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 لوألا لصفلا

 تافيرعتلا
  :ىلوألا ةداملا
 فالخ قايسلا ضتقي مل ام ،اهنم لك مامأ ةنيبملا يناعملا – ةحئاللا هذه قيبطت ضرغل – ةيتآلا تارابعلاو تاحلطصملاب دصقي
  :كلذ
 
  .اهتايوتحمو ةيديربلا ةداملا نع فشكي نايب لك :ةيديربلا تانايبلا
 
 اـمإ اـهعيزوت وأ اـهلقن ىلع ةردـقلا ةـمدـخلا مدـقم ىدـل رفوتي ال ةـيدـيرب ةداـم يأ يه :ةـــصاـخلا ةـعيبطلا تاذ ةـيدـيربلا ةداـملا

 وأ داوملل ثولت اهنع جتني وأ فلتلا ةعيرــس نوكت يتلا وأ ،ميلــستلا وأ عيزوتلا وأ لقنلاب ةــصاخ ةيانع وأ ةقيرطل اهجايتحال
  .ةيديربلا تامدخلا ذيفنت قيعت وأ ،ةيديربلا ةمدخلا يف نيلماعلل ررض اهنع جتني نأ لمتحي وأ ،ةيديربلا تادعملا
 
 .ةحئاللا ماكحأل اقفو ةنيهلا اهددحت ةدمل ءافعإلا وأ ليجستلا وأ هنم ءزج وأ صيخرتلل تقؤم فاقيإ :قيلعتلا
  
 نم – رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيلإ دوعت ال بابسأل – ةمدخلا مدقم نكمتي مل يتلا ةيديربلا داوملا :ةلمهملا ةيديربلا داوملا
  .اهظفح ةدم تضقنأو ،هيلإ لسرملا ىلإ اهميلست
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 يناثلا لصفلا
 ةماع ماكحأ

 
  :ةيناثلا ةداملا
  :ةيتآلا تالاحلا يف ةروشنم ةقيثو يأ دعت ،رشنلا ةليسو وأ لكش ددحي صاخ صن هب دري مل اميف -1

 تاصنملا يف ةيمسرلا اهتاباسح لالخ نم وأ ،تنرتنالا ةكبش ىلع ينورتكلإلا اهعقوم لالخ نم ةئيهلا نالعإ -أ

  .ةينورتكلإلا

  .ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا -ب

  .ةئيهلا ىدل ةلجسملا نيوانعلا ىلإ لاسرإلا   -ج
 يف روكذملا ناونعلا نكي ملو ،ةئيهلل يمسرلا ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلإ ةقيثو لاسرإ ةحئالل هذه تبلطت امثيح -2

  .ةلوانم ةئيهلا ىلإ ةقيثولا لاسرإ كلذ دنع بجيف ،ليغشتلا ةلاح

 صاخشألا فيرعتب ارارق ردصت نا ،ةأشنم وأ صخش ىلع هرظح وأ ةنيعب طاشنب حامسلا اهتمظنأ تضتقا اذإ ةئيهلل زوجي -3

  .رظحلا وأ حامسلا كلذ اهيلع قبطني يتلا ةقالعلاو ةلصلا تاذ تانايكلا وأ ،صخشلاب ةلصلا يوذ

 :ةثلاثلا ةداملا
 ديفتسملاو ةمدخلا مدقم تانايبب قلعتي ام مظنت ةقيثو ةئيهلا ردصت ،ةقالعلا تاذ تاهجلا نم ةرداصلا طباوضلا ةاعارم عم
  .اهتكراشمو اهنيزختو اهظفحب قلعتي امو ةيديربلا تانايبلاو
 
 :ةعبارلا ةداملا
  :ةيتألا بناوجلا ةيديربلا تامدخلا روجأ ريياعمو طباوض عضو دنع ةئيهلا يعارت
  .عاطقلا يف رامثتسالل ةبذاج ةئيب ريفوت ىلإ يدؤتو ،ةلداع نوكت نأ -1

  .ةيديربلا تامدخلا روجأب ةقالعلا تاذ ةيلودلا اهتامازتلاو ةكلمملا تايقافتا -2

  .ةيلودلا تاسرامملا لضفأ -3

 

 

 
 
 :ةسماخلا ةداملا
 ،اهل يونسلا لباقملاو اهديدجتو صيخارتلا تائفل يلاملا لباقملا نمضتي ارارق – ماظنلا نم ةرشاعلا ةداملل اقفو – ةئيهلا ردصت

  :يتآلا هيف ىعاري نأ ىلع
  .صيخرتلا عونو ةيديربلا ةمدخلا عم يلاملا لباقملا بسانتي نأ -1
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 .هيف ةيديربلا تامدخلا ميدقتب بغرت يذلا طاشنلاو ةأشنملا نايك مجح يف يونسلا لباقملا طبتري نأ -2

 

 :ةسداسلا ةداملا
 :يتأي ام لمشت نأ ىلع ،اهدامتعال ةرازولل اهعفرتو لماشلا مادختسالا قحو ةلماشلا ةمدخلا ةسايس ةئيهلا دعت

  .يونس لكشب اهتعجرم متيو ،لماشلا مادختسالا قحو ةلماشلا ةمدخلا نمض ةيساسألا ةيديربلا تامدخلاب ةمئاق -1

  .ينطولا لغشملا تامازتلاو ضارغأ فيرعت -2

  .ةكلمملاب ديربلا عاطق يف لماشلا ةمدخلا مدقم نييعتل ةمزاللا طباوضلا عضو -3

  .)UPU( يملاعلا يديربلا داحتالا ريياعمل ىندألا دحلا مئاوي امب ةلماشلا ةمدخلل يندألا دحلا ديدحت -4

 ةعجارمو ،ةنيعم ةمدخ ةدوج تايوتسم دودح نمضو زكارملاو تاظفاحملا يف ةلماشلا ةمدخلا ميدقت ىوتسم ديدحت -5

 يف ةمدخلا يمدقم عسوتو عاطقلا يف تاريغتم نم أرطي ام لظ يف يونس لكشب ةمدخلا ىوتسم تافدهتسم

  .ةمدخلل رفوتملا يلاملا معدلاو ،اهميدقت فيلاكتو ،ةمدخلا ميدقت

 ةنيعملا قطانملا يف ةلماشلا ةمدخلا ميدقت ةيرارمتساو ماظتنا نامض ىلإ فدهت يتلا تاطارتشالاو تاميظنتلا دادعإ -6

 ،ةمدخلا ميدقت يف ةمدخلا يمدقم عسوتو عاطقلا يف تاريغتم نم أرطي ام لظ يف يونس لكشب اهتعجارمو ،كلذل

  .ةمدخلل رفوتملا يلاملا معدلاو ،اهميدقت فيلاكتو

  .يونس لكشب اهتعجارمو ،ةلماشلا ةمدخلا ميدقت طاقنل ةيفارغجلا ةيطغتلا قاطن ديدحت ةيلآ عضو -7

- ةقالعلا تاذ تارارقلاو تاعيرشتلاو ةمظنألا – ةيميظنتلا سسألاو طورشلاو دعاوقلا ةقيثو يأ دادعإ دنع يعاري -8

  .ةكلمملا يف ةيديربلا تامدخلاب

 

 

 

 

 
 ثلاثلا لصفلا

 صيخارتلا
 :ةعباسلا ةداملا
  :ةيتآلا ةيديربلا تامدخلا ميدقتل صيخرتلا ةئيهلا حنمت

  .عيرسلا ديربلا اهيف امب ،اهميلستو ،اهعيزوتو ،اهلقنو ،ةيديربلا داوملا ملست -1

  .يدوعسلا يزكرملا كنبلا نم صيخرت ىلع لوصحلا دعب ،ةيديربلا ةيلاملا تامدخلا -2

  .ةيديربلا قيدانصلا ةمدخ -3

  .يئاعدلا ديربلا ةمدخ -4

  .عفدلا ةقبسم ةيديرب مئاسق وأ تورك وأ تاقاطب ميدقت ةمدخ -5

  .دورطلا تاطحم ةمدخ -6
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  .يمسرلا ديربلا ةمدخ -7

 .دورطلا ةمدخ -8

  .ماظنلا نم ىلوألا ةداملل اقفو ةيديربلا تامدخلا قاطن يف هلوخد ةئيهلا ىرت صيخرت يأ -9

 
 :ةنماثلا ةداملا
  :ةئيهلل ةيتآلا تابلطتملا ميدقت صيخرتلا بلط مدقم ىلع بجي

  .بلطلا مدقم تانايب -1

  .اهريدقت قفو هنود ام لوبق ةئيهلل زوجيو ،ةيلاملا ةءالملا تبثي ام -2

  .صيخرتلا طاشن نمضتي لوعفملا يراس يراجت لجس -3

 ةطشنألا ةلوازم ةقيرط نمضتت لمع ةطخو ،ةيديربلا تامدخلا ميدقت ىلوتتس يتلا ةأشنملا لمع ةعيبطل رصتخم فصو -4

  .صيخرتلا يف ةددحملا ةيديربلا

  .ةئيهلا اهعضت ىرخأ تابلطتم يأ -5

 

 

 

 
 :ةعساتلا ةداملا

 ضفرلا تاغوسم لامكتسا هبلط ضفر مت نمل زوجيو .اهقاطنو ةيديربلا ةمدخلا عون هيف ًاحضوم صيخرتلا ةئيهلا حنمت -1

  .ةيمسرلا ةئيهلا تاونق لالخ نم ىرخأ ةرم ميدقتلا ةداعإو

 ثيحب ،ةمدخلا ميدقت زكارمو ةلمع رقمب رهاظ ناكم يف هل رداصلا صيخرتلا ةخسن زاربإب مازتلالا هل صخرملا ىلع بجي -2

  .ةمدخلا ميدقت زكرم وأ ،رقملا لوخد درجمب ةلوهسب هتدهاشم نكمي

 ةئيهلا هارت ام بسحب وأ ،صيخرتلا يف اهيلإ راشملا كلتل ةلثامم ةدمل ةمدخلا مدقم بلط ىلع ءانب صيخرتلا ديدجت متي -3

 تدجو نإ ةئيهلا ىدل ةيلاملا هتامازتلا عيمج هدادس اهيف امب كلذل ةمزاللا تابلطتملا عيمج ءافيتسا دعب كلذو ،ابسانم

  .صيخرتلا ديدجتل يلاملا لباقملاو

 ةدم لالخ بلطلا يف تبت نأ ةئيهلا ىلعو ،صيخرتلا ءاهتنا لبق اًموي نينامثو ةئام )180( لالخ ديدجتلا بلط ميدقت زوجي -4

  .بلطلا لامتكا خيرات نم اًموي ةرشع ةسمخ )15( زواجتت ال

 .صيخرتلا ءاهتنا خيرات نم اموي نيثالث )30( لبق ديدجتلا بلط ميدقت ةمدخلا مدقم ىلع بجي لاوحألا عيمج يفو
 

 :ةرشاعلا ةداملا
  :يتآلا نم يأ قبطت نأ – سلجملا ةقفاوم دعب – صيخرتلا بلط مدقم ةءافكو ،قوسلا عضول اهمييقت ىلع ءانب ةئيهلل

  .هصيخرت نمض جردنت يتلا ةيديربلا تامدخلا دحأ ميدقت نم هل صخرملا ءانثتسا -1

  .ةددحم ةدم لالخ ةيفاضإ تابلطتم قيقحتب صيخرتلا ىلع لصاحلا مازلإ -2
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  .ةددحم ةيفارغج ةقطنمب ةمدخلا قاطن ديدحت -3

  .رهشأ ةتس لك قوسلا عضول اهمييقت ةداعإ ةئيهلا ىلع بجيو
 
 :ةرشع ةيداحلا ةداملا
 .صيخرتلا ىلع ةقفاوملاب هراعشإ خيرات نم لمع مايأ ةسمخ )5( لالخ ،صيخرتلل يلاملا لباقملا دادس بلطلا مدقم ىلع بجي
 
 
 

 
 
 :ةرشع ةيناثلا ةداملا
 اهلالخ نم مدق يتلا ةئيهلا تاونق لالخ نم ضفرلا بابسأ بلطلا مدقمل حضوت نأ صيخرتلا بلط ضفر دنع ةئيهلا ىلع بجي
 .بلطلا
 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا
  .صيخارتلا ددم طباوض ةئيهلا ردصتو ،ديدجتلل ةلباق نيتنس نع لقت ال ةدمل صيخرتلا ردصي
 
 :ةرشع ةعبارلا ةداملا
 لاح يفو ،صيخرتلا هحنم خيرات نم رهشأ ةتس زواجتت ال ةدم لالخ ةيديربلا تامدخلا ميدقت صيخرتلا ىلع لصاحلا ىلع بجي
 ضيوعت يأ ةداملا هذه مكحل اقفو قحتسي الو ،ًاقلعم صيخرتلا ربتعي – ةيديربلا تامدخلا ةميدقت نود – ةدملا كلت هزواجت

  .هدادس مت يذلا – قلعملا – صيخرتلل يلاملا لباقملا نع
 

 :ةرشع ةسماخلا ةداملا
 تامدخلا قاطن دعيو ،هل حونمملا صيخرتلا يف ددحملا فالخب ىرخأ ةيديرب ةمدخ وأ ةمدخ يأ ةلوازم ةمدخلا مدقمل زوجي ال
 .هنايرسل مزالم صيخرتلا يف دراولا ةيديربلا
 
 :ةرشع ةسداسلا ةداملا
 

 وأ اهمدقي يتلا ةيديربلا تامدخلا قاطن ىلع ليدعت يأ ءارجإ لبق ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةمدخلا مدقم ىلع -1

  .صيخرتلا يف ةددحملاو اهل يفارغجلا قاطنلا

 تبتو ،ةعنقم تاغوسم نمضتي نأو ةباتك بلطلا اذه نوكي نأ بجيف ،صيخرتلا ليدعت بلطب ةمدخلا مدقم مدقت اذإ -2

  .هتابلطتم ةفاك ءافيتسا نم لمع موي نيثالث )30( لالخ بلطلا اذه يف ةئيهلا
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 :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 ينطولا لغشملا صيخرت لماح مزتلي ،صيخرتلا ديدجت وأ رادصإ دنع تاءانثتسا وأ طورش نم ةئيهلا هددحت ام ةاعارم عم

  :ةيتآلا بناوجلا ةاعارم ينطولا لغشملا صيخرت حنم دنع ةئيهلا ىلعو ،ةلماشلا ةدخلا ميدقتب

  .ةلماشلا ةمدخلا ميدقت ىلع ةيلاملاو ةينفلا ردقلا ةمدخلا مدقم ىدل نوكي نأ  -1

 .يدوعسلا ريغ رمثتسملل يئزج وأ لماك لكشب ةكولمم ةكرش ةلماشلا ةمدخلا مدقم نوكي الأ -2

 مادختسالا قحو ةلماشلا ةمدخلا ةسايسب ةقلعتملا طورشلاو سسألاو دعاوقلا عيمجب ةلماشلا ةمدخلا مدقم مزتلي نأ -3

 .لماشلا

 

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 :يلي ام نمضتتو ينورتكلإلا اهعقوم ىلع اهرشنتو ،ليجستلا بلطتت يتلا ةيديربلا تامدخلا ةمئاق ةئيهلا ردصت -1

  .ةلجسملا ةيديربلا ةمدخلا طورش -أ

  .ةلجسملا ةيديربلا ةمدخلا قاطن -ب

   .ةلجسم ةيديرب ةمدخ لكل ةددحملا ةدملا -ت

 كلذو ،صيخرتلا بلطتت ةيديرب تامدخ ىلإ ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف ةدراولا تامدخلا ليدعت ةئيهلا سلجمل -2

  .هدامتعا دعب

 

 :ةرشع ةعساتلا ةداملا
  :يتآلا ةئيهلل مدقي نأ ليجستلا بلط مدقم ىلع بجي

  .ليجستلا طاشن نمضتي لوعفملا يراس يراجت لجس -1

 ليصافتو ،اهل يرادإلا لكيهلاو ةيديربلا تامدخلا ميدقت ىلوتتس يتلا هل ةعباتلا ةأشنملا لمع ةعيبطل رصتخم فصو -2

  .اهيف ةيكلملا صصح وأ بسن

  .يدوعسلا ريغل ةبسنملاب رامثتسالا ةرازو نم صيخرت -3

  .سلجملا دامتعا دعب ةئيهلا اهددحت ىرخأ تابلطتم يأ -4

 
 :نورشعلا ةداملا
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 اهنومدقي يتلا ةيديربلا تامدخلا عاونأ ىلع يوتحي ،كلذب صاخ لجس يف ةيديربلا تامدخلا يمدقم تامولعم ةئيهلا لجست
  .ينورتكلإلا ةئيهلا عقوم يف مومعلا عالطال ً احاتم لجسلا نوكيو ،اهقالطإل ةينمزلا ةطخلاو اهقاطنو
 
 :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 يأ نم ةمدخلا مدقم ءافعإ – سلجملا ةقفاوم دعب – ةئيهلل زوجي ،ةحئاللا نم نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا مكح ةاعارم عم
  :يتالل ً اقفو صيخرتلا نم ءافعإلا وأ صيخرتلا رادصإ طورش نم طرش
  .نيديفتسملل ةمدقملا ةيديربلا ةمدخلا ةدوج ىلع ءافعإلا رثؤي الأ -1

  .ةيميظنتلا تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةمدخلا مدقم تامازتلاب لالخإلا ىلإ ءافعإلا يدؤي الأ -2

  .ةسفانملا ىلع ءافعإلا رثؤي الأ -3

 
 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 اميف صرفلا ؤفاكتو ةسفانملا عيجشت ضرغل صيخرتلا طورش نم رثكأ وأ طرش نم ةيديربلا تامدخلا يمدقم ءافعإ ةئيهلل
  :يتألا ددحت ،سلجملا نع ردصت ةقفاوم دعب ديربلا عاطق يف رامثتسالا زيفحتو مهنيب

  .ىفعملا ةمدخلا مدقم مسا -1

  .ةافعملا ةمدخلا قاطن -2

  .ءافعإلل يفارغجلا قاطنلا -3

  .ءافعإلل ةينمزلا ةدملا -4

 

 :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
  :يلي امك ءافعإ وأ ليجست وأ صيخرت بجومب ةيديربلا تامدخلا ميدقتل ةيفارغجلا تاقاطنلا نوكت

  .يلود ةيديرب تامدخ ميدقت قاطن -1

  .يلحم ةيديرب تامدخ ميدقت قاطن -2

  .ةئيهلا اهددحت ةيفارغج قطانمل ةيديرب تامدخ ميدقت قاطن -3

 

 

 :نورشعلا ةعبارلا ةداملا
 ،تادنتسم يأ نطابلا نم هتامدخل ًامدقم وأ ًاعزوم هتفصب هعم دقاعتي نم وأ ةمدخلا مدقم نم بلطت نأ ةئيهلل -1

 ةيديربلا ةمدخلا مدقم مازتلا ةساردل اهجاتحت ىرخأ تامولعم وأ ةيديربلا تامدخلاب قلعتت قئاثوو تالاصيإو ،ريتاوفو

 خيرات نم لمع مايأ ةسمخ )5( زواجتت ال ةدم لالخ هبلط مت امب ةئيهلا ديوزت ريخألا ىلع بجيو ،ةحئاللاو ماظنلا ماكحأب

  .كلذ تارربم حاضيإ ةيديربلا ةمدخلا مدقم ىلعف ريخأتلا ةلاح يفو ،هراعشإ
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 ةئيهلا بلط ذيفنت يف رخأتلا وأ ةقاعإ وأ ليجأـت وأ – نطابلا نم ةمدخلا مدقم وأ عزوملا وأ – ةمدخلا مدقم ضفر دعي -2

 تافلاخملا فينصت لودجلً اقفو ةمدخلا مدقم اهيلع بقاعي ةفلاخم ،ةيديربلا تامدخلاب ةقلعتملا تامولعملاب هديوزت

  .سلجملا نع ةرداصلا تابوقعلا ديدحتو

 
 :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 صخرملا ةأشنملا ةيكلم لقن وأ هنع لزانتلا وأ صيخرتلا لقن ةمدخلا مدقمل زوجي ال ؛ىرخألا ةمظنألا هب ىضقت ام ةاعارم عم
  :يتآلا ءافيتساو ةئيهلا نم ةبوتكم ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ ،رخأ قيرط يأ وأ نهرلا وأ عيبلا قيرط نع ءاوس ،اهل
  .ةئيهلا ىدل ةيلاملا هتامازتلا عيمج دادس -1

  .هل لزانتملا يف ةيفاضإلا طورشلاو ةحئاللا يف ةدراولا صيخرتلا حنم طورش رفاوت -2

  .هل ةقفاوملا رودصو لزانتلا تاءارجإ مامتإ نيح ىلإ طاشنلا هل لزانتملا سرامي الأ -3

  .ةسفانملا ىلع لزانتلا رثؤي الأ -4

  .هصيخرت ءاغلإب هل لزانتملا دض ارارق ةنجللا تردصأ نأو قبس دق نوكي الأ -5

  .ةئيهلا اهعضت ىرخأ تابلطتم وأ طورش يأب هل لزانتملاو لزانتملا مزتلي نأ -6

 

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 جذومنلل اقفو ،ةئيهلا ىلإ ةمدخلا مدقم نم بلط لالخ نم اهل صخرملا ةأشنملا ةيكلم لقن وأ هنع لزانتلا وأ صيخرتلا لقن متي
 درلا مدع دعيو ،هميدقت خيرات نم لمع موي )30( لالخ ضفرلا وأ ةقفاوملاب اهارارق ةئيهلا ردصت نأ ىلع ،ةئيهلا نم دعملا

  .بلطلا ضفر ةباثمب هيلإ راشملا ةدملا لالخ
 

 
 :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

  :ةيتآلا بابسألا نم يأل – لاوحألا بسحي – ءافعإلا وأ ليجستلا وأ صيخرتلا ءاغلإ وأ قيلعت ةئيهلل
  .ءافعإلا وأ ليجستلا وأ صيخرتلا قيلعت وأ ءاغلإ ايباتك ةمدخلا مدقم بلط اذإ -1

 ديدحتو تافلاخملا فينصت لودج يف هيلع صوصنم وه امل اقفو ءاغلإلل ةبجوم ةفلاخم ةمدخلا مدقم باكترا لاح يف -2

  .ماظنلا نم نيثالثلاو ةيداحلا ةداملا نم )2( ةرقفلا مكح ىلع ءانب سلجملا نع ةرداصلا تابوقعلا

  .امهيلع ءانب ةرداصلا تارارقلا وأ ةحئاللا وأ ماظنلا ماكحأ نم يأ وأ هقاطن وأ صيخرتلا طورشل ةمدخلا مدقم ةفلاخم -3

  .ةمدخلا مدقمل صيخرتلا حنم خيرات نم رهشأ ةتس )6( نع ديزت ةدم لالخ اهل صخرملا ةيديربلا ةمدخلا ميدقت مدع -4

 ةسفانملاب لالخإلا وأ ،اهتلوازم هل صخرملا ةيديربلا تامدخلا قاطنو ،صيخرتلا يف ةدراولا طورشلاب ةمدخلا مدقم لالخإ -5

  .ةحئاللا ماكحأل اقفو

  .ةئيهلل دادسلا بجاو يلام لباقم يأ ةمدخلا مدقم دادس مدع -6

 ةينمألا رصحلا سيلو لاثملا ليبس ىلع ةينطولا حلاصملاب رارضإلا اهنأش نم ةطشنأب ةمدخلا مدقم مايق ةئيهلل تبث اذإ -7

  .ةيداصتقالا وأ
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  .ةحئاللا اهيلع صنت يتلا تاءارجإلا ماكحأل ةفلاخملاب صيخرتلا نع ةمدخلا مدقم لزانت اذإ -8

  .هتيفصت وأ هلح وأ ةمدخلا مدقم سالفإ -9

 

 :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا
 ةيديربلا تامدخلا قاطن ةرداصلا ةقيثولا لمشتو ،تاءافعالاو تاليجستلاو صيخارتلا فينصت نمضتي ارارق ةئيهلا سلجم ردصي

  .اهطورشو
 

 :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
  :ةيتآلا تالاحلا يف صيخرتلا يهتني

  .هديدجت نود هل ةددحملا ةدملا ءاهتنا -1

  .هل صخرملا بلط ىلع ءانب صيخرتلا ءاغلإ -2

  .ناك ببس يأل هل صخرملل ةينوناقلا ةيصخشلا ءاهتنا -3

 .ةيدايسلا اهتارارق وأ ةكلمملا ةمظنأ اهيلع صنت يتلا ىرخألا تالاحلا يف -4

    .ةحئاللا ماكحأل اقفو ةئيهلا لبق نم صيخرتلا ءاغلإ -5
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 عبارلا لصفلا

 ةسفانملا
 :نوثالثلا ةداملا

 مدقتلا ،جامدنا وأ ذاوحتسا ةيلمع يف لوخدلا يف نيبغارلا ةمدخلا يمدقم ىلع ؛ىرخألا ةمظنألا هب يضفت ام ةاعارم عم
  :يتآلا بلطلا نمضتي نأ ىلع ،ةقفاوملا بلطب ةئيهلل

  .جامدنالا وأ ذاوحتسالا ةيلمع يف نيكراشملا صاخشألا ةفاك ةيوهب فيرعتلا -1

  .اهطورشل صخلمو جامدنالا وأ ذاوحتسالا ةيلمع ةعيبطل فصو -2

  .جامدنالا وأ ذاوحتسالا ةيلمع يف نيكرتشملا صاخشألا نع ةيساسألا ةيلاملا تامولعملا -3

 

 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
  :ةيتآلا تارارقلا دحأ تابلطتملا عيمجل ايفوتسم بلطلا اهمالتسا خيرات نم اموي نيعست )90( لالخ ةئيهلا ردصت

  .بلطلا ىلع ةقفاوملا -1

  .ضفرلا ةباثمب اهيلإ راشلا ةدملا لالخ درلا مدع دعبو .اتبسم كلذ نوكي نأ ىلع ،بلطلا ضفر -2
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 سماخلا لصفلا

 نيديفتسملاو ةمدخلا يمدقم قوقحو تامازتلا
 :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا
  :يتآلاب مازتلالا ةمدخلا مدقم ىلع بجي

  .ماظنلا ماكحأل اذيفنت ةئيهلا نم ةرداصلا تاميلعتلاو تارارقلاو ةمظنألا ماكحأ -1

  .ةكلمملا يف ةيديربلا تامدخلا عاطقل ةماعلا ةسايسلا -2

  .ةيديربلا تامدخلا نم يأ ميدقت دنع نيديفتسملل ينطولا ناونعلا -3

  .ةيديربلا داوملا ةمالس نامض -4

  .دامتعالل ةئيهلل اهعفرو ؛نيديفتسملا قوقحب ةقلعتم ةسايس دادعا -5

  .رقملاب رهاظ ناكم يف هل رداصلا صيخرتلا عضو -6

 ةيديربلا ةمدخلا ميدقت دقع نوكي نأ ةاعارم عم ،اهميدقت هل لوكوملا تامدخلا نم ةمدخ لكل دقع جذومن دادعإ -7

  .ةيزيلجنإلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب

  .ةيديربلا ةداملا ميلست خيرات نم ةنس نع لقت ال ةدمل ةمدخلا ميدقت دقع ظفح -8

  .فلتلا وأ دقفلا نم ةديربلا داوملا تايوتحم ىلع ةظفاحملا -9

 ليدعت يأو ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا ةيديربلا داوملا طورشو فاصوأو تاساقمو ماجحأو لاكشأو داعبأو نازوأو روجأ -10

  .اهيلع أرطي

  .ةفاضإلا وأ ليدعتلا خيرات نم لمع مايأ )5( لالخ هعورفب وأ هب ةصاخلا تانايبلا ىلع تافاضإ وأ تاليدعت يأب ةئيهلا راعشإ -11

  .زييمت نود نيديفتسملل ةيديربلا تامدخلا ريفوت -12

 ينورتكلإلا هعقومو ةمدخلا مدقم ناونعو مسإ نع حاصفإلا لمشي امب ،نيديفتسملا عم لماعتلا يف ةيفافشلا -13

 غلابم يأو ،ةيديرب ةمدخ لك رجأو ،اهميدقت طورشو ،اهمدقي يتلا ةيديربلا تامدخلا عاونأ حيضوتو ،ةينورتكلإلا هتاصنمو

  .ديفتسملا اهلمحتي دق ةيفاضإ

  .ديفتسملا ىضرو ،ةمدقملا ةيديربلا ةمدخلا ةدوج سايقل ريياعم عضو -14

 كلذو ،ةحاتملا لئاسولاب اهرشنو يلودلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةيديربلا ةطشنألا عيزوتلاو لقنلل حضاو ماظن ميدقت -15

  .ةئيهلا هددحت امل اقفو

  .ةئيهلا اهددحت يتلا تالجسلا كسم -16

 

  .صيخرتلا يف ةددحملا ةيديربلا ةطشنألا ةلوازم قيرط يف هيرجي ليدعت يأب ةئيهلا غالبإ -17

  .هطاشن ةبقارم نم ةصتخملا تاهجلا نيكمت -18

 
 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا
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 مدقملو ،هيلإ اهميلست لبق هيلإ لسرملا ناونع ىلع ليدعت وأ حيحصت ءارجا وأ ةيديربلا ةداملا دادرتسا بلط لسرملل -1

  :يلي ام ةاعارم عم ديفتسملا ىلع رجأ ضرف ةمدخلا

  .ةئيهلا نم ادمتعم رجألا نوكي نأ -أ

  .ةمدخلا مدقم ىلع ضرفت يتلا ةيموكحلا موسرلل الماش نوكي نأ -ب

 ةمدخلا مدقمل اهميلست ىلع ضمي مل ةطيرش ،رجأ نودب ةيديربلا ةداملا دادرتساب ةمدخلا مدقم ةبلاطم لسرملل قحي -2

  .رجأ لماكب ةبلاطملا ةمدخلا مدقمل زوجيف ةدملا كلت زواجت لاح يفو ،تاعاس ثالث نم رثكأ

 

 :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
  :يتآلا ةاعارم عم ،هيلإ لسرملا ناونع ىلع ليدعت وأ حيحصت ءارجإ وأ ةيديربلا ةداملا دادرتسا بلطي نأ لسرملل

 وأ حيحصت ءارجإ وأ ةيديربلا ةداملا دادرتسا بلط دنع لمع مايأ ةثالث )3( لالخ عيرسلا بواجتلاب ةمدخلا مدقم مزتلي -1

 ةدم ةدايز هيلإ لسرملا ناونع ىلع ليدعت وأ حيحصت ءارجإ لاح يف ةمدخلا مدقمل زوجيو ،هيلإ لسرملا ناونع ليدعت

  .بلطلا لوبق خيرات نم ةيديربلا ةمدخلا ميدقتل ةيفاضإ

 ليدعت وأ حيحصت ءارجإ وأ ةيديربلا داوملا دادرتسا تابلط يقلت ةيلآل ةحضاو تاسايس عضو ةمدخلا مدقم ىلع بجي -2

   .ةئيهلا نم ةرداصلا تارارقلاو تاميظنتلا ةاعارم عم ،ينورتكلإلا ةعقوم يف اهرشنو هيلإ لسرملا ناونع ىلع
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 :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
 بلط ميدقت لالخ نم كلذو ،-ةباتك ةئيهلا ةقفاوم ذخأ دعب – ةيديربلا تامدخلا ميدقت طورش رارقإ ةمدخلا مدقم ىلع بجي
 :يلي ام نمضتي

  .هرارقإ دارملا ءارجإلا وأ طرشلا -1

  .ءارجإلا وأ طرشلا رارقإ ببس -2

  .اهيلع ءارجإلا وأ طرشلا رارقإ دارملا ةمدخلا -3

 
 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

  :يلي ام نمضتي بلط لالخ كلذو ،ةيديربلا تامدخلا ىلع ىرخأ روجأ ةفاضإ بلطب ةئيهلل مدقتلا ةمدخلا مدقمل زوجي    -1

  .فاضملا رجألا ردقم -أ

  .رجألا ةفاضإ ببس -ب

  .اهيلع رجألا ةفاضإ دارملا ةيديربلا ةمدخلا  -ج
 نم اموي نيتس )60( يضم ربتعيو ،هل صخرملا بلط ىلع ءانب كلذو ةئيهلا نم رارقب تامدخلا روجأ ليدعتو ديدحت متي -2

  .ضفرلا رارق ةباثمب هيف تبلا نود ةئيهلا ىلإ حارتقالا ميدقت خيرات

 
 :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا
  :يلي ام ةيديربلا تامدخلا ىلع ةمدخلا مدقم اهفيضي يتلا ىرخألا روجألا ليبق نم دعي

  .اهميدقت هيلإ لكوملا ةيديربلا تامدخلا ىلع ةيفاضإ ايازم ءاقل هفيضي يذلا رجألا -1

  .اهميدقت هيلإ لكوملا ةيديربلا تامدخلاب ةقالعلا تاذ تايلمعلاو تامدخلا ءاقل هفيضي يذلا رجألا -2

 
 
 
 
 
 
 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
  :يلي ام ةطيرش اهميدقت هل صخرملا ةيديربلا تامدخلا ضعب ءادأل ريغلا عم دقاعتلا ةمدخلا مدقمل زوجي
  .هعم دقاعتملا يف ةيديربلا تامدخلا ميدقت طورش رفوت -1

 ةيريضحتلا لامعألا يف رثكأ وأ ةيلمعل هعم دقاعتملا ءادأ ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف دراولا طرشلا نم ينثتسي -2

  .ةددحم ةيديرب ةمدخ نمض

  .ةمدخلا مدقمل ةصخرملا تامدخلا ةفاك ميدقت ىلع دقاعتلا متي الأ -3
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  .امهل اذيفنت ةئيهلا نم ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا ماكحأب هعم دقاعتملا مازتلا -4

  .دقاعتلا ىلع ةيباتكلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -5

  .دقاعتلا ةدم ديدحت -6

  .ةيديربلا تامدخلا ميدقت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب ريغلاو ةئيهلا مامأ هعم دقاعتملاو ةمدخلا مدقم نماضت -7

 
 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 قلعتت تابيترت يأب مايقلل ديربلا نوؤشب ةينعم ةيلود ةمظنم وأ ةلاكو يأ عم لماعتلا يف ةمدخلا مدقم ةبغر لاح يف
 اهددحت يتلا طباوضلل اقفو ةيباتكلا ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجيف ،اهميدقتب هل صخرملا ةيديربلا تامدخلا ميدقتب
  .ةئيهلا
 
 :نوعبرألا ةداملا
 ىلع بجيو ،ميلستلا ةلهم ءاهتنا خيرات نم اموي نيعست )90( ةدمل كلذو ةيديربلا ةداملا ظفح ةمدخلا مدقم ىلع بجي

  :يتآلاب مايقلا ةدملا هذه لالخ ةمدخلا مدقم
  .اهرجأ ءافيتسا وأ ةيديربلا ةداملا مالتسال ؛هيلإ لسرملا وأ لسرملا ىلإ لوصولل يعسلا -1

  .ةمدخلا مدقم تاعدوتسم يف ةيديربلا ةداملا ظفح -2

 تانايبلا ةيرس ةاعارم عم ،ديفتسملا ىلع لالدتسالل ةئيهلا اهددحت يتلا ةقيرطلل اقفو ةيديربلا ةداملا نع نالعإلا -3

  .ةيديربلا

 ريغ تناك اذإ اهعيب وأ اهفالتإو ،ةيلحملا ةيديربلا ةداملا عيب ،ظفحلا ةدم ءاهتناو قبس امب مايقلا دعب ةمدخلا مدقمل زوجيو
  .ةيلحم
 
 
  نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا
  .ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا ظفحلا ةدم ءاهتنا لبق فلتلا ةعيرس ةيديربلا ةداملا فالتإ ةمدخلا مدقمل زوجي
 
  نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
  .ةيديربلا ةداملا ظفح لباقم ديفتسملا ىلع رجأ ضرف – ةئيهلا ةقفاوم ذخأ دعب – ةمدخلا مدقمل زوجي
 
 نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
  :يلي ام حضوي ةيديربلا ةداملا عيب وأ فالتإ رضحم دادعإ ةمدخلا مدقم ىلع بجي

 )ينطولا ناونعلا ،لصاوتلا مقر ،مسالا( لسرملا تانايب -1

  )ينطولا ناونعلا ،لصاوتلا مقر ،لسرملا( هيلإ لسرملا تانايب -2

  .اهفصوو ةعابملا وأ ةفلتملا ةيديربلا ةداملا عون -3

  .ةيديربلا ةداملا كلام ىلع لالدتسالل اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا -4
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  .ةمدخلا مدقم لبق نم ةذختملا تاءارجإلل ةديؤملا تادنتسملا -5

 
 نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 نم ءادتبا ةيفافشو ةقدب اهتلاح نع مالعتسالاو ةلسرملا ةيديربلا داوملا عبتت نم ديفتسملا نيكمت ةمدخلا مدقم ىلع
  .ظفحلا ةدم ءاهتنا وأ ،اهميلست ىتحو داوملل ةمدخلا مدقم مالتسا
 
  نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 ال ةدم لالخ هيلإ اهملسي نأ ىلع ،كلذب اروف ةمدخلا مدقم غلبي نأ هصخت ال ةيديرب ةدام ملست وأ رثع نم ىلع بجي -1

  .ةداملل هملست وأ هروثع خيرات نم مايأ ةرشع )10( نع ديزت

  :يتآلا نمضتي ارضحم ررحي نأ ىلع اهملست نمم ةيديربلا ةداملا مالتسا ةمدخلا مدقم ىلع بجي -2

  )ناونعلا ،لصاوتلا مقر ،مسالا( ةيديربلا ةداملا ملس نم تانايب .1

  .اهفصوو ةيديربلا ةداملا عون .2

 .رضحملا ىلع هصخت ال يتلا ةيديربلا ةداملا ىلع رثع نم عيقوت .3

  .اهكلامل ةيديربلا ةداملا ميلستل ةمدخلا مدقم اهب موقيس يتلا تاءارجإلا نمضتي رضحملاب قفرم ريرقت .4

 

  نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
  :ةيلاتلا لئاسولا ىدحإب ةمدخلا مدقم غلبي نأ ،اهيلع رثع وأ هصخت ال ةيديرب ةدام ملست نم ىلع

  .ةمدخلا مدقم فتاه مقر ربع لاصتالا -1

  .ةينورتكلإلا هتاصنم نم يأ ربع لصاوتلا وأ ةمدخلا مدقمل ينورتكلإ ديرب لاسرإ -2

  .ةمدخلا مدقمل ناونع يأ ىلع لاسرإلا -3

  .هعورف نم عرف يأ وأ يسيئرلا ةمدخلا مدقم رقم يف روضحلا -4

 ةداملا ىلع رثع نم ناونع ىلإ باهذلا يف ةمدخلا مدقم مزتليو غيلبتلل ةيلاعفو ةحضاو لئاسو ريفوت ةمدخلا مدقم ىلعو
  .هغالبإ خيرات نم ىصقأ دحب لمع مايأ )3( لالخ ةيديربلا
 
  نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 هتاصنم ربع مومعلل هتامدخ ميدقتب ةقلعتملا تامولعملا عيمجو ،ةئشنملا تامولعم رشني نأ ةمدخلا مدقم ىلع بجي
  :يلي ام ىندأ دحب تامولعملا هذه لمشت نأ ىلع ،ةمدخلا ميدقت ذفانم يفو ،ةينورتكلإلا

  .اهيلإ لوصولا تانايبو ،اهعورفو ،سيئرلا اهرقم ناونعو ،ةسسؤملا /ةكرشلا مسا -1

  .ديفتسملل اهميدقت متي يتلا تامدخلا ليصافت -2

  .ديفتسملا نم هعفد بولطم يلام لباقم يأو ،ةمدخلا ةفرعت كلذ لمشيو ،تامدخلا راعسأ ليصافت -3

  .ةمدخلا ذيفنتل هيلع قفتملا تقولاو خيراتلا -4

  .ديفتسملاو ،ةمدخلا مدقم تامازتلاو طورش ليصافت -5
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  .يلاملا لباقملا ةداعإ ةيلآو تامازتلالا دحأب لالخإلا دنع ،ضيوعتلا تاءارجإو دعاوق -6

  .هتامازتلال ديفتسملا وأ ةمدخلا مدقم ذيفنت مدع وأ ،لالخإ ىلع ةبترتملا راثألا -7

  .نيديفتسملا ىواكش عم لماعتلا تاءارجإ -8

  .تامدخلا ةدوج ريياعم -9

  .اهميلست رذعت يتلا داوملا عم لماعتلا تاءارجإو دعاوق -10

  .-تدجو نإ- ضورع وأ تاموصخ يأ ليصافت -11

 -تدجو نإ – تاءانثتسالا وأ دويقلا هذه زواجت دنع قبطتس موسر يأو ،ةمدخلا ىلع تاءانثتسا وأ دويق يأ ليصافت -12

  .اهلمحتي نمو عاجرإلا ةفلكت حيضوت عم ،هيلإ لسرملا ناونعلا ليدعت وأ ،ةيديربلا داوملا ةداعإ بلط تاءارجإو دعاوق -13

  .ةعئاشلا ةبوجألاو ةلئسألا -14

 

 لوصولا لهسي لكشبو ،ةلهسو ةحضاو تارابعب ةبوتكم هالعأ تارقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا عيمج نوكت نأ بجي -15

  .ةيزيلجنإلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب رفوتت نأو ،نيديفتسملا لبق نم اهباعيتساو اهيلإ

 
 نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
 الو ،ةصاخ ةعيبط تاذ ةيديربلا ةداملا اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف ةمدخلا ميدقت ضفر ةيديربلا ةمدخلا مدقم ىلع بجي
  .اهلقن ةيناكمإ ةمدخلا مدقمل رفوتي
 
  نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 ةيزيلجنإلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب ،ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةخسنب ،ديفتسملل ةمدخ دقع ردصي نأ ةمدخلا مدقم ىلع بجي -1

  :يلي ام ىندأ دحب نمضتي نأ ىلع

 ذيفنت اهيلع قفتملا ةدملاو -تدجو نإ – ةنحشلا ىلع نيمأتلا ةميقو ،رجألاو ،اهيلع دقاعتملا ةمدخلا ليصافت .أ

  .ةمدخلا

  .اهتلاحو ،دقعلا لحم ةيديربلا داوملا ىوتحم ليصافتو رعس .ب

 )ينطولا ناونعلا ،لصاوتلا مقر ،يراجتلا لجسلا /ةماقإلا مقر/ةيوهلا مقر ،مسالا( لسرملا تانايب .ت

 .)ينطولا ناونعلا – هناونعو ،لصاوتلا مقرو ،ًالماك همسا( هيلإ لسرملا تانايب .ث

  .تامازتلالا دحأب لالخإلا دنع ،يلاملا لباقملا ةداعإو ضيوعتلا تاءارجإو دعاوق .ج

  .ةقثوم ةقيرطبو اينورتكلإ هتقفاوم ذخأ وأ ،همسا ةباتكو ةمدخلا دقع ىلع ديفتسملا عيقوت .ح

  .ةمدخلا دقع خيرات .خ

  .هعيقوتو ،ةمدخلا مدقم فظوم تانايب .د

  .لسرملا ةيوه لصأ نم ققحتلاو عالطالاب ةمدخلا مدقم فظوم رارقإ .ذ

 .دارفألا ةئف نم ديفتسم عم ةمدخلا مدقم دقع ناك لاح يف ةصيلوبلا مقر .ر
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 مدقم ىلع عقيو ،دقعلا ماربإ خيرات نم ةيداليم ةنس نع لقت ال ةدمل ةمدخلا دقعب ظافتحالا ةمدخلا مدقم ىلع بجي -2

  .عازن يأ دوجو دنع ديفتسملا ةقفاوم تابثإ ءبع ةمدخلا

  .ةمدخلا دقع نم ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةخسنب ديفتسملا ديوزت ةمدخلا مدقم ىلع بجي -3

 ،ينورتكلإلاو يدقنلا عفدلاك ،ةليسو نم رثكأ ربع ديفتسملل يلاملا لباقملا دادس رايخ ةحاتإ ةمدخلا مدقم ىلع بجي -4

 خيراتو – تدجو نإ – ةبحاصملا روجألاو ،ةمدقملا ةمدخلاو ،غلبملا اردقم نمضتي ؛هعفدي غلبم يأل مالتسا دنسب هديوزتو

  .غلبملا مالتسا خيرات نم ةيداليم ةنس نع لقت ال ةدمل دنسلا اذهب ظافتحالا ةمدخلا مدقم ىلعو ،مالتسالا

 خيرات نم رثكألا ىلع لمع موي )15( لالخ كلذو ،اهعفد ةدئاز غلابم يأ ديفتسملا ىلإ ديعي نأ ةمدخلا مدقم ىلع بجي -5

  .اهب ملعلا

 
  نوسمخلا ةداملا

 تانايبلا ةلازإب ةمدخلا مدقم مازلإ ةئيهلا ىلع ،ةللضم تانايب ميدقت وأ نيديفتسملا ليلضتب ةمدخلا مدقم مايق لاح يف
  .ةصتخملا ةنجللا ىلإ ةفلاخملا ةلاحإ اهلو ،ةئيهلا هردقت ام بسحب ةيحيحصت تاءارجإ ذاختاو ةللضملا
 
 نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا
 يف اهتجلاعمل تاءارجإ عضوو ،نيديفتسملا ىواكش ةجلاعمو ةرادإو يقلتل صاخ مسق سيسأت ةمدخلا مدقم ىلع -1

 ىلع ديزي ام رورم لاح ديفتسملا ىوكش ةجلاعم ضفر ةمدخلا مدقملو ،اهميدقت خيرات نم ملع مايأ )7-5( زواجتت ال ةدم

  .ةئيهلا هلبقت رذع ديفتسملا ىدل نكي ملام ةيديربلا ةداملل همالتسا خيرات ىلع اموي نيثالث )30(

  .ةئيهلا هددحت امل أقفو ىواكشلا يقلتل ةلاعف لئاسو ريفوت ةمدخلا مدقم ىلع -2

 
  نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 مدقم ىضر مدع وأ ،ةمدخلا مدقم لبق نم ةددحملا ةدملا لالخ ىوكشلا ةجلاعم مدع لاح – ىوكشلا مدقمل زوجي -1

 يف رداصلا ةئيهلا رارق ذيفنت ةمدخلا مدقم ىلع بجيو ،ةئيهلا ىلإ ىوكشلا ديعصت – اهتجلاعم ةجيتن نع ىوكشلا

  .هب هغالبإ خيرات نم لمع مايأ ةسمخ )5( زواجتت ال ةدم لالخ ىوكشلا نأش

 .كلذل اهتجاح دنع ةمدخلا مدقم وأ ىوكشلا مدقم نم تادنتسم وأ تانايب يأ بلط ةئيهلل زوجي -2

 
 
  نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
  :يلي ام كلذ ليبس يف هلو ،ةحئاللاو ماظنلل اقفو كلذو ،اًبسانم هاري يذلا لكشلاب هتايلمعو هلامعأ ةمدخلا مدقم سرامي

 هلو ،ةيراجتلا هرارسأ نم كلذ دعيو ،ةمدخلا ةدوجو ةعرس نمضي امب ،هتايلمع ليغشتل ةينورتكلإ مظن ريوطتو راكتبا -1

  .ةيباقرلا اهتاصاصتخا نم ةئيهلا نيكمتب لالخإلا نود اهتيرس ىلع ظافحلا

  .ةمدخلا رجأب هئافو رذعت لاح لسرملل ةيديربلا ةمدخلا ميدقت مدع -2
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  نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
 :يتآلاب ةيديربلا ةمدخلا نم ديفتسملا مزتلي

  .ةروظحم ةيديرب ةدام لاسرإ مدع -1

  .دجو نإ ةيوهلا مقرو هيلإ لسرملاو لسرملا صخشلا ناونع نع ةحيحص تامولعم ميدقت -2

  .ةصاخلا ةعيبطلا تاذ ةيديربلا ةداملا نع حاصفإلاو ،ةيديربلا ةداملا ىوتحم نع ةحيحص تامولعم ميدقت -3

  . السرم ديفتسملا نوك لاح ةيديربلا ةداملا ةمالس نم ققحتلا -4

 
  نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا
 صوصخلا هجو ىلع هلو ،اهيف افرط ةكلمملا نوكت يتلا ةحئاللاو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا ديفتسملل نوكي
  :ةيتآلا قوقحلا

  .ةمدخلا ىلع لوصحلا يف ديفتسملا قح -1

  .ةحيحصلا تامولعملا ىلع لوصحلا يف ديفتسملا قح -2

  .هنع نلعملا رعسلاب ةمدخلا ىلع لوصحلا يف ديفتسملا قح -3

  .ةبرجتلا ةدوجو ،ةمدخلا ةدوج نامض ىلع لوصحلا يف ديفتسملا قح -4

  .هتامولعم ةيرسو ،هتيصوصخ مارتحا يف ديفتسملا قح -5

  .هاوكش ةجلاعم يف ديفتسملا قح -6

  .ةيعوتلا يف ديفتسملا قح -7

 
 
 
  نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا
  .كلذ ىلع ةيديربلا ةمدخلا دقع صنام يتم هيلإ لسرملا اهلمحتي نأ زوجيو ،ةيديربلا ةمدخلا روجأ دادسب لسرملا مزتلي
 
  نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا
  :ةيتآلا قرطلا ىدحإب ةيديربلا تامدخلا ىلع صيلختلا متي

  .ردصملا دلبلا يف ةحلاصو ثئاعبلا ىلع ةقصلم وأ ةعوبطم ديرب عباوط -1

 .صيلختلا تالآ تامصب -2

  .ةعابطلا تالآ تامصب وأ ةرجألا صلاخ ماتخأ -3

  .يديربلا صيلختلا تالآ مادختسا -4

  .كلذل ةمزاللا طباوضلا ةئيهلا عضتو ةثيدحلا لئاسولا نم ىرخأ ةليسو يأ وأ -5
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 سداسلا لصفلا

 ةيديربلا تاروظحملا
  نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 قفاوي ملام ،ةصاخلا ةعيبطلا تاذ ةيديرب ةدام يأ لقن وأ لاسرإ رظحي ،ماظنلا نم ةرشع ةسماخلا ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
  .لسرملا حاصفإ دعب ةمدخلا مدقم اهيلع

  



 

  ديربلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف تابوقعلا ديدحتو تافلاخملا فينصت 

 

22 

 
 عباسلا لصفلا

 ةيرسلاو ةيلوؤسملا
  نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا
  .ةيديربلا ةداملل هملست خيرات نم ةمدخلا مدقم ةيلوؤسم أدبت
 
  نوتسلا ةداملا
 ىعاريو اهتقفاوم هذخأل ةئيهلل اهعفري نيديفتسملل ةلداع ضيوعت ةسايس ةقيثو عضو يف ةيديربلا ةمدخلا مدقم مزتلي

  :يتآلا ةقيثولا هذه دادعإ يف
  .امهماكحأل اذيفنت ةرداصلا تارارقلاو ةيذيفنتلا هتحئالو ديربلا ماظنل اهتفلاخم مدع -1

  .اهصقنو اهفلتو اهدقفو ةيديربلا داوملا ميلست يف أطخلاو ريخأتلا تالاح عيمج ضيوعتلا ةسايس لومش -2

  ،ةيديربلا ةداملا عونو ةعيبط بسح ضيوعتلل ىلعألا دحلاو ىندألا دحلا -3

 اهرشن متيو ،اهتقفاوم ذخأو ةئيهلل عوجرلا نود ضيوعتلا ةسايس ةقيثو ءاغلإ وأ ليدعت ةيديربلا ةمدخلا مدقمل قحي الو
 .نأشلا اذه يف تاءارجإو تاسايس نم ةئيهلا هررقت امل اقفو ينورتكلإلا هعقوم ىلع

 
  نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

  :يتآلا ةاعارم بجي ديفتسملا ضيوعت ةسايس ىلع ءانبو ،ةرهاقلا ةوقلا ماكحأ ةاعارم عم
 اهدقف وأ ةيديربلا ةداملا ميلست يف أطخلا وأ رخأتلا ولاح يف )هيلإ لسرملا وأ لسرملا( ديفتسملا ةمدخلا مدقم ضوعي -1

  .اهصقن وأ اهفلت وأ

 ةداملا مالتسا هيلإ لسرملا ضفر وأ ،هيلإ لسرملا ناونعلاب أطخ دوجو لاح رجألا لماكب لسرملا ديفتسملا ةبلاطم -2

  .ةيديربلا

 لسرملا اهب لمحتي يتلا تالاحلا يف لسرملا نع ًالدب هيلإ لسرملا ضوعي ،ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا مكح نم ءانثتسا -3

  .ةيديربلا ةداملا لاسرإ رجأ هيلإ
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  نوتسلاو ةيناثلا ةداملا
 وأ هيلإ لسرملل ينطولا ناونعلا ىلإ ةيديربلا ةداملا ميلست ققحتي ،ماظنلا نم )نورشعلاو ةثلاثلا( ةداملا ماكحأب لالخإ نود
  .ةمدخلا ميدقت دقع يف هيلع قفتملا
 
  نوتسلاو ةثلاثل ةداملا
  :ةيلاتلا تالاحلا يف ميلستلل ةلباق ريغ ةيديربلا ةداملا دعت ،ةمزاللا ةيانعلل ةمدخلا مدقم لذبب لالخإ نود

  .اهمالتسا نع هيلإ لسرملا عنتم ادإ -1

  .هيلإ لسرملاو لسرملا ىلإ لصوتلا رذعت اذإ -2

  .ماظنلا نم نورشعلا ةداملل اقفو هيلإ لسرملا نم اهمالتسا نود ةيديربلا ةداملا مالتسال ةددحملا ةدملا تضقنا اذإ -3

  نوتسلاو ةعبارلا ةداملا
 يف ةيديربلا ةداملا ببسب عقت يتلا رارضألا نع الوؤسم لسرملا دعي ،ماظنلا نم نورشعلاو ةسماخلا ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
  .ةيديربلا ةداملا ىوتحم نع ئطاخلا حاصفإلا وأ حاصفإلا مدع لاح
 
  نوتسلاو ةسماخلا ةداملا
 تامولعملاو ةيديربلا ةداملا ىلع عالطالاب ريغلا وأ ةيديربلا ةمدخلا مدقمل قحي الو ،ةنوصمو ةيرس ةيديربلا داوملا دعت
  :ةيتآلا تالاحلا يف الإ اهاوتحم ءاشفإو اهب ةقلعتملا

  .ةكلمملا يف اهب لومعملا حئاوللاو ةمظنألاو يملاعلا ديربلا ةيقافتا ماكحأل اقفو ةلمهملا ةيديربلا داوملا -1

  .ةصتخملا تاهجلا لبق نم ةزوجحملا وأ ةرداصملا ةيديربلا داوملا -2

  .اهتبقارم وأ ةيديربلا داوملا ىوتحم ىلع عالطالا ةكلمملا لخاد رخآ ماظن يأ اهيف زيجي يتلا ىرخألا لاوحألا -3

  .ةيديربلا داوملا ةيرس ةيامحو ةياعر ةيلوؤسم ةمدخلا مدقم لمحتيو
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  نوتسلاو ةسداسلا ةداملا
  :ةيتآلا لاوحألا يف ةيعبات وأ هل صخرملا لبق نم ةكهتنم ةيديربلا داوملا ةيرس دعت

  .اهاوتحم ىلع ادمع عالطالا -1

 نم نذإ نود ةلصلا تاذ تالجسلاو تادنتسملاو قئاثولا ىلع عالطالاب حامسلا وأ ةيديربلا داوملا كلت نع تامولعم ديوزت -2

  .ةكلمملا يف ةصتخملا تاهجلا

  .تناك ةليسو وأ ةقيرط يأب ثئاعبلا ىوتحم ءاشفإ -3

 
  نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 اعزوم هتفصب هعم دقاعتي نم وأ ةمدخلا مدقم ىلع بجيو ،ةيرس ةيصخشلا تانايبلا نوكت ،ةقالعلا تاذ ةمظنألا ةاعارم عم
 لوصولا عنمل ةمزاللا ريبادتلا ةفاك ذاختاو ،اهتيرس ىلع ةظفاحملا ،ةقالعلا يوذ نم صخش يأو نطابلا نم هتامدخل امدقم وأ
  .ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألا فلاخي امب اهليدعت وأ ،اهمادختسا وأ ،اهرشن وأ ،اهيلع عالطالا وأ اهيلإ
 
  نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 لوخد يأ قثوتو ،هيدل ديفتسملا تانايب ىلع عالطالا ديقت ةيصوصخلل ةحضاو تاسايس عضو ةمدخلا مدقم ىلع بجي -1

  .ديفتسملا تانايب ظفحو عمجو بلط ضارغأ فرعتو ددحتو هتامولعم ىلع

  .اهنع حصفملا ضارغألا ريغل ديفتسملا تانايب مادختسا رظحو ةيصوصخلا تاسايس نع حاصفإلا ةمدخلا مدقم ىلع بجي -2

 
  نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 لومعملا ةمظنألا بجومب اهل ةلوخملا اهتايحالص ةسرامم يف ةينعملا ةيموكحلا تاهجلا قحب ةحئاللا هذه يف درو ام لخي ال
  .ديفتسملاب ةقلعتملا ةيرسلا تانايبلا ىلع لوصحلا يف ةكلمملا يف اهب
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 نماثلا لصفلا

 شيتفتلاو ةباقرلا
  نوعبسلا ةداملا
 ،ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ تافلاخم طبض لامعأ نولوتي – مهريغ نم وأ ةئيهلا يبوسنم نم – نيشتفم ةيمستب ارارق سيئرلا ردصي

  .نيمسملا نيشتفملا نم تافلاخملا يف قيقحتلا ةيحالص هل نم رارقلا ددحيو
 
  نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا
 ةنامأب هلمع ءادأب همازتلا نمضتي ،ةئيهلا هدعت يذلا جذومنلا قفو دهعت عيقوتب – هتامهمل هترشابم لبق – شتفملا مزتلي

  .هلمع مكحب اهيلع علطي يتلا تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملاو ،درجتو صالخإو
 
  نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا
 هئادأ دنع هيلع نيعتيو ،اهيلع ءانب طباوض نم ةئيهلا ردصت امو ةحئاللاو ماظنلا ماكحأل اقفو هلامعأ ةسراممب شتفملا موقي
  :يتآلاب ديقتلا ،هماهمل

 .هصاصتخا ةرشابم دنع ،هفيلكت رارق وأ هب ةصاخلا شيتفتلا ةقاطب زاربإ -1

 .هشيتفت نم ضرغلاو هتمهم نايب -2

  .ةيصخش ضارغأ قيقحتل اهمادختسا وأ هتايحالص مادختساب فسعتلا مدع -3

  .اهلايح مزلي ام ذاختال ةصتخملا تاهجلل ةفلاخملا ةلاحإ قيقحتلا وأ شيتفتلا ءارجإ ءانثأ ةيئانج ةهبش يأب ملعلا روف -4

 
  نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا
  :ةيتآلا تاءارجإلا نم يأ ذاختا هماهمب مايقلا ليبس يف شتفلل

 هلثمم وأ لمعلا بحاص غالبإ دعب كلذو ،مهلبق نم همدختسم وأ ةمدخلا يمدقمل ةعبات تارقم وأ عقاوم يأل لوخدلا -1

 الإ ؛هيلإ ةلكوملا شيتفتلا ةمهمب رضي دق غالبإلا اذه نأ ىري مل ام ،ةيفيرعتلا هتقاطب زاربإ عم ،ةأشنملا ىلإ هلوخد لبق

  .ةيشيتفتلا ةرايزلا نع قبسملا رابخإلا لوحألا نم لاح يأب زوجي ال هنأ
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 ،اهبورغ ىلإ سمشلا قورش نم لمعلا مايأ لالخ شيتفتلا نوكي نأ ىلع ،ابسانم هاري يذلا تقولا يف شيتفتلا ءارجإ -2

  .الصتم هؤارجإ ماد ام ليللا ىلإ شيتفتلا رمتسي نأ نكميو

 مدقمل عبتت قفارم وأ تالجس وأ تانايب دعاوق وأ ةينورتكلإ مظن وأ تاودأ وأ تادعم وأ ةزهجأ يأ شيتفتو صحف -3

  .ةمدخلا ميدقت يف مدختسُت وأ ةمدخلا

 اهبلطي ىرخأ رومأ يأ وأ ،مظن وأ ،تامولعم وأ ،قئاثو وأ ،لجس وأ ،حيرصت وأ ،صيخرت يأ نم خسن وأ لوصأ ىلع لوصحلا -4

 يف اهنايب متي نأ ىلع ةجاحلا دنع اهيلع ظفحتلا وأ ،ماظنلا اذه يف ةدراولا ةيرسلا ماكحأ اهيلع ىرسيو شتفملا

  .رضحملا

  .قيقحتلاو شيتفتلا تاءارجإ يف ةدعاسملل نيينوناقلا وأ نيينفلا ءاربخلا نم ابسانم هاري نمب ةناعتسالا -5

 موقت ىعدتسملا روضح مدع لاح يفو ،ةئيهلا اهارت يتلا ةقيرطلاب قيقحتلا عوضومب ةلص مهل نأ دقتعي نم ءاعدتسا -6

  .ابسانم هارت ام ذاختاب ةئيهلا

  .كلذ ىلإ ةجاحلا لاح يف قيقحتلاو شيتفتلا ءارجإ مامتإل ةصتخملا تاهجلاب ةناعتسالا -7

  .قيقحتلا ءارجإل ةينورتكلإلا لئاسولا مادختسا -8

  .ةيماظنلا ماكحألا قيبطتب ةقلعتملا مهتادهاشمو مهتاظوحلم عيمج نع ريراقتلا ميدقت -9

 حئاوللاو ماظنلا تابجوم قيبطتل ،ةعبتملا قرطلا لضفأ ىلإ مهداشرإو ،لامعألا باحصأو لامعلا نم لك ةنواعم -10

  .لمعلاب ةصاخلا ةينفلا تاميلعتلاو ةيذيفنتلا تارارقلاو

 هجوأ نم اهيلع ظحالي ام ةصاخو ةئيهلا ىلإ كلذب ريراقتلا عفرو لمعلاب ةلصتملا لاوحألاو طورشلاو فورظلا ةسارد -11

  .نأشلا اذهب ةقلعتملا ةمظنألاب ةدراولا ماكحألا اهل ضرعتت وأ اهكرادتت مل يتلا صقنلا

 ددعو ،اهيف لمعلا شيتفت مت يتلا تآشنملاو بتكملا صاصتخا ةقطنم يف لمعلا شيتفت طاشن نع ةيرود ريراقت دادعإ -12

 تاميلعت ةئيهلا ردصتو ؛اهليلذتل ةمزاللا تاحرتقملاو ،ذيفنتلا تضرتعا يتلا تاقوعملاو اهعونو ةظوحلملا تافلاخملا

  .لاجملا اذه يف اهلامعتسا بجاولا جذامنلاو ريراقتلا هذه ميظنت ةيفيك نع ةصاخ

  



 

  ديربلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا يف تابوقعلا ديدحتو تافلاخملا فينصت 

 

27 

 
  نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا
  :يتآلاب شيتفتلل ةعضاخلا ةأشنملا مزتلت

 رارق وأ شيتفتلا ةقاطب زاربإ روف هبجاو ءادأب مايقل ةمزاللا تاليهستلا ميدقتو هلمع ةسرامم نم شتفملا نيكمت -1

  .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال رضحم يف كلذ قيثوت متي شتفملا لمع ةقاعإ وأ عنم لاح يفو ،شتفملاب صاخلا فيلكتلا

 دودح يف كلذو هلمع ةعيبطب قلعتت ىرخأ رومأ يأ وأ تادافإ وأ تادنتسم وأ تانايب نم شتفملا هبلطي ام ميدقت -2

  .هتايحالص

 
  نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

  :يلي ام انمضتم رضحم يف اهتابثإو اهطبض متيف ،ةحئاللا وأ ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأل شتفملا فاشتكا لاح يف -1

  .طبضلا خيراتو ناكم .أ

  .طبضلاب نيمئاقلا نيشتفملا /شتفملا مسا .ب

  .ةفلاخملا هيلإ بوسنملا مسا .ت
  .ةفلاخملا فصو  .ث
  .اهب ةقلعتملا نئارقلاو ةلدألاو ةفلاخملاب ةطيحملا تاسبالملاو عئاقولا .ج
  .اهيلع ظفحتلا وأ اهطبض مت يتلا رومألاب ةمئاق .ح
  .اهتفاضإ ةيمهأ طبضلاب مئاقلا ىري ىرخأ تانايب وأ تامولعم يأ .خ

  .هلايح مزاللا ذاختال ةئيهلا يف ةصتخملا ةرادإلا ىلإ رضحملا عفري -2

 
  نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا
 ميدقتو قيقحتلاب فلكملا شتفملا عم ماتلا نواعتلاب ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ بجومب قيقحتلل نيعضاخلا صاخشألا مزتلي

 .قيقحتلاب فلكملا شتفملا اهبلطي ىرخأ رومأ يأ وأ ،تادافإلا وأ ،تامولعملا وأ ،تانايبلا ةفاك
 
 
 
 
 
 
  نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا
 ،هيلإ هبوسنملا ةفلاخملاب مهتملا ةهجاوم وأ قيقحتلا تاببسمب هعم ققحملا راعشإ متيو ابوتكم قيقحتلا نوكي نأ بجي

  :يتآلا ىلع ًالمتشم قيقحتلل رضحم ريرحت متيو ،يمسر قيقحت ددصب هنأ قيقحتلل عضاخلا صخشلا ةطاحإو
  .قيقحتلا نامزو ناكم -1

  .هتانايبو قيقحتلا ماهمب فلكملا شتفملا مسا -2
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  .هتانايبو عم ققحملا مسا -3

 درلل هل ةصرفلا ةحاتإو هدض ةمئاقلا ةلدألاو هيلإ ةبوسنملا ةفلاخملاب وأ هعم قيقحتلا تاببسمب هعم ققحملا ةهجاوم -4

  .ماهتا ةلدأو عئاقو نم هيلإ بوسنم وه ام ىلع

  .رضحملا يف هعانتما ةعقاو تابثإ متيف ،اهيلع عيقوتلا وأ هلاوقأب ءالدإلا نع ققحملا عنتما ةلاح يف -5

  .مزاللا لامكتسال ةنجللا ىلإ اهتلاحإ متي ،هيلا تبسن نمل ةفلاخملا توبث ىلإ قيقحتلا جئاتن تًدأ اذإ
 
  نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا
  .ةنجللا لبق نم ةفلاخملا يف تبلا نيح ىلإ ةطوبضملا ءايشألا ىلع ظفحتلا ةيئهلل
 
  نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 :ةيتآلا تاءارجإلا نم يأب ةطوبضملا ءايشألا يف فرصتلا ةئيهلل زوجيف ،ةنجللا نم رداص رارقب ةفلاخملا توبث لاح يف
 نوكيو ،ةئيهلا يبوسنم نم ةثالث نع اهئاضعأ ددع لقي ال – هضوفي نم وأ سيئرلا نم رارقب لكشت – ةنجل لبق نم اهفالتإ -1

  .فالتإ رضحم بجومب كلذ

 .ابسانم ةنجللا هارت امبسح ةصخرملا ةيريخلا وأ ةماعلا تاهجلا نم يأل اهميلست -2

 .ةداملا هذه ذيفنت يف ةقالعلا تاذ ةصتخملا تاهجلاب ةناعتسالا ةيئهلل زوجيو
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 عساتلا لصفلا

 ديربلا ماظن تافلاخم يف رظنلا ةنجل
  نونامثلا ةداملا
  .اهتارارقو اهملع يف ةمانلا ةيلالقتسالاب ةنجللا عتمتت
 
 نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 ىدحإل اقفو ةأفاكملا رادقم باستحا نوكيو ،مهتأفاكمو اهسيئرو ،ةنجللا ءاضعأ ءامسأ هيف ددحي ارارق سلجملا ردصي -1

  :ةيتآلا قرطلا

  .عامتجالل ددحم غلبم .أ

  .عوطقم يونس غلبم .ب

  .ةداملا هذه نم )ب( و )أ( نيترقفلا يف نيدراولا نيرايعملا نيب عمجلا نكميو
 يف مهتاربخ ةميق ىلإ رظنلاب ؛صاصتخالاو ةربخلا يوذ ةصاخبو ،ءاضعألا بذجل ايفاك ةأفاكملا ردقم نوكي نأ بجي -2

  .وضع لكل ةيونسلا ةأفاكملا رادقمل ىلعأ فقس ديدحت متي نأ ىلع ،قوسلا

 
  نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

  :يتآلا ذاختاب كلذو ماظنلا يف ةررقملا اهتاصاصتخاو اهماهم ةنجللا ىلوتت -1

  .صيخرتلا وأ ةحئاللا وأ ماظنلا تافلاخم يف رظنلا .أ

  .سلجملا نم رداصلا تابوقعلاو تافلاخملا فينصت لودجل اقفو ماظنلا يف ةدراولا تابوقعلا عاقيإ .ب

 اماظن ةصتخملا ةهجلا ىلإ رخآ ماظن هيلع بقاعي ءارجإ وأ لعف ىلع يوطنت ةفلاخم يأ ةلاحإ هردقت ام قفو ةنجلل -2

 .اماظن مزلي ام ذاختال
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  نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا
  :يتآلاب ةنجللا وضع مزتلي

 .تالوادملاو تاسلجلا روضح -1

  .ةلوادملاو تيوصتلا نع عانتمالاو ،ةنجللا امأ ةضورعم ةلأسم يف حلاصم ضراعت دوجو لاح حاصفإلا -2

  .ةنجللا ءاضعأ نيب تالوادملا ةيرس ىلع ةظفاحملا -3

 
  نونامثلاو ةعبارلا ةداملا
  :يتآلا – ةنجللا فادهأ قيقحت ضرغل – ةنجللا سيئر ىلوتي

  .ةنجللا تاسلج ةرادإ -1

  .ةنجللا لمعب ةقالع هل نم لكو ةصتخملا تاهجلاو ةئيهلا ةبطاخم -2

  .سلجملل هعفرو ةنجللا لامعأل يونسلا ريرقتلا ىلع ةقفاوملا -3

 ةعيبط تاذ ىرخأ تابلط يأ ىلإ ةفاضإ ،اهليلذتل ةمزاللا تابلطتملاو ةنجللا لمع ضرتعت تابقع ةيأب سلجملا ةبطاخم -4

  .اهلامعأ ليهستل ةيرادإ

  .ةنجللا ءاضعأ نم يأل اهنم ءزج وأ هتايحالص ضيوفت ةنجللا سيئرل زوجيو
 
  نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 كلذك اهلو ،كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ىتم رخأ ناكم يف اهدقعت نأ اهلو ،يسيئرلا ةئيهلا رقم يف ةنجللا تاسلج دقعت -1

  .ةينورتكلإلا لئاسولاب تارارقلا ذاختاو تاسلجلا دقع

  .تيوصتلا وأ روضحلاب ةبانإلا ةنجللا ءاضعأل زوجي ال -2

 

  .نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 تاسلجلا روضحل هتوعد اهلو ،ةجاحلا دنع ىرخأ ةهج يأ وأ ةئيهلا وأ ةرازولا يف ءاربخلا نم هارت نمب ةناعتسالا ةنجلل
  .تيوصتلا قح هل نوكي نأ نود تالوادملاو
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  نونامثلاو ةعباسلا ةداملا
  :يتآلا كلذ ليبس يف اهلو ةنجلل ةيرادإلا ماهملا يلوتت ،ةنجلل ةنامأ – سيئرلا نم رارقب – ةئيهلا يف لكشت

  .ةنجللا تاسلجل ةمزاللا تابيترتلا دادعإ -1

  .اهتارارقو اهتالوادمو ةنجللا تاسلج رضاحم نيودت -2

 اهتداعإو ،ةمزاللا تامولعملاو تادنتسملا لامتكا نم دكأتلل .ةفلاخملا طبضب ةقلعتم قئاثو نم ةنجلل لاحي ام ةعجارم -3

  .اهلامتكا مدع لاح يف

  .اهفارطأ عم لصاوتلاو ،ىواعدلا ريضحتو ،تاغيلبتلاب مايقلاو ،يواعدلا ديق -4

  .ةنجللا تارارقو تاسلجلا ديعاومب ةقالعلا باحصأ غالبإ -5

  .ةنجللا تارارق ظفحو ةسرهف -6

  .هدامتعال ةنجللا سيئرل ةعفرو ةنجللا لامعأل يونس ريرقت دادعإ -7

 .ةنامألل اهلاكيإ ةنجللا ىرت ىرخأ ةمهم يأ -8

 
 نونامثلاو ةنماثلا ةداملا
  .كلذل دعم رضحم يف هظفحت ليجست رارقلا ىلع ظفحتملا وضعللو ،ةيبلغألاب اهتارارق ةنجللا ردصت
 
  نونامثلاو ةعساتلا ةداملا
  .ةنجللا لمعل ةمظنملا ةيليصفتلا تاءارجإلا سلجملا ردصي
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 رشاعلا لصفلا
 ةيماتخ ماكحأ

 
  نوعستلا ةداملا
 .ةحئاللا ماكحأ ذيفنتل ةمزاللا تارارقلا سيئرلا ردصي
 
  نوعستلاو ةيداحلا ةداملا
  .ريزولا نم رارقب تاليدعتلا ردصتو ةحئاللا ليدعت حارتقا سلجملل

 
  نوعستلاو ةيناثلا ةداملا
  .ةيمسرلا ةديرجلا يف اهرشن خيرات نم ةحئاللاب لمعي
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