
 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال

  

  
v
1

  

  تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال
 

V1.0 



 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال

  

  
v
1

 

تايوتحملا ةمئاق  

 3 ................................................................................................................................................................................................... :ةمدقملا

 4 ........................................................................................................................................................................ تافيرعتلا :ىلوألا ةداملا

 5 ............................................................................................................................................................... ةنجللا ليكشت :ةيناثلا ةداملا

 5 ....................................................................................................................................................... ةنجللا تاصاصتخا :ةثلاثلا ةداملا

 6 ......................................................................................................... :مهتيوضع ةدمو ةنجللا ءاضعأ رايتخا دعاوق :ةعبارلا ةداملا

 7 ............................................................................................................................................................... ةنجللا نيمأ :ةسماخلا ةداملا

 7 ..................................................................................................................................................... ةنجللا تاعامتجا :ةسداسلا ةداملا

 7 .............................................................................................................................................. ةنجللا ءاضعأ تآفاكم :ةعباسلا ةداملا

 8 .................................................................................................................................................................... ةماع ماكحأ :ةنماثلا ةداملا

 
  



 تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال

  

  
v
1

 

 :ةمدقملا

 

 ةيدوعسلا مزع ةكرش ةرادإ سلجم نع ةقثبنملا "تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل لمع ةحئال" ةحئاللا هذه تدُعأ

 ةئيه سلجم نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح ةحئال داوم هيلع تصن املً الامعإ تامولعملا ةينقتو تالاصتالل

 ةلدعُملا ،)م١٣/٠٢/٢٠١٧ قفاوملا( ـه١٦/٠٥/١٤٣٨ خيراتو )٢٠١٧-١٦-٨( مقر رارقلا بجومب ةيلاملا قوسلا

 رداصلا تاكرشلا ماظن ىلع ًءانبو )م14/01/2021 قفاوملا( ـه01/06/1442 خيراتو )2021-7-1( مقر رارقب

 .ـه٢٨/٠١/١٤٣٧ خيراتو )٣/م(مقر يكلملا موسرملاب

 

 ةينقتو تالاصتالل ةيدوعسلا مزع ةكرش ةرادإ سجم ةدعاسم ىلإ تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل فدهت ثيح

 بقاعتلا ططخو ،اهذيفنت ةعباتمو مزع يفظومل زاوحلاو تآفاكملا ةطخ ىلع فارشإلا لالخ نم تامولعملا

 ةرادإلاو ناجللاو سلجملا ةيوضعل حيشرتلا ةيلمعو ،ةكرشلا ىوتسم ىلع ايلعلا تادايقلل يرادإلا يفيظولا

ً اقفو كلذو ،ناجللاو سلجملا ءاضعأ ءادأ مييقت ةيلمع ةرادإو ،ءادألاب اهطبر نم دكأتلاو ةكرشلاب ةيذيفنتلا

  .اهب لومعملا ةيميظنتلا تاءارجإلاو طباوضلل
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 تافيرعتلا :ىلوألا ةداملا

 صنلا قايس ِضتقي مل ام ،اهنم لك مامأ ةنيبملا يناعملا – هاندأ تدرو امنيأ – ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 :كلذ فالخ

 تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةيدوعسلا مزع ةكرش :ةكرشلا

 تامولعملا ةينقتو تالاصتالل ةيدوعسلا مزع ةكرش ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم

  .ةكرشلاب تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجل :ةنجللا

 .تآفاكملاو تاحيرشتلا ةنجل لمع ةحئال :ةحئاللا

  .تاحيشرتلاو تآفاكملا ةنجلا ةنجل وضع :وضعلا

  .اهل ةيمويلا لامعألا يف كراشيو ةكرشلل ةيذيفنتلا ةرادإلا يفً اغرفتم نوكي يذلا ةرادإلا سلجم وضع :يذيفنتلا وضعلا

  .اهل ةيمويلا لامعألا يف كراشي الو ةكرشلا ةرادإلً اغرفتم نوكي ال يذلا ةرادإلا سلجم وضع :يذيفنتلا ريغ وضعلا

 نم يأ هيلع قبطنت الو ،هتارارقو هزكرم يف ماتلا لالقتسالاب عتمتي يذيفنت ريغ ةرادإ سلجم وضع :لقتسملا وضعلا

  .ةحئاللا هذه نم نيرشعلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا لالقتسالا ضراوع

 تارارقلا حارتقاو ،ةيمويلا ةكرشلا تايلمع ةرادإ مهب طونملا صاخشألا :نييذيفنتلا رابك وأ ةيذيفنتلا ةرادإلا

  .يلاملا ريدملاو هباونو يذيفنتلا سيئرلاك ،اهذيفنتو ةيجيتارتسالا

 زاهجلا ةكرشلا ةرادإ سلجم ّدعُيو ،صخشلل ةيجيتارتسالا تارارقلا نوذختي نيذلا دارفألا ةعومجم :يرادإلا زاهجلا

  .اهل يرادإلا

 ةيزيفحتلا ططخلاو ،ءادألاب ةطبترملا ةيونسلا وأ ةيرودلا تآفاكملاو ،اهمكح يف امو حابرألاو تالدبلاو غلابملا :تآفاكملا

 ةكرشلا اهلمحتت يتلا ةلوقعملا ةيلعفلا فيراصملاو تاقفنلا ءانثتساب ،ىرخأ ةينيع ايازم يأو ،لجألا ةليوط وأ ةريصق

  .هلمع ةيدأت ضرغل ةرادإلا سلجم وضع نع
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  ةنجللا ليكشت :ةيناثلا ةداملا

 سلجم ءاضعأ ريغ نم )تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل( ىمست ةنجل ةكرشلا ةرادإ سلجم نم رارقب ل�كشت .1

 .لقألا ىلع لقتسم وضع مهنيب نم نوكي نأ ىلع ،نييذيفنتلا ةرادإلا

 نأ ىلع ،تآفاكملا ةنجل لمع ةحئال – ةرادإلا سلجم نم حارتقا ىلع ًءانب – ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا ردصت .2

 ،مهتيوضع ةدمو ،اهئاضعأ رايتخا دعاوقو ،اهماهمو ،ةنجللا لمع تاءارجإو طباوض ةحئاللا هذه لمشت

 .مهتآفاكمو

 ةنجللا تاصاصتخا :ةثلاثلا ةداملا

 ىلإ اهعفرو ،ةيذيفنتلا ةرادإلاو سلجملا نع ةقثبنملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكمل ةسايس دادعإ .1

 ريياعم عابتا ةسايسلا كلت يف ىعاري نأ ىلع ،ةماعلا ةيعمجلا نم اهدامتعالً اديهمت اهيف رظنلل ةرادإلا سلجم

 .اهذيفنت نم ققحتلاو ،اهنع حاصفإلاو ،ءادألاب طبترت

 .ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم يف ةيوضعلل ةحضاو ريياعمو تاسايس حارتقا .2

 ةاعارم عم ،ةدمتعملا ريياعملاو تاسايسللً اقفو مهحيشرت ةداعإو يف ءاضعأ حيشرتب ةرادإلا سلجمل ةيصوتلا .3

 .ةنامألاب ةلخم ةميرجب هتنادإ تقبس صخش يأ حيشرت مدع

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا فئاظو لغشو ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةبولطملا تالهؤملاو تاردقلل فصو دادعإ .4

  .ةرادإلا سلجم لامعأل صيصخت وضعلا ىلع نيعتي يذلا تقولا ديدحت .5

 ةرادإلا فئاظوو ةرادإلا سلجم ةيوضعل ةبسانملا تاربخلا وأ تاراهملا نم ةمزاللا تاجايتحالل ةيونسلا ةعجارملا .6

 .ةيذيفنتلا

  .اهؤارجإ نكمي يتلا تارييغتلا نأش يف تايصوتلا ميدقتو ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم لكيه ةعجارم .7

 لغشي وضعلا ناك اذإ حلاصم ضراعت يأ دوجو مدعو ،نيلقتسملا ءاضعألا لالقتسا نم يونس لكشب ققحتلا .8

 .ىرخأ ةكرش ةرادإ سلجم ةيوضع

  .نييذيفنتلا رابكو نيلقتسملا ءاضعألاو نييذيفنتلا ريغ ءاضعألاو نييذيفنتلا ءاضعألل يفيظو فصو عضو .9
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 .نييذيفنتلا رابك وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ زكرم روغش لاح يف ةصاخلا تاءارجإلا عضو .10

 .ةكرشلا ةحلصم عم قفتي امب اهتجلاعمل لولحلا حارتقاو ،ةرادإلا سلجم يف ةوقلاو فعضلا بناوج ديدحت .11

 هذه نع يرهوج فارحنا يأ نايبو ،اهب لومعملا تآفاكملا ةسايسو ةحونمملا تآفاكملا نيب ةقالعلا حيضوت .12

 .ةسايسلا

ً اقفو ةكرشلاب نييذيفنتلا رابكو نع ةقثبنملا ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكمب ةرادإلا سلجمل ةيصوتلا .13

 .ةدمتعملا ةسايسلل

  .اهنم ةاخوتملا فادهألا قيقحت يف اهتيلاعف ىدم مييقتو ،تآفاكملاو تاحيشرتلا ةسايسل ةيرودلا ةعجارملا .14

 :مهتيوضع ةدمو ةنجللا ءاضعأ رايتخا دعاوق :ةعبارلا ةداملا

 نوكي نأ ىلع ،ةسمخ ىلع اهتيوضع ديزت الو لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث نم ةنجللا ةيوضع لكشت نأ يغبني .1

 ًءاوس ةنجللا ةيوضع يف نييجراخ ءاربخ نييعت ةيناكمإ عم نييذيفنتلا ريغ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم اهءاضعأ

 سلجم ءاضعأ نم لقألا ىلعً القتسمً اوضع اهئاضعأ نيب نم نوكي نأ ةطيرش مهريغ وأ نيمهاسملا نم اوناك

 .ةكرشلا ةرادإ

 اذه متي مل ا ذاو ،نيلقتسملا ءاضعألا نم نكي نأ ىلع ةنجللً اسيئر هئاضعأ دحأ نييعتب ةرادإلا سلجم موقي .2

 ءاضعأ نم نوكي نأ ىلعً اسيئر مهنيب نم لوألا عامتجالا يف ةنجللا ءاضعأ راتخي ،سلجملا لبق نم نييعتلا

 نيلقتسملا ةرادإلا سلجم

 ةعيبطو اهتايلوؤسمو ةنجللا ماهمب ةقالعلا تاذ تالهؤملاو ةبسانملا ةربخلاب ةنجللا ءاضعأ عتمتي نأ بجي .3

 .اهلمع

 نم اهتامدخ ءاهنإب وأ ةرادإلا سلجم ةرود لمع ةدم ءاهتناب يهتنتو ،اهليكشت خيرات نم ةنجللا لمع ةدم أدبت .4

  .سلجملا ةيوضع ةدم عم ةنجللا لمع ةيوضع ةدم قفاوتت نأ بجيو ،سلجملا لبق

 ىلع أرطت تارييغت يأو مهنييعت دنع مهتيوضع تافصو ةنجللا ءاضعأ ءامسأب ةئيهلا رعشت نأ ةكرشلا ىلع .5

 .ةئيهلا نم ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح ةحئال اهتددح يتلا ةيماظنلا ةدملا لالخ كلذ
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 ةنجللا نيمأ :ةسماخلا ةداملا

 بصنملل ةبسانملا تابلطتملا هيف رفاوتت نأ ىلع ةكرشلا يفظوم نم وأ اهئاضعأ نيب نم اهلً انيمأ ةنجللا نيعت .1

 هتايلوؤسمو هماهم نوكتو ،ةيلاملا قوسلا ةئيه نع ةرداصلا تاكرشلا ةمكوح ةحئال هيلع تصن ام بسح

 عامتجالا ناكم نايبو ،تالوادمو تاشاقن نم راد ام نمضتت اهل رضاحم دادعإو ةنجللا تاعامتجا قيثوتب ةقلعتم

 ،مظنمو صاخ لجس يف اهظفحو ،تيوصتلا جئاتنو ةنجللا تارارق قيثوتو ،هئاهتناو هتيادب تقوو هخيراتو

 عيمج نم رضاحملا هذه عيقوتو – تدجو نإ – اهودبأ يتلا تاظفحتلاو نيرضاحلا ءاضعألا ءامسأ نيودتو

 .نيرضاحلا ءاضعألا

 وأ قئاثو يأو ،هب ةقلعتملا تامولعملاو قئاثولاو لمعلا قاروأو ةنجللا لامعأ لودجب ةنجللا ءاضعأ ديوزت .2

 .عامتجالا لودج يف ةلومشملا تاعوضوملاب ةقالع تاذ ةنجللا ءاضعأ نم يأ اهبلطي ةيفاضإ تامولعم

 .ةيفاك ةدمب ددحملا خيراتلا لبق ةنجللا تاعامتجا ديعاومب ةنجللا ءاضعأ غيلبت .3

 نأ نكمي يتلا ىرخألا ماهملا عيمج ةيدأتو ،ةرادإلا سلجم ىلإ ةنجللا لامعأو ةطشنأ لوح ةيرودلا ريراقتلا عفر .4

 .ةنجللا لبق نم هيلإ لكوت

 .اهيلع تيوصتلا وأ ةنجللا تارارق نم يأ يف ةكراشملا ةنجللا نيمأل قحي ال .5

 ةنجللا تاعامتجا :ةسداسلا ةداملا

  .ةجاحلا تعد املكو ةنسلا يف نيترم ةيرود ةفصب تآفاكملاو تاحيشرتلا ةنجل عمتجت

 ةنجللا ءاضعأ تآفاكم :ةعباسلا ةداملا

 صوصنم وه امك ىرخأ تالدبو ،روضح لدبو ،ةيونس تآفاكم ىلع لوصحلا ةنجللا ءاضعأ نم وضع لكل قحي .1

 ،مهتآفاكمو هنع ةقثبنملا ناجللا ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ حيشرت ةسايسو ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا يف هيلع

 .ةيذيفنتلا ةرادإلا تآفاكمو

 هتماقإ ناكم نم ةنجللا تاعامتجا روضح لباقم رفسلا فيلاكت نع ضيوعت ىلع لوصحلا ةنجللا ءاضعأل قحي .2

 تالصاوملاو ةماقإلاب ةطبترم ىرخأ فيلاكت يأ ىلإ ةفاضإ ،عامتجالا داقعنا ناكم وأ سيئرلا ةكرشلا عقوم ىلإ

 .ةكرشلا يف اهب لومعملا ةسايسلا بسح
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 ةماع ماكحأ :ةنماثلا ةداملا

  .ةماعلا ةيعمجلا لبق نم اهدامتعا خيرات نم اًرابتعا ةحئاللا هذهب لمعي .1

 ىلع اهيلع أرطي ليدعت يأ ضرع متي نأ ىلع ،سلجملا ةيصوت ىلع ًءانب ةجاحلا بسح ةحئاللا هذه لدعت .2

 .هيلع ةقداصملل اهل عامتجا لوأ يف ةماعلا ةيعمجلا

 


