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 ةيدي0مت ما,حا :لوألا بابلا

 ةماع ما,حا :لوالا لصفلا

 ةمدقم :89وألا ةداملا

 ةرادإل ةمظنملا ABياعملاو دعاوقلا نايبل)"ةيعم23ا( ةقاعإلا يوذ ميلعتل نGيئانDتسالا لافطألا ةيعم=> ةحئاللا هذ( دادعإ مت

 باgXأو ةقالعلا يذ فارطالا عيمج قوقح ةيامح لفكت ]Zلا ةمكو2Xا تاسرامم لضفأب ماOPلالا نامض لجأ نمو ةيعم23ا

  .كلذ فالخ vwع ةيعuرشsلا تا23rا نم رارق وأ ىرخأ ةحئال وأ ماظن صني مل ام ةيمازلا ةحئال ةحئاللا هذ( دع2j، lاصملا

 ةحئاللا قيبطت قاطن :ةيناثلا ةداملا

 سلجم �~ ةÇوضعلل OBÄjلا �~ نAبغارلا ةفا| vwعو ةقاعإلا يوذ ميلعتل نGيئانDتسالا لافطألا ةيعمج vwع ةحئاللا هذ( قبطت

 .نAلماعلا عيمجو ناá3لاو ةيذيفنتلا ةرادإلا ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةيعم23ا ةرادإ

 ةحئاللا دادعا :ةثلاثلا ةداملا

  :ةيلاتلا حئاوللاو ةمظنألا vwع ةقيثولا هذ( دادعا �~ دانsسالا مت

  ـ(18/02/1437 خÇراتو )61( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةيل(ألا تاسسؤملاو تايعم23ا ماظن

.ه1437 ةيل(الا تاسسؤملاو نAتعم23ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا  

 تافZرعتلا :ةعYارلا ةداملا

 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي مل ام ا0مامأ ةbcوملا ي_اعملا 9^ع ةيتآلا تارابعلاو تامل,لا لدت

 ةيل(ألا تاسسؤملاو تايعم23ا ماظن :ماظنلا

 ةيل(ألا تاسسؤملاو تايعم23ا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةÇرشõلا دراوملا ةرازو :ةرازولا

 ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةÇرشõلا دراوملا رÇزو :رÇزولا

  ةقاعإلا يوذ ميلعتل نAيئانùتسالا لافطألا ةيعمج :ةيعم23ا

 ةيعم23ا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم

 ةحئاللا 9^ع ليدعتلا :ةسماj>ا ةداملا

lع ةيمازلا ةحئاللا هذ( دعvw م عيمجûوسüع ءانب الإ ا£¢لع ليدعتلا متي الو ،ةرادإلا سلجم لبق نم ا(دامتعا دع° ةيعم23ا يvw 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ءافيsسا دع° كلذو ةرادإلا سلجم ةقفاوم

 ا£ßعجارم متي ةرادالا سلجم نع ةقثõنملا ناá3لا دحأ وأ ةيعم23ا نÇراشsسم وأ ةرادإلا لبق نم ھحاOBقا متي ليدعl يأ -1

 .ةرادالا سلجم لبق نم ا£¢لع ةقفاوملاو
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اروف ھجاردإ متي )ةÇرشõلا دراوملا ةرازو ( ةيعuرشsلا تا23rا دحأ لبق نم متي ليدعl يأ -2
ً

 نم دمتعuو ةحئاللا هذ( w©ا 

 .ةرادالا سلجم لبق

 : ةيعم=>ا ةمكوح lmام : ةسداسلا ةداملا

 2jاصملا باgXأ نع اrلالقتساو ا£Æاراد≠و و( ةيح̈ر ABغ وأ ةيح̈ر تنا| ءاوس ةأشûملا ھجاوت ]Zلا ةرصاعملا تا(اجتالا ىوقأ دحأ

الوحت ل∞شØ ھجوتلا اذ( ،ا£¢ف
ً

 .ا£ÆاÇولوأو ةرادإلا طمن �~ ةروث ل∞شØ امم ،اrجراخ w©إ ةأشûملا لخاد نم ةوقلا �~ 

 تدادزا ،ا£¥وؤش ةأشûملا ةرادا ا£¢ف ريدت ]Zلا ةيفيكلا �~ ABثأتلا vwع ةأشûملا �~ نAيجرا≥2ا 2jاصملا باgXأ ةردق تدادزا امل|و

 .داصتقالا نم اءزج طقف اوس∑لو عمت3∂ا نم ءزج م£¥أ مrلاعفأو م£Æارارق لالخ نم ةن(µBلل ةرادإلا ةجاح

 نمو ،ةأشûملاب ةقالعلا باgXأل ةفلت≥∂ا 2jاصملا نAب قيقدلا نزاوتلا داجيإل ممصم طباوضو تانزاوت ماظن تا|رشلا ةمكوح

 لئاسملا vwع رصتقت ال تا|رشلا ةمكوح نإف كلذلو مومعلاب عمت3∂او نيدروملاو ءالمعلاو نAفظوملاو ةرادإلاو نÇرمثsسملا م£∏يب

 ،طقف ةينوناقلا

 ةلئاسملا رفاوت ديكأتل ا£¢ف لامعألا فÇرصت تاءارج≠و ،ةأشûملا ةيûب vwع ةظفاX∂او ةرطيسلاو ةبقارمو رÇوطت لمشl لب

 .ةأشûملا �~ تارارقلا ذاختا قرط �~ ةيلوؤسملا ديدحتو فاصنإلاو ةيفافشلا قيقحتو

 ]øلسلا رثألا عنم vwع زكترت نأ بجي الو ،طقف ةئجافملا ةيلاملا تالا∞شإلا بنجت vwع رصتقت ال ةمكوáXل ةدي23ا ةسرامملا

 نو∞تو ةمكو2Xا نع ةجتانلا ةيباجيالا دئاوفلا قيقحتل �¿سلا نو∞ي نأ بجي سكعلا vwع لب ةمكوáXل ةفيعضلا ةسرامملل

 .ةأشûملل س∑ئرلا مامت(الا لحم

  :�~ لاثملا ليõس vwع لثمتت عفانم ةدع vwع فاصنإلاو ةلئاسملاو ةيفافشلا نم لاع ىوتسم vwع دمتعZ[ lلا ةأشûملا لصحتس

 ةÇرارمتسالا �~ µBكأ ةصرف -

 رطا≥∂ا نم فيفخت  -

 عمت3∂ا ةقث vwع لوص2Xا  -

 ماع ل∞ش° ةيسفانتلا نAسحت -
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 ةيعم=>ا ةمكوح :ي_اثلا لصفلا

pتسالا لافطألا ةيعمج ةل,يDيئانGةقاعإلا يوذ ميلعتل ن  

 

 

 

 

 

ةيذيفنتلا ةرادإلا

ةردإلا سلجم

ةعYاتلا نا=tلا  

)ھتقؤملا-ةمئادلا(

ةيمومعلا ةيعم=>ا

ةيلاملا ةرادالاةZرشzلا دراوملا
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 ةيمومعلا تايعم=>ا ةمكوح :ي_اثلا لصفلا

 ةيعم=tل ~{يظنتلا ل,ي0لا :ةعYاسلا ةداملا

 ديدس�ب اوماقو لقألا 9^ع ر0شأ ةتس مZÉÑوضع 9^ع تضم يذلا نGسسؤملا نم ةعومجم نم ةيمومعلا ةيعم=>ا ل,ش�ت

 رZراقتلاو سل=äا تارارق دامتعاو ةعجارمو هءادأ ةعYاتمو ةرادإلا سلجم 9^ع فارشالا م0قتاع عقZو ةZوضعلا موسر

 .اÉÑمادتساو اÉÑيقادصمو ةيعم=>ا ءادأ ةيلعاف نم دكأتلا نامضل ةيعم=>ا اpردصت ~ãلا ةZرودلا

 ةيداعلا ةيمومعلا ةيعم=>ا تاصاصتخا :ةنماثلا ةداملا

 :يlآلاب ةيداعلا ةيمومعلا ةيعم23ا صتخت ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ھيلع صن ام ةاعارم عم 

  .ا£ßشقانم دع° ا(دامتعاو ةي£ßنملا ةيلاملا ةنسلل ةيلاملا مئاوقلا نع تاباس2Xا عجارم رÇرقت ةسارد -1

 .ةديد23ا ةيلاملا ةنسلل ةÇريدقتلا ةيناAPملا عورشم رارقإ -2

 ةيلاملا ةنسلل ةحOBقملا ةط≥2او ،ةي£ßنملا ةيلاملا ةنسلل ا£Æاطاش√و ةيعم23ا لامعأ نع ةرادإلا سلجم رÇرقت ةشقانم   -3

 .ھنأش �~ هارت ام ذاختاو ،ةديد23ا

 .ھتالاجم حاOBقاو ،ةيعم23ا لاومأ رامثsسا ةطخ رارقإ -4

   .قباسلا ةرادإلا سلجم ةمذ ءارب≠و ،م£Çßوضع ةدم ديدجتو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا -5

6-  lيعAأ ديدحتو  ةيعم23ا تاباسح ةعجارم ھل صخرم ي√وناق بساحم نlھباع. 

 .تدجو نإ ةيعم23ا vwع ا£Æاظحالمو ةرازولا تابطاخم -7

 �~ سل3∂ا ضÇوفتو ،كلذ مامتإ �~ ةرادإلا سلجم ضÇوفتو عيبلا وأ ءارشلاب ةيعم23ا لوصأ نم يأ �~ فرصتلا -8

 .ةÇرامثsسالا تاعورشملا ةماقإ وأ ةيعم23ا لاومأ نم ضئافلا رامثsسا

  .لامعألا لودج vwع ةجردم نو∞ت ىرخأ عيضاوم ةيأ   -9

 ةيداعلا Gëغ ةيمومعلا ةيعم=>ا تاصاصتخا :ةعساتلا ةداملا

 :يlآلاب ةيداعلا ABغ ةيمومعلا ةيعم23ا صتخت ،ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ھيلع صن ام ةاعارم عم

 �~ ةرغاشلا زكارملا لغشØ نم باختنا ،ھنع ةÇوضعلا طاقسإ وأ ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ةلاقتسا �~ تبلا -1

 .ةرادإلا سلجم ةÇوضع

 .ةرادإلا سلجم تارارق نم هارت ام ءاغلإ  -2

  .ىرخأ ةيعمج �~ ةيعم23ا جامدنا حاOBقا  -3

 .ةيساسالا ةحئاللا ليدعl رارقإ -4

اÇرايتخا ةيعم23ا لح -5
ً

. 
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 ةيمومعلا ةيعم=>ا تاعامتجا داقع_ا تاءارجا :ةرشاعلا ةداملا

lاعامتجا ةيمومعلا ةيعم23ا دقع
ً

ايداع 
ُ

 ةنسلا ةيادب نم رrشأ ةعüرالا لالخو ةيلاملا ھنسلا ءا£ßنا دنع لقالا vwع دحاو هرم 

 ءانب وأ ةرادإلا سلجم نم وا ةرازولا لبق نم بõسم بلط vwع ءانب ةيداعلا ABغ ةيمومعلا ةيعم23ا تاعامتجا دقعlو ،ةديد23ا

 .ةيمومعلا ةيعم23ا روضح قح مrل نيذلا ءاضعألا نم %25 نع لقي ال ددع بلط vwع

 عامتجالا رقم :رشع ةيداc>ا ةداملا

lاعامتجا ةيمومعلا ةيعم23ا دقعÆ£غو ةيداعلا اAB ع ءانب ةيعم23ا رقم �~ ةيداعلاvw ايطخ امأ ةوعد
ً

 ديµBلا µBع وأ ديلاب ملسlو 

 :�©اتلا ةوعدلا لمشlو ةيعم23ا ةرادإ سلجم س∑ئر لبق نم ةيصنلا لئاسرلا وأ باسlاولا µBع وأ ي√وOBكلالا

  عامتجالا لامعأ لودج -

 .عامتجالا نا∞م -

 هداقع√ا ةعاسو ،ھخÇرات -

اموي رشع ةسمخب ددX∂ا دعوملا لبق ةوعدلاب ةيعم23ا ءاضعأو ةفرسملا ة23rاو ةرازولا غالبا متب نأ بجي -
ً

 vwع 

 .عامتجالا روض2X اrلثمي نم بدنت نأ ةرازوللو ،لقألا

 ةيعم=>ا تاعامتجا داقع_ال ي_وناقلا باصنلا :رشع ةيناثلا ةداملا

Øةيعم23ا عامتجا دع gXاحي
ً

 زوجي عامتجالا داقع√ال ي√وناقلا باصنلا لمتكي مل لاح �~و ءاضعالا فصن نم ŒBكأ هرضح اذإ 

اموي رشع ةسمخ ا(اصقأو ةعاس اrلقأ ةدم لالخ رخآ دعوم w©إ عامتجالا ليجأت
ً

 �~ عامتجالا نو∞Çو لوألا عامتجالا دعوم نم 

احيgX ةلا2Xا هذ(
ً

 )%25( نع ددعلا لقي ال نا بجيف ةيداعلا ABغ ةيعم23ا ةلاح �~ امأو نÇرضا2Xا ءاضعالا ددع نا| امrم 

 .ءاضعألا �©امجأ نم

 ةيمومعلا ةيعم=>ا تاعامتجا روضح ìm ةبانإلا :رشع ةثلاثلا ةداملا

 :ةيلاتلا ما∞حالا ةاعارم عم ةيمومعلا ةيعم23ا تاعامتجا روض2X ةبانالاو ليكوتلا زوجي

 ةيمومعلا ةيعم23ا عامتجا روضح �~ ةليثمتل ءاضعألا نم رخآ وضع ھنع ب∑ني نأ ةيمومعلا ةيعم23ا وضعل زوجي -1

 .ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنالاو ةيساسالا ةحئاللا ما∞حا ةاعارم عم تÇوصتلاو

 .)ليكوتلا جذومن قفرم( .عامتجالا دعوم لبق ةضوفب نم وأ ةرادإلا سلجم س∑ئر لبق نم ةبانإلا دامتعا متي نأ -2

 دحاو عامتجا روض2X وضع نم ŒBكأ ليكوت متي نأ زوجي ال -3

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ليكوت زوجي ال -4

 ةيمومعلا ةيعم=>ا تارارق :رشع ةعYارلا ةداملا

 نÇرضا2Xا ءاضعألا ددع ةيبلغأب ةيداعلا ةيمومعلا ةيعم23ا تارارق ردصت -1

 ءاضعالا ددع ]–لث ةيبلغأب ةيداعلا ABغ ةيمومعلا ةيعم23ا تارارق ردصت -2
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3- lتعµB غ ةيعم23ا تارارق عيمجAB قاب قلعتي اميف ادعام ةذفان ةيداعلاOBرارق≠و ىرخأ ةيعمج �~ ةيعم23ا جامدنا حا 

lرايتخا ةيعم23ا لحو ةيساسالا ةحئاللا ليدعÇا
ً

اقفو ةمزاللا تاءارجإلا لامكتسا دع° الإ 
ُ

 ةقفاومو ماظنلا ما∞حأل 

 .رÇزولا

 تاعامتجالا رضاحم :رشع ةسماj>ا ةداملا

اموي رشع ةسمخ لالخ تاوصالا زرف رضحم عم ةيمومعلا ةيعم23ا تاعامتجا رضاحم نم ةروصب ةرازولا دÇوزت متي
ً

 نم 

 عامتجالا خÇرات
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 ةرادإلا سلجم ةمكوح :ثلاثلا لصفلا

 فادpالا :رشع ةسداسلا ةداملا

ارظن
ً

 ةــيعم23ا ةرادإ لــيõـــــــــــــس �~ ھــيلإ ةــطونملا تاــيلوؤـــــــــــــسملاو تاــبجاولا �~ لــثمتت ةــيلاــع ةــيم(أ نم  ةرادإلا سلجم ھــب عتمتي اــمل 

 قيقحتو اـــrحاـــجن نع لوؤـــــــــــــسم لاـــعف ةرادإ سلجم ةـــيعمá3ل نو∞ي نأ �“بûي ثـــيح ،اـــ£¢لع ةـــباـــقرلاو اـــrلاـــمعأ vwع فارـــــــــــــشالاو

 تاــميلعl داــجي≠و رطاــ≥∂ا ةراد≠و مييقت اــrلالخ نم متي ةــيباــقرلا ةــمظنألل ماــع راــطإ دوجو نم دــكأــتلاو ةــيجيتاOBـــــــــــــسالا فادــ(الا

سلجم نÇو∞ت دنع �◊اري نأ  بجي ھنا ثيح ةيلع ]÷ملا كولسلا دعاوقو ةينrملا ئدابملا قيبطت vwع فارشالاو ةمكوáXل ةلماش  

.فاد(الا هذ( قيقحت لجأ نم ھنيعم ABياعم   

  ةيعم=>ا  ةرادإ سلجم وضعل ھماع Gëياعم : رشع ةعYاسلا ةداملا

 �ÿو  ةرادالا سلجم وضع �~ هاندا ABياعملا رفوت ةاعارم متي ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةيساسالا ةحئاللا �~ درو امب لالخألا مدع عم

 :�©اتلا|

 لضفأ قيبطتو ءادألا APفحت w©إ يدؤي امب تايحالصلا حنمل ھل(ؤت ةيدايق تاراrمب عتمتي نأب كلذو ،ةدايقلا vwع ةردقلا  .1

 طيطختلاو ABكفتلاو لعافلا لصاوتلا vwع ةردقلاو ةينrملا قالخألاو ميقلاب ديقتلاو ةلاعفلا ةرادإلا لاجم �~ تاسرامملا

 .�ŸيتاOBسالا

 تاµB≥2او ،بÇردتلا ىوتسمو ،ةبسانملا ةيص≥⁄لاو ،ةينrملا تاراrملاو ،ةيملعلا تال(ؤملا ا£¢ف رفاوتت نأب كلذو :ةءافكلا  .2

 وأ ،نوناقلا وأ ،ةبساX∂ا وأ ،داصتقالا وأ ،ةرادإلاب ةفرعملاو ةيلبقتسملاو ةيلا2Xا ةيعم23ا ةطش√أب ةلصلا تاذ ةيلمعلا

 .بÇردتلاو ملعتلا �~ ةبغرلا نع

 ھيجوتلا vwع ،رارقلا ذاختا �~ ةعرسلاو ،ةÇرادإلاو ،ةيدايقلاو ،ةينفلا تاردقلا ھيف رفوتت نأب كلذو ،ھيجوتلا vwع ةردقلا .3

 ةÇؤرلاو ارداق نو∞ي نأو ،لمعلا ABس° ةقلعتملا ةينفلا تابلطتملا باعيsساو ىدملا ديعبلا طيطختلاو �ŸيتاOBسالا

 .ةX›اولا ةيلبقتسملا

ارداق نو∞ي نأب كلذو ،ةيلاملا ةفرعملا .4
ً

 .اrمrفو ةيلاملا رÇراقتلاو تانايبلا ةءارق vwع 

 .ھتاصاصتخاو ھماrم ةسرامم نع ھقوعfi� Øص ع√ام ھيدل نو∞ي الأب كلذو ،ةيX‹لا ةقايللا .5

 vwع اrميدقتو ةيعم23ا 2jاصمب مامت(الاو ةيانعلاو ءالولاو ةنامألاو قدصلا ئدابمب سل3∂ا ةÇوضعل Äjرملا مOPلي نأ .6

 .ةيص≥⁄لا ھتáXصم

 يأ نع ةيعمá3ل حاصفإلاو ،ةقداص ةينrم ةقالع ةيعم23اب سل3∂ا وضع ةقالع نو∞ت نأب قدصلا نو∞Çو )أ

  ةيعم23ا عم دقع وأ ةقفص يأ ذيفنت لبق ةرثؤم تامولعم

 تاعارمو لماعتلا ةلادع نم ققحتلا عم 2jاصملا ضراعvw lع يوطنت ]Zلا تالماعتلا بنجت �~ ءالولا ققحتي امن∑ب )ب

 .2jاصملا ضراعتب ةصا≥2ا ما∞حألا
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 .تايلوؤسملاو تابجولا ءادأب نو∞تف مامت(الاو ةيانعلا امأ .7

 تاراrملا باgXأ نم ة̈ولطملا تاجايتحالل حيشOBلا �~ ةيلوألا حنمو ،ةيلمعلا ةµB≥2او ]‡لعلا لي(أتلا �~ عونتلا ةاعارم �“بûي .8

  .ةرادإلا سلجم ةÇوضعل ةبسانملا

 وضعك لمعلل ھتيل(أل ھنادقف لاح �~ ،ةرادإلا سلجم �~ ھتدم ةيا£¥ لبق ليقتسØ نأ ةرادإلا سلجم وضع vwع بجي  .9

 �~ ھتامrم ءادأل نAمزاللا د23rا وأ تقولا صيصخت vwع ھتردق مدع وأ ،ھلامعأ ةسرامم نع هز3· وأ ،ةرادإ سلجم

 ةنس ل| ددجي ةماعلا ةيعم23ا نم صيخرت vwع لوص2Xا �~ راي≥2اب وضعلا نو∞يف 2jاصملا ضراعl لاح �~ امأ ،سل3∂ا

 .ھتلاقتسا ميدقت وأ

 .صاصتخالا تاذ ةكلمملاب ةيعuرشsلا تا23rا ا(رقت تابلطتم يأ قيبطت بجي .10

  ةرادإلا سلجم تايلوؤسم :رشع ةنماثلا ةداملا

 )ةيداعلا ABغ( ةيمومعلا ةيعم23ا عامتجالا داقع√ا بلط سلجملل قحي

 :لالخ نم ةرادإلا سلجم تاباختنا ةرادإ �~ ةكراشملا

 ةرادإلا سلجم ةÇوضعل OBÄjلل طورشلا م£¢لع قبطنت نمم ةيمومعلا ةيعم23ا ءاضعأ عيمج w©ا ةوعدلا ھيجوت -

اموي نAنامثو ةئامب ةرادإلا سلجم ةدم ةيا£¥ لبق ديد23ا
ُ

 .لقألا vwع 

اموي نAعسl لبق OBÄjلا باب لافقإ -
ً

  ةرادإلا سلجم ةدم ةيا£¥ نم 

 عوبسأ لالخ كلذو ضرغلا اذrل ةرازولا نم ةدمتعملا ةقÇرطلا وأ دعملا جذومنلا قفو ةرازولا w©إ نOBÄXAملا ءامسأ عفر -

 .حيشOBلا باب لفق نم

اموي ارشع ةسمخ لالخ م£„اختنا مت نيذلا ءاضعالا ءامسأب ةرازولا دÇوزت دي23ا ةرادإلا سلجم vwع -
ً

 نم لقألا vwع 

 .باختنالا خÇرات

 ةينوناقلاو ةيلاملا بناو23ا ةصاخو ةيعم23ا لمع° ديد23ا ةرادإلا سلجم ءاضعأ فÇرعتل تاءارجا عضو نم دكأتلا -

 .سل3∂ا ءاضعأل ةيعم23ا نوؤش نع ةيفاولا تامولعملا رفوت نم دكأتلا ةيلعو

 �~ ةيعم23ا �~الت نمضي امب ةيدوعسلا ةي̈رعلا ةكلمملا �~ ةÇراسلا حئاوللاو ةمظنألاب ةيعم23ا ديقت نم دكأتلا -

 ةيماظن تافلاخم

 ةيلوؤسمب ھتامrم يدوي نأ ةيلعو اrفاد(أ قفتي عم امب تقفنا ا£Æاداريا نأو ةقثوم ةيعم23ا دراوم نأ نم دكأتلا -

 كلت ةسرامم ةع°اتم ةيلعو ضÇوفتلا ةدمو رارقلا ذاختا تاءارج≠و اrضوفي ]Zلا تايحالصلا ددحي نأو ةين نسحو

 .ةÇرود رÇراقت µBع ABغلا ھضوفي ]Zلا تايحالصلا

 زوجي الف صن نم ةحئاللا تلخ اذ≠و ا£¢ف ةدراولا طورشلا̈و ةيساسالا ةحئاللا ةيلع صنت اميف الإ فرصتلا مدع -

  ةيمومعلا ةيعم23ا نم نذإب الإ فرصتلا سلجملل
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 ةيكنبلا تاباس2Xا عم تالماعتلا نو∞تو ةيلX∂ا كونبلا نم ŒBكأ وأ كنب ىدل اrمساب ةيدقنلا ةيعم23ا لاوما عاديا -

  �©املا فرشملاو ةبئان وأ ةرادإلا سلجم س∑ئر عيقوتب ةيعم23اب ةصا≥2ا

 vwع ةيذيفنتلا ةرادإلا يدايق نم وأ هءاضعأ نم نAنثال ةيكنبلا تاباس2Xا عم لماعتلا ضÇوفت ةرادإلا سل3∂ زوجÇو -

 ھضوفي نم وأ رÇزولا ةقفاوم دع° كلذو ةيس23ûا يدوعس اونو∞ي نأ

 .ةديدج ةرادإ سلجم با£ßنا ن2XA ةيلاملا نود ةÇرادإلا ھماrم ةسرامم �~ رمتسØ ةرادالا سلجم ةرود ءا£ßنا دنع -

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةسائر :رشع ةعساتلا ةداملا

 ةسائر ةبئانو ةرادإلا سلجم س∑ئر w©وتÇو سلجملل عامتجا لوأ �~ �©املا فرشملاو ةبئانو ةرادإلا سلجم س∑ئر ديدحت متي

 .ةبئانو سل3∂ا س∑ئر بايغ لاح �~ ھئاضعأ نAب نم ةرادإلا سلجم بدتûي نم وأ ،ةرادإلا سلجم تاعامتجا

 ةرادإلا سلجم سóئر ما0مو تايحالص :رشع  ةسداسلا ةداملا

 ھتاصاصتخا ءادأو ھلمع ABس vwع فارشإلاو سل3∂ا ةدايق ةرادإلا سلجم س∑ئر w©وتي ،ةرادإلا سلجم تاصاصتخاب لالخإ نود

 :�vي ام ةصاخ ةفصب ةرادإلا سلجم س∑ئر تاصاصتخا �~ لخدÇو ،ةيلاعفب

 .ةللضملا ABغو ةحيX‹لاو ةلما∞لا تامولعملا vwع سل3∂ا ءاضعأ لوصح نامض .1

 .بسانملا تقولا �~و لاعف ل∞ش° ةيساسألا لئاسملا عيمج ةشقانمب ةرادإلا سلجم مايق نم ققحتلا .2

3. l⁄3ع سل3∂ا ءاضعأ عيvw م ةسراممrماrصم ققحي ام̈و ةيلاعفب مáXةيعم23ا ة. 

 .ةرادإلا سلجم w©إ م£‰ارآ لاصي≠و ل∞ك عمت3∂او ةقاعإلا يوذ عمتجم عم �vعفلا لصاوتلل تاونق دوجو نامض .4

5. l⁄3ب ةلاعفلا ةكراشملاو ةءانبلا تاقالعلا عيAةفاقث داجي≠و ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو سل3∂ا نم ل| ن l⁄3ع عvw ءانبلا دقنلا. 

 وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ اrحرطي ةلأسم ةيأ رابتعالا نAع° ذخألا عم ةرادإلا سلجم تاعامتجا لامعأ لودج دادعإ .6

 .سل3∂ا لامعأ لودج دادعا دنع يذيفنتلا س∑ئرلا وأ سل3∂ا ءاضعأ عم رواشsلاو ،تاباس2Xا عجارم ا(ABثي

 وأ ةرشابم ةáXصم ةرادالا سلجم ءاضعأ دحأ نو∞ي ]Zلا دوقعلاو لامعألاب ا(داقع√ا دنع ةيداعلا ةماعلا ةيعم23ا غالبإ .7

 رÇرقت غيلبتلا اذ( قفاري نأو ،ةرادالا سلجم w©إ وضعلا اrمدق ]Zلا تامولعملا غالبإلا اذ( نمضتي نأ vwع ،ا£¢ف ةرشابم ABغ

 .ةيعمá3ل ي√وناقلا عجارملا نم صاخ

  ةرادإلا سلجم تاصاصتخا :نورشعلا ةداملا

 :يlالا ا£∏مو ةرادإلا سلجم تاصاصتخا ةيساسالا ةحئاللا ددحت

 .اrحاجنو ةيعم23ا فاد(أ قيقحتل ةماعلا تاسايسلا عضو -

 ةع°اتمو ةيس∑ئرلا لمعلا ططخ نم ا(ABغو ةيذيفنتلا ةط≥2او ةيجيتاOBسالا ةط≥2ا ا£∏مو ةيعم23ا لمعلا ططخ عضو -

 .ةيمومعلا ةيعم23ا نم ا(دامتعاو ا(ذيفنت

 ةيعم23ا �~ ةيفيظولاو ةيميظنتلا ل|ايrلا دامتعا -

 .ا£ßيلعاف نم ققحتلل ةÇرود ةعجارم ءارج≠و ا£¢لع فارشالاو ةيلخادلا ةباقرلا طباوضو ةمظنأ عضو -
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 ا(ذيفنت vwع فارشإلاو ةيساسالا ةحئاللاو ماظنلا ما∞حأ عم ضراعتت ال ةيعم23ا ةمكوAB 2Xياعمو سسأ عضو -

 .ةجا2Xا دنع اrليدعlو ا£ßيلعاف ىدم ةبقارمو

 تاباس2Xا تافوشكو فرصلا تانوذأ وأ تا∞يشلا ليصحتو عفدو ةيدوعسلا فراصملا ىدل ةيكنبلا تاباس2Xا حتف -

 ا(ABغو ةعجترملا تا∞يشلا مالتساو تا∞يشلا vwع ضاOBعالاو تانايبلا ثيدحتو ا£Çßوسlو اrلفقو تاباس2Xا طيشûتو

 .ةيكنبلا تايلمعلا نم

- lÊ3غارفاو لوبقو تاراقعلا ليrلاو فاقوألاو اياصولا لوبقو اrئزجتو ةيعم23ا كالمأ كو∞ص جمدو تابß£ا(زرفو ا 

 امم فالخ تافرصت يا ءارجاو ةينكس w©ا ةيعارزلا ]ËÈارالا لÇوحتو لماشلا ماظنلا �~ اrلاخداو كو∞صلا ثيدحتو

 .ةيمومعلا ةيعم23ا ةقفاوم دع° ةáXصمو ھطبع ھيف ةيعمá3ل نو∞ي امم قبس

 اrل ةمادتسالا قيقحتل �¿سلاو ةيعمá3ل ةيلاملا دراوملا ةيمنت -

 ةيعم23ا ا(دامتعا دع° اrليعفتو ةيعم23ا لاومأ نم ضئافلاو رامثsسا دعاوق دادعإ اrلاومأو ةيعم23ا تا∞لتمم ةرادإ -

 .ةرازولاو ةيمومعلا

 رارقا دع° ذيفنتلا عوضوم اrعضوو ةرادإلا سلجم �~ ةÇوضعلل ةددحمو ةX›او تاءارجاو طورشو ةسايس ةغايص -

 .اrل ةيعم23ا

 ABيغl نم أرطي امب اهثيدحتو ،ةرازولا نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةيعم23ا نع تامولعملاو تانايبلاب ةرازولا دÇوزت -

 .ھعوقو خÇرات نم دحاو رrش نع دÇزتال ةOBف لالخ

 . ةÇونسلاو ةيعبsتلا رÇراقتلا دادعإ �~ نواعتلا -

 ةيمومعلا ةيعم23ا نم ا(رارقإ دع° تاباس2Xا عجارم نم ةققدملا ةيلاملا رÇراقتلاو يمات≥2ا باس2Xاب ةرازولا دÇوزت -

 .ةيلاملا ةنسلا ةيا£¥ نم رrشأ ةعüرأ لالخو

 .ةيعمá3ل يونسلا رÇرقتلا دامتعاو دادعإ vwع فارشإلا -

 .ا(دامتعال ةيمومعلا ةيعمá3ل اهعفرو ةديد23ا ةيلاملا ةنسلل ةÇريدقتلا ةنزاوملا دادعإ vwع فارشإلا -

- lيعAل غرفتم يذيفنت لوؤسم نá3وزتو ھتايحالص ديدحتو ،ةيعمÇرارقو ھمساب ةرازولا د lوهلا نم ةروصو ھن∑يعÇة 

 .ھعم لصاوتلا تانايب عم ھل ةينطولا

- lيعAفظوملا نAيدايقلا نAمهتايلوؤسمو مهتايحالص ديدحتو ،ةيعم23ا �~ ن 

 بõسم رارقب ھتÇوضع ءاغلإ وأ هراذتعا وأ ديد23ا ةيمومعلا ةيعم23ا وضع لوبق �~ تبلا -

 �©املا ريدملاو يذيفنتلا لوؤسملاو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعم23ا ءاضعأ ةلاح vwع أرطي ABيغl ل∞ب ةرازولا غالبإ -

 .ABيغتلا ثودح خÇرات نم رrش لالخ كلذو

 تامولعملا نع حاصفإلاب ماOPلالا w©ا ةفاضا حئاوللاو ةمظنألاب ةيعم23ا ماOPلا نمضت ]Zلا تاءارجإلاو تاسايسلا عضو -

 .ي√وOBكلالا ةيعم23ا عقوم vwع ا(رش√و ةÇرادإلاو ةيلاملا رÇراقتلاو
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 .ةفرشملا ة23rا وا �Ïرا≥2ا عجارملا وأ ةيعم23ا تاميلعlو تارارقلا ذيفنت vwع فارشالا -

 .داقع√الل ةيمومعلا ةيعم23ا ةوعد -

 .ھصاصتخا لاجم �~ ةفرشملا ة23rا وأ ةرازولا وأ ةيمومعلا ةيعم23ا لبق نم ا£„ فل∞ي ىرخا ماrم يأ -

 نا∞مو لامعألا لودج vwع لمتشlو ةيمومعلا ةيعم23ا عامتجا داقع√ا بلطل ةيمومعلا ةيعمá3ل ةيطخ ةوعد لاسرإ -

 .هداقع√ا ةعاسو ،ھخÇراتو ،عامتجالا

 .لقألا vwع اموي رشع ةسمخب ددX∂ا دعوملا لبق ةوعدلاب ةيعم23ا ءاضعأو ةفرشملا ةه23او ةرازولا غالبإ  -

  ةرادإلا سلجم ةZوضعو ةدم :نورشعلاو ةيداc>ا ةداملا

 .تاونس عüرأ ةرادإلا سلجم ةدم نو∞ت -

 .ھضوفي نم وأ رÇزولا ةقفاومب الإ �©اوتلا vwع نAترود نم ŒBكأل ةيعم23ا ةرادإ سلجم ةÇوضعل OBÄjلا زوجي ال -

 .ةرادإلا سلجم ةÇوضعو ةيعم23ا �~ ةفيظولا نAب عم23ا زوجي ال -

 .ةرادإلا سلجم ةÇوضعو ةيعم23ا �~ ةفيظولا نAب عم23ا زوجي ال -

 ةفرشملا ةه23ا وأ ةرازولا �~ ةيعم23ا vwع فارشإلاب ةصت≥∂ا ةرادإلا �~ لمعلاو ةرادإ سلجم ةÇوضع نAب عم23ا رظحي -

 .ھضوفي نم وأ رÇزولا ةقفاومب الإ

 ةرادالا سلجم ةل,يp :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 ال لاوحألا عيمج �~و ،اوضع رشع ةثالث نع دÇزي الو ،ءاضعأ ةسمخ نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع لقي الأ بجي -

 .ةيمومعلا ةيعم23ا ءاضعأ ددع نم %50 ددع زواجتي نأ زوجي

 ةيعم23ا لمع ABس لفكت ]Zلا تايحالصلا ضعبب اهضوفÇو ةيذيفنت ةن23 ھنم ل∞شØ نأ ةرادإلا سل3∂ زوجي -

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ ةمئاد ةن23 يأ �~ نو∞ي نأ بجي -

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضc> ةوعدلا :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

ايطخ امأ ةوعدلا نو∞ت
ً

 وأ ديلاب ملسl نأ زوجÇو .ةيصنلا لئاسرلا وأ باسlاولا µBع وأ ي√وOBكلالا ديµBلا µBع وأ ديلاب ملسlو 

 عامتجا يأ �~ ةكراشملا وضع يأل ةرورضلا دنع زوجÇو ،ىرخالا لاصتالا لئاسو وأ سكافلاب وأ ي√وOBكلالا وأ يداعلا ديµBلاب

 ةروصب ضعبلا مrضعبب لاصتالا ءاضعالا عيم23 اrلالخ نم نكمي ىرخأ ةينوOBكلإ ةقÇرط ةيأب وأ فتاrلا قÇرط نع سلجملل

 vwع بجÇو ،عامتجالل اروضح وحنلا اذ( vwع ةكراشملا ل∞شlو ،تدجو نأ ةصت≥∂ا تا23rا اrعضت ]Zلا طباوضلل اقفو ةينآ

 ل| w©ا عامتجالل ةوعدلا لاسرا بجÇو .ءاضعالا نم نانثا كلذ ھيلإ بلط ام ZÌم عامتجالا w©ا سل3∂ا وعدي نأ سل3∂ا س∑ئر

اموي ةسمخ لبق سل3∂ا ءاضعأ نم وضع
ً

 تامولعملاو قئاثولاو عامتجالا لامعا لودج اrل اقفرم عامتجالا خÇرات نم لقألا vwع 

 عامتجالا لامعا لودج اrل اقفرم عامتجالا w©ا ةوعدلا لاسرا زوجيف ،ئراط ل∞ش° عامتجالا دقع عاضوألا عدتسl ملام ،ةمزاللا

 .عامتجالا خÇرات لبق مايأ ةسمخ نع لقت ةدم لالخ ةمزاللا تامولعملاو قئاثولاو
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 ةرادالا سلجم تاعامتجا :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

1- Øرود تاعامتجا ةيعم23ا ةرادإ سلجم دقعÇرأ نع اھددع لقي ال ةمظتنم ةüو ةنسلا �~ تاعامتجا ةعÇار◊w ~� اھدقع 

 لقألا vwع رrشأ ةثالث ل| عامتجا دقع متي نأ vwع رخآو عامتجا ل| نAب ةينمزلا ةOBفلا بسانت

 �~ كلذ تابثا بجي لود23ا اذ( vwع وضع يأ ضاOBعا لاح �~و هداقع√ا لاح �~ لامعالا لودج ةرادالا سلجم رقي -2

 .سل3∂ا عامتجا رضحم

 لامعالا لودج w©ا دنب يأ ةفاضإ حاOBقا قح ةرادإلا سلجم �~ وضع ل∞ل -3

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح ميظنت :نورشعلاو ةعYارلا ةداملا

 كلت روضح �~ ءاضعألا ماظتنا مدع تالاح عم لماعتلاو ،ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح ةيلمع ميظنت بجي .1

  .تاعامتجالا

 عضو �~ رثؤت ةÇر(وجو ةمrم تارارق ا£¢ف ذختت ]Zلا تاعامتجالا عيمج روضح vwع صر2Xا ةرادإلا سلجم وضع vwع .2

 .ةيعم23ا
 ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحم :نورشعلاو ةسماj>ا ةداملا

 :ةيلاتلا تامولعملا رضاX∂ا نمضتت نأ vwع ،اrل رضاحم دادعأو ةرادإلا سلجم تاعامتجا قيثوت متي

 .]ÔÈ∑ئرلا ا(زكرم ناونعو ةيعمá3ل ي√وناقلا مسالا .1

 جئاتنو ا£¢لع تÇوصتلا مت ]Zلا عيضاوملا سل3∂ا تارارق قيثوتو ،ھتيا£¥و ھتيادب تقوو ھخÇراتو عامتجالا نا∞م نايب .2

 عيقوتب سل3∂ا س∑ئر موقي ،ا(ودبأ ]Zلا تاظفحتلاو نÇرضا2Xا ءامسأ ناي̈و مظنمو صاخ ل3 �~ اrظفحو ،تÇوصتلا

 ةروص قفرتو عامتجالا اورضح نيذلا ءاضعألا عيمج عقوي كلذكو ،ا£gXß نع الوئسم نو∞ي يذلاو تاعامتجالا رضاحم

 .)تدجو نإ (ضÇوافتلا وأ تالا|ولا عيم23 لصألا قبط

 تاá3rلو ي√وناقلا بساحملل ا(ABفوتو ةيعمá3ل ]ÔÈ∑ئرلا زكرملا �~ ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضاحمب ظافتحالا متي .3

 .م£Úلط دنع ةمزاللا ةيفارشالا

 
  ةرادإلا سلجم لزع :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 :نAت∑تآلا نAتلا2Xا ىدحإ �~ كلذو ةرادإلا سلجم لزع بõسم رارقب رÇزولل زوجي

 تاعامتجا دقعل مزاللا يماظنلا باصنلل ققX∂ا ى√دألا د2Xا نع بõس يأل ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع صقن اذإ -

اقبط ءاضعألا ددع ةلمكت رذعlو ،ةيساسألا ةحئاللا �~ ددX∂ا سل3∂ا
ً

 .ماظنلا ما∞حأل 

 خÇرات دحاو رrش لالخ ةفلا≥∂ا Ùj‹ت ملو ةيساسالا ةحئاللا وأ ماظنلا ما∞حأ نم مكح يأ ةرادإلا سلجم فلاخ اذإ -

 .ةرازولا نم ةجوملا يط≥2ا راذنإلا
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 تامولعملاب ءاضعألا دZوزت :نورشعلاو ةعYاسلا ةداملا

 تانايبلاو تامولعملا عيمجب سل3∂ا نع ةقثõنملا ناá3لاو ءاضعألاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ دÇوزت ةيذيفنتلا ةرادإلا vwع نAعتي

 .مrماrمو م£Æابجاو ءادأ نسح نم م£∏يكمتل ،بسانملا تقولا �~ ةقيقدو ةيفاو نو∞ت نأ vwع ،ةمزاللا تالÊ3لاو قئاثولاو

 تقؤملا ةرادإلا سلجم :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

اموي نAتس لالخ داقع√الل ةيمومعلا ةيعم23ا وعدي نأ تقؤملا ةرادإلا سلجم vwع
ً

ارÇرقت ا£¢لع ضرعØ نأو ھن∑يعl خÇرات نم 
ً

 

الصفم
ً

 تقؤملا ةرادإلا سلجم ةمrم ]ıتûتو ديدج ةرادإ سلجم ةسل23ا هذ( �~ ةيمومعلا ةيعم23ا بختûتو ةيعم23ا ةلاح نع 

 .ديدج ةرادإ سلجم باختنإب

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاظوtcم :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 �~ ا£¢ف تõي ملو ةضورعملا تاعوضوملا نم يأ وأ ةيعم23ا ءادأ لايح تاظوáXم ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ىدل نا| اذإ

 .ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم �~ اrلايح تاءارجإ نم هذاختا ىري وأ سل3∂ا هذختي ام ناي̈و ا£∏Çودت مزليف ،سل3∂ا عامتجا

 نا=tلا ةمكوح :عYارلا لصفلا

 ةرادإلا سل=ä ةعYات نا=> ليكشõ :نوثالثلا ةداملا

انا23 ل∞شØ نأ ةيعم23ا ةرادإ سل3∂ زوجي حئاوللاو ةمظنالا ةاعارم عم
ً

اقفو ةصصختم 
ً

 :�vي امل 

 .ةيلاعفب اrماrم ةيدأت نم ا£∏كمي امب اrعاضوأو اrفورظو ةيعم23ا ةجاح .1

اقفو ناá3لا ليكشl نو∞ي .2
ً

 ةلو≥∂ا تايحالصلاو اrلمع ةدمو ةن23 ل| ةمrم ديدحت نمضتت سل3∂ا اrعضي ةماع تاءارجإل 

 وأ جئاتن نم ةيلإ لصوتت امب ةرادإلا سلجم غلبت نأ ةنá3لا vwعو .ا£¢لع ةرادإلا سلجم ةباقر ةيفيكو ةدملا هذ( لالخ اrل

 ةل|وملا لامعألا ا£ßسرامم نم ققحتلل ماظتناب ناá3لا هذ( لمع ع°اتي نأ ةرادإلا سلجم vwعو .ةيفافش° تارارق نم هذختت

 .ا£¢لإ

 نعو لامعألا كلت نع سل3∂ا ةيلوؤسمب كلذ لخي الو ،ةرادإلا سلجم مامأ اrلامعأ نع ةلوؤسم ةن23 ل| نو∞ت .3

 .ا£¢لإ اrضوف ]Zلا تاطلسلا وأ تايحالصلا

 .ةيعم23ا ءاضعأ ةلئسأ نع ةباجإلل ةماعلا تايعمá3ل ا£‰اضعأ نم م£¥وب∑ني نم وأ ناá3لا ءاسؤر روضح بجي .4

 ا£Æايصوت عفرتو ،ةرادإلا سلجم نم ا£¢لإ لاحت ]Zلا وأ ا£„ صتخت ]Zلا تاعوضوملا ةسارد اrليكشl متي ]Zلا ناá3لا w©وتت .5

 تاذ ةمظنألاو حئاوللا عارت نأ لع ،كلذ سل3∂ا ا£¢لإ ضوف اذإ تارارقلا ذختت نأ وأ ،ا£¥أش° رارقلا ذاختال سل3∂ا w©إ

 .ةلصلا

áل .6
ّ

 نَّمضي نأ vwع ،ا£Æايحالص دودح �~ اrجراخ نم وأ ةيعم23ا لخاد نم نAصت≥∂او ءاµB≥2ا نم هارت نمب ةناعتسالا نا3

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةيعم23اب ھتقالعو ABب≥2ا مسا ركذ عم ،ةنá3لا عامتجا رضحم �~ كلذ
 جئاتنو ناá3لا تايصوت قيثوتو ،تالوادمو تاشاقن نم راد ام نمضتت اrل رضاحم دادع≠و ةنá3لا تاعامتجا قيثوت بجي .7

 عيقوتو تدجو نإ ا(ودبأ ]Zلا تاظفحتلاو نÇرضا2Xا ءاضعألا ءامسأ ناي̈و ،مظنمو صاخ ل3 �~ اrظفحو ،تÇوصتلا

 .نÇرضا2Xا ءاضعألا عيمج نم رضاX∂ا هذ(
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 اذإ الإ ا£Æاعامتجا روضح ناá3لا ءاضعأو ةنá3لا رس نAمأ ادع ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم �~ وضع يأل قحي ال .8

 .ھتروشم vwع لوص2Xا وأ ھيأر w©إ عامتسالا ةنá3لا تبلط
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 ةيعم=tل ةماعلا نوؤشلا :ي_اثلا بابلا

 ةيعم=>ا ةيلام :لوالا لصفلا

 

 8mاملا لماعتلا :نوثالثلاو ةيداc>ا ةداملا

 ةيõساحمو ةيلام ةرادإ ماظن ABفوت w©ا فد£Æو  ةيلاملا لامعالاو  8mاملا لماعتلا تاءارجا مظنت ةيلام ةحئال ةيعم=>ا عضت

 ةباقرلاو ةيلاملا ا(دراوم نع لوؤسملاو عورشملا مادختسالا نامضل كلذو ا£„ لومعملا ةمظنألاو نAناوقلاب ماOPلالاو ميلس

 لاومألا لسغ ة£Úش نود  ا£¢لع ةظفاX∂او

 لاومألا لسغ ةحفا,م :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةلودلا ا(ردصت ]Zلا تاعuرشsلاو نAناوقلا قـــفو لـــمعl نأ لجأ نم با(رالا لÇومتو لاومألا لسغ ةحفا∞مل ةحئال ةيعم23ا عضت

 مدع° ةحاتملا لئاسولا ل∞ب ةحفا∞ملاو ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو ةمظنألاب مOPلتو باـــ(رإلا لÇومتو لاومألا لـسغ ةحفا∞م �~

اµBعم ا£Æامدخ لالخ نم ةيعم23ا مادختسا
ً

 نم ]˘طولا داصتقالا ةافاعم �~  م(اسlو  .با(رالا �©وممو لاومالا �vساغ تايلمعل 

 لÇومتو لاومالا لسغ تاطاش√و تايكولس ا£¢لع ةبتOBملا مئار23ا راشsنا نم دحتو لاومالا لسغ تايلمعل ةبلاسلا جئاتنلا

 با(رالا

 8mاملا فرشملا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 اهيلع صوصنملا مئار23ا نم يأ فشكل ةيفا| دراومب هدÇوزت عم ،ماOPلالاو ةعجارملاو قيقدتلا نع الوؤسم �©املا فرشملا نو∞ي

 .لاومألا لسغ ةحفا∞م ماظن �~

 ةيفافشلاو حاصفالا :ي_اثلا لصفلا

 ةيفافشلا ةداZز ìm مpاسõ تاءارجا :نوثالثلاو ةعYارلا ةداملا

 نأ بجيف ،]Zسجول معدو تاعاطق ةدع نم �©ام معدب عتمتت ا£¥ا ثيح �v(الا ع°اطلا تاذ ا£ßفصب ةيعم23ا ھب عتمتت امل ارظن

  .عمت3∂او روهم23ا ةقث نمضي امب اهتالماعlو اهتايلمع �~ ةفافش نو∞ت

 ةصا≥2ا تامولعملا ميدقت لالخ نم روهمá3ل ةيفافشو حوضوب اهتكراشم ةينا∞مإ عم تادنsسملا ةفاكب ظفتحت نأ بجي اذهلو

 :طاقن تدع �~ ةيعم23ا ةيفافش ص≥áتتو ةيلاملا رÇراقتلاو ةÇرودلا جماµBلا رÇراقتو يرادإلا اهل∞يھو اهتلاسرب

 .اهب ةصا≥2ا تالÊ3لاو تابتا∞ملاو قئاثولاب اھرقم �~ ظفتحت نأ -

 امو ،ةيعم23ا w©إ ھمامضنا خÇراتو ،ھناونعو ،ھتاناي̈و ،ةيعم23ا ءاضعأ نم وضع ل| مسا صاخ ل3 �~ ديقت نأ -

Øوضعلا موسر نم هددسÇل|و )تدجو نإ( ة lيغAB ع أرطيvw تانايبلا هذھ. 
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 كلذكو ،امهتارارقو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعم23ا تاسلج ع˚اقو ضرغلا اذهل ةدعم تال3 �~ نودت نأ -

 vwع عالطالا قح وضع ل∞لو ةرادإلا سلجم نم ضÇوفتب ةيعمá3ل يذيفنتلا زاه23ا لوؤسم اھردصي ]Zلا تارارقلا

 .تالÊ3لا هذ(

 تافورصملاو تاداريإلا ليصفتلا ةrجو vwع نAبت تال3 �~ ا£Æاباسح نودت نأ -

ارÇرقت ةرازولل مدقي نأ -
ً

اÇونس 
ً

الصفم 
ً

ادمتعم 
ً

 لالخ ةي£ßنملا ةيلاملا ھنسلل ةيلاملا مئاوقلا نع ةيمومعلا ةيعم23ا نم 

المتشم ةيلاملا ةنسلا ةيا£¥ نم رrشأ ةعüرأ
ً

الماش �©ام رÇرقت vwعو ةيعم23ا تاطاش√ دصر vwع 
ً

 عجارم نم دمتعم 

 .ديد23ا ماعلل ةÇريدقتلا ةيناAPملا نم ةروصو تاباس2Xا

 داقع√ا دعوم نم لقالا vwع عوبسا لبق ةققدملا ةيلاملا مئاوقلا ي√وOBكلالا اrعقوم vwع وأ ا(رقم �~ ةيعم23ا ضرعl نأ -

 ةيمومعلا ةيعم23ا

  عمت=äا عم ةقالعلا :نوثالثلاو ةسماj>ا ةداملا

 .ماعلا نوناقلا عم مءاوتي ددحم يlاقالع راطإ قفو عمتجملل تامد≥2ا ميدقتو ةكراشملاب ةيعم23ا موقت

 .ھضوفي نم وأ رÇزولا ةقفاومب الإ يرادإلا اهقاطن جراخ اهتطش√أ نم اطاش√ سرامت نأ ةيعمá3ل زوجي ال -

 ةصت≥∂ا ةه23او ةرازولا ةقفاوم دع° الإ ،ةيلودلا تاسسؤملا وأ تامظنملا وأ لودلا عم قافتالا وأ دقاعتلا ةيعمá3ل زوجي ال -

 نم ةÇوضع vwع لوص2Xا وأ اهتامدخ نم يأ ميدقت وأ ةكلمملا جراخ طاش√ وأ ةيلاعف �~ ةكراشملا ةيعم23ا vwع رظحي -

 يأ �~ اهتكراشم w©إ ةجا2Xا ةلاح �~ ةيعم23ا vwعو ،ةفرشملا ةه23او رÇزولا نم ةيباتك ةقفاومب الإ ةيلودلا تاه23ا ىدحإ

 .اهتطش√أب ھطابترا ھجو نايب عم اهتبغر j›وي ةرازولا w©إ بلط ميدقت كلذ نم

 †>اصملا ضراعõ :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 تالاح عم لمعلا تاءارجا مظنت ة̈وتكمو ةX›او ةسايس ةرادإلا سلجم عضي، ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنالا ما∞حأ ةاعارم عم

l2اصملا ضراعj  ا وأ ةعقاولا∂Xعوقو لمتrغ وأ ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءادأ �~ رثؤتو اAB)لماعلا نم مAن ~� 

 وأ تاقفصو 2jاصملا ضراعl تالاح عم لماعتلا يرجي و نÇرخآلا 2jاصملا باgXأ عم وأ ةيعم23ا عم مrلماعl دنع ةيعم23ا

lاقفو ةقالعلا يوذ فارطألا تالماع
ً

 . ةسايسلا ما∞حألل 

 )ةسايسلا هذp ليدعõو ةعجارم( ةيماتخ ما,حا :نوثالثلاو ةعYاسلا ةداملا

Øو ةسايسلا هذ( �~ ءاج امب لمعÇلالا متOPارابتعا ةيعم23ا لبق نم ا£„ ما
ً

 ةعجارم ةرادإلا سلجم لبق نم ا(دامتعا خÇرات نم 

 ةعجارمو ةسرادب موقي يذلا ةرادإلا سلجم vwع نم ةحOBقم تاليدعl يأ ضرع متÇو ةجا2Xا دنع ةÇرود ةفصب ةسايسلا هذ(

 .ا(دامتعاو تاليدعتلا
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 ةيمومعلا ةيعم=>ا روضح ليكوت جذومن

 ـ-1440/ /    :'& ررحت

 م2019/    /  :قفاوملا

 

 ) ............................. (  .................................................................................................................................../ ":9ا8ر ل6وملا مسا" ةيعم=>ا وضع انأ

 نم ةرداص....................................................................................................................... مقر ةيصLM ةKو- بجومب ةيسF=>ا

ادانlساو  ةقاعإلا يوذ ميلعتل نfيئانcتسالا لافطألا ةيعمج '& وضع WXفص\و ةيصZMلا WXفصب ....................................................................
ً

 صنل 

  ةيساسالا ةحئاللا نم )24( ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ fxغ نم و-و ...........................................................................................................":9ا8ر ليكولا مسا" لuوأ اذqX rsنإف

 ةكلمملا ،ضا6رلا ةنيدمب )......................................( ةيعم()ا رقم "! دقعيس يذلا ،)...........................( ةماعلا ةيعم=>ا عامتجا روضح '& qXع بونيل
 ھتلuو دقو .)....................( قفاوملا )ىرقلا مأ مKوقت بسح( ).........................( خKراتب،)............( موي ء).................( ةعاسلا مامت '& ةيدوعسلا ةي=رعلا

 عيقوتلاو ،اçsلع تKوصتلل ةيمومعلا ةيعم=>ا اåحرطت WXلا عيضاوملا نم ا-fxغو لامعألا لودج áàع ةجردملا عيضاوملا áàع qXع ةباين تKوصتلاب

 لجؤي قحال عامتجا يأ وا عامتجالا اذåل لوعفملا يراس ليكوتلا اذ- ëxتعêو ،تاعامتجالا هذrs ةقلعتملا تادنlسملاو تارارقلا ةفاáà uع qXع ةباين

 .ھيلإ

 قيفوتلا 'ñو هللاو
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 : ليكوتلا عقوم ةفص

 : ليكوتلا عقومل يDدملا لABلا مقر
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