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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ينورتكلإلا ميلعتلا ةرادإ

 
 جمانربلا سسأ 1.3.ج

3.1.1 .ج  .جمانربلا تاجايتحا معدي امب اهب فرتعملاو ةيفاكلا تالهؤملا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم كلتمي 

3.1.2 .ج  .بالطلل ةمئالم معد تامدخ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم رفوي 

3.1.3 .ج  .نيديفتسملل اهحضويو ينورتكلإلا ميلعتلا ميق ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم معدي 

3. 1.4 .ج  .اَينورتكلإ مدقتس يتلا ةيساردلا تاررقملا ديدحت ةيلمع يف سيردتلا ةئيه وضع كراشي 

3.1.5 .ج  .ةرورضلا بسح سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم اهثيدحتو ةيساردلا تاررقملا ىوتحم ةدوج نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دكأتي 

3.1.6 .ج  .جامدنالاو صرفلا ؤفاكت تاردابم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ىنبتي 

3.1.7 .ج  .بالطلا ةكراشم نامضل ةيساردلا تاررقملا يف ةمئالملا جامدنالا صرف ةحاتإ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.1.8 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا تايلمع يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ماهسإل صرفلا ميدقتو نواعتلا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم عجشي 

3.1.9 .ج  
 ةيساردلا جهانملا يف ةيميداكألا ةهازنلا ىلع ظافحلا نامضل اهتعباتمو ريبادتلا ذاختا نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دكأتي
 .ةينورتكلإلا

3.1.10 .ج  
 يف جماربلا يفرشمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ كلذ يف امب - نييساسألا نيديفتسملا عم اًيرود ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم لصاوتي
 .بيردتلا عاطق يف عيراشملا يريدمو ءالمعلاو يلاعلا ميلعتلا

3.1.11 .ج  
 تامولعم ةيامحل اهقيثوتو نيينعملا نيفظوملا عم تامولعملا نمأب ةقلعتملا تالكشملا لح نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي
 .بالطلا

3.1.12 .ج  
 ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيميلعتلا تاجايتحالا يبلت يتلا ةينقتلا نم ةدافتسالل سيردتلا ةئيه ءاضعأ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم معدي
 .بلاط لكل ةعونتملا ةيسفنلاو

3.1.13 .ج  .ةيلعافب تانايبلا ةرادإو نامألاو ةيصوصخلا تاسايسل بالطلاو نيفظوملا لاثتما نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دكأتي 

3.1.14 .ج  .هنم ضرغلاو هدئاوفو جمانربلا ةيمهأب لعافلا فيقثتلاو يعولا عفرو جمانربلل سيئر ثدحتمك ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم لمعي 

 ةيجيتارتسالاو ةمكوحلا 3.2 .ج

3.2.1 .ج  .لاجملا يف لوؤسملا لمع هيجوتل اهمادختساو ينورتكلإلا ميلعتلا ةلاسرو ةيؤر ريوطت 

3.2.2 .ج  .هتاهجوتو ينورتكلإلا ميلعتلا فادهأ ذيفنت يف نيديفتسملل ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم كارشإ 
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3.2.3 .ج  .ةلاسرلاو ةيؤرلا عم قفاوتت ةيونس ةيجيتارتسا ةطخ عضو يف ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم كراشي 

3. 2.4 .ج  .ةيجيتارتسالا ةطخلا ريوطت يف ةكراشملا ىلع نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم عجشي 

3.2.5 .ج  .اهذيفنتو ةيونسلا فادهألا ريوطت ىلع ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم فرشي 

3.2.6 .ج  .نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىلع فارشإلل ةعبتم تاءارجإ دوجو ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.2.7 .ج  .ةدايقلا بناوج عيمج يف هتلاسرو جمانربلا ةيؤر ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم سكعي 

3.2.8 .ج  
 تاجايتحا معدل سيردتلا ةئيه ءاضعأو نيفظوملل اهحاضيإو ينورتكلإلا ميلعتلل ةبسانملا تاسايسلا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ذفني
 سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا

 ةينهملا ةءافكلا  3.3.ج

3.3.1 .ج   .ينهملا ميلعتلا تاكبش يف ةيلعافب ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم كراشي 

3.3.2 .ج  .ينهملا ومنلاو ريكفتلا يف ةيلعافب ةكراشملل ةينقتلا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم مدختسي 

3.3.3 .ج  .نيفظوملا عيمج نيب ينهملاو يقالخألا كولسلا زيزعتو جمانربلل كولسلا دعاوق ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم مدقي 

3.3.4 .ج  .ةيلعافب هتميقو جمانربلا فده لاصيإ ىلع ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم لمعي 

3.3.5 .ج  
 اهروهظ لاح ةديدجلا تامدخلاو تاودألا مييقتو ينورتكلإلا ميلعتلا يف ةديدجلا راكفألا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم بكاوي
 .ةرورضلا دنع ينهملا ريوطتلا يف ةكراشملاو

 دراوملا  3.4.ج

3.4.1 .ج  .لقألا ىلع اًيونس طيطختلاو دراوملا عيزوت ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.4.2 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا تاجايتحا معدل نيمئالمو نيلهؤم نيفظوم دوجو ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.4.3 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا ةدوج معدل اهتيافك نامضل ةينازيملا طيطخت ةيلمع ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دوقي 

3.4.4 .ج  .اًيرود هتيلعاف ةعجارمو ينورتكلإلا ميلعتلا تاجايتحا عم ةينقتلا دراوملا ةمءاوم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.4.5 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا جمانرب تاجايتحا ةيبلتل هدوهج ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم سركي 

3.4.6 .ج  
 ،ةمئالم ينورتكلإلا بيردتلا/ميلعتلا معدل ةمدختسملا ةيميلعتلا ةينقتلا دراوم عيمج نأ نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دكأتي
 .ينورتكلإلا بيردتلا/ميلعتلا جمانرب تاجايتحا ةيبلت رارمتسا نامضل اًيرود اهتعجارمو

3.4.7 .ج  
 نيبردملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلا تاجايتحا معدل هميدقتو لثمألا ينقتلا معدلا رفوت نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي
 .ينورتكلإلا بيردتلا/ميلعتلا يف نييرادإلاو

3.4.8 .ج  .سيردتلا ةئيه ءاضعأو بالطلل ينورتكلإلا ميلعتلا لاجم يف داشرإلا ميدقت نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.4.9 .ج  .بالطلاو نيفظوملاو نيبردملا/سيردتلا ةئيه ءاضعأل ينقتلا بيردتلا ميدقت نم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 
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3.4.10 .ج  .لاجملا يف ددجلا سيردتلا ةئيه ءاضعأل لعافلا هيجوتلاو ةيفيرعتلا جماربلا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم مدقي 

3.4.11 .ج  
 ةدوجلا ةيلاع تاررقمو ةيلاع ةءافك وذ سيردت ةئيه ءاضعأ عم بالطلا ملعت صرف ؤفاكت ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي
 .حاجنلل مزاللا يعامتجالاو يميداكألا معدلا ىلع مهلوصحو

 رمتسملا نيسحتلا  5 .3.ج

3.5.1 .ج  .نيديفتسملا عيمجل اهحاضيإو اهذيفنتو ةرمتسم نيسحت ةيلآ دوجو ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم نمضي 

3.5.2 .ج  .اهتبرجت صرف ةحاتإو ةئشانلا تاهجوتلا نع ثحبلا لالخ نم راكتبالا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ىنبتي 

3.5.3 .ج  
 )مهريغو نيبردملا ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو ،بالطلا( نييساسألا نيديفتسملا نم ةعجارلا ةيذغتلا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ىقلتي
 .اًيرود اهعجاريو

3.5.4 .ج  
 جمانرب ةعجارم يف ةعجارلا ةيذغتلا مادختساب قلعتي اميف اًيرود نييساسألا نيديفتسملا عم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم لصاوتي
 .اهريوطتو ينورتكلإلا ميلعتلا

3.5.5 .ج  
 تاجايتحالا ديدحتو تارييغتلا ثادحإل ةلدأ ىلع دنتسملاو تانايبلا ىلع مئاقلا رارقلا ذاختا يف ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم كراشي
 .اًيرود يساردلا ررقملل ةديدجلا

3.5.6 .ج  
 ةيضرم نكت مل اذإ ررقملا اومتأ نيذلا لدعمو بالطلا تاجرد ىلع ةينبم نيسحتلل ةطخ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم عضي
 .جمانربلا ةداقو نيديفتسملل

3.5.7 .ج  
 ررقملا تافيلكت عيمج ىلع ةيروفو ةيعوضوم ةعجار ةيذغت ىلع بالطلا لوصح نامضل تاءارجإ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ذفني
 .هتطشنأ وأ يساردلا

3.5.8 .ج  
 نم مهريغو نيفظوملاو نيبردملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأو ،بالطلا نم ىواكشلا عمجل تاءارجإ ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ذفني
 .اهيلع درلاو نيديفتسملا

3.5.9 .ج  .ينورتكلإلا يساردلا جهنملا حاجن سيياقم نع ةيرود تاثيدحتب نيديفتسملا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم دوزي 

3.5.10 .ج  
 تيرجأ يتلا تارييغتلا نأشب تادجتسملا رخآب نيديفتسملا عيمج ديوزتل لصاوت ةيجيتارتسا ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ذفنيو عضي
 .ينورتكلإلا ميلعتلا جمانرب ىلع

3.5.11 .ج  
 ةعجارلا ةيذغتلا يقلتو نواعتلل سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ينهملا ملعتلل ينورتكلإ عمتجم ينورتكلإلا ميلعتلا لوؤسم ئشني
 .ةفرعملا ةكراشمو

 


