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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ينورتكلإلا ميلعتلا جمارب ةرادإ

 
 جمانربلا سسأ 2.1.ج

2.1.1 .ج  .اهمييقتو اهترادإو جماربلا ريوطت هيجوتل جمانربلا يف ةمزاللا ةدايقلا دوجو 

2.1.2 .ج  .ماعلا يجيتارتسالا اههجوتو اهتيؤرو ةسسؤملا ةلاسر عم ةيجيتارتسالا هتطخو جمانربلا ةلاسر ةمئاوم 

2.1.3 .ج  
 كلذب طيحتو زرحملا مدقتلا دصرتو ،اهريغو فادهألا كلت قيقحتل اهذفنتو لمع ططخ عضتو ،ةيونسلا جمانربلا فادهأ ةدايقلا ددحت
 .)عمتجملاو ةيموكحلا تاهجلاو نييرادإلاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا ةفاك

2. 1.4 .ج  .هتلاسرو هفادهأ ققحي امب هتيرارمتساو جمانربلا سيسأتل )معدلا ،ةينقتلا ،ةيرشبلا ،ةيلاملا ،ةيساردلا تاررقملا( جمانربلا دراوم ةمئالم 

2.1.5 .ج  .نيديفتسملا عيمجل تايلمعلا ةنورم نامضل ةدوجوملا تاسرامملاو تاسايسلاو تايلمعلاو ةمظنألا جمانربلا مدختسي 

 جماربلا تايلوؤسم 2.2.ج

2.2.1 .ج  .فارشإلاو دامتعالاو ةمكوحلا تاءارجإب اهمازتلاو ةيسسؤملا ةمظنألل جمانربلا يف تاررقملا قيبطت 

2.2.2 .ج  
 تانايبلا ةرادإ تاسراممل اًقفو رادت يتلا ةبسانملا ئراوطلا ططخ عم( اًيسسؤم ةموعدملا ةينقتلا ةمظنألل جمانربلا مادختسا
 .ةيميلعتلا ةطشنألا عيمج معدل )ةدمتعملا ةينمألا ريبادتلاو

2.2.3 .ج  .دجو نإ يميداكألا دامتعالا وأ ةيساردلا تاررقملل ةمئالملا ةيصصختلا ريياعملا قيبطتل جمانربلا ةدايق ىعست 

2. 2.4 .ج  .هتهازنو يميداكألا جمانربلا ةدوج ةدايقلا قيرف نمضي 

2.2.5 .ج  .كلذ ىلإ امو ،لداعلا مادختسالا تاداشرإو ،رشنلاو عبطلا قوقحو ،لوصولا ةيناكمإ ريياعمل جمانربلا تاررقم لاثتما 

 اهترادإو جماربلا ريوطت سسأ 3.2.ج

2.3.1 .ج  
 كلذ يف امب جماربلا ريوطتل تاسرامملا لضفأو ةسسؤملا يف ةدمتعملا ينورتكلإلا ميلعتلا ريياعمل رمتسملا يجهنملا قيبطتلا
 .جمانربلا يف ميلعتلل لماشلا ميمصتلا ئدابم

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

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

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

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

2.3.6 .ج  .جماربلاو ةيسسؤملا تاسرامملا لضفأل اًقفو ينورتكلإلا ميلعتلا جماربو تاررقم يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ زيمتب ةداشإلا 
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 جمانربلا ميمصت4 .2.ج

2.4.1 .ج  .جمانربلا ىوتسم ىلع ملعتلا تاجرخم معدي امب اًيقطنم ًالسلست جمانربلا لخاد تاررقملا لسلست 

2.4.2 .ج  
 ،تامييقتلاو ،داوملا/دراوملاو ،ملعتلا ةطشنأو ررقملا فادهأ ةمءاوم معدل جمانربلا تاررقم نم ررقم لكل لماش ططخم ريوطت
 .ملعتلا تاجرخم قيقحتل ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملل بالطلا باستكا نامضل ةيميلعتلا فادهألاو

2.4.3 .ج  .لكك جمانربلا ىوتسم ىلع ملعتلا تاجرخمو جمانربلا يف ررقم لكل ملعتلا ةبرجت زيزعتل دراوملا نم اهريغو ةيميلعتلا داوملا رايتخا 

2.4.4 .ج  
 ةمئالملاو ةيكراشتلاو ةَينواعتلا ملعتلا طامنأ فيظوتو جمانربلا تاررقم نم ررقم لك يف بالطلا ىلع زكري يذلا ميلعتلا دامتعا

 .عمتجملا تاجايتحال

2.4.5 .ج  .عمتجملا ءانبو طشنلا ملعتلا ززعي يذلا لعافتلل اًصرف جمانربلا لحارم عيمج يف تاررقملا رفوت 

2.4.6 .ج  .مييقتلا بيلاسأو ةطشنألا نم ةعونتم ةعومجم مادختسا نكمت ةقيرطب جمانربلا لحارم عيمج يف تاررقملا ميمصت 

2.4.7 .ج  .نمازتملا ريغو نمازتملا ملعتلل اًصرف جمانربلا لحارم عيمج يف ةمدقملا تاررقملا نمضتت 

 سيردتلا ةئيه ءاضعأ معد5 .2.ج

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

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

2.5.3 .ج  
 ريوطتل مزاللا بيردتلا ىلع )رمتسم ،ديدج ،يئزج ماودب ،لماك ماودب( نيلماعلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ لوصح جمانربلا ةدايق نمضت
 .ررقملا داوم

2.5.4 .ج  
 تادحوب ينورتكلإلا ميلعتلا يبوسنم نم مهريغو )رمتسم ،ديدج ،يئزج ماود ،لماك ماودب( نيلماعلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ديوزت
 .ةئشانلاو ةديدجلا تاينقتلا ىلع ةيبيردت

2.5.5 .ج  
 ميلعتلا يبوسنم نم مهريغو( جمانربلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأل معد ةكبش ريفوتل نواعتلاو ينهملا ريوطتلل صرف ةحاتإ
 .ةفداهو ةبذاج ينورتكلإ ميلعت تاربخ ريوطتب نيمتهملاو )ينورتكلإلا

 بالطلا معد 2.6.ج

2.6.1 .ج  .جمانربلاو ةسسؤملا تاسايس يف حوضوب مهتايلوؤسمو مهراودأو ينورتكلإلا ميلعتلا بالط قوقح ديدحت 

2.6.2 .ج  
 نامضل بالطلل )حاجنلل هيجوتلاو ،داشرإلا ميدقتو ،سوردلا تامدخو ،ةبتكملا تامدخ( ةيرادإلاو ةيميداكألاو ةينقتلا تامدخلا ريفوت
 .مهحاجن

2.6.3 .ج  .هيف ليجستلا لبق كلذو جمانربلا وأ ررقملا يف حاجنلل ةمزاللا )جماربلاو ةزهجألا( ةينقتلا تابلطتملا نع تامولعمب بالطلا ديوزت 

2.6.4 .ج  .)ةيلخادلا دراوملا يأ( ةيفاكلا دراوملاو بيردتلا ىلع جمانربلا يف ددجلا نيبردتملا لوصح جمانربلا ةدايق نامض 

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

 ميوقتلاو مييقتلاب مازتلالا7 .2.ج

2.7.1 .ج  
 جرختلا تالدعمو ،تاررقملا مامتإو ،بالطلا ءاقبتسا صخي اميف ةيلعافب اهجئاتن نم ةدافتسالاو اهليلحتو جمانربلا يف تانايبلا عمج
 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ اضر سايقو ،جماربلا تابلطتم لامكإو

2.7.2 .ج  
 اهتثادحو ةيساردلا تاررقملا قاستا نم دكأتلاو ميلعتلا ةدوج زيزعتل جئاتنلا فيظوتو ،ةيميلعتلا هتاجرخمو جمانربلا فادهأ مييقت
 .اهتمءالمو

2.7.3 .ج  
 نيديفتسملا غالبإو ماظتنابو اًيرود جمانربلا نع )عمتجملاو نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا( نيديفتسملا اضر مييقت
 .جئاتنلاب
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2.7.4 .ج  
 نع ماعلا اضرلاو ،يفيظولا حاجنلاو ،جمانربلا تاجرخم مييقتل زيجو تقوب جمانربلل مهمامتإ دعب اًيرود نيجيرخلا اضر تاعالطتسا لاسرإ
 .ةسسؤملا يف مهتبرجت

2.7.5 .ج  .ماظتنابو اًيرود )نيرمتسملا ،ددجلا ،يئزج ماود ،لماك ماودب( نيلماعلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءادأ مييقت 

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

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

2.7.8 .ج  .اًيرود اًمييقت لمعلا قوسو تابلطتمو تاجايتحالا مييقت 

 رمتسملا نيسحتلا8 .2.ج

2.8.1 .ج  .رمتسملا نيسحتلا فدهب لماشو يعوضوم مييقت ىلع لوصحلل اًيجراخ وأ اًيلخاد ءاوس ،جمانربلل ةططخملا ةيرودلا ةعجارملا 

2.8.2 .ج  .رمتسملا نيسحتلا ةيلعاف مييقتل اًيرود )ةيرادإلاو ةيميداكألا( تانايبلا نم ةعونتم ةعومجم جمانربلا فظوي 

2.8.3 .ج  
 ام مهف نم ةسسؤملا نكمتت ىتح ايلعلا ةرادإلا ىلإ معدلا تامدخ لوح سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا ىواكش جمانربلا ةدايق عفرت
 .رمتسملا نيسحتلا فدهب تالكشملا هذه نم دحلا ةيناكمإ ديدحتلو ،ةرركتم تالكشم كانه تناك اذإ

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

 


