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 فـــــــيراعت )1( ةدام
 

 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإل دحوملا ماظنلا ماكحأ قيبطت لاجم يف
 يناعملا اهنايب يتآلا ظافلألاو تارابعلاو تاملكلاب دصقي ةيذيفنتلا هتحئالو
 :كلذ فالخ قايسلا نم حضتي مل ام ،اهنم لك نيرق ةنيبملا
 

 :ةيحصلا ةياعرلا تايافن .1
 ،ةفلتخملا ةيحصلا ةياعرلا مدقت يتلا تآشنملا نم جتنت يتلا تايافنلا يه
 زكارمو ،تاحاقللاو ةيئاودلا تارضحتسملاو ةيودألا جاتنإ زكارمو ،تاربتخملاو
 .لزانملا يف ضيرمتلاو جالعلا نمو ،ةيثحبلا تاسسؤملاو يرطيبلا جالعلا
 
 :نيعون ىلإ مسقتو
  :ةرطخلا ريغ ةيحصلا ةياعرلا تايافن 1 -1
 ،ةيدلبلا تايافنلا يف دجوت يتلاك داوم ىلع لمتشت يتلا تايافنلا عيمج يهو
 تآشنملا لخاد ةماعلا ةفاظنلا لامعأ نمو ةيرادإلا ماسقألا نم تايافنلا هذه جتنتو
 اذه لماعيو ،ةيحصلا ةياعرلا تايافن يلامجإ نم ربكألا ءزجلا لكشتو ،ةيحصلا
 .ةيدلبلا تايافنلا ةلماعم عونلا
 

  :ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن  1-2
 وأ ةيدعملا لماوعلاب اهثولت لمتحم وأ ةثولم رداصم نم جتنت يتلا تايافنلا يه
 ،ةيحصلا ةياعرلا تايافن يلامجإ نم لقألا ةبسنلا لكشتو ةعشملا وأ ةيواميكلا
 وأ اهلوادت وأ اهعمج وأ اهجاتنإ ءانثأ، ةئيبلاو عمتجملاو درفلا ىلع اًرطخ لكشتو
 .اهنم صلختلا وأ اهلقن وأ اهنيزخت
 

 :ةيناويحلاو ةيرشبلا ءاضعألا اياقبو ءازجألا تايافن .2
 ةينينجلا جسنلاو ،ةيرشبلا ءاضعألاو ،ةجسنألا ىلع يوتحت يتلا تايافنلا يه
 .ةيمسجلا لئاوسلاو ،هتاقتشمو مدلاو ،تاناويحلا ثثجو ،ةيميشملاو
 

 

 :ةيدعملا تايافنلا .3
 ،ايرتكبلاب اهثولت ةجيتن ةيدعملا ضارمألا نم اـيأ لقنت دق يتلا تايافنلا كلت يه
 .تايرطفلاو،تايليفطلا ،تاسوريفلا
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 :ةيواميكلا تايافنلا .4
 وأ ةلئاسلا وأ ةبلصلا ةيواميكلا داوملا ىلع لمتشت يتلا تايافنلا كلت يه
 يف ةمدختسملا وأ ،ةيربتخملا ،ةيجالعلا ،ةيصيخشتلا ةطشنألا نم ةجتانلا ةيزاغلا
 .ميقعتلا وأ ريهطتلا تاءارجإو فيظنتلا
 

 :ةداحلا تايافنلا .5
 عضابملا ،طراشملا ،نقاحملا لثم ةداحلا تاودألا ىلع يوتحت يتلا تايافنلا يه
 ببست دق ىرخأ ةداح تاودأ يأو ،مشهملا جاجزلا ،تارفشلا،ريشانملا ،ةيحارجلا
 .مسجلل اًزخو وأ اًعطق
 
 :)ةيودألا( ةينالديصلا تايافنلا .6
 ريضحتو جاتنإ نع وأ ةيجالعلا وأ ةيئاقولا ةطشنألا نع ةفلختملا تايافنلا كلت يه
 .ةيحالصلا ةيهتنم وأ ةفلاتلا ةيودألاو ريقاقعلاو ةيلديصلا تارضحتسملا

 
  :ةعشملا داوملاب ةثولملا تايافنلا .7
 ةثولملا ةيزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا داوملا عيمج نمضتت يتلا تايافنلا كلت يه    
 ةيرشبلا ةجسنألا تاصوحف يف اهمادختسا نم ةجتانلا ةعشملا داوملا تاديونب
 .اهجالعو ماروألا ديدحتو صيخشت تاءارجإ يفو ،لئاوسلاو
 

  :ةطوغضملا تازاغلا تاوبع تايافن .8
 ميقعتلا تاوبعو )جرتراكلا( شيطارخلاو ةفلاتلا وأ ةغرافلا تازاغلا تاناوطسأ يه
 .)تالوسيرأ( تاخاخبلاو
 
 :ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن .9
 عنم وأ لتق ىلع ةردقلا اهلو ةروطخلا ةديدش ةصاخ ةينالديص داوم تايافن يه
 يف ةمدختسملا داوملا كلت اذه لمشيو ،تانيجلا تانوكم وأ ايالخلا ماسقنا
 مزاول يأ تايافنلا هذه لمشت امك ،ءاضعألا لقن تالاحو ناطرسلا عاونأ ضعب جالع
 هجالع متي يذلا ضيرملا تازارفإ ىلإ ةفاضإلاب داوملا هذه ريضحت يف ةمدختسم
 .ضيرملا اهذخأ ةعرج رخآ خيرات نم عوبسأ ىتحو ،داوملا هذهب
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 :تايافنلا ةجلاعم ةدحو .10

 ةيواميكلا وأ ةيجولويبلا ةيصاخلا رييیغت تايلمع اهيف متت يتلا ةأشنملا ينعت
 ىتح اهتروطخ ىلع ءاضقلا فدهب ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل ةيئايزيفلا وأ
 .ًايئيبو ًايحص ةنمآ حبصت

 
 :تايافنلا )لصف( زرف .11

 نم ءادتبا )جتنملا ةطساوب( ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةعومجم لزع وه
 لخاد لقنلاو نيزختلاو ةئبعتلاو عمجلا لحارم لالخو ةأشنملا يف اهجاتنإ ةطقن
 .ةأشنملا

 
 :نيزختلا .12
 .ددحم عيمجت عقوم يف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل تقؤم ظفح وه
 

 :لقانلا .13
 لمعي يذلا )ةصاخ وأ ةماع ةسسؤم وأ ةكرش( يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا وه
 .صلختلاو ةجلاعملا ةدحو ىلإ ةرطخلا ةيحصلا ةیاعرلا تايافن لقن لاجم يف
 

 :لقنلا ةقيثو .14
 لبق نم ةعقوملاو ةافوتسملا تانايبلا ةفاك ىلع لمتشت يتلا ةرامتسالا يه
 ةلومح بحاصت خسن ةدع نم اًبلاغ نوكتت يتلاو صلختسملاو لقانلاو جتنملا
 ةدحو ىلإ تايافنلل ةجتنملا ةأشنملا نم ةلوقنملا ةيحصلا ةياعرلا تايافن
 .ةجلاعملا
 

 :ةأشنملا .15
 زكرم وأ ةيودأ ةكرش وأ يرطيب وأ يبط زكرم وأ ةدايع وأ ىفشتسم يأ يه
 .ةصاخ وأ ةماع ةهاقن رود وأ ربتخم وأ ةيلديص وأ يبط ثاحبأ
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 :جتنملا .16
 ةيحصلا ةياعرلا تايافن جاتنإ ىلإ هطاشن يدؤي يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ وه
 .ةيحصلا ةأشنملا لثم
 

 :ةصتخملا ةهجلا .17
 .ةلودلا اهددحت يرخأ ةهج يأ وأ ةئيبلا زاهج يه
 

 :تايافنلا قرح .18
 ةلباقلا ةيزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا تايافنلا نم صلختلا اهب متي يتلا ةيلمعلا يه
 ىلع رثؤت ال تابكرم وأ داوم وأ تازاغ اهنع جتنيل ةيلاع ةرارح تاجرد يف قارتحالل
 .ةرطخ داوم ىلع يوتحت ال جتاونو ةئيبلا
 
 :ةحئاللا

 :ةطوغضملا تازاغلا تاوبع تايافن 1-1
 ميقعتلا تاوبعو )جرتراكلا( شيطارخلاو ةفلاتلا وأ ةغرافلا تازاغلا تاناوطسا يه
 .)تالوسيرأ( تاخاخبلاو
 :ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن 1-2
 ماسقنا عنم وأ لتق ىلع ةردقلا اهل ةروطخلا ةديدش ةصاخ ةينالديص داوم تايافن
 عاونأ ضعب جالع يف ةمدختسملا داوملا كلذ لمشيو ،تانيجلا تانوكم وأ ايالخلا
 يف ةمدختسم مزاول يأ تايافنلا هذه لمشت امك ،ءاضعألا لقن تالاحو ناطرسلا
 داوملا هذهب هجالع متي يذلا ضيرملا تازارفإ ىلإ ةفاضإلاب داوملا هذه ريضحت
  .اهذخأ ةعرج رخآ خيرات نم عوبسأ ةدملو
 :ىودعلا ةديدش تايافنلا 1-3
 ةيجولويب لماوع ىلع ةريبك ةجردبو ًانيقي ةيوتحملا ةيدعملا تايافنلا يه
 .ةرطخ
 :تايافنلا 4 -1
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن
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 :تايافنلا )لصف( زرف 1-5
 ةصصخملا تايواحلاو سايكألا يف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةعومجم لزع
 نيزختلاو ةئبعتلاو عمجلا لحارم لالخو ةأشنملا يف اهجاتنإ ةطقن نم ءادتبا اهل
 .ةأشنملا لخاد لقنلاو
 :جتنملا 6 -1
 .ةيحصلا ةياعرلا تايافن جاتنإ ىلإ هطاشن يدؤي يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ وه
 :ةأشنملا 1-7
 وأ ةيودأ ةكرش وأ يرطيب زكرم وأ يبط زكرم وأ ةدايع وأ ىفشتسم يأ يه
 .ةيلهأ وأ ةماع ةهاقن رود وأ ةيلديص وأ يبط ثاحبأ زكرم
 :عيمجتلا ةطقن 1-8
 .ةأشنملا ماسقأ لخاد تايافنلا سايكأ عمج هيف متي يذلا ناكملا

 :تقؤملا نيزختلا 1-9
 عيمجت زكرم يف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل ةعاس 24 ىدعتي ال تقؤم ظفح
  .ةأشنملا لخاد ددحم
 :لقنلا 1-10
 تادحو زكارم ىلإ ةيحصلا تآشنملا جراخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن وه
 .ةجلاعملا

 :لقانلا 1-11
 يف لمعي يذلا )ةصاخ وأ ةماع ةسسؤم وأ ةكرش( يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا
 .صلختلاو ةجلاعملا ةدحو ىلإ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن لاجم
 :لقنلا ةقيثو 1-12
 جتنملا لبق نم ةعقوملاو ةافوتسملا تانايبلا ةفاك ىلع لمتشت يتلا ةرامتسالا
 تايافن ةلومح بحاصت خسن ةدع نم ًابلاغ نوكتت يتلاو صلختملاو لقانلاو
 ةدحو ىلإ تايافنلل ةجتنملا ةأشنملا نم ةلوقنملا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
 .)1( مقر جذومنلا بسح ةجلاعملا

 :ةماعلا ةحصلا 1-13
 ةيئيبلا تاريثأتلاو عمتجملاو ةرسألاو درفلا ةحصل لماشو لماكتم روظنم
 .اهيلع ةيثارولاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
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 :ةئيبلا 1-14
 هذه هيوتحت ام لكو يجراخ ءاضفو ةسبايو ءاوهو ءام نم ناسنإلاب طيحي ام لك
 تايلمعو مظنو ةقاط نم ةفلتخم لاكشأو ناويحو تابنو دامج نم طاسوألا

 .ةيرشب ةطشنأو ةيعيبط
 :يئيبلا ثولتلا 1-15
 ةيعاعشإلا وأ ةيئايميكلا وأ ةيجولويبلا لماوعلا وأ داوملا نم رثكأ وأ ةدام دوجو
 رارضألا ىلإ رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب يدؤت ةينمز ةدمل وأ تافص وأ تايمكب
 ىلع ًايبلس رثؤت وأ تاكلتمملا وأ ةيعيبطلا دراوملا وأ ءايحألا وأ ةماعلا ةحصلاب
 .ناسنإلا ةيهافرو ةايحلا ةيعون

 :ةيئدبملا ةجلاعملا 1-16
 تحت ةرارح تاجرد لامعتساب اهجاتنإ نكامأ يف ىودعلا ةديدش تايافنلا ةلماعم
  .اهيف ةدوجوملا ةيجولويبلا لماوعلا نم لالقإلا فدهب ةيواميك داومب وا طغض
 :رمحألا سيكلا 1-17
 رتل100 ةعس وذ نوركيم 150 نع هتكامس لقت ال نوللا رمحأ يكيتسالب سيك
 ةيويحلا تايافنلا راعشو ةرطخ ةيبط تايافن ةرابع هيلع بوتكم ىصقأ دحب
 .ةرطخلا

 :رفصألا سيكلا 1-18
 رتل 100 ةعس وذ نوركيم 150 نع هتكامس لقت ال نوللا رفصأ يكيتسالب سيك
 ةيويحلا تايافنلا راعشو ةرطخ ةيبط تايافن ةرابع هيلع بوتكم ىصقأ دحب
 .ةرطخلا

 

 :ةداحلا تاودألا تايافن ةيواح 1-19
 لئاوسلل ةذفنم ريغو بقثلل ةلباق ريغو ةيوق نوللا ءارفص ةيكيتسالب ةيواح
 اهب دجوت ةرطخلا ةيبطلا تايافنلا راعشو ةرطخ ةداح تايافن ةرابع اهيلع بوتكم
 ضبقمو ،لفقلا ماكحأل ءاطغب ةدوزمو ةداحلا تاودألا تايافن لاخدإب حمست ةحتف
 .لمحلا ةلوهسل

 :)لالسلا( سايكألا تايواح 1-20
 ةيكيتسالب ةدام نم وأ ) ليتس سلناتس ( أدصي ال يذلا بلصلا نم ةعونصم لالس
 اهئاطغ ىلع بتكيو مدقلاب حتفي مكحم يولع ءاطغ تاذ فيظنتلا ةلهس
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعشو ةرطخ ةيبط تايافن ةرابع يمامألا اهبناجو
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 :ةعشملا داوملا تايواح 1-21
 .عاعشإلل يلودلا راعشلا اهيلع نودم صاصرلاب ةطاحم وأ ةعونصم تايواح
 :لقنلا تابرع 1-22
 أدصلل ةمواقم داوم نم ةعونصم ةكرحلا ةلوهسل تالجع تاذ نوللا ءارفص تابرع
 فيظنتلا ةلهس اياوزو حطسأ تاذو برستلل ةعنام تايولقلا وأ ضامحألاب رثأتت الو
 ماكحإل ءاطغب ةدوزمو ةدحاولا ةرملا يف سايكأ ةرشع لقنل بسانم مجح تاذو
 طخب اهئاطغو اهبناوج ىلع بتكيو اهكيرحت ةلوهسل ضبقمو لقنلا ءانثأ اهلفق
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش اهيلع نيبمو ةرطخ ةيبط تايافن حضاو
  :ةلئاسلا تايافنلا ةيواح 1-23
 عضوت يتلا ةيواميكلا داوملا عم لعافتت ال ةدام نم ةعونصم نوللا ءارفص تايواح
 بتكيو رتل )50( اهتعس ىدعتت الو قالغإلا ةمكحمو نيزختلا لمحتت ةيوقو اهلخادب
 .ةرطخلا ةيبطلا تايافنلا راعشو ةيئايميك تايافن حضاو طخب اهبناوج ىلع
 :ةقصاللا ةقاطبلا 1-24
 ،ةأشنملا مسأ (:ةيلاتلا تانايبلا ىلع يوتحت ةيواحلا وأ سيكلا ىلع قصلت ةقاطب
 مسا ،ةيواحلا وأ سيكلا اهيوتحي يتلا تايافنلا عون ،حانجلا وأ مسقلا مسا
 مجحب نوكتو )خيراتلاو تقولا ،ةيواحلا وأ سيكلا قالغإب ماق يذلا صخشلا
 ءاملل مواقم تباث ربحب اهتانايب ةبوتكم مس14 × مس15 نع لقي ال بسانم
 .)2( مقر جذومنلا ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش اهيلع عوبطمو

 

 :ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش 1-25
 .)1( مقر لكشلا يف حضوملا راعشلا وه
 :ايالخلل ةماسلا داوملا تايافن راعش 1-26
  .)2( مقر لكشلا يف حضوملا راعشلا وه
 :عاعشإلل يلودلا راعشلا 1-27
 .)3( مقر لكشلا يف حضوملا راعشلا وه
 :ةيئيبلا ةقفاوملا 1-28
 ىلع ةقفاوملا ضرغب ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا نم رداصلا صيخرتلا وه
 .صلختلا نكامأ وأ ةجلاعملا زكارم ةماقإ
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 :تايافنلا ةجلاعم ةدحو 1-29
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعم ةيلمع هيف متت يذلا زكرملا وأ ةأشنملا

 

 :ةجلاعملا ةينقت 1-30
 ةياعرلا تايافن ةجلاعمب مايقلل ةجلاعملا تادحو ةزهجأ اهيلع دمتعت يتلا ةينقتلا
 .ةرطخلا ةيحصلا

 :ةدمتعم ةينقت 31 -1
 ةماعلا ةئيهلا لبق نم اهمادختساب حرصم ةرطخلا ةياعرلا تايافن ةجلاعمل ةينقت
 .ةئيبلا ةيامحو داصرألل

 :ةجلاعملا 1-32
 ةيجولويبلا وأ ةيئايميكلا وأ ةيئايزيفلا ةفصلا رييغتل مدختست ةينقت وأ ةليسو يأ
 ةدوجوملا ةقاطلا وأ داوملا نم ةدافتسالا وأ تايافنلا ةلداعمل لمعتستو تايافنلل
 لقا وأ ةرطخ ريغ تايافن ىلإ ةرطخلا تايافنلا ليوحتل وأ اهنم ةررحتملا وأ اهيف
 وأ اهنيزخت ضرغب اهتئيهت وأ صلختلا وأ نيزختلا وأ لقنلا دنع ًانامأ رثكأ وأ ةروطخ
  .اهمجح نم ليلقتلا

 :تايافنلا قرح 33 -1
 ةلباقلا ةيزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا تايافنلا نم صلختلا اهب متي يتلا ةيلمعلا يه
 ىلع رثؤت ال تابكرم وأ داوم وأ تازاغ اهنع جتنيل ةيلاع ةرارح تاجرد يف قارتحالل
 .ةرطخ داوم ىلع يوتحت ال جتاونو ةئيبلا

 

 :صلختلا قفارم 1-34
 ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا نم ةيئيب ةقفاوم اهل ردصت يتلا قفارملا
   .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعم ضرغل

 :ةيبطلا تايافنلا لوؤسم 1-35
 ةدعاسملا ةيبطلا مولعلا وأ ةئيبلا مولع يف ةيعماجلا ةجردلا لمحي صخش وه
 تايافن ةرادإ قيبطت ةعباتمب ضوفملاو ةماعلا ةحصلا تاصصخت يف  مولعلاو
 .ةأشنملا لخاد ةيحصلا ةياعرلا

 

 :ةيبطلا تايافنلا جمانرب 1-36
 .ةرازولا يف ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ ةعباتمب ةضوفملا ةيرادإلا ةدحولا وه
  : ةرازولا 1-37
 .ةحصلا ةرازو
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هقيبطت قاطنو ماظنلا نم فدهلا :)2( ةدام  
 
 جاتنإ تايلمعل بسانم ةبقارمو مكحت بولسأ عضو ىلإ ماظنلا اذه فدهي
 اهنم صلختلاو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعمو لقنو نيزختو زرفو
 .سلجملا لود يف ةنمآ قرطب

 امب تايافنلا نم ةيعونلا هذه ةجلاعم تايلمع ريوطتو معد ىلإ فدهي امك
 .ةئيبلا ثولت مدعو ،ةماعلا ةحصلا ىلع ظفاحي
 عمج تايلمع يف لمعي صلختم وأ لقان وأ جتنم لك ىلع ماظنلا اذه قبطيو
 ،ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نم صلختلا وأ ةجلاعم وأ لقن وأ نيزخت وأ
 لماعتلل دحوملا ماظنلل ًاقفو اهعم لماعتلا متي ةعشملا داوملل ةبسنلابو
  .ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف ةعشملا داوملا عم

 

 :ةحئاللا
 عضوب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا عم قيسنتلاب ةحصلا ةرازو موقت 2-1
 ءوض يف ةيحصلا ةأشنملا لخاد اهب مزتلي يتلا حئاولااو تاءارجإلاو تاميلعتلا
 .ةيذيفنتلا هحئاولو ماظنلا يف ةدراولا دعاوقلا
 

 :يلاتلاب ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا داومل ًاذيفنت ةحصلا ةرازو موقت 2-2
 تايافن ةرادإ ريوطتو ةعجارمل تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا عم قيسنتلا -1
 اذه يف تادجتسملاو تاروطتلا ةعباتمو ةكلمملا يف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
 .لاجملا

 ةقالعلا تاذ تاهجلا عم اهلدابتو اهرشنو تايافنلاب ةصاخلا تامولعملا قيثوت -2
 .ةقالعلا تاذ ةيلودلا تامظنملاو نيثحابلاو رارقلا عانصو
 ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل ةميلسلا ةرادإلاب ةيعوتلا داوم رادصإو دادعإ -3
 صاخشألاو ةقالعلا تاذ ةينطولا تاهجلا عم نواعتلاو ةيحصلا تآشنملا لخاد
 يتلا جماربلاو تاليهستلاو معدلا نم ةدافتسالل ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملاو
 .تاهجلا كلت اهرفوت

 لمعلا شرو و تارمتؤملاو تاودنلا ةماقإل ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا -4
 رشنو ةيعوتلل ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ لاجم يف ةيبيردتلا تارودلاو
 ةماعلا ةحصلا ةيامحو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإل ةميلسلا ميهافملا
 يف نيصصختملا ءاربخلا ضعبب كلذ زيزعتو ةفلتخملا اهرارضأ نم ةئيبلا ةيامحو
 .ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ لاجم
 



تخصيص مواقع داخل مرادم البلدية الستقبال نفايات الرعاية الصحيـة الخطـرة 
المعالجــة فقــط، وفــق إجراءات التخصيص المتبعة لديها في هذا الشأن وحســـب

 المواصفات المعتمدة لدى المركز الوطني �دارة النفايات.
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 تادهاعملاو تايقافتالا داومو ماكحأب ةقالعلا ووذ صاخشألاو تاهجلا مزتلت 2-7
 اهتالوكوتوربو اهداوم عيمجو ةكلمملا اهيلإ تمضنا يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا
 ةيئايميكلا داوملاو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنب ةصاخلا اهقحالمو
 دودحلا ربع اهلقن قرطو ةيعاعشإلا وأ ةماسلا وأ ىرخألا ةرطخلا تايافنلاو
 تادهاعملاو تايقافتالا هذه ربتعتو اهنم صلختلاو اهنيزختو اهلوادتو
 .اهل ةلمكمو ةحئاللا هذه نم ًاءزج اهتالوكوتوربو اهقحالمو
 
 ةرازولا ةيلوؤسم نإف ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا ماكحأ ذيفنتب قلعتي اميف  2-8
 ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو ةيلوؤسمو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا ةيلوؤسمو
 قيسنتلا بلطتي ام الإ ىرخأ ةهج تاصاصتخا نمض لخدي ام لمشت ال ةيورقلاو
 .مهتاصاصتخاب ساسم اهل يتلا رومألا يف ةعباتملاو
 
 
 تايافنلا جاتنا :)3( ةدام

 
 

 تالدعم ضفخ ىلع لمعلا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن يجتنم ىلع بجي
 ،ةمدختسملا تادعملاو ةزهجألا ريوطتب كلذو ،ًّاعونو ًّامك تايافنلا هذه جاتنإ
 ةئيبلا ىلع ًاررض لقألا ةيلوألا داوملاو لئادبلا رايتخاو ةفيظنلا ةينقتلا عابتإو
 لماكتم لمع جمانرب عضو ةيحص ةأشنم لك ىلع بجي امك .ةماعلا ةحصلاو
 .تايافنلل ةميلسلا ةرادإلل
 

 :ةحئاللا
 ةياعرلا تايافن ةرادإب مازتلالا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن يجتنم ىلع 3-1
 :ةيلاتلا تاوطخلا قفو ةرطخلا ةيحصلا

 .تايافنلا جاتنإ ردصم ديدحت .1
 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ عم لماعتلا تاوطخ ددحي ددحم جمانرب عضو .2
 تالاحلا يف تايافنلا عم لماعتلل ةطخ ىلع ًالمتشم ةأشنملا يف ةرطخلا
 .ةئراطلا

 لخاد ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ قيبطت ةعباتمل لوؤسم فيلكت .3
 .تايافنلا لقنو عمجل ةبردمو ةصصختم ةلامع ديدحتو ةأشنملا

 ةلامع ديدحتو تايافنلاب ةصاخلا تاكلهتسملاو تامزلتسملا نيمأت .4
 .تايافنلا لقنو عمجل ةبردمو ةصصختم
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 ريغ ةيحصلا ةياعرلا تايافن نع ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل قيقدلا لصفلا .5
 تقؤملا نيزختلا زكرم ىلإ اهنمو عيمجتلا طاقن ىلإ لقنلاو عمجلا مث ةرطخلا
 .اهتجلاعمل ًاديهمت

 يتلاو اهجاتنإ تالدعم ضفخو تايافنلا جاتنإ نم لالقإلا تاسايس قيبطت .6
 :يلاتلا ىلع لمتشت

A. تايافنلا رداصم نم لالقإلا. 
B. لئادبلا مادختساو ةثيدحلا تاينقتلا تاذ ةروطتملا ةزهجألا مادختساب مازتلالا 
 .ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ىلع ًاررض لقألا ةيلوألا داوملاو
C. ةأشنملاب نيومتلا ةقيرطل ةديجلا ةرادإلا. 
D. داوملاو ةيئايميكلا داوملاو ةيلوألا داوملا نم نوزخملل ةديجلا ةرادإلا 
 .ةينالديصلا

E. اهل ميلسلا لوادتلاو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل قيقدلاو ديجلا لصفلا. 
F. ثبعلا مدع نامضل اهعم لماعتلا لحارم ةفاك يف تايافنلا لوادت يف صرحلا 
 .اهب

 

 

 فينصتلا :)4( ةدام
 

 :يلاتلاك ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن فنصت
 :ةيدعملا تايافنلا -1
 تايليفط ،تاسوريف ،ايريتكب( ضارمألا تاببسم ىلع يوتحت يتلا تايافنلا يهو
 نيضرعملا صاخشألا ىدل ضارمأ ثادحإل ةيفاك زيكارت وأ تايمكب )تايرطف وأ
 تافلخمو ةيحارجلا تايلمعلا تافلخمو ةيموثرجلا عرازملا اياقب لمشتو ىودعلل
 ليسغلا ماسقأ تافلخمو ةيدعم ضارمأب نيباصملا ىضرملل لزعلا ماسقأ
 .يولكلا

 :مسجلا ءاضعأ اياقبو ءازجأ تايافن  -2
 مدلاو ةيميشملاو ةينينجلا ةجسنألاو اهئازجأ وأ ءاضعألاو ةجسنألا ىلع يوتحت
 .تاناويحلا ثثجو ىرخألا مسجلا لئاوسو هتاقتشمو
 :ةداحلا تاودألا تايافن -3
 نقاحملا ربإ لثم مسجلل ًازخو ًاحرج وأ ًاعطق ببست نأ نكمي يتلا يه 
 .ىرخألا ةداحلا تاودألاو روسكملا جاجزلاو تارفشلاو طراشملاو
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 :)ةيودألا( ةينالديصلا تايافنلا -4
 ةينالديصلا تارضحتسملاو ةيودألا ريضحتو عينصت نع ةجتانلا تايافن لمشتو
 ةثولملا ةيئاودلا تاجتنملاو ،ةيحالصلا ةيهتنملا وأ ةفلاتلا ةيئاودلا تاجتنملاو
 اهتئبعتو اهجاتنإ يف ةمدختسملا تاودألاو ةيعوألا لمشتو تاحاقللاو لاصمألاو
 .اهعيزوتو
 :ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن -5
 ةيحص لكاشم ىلإ يدؤت ثيحب ،ايالخلاو تانيجلا ىلع رثؤت نأ اهنكمي يتلا يهو
 اهلو ناطرسلاب ةباصإلا ثادحإ ىلع ةرداقلا وأ نينجلا يف ةيقلخلا بويعلا لثم
 يوونلا بطلا ماسقأ يف داوملا هذه مدختستو ايالخلا ومن فاقيإ ىلع ةردقلا
 يحصلا فرصلا هايم كلذ يف امب ،عاعشإلاب صيخشتلاو ماروألا جالع تادحوو
 .داوملا هذهب نيجلاعملا ىضرملاب ةصاخلا هايملا تارود نم ةجتانلا

 

 :ةيواميكلا تايافنلا -6
 :ةيلاتلا تافصلا نم يأ اهيلع قبطنا اذإ ةرطخ ةيواميكلا داوملا تايافن ربتعت

 .ةماس  -1
 .لاعتشالل ةلباق -2
 .ىرخألا داوملا لكآت ببست -3
 .راجفنالل ةلباق وأ لعافتلا ةطشن -4
 وأ ةينيجلا داوملا رييغت وأ ةنجألا يف ةيقلخلا بويعلا ثادحإ ىلع ةردقلا اهل -5
 .ايالخلا ومن فاقيإ ىلإ يدؤت وأ ناطرسلاب ةباصإلا ببست

 :ةعشملا داوملا تايافن -7
 يف مدختستو يعاعشإ طاشن اهل يتلا )ةلئاسلاو ةبلصلا( داوملا عيمج لمشتو
 داوملا هذه تناك ءاوس( اهب ةثولملا داوملا عيمجو جالعلاو صيخشتلاو صحفلا

 .)ةلئاس وأ ةبلص
 :ةطوغضملا تازاغلا تاوبع تايافن -8
 ةئبعت يف تمدختسا يتلا ةفلاتلا وأ ةغرافلا ةطوغضملا تازاغلا تاوبع يهو
 تاوبعلا هذه رجفنت دقو ررضلا ببست نأ لمتحي يتلا تازاغلا وأ ةلماخلا تازاغلا
 .ةيلاع ةرارح تاجردل وأ بقثلل ضرعتت امدنع
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 :ةحئاللا
 نيعونلا ىلإ اهفينصت ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنأ يذلا صخشلا ىلوتي 4-1  
 ةدمتعملا تافينصتلل ًاقفو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا هددحي امو نييلاتلا
 .هيدل

A. ةرطخلا ريغ ةيحصلا ةياعرلا تايافن. 
B. ةيلاتلا عاونألل اهفينصت جتنملا ىلوتي يتلاو ،ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن: 

  .ةيدعملا تايافنلا -1
 .مسجلا ءاضعأ اياقبو ءازجألا تايافن -2
 .ةداحلا تاودألا تايافن -3
 .ةينالديصلا تايافنلا -4
 .ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن -5
 .ةيواميكلا تايافنلا -6
 .ةعشملا داوملا تايافن -7
  .ةطوغضملا تازاغلا تاوبع تايافن -8
 
 

 

 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةئبعتو )لصف( زرف تاطارتشا :)5( ةدام
 ةرطخلا

 
 ةيحصلا ةياعرلا تايافن نع اهلصف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنم ىلع
 رشابملا ةيلوؤسملا تايافنلا جتنم ىلوتيو اهجاتنإ رداصم يف ةرطخلا ريغ
 تآشنملا لخاد ضرغلا اذهل ةصصخم عقاوم يف ةئبعتلاو )لصفلا( زرفلل
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيبطلا ماسقألاو ةيحصلا

 رفصألا نوللاب ةزيمم ةيكيتسالب سايكأ يف ةيدعملا ةيبطلا تايافنلا عمجت .1
 ةقباطمو ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعشو ةرطخ ةيبط تايافن ةرابع اهيلع نيبمو
 .)4( قحلم يف ةدراولا تافصاوملل

 بقثلل ةمواقم ءارفص ةكيمس تايواح يف ةداحلا تاودألا تايافن عمجت .2
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعشو ةداح تايافن ةرابع اهيلع نيبمو برستلاو
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 لفقلا ةمكحم ءارفص تاوبع يف ةلئاسلا ةيواميكلا داوملا تايافن عمجت .3
 داوملا تايافن امأ ،ةيواميك تايافن ةرابع اهيلع نيبيو برستلل ةمواقم ةكيمس
 ةرابع اهيلع نيبمو ءارفص ةيكيتسالب سايكأ يف عمجتف ةبلصلا ةيواميكلا
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعشو ."ةيودأ-ةيواميك" تايافن

 :)ةيودألا( ةينالديصلا تايافنلا .4
 ىلإ اهتداعإ بجي ،ةريبك تايمكب تدجو نإ ةيحالصلا ةيهتنملا داوملاو ةيودألا -4-1
 .ةبسانملا قرطلاب اهنم صلختلل ةلديصلا مسق
 اهعضوب اهنم صلختلا بجي اهثولت لمتحملا ةينالديصلا داوملاو ةيودألا اياقب -4-2
 رفصألا نوللاب ةزيمم ةيكيتسالب سايكأ يف مث برستلل ةمواقم تايواح لخاد
  .ةرطخ ةيويح تايافنو ريقاقعو ةيودأ راعش اهيلعو
 ضرغلا اذهل ًاصيصخ ةدعم تايواح يف ةعشملا داوملا تايافن عمجت .5
 ةطاحم وأ صاصرلا نم ةعونصم- ةصتخملا تاهجلا اهددحت يتلا تافصاوملاب
 .عاعشإلل يلودلا راعشلا تايواحلا هذه ىلع زربيو لفقلا ةمكحم صاصرلاب

 نيبيو نوللا ءارمح ةيكيتسالب سايكأ يف ةيرشبلا ءاضعألا اياقبو ءازجألا عمجت .6
 لماعتلا نيحل ىتوملا ةجالث يف ظفحتو( ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش اهيلع
 .ةلود لك هررقت امك وأ )ةيعرشلا ىوتفلا صنل ًاقفو اهعم
 يف ةيموثرجلا عرازملا نع ةجتانلا ىودعلا ةديدش ةرطخلا تايافنلا عمجت .7
 ماسقألا لخاد فالكوتوألا مادختساب ةيئدبملا ةجلاعملل ةلباق ةيكيتسالب سايكأ
 ءارفص سايكأ لخاد ةيئدبملا ةجلاعملا دعب سايكألا هذه عضوت مث ،اهل ةجتنملا
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعشو "ةرطخ ةيبط تايافن" ةرابع اهيلع نيبي

 ،برستلل ةمواقم تايواح يف ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن عمجت .8
  .)ايالخلل ةماس داوم اياقب( اهيلع بتكيو رفصألا نوللاب ةزيمم
 ةيوئم ةجرد )1200( ًادج ةيلاع ةرارح تاجرد دنع اهقرح وأ اهردصم ىلإ اهتداعإ بجيو
 مدع بجي امك ،يحصلا فرصلا ةكبش يف اهفرص وأ اهنفد مدع بجيو ،قوف امف
   .ىرخألا ةينالديصلا داوملا عم اهطلخ
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 :ةحئاللا

 
 ةأشنملا لخاد ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقنو عمجو لصف ضارغأل 5-1
 وحنلا ىلع اهلقنو اهعمجو اهلصف تامزلتسم نيمأتب تايافنلا وجتنم مزتلي
 :يلاتلا

 .ءارمحو ءارفص ناولألا ةزيمم ةيكيتسالب سايكأ -1
 .لامعتسالا ءانثأ سايكألا اهيف عضوت يتلا )لالسلا( سايكألا تايواح -2
 .ةداحلا تاودألا تايافن تايواح  -3
 .ةيئدبملا ةجلاعملا سايكأ -4
 .ةلئاسلا تايافنلا لصف تايواح -5
 .ةعشملا داوملا تايواح -6
 .اهداومو ةيئدبملا ةجلاعملا ةزهجأ  -7
 .لقنلا تابرع -8
 .ةأشنملا لخاد ةجتنملا تايافنلا تايمكو عاونأل تامزلتسملا نيمأت عضخي -9

 
 ةرادإل ةنمؤملا ةيكيتسالبلا تامزلتسملا نوكت نأب تايافنلا وجتنم مزتلي 5-2
  .نجلهملا كيتسالبلا نم ةيلاخ ةيكيتسالب داوم نم ةعنصم تايافنلا
 

 ةيحصلا ةياعرلا تايافن لصفل ةرشابملا ةيلوؤسملا تايافنلا جتنم ىلوتي 5-3
 تايواحو ناولألا ةزيمم ةيكيتسالب سايكأ يف اهجاتنإ نكامأ يف ةرطخلا
 .ضرغلا اذهل ةصصخم
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 :يلاتلا وحنلا ىلع تايواحلاو سايكألا لصفلل مدختست 5-4
 .ءارفصلا ةيكيتسالبلا سايكألا يف ةيدعملا تايافنلا لصفت -1
 .ةداحلا تاودألا تايافن تايواح يف ةداحلا تاودألا تايافن لصفت -2
 .ةلئاسلا تايافنلا تايواح يف ةلئاسلا ةيواميكلا داوملا تايافن لصفت -3
 سايكألا يف مث اهتاوبع يف ةبلصلا ةيواميكلا داوملا تايافن لصفت -4
 راعشو ةيئايميك تايافن ةرابع اهيلع عضويو رفصألا نوللا تاذ ةيكيتسالبلا
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا

 سايكأ يف مث اهتاوبع يف ةبلصلاو ةلئاسلا ةينالديصلا داوملا تايافن عمجت -5
 تايافنلا راعشو ريقاقعو ةيودأ تايافن ةرابع اهيلع نيبم نوللا ءارفص ةيكيتسالب
 .ةرطخلا ةيويحلا

 .ةعشملا داوملا تايواح يف ةعشملا داوم تايافن لصفت  -6
 اميف ءارمحلا ةيكيتسالبلا سايكألا يف ةيرشبلا ءازجألاو ءاضعألا اياقب لصفت  -7
 .مسجلا لئاوسو مدلا ادع
 ةجلاعملل ةلباق ةيكيتسالب سايكأ يف ىودعلا ةديدش ةرطخلا تايافنلا لصفت -8
 .ةيئدبملا

 ةيئدبملا ةجلاعملا مامتإ دعب ىودعلا ةديدش ةرطخلا تايافنلا سايكأ عضوت  -9
 .ةيدعم تايافن اهنأ رابتعا ىلع ءارفص ةيكيتسالب سايكأ يف اهل

 تايواح يف ةلئاسلا ايالخلل ةماسلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن لصفت -10
 ايالخلل ةماس تايافن ةرابع اهيلع نيبم رفصألا نوللاب ةزيمم برستلل ةمواقم
 .ايالخلل ةماسلا تايافنلا راعشو
 ةثولملا داوملاو ةبلصلا ايالخلل ةماسلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن لصفت -11
 يف ةلئاسلا ايالخلل ةماسلاو تانيجلل ةماسلا داوملاب ةثولملا ةبلصلا داوملاو اهب
 راعشو ايالخلل ةماس تايافن ةرابع اهيلع نيبمو ءارفص ةيكيتسالب سايكأ
 .ايالخلل ةماسلا تايافنلا

 ةياعرلا تايافن عم ةرطخلا ريغ ةيحصلا ةياعرلا تايافن عاونأ نم عون يأ طلتخا اذإ -12
 .هعم طلتخأ يذلا تايافنلا عونل ًاقفو تايافنلا هذه فينصت متي ةرطخلا ةيحصلا

 تايافن لزعلا ماسقأو فرغ نع ةرداصلا ةمعطألا اياقبو تايافنلا ةفاك ربتعت -13
 ام قفو ةقالعلا تاذ لمعلا ةلدأو ةحئاللاو ماظنلا قفو اهعم لماعتلا متيو ةرطخ
  .ةيحصلا ةلاحلا هيضتقت

 مث ةعشألا ماسقأ نم ةرداصلا ةلئاسلا تايافنلا نم ةضفلا صالختسا متي -14
 نم ةداملا هذه نم )3( مقر ةرقفلا يف درو امك ةلئاسلا تايافنلا ةلماعم لماعت
   .ةحئاللا هذه
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 لبق نم ةمدختسملا ةصصرملا ةعشألا نم ةيامحلا ةليرم نم صلختلا متي -15
 ةداعإ متيل ةددحملا تاءارجإلل ًاقفو ةيصيخشتلا ةعشألا ماسقأ يف ةعشألا ينف
 .ةماعلا ةحصلاو ةئيبلا ةيامح نمضي امب اهنم صلختلا وأ اهريودت

 لمع نم ةجتانلا عم )قبئزلا( مجلمالا ةوشح ىلع ةيوتحملا نانسألا عمجت -16
 .قالغالا ةمكحمو ،ةكيمس ،ةفاج نوكت ،اهب هصاخ تايواح يف تاوشحلا

 
 

 لوؤسم فارشإبو تايافنلا جتنأ يذلا مسقلا لخاد ماكحإب سايكألا لفقت 5-5
 دنع ةداحلا تايافنلا تايواح لفقتو اهمجح عابرأ ةثالث ىلإ ءالتمالا دنع مسقلا
 عابرأ ةثالث زواجتت الأ ىلع ،ةيواحلا ىلع نيبملا هب حومسملا دحلا ىلإ ءالتمالا
  .اهمجح
 عم رفصألا سيكلا يف اهلفق ماكحأ دعب ةداحلا تايافنلا تايواح عضوت 5-6
   .ةحئاللا هذه نم )5-5( ةداملا يف درو ام بسح سيكلا لفق ةاعارم

 
 

 تاقصلملا عضو تاطارتشا :)6( ةدام
 

 ةعابطلا وأ ةقصال تاقاطب عضو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنم ىلع -1
 ةأشنملا لخاد نيزختلا عقوم ىلإ اهلقن لبق تايافنلا سايكأو تايواح ىلع
 تامولعملا ىلع تاقصلملا هذه يوتحت نأ ىلع ةجلاعملا ةدحو وأ ةيحصلا
 :ةيلاتلا

 .)ةأشنملا مسا( تايافنلا جتنم مسا  -1-1
 .)حانجلا وأ مسقلا( عقوملا مسا  -1-2
 .)4( ةداملا يف روكذملا فينصتلا بسح ةجتنملا تايافنلا عون  -1-3
 .سيكلا وأ ةيواحلا يف ةنوزخملا تايافنلا ةيمكو نزو  -1-4
 .عيمجتلا خيراتو تقو  -1-5
 .لقنلا خيراتو تقو -1-6
 

 بسانم مجحب سايكألاو تايواحلا ىلع ةعوضوملا تاقصلملا نوكت نأ -2
 .ءاملل ةمواقمو تباث ربحبو
 وه ام بسح سايكألاو تايواحلا ىلع ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش عضو -3
 .)5( مقر قحلملا يف حضوم
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 :ةحئاللا
 

 ىلع اهعضي مث ةقصاللا ةقاطبلا تانايب ءافيتساب تايافنلا جتنم موقي 6-1
 .ةيواحلا وأ سيكلا

 قتاع ىلع ةقصاللا ةقاطبلا تانايب ءافيتسا نم دكأتلا ةيلوؤسم عقت 6-2
 :ةيلاتلا تامولعملا نمضتت يتلاو تايافنلا جتنأ يذلا مسقلا لوؤسم
 .ةأشنملا مسأ -1
 .حانجلا وأ مسقلا -2
 نم )2( ةرقفلا يف دراولا فينصتلا بسح سيكلا لخاد ةدوجوملا تايافنلا عون -3

 .ةحئاللا هذه نم )ل4/1( ةداملا
 .ةيواحلا وأ سيكلا يف تايافنلا ةيمك وأ نزو -4
 .عيمجتلا خيراتو تقو -5
 .لقنلا خيراتو تقو -6
 .ءاملل مواقم تباث ربح مادختساب ةباتكلا نوكت -7
 نأ ةاعارم عم تايافنلا يوتحي يذلا )ةيواحلا وأ( سيكلا ىلع ةقاطبلا قصلت -8

   .ةحئاللا هذه نم )5-6( ةداملا يف درو ام بسح لماعت ةداحلا تاودألا تايواح
 

 
 ةأشنملا لخاد لقنلاو عمجلا تاطارتشا :)7( ةدام

 
 تابرع مادختسا ةيحصلا ةياعرلا تايافن تايواحو سايكأ لقنو عمج بلطتي -1
 لالخ ةمالسلا تاجرد ىصقأ نامضل ةبردم ةلامعو ضرغلا اذهل ةصصخم )تايلورت(
 تايوتحم برستت وأ رثعبتت ال ىتح ةيحصلا تآشنملا لخاد لقنلاو عمجلا ةيلمع
 .تايواحلاو سايكألا

 ةاعارم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن تايواحو سايكأ لقنو عمج لبق بجي -2
 نيبمو اهب ةدوجوملا ةيافنلا تانايب ةقاطب لمحت اهنأ نم دكأتلاو ماكحإب اهلفق
 .ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش اهيلع
 وأ طغضت الأو ،اهمجح عابرأ ةثالث نم رثكأل تايافنلاب سايكألا ألمت الأ بجي -3
 نأ بجی لب ،اهلمح دنع لفسألا نم كسمت وأ مسجلا ىلإ مضت الأو ،سبكت
 .اهلمح ءانثأ ىلعألا ءزجلا نم كسمت
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 ةطساوب ةيحصلا ةأشنملا لخاد ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقنت نأ بجي -4
 اهتءافك لفكت ةقيرطب ةممصمو ضرغلا اذهل ةصصخمو ةاطغم )تايلورت( تابرع
 اهفيظنت ةلوهس ىلإ ةفاضإ برستلل ةعنامو ةيوقو غيرفتلاو ليمحتلا دنع
 .)تارهطملاب( اهريهطتو
 ضارمألا فرغو ماسقأ نع ةجتانلا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن عمجت -5
 تايافن ةرادإ لوؤسم نم رشابملا فارشإلا تحت لزعلا فرغو ماسقأو ةيدعملا
 .ةيحصلا ةأشنملا يف ةيحصلا ةياعرلا

 يف ظفحتو ةلصفنم ةيميشملاو ةينيجلاو ةيرشبلا ءاضعألاو ةجسنألا عمجت -6
 لومعملا ةمظنألل اقبط اهنم صلختلا متي ىتح ةصاخ ةجالث يف وأ ىتوملا ةجالث
 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم عم قفاوتي امب ةلود لك يف اهب

 اهتجلاعم متت ىتح ةجالث يف ةلصفنم ظفحتو تاناويحلا ةجسنأو ثثج عمجت -7
   .اهنم صلختلاو
 ةياعرلا تايافن لقنو عيمجتل ةصصخملا )تايلورتلا( تابرعلا لسغتو فظنت -8
 تايافن لوؤسم فارشإ تحتو ةبردم ةلامع ةطساوب ايموي رهطتو ةرطخلا ةيحصلا
 تافلخ جلاعت نأ ىلع ،صاخ عقوم يف ةيحصلا ةأشنملا يف ةيحصلا ةياعرلا
 .اهنم صلختلا وأ اهفيرصت لبق فيظنتلا

 وأ سايكألا نم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل برست وأ رثعبت ثدح اذإ -9
 اهنأ ىلع ةبرستملا وأ ةرثعبتملا تايافنلا رابتعا بجيف لقنلا تابرع وأ تايواحلا
 تاءارجإ ذاختاو اهنأشب يروفلا لماعتلا بجوي امم ةروطخلا ةديدش تايافن
 .هيف تبرست يذلا ناكملا يف ةمالسلاو ريهطتلا

 لماعتلا متيو ءادوس سايكأ يف ةرطخلا ريغ ةيحصلا ةياعرلا تايافن عمجت -10
 لحارملا ةفاك يف ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نع ًامامت ةلصفنم ةروصب اهعم
 نكامأ ىلإ اهلقن نيح ىلإ )نيزختلاو ةأشنملا لخاد لقنلاو عمجلاو ةئبعتلا(
  .ةيدلبلا لبق نم ةصصخملا مدرلا عقوم يف يئاهنلا صلختلا
 
 :ةحئاللا
 

 ةحصلا ىلع ةظفاحملا لفكت يتلا تاءارجإلا ذاختا تايافنلل جتنم لك ىلع 7-1
 تايافن لقنو عمج لالخ ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ةينهملا ةمالسلاو ةماعلا
  :يلاتلاب جتنملا مزتليو ةأشنملا لخاد ةيحصلا ةياعرلا

 .ةصصخملا لقنلا تابرع مادختسا -1
 .ةبردمو ةصصخم ةلامع مادختساب لقنلاو عمجلا تايلمع ذيفنت -2
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 عم لماعتلا ءانثأ ةيصخشلا تايقاولا ءادتراب نيلماعلا مازتلا نم دكأتلا -3
  .ةيبطلا تايافنلا

 ةقصاللا ةقاطبلا لمحت اهنأو ماكحإب تايواحلاو سايكألا لفق نم دكأتلا -4
  .ةحئاللا هذه نم )ل 6/2( ةداملا بسح تاراعشلاو تارابعلا اهيلع نيبمو
 لقنت مث ماسقألا لخاد عيمجت طاقن ىلإ جاتنإلا نكامأ نم تايافنلا لقنت -5
 .تقؤملا نيزختلا زكرم ىلإ لقنلا تابرع ةطساوب

 اهسبك وأ سايكألا طغض مدعب تايافنلا لقنو عمجل ةصصخملا ةلامعلا مزتلت -6
 نم كسمت الأو ىلعألا ءزجلا نم كسمت نأو لمحلا ءانثأ مسجلل اهمض مدعو
 .اهعمج دنع لفسألا

 فارشألا تحت لزعلا فرغو ماسقأو ةيدعملا ضارمألا فرغو ماسقأ تايافن عمجت -7
 .ةأشنملا يف ةيبطلا تايافنلا لوؤسم لبق نم رشابملا

 ةيرشبلا ءاضعألاو ةجسنألا ىلع ةيوتحملا ءارمحلا ةيكيتسالبلا سايكألا عمجت -8
 يف ةصتخملا تاهجلل اهميلست نيحل ةصاخ ةجالث يف ةميشملاو ةينينجلاو
 خيراتو 8099 مقر ةيعرشلا ىوتفلا صن قفو اهعم لماعتلل تايدلبلاو تانامألا

 .ـه21/2/1405
 وأ سايكألا نم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل برست وأ رثعبت ثدح اذإ -9
 ةديدش تايافن ةبرستملا وأ ةرثعبتملا تايافنلا ربتعتف لقنلا تابرع وأ تايواحلا
 .ةحئاللا هذه نم )ل8/4( ةداملل ًاقفو اهعم لماعتلا تايافنلا جتنم ىلعو ةروطخلا
 

 ةيحصلا ةياعرلا تايافن عم لماعتلا لايح ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنم مزتلي 7-2
 اهلقنو اهعمج متي مث ءادوس ةيكيتسالب سايكأ يف اهلصفب ةرطخلا ريغ
 نأ ىلإ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نع ةلصفنم ةروصب اهعم لماعتلاو
 يف يئاهنلا صلختلا نكامأ ىلإ ةيدلبلا تايافنلا لقن لئاسو ةطساوب لقنت
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا لبق نم ةصخرملاو ةصصخملا عقاوملا
 

 

 وأ نيعزوملا ىلإ مادختسالا ةداعإل ةلباقلا ةطوغضملا تازاغلا تاوبع داعت 7-3
 امل ًاقفو اهنم صلختلا متيف مادختسالا ةداعإل ةلباقلا ريغ امأ ،نيعنصملا
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا هددحي
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 ةأشنملا لخاد تايافنلل تقؤملا نيزختلا تاطارتشا :)8( ةدام
 ةيحصلا

 
 ًاتقؤم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نيزخت يف بغرت ةيحص ةأشنم لك ىلع
 :اهنايب يلاتلا تاطارتشالا عابتإ ةجلاعملا ةدحو ىلإ اهلقن نيحل ةأشنملا لخاد
 عيمجتل ًازكرم نوكيل ةيحصلا ةأشنملا لخاد نيزختلل صاخ عقوم ريفوت -1
 .ةأشنملا كلت نم ةجتانلا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن

 .اهنيزخت لبق سايكألا وأ تايواحلا لخاد ةأبعم تايافنلا نوكت نأ -2
 ةحص ىلع ررض وأ ثولت يأ ببسي ال ثيحب ًابسانم نيزختلا عقوم نوكي نأ -3
 .ةئيبلاو ناسنإلا

 برست عنمي امب دوزمو قلغلا مكحم ىنبم يف نيزختلا عقوم نوكي نأ -4
 رويطلاو تارشحلاو ضراوقلا لوخدو ةهيركلا حئاورلا راشتناو راطمألاو هايملا
 ةدوزمو ،ريهطتلاو ليسغلا لمحتتو ةمواقم ةبلص ةيضرأ يذو ،ةلاضلا تاناويحلاو
 .يحصلا فرصلل ةديج لئاسوب

 .قيرحلا دض ةيامحلاو ةمالسلا تاودأب ًادوزم نيزختلا عقوم نوكي نأ -5
 تايافن ةرادإ لاجم يف نيصصختم نيلوؤسم لبق نم نيزختلا عقوم رادي نأ -6
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا

 ةيوهتلاو ةءاضإلا ديج نوكي نأو ةبسانم فييكت ةزهجأب نيزختلا عقوم دوزي نأ -7
 .ةيوئم ةجرد 18-15 نيب هترارح ةجرد نوكت نأو
 .ةعاس 24 ىلع ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نيزخت ةرتف ديزت ال نأ -8
 .فيظنتلاو لقنلاو نيزختلا ضرغل هيلإ لوصولا لهس نيزختلا عقوم نوكي نأ -9

 دادعإ نكامأو خباطملاو ةمعطألا نزاخم نع ًاديعب نيزختلا عقوم نوكي نأ -10
 .ىضرملا ةياعر نكامأ نع ًاديعب نوكيو ،ماعطلا

 .طقف مهل حرصملا نيفظوملا ىلع نيزختلا عقوم لوخد رصتقي -11
 .عقوملا هيلع يوتحي ام حضوت نيزختلا عقوم ىلع ةحضاو تامالع عضو -12
 ةفاظنلا تاودأبو يديألا ليسغل ضوحو ةيراجلا هايملل ردصمب عقوملا دوزي نأ -13
 ةلاح يفو ةرمتسم ةفصب زكرملا ةفاظن يف اهلامعتسال ريهطتلا داومو ةمئالملا
 .تايافنلا باكسنا دنعو ئراوطلا

 باكسنا عم لماعتلل عقوملا ىلع نيمئاقلا ىدل ئراوط ةطخ دوجو -14
   .تايافنلا
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 :ةحئاللا

 اهلقن نيحل ةأشنملا لخاد ًاتقؤم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نيزخت دنع 8-1
 رفوتت تقؤملا نيزختلل زكرم ريفوت ةأشنم لك ىلع نإف ةجلاعملا ةدحو ىلإ
 زكرملاو ةرازولا تابلطتم عم ةقفاوتملا ةيئيبلاو ةيحصلا تاطارتشالا هيف
 ةجتنملا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن سايكأ هيف عمجت  ،تايافنلا ةرادإل ينطولا
 .لقنلا تابرع وأ تايواحلا لخاد ةأبعم اهيف
 

 مزتلي امهمكح يف امو تادايعلاو نانسألا بط زكارمو ةيحصلا زكارملا يف 8-2
 يف ةدراولا تاطارتشالا اهيلع قبطنت تقؤم نيزخت ةفرغ ريفوتب تايافنلا جتنم
 تايافن سايكأ عمجل بسانم مجحب تقؤملا نيزختلل ديمجت ةدحو وأ )8( ةدام
 ةرطخ ةيبط تايافن ةرابع اهبناوجو اهئاطغ ىلع بوتكم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
 قلغم يفلخ ناكم يف عضوتو ةرطخلا ةيويحلا تايافنلا راعش اهيلع نيبمو
 24 نع نيزختلا ةفرغ يف نيزختلا ةرتف ديزت الو نيعجارملا نع ديعب نمآو بسانم
 .ةعاس 72 نع ديزت ال ديمجتلا ةدحو يف نيزختلا ةرتفو ةعاس

  
 تاعدوتسم يف رمعلا فصن فاعضأ رشع ةدمل ةعشملا داوملا تايافن نزخت 8-3
 ةيوونلا ةباقرلا ةئيه نع ةرداصلا تاميلعتلا بسحو ةيحصلا ةأشنملا لخاد ةصاخ
 تايافنلا ةلماعم تايافنلا هذه لماعت فصنلا رمع ءاهتنا دعبو ةيعاعشإلاو
  .اهيلع يه يتلا ةلاحلا بسح ةيواميكلا
 

 تايافن نيزخت وأ لوادت تايلمع ءانثإ ةرثعبتملا وأ ةبكسنملا تايافنلا ربتعت 8-4
 ذاختاب تايافنلا وجتنم مزتليو ةروطخلا ةديدش تايافن ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
  .ةرازولا نع ةرداصلا ةرثعبتملاو ةبكسنملا تايافنلا عم لماعتلا تاءارجإ
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 ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن دنع جتنملا تاطارتشا :)9( ةدام
 عقوملا جراخ ةرطخلا

 
 لبق ةيلاتلا تاءارجإلا ذيفنتب مازتلالا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنم ىلع
 .ةأشنملا جراخ تايافنلا نحش
 ةميلس ةروصب اهيلع تاقصلملا عضوو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةئبعت -1
 .)6( و )5( نيتداملل ًاقفو
 ةصخرم ةأشنم وأ صخشل الإ ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن ةنحش يأ ميلست مدع -2
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقنل ةصتخملا تاهجلا لبق نم
 نأ نود ةأشنملا جراخ لقنلل ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن ةنحش يأ ميلست مدع -3
 .)7قحلم( لقنلا ةقيثو اهقفارت

 كلمي ال ةجلاعم قفرمل ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن ةنحش يأ ميلست مدع -4
 .ةصتخملا ةهجلا نم اهحيرصت

 
 :ةحئاللا

 
 :يلاتلاب جتنملا مزتلي ةأشنملا جراخ تايافنلا لقن دنع 9-1
 لقن تاطارتشا يفوتست لقانلا اهمدختسي يتلا لقنلا ةبكرم نأ نم دكأتلا -1
 .ةيحصلا ةأشنملا جراخ ةيحصلا ةياعرلا تايافن

 ةقيثوب دراولا جتنملاب صاخلا ءزجلا ةئبعتب ةيبطلا تايافنلا لوؤسم موقي -2
 تايافنلا مالتساب لقانلا موقيو يعونلاو يمكلا تايافنلا فصو ددحي يذلا لقنلا
 بسح تايافنلا مالتساب يف هنم ًارارقإ لقنلا ةقيثو يف هب صاخلا ءزجلا ءافيتساو
 .ةقيثولا يف )  A(  ءزجلا يف ةدراولا تامولعملا

 تايافن لقنب ةصخرملا تاكرشلا عم دقاعتلا ةيحصلا تآشنملا ىلع بجي-2 9
 يتلا دقاعتلا تاءارجإ قفو ةيحصلا تآشنملا جراخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
 ةيحصلا تآشنملا مزتلتو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملاو ةرازولا اهددحت
 دقاعتلا لبق لقنلا تاطارتشا ةفاك قيبطتب تاكرشلا هذه مايق نم دكأتلاب
   .مهعم
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 جتنملاب ةصاخلا تالجسلا ظفحو ريراقتلا تاطارتشا :)10( ةدام
 

 ةفاك لوح ريراقت ريفوتب مازتلالا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن جتنم ىلع -1
 نيزختلاو جاتنإلا تانايب لثم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنب ةقلعتملا بناوجلا
 .ةجلاعملاو لقنلاو
 ام بسحب يرود لكشب ريراقتلا هذه نم ةخسنب ةصتخملا تاهجلا ديوزت -2
 .تاهجلا هذه هددحت

 
 : ةحئاللا

 
 ةياعرلا تايافن جاتنإ تايمكو عاونأل تانايب ميدقتب تايافنلا وجتنم مزتلي 10-1
 ديوزتب جتنملا موقيو اهتجلاعمو اهلقن ةقيرطو مهتآشنم يف ةرطخلا ةيحصلا
 ام بسح يرود لكشب تانايبلا هذهب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملاو  ةرازولا
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملاو ةرازولا هددحت
 
 

 ةأشنملا جراخ لقنلا صيخرت :)11( ةدام
 
 جراخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقنب موقت ةأشنم وأ صخش يأ ىلع
 .ةصتخملا تاهجلا نم صيخرت ىلع لوصحلا ةأشنملا
 
 :ةحئاللا

 
 صاخشألل لقنلا صيخارت رادصإب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي 11-1
  .ةيذيفنتلا هحئاولو ةئيبلل ماعلا ماظنلا يف ةدراولا تاءارجإلل ًاقفو تآشنملاو
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 لقنلا صيخرت تامولعم :)12( ةدام
 

 ريفوت بلطلا بحاص ىلع ةصتخملا تاهجلا نم صيخرت ىلع لوصحلل
 :ةيلاتلا تامولعملا

 .لقنلا ةيلمع يف اهمادختسا دارملا تادعملاو لقنلا لئاسو فصو -1
 دنع تايافنلل برستلا وأ ثداوحلا تالاح يف اهمادختسا دارملا ئراوطلا ةطخ -2
 .لقنلا ةيلمع لالخ وأ ميلستلا قفارم
 ةيحصلا مهتقايل تبثت ةداهشو ةيلمعلا مهتربخو نيلماعلا ءامسأب ةمئاق -3
 .ةدحاو ةنس نم رثكأ اهيلع ىضم دق نوكي الأ ةطيرش ةنهملا هذه ةلوازمل

 .ةيعوتلا جمانربو لاجملا اذه يف نيلماعلل بيردت جمانرب -4
 ةظفاحملا لجأ نم ةيرورض اهنأب ةصتخملا ةهجلا ىرت ةيفاضإ تامولعم ةيأ -5
 .ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع
 
 :ةحئاللا

 
 جراخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن صيخرت ىلع لوصحلا تابلط مدقت 12-1
 عم قيسنتلاب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملل ةيربلا قرطلا ربعو ةيحصلا تآشنملا
 .ةحصلا ةرازو

 تاكرشلا ةمئاقب ةرازولا ديوزتب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي 12-2
 .ةيربلا قرطلا ربع لقنلاب اهل صخرملا
 
 

 ةأشنملا جراخ لقنلا :)13( ةدام
 
 :ةيلاتلا تاطارتشالاب مازتلالا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن يلقان ىلع
 تايافن نم صلختلل حيرصت اهيدل سيل ةجلاعم ةدحو ىلإ تايافن يأ لقن مدع   -1
 .ةصتخملا تاهجلا نم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا
 .اهب ةصاـــــــــخلا ةمالسلا تانايب ةرامتسا اهقفارت ال ةيواميك تايافن يأ لقن مدع -2
 .)8 مقر قحلم(
 .جتنملا لبق نم اهتانايب عيمج ةيفوتسم ةقيثو اهقفارت ال تايافن يأ لقن مدع -3
 ةيواح يف اهعضوب كلذو ةفلتخم نحش تافصاوم تاذ تايافن طلخ مدع -4
 .ةدحاو
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 يف ةروكذملا تانايبلا حضوي قصلم اهيلع سيل سيك وأ ةيواح ةيأ لوبق مدع -5
 .)6( ةداملا
 ةيعون ،جتنملا مسا ًاحضوم تايافنلا لقن جمانربب ةصتخملا ةهجلا ديوزت -6
 ءاهتنالاو ءادتبالا خيرات( تايافنلا لقنل ةينمزلا ةرتفلاو اهلقن دارملا تايافنلا ةيمكو
 .لقنلا ةيلمع يف عورشلا لبق )لقنلا ةيلمع نم
 ةداملا يف ةروكذملا تافصاوملل ةيفوتسم ريغ سيك وأ ةيواح يأ لقن مدع -7
)5(. 
 صاخ حيرصت ىلع لوصحلا دعب الإ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نيزخت مدع -8
 .ةصتخملا تاهجلا نم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نيزختب
 ةحص ىلع اهريثأت نم دحلل رمتسم لكشب تادعملاو لقنلا لئاسو ةنايص -9
 .ةئيبلاو ناسنإلا

 تايافن لقن دنع ةيراجتلا عراوشلا وأ ةينكسلا قطانملا يف رورملا مدع  -10
 .ةورذلا ةرتف لالخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا

 ،ةلوقنملا داوملا عون نيبت يتلا لقنلا ةليسو ىلع ةيداشرإلا تامالعلا عضو  -11
 يف اهعابتإ بجاولا تاوطخلاو اهتروطخ ةجردب ةمات ةفرعم ىلع لقانلا نوكي نأو
 .لقنلا ةيلمع ءانثأ ئراط ثودح ةلاح

 .ةقدب لقنلا ةقيثو يف هل صصخملا ءزجلا ءافيتسا  -12
 .ةينعملا تاهجلا هددحت يذلا لقنلل بسانملا تقولاب مازتلالا -13
 تاهجلا ىلإ اهميدقتو تايافنلا لقنب ةصاخلا قئاثولاو تالجسلاب ظافتحالا -14

 .بلطلا خيرات نم عوبسأ اهاصقأ ةرتف يف اهبلط دنع ةصتخملا
 يف ةدراولا تابكرملاب ةصاخلا تاطارتشالا اهيف رفوتت لقن لئاسو مادختسا -15

 .)3( قحلملا
 
 :ةحئاللا

 
 تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا اهعضي يتلا تاطارتشالا قيبطتب لقانلا مزتلي 13-1
 تايافنلا سايكأ عضوو ةيحصلا تآشنملا جراخ ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقنل
 .بئاس لكشب اهلقن مدعو تابرع لخاد ةلوقنملا
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 ةجلاعملا قفارم صيخرت :)14( ةدام
 

 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعم قفارم ءاشنإ يف بغرت ةأشنم وأ صخش يأ ىلع
 عقوملا رايتخا دنع مازتلالاو ،ةصتخملا تاهجلا نم صيخرت ىلع لوصحلا ،ةرطخلا
 طيحملا ءاوهلا ةدوجو ،ةيحطسلاو ةيفوجلا هايملا ةمالسو ةئيبلا ىلع ةظفاحملاب
 صيخرت ىلع لوصحللو ،ةرواجملا ةينكسلا قطانملاب وأ اهنم يأب رارضإلا مدعو
 راثآلا مييقت تانايب ةرامتسا ءافيتسا بلطلا بحاص ىلع ةصتخملا تاهجلا نم
 .ةلود لك لبق نم ةدمتعملا ةيئيبلا
 

 :ةحئاللا
 

 داصرألل ةماعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي 14-1
 .تآشنملاو صاخشألل ةجلاعملا صيخارت رادصإب ةئيبلا ةيامحو

 

 
 

 ةجلاعملا قفارمل صيخرتلا تامولعم :)15( ةدام
 

 ريفوت بلطلا بحاص ىلع ،ةجلاعملا قفارمل صيخرت ىلع لوصحلل
 :ةيلاتلا تامولعملا

 ةياعرلا تايافن ةجلاعم يف اهمادختسا دارملا قرطلاو تاينقتلل يليصفت فصو -1
 تايافنلا ةجلاعم بيلاسأو ةينقتلا تافصاوم لمشي ثيحب ،ةرطخلا ةيحصلا
 ةجلاعملا دعب ةجتنملا داوملا ةيمك كلذكو ،تاثاعبنالا يف مكحتلا لئاسوو
 .اهنم صلختلا قرطو
 ةطساوب اهتجلاعم متتس يتلا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن عاونأ ديدحت -2
 .اهمادختساب صيخرتلا بولطملا تاينقتلا وأ ةينقتلا

 .قفارملا ليغشتو ءاشنإو ميمصتل يليصفت فصو -3
 .قفارملل يجولويجلاو يفارغجلا عقوملا حيضوت ةطراخ -4
 ةيلمع ءانثأ تايافنلا برست تالاح يف مدختستس يتلا ئراوطلا ةطخ -5
 .ئراوطلا تادعمب ةمئاق ةلماش صلختلا وأ ةجلاعملا

 يف ةمدختسملا تادعملاو قفارملا ةنايصو يتاذلا صحفلاب ةصاخلا تاءارجإلا -6
 .تايافنلا ةجلاعم
 صيخرتلا رادصإ لجأ نم ةصتخملا تاهجلا اهبلطت دق ىرخأ تامولعم ةيأ -7
 .يئيبلا
 

 زكرملل ةجلاعملا قفارمل صيخرت ىلع لوصحلا تابلط مدقت 15-1 :ةحئاللا
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا
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 ةجلاعملا قفارم ليغشتو ءاشنإ :)16( ةدام
 

 ةياعرلا تايافن ةجلاعمل ةدحو ليغشتو ءاشنإ بغرت ةأشنم وأ صخش يأ ىلع
 .يتآلاب مازتلالا ةرطخلا ةيحصلا

 ةجلاعملا ةينقت ىلع ةلودلا يف ةصتخملا تاهجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا -1
 .)2 قحلم( )ايلاح ةرفوتملا تاينقتلا ضعبب يداشرإ قحلم(

 قحلملاب داشرتسالا عم تايافنلاو ءاملاو ءاوهلل ةئيبلا ةيامح سيياقم قيبطت -2
)1(. 

 .ةجلاعملا تايلمع نع جتنت دق ةلئاس داوم ةيأ ةجلاعم -3
 .%99،99 نع ةمدختسملا ةينقتلا ةلازإلا لدعمو ءادألا ةءافك لقت الا -4
 تايافن ةرادإ لاجم يف قفارملا يف نيلماعلل يبيردت جمانرب ذيفنتو دادعإ -5
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا

 .ًايونس اهديدجت متي نأ ىلع ًايحص نيلماعلا ةقايل تبثت ةداهش ميدقت -6
 .تدجو نإ نيلماعلل ةيلمعلا تاربخلاب ةداهش ميدقت -7
 ةيفوتسم لقن ةقيثو اهقفارت ال ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن يأ لوبق مدع -8
 .لقانلاو جتنملا لبق نم طورشلا

 نم لقن حيرصت هيدل سيل لقان نم ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن يأ لوبق مدع -9
 .ةصتخملا ةهجلا لبق

 عضو تاطارتشا يف ةروكذملا تانايبلا اهقفارت ال تايافن يأ لوبق مدع -10
 .)6( ةداملا يف ةحضوملا تاقصلملا

 عم قفرملا يف اهمالتسا متي تايافنلا نم ةنحش لك ةقباطم نم دكأتلا -11
 .ةنحشلاب ةقفرملا لقنلا ةقيثو يف ةروكذملا تافصاوملا

 .قفارملا ليغشت ةرادإو ةيكلم يف رييغت لكب ةصتخملا تاهجلا راطخإ -12
 عقاوم يف ةجلاعملا ةيلمع نم ةجتانلا تالضفلاو بساورلا نم صلختلا -13
 .ةصتخملا تاهجلا لبق نم ةددحملا صلختلا

 صيخرتلل ًاقفو اهتجلاعم نكمي ال ةرطخ ةيحص ةياعر تايافن لوبق مدع -14
 .ةمدختسملا ةجلاعملا تاينقت بسح حونمملا
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 :ةحئاللا
 

 :يلاتلاب ةجلاعملا قفارمو تادحو مزتلت 16-1
 نم ةيئيب ةقفاومو ،تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا نم صيخرت ىلع لوصحلا .1
 صيخرتلا ىلع لوصحلا ةجلاعملا ةينقتل ةيئبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا
 .مزاللا يئيبلا

 ةئيبلا ةيامح سيياقمو ةرطخلا تايافنلا يف مكحتلا تاءارجإو دعاوق قيبطت .2
 ةيئيبلا سيياقملاو ريياعملا ةفاكو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا نم ةرداصلا
 .ةكلمملا يف اهب لومعملا

 عم قفرملا يف اهمالتسا متي تايافنلا نم ةنحش لك ةقباطم نم دكأتلا .3
 .ةنحشلاب ةقفرملا لقنلا ةقيثو يف ةروكذملا تافصاوملا

 .اهتجلاعم ةجلاعملا ةينقت عيطتست ال يتلا تايافنلا عاونأ مالتسا مدع .4
 ةرادإ وأ ةيكلم رييغت لبق تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملاو ةرازولاو ةئيهلا راعشإ .5
 .ةجلاعملا قفرم ليغشت

 ةرداق ةثيدح ةجلاعم تاينقتب ايالخلاو تانيجلل ةماسلا داوملا تايافن ةجلاعم .6
 ْ.م1200 نع لقت ال ًادج ةيلاع ةرارح تاجرد ىلع وأ اهتجلاعم ىلع
 وأ ةجلاعملا جتاون نم صلختلاو ةريغص ءازجأ ىلإ ةجلاعملا تايافنلا عيطقت .7
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا اهددحي يتلا نكامألا يف دامرلا

 وأ صيخرتلا ءاغلإ دنع ةرازولا راعشإب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي .8
 ةكرش يأ فاقيإ وأ ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا نع رداصلا يئيبلا ليهأتلا
  .يئيبلا اهعضو ىلع أرطي رييغت يأ وأ ةيبطلا تايافنلا ةجلاعمل

 ةصخرملا ةجلاعملا تادحوو تاكرش عم دقاعتلا ةيحصلا تآشنملل زوجي 16-2
 اهددحت يتلا دقاعتلا تاءارجإ قفو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا لبق نم
 .تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا عم قيسنتلاب ةرازولا

 

 تناك لاح يف ةيبطلا تايافنلا ةجلاعم زكارم ةبقارمب ةرازولا موقت 16-3
 يئيبلاو يحصلا عضولاب مازتلالا نم دكأتلل ةيحصلا تآشنملا لخاد ةجلاعملا
 دنع موقتو ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإ قيبطت نم دكأتلاو ةجلاعملل
 ةرادإل ينطولا زكرملل عفرلاب ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلل تافلاخم دوجو
  .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال تايافنلا

 لخاد ةيبطلا تايافنلا ةجلاعمل تادحو بيكرت متي نأ ةجاحلا دنع زوجي 16-4
 ةرادإل ينطولا زكرملا نم صيخرتو ةرازولا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ةأشنملا
 تايافنلا
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 يليغشتلا لجسلا :)17( ةدام
 

 :ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعم قفارم ليغشت دنع بلطلا بحاص ىلع
 :ىلع يوتحي يليغشت لجسب ظافتحالا  -1
 عقاولا نم جتنملا مساو اهمالتسا متي ةنحش لك ةيمكو ةيعون فصو -1-1
 .ةجلاعملا خيراتو مالتسالا خيراتو لقنلا ةقيثو يف نودملا

  .ةجلاعملا ةيلمع نع ةجتانلا تالضفلا ليلاحت جئاتنو ةيعون -1-2
 .ةجلاعملا زاهج لمع ةءافك تاصوحف جئاتنو ةيعون -1-3
 .تايافنلا لقن قئاثو نم خسن -1-4
 .ةيافن لكل ةصاخلا ةمالسلا تانايب تارامتسا عيمج نم خسن -1-5
 .ةجلاعملا ةيلمع نم ةجتانلا ءاوهلا يف ثاعبنالا زيكرت تاسايق -1-6
 .اهنم صلختلا عقومو ةقيرطو ةجلاعملا ةيلمع نع ةجتانلا تالضفلا ةيمك -1-7
 صلختلا عقومو قرطو ةجلاعملا ةيلمع نع ةجتانلا فرصلا هايم ليلحت جئاتن -1-8
 .اهنم
 .اهب ظافتحالا ةرورض ةصتخملا تاهجلا ىرت دق ىرخأ تالجس يأ -1-9
  .ةصتخملا تاهجلا ىلإ يليغشتلا لجسلا لماكب ةيونس عبر ريراقت ميدقت  -2
 
 :ةحئاللا

 تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملل يليغشتلا لجسلا تانايب لماك مدقت 17-1
 .ةرازوللو

 تايافنلا جتنم ىلإ تايافنلا نم ةنحش لكل ةجلاعملا لامكإ ةداهش مدقت 17-2
 ةرازوللو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملل ةجلاعملا ةدوج تارابتخا جئاتن مدقتو
 .اهعم دقاعتملا ةهجلاو
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 يرهشلا ريرقتلا :)18( ةدام
 

 تايافنلا ةيمك ىلع يوتحي يرهش ريرقت ميدقت ةجلاعملا قفارم لغشم ىلع
 ام ىتم اهلقانو اهجتنم مساو ةدح ىلع جتنم لك نم ًايموي تملتسا يتلا

 .كلذ ةصتخملا ةهجلا تبلط
 
 :ةحئاللا

 ةرادإل ينطولا زكرملل ةيرهش ريراقت ميدقتب ةجلاعملا قفارم لغشم مزتلي  18-1
 ىتم وأ ًايموي ةملتسملا تايمكلا لوح ةرازولاو داصرألل ةماعلا ةئيهلاو تايافنلا
  .كلذ تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملل تبلط ام

 زكرملاو ةرازولل ةيرهش ريراقت ميدقتب ةجلاعملا قفارم لغشم مزتلي 18-2
 تايافنلا جتنمو ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلاو تايافنلا ةرادإل ينطولا
 ةدقاعتم ةيحص ةأشنم لكل اهتجلاعم ةقيرطو تايافنلا عاونأو تايمك نمضتت
 .اهعم

 

 

 دودحلا ربع لقنلا :)19( ةدام
 

 تايقافتالل ًاقبط دودحلا ربع ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن ةيلمع متت
 صخي اميف نواعتلا سلجم لود نيب قيسنتلا تاءارجإو ةيلودلاو ةيميلقإلا
 سلجم لود ةداق نم ةرقُملا( اهنيب اميف دودحلا ربع تايافنلا لقن تايلمع
 .ةقالعلا تاذ ةينطولا نيناوقلا كلذكو )نواعتلا
 
 :ةحئاللا

 ةيبرعلا ةكلمملا يضارأ ىلإ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لاخدإ عنمي 19-1
 .ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا وأ ةيميلقإلا اههايمو ةيدوعسلا

 لبق نم ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نم ةيمك يأ فيرصت وأ ءاقلإ رظحي 19-2
 .ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا وأ ةيميلقإلا هايملا يف اهريغ وأ نفسلا وأ صاخشألا

 يف مكحتلل لزاب ةيقافتاب تاكرشلاو صاخشألاو ةينطولا تاهجلا مزتلت 19-3
 ربع ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن لقن دنع دودحلا ربع ةرطخلا تايافنلا لقن
 .ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملا وأ ةيميلقإلا اههايم وأ اهئاوجأ وأ ةكلمملا يضارأ
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 لك ةبقاعمل اهب ةصاخلا ةمظنألا ةلود لك عضت :)20( ةدام
 .ماظنلا اذه ماكحأ فلاخي نم

 
 :ةحئاللا

 لخاد ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا تافلاخم ىلع شيتفتلل ةنجل لكشت 20-1
 تاقاطبب اهءاضعأ دوزيو ةعبرأ نع اهئاضعأ ددع لقي ال ةيحصلا تآشنملا
 نم رارقب ةيموكحلاو ةيلهألا ةيحصلا تآشنملا ىلإ لوخدلا تاءارجإل ةيفيرعت
 يف ةيحالصلا بحاص نم وأ ةقطنم لك يف ةيحصلا نوؤشلا ماع ريدم
 ىلوتتو ةيحصلا نوؤشلا ةباقرل ةعضاخلا ريغ ةيموكحلا ةيحصلا ةأشنملا
 :ةيلاتلا ماهملا ةنجللا

 ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلل ةيحصلا تآشنملا ذيفنت نم دكأتلل شيتفتلا -1
 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ لاجم يف ةرازولا اهردصت يتلا تاميلعتلاو تارارقلاو
 .ةرطخلا

 لاجم يف ةيحصلا تآشنملا هب مزتلت يذلا ةيعونلا ةدوجلا ىوتسم ةبقارم -2
  .ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ قيبطت

 ةعباتلا ةيحصلا تآشنملا نع ةرداصلا ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن نأ دكأتلا -3
  .ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا بسح اهتجلاعم متي ةيريدملل

 ةيصوتلاو ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا قيبطت نع ةئشانلا تافلاخملا يف قيقحتلا -4
 .اهصاصتخا دودح يف ةبسانملا ةبوقعلا عيقوتب

 نم ارابتعا ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةيبطلا تايافنلا ةنجل يف ةيوضعلا ةدم -5
 .اهليكشت رارق رودص خيرات

 :ةيلاتلا تاءارجإلا قفو هتحئالو ماظنلا تافلاخم يف قيقحتلا ةنجللا ىلوتت -6
A. ةهجلا وأ ةصتخملا ةيحصلا نوؤشلا ةيريدمب اهتاسلج ةنجللا دقعت 
 لوؤسمو هبئان وأ سيئرلا روضحب ًاحيحص ةنجللا داقعنا نوكيو ةصتخملا
 ةنجللا ءاضعأ ددع لقي الأ ىلع ةصتخملا ةهجلا وأ ةيريدملا يف تايافنلا
 .ةقلطملا ةيبلغألاب اهتارارق ردصتو ةثالث نع نيرضاحلا

B. عامسو ةقالعلا يوذ راطخإو مزاللا قيقحتلا ءارجإب اهلامعأ يف ةنجللا مزتلت 
 .ةبوتكم رضاحم يف اهلامعأ نودت نأ ىلع هعافد هجوأ قيقحتو فلاخملا لاوقأ

C. ناكملاو نامزلا يف ةنجللا مامأ لوثملاب ةباتك ةقالعلا يوذ غالبإ متي 
 ناك اذإ ةبسانم ةدم ةفاضإ دعوملا ديدحت دنع ىعاريو ةنجللا امهددحت نيذللا
 .ىرخأ ةنيدم ىلإ لاقتنالا بلطتي روضحلا
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D. هغالبإ دعب هنع يعرش ليكو وأ فلاخملا رضحي مل اذإ روضحلل دعوم ددحي 
 ةلاح يفو ًاموي نيثالث نع ديدجلا دعوملاو غالبإلا خيرات نيب ةرتفلا لقت الأ ىلع
 ةنجللا ىلعف يناثلا دعوملاب هغالبإ دعب يعرشلا هليكو وأ فلاخملا روضح مدع
 .صاصتخالا ةهجل تايصوتلا عفرو ةفلاخملا يف رظنلا لامكتسا

E. تاسسؤملا ماظنل ًاقفو ةنوكملا ةنجللا ىلا اهتايصوت ةنجللا عفرت 
 تناك اذإ امأ ةصاخلا ةيحصلا تآشنملا لخاد ةفلاخملا تناك اذإ ةصاخلا ةيحصلا
 بحاصل اهتايصوت ةنجللا عفرتف ةيموكح ةيحص ةأشنم لخاد ةفلاخملا
  .رارقلا رادصإل ةيحالصلا

 ةياعرلا تايافن ةرادإ تافلاخمب ةصاخلا تامولعملاو تانايبلا ريفوتب ةرازولا موقت -7
 .اهبابسأو ةيحصلا تآشنملا لخاد ةرطخلا ةيحصلا

 لخاد ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ تافلاخم ةعباتمب ةرازولا موقت -8
 .اهيفالت بيلاسأ حارتقاو اهراركت تالاحو اهتاروطتو ةيحصلا تآشنملا

 

20-2: 
 ًاقفو ةيحصلا تآشنملا جراخ ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا تافلاخم طبض متي .1
 ـه28/7/1422 خيراتو 34/م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ةئيبلل ماعلا ماظنلل
 .ةيذيفنتلا هحئاولو
 داصرألل ةماعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي .2
 ةياعرلا تايافن ةرادإ تافلاخمب ةصاخلا تامولعملاو تانايبلا ريفوتب ةئيبلا ةيامحو
 .اهرداصمو اهبابسأو ةيحصلا تآشنملا جراخ ةيحصلا

 داصرألل ةماعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي .3
 جراخ ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ تافلاخم ةعباتمب ةئيبلا ةيامحو
 .اهيفالت بيلاسأ حارتقاو اهراركت تالاحو اهتاروطتو ةيحصلا تآشنملا

 داصرألل ةماعلا ةئيهلا عم قيسنتلاب تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا موقي .4
 وأ تاكرشل يئيبلا صيخرتلا بحس ةبوقع رادصإب ةيصوتلا لبق ةئيبلا ةيامحو
  .ةجلاعملا زكارم وأ تاطحم

 

 ةيحصلا تآشنملا جراخ تافلاخملا تابوقع 20-3
 نم ىلع ةيذيفنتلا هحئاولو ةئيبلل ماعلا ماظنلا يف ةدراولا تابوقعلا قيبطت متي
 .ةيحصلا تآشنملا جراخ ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا ماكحأ نم مكح يأ فلاخي
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 تافلاخملا ةلازإ 20-4
 دنع رمأت نأ ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا اذه ىلعً ءانب ةلكشملا ناجلل زوجي
 ملظتلا يف ملاظملا ناويد رارق رودص راظتنا نود ًاروف ةفلاخملا ةلازإب ءاضتقالا
 :ةيلاتلا لاعفألا نم لاوحألا بسح ىوعدلا وأ

 مدع نأو ةريبك ةيئيبو ةيحص تاريثأت تاذ تعقو يتلا ةفلاخملا نأب نيبت اذإ -1
 اهل قحي هنأف تاريثأتلا هذه ةفعاضم ىلإ يدؤي فوس هنيح يف اهتلازإ ىلإ ةردابملا
 اهارت يتلا ماظنلا يف ةدراولا تاطارتشالا بسحو ًاروف ةفلاخملا هذه ةلازإب رمأت نأ
 ملظتلا يف ملاظملا ناويد رارق رودص راظتنا نودو ،فلاخملا ةقفن ىلعو ةبسانم
 .ىوعدلا وأ

 نم بلطبو ةفلاخملا ةلازإل فلاخملا اهعفدي يتلا رئاسخلا وأ فيلاكتلا ربتعت ال -2
 ةفلاخملا ءارج تاضيوعتلا وأ هيلع ةبترتملا تامارغلا نمض ةصتخملا ناجللا
 داصرألل ةماعلا ةئيهلاو ةرازولا عم قيسنتلا تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرمللو
 ةيئيبلاو ةيحصلا رئاسخلل ةجيتن ةبسانملا تاضيوعتلا ديدحتل ةئيبلا ةيامحو
 .ةفلاخملا هذه نع ةمجانلا

 نأب ةلكشملا ناجللا لالخ نم تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا وأ ةرازولل نيبت اذإ -3
 عم قيسنتلاب ةرازولل نإف ةفلاخملا ةلازإ ىلع ةينفلا تايناكمإلا كلتمي ال فلاخملا
 نيلهؤملا صاخشألا وأ تاهجلا فيلكت يف قحلا تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملل
 نأ ىلع ةحئاللا هذه يف ةدراولا طباوضلاو تاطارتشالا بسح ةفلاخملا ةلازإل
 .ةفلاخملا ةلازإ نع ةمجانلا فيلاكتلا عيمج فلاخملا لمحتي

 
 هتحئالو ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأ نع ةبوقع رارق هدض ردص نمل زوجي 20-5
 مل اذإو اهب هغالبإ خيرات نم ًاموي نيتس لالخ ملاظملا ناويد ىدل ملظتلا ةيذيفنتلا
 ةبوقعلا نوكتو ملظتلا يف هقح طقسيف اهيلع صوصنملا ةرتفلا لالخ ملظتي
 تمت يتلا تافلاخملل تابوقعلا ىلع ملظتلا امأ اهرودص خيرات نم قيبطتلا ةذفان
 .ةيذيفنتلا هحئاولو ةئيبلل ماعلا ماظنلل كلذ عضخيف ةيحصلا تآشنملا جراخ
 

 

 ماظنلل ًاقفو ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ تاءارجإ نأ ةرازولا دكأتت نيح 6 -20
 ببستملا مازلإب موقت اهنإف اهب لخأ دق ةيحصلا تآشنملا لخاد ةيذيفنتلا هتحئالو
 :يلاتلاب

 .لالخإلا اذه اهيف ببست ةيبلس تاريثأت ةيأ ةلازإ -1
 تافلاخملا هذه ثودح وأ راركت عنمل اهب ماق يتلا تاوطخلاب ريرقت ميدقت -2

 .ةرازولا ةقفاومب تاوطخلا هذه ىظحت نأ ىلعً البقتسم
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 ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلاو تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا دكأتي نيح 20-7
 جراخ ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلل ًاقفو ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ تاءارجإ نأب ةئيبلا
 رداصلا ةئيبلل ماعلا ماظنلا قيبطتب موقت اهنإف اهب لخأ دق ةيحصلا تآشنملا
 ىلع ةيذيفنتلا هتحئالو ـه28/7/1422 خيراتو 34 /م مقر يكلملا موسرملاب
 .هيف ةدراولا تاءارجإلل ًاقفو لالخإلا اذه يف نيببستملا
 

 مهل صخرملا تاكرشلا وأ دارفألا نأب ةقالعلا تاذ تاهجللو ةرازولل نيبت اذإ 20-8
 هتحئالو ماظنلل مزاحلا قيبطتلا اوققحي مل ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةجلاعمو لقنب
 مهعم لماعتلا فاقيإ نكميف صلختلا وأ ةجلاعملا وأ لقنلا صخي اميف ةيذيفنتلا
 نم يتلا ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال تايافنلا ةرادإل ينطولا زكرملا عم قيسنتلا متيو
 .ةجلاعملاو لقنلا ةيلمعب ةصاخلا طباوضلاو تاطارتشالاب ديقتلا قيقحت اهنأش
 ىلع شيتفتلل ةنجل ليكشتب ىرخألا ةيموكحلا تاهجلا عيمج موقت 20-9
 هذه ىلوتتو اهل ةعباتلا ةيحصلا تآشنملا يف ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا تافلاخم
 .) ل20/1( ةداملا يف درو ام بسح اهماهم ةنجللا

 

 تاطارتشالا قاطن :)21( ةدام
 

 اذه يف اهيلع صوصنملا تاطارتشالا قاطن ديدحت ةصتخملا تاهجلا يلوتت
 .ثيدحت وأ ليدعت نم اهيلع أرطي وأ اهنم دجتسي دق امو ماظنلا
 
 :ةحئاللا

 ةديرجلا يف اهرشن خيرات نم ًاموي 90 يضم دعب ةحئاللا هذه ماكحأ يرست 21-1
 .ةيمسرلا

 بيترتل ةحئاللا هذه ذافن خيرات نم رهشأ ةثالث اهاصقأ ةلهم تآشنملا حنمت 21-2
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا ماكحألً اقفو اهعاضوأ

 ةرازو عم قيسنتلاب ،ةحئاللا تارقفو داوم ريسفتب ةينعملا يه ةحصلا ةرازو  21-3
 .ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا

  



 

 
38 

 
 ةينطولا مظنلاو تاعيرشتلا :)22( ةدام

 
 ةقلعتملا ةينطولا مظنلاو تاعيرشتلا نم ىندألا دحلا ماظنلا اذه ربتعي
 .ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافنل ةميلسلا ةرادإلاب
 
 :ةحئاللا

 ةحئاللا هذه تارقف نم ةرقف يأ ليدعت وأ ليدبت وأ ريوطت ةرازولل قحي 22-1
 ةئيبلا ةرازو عم ةكراشملاب ةماعلا ةحلصملاو ةرورضلا تعد املك اهقحالمو
 .ريزولا نم رارق اهب ردصيو ةعارزلاو هايملاو

 طباوضلل تاليدعت ةيأ ةرازولا ردصت ةئبوألا راشتنا وأ ثراوكلا تاقوأ يف 22-2
 ةلاحلا هيضتقت ام بسح ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإب ةصاخلا تاميلعتلاو
 .ةعارزلاو هايملاو ةئيبلا ةرازو عم ةكراشملاب
 

 قحالملا
 .ماظنلا نم أزجتي ال اءزج ةقفرملا قحالملا :)23( ةدام

 
 :ةحئاللا

 صاخشألاو ةجلاعملا قفارمو تادحوو نولقانلاو تآشنملا ةفاك مزتلت 23-1
 .ماظنلا يف ةدراولا قحالملاب

 51/م مقر يكلملا موسرملاب رداصلا لامعلاو لمعلا ماظنب مازتلالا عم 23-2
 تاكرشو ةجلاعملا قفارمو تادحوو تآشنملا ةفاك مزتلت ـه23/8/1426 خيراتو
 ةيحصلا ةياعرلا تايافن ةرادإ لاجم يف نيلماعلا ةحصو ةمالس ليبس يف لقنلا
 :يلاتلاب

 .ةيلاع ةءافكب لمعلا ءادأل نيلماعلا بيردت -1
 .اهعم نولماعتي يتلا تايافنلا صاوخ نع ةيفاك تامولعمب نيلماعلا ديوزت -2
 قرطو ةرطخلا ةيحصلا ةياعرلا تايافن رطاخمب تآشنملا يف نيلماعلا ةيعوت -3
 .رطاخملا هذه نم ةياقولا

 تايافنلا عم رشابم لكشب لماعتلل ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا جمانرب قيبطت -4
 :يلاتلا لمشيو ةيبطلا

 .لمعلاب قاحتلالا لبق يئادتبالا يبطلا صحفلا ءارجإ -4-1
 )نردلا( لسلاو سوناتيتلاو )ب( يدبكلا باهتلالا ضارمأ دض تانيصحتلا ءاطعإ -4-2
 .ةرازولا اهددحت ىرخأ تاميعطت يأو
 .ةرازولا هددحت ام بسحب وأ ًايونس يرودلا يبطلا فشكلا ءارجإ -4-3
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 .هتنهم يف لماعلا جايتحا بسح صاخلا يبطلا فشكلا ءارجإ -4-4
 يتلا تانيصحتلاو تاصوحفلا نمضتي لماع لكل صاخ فلمب ظافتحالا -4-5
 .لمعلا ناكم يف فلملا اذه ىقبيو اهيلع لصحت

 .ةينهملا تاباصإلاب غالبلا -5
 تاميلعتلا قفو تايافنلا نع ةجتانلا ةباصإلا تالاح عم لماعتلا متي -5-1
                                                                               .ةرازولا نــــع ةرداـــــــــــصلا

 عطقلا وأ زخولاب ةباصإلا تالاح نع ةيريدملا يف ةيبطلا تايافنلا جمانرب غلبي -5-2
 .ةرازولا لبق نم دعملا جذومنلا ةطساوب ةداحلا تاودألاب

 ىودع ةلاح وأ ضرم يأ فاشتكا دنع ةيريدملا يف ةيبطلا تايافنلا جمانرب غلبي -5-3
 .ةيحصلا ةياعرلا تايافنل ضرعتلا نع ةجتان

 .ةيصخشلا ةفاظنلل هايملا تارودو سبالملا رايغ فرغ ريفوت -6
 قاسلا ةليوط ةيوقلا ةيذحألاو لوفألا نم ةيصخشلا ةياقولا تادعم ريفوت -7
 تاراظنلاو تامامكلاو عارذلا ةليوط ةيدلجلا ةيوقلا تازافقلاو ةيبطلا تازافقلاو
 .ءاضتقالا دنع سأرلا ءاطغو
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 )1( مقر جذومن
 ةأشنملا جراخ ىلإ ةيبط تايافن لقن ةرامتسا

 

 ةحصلا ةرازو -ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 

 ...................... ..................................... .......................... .................................... .......................................................... .ةئيبلا ةيامحو داصرألل ةماعلا ةئيهلا نع رداصلا يفيرعتلا مقرلا
  .................................... ........................ ...................................................ةيحصلا ةأشنملا       ............................. .................................... ..................................... ....................................  عمجتلا/ ةيريدملا
  .................................... ..................................... .................................................... عجرملا مقر         .................................... .................................... ..................................... ....................................لسلسم مقر
 
A. ةيافنلا ردصم ةداهش: 

A.1. ىلإ ليحرتلل ..................................... ..................................................................................... نم هاندأ ةيافنلا عيمجت مت .................................... ..................................... .............     
 ..................................... ................................................................ عيقوتلا ................................... ..................................................................................... ...................... .................................... :مسالا
  ..................................... .................................... :ةسسؤملا مسا..................................... ................................................................................... ................... .................................... :ةفيظولا
  .......................... .................................... .................................... :ناونعلا     ............................. ............. ................................................................................... .................................... :نوفلت مقر
   ..................................... ....................................  ..................................... ....................................  ..................................................................................... .................................... :ةيافنلا عمج خيرات

A.2. ةئفلاو ةيمكلا( ةيافنلا فصو( 
 

.................................... .....................................  .................................... .....................................  ................................................................. .....................................  .................................... .....................................   

B. ةيافنلا لقان ةداهش 
 تاليدعت يأل ةعضاخ ،ةحيحص )2(-Aو )A-)1 يف ةروكذملا تامولعملا نأو تايافنلا ةنحش تملتسا دق يننأب دهشأ اذهب
 :يتآلاك اهركذأ
.................................... .....................................  .................................... .....................................  .................................... .....................................  ................................................................................... .....................................   
   ..................................... ................................................................. :ةعاسلا  ............................................... .............. .............. ..................... .................................... خيراتب ةنحشلا هذه تملتسا
  ....................................... .... ............................................................ :خيراتلا  ..................................... .................................... :عيقوتلا   ............................................................ .................................... :مسالا
   ..................................... .................................................................... :نوفلتلا مقر  ..................................................................................... ........................................................... ةنحاشلا ةحول مقر
     ..................................... ............................................................................  ..................................... .................................... ..................................... ......................................................... ةلقانلا ةكرشلا مسأ
   ........................  ..................................... ....................................  ..................................... ....................................  ..................................... .......................................................... ............. .................................... :ناونعلا

C. ةيافنلا ملتسم ةداهش 
   ..................................... .................................... :)يئاهنلا قفرملا( ةسسؤملا ناونعو مسا
 ........................،،،،،،،............ خيراتب ................،،،،،،،.................... ةعاسلا مامت يف ......................... .،،،،،،،،،،،،،................................... اهتحول مقر ةنحاشب ترضحأ ةيافنلا هذه
   ..................................... ................................................................ نع ةباينلاب   .................................،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،........................................ .................................... همسا نأ لقانلا ركذ دقو  
 يأل ةعضاخو ،ةحيحص تامولعم يه هالعأ )B( يف رمألا مزل اذإ ةلدعملاو )A-)2 يف ةروكذملا تامولعملا نأب دهشأ اذهبو
   ..........................................  ..................................... ....................................  ..................................... .................................... ............................... ...................................................... :يتآلاك اهركذأ تاليدعت

   ..................................... ...................................................................... :ةفيظولا   ..................................... .................................... عيقوتلا   ................................................................ .................................... :مسالا
   ......................................................................... ....................................  ..................................... .................................... :ةسسؤملا مسا   ................................................................ .................................... :خيراتلا

 
D. ةجلاعملا مامتإ ةداهش 

 .............. .............. ......................... لالخ نم اهنم صلختلا متو  ..................................... .................................... ةينقت مادختساب هالعأ ةيافنلا ةجلاعم تمت دقو
   ........ .............. .............. .................................................................... .................................... عيقوتلا  ............................................................................................................................. .................................... مسالا
   ..................................... .................................................................................. ةسسؤملا مسا  ........................................................................................................................... .................................... خيراتلا

 . خــسن ثالث نم ةراـــمتسالا هذه دعت •
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 ةقصاللا ةقاطبلا

  :ةأشنملا مسأ

  :)مسقلا( عقوملا مسا

  :ةيافنلا عون

  :لوؤسملا صخشلا مسا

  :عيقوتلا

  :خيراتلا

  :ىرخأ تامولعم
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 )2( مقر جذومن 
 

 يويحلا رطخلا راعش :)1( مقر لكش

 
 

 ايالخلل ةماسلا داوملا راعش :)2( مقر لكش
 

 
 
 

 عاعشإلل يلودلا راعشلا :)3( مقر لكش
 




