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  ليلد
 ةيعمجل تاءارجإلاو تاسايسلا

 ةقاعإلا يوذ ةمدخل ةيئاسنلا نارجن رون
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  عوطتلا تاقاطن
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 زيزعتلاو طيطختلا :اًلوأ
 

1.1.1 

 ةسايسلا
 متيو ،ًايجراخو ًايلخاد اهرشنو ،يعوطتملا كارشإل اهتيؤرو اهتاقلطنم حيضوتب ةيعمجلا مزتلت
 .ةيعمجلا عقاومو ةلدأو تادنتسم ف اهنيمضت

1,1,2 

 ةسايسلا
 عم قفاوتي امب ،يعوطتملا ةرادإ تايلمع مكحت ةيرادإ تاءارجإو تاسايس ةباتك ةيعمجلا دمتعت
 )*( .عوطتلاب ةقالعلا باحصأل اهتحاتإب موقتو ،ةيعمجلا تاجايتحا

 
 تاءارجإلا

 .يعوطتملا كارشإل ةيعمجلا ةيؤرو تاقلطنم رشنو ةغايصب ةيعمجلا ف عوطتلا ةرادإ موقت .١

 تاسايسلل ةماعلا ةدوسملا مسر ف نوعوطتملاو ةيزاوملا تارادإلا وريدم ةمهاسمبو عوطتلا ريدم موقي .٢
 مستت نأ ىلع ،ةيعمجلل ةيلعافلاو ةءافكلا ققحي امب ةرشابم تاءاقل وأ لمع شرو لالخ نم تاءارجإلاو
 .عوطتلا تاقاطن عيمجل ةيلومشلاب

 اهميقو ةيعمجلا تاهجوت عم قفاوتت امب تاءارجإلاو تاسايسلا دامتعاو ةعجارمب ةيعمجلا ةرادإ موقت .٣
 .ةيعوطتلا راودألا ديدحت ف عونتلاو صرفلا ئفاكت ف ةلادعلا قيقحت نمضت امبو ةيسسؤملا

 ىلع مهثحتو مهمهفو مهباعيتسا نم دكأتتو عوطتلاب يينعملا عيمجل تاءارجإلاو تاسايسلا ةيعمجلا حيتت .٤
 .هريوطتو هقيبطت
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 يعوطتملا كارشإ عفاودب فيرعتلا .١
1.2.1 
 ةسايسلا
 اهكارشإ عفاودو بابسأ يبتو يلماعلا يب عوطتلا ةفاقث رشن ةيعمجلا ىنبتت
 .ةدوشنملا فادهألا قيقحتل مهتدناسمب مايقلاو اهيف يعوطتملل
 تاءارجإلا

 شرو وأ ةيبيردتلا تارودلا لالخ نم يلماعلا يب عوطتلا ةفاقث رشنب ةيعمجلا ةرادإ موقت  -١
 نولماعلا لبقتي ثيحب ةيرودلا تاعامتجالا وأ يعامتجالا لصاوتلا عقاوم وأ تاروشنملا وأ لمعلا
 .ةيعمجلا فادهأو ةلاسرو ةيؤر قيقحت ف ءاكرش مهنأ نورعشيو ةيعمجلا ف يعوطتملا كارشإ

 ةلدابتملا عفانملاو يعوطتملا كارشإ نم بابسألاو عفاودلا يلماعلا ةفاكل ةيعمجلا ةرادإ يبت  -٢
  .ةعونتم تايلآو ةددعتم بيلاسأب ةيعمجلاو يعوطتملل

1,3,1 
 ةسايسلا
 دادعإب موقتو ،ًايلك وأ ًايئزج غرفتم درف ىلإ عوطتلا نايك ةرادإ ةيلوؤسم ةيعمجلا فلكت
 لبق نم هيلع قيدصتلا متيو عوطتلا ةرادإ تايلمع نمضتي هب صاخ يفيظو فصو
 .ىرخألا ةيعمجلا تارادإ نع فلتخي الو   ةيعمجلا ةرادإ سلجم
 تاءارجإلا
 ف نّمَضُت تايحالصو تابجاوو ًاماهم هل دنستو عوطتلا ةرادإل ًاريدم وأً اقسنم ةيعمجلا راتخت -١

 .  ةيعمجلا ةرادإ نم يمسر رارقب هنييعت متيو )٢ ( مقر يفيظولا فصولا ةقاطب جذومن
 .هرشنو هدامتعا متيو ةيعمجلل يميظنتلا لكيهلا ف عوطتلا ةرادإ ةفاضإب ةيعمجلا ةرادإ موقت  -٢
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 :ةيونس ةنزاومب ةيليغشت ةطخ عضو .٢
1,4,1 
 ةسايسلا
 دراوملا ريفوت ىلع لمعتو ،عوطتلاب ةقلعتملا تاجايتحالا عيمج ةيطغتب ةيعمجلا مزتلت
 )*(.ةيعوطتلا مهصرفب يعوطتملا مايقل ةيرورضلا داوملاو
 تاءارجإلا
 ةطخلا ف ةنمضتملا تاردابملاو ةطشنألاو جماربلا قيقحتل ةيفاكلا ةيلاملا غلابملا ةيعمجلا رفوت -١

 .اهل ةصصخملا دونبلا نمض اهفرص نم دكأتتو ةيليغشتلا
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 ةيعوطتلا صرفلا ميمصت .١

2.1.1 
 ةسايسلا

 ماهملاً ةحضوم ،حوضوو ةيفافشب ةيعوطت ةصرف لكل قيقد فيصوتب ةيعمجلا موقت
 صرفلا هذه حضوت امك ،ةيعمجلا جايتحا يبلت يتلاو عوطتملا نم ةبولطملا تاراهملاو
 يذلا معدلاو فارشإلا ةعيبطو ةصرفلا هذه نم عوطتملا ىلع دوعت يتلا دئاوعلاو دئاوفلا
 موقتس يتلا تاءارجإلا ديدحتو ةلمتحملا رطاخملا ليلحتو ،ةيعمجلا نم هيلع لصحيس
 (*) .رطاخملا هذه ريثأت فيفختل اهذاختاب

2.1.2 
 ةسايسلا
 حئارش باطقتسا لواحت كلذلو ،يعوطتملا كارشإ ف عونتلا ةيمهأب ةيعمجلا نمؤت
  .ةيعوطتلا صرفلا ف ةددحملا ةيعوطتلا ماهملا لالخ نم ةديدج
 
 تاءارجإلا
 ماسقألاو تارادإلا عيمجب يعوطتملا نم جايتحالا ديدحتب ةيعمجلا ةرادإ عم عوطتلا ريدم موقي .١

 .)٣( مقر ةيعمجلا ف يعوطتلا جايتحالا ديدحت جذومن قفو
 ،ةيعوطتلا صرفلا نم ةصرف لك ف يعوطتملا نم ةبولطملا ماهملا ةيعوطتلا صرفلا دعُم بتكي .٢

  .ةيعمجلا تاجايتحا يبلت يتلاو
 عوطتملا ف اهرفوت مزاللا ةيصخشلا تامسلاو تاربخلاو تاراهملا ةيعوطتلا صرفلا دعُم ددحي .٣

  .) ٤(مقر ةيعوطتلا صرفلا ميمصت جذومن قفو ةبولطملا ماهملا ءادأل
 ،ةصرفلا هذه ف يعوطتملا ىلع ةعباتملاو فارشإلاب موقيس نم ةيعوطتلا صرفلا دعُم ددحي .٤

 .)ةعباتملاو فارشإلا مسق ف فارشإلا راطإ بسحب( كلذب مايقلا ةيلآو
 مايقلل عوطتملا هيلع لصحيس يذلا معدلا عاونأ يرادإلا فرشملاو ةيعوطتلا صرفلا دعم ددحي .٥

  .)خلا ،تالصاوملا ،تاقفنلا دادس ،بيردتلا ،هيجوتلاك( هماهمب

باطقتسالاو صرفلا ميمصت :ًايناث  
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 ءادأ نم يعوطتملا ىلع دوعتس يتلا دئاوفلا يرادإلا فرشملاو ةيعوطتلا صرفلا دعُم ددحي .٦
 اضرلا وأ ،تاراهملا باستكاك ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم( عوطتملا ىلع تناك ءاوس ةصرفلا هذه
 .)نيرخآلا داعسإب
 ةينمزلا ةدملل ىندأ دح دجوي لهو ةصرفلا ءادأل ينمزلا راطإلا ةيعوطتلا صرفلا دعُم ددحي .٧

 .مازتلالل
 فيفختل تاءارجإ ددحيو عوطتملا ىلع ةلمتحملا رطاخملا للحيو ةيعوطتلا صرفلا دعُم سردي .٨

 .رطاخملا هذه
 امب ةيعوطتلا ةصرفلا قيوستل ةيعوطتلا صرفلا دعُم عم نواعتلاب يرادإلا فرشمُلا ططخي .٩

 .ةيعوطتلا ةصرفلل ةبسانملا ةحيرشلا فادهتسا نمضي
  .اهفادهأ ققحي امب يعوطتملا نم ةحيرش ربكأ لمشت ةيعوطت ًاصرف ةيعمجلا رشنت  .١٠

 نم مهنكمتو – ةقاعإلا ىرذ – اهب ةصاخلا ةئفلل ةيعوطتلا صرفلا نم ددع ةيعمجلا مدقت .١١
 . مهتاردق قفو يعوطتلا لمعلا
 ةصاخلا ةئفلل يعوطتملا ىلع فارشإلا ف اهعابتا متيس يتلا ةيلآلا ينفلا فرشملا ددحي .١٢
 . - ةقاعإلا يوذ – ةيعمجلاب

 ةيعوطتلا صرفلا قيوستل ةينقتلا .٢
2,2,1 
 ةسايسلا
 باطقتسا ف ةينورتكلالا ةمظنألاو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ةيعمجلا دمتعت
 .ةيعوطتلا صرفلل قيوستلاو يعوطتملا
 تاءارجإلا

 قيوستل ةلاعفلا ةينقتلا لئاسولاو ةبسانملا تاونقلا ةيعمجلاب ةيعوطتلا صرفلا دعُم ددحي  -١
 ..يعوطتملا باطقتساو ةيعوطتلا صرفلا
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 ةيبيدأتلا تاءارجإلا ديدحت .٣

2,3,1 
 ةسايسلا

 نع ردصي ءيسم كولس وأ فرصت يأ هاجت ةيبيدأتلا تاءارجإلا ةيعمجلا ذختت
 .ةيعمجلا لثمي عوطتملا نأب اهنم اكاردإ ،ًاعوطتم هنوكل كلذ نع ىضاغتت الو ،عوطتملا

(*) 
 
 تاءارجإلا

 نم ردصت دق يتلاو اهيلع ةبترتملا تابوقعلاو تافلاخملل ةحئال دادعإب عوطتلا ةرادإ موقت -١
 .ةيعوطتلا صرفلا ذيفنت ءانثأ عوطتملا

 نم اهرودص راركتو اهريثأت بسح تايوتسم ىلإ تافلاخملا فينصتب عوطتلا ةرادإ موقت -٢
 .يعوطتملا

 يعوطتملا قح ف تابوقعلا وأ ةيبيدأتلا تاءارجإلا ذيفنتل ةحضاو ةيلآ عوطتلا ةرادإ ددحت -٣
  .يفلاخملا

 عوطتملا قح ف ةذختملا ةيبيدأتلا تاءارجإلاب ةلصلا يوذ يعوطتملاو يفظوملا عيمج رطخي -٤
  .كلذب رثأتت مهلامعأ تناك اذإ فلاخملا

 .ةروطخ لقأ ٣ مقرو ةروطخلا يلاع ١ مقر نوكي ثيحب ) ٣ – ١ ( نم تافلاخملا ةيمهأ فنصت -٥
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 تافلاخملا لودج

 
 
 
 
 

 ىوتسم ةفلاخملا
 ءارجإلا راركتلا ةفلاخملا

 نع يمسر نذإ نودب يمالعإلا حيرصتلا
 ١ ةيعمجلا

١ 

 
 ةصرفلا نم داعبتسا

 ةقاطب وأ ةيعمجلا يز ريغ يز ءادترا
 ٣ ةيوضعلا

 يهفش راذنإ ١

 يطخ راذنإ ٢

 ةصرفلل يمضنم ريغ صاخشأ كارشإ
 ٢ ةيعوطتلا

 يطخ راذنإ ١

 ةصرفلا نم داعبتسا ٢

 راذنإ ٢ ٣ ةيعوطتلا ةصرفلا لامكتسا مدع

 راذنإ ٢ ٣ ةيعوطتلا ةصرفلا ذيفنتب لالخإلا

 ١ ١ ىرخأ ةهجل ةيعوطتلا ةصرفلا قوقح بسن
 ةصرفلا نم داعبتسالا

 ىرخأ ةصرف يأ ف هلوبق مدع

 ١ ١ ةيعمجلا نع ةيرس تامولعم ءاشفإ
 ةصرفلا نم داعبتسالا

 ىرخأ ةصرف يأ ف هلوبق مدع

 ١ ١ يقالخألا عوطتلا قاثيمب مازتلالا مدع
 ةصرفلا نم داعبتسالا

 ىرخأ ةصرف يأ ف هلوبق مدع
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 :ةيعوطتلا قرفلا ليكشتو ليجست

  ةسايسلا ٢٬٤٬١

 تاصصختلاو تالاجملا فلتخم ف ةيعوطتلا قرفلا رود ليعفتو كارشإل ةيعمجلا ىعست
 .عمتجملا تاجايتحا يبلت يتلا

 :تاءارجإلا

  .ةيعمجلل يعوطتلا قيرفلا باستنا بلط )   ( مقر جذومن ةئبعتب يعوطتلا قيرفلا سيئر موقي -١
  .دعملا جذومنلا ةئبعت متيو قيرفلا صخت يتلا تانايبلا عيمج يعوطتلا قيرفلا ءاضعأ مدقي -٢
 ريدم ىلع هضرع مث يعوطتلا قيرفلا مامضنا بلط ةساردو لابقتساب عوطتلا ةرادإ ريدم موقي -٣

 .دامتعالل ةيعمجلا
 ميظنت حئاول نم ةدمتسملا ةيعمجلا حئاولل ًاماظن عضخيو يعوطتلا قيرفلا ىلع ةيعمجلا فرشت -٤

 )صاصتخالا تاهجو( .ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازوب يعوطتلا لمعلا
 تاناكمإلاو تاجايتحالا قفو ةيعمجلاب صاخلا يعوطتلا قيرفلا ليكشتب عوطتلا ةرادإ موقت -٥

  .ةحاتملا
 مهدامتعاو يعوطتلا قيرفلا ءاضعأ ةفاك عم عوطتلا ةيقافتا عيقوتب عوطتلا ريدم موقي -٦

  .ةيعمجلا ف يبستنم يعوطتمك

  :ةيعوطتلا قرفلا تابجاوو قوقح ـ٥

  :ةسايسلا ٢,٥,١
  .يعوطتلا قيرفلا تامازتلا يبتو ةيعمجلا قوقح ظفحت يتلا تاءارجإلا ةفاك ةيعمجلا ذختت
  :تاءارجإلا

 لك ف رارقلا ةبحاص يهو رمأ لك ف اهل عوجرلاو ةيعمجلا تاهيجوت لوبقب قيرفلا مزتلي -١
  .ةطشنألاو جماربلا
 ف ليثمت وأ ةيمالعإ حيراصت وأ نواعت وأ مهافت تاركذم عيقوت وأ بطاختلا مدع -٢

  .عوطتلا ةرادإب يرادإلا فرشملا نم نذإب الإ ضراعملا وأ تارمتؤملا
 .ةيعوطتلا طشانملاو جماربلا لك ف ةيعمجلا ةيوهو راعش قيرفلا مدختسي -٣
 .ةذفنملا ةطشنألاو جماربلاو هلامعأ عيمج يبي ةيعمجللً اقثوم ًاريرقت قيرفلا مدقي -٤
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 ذخأل ٍفاك تقوب اهدعوم لبق ةيعمجلل اهتماقإ ىري ةردابم وأ عورشم لك قيرفلا مدقي -٥
 ٠ًايباتك ةيعمجلا اهيلع قفاوت ال ةردابم يأ ذيفنت متي الو اهيلع ةبوتكملا ةقفاوملا
 . ةقطنملاب اهميقت يتلا ةيعوطتلا ةيعمجلا طشانم ف قيرفلا كراشي -٦
 الإ ةيوضع مقر هحنمو هيلع ةيعمجلا ةقفاوم نودب قيرفلل ديدج وضع يأ ةفاضإ مدع -٧

  .ًايباتك ةيعمجلا ةقفاوم دعب
 جماربلا ذيفنت دنع ةيعمجلا نم مهل ةحونمملا ةيوضعلا ةقاطب عضوب قيرفلا ءاضعأ مازتلا -٨

 ٠ةيعوطتلا ةطشنألاو
 جماربلاو ةطشنألاب مايقلا دنع ةماعلا ةمالسلا لئاسو مادختساو سابلب قيرفلا مزتلي -٩

  ةيعوطتلا
 نع ةيعمجلا نم ةيطخ ةقفاومب الإ تناك ةليسو يأب تاعربتلا عمج قيرفلل قحي ال -١٠
  يكنبلا ةيعمجلا باسحل ليوحت وأ عاديإ قيرط نع تاعربتلا عمج متيو ةردابملا وأ عورشملا
 ىلإ مهنم ءزج وأ هئاضعأب قيرفلا هيلع علطا دق ناك رس وأ ةمولعم يأ ءاشفإ مدع -١١
 ٠ةيعمجلا ةرادإ نم ةيطخ ةقفاومب الإ صخش وأ ةهج يأ

 ةسايسلا ٢,٥,٢

 .ةيعمجلا تامازتلا يبتو يعوطتلا قيرفلا قوقح ظفحت يتلا تاءارجإلا ةفاك ةيعمجلا ذختت

 :تاءارجإلا
 ةيعمجلا ليثمت هل حيتت يتلا ةيرابتعالا ةفصلا ةحنمو ايمسر يعوطتلا قيرفلا ليجست -١

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .تاكارشلا ءانبو
 .ةيعمجلاب نيدمتعم يعوطتمك قيرفلا ءاضعأ ليجست -٢
  .يرود لكشب هتطشنأبو هب فيرعتلاو يصصختملاب هطبرو يعوطتلا قيرفلل معدلا يدقت -٣
 .يدرف وأ يعامج لكشب ليهأتلاو بيردتلا يدقت ربع قيرفلا يكمت -٤
 .ةمالسلاو نمألاو ةيقوقحلاو ةيماظنلا يحاونلا نم هئاضعأو قيرفلا ةيامح -٥
 .جايتحالا بسح تايحالصلا حنمو قيرفلل سيئر بئانو سيئر ييعت -٦
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 تحت قيرفلا مساو هبصنمو وضعلا مسا ددحت يتلا ةيوضعلا تاقاطب قيرفلا ميلست -٧
 .ةيعمجلا فارشإ
 ةيعمجلل اهمدق يتلا ةطخلل هقيقحتو هذيفنت ىدمو قيرفلا لامعأ ةعباتم متي -٨
 لك تايحالص حيضوت عم ماهملاو ،هئاضعأو يعوطتلا قيرفلل ةيرادإلا ةيعجرملا ديدحت -٩

  .وضع

  :ةيعوطتلا قرفلا عم ةقالعلا ءاهنإ ـ٦

  :ةسايسلا ٢,٦,١

 تاءارجإلا عابتا بجي يعوطتلا قيرفلا عم ةيدقاعتلا ةقالعلا ءاهنإ ةيعمجلا ةبغر ةلاح ف
 :ةيلاتلا

  :تاءارجإلا
 قفرم عوطتلا ةرادإ ريدم نم رداص رارقب يعوطتلا قيرفلا عم ةيعوطتلا ةقالعلا ءاهنإ متي -١

 وأ ءاهنإ لوح ةيفافش لكب تايئرملا ءادبإو عضولا ةساردل ةدياحم ةنجل نيوكت دعب هب
 .ةيدقاعتلا ةقالعلا رارمتسا
 ةيعمجلا ةرادإل مدقتي نأ ىلع هفقاوم ريربتو ملظتلا قح يعوطتلا قيرفلل ةيعمجلا حيتت -٢

  .رارقلا رودص خيرات نم ًاموي يثالث لالخ ًاباتك ملظتلاب
 ددع حبصأو قيرفلا ءاضعأ باحسنا ةلاح ف يعوطتلا قيرفلا عم ةقالعلا ءاهنإ متي -٣

  .ءاضعأ ةسمخ نم لقأ ءاضعألا
 ةيعوطتلا ةقالعلا ءاهنإ يعدتست تافلاخمب قيرفلا مايق دنع قيرفلا عم ةقالعلا ءاهنإ متي -٤

  .)صاصتخالا تاهج تافلاخم( وأ عوطتلا حئاول ف تافلاخملا لودج بسح
  ةسايسلا ٢,٦,٢

 :يلاتلا عابتا بجيف ةيعمجلا عم ةيدقاعتلا ةقالعلا ءاهنإ يعوطتلا قيرفلا ةبغر ةلاح ف
  :تاءارجإلا

 خيرات نم رهش لبق ةيدقاعتلا ةقالعلا ءاهنإ هتبغر ف ًايباتك ةيعمجلا راعشإ بجي  -１
   .دقعلا ءاهتنا
 بسح كلذ ىلع بترتي اميف لصفلاو قيرفلا لامعأ ةيفصت ىلع ةيعمجلا فرشت  -２
  .ةيعمجلا ةحئال
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 يكستلاو زرفلا :ًاثلاث
 يعوطتملا تانايبو تامولعم قيثوت .١

 ةسايسلا 3,1,1

 ،ةيعوطتلا صرفلا ف يعوطتملا يكست مدخت يتلا ةيساسألا تامولعملا عوطتلا ةرادإ بلطت
 .اهذيفنتل يلمتحملا يعوطتملاو ةصرفلا ةعيبط مئالت ةقيرطب اهليجست متيو

 ةسايسلا 3,1,2

 تناك لاح ف ،ةينمألا تافلاخملا نم يعوطتملل ةيندملا تالجسلا ولخ نم ةيعمجلا دكأتت
 .كلذ بلطب ةيفارشإلا تاهجلا تماق وأ ،ةيلاع ةيساسح تاذ ةصرفلا
 تاءارجإلا
 مهتمئالم نم دكأتلل ةيرورضلا يعوطتملا تامولعمو تانايب ليجستب يرادإلا فرشملا موقي  -١

 .ةيعوطتلا ةصرفلل
 لبق ةيندملا مهتالجس نم ققحتلاو يعوطتملا ليجستل يعوطتلا لمعلا ةصنم ةيعمجلا دمتعت -٢

 .ةيعوطتلا صرفلل مهذيفنت
 موقي يرادإلا فرشملا نإف يعوطتلا لمعلا ةصنم ف لعفم باسح عوطتملا ىدل نكي مل اذإ -٣

 .ةينعملا تاهجلا نم هب ىصوملا ءارجإلا قفو يندملا هلجس نم ققحتلا تاءارجإب

 يعوطتملا ةيصوصخ ةيامح .٢
 ةسايسلا   .3,3,1

 امك ،اهيدل يلجسملا يعوطتملا تانايب ةيامحل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب عوطتلا ةرادإ موقت
 )*( .يعوطتملا نم نذإلا ذخأ دعب الإ ىرخأ تايعمج يأ عم اهلوادت وأ اهرشن مدع نمضت
 تاءارجإلا
 .يعوطتملا تامولعمو تانايب ظفحب ةيعمجلا ف يرادإلا فرشملا موقي -١
 يوذ ريغل اهيلع عالطالا عنميو يعوطتملا تادنتسم ظفحل تافلم يرادإلا فرشملا صصخي -٢

 .ةيحالصلا
 ديوزت لبق كلذو ىرخأ تايعمجل مهليوحت ف ةبغرلا مهيدل نيذلا يعوطتملا نذإ ةيعمجلا بلطت -٣
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 .مهتانايبب تاهجلا وأ تايعمجلا

 هلوبق مدع ةلاح ف عوطتملا عم لماعتلا .٣
 ةسايسلا 3,4,1

 نع راذتعالاب مهغالبإو مهضفر ت نيذلا يعوطتملا عم لصاوتلل ةيلآ عوطتلا ةرادإ دمتعت
 مهليوحت ةيناكمإ عوطتلا ةرادإ سردت امك ،كلذ بابسأ حيضوت عم ةصرفلا ف مهلوبق
 .يعوطتملا نم نذإلا ذخأ دعب مهتاراهمو مهتاردق بسانت ىرخأ تامضنمل

 
 تاءارجإلا
 ةقيرطلاب مهلوبق مدع بابسأب ةيعوطتلا ةصرفلل يمدقتملا ةدافإب يرادإلا فرشملا موقي -١

 .ةمئالملا ةليسولاو ةبسانملا
 هجوتلاب مهلوبق متي مل نيذلا يعوطتملا يصوتو ىرخألا تايعمجلاب اهتقالع ةيعمجلا رمثتست  -٢

 .مهنيب قيسنتلا ف مهاستو ،مهتاهجوتو مهتاردق عم مءالتت يتلا  تاهجلاو تايعمجلا ىلإ
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 بيردتلاو هيجوتلا :ًاعبار
 فيرعتلاو هيجوتلا .١

4,2,1 
 ةسايسلا
 عمتجملا ةمدخ ف اهرودو ةيعمجلاب ددجلا يعوطتملا عيمج عوطتلا ةرادإ فّرعُت
 .اهيف يلماعلاو ةيعمجلا ماسقأو تارادإو
 تاءارجإلا

 ءاقللا طيطخت جذومن قفو ددجلا يعوطتملل هيجوتلا ذيفنت تاءارجإ يرادإلا فرشملا ددحي .١
 . )٧( مقر ددجلا يعوطتملاب يفيرعتلا
 يتلا تاروشوربلا وأ ةلدألا ،تادنتسملا نم ةخسنب ديدج عوطتم لك  يرادإلا فرشملا دوزي .٢

 . نوعوطتملا اهجاتحي

 .ةيعمجلا قفارمب مهفيرعتل ةلوج ف ددجلا يعوطتملا يرادإلا فرشملا بحصي .٣

 ريوطتلاو بيردتلا .٢
 ةسايسلا     .3,3,1

 مهصرفب مايقلل مهتاراهمو مهتاردق ريوطتو يعوطتملا بيردت ةمهم ةيعمجلا دنست
 .عوطتلا ف هعم يلماعلاو عوطتلا لوؤسم ىلإ ةيعوطتلا
 تاءارجإلا

 ديدحت جذومن قفو ،يعوطتملل ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتب ةيعوطتلا صرفلا دعُم موقي  -١
 .)٨( مقر يعوطتملل يبيردتلا جايتحالا
 ةيبيردتلا لئاسولا وأ بيلاسألاو جماربلا   ةيعوطتلا صرفلا دعمو يرادإلا فرشملا ددحي -٢

 .ذيفنتلاب ءدبلاو يعوطتملا عم بسانتت يتلا ديعاوملا ةاعارم عم اهقيقحت دارملا فادهألاو

 اضر سايقو ةيبيردتلا جماربلا مييقتب   ةيعوطتلا صرفلا دعم و يرادإلا فرشملا موقي -٣
 . )يعوطتملا( يبردتملا
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 فارشإلاو معدلا :ًاسماخ
 .ةقئاللا ريغ تالاحلا عم فرصتلاو تاملظتلاو ىواكشلا .١

 ةسايسلا 5,1,1
 مدع ةلاح ف ملظتلا تالاح وأ ىواكشلا عفر يعوطتملل لفكت ةحضاو ةيلآ ةيعمجلا دمتعت
 )*( .ةبسانملا بيلاسألاب يعوطتملل اهغلبتو ،لمعلا ةئيب ف نيرخآلا عم عوطتملا قفاوت

 ةسايسلا 5,1,2

 ةيلآو ،اهيلع ةبترتملا تاءارجإلاو تافلاخملاب ةيعمجلاب مهفيرعت ءانثأ يعوطتملا ةيعمجلا غلبت
 )*( .اهقيبطت
 تاءارجإلا
 يدقتو غالبإلاو ملظتلا ف مهقحب هيجوتلا ةيلمع ءانثأ يعوطتملا يرادإلا فرشمُلا ملعُي  .١

 اهمادختسا يغبني يتلا ةلاعفلا لاصتالا تاونقو تاءارجالاو تاوطخلا ييبت متي امك ،ىواكشلا
 .ىواكشلا وأ ملظتلل
 ملظتلا لح لجأ نم دوهجلا لك ملظتلاب نوينعملاو )ينفلا عجرملا( رشابملا هسيئرو عوطتملا لذبي .٢

  .يمسر ريغو ينواعت لكشب
 ،ةيمسرلا ريغ ةقيرطلاب هتجلاعم نكمي ال وأ هلح متي مل ملظتلا نأب هسيئر وأ عوطتملا رعش اذإ .٣

 ىلإ هعفري )١٠( مقر ملظتلاو ىواكشلا جذومن ةئبعتو ةيمسرلا ةقيرطلا ىلإ لاقتنالا متي هنإف
    .عوطتلا ريدم ىلإ هعفر متي هنإف ملظتلا ف ًافرط رشابملا هسيئر ناك اذإو ،رشابملا هسيئر
 .ملظتلا عوضوم ةساردل ةدياحم ةنجل عوطتلا ةرادإ نّوكت .٤
 مالتسا خيرات نم يموي لالخ ملظتلاب يينعملاو عوطتملا يب عامتجا دقعل دعوم ديدحت متي .٥

 .ملظتلا باطخ
 قلعتملا رارقلا حضوي عامتجالا خيرات نم يموي لالخ ةباجتسا ةلاسرب عامتجالا عابتإ متي .٦

  .رداصلا رارقلا ف نعطلا قحل احيضوت نمضتيو ،عوطتملا نم عوفرملا ملظتلا عم لماعتلاب
 مالعإلل ةلاسر لاسرإ متي ملظتلا فارطأ عم شاقنلاو قيقحتلا نم ديزم ىلإ ةجاحلا ةلاح ف .٧

   .ليدب دعوم ديدحتو دعوملا ديدمتب
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 ًانعط مدقي نأ هل نكمي ،عوفرملا ملظتلا نأشب رداصلا رارقلا نع عوطتملا اضر مدع ةلاح ف .٨
 رارقلا ىلع نعطلا بابسأو هجوأ اهيف حضوي ،رارقلاب همالعإ خيرات نم يموي لالخ ًايمسر
  .رداصلا
 ملظتلا تايثيح مهف دعب مدقملا نعطلا ةساردل ةدياحم ةفلتخم ةرغصم ةنجل نيوكت متي .٩

 لباق ريغو فارطألا عيمجل مزلم يئاهن رارق رادصإب موقتو ،ةفلتخملا هفارطأل عامتسالاو
  .نعطلل
 .نعطلا رارق رودص نم يموي لالخ نعطلا ةجيتنب عوطتملا غالبإ متي .١٠
 ءاقللا ف وأ ةيعوطتلا ةصرفلا لوبق دعب ددجلا يعوطتملا مالعإب يرادإلا فرشملا موقي .١١
 يرادإلا ءارجإلا مهل حضويو ،عوطتملا هاجت تاءارجإ ذاختا اهيف متي يتلا تالاحلاب يفيرعتلا
 .ةيعوطتلا ةصرفلاو عوطتملا ىلع هرثأو هتامزلتسمو ،تالاحلا هذه لثم ف هعابتا متي يذلا

 :بلاطملا عوطتملا ضفر ةيقحأ .٢
5,2,1 

 ةسايسلا

 عوطتلا لوؤسم ىلعو ،هتاردق وأ هتايلوؤسم قاطن جراخ اهنأب ىري يتلا ماهملا ضفر قح عوطتملل
  .رابتعالا يعب هذخأو ةيدجب ضفرلا اذه عم لماعتلا

 
 تاءارجإلا

 هيلإ دنسُت يتلا تايلوؤسملا وأ ماهملا دحأ ءادأ ىلع هتردق مدع صوصخب ًاراعشإ عوطتملا مدقي -١
 يموي نع لقت ال ةدمب ذيفنتلا دعوم لبق ةيعوطتلا هتصرف قاطنو هتاردق عم بسانتت ال اهاريو

 وأ ةصرفلا ذيفنتل ةبسانملا لئادبلا ديدحتو ،عوطتملا بلط ةساردب ةيعوطتلا صرفلا دعُم موقي -٢
 .ةبولطملا ماهملا

 .عوطتملا بلط ىلع ةبترتملا تاءارجإلا و تاثيدحتلاب ينفلا فرشملاو عوطتملا غلبُي -٣
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 ينفلا فارشإلاو يلاملا معدلا .٣

 
 ةسايسلا 5,3.1
 ةفاك نع هضيوعتو ،هماهمب مايقلل عوطتملا اهجاتحيس يتلا دراوملا ريفوتب ةيعمجلا موقت
 تاءارجإلا بسح ةيعوطتلا هتصرف ءادأب قلعتت يتلاو اهلمحتي دق يتلا ةيلاملا فيراصملا
 )*( .ةيمسرلا

 ةسايسلا 5,3,2
 صاخشألاو ،هميدقت ةيلآو ،عوطتملل مدقملا فارشإلاو معدلا حيضوتب عوطتلا ةرادإ موقت
  .ةيعوطتلا ةصرفلل هذيفنت ءانثأ عوطتملا عم لصاوتلاب نوموقيس نيذلاو هب يينعملا

 

 تاءارجإلا

 لمعلاب ةقالعلا تاذ مهفيراصم نع مهضيوعت تاءارجإب يعوطتملا مالعإب يرادإلا فرشمُلا موقي .١
 ال يتلاو اهنع يعوطتملا ضيوعت متي يتلا تافورصملا عاونأو ،كلذب مايقلا ةيفيكو ،يعوطتلا
 .كلذب ةصاخلا تابلطتملاو اهنع ضيوعتلا متي
 فرشملا غالبإب موقي هنإف ةيعوطتلا ةصرفلا ذيفنتل غلابم يأ فرص ىلإ عوطتملا جاتحا اذإ .٢

 .اهفرص عقوتملا غلابملاب رشابملا
 .اهمدع وأ ةقفاوملاب عوطتملا مالعإب يرادإلا فرشمُلا موقي .٣
 )اهوحنو ريتاوفلا( هتابلطتم قافرإو )تافورصم ضيوعت بلط( جذومن ةئبعتب عوطتملا موقي .٤

 تافورصم نع ضيوعت جذومن قفو ضيوعتلا بلطل ةيعوطتلا ةصرفلا دعُم ىلإ هميلستو
 .)٩(مقر
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 يعوطتملا اياضق ةشقانمو يفرشملا تاراهم ريوطت .٤
5,4,1 
 ةسايسلا
 مهنكمت يتلاو ةمزاللا تاراهملاو فراعملاب ماسقألاو تارادإلا ءاردم ديوزتب ةيعمجلا موقت
 .ةيلاع ةءافكب يعوطتملا ىلع فارشإلا نم

5,4,2 
 
 ةسايسلا
 ةشقانم تاعامتجالا هذه نمضتو ،اهاياضقب قلعتت ةيرود تاعامتجا ةيعمجلا دقعت
  .تاعامتجالا كلت لالخ ءادألا رشؤمو عوطتلا اياضق
 
 تاءارجإلا
 ةرازولا همدقت يذلا عوطتلا يريدم ليهأت جمانرب ف عوطتلا ريدم قاحلإب ةيعمجلا ةرادإ موقت  .١

 .ةكيرشلا تاهجلا وأ
 عفرو يعوطتملا ىلع نوفرشي نيذلا تاردقو تاراهم ريوطت ىلع ةيعمجلاب عوطتلا ريدم لمعي .٢

 .مهتيلعافو مهتءافك
 ةدنجأ ف مهاياضق ةشقانمو عوطتلا نايك ءادأ ةعباتم ىلع ةيعمجلاب ةيذيفنتلا ةرادإلا موقت  .٣

 .ةمئالم تارارقو تايصوتب جورخلاو تاعامتجالا
 نايكل ةيليغشتلا ططخلا دادعإ ف يعوطتملا ىلع نوفرشي نيذلا يلماعلا عوطتلا ةرادإ كرشت .٤

 .عوطتلا
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 ةعجارلا ةيذغتلا .٥
5,5,1 
 ةسايسلا

 لكشب ةعجارلا ةيذغتلاب يعوطتملا ديوزتو ،هتدوجو يعوطتملا ءادأ مييقتب عوطتلا ةرادإ موقت
 يتلاو رمتسم لكشب تادجتسملاو تاريغتملا ةفاكب يعوطتملا عوطتلا ةرادإ غلبُت امك رمتسمو يرود
 .اهب نوموقي يتلا ةيعوطتلا صرفلاب ةقالع اهل

5,5,3 
 ةسايسلا
 مهصرف ذيفنت اوهنأ نيذلا يعوطتملا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلل ةيلآ عوطتلا ةرادإ دمتعت
 .ةيعوطتلا صرفلاو راودألا ريوطتو ةيعوطتلا مهتبرجت يسحتل ةيعوطتلا
 تاءارجإلا

 ةقيرطلا مادختساب عوطتملا ءادأ مييقتو ةعجارلا ةيذغتلا يدقتب ةيعوطتلا صرفلا دعُم موقي  .١
  .ةيعوطتلا هتمهم نم هئاهتنا دعب ةبسانملا
 يذلا )١١(مقر عوطتملا ءادأ مييقت جذومنلا ةئبعتب رشابُملا فرشملاو ةيعوطتلا صرفلا دعُم موقي .٢

 وأ ةيمويلا ةعباتملاو فارشإلا ةطشنأ ىلع ًءانب كلذو يعوطتملا مييقت ف ةيعمجلا هدمتعت
  .ةيرودلا
 ةصرفلا هل حاتتو ،يرادإلاو ينفلا عوطتلا فرشم رود نع هرظن ةهجو يدقتب عوطتملا موقي .٣

 .ماع لكشب هئادأ لوح هيأر يدقتل
 ًابلس رثؤت دق يتلا تاريغتملا وأ تادجتسملا ةفاكب يعوطتملا غالبإب ةيعوطتلا صرفلا دعُم موقي .٤

 .ةبسانم لئاسوب ةيعوطتلا ةصرفلا ىلع ًاباجي وأ
  نيذلا يعوطتملل تاحرتقملا نيودتو تاعابطنالا سايقو تامولعملا عمج ىلع عوطتلا ةرادإ لمعت .٥

 ذاختا ف اهنم ةدافتسالل ةيذيفنتلا ةرادإلل اهعفرو تانايبلا ليلحت متي اهدعبو ،مهتمهم تهتنا
 .عوطتلا ةريسم ريوطتو ةمئالملاو ةبسانملا تارارقلا
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 يركتلاو ريدقتلا :ًاسداس
 

6.1.1 
 ةسايسلا
 ةفاكب ةيعمجلا يبوسنم عيمج كلذ ف مهسيو يعوطتملا دوهج ريدقتب ةيعمجلا موقت
 ددعو ةيعوطتلا مهتازاجنإ حضوت ةداهش يعوطتملا حنمت امك ،ةيرادإلا مهتايوتسم
  )*( .يركتلل ىندأ دحك اهومدق يتلا تاعاسلا

 
 تاءارجإلا
 ىلع يعوطتملا تازاجناو تاماهسإ رشنب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةرادإو عوطتلا ةرادإ موقت .١

 .ينورتكلإلا اهعقومو يعامتجالا لصاوتلا تاونق
 اهيف لمع يتلا ةّيلعفلا تاعاسلا باستحال فافشو لداع ماظن ميمصت ىلع عوطتلا ةرادإ لمعت .٢

 .نوعوطتملا
 يعوطتملا يركتل ةعونتم تاودأو ةددحم ريياعم قفو ةحضاو ةيلآ عضوب عوطتلا ةرادإ موقت .٣

 .ددج يعوطتم بذجل ًاعيجشتو مهدوهجل ًاريدقت ةيرود ةفصب
 جذومن قفو مهتازاجنإب افارتعاو مهدوهجل ًاريدقت يعوطتملل زاجنا تاداهش عوطتلا ةرادإ مدقت .٤

 )١٢( مقر عوطتم ةداهش
 يركتلا ةطشنأب ةقلعتملا ةعجارلا ةيذغتلا عمجل مئالم جذومن مادختساب يرادإلا فرشملا موقي .٥

 ةمءالم نم دكأتلاب عوطتلا ةرادإ موقتو )خلا ريدقتلا تاداهش ،تالافتحالا ،تارودلا( ةفلتخملا
 .عوطتملا عفاودل مدقملا يركتلا
 .يونس لكشب يعوطتملا يركتل ةيلاعف عوطتلا ةرادإ ميقت .٦
 
 


