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  73نم 2 ةحفص

 

 

 

 

 

 م2018 ةنسل )      ( مقر يرازو رارق

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأش5

 :ميلعتلاو ةيبOPلا رNزو

 :XYع عالطالا دع5

  .ھتاليدعتو ءارزولا تايحالصو تارازولا تاصاصتخا نأشب م1972 ةنسل )1( مقر يداحتالا نوناقلا •

 .م2009 ةنسل )14( مقر نوناقلاب لدعملاو نJقاعملا قوقح نأشب م2006 ةنسل )29( مقر يداحتالا نوناقلا •

 .ھتاليدعتو ةيداحتالا ةموكحلا يQ ةيرشبلا دراوملا نأشب م2008 ةنسل )11( مقر يداحتا نوناقب موسرملا •

 م2008 ةنـــــــــسل )11( مـــــــــقر يداـــــــــحتا نوناـــــــــقب موـــــــــسرملل ةـــــــــيذيفنتلا ةــــــــحئاللا نأـــــــــشب م2012 ةنـــــــــسل )13( مـــــــــقر ءارزوـــــــــلا ســـــــــلجم رارــــــــق •

 .ھتاليدعتو ،ةيداحتالا ةموكحلا يQ ةيرشبلا دراوملا نأشب

 .ةيداحتالا تاهجلا يQ تامولعملا نما ةحئال نأشب 2013 ةنسل 21 مقر ءارزولا سلجم رارق •

 .ةبلطلا ليجست ةحئال نأشب م2014 ةنسل )820( مقر يرازولا رارقلا •

  .mnoردملا عمتجملاب ملعتملل يكولسلا طابضنالا ةحئال نأشب م2015 ةنسل )411( مقر يرازولا رارقلا •

 تاـــــــــــناحتمالا يــــــــــQ ةــــــــــينوxyكلالا ةزــــــــــهجألاو ةــــــــــكرحتملا فــــــــــتاوهلا مادختــــــــــسا رــــــــــضح نأــــــــــشب م2015 ةنــــــــــسل )84( مــــــــــقر يرازوــــــــــلا رارــــــــــقلا •

 .ةيل��ملا ةساردلاو رابكلا ميلعت زكارمو ةرازولا جا�~مل قبطملا صاخلاو ماعلا ميلعتلا سرادمب

 .)ةميدو( لفطلا قوقح نوناق نأشب م2016 ةنسل )3( مقر يداحتالا نوناقلا •

 .mnoردملا ميلعتلل تارامإلا ةسسؤم ءاشنإب م2016 ةنسل )15( مقر يداحتا نوناقب موسرملا •

 .ميلعتلاو ةيبxyلا ةرازول oميظنتلا لكيهلا نأشب م2016 ةنسل )28( مقر ءارزولا سلجم رارق •

 اـــــــــــهماهمو ا��اـــــــــــصاصتخاو ماـــــــــــسقألاو بـــــــــــتاكملاو تارادإلـــــــــــل oـــــــــــميظنتلا لـــــــــــكيهلا نأـــــــــــشب م 2016 ةنـــــــــــسل )699( مـــــــــــقر يرازوـــــــــــلا رارـــــــــــقلا •

 .ميلعتلاو ةيبxyلا ةرازوب

 .ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا نوؤش ةرادإ ةحئال نأشب م2017 ةنسل (619) مقر يرازولا رارقلا •

اءانZو
ً

 ... ررـــــــــــق ،ةماعلا ةcdصملا ھيضتقت ام XYع 

 

 )1( ةداملا

 تاــــفNرعتلا

Qغب صَّنلا قايس ِضتقي مل ام ا�~م ٍّلك نيرق ةحضوملا يناعملا ةيلاتلا تارابعلاو تاملكلل نوكت ،رارقلا اذه ماكحأ راطإ يJy كلذ: 

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود : ةـــلودلا

 .ميلعتلاو ةيبxyلا ةرازو : ةرازولا



 

  73نم 3 ةحفص

 

 .ميلعتلاو ةيبxyلا ريزو : رــيزولا

 .ھصاصتخا دودح يQ لك ماعلا ميلعتلا ةرادإو ميظنت تائيهو سلاجم : ةيميلعتلا تاهجلا

 لاـــــــــفطألا ضاـــــــــير لمـــــــــشت oـــــــــ�لا ةـــــــــجردتملا ھـــــــــلحارمو ،oـــــــــ�قتلاو oـــــــــ�فلاو oميداـــــــــكألا ھـــــــــعاونأب ميـــــــــلعتلا لمـــــــــشت : ماعلا مـيلعتلا

 .رمتسملاو يوناثلاو mnoاسألا ميلعتلاو

 سرادــــــــملا لمــــــــشتو ،ماــــــــعلا ميــــــــلعتلا لــــــــحارم يــــــــQ بــــــــلاطلا اــــــــ�£ دــــــــيقملا ةــــــــصاخلا وأ ةــــــــيموكحلا ةــــــــسسؤملا يــــــــ¢ : ةيميلعتلا ةسسؤملا

 .رمتسملا ميلعتلا زكارمو ةينقتلاو ةينفلا دهاعملاو لافطألا ضايرو

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال : ةــحئاللا

 يوبxyلا رداكلا م�ªف نمب ،بلاطلا كولس ى§ع رثؤيو ا�£ ةقالع ھل وأ ةيميلعتلا ةسسؤملاب لمعي نم لك : oميلعتلا عمتجملا

 .رمألا ي»وو يرادإلاو

 كولسلا ميوقت تاهج

 

 بــــــــــلاطلل ةددـــــــــحم ةيكولــــــــــس تايدـــــــــحت عـــــــــم لــــــــــماعتلا يـــــــــQ سرادـــــــــملا معدــــــــــل اـــــــــ�£ ةناعتـــــــــسالا متــــــــــي زـــــــــكارم يـــــــــ¢ :

 ةـــــــــــيبxyلا ةرازوــــــــــل ةــــــــــعباتلا ةــــــــــصاخلا ةــــــــــيبxyلا مــــــــــعد زــــــــــكارم لــــــــــثم ،كولــــــــــسلل ةيحيحــــــــــصتلا جماyــــــــــ¬لا ذــــــــــيفنتو

 ةـــــــــــــعباتلا ةيـــــــــــــسفنلا تاداـــــــــــــيعلاو ،ناـــــــــــــمدإلا ةـــــــــــــحفاكم زـــــــــــــكارمو ،نJخدـــــــــــــتلا ةـــــــــــــحفاكم تاداـــــــــــــيعو ،ميـــــــــــــلعتلاو

 ةــــــــــــيلخادلا ةرازوـــــــــــل ةـــــــــــعباتلا ي¯اـــــــــــمتجالا معدـــــــــــلا زـــــــــــكارمو ةـــــــــــيعمتجملا ةطرـــــــــــشلا اـــــــــــترادإو ،ةحـــــــــــصلا ةرازوـــــــــــل

 .ىرخأ ةينعم تاهج ةيأو ،ةيكولسلا ةسردملاو

  ا�²دــــــــل ،ةــــــــلودلا يــــــــQ ىرــــــــخألا ةــــــــنيعملا تاــــــــهجلاو ميــــــــلعتلاو ةــــــــيبxyلا ةرازو اــــــــ�ªلع فرــــــــشت ةــــــــيجالع ةــــــــسردم يــــــــ¢  ةيكولسلا ةسردملا

 .³oملا ريوطتلاو ميلعتلا زكرم لثم ،فلاخملا بلاطلا كولس ليدعتل ةصصختم ةمظنأو جمارب

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ م�ªف نمب ةيميلعت ةسسؤم يأ يQ ديقم لك : بلاطلا

 .رمتسملا ميلعتلا ةموظنمل بستنملا : سرادلا

 رـــــــــشابم yـــــــــJغ وأ رـــــــــشابم  Jyثأـــــــــت مـــــــــهلو  ةـــــــــينعملا تاــــــــهجلا يـــــــــQو ةـــــــــيميلعتلا تاـــــــــسسؤملاب نJلماـــــــــعلا عـــــــــيمج مــــــــه : يوبxyلا رداكلا

لعت ىـــــــــــــ§ع
ّ
 ةـــــــــــــصاخلا تاءارـــــــــــــجإلا ذاـــــــــــــختاو ةيكولـــــــــــــسلا تالاـــــــــــــحلا ةـــــــــــــساردب نJـــــــــــــينعملا ،بـــــــــــــلاطلا كولـــــــــــــسو مـــــــــــــ

 ماهملا يQ ھلداعي ام وأ ي¯امتجالا يئاصخالا لثم ،، كولسلا ميوقتب

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا وأ تاهجلا وأ ةرازولا يQ نJلماعلا عيمج : يرادإلا رداكلا

 ةحئاللا عم ضراعتت الو ةسردملا اهعضت �oل تاءارجالا  ةيسردملا تاءارجالا

 .ھتياعرب ھيلإ دهعُي نم وأ بلاطلا نع اًنوناق لوؤسملا صخشلا : رـــمألا ي»و

 ةــــــــــــــــيميلعتلا يºاوـــــــــــــــنلا نـــــــــــــــم ةــــــــــــــــبلطلا تالكـــــــــــــــشم ةـــــــــــــــشقانم اـــــــــــــــ�£ طوــــــــــــــــنملا ةـــــــــــــــسردملا ةرادإ ناـــــــــــــــجل ىدـــــــــــــــحإ : كولسلا ةرادإ ةنجل

 .اهلايح ةبسانملا تارارقلا ذاختاو ،اهلايح oميلعتلا عمتجملا راودأو ةيكولسلاو

 لــــــــــــيعفت ىــــــــــــ§ع ةــــــــــــسردملا ةرادإ عــــــــــــم نواــــــــــــعتلاب لــــــــــــمعي ،ةـــــــــــبلطلا روــــــــــــمأ ءاــــــــــــيلوأ نــــــــــــم نوــــــــــــكتي يوــــــــــــبرت ناـــــــــــيك : رومألا ءايلوأ سلجم

 .ةيوبxyلاو ةيميلعتلا تامدخلا لضفأ ى§ع ةبلطلا لوصح نامضل ل��ملاو ةسردملا نJب ةكارشلا

 .بلاطلا لبق نم ھلامكإل اًمزلُم دعُي يذلا ميلعتلا نم ىندألا دحلا : يمازلإلا ميلعتلا

 ةـــــــــــلحرم ءاــــــــــنثأو ةدالوـــــــــــلا ذــــــــــنم لاــــــــــفطألا لمـــــــــــشتو لاــــــــــفطألا وـــــــــــمنو روــــــــــطت يــــــــــQ ةيـــــــــــساسألا لــــــــــحارملا ىدــــــــــحإ : ةركبملا ةلوفطلا

 ماــــــــعلا ½ـــــــ�حو ةـــــــسردملا ةــــــــلحرم ىـــــــ»إ لاـــــــقتنالا ءاـــــــنثأ كلذــــــــكو ،ةـــــــسردملا لـــــــبق اــــــــم تاونـــــــس ءاـــــــنثأو ،ةعاـــــــضرلا

 .نماثلا

 لمـــــــــــشتو تاونـــــــــــس ســـــــــــمخو ةـــــــــــعبرأ نJـــــــــــب اـــــــــــم لاـــــــــــفطألا راـــــــــــمعأل noـــــــــــmاسألا ميـــــــــــلعتلا لـــــــــــبق اـــــــــــم ةـــــــــــلحرم يـــــــــــ¢ : لافطألا ضاير

 .ةيناثلا ةضورلاو ى»وألا ةضورلا

ايمازلا ميلعتلا ا�ªف نوكي �oلا ةلحرملا ي¢ : mnoاسألا ميلعتلا ةلحرم
ً

 ..اهلداعي ام وأ ةيناثلاو ى»وألا نJتقلحلا لمشتو ،
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 .اهلداعي ام وأ ، ماعلا ميلعتلا نم ةثلاثلا ةقلحلا لمشتو : يوناثلا ميلعتلا ةلحرم

 ميــــــــلعتلاو ،ةــــــــيمألا وــــــــحم تاراـــــــسم لمــــــــشتو ،رمتــــــــسملا ميـــــــلعتلا ماــــــــظن يــــــــQ ةـــــــيميلعتلا جماyــــــــ¬لا ةــــــــعومجم وـــــــه : رمتسملا ميلعتلا

 .ي»��ملا ميلعتلاو ،oميداكألاو ³oملا

اـــــــــمامتها بــــــــــلطتت oــــــــــ�لا ةـــــــــئفلا : ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
ً

اــــــــــصاخ 
ً

 مــــــــــمهلا باحــــــــــصأ ىـــــــــ»إ ةفاــــــــــضإلاب ،نJقوــــــــــفتملاو نJبوـــــــــهوملا لمــــــــــشتو ،

 .ملعتلا تابوعصو تابارطضالا يوذو )تاقاعإلا يوذ(

 ةيــــــــسفنلاو ةيرــــــــشبلاو ةــــــــيعامتجالاو ةــــــــيداملا هرــــــــصانعب oــــــــميلعتلا عــــــــمتجملا لــــــــمع ةــــــــئيب فــــــــصي يذــــــــلا خاــــــــنملا : ةيميلعتلا ةئيبلا

 .ةيضاxyفالاو

ملعتلا تاهاجتا مييقت  ،يفطاــــــــــــــعلا ،ي¯اــــــــــــــمتجالا بــــــــــــــناجلا يــــــــــــــQ ةــــــــــــــيناث ةــــــــــــــضورو ىــــــــــــــ»وأ ةــــــــــــــضور ةــــــــــــــلحرم يــــــــــــــQ لــــــــــــــفطلا ءادأ ميــــــــــــــيقت  

 .راكتبالاو عادبالا ،تالكشملا لح ،يكولسلا

  ةيقالخألاو يفطاعلاو ةيدسجلاو ةيلقعلا بلاطلا ةمالسو نمأ  بلاطلا ةمالس

 ماyــــــــxحالا نــــــــم وــــــــج هدوــــــــسي ةــــــــبلطلل بذاــــــــجو نــــــــمآو يباــــــــجيإ خاــــــــنم اهدوــــــــسي oــــــــ�لا ةــــــــيميلعتلا ةــــــــئيبلا ةفــــــــص : يباجيإلا mnoردملا خانملا

 ةـــــــــيلمعلا زـــــــــيزعتل نJـــــــــملعملاو ةـــــــــبلطلل مزالـــــــــلا معدـــــــــلا خاــــــــنملا اذـــــــــه رفوـــــــــيو نJفظوـــــــــملاو ةـــــــــبلطلا نJـــــــــب لداــــــــبتملا

 .ةيميلعتلا

 ةــــــــيميلعتلا ةــــــــئيبلا عــــــــم ھــــــــلعافت لالــــــــخ نــــــــم بــــــــلاطلا نــــــــع ردــــــــصي طاــــــــشن وأ ةــــــــسرامم وأ لــــــــعف وأ لوــــــــق لــــــــك : كولسلا

 .ھب ةطيحملا

 .ةحئاللا هذه ا�~مضتت �oلا ةثالثلا رواحملا نمض نوكيو ،تاعقوتلا قوفي يذلا كولسلا : �Jمتملا كولسلا

 ةــــــــــــــيوبxyلا مظنــــــــــــــلاو حئاوـــــــــــــللاو ميــــــــــــــقلاو فادــــــــــــــهألا عـــــــــــــم قــــــــــــــستي يذــــــــــــــلاو بـــــــــــــلاطلا نــــــــــــــم عــــــــــــــقوتملا كولـــــــــــــسلا : يباجيإلا كولسلا

 .oميلعتلا عمتجملا يQ ةدئاسلا فارعألاو

 ىـــــــــ§ع اًيبلــــــــس اًرـــــــــثأ كyــــــــxي اـــــــــمم ،عــــــــقوتملا يباــــــــجيإلا كولـــــــــسلا عــــــــم قـــــــــستي الو بــــــــلاطلا ھـــــــــب موــــــــقي فرــــــــصت يأ : تافلاخملا

 .ةيميلعتلا ةئيبلا و نيرخالا ى§عو ھسفن

 ثـــــــــــــح فدــــــــــــ�£ ؛ةــــــــــــيونعملاو ةـــــــــــــيداملا تآــــــــــــفاكملاو زفاوــــــــــــحلا ىـــــــــــــ§ع ةدــــــــــــمتعملا تاءارــــــــــــجإلا نـــــــــــــم ةــــــــــــعومجم وــــــــــــه : كولسلا زيزعت

 .ةيكولسلا تافلاخملا نم دحلاو ،يباجيإلا كولسلا ى§ع ةبلطلا عيجشتو

اــــــــيتاذ اهــــــــسراميو �ــــــــJمتملاو يباــــــــجيإلا كولــــــــسلا ميهاــــــــفم يــــــــËي نأــــــــب بــــــــلاطلا نJــــــــكمت : كولسلا ھيجوت
ً

 سيــــــــلو لقتــــــــسم لكــــــــشب 

 .كلذ قيقحت لفكت ةيجالعو ةيئاقو تاءارجإو بيلاسأ مادختساب كلذو ،ةباقرلا تحت

 yــــــــــــJيغت ثادــــــــــــحإ ىـــــــــــ»إ فدــــــــــــ�� oـــــــــــ�لا ةــــــــــــيجالعلاو ةــــــــــــيميلعتلاو ةـــــــــــيوبxyلا جماyــــــــــــ¬لاو بيلاـــــــــــسألا نــــــــــــم ةـــــــــــعومجم : كولسلا ميوقت

 يباــــــــجيإلا كولــــــــسلا ىوتــــــــسم عــــــــفرو ،تاــــــــفلاخملا باــــــــكترا تالاــــــــمتحا لــــــــيلقتو ،بــــــــلاطلا كولــــــــس يــــــــQ يباــــــــجيإ

 .�Jمتملاو

 ةـــــــــــبلطلا معدـــــــــــت oــــــــــ�لا يكولـــــــــــسلاو oــــــــــميلعتلا بـــــــــــناجلا يــــــــــQ ةدناـــــــــــسملا تامدــــــــــخلا لمـــــــــــشت oــــــــــ�لا ةـــــــــــطخلا يــــــــــ¢ : ةيدرفلا ةيوبxyلا ةطخلا

اــــــــــــــــيميداكأ مهفيــــــــــــــــكتو ،مــــــــــــــــهجمد ةلوهــــــــــــــــس ىــــــــــــــــ§ع )ملعتــــــــــــــــلا تابوعــــــــــــــــصو ةــــــــــــــــقاعالا يوذ( مــــــــــــــــمهلا باحــــــــــــــــصأ
ً

 

ايعامتجاو
ً

ايكولسو 
ً

. 

 عوــــــــــضوم ةــــــــــيعامتجالاو ةيــــــــــسفنلاو ةــــــــــيئيبلا تالكــــــــــشملا جئاــــــــــتنو ةــــــــــيفلخ دــــــــــيدحتل  درــــــــــفل ةــــــــــقمعتم ةــــــــــسارد : ةلاحلا ةسارد

 .ةساردلا

 نـــــــــــم يأ لـــــــــــبق نــــــــــم بـــــــــــلاطلا ىـــــــــــ§ع  - ھلاكــــــــــشأو ھـــــــــــعاونأ فــــــــــلتخمب  - يندـــــــــــبلا ءادـــــــــــتعالا ىــــــــــ»إ ءوـــــــــــجللا وــــــــــه : يندبلا باقعلا

 .ةيدسجلا ةءاسإلا لاكشأ دحأ وهو ،ناك ببس يألو  ،oميلعتلا عمتجملاب نJلماعلا

 بـــــــــلاطلا دـــــــــيد�� وأ ةـــــــــيظفللا ةـــــــــناهإلاك - ھلاكـــــــــش–و ھـــــــــعاونأ فـــــــــلتخمب  noـــــــــÐفنلا ءاذـــــــــيإلا ىـــــــــ»إ ءوـــــــــجللا وـــــــــه              Ðnoفنلا باقعلا

 .ناك ببس يألو  ،oميلعتلا عمتجملاب نJلماعلا نم يأ لبق نم
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 )2( ةداملا

 ةحئاللا فادــــjأ

 �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا ةسراممو ةديمحلا قالخألا ئدابم زيزعتو سرغ يQ ةلثمتملا ةيتارامإلا ةسردملا ئدابم قيقحت ى»إ ةحئاللا فد��

 ي§خادلا نيديعصلا ى§ع ھتابستكم ى§ع مهصرحو ةبلطلا سوفن يQ نطولا بح زيزعتو ،ھعمتجم يQو ھسفن يQ بلاطلا ةقث ةيمنتو بلاطلل

 :ةيلاتلا فادهألا قيقحت ى»إ كلذ ليبس يQ ةحئاللا هذه ىËست اذل ؛يÒراخلاو

 متـــــــــــيو كولـــــــــــسلا ليدـــــــــــعتل ةـــــــــــسردملا يـــــــــــQ ةـــــــــــبلطلا كولـــــــــــس ةرادإ ةـــــــــــنجل اـــــــــــهرقت oـــــــــــ�لا تاءارـــــــــــجالا ةـــــــــــعومجم : ةيحيحصتلا جماy¬لا

 وأ ي¯وــــــــطت لــــــــمع وأ ،ةــــــــيعمتجم ةــــــــمدخ زاــــــــجنإ اــــــــ�~مو  ،تازاــــــــجالا لالــــــــخ وأ noــــــــmاردلا ماــــــــعلا ءاــــــــنثأ اهذــــــــيفنت

طرــــــــــش اهذــــــــــيفنت دــــــــــعيو ،يــــــــــÒالع جماــــــــــنرب لامكتــــــــــسا وأ ،ةــــــــــيبيردت ةرود زاــــــــــيتجا
ً

 ةداهــــــــــش بــــــــــلاطلا ميلــــــــــستل ا

 .ھحاجن

 .Ôyكأ وأ mnoاردلا مويلا نم ءزج وأ مويل ةساردلا نع عاطقنالا : باــــــــــــيغلا

 رy¬ملا بايغلا

 

 تاـــــــــتابثإب اــــــــًقثوم نوـــــــــكي نأ ىــــــــ§ع ،ةـــــــــسردملا ةرادإ لــــــــبق نـــــــــم هداــــــــمتعا متـــــــــي يذــــــــلا ةـــــــــساردلا نــــــــع عاــــــــطقنالا :

 .ةدملاو بابسألا رy¬ت ةيمسر

 موــــــــيلا لالــــــــخ صــــــــصح ةدــــــــع وأ ةيــــــــسارد ةــــــــصح وأ لــــــــماك noــــــــmارد موــــــــيل بــــــــلاطلا روــــــــضح مدــــــــع وأ ةرداــــــــغم : رy¬ملا Jyغ بايغلا

 نـــــــــــــم بـــــــــــــلاطلا جورـــــــــــــخ اـــــــــــــًضيأ لمـــــــــــــشيو .رyـــــــــــــ¬م وأ نذإ نودـــــــــــــب ةـــــــــــــصحلا نـــــــــــــم ءزـــــــــــــج وأ دـــــــــــــحاولا noـــــــــــــmاردلا

   ةيماظن Jyغ ةقيرطب mnoاردلا مويلا ءا�Õنا لبق ةسردملا

 ةرادإ نم ةعجارملل( رمنَّتلا

 )داشرإلا

 وأ ،oمقرلاو ينوxyكلإلا وأ يظفللا وأ يدسجلا وأ Ðnoفنلا دمعتملا ءاذيإلاو ةءاسإلا لاكشأ نم لكش يأ :

 ،ةسردملاب نJلماعلا وحن وأ ،Ôyكأ وأ دحاو بلاط وحن ةبلطلا نم ةعومجم وأ بلاط لبق نم ديد�Õلا وأ بيهxyلا

 .رركتم وحن ى§عو

 Ðnoنجلا شرحتلا

 

 وأ ةـــــــــباتكلا وأ ظفللاـــــــــب ،بــــــــلاطلا نـــــــــع ردــــــــصت ةـــــــــيزمر وأ ةحيرــــــــص ةيـــــــــسنج تالالد لــــــــمحي لـــــــــعف وأ لوــــــــق يأ :

 نـــــــــــم ةــــــــــساسح ءازـــــــــــجأ ضارعتــــــــــسا وأ راـــــــــــهظإ وأ نJعلاــــــــــب زـــــــــــمغلا وأ رــــــــــظنلا وأ يندـــــــــــبلا كاــــــــــكتحالا وأ ســــــــــمللا

   .هJyغ وأ مسجلا

 وأ طاـــــــــشن يأل ضيرـــــــــعتلا لمـــــــــشي وـــــــــهو .غلاـــــــــب وأ ثدــــــــح وأ لـــــــــفط صخـــــــــش يأل noـــــــــÐنج طاـــــــــشن يأ ھــــــــسرامم : Ðnoنجلا ءادتعالا

 ةـــــــــــــسمالم ىــــــــــــ§ع ھــــــــــــلمح وأ ھتـــــــــــــسمالم لــــــــــــيبق نــــــــــــم noـــــــــــــÐنجلا شرــــــــــــحتلا اــــــــــــبلاغ نمـــــــــــــضتيو ،noــــــــــــÐنج كولــــــــــــس

ايسنج شرحتملا
ً

. 

ايـــــــــــــصخش سفنلاـــــــــــــب noـــــــــــــÐفنلا وأ يدــــــــــــــسجلا ىذألا قاـــــــــــــحلإل ةـــــــــــــسرامم وأ لـــــــــــــمع يأ وـــــــــــــه :                تاذلا ءاذيإ
ً

 اــــــــــــــ�ªلع ءادـــــــــــــتعإلاو 

 فذح.ةيتاذ ةيكولس ةيلاعفنا تابارطضإ ةجيتن

 فــــــــــتاوهلا عــــــــــم طبرــــــــــلاو لاــــــــــصتالا ةزــــــــــهجأ ،اــــــــــهعاونأب ةــــــــــلاقنلا فــــــــــتاوهلا لــــــــــثم ةعومــــــــــسم وأ ةــــــــــيئرم ةادأ يأ : ةينوxyكلالا ةزهجألا

 .كلذ ھباش ام وأ ،ريوصتلا ةزهجأ ،ةيحوللا ةزهجألا ،تنxyنالا عم وأ ةلاقنلا

 لـــــــــــعف لـــــــــــك :ةـــــــــــيتامولعملا مئارـــــــــــجلا ماـــــــــــكحأل ةـــــــــــفلاخملاب ةـــــــــــيتامولعملا ةكبـــــــــــشلاو يـــــــــــ»آلا بـــــــــــساحلا مادختـــــــــــسا : ةيتامولعملا مئارجلا

 ساـــــــــــــسملاو هزا�ــــــــــــxبا وأ صخـــــــــــــش دــــــــــــيد�Õل  عورـــــــــــــشملا yــــــــــــJغ لوخدـــــــــــــلا لــــــــــــثم ماـــــــــــــظنلا اذــــــــــــه انمـــــــــــــضتم بــــــــــــكتري

 فرـــــــــصتلاو ةــــــــصاخ تاــــــــنايبل لوخدــــــــلا وأ مـــــــــ�£ ررــــــــضلا قاــــــــحلإو نيرخآلاــــــــب Jyهـــــــــشتلاوأ ھــــــــل ةــــــــصاخلا ةاــــــــيحلاب

 . ةينيدلا ميقلا وأ ماعلا ماظنلاب ساسملا ھنأش نم ام جاتنإ وأ ا�ªف

 نJــــــــــــــنبلل  ةــــــــــــــيموكحلا سرادـــــــــــــملا يــــــــــــــQ  ميــــــــــــــلعتلاو ةـــــــــــــيبxyلا ةرازو نــــــــــــــم دــــــــــــــمتعملا noـــــــــــــÝايرلا وأ oمــــــــــــــسرلا يزـــــــــــــلا : mnoردملا يزلا

 . ةصاخلا سرادملا يQ دمتعملا وأ يرازولا ماظنلل ةقبطملا ةصاخلا سرادملاا وأ تانبلاو



 

  73نم 6 ةحفص

 

 نـــــــــع نJلوؤـــــــــسملا عـــــــــيمج نـــــــــم بـــــــــلطتي اـــــــــمم ،هرارقتـــــــــساو ةــــــــمدقت داـــــــــمعو نطوـــــــــلل ةـــــــــيقيقحلا ةوyـــــــــÔلا وـــــــــه بـــــــــلاطلا نأ ىـــــــــ§ع دــــــــيكأتلا .1

اءاوـــــــس ،ھـــــــميلعتو ھـــــــتيبرت
ً

اـــــــعم لـــــــمعلا ،رـــــــشابم yـــــــJغ وأ رـــــــشابم لكـــــــشب 
ّ

 نJناوـــــــقلاو ةـــــــحئاللا هذـــــــه ةـــــــلظم تـــــــحت صالـــــــخإو يناـــــــفت لـــــــكب 

 .ھنطوو ھتدايقل يقيقحلا ءامتنالاو قلطملا ءالولاب �Jمتيو جتنمو حلاصو رقتسم ليج جاتنإل ،ةقالعلا تاذ ةمظنألاو

 ىــــــــ§ثملا ميقلاــــــــب ناــــــــميإلا ىــــــــ§ع ةــــــــمئاقلا ،ةــــــــلودلا عــــــــمتجمل ةــــــــيرهوجلا ميــــــــقلاو ةليــــــــصألا ةــــــــفاقثلا سرــــــــغو زــــــــيزعتو خيــــــــسرت يــــــــQ ماهــــــــسالا .2

 .نطولا رارقتساو ةمادتسا ططخ معدو ،ةطيحملا تائيبلاو رصعلا اياضق هاجت ي¯ولاو ىرخألا تاعمتجملا ماxyحاو

 ةــــــــــيفرعملا بــــــــــناوجلا مغاــــــــــنتو ؤفاــــــــــكت ىــــــــــ§ع مئاــــــــــقلا ةــــــــــلماكتملا ةئــــــــــشنتلا أدــــــــــبم زــــــــــيزعتل ةبــــــــــسانملا ةــــــــــيميلعتلاو ةــــــــــيوبxyلا ةــــــــــئيبلا ةــــــــــئي�� .3

 .بلاط لك تامسل ةنوكملا ةيعامتجالاو ةيصخشلاو

 لــــــــخاد ،ةيكولــــــــسلا تاــــــــفلاخملا نــــــــم دــــــــحلل oــــــــميلعتلا عــــــــمتجملا ىدــــــــل ةــــــــمئادلا ةــــــــياعرلاو عيجــــــــشتلاو زــــــــيزعتلا ةــــــــفاقثو ئداــــــــبم قــــــــيبطت .4

 .ةنكمملا ةيوبxyلا لئاسولا لضفأب ،ةسردملا راوسأ جراخو

 يـــــــــــــQ نJـــــــــــــينعملا لــــــــــــك تايلوؤـــــــــــــسمو راودأ حيـــــــــــــضوت لالــــــــــــخ نـــــــــــــم راودألا ةــــــــــــيلماكتو ةكxyـــــــــــــشملا ةـــــــــــــيعمتجملا ةيلوؤــــــــــــسملا ملاـــــــــــــعم دــــــــــــيدحت .5

 .ةلءاسملاو ةيفافشلاو لدعلا ئدابم سيركتل ،mnoردملا عمتجملا

 طابـــــــــضنالا قـــــــــقحي اـــــــــمب ةـــــــــعبتملا بيلاـــــــــسألاو تاءارـــــــــجالا ةـــــــــلادع يـــــــــQ م�Õـــــــــقث بـــــــــسكو م��اـــــــــما�xلاب مهروـــــــــمأ ءاـــــــــيلوأو ةـــــــــبلطلا فـــــــــيرعت .6

 .mnoردملا عمتجملا لخادو ةبلطلا ىدل مئاد وحن ى§ع ة�Jمتملاو ةيباجيالا ةيكولسلا تاهاجتالا ةيمنتو يتاذلا

 تايكولــــــــــــس عـــــــــــم لـــــــــــماعتلل اـــــــــــهذاختاو اـــــــــــ�ªلإ ماـــــــــــكتحالا بـــــــــــجاولا تاءارـــــــــــجإلاو Jyياـــــــــــعملاو دـــــــــــعاوقلا ددـــــــــــحت ةطباـــــــــــض ةـــــــــــيعجرم Jyفوـــــــــــت .7

 .ةيسردملا مظنلاو ميقلاب ما�xلالا نمضي امبو ،ةبلطلا

 لـــــــــــهاجتلا نـــــــــــم صلختـــــــــــلاو ،ةيـــــــــــسفنلا ةـــــــــــبلطلا تاـــــــــــجايتحاو كولـــــــــــس عـــــــــــم لـــــــــــماعتلا يـــــــــــQ ةـــــــــــئطاخلا تاـــــــــــسرامملاو تاداـــــــــــ�Õجالا عـــــــــــنم .8

 .سوردملا Jyغ بعشتلاو فحجملا زواجتلاو

 عـــــــــقاولا أــــــــطخلا رارمتـــــــــساو رارــــــــكت نــــــــم ةـــــــــياقولاو جالــــــــعلا تاـــــــــيلآ ذــــــــيفنتو طيــــــــطخت نامـــــــــض و ةــــــــبلطلا تايكولـــــــــس صيخــــــــشتو ةــــــــسارد .9

Qلي ال نم لكل مزاح ءازج ضرفو ،لفطلا ةايح يxناوقلاو طباوضلاب م�Jهالعأ ةروكذملا فادهألاو ن. 

 

 )3( ةداملا

 ةحئاللا قاطن

 ى§ع ا�£ ةدراولا داوملا قيبطت ةيلوؤــــــــسم عقتو ،ةلودلا يQ ماعلا ميلعتلا لحارمو تاــــــــســــــــسؤم عيمج ةحئاللا هذه قيبطت قاطن لمــــــــشي .1

 .ةيميلعتلا تاهجلاو ةرازولا نع ةرداص تا�ªجوت وأ ةصاخ تاطاxyشا وأ طباوض وأ دعاوق ةيأ ةاعارم عم ،oميلعتلا عمتجملا

 جردتو ،بلاطلا ىدل noـــــÐفنلاو يQرعملاو ي§قعلاو يدـــــسجلا ومنلا جردت تابلطتمو تايوتـــــسمل ةاعارمو ،ةحئالل ميلـــــسلا قيبطتلا فد�£ .2

 :تائف عبرأ ى»إ ةحئاللا هذه ماكحأ مهلمشت نيذلا ةبلطلا تائف ميسقت متي ،ا�áكتري �oلا تافلاخملا نع ھتيلوؤسم ىوتسم

 .يناثلا فصلا ½�ح ى»وأ ةضورلا ةبلط :qYوألا ةئفلا .أ

 .نماثلا ½�ح ثلاثلا فصلا ةبلط :ةيناثلا ةئفلا .ب

 .رشع يناثلا ½�ح عساتلا فصلا ةبلط :ةثلاثلا ةئفلا .ج

 .رمتسملا ملعتلا ةبلط :ةع5ارلا ةئفلا .د
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 )4( ةداملا

 ةيلوؤسملا جردت

 ا�~ع جتنت راثآ وأ رارـــــــــضأ ةيأو ةبلطلا كولـــــــــس يQ ةرثؤملا لماوعلا نع ةيلوؤـــــــــسملا لماك ةـــــــــسردملاو رمألا ي»و نم لك لمحتي :ى»وألا ةئفلا .1

 ميوقتو مييقت لايح ام�~يب نواعتلا نع كلذكو ،صوــــــــصخلا اذ�£ ةرداــــــــصلا حئاوللاو نJناوقلا بــــــــسح بلاطلا ةمالــــــــس  ى§ع سكعنتو

 لحارم لالخ ةدح ى§ع بلاط لكل Ðnoفنلاو يدسجلاو يQرعملا جضنلا ىوتسم عم بسانتي امبو ،جردتم لكشب ةبلطلا كولس زيزعتو

 .يرمعلا روطتلا

 .ةئفلا هذه عم بسانتي امب يوبxyلا رداكلا ليهأتو ،سفنلاو ي¯امتجالا يئاصخالا لثم ،صصختملا رداكلاب ةسردملا زهجُت .أ

 ككفتلا Jyثأت بنجتو ،ھجراخو ل��ملا يQ ،ةفلتخملا هومنو ھتايح لحارمو تاقوأ ةفاك لالخ لفطلل ةنمآلاو ةيحصلا ةئيبلا Jyفوت .ب

 .لفطلا ى§ع يرسألا

 ھسفنب ھتقث زيزعتو ھ�ªجوتو ،ةيساسألا ھتاجايتحا Jyفوتو ،ةيصخشلاو ةيسفنلاو ةيحصلا يºاونلا نم ةسردملل لفطلا ةئي�� .ج

 .ةيميلعتلاو ةيعامتجالا ةمظنألا لايحو ھنارقأو ھيملعمو

 فرصتلا ةيفيكو ،ھهاجت نيرخآلا نم ةلوبقم Jyغ وأ ةئطاخ تافرصت ةيأ �Jيمتو نيرخآلا عم بطاختلا تاراهمب لفطلا حيلست .د

 .ددرت وأ فوخ نودب ا�~ع يروفلا غيلبتلاو ،اهلايح

 ةفاكب لفطلا لكاشمل ةبسانملا لولحلا داجيإ يQ لماكلا نواعتلاو ،لفطلاب ةطيحملا ةيسردملا ةئيبلا ليلحتو رمتسملا لصاوتلا .ه

البقتسم ا�²دافتو رارضألا عم لماعتلا نمضي امب اهعاونأ
ً

. 

 نامألاب لفطلا راعشإو ،ةيوبxyلا لئاسولا لضفأب لفطلا عم لماعتلاو ،ةنسحلا ةودقلا راهظإو ةليبنلا ئدابملا ى§ع رمألا ي»و تابث .و

 .Ðnoفنلاو يدسجلا باقعلا وأ ليلدتلا يQ ةغلابملا نع داعتبالاو

 ½�حو ةيناثلا ةئفلا ةيرمعلا لحارملا يQ بوغرملا Jyغ ةيكولـــــــــــــسلا تافلاخملا تاعبت هرمأ ي»و و بلاطلا لمحتي :ةثلاثلاو ةيناثلا نJتئفلا .2

 noــــــــmاردلا ماعلا ةيادب يQ ھعيقوت متي يذلا رمألا ي»و قاثيم يQ ةدراولا ھتاما�xلاب رمألا ي»و م�xليو ،)ةثلاثلا ةئفلا( ةثلاثلا ةقلحلا ةلحرم

  .قفرملا )أ( قحلملا يQ حضوملا جذومنلا بسح

 تاءارـــــــــــجالا لـــــــــــمعب موـــــــــــقت و ، اهذـــــــــــيفنت ةـــــــــــيلآ حرـــــــــــشتو ةيكولـــــــــــسلا ةـــــــــــسايسلا نـــــــــــع اـــــــــــ�£ نJلماـــــــــــعلا ةـــــــــــيعوتب ةـــــــــــسردملا موـــــــــــقت .أ

 .ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال بسح ةيلخادلا

 ةبلطلاو رمألا ي»ول كولسلا ةسايس رشن ةيلوئسم ةسردملا لمحتت .ب

 . ةيرود ةروصب ل�~ملا ماظن يQ ةبلطلا كولسل تاظحالملا قثوتو ةبلطلا كولس ةسردملا عباتت .ج

 ل��ملا يQ ھعم لماعتلا ةيلآ و ةيناثلا ةلحرملا يQ بلاطلا ومن ةعيبطب ماملالا رمألا ي»و ى§ع بجي .د

 فينعتلاو فنعلا نم ةيلاخ ل��ملا يQ بلاطلل ةيحص ةنمآ ةئيب Jyفوت بوجو .ه

 ةمكحب اهعم لماعتلاو ل��ملا يQ ةيناثلا ةئفلا لفطلا تالكشم مهفت رمألا ي»و ى§ع بجي .و

   ةسردملا يQ كولسلا ةسايسب بلاطلا م�xلي .ز

 ھجالعو كولسلا بابسأ ى§ع فرعتلل ةيكولس ةفلاخم ھنبا باكترا دنع رمألا ي»و ءاعدتسا ةسردملا ى§ع بجي .ح

 رمالا ةيلو عم كاxyشالاب ةيناثلا ةئفلا يQ بلاطلا كولس جالعل ةطخ عضو ةسردملا ى§ع بجي .ط

 تانيسحتلا قيثوت عباتي و ل�~ملا ماظن يQ ةلكشملا قيثوت ي¯امتجالا ænoاصتخالا عباتي .ي

 .ھكولس نسحت دنع ھتئفاكمو ھيلع ءانثلاو بلاطلل بولطملا معدلا ميدقت متي .ك

 يQ م�çأ ثيح ، تايكولـــــس نم ھب موقي امع ھـــــسفن نع الوئـــــسم )ةعبارلا ةئفلا( رمتـــــسملا ميلعتلا نمـــــض سرادلا y¬تعُي :ةعبارلا ةئفلا  .3

 .قفرملا )ب( قحلملا يQ حضوملا جذومنلا بسح قاثيملا ى§ع مهعيقوت متيو ، دشرلاو جضنلا لحارم
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 )5( ةداملا

 كولسلا ةجرد

 ،ةيقالخألا يºاونلا نم بلاطلا ليــــــــــصحتو ميلعت تاجرخم سكعت �oلا ةيــــــــــسيئرلا ةيــــــــــساردلا داوملا ىدحإ كولــــــــــسلا ةدام رابتعا متي .1

 .بوسرلاو حاجنلا يQ داوملا يèاب لثم لماعتو

 ةـــــــحئاللا هذـــــــه يـــــــQ كولـــــــسلا تاـــــــظحالمو جئاـــــــتن مدختـــــــستو ،كولـــــــسلا ةداـــــــم يـــــــQ بوـــــــسرلاو حاـــــــجنلا نـــــــم ىـــــــ»وألا ةـــــــئفلا ةـــــــبلط ½�ثتـــــــسي .2

 يQرعملا مهومن عم بسانتي امب ةمزاللا ةيجالعلاو ةيئاقولا تاءارجإلا ديدحتو م�²دل فعضلا طاقن ليلحتل

 :نJيساسأ نJنوكم ى»إ اهميسقت ساسأ ى§ع ،كولسلا ةجرد مسحو حنم ةيلآو سسأ ةحئاللا هذه مسرت .3

 :xyمتملا كولسلا .أ

 .mnoردملا عمتجملا يQ هدجاوت لالخ بلاطلا اهرهظي �oلا ةديمحلا تاسرامملاو تافصلاو قالخألا سكعي •

 .كولسلا ةجرد لامجإ نم )20%( ھل صصخي •

 ةقحتـــسملا تاجردلا بلاطلا حنمو �Jمتملا كولـــسلا Jyياعمو تارـــشؤم مييقتب noـــmاردلا لـــصفلا لالخ يوبxyلا رداكلا موقي •

 :ةيسيئر رواحم ةثالث نمض اهفينصت مت �oلاو ،هاندأ )6( ةداملا يQ امك ا�~م لكل

 .énoخشلا روطتلا )1(

 .ملاعلا تافاقثو تارامالا ةلود ةفاقثو ثارتو ةيوه ماxyحاو ةينيدلا ميقلا ريدقت )2(

 .راكتبالاو ةدايقلا تاراهمو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا )3(

 :ي{اجيإلا كولسلا .ب

 .تافلاخم باكترا نودب ةبلطلا عيمج نم عقوتملا يËيبطلا كولسلل ىوتسم لقأ وه •

 .تافلاخملا ا�~م مسحت ،كولسلا ةجرد لامجإ نم )80%( ھل صصخي •

اقحتــــــــسم بلاط لك y¬تعي •
ً

 متي ،ةحئاللا هذه بــــــــسح ةفلاخمل ھباكترا لاح يQو ،يئاقلت لكــــــــشب يباجيإلا كولــــــــسلا ةجردل 

 .ةحئاللا يQ ةروكذملا تاءارجإلاو ةفلاخملا ةجرد بسح ةمالعلا مسحب ھتبقاعم

اءانب ا�áلط دنع كولسلاو ةJyسلا نسح تاداهش ردصت .4
ً

 .ةيلامجإلا كولسلا ةجرد حئاتن ى§ع 

تو ،بوــــسرلاو حاجنلا تامالع نمــــض كولــــسلا ةمالع لخدتو ةيــــسيئر كولــــسلا ةدام y¬تعت .5
ُ

 يQ حاجنلل ةمالع ىندأ ي¢ )%60( ةجرد دع

 :هاندأ لاثملا حضوي امك ةثالثلا ةيساردلا لوصفلل ةيئا�~لا كولسلا ةجرد باستحا متيو ،كولسلا ةدام

 XYع كولسلا ةدام تاجرد

 ���اردلا ماعلا رادم

 xyمتملا كولسلا تاجرد دصر

 )20 نم ةحونمملا تاجردلا(

 ي{اجيإلا كولسلا تاجرد دصر

 ةجردلا )ةموص��ا تاجردلا - 80(

 ةيئا��لا
 كولسلا ديصر

 �Jمتملا

 ةجرد لامجإ

 )باوث( حنملا

 كولسلا ةجرد

 يباجيالا

 ةجرد ي»امجإ

 )باقع( مسحلا

 ةجردلا

 ةقحتسملا

 100=  80+  0 - 80 20 + 20 لوألا mnoاردلا لصفلا

 84=  68+  12 - 80 16 + 20 يناثلا mnoاردلا لصفلا

 89=  72+  8 - 80 17 + 20 ثلاثلا mnoاردلا لصفلا

 91= 73+   18       +  ���اردلا ماعلا ةيا�� ةجرد
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 يèرو نJفلم يQ ةـيباـجيإ وأ ةـيبلـــــــــــــس تاـثيدـحت نم اـ�ªلع أرطي اـمو بـلاـط لـك كولـــــــــــــس ريراـقتو تاـجرد قيثوت يرادإلاو يوبxyلا رداـكلا ى§ع .6

 .ةسردملا يQ بلاط لكب صاخ ينوxyكلإو

7. Qبلاطلا بوسر لاح ي Qي çاردلا لصفلا ةيا�mno يناثلا وأ لوألا Qةرادإ ةنجل ى§ع ةلاحلا ضرعتو ،ھتداهش بجح متي كولسلا ةدام ي 

 ةنجل نم رارق ردــصيو ،ةيلــصفلا ةزاجإلا لالخ اهذيفنتل ةمزاللا ةيحيحــصتلا تاءارجإلا ديدحتو ةدح ى§ع ةلاح لك ةــساردل كولــسلا

 .قفرملا )ه( قحلملا يQ حضوملا جذومنلا بسح كولسلا ةرادإ

8. Qبلاطلا قافخا لاح ي Qي çاردلا ماعلا ةيا�mـــــno Qمتي ،)ثالثلا ةيـــــساردلا لوـــــصفلا تاجرد طـــــسوتم( كولـــــسلا ةدامل ةيئا�~لا ةجردلا ي 

 ،ةيفيـــــصلا ةزاجإلا لالخ اهذيفنت مزاللا ةيحيحـــــصتلا تاءارجإلا نع كولـــــسلا ةرادا ةنجل نم رارق رودـــــص نJحل ھنع ةداهـــــشلا بجح

 .ةزاجإلا لالخ ةداهشلا ھميلستل بلاطلا مييقت دعومو ا��دمو

امزلُم كولــــــــسلا ةرادإ ةنجل تارارق ذيفنت لامكتــــــــسا نوكي .9
ً

 ،ا��اذ ةنجللا نم رارقبو ةقحاللا ةلحرملل ھلقنو ھتداهــــــــش بلاطلا ميلــــــــستل 

 .قفرملا )و( قحلملا يQ حضوملا جذومنلا بسح

 ىطعي كولـسلا ةدام يQ ھبوـسر لاح يQ ،ةيـساردلا لوـصفلا عيمج يQ كولـسلا ةدام يQ جاجنلاو ماتلا ما�xلالاب رـشع يناثلا بلاط م�xلي .10

 كلذو ،يباجيإلا كولسلا ةيمنتل ةصاخ جماy¬ب بلاطلا قاحلإب كولسلا ةرادإ ةنجل نم ردصي رارق قيرط نع ةمالعلا نJسحتل ةصرف

 .طقف كولسلا ةدام يQ حاجنلا ةجرد حنمي رارقلل هذيفنت لاح يQو ،هرمأ ي»وو بلاطلا ةلباقم دعب

 مييقتو بلاطلا كولـــــسل ةيحيحـــــصتلا جماy¬لا ذيفنتو ميمـــــصتب ةيكولـــــسلا ةـــــسردملا عم نواعتلاب ةـــــسردملاب كولـــــسلا ةرادا ةنجل موقت .11

 .رذع نودب ةلصفنم مأ ةلصتم مايأ .كولسلا ةرادإ ةنجلل ريراقتلا عفرو بلاطلا هزرحي يذلا مدقتلا ىدم

 ى»وألا ةئفلل oمييقت ملس لمع متيس ھنآب املع .ى»وألا ةئفلا ةبلط هالعأ تاءارجإلا عيمج نم ½�ثتسي .12

 

)6( 

 xyمتملا كولسلا

 وـــــــــحن ةـــــــــيعامتجالاو ةـــــــــينادجولاو ةيـــــــــسفنلا لـــــــــفطلا تاـــــــــهاجتا ىـــــــــ»وألا ةـــــــــئفلا ةـــــــــبلطل ةـــــــــلوفطلا ةـــــــــلحرم لـــــــــثمت :ىـــــــــ»وألا ةـــــــــئفلا ةـــــــــبلط .1

ارــــــــظنو  ،ةــــــــيفرعملا بــــــــناوجلا ناــــــــيحألا ضــــــــعب يــــــــQ قوــــــــفتو ةــــــــميقلا يــــــــQ ىواــــــــستت ةيــــــــساسأ رــــــــصانع ھــــــــملقأت ةــــــــيفيكو ھــــــــملعت
ً

 ةــــــــبلط ةــــــــعيبطل 

 ةــــــــنيبملا ءادألا ريراــــــــقت جذاــــــــمن بــــــــسح مهكولــــــــس ةــــــــعباتمو دــــــــصرو ةــــــــظحالم متــــــــي ،مــــــــ�£ ةــــــــطيحملا تاــــــــئيبلاب مهرثأــــــــتو ةــــــــيركفلا ىــــــــ»وألا ةــــــــئفلا

 :هاندأ

 ���اردلا فصلا بسح عقوتملا كولسلا جذومن مييقتلا
�ا رشؤملاdرو 

 qYوألا ةضورلا ةيناثلا ةضورلا لوألا فصلا ي�اثلا فصلا 1 2 3 4

 هرودب ي¯ولا رهظي    

 يQ ةصاخلا ھتامهاسمو

 فxyعي .ةعومجملا راطإ

 .نيرخآلا تامهاسم ردقيو

 سفنلاب ةقثلا رهظي

 ةيباجيإلاب ى§حتيو

 ماهملل سامحلا رهظي

 ةديدجلا تاy¬خلاو

 اذإ ةرباثملل ادادعتساو

 .روفلا ى§ع حجني مل

 ھتايناكمإب ةقثلا رهظُي

 روطتلا ى§ع ھتردقبو

 رخفلاو زا�xعالا رهظي

 ةيصخشلا ھتازاجنإب

 ايمانتم اساسحإو

 .ةيلالقتسالاب

 

 حايترالاو ةقثلا رهظي

Qردملا طيحملا يmno 

 هرعاشم نع y¬عيو

 ةيئاقلتب
 ريدقت      1.1

 تاذلا

1 

 ينادجولا
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 لاصيإ ى§ع ةردقلا رهظي    

 �Jمي ،هرعاشمو هراكفأ

 أطخلا نم باوصلا

 ،ام�~ع Jyبعتلا ھنكميو

 ھلاعفأ رثأب ي¯ولا يدبي

 .نيرخآلا رعاشم ى§ع

 بلطيو نيرخآلا دعاسي

  ةدعاسملا

 ھتاجايتحا نع y¬عي

 لكشب ةيصخشلا

 كلذ يQ امب بسانم

 دنع ةدعاسملا بلط

 روطيو ةجاحلا

 ةمئالم تايجيتاxyسا

 فطاوعلا عم لماعتلل

  .ةيساسألا

 هريديو هروعش نع y¬عي

 امدنع مئالم لكشب

 ةعونتم ةعومجم ھجاوي

 لثم فطاوعلا نم

 وأ نزحلاوأ بضغلا

 اهJyغو فوخلا

 ةردقلا رهظيو مهفي

 وأ فصو ى§ع

 رعاشملا ةيمست

 تاجايتحالاو

  ،ديعس( ةيساسألا

 ،عئاج ،نيزح

 )خلا ضيرم ،شطع

1.2 

 تاذلا ةرادإ 

 ا�~ع Jyبعتلاو

 

 ةيبلسلا بقاوعلا كردي    

 يQ عوقولا لبق ةلمتحملا

 ى§ع ظفاحيو أطخلا

 ولو ½�ح يباجيإلا كولسلا

 نورخالا أطخأ

 يباجيإ لكشب بيجتسي

 لبقيو مهفيو ءانثلل

  ïoلسلا كولسلا بقاوع

 يمويلا نJتورلا مھفی

 ھنم ةسردملا تاعقوتو

 ھكولس فییکتب موقیو

  ھبقاوع كرديو

 لكشب بيجتسي

 تاميلعتلل بسانم

 نم ةمدقملا

 مهفي .نJغلابلا

 دعاوقلا

 اهعبتيو

2.1 

 ةيلوؤسملا

 

 

2 

 ي¯امتجالا

 

 

 

 

 يQ نيرخآ عم نواعتي    

 ةجيتن قيقحتل ةعومجم

 مxyحيو كردي  .ةكxyشم

 ھباشتلا ھجوأ نولبقيو

 صاخشألا نJب فالتخالاو

 م�ªف نمب نيرخآلا

 يوذ صاخشألا

 يوذو ةصاخلا تاجايتحالا

  .ةفلتخملا تافاقثلا

 يQ لماك لكشب كراشي

 ارهظم ةعومجملا ةطشنأ

كولس
ً

 اًبسانم اًيعامتجا ا

 لثم رابكلاو نارقألا عم

 ةكراشملاو ةدعاسملا

 .بوانتلاو

 

 ةطشنألا يQ كراشي

 فxyعي ةيعامجلا

 لمعي  .نيرخآلا رعاشمب

Qغص تاعومجم يJyعم ة 

 قيقحتل فصلا ھنارقأ

 ةملعملا نم معدب فده

 ءاّنب لكشب لعافتي

 عمو ھنارقأ عم

 نيرخآلا لافطألا

 .نJغلابلاو

 

2.2 

 تاقالعلا

 

 

 مامتهالاو فطاعتلا رهظي    

 ىدم مهفيو ءاقدصألاب

 ى§ع ھتاملكو ھتافرصت Jyثأت

 بلطيو .نيرخالا رعاشم

 ½�م نيرخآلا نم ةدعاسملا

 ةجاحلا تعد

 ى§ع ظفاحيو �oبي

 عم ةديج تاقادص

 نم Ôyكأ وأ دحاو

 ةردقلا رهظيو لافطألا

 عم عارصلا لح ى§ع

 رابكلا ھيجوت

 نواعتمو ملاسمو عيدو

 رابكلاو نارقألا عم

 عم ةلوهسب لعافتي

 نJفولأملا نJغلابلا

 ةيباجيإ تاقالع روطيو

 .ھنارقأ عم

 قفرو ءود�£ بعلي

 وأ دحاو بلاط عم

 لصاوتيو Ôyكأ

 ةغللا مادختساب

 .ةبسانملا تاءاميإلاو

 

 

2.3 

 لعافتلا

 

 ظافحلا ى§ع ةردقلا رهظي    

 لوطأ تقول �Jكxyلا ى§ع

 ھمامتها نم ماهم ى§ع

 هرارصإ يدبيو .هرايتخاو

 ةطشنألا مامتإ ى§ع

 وأ ھتداعس رهظُي .ةبعصلا

 ىدحإ لامكإ دنع هاضر

 وأ ةلكشم لح وأ ماهملا

 .فاشتكا

 

 ه�Jكرت ى§ع ظفاحي

 نيديجلا ھمامتهاو

 ةراتخملا ملعتلا صرفب

 ھتاراهم كردي .ايتاذ

 ةبرجت ى§ع لبقيو

 ½�ح ةديدج تاراهم

 يQ حجني ال امدنع

 .ةيادبلا

 اديا�xم امامتها يدبي

 ةهجوملا ةطشنألاب

 يQ ةكراشملا ى§ع لبقيو

 ةمدقملا ملعتلا صرف

 الوضف يدبيو .ھل

 ماهملا مامتإل ايمانتم

 نع هاضر نع y¬عيو

 .ھئادأ

 

  هدادعتسا يدبي

 لوضفب ملعتلل

 ظفاحيو مامتهاو

 ءانثأ ه�Jكرت ى§ع

 ماهملا ةيدأت

  ،ةطشنألاو

 

 

 

3.1 

 ةيعفادلا

 

 

 

3 

 ملعتلا

 ھتئيبو
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 يQ ةكراشملا راتخي

 نم ةديا�xم ةعومجم

 .ماهملاو ةطشنألا

 ةسردملاب اًمامتها رهظُي    

 .mnoاردلا لصفلا ةئيبو

 يQ ھتيلوؤسم لمحتي

 ھضارغأ ى§ع ظافحلا

 تاكلتممو ةصاخلا

 ةسردملاو نيرخألا

 ةمزاللا دراوملا مظني

 .ملعتلا ةئيب يQ بعلل

 تاكلتمملاب �oتعيو

 يQ ھل ةحاتملا  دراوملاو

 ةسردملا ةئيب

 ةيلوؤسملا رهظي

 مادختسا دنع ةيانعلاو

 لمعلاو ةيساردلا دراوملا

Qملعتلا ةئيب ي 

 نودو ةيلالقتساب

 نم ھيجوت ى»إ ةجاحلا

 رابكلا

 دراوملا مدختسي

 لصفلا يQ ةحاتملا

 ھجراخو mnoاردلا

 لوؤسم لكشب

 ھيجوت بسحو

 .رابكلا

 

 

3.2 

 يQ لماعتلا

 ملعتلا ةئيب

 

 :ي§ي ام ا�~م ةمالع لك �oعتو  يكولسلا بلاطلا ءادأ مييقتل 4ى»إ1 نم سايقم دامتعا متي .2

 .)بوغرملا كولسلا يQ ةيلاع ةعارب رهظُي وأ يكولسلاروحملا بناوج عيمجل امات اباعيتسا رهظُي( نقتُم 4 = 

 .)ةدعاسملاو معدلا ضعب بلطتي دق ؛ ناقتإلا ضعب ھكولس يQ رهظُي وأ روحملا بناوج ضعبل امات اباعيتسا رهظُي( مدقتم =  3

 .)ةدعاسملاو معدلا نم Jyثكلا بلطتي ام اًبلاغ ؛ھكولس لالخ نم ةطيسب تاردق وأ موهفملل اليلق اباعيتسا رهظُي( ءىدتبم = 2

 .)ةراهملا يQ ناقتإ يأ دوجو مدعو موهفملا نم بناج يأل باعيتسا مدع رهظُي( زاجنا دجوي ال =1 

 تاـــــــــــهاجتاو لوــــــــــيم مــــــــــهف يــــــــــQ م��اــــــــــيناكمإ ريوــــــــــطتو م�Õطاــــــــــحإل روـــــــــــمألا ءاــــــــــيلوأ عــــــــــم لــــــــــصاوتلا ءاــــــــــنثأ اــــــــــضيأ ءادألا ريراــــــــــقت مدتخــــــــــست .3

 .تاذلا نJسحتو راذتعالا ةقافثو سفنلا ةعجارم أدبم ى§ع بلاطلا عيجشتو ،م�ôانبأ

 نـــــــــم ھـــــــــسايق متـــــــــيو ،رواـــــــــحم ةـــــــــثالثب تاــــــــئفلا هذـــــــــه ةـــــــــبلطل �ـــــــــJمتملا كولـــــــــسلا فّنــــــــصي :ةـــــــــعبارلا و ةـــــــــثلاثلاو ةـــــــــيناثلا  تاـــــــــئفلا ةــــــــبلط .4

 :هاندأ تارشؤملاو Jyياعملاو رواحملا نم ةلمج لالخ نم ھكولس مييقتو بلاطلا ةبقارم لالخ

�اdياعملا رواxP ةجردلا تارشؤملا 

 روطتلا .1

 �����لا

 ةردقلا ھفقاوم يQ بلاطلا رهظي 1.1

 لمحتو يتاذلا طابضنالا ى§ع

 .مئاد وحن ى§ع ةيلوؤسملا

 ،ةسردملاو لصفلا لخاد ةيسردملا حئاوللاو مظنلاب م�xلي 1.1.1

 .رمتسمو مئاد وحن ى§ع ةيجراخلا ةسردملا تاطاشن لالخو

10 

طامنأ بلاطلا رهظي 1.2
ً

 نم ا

 ھئالمز عم ينواعتلا لمعلا تايكولس

 .ھلوح نم ةسردملا ةرادإو ھيملعمو

 مهل مدقيو ،م��اجايتحا ي¯اريو ،ھنارقأ رعاشم مxyحي 1.2.1

 .مئاد وحن ى§ع ةدعاسملا

5 

الولح حxyقيو ،رزآتلاو نواعتلا ى§ع نيرخآلا عيجشتل ردابي 1.2.2
ً

 

 مئاد وحن ى§ع ي¯امجلا لمعلل مهوعديو ، نيرخآلا كارشإل

  .رمتسمو

5 

 ةحصلا Jyياعمب بلاطلا م�xلي 1.3

 .ةمالسلاو

 نودو مئاد وحن ى§ع ھسابلو هدسج ةفاظنو هرهظمب مت�² 1.3.1

 ،ھئالمز نJب ةحيحصلا ةفاقثلا رشن يQ مهاسي امك.دحأ نم Jyكذت

 .ةمالسلاو ةحصلاب ةقالع تاذ ةطشنأ يQ كاxyشإلاو حاxyقاب ردابيو

5 

 ،ھتارايتخا يQ ميلسلا ءاذغلا ةيمهأب اًحضاو اًيعو رهظي 1.3.2

 قيبطت يQ كراشيو ،ةسردملا لخاد رمتسم لكشب ةضايرلا سراميو

 .ةيئاذغلا ةيعوتلا تالمحو جمارب

10 
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 تارـــــــــشؤم نــــــــع يرود لكـــــــــشب بــــــــلاطلا مالـــــــــعإ بــــــــجيو ،ةدـــــــــح ىــــــــ§ع بـــــــــلاط لــــــــكل ھـــــــــتاجرد دــــــــصرو �ـــــــــJمتملا كولــــــــسلا ميـــــــــيقت رمتــــــــسي .5

 مــــــــــلعملا عـــــــــم بــــــــــلاطلا ةـــــــــقالع ززــــــــــعي اـــــــــمم ،لـــــــــصفلا لالــــــــــخ ا�~يـــــــــسحتو تاجردــــــــــلا هذـــــــــه ىـــــــــ§ع ةــــــــــظفاحملا ىـــــــــ§ع ھعيجــــــــــشتو �ـــــــــJمتملا ھكولـــــــــس

 .رمتسم لكشب ةيعامتجالاو ةيصخشلا ھتاسراممو ھتافص ريوطتل عفادلا ھحنميو يوبxyلا رداكلاو

 ىـــــــــ§ع مه�ــــــــJفحت فدــــــــ�£ ؛ةــــــــيميلعتلا ةــــــــهجلل ةــــــــيجراخلاو ةــــــــيلخادلا جماyــــــــ¬لا نمــــــــض مهجاردإــــــــب �ــــــــJمتملا كولــــــــسلا يوذ ةــــــــبلطلا أــــــــفاكي .6

  .م�²دل �Jمتملا كولسلا ةيمنت ةيرارمتسا

 ةـــــــــــشقانم عـــــــــــم ،ةـــــــــــيرودلا تاـــــــــــعامتجالاو ريراـــــــــــقتلا قـــــــــــيرط نـــــــــــع بـــــــــــلاطلل �ـــــــــــJمتملا كولـــــــــــسلا ىوتـــــــــــسم نـــــــــــع رـــــــــــمألا يـــــــــــ»و مالـــــــــــعإ متــــــــــي .7

 .تافلاخملا ةجلاعمو بلاطلا ىدل �Jمتملا كولسلا ةيمنت بيلاسأ

 روضحلا ى§ع بلاطلا صرحي 1.4

 ما�xلالاو سوردلا ى§ع ةبظاوملاو

 .مئاد وحن ى§ع ديعاوملاب

 ى»إ بلاطلا لصي ام امئادو %98 نع لقت ال روضح ةبسن 1.4.1

 ي»و ةيلوؤسم( ةددحملا تاقوألا يQ ةيساردلا صصحلاو ةسردملا

 )رمألا

10 

 ريدقت .2

 ميقلا

 ةيمالسالا

  )ةي�يدلا(

 ةNوj ماOPحاو

 ةفاقثو ثارتو

 تارامإلا ةلود

 ملاعلا تافاقثو

 اًريدقتو اًمهف بلاطلا رهظي 2.1

 يQ )ةينيدلا(  ةيمالسالا ميقلل نJيلاع

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 .يمويلا ھكولس يQ اهلثمتيو

 ھئالمز ةداهشب قلخلا نسحو ةنامألاو قدصلاب فصتي 2.1.1

  .ا�ªف نJلماعلاو ةسردملا oملعمو

10 

 فقاوم لالخ نم ھكولس يQ حماستلاو ةيطسولا أدبم رهظي 2.1.2

 تاصنإلا نسحو ،نيرخآلا باعيتسا ى§ع ھتردق نع y¬عت ةطشنأو

  .مهفقاوم مهفتو ،م�ªلإ
5 

 ثارتو ةيوه بلاطلا مxyحي 2.2

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةفاقثو

 .ىرخألا ملاعلا تافاقثو ةدحتملا

 ةيفاقثلا ةطشنألا نم عونتم قاطن يQ ةكراشملاب ردابي 2.2.1

 .ةينطولا ةيوهلاو ءامتنالا ميق زيزعت ى»إ ةفداهلا

5 

 ى§ع فرعتلل عيراشمو ،ةيفص ال ةطشنأ ذيفنتل ردابي 2.2.2

 .ھنطو ةفاقثب ا�Õنراقمو ،ىرخألا تافاقثلا

5 

 ةيلوؤسملا .3

 ةيعامتجالا

 تارا�مو

 ةدايقلا

 را تبالاو

 ةلاعفلا ةكراشملاب بلاطلا ردابي 3.1

Qةفداهلا ةيعامتجالا ةطشنألا ي. 

 mnoاردلا ماعلا لاوط ةفلتخملا تابسانملا يQ ةسردملا لثمي 3.1.1

  .ھنم بلطي امنيح

5 

 لامعألا وأ قرفلا وأ ةبلطلا سلاجم ةطشنأ يQ كراشي 3.1.2

 ى§ع يباجيإ رثأ ھتكراشمل نوكيو ةيسردملا تاردابملا وأ ةيعوطتلا

 ..mnoردملا وأ ي§حملا عمتجملا

5 

 5 .تازاجإلا لالخ ةفداه ةيعمتجم ةطشنأ يQ ةكراشملل ردابي 3.1.3

 لمع تايقالخأب بلاطلا ى§حتي 3.2

 نم اًيلاع ىوتسم رهظيو ة�Jمتم

 راكتبالا ى§ع ةردقلاو ،õoيبلا ي¯ولا

 ،لولحلا داجيإو عيراشملا ةدايرو

 .رارقلا ذاختاو

 عيراشمو تاردابم دوقي نأ عيطتسيو ،ةيلالقتسالاب �Jمتي 3.2.1

 .ةمهم ةيعامتجا ةدئاف تاذ

5 

الولح حxyقي 3.2.2
ً

 ھعمتجم يQ ماعلا حلاصلا لجأل ةركتبم ةيعادبإ 

 .ةسردملا اههجاوت �oلا تالكشم لحل وأ mnoردملا

5 

 كال�Õسا ديشxyل ي¯امج وأ يدرف لكشب ةطشنأو اًراكفأ ذفني 3.2.3

 ،اهقاطن جراخو ةيسردملا ھتئيب لخاد ةيعيبطلا دراوملاو ،ةقاطلا

 .ا�Õمادتسا ى§ع ظفاحيو

5 

 100 ةيئا�~لا ةجردلا

 20 )5 ى§ع ةيئا�~لا ةجردلا ميسقت( �Jمتملا كولسلا ةجرد



 

  73نم 13 ةحفص

 

 

 )7( ةداملا

  كولسلا تافلاخم

 تاــبث لاــح يQو .ةــلودــلا يQ ىرخألا نJناوقلاو ةــميدو نوناــق يQ درو اــم قفو ھــنبا هاــجت ةــلماــك ھــتيلوؤـــــــــــــسمب ما�xلالا رمألا ي»و ى§ع يöبني .1

 قيرط نع ةــصتخملا تاهجلا ى»إ رمألا ليوحت ةــسردملل قحي ،ةــسردملا عم بواجتلا نع ھعانتماو ھنبا كولــس نع ةرــشابملا ھتيلوؤــسم

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ

 تاــــــــــجرد مــــــــــسح نــــــــــم م�ôانثتــــــــــسا متــــــــــي ثــــــــــيح ،ةداــــــــــملا هذــــــــــه قــــــــــيبطت ثــــــــــيح نــــــــــم ةــــــــــصاخ ةــــــــــلماعم نولماــــــــــعي :Yــــــــــqوألا ةـــــــــئفلا ةـــــــــبلط .2

 ةــــــــــشقانمل رــــــــــمألا يــــــــــ»و ةــــــــــبطاخم متــــــــــي ،هاــــــــــندأ ةــــــــــبوغرملا yــــــــــJغ تايكولــــــــــسلا نــــــــــم يأل مــــــــــه رارــــــــــكت وأ م�£اــــــــــكترا ةــــــــــلاح يــــــــــQو ، تاــــــــــفلاخملا

 .جالعلا بيلاسأو ةفلاخملا باكترا جئاتنو بابسأ

 ى»وألا ةئفلا ةبلط ىدل بوغرملا Jyغ كولسلا فصو كولسلا مقر

 قئاقد 10 نع ديزتال ةدمل ةقلحلا ءدبل ددحملا تقولا يQ روضحلا نعرخأتلاو يºابصلاروباطلا ى§ع رخأتلا 01

 رذع نودب %3 نع ديزت ةبسنب ماودلا نع بيغتلا 02

 ھيلع ةظفاحملا مدع وأ ةسردملاب صاخلا Ýnoايرلا وأ mnoردملا يزلاب ما�xلإلا مدع 03

  سبالملا  ، رفاظألا ،رعشلا ةيصخشلا ةفاظنلاب مامتهالا مدع 04

 طابضنالاو ءودهلا ى§ع ةظفاحملا لثم اهجراخو ملعتلا ةفرغ لخاد يباجيالا كولسلا عابتا مدع 05

  ةينوxyكلالا باعلألا و يºوللا بوساحلاك ةينوxyكلإلا ةزهجألا لامعتسا ءوس 06

 ةسردملا قفارم مادختسا ءوس 07

 ةيميلعتلا تاودألاو يÒاحألاو صصقلاك ملعتلا رداصم مادختسا ءوس 08

 ةطيسبلا  ةيظفللا ةءاسالا 09

 ةيسردملا تالفاحلاو mnoردملا ثاثألا بيرختو ةيسردملا ناردجلا ى§ع ةباتكلا 10

 ةسردملا وأ ةضورلا يQ لافطألا نم يأ فيوخت وا ديد�� وأ راجشلا ى§ع ضيرحتلا 11

 رركتم لكشب ةملعملا  ملع نود ةيميلعتلا رداصملا ضعبب بلاطلا ظافتحا 12

 مهرعش يQ تانبلاو دالوألل ةيبرغلا تاصقلا ، دالوألل رعشلا ليوطت   13

3. Qغ كولــــسل ى»وألا ةئفلا بلاط باكترا لاح يJy ــــسالا نم ةعومجم ذيفنت متي ،بوغرمxyلــــسلا كولــــسلا نم دحلل تايجيتاïo، ھيبنتلاو 

 عـــــــــضوو ةيـــــــــسردملا ةرادإلا غالبا متي ،كولـــــــــسلا هراركت لاح يQو . رمألا ي»و غالباو ،بلاطلا كولـــــــــس ةظحالمو ةملعملا لبق نم ùoفـــــــــشلا

 .ةطخلا عضو يQ ھكارشاو رمألا ي»و غالباو ،)ةصاخلا تاجايتحالا ةملعم عم( كولسلا طبض تايجيتاxyسال ةطخ

4. Qنواعتلل رمألا ي»و عم لــــصاوتلا متي ،رهــــش لالخ هراركت لاح ي Qــــسا ى§ع ھعالطاو لفطلا كولــــس ھيجوت يxyكولــــسلا طبــــض تايجيتا 

 ةلاح لوح ريرقت ةباتك متيو رمألا ي»و ى¯دتــــــــــــسي .ةــــــــــــسردملا يQ ةــــــــــــصاخلا تاجايتحالا ةملعم فارــــــــــــشإبو ،ل��ملا يQ لفطلا ةعباتم متيل

 تاجايتحالا ةملعمو ةيــــــــسفنلا ةيــــــــصاــــــــصتخالاو ةيعامتجالا ةيــــــــصاــــــــصتخألاو لــــــــصفلا ةملعمو ةــــــــسردملا ةريدم عم كاxyــــــــشالاب لفطلا

 ى§ع ليدعتلل لودجم عامتجا بقعو جئاتنلا ةعباتمو ،ïoلــــــسلا كولــــــسلا نم دحلل بلاطلل بــــــسانملا ءارجالا ديدحتل كلذو ،ةــــــصاخلا

  .ھكولس ليدعتل اهل ةفاضإلا و ةطخلا



 

  73نم 14 ةحفص

 

   :هاندأ ةن¥بملا تالاd¤ا EF ةرشابم رمألا qFو عم لصاوتلا متي .5

 نم ةدمتعملا تاقوألا يQ وأ ) ةمعطألا نم عاونأ هاجت ةيـــــساـــــسحلاك( ةـــــصاخلا ةيحـــــصلا تالاحلا يQ الإ ةيحـــــص  Jyغ ةمعطأ راـــــضحا •

 نأشلا اذه يQ ةرداصلا ةسردملا تاميلعت عابتا بوجو عم )ةيسردملا تالحرلا لثم( ةسردملا ةرادإ

  ةكرحتملا فتاوهلا وأ )ةبسانملا Jyغ( ةقئاللا Jyغ باعلألا لثم ةيسردملا ةئيبلاب ةطبترم Jyغ وأ ةرطخ داوم راضحا •

 ھتايكولسو oميداكألا هاوتسم ى§ع ابلس Jyثأتلا ى»ا يدؤي امم مونلا نم ھتيافك لفطلا ذخأ مدع •

 ةسردملا يQ ھئالمز ةيقبل ىودعلا لاقتناو ھتلاح روهدت ى»ا يدؤي امم ،ةسردملا ى»إ هروضحو لفطلا ضرم يQ نوا�Õلا •

 ةسردملا يQ نJلماعلا وأ ھنارقأل يندب ءاذيإو ةرجاشم •

 ةسردملا يQ نJلماعلا وأ ءالمزلل ةئيسم ظافلأب ظفلتلا •

 ةيسردملا تالفاحلا يQ ةمالسلاو نمألا دعاوقب ما�xلإلا مدع •

  ةقرسلاو أ بذكلا راركت •

 بلاطلا يQ رy¬ملا Jyغ فوخلاو عزفلا تالاح •

  لومخلا وأ ةدئازلا ةقاطلاو �Jكxyلا مدع •

 مامحلا يQ ھئالمز ى§ع لفطتلا •

 . مامحلا وأ ةحسفلا يQ م�ôالمز ماسجأ فاشكتسا ةلواحم •

 تاملاكملا ى§ع درلا وأ ةيمسرلا تاعامتجالا روضح لثم ةيسردملا ةرادإلاو لصفلا ملعم عم رمألا ي»و لبق نم لاعفلا لصاوتلا مدع •

 رمألا ي»و عيقوت ي¯دتست �oلا ةسردملا تاميمعت و تارشنلاو لئاسرلا وأ  ةيفتاهلا

 ةدـشو ا�Õجرد بـسح كلذو ،هاندأ ةروكذملا تايوتـسم ةعبرألا ى»إ كولـسلا تافلاخم فنـصت :ةع5ارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا تائفلا ةبلط .6

 بـــــــسح ا�~م لكب ةـــــــصاخلا تاءارجإلا ذيفنت متيو ،ماع لكـــــــشب عمتجملاو ةيميلعتلا ةئيبلا ى§عو بلاطلا ى§ع ا�£اكترا Jyثأتو ا��روطخ

 .ةيوبxyلا ةمظنألاو ميقلا قفو اهعم لماعتلاو ،ةدمتعملا جذامنلاو مظنلل اًقفو ا�~م لك قيثوت متي نأ ى§ع ،ةحئاللا هذه

 ا��م ل© نع تاجرد )4( مسح متي  – )ةطيس§لا( qYوألا ةجردلا تافلاخم

 مقر

لا��ا

 ةف

 ةفلا��ا فصو

 ءدـبل ددـحملا تـقولا يQ روـــــــــــــضحلا نع رخأـتلا وأ ،لوبقم رذـع نود ھـيف ةـكراـــــــــــــشملا مدـع وأ يºاـبـــــــــــــصلا روباـطلا نع رخأـتلا 1.1

  .لوبقم رذع نودو قئاقد )10( نع ديزت ال ةدمل ةيساردلا ةصحلا

  .ھيلع ةظفاحملا مدع وأ ،ةسردملاب صاخلا Ýnoايرلا وأ ،mnoردملا يزلاب ما�xلالا مدع 1.2

  .ةيسردملا تاودألاو بتكلا راضحإ مدع 1.3

 ،ةـــــــــــــصحلا ءانثأ طابـــــــــــــضنالاو ءودهلا ى§ع ةظفاحملا :لثم ،ھجراخو فـــــــــــــصلا لخاد يباجيإلا كولـــــــــــــسلا دعاوق عابتا مدع 1.4

 .ھجراخ وأ فصلا لخاد ةقئال Jyغ تاوصأ رادصإو

 .)بلاطلل ةيحصلا ةلاحلا نم دكأتلا دعبو( نذإ وأ رy¬م نود ةيمسرلا ةيسردملا ةطشنألا وأ ةيساردلا ةصحلا ءانثأ مونلا 1.5

 .)بلاطلل  ةيحصلا ةلاحلا نم دكأتلا دعبو( نذإ وأ رy¬م نود حابصلا روباط ءانثأو صصحلا ءانثأ ماعطلا لوانت 1.6

  .ى»وألا ةرملل ددحملا تقولا يQ ھيلإ ةلكوملا تافيلكتلاو تابجاولا ميلستب ما�xلالا مدع 1.7

 ى»وألا ةرملل لاقنلا فتاهلا لثم لاصتالا لئاسو راضحإ 1.8
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 ا��م ل© نع تاجرد )8( مسح متي – )ةروط�¤ا ةطسوتم( ةيناثلا ةجردلا تافلاخم

 

 ا��م ل© نع ةجرد )12( مسح – )ةxPط�¤ا( :ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم

 مقر

 ةفلا��ا
 ةفلا��ا

 .ةيناثلا ةجردلا تافلاخم ىدحإ راركت 3.1

 .اًبايغ بستحيو ،mnoاردلا مويلا ءانثأ ا�~م بورهلا وأ نذإ نود ةسردملا نم جورخلا 3.2

 بادآلاو قالخألاو ميقلل ةفلاخمو ،ا�£ صخرم Jyغ ةينوxyكلإ وأ ةيمالعإ وأ ةيدام داوم جيورتو ضرعو ةزايحو بلج 3.3

 .ماعلا ءايحلا شدخي امو ،ماعلا ماظنلاو

 باعلألا ةـــــسرامم كلذ لمـــــشيو ،ةيـــــساردلا ةـــــصحلا ءانثأ اهJyغو يºوللا بوـــــساحلاك ةينوxyكلإلا ةزهجألا لامعتـــــسا ءوـــــس 1.9

 .فصلا يQ تاعامسلا عضوو ،ةينوxyكلإلا

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 1.10

 مقر

 ةفلا��ا
 ةفلا��ا فصو

 .ى»وألا ةجردلا تافلاخم راركت 2.1

 .تاناحتمالا لبقو عوبسألا ةيا�çو لطعلاو تازاجإلا دعبو لبق ا�ªف امب ،تقو يأ يQ لوبقم رذع نود ةسردملا نع بيغتلا 2.2

 ةيسردملا ةطشنألا وأ ةيساردلا ةصحلا روضح مدع وأ ،ناذئتسا نود ةصحلا تقو ھنم جورخلاو لصفلا ى»إ لوخدلا 2.3

 .رذع نود

 .ةسردملا يQ ءالمزلا نم يأ فيوخت وأ ديد�� وأ راجشلا ى§ع ضيرحتلا 2.4

 يQ رخآلا سنجلاب ھبشتلاك عمتجملا تاداعو ميقو ةسردملاب ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا بادآلا ةفلاخم ھنأش نم ام نايتإ 2.5

 .خلإ ليمجتلا قيحاسم مادختساو ،رعشلا تاصقو ،رهظملاو سبلملا

 .دعصملا وأ راذنإلا سرجب بعللاو ةيسردملا تالفاحلاو ،mnoردملا ثاثألا بيرختو ةيسردملا ناردجلا ى§ع ةباتكلا 2.6

 .م�~م نذإ نود ةبلطلاو ةسردملاب نJلماعلا روص لوادتو رشنو ةزايحو ريوصت 2.7

 .ةسردملا فويض وأ نJلماعلا وأ ةبلطلا ى§ع لواطتلاو ةيظفللا ةءاسإلا 2.8

 .ھتاودأ ةزايحو ةسردملا مرح لخاد نJخدتلا 2.9

 .ةسردملا نم ةمزاللا تاقفاوملا ى§ع لوصحلا نود ةصاخلا ةبكرملا مادختسا )ةدايق ةصخر ي§ماحب صاخ( 2.10

 .ةقرسلا ةلواحم 2.11

 طاشن يQ ماودلا تاقوأ جراخ اهلمح صيخرت مت لاح يQ نذإ نودب لاقنلا فتاهلا لثم لاصتالا لئاسو لامعتسا ةءاسإ 2.12

 .ةيسردملا تالحرلا يQ وأ ھجراخوأ mnoردملا ½�بملا لخاد mnoردم

 .ةسردملاب كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 2.13
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 .مهل ةءاسإلاو ي¯امتجالا لصاوتلا لئاسو يQ ةسردملاب نJلماعلاو ءالمزلاب Jyهشتلا 3.4

 .ةسردملا لــخاد اهمكح يQ ام وأ ءاضيبلا ةحلسألا ةزايحو بلج 3.5

 .ةسردملا لخاد Ðnoنجلا شرحتلا 3.6

 .)رمنتلا( ةسردملاب نJلماعلا وأ ءالمزلا ى§ع يدسجلا ءادتعالا 3.7

 .ا�ªلع xyستلا وأ ةجهنمملا ةقرسلا 3.8

 .ا�ªلع ءاليتسالاو اهقفارمو ةسردملا تاودأو ةزهجأ بيرخت وأ فالتإ ةلواحم 3.9

 .قيرطلا يمدختسم وأ فرشملا وأ قئاسلا ءاذيإو ،ةيسردملا تالفاحلا فالتإو بيرختلاو ثبعلا 3.10

 نكرو ةمالسلاو نمألا تاميلعت عابتا مدعو mnoردملا مرحلا لوح رو�Õب ةبكرملا ةدايق )ةدايق ةصخر ي§ماحب طقف صاخ( 3.11

 ةبلطلل ةحومسملا Jyغ نكامألا يQ ةبكرملا

 .لاقنلا فتاهلا لثم لاصتالا لئاسو ميلست ضفر 3.12

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 3.13

 

 ةبلطلا نم qYوألا ةئفلا XYع قبطنت ال – ا��م ل ل ةجرد )20( مسح – )ةروط�¤ا ةديدش( ةع5ارلا ةجردلا تافلاخم

 ةفلا��ا ةفلا��ا مقر

 .ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم ىدحإ راركت 4.1

 ةسسؤملل üýسي اميف وأ ةيقالخأ Jyغ وأ ةينوناق Jyغ ضارغأ يQ لاقنلا فتاهلا لثم لاصتالا لئاسو لامعتسا 4.2

 .نيرخآلا وأ ا�£ نJلماعلا وأ ةيميلعتلا

 .ا�ªلع ءاليتسالاو اهقفارمو ةسردملا تاودأو ةزهجأ بيرخت وأ فالتإ 4.3

 .اهمكح يQ ام وأ ءاضيبلا ةحلسألا وأ ةــيرانلا ةحلسألا مادختسا وأ ةزايحو بلج 4.4

 .ةسردملا لخاد Ðnoنجلا ءادتعالا 4.5

 .ةسردملاب نJلماعلا وأ ءالمزلا ةباصإ ى»إ يدؤملا يدسجلا ءادتعالا 4.6

 .لاكشألا نم لكش يأب ھيف ةكراشملا وأ تاناحتمالا ةلئسأ بيرست 4.7

 .ةسردملا مرح لخاد قئارحلا لاعشإ يQا ببستلا 4.8

 .ةسردملاب ةصاخلا قئاثولا ريوزت وأ ،ةيسردملا تالماعملا يJy Qغلا ةفص لاحتنا 4.9

 .ةلودلاب ةيعامتجالا وأ ةينيدلا وأ ةيسايسلا زومرلل ةءاسإلاب ضرعتلا 4.10

 وأ ،ةسردملا لخاد ةيلقعلا تارثؤملا وأ ةردخملا ةيبطلا Jyقاقعلا وأ تاردخملا يطاعت وأ جيورت وأ بلج وأ ةزايح 4.11

 .ةفوصوم Jyغ ةردخم ةيبط Jyقاقع وأ ةيلقع تارثؤم وأ ردخم Jyثأت تحت روهظلا

 .ةيعامتجالاو ةيسايسلا عمتجملا مظنل ةضهانم ةيداحلإ وأ ةيJyفكت وأ ةفرطتم تادقتعمو راكفأ جيورت وأ ثب 4.12

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 4.13

 .ةسردملاب ةيبهذملاو ةيفئاطلا ةنتفلا ببسي ام لك ةراثإ وأ ،ةيوامسلا نايدألا ى»إ ةءاسإلا 4.14
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 )8( ةداملا

 تافلا��ا عم لماعتلا ةيلآ

 ةاـــــــــــــعارم عـــــــــــــم ،ةــــــــــــفلاخملا باـــــــــــــكترا لاــــــــــــح يـــــــــــــQ كولــــــــــــسلا تاـــــــــــــجرد مــــــــــــسح باـــــــــــــستحاو ،هاــــــــــــندأ ةيلـــــــــــــسلستلا تاءارــــــــــــجإلا ذاـــــــــــــختا متــــــــــــي .1

 نمـــــــــــــض ةـــــــــــــعقاولا عيـــــــــــــضاوملا ضرـــــــــــــع نـــــــــــــم دـــــــــــــكأتلاو ،ةـــــــــــــحئاللا هذـــــــــــــ�£ قـــــــــــــفرملا )د( قـــــــــــــحلملا يـــــــــــــQ ةروكذـــــــــــــملا ةيليـــــــــــــصفتلا تاـــــــــــــميلعتلا

  .ةمزاللا تارارقلا ذاختال ا�ªلع كولسلا ةرادإ ةنجل تاصاصتخا

 ثلاثلا راركتلا لاح EF ي�اثلا راركتلا لاح EF لوألا راركتلا لاح EF ا�¬ا ترا لاح ىوتسملا

 ةجردلا تافلاخم

 )ةطيس§لا( qYوألا

 

 تاجرد )4(مسح

 .ةفلاخم ل© نع

 

 

 قثوم ùoفش ھيبنت -

 

 قيثوتو  يطخ ھيبنت -

 .ةفلاخملا

 .اًيطخ رمألا ي»و غالبإو -

 

 فصن مسح -

 .ةجردلا

 .رمألا ي»و ءاعدتساو -

 بلاطلا ليوحت -

 ي¯امتجالا يئاصخالل

 oميداكالا دشرملا /

 ي»وو بلاطلا عيقوت -

 مدعب دهعت ى§ع هرما

 ھفلاخملا راركت

 رمألا ي»و ءاعدتسا -

 بلاطلل لوا  يطخ راذنإ رادصإو -

 .ةباجتسالا مدع ةلاح يQ هرمأ ي»وو

 .ةلماك ةفلاخملا ةجرد مسح -

 نم ةيدرف ةلاح ةسارد فلم حتف -

 دشرملا و ي¯امتجالا يئاصخالا لبق

 . oميداكالا

 تايجيتاxyسالا نم ةعومجم ذيفنت -

 .ïoلسلا كولسلا نم دحلل

 .ةيناثلا ةجردلل ةفلاخملا ليوحت -

 ةجردلا تافلاخم

 ةطسوتم( ةيناثلا

 )ةروط�¤ا

 

 تاجرد )8(مسح

 .ةفلاخم ل© نع

 رمأ ي»و ءاعدتسا -

  بلاطلا

 رمالا ي»و عيقوت -

 ى§ع بلاطلاو

 ليدعتب ةيقافتا

 و بلاطلا كولس

 راركت مدع

  ةفلاخملا

 ةسارد فلم حتف- -

 ةيدرف ةلاح

 لبق نم بلاطلل

 دشرملا / يئاصخالا

  oميداكالا

 نم بلاطلا فاقيا -

 عم مايا 3 ى»ا موي

 تابجاوب ھفيلكت

 ةيسارد

   ةسردملا لخاد -

 فصن مسحو -

 .ةجردلا

 .ةلماك ةجردلا مسح  -

- . 

 ةنجلل بلاطلا ليوحت  -

  ةسردملاب كولسلا ةرادا

 يباتكلا  راذنالا رادصا

 بلاطلا قحب يناثلا

  كلذب هرما ي»و راطخاو

  ةعومجم ذيفنت -

 ليدعتل تايجيتاxyسالا

  بلااطلا كولس

- . 

 ى»ا بلاطلا لقن -

  ىرخا ھبعش

 راذنإلا  رادصا -

 بلاطلا قحب.يئا�~لا

 ةدمل بلاطلا فاقيا -

   مايا 3

 ى»ا ةفلاخملا ليوحت- -

 ھثلاثلا ةجردلا
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 ةجردلا تافلاخم

 )ةxPط�¤ا( ةثلاثلا

 

 ةجرد )12(مسح

 .ةفلاخم ل© نع

  يروف داقعنا -

 ةرادا ةنجلل

 ذاختال كولسلا

 .رارقلا

 نع بلاطلا فاقيا -

 ةدمل ھساردلا

 ھليوحتو عوبسا

 يQ ھصتخملا ةهجلل

 ليدعت جمارب

  كولسلا

 يروف ءاعدتساو -

 ھعيقوتو رمألا ي»ول

 .رارقلا ى§ع

 ررضلا حالصا -

 وا ھب ببست ىذلا

 نم ھبيرختب ماق ام

 ھماع تاكلتمم

  ةصاخو

 ةجردلا مسح -

  ةلماك

 نع بلاطلا فاقيا -

  ةساردلا

 يËسلاب رمألا ي»و راذنإ -

 .ىرخأ ةسردمل ھلقن ى»إ

- Qي»و ذيفنت مدع لاح ي 

 لقني راذنإلل رمألا

 ايبيدات القن  بلاطلا

 ليكولا نم رارقب

 تايلمعلل دعاسملا

 .ةيسردملا

 كولس ةرادا ةنجل رارق -

 ةسردملاب ةبلطلا

 ى»إ ةفلاخملا ليوحتب

  ةعبارلا ةجردلا

  

 ةجردلا تافلاخم

 ةديدش( ةع5ارلا

 )ةروط�¤ا

 

 ةجرد)20(مسح

 ةفلاخم ل© نع

  .رمألا ي»ول يروف ءاعدتسا -

 .مزاللا ءارجإل يبالطلا داشرإلا ةرادإ مالعإو ،اهرارق رادصإل ةبلطلا كولس ةرادا ةنجلل يروف داقعنا -

 ال ةيئا�ç ةرداصم ةفلاخملا ثودح روف ةفلاخملا باكترا يQ اهمادختسا مت ةادأ يأ وأ ةينوxyكلالا ةزهجألا ةرداصم -

 .ةفلاخملا بكترم دض ةلدأك ةزهجألا زيرحت يQ ا��اءارجإ ذاختال ةينمألا تاهجلل اهميلستو ،ا�ªف ةعجر

 فاقيإلا رارمتسا نكميو ،لمع يموي ةدمل دح ½énقأب ،قيقحتلا لامتكا نJحل ةساردلا نع بلاطلا فاقيإ -

 .ھيف تبلل ةرازولا ليكو ى»إ بلاطلا فلم ةلاحإب

 .ةفلاخملا نع ةجتان رارضأ ةيأ نع جتني ام نع ةيلوؤسملا ةفاك هرمأ ي»وو بلاطلا ليمحت -

 ةرادإ ةنجل ةيصوتب كولسلا ميوقت تاهج وأ ةيصصختلا تاسسؤملا يQ ةدمتعملا ليهأتلا جماy¬ل بلاطلا ليوحت -

 .ماعلا ميلعتلا نوؤشل ةرازولا ليكو نم رارقو كولسلا

- Qهديق فاقيإ متي ،ةيصصختلا تاسسؤملا ةيصوتو مييقت بسح بلاطلا كولس ميوقت ةيناكمإ مدع لاح ي Qي 

 .ا�ªف ھكولس ةبقارم عم لزانملاو رمتسملا ميلعتلا ى»ا لاقتنالاو سرادملاب قاحتلالا نم لماكلا نامرحلاو سرادملا

 .جالعلا لئاسو لك ذافن ةلاح يQ ميلعتلا تاسسؤم عيمج نم يئا�~لا لصفلا -

2. Qقـــــــــلعتي اـــــــــميف ةـــــــــسردملا عـــــــــم نواـــــــــعتلا وأ ھئاعدتـــــــــسا دـــــــــنع ھـــــــــنع بوـــــــــني نـــــــــم لاـــــــــسرإ وأ روـــــــــضحلا نـــــــــع رـــــــــمألا يـــــــــ»و عاـــــــــنتما لاـــــــــح يـــــــــ 

 ءارجإلاـــــــــب رـــــــــمألا يـــــــــ»و راـــــــــطخا متـــــــــيو .مزالـــــــــلا ءارـــــــــجإل ةـــــــــينوناقلا نوؤـــــــــشلا ىـــــــــ»إ رـــــــــمألا يـــــــــ»و لـــــــــيوحت متـــــــــي ،بـــــــــلاطلا كولـــــــــس تاـــــــــفلاخمب

 . oمسرلا لئاسرلا ماظن نم ةيصن ةلاسر وأ oمسر باطخب
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 )9( ةداملا

 لصفلاو بايغلاو روضd¤ا  

 .صوصخلا اذ�£ ةرداصلا حئاوللاو نJناوقلل رذع نود وأ رذعب ءاوس بايغلاو روضحلا باستحا تاءارجإو ةيلآ عضخت .1

 ماــــــــظنلا يــــــــQ تاــــــــنايبلا لاــــــــخدإ مــــــــث ،احابـــــــص 9 ةعاــــــــسلا لــــــــبق تافوــــــــشكلا لامكتــــــــساو اـــــــيموي ةــــــــبلطلا باــــــــيغو روــــــــضح ليجــــــــست متـــــــي .2

 .كلذب صاخلا ينوxyكلالا

 ةـــــــــيلآ قـــــــــيرط نـــــــــع  ،ماودـــــــــلا نـــــــــم نJتعاـــــــــس لالـــــــــخ نJـــــــــبيغتملا ةـــــــــبلطلا روـــــــــمأ ءاـــــــــيلوأ ىـــــــــ»إ ةـــــــــسردملا نـــــــــم ةJyـــــــــصق لئاـــــــــسر لاـــــــــسرا متـــــــــي .3

ايفتاه ھب لاصتالاب ةسردملا موقت رمألا ي»و بواجت مدع لاح يQو ،ةصصختملا تانايبلا
ً

 .ا��الجس يQ ةملاكملا ليجستو 

اءاوــــــــس ةــــــــسردملا نــــــــع بــــــــلاطلا باــــــــيغ وأ رخأــــــــت نــــــــع غالــــــــبإلا ةيلوؤــــــــسم لــــــــماك رــــــــمألا يــــــــ»و لــــــــمحتي .4
ً

 لاــــــــح يــــــــQو ،رذــــــــع نودــــــــب وأ رذــــــــعب 

 يـــــــQ باـــــــيغلا بابـــــــسأ لاـــــــخدإ متـــــــيو ،اـــــــهمالعإل روـــــــضحلا لوأ ةـــــــسردملاب لاـــــــصتالا رـــــــمألا يـــــــ»و ىـــــــ§ع بـــــــجي ئراـــــــط فرـــــــظل بـــــــلاطلا رخأـــــــت

 .رمألا ي»و غالب مالتسا لاح ماظنلا

 10 و )ريذــــــــحت( ماــــــــيأ 5 و )ھـــــــي§نت( ماــــــــيأ 3 ةدــــــــمل رذــــــــع نودــــــــب بــــــــلاطلا باــــــــيغ لاــــــــح يــــــــQ تاراــــــــطخإ عــــــــيقوتل رــــــــمألا يــــــــ»و ءاعدتــــــــسا متــــــــي .5

 ةــــــــنجل نــــــــم رارــــــــق رادــــــــصإ متــــــــي مــــــــث ،قــــــــفرملا )ز( قــــــــحلملا يــــــــQ ةحــــــــضوملا جذاــــــــمنلا يــــــــQ اــــــــمك )ي²اــــــــ�� راذـــــــنإ( موــــــــي 14 و )لوأ راذـــــــنإ( ماــــــــيأ

 .موي  (15) ى»إ ھبايغ لصو لاح يQ ةسردملا نم بلاطلا لصفب كولسلا ةرادإ

 .صوصخلا اذ�£ ةرداصلا حئاوللاو نJناوقلل بلاطلا ديق ةداعإو لصف تاءارجإو ةيلآ عضخت .6

  

 )10( ةداملا

 تاناحتمإلا ماظنب لالخالاو شغلا

 ةــــــــيقالخألاو ةــــــــيملعلا ةــــــــنامألا ةــــــــنايخو لاــــــــيتحالا مئارــــــــج عاوــــــــنأ نــــــــم عوــــــــن شــــــــغلا ىــــــــ§ع ةدعاــــــــسملا وأ ةــــــــفلتخملا هروــــــــصب شــــــــغلا yــــــــ¬تعي .1

اءاوس ھيبكترمل
ً

 .ھلايح ةرداصلا حئاوللاو نJناوقلل عضخيو ،مهJyغ وأ ةيرادإو ةيوبرت رداوك وأ نJسراد وأ ةبلط اوناك  

اـــــــــــسبلتم طبــــــــــضي نــــــــــم لـــــــــــك لاــــــــــيح ةــــــــــعدارلا ةـــــــــــينوناقلاو ةــــــــــيرادإلا تاءارــــــــــجإلا ةـــــــــــفاك ةرازوــــــــــلا ذــــــــــختت .2
ً

 ةدعاـــــــــــسملا وأ شــــــــــغلا مئارــــــــــجب 

 .قفرملا )ح( قحلملا يQ ةحضوملا جذامنلا يQ امك ةيعطقلا ةلدألاب كلذب ھمايق توبث دعب ،ھيلع

 

 )11( ةداملا

 ةينوOPكلالا ةز�جألا

 ماــــــــــعلا ميـــــــــلعتلا تاـــــــــسسؤم يـــــــــQ اـــــــــيجولونكتلل نـــــــــمآلا مادختـــــــــسالا طباوـــــــــضل ةـــــــــسردملا يـــــــــQ ةـــــــــينوxyكلالا ةزـــــــــهجألا مادختـــــــــسا عـــــــــضخي .3

 .قفرملا )ط( قحلملا يQ ةروكذملا

 تاـــــــــــناحتمالا يـــــــــــQ ةـــــــــــينوxyكلالا ةزـــــــــــهجألاو ةـــــــــــكرحتملا فـــــــــــتاوهلا مادختـــــــــــسا رـــــــــــضحب صاـــــــــــخلا يرازوـــــــــــلا رارـــــــــــقلا يـــــــــــQ ءاـــــــــــج اـــــــــــمل ةفاـــــــــــضإ .4

 هذـــــــــه يـــــــــQ درو اـــــــــمل كلذـــــــــكو ،ةـــــــــيل��ملا ةـــــــــساردلاو راـــــــــبكلا ميـــــــــلعت زـــــــــكارمو ةرازوـــــــــلا جاـــــــــ�~مل قـــــــــبطملا صاـــــــــخلاو ماـــــــــعلا ميـــــــــلعتلا سرادـــــــــمب

 يـــــــــــQ ھـــــــــــطروت تـــــــــــبثي بـــــــــــلاط يأ لاـــــــــــيح ةمراـــــــــــصلا ةـــــــــــينوناقلا تاءارـــــــــــجإلا ذاـــــــــــختا متـــــــــــي ،ةيكولـــــــــــسلا تاـــــــــــفلاخملا صوـــــــــــصخب ةـــــــــــحئاللا

 :ةيلاتلا ةيروفلا تاءارجإلا عابتاو ،ةزهجألا ماذختسا ةءاسإ
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 وأ لاـــــــــــقنلا فتاـــــــــــهلا لـــــــــــثم ،ا�ÿودـــــــــــح روـــــــــــف ةـــــــــــفلاخملا باـــــــــــكترا يـــــــــــQ اهمادختـــــــــــسا مـــــــــــت ةادأ يأ وأ يـــــــــــنوxyكلالا زاـــــــــــهجلا ةرداـــــــــــصم .أ

 .ا�ªف ةعجر ال ةيئا�ç ةرداصم ،ريوصتلا ةزهجأ وأ ةيحوللا ةزهجألا

 ھـــــــــميدقتو ةـــــــــفلاخملا بـــــــــكترم دـــــــــض ةـــــــــلدأك ةزـــــــــهجألا زـــــــــيرحت يـــــــــQ اـــــــــ��اءارجإ ذاـــــــــختال ةـــــــــينمألا تاـــــــــهجلل ةرداـــــــــصملا داوـــــــــملا ميلـــــــــست .ب

 .ةيئاضقلا تاهجلل

5. Qكلا زاــــــــــهج يأ ةرداــــــــــصم لاــــــــــح يــــــــــxyاــــــــــبنجتو ،يـــــــــــنو
ً

 ىـــــــــــ§ع ةــــــــــظفاحملاو ةــــــــــينوxyكلالا ةزــــــــــهجألا يـــــــــــQ ةيــــــــــصخشلا تاــــــــــيوتحملاب ساــــــــــسملل 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذيفنت متي ،ةيصوصخلا

 قـــــــــفرملا )ي( قـــــــــحلملا بـــــــــسح "ةـــــــــينوxyكلا ةزـــــــــهجأ ةرداـــــــــصم" جذوـــــــــمن ةـــــــــئبعتب بـــــــــلاطلا نـــــــــم اهرداـــــــــصيو اهفـــــــــشتكي نـــــــــم موـــــــــقي .أ

 :ى§ع يوتحي

 ،خيراتلاو زاهجلا رداص يذلا صخشلا مسإ •

 ،ةرداصملا ا�ªف تمت �oلا ةلاحلاو نامزو ناكم نع ةذبن •

 ،فتاهلا مقرو كلاملا مسإ •

 .خلإ ،ي§سلستلا مقرلاو زاهجلا تافصاوم •

 .فالغلا جراخ ةيسيئرلا ليصافتلا ةباتكو ،حتفلل لباق Jyغ فالغبو قئال لكشب زاهجلا فيلغت .ب

 ةـــــــــهجلا اــــــــ�ªلع ةـــــــــظفاحملا ةيلوؤــــــــسم لـــــــــمحتت ةــــــــصاخ ةــــــــيكلمك اـــــــــهعم لــــــــماعتلاو لـــــــــفقلا تــــــــحت ةرداـــــــــصملا ةزهجألاــــــــب ظاــــــــفتحالا .ج

 .ا�£ ظفتحت �oلا

 بـــــــسح ةدـــــــح ىـــــــ§ع زاـــــــهج لـــــــك لاـــــــيح رارـــــــق ذاـــــــختاو ةرداـــــــصملا ةزـــــــهجألا تالاـــــــح يـــــــQ رـــــــظنلل يرود لكـــــــشب كولـــــــسلا ةرادإ ةـــــــنجل عـــــــمتجت .6

 .ةقالعلا تاذ نJناوقلاو حئاوللاو ةمظنألاو ةرفوتملا تايطعملا

 زاـــــــــهجلا ظاـــــــــفتحا نـــــــــم دــــــــكأتلا ھـــــــــيلعو ،ھـــــــــتايوتحمب ساـــــــــسملا وأ ھعايــــــــض نـــــــــع ةيلوؤـــــــــسملا لـــــــــماك زاــــــــهجلا ملتـــــــــسمو ةـــــــــسردملا لــــــــمحتت .7

 .طقف مالتساو ميلست جذومن بجومب ھميلستو ،لفقلا تحت

 .ةرداصملا ةزهجألا نم صلختلل ةدمتعم ةيلآ عضوب ةرازولا يQ ةينعملا ةهجلا موقت .8

 

 )12( ةداملا

 ةسردملا جراخ كولسلا

 ،ھعمتجمو ھسفن ھتيامحل ھفيقثتو لبقتسملا يQ ةدايقلل حلاص يبالط ليج ءاشنإل ةلماكتم ةئشنت طباوض عضو ى»إ ةحئاللا هذه فد�� .1

 .ةديمحلا قالخألاو ديلاقتلاو تاداعلاو فارعالاو نJناوقلا عم بسانتي امب اهعم لماعتلاو تايدحتلا ةجاومو �Jيمت ى§ع رداقو

 قيرط نع ةئشنتلا لامكتسال ةرازولا ةيلوؤسم دتمت كلذل ،حيحص سكعلاو اهلخاد ھكولسب ةسردملا جراخ بلاطلا كولس رثأتي .2

 :ي»اتلاك ،ةسردملا راوسأ جراخ بلاطلا ا�áكتري �oلا تافلاخملاو ةيباجيإلا لاعفألا ى§ع باقعلاو باوثلا

 ،ةسردملا جراخ �Jمتم لعفل بلاطلا راهظا نع ةلودلا يQ ةيمسرلا تاهجلا ىدحإ وأ يوبxyلا رداكلا ءاضعأ دحأ غالبإ لاح يQ .أ

 ةجردلا ھحنمو كلذ نع بلاطلا ةأفاكم لايح بسانملا رارقلا ذاختاو ا�Õساردل كولسلا ةرادإ ةنجل ى§ع ةلاحلا ضرع متي

  .ةبسانملا
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 هذه لصت نا بجي ،مكاحملاو اياضقلا لاجم بالطلا لوخدو كلذب غالب حتفو ةسردملا جراخ ةفلاخم يا ثودح لاح يQ .ب

 بالطلا جمدو جالعل ةمزاللا ططخلا لمعل كولسلا ةرادإ ةنجل ى§ع ةلاحلا ضرع متيو ،ةعباتملل ةسردملا وأ ةرازولل ليصافتلا

 ..كولسلا اذه نم نيررضتملاو نJببستملا

 وأ تايكولس ةيأ نع ةرازولا غالبإل ةبسانم ةيلآ عضول ةحصلا ةرازوو ةلخادلا ةرازو لثم ةلودلا يQ ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا متي  .3

 عضو وا بابسالا جالعو تالاحلا مييقت قيرط نع مزاللا معدلا ميدقت ةسردملا ى§عو .ةسردملا راوسأ جراخ بلاطلا نع ةرداص تاغالب

 .ةحئاللا بسح ةيكولسلا وا ةيجالعلا ططخلا

4. Qاماكحأ رودص لاح ي
ً

 ھعوضخو ةسردم برقأ ى»إ بلاطلا لقن متي ،ماكحألا هذه ذيفنت دعبو ،مئارج وأ حنج يQ ةبلط دض ةيئاضق 

 .mnoردملا عمتجملا يQ ھجمدو ھكولس لادتعا نم دكأتلل ةبقارملل

 

 )13( ةداملا

  ةصا�¤ا تاجايتحالا يوذ

 بالطلا ةئفلا هذه نمض نمو .ةيتارامإلا ةسردملا يQ ميلعتلاو معدلا ى§ع لوصحلا يQ قحلا مهل ةصاخلا تاجايتحالا يوذ بالطلا

 بسح ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ بالط ى§ع ةحئاللا نوناق قبطني .ةيتارامإلا ةسردملا يQ ةلماك مهقوقح نوذخاي نيذلاو ممهلا باحصأ

  :ي§ي ام بسح ةيضرم ةلاح وا بارطضا وا ةقاعإ ةيدل تناك ءاوس بلاط لكل ةصاخلا تاجاحلا

 رمألا ي»و ليوحت متيو ،بلاطلاب ةصاخلا تانايبلا Jyفوتو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم بلاطلاب ةصاخلا ريراقتلا Jyفوتب رمألا ي»و م�xلي

 .تانايب ءافخإ وأ ريراقتلا Jyفوت نع عانتمالا دنع ةينوناقلا نوئشلل

1. Qب قيسنتلا متي ،ةيكولس تافلاخمل ممهلا باحصأ نم بلاط باكترا لاح يJردملا معدلا قيرفو ةسردملاب كولسلا ةرادإ ةنجل نmno 

 مايقلا مث ،ةقاعإلاب ةفلاخملا ةقالع ىدم ديدحتو بلاطلا نع رداصلا كولسلا ةساردل كلذو ،ةصاخلا ةيبxyلا معد زكرم عم قيسنتلاب

 :ةيتآلا تاءارجإلاب

 هذـــــــه يـــــــQ ةروكذـــــــملا كولـــــــسلا تاـــــــفلاخم تاءارـــــــجإ قـــــــيبطت متـــــــي ،ةـــــــقاعإلا ةـــــــعيبطب ةـــــــطبترم yـــــــJغ ةـــــــفلاخملا تـــــــناك اذإ لاـــــــح يـــــــQ .أ

 .ةحئاللا

 اــــــــمأ .ةــــــــفلاخملاب قــــــــلعتي يذــــــــلا كولــــــــسلا ميوــــــــقت ةــــــــطخ قـــــــيبطتو عــــــــضو بــــــــجي ،ةــــــــقاعإلا ةــــــــعيبطب ةــــــــطبترم ةــــــــفلاخملا تـــــــناك اذإ .ب

Qعجارم متيف ،كولسلا ميوقت ةطخ دوجو لاح يÕةفلاخملل يدؤملا كولسلا ةجلاعمل اهليدعتو ا�. 

 جمدو معد يQ ةسردملا رمتست ،م�Õقاعإ ةعيبطب ةيكولسلا م�Õفلاخم طبرت ممهلا باحصأب ةصاخلا كولسلا ليدعت ةطخ نأ نJبت اذإ .2

 لالخ نم ةساردلا لامكتسا وأ ،ىرخأ ةهج ى»إ بلاطلا ليوحت ةرورض ى§ع صني ةصاخلا ةيبxyلا ةرادإ نم رارق ردصي مل ام ،بلاطلا

 .ةليدب ةئيب

 .ةصاخلا ةيبxyلا ةاردإ ى»إ اثيدح ترهظ وأ اقبسم م�Õلاح فاشتكا متي مل نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةبلطلا ليوحت متي .3

 

 )14( ةداملا

 لفطلا ةيامح

 يأ عـــــــــم لـــــــــماعتلاو ةــــــــقلطملا بـــــــــلاطلا ةــــــــيامح فدـــــــــ�£ كـــــــــلذو تاءارــــــــجإلاو تاـــــــــ�ªجوتلاو تاداــــــــشرإلا دادـــــــــعإو عـــــــــضو سرادــــــــملا ىـــــــــ§ع بــــــــجوتي

 هذـــــــــــــه ½nـــــــــــــ!امتت نأ  بـــــــــــــجيو ،  ةـــــــــــــيعامتجالاو ةـــــــــــــيلاعفنالاو ةيدـــــــــــــسجلاو ةـــــــــــــيفرعملاو ةـــــــــــــيلقعلا يºاوـــــــــــــنلا  يـــــــــــــQ ھـــــــــــــيلع رثأـــــــــــــت دـــــــــــــق تاـــــــــــــفلاخم
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 كلذـــــــــكو ميـــــــــلعتلاو ةـــــــــيبxyلا ةرازو نـــــــــع ةرداـــــــــصلا حئاوـــــــــللاو تاـــــــــسايسلاو نJناوـــــــــقلا عـــــــــيمجب ةدراوـــــــــلا ماـــــــــكحألا عـــــــــم تاـــــــــ�ªجوتلاو تاداـــــــــشرإلا

 :ةيلاتلا فادهألا قيقحتل ، ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نJناوق

 تاءارــــــــجإلاو تاــــــــسايسلا عــــــــضوو ،)ةــــــــميدو( لــــــــفطلا ةــــــــيامح نوناــــــــق لــــــــثم ،لــــــــفطلاب ةــــــــصاخلا ةــــــــمظنألاو نJناوــــــــقلا عــــــــيمج باعيتــــــــسا .1

 .ھجو لمكأ ى§ع اهذيفنتو ةيلخادلا ةمظنألا نمض ا�ªلإ ةراشالاو اهقيبطتل ةرازولاب ةصاخلا

 ةيئاـــــــــصحإو ةـــــــــيرود ريراـــــــــقت عـــــــــفرو .لـــــــــفطلا ةـــــــــيامح تاءارـــــــــجإو ةـــــــــمظنأو ةـــــــــسايسب قـــــــــلعتت ةـــــــــيوعوت ةطـــــــــشنأو ةـــــــــيبيردت تارود دـــــــــقع .2

 .رمتسملا ريوطتلل تايصوت عم ةرازولا تادايقل

 ذاـــــــــختاو ،بـــــــــلاطلا ىــــــــ§ع ةرثؤـــــــــملا ةبعـــــــــصلا تاــــــــفلاخملاو تالاـــــــــحلا نـــــــــع سرادــــــــملا نـــــــــم تايئاـــــــــصحإو تاــــــــغالب يأ لاـــــــــيح مزالـــــــــلا ءارــــــــجإ .3

 .ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلاب ،اهلايح مزاللا

 

 )15( ةداملا

  كولسلا ليدع· و  مNوقت 

1. Qبـــــــلاطلا بوــــــسر لاـــــــح يــــــ Qةرادإ ةـــــــنجل نـــــــم رارــــــقب ةيكولـــــــسلا ةـــــــسردملا ىــــــ§ع ھـــــــفلم لــــــيوحتو بـــــــلاطلا قاـــــــحلإ متــــــي ،كولـــــــسلا ةداــــــم يـــــــ 

 ،noــــــــmاردلا ماــــــــعلا ةــــــــيا�ç يــــــــQو ةيلــــــــصفلا ةيحيحــــــــصتلا جماyــــــــ¬لا ذــــــــيفنتل قــــــــفرملا )ك( قــــــــحلملا يــــــــQ حــــــــضوملا جذوــــــــمنلا بــــــــسح كولــــــــسلا

 ةـــــــيناثلا نJـــــــتئفلا نـــــــم ةـــــــبلطلل كـــــــلذو ي"يردـــــــت لكـــــــشب ھـــــــميوقتو فلاـــــــخملا بـــــــلاطلا كولـــــــس ةـــــــجلاعمل ةيكولـــــــسلا ةـــــــسردملا ءاـــــــشنإ مـــــــتو

 .طقف ةثلاثلاو

 ما�ـــــــــxلالاو طابـــــــــضنالا ئداـــــــــبم سرـــــــــغب فلاـــــــــخملا بـــــــــلاطلا ةيـــــــــصخش ءاـــــــــنب ىـــــــــ§ع دعاـــــــــست ةطـــــــــشنأو جمارـــــــــب ةيكولـــــــــسلا ةـــــــــسردملا رفوــــــــت .2

 بــــــــسح oميداــــــــكألا ميـــــــلعتلا Jyفوــــــــتب oـــــــملعلا ھليــــــــصحت رارمتـــــــسا نامــــــــضو ھتالكـــــــشمو ھــــــــتاجايتحاو هوـــــــمن صئاــــــــصخ ةاـــــــعارم عــــــــم ،اـــــــ�£

 .قفرملا )د( قحلملا يQ ةروكذملا طباوضلاو بيلاسألا قفوو ، mnoاردلا هاوتسم

 رــــــــــــيرقت لـــــــــــسرتو ،ا�²دـــــــــــل بـــــــــــلاطلا ليجـــــــــــستو ةـــــــــــسردملا نـــــــــــم ةــــــــــــلاحلا مالتـــــــــــسا لاـــــــــــح بـــــــــــلاطلا ميـــــــــــيقتب ةيكولـــــــــــسلا ةـــــــــــسردملا موـــــــــــقت .3

 :ةيلاتلا جماy¬لا ىدحإ ذيفنتل بلاطلا لايح مزاللا رارقلا ذاختال ةيوبxyلا ةنجلل ةيصوتو

اءاوس ،كولسلا ميوقتب ةقالع تاذ ةيبالط عيراشم .أ
ً

 .ةيلمع وأ ةيرظن تناك  

 .عوبسألا ةيا�ç تازاجإ لالخ ي¯وطت لمع وأ ةيعمتجملا ةمدخلا يQ جمارب ءادأ .ب

 .ةيبيردت ةرود زايتجا وأ ،نJصتخملا ةطساوب اهديدحت متي ةدمل ةيكولسلا ةسردملاب قاحتلالا .ج

 هزاــــــــــيتجا لاــــــــــح يــــــــــQو ،جماــــــــــنy¬لا ةــــــــــيا�ç يــــــــــQ كولــــــــــسلا ةــــــــــسردم يــــــــــQ ةــــــــــيجالعلا جماyــــــــــ¬لا نــــــــــم بــــــــــلاطلا ةدافتــــــــــسا ىوتــــــــــسم ميــــــــــيقت متــــــــــي .4

اءاوــــــــــس ةــــــــــساردلل ھــــــــــتداعإب ةيــــــــــصوت عــــــــــم ةــــــــــيوبxyلا ةــــــــــنجلل رــــــــــيرقت لاــــــــــسرإ متــــــــــي ،ميــــــــــيقتلا
ً

 Qةــــــــــسردمل ھــــــــــلقن وأ ةقباــــــــــسلا ھتــــــــــسردم يــــــــــ 

 .ىرخأ

5. Qقيــــــــسنتلا ةيكولــــــــسلا ةــــــــسردملل نـــــــكمي ،كولــــــــسلا ةرادإ ةــــــــنجل نــــــــم لـــــــصف رارــــــــق رودــــــــصو ،ميوــــــــقتلل بـــــــلاطلا زاــــــــيتجا مدــــــــع لاــــــــح يـــــــ 

 وأ ةــــــــينفلا ةــــــــيبيردتلا تاراــــــــسملا ىدــــــــحإ يــــــــQ رارمتــــــــسالل زــــــــكرملا ىــــــــ»إ ھتــــــــسردم نــــــــم بــــــــلاطلا لــــــــقنل oــــــــ³ملا ريوــــــــطتلاو ميــــــــلعتلا زــــــــكرم عــــــــم

 كولــــــــــسلا ةرادإ ةــــــــــنجل رارــــــــــق ردــــــــــصي .اــــــــــ�~م ىوــــــــــصقلا ةدافتــــــــــسالاو ،ةــــــــــيلاغلا ةيرــــــــــشبلا اــــــــــنتورث ىــــــــــ§ع ظاــــــــــفحلا نمــــــــــضي اــــــــــمب ،ةــــــــــينهملا

 .قفرملا )ل( قحلملا يQ حضوملا جذومنلا بسح

6. Qةيكولــــــــسلا ھــــــــتلاح ءوــــــــس ببــــــــسب بــــــــلاطلل ةــــــــيبيردتلاو ةــــــــيميلعتلا ةــــــــمظنألا باعيتــــــــسا ةلاحتــــــــساب ميــــــــيقتلا ةــــــــجيتن رودــــــــص لاــــــــح يـــــــ، 

 ىدــــــــحإل ھــــــــليوحتو ةــــــــساردلا نـــــــع ھــــــــفاقيإ ،قــــــــفرملا )م( قــــــــحلملا يـــــــQ حــــــــضوملا جذوــــــــمنلا بــــــــسح ،كولـــــــسلا ةرادإ ةــــــــنجل نــــــــم رارــــــــقب متـــــــي

 .ھلبقتسم رارقل ھتدعاسمو جالعلل ةصتخملا تاهجلا
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7. Qــــــــ�لا اياـــــــــضقلا ضــــــــعب يــــــــo ف مــــــــكحلا متـــــــــيªبالـــــــــطلا لــــــــيوحت بـــــــــسانملا نــــــــم نوـــــــــكي دــــــــق ،ثادـــــــــحألا لــــــــيهأت زــــــــكرم بـــــــــلاطلا عادــــــــيإب اـــــــــ� 

 .زكرملا يQ نيرخالا بالطلا ى§ع ابلس كلذ Jyثأت مدع نم دكأتلا دعب ةيكولسلا ةسردملا يQ جالعلل

 .بلاطلاو رمألا ي»ول ليلدو ا�£ ةصاخلا حئاواللا دادعإب ةيكولسلا ةسردملا موقت .8

 

 )16( ةداملا

 كولسلا زNزع·

 ةيدـــــــــــسجلاو ةـــــــــــيلقعلا م��اردـــــــــــقو ةيـــــــــــساردلاو ةـــــــــــيرمعلا مهلحارـــــــــــم عـــــــــــم بـــــــــــسانتي اـــــــــــمب بالـــــــــــطلل �ـــــــــــJمتملاو يباـــــــــــجيإلا كولـــــــــــسلا زـــــــــــيزعت متـــــــــــي

 قـــــــــــــيبطت دــــــــــــنع ةــــــــــــيلاتلا طباوــــــــــــضلا ىـــــــــــ̄ـارت نأ ىـــــــــــــ§ع ،ةــــــــــــحئاللا هذــــــــــــ�£ قــــــــــــفرملا )ن( قــــــــــــحلملا يـــــــــــــQ حــــــــــــضوم وــــــــــــه اــــــــــــمك ةــــــــــــعونتم بيلاــــــــــــسأبو

 :�Jمتملاو يباجيإلا كولسلا زيزعتب ةصاخلا تاءارجإلا

 .ھصخش ال بلاطلا كولس ى§ع زيزعتلا زكري .1

 .ةحئاللا هذه بجومب �Jمتمو يباجيإ كولس وذ بلاط لك دعي .2

 .oميلعتلا عمتجملا لبق نم عقوتملا كولسلا ةيمنتو �Jمتملا كولسلاب ةداشإلا قيرط نع يروف زيزعتلا نوكي .3

 .ة�Jمتملاو ةيباجيإلا م��ايكولس زيزعتل ةبلطلا عيمجل ةئفاكتم صرف Jyفوت متي .4

 .هزيزعت دارملا كولسلا عم ةجردلاو عونلا يQ زيزعتلا بسانتي .5

 .ةيوبxyلاو ةيداملاو ةيونعملا نJب زيزعتلا بيلاسأ عونتت .6

 

 )17( ةداملا

 تايلوؤسملاو راودألا

1. Qتايمــــــــــستلا فالتخاــــــــــب( ةــــــــــيلاتلا ةــــــــــيفيظولا فارــــــــــطألا نوــــــــــكت ،ةــــــــــحئاللا هذــــــــــه قــــــــــيبطت ليبــــــــــس يــــــــــ( Qميــــــــــلعتلا تاــــــــــسسؤم عــــــــــيمج يــــــــــ 

 هذـــــــــ�£ قــــــــفرملا )س( قـــــــــحلملا يــــــــQ اهحيـــــــــضوت مــــــــت oـــــــــ�لاو ،ةــــــــحئاللا هذـــــــــ�£ ةــــــــقلعتملا ا��ايلوؤـــــــــسمو اــــــــهراودأ ذـــــــــيفنت نــــــــع ةلوؤـــــــــسم ماــــــــعلا

 :ةحئاللا

 .رمألا ي»و .أ

 .ةسردملا .ب

 .بلاطلا .ج

 .ملعملا دعاسمو ملعملا .د

  ي¯امتجالا ænoاصتخالا /³oملاو oميداكألا دشرملا .ه

 Ðnoفنلا ænoاصتخالا .و

 .ةبلطلا نوؤش ةدحو سيئر .ز

الماش ،يرادإلا رداكلا .ح
ً

 .سيردتلا ھئيه سيئر ،يرادإلا دعاسملا ،Jyتركسلا ،تانايبلا لخدمو لّجسم :

 .صاخلا ميلعتلا تاسسؤم يQ رودلا سفنب موقي نم وأ ،ةمالسلا طباض .ط

 .ا�ªف نJلماعلاو ةسردملا سارح .ي

 .ةسردملا ريدم بئان .ك
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 .ةسردملا ريدم .ل

 .ةبلطلا كولس ةرادإ ةنجل .م

 .قاطنلا ريدم .ن

 .رومألا ءايلوأ سلجم .س

 نـــــــــــع ةلوؤــــــــــسم )تايمـــــــــــستلا فالتخاــــــــــب( ىرـــــــــــخألا ةــــــــــيميلعتلا تاـــــــــــهجلاو ةرازوــــــــــلا يـــــــــــQ ةــــــــــيلاتلا ةـــــــــــيميظنتلا تادــــــــــحولا نوـــــــــــكت كلذــــــــــك .2

 :لمشتو ،ةحئاللا هذه نم قفرملا )ع( قحلملا يQ ةروكذملا تايلوؤسملاو راودألا بسح ةحئاللا ذيفنتو طيطخت

 .ةيسردملا تايلمعلا عاطق .أ

 .)صاخلا ميلعتلا صخي ام لك يQ ةمالسلاو ةحصلاو ةئيبلا ةرادإو ةيميلعتلا ةباقرلا ةرادإ (ةباقرلا عاطق .ب

 .ةطشنألاو ةياعرلا عاطق .ج

 .)صاخلا ميلعتلا صخي ام لك يQ صيخاxyلا ةرادإو ،ةدوجلاو مييقتلا ةرادإ( ءادألا نJسحت عاطق .د

 .مييقتلاو جهانملا عاطق .ه

 .ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ .و

 .ميلعتلا تانايب زكرم .ز

 نامــــــــــضل ؛اــــــــــهجراخ وأ ةرازوــــــــــلا لــــــــــخاد ىرــــــــــخأ ةــــــــــينعم تاــــــــــهج ةــــــــــيأ عــــــــــمو ،اهــــــــــضعب عــــــــــم هالــــــــــعأ ةروكذــــــــــملا فارــــــــــطألا عــــــــــيمج نواــــــــــعتت .3

 .ھجو لمكأ ى§ع ةحئاللا هذه قيبطت

 

 )18( ةداملا

 كولسلا ليدع· ريذاحم

 :mnoردملا عمتجملا يQ نJلماعلا لبق نم ةبلطلا عم لماعتلا دنع ةيلاتلا تاءارجإلا نم يأ ةسرامم اًتاب اًعنم عنمي

 .هروصو ھلاكشأو ھعاونأ ةفاكب يندبلا باقعلا .1

 .ةيئاذغلا تابجولا لوانت نم نامرحلا .2

 .ھب ءاز�Õسالاو ھنم ةيرخسلا وأ بلاطلا زازفتسا .3

 .ةجاحلا ءاضق نم بلاطلا عنم .4

 .ديد�Õلا وأ ةيظفللا ةناهإلاك Ðnoفنلا باقعلا .5

 .ةسردملا يQ هزجح وأ بلاطلا ةيرح دييقت .6

  .كولسلا ةرادإ ةنجل رارق نود يدرف رارقب ةيصخشلا بلاطلا تاكلتمم زجح .7

 .كلذب ديد�Õلا وأ ةيساردلا ّداوملا يQ تاجردلا ضيفخت .8

  .فارشإ نود بلاطلا كرتو ،يدرف رارقب mnoاردلا مويلا ءانثأ ةسردملا وأ طاشنلا وأ ةصحلا نم درطلا .9

 .كولسلا ةرادإ ةنجل رارق نود يدرف رارقب تالحرلاو تايلاعفلا يQ ةكراشملا نم بلاطلا نامرح .10

 .mnoردملا عمتجملاو ءالمزلا مامأ ةيبلس ةروصب ھنع ثيدحلاو بلاطلاب Jyهشتلا .11

 .ةيمسرلا قرطلابو صاصتخالا تاذ تاهجلل الإ ةبلطلا تالاحب ةصاخ ةيرس تامولعم نع ءاشفإلا .12



 

  73نم 25 ةحفص

 

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو حئاوللاو مظنلل اًفلاخم y¬تعي تاءارجإلا هذ�£ ھيبش وه ام لك .13

 

 )19( ةداملا

لظتلا
ُّ
  مـــــــ

لظت ميدــــــــقت هرــــــــمأ يــــــــ»و وأ بــــــــلاطلل قــــــــحي .1
ُّ
 ةدــــــــم لالــــــــخ ھــــــــيف تــــــــبلاب ةــــــــسردملا ةرادإ م�ــــــــxلت نأ ىــــــــ§ع ،ةــــــــسردملا ةرادإ دــــــــنع ىوكــــــــش وأ مــــــــ

 .كلذب رمالا ى»و غالبإو ھليدعت وا مكحلا تيبثتل مايأ ةثالث نع ديزت ال

 .كولسلا ةرادإ ةنجل رارق رودص خيرات نم لمع مايأ ةسمخ دعب هاوكشب مدقتي نأ هرمأ ى»و وأ بلاطلل زوجي ال .2

3. Qةيــــــسردملا تاــــــيلمعلا عاــــــطق ىــــــ»إ ملظتــــــلا عــــــفر ھــــــل قــــــحي درلاــــــب رــــــمألا يــــــ»و لوــــــبق مدــــــعوأ ماــــــيأ ثالــــــث لالــــــخ ةــــــسردملا در مدــــــع لاــــــح يـــــ 

 عاــــــــطق ىــــــــ»إ ةــــــــفلاخملا نــــــــع رــــــــيرقت ميدــــــــقتب ةــــــــسردملا ةرادإ م�ــــــــxلت نأ ىــــــــ§ع .½nــــــــéقأ دــــــــحك عوبــــــــسا زواــــــــجتت ال ةyــــــــxف لالــــــــخ ھــــــــيف تــــــــبلل

 .ةيسردملا تايلمعلا

 )  ( مــــــــقر جذوــــــــمنلا يــــــــQ ةروكذــــــــملا لاــــــــصتالا تاوــــــــنق بــــــــسح يفتاــــــــهلا لاــــــــصتالاب وأ لــــــــيميالا قــــــــيرط نــــــــع ىوكــــــــشلا رــــــــمألا يــــــــ»و لــــــــسري .4

Qــــــــمزاللا حوــــــــضولاو ةــــــــقدلاب ھــــــــيف ةدراوــــــــلا تاــــــــنايبلا ةــــــــفاك لمكتــــــــسي نأ ىــــــــ§ع ،قــــــــفرملا )   ( قــــــــحلملا يــــــــJلــــــــخي ال يذــــــــلا راــــــــصتخالابو ،ن 

 .نومضملاب

5. Qةروكذــــــــملا ريذاـــــــــحملا نـــــــــم يأ تــــــــبكترا اذإ ةـــــــــينوناقلا نوؤـــــــــشلا ىــــــــ»ا ھـــــــــعفر متـــــــــي مكحلاــــــــب رـــــــــمالا يـــــــــ»و لوــــــــبق مدـــــــــع لاـــــــــح ىــــــــ Qةداـــــــــملا يـــــــــ 

  .مزلي ام ءارجإ  ةسردملا ةرادإ  ى§عو ،)12(

 

 )20( ةداملا

 اذه عم ضراعتت تارارق يأو ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا نوؤش ةرادإ ةحئال نأشب م2017 ةنسل (619) مقر يرازولا رارقلا ىöلي

 .ھنم أزجتي ال اًءزج رارقلا اذ�£ ةقفرملا قحالملا رابتعا عم ،رارقلا اذه بجومب ةرداصلا ةحئاللاب لدبتسيو ،رارقلا

 

 )21( ةداملا

 .مmno 2019/2018اردلا ماعلا ةيادب نم اًرابتعا ھب لمعيو رارقلا اذه رشني

 

 يدامd¤ا ميjاربإ نب نxسح

  ميلعتلاو ةيبOPلا رNزو

 .م2018/..... /........ قفاوملا   ـه 1436 /..... /...... يQ ردص

 

 

 



 

  73نم 26 ةحفص

 

 

 

 

 

 

 

  م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلا تاـــــقفرم

ماعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأش5



 

  73نم 27 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأش5 م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )أ( قcdم

 

 

) 1 ( مقر جذومن                                                                                                                             

 ةسردملا عم رمألا qFو قاثيم

 :ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال تاNوتحم XYع م�عالطاب م�¹قفاومب ���اردلا ماعلا ةيادب EF قاثيملا اذj رمألا qFوو بلاطلا عقوي

 لوألا زارــــــــطلا نــــــــم oــــــــميلعت ماــــــــظنل ةدــــــــحتملا ةــــــــيبرعلا تاراــــــــمإلا ةــــــــلود ةــــــــيؤر قــــــــيقحت يــــــــQ ميــــــــلعتلاو ةــــــــيبxyلا ةرازو جهنــــــــل اــــــــًسيركت قاــــــــثيملا اذــــــــه يتأــــــــي

ةئـــــــــشنت ةـــــــــبلطلا لـــــــــكل لــــــــفكي
ً

 اـــــــــ��ازكترم يباـــــــــجيإلا كولـــــــــسلا ةـــــــــحئال دمتـــــــــستو ،ةــــــــنمآ ةميلـــــــــس ةـــــــــئيب يـــــــــQ ةـــــــــلماكتم ةـــــــــيعامتجاو ةــــــــيفرعمو ةيـــــــــصخش 

 ما�ـــــــــــــxلالاو ،ةلءاـــــــــــــسملاو ةكxyـــــــــــــشملا ةيلوؤـــــــــــــسملاو ةـــــــــــــنطاوملا حور سرـــــــــــــغو مالـــــــــــــسإلا ميـــــــــــــق زـــــــــــــيزعت ىـــــــــــــ»إ ةـــــــــــــيمارلا ميـــــــــــــلعتلاو ةـــــــــــــيبxyلا ةرازو ميـــــــــــــق نـــــــــــــم

 .عيمجلل ميلعتلا قحو ،ةيفافشلاو

 بــــــــجاولا تاــــــــميلعتلاب ةـــــــبلطلا عــــــــيمج بيردـــــــتو ھــــــــيجوتو غالبإــــــــب ةـــــــيرادإلاو ةيــــــــسيردتلا تاـــــــئيهلا نــــــــم ا�ôاــــــــضعأ ةـــــــفاكب ةــــــــسردملا دـــــــهعتت ھــــــــيلع ءاـــــــنبو

 نJـــــــــعتي اــــــــمك ،مــــــــئاد وـــــــــحن ىــــــــ§ع مــــــــ�ôالمزو م�ªــــــــملعمل ريدـــــــــقتلا رعاــــــــشمو ماyــــــــxحالا راــــــــهظإ ةـــــــــسردملا م�~ــــــــم عــــــــقوتت اذــــــــهلو ،تاـــــــــقوألا لــــــــك يــــــــQ اــــــــهماxyحا

  .اهقفارمو ةسردملا تاكلتمم نم مهملعت ةئيب ماxyحا م�ªلع

 ىـــــــــ§ع بـــــــــجي تايلوؤـــــــــسمو راودأ م�²دـــــــــل روـــــــــمألا ءاـــــــــيلوأو نJلماـــــــــعلاو ةـــــــــبلطلا لـــــــــك نأ ىـــــــــ§ع ةـــــــــبلطلا كولـــــــــس ةرادإ ةـــــــــحئالل ةـــــــــماعلا ةـــــــــسايسلا صنـــــــــت

 يـــــــــèالخألاو oـــــــــ³ملا قاـــــــــثيملا تـــــــــباوثب ما�ـــــــــxلالا :لـــــــــثم ،ةيـــــــــسيردتلاو ةـــــــــيرادإلا ةـــــــــئيهلا صـــــــــخت oـــــــــ�لا ةـــــــــماعلا تاـــــــــما�xلالا لمـــــــــشت ،اـــــــــ�£ ما�ـــــــــxلالا عـــــــــيمجلا

  .ةيفصاللا ةطشنألاو ،ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأل ديجلا دادعإلاو ،مئاد وحن ى§ع ميلعتلا ةنهمل

  :ةبلطلا كولس دعاوق

 .ةسردملا نJناوقو تاميلعت عيمجب ما�xلالا •

 .رطخلل ھسفن بلاطلا وأ نيرخآلا ةمالسو ةايح ضيرعت مدعو لوئسم لكشب فرصتلا •

 .نيرخآلا تايكلمو ةسردملا ةيكلم ى§ع ةظفاحملا •

 . لوبقم رذعب الإ بايغلا مدعو .mnoردملا ماودلا تاعاسب ما�xلالا •

 . mnoردملا عمتجملا ةروص زيزعت يQ ةمهاسملا •

 .دا�Õجالاو دجب لمعلا لالخ نم يباجيا لكشب ةيميلعتلا ةيلمعلا يQ ةكراشملا •

 .ةيساردلا فوفصلا لخاد ةيميلعتلا ةيلمعلا ليطعت مدعو لوئسم لكشب فرصتلا •

 ا�£ لالخالا مدعو ھها��لاو ةنامألاو قدصلاك تارامالا عمتجم يQ ا�ªلع فراعتملا ديلاقتلاو تاداعلاو ئدابملاو ميقلاب ما�xلالا •

 .لكك عمتجملا ءاضعأو رومألا ءايلوأ ى»إ ةفاضإلاب لماكلاب mnoردملا عمتجملا دارفأ عيمج ماxyحا •

 .  مادنهلاو رهظملا نسحب ما�xلالا •

 :ةبلطلا تابجاو

 .ءاوس دح ى§ع ةسردملاو ميلعتلل و ةيبxyلا ةرازو حئاولو دعاوقو تاسايس عيمجب ديقتلاو ما�xلالا •

 .ةبلطلا تابجاوو قوقح و "ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال" عابتإو ةءارق •

 .ةيميلعتلا ةئيبلا زيزعتو دا�Õجاو دجب ةساردلا •

 .ملعتلل دادعتسالا ةبهأ ى§ع ةسردملا ى»إ روضحلا •

 .mnoردملا عمتجملا ةطشنأ يQ ماهسإلا •

 هزفحلا ةيباجيالا ةيسردملا ةئيبلا زيزعتو عيجشت •

 :ةبلطلا قوقح



 

  73نم 28 ةحفص

 

 .�Jمتم ميلعت ى§ع  لوصحلا •

 .ماxyحالاو ةدوملا ى§ع ةمئاقو ةبذاجو ةنمأ ةيسردم ةئيب يQ ملعتلا •

 .عيمجلا لبق نم لدعو فاصنإبو ماxyحاب مهعم لماعتلا •

  .ةيسردملا تاعامتجالا يQ بلاطلل oمسرلا لثمملا وأ ænoولا وأ رمألا ي»و  نم مزالا معدلا ى§ع لوصحلا •

 ةيمـــــــــسرلا ةـــــــــهجلا وأ هرـــــــــمأ يـــــــــ»و لـــــــــبق وأ ھـــــــــلبق نـــــــــم ةـــــــــيباتك ةـــــــــقفاومب الإ دـــــــــحأ يأل ةيـــــــــساردلا بـــــــــلاطلا تالجـــــــــس نـــــــــع حاـــــــــصفإلا مدـــــــــع •

  .ةصتخملا

 . مهل ةبسانملا ةيحصلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا ةياعرلا Jyفوت •

 . م��ايناكماو م��اردقو م�áهاومل ةبسانملا طشانملا Jyفوت •

 

 :رومألا ءايلوأ تابجاو

 .ھئانبأ ىدل ةيكولسلا تالكشملا نم دحلا ى§ع صرحلاو ،ةياعرلاو عيجشتلاب هدهعتو ةيباجيإلا تايكولسلا �Jفحت •

 .م�~طو لبقتسم نع نولوؤسم م�çأو مهعمتجمو م�~يد ميقب امئاد مهJyكذتو ءانبألا ىدل يتاذلا طابضنالا سرغ •

 .ةسردملا ةرادإ لبق نم كلذل ي¯ُد ½�م ةيوعوتلاو ةيفيقثتلا تايلاعفلاو تاعامتجالا روضحب ما�xلالا •

 .ا�~م يناعي دق �oلا ةيكولسلا تالكشملا لحل اهعم نواعتلاو ھنبا تاجايتحاب ةسردملا راطخإ   •

 قئاـــــــثولا ءوـــــــض يـــــــQ ةـــــــميقلا ددـــــــحتو ،هدـــــــقف وأ ھـــــــفالتإ يـــــــQ ھـــــــنبا ببـــــــست اـــــــم لادبتـــــــسا وأ حالـــــــصإ ةـــــــميق دادـــــــسب بـــــــلاطلا رـــــــمأ يـــــــ»و ما�ـــــــxلا •

 .كولسلا ةرادإ ةنجل نم رارقبو كلذل ةديؤملا تادنتسملاو

• Qكولسلا ةرادإ ةنجل ةيصوتب ةصتخملا تاهجلا ى»إ ھليوحت متي ،ھنبا كولس نع ةرشابملا رمألا ي»و ةيلوؤسم تابث لاح ي. 

 .ةلودلا يQ ىرخألا نJناوقلاو ةميدو نوناق يQ درو ام قفو بلاطلا هاجت ةلماك ھتيلوؤسمب ما�xلالا •

 ىوكشلل ةحيحصلا تاونقلا كلسو ، م�ªلع لواطتلا مدعو ةسردملا يÐno Qيردتلاو يرادإلا مقاطلا ماxyحا •

 .بلاطلا كولس ليدعت يQ مهعم نواعتلاو ةجاحلا دنع ةسردملا عم لصاوتلاب ما�xلالا •

 ل��ملاو ةسردملا نJب ةرمتسملا لصاوتلا ةيلمع ليهستل ا�&يدحتو ةحيحص ةيفتاه ماقرأ Jyفوت •

 بلاطلل ةيدرفلا ططخلا تاعامتجاو ةيدرفلا تاءاقللاو تاعامتجالا روضح •

  ةسردملا يQ مهكولس ليدعتو oميلعتلا مهاوتسم عفرل ةسردملا جراخو لخاد م�ôانبأ ةعباتم  •

 

Qتاـــــــهجلا ىــــــ»إ رــــــمألا لــــــيوحت متــــــي ،فلاــــــخملا ھــــــنبا كولـــــــس نــــــع ھتيلوؤــــــسم تاــــــبث وأ ةــــــسردملا تارارــــــق عــــــم بواـــــــجتلا نــــــم رــــــمألا يــــــ»و عاــــــنتما ةــــــلاح يــــــ 

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا

 

 .ا�ªف ءاج ام لكب ما�xلالاب اّرِقُيو ،ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال ى§ع اعلطا دق ام�çأب هرمأ ي»وو بلاطلا رقي ،هالعأ ركذ ام ى§ع ًءانب

 

                                         ...................... :فصلا              ...................... :بلاطلا مسا                       .............. :رمألا ي»و مسا

             ...................... :عيقوتلا                       ...................... :عيقوتلا

 ...................... :خيراتلا   ...................... :خيراتلا

 

 ةسردملا ريدم دامتعا
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ب( قحلم

 

 

 

(2) مقر جذومن           1 (                                                                                                                    

 زكرملا عم سرادلا قاثيم

 )رابكلا نxسرادلاب صاخ(

 

 :ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال تاNوتحم XYع م�عالطاب م�¹قفاومب ���اردلا ماعلا ةيادب EF قاثيملا اذXY jع سرادلا عقوي

 لوألا زارــــــــطلا نــــــــم oــــــــميلعت ماــــــــظنل ةدــــــــحتملا ةــــــــيبرعلا تاراــــــــمإلا ةــــــــلود ةــــــــيؤر قــــــــيقحت يــــــــQ ميــــــــلعتلاو ةــــــــيبxyلا ةرازو جهنــــــــل اــــــــًسيركت قاــــــــثيملا اذــــــــه يتأــــــــي

ةئـــــــــشنت ةـــــــــبلطلا لـــــــــكل لــــــــفكي
ً

 اـــــــــ��ازكترم يباـــــــــجيإلا كولـــــــــسلا ةـــــــــحئال دمتـــــــــستو ،ةــــــــنمآ ةميلـــــــــس ةـــــــــئيب يـــــــــQ ةـــــــــلماكتم ةـــــــــيعامتجاو ةــــــــيفرعمو ةيـــــــــصخش 

 ما�ـــــــــــــxلالاو ،ةلءاـــــــــــــسملاو ةكxyـــــــــــــشملا ةيلوؤـــــــــــــسملاو ةـــــــــــــنطاوملا حور سرـــــــــــــغو مالـــــــــــــسإلا ميـــــــــــــق زـــــــــــــيزعت ىـــــــــــــ»إ ةـــــــــــــيمارلا ميـــــــــــــلعتلاو ةـــــــــــــيبxyلا ةرازو ميـــــــــــــق نـــــــــــــم

 .عيمجلل ميلعتلا قحو ،ةيفافشلاو

 بــــــــجاولا تاــــــــميلعتلاب نJــــــــسرادلا عـــــــيمج بيردــــــــتو ھــــــــيجوتو غالبإـــــــب ةــــــــيرادإلاو ةيــــــــسيردتلا تاــــــــئيهلا نـــــــم ھئاــــــــضعأ ةــــــــفاكب زـــــــكرملا دــــــــهعتي ھــــــــيلع ءاـــــــنبو

 نJـــــــعتي اـــــــمك ،مــــــئاد وـــــــحن ىـــــــ§ع ءالمزــــــلاو نJلماـــــــعلا عـــــــيمجل ريدــــــقتلا رعاـــــــشمو ماyـــــــxحالا راــــــهظإ زـــــــكرملا م�~ـــــــم عــــــقوتي اذـــــــهلو ،تاـــــــقوألا لــــــك يـــــــQ اــــــهماxyحا

 .ھقفارمو زكرملا تاكلتمم نم مهملعت ةئيب ماxyحا م�ªلع

 عـــــــــيمجلا ىـــــــــ§ع بـــــــــجي تايلوؤـــــــــسمو راودأ م�²دــــــــل روـــــــــمألا ءاـــــــــيلوأو نJلماـــــــــعلاو نJــــــــسرادلا لـــــــــك نأ ىـــــــــ§ع ةـــــــــبلطلا كولــــــــس ةرادإ ةــــــــحئالل ةـــــــــماعلا ةـــــــــسايسلا صنــــــــت

 وـــــــحن ىــــــ§ع ميــــــلعتلا ةــــــنهمل يــــــèالخألاو oــــــ³ملا قاــــــثيملا تــــــباوثب ما�ــــــxلالا :لــــــثم ،ةيــــــسيردتلاو ةــــــيرادإلا ةــــــئيهلا صــــــخت oــــــ�لا ةــــــماعلا تاــــــما�xلالا لمــــــشت ،اــــــ�£ ما�ــــــxلالا

 :ي§ي امب نJسرادلا عيمج قاثيملا اذه مزلي امك ،تارابتخالاو ،ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأل ديجلا دادعإلاو ،مئاد

  يتاذلا طابضنالا •

 .ديعاوملا ى§ع ةبظاوملاو روضحلاب ما�xلالا •

 .ةيباجيإلا فقاوملاب ي§حتلاو مهكولسو مهملعت ةيلوؤسم لمحت •

 .نJلوؤسم صاخشأك اهعم لماعتلاو ةحئاللا يQ ةدراولا نJناوقلا ماxyحا •

 .زكرلا مهدجاوت ءانثأ راوزو نJلماعو ءالمز نم نيرخآلا ماxyحا •

 .)ةصصخملا تاقوألاو نكامألا Jyغ يQ لكألا وأ نJخدتلا لثم( مهلوح نم نيرخآلاو م�Õحص نأشب ةيعاو تارارق ذاختا •

 عـــــــــــمتجملا يـــــــــــQ اـــــــــــهرودو مالـــــــــــسإلا ميـــــــــــقو ىرـــــــــــخألا ملاـــــــــــعلا تاـــــــــــفاقثو اهدـــــــــــيلاقتو اـــــــــــ��اداعو تاراـــــــــــمإلا ةـــــــــــلود ةـــــــــــفاقثل ًريدـــــــــــقتلاو ًمـــــــــــهفلا راـــــــــــهظإ •

 )اهJyغو باطخلا يQ نيرخآلا مهفتو حماستلا ،قئاللا سابللاو ماعلا رهظملا ( يتارامإلا

 تاــــــــــبنلا ،ءاــــــــــبرهكلاو ءاــــــــــملا كال�Õــــــــــسا ديــــــــــشرت( اــــــــــ�£ ىذألا قاــــــــــحلإ بـــــــــّنجتو زــــــــــكرملا وأ ةــــــــــسردملا يــــــــــQ هدــــــــــجاوت ءاــــــــــنثأ ةــــــــــيعيبطلا ةــــــــــئيبلا ماyـــــــــxحا •

 .)mnoردملا طسولا يQ ةفيلألا تاناويحلاو

 ىواـــــــــــمو تـــــــــــنxyنالاو اـــــــــــيجولونكتلاو ملعتـــــــــــلا رداـــــــــــصمو ثاـــــــــــثألاك زـــــــــــكرملا وأ ةـــــــــــسردملا تاـــــــــــكلتممو قـــــــــــفارمل نـــــــــــمآلا مادختـــــــــــسالا نJناوـــــــــــق ماyـــــــــــxحا •

 لاثملا ليبس ى§ع تارايسلا

• Qنـــــــــع ھـــــــــعانتماو ،ةـــــــــحئاللا هذـــــــــه دوـــــــــنب بـــــــــسح ةـــــــــيناثلاو ىـــــــــ»وألا ةـــــــــجردلا نـــــــــم تاـــــــــفلاخم نـــــــــع ةرـــــــــشابملا سرادـــــــــلا ةيلوؤـــــــــسم تاـــــــــبث لاـــــــــح يـــــــــ 

 .ةحئاللا هذه بجومب اهلسلست بسح ھقح يQ ةمزالا تاءارجإلا ذاختا متي ،زكرملا تارارق عم بواجتلا
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• Qىـــــــــ»إ ةـــــــــفلاخملا لـــــــــيوحت متـــــــــي ،فلاـــــــــخملا ھكولـــــــــس نـــــــــع ساردـــــــــلا ةيلوؤـــــــــسم تاـــــــــبث و زـــــــــكرملا تارارـــــــــق عـــــــــم ساردـــــــــلا بواـــــــــجت مادـــــــــعنا لاـــــــــح يـــــــــ 

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ ا�~مو ةثلاثلا ةجردلا

Qطخلا( ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم نم ةدحاو ةفلاخم نع ةرشابملا سرادلا ةيلوؤسم تابث لاح يJyاهركذ يتآلا )ةروطخلا ةديدشلا( ةعبارلاو )ة: 

 :)ةxPط�¤ا( ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم :الوأ

 ةفلاخملا ةفلاخملا مقر

 .ةيناثلا ةجردلا تافلاخم ىدحإ راركت 3.1

 قالــــــــخألاو ميــــــــقلل ةــــــــفلاخمو ،اــــــــ�£ صخرــــــــم yــــــــJغ ةــــــــينوxyكلإ وأ ةــــــــيمالعإ وأ ةــــــــيدام داوــــــــم جيورــــــــتو ضرــــــــعو ةزاــــــــيحو بــــــــلج 3.2

 .ماعلا ءايحلا شدخي امو ،ماعلا ماظنلاو بادآلاو

 .مهل ةءاسإلاو ي¯امتجالا لصاوتلا لئاسو يQ زكرملاب نJلماعلاو ءالمزلاب Jyهشتلا 3.3

 .ةسردملا لــخاد اهمكح يQ ام وأ ءاضيبلا ةحلسألا ةزايحو بلج 3.4

 .زكرملا لخاد Ðnoنجلا شرحتلا 3.5

 .)رمنتلا( زكرملاب نJلماعلا وأ ءالمزلا ى§ع يدسجلا ءادتعالا 3.6

 .ا�ªلع xyستلا وأ ةقرسلا 3.7

 .قيرطلا يمدختسم ءاذيإو ،ةيسردملا تالفاحلا فالتإو بيرختلاو ثبعلا 3.8

 نكاـــــــــــمألا يـــــــــــQ ةـــــــــــبكرملا نـــــــــــكرو ةمالـــــــــــسلاو نـــــــــــمألا تاـــــــــــميلعت عاــــــــــبتا مدـــــــــــعو زـــــــــــكرملا مرـــــــــــح لوـــــــــــح روـــــــــــ�Õب ةـــــــــــبكرملا ةداــــــــــيق  3.9

 ةعونمملا

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 3.10

 

 )ةروط�¤ا ةديدشلا( ةع5ارلا ةجردلا تافلاخم :ايناث

 ةفلاخملا ةفلاخملا مقر

 .ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم ىدحإ راركت 4.1

 رابتخالا ةعاق ى»إ لاقنلا فتاهلا لثم لاصتالا لئاسو راضحإ 4.2

 .ا�ªلع ءاليتسالاو اهقفارمو ةسردملا تاودأو ةزهجأ بيرخت وأ فالتإ 4.2

 .ةسردملا لــخاد اهمكح يQ ام وأ ءاضيبلا ةحلسألا وأ ةــيرانلا ةحلسألا مادختسا وأ ةزايحو بلج 4.3

 .ةسردملا لخاد Ðnoنجلا ءادتعالا 4.4

 زكرملاب نJلماعلا وأ ءالمزلا ةباصإ ى»إ يدؤملا يدسجلا ءادتعالا 4.5

 .لاكشألا نم لكش يأب ھيف ةكراشملا وأ تاناحتمالا ةلئسأ بيرست 4.6

 زكرملا مرح لخاد قئارحلا لاعشإ يQا ببستلا 4.7

 .زكرملاب ةصاخلا قئاثولا ريوزت وأ ،ةيسردملا تالماعملا يQ هJyغ ةفص لاحتنا 4.8

 .ةلودلاب ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيسايسلا زومرلل ةءاسإلاب ضرعتلا 4.9
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 وأ ،ةــــــــــسردملا لــــــــــخاد ةــــــــــيلقعلا تارثؤــــــــــملاو ،ةردــــــــــخملا ةــــــــــيبطلا Jyقاــــــــــقعلاو ،تاردــــــــــخملا يطاــــــــــعت وأ جيورــــــــــتو بــــــــــلجو ةزاــــــــــيح 4.10

 .ةيلقع تارثؤمو ةردخم ةيبط Jyقاقع وأ ردخم Jyثأت تحت روهظلا

 .ةيبهذملاو ةيفئاطلا ةنتفلا ببسي ام لك ةراثإ وأ ،ةيوامسلا نايدألا ى»إ ةءاسإلا 4.11

 ةيــــــــــــــــــسايسلا عـــــــــــــــــمتجملا مظنـــــــــــــــــل ةـــــــــــــــــضهانم ةـــــــــــــــــيداحلإ وأ ةــــــــــــــــــيJyفكت وأ ةـــــــــــــــــفرطتم تادـــــــــــــــــقتعمو راـــــــــــــــــكفأ جيورـــــــــــــــــت وأ ثـــــــــــــــــب 4.12

 .ةيعامتجالاو

 .كولسلا ةرادإ ةنجل ريدقت قفو تافلاخملا هذ�£ ھيبش وه ام لك 4.13

 

 :اjركذ ي·آلا تاءارجإلا ذاختا متي

 .ا�ªف ةعجر ال ةيئا�ç ةرداصم ةفلاخملا ثودح روف لاقنلا فتاهلا كلذ يQ امب ةفلاخملا تاودأ ةرداصم .1

 .قيقحتلا لامتكا نJحل سرادلا فاقيإ .2

  .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ ةفلاخملا ليوحت  .3

 .ةفلاخملا نع ةجتان رارضأ ةيأ نع ةيلوؤسملا ةفاك سرادلا ليمحت .4

 .ةيميداكألا نوؤشلل ةرازولا ليكو نم رارقب زكرملا نم سرادلا ديق فاقيإ .5

 

 .ا�ªف ءاج ام لكب ما�xلالاب ّرِقُيو ،ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال ى§ع علطا دق ھنأب سرادلا رقي ،هالعأ ركذ ام ى§ع ًءانب

 

                                         ...................... :فصلا          ...................... :سرادلا مسا                        .............. :رشابملا سيئرلا مسا

 ...................... :خيراتلا    ...................... :خيراتلا

                          ...................... :عيقوتلا                        ...................... :عيقوتلا

 

 

 زكرملا ريدم دامتعا
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ـج( قحلم

 كولسلا ليدع·و مNوقت

 

 :ةيلاتلا طباوضلا ةاعارم متي ،بوغرملا xPغ كولسلا مNوقتب ةصا�¤ا تاءارجإلا قيبطت دنع .1

 .هراركتو ھتروطخ ةجرد بسح كولسلا ليدعت يQ م�£ ةطونملا ةيلوؤسملا ةقالعلا يوذو نJينعملا لك لمحتي .أ

 ةـــــــــيوبxyلاو ةـــــــــيعامتجالا بـــــــــلاطلا فورـــــــــظ ةاـــــــــعارم عـــــــــم ،ةـــــــــفلاخملا ثودـــــــــحل ةـــــــــيدؤملا بابـــــــــسألا ةـــــــــسارد متـــــــــي ،تاءارـــــــــجإلا قـــــــــيبطت لـــــــــبق .ب

 .اهراركت ىدمو ةفلاخملا ا�ªف تثدح �oلا تاسبالملاو ةيحصلاو ةيداملاو ةيسفنلاو

 .ماقتنالا وأ بضغلا عفادب ال ،ھليدعتو كولسلا ھيجوت راطإ يQ بيلاسألا قبطت .ج

 .كولسلا ليدعت ى§ع كولسلا زيزعت بيلاسأ ميدقتو ،هرعاشمو ھتيصخش ماxyحا ساسأ ى§ع بلاطلا عم لماعتلا .د

 .بلاطلا لّبقت عم مءالتي امب كولسلا ليدعتل ةمدختسملا بيلاسألا يQ عونتلا .ه

 .énoخشلا لالذإلا وأ ،مك�Õلا وأ ،ةناهإلا وأ ،حيرجتلا وأ ،Ðnoفنلا ءاذيإلاو ةوسقلا بنجت .و

 .ةبلطلا دحأ ھبكترا أطخل ةسردملا وأ فصلا oملعتم عيمج ى§ع تاءارجإلا قيبطت ميمعت مدع .ز

 .ھتجردو كولسلا عونل اًعبت بسانملا تقولا يQ تاءارجإلا قيبطت .ح

 .ةسردملاب ةبلطلا نJب ةلماعملا يQ ةاواسملاو لدعلا قيقحت .ط

 ،كولـــــــــــسلا ةــــــــــعيبطل كلذــــــــــكو ،ةـــــــــــصاخلا ھــــــــــتاجايتحا راــــــــــبتعالا يـــــــــــQ ذــــــــــخألا عــــــــــم ،بـــــــــــلاطلا وــــــــــمن ةــــــــــلحرمل ةذـــــــــــختملا تاءارــــــــــجإلا ةــــــــــمءالم .ي

 .ا�Õجرد وأ ةيكولسلا تافلاخملا راركت رابتعالا يQ ذخألاو

 .اهذيفنت نع نJينعملا ةطساوب ةيكولسلا تافلاخملا هاجت ةحئاللا قيبطت يQ مزحلا .ك

 .ليدعتلا قيبطتب ءدبلا لبق بلاطلا ھبكترا يذلا يباجيإلا Jyغ كولسلا عونل قيقدلا ديدحتلا نامض .ل

 .اهقيثوتو ةيئاقولا ا��ايلوؤسمب ةسردملا مايق ى»إ رظنلا نود بلاطلا ى§ع ةبوقع يأ قيبطت نم رذحلا .م

    ھب Jyهشتلا مدعو بلاطلا ةيصوصخو ةيرس ى§ع ظافحلا  .ن

 :qFاتلا© جردتم ل ش5 بلاطلا كولس ليدع·و ةÀ¤اعمل لخدتلا متي .2

 :لالخ نم ةيئاقو بيلاسأ عابتاب ،ةيكولسلا تافلاخملا ثودحل ةيدؤملا فورظلا ةلازإ .أ

 ا��ايلاعفو اهجماربو ا�Õطشنأ ةفاك يQ ةيسردملا تاءارجإلاو مظنلا معدت ةيسردم ةئيب داجيإ -

 .mnoردملا عمتجملا لخاد مئاد وحن ى§ع ةيسردملا مظنلاو حئاوللا ليعفت -

 .ةعونتم ةطشنأو جمارب لالخ نم اهليصأتو ةديمحلا ميقلا ةيمنت -

 .ي¯امجلاو يدرفلا داشرإلاو ھيجوتلا جمارب قيبطت -

 .ةبلطلاو نJملعملا نJب ةنسحلا ةودقلاب ءادتقالا ى§ع رمتسملا ديكأتلا -

 .بوغرملا Jyغ كولسلا ةجلاعم جمارب يQ ةصتخملا تاهجلاو رومألا ءايلوأ ةكراشم -
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 ،ةـــــــــــــبلطلل وــــــــــــمنلا صئاــــــــــــصخ ةاــــــــــــعارم عــــــــــــم ثالــــــــــــث تايوتــــــــــــسم ىــــــــــــ§عو جردــــــــــــتم لكــــــــــــشب بــــــــــــلاطلا كولــــــــــــس ليدــــــــــــعتو ةــــــــــــجلاعمل لخدــــــــــــتلا .ب

 :ي»اتلا لكشلاب م��الكشمو م��اجايتحاو

 :ي²اقولا :لوألا ىوتسملا

 :ى§ع ھلالخ نم زكرت يذلا ،ةبلطلا لك ى§ع يباجيإلا كولسلا ةرادإل لكك ةسردملا ھيسرت يذلا ماعلا ماظنلا وه

  .ةيكولسلا تالاحلاو رهاوظلا لك ى§ع اهلالخ نم فرعتت تانايب ةدعاق ءانب -

 .تائفلا لكل يئاقولا لخدتلل تايجيتاxyسا عضو -

 ل��ملا يQ اهقيبطتل ةيئاقولا Jyبادتلاب رومألا ءايلوأ ةيعوت -

  .mnoردملا عمتجملا لخاد اهليعفت ى§ع لمعلاو ةيباجيإلا تايكولسلل ةسردملا ديدحت  -

 .ةبوغرملا تايكولسلاب ءافتحالاو ينآلا زيزعتلا -

 .mnoردملا عمتجملا لخاد ةبلطلا نJب يباجيإلا كولسلا معد -

 .ةيساردلا لوصفلا لالخ ةيئاقولا جماy¬لا ذيفنت يQ رارمتسالا -

 ةيئاقولا ةيلمعلا يQ مالعالا لالغتسا -

 :يومنتلا :ي�اثلا ىوتسملا

 :اهراركتو ةيكولسلا تالكشملا يQ عوقولل ةضرع Ôyكأ مه نيذلا ةبلطلا نم ةفد�Õسملا ةئفلل

  .ةبلطلا ىدل اًراركت Ôyكألاو ةبوغرملا Jyغ تايكولسلا ةسردملا ددحت -

   .تاسلج )4( نع لقت ال ةبلطلا نم ةسناجتم تاعومجمل ةيكولسلا تاراهملا ةيمنتل جماربو ةطخ ةسردملا عضت -

فادهأ لمشت نأ تايجيتاxyسالا هذه ى§ع -
ً

 .اهذيفنت ى§ع رشابملا فرشملا نJيعتو ،اًينمز اًدعبو ،ةددحم ا

 ةبلطلا نم ةعقوتملا تايكولسلاو تاراهملا هذه ى§ع بيردتلا -

  .بيردتلا نم نJفد�Õسملا ةبلطلا نم ردصي يباجيإ كولس لكل يروفلا معدلاو ةعباتملا -

فرشم ةسردملا نJعت -
ً

 نJفلاخملا ةبلطلا نم ةئفلا هذه نم ةJyغص ةعومجم ½�بتي نJيرادإلا وأ نJملعملا نJب نم اًيصخش ا

 .دصرلاو ةعباتملا تايلمع يQ ةدعاسملل نJيفاضإ نJفظومو

 .اهرثأ مييقتو ةذفنملا ةيومنتلا جماy¬لا ةعباتمل ةحضاو ةيلآ ةسردملا ددحت -

  :ÁFالعلا :ثلاثلا ىوتسملا

 :لالخ نم تالاحلا هذه معد ةسردملا ى§عو ،ةمقافتملا ةيكولسلا تالاحلا

   .تالكشملل قيقدلاو حيحصلا صيخشتلا ى§ع ةمئاق ةيدرف ططخو ةيجالع جمارب عضو -

 .بلاطلل ةيجالعلا ةطخلا يQ رمألا ي»و كارشا -
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  .تالاجملا ةفاك يéno Qصختلا معدلاب ةناعتسالاب تاجايتحا نم مزلي ام معدلا قيرف لبق نم ططخلا هذه ذيفنت ةعباتم -

 ا�~م دفتست مل �oلا تالاحلا نأشب تارارق نم مزلي ام ذاختاو ،ا�£واجت ىدمو تالاحلل ةمدقملا ةيجالعلا ططخلاو جماy¬لا مييقت -

  .صاصتخالا يوذل ھعفرو ةبلطلا كولس ةرادا ةنجل لبف نم

 .énoصختلا معدلا نم ھتاجايتحا Jyفوتو mnoردملا معدلا قيرف لمع ةعباتم -
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )د( قحلم

 تافلا��ا عم لماعتلا طباوض

 

 :qFاتلا© م�Åافرصتو م�Åايص�Ä فالتخا ا��ع جت�ي �Âلاو ،ماع ل ش5 ةبلطلا كولس XYع ةرثؤملا لماوعلا ددعتت .1

 .امهجراخ وأ ةسردملا وأ ل��ملا يQ ءاوس ھتئشنت تايلآب لفطلا رثأت نع ةرداص :ةNوZرت .أ

 .ءاقدصألاو ءالمزلا وأ ةوخإلا وأ نيدلاولا لثم ،لفطلاب ةطيحملا ةئيبلا Jyثأت نع ةرداص :ةيÆيب .ب

 .ةيثارولاو ةيسفنلاو ةينامسجلا يºاونلا نم ي'صلا لفطلا نيوكت فالتخا Jyثأتب ةقالع تاذ :ةيÇd .ج

نصت .2
ّ

 :سمخ qYإ ةبلطلا تافلاخم راثآو رارضأ ف

 .اهJyغو لمقلاك ةفاظنلا يQ تالكشم وأ ضارمأ وأ مالآ وأ روسك وأ تاهوشت اهزربأ نم :ةيÇd .أ

 وأ مونلا تابارطــــــــــضاو فوخلاو ةبآكلاو نزحلاب روعــــــــــشلا وأ ،مالكلا تابارطــــــــــضاو رتوتلا وأ ،ةــــــــــسردملا نم فوخلا اهزربأ نم :ةيــــــــــسفن .ب

 .ةيناودعلا

 ،ةفاظنلا مدعو ةالابماللا وأ ،ءاوطنالاو لجخلاو نيرخآلا عم ةيبلـــــــسب فرـــــــصتلاو ،رفاظألا مـــــــضقو عباـــــــصألا صم اهزربأ نم :ةيكولـــــــس .ج

 .يمارجإلا كولسلاو شرحتلاو ،يكولسلاو Ðnoنجلا فارحنالاو نJخدتلاو

 .يQرعملاو ي§قعلا ومنلا يQ قافخإلاو ،mnoاردلا برستلاو mnoاردلا رخأتلاو ملعتلا تابوعص لثم :ةيميلع· .د

 فنعلا وأ ،ةيهاركلا وأ دقحلاو ،نيرخآلا عم لــــــــــــصاوتلا ةبوعــــــــــــصو ،نيرخآلل نانحلاو فطعلا ميدقت يQ قافخإلا اهزربأ نم :ةيعامتجا .ه

 .عمتجملا دض

 :ةيكولسلا تافلا��ا عم لماعتلا دنع ةيلاتلا طباوضلا ةاعارم بجي .3

 qYوألا ةئفلا ةبلط عم لماعتلا طباوض .أ

 يQ ھعم نواعتلاو رمألا ي»و عم لصاوتلا متي ى»وألا ةقلحلا يQ يناثلا فصلا ½�حو ى»وألا ةضورلا نم بلاطلا نم رداصلا كولسلا ناك اذإ .１

 ما�xلالا رمألا ي»و ى§ع يöبني ةيرمعلا مهـــصئاـــصخ عم قفاوتت �oلا ةينهملا تاءارجإلا ذاختاو ةيرود ةفـــصب ھتعباتمو كولـــسلا اذه ةجلاعم

 ھنبا كولس نع ةرشابملا ھتيلوؤسم تابث لاح يQو .ةلودلا يQ ىرخألا نJناوقلاو ةميدو نوناق يQ درو ام قفو ھنبا هاجت ةلماك ھتيلوؤسمب

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ رمألا ليوحت ةسردملل قحي ،ةسردملا عم بواجتلا نع ھعانتماو

 ) ةع5ارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا تائفلا ةبلط عم لماعتلا طباوض .ب

 ،رمتـــــسملا ميلعتلا زكرم ةرادإ وأ ةـــــسردملاب ةبلطلا كولـــــس ةرادا ةنجل لالخ نم الإ فلاخملا بلاطلا عم oميوقت ءارجإ يأ ذاختا زوجي ال .1

 .ةدمتعملا جذامنلا بسح قثومو يروف لكشب متتو ،ةمظنملا طباوضلاو تاءارجإلل اًقبط

 لــبق نم ،اــهذاــختا مت �oلا تاءارجإلا عيمج قيثوتو ھــعم يباــتك قيقحت ءارجإ دــعب فلاــخملا بــلاــطلا قحب بــــــــــــــساــنملا ءارجإلا ذاــختا متي .2

 .ھقح يQ ا��وبثو ،هدض ةبوسنملا تافلاخملاو عئاقولا لوح كولسلا ةرادإ ةنجل

 ةيبxyلا معد زكرم :لثم ،كولــــــــــــسلا ليدعتو ةجلاعمب صاــــــــــــصتخالا تاذ تاهجلا ى»إ ةــــــــــــصــــــــــــصختم جمارب بلطتت �oلا تالاحلا ةلاحإ متي .3

 ةـــيموكحلا تاداـــيعلا نم اـــهJyغو ،ةـــحـــــــــــــصلا ةرازول ةـــعباـــتلا ةـــيـــــــــــــسفنلا تاداـــيعلا وأ ،ناـــمدإلا وأ ،نJخدـــتلا ةـــحفاـــكم تاداـــيع ةـــــــــــــــصاـــخلا

 ليكوو تايلمعلا ةرادإ ريدمو قاطنلا ريدم ةقفاوم دعب ،كولــسلا ةرادإ ةنجل ةيــصوت ى§ع ءانب كلذو ،ةيكولــسلا ةــسردملا وأ ةــصــصختملا

 بلاطلا ما�xلا ديفي ةينعملا ةهجلا نم ريرقتب ةـــــــــــــسردملا ديوزت عم ،رمألا ي»و نم ةيطخلا ةقفاوملاو ،ةيـــــــــــــسردملا تايلمعلا عاطقل ةرازولا

 .كولسلا ميوقت جمانy¬ب
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 نيدـــــــــــــشرملاب اًنيعتـــــــــــــسم كولـــــــــــــسلا ةرادإ ةنجل نم رداـــــــــــــصلا رارقلا ى§ع ءانب بلاطلا كولـــــــــــــس ليدعتل ةيلخاد ةيدرف ةطخ عـــــــــــــضوب مايقلا .4

 .قاطنلا ريدم عم قيسنتلاو نواعتلاب ةصاخلا ةيبxyلل معدلا زكارمب نJيئاصخألاو نJيعامتجالا نJيئاصخألاو نJيميداكألا

 ،ةــسردملاب كولــسلا ةرادإ ةنجل رارق ى§ع ءانب - لاوحألا بــسح- ةفلاخملا باكترا يQ تمدختــسا تاودأ وأ تالآ وأ ةزهجأ ةيأ ةرداــصم متت .5

 وأ بلاطلا ى»إ ةبوــــــسنملا ةفلاخملا يQ تبلا دعب ةــــــصتخملا وأ ةينمألا تاهجلل ةرداــــــصملا داوملا ملــــــست نأ ى§ع ،يطخ باتكب رمألا ي»و غالبإو

 .mnoاردلا ماعلا ءا�Õنا عم هرمأ ي»ول اهميلست

 ءوــــض يQ ةميقلا ددحتو ،هداــــسفإ وأ هدقف وأ ھفالتإ يQ بلاطلا ببــــست ام لادبتــــسا وأ حالــــصإ ةميق دادــــسب هرمأ ي»وو بلاطلا مازلإ متي .6

 .كلذل ةديؤملا تادنتسملاو قئاثولا

7. Qحمـــسي ،ناحتمالا ءادأ ءانثأ وأ ةيـــساردلا لوـــصفلا ناحتما ليبق ةـــسردملا نم لقنلا بجوتـــست ةيكولـــس ةفلاخمب بلاطلا نايتإ ةلاح ي 

  .ةسردملاب ةصاخ ةنجل يQ ناحتمالا ءادأب بلاطلل

 .تاناحتمالاو مييقتلا حئاولو تاسايس قيبطت متي تاناحتمالا يQ ھعاونأب شغلاب ةصاخلا تافلاخملا يQ رظنلا دنع .8

 ى§ع مه نمم ةـــــسردملاب نJلماعلل قحي .ةبوقع دـــــشألا ةفلاخملا تاءارجإ ھنأـــــشب ذختي دحاو تقو يQ ةفلاخم نم Ôyكأ بلاطلل دـــــصُر اذإ  .9

 مرح لوح تافلاخم ثودح لاح يQو ،م�~يب يدــــسج فنع وأ كابتــــشا بوــــشن لاح يQ ةبلطلل هوركم يأ لوــــصح ءردل لّخدتلا اهكالم

 تاءارجإلا ذختي نأ فرــشملا لماعلل قحي ةيمــسرلا تارايزلا وأ تالحرلا ءانثأ وأ ةــسردملا ى»إو نم ةيــسردملا ةلفاحلا نxم ى§ع وأ ةــسردملا

 .ةمزاللا

10. Qلماعلا وأ رمتـــــــــــــسملا ميلعتلا زكرم وأ ةـــــــــــــسردملا ةرادإ نم يأ ةاعارم نود بلاطلا قحب ءارجإ يأ ذاختا ةلاح يJياعملاو طباوـــــــــــــضلل ا�£ نJy 

 .كلذ يQ ببستملا دض ةيبيدأتلا ةلءاسملا تاءارجإلا ذاختا متيس ليلدلا اذ�£ ةدراولا

 ريدم ةفرعمب ،بلاطلا ةلاحإ رمأ ضرعب موقت كولسلا ةرادإ ةنجل نإف ةيئازج ةميرج ى§ع يوطني بلاطلا نم رداصلا كولسلا ناك اذإ .11

 تاءارجإلا ذاختال ةينوناقلا نوؤـــــــــــــشلا ةرادإ ى»إ ،ةيـــــــــــــسردملا تايلمعلا عاطقل دعاـــــــــــــسملا ةرازولا ليكو ى§ع تايلمعلا ةرادإ ريدمو قاطنلا

 .ا�£ لومعملا نJناوقلاو مظنلا قفو ةينوناقلا

 تابث لاح EFو .ةلودلا EF ىرخألا نxناوقلاو ةميدو نوناق EF درو ام قفو ھنبا كولـــس هاجت ةلما© ھتيلوؤـــسمب ماOyلالا رمألا qFو XYع ÊFب�ي .12

 رارـــــــــضألا حالـــــــــصإ ةفل© لمحتك ا�Åارارق دحأ ذيفنت نع وأ ،ةـــــــــسردملا عم بواجتلا نع ھعانتماو ھنبا كولـــــــــس نع ةرـــــــــشابملا ھتيلوؤـــــــــسم

 .ةرازولا EF ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قNرط نع ةصت��ا تا�À¤ا qYإ رمألا لNوحت ةسردملل قحي تافلا��ا نع ةجتانلا

 تاءارجإلا مامتإب اوموقي نأ ةـــــسردملا ى»إو نم لقنتلا يQ ةـــــصاخلا م��ابكرم نومدختـــــسي نيذلاو ةدايقلا صيخارت باحـــــصأ ةبلطلا ى§ع .13

 ةسردملا ةرادإ ةقفاوم ى§ع لوصحلاو اهركذ يتآلا

 )جذومن( نJقئاسلل رمألا ي»و ةقفاوم  -

 نارقأ وأ ةوخأ اوناك ءاوس باكرلل رمألا ي»و ةقفاوم  -

 )جذومن( ةصاخلا ةبكرملا مدختسم قئاسلا بلاطلا دهعت
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )د( قحلم

 

 تافلا��ا عم لماعتلا ةيلآ

 

 :)ةطيس§لا( qYوألا ةجردلا تافلاخم قيبطت تاءارجإ لسلس· .1

 .كلذ قيثوت متي نأ ى§ع ،ùoفش ھيبنت رادصإ متي ى»وألا ةرملل ا�£اكترا لاح .أ

 .رمألا ي»و غالبإو ةفلاخملا قيثوتو فلملا حتف متي ،لوألا راركتلا لاح يQ .ب

 قفو كلذ قيثوت متيو ،عبتملا ءارجإلاب هراطخإو اًيطخ رمألا ي»و غالبإو ةفلاخملا ةجرد فصن مسح متي ،ةفلاخملل يناثلا راركتلا لاح يQ .ج

   .ةررقملا جذامنلاو مظنلا

 اًبلـــس ةرثؤم تاهج ةيأ ديدحتو ةلاحلا ةـــساردل رمألا ي»و ءاعدتـــساو ،ةلماك ةفلاخملا ةجرد مـــسح متي ،ةفلاخملل ثلاثلا راركتلا لاح يQ .د

 .هرمأ ي»وو بلاطلا لبق نم يطخ يئا�ç راذنإ ى§ع عيقوتلاو ،بلاطلا كولس ى§ع

 ةيندبلا ھتمالــــسو ھتايح ةمالــــس ى§ع ةظفاحملل ةمزاللا Jyبادتلا ذاختا متي ،ھنبا كولــــس نع ةرــــشابملا رمألا ي»و ةيلوؤــــسم توبث لاح يQ .ه

 .قاطنلا ريدم عم قيسنتلابو كولسلا ةرادإ ةنجل نم ةيصوتب ھقوقح ةيامحو رطخلا نم ةيقالخألاو ةيلقعلاو ةيسفنلاو

 

 :)ةروط�¤ا ةطسوتم( ةيناثلا ةجردلا تافلاخم قيبطت تاءارجإ .2

 مــــــــسحو ةــــــــفلاخملا رارــــــــكت مدــــــــعب بــــــــلاطلا نــــــــمو ھــــــــنم يــــــــطخ دــــــــهعت ذــــــــخأو رــــــــمألا يــــــــ»و ءاعدتــــــــسا متــــــــي تاــــــــفلاخملا نــــــــم يأ باــــــــكترا دــــــــنع .أ

  .ةجردلا فصن

  .لوأ راذنإ ى§ع هرمأ ي»وو بلاطلا عيقوت متيو ةلماك ةجردلا مسح متي ،ى»وألا ةرملل ةفلاخملا راركت لاح يQ .ب

 ءادأو ةـــــــساردب ھـــــــفيلكت عـــــــم ماـــــــيأ ةـــــــثالث ىـــــــ»إ موـــــــي نـــــــم لـــــــصفلا نـــــــم بـــــــلاطلا جارـــــــخإ متـــــــي ،ةـــــــيناثلا ةرـــــــملل ةـــــــفلاخملا رارـــــــكت لاـــــــح يـــــــQ .ج

 .يئا�ç يطخ راذنإ ى§ع بلاطلا عيقوت متيو ،كولسلا ةرادإ ةنجل نم رارقب كلذو ،ةثالثلا مايألا سورد تابجاو

 / oميدـاــــــــــكألا دـــــــــــشرملا ىـــــــــــ»إ بـــــــــــلاطلا لـــــــــــيوحتو ،ىرـــــــــــخأ ةبعـــــــــــش ىـــــــــــ»إ بـــــــــــلاطلا لـــــــــــقن متـــــــــــي ةـــــــــــثلاثلا ةرـــــــــــملل ةـــــــــــفلاخملا رارـــــــــــكت لاـــــــــــح يـــــــــــQ .د

 متــــــــيو .ةــــــــصتخملا تاــــــــهجلا عــــــــم نواـــــــعتلاب ھكولــــــــس ليدــــــــعتل بوــــــــلطملا ءارجإلاــــــــب رارـــــــق ذاــــــــختاو ھــــــــتلاح ةــــــــساردل ي¯اــــــــمتجالا noـــــــæاصتخالا

 .يئا�ç يطخ راذنإ ى§ع هرمأ ي»وو بلاطلا عيقوت

 .ةفلاخملا يQ ةمدختسملا تاودألا ةرداصم .ه

 ماـــــــــيأ ةـــــــــثالث ىـــــــــ»إ موـــــــــي نـــــــــم ةـــــــــلفاحلا مادختـــــــــسا نـــــــــم ھــــــــنامرح متـــــــــي ،ةيـــــــــسردملا ةـــــــــلفاحلا بـــــــــيرخت وأ فالتإـــــــــب بـــــــــلاطلا ماـــــــــيق لاـــــــــح يــــــــQ .و

 .كولسلا ةرادإ ةنجل هررقت ام بسح

 

 :)ةxPط�¤ا( ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم ةÀ¤اعم تاءارجإ .3

 ىــــــــ§ع ةــــــــقفاوملاب ھــــــــعيقوتو ،كولــــــــسلا ةرادإ ةــــــــنجل اـــــــهررقت oــــــــ�لا ةــــــــفلاخملا نــــــــع ةــــــــبتxyملا تاءارـــــــجإلا لــــــــكب ھــــــــمالعإو رــــــــمألا يــــــــ»و ءاعدتـــــــسا .أ

 .تاءارجإلا هذه
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 .ةرم لوأ نم ةلماك ةفلاخملا ةجرد مسح  .ب

 .ةلفاحلا يQ ةرركتملا تافلاخملا لاح يQ ةيسردملا ةلفاحلا مادختسا نم يئا�~لا نامرحلا .ج

  .بلاطلل قئاللا Jyغ كولسلا نع ةمجانلا رارضألا ةميق رمألا ي»و ليمحت .د

 .تاناحتمالاو مييقتلا ةرادإ حئاول بسح تاناحتمالا يQ شغلاب ةصاخلا تاءارجإلا قيبطت .ه

  .كولسلا ميوقتل ةدمتعم ةيصصخت زكارم ى»إ بلاطلا ةلاحإ .و

 .رمألا مزل اذإ ةينمألا تاهجلل بلاطلاو ا�ªملست وأ ةسردملاب ةفلاخملا يQ ةمدختسملا تاودألا زجح .ز

 دــــــــعب )كولــــــــسلا ةرادإ ةـــــــنجل هررــــــــقت( نJعوبـــــــسأ ىــــــــ»إ عوبـــــــسأ نــــــــم ةـــــــسردملا نــــــــم لــــــــصفلا متـــــــي ،ىــــــــ»وألا ةرـــــــملل ةــــــــفلاخملا رارـــــــكت لاــــــــح يـــــــQ .ح

   .ةيسردملا تايلمعلا عاطقل دعاسملا ةرازولا ليكو نم هدامتعا

 لــــــــيكو نـــــــم هداـــــــمتعا دـــــــعب )كولــــــــسلا ةرادإ ةـــــــنجل رـــــــيرقت ىـــــــ§ع ءاـــــــنب( ىرــــــــخأ ةـــــــسردم ىـــــــ»إ بـــــــلاطلا لـــــــقن متــــــــي ،يناـــــــثلا رارـــــــكتلا لاـــــــح يـــــــQ .ط

 لـــــــقنل ھـــــــمامأ لاـــــــجملا حاـــــــسفإو لـــــــقنلا رارـــــــقب رـــــــمألا يـــــــ»و راـــــــطخإ متـــــــي ةـــــــلاحلا هذـــــــه يـــــــQو .ةيـــــــسردملا تاـــــــيلمعلا عاـــــــطقل دعاـــــــسملا ةرازوـــــــلا

 نمـــــــض كـــــــلذ متـــــــي نأ ىـــــــ§ع ،بـــــــلاطلاو رـــــــمألا يـــــــ»و ىـــــــ§ع ïoلـــــــسلا noـــــــÐفنلا رـــــــثألل اليـــــــلقت oمـــــــسرلا رارـــــــقلا رودـــــــص لـــــــبق اـــــــيرايتخا بـــــــلاطلا

 .كلذب ةصاخلا طباوضلاو ةمظنألا

 نوؤـــــــــــشلل ةرازوـــــــــــلا لـــــــــــيكو نـــــــــــم هداـــــــــــمتعا دـــــــــــعب ةـــــــــــيموكحلا سرادـــــــــــملا نـــــــــــم اـــــــــــًيئا�ç بـــــــــــلاطلا لـــــــــــصف متـــــــــــي ثـــــــــــلاثلا رارـــــــــــكتلا لاـــــــــــح يـــــــــــQ .ي

  .كولسلا جالعل ةيصصختلا زكارملا دحأل ي§يهأتلا جمانرب هزايتجا دعب ةسردملا ى»ا داعيو ،ةيميداكألا

 

 :)ةروط�¤ا ةديدش( ةع5ارلا ةجردلا تافلاخم ةÀ¤اعم تاءارجإ .4

 نم ةمدختـــــــسم ةلدأ ةيأو ةفلاخملا يQ ةمدختـــــــسملا تاودألا زجح :لثم ،ةفلاخملا بكترم دـــــــض ةمزاللا ةيروفلا ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختا .أ

 .مزاللا ءارجإل اهعاونأب ةميرجلا ىوتسم ى»إ ىèرت �oلا تافلاخملا لاح يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ غالبإو ،هدناسي نم وأ بلاطلا لبق

 .ةفلاخملا نع ةبتxyملا تاءارجإلا لكب ھمالعإو رمألا ي»و ءاعدتسال ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ مالعإ .ب

 جالعو ليلحتل noــــÐفن noــــæاــــصتخاو بيبط ءاعدتــــساب كلذو noــــÐنجلا ءادتعالا اياحــــض وأ ةيحــــضل يونعملاو noــــÐفنلا معدلا لماك ميدقت .ج

  .ةيحضلا ى§ع ةعقاولا ةيسفنلاو ةيدسجلا راثآلا

  .ي¯امتجالا لصاوتلا لئاسو يQ وأ نيرخآلا ةبلطلا نJب عوضوملا راشتنا مدع ى§ع لمعلاو تاءارجإلا ةيرس ى§ع ةماتلا ةظفاحملا .د

 .ةبسانملا تارارقلا رادصإل كولسلا ةرادإ ةنجل يروف عامتجا دقع .ه

 .قيقحتلا لامتكا نJحل ةسردملا نم ھلصفو بلاطلا نع ةجردلا لماك مسح  .و

 ةيحالصإلا تاسسؤملاب ھقاحلإو يوبxyلاو Ðnoفنلا ھجالع ى»إ يËسلا لالخ نم بلاطلا كولس حالصإ ةيلوؤسم هرمأ ي»وو بلاطلا ليمحت .ز

 .ةصصختملا

 .ةفلاخملا نع ةجتان رارضأ ةيأ نع ةيلوؤسملا ةفاك هرمأ ي»وو بلاطلا ليمحت .ح

  .بلاطلا ى§ع ةعقاولا توبثو قيقحتلا دعب ةيموكحلا سرادملا نم يئا�~لا نامرحلا .ط

 

 :رابكلا ميلع· زكارم EF نxسرادلا تافلاخم ةÀ¤اعم تاءارجإ .5
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• Qنـــــــــع ھـــــــــعانتماو ،ةـــــــــحئاللا هذـــــــــه دوـــــــــنب بـــــــــسح ةـــــــــيناثلاو ىـــــــــ»وألا ةـــــــــجردلا نـــــــــم تاـــــــــفلاخم نـــــــــع ةرـــــــــشابملا سرادـــــــــلا ةيلوؤـــــــــسم تاـــــــــبث لاـــــــــح يـــــــــ 

 بـــــــــــسح ھــــــــــقح يــــــــــQ ةـــــــــــمزالا تاءارــــــــــجإلا ذاــــــــــختاو لــــــــــمعلا يـــــــــــQ رــــــــــشابملا ھــــــــــسيئر عـــــــــــم ةرــــــــــشابم لــــــــــصاوتلا متــــــــــي ،زـــــــــــكرملا تارارــــــــــق عــــــــــم بواــــــــــجتلا

 ةحئاللا هذه بجومب اهلسلست

• Qرـــــــشابملا سيئرلاو ساردلا بواجت مادعنا لاح ي Qليوحت متي ،فلاخملا ھكولـــــــس نع ساردلا ةيلوؤـــــــسم تابث و زكرملا تارارق عم ھلمع ةهج ي 

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ ا�~مو ةثلاثلا ةجردلا ى»إ ةفلاخملا

• Qطخلا( ةثلاثلا ةجردلا تافلاخم نم ةدحاو ةفلاخم نع ةرــــــــــــشابملا سرادلا ةيلوؤــــــــــــسم تابث لاح يJyذختت )ةروطخلا ةديدــــــــــــشلا( ةعبارلاو )ة 

 :اهركذ يتالا تاءارجإلا زكرملاب كولسلا ةرادإ ةنجل

 ا�ªف ةعجر ال ةيئا�ç ةرداصم ةفلاخملا ثودح روف لاقنلا فتاهلا كلذ يQ امب ةفلاخملا تاودأ ةرداصم .أ

 قيقحتلا لامتكا نJحل سرادلا فاقيإ .ب

  .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ ةفلاخملا ليوحت  .ج

 .ةفلاخملا نع ةجتان رارضأ ةيأ نع ةيلوؤسملا ةفاك سرادلا ليمحت .د

  ةيميداكألا نوؤشلل ةرازولا ليكو نم رارقب زكرملا نم سرادلا ديق فاقيإ .ه
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ه( قحلم

 

 بلاطلا كولسل ةيحيÍdتلا تاءارجإلا ديدحتو ةدا�شلا بÌÀب كولسلا ةرادإ ةنÀ¤ رارق

 

 ددـــــــــحتو كولـــــــــسلا ةداـــــــــم يـــــــــQ يناـــــــــثلاو لوالا noـــــــــmاردلا لـــــــــصفلا يـــــــــQ ھبوـــــــــسر ةـــــــــلاح يـــــــــQ بـــــــــلاطلا ةداهـــــــــش بـــــــــجح كولـــــــــسلا ةرادا ةـــــــــنجل دــــــــمتعت -

 . ةيلصفلا تازاجالا لالخ اهذيفنتل بلاط لكل ةمزاللا ةيحيحصتلا تاءارجالا

 ةyــــــــxف يــــــــQ ةيحيحــــــــصتلا تاءارــــــــجالا نــــــــم هءاــــــــ�Õنا نJــــــــحلو noــــــــmاردلا ماــــــــعلا ةــــــــيا�ç يــــــــQ بــــــــلاطلا قــــــــفخا اذا كولــــــــسلا ةداهــــــــش بــــــــجح متــــــــي اــــــــضيا -

 .ةداهشلا مالتسال مزلم كولسلا ةرادا ةنجل رارق ذيفنت نوكيو .ةزاجالا

 

 ... بلاطلا رما qFو ديسلا

 .. ةبعشلاو فصلا

 

  دع{و ةبيط ةيحت

 

  ���اردلا ماعلل              qYا       نم هOPفلا لالخ ھكولسل ةيحيÍdتلا تاءارجالا لامكتسا نم هءا�¹نا نdx¤ مكنبا ةدا�ش بÎÀ مت ھناب املع مكطيحن

 .ماعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا كولس ةرادا ةحئال EF ءاج امو ةيسردملا حئاوللاو مظنلل ھتافلاخم دع5 رارقلا اذj ي·اNو )               (

 

 .ھZولطملا كولسلا ةجرد ليصحتو حاجنب هOPفلا هذj لامكتسال بلاطلا ةع5اتم EF مكنواع· اوجرن ھيلعو

 

 

  كولسلا ةرادا ةنجل سيئر                                                                                           لوؤسملا  فظوملا عيقوت

 

  بلاطلا رما ي»و عيقوت

 

 

 ... فتاهلا

 

 

 م         /       /      يQ ررح

  



 

  73نم 41 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ز( قحلم

 

 

 )   ( مقر جذومن                                                                                               

            

 .......................... :ةرامإ

 ..… ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ

 ....................... ) ( عاطق

 ........................... :قاطن

 ......................... :ةسردم

 رمألا qFو qYإ ي²ا�� راذنإ /لوأ راذنإ /ريذحت /ھي§نت

 

 ......................... ةبعشلاو فصلا ........................................ / بلاطلا رمأ qFو ديسلا

 ،،، دعبو ةبيط ةيحت

 

 :يQ تلثمت ةيكولس ةفلاخم روكذملا بلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلا نع ردــــــــــــــــــــــــــــــــــــص دق .................. قفاوملا .................... موــــــــــــي يQ ھنإ ثيح

..................................................................................................................................................................... 

 

 مكيلع بجوتي ھنإف ؛ماعلا ميلعتلا تاــــــســــــسؤم يQ ةبلطلا كولــــــس ةرادإ ةحئال يQ درو امو ،ةيــــــسردملا مظنلاو حئاوللا فلاخي كولــــــسلا اذه ناك املو

 لاح يQ دــــــــشأ ىرخأ تاءارجإ ذاختال رطــــــــضت فوــــــــس ةــــــــسردملا ةرادإ نإف الإو ،كولــــــــسلا اذه لثم راركت نود ةلوليحلل بلاطلا ةعباتم ى§ع صرحلا

 .ىرخأ ةرم ھيف بوغرم Jyغ كولس رودص وأ ةفلاخملا هذه راركت

 

  ةسردملا ريدم دعاسم                             لوؤسملا فظوملا عيقوت   

  .................................                 ................................             

 

 ........................ ملعلاب بلاطلا رمأ ي»و عيقوت              .................................. ملعلاب بلاطلا عيقوت

 

   م         /      /          : يQ اًريرحت 

o ھي§نت 

o  ريذحت 

o لوأ راذنإ 

o ي²ا�� راذنإ 



 

  73نم 42 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ح( قحلم

 

 لايتحالاو شغلا تالاح لايح كولسلا ةرادإ ةنÀ¤ رارق

 

 ... بلاطلا رما ي»و ديسلا

 .. ةبعشلاو فصلا

 

  دعبو ةبيط ةيحت

 

 نـــــــيدا دـــــــقو  تاـــــــناحتمالا Jyـــــــس ماـــــــظن يـــــــQ الـــــــلخ ببـــــــس اـــــــمم                               ةداـــــــم يـــــــQ شـــــــغ ةـــــــلاحب مكنـــــــبا طبـــــــض مـــــــت ھـــــــناب اـــــــملع مكطيـــــــحن

 يـــــــــQ ةـــــــــبلطلا كولـــــــــس ةرادا ةـــــــــحئال يـــــــــQ ءاـــــــــج اـــــــــمو ةيـــــــــسردملا حئاوـــــــــللاو مظنـــــــــلل  اـــــــــفلاخم دـــــــــعي اذـــــــــهو ةـــــــــيعطقلا ةـــــــــلدالاب ھـــــــــمايق توـــــــــبث دـــــــــعب كلذـــــــــب

  ماعلا ميلعتلا تاسسؤم

 

  . ةيسردملا تايلمعلا عاطقل دعاسملا ليكولا رارق رودص نJحل مايا 5 ةدم بلاطلا فاقيا متيس ھيلعو

 

 

 

  كولسلا ةرادا ةنجل سيئر                                                                                           لوؤسملا  فظوملا عيقوت

 

 

  بلاطلا رما ي»و عيقوت

 ... فتاهلا

 

 

 م         /       /      يQ ررح

  



 

  73نم 43 ةحفص

 

  ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ط( قحلم

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ايجولونكتلل نمآلا مادختسالا طباوض

 

 سرادم لك يQ ةروظحم اهركذ يتالا تايكولسلا y¬تعت ،ةيداحتالا تاهجلا يQ تامولعملا نمأ نأشب ةيذيفنتلا اهحئاولو ةلودلا نJناوق ى§ع ءانب

 :ميلعتلاو ةيبxyلا ةرازول ةعباتلا ماعلا ميلعتلا زكارمو

  نيرخالا عم ةيصخشلا هرورم ةملك ةكراشم مدع .1

 ا�ªف بوغرملا Jyغ ديy¬لا لئاسر ى§ع درلا وأ عيزوت وأ لقن وأ ھيجوت ةداعإ وأ لاسرإب مايقلا .2

 ةيمجهت وأ ةيJyهشت وأ ةنيشم تاحيرصت ى§ع يوتحت �oلا ةينوxyكلالا لئاسرلا ى§ع درلا وأ عيزوت وأ لقن وأ ھيجوت ةداعإ وأ لاسرإب مايقلا .3

 وأ ةيحابإ داوم وأ ةيسنج رومأ وأ رمعلا وأ تاقاعالا وأ نوللا وأ سنجلا وأ قرعلا نع ةئيسملا تاقيلعتلا لمشتو ،ةئيذب وأ ةيرصنع وأ

  .ةيسايسلاو ةينيدلا تاسرامملاو تادقتعملاب قلعتت داوم

 جمارب ةيأ وأ تاسوJyف ى§ع يوتحت تاقفرم نمضتت �oلا ةينوxyكلالا لئاسرلا ى§ع درلا وأ عيزوت وأ لقن وأ ھيجوت ةداعإ وأ لاسرإب مايقلا .4

 نوناقلا مكحب ةعونمم تايونحم وأ ةيبيرخت وأ ةنصرق

 ھب صاخلا ينوxyكلالا ديy¬ل ماظا نم اهفذح بلاطلا ى§عو(spam) ا�ªف بوغرملا Jyغ ينوxyكلالا ديy¬لا لئاسر حتف .5

 ةيسايس وأ ةينيد وأ ةيصخش بابسأل ةينوxyكلالا لئاسرلا رشن يQ ةكراشملا .6

  رخا بلاط ةيصخش لاحتنال ينوxyكلالا ديy¬لا مادختسا .7

 رخا صخشب صاخ ينوxyكلا ديرب مادختسا دنع ةينوxyكلالا لئاسرلا ى§ع درلا وأ عيزوت وأ لقن وأ ھيجوت ةداعإ وأ لاسرإب مايقلا .8

 

 ،ةلودلا تاسايس بجومب روظحم ىوتحم ى§ع يوتحت �oلا وأ ةروظحملا عقاوملا ى§ع لوخدلا عنميو ،ـطقف ملعتلا ضارغأل تنxyنالا مادختسا نوكي

 :لثم

 عجشت �oلا عقاوملا رصحلا ال لاثملا ليبس ى§ع عقاوملا هذه لمشتو ،ا�~م تافلم لي��ت وأ ا�ªف ةمهاسملا وأ ةئيسملا عقاوملا ى»إ لوخدلا .1

 .يºابالا ىوتحملا تاذ عقاوملاو ،ةعامج وأ درف يأل ةءاسإ وأ ةئيذب ةغل وأ ةيئاردزإ ةينيد رعاشم ى§ع يوتحت �oلا عقاوملاو ةيرصنعلا ى§ع

 .بوساحلا ةمظنأ تايلمع فقوت ى»إ يدؤي نأ ھنأش نم طاشن يأ يQ ةكراشملا مدع .2

 .ةسردملا ةاردإ ةقفاومب الإ تنxyنالا نم تايجمرب تيبثت وأ ليمحت وأ لي��ت مدع .3

 تاسوJyفلا نم اهولخ نم دكأتلل اهصحف كلذ لبق بجيو ،ةسردملا نذإ نود )USB  ( ةركاذلا حئارش مادختساب حمسي ال .4

 ،تنxyنالا y¬ع ءابرغلا عم ةثداحملا نع داعتبالاو تاثداحملا عقوم حتف مدع .5

 ةخوسنملا تامولعملا ديدحتو رداصملا ى»إ ةراشإلا نودب اهميلستو تنxyنالا نم ريراقتلا خسن مدع .6

 

  



 

  73نم 44 ةحفص

 

  ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ي( قحلم

 

 "ةينوOPكلا ةز�جأ ةرداصم" جذومن

 

 ... بلاطلا رما ي»و ديسلا

 .. ةبعشلاو فصلا

 

  دعبو ةبيط ةيحت

 

 

 

 اـــــــــمو ةيـــــــــسردملا حئاوـــــــــللاو مظنـــــــــلل  اـــــــــفلاخم دـــــــــعي اذـــــــــهو  مكنـــــــــبا ةزوـــــــــحب                                     زاـــــــــهج ةرداـــــــــصم تـــــــــمت ھـــــــــناب اـــــــــملع مكطيـــــــــحن

 . ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادا ةحئال يQ ءاج

 

 وأ ةــــــــبلطلا دــــــــحا وا ةيــــــــسيردتلاو ةــــــــيرادالا ةــــــــئيهلا ءاــــــــضعا دــــــــحال روــــــــص ھــــــــب تــــــــبث اذا اــــــــما                      ةدــــــــمل زاــــــــهجلاب ظاــــــــفتحالا متيــــــــس ھــــــــيلعو

 ھــــــــلداك اـــــــ��اءارجا ذاـــــــختال ةـــــــينعملا تاـــــــهجلل ھميلـــــــست متيـــــــس ھـــــــناف تاراـــــــمالا ةـــــــلود يـــــــQ فارـــــــعالاو دـــــــيلاقتلاو تاداـــــــعلا و نيدـــــــلا يQاـــــــني اـــــــم ضـــــــعب ھـــــــب

 . ھفلاخملا دض

 

 

 

 

  كولسلا ةرادا ةنجل سيئر                                                                                           لوؤسملا  فظوملا عيقوت

 

 

  بلاطلا رما ي»و عيقوت

 ... فتاهلا

 

 

 م         /       /      يQ ررح

 

  



 

  73نم 45 ةحفص

 

  ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ك( قحلم

 

 ةيكولسلا ةسردملا qYإ ھفلم لNوحتو بلاطلا قاd¤إب كولسلا ةرادإ ةنÀ¤ رارق

 

 ... بلاطلا رما ي»و ديسلا

 .. ةبعشلاو فصلا

 

  دعبو ةبيط ةيحت

 

 ءاــــــــج اــــــــمو ةيــــــــسردملا حئاوــــــــللاو مظنــــــــلل ھــــــــتفلاخمو ھــــــــقرخل ةــــــــجيتن ناحيوــــــــس يــــــــQ ةيكولــــــــسلا ةــــــــسردملاب مكنــــــــبا قاــــــــحلا متيــــــــس ھــــــــناب اــــــــملع مكطيــــــــحن

Qةبلطلا كولس ةرادا ةحئال ي Qماعلا ميلعتلا تاسسؤم ي . 

 

 : اهلايح ذختا امو بلاطلا تايكولس ضعبل صخلم اذهو

1- 

2- 

3- 

4- 

 ... لضفالل مكنبا تايكولس ليدعت ليبس يQ مكنواعت اوجرن

 

  - :  كولسلا ةرادا ةنجل ءاضعأ

  - : عيقوتلا           - : مسالا

  ريدملا دعاسم

 ) ةلاحلا نع لوؤسملا( ي¯امتجالا يئاصخالا

 ملعملا

 ملعملا

 ملعملا

 ةسردملا ريدم دامتعا                                                                                                                                     

 

 .. فتاهلا        بلاطلا رما ي»و عيقوت

 م         /       /      يQ ررح

  



 

  73نم 46 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ن( قحلم

 ي{اجيإلا كولسلا زNزع·

 

  :ةبلطلل ي{اجيإلا كولسلا زNزع· بيلاسأ .1

  :لمشÔو ،يونعملا زNزعتلاو ريدقتلا .أ

 .تاقوألا لك يQ يباجيإلا كولسلاو ةنسحلا ةودقلاب ةردابملا ى§ع ةبلطلا عيجشت  -

 مهرودل رمألا ي»وو بلاطلا نم لكل يباجيإلا كولــــــــسلاب ةداــــــــشإلل ،يباتكلا وأ ،يوفــــــــشلا عيجــــــــشتلاو ءارطإلاو ءانثلاو حدملا تارابع -

 .بلاطلل يباجيإلا كوسلا نJسحت يÐno Qيئرلا

 .ةيسردملا تايلاعفلا لالخ ميركتلا وأ رمألا ي»وو بلاطلل ةهجوم ريدقت تاداهشو ركش لئاسر -

 وأ ،ةــــسردملا اهردــــصت �oلا تالجملا وأ ،تايرودلا وأ ،طئاحلا فحــــص وأ ،ةيــــسردملا ةعاذإلا لالخ نم بلاطلاب ةداــــشإلا وأ ھيونتلا -

 مظنلاب ةطبترم مهل ةينوxyكلإ لئاـــــــــــسر لاـــــــــــسرإب وأ ةرازولل عباتلا ي¯امتجالا لـــــــــــصاوتلا عقاوم ى§ع بلاطلا مـــــــــــسا رـــــــــــشن لالخ نم

 ميلعتلاو ةيبxyلا ةرازو نم ةدمتعملا ةينوxyكلالا

 .ةيسردملا ةيدنألاو قرفلاو ةيبالطلا سلاجملا لالخ نم بلاطلل ةيدايق راودأ دانسإ -

 :لمشÔو ،يداملا زNزعتلاو ريدقتلا .ب

 .ةفلتخملا اهلاكشأب تآفاكملاو ةينيعلا زئاوجلا -

 .ا�~م ةجردلا مسح مت �oلا ةفلاخملل ھباكترا راركت مدع ةلاح يQ كولسلا تاجرد نJسحت -

 :لمشÔو ،يوبOPلا زNزعتلا .ج

  .يباجيإ Jyغ كولس دعب ايباجيإ اًنسحت يدبي يذلا بلاطلا كولس تاجرد حنم -

 قئاثولا جاردإ عيطتـــــــــــــسي ثيحب (SIS) ةـــــــــــــسردملا تامولعم ماظن مادختـــــــــــــساو يكذلا ملعتلاو يتاذلا مييقتلا ى§ع بلاطلا عيجـــــــــــــشت -

 .رمألا ي»وو ملعملا فارشإبو ،ي¯وطتلا ھطاشنب ةصاخلا

  .ةينطولاو ةيوبxyلا جماy¬لا يQ ةكراشملا صرف ةدايز -

 ةودق( بقل ى§ع لوـــصحلل اًيكولـــس �Jمتملا بلاطلا حيـــشxyب ةيـــساردلا لوـــصفلا ةفاك يQ ةنـــسحلا ةودقلا جمانرب ميمعتو ثادحتـــسا -

 .يباجيإلا سفانتلاو طابضنالاو ةردابملا ى§ع ةبلطلا عيجشتل كلذو ،ھميركتو )فصلا

 .)يباجيإلا كولسلا Jyفس ،ةنسحلا ةودقلا Jyفس( ا�~م ھنارقأ نJب ه�Jمي بقل ھحنم -

  :qFاتلا وحنلا XYع ،ي{اجيإلا كولسلا ريدقتو في�صت .2

 )دــــــــــيجلا( هدوــــــــــهجم ىــــــــــ§ع ھعيجــــــــــشتل يËــــــــــسلاو ھتباجتــــــــــسا ىوتــــــــــسم ةــــــــــعباتم متــــــــــي ،كولــــــــــسلا ليدــــــــــعت دوــــــــــهجل )بيجتــــــــــسملا( بــــــــــلاطلا .أ

 .ةسردملا تاءارجإ معدل هرمأ ي»و عم رمتسملا لصاوتلاو
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 تاداهـــــــش :لـــــــثم ،ةدـــــــيدع ةـــــــي�Jفحت تاءارجإـــــــب هزاـــــــجنإ زـــــــيزعت متـــــــيو ،كولـــــــسلا يـــــــQ حاـــــــجنلا ىوتـــــــسم زواـــــــجت نـــــــم وـــــــه )رباـــــــثملا( بـــــــلاطلا .ب

 ھكولـــــــــــس عيجـــــــــــشتو ھـــــــــــتاذ فاـــــــــــشتكا نـــــــــــم نكمتـــــــــــيل ؛بـــــــــــلاطلل yـــــــــــ¬كأ تايلوؤـــــــــــسم دانـــــــــــسإو رـــــــــــمألا ي»وـــــــــــل ركـــــــــــشلاو بـــــــــــلاطلل عيجـــــــــــشتلا

 .�Jّمتلا ى»إ لوصولل ماعلا يباجيإلا

 .رمألا ي»و �Jيمتو زئاوجو فرش ةداهشب هريدقتو ھعيجشت متي ،�Jمتملا ھكولس قيرط نع ةيدايق تامس رهظي يذلا )يدايقلا( بلاطلا .ج

  
 يباجیإلا كولسلا ىوتسم

 )%80( ماعلا

 )%60( حاجنلا ىوتسم
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )س( قحلم

 ةيميلعتلا تاسسؤملا EF ةينعملا فارطألا تايلوؤسمو راودأ

  رمألا qFو .1

 ةرداـــــــصلا تارارـــــــقلاو يـــــــمازلإلا ميـــــــلعتلا نوناـــــــق ماـــــــكحأ ىـــــــ§ع ھـــــــعالطاب ھـــــــيف رـــــــقي دـــــــمتعملا جذوـــــــمنلا ىـــــــ§ع ةـــــــسردملل يـــــــطخ دـــــــهعت ميدـــــــقت •

 ھـــــــــئانبأل ةــــــــنمآلا ةيرــــــــسألا ةــــــــئيبلا ةـــــــــئي��و ،يــــــــمازلإلا ميــــــــلعتلا ةــــــــلحرم لالـــــــــخ ةــــــــسردملا ىــــــــ»إ بــــــــلاطلا لاـــــــــسرإ رارمتــــــــساب دــــــــهعتيو ھــــــــبجومب

 .حئاوللاو نJناوقلا بسح ةبتxyملا ةيئازجلا تاعبتلا لمحتي كلذ ھتفلاخم لاح يQو ،ةحئاللا فادهأ ققحي امب

 .ھئانبأ ىدل ةيكولسلا تالكشملا نم دحلا ى§ع صرحلاو ،ةياعرلاو عيجشتلاب هدهعتو ةيباجيإلا تايكولسلا �Jفحت •

 .م�~طو لبقتسم نع نولوؤسم م�çأو مهعمتجمو م�~يد ميقب امئاد مهJyكذتو ءانبألا ىدل يتاذلا طابضنالا سرغ •

 .ةسردملا ةرادإ لبق نم كلذل ي¯ُد ½�م ةيوعوتلاو ةيفيقثتلا تايلاعفلاو تاعامتجالا روضحب ما�xلالا •

 .ا�~م يناعي دق �oلا ةيكولسلا تالكشملا لحل اهعم نواعتلاو ھنبا تاجايتحاب ةسردملا راطخإ   •

 قئاـــــــثولا ءوـــــــض يـــــــQ ةـــــــميقلا ددـــــــحتو ،هدـــــــقف وأ ھـــــــفالتإ يـــــــQ ھـــــــنبا ببـــــــست اـــــــم لادبتـــــــسا وأ حالـــــــصإ ةـــــــميق دادـــــــسب بـــــــلاطلا رـــــــمأ يـــــــ»و ما�ـــــــxلا •

 .كولسلا ةرادإ ةنجل نم رارقبو كلذل ةديؤملا تادنتسملاو

• Qكولسلا ةرادإ ةنجل ةيصوتب ةصتخملا تاهجلا ى»إ رمألا ي»و ليوحت متي ،ھنبا كولس نع ةرشابملا رمألا ي»و ةيلوؤسم تابث لاح ي. 

 .ةلودلا يQ ىرخألا نJناوقلاو ةميدو نوناق يQ درو ام قفو بلاطلا هاجت ةلماك ھتيلوؤسمب ما�xلالا •

• Qرـــــــمألا لـــــــيوحت متـــــــي ،فلاـــــــخملا ھـــــــنبا كولـــــــس نـــــــع ھتيلوؤـــــــسم تاـــــــبث وأ ةـــــــسردملا تارارـــــــق عـــــــم بواـــــــجتلا نـــــــم رـــــــمألا يـــــــ»و عاـــــــنتما ةـــــــلاح يـــــــ 

 .ةرازولا يQ ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ قيرط نع ةصتخملا تاهجلا ى»إ

 .ةحئاللا رودصو رارقإ دنع – )رومألا ءايلوأ( ةحئال يQ درو امب ما�xلالا •

  ةسردملا .2

 .ïoلسلا كولسلل يدصتلاو ،يباجيإلا كولسلا زيزعتو ،بالطلا عيمج نم عقوتملا كولسلا ديدحت •

 ي¯امتجالاو oميداكألا ومنلا يQ مهاستو ديجلا ةبلطلا كولس ززعت �oلاو ةيساردلا لوصفلا ةرادإ تاءارجإ ءاشنإ ى§ع نJملعملا ثح •

 .ةيفصلا فرغلا لخاد زراب ناكم يQ اهرشنو ،بالطلا عيمجل يفطاعلاو

 ديجلا بالطلا كولس معد ى§ع ظفاحيو ززعي يذلاو ،ةسردملا دارفأ عيمج عم نواعتلاب mnoردملا طابضنالا ةرادإل لاعف ماظن ريوطت •

 .ةيتارامإلا ةسردملا تاهجوتو تاسايس ذيفنت معديو ،بالطلا عيمجل يفطاعلاو ي¯امتجالاو oميداكألا ومنلا يQ مهاسيو

 .ةبلطلا كولس ةرادإل ةمظنملا ميماعتلاو تاسايسلاو حئاوللاب ةبلطلا ما�xلا ى§ع ةسردملا عيجشتو معد •

 داوم بالطلا ةزوحب نأب داقتعالاب عنقم ببس رفوتي امدنع ةسردملا تاكلتممو بالطلل ةلوقعم شيتفت تايلمع ءارجإ ةسردملل قحي •

 جتني لمتحم رطخ يأ نم ةبلطلا ةيامحو ،ةيسردملا ةئيبلا ى§ع ظافحلا لجأ نم ةيتارامإلا ةسردملا حئاولو ةسايس ك�Õنت "ةروظحم"

 نم ةدمتعملا ةكرحتملا فتاوهلا لاسرإ عطق ةزهجأو نداعملا نع فشكلا ةزهجأ لامعتسا ةسردملا ةرادإل قحي امك ،تاعونمملا نع

 .كلذل ةجاحلا تعد املكو ةيئاوشع تاقوأو نكامأ يQ ةيبxyلا ةرازو

 .ةيباجيإلا ةسردملا موهفم قيقحت ليبس يQ ةفداهلا ةطشنألاو جماy¬لا Jyفوتو ،ةسردملا لخاد بالطلل ةلماكلا ةياعرلا ميدقت •

 :ةيلاتلا تاسرامملا لالخ نم ،بالطلا ىدل �oطولا ءامتنالا خيسرتو قيمعت •

 مهرامعأ فالتخا ى§ع م�²دل �oطولا ءالولاو ءامتنالا ليصأت ى§ع لمعلاو ةايحلل ةفلتخملا ةيميلعتلا لحارملا يQ نJملعتملا ةئي�� •

 .ميهافملا هذه خيسرت ى§ع لمعت ةروطتم ةيميلعت بيلاسأ لالخ نم ،م��اردقو

 ةحلاصلا ةنطاوملا قلخو نJملعتملا ىدل �oطولا ءامتنالا قيقحت يmno Qاسألا رودلا ھيلع عقي ،³oمو oميداكأ دادعإ نم ھكلمي امب ملعملا •

Qھبالط سوفن ي. 

 ةماعلا ةيعوتلاو ،ةيعامتجالا ةمدخلا جمارب يQ ةكراشملا لالخ نم ،نطاوملا ھجاوت �oلا اياضقلا لح يQ ةمهاسملا يQ ةبلطلا رود زاربإ •

Qغو ةيرورملا ،ةيئيبلا ةيعوتلا لثم تالاجملا فلتخم يJyاه. 
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 تاسسؤمو زكارمل تارايز ميظنتب كلذو )ةحلسملا تاوقلا( نطولا عرد ى§ع فرعتلا لالخ نم ةبلطلا ىدل ةينطولا حورلا سرغ •

 .اهعقاوم فلتخم يQ ةحلسملا تاوقلا تاركسعمو

اراودأ تبعل �oلا ،ةيخيراتلاو ةرصاعملا تايصخشلا مهأ ةساردلاب لوانتلا •
ً

 ءاوس ،ةلودلا يQ ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يQ ةيباجيإ 

 .ةيسايس وأ ،ةيعامتجا وأ ،ةيملع وأ ،ةيبدأ تايصخشلا هذه تناكأ

 .نطولا لجأ نم ةيحضتلاو ،هللاب ناميإلا يناعم ديسجت لجأ نم ،ةينطولا تابسانملا يQ ةبلطلا ةكراشم •

 ميظعتو ،هزومرو ھتداق ريدقتو ،ھنع دوذلاو ھيلإ ءامتنالاو نطولا بح ميق نمضتت ثيحب ةينطولا ةفاقثلاب ةيساردلا تاررقملا طبر •

 .ةماعلا تاكلتمملا ى§عو ا�ªلع ظافحلاو ،ھتازاجنإ

 .ا�~ع ملع وأ اهل ضرعت ام ½�م ا�~ع غالبإلاو ،اهل قايسنالاو ،ةفرطتملا راكفألا دض ةبلطلا نJصحت  •

 :بلاطلا .3

طبضنم نوكي •
ً

  .اًيتاذ ا

 .ديعاوملا ى§ع ةبظاوملاو روضحلاب م�xلي •

 .ھملعت هاجت ةيباجيإ فقاومب ى§حتيو ھكولسو ھملعت ةيلوؤسم لمحتي •

  .�Jمتملا كولسلا Jyياعم قيقحت ى»إ ىËسيو يباجيإلا كولسلاب م�xلي •

 .لوؤسم صخشك اهعم لماعتيو ةحئاللا يQ ةدراولا نJناوقلا ماxyحاب م�xلي •

 .ةيدسجلاو ةينهذلا ھبهاومو ھتاردق ريوطتو ھتاذ تابثإل ةيسردملا ةايحلا يQ ةيلاعفب كراشيو نيرخآلا مxyحي •

  .ى§ثملا ةروصلاب ھكولس ميوقت صخت �oلا ةيسردملا تاعامتجالا يQ ھتسردم ليثمت ى§ع صرحي •

 .مهرعاشم ي¯اريو ةفلتخملا نيرخآلا تامس يËي •

 .ھتمالسو ھتحص نأشب ةيعاو تارارق ذختي •

 عــــــــــمتجملا يـــــــــQ اــــــــــهرودو مالـــــــــسإلا ميــــــــــقو ىرـــــــــخألا ملاــــــــــعلا تاـــــــــفاقثو اهدـــــــــيلاقتو اــــــــــ��اداعو تاراـــــــــمإلا ةــــــــــلود ةـــــــــفاقثل اًريدــــــــــقتو اـــــــــًمهف رـــــــــهظي •

 .يتارامإلا

 ةـــــــــفيلألا تاــــــــناويحلاو تاـــــــــبنلا ،ءاــــــــبرهكلاو ءاـــــــــملا كال�Õــــــــسا ديـــــــــشرت( اــــــــ�£ ىذألا قاـــــــــحلإ بــــــــّنجتيو ھتـــــــــسردم يــــــــQ ةـــــــــيعيبطلا ةــــــــئيبلا مyــــــــxحي •

Qردملا طسولا يmno(. 

 :ملعملا دعاسمو ملعملا .4

طي •
ّ

 .رمتسم وحن ى§ع اهقيبطتب م�xليو ةحئاللاب ةصاخلا تاءارجإلا لك ى§ع عل

فاك ةبلطلل ماxyحالاو فاصنإلا ى§ع ةمئاقلا ةنسحلا ةلماعملاب م�xلي •
ّ

 .ة

 .لعفلاو لوقلا يQ يباجيإلا كولسلل ةنسحلا ةودقلا لثمي •

 .تاقوألا عيمج يQ ةبلطلا عيمجل ةنمآ ةئيب ةئي�Õب م�xلي •

 .تافلاخملا عم لماعتلاو �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا زيزعت تايلآ عضو يQ مهسي •

 .اهقيبطت يQ ةكراشملا صرف مهل حيتيو ،ةبلطلل ةحئاللا حيضوت يQ مهاسي •

 .يباجيإلا خانملا زيزعتو معد لجأ نم ةينعملا فارطألا عيمج عم رارمتساب لصاوتيو نواعتلا حور يدبي •

طي  •
ّ

 يــــــــQ ةكراـــــــشملاو تاــــــــفلاخملاو ة�ـــــــJمتملاو ةــــــــيباجيإلا تايكولـــــــسلا رــــــــصحو دـــــــصر يـــــــQ مهــــــــسيو رارمتـــــــساب ةــــــــبلطلا كولـــــــس تاــــــــنايب ىـــــــ§ع عـــــــل

  .اهليلحت

 .ممهلا باحصأ ةبلطلل ةيدرفلا ةيوبxyلا ةطخلا ذيفنت معديو كراشي •

5. Qميداـــــــــكألا دـــــــــشرملا ىـــــــــ»إ ھـــــــــتلاحإ متـــــــــي ،ةـــــــــصحلا ءاـــــــــنثأ يباـــــــــجيإلا كولـــــــــسلاب بـــــــــلاطلا لالـــــــــخإ لاــــــــح يـــــــــo اصتخالا وأæـــــــــno سيـــــــــئر وأ ي¯اـــــــــمتجالا 

  )2 مقر جذومن( كلذل دعملا ھتفلاخم ريرقت ءافيتسا ملعملا ى§عو ،ةمالسلا طباض مالعإو ةبلطلا نوؤش ةدحو
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 ةمالسلا طباض .6

 عـــــــــــمتجملاو درـــــــــــفلا ةمالـــــــــــس ىـــــــــــ§ع اـــــــــــهرثأو ةـــــــــــيدرفلاو ةـــــــــــيعامجلا ةيكولـــــــــــسلا رهاوـــــــــــظلا دـــــــــــيدحتل ماـــــــــــع لكـــــــــــشب ةـــــــــــبلطلا كولـــــــــــس بـــــــــــقاري •

 .mnoردملا

 �ــــــــJفحتو عيجــــــــشت ىــــــــ§ع لــــــــمعيو ةدــــــــمتعملا جذاــــــــمنلا مادختــــــــسابو ةــــــــسردملا يــــــــQ نJلوؤــــــــسملا عــــــــم قيــــــــسنتلاب ةــــــــحئاللا هذــــــــه قــــــــيبطتب موــــــــقي •

 .ةبلطلا نJب �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا تاسرامم

 .اهذاختا مت �oلا تاءارجإلاو ةيطابضنالا تاظحالملاو تافلاخملا عيمج يوتحي لجسب ظفتحي •

 يباـــــــــجيإلا كولــــــــسلا عيجــــــــشت قــــــــيرط نــــــــع م�ªـــــــــلع اــــــــهJyثأت صيــــــــلقت ىــــــــ»إ ىËــــــــسيو ةــــــــبلطلا كولـــــــــس ىــــــــ§ع اًبلــــــــس ةرثؤــــــــملا رداــــــــصملا داعبتــــــــسا •

 .نJبلاطلل �Jمتملاو

 عــــــــمتجملا يــــــــQ ةــــــــقالع ھــــــــل نــــــــمو ھــــــــبئانو ريدــــــــملاو ةــــــــبلطلا نوؤــــــــش سيــــــــئرو ي¯اــــــــمتجالا noــــــــæاصتخالاو oميداــــــــكألا دــــــــشرملاو مــــــــلعملا كراــــــــشي •

 اــــــــــهعاونأب تاــــــــــفلاخملا عــــــــــم لــــــــــماعتلا تاءارــــــــــجإ قــــــــــيبطتو طــــــــــطخ عـــــــــضوو ةــــــــــبلطلا كولــــــــــس ىــــــــــ§ع ةرثؤــــــــــملا لــــــــــماوعلا رــــــــــصح يــــــــــno Qـــــــــmردملا

 .ةبلطلا نJب �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا تاسرامم �Jفحتو ،اهليلحتو

 وأ ئراــــــــط يأ ثودــــــــح لاــــــــح يـــــــQ اــــــــهعم نواــــــــعتلاو اـــــــهغالبإل ا��ايحالــــــــص قاــــــــطن نمــــــــض ةـــــــسردملا عــــــــقت oــــــــ�لا ةـــــــينمألا تاــــــــهجلا عــــــــم لـــــــصاوتي •

 كولسلا ةرادإ ةنجل هررقت ام بسح كلذو ،تاهجلا هذه لخدت ي¯دتست تالاح

 ØFامتجالا ��×اصتخالاو �Öملاو �Õيدا©ألا دشرملا .7

  .ةحئاللا صخي اميف رومألا ءايلوأو ةبلطلا داشرإو ةيعوتو عالطا •

 ةــــــــــحئال نمــــــــــض لــــــــــمعلا ةــــــــــيجهنم نJــــــــــبي يرود لكــــــــــشب كولــــــــــسلا ةـــــــــنجل / ھــــــــــبئان وأ ةــــــــــسردملا ريدــــــــــمل ةــــــــــبولطملا قئاــــــــــثولاو ريراــــــــــقتلا مدـــــــــقي •

 .كولسلا

 .ةبلطلل �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا عيجشتو ïoلسلا كولسلا نم دحلل ةيجالعلاو ةيئاقولا جماy¬لل ططخي •

 ةرادإ ةــــــــــنجل ىـــــــــ§ع ةـــــــــلاحلا ةـــــــــسارد ضرـــــــــعو ،اـــــــــًيباتك اـــــــــهقيثوتو ةررــــــــــكتملا تاـــــــــفلاخملا يذ بـــــــــلاطلل ةـــــــــيعامتجالا ةـــــــــلاحلا ةـــــــــساردب موـــــــــقي •

 .ةيباتكلا بلاطلا ةقفاوم ى§ع لوصحلا دعب ةبلطلا كولس

 .ا�Õعباتمو ةبلطلل ةيكولسلا تالاحلا ةساردب موقي •

  .ةنجلل اًررقم ھنوك ةبلطلا كولسلا ةرادإ ةنجل يQ ةيلاعفب مهاسي •

 .مهرومأ ءايلوأو م�ªملعم عم نواعتلاو لصاوتلاب ةمزاللا تاءارجإلاب موقيو ةبلطلا نم ةيدرفلا تالاحلا عباتي •

 م�ôاــــــــــنبأ لكاــــــــــشم جالــــــــــعو ةــــــــــعباتم يــــــــــQ مــــــــــهرود ةــــــــــيمهأب روــــــــــمألا ءاــــــــــيلوأ ةــــــــــيعوتو ةــــــــــسردملاو تــــــــــيبلا نJــــــــــب طباورــــــــــلا قــــــــــيثوت ىــــــــــ§ع لــــــــــمعي •

 .ةيساردلاو ةيكولسلا

 ةـــــــــــيئاقولا جماyـــــــــــ¬لا فادــــــــــهأ قـــــــــــيقحتل ةـــــــــــلعاف ةادأ اــــــــــهرابتعاب ةيفـــــــــــصلا yـــــــــــJغ تاطاــــــــــشنلا نـــــــــــم ةدافتـــــــــــسالل ةــــــــــسردملا ةرادإ عـــــــــــم قــــــــــسني •

 .ةئفلا هذهل ةيجالعلاو

 دــــــــعب ةرازوــــــــلا لــــــــبق نــــــــم ةدــــــــمتعملا ةــــــــصتخملا تاــــــــهجلل اــــــــهجالع بعــــــــصي ةيكولــــــــس تالكــــــــشم نــــــــم يناــــــــعت oــــــــ�لا تالاــــــــحلا ةــــــــلاحإب noــــــــæوي •

  .تالاحلا عم نJلماعتملا نJصاصتخالا ريرقتب ةدراولا تايصوتلا ذيفنت عباتيو رمألا ي»و ةقفاوم

 .ةصاخلا ةيكولسلا تالاحلل نيرشابملا نJيصاصتخالا عمو ةسردملا ضرمم عم ةرشابم لماعتي •

 .مهل ةمعادلا ةينعملا تاهجلا عم لصاوتلا ةيلمع رسييو ممهلا باحصأل ةيدرفلا ةيوبxyلا ةطخلا قيبطت ةيلمع معدي •

  .تالاحلا عم نJلماعتملا نJصاصتخالا ريرقتب ةدراولا تايصوتلا لك ذيفنت عباتي •

 ةدـــــــــــحو سيـــــــــــئر عـــــــــــم نواـــــــــــعتلاب روـــــــــــمألا ءاـــــــــــيلوأو oـــــــــــميلعتلاو يرادإلا رداـــــــــــكلل اهحرـــــــــــشو ةـــــــــــسردملا يـــــــــــQ ةيكولـــــــــــسلا ةـــــــــــحئاللاب ي¯وـــــــــــلا رـــــــــــشن •

 .تارشنلاو ةرصتخملا تاقصلملا ميمصتو لمع شرو ذيفنت لالخ نم ةبلطلا نوؤش
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 ةبلطلا نوؤش ةدحو س¥ئر .8

  .رومألا ءايلوأو نJلماعلا ةكراشمب �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا زيزعتل لماكتم ططخم عضو يQ ةمهاسملا •

 .اهقيبطتب مهما�xلاو رومألا ءايلوأو ةبلطلاو ةسردملاب نJلماعلا عيمج ى§ع ةحئاللا ميمعت نم دكأتلا •

 باـــــــــسحو ،oميداـــــــــكألا دـــــــــشرملاو ةمالـــــــــسلا طابـــــــــضو نJـــــــــملعملا ةطـــــــــساوب اـــــــــ�Õمادإو اـــــــــهظفحو �ـــــــــJمتملاو يباـــــــــجيإلا كولـــــــــسلا تاـــــــــجرد دـــــــــصر •

 .يباجيإلا كولسلا ةفاضإو تافلاخملا مسحب ةيلامجإلا كولسلا تاجرد

 .ا�ªلإ عوجرلا لهسي ةينوxyكلإ تالجس يQ اهظفحو تافلاخملاب ةصاخلا تاءارجإلاو قئاثولا لامكتسا نم دكأتلا •

 .ممهلا باحصأو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيكولسلا ةيجالعلا ططخلا ذيفنت ةعباتم •

 .كولسلا زيزعتو ليدعت يQ مهاست تاحxyقم ميدقتو تافلاخملاو �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا تانايب عيمج ليلحت •

 .ميركتلا جمارب ى§ع فارشإلاو ،ني�Jمتملل �Jفحتلا جماربو ةبلطلا نJب يباجيإلا كولسلا زيزعت ةطخ عضو •

 نJيــــــــــصاصتخالاو نيدــــــــــشرملا عــــــــــم نواــــــــــعتلاب روــــــــــمألا ءاــــــــــيلوأو oــــــــــميلعتلاو يرادإلا رداـــــــــكلل اهحرــــــــــشو ةــــــــــسردملا يــــــــــQ ةيكولــــــــــسلا ةــــــــــحئاللاب ي¯وــــــــــلا رـــــــــشن

 .تارشنلاو ةرصتخملا تاقصلملا ميمصتو لمع شرو ذيفنت لالخ نم نJيعامتجالا

  ةبلطلا نوؤشل ريدملا بئان .9

 .ةسردملاب كولسلا ةرادإ ةنجل تاعامتجا لكل )يونس ،يرهش ،ي¯وبسأ( يرود ططخم دادعإ •

 .كولسلا ةرادإ يQ م��اءافك ريوطتل مزاللا معدلا Jyفوتو ةيرادإلاو ةيسيردتلا تائيهلل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت •

  .ةحئاللا قيبطت صخي اميف ةيسيردتلا ةئيهلا بيردت يQ ةكراشملا •

 .ةحئاللا هذ�£ ةقلعتملا تاءارجإلاو تارارقلاب ماتلا ما�xلالا نامضل ةبلطلاو نJلماعلا لك عم رشابملا لصاوتلا •

  .ةبلطلا نوؤشب ةصاخلا سلاجملاو قرفلاو ناجللا ى§ع رشابملا فارشإلا •

 .م�~م لك تايلوؤسمو راودأ ذيفنت لهسي امب رومألا ءايلوأو ةسردملا ةرادإو نJملعملا نJب لاعفلا قيسنتلا •

 طاـــــــــــــشنلا نــــــــــــم وأ ةحـــــــــــــسفلا نــــــــــــم ءانثتـــــــــــــسالاك تاــــــــــــفلاخملا عـــــــــــــم لــــــــــــماعتلا تاءارـــــــــــــجإ قــــــــــــيبطت دـــــــــــــنع ةــــــــــــبلطلا ىـــــــــــــ§ع لــــــــــــماكلا فارــــــــــــشإلا •

 لاـــــــــمعأب ھـــــــــفيلكت وأ تاــــــــبجاو زاـــــــــجنإب ھـــــــــفيلكت لالــــــــخ نـــــــــم بـــــــــلاطلا لاغــــــــشإو ،ةـــــــــسردملا لـــــــــخاد باــــــــقعلل بـــــــــلاطلا ذـــــــــيفنت وأ ي¯اــــــــمتجالا

 .ةدمتعم ةيسردم

 .ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئالو ميلعتلا ةيمازلإ نوناق ى§ع عالطالاب رمالا ي»و ى§ع دهعت ذخأ •

 ةسردملا ريدم .10

  .ةحئاللا قيبطت معدت ةميلسو ةيحصو ةنمآ ةيميلعت ةئيب Jyفوت •

 .Jyيغت وأ ليدعت نم ا�ªلع أرطي امو ةحئاللا هذه ماكحأب هرمأ ي»وو بلاطلا فيرعتب ما�xلالا •

 .ةحئاللا قيبطت يQ م�~م لك تايلوؤسمو راودأ حضوي ةسردملا يQ نJلماعلا لكل ي§خاد ماظن ءاسرإ •

 .ةبلطلل ةيكولسلا تالاحلاب ةصاخلاو ا�~ع ةرداصلا تارارقلا ةعباتمو كولسلا ةرادإ ةنجل ليكشت •

 .ةحئاللا قيبطت صخي اميف ةيسيردتلا ةئيهلل بيردتلاو ³oملا ريوطتلا ططخ ذيفنت ى§ع فارشإلا •

 noــــــــــÐفنلاو noـــــــــéخشلا ةـــــــــبلطلا روــــــــــطتب ةـــــــــطاحإلل ةـــــــــيرادإلاو ةيـــــــــسيردتلا ةــــــــــئيهلل راودألا نـــــــــم ةـــــــــلماكتم ةــــــــــموظنم ءاـــــــــسرإ ىـــــــــ§ع فارـــــــــشإلا •

 .mnoردملا مهعمتجم هاجت م�Õيلوؤسمب م�ªعو عفرو oميقلاو

  .ةسردملاب كولسلا ةرادإ ةنجلل اهليوحتو رومألا ءايلوأب ةصاخلا تاملظتلاو ىواكشلا يقلت •

 نأ ىــــــــ§ع ،noــــــــmردملا عــــــــمتجملا دارــــــــفأ ةــــــــيقب عــــــــم ملعتــــــــلا ةــــــــئيب يــــــــQ مهجاــــــــمدإل لاــــــــعف راــــــــطإ قــــــــلخو مــــــــمهلا باحــــــــصأب ةــــــــلماك ةــــــــطاحإ Jyفوــــــــت •

 .ةيدرفلا م��اجايتحا ïoلي ةعباتملل ماظن مهل نوكي

 .oميلعتلا عمتجملا ى§ع ھميمعتو �Jمتملاو يباجيإلا كولسلا ةرادإل لاعف ماظن ءاسرإ ى§ع صرحلا •
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 .oميلعتلا عمتجملا ى§ع ھميمعت ى§ع صرحلاو تافلاخملا ةجلاعمل لاعف ماظن ءاسرإ •

  .لعاف لكشب ةبلطلل ةلماكتملا ةئشنتلا يQ ةسردملا دوهج معدت سلاجمو قرفو ناجل ليكشت •

 .ةبلطلا ءادأ نJسحت ى»إ ةفداهلا طيطختلا تايلمع ةدايقو ،اهليلحتو كولسلاب ةقلعتملا تانايبلاب ماملإلا •

 .oميلعتلا عمتجملاو ةبلطلا نوؤش ةدحو سيئر نم ةمدقملا ةيريوطتلا تاحxyقملا لايح مزاللا ءارجإ •

11. ¤Àةسردملاب كولسلا ةرادإ ةن )¤Àكولسلا ةرادإ ةن(:  

 تاءارــــــــجإلا يــــــــQ رــــــــظنلاو ،ةيكولــــــــسلاو ةــــــــيوبxyلا ةــــــــيحانلا نــــــــم ةــــــــبلطلا تالكــــــــشم ةــــــــشقانم اــــــــ�£ طوــــــــنملاو ،ةــــــــسردملا ةرادإ ســــــــلجم ناــــــــجل ىدــــــــحإ يــــــــ¢

 :اهراودأ نمو ةحئاللا هذه ماكحأل اًقفو نJفلاخملا ةبلطلا قحب ذختت �oلا

 .ةحئاللاب درو امل اقفو Jyبادتلا ريدقتو ا�ªف تبلاو ةبلطلا نم ةيكولسلا تافلاخملا ةسارد •

  .تافلاخملا نم دحلاو ةبلطلا نJب يباجيإلا كولسلا دعاوق ءاسرإ تاءارجإ رارقإ •

 .ةبلطلل ةلماشلا ةياعرلل ةهجوملا ةيوبxyلا راودألل لماكتلا قيقحت •

 نأــــــــــشب ةيــــــــــسردملا تاــــــــــيلمعلا عاــــــــــطقل دعاــــــــــسملا ةرازوــــــــــلا لــــــــــيكوو عاــــــــــطقلا ريدــــــــــمو قاــــــــــطنلا ريدــــــــــمل تايــــــــــصوتلا عــــــــــفرو ريراــــــــــقتلا دادــــــــــعإ •

   .ةحئاللاب دراو وه امل اًقفوو ،كلذ ي¯دتست �oلا تافلاخملا

 ملعتـــــــــــم لــــــــــك كولــــــــــس ليدـــــــــــعتل ةــــــــــيئا�~لاو ةيلــــــــــصفلا ةيحيحــــــــــصتلا تاءارـــــــــــجإلا رارــــــــــقإو بــــــــــلاطلل كولــــــــــسلا تاـــــــــــجرد حنــــــــــم يــــــــــQ قيقدــــــــــتلا •

 ةدح ى§ع ةلاح لك ةاعارم عم ،كولسلا ةدام يQ بسري

 ةبــــــــسانملا ةــــــــينمزلا لاــــــــجآلا يــــــــQ ةيحيحــــــــصتلا تاءارــــــــجإلا دــــــــعب بــــــــلاطلا ةداهــــــــش ميلــــــــستو تاجردــــــــلا دــــــــصرب ةــــــــقلعتملا تاءارــــــــجإلا ماــــــــمتا  •

 ىوصقلا بلاطلا ةحلصم ةاعارم عم

  .ا�ªف تبلاو رومألا ءايلوأ تاملظتو ىواكش عم لماعتلا •

 ةـــــــــــبلطلل ةــــــــــيجالعلاو ةيحيحــــــــــصتلاو ةـــــــــــيئاقولا جماyــــــــــ¬لا لــــــــــيعفتل ي¯اـــــــــــمتجالا noــــــــــæاصتخالا / oــــــــــ³ملاو oميداـــــــــــكألا دــــــــــشرملا عــــــــــم قيــــــــــسنتلا •

 .ةسردملا جراخ نم نJيسفنلا نJيصاصتخالا نم مزلي نمب ةناعتسالاو

 .ھنأشب رارقلا ذاختاو ممهلا باحصأ نم بلاط لك نع رداصلا كولسلا ةعيبط ةساردل mnoردملا معدلا قيرف عم قيسنتلا •

 .ةنجللا لمعب ةصاخلا تابتاكملاو تالجسلا ظفحو قيثوتلا •

 ءاــــــــــضعألا داعبتــــــــــسا عــــــــــم ،تاــــــــــفلاخملا ضعبــــــــــب ةــــــــــقلعتملا ةــــــــــصاخو ةيــــــــــصوصخلاو ةيرــــــــــسلاب اــــــــــهلامعأ ضــــــــــعب ةــــــــــنجللا طيــــــــــحت نأ بــــــــــجي •

 ءاــــــــيلوأ ســــــــلجم سيــــــــئر لــــــــثم noــــــــmردملا عــــــــمتجملا يــــــــQ ءاــــــــضعأ اوــــــــسيل نيذــــــــلا كــــــــئلوأ وأ نJفلاــــــــخملا ةــــــــبلطلاب ةرــــــــشابم ةــــــــقالع مــــــــهل نيذــــــــلا

 .رومألا

 :يتآلا وحنلا ى§ع ،ةسردملا ريدم نم رارقب ةنجللا لكشت •

 .اًسيئر ةسردملا ريدم -

 .سيئرلل اًبئان ةيميداكألا نوؤشلا ةدحو سيئر وأ oميداكألا ريدملا بئان وأ ريدملا دعاسم -

 .اًررقمو اًوضع )ي¯امتجالا ænoاصتخالا( oميداكألا دشرملا -

 .اًوضع ةبلطلا نوؤش ةدحو سيئر -

 .ةفلتخم تاصصخت نم ةسردملا oملعم نم ءاضعأ ةعبرأ -

 .ةسردملاب رومألا ءايلوأ سلجم سيئر -

 .يوناثلا ميلعتلا ةلحرم يQ ةسردملا بالط سلجم سيئر -

 .اوضع ةمالسلا طباض -

 :يتآلا وحنلا ى§ع كولسلا ةرادإ ةنجل تاعامتجا نوكت •
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 .رهش لك يQ دحاو عامتجا لدعمب ةيرود ةفصب تاعامتجا ةسردملاب كولسلا ةرادإ ةنجل دقعت -

 وأ اهــــــــــسيئر نــــــــــم ةـــــــــنجلل ةــــــــــلاحملا تاـــــــــفلاخملا يــــــــــQ تـــــــــبلل ةــــــــــنجللا سيـــــــــئر نــــــــــم ةوعدـــــــــب ةــــــــــئراط تاـــــــــعامتجا ةــــــــــنجللا دـــــــــقعت      -

 .ةبلطلا نم اًيكولس ني�Jمتملل ميركتلا جمارب ديدحت يQ رظنلل

 ى»وـــــــتتو noـــــــmاردلا ماـــــــعلا ةـــــــيا�ç عـــــــم ھـــــــلثمو ،ماـــــــع لـــــــك نـــــــم noـــــــmارد لـــــــصف لـــــــك ةـــــــيا�ç عـــــــم اـــــــًيمييقت اـــــــًعامتجا ةـــــــنجللا دـــــــقعت     -

 تاعامتجالا كلت نع ةجتانلا ريراقتلا لك ظفح ةيلوؤسم

 ماـــــــــــــعلا لالـــــــــــــخ بـــــــــــــلاطلا تالجـــــــــــــس ىــــــــــــ»إ عوـــــــــــــجرلاو ةـــــــــــــنجللاب نJـــــــــــــصتخملا عـــــــــــــم رواــــــــــــشتلاب بـــــــــــــلاطلا كولـــــــــــــس ةـــــــــــــجرد داــــــــــــمتعا -

اءانب دامتعالا مدعو ،mnoاردلا
ً

 .ةيصخش تادا�Õجا ى§ع 

 قاطنلا ريدم .12

 .كولسلا ةرادإب قلعتي اميف ةرازولا اهرقت �oلا لمعلا تاءارجإو ةحئاللاب سرادملا يريدم فيرعت •

 ةــــــــــــلحرملا صئاـــــــــــصخو بـــــــــــسانتي اـــــــــــمبو ةــــــــــــحئاللا تاءارـــــــــــجاو ىوـــــــــــتحمل لاـــــــــــعفلا ذـــــــــــيفنتلاو قــــــــــــيبطتلا ىـــــــــــ§ع سرادـــــــــــملا يريدـــــــــــم ةدعاـــــــــــسم •

 .ةيساردلا

   .ةحئاللا قيبطت يQ سرادملا ءادأ ريوطتل ةيئارجإلا ططخلاو ³oملا ريوطتلا جمارب دادعإ يQ ةكراشملا •

 .اهريوطت لبسو اهحاجنو ا�Õمءالم ىدم ةشقانمب اهليلحتو يوبxyلا ناديملا يQ ةحئاللا قيبطت رثأ لوح تانايبلا عمج •

 نمـــــــــــض اـــــــــــ�~م �ـــــــــــJمتملا قــــــــــيبطت ةـــــــــــعباتم ىـــــــــــ§ع لـــــــــــمعلاو ھــــــــــقاطن سرادـــــــــــم نمـــــــــــض ةـــــــــــبلطلا كولــــــــــس ريوـــــــــــطتب ةـــــــــــصاخلا تاـــــــــــحxyقملا عــــــــــمج •

 .ةيسردم تاردابم

 دعاـــــــــــسملا ةرازوـــــــــــلا لـــــــــــيكوو ةيـــــــــــسردملا تاـــــــــــيلمعلا ةرادإ ريدـــــــــــمل اـــــــــــهعفرو ةـــــــــــحئاللا قـــــــــــيبطت ھـــــــــــجاوت oـــــــــــ�لا تايدـــــــــــحتلاو تالكـــــــــــشملا دـــــــــــصر •

 .ةيسردملا تايلمعلا عاطقل

 رومألا ءايلوأ سلجم .13

 يـــــــــQ ةكراـــــــــشملاو اـــــــــ�Õهجاوم بيلاـــــــــسأ دـــــــــيدحت ىـــــــــ§ع لـــــــــمعلاو لخدـــــــــت ىـــــــــ»إ جاـــــــــتحت oـــــــــ�لا ةـــــــــبلطلا تاـــــــــفلاخمو ةيكولـــــــــسلا رهاوـــــــــظلا ةـــــــــسارد •

 .اهجالع

 .اهداومو اهدونبو ةحئاللاب تاهمالاو ءابآلا ةيعوتب ةقالعلا تاذ تاردابملاو جماy¬لاو ططخلا حاxyقا •

 .�Jمتملا كولسلاو يباجيإلا كولسلا زيزعت جمارب معدل ةيعمتجملا ةدناسملا قيقحت يQ ةمهاسملا •

 .ةبلطلا ىدل ةيكولسلا ميقلاو ميهافملا ليصأتو ديكأت يQ ةلعافلا ةكراشملا •

 .ليلحتلاو ةساردلل ةصاخ تالجس يQ هالعأ قيثوت •
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ع( قحلم

 ىرخألا ةيميلعتلا تا�À¤او ةرازولا EF ةيميظنتلا تادحولا تايلوؤسمو راودأ

 

 :ي»اتلاك ،ةيميلعتلا تاهجلا يQ اهل ةلثامملا تادحولاو ةرازولا يQ ةيميظنتلا تادحولا تايلوؤسمو راودأ ديدحت متي

 ةيسردملا تايلمعلا عاطق .1

 .ةبلطلا كولس ةرادإب ةقلعتملا تاءارجإلاو تا�ªجوتلا دادعإ -

 .كولسلا ةرادإب ةقالعلا تاذ تارارقلاو حئاوللا عيمجب ةرازولا جا�~مل ةقبطملا سرادملا ما�xلا نم دكأتلا -

 .ةحئاللا يQ ةددحملاو ةطونملا مهراودأب قاطنلاو تايلمعلا تارادإ يريدم مايق نامض -

 .ميلعتلا تانايب زكرمل اهعفرو ،ا�~م لك ى§ع تمت �oلا تاءارجإلاو اهعاونأب تافلاخملا ليلحتو رصح -

 .ةبلطلا كولس ةرادإب قلعتي اميف سرادملل ³oملا ريوطتلا جمارب دامتعا -

 ةباقرلا عاطق .2

 .ةبلطلل كولسلا ةرادإ ةحئالب لمعلا تاءارجإل ةعجارملاو مييقتلاو ةباقرلاو ةعباتملا تايلآ دادعإ -

 .يوبxyلا ناديملاو ةبلطلا تاجايتحا عم ½n!امتي امب اهريوطتو ةحئاللا نJسحت ةعباتم -

 .اهذيفنت تاودأو ةحئاللا صوصخب تادجتسم ةيأب اهمالعإل ةصاخلا سرادملا عم قيسنتلا -

  .ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال قيبطت نأشب ماعلا ةيا�çو mnoاردلا لصفلا ةيا�ç ريرقت عفر -

 ةطش�ألاو ةياعرلا عاطق .3

 Jyفوـــــــــت فدـــــــــ�£ نJفلاـــــــــخملا ةـــــــــبلطلا كولـــــــــس ميوـــــــــقتو ةـــــــــياعر نأـــــــــشب اـــــــــهجراخو ةـــــــــسردملا لـــــــــخاد ةذـــــــــفنملا ةـــــــــيوبxyلا ةطـــــــــشنألا ميـــــــــظنت -

 .كولسلا تاجرد نJسحت صرف

 بـــــــــــــناجلا ةـــــــــــــمدخل ةيـــــــــــــضايرلاو ةيحـــــــــــــصلا ةـــــــــــــياعرلا ةرادإو oميداـــــــــــــكألا داـــــــــــــشرإلا ةرادإو ةـــــــــــــصاخلا ةـــــــــــــيبxyلا ةرادإ تاـــــــــــــيناكمإ Jyخـــــــــــــست -

 .اهجراخو ةرازولا يQ ىرخألا تاهجلا عم قيسنتلاب سرادملا يQ ةبلطلل يكولسلاو يوبxyلا

 ءادألا نxسحت عاطق .4

  .ةلودلا يQ صاخلاو يموكحلا ماعلا ميلعتلا سرادم لك يQ ةمدقملا ةيبالطلا ةياعرلا تامدخ ةدوج مييقت  -

 .oميلعتلا عمتجملا رصانع عيمج ءادأ ى§ع ةرثؤملا ةيكولسلا لماوعلا ةسارد -

 قــــــــيقحتل قاــــــــطن يريدــــــــمو ةيــــــــسردم تاداــــــــيقو نJفرــــــــشمو نJــــــــملعم نــــــــم يوــــــــبxyلا رداــــــــكلل oــــــــ³ملا ريوــــــــطتلاو بيردــــــــتلا جمارــــــــب ميمــــــــصت -

 .ةبلطلل ةدئارلاو ةميلسلا ةئشنتلا يQ ةلودلاو ةرازولا ةيؤر

 مييقتلاو ÙÚانملا عاطق .5

 .ةينطولا ةيبxyلاو ةيقالخالا ةيبxyلا لثم ةيساردلا داوملا اميس ال جهانملا لالخ نم يباجيإلا كولسلا زيزعت -

 ةينوناقلا نوؤشلا ةرادإ .6

  .ةحئالل ا�Õقباطم عم ةبلطلا ى§ع ةقبطملا تافلاخملا نأشب ةدراولا تاءارجإلا ى§ع قيقدتلا -

 .ةبلطلا قحب ةيئازج ةميرج ى§ع يوطنت �oلا تافلاخملا ةلاحإ -

 ميلعتلا تانايب زكرم .7

 .اهلايح ةذختملا تاءارجإلاو كولسلا تالاح ةعباتمو ھصاصتخا نمض �oفلا معدلا ميدقت -
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 .ةيوبxyلا ةيلمعلا يQ مهجمدل مهرومأ ءايلوأ عم رمتسملا ينوxyكلإلا لصاوتلا تايلآ عضو -

 يـــــــــــQ ةـــــــــــينعملا تارادإلاو تاــــــــــعاطقلا نـــــــــــم اــــــــــهلايح ةذـــــــــــختملا تاءارــــــــــجإلاو تاـــــــــــملظتلاو تاــــــــــفلاخملا عاوـــــــــــنأو دادــــــــــعأب تاـــــــــــنايب مالتــــــــــسا -

 .اهليلحتو يرود لكشب ةرازولا

   .ةرازولاب ةقالعلا تاذ تاعاطقلا ى§ع تايصوتلا ضرعو ةيرودلا ريراقتلا عفر -
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  ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ل( قحلم

 

 

 

) 2 ( مقر جذومن  

 ةفلاخم رNرقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................................................................. :فقوملا / ةثداd¤ا / فرصتلا فصو

 

 )ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال بسح( :ةفلا��ا في�صت

o وأ ةجردqY 

o ةيناث ةجرد 

o ةثلاث ةجرد 

o ةع5ار ةجرد 

 :ةفلا��ا راركت

o وألا ةرملاqY 

o  ةيناثلا ةرملا 

o ةثلاثلا ةرملا 

o ةع5ارلا ةرملا 

 

 ................................ :ةفيظولا ..................................................... :ةفلا��ا ررحم مسا

 .......................ةسردملا ريدم............................. :عيقوتلا ...................................... :ل©اروألا مقر

 ................. :تقولا ........................ :خNراتلا

 

 :بلاطلا مسا

 :فـــــصلا

 :ملعملا مسا

 ثودd¤ا خNرات

 :فقوملا

 :فقوملا ثودح نا م

 :تـــــقولا

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

......................................................... 
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 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )  ( قحلم

 

 

       

     )   ( مقر جذومن   

 .......................... :ةرامإ

  ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ

 ..........................)    ( عاطق

 ...........................:قاطن

 .........................:ةسردم

 بلاطلا د�ع·

 

 ......................................... فصلا ................................ / بلاطلا انأ دهعتأ

 نوكأ �oفلاخم ةلاح يQو ،ةيسردملا مظنلاو تاميلعتلا عابتاو ،اهقفارم ى§ع ةظفاحملاو ،ةسردملا لخاد ماظنلاو كولسلا دعاوقب م�xلأ نأب

المحتم
ً

 ھنأب اًملع ،ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإةحئال يQ ءاج ام قفو يقحب ةسردملا ةرادإ اهقبطت �oلا تاءارجإلا ةفاكل 

 :يتآلا يQ صخلتت �oلاو �oع ةرداصلاو ا�ªف ةيباجيإلا Jyغ تايكولسلا ى§ع ةرم نم Ôyكأ ùoفش لكشب ùoيبنت مت دق

1- .......................................................................................... 

2-.......................................................................................... 

3-.......................................................................................... 

 

   ......................... :عــيقوتلا       ......................... :بلاطلا مسا

  ريدملا دعاسم دمتعي

 م         /      /     :EF اًرNرحت

 

 noـــــــæاصتخالا /oميداـــــــكألا دـــــــشرملا ىدـــــــل ةروـــــــصو بـــــــلاطلا فـــــــلم يـــــــQ ةروـــــــص ظـــــــفحتو يـــــــطخلا دـــــــهعتلا نـــــــم ةروـــــــصب رـــــــمألا يـــــــ»و راـــــــطخإ متــــــي(

 )ي¯امتجالا

 ...................... :ةلصلا ................................................. :مسالا ،رمألا ي»و راطخإ مت

  ................. :تقولا ........................ :لاصتالا خيرات .............................. :فتاهلا مقر



 

  73نم 58 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )( قحلم

 

 

 )   ( مقر جذومن                          

       .......................... :ةرامإ

 .…………ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ

 .......................)     ( عاطق 

 ...........................:قاطن

 .........................:ةسردم

 

 رمألا qFو د�ع·

 .................................. / انأ دهعتأ

 ......................... / بلاطلا رمأ ي»و

Qفصلا ي: ............................... 

 نوكأ ھتفلاخم ةلاح يQو ،ةيسردملا مظنلاو تاميلعتلا عابتاو ،اهقفارم ى§ع ةظفاحملاو ،ةسردملا لخاد ماظنلاو كولسلا دعاوقب  �oبا ما�xلاب

المحتم
ً

 دق �oنإو،ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال يQ ءاج ام قفوهقحب ةسردملا ةرادإ اهقبطت �oلا تاءارجإلا ةفاكل 

أ
ُ

 :يتآلا يQ تلثمت �oلاو ،ھنع ةرداصلا تافلاخملاب اًملع تطح

1-        

2- 

3- 

 كلذب �oم دهعت اذهو

 

 ................................. :عـــيقوتلا.......................... :رمألا ي»و مسا

 .................................. فتاهلا

   .................................ةسردملا ريدم دعاسم ،دمتعي    

 م         /      /          :يQ اًريرحت

  



 

  73نم 59 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )ف( قحلم

 

  )8(مقر جذومن                                                                                  

 .......................... :ةرامإ

 / ةيسردملا تايلمعلا ةرادا 

 ..........................)  (  عاطق 

 ........................... :قاطن

 ......................... :ةسردم

  رمالا qFو ملظت

 

 .............................../ ةبعشلاو فصلا ................................/ بلاطلا رما qFو ....................................... /  انأ ملظتأ

 

 ملظتلا عوضوم

.......................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ....../..../.. خNرات                                 .............  بلاطلا رما qFو عيقوت

 

 )    ( تايلمعلا عاطقل دعاسملا ةرازولا ليكو يأر

......................................................................................................................................................... 

 ....../..../.. خNرات                                         .............  دعاسملا ليكولا عيقوت

 

 ةيميدا©الا نوؤشلل ةرازولا ليكو يأر

......................................................................................................................................................... 

 ....../..../.. خNرات                                         .............  ليكولا عيقوت

 

 .ھخيرات نم لمع موي ... لالخ ملظتلا ى§ع درلا متيس ھنأب ملعلا ىÒري :ةظحالم



 

  73نم 60 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )    ( قحلم

 

 ) 4 ( مقر جذومن                                                                                                           

 .......................... :ةرامإ

  .……ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ

 .......................... )  ( عاطق

 ........................... :قاطن

  ......................... :ةسردم

 ةساردلا نم تقؤم فاقيإ رارق

 

 ......................... ةبعشلاو فصلا   ...................................... / بلاطلا رمأ qFو ديسلا

  ،،، دع{و ةبيط ةيحت

  ةيجالعو ةيومنت و ةيئاقو جمارب نم ھل مدق ام عم ھبواجت مدعو ،روكذملا بلاطلا نع ةرداـــــــــــــصلا تافلاخملا راركتل اًرظن ھنأب اًملع مكديفن

 :ھقحب ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا قبس دق ھنأ مغر ةقباسلا ةxyفلا لالخ كولسلا ليدعتل

1 -       

2 - 

 اًتقؤم بلاطلا فاقيإ              /     /      خيراتب ...............موي يQ )       ( مقر ا�Õــــــــسلجب ةــــــــسردملاب ةبلطلا كولــــــــس ةرادا ةنÀ¤ تررق دقف

 : ةدملا لالخ كولسلا ليدعتل جمانy¬ب ھقاحلإو ،ةسردملاب ةساردلا نم

   م           /     /      :قفاوملا                   موي ى»إ     م            /       /    :قفاوملا                  موي نم

 

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو

1 - ..................................  

2- ................................... 

 ............................ ةسردملا ريدم                                                ....................................-3

                                                                                    

  .………………........ ملعلاب بلاطلا عيقوت   .........……………… بلاطلا رمأ qFو عيقوت

                                                                           م          /      /          : EF اًرNرحت



 

  73نم 61 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )    .( قحلم

 

 

    

 ) 5( مقر جذومن                                                                                           

 .......................... :ةرامإ

  ..……ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ

 .........................)  (  عاطق 

 ........................... :قاطن

 ........................ :ةسردم

 ىرخأ ةسردم qYإ لقن رارق

 

 ......................... ةبعشلاو فصلا   ...................................... / بلاطلا رمأ qFو ديسلا

  ،،، دع{و ةبيط ةيحت

ـملع مكدـيفن   ةـيجالعو ةـيومنتو ةـيئاـقو جمارب نم ھـل مدـق اـم عم ھـبواـجت مدـعو ،روكذـملا بـلاـطلا نع ةرداــــــــــــــصلا تاـفلاـخملا راركتل اًرظن ھـنأـب اً

 :ھقحب ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا قبس دق ھنأ مغر ةقباسلا ةxyفلا  لالخ كولسلا ليدعتل

1 -       

2 - 

  تاـــــــــيلمعلا ةرادإ ىـــــــــ»إ رـــــــــمألا عـــــــــفر م    /    /   خيراـــــــــتب ......... موـــــــــي يـــــــــQ ) ( مـــــــــقر ا�Õـــــــــسلجب ةـــــــــسردملاب كولـــــــــسلا ةرادإ ةـــــــــنجل تررـــــــــق دـــــــــقف

 :ةـــــــــــــــــــــــيلاتلا بابـــــــــــــــــــــــسألل كـــــــــــــــــــــــلذو  . ) عاـــــــــــــــــــــــــطقلا جراـــــــــــــــــــــــــخ / لـــــــــــــــــــــــــخاد ( ىرـــــــــــــــــــــــــخأ ةـــــــــــــــــــــــــسردم ىـــــــــــــــــــــــــ»إ ھـــــــــــــــــــــــــلقنل )   ( عاـــــــــــــــــــــــــطق / ةيـــــــــــــــــــــــــسردملا

............................................................................ 

 ½ــــــــ�ح ؛ھــــــــخيرات نــــــــم عوبــــــــسأ لالــــــــخ اهمــــــــساب اــــــــنغالبإو اــــــــ�ªلإ بــــــــلاطلا لــــــــقنل ىرــــــــخأ ةــــــــسردم نــــــــع ثــــــــحبلا مكنــــــــم ىــــــــÒري ،كــــــــلذ ىــــــــ§ع ءاــــــــنبو

  .ي²اقلت ل ش5 بلاطلا لقن مت¥س ،كلذب مكماOyلا مدع لاح EFو .ا�ªلإ بلاطلا فلم لاسرإ نم نكمتن

 .........……………… بلاطلا رمأ qFو عيقوت

 .……………… ملعلاب بلاطلا عيقوت

                        ةسردملا ريدم                                                م          /      /          : EF اًرNرحت

 

          )     ( عاطق /ةيسردملا تايلمعلا ةرادإل ةخسن(

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم



 

  73نم 62 ةحفص

 

 )6( مقر جذومن                                                                                                           

 

 .......................... :ةرامإ

 …… ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ.

 .........................)   ( عاطق

 ........................... :قاطن

 ......................... :ةسردم

 ���اردلا ماعلا ةيا�� Âàح ةساردلا نم فاقيإ رارق

 

 ......................... ةبعشلاو فصلا   .................................... / بلاطلا رمأ qFو ديسلا

  ،،، دع{و ةبيط ةيحت

  :ي·آلاب اًملع مكيدفن

 ليدـــــعتل ةـــــيجالعو ةـــــيومنتو ةـــــيئاقو جمارـــــب نـــــم ھـــــل مدـــــق اـــــم عـــــم ھـــــبواجت مدـــــعو ،روكذـــــملا بـــــلاطلا نـــــع ةرداـــــصلا تاـــــفلاخملا رارـــــكتل اًرـــــظن

 :ھقحب ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا قبس دق ھنأ مغر ةقباسلا ةxyفلا لالخ كولسلا

1 -       

2 - 

 فاـــــــــــقيإ ررـــــــــــقت دـــــــــــقف ،اـــــــــــ�Õقفاومو ليـــــــــــصافتلا ةـــــــــــفاكب اـــــــــــًملع اـــــــــــ�Õطاحإو )  ( عاـــــــــــطق /ةيـــــــــــسردملا تاـــــــــــيلمعلا عاـــــــــــطق ةرادإ يأر ذـــــــــــخأ دـــــــــــعبو

 كـــــــــلذو .كولـــــــــسلا ليدـــــــــعتل ةــــــــــصتخم ةـــــــــهجل ھـــــــــليوحتو ،ي»اــــــــــحلا noـــــــــmاردلا ماـــــــــعلا ةــــــــــيا�ç ½ـــــــــ�ح ةـــــــــسردملاب ةــــــــــساردلا نـــــــــم روكذـــــــــملا بـــــــــلاطلا

 :ةيلاتلا بابسألل

1 -       

2 - 

 ،،، ةيحتلا رفاو عم

 .........................ةسردملا ريدم                                            م          /      /       :EF اًرNرحت

   

 ملعلاب بلاطلا رمأ qFو عيقوت                                                 ملعلاب بلاطلا عيقوت         

        ..........................                                               .....................................   

  ) ( عاطق / ةيسردملا تايلمعلا ةرادإل ةخسن(                     



 

  73نم 63 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

  ) 7 (مقر جذومن                                                                                  

 .......................... :ةرامإ

 ......ةيسردملا تايلمعلا ةرادإ 

 .......................)  (  عاطق 

 ........................... :قاطن

 ......................... :ةسردم

 

 ليjأتـلاو جالعلل ةصتخم ة�À¤ ھلNوحتو ةساردلا نم ي²ا�� فاقيإ رارق

 

 ......................... ةبعشلاو فصلا   ....................................... / بلاطلا رمأ qFو ديسلا

  ،،، دع{و ةبيط ةيحت

  :ي·آلاب اًملع مكذيفن

 ةــــــــــيجالعو ةــــــــــيومنتو ةـــــــــيئاقو جمارــــــــــب نــــــــــم ھـــــــــل مدــــــــــق اــــــــــم عـــــــــم ھــــــــــبواجت مدــــــــــعو ،روكذـــــــــملا بــــــــــلاطلا نــــــــــع ةرداـــــــــصلا تاــــــــــفلاخملا رارــــــــــكتل اًرـــــــــظن

 :ھقحب ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا قبس دق ھنأ مغر ةقباسلا ةxyفلا لالخ كولسلا ليدعتل

1 -       

2 - 

 .................................................................. :يQ لثمت دقو ،ةسردملا يQ ا�£ لومعملا مظنلاو حئاوللا فلاخي كولسب ھمايقل اًرظنو

 ررـــــــــــــقت دـــــــــــــقف ،اـــــــــــــ�Õقفاومو ،ليـــــــــــــصافتلا ةـــــــــــــفاكب اـــــــــــــًملع اـــــــــــــ�Õطاحإو ،ةـــــــــــــصتخملا  ) ( عاـــــــــــــطق / ةيـــــــــــــسردملا تاـــــــــــــيلمعلا ةرادإ يأر ذـــــــــــــخأ دـــــــــــــعبو

  :ةيلاتلا بابسألل كلذو ؛ليهأتـلاو جالعلل ةصتخم ةهجل ھليوحتو ،ةيموكحلا سرادملاب ةساردلا نم اًيئا�ç بلاطلا فاقيإ

1 -       

2 - 

 .........................  ةسردملا ريدم  

                        ............................  بلاطلا رمأ qFو عيقوت             ..........................  بلاطلا عيقوت

                                  م          /      /          : EF اًرNرحت

  )     (عاطق / ةيسردملا تايلمعلا ةرادإل ةخسن(



 

  73نم 64 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 ةصاخ ةرايس5 ةسردملل  ھنبا روضd¤ رمالا qFو د�ع· جذومن

 

 ......................................... : ةسردم

 ............................................ : بلاطلا مسا

 ................................................. : رمالا qFو مسا

 

 .................................. ةسردم EF................. ةبعش............ فصلا ةبلط نم ................................. بلاطلا رما qFو هاندا عقوملا انا

 ةيلوؤسم ى�دا لمحت نود ، ةسردملا نم ةدوعلاو روضd¤ا EF..................................... مقر ةصا�¤ا ھترايسل �áبا مادختسا XYع قفوا

 ،   لامعتسالا ةd¤اص........................... مقر ةرايس ةدايق ةصخر لمحي �áبا نا رقاو، ةسردملا راوسا جراخ كلذ XYع بتOPي امل

 . ھعم م�لقني نم وا ةرايسلل ھتدايق XYع ةبتOPملا ةيلوؤسملا ةفا© لمحتب د�ع·او

 . عقوأ ھيلعو

 

 ..................... خNراتلا.................. عيقوتلا......................: بلاطلا مسا

 

 ..................... خNراتلا.................. عيقوتلا......................: رمالا qFو مسا

 

ãدمتع  

 ................. خNراتلا.................. عيقوتلا......................: ةسردملا ريدم مسا

 

 

 

 

 

 

 



 

  73نم 65 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 .......... ةسردم  / ةضور EF ���ردملا ماودلا ةيا�� EF ھت�با / ھنبا مالتسال نxلو��ا صا�Äألاب رمأ qFو د�ع·

 

 

 ............................................................... : لفطلا رمأ ي»و انأ دهعتأ

 ضرــــــــملا (    يـــــــ¢ ةــــــــلوبقملا راذـــــــعألا ناـــــــب مــــــــلع ىـــــــ§ع اــــــــنأو . لوـــــــبقم رذـــــــعب الإ ھــــــــبيغت مدـــــــعو ، ...... ةــــــــضور يـــــــno Qـــــــmردملا ماودــــــــلاب oـــــــ�با ما�xلاـــــــب

 ةـــــــــــيبxyلا ةرازو ةــــــــــسايس بـــــــــــسح oــــــــــ�نبا / oــــــــــ�با ضرـــــــــــمل يــــــــــèرو رذــــــــــع Jyفوـــــــــــتب موقأــــــــــسو ) براـــــــــــقألا دــــــــــحا ةاــــــــــفو ، جراـــــــــــخلل جالــــــــــعلل رفــــــــــسلا ،

 .ميلعتلاو

 رذـــــــــعلا نـــــــــم ناـــــــــموي لالـــــــــخ ةيـــــــــصخش ةـــــــــلباقمل ............ ةـــــــــضورلا ة/لـــــــــيكو عــــــــم لـــــــــصاوتلاب موقأـــــــــس noـــــــــéخش رذـــــــــع كاـــــــــنه ناـــــــــك لاـــــــــح يــــــــQو

 . بايغلا ببس حيضوتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  73نم 66 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 ...... ةسردم / ةضور EF ���ردملا ماودلاب  ھت�با / ھنبا ماOyلاب رمأ qFو د�ع·

 

 ............................................................... : لفطلا رمأ qFو انأ د�ع·أ

 ، ضرــــــملا (    Fــــــä ةــــــلوبقملا راذــــــعألا ناــــــب مــــــلع YــــــXع اــــــنأو . لوــــــبقم رذــــــع5 الإ ھــــــبيغ· مدــــــعو ، ..... ةــــــضور FــــــE ��ــــــ�ردملا ماودــــــلاب �ــــــáبا ماOyلاــــــب

 ةـــــــــــيبOPلا ةرازو ةــــــــــسايس بـــــــــــسح �ــــــــــÂنبا / �ـــــــــــáبا ضرــــــــــمل Fـــــــــــæرو رذــــــــــع xPفوــــــــــتب موقأـــــــــــسو ) براــــــــــقألا دـــــــــــحا ةاــــــــــفو ، جراـــــــــــ�cل جالــــــــــعلل رفــــــــــسلا

 .ميلعتلاو

 رذـــــــــعلا نـــــــــم ناـــــــــموي لالـــــــــخ ةيـــــــــص�Ä ةـــــــــلباقمل ...... ةـــــــــضورلا ة/لـــــــــيكو عـــــــــم لـــــــــصاوتلاب موقأـــــــــس ��ـــــــــ��Ä رذـــــــــع كاـــــــــنj ناـــــــــ© لاـــــــــح FـــــــــEو

 . بايغلا ب§س حيضوتل

 

 ) çÚم ( يوفشلا راذنإلا لوا راطخا ي�اث راطخا ثلاث راطخا  بلاطلا لصف

 مايأ 3 بايغ دع5 مايأ 5 بايغ دع5 مايأ 10 بايغ دع5 بايغ موي 14 دع5 بايغ موي 15 دع5

 

 : رمألا qFو مسا

 : ةبارقلا ةلص

  عيقوتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  73نم 67 ةحفص

 

 

 

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 لèyملا باب نم بلاط مالتسا

 

  ماركلا رومألا ءايلوأ

 

 ، ةيــــــــــــسردملا تالفاـــــــــــd¤ا نومدختــــــــــــسã نيذـــــــــــلا ةــــــــــــبلطلل تالـــــــــــصاوملا ةــــــــــــئيj ةـــــــــــسايسو ، ميــــــــــــلعتلاو ةـــــــــــيبOPلا ةرازو تاــــــــــــميلع· YـــــــــــXع ءاـــــــــــنب

 ةداـــــــعإب موقتـــــــس ةـــــــلفاd¤ا ةفرـــــــشم نأـــــــب هوـــــــننو ، مكنـــــــبا ليـــــــصوتل ةـــــــلفاd¤ا لوـــــــصو لـــــــبق لyـــــــèملا باـــــــب ماـــــــمأ دـــــــجاوتلا ةرورـــــــضب مـــــــكملع�

 ةرادإ نـــــــم لـــــــفطلا مالتـــــــسال رـــــــمألا Fــــــqو ھـــــــجوتي اjدـــــــع5 ، لyـــــــèملا لـــــــخاد نــــــم ھمالتـــــــسال رـــــــمأ Fـــــــqو دـــــــجاوت مدــــــع لاـــــــح FـــــــE ةـــــــسردملل لــــــفطلا

 .ةسردملا

 

  مكل انتايحت صلاخ عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  73نم 68 ةحفص

 

 

 

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 كولسلا ةجرد نم مـــسd¤اب راطخإ

  

          .............................................. : فصلاب  ............................................................  :ة/ بلاطلا رمأ ي»و 

  

    ھتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 

 ..........................................ةجردلا نم ةيكولس ةفلاخم ت/بكترا مكتنبا/مكنبا نأب مكرعشن

  ...........................................................................................................................................:.................ي¢و

 مكتـــــــــــنبإ / مكنـــــــــــبإ قــــــــــحب ردـــــــــــص دـــــــــــقف م........... /....../ .......... موــــــــــي نـــــــــــم قـــــــــــفاوملا ....... مــــــــــقر ةـــــــــــسردملاب كولـــــــــــسلا ةــــــــــنجل رارـــــــــــق ىـــــــــــ§ع ءاــــــــــنبو

 يــــــــQ كولـــــــسلا تاــــــــجرد نـــــــم ةــــــــجرد ).....( مـــــــسح وــــــــهو ميـــــــلعتلاو ةــــــــيبxyلا ةرازوـــــــل كولــــــــسلا ةـــــــحئال يــــــــQ ھـــــــيلع صوــــــــصنملا ي'يحـــــــصتلا ءارـــــــجإلا

  .م.........../........ mnoاردلا ماعلل............. mnoاردلا لصفلا

 تاـــــــــحxyقملل اـــــــــقفو كولــــــــسلا ةـــــــــحئال ھـــــــــيلع صنــــــــت اـــــــــم بــــــــسح ةدوـــــــــقفملا تاجردـــــــــلا ضــــــــعب عاجxyـــــــــسإل ةـــــــــصرف ة/بــــــــلاطلا ىـــــــــطعي فوــــــــسو

 :ھيلاتلا

1-..................................................................................................................................... 

2-..................................................................................................................................... 

3-...................................................................................................................................... 

 

 ةسردملا ة/ريدم                             مالتسإلاب رمألا ي»و عيقوت

 ............................................... :مسإلا .............................................. :مسإلا

 ............................................... :عيقوتلا ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا ............................................... :خيراتلا

 

  



 

  73نم 69 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 ءاعدتسإ باطخ

 

 ........................................................... ة/بلاطلا رمأ ي»و

 ..................................................:فصلاب

 ھتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 

 م............/......./...... قفاوملا............................ موي يQ ةسردملا ى»إ روضحلا مكنم ءاجرلا

 .مكتنبإ / مكنبإب قلعتي عوضومل ةسردملا ةرادإ ةلباقمل

 

 .ة/بلاطلا ةحلصم قيقحتل انعم مكبواجتو مكنواعت نسح مكل نيركاش

 

 

 

 ةسردملا ة/ريدم                            مالتسإلا ى§ع ة/بلاطلا عيقوت

 ............................................... :مسإلا .............................................. :مسإلا

 ............................................... :عيقوتلا ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا ............................................... :خيراتلا

 

 

 

 

 

 

  



 

  73نم 70 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 ةبلاط /بلاط ةلاحإ

 

       ةسردملا يQ كولسلا ةنجل / ي¯امتجإلا يئاصخإلا / Ðnoفنلا يئاصخإلا

 ھتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 

 ..................................:فصلا.................................................................. ة/بلاطلا ةلاح مكيلإ ليحن

 ............................................................................................. ةجردلا نم ةيكولس ةفلاخم اه/ ھباكترإل

 ................................................................................................................................... ي¢و

 نJــــــــملعم نــــــــم ةــــــــينعملا فارـــــــطألا كارــــــــشإو ةــــــــيجالع ةـــــــطخو ي§يــــــــصفت رــــــــيرقت ةـــــــباتكو ، اه/ھــــــــتلاح ةــــــــساردو ة/بـــــــلاطلا ةــــــــعباتم مكنــــــــم ىـــــــÒري

 .ةلاحلل بسانملا معدلاو لولحلل لوصولل ة/بلاطلاو رمأ ي»وو

 

 

 ةسردملا ريدم بئان عيقوت                  مالتسإلا ى§ع  ي¯امتجإلا / Ðnoفنلا يئاصخإلا عيقوت

 ............................................... :مسإلا              .............................................. :مسإلا

 ............................................... :عيقوتلا               ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا             ............................................... :خيراتلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  73نم 71 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 كولسلا ةع5اتم جذومن

 تافلاخملا

 

 ....................................................:فصلا ..................................................: ة/بلاطلا مسإ

 

  ةفلاخملا خيراتو موي

 ةفلاخملا ةجرد

  ةفلاخملا عون

  )-(ةموسحملا ةجردلا

  )+( ةجxyسملا ةجردلا

  عاجxyسإلا ةيفيك

 بلاطلا عيقوت

       

     

       

     تاجردلا عومجم

  mnoاردلا لصفلا ةيا�ç ةيلكلا ةجردلا

 

 

 ةسردملا ة/ريدم                            لوؤسملا فظوملا             

 ............................................... :مسإلا .............................................. :مسإلا

 ............................................... :عيقوتلا ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا ............................................... :خيراتلا

 

 



 

  73نم 72 ةحفص

 

 

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 xyمتملا كولسلا ةع5اتم جذومن

 

 ....................................................:فصلا ..................................................: ة/بلاطلا مسإ

 

 كولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلا عوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن �Jمتملا كولسلا ةجرد  �Jمتملا كولسلا رشؤم �Jمتملا كولسلا رايعم �Jمتملا كولسلا خيراتو موي

 بلاطلا عيقوت ةكراشملا قاطن �Jمتملا

    

       

     تاجردلا عومجم

  mnoاردلا لصفلا ةيا�ç ةيلكلا ةجردلا

 

 

 

 

 ةسردملا ة/ريدم                                    لوؤسملا فظوملا  

 ............................................... :مسإلا .............................................. :مسإلا

 ............................................... :عيقوتلا ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا ............................................... :خيراتلا

 

 

 

 

  



 

  73نم 73 ةحفص

 

 ماعلا ميلعتلا تاسسؤم يQ ةبلطلا كولس ةرادإ ةحئال نأشب م2018 ةنسل )      ( مقر يرازولا رارقلل )   .(  قحلم

 

 ةيجراخ ة�ج وأ زكرم معد بلط ةرامتسإ

 

 .................................................. :غلبملا مسإ ............................................... :ةهجلا

 .................................................. :ءاعدتسإلا ببس ............................................... :غيلبتلا نمز

 

 عوضوملا صخلم

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

 ةسردملا ة/ريدم   ......................................... : لوؤسملا فظوملا مسإ  

 ............................................... :مسإلا              .............................................. :ھفيظولا

 ............................................... :عيقوتلا                  ............................................. :عيقوتلا

 ............................................... :خيراتلا            ............................................... :خيراتلا

 

 


