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  يلاعلا ميلعتلا – ينورتكلإلا ميلعتلا يف زيمتلا ريياعم
 ينورتكلإلا سيردتلا

 
 سيردتلا ةئيه وضع روضح  15..ج

5.1.1 .ج  .يضارتفالا لصفلا يف )ةنمازتملا ريغو ةنمازتملا( تاشقانملا سيردتلا ةئيه وضع ريدي 

5.1.2 .ج  .ةلصلا تاذ براجتلا ةكراشمو ةيملعلا ةداملا يف ةربخلا سيردتلا ةئيه وضع كلمي 

5.1.3 .ج  .ةلصلا تاذ تاقيبطتلاب ررقملا ةطشنأ سيردتلا ةئيه وضع كلمي طبري 

5.1.4 .ج  .يدقنلا ريكفتلا يف ةكراشملل بالطلل صرفلا سيردتلا ةئيه وضع حيتي 

5.1.5 .ج  .اهباعيتساو ررقملا تاعوضوم مهفل بالطلا سيردتلا ةئيه وضع زفحي 

5.1.6 .ج  .ررقملا عم مهلعافتو بالطلا ةكراشمل طامنأ سيردتلا ةئيه وضع ددحي 

5.1.7 .ج  .لعافتلا زيفحتل عوضوملاب ةلصلا تاذ براجتلا سيردتلا ةئيه وضع كراشي 

5.1.8 .ج  .ررقملا لاوط بالطلا ملعت تاجرخم مييقت يف ةيلعافب سيردتلا ةئيه وضع كراشي 

 لصاوتلا 5.2 .ج

5.2.1 .ج  .ةلماشلا ملعتلا ةئيب يف يعولاو ،ةيفاقثلا ةءافكلاو ،ةيباجيإلا ةربنلا بالطلا عم سيردتلا ةئيه وضع سكعي 

5.2.2 .ج  
 ةكراشم صرف ؤفاكت نامضل ةنكمملا تايجيتارتسالا عيمج مادختساب كلذو بالطلا عم لصاوتلا بيلاسأ سيردتلا ةئيه وضع عوني
 .ةقاعإلا يوذ بالطلا

5.2.3 .ج  .)..اهريغو ةيئرملا عطاقملاو ،ينورتكلإلا ديربلا( ربع ررقملا يف ةيميلعتلا تادحولا نع ةماع ةحمل سيردتلا ةئيه وضع مدقي 

5.2.4 .ج  
 ةيأو تافيلكتلاب ةقلعتملا تاعقوتلاو ،يساردلا ررقملا تافيلكت ميلست خيراوت حضويو ،اًيرود ررقملا تانالعإ سيردتلا ةئيه وضع لسري

 .)ةيميداكألا ةهازنلا :لثم( ررقملاب ةلص تاذ ىرخأ تاسايس

5.2.5 .ج  .)ررقملا ةشقانم تايدتنم يف وأ ينورتكلإلا ديربلا لالخ نم( ريصق ٍتقو يف بالطلا ةلئسأ ىلع سيردتلا ةئيه وضع بيجي 

5.2.6 .ج  .لصاوتلا ةقيرطو ةباجتسالا تقو نع بالطلل ةحضاو تاداشرإ سيردتلا ةئيه وضع مدقي 

5.2.7 .ج  
 اهتكراشم لبق اهنم ضرغلاو ةلاسرلا حوضو نم دكأتلل ةبسانملا لصاوتلا قرط ددحيو ةيفاقثلا تافالتخالا سيردتلا ةئيه وضع يعاري
 .بالطلا عم

5.2.8 .ج  
 نم مهنكمتو بالطلا فقثت ةيميلعت ةئيب سسؤيو يضارتفالا لصفلا يف بالطلل كولسلا دعاوق سيردتلا ةئيه وضع حضوي
 .ةيباجيإو ةنمآ ةقيرطب ةيمقرلا تاودألا مادختسا
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5.2.9 .ج  .يضارتفالا لصفلا يف عبتملا كولسلاو لصفلا ةشقانم يف ةكراشملل ةحضاو تاداشرإ سيردتلا ةئيه وضع ددحي 

 يفرعملا عمتجملا ءانب  5.3.ج

5.3.1 .ج  .)نمازتم يفيرعت يئرم عطقم وأ( بالطلل يفيرعت يئرم عطقم سيردتلا ةئيه وضع مدقي 

5.3.2 .ج  .بالطلا حاجنب سيردتلا ةئيه ءاضعأ متهي 

5.3.3 .ج  .بالطلا ىدل ةلزعلا رعاشم فيفخت ىلع سيردتلا ةئيه وضع صرحي 

5.3.4 .ج  .مهنيب اميف لصاوتلاو جامدنالا ىلع بالطلا سيردتلا ةئيه وضع عجشي 

5.3.5 .ج  .بالطلا عم فطاعتلا راهظإو يباجيإلا عيجشتلا لالخ نم بالطلا زيفحت سيردتلا ةئيه وضع زفحي 

5.3.6 .ج  .جامدنالاو صرفلا ؤفاكت ىلع سيردتلا ةئيه وضع زكري 

5.3.7 .ج  .ماظتناب نوكراشي ال نيذلا بالطلا عم لصاوتلاو ،بالطلا ةكراشم عجشت ةيباجيإو ةنمآ ةيميلعت ةئيب ىلع سيردتلا ةئيه وضع ظفاحي 

5.3.8 .ج  .ةلئسألا حرط ىلع بالطلا سيردتلا ةئيه وضع عجشي 

5.3.9 .ج  
 لثم ايلعلا ريكفتلا تاراهمو نواعتلا زيزعت لجأ نم ةيضارتفالا تاعومجملا يف ملعملاو بلاطلا نيب لعافتلا سيردتلا ةئيه وضع ززعي
 .مييقتلاو فيلأتلاو ليلحتلا

5.3.10 .ج  .اهريدقتو ةزيمتملا بالطلا لامعأ سيردتلا ةئيه وضع زربي 

5.3.11 .ج  .ىرخألا رظنلا تاهجوو تاروصتلاب بالطلا يعو سيردتلا ةئيه وضع ززعي 

 ةينهملا ةيلوؤسملا  45..ج

5.4.1 .ج  .رارمتساب ينورتكلإلا ميلعتلا يف ةينقتلا مادختسا تاراهمب يعولا ةعباتم 

5.4.2 .ج  .ملعتلا تاعمتجم ربع تاسرامملا لضفأو ةفرعملا رشن 

5.4.3 .ج  .يساردلا ررقملا تافيلكت عم نزاوتلا قيقحتل ةيلعافب تقولا ةرادإو ةءافكب طيطختلا 

5.4.4 .ج  .بالطلا تاجايتحا ديدحتل ملعتلا تاليلحت مادختسا 

5.4.5 .ج  .اريثك تافيلكتلا ميلست يف نورخأتي وأ نوكراشي ال نيذلا عم لصاوتلاو ،بالطلا روضح ةبقارم 

 بلاطلا ىلع زكرت يتلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاسرامم .55ج

5.5.1 .ج  .ملعتلا تاجرخمب ررقملا ةطشنأ طبر ةيفيك حرش 

5.5.2 .ج  .بالطلا ىدل ةلئسألا حرط يف ةبغرلا زيزعت 

5.5.3 .ج  .نابسحلا يف ةليدبلا رظنلا تاهجو ذخأ 

5.5.4 .ج  .ةديفم ةيميظنت تاراهم باستكا ىلع بالطلا عيجشت 
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5.5.5 .ج  .ةيلعافب مهتقو ةرادإ ىلع بالطلا عيجشت 

5.5.6 .ج  .يساردلا ررقملا عم لعافتلا ىلع بالطلا عيجشت 

5.5.7 .ج  .ةلص تاذو ةحضاوو ةعيرس بالطلا لمع ىلع ةعجار ةيذغت ميدقت 

5.5.8 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه وضع بولسأو ررقملا داوم نع مهتايئرم ميدقت ىلع بالطلا عيجشت 

 سيردتلا ةئيه ءاضعأب ةصاخلا تاسراممل ا5.6 ج  

5.6.1 .ج  .كلذ نكمأ ام ىتم وأ ةجاحلا بسح تافيلكتلاو يساردلا ررقملل ينمزلا لودجلاب ةقلعتملا ةنورملا حاضيإ 

5.6.2 .ج  .ملعتلا فادهأ معدل ةنورمب ةينقتلا مادختسا 

5.6.3 .ج  .ملعتلا/ميلعتلا ةبرجت زيزعتل ةرفوتملا تاينقتلا مادختسا 

5.6.4 .ج  .ةنمازتملا لوصفلا يف سردلل ليجست ىلع يوتحي طبار ريفوت 

5.6.5 .ج  .ررقملا داوم يف أرطت يتلا تالكشملا لحو ةجلاعم 

5.6.6 .ج  .أرطت دق ةيساسأ ةينقت ةلكشم يأ ةجلاعم 

5.6.7 .ج  .)ءادألا سيياقم( تاجردلل ةحضاو ريياعم سيردتلا ةئيه وضع مادختسا 

5.6.8 .ج  .ةديدجو ةقيقد تامولعمب تاجردلا لجس ثيدحت 

5.6.9 .ج  
 ةيصوصخ مرتحت ال يتلا تاينقتلا مادختسا بّنجتو .مهتانايب تامادختساب مهتفرعم نامضو اهتيامحو بالطلا ةيصوصخ مارتحا
 .ةيصوصخلاب ةقلعتملا مهفواخم لوح بالطلا عم شاقنلا وأ )تارابتخالا ةبقارم جمارب لثم( بالطلا

5.6.10 .ج  .ينورتكلإلا ميلعتلا لوصأ ملع تاسرامم جذامنو تايساسأ قيبطت يف ةراهملاو ةفرعملا 

5.6.11 .ج  .معدلا يفظومو يميلعتلا ميمصتلا قيرف نيب نواعتلا 

5.6.12 .ج  .تامييقتلاو ،ةطشنألاو ،ىوتحملاو ،فدهلا :ررقملا رصانع نيب ةمءاوملا قيقحت 

5.6.13 .ج  .ةريغص تادحو ىلإ سوردلاو ررقملا ميسقت 

5.6.14 .ج  .ينورتكلإلا ررقملا يف اهمادختساو ةيميلعتلا طئاسولا ريوطت 

5.6.15 .ج  .بالطلا تاجايتحا ةيبلتل ةددعتم ةيميلعت تاقايس يف اهجمدو ملعتلا رداصمو ةينقتلا مادختسا 

 


