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  تافيرعتلاو فادهألا :)١( ةداملا

 نؤم ةيعمج يف مهتابجاوو مهقوقحب نيفظوملا فيرعت يف لثمتي ليلدلا اذه ءاشنٕا نم فدهلا
 تانيومتلا رجاتمل

  .ةيعمجلا ةرادإ لبق نم ةدمتعملا تاسايسلاو ةمظنألا ةعومجم وه :ليلدلا •

  تاسايسلا

 نم ةيعمجلا هردصت ام عيمج هب قحليو ،نؤم ةيعمج ةمظنألل يساسألا عجرملا ليلدلا اذه ربتعي .1
 ،ليلدلا اذه يف هركذ درو امل ةرسفم ؤا ةديدج تناك ءاوس ةقحال تارارقو ميماعتو حئاولو ةمظنأ
  . اهعورف عيمجب ةيعمجلا يف نييمسرلا نيفظوملا عيمج ىلع هقيبطت متيو

 لمعلا ىرسيو ،كلذل ةجاحلا تعد ام ىتم ليلدلا تايوتحم يف ليدعتلاو ثيدحتلا ةيعمجلل قحي .2
 .اهل يمسرلا ميمعتلا رادصإ روف اهبجومب

  .اهل ةظوفحم قوقحلا عيمجو ضايرلا ةقطنمب نؤم ةيعمجب صاخ ليلدلا اذه .3

 عقيو ليلدلا اذه يف ةدراولا ةمظنألا قيبطتو ةءارق ةيلوؤسم ةيعمجلا يبوسنم عيمج لمحتي  .4
 ةمظناو تاسايسل مهيفظوم قيبطت ةعباتم ةيلوؤسم ماسقألا ءاسؤرو تارادإلا ءاردم قتاع ىلع
 ؤا ةيرشبلا دراوملا ةرادا ريدم عم رواشتلا مهنكميو ،مهل ةعباتلا ماسقألاو تارادإلا يف ليلدلا اذه
  .ةمظنألاو تاسايسلا هذه قيبطت تالاجمو دودح نأشب هضوفي نم

 .ةيعمجلا جراخ درف ؤا ةهج ئا ىلع ليلدلا اذه ضرع نيفظوملل قحي ال .5

 يف اهب لومعملا ةمظنألا ىلٕا عوجرلا متي ،لمعلا دوقع يف ؤا ليلدلا اذه يف هركذ دري ملام6 .
 .هريغو يدوعسلا لمعلا ماظنك ،ةكلمملا

 مكاحتلا زوجيو ،هضوفت نم ؤا نؤم ةيعمج ةرادإ قح نم ليلدلا اذه يف ةدراولا ةمظنألا ريسفت .7
  .نيفظوملاو ةيعمجلا نيب فالخ ثودح دنع ةيمسرلا تاهجلا ىلٕا

 نيفظوملا عيمجل قحيو ،ينورتكلإلا عقوملاو ةيلخادلا ةكبشلا ىلع ليلدلا اذه نم ةخسن حاتت .8
  .تقو ئا يف هيلع عالطالا

 ةيعمجلا ىلع نيفظوملا قوقح :ًايناث

 ةيعمجلا يف لمعلا حئاولو يدوعسلا لمعلا ماظنل عضخت هاندٔا داوملا عيمج .１
 .اهيف نيفظوملا عيمج قوقح مارتحاب ةيعمجلا مزتلت .２
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 مهعم مربملا دقعلا يف اهيلع صوصنملا مهقوقح عيمج نيفظوملا ءاطعإب ةيعمجلا مزتلت .３

  .ةيلخادلا تاسايسلاو يدوعسلا لمعلا ماظن يفو
 ةفاك ذافنتسا دعب ايلعلا ةرادإلا ىلٕا مهتاملظت عفرب نيفظوملل قحلا ةيعمجلا لفكت .４

 ريدم ،ةرادإ ريدم ،مسق سيئر( يلاتلا يرادإلا لسلستلا قفو ةدمتعملا ةيماظنلا تاوطخلا
 نوكي نٔا ىلع )ةرادإلا سلجم سيئر ،ماعلا ريدملا ،ماعلا ريدملا يدعاسم ،ةيرشبلا دراوملا
  مايأ  5 ىلعأ دحب يناثلاو ىوتسم لك نيب ينمز لصاف كانه
 فظوملا دض يفسعت ءارجٕا ئا لوصح مدعب ةرادإلا دهعت عم ،ملظتلا عفر خيرات نم لمع .５

  .هملظت عفر ةجيتن
 .يداليم رهش لك ةياهن يف ًالماك هرجٔا لماعلا ءاطعإب ةيعمجلا مزتلت .６
 لمعلا عقاوم يف ةمالسلا تابلطتم نيمأتب ةيعمجلا مزتلت .７
  .فظوملل ةيبط ةيطغت لمعب ةيعمجلا مزتلت .８

 نيفظوملا ىلع ةيعمجلا قوقح :ًاثلاث

 :يلي امب ديقتلا نيفظوملا عيمج ىلع بجي

 ةيمسرلا لمعلا ديعاوم .1
 ةمربملا دقعلا دونب ةفاكو ةيعمجلا ةمظنأ عيمجب مازتلالا .2
 .ةيعمجلل ةنلعملا ميقلا ليثمت .3
  ةلطامم ؤا ريخأت نود مهتالماعم زاجنإو بذهم بولسأب ةحلصملا باحصأ ةمدخ .4
  ةيعمجلا يف ةمدخلا دعبو ءانثأ ،ةيعمجلا رارسأ عيمج ىلع ةظفاحملا .5
 ةهازنلاو ةنامألا نيخوتم ةيفيظولا مهماهمو مهتابجاو عيمجب مايقلا .6
 قلعتي ال طاشن يأب مايقلا مدعو ،لمعلا تابجاوو ماهمب مايقلل يمسرلا ماودلا تقو سيركت .7

  .ةيفيظولا مهتابجاوب
 نم ةدمتعملا تاءارجإلاو ةمظنألا عم ضراعتي ال امبو نيرشابملا ءاسؤرلا تاهيجوت ذيفنت .8

  .ةيعمجلا لبق
  ةيعمجلاب ةصاخلا دهعلاو تاكلتمملا عيمج ىلع ةظفاحملا .9

  .اهيف ةدئاسلا ديلاقتلاو فارعألا مارتحاو ةكلمملا يف اهب لومعملا نيناوقلاب ديقتلا .10
 ةيعمجلا اهردصت يتلا ميماعتلاو تاءارجإلاو ةمظنألا عيمجب ديقتلا .11
 ةماعلا بادآلا عم قفتي امب رهظملا ىلع ةظفاحملاو ينطولا يمسرلا يزلاب ديقتلا .12

  ةيلحملا فارعألاو
  ةيفيظولا تالاصتالا يف يرادإلا لسلستلا ةاعارم .13
  ةيعمجلا عم ةحلصم هل فرط ئا نم ةصاخلا تامدخلا ؤا حنملا ؤا ايادهلا لوبق مدع .14
 ؤا رجٔا لباقم كلذ ناك ءاوس ةيعمجلا يف هتفيظو ريغ يف يجراخ لمع ئا ةلوازم مدع .15

  .اهجراخ ؤا لمعلا تاقوأ يف كلذ ناك ءاوسو رجٔا نودب
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 ءالمعلاو ءالمزلا عيمج مارتحا .16
  .ىرخألا فارطألا عم ةيعمجلا تادقاعت طباوض ةفاك قيبطتب مازتلالا .17

 

 )نييعتلاو رايتخالاو باطقتسالا( فيظوتلا :)٢( ةداملا

 فيظوتلا :ًالوأ

 ءانثتساب فئاظولا عيمجل كلذو هضوفي نم ؤا نؤم ةيعمج ماع ريدمل فيظوتلا ةيحالص دقعنت .1
 ةرادإ سلجم سيئرل مهفيظوت ةيحالص دقعنت يذلا ماعلا ريدملا يدعاسم ؤا ماعلا ريدملا ةفيظو
 .ةيعمجلا

  .فيظوتلا صخي اميف ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازو ةمظنأب ةيعمجلا مزتلت .2
  ) هفالخ ؤا تقؤم ليغشت ءاوس )اماع 18نود مه نم نيرصاقلا ليغشت ؤا فيظوت اتاب اعنم عنمي .3
 :ةيلاتلا طورشلا ةيعمجلا يف ةدمتعملا فئاظولا لغشل نيحشرملا يف رفوتت .4
 .ماعلا ريدملا ةقفاومب ىلعألا دحلا ءانثتسا نكميو هنس ٦٠ زواجتي الو ةنس ٢١ نع رمعلا لقي الأ •
 ايراس رفس زاوجو ةماقإ يدوعسلا ريغ حشرملا ىدل نوكي نٔاو ةينطولا ةيوهلا ةقاطب لصٔا ميدقت •

 لوعفملا
 عيمج قيثوتو ،دمتعملا بتاورلا ملس قفو ةفيظولا لغش تابلطتم عم ةدمتعملا تالهؤملا رفوت •

 .ةيلصأ قئاثوب ةفيظولا تابلطتم
 .كولسلاو ةريسلا نسح حشرملا نوكي نأ •
  فيظوتلا ةنجل لبق نم ةدعملاو ةمزاللا تارابتخالاو ةيصخشلا ةلباقملا حشرملا زايتجا •
  لمعلل ايحص ًارداق نوكي نٔا •
  .ىرخأ ةهج ئا ىدل رخٓا لمعب اطبترم نوكي الٔا •
 تاونس ثالث رخٓا لالخ يبيدأت ءازج ؤا ةيقالخأ ةميرجل قدصم يعرش مكح هقحب ردص دق نوكي الٔا •

  .ةفيظولل ةمدقت خيرات نم
 نم فيظوت ىلع ةقفاوملاب عفرتو فيظوتلا ةنجل لبق نم ةيصخشلا تالباقملا متت نٔا بجي .5

  .ةدمتعملا جذامنلا قفو ةفيظولا تابلطتم هيف ققحتت
 قحيو ،ابسانم هارت ام قفو ،باطقتسالا لئاسو مادختسا تايحالصب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ضوفت .6

  فدهلا اذه قيقحتل ةعورشملاو ةيماظنلا ةيمالعإلا لئاسولا ةفاك مادختسا اهل
 .ةكلمملا جراخ نم فيظوتلا ةلاح يف نييعتلاو رايتخالاو باطقتسالا فيلاكت ةفاك ةيعمجلا لمحتت .7
  .مهبراقأل نيسوؤرم ؤا ءاسؤرك ىلوألا ةجردلا نم براقألا نييعت زوجي ال .8
 ،ةيعمجلا ةرادإ لبق نم دمتعملا بتاورلا ملس بسح ةرغاشلا ةفيظولا ةجرد ىلع فظوملا نيعي .9

 نم رادصإ رخٓا ىلع دامتعالاو ةفيظولا تابلطتم نم ىندألا دحلا هتالهؤم يطغت نٔا ةطيرش
  .دمتعملا يفيظولا فصولا
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 مدع توبث ةلاح يفو ،نيمدقتملا نيفظوملا تافلم ةمالس نم ققحتلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىلع .10
 ىلع تاعبت ئا نود ةرشابم دقعلا خسف متي ،فظوملا لبق نم ةقفرملا قئاثولا نم ئا ةحص
  .ةيعمجلا

 نيمٔا ،ةنيزخ نيمٔا( ةفيظو لثم مراغ ليفك راضحإ فئاظولا ضعبل نيمدقتملا ةيعمجلا ةرادإ مزلت .11
  )لصحم ،عدوتسم

 )نيبستنملا كلذ لمشي الو مهتسارد يف نيمظتنملا( تاعماجلا ةبلط اتقؤم فظوت نا ةيعمجلل .12
 لداعت رهش لك نع ةعوطقم ةيعيجشت ةأفاكم مهل فرصتو فيصلا ةزاجإ يف نيرهش ةدمل
  . تالدبلا ةفاضإ نودب اهيلع نيعي يتلا ةفيظولل لوألا طوبرملا

 ددحتو مساوملا تارتف يف ماسقألاو تارادإلا تاجاح قفو تقؤملا فيظوتلاب ةيعمجلا موقت .13
 غلبم ددحتو لمعلا تاعاس ددعو هعقومو لمعلا ةعيبط قفو نيتقوملا نيفظوملا تآفاكم
 عم ماع لكشب ةفيظولا ةعيبط ؤا دمتعملا بتاورلا ملس يف ةفيظولا ةجرد قفو ةأفاكملا
  .لمعلا تاعاس ددع رابتعالا نيعب عضولا

 ةبرجتلا ةرتف :ًايناث

 قافتاب زوجيو لمعلل هترشابم خيرات نم رهشٔا ةثالث اهتدم ةبرجت ةرتفل نيعملا فظوملا عضخي .1
 .اموي نينامثو ةئام ىلع ديزت الٔا ىلع ةبرجتلا ةرتف ديدمت ةيعمجلاو فظوملا نيب بوتكم

 كلذب ةبلاطملا فظوملل قحي ال امنيب ،ةبرجتلا ةرتف ءاهتنا لبق فظوملا تيبثت يف قحلا ةيعمجلل .2
 .ةرتفلا ءاهتنا لبق

 :ةيلاتلا تالاحلا تفداص لاح يف ةبرجتلا ةرتف ديدمت متي .3
  نيديعلا تازاجإ •
 ةيضرملا تازاجإلا •
  .ةبرجتلا تحت نيعملا فظوملل بايغلا مايأ •
  ةبرجتلا ةرتف لالخ ةزاجإ ئا فظوملا قحتسي ال .4
 ةرتف لالخ ؤا ةياهنب نييعتلا ءاغلإ يف قحلا نيفرطللو ،فيظوتلا دقع يف ةبرجتلا ةرتف حضوت .5

 ةرتفل فظوملل ةبرجتلا ةرتف ديدمت ؤا ديدجت امهل قحي امك ،بابسألا ءادبإ نود ىلوألا ةبرجتلا
 .لمعلا ماظن عم ضراعتي ال امب ،ةلثامم

 

  يفاضإلا لمعلاو روجألاو بتاورلا :)٣( ةداملا

 ةيعمجلا يف نيفظوملا روجأو بتاور فرصل طباوضلا عضو  .1
  .فرصلا ةيلٓاو ديعاوم حيضوت .2
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  روجألاو بتاورلا :ًالؤا

 لمعلل هئادأ لباقم يمسرلا فظوملل حنمت يتلا ةيلاملا غلابملا يه بتاورلا فيرعت

 دقاعتلا متي ةنيعم ماهم لباقم لماعلا ؤا تقؤملا فظوملل حنمت يتلا غلابملا يه روجألا فيرعت
 .ةيعمجلا عم اهيلع

 .يدوعسلا لايرلاب نيفظوملل بتاورلا عـفد متي .1
 ليوحتب ةيعمجلا موقتو ،ةيعمجلا هددحت يذلا كنبلا يف يكنب باسح حتف نيفظوملا عيمج ىلع .2

 ئا ؤا بتاورلا ليوحتل عيرس ماظن ربع يداليم رهش لك نم ٢٧ موي يف كنبلا ىلع ةرشابم هبتار
 فرص ميدقت متيس عوبسألا ةياهن ةلطع مايأ نم موي روكذملا خيراتلا ناك لاح يفو رخٓا ماظن
  .عوبسألا ةياهن ةلطع لبق بتارلا

 .هبتار نايرس دعوم وه لمعلل فظوملا ةرشابم خيرات ربتعي .3
 ةيلحملا كونبلا دحأ ىلع ةيكنب تاكيشب ؤا مهباسح ىلع تالاوحب نينواعتملا نيفظوملا روجأ فرصت .4

 .ةدمتعملا
 .ةيونسلا هتزاجإب هعتمت ءانثأ الماش بتار فظوملا قحتسي .5
 دادسلا طاسقاو ةيعامتجالا تانيمأتلاب ةصاخلا طاسقألاو تاءازجلاو تاقحتسملا عيمج مسح متي .6

 راطخٕا نود ،هيف ةقحتسملا رهشلا سفن يف فظوملا بتار نم ةيعمجلا نم ةحونمملا ضورقلل
  .اقبسم كلذب فظوملا

 دهعلاو تاقلعتملا عيمجل هميلست دعب ةيعمجلاب هتامدخ ءاهتنا دنع فظوملا تاقحتسم فرصت .7
  .يدوعسلا لمعلا ماظن عم ضراعتي ال امب ةيئاهنلا ةصلاخملا عيقوتو

 ةيحصلا ةقايللا نادقف ؤا ،ةلاقتسالا ؤا ،ةدملا ددحملا لمعلا دقع ءاهتنا دنع فظوملا بتار فقوتي .8
 يبيدأتلا لصفلا ؤا لمعلا ماظنل اقفو رذع نود بايغلا ؤا ،ةيعمجلا عم دقعلا خسف ؤا ةافولا ؤا
  .ةلاحلا تابثإ نم يلاتلا مويلا يف كلذو

  يفاضإلا لمعلا :ًايناث

 دايعألا يفو يمسرلا ماودلا تاقوأ ريغ يف فظوملا هب موقي لمع ئا :يفاضإلا لمعلا فيرعت
  .ةيمسرلا تالطعلاو

 ميدقت دنع ماسقالا ءاسؤرو تارادإلا ءاردم لبق نم يفاضإلا لمعلا تاعاس نم جايتحالا ريدقت متي .1
  .ةيليغشتلا ططخلل ةيريدقتلا ةنزاوملا

 ةيلاملا ةرادإلا ريدمو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ريدم لبق نم متي يفاضإلا لمعلا تاعاس ددع دامتعا .2
  . يفاضإلا لمعلا ءدب خيرات لبق ينعملا ماعلا ريدملا دعاسمو

 كلذ حيضوت متي مل ام ،ماهملا زاجنإ ىلع سيلو تاعاسلا ددع ىلع يفاضإلا لمعلا باستحا متي .3
  .يفاضإلا لمعلاب فيلكتلا دنع
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 ةيرشبلا دراوملا ةحئال

 هرجأ نم ٪٥٠ هيلٕا افاضم ةعاسلا رجٔا يزاوي ةيفاضإلا لمعلا تاعاس نع ًايفاضإ ًارجٔا فظوملل عفدي .4
  يساسألا

  يفاضإلا لمعلاب ءدبلا لبق رشابملا سيئرلا نم ةقبسملا ةقفاوملا ىلع لوصحلا بجي .5
 زواجتي ال امبو ةدحاو ةعاس نع لقي الو تاعاس )٤( زواجتي الٔا يمويلا يفاضإلا لمعلا يف طرتشي .6

  قفاوت يتلا ةيداليملا رهشألا يهو مسوملا ةرتف لالخ لمع ةعاس )١٥( و ايموي لمع ةعاس )١٢(
  )ةجحلا يذ رهش ،ناضمر رهش ،نابعش رهش ،بجر رهش(

 نم عوبسأ لالخ ىصقأ دحب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ماظن ربع يفاضإلا لمعلا تابلط ميدقت متي .7
  .ةيرهشلا بتاورلا عم فرصتو فيلكتلا ءاهتنا

 

 تالدبلاو يفيظولا لقنلاو تايقرتلا :)٤( ةداملا

 تايقرتلا :ًالوأ

 ىنبتو ،فظوملل يفيظولا راسملا نمض ىلعٔا ةفيظو يف رغاش دوجوب ةطبترم نيفظوملا تايقرت .1
 ،ةيمدقألا ،يملعلا ىوتسملا ،يفيظولا ءادألا مييقت( ةيفيظولا تالضافملاو مييقتلا جئاتن ىلع
 ،ةيناسنإلا تاراهملا( ةيدايقلا فئاظولل ةبسنلاب ةيلاتلا تاراهملا اهل فاضيو )ةربخلا ،بيردتلا
 ،نيلماعلا زيفحت نف ةراهم ،رارقلا ذاختا ةراهم ،رارقلا عنص ةراهم ،ةينهذلا تاراهملا ،ةينفلا تاراهملا
  .نواعتلا

 .ةصرف ربتعت امنإو فظوملا قوقح نم قح ةيقرتلا ربتعت ال .2
 ىلع فظوملا لوصح طرشب ،هحيشرت هسيئرل قحيو ،مدقتلا فظوملل قحي اهل مدقتلا هل قحي .3

  يونسلا هءادأ مييقت يف نيتيلاتتم نيتنسل زاتمم ريدقت
 ىلع ايئاقلت سكعني بتاورلا ملس يف ثيدحت ئاو ،يلاحلا بتاورلا ملس قفو تايقرتلا ماظن قبطي .4

  .تايقرتلا ماظن

 يفيظولا لقنلا :ًايناث

 عقاوم ىلٕا مهلمع عقاوم نم ايباتك مهتقفاوم ىلع لوصحلا دعب نيفظوملا لقن ةيعمجلل قحي .1
  لمعلا تابلطتم هيضتقت ام قفو ىرخأ

 ماع ريدمل ةيئاهنلا ةيحالصلا دقعنتو ،هضفر ؤا هلوبق ةيعمجلل زوجيو ،لقنلا بلط فظوملل قحي .2
 .لمعلا ةحلصمب رضي نل لقنلا نأب هدهعتو ،رشابملا هسيئر نم ةيصوت دعب ،ةيعمجلا

 هل فرصتو ،ايازملا ؤا بتارلا ءاوس فظوملا ىلع ريثأت ئا ةيعمجلا هررقت يذلا لقنلا ىلع بترتي ال .3
 .ديدجلا عقوملا اهبلطتي تالدب ئا

 بتارلا نم بستحت نيبتار اهرادقم ةيلام ةأفاكم ةيعمجلا عورف نيب لقنلا دنع فظوملا حنمي .4
 هيلٕا لوقنملا عرفلا دعبي نٔا ةطيرشو ةيعمجلا بلط ىلع ءانب مت لقنلا نوكي نٔا ةطيرش ،يساسألا
  .رتم وليك 150 نم رثكٔا لمعلا ناكم نع فظوملا
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 ةيرشبلا دراوملا ةحئال

 ةيبطلا تامدخلا :ًاثلاث

  .ةيعمجلا يفظومل ةيبطلا ةياعرلل قاقحتسالا ديدحت

  فظوملا نييعت خيراتب ةيبطلا ةياعرلا ميدقتب ةيعمجلا أدبت .1
 ءانبألا :كلذ نم ىنثتسيو ءانبألا ةفاكو ةـ/جوزلاو ةـ/فظوملل ةيبطلا ةيطغتلا لمشت  .2

 .ةنس ٢٥ نم ربكألا روكذلا ءانبألاو نيجوزتملا
 ديدحت متيو ةدمتعملا يبطلا نيمأتلا ةكرش قيرط نع ةيبطلا ةياعرلا ميدقت متي .3

  .اهلبق نم ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا
  ةيعمجلا لبق نم يبطلا نيمأتلا ةجرد ىوتسم ديدحت متي .4
 جراخ امٔا ،ةدمتعملا يبطلا نيمأتلا ةكرش قيرط نع ةكلمملا لخاد ةيبطلا ةياعرلا ميدقت متي .5

 مث ،فظوملا لبق نم جالعلا ريتاوف ديدست متيف ،ةيعمجلاب صاخ لمع ةيدأت ءانثأو ةكلمملا
 تالاحلل كلذو ،ةيبطلا ريراقتلا ميدقت دعب ةيرشبلا دراوملا ةرادإ لبق نم اهدادرتساب موقي
  .طقف ةئراطلا

 يفو ناك ببس يأل ريغلل لوعي نمب ؤا هب ةصاخلا نيمأتلا ةقاطب ميلست فظوملل قحي ال .6
 لوعي نملو هل ةيبطلا ةيطغتلا تاقاطب فاقيإ نم تاعبتلا ةفاك لمحتي هنإف كلذ توبث لاح
  .ةفلاخملا هذه ىلع بترتت غلابم ئا لمحتو

  نكسلا لدب :ًاعبار

 .ةيميظنتلا مهتايوتسم قفو نكسلا لدبل نيفظوملا قاقحتسا ديدحت .1
 ةفيظو رخٓا ىلع ءانب ةيعمجلا يف نيفظوملا عيمجل ايونس ةيساسأ رهشٔا ةثالث بتار فرصي
 .اهنولغشي

 .يداليملا رهشلا ةياهن يف بتاورلا عم نكسلا لدب فرصي .2
 مت لاح يف ةيقبتملا رهشألا ةميق ةداعإب بلاطي ،دقعلا ةدم ءاهتنا لبق فظوملا ةلاقتسا ةلاح يف .3

  .تدجو نٕا هتاقحتسم نم اهمسح يف قحلا ةيعمجللو ،امدقم لدبلا عفد

  لقنتلا لدب :ًاسماخ

 ملس بسح ةيميظنتلا مهتايوتسم قفو لقنتلا لدب ؤا تالصاوملل نيفظوملا قاقحتسا ديدحت
  .دمتعملا بتاورلا

 . بتاورلا ملس يف ةددحملا ةيفيظولا مهبتارم بسح تالصاوم لدب نيفظوملا قحتسي .1
 ءاقب ةيعمجلا ماع ريدم ررقيو ،رمتسملا لقنتلا مهماهم يضتقت نيذلا نيفظوملل ةرايس ميلست متي .2

 فرصي ال ةلاحلا هذه يفو ؛ماودلا ةرتف ةياهن يف اهفاقيإ ؤا فظوملا عم ةرمتسم ةروصب ةرايسلا
 اذٕا امٔا ةيعمجلا ةرايسل لماش نيمأت لمعب ةلاحلا هذه يف ةيعمجلا موقتو ،تالصاوم لدب فظوملل
 يف اهمدختسي يتلا فظوملا ةرايس ىلع  )ريغلا دض( نيمأت لمعب موقت اهنإف ةرايس فظوملل رفوت
  . ايازملا يف روكذملا لدبلا ىلٕا ةفاضإ لمعلا ماهم ءادأ
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 ةيرشبلا دراوملا ةحئال

 هتزاجإب فظوملا عتمت لالخ طقسي الو ،يداليملا رهشلا ةياهن يف بتاورلا عم تالصاوملا لدب فرصي .3
  . ةيونسلا

  تالطعلاو تازاجإلاو يمسرلا ماودلا :)٥( ةداملا

 يمسرلا ماودلا :ًالوأ

  تازاجإلاو يمسرلا ماودلاو لمعلا تاقوأ ديدحت

 ةرادإلا يفظوم ءانثتساب اهيبوسنم ةفاكل فارصنالاو روضحلا تابثا يف ةمصبلا ماظن ةيعمجلا دمتعت .1
 )ماعلا ريدملا يدعاسم ،ماعلا ريدملا( ةيذيفنتلا

 ةزاجإ تبسلاو ةعمجلا موي ربتعيو )سيمخلا ىلٕا دحألا نم( ايعوبسأ مايأ )٥( ةيعمجلا يف لمعلا مايأ .2
  ةينمألا تاسارحلاو ينابملا سارح ءانثتساب نيفظوملا ةفاكل ةيمسر

 هترادإ يفظوم ماهم عم بسانتي امب هتاقوأو لمعلا مايا رييغتب ةيعمجلل ةيصوتلا ةرادإلا ريدمل قحي .3
 يف قحلا ةيعمجلا ةرادإلو لمعلا يف تايلاكشإ ئا رييغتلا اذه ثدحي الٔا ىلع مهلمع ةعيبطو
 . ضفرلا ؤا ةقفاوملا

 كرابملا ناضمر رهش ادع ةنسلا رهشٔا ةليط كلذو ،تاعاس )٨( دحاولا مويلا يف لمعلا تاعاس ددع .4
  .تاعاس )٦( ماودلا تاعاس نوكتف

 بلطب ةلاحلا هذه يف قحلا اهل نإف ةعاس )٤٠( نم لقٔا ىلٕا ماودلا تاعاس ةيعمجلا تضفخ لاح يف .5
 يف تاعاسل هذه ديزت الٔا ىلع ةنيعم لامعأو ماهم ةيطغتل ماودلا جراخ تاقوأ يف امازلا فظوملا
  يفاضإلا لمعلا ةلماعم لماعي هنإف اهنع داز امو ايرهش ةضفخملا تاعاسلا نع اهعومجم

  .ةفلتخملا اهضراعمو ةيعمجلا ينابم يف ةعزوملا ةمصبلا ةزهجأ ربع فارصنالاو روضحلا تابثإ متي .6
 رشابملا هسيئرل قحيو ،رشابملا هسيئر نم نذإب الٕا ماودلا تاعاس ءانثأ لمعلا كرت فظوملل قحي ال .7

  ناذئتسالا تاعاس ضيوعتب ةبلاطملاو ايهفش ؤا ايباتك نذإلا هحنم
 بسحت امنيب ،يساسألا بتارلا نم مصخلا بستحيو فظوملا بترم نم ريخأتلا تاقؤا مسح متي .8

 .نكسلا لدب ءانثتساب بتارلا يلامجٕا نم بايغلا مائا
 )ءافعا ؤا مصخ( هصخي اميف تاهيجوتلا ذخأل ينعملا دعاسملا ىلٕا عفرت تارادإلا ءاردم ريخأت تاعاس .9

 .يفاضٕا لمع تاعاس ياب ةبلاطملا مهل قحي الو
 ،هضفر ؤا رذعلا لوبق يف قحلا هسيئرلو ،كلذب رشابملا هسيئر غالبٕا يغبني ،رذعل رخأتلا ةلاح يف9. 
 رشابملا هسيئرلو ريخأتلا ريربتب فظوملا بلاطي ،ريخأتلا لبق سيئرلا غالبٕا نم هنكمت مدع ةلاح يفو
  . اهضفر ؤا تارربملا لوبق يف قحلا

 اهباستحاو اهتجلاعم متيو نيفظوملا تامدخ ماظن ربع اهميدقت متي ناذئتسالاو ريخأتلا تالاح عيمج .10
 .بتاورلا يف

  . ماودلا ةيادب نم ةقيقد ١٥ ىلٕا حامس ةرتف ةيعمجلا حنمت .11

  تالطعلا :ًايناث
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 ةيرشبلا دراوملا ةحئال

  : ةيعمجلاب نيفظوملا عيمج اهب عتمتي هاندٔا تالطعلا .1
 .مائا ةرشع نع لقت ال :كرابملا رطفلا ديع ةلطع •
 .مائا ةرشع نع لقت ال :كرابملا ىحضألا ديع ةلطع •
  ماع لك نم ربمتبس ٢٣ قفاوملا نازيملا نم لوألا مويلا( دحاو موي :ينطولا مويلا ةلطع •

  : ةيلاتلا تالاحلا يف تالطعلا ددمت .2

  تبسلا ؤا ةعمجلا يمويل ماودلل ةدوعلا موي ةقفاوم •
 ؤا بدتنملا فظوملل كلذو بيردتلاو بادتنالا مايأل ةلطعلا ةقفاوم لاح يف ةزاجإلا ددمت •

  بردتملا
 : ةيلاتلا تالاحلا يف اهنع ضوعي ؤا تالطعلا ددمت ال .3

 .ةيئانثتسالا تازاجإلا ؤا ةيونسلا تازاجإلا مايأل ةلطعلا ةقفاوم •
  

  .ماظنلا هقحب قبطيو ابايغ ربتعي ةيضرملا ةزاجإلا ءاهتنا دعب هلمعل ةدوعلا نع فظوملا رخأت .4
 هقحب قبطيو ابايغ ربتعي ةيضرم ةزاجإ ىلع لوصحلا مدع ؤا ىفشتسملل فظوملا ةعجارم مدع لاح يف .5

 ماظنلا
 ضرم ىعدتسا لاح يف كلذو )ةدحاولا ةنسلا لالخ( ةيضرملا تازاجإل ةميق عفد يف ةيعمجلا قبطت .6

  : يلاتلاك يهو ةليوط ةحار تارتف ىلٕا دمتعم يبط ريرقتب تبثملاو فظوملا
  . لماك رجأب ىلوألا اموي (30) 
  .بتارلا عابرأ ثالثب ةيلاتلا اموي (60) 
  . رجٔا نودب ةيلاتلا اموي (30) 

  .لماك رجأب ةلاحلا هذه يف نوكتو ةيونسلا تازاجإلا نم هديصر ذافنتسا اهدعب لماعلل قحي .7
 هرارمتسا ةيناكمٕا ديدحتل ةيبط ةهج ىلٕا لاحي هالعٔا تازاجإلا ددم عيمج ذفنتساو فظوملا ضرم رمتسا اذٕا .8

  . ةيبطلا ةهجلا رارق قفو ايماظن هتلماعم متيو ،ال ؤا لمعلا يف

  ةيبطلا ةقفارملا ةزاجإ :ًاثلاث

 هترسا دارفا ىدحإل مائا ةعبس نع اهتدم ديزت ال قفارم ةزاجٕا ىلع لوصحلا ةفظوملا/فظوملل قحي .1
  .كلذ تبثي ام راضحا ةطيرش كلذب جلاعملا بيبطلا ىصؤا ام اذٕا )نيدلاولا - جوزلا/ةجوزلا – ءانبألا(

  . ةيونسلا فظوملا ةزاجٕا ديصر نم ةدملا يقاب باستحا متي مائا ةعبس نع ةقفارملا ةدم تداز اذٕا .2

  ةمومألا/ةوبألا ةزاجإ :ًاعبار

 )ةدالولا موي( مايا ةثالث ةدمل ةوبأ ةزاجإب عتمتلا فظوملل قحي .1
 ،رشابملا سيئرلل ةتقؤملا ؤا ةيلصألا داليملا ةداهش ةروص ميلست متي ملام ةيمسر ةوبألا ةزاجٕا ربتعت ال .2

 .ةيرشبلا دراوملا ةرادإل ةزاجإلا بلط عم اهقافرٕا رشابملا سيئرلا ىلعو
 اهتدالول رظتنملا خيراتلا ىلع ةقباسلا ةعبرألا عيباسألا ةدمل ةمومٔا ةزاجٕا ىلع لوصحلا ةفظوملل قحي .3

 ةزاجإلا ةميق باستحا متيو عضولل ةيلاتلا ةتسلا عيباسألاو ،دمتعم يبط ريرقت ىلع ءانب اهديدحت متيو
  . ةيعمجلاب ةصاخلا لمعلا ميظنت ةحئال قفو
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 ةيرشبلا دراوملا ةحئال

  ةافولا ةزاجإ :ًاسماخ

 امو مألاو بألا( لوصألا دحٔا ةافو ةلاح يف كلذو مائا ةسمخ ةدمل ةافو ةزاجٕا فظوملا قحتسي .1
  )نود امو ةنبالاو نبالا( عورفلا ؤا )يلع

  ً◌ . تاوخألا ؤا ةوخإلا دحٔا ةافو ةلاح يف مائا ةثالث ةدمل ةافو ةزاجٕا فظوملا قحتسي .2
 ةجوزلا ةافو ةلاح يف كلذو اموي رشع ةسمخ ةدمل ةافو ةزاجٕا فظوملا قحتسي .3
 رهشٔا ةعبرٔا نع لقت ال ةدمل لماك رجأب ةدع ةزاجٕا اهجوز ةافو ةلاح يف ةملسملا ةفظوملا قحتست .4

 هذه لالخ- الماح تناك نٕا رجٔا نود ةزاجإلا هذه ديدمت يف قحلا اهلو ،ةافولا خيرات نم مائا ةرشعو
 اذه بجومب - اهل ةحونمملا ةدعلا ةزاجٕا يقاب نم ةدافتسالا اهل زوجي الو ،اهلمح عضت ىتح - ةرتفلا
  .اهلمح عضو دعب - ماظنلا

  .اموي رشع ةسمخ ةدمل لماك رجأب ةزاجٕا يف قحلا اهجوز ىفوتي يتلا ةملسملا ريغ ةلماعلا ةٔارملا .5

 ءً اسم ةافولا تناك لاح يف ةافولل يلاتلا مويلل ةزاجإلا يرست .6
  . بلطلا نمض ةافولا تابثٕا قافرٕا متي ملام ةيمسر ةافولا ةزاجٕا ربتعت ال .7

  ةيرارطضالا تازاجإلا :ًاسداس

 نوكت نأ ةطيرش رشابملا سيئرلا ةقفاومب ةيرارطضا تازاجإك ايونس مايأ )٥( ددع ةيعمجلا حنمت .1
 ةحيبص( ءانبألا ،ةجوزلا ،مألا ،بألا( ىلوألا ةجردلا نم هبراقأ دحٔا ؤا فظوملل لصح يرارطضا فرظل
  . كلذ تبثي ام فظوملا مدقي نٔا ىلع هل ةقباسلا ةليللا ؤا لمعلا موي

 ئراطلا فرظلاو ضراعلا لوصح دنع نوكت امنٕاو ،فظوملل ابستكم اقح تسيل ةيرارطضالا ةزاجإلا .2
  هتقو يف

  ةيئانثتسالا تازاجإلا :ًاعباس

 لمعلا دقع ربتعيو ةيعمجلا ةرادإ اهب عنتقت ةصاخ فورظل بتار نودب )ةيئانثتسا( ةزاجإ ةيعمجلا حنمت
  . فظوملل ةيونسلا تازاجإلا ديصر ذافنتسا اهحنمل طرتشيو موي ٢٠ نع داز اميف اهلالخ فوقوم

  جاوزلا ةزاجإ :ًانماث

  .جاوزلا موي نم ٔادبت مائا ةسمخ ةدمل رجألا ةعوفدم جاوز ةزاجإ ةفظوملا/فظوملا قحتسي

 

 


