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 ةيبنجألا ةيدوعسلا لامعألا سلاجمل ةيميظنتلا ةحئاللا

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

  تافيرعتلا :ىQوألا ةداملا

 :كلذ ��غ قايسلا ضتقي مل ام ا��م لك مامأ ةنيبملا يناعملا ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 ةحئاللا
 ةيدوعسلا لامعألا سلاجمل ةيميظنتلا ةحئاللا

 .ةيبنجألا

 .ةيجراخلا ةراجتلل ةماعلا ةئيهلا ةئيهلا

 .ةئيهلا ظفاحم ظفاحملا

   .ةيدوعسلا فرغلا سلجم  فرغلا سلجم

   .فرغلا سلجم ةرادإ سلجم ةرادإلا سلجم

   .فرغلا سلجم سيئر سلجملا سيئر

 .فرغلا سلجمل ةماعلا ةنامألا فرغلا سلجم ةنامأ

   .فرغلا سلجم ماع ن�مأ ماعلا ن�مألا

 .ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا ةفرغلا

 لامعألا سلاجم

 تاعمجت ي�و ،ةيبنجألا ةيدوعسلا لامعألا سلاجم

 يu لامعألا عاطقل ن�لثمم مضت ةيميلقإ وأ ةك��شم

 تارامثتسا م��دل نمم ىرخأ لود يu مهءارظنو ةكلمملا

 .ةرظانملا لودلا يu دا��تسا وأ ريدصت تايلمع وأ

 .لامعألا سلاجمل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيذيفنتلا ةنجللا

                                    ةيراشتسالا ةنجللا

 .فرغلا سلجمب لامعألا سلاجمل ةيراشتسالا ةنجللا

 نم فرغلا سلجم نم نوددحي ءاضعأ نم ةلكشملا

 ،يدوعسلا بناجلا نم لامعألا سلاجم ءاسؤر ضعب

 روضحل هارت نم ةوعد ةنجللو ةئيهلا ةيوضعو

   .صاخلاو يموكحلا ن�عاطقلا نم ا�¢اعامتجا



  

 

 ءادألا سايق ��ياعم

 لامعألا سلاجم اهقيقحتب م¥�لت ة��غتمو ةتباث تارشؤم

 نادلبلا عم ةيداصتقالا تاقالعلا ةيمنت يu ةمهاسملل

 .ة��ظنلا

  لامعألا سلاجم فادهأ :ةيناثلا ةداملا

 ةكلمملاب لامعألا عمتجم ن�ب ةفلتخملا ةيداصتقالا تالاجملا يu تاقالعلا ةيمنتو ديطوت ىQإ لامعألا سلاجم فد�¢

 :يتأي ام ةصاخبو ،لودلا كلت عم ةقالعلل ةددحملا ةيعوضوملا فادهألا ققحي ي§��م راطإ نمض ة��ظنلا لودلاو

 ةيوقت ىªع لمعلاو ،ىرخألا ةلودلا يu رشابملا ��غو رشابملا رامثتسالا صرفو خانمب ةلود لك يªثمم فيرعت  .1

 .رامثتسالل ةبذاج ةئيبو اًّيملاع اًّيراجت اًزكرم اهفصوب ةكلمملا رود

 فداصت °¯لا تابـقعلا ليلذتو ،نواعتلا خانم ن�سحت فدـ�® ن�تلودلا ىدل ةينعملا تاهجلا عم لـصاوتلا   .2

 .لامعألا باحصأ

 :يتآلا ىªع عيجشتلا   .3

 .ن�تلودلا يu لامعألا باحصأ ن�ب تارايزلا لدابت .أ

 .ةفلتخملا ةيرامثتسالا صرفلا نع تامولعملا ضرعو رشن .ب

 طورشلل اًقفو ،ن�تلودلا ن�ب ةيداصتقالا تاقالعلا ديطوت ىQإ فد�¢ °¯لا ضراعملاو تارمتؤملا دقع .ج

 .ةلود لك يu طباوضلاو

 ن�متهملا لامعألا باحصأل تامدخلاو تامولعملا ��فوتو ،ن�تلودلا يu ةيداصتقالا تاعورشملا ةماقإ ـد

 .ةحاتملا ليومتلا لبس لضفأ ديدحتو ،تامدخلاو علسلا تاجايتحاو تاعورشملا هذه ةماقإب

 .ةيدولا قرطلاب ن�تلودلا يu لامعألا باحصأ ن�ب أشنت دق °¯لا ةيراجتلا تاعزانملا ةيوست يu ةمهاسملا .4

 .ةفرعملا قحو ةينقتلا لقنو بيردتلا جما�·ب مامتهالا .5

  .ن�تلودلا يu ةمظنألاو ةيبيرضلا مظنلاب فيرعتلا .6

  .ن�تلودلا يu يرامثتسالا خانملا نع ةيونس ريراقت رشنو دادعإ.7

 لامعألا سلجم تاصاصتخا :ةثلاثلا ةداملا

 :يتأي امب لامعألا سلجم صتخي

 تايصوتلا رادصإو ،ھتامهمو ھتاصاصتخا نمض لخدي امم ،ھئاضعأ نم ةمدقملا تاعوضوملا ةشقانم .1

 .ةحئاللا هذه يu ا�¼لع صوصنملا تاءارجإلل اًقفو ا�ºأشب ةمزاللا

 .لامعألا سلجم لمع ريوطتب ةقلعتملا تاح��قملا ميدقت .2

 ىªع لمعلاو ،ةرظانملا ةلودلا يu ا��م ةدافتسالا نكمي °¯لا رامثتسالا تاعورشمو ططخلاو جما�·لا حا��قا .3

 .سلجملا سيئر ىQإ كلذب عفرلاو ،ا�® رامثتسالاو لمعلا صرف ةدايزو ةكلمملا داصتقا زيزعتو ةيوقت



  

 

 اذه نم ةخسن سلجملا سيئر لسريو ،سلجملا سيئر ىQإ ھميدقتو ،لامعألا سلجمل يونسلا ريرقتلا ةشقانم .4

 .ظفاحملا ىQإ ريرقتلا

 ة��ظنلا نادلبلاو ةكلمملا يu كلذ ىQإ ةجاحلا تعد ¿¯م ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا عم صاخلا عاطقلا ليثمت .5

   .)ةك��شملا ناجللاو ،تايلاعفلاو ،دوفولا :لثم(

 ،تاساردو ،تامولعمو ،لمع شرو نم ةئيهلا اهرفوت °¯لا تامدخلاب اهلمع يu ةناعتسالا لامعألا سلاجمل .6

     .اه��غو

 .صاخلا عاطقلا ليثمتو ة��ظنلا ةلودلا عم ةك��شملا ةيموكحلا ناجللا يu ةكراشملا .7

   .ةفد�Áسملا ةيراجتلا تايقافتالا لايح تايئرملا ءادبإ .8

  لامعألا سلاجم ةيعجرم :ةعبارلا ةداملا

 ،ھنم اهقاثبناو سلجملا اذه ةيوه نع ا�¢اعوبطمو ا�Áطشنأ عيمج �·عتو ،فرغلا سلجم لامعألا سلاجم عبتت

 .فرغلا سلجمو ةئيهلا ن�ب رمتسملا قيسنتلل عضختو ،ةئيهلا لبق نم ميظنتلاو معدلاب ىظحتو

 لامعألا سلاجم ةيلام :ةسماخلا ةداملا

 باسحلا نوكي نأ ىªع ،فرغلا سلجم فارشإو ةرادإ تحت لامعألا سلاجمل ةيكنب تاباسح ءاشنإ زوجي .1

 .ةكلمملا يu اهل صخرملا كونبلا دحأ يu يكنبلا

 :يتأي امم ةيلاملا لامعألا سلاجم دراوم نوكتت .2

 .لامعألا سلجم اهمدقي °¯لا تاردابملاو تاعورشملل يQام معد نم ةيموكحلا تاهجلا ھمدقت ام .أ

 بجومب ةئيهلا نم ةرداصلا معدلا ةيلآ قفو لامعألا سلاجم ةطشنأل يQام معد نم ةئيهلا ھمدقت ام .ب

 .فرغلا سلجم ىQإ باطخ

 .ةئيهلا نم اهدامتعا دعب لامعألا سلجم ءاضعأ ةيوضع موسر .ج

 .فرغلا سلجم عم قيسنتلا بسح ةعوفدملا ايازملل يQاملا لباقملا .د

 .فرغلا سلجم لبق نم لامعألا سلاجمل ةيونس ةينا¥�م نم ھصيصخت متي ام .ه

 .ةصاخلا تاكرشلا معدو ةيئاعدلا ةطشنألاو ةياعرلا ةطشنأ نم تاداريإلا .و

 ةصاخلاو ةماعلا تاهجلا عم بطاختلا :ةسداسلا ةداملا

 عوضوم يأ صوصخب ،اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد ةهج يأ -فرغلا سلجم قيرط نع -بطاخي نأ لامعألا سلجمل

 .ھفادهأل اًقيقحت ھصاصتخا نمض لخدي

  لامعألا سلاجم نيوكت :ةعباسلا ةداملا

  :يتأي امم لامعألا سلجم نوكتي



  

 

 تايلمع وأ تارامثتسا م��دل نمم ةكلمملا يu لامعألا عاطق يªثمم نم ددع نم نوكتت :ةيذيفنتلا ةنجللا .1

 م��يب نم نوراتخيو ،ةحئاللا هذه نم )نورشعلا( ةداملل اًقفو ةرظانملا لودلا يu دا��تسا وأ ريدصت

 ءاضعأ مض مهل زوجيو ،تاكرشلا وأ صاخشألا نم ليثمتب ةنجللا يu ةيوضعلا نوكتو ،ھل ن�بئانو اًسيئر

 بجي ،تاكرشلل ليثمتلا لاح يuو .ةيذيفنتلا ةنجللا ليكشت دامتعا دعب كلذو لامعألا سلجمل مومع

الثمم °مست نأ ىªع ،ةكرشلا مساب نوكي نأ
ً

 ةكرشلا ىªع بجيو ،ا�® لمعلا سأر ىªع نونوكي نمم اهل 

 ¿¯م وأ ةكرشلا نم يQاحلا لثمملا جورخ لاح يu هدامتعال ديدجلا لثمملا مساب لامعألا سلجم راطخإ

 .كلذ ةجاحلا تضتقا

 طورش رفاوت نم ققحتلا دعب لامعألا سلجم سيئر لبق نم مهدامتعا نوكيو ،لامعألا سلجم ءاضعأ .2

 تاعاطقلا نم ليثمتلا يu عونتلاو ةحئاللا هذه نم )ةعساتلا( ةداملا يu ا�¼لع صوصنملا ةيوضعلا

  .ةفلتخملا

 

 ةيوضعلاو سيسأتلا تاءارجإ :يناثلا لصفلا

 ديدج لامعأ سلجم سيسأت :ةنماثلا ةداملا

 :يتآلا ،°ميلقإ وأ ك��شم ،ديدج لامعأ سلجم سيسأت دنع ىÈاري

 :نمضتي نأ ىªع ،ھتار�·مو ھبابسأ ھيف اًنيبم سيسأتلا بلط ظفاحملا ىQإ سلجملا سيئر عفري .1

 .نأشلا اذه يu ايلع رموأ نم ردص امو ةلودلل ماعلا ھجوتلا .أ

 .يرامثتسالاو يراجتلا لدابتلا مجح .ب

 .ةديدج قاوسأ حتف ةيناكمإو ةدعاولا صرفلا .ج

 نم وأ( ظفاحملا ررقي ةماعلا ةحلصملا ھيضتفت امو تايطعملل اًقفوو ،ةئيهلا ىدل بلطلا ةسارد دعب .2

 .اًبسانم هاري ام )ھبيني

 ةرقفلا ةاعارمب كلذو ،ةجاحلا تعد ¿¯م ةديدج لامعأ سلاجم سيسأت بلط )ھبيني نم وأ( ظفاحملل .3

 .ةداملا هذه نم )1(

 لامعألا سلجم ةيوضع طورش :ةعساتلا ةداملا

 :يتأي ام لامعألا سلجم ةيوضع بلاط يu ط��شي

 .يÈوطتلا لمعلل دادعتسالا .1

 .لامعألا سلجم تايلاعف يu ةكراشملا ىªع ةردقلا .2

 سلجم ةنامألو ،كلذ تبثي ام ميدقت عم ،ة��ظنلا ةلودلا عم يرامثتسا وأ يÈانص وأ يراجت لماعت ھل نوكي نأ .3

 .ةعبس لامعألا سلجم ءاضعأ ددع زواجتي مل لاح يu طرشلا اذه نم ءانثتسالا فرغلا



  

 

 .كلذ تبثي ام ميدقت عم ،ةي¥�لجنإلا ةغللا وأ ة��ظنلا ةلودلا ةغل ةداجإ .4

ك��شم نوكي نأ .5
ً

  .كلذ تبثي ام ميدقت عم ،ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا ىدحإ يu ا

 .هرابتعا ھيلإ در دق نكي مل ام ،ةنامألاو فرشلاب ةلخم ةميرجب ھيلع مكحلا قبس دق نوكي الأ .6

 لامعألا سلجم ةيوضع ايازم :ةرشاعلا ةداملا

 :ةيتآلا ايازملاب لامعألا سلجم وضع عتمتي

 :ي�و ،يuاضإ يدام لباقم يأ نودو سلجملا يu ھتيوضع لباقم ا�¼لع لصحي ةيناجم ايازم .1

 ةلودلل ليبقلا اذه نم يÌراخ طاشن يأ وأ تاودنلاو تارمتؤملاو دوفولا يu -نكمأ نإ -ةكراشملا ةيولوأ .أ

  .ة��ظنلا

 ةرئازلاو ةرداغملا دوفولا ةفرعمو ،لامعألا سلجمب ةصاخلا ةينو��كلإلا تانايبلا دعاوق ىQإ لوخدلا .ب

 .ة��ظنلا ةلودلا يu ةحاتملا ةيرامثتسالا صرفلاو

 عقوملا مادختسا ليعفتو ،ھتطشنأو وضعلا نع تامولعم لامعألا سلجمل ينو��كلإلا عقوملا ن�مضت .ج

 .ىرخألا فارطألا عم لصاوتلل

 وأ ةكلمملا يu ءاوس ن�يموكحلا ن�لوئسملا رابكو ،ة��ظنلا لودلا ءارفس عم تاءاقللا روضح ىQإ ھتوعد .د

 .لودلا كلت

  .ة��ظنلا لودلا تارافس نم ةددعتم جورخو لوخد ة��شأت ىªع لوصحلا يu ھتدعاسم .ه

 °¯لا ةمدخلاب قلعتت ةميق لباقم وضعلا ا�¼لع لصحي سلجملا ءاضعأل ةيرصح ايازم ي�و ،ةعوفدم ايازم 2.

  .ةحئاللا هذه نم )ةرشع ةيداحلا( ةداملا نم )2( ةرقفلا قفو ا�Íلطي

 لامعألا سلجم ةيوضعل يQاملا لباقملا :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 يu اهعاديإو ةئيهلا نم اهدامتعا دعب لامعألا سلجم ةيوضع ىQإ مامضنالا فيلاكت ءافيتسا فرغلا سلجمل .1

 .ةحئاللا هذه نم )ةسماخلا( ةداملا صنل اًقفو لامعألا سلجمب صاخلا يكنبلا باسحلا

 ،فرغلا سلجم لبق نم ھئاضعأل لامعألا سلجم اهمدقي °¯لا ةيفاضإلا تامدخلا موسر دامتعا بجي .2

 عقوم ىªع ةيفاضإلا تامدخلا موسر عيمج حرطتو ،صصخملا لامعألا سلجم باسح لالخ نم عفدتو

  .اهل فرغلا سلجم دامتعا دعب ينو��كلإلا لامعألا سلجم

  لامعألا سلجم ةيوضع ىQإ مامضنالا تقو :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 .لامعأ سلجم لك ةرود ةدم لالخ اًحوتفم لامعألا سلجم ةيوضع ىQإ مامضنالا باب لظي

 ىرخألا لامعألا سلاجم يu ةيوضعلا :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 سلجم نم �Îكأ يu سيئرلا بئان بصنم وأ سيئرلا بصنم لغشي نأ لامعألا سلجم وضعل زوجي ال .1

 .ن�بصنملا نيذه ن�ب عمجلا الو ،لامعأ



  

 

 ةيوضع يu كا��شالا ھلو ،ىرخألا لامعألا سلاجم نم يأ ةيوضع يu كا��شالا لامعألا سلجم وضعل .2

 .¿ÑÐقأ دحك لامعأ °ÏÐلجمل ةيذيفنتلا ةنجللا

 .ةداملا هذه نم )2و 1( ن�ترقفلا مكح نم ءانثتسالا )ھبيني نم وأ( ظفاحملل .3

 لامعألا سلجم ةيوضع نادقف :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 سلجم وضع دقفي ،ةحئاللا هذه نم )ةرشع ةنماثلا( ةداملا نم )ةعساتلا( ةرقفلاب لالخإلا مدع عم .1

 :ةيتآلا تالاحلا يu ھتيوضع لامعألا

 .ةافولا .أ

 .ةيوضعلا نع بوتكم راذتعا ميدقت .ب

 .ةيوضعلا طورش نم طرش نادقف .ج

 لالخ ةقرفتم تارم عبرأ وأ ةيلاتتم تارم ثالث لامعألا سلجم تاعامتجا روضح نع بيغتلا .د

  .لامعألا سلجم ةرود ةدم

 .ةحئاللا هذه نم )نوثالثلا( ةداملل اًقفو لامعألا سلجم ليكشت ةداعإ .ه

   .لامعألا سلجم يu ھلمع تامهم عم ضراعتت هدض ةيئا�º ةيئاضق ماكحأ رودص .و

 .ھترود ءا�Áنا وأ ناك ببس يأل سلجملا لح لاح يu يئاقلت لكشب ةيوضعلا °Ôتنت .ز

 ةعمسو ةحلصمب رارضإلا ھنأش نم حيرصت وأ فرصت يأب مايقلا وأ ةحئاللا هذه ماكحأ ةفلاخم .ح

 .ةكلمملا وأ لامعألا سلجم

 .فرغلا سلجم نم ةدمتعم ��غ ةصاخ تاباسح يu معدلا لاومأ عمج .ط

 ناك لاح يuو .ةداملا هذه دونب قفو اًّيئا�º هرارق نوكيو ،ھتيوضع وضعلا نادقفب اًرارق سلجملا سيئر ردصي .2

 رارقلا ذاختال )ھبيني نم وأ( ظفاحملا ىQإ سلجملا سيئر عفري ،ھبئان وأ سيئرلا بصنمل الغاش ةيوضعلا دقاف

  .بسانملا

 لامعألا سلجم ءاضعأ تاعامتجا :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 بلط ىªع ءانب داقعنالا ىQإ م�¢وعد زوجيو ،ةنس لك لقألا ىªع ةدحاو ةرم لامعألا سلجم ءاضعأ عمتجي .1

 .لامعألا سلجم ءاضعأ ثلث وأ ،لامعألا سلجم سيئر وأ ،سلجملا سيئر

 ةنامأ عم قيسنتلا دعب رخآ ناكم يu هدقع زوجيو ،فرغلا سلجم رقم يu لامعألا سلجم عامتجا دقعي .2

 .ةينو��كلإلا لاصتالا لئاسو لالخ نم تارارقلا ذاختاو تاعامتجالا دقع زوجي امك ،فرغلا سلجم

 ىQإ عامتجالا تاوعد لاسرإو لامعألا سلاجم تاعامتجا ��ضحت ىªع فارشإلا فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت .3

 دعوم لبق كلذو ،لامعألا سلجم سيئر عم قيسنتلا دعب ،لامعألا لودج عورشم ا�® اًقفرم ءاضعألا

  .اًموي 14 نع لقت ال ةدمب عامتجالا



  

 

 تارارقلا ذاختاو عامتجالا ةحص باصن :ةرشع ةسداسلا ةداملا

  .ھيبئان نم يأ وأ سيئرلا م��يب نم نوكي نأ ىªع ،رضح نمب اًحيحص لامعألا سلجم عامتجا نوكي .1

 يذلا بناجلا حجري تاوصألا يواست لاح يuو ،نيرضاحلا ددع ةيبلغأب لامعألا سلجم تايصوت ردصت .2

    .عامتجالا سيئر ھيف توص

 ،ةرشابم ��غ وأ ةرشابم ةحلصم ا�¼ف ھل نوكت °¯لا تاعوضوملا نع حاصفإلا لامعألا سلجم وضع ىªع .3

 .ا�¼لع تيوصتلاو تاعوضوملا هذه ةلوادم يu ةكراشملا ھيلع رظحيو

 نم وأ ،صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا تاهجلا يQوئسم نم ھتاعامتجا روضح ىQإ هاري نم ةوعد لامعألا سلجمل .4

 نود ،لامعألا سلجم ةرود ةدم لاوط ةمئاد وأ ةتقؤم ةفصب كلذ ناك ءاوس ،عامتجالا هروضح نم ةدئاف ىري

 .تيوصتلا قح ھل نوكي نأ

 ،عامتجالا دقع ناكم ھيف نودي صاخ رضحم يu لامعألا سلجمل عامتجا لك قيثوت فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت .5

 لصوت امو ،عامتجالا تالوادم مهأل صخلمو ،ن�بيغتملاو نيرذتعملاو لامعألا سلجم ءاضعأ نم روضحلا ءامسأو

 عيمج دوزيو ،فرغلا سلجم ةنامأ لثممو لامعألا سلجم سيئر نم رضحملا عقويو ،تايصوتو تارارق نم ھيلإ

  .ھنم ةخسنب ءاضعألا

  ةيذيفنتلا ةنجللاو لامعألا سلجم :ثلاثلا لصفلا

 ةيبنجألا ةيدوعسلا لامعألا سلاجم تايلاعفو تاعامتجا :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 ةكلمملا يu بوانتلاب ةنس لك لقألا ىªع ةدحاو ةرم ةيبنجألا ةيدوعسلا لامعألا سلجم تاعامتجا دقعت .1

 .ة��ظنلا ةلودلاو

 رابك اهل ىÈدي ة��ظنلا ةلودلاو ةكلمملا يu بوانتلاب ةنس لك لقألا ىªع ةدحاو ةرم ةك��شم تايلاعف دقع متي .2

  .ن�تلودلا يu ن�لماعتملاو لامعألا باحصأ

  ةيذيفنتلا ةنجللا تاصاصتخاو فادهأ :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 ةطخ عضو ىªع -ھيبئانو لامعألا سلجم سيئرل )ھبيني نم وأ( ظفاحملا دامتعا دعب -ةيذيفنتلا ةنجللا لمعت

 ھتطخو فرغلا سلجم ةيجيتا��ساو ةحئاللا هذه ماكحأ عم قفتي امب ةيونسلا ھفادهأو لامعألا سلجم لمع

 :يتأي امب ةنجللا صتختو ،دامتعالا خيرات نم رهش لالخ كلذ نوكي نأ ىªع ،ةماعلا

 .ا�ºأشب ةيصوتلاو فرغلا سلجم نم ا�¼لإ لاحت °¯لا تاعوضوملا ةسارد .1

 .ةك��شملا ةيداصتقالا تاعورشملاو جما�·لاو ططخلا حا��قاو رصح .2

 سلجم لالخ نم -عفرلاو ،ن�تلودلا ن�ب رامثتسالاو ةراجتلا ةيمنت عيجشتل ةمزاللا جما�·لاو ططخلا حا��قا .3

 .ا�Áلازإ ىªع لمعلاو تابقع ةيأب ةئيهلا ىQإ -فرغلا

 .ن�تلودلا ن�ب ةحاتملا ةيرامثتسالا صرفلا حا��قا .4



  

 

 .ن�تلودلا ن�ب ةلدابتملا تارايزلا جمارب حا��قا .5

 .اهميظنتو بيردتلا جمارب حا��قا .6

 .ا�ºأشب ءارآلا ءادبإو ،ةيرودلاو ةيداصتقالا ريراقتلا ةسارد .7

 هرودو ،لامعألا سلجم ةطشنأ عيمج ھيف ن�بي ،سلجملا ةرود نم ةنس لك يu لقألا ىªع دحاو ريرقت دادعإ .8

uإ ھميدقتو ،ةيراجت قئاوع يأ ةلازإو ةينيبلا ةراجتلا ليهستو رامثتسالاو ةراجتلا ةيمنت يQلامعألا سلجم ى، 

   .ةئيهلا ىQإ ھنم ةخسن لاسرإ فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتتو ،سلجملل ةينو��كلإلا ةباوبلا يu هرشنو

 ىQإ كلذب عفرلاو -ةحئاللا هذه نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملا ھيلع تصن امل اًقفو -ةيوضعلا نادقفب ةيصوتلا .9

  .ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر ءانثتساب ةيصوتلا دامتعال ،سلجملا سيئر

 يu ديقت نأ ىªع ،لامعألا سلجم ةطشنأ معدل ةياعرلا جماربو ،ءاضعألا نم يداملا معدلا ىªع ةقفاوملا .10

 .ھتاداريإو ھتافورصم نايبل ةدح ىªع لامعأ سلجم لكل فرغلا سلجمب رتافد يu ةصاخ تاباسح

 لصاوتلل ةادأ نوكي -ةئيهلاو فرغلا سلجم عم قيسنتلاب -لامعألا سلجمب صاخ ينو��كلإ عقوم ءاشنإ .11

 نع اً�·عم نوكي نأ ىªع ،يرود لكشب عقوملا ثيدحت عم ،ھلامعأب قلعتي امو ھئاضعأ ءامسأو ھطاشن زاربإل

 .ھتيوه

  لامعألا سلجم ءاضعأ رايتخا :رشع ةعساتلا ةداملا

 سلجمل ينو��كلإلا عقوملا �·ع وأ فرغلا سلجم ىQإ ةيذيفنتلا ةنجللاو لامعألا سلجم ةيوضع بلط مدقي  .1

 ةرادإلا سلجم ىQوتي ،طورشلا رفاوت نم ققحتلاو فرغلا سلجم يu ةينعملا تارادإلا ةعجارم دعبو ،فرغلا

 ظفاحملا ىQإ عفرلا مث نمو ،ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر تاباختنا ىQإ لاقتنالل هدامتعاو بلطلا ةعجارم

 نم ةيذيفنتلا ةنجللا جراخ لامعألا سلجم ءاضعأ دامتعا نوكيو .تاباختنالا جئاتن دامتعال )ھبيني نم وأ(

 .دمتعملا لامعألا سلجم سيئر لبق

 سلجم بلطيو ،فرغلا سلجمو فرغلا مهحشرت نمم لقألا ىªع ءاضعأ ةعبس نم لامعألا سلجم فلأتي .2

 اًقفرم حيش��لا باطخب سلجملا فرغلا دوزتو ،ا�¼حشرم ءامسأ لاسرإ -ةرودلا ةيا�º لبق -فرغلا نم فرغلا

  .ةحئاللا هذه نم )ةعساتلا( ةداملا يu ةبولطملا تادنتسملا عيمجو ةفرغلا حشرمل ةيتاذلا ة��سلا ھب

  .سلجملل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر لبق نم لامعألا سلجمل مومعلا ءاضعأ دامتعا نوكي .3

 ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ رايتخا :نورشعلا ةداملا

 ةيذيفنتلا ةنجللا ىªع لامعألا سلجم ةيوضعل ن�حشرملا ءامسأ ةمئاق ضرع فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت

 ةنجللا ةيوضعل ،اًوضع )رشع ةسمخ( ىªع ديزي الو )ةعبس( نع لقي ال اًددع م��يب نم راتختل فرغلا سلجمل

 :يتأي ام مهرايتخا يu ىÈاريو ؛لامعألا سلجمل ةيذيفنتلا

 .دجو نإ ،ةرظانملا ةلودلل نيدروتسملاو نيردصملا �·كأ ليثمت .1



  

 

  .تدجو نإ ،ةطسوتملاو ة��غصلا تآشنملا ليثمت .2

 .ندجو نإ ،لامعألا تاديس ليثمت .3

 .تدجو نإ ،ى�·كلا تاكرشلا ليثمت .4

 

 ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر باختنا :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 ةداملا يu ةدراولا طورشلل اًقفو ا�Ûاضعأ ن�ب نم ھل ن�بئانو اًسيئر اهل عامتجا لوأ يu ةيذيفنتلا ةنجللا بختنت

 :ةيتآلا تاءارجإلا عابتابو ،ةحئاللا هذه نم )ةعساتلا(

 .سلجملا سيئر ةقفاوم دعب رخآ ناكم يأ يu اهؤارجإ زوجيو ،فرغلا سلجم رقم يu باختنالا ةيلمع ىرجت .1

 نوكي ،فرغلا سلجم ةنامأ نم ن�نثا :ن�لثمم ةعبرأ نم نوكتت باختنالا ةيلمع ىªع فارشإلل ةنجل لكشت .2

 نم لامعألا سلجمل ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ نم ن�نثاو ،سلجملا نم اًّيماظن اًراشتسم لقألا ىªع امهدحأ

  .ا�Ûاضعأ ن�ب نم اهل اًسيئر فارشإلا ةنجل راتختو ،ن�بئانلاو سيئرلا بصنمل ن�حش��ملا ��غ

 لك ىطعيو ،يئاجهلا بيت��لا قفو ن�حشرملا ءامسأ نالعإو ،ن�حشرملا ءامسأ ليجست فارشإلا ةنجل ىQوتت .3

 لاجملا حاسفإ عم ،ھقيقحت ىQإ فد�� ام زاربإو ،ةرصتخملا ةيتاذلا ھت��س نايبل قئاقد سمخ ةدم حشرم

 حشرمل تيوصتلا لامعألا سلجمب وضع لك نم فارشإلا ةنجل بلطت مث ،ھتشقانمل لامعألا سلجم ءاضعأل

 عمجت مث ،ھسفنل تيوصتلا حشرمللو ،كلذل ةدعملا جذامنلا قفو ھيبئانو سيئرلا بصنم نم لكل دحاو

 ،م��م لكل ةحونمملا تاوصألا ددعو ن�حشرملا ءامسأ نالعإو اهزرف ىQوتتو تيوصتلا جذامن فارشإلا ةنجل

 يواست لاح يuو ،تاوصألا �Îكأ ىªع زاح نم زوف ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا يu نيرضاحلا مامأ نلعتو

 .صاخ رضحم يu كلذ نوديو ،ةعرق ءارجإ متي تاوصألا

 .ا�¢اءارجإ ةمالسو حش��لا ةيلمع ةيرس فارشإلا ةنجل لفكت .4

 .ھعيقوتو ھمسا حشرملا ھيف نودي مل حيشرت جذومن لك لطبي .5

 .ضيوفتلا قيرط نع تيوصتلا لامعألا سلجمل ةيذيفنتلا ةنجللا وضعل زوجي ال .6

 �·تعيو ،ھباختنال ددحملا لوألا عامتجالا روضح ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر بصنمل حشرم لك ىªع بجي .7

الزانت روضحلا مدع
ً

 .حيش��لا نع ھنم 

 .لامعألا سلجم سيئرل ن�بئان هابئان نوكيو ،لامعألا سلجم ةسائر ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر ىQوتي .8

9. uلامعألا سلجم ءامسأ ةمئاق فرغلا سلجم ةنامأ ضرعت ،ھتيوضع ةيذيفنتلا ةنجللاب وضع نادقف ةلاح ي 

  .ھل اليدب راتخيل سلجملا سيئر ىªع

 وأ( ظفاحمللو ،ھتاذ سلجملل ن�تيلاتتم ن�ترود نم �Îكأل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر باختنا ةداعإ زوجي ال .10

 .ةجاحلا بسحب ةثلاث ةرودل ءانثتسالا )ھبيني نم



  

 

 حيش��لا ةيلمع يu نعطلا تاءارجإ :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ةثالث نم نوكتت ،تاباختنالا جئاتن يu نوعطلاو تاضا��عالا يu رظنلل ةنجل سلجملا سيئر نم رارقب لكشي .1

 .فرغلا سلجم نم يماظن راشتسمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم

 )ةثالث( اهاصقأ ةدم لالخ ،سلجملا سيئر ىQإ بوتكم ضا��عا ميدقتب باختنالا ةجيتن يu نعطلا حشرملل  .2

 ،ضا��عالل ةنجللا ملست خيرات نم مايأ )ةرشع( لالخ ضا��عالا يu تبي نأ ىªع ،ةجيتنلا نالعإ نم لمع مايأ

  .اًّيئا�º اهرارق نوكيو

  ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر دامتعا :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

  .اهدامتعال تاباختنالا جئاتنب ظفاحملا ىQإ سلجملا سيئر عفري .1

  .ھيبئانو لامعألا سلجم سيئر ةيمستب اًرارق )ھبيني نم وأ( ظفاحملا ردصي .2

 لامعألا سلجم ةرود ةدم :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 لامعألا سلاجمو ة��ظنلا تاهجلاو فرغلا سلجم ن�ب ةم�·ملا مهافتلا تاركذمو تايقافتالا ماكحأ ةاعارم عم

 .ھليكشت خيرات نم أدبت تاونس )عبرأ( لامعألا سلجم ةرود ةدم نوكت ،ةمئاقلا

  ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عامتجا :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 ىªع ءانب داقعنالا ىQإ م�¢وعد زوجيو ،ةنس لك لقألا ىªع تارم )ثالث( ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عمتجي .1

 .ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ ثلث وأ ،لامعألا سلجم سيئر وأ ،سلجملا سيئر بلط

 ،فرغلا سلجم ةنامأ عم قيسنتلا دعب رخآ ناكم يu هدقع زوجيو ،فرغلا سلجم رقم يu عامتجالا دقعي .2

 .ةينو��كلإلا لاصتالا لئاسو لالخ نم تارارقلا ذاختاو تاعامتجالا دقع زوجي امك

 ءاضعألا ىQإ عامتجالا تاوعد لاسرإو ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجال ��ضحتلا فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت .3

 لقت ال ةدمب عامتجالا دعوم لبق كلذو ،ةنجللا سيئر عم قيسنتلا دعب ،لامعألا لودج عورشم ا�® اًقفرم

  .مايأ ةعبس نع

 ھتارارق ذاختاو ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عامتجا باصن :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 نم نوكي نأ ىªع ءاضعألا فصن نع لقي ال ام روضحب اًحيحص ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عامتجا نوكي .1

 نوكي ةلاحلا هذه يuو ،عامتجالل رخآ دعوم ددحي باصنلا لمتكي مل اذإف ،ھيبئان نم يأ وأ سيئرلا م��يب

 .ھيبئان نم يأ وأ سيئرلا م��يب نم نوكي نأ ىªع ءاضعألا نم رضح نمب اًحيحص عامتجالا

 بناجلا حجري تاوصألا يواست لاح يuو ،نيرضاحلا ددعل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيذيفنتلا ةنجللا تارارق ردصت .2

 .عامتجالا سيئر ھيف توص يذلا

 ،ةرشابم ��غ وأ ةرشابم ةحلصم ا�¼ف ھل نوكت °¯لا تاعوضوملا نع حاصفإلا ةيذيفنتلا ةنجللا وضع ىªع .3

 .ا�¼لع تيوصتلاو تاعوضوملا هذه ةلوادم يu ھتكراشم مدعو



  

 

 وأ ،صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا تاهجلا يQوئسم نم ا�¢اعامتجا روضح ىQإ هارت نم ةوعد ةيذيفنتلا ةنجلل .4

 سلجم ةرود ةدم لاوط ةمئاد وأ ةتقؤم ةفصب كلذ ناك ءاوس ،عامتجالا هروضح نم ةدئاف ىرت نم

 .تيوصتلا قح ھل نوكي نأ نود ،لامعألا

 داقعنا ناكم ھيف نودي صاخ رضحم يu ةيذيفنتلا ةنجلل عامتجا لك قيثوت فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت .5

 تالوادم مهأل صخلمو ،ن�بيغتملاو نيرذتعملاو ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ نم روضحلا ءامسأو ،عامتجالا

 ةنامأ لثممو لامعألا سلجم سيئر نم رضحملا عقويو ،تايصوتو تارارق نم ھيلإ لصوت امو ،عامتجالا

 .ھنم ةخسنب ءاضعألا عيمج دوزيو ،فرغلا سلجم

 لامعألا سلجم سيئر تامهم :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 :ةيتآلا تامهملا لامعألا سلجم سيئر ىQوتي

 ا�Áعباتم ةيلآو ةيونسلا ھلمع ةطخو ،ھفادهأو ھتلاسرو لامعألا سلجم ةيؤر ذيفنتو دادعإ يu ةكراشملا .1

 ،ةحئاللا هذه ماكحأ عم قفتي امبو ،ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأ عم نواعتلاب كلذو ،اهقيقحتل ا�¼لع فارشإلاو

   .ةماعلا ھتطخو فرغلا سلجم ةيجيتا��ساو

 عم ا�Áكراشمل فرغلا سلجم ةنامأ ىQإ ھسيسأت نم رهش لالخ سلجملا لامعأل ةيذيفنتلا لمعلا ةطخب عفرلا .2

 .ةئيهلا

 ريوطت مدخي ام لك يu ةلعاف ھتكراشم نوكت نأ ىªع صرحلاو ،ا�Áسائرو لامعألا سلجم تاعامتجا روضح .3

 .اهجراخو ةكلمملا لخاد ھتامهمو سلجملا طاشن

 .لامعألا سلجم تامهم ذيفنتب قلعتي اميف فرغلا سلجم عم قيسنتلا .4

 بسح ةئيهلاو ،فرغلا سلجم عم قيسنتلاب لامعألا سلجم م�¢ °¯لا اياضقلا ةشقانمو ن�ينعملاب عامتجالا .5

 .ةجاحلا

 فرغلا سلجم ةنامأ عم قيسنتلاب ةيذيفنتلا ةنجللاو لامعألا سلجم تاعامتجا دقع ىQإ تاوعدلا ھيجوت .6

 .تاعامتجالا رضاحمو لامعألا لوادج دامتعاو

 عم ،ھفادهأو لامعألا سلجم تامهم دودح يu ةفلتخملا ةينعملا تاهجلاو ��ظنلا لامعألا سلجم ةبطاخم .7

 .ةحئاللا هذه نم )ةسداسلا( ةداملا ھيلع تصن ام ةاعارم

 .لامعألا سلجم فادهأ قيقحتل ةينعملا تاهجلا عم ھتاقالع نم ةدافتسالا .8

 .ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعأو ھيبئان ىªع تامهملا عيزوت .9

 .يرود لكشب لامعألا سلجم ءاضعأ ىªع ھقيقحتو هزاجنإ مت ام ضرع .10

 ىªع ھضرعل )ن�ثالثلاو ةيناثلا( ةداملا يu ا�¼لع صوصنملا ةيراشتسالا ةنجللا ىQإ ھقيقحتو هزاجنإ مت ام عفر .11

ايونس لقألا ىªع ةدحاو ةرم ةئيهلا ةرادإ سلجم
ً

. 



  

 

 .ةيجراخو ةيلخاد تايلوؤسمو تاعامتجا نم لامعألا سلجمب قلعتي ام لك ةعباتم .12

 ةنامأ لبق نم ةئيهلا ىQإ ةخسنب عفرلاو لامعألا سلجمل ةيرودلا ريراقتلا نم ةخسنب فرغلا سلجم ديوزت .13

 .سلجملا

 .لامعألا سلاجمل ةيراشتسالا ةنجللا ةيوضع يu لامعألا سلجم ليثمت .14

 .لامعألا سلجم لامعأ صوصخب دودر وأ رابخأ رشن وأ ةيمالعإ تاحيرصتب ءالدإلا لامعألا سلجم سيئرل .15

  ءادألا سايق ��ياعم :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 لودجلا بسحب ءادألا سايق ��ياعم ةيذيفنتلا ةنجللا قيقحت نم دكأتلا ىªع فرغلا سلجم ةنامأ لمعت

 .ةحئاللا هذه نم )ةرشع ةنماثلا( ةداملا يu ا�¼لع صوصنملا ھفادهأو سلجملا لمع ةطخ قيقحتو ،يتآلا

 

 رايعملا
 رشؤملا

 )لقألا ىªع اًّيونس(

 1 ھسيسأت نم رهش لالخ سلجملا لامعأل ةيذيفنت لمع ةطخ دادعإ

 ةينيبلا ةراجتلا ليهستو ةيمنت يu هرودو ،لامعألا سلجم ةطشنأ عيمجب يونس ريرقت عفر

 سلجمل ينو��كلإلا عقوملا يu هرشنو ،كلذل قئاوع يأ ةلازإ يu ةمهاسملاو رامثتسالاو

 .لامعألا

1 

 ةنجللا لالخ نم ةئيهلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ىªع ھقيقحتو هزاجنإ مت ام ضرع

 .لامعألا سلاجمل ةيراشتسالا
1 

 عم بوانتلاب( ةيرامثتسالاو ةيراجتلا صرفلا ضرعل تايقتلملاو تايدتنملا ميظنت

 .ةرظانملا ةهجلا لعافت ىدمل اقفوو )ة��ظنلا ةلودلا
1 

 3 لامعألا سلجمل ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا دقع

 1 لامعألا سلجمل يدوعسلا بناجلا تاعامتجا دقع

 1 )ة��ظنلا ةلودلا عم بوانتلاب( رظانملا بناجلا عم ك��شملا عامتجالا

 ءاضعألا عم ھلالخ نم لصاوتلا ليعفتو ھثيدحتو ينو��كلإلا عقوملا ءاشنإ

 .صاخلا عاطقلاو
100% 

 



  

 

 لامعألا سلجم سيئر بايغ :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

uوتي ھتامهم ءادأ نع هزجع وأ لامعألا سلجم سيئر بايغ لاح يQءادأ ام��يب اميف قيسنتلاب ھيبئان دحأ ى 

 .ھتامهم

 

  لامعألا سلجم ليكشت ةداعإ :نوثالثلا ةداملا

 هذه ماكحأ هزواجت توبث لاح يu سلجملا ليكشت ةداعإ بلطب ةئيهلا ىQإ عفرلا لامعألا سلجم سيئر ىªع بجي

 .ةحئاللا

 فرغلا سلجمب لامعألا سلاجمل ةيراشتسالا ةنجللا ليكشت :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ددعو ةنامألا ةيوضعو ھتسائرب ةيراشتسا ةنجل -ةئيهلا عم قيسنتلا دعب -سلجملا سيئر نم رارقب لكشت .1

 ةوعدب ةنجللا هذه عمتجتو ،ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاهجلاو ةئيهلاو ةيدوعسلا لامعألا سلاجم ءاسؤر نم

 لبق عامتجالا ىQإ ىÈدي نأ ىªع ،ةنس لك لقألا ىªع ةدحاو ةرم ،)ھبيني نم وأ( ظفاحملا نم وأ اهسيئر نم

 .ھخيرات نم رهش

 رضاحمو ،لامعألا لودج دادعإو ،ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجال ��ضحتلا فرغلا سلجم ةنامأ ىQوتت .2

 تاهجلا يQوئسم نم ا�¢اعامتجا روضح ىQإ هارت نم ةوعد ةنجللو ؛تاعامتجالا ديعاومب غيلبتلاو ،ا�¢اعامتجا

 .تيوصتلا قح ھل نوكي نأ نود ،ةمئاد وأ ةتقؤم ةفصب كلذ ناك ءاوس ،صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا

 نم نوكي نأ ىªع ءاضعألا ثلث نع لقي ال ام روضحب اًحيحص ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ عامتجا نوكي .3

 عامتجالا نوكي ةلاحلا هذه يuو ،عامتجالل رخآ دعوم ددحي باصنلا لمتكي مل اذإف ،سيئرلا م��يب

  .سيئرلا م��يب نم نوكي نأ ىªع ءاضعألا نم رضح نمب اًحيحص

  ةيراشتسالا ةنجللا تاصاصتخاو فادهأ :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 :يتأي امب صتختو ،ا�¢امهم ليعفت ىªع لمعلاو لامعألا سلاجم لامعأ ةعباتم ىQإ ةيراشتسالا ةنجللا فد�¢

 .ا�ºأشب يأرلا لدابتو ،لامعألا سلاجمل لجألا ةليوط جما�·لاو ططخلا ىªع فوقولا .1

 بلغتلل ةمزاللا تاروصتلاو تاح��قملا عضوو ،لامعألا سلاجم ھجاوت °¯لا تابقعلاو تالكشملا ةشقانم  .2

 .ا�¼لع

 .ةديدج ةيميلقإ وأ ةك��شم لامعأ سلاجم ليكشت حا��قا .3

  .لامعألا سلاجم تاعامتجا يu اهحرط نكمي °¯لا تاعوضوملا نأشب يأرلا لدابت .4

 .ةيراشتسالا ةنجللا تاعامتجا يu ا�Áشقانم ةنجللا سيئر ىري ىرخأ تاعوضوم يأ .5

 تازاجنإو ةطشنأ نع ةذبن ميدقتل ةئيهلا ةرادإ سلجمل اًّيونس دحاو عامتجا يu ةنجللا نم قيرف ةكراشم .6

 .ةيجراخلا ةراجتلا يu تاهجوتلا ىªع عالطالاو ،ريوطتلا صرفو ،اههجاوت °¯لا تايدحتلاو سلاجملا



  

 

 عم ةقستم نوكت نأ ىªع ،يرود لكشب ة��غتملا ءادألا سايق ��ياعم عضو يu ةيراشتسالا ةنجللا كراشت .7

 .ة��ظنلا نادلبلا قاوسأ نم ةلمتحملا صرفلاو ةلودلل ماعلا يداصتقالا ھجوتلا

 .كلذل ةمزاللا تاءارجإلا لامكتسالو دامتعالل ةئيهلا ىQإ عفرلاو ةحئاللا هذه ىªع تاليدعتلا حا��قا .8

 

 ةك��شم ةيميلقإ ةيدوعس لامعأ سلاجم ءاشنإ :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 تعد ¿¯م ةك��شم ةيميلقإ ةيدوعس لامعأ سلاجم ءاشنإ -)ھبيني نم وأ( ظفاحملا ةقفاومب -فرغلا سلجمل .1

 يu لودلاو ةكلمملا ن�ب ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ريوطتو ومن يu ةمهاسملا فد�® ؛كلذ ىQإ ةجاحلا

 لمعلل دادعتسالا م��دل نمم اًوضع )رشع ةسمخ( نع  لقي ال اًددع ا�Áيوضع يu مضت نأ ىªع ؛ميلقإلا

 يرامثتسا وأ يÈانص وأ يراجت لماعت مهل نوكيو ،لامعألا سلجم تايلاعف يu ةكراشملا ىªع ةردقلاو يÈوطتلا

 :يتأي ام مهرايتخا يu ىÈاريو ،ميلقإلا يu ةرظانملا لودلا عم

  .دجو نإ ،ةرظانملا لودلل نيدروتسملاو نيردصملا �·كأ ليثمت .أ

 .تدجو نإ ،ى�·كلا تاكرشلا ليثمت .ب

 عاطقلا نم لابقإ ا�¼لع سيل وأ ،ةدودحم ةيداصتقا تاقالع ا�® ةكلمملا طبرت °¯لا لودلل سلاجملا هذه أشنت .2

 يuارغج قاطن نمض اهعوقوو ،ا�¼ف ةحاتملا رامثتسالا صرفو ،ةلودلا داصتقا مجح ا��م بابسأل صاخلا

 .ن�عم

 ةيوضع يu ةكراشملا °ميلقإ سلجم قاطن نمض ةعقاولا ةيبنجألا ةيدوعسلا لامعألا سلاجم ءاضعأل زوجي  .3

 .°ميلقإلا لامعألا سلجم

 بسحب نيرمثتسملاو تاكرشلا ةوعدو فد�Áسملا ميلقإلا يu لودلل ھتارايز °ميلقإلا لامعألا سلجم مظني  .4

 .ميلقإلا يu ا�¢رايز فد�Áسملا ةلودلل ةيبسنلا ة¥�ملا تاذ تاعاطقلا

 "ميلقإلا يu ة��ظنلا ةلودلا مسا" يدوعسلا لامعألا سلجم مساب ھتاعامتجا °ميلقإلا لامعألا سلجم دقعي .5

 .ك��شم يئانث لامعأ سلجمك

 .ھيبئانو ھسيئر ةيمست خيرات نم أدبت تاونس )عبرأ( °ميلقإلا لامعألا سلجم ةرود ةدم نوكت .6

 .ةيئانثلا لامعألا سلاجم ىªع اهقيبطت متي °¯لا ءادألا سايق ��ياعم نم ةيميلقإلا لامعألا سلاجم ¿àثتست .7

 ا�¼لع صوصنملا ماكحألا ةك��شملا ةيميلقإلا ةيدوعسلا لامعألا سلاجم ىªع يرست ،صن ھب دري مل ام .8

 .ا�Áعيبط عم قفتي امبو ىرخألا لامعألا سلاجمل

 

 فرغلا سلجم ةنامأ تامهم :عبارلا لصفلا

 فرغلا سلجم ةنامأ تامهم :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا



  

 

 نم سلجملا ءاضعأ ما¥�لا نامضو ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت نع ةلوؤسملا ةهجلا ي� فرغلا سلجم ةنامأ

 :لامعألا سلاجم نأشب ةيتآلا ىرخألا تامهملا ىQوتتو ،ا�® يدوعسلا بناجلا

 عم قفتي امبو ،ھسيئر عم قيسنتلاب لامعألا سلجم لمع ططخو جماربو تاعورشم دادعإ يu ةمهاسملا .1

 .ةماعلا ھتطخو فرغلا سلجم ةيجيتا��ساو ةحئاللا هذه ماكحأ

 تاسايسو ،ةذفانلا تاميلعتلاو تارارقلاو ةحئاللا هذه ماكحأل اًقفو ھتامهم ءادأ يu لامعألا سلجم ةدعاسم .2

 .ھططخو فرغلا سلجم

 ةصاخلا تافلملا حتفو اهفينصتو اهليجستو لامعألا سلجم لامعأب ةقلعتملا تالسارملا عيمج ميلستو ملست .3

 .ا�®

 .تاعامتجالا ةرادإ ىªع لامعألا سلجم سيئر ةدعاسم .4

 .ھنع ةقثبنملا ناجللاو لامعألا سلجم اهذختي °¯لا تارارقلا ذيفنت ةعباتم يu لامعألا سلجم سيئر ةدناسم .5

 .ھسيئر عم قيسنتلاب لامعألا سلجمل ةيونسلاو ةيرودلا ريراقتلا ةدوسم دادعإ .6

 مدقتي °¯لا ةلمتحملا تاساكعنالا نايبو ،لامعألا سلجم تاعامتجا يu تالوادملاو تاشقانملا يu يأرلا ءادبإ .7

 نوكي نأ نود ،سكعلاو لامعألا سلجم ءاضعأ ىQإ فرغلا سلجم رظن ةهجو لقنو ،م�¢الخادم يu ھئاضعأ ا�®

 .تيوصتلا قح اهلثممل

 تارمتؤمو تايدتنمو تارضاحمو تاودن نم ا�Áماقإ لامعألا سلجم ررقي °¯لا تايلاعفلا ميظنت يu ةدعاسملا .8

 .ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب

 لوصحلا دعب لامعألا سلجمب ةصاخلا ريراقتلا وأ تايرودلا وأ تالجملا وأ تارشنلا رادصإ تايلمع ميظنت  .9

 .فرغلا سلجم نم ةبوتكملا ةقفاوملا ىªع

 .ھسيئر عم قيسنتلاب لامعألا سلجم تاعامتجا نع ةيفحصلا تانايبلا عورشم دادعإ .10

 .ةدناسملا تامدخلا ��فوت نم ققحتلاو لامعألا سلجم تاعامتجا دقعل معدلاو قيسنتلا .11

 .لامعألا عيمج قيسنتو ،لامعألا سلجم تارايزو تاءاقل يu ةكراشملا .12

 .لامعألا سلجم ةطشنأب ةقلعتملا تاركذملاو ريراقتلا دادعإ  .13

 ليهستو رامثتسالاو ةراجتلا ةيمنت يu اهرودو ،ا�Áطشنأ عيمج ن�بي لامعألا سلاجم ءادأل يونس ريرقت دادعإ 14

 .ةئيهلا ىQإ ھميدقتو ،ةيراجت قئاوع يأ ةلازإو ،ةينيبلا ةراجتلا

 .ةئيهلا ىQإ ةيونسلا ھفادهأو لامعألا سلجم لمع ةطخب عفرلا .15

 ىQإ تادجتسملاب عفرلاو ھتايلاعفو ھئاضعأو لامعألا سلجمب ةقلعتملا تامولعملا عيمج ثيدحتو دادعإ .16

 .ةئيهلا

 .ةيراشتسالا ةنجللا ىªع لامعألا سلاجمب ةصاخلا جما�·لاو ططخلا ضرع .17



  

 

 رادصإل ،اهل ةبسانملا لولحلا حا��قاو ،لامعألا سلاجم ھجاوت °¯لا تابقعلاب ةصاخلا ريراقتلا دادعإ .18

 .ا�ºأشب تا�¼جوتلا

  .لامعألا سلجمب ةصاخلا قئاثولاو تالجسلا ظفحو بيترت ىªع فارشإلا .19

 .اهجراخو ةكلمملا لخاد ،مهلامعأ ىªع فارشإلاو ،ن�فظوملا ن�يعت 20

 .ىرخألا لودلا عم يداصتقا لدابت مهل نمم ةيعانصلاو ةيراجتلا فرغلا يu ن�ك��شملا تانايب ةدعاق دادعإ .21

 .سلجملا سيئر ا�® اهفلكي ىرخأ تامهم يأ .22

  ةيوضعلا موسرو لامعألا سلاجم فينصت :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 :يتآلل اًقفو ،تائف ثالث لامعألا سلاجمل .1

 

 ةصتخملا ةهجلا تازايتمالا فينصتلا ��ياعم ةئفلا

  :)أ( ةئفلا

 لودلا

 ةيجيتا��سالا

 ىªع ءانب ددحت

 تاقالعلا

 ةيجيتا��سالا

 ةفد�Áسملا

 ةكلمملل

 ماعلا ھجوتلاو

 :نمضتتو ،اهل

 زكرم لود -

 تاكارشلا

 ةيجيتا��سالا

 ةيلودلا

 ءاكرش �·كأ -

 ةكلمملل ن�يراجت

 فرغلا سلجم ةيذيفنتلا ةيوضعلل يQام لباقم ءافيتسا

 لامعألا سلجم .لامعألا سلاجمل يÌراخ ليثمت بتاكم

 لخاد لامعألا سلاجمل ةمعاد ةصصختم ةيرشب رداوك

 اهجراخو ةكلمملا
  ةئيهلا

 لالخ نم ةيداصتقالا تاساردلاو تامولعملا ��فوت

 ةيوضعلل يQاملا لباقملا
 لامعألا سلجم

 ةكلمملا لخاد ن�نواعتم ن�فظوم عم دقاعتلا ةيناكمإ

 نم لامعألا سلجمل ةيلاملا دراوملا رفوت لاح يu اهجراخو

 .فرغلا سلجم لالخ

 فرغلا سلجم

 عم قيسنتلاب ةئيهلا نم يQاملا معدلا نم ىندأ دح

 فرغلا سلجم
  ةئيهلا

 ةكراشمب ةك��شم ةيونس ةيداصتقا تايلاعف ةماقإ

 ن�لماعتملا لامعألا باحصأ رابكو ن�يموكح ن�لوؤسم

uن�تلودلا ي 

 سلجم /ةئيهلا

  فرغلا

 :)ب( ةئفلا

 لودلا

 ىرخألا

 لودلا لمشتو

 جراخ ىرخألا

 ةكلمملا لخاد ن�نواعتم ن�فظوم عم دقاعتلا ةيناكمإ

 نم لامعألا سلجمل ةيلاملا دراوملا رفوت لاح يu اهجراخو

  فرغلا سلجم ةنامأ لالخ

 فرغلا سلجم



  

 

 لودلا قاطن

 ةيجيتا��سالا

 عم قيسنتلاب ةئيهلا نم يQاملا نم معدلا نم يندأ دح

 فرغلا سلجم
 ةئيهلا

 ةكراشمب ةك��شم ةيونس ةيداصتقا تايلاعف ةماقإ

 ن�لماعتملا لامعألا باحصأ رابكو ن�يموكح ن�لوؤسم

uن�تلودلا ي 

 سلجم /ةئيهلا

 فرغلا

 :)ج( ةئفلا

 سلاجم

 لامعألا

 ةيدوعسلا

 ةيميلقإلا

 عقت الود لمشت

 قاطن نمض

 ن�عم يuارغج

 يu ھباشتتو

  ةيبسنلا تا¥�ملا

  ةئيهلا ةيداصتقالا ريراقتلاو تامولعملا ��فوت

 ةكراشمب ةك��شم ةيونس ةيداصتقا تايلاعف ةماقإ

 ن�لماعتملاو لامعألا باحصأ رابكو ن�يموكح ن�لوؤسم

uن�تلودلا ي 

 /فرغلا سلجم

                  ةئيهلا

 

 عفدتو ،سلجملل ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضع ىªع لوصحلل يQام لباقم ي� لامعألا سلاجم ةيوضع موسر .2

  :يتآلاك نوكتو ،)تاونس 4( ةرودلا لماك نع اًمدقم

 لایر )50.000( غلبم :ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بصنمل .أ

 لایر )30.000( غلبم :ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر بئان بصنمل .ب

 لایر )10.000( غلبم :)ھيبئانو سيئرلا ��غ( ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضعل .ج

 دجوي ال :لامعألا سلجمل مومعلا ءاضعأ .د

 دعبو ،فرغلا سلجم لبق نم تاباختنالا جئاتن نالعإو ةيوضعلا دامتعا دعب يQاملا لباقملا عفد نوكي .3

 .ةئيهلا لبق نم ھيبئانو سيئرلا دامتعا

 سلاجمب ةصاخلا ةيكنبلا تاباسحلا يu )أ( ةئفلا نم لامعألا سلاجمل يQاملا لباقملا ليصحت نوكي .4

 .لامعألا

 .ةيذيفنتلا ةنجللا ةيوضعل ررقملا يQاملا لباقملا نم ةطسوتملاو ة��غصلا تآشنملا ءانثتسا فرغلا سلجمل .5

 ةمزاللا تاءارجإلا لامكتسال ةئيهلا ىQإ كلذب عفرلاو ةيوضعلا موسر ليدعت حا��قا فرغلا سلجمل زوجي  .6

 .ليدعتلل

 تاعزانملا ةيوست :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

uإ عفري ةماعلا ةنامألاو لامعألا سلجم ن�ب عازن بوشن لاح يQةيوضعو ھتسائرب ةنجل لكشتو ،سلجملا سيئر ى 

 ھيلإ °Ôتنت امب ةئيهلا ةطاحإ بجيو ،عا¥äلا اذه ةيوستل ةرادإلا سلجمل ةيذيفنتلا ةنجللا نم ءاضعأ ةثالث

   .ةنجللا



  

 

 ذافنلاو رشنلا :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

ت
ُ

 .اهرشن خيرات نم ا�® لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يu ةحئاللا هذه رشن
 

 


