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 ةيلخادلا ةباقرلا فيرعت :)١( ةداملا

 ةظفاحملا لجأ نم تممــص يتلا ةيميظنتلا ططخلا نم ةعومجم نع ةرابع اهنأب ةيلخادلا ةباقرلا فيرعت نكمي
 زيفحت ةدايزو ةيبـــــــساحملا تانايبلا قيثوتو ةقد ىدم ةعجارمو ،اهمادختـــــــسا ىلع ةباقرلاو ةكرـــــــشلا لوـــــــصأ ىلع
 قيقحت ىلع لمعلاو اهتــسايــسب ديقتلاو عابتا ىلع ةيعمجلا يف نيلماعلا عيجــشتو ةيعمجلل ةيليغــشتلا ةءافكلا
 .ةيعمجلا فادهأ

 ةيلام ريراقت رادــــــــــــصإو ةءافكو ةيلاعفب ةيعمجلا فادهأ قيقحت نامــــــــــــضل ماظن اهنأب ًاــــــــــــضيأ اهفيرعت نكمي امك 
 رطيــــسي ام لك نمــــضتي عــــساو موهفم ةيلخادلا ةباقرلاف تاــــسايــــسلاو حئاوللاو نيناوقلل لاثتمالاو اهب قوثوم
 .ةيعمجلل ةلمتحملا رطاخملا ىلع

 

 :ةيلخادلا ةباقرلا فادهأ :)٢( ةداملا

 :يلي اميف لثمتت ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نم اهقيقحت دارملا فادهألا نإ

 اهجاتنإ لماوع يفو ةيعمجلل ةددعتملا ةطشنألا يف مكحتلا قيرط نع :ةيعمجلا يف مكحتلا .１
 .اهل يقيقحلا عضولا سكعت ةيقادصم تاذ تامولعم ىلإ لوصولا لجأ نم اهفيلاكتو اهتاقفنو
 .ةيعمجلا لوصأ ةيامح .２
 .ةيبساحملا تامولعملا ةيعون نامض .３
 ةءافكب لمعلا عيجشت .４
 .ةيرادإلا تاسايسلاب مازتلالا عيجشت .５

 

 ةيلخادلا ةباقرلا رصانع :)٣( ةداملا

 ةيلخادلا ةباقرلا ماظن اهنمضتي يتلا رصانعلا مهأ ديدحت نكمي اهفادهأو ةيلخادلا ةباقرلا فيرعت لالخ نم
 :يلي اميف ةيعمجلا يف

 :ةيبساحملا ةباقرلا :ًالوأ

 :ةيلاتلا بناوجلا قيرط نع ةباقرلا نم عونلا اذه قيقحت متي

 .ةيعمجلل مئالمو لماكتم يدنتسم ماظن ميمصتو عضو .１
 .ةيعمجلا طاشن ةعيبطو قفتي ميلسو لماكتم يبساحم ماظن عضو .２
 .اهيلع فراعتملا ةبساحملا دعاوقل ًاقفو ةيعمجلا تاكلتممو لوصأ درجل ميلس ماظن عضو .３
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 اهمادختساو اهدوجو نم دكأتلل اهتعباتمو اهتاكلتممو اهلوصأو ةيعمجلا ةيامحو ةبقارمل ماظن عضو .４
 .هل تصصخ اميف
 .ةبساحملا تالجس تانايب ةنراقمل مئالم ماظن عضو .５
 .هليجست مت ام ةقد نم ققحتلل يرود لكشب ةعجارملا نيزاوم دادعإل ماظن عضو .６
 .ةيدرجلا تايوستلاو درجلا ةجيتن دامتعال ماظن عضو .７

 :ةيرادإلا ةباقرلا :ًايناث

 :ةيلاتلا بناوجلا لالخ نم ةباقرلا نم عونلا اذه ققحتي

 .تارادإلا ىوتسم ىلع ةيعرفلا فادهألا كلذكو ةيعمجلل ةيسيئرلا ةماعلا فادهألا ديدحت .１
 .ةعوضوملا فادهألا قيقحت نامضل ةيعمجلا يف ةيميظنتلا ةطخلا ةباقرل ماظن عضو .２
 .يرود لكشب اهعاونأ فالتخا ىلع ةيعمجلا يف طاشنلا رصانع ريدقتل ماظن عضو .３
 هقيقحت ىلإ فدهي امو ةيعمجلا حلاصم عم ضراعتي ال امب تارارقلا ذاختا ةيلمعل صاخ ماظن عضو .４

 .فادهأ نم

 :يلخادلا طبضلا :ًاثلاث

 وأ عايضلا نم ةيعمجلا لوصأ ةيامح ىلإ ةفداهلا تاءارجإلاو قيسنتلا لئاسو عيمجو ةيميظنتلا ةطخلا لمشي
 .ةيتاذلا ةبقارملا عم لمعلا مييقت ىلع هفادهأ قيقحت ليبس يف يلخادلا طبضلا دمتعي ،لامعتسالا ءوس

 

 :ةيلخادلا ةباقرلا ئدابمو تانوكم :)٤( ةداملا

 :يلي ام ىلع ةباقرلا ماظنل ةيساسألا تانوكملا لمتشت

 :ةباقرلا ةئيب :ًالوأ

 .اهيلع نوظفاحي يتلا ةيقالخألا ميقلاو نيلماعلاو ةرادإلا ةهازن .１
 .ةءافكلاب ةرادإلا مازتلا .２
 .ةيعمجلا فادهأ ققحت يك تايلمعلا ةباقرو هيجوتو طيطختل ةرادإلا ةرظن ينعتو ةرادإلا ةفسلف .３
 .تايلمعلا ةباقرو هيجوتو طيطختلل ةيعمجلا راطإ ددحي يذلا ةيعمجلل يميظنتلا لكيهلا .４
 .تايلوؤسملاو تايحالصلا ضيوفت يف ةيعمجلا ةرادإ بولسأ .５
 .اهريغو بيردتلاو فيظوتلا تاسايس ثيح نم ةيرشبلا ىوقلل ةلعافلا تاسايسلا .６

 :رطاخملا مييقت :ًايناث

 تارثؤملا نم تناك ءاوس ةيعمجلا اههجاوت يتلا رطاخملا مييقتل لاجملا ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ حسفت
 .رطاخملا مييقتل ًايساسأ ًاطرش ةيعمجلل ةحضاوو ةتباث فادهأ عضو ربتعي امك ،ةيجراخلا وأ ةيلخادلا
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 :ةيباقرلا تاطاشنلا :ًاثلاث

 تاءارجإب مايقلا نمضت يهو ةرادإلا تاهجوت معدت تايلآو تاءارجإو تاسايس نع ةرابع ةيباقرلا تاطاشنلا
 .تالجسلا ىلع ظافحلاو ءادألا ةعجارم ،تاقداصملا :لثم ،رطاخملا ةجلاعمل

 :ماظنلا ةبقارم :ًاعبار

 قيقدتلا جئاتن نأ نمضتو ،ام ةينمز ةرتف يف ءادألا عون مييقت ىلع ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةبقارم لمعت
 ءزجك ةبقارملا تايلمع رارمتسا نامضل ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ميمصت بجيو ،ةرشابم اهتجلاعم مت ةعجارملاو
 .ةيلخادلا تايلمعلا نم

 

 ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ماهم :)٥( ةداملا

 مازتلا ىدم نم ققحتلاو ،هقيبطت ىلع فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقت ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ىلوتت
 .اهتاءارجإو ةيعمجلا تاسايسو ةيراسلا تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب اهيلماعو ةكرشلا

 

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةنج نيوكت :)٦( ةداملا

 :يلي ام ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل نيوكت يف ىعاري

 .بيردتلاو ةءافكلا اهب نيلماعلا يف رفاوتت نأ .１
 .اهمامأ ةلوؤسم نوكت نأو ةرادإلا سلجم ىلإ اهريراقت ةنجللا عفرت نأ .２
 .ديق نود اهيلع لوصحلاو قئاثولاو تادنتسملاو تامولعملا ىلع عالطإلا نم نكمت نأ .３

 

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةطخ :)٧( ةداملا

 ًايونس ةطخلا ثدحتو ةرادإلا سلجم نم ةدمتعم ةعجارملل ةلماش ةطخ قفو ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل لمعت
 .لقألا ىلع ًايونس تايلمعلاو ةطشنألا ةعجارم بجيو

 

 :ةيلخادلا ةعجارملا ريرقت :)٨( ةداملا

 عبر لكشب ةيعمجلا ةرادإ سلجم ىلإ همدقتو اهلامعأ نع ًابوتكم ًاريرقت ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل دعت .１
 .يونس
 :يلي ام ريرقتلا نمضتي نأ ىلع ةيلخادلا ةعجارملا ةنجل ريرقت قاطن ةرادإلا سلجم ددحي .２

 .رطاخملا ةرادإو تارامثتسالاو ةيلاملا نوؤشلا ىلع فارشإلاو ةباقرلا تاءارجإ .أ
 .ةدوجوملا ةمظنألاو ةيعمجلا يف رطاخملا لماوع مييقت .ب
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 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن قيبطت يف ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم ءادأ مييقت .ت
 .ةيلخادلا ةباقرلا قيبطت يف قافخإلا هجوأ .ث

 اهتاراسم ديدحتو ةيبساحملا تادنتسملاو جذامنلا ميمصت ىلع رصتقي ال ةيلخادلا ةباقرلا لئاسو ققحتو
 :لثم ةيعمجلاب لمعلا لبس ةفاك لمشيل دتمي لب بسحف
 ةيعمجلاب نيلماعلا نيفظوملا ةءافك -
  ةيعمجلا لخاد لمعلا ميسقت -
 ةيعمجلا لخاد ةمهم لكل ءادألل ريياعم ديدحت -
 ةزجنملا لامعألل تابثإ دوجو -
 تانايبلا ليجست يف ةقدلا -
 زجني لمع لك ةعجارم ققحت -
 عايضلا نم ةيعمجلا تاكلتممل ةيداملا ةيامحلا رفاوت -
 دوجو نأ ثيح ماظنلا قيبطتل مئالملا خانملا رفاوت بجي ةلاعف ةيلخاد ةباقر كانه نوكت يكل هنإف يلاتلابو
 . ةدئاف يذ ريغ نوكيس ةيلخادلا ةباقرلا مظن ةبيغ يف قيقدو ميلس يبساحم ماظن
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