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اإلثىيه  22ووفمبر-تشريه الثاوي  2002الساعة  02صباحاً  -:صىدوق رعاية وتأهيل
المعاقيه

ثبسى انشؼت  . .سئٛس اندًٕٓسٚخ.
ثؼذ االؿالع ػهٗ دسزٕس اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ ٔ .ػهٗ انمبٌَٕ سلى ( )66نسُخ 6999و
ثشؤٌ سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبلٔ . ٍٛثؼذ يٕافمخ يدهس انُٕاة  .أطذسَب انمبََٕ ٙاٜرَ ٙظّ
:-

انجبة األٔل -:انزسًٛخ ٔانزؼبسٚف ٔاألْذاف
انفظم األٔل -:انزسًٛخ ٔانزؼبسٚف
يبدح (ٚ : )6سًٗ ْزا انمبٌَٕ ( لبٌَٕ طُذٔق سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبل) .ٍٛ
يبدح ( : )2ألغشاع رـجٛك أزكبو ْزا انمبٌَٕ ٚكٌٕ نألنفبف ٔانؼجبساد انـٕاسدح أدَبِ
انًؼبَ ٙانًجُٛخ أيبو كم يُٓب يب نى ٚـمزغ سٛبق انُض يؼُٗ آخش.
اندًٕٓسٚخ  :اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ.
انٕصٚـش ٔ :صٚش انشئٌٕ االخزًبػٛخ ٔانؼًم.

يدهـس اإلداسح  :يدهس إداسح طُذٔق سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبل.ٍٛ
انـظُـذٔق  :طُذٔق سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبلٍٛ
انًذٚش انزُفٛز٘  :انًذٚش انزُفٛز٘ نهظُذٔق.
انالئسـخ  :انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ.

انفظم انثبَ -:ٙأْذاف انظُذٔق
يبدح (ٓٚ : )3ذف انظُذٔق إنٗ رسمٛك اٜر:ٙ
 رٕفٛش يظبدس يبنٛخ نهظُذٔق رزسى ثبالسزمشاس ٔانثجبد نذػى انًشبسٚغ انًخزهفخ نشػبٚخٔرؤْٛم انًؼبل.ٍٛ
رًٕٚم ثشايح ٔيشبسٚغ سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبل - . ٍٛاسـزثًبس أيٕال انظُذٔق فٙانًشـبسٚغ انز ٙرؼٕد ثبنفبئذح انًجبشـشح ػهٗ انًؼبل.ٍٛ
 اإلسٓبو ف ٙرًٕٚم األَشـخ انز ٙرسـزٓذف سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبلٔ ٍٛفمبً ألزكبو انًٕاد ( )8-6-5يٍ لبٌَٕ سػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبل.ٍٛ
 انزُسٛك يغ انظُبدٚك انؼبيهخ ف ٙيدبل شجكخ األيبٌ االخزًبػ ٙنزٕفٛش االززٛبخبدانًخزهفخ نهًؼبلٔ ٍٛدػى أَشــخ انظُذٔق انز ٙرؼٕد ػهٓٛى ثبنفبئذح.

انجبة انثبَ -:ٙيٕاسد انظُذٔق ٔأٔخّ اإلَفبق انفظم األٔل يٕاسد انظُذٔق
يبدح (  : )4رزكٌٕ انًٕاسد انًبنٛخ نهظُذٔق يٍ انًظبدس اٜرٛخ: -
 انًخظظبد انسُٕٚخ انز ٙرؼزًذْب انسكٕيخ نهظُذٔق ف ٙانًٛضاَٛخ انؼبيخ نهذٔنخ. انٓجبد ٔانزجشػبد ٔانًسبػذاد انًمذيخ يٍ انٓٛئبد انٕؿُٛخ ٔانؼشثٛخ ٔاألخُجٛخ ٔاألفشاد.
يبئخ سٚبل ػٍ كم ثٛبٌ خًشك - . ٙػششح سٚبالد ػٍ كم رزكشح سفش ثبنـٛشاٌ.خًسخ سٚبالد إػبفٛخ ػٍ كم ػهجخ سدبئش  - .خًسخ سٚبالد ػٍ كم رزكشح دخٕل دٔسانسًُٛب .

ػبئذاد اسزثًبس ايٕال انظُذٔق  - .ػبئذاد انفؼبنٛبد ٔاألَشـخ انًزؼذدح انزٚ ٙمٕو ثٓبانظُذٔق.
يب ٚخظض يٍ ٔلف ٔٔطبٚب ٔأيٕال نشػبٚخ ٔرؤْٛم انًؼبل.ٍٛيبدح ( : ) 5رمٕو إداسح انظُذٔق ثزسظٛم انًٕاسد انًبنٛخ انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا
انمبٌَٕ ٔرٕسٚذْب إنٗ انسسبة انخبص ثبنظُذٔق نذٖ انجُك انًشكض٘ انٔ ًُٙٛرسذد
انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ إخشاءاد انزسظٛم ٔانظشف ثًب ٚزفك يغ انمٕاَ ٍٛانُبفزح.
يبدح ( : ) 6ػهٗ كبفخ اندٓبد انًؼُٛخ رٕسٚذ يٕاسد انظُذٔق انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا
انمبٌَٕ إنٗ زسبة انظُذٔق أٔالً ثؤٔل.
يبدح (ٚ : )7كٌٕ نهظُذٔق يٕاصَخ رمذٚشٚخ يسزمهخ رؼذ ٔفمبً نهزششٚؼبد انسبسٚخ.
يبدح (ٚ : )8زجغ انظُذٔق األَظًخ انزبنٛخ:
رـجٛك األَظًخ انًبنٛخ ٔانًسبسجٛخ انًؼًٕل ثٓب ٔفمب نإلسشبداد انظبدسح ػٍ ٔصاسحانًبنٛخ.
 يسك انسسبثبد اسزُبداً إنٗ أسس يسبسجٛخ رؼكس َشبؽ انظُذٔق ٔلٛذ إٚشادارّ َٔفمبرّٔفمبً نهُظبو انًسبسـج ٙانًٕزذ .
 إػذاد انسسبثبد انخزبيٛخ ٔلٕائى انًشكض انًبنٔ ٙسفؼٓب انٗ ٔصاسح انًبنٛخ ٔاندٓبصانًشكض٘ نهشلبثخ ٔانًسبسجخ ٔرنك خالل ثالثخ اشٓش يٍ َٓبٚخ انسُخ انًبنٛخ.
 -يزبثؼخ انًظبدلخ ػهٗ انسسبة انخزبئ ٙفمب نإلخشاءاد انمبََٕٛخ انًمشسح.

انفظم انثبَ ٙأٔخّ اإلَفبق
يبدح (  : ) 9ال ٚدٕص طشف أيٕال انظُذٔق خبسج َـبق أْذافّ َٔشبؿبرّ.
يبدح ( : )61رؼزجش أيٕال انظُذٔق أيٕاالً ػبيخ ٔرخؼغ نهشلبثخ ٔانزفزٛش انًبن ٙيٍ لجم
اندٓبص انًشكض٘ نهشلبثخ ٔانًسبسجخ.
يبدح ( : ) 66رجذأ انسـُخ انًبنٛخ نهظُذٔق ق يغ ثذاٚخ انسُخ انًبنٛخ نهذٔنخ ٔرُزٓ ٙثُٓبٚزٓب.
يبدح ( : ) 62رظذس انهٕائر انزُظًٛٛخ ٔانًبنٛخ ٔاإلداسٚخ نهظُذٔق ثمشاس يٍ سئٛس يدهس
اإلداسح .

انجبة انثبنث -:إداسح انظُذٔق ٔاخزظبطبرّ انفظم األٔل إداسح انظُذٔق
يبدح (ٚ : ) 63مٕو انظـُذٔق ثؤداء يٓبيّ ؿجمب ألزكبو ْزا انمبٌَٕ ٔانمٕاَ ٍٛانُبفزح
األخشٖ.
يبدح (ٚ : ) 64زًزغ انظُذٔق ثبنشخظٛخ االػزجبسٚخ ٔٚكٌٕ نّ ريخ يبنٛخ يسزمهخ.
يبدح (ٚ : )65كٌٕ انًشكض انشئٛس ٙنهظُذٔق أيبَخ انؼبطًخ طُؼبء ٔٚدٕص نّ إَشبء
فشٔع ف ٙانًسبفظبد ثمشاس يٍ سئٛس يدهس اإلداسح ٔرسذد انالئسخ انزُفٛزٚخ يٓبو
ٔاخزظبطبد ْزِ انفشٔع  .يبدح (ٚ : )66كٌٕ نهظُذٔق يدهس إداسح ٚشكم ػهٗ انُسٕ
انزبن:ٙ
 1انٕصٚش سئٛسبً ٔ2كٛم ٔصاسح انشئٌٕ االخزًبػٛخ ٔانؼًم نمـبع انشػبٚخ االخزًبػٛخ َبئجب نهشئٛس ٔ3كٛم ٔصاسح انًبنٛخ انًخزض ػؼٕا ٔ4كٛم ٔصاسح انزخـــٛؾ ٔانزًُٛخ انًخـزض ػؼٕا 5ثالثخ يٍ سخبل األػًبل أػؼبء 6ثالثخ يٍ لٛبدح االرسبد انٕؿُ ٙندًؼٛبد انًؼبل ٍٛان ًٍُٛٛٛأػؼبء7 -انًذٚش انزُفٛز٘ نهظُذٔق ػؼٕا ٔيمشساً.

ٚزى رششٛر األػؼبء يٍ سخبل األػًبل ٔيٍ لٛبدح االرسبد انٕؿُ ٙندًؼٛبد انًؼبلٍٛ
ان ًٍُٛٛٛيٍ لجم انٕصٚش ثؼذ انزُسٛك يغ اندٓبد انًؼُٛخ ٔٚظذس ثزؼُٓٛٛى لشاساً يٍ سئٛس
يدهس انٕصساء.

انفظم انثبَ -:ٙاخزظبطبد يدهس إداسح انظُذٔق ٔسئٛس انًدهس
يبدح (ٚ : )67زٕنٗ يدهس إداسح انظُذٔق يًبسسخ االخزظبطبد انزبنٛخ :-
-إلشاس انسٛبسخ انؼبيخ نهظُذٔق ٔاإلششاف ػهٗ رُفٛزْب .

 الزشاذ انهٕائر انز ٙرُظى انًسبئم انًبنٛـخ ٔاإلداسٚخ انخبطخ ثبنظُذٔق رًٓٛذا إللشاسْبيٍ يدهس اإلداسح .
إلشاس خـخ ػًم انظُذٔق ٔانًٕاصَخ انزمذٚشٚخ نّ .انًظبدلخ ػهٗ انزمبسٚش انخبطخ ثؤَشـخ انظُذٔق . يُبلشخ ٔ إلشاس انسسبة انخزبئ ٙانًٛضاَٛخ انسُٕٚخ نهظُذٔق ٔانًظبدلخ ػهٗ يشكضِانًبن. ٙ
رسذٚذ ثشَبيح ػًم انظُذٔق ٔيشازم رُفٛزِ . إلشاس انالئسخ انزُظًٛٛخ ٔانزمسًٛبد انشئٛسٛخ انذاخهٛخ نهظـُذٔق .إلشاس انًخظظبد انًبنٛخ نهًشبسٚغ ٔانجشايح ٔ األَشـخ انزًٕٚ ٙنٓب انظُذٔق . الزشاذ يدبالد اسزثًبس أيٕال انظـُذٔق ٔػشػٓب ػهٗ انهدُخ انٕؿُٛخ انؼهٛب نشػبٚخٔرؤْٛم انًؼبل. ٍٛ
 أٚخ يٓبو أخشٖ ٚزـهجٓب َشبؽ انظُذٔق ٔفمب ألزكبو انمٕاَٛـٍ انُبفزح.يبدح (ٚ : ) 68زٕنٗ سئٛس يدهس إداسح انظُذٔق يًبسسخ االخزظبطبد انزبنٛخ :-
انذػٕٖ الَؼمبد انًدهس ٔرسذٚذ خذٔل األػًبل . يزبثؼخ رُفٛز كبفخ لشاساد يدهس إداسح انظُذٔق ٔسفغ انزمبسٚش ػُٓب .رمذٚى انزمبسٚش انذٔسٚخ نًدهس إداسح انظُذٔق ػٍ األػًبل اندبسٚخ ثبنظُذٔق ٔيسزٕٖرُفٛز انخـؾ ٔانجشايح انًشسـٕيخ .
 انزٕلٛغ ػهٗ انؼمٕد ٔاالرفبلٛبد َٛبثخ ػٍ انًدهس ؿجمب نهزششٚؼبد انُبفزح .اإلششاف ػهٗ رُفٛز انسٛبسخ انؼبيخ نهظُذٔق . الزشاذ انهٕائر انز ٙرُظى انًسبئم انًبنٛخ ٔاإلداسٚخ نهظـُذٔقٔإطذاسْب ثؼذ إلشاسْب يٍ لجم يدهس اإلداسح .ٔػغ خـخ ػًم انظُذٔق ٔانًٕاصَخ انزمذٚشٚخ نّ . -الزشاذ انالئسخ انزُظًٛٛخ ٔانزمسـًٛبد انشئٛسٛـخ انذاخهٛخ نهظُذٔق .

 إطذاس لشاس رؼ ٍٛٛيٕظف ٙانظُذٔق ٔفشٔػّ ٔإَٓبء خـذيبرٓى ٔرٕلٛغ اندضاءادانزؤدٚجٛخ ػهٓٛى ؿجمب نهزـششٚؼبد انُبفزح .
انسـؼ ٙإنٗ إٚدبد يظبدس رًٕٚم نهظُذٔق نذٖ انًُظًبد ٔانٓٛئبد انًسهٛخ ٔانؼشثٛخٔاألخُجٛخ ثبنزُسٛك يغ اندٓبد راد انؼاللخ .
-رُفٛز انًٓبو انزٚ ٙكهف ثٓب يٍ لجم يدهس إداسح انظُذٔق.

انفظم انثبنث -:اخزًبػبد يدهس إداسح انظُذٔق
يبدح (ٚ : )69دزًغ يدهس إداسح انظُذٔق ثظفخ دٔسٚخ يشح كم شٓش ٔنّ ػمذ
اخزًبػبد اسزثُبئٛخ ػُذ انؼشٔسح ثُبء ػهٗ دػٕح يٍ سئٛس انًدهس أٔ ثُبء ػهٗ ؿهت
يمذو يٍ ثهث أػؼبئّ.
يبدح (ٚ :)21ؼزجش اخزًبع انًدهس طسٛسب إرا زؼش أكثش يٍ َظف أػؼبئّ.
رظذس لشاساد انًدهس ثؤغهجٛخ أطٕاد األػؼبء انسبػـشٚـٍ ٔػُذ رسبٔ٘ األطٕاد
ٚشخر اندبَت انز٘ يُّ انشئٛس.
يبدح (ٚ :)26دٕص نهًدهس ف ٙانسبالد انز ٙرمزؼٓٛب انؼشٔسح ارخبر يبٚه: ٙ
 اسـزذػبء يٍ ٚشاِ يُبسجب يٍ انخجشاء ٔاالخزظبط ٍٛٛنسؼٕس اخزًبػبرّ دٌٔ أٌ ٚكٌٕنٓى طٕد يؼذٔد ف ٙيذأالد انًدهس .
أٌ ٚشكم يٍ ث ٍٛأػؼبئّ ندُخ أٔ أكثش ٚؼٓذ إنٓٛب ثجؼغ األػًبل أٔ انذساسبد أٔ انمٛبوثًٓبو يسذدح رمذو نهًدهس نهجذ فٓٛب.

انفظم انشاثغ -:اخزظبطبد انًذٚش انزُفٛز٘ نهظُذٔق
يبدح( ٚ : )22كٌٕ نهظُذٔق يذٚـش ػبو رُفٛز٘ ٚؼ ٍٛثمشاس يٍ سئٛس انٕصساء ثُبء ػهٗ
ػشع سئٛس يدهس اإلداسح.
يبدح ( ٚ : ) 23زٕنٗ انًذٚش انؼبو انزـُفٛز٘ نهظـُذٔق يًبسسخ االخزظبطبد انزبنٛخ :
 إداسح أػًبل انظـُذٔق يٍ زٛث اإلشـشاف ٔانشلبثخ ػهٗ األػًبل اندبسٚخ فٔ , ّٛكزاانؼًم ػهٗ رـٕٚش َـظى انؼًم ثبنظُذٔق ٔفمب ألزكبو ْزا انمبٌَٕ ٔالئسزّ انزـُفٛزٚخ
ٔانمٕاَ ٍٛانُبفزح األخشٖ.

 إػذاد انزمبسٚش ػٍ َشبؿبد انظُذٔق ٔانًشبكم انز ٙرٕاخّ انؼًم ٔالزشاذ انسهٕلانًُبسجخ نًؼبندزٓب ٔسفؼٓب نشئٛس يدهس إداسح انظُذٔق .
 إػذاد يششٔع انًٛضاَٛخ انزمذٚشٚخ نهظـُذٔق ٔػشػٓب ػهٗ سئٛس انًدهس ف ٙانًٕاػٛذانًسذدح نزنك .
يزبثؼخ رسظٛم انًٕاسد انًبنٛخ انًُـظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ٔسفغ انزمبسٚش ثشؤَٓبإنٗ سئٛس يدهس إداسح انظُذٔق .
 طشف انًخظظبد انًبنٛخ نزًٕٚم انًشـبسٚغ ٔانجشايح ٔاألَشـخ انخبطخ ثشػبٚخٔرؤْٛم انًؼبل ٍٛانزٚ ٙزى إلشاسْب ٔفمب ألزكبو ْزا انمبٌَٕ ٔالئسزـّ انزُفٛزٚخ ٔ اإلششاف ٔ
انشلبثخ ػهٗ رُفٛزْب.
طشف ثذل خهسبد أػؼبء يدهس إداسح انظُذٔق ٔيسـزسمبد انؼبيه ٍٛف ٙانظُذٔقيٍ يشرـجبد ٔيكبفآد ٔثذالد ٔغٛشْب.
اإلششاف ٔانشلبثخ ػهٗ فشٔع انظُذٔق ٔسفغ انزمبسٚش ػٍ يسزٕٖ أدائٓب نًٓبيٓب إنٗسئٛس يدهس اإلداسح.
 اإلششاف ػهٗ انًٕظف ٍٛانؼبيه ٍٛثبنظُذٔق ٔانشلبثخ ػهٗ أػًبنٓى ٔالزشاذ رؼُٓٛٛىٔرشلٛزٓى ٔاَزذاثٓى ٔ إَٓبء خذيبرـٓى ٔرٕلٛغ اندضاءاد انزؤدٚجٛخ ػهٓٛى.
 إػذاد يشبسٚغ انؼمٕد ٔاالرفبلٛبد ٔػشػٓب ػهٗ سئٛس يدهس اإلداسح.رًثٛم انظُذٔق أيبو انمؼبء ٔانغٛش.ٚمذو إنٗ يدهس إداسح انظُذٔق يب ٚه:ٙ
انسسبة انخزبئ ٙانًٛضاَٛخ انؼًٕيٛخ.زسبة ػبو اإلٚشاداد ٔانًظشٔفبد.رمشٚشاً َظف سُٕ٘ ٚشًم َشبؿبد ٔ أػًبل انظُذٔق خبطخ انخذيبد االخزًبػٛخٔانًشـبسٚغ انز ٙرى رُفٛزْب.
 االنزضاو ف ٙخًٛغ انزظشفبد انًبنٛخ ثبنمٕأَ ٍٛانمشاساد ٔانُظى انًبنٛخ ٔانزؼهًٛبدانظبدسح يٍ ٔصاسح انًبنٛخ.
 -أٚخ يٓبو أخشٖ ٚـكهف ثٓب يٍ لجم يدهـس إداسح انظُذٔق أٔ سئٛسّ .

انجبة انشاثغ -:انؼمٕثبد
يبدح ( : ) 24ال ٚخم رـجٛك األزكبو انالزمخ ثزٕلٛغ أٚخ ػمٕثخ أشذ ٚـُض ػهٓٛب لبٌَٕ
اندشائى ٔانؼمٕثبد ٔانمٕاَ ٍٛانُبفـزح األخشٖ.
يبدح (ٚ : )25ؼبلت ثبنسجس يذح ال رضٚذ ػهٗ سُخ أٔ ثغشايخ يبنٛخ ال رضٚذ
ػهٗ( )611.111سٚبل كم يٍ:
ايزُغ ػٍ اسزمـبع أٔ رٕسٚذ األيٕال إنٗ زـسبة انظُذٔق ثبنًخبنفخ ألزكبو ْزا انمبٌَٕٔالئسزّ انزُفٛزٚخ.
رظشف أٔ اسزخذو اإلػفبءاد ٔانزسٓٛالد انًـشبس إنٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ألغشاع غٛشانز ٙخظظذ نٓب.
اخزهس يٍ أيٕال ٔيًزهكبد انظُذٔق.يبدح ( : )26يغ يشاػبح أزكبو انًبدح انسبثمخ ٚسكى ػهٗ يٍ ثجذ ػه ّٛثسكى لؼبئ ٙثبد
إػبدح يب اخزهسّ يٍ أيٕال أٔ يًزهكبد إنٗ انظـُذٔق أٔ ثزؼٕٚغ ٚؼبدل يب اخزهسّ ٔيب
أَفمّ انظُذٔق يٍ يظـبسٚف ٔأرؼبة انزمبػٔ ٙيب فبرّ يٍ كست ٔيب نسمّ يٍ خسبسح .

انجبة انخبيس -:أزكبو خزبيٛخ
يبدح ( : ) 27نهظُذٔق زك انزًهك ٔانزؤخٛش ٔاسزئدبس األيٕال انًُمٕنخ ٔغٛش انًُمٕنخ
ٔانزـظشف فٓٛب ٔزك إثـشاو انؼمٕد ٔاالرفبلٛبد ٔزك يمبػبح انغٛش ٔفمب نهزششٚؼبد
انُبفزح .
يبدح (ٚ : ) 28ؼفٗ انظُذٔق ٔيشبسٚؼّ انًخزهفخ يٍ كبفخ انؼشائت ٔانشسٕو اندًشكٛخ
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙلبٌَٕ اندًؼٛبد ٔاالرسبداد انزؼبَٔٛخ ٔلبٌَٕ سػبٚخ ٔرؤْٛم
انًؼبل. ٍٛ
يبد ح ( : ) 29رظذس انالئسخ انزُفٛزٚخ نٓزا انمبٌَٕ ثمشاس يٍ سئٛس يدهس انٕصساء ثُبء
ػهٗ ػشع انٕصٚش .
يبدح (ٚ : )31هغٗ انمشاس اندًٕٓس٘ سلى (  )6نسـُخ 6996و ثشؤٌ إَشبء طُذٔق سػبٚخ
انًؼبلٔ ٍٛأ٘ زكى أٔ َض ٚزؼبسع يغ أزكبو ْزا انمبٌَٕ .
يبدح (ٚ : ) 36ـؼًم ثٓزا انمبٌَٕ يٍ ربسٚخ طذٔسِ ُٔٚـشش ف ٙاندشٚذح انشسًٛخ.
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