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 ديهمت -1
  .ةحئاللا هذه يف ةدراولا ماهملاو تاصاصتخالا )ةنجللا( رامثتسالا ةنجل ىلوتت 1-1
  .اهتاصاصتخاو اهلكيهو اهلمع قاطن ةنجللا ةحئال حضوت 2-1
 نأ نم دكأتلا نامضو ةقالعلا تاذ تاسرامملا لضفأ ةبكاوم ضرغب- ةنجللا ىلع 3-1

 ةعجارم- تاكرشلا ةمكوح لاجم يف تاسرامملا لضفأ عم ىشامتت ةكرشلا لامعأ
 تاليدعت يأ دامتعال )سلجملا( ةرادإلا سلجمل تايصوتلا عفرو ،ًايرود ةحئاللا هذه
 .ةقبطملا ةمظنألل ًاقفو ةيرورض

 .اهئادأ ىوتسم عفرل هتاهيجوت مدقيو ،ًايرود ةنجللا ءادأ سلجملا ميقي 4-1
 

 ةنجللا تاصاصتخا -2
 ىلع ظفاحتو سلجملا ىلإ اهريراقت عفرتو ،اهيلإ ةلكوملا تاصاصتخالا عيمج ةنجللا سرامت
 نوكتو .سلجملا نم رداص  رارق يأ ليدعت اهل قحي الو ،هعم ةرشابم لاصتا تاونق
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا بجومب ةنجللا تاصاصتخا

 ةيهيجوتلا ئدابملاو رامثتسالا ةيجيتارتسا دادعإو ةكرشلا لوصأ ةسارد 2-1
 .دامتعالل سلجملل عفرلاو اهب ةصاخلا تاسايسلاو

 ةيرودلا ريراقتلا عفرو ًايجراخو ًايلخاد ةكرشلا تارامثتسا ىلع رشابملا فارشإلا 2-2
 .سلجملل

 .اهترادإ تايلآو ةقيقشلاو ةعباتلا تاكرشلا ةمكوح راطإ دامتعا 2-3
 ًانامض اهب ةصاخلا طباوضلا عضوو رامثتسالا تاءارجإ ةمالس نم دكأتلا ىلع لمعلا 2-4

 جامدنالا/ذاوحتسالا تاءارجإ لحارم ىلع ةلماك ةروصب فارشإلاو ،ةكرشلا حلاصمل
 .ةيرامثتسا ةصرف يأل

 سلاجم نم ةدمتعملا ططخلا قفو يرود لكشب لمعلا ريسو ءادألا مييقت ةعجارم 2-5
 .سلجملل تايصوتلا عفرو ةقيقشلاو ةعباتلا تاكرشلا

 .مئاقلا رامثتسالا ةيفصت وأ جراختلل سلجملل تايصوتلا عفر 2-6
 .ةقيقشلاو ةعباتلا تاكرشلل رفاضتلاو لماكتلا ريراقت ةعجارم 2-7

 
 

  ةنجللا لامعأ ميظنت -3
 :ةنجللا ليكشت 3-1
 ةسمخ ىصقأ دحبو ،لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث نم سلجملا نم رارقب ةنجللا لكشت 3-1-1

 ىوتسم ءاضعألا يف رفاوتي نأ بجيو ،مهريغ نم وأ سلجملا ءاضعأ نم ءاضعأ
 .تاربخلاو ةفرعملا نم مئالم
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 نورضاحلا ةنجللا ءاضعأ حشرُي تاعامتجالا دحأ نع ةنجللا سيئر بيغت لاح يف 3-1-2
 .ةتقؤم ةروصب عامتجالل ًاسيئر

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريغ نم صاخشأب وأ نييذيفنت ريغ ءاضعأب ةناعتسالا زوجي 3-1-3
 .مهريغ مأ نيمهاسملا نم اوناكأ ءاوس

 

 :ةنجللا سيئر 3-2
 يف وأ ةديدج ةرود لك ةيادب عم ةنجلل لوألا عامتجالا يف ةنجللا ءاضعأ قفتي 3-2-1

 .ةنجلل سيئر رايتخا ىلع ةنجللا ليكشت ةداعإ ةلاح
 ،اهتاعامتجا لامعأ لودج ددحُيو ،ةنجللا تاعامتجا ميظنتب ةنجللا سيئر موقي 3-2-2

  .اهتايلوؤسم ذيفنتل ةمزاللا قئاثولاو تامولعملا عيمج ىلع علطيو
 ةماعلا تايعمجلا روضح ةنجللا ءاضعأ نم هبيني نم وأ ةنجللا سيئر ىلع بجي 3-2-3

  .نيمهاسملا ةلئسأ نع ةباجإلل
 

 ةنجللا نيمأ 3-3
 اهئاضعأ نيب نم اهل ًانيمأ نييعت ةنجلل نكميو ،ةنجللا ةنامأ سلجملا ةنامأ ىلوتت 3-3-1

 ةحئال هيلع تصن ام بسح بصنملل ةبسانملا تابلطتملا هيف رفاوتت نأ ىلع
 هماهم نوكتو ،ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح
 راد ام نمضتت اهل رضاحم دادعإو ةنجللا تاعامتجا قيثوتب ةقلعتم هتايلوؤسمو
 ،هئاهتناو هتيادب تقوو هخيراتو عامتجالا ناكم نايبو ،تالوادمو تاشاقن نم
 ،مظنمو صاخ لجس يف اهظفحو ،تيوصتلا جئاتنو ةنجللا تارارق قيثوتو
 – تدجو نإ – اهودبأ يتلا تاظفحتلاو نيرضاحلا ءاضعألا ءامسأ نيودتو
 .نيرضاحلا ءاضعألا عيمج نم رضاحملا هذه عيقوتو

 قئاثولاو لمعلا قاروأو ةنجللا لامعأ لودجب ةنجللا ءاضعأ ةنجللا نيمأ دوزي 3-3-2
 نم يأ اهبلطي ةيفاضإ تامولعم وأ قئاثو يأو ،هب ةقلعتملا تامولعملاو
 كلذو ،عامتجالا لودج يف ةلومشملا تاعوضوملاب ةقالع تاذ ةنجللا ءاضعأ
 .عامتجالا خيرات نم لقألا ىلع ةيميوقت مايأ ةسمخ لبق

 .ةيفاك ةدمب ددحملا خيراتلا لبق ةنجللا تاعامتجا ديعاومب ةنجللا ءاضعأ غيلبت 3-3-3
 ةيدأتو ،ةرادإلا سلجم ىلإ ةنجللا لامعأو ةطشنأ لوح ةيرودلا ريراقتلا عفر 3-3-4

 .ةنجللا لبق نم هيلإ لكوت نأ نكمي يتلا ىرخألا ماهملا عيمج
  .اهيلع تيوصتلا وأ ةنجللا تارارق نم يأ يف ةكراشملا ةنجللا نيمأل قحي ال 3-3-5
 
 



 

 

4 

 

 :نووعدملا 3-4
 ةوعد ةرورضلا تعد ام ىتم زوجيو ،اهتاعامتجا روضح طقف ةنجللا ءاضعأل قحي 3-4-1

 قحلا نيوعدملل نوكي الأ ىلع ،هنم ءزج وأ عامتجا يأ روضحل نيرخآ صاخشأ
 .ةنجللا هذختت رارق يأ ىلع تيوصتلا يف

 مهنم تبلط دق ةنجللا نكت ملام شاقن يأ يف نووعدملا كراشي نأ قحي ال 3-4-2
  .تاشاقنلا كلت يف ةكراشملا

 ةنجللا تاعامتجال نيوعدملا صاخشألا نم مهريغو ةنجللا ءاضعأ ىلع بجي 3-4-3
 نم هتنمضت امو تاعامتجالا ةيرس ىلع ةظفاحملاو ةكرشلا رارسأ ءاشفإ مدع
 .نورضاحلا اهيلع علطا تادنتسمل ضارعتساو تاشاقن

 

 :ةنجللا لمع ةدم 3-5
 ةرود لمع ةدم ءاهتناب يهتنتو ،اهليكشت خيرات نم ةنجللا لمع ةدم أدبت 3-5-1

 ةيوضع ةدم قفاوتت نأ بجيو ،سلجملا لبق نم اهتامدخ ءاهنإب وأ ،سلجملا
 .سلجملا ةيوضع ةدم عم ةنجللا لمع

 

  :ةنجللا تامدخ ءاهنإ 3-6
 اهئاضعأ دحأ وأ لماكلاب ةنجللا ءاضعأ ةيوضع ءاهنإ ،سلجملا نم رارقب زوجي 3-6-1

 هربتعي يذلا فرصتلا ءوس وأ ةنجللا يف ةبصنمل وضعلا مادختسا ةءاسإ ببسب
 .ةصاخ ةفصب ةنجللاو ةماع ةفصب اهتعمسو ةكرشلا فادهأب ًارضم سلجملا

 ميلستب كلذو ،ةنجللا ةيوضع نم ةلاقتسالا ةنجللا ءاضعأ نم وضع يأل زوجي 3-6-2
 لوعفملا ةيراس ةلاقتسالا حبصتو ،ةنجللا سيئرو سلجملا سيئرل يطخ راعشإ
 ذيفنتل ًاقحال ًاتقو راعشإلا ددح اذإ الإ ، راعشإلا ميلست خيرات نم ًارابتعا
 .ةلاقتسالا

 ةثالث نم رثكأل ةنجللا تاعامتجا روضح نع فلخت اذإ ةنجللا وضع ةيوضع طقست 3-6-3
 هيلع قفاوي لوبقم رذع وأ ةنجللا سيئر نم قبسم نذإ نود ةيلاتتم تاعامتجا
 .نورضاحلا ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ

 ،رغاشلا زكرملا يف ،سلجملا لبق نم هدامتعال ،ليدب وضع حيشرت ةنجلل قحي 3-6-4
 اهرفاوت بجاولا طورشلا رابتعالا يف ًاذخآ ةيقبتملا ةدملا ديدجلا وضعلا لمكيو
  .ةنجللا وضع يف
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 :مهتالدبو ةنجللا ءاضعأ تآفاكم 3-7
 امك ،روضح لدبو ،ةيونس تآفاكم ىلع لوصحلا ةنجللا ءاضعأ نم وضع لكل قحي 3-7-1

 ءاضعأ حيشرت" ةسايسو ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا يف هيلع صوصنم وه
 ةرادإلا تآفاكمو مهتآفاكمو هنع ةقثبنملا ناجللا ءاضعأو ةرادإلا سلجم
 ."ةيذيفنتلا

 روضح لباقم رفسلا فيلاكت نع ضيوعت ىلع لوصحلا ةنجللا وضعل قحي 3-7-2
 داقعنا ناكم وأ سيئرلا ةكرشلا عقوم ىلإ هتماقإ ناكم نم ةنجللا تاعامتجا
 بسح تالصاوملاو ةماقإلاب ةطبترم ىرخأ فيلاكت يأ ىلإ ةفاضإ ،عامتجالا
 .ةكرشلا يف اهب لومعملا ةسايسلا

 

 :ةنجللا تاعامتجا 3-8
 عامتجالل ةوعدلا 3-8-1

 ىلإ وعدي نأ ةنجللا سيئر ىلع بجوتي امك ،اهسيئر نم ةوعدب ةنجللا عمتجت .أ
 سيئرل ًاهجوم ًايباتك ًابلط ةنجللا ءاضعأ نم نينثا ميدقت لاح يف عامتجالا
 .ةنجللا
 تعد املك وأ ًايونس تارم عبرأ ىندأ دحبو اهماهم ذيفنت ضرغب ةنجللا دقعت .ب

 .كلذ ىلإ ةجاحلا
 لئاسو نم يأ مادختسا هل زوجيف ،ًايصخش ةنجللا ءاضعأ دحأ روضح رذعت نإ .ج

 .ةنجللا عامتجا روضحل ؛ةثيدحلا لاصتالا
 تقو ةوعدلاب حضوي نأ ىلع ٍفاك تقوب عامتجالا تاوعد لاسرإ نيعتي .د

 يتلا قئاثولا ىلإ ًةفاضإ ،لامعألا لودجو ،هناكمو ،هخيراتو ،عامتجالا
  .عامتجالا يف شقانتس

 ناكم يأ يف وأ ةكرشلل سيئرلا زكرملا يف اهتاعامتجا عيمج ةنجللا دقعت .ه
 .ةنجللا ءاضعأ هيلع قفتي رخآ
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   عامتجالا لامعأ لودج 3-8-2

 لامعأ لودج ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةنجللا سيئر عم قيسنتلاب ةنجللا نيمأ دعُي
 ،اهتيولوأو اهتيمهأل ًاقفو شاقنلل ةحورطملا عيضاوملا ةلودجو ،ةنجللا عامتجا
 .ءاضعألا ىلع اهعيزوت لبق ةنجللا سيئر لبق نم دمتعُتو عجارُت نأ ىلع
 

 تيوصتلاو ينوناقلا باصنلا 3-8-3
  .ةنجللا عامتجا داقعنال ينوناقلا باصنلا لمتكيل ةنجللا ءاضعأ ةيبلغأ روضح بجي .أ
 تيوصتلا وأ هنع ةباين ةنجللا عامتجا روضحل رخآ وضع ليكوت ةنجللا وضعل زوجي ال .ب

  .تاعامتجالا يف هنع
 يواست لاح يفو ،عامتجالل نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأ تاوصأب ةنجللا تارارق ردصت .ج

 لاح يف سيئرلل زوجيو عامتجالا سيئر هل توص يذلا رارقلاب ذخؤي تاوصألا
  .ةساردلا نم ديزمل رارقلا ذاختا ليجأت تاوصألا يواست

 يف الإ نيقرفتم ءاضعألا ىلع اهضرع ةقيرطب اهتارارق ردصت نأ ةنجلل زوجي ال .د
 نم اهيلع ةقفاوملا ةلاح يف لوعفملا ةيراس تارارقلا كلت دعتو ،ةلجاعلا رومألا
 ةنجللا عامتجا – ةباتك – ءاضعألا دحأ بلطي مل ام لقألا ىلع ءاضعألا يثلث لبق
 يف اهتابثإل اهل ٍلات عامتجا لوأ يف ةنجللا ىلع تارارقلا ضرعتو ،اهيف ةلوادملل
 .عامتجالا رضحم

  عامتجالا رضحم 3-8-4
 ىلإ عامتجالا رضحم نم ىلوألا ةدَّوَسُملا لاسرإو دادعإب ةنجللا نيمأ موقي .أ

  .ةيفاك ةدم لالخ ةنجللا ءاضعأ
 لمع مايأ ةسمخ لالخ رضحملا نع مهتايئرمو مهتاظوحلم ةنجللا ءاضعأ مدقي .ب

 .ةنجللا نيمأ لبق نم رضحملل ىلوألا ةدَّوَسُملل مهملست خيرات نم
 بابسألا نيبي نأ ىلع ةنجللا هذختت رارق يأ ىلع ظفحتلا وضع يأل زوجي .ج

 لبق ةنجللا عامتجا نم وضع يأ جرخ اذإو .ظفحتلا ىلإ هتعد يتلا ةيساسألا
 رضح يتلا دونبلاب ةقلعتملا تارارقلا ىلع دجو نإ هظفحت رصتقيف هماتتخا
 رضحي مل يتلا دونبلا ىلع هتبغر ىلع ًءانب رضحملا يف صني نأ ىلع ،اهتشقانم
 .كلذ يف ةباتك هتبغر ىدبأ اذإ اهتشقانم

 .ءاضعألا تاظوحلم ىلع ًءانب ىلوألا ةدَّوَسُملا ةنجللا نيمأ لدعي .د
 خيرات نم لمع يموي لالخ رضحملا نع مهتاظوحلم ةنجللا ءاضعأ مدقي .ه

 .ةنجللا نيمأ لبق نم ةيناثلا ةدَّوَسُملل مهملست
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 هعيقوت درجمب ًايمسر رضحملا دعيو ةيئاهنلا هتروصب رضحملا ةنجللا نيمأ دعي .و
  .ةنجللا نيمأو نيرضاحلا ءاضعألا عيمج لبق نم

 .ةنجللا ءاضعأ ىلإ هيلع قداصُملاو دمتُعملا رضحملا ةنجللا نيمأ لسري .ز
 يلاتلا عامتجالا لامعأ لودج يف هتاظوحلم جاردإ ةنجللا ءاضعأ دحأ دارأ اذإ .ح

 كلذ ةلودجل ةنجللا سيئر عم قسنُيف ،ةسيئرلا عيضاوملا دحأك عامتجالا كلذل
 .عامتجالا لامعأ لودج يف
 يف تشقون ىرخأ عيضاوم ةيأو اهنع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت جئاتن ةنجللا عباتُت .ط

 .ةقباس تاعامتجا
 
 

 

 :ريراقتلا 3-9
 ءاضعأ نم يأل تادنتسملا عم عالطالل ًاحاتم هدامتعا دعب رضحملا نوكي 3-9-1

  .سلجملا
 نمض عقت يتلا رومألا يف سلجملا ىلإ ةبسانملا تايصوتلا ةنجللا مدقت 3-9-2

 .ةنجللا ماهم ىلع تقولا تاذ يف رثؤتو سلجملا تاصاصتخا
 

 :تامولعملا رداصمو دراوملا 3-10
 نم اهنكمي امب اهل ةمزاللا تامولعملاو دراوملا عيمج ىلإ لوصولا ةنجلل قحي 3-10-1

 .هجو لمكأ ىلع اهتايلوؤسمو اهماهمو اهتاصاصتخا ءادأ
 ةيسرتل ةيذيفنتلا ةرادإلا هيجوتو ةرشابم ةروصبو دقاعتلا دامتعا ةنجلل قحي 3-10-2

 عم قفتي امبسح ةنجللا اهددحت ةيراشتسا تاكرش ىلع ةيراشتسالا عيراشملا
 ،ةيئانثتساو ةصاخ تالاح يف كلذو ،اهب ةطانملا تايلوؤسملاو ماهملا ةعيبط
 .ءارشلا ةسايس قيبطت تالاحلا هذه لثم يف طرتشي الو

 

 ةماع ماكحأ -4
 يف داوم ةيأ لدعُت الو ،اهيلع سلجملا ةقفاوم خيرات نم ًةذفان ةحئاللا هذه دعت 4-1

 .سلجملا ةقفاوم ىلع ًءانب الإ اهل فاضُت وأ فذحُت وأ ةحئاللا هذه
 ،ةكرشلا يف ةمكوحلا ةحئالو ،ةكرشلل ساسألا ماظنلل ًةلمكم ةحئاللا هذه دعت  4-2

 .ةقالعلا تاذ ةمظنألا نم اهريغو هنع ةقثبنملا هناجلو سلجملا لمع حئاولو
 حئاول وأ تارارق وأ تاءارجإ نم اهعم ضراعتي ام لك لحم لحتو ةحئاللا هذه يغلت  4-3

  .ةكرشلل ةيلخاد
 ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا هنأشب قبطي ةحئاللا هذه يف صن هنأشب دري مل ام لك  4-4

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةرداصلا
 


