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 تاcYتحملا

 
 ة>دEهمت ماiحأ :لوألا باdلا

 همدقم :*وألا ةداملا

 د2همت :ة2ناثلا ةداملا

 ةحئاللا فادهأ :ةثلاثلا ةداملا

 

lmاثلا باdلا
A: اسملا قوقحSمopm 

 ةماعلا قوقحلا :لوألا لصفلا

 ABCمهاسملل ةلداعلا ةلماعملا :ةع=ارلا ةداملا

 مهسألا= ةطGترملا قوقحلا :ةسماخلا ةداملا

 تامولعملا Oع مهاسملا لوصح :ةسداسلا ةداملا

 ABCمهاسملا عم لصاوتلا :ةع=اسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا :ةنماثلا ةداملا

 حا[رأ Oع لوصحلا :ةعساتلا ةداملا

 

lmاثلا لصفلا
A: ترملا قوقحلاdةط Gعمجلا عامتجاEةماعلا ة 

 د2همت :ة̀_اعلا ةداملا

 ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلا تاصاصتخا :ةb̀ع ةaداحلا ةداملا

 ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا تاصاصتخا :ةb̀ع ة2ناثلا ةداملا

 ABCمهاسملا ة2عمج :ةb̀ع ةثلاثلا ةداملا

 ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج :ةb̀ع ةع=ارلا ةداملا

 ABCمهاسملا ة2عمج ةرادإ :ةb̀ع ةسماخلا ةداملا

 

 ةرادإلا سلجم :ثلاثلا باdلا

 ةرادإلا سلجم لEكشx :لوألا لصفلا

 ةرادإلا سلجم نijكت :ةb̀ع ةسداسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ABCيعت :ةb̀ع ةع=اسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ةijضع طو̀_ :ةb̀ع ةنماثلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ةijضع ءاهتنا :ةb̀ع ةعساتلا ةداملا

 لالقتسالا ضراوع :نوb̀علا ةداملا
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lmاثلا لصفلا 
A: لوؤسمEهتاصاصتخاو ةرادإلا سلجم تا 

 ةرادإلا سلجم ة2لوؤسم :نوb̀علاو ةaداحلا ةداملا

 ةرادإلا سلجمل ة2ساسألا فئاظولا :نوb̀علاو ة2ناثلا ةداملا

 ماهملاو تاصاصتخالا عــــjزوت :نوb̀علاو ةثلاثلا ةداملا

 بصانملا ABCب لصفلا :نوb̀علاو ةع=ارلا ةداملا

 ةaذ2فنتلا ةرادإلا Oع فا̀_إلا :نوb̀علاو ةسماخلا ةداملا

 اهماهمو ةaذ2فنتلا ةرادإلا تاصاصتخا :نوb̀علاو ةسداسلا ةداملا

 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأو س�ئر تاصاصتخا :ثلاثلا لصفلا

 هماهمو ةرادإلا سلجم س}ئر تاصاصتخا :نوb̀علاو ةع=اسلا ةداملا 

اس}ئر هتامدخ ءاهتنا دع= يذ2فنتلا س}ئرلا ABCيعت :نوb̀علاو ةنماثلا ةداملا
}

 ةرادإلا سلجمل 

 ءالولاو ةنامألاو قدصلا ئداGم :نوb̀علاو ةعساتلا ةداملا

 مهتاGجاوو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ماهم :نوثالثلا ةداملا

 لقتسملا وضعلا ماهم :نوثالثلاو ةaداحلا ةداملا

 

 ةرادإلا سلجم لمع تاءارجإ :عبارلا لصفلا

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا :نوثالثلاو ة2ناثلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاظوحلم :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح م2ظنت :نوثالثلاو ةع=ارلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم لامعأ لودج :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم تاصاصتخا ةسرامم :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم _ ABCمأ :نوثالثلاو ةع=اسلا ةداملا

 bلا ABCمأ طو̀_ :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 

 مEيقتلاو معدلاو بYردتلا :سماخلا لصفلا

 بjردتلا :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 تامولعملا= ءاضعألا دjوزت :نوع[رألا ةداملا

 م2يقتلا :نوع[رألاو ةaداحلا ةداملا

 

 حلاصملا ضراعت :سداسلا لصفلا

 ةقالعلا يوذ فارطألا تاقفصو حلاصملا ضراعت عم لماعتلا :نوع[رألاو ة2ناثلا ةداملا

 حلاصملا ضراعت ةسا2س :نوع[رألاو ةثلاثلا ةداملا
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 حلاصملا ضراعت بنجت :نوع[رألاو ةع=ارلا ةداملا

 حلاصملا ضراعت نع حشرملا حاصفإ :نوع[رألاو ةسماخلا ةداملا

 ةكb̀لا ةسفانم ط=اوض :نوع[رألاو ةسداسلا ةداملا

 ةسفانملا لامعأ موهفم :نوع[رألاو ةع=اسلا ةداملا

 ص2خeåلا حنم ضفر :نوع[رألاو ةنماثلا ةداملا

 اaادهلا لوبق :نوع[رألاو ةعساتلا ةداملا

 

 ةك67لا ناجل :عبارلا باdلا

 ةماع ماiحأ :لوألا لصفلا

 ناجللا ل2كشè :نوسمخلا ةداملا

 ناجللا ةijضع :نوسمخلاو ةaداحلا ةداملا

 تاعوضوملا ةسارد :نوسمخلاو ة2ناثلا ةداملا

 ناجللا تاعامتجا :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 

lmاثلا لصفلا
A: ةعجارملا ةنجل 

 ةعجارملا ةنجل نijكت :نوسمخلاو ةع=ارلا ةداملا

 اهتا2لوؤسمو اهتا2حالصو ةنجللا تاصاصتخا :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 ةرادإلا سلجمو ةعجارملا ةنجل ABCب ضراعت ثودح :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 ةعجارملا ةنجل تاعامتجا :نوسمخلاو ةع=اسلا ةداملا

 تاظوحلملا مaدقت تاíGترت :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 ةعجارملا ةنجل تا2حالص :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 

 تãفاiملاو تاحEش@âلا ةنجل :ثلاثلا لصفلا

 تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل ل2كشè :نوتسلا ةداملا

 تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل تاصاصتخا :نوتسلاو ةaداحلا ةداملا

 تîفاìملا ةسا2س :نوتسلاو ة2ناثلا ةداملا

 حشeåلا تاءارجإ :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

  حشeåلا نالعإ ïb̀ :نوتسلاو ةع=ارلا ةداملا

óC مهاسملا قح :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا
ò لاeåحش 

 تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل تاعامتجا :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا
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 رطاخملا ةرادإ ةنجل :عبارلا لصفلا

 رطاخملا ةرادإ ةنجل ل2كشè :نوتسلاو ةع=اسلا ةداملا

 رطاخملا ةرادإ ةنجل تاصاصتخا :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 رطاخملا ةرادإ ةنجل تاعامتجا :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 

 ةEلخادلا ةGاقرلا :سماخلا باdلا

 ة2لخادلا ة=اقرلا ماظن :نوعGسلا ةداملا

 ةكb̀لا= ةلقتسم تارادإ س}سأت :نوعGسلاو ةدحاولا ةداملا

 ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ ماهم :نوعGسلاو ة2ناثلا ةداملا

 ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ نijكت :نوعGسلاو ةثلاثلا ةداملا

 ة2لخادلا ةعجارملا ةطخ :نوعGسلاو ةع=ارلا ةداملا

 ة2لخادلا ةعجارملا رöjقت :نوعGسلاو ةسماخلا ةداملا

 ة2لخادلا ةعجارملا رjراقت ظفح :نوعGسلاو ةسداسلا ةداملا

 

 ةك67لا تاGاسح عجارم :سداسلا باdلا

 تا=اسحلا ةعجارم ةمهم دانسإ :نوعGسلاو ةع=اسلا ةداملا

 تا=اسحلا عجارم ABCيعت :نوعGسلاو ةنماثلا ةداملا

 تا=اسحلا عجارم تاGجاو :نوعGسلاو ةعساتلا ةداملا

 

 حلاصملا باحصأ :عباسلا باdلا

 حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا م2ظنت :نونامثلا ةداملا

 ةفلاخملا تاسرامملا نع غال=إلا :نونامثلاو ةدحاولا ةداملا

 ABCلماعلا eBCفحت :نونامثلاو ة2ناثلا ةداملا

 

 ةEقالخألاو ةEنهملا âpياعملا :نماثلا باdلا

 ûCòهملا كولسلا ةسا2س :نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ة2عامتجالا ة2لوؤسملا :نونامثلاو ةع=ارلا ةداملا

 üòامتجالا لمعلا تارداGم :نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 

 ةEفافشلاو حاصفإلا :عساتلا باdلا

 هتاءارج†و حاصفإلا تاسا2س :نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم رöjقت :نونامثلاو ةع=اسلا ةداملا
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 ةعجارملا ةنجل رöjقت :نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ :نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 تîفاìملا نع حاصفإلا :نوعس°لا ةداملا

 

 تا674لا ةم4وح قيبطت :Q7اعلا باdلا

 ةلاعفلا ةم¢وحلا قيبطت :نوعس°لاو ةدحاولا ةداملا

 تا¢b̀لا ةم¢وح ةنجل ل2كشè :نوعس°لاو ة2ناثلا ةداملا

  

 قئاثولاG ظافتحالا :67ع يداحلا باdلا

 قئاثولا= ظافتحالا :نوعس°لاو ةثلاثلا ةداملا

 

lmاثلا باdلا
A حأ :67عiماتخ ماEة 

 ة2ماتخ ماìحأ :نوعس°لاو ةع=ارلا ةداملا

 ذافنلاو b̀§لا :نوعس°لاو ةسماخلا ةداملا
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 لوألا باdلا

 ة>دEهمت ماiحأ
 همدقم

aلا ةم¢وح ةحئال= دصقb̀لا دعاوقلا ةعومجم ،ةكûåò لا ةرادإ اهلالخ نم متيb̀و .اهتباقرو اههيجوتو ةكj2ه ددحìلا ةم¢وح لb̀ةك 

ABC óCكراشملا فلتخم ABCب ”تا2لوؤسملا“ تاGجاولاو قوقحلا عــــjزوت
ò لاb̀ذ2فنتلا ةرادإلاو ،ةرادإلا سلجم لثم ،ةكaمهاسملاو ،ةABC، 

óC تارارقلا ذاختا تاءارج†و دعاوق ةكb̀لا ةم¢وح ةحئال ددحت ام¢ ،حلاصملا باحصأو
ò لا لامعأو نوؤش فلتخمb̀2هلاو ،ةكìيذلا ل 

 .ءادألا ةGقارم كلذكو اهق2قحت قرطو لئاسو دaدحتو فادهألا عضو هلالخ نم متي

 حiضولا اهدامعو ماeåCلالاو ة=اقرلاو ة2لوؤسملا اهساسأ لمع ةئíب ةئيهتب ةكb̀لا دراومل لثمألا رامث°سالا *إ ةحئاللا ەذه فدهت

óC ءاوس ،ة2فافشلاو
ò دحتaلا فادهأ دb̀راجتلا اهططخو ةكjسالاو ةeåوأ ،ة2ج2تا óC

ò لاو اهتانا2ك نم نا2ك ل¢ قوقح نا2بeåCوأ ،هتاما óC
ò 

 ةموظنم عم ةئíبلا ەذه لعافتتو .ه2ف لمعت يذلا طاش§لا Oعو اهيلع ة=اقرلا تاهجو ABC≠لهتسملاو ABCلومملاو نيدروملا= اهتقالع ةرادإ

óC ةكb̀لا لمعت ûåòلا ة2نطولا تاعb̀j°لا
ò تتو اهراطإìامحل اهعم لماaلا ةb̀لا ة2نوناقلا دعاوقلا عضولو ،يدعت وأ لالخإ يأ نم ةكûåò 

óC ة2فافشلاو ةهاeCCلاو ةلادعلا ئداGم خسرت
ò لا تالماعتb̀ةك. 

 قفاوملا ه1437±1±28 خــــjراتب )3 ±م( مقر Øòلملا موسرملا= رداصلا تا¢b̀لا ماظن Oع ءانب ةحئاللا ەذه دادعإ مت دقو

 تا¢b̀لا ةم¢وح ةحئالو م2020±02±25 قفاوملا ه1441±7±1 خــــjراتب ة2لاملا قوسلا ةئيه سلجم رارق= ةلدعملا م10±11±2015

 ةلدعملا م2017±2±13 قفاوملا ه1438±5±16 خــــjراتب )2017-16-8( مقر رارقلا بجوم= ة2لاملا قوسلا ةئيه سلجم نع ةرداصلا

 ةكb̀لل øòاسألا ماظنلاو م2019±5±20قفاوملا ه1440±9±15 خــــjراتب )2019-57-3( مقر ة2لاملا قوسلا ةئيه سلجم رارق=

 .م2019±5±19 قفاوملا ه1440±9±14 خــــjراتب ةكb̀لل ةماعلا ة2عمجلا لGق نم دمتعملا

aءاج ام قبط óC
ò حأìذ2فنتلا هحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظن ماaلا ةم¢وح حئاولو ةb̀¢ةئيه نع ةرداصلا جاردإلاو ل2جس°لا دعاوقو تا 

óC ةaدوعسلا ةö]2علا ة≠لمملا= ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نع رداصلا تا¢b̀لا ماظنو ة2لاملا قوسلا
ò لا نوؤشلا نم يأûåò اهركذ دري مل 

óC
ò هنأ ام¢ ماظنلا اذه óC

ò امئاد نوكت ة2عجرملا نإف ضراعت يأ روهظ ةلاح
}

 تاراGعلاو تاملƒلا لدت ث2ح ،ةروكذملا حئاوللاو ةمظنألل 

C∆اعملا Oع ة2تآلا
ò مل ام اهمامأ ةحضوملا aكلذ فالخ قا2سلا ضتق: 

 

 .ة2لاملا قوسلا ةئيه :ةئيهلا §§

 .ةaدوعسلا ة2لاملا قوسلا :قوسلا §§

 .) لوادت( ةaدوعسلا ة2لاملا قوسلا ةك̀_ :لوادت §§

óC ةجردم ةماع ةمهاسم ةك̀_( ةراجتلل ةحاولا ةرهز ةك̀_ :ةك67لا §§
ò ئرلا قوسلا{«ò(. 

 .ةكb̀لا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم §§

ìشè ة2عمج :opmمSاسملا ةEعمج §§
»

 .øòاسألا ةكb̀لا ماظنو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ بجوم= ةكb̀لا ò…هاسم نم ل

اغرفتم نوكa يذلا ةرادإلا سلجم وضع :يذEفنتلا وضعلا §§
}

 óC
ò ذ2فنتلا ةرادإلاaلل ةb̀كراش و ةك óC

ò اهل ة2مويلا لامعألا. 

اغرفتم نوكa ال يذلا ةرادإلا سلجم وضع :يذEفنتلا âpغ وضعلا §§
}

óC كراشÀ الو ةكb̀لا ةرادإل 
ò اهل ة2مويلا لامعألا. 

óC ماتلا لالقتسالا= عتمتي يذ2فنت eBغ ةرادإ سلجم وضع :لقتسملا وضعلا §§
ò ضراوع نم يأ ه2لع قبطنت الو ،هتارارقو ەزكرم 

óC اهيلع صوصنملا لالقتسالا
ò علا ةداملاb̀jةحئاللا ەذه نم ن. 
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 ة2ج2تاeåسالا تارارقلا حاeåقاو ة2مويلا ةكb̀لا تا2لمع ةرادإ مهب طونملا صاخشألا :opmيذEفنتلا راdك وأ ة>ذEفنتلا ةرادإلا §§

 .ò*املا ريدملاو ه=اونو يذ2فنتلا س}ئرلا¢ ،اهذ2فنتو

 :ةGارقلا ةلص وأ براقألا §§

  .اولع ن†و تادجلاو ،دادجألاو ،تاهمألاو ،ءا=آلا §

 .اولزن ن†و مهدالوأو ،دالوألا §

 .مأل وأ ،بأل وأ ،ءاقشألا تاوخألاو ةوخإلا §

 .تاجوزلاو جاوزألا §

 .ةفصلا ەذهب ة≠لمملا ةمظنأ هل رقت يراGتعا وأ ،2Õòبط صخش يأ :صخش §§

 ةقالعلا ووذ فارطألا §§

ABC óCمهاسملا راGك .أ
ò لاb̀ةك. 

 .مهــ[راقأو ةع=اتلا اهتا¢̀_ نم يأ وأ ةكb̀لا ةرادإ سلجم ءاضعأ .ب

ABC óCيذ2فنتلا راGك .ج
ò لاb̀مهــ[راقأو ةع=اتلا اهتا¢̀_ نم يأ وأ ةك. 

ABC óCمهاسملا راGك ىدل ABCيذ2فنتلا راGكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ .د
ò لاb̀ةك.  

 .مهــ[راقأ وأ ABCيذ2فنتلا راGك دحأ وأ ةرادإلا سلجم وضعل ةكولمملا – تا¢b̀لا eBغ نم – تîش§ملا .ه

 .اهيف اjì̀_ مهــ[راقأ وأ ABCيذ2فنتلا راGك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ نوكûåò aلا تا¢b̀لا .و

óC {اوضع مهــ[راقأ وأ ABCيذ2فنتلا راGك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ نوكûåò aلا تا¢b̀لا .ز
ò ك نم وأ اهترادإ سلجمGيذ2فنتلا راABC 

 .اهيف

 عم ،”e“أ وأ )%5( هت–سï ام مهــ[راقأ وأ ABCيذ2فنتلا راGك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ اهيف كلمûåò aلا ةمهاسملا تا¢̀_ .ح

óC درو ام ةاعارم
ò عتلا اذه نم )د( ةرقفلاöjف. 

eB óCثأت مهــ[راقأ وأ ABCيذ2فنتلا راGك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأل نوكûåò aلا تا¢b̀لا .ط
ò ه2جوتلا وأ حصنلا ءادس‘ب ولو اهتارارق. 

eB óCثأت هتاهيجوتو هحئاصنل نوكa صخش يأ .ي
ò لا تارارقb̀كو اهترادإ سلجم ءاضعأو ةكGاهييذ2فنت را. 

 .ةكb̀لل ةع=اتلا وأ ةض=اقلا تا¢b̀لا .ك

óC هل صخرم صخش نم ûCòهم لìش÷ مَّدقت ûåòلا تاهيجوتلاو حئاصنلا فöjعتلا اذه نم )ي(و )ط( ABCترقفلا نم ûCث°س و
ò كلذ. 

 .هل عبات ل¢و صخشلا كلذ ûCòعت ،صخش÷ قلعتي ام2ف :ةعومجملا §§

óC هعم كeåشÀ وأ ،رخآلا صخشلا كلذ ه2لع رط2سÀ وأ ،رخآ صخش Oع رط2سÀ يذلا صخشلا :عبات §§
ò نم ه2لع {ارط2سم هنوك 

óCو .ثلاث صخش لGق
ò ش÷ ةرط2سلا نوكت قبس امم يأìم لGغ وأ ̀_اeB مGا_̀. 

 عمتجملاو ،نيدّروملاو ءالمعلاو ،ABCنئادلاو ،ABCلماعلا¢ ،ةكb̀لا عم ةحلصم هل نم ل¢ :حلاصملا باحصأ §§

 .اهيف تijصتلا قوقح وأ ةكb̀لا مهسأ نم ”e“أ وأ )%5( هت–سï ام كلمa نم ل¢ :opmمSاسملا راdك §§

 ؛اه≠لمûåò aلا مهسألا ددع= ةij°2صت ةردق مهاسم ل¢ حنمa ةرادإلا سلجم ءاضعأ را2تخال تijصت بولسأ :ôöAا@âلا تcYصتلا §§

 .تاوصألا ەذهل راركت نود ABCحشرملا نم مهراتخa نم ABCب اهم2سقت وأ دحاو حشرمل اهب تijصتلا هل قحa ث2ح=
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eB óCثأتلا Oع ةردقلا :ةرطEسلا ةصح §§
ò ش÷ ،رخآ صخش تارارق وأ لاعفأìم لGغ وأ ̀_اeB مGاعمتجم وأ {ادرفنم ،̀_ا

}
 وأ بöjق عم 

óC تijصتلا قوقح نم ”e“أ وأ %30 ةGسï كالتما )أ( :لالخ نم ،عبات
ò _̀يعت قح )ب( .ةكABC 30% أ وأ“e” زاهجلا ءاضعأ نم 

 .يرادإلا

 اهل يرادإلا زاهجلا ةكb̀لا ةرادإ سلجم ّدعjُو .صخشلل ة2ج2تاeåسالا تارارقلا نوذختي نيذلا دارفألا ةعومجم :يرادإلا زاهجلا §§

óC امو حا[رألاو تالدGلاو غلاGملا :تãفاiملا §§
ò حìملاو ،اهمìفاîرودلا تjنسلا وأ ةijترملا ةGفحتلا ططخلاو ،ءادألا= ةطeBCjصق ةeBة 

 سلجم وضع نع ةكb̀لا اهلمحتت ûåòلا ةلوقعملا ة2لعفلا فjراصملاو تاقفنلا ءانث°سا= ،ىرخأ ة2§يع اaازم يأو ،لجألا ةلijط وأ

 .ال مأ لمع موي ناfiأ ءاوس ،ij…òقت موي :موي لمع ةaدأت ضرغل ةرادإلا

 دEهمت :ةEناثلا ةداملا

 ةaامح لفكت ûåòلا تا¢b̀لا ةم¢وح تاسرامم لضفأ= ماeåCلالا نامضل ةكb̀لا ةرادإل ةمظنملا eBياعملاو دعاوقلا ةحئاللا ەذه ABCبت .أ

 .حلاصملا باحصأو ABCمهاسملا قوقح

 نع ةرداصلا تا¢b̀لا ةم¢وح ةحئال نمض ةaداشeåسا اهنأ *إ راشûåò Àُلا ماìحألا ءانث°سا= ةكb̀لل ة2مازلإ ةحئاللا ەذه ماìحأ ّدعُت .ب

 .ة2لاملا قوسلا ةئيه سلجم

 ةحئاللا فادSأ :ةثلاثلا ةداملا

C∆وناق راطإ عضو *إ ةحئاللا ەذه فدهت
ò لا ةم¢وحل لاعفb̀ام *إ ةصاخ ةفص= فدهتو ،ةك aOò: 

ABC óCمهاسملا رود ل2عفت .1
ò لاb̀س}تو ةكeB مهقوقح ةسرامم. 

  .امهتا2لوؤسمو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تاصاصتخا نا2ب .2

óC رارقلا ذاختا تا2لآ زfljعتل اهتءافك رijطتو ناجللاو ةرادإلا سلجم رود ل2عفت .3
ò لاb̀ةك. 

óC ةلادعلاو ةهاeCCلاو ة2فافشلا قيقحت .4
ò لاb̀و اهتالماعتو ةك]íعتو لامعألا ةئfljاهيف حاصفإلا ز. 

 .حلاصملا ضراعت تالاح عم لماعتلل ةنزاوتمو ةلاعف تاودأ eBفوت .5

ABC óCلماعلل ةلءاسملاو ة=اقرلا تا2لآ زfljعت .6
ò لاb̀ةك. 

 .مهقوقح ةاعارمو حلاصملا باحصأ عم لماعتلل ماعلا راطإلا عضو .7

 .كلذل ةمزاللا تاودألا eBفوتو ةكb̀لا Oع فا̀_إلا ةءافك ةداjز .8

 .اهتع2بط مئالa ام= ەرijطتو ه2ن–ت Oع مهثحو ûCòهملا كولسلا موهفم= ةكb̀لا ò‡∆وس§م ة2عوت .9

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةرداصلا ة2ماظنلا تاGلطتملا= ءافولا .10
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lmاثلا باdلا
A 

 opmمSاسملا قوقح

 

 لوألا لصفلا

 ةماعلا قوقحلا

 
 opmمSاسملل ةلداعلا ةلماعملا :ةعGارلا ةداملا

 .مهنíب ةاواسملاو ةلادعلا نمضa ام= ABCمهاسملا قوقح ةaامح Oع لمعلا= ةرادإلا سلجم مeåCلa .أ

 قح يأ بجح مدع[و ،مهسألا ةئف تاذل ABC≠لاملا ABCمهاسملا ABCب eBCيمتلا مدع= ةكb̀لل ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم مeåCلa .ب

 .مهنع

óC ةكb̀لا ABCبت .ج
ò مهاسملا عيمج ةسرامم نامضل ةمزاللا تاءارجإلا ة2لخادلا اهتاسا2سABC مهقوقحل. 

 
 مهسألاG ةطdترملا قوقحلا :ةسماخلا ةداملا

 aOò ام ةصاخ[و ،مهسلا= ةطGترملا قوقحلا عيمج مهاسملل تG·ت

óCاص نم هíGصن Oع لوصحلا .1
ò لا حا[رألاûåò زوت ررقتيjمهسأ رادص‘ب وأ {ادقن اهع. 

óC قحلا .2
ò ع لوصحلاO صنíGلا تادوجوم نم هb̀ة2فصتلا دنع ةك. 

óC كاeåشالاو ،ةصاخلا وأ ةماعلا ABCمهاسملا تا2عمج روضح .3
ò صتلاو ،اهتالوادمijع تO اقفو اهتارارق

}
óC ه2لع صوصنم وه امل 

ò 

 .ةكb̀لل øòاسألا ماظنلا

óC ف‚تلا .4
ò حأ قفو همهسأìلا ماظن ماb̀¢ذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تاaة. 

 اهتيج2تاeåساو ةكb̀لا طاش§ب ةصاخلا تامولعملاو تانا2بلا كلذ لمش و ،اهقئاثوو ةكb̀لا رتافد Oع عالطالا بلطو راسفتسالا .5

 .ةaذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تا¢b̀لا ماظن عم ضراعتي الو ةكb̀لا حلاصم= a‚C ال ام= ةjرامث°سالاو ة2ل2غش°لا

 .ةرادإلا سلجم لامعأو ةكb̀لا ءادأ ةGقارم .6

óC ة2لوؤسملا ىوعد عفرو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةلءاسم .7
ò ب نعطلاو ،مهتهجاومGمهاسملا تا2عمج تارارق نالطABC ةماعلا 

óC ةدراولا دويقلاو طوb̀لا قفو ةصاخلاو
ò لا ماظنb̀¢لا ماظنو تاb̀اسألا ةكøò. 

 ةijلوألا قح= لمعلا ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلا فقوت مل ام ،ةaدقن صصح ل=اقم ردصت ûåòلا ةدaدجلا مهسألا= باتت“الا ةijلوأ .8

óC كلذ Oع صن اذإ –
ò لا ماظنb̀اسألا ةكøò – اقفو

}
 .تا¢b̀لا ماظن نم ةئاملا دع= ABCع[رألا ةداملل 

óC همهسأ د2يقت .9
ò مهاسملا لجسABC óC

ò لاb̀ةك. 

óC ةكb̀لا امهb̀§ت مل ام øòاسألا اهماظنو ةكb̀لا س}سأت دقع نم ةخسO ïع عالطالا بلط .10
ò لإلا اهعقوم≠eåو∆C

ò. 

 .مهباختناو ةرادإلا سلجم ءاضعأ حيشرت .11

 
 تامولعملا ,ع مSاسملا لوصح :ةسداسلا ةداملا

 Oع هقوقح ةسرامم نم مهاسملا ABCكمتل ةللضملا eBغو ةح2حصلاو ةحضاولاو ةلماƒلا تامولعملا eBفوتب ةرادإلا سلجم مeåCلa .أ

óC تامولعملا ەذه مَّدقتو ،هجو لمfiأ
ò و بسانملا تقولاjماظتنا= اهثيدحت يرج. 
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 مهاسملل نكمûåò aلا ةكb̀لا تامولعم= انا2ب نمضتت ûåòلاو ،ل2صفتلاو حiضولا= مهاسملل تامولعملا eBفوت ةل2سو ةكb̀لا eBفوت .ب

 .ةئفلا تاذ نم ABCمهاسملا مومعل اهeBفوت متjو ،اهيلع لوصحلا

óC ة2لاعف لئاسولا ”e“أ ةكb̀لا عب°ت .ج
ò مهاسملا عم لصاوتلاABC يمتلا مدعوeBC بíمهن óC

ò فوتeB تامولعملا. 

  
 opmمSاسملا عم لصاوتلا :ةعGاسلا ةداملا

ا2§بم نوكABC aمهاسملاو ةكb̀لا ABCب لصاوت قيقحت ةرادإلا سلجم نمضa .أ
}

 ةكb̀لل ة2ج2تاeåسالا فادهألل كeåشملا مهفلا Oع 

 .اهحلاصمو

 .مهعم اهتشقانمو ABCمهاسملا ءارآ Oع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ة2ق= عالطإ Oع يذ2فنتلا س}ئرلاو ةرادإلا سلجم س}ئر لمعa .ب

óC لخدتلا ABCمهاسملا نم يأل زوجa ال .ج
ò ذ2فنتلا ةرادإلا لامعأ وأ ةرادإلا سلجم لامعأaلل ةb̀مل ام ةك aاوضع نك} óC

ò سلجم 

اقفوو ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا قöjط نع هلخدت نا¢ وأ ةaذ2فنتلا اهترادإ نم وأ اهترادإ
}

óC وأ اهتاصاصتخال 
ò عاضوألاو دودحلا 

 .ةلصلا تاذ ةمظنألل اقفو ةرادإلا سلجم اهeBCجûåò aلا

 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا :ةنماثلا ةداملا

óC ةكb̀لا نلعت .أ
ò لإلا عقوملا≠eåو∆C

ò حشرملا نع تامولعم قوسللABC ضعلijدنع ةرادإلا سلجم ة ïb̀ داقعنال ةوعدلا ه2جوت وأ 

 مهتاijضعو مهفئاظوو مهتاراهمو مهتالهؤمو ABCحشرملا تا‡eخل افصو تامولعملا كلت نمضتت نأ Oع ،ةماعلا ة2عمجلا

óC تامولعملا ەذه نم ةخسeB ïفوت ةكb̀لا Oعو ،ة2لاحلاو ةق=اسلا
ò ئرلا اهزكرم{«ò لإلا اهعقومو≠eåو∆C

ò. 

fi…ò óCاeåلا تijصتلا مادختسا بجa .ب
ò ال ث2ح= ،ةرادإلا سلجم باختنا aصتلا قح مادختسا زوجijأ مهسلل ت“e” ةرم نم 

 .ةدحاو

óC تijصتلا ‚تقa .ج
ò ع ةماعلا ة2عمجلاO حشرملاABC ضعلijلا تنلعأ نيذلا ةرادإلا سلجم ةb̀أ( ةرقفلا قفو مهتامولعم نع ةك( 

 .ةداملا ەذه نم

 

 حاõرأ ,ع لوصحلا :ةعساتلا ةداملا

 تا2طا2تحالاو Âòاظنلا ò‰ا2تحالا ب2نجت دع= ة2فاصلا حا[رألا نم ABCمهاسملا Oع عَّزوت ûåòلا ةGس§لا øòاسألا ةكb̀لا ماظن ABCبي .أ

 .ىرخألا

اقفو ةكb̀لاو ABCمهاسملا حلاصم ققحa ام= مهسألا حا[رأ عــــjزوت نأش÷ ةحضاو ةسا2س عضو ةرادإلا سلجم Oع بجa .ب
}

 ماظنل 

 .øòاسألا ةكb̀لا

óC هتصح مهاسملا قحتسÀ .ج
ò اقفو حا[رألا

}
 سلجم رارق وأ ،ABCمهاسملا Oع حا[رألا عــــjزوت نأش÷ رداصلا ةماعلا ة2عمجلا رارقل 

ÊCاقلا ةرادإلا
ò زوتبjو ،ة2لحرم حا[رأ عــــjبABC رات رارقلاjراتو قاقحتسالا خــــjزوتلا خــــjامج†و عــــ*ò ملاGمهس ل¢ ب}صنو عزوملا غل 

اقفو رارقلا ذَّفني نأ Oع ،ة2مسألا ةم2قلا نم
}

óC ه2لع صوصنم وه امل 
ò ماظنل {اذ2فنت ةرداصلا ة2م2ظنتلا تاءارجإلاو ط=اوضلا 

 .ةجردملا ةمهاسملا تا¢b̀÷ ةصاخلا تا¢b̀لا

ABC óCلجسملا مهسألا Øòلامل حا[رألا ة2قحأ نوكت .د
ò مهاسملا تالجسABC óC

ò اهنaقاقحتسالل ددحملا مويلا ة. 
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lmاثلا لصفلا
A 

 
 ةماعلا ةEعمجلا عامتجاG ةطdترملا قوقحلا

 دEهمت :ةQ7اعلا ةداملا

اقفو ةدقعنملا ،ةماعلا ة2عمجلا لثمتو ،ةكb̀لا= ةقلعتملا رومألا عيمج= ABCمهاسملل ةماعلا تا2عمجلا صتخت
}

 ة2ماظنلا تاءارجإلل 

ABC óCمهاسملا عيمج
ò لا= ةقلعتملا مهتاصاصتخا ةسراممb̀اقفو اهرود يدؤتو ةك

}
 ماظنو ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأل 

 .øòاسألا ةكb̀لا

 

 ة>داعلا âpغ ةماعلا ةEعمجلا تاصاصتخا :ة67ع ة>داحلا ةداملا

 :aOò ام= ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلا صتخت

 
 .ةلطا= تا¢b̀لا ماظن ماìحأ بجوم= ّدعُت ûåòلا تالaدعتلا ءانث°سا= øòاسألا ةكb̀لا ماظن لaدعت .1

óC ةررقملا عاضوألا قفو ةكb̀لا لام سأر ةداjز .2
ò لا ماظنb̀¢ذ2فنتلا هحئاولو تاaة. 

óC ةكb̀لا لام سأر ض2فخت .3
ò ز لاحjع هتداO لا ةجاحb̀ةررقملا عاضوألا قفو ة2لام رئاسخ= ت2نُم اذإ وأ ةك óC

ò لا ماظنb̀¢تا 

 .ةaذ2فنتلا هحئاولو

óåافتا ò‰ا2تحا نijكت رöjقت .4
ò للb̀اسألا اهماظن ه2لع صني ةكøò وjعم ضرغل صَّصخABC ه2ف ف‚تلاو. 

ABC óCعملا لجألا لGق اهلح وأ ةكb̀لا رارمتسا رöjقت .5
ò اسألا اهماظنøò. 

 .ةكb̀لا مهسأ ءا̀_ ة2لمع Oع ةقفاوملا .6

 ًءانب كلذو ،ةaداع *إ ةزاتمملا مهسألا لijحت وأ ةزاتمم مهسأ *إ ةaداع مهسأ لijحت وأ اهئا̀_ رارقإ وأ ةزاتمم مهسأ رادصإ .7

óC صن Oع
ò لا ماظنb̀اسألا ةكøò اقفوو

}
 تا¢b̀÷ ةصاخلا تا¢b̀لا ماظنل {اذ2فنت ةرداصلا ة2م2ظنتلا تاءارجإلاو ط=اوضلل 

 .ةجردملا ةمهاسملا

 ل=اقم اهرادصإ زوجûåò aلا مهسألا ددعل Íقألا دحلا نا2[و ،مهسأ *إ لijحتلل ةل=اق ة2لijمت كوكص وأ نيد تاودأ رادصإ .8

 .كوكصلا وأ تاودألا كلت

ABC óCلماعلل اهنم ءزج وأ لاملا سأر ةداjز دنع ةردصملا مهسألا ص2صخت .9
ò لاb̀لاو ةكb̀¢كلذ نم يأ وأ ،اهضع= وأ ةع=اتلا تا. 

ABC óCمهاسملل ةijلوألا قح= لمعلا فقو .10
ò ب باتت“الاfljدقن صصح ل=اقم لاملا سأر ةداaلوألا ءاطعإ وأ ةijغل ةeB مهاسملاABC 

óC
ò لا تالاحلاûåò سانم اهارتGلا ةحلصمل ةb̀ن اذإ ،ةك

ُ
óC كلذ Oع ص

ò لا ماظنb̀اسألا ةكøò. 

óC ةلخاد تارارق ردصت نأ ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلل زوجjو
ò داعلا ةماعلا ة2عمجلا تاصاصتخاaع ،ةO تارارقلا كلت ردصت نأ 

اقفو
}

óC ةلثمملا مهسألل ةقلطملا ة2بلغألا= ةددحملا ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا تارارق رادصإ طوb̀ل 
ò عامتجالا. 

 
 ة>داعلا ةماعلا ةEعمجلا تاصاصتخا :ة67ع ةEناثلا ةداملا

 :aOò ام ةصاخ[و ،ةكb̀لا نوؤش عيمج= ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا صتخت ،ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلا ه= صتخت ام ادع

 .مهلزعو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ABCيعت .1
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óC ص2خeåلا .2
ò نأ aم ةحلصم ةرادإلا سلجم وضعل نوكGغ وأ ة̀_اeB مGة̀_ا óC

ò لا دوقعلاو لامعألاûåò لا باسحل متتb̀كلذو ،ةك 

 .ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ قفو

óC ةرادإلا سلجم وضع كاeåشا= ص2خeåلا .3
ò لا ةسفانم هنأش نم لمع يأb̀لا سفاني نأ وأ ،ةكb̀ةك óC

ò يذلا طاش§لا عورف دحأ 

 .ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ قفو كلذو ،هلوازت

 ةكb̀لا ماظنو ةقالعلا تاذ ىرخألا ةمظنألاو ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ= ةرادإلا سلجم ءاضعأ ماeåCلا ةGقارم .4

 Oع ةGتeåملا ة2لوؤسملا دaدحتو ،ةكb̀لا رومأ eBبدت مهتءاسإ وأ ماìحألا كلتل مهتفلاخم نع أش§ي رÎC يأ صحفو ،øòاسألا

اGسانم ەارت ام ذاختاو ،كلذ
}

 óC
ò اقفو نأشلا اذه

}
 .ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظنل 

5. èاقفو ةعجارملا ةنجل ل2كش
}

 .ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأل 

 .ةكb̀لل ة2لاملا مئاوقلا Oع ةقفاوملا .6

 .ةرادإلا سلجم رöjقت Oع ةقفاوملا  .7

óC تGلا .8
ò قاeåط نأش÷ ةرادإلا سلجم تاحاöjزوت ةقjة2فاصلا حا[رألا عــــ. 

 .مهرjراقت Oع ةقفاوملاو ،مهeBيغتو ،مهنíيعت ةداع†و ،مهتîفاìم دaدحتو ،ةكb̀لا تا=اسح Õòجارم ABCيعت .9

óC رظنلا .10
ò لا ءاطخألاو تافلاخملاûåò جارم نم عقتÕò لا تا=اسحb̀ةك óC

ò و ،مهماهمل مهئادأóC
ò عص يأi]تا – aُاهب اهرطخ 

 نم اهeBغو تالجسلاو رتافدلا Oع عالطالا نم مهل ةكb̀لا ةرادإ وأ ةرادإلا سلجم ABCكمتب قلعتت – ةكb̀لا تا=اسح وعجارم

اGسانم ەارت ام ذاختاو ،مهماهم ءادأل ةمزاللا تاحاضaإلاو تانا2بلاو قئاثولا
}

 óC
ò نأشلا اذه. 

 ةGس§لا ەذه هنم زواج ام عــــjزوت رöjقتو عiفدملا ةكb̀لا لام سأر نم )%30( غل= ام ûåم Âòاظنلا ةكb̀لا ò‰ا2تحا ب2نجت فقو .11

óC ةكb̀لا ò…هاسم Oع
ò لا ة2لاملا تاونسلاûåò لا ققحت الb̀احا[رأ اهيف ةك

}
 .ة2فاص 

óåافتالا ò‰ا2تحالا مادختسا  .12
ò للb̀ةك óC

ò عم ضرغل هص2صخت مدع لاحABC، عO نأ aا2تحالا اذه مادختسا نوك‰ò ع ًءانبO 

óCو ةرادإلا سلجم نم حاeåقا
ò لا هجوألاûåò ع عفنلا= دوعتO لاb̀مهاسملا وأ ةكABC. 

óåافتالا ò‰ا2تحالاو Âòاظنلا ò‰ا2تحالا فالخ= ،ةكb̀لل ىرخأ تا2طا2تحا نijكت .13
ò اهيف ف‚تلاو. 

امئاق نوكa ام ةنواعمل وأ ةكb̀لا Oòماعل ة2عامتجا تاسسؤم ءاشïإل ةكb̀لل ة2فاصلا حا[رألا نم غلاGم عاطتقا .14
}

 ەذه نم 

اقفو ،تاسسؤملا
}

óC درو امل 
ò علاو ةعساتلا ةداملاb̀jلا ماظن نم ةئاملا دع= نb̀¢تا. 

óC ءاوس ،ةكb̀لا لوصأ نم )%50( نم ”e“أ عيب Oع ةقفاوملا .15
ò ثا لالخ تاقفص ةدع مأ ةدحاو ةقفصûCò عb̀ رات نم {ارهشjخــــ 

óCو ،عيب ةقفص لوأ
ò ام لوصألا كلت عيب نمضت لاح aغ ةماعلا ة2عمجلا تاصاصتخا نمض لخدeB داعلاaلوصحلا بج2ف ،ة 

 .كلذ Oع ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلا ةقفاوم Oع

 
 opmمSاسملا ةEعمج :ة67ع ةثلاثلا ةداملا

اقفو ABCمهاسملل ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا دقعنت .أ
}

óC اهيلع صوصنملا فورظلاو عاضوألل 
ò لا ماظنb̀¢ذ2فنتلا هحئاولو تاaة 

 .øòاسألا ةكb̀لا ماظنو

óC لقألا Oع ةرم ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا دقعنت .ب
ò لل ة2لاملا ةنسلا ءاهتنال ة2لاتلا ةتسلا رهشألا لالخ ةنسلاb̀ةك. 

اقفو ،ةرادإلا سلجم نم ةوعد= ABCمهاسملل ةصاخلا وأ ةماعلا تا2عمجلا دقعنت .ج
}

óC اهيلع صوصنملا عاضوألل 
ò لا ماظنb̀¢تا 

 كلذ بلط اذإ عامتجالا *إ ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا وعدa نأ ةرادإلا سلجم Oعو .øòاسألا ةكb̀لا ماظنو ةaذ2فنتلا هحئاولو
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 .ةكb̀لا لام سأر نم لقألا Oع )%5( هت–سï ام مهتي≠لم لثمت ABCمهاسملا نم ددع وأ ةعجارملا ةنجل وأ تا=اسحلا عجارم

اموي ABCثالث لالخ ةرادإلا سلجم اهُعدa مل اذإ داقعنالا *إ ة2عمجلا ةوعد تا=اسحلا عجارمل زوجjو
}

 عجارم بلط خــــjرات نم 

 .تا=اسحلا

اموي نb̀jعو دحاوب دعوملا لGق اهلامعأ لودجو ناìمو ةماعلا ة2عمجلا داقعنا دعوم نع نالعإلا بجa .د
}

 b̀§ُتو ،لقألا Oع 

óC ةوعدلا
ò لإلا عقوملا≠eåو∆C

ò لإلا عقوملاو قوسلل≠eåو∆C
ò للb̀و ةكóC

ò عَّزوت ة2موي ةف2حص óC
ò لا ةقطنملاûåò aزكرم اهيف نوك 

اموي نb̀jعو دحاوب داقعنالل ددحملا داع2ملا لGق ò»}ئرلا ةكb̀لا
}

óC ةوعدلا ه2جوتب ءافت“الا زوجa كلذ عمو ،لقألا Oع 
ò 

 تا2عمجلا داقعنال ةوعدلا ه2جوت ةكb̀لل زوجa ،كلذ *إ ةفاضإلا[و ةلجسم تا=اطخ= ABCمهاسملا عيمج ò*إ روكذملا داع2ملا

 قوسلا ةئيه ò*إ لامعألا لودجو ةوعدلا نم ةروص لسرتو ،ةثيدحلا ة2نقتلا لئاسو قöjط نع اهيمهاسمل ةصاخلاو ةماعلا

  .b̀§لل ةددحملا ةدملا لالخ كلذو ة2لاملا

óC ه2لإ راشملا نالعإلا ABC ïb̀ب ام ةeåفلا لالخ ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج لaدعت ةكb̀لل زوجa .ه
ò ةداملا ەذه نم )د( ةرقفلا 

اقفو كلذ نع ةكb̀لا نلعت نأ Oع ،ةماعلا ة2عمجلا داقعنا دعومو
}

óC ةررقملا عاضوألل 
ò ةداملا ەذه نم )د( ةرقفلا. 

óC تijصتلاو ةلاعفلا ةكراشملل ةصرفلا ABCمهاسملل حاتي نأ بجa .و
ò و ةماعلا ة2عمجلا تاعامتجاjتاعامتجا دقع زوج 

óC مهاسملا كاeåشاو ABCمهاسملل ةماعلا تا2عمجلا
ò صتلاو اهتالوادمijع تO كلذو ،ةثيدحلا ة2نقتلا لئاسو ةطساوب اهتارارق 

اقفو
}

 .ةجردملا ةمهاسملا تا¢b̀÷ ةصاخلا تا¢b̀لا ماظنل {اذ2فنت ةرداصلا ة2م2ظنتلا تاءارجإلاو ط=اوضلل 

ABC óCمهاسملا نم ددع ‡e“أ ةكراشم eBس}ت Oع ةرادإلا سلجم لمعa .ز
ò ملا را2تخا كلذ نمو ،ةماعلا ة2عمجلا عامتجاìتقولاو نا 

 .ABCمئالملا

ABC óCبغارلا ABCمهاسملا تانا2ب ل2جسè نم ققحتلا ةكb̀لا Oع .ح
ò روضحلا óC

ò لا زكرمb̀ئرلا ةك{«ò قGداقعنال ددحملا تقولا ل 

 .ىرخأ ةل2سو Oع øòاسألا ةكb̀لا ماظن صني مل ام ة2عمجلا

 
 ةماعلا ةEعمجلا لامعأ لودج :ة67ع ةعGارلا ةداملا

óC ذخأa نأ ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج دادعإ دنع ةرادإلا سلجم Oع .أ
ò تعالاGلا تاعوضوملا راûåò نومهاسملا بغري óC

ò 

 لامعأ لودج *إ ”e“أ وأ عiضوم ةفاضإ ةكb̀لا مهسأ نم لقألا Oع )%5( ةGسï نو≠لمa نيذلا ABCمهاسملل زوجjو .اهجاردإ

 .ەدادعإ دنع ةماعلا ة2عمجلا

óC ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج Oع ةجردملا تاعوضوملا نم عiضوم ل¢ دارفإ ةرادإلا سلجم Oع .ب
ò مدعو ،لقتسم دنب 

اöjهوج ةفلتخملا تاعوضوملا ABCب عمجلا
}

 ةحلصم سلجملا ءاضعأل نوكûåò aلا دوقعلاو لامعألا عضو مدعو ،دحاو دنب تحت 

 .لì¢ دنبلا Oع ABCمهاسملا تijصت Oع لوصحلا ضرغل ؛دحاو دنب نمض اهيف ة̀_اGم eBغ وأ ة̀_اGم

C∆وeå≠لإلا عقوملا لالخ نم ABCمهاسملل حاتي نأ بجa .ج
ò للb̀لإلا عقوملاو ةك≠eåو∆C

ò دنع قوسلل ïb̀ ة2عمجلا داقعنال ةوعدلا 

 عجارمو ةرادإلا سلجم رöjقت ةصاخ[و ،ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج دون–ب ةقلعتملا تامولعملا Oع لوصحلا – ةماعلا

 كلت ثaدحت ةكb̀لا Oعو .اهنأش÷ سوردم رارق ذاختا نم مهنيكمتل كلذو ؛ةعجارملا ةنجل رöjقتو ة2لاملا مئاوقلاو تا=اسحلا

óC تامولعملا
ò دعت لاحaةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج ل. 

 .ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج *إ تاعوضوم نم ەارت ام ةفاضإ ةئيهلل .د
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 opmمSاسملا ةEعمج ةرادإ :ة67ع ةسماخلا ةداملا

 ABCب نم ةرادإلا سلجم ه=دت§ي نم وأ ه=ا2غ دنع هGئان وأ ةرادإلا سلجم س}ئر ABCمهاسملل ةماعلا تا2عمجلا تاعامتجا سأري .أ

óC كلذل هئاضعأ
ò ئانو ةرادإلا سلجم س}ئر با2غ لاحGه. 

óC تijصتلاو ةلاعفلا ةكراشملل ABCمهاسملل ةصرفلا ةحات‘ب ABCمهاسملا ة2عمج س}ئر مeåCلa .ب
ò ةماعلا ة2عمجلا تاعامتجا، 

املع مهتطاحإ بجjو .تijصتلا قح مادختسا وأ تا2عمجلا روضح ةقاعإ *إ يدؤي ءارجإ يأ عضو بنجتو
}

 ûåòلا دعاوقلا= 

 .تijصتلا تاءارج†و تاعامتجالا كلت لمع مìحت

óC ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح ABCمهاسملل .ج
ò سلجم ءاضعأ *إ اهنأش÷ ةلئسألا ه2جوتو ةماعلا ة2عمجلا لامعأ لودج 

 .رC‚لل ةكb̀لا ةحلصم ضّرعa ال يذلا ردقلا= ةلئسألا ەذه نع ة=اجإلا بجjو .تا=اسحلا عجارمو ةرادإلا

 لالخ هنم ةخس§ب ةئيهلا دjوزت ةكb̀لا Oع ABCعتjو ،ةماعلا ة2عمجلا عامتجا C‚حم Oع عالطالا نم ABCمهاسملا ABCكمت بجa .د

 .عامتجالا دقع خــــjرات نم ماaأ ةb̀ع

اقفو - قوسلاو ةئيهلا راعش†و روهمجلل نالعإلا ةكb̀لا Oع .ه
}

 .اهئاهتنا روف ةماعلا ة2عمجلا جئات§ب - ةئيهلا اهددحت ûåòلا ط=اوضلل 

اقح تijصتلا دعa .و
}

ا2ساسأ 
}

 مهتطاح†و eBCيمت نود ABCمهاسملا عيمجل تijصتلا ةصرف ةحاتإ ةكb̀لا Oعو ،مهاسملل ًال2صأ 

 ةقاعإ *إ يدؤي ءارجإ يأ عضو بنجتو ،ماظتنا= تijصتلا قح= ةصاخلا تامولعملا[و ،هتاءارجإ مìحت ûåòلا دعاوقلا عيمج=

óC ام= قحلا اذه مادختسا
ò ام ل=اقم ضرف كلذ*ò صتلا وأ تا2عمجلا روضحلijع تO اهتارارق. 

اصخش – ة=اتك – هنع ل¢وي نأ مهاسملل .ز
}

óC ةكb̀لا Oòماع eBغ نمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ eBغ نم نوكa نأ Oòع رخآ 
ò روضح 

 .ل2صألا ةلماعم تاذ تijصتلاو ةشقانملا دنع ل2كولا لماعa نأ Oع ةماعلا ة2عمجلا عامتجا
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 ثلاثلا باdلا

 ةرادإلا سلجم
 

 لوألا لصفلا

xكشEةرادإلا سلجم ل 

 
 ةرادإلا سلجم نcYكت :ة67ع ةسداسلا ةداملا

 ءاضعأو ةكb̀لا ةرادإ سلجم ءاضعأ حيشرت" ةسا2سو øòاسألا ةكb̀لا ماظنو ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ ةاعارم عم

 لمع ةحئال ةكb̀لا ةرادإ سلجم عضa ،ةماعلا ة2عمجلا لGق نم ةدمتعملا "ةaذ2فنتلا ةرادإلا ةأفاìمو مهتîفاìمو هنع ةقث–نملا ناجللا

ü óCاري .ةijضعلاو ABCيعتلا طو̀_و سلجملا ل2كشè اهيف üارjو ةرادإلا سلجم
ò كتijام ةرادإلا سلجم ن aOò: 

óC درو ام= لالخإلا نود ،اهطاشï ةع2بطو ةكb̀لا مجح عم هئاضعأ ددع بسانت .1
ò ع ةع=اسلا ةداملا نم )أ( ةرقفلاb̀ەذه نم ة 

 .ةحئاللا

 .ABCيذ2فنتلا eBغ ءاضعألا نم هتíبلغأ نوكت نأ .2

 .”e“أ امهيأ ،سلجملا ءاضعأ ثلث نع وأ نijضع نع ABCلقتسملا هئاضعأ ددع لقa الأ .3

 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ opmيعت :ة67ع ةعGاسلا ةداملا

 .b̀ع دحأ Oع دfljي الو ةثالث نع لقa الأ Oع ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع øòاسألا ةكb̀لا ماظن ددحaُ .أ

óC اهيلع صوصنملا ةدملل ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةماعلا ة2عمجلا بخت§ت .ب
ò لا ماظنb̀اسألا ةكøò ÷b̀تاونس ثالث زواجتت الأ ط 

 ماظن صني مل ام مهباختنا ةداعإ زوجjو .ةرادإلا سلجمل ه2باختنا ةeåف لوأل لوطأ ةدم Oòع øòاسألا ةكb̀لا ماظن صني مل ام

 .كلذ eBغ Oع øòاسألا ةكb̀لا

óC ةجردم ةمهاسم تا¢̀_ سمخ نم ”e“أ ةرادإ سلجم ةijضع ةرادإلا سلجم وضع لغشÀ الأ طeåشÀُ .ج
ò قوسلا óC

ò دحاو نآ. 

 ةرود ءد= خــــjرات نم لمع ماaأ ةسمخ لالخ مهتijضع تافصو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ= لوادتو ةئيهلا راعشإ ةكb̀لا Oع .د

 خــــjرات نم لمع ماaأ ةسمخ لالخ مهتijضع Oع أرطت تاeBيغت يأو – برقأ امهيأ – مهنíيعت خــــjرات نم وأ ةرادإلا سلجم

 .تاeBيغتلا ثودح

 
 ةرادإلا سلجم ةcYضع طوQ7 :ة67ع ةنماثلا ةداملا

Àُشeåنأ ط aاف≠لا يوذ نم ةرادإلا سلجم وضع نوكaخلا مهيف رفاوتت نمم ة2نهملا ةe‡ام= ،مزاللا لالقتسالاو ةراهملاو ةفرعملاو ة 

aكم
Ó

 :aOò ام صوصخلا هجو Oع ه2ف رفاوتي نأ üارjو ،رادتقاو ةءافك= هماهم ةسرامم نم هن

 لضفأ قيبطتو ءادألا eBCفحت *إ يدؤي ام= تا2حالصلا حنمل هلهؤت ةaدا2ق تاراهم= عتمتي نأ= كلذو :ةداEقلا ,ع ةردقلا .1

óC تاسرامملا
ò ة2نهملا قالخألاو م2قلا= د2قتلاو ةلاعفلا ةرادإلا لاجم. 

 تا‡eخلاو ،بjردتلا ىوتسمو ةGسانملا ة2صخشلاو ،ة2نهملا تاراهملاو ،ة2ملعلا تالهؤملا ه2ف رفاوتت نأ= كلذو :ةءافùلا .2

 نع ًالضف ،ةم¢وحلا وأ نوناقلا وأ ةGساحملا وأ داصتقالا وأ ةرادإلا= وأ ة2لGقتسملاو ة2لاحلا ةكb̀لا ةطشïأ= ةلصلا تاذ ة2لمعلا

óC ةGغرلا
ò ردتلاو ملعتلاjب. 
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óC ةعbلاو ،ةjرادإلاو ،ةaدا2قلاو ،ة2نفلا تاردقلا ه2ف رفاوتت نأ= كلذو :هEجوتلا ,ع ةردقلا .3
ò باع2°ساو ،رارقلا ذاختا 

 .ةحضاولا ة2لGقتسملا ةjؤرلاو ط2طختلاو 2Ô‡òتاeåسالا ه2جوتلا Oع {ارداق نوكa نأو ،لمعلا eBس÷ ةقلعتملا ة2نفلا تاGلطتملا

 .امهمهفو ة2لاملا رjراقتلاو تانا2بلا ةءارق Oع {ارداق نوكa نأ= كلذو :ةEلاملا ةفرعملا .4

 .هتاصاصتخاو هماهم ةسرامم نع هقوعÔò aص عنام هaدل نوكa ال نأ= كلذو :ةEحصلا ةقاEللا .5

 تاموقملا رفاوتو تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل تا2صوت ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا دنع üòارت نأ ةماعلا ة2عمجلا Oعو

óC درو ام قفو لاعف لìش÷ مهماهم ءادأل ةمزاللا ة2نهملاو ة2صخشلا
ò ةداملا ەذه. 

 
 ةرادإلا سلجم ةcYضع ءاهتنا :ة67ع ةعساتلا ةداملا

óC ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلل زوجjو ،ةرادإلا سلجم ةijضع ءاهتنا ة2ف2ك øòاسألا ةكb̀لا ماظن ABCبي .أ
ò ¢ءاضعأ عيمج لزع تقو ل 

óC لزُع نم قح= لالخإ نود كلذ فالخ Oع øòاسألا ةكb̀لا ماظن صن ولو مهضع= وأ سلجملا
ò عتلاijلزعلا عقو اذإ ض 

óC وأ لوبقم eBغ بÒسل
ò غ تقوeB كلذك .بسانم aع ًءانب - ةماعلا ة2عمجلل زوجO ضع ءاهنإ – ةرادإلا سلجم نم ة2صوتijة 

 .عوb̀م رذع نود سلجملل ة2لاتتم تاعامتجا ثالث روضح نع هئاضعأ نم ب2غتي نم

óC وضع ةijضع ءاهتنا دنع .ب
ò ضعلا ءاهتنا قرط ىدح‘ب ةرادإلا سلجمijع ،ةO لاb̀نأ ةك èنا2ب عم {اروف قوسلاو ةئيهلا رعش 

 .كلذ *إ تعد ûåòلا باGسألا

 سلجم س}ئر *إ اهب بوتكم نا2ب مaدقت ه2لعف ،ةكb̀لا ءادأ Oع تاظوحلم هaدل تنا¢و ،ةرادإلا سلجم وضع لاقتسا اذإ .ج

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ Oع نا2بلا اذه ضرع بجjو ،ةرادإلا

 لالقتسالا ضراوع :نو67علا ةداملا

 ة2عوضوم= تارارقلا Oع تijصتلاو هئارآ ءاد=†و هماهم ةسرامم Oع {ارداق لقتسملا ةرادإلا سلجم وضع نوكa نأ بجa .أ

óC مهسûåò èلا ةم2لسلا تارارقلا ذاختا Oع ةرادإلا سلجم ABCعaُ ام= ،دا2حو
ò لا حلاصم قيقحتb̀ةك. 

ام2يقت يرجa نأ ةرادإلا سلجم Oع .ب
}

اijنس 
}

 وأ رثؤت فورظ وأ تاقالع دوجو مدع نم د“أتلاو وضعلا لالقتسا ققحت ىدمل 

aه2ف رثؤت نأ نكم. 

óC ەرفاوت مزاللا لالقتسالا عم óCان°ي .ج
ò ع– لقتسملا ةرادإلا سلجم وضعO ام – ‚حلا ال لاثملا ل2–س aOò: 

اƒلام نوكa نأ .1
}

óC ةسمخ هت–سï امل 
ò أ وأ ةئاملا“e” لا مهسأ نمb̀ة=ارق ةلص هل وأ اهتعومجم نم ىرخأ ةك̀_ مهسأ نم وأ ةك 

 .ةGس§لا ەذه كلمa نم عم

óC ةسمخ هت–سï ام كلمa ةjراGتعا ةفص يذ صخشل ًالثمم نوكa نأ .2
ò أ وأ ةئاملا“e” لا مهسأ نمb̀ةك̀_ مهسأ نم وأ ةك 

 .اهتعومجم نم ىرخأ

óC ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ عم ة=ارق ةلص هل نوكت نأ .3
ò لاb̀وأ ةك óC

ò _̀اهتعومجم نم ىرخأ ةك. 

ABC óCيذ2فنتلا راGك نم يأ عم ة=ارق ةلص هل نوكت نأ .4
ò لاb̀وأ ةك óC

ò _̀اهتعومجم نم ىرخأ ةك. 

óC ةرادإ سلجم وضع نوكa نأ .5
ò _̀لا ةعومجم نم ىرخأ ةكb̀ضعل حشرملا ةكijاهترادإ سلجم ة. 

افظوم لمعa نا¢ وأ لمعa نأ .6
}

 ،اهتعومجم نم ىرخأ ةك̀_ وأ اهعم لماعتم فرط يأ وأ ةكb̀لا ىدل ABCيضاملا ABCماعلا لالخ 

اƒلام نوكa نأ وأ ،نيدّروملا راGكو تا=اسحلا Õòجارم¢
}

 .ABCيضاملا ABCماعلا لالخ فارطألا كلت نم يأ ىدل ةرط2س صصحل 



18

 

 
 

óC ة̀_اGم eBغ وأ ة̀_اGم ةحلصم هل نوكت نأ .7
ò لا دوقعلاو لامعألاûåò لا باسحل متتb̀ةك. 

 وأ لاjر )500,000( نع دfljت هناجل نم يأ وأ ةرادإلا سلجم ةijضع ةأفاìم Oع ةوالع ةكb̀لا نم ة2لام غلاGم ÊCاقتي نأ .8

óC هتأفاìم نم %50 نع
ò لا قباسلا ماعلاûåò ضع ل=اقم اهيلع لصحتijلقأ امهيأ هناجل نم يأ وأ ةرادإلا سلجم ة. 

óC كeåشÀ نأ .9
ò لا ةسفانم هنأش نم لمعb̀رجتي نأ وأ ،ةك óC

ò لا هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأb̀ةك. 

óC ةلصفنم وأ ةلصتم تاونس عسO èع دfljي ام ÍCمأ دق نوكa نأ .10
ò ضعijلا ةرادإ سلجم ةb̀ةك. 

 ةماعلا ة2عمجلا نم ص2خرت Oع لوصحلا اهل بجûåò aلا ةرادإلا سلجم وضع ة2لالقتسال ة2فانلا ةحلصملا ل2بق نم ّدعُت ال .د

 سفنب دوقعلاو لامعألا ەذه تمت اذإ ة2صخشلا هتاجا2تحا ة2بلتل ةرادإلا سلجم وضع عم متت ûåòلا دوقعلاو لامعألا ،ةaداعلا

 ةنجل رت مل ام ،داتعملا ةكb̀لا طاشï نمض تنا¢و ABCلماعتملاو نيدقاعتملا مومع عم ةكb̀لا اهعGّ°ت ûåòلا طوb̀لاو عاضوألا

 .كلذ فالخ تîفاìملاو تاح2شeåلا

lmاثلا لصفلا
A 

 هتاصاصتخاو ةرادإلا سلجم تاEلوؤسم 

 
 ةرادإلا سلجم ةEلوؤسم :نو67علاو ة>داحلا ةداملا

 :ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا ه2لع تصن ام قفو ةرادإلا سلجم ة2لوؤسم نوكت

óC ءالولاو ةaانعلا û‡òجاو لذ= ه2لعو ،ABCمهاسملا عيمج ةرادإلا سلجم لثمa .أ
ò لا ةرادإb̀اهحلاصم نوص هنأش نم ام ل¢و ةك 

 .اهتم2ق م2ظعتو اهتيمنتو

اناجل ضوف ن†و اهلامعأ نع ة2لوؤسملا ةكb̀لا ةرادإ سلجم قتاع Oع عقت .ب
}

óC دارفأ وأ تاهج وأ 
ò هتاصاصتخا ضع= ةسرامم. 

óCو
ò ال ،لاوحألا عيمج aفت رادصإ ةرادإلا سلجمل زوجijغ وأ ماع ضeB ةدملا ددحم. 

 
 ةرادإلا سلجمل ةEساسألا فئاظولا :نو67علاو ةEناثلا ةداملا

óC ةماعلا ة2عمجلل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم
ò لا ماظنb̀¢ذ2فنتلا هحئاولو تاaلا ماظنو ةb̀اسألا ةكøò، aةرادإلا سلجمل نوك 

óC تا2حالصلا عسوأ
ò لا ةرادإb̀ام= اهلامعأ ه2جوتو ةك aو ،اهضارغأ ققحjام هتاصاصتخاو ةرادإلا سلجم ماهم نمض لخد aOò: 

 ،يرود لìش÷ اهتعجارمو اهذ2فنت Oع فا̀_إلاو ةكb̀لل ة2س}ئرلا فادهألاو تا2ج2تاeåسالاو تاسا2سلاو ططخلا عضو .1

 :كلذ نمو ،اهق2قحتل ةمزاللا ة2لاملاو ةÒb̀jلا دراوملا رفاوت نم د“أتلاو

 ةكb̀لا ةم¢وحو رطاخملا ةرادإ تاءارج†و تاسا2سو ة2س}ئرلا لمعلا ططخو ةكb̀لل ةلماشلا ة2ج2تاeåسالا عضو .أ

 .اههيجوتو اهتعجارمو

 .اهعاونأ= ةöjيدقتلا تانزاوملا رارق†و ة2لاملا اهفادهأو اهتا2ج2تاeåساو ةكb̀لل لثمألا ò*امسأرلا ل2ìهلا دaدحت .ب

 .اهب ف‚تلاو لوصألا كلمتو ،ةكb̀لل ة2س}ئرلا ة2لامسأرلا تاقفنلا Oع فا̀_إلا .ج

óC لماشلا ءادألاو ذ2فنتلا ةGقارمو ءادألا فادهأ عضو .د
ò لاb̀ةك. 

óC ة2ف2ظولاو ة2م2ظنتلا لfiا2هلل ةjرودلا ةعجارملا .ه
ò لاb̀اهدامتعاو ةك. 

 .ة2س}ئرلا اهططخو ةكb̀لا فادهأ قيقحتل ةمزاللا ة2لاملاو ةÒb̀jلا دراوملا رفاوت نم ققحتلا .و
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 :كلذ نمو ،اهيلع ماعلا فا̀_إلاو ة2لخادلا ة=اقرلل ط=اوضو ةمظنأ عضو .2

 ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم لƒل ةلمتحملاو ة2لعفلا حلاصملا ضراعت تالاح ةجلاعمل ة[iتكم ةسا2س عضو .أ

 عم تالماعتلا نع جتانلا ف‚تلا ةءاس†و ،اهقفارمو ةكb̀لا لوصأ مادختسا ةءاسإ كلذ لمش و ،ABCمهاسملاو ةaذ2فنتلا

 .ةقالعلا يوذ فارطألا

óC ام= ،ة2–ساحملاو ة2لاملا ةمظنألا ةمالس نم د“أتلا .ب
ò راقتلا دادع‘ب ةلصلا تاذ ةمظنألا كلذjة2لاملا ر. 

 ههجاوت دق ûåòلا رطاخملا نع ماع روصت عضوب كلذو ؛رطاخملا ةراد†و سا2قل ةGسانم ة2باقر ةمظنأ قيبطت نم د“أتلا .ج

 فارطألاو حلاصملا باحصأ عم ة2فافش÷ اهحرطو ،ةكb̀لا ىوتسم Oع رطاخملا ةرادإ ةفاقثب ةملم ةئíب ءاشï†و ةكb̀لا

 .ةكb̀لا= ةلصلا تاذ

óC ة2لخادلا ة=اقرلا تاءارجإ ة2لعافل ةijنسلا ةعجارملا .د
ò لاb̀ةك. 

óC ةijضعلل ةددحمو ةحضاو تاءارج†و eBياعمو تاسا2س دادعإ .3
ò حألا عم ضراعتي ال ام= – ةرادإلا سلجمìة2مازلإلا ما óC

ò ەذه 

 .اهل ةماعلا ة2عمجلا رارقإ دع= ذ2فنتلا عضوم اهعضوو ،– ةحئاللا

 .ةحئاللا ەذه ماìحأ قفو حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا مظنت ة[iتكم ةسا2س عضو .4

 ةöjهوجلا تامولعملا نع حاصفإلا= اهماeåCلاو حئاوللاو ةمظنألا= ةكb̀لا د2قت نمضت ûåòلا تاءارجإلاو تاسا2سلا عضو .5

 .اهب ةaذ2فنتلا ةرادإلا د2قت نم ققحتلاو ،حلاصملا باحصأو ABCمهاسملل

 .eBغلا عم ة2نامتئالاو ة2لاملا اهتاقالعو ،ةaدقنلا اهتاقفدتو ،ةكb̀لا ة2لام ةرادإ Oع فا̀_إلا .6

 :aOò ام لا2ح ەاري ام= ةaداعلا eBغ ةماعلا ة2عمجلل حاeåقالا .7

 .هض2فخت وأ ةكb̀لا لام سأر ةداjز .أ

ABC óCعملا لجألا لGق ةكb̀لا لح .ب
ò لا ماظنb̀اسألا ةكøò قت وأöjاهرارمتسا ر. 

 aOò ام لا2ح ەاري ام= ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلل حاeåقالا .8

óåافتالا ò‰ا2تحالا مادختسا .أ
ò للb̀ةك óC

ò كت لاحijق نم هنGغ ةماعلا ة2عمجلا لeB داعلاaعم ضرغل هص2صخت مدعو ةABC. 

 .ةكb̀لل ة2فاضإ ة2لام تاصصخم وأ تا2طا2تحا نijكت .ب

 .ة2فاصلا ةكb̀لا حا[رأ عــــjزوت ةقöjط .ج

 .اهïb̀ لGق اهدامتعاو ةكb̀لل ةijنسلاو ة2لوألا ة2لاملا مئاوقلا دادعإ .9

 .ەïb̀ لGق ەدامتعاو ةرادإلا سلجم رöjقت دادعإ .10

 ة2فافشلاو حاصفإلا لمع مظنو تاسا2س قفو كلذو اهنع حاصفإلا بجاولا تامولعملاو تانا2بلا ةمالسو ةقد نامض .11

 .اهب لومعملا

 تاروطت يأو ةكb̀لل ةفلتخملا ةطشïألا هجوأ Oع يرودو رمتسم لìش÷ عالطالا ABCمهاسملل حي°ت ةلاعف لاصتا تاونق ءاسرإ .12

 .ةöjهوج

13. èتارارق= هنع ةقث–نم ةصصختم ناجل ل2كش aاهيلع سلجملا ة=اقر ة2ف2كو ،اهتا2لوؤسمو اهتا2حالصو ةنجللا ةدم اهيف دَّدح، 

 ناجللا ەذه لامعأو ءادأ م2يقت عم ،مهتاGجاوو مهقوقحو مهماهم دaدحتو ءاضعألا ة2مسè ل2كش°لا رارق نمضتي نأ Oع

 .اهئاضعأو
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ABC óCلماعلل حنمُت ûåòلا تîفاìملا عاونأ دaدحت .14
ò لاb̀ملا لثم ،ةكìفاîملاو ،ةتباثلا تìفاîترملا تGملاو ،ءادألا= ةطìفاîت óC

ò شìل 

 .ةجردملا ةمهاسملا تا¢b̀÷ ةصاخلا تا¢b̀لا ماظنل {اذ2فنت ةرداصلا ة2م2ظنتلا تاءارجإلاو ط=اوضلا عم ضراعتي ال ام= ،مهسأ

óC لمعلا مìحت ûåòلا eBياعملاو م2قلا عضو .15
ò لاb̀ةك. 

 
 ماهملاو تاصاصتخالا عــــYزوت :نو67علاو ةثلاثلا ةداملا

a2هلا نمضتي نأ بجì2ظنتلا ل…ò للb̀دحت ةكaزوتو تاصاصتخالا دjب ماهملا عــــABC ذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمaعم قفتي ام= ة 

óC نزاوتلا ققحjو ةكb̀لا تارارق ذاختا ةءافك نّسحjو تا¢b̀لا ةم¢وح تاسرامم لضفأ
ò ب تاطلسلاو تا2حالصلاíو .امهنjعتABC عO 

óC ةرادإلا سلجم
ò كلذ ل2–س: 

óC ام= ،اهرijطتو ةكb̀لا لمع= ةقلعتملا ة2لخادلا تاسا2سلا دامتعا .1
ò دحت كلذaتا2لوؤسملاو تاصاصتخالاو ماهملا د 

 .ةفلتخملا ة2م2ظنتلا تاijتسملا *إ ةلوكوملا

 ةقöjطو ،تا2حالصلا كلت حضوي لودجو ةaذ2فنتلا ةرادإلا *إ ةضوفملا تا2حالصلا دaدحتب ة2ل2صفتو ة[iتكم ةسا2س دامتعا .2

 تا2حالصلل اهتاسرامم نأش÷ ةjرود رjراقت عفر ةaذ2فنتلا ةرادإلا نم بلطa نأ ةرادإلا سلجملو ،ضijفتلا ةدمو ذ2فنتلا

 .ةضوفملا

 .اهيف تGلا ة2حالص= سلجملا ظفتحûåò aلا تاعوضوملا دaدحت .3

 
 بصانملا opmب لصفلا :نو67علاو ةعGارلا ةداملا

اس}ئر هئاضعأ ABCب نم ةرادإلا سلجم ABّCعøò، aُاسألا ةكb̀لا ماظن ماìحأ ةاعارم عم .أ
}

 {اوضع ABّCعaُ نأ زوجjو ،س}ئرلل اGئانو 

 .ا=دتنم

óC يذ2فنت بصنم يأو ةرادإلا سلجم س}ئر بصنم ABCب عمجلا زوجa ال .ب
ò لاb̀ام= – ةك óC

ò وأ بدتنملا وضعلا بصنم كلذ 

 .كلذ فالخ Oع øòاسألا ةكb̀لا ماظن صن ن†و – ماعلا ريدملا وأ يذ2فنتلا س}ئرلا

 لìش÷ مهتا2لوؤسمو – دجو نإ بدتنملا وضعلاو هGئانو ةرادإلا سلجم س}ئر نم ل¢ تاصاصتخا دaدحت ةرادإلا سلجم Oع .ج

 .كلذ نم øòاسألا ةكb̀لا ماظن الخ اذإ بوتكمو حضاو

óC .د
ò ال ،لاوحألا عيمج aتارارقلا ذاختال ةقلطملا ةطلُسلا= صخش درفني نأ زوج óC

ò لاb̀ةك. 

 
 ة>ذEفنتلا ةرادإلا ,ع فاQ7إلا :نو67علاو ةسماخلا ةداملا

 ماهملا اهئادأ نم ققحتلاو ،اهيلع فا̀_إلاو ة=اقرلاو ،اهلمع ة2ف2ك م2ظنتو ،ةكb̀لل ةaذ2فنتلا ةرادإلا ل2كشè ةرادإلا سلجم *وتي

óC ه2لعو ،اهيلإ ةل¢وملا
ò كلذ ل2–س: 

 .ةمزاللا ة2لاملاو ةjرادإلا تاسا2سلا عضو .1

 .هنم ةدمتعملا تاسا2سلا قفو لمعت ةaذ2فنتلا ةرادإلا نأ نم ققحتلا .2

 .هلامعأ Oع فا̀_إلاو ،هنíيعتو ةكb̀لل يذ2فنتلا س}ئرلا را2تخا .3

 .دجو نإ ،هتîفاìم دaدحتو هلزعو ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ ريدم ABCيعت .4
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 ةشقانمو ضارعتساو ،لfiاشمو تاقوعم نم هeåjعa امو لمعلا تاöjجم ثحGل ةaذ2فنتلا ةرادإلا عم ةjرود تاعامتجا دقع .5

 .ةكb̀لا طاشï نأش÷ ةمهملا تامولعملا

 .اهتيج2تاeåساو ةكb̀لا فادهأ عم مجس§ت ةaذ2فنتلا ةرادإلل ءادأ eBياعم عضو .6

 .همijقتو ةaذ2فنتلا ةرادإلا ءادأ ةعجارم .7

 .ةكb̀لا ةرادإ Oع بقاعتلا ططخ عضو .8
 
 اهماهمو ة>ذEفنتلا ةرادإلا تاصاصتخا :نو67علاو ةسداسلا ةداملا

 ذ2فن°ب ةaذ2فنتلا ةرادإلا صتخت ،ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ بجوم= ةرادإلا سلجمل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم

 ةaذ2فنتلا ةرادإلا تاصاصتخا نمض لخدjو .اهضارغأ ققحa ام= ةكb̀لل ة2س}ئرلا فادهألاو تا2ج2تاeåسالاو تاسا2سلاو ططخلا

 :aOò ام اهماهمو

 .ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا ةكb̀لل ة2لخادلا ةمظنألاو تاسا2سلا ذ2فنت .1

 ةراد†و ،لijمتلاو ،رامث°سالا تا2لآو تاسا2سو ة2لحرملاو ة2س}ئرلا لمعلا ططخو ةكb̀لل ةلماشلا ة2ج2تاeåسالا حاeåقا .2

 .اهذ2فنتو ةئراطلا ةjرادإلا فورظلا ةرادإ ططخو ،رطاخملا

 .ة2لاملا اهفادهأو اهتا2ج2تاeåساو ةكb̀لل لثمألا ò*امسأرلا ل2ìهلا حاeåقا .3

 .اهيف ف‚تلاو لوصألا كلمتو ةكb̀لل ة2س}ئرلا ة2لامسأرلا تاقفنلا حاeåقا .4

óC رظنلل ةرادإلا سلجم *إ اهعفرو ةكb̀لل ة2ف2ظولاو ة2م2ظنتلا لfiا2هلا حاeåقا .5
ò اهدامتعا. 

 :لمشèو ،اهيلع ماعلا فا̀_إلاو ة2لخادلا ة=اقرلا ط=اوضو ةمظنأ ذ2فنت .6

 .حلاصملا ضراعت ةسا2س ذ2فنت .أ

óC ام= ،م2لس لìش÷ ة2–ساحملاو ة2لاملا ةمظنألا قيبطت .ب
ò راقتلا دادع‘ب ةلصلا تاذ ةمظنألا كلذjة2لاملا ر. 

 ءاشï†و ةكb̀لا هجاوت دق ûåòلا رطاخملا نع ماع روصت عضوب كلذو ؛رطاخملا ةراد†و سا2قل ةGسانم ة2باقر ةمظنأ قيبطت .ج

 باحصأ نم مهeBغو ةرادإلا سلجم عم ة2فافش÷ اهحرطو ةكb̀لا ىوتسم Oع رطاخملا نم دحلا ةفاقثب ةملم ةئíب

 .حلاصملا

 .ةجاحلا دنع اهلaدعت حاeåقاو ةحئاللا ەذه ماìحأ عم ضراعتي ال ام= – ة2لاعف= ةكb̀لا= ةصاخلا ةم¢وحلا دعاوق ذ2فنت .7

 ةöjهوجلا تامولعملا نع حاصفإلا= اهماeåCلاو حئاوللاو ةمظنألا= ةكb̀لا د2قت نمضت ûåòلا تاءارجإلاو تاسا2سلا ذ2فنت .8

 .حلاصملا باحصأو ABCمهاسملل

 :aOò ام لا2ح هتا2صوت مaدقتو هتاصاصتخا ةسراممل ةمزاللا تامولعملا= ةرادإلا سلجم دjوزت .9

 .هض2فخت وأ ةكb̀لا لام سأر ةداjز .أ

óC ددحملا لجألا لGق ةكb̀لا لح .ب
ò اسألا اهماظنøò قت وأöjاهرارمتسا ر. 

óåافتالا ò‰ا2تحالا مادختسا .ج
ò للb̀ةك. 

 .ةكb̀لل ة2فاضإ تا2طا2تحا نijكت .د

 .ة2فاصلا ةكb̀لا حا[رأ عــــjزوت ةقöjط .ه
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óC تîفاìملاو ،ءادألا= ةطGترملا تîفاìملاو ،ةتباثلا تîفاìملا لثم ،ABCلماعلل حنمُت ûåòلا تîفاìملا عاونأو ةسا2س حاeåقا .10
ò شìل 

 .مهسأ

óC زرحملا مدقتلا نأش÷ ة2لاملا eBغو ة2لاملا ةjرودلا رjراقتلا دادعإ .11
ò ïلا طاشb̀ةك óC

ò لا فادهأو ططخ ءوضb̀سالا ةكeåة2ج2تا، 

 .ةرادإلا سلجم Oع رjراقتلا كلت ضرعو

 ةكb̀لا فادهأ عم قفتي ام[و لثمألا لìشلا= اهدراوم ةرادإ نع ًالضف ،اهتطشïأ eBيسèو ةكb̀لل Âòويلا لمعلا ةرادإ .12

 .اهتيج2تاeåساو

óC ةلاعفلا ةكراشملا .13
ò لا لخاد اهتيمنتو ة2قالخألا م2قلا ةفاقث ءانبb̀ةك. 

 رطاخملا ىوتسم= ماeåCلالا Oع صرحلاو اهتيافكو مظنلا كلت ة2لاعف نم ققحتلاو ،رطاخملا ةراد†و ة2لخادلا ة=اقرلا مظن ذ2فنت .14

 .ةرادإلا سلجم نم دمتعملا

óC ام= ،اهرijطتو ةكb̀لا لمع= ةقلعتملا ة2لخادلا تاسا2سلا حاeåقا .15
ò دحت كلذaةلوكوملا تا2لوؤسملاو تاصاصتخالاو ماهملا د 

 .ةفلتخملا ة2م2ظنتلا تاijتسملا *إ

 .اهذ2فنت ةقöjطو اهيلإ لامعألا ضijفتل ةحضاو ةسا2س حاeåقا .16

 نع ةjرود رjراقت ةرادإلا سلجم *إ عفرت نأ Oع ،ضijفتلا ةدمو رارقلا ذاختا تاءارج†و ،اهيلإ ضوفت ûåòلا تا2حالصلا حاeåقا .17

 .تا2حالصلا كلتل اهتاسرامم
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 ثلاثلا لصفلا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأو س�ئر تاصاصتخا

 

 هماهمو ةرادإلا سلجم س�ئر تاصاصتخا :نو67علاو ةعGاسلا ةداملا 

 هتاصاصتخا ءادأو هلمع eBس Oع فا̀_إلاو سلجملا ةدا2ق ةرادإلا سلجم س}ئر *وتي ،ةرادإلا سلجم تاصاصتخا= لالخإ نود

óC لخدjو ،øòاسألا ةكb̀لا ماظن ه2لع صني ام *إ ةفاضإلا= ة2لاعف=
ò ام ةصاخ ةفص= ةرادإلا سلجم س}ئر تاصاصتخاو ماهم aOò: 

óC ةرادإلا سلجم ءاضعأ لوصح نامض .1
ò ع بسانملا تقولاO لا تامولعملاƒغو ةح2حصلاو ةحضاولاو ةلماeB ةللضملا. 

óCو لاعف لìش÷ ة2ساسألا لئاسملا عيمج ةشقانم= ةرادإلا سلجم ما2ق نم ققحتلا .2
ò بسانملا تقولا. 

 .øòاسألا ةكb̀لا ماظنو ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ه2لع صني ام قفو eBغلا مامأ ةكb̀لا ل2ثمت .3

4. èع ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيجشO ام[و ة2لاعف= مهماهم ةسرامم aلا ةحلصم ققحb̀ةك. 

 .ةرادإلا سلجم *إ مهئارآ لاصa†و ABCمهاسملا عم Oòعفلا لصاوتلل تاونق دوجو نامض .5

6. èب ةلاعفلا ةكراشملاو ةءانبلا تاقالعلا عيجشABC ¢ذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم نم لaو ة]ABC يذ2فنتلا ءاضعألاABC غوeB 

 .ءانبلا دقنلا Oع عجشè ةفاقث داجa†و ،ABCلقتسملاو نيذ2فنتلا

 اهeBثي وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ اهحرطa ةلأسم يأ راGتعالا ABCع= ذخألا عم ةرادإلا سلجم تاعامتجا لامعأ لودج دادعإ .7

 .سلجملا لامعأ لودج دادعإ دنع يذ2فنتلا س}ئرلاو سلجملا ءاضعأ عم رواش°لاو ،تا=اسحلا عجارم

óC يذ2فنت يأ روضح نود ABCيذ2فنتلا eBغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ عم ةjرود ةفص= تاءاقل دقع .8
ò لاb̀ةك. 

 eBغ وأ ة̀_اGم ةحلصم ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأل نوكûåò aلا دوقعلاو لامعألا= اهداقعنا دنع ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا غال=إ .9

اقفو ةرادإلا سلجم *إ وضعلا اهمدق ûåòلا تامولعملا غال=إلا اذه نمضتي نأ Oع ،اهيف ة̀_اGم
}

 ABCثالثلا ةداملا نم )14( ةرقفلل 

 .Û‡òراخلا ةكb̀لا تا=اسح عجارم نم صاخ رöjقت غيلGتلا اذه قفاري نأو ،ةحئاللا ەذه نم

 
اس�ئر هتامدخ ءاهتنا دعG يذEفنتلا س�ئرلا opmيعت :نو67علاو ةنماثلا ةداملا

†
  ةرادإلا سلجمل 

اس}ئر يذ2فنتلا س}ئرلا ABCيعت زوجa ال
}

 .هتامدخ ءاهتنا نم *وألا ةنسلا لالخ ةكb̀لا ةرادإ سلجمل 

 ءالولاو ةنامألاو قدصلا ئداdم :نو67علاو ةعساتلا ةداملا

aلeåCم= ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع ل¢ مGانعلاو ءالولاو ةنامألاو قدصلا ئداaلا حلاصم= مامتهالاو ةb̀مهاسملاو ةكABC دقتوaاهم 

óC لخدjو ،ة2صخشلا هتحلصم Oع
ò ع كلذO ام صوصخلا هجو aOò: 

 ةرثؤم تامولعم يأ نع اهل حصفa نأو ،ةقداص ة2نهم ةقالع ةكb̀لا= ةرادإلا سلجم وضع ةقالع نوكت نأ= كلذو :قدصلا .1

 .ةع=اتلا اهتا¢̀_ ىدحإ وأ ةكb̀لا عم دقع وأ ةقفص يأ ذ2فنت لGق

óC ضراعت Oع يوطنت ûåòلا تالماعتلا ةرادإلا سلجم وضع بنجتي نأ= كلذو :ءالولا .2
ò لماعتلا ةلادع نم ققحتلا عم حلاصملا، 

óC حلاصملا ضراعتب ةصاخلا ماìحألا ةاعارمو
ò ةحئاللا ەذه. 

óC ةدراولا تا2لوؤسملاو تاGجاولا ءادأ= كلذو :مامتSالاو ة>انعلا .3
ò لا ماظنb̀¢ذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تاaة 

 .ةقالعلا تاذ ىرخألا ةمظنألاو øòاسألا ةكb̀لا ماظنو
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 مهتاdجاوو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ماهم :نوثالثلا ةداملا

óC هتijضع لالخ نم – ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع ل¢ يدؤي
ò جاولاو ماهملا – ةرادإلا سلجمGة2تآلا تا: 

 .ةكb̀لا ة2ج2تاeåسا رijطتل تاحeåقملا مaدقت .1

 .اهضارغأو ةكb̀لا فادهأل اهق2قحت ىدمو ةaذ2فنتلا ةرادإلا ءادأ ةGقارم .2

 .ةكb̀لا ءادأ= ةصاخلا رjراقتلا ةعجارم .3

 .ةكb̀لل ة2لاملا تامولعملاو مئاوقلا ةهازنو ةمالس نم ققحتلا .4

óC رطاخملا ةرادإ مظنو ة2لاملا ة=اقرلا نأ نم ققحتلا .5
ò لاb̀ق ةكijة. 

 .ةaذ2فنتلا ةرادإلا ءاضعأ تîفاìمل ةمئالملا تاijتسملا دaدحت .6

óC يأرلا ءاد=إ .7
ò يعتABC ذ2فنتلا ةرادإلا ءاضعأaمهلزعو ة. 

óC ةكراشملا .8
ò لالحإلاو بقاعتلا ةطخ عضو óC

ò لا فئاظوb̀ذ2فنتلا ةكaة. 

 دنع øòاسألا ماظنلاو ةلصلا تاذ ةمظنألاو ةaذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ= ماتلا ماeåCلالا .9

óC هتijضع ماهمل هتسرامم
ò ةكراشملا وأ ما2قلا نع عانتمالاو ،سلجملا óC

ò لمع يأ Àشìبدتل ةءاسإ لeB لا نوؤشb̀ةك. 

اقGسم سلجملا س}ئر ه= رطخa عوb̀م رذعل الإ اهنع ب2غتلا مدعو ةماعلا ة2عمجلاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح .10
}

 وأ ،

 .ةئراط باGسأل

óC ام= ،ة2لاعف= اهيف ةكراشملاو هناجلو ةرادإلا سلجم تاعامتجال eBضحتلاو ،هتا2لوؤسم= عالطضالل ٍفا¢ تقو ص2صخت .11
ò 

 .ةكb̀لا= ABCيذ2فنتلا راGك ةشقانمو ةقالعلا تاذ ةلئسألا ه2جوت كلذ

 .اهنأش÷ يأرلا ءاد=إ لGق ةرادإلا سلجم اهيف رظني ûåòلا تاعوضوملا= ةلصلا تاذ تامولعملا ل2لحتو ةسارد .12

 ءارآ ءاصقتساو تاعوضوملا ةلوادم Oع سلجملا ثحو ،ةöjح= مهئارآ ءاد=إ نم نöjخآلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ABCكمت .13

 .كلذ *إ ةجاح ترهظ اذإ مهeBغ نمو ةكb̀لل ةaذ2فنتلا ةرادإلا ءاضعأ نم ABCصتخملا

óC - ة̀_اGم eBغ مأ تنا¢ ة̀_اGم - هل ةحلصم يأ= يروفو لما¢ لìش÷ ةرادإلا سلجم غال=إ .14
ò لا دوقعلاو لامعألاûåò باسحل متت 

 لوصحلا عقوتملا ةدئافلاو ،اهب ABCينعم صاخشأ يأ ءامسأو اهدودحو ةحلصملا كلت ةع2بط غال=إلا كلذ نمضتي نأو ،ةكb̀لا

 مدع وضعلا كلذ Oعو ة2لام eBغ مأ ة2لام ةدئافلا كلت تناfiأ ءاوس ةحلصملا كلت نم ̀_اGم eBغ وأ ̀_اGم لìش÷ اهيلع

óC ةكراشملا
ò صتلاijع تO رارق يأ aحأل اقفو كلذو ،كلذ نأش÷ ردصìلا ماظن ماb̀¢امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تا 

 .ةaذ2فنتلا

óC – ة̀_اGملا eBغ وأ ة̀_اGملا – هتكراشم= يروفو لما¢ لìش÷ ةرادإلا سلجم غال=إ .15
ò لا ةسفانم اهنأش نم لامعأ يأb̀وأ ،ةك 

óC ̀_اGم eBغ وأ ̀_اGم لìش÷ – ةكb̀لا هتسفانم=
ò اقفو كلذو ،هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأ

}
 ماظنو تا¢b̀لا ماظن ماìحأل 

 .ةaذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا

óC هتijضع قöjط نع اهيلع فقو را_أ يأ ءاشفإ وأ ةعاذإ مدع .16
ò هاسم نم يأ *إ سلجملا…ò لاb̀مل ام – ةك aكلذ نك óC

ò 

 ة2لاملا قوسلا ماظنو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ ه2ضتقت ام بسح= كلذو ،eBغلا *إ وأ – ةماعلا ة2عمجلا تاعامتجا داقعنا ءانثأ

 .ةaذ2فنتلا امهحئاولو

 .ةفا¢ ABCمهاسملاو ةكb̀لا ةحلصمل ،ABCمزاللا مامتهالاو ةaانعلا لذ= عم ،ة2ن نسح[و ،ةلما¢ تامولعم Oع ًءانب لمعلا .17

 .ةijضعلا Oع ةGتeåملا هتا2لوؤسمو ەراودأو هتاGجاو كاردإ .18
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óC هفراعم ة2منت .19
ò أ لاجمïلا ةطشb̀و اهلامعأو ةكóC

ò راجتلاو ة2لاملا تالاجملاjةلصلا تاذ ة2عانصلاو ة. 

óC ةرادإلا سلجم ةijضع نم ةلاقتسالا .20
ò هماهم= ءافولا نم هنكمت مدع لاح óC

ò ع سلجملاO ألا هجولاfiلم. 

 
 لقتسملا وضعلا ماهم :نوثالثلاو ة>داحلا ةداملا

óC ة2لاعف= ةكراشملا لقتسملا ةرادإلا سلجم وضع Oع ،ةحئاللا ەذه نم ABCثالثلا ةداملا ةاعارم عم
ò ة2تآلا ماهملا ءادأ: 

óC لقتسملا يأرلا ءاد=إ .1
ò سالا لئاسملاeåلا تاسا2سو ،ة2ج2تاb̀يعتو ،اهئادأو ،ةكABC ذ2فنتلا ةرادإلا ءاضعأaة. 

óC ضراعت يأ لوصح دنع اهمaدقتو اهيمهاسمو ةكb̀لا حلاصم ةاعارم نم ققحتلا .2
ò حلاصملا. 

 .اهل ةaذ2فنتلا ةرادإلا قيبطت ةGقارمو ،ةكb̀لا= ةصاخلا ةم¢وحلا دعاوق رijطت Oع فا̀_إلا .3
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 عبارلا لصفلا

 ةرادإلا سلجم لمع تاءارجإ
 

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا :نوثالثلاو ةEناثلا ةداملا

óC درو ام ةاعارم عم .أ
ò لا ماظنb̀¢ذ2فنتلا هحئاولو تاaة، aو ،ة2لاعف= هماهم ةسراممل ةمظتنم تاعامتجا ةرادإلا سلجم دقعjدقع 

اضaأ هتاعامتجا
}

 .كلذ *إ ةجاحلا تعد ام ûåم 

óC تاعامتجا عــ[رأ ةرادإلا سلجم دقعa .ب
ò ع ةنسلاO ال ام= ،لقألا aرهشأ ةثالث ل¢ دحاو عامتجا نع لق. 

 نم وضع ل¢ *إ عامتجالل ةوعدلا لاسرإ بجjو ،هئاضعأ نم نijضع بلط وأ هس}ئر ةوعد Oع ًءانب ةرادإلا سلجم عمتجa .ج

اقفارم عامتجالا خــــjرات نم لقألا Oع ماaأ ةسمخ لGق سلجملا ءاضعأ
}

 ،ةمزاللا تامولعملاو قئاثولاو عامتجالا لامعأ لودج اهل 

اقفارم عامتجالا *إ ةوعدلا لاسرإ زوج2ف ،ئراط لìش÷ عامتجالا دقع عاضوألا عدتسè مل ام
}

 عامتجالا لامعأ لودج اهل 

 .عامتجالا خــــjرات لGق ماaأ ةسمخ نع لقت ةدم لالخ ةمزاللا تامولعملاو قئاثولاو

اح2حص عامتجالا نوكa ال .د
}

 ةثالث نع نÎCjاحلا ددع لقa ال نأ Oع ،لقألا Oع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع فصن روضح= الإ 

 .‡e“أ ددع وأ ةGسO ïع øòاسألا ةكb̀لا ماظن صني مل ام ،ةلاصألا= ءاضعأ
 

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاظوحلم :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

óC اهيف ّتÒُي ملو ةضورعملا تاعوضوملا نم يأ وأ ةكb̀لا ءادأ لا2ح تاظوحلم ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ىدل نا¢ اذإ .أ
ò 

óC اهلا2ح تاءارجإ نم ەذاختا ىري وأ سلجملا ەذختي ام نا2[و اهنjودت بج2ف ،سلجملا عامتجا
ò حم‚C سلجم عامتجا 

 .ةرادإلا

اaأر ةرادإلا سلجم وضع ىد=أ اذإ .ب
}

óC ل2صفتلا= هتاGثإ بج2ف ،سلجملا رارقل {ارياغم 
ò حم‚C سلجملا عامتجا. 

 

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح مEظنت :نوثالثلاو ةعGارلا ةداملا

óC ءاضعألا ماظتنا مدع تالاح عم لماعتلاو ،ةرادإلا سلجم تاعامتجا روضح ة2لمع م2ظنت بجa .أ
ò تاعامتجالا كلت روضح. 

óC رثؤت ةöjهوجو ةمهم تارارق اهيف ذختُت ûåòلا تاعامتجالا عيمج روضح Oع صرحلا لقتسملا ةرادإلا سلجم وضع Oع .ب
ò 

 .ةكb̀لا عضو
 

 ةرادإلا سلجم لامعأ لودج :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

óCو .ەداقعنا لاح لامعألا لودج ةرادإلا سلجم رقa .أ
ò عا لاحeåع وضع يأ ضاO لودجلا اذه aثإ بجGكلذ تا óC

ò حم‚C 

 .سلجملا عامتجا

óC وضع لƒل .ب
ò قا قح ةرادإلا سلجمeåلامعألا لودج *إ دنب يأ ةفاضإ حا. 

 

 ةرادإلا سلجم تاصاصتخا ةسرامم :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

óC هماهمو هتاصاصتخا ةسرامم ةرادإلا سلجم Oع .أ
ò لا ةدا2قb̀ةك óC

ò ةلاعفو ةم2كح ط=اوض راطإ èرطاخملا سا2ق= حمس 

 .اهراثآ نم دحلاو اهتراد†و
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óC- ةرادإلا سلجمل زوجa ،ةحئاللا ەذه نم نb̀jعلاو ةaداحلا ةداملا نم )ب( ةرقفلا ةاعارم عم .ب
ò نأ -هتاصاصتخا دودح aضوف 

óC مهeBغ وأ هناجل وأ هئاضعأ نم ”e“أ وأ ادحاو
ò مGو ةنيعم لامعأ وأ لمع ة̀_اjفتلا ءاغلا قح ةرادإلا سلجمل نوكijا2ئزج ض 

 .ا2ل¢ وا

óC لمعلا تاءارجإ ABCبت ة2لخاد ةسا2س ةرادإلا سلجم عضa .ج
ò ع هئاضعأ ثح *إ فدهتو ةرادإلا سلجمO لالل ة2لاعف= لمعلاeåCما 

 .ةكb̀لا ەاجت مهتاGجاوب

óCاƒلا تقولا ص2صختو هلامعأ م2ظنت ةرادإلا سلجم *وتي .د
ò ام= ه= ةطونملا تا2لوؤسملاو ماهملا= عالطضالل óC

ò ضحتلا كلذeB 

 .تاعامتجا ÎCاحم ظفحو ل2جسèو قيس§ت Oع د2“أتلاو ،ناجللاو سلجملا تاعامتجال

 

 ةرادإلا سلجم opm Qمأ :نوثالثلاو ةعGاسلا ةداملا

انيمأ ةرادإلا سلجم ABّCعaُ .أ
}

 ةرادإلا سلجم نم رارق= bلا ABCمأ تîفاìمو تاصاصتخا دَّدحتو ،مهeBغ نم وأ هئاضعأ ABCب نم bلل 

اماìحأ øòاسألا ةكb̀لا ماظن نمضتي مل ام –
}

 óC
ò ع – نأشلا اذهO ام تاصاصتخالا ەذه نمضتت نأ aOò: 

 تقوو هخjراتو عامتجالا ناìم نا2[و تالوادمو تاشاقن نم راد ام نمضتت اهل ÎCاحم دادع†و ةرادإلا سلجم تاعامتجا قيثوت .1

óC اهظفحو ،تijصتلا جئاتنو سلجملا تارارق قيثوتو ،هئاهتناو هتياد=
ò ودتو ،مظنمو صاخ لجسjءاضعألا ءامسأ ن 

 .نÎCjاحلا ءاضعألا عيمج نم ÎCاحملا عيقوتو ،تدجو نإ ،اهود=أ ûåòلا تاظفحتلاو نÎCjاحلا

 .سلجملا اهّدعûåò aلا رjراقتلاو ةرادإلا سلجم *إ عفرُت ûåòلا رjراقتلا ظفح .2

 تامولعم وأ قئاثو يأو ،ه= ةقلعتملا تامولعملاو قئاثولاو لمعلا قاروأو سلجملا لامعأ لودج= ةرادإلا سلجم ءاضعأ دjوزت .3

óC ةلومشملا تاعوضوملا= ةقالع تاذ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ اهبلطa ة2فاضإ
ò عامتجالا لودج. 

 .سلجملا اهرقأ ûåòلا تاءارجإلا= ةرادإلا سلجم ءاضعأ د2قت نم ققحتلا .4

 .ة2فا¢ ةدم= ددحملا خــــjراتلا لGق سلجملا تاعامتجا د2عاوم= ةرادإلا سلجم ءاضعأ غيلGت .5

 .اهع2قوت لGق اهلا2ح مهتا2ئرم ءاد=إل ةرادإلا سلجم ءاضعأ Oع ÎCاحملا تادوسم ضرع .6

 تامولعملاو سلجملا تاعامتجا ÎCاحم نم ةخسO ïع عــــj_و لما¢ لìش÷ ةرادإلا سلجم ءاضعأ لوصح نم ققحتلا .7

 .ةكb̀لا= ةقلعتملا قئاثولاو

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ ABCب قيس§تلا .8

اقفو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاحاصفإ لجس م2ظنت .9
}

 .ةحئاللا نم نونامثلاو ةعساتلا ةداملا ه2لع تصن امل 

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ *إ ةروشملاو نوعلا مaدقت .10

 .ةرادإلا سلجم نم رارق= الإ ةرادإلا سلجم _ ABCمأ لزع زوجa ال .ب

 

 6لا opmمأ طوQ7 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

óC اهرفاوت بجاولا طوb̀لا دaدحت ةرادإلا سلجم Oع
ò مأABC _ ع ،ةرادإلا سلجمO أ نمضتت نأaا

}
 :aOò امم 

óC ة2عماج ةداهش Oع ًالصاح نوكa نأ .1
ò ساحملا وأ ة2لاملا وأ نوناقلاGام وأ ةرادإلا وأ ة aدل نوكت نأو اهلداعaخ هe‡تاذ ة2لمع ة 

 .تاونس ثالث نع لقت ال ةلص

 .تاونس سمخ نع لقت ال ةلص تاذ ة2لمع ة‡eخ هaدل نوكت نأ .2
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 سماخلا لصفلا

 مEيقتلاو معدلاو بYردتلا

 بYردتلا :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

óCاƒلا مامتهالا ءالaإ ةكb̀لا Oع ABCعتي
ò ردتبjذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ل2هأتو بaلمع ةحئال ه2لع صنت ام بسح= ة 

 :aOò ام ةاعارم عم ،كلذل ةمزاللا جما‡eلا عضوو ،ةرادإلا سلجم

اثيدح ABCنيعملا ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل جمارب دادعإ .1
}

 :aOò ام ةصاخ[و ،ةكb̀لا ةطشïأ= فöjعتلل 

 .ةكb̀لا ةطشïأل ة2ل2غش°لاو ة2لاملا بناوجلا *إ ةفاضإلا= اهفادهأو ةكb̀لا ة2ج2تاeåسا .أ

 .مهقوقحو مهتا2لوؤسمو مهماهمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاماeåCلا .ب

 .اهتاصاصتخاو ةكb̀لا ناجل ماهم .ج

 ؛رمتسم لìش÷ ةj–2ردت تارودو جمارب Oع ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ل¢ لوصحل ةمزاللا تا2لآلا عضو .2

óC مهفراعمو مهتاراهم ة2منت ضرغ=
ò أ= ةقالعلا تاذ تالاجملاïلا ةطشb̀ةك. 

 

 تامولعملاG ءاضعألا دYوزت :نوعõرألا ةداملا

 عيمج= ةكb̀لا ناجلو صاخ هجوب ABCيذ2فنتلا eBغ ءاضعألاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ دjوزت ةكb̀لا= ةaذ2فنتلا ةرادإلا Oع ABCعتي

óCو ةللضم eBغو ةح2حصو ةحضاوو ةلما¢ نوكت نأ Oع ،ةمزاللا تالجسلاو قئاثولاو تانا2بلاو تامولعملا
ò ؛بسانملا تقولا 

 .مهماهمو مهتاGجاو ءادأ نم مهنيكمتل

 
 مEيقتلا :نوعõرألاو ة>داحلا ةداملا

 هناجلو هئاضعأو سلجملا ءادأ م2يقتل ةمزاللا تا2لآلا – تأفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل حاeåقا Oع ًءانب – ةرادإلا سلجم عضa .أ

اijنس ةaذ2فنتلا ةرادإلاو
}

 ةكb̀لل ة2ج2تاeåسالا فادهألا قيقحت ىدم= طGترت ةGسانم ءادأ سا2ق تا̀_ؤم لالخ نم كلذو ؛
 قفتي ام= اهتجلاعم حاeåقاو فعضلاو ةوقلا بناوج دَّدحت نأ Oع ،اهeBغو ة2لخادلا ة=اقرلا ةمظنأ ةaافكو رطاخملا ةرادإ ةدوجو

 .ةكb̀لا ةحلصم عم

 .ABCينعملا صاخشألاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل اهنع حَصفjو ةحضاوو ة[iتكم ءادألا م2يقت تاءارجإ نوكت نأ بجa .ب

 لمعلا عم ،ه2ف ةوقلاو فعضلا طاقن دaدحتو ،سلجملا اه≠لتمûåò aلا تا‡eخلاو تاراهملا Oع ءادألا م2يقت لمتشÀ نأ بجa .ج
اضaأ بجjو ،سلجملا ءادأ رijطت عيطتسè ة2نهم تاءافك حيشeåك ةنكمملا قرطلا= فعضلا طاقن ةجلاعم Oع

}
 لمتشÀ نأ 

óC لمعلا تا2لآ م2يقت Oع ءادألا م2يقت
ò ش÷ سلجملاìماع ل. 

ü óCاري .د
ò لاو وضعلل ةلاعفلا ةكراشملا ىدم ةرادإلا سلجم ءاضعأل يدرفلا م2يقتلاeåCجاو ءادأ= هماGام= هتا2لوؤسمو هتا óC

ò كلذ 
 .اهل مزاللا تقولا ص2صختو هناجلو سلجملا تاسلج روضح

 .تاونس ثالث ل¢ هئادأل ةصتخم ة2جراخ ةهج م2يقت Oع لوصحلل ةمزاللا تاíGتeåلا ةرادإلا سلجم ذختي .ه

ام2يقت ABCيذ2فنتلا eBغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ يرجa .و
}

اjرود 
}

 نم - ABCيذ2فنتلا ءاضعألا رظن تاهجو ذخأ دع= سلجملا س}ئر ءادأل 

 ام= اهتجلاعم حاeåقاو فعضلاو ةوقلا بناوج دَّدحت نأ Oع - ضرغلا اذهل صصخملا شاقنلا سلجملا س}ئر C‚حa نأ نود
 .ةكb̀لا ةحلصم عم قفتي
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 سداسلا لصفلا

 حلاصملا ضراعت
 

 ةقالعلا يوذ فارطألا تاقفصو حلاصملا ضراعت عم لماعتلا :نوعõرألاو ةEناثلا ةداملا

 يوذ فارطألا تالماعت وأ تاقفصو حلاصملا ضراعت تالاح عم لماعتلا يرجa ،ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ ةاعارم عم

اقفو ةقالعلا
}

óC ةدراولا ماìحألل 
ò لصفلا اذه. 

 
 حلاصملا ضراعت ةساEس :نوعõرألاو ةثلاثلا ةداملا

 تاقفصو حلاصملا ضراعت تالاح عم لماعتلل ة[iتكم ةسا2س ةرادإلا سلجم عضa ،ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ ةاعارم عم

اقفو ةقالعلا يوذ فارطألا تالماعت وأ
}

óC ةلّصفملا ط=اوضلاو ماìحألل 
ò لا ةسا2سb̀ضراعت تالاح عم لماعتلل حلاصملا ضراعتل ةك 

óC رثؤت نأ نكمûåò aلاو ،اهعوقو لمتحملا وأ ةعقاولا حلاصملا
ò ذ2فنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءادأaغ وأ ةeBلماعلا نم مهABC óC

ò 

 اهبنجتو حلاصملا ضراعتل تالاح ةسا2سلا ەذه نمضتت نأ Oع ،نöjخآلا حلاصملا باحصأ عم وأ ةكb̀لا عم مهلماعت دنع ةكb̀لا

 ةسفانملا موهفم ةاعارم *إ ةفاضإلا= .حلاصملا ضراعت نع حشرملا حاصفإ ة2لآو مهيلع ەرظحa امو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاGجاوو

 فارطألا تاقفصو حلاصملا ضراعت عم لماعتلاو اaادهلا لوبق م2ظنت كلذكو اهل ص2خeåلا حنم ضفر تالاحو اهتاطاeåشاو اهتالاجمو

 .ةقالعلا يوذ

 
 حلاصملا ضراعت بنجت :نوعõرألاو ةعGارلا ةداملا

 :ةرادإلا سلجم وضع Oع بجa .أ

 حلاصم قيقحتل هGصنم لغتسÀ الأو ،ة2صخشلا هتحلصم Oع ةكb̀لا حلاصم مّدقa نأو ،ةهازنو ةنامأ= هماهم ةسرامم .1

 .ةصاخ

óC رثؤت دق ûåòلا ضراعتلا تالاح= سلجملا غال=†و ،حلاصملا ضراعت تالاح بنجت .2
ò رظنلا دنع ەدا2ح óC

ò تاعوضوملا 

óC وضعلا اذه كا̀_إ مدع ةرادإلا سلجم Oعو ،سلجملا Oع ةضورعملا
ò هتوص باس°حا مدعو ،تالوادملا óC

ò صتلاijت 

óC تاعوضوملا ەذه Oع
ò مهاسملا تا2عمجو ةرادإلا سلجم تاعامتجاABC. 

 .صخش يأ *إ اهئاشفإ مدعو اهتطشïأو ةكb̀لا= ةلصلا تاذ تامولعملا ةO _jع ظافحلا .3

 :ةرادإلا سلجم وضع Oع رظحaُ .ب

óC ةماعلا ة2عمجلا وأ ةرادإلا سلجم رارق Oع تijصتلا .1
ò لا دوقعلاو لامعألاûåò لا باسحل متتb̀ةحلصم هل تنا¢ اذإ ةك 

 .اهيف ة̀_اGم eBغ وأ ة̀_اGم

 ةjرامث°سالا صرفلا وأ اهتامولعم وأ ةكb̀لا لوصأ نم يأ نم – ̀_اGم eBغ وأ ̀_اGم لìش÷ – ةدافتسالا وأ لالغتسالا .2

óC {اوضع هتفص= ه2لع ةضورعملا
ò ع ةضورعملا وأ ،ةرادإلا سلجمO لاb̀رامث°سالا صرفلا كلذ لمش و ،ةكjلا ةûåò لخدت 

óC ةكb̀لا بغرت ûåòلا وأ ،ةكb̀لا ةطشïأ نمض
ò و ،اهنم ةدافتسالا bع رظحلا يO يذلا سلجملا وضع Àلجأل ل2قتس 

óC ةكb̀لا بغرت ûåòلا – ̀_اGم eBغ وأ ̀_اGم قöjط= – ةjرامث°سالا صرفلا لالغتسا
ò لاو اهنم ةدافتسالاûåò ءانثأ اهب مِلَع 

 .ةرادإلا سلجم= هتijضع
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 حلاصملا ضراعت نع حشرملا حاصفإ :نوعõرألاو ةسماخلا ةداملا

óC بغري نم Oع
ò ضعل هسفن حيشرتijنأ ةرادإلا سلجم ة aحلاصملا ضراعت تالاح نم يأ نع ةماعلا ة2عمجللو سلجملل حصف – 

 :لمشèو ،– ةئيهلا نم ةررقملا تاءارجإلا قفو

óC ة̀_اGم eBغ وأ ة̀_اGم ةحلصم دوجو .1
ò لا دوقعلاو لامعألاûåò لا باسحل متتb̀لا ةكûåò بغري óC

ò لاeåاهترادإ سلجمل حش. 

óC ه“اeåشا .2
ò لا ةسفانم هنأش نم لمعb̀اهتسفانم وأ ،ةك óC

ò هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأ. 
 

 ةك67لا ةسفانم طGاوض :نوعõرألاو ةسداسلا ةداملا

óC درو ام ةاعارم عم
ò سلاو ة2ناثلا ةداملاGعABC لا ماظن نمb̀¢حألاو تاìةقالعلا تاذ ما óC

ò ةرادإلا سلجم وضع بغر اذإ ،ةحئاللا ەذه 

óC
ò شالاeåكا óC

ò لا ةسفانم هنأش نم لمعb̀اهتسفانم وأ ،ةك óC
ò ام ةاعارم بج2ف ،هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأ aOò: 

óC غال=إلا اذه تاGث†و ،اهتسرامم= بغري ûåòلا ةسفانملا لامعألا= ةرادإلا سلجم غال=إ .1
ò حم‚C ةرادإلا سلجم عامتجا. 

óC ةحلصملا بحاص وضعلا كاeåشا مدع .2
ò صتلاijع تO يذلا رارقلا aردص óC

ò نأشلا اذه óC
ò تا2عمجلاو ةرادإلا سلجم. 

 كلذو ،سلجملا وضع اهلوازي ûåòلا ةسفانملا لامعألا= اهداقعنا دنع ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا غال=‘ب ةرادإلا سلجم س}ئر ما2ق .3

óC اهتسفانم وأ ةكb̀لا لامعأل سلجملا وضع ةسفانم نم ةرادإلا سلجم ققحت دع=
ò ياعم قفو هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأeB 

b̀ óC§تو- ةرادإلا سلجم حاeåقا Oع ًءانب- ةكb̀لل ةماعلا ة2عمجلا اهردصت
ò لإلا عقوملا≠eåو∆C

ò للb̀ع ،ةكO نم ققحتلا متي نأ 

 .يونس لìش÷ لامعألا ەذه

 .ةسفانملا لامعألا ةسرامم= وضعلل حمسÀ ةكb̀لل ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا نم ص2خرت Oع لوصحلا .4

 ةسفانملا لامعأ موهفم :نوعõرألاو ةعGاسلا ةداملا

aلخد óC
ò شالا موهفمeåكا óC

ò لا ةسفانم هنأش نم لمع يأb̀اهتسفانم وأ ةك óC
ò ام هلوازت يذلا طاش§لا عورف دحأ aOò: 

óC صصح وأ مهسأل ةرثؤم ةGسï ه≠لمت وأ ةaدرف ةسسؤم وأ ةكb̀ل ةرادإلا سلجم وضع س}سأت .1
ò _̀لوازت ،ىرخأ ةأش§م وأ ةك 

ïاطاش
}

 .اهتعومجم وأ ةكb̀لا طاشï عiن نم 

 ةسفانم ةك̀_ وأ ةسفانم ةaدرف ةسسؤم ةرادإ ò*وت وأ ،اهتعومجم وأ ةكb̀لل ةسفانم ةأش§م وأ ةك̀_ ةرادإ سلجم ةijضع لوبق .2

اaأ
}

 .ةكb̀لا Õò=ات ادع ام2ف ،اهلìش نا¢ 

óC ام وأ ةjراجت ةلا¢و Oع وضعلا لوصح .3
ò حìتسم وأ تنا¢ ةرهاظ ،اهمeåل ،ةb̀لل ةسفانم ىرخأ ةأش§م وأ ةكb̀اهتعومجم وأ ةك. 

 
 صEخ@âلا حنم ضفر :نوعõرألاو ةنماثلا ةداملا

 ەذه نم ABCع[رألاو ةسداسلا ةداملاو تا¢b̀لا ماظن نم ABCعGسلاو ة2ناثلا ةداملا بجوم= ص2خeåلا حنم ةماعلا ة2عمجلا تضفر اذإ

óC هتijضع تدُع ال†و ،ةماعلا ة2عمجلا اهددحت ةلهم لالخ هتلاقتسا مaدقت ةرادإلا سلجم وضع Oعف ،ةحئاللا
ò ة2هتنم سلجملا، 

اقGط هعاضوأ قيفوت وأ ةكb̀لا ةسفانم نع لودعلا ررقa مل ام كلذو
}

 ةددحملا ةلهملا ءاضقنا لGق ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظنل 

 .ةماعلا ة2عمجلا لGق نم
 

 ا>ادهلا لوبق :نوعõرألاو ةعساتلا ةداملا

 نأش نم نا¢ اذإ ،ةكb̀لا عم ةjراجت .تالماعت هل صخش يأ نم اaادهلا لوبق ABCيذ2فنتلا راGكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأل زوجa ال

óC ضراعت *إ يدؤت نأ اaادهلا كلت
ò حلاصملا. 
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 عبارلا باdلا

 ةك67لا ناجل
 

 لوألا لصفلا

 ةماع ماiحأ
 ناجللا لEكشx :نوسمخلا ةداملا

اناجل ةرادإلا سلجم لìشÀ ةحئاللا ەذه نم ABCسمخلاو ةع=ارلا ةداملاو تا¢b̀لا ماظن نم ةئاملا دع= *وألا ةداملا ةاعارم عم
}

 

اقفو ةصصختم
}

 :aOò امل 

كمa ام= اهعاضوأو اهفورظو ةكb̀لا ةجاح .1
Ó

 .ة2لاعف= اهماهم ةaدأت نم اهن

2. aنوك èاقفو ناجللا ل2كش
}

 ةلوخملا تا2حالصلاو اهلمع ةدمو ةنجل ل¢ ةمهم دaدحت نمضتت سلجملا اهعضa ةماع تاءارجإل 

 ەذختت وأ جئاتن نم ه2لإ لصوتت ام= ةرادإلا سلجم غلGت نأ ةنجللا Oعو .اهيلع ةرادإلا سلجم ة=اقر ة2ف2كو ةدملا ەذه لالخ اهل

 .اهيلإ ةل¢وملا لامعألا اهتسرامم نم ققحتلل ماظتنا= ناجللا ەذه لمع عباتي نأ ةرادإلا سلجم Oعو .ة2فافش÷ تارارق نم

 تا2حالصلا نعو لامعألا كلت نع سلجملا ة2لوؤسم= كلذ ّلخa الو ،ةرادإلا سلجم مامأ اهلامعأ نع ةلوؤسم ةنجل ل¢ نوكت .3

 .اهيلإ اهضوف ûåòلا تاطلسلا وأ

 .ةسمخ Oع دfljي الو ةثالث نع ناجللا ءاضعأ ددع لقa الأ .4

5. aمهاسملا ةلئسأ نع ة=اجإلل ةماعلا تا2عمجلل اهئاضعأ نم مهنوبي§ي نم وأ ناجللا ءاسؤر روضح بجABC. 

 تاeBيغت يأو مهنíيعت خــــjرات نم لمع ماaأ ةسمخ لالخ مهتijضع تافصو ناجللا ءاضعأ ءامسأ= ةئيهلا رعشè نأ ةكb̀لا Oع .6

 .تاeBيغتلا ثودح خــــjرات نم لمع ماaأ ةسمخ لالخ كلذ Oع أرطت

7. aلل زوجb̀نجل جمد ةكûåò لاeåملاو تاح2شìفاîت óC
ò ةدحاو ةنجل èلا ةنجل …سeåملاو تاح2شìفاîو .تóC

ò ةلاحلا ەذه، aبج 

óCوتسè نأ
ò لا ةنجلeåملاو تاح2شìفاîلطتملا تGةدراولا تاصاصتخالا عيمج سرامت نأو اهب ةصاخلا تا óC

ò ع ،ةحئاللا ەذهO 

 .لقألا Oع رهشأ ةتس ل¢ ةjرود ةفص= ةنجللا عمتجت نأ

 
 ناجللا ةcYضع :نوسمخلاو ة>داحلا ةداملا

ABC óCيذ2فنتلا eBغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ٍفا¢ ددع ABCيعتب ةكb̀لا مeåCلت .أ
ò لا ماهملا= ة2نعملا ناجللاûåò تالاح اهنع أش§ي دق 

óC ضراعت
ò راقتلا ةمالس نم د“أتلا¢ ،حلاصملاjغو ة2لاملا رeB لاو ،ةقالعلا يوذ فارطألا تاقفص ةعجارمو ة2لاملاeåحيش 

 ةنامألاو قدصلا ئداGم= ناجللا ەذه ءاضعأو ءاسؤر مeåCلjو .تîفاìملا دaدحتو ،ABCيذ2فنتلا راGك ABCيعتو ،ةرادإلا سلجم ةijضعل

 .ة2صخشلا مهتحلصم Oع اهمaدقتو ABCمهاسملاو ةكb̀لا حلاصم= مامتهالاو ةaانعلاو ءالولاو

 زوجjو ،ABCلقتسملا ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم اهؤاضعأ نوكa نأ تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل ل2كشè دنع ةكb̀لا üòارت .ب

 نوكa نأ Oع ،مهeBغ مأ ABCمهاسملا نم اوناfiأ ءاوس سلجملا ءاضعأ eBغ نم صاخشأ= وأ ABCيذ2فنت eBغ ءاضعأ= ةناعتسالا

óC امهيلإ راشملا ABCتنجللا اس}ئر
ò لقتسملا ءاضعألا نم ةرقفلا ەذهABC. 

óC {اوضع ةرادإلا سلجم س}ئر نوكa نأ زوجa ال .ج
ò هتكراشم زوجتو ،ةعجارملا ةنجل óC

ò ضعijع ،ىرخألا ناجللا ةO الأ Àلغش 

óC س}ئرلا بصنم
ò لا ناجللاûåò ةحئاللا ەذه اهيلع تصن. 
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 تاعوضوملا ةسارد :نوسمخلاو ةEناثلا ةداملا

 ذاختال سلجملا *إ اهتا2صوت عفرتو ،ةرادإلا سلجم نم اهيلإ لاحت ûåòلا وأ اهب صتخت ûåòلا تاعوضوملا ةسارد ناجللا *وتت .أ

 نم نb̀jعلاو ةaداحلا ةداملا نم )ب( ةرقفلا üارت نأ Oع ،كلذ سلجملا اهيلإ ضوف اذإ تارارقلا ذختت نأ وأ ،اهنأش÷ رارقلا

 .ةحئاللا ەذه

لل .ب
Ó

óC اهجراخ نم وأ ةكb̀لا لخاد نم ABCصتخملاو ءا‡eخلا نم ەارت نم= ةناعتسالا ناج
ò ع ،اهتا2حالص دودحO نأ aكلذ نَّمض 

óC
ò حم‚C بخلا مسا ركذ عم ،ةنجللا عامتجاeB لا= هتقالعوb̀ذ2فنتلا ةرادإلا وأ ةكaة. 

 
 ناجللا تاعامتجا :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

óC وضع يأل قحa ال .أ
ò ذ2فنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجمaمأ( ادع ةABC _ لط اذإ الإ اهتاعامتجا روضح )ناجللا ءاضعأو ةنجللاGت 

 .هتروشم Oع لوصحلا وأ هaأر *إ عامتسالا ةنجللا

 تاوصألا يواسè دنعو ،نÎCjاحلا تاوصأ ة2بلغأ= اهتارارق ردصتو ،اهئاضعأ ة2بلغأ روضح ناجللا تاعامتجا ةحصل طeåشÀُ .ب

 .عامتجالا س}ئر هعم توص يذلا بناجلا حَّجري

 جئاتنو ناجللا تا2صوت قيثوتو تالوادمو تاشاقن نم راد ام نمضتت اهل ÎCاحم دادع†و ةنجللا تاعامتجا قيثوت بجa .ج

óC اهظفحو ،تijصتلا
ò احلا ءاضعألا ءامسأ نا2[و ،مظنمو صاخ لجسÎCjلا تاظفحتلاو نûåò عيقوتو ،– تدجو نإ – اهود=أ 

 .نÎCjاحلا ءاضعألا عيمج نم ÎCاحملا ەذه
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lmاثلا لصفلا
A 

 ةعجارملا ةنجل

 
 ةعجارملا ةنجل نcYكت :نوسمخلاو ةعGارلا ةداملا

ìشè .أ
»

 وضع مهنíب نم نوكa نأ Oع مهeBغ نم وأ ABCمهاسملا نم ةعجارم ةنجل ةكb̀لل ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا نم رارق= ل

اaأ مضت الأو لقألا Oع لقتسم
}

 دfljي الو ةثالث نع ةنجللا ءاضعأ ددع لقa الأ بجjو ،ABCيذ2فنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم 

 .ة2–ساحملاو ة2لاملا نوؤشلا= صتخم مهنíب نم نوكa نأو ،ةسمخ نع

 .القتسم {اوضع ةعجارملا ةنجل س}ئر نوكa نأ بجa .ب

 ةحئاللا ەذه لمشè نأ Oع ةعجارملا ةنجل لمع ةحئال – ةرادإلا سلجم نم حاeåقا Oع ًءانب – ةكb̀لل ةماعلا ة2عمجلا ردصت .ج

 ة2لآو ،مهتîفاìمو ،مهتijضع ةدمو ،مهح2شرت ة2ف2كو ،اهئاضعأ را2تخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع تاءارج†و ط=اوض

óC تقؤم لìش÷ اهئاضعأ ABCيعت
ò ةنجللا دعاقم دحأ روغش لاح. 

ABC óCتíضاملا ABCت§سلا لالخ لمعa نا¢ وأ لمعa نمل زوجa ال .د
ò ذ2فنتلا ةرادإلاaلل ة2لاملا وأ ةb̀تا=اسح عجارم ىدل وأ ،ةك 

óC {اوضع نوكa نأ ،ةكb̀لا
ò ةعجارملا ةنجل. 

 

 اهتاEلوؤسمو اهتاEحالصو ةنجللا تاصاصتخا :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 ،اهيف ة2لخادلا ة=اقرلا ةمظنأو ة2لاملا مئاوقلاو رjراقتلا ةهازنو ةمالس نم ققحتلاو ةكb̀لا لامعأ ةGقارم= ةعجارملا ةنجل صتخت

 :aOò ام ةصاخ ةفص= ةنجللا ماهم لمشèو

  ة2لاملا رjراقتلا .أ

óC ة2صوتلاو اهيأر ءاد=†و ةرادإلا سلجم Oع اهضرع لGق ةكb̀لل ةijنسلاو ة2لوألا ة2لاملا مئاوقلا ةسارد .1
ò نامضل ؛اهنأش 

 .اهتيفافشو اهتلادعو اهتهازن

 ةلداع ةكb̀لل ة2لاملا مئاوقلاو ةرادإلا سلجم رöjقت نا¢ اذإ ام2ف – ةرادإلا سلجم بلط Oع ًءانب – ûCòفلا يأرلا ءاد=إ .2

 جذومنو اهئادأو ةكb̀لل ò*املا زكرملا م2يقت نöjمث°سملاو ABCمهاسملل حي°ت ûåòلا تامولعملا نمضتتو ةموهفمو ةنزاوتمو

 .اهتيج2تاeåساو اهلمع

 .ة2لاملا رjراقتلا اهنمضتت ةفولأم eBغ وأ ةّمهم لئاسم يأ ةسارد .3

óC ةقد= ثحGلا .4
ò ثي لئاسم يأeBاملا ريدملا اه*ò للb̀لالا لوؤسم وأ هماهم *وتي نم وأ ةكeåCما óC

ò لاb̀تا=اسحلا عجارم وأ ةك. 

óC ة2–ساحملا تاريدقتلا نم ققحتلا .5
ò هوجلا لئاسملاöjةدراولا ة óC

ò راقتلاjة2لاملا ر. 

óC ةعGتملا ة2–ساحملا تاسا2سلا ةسارد .6
ò لاb̀ةرادإلا سلجمل ة2صوتلاو يأرلا ءاد=†و ةك óC

ò اهنأش. 
 

  ة2لخادلا ةعجارملا .ب

óC رطاخملا ةراد†و ة2لاملاو ة2لخادلا ة=اقرلا مظن ةعجارمو ةسارد .1
ò لاb̀ةك. 

 .اهيف ةدراولا تاظوحلملل ة2ح2حصتلا تاءارجإلا ذ2فنت ةع=اتمو ة2لخادلا ةعجارملا رjراقت ةسارد .2

 .هتîفاìم حاeåقاو ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ ريدم ABCيعتب ةرادإلا سلجمل ة2صوتلا .3
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óC ة2لخادلا ةعجارملا ةراد†و Oòخادلا عجارملا ةطشïأو ءادأ Oع فا̀_إلاو ة=اقرلا .4
ò لاb̀رفاوت نم ققحتلل ؛– تدجو نإ ةك 

óC اهتيلاعفو ةمزاللا دراوملا
ò مل اذ†و .اهب ةطونملا ماهملاو لامعألا ءادأ aلل نكb̀خاد عجارم ةكOò، عفO دقت ةنجللاaم 

 .هنíيعت *إ ةجاحلا ىدم نأش÷ سلجملا *إ اهتíصوت

 تا=اسحلا عجارم .ج

 مهلالقتسا نم ققحتلا دع= مهئادأ م2يقتو مهباعتأ دaدحتو مهلزعو تا=اسحلا Õòجارم حيشeåب ةرادإلا سلجمل ة2صوتلا .1

 .مهعم دقاعتلا طو̀_و مهلمع قاطن ةعجارمو

óC ذخألا عم ،ةعجارملا لامعأ ة2لاعف ىدمو ،هتلادعو هتيعوضومو تا=اسحلا عجارم لالقتسا نم ققحتلا .2
ò تعالاGرا 

 .ةلصلا تاذ eBياعملاو دعاوقلا

 لامعأ قاطن نع جöخت ةjرادإ وأ ة2نف ًالامعأ همaدقت مدع نم ققحتلاو ،هلامعأو ةكb̀لا تا=اسح عجارم ةطخ ةعجارم .3

 .كلذ لا2ح اهتا2ئرم ءاد=†و ،ةعجارملا

 .ةكb̀لا تا=اسح عجارم تاراسفتسا نع ة=اجإلا .4

 .اهنأش÷ ذِختا ام ةع=اتمو ة2لاملا مئاوقلا Oع هتاظحالمو تا=اسحلا عجارم رöjقت ةسارد .5

 ماeåCلالا نامض .د

 .اهنأش÷ ةمزاللا تاءارجإلا ةكb̀لا ذاختا نم ققحتلاو ة2باقرلا تاهجلا رjراقت جئاتن ةعجارم .1

 .ةقالعلا تاذ تام2لعتلاو تاسا2سلاو حئاوللاو ةمظنألا= ةكb̀لا ماeåCلا نم ققحتلا .2

 سلجم *إ كلذ لا2ح اهتا2ئرم مaدقتو ،ةقالعلا يوذ فارطألا عم ةكb̀لا اهــöjجت نأ حeåقملا تالماعتلاو دوقعلا ةعجارم .3

 .ةرادإلا

 .اهذاختا ABCعتي ûåòلا تاءارجإلا= اهتا2صوت ءاد=†و ،ةرادإلا سلجم *إ اهنأش÷ ءارجإ ذاختا ةروÎC ىرت لئاسم نم ەارت ام عفر .4
 

 ةرادإلا سلجمو ةعجارملا ةنجل opmب ضراعت ثودح :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 ABCيعت نأش÷ ةنجللا ة2صوتب ذخألا سلجملا ضفر اذإ وأ ،ةرادإلا سلجم تارارقو ةعجارملا ةنجل تا2صوت ABCب ضراعت لصح اذإ

 ة2صوت ةرادإلا سلجم رöjقت ABCمضت بج2ف ،Oòخادلا عجارملا ABCيعت وأ هئادأ م2يقتو ه=اعتأ دaدحتو هلزعو ةكb̀لا تا=اسح عجارم

 .اهب ەذخأ مدع باGسأو ،اهتار‡eمو ةنجللا
 

 ةعجارملا ةنجل تاعامتجا :نوسمخلاو ةعGاسلا ةداملا

 .ةكb̀لل ة2لاملا ةنسلا لالخ تاعامتجا عــ[رأ نع اهتاعامتجا لقت الأ Oع ةjرود ةفص= ةعجارملا ةنجل عمتجت .أ

 .دجو نإ ،ةكb̀لل Oòخادلا عجارملا عمو ،ةكb̀لا تا=اسح عجارم عم ةjرود ةفص= ةعجارملا ةنجل عمتجت .ب

 .كلذ *إ ةجاحلا تعد امل¢ ةعجارملا ةنجل عم عامتجالا بلط تا=اسحلا عجارمو Oòخادلا عجارملل .ج

 
 تاظوحلملا م>دقت تاd®ترت :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

ABC óCلماعلل حي°ت ة2لآ عضو ةعجارملا ةنجل Oع
ò لاb̀دقت ةكaزواجت يأ نأش÷ مهتاظوحلم م óC

ò راقتلاjغ وأ ة2لاملا رeBاه ÷bjةسا2س( ة 

 أطخلا مجح عم بسان°ي لقتسم قيقحت ءارج‘ب ة2لآلا ەذه قيبطت نم ققحتلا ةنجللا Oعو .)سالتخالاو داسفلاو شغلا نع غال=الا

 .ةGسانم ةع=اتم تاءارجإ ûCòبتو زواجتلا وأ
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 ةعجارملا ةنجل تاEحالص :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

óC ةعجارملا ةنجلل
ò اهماهم ءادأ ل2–س: 

 .اهقئاثوو ةكb̀لا تالجس Oع عالطالا قح .1

 .ةaذ2فنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم نا2ب وأ حاضaإ يأ بلطت نأ .2

 راÎCأل ةكb̀لا تضرعت وأ اهلمع ةرادإلا سلجم قاعأ اذإ داقعنالل ةكb̀لل ةماعلا ة2عمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم نم بلطت نأ .3

 .ةم2سج رئاسخ وأ
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 ثلاثلا لصفلا

 تãفاiملاو تاحEش@âلا ةنجل

 

 تãفاiملاو تاحEش@âلا ةنجل لEكشx :نوتسلا ةداملا

ìشè .أ
»

 ،ABCيذ2فنتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ eBغ نم )تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل( …سè ةنجل ةكb̀لا ةرادإ سلجم نم رارق= تل

 .لقألا Oع لقتسم وضع مهنíب نم نوكa نأ Oع

 لمشèو ،تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل لمع ةحئال – ةرادإلا سلجم نم حاeåقا Oع ًءانب – ةكb̀لل ةماعلا ة2عمجلا ردصت .ب

 .مهتîفاìمو ،مهتijضع ةدمو ،اهئاضعأ را2تخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع تاءارج†و ط=اوض ةحئاللا

 
 تãفاiملاو تاحEش@âلا ةنجل تاصاصتخا :نوتسلاو ة>داحلا ةداملا

 :aOò ام= تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل صتخت

óC ةijضعلل ةحضاو eBياعمو تاسا2س حاeåقا .1
ò ذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمaة. 

اقفو مهح2شرت ةداع†و ه2ف ءاضعأ حيشeåب ةرادإلا سلجمل ة2صوتلا .2
}

 يأ حيشرت مدع ةاعارم عم ،ةدمتعملا eBياعملاو تاسا2سلل 

 .ةنامألا= ةلخم ةمöjج= هتنادإ تقGس صخش

 .ةaذ2فنتلا ةرادإلا فئاظو لغشو ةرادإلا سلجم ةijضعل ة[iلطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعإ .3

 .ةرادإلا سلجم لامعأل هص2صخت وضعلا Oع ABCعتي يذلا تقولا دaدحت .4

 .ةaذ2فنتلا ةرادإلا فئاظوو ةرادإلا سلجم ةijضعل تا‡eخلا وأ تاراهملا نم ةمزاللا تاجا2تحالل ةijنسلا ةعجارملا .5

óC تا2صوتلا مaدقتو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ل2ìه ةعجارم .6
ò يغتلا نأشeBلا تاûåò aاهؤارجإ نكم. 

 سلجم ةijضع لغشÀ وضعلا نا¢ اذإ حلاصم ضراعت يأ دوجو مدعو ،ABCلقتسملا ءاضعألا لالقتسا نم يونس لìش÷ ققحتلا .7

 .ىرخأ ةك̀_ ةرادإ

 .ABCيذ2فنتلا راGكو ABCلقتسملا ءاضعألاو ABCيذ2فنتلا eBغ ءاضعألاو ABCيذ2فنتلا ءاضعألل 2C̆òظو فصو عضو .8

óC ةصاخلا تاءارجإلا عضو .9
ò ك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ زكرم روغش لاحGيذ2فنتلا راABC. 

óC ةوقلاو فعضلا بناوج دaدحت .10
ò قاو ،ةرادإلا سلجمeåلا ةحلصم عم قفتي ام= اهتجلاعمل لولحلا حاb̀ةك. 

 سلجم ةijضع لغشÀ وضعلا نا¢ اذإ حلاصم ضراعت يأ دوجو مدعو ،ABCلقتسملا ءاضعألا لالقتسا نم يونس لìش÷ د“أتلا .11

 .ىرخأ ةك̀_ ةرادإ

 سلجم *إ اهعفرو ،ةaذ2فنتلا ةرادإلاو سلجملا نع ةقث–نملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تîفاìمل ةحضاو ةسا2س دادعإ .12

ü óCاري نأ Oع ،ةماعلا ة2عمجلا نم اهدامتعال {اد2همت اهيف رظنلل ةرادإلا
ò تا ةسا2سلا كلتGياعم عاeB ترتGحاصفإلاو ،ءادألا= ط 

 .اهذ2فنت نم ققحتلاو ،اهنع

 .ةسا2سلا ەذه نع يرهوج فارحنا يأ نا2[و ،اهب لومعملا تîفاìملا ةسا2سو ةحونمملا تîفاìملا ABCب ةقالعلا حيضوت .13

óC اهتيلاعف ىدم م2يقتو ،تîفاìملا ةسا2سل ةjرودلا ةعجارملا .14
ò اهنم ةاخوتملا فادهألا قيقحت. 

اقفو ةكb̀لا= ABCيذ2فنتلا راGكو هنع ةقث–نملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تîفاìم= ةرادإلا سلجمل ة2صوتلا .15
}

 ةسا2سلل 

 .ةدمتعملا
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 تãفاiملا ةساEس :نوتسلاو ةEناثلا ةداملا

ü óCاري نأ بجa ،ةaذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تا¢b̀لا ماظن ماìحأ= لالخإ نود
ò ملا ةسا2سìفاîام ت aOò: 

 .اهفادهأو ةكb̀لا ة2ج2تاeåسا عم اهماجسïا .1

 نأ¢ ،لijطلا ىدملا Oع اهتيمنتو ةكb̀لا حاجنإ Oع ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ثح ضرغ= تîفاìملا مَّدقت نأ .2

 .لijطلا ىدملا Oع ءادألا= تîفاìملا نم eBغتملا ءزجلا ط[öت

 تا‡eخلاو ،ة2ملعلا تالهؤملاو اهلغاش÷ ةطونملا تا2لوؤسملاو ماهملاو ،ةف2ظولا ىوتسم Oع ًءانب تîفاìملا دَّدحت نأ .3

 .ءادألا ىوتسمو ،تاراهملاو ،ة2لمعلا

 .ةكb̀لا ىدل رطاخملا ةجردو ةع2بطو مجح عم اهماجسïا .4

óC ذخألا .5
ò تعالاGلا تاسرامم راb̀¢ىرخألا تا óC

ò دحتaملا دìفاîغ عافترا نم كلذ نع أش§ي دق ام يدافت عم ،تeB مe‡ملل رìفاîت 

 .تاضijعتلاو

 .اهيف ةغلاGملا مدع عم ،اهeBCفحتو اهيلع ةظفاحملاو ة2نهملا تاءاف≠لا باطقتسا فدهتسè نأ .6

 .ةدaدجلا تانíيعتلا دنع دعت نأ .7

óC وضع اهمدق ةق2قد eBغ تامولعم Oع ًءانب تررقت اهنأ ABCبت اذإ اهدادeåسا وأ ةأفاìملا فÎ فاقaإ تالاح .8
ò وأ ةرادإلا سلجم 

 .ةقحتسم eBغ تîفاìم Oع لوصحلل 2C̆òظولا عضولا لالغتسا عنمل كلذو ؛ةaذ2فنتلا ةرادإلا

óC مهسأ حنم م2ظنت .9
ò لاb̀ذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةكaأ ءاوس ةfiدج {ارادصإ تناaامهسأ مأ {اد

}
 .ةكb̀لا اهتeåشا 

 حيش@âلا تاءارجإ :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

óC درو ام ةاعارم ةرادإلا سلجم ءاضعأ حيشرت دنع تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل Oع .أ
ò حأو طو̀_ نم ةحئاللا ەذهìامو ،ما 

 .تاGلطتم نم ةئيهلا ەررقت

 ث2ح= ةرفاوتملا دعاقملا ددع ةماعلا ة2عمجلا مامأ مهؤامسأ حöطُت نيذلا ةرادإلا سلجمل ABCحشرملا ددع قوفa نأ بجa .ب

aب نم را2تخالا ةصرف ةماعلا ة2عمجلا ىدل نوكABC حشرملاABC. 

 
 حش@âلا نالعإ 67© :نوتسلاو ةعGارلا ةداملا

óC حشeåلا نالعإ ïb̀ ةكb̀لا Oع
ò لإلا عقوملا≠eåو∆C

ò للb̀لإلا عقوملاو ةك≠eåو∆C
ò و قوسللóC

ò كلذو ؛ةئيهلا اهددحت ىرخأ ةل2سو يأ 

ABC óCبغارلا صاخشألا ةوعدل
ò لاeåضعل حشijع ،ةرادإلا سلجم ةO نأ aلا با= لظeåاحوتفم حش

}
 خــــjرات نم لقألا Oع رهش ةدم 

 .نالعإلا

 
m™ مSاسملا قح :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

A لاâ@حش 

óC درو ام ّلخa ال
ò حأ نم لصفلا اذهìمهاسم ل¢ قح= ما óC

ò لاb̀ةك óC
ò غ وأ هسفن حيشرتeBضعل ەijاقفو ةرادإلا سلجم ة

}
 ماìحأل 

 .ةaذ2فنتلا هحئاولو تا¢b̀لا ماظن

 
 تãفاiملاو تاحEش@âلا ةنجل تاعامتجا :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 .كلذ *إ ةجاحلا تعد امل¢و ،لقألا Oع )رهشأ ةتس( ل¢ ةjرود ةفص= تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجل عمتجت
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 عبارلا لصفلا

 رطاخملا ةرادإ ةنجل

 

 رطاخملا ةرادإ ةنجل لEكشx :نوتسلاو ةعGاسلا ةداملا

èشì
»

 eBغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم اهئاضعأ ة2بلاغو اهس}ئر نوكa )رطاخملا ةرادإ ةنجل( …سè ةنجل ةكb̀لا ةرادإ سلجم نم رارق= ل

óC رفاوتي نأ طeåشُ و .ABCيذ2فنتلا
ò ة2لاملا نوؤشلاو رطاخملا ةراد‘ب ةفرعملا نم مئالم ىوتسم اهئاضعأ. 

 

 رطاخملا ةرادإ ةنجل تاصاصتخا :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 :aOò ام= رطاخملا ةرادإ ةنجل صتخت

 اهذ2فنت نم ققحتلاو ،ةكb̀لا ةطشïأ مجحو ةع2بط عم بسان°ي ام= رطاخملا ةرادإل ةلماش تاسا2سو ة2ج2تاeåسا عضو .1

 ةكb̀لل ة2جراخلاو ة2لخادلا تاeBغتملا Oع ًءانب اهثيدحتو اهتعجارمو

 .هل ةكb̀لا زواجت مدع نم ققحتلاو ه2لع ظافحلاو ةكb̀لا اهل ضرعتت دق ûåòلا رطاخملل لوبقم ىوتسم دaدحت .2

 {ارهش b̀ع ûCòثالا لالخ اهرارمتسا ددهت ûåòلا رطاخملا دaدحت عم ،حاجنب اهطاشï ةلصاومو ةكb̀لا رارمتسا ىودج نم ققحتلا .3

 .ةمداقلا

 اهل ضرعتت دق ûåòلا رطاخملا ةع=اتمو سا2قو دaدحت تا2لآو مظن ة2لاعف م2يقتو ةكb̀لا= رطاخملا ةرادإ ماظن Oع فا̀_إلا .4

 .اهب روصقلا هجوأ دaدحتل كلذو ؛ةكb̀لا

 ل2–س Oع لمحتلا تاراGتخا )ءارجإ لالخ نم( يرود لìش÷ اهل اهضّرعتو رطاخملا لمحت Oع ةكb̀لا ةردق م2يقت ةداعإ .5

 .لاثملا

 .ةرادإلا سلجم *إ اهعفرو ،رطاخملا ەذه ةرادإل ةحeåقملا تاوطخلاو رطاخملل ضرعتلا لوح ةلصفم رjراقت دادعإ .6

 .رطاخملا ةراد‘ب ةقلعتملا لئاسملا لوح سلجملل تا2صوتلا مaدقت .7

 .رطاخملا ةرادإل ة2فاƒلا مظنلاو دراوملا رفاوت نامض .8

 .ةرادإلا سلجم لGق نم ەدامتعا لGق هنأش÷ تا2صوت عضوو رطاخملا ةرادإل ò…2ظنتلا ل2ìهلا ةعجارم .9

 .رطاخملل ةكb̀لا ضرعت اهنع أش§ي دق ûåòلا ةطشïألا نع رطاخملا ةرادإ C̆òظوم لالقتسا نم ققحتلا .10

 .رطاخملا ةفاقثب üòولا ةداjز Oع لمعلاو ،ةكb̀لا= ةط2حملا رطاخملل رطاخملا ةرادإ C̆òظوم باع2°سا نم ققحتلا .11

óC رثؤت دق لئاسم نم ةعجارملا ةنجل ەeBثت ام ةعجارم .12
ò رطاخملا ةرادإ óC

ò لاb̀ةك. 

 
 رطاخملا ةرادإ ةنجل تاعامتجا :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 .كلذ *إ ةجاحلا تعد امل¢و ،لقألا Oع )رهشأ ةتس( ل¢ ةjرود ةفص= رطاخملا ةرادإ ةنجل عمتجت
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 سماخلا باdلا

 ةEلخادلا ةGاقرلا

 
 ةEلخادلا ةGاقرلا ماظن :نوعdسلا ةداملا

 ماìحأ قيبطتو رطاخملا ةراد‘ب ةقلعتملا تاءارجإلاو تاسا2سلا م2يقتل ةكb̀لل ة2لخاد ة=اقر ماظن دامتعا ةرادإلا سلجم Oع ABCعتي

 عاGتا ماظنلا اذه نمضa نأ بجjو ،ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا= د2قتلاو ،ةكb̀لا اهدمتعت ûåòلا ةكb̀لا= ةصاخلا ةم¢وحلا دعاوق

óC ة2لوؤسملل ةحضاو eBياعم
ò تسملا عيمجijذ2فنتلا تاaة óC

ò لاb̀اقفو متت ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعت نأو ةك
}

 ط=اوضلاو ماìحألل 

 .اهب ةصاخلا

 
 ةك67لاG ةلقتسم تارادإ س�سأت :نوعdسلاو ةدحاولا ةداملا

óC – ةكb̀لا ̀̇»§ت .أ
ò ة2لخادلا ةعجارملاو ،رطاخملا ةراد†و م2يقتل تارادإ – دمتعملا ة2لخادلا ة=اقرلا ماظن ذ2فنت ل2–س. 

 الو ،ة2لخادلا ةعجارملاو ،رطاخملا ةراد†و م2يقت تارادإ تاصاصتخاو ماهم ةسراممل ة2جراخ تاهج= ةناعتسالا ةكb̀لل زوجa .ب

aلا ة2لوؤسم= كلذ لخb̀تاصاصتخالاو ماهملا كلت نع ةك. 

 
 ةEلخادلا ةعجارملا ةرادإ ماهم :نوعdسلاو ةEناثلا ةداملا

 ةمظنألا= اهيلماعو ةكb̀لا ماeåCلا ىدم نم ققحتلاو ،قيبطت Oع فا̀_إلاو ة2لخادلا ة=اقرلا ماظن م2يقت ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ *وتت

 .اهتاءارج†و ةكb̀لا تاسا2سو ةjراسلا تام2لعتلاو حئاوللاو

 
 ةEلخادلا ةعجارملا ةرادإ نcYكت :نوعdسلاو ةثلاثلا ةداملا

ü óCارjو .اهمامأ ًالوؤسم نوكjو ةعجارملا ةنجل هنíيعتب Êòوت لقألا Oع Oòخاد عجارم نم ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ نوكتت
ò كتijن 

 :aOò ام اهلمعو ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ

óC رفاوتت نأ .1
ò لماعلاABC ردتلاو لالقتسالاو ةءاف≠لا اهبjالأو ،بسانملا ب aìة2لخادلا ةعجارملا لامعأ ىوس ىرخأ لامعأ يأ= اوفل 

 .ة2لخادلا ة=اقرلا ماظنو

 .اهمامأ ةلوؤسم نوكتو اهب طGترت نأو ،ةعجارملا ةنجل *إ اهرjراقت ةرادإلا عفرت نأ .2

اقفو ةعجارملا ةنجل حاeåقا Oع ًءانب ةعجارملا ةرادإ ريدم تîفاìم دَّدحت نأ .3
}

 .ةكb̀لا تاسا2سل 

كمُت نأ .4
»

 .د2ق نود اهيلع لوصحلاو قئاثولاو تادن°سملاو تامولعملا Oع عالطالا نم ن

 ةEلخادلا ةعجارملا ةطخ :نوعdسلاو ةعGارلا ةداملا

اijنس ةطخلا ەذه ثَّدحتو ةعجارملا ةنجل نم ةدمتعم ةعجارملل ةلماش ةطخ قفو ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ لمعت
 ةعجارم بجjو .{

óC ام= ،ة2س}ئرلا تا2لمعلاو ةطشïألا
ò أ كلذïلالا ةراد†و رطاخملا ةرادإ ةطشeåCنس ،ماijا

}
 .لقألا Oع 

 
 ةEلخادلا ةعجارملا رŸقت :نوعdسلاو ةسماخلا ةداملا

ا[iتكم {ارöjقت ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ دعت .أ
}

 .لقألا Oع يونس عــ[ر لìش÷ ةعجارملا ةنجلو ةرادإلا سلجم *إ همدقتو اهلامعأ نع 

ام2يقت رöjقتلا اذه نمضتي نأ بجjو
}

óC ة2لخادلا ة=اقرلا ماظنل 
ò لاb̀نا2[و ،تا2صوتو جئاتن نم ةرادإلا ه2لإ تهتنا امو ةك 
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óC ام2سال اهنأش÷ تاظوحلم يأو ةق=اسلا ةعجارملا تا2صوتو جئاتن ةجلاعم نأش÷ ةرادإ ل¢ اهتذختا ûåòلا تاءارجإلا
ò مدع لاح 

óC ةجلاعملا
ò اودو بسانملا تقولاüò كلذ. 

اماع {ارöjقت ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ دعت .ب
}

ا[iتكم 
}

 ûåòلا ةعجارملا تا2لمع نأش÷ ةعجارملا ةنجلو ةرادإلا سلجم *إ همدقتو 

 – دجو نإ – ةطخلا نع فارحنا وأ لالخإ يأ باGسأ ه2ف ABCبتو ةدمتعملا ةطخلا عم اهتنراقمو ة2لاملا ةنسلا لالخ تöjجأ

 .ة2نعملا ة2لاملا ةنسلا ةaاهنل ò*اتلا عــ[öلا لالخ

 نأ Oع ،ة2لخادلا ةعجارملا ةراد†و ةعجارملا ةنجل ة2صوت Oع ًءانب ة2لخادلا ةعجارملا ةرادإ رöjقت قاطن ةرادإلا سلجم ددحa .ج

 :aOò ام ةصاخ ةروص= رöjقتلا نمضتي

 .رطاخملا ةراد†و تارامث°سالاو ة2لاملا نوؤشلا Oع فا̀_إلاو ة=اقرلا تاءارجإ .1

óC رطاخملا لماوع روطت م2يقت .2
ò لاb̀يغتلا ةهجاومل ؛ةدوجوملا ةمظنألاو ةكeBرذجلا تاjغ وأ ةeB ةعقوتملا óC

ò قوسلا 

 .ة2لاملا

óC ا2لعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءادأ م2يقت .3
ò ام= ،ة2لخادلا ة=اقرلا ماظن قيبطت óC

ò دحت( كلذaلا تارملا ددع دûåò اهيف رطخأ 

 .لئاسملا ەذه اهب جلاع ûåòلا ةقöjطلاو رطاخملا ةرادإ كلذكو )ة2باقر لئاسم= سلجملا

óC قافخإلا هجوأ .4
ò فعضلا نطاوم وأ ة2لخادلا ة=اقرلا قيبطت óC

ò لا ئراوطلا تالاح وأ اهق2بطتûåò رثؤت دق وأ ترثأ óC
ò ءادألا 

óC ةكb̀لا هتعGتا يذلا ءارجإلاو ،ةكb̀لل ò*املا
ò شملا ام2سال قافخإلا اذه ةجلاعمìاهنع حصفملا تال óC

ò راقتلاjنسلا رijة 

 .ة2لاملا اهتانا2[و ةكb̀لل

 .اهتراد†و رطاخملا دaدحت دنع ة2لخادلا ة=اقرلا ةمظنأ= ةكb̀لا د2قت ىدم .5

óC رطاخملا ةرادإ تا2لمع فصت ûåòلا تامولعملا .6
ò لاb̀ةك. 

 

 ةEلخادلا ةعجارملا رYراقت ظفح :نوعdسلاو ةسداسلا ةداملا

 دق امو تا2صوتو جئاتن نم ه2لإ تصلخ امو زجنأ ام حiضوب ةنمضتم لمعلا تادن°سمو ةعجارملا رjراقت ظفح ةكb̀لا Oع ABCعتي

 .اهنأش÷ ذختا
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 سداسلا باdلا

 ةك67لا تاGاسح عجارم

 
 تاGاسحلا ةعجارم ةمهم دانسإ :نوعdسلاو ةعGاسلا ةداملا

èلا دنسb̀نسلا اهتا=اسح ةعجارم ةمهم ةكijخلاو ةءاف≠لاو لالقتسالا= عتمتي عجارم *إ ةe‡قت دادعإل ؛ل2هأتلاو ةöjوضوم رüò 

 ةكb̀لل ò*املا زكرملا نع ةلادعو حiضوب ‡eّعت ةكb̀لل ة2لاملا مئاوقلا تنا¢ اذإ ام ه2ف ABّCبي ABCمهاسملاو ةرادإلا سلجمل لقتسمو

óC اهئادأو
ò اونلاÛò هوجلاöjة. 

 
 تاGاسحلا عجارم opmيعت :نوعdسلاو ةنماثلا ةداملا

 :aOò ام ةاعارم عم ،ABCحشرملا ABCب نم ةرادإلا سلجم ة2صوت Oع ًءانب ةكb̀لا تا=اسح عجارم ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا ABCعت

 .ةعجارملا ةنجل نم ة2صوت Oع ًءانب هح2شرت نوكa نأ .1

اصخرم نوكa نأ .2
}

óCوتسÀ نأو هل 
ò لاb̀ةصتخملا ةهجلا نم ةررقملا طو. 

 .ةكb̀لا حلاصم عم هحلاصم ضراعتت الأ .3

 .ABCنثا ABCعجارم نع ABCحشرملا ددع لقa الأ .4

 
 تاGاسحلا عجارم تاdجاو :نوعdسلاو ةعساتلا ةداملا

aع بجO تا=اسحلا عجارم: 

 .ةكb̀لل ةنامألاو ةaانعلا û‡òجاو لذ= .1

óC ةئيهلا غال=إ .2
ò ثملا لئاسملا نأش÷ بسانملا ءارجإلا ةرادإلا سلجم ذاختا مدع لاحeBلا ةهبشلل ةûåò aاهحرط. 

 رC‚لا ضijعت نع ًالوؤسم نوكjو ،هلمع سلجملا b}ي مل اذإ ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم نم بلطa نأ .3

óC هنم عقت ûåòلا ءاطخألا بÒس÷ eBغلا وأ ABCمهاسملا وأ ةكb̀لا ب}صa يذلا
ò شاو نوعجارملا ددعت اذ†و ،لمع ءادأeåاوك óC

ò أطخلا، 

 .نماضتلا ABCلوؤسم اونا¢
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 عباسلا باdلا

 
 حلاصملا باحصأ

 

 حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا مEظنت :نونامثلا ةداملا

 ظفحو مهتيامح فدهب حلاصملا باحصأ عم ةقالعلا م2ظنتل ة[iتكمو ةحضاو تاءارج†و تاسا2س عضو ةرادإلا سلجم Oع

 :aOò ام – ةصاخ ةفص= – نمضتت نأ Oع ،مهقوقح

 .دوقعلا اهيمحت وأ ةمظنألا اهررقت ûåòلا مهقوقح= لالخإلا دنع حلاصملا باحصأ ضijعت ة2ف2ك .1

 .حلاصملا باحصأو ةكb̀لا ABCب أش§ت دق ûåòلا تافالخلا وأ ىواìشلا ةijسè ة2ف2ك .2

 .مهب ةقلعتملا تامولعملا ةO _jع ةظفاحملاو نيدّروملاو ءالمعلا عم ةد2ج تاقالع ءانب ة2ف2ك .3

ABC óCلماعلاو نöjيدملل ûCòهملا كولسلا دعاوق .4
ò لاb̀ياعملا عم قفاوتت ث2ح= ةكeB ةقالعلا مظنتو ةم2لسلا ة2قالخألاو ة2نهملا 

 .اهب ماeåCلالاو دعاوقلا ەذه قيبطت ةGقارم تا2لآ ةرادإلا سلجم عضa نأ Oع ،حلاصملا باحصأ ABC[و مهنíب

 .ةكb̀لل ة2عامتجالا ةمهاسملا .5

 باحصأ عم ةعGتملا ماìحألاو طوb̀لل اقفو يرجa ةقالعلا يوذ فارطألاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ عم ةكb̀لا لماعت نأ د2“أت .6

 .ل2ضفت وأ eBCيمت يأ نود نم حلاصملا

كمa وحن Oع مهتطشïأ= ةقلعتملا تامولعملا Oع حلاصملا باحصأ لوصح .7
Ó

 كلت نوكت نأ Oع ،مهماهم ءادأ نم مهن

óCو ة2فا¢و ةح2حص تامولعملا
ò ش˚و بسانملا تقولاìمظتنم ل. 

ABC óCلماعلا ةلماعم .8
ò لاb̀اقفو ةك

}
 .eBCيمتلا مدعو ةاواسملاو ةلادعلا ئداGمل 

 

  ةفلاخملا تاسرامملا نع غالGإلا :نونامثلاو ةدحاولا ةداملا

óC حلاصملا باحصأ اهعG°ي تاءارجإ وأ تاسا2س نم مزلa ام عضو – ةعجارملا ةنجل حاeåقا Oع ًءانب – ةرادإلا سلجم Oع
ò دقتaم 

 :aOò ام ةاعارم عم ،ةفلاخملا تاسرامملا نع غال=إلا وأ مهاواìش

óC نولماعلا مهيف نم=( حلاصملا باحصأ غال=إ eBس}ت .1
ò لاb̀دق ام= ةرادإلا سلجم )ةك aذ2فنتلا ةرادإلا نع ردصaتاف‚ت نم ة 

óC ةöjGلا eBثت وأ ة2عرملا دعاوقلاو حئاوللاو ةمظنألا فلاخت تاسرامم وأ
ò غ وأ ة2لخادلا ة=اقرلا ةمظنأ وأ ة2لاملا مئاوقلاeBاه، 

óC تاسرامملا وأ تاف‚تلا تناfiأ ءاوس
ò اهنأش÷ مزاللا قيقحتلا ءارج†و ،نكت مل مأ مهتهجاوم. 

óC لقتسم وضع= ̀_اGملا لاصتالا eBس}تب غال=إلا تاءارجإ ةO _jع ظافحلا .2
ò غ وأ ةعجارملا ةنجلeBةصتخملا ناجللا نم اه. 

 .اهعم لماعتلاو حلاصملا باحصأ تاغال= وأ ىواìش å̆òلتب صتخم صخش ف2لìت .3

C∆وeå≠لإ دöjب وأ فتاه ص2صخت .4
ò لتلå̆ò شلاìىوا. 

 .حلاصملا باحصأل ةمزاللا ةaامحلا eBفوت .5

 
 opmلماعلا âpmفحت :نونامثلاو ةEناثلا ةداملا

ABC óCلماعلل ءادألاو ةكراشملا eBCفحتو رijطت جمارب ةكb̀لا عضت
ò لاb̀ع ،ةكO ام - ةصاخ ةفص= نمضتت نأ aOò: 
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1. èلماعلا ءارآ *إ عامتسالل ةصصختم لمع شرو دقع وأ ناجل ل2كشABC óC
ò لاb̀مهتشقانمو ةك óC

ò لحم تاعوضوملاو لئاسملا 

 .ةمهملا تارارقلا

امهسأ ABCلماعلا حنم جمارب .2
}

 óC
ò لاb̀صن وأ ةكíGا

}
 Oع قافنإلل لقتسم قودنص س}سأتو دعاقتلا جمار[و اهققحت ûåòلا حا[رألا نم 

 .جما‡eلا كلت

ABC óCلماعلل ة2عامتجا تاسسؤم ءاشïإ .3
ò لاb̀ةك. 
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 نماثلا باdلا
 

 ةEقالخألاو ةEنهملا âpياعملا
 

m?هملا كولسلا ةساEس :نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا
A 

aهملا كولسلل ةسا2س ةرادإلا سلجم عضûCò ة2قالخألا م2قلاو óC
ò لاb̀ارت ،ةكüò =ام ةصاخ ةفص aOò: 

 ،ةكb̀لا ەاجت ءالولاو ةaانعلا û‡òجاو لذGب ةكb̀لا C̆òظومو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع ل¢ Oع د2“أتلا .1

óC ة2صخشلا هتحلصم Oع اهحلاصم مaدقتو ،اهتم2ق م2ظعتو اهتيمنتو ةكb̀لا حلاصم نوص هنأش نم ام ل¢و
ò لاوحألا عيمج. 

ABC óCمهاسملا عيمجل ةرادإلا سلجم وضع ل2ثمت .2
ò لاb̀لالاو ،ةكeåCام= ما aلا ةحلصم ققحb̀مهاسملا ةحلصمو ةكABC ةاعارمو 

 .بسحف هتبختنا ûåòلا ةعومجملا ةحلصم س}لو ،نöjخآلا حلاصملا باحصأ قوقح

 .ةلصلا تاذ تام2لعتلاو حئاوللاو ةمظنألا عيمج= ABCيذ2فنتلا راGكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ماeåCلا أدGم خيسرت .3

 وأ ه= ةصاخ ةحلصم قيقحت فدهب 2C̆òظولا هGصنمل ةaذ2فنتلا ةرادإلا وضع وأ ةرادإلا سلجم وضع لالغتسا نود ةلول2حلا .4

 .ەeBغ=

 وأ لوصألا كلت لالغتسا مدعو ،اهفادهأو ةكb̀لا ضارغأ قيقحت Oع اهدراومو ةكb̀لا لوصأ لامعتسا ‚ق Oع د2“أتلا .5

 .ةصاخ حلاصم قيقحتل دراوملا

 لوحa ام= ةكb̀لا= ةصاخلا ة2لخادلا تامولعملا Oع عالطالا ت2قوتو ة2حالص مظنت ةحضاوو ةمìحمو ةق2قد دعاوق عضو .6

óC الإ ،صخش يأل اهنع حاصفإلا وأ اهنم مهeBغو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةدافتسا نود
ò وأ ةررقملا دودحلا 

 .اماظن ةزئاجلا

 
 ةEعامتجالا ةEلوؤسملا :نونامثلاو ةعGارلا ةداملا

 وبصûåò aلا فادهألاو اهفادهأ ABCب نزاوتلا ةماقإ لفكت ةسا2س – ةرادإلا سلجم نم حاeåقا Oع ًءانب – ةaداعلا ةماعلا ة2عمجلا عضت

 .عمتجملل ةaداصتقالاو ة2عامتجالا عاضوألا رijطت ضرغ= ؛اهق2قحت *إ عمتجملا

 
 A∞امتجالا لمعلا تارداdم :نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

aلا ةرادإلا سلجم عضe‡و جماjطل ةمزاللا لئاسولا ددحöم حGلا تارداb̀ةك óC
ò امتجالا لمعلا لاجمüò، ام لمش و aOò: 

óC تارداGم نم همدقت ام= ةكb̀لا ءادأ ط[öت سا2ق تا̀_ؤم عضو .1
ò امتجالا لمعلاüò لا= كلذ ةنراقموb̀¢تاذ ىرخألا تا 

 .ه=اشملا طاش§لا

 .اهب مهف2قثتو مهتيعوتو اهيف ABCلماعلل ةكb̀لا اهانب°ت ûåòلا ة2عامتجالا ة2لوؤسملا فادهأ نع حاصفإلا .2

óC ة2عامتجالا ة2لوؤسملا قيقحت ططخ نع حاصفإلا .3
ò راقتلاjرودلا رjأ= ةلصلا تاذ ةïلا ةطشb̀ةك. 

 .ةكb̀لل ة2عامتجالا ة2لوؤسملا= فöjعتلل عمتجملل ة2عوت جمارب عضو .4
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 عساتلا باdلا
 

 ةEفافشلاو حاصفإلا
 

 تاءارج±و حاصفإلا تاساEس :نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 حاصفإلل ة[iتكم تاسا2س ةرادإلا سلجم عضa ،جاردإلا دعاوقو ةرمتسملا تاماeåCلالاو ة2لاملا قاروألا حöط دعاوق= لالخإ نود

óC ةدراولا حاصفإلا تاGلطتم عم قفتي ام= ة2فا̀_إلا هتمظنأو هتاءارج†و
ò لا ماظنb̀¢لاوحألا بسح= – ة2لاملا قوسلا ماظنو تا – 

 :aOò ام ةاعارم عم ،ةaذ2فنتلا امهحئاولو

كمت ةمئالم حاصفإ ب2لاسأ تاسا2سلا كلت نمضتت نأ .1
Ó

 ة2لاملا تامولعملا Oع عالطالا نم حلاصملا باحصأو ABCمهاسملا ن

 .لماìتم لìش÷ ةكb̀لا عضو Oع فوقولاو مهسألا ة2≠لمو اهئادأو ةكb̀لا= ةقلعتملا ة2لاملا eBغو

óCو ،للضم eBغو حيحصو حضاو لìش˚و ،eBCيمت نود نم نöjمث°سملاو ABCمهاسملل حاصفإلا نوكa نأ .2
ò عو بسانملا تقولاO 

 .هجو لمfiأ Oع مهقوقح ةسرامم نم حلاصملا باحصأو ABCمهاسملا ABCكمتل كلذو ؛قيقدو مظتنم وحن

C∆وeå≠لإلا عقوملا نمضتي نأ .3
ò للbُ̀ت ىرخأ تامولعم وأ تانا2ب يأو ،اهنع حاصفإلا بولطملا تامولعملا عيمج ةك§b̀ نم 

 .ىرخألا حاصفإلا لئاسو لالخ

 ةjرود وأ اهتع2بط ث2ح نم اهف2§صت بولسأو ،اهنع حاصفإلا بجûåò aلا تامولعملا دaدحت نمضتت رjراقتلل مظن دادعإ .4

 .اهنع حاصفإلا

 هحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظن ماìحأ عمو ،تاسرامملا لضفأ عم اهقفاوت نم ققحتلاو ،يرود لìش÷ حاصفإلا تاسا2س ةعجارم .5

 .ةaذ2فنتلا

 
 ةرادإلا سلجم رŸقت :نونامثلاو ةعGاسلا ةداملا

aقت نمضتي نأ بجöjاضرع ةرادإلا سلجم ر
}

óC ةرثؤملا لماوعلا عيمجو ،ةeBخألا ة2لاملا ةنسلا لالخ هتا2لمعل 
ò لا لامعأb̀و ،ةكjبج 

 :aOò ام Oع ةرادإلا سلجم رöjقت لمتشÀ نأ

 .كلذ باGسأو قَّبطa مل امو ةحئاللا ەذه ماìحأ نم قبُط ام .1

 .مهتا‡eخو مهتالهؤمو ةق=اسلاو ة2لاحلا مهفئاظوو ،ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ،ناجللا ءاضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ .2

óC اوضع ةكb̀لا ةرادإ سلجم وضع نوكûåò aلا اهجراخ وأ ة≠لمملا لخاد تا¢b̀لا ءامسأ .3
ò وأ ةق=اسلاو ة2لاحلا اهترادإ سلاجم 

 .اهــöjيدم نم

å∆آلا وحنلا Oع هئاضعأ ف2§صتو ةرادإلا سلجم نijكت .4
ò: غ ةرادإ سلجم وضع ـ يذ2فنت ةرادإ سلجم وضعeB وضع ـ يذ2فنت 

 .لقتسم ةرادإ سلجم

 مهتاظوحلمو ABCمهاسملا تاحeåقم= املع – ABCيذ2فنتلا eBغ ةصاخ[و – هئاضعأ ةطاحإل ةرادإلا سلجم اهذختا ûåòلا تاءارجإلا .5

 .اهئادأو ةكb̀لا لا2ح

 ناجللا ءامسأ ركذ عم ،تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنجلو ،ةعجارملا ةنجل :لثم ،اهماهمو ناجللا تاصاصتخال ‚تخم فصو .6

 .عامتجا لƒل ءاضعألل روضحلا تانا2[و اهداقعنا خــــjراوتو اهتاعامتجا ددعو اهئاضعأو اهئاسؤرو
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óC ةرادإلا سلجم اهيلع دمتعا ûåòلا لئاسولا .7
ò لا ة2جراخلا ةهجلاو هئاضعأو هناجل ءادأو هئادأ م2يقتûåò اهتقالعو م2يقتلا= تماق 

 .تدجو نإ ،ةكb̀لا=

اقفو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تîفاìم نع حاصفإلا .8
}

óC ه2لع صوصنم وه امل 
ò عس°لا ةداملاABC ةحئاللا ەذه نم. 

 وأ ة2م2ظنت وأ ة2فا̀_إ ةهج يأ نم وأ ةئيهلا نم ةكb̀لا Oع ضورفم ò‰ا2تحا د2ق وأ يزاeåحا eBبدت وأ ءازج وأ ة[iقع يأ .9

óC اهعوقو يدافتو اهجالع لGسو اهل ةعقوملا ةهجلاو ةفلاخملا باGسأ نا2ب عم ،ة2ئاضق
ò قتسملاGل. 

óC ةعجارملا ةنجل يأر *إ ةفاضإ ،ةكb̀لا= ة2لخادلا ة=اقرلا تاءارجإ ة2لاعفل ةijنسلا ةعجارملا جئاتن  .10
ò افك ىدمaة=اقرلا ماظن ة 

óC ة2لخادلا
ò لاb̀ةك. 

Oò óCخاد عجارم ABCيعت *إ ةجاحلا ىدم نأش÷ ةعجارملا ةنجل ة2صوت .11
ò لاb̀ةك óC

ò ەدوجو مدع لاح. 

 ABCيعت نأش÷ اهب ذخألا سلجملا ضفر ûåòلا وأ ،ةرادإلا سلجم تارارق ABC[و اهنíب ضراعت دجوي ûåòلا ةعجارملا ةنجل تا2صوت .12

 باGسأو ،تا2صوتلا كلت تاغوسمو ،Oòخادلا عجارملا ABCيعت وأ هئادأ م2يقتو ه=اعتأ دaدحتو هلزعو ةكb̀لا تا=اسح عجارم

 .اهب ذخألا مدع

 .تدجو نإ ،ةكb̀لل ة2عامتجالا تامهاسملا ل2صافت .13

 نÎCjاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأو ةeBخألا ة2لاملا ةنسلا لالخ ةدقعنملا ABCمهاسملل ةماعلا تا2عمجلا خــــjراوتب نا2ب .14

 .تا2عمجلا ەذهل

óCو .ةع=اتلا اهتا¢̀_و ةكb̀لل ة2س}ئرلا طاش§لا عاونأل فصو .15
ò عون فصو لاحABC أ وأ“e” طاش§لا نم، aنا2ب قافرإ بج =ìل 

ïثأتو طاشeBە óC
ò لا لامعأ مجحb̀اهماهس†و ةك óC

ò جئاتنلا. 

óC ام=( ةمهملا ةكb̀لا تارارقو ططخل فصو .16
ò يغتلا كلذeB2هلا تاìلل ة2لb̀تاعقوتلاو )اهتا2لمع فقو وأ ،اهلامعأ ةعسوت وأ ،ةك 

 .ةكb̀لا لامعأل ة2لGقتسملا

 )قوسلا رطاخم مأ ،ة2لijمت رطاخم مأ ة2ل2غشè رطاخم تناfiأ ءاوس( ةكb̀لا اههجاوت رطاخم يأ= ةقلعتملا تامولعملا .17

 .اهتبقارمو رطاخملا ەذه ةرادإ ةسا2سو

C∆ا2ب مسر وأ لودج لìش Oع ةصالخ .18
ò لا لوصألb̀اهلامعأ جئاتنو اهموصخو ةك óC

ò خألا سمخلا ة2لاملا تاونسلاeBذنم وأ ة 

 .‚قأ امهيأ س}سأتلا

óCارغج ل2لحت .19
ò امجإل*ò لا تاداريإb̀ةع=اتلا اهتا¢̀_و ةك. 

óC ةöjهوج تاقورف يأل حاضaإ .20
ò لا اهتنلعأ تاعقوت يأ وأ ةق=اسلا ةنسلا جئاتن نع ة2ل2غش°لا جئاتنلاb̀ةك. 

 .ABCينوناقلا ABCبساحملل ةaدوعسلا ةئيهلا نم ةدمتعملا ةGساحملا eBياعم نع فالتخا يأل حاضaإ .21

 لحم ةلودلاو ،اهتا2لمعل ò»}ئرلا لحملا ةلودلاو ،ò»}ئرلا اهطاشïو اهيف ةكb̀لا ة2≠لم ةGسïو اهلام سأرو ةع=ات ةك̀_ ل¢ مسا .22

 .اهس}سأت

 .ةع=ات ةك̀_ لƒل ةرداصلا نيدلا تاودأو مهسألا ل2صافت .23

óC ةكb̀لا ةسا2سل فصو .24
ò زوتjمهسألا حا[رأ عــــ. 

óC ةحلصم يأل فصو .25
ò ة2قحألا تاذ مهسألا ةئف óC

ò صتلاijلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ادع( صاخشأل دوعت تb̀كو ةكGرا 

 تاماeåCلالاو ة2لاملا قاروألا حöط دعاوق نم ABCتسلاو ةع=ارلا ةداملا بجوم= قوقحلا كلتب ةكb̀لا اوغل=أ )مهءا[öقأو ABCيذ2فنتلا

eB óCيغت يأو ،ةرمتسملا
ò خألا ة2لاملا ةنسلا لالخ قوقحلا كلتeBة. 



الئحة الحوكمة

47

 

 
 

óC مهئا[öقأو ABCيذ2فنتلا راGكو ،ةكb̀لا ةرادإ سلجم ءاضعأل دوعت باتت“ا قوقحو ةaدقاعت ة2لام قاروأو ةحلصم يأل فصو .26
ò 

eB óCيغت يأو ةع=اتلا اهتا¢̀_ نم يأ وأ ةكb̀لا نيد تاودأ وأ مهسأ
ò خألا ة2لاملا ةنسلا لالخ قوقحلا كلت وأ ةحلصملا كلتeBة. 

 ة2نويدملا= فشكو ،)كلذ eBغ مأ بلطلا دنع دادسلا ةGجاو تناfiأ ءاوس( ةكb̀لا Oع ضورق يأ= ةقلعتملا تامولعملا .27

 ةهجلا مساو ضرقلا لصأ غلGمو ةنسلا لالخ ضورقل {ادادس ةكb̀لا اهتعفد غلاGم يأو اهل ةع=اتلا تا¢b̀لاو ةكb̀لل ة2لامجإلا

óCو ،Gå̆òتملا غلGملاو هتدمو اهل ةحناملا
ò ع ضورق دوجو مدع لاحO لاb̀دقت اهيلع ،ةكaكلذ= رارقإ م. 

 اهتردصأ ةهباشم قوقح وأ باتت“ا قح تاركذم وأ ةaدقاعت ة2لام قاروأ يأو لijحتلل ةل=اق نيد تاودأ يأ دادعأو تائفل فصو .28

 .كلذ ل=اقم ةكb̀لا ه2لع تلصح ضوع يأ حاضaإ عم ة2لاملا ةنسلا لالخ ةكb̀لا اهتحنم وأ

 وأ ،باتت“ا قح تاركذم وأ ةaدقاعت ة2لام قاروأ وأ لijحتلل ةل=اق نيد تاودأ بجوم= باتت“ا وأ لijحت قوقح يأل فصو .29

 .ةكb̀لا اهتحنم وأ اهتردصأ ةهباشم قوقح

 عم ،ة2قGتملا ة2لاملا قاروألا ةم2قو دادeåسالل ةل=اق نيد تاودأ يأل ةكb̀لا بناج نم ءاغلإ وأ ءا̀_ وأ دادeåسا يأل فصو .30

 .ةع=اتلا اهتا¢̀_ اهتeåشا ûåòلا كلتو ةكb̀لا اهتeåشا ûåòلا ةجردملا ة2لاملا قاروألا ABCب eBCيمتلا

احضوم عامتجا ل¢ روضح لجسو اهداقعنا خــــjراوتو ،ةeBخألا ة2لاملا ةنسلا لالخ تدقُع ûåòلا ةرادإلا سلجم تاعامتجا ددع .31
}

 

 .نÎCjاحلا ءامسأ ه2ف

 .اهباGسأو تاGلطلا كلت خــــjراوتو ABCمهاسملا لجسل ةكb̀لا تاGلط ددع  .32

 .ةقالع يذ فرطو ةكb̀لا ABCب ةقفص يأل فصو  .33

افرط ةكb̀لا نوكت دوقع وأ لامعأ يأ= قلعتت تامولعم .34
}

 وأ ةكb̀لا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأل ةحلصم اهيف تنا¢ وأ اهيفو ،اهيف 

 ەذه ةع2بطو ،دوقعلا وأ لامعألا= ABCينعملا ءامسأ لمشè ث2ح= ،مهنم يأ= ةقالع يذ صخش يأل وأ اهيف ABCيذ2فنتلا راG≠ل

 .كلذ= رارقإ مaدقت ةكb̀لا Oعف ،ل2بقلا اذه نم دوقع وأ لامعأ دجوت مل اذ†و ،اهغلGمو اهتدمو اهطو̀_و دوقعلا وأ لامعألا

 .تîفاìم يأ نع ABCيذ2فنتلا راGك دحأ وأ ةكb̀لا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأ هGجوم= لزانت قافتا وأ تاíGترت يأل نا2ب .35

óC قوقح يأ نع ةكb̀لا ò…هاسم دحأ هGجوم= لزانت قافتا وأ تاíGترت يأل نا2ب .36
ò حا[رألا. 

 ددسè ملو ىرخأ تاقحتسم يأ وأ موسر وأ بئاÎC وأ ةا¢ز يأ دادسل ةقحتسملاو ةددسملا ة2ماظنلا تاعوفدملا ةم2ق= نا2ب .37

 .اهباGسأ نا2[و اهل زجوم فصو عم ،ةijنسلا ة2لاملا ةeåفلا ةaاهن ûåح

 .ةكb̀لا C̆òظوم ةحلصمل ت¸شïأ تاطا2تحا وأ تارامث°سا يأ ةم2ق= نا2ب .38

 :aOò ام= تارارقإ  .39

أ تا=اسحلا تالجس نأ .أ
˝

 .حيحصلا لìشلا= تدع

أ ة2لخادلا ة=اقرلا ماظن نأ .ب
˝

نو ةم2لس سسأ Oع دع
ُ

 .ة2لعاف= ذف

óC ركذa كش يأ دجوي ال هنأ .ج
ò لا ةردقb̀ع ةكO ةلصاوم ïاهطاش. 

 كلت ةرادإلا سلجم رöjقت حضوي نأ بجa ،ةijنسلا ة2لاملا مئاوقلا Oع تاظفحت نمضتي تا=اسحلا عجارم رöjقت نا¢ اذإ .40

 .اهب ةقلعتم تامولعم يأو اهباGسأو تاظفحتلا

41. óC
ò يغتب ةرادإلا سلجم ة2صوت لاحeB ق تا=اسحلا عجارمGفلا ءاهتنا لeåعملا ةABC اهلجأ نم، aنأ بج aقتلا يوتحöjع رO كلذ، 

 .eBيغتلا= ة2صوتلا باGسأ نا2ب عم
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 ةعجارملا ةنجل رŸقت :نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

óC اهيلع صوصنملا اهماهمو اهتاصاصتخال اهئادأ ل2صافت Oع ةعجارملا ةنجل رöjقت لمتشÀ نأ بجa .أ
ò لا ماظنb̀¢هحئاولو تا 

óC اهيأرو اهتا2صوت نمضتي نأ Oع ،ةaذ2فنتلا
ò افك ىدمaرطاخملا ةراد†و ة2لاملاو ة2لخادلا ة=اقرلا مظن ة óC

ò لاb̀ةك. 

اخسï ةرادإلا سلجم عدوي نأ بجa .ب
}

óC ةعجارملا ةنجل رöjقت نم ة2فا¢ 
ò لا زكرمb̀ئرلا ةك{«ò ُي نأو§b̀ óC

ò لإلا عقوملا≠eåو∆C
ò 

C∆وeå≠لإلا عقوملاو ةكb̀لل
ò دنع قوسلل ïb̀ كمتل ؛ةماعلا ة2عمجلا داقعنال ةوعدلاABC مهاسملا نم بغري نمABC óC

ò لوصحلا 

 .ةماعلا ة2عمجلا داقعنا ءانثأ رöjقتلا صخلم Oتjو هنم ةخسO ïع

 
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ :نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 :aOò ام ةاعارم عم ،ةaذ2فنتلا ةرادإلا ءاضعأ نمو هئاضعأ نم وضع لì= ةصاخلا حاصفإلا تا2لمع م2ظنت ةرادإلا سلجم Oع ABCعتي

اjرود هثيدحتو ةaذ2فنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاحاصف‘ب صاخ لجس عضو .1
}

اقفو كلذو ،
}

 ة[iلطملا تاحاصفإلل 

 .ةaذ2فنتلا امهحئاولو ة2لاملا قوسلا ماظنو تا¢b̀لا ماظن بجوم=

 .ò*ام ل=اقم نود ةكb̀لا ò…هاسمل لجسلا Oع عالطالا ةحاتإ .2

 
 تãفاiملا نع حاصفإلا :نوعس≥لا ةداملا

 :aOò ام= ةرادإلا سلجم مeåCلa .أ

óC ةaذ2فنتلا ةرادإلاو سلجملا ءاضعأ تîفاìم دaدحت ة2ف2ك نعو تîفاìملا ةسا2س نع حاصفإلا .1
ò لاb̀ةك. 

óC ل2صفتو ة2فافشو ةقد= حاصفإلا .2
ò قتöjملا نع ةرادإلا سلجم رìفاîةرادإلاو ةرادإلا سلجم ،ءاضعأل ةحونمملا ت 

اaأ ،اaازم مأ عفانم مأ غلاGم تناfiأ ءاوس ل2لضت وأ ءافخإ نود ،ة̀_اGم eBغ وأ ة̀_اGم ةروص= ةaذ2فنتلا
}

 اهتع2بط تنا¢ 

امهسأ اaازملا تنا¢ اذ†و .اهمساو
}

 óC
ò لاb̀مهسألل ةلخدملا ةم2قلا نوكتف ،ةك ǫ̀ رات دنع ة2قوسلا ةم2قلاjقاقحتسالا خــــ. 

 .ةسا2سلا ەذه نع يرهوج فارحنا يأ نا2[و ،اهب لومعملا تîفاìملا ةسا2سو ةحونمملا تîفاìملا ABCب ةقالعلا حيضوت .3

 :ةدح Oع aOò نمم لƒل ةعوفدملا تاضijعتلاو تîفاìملا نأش÷ ةمزاللا ل2صافتلا نا2ب .4

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ .أ

 ريدملاو يذ2فنتلا س}ئرلا مهنمض نم نوكa نأ Oع ةكb̀لا نم تîفاìملا Oعأ اوقلت نمم ABCيذ2فنتلا راGك نم ةسمخ .ب

 .ò*املا

 .ناجللا ءاضعأ .ج

 
óC دراولا حاصفإلا نوكa .ب

ò ةداملا ەذه óC
ò قتöjاقفوو ةرادإلا سلجم ر

}
 .)1 قحلم( ةقفارملا لوادجلل 
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 Q7اعلا باdلا
 

 تا674لا ةم4وح قيبطت
 

 ةلاعفلا ةم4وحلا قيبطت :نوعس≥لاو ةدحاولا ةداملا

aلا= ةصاخ ةم¢وح دعاوق ةرادإلا سلجم عضb̀حألا عم ضراعتت ال ةكìة2مازلإلا ما óC
ò قارم ه2لعو ،ةحئاللا ەذهGققحتلاو اهق2بطت ة 

óC ه2لعو ،ةجاحلا دنع اهلaدعتو ،اهتيلاعف نم
ò ام= ما2قلا كلذ ل2–س aOò: 

 .دعاوقلا ەذهب ةكb̀لا ماeåCلا نم ققحتلا .1

اقفو اهثيدحتو دعاوقلا ةعجارم .2
}

 .تاسرامملا لضفأو ة2ماظنلا تاGلطتملل 

 تاجاح û‡òلa ام= ة2لخادلا تاءارجإلاو تاسا2سلا نم اهeBغو ،ةكb̀لا م2ق لثمت ûåòلا ûCòهملا كولسلا دعاوق رijطتو ةعجارم .3

 .تاسرامملا لضفأ عم قفتjو ةكb̀لا

امود ةرادإلا سلجم ءاضعأ عالطإ .4
}

óC تاروطتلا Oع 
ò لا ةم¢وح لاجمb̀¢فت وأ ،تاسرامملا لضفأو تاijةنجل *إ كلذ ض 

 .ىرخأ ةرادإ وأ ةنجل يأ وأ ةعجارملا

 
 تا674لا ةم4وح ةنجل لEكشx :نوعس≥لاو ةEناثلا ةداملا

óC
ò لاح èلا ةم¢وح= ةصتخم ةنجل ةرادإلا سلجم ل2كشb̀¢نأ ه2لعف ،تا aةدحاولا ةداملا بجوم= ةررقملا تاصاصتخالا اهيلإ ضوف 

اijنس ،ةرادإلا سلجم دjوزتو ،ةم¢وحلا تاق2بطت نأش÷ تاعوضوم يأ ةع=اتم ةنجللا ەذه Oعو ،ةحئاللا ەذه نم ABCعس°لاو
}

 Oع 

 .اهيلإ لصوتت ûåòلا تا2صوتلاو رjراقتلا= ،لقألا

 
 

 
 

 67ع يداحلا باdلا
 

 قئاثولاG ظافتحالا
 

 قئاثولاG ظافتحالا :نوعس≥لاو ةثلاثلا ةداملا
 

aع بجO لاb̀احملا عيمج= ظفتحت نأ ةكÎC راقتلاو تادن°سملاوjةحئاللا ەذه بجوم= اهب ظافتحالا بولطملا ىرخألا قئاثولاو ر 

óC
ò لا رقمb̀ئرلا ةك{«ò ع نع لقت ال ةدمb̀ نأو ،تاونس Àقت كلذ لمشöjقتو ةرادإلا سلجم رöjلالخإلا مدع عمو .ةعجارملا ةنجل ر 

óC ةكb̀لا Oع بجa ،ةدملا ەذهب
ò ام=( ة2ئاضق ىوعد دوجو لاح óC

ò لاطم وأ )اهتماق‘ب ددهم وأ ةمئاق ىوعد يأ كلذGتاءارجإ يأ وأ ة 

 ةGلاطملا وأ ة2ئاضقلا ىوعدلا كلت ءاهتنا ABCحل اهب ظافتحالا قئاثولا وأ رjراقتلا وأ تادن°سملا وأ ÎCاحملا كلتب قلعتت ةمئاق قيقحت

 .ةمئاقلا قيقحتلا تاءارجإ وأ
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lmاثلا باdلا
A 67ع 
 

 ةEماتخ ماiحأ
 

 ةEماتخ ماiحأ :نوعس≥لاو ةعGارلا ةداملا

ةلمìم ةحئاللا ەذه دعت .1
ً

 .ةقالعلا تاذ ةمظنألا نم اهeBغو هنع ةقث–نملا هناجلو سلجملا لمع حئاولو ،ةكb̀لل øòاسألا ماظنلل 

ÕCلت .2
ò لل ة2لخاد حئاول وأ تارارق وأ تاءارجإ نم اهعم ضراعتي ام ل¢ لحم لحتو ةحئاللا ەذهb̀ةك. 

óC صن هنأش÷ دري مل ام ل¢ .3
ò ةحئاللا ەذه aةصتخملا تاهجلا نم ةرداصلا ةلصلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا هنأش÷ قبط. 

4. aنأ بج aفت نوكijنأو حضاوو ددحم لمع قاطن نمض تا2حالصلا ض aاقثوم نوك
}

 .ةحضاو ة2نمز ةدم= ددحمو 

 نأ Oع ،اهل ة2نمز ددم دaدحت متي مل ام هلامعأ ةرود ةaاهنب هناجلو ةرادإلا سلجم نم ةرداصلا ضijفتلا تارارق عيمج ò̌ت§ت .5

Àحل تارارقلا ەذهب لمعلا رمتسABC ةرادإلا سلجم رارقإ óC
ò دجلا هترودaسانم ەاري ام ةدGا

}
 .ءاغلإلا وأ لaدعتلا وأ رارمتسالا= امإ 

 
 ذافنلاو 67≤لا :نوعس≥لاو ةسماخلا ةداملا

 فذحُت وأ داوم ةaأ لدعُت الو ،اهيلع ةكb̀لل هماعلا ه2عمجلا دامتعاو ةكb̀لا ةرادإ سلجم ةقفاوم خــــjرات نم ًةذفان ةحئاللا ەذه دعت

 .ةكb̀لل هماعلا ه2عمجلا دامتعاو ةكb̀لا ةرادإ سلجم ةقفاوم Oع ًءانب الإ ،ةحئاللا ەذهل فاضُت وأ
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تآفاكملا لودج )1( قحلم  
 ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم

لا ةaاهن ةأفاìم ةeBغتملا تîفاìملا ةتباثلا تîفاìملا سلجملا وضع
 ةمدخ

ملا
ƒلا عiمج

O ò 

ملا لد=
افو‚

 ت

عم غلGم
A BC  

م
 لد= عiمج
ح

لج روض
اس

 ت
ملا

لج
 س

م
 لد= عiمج
ح

لج روض
اس

 ت
للا

 ناج

 ة2§يعلا اaازملا

 لامعألا ةأفاìم
 ةjرادإلاو ة2نفلا

سالاو °
 ةjراش

}ئر ةأفاìم
 س

ملا
لج

علا وأ س
 وض

دتنملا
مأ وأ ب

A BC  
لا

b نم نا¢ نإ 
عألا

 ءاض

ملا
 عiـــــمج

ï
 حا[رأللأ نم ةGس

îفاìملا
 ةjرودلا ت

طخ
ت ط

فح
e BC jة 

ق
ص

e Bلجألا ة 

طخ
ت ط

فح
e BC jة 

 لجألا ةلijط

سالا  ةحونمملا مه
 لاخدإ متي(
 )ةم2قلا

ملا
 عiـــــمج

  opmلقتسملا ءاضعألا :ًالوأ

1.                  

2.                 

3.                 

                 عiمجملا

اEناث
 opmيذEفنتلا âpغ ءاضعألا :†

1.                  

2.                 

3.                 

                 عiمجملا
اثلاث

 opmيذEفنتلا ءاضعألا :†

1.                  

2.                 

3.                 

                 عiمجملا
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 نییذیفنتلا رابك تآفاكم

مسألا   

 ةمد;:ا ةيا78 ةأفا'م ة23غتملا تآفا'ملا ةتباثلا تآفا'ملا

م
 ةأفا'م عومج

ع ن2يذيفيتلا
لGHا ن

 س

دجو نإ
 ت

 OPكلا عومGHا

تاور
ب

الد= 
ت

ة2§يع اaازم 
ملا 

عiمج
îفاìم 

 ت
ةjرود
حا[رأ 
طخ 

 ط
ت

فح
e BC jة 

ق
ص

e Bلجألا ة
طخ 

 ط
ت

فح
e BC jة 

لجألا ةلijط
 مهسألا 
 ةحويمملا
 لاخدإ متي(
)ةم2قلا
ملا 

عiمج
 

 يذيفنتلا سUئرلا  .1

             

 YPاملا ريدملا  .2

             

3.  

             

4.  

             

5.  

             

 عومGHا
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 ناجللا ءاضعأ تآفاكم

 ةتباثلا تîفاìملا  
 روضح لد= ادع(

 )تاسلجلا

 عiمجملا تاسلج روضح لد=

  ةعجارملا ةنجل ءاضعأ

1     

2     

    عiمجملا 

 تîفاìملاو تاح2شeåلا ةنحل ءاضعأ

1     

2     

    عiمجملا 

 رطاخملا ةنحل ءاضعأ

1     

2     

    عiمجملا 

 ةم¢وحلا ةنحل ءاضعأ

1     

2     

    عiمجملا 

  ........ ةنجل ءاضعأ

1     

2     

    عiمجملا 

    ƒOòلا عiمجملا

 




