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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 تاهجلل زيمتلا ريياعم

 
 ةيسسؤملا سسألا ١.١.ج

1.1.1 .ج  
 ميلعتلا ةيجيتارتسا نأ يأ( ةيجيتارتسالا اهتاهجوتو اهتيؤرو ةسسؤملا ةلاسرب لامعألا جذومنو ينورتكلإلا ميلعتلا ةيجيتارتسا طابترا
 .)ةيسسؤملا ةيجيتارتسالا ةطخلا يف ةنمضم ينورتكلإلا

1.1.2 .ج  
 طيطختلا دامتعال ةينقتلاو ميلعتلا يف ةريخألا تاروطتلل رمتسملا دصرلاو ثحبلل يسسؤملا ىوتسملا ىلع ةيفاكلا دراوملا رفوت
 .ميوقتلاو رارقلا ذاختا تايلمعو ،ينورتكلإلا ميلعتلل يجيتارتسالا

1.1.3 .ج  .اهفادهأ قيقحت لجأ نم اهب ةصاخلا ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب يف عسوتلاو معدلل ةيفاكلا ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا ةسسؤملا رفوت 

1. 1.4 .ج  .رمتسملا يجهنملا نيسحتلا نيكمتل ةسسؤملل ةيلاحلا ةيميداكألا ةباقرلاو ةمكوحلا ةمظنأ يف ينورتكلإلا ميلعتلا جمد 

1.1.5 .ج  .)عمتجملاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا عيمجل اهحاضيإو ينورتكلإلا ميلعتلل ةيجيتارتسالا ةميقلا ديدحت 

1.1.6 .ج  
 مزل اذإ ،نيديفتسملل اهليدعتو ينورتكلإلا ميلعتلاب ةقلعتملا ةيلاحلا تاسرامملاو تاسايسلاو تايلمعلاو ةمظنألل ةسسؤملا ةعجارم
 .تايلمعلا يف ةنورملا نامضل ،رمألا

1. 1.7 .ج  
 ميلعتلا يف ةركتبملا بيلاسألا معدل اًيجراخو اًيلخاد دوهجلا سركت ينورتكلإلا ميلعتلل ةلعافو ةحضاو ةدايق ةسسؤملا كلتمت
 .يلاعلا

 ةيسسؤملا تايلوؤسملا 1.2.ج

1.2.1 .ج  
 ططخ عم( مزلي امب اهمعدو ةيسسؤملا تايولوألا نم ينورتكلإلا ميلعتلا تاربخ ريفوتب ةطبترملاو تاررقملا ميدقت ةمظنأ رابتعا

 .) تانايبلا نمأو ةرادإ يف ةدمتعملا تاسرامملل اًقفو رادت ةبسانم ئراوط

1.2.2 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب عيمجل معدلا رارمتسا لجأ نم اهتنايصو ةيفاك ةينقت ةمظنأ مادختسا ةسسؤملا نمضت 

1.2.3 .ج  
 ةطشنأ يف كراشي نم مهنأ نم دكأتلاو ينورتكلإلا ميلعتلا يف بالطلا ةيوه ىلع ةقداصملل ةلعاف تاءارجإ ةسسؤملا قبطت
 .ررقملا

1. 2.4 .ج  .اهب ةصاخلا ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب ةهازن ةسسؤملا نمضت 

1.2.5 .ج  .لوصولا ةيناكمإ ريياعمل ينورتكلإلا ررقملا داوم لاثتما نم ةسسؤملا دكأتت 

1.2.6 .ج  
 ةيامح طباوضب مازتلالا كلذكو ،باطقتسالاو تانالعإلا عيمج كلذ لمشيو قيوستلاو لصاوتلا يف ةيقالخألا تاسرامملا قيبطت
 .ةيصوصخلا

1. 2.7 .ج  .ةدايقلا رارقتسا نمضي امب يرادإلا بقاعتلل طيطختلا كلذ يف امب ةمادتسالاو معدلاو ةلعافلا ةدايقلا رفوت 

1. 2.8 .ج  .ةيلخادلا جماربلاب هتنراقم نكمي ةساردلا راسم وأ دعب نع ميلعتلا جمانرب ةدمو ىوتحم نأ ةسسؤملا تبثت نأ بجي 
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 تاررقملاو جماربلا ريوطت سسأ   1.3.ج

1.3.1 .ج  
 يف امب جماربلاو ينورتكلإلا ميلعتلا تاررقم دادعإ يف ىلثملا تاسرامملاو اًيرودو اًيجهنم اهب لومعملا ريياعملا ةسسؤملا قبطت
 .UDL ملعتلل لماشلا ميمصتلا ئدابم كلذ

1.3.2 .ج  
 تاررقملا ةيميداكألا تاجرخملاو ةدوجلا ثيح نم يهاضتو ،قاستالاو طبارتلاب ةحورطملا ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب تاررقم مستت
 .ىرخأ ةيميلعت لاكشأ يف ةمدقملا جماربلاو

1.3.3 .ج  
 ةفاضإلاب ،بالطلا معدت يتلاو ةسسؤملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب تاسايسلاو ةيليغشتلا تايقافتالاو تايلوؤسملاو راودألا حاضيإ
 اهتيامحو تانايبلا ةيصوصخو لوصولا ةيناكمإ - رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع - كلذ يف امب ،ىرخألا ةينوناقلاو ةيقالخألا داعبألا ىلإ
 .كلذ ىلإ امو صيخارتلاو رشنلا قوقحو ةيركفلا ةيكلملا قوقحو

1.3.4 .ج  
 يروصمو نيروطملاو نيممصملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ،لاثملا ليبس ىلع( ةلهؤملا رداوكلاو ةبولطملا تاربخلا ةسسؤملا كلتمت
 جئاتن قيقحتل اهذيفنتو اهميمصتو ةدوجلا ةيلاع ينورتكلإ ميلعت تاردابمل روصت عضول )نيررحملاو نيينقتلاو ةيئرملا عطاقملا
 .ةمادتسم

1.3.5 .ج  
 )نيررحملاو نيينقتلاو ةيئرملا عطاقملا يروصمو يميلعتلا نيروطملاو نيممصملا لثم( مهريغو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشم
 .ةئشانلاو ةديدجلا بيردتلا /ميلعتلا تاينقت قيبطت يف ةيلعافب

1.3.6 .ج  .ىرخألا ةيميلعتلا جماربلا يف هب لومعم وه امك ينورتكلإلا ميلعتلا جماربو تاررقم يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ زيمتب ةداشإلا 

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ معد 1.4.ج

1.4.1 .ج  
 ررقملا ملعت تاجرخم قيقحت يف بالطلا حاجن مييقتو ينورتكلإلا ميلعتلا تاررقم ميدقت نع نيلوؤسملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةءافك
 .جمانربلا وأ

1.4.2 .ج  .ةفدهتسملا ةئفلا عم بسانتي امب ةيميلعت وأ ةيوبرت بيلاسأ سيردتلا ةئيه ءاضعأ فظوي 

1.4.3 .ج  .ررقملا داوم ريوطتل ينورتكلإلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل بيردتلا ةسسؤملا رفوت 

1.4.4 .ج  .ةجمدم وأ ةينورتكلإ ةئيب يف سيردتلا تاراهم ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأل بيردتلا ريفوت 

1.4.5 .ج  
 ىلع ينورتكلإلا ميلعتلا يبوسنم نم مهريغو )رمتسم ،ديدج ،يئزج ماود ،لماك ماود( سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبيردت تادحو ريفوت
 .ةئشانلاو ةديدجلا تاينقتلا

1.4.6 .ج  
 نيذلا )ينورتكلإلا ميلعتلا يبوسنم نم مهريغو( سيردتلا ةئيه ءاضعأل معد ةكبش ريفوتل نواعتلاو ينهملا ريوطتلا صرف ميدقت
 .ةفداهو ةبذاج ينورتكلإ ميلعت براجت ريوطت ىلإ نوعلطتي

 بالطلا معد 1.5.ج

1.5.1 .ج  .ةسسؤملا تاسايس يف حوضوب مهتايلوؤسمو مهراودأو بالطلا قوقح ديدحت 

1.5.2 .ج  
 بالطلا معدل )هيجوتلاو داشرإلاو سيردتلا تامدخو ةبتكملا تامدخ لثم( ةلاعف ةيرادإو ةيميداكأو ةينف تامدخ ةسسؤملا مدقت
 .ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب يف نيلجسملا

1.5.3 .ج  
 لبق كلذو ينورتكلإلا ميلعتلا جمانرب وأ ررقم يف حاجنلل ةمزاللا )جماربلاو ةزهجألا( ةينقتلا تابلطتملا نع تامولعمب بالطلا ديوزت
 .هيف ليجستلا

1.5.4 .ج  .)دادعإلا دراوم يأ( ينورتكلإلا ميلعتلا يف نيدجتسملا بالطلل دراوملاو بيردتلا ةسسؤملا رفوت 

1.5.5 .ج  .ةئشانلاو ةديدجلا تاينقتلا ىلع ةيبيردت تادحوب بالطلا عيمج ديوزت 

 ميوقتلاو مييقتلاب مازتلالا 1.6.ج

1.6.1 .ج  
 اًيرود )رمتسم ، ديدج ، يئزج ماود ،لماك ماود( نيلماعلا ينورتكلإلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيمجل يميلعتلا ءادألا مييقت
 .ىرخأ ةيميلعت لاكشأ يف ةمدقملا جماربلاو تاررقملا يف ةدمتعملا ةيلآلا عم قفاوتي امب

1.6.2 .ج  
 ،هتاجرخمو ينورتكلإلا ملعتلا فادهأ قيقحت ىدم كلذ يف امب ،اهب ةصاخلا ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب ةيلعاف مييقتب ةسسؤملا موقت
 .فادهألا قيقحت زيزعتل جئاتنلا مدختستو
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1.6.3 .ج  
 اًيرود ينورتكلإلا ميلعتلا جماربو تاررقم نع )عمتجملاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا اضر مييقت
 .ماظتنابو

1.6.4 .ج  
 نع ماعلا اضرلاو ،يفيظولا حاجنلاو ،جمانربلا تاجرخم مييقتل زيجو تقوب جمانربلل مهمامتإ دعب اًيرود نيجيرخلا اضر تانايبتسا لاسرإ
 .ةسسؤملا يف مهتبرجت

1.6.5 .ج  
 تالدعمو ررقملا مامتإو بالطلا ءاقبتسا تالدعم كلذ يف امب ةيلعافب ينورتكلإلا ميلعتلا ةرادإل تانايبلا مادختساو ليلحتو عمج
 .بالطلا اضرو سيردتلا ةئيه ءاضعأ اضر سايقو جرختلا لدعمو رارمتسالا

1.6.6 .ج  .جمانربلاو ررقملا تاجرخمل بالطلا قيقحت مييقت 

1.6.7 .ج  .رمتسملا نيسحتلل جئاتنلا مادختساو ماظتناب سيردتلا ةئيه ءاضعأ معد تامدخ مييقت 

1.6.8 .ج  .رمتسملا نيسحتلل جئاتنلا مادختساو ماظتناب بالطلا معد تامدخ مييقت 

1.6.9 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلل قوسلا تامييقتو تاجايتحالل ةرمتسمو ةيرود تامييقت ءارجإ 

 رمتسملا نيسحتلا 1.7.ج

1.7.1 .ج  .رمتسملا نيسحتلا فدهب ينورتكلإلا ميلعتلل ةيجيتارتسالا ةطخلل ةرمتسم ةعجارمو طيطخت ةيلآ ةسسؤملا رفوت 

1.7.2 .ج  .رمتسملا نيسحتللو ينورتكلإلا ميلعتلا ةيلعاف مييقتل ماظتناب )ةيرادإلاو ةيميداكألا( تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم ةسسؤملا فظوت 

1.7.3 .ج  
 ديدحتلو ،ماظنلاب قلعتت تالكشم كانه تناك اذإ ام مهفل معدلا تامدخ يف اهنوهجاوي يتلا تابوعصلا وأ بالطلا ىواكش ةعباتم
 .رمتسملا نيسحتلا فدهب تالكشملا هذه نم دحلا ةيناكمإ

1.7.4 .ج  
 ،ةرركتم تالكشم كانه تناك اذإ ام مهفل معدلا تامدخ يف اهنوهجاوي يتلا تابوعصلا وأ سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىواكش ةعباتم
 .رمتسملا نيسحتلا فدهب تالكشملا هذه نم دحلا ةيناكمإ ديدحتلو

1.7.5 .ج  
 ،تاسرامملا لضفأ ديدحتو ،يلخادلا مييقتلا فدهب ىرخألا تاسسؤملا عم ينورتكلإلا ميلعتلا تاءارجإل ةيعجرملا ةنراقملا ءارجإ
 .ةلثامملا تاسسؤملا عم فالتخالاو هباشتلا هجوأو

 


