
 

 

  



                                                                                                                                                                                                        

 

٢ 

 ةعيرشلا جمانرب ريرقت ي8اعلا ميلعتلا تاسسؤمل ةينطولا تالهؤملا تابلطتم 

 ةعيرشلا يW سويرولاكبلا :جمانJKلا مامتإ دنع ةحونمملا ةداهشلاو ةجردلا JKتعت سويرولاكبلا :ثلاثلا ىوتسملا • تايوتسملا

 ةعاس ١٨٥ :ةرّوطملا ةطخلا يW جمانJKلا يW ةدمتعملا تاعاسلا ددع ةعاس نيرشعو ةئام )120( نع لقي ال ام سويرولاكبلا ةجرد بلطتت ةدمتعملا تاعاسلا

 ةطخلا يW ةعاس ٢٠٢ نم ةدمتعملا تاعاسلا ددع ضفخ مت*

 .ةعاس١٨٥ى8إةميدقلا

 تادحولا نم ىtعألا دحلاب قلعتي ام ءانثتسا مت ،ةعيرشلا جمارب ةيصوصخل اًرظن*

 ةئيهلا نم رداصلا ةعيرشلا جمارب ىوتحمل ةماعلا xKياعملا يW كلذ درو امك ،ةيساردلا

 .{ميداكألا دامتعالاو ميوقتلل ةينطولا

  :يtي ام اوتبثأ دق سويرولاكبلا ةداهش ىtع نولصاحلا نوكي نأ ي�بني نxجيرخلا صئاصخ

ـظنمو ةقسانتمو ةلماش ةعومجمب ةفرعملا•
َّ

 تايرظنلابو ،نxعم ّ{��ارد لاجم يW فراعملا نم ةم

 .لاجملا كلذب ةقلعتملا ئدابملاو

 ،ھيجوتلا نم دودحم ردق تحت ةيراكتبا لولح داجيإو ةدقعملا تالكشملا يW ثحبلا ىtع ةردقلا•

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا تالاجملا نمو م��سارد لاجم نم ىؤر مادختساب

 لولحلا داجيإو ليلحتلا يW ةبسانملا ةيئاصحإلاو ةيضايرلا بيلاسألا مادختساو ديدحت ىtع ةردقلا•

 نxقلتملا ى8إ جئاتنلا لاصيإل ةبسانم تايلآلا �Kكأ مادختساو رايتخا ىtع ةردقلاو ،ةدقعملا اياضقلل

 .نxفلتخملا

  .ةكK¡شملا تاردابملاو عيراشملا يW نيرخآلا عم لماكلا نواعتلل دادعتسالاو ةدايقلا ىtع ةردقلا•

اينهم جمانJKلا نوك ةلاح يWو•
ً

 ةبولطملا تاراهملاو فراعملا نم لماكتمو عساو لاجمب ماملإلا نxعتي ،

 .بولطملا {¢ملا لاجملا يW ةلاعفلا ةسرامملل

 ھلعجي امب ،اهxKغو هدعاوقو ھلوصأو ھقفلا :ي¥و ،صصختلا تالاجم يW لهأتلا

 تاراشتسالاو ءاتفإلاو ءاضقلاو ميلعتلاك ،ةبسانملا فيظوتلا تالاجم يW مهسي

  .اهxKغو ،ةيعرشلا

 تايآو ھمولعو نآرقلا ةفرعم :كلذ لمشيو ،ةيسيسأتلا ةيعرشلا مولعلاب ةفرعملا

 صصختلا نيوكت يW ا��يمهأل ،ةديقعلاو ،ماكحألا ثيداحأو ثيدحلا مولعو ،ماكحألا

 .ي®رشلا

ايرظن ةيبرعلا ةغللا ناقتا
ً

ايلمعو 
ً

انكمتم نوكيو ،ةباتكلاو ةءارقلا يW نحلي ال ثيحب ،
ً

 

ابستكم ،ةغللا دعاوق نم
ً

 بولسألاب يناعملا لاصيإ نسحيو ،يبرعلا ريرحتلا ةراهمل 

  .بسانملا

 ةردقلاو ،ةيراضحلا ھتايطعمو رصعلا ةفاقث ىtع عالطالاو ةيمالسإلا ةفاقثلا ةفرعم

 .صصختلا مدخي امب ھتاركتبمو رصعلا تاينقت نم ةدافتسالا ىtع



                                                                                                                                                                                                        

 

٣ 

ايميداكأ جمانJKلا نوك ةلاح يWو•
ً

 مهفو ةقيمع ةفرعم باستكا نxعتي ،ةينهم ةسرامم ى8إ دوقي الو 

 ةيمهأ ميوقتو ليلحتو xKسفت ىtع ةردقلا ى8إ ةفاضإ ،صصختلا لاجم يW ثاحبألا تايبدأل لماش

 .{��اردلا لاجملا يW ةفرعملا ةدايز يW ثاحبألا كلت

 :نأ ىوتسملا اذه ي·يرخ ىtع بجيو

 اوسراميو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا فقاوملا يW اهل لولحلا داجيإو اياضقلاو تالكشملا ديدحت يW اوردابي•

 .ةركتبمو ةيلمع ٍلولح داجيإل ةدايقلا

ملا اوقبطي•
ُ

 اياضقلا ةجلاعم يW {��اردلا مهلاجم نم ةبستكملا ءاصقتسالا بيلاسأو ةيرظنلا تاكرد

 .ةفلتخم تاقايس نمض تالكشملاو

 كلذ ةاعارم ىtع نيرداق اونوكيو ،مهصصخت لاجم يW تامولعملا يW عيرسلا xKغتلا ةعيبط اوكردي•

  .اهل لولحلا حاK¡قاو ةينهملا وأ ةيميداكألا اياضقلا ةسارد دنع

 اورمتسيو ةينهملا وأ ةيميداكألا م�¼الاجم يW تاروطتلا ثدحأ ةبكاوم فد�« ةطشنألا يW اوكراشي•

Wيتاذلا مهمهفو مهفراعم زيزعت ي. 

امئاد اورهظي•
ً

 طاسوألا يW ةدايقلا حور اودبيو كولسلا طابضناو تايقالخألا نم ٍلاع ىوتسم 

 .ةيعامتجالاو ةينهملاو ةيميداكألا

 صالخإلا نم ةيلاع ٍتايوتسم سكعتو ،ةيمالسإلا تادقتعملاو ميقلا عم قفاوتت قرطب اوفرصتي

 .عمتجملا ةمدخ هاجت ماÃ¡لالاو ةيلوؤسملا لمحتو

 ةرصاعملا ةيداصتقالا اياضقلا مهف نم نكمتلاو ،داصتقالل ةماعلا ئدابملاب ماملإلا

 .ةيلاملا تالماعملا ىtع اهرثأو

 لئاسملا يW {ملعلا ثحبلا ىtع ةردقلاو ،ثاK¡لا قيقحتو ثحبلا جهانمب ةفرعملا

امهاسم نوكيل ؛ةيهقفلاو ةيلوصألا
ً

اكراشمو 
ً

العاف 
ً

 Wقفلا دا��جالا ةكرح يÇ} 

  .رصاعملا

ارداق بلاطلا لعجت {Èلا ةيهقفلا ةكلملا باستكا
ً

 لالدتسالاو ماكحألا طابنتسا ىtع 

 .اهلوصأو ةعيرشلا دعاوق قفو ميوقتلاو ليلحتلاو

 ماكحأو تالماعملاو تادابعلا يW ةيهقفلا لزاونلا زربأل ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم

 ةجلاعم يW ةراهملاو ،تالاجملا نم كلذ وحنو ،{Éطلا لاجملا يWو تايانجلاو ةرسألا

  .ةددجتملا ثداوحلاو لزاونلا

 ةيلمعلا ھماهمب مايقلا نم ھنكمت {Èلا ةمزاللا ةيلمعلاو ةيفرعملا تاراهملا باستكا

 .ھجو نسحأ ىtع

 يأرلا ءادبإ لالخ نم ،اهل لهؤي {Èلا نهملا بادآو صصختلا تايقالخأب يtحتلا

 لوقلا يW ةنامألاو قدصلاو ،ءانب لكشب راوحلاو شاقنلاو ،درجتو ةيعوضومب

 .لمعلاو

 تاردابملاو عيراشملا يW نيرخآلا عم نواعتلل دادعتسالاو ،ةدايقلا ىtع ةردقلا

 .قيرفلا حورب لمعلاو ،ةكK¡شملا

 .{¢ملاو {ميداكألا لاجملا يW تادجتسملا ثدحأ ةبكاومل ةطشنألا يW ةكراشملا



                                                                                                                                                                                                        

 

٤ 

 

  

 ةديقعلا ىtع ةمئاقلا ةنزاوتملا ةيطسولا ةيمالسإلا ةيصخشلا تامس باستكا

امهف مالسإلا مهفي يطسو ليج دادعإ يW مهست ةحلاص ةودق نوكيف ،ةحيحصلا
ً

 

ايلومش
ً

اديعب 
ً

 .ءافجلاو ولغلا نع 

 رومأب سانلا xKصبتو ،ةيعرشلا ماكحألا نايب لالخ نم عمتجملا ةمدخ ىtع ةردقلا

 يW ةصاخبو ،عمتجملا اهجاتحي {Èلا ةيهقفلا ثوحبلا دادعإب ماهسإلاو ،م�Ïيد

 .ةيمنتلا تابلطتم ةيبلتل ةرصاعملا اياضقلا

 .ةيمالسإلا هدالب ةيصوصخ كاردإو ،يمالسإلا ھئامتناو ھتيو�« زاÃ¡عالا

 

 



                                                                                                                                                                                                        

 

٥ 

 تاجرخم تالاجم

 ملعتلا

 لاجم لكل ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم

Wثلاثلا ىوتسملا ي 
 قفاوتلا ىدم ريرقت ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملا-١

 ةنيعم َقئاقح ةفرعم •

 سسأو َميهافم ةفرعم •

 ٍتايرظنو

 .تاءارجإلا ةفرعم •

 فراـــــــــــــــعملا نـــــــــــــــم Kـــــــــــــــxبك مـــــــــــــــك باـــــــــــــــستكا •

 يـــــــــــــــW ةـــــــــــــــيجهنملاو ةـــــــــــــــلماكتملاو ةلماـــــــــــــــشلا

 ىـــــــــــــــــــ8إ ةفاـــــــــــــــــــضإ ،صـــــــــــــــــــصختلا لاـــــــــــــــــــجم

 ةينمــــــــــــــــــــــــــــضلا تاــــــــــــــــــــــــــــيرظنلاو ئداــــــــــــــــــــــــــــبملا

  .لاجملا كلذب ةقلعتملا

 يـــــــــــــــــW تاـــــــــــــــــيرظنلاو فراـــــــــــــــــعملاب ماـــــــــــــــــملإلاو •

 ةلــــــــــــصتملا ىرــــــــــــخألا ةــــــــــــيملعلا تالاــــــــــــجملا

 ةــــــــــــينهملا تالاــــــــــــجملاب ماــــــــــــملإلاو ،ھـــــــــــلاجمب

 ناـــــــــــــــــــــــــــك اذإ ةـــــــــــــــــــــــــــقالعلا تاذ ىرـــــــــــــــــــــــــــخألا

اينهم صصختلا
ً

.   

 تادجتـــــــــــــسملا ثدـــــــــــــحأ ىـــــــــــــtع عالـــــــــــــطالاو •

Wلا تاـــــــــصصختلا يــــــــÈلع لمتـــــــــشي {ـــــــــÒاـــــــــ� 

 عالــــــــطالا كـــــــلذ يــــــــW اـــــــمب ھتــــــــسارد لاـــــــجم

 ةــــــــــــــــــــثيدحلا ثاــــــــــــــــــــحبألا ىــــــــــــــــــــtع دــــــــــــــــــــقانلا

 اياــــــــــــــضقلل لوـــــــــــــلحلا داـــــــــــــجيإب ةـــــــــــــقلعتملا

 نم ءازجأ ةينامث نع لقي ال ام ظفح .١

 .نقتم لكشب ميركلا نآرقلا

 عيمج يW ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم .٢

 ةساردلا ةيجهنم قفو ھقفلا باوبأ

 .ةيهقفلا

 ةقلعتملا ةيلوصألا لئاسملا ضارعتسا .٣

 ،ةلدألاو ي®رشلا مكحلا باوبأب

 ضراعتلاو ،دا��جالاو ،تالالدلاو

 .حيجK¡لاو

 ،اهطباوضو ةيهقفلا دعاوقلا حيضوت .٤

 طباوضو دعاوق نم ا�Ïع عرفتي امو

 عورفو

 ميركلا نآرقلا يW ماكحألا تايآ xKسفت .٥

 ،xKسفتلا يW ةيملعلا ةيجهنملا قفو

 تابلطتم يW ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم نxب xKبك قفاوت كانه نأب ظحالي

 ،)ةفرعملا( لاجم يW ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم عم ،ةينطولا تالهؤملا

  :يtي ام بسح

  :نمضتت ةعقوتملا تاجرخملا نوكت نأ دبال ،ةينطولا تالهؤملا تابلطتم نم

 ةفاضإ ،صصختلا لاجم يW ةيجهنملاو ةلماكتملاو ةلماشلا فراعملا نم xKبك مك(

 )لاجملا كلذب ةقلعتملا ةينمضلا تايرظنلاو ئدابملا ى8إ

  :ةعيرشلا جمانرب تاجرخم عم كلذب قفتتو

 ةيهقفلا ةساردلا ةيجهنم قفو ھقفلا باوبأ عيمج يW ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم -

 ،ةلدألاو ي®رشلا مكحلا باوبأب ةقلعتملا ةيلوصألا لئاسملا ضارعتسا -

 حيجK¡لاو ضراعتلاو ،دا��جالاو ،تالالدلاو

 طباوضو دعاوق نم ا�Ïع عرفتي امو ،اهطباوضو ةيهقفلا دعاوقلا حيضوت -

 عورفو

 .صئاصخو ميق نم مالسإلا ھب xÃمت امو اهعاونأب مظنلا ةفرعم -

 نم لاجملاب ةقلعتملا ةيساسألا سسألاو تايرظنلا ةفرعم :قيقحت رهظي امك

 :ةيلاتلا تاجرخملا لالخ



                                                                                                                                                                                                        

 

٦ 

 لاـــــــــــــــــــــــــــــجم يـــــــــــــــــــــــــــــW ةـــــــــــــــــــــــــــــفرعملا ةداـــــــــــــــــــــــــــــيزو

  .صصختلا

 ةـــــــــــــــــبلطلا ّدـــــــــــــــــعت {ـــــــــــــــــÈلا جماKـــــــــــــــــJلا يـــــــــــــــــWو •

 نوـــــــــجيرخلا نوـــــــــكي ،ةـــــــــينهملا ةـــــــــسرامملل

 حئاوــــــــــــــــــــــــللاو ةــــــــــــــــــــــــمظنألاب يــــــــــــــــــــــــ®و ىــــــــــــــــــــــــtع

 تاـــــــــــــــــــــبلطتملابو ،ةـــــــــــــــــــــنهملل ةـــــــــــــــــــــيميظنتلا

 تـــــــــقولا عـــــــــم اهليدـــــــــعت ةـــــــــيفيكو ةـــــــــينفلا

  .ةxKغتملا فورظلا ىtع ءانب

 ،xKسفتلا لوصأ ىtع اًدامتعاو

 .ھمولعو هدعاوقو

 ةيجهنملا قفو ماكحألا ثيداحأ حرش .٦

 ادامتعاو ،ةيثيدحلا ةساردلل ةيملعلا

 لوصأو ،ثيدحلا مولع دعاوق ىtع

 .جيرختلا

 ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةمظنألا فصو .٧

 ا�« قلعتي امو

 يW حلاصلا فلسلا جهنم حيضوت .٨

 نم نxفلاخملا رهشأ ةشقانمو داقتعالا

 تارايتلاو بهاذملاو قرفلاو نايدألا

 ةرصاعملا

 ھب xÃمت امو ،اهعاونأب مظنلا ةفرعم .٩

 .صئاصخو ميق نم مالسإلا

 تايرظنلاو ميهافملا زربأ ديدحت .١٠

 يمالسإلا داصتقالاب ةقلعتملا ئدابملاو

 

 ،ةلدألاو ي®رشلا مكحلا باوبأب ةقلعتملا ةيلوصألا لئاسملا ضارعتسا 

  حيجK¡لاو ضراعتلاو ،دا��جالاو ،تالالدلاو

 طباوضو دعاوق نم ا�Ïع عرفتي امو ،اهطباوضو ةيهقفلا دعاوقلا حيضوت -

 عورفو

املم نوكي تاجرخملا تابلطتم نمو
ً

 ةيملعلا تالاجملا يW تايرظنلاو فراعملاب 

 جمانرب تاجرخم عم كلذ قفاوتيو ،ھلاجمب ةلصتملاو صصختلا xKغ يW ىرخألا

  :ةيلاتلا ةعيرشلا

 .نقتم لكشب ميركلا نآرقلا نم ءازجأ ةينامث نع لقي ال ام ظفح

 ،xKسفتلا يW ةيملعلا ةيجهنملا قفو ميركلا نآرقلا يW ماكحألا تايآ xKسفت -

 .ھمولعو هدعاوقو ،xKسفتلا لوصأ ىtع اًدامتعاو

 ىtع اًدامتعاو ،ةيثيدحلا ةساردلل ةيملعلا ةيجهنملا قفو ماكحألا ثيداحأ حرش -

 .جيرختلا لوصأو ،ثيدحلا مولع دعاوق

 لاجمب ةلصتملا ةيملعلا تالاجملا نمو ةيسيسأتلا مولعلا نم JKتعت ثيح

 .ةعيرشلا

املم نوكي نأ ةينطولا تالهؤملا تابلطتم نم نأ امك
َ

 ىرخألا ةينهملا تالاجملاب 

 :ةيلاتلا تاجرخملا يW كلذ حضتيو ،ةقالعلا تاذ

 .يمالسإلا داصتقالاب ةقلعتملا ئدابملاو تايرظنلاو ميهافملا زربأ ديدحت -

 ققحتي جرخملا اذه نأ امك .ا�« قلعتي امو ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةمظنألا فصو

 .ةنهملل ةيميظنتلا حئاوللاو ةمظنألا ىtع عالطالاو تاءارجإلا ةفرعم اًضيأ ھب



                                                                                                                                                                                                        

 

٧ 

 

 تاجرخم تالاجم

 ملعتلا

 لاجم لكل ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم

Wثلاثلا ىوتسملا ي 
 قفاوتلا ىدم ريرقت ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم

 ةيكاردإلاشتاراهملاش-٢

 يرظنلا مهفلا قيبطت •

 سسألاو ميهافملل

 .تايرظنلاو

 تاءارجالا قيبطت •

 دقانلا PQكفتلاب ةقلعتملا

 يWادبإلا لحلاو

 ناكأ ءاوس تالكشملل

 نم بلط ىbع ًءانب كلذ

 ةهجاوم دنع مأ نيرخآلا

 PQغ ةديدج فقاوم

 .ةعقوتم

 عيضاوملا nopقت •

 لاجم يs تالكشملاو

 مادختساب xopارد

 رداصملا نم ةعومجم

 تاـــمولعملا مهفو ،{�ـــــــــــــáقتلا ىtع ةردـــقلا •

 رداــــــــــــــصم نم ةدـيدـجلا ةـلدألاو ميهاـفملاو

 ىtع جئاـــــتنلا قيبطتو اـــــهميوقتو ةـــــعونتم

 عم تالكـــشملاو اياـــضقلا نم عـــساو قاطن

 .ھيجوتلا نم طيسب ردق

 ةدقعملا تالكـــــــــشملا {�ـــــــــáقت ىtع ةردقلاو •

ايبـــــــــسن
ً

 نم ةعونتم لاكـــــــــشأ مادختـــــــــساب 

 ،ىرخألا رداــــــــــــــــــصملاو تاــــــمولعملا تاــــــينقت

 ةاـــــــعارـم عـم اـــــــهـل ةرـكـتـبـم لوـلـح حاKـ¡ـقاو

 تاذ ةــيلمعلا تاJKخلاو ةــيرظنلا فراــعملا

 .ةذـــــــخـــتـــملا تارارـــقـــلا تاـــــــعـــبـــتو ةـــــــقالـــعـــلا

 تاراـــــــهـــملا هذـــــــه قـــيـــبـــطـــت ىـــtـــع ةردـــــــقـــلاو 

 مادختساو ةيهقفلا صوصنلا ليلحت .١

 لكشب ةيهقفلاو ةيلوصألا تاحلطصملا

 .حيحص

 نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا .٢

 ةيجهنملا قفو ةنسلاو باتكلا صوصن

 ،ةيملعلا

 عورف ىtع لوصألاو دعاوقلا قيبطت .٣

 .ةدجتسملا لزاونلاو ةميدقلا لئاسملا

 لحل لوصألاو دعاوقلا مادختسا .٤

 .ةحيحص ةقيرطب ثيراوملا لئاسم

 ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةمظنألا قيبطت .٥

 .بولطملا لكشلاب

 تابلطتم يW ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم نxب xKبك قفاوت كانه نأب ظحالي

 تاراهملا( لاجم يW ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم عم ،ةينطولا تالهؤملا

  :يtي ام بسح ،)ةيكاردإلا

  :تاجرخملا نم نوكي نأ دبال تابلطتملا نم

 ةديدجلا ةلدألاو ميهافملاو تامولعملا مّوقيو مهفي نأو ،{�áقتلا ىtع ردقي نأ

 :ةيلاتلا ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم عم كلذ قفتيو ،ةعونتم رداصم نم

 لكشب ةيهقفلاو ةيلوصألا تاحلطصملا مادختساو ةيهقفلا صوصنلا ليلحت

 حيحص

 ةيملعلا ةيجهنملا قفو ةنسلاو باتكلا صوصن نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا

 ىtع جئاتنلا قبطي نأ :ةينطولا تالهؤملا تابلطتم يW تاجرخملا نم نأ امك

 عم كلذ قفتيو ،ھيجوتلا نم طيسب ردق عم تالكشملاو اياضقلا نم ٍعساو قاطن

  :ةيلاتلا ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم

 ةدجتسملا لزاونلاو ةميدقلا لئاسملا عورف ىtع لوصألاو دعاوقلا قيبطت



                                                                                                                                                                                                        

 

٨ 

 صالختساو ةعونتملا

 .ةميلس تاجاتنتسا

 ةــينهمو ةــيميداــكأ تاــقاــيـــــــــــــس يW كرادــملاو

  .ھتسارد لاجمب ةلصتم

 تاءارــــجإلا مادـــــــخــــتـــــــــــــــــسا ىــــtــــع ةردـــــــقــــلاو •

 يW كــــلذو اــــمئالم اــــمادــــختـــــــــــــسا ةــــينيتورلا

 {Èلا فقاوملا دــيدــحت عم ،ةــينهملا جماJKلا

 داـــــمتعالاو ةركتبم لولح داـــــجيإ بـــــلطتت

 تاذ ةـــــــيــلــمــعــلاو ةـــــــيرــظــنــلا كرادـــــــملا ىــtــع

 .ةلصلا

 ةديقعلا ىtع ةدراولا ھبشلا دقن .٦

 راكفألا نxب xÃيمتلاو ، ةحيحصلا

 .ةيدقعلا لوصألا ءوض يW ةدفاولا

 .حيحص لكشب ةيوغللا تاراهملا قيبطت .٧

 ىtع مكحلاو مظنلا عاونأ نxب xÃيمتلا .٨

  .ةرصاعملا ةيركفلا اياضقلا زربأ

 ةدايقو سيردتلا تاراهم قيبطت .٩

 ضرعي امو {��اردلا فصلاو ةسردملا

 .ةراهمب تالكشم نم كلذل

 ةحيحصلا تايلآلاو تاراهملا مادختسا .١٠

Wكفتلا يxK دقنلاو لالدتسالاو. 

 .اًيلمع {ملعلا ثحبلا ةيجهنم قيبطت.١١

 ةحيحص ةقيرطب ثيراوملا لئاسم لحل لوصألاو دعاوقلا مادختسا

 ةرصاعملا ةيركفلا اياضقلا زربأ ىtع مكحلاو مظنلا عاونأ نxب xÃيمتلا

 عيضاوملا ثحبي نأ عيطتسي نأ :ةينطولا تالهؤملا تابلطتم يW تاجرخملا نمو

 ةعونتملا رداصملا نم ةعومجم مادختساب {��ارد لاجم يW تالكشملاو

 جمانJKل ملعتلا تاجرخم عم كلذ قفتيو ،ةميلس تاجاتنتسا صالختساو

 :ةيلاتلا ةعيرشلا

 .ةحيحص ةقيرطب ثيراوملا لئاسم لحل لوصألاو دعاوقلا مادختسا

 يW ةدفاولا راكفألا نxب xÃيمتلاو ،ةحيحصلا ةديقعلا ىtع ةدراولا ھبشلا دقن

 .ةيدقعلا لوصألا ءوض

 .دقنلاو لالدتسالاو xKكفتلا يW ةحيحصلا تايلآلاو تاراهملا مادختسا

 ةلصتم ةينهمو ةيميداكأ تاقايس يW تاكردملاو تاراهملا هذه قيبطت عيطتسيو

 :ةيلاتلا تاجرخملا عم قستم اذهو ،ھتسارد لاجمب

 .حيحص لكشب ةيوغللا تاراهملا قيبطت

 .بولطملا لكشلاب ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةمظنألا قيبطت

 .اًيلمع {ملعلا ثحبلا ةيجهنم قيبطت

 نم كلذل ضرعي امو {��اردلا فصلاو ةسردملا ةدايقو سيردتلا تاراهم قيبطت

 .ةراهمب تالكشم

ارداق نوكي نأ ي�بنيف ،ةينهملا جماJKلا يW امأو
ً

 ةيئارجإلا قرطلا مادختسا ىtع 

 ٍلولح داجيإ بلطتت {Èلا فقاوملا ديدحت عم ،بسانم لكشب )ةينيتورلا( ةداتعملا



                                                                                                                                                                                                        

 

٩ 

 ،ةقالعلا تاذ ةيلمعلاو ةيرظنلا ھتيفلخ ىtع دمتعي لكشب ةباجتسالاو ةركتبم

 :ةيلاتلا تاجرخملا عم قستم اذهو

 بولطملا لكشلاب ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةمظنألا قيبطت



                                                                                                                                                                                                        

 

١٠ 

  

 تاجرخم تالاجم

 ملعتلا

 لاجم لكل ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم

Wثلاثلا ىوتسملا ي 
 قفاوتلا ىدم ريرقت ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم

 ةيلوؤسملاشلمحتوشنيرخآلاشعمشلماعتلاشتاراهمش-٣

 ةيلوؤسمب عالطضالا•

 رارمتسالاو يتاذلا ملعتلا

sخشلا ريوطتلا يnop 

 .�pملاو

 نمض لاعفلا لمعلا•

 رود ةسراممو تاعومجم

 .ةجاحلا دنع دئاقلا

 يs ةيلوؤسمب فرصتلا•

 ةيصخشلا تاقالعلا

 .ةينهملاو

 ي�الخأ لكشب فرصتلا•

 ةيقالخألا ميقلاب ما��لالاو

 قاطنلا ىbع ةيلاعلا

 فقاوملا يsو nopخشلا

 .ةيعامتجالا

 يW اياضقلل ةءانب لولح داجيإ يW ةمهاسملا•

 زكرم يW ناكأ ءاوس ةيعامجلا فقاوملا

اوضع مأ يدايق
ً

 Wداجيإ ليهستو ،ةعامج ي 

 يW دئاقلا رود ةسراممو .لولحلا كلت

 بلطتت {Èلا ةفلتخملا فقاوملا يW ةعومجملا

    .ةركتبم تاباجتسا

 بلطتت {Èلا اياضقلا ديدحت يW ةردابملا•

 وأ ةيدرف ةجلاعم ا��جلاعمو ةصاخ ةيانع

 .ةبسانم ةقيرطب ةيعامج

 ةردقلاو يتاذلا ھملعت ةيلوؤسم لمحت•

 تامولعملا ىtع لوصحلا لئاسو ديدحت ىtع

 زاجنإل ةمزاللا ليلحتلا بيلاسأ وأ ةديدجلا

  .اهمادختساو ماهملا

 لمحت ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .١

 نع ثحبلاو ،يتاذلا ملعتلا ةيلوؤسم

 ريوطتو ةراهمب ةيصخشلا تامولعملا

 تاذلا

 ةمهاسملا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .٢

Wدادعتسالاو ،ي®امجلا لمعلا ي 

 قيرفلا ةدايقل

 لمح ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ ت .٣

 فيلاكتلا عيمج يW ةيلوؤسملا

 تابجاولاو

 لصاوتلا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .٤

 )دئاق وأ وضعك( نيرخآلا عم لاعفلا

 ماÃ¡لالا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .٥

 فالخلا بادآو ةيمالسإلا ميقلاب

 نهملا تايقالخأو ئدابمو

 تابلطتم يs ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم نPب PQبك قفاوت كانه نأب ظحالي

 تاراهم( لاجم يs ةعيرشلا جمان�Qل ملعتلا تاجرخم عم ،ةينطولا تالهؤملا

  :يbي ام بسح ،)ةيلوؤسملا لمحتو نيرخآلا عم لماعتلا

 لولح يW ةمهاسم :ملعتلا تاجرخم نوكي نأ ةينطولا تالهؤملا تابلطتم نم

 .ةيعامجلا فقاوملا يW اياضقلل ةءانب

  :ةيلاتلا تاجرخملا يs ةمءاوملا حضتتو

 ةدايقل دادعتسالاو ،ي®امجلا لمعلا يW ةمهاسملا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .١ 

 .قيرفلا

 .)دئاق وأ وضعك( نيرخآلا عم لاعفلا لصاوتلا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ.٢

 ةيانع بلطتت {Èلا اياضقلا ديدحت :نمضتت تاجرخملا نوكت نأ دبال ھنأ امك

  :ةيلاتلا تاجرخملا يs كلذ رهظيو ،ا��جلاعمو

 .تابجاولاو فيلاكتلا عيمج يW ةيلوؤسملا لمحت ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 ،يتاذلا ھملعت ةيلوؤسم لمحت :ةينطولا تالهؤملا يs تاجرخملا تابلطتم نمو

 :ةيلاتلا تاجرخملا يs كلذ ةاعارم تمتو

 نع ثحبلاو ،يتاذلا ملعتلا ةيلوؤسم لمحت ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 .تاذلا ريوطتو ةراهمب ةيصخشلا تامولعملا



                                                                                                                                                                                                        

 

١١ 

 

  

 ةينهملاو ةيقالخألا اياضقلا عم لماعتلا•

 ةيقالخألا ماكحألاو ميقلاب ةقالع اهل {Èلا

 عم ةقفاوتمو نورخآلا ا�Ïم سسحتي قرطب

 تاذ ةينهملا تايقالخألاو ةيساسألا ميقلا

 .ةقالعلا

 يãالخأ لكشب فرصتلا :ةينطولا تالهؤملا يs تاجرخملا تابلطتم نمو

 فقاوملا يWو {�áخشلا قاطنلا ىtع ةيلاعلا ةيقالخألا ميقلاب ماÃ¡لالاو

  :ةعيرشلا جمانرب يs ةيلاتلا تاجرخملا يs كلذ ةاعارم تمتو ةيعامتجالا

 ئدابمو فالخلا بادآو ةيمالسإلا ميقلاب ماÃ¡لالا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 نهملا تايقالخأو



                                                                                                                                                                                                        

 

١٢ 

 

 تاجرخم تالاجم

 ملعتلا

 لكل ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم

 ثلاثلا ىوتسملا يW لاجم
 قفاوتلا ىدم ريرقت ةعيرشلا جمانJKل ملعتلا تاجرخم

 ةيددعلا تاراهملاو ،تامولعملا ةينقتو ،لصاوتلا تاراهم -٤

 لاعفلا لصاوتلا •

 .ايباتكو ايهفش

 ةينقت مادختسا •

 تالاصتالا

 .تامولعملاو

 بيلاسألا مادختسا •

 ةيئاصحإلاو ةيباسحلا

 .ةيساسألا

 بيلاسألا ديدحت ىtع ةردقلا •

 ةقالعلا تاذ ةيباسحلاو ةيئاصحإلا

 ،تالكشملاو اياضقلا {�áقت دنع

 يW ايعادبإ اقيبطت اهقيبطت مث نمو

 .لولحلا حاK¡قاو تامولعملا xKسفت

ايهفش لاعفلا لصاوتلا ىtع ةردقلا •
ً

 

ايباتكو
ً

 ضرعلا لاكشأ رايتخاو ،

 نxقلتمللو ةفلتخملا اياضقلل ةبسانملا

 .اهمادختساو نxفلتخملا

 تاينقتل {äيتورلا مادختسالا •

 ةمئالم �Kكألا تالاصتالاو تامولعملا

 راكفألاو تامولعملا عمج يW كلذو

 .اهلاصيإو اهxKسفتو

 لاصتالا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .١

 اينوK¡كلاو ايباتكو ايهفش ةيلعافب

 حضاو لكشب ھيأر نع xKبعتلاو

 مادختسا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .٢

 تالاصتالاو تامولعملا تاينقت ثدحأ

Wلابقتساو لاصيإو ليلحتو عيمجت ي 

 تامولعملا

 مادختسا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ .٣

 ثيراوملا ميسقت يW ةيباسحلا تاراهملا

 تاكK¡لا باسحو

 ،ةينطولا تالهؤملا تابلطتم يs ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم نPب ةمءاوملا حضتت

 ةينقتو لصاوتلا تاراهم( لاجم يs ةعيرشلا جمان�Qل ملعتلا تاجرخم نPبو

 :ي اتلاك ،)ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا

 تاذ ةيباسحلاو ةيئاصحإلا بيلاسألا ديدحت ىtع ةردقلا :p¡طولا راطإلا يs ركذ

 .تالكشملاو اياضقلا {�áقت دنع ةقالعلا

 :ةعيرشلا جمانرب يs ةيلاتلا تاجرخملا عم قفاوتم وهو

 ثيراوملا ميسقت يW ةيباسحلا تاراهملا مادختسا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 تاكK¡لا باسحو

ذ امك
ُ

ايهفش لاعفلا لصاوتلا ىtع ةردقلا :رك
ً

ايباتكو 
ً

. 

 :ةعيرشلا جمانرب يs جرخملل قباطم وهو

 xKبعتلاو اينوK¡كلاو ايباتكو ايهفش ةيلعافب لاصتالا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 .حضاو لكشب ھيأر نع

ذ امك
ُ

 تالاصتالاو تامولعملا تاينقتل {äيتورلا مادختسالا :رك

 :جرخملا عم PQبك لكشب قفتم وهو

 يW تالاصتالاو تامولعملا تاينقت ثدحأ مادختسا ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ

 .تامولعملا لابقتساو لاصيإو ليلحتو عيمجت



                                                                                                                                                                                                        

 

١٣ 

 

 تاجرخم تالاجم

 ملعتلا

 لكل ةعقوتملا ملعتلا تاجرخم

 ثلاثلا ىوتسملا يs لاجم
 قفاوتلا ىدم ريرقت ةعيرشلا جمان�Qل ملعتلا تاجرخم

 ةيكرح سفنلا تاراهملا -٥

 ،ةيوديلا ةراهملا لمشت

 سماخلا لاجملا ي§و

 ضعب ىbع قبطني يذلاو

 لكشتو .طقف جما�Qلا

 ةيمهأ تاراهملا هذه

 تالاجملا ضعب يs ةيلاع

 .ةيساردلا

ارداق بلاطلا نوكي نأ 
ً

 ةءارقلا ءادأ ىbع 

 صفح ةياورب ميركلا نآرقلل ةحيحصلا

 اًحيحص ءادأ مصاع نع

 :ةعيرشلا جمانرب يW دحاو جرخم عم قفتي

 ةياورب ميركلا نآرقلل ةحيحصلا ةءارقلا ءادأ ىtع اًرداق بلاطلا نوكي نأ 

 .اًحيحص ءادأ مصاع نع صفح


