
   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

 ةيكلملا عزن /. ةيلودلا تاسرامملا

 

 ةدحتملا ةكلمملا :لثم ىرخأ لود 78و ،نIبلفلاو ةدحتملا تايالولاو ةيدوعسلا ةي=رعلا ةكلمملا 78 مدختس0ُ /.طصم ةيكلملا عزن

 ،دنlلاو ةروفاغنسو ايIiلام :لثم لودلا ھمدختسg امك cdeارألا كالمتسا وأ ،ي[\]Zا ءارشلا /.طصم مدختس0ُ ادنلريVو ادنالTزوينو

 ،لTزا[\لاو ادنكو ايقTرفأ بونجو نابايلا 78 امك كالمألا ةرداصم وأ ،ايلا[mسا 78 ي[\]Zا كالمتسالا وأ ،جنوp جنوn 78 داد[mسالا وأ

 ةمو~Zwا وأ ةلودلا بناج نم ماعلا مادختسالا لجأ نم ةصا�Zا تا~لتمملا z{ع ذاوحتسالا ةطلس yzإ تاw.طصملا هذI] nشgو

 وأ ةصاخ تاسسؤم وأ ةع�اتلا ةيمو~Zwا ةزlجألاو تايلحملل نوناقلاو ءاضتقالا بسح ةطلسلا هذn ضTوفت زوجTو .ةينطولا

  .ةماعلا ةTرابتعالا ةيص��لا ةطلس نوحنمُي امدنع دارفأ

 

 لسلسgو لمعلا [Iس ا��م بناوج ةدع نم لودلا نم ددع ىدل ةيكلملا ع�iب ةصا�Zا تاسرامملا نراقنس ،ةشقانملا هذn ضارغألو

  .تاءارجإلاو تاوط�Zا

 

 

 

  ةدحتملا ةكلمملا -
 ا�� ةصا�Zا ةط�Zا ميمصتب ةصت��ا ةطلسلا موقت

 تاراقعو ضارأ نم ھئارش جاتحت يذلا ددعلا ددحتو ھب مايقلا دTرت ام ةطلسلا ططخت
  

 راقعلا وأ ضرألا مدختس0 وأ ش�ع0 وأ رجأتس0 وأ كلمي نم ةطلسلا ددحت

  

 ي[\]Zا ءارشلا ةصت��ا ةطلسلا ررقت
   

 ي[\]Zا ءارشلا رارق ةصت��ا ةطلسلا ردصت

 ةيكلملا عزن يف ةيلودلا تاسرامملا 

 ملاعلا لوح لودلا فلتخم ف يضارألا كالمتساو ةيكلملا عزن تاءارجإو تاوطخ 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 
  

gا ءارشلا رمأ نع ةصت��ا ةطلسلا نلعZ[\]ينعملا صا�¡ألل تاراطخإلا لاسرإب موقتو يIن 

 
  

 ي[\]Zا ءارشلا رارق z{ع نعطلا

 
  

 ةقداصملل نIيدنلتكسإلا ءارزولل ي[\]Zا ءارشلا رمأ ةصت��ا ةطلسلا لسرت

 
 

 نوعطلا نويدنلتكسإلا ءارزولا ىقلتي

 
  

 صت��ا ص��لا مامأ قيقحت وأ عامتسا ةسلج دقع يرجي ،ةرورضلا ةلاح 78

 
  

  نIيدنلتكسإلا ءارزولل تايصوتو اًرTرقت صت��ا ص��لا لسري

    

 ي[\]Zا ءارشلا رارق z{ع ةقداصملا مدع وأ ةقداصملا نويدنلتكسإلا ءارزولا ررقي

 
 

 
 ةطلسلا موقت ،ي[\]Zا ءارشلا رمأ z{ع نويدنلتكسإلا ءارزولا قداص اذإ

 صا�¡ألل تاراطخإلا لسرتو ،ةقداصملا راطخإ نع نالعإلاب ةصت��ا

 نIينعملا

 
 نويدنلتكسإلا ءارزولا ضفر اذإ

 ،يرابجإلا ءارشلا رمأ z{ع ةقداصملا

 تاءارجإلا e©ت¨ت

 
  

 ي[\]Zا ءارشلا رمأ ةz ªw{ع نعطلا ضرألا كلام رودقمب

 
  

 ضTوعتلا عفدو ضرألا/راقعلا ةيكلم ع�iب ةصت��ا ةطلسلا موقت

 

 

 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

  ةروفاغنس ةيروهمج -
 

        
         

  
    ضرألا ديدحت

 

  
 

 
    

 

  
    راطخإلا

 

  
 

 
    

 

  
    ضرألا ديدحت

 

  
 

 
    

 

  

 تاضTوعتلا عفد
 نوعطلا ةن]yz Zإ عوجرلا 

 )تاسامتلالا(
 

  
 

 
  

 

 

  

 تاسامتلالا/نوعطلا yzإ عامتسالا  )ةيكلملا عزن( كالمتسالا

 اlميظنتو
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

  ايزيلام ةلود -
 

         

      ةيلاردفلا ةيالولا ةطلس ةقفاوم  

 

 

 
 

 
 

      

   
 

 

 

 
 

     

          

 ةدTر]Zا 78 نالعإلا 

 بجومب ةيمسرلا

 8 مسقلا

 
 ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 نالعإلا

 4 مسقلا بجومب

 )ةيليصفتلا ةساردلل(

    

   
 

    

 
 

 
 

      

 

 

 مييقتلا رTرقت رادصإ

  ةيلاملا ةرازوب ةTراقعلا تامد�Zاو مييقتلا تامدخ ةرادإ نم

 

    

          

  

 

 نوؤش ريدم بناج نم قيقحت ءارجإ

 cdeارألا

 

 

 

   

   

 

 

 

      

   
 

 
 

 
  

  
 
    

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 ايلعلا ةمك�wا رارق  

      )ةيكلملا عزن/كالمتسالا( ةزايZwا  

 ال مع²

 ةيمسرلا ةدTر]Zا

 نوؤش ریدم بناج نم يباتك رارق
 يضارألا

 ضیوعتلا عفد

 يحاص بناج نم ةمكحملا مامأ نعطلا
 ةینعملا ةھجلا/ضرألا



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

          

 

 نابايلا ةلود  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 

 )ساسكت( ةدحتملا تايالولا
 

 

 

 

 

 

 

 عورشملل ةمو~Zwا نالعإ -1

 ةرثأتملا تاراقعلاو

2- gيعIراقعلا كلام ن �wا موقت -3 يماZw~ةنياعمو صحفب ةمو 

 ھمييقتو راقعلا

 راقعلا كلامل ضرع ةمو~Zwا مدقت -4

 ةمیقلا دیدحتل میقم رایتخا -7
 راقعلل ةیقیقحلا

 يماحمل راقعلا كلام نییعت

 ةميقلا ديدحتل ميقم رايتخا -7
 راقعلل ةيقيقZwا

 ضرعلا يما�wا سردي -5 ضوافتلا ةيجيتا[mسا ديدحت -6



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمو~Zwا عم راقعلا كلام قفتي -8

 كصلا لقن متي -9

 كلاملا ةلأسم لامتكا -10

 ةمو~Zwا عم راقعلا كلام قفتي ال -11

 ةيكلملا عزن تاءارجإب ةمو~Zwا أدبت -12

13- gيعIضوفملا نIوعتلا ديدحتل نTض 

 نIضوفملل عامتسا ةسلج -14

  ضTوعتلا حنمو عفدلاب ةمو~Zwا موقت -15

 ضTوعتلا لوح فانÁتسا كلاملا مدقي -17 ضTوعتلا كلاملا لبقي -16

 نIفل�wا ةئيn ىدل ةمكا�wا -18



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

 ايلارتسأ ةلود -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيكلملا ع�iل ضرألا ديدحت

 لامعألا فانÁتسا ةين راعشإ ماعلا قس¨ملا ردصي

 راعشإلا z{ع كلاملا ض[mع0 راعشإلا z{ع كلاملا ض[mع0 ال

 ضا[mعالا رارق 78 ماعلا قس¨ملا تÄي

gراعشإلا ليدع Æwتسالا بÁفان 

 رTزولا yzإ ماعلا قس¨ملا لسري

 ضرألا z{ع ذاوحتسالل

 ÇdeوTو بلطلا z{ع رTزولا قفاوي

 ضرألا ذاوحتساب ظفا�wا

 ضTوعتلا ردقTو ةبلاطملا كلاملا مدقي

 cdeارألا ةمكحم yzإ عفرت – ضTوعتلا لصي مل ضTوعتلا عفدو ةبلاطملا ءافيÉسا



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

 

 

 يرج\و ،لودلا فلتخم يSTUVا ءارشلا وأ ،PQRارألا كالمتسا وأ ،ةيكلملا عزن تاءارجIو تاوطخ نFب فالتخالاو ھباش<لا بناوج ديدحت متي

 :/dاتلا وحنلا abع كلذ

  

 ضرغلا •
 ةيمنتلا ضارغأل بولطم وأ ،كلذل مئالم راقعلا وأ ضرألا تناp نإ ةماعلا ضارغألاو طيطختلا ضارغأ ةدحتملا ةكلمملا

  .)1990 ،ةدحتملا ةكلمملا 78 فTرلاو ندملا طيطخت نوناق( يراقعلا رTوطتلا/قيف[mلاو

 )y8 1901ا[mسالا روتسدلا نم 51 مسقلا( .عÌرشg بجومب نامل[\لا اnرقي ضارغأ يأ ايلا[mسأ

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 يوطنت ةصاخ فارطأ نع ةباين وأ )ىرخأ ةماع تاعورشم وأ سرادم وأ قرط( يمو~Zwا مادختسالا

 )ةيكTرمألا ةدحتملا تايالولا روتسد z{ع سما�Zا ليدعتلا(  .ةماع عفانم z{ع ةصا�Zا م�Íاعورشم

 )ةيكلملا عزن نوناق( ةيكلملا عزن z{ع ةيمو~Zwا ةZ[lا ةقفاوم طرش� ةماعلا ضارغألل ادنك

 )1946 ي²ابايلا روتسدلا( ماعلا مادختسالا نابايلا

 )1981 ةماعلا لاغشألا نوناق( ةماعلا ضارغألا ادنلTزوين

 )1996 ،ةروفاغنس cde 78ارألا كالمتسا نوناق( ماعلا /Zاصلا فد�ÑسÐe gلا تاعورشملا وأ ةماعلا عفانملا ةروفاغنس

   :ضرأ يأ كالمتسا زوجي ايIiلام

  ؛ماع ضرغ يأل )أ(

 ةيداصتقالا ةيمنتلا /Zاصل اًعفن ققحي ةيالولا ةطلس هارت ضرغ يأل ةسسؤم وأ ص�¡ يأ بناج نم )ب(

   وأ ؛روlم]Zا نم ةحTرش يأ وأ ماع ھجوب روlم].ل وأ ا��م ءزج يأ وأ ايIiلام 78

 هذn نم جTزم يأ وأ ةي�Óف[mلا ةطش²ألا/ةعانصلا/ةراجتلا/ةعارزلا/نكسلا/نيدعتلا ضارغأل )ج(

 )cde، 1960ارألا كالمتسا نوناق ،3 مسقلا( .ضارغألا

 تاعورشملا نم اI]nغو ،ةيتحتلا ةي¨بلا تاعورشمو ،ةيجيتا[mسالا ضارغألا نمضتت Ðeلا ةماعلا ضارغألل دنlلا

 )cde، 2013ارألا كالمتسا نوناق( .تاعورشملا هذn نم عورشم ل~ل ددحم حرش عم

 

 

 ملاعلا لود فلتخم ف تاءارجإلا يب فالتخالاو هباشتلا بناوج 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 ضرألا تابلطتمو تاطارتشا •
 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ةدحتملا ةكلمملا

 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ايلا[mسأ

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

nرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذTناوق صنت ملو .ةIارألا كالمتسا نcde ع}z nتاءارجإلا هذ. 

 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ادنك

 ."عورشملا z{ع ةقداصملا" ةيلمع 78 كراش0 ميلقإلا مكاح وأ ءاش²إلا رTزو نابايلا

 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ادنلTزوين

 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ةروفاغنس

 .تاءارجإلا هذz n{ع cdeارألا كالمتسا نIناوق صنت ملو .ةTرادإ تاءارجإ نع ةرابع ةيلمعلا هذn ايIiلام

 رثألا مييقت ةسارد ءارجإ ا�Óلع ،ماع ضرغل ضرألا كالمتسا ةيكلملا ع�iب موقت Ðeلا ةZ[lا يونت امدنع دنlلا

  .راطخإلا خTرات نم روlش 6 نوضغ Ö8 78امتجالا

 

  يمسر بلطب مدقتلا •
 نوؤش مظنت Ðeلا ةيالولا ىوتسم z{ع ةصت��ا ةl].ل يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةZ[lا موقت ةدحتملا ةكلمملا

 .cdeارألا

 نوؤش مظنت Ðeلا ةيالولا ىوتسم z{ع ةصت��ا ةl].ل يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةZ[lا موقت ايلا[mسأ

 .cdeارألا

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

pا كالمتسالا نأش� تايحالص ةحونممو ةلوؤسم )كالمألا ةرداصمب موقت( ةرادإ/ةرازو لZ[\]ارألل يcde 

 .cdeارألا نوؤش مظنت Ðeلا ةيالولا ةطلسل يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةZ[lا موقت ادنك

 رTزو yzإ cdeارألا ةيكلم عزن نوناق بجومب عورشملا رارقإل يØاتك بلطب عورشملا ةردابم بحاص مدقتي نابايلا

 .ةيالولا مكاح وأ ءاش²إلا

 .cdeارألا نوؤش مظني يذلا cdeارألا تامولعم رTزول يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةZ[lا موقت ادنلTزوين

  .ماع ضرغل كلذ نأ ىأترا اذإ )كالمتسالا( ةيكلملا عزن نع نالعإلاب رTزولا موقي نأ نكمي ةروفاغنس



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 نوؤش مظنت Ðeلا ةيالولا ىوتسم z{ع ةصت��ا ةl].ل يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةرازولا موقت ايIiلام

 .cdeارألا

 y8ارديفلا روتسدلا بجوم=و  .cdeارألا نوؤش نع ةلوؤسم ةيالو لp ةطلسو ،ايIiلام 78 ةيالو 14 دجوي

  .ةيالولا نوؤش نم نأش ضرألا نإف ايIiلامل

  .اlسفن ءاقلت نم cdeارألا كالمتسال ةطلس cdeارألا ةرداصم ةlج ىدل س�ل ايIiلام 78و

 .cdeارألا نوؤش مظنت Ðeلا ةيالولا ةطلسل يØاتك بلطب مدقتلاب ةينعملا ةرادإلا/ةZ[lا موقت دنlلا

 

 يئدبملا راطخإلا •
 .يÙدبم راطخإ ميدقت ط[mش0 ال ةدحتملا ةكلمملا

 عم ةرشابم ةروصب لاصتالا cdeارألا كالمتسا ةطلسل زوجي ،تامولعملا عمج نم yzوألا ةلحرملا ءانثأ

 .قافتا بجومب ضرألا كالمتسا z{ع ضوافتلا زوجTو  .راقعلا/ضرألا 8{غاش وأ ي~لام

 ضرألا 8{غاشو ي~لام نم تامولعم z{ع لوصw.ل ةينوناقلا تايحالصلاو تاطلسلا مادختسا

  .ةنياعملاو /Úملا ضارغأل ضرألا لوخد وأ )تاراقعلا(

  .ةيلحم ةدTرج 78و ثلونمو~لا ةدTرج cde 78ارألا كالمتسا ةيلمع z{ع قباسلا نالعإلا رش¨ُي )1( ايلا[mسأ

  .ضرألا ةيكلم عزن مدع� ھيف بلاطي صت��ا رTزولل اًسامتلا مدقي نأ كلاملل زوجي )2(

  .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي )3(

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 .يÙدبم راطخإ ميدقت ط[mش0 ال

 اذn رثؤيس فيكو عمزملا عورشملاب روlم]Zا ةطاحإل ةي[nIامج تاءاقل دقع� ةرداصملا ةl]Zا موقت

  .ةصا�Zا كالمألا z{ع عورشملا

 .يÙدبم راطخإ ميدقت ط[mش0 ال ادنك

  .ىرخألا ةينعملا فارطألاو cdeارألا كالمو ةصت��ا ةطلسلا نIب ،ماع ھجوب ،تاضوافم يرجت

 .يÙدبم راطخإ ميدقت ط[mش0 ال نابايلا

 .ىرخألا ةينعملا فارطألاو cdeارألا كالمو ةصت��ا ةطلسلا نIب ،ماع ھجوب ،تاضوافم يرجت

 جاتلا ةمو~ح رTزوو ،)ةررضتملا( ةرثأتملا فارطألاو ضرألا بحاصل يÙدبم راعشإ لاسرإ ةرورض ادنلTزوين

 .ةصت��ا ةيل�wا ةطلسلاو



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

  .لقألا z{ع نIتيلحم نIتدTرج 78 راطخإلا اذn رش² ةرورض

 ةدTر]Zا 78 عمزملا ةيكلملا عزن نع نالعإلا رش² طرش� يÙدبملا راطخإلا رش² خTرات وn مييقتلا خTرات ةروفاغنس

  .يÙدبملا راعشإلا خTرات نم روlش 6 نوضغ 78 ةيمسرلا

 .ةيمويلا ةدTر]Zا 78 رش² دجوي ال .طقف ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 يÙدبم راطخإ رش² )1( ايIiلام

 اًيمازلإ س�ل يÙدبملا راعشإلا )2(

  .ةنس دع� يÙدبملا راعشإلا ةدم Üdeقنت )3(

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي )4(

 78 عمزملا ةيكلملا ع�iب صا�Zا نالعإلا رش² طرش� مييقتلا خTرات وn يÙدبملا راعشإلا رش² خTرات )5(

  .يÙدبملا راعشإلا خTرات نم اًرlش 12 نوضغ

 .يمازلإ يÙدبملا راعشإلا )1( دنlلا

 لمع� موقي امك ،اÚwًم نIطوتلا ةداعVو ليnأتلا ةداعإ ريدم يرجي ،يÙدبملا راعشإلا رش² دنع )2(

gةررضتملا رسألل دادع.  

 

 

  ةررضتملا فارطألا عم تاضوافملا •

 .)ضرألل ن\رخآلا نFمدختسملاو ،ضرألا /aغاشو ،اmnف قوقShا باghأو ،PQRارألا كالم(

 .يمازلإ طرش ةدحتملا ةكلمملا

 .يمازلإ طرش ايلا[mسأ

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 .يمازلإ طرش

 .يمازلإ طرش ادنك

 .يمازلإ طرش نابايلا

 .يمازلإ طرش ادنلTزوين

طرش س�ل ةروفاغنس
ً

 .اًيمازلإ ا

طرش س�ل ايIiلام
ً

 .اًيمازلإ ا



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

طرش س�ل دنlلا
ً

 .اًيمازلإ ا

 نم %80 - 70 ةقفاوم ط[mش0ُ ،نIطوتلا ةداعVو ليnأتلا ةداعVو cdeارألا كالمتسا نوناق بجومب

 ماعلا نIعاطقلا نIب تاpارش وأ ةصاخ تاpرش /Zاصل )ةيكلملا عزن( كالمتسالا ةلاح 78 نيدرشملا

  .صا�Zاو

 

 عمزملا ةيكلملا عزن نع نالعإلا •
 .ةررضتملا فارطألاو ضرألا كلامل راعشإ لاسرإ ةرورض ةدحتملا ةكلمملا

 ةرورض عم ةيل�wا فßwلا نم [Þكأ وأ ةدTرج y8 78اوتلا z{ع نIعوبسأ ةدمل راعشإلا رش² ةرورض

  .ا��م برقلاب وأ رمألا اlلمشÐe 0لا ضرألا z{ع ھعضو

 ،روlم]Zا نم دارفأ ةررضتملا فارطألا ةمئاق مضتو ،رارقلا z{ع نعطلا ةررضتملا فارطألل زوجي

   .راعشإلا 78 ةدد�wا ةدملا نوضغ 78 صت��ا رTزولا yzإ لوصولا ةرورض عم

 cdeارألا كالمتسا نوناق ،19 مسقلا( .ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 )ةيكلملا عزن( كالمتسالا راطخإ رش² ايلا[mسأ

 )1986 ،تاضTوعتلاو

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 .ةررضتملا فارطألاو ضرألا كلامل راعشإ لاسرإ ةرورض

 ضTوعتلا ةميق عاديإب ةمو~Zwا ھيف موقت يذلا خTراتلا وn مييقتلا خTرات نو~ي ،تالاZwا مظعم 78

 .ةمك�wا 78 لمت�wا

 ةيلامشلا ادنلريإ

  .مييقتلا خTرات وn كالمتسالا ةZ[l ضرألا ةيكلم لقن خTرات يأ ،ةيكلملا لقن رمأ ناTرس خTرات

 )]1[ 5 مسقلا( .ادنك 78 ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 )ةيكلملا عزن( كالمتسالا ةطخ/ةين رش² ادنك

 .ةررضتملا فارطألاو ضرألا كلامل راعشإ لاسرإ ةرورض

 .مييقتلا خTرات هرابتعاب عورشملا رارقإب صا�Zا راعشإلا خTرات  .عورشملا رارقإب روlم]Zا راعشإ نابايلا

 .ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 )ةيكلملا عزن( كالمتسالا راطخإ رش² ادنلTزوين

  :8{ي امب ةياب]Zا/ليصحتلا رومأم موقي  .يمازلإ ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 عمزملا كالمتسالا نع نالعإلا ةروفاغنس

 ةعØرألا ةيمسرلا تاغللاب ةروفاغنس 78 ةعÙاش ةيموي ةيلحم فªw 4 78 رش¨لا -

 ةررضتملا فارطألل تاراعشإ لاسرإ -



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 .يمازلإ ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 عمزملا كالمتسالا نع نالعإلا رش² )1( ايIiلام

 مايق مدع ةلاح 78 هرش² خTرات نم نIت¨س Üdeم دع� رثأ يأ ھل نو~ي الو نالعإلا لجأ Üdeقني )2(

  .ةقحتسملا تاضTوعتلاب رارق رادصإب كالمتسالا ةطلس

 ال يÙدبملا راعشإلا رش² خTرات ناp اذإ مييقتلا خTرات وn عمزملا كالمتسالا نالعإ رش² خTرات )3(

  .يÙدبملا راعشإلا رش² مدع ةلاح 78 وأ قبطني

 هذn [\تع0 ،يÙدبملا راعشإلا خTرات نم اًرlش 12 نوضغ 78 نالعإلا مدع ةلاح 78 .يمازلإ نالعإلا )1( دنlلا

    .اًيغال راعشإلا

   :78 ةدمتعملا نIطوتلا ةداعVو ليnأتلا ةداعإ لامعأ زجومو نالعإلا رش² يرجي )2(

 ةيمسرلا ةدTر]Zا ــ

 نIتيموي نIتفيªw ــ

 تن[mنإلا ةكبش z{ع ةمو~Zwا عقوم z{ع ــ

 لوقعم وحن z{ع ةررضتملا قطانملا 78 ــ

 

  ةررضتملا فارطألل ضيوعتلا ةميق ديدحت •

 )ض\وعتلا ريدقت ئدابمو سسأ(

ملا لثمي ةدحتملا ةكلمملا
ُ

  نIفرطلا الك مّيق

ملا لثمي ايلا[mسأ
ُ

 نIفرطلا الك مّيق

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

ملا ددحي
ُ

 موقت ،ضرألا كلام اضر مدع ةلاح 78و .ھنأش� ضوافتلا متي يذلا ضTوعتلا غلبم مّيق

 كلام موقي ھسفن تقولا 78و .ةيكلملا عزن بجومب ضTوعتلا ديدحتل ضوفم نIيعتب ةمو~Zwا

 .مّيقُم/ليكو نIيقتب ضرألا

ملا لثمي ادنك
ُ

 نIفرطلا الك مّيق

 نم كلذ [Iغو ضTوعتلا ةميق ةن].لا هذn ددحتو .ةيكلملا ع�iل ةن]Z ليكشÉب ةيالولا مكاح موقي نابايلا

تو .ةلصلا تاذ رومألا
ُ

 رعس z{ع ءانب ىرخألا قوقZwاو ضرألا لباقم ضTوعتلا ةميق بسÉح

  ."ةداتعملا رئاس�Zا" yzإ ةفاضإلاب ةداتعملا تالماعملا

ملا لثمي ادنلTزوين
ُ

 نIفرطلا الك مّيق



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

ملا لثمي ةروفاغنس
ُ

 نIفرطلا الك مّيق

 ةرازوب ةTراقعلا تامد�Zاو مييقتلا ةرادإ ةبلاطمب ةداعلا 78 كالمتسالا ةطلس موقت ،ايIiلام 78 ايIiلام

  .ةررضتملا فارطألل ضTوعg فرصل مييقت ءارجإب ةيلاملا

  .ةصاخ مييقت ةكرش ةررضتملا فارطألا لثمي نأ عÙاشلا نم

ملا لثمي دنlلا
ُ

 نIفرطلا الك مّيق

 

 مالعتسالا •
 .قيقحتلا روضZw نوعطلا باªwأ عيمج ةوعد متتو نIعُم شÉفم قيقحتلا سأري ةدحتملا ةكلمملا

 .ةلدأ نم ھيدل ام فرط لp ضرع0

 :ةظحالم

 .ضTوعتلا س�لو ي[\]Zا ءارشلا رمأ قيقحتلا اذn شقاني

 دناليا نTوp ــ ايلا[mسا ايلا[mسأ

 مّيقُم ةدعاسمب ماعلا قس¨ملا ىدل ضTوعتلاب ةيباتك ةبلاطم عاديإ كلاملا عيطتس0 )1(

 .ل]Úم

 .ضTوعتلا ةميق ريدقتل لقتسم مّيقُم نIيعتب ماعلا قس¨ملا موقي )2(

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 ةسلج دقع يرجي ،قافتالا مدع ةلاح 78و .مييقتلل ص�.م عم ضرألا/راقعلا ءارش ضرع

 ةيكلملا عزن نوناق بجومب راقعلا/ضرألا كالمتسال "ةرورضلا رارق" دامتعال ةماع عامتسا

 .ماعلا /Zاصلل

ملا رTراقت لدابتو "ةلداعلا ةيقوسلا ةميقلا" ديدحتل نIمّيقُم نIيعتب نافرطلا الك موقي
ُ

 نIميق

  .ةيكلملا عزن رمأ 78 )ميكحت ةئيn( نIفلحم ةئيn رظنت ،قافتالا مدع ةلاح 78  .نIينعملا

 ضTوعتلا حنمو عامتسا ةسلج روضZw ةوعدلا ھيجوتب عامتسالا ةسلج نع لوؤسملا موقي ادنك

   .ةررضتملا فارطألل

 فارطألل ضTوعتلا حنمو عامتسا ةسلج روضZw ةوعدلا ھيجوتب ةيكلملا عزن ةن]Z موقت نابايلا

 .ةررضتملا



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 ةسلج روضZw ةوعدلا ھيجوتب تاراقعلاو cdeارألا مييقتب ةينعملا مييقتلا ةمكحم موقت ادنلTزوين

 .ةررضتملا فارطألل ضTوعتلا حنمو عامتسا

 كالمتسالا ةlج نIب ضوافتلا يرجي .تاعوفدملا نأش� تاضوافم يأ 78 مّيقُم يأ طرخني ال

  .مييقتلا رTرقتب ةناعتسالا متتو كلاملاو

 .ةررضتملا فارطألا عم مالعتساو قيقحت )Collector( ليصحتلا رومأم يرجي ةروفاغنس

 :z{ع ءانب اًرارق ةياب]Zا/ليصحتلا رومأم ردصي

 .ضرألا ةحاسم )أ

 ةررضتملا فارطألا ضTوعg )ب

 .ھيلإ راشملا ضTوعتلا عÌزوت )ج

 ،ا�Ñيكلم عزن مت�س Ðeلا ضرألا ةميق لوح لماش قيقحت ءارجإب كالمتسالا ةlج موقت )1( ايIiلام

 .ةنكمم ةعرس ìdíقأب ةررضتملا فارطألل قحتسملا ضTوعتلا ةميق ريدقتو

 لp ةررضتملا فارطألاب ةصا�Zا قوقZwاو /Zاصملا 78 قيقحتلاب كالمتسالا ةlج موقت )2(

 .ھصخي اميف

)3( gÚ[عا يأ ليm]ضا )ةررضتملا فارطألا بناج نم )نعط.  

 

 :ةظحالم

 ةررضتملا فارطألا مايق مدع ةلاح 78 دحاو فرط نم رارق رادصإ كالمتسالا ةZ[l زوجي

  .ةيفاp ةدمب اlل راعشإ لاسرإ دع� قيقحتلا روضحب

 فارطألل ضTوعتلا حنمو عامتسا ةسلج روضZw ةوعدلا ھيجوتب كالمتسالا ةlج موقت دنlلا

 .ةررضتملا

 :z{ع ءانب اnارارق كالمتسالا ةlج ردصت

 .ةيقيقZwا ضرألا ةحاسم )أ

 .نIطوتلا ةداعVو ليnأتلا ةداعإ عم ضTوعتلا )ب

 .ھيلإ راشملا ضTوعتلا عÌزوت )ج

 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

 ضيوعتلا رارق •
 ،كالمتسالا ةZ[l صت��ا شÉفملا تايصوت z{ع ءانب اًيباتك اًرارق صت��ا رTزولا ردصي ةدحتملا ةكلمملا

 .قيقحتلل نولثمي نيذلا ىرخألا فارطألاو ،نوعطلا باªwأو

 :8{ي امب مايقلا كالمتسالا ةlج z{ع ،رارقلا نمضتي يذلا باط�Zا رادصإ دع�

 [Þكأ وأ ةيلحم ةدTرج 78 رارقلا رش² ــ

 ةررضتملا فارطألل تاراعشإ لاسرإ ــ

 ھنم برقلاب وأ عقوملا z{ع رارقلا عضو ــ

 

 .رارقلا خTرات نم روlش 3 نوضغ 78 تاضTوعتلا فرص متي ايلا[mسأ

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 .ةمك�wا مكح خTرات نم اًموي 30 نوضغ 78 تاضTوعتلا فرص متي

  .ةمك�wا مكح رودص خTرات نم وأ ةيكلملا عزن خTرات نم دئاوف باسح متي ،[Iخأتلا ةلاح 78

 .راعشإلا لي]gÚ خTرات نم اًموي 90 نوضغ 78 تاضTوعتلا فرص متي ادنك

 .رارقلا خTرات نم نTرlش نوضغ 78 تاضTوعتلا فرص متي نابايلا

 اlمكح تاراقعلاو cdeارألا مييقت ةمكحم ردصت .رارقلا خTرات دع� تاضTوعتلا فرص متي ادنلTزوين

ةباتك
ً

  .صت��ا cdeاقلا ھيلع عيقوتلاو ھتغايصب موقTو 

اليلد نو~Tو ھبتكم 78 ةياب]Zا/ليصحتلا رومأم رارق عاديإ متي ةروفاغنس
ً

 îاًعطاقو اًيئا�. 

 اذn رودص دنع ةررضتملا فارطألا yzإ هرارق نم ة�²Ú لاسرإب ةياب]Zا/ليصحتلا رومأم موقي

 .رارقلا

  .ررضتم فرط ل~ل قحتسملا ضTوعتلا ةميقب لصفنم يØاتك رارق ردصي .أ ايIiلام

 ضTوعتلا فرص مدع ةلاح 78 ررضتملا فرطلل [Iخأت دئاوع عفدب كالمتسالا ةlج موقت .ب

 روlش 3 دع� وأ ضرألا z{ع ءاليÉسالا خTرات( قاقحتسالا خTرات لبق ةمك�wا 78 ھعاديإ وأ

  .)ضTوعتلا ضرعو ةيكلملا عزن رارقب راعشإلا خTرات نم



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 كالمتسالا نع نالعإلا خTرات نم اًرlش 12 نوضغ 78 اًرارق )ةيكلملا عزن( كالمتسالا ةlج ردصت دنlلا

 ةيكلم ع�iل ةلما~لا )ةيئاضقلا ىوعدلا( تاءارجإلا لجأ ِضقني مل اذإ ،عمزملا )ةيكلملا عزن(

  .ضرألا

 

 ضرألا )كالمتسا( ةيكلم عزن •
 .ةررضتملا فارطألل ضTوعتلا عفد دع� الإ ضرألا كالمتساب ةرداصملا ةlج موقت ال ةدحتملا ةكلمملا

 .)ةيكلملا عزن( كالمتسالا خTرات نم روlش 3 رورم لبق كالمتسالا ةرداصملا ةlج عيطتسg ال ايلا[mسأ

  .ةررضتملا فارطألل مايأ ةعبس� كالمتسالا لبق يØاتك راعشإ لاسرإ متي مل ام

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 عزن( ةرداصملا ةlج موقت ،مدقملا ضرعلا z{ع ةررضتملا فارطألا تقفاو اذإ )1(

  .تلقتنا دق ضرألا ةزايح [\تعgو غلبملا لماp عفدب )كالمتسالا/ةيكلملا

 صا�Zا ضوفملا مايق دع� مدقملا ضرعلا z{ع ةررضتملا فارطألا ةقفاوم مدع ةلاح 78 )2(

  .ضرألا ةزايح كالمتسالا ةZ[l زوجي ،نأشلا اذn 78 رارق رادصإب

  .ةيدلبلا 78 رش¨ُي امك ،ةيموي ةدTر]Z ةيلاتتم دادعأ 78 راعشإلا رش¨ُي ادنك

  .لقألا z{ع روlش ثالثب راعشإلا دع� )ضرألا ةزايح( ضرألا كالمتسا ةرداصملا ةZ[l زوجي

 بناج نم ضTوعتلاب ضرعو رارق رودص درجمب ضرألا ةزايحب ةرداصملا ةlج موقت نابايلا

 .كالمتسالا ةlج/ةطلس

 بناج نم ضTوعتلاب ضرعو رارق رودص درجمب ضرألا ةزايح ةرداصملا ةZ[l زوجي ادنلTزوين

 .كالمتسالا ةlج/ةطلس

 بناج نم ضTوعتلاب ضرعو رارق رودص درجمب ضرألا ةزايح ةرداصملا ةZ[l زوجي ةروفاغنس

 .كالمتسالا ةlج/ةطلس

 وأ مكح ردص ءاوس راقعلا وأ ضرألا z{ع ذاوحتسالا زوجي ،لا]ñتسا ةداlش رودص ةلاح 78

 .ةينعملا ضرألا z{ع ماقم òíبم دوجو ةلاح 78 صا�Zا مكZwا .ال مأ رارق

 بناج نم ضTوعتلاب ضرعو رارق رودص درجمب ضرألا ةزايح ةرداصملا ةZ[l زوجي ايIiلام

 .كالمتسالا ةlج/ةطلس



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 وأ مكح ردص ءاوس راقعلا وأ ضرألا z{ع ذاوحتسالا زوجي ،لا]ñتسا ةداlش رودص ةلاح 78

 .ةينعملا ضرألا z{ع ماقم òíبم دوجو ةلاح 78 صا�Zا مكZwا .ال مأ رارق

 عيمج عفدو ضTوعتلا غلبم لماp عفد نامض دع� ضرألا z{ع ذاوحتسالا ةرداصملا ةZ[l زوجي دنlلا

 ةي¨بلا لامعأ لامكتسا طرش� نIطوتلا ةداعVو ليnأتلا ةداعإب ةقلعتملا تاقاقحتسالا

  .يرلاو ةيتحتلا

 

 )كالمتسالا( ةيكلملا عزن ءاغلإ •
 قبطني ال ةدحتملا ةكلمملا

 قبطني ال ايلا[mسأ

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 قبطني ال

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي ادنك

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي نابايلا

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي ادنلTزوين

  .ةزايZwا لقن تاءارجإ ليعفت مدع ةلاح 78 الإ ةيكلملا عزن ءاغلإ نكمي ال )أ ةروفاغنس

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي )ب

 .ةيمسرلا ةدTر]Zا 78 )ةيكلملا عزن( كالمتسالا ءاغلإ رش² )أ ايIiلام

 .ةزايZwا لقن تاءارجإ ليعفت مدع ةلاح 78 الإ ةيكلملا عزن ءاغلإ نكمي ال )ب

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي )ج

 .ةزايZwا لقن تاءارجإ ليعفت مدع ةلاح 78 الإ ةيكلملا عزن ءاغلإ نكمي ال )أ دنlلا

 .ةررضتملا فارطألا ا�Ñلمحت رارضأ يأ لباقم تاضTوعg عفد متي )ب

 

 

 

 



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 

 ءاضقلل ءوجللا •
 دع� ضTوعتلا لوح قافتا yzإ لصوتلا مدع ةلاح 78 ءاضقلل ءو].لا فرط يأل زوجي ةدحتملا ةكلمملا

 .تاضوافملا

 .رارقلا رودص خTرات دع� نTرlش نوضغ cde 78ارألا ةمك�w رمألا ةلاحإ كلاملل زوجي

اموي 30 نوضغ 78 ميكحت ةئيn وأ ةمك�w رمألا ةلاحإ نIفرطلا الكل زوجي ايلا[mسأ
ً

 رودص خTرات دع� 

 .رارقلا

 ةدحتملا تايالولا

 ةيكTرمألا

 دع� ضTوعتلا لوح قافتا yzإ لصوتلا مدع ةلاح 78 ءاضقلل ءو].لا فرط يأل زوجي

اموي 60 نوضغ 78 ةمك�w رمألا ةلاحإ نIفرطلا الكل زوجي .تاضوافملا
ً

 رودص خTرات دع� 

 .رارقلا

 .رارقلا رودص خTرات دع� تقو يأ 78 ةمك�wا مامأ نعطلا ةررضتملا فارطألل زوجي ادنك

 z{ع لصفلا لوقلا اlل نو~ي Ðeلا cdeارألا مكاحم مامأ نعطلا ةررضتملا فارطألل زوجي نابايلا

ت دقو  .ةTرادإلا نوعطلا ىوتسم
ُ

 .ايلعلا مكاحملل ةرشابم ةروصب نوعطلا هذn لاح

اموي  30 نوضغ 78 ةصت��ا ةمك�wا مامأ نعطلا ةررضتملا فارطألل زوجي ادنلTزوين
ً

 رودص خTرات دع� 

  .رارقلا

 .ضTوعتلا غلبم ةيافك مدع ةلاح 78 نوعطلا ةن]yz Zإ ءو].لا ةررضتملا فارطألل زوجي ةروفاغنس

 ا�Óلع نعطلا ةررضتملا فارطألل زوجي الو ،ةيئا�î نوعطلا ةن]Z نع ةرداصلا تارارقلا نو~ت

 .ةينوناق ة]z ó{ع ءانب الإ فانÁتسالا ةمكحم مامأ

 رارق رودص خTرات دع�  عيباسأ 6 نوضغ 78 ايلعلا ةمك�wا yzإ ءو].لا ةررضتملا فارطألل زوجي ايIiلام

 نكل  .اًيئا�î نو~ي ةيئادتبالا ةمك�wا نم ردصي رارق يأ نإف ،ايIiلام 78و .cdeارألا نوؤش ريدم

  .ةينوناق óôõو ةلدأ z{ع ءانب ايلعلا ةمك�wا مامأ ھيلع نعطلا زوجي

 

  :ةيلاتلا رومألاب قلعتي اميف ةمكحملل ضا[mعا وأ نعط يأ ةلاحإ زوجي ايIiلام 78و

 ضرألا سايق )أ  

 ضTوعتلا ةميق )ب  



   

 ةيكلملا عزن ف ةيلودلا تاسرامملا
 

 ضTوعتلا ةميقل نIقحتسملا صا�¡ألا )ج  

 ضTوعتلا عÌزوت )د  

 78 ايلعلا ةمك�wا مامأ نعطلا نكمي .ةصت��ا ةطلسلل ا�Ñلاحإ زوجي نعطلل تالاح 5 كانn دنlلا

 نم اًموي 60 نوضغ 78 كلذو ةصت��ا ةطلسلا رارقل ةررضتملا فارطألا لوبق مدع ةلاح

  .رارقلا رودص

 

 


