
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يذيفنتلا ريدملا ةحئال  

 ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ءوض 56ع ھتاما23لاو ھقوقحو ھتايلوؤسمو ھتايحالص



 

  : ١ ةداملا    
 :هتاطارتشا و يذيفنتلا ريدملا ماهم    
 
  :يذيفنتلا ريدملا ماهم / الوأ    

 نم ةدمتعملا تاءارجإلاو ةمظنألاو حئاوللاو ةينازيملاو ةيجيتارتسالا بسح ةيعمجلا لامعأ ةرادإ -1
  .ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا

 ططخلا دادعإو ،ةفاك اهماسقأو اهتارادإ ةعباتمو اهب ةيمويلا لامعألا ءاهنإو ةيعمجلا ةرادإ -2
 .اهريوطتو اهميظنت ىلع لمعلاو ،ةفاك اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا

 :صوصخلا هجو ىلع اهنمو ،ةفاك ةيرادإلا لامعألا ىلوتي -3
 اهفادهأو ةماعلا ةسايسلا نم ًاقالطنا اهتايوتسم قفو ةيعمجلا ططخ مسر •

 .اهدامتعا دعب اهذيفنت ةعباتمو
 ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت ال امب ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو ٍسسأ مسر •

 دعب اهتيلعاف ىدم ةبقارمو اهذيفنت ىلع فارشإلاو ،ةمكوحلا ةحئالو ةيذيفنتلا
 .اهدامتعا
 اهلامعأب ةيعمجلا مايق نمضت يتلا ةمزاللا ةيميظنتلاو ةيئارجإلا حئاوللا دادعإ •

 .اهدامتعا دعب اهذيفنت ةعباتمو اهفادهأ قيقحتو
 .اهميمعتو ،اهتاميلعتو اهتارارقو اهحئاولو ةيعمجلا ةمظنأ ذيفنت •
 .ةمزاللا تازيهجتلاو دراوملاو تاعورشملاو جماربلا نم ةيعمجلا تاجايتحا ريفوت •
 اهدامتعا دعب اهليعفت تايلآو ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق حارتقا •

 .ةرازولاو ةيمومعلا ةيعمجلا نم
 نيسحت ىلع سكعنت يتلا ةيبيردتلاو ةيريوطتلا جماربلاو ططخلا ذيفنتو مسر •

 .اهريوطتو ةيعمجلا يبوسنم ءادأ
 ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس مسر •

 .اهدامتعا دعب اهنع نالعإلاو ،مهل ةمزاللا ةيانعلا ميدقت نمضتو
 نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةيعمجلا نع تامولعملاو تانايبلاب ةرازولا ديوزت •

 ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع دعب ةيرودلا ريراقتلا دادعإ يف نواعتلاو ةرازولا
 .ةيرود ةفصب ةيعمجلا تانايب ثيدحتو ،اهدامتعاو

 ديدحت عم ةرادإلا سلجمل ةيعمجلا يف نيفظوملا رابك ءامسأ حيشرتب عفرلا •
 .دامتعالل مهتايلوؤسمو مهتايحالص

 .ةفاك ةيعمجلا تامدخب ءاقترالا •
 اهيف تازاجنإلاو ءادألا سايقل تارشؤملا عضوو ةيعمجلا لامعأ ريس ةعباتم •

 ةجلاعمو فادهألا وحن اههاجتا نم ققحتلاو ،دراوملاو ططخلا ىوتسم ىلع
 .اهل لولحلا داجيإو تالكشملا
 ريياعملل ًاقفو ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ •

 .اهدامتعال ًاديهمت ةربتعملا
 .هدامتعال هعفرو ةيعمجلا يف نيلماعلل يفيظولا ميوقتلا دادعإ •
 .ةيعمجلا يف لمعلا ريسب ةصاخلا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ •
 تاسلجلا رضاحم ةباتكو هتاعامتجا لامعأ لودج دادعإو ةرادإلا سلجم ةنامأ يلوت •

 .هنع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت ىلع لمعلاو
 ريراقت ميدقتو ،ةفاك ةيعمجلا اهب موقت يتلا تابسانملاو ةطشنألا ىلع فارشإلا •

  .اهنع
 لبسو تاقوعملاو تازاجنإلا حضوت ةفاك ةيعمجلا لامعأل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ •

 .اهدامتعال ةرادإلا سلجمل اهميدقتو اهجالع
 ةماعلا دراوملا لالغتساو تايلمعلا ةرادإ ةءافكو ةيلاعف نيسحت •

 قيقحت ىلإ يدؤي امبو ةيعمجلل دئاعلا ققحت يتلا تالاجملا يف اهفيظوتو
 .ةيجيتارتسالا فادهألا

    يذيفنتلا ريدملا ةحئال



 

 ذاختاو تاسايسلا مسر يف نيلماعتملاو نيلماعلا ةكراشم ةفاقث ءانب •
 .نيناوقلاب مازتلالاو ،تامدخلاو تايلمعلا مييقتو تارارقلا
 قيقحت وحن ةيلوؤسملاب روعشلاو يسسؤملا ءالولا ةيمنت ةفاقث ءانب •

 .ةيجيتارتسالا فادهألا
 ةبسانم ةعرسو ةيلاع ةدوجب نيلماعتملا تاجايتحاو تابلطتمل ةباجتسالا •

 .مهاضر قيقحت نمضي امب
 ةيلوؤسم ديدحتل سسأ داجيإو ةيفافشلاو ةلءاسملا ةفاقث قيقحت •

 .جئاتنلاو زاجنإلا
 .هتاسراممو هلاكشأب داسفلا ةحفاكمو ةبراحم •
 ةمظنألاو تاءارجإلا قيثوت ىلإ يدؤتو نمضت تاميلعتو ماظن داجيإ •

 ةيجهنم راطإ يف تاقالعلاو تايحالصلاو قوقحلاو تايلوؤسملا ديدحتو
 .ةحضاو لمع

 .ةحاتملا دراوملل لثمألا مادختسالا •
 .ةيعمجلا ةيجيتارتسا ريوطتو دادعإ •
 .ةيعمجلل ةيلخادلا ةمظنألا ريوطتو دادعإ •
 .ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت •
 .ةيمومعلا ةيعمجلا سلجملو ةرادإلا سلجمل ةيفافشب تامولعملا ريفوت •
 .ةيعمجلا لامعأ يف تادجتسملا ىلع يرود لكشب ةرادإلا سلجم عالطا •
 .ةزيمم لمع ةئيب ءانب •
   .ةيعمجلا يف لمعلل ةنكمملا تاءافكلا لضفأ باطقتسا •
 .ةيمويلا تايلمعلا ةرادإ •
 .ةيجراخلا تاهجلا ىدل ةيعمجلا ليثمت •
 .ةيعمجلل يمسرلا ثدحتملا ةمهم يلوت •
 .هصاصتخا لاجم يف ةرادإلا سلجم لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ •
 ةيلاملا بناوجلا ةصاخو ةيعمجلا لمعب ددجلا سلجملا ءاضعأ فيرعتل تاءارجإ عضو •

 .ةينوناقلاو
 :يذيفنتلا ريدملا تايحالص / ايناث 
 :ةيتآلا تايحالصلا هب ةطانملا ماهملا زاجنإ ليبس يف يذيفنتلا ريدملل

 تارود وأ تارايز وأ تاءاقل وأ تابسانم روضح وأ اهب ةصاخ لامعأ ءاهنإل ةيعمجلا يبوسنم بادتنا -1
 مايألا ديزت الأ ىلع ،ةنسلا يف اًرهش زواجتي ال امبو لمعلا ةحلصم يضتقت ام بسحو اهريغ وأ
 .مايأ ةرشع نع ةلصتملا

 مهدوقع دادعإو نييعت تارارق ةعباتمب .ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا ةيرشبلا دراوملا ةطخ ذيفنت  -2
 .تالاقتسالا لوبقو اهئاغلإو

 .ءادألا ريراقت دامتعا  -3
 .ةدمتعملا ططخلا قفو ةيعمجلا ىوتسم ىلع ةطشنألاو جماربلا عيمج ذيفنت  -4
 .ةفاك ةيعمجلا يبوسنم تازاجإ دامتعا  -5
 .هل ةحونمملا تايحالصلا قفو ماسقألا ءاسؤر تايحالص ضيوفت  -6

 
 

 يذيفنتلا ريدملا ىلع ةيفارشإلا ةهجلا /اثلاث
 .هتلءاسمو هلامعأ ةعباتم سلجمللو ،يذيفنتلا ريدملا ىلع ةيفارشإلا ةهجلا ةرادإلا سلجم دعُي -1
 عم بسانتي امب ةرادإلا سلجمل زوجيف ؛ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نم لالخإ وأ ريصقت عقو لاح يف -2

 .كلذ ىلع هتبساحم لالخإلا وأ ريصقتلا مجح
 هتايحالص حضويو ريدملا تانايب لماك نمضتي ةرادإلا سلجم نم ردصي رارقب يذيفنتلا ريدملا نيعي -3

  .ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ءوض ىلع هبتارو هتامازتلاو هقوقحو هتايلوؤسمو
 ريدملا تاءافك ةساردب فلكُت ةرادإلا سلجم نم ةلقتسم ةنجل ربع رارقلا يف هبتار ديدحت متي -4

 نييذيفنتلا ءاسؤرلا بتاور طسوتمو قاطن رابتعا عم كلذ ىلع ءانب هبتار ددحتو هتاربخو هتالهؤمو
 .لاجملاو مجحلا يف ةهباشملا تايعمجلا يف

    يذيفنتلا ريدملا ةحئال



 

 تانايبو ةينطولا هتيوه ةقاطب نم ةروص قافرإ عم ،ةرازولا ىلإ هنييعت رارق نم ةخسن لسرت -5
 .هعم لصاوتلا

 
 

  يذيفنتلا ريدملا نييعت طورش /اعبار
 طورشلا رفاوت نم ققحتي نأ ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نييعت لبق ةرادإلا سلجم ىلع بجي 
 :هيف ةيلاتلا

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ -1
 .ًاعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نأ -2
 .ةنس ٢٥ نع هرمع لقي الأ -3
 .ةيعمجلا ةرادإل ًاغرفتم نوكي نأ -4
 .يرادإلا لمعلا يف نيتنس نع لقت ال ةربخ كلتمي نأ -5
 .)ةيعماج( نع هتداهش لقت الأ -6

 

 :لمعلا تاقالع /اسماخ
 .ةيعمجلا ةرادإ سلجم لبق نم قئال لكشب ريدملا ةلماعم -1
 ةرقفلا هيلع تصن ام قفو هرجأب ساسملا نود هقوقح ةسراممل مزاللا يفاكلا تقولا ريدملا ءاطعإ -2

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم 61 ةداملا نم )2(
 لمعلا ماظن نم 62 ةداملا يف ءاج ام قفو ددحملا تقولا يف هلمع ءادأ نم ريدملا نيكمت -3

 .يدوعسلا
 ام لمكألا هجولا ىلع هئاسؤر نم ةرداصلا رماوألاو تاميلعتلا ةفاك ذيفنت يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي -4

 .رطخلل هضرعي وأ ةماعلا بادآلا وأ دقعلا وأ ماظنلا فلاخي ام تاميلعتلا هذه يف نكي مل
 ديعاومو مظن ىلع ةظفاحملا كلذب دصقيو لمعلا ديعاومو مظن مارتحا يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي -5

 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لمعلا
 ةصاخو ريغلا ىدل اهقوقحو ةيعمجلا تاكلتممو لاومأ ىلع ةظفاحملا يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي -6

 .هلمع يف اهمدختسي يتلاو هيلإ ةملسملا كلت
 .ةيحالصلا بحاص نم يباتك نذأب الإ رخأ لمع يأو ةيعمجلاب لمعلا نيب عمجلا ريدملل زوجي ال -7
 مكحب هيلإ لصت دق يتلا تامولعملا ىلعو لمعلا رارسأ ىلع ةظفاحملا يذيفنتلا ريدملا ىلع نيعتي -8

 .ةيعمجلا حلاصمب رارضإلا اهنأش نم يتلا كلت ةصاخو ،ةمدخلا هكرت دعب ىتح هتفيظو
 .ةيونعم مأ تناك ةيدام ةيصخش بساكم ةيأ قيقحت يف هتاقالع وأ هتفيظو لغتسي الأ ريدملا ىلع -9

 

 :يذيفنتلا ريدملا فيظوت ةيلآ  /اسداس
 ةيوضعو هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةسائرب ةيعمجلا ريدم حيشرتو رايتخا ريياعم دادعإ ةنجل ليكشت -1

 .صاصتخالا لهأب ةناعتسالاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم 3
 حاضيإ عم ينورتكلالا ةيعمجلا عقومو ةيعمجلاب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع نالعإلا -2

 .ةفيظولل ايازملاو طورشلا
 .ًاينمز نالعإلا ةرتف ديدحت -3
 تالهؤملا نع روصو نيمدقتملل ةيتاذلا ريسلا اهب ًاقفرم ريدملا ةفيظول مدقتلا تابلط لابقتسا -4

 ربع ةيدايقلا تاردقلاو تاراهملل ةززعملا قئاثولاو ةربخلا تاداهشو ةينهملا تاداهشلاو ةيملعلا
 .طقف ليميإلا

 .هبلط لوصو ديفي ينورتكلا راعشإ بلطلا مدقمل لسرُي -5
 .ةلكشملا ةنجللا لبق نم ةننقملا تارابتخالا ءارجإو ةلباقملا دعوم ديدحت -6
 .اهنالعإو جئاتنلا زرف -7
 .ةيعمجلا ةرادإ سلجم نم يرادإ رارقب هحيشرت دامتعا -8
 .ماظنلا بسح ةقفاوملل ةرازولل هحيشرت تاغوصم عفر -9

 .نييعتلا ىلع ةرازولا ةقفاوم ىلع هلوصح دعب ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف ريدملا ليجست -10
 ادع اميف تازاجإلا تارتف اهنم بستحت الو رهشأ ةثالث اهتدم رابتخا ةرتفل يذيفنتلا ريدملا عضخي -11

 ةدم أدبتو رابتخالا ةرتف لالخ تعقو اذإ ةيعوبسألا ةحارلا مايأ ءانثتساب رخآ بايغ يأ وأ دايعألا تازاجإ
 ءاهنإ زوجي ةدملا هذه ءانثأ فظوملا ةيحالص تبثي مل اذإف ةيلعفلا لمعلا ةرشابم خيرات نم رابتخالا

 ماظن نم )54.53( ةداملا مكح قاطن يف ةأفاكم وأ ضيوعت يأ نود ةيعمجلا بناج نم اهلالخ هتمدخ
 .ةيعمجلا يف ةمدخلا ةدم نمض ةبرجتلا ةرتف بستحت لمعلل هتيحالص توبث دنعو يدوعسلا لمعلا

    يذيفنتلا ريدملا ةحئال



 

 

 :٢ ةداملا

  :ريدملل ةيلاملا تاضيوعتلا ديدحت
 :روجألا /الوأ     

 ةدراولا ماكحألل ًاقبط ةيدوعسلا ةلمعلاب هل قحتسم غلبم لكو يذيفنتلا ريدملا رجأ عفد بجي  -1

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم نيعست ةداملاب

 رهش لك ةياهن يف فرصُيو ًالعف لمعلا هترشابم خيرات نم ارابتعا هبتار يذيفنتلا ريدملا قحتسي -2

 .يداليم

 هتدهع يف يه وأ ةيعمجلا اهكلتمت تالآ ريمدت وأ فالتإ وأ دقف يف يذيفنتلا ريدملا ببست اذإ -3

 ريغلا أطخل ةجيتن نكي ملو ةيحالصلا بحاص تاميلعت هتفلاخم وأ هنم أطخ نع ًائشان كلذ ناكو

 نيعستلاو ةدحاولا ةداملاب ءاج ام قفو هرجأ نم عطتقت نأ ةيعمجلل زاج ،ةرهاق ةوق نع ًائشان وأ

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم

 يف الإ ،هنم ةيطخ ةقفاوم نود ةصاخ قوقح ءاقل يذيفنتلا ريدملا روجأ نم غلبم يأ مسح زوجي ال -4

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم نيعستلاو ةيناثلا ةداملاب ةدراولا تالاحلا

 يذيفنتلا ريدملا رجأ فصن ىلع ةموسحملا غلابملا ةبسن ديزت نأ )لاوحألا عيمج يف( زوجي ال -5

 كلت ىلع مسحلا يف ةدايزلا ناكمإ ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه ىدل تبثي مل ام ،قحتسملا

 ال ةريخألا ةلاحلا هذه يفو ،هرجأ فصن نم رثكأ ىلإ يذيفنتلا ريدملا ةجاح اهيدل تبثي وأ ،ةبسنلا

 .رمألا ناك امهم هرجأ عابرأ ةثالث نم رثكأ يذيفنتلا ريدملا ىطعُي

 ماظن نم )97.96.95.94( داوملاب ءاج ام ةيعمجلاب يذيفنتلا ريدملا رجأ نم ءزج عاطتقا دنع ىعارُي -6

 .يدوعسلا لمعلا

 
 :بتاورلا /ًايناث

 .ةرادإلا سلجم سيئر ةسائرب ةدقعنملا ةنجللا هددحت يساسألا بتارلا -1
 

  :تاوالعلا / اثلاث
 ريدملل ةيونس ةوالع ةيعمجلل يلاملا ءادألاو يذيفنتلا ريدملا ءادأ ىلع ءانب ةرادإلا سلجم ررقي
 ةنس ىضمأ دق نوكي نأ ةوالعلا حنمل طرتشيو يساسألا بتارلا نم ٪10 زواجتت ال ةبسنب ماعلا

 .هنييعت ىلع
 
  :تالدبلا/ اعبار

 .يرهش لقن لدب ريدملل فرصي -1
 ماعلا يف بزعألل  % 10 ةبسنو جوزتملل% 25  ةبسنب روهش ةثالث ىلعأ دحب نكس لدب ريدملا حنمي  -2

  .بتارلا عم يرهش طسق ساسأ ىلع فرصيو نكسلا هل رفوي مل ام
 

  :بادتنالا لدب /اسماخ
 هبتار نم% 5 وأ دحاولا مويلا نع لاير 250 بادتنا لدب ةكلمملا لخاد بدتنملا يذيفنتلا ريدملل فرص -1

  .لقأ امهيأ يرهشلا يساسألا

 مويلا نع لاير 500 بادتنا لدب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ بدتنملا يذيفنتلا ريدملل فرصُي. -2

  .لقأ امهيأ يرهشلا يساسألا هبتار نم% 10 وأ دحاولا

    يذيفنتلا ريدملا ةحئال



 

  .ةيعمجلا اهقاطن يف عقت يتلا ةنيدملا نم مك150 نع بادتنالا ةفاسم لقت الأ بجي  -3

  .ةيحايسلا ةجردلا ىلع ًابايإو ًاباهذ رفس ةركذت بدتنُملا يذيفنتلا ريدملل حنمُي -4

 امب لقنلا فيلاكت نع هضيوعت بجو ريدملا اهيلإ بدتنملا ةنيدملاب راطم وأ ةيوج ةلحر رفوت مدع دنع -5

  .اهيلإ بدتنُملا ةنيدملل راطم برقأ ةميق لداعُي

 .ةيعمجلا ىدل هب لومعملا بادتنالا جذومن ةئبعت هبادتنُا دنع ريدملا ىلع بجي -6

 
 تائفاكملا /اسداس

 هناقتإ ةجردو هتبظاومو هدجو ريدملا طاشنل ةرادإلا سلجم ريدقت ساسأ ىلع تآفاكملا حنم نوكي

 .هبئان وأ سلجملا سيئر ةيصوت ىلع ءانب كلذو لمعلا يف هينافتو هجاتنإو هب طونملا لمعلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    يذيفنتلا ريدملا ةحئال


