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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 دادعإلا قيرف ةملك

 ،نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هيف اكرابم ابيط اريثك ادمح & دمحلا

  :دعب امأ

موي Vركفت له         
ً
 ءيشلا يأ ،ءاطع ىنعم نم يتf سيماوقلاو مجاعملا لك ىلا عوجرل_ ؟بوهوم ةملك ىنعم يف ا

ءاوس رثكأ وأ لاجم يف هئادأ يف زيمتلا يطعأ نم وه بوهوملاف .ةبهوملا ىنعم طبنتسن انه نمو ،ناسنإلل ىطعملا
ً
 يف ناك 

 بوهوملا ىظحي نأ دب ال ،عمتwا ةايح يف ريثfو ىنعم اذ ءادألا يف زيمتلا اذه نوكي يكلو .هريغ وأ يميلعتلا لاwا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف دوهجلا ترفاضت دقلو .هتادادعتسا ةيمنتو هتايناكما لالغتسا ىلع هدعاست يتلا معدلاو ةياعرلا صرفب

 يف نيقوفتملاو نيبوهوملا ةبلطلا ةياعر اهنيب نمو ،تäوتسملا ةفاك ىلع قوفتملاو بوهوملا درفلا يف رامثتسالا يف ةيدوعسلا

   .ةيعماجلا ةلحرملا

 جماربلا نم ةعومجم ريفوتب زيزعلادبع نب ماطس ريمألا ةعماج تماق ،ةيجيتارتسالا اهفادهأو اهتيؤر نم اقالطناو       

 ةياعر ةدحو ءاشنإ تاردابملا هذه نيب نمو .نيقوفتملاو نيبوهوملا ةبلطلا تاردقل ةزفحم ةيميداكأ ةئيب ريفوتل ةفداهلا تاردابملاو

 ميدقت ةيذيفنتلا اهفادهأ نم نأ ثيح ،نيقوفتملاو نيبوهوملا ةبلطلل مدقتلاو ومنلا صرف ريفوت ىلإ ىعست يتلاو نيبوهوملا

 امب مهل بردلا ديهمتو ،ةمزاللا تاراشتسالا ريفوتو ،ةدحولا جماربل مهحيشرتو ،ةبلطلا ءالؤه نع فشكلل ةصصخم جمارب

.مهنطوو مهسفنأل ةدئافل_ دوعي امب اههيجوتو مهقوفتو مهبهاوم زيزعت نمضي  

  .ا£اعلطتو اهفادهأ قيقحت يف ةدحولل اهجوم نوكي نأ نيلمآ ،ليلدلا اذه مامتإ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دمحن اماتخو
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 دادعإلا قيرف

 بالطلا نوؤش ةدامع ديمع ةركشلا هللادبع نب بالث .د

 ةصاخلا ةيبرتلا مسقب سيردتلا ةئيه وضع  يبهولا نسحملادبع هللادبع .د

 ءايحألا مسقب سيردتلا ةئيه وضع يريطملا دجام بنيز .د

 ةيبالطلا ةطشنألل بالطلا نوؤش ةدامع ليكو  يملسلا يفال نب يافل .د

  تابلاطلا نوؤشل بالطلا نوؤش ةدامع ةليكو  يفرطملا دلاخ لالد .د

  ةيوبرتلا مولعلا مسقب سيردتلا ةئيه وضع  ديوعلا رصV ةرون .د

  ةصاخلا ةيبرتلا مسقب سيردتلا ةئيه وضع يناطحقلا ديهف دشار .د

  سيردتلا قرطو جهانملا مسقب سيردتلا ةئيه وضع  خيشلا نمحرلادبع ءامسأ .د

 ةيزيلجنالا ةغللا مسقب سيردتلا ةئيه وضع  يرمشلا تكاس ءامسأ .أ

 جرخل_ ميلعتلا ةراد≠ نيبوهوملا مسق سيئر يرقنعلا رمع نب رصV .أ

 جرخل_ ميلعتلا ةراد≠ ت_وهوملا مسق ةسيئر  ديشرلا ناميلس ىده .أ

 بالطلا نوؤش ةدامعب يرادإ  يبيغزلا دمحم ءاربلا .أ
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 ةمدقملا

سلا دّكؤت
ّ
رلاو تاساي

ّ
 ىصقأ ىلإ هتاّيناكمإو هتاردق ةيمنتل يعسلاو بوهوملا درفلا رامثتسا ةيمهأ ىلع ةّينطولا ىؤ

يملعلا روطّتلا يف هماهسإ صرف زيزعتل ؛اهل دح
ّ

يفاقّثلاو 
ّ

يميلعت ٍحرص ُّيأ ولخي الو .هنطول 
ّ

رفتت ةئف دوجو نم 
ّ

م ٍءاد∑ د
ُ
 ٍزّيمت

يميداكألا ليصحّتلا تالاجم يف
ّ

وفّتلاو 
ّ

يلقعلا ق
ّ

يراكتبالا ريكفّتلاو 
ّ

 نم ٍعيجشتو ٍزيفحتو ٍةيمنت ىلإ جاتحت يتلا تاراهملاو 

  .نيبوهومل_ ةّصاخ ٍجمارب لالخ

لك ريفوت ىلإ بالّطلا نوؤش ةدامع يف ًةلثمم زيزعلا دبع نب ماطس ريمألا ةعماج ىعست قلطنملا اذه نمو
ّ
 نم ام ِ

وفتملا ةدعاسم هنأش
ّ
 ةياعر ةدحو ءاشنإ لالخ نم ،نطولا لبقتسم يف لعافلا ماهسإلاو م£اقاط ةيمنت ىلع نيبوهوملاو نيق

 ،جماربلا كلتب لمعلا ةيلآو ،نيبوهوملا ةياعر ةدحو اهمدقت يتلا تاردابملاو جماربلا حّضويل ليلّدلا اذه يتΩو .نيبوهوملا

  .ةيميظنتلاو ةيرادإلا ماهملا ديدحتو ،ةقالعلا تاذ طباوضلاو طورشلاو
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 ليلّدلا يف ةدراولا تاحلطصملا

 
جمارب :ةّيئارثإلا جماربلا

ٌ
وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلا ديوزت اهلالخ نم ُّمتي ٌةصّصختم 

ّ
ونتم ٍةّيميلعت ٍتاراهمو ٍتاربخب نيق

ّ
 ٍةع

مو
ُ
معت

ّ
رقم اهرفوت ال ٍةق

ّ
  .ةعماجلا تار

 

يعادبإلا ريكفّتلا 
ّ

  .قيبطّتلل ٍلباقو ٍركتبمو ٍديدجب نايتإلا ةيلمع وه :

 

لح
ّ

براجتلاو ِتاربخلاو َفراعملا درفلا اهيف ُمدختسي ،ةّيريكفت ةيلمع يه :تالكشملا 
َ

 ريغ ٍفقوم رييغتل ا« َّرم يتلا 

لح فد« ٍفولأم
ّ

  .فقوملا هبلطي يذلا ضومغلا 

 

وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلا نع ُثحبلا :ةبلّطلا باطقتسا
ّ
 ةبهوملا بناوج ةيمنت ىلع لمعلاو ةّيوناّثلا ةلحرملا ةبلط نم نيق

وفّتلاو
ّ

رخت دعب ةعماجلا ىلع ميدقتلل مهزيفحتو مهل ةبسانملا ةّيميداكألا تاصّصخّتلل مهتئِيهتل مهيدل ق
ّ

  .مهج

 

وتت نيذلا ةبلّطلا مه :نيبوهوملا ةبلّطلا
ّ
ريغ ٌتاردقو ٌتادادعتسا مهيدل رف

ُ
 وأ ٍلاجم يف مÀِارقأ ةّيقب نع زّيمتم ءادأ وأ ٍةّيداع 

وفّتلا تالاجم يف ةّصاخو عمتwا اهردقي يتلا تالاwا نم رثكأ
ّ

يلقعلا ق
ّ

يملعلا ليصحّتلاو 
ّ

 تاراهملاو راكتبالاو عادبإلاو 

 .ةّصاخلا تاردقلاو

 

وفتملا ةبلّطلا
ّ
يميداكألا ليصحّتلا لاجم يف ٍعفترم ىوتسمب نوزّيمتي نيذلا ةبلّطلا مه :نيق

ّ
.  

 

 نيمّدقتملا ةبلّطلا لوبقب ةّيصوّتلا ُماهم اهل دَنسُت ٍةفلتخم ٍةّيميداكأ ٍتاصّصخت نم ٌناجل يه :نيبوهوملا ةبلّطلا لوبق ناجل

 مهبهاوم يف رظنتو نيبوهوملا ةبلّطلا قاحتلا تابلط ناجّللا لبقتست ثيح ،نيبوهوملا ةياعر ةدحو جماربب قاحتلالا ِبلطب

ي نيذلا ةبلّطلا لوبق ِتايصوتب عفرت مث
ُ
بناج نودب

ً
 .ةبهوملا بناوج نم ا

 

رلا تارابتخالا
ّ

  .ةبهوملاو عادبإلا بناوج مييقتل مدختست ةدّحوم ريياعم َقْفو ٌةنّنقم ٌتارابتخا يه :ةّيمس

 

وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلاو ةعساولا ةربخلا باحصأ نيب ةيمنتو مّلعت ةكارش :ةذملّتلا
ّ
  .ٍّنيعم ٍلاجم يف نيق
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 تازكترملا

  :يتآلا تنمضت دقو ،ليلّدلا دادعإ دنع تازكترملا نم ٍددع ىلع دامتعالا ّمت

سلا تاهيجوّتلاو تارارقلاو ةمظنألا •
ّ

سلا ةّيبرعلا ةكلمملا يف ميلعّتل_ ةقالعلا تاذ ةيما
ّ

  .ةّيدوع

وفتملا ةبلّطلا ميلعتب ةقالعلا تاذ ميلعّتلا ةرازو حئاولو ةلدأو تاسايس •
ّ
 .نيبوهوملاو نيق

  .زيزعلا دبع نب ماطس ريمألا ةعماج فادهأو ةلاسرو ةيؤر •

وفتملا ةبلّطلا ةياعر يف ةّيجراخلاو ةّيلخاّدلا تاعماجلا براجت •
ّ
  .نيبوهوملاو نيق

وفتملا ةبلّطلا ةياعرب ةقالعلا تاذ جماربلاو تاسارّدلا •
ّ
  .نيبوهوملاو نيق
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 فادهألاو ةلاسّرلاو ةيؤّرلا
 :ةيؤّرلا

وفّتلاو ةبهوملل ةمعاد ةّيعماج ةئيب داجيإ
ّ

   .عادبإلاو ق

  
 :ةلاسّرلا
وفتملاو نيبوهوملا فاشتكا 

ّ
 بناوجو مهعادبإو مهبهاوم ةيمنتو زيزعلا دبع نب ماطس ريمألا ةعماج ةبلط نم نيعدبملاو نيق

وفّتلا
ّ

 .ةمئالملا ةئيبلاو جماربلا ريفوت لالخ نم مهيدل ق

  
 :ماعلا فدهلا
ونتم ةّيبيردتو ةّيوبرت صرف ريفوتو ،نيركتبملا ِّينبتو ،نيقوفتملاو نيبوهوملا ةياعرل ةّيعون جمارب ميدقت

ّ
 زاربإل ؛مهل ةلداعو ةع

 .م£اراكتبا ريوطتو ،مهبهاوم

  
 :ةّيذيفنّتلا فادهألا
ونتم ةّيئارثإ جمارب ميدقت   )1(

ّ
وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلل ةع

ّ
 تاصّصخّتلل مهتئي£و ،م«اطقتسال ؛ةّيوناّثلا ةلحرمل_ نيق

 .مهلويمو مهبهاومل ةمئالملا ةّيميداكألا

وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلا نع فشكلا   )2(
ّ
 زيزعلا دبع نب ماطس ريمألا ةعماجل ةعباّتلا تاّيلكلا عيمجب نيقحتلملا نيق

 .نيبوهوملا ةياعر ةدحو جماربل مهحيشرتو

وفتملاو نيبوهوملا تاردق ريوطتو ةيمنتل ؛ةيلاع ةدوج تاذ ةّيئارثإو ةّيبيردت جمارب ميدقت   )3(
ّ
 .نيعدبملاو نيق

 .نيبوهوملا ةياعر ةدحو ةبلطل ةّينقّتلاو ةّيثحبلاو ةّيملعلا تاراشتسالا ريفوت  )4(

رلا ميدقت   )5(
ّ

 .نيبوهوملا ةياعر ةدحو ةبلط عيراشمل معّدلاو ةياع

وفتملاو نيبوهوملا ةياعر ةدحول ةمّدقملا جماربلا مدخي امب ٍتاسسؤمو ٍدارفأ عم تاكارش ءانب   )6(
ّ
 .نيق

وفتملاو نيبوهوملا ةبلّطلا ةكراشم صرف ليهست   )7(
ّ
  .اهجراخو ةكلمملا لخاد ةقالعلا تاذ تارمتؤملاو تاقباسملا يف نيق

 

 

 



    

7 
 

لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

نيبوهوملا ةياعر ةدحول ّيميظنّتلا لكيهلا  
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

  ماسقألا ماهم
 :ةدوجلاو ريوطّتلا مسق ماهم

ٍيرود ٍلكشب ةدحولا ءادأ سايق اهلالخ نم ُّمتي ةّيسيئر تارشؤم دامتعا •
ّ

.  

 .ميوقّتلاو سايقل_ ةقّلعتملا تVايبلا عمج تاودأو تVابتسالا ميمصت •

يرادإلا لمعلا ِنيسحتل ةمزّاللا تاحارتقالا ميدقت •
ّ

 .ةدحول_ 

يلخاّدلا قيقدّتلا تاّيلمعب مايقلا •
ّ

 .ةدحول_ لمعلا تاءارجإل 

 .ةدحولا ةطشنأو لامعأ نع ةّيلصف ريراقت دادعإ •

 . )ةدوجلاو ريوطّتلا ةدامع( ةعماجل_ ةّينعملا ةهجلا ىلإ رمألا بّلطت اذإ ةدحولا يف ةدوجلا ةسايس عفر •

يميظنّتلا ليلّدلا نيسحتو ةعجارم •
ّ

يئارجإلاو 
ّ

ٍيرود ٍلكشب ةدحولل 
ّ

. 

 .ةدحولا يف ةمدختسملا تارامتسالاو جذامّنلا دامتعا •

 :مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا مسق ماهم

 .ةدحولا يف ةماعلا تاقالعلاو مالعإلل ةلماش ةّطخ عضو •

 .اهجراخو ةعماجلا لخاد ةدحولا تاقالع قيسنت ىلع لمعلا •

يمالعإ ةدحولا تايلاعفو جماربو تابسانم ةيطغت •
ً
يفحصو ا

ً
يلحملا مالعإلا لئاسو يف ا

ّ
 رشّنلا ماظن بسح 

 .ةعماجل_

 .ةفلتخملا مالعإلا لئاسو عم لصاوّتلا •

ينورتكلإلا عقوملا ديوزت •
ّ
 .تاّيلاعفلاو رابخأل_ ةدحولل 

  :ةّينقّتلاو ةّينفلا نوؤّشلا مسق ماهم

  .اهرضاحم ةعجارمو ةدحولا تاعامتجا ىلع فارشإلا •

  .اهل ةعباّتلا ةّيعرفلا ناجّللاو ةدحولا سلجم ةنامأ لامع∑ مايقلا •

  .اهذيفنت ةعباتمو ةدحولل ةّيليغشّتلا ططخلا دادعإ ىلع فارشإلا •

 .اهل ةعباتلا ناجّللاو ةدحولا تاجايتحا ةعباتم •

يرادإلا ريوطّتلا ةعباتم •
ّ

ٍيرود ٍلكشب ةدحولل 
ّ

. 

 .ةدحولل ةّيلصفلا ريراقّتلا دادعإ يف ةكراشملا •

يعامتجالا لصاوّتلا عقاومو ةدحولل ينورتكلإلا عقوملا لمع ىلع فارشإلا •
ّ

. 

 .اههجاوت يتلا ت_وعّصلاو لمعلا ريس نع ةدحولا فرشمل ةّيرود ريراقت ميدقت •
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

  :ةّيلاملاو ةّيرادإلا نوؤّشلا مسق ماهم

 ماظنلا بسح ةّيلاملاو ةّيرادإلا نوؤّشلا ةمظنأو ةدحولا ماسقأو تارادإ لخاد حئاوّللا قيبطت ىلع فارشإلا •

 .ةعماجل_

 .ةدحولل ةعباّتلا بتاكملل ةّيرادإلا لامعألا ذيفنت ةعباتمو فارشإلا •

 .ةدحولا يف لمعلا ريس ريوطتو نيسحت ىلع لمعلا •

 .ةعماجل_ ةلجاعلا تابّلطتملا نم ةدحولا تäرتشم نيمf ةعرس ىلع فارشإلا •

 .اهتنايص ةعباتمل ططخلا عضوو ،ةقالعلا تاذ تاهجلا عم ًالبقتسم ةدحولا تآشنم ىلع فارشإلا •

 تاعامتجالاو تاروّدلا تاعاق مادختسا جمارب قيسنتو ،ةدحول_ ةّيرادإلا بتاكملا عيزوت ىلع فارشإلا •

ي امب ةّيملعلا تاودّنلاو
ُ
 .اهمادختسا نسح حيت

 .ةمظنألاو حئاوّللا قفو ةدحولل ةصّصخملا دهعلاو جماربلل ةّيلاملا نوؤّشلا ىلع فارشإلا •

 .اهحلاصم مدخي اميف اهفرص هجوأ بسح ةّيلاملا ةدحولا تاّقحتسم فرص مالتساو ةعباتم •

يلاملا ماظّنلا هيلع وه ام بسح ةدحول_ ةّيلاملا لامعألا ميظنت •
ّ

 .ةعماجل_ عبّتملا 
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

جماربلاو تاراسملا  

:نيقّوفتملا ةبلّطلا راسم  

وفتملا ةبلّطلا راسم زّكري
ّ
وفتملا ةبلّطلا فاشتكا ىلع زيزعلا دبع نب ماطس ريمألا ةعماج يف نيق

ّ
 ريفوتو اflيميداكأ نيق

رلا
ّ

 ةبرجّتلا ءارث نمضت ٍةّيجهنم ٍةقيرطب اهميمصت متي يتلا ةّيئارثإلا جماربلا نم ديدعلا لالخ نم ،مهريوطتو ،مهل ةياع

سلا ةّيبرعلا ةكلمملا فادهأ قيقحت ىلع راسملا اذه زكري .اهحاجنو
ّ

وفتملا معد يف ةّيدوع
ّ
 لضفأ مادختس_ مهتياعرو نيق

وطت ىلع مكحلل ءادألا تارشؤم موهفم راسملا اذه ّىنبتي كلذل .ا£دوج سايقو تامدخلا ميدقت يف ةّيملعلا تاسرامملا
ّ

 ر

وفتملا ةبلّطلا
ّ
وفتملاو نيبوهوملا ةياعر ةدحو اهمّدقت يتلا تامدخلا ةدوج سايقو نيق

ّ
 .نيق

 :راسملا فادهأ

وفتملا ةبلّطلا نع فشكلا -1
ّ
رلا ميدقتو نيق

ّ
وفّتلا ةلصاومل مهل عيجشّتلاو ةياع

ّ
يميداكألا ق

ّ
 ءانثأ مهمعد لالخ نم 

  .ةّيساردلا ةلحرملا

 .ةّينطولا ةيمنّتلا يف ةعماجلا ةكراشم أدبم قيقحت -2

رل_ روعّشلا قيقحت -3
ّ

وفتملا ىدل ةسارّدلا يف سفّنلا نع اض
ّ

يسارّدلا هليصحت ىلع هرثأ سكعني امم ؛ق
ّ

 هطيحمو ،

يعامتجالا
ّ

 .ةعماجلا لخاد 

وفتملا ميركت -4
ّ
يسارّدلا ليصحّتلا فاعضو يطّسوتم نم نيرخآلا زيفحتو ،مهدوهج ةفعاضم ىلع مهعيجشتل ؛نيق

ّ
 

 .م« ءادتقالل

 .ةعماجلا ةبلط نيب ةّيباجيإلا ةسفانملا حور ثب -5

وفتملا ةبلّطلل ةصرفلا ةح·إ -6
ّ
 .ةدّدعتملا مهبهاومو ،ةّيملعلا م£امامتها ةسراممل ؛نيق
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 

 :راسملا لحارم 

 :سيسأّتلا ةلحرم -١

سلا ةبلط ىلع زّكرت ةلحرم يه
ّ
سلاو ةّيريضحّتلا ةن

ّ
 بلاّطلا باسكإ ىلع ةلحرملا هذه زّكرتو ،ىلوألا ةّيعماجلا ةن

وفت لاجمب ةقالعلا تاذ ةّيساسألا ةّيملعلا تاراهملاو ةفرعملا
ّ
 اهميمصت ُّمتي يتلا ةّيئارثإلا جماربلا نم ةعومجم لالخ نم ،هق

يعامجلا لمعلاو لصاوّتلا تاراهم ةيمنت ىلع اًضيأ ةلحرملا هذه زّكرت امك ،ةذملّتلا جمVرب لثم نيّصتخم لبق نم اهذيفنتو
ّ

، 

  .ٍةصّصختم ٍتارود لالخ نم دقاّنلا ريكفّتلا تاراهمو

 :ومّنلاو ريوطّتلا ةلحرم -٢

سلا ةبلط ىلع زّكرتو راسملا يف ةيناّثلا ةلحرملا يه
ّ
 تامدخلا حبصت ةلحرملا هذه يفو ،ةثلاّثلاو ةيناّثلا ةّيعماجلا ةن

لكل ةّيدرفلا ةّيريوطّتلا تاجايتحالا ىلع اًزيكرت رثكأ
ّ

وفتم 
ّ

 سيردت ةئيه وضع موقي ةذملّتلا جمVرب لالخ نم كلذل .ق

 هذه يفو .ةدناسملاو حصنلاو معّدلا هل رّفوي امك ،مّلعّتلل ةّيلبقتسملا هتاجايتحاو هفادهأ ديدحت ىلع بلاّطلا ةدعاسمب زّيمتم

رمتسي ةلحرملا
ّ

وفتملا 
ّ

 ملعّتلا تاراهمو ،ةّيملعلا ةباتكلاو ثحبلا تالاجم يف ةمّدقتملا تاراهملا نم ديزملا باستكا يف ق

يتاّذلا
ّ

 ٍةدّيجو ٍةعساو ٍةفرعم باستكا نم هنيكمتو بلاّطلا كرادم عيسوت ىلإ ةلحرملا هذه فد£ امك .تاّذلا ةرادإو ،

وفت عوضومب
ّ
وفتملا ةبلّطلا زيفحتو دادعإ ىلع ةلحرملا هذه يف زيكّرتلا ُّمتي اذل ؛هق

ّ
 اهتكراشمو ةفرعملا جاتنإ وحن لمعلا ىلع نيق

 ءاقل لمشت ةصّصختم تارود يّقلتو بلط ةصرف ةلحرملا هذه يف بّالطلل حاتيو ،ةّيميلقإلاو ةّيلحملا تارمتؤملا لالخ نم

 .نيّصتخملا ءاربخلا
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 :لالقتسالاو نّكمّتلا ةلحرم -٣

سلا ةبلط ىلع زّكرتو راسملا اذه يف ةثلاّثلا ةلحرملا يه
ّ
رلا ةّيعماجلا ةن

ّ
 ةبلّطلا لصي ةلحرملا هذه يفو ،اهقوف امو ةعبا

وفتملا
ّ
وفت عوضومب ٍةعساوو ٍةقيمع ٍةفرعم باستكاو نّكمّتلا نم ٍةمّدقتم ٍةلحرم ىلإ نيق

ّ
 نوكلتمي اوحبصأ مÀّأ امك ،مهق

ٍيدرف ٍلكشب اهتكراشمو ةفرعملا جاتنإل ؛ةّيرورضلا تاراهملاو تاودألا
ّ

 ةبلّطلل حاتت انهو ؛ةّيثحبلا قرفلا يف لمعلا لالخ نمو 

وفتملا
ّ
 ىلع لوصحلاو ،ةّيميلعّتلاو ةّيثحبلا حنملل مدقّتلاو ،اهجراخو ةعماجلا لخاد ةّيثحبلا قرفلا ىلإ مامضنالا ةصرف نيق

يميداكألا فرشملا فارشإ تحت ثاحبألا ءارجإل ؛ةعماجلا نم ةّيثحب حنم
ّ

وفتملا ةبلّطلل نكمي امك .ةذملّتلا جمVرب يف 
ّ
 نيق

 صرف لوح مهقافآ عيسوتو ،مهكرادم ةدäزل ؛ةّيملعلا م£امامته_ ةقالعلا تاذ ثاحبألا زكارمو تاعماجلاو دهاعملا ةرäز

  .سويرولاكبلا ةلحرم دعب ةحاتملا ملعّتلا

وفتملا رايتخا ةيلآ
ّ

 :لحارملا نيب لاقتنالاو نيق

وفتملا ةبلّطلا قحتلي :ًالوأ
ّ
 :*ةيلاّتلا حيشّرتلا تالداعمل اًقفو جمVربل_ نوق

 نيّدجتسملا ةبلّطلا

 نيّدجتسملا ريغ ةبلّطلا

 يريضحت ريغ يريضحت

يمكاّرتلا لدعملا )%50( ةّيوناّثلا ةبسن )%35( ةّيوناّثلا ةبسن
ّ

 )%60( هيلعو ،)4.75( 

يليصحّتلا ةجرد
ّ

 )%40( ةّبكرملا ةبسّنلا )%50( تاردقلا ةجرد )45%( 

 )%80( نع عومwا ُّلقي ال  )%20( تاردقلا ةجرد

ءانب راسملا اذه يف دادعألا ددحت*
ً
 .ةحاتملا دعاقملا ىلع 
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

Ïين
ً
 :ةيتآلا ةيلآلا قفو جمVربلل ةبلطلا حشرتي طورشلا رفوت لاح يف :ا

وفتملا ةبلّطلل ُّقحي :حيشّرتلا ةلحرم -أ
ّ
بوني نم وأ نيق

ُ
حّشري نأ مهنع 

َ
وفتملا جماربل باستنالل هسفن 

ّ
 اذإ ةعماجل_ نيق

يأ يف اflيملع اًزّـيمت هسفن يف ىري ناك
ّ
 ،بساحلا ،تاّيضäرلا مولع( :لثم ةعماجلا اهمّدقت يتلا ةفرعملا ِتالاجم نم ٍ

  .)خلإ... ،تاغّللا ،ءäزيفلا ،ءايميكلا ،ةسدنهلا

وفتملا ةبلّطلا جمVرب فرشم لبق نم تابلّطلا صحف :صحفلا ةلحرم -ب
ّ
 .نيق

يمسر ٍلكشب ُّدري ةلحرملا هذه يفو :ريرقّتلا ةلحرم -ج
ّ
وفتملا ةبلّطلا جمVرب اهاّقلت يتلا مامضنالا تابلط ىلع ٍ

ّ
 نيق

رلا وأ ةقفاومل_
ّ
 .ضف

Ïربلا لحارم نيب ةبلّطلا لقتني :اًثلVةيتآلا طورّشلا قفو جم: 

 :ةيتآلا طورّشلا قفو ومّنلاو ريوطّتلا ةلحرم ىلإ سيسأّتلا ةلحرم نم ةبلّطلا لقتني -أ

يمكاّرتلا لّدعملا
ّ

 )%70( هيلعو ،)4.75( 

 )%20( ةطشنألا نم ٍددع ربكأ روضح

 (%10) ةذملّتلا جمVربب قاحتلالا

رلا مدع
ّ

يأ يف بوس
ّ
 ررقم ِ

ءانب ددعلا دّدحي
ً
 دعاقملا ىلع 

    

 

 

 



    

14 
 

لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 :ةيتآلا طورّشلا قفو لالقتسالاو نّكمّتلا ةلحرم ىلإ ومّنلاو ريوطّتلا ةلحرم نم ةبلّطلا لقتني -ب  

يمكاّرتلا لّدعملا
ّ

 )%80( هيلعو )4.75( 

 )%10( هيلعو ةطشنألا نم ٍددع ربكأ روضح

  (%10) ةذملّتلا جمVرب يف مّدقّتلا ىوتسم

رلا مدع
ّ

يأ يف بوس
ّ

رقم 
ّ

 ر

ءانب ددعلا ددحي
ً
 دعاقملا ىلع 

 

وفتملا ةبلّطلل ةمّدقملا معّدلا هجوأ
ّ

  :نيق

 ةدافتسالا ةبلّطلل نكمي ،)١ مقر قحلملا رظنا( نيقحتلملا ةبلّطلل راسملا اهرّفوي يتلا ةّيريوطّتلاو ةّيئارثإلا جماربلل ةفاضإل_

 :ةيلاّتلا عيجشّتلاو معّدلا هجوأ نم

يميداكألا جمVربلل ةّيسارّدلا ةّطخلا عم ضراعتي ال امب ،ةبوغرملا ةّيسارّدلا بعّشلاو داوملا رايتخا يف ةدعاسملا •
ّ

.  

وفّتلا تالاجم قّثوتو ةدحولل م«استنا حّضوت يتلا ت_اطخلاو تاداهّشلا ريفوت •
ّ

  .مهيدل زّيمّتلاو ق

يداملا معّدلا ريفوت •
ّ

يونعملاو 
ّ

  .ةّيراكتبالاو ةّيثحبلا ِراكفألل 

منتو معدت يتلا جماربلاو تاروّدلا روضح يف ةدعاسملا •
ّ

بناوج ي
َ

وفّتلا 
ّ

  .ةعماجلا جراخ مّدقت يتلاو ،ةبلّطلا دنع ق

  .مهيدل زّيمّتلا بناوج ةيمنتل ةّيرورّضلا تانيعملاو تازيهجتلا نم ةبلّطلا هجاتحي ام ريفوت •

 :نيبوهوملا ةبلّطلل ةمّدقملا جماربلا

 ريكفّتلا تالاجم نم رثكأ وأ ٍلاجم يف ٍةزر_ ٍتاردقب نوزّيمتي نيذلا ةبلّطلا نيبوهوملا ةبلّطلا راسم فدهتسي 

يعادبإلا
ّ

رلاك ةّصاخلاو تاردقلاو تاراهملا وأ ،
ّ

äرلاو ةّيدايقلا تاردقلاو ليثمّتلاو ةض
ّ

  .اهريغو رعّشلاو مس
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 :راسملا فادهأ

  .نيبوهوملا ةبلّطلا ىلع فرعّتلاو فشكلل ةيلآ عضو )1

  .نيبوهوملا ةبلّطلا تاردقو تاجايتحا مييقت )2

 نمضي امبو ،ةّيعماجلا ةلحرملا ةرتف لاوط ،نيبوهوملا ةبلّطلا تاردقو تاجايتحال ةبسانملا معّدلا هجوأو جماربلا ميدقت )3

   .اهل ٍّدح ىصقأ ىلإ م£اردق ةيمنتو م£اجايتحا ةيبلت

 :راسملا اهمّدقي يتلا جماربلا

ي جمVرب :راكتبالاو عارتخالا ةياعر جمVرب )1
ُ
وطملا راكفألا وأ ةديدجلا راكفألا ةياعرب ىنع

ّ
 يف قيبطّتلل ةلباقلاو ةر

يملعلا لاwا
ّ

يعامتجالا وأ 
ّ

  .ةّيعامتجا ٍةدئافو ٍلوبق تاذو تالاwا نم اهريغ وأ 

 ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ نم نيبوهوملا فدهتسي جمVرب :ةّصاخلا تاجايتحالا يوذ نيبوهوملا ةياعر جمVرب )2

 ةسرامم دنع مههجاوت يتلا ت_وعّصلا ىلع بّلغّتلاو مهيدل ةبهوملا بناوج ةيمنتو ريوطت ىلع م£دعاسم فد«

  .مهبهاومب ةقالعلا تاذ ةطشنألا

 ،ةّيدايقلا تاراهمل_ ةقّلعتملاو ةّصاخلا بهاوملا يوذ ةبلّطلا فدهتسي جمVرب :ةّصاخلا بهاوملا ةياعر جمVرب )3

رلاو ،ةّيقيسوملاو ةّيليكشّتلا نونفلاو
ّ

äرلاو ،ةّيوغّللاو ،ةّيض
ّ
  .تالاwا نم اهريغو ،ةّيمق

  :نيبوهوملا ةبلّطلل ةمّدقملا معّدلا هجوأ

مضتي
ّ

 :يلي ام هالعأ جماربل_ نيبوهوملا معد ن

 ةبهوملا تالاجم يف نيزّيمتم سيردت ةئيه ءاضعأو ةبلّطلا نيب لاصّتا ةيلمع نيوكت اهلالخ نم متي ةذملت جمارب ريفوت •

    .مهفراعمو مهبهاوم ةيمنت نم ةبلّطلا نيكمت ِفد« ،ةبلّطلا ىدل

يئارثإ جمVرب دقع •
ّ

لك ماع 
ّ

ٍيسارد ٍلصف 
ّ

يعادبإلا ريكفّتلا تاراهم مّلعتل 
ّ

لح - دقاّنلا ريكفّتلا -
ّ
 .تالكشملا ِ
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 .قيرف نمض لمعلاو ةدايقلاو لصاوّتلا تاراهم ةسراممل عمتwاو ةئيبلا ةمدخ ةطشنأ ميظنت •

رلا ةئي£و ةّيملاعلاو ةّيلحملا تاقباسمل_ فيرعّتلا •
ّ
   .مهمعدو ا« ةكراشمل_ نيبغا

رلا ريفوت •
ّ

  .ةّيعامتجالاو ةّيسفّنلا ةياع

  .ةبهوملا بناوج ِدح∑ ةقّلعتملا ةطشنألا تاذ تاسّسؤملاو تاهجلل ةّيناديملا تارäّزلا ميظنت •

  .ةّيملاع وأ ةّيلحم ٍتاسّسؤمو ٍتاهج ىدل مهبهاوم بناوجب ةقّلعتملا ةّيبيردّتلا جماربلل نيبوهوملا حيشرت •

يداملا معّدلا ريفوت •
ّ

يونعملاو 
ّ

  .ةّيراكتبالاو ةّيثحبلا راكفألل 

  .مهيدل زّيمّتلا بناوج ةيمنتل ةّيرورّضلا تانيعملاو تازيهجّتلا نم ةبلّطلا هجاتحي ام ريفوت •

 تاءاقّللا دقعو ميظنتو تامامتهالا وأ تاراهملا وأ تاردقلا ثيح نم ٍةسناجتم ٍتاعومجم يف نيبوهوملا ةبلّطلا جمد •

  .تاعومwا هذه نيب ةّيروّدلا

  :نيبوهوملا ةبلّطلا راسم جماربب قاحتلالا طباوض

  :ةيتآلا طورّشلا نم äflأ َقّقح اذإ نيبوهوملا راسم جماربب قاحتلالا بلاّطلل ُّقحي

رلا تارابتخالا يف ةّيلهألا ةجرد ىلع لوصحلا •
ّ

  .عادبإلاو راكتبالا لاجم يف ةّيمس

 .جماربل_ ةبلّطلا قاحل≠ ةبهوملا بناوجب ةّصتخملا حيشّرتلا ناجل ةيصوت ىلع لوصحلا •
 

  :باطقتسالا راسم

وفت بناوج نورهظي نيذلاو ،ةّيوناّثلا ةلحرملا يف ماعلا ميلعّتلا ةبلط راسملا اذه ُفدهتسي
ّ

 عم نواعّتل_ ،ةبهومو ق

  .ميلعّتلا تارادإ
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

 :راسملا فادهأ

  .ةّيعمتwا ةّيلوؤسملاو ةكارّشلل ةمعاد جمارب ريوطت يف ةمهاسملا )1

  .ميلعتلا ةرادإ عم ةكارشل_ ةيوناثلا ةلحرملا يف نيقوفتملاو نيبوهوملا ةبلطلل جماربلا نم ةعومجم ميدقت )2

وفّتلاو ةبهوملا بناوج ةيمنت  )3
ّ

  .راسملا اذه ةبلطل ق

  .ةبسانملا ةّيميداكألا تاصّصخّتلل مهتئي£ يف ةدعاسملا )4

رخت دعب لوبق ىلع لوصحلا يف م£دعاسمو ةعماجلا ىلع ميدقّتلل نيزّيمتملا ةبلّطلا زيفحت )5
ّ

  .ةّيوناّثلا ةلحرملا نم مهج

  :باطقتسالا ةبلطل ةمّدقملا معّدلا هجوأ

سلا )1
ّ

   .ةعماجلا بالطل مّدقت يتلا ةبهوملا جمارب يف ليجسّتل_ ةّيوناّثلا ةلحرملا ةبلطل حام

  .سيردّتلا ةئيه ءاضعأ وأ ةعماجلا ةبلط نم ةبلّطلا تامامتها لاجم يف ءاربخلا عم لصاوّتلاو نواعّتلا صرف ليهست )2

نّكمت ٍةّيثحبو ٍةّيملع ٍتاربخ ريفوت )3
ُ

 تاربتخملاو لماعملا نم ةدافتسالاك ،مهيدل زّيمّتلا بناوج ريوطت نم ةبلّطلا 

يملعلا ثحبلا زكارمو
ّ

  .ةعماجل_ 

  :باطقتسالا راسم يف لوبقلا طورش

يأ قيقحت دنع باطقتسالا راسم جمارب نم ةدافتسالا ةّيوناّثلا ةلحرملا ةبلطل نّكمي
ّ
 :ةيلاّتلا طورّشلا نم ٍ

 ةبهوملل هلاجرو زيزعلا دبع كلملا ةسسؤم اهمّدقت يتلا تارابتخالا يف ةبولطملا تاجرّدلا ىلع لوصحلا )1

  .)ةبهوم( عادبإلاو

  .ةقطنمل_ ميلعّتلا ةرادإ حيشرت ىلع لوصحلا )2
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

قحالملا  
 
 ١ مقر قحلملا

 
 :نيقوفتملا ةبلطلل مدقت يتلا تاروّدلاو جماربلا

وفتملا ةبلّطلا ةيمنت يف تاّيجيتارتسالاو جماربلا نم ًةعومجم ةدحولا ّىنبتت
ّ
 جماربو ،ةذملّتلا جمارب لمشتو نيق

 ،نيّصتخمل_ لاصّتالا صرفو تارäّزلاو تاّيلاعفلاو ةطشنألا نم ديدعلاو ،ةّيساسألا ةّيصخّشلاو ةّيملعلا تاراهملا باسكإ

 :لاثملا ليبس ىلع جماربلا هذه نمو

وفتملا ةبلّطلل مّدقت جمارب -1
ّ
 :ىلوألا ةلحرملا يف نيق

جمVربلا عون عوضوملا   

 تارضاحم

وفتم نوكت فيك :لثم
ّ
 ؟ةّيعماجلا ةلحرملا عم فّيكتت فيك ؟اًق

ّوفت ُّرس كُعادبإ
 .كِق

 لمعلا شرو

وفّتلل عبسلا تاداعلا :لثم
ّ

 ،ريكفّتلا ةيمنتو لقعلا تاداع ،ق

 .ةّيعادبإ ٍقرطب تالكشملا لح

  ةذملّتلا جمVرب

 بستكيو مّلعتي نأ يف ةصرفلا بلاّطلل جمVربلا اذه حيتي   

وفت لاجمب ةقالعلا تاذ تاراهملا
ّ
 ٍفرشمب قاحتلالا لالخ نم هق

يميداكأ
ّ
صتخم ٍ

ّ
وفت لاجم سفن يف ٍزّيمت يذو ٍ

ّ
  .بلاّطلا ق

ي نأ لثم ةّيصّصخت تارود
ُ
حات

َ
 ةقالع تاذ ةّيصّصخت تارود ىلع لوصحلا بلاَطلل 
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لوألا رادصإلا – نیبوھوملا ةیاعر ةدحو لیلد  

وفت لاجمب
ّ
رلا ،ءäزيفلا( هق

ّ
äيلآلا بساحلا ،ءايميكلا ،تايض

ّ
(. 

 

وفتملا ةبلّطلل مّدقت جمارب -2
ّ
 :ةيناّثلا ةلحرملا يف نيق

جمVربلا عون عوضوملا   

ةّيناديملا تارäّزلا  

رلا يف كباس ةكرش ةرäز لثم ةّصاخو ٍةّيمسر ٍتاهجل تارäز 
ّ

äز ،ضäةر 

رلا كنب
ّ
رلا يف يحجا

ّ
äز ،ضäسلا تالاصّتالا ةكرش ةر

ّ
رلا يف ةّيدوع

ّ
äض. 

 ةّيدرفلا ةءارقلا

صيخلتلاو  

 :يهو ،هصّخليو ،ةيلاّتلا بتكلا دحأ ةبلّطلا أرقي   

 .زنبور ينوتنأل ،ةّيفخلا َكاوق ْظقيأ -1

 .ليودالج موكلامل ،حاجّنلا ُةصق نوزّيمتملا -2

 .نيتروف لكيامل ،ةايحلا ةرادإ -3

يبيصقلا يزاغل ،ةرادإلا يف ةايح -4
ّ

. 

رلا دمحأ نب دمحم ،ةايحلا عم يتريسم -5
ّ

 .ديش

يلمعلا بيردّتلا
ّ

 

يلمعلا ِبيردّتلل تاهجلا نم ٍددع عم قيسنّتلا ُّمتي   
ّ

 هذه يف بالّطلل 

ءانب ،ةلحرملا
ً
ِلك لويم ىلع 

ّ
 :كلذل ُطرتشيو ،ٍبلاط 

وفتملاو نيبوهوملا ةدحو ةقفاوم -1
ّ
 .نيق

 .اهيف بيردّتلا دارملا ةهجلا ةقفاوم -2

حيتي     ةذملّتلا جمVرب
ُ

 تاذ تاراهملا بستكيو مّلعتي نأ يف ةصرفلا بلاّطلل جمVربلا اذه 
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وفت لاجمب ةقالعلا
ّ
يميداكأ ٍفرشمب قاحتلالا لالخ نم هق

ّ
صتخم ٍ

ّ
 ٍزّيمت يذو ٍ

وفت لاجم سفن يف
ّ

  .بلاّطلا ق

ةّيصّصخت تارود  

وفت لاجمب ةقالع تاذ ٍةّيصّصخت ٍتارود ىلع لوصحلا بلاّطلل حاتي
ّ
 هق

رلا ،ءäزيفلا(
ّ

äيلآلا بساحلا ،ءايميكلا ،تايض
ّ

( 

 

وفتملا ةبلّطلل مّدقت جمارب -3
ّ
 :ةثلاّثلا ةلحرملا يف نيق

جمVربلا عون عوضوملا   

  ةذملّتلا جمVرب

مّلعتي نأ يف ةصرفلا بلاّطلل جمVربلا اذه حيتي   
َ

بستكيو 
َ

 تاذ ِتاراهملا 

وفت لاجمب ةقالعلا
ّ
يميداكأ ٍفرشمب قاحتلالا لالخ نم هق

ّ
صتخم ٍ

ّ
 يف ٍزّيمت يذو ٍ

وفت لاجم سفن
ّ

  .بلاّطلا ق

ءاربخلا ءاقل  

يميداكألا فرشملا تايصوت ءوض يفو ةدحولا عم قيسنّتلا لالخ نم   
ّ

 نم 

 لاجم يف ةزرابلا تاّيصخشلا عم ءاقّللاو لصاوّتلا بلاّطلل حاتي ،ةذملّتلا جمVرب

وفت
ّ
 ةّماعلا تاّيصخشلا نم اًضيأ ُدافتسي امك ،ةعماجلا جراخ وأ لخاد هق

 .ةعماجلا روزت يتلا ةقومرملا

 تاعماجلا ةرäز

ةّيملاعلا  

وفتملا ةبلّطلا جمVرب راتخي
ّ
وفتملا ةبلّطلا نم اًددع نيق

ّ
 ىدحإ ةرäزل ؛نيق

 :كلذل طرتشيو ،ةّيملاعلا تاعماجلا

وفتملاو نيبوهوملا ةدحو ةقفاوم -1
ّ
 .نيق
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وفتملا ةبلّطلا ددع ددحي -2
ّ
ءانب نيق

ً
 .تالّدعملا ىلعأ ىلع 

 .ا£رäز دارملا ةعماجلا عم قسني -3

 تاسارّدلا دادعإ

ةّيثحبلا عيراشملاو  

ءانب ةّيثحبلا عيراشملاو تاسارّدلا دادعإ نوكي
ً
 :يلي ام ىلع 

 .ةذملّتلا راسم يف مهِدوجو ءانثأ مهعيراشم ةبلّطلا راتخي -1

وفتملاو نيبوهوملا ةدحو ةقفاوم -2
ّ
 .نيق

 .لالقتسالاو نّكمّتلا ةلحرم يف مهعيراشم ةبلّطلا ذفني -3

ءانب مهيفرشم ةبلّطلا راتخي -4
ً
 .عورشملا عون ىلع 

ةّيصّصخت تارود  

حاتي
ُ

وفت لاجمب ةقالع تاذ ٍةّيصّصخت ٍتارود ىلع لوصحلا بلاّطلل 
ّ
 هق

رلا ،ءäزيفلا(
ّ

äيلآلا بساحلا ،ءايميكلا ،تايض
ّ

(. 

 
 


