٍذٝشٝخ 
اىشإُٗ 
 اإلداسٝخ

 اىَبىٞخٗ
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 مش                     ف اىَخبغش اىَشزشمخ

 عزشارٞغٞخ(ٕذاف األ)رإصش ػيٚ عَٞغ األ
 

ٗ يييييييييييييييييييييف 
به اىَخبغشح

ؽزَ
اال

 

ٞش
زبص

اى
  ٌٞ

رقٞ
طش

ىخ
ا

 

اىَغيييإٗه ػيييِ  آىٞخ اىَؼبىغخ
 .رخبر اىقشاسئ

ػيييييييذً مفبٝيييييييخ 
اىَخصصيييييييبد 
اىَبىٞيييييييييييييييييييييييخ 

 .اىَش ٘دح
 

4 3 12 
بئط ػَو اىَْبقالد اىَبىٞخ ٍِ ٍي٘اد ٝ٘عيذ ثٖيب في •

 ٍبىٜ ٗؽغت قبُّ٘ اىَ٘اصّخ اىؼبٍخ.
اىجؾش ػِ ٍصبدس رَ٘ٝو اخشٙ غٞيش )اىخضْٝيخ(  •

 ٍضو اىَْؼ ٗاىَغبػذاد ٗرؾذٝذ اٗى٘ٝبد.

 اإلداسح اىؼيٞب
ٍذٝشٝخ اىشإُٗ 
اإلداسٝيييييييييييييييييييخ 

 اىَبىٞخٗ
ٍذٝشٝيييييييييييييييييييييخ 

 .اىزخطٞػ

ّقييييييييص فييييييييٜ 
اىنفبٝييييييييييييييييييبد 
 اإلداسٝخ ٗاىفْٞخ 

3 3 9 
 اػطييبء األٗى٘ٝييخ فييٜ اىييذٗساد ىيَيي٘ظفِٞ ؽغييت •

 اإلخزصب  فٜ ٍ٘ظ٘ع اىذٗسح.
 .خ ىْقو اىَؼشفخ اىعَْٞخ ٗاىصشٝؾخىٞآػَو  •

سؤٗعييييييييييييييييييبء 
 األقغبً

ً. اىشيييييييييييييإُٗ 
االداسٝيييييييييييييييييييخ 
ٗاىَبىٞيييييييييييييييييخ/ 
اىَيييييييييييييييييييي٘اسد 

 .اىجششٝخ
ٗقييييف اىزؼٞييييِٞ 
ػييييٚ اىشييي٘اغش 
اىَغيييزؾذصخ فيييٜ 
عيييييييييييييييييييييييذٗه 

 .اىزشنٞالد

 .ششاء خذٍبد • 12 3 4
 .زقطبة داخيٜ ٍِ اىذٗائش اىؾنٍ٘ٞخاع •

ً. اىشيييييييييييييإُٗ 
االداسٝيييييييييييييييييييخ 

 اىَبىٞخ ٗ
 .اإلداسح اىؼبٍخ

ػييييذً رصييييْٞف 
 16 4 4 .اىجٞبّبد

رصييييْٞف اىجٞبّييييبد ؽغييييت ؽغبعييييٞزٖب ٗعييييشٝزٖب  •
اعييييييٖب ) ػبدٝخ،عشٝخ،عيييييشٝخ ٗرؾذٝيييييذ اىٞيييييخ ىزش

 .ىيغبٝخ(
 .داسح اىؼيٞباإل

رؼطييييو أعٖييييضح 
اىؾبعييييييييييييييي٘ة 

 15 5 3 ٗاىشجنخ.
شثييبئٜ ثييذٝو ىالعبعييٜ فييٜ ؽييبه ريي٘فٞش ٍ٘ىييذ مٖ •

 .رؼطئ

 .(backupٞبّبد )ؽزٞبغٜ ىيجاىزخضِٝ اال •

ً. اىشإُٗ 
االداسٝخ 
 ٗاىَبىٞخ 

 قغٌ اىؾبع٘ة 
  .اىصٞبّخ

اىٖغَيييييييييييييييييبد 
االىنزشّٗٞيييييييييييخ 

 15 5 3 اىغٞجشاّٞخ 
  .رؾذٝش ثشٍغٞبد اىؾَبٝخ •

 .(backupؽزٞبغٜ ىيجٞبّبد )اىزخضِٝ اإل •

 داسح اىؼيٞباإل
ً. اىشإُٗ 

داسٝخ اإل
  .ٗاىَبىٞخ

  .قغٌ اىؾبع٘ة

     
 

ػذً  ٗأ اىزأخٞش
رغذٝذ ػق٘د 

  .ىصٞبّخا
 اىؼَو ػيٚ رغذٝذ ػق٘د اىصٞبّخ ثشنو دٗسٛ. • 6 3 2

ٍذٝشٝخ اىشإُٗ 
اإلداسٝخ 
 ٗاىَبىٞخ
 قغبً اىَؼْٞخاأل

رؼطو ٍ٘ىذ 
  ٞبّخ دٗسٝخ ىيَ٘ىذ • 12 4 3 .اىنٖشثبء

داسح اىؼيٞب اإل
ٍذٝش اىخذٍبد 

 اىفْٞخ
ً. اىشإُٗ 
االداسٝخ 
 ٗاىَبىٞخ

خييييو مٖشثيييبئٜ 
أٗ ريييف داخيييٜ 
ثغييييييييجت قييييييييذً 
أعييييييييييييييييييييييالك 

 .نٖشثبءاى

3 4 12 

 ػَو  ٞبّخ دٗسٝخ ألّظَخ اىنٖشثبء. •

 UPSر٘ ٞو مبفخأعٖضح اىؾبع٘ة  ثأّظَخ  •

ٍذٝش اىخذٍبد 
 اىفْٞخ

ً. اىشإُٗ 
داسٝخ اإل

 ٗاىَبىٞخ

 قذً  األعٖضح

 
2 2 4 

داسح اىؼيٞب اإل ٍزبثؼخ رؾذٝش االعٖضح/خطخ اىششاء  •
 قغٌ اىؾبع٘ة
 قغٌ اىَشزشٝبد

رغييشٝت ميَييبد 
اىَييييييييييييييييييييشٗس 
ىألعٖييييييييييييييييييضح 

اىيييذخ٘ه ئىٖٞيييب ٗ
 ىيؼجش ثبىجٞبّبد

2 2 4 

رؼَييٌٞ عٞبعييخ اٍييِ ٗعييشٝخ اىَؼيٍ٘ييبد ٍييِ خيياله  •
ٗظغ ميَيبد ٍيشٗس ٍؼقيذح رؾي٘ٛ سٍي٘ص ٗاسقيبً 
ٗئىضاً اىَ٘ظفِٞ ػيٚ رغٞٞش ميَبد اىَشٗس ثشنو 

 دٗسٛ.

 قغٌ اىؾبع٘ة

ٗؽييييذح اىشقبثييييخ 
 اىذاخيٞخ

أػطيييييبه ػييييييٚ 
عٖييييييييييييييييييضح األ

اىشئٞغييييييييييييييييييٞخ 
  .)اىخ٘ادً(

1 5 5 

ٝخ ىيغشفيخ ٍيِ ر٘ يٞالرٔ ٗظيشٗف اىصٞبّٔ اىذٗس •
 .ع٘ٝخ ٍالئَخ ٗرضٗٝذٕب ثأّظَخ ؽَبٝخ

اىؼَييو ػيييٚ رغٖٞييض غشفييخ عييٞشفشاد ثذٝيييخ رنييُ٘  •
خييبسط اىَجْييٚ ٗٗ يييٖب ثبىغشفييخ اىَ٘عيي٘دح داخييو 
اىَجْيييٚ ثؾٞيييش رؾزييي٘ٛ ػييييٚ ّغيييخخ ٍَبصييييخ ٍيييِ 

 .اىجٞبّبد ثشنو ٍغزَش

 قغٌ اىصٞبّخ

 قغٌ اىؾبع٘ة

ئّزقييبه ٗئّزشييبس 
اىؼيييييذٗٙ ثيييييِٞ 

 ٘ظفِٞاىَ
2 5 10 

اىزييضاً اىَيي٘ظفِٞ ٗاىَزييذسثِٞ ثاعييزخذاً اىَؼييذاد  •
 .اى٘قبئٞخ اىشخصٞخ

عييييشاءاد اىالصٍييييخ ىيؾييييذ ٍييييِ ئّزشييييبس ارخييييبر اإل •
 .اىَشض ثِٞ اىَ٘ظفِٞ

اىز٘ػٞيييخ ٗاىزضقٞيييف ثيييبىَشض ٍيييِ خييياله ئػطيييبء  •
 .ٍؾبظشاد ر٘ػ٘ٝخ ثبىزْغٞق ٍغ ٗصاسح اىصؾخ

 .رطجٞق رؼيَٞبد ّظبً اىؼَو اىَشُ •

 ىغْييييخ اىغييييالٍخ
 اىؼبٍخ

اىؼٞيييييييبدح فيييييييٜ 
اىَشميييييييييييييييييييييض 

 اىغغشافٜ
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ػذً  ٗأ اىزأخٞش
رغذٝذ ػق٘د 

  .ىصٞبّخا
 اىؼَو ػيٚ رغذٝذ ػق٘د اىصٞبّخ ثشنو دٗسٛ. • 6 3 2

ٍذٝشٝخ اىشإُٗ 
اإلداسٝخ 
 ٗاىَبىٞخ
 قغبً اىَؼْٞخاأل

رؼطو ٍ٘ىذ 
  ٞبّخ دٗسٝخ ىيَ٘ىذ • 12 4 3 .اىنٖشثبء

داسح اىؼيٞب اإل
ٍذٝش اىخذٍبد 

 اىفْٞخ
ً. اىشإُٗ 
االداسٝخ 
 ٗاىَبىٞخ

خييييو مٖشثيييبئٜ 
أٗ ريييف داخيييٜ 
ثغييييييييجت قييييييييذً 
أعييييييييييييييييييييييالك 

 .نٖشثبءاى

3 4 12 

 ػَو  ٞبّخ دٗسٝخ ألّظَخ اىنٖشثبء. •

 UPSر٘ ٞو مبفخأعٖضح اىؾبع٘ة  ثأّظَخ  •

ٍذٝش اىخذٍبد 
 اىفْٞخ

ً. اىشإُٗ 
داسٝخ اإل

 ٗاىَبىٞخ

 قذً  األعٖضح

 
2 2 4 

داسح اىؼيٞب اإل ٍزبثؼخ رؾذٝش االعٖضح/خطخ اىششاء  •
 قغٌ اىؾبع٘ة
 قغٌ اىَشزشٝبد

رغييشٝت ميَييبد 
اىَييييييييييييييييييييشٗس 
ىألعٖييييييييييييييييييضح 

اىيييذخ٘ه ئىٖٞيييب ٗ
 ىيؼجش ثبىجٞبّبد

2 2 4 

رؼَييٌٞ عٞبعييخ اٍييِ ٗعييشٝخ اىَؼيٍ٘ييبد ٍييِ خيياله  •
ٗظغ ميَيبد ٍيشٗس ٍؼقيذح رؾي٘ٛ سٍي٘ص ٗاسقيبً 
ٗئىضاً اىَ٘ظفِٞ ػيٚ رغٞٞش ميَبد اىَشٗس ثشنو 

 دٗسٛ.

 قغٌ اىؾبع٘ة

ٗؽييييذح اىشقبثييييخ 
 اىذاخيٞخ

أػطيييييبه ػييييييٚ 
عٖييييييييييييييييييضح األ

اىشئٞغييييييييييييييييييٞخ 
  .)اىخ٘ادً(

1 5 5 

ٝخ ىيغشفيخ ٍيِ ر٘ يٞالرٔ ٗظيشٗف اىصٞبّٔ اىذٗس •
 .ع٘ٝخ ٍالئَخ ٗرضٗٝذٕب ثأّظَخ ؽَبٝخ

اىؼَييو ػيييٚ رغٖٞييض غشفييخ عييٞشفشاد ثذٝيييخ رنييُ٘  •
خييبسط اىَجْييٚ ٗٗ يييٖب ثبىغشفييخ اىَ٘عيي٘دح داخييو 
اىَجْيييٚ ثؾٞيييش رؾزييي٘ٛ ػييييٚ ّغيييخخ ٍَبصييييخ ٍيييِ 

 .اىجٞبّبد ثشنو ٍغزَش

 قغٌ اىصٞبّخ

 قغٌ اىؾبع٘ة

ئّزقييبه ٗئّزشييبس 
اىؼيييييذٗٙ ثيييييِٞ 

 ٘ظفِٞاىَ
2 5 10 

اىزييضاً اىَيي٘ظفِٞ ٗاىَزييذسثِٞ ثاعييزخذاً اىَؼييذاد  •
 .اى٘قبئٞخ اىشخصٞخ

عييييشاءاد اىالصٍييييخ ىيؾييييذ ٍييييِ ئّزشييييبس ارخييييبر اإل •
 .اىَشض ثِٞ اىَ٘ظفِٞ

اىز٘ػٞيييخ ٗاىزضقٞيييف ثيييبىَشض ٍيييِ خييياله ئػطيييبء  •
 .ٍؾبظشاد ر٘ػ٘ٝخ ثبىزْغٞق ٍغ ٗصاسح اىصؾخ

 .رطجٞق رؼيَٞبد ّظبً اىؼَو اىَشُ •

 ىغْييييخ اىغييييالٍخ
 اىؼبٍخ

اىؼٞيييييييبدح فيييييييٜ 
اىَشميييييييييييييييييييييض 

 اىغغشافٜ
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 4 2 2 ئ بثبد اىؼَو

رذسٝت اىَ٘ظفِٞ ػيٚ اإلعيزخذاً اىغييٌٞ ىيَؼيذاد  •
٘اػيذ اىغيالٍخ اىؼبٍيخ أصْيبء ٗاالعٖيضح ٗاإلىزيضاً ثق

 .اىؼَو
 رفؼٞو دٗس ىغْخ اىصؾخ ٗاىغالٍخ اىؼبٍخ ٍِ  •

 
 .ه اىَؾبظشاد ٗاىزطجٞقبد اىؼَيٞخخال •

 اإلداسح اىؼبٍخ

 خ ىغْخ اىغالٍ

 اىؼبٍخ

ٍذٝشٝيييييييييييييييييييخ  
 اىخذٍبد اىفْٞخ

اىظشٗف 
 6 2 3  .اىغ٘ٝخ

ئعشاء اىصٞبّخ ىألعطؼ ٗاىَضاسٝت ٍٗغبسٛ  •
 .رصشٝف اىَٞبٓ  ثشنو ٍغزَش

 
ػَو  ٞبّخ دٗسٝخ ىيَجْٚ ٗاىطش  داخو ؽشً  •

 اىَشمض اىغغشافٜ

ٍذٝشٝخ 
 اىخذٍبد اىفْٞخ

ىغْخ اىغالٍخ 
 .اىؼبٍخ

 

اىيييييييييييييييييييضالصه 
 .ؾشائقاى

2 4 8 

 .غالٍخ اىؼبٍخرفؼٞو خطخ اى •

 

ٍذٝشٝيييييييييييييييييييييخ 
 اىخذٍبد اىفْٞخ

ىغْييييخ اىغييييالٍخ 
 اىؼبٍخ
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