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 :تافيرعتلا

"ا تارابعلاو تا\لا لدت
]
bو`ا aG6اع`ا _ع ةيت

G
 :كلذ فjخ قايسلا ضتقي e ام اdامأ ة

tر s6ل`ا موسر`5I رداصلا تJKpلا ماظن :تJKpلا ماظن
F

 .ـهu6G 28/1/1437ر5Fو )3/م( 

tر s6ل`ا موسر`5I رداصلا ةيلا`ا قوسلا ماظن :ةيلا`ا قوسلا ماظن
F

 ـه u6G 2/6/1424ر5Fو )3/م( 

 .ةيلا`ا قوسلا ةئيه سلI{ نع ةرداصلا جارد#"او ليجستلا دعاوق :جارد#"او ليجستلا دعاوق

 .ةيلا`ا قوسلا ةئيه :ةئي�ا

 .ةيدوعسلا ةيلا`ا قوسلا :قوسلا

}Iةراد#"ا سل: }Iةرادإ سل �Kسإ يآ مإ ةك. 

 �6�6Gد`او ةراد#"ا سل�6G }Iب ةفلت3Gا تاقjعلا �6ظنتل تايلآ _ع لمتشت اه�6جوتو ةكJKلا ةدايقل دعاوق :تJKpلا ة.وح

Hا ةيل� لي�تل ةصاخ تاءارجإو دعاوق عضوب كلذو ،�اص`ا باbأو ��6Gاس`او �6Gيذيفنتلا
FGءافضإو تارارقلا ذا 

Hو �اص`ا باbأو ��6Gاس`ا قوقح ةيا� ضرغب ا�6لع ةيقادص`او ةيفافشلا عباط
F

 ةيفافشلاو ةيسفانتلاو �Fادعلا قيق

U
G
"ا ةئيبو ةيلا`ا 6

2
 .لا�

�I��6اس`ا ةيعG: �Iشت ةيع�
َّ

"ا ةكJKلا ماظنو تJKpلا ماظن م¢حأ بجو1I ةكJKلا 6ى�اسم نم 
2

 .ساس

اغرفتم نوكي يذلا ةراد#"ا سلI{ وضع :يذيفنتلا وضعلا
ً

U كراشي "و ةكJKلا ةراد#" 
G
"ا 6

2
 .ا� ةيمويلا لا�

اغرفتم نوكي " ىذلا ةراد#"ا سلI{ وضع :يذيفنتلا E6غلا وضعلا
ً

U كراشي "و ةكJKلا ةراد#" 
G
"ا 6

2
 .ا� ةيمويلا لا�

U ماتلا لjقتس"5I عتمتي يذيفنت E6غ ةرادإ سلI{ وضع :لقتس`ا وضعلا
G
 نم يأ هيلع قبطنت "و ،هتارارقو هزكرم 6

اماظن ا�6لع صوصن`ا لjقتس"ا ضراوع
ً
. 

"ا :�6Gيذيفنتلا رابك وأ ةيذيفنتلا ةراد#"ا
2

°
KG² طون`ا صاIلا تايل� ةرادإ مJKقاو، ةيمويلا ةكEFتارارقلا حا 

 .µ6ا`ا �6د`او هباونو يذيفنتلا سيئرلp ،اهذيفنتو ةيجيتاEFس"ا

"ا
2
 µ6اتلا نم يأ لمشت :ةبارقلا F¶ص وأ براق

"ا -
]

5Iاو ،ء"
2

dاو ،تا"
2

 .اولع نإو تادPIاو ،دادج

"ا -
2

 .اول�GG نإو ·د"وأو ،د"و

"او ةوخ#"ا -
2

"ا تاوخ
2

" وأ ،ءاقش
2

" وأ ،ب
2
 .·د"وأو ،م

"ا -
2

 .تاجوزلاو جاوز



 

 تاذ وأ ة�اسم ىرخأ ت�Kp _ع ةرطيسلا µإ فد²F ةدود{ ةيلوؤسم تاذ وأ ة�اسم ةك�K :ةضباقلا تJKpلا

 _ع ةرطيسل5I وأ تJKpلا كلت لام سأر فصن نم EKكأ كjتم5I كلذو ،ةعباتلا تJKpلا «دت ةدود{ ةيلوؤسم

 .ا²Fرادإ سلI{ ليكشت

°
KGيأ :ص °

KG² ةكلم`ا ةمظنأ � رقت يرابتعا وأ ،6¾يبط صIةفصلا هذ. 

"ا
2

 µ6اتلا نم يأ لمشت :ةقjعلا ووذ فارط

��6G Uاس`ا رابك -
G
 .ةكJKلا 6

 .م²Iراقأو ةعباتلا ا�Kp²F نم يأ وأ ةكJKلا ةرادإ سلI{ ءاضعأ -

�6G Uيذيفنتلا رابك -
G
 .م²Iراقأو ةعباتلا ا�Kp²F نم يأ وأ  ةكJKلا 6

��6G Uاس`ا رابك ىدل �6Gيذيفنتلا رابكو ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ -
G
 .ةكJKلا 6

 .م²Iراقأ وأ �6Gيذيفنتلا رابك دحأ وأ ةراد#"ا سلI{ وضعل ةكولم`ا ـــ تJKpلا E6غ نم ـــ تآشن`ا -

¢ي�K م²Iراقأ وأ �6Gيذيفنتلا رابك وأ ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ نم يأ نوكي ÁF6لا تJKpلا -
ً

 .ا�6ف 

اوضع م²Iراقأ وأ �6Gيذيفنتلا رابك وأ ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ نم يأ نوكي ÁF6لا تJKpلا -
ً

 U
G
6 }Iسل 

 .ا�6ف �6Gيذيفنتلا رابك نم وأ ا²Fرادإ

- �Kpلا ة�اس`ا تÁF6 16ءاضعأ نم يأ ا�6ف كل }I�6يذيفنتلا رابك وأ ةراد#"ا سلG ²راقأ وأIهتبسن م 

U درو ام ةاعارم عم ،EKكأ وأ )5%(
G
 .فيرعتلا اذه نم )د( ةرقفلا 6

" نوكي ÁF6لا تJKpلا -
2

5F م²Iراقأ وأ �6Gيذيفنتلا رابك وأ ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ نم ى
2
E6 Uث

G
 ا²Fارارق 6

 .هيجوتلا وأ حصنلا ءادس#5I ولو

° يأ -
KGاصنل نوكي صH

2
5F هتا�6جوتو ه

2
E6 Uث

G
 رابكو ا²Fرادإ سلI{ ءاضعأو ةكJKلا تارارق 6

 .�6Gيذيفنتلا

 .ةكJKلل ةعباتلا وأ ةضباقلا تJKpلا -

uاصنلا كلت تافيرعتلا هذه نم ÁGثتسيو
2

دقت ÁF6لا تا�6جوتلاو 
Æ

° نم dÁG6 �شب م
KGصخرم ص � 

U
G
 .كلذ 6

 .� عبÊ 5Fو صخشلا كلذ ÁGعت ،صخشب قلعتي È6ف :ةعوم3Iا 

5Fع رطيسي يذلا صخشلا :عب_ °
KGا صخشلا كلذ هيلع رطيسي وأ ،رخآ ص"

]
U هعم كEFشي وأ ،رخ

G
ارطيسم هنوك 6

ً
 

° لبق نم هيلع
KG5 صKو ،ثلU

G
  .�Kابم E6غ وأ �Kابم �شب ةرطيسلا نوكت قبس Ì يأ 6

 .عمت3Iاو ،�6Gدّرو`او ،ءjمعلاو ،�6Gنئادلاو ؛ �6Gلماعلp ؛ةكJKلا عم ةحلصم � نم Ê :�اص`ا باbأ

 .ا�6ف تيوصتلا قوقح وأ ةكJKلا مÏأ نم EKكأ وأ )%5( هتبسن ام كلت16 نم ��6G: Êاس`ا رابك



 

"ا ددعب ةيتيوصت ةردق ·اسم Ê حن16 ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ رايتخ" تيوصت بولسأ :Ñ6اEFلا تيوصتلا
2

Ïلا مÁF6 

Óر` ا²I تيوصتلا � قH6 ثيHI ؛اÒل16
K

°ر`ا نم ·راتH6G نم �6Gب اهميسقت وأ دحاو 
K

�6G ا هذ� راركت نود"
2

 .تاوص

E6 Uثأتلا _ع ةردقلا :ةرطيسلا ةصح
G
° تارارق وأ لاعفأ 6

KGابم �شب ،رخآ ص�K غ وأE6 ابم�K، ادرفنم
ً

اعمتI{ وأ 
ً

 عم 

U تيوصتلا قوقح نم EKكأ وأ %30 ةبسن كjتما - :6_ي Ì يأ لjخ نم ،عب5F وأ بيرق
G
6 �Kةك.  

 .يراد#"ا زاهPIا ءاضعأ نم EKكأ وأ �6G30%يعت قح -

"ا ةعومI{ :يراد#"ا زاهPIا
2
دعُيو ،ةكJKلل ةيجيتاEFس"ا تارارقلا نوذختي �6Gذلا دارف

ّ
 }Iلا ةرادإ سلJKا وه ةكPIزاه 

  .ا� يراد#"ا

"او ت"دبلاو غلاب`ا :تآف¢`ا
2

U امو ح5Iر
G
"5I ةطبتر`ا ةيونسلا وأ ةيرودلا تآف¢`او ،اه×ح 6

2
 ةيE6Gفحتلا ططPGاو ،ءاد

"ا F¶يوط وأ ةE6صق
2

 ةكJKلا اهلمحتت ÁF6لا �Fوقع`ا ةيلعفلا فيراص`او تاقفنلا ءانثتس5I ،ىرخأ ةينيع 56ازم يأو ، لج

5F ضرغل ةراد#"ا سلI{ وضع نم
2

 .¶� ةيد

 ." مأ ل� موي نpأ ءاوس ،Ø66وقت موي :موي

 راط#"ا اذه عضو نم ضرغلا

1- ÙF يداشرإ ليلد نوكيل ة.وحلل ماعلا راط#"ا عضو pا تاسايس ةف¢ل لمPل ة.وJKا�6لإ راش`ا( سإ يآ مإ ةك 

µ Hإ فدÁF6 ²Fلا تاسرام`او ئداب`ا عضول )"سإ يآ مإ" وأ "ةكJKلا" 5IÚ دعب È6ف
F

 ة.وPا ةيلاعفو ةدوج �6Gس

"ا F¶يوط ةميق �6Gوكت اذه لمعلا راطإ Ûدي ,قلطن`ا اذه نمو ,ةيقوثو`او ةيسفانتلاو ةكJKلا ءادأو
2
 قيبطتو دم

U مادتس`ا ومنلا تايجيتاEFسا
G
 .ةكJKلا 6

2- ÙF ة.وحلل ماعلا راط#"ا دادعإ U
G
 تاسايسلا عم لاثتم"ا نÝGو ��6GاسÜل ةفاض`ا ةميقلا �6Gزعت فد²I ةكJKلا 6

  ماظنلاو ةكJKلل ةيلخادلا

"ا
2

"او ,Þ6اس
2
uاوللاو ةمظن

2
ايلاح ةكJKلا _ع قبطنت ÁF6لا 

ً
jبقتسم وأ 

ً
     :Pßا " لاث`ا ليبس _ع ا�Gمو 

H" – ةيلا`ا قوسلا ةئيه )أ
2

 .جارد#"او ليجستلا دعاوقو تJKpلا ة.وح ة

uاوللاو  رÈKتس"او ةراجتلا ةرازو )ب
2

 .ا�Gع ةقثبن`ا 

اي`اع ةعبت`ا تاسرام`ا لضفأو ،ةدئارلا ة.وPا تاسرÌ )ج
ً
. 

U ا1I ,تJKpلا _ع ةرطيسلاو هيجوتلا �jخ نم �Fي يذلا ماظنلا كلذ نع ة.وPا موàGم EIعي -3
G
 ماd كلذ 6

"ا �اص`ا باbأو ��6Gاس`او ةكJKلا ةرادإو ةراد#"ا سلI{ تايلوؤسمو
]

 يذلا �ي�ا ة.وPا رفوتو ,�6Gرخ

j� Hخ نم �Fي
F

H تايلآو ةكJKلا فادهأ ديد
F

 .ا²2ادأ ةبقارمو اàFيق



 

 قلخو ةكJKلا ةرادإو هيجوتل ة.وحلل لماشلا موàG`ا قيبطت ÁG6عي ايفرح "ةكJKلا ة.وح" حلطصم مادختسا نإ -4

" قيبطت ا²Gأ _ع ةكJKلا ة.وح رابتعا نك��6G, á 16اسÜل ةميق
2
 �اص`ا براضت يدافتل ةباقرلا ةمظن

 .ةبوغر`ا E6غ تايكولسلاو

5- 1Fلا ة.وح لثJKpو �6وطت تH
F

 ةيفافشلاو �Fءاس`ا نâGل ةيسسؤ`ا تاءارج#"او Êاي�ا ةبقارمو دصرو ثيد

U أزجتي " ءزج دعت ÁF6لا ةيلوؤس`او ةهاEGGلاو
G
Hا ةيل� 6

FGتارارقلا ذا U
G
 E6فوتل ãانعلا هذه رفاضتتو ,تJKpلا 6

" ةحارلا نم ىوتسم
2

bا ,�اص`ا با"
2
 �6Gرمثتسم نع ثحبلا دنع ةيسفانت ةE6Gم ةكJKلل حيتي يذلا رم

H ء�Kpو �6Gدرومو
F
I�6يراG وأ �jء. 

 �Fيو )اdاقم موقي نم وأ( تدجو نإ ةكJKل5I ة.وPا ةنPI لبق نم ليلدلا اذ� ةيرود ةعجارم �Fت نأ G6¾بني -6

 .ةراد#"ا سلI{ لبق نم اهدÈFع" هنأشب تايصوت يأ عفر

 ةكJKلا ة.وHI ماEFGل"ا

 تاهPIاو ا��6اسمو ,ا²Fرادإ سلI{و ةكJKلا �6Gب �Fاعف ةقjعل ةيوق ةدعاق رفوي ةديشر ة.وح راطإ سيسأتب ةكJKلا مEFGلت

"ا
2

 ةتباثلا ةيماظنلا قوق5IP رقي هنأ ��6G, áاس`ا ةف¢ل �Fداعلا F¶ماع`ا نÝG _ع ماعلا راط#"ا لمعيو ,F¶صلا تاذ ىرخ

 تامولع`ا رفوت نمضي ةكJKلا ة.وP ماعلا راط#"ا نأ كلذ µإ فضأ ,م��Fاسم ةبسن نع رظنلا ضغب ��6Gاس`ا ةف¢ل

U ةقيقدلا
G
"ا ةفp نع بسان`ا تقولا 6

2
 ةكJKلا مامأ ةراد#"ا سل�F }Iءاسم نع jضف ,ةكJKل5I ةقلعت`ا ةيرهوPIا روم

"ا بسح ��6Gاس`او
2
 .ةقjعلا تاذ ةمظن

 ة.وPا ئدابم

U ة.وحلل ةيسيئرلا ئداب`ا نمضتت
G
 :6_ي ام ةكJKلا 6

"ا F¶� قوقح ةيا� -1
2

Ïو مÝGماع`ا ن¶F داعلا�F م�. 

5I ةيفp ةياردو äع _ع ��6Gاسم -2
2

Hاتنو ةكJKلا لا�
2
Iخ نم اهjم لصاوتلا لåةروصب م bةمولعم لاصي#" ةحي 

Uو ةقيقد
G
1 بسانم تقو 6

F
æوقح لمp ةسرÌ نم م�Gك

F
 .م

3- }Iلم لاعف ةرادإ سلEFGاصم ليثمتب م� �I��6اس`ا عيG. 

 ةراد#" ةيلاع ةدوج تاذ ةروشم Ù6دقتل ةيلاع ةراd تاذو �6Gلهؤم ءاضعأ نâGل سل3Iا نع ةقثبنم ناPI ءاشنإ -4

 :6_ي á ناجللا هذهو ,ةكJKلا

U ةيلخادلا ةباقرلا �يه نع �Fوؤسم ةنç6 PIو ةعجار`ا ةنPI )أ
G
 µإ عوجرلا نك16 ليصافتللو ,ةكJKلا 6

"H
2

 .ةعجار`ا ةنPI ل� ة



 

H _ع ةراد#"ا سلI{ دعاست ةنç6 PIو ةيذيفنتلا ةنجللا )ب
F

 ,تايحjصلا ضعبب اéGيوفت EIع هئابعأ ضعب لم

µ "Hإ عوجرلا نك16 ليصافتللو
2

 )ةيمازلإ E6غ( .ةيذيفنتلا ةنجللا ل� ة

 كلذكو ةيذيفنتلا ةراد#"او ةراد#"ا سلI{ تاضيوعتب ²F�F ةنç6 PIو تآف¢`او تاحيشEFلا ةنPI )ج

5IلEFل تاحيشj
2
H" ةعجارم نك16 ليصافتلل ,ةرغاشلا نكام

2
 .تآف¢`او تاحيشEFلا ةنPI ل� ة

"ا رÈKتس"او ةكJKل5I ةصاPGا ةيرÈKتس"ا تارداب`ا ةساردب ةصتG{ ةنç6 PIو ليومتلاو رÈKتس"ا ةنPI )د
2
 لثم

"
2

Hو ا�وص
F

 عوجرلا نك16 ليصافتللو ،ليومتل5I ةقلعتم تايصوتب جورPGاو ةيرÈKتس"ا ةيجيتاEFس"ا قيق

µ "Hإ
2

 )ةيمازلإ E6غ( .ليومتلاو رÈKتس"ا ةنPI ل� ة

µ "Hإ عوجرلا نك16 ليصافتللو ,اه�6وطت لبسو ةكJKلا ة.وح ةيلاعف _ع دكؤت ةنç6 PIو ة.وPا ةنPI )ه
2

 ة

 )ةيمازلإ E6غ(  .ة.وPا ةنPI ل�

H دق )و
F

U ةيمازلإ E6غ اåي�I نكلو اهE6غ وأ رÈKتس"ا وأ رطا3Gا ةراد#" ىرخأ ناPI ليكشت µإ ةكJKلا جات
G
6 

 .نهارلا تقولا

U ا1I ,ةيراد#"ا ا²Fارارقو ا²Fاسايس ةءافك ةبقارمو ةكJKلا ةراد#" سل3Iا هيجوت -5
G
 .ا�FيجيتاEFسا ذيفنت كلذ 6

 ةدحوك لمعت ةكJKلا نأ _ع ديكأتلل )هماقم موقي نم وأ( ةكJKلل يذيفنتلا سيئرلا لjخ نم لاعف يدايق رود -6

 .ةسناجتم

 .�اص`ا باbأ قوقح ةيا� -7

bاو تاءارجإو تاسايس ضرف -8
G

 .ةنلعمو ة

êاو ضيوفت -9
G

 .تايلوؤس`او تايحjصلل 

 .ةراد#"ا ءوسو لايتح"ا رطاG{ نم دحلل ةباقرلاو ةبسا3او �Fءاس`ا -10

U¢لا حاصف"او تامولع`ا ليصوتو ةيفافشلا -11
G
6 5Iةي`اعلا تاسرام`او ةيماظنلا تابلطت`ا عم قفاوتل. 

5I موقت ةديج دراوم تاذو F¶قتسم ةيلخاد ةعجارم ةرادإ -12
2

 �شب سلجÜل امإ اه�6راقت Ù6دقتو ةيلخادلا ةعجار`ا لا�

 .ةعجار`ا ةنEI PIع وأ �Kابم

 .ت5IاسPا عجارم ا²I موقي ةيلا`ا Ù2اوقلل F¶قتسم ةيرود ةعجارم -13

"ا ززعت ةئيب E6فوتل ةهاEGGلاو �Fءاس`او ةيفافشلا نم لاع ىوتسم -14
2
"ا ءاد

2
 ىد`ا _ع ا�Fميق ززعتو ةكJKلل لضف

 .ليوطلا



 

 ة.وPا دئاوف

 :ةيباH6I#"ا ةيحانلا نم

j1`ا زفاوPا E6فوت •
2

"ا قيقحتل ةراد#"ا سل3I ة
2

U بصت ÁF6لا فاده
G
 ةباقرلا لي�تو ��6Gاس`او ةكJKلا ةحلصم 6

 .�Fاعفلا

• ÝGادعلا ن�F ءاس`او�F ةيفافشلاو ةيلوؤس`او. 

 .م�Gيب ةاواس`ا و ��6Gاس`ا �اصم ةيا� •

• H
F

1 رداصم _ع لوصPا µإ يدؤي �6G, Ìرمثتس`ا ىدل ةقثلا ةد56زو E6Gف
F

 .ةضفخنم ةفëتب ليو

H ةيلوؤس`او ةيماظنلا تابلطت`ا ةيبلت •
F
I�6رمثتس`ا هاG. 

5I ظافتح"او بذج •
2

 .ةديجو ةعساو ةHIGEI نوعتمتي نí ةرادإ سلI{ ءاضع

 .عمت3Iا Ûد _ع لوصPا •

 .ةيسفانت ةE6Gم باستكا •

U( ةيبلسلا ةيحانلا نم
G
 :)ة.وPا بايغ 6

 .ةفëتلا ظه5I لام سأر •

• }Gةعمسلا روهدت رطا. 

 .سjف#"ا/لايتح"ا •

"ا باستحا ةداعإ •
2

 .ح5Iر

• �F2"ا ةميق عجاÏم. 

 .ةيقادص`ا نادقف •

 .�6GيجيتاEFس"ا لمعلا ء�Kpو �6Gدروم ةراسخ •

 .�6Gفظو`او ءjمعلا نادقف •



 

"ا رÈKتس"ا بايغ •
2

 .ð6سؤ`ا ÁI6نج

U ة.وPا راطإ
G
 ةكJKلا 6

 .��6Gاس`ا ليلد -1

U  لمعلا ةسايس -2
G
6 }Iةراد#"ا سل. 

U ةيوضعلا تاءارجإو E6ياعمو ةسايس -3
G
6 }Iةراد#"ا سل. 

 .�6Gيذيفنتلا رابكو سل3Iا ناPIو ةراد#"ا سلI{ ءاضعأ تآف¢م ةسايس -4

 .�اص`ا ضراعت ةسايس -5

"ا ةف¢ل F¶مت3او ةيلعفلا �اص`ا ضراعت ت"اح ةPIاعم ةسايس -6
2

 .ةقjعلا تاذ فارط

 .ح5Iر2"ا عيزوت ةسايس -7

8- "H2ل� ة PIةعجار`ا ةن. 

9- "H2ل� ة PIلا  ةنEFتآف¢`او تاحيش. 

10- "H23ا ةرادإ ل� ةGرطا. 

11- "H2ل� ة PIتس"ا ةنÈKليومتلاو ر. 

12- "H2ل� ة PIا ةنPة.و. 

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن -13

 .تازواجتلاو تافلا3Gا نع غjب#"ا ةسايس -14

"ا �6قلاو ÁG6ه`ا كولسلا ةسايس -15
2

 .ةيقjخ

 .ةيعÈFج"ا ةيلوؤس`ا ةسايس -16

 .حاصف#"او ةيفافشلا ةسايس -17

ò¢م ةسايس -18
G

"ا ليسغ ة
2
1و لاوم

F
 .باهر#"ا ليو

 :ةقيثولا طبض

 ةسايسلا دÈFعا



 

  :ةينع`ا ةراد#"ا

  :ةيحjصلا بحاص

  :تايصوتلا

  : عيقوتلا

5Fرu6G ع"اÈFد:  

 

 

 

 

 

 


