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 ةمدقملا •

o ةيساسألا ةحئاللا 

 )فارشإلاو فادهألاو سيسأتلاو تافيرعتلا( لوألا بابلا -
 )ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلاو ةيوضعلا ماكحأو ةيعمجلل يرادإلا ميظنتلا( يناثلا بابلا -

 )يلاملا ميظنتلا( ثلاثلا بابلا -

 )لحلاو ةحئاللا ىلع ليدعت( عبارلا بابلا -
 )ةماع ماكحأ( سماخلا بابلا -
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ةمدقملا  
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ةيعمجلا ةلاسرو ةيؤر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمدقملا

 ةيعمجلل يرادإلا لكيهلا
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  لوألا باب

 توق ةيعم-, ةيساسألا ةحئاللا

  ;:اقملاو معاطملل
 

 

 0/اقملاو معاطملا ةيعمج  ةيساسألا ةحئاللا

 ةيساسألا ةحئاللا
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 سيسأتلاو تافيرعتلا :لوألا بابلا

  فارشإلاو فادهألاو 

 لوألا لصفلا

 سيسأتلاو تافيرعتلا

 :ىلوألا ةداملا

 :اهنم لك مامأ ةنيبملا يناعملا - ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ - ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 .ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ماظن :ماظنلا )1
 .ةيلهالا تاسسؤملاو تايعمجلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةيذيفنتلا ةحئاللا )2
  .ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللا :ةحئاللا )3
 .توق يهاقملاو معاطملا ةيعمج :ةيعمجلا )4
 اوفوأ نيذلا نيلماعلا ءاضعألا عومجم نم نوكتتو ،ةيعمجلا يف زاهج ىلعأ :ةيمومعلا ةيعمجلا )5

 .ةيعمجلا هاجت مهتامازتلاب
 ةيعمجلا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم )6
 انيما وآ اماع اريدم وآ ايذيفنت اريدم ناك ءاوس يذيفنتلا زاهجلا نع لوألا لوؤسملا :يذيفنتلا ريدملا )7

 .كلذ ريغ وآ اماع
 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو :ةرازولا )8
 .تايعمجلا معد قودنص :قودنصلا )9

 .ةيعردلاب ةيعامتجالا ةيمنتلا زكرم :ةفرشملا ةهجلا )10
  .تايعمجلا معد قودنص :قودنصلا )11

 
 :ةيناثلا ةداملا

 هتحئالو ـــه ١٨/٠٢/١٤٣٧ خيراتو )٦١( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةيلهالا تاسسؤملاو تايعمجلا ماظن بجومب
 ةيتالا صاخشألا نم ةيعمجلا هذه سيسأت مت دقف ١١/٠٦/١٤٣٧ خيراتو )٧٣٧٣٩( مقر يرازولا رارقلاب ةرداصلا ةيذيفنتلا
  :مهئامسأ

 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا - دوعس لآ دهف نب دلاخ نب لعشم ريمألا :مسالا -1
 ـه21/07/1417 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1093214276 ةينطولا
 
 اهخيرات مامدلا اهردصم 1044769113 ةينطولا ةيوهلا مقر مامدلا :ناونعلا بديهملا رداقلادبع ناميلس دمحم :مسالا- 2

 ـه09/01/1424
 

 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1002125514 ةينطولا ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا زامجلا ميهارب زيزعلادبع ميهاربإ :مسالا -3
 ـه21/06/1397

 
 ضايرلا اهردصم 1027599586 ةينطولا ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا ةعيبرلا نسحملادبع دمحم نسحملادبع :مسالا -4
 ـه24/08/1407 اهخيرات
 

 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا شيودلا قازرلادبع نب دمحأ نب هللادبع :مسالا -5
 ـه26/04/1409 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1037078068 ةينطولا
 
 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا دشرملا زيزعلادبع نب حلاص نب ماشه :مسالا -6 
 
   ـه12/03/1411 اهخيرات ةدج اهردصم 1013025950 ةينطولا
 
 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا غيورلا دمحم نب يلع نب دمحم :مسالا -7
 20/12/1411 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1041424589 ةينطولا
 
 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا نيدلادعس يلع نب دمحم نب يلع :مسالا -8 
 ـه27/05/1408   اهخيرات ضايرلا اهردصم 1021621071 ةينطولا

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا نازوفلا يلع نب هللادبع نب فاون :مسالا -9
 ـه16/01/1408 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1032858340 ةينطولا
 
 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا مجنملا هللادبع نب حلاص نب هللادبع :مسالا -10 
 ـه18/06/1418 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1037150081 ةينطولا
 

 ةيوهلا مقر مامدلا :ناونعلا يضاقلا دمحأ نب زيزعلادبع نب دمحأ :مسالا -11
 ـه14/09/1418 اهخيرات مامدلا اهردصم 1010384095 ةينطولا
 

 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1019432465 ةينطولا ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا يدوشرلا هللادبع نب يلع نب هللادبع :مسالا -12
 ـه12/05/1418

 
 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا مليوسلا ميهاربا نب نمحرلادبع نب يناه :مسالا -13

 ـه05/02/1421 اهخيرات ةيعردلا اهردصم 1048462954 ةينطولا
 

 ةيوهلا مقر ضايرلا :ناونعلا يدوماع ديعس دمحم نب رمع دمحم نب ءالع :مسالا -14
 ـه 29/01/1408 اهخيرات ضايرلا اهردصم 1010472817 ةينطولا

 
 :ةثلاثلا ةداملا

 زوجيو ،ةحئاللا هذه يف ةدراولا هتاصاصتخا بسح ةرادالا سلجم سيئر اهلثميو ،ةيرابتعالا اهتيصخش ةيعمجلل
 .كلذ ىلع ديزي اميف هضيوفت ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارقب

 :ةعبارلا ةداملا

 .ضايرلا :اهناونع ،ضايرلا ةنيدم سيئرلا ةيعمجلا رقم نوكيو ،ةكلمملا قطانم عيمج ةيعمجلا تامدخ لمشت

 

 يناثلا لصفلا

 فارشإلاو فادهألا

 :ةسماخلا ةداملا

 :تامدخلا هذه لمشتو يداملا حبرلا ىلع لوصحلا اهفده نوكي نأ نود تامدخلا ميدقت ىلإ ةيعمجلا فدهت

 .عمتجملا يف ةيذغألا ةمالسل يحصلا يعولا رشن -1
 .لاجملا اذه يف ةديج لمع صرف قلخل يهاقملاو معاطملا يف يدوعسلا بابشلا بيردتو ليهأت -2
 .يهاقملاو معاطملا نم الك يف ةحلاصلاو ةديجلا تابورشملاو ةمعطألا ضئاف عمج -3
 .يهاقملاو معاطملا عاطق ريوطتو ةيمنت يف ةكراشملا -4
 تاذ تاهجلا عم قيسنتلا دعب عاطقلا نيسحتو جيورتلاب ةصاخلا ةيلودلاو ةيلحملا لفاحملاو ضراعملا ةماقإ -5

 .ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو ةقفاومو ةقالعلا
 

 

 

 

 

 

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 يناثلا بابلا

 ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلاو ةيوضعلا ماكحأو ةيعمجلل يرادإلا ميظنتلا

 

 

 لوألا لصفلا

 يرادإلا ميظنتلا

 :ةسداسلا ةداملا

 :ةيتآلا ةزهجألا نم ةيعمجلا نوكتت
 .ةيمومعلا ةيعمجلا -1
 .ةرادإلا سلجم -2
 .اهماهمو اهصاصتخا رارقلا ددحيو ،ةرادإلا سلجم وأ ةيمومعلا ةيعمجلا اهلكشت يتلا ةتقؤملا وأ ةمئادلا ناجللا -3
 .ةيذيفنتلا ةرادإلا -4

 

 

 

يناثلا لصفلا  

 ةيوضعلا ماكحأ

 :ةعباسلا ةداملا

  .يرخف /يفرش /سسؤم /بستنم /لماع :يه ،عاونأ 5 ىلإ ةيعمجلا يف ةيوضعلا عونتت -1
 ةيوضعل حشرتلا ةثدحتسملا تايوضعلا عاونأ نم يأل قحي الو ،ةيوضعلل ىرخأ عاونأ ثادحتسا ةيعمجلل زوجي -2

 .تايوضعلا كلت بجومب ةرادإلا سلجم
 .)ةحوتفم/ ةقلغم( ةيعمجلا يف ةيوضعلا -3
 :ةيلاتلا طورشلا ةيعمجلا وضع يف رفوتت نأ بجي -4

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ •
 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا متأ دق نوكي نأ •
 .ًاعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نأ •
 .هرابتعا هيلإ در دق نكي مل ام ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةميرج يف ةنادإب هيلع موكحم ريغ نوكي نأ •

 :ةنماثلا ةداملا

 سلجم لبقو اهمايق دعب اهب قحتلا وأ ،ةيعمجلا سيسأت يف كرتشا اذإ ةيعمجلا يف )دئاق( ًالماع وضعلا نوكي -1
 .ةيعمجلا صصختل نيسرامملا وأ نيمتهملا وأ نيصصختملا نم ناكو ،هتيوضع ةرادإلا

 :ةيعمجلا يف لماعلا وضعلا ىلع بجي -2
 .لاير )100,000( هرادقم ةيعمجلا يف يونس كارتشا عفد -أ

 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا -ب
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع -ج
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا -د

 :يتأي ام )دئاقلا( لماعلا وضعلل قحي -3
 .ةيعمجلا ةطشنأ يف كارتشالا -أ

 ةيعمجلا نم تناك ءاوس ةيعمجلا يف ةرداصلا تارارقلا اهنمو اهقئاثوو ةيعمجلا تادنتسم ىلع عالطالا -ب
 .مهريغ وأ يذيفنتلا ريدملا وأ ةرادإلا سلجم وأ ةيمومعلا

 ةيعمجلا ىلع اهضرع لبقو ةيعمجلا رقم يف اهتاقفرمو ةيعمجلل ةيمومعلا ةينازيملا ىلع عالطالا -ج
 .فاك تقوب ةيمومعلا

 .ةيمومعلا ةيعمجلا روضح -د
 .ةيعمجلاب هقاحتلا خيرات نم رهشأ ةتس ىضمأ اذإ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع تيوصتلا -ه
 .يرود لكشب ةيعمجلا تاطاشن نع ةيساسألا تامولعملا يقلت -و
 .ةيعمجلا رقم يف ةيلاملا تادنتسملاو رضاحملا ىلع عالطالا -ز

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 روضح قح مهل نيذلا ءاضعألا نم %25 عم نماضتلاب يداع ريغ عامتجال داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد -ح
 .ةيمومعلا ةيعمجلا

 وضعلا بطاخت نأ ةيعمجللو ،ةرادإلا سلجم ىلإ ههجوي هنم ردصي باطخب ةيعمجلا بطاخي نأ وضعلل -ط
 يأ ربع هل لسري وأ ،ًايصخش وضعلا ىلإ ملسي سلجملا هضوفي نمم وأ ةرادإلا سلجم نم ردصي باطخب

 .ةيوضعلا لجس يف ةديقملا هنيوانع نم
  .ةيمومعلا ةيعمجلا روضح يف هليثمتل ءاضعألا دحأل ًةباتك ةبانإلا -ي
 هدادسو ةيعمجلاب هقاحتلا خيرات نم رهشأ ةتس نع لقت ال ًةدم دعب كلذو ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلا -ك

 .كارتشالا
 ربع باوجلا ميدقت هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم ىلعو ،ةحاتم ةليسو يأ ربع ةيعمجلا ةبطاخم لماعلا وضعلل -4

 .ةيوضعلا لجس يف ديقملا هناونع ربع وأ اهتاذ ةليسولا
 :سسؤملا -5

 .ةيعمجلا صصختل نيسرامملا وأ نيمتهملا وأ نيصصختملا نم ناك اذإ ةيعمجلا يف سسؤم وضعلا نوكي
 :ةيعمجلا يف سسؤملا وضعلا ىلع بجي -6

 .)لاير 200,000( هرادقم ةيعمجلا سيسأت دنع ةدحاو ةرم كارتشا عفد -أ
 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا  -ب
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع -ت
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا -ث
 .ةرادإلا سلجمل حشرتلا  -ج

 :يتأي ام سسؤملا وضعلل قحي -7
 .ةيعمجلا ةطشنأ يف كارتشالا -أ

 ةيعمجلا نم تناك ءاوس ةيعمجلا يف ةرداصلا تارارقلا اهنمو اهقئاثوو ةيعمجلا تادنتسم ىلع عالطالا -ب
 .مهريغ وأ يذيفنتلا ريدملا وأ ةرادإلا سلجم وأ ةيمومعلا

 ةيعمجلا ىلع اهضرع لبقو ةيعمجلا رقم يف اهتاقفرمو ةيعمجلل ةيمومعلا ةينازيملا ىلع عالطالا -ت
 .فاك تقوب ةيمومعلا

 .ةيمومعلا ةيعمجلا روضح -ث
 .ةيعمجلاب هقاحتلا خيرات نم رهشأ ةتس ىضمأ اذإ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ىلع تيوصتلا -ج
 .يرود لكشب ةيعمجلا تاطاشن نع ةيساسألا تامولعملا يقلت -ح
 .ةيعمجلا رقم يف ةيلاملا تادنتسملاو رضاحملا ىلع عالطالا -خ

 
 روضح قح مهل نيذلا ءاضعألا نم% 25 عم نماضتلا يداع ريغ عامتجال داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد -د

 .ةيمومعلا ةيعمجلا
 وضعلا بطاخت نأ ةيعمجللو ،ةرادإلا سلجم ىلإ ههجوي هنم ردصي باطخب ةيعمجلا بطاخي نأ وضعلل -ذ

 يأ ربع هل لسري وأ ،ًايصخش وضعلا ىلإ ملسي سلجملا هضوفي نمم وأ ةرادإلا سلجم نم ردصي باطخب
 .ةيوضعلا لجس يف ةديقملا هنيوانع نم

 .ةيمومعلا ةيعمجلا روضح يف هليثمتل ءاضعألا دحأل ًةباتك ةبانإلا -ي -ر
 ةيعمجلاب هقاحتلا خيرات نم رهشأ ةتس نع لقت ال ًةدم دعب كلذو ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلا -ك -ز

 .كارتشالا هدادسو
 

 :ةعساتلا ةداملا

 ةيوضعلا طورش دحأ قابطنا مدع رهظو ةيعمجلل ةيوضع بلطب مدقت اذإ ةيعمجلا يف )دئار( اًبستنم وضعلا نوكي -1
 .اًبستنم ةيوضعلا بلطب مدقت وأ ،ًابستنم ًاوضع هلوبقب ةرادإلا سلجم نم رارق ردصو هيلع ةلماعلا

 :ةيعمجلا يف بستنملا وضعلا ىلع بجي -2
 .)لاير 2,400( هرادقم ةيعمجلا يف يونس كارتشا عفد -أ

 .اهفادهأ قيقحتل اهيبوسنمو ةيعمجلا عم نواعتلا -ب
 .ةيعمجلاب ًاررض قحلي نأ هنأش نم رمأ يأب مايقلا مدع -ج
 .ةيمومعلا ةيعمجلا تارارقب مازتلالا -د

 :يتأي ام )دئارلا( بستنملا وضعلل قحي -3
 .ةيعمجلا ةطشنأ يف كارتشالا -أ

 .ةيلام ةنس لك يرود لكشب ةيعمجلا تاطاشن نع ةيساسألا تامولعملا يقلت -ب
 .اهقئاثوو ةيعمجلا تادنتسم ىلع عالطالا -ج

 ربع باوجلا ميدقت هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم ىلعو ،ةحاتم ةليسو يأ ربع ةيعمجلا ةبطاخم بستنملا وضعلل -4
 .ةيوضعلا لجس يف ديقملا هناونع ربع وأ اهتاذ ةليسولا

 
 :ةرشاعلا ةداملا

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 وأ ةيداملا هتمهاسم ريظن اهيف ةيرخف ةيوضع هحنم ةيمومعلا ةيعمجلا ىرت نم ةيعمجلا يف اًيرخف اًوضع نوكي -1
 .ةيعمجلل ةيونعملا

 .سلجملا تاعامتجا روضح يرخفلا وضعلل قحي ال -2
 الو ةيمومعلا ةيعمجلا روضح الو اهقئاثوو ةيعمجلا تادنتسم نم يأ ىلع عالطالا بلط يرخفلا وضعلل قحي ال -3

 .داقعنالا ةحص هروضحب تبثي الو ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل هسفن حيشرت
 ربع باوجلا ميدقت هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم ىلعو ،ةحاتم ةليسو يأ ربع ةيعمجلا ةبطاخم يرخفلا وضعلل -4

 .ةيوضعلا لجس يف ديقملا هناونع ربع وأ اهتاذ ةليسولا
 

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 يف هزيمت ريظن ةرادإلا سلجمب ةيفرش ةيوضع هحنم ةيمومعلا ةيعمجلا ىرت نم ةيعمجلا يف اًيفرش اًوضع نوكي -1
 .ةيعمجلا لمع لاجم

 .تيوصتلا قح هل نوكي نأ نود سلجملا تاعامتجا يف يفرشلا وضعلا ةوعد ةرادإلا سلجمل زوجي -2
 تبثي الو ةرادإلا سلجم ةيوضعل هسفن حيشرت الو ةيمومعلا ةيعمجلا روضح بلط يفرشلا وضعلل قحي ال -3

 .ةرادإلا سلجم داقعنا ةحص هروضحب

 ربع باوجلا ميدقت هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم ىلعو ،ةحاتم ةليسو يأ ربع ةيعمجلا ةبطاخم يفرشلا وضعلل -4
 .ةيوضعلا لجس يف ديقملا هناونع ربع وأ اهتاذ ةليسولا

 

  :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 نم يأ ةسرامم هل قحي الو ،اهيلإ يمتني يتلا ةيوضعلا عون بسح ددحملا كارتشالا عفدي نأ ةيعمجلا يف وضع لك ىلع بجي
 :يتآلا بسح كارتشالا ماكحأ نوكتو ،كارتشالا دادسب هلالخإ ةلاح يف هقوقح

 ،ةرادإلا سلجم هررقي امو وضعلا بلط بسحو ةيرهش ةلودج ىلع ءانب وأ ،ةنسلا يف ةرم ةيوضعلا كارتشا ىَّدؤي  -1
 :يتآلا ةاعارم عم

 .ةيلاملا ةنسلا ةياهن لبق يونسلا كارتشالا ءادأ بوجو -أ
 .اهب هتيوضع ءاهتنا لاح يف ةيعمجلا يف هيلع ةقحتسملا غلابملا دادس نم وضعلا ىفعي ال -ب

 ةيقبتملا ةدملا يزاوي ام ةبسن الإ كارتشالا نم يدؤي الف ،ةيلاملا ةنسلا لالخ ةيعمجلا ىلإ ءاضعألا دحأ مضنا اذإ  -2
 .ةيعمجلل ةيلاملا ةنسلا نم

 .ةيمومع ةيعمج برقأ داقعنا دعوم ىلإ نيددسملا ريغ ةيعمجلا ءاضعأ لاهمإ سلجملل زوجي  -3
 

  :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف كلذو ةرادإلا سلجم نم ردصي ببسم رارقب وضعلا نع ةيوضعلا ةفص لوزت
 قح نود كلذ لوحي الو ،ةرادإلا سلجم ىلإ وضعلا همدقي يطخ بلط ىلع ءانب كلذو ،ةيعمجلا نم باحسنالا -1

 .هيدي تحت نوكت لاومأ وأ هيلع تاقحتسم يأب هتبلاطم يف ةيعمجلا
 .ةافولا -2
 .ةيوضعلا طورش نم ًاطرش دقف اذإ -3
 ةيعمجلا ريدقت بسحو ةيتآلا تالاحلا نم يأ يف كلذو ،ةيوضعلا بحسب ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارق ردص اذإ -4

 :ةيمومعلا
 .ةيعمجلاب ًايبدأ وأ ًايدام ًاررض قحلي نأ هنأش نم فرصت ىلع وضعلا مدقأ اذإ -أ

 .يصخش ضرغل ةيعمجلا يف هتيوضع لالغتساب وضعلا ماق اذإ -ب
 .ةرشع ةيناثلا ةداملا يف درو امل اًقفو هقاقحتسا دعوم نع كارتشالا ءادأ نع وضعلا رخأت اذإ -5
 

  :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 غالبإ ةحئاللا هذه نم ةرشع ةثلاثلا ةداملا نم )5(و )4(و )3( مقر ةيوضعلا لاوز تالاح يف ةرادإلا سلجم ىلع بجي -1
 .ضارتعالاب هقحو هتيوضع لاوزب ًايطخ هتيوضع تلاز نم

 نأ سلجملا ىلعو ،هيلإ ةيوضعلا درل ةرادإلا سلجم ىلإ ًابلط مدقي نأ ةيوضعلا لاوز ببس ءافتنا دعب وضعلل زوجي -2
 .وضعلا ىلإ هغلبيو ببسم رارقب بلطلا يف تبي

 ًاكارتشا ناك ءاوس ةيعمجلل وضعلا هعفد غلبم يأ دادرتساب ةبلاطملا هتثرول الو هتيوضع تلاز نم وأ وضعلل زوجي ال -3
 .اهريغ وأ ًاعربت وأ ًةبه وأ
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ثلاثلا لصفلا  

ةيمومعلا ةيعمجلا  

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 ةمزلم اهتارارق نوكتو ،ةيعمجلا يف ةطلس ىلعأ ةيمومعلا ةيعمجلا ُّدَعُت ،ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا تايحالص ةاعارم عم
 .ةيعمجلا ةزهجأ ةيقبلو ،ةفاك اهئاضعأل
 
  :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 اهيلإ نيبستنملا ءاضعألا ريغل قحي الو ،مهريغ نود اهئاضعأ ىلع ةروصحم ةيعمجلا تامدخ نوكت :ةقلغملا ةعفنملا
 لوأ يف ةيمومعلا ةيعمجلا رعشي نأ سلجملا ىلعو ،ةرادإلا سلجم نم ببسم رارقب الإ اهتامدخ نم يأ نم ةدافتسالا
 .صوصخلا اذهب ةرداصلا هترارقب اهل عامتجا
 سلجم اهعضي يتلا ريياعملا وأ طورشلا هيلع قبطنت نمل قحيو ،عمتجملا مومعل ةيعمجلا تامدخ نوكت :ةحوتفملا ةعفنملا
 .تامدخلا كلت نم يأ ىلع لوصحلل كارتشا يأ عفد وأ ةيعمجلا يف كارتشالا مزلي الو ،ةيعمجلا تامدخ نم ةدافتسالا ةرادإلا
  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 :ةيتآلا طورشلاو تالاحلل ًاقفو بلطلا عم لماعتيو ،هيف تبلاو ةيعمجلل ةيوضعلا بلط يف رظنلاب ةرادإلا سلجم صتخي
 :يتآلا هيف طرتشيف ةيعيبطلا ةفصلا يوذ نم ًاصخش ةيوضعلا بلاط ناك اذإ -1

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ -أ
 .ةرشع ةنماثلا نع هرمع لقي اّلأ -ب
  .ةيلهألا لماك نوكي نأ -ج
 .كولسلاو ةريسلا نسح نوكي نأ -د
 .هرابتعا هل َّدري ملو ،ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةميرج يف هتنادإب يئاهن مكح هقحب ردص دق نوكي اّلأ -ه
 .ةيوضعلا كارتشا دادسب مازتلالا -و
 ةينطولا ةيوهلا مقرو هتيسنجو هنسو ،هبقلو ةينطولا هتيوه بسح همسا نمضتي مامضنالل ًابلط مدقي نأ -ز

 ةروص هبلطب قفريو ،لاوجلا فتاهلا مقرو ينورتكلإلا ديربلا لمشي امب لصاوتلا تانايبو ،هتنهمو هتماقإ لحمو
 .ةينطولا هتيوه نم

 :يتآلا هيف طرتشيف ةصاخلا وأ ةيلهألا تاهجلا نم ةيرابتعالا ةفصلا يوذ نم ًاصخش ةيوضعلا بلاط ناك اذإ -2
 .ايدوعس نوكي نأ -أ

 .ةيوضعلا كارتشا دادسب مازتلالا -ب
 هناونعو صيخرتلا وأ ليجستلا مقرو هتيسنجو ةيمسرلا ةقيثولا بسح همسا نمضتي مامضنالل ًابلط مدقي نأ -ج

 يراجتلا لجسلا نم ةروص هبلطب قفريو ،فتاهلا مقرو ينورتكلإلا ديربلا لمشي امب لصاوتلا تانايبو ،ينطولا
 .لوعفملا يراس نوكيو ،هل مكاحلا ماظنلل ًاقفو ةيماظنلا هتلاح تبثي ام وأ ،ةيفقولا كص وأ صيخرتلا وأ

 نم صخشلا ةيوضع يف ةبجاولا طورشلا هيف رفوتت نأ بجيو ،ةيعيبطلا ةفصلا يوذ نم هل ًالثمم نيعي نأ -د
 .ةيعيبطلا ةفصلا يوذ

 
  :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 :يتآلاب ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا صتخت ؛ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا هيلع صن ام ةاعارم عم
 .اهتشقانم دعب اهدامتعاو ،ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا مئاوقلا نع تاباسحلا عجارم ريرقت ةسارد -1
 .ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشم رارقإ -2
 ةنسلل ةحرتقملا ةطخلاو ،ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل اهتاطاشنو ةيعمجلا لامعأ نع ةرادإلا سلجم ريرقت ةشقانم -3

 .هنأش يف هارت ام ذاختاو ،ةديدجلا ةيلاملا
 .هتالاجم حارتقاو ،ةيعمجلا لاومأ رامثتسا ةطخ رارقإ -4
 .قباسلا ةرادإلا سلجم ةمذ ءاربإو ،مهتيوضع ةدم ديدجتو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا -5
 .هباعتأ ديدحتو ،ةيعمجلا تاباسح ةعجارمل ؛هل صخرم ينوناق بساحم نييعت -6
 .تدجو نإ ةيعمجلا ىلع اهتاظحالمو ةرازولا تابطاخم -7
 يف سلجملا ضيوفتو ،كلذ مامتإ يف ةرادإلا سلجم ضيوفتو عيبلا وأ ءارشلاب ةيعمجلا لوصأ نم يأ يف فرصتلا -8

 .ةيرامثتسالا تاعورشملا ةماقإ وأ ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا
 .لامعألا لودج ىلع ةجردم نوكت ىرخأ عيضاوم ةيأ -9

 
  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 :يتآلاب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا صتخت ،ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا هيلع صن ام ةاعارم عم
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 يف ةرغاشلا زكارملا لغشي نم باختناو ،هنع ةيوضعلا طاقسإ وأ ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ةلاقتسا يف تبلا -1
 .ةرادإلا سلجم ةيوضع

 .ةرادإلا سلجم تارارق نم هارت ام ءاغلإ -2
 .ىرخأ ةيعمج يف ةيعمجلا جامدنا حارتقا -3
 .ةحئاللا هذه ليدعت رارقإ -4
 .ًايرايتخا ةيعمجلا لح -5

 

  :نورشعلا ةداملا

 ةقفاوم دعب الإ ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق يرست الو ،اهرودص روف ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق يرست
 .ةرازولا
 
  :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 .هيف ةجردم ريغ لئاسم يف رظنت نأ اهل زوجي الو ،اهلامعأ لودج يف ةجردملا تاعوضوملا رظنب ديقتت نأ ةيعمجلا ىلع بجي
 

  :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 :يتأي ام ةوعدلا ةحصل طرتشيو ،ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم سيئر وعدي
 .ةيطخ نوكت نأ -1
 .ًاماظن ةيعمجلا ةوعد هل قحي نم وأ هضوفي نم وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم سيئر نم ةرداص نوكت نأ -2
 .ةيمومعلا ةيعمجلا لامعأ لودج ىلع لمتشت نأ -3
 .هداقعنا ةعاسو هخيراتو عامتجالا ناكم حوضوب ددحت نأ -4
 .لقألا ىلع ًايميوقت ًاموي رشع ةسمخب ددحملا دعوملا لبق ةفرشملا ةهجلاو ةرازولاو وضعلا ىلإ اهميلست متي نأ -5

 

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 لالخ ةنس لكل لوألا عامتجالا دقعي نأ ىلع ،ةيلام ةنس لك لقألا ىلع ةدحاو ةرم ًايداع ًاعامتجا ةيمومعلا ةيعمجلا دقعت
 ،ةرادإلا سلجم نم وأ ةرازولا نم ٍبَّبَسُم ٍبلطب الإ ًايداع ريغ ًاعامتجا ةيمومعلا ةيعمجلا دقعت الو ،اهنم ىلوألا ةعبرألا رهشألا
 .ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح مهل نيذلا ءاضعألا نم )% 25( نع لقي ال ددع بلطب وأ
 

  :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 ام ةبانإلا ةحصل طرتشيو ،هنع تيوصتلاو عامتجالا روضح يف هلثمي رخآ ًاوضع هنع بيني نأ ةيمومعلا ةيعمجلا وضعل زوجي
 :يتأي

 .ةيّطخ ةبانإلا نوكت نأ -1
 .هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةبانإلا لبقي نأ -2
 .دحاو وضع نم رثكأ نع وضعلا بوني الأ -3
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ةبانإ زوجي ال -4

 

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 ادع اميف كلذو ،ةيصخش ةحلصم هيف هل تناك اذإ رارق يأ ىلع تيوصتلا يف كارتشالا ةيمومعلا ةيعمجلا وضعل زوجي ال
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا
 

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 رخآ دعوم ىلإ عامتجالا َلِّجُأ كلذ ققحتي مل نإف ،اهئاضعأ فصن نم رثكأ هرضح اذإ ًاحيحص ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا دعي
 ةبسنلاب ةلاحلا هذه يف عامتجالا نوكيو ،لوألا عامتجالا دعوم نم ًاموي رشع ةسمخ اهاصقأو ةعاس اهلقأ ةدم لالخ دقعي
 ءاضعألا يلامجإ نم )% 25( نع لقي ال امبو ،نيرضاحلا ءاضعألا ددع ناك امهم ًاحيحص ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ
 .ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ىلإ ةبسنلاب

 .نيرضاحلا ءاضعألا ددع ةيبلغأب ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ردصت -1
 ةرازولا ةقفاوم دعب الإ يرست الو ،نيرضاحلا ءاضعألا ددع يثلث ةيبلغأب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا تارارق ردصت -2

 .اهيلع
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  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 هيف ددحيو ،تاباختنالا ةنجل ليكشت رارق -ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا قبسي يذلا عامتجالا يف- ةيمومعلا ةيعمجلا ردصُت
 ،ةحئاللا هذه اهددحت يتلا تاءارجإلا قفو سلجملا ءاضعأ باختنا ةيلمع ةرادإ اهتمهم نوكيو ،ةنجللا ءاضعأ ءامسأو ددع
 :يتآلا ةنجللا يف طرتشيو ديدجلا سلجملا ءاضعأ ءامسأ نالعإب ةنجللا رود يهتنيو
 .نينثا نع اهءاضعأ ددع لقي الأ -1
 .ةرادإلا سلجم ةيوضعل مهسفنأ نوحشريس نيذلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا نم اهؤاضعأ نوكي نأ -2
 
  :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 :يتآلل ًاقفو ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ريس تاءارجإ نوكت ،ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ ةاعارم عم
 ةيوضعل حشرتلا باب حتف نع طورشلا هيلع قبطنت نمم ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ عيمجل ةرادإلا سلجم نلعي -1

 .لقألا ىلع ًاموي نينامثو ةئامب ةرادإلا سلجم ةدم ةياهن لبق كلذو ،ديدجلا ةرادإلا سلجم
 .ةرادإلا سلجم ةدم ةياهن نم ًاموي نيعست لبق حشرتلا باب لفقي -2
 نم عوبسأ لالخ كلذو ضرغلا اذهل ةرازولا نم دعملا جذومنلا قفو ةرازولا ىلإ نيحشرتملا ءامسأ ةرادإلا سلجم عفري -3

 .حشرتلا باب لفق
 رقم يف ةرازولا نم ةدراولا نيحشرتملا ءامسأ ةمئاق ضرع ةرادإلا سلجم عم قيسنتلاب تاباختنالا ةنجل ىلع بجي -4

 .لقألا ىلع ًاموي رشع ةسمخب ةرادإلا سلجم ةدم ةياهن لبقو ،ينورتكلإلا اهعقوم وأ ةيعمجلا
 ةرادإلا سلجم ىلعو ،نيحشرتملا ةمئاق نم يداعلا اهعامتجاب ديدجلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةيمومعلا ةيعمجلا بختنت -5

 .باختنالا خيرات نم ىصقأ دحك ًاموي رشع ةسمخ لالخ مهباختنا مت نيذلا ءاضعألا ءامسأب ةرازولا ديوزت ديدجلا
 ةحئاللاو ماظنلل ًاقبط اهريس نم دكأتلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ةيلمع روضحل اهيفظوم دحأ ةرازولا بدتنت -6

 .ةحئاللاو ةيذيفنتلا
 .ديدج ةرادإ سلجم باختنا نيحل ةيلاملا نود ةيرادإلا هماهم ةسرامم يف رمتسي ةرادإلا سلجم ةرود ءاهتنا دنع -7

 
 

 
عبارلا لصفلا  

ةرادإلا سلجم  

 :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ةيعمجلا ءاضعأ نيب نم مهباختنا متي ،ةيمومعلا ةيعمجلا نم بختنم ةرادإ سلجم ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةرادإلا ىلع فرشي
 نع ديزي الو ،ءاضعأ ةسمخ نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع لقي الأ بجي .ةحئاللا هذه هددحت امل ًاقفو نيلماعلا ةيمومعلا
 .ةيعمجلا ءاضعأ ددع نم % 51نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع زواجتي نأ زوجي ال لاوحألا عيمج يفو ،اوضع رشع ةثالث
 
 :نوثالثلا ةداملا

 .تاونس عبرأ ةرادإلا سلجمل ةدحاولا ةرودلا ةدم نوكت
 
 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ام ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتي نميف طرتشيو ،ةرادإلا سلجم ةيوضعل هسفن حيشرت ةيعمجلا يف لماع وضع لكل قحي
 :يتأي
 .ًايدوعس نوكي نأ -1
 .ةيلهألا لماك نوكي نأ -2
 .رهشأ ةتس نع لقت ال ًةدم ةيمومعلا ةيعمجلا يف ًالماع ًاوضع َنوكي نأ -3
 .ةنس )21( نع هرمع لقي الأ -4
 .ةرازولا ةقفاومب الإ ةفرشملا ةهجلا وأ ةرازولا يف ةيعمجلا ىلع فارشإلاب ةصتخملا ةرادإلا يف نيلماعلا نم نوكي الأ -5
 .ةيعمجلا هاجت ةيلاملا تامازتلالا عيمج ىّفو دق نوكي نأ -6
 .هرابتعا هيلإ َّدُر دق نكي مل ام ةنامألاو فرشلاب ةلخم ةميرج يف هتنادإب يئاهن مكح هقح يف ردص نوكي الأ -7
 .ةرازولا ةقفاومب الإ يلاوتلا ىلع نيتقباس نيترود نم رثكأل ةرادإلا سلجم يف ًاوضع نوكي الأ -8
 .سلجملل هحشرت ىلع ةرازولا ضارتعا مدع -9
 

 

 

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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  :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةيلمع متت كلذ ادع اميفو ،ضرغلا اذهل ةرازولا اهدمتعت يتلا ةينقتلا لئاسو لالخ نم ةرادإلا سلجم باختنا ةيلمع متت
 :ةيتآلا تاءارجإلل ًاقفو باختنالا
 ديدجلا ةرادإلا سلجم ةيوضعل حشرتلل ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ عيمج ىلإ ًاّيطخ ةوعدلا ةرادإلا سلجم سيئر هجوُي -1

 :ةيتآلا ليصافتلا ةوعدلا نمضتتو ،لقألا ىلع ًاموي نينامثو ةئامب يلاحلا ةرادإلا سلجم ةدم ةياهن لبق
 .ةيوضعلل حشرتلا طورش -أ
 .حشرتلل اهتئبعت بولطملا جذامنلا -ب
 .ةيتاذلا ةريسلاو ةينطولا ةيوهلا ةقاطب ةروص صوصخلا هجو ىلع اهنمو ،حشرتلل اهميدقت بولطملا تادنتسملا -ج

 .هلفق خيراتو ةيوضعلل حشرتلا باب حتف خيرات -د
 .ةرادإلا سلجم ةدم ةياهن نم ًاموي نيعست لبق حشرتلا باب لفقُي -2
 مل يتلا وأ طورشلا اهيلع قبطنت ال يتلا تابلطلا داعبتساب موقيو حشرتلا تابلط هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم سردي -3

 .حشرتلل ةددحملا ةدملا لالخ درت مل يتلا وأ تادنتسملا لمكتست
 ةرازولا هدعت جذومن قفو ةرازولا ىلإ ؛طورشلا مهيلع قبطنت نيذلا نيحشرملا عيمج ءامسأب ةمئاق ةرادإلا سلجم عفري -4

 .حشرتلا باب لفق نم عوبسأ لالخ كلذو ضرغلا اذهل
 .نعطلل لباق ريغو ًايئاهن اهرارق دعيو نيحشرملل ةيئاهنلا ةمئاقلا ةرازولا دمتعت -5
 ،ةيعمجلا رقم لخدم يفو ةيعمجلل ينورتكلإلا عقوملا يف ةيتاذلا هتريس ضرع ةرازولا هيلع تقفاو حشرم لكل حاتي -6

 .اهيواستو نيحشرتملا نيب صرفلا ةلادع كلذ يف ىعاري نأ ىلع هتاحاسمو ضرعلا تاطارتشا سلجملا ددحيو
 :كلذ نمو ،اهمزاول ريفوتو تاباختنالل ةئيهتلا ةمهم ةرادإلا سلجم ىلوتي -7

 جراخ زراب ناكم يف تاباختنالل قباسلا عوبسألا يف ةرازولا نم نيدمتعملا نيحشرملا ءامسأب ةمئاق عضو -أ
  .تاباختنالا ةعاق يفو ةيعمجلا رقم

 .اهبودنم روضح بلطو هنامزو باختنالا ناكمب ةرازولا ةبطاخم -ب
 .ةيعمجلل يرادإلا قاطنلا لخاد اهنامزو تاباختنالا ناكم نع نالعإ -ج
  .عارتقالا قودنصو يرسلا عارتقالا ناكم كلذ يف امب ةيباختنالا تاودألاو رقملا زيهجت  -د
  .اهيلع نيوضع عيقوتو اهمتخو عارتقالا قاروأ دامتعا -ه

 .تاباختنالا رضحم ةباتكو ةجيتنلا نالعإب ةنجللا رود يهتنيو ،ةيباختنالا ةيلمعلا ةرادإ تاباختنالا ةنجل ةمهم نوكت -8
 :يتآلل ًاقفو ةيباختنالا ةيلمعلا ىلع فارشإلا تاباختنالا ةنجل ىلوتت -9

 .نيبخانلا لجس يف همسا مامأ ريشأتلاو ةيمومعلا ةيعمجلا وضع ةيوه نم دكأتلا -أ
 .اهؤاهنإو تيوصتلا ةدم ديدمت -ب
 .حّشرم لك اهيلع لصح يتلا تاوصألا دع -ج
 متي نيرضاحلا ددع نع تاوصألا ددع ةدايز ةلاح يفو ،نيعرتقملا ددع عم هتنراقمو تاوصألا ددع نم دكأتلا -د

 .ًاموي رشع ةسمخ نع ديزت ال ةدم لالخ وأ هسفن عامتجالا يف هتداعإو باختنالا ءاغلإ
 

 ،سلجملا ءاضعأ ددع بسحب تاوصألا رثكأ ىلع نولصحي نيذلا مهو تاباختنالا يف نيزئافلا ءامسأ نالعإ -ه
 .امهدحأ لزانتي مل ام ،ةعرقلا ىلإ أجليف ريخألا دعقملاب زئافلل تاوصألا يواست لاح يفو

 بسحو نيزئافلا ءاضعألل نولاتلا ةسمخلا نوحشرتملا مهو نييطايتحالا سلجملا ءاضعأب ةمئاق دادعإ -و
 .تاوصألا

 
 ددعو ،ءاضيبلاو ةاغلملاو ةحيحصلا قاروألاو قودنصلا يف قاروألا ددع نمضتي ةيباختنالا ةيلمعلل يماتخ رضحم ُّدعُي -10

 ،اهؤاضعأو باختنالا ةنجل سيئر هعقويو ،ىلعألا حشرملا نم ًايلزانت اهبيترتو حشرم لك اهيلع لصح يتلا تاوصألا
 .ةرازولا بودنم هيلع قداصيو

 .ةيعمجلا فلم يف هجاردإل ةرازولا بودنمل ةروص ملستو ،اهتالجس يف رضحملا لصأب ةيعمجلا ظفتحت -11
 جمانربو عامتجا لوأ دعوم ديدحتو يلاملا فرشملاو بئانلاو سيئرلا باختنا هيف متي ًايروف ًاعامتجا ةرادإلا سلجم دقعي -12

 .هلمع
 .ةيعمجلا لجس يف ةرادإلا سلجمل ديدجلا ليكشتلا رشني -13

 
 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 عفري نأ ةلاحلا هذه يف سلجملا ىلعو ،ةرازولا ةقفاومب الإ ةرادإلا سلجم ةيوضعو ةيعمجلا يف ةفيظولا نيب عمجلا زوجي ال
 .ًابَّبسم نوكيو ةرازولل بلطلا
 

 :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 وضعلاب سلجملا باصن لامكإ متيف ؛ناك ببس يأل هئاضعأ دحأ وأ هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر ناكم روغش لاح يف -1
 .سلجملا ليكشت داعيو ،ةريخألا تاباختنالا يف ًاتاوصأ رثكألا يطايتحالا

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 نيعتف ؛مهتلاقتسا نيعمتجم ةرادإلا سلجم ءاضعأ مدق اذإ وأ ةرازولا نم بَّبسم رارقب ًايلك سلجملا لح ةلاح يف -2
 كلذو ،ديدج ةرادإ سلجم باختناو داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد هماهم نم نوكت نأ ىلع ،ًاتقؤم ًاسلجم ةرازولا

 .هنييعت خيرات نم ًاموي نيتس لالخ
 :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 )15( لبق ءاضعألا ىلإ اههجوي هضوفي نم وأ سلجملا سيئر نم ةوعد ىلع ءانب ًاعامتجا ةيعمجلا ةرادإ سلجم دقعي -1
 :ةيتآلا تانايبلا ةوعدلا لمتشت نأ ىلع ،عامتجالا دعوم نم لقألا ىلع ًاموي

 .ةيطخ نوكت نأ -أ
 .ًاماظن ةيعمجلا ةوعد هل قحي نم وأ هضوفي نم وأ ةيعمجلا ةرادإ سلجم سيئر نم ةرداص نوكت نأ -ب
 .عامتجالا لامعأ لودج ىلع لمتشت نأ -ج
 .هداقعنا ةعاسو هخيراتو عامتجالا ناكم حوضوب ددحت نأ -د

 يف ىعاريو ،ةنسلا يف تاعامتجا ةعبرأ نع اهددع لقي ال ثيحب ةمظتنم ةيرود ةفصب ةرادإلا سلجم تاعامتجا دقعنت -2
 .لقألا ىلع رهشأ ةعبرأ لك عامتجا دقع متي نأ ىلع ،هيلي يذلاو عامتجا لك نيب ةينمزلا ةرتفلا بسانت اهدقع

 ةوعدلا هماقم موقي نم وأ سيئرلا ىلع بجو ؛عامتجا دقع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع فصن نم رثكأ بلط لاح يف -3
 .بلطلا خيرات نم نيعوبسأ لالخ هداقعنال

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 .يرادإلا ةيعمجلا قاطن لخاد رخآ ناكم يف اهدقع هل زوجيو ،ةيعمجلا رقم يف هتاعامتجا ةرادإلا سلجم دقعي
 

  :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 فيلاكت نع ءاضعألا ضيوعت كلذ نم ىنثتسيو ،ًارجأ وضعلا هيلع ىضاقتي ال يعوطت لمع ةرادإلا سلجم يف ةيوضعلا
 .ةيعمجلا صخت ماهمل مهبادتنا لاح يف مهنكسو مهلقنت
 

 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ةرادإ يف تاصاصتخالاو تاطلسلا ةرادإلا سلجمل نوكي ،ةيمومعلا ةيعمجلل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم -1
 :يتآلا هتاصاصتخا زربأ نمو ،اهضارغأل ةققحملا ةيعمجلا
 ،ةسيئرلا لمعلا ططخ نم اهريغو ةيذيفنتلا ةطخلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا اهنمو ةيعمجلا لمع ططخ دامتعا -أ

 .اهذيفنت ةعباتمو
 .اهدامتعاو ةيعمجلا يف ةيفيظولاو ةيميظنتلا لكايهلل ةيرودلا ةعجارملا -ب
 .اهتيلعاف نم ققحتلل ةيرود ةعجارم ءارجإو اهيلع فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضو -ج
 فارشإلاو ،ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت ال ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو سسأ عضو -د

 .ةجاحلا دنع اهليدعتو اهتيلعاف ىدم ةبقارمو اهذيفنت ىلع
 فرصلا تانوذأ وأ تاكيشلا ليصحتو عفدو ،ةيدوعسلا فراصملاو كونبلا ىدل ةيكنبلا تاباسحلا حتف -ه

 ،تاكيشلا ىلع ضارتعالاو ،تانايبلا ثيدحتو ،اهتيوستو اهلفقو ،تاباسحلا طيشنتو ،تاباسحلا تافوشكو
 .ةيكنبلا تايلمعلا نم اهريغو ،ةعجترملا تاكيشلا مالتساو

 ،اهزرفو اهتئزجتو ةيعمجلا كالمأ كوكص جمدو تابهلاو فاقوألاو اياصولا لوبقو اهغارفإو تاراقعلا ليجست -و
 تافرصت يأ ءارجإو ،ةينكس ىلإ ةيعارزلا يضارألا ليوحتو ،لماشلا ماظنلا يف اهلاخدإو كوكصلا ثيدحتو
  .ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم دعب ،ةحلصملاو ةطبغلا ةيعمجلل ةققحم

 .اهل ةمادتسالا قيقحتل يعسلاو ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا ةيمنت -ز
 .اهلاومأو ةيعمجلا تاكلتمم ةرادإ -ح

 .ةرازولا نم اهدامتعا دعب اهليعفتو ،ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق دادعإ -ط
 ،مهل ةمزاللا ةيانعلا ميدقت نمضت ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس عضو -ي

 .اهنع نالعإلاو
 .اهب ةرازولا ديوزتو ةيعمجلا نع ةيونسلاو ةيعبتتلا ريراقتلا دادعإ يف نواعتلا -ك
 .ضرغلا اذهل اهدمتعت يتلا جذامنلا قفو اهب ةرازولا ديوزتو يرود لكشب ةيعمجلا تانايب ثيدحت -ل
 ةيعمجلا نم اهرارقإ دعب تاباسحلا عجارم نم ةققدملا ةيلاملا ريراقتلاو يماتخلا باسحلاب ةرازولا ديوزت -م

 .ةيلاملا ةنسلا ةياهن نم رهشأ ةعبرأ لالخو ةيمومعلا
 .هدامتعاو ةيعمجلل يونسلا ريرقتلا دادعإ ىلع فارشإلا -ن

 .اهدامتعال ةيمومعلا ةيعمجلل اهعفرو ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعإ ىلع فارشإلا -س
 ةروصو هنييعت رارقو همساب ةرازولا ديوزتو هتايلوؤسمو هتايحالص ديدحتو ،ةيعمجلل غرفتم يذيفنت ريدم نييعت -ع

 .هعم لصاوتلا تانايب عم ،ةينطولا هتيوه نم
 .مهتايلوؤسمو مهتايحالص ديدحتو ،ةيعمجلا يف نييدايقلا نيفظوملا نييعت -ف
 يذيفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأل ةيماظنلا ةلاحلا ىلع أرطي رييغت لكب ةرازولا غالبإ -ص

 .رييغتلا ثودح خيرات نم رهش لالخ كلذو ،يلاملا ريدملاو

 يهاقملاو معاطملا ةيعمج ةيساسألا ةحئاللا
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 نع حاصفإلاب مازتلالا ىلإ ةفاضإ ،حئاوللاو ةمظنألاب ةيعمجلا مازتلا نمضت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا عضو -ق
 نم رخآلا نيكمتو ،نيرخآلا حلاصملا باحصأو ةفرشملا ةهجلاو ةرازولاو نيديفتسملل ةيرهوجلا تامولعملا
 .ةيعمجلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع اهرشنو ،ةيرادإلاو ةيلاملا ريراقتلاو يماتخلا باسحلا ىلع عالطالا

 .ةفرشملا ةهجلا وأ ةرازولا وأ يجراخلا عجارملا وأ ةيمومعلا ةيعمجلا تاميلعتو تارارق ذيفنت ىلع فارشإلا -ر
 .كلذ مزلتسي ءارجإ يأ يف ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا ةقفاوم ىلع لوصحلا نامضل تاءارجإ عضو -ش
 .نأشلا اذه يف ةمزاللا تارارقلا رادصإو تامازتلا نم اهيلع ام ةيدأتو قوقح نم ةيعمجلل ام ءافيتسا -ت
 .ةقالعلا تاذ طاسوألا يف اهتطشنأو اهفادهأ زاربإ ىلع لمعلاو ةيعمجلاب فيرعتلا -ث
 .اهضفر تارارق بيبستو ،اهلاكشأ فلتخمب تايوضعلا لوبق -خ
 .داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد -ذ

 نم اهدامتعاو اهنيب قيسنتلا ةيفيكو اهنيوكت دعب ناجللا لمع ميظنتل ةمزاللا تاءارجإلاو دعاوقلا عضو -ض
 .ةيمومعلا ةيعمجلا

 .هصاصتخا لاجم يف ةفرشملا ةهجلا وأ ةرازولا وأ ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ -ظ
 .ًاحجرم سيئرلا توص دعيف تاوصألا يواست لاح يفو ،نيرضاحلا تاوصأ ةيبلغأب سلجملا تارارق ردصت -2
 .نورضاحلا ءاضعألا هيلع عقويو رضحم يف هتارارقو عامتجالا عئاقو نّودت -3
 هنع جتني وأ ةيلام تاصاصتخا نم هل اميف ًاعم فرصتلاب يلاملا فرشملاو هبئان وأ سيئرلا ضوفي نأ سلجملل قحي -4

 وأ ةمئاد ناجل ليكشت تاصاصتخا نم اهادع اميف سلجملل قحيو ،اههاجت بسانملا ذاختاو ،ةيلام تاصاصتخا
 يف رخآ وضع يأ وأ سيئرلا ضيوفت هلو ،هجراخ نم ءاضعأب ةناعتسالا هلو ،لامعأ نم اهب طينأ امب مايقلل هنم ةتقؤم
 .كلذ

 تارادإلاو مكاحملاو تارازولا لثم تاهجلا مامأ ةيعمجلا ليثمتب هاري نم وأ هبئان وأ هسيئر ضيوفت ةرادإلا سلجم ىلع -5
 .همدع نم هريغ ليكوتو ضيوفت قح هحنمو هتايحالص ديدحتو ،اهريغو ةصاخلاو ةيموكحلا

 ةيعمجلا نم ضيوفت ىلع لوصحلا دعب عيبلا وأ ءارشلاب ةيراقعلا ةيعمجلا كالمأ يف فرصتلا ةرادإلا سلجمل زوجي -6
 .كلذ يف ةيمومعلا

 
 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 :يتأي ام اهنمو ،هتيوضع ىلع ةبترتملا تامازتلالاب ةرادإلا سلجم وضع مزتلي
 .كلذ يف ضيوفتلا هل زوجي الو ،تارارقلا ىلع تيوصتلاو اهتاشقانم يف ةكراشملاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح -1
 .سلجملا اهب هفلكي يتلا ناجللا ةيوضعو ةسائر -2
 .ةرادإلا سلجم سيئر فيلكت دعب ةقالعلا تاذ تاهجلا مامأ ةيعمجلا ليثمت -3
 .ةيعمجلاب ضوهنلا اهنأش نم يتلا تاردابملا ميدقتو عيضاوملا حارتقاو هفراعمو هتاربخب اهتدافإو ةيعمجلا ةمدخ -4
 .تاميلعت نم ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلاو ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا نم ردصي امب ديقتلا -5
 .اهحلاصم ةياعرو اهرارسأو ةيعمجلا ىلع ةظفاحملا -6

 
 :نوعبرألا ةداملا

 نع ًالوؤسم ةرادإلا سلجم سيئر نوكي ؛ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجمل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم -1
 :يتآلا هتاصاصتخا زربأ نمو ،ةرادإلا سلجمل ةطانملا تاصاصتخالاو تاطلسلا ةعباتمو ليعفت

 .ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةسائر -أ
 ةيعمجلا ضيوفتو ةرادإلا سلجم تايحالص دودح يف ةفاك ةيلهألاو ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا مامأ ةيعمجلا ليثمت -ب

 هلو ،ًاعفدو ًاعفر اهمامأ ةيعمجلا ليثمتو ةيئاضقلا هبشو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عفارتلا كلذ نمو ،ةيمومعلا
 .مهريغ وأ سلجملا ءاضعأ نم هاري نمل كلذ ضيوفت

 .تارارق نم ةرادإلا سلجم نم ردصي ام ىلع عيقوتلا -ج
 .يلاملا فرشملا عم فرصلا تادنتسمو ةيلاملا قاروألاو تاكيشلا ىلع عيقوتلا -د
 تايحالص نمض نم وه اميف- ريخأتلا لمتحت ال يتلاو يذيفنتلا ريدملا هيلع اهضرعي يتلا ةلجاعلا لئاسملا يف تبلا -ه

 .عامتجا لوأ يف سلجملا ىلع تارارق نم اهنأشب ذختا امو لئاسملا كلت ضرعي نأ ىلع -سلجملا
 .ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم داقعنال ةوعدلا -و
 .تاصاصتخا نم هل امب هبئان ضيوفت سيئرلل قحي -2

 
 :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 يلاملا فرشملا نوكي ؛ةرادإلا سلجم سيئرلو ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجمل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم
 فارشإلا هتاصاصتخا زربأ نمو ،اهضرغ ققحي امب ةيعمجلل ةيلاملا نوؤشلاب ةقلعتملا تاصاصتخالاو تاطلسلا نع ًالوؤسم
 :يتآلا ىلع

 .ةعبتملا ةيلاملا لوصألاو ماظنلل ًاقبط ةيلاملا ةيعمجلا نوؤش عيمج -1
 .اهمالتساو تايلمعلا عيمج نع تالاصيإ جارختساو اهتافورصمو ةيعمجلا دراوم -2
 .اهل ةصصخملا ةيكنبلا تاباسحلا يف ةيعمجلا لاومأ عاديإ -3
 .اهب ةصاخلا تالجسلا يف ًاعابت تافورصملاو تاداريإلا عيمج ديق -4
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 .ةرادإلا سلجمل درجلا ةجيتنب ريرقت ميدقتو يونسلا درجلا -5
 تادنتسملا ةبقارمو فرصلا ةحصل ةتبثملا تادنتسملاب ظافتحالا عم ًاماظن اهفرص ررقت يتلا غلابملا عيمج فرص -6

 .اهظفحو
  .ةيلاملا تالماعملاب قلعتي اميف ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت -7
 .ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو ةيلاتلا ةنسلل ةيعمجلا ةينازيم دادعإ -8
 .هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر عم ةيلاملا قاروألاو فرصلا تابلط ىلع عيقوتلا -9
 .ةيماظنلا لوصألا بسح ىلع اهيلع درلاو ،يجراخلا عجارملا نم ةدراولا تاظحالملا ثحب -10
 
 :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 يأ يف كلذو ًاددجم حشرتلا هل قحي الو ةرادإلا سلجم نم ردصي ببسم رارقب هتيوضع ةرادإلا سلجم وضع دقفي -1
 :ةيتآلا تالاحلا نم
 نود كلذ لوحي الو ،ةرادإلا سلجم ىلإ وضعلا همدقي يطخ بلط ىلع ءانب كلذو ،ةرادإلا سلجم نم باحسنالا -أ

 .هيدي تحت نوكت لاومأ يأب هتبلاطم يف ةيعمجلا قح
 .ةافولا -ب
 .ةرشع ةثلاثلا ةداملا يف درو ام قفو ةيمومعلا ةيعمجلا يف ةيوضعلا طورش نم ًاطرش دقف اذإ -ج
 .ةيعمجلاب ًايبدأ وأ ًايدام ًاررض قحلي نأ هنأش نم فرصت ىلع مدقأ اذإ -د
 .يصخش ضرغل سلجملا يف هتيوضع لالغتساب ماق اذإ -ه
 ةقرفتم تاسلج تس وأ ،ةيلاتتم تاسلج ثالثل سلجملا هلبقي رذع نودب ةرادإلا سلجم روضح نع بيغت اذإ -و

 .ةدحاولا ةرودلا يف
 .ىرخأ بابسأ يأ وأ يحص ببسل ةرادإلا سلجم يف هرودب مايقلا هيلع رذعت اذإ -ز

 .هخيرات نم عوبسأ لالخ رارقلاب ةرازولا رعشي نأو ،ةيوضعلا دقاف وضعلا قحب ًارارق ردصي نأ ةرادإلا سلجم ىلع بجي -2
 

 

سماخلا لصفلا  

ةتقؤملاو ةمئادلا ناجللا  

 :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ةتقؤم ناجل نيوكت ةرادإلا سلجملو اهل زوجيو ،ةرمتسم ةعيبط تاذ ماهمب مايقلل ةمئاد ناجل نيوكت ةيمومعلا ةيعمجلل
 .اهتدمو اهتعيبط ثيح نم ةددحم ماهمب مايقلل
 
 :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 نم نوكي نأ ىلع ،اهسيئر ةيمست كلذ يف امب ،اهتاصاصتخاو اهئاضعأ ددعو اهامسم ةنجل لك نيوكتب رداصلا رارقلا ددحي
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ مهنيب
 
 :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 نم اهدامتعاو اهنيب قيسنتلا ةيفيكو اهنيوكت دعب ناجللا لمع ميظنتل ةمزاللا تاءارجإلاو دعاوقلا ةرادإلا سلجم عضي
 .ةيمومعلا ةيعمجلا
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سداسلا لصفلا  

يذيفنتلا ريدملا  

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 هتايلوؤسمو هتايحالص حضويو ريدملا تانايب لماك نمضتي سلجملا نم ردصي رارقب يذيفنتلا ريدملا ةرادإلا سلجم نيعي
 نم ةلقتسم ةنجل ربع رارقلا يف هبتار ديدحت متيو ،ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ءوض ىلع هبتارو هتامازتلاو هقوقحو
 بتاور طسوتمو قاطن رابتعا عم كلذ ىلع ءانب هبتار ددحتو هتاربخو هتالهؤمو ريدملا تاءافك ةساردب فلكُت ةرادإلا سلجم
 ،ةرازولا ىلإ هبتار تاغوسمو ،هنييعت رارق نم ةخسن لسرتو ،لاجملاو مجحلا يف ةهباشملا تايعمجلا يف نييذيفنتلا نيريدملا

 .هعم لصاوتلا تانايبو ةينطولا هتيوه ةقاطب نم ةروص قافرإ عم
 
 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 ةمزاللا ططخلا دادعإو ،ةفاك اهماسقأو اهتارادإ ةعباتمو اهب ةيمويلا لامعألا ءاهنإو ةيعمجلا ةرادإ يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي
 .اهريوطتو اهميظنت ىلع لمعلاو ،ةفاك اهفادهأ قيقحتل
 
 :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 ةرازولا ةقفاوم دعبو ةرادإلا سلجملف ؛بابسألا نم ببس يأل اهلامعأل غرفتم يذيفنت ريدم نييعت نم ةيعمجلا نكمتت مل اذإ
 ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح يف هقح فلكملا وضعلا دقفي ال ةلاحلا هذه يفو ،ًاتقؤم لمعلا اذه ىلوتيل هئاضعأ دحأ فيلكت
 .اهتارارق ىلع تيوصتلا نود اهيف ةشقانملاو
 
  :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 :هيف ةيتآلا طورشلا رفاوت نم ققحتي نأ ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نييعت لبق ةرادإلا سلجم ىلع بجي
 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ -1
 .ًاعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نأ -2
 .ةنس )25( 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

 
 :نوسمخلا ةداملا
 :صوصخلا هجو ىلع اهنمو ،ةفاك ةيرادإلا لامعألا يذيفنتلا ريدملا ىلوتي

 .اهدامتعا دعب اهذيفنت ةعباتمو اهفادهأو ةماعلا ةسايسلا نم ًاقالطنا اهتايوتسم قفو ةيعمجلا ططخ مسر -1
 ىلع فارشإلاو ،ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت ال ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو ٍسسأ مسر -2

 .اهدامتعا دعب اهتيلعاف ىدم ةبقارمو اهذيفنت
 دعب اهذيفنت ةعباتمو اهفادهأ قيقحتو اهلامعأب ةيعمجلا مايق نمضت يتلا ةمزاللا ةيميظنتلاو ةيئارجإلا حئاوللا دادعإ -3

 .اهدامتعا
 .اهميمعتو ،اهتاميلعتو اهتارارقو اهحئاولو ةيعمجلا ةمظنأ ذيفنت -4
 .ةمزاللا تازيهجتلاو دراوملاو تاعورشملاو جماربلا نم ةيعمجلا تاجايتحا ريفوت -5
  .اهليعفت تايلآو ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق حارتقا  -6
 .اهريوطتو ةيعمجلا يبوسنم ءادأ نيسحت ىلع سكعنت يتلا ةيبيردتلاو ةيريوطتلا جماربلاو ططخلا ذيفنتو مسر -7
 ،مهل ةمزاللا ةيانعلا ميدقت نمضتو ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس مسر -8

 .اهدامتعا دعب اهنع نالعإلاو
 ريراقتلا دادعإ يف نواعتلاو ةرازولا نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةيعمجلا نع تامولعملاو تانايبلاب ةرازولا ديوزت -9

 .ةيرود ةفصب ةيعمجلا تانايب ثيدحتو ،اهدامتعاو ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع دعب ةيونسلاو ةيعبتتلا
 .دامتعالل مهتايلوؤسمو مهتايحالص ديدحت عم ةرادإلا سلجمل ةيعمجلا يف نيفظوملا رابك ءامسأ حيشرتب عفرلا  -10
 .ةفاك ةيعمجلا تامدخب ءاقترالا -11
 ،دراوملاو ططخلا ىوتسم ىلع اهيف تازاجنإلاو ءادألا سايقل تارشؤملا عضوو ةيعمجلا لامعأ ريس ةعباتم -12

 .اهل لولحلا داجيإو تالكشملا ةجلاعمو فادهألا وحن اههاجتا نم ققحتلاو
 .اهدامتعال ًاديهمت ةربتعملا ريياعملل ًاقفو ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ -13
 .هدامتعال هعفرو ةيعمجلا يف نيلماعلل يفيظولا ميوقتلا دادعإ -14
 .ةيعمجلا يف لمعلا ريسب ةصاخلا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ -15
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 تارارقلا ذيفنت ىلع لمعلاو تاسلجلا رضاحم ةباتكو هتاعامتجا لامعأ لودج دادعإو ةرادإلا سلجم ةنامأ يلوت -16
 .هنع ةرداصلا

 .اهنع ريراقت ميدقتو ،ةفاك ةيعمجلا اهب موقت يتلا تابسانملاو ةطشنألا ىلع فارشإلا -17
 ةرادإلا سلجمل اهميدقتو اهجالع لبسو تاقوعملاو تازاجنإلا حضوت ةفاك ةيعمجلا لامعأل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ -18

 .اهدامتعال
 .هصاصتخا لاجم يف ةرادإلا سلجم لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ -19

 
  :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 :ةيتآلا تايحالصلا هب ةطانملا ماهملا زاجنإ ليبس يف يذيفنتلا ريدملل
 بسحو اهريغ وأ تارود وأ تارايز وأ تاءاقل وأ تابسانم روضح وأ اهب ةصاخ لامعأ ءاهنإل ةيعمجلا يبوسنم بادتنا -1

 .مايأ ةرشع نع ةلصتملا مايألا ديزت الأ ىلع ،ةنسلا يف اًرهش زواجتي ال امبو لمعلا ةحلصم هيضتقت ام
 ةرادإلا سلجمل عفرلاو ،مهلامعأ ةعباتمو مهدوقع دادعإو ةيعمجلاب ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا نييعت تارارق ةعباتم -2

 .دامتعالل تالاقتسالا لوبقو اهئاغلإو دوقعلا عيقوتب
 .ءادألا ريراقت دامتعا -3
 .ةدمتعملا ططخلا قفو ةيعمجلا ىوتسم ىلع ةطشنألاو جماربلا عيمج ذيفنت -4
 .ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعب ةفاك ةيعمجلا يبوسنم تازاجإ دامتعا -5
  .هل ةحونمملا تايحالصلا قفو ماسقألا ءاسؤر تايحالص ضيوفت -6

 
  :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 .هتلءاسمو هلامعأ ةعباتم سلجمللو ،يذيفنتلا ريدملا ىلع ةيفارشإلا ةهجلا ةرادإلا سلجم دعُي 
 
   :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 لالخإلا وأ ريصقتلا مجح عم بسانتي امب ةرادإلا سلجمل زوجيف ؛ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نم لالخإ وأ ريصقت عقو لاح يف
  .يذيفنتلا ريدملا ةبساحم
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  ثلاثلا بابلا

 يلاملا ميظنتلا

لوألا لصفلا  

ةيلاملا ةنسلاو ةيعمجلا دراوم  

  :نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 :يلي امم ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا نوكتت
 .ةيعمجلا ةيوضعل باستنالا موسر -1
 .فاقوألاو اياصولاو تابهلاو تاعربتلا -2
 .ةاكزلا فراصم يف ةلومشملا ةيعمجلا تاطاشن يف اهفرص متيو ،تاوكزلا -3
 .يلاملا دئاعلا تاذ ةطشنألا تاداريإ -4
 .ةيموكحلا تاناعإلا -5
 .ةلوقنملاو ةتباثلا ةيعمجلا تاكلتمم رامثتسا تادئاع -6
 .اهريوطتو ةيعمجلا جمارب ذيفنتل معد نم ةيعمجلل تايعمجلا معد قودنص هصصخي ام -7

 

  :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 صيخرتلا ةنس نم )ربمسيد( رهش يف يهتنتو ،ةرازولا نم صيخرتلا رودص خيرات نم ًاءدب ةيعمجلل ىلوألا ةيلاملا ةنسلا أدبت
 .)ًاّيداليم( ًارهش رشع ينثا كلذ دعب ةيلام ةنس لك ةدم نوكتو ،اهسفن
 
 

يناثلا لصفلا  

ةينازيملاو ةيعمجلا لاومأ نم فرصلا  

 :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 .كلذ ريغ يف يلام غلبم يأ فرص اهل زوجي الو ،اهضارغأ قيقحت تاياغب ةيعمجلا لاومأ فرص رصحني -1
 عامتجا لوأ يف هرارقإ وأ كلمتلا لبق ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاومب كلذ نرتقي نأ ىلع ،تاراقعلا كلمتت نأ ةيعمجلل -2

 .كلذ يف ةرادإلا سلجم ضّوفت نأ ةيمومعلا ةيعمجلل زوجيو ،هل لات
 ىلع لوصحلا اهل نمضت بسكلا ةحجرم تالاجم يف اهرمثتست نأ وأ ،فاقوأ يف اهتاداريإ ضئاف عضت نأ ةيعمجلل -3

 ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم ذخأ اهيلع بجيو ،ةيمدخلاو ةيجاتنإلا تاعورشملا يف اهفيظوت ديعت نأ وأ ،تباث دروم
 .كلذ ىلع

 

  :نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 فرصلا متي اهدامتعا رخأت ةلاح يفو ،اهل ةددحملا ةيلاملا ةنسلا ةيادب نم ًاءدب لوعفملا ةيراس ةدمتعملا ةينازيملا ربتعت
 .رخآلا هاجت ةيعمجلا تامازتلاب ءافولا ةاعارم عم ،ىصقأ دحك رهشأ ةثالث ةدملو مرصنملا يلاملا ماعلا ةينازيم تالدعمب اهنم
 
  :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 متي الأو ،ةرادإلا سلجم هراتخي ةيلحملا كونبلا نم رثكأ وأ كنب ىدل اهمساب ةيدقنلا اهلاومأ عدوت نأ ةيعمجلا ىلع بجي
 ةرازولا ةقفاومب ةرادإلا سلجمل زوجيو ،يلاملا فرشملاو هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر عيقوتب الإ لاومألا هذه نم بحسلا
 ،ةيسنجلا يدوعس اونوكي نأ ىلع ةيذيفنتلا ةرادإلا ييدايق نم وأ هئاضعأ نم نينثال ةيكنبلا تاباسحلا عم لماعتلا ضيوفت
 .كلذ نكمأ ام تاكيشلاب لماعتلا نوكي نأ قبس اميف ىعاريو
  :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 :يلي ام ةيعمجلا لاومأ نم غلبم يأ فرصل طرتشي
 .ةرادإلا سلجم نم فرصلاب رارق رودص -1
 .يلاملا فرشملا عم هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر نم لك لبق نم كيشلا وأ فرصلا نذإ عيقوت -2
 .ةلاحلا بسح كلذب صاخلا لجسلا يف اهرودص ناكمو ةيصخشلا هتقاطب مقرو هناونعو ًايعابر ديفتسملا مسا ديق -3
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  :نوتسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ىلع ضرعيو ،اهبساحمو ةيعمجلا ريدم ىلإ ةفاضإلاب هلبق نم عقوي ًايرود ًايلام ًاريرقت يلاملا فرشملا دعي
 .هنم ةخسنب ةرازولا دوزتو ،رهشأ ةثالث لك ةرم
 
 
 
 :نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 اهيف ديقلاو ليجستلا متي ةيبساحملا ريياعملل ًاقفو اهجاتحت يتلا ةيبساحملاو ةيرادإلا رتافدلاو تالجسلا ةيعمجلا كسمت
 عجارم ةيعمجلل نوكيو ،اهيلع عالطالا نم ًايمسر نيصتخملا ةرازولا يفظوم نّكمتو ،اهترادإ رقم يف اهب ظفتحتو ،لوأب ًالوأ

 ،ةيمومعلا ةيعمجلا نم هدامتعال ًاديهمت ةرادإلا سلجم ىلإ ةيلام ةنس لك ةياهن يف ًايلام ًاريرقت عفري دمتعم يجراخ تاباسح
 :يتأي ام تالجسلا هذه نمو

 :يلي ام اهنمو ،ةيرادإلا تالجسلا -1
 .ةيوضعلا لجس -أ

 .ةيمومعلا ةيعمجلا تاعامتجا رضاحم لجس -ب
 .ةرادإلا سلجم تاسلج رضاحم لجس -ج
 .ةيعمجلاب نيلماعلا لجس -د
 .ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا لجس -ه

 :يلي ام اهنمو ،ةيبساحملا تالجسلا -2
 .ةماعلا ةيمويلا رتفد -أ

 .ةلوقنملاو ةتباثلا اهتادوجومو ةيعمجلا تاكلتمم لجس -ب
 .ضبقلا تادنس -ج
 .فرصلا تادنس -د
 .ديقلا تادنس -ه
 .ءاضعألا تاكارتشا لجس -و
 .اهمادختسا ةمءالم ةرادإلا سلجم ىري ىرخأ تالجس يأ -ز

 
 :نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 :يتآلل ًاقفو ةيماتخلا تاباسحلاو ةيمومعلا ةينازيملا دادعإب ةيعمجلا موقت
 ةينازيملا ةقباطم نم تبثتلاو ،اهتاباسح ىلعو ةيعمجلا لامعأ ريس ىلع ةباقرلاب دمتعملا تاباسحلا عجارم موقي -1

 نم ققحتلاو ،ًاماظن ةميلس ةقيرطب تكسمأ دق تناك اذإ امو ،ةيبساحملا رتافدلل تافورصملاو تاداريإلا باسحو
 .اهتامازتلاو اهتادوجوم

 .ةيلام ةنس لك ةياهن يف ًايبساحم هيلع فراعتملل ًاقفو ةفاك اهتاباسح لفقب ةيعمجلا موقت -2
 ام وهو ،ةيلام ةنس لك ةياهن يف ًايبساحم اهيلع فراعتملا ةفاك ةيلاملا مئاوقلا دمتعملا تاباسحلا عجارم دعي -3

 ةنسلا نم نيلوألا نيرهشلا لالخ ةرادإلا سلجمل اهميلست هيلعو ،ةيعمجلل يقيقحلا يلاملا زكرملا ةفرعمب حمسي
 .ةديدجلا ةيلاملا

 نمو ،ديدجلا ماعلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيماتخلا تاباسحلاو ةيمومعلا ةينازيملا ةساردب ةرادإلا سلجم موقي -4
 ًاديهمت ،ماعلا نيمألاو ةيعمجلا بساحمو يلاملا فرشملاو هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر اهنم لك ىلع عقوي مث
 .اهيلع ةقداصملل ةيمومعلا ةيعمجلل اهعفرل

 ىلع ؛ديدجلا ماعلل ةيريدقتلا ةينازيملا عورشمو يماتخلا باسحلاو ةيمومعلا ةينازيملا ضرعب ةرادإلا سلجم موقي -5
 .اهنم لك نم ةخسنب ةرازولا دّوزت مث نمو ،اهيلع ةقداصملل ةيمومعلا ةيعمجلا
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 عبارلا بابلا

 لحلاو ةحئاللا ىلع ليدعتلا

لوألا لصفلا  

ةحئاللا ىلع ليدعتلا  

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 :ةيتآلا تاءارجإلل ًاقفو ةحئاللا هذه ليدعت متي
 برقأ يف هضرعل ةرادإلا سلجمل هتاغوسمو ليدعتلا حرتقم ةيمومعلا ةيعمجلا وضع وأ ةرادإلا سلجم وضع مدقي -1

 .ةيمومعلا ةيعمجلل عامتجا
 .ةحرتقملا ةغيصلا ةبسانمو ليدعتلا بابسأ ثحب لمشي امب بولطملا ليدعتلا ةرادإلا سلجم سردي -2
 عورشم ضرع هيلعو ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل ًاقفو ةيمومعلا ةيعمجلا ةرادإلا سلجم وعدي -3

 .اهيلع ليدعتلا
 ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا تيوصتلا ماكحأل ًاقفو حرتقملا ليدعتلا ىلع تيوصتلاب ةيمومعلا ةيعمجلا موقت -4

 .ةقفاوملا مدع وأ ليدعتلا ىلع ةقفاوملاب اهرارق ردصتو
 عم ليدعتلا ىلع ةقفاوملا بلطب ةرازولل عفرلا متي ؛ليدعتلا ىلع ةقفاوملاب ةيمومعلا ةيعمجلا رارق رودص ةلاح يف -5

 .هبابسأو مت يذلا ليدعتلا نايب
 .هيلع ةرازولا ةقفاوم رودص دعب الإ ذافنلا زيح ليدعتلا لخدي ال -6

 

 :نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 وضعلل زوجيف ؛ةيساسألا ةحئاللا ليدعت حرتقم ةرادإلا سلجم ضفر اذإ ،نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا يف درو ام ةاعارم عم
 حرتقم ضرعو يداع ريغ عامتجا داقعنال ةوعد هيجوت ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح مهل نيذلا ءاضعألا نم %25 عم نماضتلاب
 .اهيلإ راشملا ةداملا يف ةدراولا تاءارجإلا لامكإ ةرادإلا سلجم ىلعو ،هيلع تيوصتلل ةيساسألا ةحئاللا ليدعت
 
 

يناثلا لصفلا  

ةيعمجلا لح  

   :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 ةحئاللاو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألاو تاءارجإلل ًاقفو ،ةيمومعلا ةيعمجلا نم رارقب ًايرايتخا ًالح ةيعمجلا لح زوجي
 .ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا
  :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا
 :يتآلل ًاقفو يرايتخالا ةيعمجلا ّلح تاءارجإ نوكت

 تامدخ نم همدقت امو اهيلع يتلاو اهل يتلا تامازتلالا ءوض يف ًايرايتخا ةيعمجلا ّلح حرتقم ةرادإلا سلجم سردي -1
 .همدع نم حرتقملا ىلع ةقفاوملاب هرارق ردصي مث ،تايطعم نم كلذ وحنو نيديفتسملاو

 ةيمومعلا ةيعمجلل ةيصوت عفر هيلعف ،ًايرايتخا ةيعمجلا لح حرتقم ىلع ةقفاوملاب ةرادإلا سلجم رارق رودص لاح يف -2
 :يتآلا حارتقا هيلعو ،هتاببسمو كلذ تارربم ًايدبم هآر امب ةيداعلا ريغ

  .ةيفصتلا لامعأب مايقلل رثكأ وأ دحاو ٍّفصم -أ
  .ةيفصتلا ةدم -ب
 .نيفصملا وأ يفصملا باعتأ -ج
 .ةيعمجلا لاومأ اهيلإ لوؤت يتلا ةهجلا -د

 ضرع هيلعو ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل ًاقفو ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا ةرادإلا سلجم وعدي -3
 .صوصخلا اذه يف تاحرتقملاو تارربملاو بابسألا ءادبإ عم ،تيوصتلل ةيعمجلا ّلح نأشب هتيصوت
 

 :يتآلا ىلع رارقلا لمتشي نأ بجيف ؛ةيعمجلا لح ىلع ةقفاوملاب ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا رارق ردص ةلاح يف -4
  .ةيفصتلا لامعأب مايقلل رثكأ وأ دحاو ٍّفصم نييعت -أ

  .ةيفصتلا ةدم ديدحت -ب
 .نيفصملا باعتأ ديدحت -ج
 .ةيعمجلا لاومأ اهيلإ لوؤت يتلا ةهجلا ديدحت -د

 رضحمو ةيداعلا ريغ ةيمومعلا ةيعمجلا رارق نم ةروصب ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا ديوزت ةرادإلا سلجم ىلع بجي -5
 .اهداقعنا خيرات نم ًاموي )15( لالخ عامتجالا
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 نييعت قيرط نع ةيفصتلا ىلع ةقفاوملاب ةرازولا رارق مالتسا دعب ةيفصتلا تاءارجإ ةرشابم ةرادإلا سلجم ىلع بجي -6
 .هعم ةيفصتلا تاءارجإب ءدبلاو يفصملا

 نم ريرقتب ًابوحصم غالبإلا نوكيو ،ةيفصتلا لامعأ ءاهتناب ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا غالبإ ةرادإلا سلجم ىلع بجي -7
 .ةفاك ةيفصتلا ليصافت حضوي يفصملا

 
 ةلماعلا ةيلهألا تاسسؤملا وأ تايعمجلا نم ؛رثكأ وأ ةيعمج ىلإ ةفاك اهلح مت يتلا ةيعمجلا تاكلتمم لوؤت نأ زوجي -8

 .لحلا رارق اهيلع صني نأ ةطيرش ةرازولا ىدل ةلجسملاو اهنم ةبيرقلا وأ اهتامدخ ةقطنم يف
 

  :نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 ةيمومعلا ةيعمجلا رارق رودص دعب اهتادنتسمو اهلاومأو ةيعمجلا لوصأ يف فرصتلا مدع ةفاك ةيعمجلا يبوسنم ىلع بجي
 ةيعمجلا لوصأ ميلست كلذ نمو ،ناقتإو ةعرسب هيلإ ةلكوملا ماهملا ءاهنإ ليبس يف يفصملا عم نواعتلا مهيلعو ،اهلحب
 .اهبلط درجمب يفصملا ىلإ اهتادنتسمو اهلاومأو
 

  :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

  :ةيتآلا تاءارجإلا ذاختا ةيفصتلا همامتإ درجمب يفصملا ىلع بجي
 .اهيف نيلماعلا هاجتو ىرخألا تاهجلا هاجت ةيعمجلا تامازتلا دادس -1
 .دجو نإ عربتملا طرشو ةيصولاو فقاولا طرش ةاعارم يفصملا ىلع بجي -2
 ءانب - ةرازولا نم ردصي رارقب زوجيف ؛اهمامتإ نود ةيفصتلا تاءارجإ نم ءاهتنالل يفصملل ةددحملا ةدملا تضقنا اذإ -3

 .رخآ ٍّفصم نييعت ةرازولل نوكي اهلالخ ةيفصتلا متت مل اذإف ،ىرخأ ةدمل اهديدمت - يفصملا نم بلط ىلع
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 سماخلا بابلا

 ةماع ماكحأ

 :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 تايعمجلا ماظن ماكحأ هيلع قبطتف صن هنأشب دري مل امو ،اهحئاول اهيلع ىنبتو ةيعمجلل ًةمكاح ةحئاللا هذه ّدعُت
 .ةيذيفنتلا ةحئاللاو ةيلهألا تاسسؤملاو

 

  :نوعبسلا ةداملا

 .ةرازولا نم اهدامتعا خيرات نم ًاءدب ةحئاللا هذهب لمعي
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