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 توق ةيعمجب ن4لماعلل @?ملاو =>الخألا قاثيملا



 

 
 ةمدقملا
 
 هيلع عقت عمتجملا ةمدخ يف تابجاوو تايلوؤسم نم هب طاني امب يريخلا عاطقلا نأل ارظن

 راطإ يف فظوملا ءادأ يتأي نأ ىلع توق ةيعمج تصرح ،عمتجملا ةيمنتب ضوهنلا ةيلوؤسم
 عاقيإو ةكرح طبضتل يفيظولاو ينهملا كولسلا مكحت يتلا ةيقالخألا ئدابملاو ميقلا نم ةموظنم
 ،عمتجملا دارفأ ىلع اباجيإ سكعني امبو ،ينهملا ءادألا

 اـمب اـهيف أـــــــشنت يتلا ةـفاـقثلاو يعاـمتجالا ماـظنلاو اـنتاـجاـحو اـنتاـماـمتهاو اـنفادـهأ ميقلا سكعتو
 يأ ةايح يف مهم ءيـش ميقلا نأ سفنلا ءاملع يريو .ةيملعو ةيداـصتقاو ةينيد يحاون نم هنمـضتت
 رعــــشي كولــــسلل ماعو درجم أدبم ةميقلاف ،يناــــسنإلا كولــــسلا دــــشرتو هجوت اهنأ مكحب ناــــسنإ
 فادـهألاو لاـعفألا ىلع مكحلل ىوتـــــــسم رفوت اـهنأ اـمك ،يوقلا يلاـعفنالا طاـبترالاـب هوحن ناـــــــسنإلا
 .ناسنإلاب ةصاخلا

 ىلع بـجيو ،كولـــــــسلا هـجوت يتلا ئداـبملاو تاـيقالخألاو ميقلا نم ةـعومجم وه يقالخألا قاـثيملا نإ
 صاخـــــــشألا لك كولـــــــس هيجوت وه قاثيملل ةـــــــسيئرلا ةفيظولاو .اهب مزتلي نأ ينهملا صخـــــــشلا
 .ةنيعم ةأشنم يف وأ ةنيعم ةنهم يف نيلماعلا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاثيملا مادختسا ةيفيك
 
 ىلعأل ًاقفو انتامدخ ميدقتب انمازتلا سكعي وهو .ةينهملا تاسرامملا ريياعم قاثيملا ددحي
 نيفظوملا عيمج ةيعمجلا علطت هيلعو .نيفظوملا لك ىلع قاثيملا يرسيو ،ةيقالخألا ريياعملا

 .هب مازتلالا ىلع مهعقوتو قاثيملا ىلع
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ةيفا%$حالا   ةيصوص#"ا 

ةيفافشلا  

ةيقوثوملا  

ةردابملا  

انميق  



 

 ينهملاو يقالخألا قاثيملا :١ ةداملا
 

 :توق ةيعمج يف نولماعلا اهب مزتلي نأ بجي يتلا ئدابملاو تايقالخألاو ميقلا :ًالوأ
 .ناسنإلا ةماركو ةميق مارتحا -1

 .هبادآبو يمالسإلا نيدلا ئدابمو ناكرأب كسمتلا -2

 ةنامألا -3

 ةماقتسالا -4

 ةهازنلا -4

 ةيفافشلا -5

 ةيعوضوملاب مازتلالا -6

 ةينهملاب مازتلالا -7

 ةيعامتجالا ةلادعلا أدبمو ةميقب مازتلالا -8

 .امهنم ةدافتسالاو يملعلا ثحبلاو ملعلا ةميق مارتحا -9

 مهتامامتهاو مهتاجايتحاو نيديفتسملا ةحلصم ةيولوأب مامتهالا -10

 نيحناملا وأ نيديفتسملا نم )ايادهلا :لثم( ةيصخش عفانم ىلع لوصحلا مدع -11

 .لاكشألا نم لكش يأب اهدراومو ةيعمجلا لالغتسا مدع -12

 .ةماعلا تاكلتمملاو ماعلا لاملا ىلع ةظفاحملا -13

 نيحناملاو نيديفتسملا :نم اهيلع لوصحلا متي يتلا تامولعملا ةيرس ىلع ةماتلا ةظفاحملا -14

 .لمعلا كرت دعب وأ ةفيظولاب طابترالا ءانثأ كلذو ،ةيعمجلاو

 .نيحناملاو نيديفتسملا عم ةينهم تاقالع نيوكت -15

 مهتايصخشو مهاوتسمو مهناولأو مهرامعأو مهعاونأ تناك امهم نيديفتسملا عم لماعتلا -16

 .مهتايسنجو

 .ةحلصملا باحصأو نيحناملاو نيديفتسملل يعاولاو يباجيإلا تاصنإلا -17

 .بابسألا نم ببس يأل نيديفتسملا نيب ةاباحملا وأ ةقرفتلا مدع -18

 .ليلضتلا وأ لايتحالا وأ ةنامألا مدعب مستت ةياعدو تانالعإو فقاوم يأ يف ةكراشملا مدع -19

 ىلع ضحلا وأ ةيفئاطلا ىلإ وعدي طاشن يأ وأ يسايس طاشن يأ يف ةيعمجلا كارشإ مدع -20

 وأ ةديقعلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ نوللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب نينطاوملا نيب زييمتلا وأ ةيهاركلا

 . ماظنلل ةفلاخملا بابسألا نم كلذ ريغ وأ ةقاعإلا وأ ةيسنجلا

 نيلماعلل ينهملا ءادألاو ةينهملا ماكحألا عم ضراعتت نأ ةيصخشلا تالكشملل حامسلا مدع -21

.ةيعمجلاب  
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  مهسفنأ هاجت ةيعمجلا يف نيلماعلل ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا ::ًايناث
 .هتنهم نع ديدج وه ام لك ىلع عالطالا ةلصاوم -1

 مهتالكشمو مهتاجايتحا ثيح نم ةفدهتسملا تائفلا نع ديدج وه ام لك ىلع عالطالا ةلصاوم -2

 ءالؤه اهيلإ جاتحي يتلا تامدخلاو جماربلاو تالكشملا هذه لحو تاجايتحالا هذه ةيبلت بيلاسأو

 ... نوديفتسملا

 ةدافتسالا ىلع صرحلاو ،ةيفيظولاو ةينهملا ةيبيردتلا جماربلاو تارمتؤملا روضح ىلع صرحلا -3

 .اهنم

  .رمتسم لكشب ةينهملا مهفراعم ريوطت ىلع لمعلا ةيعمجلاب نيلماعلا ىلع -4

 .رمتسم لكشب ةينهملا مهتاردق ةيمنت ىلع لمعلا ةيعمجلاب نيلماعلا ىلع -5

 .ةنسحلا ةودقلاو يلاثملا جذومنلا ميدقت -6

  .لمعلا ءادأ يف صالخإلاو ةنامألاب مازتلالا -7

 

  : نيديفتسملا هاجت نيلماعلل ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا:ًاثلاث
 صاخ فلم يف ميلس ينهم لكشب ديفتسملا نع ةيرورضلاو ةمهملا تامولعملا ليجست ةيمهأ -1

 .هب

 أدبم قيبطت عم ،ديفتسملا نم نولماعلا اهيلع لصحي يتلا تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملا -2

 ةيعمجلا ةرادإل وأ لمعلا قيرفل ديفتسملاب ةصاخلا تامولعملا ريفوت ىنعمب ةيعامجلا ةيرسلا

  .ديفتسملا ةحلصم يف كلذ نوكيو كلذ رمألا بلطتي امدنع

 .اهبيترتو تاجايتحالا هذه ديدحتو ،نيديفتسملا تاجايتحا ىلع فرعتلا -3

 نيمعادلا وأ نيحناملا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًاعبار
 رومأ عيمج ىلوتي نيمعادلا نوؤش نع لوؤسم ينهم صخش صيصختب ةيعمجلا مايق -1

 ،ةيعمجلا عيراشمو تاردابم معدب مهعانقإو مهب لاصتالاو نيحناملا بذج ثيح نم ،نيمعادلا

 معد يف رارمتسالل مهيلع ةظفاحملاو ،مهنم تامهاسملا وأ تاعربتلا وأ تاكيشلا ليصحتو

 تاردابملا تاروطتب مهمالعإل مهعم لصاوتلاو ،مهتاراسفتسا ىلع درلاو ،ةيعمجلا تامدخ

 .هزاجنإ مت امو عيراشملاو

 :لثم ةبسانملا لئاسولا ةفاك مادختسا قيرط نع نيحناملا ددع ةدايزل ةلماش ةطخ عضو -2

 مالعإلا لئاسوو يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةينوفيلتلا تالاصتالاو تارايزلاو تالباقملا

 .ةيريهامجلا

 نيمعادلا ىلع اهعيزوتل اهتازاجنإو اهتطشنأو اهفادهأو ةيعمجلا نع تابيتكو تارشن دادعإ -3

 .هيف رارمتسالاو معدلا ىلع مادقإلا ىلع مهعجشي امب ،نييلعفلاو نيعقوتملا

 ماق يتلا تامدخلا وأ ةمدخلا نم هزاجنإ مت ام نع حناملا وأ معادلل ريرقت لاسرإ يرود لكشب متي4

 .معدلا ميدقت يف رارمتسالا ىلع معادلا عجشي ءارجإلا اذهو .اهمعدب

 توق ةيعمجب نيلماعلل ينهملاو يقالخألا قاثيملا



 

  نيعوطتملا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًاسماخ

 .نيعوطتملا نوؤشب صاخ مسق وأ لوؤسم ينهم صخش صيصختب ةيعمجلا مايق -1

  .اهفادهأ قيقحت ىلع ةيعمجلا ةدعاسمل نيعوطتملا باطقتسا ىلع ةيعمجلا لمعت -2

 ةربخلاو ميلعتلاو رمعلاو عونلا ثيح نم نيعوطتملا تالهؤمل بولطملا ىندألا دحلا ديدحت ةيمهأ -3

 .ةيسنجلاو ةيصخشلا

  .نيعوطتملا دادعإو بيردتل ةبسانملا ةيبيردتلا جماربلا ريفوتب ةيعمجلا مامتها -4

 ميدقتو اهجمارب ضعب ذيفنت يف مهكارشإو نيعوطتملا نم ةدافتسالا نسح ىلع ةيعمجلا صرحت -5

 .اهتامدخ ضعب

 .مهل اهحرشو ،نيعوطتملا عم ةقالعلا ميظنتل ةصاخ ةحئال عضوب ةيعمجلا مايق -6

 .ددحمو حضاو لكشب  عوطتملا تايلوؤسمو تابجاوو قوقح حيضوتب ةيعمجلا مايق ةرورض -7

 .ةمئالملا تابسانملا يف مهل ريدقتلاو ركشلا ميدقتو نيعوطتملا ميركتو زيفحت ةيمهأ -8

 

  ةيعمجلا يف ءالمزلا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًاسداس

 .ةيعمجلا يف ءالمزلا عيمج مارتحا -1

 بيهرتلا وأ يدسجلا ءاذيإلا وأ فنعلاب تاديدهتلا نم ةيلاخو ةنمآ لمع ةئيب ريفوتب ةمهاسملا -2

 .يندبلا

 .هل رربم ال ةيعمجلا يف ءالمزلل يبلس دقن يأ هيجوت بنجت -3

 .ةيعمجلاب ةكرتشملا ماهملا قيقحت يف هتيمهأو يعامجلا لمعلا ةركفب ناميإلا -4

 لمعلا قيرف ءاضعأل هتنهمو هتفيظوو هرود حرشب ةيعمجلا يف نيلماعلا نم لماع لك مايق -5

 .ةيعمجلاب

 .ةيعمجلاب لمعلا قيرف ءاضعأ نهمو فئاظوو راودأ مهف -6

 .ةبولطملا فادهألا قيقحت يف مهراودأ ريدقتو ةيعمجلاب لمعلا قيرف نهم عيمج مارتحا -7

 ريبعتلا عم ىرخألا نهملاب نيلماعلاو ءالمزلل ةـــــسرامملا بيلاـــــسأو ءارآلا تافالتخا مارتحا -8

 .ةيلوؤسملاب مستي بولسأبو ةبسانملا تاونقلا لالخ نم دقنلا نع

 .تالكشملا لح يفو ةكرتشملا ماهملا قيقحت يف ةيعمجلاب لمعلا قيرف ءاضعأ عيمج عم نواعتلا -9

 ةيحصلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا تامولعملاب ةيعمجلاب لمعلا قيرف ءاضعأ دادمإ -10

 .نيديفتسملا اياضقب ةقلعتملا ... ةيميلعتلاو

 .ةيعمجلا يف ءالمزلا عم ةكرتشملا تامولعملا ةيرسو ةيصوصخ مارتحا -11

 .نيديفتسملا حلاصل ءالمزلا نم ةروشملاو حصنلا لوبق -12

 ةــنهملا ءالمز عم راــكفألاو تاربخلاو تاــمولعملا ىلع لوـــــــصحلا صرف لداــبتو طيـــــــشنت -13

 .ةكرتشملا ةدناسملاو ريوطتلا قيقحت ضرغب نيعوطتملاو ىرخألا نهملاب نيلماعلاو

 بلغتلل يعامج لكشب تارارقلا ذاختاو ،اهيف ةيلعافب ةكراشملاو ،ةيعمجلا ناجلو تاعامتجا روضح -14

 .تالكشملا ىلع

 توق ةيعمجب نيلماعلل ينهملاو يقالخألا قاثيملا



 

 .نيديفتسملا تالكشم ةهجاوم يف ربكأ دوهجم لذبو حاجنلا ىلع ةيعمجلاب لمعلا قيرف ةدعاسم -15

 

  ةيعمجلا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًاعباس

 تاعامتجالا هذه يف ةلعاف ةكراشملا هذه نوكت نأ ىلع ،هل ةبسانملا ناجللاو تاعامتجالا لك روضح -1

 .ناجللاو

 مدعو ةيفافشلاو ةيناسنإلاو ةيعوضوملاو ةلادعلاب فصتت ةيعمجلل تاسايس عضو يف ةكراشملا -2

 .بابسألا نم ببس يأل نيديفتسملا نيب ةقرفتلا مدعو زييمتلا

 ًابسانمو ًاميلس رارقلا نوكي نأ ةاعارم متي نأ ىلع ،ةيعمجلاب تارارقلا ذاختاو عنص يف ةكراشملا -3

 دراوملا ةرازو حئاولو تاميلعت فلاخي الو بسانملا تيقوتلا يفو ًالوبقمو ًايعوضومو ًاديشرو

 ةمالس ضرعي الو نمآ نوكي نأو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ضراعتي الو ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

  .ررض وأ رطخ يأل ةيعمجلاب نيلماعلاو نيديفتسملا

 ةحئال يف ةددحملاو ةيعمجلاب اهرفوت بجي يتلا طورشلا قيقحت يف ةيعمجلا ةرادإ عم نواعتلا -4

  .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو تاميلعت يف وأ ةيعمجلا

 

  ةيعمجلاب ةطيحملا ةئيبلا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًانماث

 ةيريخلا تايعمجلاو ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملا دصرل ةيعمجلاب ةطيحملا ةئيبلا ةسارد -1

 نكمي يتلاو نيديفتسملا حلاصل اهنم ةدافتسالا نكمي يتلاو ةحاتملا تامدخلاو جماربلاو ةمتهملا

 .نيديفتسملل ةمدخلا ميدقت يف مهاست نأ

 ةمتهملا ةيريخلا تايعمجلاو ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملا عم رمتسملاو لدابتملا لصاوتلا -2

 مهاسي امب تايعمجلاو تاسسؤملا هذه اهمدقت يتلا تامدخلاو جماربلا نم لعفلاب ةدافتسالل

 .نيديفتسملا تالكشم لح يف

 ةئيبلا يف اهميظنت متي يتلاو تارمتؤملا وأ تاودنلا وأ ةيبيردتلا جماربلا وأ لمعلا شرو يأ روضح -3

 ةدافتسالاو تارمتؤملاو تاودنلاو جماربلاو شرولا هذهب ةداجلا ةمهاسملاو ،ةيعمجلاب ةطيحملا

 .تايلاعـفلا هذه يف اهميدقـت مت يتلا تايصوتلاو لمعـلا قاروأ نم

 ضعب روضحل تاكرشلاو ةمتهملا ةيريخلا تايعمجلاو ةينعملا ةيموكحلا تاسسؤملا ةوعد -4

 تامدخلا ميدقت حاجنإ يف ةمهاسملاو مهمعد بسكل كلذو ... تالفحلا ًةصاخو ةيعمجلا ةطشنأ

  ... تقولاب وأ دهجلاب وأ ةيدام وأ ةيلام وأ ةيونعم ةمهاسملا هذه تناك ءاوس ،نيديفتسملل

 

 عمتجملا هاجت ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًاعسات

 .يمالسإلا نيدلا تايقالخأو ميقو ئدابمو ناكرأ مارتحا -1

 .اهقيبطتب مازتلالاو ةيدوعسلا نيناوقلا مارتحا -2

 .كولسلل تايوتسمو فارعأو ديلاقتو تاداعو ميق نم اهيف امب ةيبرعلاو ةيدوعسلا ةفاقثلا مارتحا -3

 ةرازو نم ةرداص تاميلعت يأو ،ةكلمملاب ةيريـخلا تاسسؤملاو تاـيعمجلا ةحئال قيبطتو مارتحا -4

 ،اهيلع ةباقرلاو ةيريخلا تايعمجلاب لمعلا ميظنت صخي اميف ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا

 توق ةيعمجب نيلماعلل ينهملاو يقالخألا قاثيملا



 

 ةيفافشلاو نواعتلا حورب ةيباقرلا تاهجلاو تاميلعتلاو نيناوقلا هذه عم ةيعمجلا لماعتت نأ ىلع

 .ةيدجلاو مازتلالاو

 .ةيحبر ريغ ةيموكح ريغ ةيعوطت ةيريخ ةيلهأ ةيعمج اهنوكب ةيعمجلا مزتلت نأ بجي -5

 ليدعتل ،اهتامدخو اهتاعورشم جئاتن سايقو ةيقيقح تامدخ ميدقتب ةيعمجلا مازتلا ةرورض -6

  .جئاتن لضفأ قيقحتل اهتيجيتارتسا

 لكشلاب نيعوطتملا نم ةدافتسالاو ،عمتجملا يف عوطتلا ةفاقث عيجشتب ةيعمجلا مايق ةرورض -7

 .ينهملاو بسانملاو ميلسلا

 كلذو ،لاجملا سفن يف ةلماعلا تايعمجلا نيب لماكتلاو نواعتلاو قيسنتلا قيقحت يف ةمهاسملا -8

 لمعلل ًاضيأ ... ةيجاودزالا مدعو تامدخلا ميدقت يف راركتلا مدع :اهنم ،ةديدع فادهأ قيقحتل

  .ةكرتشم تامدخو جماربو ةطشنأ قيقحتل كرتشملا

 ةيقافتا وأ ةيجيتارتسا وأ ةحئال وأ عيرشت وأ نوناق يأب قلعتم يعمتجم راوح يأ يف ةمهاسملا -9

 .ةيعمجلا صاصتخاو لمع اياضقب ةقلعتم

 لمع لاجمب قلعتملا عضولا نيسحت اهنأش نم يتلا تاعيرشتلاو تاسايسلا يف تارييغتلا دييأت -10

 .ةيعمجلا صاصتخاو

 تايعمجلا ميعدتو سيسأتو تاسايسلا ليكشت يف روهمجلا لبق نم ةيعاولا ةكراشملا عيجشت -11

 .ةيريخلا

 

  اهيلإ نومتني يتلا نهملا هاجت ةيعمجلا يف نيلماعلل ةينهملاو ةيقالخألا ةيلوؤسملا :ًارشاع

 .كلذب زتعيو اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا بحيو مرتحي نأ ينهملا صخشلا ىلع -1

 .اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا ةلاسرو تايقالخأو ميق نم عفري نأ ينهملا صخشلا ىلع -2

 اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا مظنو فراعمو ميق ىلع ظافحلا ينهملا صخشلا ىلع -3

 .اهنيسحتو اهميعدت يف ةمهاسملاو

 ساسألا( اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا ةسرامم سسأب كسمتلا ينهملا صخشلا ىلع  -4

 .اهريوطت ىلع لمعلاو )ىراهملا ساسألاو يفرعملا ساسألاو يميقلا

 ميقو فراعم معدو ةيقرت لالخ نم ةينهملا ةسرامملا ىوتسم ةيمنت ينهملا صخشلا ىلع -5

 .اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا ةلاسر تاراهمو

 وأ ،يقالخأ ال لمع يأ نم اهيلإ يمتني يتلا ةنهملا ةيامحب ينهملا صخشلا ىعسي نأ -6

 .اهل ةيساسألا زئاكرلاو ئدابملا عم ضراعتي

 

 
 
 
 



 

 دهعت

 ................................ ةفيظو لغشأ ............................ فظوملا انأ رقأ

 ماكحألاب مزتلأو ،اهاوتحم تمهفو ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو ينهملا كولسلا ئدابم ةقيثو ىلع تعلطا دق ينأب

 .اهنم ةخسن يديبو ،اهب ةدراولا

 ......................... :خيراتلا   ............................... :عيقوتلا

 

 ةيعمجلا لخاد قاثيملا ليعفتل تاداشرإ :٢ ةداملا
 

 .يذيفنتلا ريدملا نم قاثيملا دامتعا -1

 .فظوملا ليلد يف قاثيملا جاردإ -2

 .قاثيملا ىلع نيلماعلا ةفاك عيقوت -3

 .يلخادلا ينورتكلإلا ديربلا ربع قاثيملا رشن -4

 لمعلا تايقالخأو ميقب مازتلالاو يعولا ةيمنتل ةيعمجلاب نيلماعلل ةيبيردت تارود ميظنت -5

 .ةنهملاو

 .فظوملا فلم يف قاثيملا نم ةعقوملا ةخسنلاب ظافتحالا ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ ىلع -6

 

 

 

 

 توق ةيعمجب نيلماعلل ينهملاو يقالخألا قاثيملا


