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  : ةرادإلا سلجم تايحالص

 ةرادإلا سلجمل نوكي ،ةيمومعلا ةيعمجلل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم .1
 زربأ نمو ،اهضارغأل ةققحملا ةيعمجلا ةرادإ يف تاصاصتخالاو تاطلسلا
  :يتآلا هتاصاصتخا

 ةيذيفنتلا ةطخلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا اهنمو ةيعمجلا لمع ططخ دامتعا .2
  .اهذيفنت ةعباتمو ،ةسيئرلا لمعلا ططخ نم اهريغو

  .اهدامتعاو ةيعمجلا يف ةيفيظولاو ةيميظنتلا لكايهلل ةيرودلا ةعجارملا .3
 ةعجارم ءارجإو اهيلع فارشإلاو ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضو .4

  .اهتيلعاف نم ققحتلل ةيرود
 ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت ال ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو سسأ عضو .5

 ىدم ةبقارمو اهذيفنت ىلع فارشإلاو ،ةحئاللا هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو
  .ةجاحلا دنع اهليدعتو اهتيلعاف

 ليصحتو عفدو ،ةيدوعسلا فراصملاو كونبلا ىدل ةيكنبلا تاباسحلا حتف .6
 ،تاباسحلا طيشنتو ،تاباسحلا تافوشكو فرصلا تانوذأ وأ تاكيشلا
 مالتساو ،تاكيشلا ىلع ضارتعالاو ،تانايبلا ثيدحتو ،اهتيوستو اهلفقو
  .ةيكنبلا تايلمعلا نم اهريغو ،ةعجترملا تاكيشلا

 جمدو تابهلاو فاقوألاو اياصولا لوبقو اهغارفإو تاراقعلا ليجست .7
 يف اهلاخدإو كوكصلا ثيدحتو ،اهزرفو اهتئزجتو ةيعمجلا كالمأ كوكص
 تافرصت يأ ءارجإو، ةينكس ىلإ ةيعارزلا يضارألا ليوحتو ،لماشلا ماظنلا
   .ةيمومعلا ةيعمجلا ةقفاوم دعب ،ةحلصملاو ةطبغلا ةيعمجلل ةققحم

  .اهل ةمادتسالا قيقحتل يعسلاو ةيعمجلل ةيلاملا دراوملا ةيمنت .8
  .اهلاومأو ةيعمجلا تاكلتمم ةرادإ .9

 دعب اهليعفتو ،ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق دادعإ .10
  .ةرازولا نم اهدامتعا
 تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس عضو .11
  .اهنع نالعإلاو ،مهل ةمزاللا ةيانعلا ميدقت نمضت ةيعمجلا
 ةرازولا ديوزتو ةيعمجلا نع ةيونسلاو ةيعبتتلا ريراقتلا دادعإ يف نواعتلا .12
  .اهب
 جذامنلا قفو اهب ةرازولا ديوزتو يرود لكشب ةيعمجلا تانايب ثيدحت .13
  .ضرغلا اذهل اهدمتعت يتلا
 عجارم نم ةققدملا ةيلاملا ريراقتلاو يماتخلا باسحلاب ةرازولا ديوزت .14
 ةياهن نم رهشأ ةعبرأ لالخو ةيمومعلا ةيعمجلا نم اهرارقإ دعب تاباسحلا
  .ةيلاملا ةنسلا
  .هدامتعاو ةيعمجلل يونسلا ريرقتلا دادعإ ىلع فارشإلا .15



 6 نم 3 ةحفصلا
 

 اهعفرو ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعإ ىلع فارشإلا .16
  .اهدامتعال ةيمومعلا ةيعمجلل
 هتايلوؤسمو هتايحالص ديدحتو ،ةيعمجلل غرفتم يذيفنت ريدم نييعت .17
 تانايب عم ،ةينطولا هتيوه نم ةروصو هنييعت رارقو همساب ةرازولا ديوزتو
  .هعم لصاوتلا
 مهتايحالص ديدحتو ،ةيعمجلا يف نييدايقلا نيفظوملا نييعت .18
  .مهتايلوؤسمو

 ةيعمجلا ءاضعأل ةيماظنلا ةلاحلا ىلع أرطي رييغت لكب ةرازولا غالبإ .19
 لالخ كلذو ،يلاملا ريدملاو يذيفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا
  .رييغتلا ثودح خيرات نم رهش

 ةمظنألاب ةيعمجلا مازتلا نمضت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا عضو .20
 ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفإلاب مازتلالا ىلإ ةفاضإ، حئاوللاو
 نيكمتو ،نيرخآلا حلاصملا باحصأو ةفرشملا ةهجلاو ةرازولاو نيديفتسملل
 اهرشنو ،ةيرادإلاو ةيلاملا ريراقتلاو يماتخلا باسحلا ىلع عالطالا نم رخآلا
  .ةيعمجلل ينورتكلإلا عقوملا ىلع

 عجارملا وأ ةيمومعلا ةيعمجلا تاميلعتو تارارق ذيفنت ىلع فارشإلا .21
  .ةفرشملا ةهجلا وأ ةرازولا وأ يجراخلا
 ةفرشملا ةهجلاو ةرازولا ةقفاوم ىلع لوصحلا نامضل تاءارجإ عضو .22

  .كلذ مزلتسي ءارجإ يأ يف
 رادصإو تامازتلا نم اهيلع ام ةيدأتو قوقح نم ةيعمجلل ام ءافيتسا .23
  .نأشلا اذه يف ةمزاللا تارارقلا
 طاسوألا يف اهتطشنأو اهفادهأ زاربإ ىلع لمعلاو ةيعمجلاب فيرعتلا .24
  .ةقالعلا تاذ

  .اهضفر تارارق بيبستو ،اهلاكشأ فلتخمب تايوضعلا لوبق .25
  .داقعنالل ةيمومعلا ةيعمجلا ةوعد .26
 اهنيوكت دعب ناجللا لمع ميظنتل ةمزاللا تاءارجإلاو دعاوقلا عضو .27
  .ةيمومعلا ةيعمجلا نم اهدامتعاو اهنيب قيسنتلا ةيفيكو

 وأ ةرازولا وأ ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ .28
  .هصاصتخا لاجم يف ةفرشملا ةهجلا
 يواست لاح يفو ،نيرضاحلا تاوصأ ةيبلغأب سلجملا تارارق ردصت .29
  .ًاًحجرم سيئرلا توص دعيف تاوصألا
 ءاضعألا هيلع عقويو رضحم يف هتارارقو عامتجالا عئاقو نودت-3 .30
  .نورضاحلا
 فرصتلاب يلاملا فرشملاو هبئان وأ سيئرلا ضوفي نأ سلجملل قحي-4 .31

 ذاختاو ،ةيلام تاصاصتخا هنع جتني وأ ةيلام تاصاصتخا نم هل اميف ًاً عم
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 ناجل ليكشت تاصاصتخا نم اهادع اميف سلجملل قحيو، اههاجت بسانملا
 ءاضعأب ةناعتسالا هلو ،لامعأ نم اهب طينأ امب مايقلل هنم ةتقؤم وأ ةمئاد
  .كلذ يف رخآ وضع يأ وأ سيئرلا ضيوفت هلو ،هجراخ نم

 ةيعمجلا ليثمتب هاري نم وأ هبئان وأ هسيئر ضيوفت ةرادإلا سلجم ىلع-5 .32
 ،اهريغو ةصاخلاو ةيموكحلا تارادإلاو مكاحملاو تارازولا لثم تاهجلا مامأ
  .همدع نم هريغ ليكوتو ضيوفت قح هحنمو هتايحالص ديدحتو

 وأ ءارشلاب ةيراقعلا ةيعمجلا كالمأ يف فرصتلا ةرادإلا سلجمل زوجي-6 .33
 .كلذ يف ةيمومعلا ةيعمجلا نم ضيوفت ىلع لوصحلا دعب عيبلا

 

 :ةرادإلا سلجم سيئر ماهم

 نوكي ؛ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجمل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم
 تاصاصتخالاو تاطلسلا ةعباتمو ليعفت نع  ًالًوؤسم ةرادإلا سلجم سيئر
  :يتآلا هتاصاصتخا زربأ نمو ،ةرادإلا سلجمل ةطانملا

  .ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ةسائر .1
 يف ةفاك ةيلهألاو ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا مامأ ةيعمجلا ليثمت .2

 كلذ نمو ،ةيمومعلا ةيعمجلا ضيوفتو ةرادإلا سلجم تايحالص دودح
 اهمامأ ةيعمجلا ليثمتو ةيئاضقلا هبشو ةيئاضقلا تاهجلا مامأ عفارتلا
  .مهريغ وأ سلجملا ءاضعأ نم هاري نمل كلذ ضيوفت هلو ،ًاًعفدو ًاًعفر

  .تارارق نم ةرادإلا سلجم نم ردصي ام ىلع عيقوتلا .3
 عم فرصلا تادنتسمو ةيلاملا قاروألاو تاكيشلا ىلع عيقوتلا .4

  .يلاملا فرشملا
 يتلاو يذيفنتلا ريدملا هيلع اهضرعي يتلا ةلجاعلا لئاسملا يف تبلا .5

 ضرعي نأ ىلع -سلجملا تايحالص نمض نم وه اميف- ريخأتلا لمتحت ال
 لوأ يف سلجملا ىلع تارارق نم اهنأشب ذختا امو لئاسملا كلت
  .عامتجا

  .ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجم داقعنال ةوعدلا .6
  .تاصاصتخا نم هل امب هبئان ضيوفت سيئرلل قحي .7

	 

 :ةرادإلا سلجم سيئر بئان ماهم

 ةفاك ةلاحلا هذه يف بئانلل نوكتو هبايغ ةلاح يف هماقم سيئرلا بئان موقي
 .سيئرلا تايحالص
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 	:يلاملا فرشملا ماهم	

 سيئرلو ةيمومعلا ةيعمجلاو ةرادإلا سلجمل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم
 تاصاصتخالاو تاطلسلا نع ًالًوؤسم يلاملا فرشملا نوكي ؛ةرادإلا سلجم
 تامدخلا عيمج ميدقتو ،اهضرغ ققحي امب ةيعمجلل ةيلاملا نوؤشلاب ةقلعتملا
 اهماهم ءادإ ىلع دعاسي امب كلذو ، ةيعمجلل ةيلاملا نوؤشلاب ةقلعتملا
  : اهتيلاعفو اهتءافك ةدايزو

  : تايلوؤسملاو ماهملا

  . اهتعباتمو ةيعمجلا تاكلتممو لوصأ ىلع ةظفاحملا -1
 لوصألاو ماظنلل ًاقبط ةيلاملا ةيعمجلا نوؤش عيمج ىلع فارشإلا -2

  .ةعبتملا ةيلاملا
 نع تالاصيإ جارختساو اهتافورصمو ةيعمجلا دراوم ىلع فارشالا -3

  .اهمالتساو تايلمعلا عيمج
  .اهل ةصصخملا ةيكنبلا تاباسحلا يف ةيعمجلا لاومأ عاديإ -4
  .اهب ةصاخلا تالجسلا يف ًاًعابت تافورصملاو تاداريإلا عيمج ديق -5
  .ةرادإلا سلجمل درجلا ةجيتنب ريرقت ميدقتو يونسلا درجلا -6
 تادنتسملاب ظافتحالا عم ًاماظن اهفرص ررقت يتلا غلابملا عيمج فرص -7

  .اهظفحو تادنتسملا ةبقارمو فرصلا ةحصل ةتبثملا
  . ةيلاملا تالماعملاب قلعتي اميف ةرادإلا سلجم تارارق ذيفنت -8
  .ةرادإلا سلجم ىلع اهضرعو ةيلاتلا ةنسلل ةيعمجلا ةينازيم دادعإ -9

 سلجم سيئر عم ةيلاملا قاروألاو فرصلا تابلط ىلع عيقوتلا -10
  .هبئان وأ ةرادإلا
 ىلع اهيلع درلاو ،يجراخلا عجارملا نم ةدراولا تاظحالملا ثحب -11

  .ةيماظنلا لوصألا بسح
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 ةرادإلا سلجم وضع

 ام صخألا ىلعو ةيعمجلاب ةيوضعلا قوقح ةفاكب ةرادإلا سلجم وضع عتمتي	
 :يلي

 ذاختاو هتاشقانم يف ةكراشملاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح -1
 .هتارارق

 ةيمومعلا ةيعمجلا وأ سلجملا اهلكشي يتلا ناجللا ةسائر -2
 .اهتيوضع يف ةكراشملاو

	 

 : ةرادإلا سلجم وضع ماهم	

 ةيعمجلاب هتيوضع ىلع ةبترتملا تامازتلالا عيمجب ةرادإلا سلجم وضع مزتلي
 :يلي ام اهنم يتلاو

 .مظتنمو مئاد لكشب سلجملا تاعامتجا روضح ىلع صرحلا .1
 قيقحتو ةيعمجلا ةرادا نسحل سلجملا ءاضعا عم ةلاعفلا ةكراشملا  .2

 .اهفادهأ
 اهتعباتمو ةيعمجلا تاعورشمو جماربو ططخ دادعا يف ةمهاسملا .3

 .اهذيفنت ىلع فارشإلاو
 وا تارارق نم ةرادإلا سلجم وا ةيمومعلا ةيعمجلا نع ردصي امب ديقتلا .4

 .تاميلعت
 اده يف اهيلع صوصنملا تاصاصتخالاو تابجاولا عيمجل مايقلا .5

 ىلوت اذإ ، يلاملا فرشملا ،ةبئانو سلجملا سيئرب ةصاخلاو ماظنلا
 .بصانملا هذه نم ايأ وضعلا

 هتيوضع ءاقل ةيلام تازايتما وا تآفاكم وا بتاور ةيأب ةبلاطملا مدع  .6
 .سلجملاب

 .اهئاشفا مهدعو ةيعمجلا رارسا ىلع ةظفاحملا  .7

 


