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  ةيعرفلا اهبتاكمو ميلعتلا تارادإ يف تارابتخالا ناجل ليكشت ةيلآ
 

 اهسأريو فارشإلاو ةعباتملاو ناجللا ليكشت ىلوتت ميلعتلا تارادإ يف ةيفارشإ ةيزكرم ةنجل لّكشُت :ًالوأ
 تارابتخالا مسق/ةرادإ ريدم ةيوضعو )تانب/نينب( ةيميلعتلا نوؤشلا يدعاسمو ميلعتلا ريدم/ماع ريدم
 .ةظفاحملا/ةقطنملاب
 ة/ريدم اهسأريو )معدلا-ةعباتملا-قيقدتلا( ةيذيفنتلا ةنجللا ليكشتب ةيفارشإلا ةيزكرملا ةنجللا موقت :ًايناث
 .لوبقلاو تارابتخالا ةرادإ
 :نم لك ةرادإب ةيذيفنتلا ةنجللا موقت :ًاثلاث

 .ةيعرفلا اهبتاكمو ميلعتلا ةرادإ يف تاراهملاو تاجردلا لاخدإ ةعباتمو بالطلا تانايب قيقدت ناجل -1
  :ةدناسملا ةنجللا -2

   .ةيرادإ تالاصتا فظوم §
 .ةفاظن لماع §
 .سراح §
 .)طقف تانبلا عاطقل( ةجاحلا بسح قئاس §

 ناجللا يف نيحشرملا دادعأ -ةيفارشإلا ةيزكرملا ةنجللا ءاضعأ ةكراشمب- ميلعتلا ريدم لكشي :ًاعبار
 ماهملاو ،ةيرشبلاو ةيداملا )اهتايناكمإ( اهتابلطتمو ةظفاحملا/ةقطنملا ةجاح قفو )خلإ... ، فرشم ، فظوم(
 )20.000( نع وضع لك دنع بالطلا ددع ةدايز مدع ةاعارم عم ،سرادملا دادعأو ةنجل لكل ةيصصختلا
 .بلاط فلأ نيرشع
  :يلي امل ًاقفو هالعأ اهيلإ راشملا ناجلل نيحشرملا ءامسأ ميلعتلا ريدم دمتعي :ًاسماخ
 .ةعباتملاو قيقدتلا ناجل ءاضعأل تارابتخالاب لمعلا لاجم يف ةيفاكلا ةربخلا .1
 .لمعلا يف طابضنالاو زاجنإلا يف زيمتلا .2
 يناثلا رودلا تارابتخا ةجيتن روهظب اهلمع يهتنيو يساردلا ماعلا ةيادب نم ناجللا لمعل ةئيهتلا أدبت :ًاسداس
 .هليدبو
 عقاوب ؛يمسرلا ماودلا تقو جراخ ناجللا هذه فيلكت تارارق ةظفاحملا/ةقطنملاب ميلعتلا ريدم ردصي :ًاعباس
 ىلع ،هليدبو يناثلا رودلاو ثلاثلا يساردلا لصفلل ةليل )15( و يناثلاو لوألا نييساردلا نيلصفلل يلايل )10(
 .فيلكتلا تارارق نم ةروصب لوبقلاو ميوقتلل ةماعلا ةرادإلا ديوزت متي نأ
 تايباجيإلا مهأ نمضتيو ،ناجللا لامعأل ًالماش ًايماتخ ًاريرقت لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإ دعُت :ًانماث
 هعفرل ًادادعتسا ةيفارشإلا ةنجللا سيئرل هعفر مث نمو -قفرملا جذومنلا بسح- تاحرتقملاو تابوعصلاو
 .ديدجلا يساردلا ماعلا ءدب لبق لوبقلاو ميوقتلل ةماعلا ةرادإلل
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 :يهو ،لمعلا تابلطتم بسح تاءارجإ نم اهيلع بترتي امو هاندأ ةددحملا ماهملا ةيفارشإلا ةنجللا عزوت :ًاعسات

  .هليدبو يناثلا رودلاو ةثالثلا ةيساردلا لوصفلل ةعباتملاو قيقدتلا لامعأل ةينمز ةطخ دادعإ .1
 ةيميظنت تاءارجإ نم هبلطتي امو ةنجللا لامعأ حرشو حيضوتل ميلعتلا بتاكم يريدم عم تاعامتجا دقع .2

 .اهتمالس ققحتو ناجللا لمع ليهستل
 تابلاطلا/بالطلا تاجرد قيقدتل سرادملا ىلع ديكأتلاو لحارملا عيمج يف بالطلا تانايب قيقدت ةعباتم .3

 ةبولطملا تاليدعتلا نأشب ةسردملا عم ًايباتك قثوملا لصاوتلاو ةدمتعملا تاميلعتلل ًاقفو لحارملا عيمجل
  .تاداهشلا ةعابط لبق تابلاطلا/بالطلا تانايب ىلع

 .جئاتنلا دامتعاو تارتفلا عيمج يف رون ماظن ىلع تاراهملا لاخدإ ةعباتم .4
 .هليدبو يناثلا رودلاو يسارد لصف لك ةياهنو تارتفلل رون ماظن يف تاجردلا دصر ةعباتم .5
 .هليدبو يناثلا رودلاو يسارد لصف لك ةياهن يف تاجردلا قالغإ ةعباتم .6
 .تارابتخالا حئاولو ةمظنأ صخي اميف سرادملا تاراسفتسا ىلع درلا .7
 .سرادملل اهميلستو تابلاطلا/بالطلا ـل ةيوناثلا ةلحرملا مامتإ تاداهش ةعابطل ةيلآ ذيفنت .8
  .تارابتخالا ةرتف ءانثأ ريراقتلا لالخ نم ناجللا لامعأ قيثوت .9

 نوكيو ةدمتعملا تاميلعتلل ًاقفو تابلاطلا/بالطلا تاجردو تانايب ىلع ليدعتلا تابلط تاءارجإ ءاهنإ .10
 :يلاتلاك
 .ماعلا لاوط تابلاطلا/بالطلا تانايب ىلع ليدعتلا تابلط لابقتسا . أ
 خيرات نم نيعوبسأ لالخ تابلاطلا/بالطلا تاراهم مييقتو تاجرد ىلع ليدعتلا تابلط لابقتسا . ب
 لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإ لبق نم هيلع تابلطلا لابقتسا متيف يناثلا رودلا ادعام ،ةجيتنلا ميلست
 .سرادملا قالغإ دعب

  .هليدبو يناثلا رودلاو ةثالثلا ةيساردلا لوصفلا تارابتخال ينفلا معدلا لامعأل ةينمز ةطخ دادعإ  .11
 سرادملا يف رون ماظن ىلع لمعلا اهبلطتي يتلا ةينفلا تافصاوملا قفو ةينقتلا ةئيبلا ةئيهت ةعباتم  .12
 .لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإو

 مسق/ةرادإو سرادملا يف ةينفلا لاطعألا ةنايصو تاعباطلاو يلآلا بساحلا ةزهجأ ةمالس ةعباتم  .13
 .لوبقلاو تارابتخالا
 .لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإو سرادملا يف تنرتنالا ةمدخ رفوت ةعباتم  .14
 .لاصتالا لئاسوو ةزهجألا نم سرادملا تاجايتحاب ريراقت عفر  .15
 .رون ماظن ىلع لوبقلاو تارابتخالا مسق/ةرادإو سرادملا يف تاصتخملاو نيصتخملا بيردت  .16
 ثيدحتو اهنم قلغملا فذحو ةدمتعملا تاميلعتلل ًاقفو رون ماظن يف سرادملا تانايب ثيدحت نم دكأتلا  .17
 .ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب لوصفلا دادعأو ماسقألاو فوفصلا تانايب
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 ةيادب عم ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلاب رون ماظن يف سرادملا تاريدم/يريدم تانايب ثيدحت نم دكأتلا  .18

 .ماعلا لوط رمتسمو يسارد لصف لك
 قيبطت ةمالس نم دكأتلل - ةجاحلا دنع - ناجللا ءاضعأ لبق نم سرادملل ةيناديم تارايزب مايقلا  .19
 ميلعتو ةصاخلا ةيبرتلا سرادم كلذ يف امب ،رون ماظن ىلع لمعلا ةمالسو ،تارابتخالل ةمظنملا تاميلعتلا
 .تاريبكلاو رابكلا

 ليعفت يف مهتدعاسمو ،رون ماظن ىلإ لوخدلا باسح رمألا يلوو ةبلاطلا/بلاطلا ميلست يف سرادملا ةعباتم  .20
 .رمألا مزل نإ تاباسحلا

 اهنم ءاهتنالاو ،لوأب ًالوأ رون ماظن يف بالطلا تافلمل ليحرتلاو عيفرتلاو لقنلاب ةقلعتملا تالكشملا لح  .21
 .نيعوبسأب يسارد لصف لك تارابتخا ءدب لبق

 لمعلاو بلطلا خيرات نم عوبسأ لالخ لوأب ًالوأ سرادملا تاراسفتسا ىلع درلاو ينفلا معدلا ماظن ةعباتم  .22
 .تاجردلا قالغإ وأ جئاتنلا دامتعا يف رخأتلل ًاعنم سرادملل ةينقتلا تالكشملا لحو تابوعصلا ليلذت ىلع

 فرشم عم اهلح يف رظنلل ةرازولا يف ينفلا معدلا ماظن ىلإ حئاوللاو ةمظنألاب ةقلعتملا تالكشملا ديعصت  .23
  .لوبقلاو ميوقتلل ةماعلا ةرادإلاب رون ماظن

 
 ،،، قفوملا هللاو                                                                
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 تارابتخالا ناجل لامعأل يماتخلا ريرقتلا 
 

 

 ةرادإلا مسا
 ددع
 بتاكم
 فارشإلا

 سرادملا ددع
 عومجم
 بالطلا

 ءاضعأ ددع
 ةيوناثلا ةطسوتملا ةيئادتبالا ناجللا

 
 

      

 تابوعصلا
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 تايباجيإلا
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 تاحرتقملا
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 ..........................................................................................................ةظفاحم/ةقطنمب ميلعتلا ماع ريدم
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 ................................................................................................................................................................ :عيقوتلا




