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 2017 ماعلل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم راقعل ةيميظنتلا حئاوللا

 

 نايرسلاو رصتخملا ناونعلا .１

 

 مالعإلل ةقراشلا ةنيدم راقعل ةيميظنتلا حئاوللاب اهيلإ ةراشإلا متيو اهعيقوت خيرات نم ةيميظنتلا حئاوللا هذه لوعفم نايرس أدبي

  .ةئيهلا لبق نم رخآل نيح نم اهيلإ ةفاضإلا وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه ليدعت زوجي .2017 ماعلل

 

  اهب لومعملا نيناوقلاو ةئيهلا .２

 

 يف قبطتس يتلا ةيميظنتلا حئاوللا رادصإ اهلوخت يتلا ةئيهلا ةيحالص بجومب هذه ةيميظنتلا حئاوللا تردص 2.1

  .موسرملا بجومب ةنيدملا

 

 نونكاسلا وأ نولغتشملا وأ نولماعلا )نويعرفلا نوروطملا وأ نودقاعتملا لمشي امب( صاخشألاو صخرلا باحصأ ىلع 2.2

 هذه ةاعارمو ل عوضخلا ،ةنيدملا يف هعون ناك امهم لمعل نوسرامملا وأ ةحلصم مهيدل وأ راقعل نورجأتسملا وأ

 يتلا ىرخألا تاميظنتلاو تاسايسلاو دعاوقلاو نيناوقلا ةفاك بناج ىلإ اهبلطب اومدقت املاط ةيميظنتلا حئاوللا

 .ةنيدملاب ةلصتملاو ةئيهلا اهددحت

 

 قئاثولا نم يأ يف ةنيبملا ماكحألاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةنيبملا ةحضاولا ماكحألا نيب ضراعت روهظ لاح يف 2.3

  .ةيميظنتلا حئاوللا هذه ماكحأ دوست ،)نوناقلا هب حمسي دح ىلعأ ىلإ( ةيميظنتلا ةينوناقلا

 

 تافلم وأ تاءارجإ وأ تاسايس وأ دعاوق يأ ىلع ولعت ةيولوأ ةيميظنتلا ةينوناقلا قئاثولاو ةيميظنتلا حئاوللا هذهل نإ 2.4

 ،كالملا ةيعمج وأ يعرف روطم لبق نم ءاوس ،ةنيدملا نمض ةيعرف نم ةيدرف تاريوطت يأ ولعت يتلا ةمكوحلا

 .رخآ ىلإ ٍنيح نم ردصي طبترم عيرشت وأ ةيكلملا كرتشم راقع نوناقب كلذ طبترا ءاوسو

 

 ةئيهلا ةطلس قاطن ىلع مهتقفاومو ةنيدملا نمض نيلغتشملاو نيلماعلاو نينكاسلا عيمج رارقإ ربتعملا نم 2.5

 ةرادإو كالتماو ءانب يف اهقح بجومبو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةنيبملا طورشلا بجومب ةنيدملا مكح يف اهقحو

 .ةئيهلا ةسايس اهنيبت امك ةيتحتلا ةينبلا

  

 حئاوللا هذه ماكحأ ملعتي نأ ةنيدملا نمض لغتشيو لمعيو شيعي صخش لكو ةصخر بحاص لك بجاو نم نإ 2.6

 نيح نم ةرداصلا( ةنيدملا تاسايسو تانايب يأ ىلإ ةفاضإلاب )رخآ ىلإ ٍنيح نم اهيلع ةلصاحلا تاليدعتلا عم( ةيميظنتلا

  .)رخآل

 

 ىلعو ،ةنيدملا يف تاسايسو تاميمعت يأو ةيميظنتلا حئاوللا هذه ةاعارم مدع نع اًعافد ماكحألاب لهجلا دعي ال 2.7

 .لوأب ًالوأ لئاسملا هذه ىلع عالطضالا رمألا مهينعي نيذلا صاخشألاو صخرلا باحصأ ةفاك

 

 



 

 تاريسفتلاو فيراعتلا .３

 

  :ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف 3.1

 

 ؛ةنيدملا يف اهتسرامم حومسملا ةطشنألا يأ :طاشنلا

 

 ؛موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا ةنيدملا ةئيه :ةئيهلا

 

 ؛ةئيهلا اهدهشت ةيمسر ةلطع ةيأو ةعمجلا موي ءانثتساب ميوقتلا يف موي يأ :لمع موي

 

 ؛موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا )سمش( ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةنيدملا

 ماعل ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف تاكرشلاو صيخارتلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا :تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا

 صيخارت رادصإو ليجست نأشب ةنيدملا نع ةرداصلا 2017

 

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو ،ةنيدملا يف عرفألاو تاكرشلا

 

  ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحت :ةكرشلا

 

 ؛ةقراشلا ةرامإ وأ تارامإلا ةلود يف ةيميظنت وأ ةيئاضق وأ ةيموكح ةهج/ةئيه يأ :ةينعملا ةهجلا

 

 رخآل نيح نم ةئيهلا اهعضت طورش يأل عضخي يذلاو ،ةصخرلا بحاص نع ةباينلاب ةنيدملا يف لمعب موقي صخش يأ :دقاعتملا

  ؛لمعلا اذه مكحت يتلاو

 

 ؛مالعإلل ةقراشلا ةنيدم ةرحلا ةقطنملا سيسأتب يضاقلا 2017 ماعل )11( مقر يريمألا موسرملا :موسرملا

 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحت :يرادإلا ريدملا

 

 ةروصب اهنيزخت وأ اهمالتسا وأ اهلاسرإ وأ اهؤاشنإ مت يتلاو اهعون ناك امهم داوملاو تانايبلاو تامولعملا :ينورتكلإلا لجسلا

  ؛رخآ ىلإ تامولعم ماظن نم لقنلل وأ تامولعم ماظن يف ىرخأ ةليسو يأ وأ ةيرصب وأ ةيسيطانغم وأ ةينورتكلإ

 

 ، ةنيدملا نع ةرداصلاو 2017 ماعل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف لمعلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا :لمعلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو

 

 وأ ةلكيه ةداعإب لصتت يتلاو )كلذ يف ةقلطملا ةيرحلا اهلو( رخآل نيح نم ةئيهلا اهضرفت تاءازج وأ تابوقع ،موسر يأ :موسرلا

  ؛ةيميظنت ةينوناق قئاثو يأو ةيميظنتلا حئاوللا هذه طورش قيبطتو ةنيدملا ةرادإ وأ ليغشت

 



 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحي :ماعلا ريدملا

 

  :لمشتو ةنيدملا نمض ةدوجوملا قطانملا :ةيتحتلا ةينبلا

 

 ؛تاراسملاو ىشمملاو تارمملاو قرطلا .أ

 ؛قئادحلاو تاريحبلاو ةحوتفملا قطانملا .ب

  ؛ةطبترملا قفارملا نم اهريغو لاصتالا لئاسوو هايملا فيرصت تاكبشو ءاملاو ءابرهكلا .ت

 يتلا قفارملاو تامدخلا نم اهريغو تارايسلا فصل قفارمو لوخدلل تاراسمو قرط مضت يتلا تارايسلا فقاوم ءازجأ .ث

  ؛فقوملا ىلع ةعقاولا ينابملا ىلع ةدئافلاب دوعت

 اهتيكلم تحت ةعقاو قطانم اهنأ رخآل نيح نم ةئيهلا اهنع نلعت يتلاو ةطبترملا تامدخلاو قطانملا عيمج .ج

  و ؛ةنيدملا يف نينكاسلاو صخرلا باحصأ عيمج ةعفنمل اهتلكيه ةداعإو اهترادإو اهتنايصو

   هراجئتسا نكمي ال ةنيدملا يف رخآ ءزج يأ .ح

 

 ءانب يف ةئيهلا اهلمحتت يتلا ةيلكلا فيلاكتلل ةمهاسمك رخآل نيح نم ةئيهلا اهددحتو اهضرفت موسر :ةيتحتلا ةينبلا موسر

 تادنتسم يف ةيتحتلا ةينبلا موسر ىلإ راشُي دق  .)حشرملا اهليكو وأ( ةئيهلا اهضرفتو ،ةيتحتلا ةينبلا مادختساو ب ديوزتلاو

 .يسيئرلا عمتجملا ةمدخ موسرك ىرخأ

 

 نزخم وأ يلخاد نزخم وأ ةئزجتلاب عيبلل ةدحو وأ ةئزجتلاب عيبلل ةقطنم وأ ةيراجت ةدحو وأ ةيبتكم ةحاسم راجئتسا وه :راجيإلا دقع

  ؛اهيف هتصخر يف ةنيبملا ةطشنألا ةسرامم ةصخرلا بحاصل نكمي يتلاو ةنيدملا نمض ريوطتلل ضرأ وأ ةينكس ةدحو وأ يجراخ

 

 هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب يراجت طاشن ةسرامم ةصخرلا لماحل حمست ةئيهلا نع ةرداص ةصخر :صيخرتلا/ةصخرلا

  ؛ةتقؤم ةصخر لمشتو ةنيدملا نم

  ةصخرلا لوعفم نايرس هيف أدبي يذلا خيراتلا :ةصخرلا رادصإ خيرات

 

 ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا نمض صخرم صخش :ةصخرلا لماح

 

 ،كوكش يأ بنجتلو .راجيإ دقع دعي ال وهو ةيبتكم قفارمو ةيبتكم ةحاسم مادختسال يتامدخ دقع وأ ةيقافتا :لاغشإلا دقع

  .لاغشإ دقع ،تامدخ مدقم هتفصب يعرفلا روطملا وأ ةئيهلا عم كرتشملا بتكملا ةيقافتا ربتعت

 

  ؛ةنيدملا يف هب لومعملا ةكرتشملا ةيكلملا نوناق بجومب اهسيسأت مت ءاكرشلا نم ةعامج :ءاكرشلا ةيعمج

 

 لجأ نم ةمعادلا قفارملاو فقاوملا قفارمب ةنيدملا ديوزتل )رخآل نيح نم ( ةئيهلا اهصصخت يتلا ةنيدملا قطانم :فقوملا

 نويعرفلا نوروطملا ةطاسوب اهريوطت مت يتلا كلت لمشي امب تاعمتجملاو بتاكملاو يراجت وأ ينكس ىنبم يأ ريوطت معد

  ؛اهيلع قفتم طورش بسحب قطانملا هذه مادختساب مهل حامسلا ةئيهلل زوجي نيذلا

 



 

 هفلخو صخشلا اذهل نويصخشلا نوينوناقلا نولثمملا كلذكو ةكارش وأ ةيعمج يأ وأ ينوناق وأ يعيبط صخش يأ :صخشلا

  ؛نويعرشلا هتثروو

 

 نم اهليدعت نكمي يتلاو ةنيدملا نع ةرداصلا 2017 ماعلل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم راقعل ةيميظنتلا حئاوللا يأ :ةيميظنتلا حئاوللا

  ،رخآل نيح

 

 وأ ءارجإ وأ ةسايس وأ راعشإ وأ هيجوت وأ رارق وأ موسرم وأ فرع وأ ةدعاق وأ ةيميظنت ةحئال وأ نوناق يأ :ةيميظنتلا قئاثولا

  ؛رخآ ىلإ نيح نم ةينعملا ةهجلا/ةئيهلا وأ ةئيهلا نع رداص يلخاد نوناق

 

 عيبلا ينابم وأ بتاكملا ريوطت وأ يراجتلا وأ ينكسلا ريوطتلا ذيفنتب ةئيهلا لبق نم لوخم صخش يأ :نويعرفلا نوروطملا

  ؛هيلع قافتالا مت ةنيدملا نم ءزج نمض ةئزجتلاب

 

 .رخآل نيح نم ةئيهلا اهرشنت يتلاو ةنيدملا يف قبطنت يتلا تاءازجلاو تابوقعلاو موسرلا وأ ةيكرمجلا ةفرعتلا :ةفرعتلا

 ؛1 لودجلا يف ةقفرم ةيميظنتلا حئاوللا هذه خيرات يف ةقبطنملا ةفرعتلا

 

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب ةئيهلا نع ةرداص ةتقؤم ةصخر :ةتقؤملا ةصخرلا

 

 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا :تارامإلا ةلود

 

 :كلذ نايب قايسلا بلطت ام ،هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا ةمجرتو دادعإ ةلحرم لالخ 3.2

 

  ؛قايسلا حمسي امب لدابتلاب ةئيهلاو ةنيدملا نيحلطصملا مدختسي ،هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف .أ

 ،لعف يأب مايقلل ةكرش ليوخت مت وأ ةكرش ىلع بجاو وأ ضرف عقو اذإ ،هذه ةيميظنتلا حئاوللا نم ءزج يأ يف .ب

 يرادإلا ريدملا وأ ماعلا ريدملا لبق نم لعفلا وأ بجاولا وأ ضرفلا اذه ذيفنت ،كلذ ريغ ىلع صني مل ام ،بجي

  ؛ةكرشلل

  ؛هذه ةيميظنتلا حئاوللا دونبل عجارمك ةددحم دونب ىلع دوعت يتلا عجارملا أرقت .ت

 ةمجرت وأ ءانب ىلع اهل ريثأت الو طقف اهيلإ عوجرلا ليهست وه ةقيثولا هذه يف ةروكذملا نيوانعلا نم ضرغلا نإ .ث

  ؛ ةيميظنتلا حئاوللا هذه

  ؛يداليملا ميوقتلا قفاوي امب ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملا و ةينمز تارتف ىلع ةدئاعلا تاراشإلا أرقت .ج

 ىلع دوعت عجارم يه ةنيدملا يف هليجست متي بلط مدقم ىلع ةدئاعلاو ةقيثولا هذه يف ةروكذملا عجارملا نإ .ح

 بلط مدقم ىلع ةدئاعلاو ةقيثولا هذه يف ةروكذملا عجارملا نإ .ةنيدملا يف ةكرشك هليجست متي بلط مدقم

  .ةنيدملا يف عرف سسؤي بلط مدقم ىلع دوعت عجارم يه ةنيدملا يف هسيسأت متي

 وأ ركذملا عون ىلإ ةريشملا تاملكلاو ،حيحص سكعلاو عمجلا ةلاح ةدرفملا ةلاحلا يف ةبوتكملا تاملكلا لمشت .خ

  ؛حيحص سمعلاو ثنؤملا وأ ركذملا يعون لمشت ثنؤملا

  ؛دويق نود نمضتي و نمضتي/لمشي امب نيتملكلا ر�سَفُت .د



 

 تاكرشلل رخآل تقو نم ةئيهلا لبق نم اهدادعإ وأ اهرشن متي جذامن ةيأل عجرم وه ددحم جذومن ىلإ عجرم يأ نإ .ذ

 .ةئيهلل ةلجسملا تاليصفتلل ةلصاحلا تاريغتلاو تامولعملاب راطخإلل عورفلاو

 

 نأبو اًيطخ اًبوتكم دنتسم يأ نوكي نأب تابلط ىلع دوعت يتلاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةدوجوملا تاراشإلا ر�سَفُت 3.3

 دنتسملا ناك اذإ اهتيبلت نكمي اهنأ ىلع تاراشإلا هذه رسفت ،راعشإ يأ ميدقت متي نأب وأ اًيطخ دنتسملا اذه ليثمت متي

 ةينورتكلإلا ةينقتلا ةطاسوب هنيزخت وأ همالتسا وأ هلاسرإ وأ هتباتك تمت ءاوس( ةينورتكلإلا ةينقتلاب اًبوتكم لجسلا وأ

 هذه يف ةراشإ يأو .)رخآ ىلإ يتامولعم ماظن نم لقنلل وأ يتامولعم ماظن يف اهريغ وأ ةيرصبلا وأ ةيسيطانغملا وأ

 عيقوتب بلطلا اذه ةيبلت نكمي ،راعشإ وأ دنتسم يأ ىلع عيقوتل بلط ىلع دوعت تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا

  ؛ام ةقيرطب تابثإلل لباق ينورتكلإ

 

 ةئيهلا نع وأ ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا ةيميظنتلا قئاثولاو موسرملا عم قفاوتلاب هذه ةيميظنتلا حئاوللا أَرقُت 3.4

 ؛رخآل تقو نم ةينعملا

 

 ةيميظنت ةقيثو يأو هذه ةيميظنتلا حئاوللا نيب ضقانت وأ هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ضقانت يأ روهظ لاح يف 3.5

  ؛هب مازتلالا عرف وأ ةكرش لك ىلع بجي يذلا حيحصلا ريسفتلا ةئيهلا ررقت ،اهب لومعم

 

 و ؛رخآل نيح نم اهنع ةباينلل نيلوخملا ةيجراخلا فارطألاو دارفألا عيمج ةئيهلا ىلع دوعت يتلا تاراشإلا عيمج مضت 3.6

 

 قئاثولا عيمج مضت ،ةيميظنت ةقيثو يأ ىلع دوعت يتلاو هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ةدوجوملا تاراشإلا عيمج مضت 3.7

 نع وأ ةقراشلا ةرامإ نع وأ تارامإلا ةلود نع تردص ءاوس ،اهل ةليدبلا وأ ةز�زعملا وأ ةفاضُملا وأ ةلّدعُملا ةيميظنتلا

 .ةئيهلا نع وأ ةينعملا ةئيهلا

 

  ةئيهلاو ةنيدملا نع ةيفيرعت ةذبن .４

 

  .ةنيدملا دودح نمض ةلمكملا ةيراجتلا ةطشنألاو يعادبإلاو يمالعإلا نيعاطقلا نيسحت فدهب ةئيهلا سيسأت مت 4.1

 

 ةقطنم مكحو ةرادإو ريوطتل ةينوناقلا ةطلسلا ةئيهلا حنم مت ،رابتعالا نيعب اهفادهأ ذخأت ىتحو موسرملا بجومب 4.2

  .ةنيدملا ةئيهلا اهيلع تديش ضرألا نم ةنيعم

 

  .اهريوطت متيل ضرألا نم عطقو فقوملاو ةيتحتلا ةينبلاو ةريغصلا تاكرشلل ةقطنم ةنيدملا لمشت 4.3

 

 ةيمالعإ ةرح ةقطنم حبصت نأ ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةزجوملا مكحلا تاءارجإ قيبطت لالخ نم ،ةئيهلا فدهت 4.4

  .ديعبلا ىدملا ىلع اهتلكيه ةداعإو ةنيدملا ةرادإل مكح ماظن سسؤت نأو ةدئار ةيداصتقاو

 

 وأ ةئيهلا لبق نم ةموكحمو اًيلاح ةكولمم ضرأ مض لمشي اذهو ،ةنيدملا ىلإ ةفاضإلا ،رخآل نيح نم ،ةئيهلل زوجي 4.5

  .اًبسانم هارت وأ هبغرت يذلا لكشلاب ةنيدملا ططخم رييغت كلذكو ،لبقتسملا يف ةئيهلل اهحنم نكمي ضرأ يأ



 

  .اهمادختساو ةحاسملا لاغشإل ةبسنلاب ةنيدملا يف ةقبطملا حئاوللاو ةيساسألا دعاوقلا ةيميظنتلا حئاوللا هذه نيبت 4.6

 

 ةيميظنتلا حئاوللا أَرقُت ،كلذل .ةنيدملا يف ةيميظنتلا ةينوناقلا قئاثولا قبطت ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه ىلإ ةفاضإلاب 4.7

 ال يذلا رادقملابو ةنيدملا يف اهقيبطت دح ىلإ )رخآل نيح نم اهتاليدعتو( ةيميظنتلا قئاثولا عم قفاوتلاب هذه

 نع ةرداص تاسايس وأ تاميمعت وأ ىرخأ حئاول يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه اهمضت يتلا ئدابملا عم هيف ضراعتت

  .)رخآل نيح نم( ةئيهلا

 

 ةنيدملل اهترادإو اهمكح تاءارجإب ةطبترم ةيفاضإ تاسايس قيبطتو تاميمعتلاو حئاوللا رادصإ ةيحالص ةئيهلل 4.8

 قيبطت تاسايسلاو تاميمعتلا هذهب ةصاخلا ماكحألل نوكي نأ بجي .)رخآل نيح نم اًبوغرم وأ اًيرورض هارت يذلا لكشلاب(

 .تاقوألا عيمج يف اهتاعارم بجي امك ةنيدملا يف نيلماعلا وأ نينكاسلا صاخشألاو صخرلا باحصأ عيمج ىلع يرابجإ

 

 ةيتحتلا ةينبلا مادختساب طبترت اًرومأ ةنيدملا تاسايسو تاميمعت لمشت دق ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه ىلإ ةفاضإلاب 4.9

 نيلماعلاو ينكاس ىلع ةرطيسلاو ةرادإو ةنيدملا نمض ةيعرفلا تاعمتجملا ةرادإو ةيتحتلا ةينبلا موسر عمجو ضرفو

 وذ ةئيهلا هربتعت نأش يأو ةئيهلا ةطلس قاطنو ةنيدملل طيطختلا تابلطتمو ،ةنيدملا يف طاشن يأ يسرامم وأ

 .موسرملا وأ هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ةنيبملا فادهألا قيقحتل هب بوغرم وأ ةيمهأ

 

 ةيأ ىلعو ةيميظنتلا حئاوللا هذه ىلع تاليدعت يأو ةيميظنتلا حئاوللا هذه نم ةخسن رخآ ىلع لوصحلا نكمي 4.10

  .ةئيهلل ينورتكلإلا عقوملا نم ةنيدملاب ةقالع تاذ تاسايسو تاميمعت

 

 ةنيدملا مكح .５

 

 ةنيدملا ةرادإو ةيليغشتلا تايلمعلل تاميظنتلاو دعاوقلا عضوو ةنيدملا ةطشنأ ىلع فارشإلا ةيحالص ةئيهلل 5.1

 تارارقلاو نيناوقلا ةفاك ماكحأ قيبطتو اًيرورض وأ اًبوغرم هارت ام بسحب تاميظنتلاو دعاوقلا هذه ليدعتو ةعجارمو

  .ةئيهلا سيسأت اهبجومب مت يتلا

 

 جيورتلا يف مهاست يتلا ةقيرطلاب ةنيدملا اهيلع عقت يتلا ضرألا لالغتساو ةنيدملا مكح يه ةئيهلا ةسايس نإ 5.2

 ةيميظنتلا حئاوللا هذه قيبطت قفاوت نم دكأتلاو ةنيدملل ديعبلا ىدملا ىلع ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا ةيناكمإلل

 ةينبلا ةنايصو دييشتلاو طيطختلا يف اهتارامثتسا نم بسانم دئاع ىلع لوصحلاو ةيميظنتلا قئاثولا نم اهريغو

 ينكاسل ةتباثو ةبسانم تاعقوت عضوو ةيتحتلا ةينبلا موسر ضرفو ديدست يف ةيفافشلاو حوضولا قيقحتو ةيتحتلا

 .فادهألا هذه معدل اًبوغرم وأ اًبسانم هارت يذلا رارقلا ذاختاو ةنيدملا يف نيلماعلاو

 

  :هذه لمشتو .موسرملا بجومب ةئيهلل ةحونمملا تابجاولاو قوقحلا ىلعألا يف ةروكذملا ةسايسلا معدت 5.3

 

  ؛ةنيدملا يف نيلغتشملاو نيلماعلاو ينكاسل تامدخلاو ينابملاو ةيتحتلا ةينبلاو ةيقوفلا ةينبلا ديوزت .أ

  ؛ةنيدملا نمض راقعلا راجئتسا قح .ب

  و ؛تامدخلا هذهل موسرلا عمجو ةنيدملا نمض تامدخلا ميدقت قح .ت



 

 لوح تاسايسلا رادصإ لمشي امب( ةنيدملا ةرادإلو عيمجلل ةيهافرلا قيقحتل اًبوغرم وأ اًبسانم هارت رخآ لعف يأب مايقلا .ث

 رادصإو ةيتحتلا ةينبلا موسر ضرفو ةنيدملا يف هلاغشإو راقعلا كالتمال ةلكيهلا جذامنو ةيتحتلا ةينبلا مادختسا

 عضوو ةيميظنتلا ةينوناقلا قئاثولاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه ةاعارم مدع ببسب ةيلاملا تاءازجلاو تامارغلا

  .)ةنيدملا ليغشت نأشب تارارقلا ذاختا ،ماع لكشبو  طيطختلا تايجيتارتسا

 

  :لالخ نم هالعأ ةروكذملا قوقحلا ةسراممو هالعأ ةروكذملا تابجاولا ةاعارم يه ةئيهلا ةسايس نإ 5.4

 

 نوشيعي نيذلا لمشي امب( عمتجمك ةنيدملل ديعبلا ىدملا يف ةكرتشملا ةعفنملاب دوعت ىتح ةيتحتلا ةينبلا ريوطت .أ

 ؛)ةنيدملا يف نولغتشيو نولمعيو

  ؛بسانم ديج ىوتسمب ةيتحتلا ةينبلا هذه ىلع ةظفاحملاو ةرادإ .ب

 ةيتحتلا ةينبلا موسر ضرفو باسح يف ةئيهلا ةسايس لالخ نم ةيتحتلا ةينبلا موسرل ةبسنلاب ةيقوثوملا ةدايز .ت

 ديلوت ةداعإو ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةفصنمو ةلداع ةمهاسم ميدقتب نيمدختسملا ىلع ديكأتلا يف ةدعاسملل

  ؛ةيتحتلا ةينبلا

 ةينكس تاحاسم دييشتب حامسلا لمشي امب( ةنيدملا نم ةددحم ءازجأ ىلع نيلماعلا نييعرفلا نيروطملل حامسلا .ث

 ؛)نويعرفلا نوروطملا وأ ةئيهلا لبق نم ةيراجتو ةئزجتلاب عيبو ةيبتكمو

 ةيمنت فدهب )ةئيهلا تاءارجإو تاسايس عم قفاوتي امب( ةنيدملا يف ةروطملا قطانملا ثلاث فرطل ريجأتلاب حامسلا .ج

  .عمتجمك ةنيدملا ريوطتو

 )اًبوغرم وأ اًيرورض كلذ ةئيهلا تأترا لاح يف( لجأ نم ةنيدملا نم ةنيعم ءازجأ ريوطت ةداعإو ريوطتو ديدمتو ليدعت .ح

  .ةسايسلا هذه فادهأ قيقحت

 دض تابوقعلاو تامارغلاو تاءازجلا ضرف لمشي امب( ةيميظنتلا ةينوناقلا قئاثولاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه ةاعارم .خ

  ؛)نيعارم ريغ ةئيهلا مهربتعت نيذلا

 ةفاضإو قطانم ةدع ليدعتو ريرقت قح لمشي امب( ةنيدملا نمض ميسقتلاو طيطختلا تاسايس ىلع فارشإلاو قيبطت .د

 ديدحتو ميمصتلاو طيطختلا ىلع تاقفاوم رادصإو ةيعرفلا تاميسقتلا ىلع ةقفاوملاو ةيتحتلا ةينبلا ةلازإ وأ

 ىلع ةقفاوملاو عطقلا ماقرأ ليجستو رادصإو عقاوملل ططخ ليجستو رادصإو ىلع ةقفاوملاو ةظتكملا قطانملا

  ؛)طورش نودب وأ طورشب ةنيدملا قطانم نم يأ مادختسا رييغت

 حمستس يتلا لئاسملاو رومألا كلذكو اهيلع ةطلس ةئيهلل دجوي يتلا ةنيدملا نمض لئاسملاو رومألا هذه ديدحت .ذ

  و ؛اهتايحالص نمض نوكت نأب ةينعم ةهجل

 اهربتعت يتلا ىرخألا قطانملاو ةنيدملا يف ةعئاشلا قطانملا نمض ةينمألا تامدخلا نيمأتو ةمالسلا ريياعم سيسأت .ر

  .)ةنيدملا يف راقع يأ لمشت دق يتلاو( ةبوغرم وأ ةيرورض

 

 :ةنيدملا نمض ةطشنألا .６

 

 يلعفلا ناونعلا نم هنم اًريبك ًءزج وأ طاشنلا ةسرامم ،ةنيدملا يف اًيراجت اًطاشن نيلوتملا ،صاخشألاو صخرلا باحصأ عيمج ىلع

  .ةنيدملا يف مهل

 

 



 

  يلعفلا ناونعلا .７

 

 :يلعف ناونع كالتما ةنيدملا يف اًطاشن نيلوتملا صاخشألاو صخرلا باحصأ عيمج كلتمي نأ بجي 7.1

  ؛ةنيدملا نمض عقي .أ

  و ؛هيلإ اهعيقوتو تاراعشإلاو تادنتسملا ليصوت نكمي .ب

 .ةئيهلا عم ًالجسم .ت

 

 :يلاتلا نم يأ قيرط نع يلعفلا ناونعلا بلطتم ةيبلت نكمي ،7.3 دنبلا بجومب 7.2

  وأ ؛)رجأتسمك( راجأ دقع كالتما .أ

  ،)لغاشك( لاغشإلا دقع يف فرطك لوخدلا .ب

 

  .ةرمتسمو ةحلاص ةيقافتالا وأ ةعفنملا هذه نوكت نأ طرشب

 

 دقع وأ راجيإلا دقع لثم( ةيقافتالا وأ ةدئافلا نم نيعم عون كالتماب صاخشألا وأ صخرلا باحصأ ةبلاطم ةئيهلل زوجي 7.3

  .ةنيدملا يف )لاغشإلا

 

 ةنيدملا يف اًطاشن سرامي يذلا صخشلا وأ ةصخرلا بحاصل يلعفلا ناونعلا يف رييغت يأب ا�يطخ ةئيهلا راطخإ بجي 7.4

 )لاغشإلا دقع وأ ديدجلا راجيإلا دقع نم ةخسنو بلطلا ميدقت خيراتو ديدجلا ناونعلا تانايب عم( رييغتلا اذه ثادحإ لبق

 دنبلا عم قفاوتي امبو رييغتلا اذه دعب لمع مايأ )10( ةرشع نع ديزت ال ةلاح يأ يفو يلمعلاو لوقعملا نم ناك امثيح

 .تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف 16.1

 

  صخرلا .８

 

 تابلطتملا يبلي لاغشإ دقع وأ راجيإ دقع ىلع ظافحلا عورفلاو تاكرشلا عيمج ىلع بجي ،ةصخرلا نايرس ةدم لالخ 8.1

  .ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةرهاظلا

 

  .ةنيدملا يف هيف لمعلا نوذأملا راقعلا نم طقف لمعلا عورفلاو تاكرشلل قحي 8.2

 

  .ةئيهلا هددحت يذلا ينمزلا راطإلا نمض لاغشإلا دوقع وأ راجيإلا دوقع ديدجت عورفلاو تاكرشلا ىلع 8.3

 

 بجي ،اهديدجتل وأ ةديدج ةصخرل بلطب مدقتلا دنع ،تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف ةنيبملا تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب 8.4

 وأ تافلاخملا وأ تاعفدلا نم اهريغ وأ ةيتحتلا ةينبلا موسر وأ موسرلا ثيح نم عرفلا وأ ةكرشلا ىلع نويد يأ دوي الأ

 .لاغشإلا دقع وأ راجيإلا دقعب طبترم هريغ صخش وأ ةهج يأ وأ ةئيهلل ةقحتسم نوكت دق يتلا تامارغلا

 

 

 



 

 :ةصخرلا بحاص اذإ يطخ راعشإ ةطاسوب اًروف ةصخرلا بحس ةئيهلل زوجي 8.5

 

 ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه وأ ةئيهلا تابلطتمل اًضقانم اًكولس كلس وأ قرتخي وأ قرتخا .أ

  ؛ةنيدملا نمض اهب لمعم

 ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه وأ ةئيهلا تابلطتم رابتعالا نيعب ذخألا مدعب يحوي بولسأب فرصتي وأ فرصت .ب

  وأ ؛ةنيدملا نمض اهب لمعم ةيميظنت ةينوناق

 وأ رخا ةصخر بحاص يأ ةعفنمب وأ ةنيدملا وأ ةئيهلا ةحلصمو ةعمسب اًزضم ةئيهلا هربتعت بولسأب فرصتي وأ فرصت .ت

 .ةماعلاب

 

 راجيإلا دوقع .９

 

  .راجيإلا دقع اهددحي امك ماكحألاو طورشلاو موسرلا ةفاكو ةيتحتلا ةينبلا موسرو ةرجألا نوكت 9.1

 

 لاغشإلا ةسايس عم قفاوتي امب تلغش دق تاحاسملا نأ نم دكأتلا راجيإ دقع لمحت يتلا عورفلاو تاكرشلا ىلع 9.2

 رادصإ خيرات نم اهيلع قافتالا متي ةينمز ةدم لالخ لمعي يلعفلا بتكملا نأو )رخآل نيح نم ةرداصلا( ةئيهلاب ةصاخلا

  .ةصخرلا

 

 ةعطق راجئتسا ،اهرايتخا نم ميماصتو ليصافتب اهب ةصاخلا اهقفارم دييشت يف بغرت يتلا عرفألاو تاكرشلا ىلع 9.3

  .ضرغلا كلذ ةيبلتل ةبولطملا ةقطنملا يف ضرأ

 

 حبصي ىتحو لمعلا يف ىنبملا أدبي ىتح ةممتمو ةئيهلا تاهيجوت عم ةقفاوتم دييشتلا لامعأ عيمج نوكت نأ بجي 9.4

  .ةصخرلا رادصإ خيرات نم اهيلع قافتالا متي ةرتف لالخ اًزهاج

 

  .هذه ةيميظنتلا حئاوللا نم 13 دنبلا يف رثكأ ليصفتب حضوم ةيليغشتلا تايلمعلاو ىنبملاب مكحتلا 9.5

 

 .ةئيهلا نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم نود نطابلا نم اهينابم ريجأت وأ ةكراشمب عرفألاو تاكرشلل حمسي ال 9.6

 

 متي نطابلا نم ريجأت لكل ةيونس موسر لباقم نطابلا نم ينابملا ريجأت وأ جمد بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت 9.7

  )ةصخرلا موسر ىلإ ةفاضإ( هيلع ةقفاوملا

 

 نم  ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف اهيلإ راشملا ةيتحتلا ةينبلا موسر عمجو رييغتل ةيحالصلاو يئاهنلا قحلا ةئيهلل 9.8

  .)ةطلس يأ ىلإ عوجرلا نود( ةنيدملا يف ريجأتلا دوقع يلماح ةفاك

 

 لاغشإلا دوقع .１０

 

  .لاغشإلا دقع اهددحي امك طورشلاو ماكحألاو ىرخألا موسرلا ةفاكو تامدخلا موسر نوكت 10.1



 

 

  .ةئيهلا نم ةقبسم ةقفاوم نود لاغشإلا دقع بجومب مهقوقح نييعت وأ ةكراشم صخرلا باحصأل حمسُي ال 10.2

 

  .لاغشإلا دقع بجومب قوقحلا نييعت وأ ةكراشمل بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت 10.3

 

  راجيإلا دقع ءاهنإ .１１

 

 ال ركذلا ليبس ىلع لمشي امب( راجيإلا دقعب ةطبترملاو ةمئاقلا نوؤشلا ةفاك ةيوست راجيإلا دقع ءاهنإ ةيلمع بلطتت 11.1

  .ءاهنإلا ةيلمع يف رداب يذلا فرطلا نع رظنلا ضغب عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم )ةمئاقلا تاقحتسملا ديدست رصحلا

 

 ةداعإ تمتو لماكلاب هؤالخإ مت دق رجأتسملا ىنبملا نأ نم دكأتلا عرفلا وأ ةكرشلا ىلع ،راجيإلا دقع ءاهنإ لاح يف 11.2

 ىلع نافرطلا قفتا اذإ الإ( ءاهنإلا خيرات لولحب )فلت يأ حيلصتو تاتفاللا عيمج ةلازإ لمشي امب( ةيلصألا ةلاحلاب هميلست

  .)كلذ ىلع ةوالع نيفرطلا نيب وأ راجيإلا دقع يف كلذ فالخ

 

  .ةينعملا تاهجلا ةفاك تابلطتم عم قفاوتي امب ةنمآو ةحيحص ةقيرطب ةفلخم ةدام يأ نم صلختلا بجي 11.3

 

 ةئيهلا تناك لاح يف .ددحملا بولسألا وأ/و لكشلاب كلذب ةئيهلا راطخإ اهيلع بجي ،ىنبملا عرفلا وأ ةكرشلا ءالخإ دنع 11.4

 مل هنأ شيتفتلا رهظأ لاح يف .ىنبملل اًشيتفت اهدنع ةئيهلا مظنت ،راجيإلا دقع بجومب عرفلل وأ ةكرشلل رجؤملا يه

 ةرجألا باسح يف رارمتسالا ،ىرخأ ءايشأ نمض نم ،اهدنع ةئيهلل زوجي ،بسانملا لكشلابو لماكلاب ىنبملا ءالخإ متي

 .عرفلا وأ ةكرشلا حلاصل

 

 دقع وأ راجيإ دقع ىلع اهدنع لصحت ،راجيإلا دقع ءاهنإ دعب ةصخرلا ةيحالص رارمتساب عرفلا وأ ةكرشلا تبغر لاح يف 11.5

 .ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةنيبملا تابلطتملا يبلي لاغشإ

 

  لاغشإلا دقع ءاهنإ .１２

 

 ال ركذلا ليبس ىلع لمشي امب( لاغشإلا دقعب ةطبترملا ةمئاقلا رومألا عيمج ةيوست لاغشإلا دقع ءاهنإ ةيلمع بلطتت 12.1

 ةيلمع يف ردابملا فرطلا نع رظنلا ضغب عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم )ةمئاقلا ةقحتسملا تاعفدلا ديدست رصحلا

  .ءاهنإلا

 

 امب ىنبملا ىلإ ةبسنلاب تابجاولا ةفاك ةيبلت مت هنأ ىلع ديكأتلا عرفلا وأ ةكرشلا ىلع ،لاغشإلا دقع ءاهنإ لاح يف 12.2

 خيرات لولحب )ررض يأ حالصإو عرفلا وأ ةكرشلا تايجاح نم صلختلا لمشي امب( طبترملا لاغشإلا دقع ماكحأ عم قفاوتي

  .)كلذك فارطألا نيب وأ لاغشإلا دقع يف كلذ ريغ ىلع قافتالا مت اذإ الإ( ءاهنإلا

 

  .ةينعملا تاهجلا ةفاك تابلطتم عم قفاوتي امب ةنمآو ةحيحص ةقيرطب ةفلخم ةدام يأ نم صلختلا بجي 12.3

 



 

 لكشلاب ةئيهلا راطخإ اهيلع بجي ،ىنبملاب ةقلعتملا تابجاولا ةفاك تلمكأو ىنبملا عرف وأ ةكرش تلخأ لاح يف 12.4

 زوجي ،لاغشإلا دقع بجومب عرفلا وأ ةكرشلل تامدخلل مدقملا فرطلا يه ةئيهلا تناك لاح يف .ددحملا بولسألاو

 مل هنأ وأ عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم لماكلاب ىنبملا ءالخإ متي مل هنأ شيتفتلا رهظأ لاح يف .ىنبملل شيتفت بيترت اهل

 لباقم موسرلا باستحا يف رارمتسالا ،تارايخ ةدع نمض نم ،ةئيهلل زوجي ،اهب ةطانملا تابجاولا ةفاك مامتإ متي

  .عرفلا وأ ةكرشلل ةمدقملا تامدخلا

 

 دقع وأ راجيإ دقع ىلع اهدنع لصحت ،لاغشإلا دقع ءاهنإ دعب ةصخرلا ةيحالص رارمتساب عرفلا وأ ةكرشلا تبغر لاح يف 12.5

 .ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةنيبملا تابلطتملا يبلي لاغشإ

 ةيليغشتلا تايلمعلاو ءانبلاب مكحتلا .１３

 

 ءالكولا/ليكولاو ةينعملا ةهجلاو ةئيهلا عم لصاوتلا ةصاخلا اهقفارم دييشت ىلع لمعت يتلا عرفلا وأ ةكرشلا ىلع 13.1

 لوصحلا لمشي امب( ةرورضلا تاذ ىنبملل شيتفت يأو تاقفاوملا ىلع لوصحلا لجأ نم ةئيهلا اهحشرت ةطلس يأو

 .)ةئيهلا لبق نم ةعنامم مدع ةلاسر ىلع

 

 :عرفلا وأ ةكرشلا ىلع ،عرفلا وأ ةكرشلا قفرم دييشت ءاهنإ دنع 13.2

 

 و ؛ةلص تاذ ىرخأ تاقفاوم يأو ةينعملا تاهجلا نم ءانبلا مامتإ ةداهشب ةئيهلا ديوزت .أ

  و ؛ةلص تاذ تاقفاوم يأو ةئيهلا نم ءانب مامتإ ةداهش ىلع لوصحلا .ب

 .تامدخلا نم يأ ليصوت ليوختو قفارملا لاغشإب حامسلا لبق ةئيهلا نم ةعنامم مدع ةداهش ىلع لوصحلا .ت

 

 وأ )ب( 13.2 دنبلا بجومب ةقفاوم يأ وأ ىنبملا مامتإ ةداهش ىلع لوصحلل بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت 13.3

 حئاوللا هذه بجومب عرفلا وأ ةكرشلا تابجاو نم يأ تلاز ام لاح يف )ج( 13.2 دنبلا بجومب ةعنامم مدع ةداهش

  .ةمئاق )ىرخأ تاعفد يأو ةيتحتلا ةينبلا موسرو موسرلا لمشي امب( ةيميظنتلا

 

 تاحاسملا لمشي امب( ىنبملا تعضو وأ ةيريوطت ضرأ ىلع ةصاخلا اهقفارم تديش يتلا عرفلا وأ ةكرشلا ىلع 13.4

 ةطلس يأو ءالكولا/ليكولاو ةينعملا ةهجلاو ةئيهلا عم لصاوتلا )ةيراجت وأ ةئزجتلاب عيبلا وأ ةيبتكملا وأ ةينكسلا

  .ىنبملا لاغشإ لبق تاقفاوملا ىلع لوصحلا لجأ نم ةئيهلا اهحشرت

 

  .ةئيهلا نم ةقبسم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود ةيمسا تاحول وأ تاتفال يأ عضو عنمي 13.5

 

 نم( ةئيهلا لبق نم اهرادصإ نكمي يتلا تانالعإلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا عم ةينالعإلا تاحوللا عيمج قفاوتت نأ بجي 13.6

 .)رخآل نيح

 

 

  

 



 

 ينابملا شيتفت .１４

 

 حئاوللا ةاعارم ةبقارمل رخآل نيح نم عرف وأ ةكرش ىنبمل شيتفت ءارجإ ،نيحشرملا اهئالكو/اهليكو وأ ةئيهلل زوجي 14.1

 تايلمعلا ضارعتسالو ةيقافتا أ طورشو )قبطنا اذإ( لاغشإلا دقع وأ/و ريجأتلا دقعو ةصخرلاو هذه ةيميظنتلا

  .ىنبملا ططخمو لمعلا مقاطو ةيليغشتلا

 

 نع ليطعت وأ جاعزإ يف ببستلا ةيلامتحا نم دحلا فدهب 14.1 دنبلا بجومب شيتفت يأ بيترتل ىعست نأ ةئيهلا ىلع 14.2

  .عرفلا وأ ةكرشلل لمعلا ريس

 

 راعشإ نودو تقو يأ يف عرفلا وأ ةكرشلا ىنبم لوخد يف اهقحب ةئيهلا ظفتحت ،14.2 دنبلا هيلع صني ام فالخب 14.3

 :قبسم

 

 ةمالسو نمأل عقوتم وأ اًيقيقح اًديدهت لثمي رخآ نأش يأ وأ )ناضيف وأ قيرح ثودح لمشي امب( ةئراطلا تالاحلا يف .أ

 ؛ةنيدملا يف راقع وأ درف يأ وأ ةنيدملا

 ررضلل ةببسم وأ ةرضم وأ ةمومسم وأ ةثولم اهنأ دقتعي وأ دعت يتلاو ىنبملا نم داوم نم صلختلا بجو لاح يف .ب

  ؛لكش يأب

 دقع وأ ةصخرلا وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه طورش قرتخا دق عرفلا وأ ةكرشلا نأب هبتشت اهلعجي اًببس ةئيهلا تكلتما اذإ .ت

  وأ ؛)قبطنا اذإ( لاغشإلا دقع وأ راجيإلا

  .ةماعلا وأ صخرلا باحصأ نم يأ وأ ةئيهلا حلاصم ةيامح لجأ نم رربم لوخدلا اذه نأ ةئيهلا تدقتعا اذإ .ث

 

 راقعلا وأ صخشلا وأ ةصخرلا بحاصب لح ررض وأ ةراسخ يأ ةيلوؤسم )اهيفظومو اهئالكو لمشي امب( ةئيهلا لمحتت ال 14.4

  .)مهتابجاوو( اهتابجاول مئالملا ءادألا نع جتان

 

 ةمظنملا جراخ وأ ةثلاث فارطأ ةطاسوب ةنيدملا نم رخآ ءزج يأ وأ عرف وأ ةكرش رقمل شيتفت ءارجإ اًتاب اًعنم عنمي 14.5

 تطعأ اذإ الإ )ةئيهلا حلاصل لمعت يتلا ةينعملا تاهجلا وأ ةئيهلا لبق نم نيحشرملا ءالكولا/ليكولا ءانثتساب(

  .اذه لثم شيتفتل ةقبسم ةيطخ ةقفاوم ةئيهلا

 

 ىلع ةئيهلا راطخإ بجي ،ةنيدملا نم ءزج يأ وأ عرفلا وأ ةكرشلا رقم شيتفت ةيجراخ ةمظنم وأ ثلاث فرط دارأ اذإ 14.6

  .روفلا

 

 اهئالكوو ةئيهلل ةمزاللا ةدعاسملاو نواعتلا اهطابض ميدقت نم دكأتلاو نواعتلا ميدقت عرفلا وأ ةكرشلا ىلع 14.7

 ىنبملا ىلإ لوخد وأ شيتفت يأب طبتري اميف ديج لكشب مهتابجاو مامتإ نم اونكمتيل اهيفظومو

 

 نع مهتلقرع ىلإ يعس لاح يف وأ اهيفظومو اهئالكوو ةئيهلل ةدعاسملاو نواعتلا ةصخرلا لماح مدقي مل لاح يف 14.8

 يف ددحم يدام ءازج يأ لمشي امب( ةضورفملا ةمارغلا وأ ةبوقعلا نع ًالوؤسم حبصي دق هنأف ،مهتابجاو ءادأ

  .)ةفرعتلا



 

 نيمأتلا .１５

 

 صاخلا راقعلا يطغت ةحلاص نيمأت ةصيلوب لمح ،ةنيدملا يف ةيكلم مهسأ يلماحو عورفلاو تاكرشلا عيمج ىلع 15.1

 حئاوللا هذهو )قبطنا اذإ( لاغشإلا دقع وأ/و يراجتلا دقعلاو ةصخرلا طورش عم قفاوتي امب هتابرعو هتايجاحو اهلماحب

  .ةيميظنتلا

 

 لباقم تامازلإلا يطغت ةحلاص نيمأت ةصيلوب لمح ،ةنيدملا يف ةيكلم مهسأ يلماحو عورفلاو تاكرشلا عيمج ىلع 15.2

 لماعلا ضيوعت نيمأتو ةيليغشتلا تايلمعلاو مهراقعب قلعتي اميف ةماعلا ةيلوؤسملا دض نيمأت وأ ثلاث فرط

 ةحئاللا نم 21 دنبلا عم قفاوتي امب ةطبترملا ةيبطلا فيلاكتلا ةفاكو ةقاعإلا وأ ةمئادلا تاباصإلا تاعفد يطغيل

  .لمعلا نأشب ةيميظنتلا

 

 فرطلا ةيلوؤسم نيمأتو ةيراقعلا رطاخملا عيمج لمشي نيمأت دادعإ )اذه يف ةقلطملا ةيرحلا اهلو( ةئيهلل زوجي 15.3

 نم ًءزج اهفيلاكت لكشت يتلاو )ةيتحتلا ةينبلا لمشي امب( ةئيهلا اهكلتمت يتلا تاراقعلا عيمج ىلإ ةبسنلاب ثلاثلا

  .ةيتحتلا ةينبلا موسر

 

 بحاص تابرع وأ تايجاح وأ تاكلتمم نم يأل لصاح ررض وأ ةراسخ يأ )اهيفظومو اهئالكو لمشي امب( ةئيهلا لمحتت ال 15.4

  .)ةيعيبط ةثراك وأ ةقرسلا لمشي امب( ببسلا ناك امهم ةصخرلا

 

 لمح ،ريوطتلا تحت ضرأ يف عافتنا قح وأ ينوناق قح بحاص يأو نيدقاعتملاو نييعرفلا نيروطملا عيمج ىلع 15.5

 ديوزتو ةئيهلا اهيلع قفاوت طورشب ،ثلاثلا فرطلا نيمأت ىلإ ةفاضإلاب رطاخملا لكل لماش دقاعتملا نيمأت ةصيلوب

  .اهبلط مت لاح يف ةصيلوبلا هذه تبثي ليلدب ةئيهلا

 

 ريسلا نوؤش .１６

 

 .ةماع اًقرط ةنيدملا نمض ةدوجوملا قرطلا ربتعت 16.1

 

 نيصخرم مهعيمج تابرعلاو نيلغشملاو اهيقئاس نأ تبثي ليلد جارختساب ةصخرلا لماح ةبلاطم ةئيهلل زوجي 16.2

  .ةلصلا تاذ ةينعملا ةهجلا يف نيلجسمو

 

 لومعملا ةيميظنتلا حئاوللاو دعاوقلاو نيناوقلا ةفاك يعارت نأ بجي امك ةدايقلل ةلباق تابرعلا عيمج نوكت نأ بجي 16.3

  .ةبرعلا ةمالسب ةقلعتملاو تارامإلا ةلود يف اهب

 

  ةيلام تامارغو تاءازجل نوعضخيسو ةطرشلل 16 دنبلا اذه ماكحأل نيفلاخم نيقئاس يأ نع غالبإلا متيس 16.4

 

  .)رخآل نيح نم( ةئيهلا لبق نم اهرادصإ نكمي يتلا فقاوملاو ريسلا نيناوقب مازتلالا تابرعلا عيمج ىلع 16.5

 



 

 ةضوفملا فقاوملا عقاوم ىلع تابرعلا فاقيإ بجي ال 16.6

 

  )رخآل نيح نم اهضرف نكمي يتلا( موسرلل تارايسلا فص عقاوم عضخت دق 16.7

 

 متيسو ةينعملا تاهجلل اهنع غالبإلا متيس ،ةيميظنت ةحئال يأ وأ ريس نوناق يأل ةفلاخم ةبرع داجيإ مت لاح يف 16.8

 .)ةيكرمجلا ةفرعتلا يف ةددحم ةطبترم ةفلاخم يأ لمشي امب( ةضورفملا ةفلاخملا وأ ةبوقعلاب اهمازلإ

 

  :ةيتحتلا ةينبلا .１７

 

 ةكرتشملا ةيكلملل نوناق يأ بجومب( كرتشم راقعك اهكالتما نكمي الو ةئيهلا ةيكلم اهلماكب ةيتحتلا ةينبلا ىقبت 17.1

  .)كلذ ريغ وأ

 

 هارت امك ةيتحتلا ةينبلا ةنايص وأ/و ليغشتو دييشتو ىلع لوصحلل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا يف فرصتلا ةيرح ةئيهلل 17.2

 .اًبوغرم وأ اًباسنم

 

 ةينبلا يف ةيكلملا ةدئاف ةنيدملا يف ةيراقع ةدئاف يأ وأ راجيإ دوقع وكلام صاخشألاو صخرلا باحصأ حنم متي ال 17.3

  .ةيتحتلا

 

  .ىرخأ ةطلس وأ ةهج يأ ىلإ ةراشإلا نود ةيتحتلا ةينبلا موسر ضرفو عمج يف ةيرحلاو ةيحالصلا ةئيهلل 17.4

 

 هذه يف ةروكذملا نوؤشلا نم يأ وأ ةيتحتلا ةينبلا وسر ةيمك وأ ةيتحتلا ةينبلا مادختساب قلعتي عازن ءوشن لاح يف 17.5

 عازنلا ضف ماكحأ بجومب وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف 21 دنبلا بجومب عازنلا ةيوست متي ،ةيميظنتلا حئاوللا

  .طبترملا دقعلا يف ةروكذملا

 

  موسرلا .１８

 

 اهددحت يتلا ةقيرطلاب وأ  ةفرعتلا يف ةنيبملا ةقيرطلا يفو تاريغتلاو تالدعملا عم قفاوتي امب ديدستلا ةلباق موسرلا عيمج

  .رخآل نيح نم ةئيهلا

 

  ةيفاضإ موسر .１９

 

 ةينبلاب قلعتي امب ةبجاولا ةيدرفلا تاعفدلا وأ/و ةئيهلا اهعبتت يتلا ةيميظنتلا حئاوللاو دعاوقلاو تاسايسلا فالخب 19.1

 نأ نكمملا نم مهنأ ةنيدملا يف نولغتشيو نولمعيو نوشيعي نيذلا دارفألا رقي ،ةيتحتلا ةينبلا موسرو ةيتحتلا

 وأ ةينعملا تاهجلا وأ كالملا ةيعمج وأ نويعرفلا نوروطملا لبق نم ةيفاضإلا موسرلا ةيلوؤسم اولمحتيو اوعضخي

  .تاهجلا نم اهريغ

 



 

  :نع ةيفاضإلا موسرلا أشنت دق 19.2

 

 ةيلكيه وأ هب لومعملا ةكرتشملا ةيكلملا نوناق بجومب نيعم ىنبم يف ةكرتشملا قطانملا ةنايصو مادختسا .أ

 ؛رخآل نيح نم ةرداصلا تاعيرشتلا نم اهريغ وأ مكحلا

  ؛ىرخأ ةيراقع ةدئاف يأ وأ ريجأت دقع كالتما .ب

  ؛لاغشإ دقع ماربإ .ت

  ؛اهب لومعم ىرخأ ةحئال وأ نوناق يأ .ث

  .يدقاعت مازتلا يأ .ج

 

 موسر جمد ،عفدلا ةيلمع لهست ىتح ،ةئيهلل زوجي .ةئيهلا نع لقتسم لكشب اهضرفو ةيفاضإلا موسرلا باسح بجي 19.3

 .اهنيح ةئيهلا اهدمتعت يتلا عمجلا ةسايس ىلع دامتعالاب موسرلا هذه نم ءزجك ةيتحتلا ةينبلا

 

 ريغ ةئيهلا اهربتعت ةيفاضإ موسر يأ ليدعتو لاؤسو عالطضالا يف ،كلذ رمألا بلطت لاح يف ،اهقحب ةئيهلا ظفتحت 19.4

 .ةلوقعم

 

  تاءازجلاو تاقارتخالا .２０

 

 متي مل اذإو اًبنذم اهنيح دعي ،ةيميظنتلا ةحئاللا هذه ماكحأ نم يأل اًفلاخم ةصخرلا لماح نأ فاشتكا مت لاح يف 20.1

 تافلاخملاب اًمزلم ةصخرلا بحاص ربتعي ،ةئيهلا هددحت يذلا ينمزلا راطإلا لالخ ةئيهلا يضري لكشب أطخلا حيحصت

 اهعبتت يتلا تاءارجإلاو اهتاسايس بجومب ةئيهلا نع ةرداصلا تابوقعلاو تافلاخملا نم اهلثمو ةفرعتلا يف ةنيبملا

  .)رخآل نيح نم( كلذ فالخ ريرقت مت لاح يف وأ

 

 موسرب ةصخرلا بحاص مزلي دق ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملا تابوقعلاو موسرلاو تافلاخملا ىلإ ةفاضإلاب 20.2

 وأ فيقوت لمشي امب( ةنيدملاب طبترت ىرخأ حئاولو تاسايسو دعاوقو نيناوق بجومب ةيفاضإ تابوقعو تافلاخمو

  .)ةيئانج/ةيندم تافلاخم وأ تابوقع يأ ىلإ ةفاضإلاب ليجستلا ءاغلإو ةصخرلا بحس

 

 هذه عم قفاوتي امب رخآ فرط يأ وأ ةصخرلا لماح ىلع ةضورفملا ةيداملا تافلاخملاو موسرلا ةفاك مصخ زوجي 20.3

 اهعباوت دحأ وأ ةئيهلا اهب نيدت لاومأ يأ نم ،اًموي )90( نيعست ةدم دعب اهديدست متي مل لاح يف  ةيميظنتلا حئاوللا

  .نيدك ةصخرلا لماح نم ةداعتسم وأ ةصخرلا ديدجت موسر ىلإ ةفاضم ،ةصخرلا بحاصل

 

 امب( صاخشألاو صخرلا يلماح نم يأ دض موسرلاو تافلاخملاو تابوقعلا رادصإو باسح يف ةيرحلاو ةيحالصلا ةئيهلل 20.4

 قئاثولا وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذهل نيقرتخم ةئيهلا مهربتعت نيذلا )نويعرفلا نوروطملاو نودقاعتملا لمشي

 .ةيميظنتلا

 



 

 وأ جاعزإلل ببسم طاشن وأ كولس يأ دض موسرلاو تافلاخملاو تابوقعلا رادصإو باسح يف ةيرحلاو ةيحالصلا ةئيهلل 20.5

 ددحم لكشب اًعونمم طاشنلا وأ كولسلا اذه نكي مل ول ىتح ةيتحتلا ةينبلا وأ عمتجملا وأ ةنيدملل لمعلا نع ليطعتلا

   .اًيلاح ةروشنملا ةئيهلا تاسايس نم يأ يف

 

 عازنلا ضف .２１

 

 حئاوللا هذهل ةئيهلا قيبطت دض )عازنل( سامتلا وأ ضارتعا وأ عازن بشن يف ةبغر فارطألا دحأ رهظأ لاح يف 21.1

 مسقلا ىلإ عازنلا اذه هيجوت لالخ نم كلذ لعف اهنكمي ،)موسر وأ ةفلاخم وأ ةبوقع يأ رادصإ لمشي امب( ةيميظنتلا

 .تاعازنلا هذه لثمل عامتسالل رخآل نيح نم اهسيسأت متي يتلاو ةئيهلا يف ةينعملا ةنجللا وأ

 

 نيح نم ةرداصلاو ةنيدملاب ةصاخلا تاءارجإلاو ةماعلا تاسايسلا ةئيهلا قبطت ،عازن يأ نأشب رارقلا ذاختا ةلحرم يف 21.2

 فرطلا ىلع اًمزلمو اًيئاهن عازنلا اذه نأشب ةئيهلا رارق ربتعي .عازنلا اذه يف تبلا لالخ ةيراس ربتعت يتلاو رخآ ىلإ

 .عزانتملا

 

 يف مكح سامتلا نم اهسفن ةئيهلا عنمي ال امك ةئيهلا عم دقاعتم فرط يأ 21 مقر دنبلا نم ءزج يأ عنمي ال 21.3

  .فارطألا نيب مربملا دقعلا يف ةنيبملاو ةمئالملا ةمكحملا

 

 ةيميظنتلا حئاوللا قيبطتل ةصتخملا مكاحملا يف ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم ةئيهلا 21 مقر دنبلا نم ءزج يأ عنمي ال 21.4

 .درف يأ دض اهنم ءزج يأ وأ هذه

 

  تاقرفتم .２２

 

  .ةيئاهن ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب ةنيدملا نع ةرداصلا تارارقلا نم اهريغ وأ رماوألاو تاهيجوتلا عيمج ربتعت 22.1

 

 حئاوللا هذه نم يأ طاقسإ مت هنأ ينعي ال ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه قيبطت يف لشف يأ وأ قيبطت يف ليجأت يأ 22.2

  .ةيميظنتلا

 

 اهنم ىنثتسي الو ةمكارتم ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب ةئشانلا اهقوقح نإ ،كلذ سكع ةئيهلا تدروأ ام فالخب 22.3

  .دقع  وأ نوناقلا اهحنمي يتلا قوقحلا

  

 هذه ماكحأ نم يأ نأب رارق ىلإ )قاطنلا اذه يف اهتطلس اهل( ةينعم ةيئاضق ةهج ةطاسوب لوصولا مت لاح يف 22.4

 لوعفملا ةيراس ةحئاللا هذهل ىرخألا ماكحألا ىقبت ،ينوناق ريغ وأ قيبطتلل لباق ريغ وأ حلاص ريغ ةيميظنتلا حئاوللا

  ،ةذفانو

 



 

 اذإ اًينوناق وأ هقيبطت نكميو اًحلاص حبصي نأل لباق ،حلاص ريغو قيبطتلل لباق ريغو ينوناق ريغ مكح يأ حبصأ لاح يف 22.5

 ةبسنلاب ةئيهلا ةين ذيفنتلا عضوم عضي ىتح )هعون ناك امهم( مزاللا ليدعتلاب مكحلا قيبطت متي ،هنم ءزج فذح مت

 .مكحلا كلذل

 

 حئاوللا هذه بجومب اهميدقت متي يتلا تادنتسملاو تانايبلا كلذكو صخرلا يلماحو ةئيهلا نيب تالسارملا ميدقت بجي 22.6

  .ةيزيلجنإلاب وأ ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب امإ ،ةنيدملا نع ةرداص ةينوناق ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا

 

 

 

 

 

 

  :عيقوتلا

 

 

 

  :عيقوتلا خيرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  تافلاخملا ةفرعت – 1 لودجلا

 

  مقرلا قارتخالا عون قارتخالا لباقم ةميقلا

  أ ةئفلا

  .１ .لمع مايأ )10( ةرشع لالخ ةئيهلا راطخإ نود ناونعلا رييغت 5,000

 ةدم ءاهتنا خيرات دعب رهش لالخ لاغشإلا دقع وأ راجيإلا دقع ديدجت مدع 2,500

  ةصخرلا ةيحالص

２.  

 ءاهتنا خيرات دعب نيرهش لالخ لاغشإلا دقع وأ راجيإلا دقع ديدجت مدع 5,000

  ةصخرلا ةيحالص ةدم

３.  

 خيرات دعب رهشأ ةثالث لالخ لاغشإلا دقع وأ راجيإلا دقع ديدجت مدع 7,500

  ةصخرلا ةيحالص ةدم ءاهتنا

４.  

 خيرات دعب رهشأ ةعبرأ لالخ لاغشإلا دقع وأ راجيإلا دقع ديدجت مدع 10,000

  ةصخرلا ةيحالص ةدم ءاهتنا

５.  

 قفرم ءانثتسا عم( ةصخرلا يف نيبملا ناكملا يف ةصخرلا دوجو مدع 10,000

 )كرتشملا بتكملا

６.  

 ةقفاوم ىلع لوصحلا نود نطابلا نم ىنبملا ريجأت وأ ةكراشم 10,000

  ةئيهلا نم ةقبسم

７.  

  .８ اًدمع ةقيقد ريغ وأ ةئطاخ وأ ةللضم تادنتسم وأ تامولعم ميدقت 50,000

 


