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   يمذيح

   الوثيقة من الهدف

 جٛؿ٠وٰس، ٩جٌٛشع ج٠ٛ٪ٜٗس ٛإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُٮ جأل٣شـس ضك٘ٞ جٛطٮ ٩جإلؾشجءجش جٛغٰحعحش جٛذٰٛٚ ٯر٢ٰ ٧زج ئ١َّ   

  ٟح ٯٜٮ: ٩جإلؾشجءجش جٛغٰحعحش ٧ز٥ ٢ٟ

  ج٠ٛحٰٛس ٛإلدجسز ج٠ٛحٰٛس. ٣شـسجأل ٛ٘حُس ٤ٟحعرس سٓحذٰس ٟوحٯٰش ٩ػن •

ٍٚ ٩جػف ذ٠ح ٨ُٰح ج٠ٛ٪جص٣حش ٩جٛطٔحسٯش جإلدجسٯس ذِ٘حءز  • ضكذٯذ جٛغٰحعحش ٩جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠وٰس ذش٘

  ٩ُوحٰٛس ٩رٖٛ العطخذج٨ٟح ُٮ ئدجسز ٩ض٤لٰٞ جٛؿ٠وٰس ذ٘حُس أ٣شـط٨ح ٩٩كحت٨ِح.

  ٠حٰٛس ُٮ جٛؿ٠وٰس.جإلدجسز جٛ ٟ٪كِٮ ٛ٘حُس ٟكذَّ ظ ٟشؾوٮ دٰٛٚ ٩ض٪ُٰش ضأ٢ٰٟ •

٨ٟ٩حٝ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس دجخٚ  ٩كحتَ ٣ـحّ ه٬ٜ ٩جإلؾشجءجش جٛغٰحعحش ضـرْٰ ه٤ذ ٩جٛط٪جُْ جال٣غؿحٝ ػ٠ح١ •

  جٛؿ٠وٰس.

  ه٠ٰٜحش جٛؿ٠وٰس. ج٣ٔـحم د١٩ ٜٛك٪ٙ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٨ٟ٩حٝ ٩كحتَ جعط٠شجسٯس ػ٠ح١ •

   

 يغؤونيح حفظ وتطثيك هزِ انالئحح  

ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ أ٩ ٢ٟ  هحضْ ه٬ٜ ٩جإلؾشجءجش ج٠ٛ٪ؾ٪دز ُٮ ٧ز٥ جٛالتكس ضٔن عحشجٛغٰح قِق ئ١َّ ٠٨ٟس •

  ضخ٪٦ٛ جإلدجسز ذزٖٛ.

 جٛو٠ٚ ٠ٛشجهحز ضٌٰشجش جٛكحؾس، قغد رٖٛ ٢ٟ أٓٚ ٟذز ُٮ أ٩ ع٤٪ٯًح ٩جإلؾشجءجش جٛغٰحعحش دٰٛٚ ٟشجؾوس •

    جٛشتٰغس دجخٚ جٛؿ٠وٰس.

٩رٖٛ ذوذ أ١ ٯ٪طٮ ذ٦ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛغإ٩ٙ ج٠ٛحٛٮ  ٓرٚ ٢ٟ جهط٠حد٥ ٯؿد ُٮ ئؾشجءجش جأله٠حٙ ضٌٰٰش أ٭ •

  ج٠ٛحٰٛس ُٮ جٛؿ٠وٰس.

ألخز ج٠ٛ٪جُٔس ٢ٟ٩ غٞ ضٔذٯ٦٠  ٠ٜٛغإ٩ٙ ج٠ٛحٛٮ أ١ ٯٔذٝ ٯؿد جٛذٰٛٚ ٧زج ُٮ ج٠ٛذسؾس جٛغٰحعحش أ٭ ضٌٰٰش ُٮ •

  ٛالهط٠حد.  ٠ٛؿٜظ جإلدجسز

 جٛط٪طٰس ئ٬ٛ ٠ٜٛ٪ك٢ِٰ ذحإلػحُس ؾشجءجش٩جإل جٛغٰحعحش ٧ز٥ ٩ض٪ػٰف ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ئٯظحٙ ئ١َّ ٢ٟ ٨ٟحٝ •

 جٛؼش٩سز.   ه٤ذ ٠ٜٛغإ٩ٙ ج٠ٛحٛٮ ذحٛطوذٯالش

أ١  ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٓرٚ ٓرٚ ٢ٟ ه٦ٰٜ ٩جٛط٪ٰٓن (١ -ؿٜد ضٌٰٰش جإلؾشجءجش )٠٣٪رؼ ٝ  ٟشجؾوس ٠٣٪رؼ •

 أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤ ُٮ جٛؿ٠وٰس.    ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ٛالهط٠حد ٯٔذٝ

٤٧حٕ أ٭  ٗح٣ص ئرج أٟح ٩جإلؾشجءجش، جٛغٰحعحش ٧ز٥ ٩ٟٔحطذ ٟوح٣ٮ ٨ُٞ ج٠ٛ٪كَ ج٠ٛو٤ّٮ ٟغإ٩ٰٛس ئ١َّ ٢ٟ •

 ٧ز٥ ذِوحٰٛس ٠ٛطـٜرحش جالعطؿحذس ه٬ٜ ٓذسض٦ أ٩ جإلؾشجءجش أ٩ ذحٛغٰحعحش ضطوْٜ جعطِغحسجش أ٩ أعثٜس

  ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُ٪سًج.  جالعطِغحسجش ٧ز٥ ضٔذٯٞ ج٠ٛ٪كَ ُح٠ٛـٜ٪خ ٢ٟ جإلؾشجءجش،

 ٛ٪هٮ ذٚ ٛطٔذٯٞ أعحط جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ُٮ جٛوح٢ٰٜٟ ُوحٰٛس ضٰٰٔذ ٰٛظ جإلؾشجءجش ٧ز٥ ٢ٟ جألعحعٮ جٌٛشع ئ١َّ •

  جٛ٪كحتَ قط٬ ٩ئ١ ضٌٰش جألُشجد جٛوح٢ٰٜٟ ٨ُٰح. ذ٨ز٥ جٛؿ٪ج٣د ج٠ٛشضرـس ٛؿ٠ٰن ٩ٟط٘حٟٚ ٩ٟطغْ عٰٜٞ ٨ُ٩ٞ
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 أيٍ وحًايح انًغتُذاخ  

 ٟ٘ح١ آ٢ٟ ٩ذـشٯٔس ع٠ٰٜس ٨٤ٟ٩ح ج٠ٛغط٤ذجش ٩جٛ٪غحتْ جٱضٰس:   ُٮ ج٠ٛغط٤ذجش ذؿ٠ٰن جالقطِحف ٯؿد   

  

  ج٠ٛشجؾوس. ٩ضٔحسٯش جٛغ٤٪ٯس جٛكغحذحش •

  جالضِحٰٓحش ج٠ٛرشٟس ٟن جٛؿ٠وٰس. ؾ٠ٰن •

 جٛط٪كَٰ.   هٔ٪د •

  جٛطأؾٰش. هٔ٪د •

  ج٠ٰٜٛ٘س. ع٤ذجش •

  جالعطشحسٯس ٩ًٰش٧ٞ. ج٠ٛح٣كس، ج٠ٛ٘حضد جٛؿ٨حش جٛر٤٪ٕ، ٟن ج٠ٛشجعالش •

  ذجش أخش٫ رجش أ٠٧ٰس ٟحٰٛس أ٩ ٓح٣٪٣ٰس.أ٭ ٟغط٤ •

     

  

 انفظم األول: األحكاو وانمىاػذ انؼايح

 أحكاو ػايح

 

    انهذف يٍ انذنيم:  (١يادج )

ض٨ذٍ ٧ز٥ جٛالتكس ئ٬ٛ ذٰح١ جٛٔ٪جهذ جألعحعٰس ٤ٜٛلحٝ ج٠ٛحٛٮ ٩ج٠ٛكحعرٮ ٩جٛز٭ ٯشجَه٬ جضرحه٦ ٢ٟ ٓرٚ 

٠ٰن جأل٣شـس ج٠ٛحٰٛس، ٠ٗح ض٨ذٍ ئ٬ٛ ج٠ٛكحُلس ه٬ٜ أٟ٪جٙ ٗحُس جٛوح٢ٰٜٟ ُٮ جٛؿ٠وٰس ه٤ذ جٰٛٔحٝ ذؿ

٠ٟ٩طٜ٘حش جٛؿ٠وٰس ٩ض٤لٰٞ ٓ٪جهذ جٛظشٍ ٩جٛطكظٰٚ ٩ٓ٪جهذ ج٠ٛشجٓرس ٩جٛؼرؾ جٛذجخٜٮ ٩عالٟس 

 جٛكغحذحش ج٠ٛحٰٛس.  

   :تؼشيفاخ ػايح  (٢يادج )

ٛٞ ٯٔطِغ جٛغٰحّ خالٍ  حٯ٘٪١ ٜٛطوحذٰش جٛطحٰٛس ٩ج٠ٛغطخذٟس ػ٢٠ ٧ز٥ جٛالتكس ج٠ٛوح٣ٮ ج٠ٛر٤ٰس ذؿح٣ر٨ح ٟ

 رٖٛ:  

 .  ٛطكِٰق جٛٔشآ١ جٛ٘شٯٞ ذشش٩سزوٰس جٛخٰشٯس جٛؿ٠  جٛؿ٠وٰس

 ٟؿٜظ ئدجسز جٛؿ٠وٰس.    ٟؿٜظ جإلدجسز

 ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ٗحُس جأله٠حٙ ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكحعرٰس ٛذ٫ جٛؿ٠وٰس.    ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس

ذ٘حُس جإلؾشجءجش جإلدجسٯس جٛشخض ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ٟذ٫ جٛطضجٝ جٛؿ٠وٰس   ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ

 ٩ج٠ٛحٰٛس ٟكٚ جٛط٤ِٰز.  
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 اػتًاد انالئحـح

 

 :اػتًاد انالئحح  (٣يادج )

، ٩رٖٛ ذوذ ٤ٟحٓشط٨ح ٩ج٠ٛ٪جُٔس ه٨ٰٜح ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ٟؿٜظ جإلدجسز ُضوط٠ذ ٧ز٥ جٛالتكس ٢ٟ ٓرٚ 

أ٭ ٟحدز أ٩ ُٔشز ٨ُٰح ئال ذ٠٪ؾد ٩ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٩ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ٩ال ٯؿ٪ص ضوذٯٚ أ٩ ضٌٰٰش 

ِ٪ػ٦ ذزٖٛ، ٩ُٮ قحٛس طذ٩س أ٭ ضوذٯالش ٯ٤رٌٮ ضو٨٠ٰ٠ح ه٬ٜ ٯأ٩ ٢ٟ  ٟؿٜظ جإلدجسزٓشجس طحدس ه٢ 

 ٗٚ ٢ٟ ٯ٦٠٨ جألٟش ٓرٚ ذذء عشٯح٨٣ح ذ٪ٓص ٤ٟحعد.

 

 ـحتطثيـك انالئح

   :تطثيك انالئحح  (٤)يادج 

٦، ٩ذ٠ح ال ِ٪ػٯأ٩ ٢ٟ  ٟؿٜظ جإلدجسزش ٰحٗٚ ٟح ٛٞ ٯشد ذ٦ ٣ض ُٮ ٧ز٥ جٛالتكس ٯوطرش ٢ٟ طالق .1

 ٯطوحسع ٟن جأل٣ل٠س ٩جٜٛ٪جتف ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ُٮ ج٠٠ٜٛ٘س جٛوشذٰس جٛغو٪دٯس.  

ٟؿٜظ قٰػ٠ح ٯٔن جٛشٖ ُٮ ٣ض أ٩ ضِغٰش أ٭ ٢ٟ أق٘حٝ ٧ز٥ جٛالتكس، ُا١ ٓشجس جِٛظٚ ٦ُٰ ُٮ ٯذ  .2

 .  جإلدجسز 

حًٰٛح ذ٠ح ال ٯطوحسع ٟن أق٘حٝ ٣٩ظ٪ص ٧ز٥ ٯغط٠ش جٛو٠ٚ ذحٛٔشجسجش ٩جٛطوحٰٟٞ ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ق .3

 جٛالتكس ٩ٯٌٜٮ جهط٠حد٧ح ٗٚ ٟح ٯطوحسع ٟو٨ح.  

   

 سلاتح تطثيك انالئحح

   :سلاتح تطثيك انالئحح  (٥يادج )

جٝ ذ٨ح، ٩ه٦ٰٜ ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ُٮ جٛؿ٠وٰس ٧٪ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ٟشجٓرس ضـرْٰ ٧ز٥ جٛالتكس ٩جالٛطض

دجسز ج٠ٛحٰٛس ه٢ أ٭ ٟخحِٛس ٜٛو٠ٚ ٠ٛوحٛؿط٨ح ُ٪سًج ٩جضخحر جإلؾشجءجش ٩ٟذٯش جإل ئخـحس ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭

 ذحألٟ٪س رجش جأل٠٧ٰس ئرج دهص جٛكحؾس ئ٬ٛ رٖٛ.   ٟؿٜظ جإلدجسزجٛالصٟس ٩جِٰٜٛ٘س ذزٖٛ، ٩ئذالى ستٰظ 

  

 انًخىنىٌ تانتىليغ

 :طالحيح انتىليغ ػٍ انجًؼيح  (٦يادج )

٢ ٯخ٪٦ٛ ٟؿٜظ جإلدجسز قغد التكس جٛظالقٰحش ٯ٠ٜٖ قْ جٛط٪ٰٓن ه٢ جٛؿ٠وٰس ٧٪ ٟ ئ١َّ ٢ٟ .1

 ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ُٮ جٛؿ٠وٰس.  

ُٯكذد ٟؿٜظ جإلدجسز جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩ًُٔح ٛالتكس جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ٠ٗ٩ح ٯٔش ٣لحٝ  .2

 جٛط٪ٰٓن ه٢ جٛؿ٠وٰس ه٬ٜ أ١ ٯطؼ٢٠ رٖٛ ٟح ٯٜٮ:  

 قذ٩د ه٠ٰٜحش جٛظشٍ ج٠ٛحٛٮ.   -أ

وط٠ذز ٟن ذٰح٣حش ض٪جسٯخ ٠٣حرؼ جٛط٪ٰٓوحش ج٠ٛ   - -ب

 عشٯح٨٣ح.  
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 األعظ انًحاعثيح

   :األعظ انًحاعثيح  (٧)يادج 

ج٠ٛكحعرٰس  ٩ج٠ٛرحدب ٛألعظ ٩٩ًُٔح ج٠ٛضد٩ؼ قغحذحش جٛؿ٠وٰس ذ٠رذأ جٰٛٔذ ُضٰٔذ .1

 ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح د٩ًٰٛح.   ج٠ٛطوحسٍ ه٨ٰٜح

  جٱضٰس: جٛوحٟس ٩ج٠ِٛح٧ٰٞ ٛألعظ ٩ًُٔح جٛكغحذحش ئهذجد ٯطٞ .2

  جٛطحسٯخٰس. ٟرذأ جٛطِٜ٘س ذ٠٪ؾد ط٪ٙضغؿٰٚ جأل -أ

  ضغؿٰٚ جإلٯشجدجش ٩ج٠ٛظحسٯَ ه٬ٜ أعحط جالعطكٔحّ.    - -ب

  جٛؿ٠وٰس ٓحت٠س ه٬ٜ ُشع جالعط٠شجسٯس.  - -ت

  جٛو٠ٚ ذ٠رذأ جالُظحـ جٛ٘حٟٚ ٜٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس.  - -ث

  جٛؿ٠وٰس جالقطِحف ذغؿالش ٟكحعرٰس ٟغطٜٔس. ئ١َّ ه٬ٜ  - -ج

كحعرٰس ٩جٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس ٩ؾ٠ٰن ذحٛذُحضش ج٠ٛ ٯؿد جالقطِحف  - -ح

جٛو٠ٰٜحش ج٠ٛكحعرٰس ذـشٯٔس ضطٰف أل٭ ؿشٍ ٦ٛ هالٓس 

  ذحٛشؾ٪م ٩جالؿالم ه٨ٰٜح ُٮ أ٭ ٩ٓص ٤ٟحعد. 

أسشِس جِٛ٪جضٰش ٩جٛغؿالش ٩ٟكحػش جالؾط٠حهحش   - -خ

  ٤ٟل٠س. ٩جٛٔشجسجش ه٬ٜ أعحط ه٠ٜٮ ٩ذـشٯٔس

   

 :إػذاد انتماسيش انًحاعثيح  (٨يادج )

 جالعطكٔحٓحش ؾ٠ٰن أعحط )ش٨ش٭، سذن ع٤٪٭، ع٤٪٭(، ذكٰع ضش٠ٚ ه٬ٜ طٔحسٯشجٛ ئهذجد ٯطٞ .1

جأل٣شـس ج٠ٛطؤٜس  ج٠ٛحٛٮ ٣٩طحتؽ ج٠ٛ٪َٓ ه٢ ٩جػكس ٩دٰٓٔس ذحإلُظحـ ذظ٪سز جٛؼش٩سٯس

 ذحٛؿ٠وٰس.  

ج٠ٛحٰٛس، ٩ٯطٞ  جٛٔ٪جتٞ ذوذ جال٣ط٨حء ٢ٟ ئطذجس ٛ٘حُس أ٣شـس جٛؿ٠وٰس ج٠ٛحٰٛس جٛطٔحسٯش ئهذجد ٯطٞ .2

  ٛإلدجسز جٛوٰٜح، ٠ٛ٩ؿٜظ جإلدجسز ئ١ دهص جٛكحؾس ئ٬ٛ رٖٛ. ضٔذٯ٨٠ح

   

  :تغىيح انحغاتاخ انشهشيح  (٩يادج )

  ش٨ش٭: أعحط جٛكغحذحش جٱضٰس ه٬ٜ ضغ٪ٯس

 ج٤ٛٔذ ُٮ جٛر٤٪ٕ.  -

  ج٠ٛذٯ٤س. جٛزٟٞ -

  جٛذجت٤س. جٛزٟٞ .1

 ج٠ٛرحٛي ج٠ٛذُ٪هس ٟٔذًٟح.   .3

 جٛغَٜ.  .2

  ضٔحسٯش جٜٛؿح١. .3

 عؿٚ جألط٪ٙ جٛػحذطس.  .4
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 اسج انحغاتاخ انثُكيحإد

   :عياعاخ انتؼايم يغ انحغاتاخ انثُكيح (١٠)يادج 

 ٯؿد جضرحم جٛغٰحعحش جٛطحٰٛس ه٤ذ جٰٛٔحٝ ذأ٭ ه٠ٚ ٯطوْٜ ذحٛكغحذحش جٛر٤ٰ٘س:  

  جٛر٤ٰ٘س ذحعٞ جٛؿ٠وٰس. جٛكغحذحش ُطف ؾ٠ٰن .1

ذحٛط٪ٰٓن قغد  ج٠ٛغإ٩ٙ ٩ج٠ِٛ٪ع ٓرٚ ٢ٟ جٛظحدسز جٛشٰ٘حش ٗحُس ض٪ٰٓن .2

  قٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز ُٮ جٛؿ٠وٰس.التكس جٛظال

  ش٨ش٭.  أعحط ه٬ٜ جٛر٤ٰ٘س جٛكغحذحش ٗحُس ضغ٪ٯس ه٠ٰٜحش ئؾشجء .3

جٛطغ٪ٯس ٩جٛطكش٭ ه٨٤ح  ه٠ٰٜحش ُٮ ضل٨ش ٩جٛطٮ جٛوحٛٔس ج٠ٛغحتٚ ٗحُس قٚ .4

  ٟرحششًز ق٢ٰ ك٨٪س٧ح.

  جٛر٤ٰ٘س جٛطٮ ضخض جٛؿ٠وٰس. جٛطك٪ٯالش ٗحُس جهط٠حد .5

  ج٠ٛطروس. ٛإلؾشجءجش ٩ًُٔح حخقغ أ٭ ِٓٚ جهط٠حد .6

 

 :فتح حغاب تُكي    (١١يادج )

  ُطف جٛكغحخ جٛر٤٘ٮ ٜٛؿ٠وٰس ٯطٞ قغد جإلؾشجءجش جٱضٰس:

٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ( ٧حخ ذ٤٘ٮ ؾذٯذ )٠٣٪رؼ ٝ / ٠ـ٪رؼ ُطف قغضـورـثس ٣ .1

  .ش جٛط٤ِٰز٭ ج٠ٛذٯجٛوالٓس ٢ٟ٩ غٞ جهط٠حد٥ ٢ٟ ٓرٚ  رجش ُـطك٦ ٩جٛطِحطٰٚ رحخأع ـكًحٟ٪ػ

  ٛالهط٠حد. ٠ٜٛغإ٩ٙ ج٠ٛحٛٮ ج٠٤ٛ٪رؼ ئسعحٙ .2

 ُطف ٯٔ٪ٝ ذطشضٰد ئؾشجءجش ٩جٛز٭ ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ئسؾحه٦ جهط٠حد ج٠٤ٛ٪رؼ ٯطٞ ذوذ .3

  جٛؿذٯذ. جٛكغحخ جٛر٤٘ٮ

ذ٠ؿشد ُطف جٛكغحخ جٛؿذٯذ ٯٔ٪ٝ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذِطف قغحخ ستٰغٮ ؾذٯذ ُٮ دٰٛٚ  .4

ُٟر٠َّ٪ك٢ِٰ ج٠ٛو٢ٰٰ٤ ذ٨زج جألٟش قغد ٟح جٛكغحذحش ٩ئخـحس جٛ  ٢ ُٮ دٰٛٚ جٛكغحذحش. ٧٪ 

  ئخـحس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ. .5

 

 :لفم حغاب تُكي  (١٢يادج )

  إلِٓحٙ قغحخ ذ٤٘ٮ ٜٛؿ٠وٰس ٯؿد جضرحم جإلؾشجءجش جٱضٰس:

 ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٟ٪ػكًح (٠٣٨٪رؼ ِٓٚ قغحخ ذ٤٘ٮ )٠٣٪رؼ ٝ /  ضورثس .1

  جٛوالٓس. رجش جٛٔحتٞ ٩جٛطِحطٰٚ جٛر٤٘ٮ كغحخجٛ ِٓٚ أعرحخ

  ٠ٜٛشجؾوس ٩جالهط٠حد. ج٠ٛغإ٩ٙ ج٠ٛحٛٮ ج٠٤ٛ٪رؼ ئسعحٙ .2

 ٯٔ٪ٝ ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩جٛز٭ ئسؾحه٦ ٠٤ٜٛ٪رؼ ٯطٞ جهط٠حد ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ذوذ .3

  جٛٔحتٞ. جٛر٤٘ٮ جٛكغحخ ذطشضٰد ئؾشجءجش ِٓٚ

 دٰٛٚ ُٮ جٛكغحخ جٛشتٰغٮ ذطؿ٠ٰذ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس جٛكغحخ ٯٔ٪ٝ ِٓٚ ذ٠ؿشد .4

 دٰٛٚ ُٮ ٧٢٪ ٟرَّ ٟح قغد ج٠ٛو٢ٰٰ٤ ذ٨زج جألٟش ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩ئخـحس جٛكغحذحش

  جٛكغحذحش. 

  ئخـحس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ. .5
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 :انتغىياخ انثُكيح  (١٣يادج )

  جٛطغ٪ٯحش جٛر٤ٰ٘س ٜٛؿ٠وٰس ضطٞ قغد جإلؾشجءجش جٱضٰس:

  ش٨ش٭. أعحط ه٬ٜ جٛر٤ٰ٘س اؾشجء جٛطغ٪ٯحشذ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛكحعد ُٮ ٯٔ٪ٝ .1

  ٢ٟ٩ غٞ جهط٠حد٥.  جٛر٤ٰ٘س جٛطغ٪ٯحش ذٰح١ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذ٠شجؾوس ٯٔ٪ٝ .2

ٯطٞ جضخحر جٛٔشجس ٟرحششًز ٢ٟ ٟذٯش  ٟخطَٜ ه٨ٰٜح ٟغأٛس أ٭ ٩ؾ٪د قحٛس ُٮ .3

جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس أ٩ ٯشُن ضٔشٯش جالعطػ٤حء ئ٬ٛ جإلدجسز جٛوٰٜح )قغد التكس 

  ٰحش( الضخحر جٛٔشجس ٩ٯغطشحس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ذزٖٛ.جٛظالق

  ئخـحس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ. .4

 

 

 انفظم انثاَي: انغياعاخ انًانيح وانًحاعثيح  

 عياعاخ ػايح

 عياعاخ ػايح: ( ١٤يادج )

جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠وٰس ٧ٮ هرحسز ه٢ جغ٤ٮ هشش ش٨شًج، ضرذأ ٢ٟ  .ٔ

٢ ٗٚ ع٤س، ٩ٯطٞ ٟ دٯغ٠رش٩ض٤ط٨ٮ ُٮ جٱخش ٢ٟ  ٯ٤حٯشجأل٩ٙ ٢ٟ 

 ئِٓحٙ جٛذُحضش ج٠ٛكحعرٰس ُٮ ٨٣حٯس ٗٚ ش٨ش.  

جٛؿ٨حش ضطرن جٛؿ٠وٰس جٛٔ٪جهذ ٩جألهشجٍ ج٠ٛكحعرٰس جٛظحدسز ه٢  .ٕ

ُٮ ج٠٠ٜٛ٘س جٛوشذٰس جٛغو٪دٯس ٩ٓ٪جهذ ج٠ٛكحعرس ج٠ٛطوحسٍ  ج٠ٛو٤ٰس

  ه٨ٰٜح ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح د٩ًٰٛح.
 

 تشَايج خاص نهحغاتاخ:  (١٥يادج )

ض٨ح ذحعطخذجٝ ٣لحٝ خحص ذحٛكغحذحش جٛوحٟس ه٬ٜ جٛكحعد جٱٛٮ إلغرحش ض٠غٖ جٛؿ٠وٰس قغحذح

 ٩ضغؿٰٚ ٟ٪ؾ٪دجش ٩ٟـٜ٪ذحش ٣٩ِٔحش ٩ئٯشجدجش جٛؿ٠وٰس.  

ٯٔ٪ٝ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ٩ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذحٛطأٗذ ج٠ٛغط٠ش ٢ٟ طالقٰس ج٤ٛلحٝ ٩ٟالت٠ط٦ ٟن جالقطٰحؾحش 

ٛطخـٰؾ ٩جٛشٓحذس ٩ٟطحذوس جأله٠حٙ ٦ُٰ ٩جٛغوٮ ٛطكذٯػ٦ ٩ٟطـٜرحش جٛو٠ٚ ج٠ٛحٛٮ ٩ج٠ٛكحعرٮ ٩جٛطكٰٜٚ ٩ج

  ٩ضـ٪ٯش٥ ٩ئذٔحت٦ ٟط٤حعًٔح ٟن أه٬ٜ ٟغط٪ٯحش جألدجء ج٠ٛكحعرٮ.
 

 انتخطيط انًاني:  (١٦يادج )

ٯ٨ذٍ جٛطخـٰؾ ج٠ٛحٛٮ ئ٬ٛ ضٔذٯش جقطٰحؾحش جٛؿ٠وٰس ٢ٟ جألٟ٪جٙ ٩ذٰح١  .ٔ

جٛ٪ُحء ٟظحدس جٛط٠٪ٯٚ جٛطٮ ٯوط٠ذ ه٨ٰٜح جٛطخـٰؾ ٛغذ جقطٰحؾحض٦ ٩

  ذحٛطضجٟحض٦ ج٠ٛحٰٛس. 

   -جٛطخـٰؾ ج٠ٛحٛٮ ٯ٤ٔغٞ ئ٬ٛ جٱضٮ: .ٕ

 ضخـٰؾ ٟحٛٮ ؿ٪ٯٚ جألؾٚ ٩ٯطوْٜ ذِطشز ص٤ٰٟس ضضٯذ ه٢ جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس جٛ٪جقذز.   - أ

  ضخـٰؾ ٟحٛٮ ٓظٰش جألؾٚ ٩ٯطوْٜ ذِطشز ص٤ٰٟس ٓظٰشز ال ضضٯذ ه٢ ع٤س ٟحٰٛس ٩جقذز. - خ
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 كتاتح انتماسيش  

 

 انتماسيش انًانيح:عياعح كتاتح   (١٧يادج )

جٛغحتذز  ٩جأل٣ل٠س جألخش٫ جٛٔح٣٪٢ٰٰ٣ ٠ٜٛكحعر٢ٰ جٛغو٪دٯس ج٨ٰٛثس ٩ًُٔح ٠ٛطـٜرحش ج٠ٛحٰٛس جٛٔ٪جتٞ ئهذجد .1

 ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ُٮ ج٠٠ٜٛ٘س.

٩جٛطذُٔحش  جٛو٠ٰٜحش ٣٩طحتؽ جٛؿ٠وٰس أل٩ػحم ٩جٛوحدٙ جٛظكٰف ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛ٪َٓ جٛٔ٪جتٞ ُضل٨ش أ١ .2

  ٟكذد ٩ه٤ذ جٛـٜد. ضحسٯخ ُٮ ج٤٠ٛط٨ٰس ٛض٤ٰٟسج ذحِٛطشجش ج٠ٛطؤٜس ج٤ٛٔذٯس

ٟطحذوس ج٠ٛطٌٰشجش ج٠ٛغطؿذز ُٮ ج٠ٛطـٜرحش جٛٔح٣٪٣ٰس ُٮ ئهذجد جٛطٔحسٯش أ٩اًل ذأ٩ٙ ٩جٛطٰٔذ ٩جٛو٠ٚ  .3

  ذ٨ح.

  جالٛطضجٝ ذح٠ٛ٪جهٰذ ج٠ٛكذدز إلهذجد جٛطٔحسٯش ج٠ٛحٰٛس ٠ٗح ٧ٞ ٟر٢ٰ ذحٛغٰحعحش ج٠ٛحٰٛس. .4

 

 :ُذ كتاتح انتماسيش انًانيحاإلجشاءاخ انًتثؼح ػ  (١٨يادج )

  ج٠ٛحٰٛس ٢ٟ ٓرٚ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس. جِٛطشز ٨٣حٯس ُٮ ج٠ٛوذ ج٨٤ٛحتٮ ج٠ٛشجؾوس ئهذجد ٰٟضج١ .1

  ج٠ٛحٰٛس جٛطِظٰٰٜس ٜٛؿ٠وٰس. جٛٔ٪جتٞ ذاهذجد جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ضٔ٪ٝ .2

  ٧٪ ٟـٜ٪خ. ٟح قغد جإلُظحـ ٯطٞ ٩ه٬ٜ أ١ جٛطٔحسٯش ئهذجد ٩ٟطـٜرحش أ٣ل٠س ذؿ٠ٰن جٛطٰٔذ .3

٨ٛز٥  ج٠ٛإٯذز ٩جٛؿذج٩ٙ ذ٠٪جصٯ٢ ج٠ٛشجؾوس جٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس ٟظك٪ذس ج٠ٛشجؾوس ج٨٤ٛحتٰس ٛؿ٠ٰن .4

 ذأسٓحٝ ٟٔحس٣ًس جٛوحدٯس ئ١ ٗح٣ص ًٰش جِٛش٩ٓحش جٛٔ٪جتٞ ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩جٛطكْٔ ٢ٟ

  ج٠ٛ٪جص٣حش جٛطٔذٯشٯس.

٨ٰٜح ٛالهط٠حد ٢ٟ٩ غٞ هشػ٨ح ه٬ٜ ٛالؿالم ٩ج٠ٛ٪جُٔس ه ٠ٜذٯش جٛط٤ِٰز٭ٛج٠ٛحٰٛس  جٛٔ٪جتٞ ضٔذٯٞ .5

  ٟؿٜظ جإلدجسز الهط٠حد٧ح ٩ج٠ٛظحدٓس ه٨ٰٜح.

  ج٠ٛحٰٛس ٩جهط٠حد٧ح.  جٛٔ٪جتٞ جؾط٠حه٦ ذ٠شجؾوس ُٮ ٯٔ٪ٝ ٟؿٜظ جإلدجسز .6

 ٛالؿالم ٩ج٠ٛشجؾوس ٩جٛطوْٰٜ ه٨ٰٜح ئ١ دهص جٛكحؾس.   ضٔذٯٞ جٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس ٠ٜٛشجؾن جٛذجخٜٮ .7

 ضذ٨ٰٔٓح ه٬ٜ ٩جٛكظ٪ٙ ج٠ٛكذد جٛ٪ٓص ج٠ٛحٰٛس ُٮ جٛٔ٪جتٞ ئهذجد ه٢ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٟغإ٩ٙ .8

 ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ُٮ ج٠٠ٜٛ٘س.   ٩٩ًُٔح ٛأل٣ل٠س ج٠ٛطروس ٟـٜ٪خ ٧٪ ٟح قغد ع٤٪٭ أعحط ه٬ٜ

  

 دنيم انحغاتاخ  

 :عياعاخ دنيم انحغاتاخ  (١٩يادج )

ْ أعٜ٪خ ضش٠ٰٓٮ ٯط٪جُْ ضؼن جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس دٰٛاًل ٜٛكغحذحش ٯٔ٪ٝ ه٬ٜ أعحط ضشٰٟض جٛكغحذحش ٩ُ

، ٩ذ٠ح ٯغ٠ف جأل٧ٰٜس دٰٛٚ جٛكغحذحش ج٠ٛ٪قذ ٜٛؿ٠وٰحش ٩ٯٜطضٝ ذ٠طـٜرحش  ٟن ؿرٰوس ٣شحؽ جٛؿ٠وٰس

 ذاٯؿحد هذد ٢ٟ ج٠ٛغط٪ٯحش ج٠ٛكحعرٰس ٩جٛطٮ ال ضٔٚ ه٢ خ٠غس ٟغط٪ٯحش ٟكحعرٰس ٩ض٘٪١ ٗحٱضٮ:  

صٟش جٛكغحذحش: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ضخظٰض صٟشز ٛكغحذحش ج٠ٛ٪ؾ٪دجش أ٩  .1

جألط٪ٙ ٩صٟشز ٛكغحذحش ج٠ٛـٜ٪ذحش أ٩ جٛخظ٪ٝ ٩صٟشز ٛكغحذحش ج٤ِٛٔحش 

 ٩جٛط٘حَٰٛ أ٩ جإلٯشجدجش.  
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ُثحش جٛكغحذحش: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ضِشٯن ٗٚ صٟشز قغحذحش ئ٬ٛ ٟؿ٠٪هحش ستٰغٰس  .2

ضخطض ٗٚ ٨٤ٟح ذ٤٪م ٟو٢ٰ ٢ٟ جٛكغحذحش، ٗأ١ ضطِشم صٟشز قغحذحش جألط٪ٙ 

 ُثس قغحذحش جألط٪ٙ جٛػحذطس ٩ٟح شحذ٦ رٖٛ.  ئ٬ٛ ُثس قغحذحش جألط٪ٙ ج٠ٛطذج٩ٛس ٩

جٛكغحذحش جٛشتٰغٰس: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ضِشٯن ٗٚ ُثس قغحذحش ئ٬ٛ هذد ٢ٟ جٛكغحذحش  .3

 جٛشتٰغٰس ٩ٯؼٞ ٗٚ قغحخ ستٰغٮ ٨٤ٟح هذدًج ٢ٟ جٛكغحذحش جٛوحٟس.  

جٛكغحذحش جٛوحٟس: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ضِشٯن ٗٚ قغحخ هحٝ ئ٬ٛ هذد ٢ٟ جٛكغحذحش  .4

 ج٠ٛغحهذز.  

ٛكغحذحش جٛطكٰٰٜٜس: ٧٩ٮ جٛكغحذحش جٛطٮ ٯطٞ جٰٛٔذ ٨ُٰح، ٩ٯشجه٬ جٛغٰش ه٬ٜ ج .5

ٓحهذز غحذطس ٛالشطٔحّ ٩ضظ٤َٰ جٛكغحذحش ُٮ ٟؿ٠٪هحش ٟط٠حغٜس ٩ض٠حٯض 

  ج٠ٛؿ٠٪هحش ه٢ ذوؼ٨ح جٛروغ.

 

 :إػذاد دنيم انحغاتاخ  (٢٠يادج )

ٰ٘ٚ سجش جٛطٮ ٯطؼ٦٤٠ ج٨ٛضؼن جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس دٰٛاًل ٜٛ٪قذجش ج٠ٛكحعرٰس ٟ٪جٍص ٛطظ٤َٰ جإلدج

ِّ ٢ ٢ٟ جٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ضكذٯذ ج٠ٛ٪ؾ٪دجش ٩ج٠ٛـٜ٪ذحش ٩ج٤ِٛٔحش جٛط٤ل٠ٰٮ ٜٛؿ٠وٰس ٩ذ٠ح ٯ٠

٩جإلٯشجدجش، ٣٩طحتؽ ه٠ٚ ٧ز٥ جإلدجسجش ٩ذح٠ٛغط٪٫ جٛطٮ ضشًد ٦ُٰ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٢ٟ قٰع جٛؿ٠ن 

 أ٩ جٛطِظٰٚ.  

   

 :تظُيف دنيم انحغاتاخ  (٢١يادج )

  ٠ٚ ج٠ٛؿحالش جٛغطس جٱضٰس:ٯش جٛكغحذحش دٰٛٚ

  ستٰغٮ. قغحخ ٛ٘ٚ ٩ج٠ٛخظض دج٠ٛكذَّ جٛشٟض ٧٩٪ انحغاب: سيض

 جٛكغحخ جٛشتٰغٮ. جعٞ ٯ٠ػٚ :انحغاب وطف

  ٯ٠ػٚ ض٪ػٰف هحٝ ه٢ جٛكغحخ ه٠ح ئرج ٗح١ ٟطكشًٗح أٝ ًٰش رٖٛ.انحغاب:  وضغ

 جٛذخٚ ذٔحت٠س أٝ ذح٠ٰٛضج٣ٰس ٟشضرـًح ٗح١ جٛكغحخ ئرج ه٠ح ٯ٠ػٚ ض٪ػٰف انحغاب: طثيؼح

 أٝ قغحخ دجت٢.   ٟذٯ٢ قغحخ ٧٩ٚ ٧٪

  ٧٩ٚ ٧٪ ضِظٰٜٮ أٝ ًٰش رٖٛ. جٛكغحخ ٯ٠ػٚ ض٪ػٰف ٟغط٪٫ :انحغاب يغتىي

   جٛكغحخ. ذ٨ح ج٠ٛشضرؾ ج٠ٛكذدز جإلدجسز ٯ٠ػٚ ض٪ػٰف :اإلداسج

 

 :انًشاجؼح انًغتًشج نذنيم انحغاتاخ  (٢٢يادج )

 جٛشٟ٪ص ٛطكذٯذ جألٓٚ ه٬ٜ ٭ع٤٪ ٣ظَ أعحط ه٬ٜ دٰٛٚ جٛكغحذحش ٟشجؾوس ٯؿد .1

٩ًُٔح  غًحٟكذَّ جٛكغحذحش دٰٛٚ ُضرٔٮ ؾذٯذز سٟ٪ص ٩جعطخذجٝ ٛكز٨ُح ًٰش جٛؼش٩سٯس

  ٜٛؿ٠وٰس. ٩ج٠ٛغطٔرٰٜس جٛكحٰٛس ٛالقطٰحؾحش

ئؾشجؤ٥ ٯطٞ جٛشؾ٪م ٦ُٰ ج٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس  ٯشجد جٛكغحذحش دٰٛٚ ضٌٰٰش ُٮ أ٭ ئ١َّ .2

  ٩ذ٤حًء ه٬ٜ رٖٛ ٯطٞ جهط٠حد٥.
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٨ٛح   جٛكحؾس ٛطٰٰٔٞ قشٗط٨ح ئٯٔحٍ ضٞ جٛطٮ جٛكغحذحش ذ٠شجؾوس ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٯٔ٪ٝ .3

  ضش٠ٚ: ٩جٛطٮ ئٌٛحت٨ح أ٩ ئ٬ٛ

  ٩جقذز. ٠ٛشز ٛالعطو٠حٙ جٛكغحذحش دٰٛٚ ُٮ ج٠ٛذسؾس جٛكغحذحش - أ

جألسطذز  رجش ج٠ٛحػٰس جٛغ٤٪جش خالٙ أ٭ قشٗحش ضش٨ذ ٛٞ جٛطٮ جٛكغحذحش - خ

  جٛظِشٯس.

٩ٯ٢٘٠ دٟؿ٨ح ٟن  ٟطشحذ٨س قغحذحش ذأ٨٣ح جٛطؿشذس أ٩ػكص جٛطٮ جٛكغحذحش - ش

  قغحذحش أخش٫.

 ئٌٛحء أ٩ ضٌٰٰش ٩ػن أ٩ ذِطف جٛخحص جٛـٜد ذ٠شجؾوس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٯٔ٪ٝ  .٤

  قغحخ.

 :انتؼذيم أو انتغييش في دنيم انحغاتاخ  (٢٣يادج ) 

/ ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذاخـحس ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ئ٬ٛ ٟذ٫ جٛكحؾس ئ٬ٛ ُطف  .1

  ئٌٛحء / ضٌٰٰش أ٩ ضكشٯٖ قغحخ ستٰغٮ.

ـََش ذحٱضٮ: .2    ٯٔ٪ٝ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذوذ ٟح ُٯخ

 ستٰغٮ.   قغحخ ُٯٔٮِّ ٝ ٟذ٫ جٛكحؾس ئ٬ٛ ُطف / ئٌٛحء / ضٌٰٰش أ٩ ضكشٯٖ - أ

جٛكغحخ جٛشتٰغٮ  ٗح١ ئرج ه٠ح ٜٛطأٗذ ج٠ٛطكشٗس ًٰش جٛكغحذحش ٓحت٠س ٟشجؾوس - خ

 .  جٛٔحت٠س أٝ ال ُٮ ٟ٪ؾ٪دًج ج٠ٛـٜ٪خ

 ج٠ٛـٜ٪خ ٟؿذٯًح أٝ ال.   جٛكغحخ ُطف ٗح١ ئرج ج٤ٛلش ٠ُٰح - ش

قغحخ ستٰغٮ، ٠٣٪رؼ  ُطف / ئٌٛحء / ضٌٰٰش أ٩ ضكشٯٖ ؿٜد ٠٤ٛ٪رؼ ٩ًُٔح ضورثس جٛـٜد - ظ

  . جٛـٜد ئ٬ٛ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ذاسعحٙ ( ٩ٯٔ٪٢،٣ٝ -)ٝ 

 ئ٬ٛ ج٠ٛوط٠ذ ٪رؼ٩ئسؾحم ج٠٤ٛ رٖٛ ه٬ٜ ذ٤حًء ٩جهط٠حد٥ جٛـٜد ذ٠شجؾوس ٯٔ٪ٝ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ .3

  ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.

 ٟذٯش ٓرٚ ٢ٟ جٛالصٟس ٨ٛح جٛشٟ٪ص ضخظٰض ٯطٞ جٛؿذٯذز جٛشتٰغٰس ذوذ جهط٠حد جٛكغحذحش .4

  جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.

 ه٬ٜ ؾ٠ٰن ج٠ٛوط٠ذ ذطـر٦ٰٔ ٩ضِو٦ٰٜ ٩ضو٦٠ٰ٠ ج٠٤ٛ٪رؼ جعطالٝ ٯٔ٪ٝ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ه٤ذ .5

  س.جٛشتٰغٰس ُٮ جٛؿ٠وٰ جٛكغحذحش ٟغطخذٟٮ

  ئخـحس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ذحإلؾشجء جٛز٭ ضٞ جضخحر٥. .6
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 دوسج اإللفال انشهشيح   حغاب

 :تمييذ انًغتحماخ انشهشيح  (٢٤يادج )

  ٯؿد ئِٓحٙ ج٠ٛغطكٔحش ش٨شٯًح ٨٤ٟ٩ح جٱضٮ:

 ج٠ٛغطكٔحش ج٠ٛطؤٜس ذح٠ٛ٪ك٢ِٰ قغد ٣لحٝ جٛو٠ٚ ٩جٛو٠حٙ جٛغو٪د٭.  -

  ج٠ٛظش٩ُحش. ؾ٠ٰن -

  جش.ؾ٠ٰن جإلٯشجد -

  

 :إلفال انًغتحماخ انشهشيح  (٢٥يادج )

  ه٤ذ ئِٓحٙ جٛذ٩سز جٛش٨شٯس ٠ٜٛغطكٔحش ٯؿد ئضرحم جإلؾشجءجش جٱضٰس:

ضغؿٰٚ ج٠ٛغطكٔحش  ٢ٟ ش٨ش ٗٚ ٨٣حٯس ُٮ ٢ٟ ِٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس جٛطأٗذ .1

 ٛأل٣ل٠س ٩جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ؿرًٔح جٛخذٟس ٨٣حٯس ٟغطكٔحش ٟخظض ٟػٚ ج٠ٛطؤٜس ذح٠ٛ٪ك٢ِٰ

  ذز ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ُٮ ج٠٠ٜٛ٘س جٛوشذٰس جٛغو٪دٯس.جٛغحت

 ٟذٯش ذوذ جهط٠حد ج٠ٛغطكٔحش ٩ئؾشجء جٛذُوس ُٮ أ٩ ضؿح٩ص ٣ٔض أ٭ ضغ٪ٯس ٯطٞ .2

  جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٨ٛح.

 

   

 :تمييذ وإلفال انذفؼاخ انًمذيح وانًغتحمح  (٢٦يادج )

 شجهحز ضٰٰٔذ ؾ٠ٰن ٧ز٥ه٤ذ جإلِٓحٙ جٛش٨ش٭ ٠ٜٛذُ٪هحش ج٠ٛٔذٟس ٩ج٠ٛغطكٔس ه٬ٜ جٛؿ٠وٰس ٯؿد ٟ

 ج٠ٛٔذٟس.   جٛذُوحش

 

 انًظشوفاخ انشأعًانيح

 

 :عياعح انظشف يٍ سأط انًال  (٢٧يادج )

٩ؿرًٔح  ج٠ٛ٪جص٣س ُٮ ج٠ٛوط٠ذ ٠ٜٛرٜي ؿرًٔح ئ١َّ ه٠ٰٜس جٛظشٍ ٢ٟ ج٠ٛظش٩ُحش جٛشأع٠حٰٛس ٯ٘٪١ .1

  ج٠ٛطروس ُٮ جٛؿ٠وٰس. ٩جٛطو٠ٰذ إلؾشجءجش ج٠ٛ٪جُٔس

  جٛشأع٠حٰٛس. جألط٪ٙ ٓحت٠س ُٮ ٯذسؼ أ١ ٯؿد عو٪د٭ ط٦ أَٛ سٯح٠ٰٓٙ ضطؿح٩ص أطٚ ئ١َّ أ٭ .2

  جٛػحذطس. جألط٪ٙ قغحذحش ُٮ إلدسجؾ٨ح ج٠ٛطوحسٍ ه٦ٰٜ ذحٛش٘ٚ جٛشأع٠حٰٛس ج٠ٛظش٩ُحش ضخظٰض .3

 ٟرشسجش جال٣كشجُحش ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٛط٪ػٰف ٓرٚ ٢ٟ جال٣كشجُحش ضكٰٜٚ ضٔشٯش ٟشجؾوس .4

  جٛشتٰغٰس.
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 حغاتاخطالحيح اعتخذاو ان

 :طالحيح اعتخذاو انحغاتاخ  (٢٨يادج )

ئ١َّ طالقٰحش ئقذجظ أ٩ جشطٔحّ أ٩ دٟؽ أ٩ ِٓٚ أ٩ ئٌٛحء جٛكغحذحش قغد ٟخطَٜ ٟغط٪ٯحض٨ح 

٩طالقٰس جعطخذجٝ دٰٛٚ جٛ٪قذجش ج٠ٛكحعرٰس ٩ج٠ٛغط٪٫ جٛطٮ ضغٰش ه٦ٰٜ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُٮ ض٪صٯن 

 قٰحش.  جٛكغحذحش ُٯكذَّ د ذٔشجس ٩رٖٛ قغد التكس جٛظال

  

 دنيم اإلجشاءاخ انًانيح وانًحاعثيح  

 

 :دنيم اإلجشاءاخ انًانيح وانًحاعثيح  (٢٩يادج )

ٯؼن ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس دٰٛاًل ٛإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكحعرٰس جٛطٮ ٯطشضد جٛطٰٔذ ذ٦ ٛؼرؾ ٩ض٪قٰذ  .1

عرٰس جٛطٮ ُضػرص ٩ُض٪ػف جٛو٠ٰٜحش ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكحعرٰس ُٮ جٛؿ٠وٰس، ٩ٯٔطشـ ج٠٤ٛحرؼ ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكح

٩ضؼرؾ ٧ز٥ جإلؾشجءجش، ه٬ٜ أ١ ٯشجه٬ جعطخذجٝ أ٣ل٠س جٛكحعد جٱٛٮ ئ٬ٛ أٗرش ٓذس ٢٘٠ٟ ُٮ 

 ئ٣ؿحص ٩ضغؿٰٚ جٛو٠ٚ، ٩ٯطٞ جهط٠حد ٟؿ٠٪هس جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكحعرٰس ذٔشجس ٢ٟ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ.  

جٛٔ٪جهذ ٩جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس ئ١َّ جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛكحعرٰس ضطؼ٢٠ ضِظٰاًل ٜٛغٰحعحش ٩ .2

  .ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ جٛالتكس

 

  األػثاء انًانيح واإلدالء تانًؼهىياخ انًانيح

  

 :إثثاخ األػثاء انًانيح ( ٣٠يادج )

 ئ١َّ أ٭ أٟش ٯطشضد ه٦ٰٜ هدء ٟحٛٮ ٯ٤رٌٮ أ١ ُٯشُن ٦ُٰ أٟش ٗطحذٮ، ٩ال ُضوط٠ذ جأل٩جٟش جٛش٨ِٰس.  

 

 :ؼهىياخ انًانيحاإلدالء تانً  (٣١يادج )

ٰس د١٩ ضو٠ٰذ ال ٯؿ٪ص جإلدالء ذأ٭ ٟوٜ٪ٟحش أ٩ ذٰح٣حش ٌٰٜٛش ٠ُٰح ٯخض ج٤ٛ٪جقٮ ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠و .1

 أ٩ ٢ٟ ٯِ٪ػ٦ ذزٖٛ.   خـٮ ٢ٟ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭

ٯ٤٠ن ٤ٟوًح ذحضًح ئخشجؼ ج٠ٛغط٤ذجش ج٠ٛحٰٛس ٩جٛطٔحسٯش ٩ج٠ٛ٪جصٯ٢ ٩جٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس أ٩ ط٪س ه٨٤ح  .2

  أ٩ ٢ٟ ٯِ٪ػ٦ ذزٖٛ. ذ٠٪جُٔس خـٰس ٢ٟ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ئالئ٬ٛ خحسؼ جٛؿ٠وٰس 

  

 إداسج األطىل

 

 تشًم األطىل يا يهي: ( ٣٢يادج )

جألط٪ٙ جٛػحذطس: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ششجء ٩جٓط٤حء ٩ض٠ٜٖ جألسجػٮ ٩ج٠ٛرح٣ٮ ٩ج٠ٛشجُْ ٩ج٠ٛوذجش  .1

 ٨ح.  ٩٩عحتٚ ج٤ٛٔٚ ٩جألغحظ جٛالصٟس ٛكحؾس جٛو٠ٚ ٩جٛطٮ ضغحهذ ُٮ ضكْٰٔ أًشجع جٓط٤حت

جألط٪ٙ ج٠ٛطذج٩ٛس: ٧٩ٮ هرحسز ه٢ ج٤ٛٔذٯس جٛالصٟس ٛكحؾس جٛو٠ٚ، ذحإلػحُس ئ٬ٛ جألط٪ٙ  .2

  ج٠ٛطذج٩ٛس جألخش٫.
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 عياعاخ إداسج األطىل:  (٣٣يادج )

 ضحسٯخ ُٮ ذطِٜ٘ط٨ح جٛطحسٯخٰس جٛغؿالش ُٮ ضٰٰٔذ٧ح ٩ٯطٞ ج٠ٛوط٠ذز ٛإلؾشجءجش ؿرًٔح جٛػحذطس جألط٪ٙ قٰحصز ٯطٞ .ٔ

  جٛكٰحصز.

 ضحسٯخ جٛطٮ ضؤد ذحِٛطشجش جٛخحطس ج٠ٛحٰٛس جٛٔ٪جتٞ ُٮ ج٠ٰٛٔذز جٛػحذطس جألط٪ٙ ٩جإلُظحـ ه٢ جٛطٰٰٔٞ ٯؿد .ٕ

  ج٠ٛطشجٗٞ ٨ٛح. جإل٧الٕ ضغ٪ٯس ٩ذوذ قٰحصض٨ح

  ج٠ٛرحشش. جإل٧الٕ ؿشٯٔس ذحعطخذجٝ ٛألطٚ جإل٣طحؾٮ جٛو٠ش ه٬ٜ ٛإل٧الٕ جٛٔحذٜس جألط٪ٙ ٯؿد ض٪صٯن ضِٜ٘س .ٖ

 قٰحصز ضحسٯخ ٢ٟ جهطرحسًج ش٨ش ٛ٘ٚ أعحط ٗحٟٚ ه٬ٜ جإل٧الٕ ضك٠ٰٚ ٯطٞ ٠ٗ٩ح ش٨ش٭، عحطأ ه٬ٜ جإل٧الٕ قغحخ ٯطٞ .ٗ

جألطٚ ٩ٯطٞ ٟطحذوس  ٢ٟ ٦ُٰ جٛطخٜض ضٞ جٛز٭ جٛش٨ش ه٬ٜ جإل٧الٕ ال ُٯك٠َّٚ ٢ٟ جألطٚ جٛطخٜض قحٛس ُٮ ذ٠٤ٰح جألطٚ،

  ٧ز٥ جألٟ٪س ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.

  جٛػحذطس ٛط٪غْٰ جألطٚ ٩ضحسٯخ قٰحصض٦. جألط٪ٙ ٢ٟ ه٬ٜ ٗٚ أطٚ ٟش٠ٓس ذـحٓحش ٩ػن .٘

 ٓ٪جتٞ ٟن جٛكظش ٣طحتؽ ٩ٯؿد ٟٔحس٣س جٛػحذطس ٛألط٪ٙ ذح٤ٛغرس جٛو٤ٰحش أعحط ه٬ٜ د٩س٭ ٰٟذج٣ٮ قظش ئؾشجء ٯؿد .ٙ

  ج٤٠ٛحعرس. جٛطغ٪ٯحش ئؾشجء ج٠ٛـحذٔس ٯؿد هذٝ قحٛس ٩ُٮ جٛغؿٚ، قغد جٛػحذطس جألط٪ٙ

 ذ٤حًء ضكذٯػ٦ ٩ٯؿد جٛػحذطس جٛوحٝ ٩عؿٚ جألط٪ٙ جألعطحر ُٮ دُطش ج٠ٛوط٠ذز ؾشجءجشٛإل ٩ًُٔح جٛػحذطس جألط٪ٙ ٢ٟ جٛطخٜض .7

  جألسذحـ ٩جٛخغحتش. قغحخ ه٬ٜ ٨٤ٟح ج٠ُٛطخٜض جٛػحذطس ٢ٟ جألط٪ٙ جٛخغحتش( ضك٠ٰٚ ج٠ٛ٘حعد )أ٩ ٯؿد رٖٛ، ٠ٗح ه٬ٜ

  ش٨ش.  ٗٚ ٨٣حٯس ُٮ جٛوحٝ جألعطحر دُطش سطٰذ ٟن جٛػحذطس جألط٪ٙ عؿٚ ضغ٪ٯس .8

 

 إجشاءاخ حياصج األطىل انثاتتح أو تغييشها أو انتخهض يُها: ( ٣٤) يادج

 ٠٣٪رؼ ٝ)غحذطس أ٩ ضٌٰٰش٧ح أ٩ جٛطخٜض ٨٤ٟح  أط٪ٙ ششجء ضو٠ٰذ ٠٣٪رؼ ضورثس ج٠ٛو٤ٰس جإلدجسجش ه٬ٜ .1

ه٬ٜ  ٜٛكظ٪ٙ ج٠٤ٛ٪رؼ ٧زج جعطخذجٝ ج٠ٛغإ٩ٛس ه٢ رٖٛ، ٠ٗح ٯطٞ جإلدجسز ٓرٚ ٢ٟ ج٠ٛ٪ٓن (٤،٥،٦ -

   أطٚ. ششجء جهط٠حد

  جألطٚ ج٠ٛـٜ٪خ. ذششجء ٰٜٛٔحٝ ٠ٛغإ٩ٙ ج٠ٛشطشٯحش ٩ضٔذٯ٦٠ جٛششجء ضو٠ٰذ ٠٣٪رؼ جعط٠٘حٙ .2

ه٨ٰٜح ٢ٟ جإلدجسجش  جٛكظ٪ٙ ٗطحٛ٪ؾحش ٯطٞ أ٩ أعوحس هش٩ع ذأ٭ ٟظك٪ذًح ج٠٤ٛ٪رؼ ضٔذٯٞ .3

  ج٠ٛو٤ٰس.

جعط٠٘حٙ  ج٠ٛوط٠ذز، ٠ٗح ٯؿد ذح٠ٛ٪جص٣س ٟٔحس٣ًس ج٠ٛـٜ٪خ جٛطو٠ٰذ ج٠ٛكحعد ذ٠شجؾوس ٯٔ٪ٝ .4

ئ٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز  ٟظك٪ذًح ذح٠ٛشُٔحش ج٠٤ٛ٪رؼ ضٔذٯٞ ذح٠ٛ٪جص٣س ٩ٯؿد جٛخحطس وٜ٪ٟحشج٠ٛ

ج٠ٛحٰٛس جٛز٭ ٯٔ٪ٝ ذ٠شجؾوط٦ ٩ضٔذٯ٦٠ ٛظحقد طالقٰس أٟش جٛششجء ٩رٖٛ قغد التكس 

  جٛظالقٰحش ج٠ٛوط٠ذز.

٢ٟ طحقد جٛظالقٰس  ج٠ٛ٪جُٔس ه٬ٜ ج٠ٛ٪جص٣س ٯؿد جٛكظ٪ٙ ُٮ ٟذسؾًح ًٰش جألطٚ ٗح١ ئرج .5

  ٔذٯ٦٠ ٛالهط٠حد.ٓرٚ ض

 أط٪ٙ ٛكٰحصز جٛطو٠ٰذ ٠٣٪رؼ ئسعحٙ ٯطٞ جالهط٠حد ٢ٟ طحقد جٛظالقٰس ه٬ٜ جٛكظ٪ٙ ذوذ .6

  ج٠ٛو٤ّٰس ذ٨زج جألٟش. غحذطس ٛإلدجسز

 ذحٛطو٠ٰذ ٠ٜٛغإ٩ٙ ه٢ ج٠ٛشطشٯحش ٟظك٪ذًح ٩ضٔذٯ٦٠ جٛششجء ؿٜد جإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس ذطؿ٨ٰض ضٔ٪ٝ .7

  جألطٚ. ذششجء جٛخحص

  جألطٚ ٩ٟـحذٔط٦ ٩جٛطأٗذ ٦٤ٟ.  ذششجءجإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس  ضٔ٪ٝ .8
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  جٛذُن. إلؾشجءجش ٩ًُٔح شٰٖ ذاطذجس جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُٮ قحٙ جٛطو٠ٰذ ضٔ٪ٝ .9

 جألطٰٜس ٩جِٛحض٪سز ج٠ٛوط٠ذ ج٠٤ٛ٪رؼ ذاسعحٙ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ج٠ٛشطشٯحش ٯٔ٪ٝ جألطٚ ششجء ذوذ .11

  ( ٛإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.٩)٠٣٪رؼ ٝ  جٛذُن ٠٣٩٪رؼ ؿٜد

ج٠ٛ٪سد  ٩ُحض٪سز جٛػحذص جألطٚ قٰحصز ٠٣٪رؼ ج٠ٛكحعد ذحعطالٝ ٯٔ٪ٝ دُن ٠ٰٓس جألطٚ، ذوذ .11

  جألطٰٜس إلدخح٨ٛح ٩ضٰٰٔذ٧ح.

 

 :يتاتؼح عجم األطىل  (٣٥يادج )

 ُٮ جإل٧الٕ قغحخ ٰٛطٞ جٛػحذطس جألط٪ٙ عؿٚ ُٮ جألط٪ٙ جٛطٮ ضٞ ئػحُط٨ح ؾ٠ٰن ئدسجؼ .1

  .ذحٛ٘حٟٚ ذ٠ح ٨ُٰح جألط٪ٙ جٛطٮ ضٞ قٰحصض٨ح ٛألط٪ٙ جٛش٨ش ٨٣حٯس

  جٛػحذطس. جألط٪ٙ عؿٚ ٢ٟ جٛش٨ش خالٙ ٨٤ٟح جٛطخٜض ضٞ جٛطٮ جألط٪ٙ ؾ٠ٰن جعطروحد .2

 

 إداسج انًغتىدع  

 :انًغتىدع  (٣٦يادج )

 ٯ٤ذسؼ ج٠ٛغط٪دم ضكص ٓغٞ جٛشإ١٩ جإلدجسٯس ُٮ ج٨ٰٛ٘ٚ جٛط٤ل٠ٰٮ ٠ٜٛإعغس.  

   

 :انتؼايم يغ انًخضوٌ  (٣٧يادج )

  ضٮ:ٯطٞ جٛطوحٟٚ ٟن ج٠ٛخض١٩ ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جٱ

  ذغوش جٛطِٜ٘س أ٩ عوش جٛغ٪ّ أٯ٠٨ح أٓٚ. ج٠ٛخض١٩ ضٰٰٔذ ٯطٞ .1

 ج٠ٛغـط٪دمُـٮ  ُوٰٜـًح ج٠ٛـ٪جد جعـطالٝ ه٤ـذ ج٠ٛخـض١٩ ضٰٰٔـذٯـطٞ  .2

  جالعطالٝ.   ئٯظـحٙ ٩جعـطخشجؼ

  ٤ٟطلٞ. أعحط ه٬ٜ جٛطحِٛس ٠ٜٛ٪جد ٟخظض ض٘٪ٯ٢ ٯطٞ .3

  

 :تمييذ يشتشياخ انًخضوٌ  (٣٨يادج )

  ٯؿد جضرحم جإلؾشجءجش جٱضٰس: خض١٩ج٠ٛ ٟشطشٯحش ٛطٰٰٔذ

  ه٢ ؿشٯْ جعطخذجٝ ٟكؼش جِٛكض ٩جالعطالٝ. ج٠ٛخض١٩ ج٠ٛغط٪دم ٯغطٜٞ أ٢ٰٟ .1

 ئدجسز ٣لحٝ ُٮ ئدسجؼ ج٠ٛ٪جد جٛطأٗذ ٢ٟ ج٠ٛخض١٩ ٩ٟـحذٔط٦ ٟن ٟح ضٞ ؿٜر٦ ٢ٟ٩ غٞ .2

  ج٠ٛخض١٩. ٩سٓحذس

 ج٠ٛ٪سد ٰٜٞضغ ٩ئٯظحٙ جٛششجء أٟش ٢ٟ ٯشعٚ أ٢ٰٟ ج٠ٛغط٪دم ٛإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ط٪سز .3

  ٩جِٛحض٪سز ٩ٟكؼش جالعطالٝ.

 جٛرؼحتن جعطالٝ ئٯظحٙ ٣٩غخ ج٠ٛغط٤ذجش ؾ٠ٰن ٩ٟـحذٔس ذ٠شجؾوس ج٠ٛكحعد ٯٔ٪ٝ .4

   جٛكحع٪خ. ج٠ٛغطخشؾس ٢ٟ
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 :إضافح يىاد/ أطُاف جذيذج  (٣٩يادج )

 ضكذٯذ ُثس جٛظ٤َ ٩هذد٥ ٩ٟ٘ح١ ٩ؾ٪د٥ دجخٚ ج٠ٛغط٪دم ٩رٖٛ ٛطغ٨ٰٚ ه٠ٰٜس جٛطوحٟٚ ٟو٦.   .ٔ

٩رٖٛ ٛطغ٨ٰٚ  ذٯذ ٣لحٝ ضشٰٟض خحص ٠ٜٛخض١٩ ٯأخز ذو٢ٰ جالهطرحس ؿرٰوس أط٤حٍ ج٠ٛخض١٩ضك .ٕ

  ٟطحذوط٨ح.

  

 ٌ:عاليح انًخضو  (٤٠يادج )

ؾ٠ٰن أط٤حٍ ج٠ٛخض١٩ ٯؿد أ١ ضخض١ ُٮ ٟ٘ح١ آ٢ٟ ٛؼ٠ح١ هذٝ ض٨ِٜح، ٩ض٪ُٰش  .1

٩عحتٚ خحطس ٛطخضٯ٢ ذوغ جألط٤حٍ ٩قِل٨ح ٢ٟ جٛو٪جٟٚ جٛؿ٪ٯس )ٟػٚ جٛكشجسز 

  ٰٛس، جٛرشد، جٛشؿ٪ذس، ئٛخ ...(.جٛوح

  ٯؿد أ١ ٯٔطظش جٛذخ٪ٙ ئ٬ٛ ج٠ٛغط٪دم ه٬ٜ ج٠ٛ٪كَ ج٠ِٛ٪ع ذزٖٛ. .2

   

  

 :طشف انًىاد  (٤١يادج )

 طشٍ ج٠ٛ٪جد ٛإلدجسجش ج٠ٛخطِٜس ٯش٠ٚ جٱضٮ:  

( ٢ٟ ٓرٚ جإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس ٩جهط٠حد٥ ٢ٟ  ١٣ –ضورثس ٠٣٪رؼ ؿٜد طشٍ ٟ٪جد ) ٝ  .1

 ٯس، ٩ال ذذ ٢ٟ جٛط٪ٰٓن ه٬ٜ ج٠٤ٛ٪رؼ ٢ٟ ٓرٚ ٟغطٜٞ ج٠ٛ٪جد.  ٟذٯش ئدجسز جٛشإ١٩ جإلدجس

  ٯؿد ضغؿٰٚ ج٠ٛ٪جد جٛطٮ ضٞ طش٨ُح ٩ٰٓذ٧ح ه٬ٜ قغحخ ج٠ٛخض١٩ ج٠ٛو٤ّٮ. .2
 

 

 انًىاصَاخ انتمذيشيح

 

 :انًىاصَح انتمذيشيح أعظ إػذاد  (٤٢يادج )

هٰس ٢ٟ٩ ٧ز٥ جِٛش ُضوذ جٛؿ٠وٰس خـس ع٤٪ٯس ٟشطٔس ٢ٟ جٛخـس ؿ٪ٯٜس جألؾٚ ٩ضش٠ٚ ه٬ٜ جٛخـؾ .ٔ

جٛخـؾ جِٛشهٰس، خـس جٛٔ٪٫ جٛرششٯس ٩ضذسؼ ٨ُٰح جٛ٪كحتَ جٛطٮ ٯطشضد جعطكذجغ٨ح ٛط٢ٰ٘٠ ئدجسجش 

جٛؿ٠وٰس ٢ٟ ج٨٤ٛ٪ع ذحأل٧ذجٍ جٛطٮ ٯطٔشس ئ٣ؿحص٧ح خالٙ جٛوحٝ . ٩ه٬ٜ أ١ ضش٠ٚ ٧ز٥ جٛخـس هذد 

حسٯخ جٛطكح٨ٓٞ ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩ج٠ٛغطخذ٢ٰٟ جٛؿذد ٩ٟغط٪ج٧ٞ ج٤٨٠ٛٮ ٩ضِٜ٘ط٨ٞ جٛش٨شٯس ٩جٛغ٤٪ٯس ٩ض

 ذحٛو٠ٚ.

  ضوطرش جٛخـس جٛغ٤٪ٯس أعحعًح إلهذجد ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس. .ٕ

   

 :أهذاف انًىاصَح انتمذيشيح (٤٣يادج )

ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ٧٩ٮ هرحسز ه٢ جٛرش٣حٟؽ ج٠ٛحٛٮ جٛغ٤٪٭ ٜٛؿ٠وٰس ٛطكْٰٔ جأل٧ذجٍ ج٠ٛذسؾس ُٮ 

جسد ٠ٛخطَٜ أ٣شـس جٛؿ٠وٰس، ٩ٯغو٬ جٛخـس جٛغ٤٪ٯس ٧٩ٮ جٛطٮ ضطؼ٢٠ ؾ٠ٰن جالعطخذجٟحش ٩ج٠ٛ٪

 ٢ٟ ٩سجء ئهذجد٧ح ٛطكْٰٔ ٟح ٯٜٮ:  
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جٛطورٰش ج٠ٛحٛٮ ه٢ خـس جٛو٠ٚ جٛغ٤٪ٯس ج٠ٛوذز ه٬ٜ أعحط ه٠ٜٮ ٟغط٤ذًز ئ٬ٛ  .1

 جقطٰحؾحش ٩جٓوٰس ٩أ٧ذجٍ ٓحذٜس ٜٛطكْٰٔ.  

 سطذ ج٠ٛ٪جسد ج٠ٛحٰٛس جٛالصٟس ٛط٠٪ٯٚ جأل٣شـس جٛطٮ ضغو٬ جٛؿ٠وٰس ٛطك٨ٰٔٔح.   .2

 ئدجسز جٛؿ٠وٰس ه٬ٜ ض٤ِٰز عٰحعحض٨ح ٩جٛطوشٯَ ذطٜٖ جٛغٰحعحش ٩جٛو٠ٚ ذ٨ح.  ٟغحهذز  .3

 ٰٓحط جألدجء جٜٛ٘ٮ ٜٛؿ٠وٰس.   .4

جٛشٓحذس ٩جٛؼرؾ جٛذجخٜٮ ٩رٖٛ ه٢ ؿشٯْ ج٠ٛٔحس٣حش ج٠ٛغط٠شز ذ٢ٰ جألسٓحٝ ج٠ٛٔذسز  .5

 ٩جألسٓحٝ جِٛوٰٜس ٩جٛطٮ ه٢ ؿشٯ٨ٔح ٯ٢٘٠ جٗطشحٍ ٣ٔحؽ جٛؼوَ ٩جٛو٠ٚ ه٬ٜ ضٔ٪ٯط٨ح.  

ذز ئدجسز جٛؿ٠وٰس ه٬ٜ ضٔذٯش جقطٰحؾحض٨ح ٢ٟ سأط ج٠ٛحٙ جٛوحٟٚ ٩قؿٞ جٛغٰ٪ٛس ٟغحه .6

  ج٤ٛٔذٯس جٛالصٟس ٛغذجد جالٛطضجٟحش جٛذ٩سٯس أ٩اًل ذأ٩ٙ.

   

 :ألغاو انًىاصَح انتمذيشيح (٤٤يادج )

 أ١ ضش٠ُٚضوذ جٛؿ٠وٰس ٟ٪جص٣س ضٔذٯشٯس إلٯشجدجض٨ح ٣٩ِٔحض٨ح ٗح٣و٘حط ٟحٛٮ ٜٛخـس جٛغ٤٪ٯس ه٬ٜ 

 ص٣س جٛطٔذٯشٯس جٱضٮ:  ج٠ٛ٪ج

ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ٤ِٜٛٔحش جٛطشٌٰٰٜس ٩ضؼٞ ضِٜ٘س جٛٔ٪٫ جٛرششٯس جٛٔحت٠س ه٬ٜ سأط  .1

جٛو٠ٚ ٩ضِٜ٘س جٛٔ٪٫ جٛوحٟٜس ج٠ٛؼحُس خالٙ جٛوحٝ جٛٔحدٝ ٣٩ِٔحش ج٠ٛ٪جد ٩جٛخذٟحش 

  ج٠ٛغط٨ٜ٘س ٩ضِٜ٘س ج٠ٛوذجش ٩جٛطؿ٨ٰضجش. 

  هحٯس ج٠ٛٔذٟس ٠ٜٛغطِٰذٯ٢.ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ٛإل٣ِحّ ه٬ٜ خذٟحش جٛش .2

ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس إلٯشجدجش جٛؿ٠وٰس ٩ٟظحدس جٛط٠٪ٯٚ ٤ِٜٛٔحش جٛطشٌٰٰٜس ٩ٛخذٟحش  .3

  جٛشهحٯس ج٠ٛٔذٟس.

ٌٚ  * ٟالقلس: ضر٪ٯد ج٤ِٛٔحش ٩جإلٯشجدجش ُٮ دٰٛٚ قغحذحش جٛؿ٠وٰس ٩ٛ٘ٚ ٩قذز ٟكحعرٰس ٗ٩

 ه٬ٜ قذز.  

  

 :انتمذيشيح انًذج انضيُيح نهًىاصَح  (٤٥يادج )

ضوذ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُٮ جٛؿ٠وٰس )أ٩ ذحٛطوح١٩ ٟن ٟ٘حضد جعطشحسٯس( ٟشش٩م ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس 

ؿ٪ٯٜس جألؾٚ ٠ٛذز خ٠ظ ع٤٪جش )ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس جٛخ٠غٰس(، ٩ٓرٚ ٨٣حٯس جٛغ٤س ذػالغس أش٨ش ه٬ٜ 

رٜس ٟن جألخز ذو٢ٰ جالهطرحس جألٓٚ ضٔ٪ٝ جإلدجسز ذاهذجد ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ه٢ جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛٔ

 جٓطشجقحش ئدجسجش جٛؿ٠وٰس ج٠ٛخطِٜس.  

  

 :يغؤونيح إػذاد انًىاصَح انتمذيشيح (٤٦يادج )

ضخطض جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذ٪ػن جٛطخـٰؾ ج٠ٛحٛٮ )ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس( ٜٛؿ٠وٰس، ٢ٟ٩ غٞ ضٔذٝ ٛأل٢ٰٟ 

 جٛوحٝ ٛطٔذٯ٦٠ ٠ٛؿٜظ جإلدجسز ٛالهط٠حد ٩جٛطظذٯْ.  
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 :االنتضاو تانًىاصَح انتمذيشيح (٤٧) يادج

ٌٚ ٨٤ٟح ُٮ  ضٜطضٝ ئدجسجش جٛؿ٠وٰس ذ٠شش٩م ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ٩ضٔ٪ٝ ٗٚ ٨٤ٟح ذط٤ِٰز ٟح ؾحء ذ٨ح، ٩ٗ

 قذ٩د جخطظحطحض٨ح.  

 

 :انتؼذيم في تُىد انًىاصَح انتمذيشيح  (٤٨يادج )

٠ٛٔشسز ٜٛر٤٪د ُٮ التكس جالهط٠حدجش ج٠ٛحٰٛس ج -ضوذٯٚ/ صٯحدز/ ئٌٛحء  -٢ٟ ج٢٘٠٠ٛ ضؿح٩ص 

 جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز ُٮ جٛؿ٠وٰس ٩ذ٤حًء ه٬ٜ جٛظالقٰحش ج٤٠٠ٛ٪قس ٛظحقر٨ح.  

 
 

 أعظ إػذاد انحغاتاخ انختاييح

 

 :إػذاد انحغاتاخ انختاييح (٤٩يادج )

جٛز٭ ٯٔ٪ٝ  ط٤ِٰز٭جٛو٠٪ٰٟس ٛوشػ٨ح ه٬ٜ ج٠ٛذٯش جٛضوذ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس جٛكغحذحش جٛخطحٰٟس ٩ج٠ٰٛضج٣ٰس 

ذذسجعط٨ح ض٨٠ٰذًج ٛوشػ٨ح ه٬ٜ ٟؿٜظ جإلدجسز الهط٠حد٧ح ُٮ ٟ٪هذ ال ٯطؿح٩ص غالغس أش٨ش ٢ٟ ج٣ط٨حء 

 جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس.  

٩ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٩ٯشُْ ٟو٨ح  ٟؿٜظ جإلدجسز ذط٪ٰٓن ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭٠ٗح ضوشع ج٠ٰٛضج٣ٰس ه٬ٜ 

 .  جٛط٤ِٰز٭ج٠ٛحٰٛس ٟوط٠ذًج ٢ٟ ج٠ٛذٯش  ضٔشٯش ٟذٯش جإلدجسز

  

 :ضىاتط إػذاد انًيضاَيح (٥٠يادج )

 ٯشجه٬ ه٤ذ ئهذجد ج٠ٰٛضج٣ٰس ٟح ٯٜٮ:  

ئك٨حس ذ٤٪د جألط٪ٙ جٛػحذطس ذحٛطِٜ٘س ٟخظ٪ًٟح ٨٤ٟح ؾ٠ٰن جالعط٨الٗحش قط٬ ضحسٯخ  .1

 ئهذجد ج٠ٰٛضج٣ٰس.  

ئك٨حس ذ٤٪د جألط٪ٙ ج٠ٛطذج٩ٛس ُٮ ٟؿ٠٪هحش ٟطؿح٣غس ٟن ذٰح١ ٗٚ ٟؿ٠٪هس ه٬ٜ  .2

  قذز.

س ه٤حطش جألسطذز ج٠ٛذٯ٤س جألخش٫ ذحٛطِظٰٚ ٟخظ٪ًٟح ٨٤ٟح ٟؿ٠٪م ئك٨ح .3

 ج٠ٛخظظحش قط٬ ضحسٯخ ج٠ٰٛضج٣ٰس.  

ضطؼ٢٠ ج٠ٰٛضج٣ٰس أسٓحٝ ج٠ٛٔحس٣س ٟح ذ٢ٰ جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس جٛكحٰٛس ٩جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس جٛغحذٔس  .4

 ٟٔحذٚ ٗٚ ذ٤ذ ٢ٟ ذ٤٪د٧ح.  
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 انُظاو انًحاعثي وانذفاتش  

 

 :جالخ انًحاعثيحإيغان انغ (٥١يادج )

ضكْٔ ج٠ٛكحعرس ج٠ٛحٰٛس ئٟغحٕ جٛغؿالش جٛالصٟس ٰٛٔذ قغحذحش جٛؿ٠وٰس ج٠ٛخطِٜس ذ٠ح ٯِ٘ٚ ضغ٨ٰٚ 

 ئهذجد قغحذحش جألسذحـ ٩جٛخغحتش ٩ج٠ٰٛضج٣ٰس جٛو٠٪ٰٟس ُٮ ٨٣حٯس ٗٚ ع٤س ٟحٰٛس.  

 

 :أَىاع انغجالخ انًحاعثيح (٥٢يادج )

رٰوس أه٠حٙ جٛؿ٠وٰس ذكٰع ٨ح ٩ًُٔح ٠ٛح ضٔطؼ٦ٰ ؿجٛغؿالش ج٠ٛكحعرٰس جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ج٠ٛطوحسٍ هٰٜ .1

ِّ ٢ِّ ٢ٟ ضكْٰٔ جألًشجع ج٠ٛزٗ٪سز ُُٯ٠َ ٢ ٢ٟ ع٨٪ٛس جعطخشجؼ جٛرٰح٣حش ٮ جٛر٤٪د جٛغحذٔس ٩ض٠ِ

  ٩٩ػ٪ق٨ح.

أ٭ عؿالش ئقظحتٰس أ٩ ذٰح٣ٰس ٛط٪ُٰش ٟح ضـٜر٦ جٛؿ٨حش ج٠ٛخطظس ٩قغد ٟح ضٔطؼ٦ٰ ه٠ٰٜحش  .2

  ٛطخـٰـٰس جٛغ٤٪ٯس.ج٠ٛطحذوس جٛخحطس ذط٤ِٰز ج٠ٛ٪جص٣س ج

 

 انفظم انثانث: انًذفىػاخ  

 عياعاخ ػايح

 

 :عياعاخ انظشف (٥٣يادج )

ٯطٞ طشٍ ج٠ٛرحٛي ذ٠ٔطؼ٬ ئر١ جٛظشٍ، ٩هحدًز ٯطٞ جٛظشٍ ذشٰ٘حش أ٩ ق٪جالش ذ٤ٰ٘س ٟشًُٔح  .ٔ

 ذغ٤ذ جٛظشٍ.  

٢ٟ ج٢٘٠٠ٛ ه٤ذ جٛؼش٩سز طشٍ ٟرٜي ٟو٢ٰ ٠ٛ٪كَ أ٩ أٗػش، ٯظشٍ ٦٤ٟ ه٬ٜ ذوغ أه٠حٙ  .ٕ

وٰس ذظِس ه٨ذز ٟحٰٛس ٟإٓطس ه٬ٜ أ١ ضغ٪٫ ه٤ذ ج٣ط٨حء جٌٛشع ٨٤ٟح ٩رٖٛ ٩ًُٔح ٛالتكس جٛؿ٠

 جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز.  

ئ١َّ  عذجد ٠ٰٓس جٛطضجٟحش جٛؿ٠وٰس ًٰش ٩جسد ئال ذوذ جٛطكْٔ ٢ٟ ض٤ِٰز جٛـشٍ جٱخش الٛطضجٟحض٦،  .ٖ

ُا١ ٢ٟ طالقٰحش ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس طشٍ ؿرًٔح ٜٛطوحٓذ ج٠ٛكشس ذ٦٤ٰ ٩ذ٢ٰ جٛؿ٠وٰس، ٩ٟن رٖٛ 

٘حُٮ، ٟن ٟرحٛي ٟٔذٟس ضكص جٛكغحخ ئرج دهص جٛكحؾس ٛزٖٛ ٢٘ٛ٩ ذششؽ جٛكظ٪ٙ ه٬ٜ جٛؼ٠ح١ جٛ

   ه٬ٜ رٖٛ.   أخز ٟ٪جُٔس ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭

 

 :عياعاخ إطذاس انشيكاخ (٥٤يادج )

ن ( ٩ذط٪١٠ٰٓ  -ال ٯظشٍ أ٭ شٰٖ ئال ذ٠٪ؾد ٠٣٪رؼ ؿٜد ئطذجس شٰٖ )ٝ  .ٔ

٩ٟظحدٓس ج٠ٛغإ٩ٙ قغد التكس جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز ُٮ جٛؿ٠وٰس 

 ٠ٜٛ٩غطِٰذ جأل٩ٙ ُٔؾ.  

ال ٯكشس جٛشٰٖ ئال ذوذ ج٠ٛشجؾوس ٩أخز جٛط٪طٰس ج٠ٛكحعرٰس ٩ٟشجؾوس التكس  .ٕ

جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ه٬ٜ ئر١ جٛظشٍ ٩ج٠ٛ٪جُٔس ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز 

 ج٠ٛحٰٛس.  
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ٯكطِق ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذذُحضش جٛشٰ٘حش جٛ٪جسدز ٢ٟ جٛر٤ٖ، ٩ٯطغٜٞ ج٠ٛكحعد جٛذُحضش  .ٖ

ٗٚ ٯ٪ٝ ئ٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز  ٨٣حٯسجٛالصٟس أ٩اًل ذأ٩ٙ ٩ئسؾحم ٟح ٛٞ ُٯغطخذٝ ٨٤ٟح ُٮ 

 ج٠ٛحٰٛس ٛكِل٦ ُٮ جٛخضٯ٤س.  

ز ٟن ُٯكلش ذطحضًح ض٪ٰٓن أ٭ شٰٖ ه٬ٜ ذٰحع، ٠ٗ٩ح ٯؿد أ١ ضكِق جٛشٰ٘حش ج٠ٌٜٛح .ٗ

 أط٪٨ٛح ذذُطش جٛشٰ٘حش ٢ٟ٩ ٯخحَٛ ٧زج جألٟش ٯطك٠ٚ ٟغإ٩ٰٛس رٖٛ.  

ُٯكلش جعطخشجؼ أ٭ شٰٖ ٛكح٦ٜٟ ٩ُٮ قحٛس ُٔذ أ٭ شٰٖ ٯ٤رٌٮ ئخـحس ُشم جٛر٤ٖ  .٘

ج٠ٛغك٪خ ه٦ٰٜ جٛشٰٖ ُ٪سًج إلٯٔحٍ طش٦ُ ٩جهطرحس٥ الًًٰح ٩ه٬ٜ أ١ ٯ٪ػف ُٮ 

 جإلخـحس سٓٞ جٛشٰٖ ٠ٰٓ٩ط٦ ٩ضحسٯخ طذ٩س٥.  

حعد ذ٠شجؾوس جٛشٰ٘حش جٛظحدسز ٯ٪ًٰٟح ذططرن ضغٜغٚ أسٓح٨ٟح، ٩ٟـحذٔط٨ح ٟن ٯٔ٪ٝ ج٠ٛك .ٙ

ئر١ جٛظشٍ جٛخحص ذ٘ٚ شٰٖ ٩ٯطٞ جٛطٰٰٔذ ُٮ قغحخ جٛر٤ٖ ٟن ٟشجهحز أ١ ٯطٞ جٰٛٔذ 

 ٯ٪ًٰٟح.  

ضطٞ ٟـحذٔس ٗش٪ٍ جٛر٤ٖ ه٬ٜ دُطش جٛر٤ٖ ش٨شٯًح ه٢ ؿشٯْ ج٠ٛكحعد، ٩ضطٞ جٛطغ٪ٯس  .7

هشػ٨ح ه٦ٰٜ ٩أخز ٟ٪جُٔط٦ ٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩جٛش٨شٯس ٛكغحخ جٛر٤ٖ ذ٠وشُس ٟذ

   ه٨ٰٜح.

 

 :عياعح انتؼايم يغ انًغتُذاخ  (٥٥يادج )

ٯؿد أ١ ضكِق أط٪ٙ ج٠ٛغط٤ذجش ج٠ٛإٯذز ٜٛظشٍ ٟن جٛشٰ٘حش ه٤ذ جٛط٪ٰٓن، ٩ٯؿد أ١ ٯإشش ه٬ٜ  .ٔ

 ج٠ٛغط٤ذجش ذ٠ح ٯِٰذ ئطذجس جٛشٰ٘حش.  

ذوذ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭  ؾحص أ١ ٯطٞ جٛظشٍ ذ٠٪جُٔس ئرج ُٔذش ج٠ٛغط٤ذجش ج٠ٛإٯذز العطكٔحّ ٟرٜي ٟو٢ٰ .ٕ

جٛطأٗذ ٢ٟ هذٝ عحذٔس جٛظشٍ، ٩ٯشطشؽ أخز جٛطو٨ذ جٛالصٝ ه٬ٜ ؿحٛد جٛظشٍ ذطك٦ٰٜ٠ ج٤ٛطحتؽ جٛطٮ 

  ضطشضد ه٬ٜ ض٘شجس جٛظشٍ، ٩أ١ ٯٔذٝ ؿحٛد جٛظشٍ ذذٙ ُحٓذ ه٢ ج٠ٛغط٤ذ ئ١ أ٢ٟ٘.

   

 :اػتًاد إرٌ انظشف  (٥٦يادج )

 ظشٍ ٢ٟ جٛؿ٠وٰس ه٬ٜ جٛ٪ؾ٦ جٱضٮ:   ٯطٞ جهط٠حد ئر١ جٛ

أ١ ٯغط٪ُٮ ؾ٠ٰن ج٠ٛغط٤ذجش جٛطٮ ضؿو٦ٜ ٓحذاًل ٜٛظشٍ، ٩ٟشجؾوط٦ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛكحعد  .1

  ٩ٯ٪ٓن ه٦ٰٜ، ٢ٟ٩ غٞ ٯطٞ جهط٠حد٥ ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.

ئرج ٗح١ جٛظشٍ ذ٠٪ؾد ُ٪جضٰش ج٠ٛ٪سدٯ٢ ٯؿد أ١ ٯشُْ ذار١ جٛظشٍ ط٪سز  .2

ر١ ض٪سٯذ٧ح ٩ٟ٪ٓن ه٦ٰٜ ٢ٟ ج٠ٛغإ٩ٙ ذحعطالٝ ج٠ٛ٪جد ٩أ٨٣ح ٟكؼش جعطالٝ ج٠ٛ٪جد، ٩ئ

  ٟـحذٔس ٠ٜٛ٪جطِحش ج٠ٛـٜ٪ذس.

٠ٗح ٯؿد أ١ ُٯإشش ه٬ٜ جِٛحض٪سز ٢ٟ ٓرٚ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذأ٦٣ ٛٞ ٯغرْ طشٍ ٠ٰٓس ٧ز٥  .3

  جِٛحض٪سز ٢ٟ ٓرٚ.
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 :عياعح انتؼايم يغ انًذفىػاخ (٥٧يادج )

  ٠ٛظحسٯَ قغد جٛغٰحعس جٱضٰس:ٯطٞ جٛطوحٟٚ ٟن ؾ٠ٰن ج٠ٛذُ٪هحش ٩ج

  ضطٞ ٟرحششًز ه٤ذ جٛششجء. جٛطٮ ج٠ٛشطشٯحش ؾ٠ٰن ه٢ جإلذالى .1

  جعطالٝ ج٠ٛ٪جد. ذاٯظحٙ جعطال٨ٟح ه٤ذ ج٠ٛشطشٯحش ؾ٠ٰن ضغؿٰٚ .2

 جإلؾشجءجش قغد ج٠ٛذُ٪هحش ؾ٠ٰن ه٬ٜ ٩ج٠ٛ٪جُٔس جٛطو٠ٰذ .3

  ج٠ٛوط٠ذز.

  

 :انتحمك يٍ ػًهياخ انظشف  (٥٨يادج )

  ٠ٰٜحش جٛظشٍ ٩جٛذُن ذحضرحم جإلؾشجءجش جٱضٰس:ٯطٞ جٛطكْٔ ٢ٟ ه

 ه٨ذز ج٠ٛظش٩ُحش جعطوحػس ؿٜد ذ٪جعـس ذ٨ح ج٠ٛـحٛد ج٠ٛظش٩ُحش جٛطكْٔ ٢ٟ ٯطٞ .1

٢ٟ  ج٠ٛٔذٟس أعحط ج٠ٛـحٛرس ه٬ٜ ج٤ٛػشٯس ج٠ٛظش٩ُحش ه٨ذز قغحخ ه٤ذ ضٌزٯس ج٤ٛػشٯس

  جإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.

ج٠ٛ٪كَ ج٠ٛو٤ٮ  ُٰٔ٪٩ٝج٠ٛشطشٯحش،  ج٠ٛذُ٪هحش قغحذحش ٩ضٰٰٔذ ٛطذ٩ٯ٢ أٟح ذح٤ٛغرس .2

جٛطحٰٛس ٛإلدجسز ج٠ٛحٰٛس  ذأخز ج٠ٛ٪جُٔس ٢ٟ طحقد جٛظالقٰس ٢ٟ٩ غٞ ئسعحٙ ج٠ٛغط٤ذجش

  ج٠ٛ٪جد: جعطالٝ ذوذ

  جٛششجء. ٟشأ  - أ

  جٛطغٰٜٞ. ئٯظحٙ - خ

  ٠ٛ٪جد.ج جعطالٝ ئٯظحٙ - ش

  ج٠ٛ٪سد. ُحض٪سز - ظ

  ٱضٮ ٓرٚ جٛطغؿٰٚ ٩جٛطٰٰٔذ:ذ٠شجؾوس ج جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ُٮ ج٠ٛكحعد ٯٔ٪ٝ .3

 طكس جٛرٰح٣حش جٛخحطس ذح٠ٛ٪سد.  -أ

 ئٯظحٙ جعطالٝ ج٠ٛ٪جد ٟٔحس٣س ذأٟش جٛششجء.     -ب

 ُحض٪سز ج٠ٛ٪سد ٟٔحس٣س ذاٯظحٙ جالعطالٝ.    -ت

  
 

 :خطاتاخ انضًاٌ  (٥٩يادج )

ٯكطِق ج٠ٛكحعد ذظ٪سز ٢ٟ خـحذحش جٛؼ٠ح١ جٛظحدسز ٢ٟ جٛؿ٠وٰس ٛظحٛف جٌٰٛش، ٩ٯطٞ ٰٓذ٧ح 

 ذوس ضؿذٯذ٧ح أ٩ ئٌٛحؤ٧ح، ٩ٯٔذٝ ذٰح٣ًح ش٨شٯًح ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٠ٛطحذوط٨ح.  ٩ٟطح
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 انؼهذ انؼيُيح وانًانيح انذائًح وانًؤلتح 

 

 :عياعاخ اعتخذاو انؼهذ انًانيح (٦٠يادج )

ٯوط٠ذ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤ ٣لحًٟح ٜٛو٨ذ جٛذجت٠س ٩ج٠ٛإٓطس ٩جٛز٭ ٯكطِق ذ٦ ُٮ ئدجسز  .1

جٛؿ٠وٰس ذ٤حًء ه٬ٜ جألعظ ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٨ح ٩ج٠ٛطروس ٨ُٰح. ٩ٯش٠ٚ ج٤ٛلحٝ ضكذٯذ ٠ٰٓس جٛو٨ذ ٩قحالش 

جٛظشٍ ٨٤ٟح ٩جٛكذ جألٓظ٬ ٛ٘ٚ ه٨ذز، ٩ضكذٯذ ٟغطٜٞ جٛو٨ذز ٢ٟ٩ ٦ٛ قْ جالهط٠حد، ٩ٯشجه٬ 

ه٨ٰٜح ه٠ٰٜس  ٯطشضده٤ذ ضكذٯذ ٠ٰٓس جٛو٨ذ ٩جٛكذ جألٓظ٬ ٛ٘ٚ ٨٤ٟح ؿرٰوس جأله٠حٙ جٛطٮ 

 ٢ جٛو٨ذز.  جٛظشٍ ٟ

ه٬ٜ ج٠َٜٛ٘ ذظشٍ جٛو٨ذ جٛذجت٠س ضٔذٯٞ ج٠ٛغط٤ذجش أ٩ جِٛ٪جضٰش جٛذجٛس ه٬ٜ جٛظشٍ ٟن  .2

جعط٠حسز جالعطوحػس ذوذ ضِشٯي ذ٤٪د جٛظشٍ ُٮ جالعط٠حسز ج٠ٛزٗ٪سز ئ٬ٛ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩رٖٛ 

ٛطغ٨ٰٚ ٟشجؾوس ج٠ٛغط٤ذجش جٛطٮ ٯؿد أ١ ض٘٪١ ٟغط٪ُحز ٛشش٩ؽ جٛظشٍ ه٬ٜ جعط٠حسز 

  ػس.جالعطوح

ضظشٍ جٛو٨ذ ج٠ٛحٰٛس ٩ٯطٞ ٟطحذوط٨ح ٩ٟوحٛؿط٨ح جٛذُطشٯس ٠ٗح ٯكذد٧ح دٰٛٚ جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس  .3

٩ج٠ٛكحعرٰس ُٮ جٛؿ٠وٰس ذ٠٪ؾد ٠٣٪رؼ ضغؿٰٚ ه٨ذز ضكحٙ ٣غخس ٦٤ٟ ئ٬ٛ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس 

إلغرحش ٰٓ٪د٧ح ج٠ٛكحعرٰس، ٩ضغؿٚ ٗو٨ذز هحٟس ه٬ٜ ئدجسجش جٛؿ٠وٰس أ٩ أ٭ ؾ٨س ٟغطخذٟس ٨ٛح 

 ٗو٨ذز شخظٰس ضغطخذٝ ٢ٟ ٓرٚ ٟ٪كَ ٟو٢ٰ ٩ضغؿٚ ه٦ٰٜ.  أ٩ 

   

 :عياعاخ اعتخذاو انؼهذ انؼيُيح (٦١يادج )

ٟ٪جد جٛو٨ذ جٛو٤ٰٰس ُٯ٤٠ن ششجؤ٧ح ألًشجع جٛطخضٯ٢ ٩ٯطٞ جٛششجء قغد جٛكحؾس ٨ٛح، ٢ٟ٩ ج٢٘٠٠ٛ  .1

٨ذ جالعطػ٤حء ٩ُٮ قذ٩د ػٰٔس ٩ذ٠٪جُٔس ٟذٯش ئدجسز جٛشإ١٩ جإلدجسز ذششجء ذوغ ٟ٪جد جٛو

  ج٠ٛط٘شسز جالعطو٠حٙ ٩عشٯوس جالعط٨الٕ ٩ئرج ٗح١ ٧زج جٛششجء ٯكْٔ ٩ُشًج ٟحًٰٛح ٜٛؿ٠وٰس.

جألؾ٨ضز ٩ج٠ٛوذجش ٩جألد٩جش ٩جألغحظ ٩ج٠ِٛش٩شحش ٩ضؿ٨ٰضجش جٛكحعد جٱٛٮ ٩٩عحتٚ ئ١َّ  .2

جالضظحٙ ٩٩عحتٚ ج٤ٛٔٚ جٛطٮ ضظشٍ أ٩ ضشطش٫ ٩ض٪ػن ضكص ضظشٍ ٟ٪كَ أ٩ ٟؿ٠٪هس ٢ٟ 

ٰز ٨ٟحٝ ٩كحت٨ِٞ أ٩ العطخذج٨ٟٞ جٛشخظٮ ضخؼن ٰٛٔذ٧ح ٩ضغؿ٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ٌٛشع ض٤ِ

)عؿٚ جٛو٨ذ جٛو٤ٰٰس( ٩ئغرحض٨ح ٗو٨ذز ٟغ٠ٜس ٠ٛ٪كَ ٟو٢ٰ ٩ٯ٘٪١ ٟغإ٩اًل ه٨٤ح ٩ه٢ عالٟط٨ح 

٩ج٠ٛكحُلس ه٨ٰٜح ٩قغ٢ جعطو٠ح٨ٛح قغد جألط٪ٙ ٩ه٬ٜ جٛ٪ؾ٦ جٛظكٰف ٩ئهحدض٨ح ئ٬ٛ جٛؿ٠وٰس 

 ه٤ذ جٛـٜد.  

ٰس ذحٛط٤غْٰ ٟن ج٤٠ٛغْ جإلدجس٭ ُٮ ئدجسز جٛشإ١٩ جإلدجسز ذاهذجد ٣لحٝ خحص ضٔ٪ٝ جإلدجسز ج٠ٛحٛ .3

 ٜٛو٨ذ، قط٬ ٯغ٨ٚ قظش ٩ضغؿٰٚ قشٗس جٛو٨ذ ٩ٟطحذوط٨ح ٩ئسؾحه٨ح ٩ضظِٰط٨ح.  

جٛؿ٠وٰس  ال ضغذد ضو٪ٯؼحش ٨٣حٯس جٛخذٟس ٩ال ض٤٠ف ذشجءز جٛزٟس أل٭ ٟ٪كَ ض٤ط٨ٮ خذٟحض٦ ٢ٟ .4

 س ه٦ٰٜ أ٩ عذجد جٰٛٔٞ ج٠ٛطشضرس ه٦ٰٜ ٢ٟ جٛو٨ذ جٛطٮ ٛٞ ٯغ٨٠ٜح.  ٟح ٛٞ ٯٔٞ ذطغٰٜٞ ٗحُس جٛو٨ذ ج٠ٛغؿٜ
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 :طشف انؼهذج انًؤلتح  (٦٢يادج )

ٯوط٠ذ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس طشٍ جٛو٨ذ ج٠ٛإٓطس ٠ٛ٪كَ ٟو٢ٰ ٠ٛ٪جؾ٨س جالقطٰحؾحش جٛوحؾٜس ٩جٛطٮ 

٠طرن ٩ج٠ٛو٠٪ٙ ذ٦، ٯشطشؽ ٨ُٰح جٛذُن ج٤ٛٔذ٭ ٩جِٛ٪س٭ ٜٛؿ٠وٰس ٩ٛكحؾس ٟٜكس ٛزٖٛ ٩ػ٢٠ ج٤ٛلحٝ جٛ

٩ٯر٢ٰ ُٮ ؿٜد جٛظشٍ ِٰٰٗس ضغ٪ٯس جٛو٨ذز ٩ٟذض٨ح، ٩ه٬ٜ أ١ ضغذد جٛو٨ذ ٩ضغ٪٫ قغحذحض٨ح 

 ذ٠ؿشد ج٣ط٨حء جٌٛشع جٛطٮ طشُص ٢ٟ أؾ٦ٜ.  

   

 انًشتثاخ واألجىس  
 

 

 :طشف انًشتثاخ  (٦٣يادج )

ش جٛطحٛٮ ٗكٍذ ضظشٍ س٩جضد ٩أؾ٪س جٛوح٢ٰٜٟ ُٮ جٛؿ٠وٰس ُٮ جألٯحٝ جٛػالغس جأل٬ٛ٩ ٢ٟ جٛش٨

 أٓظ٬، ٩ج٠ٛرحٛي جٛطٮ ٛٞ ضظشٍ ٢ٟ جٛش٩جضد ٩جألؾ٪س ضوطرش ٗأٟح٣حش ذخضٯ٤س جٛؿ٠وٰس. 

 
 إجشاءاخ طشف انًشتثاخ: ( 46يادج )

 ٯٔ٪ٝ أخظحتٮ ج٠ٛ٪جسد جٛرششٯس ذطؿ٨ٰض ٗشَ جعطكٔحٓحش ج٠ٛ٪ك٢ِٰ، ٢ٟ٩ غٞ ٯشعٚ ئ٬ٛ ج٠ٛكحعد.  .ٔ

ٛ٘شَ ج٠ٛغطٜٞ ٢ٟ أخظحتٮ ج٠ٛ٪جسد ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذطؿ٨ٰض ٗش٪ُحش جٛش٩جضد ه٬ٜ أعحط ج .ٕ

 جٛرششٯس ٩ضغ٦٠ٰٜ ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٠ٜٛشجؾوس ٩جٛطذْٰٓ. 

ذوذ ج٠ٛشجؾوس ٩جٛطذْٰٓ ٩أخز ج٠ٛ٪جُٔس ٢ٟ طحقد جٛظالقٰس ه٬ٜ ٗشَ جٛش٩جضد ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد  .ٖ

ٓرٚ ٟذٯش ذـرحهس ٓ٪جتٞ ذأع٠حء ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ٩ج٠ٛرحٛي جٛطٮ عطذُن ٨ٛٞ ٩أسٓحٝ قغحذحض٨ٞ جٛر٤ٰ٘س ٟ٪ٓن ٢ٟ 

 جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩أخظحتٮ ج٠ٛ٪جسد جٛرششٯس. 

 ٯطٞ ئسُحّ ٓ٪جتٞ جٛذُن ٟن خـحخ ٟ٪ؾ٦ ٜٛر٤ٖ ذطو٠ٰذ٥ ضك٪ٯٚ ج٠ٛرحٛي ٛكغحذحش ج٠ٛ٪ك٢ِٰ.  .ٗ

 ٯطٞ ض٪ٰٓن جٛخـحخ ٢ٟ ٓرٚ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٜٛؿ٠وٰس ٩ئسعح٦ٛ ٜٛر٤ٖ ٜٛظشٍ.  .٘

 

  

 ذد:حاالخ طشف انشواتة واألجىس لثم انتاسيخ انًح  (46يادج )

ج٠ٛ٪جعٞ ٩جألهٰحد جٛشع٠ٰس، ٩ٟح ه٬ٜ شحٜٗط٨ح ذششؽ ٟ٪جُٔس ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤ ه٬ٜ  .ٔ

 رٖٛ. 

٠ٛ٪هذ ج٠ٛكذد جأ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛ٪كَ ُٮ ٠٨ٟس خحسؼ جٛؿ٠وٰس ٩ٯغطٜضٝ ٩ؾ٪د٥ ئ٬ٛ ٟح ذوذ قٜ٪ٙ  .ٕ

 ٛظشٍ جٛش٩جضد. 

 ش٫. ه٤ذ جعطكٔحّ ئؾحصض٦ جٛغ٤٪ٯس جالهطٰحدٯس أ٩ أ٭ ئؾحصز جعطػ٤حتٰس أخ .ٖ
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 إداسج انًظشوفاخ انُثشيح  

 

 ضثط انًظشوفاخ انُثشيح: ( 44يادج )

ج٠ٛكحُلس ه٬ٜ ٟرحٛي ه٨ذز ج٠ٛظش٩ُحش ج٤ٛػشٯس ُٮ ٟخطَٜ جإلدجسجش ٩ًُٔح ٛكذ٩د جٛظشٍ  .ٔ

 ج٠ٛوط٠ذز. 

 جعطخذجٝ ج٠ٛرحٛي ٠ٛخطَٜ ج٠ٛظش٩ُحش ٢ٟ ٓرٚ ٟخطَٜ جإلدجسجش ٠ٜٛظش٩ُحش جٰٛ٪ٰٟس ٜٛؿ٠وٰس.  .ٕ

سَّ ز ٩ٟطِْ ه٨ٰٜح، ٩ذ٤حًء ه٬ٜ رٖٛ ٯطٞ شج٠ٛظش٩ُحش ج٤ٛػشٯس ذوذ طش٨ُح ذكذ٩د َٟٔضٌزٯس ه٨ذز  .ٖ

 ضذ٩ٯ٢ ٩ضٰٰٔذ ج٠ٛظش٩ُحش جٛطٮ ض٠ص ٢ٟ ه٨ذز ج٠ٛظش٩ُحش ج٤ٛػشٯس. 

 (.  ٕٔ -طشٍ أ٭ ٢ٟ ج٤ٛػشٯحش ضطٞ ذ٠٪ؾد ٠٣٪رؼ ؿٜد طشٍ ٣ػشٯحش ٠٣٪رؼ )ٝ  .ٗ

 

 :اعتؼاضح ػهذج انًظشوفاخ انُثشيح  (46يادج )

ص ج٠ٛرٜي ج٠ٛغطخذٝ ٢ٟ ه٨ذز ج٠ٛظش٩ُحش ج٤ٛػشٯس قذًج ٟو٤ًٰح ٢ٟ ئؾ٠حٛٮ ج٠ٛرٜي ج٠ٛوط٠ذ، ه٤ذ ضؿح٩ .ٔ

(  ٟ٪ػكًح ٔٔ -ٯٔ٪ٝ ج٠ٛ٪كَ ج٠ٛو٤ّٮ ذ٨زج جألٟش ذطورـثس ٠٣٪رؼ جعطـشدجد ٟظش٩ُحش ٣ػشٯس )ٝ 

 ضِحطٰٚ ج٠ٛظش٩ُحش ٩ٟشًُٔح ٟو٨ح جِٛ٪جضٰش جٛطٮ ضٌـٮ ٧ز٥ ج٠ٛظحسٯَ. 

 جإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس ذوذ ٟشجؾوط٦ ٟن ج٠ٛغط٤ذجش ج٠ٛإٯذز ٦ٛ.  ُٯ٪ٓن ج٠٤ٛ٪رؼ ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش .ٕ

 ئسعحٙ ج٠٤ٛ٪رؼ ٟن جِٛ٪جضٰش ج٠ٛشُٔس ئ٬ٛ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.  .ٖ

 ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذ٠ـحذٔس ج٠ٛرحٛي ج٠ٛذسؾس ُٮ ج٠٤ٛ٪رؼ ٟن جِٛ٪جضٰش ج٠ٛشُٔس.  .ٗ

 ( ٟ٪ػكًح ج٠ٛرٜي جٛز٭ عٰطٞ جعطشدجد٥. 9 -ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذطورثس ٠٣٪رؼ جٛذُن )ٝ  .٘

 ٯٔ٪ٝ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذحٛط٪ٰٓن ه٬ٜ ٠٣٪رؼ جٛذُن ٛالهط٠حد.   .ٙ

ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذاطذجس شٰٖ ذح٠ٛرٜي ج٠ٛـٜ٪خ ٩ٯشُْ ٟو٦ ٠٣٪رؼ جٛذُن ٩ٯشعٚ ئ٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز  .7

 ج٠ٛحٰٛس.  

 ُٯٔذٝ جٛشٰٖ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤ قغد التكس جٛظالقٰحش ٜٛط٪ٰٓن.  .8

   جسز ج٠ٛو٤ٰس ٛظش٦ُ ٩ضٌزٯس ه٨ذز ج٠ٛظش٩ُحش ج٤ٛػشٯس.  ٯشعٚ جٛشٰٖ ئ٬ٛ ٟذٯش جإلد .9
 

   

 انغـهف  

 طالحيح يُح انغهفح: ( ٦٨يادج )

٢ٟ ج٢٘٠٠ٛ ٩ألعرحخ ػش٩سٯس طشٍ عَٜ شخظٰس ٠ٛ٪كِٮ جٛؿ٠وٰس، ُٰكذد ج٠ٛخ٪ٙ ئ٦ٰٛ ٧زج  .ٔ

ِٜس ه٢ ، ٠ٗح ٯؿد أ١ ال ضضٯذ جٛغ جألٟش ٠ٰٓط٨ح ٩ٟذز عذجد٧ح ، ٩ال ٯ٢٘٠ جٛؿ٠ن ذ٢ٰ أٗػش ٢ٟ عِٜس

 جٛكٔ٪ّ ج٠ٛغطكٔس ٠ٜٛ٪كَ ه٤ذ ضحسٯخ ؿٜر٦ ٜٛغِٜس.  

ُٮ قحٙ ؿٜد ج٠ٛ٪كَ ٛإلؾحصز ٟن ٩ؾ٪د عِٜس ٟغطكٔس ه٦ٰٜ ٜٛؿ٠وٰس ُٰؿد ه٦ٰٜ عذجد٧ح أ٩ ذِٰ٘ٚ  .ٕ

 ًحسٝ ضظرف ُٮ رٟط٦ قط٬ سؾ٪ه٦ ٢ٟ جإلؾحصز.  

 .  ٟؿٜظ جإلدجسز ٯخظض ٟرًٌٜح ع٤٪ٯًح ٤٠ٛف جٛغَٜ ٠ٜٛ٪ك٢ِٰ ٩رٖٛ ذٔشجس ٢ٟ  .ٖ
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 تؼًيذ انغهفح: ( ٦٩يادج )

 ض٤٠ف جٛغَٜ ذ٠٪ؾد ضو٠ٰذ ٢ٟ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٯكذد ٦ُٰ ذذٓس جألٟ٪س جٛطحٰٛس:  

 جعٞ ج٠ٛغطِٰذ ٢ٟ جٛغِٜس.   .ٔ

 ٟرٜي جٛغِٜس.   .ٕ

 جٌٛحٯس ٢ٟ جٛغِٜس.   .ٖ

 جٛغِٜس.   ج٣ط٨حءضحسٯخ  .ٗ

  ِٰٰٗس عذجد جٛغِٜس. .٘
 

 

 عذاد انغهفح:  (٧٠يادج )

ٰذ )ج٠ٛغطَٜ( ٩ًُٔح ٠ٛح ؾحء ذٔشجس جٛطو٠ٰذ جٛظحدس ٢ٟ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ه٤ذ ضغطشد جٛغِٜس ٢ٟ ج٠ٛغطِ .ٔ

 طش٨ُح ٩ضوحٛؽ ٟكحعرًٰح ٠ٗح ٧٪ ٟطوحسٍ ه٦ٰٜ.  

% ٢ٟ جٛشجضد ٢٥ئؾ٠حٛٮ جٛكغ٠ٰحش ج٠ٛغطكٔس ٛغذجد جٛغِٜس جٛشخظٰس ٯؿد أ١ْ ال ضضٯذ ه٢  .ٕ

 جٛش٨ش٭ ٠ٜٛ٪كَ.

 

 أحكاو ػايح:  (٧١يادج )

ظ ٢ٟ طالقٰط٦ أ١ ٯوـٮ عًِٜح أل٭ٍّ ٗح١ ٢ٟ ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ئال ذٔشجس ٢ٟ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٰٛ .ٔ

طحقد جٛظالقٰس أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤، ه٬ٜ أ١ ٯطٞ ئهذجد ع٤ذجش طشٍ ذزٖٛ ه٬ٜ قغحخ 

ج٠ٛغطَٜ، ٠ٗ٩ح أ١ أ٭ عِٜس ٟظش٩ُس ذأ٩سجّ هحدٯس د١٩ أ١ْ ٯكشس ذ٨ح ع٤ذ ُٯوطرش ج٠ٛكحعد 

 ٟغإ٩اًل ه٨٤ح ٩ٯكحعد ئدجسٯًح ه٬ٜ رٖٛ.  

 

ٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٧٪ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ٟطحذوـس ضغـذٯذ جٛغَٜ ُٮ ٟ٪جهٰذ٧ـح، ٩ه٦ٰٜ أ١ ُٯوٜٞ ج٠ٛذٯش ٟذ .ٕ

 جٛط٤ِٰز٭ خـًٰح ه٢ ٗٚ ضأخٰش ٯشًد ٦ُٰ ج٠ٛ٪كَ، ٩ٟح ٯطشضد ه٦ٰٜ ٢ٟ ئهحدز ٛؿذ٩ٛس جٛغِٜس.  

جٛو٨ذ ج٤ٛٔذٯس ال ٯؿ٪ص جٛظشٍ ٢ٟ ٟرح٨ٌٛح ٗغِٜس شخظٰس أل٭ ٢ٟ ٟ٪كِٮ جٛؿ٠وٰس ٩ٯ٘٪١  .ٖ

 ٪كَ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ جٛو٨ذز ٧٪ ج٠ٛغإ٩ٙ ئدجسٯًح ئ١ خحَٛ رٖٛ.  ج٠ٛ

   
 

 انفظم انشاتغ: انًمثىضاخ  

 انًمثىضاخ انُمذيح

 

 تىسيذ انُمذيح نهخضيُح:  (٧٢يادج )

ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذطكشٯش أ٩جٟش ٓرغ ج٤ٛٔذٯس ٜٛخضٯ٤س )قغد ئؾشجءجش جٛؿ٠وٰس ُٮ رٖٛ( ٩أ١ ٯ٪ٓن  .ٔ

 ٪ػف جٛط٪ؾ٦ٰ ج٠ٛكحعرٮ جٛخحص ذح٠ٛرٜي.  ه٨ٰٜح ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ٠ٗح ٯ

ٯكشس ج٠ٛكحعد ئٯظحاًل ذح٠ٛرٜي ج٠ٛغطٜٞ ٟ٪ٓوًح ه٦ٰٜ ٦٤ٟ ٢ٟ٩ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذ٠ح ٯِٰذ ض٪سٯذ٥  .ٕ

 ٠ٜٛرٜي ه٬ٜ أ١ ض٘٪١ ٧ز٥ جإلٯظحالش ٟطغٜغٜس ٢ٟ٩ أطٚ ٩ط٪سض٢ٰ.  
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وٜٮ ٛشطٰذ جٛخضٯ٤س جٰٛ٪ٟٮ، ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذح٠ٛشجؾوس جٰٛ٪ٰٟس أله٠حٙ جٛخضٯ٤س خحطًس جٛؿشد جِٛ .ٖ

 ٩ٯ٪ٓن ذظكس جٛؿشد ه٬ٜ عؿٚ جٛخضٯ٤س جٰٛ٪ٟٮ أ٩ ٟح ض٘شَ ٦ٛ ٢ٟ ٟالقلحش ئ١ ٩ؾذش.

 

 عياعاخ انًثانغ انُمذيح في انخضيُح:  (٧٣يادج )

أ٩  ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ُٯكذد جٛكذ جألٓظ٬ ٠ٜٛرحٛي ج٤ٛٔذٯس جٛطٮ ُٯكطِق ذ٨ح ُٮ خضٯ٤س جٛؿ٠وٰس ذ٠وشُس  .ٔ

 د جٛكحؾس ئ٦ٰٛ.  ٩قغ ٟؿٜظ جإلدجسز

ٯوطرش ج٠ٛكحعد ٟغإ٩اًل ه٠ح ذو٨ذض٦ ٢ٟ ٣ٔذ أ٩ شٰ٘حش أ٩ أ٩سجّ رجش ٠ٰٓس، ٠ٗح ه٬ٜ ج٠ٛكحعد  .ٕ

ض٪سٯذ ٟح ٯضٯذ ه٢ جٛشطٰذ ج٤ٛٔذ٭ ٩جٛشٰ٘حش جٛ٪جسدز ٜٛخضٯ٤س ُٮ قغحخ جٛؿ٠وٰس ذحٛر٤ٖ ُٮ جٰٛ٪ٝ 

ٛكحالش جٛطٮ ٯطوزس ٨ُٰح ئٯذجم جٛطحٛٮ ه٬ٜ جألٗػش ٩ئسعحٙ ئشوحس جإلٯذجم ٠ٛذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ٩ُٮ ج

 ج٠ٛرحٛي جٛضجتذز أ٩ جٛشٰ٘حش ذحٛر٤٪ٕ أل٭ عرد ٗح١ ال ذذ ٢ٟ ئخـحس ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذزٖٛ.

 

 

 يتاتؼح حمىق انجًؼيح: ( ٧٤يادج )

ج٠ٛكحعد ٟطحذوس قٔ٪ّ جٛؿ٠وٰس ُٮ أ٩ٓحش جعطكٔح٨ٓح، ٩ئهذجد جٛطٔحسٯش ٠ٛذٯش  ئ١َّ ه٬ٜ

ّ جعطكٔص ٩ضوزس ضكظ٨ٰٜح إلضخحر جإلؾشجءجش ج٤٠ٛحعرس ذشأ٨٣ح، جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ه٢ أ٭ قٔ٪

٠ٗ٩ح ال ٯؿ٪ص جٛط٤حصٙ ه٢ أ٭ قْ ٢ٟ قٔ٪ّ جٛؿ٠وٰس ٯطوزس ضكظ٦ٰٜ ئال ذوذ جضخحر ٗحُس 

جٛ٪عحتٚ جٛالصٟس ٛطكظ٦ٰٜ، ٠ٗ٩ح ٯ٢٘٠ ذٔشجس ٢ٟ طحقد جٛظالقٰس ئهذجٝ جٛذٯ٪١ ج٠ٛغطكٔس 

 ٪عحتٚ ج٤٘٠٠ٛس ٜٛطكظٰٚ.  ٜٛؿ٠وٰس ٩جٛطٮ ٛٞ ضكظٚ ذوذ جعط٤ِحر ٗحُس جٛ

   

 انشيكاخ انىاسدج 

 :انشيكاخ انىاسدج  (٧٥يادج )

ضك٪ٙ جٛشٰ٘حش جٛ٪جسدز ئ٬ٛ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس قٰع ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذح٠ٛشجؾوس ٩جٛطكْٔ ٢ٟ طكس  .1

 ج٠ٛرٜي ٩ضروٰط٦ ٢ٟ٩ غٞ ض٪ؾ٦٨ٰ ئ٬ٛ ؾ٨س جإلٯذجم جٛر٤٘ٮ.   

٪ؾ٦ٰ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ٩جالقطِحف ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذاهذجد ٗشَ جإلٯذجم جٛر٤٘ٮ قغد ض .2

ذظ٪سز ٢ٟ جٛشٰٖ ٩ٗشَ جإلٯذجم ٩ئسعحٙ جألط٪ٙ ئ٬ٛ جٛر٤ٖ، ٩ٯطحذن جألٟش ه٤ذ ٩س٩د ٣غخس 

  ٗشَ ئٯذجم ذ٤٘ٮ ٟ٪ٓوس ٩ٟخط٪ٟس ٢ٟ جٛر٤ٖ ضِٰذ ذاض٠حٝ جٛو٠ٰٜس.

 

 

 انفظم انخايظ: يظادس انتًىيم

 يغؤونيح تىفيش انغيىنح

 

 :تىفيش انغيىنح  (٧٦يادج )

٧٪ ج٠ٛغإ٩ٙ ه٢ ض٪ُٰش جٛغٰ٪ٛس جٛالصٟس ٠ٛ٪جؾ٨س ٟذُ٪هحش جٛؿ٠وٰس جٛؿحسٯس  ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ .1

٩جٛشأع٠حٰٛس ٠ٗح ٧٪ ٟوط٠ذ ُٮ ج٠ٛ٪جص٣س جٛطٔذٯشٯس ٟن ضؿ٤د ضوـٰٚ جٛغٰ٪ٛس جِٛحتؼس ذذ١٩ 

 جالعطِحدز ٨٤ٟح.  
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حس٣س جٛالصٟس ٧٪ ٢ٟ ه٦ٰٜ جٛركع ه٢ ٟظحدس جٛط٠٪ٯٚ ج٠ٛخطِٜس ٩ئؾشجء ج٠ٛٔ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ .2

الخطٰحس ج٠ٛظذس جألُؼٚ ذ٤حًء ه٬ٜ ض٪ؾ٨ٰحش ٟؿٜظ جإلدجسز جٛز٭ ٦ٛ جٛكْ ُٮ جهط٠حد جٛ٪عٰٜس 

  ج٤٠ٛحعرس ٜٛط٠٪ٯٚ. 

   

 االحتياطاخ  

 :االحتياطاخ  (٧٧يادج )

ضش٘ٚ جالقطٰحؿٰحش ع٤٪ٯًح ذٔشجس ٢ٟ ٟؿٜظ جإلدجسز ٩ٯطٞ جٛظشٍ ٢ٟ جالقطٰحؿٰحش ج٤ٛٔذٯس 

 جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز ٜٛؿ٠وٰس.   ٜٛؿ٠وٰس ٩ًُٔح ٛالتكس

   

 انتأييُـاخ وانضًـاَـاخ  

 

 ألغاو انتأييُاخ أو انضًاَاخ:  (٧٨يادج )

ضأ٤ٰٟحش أ٩ ػ٠ح٣حش ٌٰٜٛش: ٩ضش٠ٚ ج٠ٛرحٛي ج٤ٛٔذٯس ٩خـحذحش جٛؼ٠ح١ جٛظحدسز ه٢ ج٠ٛظحسٍ ٩ٟح  .ٔ

٢ ه٢ هٔ٪د أ٩ جسضرحؿحش ٯٜطضٝ ذط٤ِٰز٧ح ُٮ ق٨٠٘ح ٩جِٛ٘حالش ٩جالٓطـحهحش ج٠ٛٔذٟس ٢ٟ جٌٰٛش ٗطأٰٟ

 ضؿح٥ جٛؿ٠وٰس.  

ضأ٤ٰٟحش أ٩ ػ٠ح٣حش ٛـذ٫ جٌٰٛش: ٩ضش٠ٚ ج٠ٛرحٛي ج٤ٛٔذٯس ٩خـحذحش جٛؼ٠ح١ جٛظحدسز ه٢ ج٠ٛظحسٍ  .ٕ

٩ٟح ُٮ ق٨٠٘ح أ٩ جِٛ٘حالش أ٩ جالٓطـحهحش ج٠ٛٔذٟس ٢ٟ جٛؿ٠وٰس ٌٰٜٛش ٗطأ٢ٰٟ ه٢ هٔ٪د أ٩ 

 جسضرحؿحش ٦ٛ.  

 

 تأييُاخ أو انضًاَاخ:تغجيم ان ( ٧٩يادج )

ضغ٪٫ جٛطأ٤ٰٟحش أ٩ جٛؼ٠ح٣حش ج٠ٛٔذٟس أ٩ ج٠ٛ٪دهس ٢ٟ جٌٰٛش ٩ُْ جألق٘حٝ جٛطوحٓذٯس جٛخحطس ذ٨ح ٠ٗح  .1

ضشد ئ٬ٛ أطكحذ٨ح ئرج صجٙ جٛغرد جٛز٭ ٓذِّ ٟص ٢ٟ أؾ٦ٜ، ٩ذوذ ٟ٪جُٔس طحقد جٛظالقٰس أ٩ ٢ٟ 

 ٯِ٪ػ٦ ذزٖٛ.

٨٤ح ه٬ٜ أ١ ضغطشد ٰٜٗـًح أ٩ ؾضتًٰح ٩ُْ أق٘حٝ ضغؿٚ جٛطأ٤ٰٟحش ٛذ٫ جٌٰٛش ه٬ٜ جٛؿ٨حش ج٠ٛغطِٰذز ٟ .ٕ

  أ٩ ص٩جٙ جألعرحخ جٛطٮ ٓذِّ ٟص ٢ٟ أؾ٨ٜـح.جٛؤ٪د ج٠ٛرشٟس ٨ٛزج جٌٛشع 

   

 :حـفظ يغتُذاخ انتأييُاخ أو انضًاَاخ        (٨٠يادج )

ضكِق ط٘٪ٕ ٩٩غحتْ جٛطأ٤ٰٟحش أ٩ جٛؼ٠ح٣حش ج٠ٛٔذٟس ٜٛؿ٠وٰس ٩ط٪س جِٛ٘حالش ج٠ٛوـحز ٢ٟ ٓر٨ٜح 

َٟٜ خحص ٛذ٫ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس، ٩ٯشجه٬ جٛو٪دز ئ٨ٰٛح ٩ُكظ٨ح د٩سٯًح ذٌٰس جٛطأٗذ ٢ٟ جعط٠شجس ُٮ 

طالقٰط٨ح أ٩ ج٣ط٨حء أؾ٨ٜح، ٩ٯ٘٪١ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٟغإ٩اًل ه٢ طكس جٰٛٔ٪د ج٠ٛكحعرٰس 

 جٛخحطس ذ٨ح ٩ٟطحذوس جعطشدجد٧ح ذكٜ٪ٙ أؾ٨ٜح.  
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 انفظم انغادط: انشلاتح انًانيح  

 اتح ػهً أيىال انجًؼيح  انشل

 

 :عياعح انشلاتح انذاخهيح ػهً أيىال انجًؼيح ( ٨١يادج )

ٯظذس ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ ٜٛؿ٠وٰس جٛٔشجسجش جِٰٜٛ٘س ذاق٘حٝ جٛشٓحذس جٛذجخٰٜس ه٬ٜ أٟ٪جٙ جٛؿ٠وٰس، ٩أ٩ؾ٦ 

، جعطخذج٨ٟح ُٮ ٗٚ ه٠ٰٜس، ه٬ٜ أ١ ضش٠ٚ ٧ز٥ جٛٔشجسجش ذظِس خحطس ٓ٪جهذ جٛشٓحذس ه٬ٜ جإل٣ِحّ

 ٩ضذج٩ٙ ج٤ٛٔذٯس، ٩أ٩سجّ جٛٔرغ ٩جألؾ٪س ٩ج٠ٛشضرحش ٩ًٰش٧ح ٢ٟ أ٩ؾ٦ جإل٣ِحّ.  

 

 :تماسيش انشلاتح انًانيح  (٨٢يادج )

جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ضٔ٪ٝ ذطٔذٯٞ ضٔشٯش د٩س٭ ٗٚ غالغس أش٨ش ئ٬ٛ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ الهط٠حد٥ ٩هشػ٦ ه٬ٜ 

 حس٣ًح ذ٠ح ٗح١ ٟٔذسًج ٢ٟ ٓرٚ.  ٟؿٜظ جإلدجسز ٟر٤ًٰح ذ٦ جإلٯشجدجش ٩ج٠ٛظش٩ُحش جِٛوٰٜس، ٩ٟٔ

٠ٗح ٯٔ٪ٝ ذاهذجد ضٔشٯش ٣ظَ ع٤٪٭ ٯر٢ٰ ذ٦ ٩ػن جٛؿ٠وٰس ٩ٟٔذجس جِٛحتغ أ٩ جٛوؿض ج٤ٛٔذ٭ ُٮ ٨٣حٯس 

 ٗٚ ُطشز، ٩ٟٔطشقحض٦ ه٬ٜ ٟؿٜظ ئدجسز جٛؿ٠وٰس ذ٨زج جٛظذد.

 

 

 انشلاتح ػهً انخضيُح  

 

 :عياعاخ انشلاتح ػهً انخضيُح )انظُذوق( (٨٣يادج )

ضجت٢ ٠ٜٛشجؾوس ٩جٛؿشد جٛذ٩س٭ ٩ج٠ِٛحؾة، ٠ٗ٩ح ٯؿد أ١ ٯطٞ جٛؿشد جٛذ٩س٭ ٟشز ه٬ٜ جألٓٚ ضخؼن جٛخ .ٔ

ش٨شٯًح، ٩ٯ٘٪١ جٛؿشد شحٟاًل ٛ٘حُس ٟكط٪ٯحش جٛخضٯ٤س ذكؼ٪س ٤ٟذ٩خ ج٠ٛشجؾوس ٤ٟ٩ذ٩خ ٢ٟ جإلدجسز 

ج٠ٛحٰٛس ٯخطحس٥ ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٟن أ٢ٰٟ جٛخضٯ٤س )أ٢ٰٟ جٛظ٤ذ٩ّ(، ٩ٯكشس ذ٦ ٟكؼش ُٮ ٗٚ ٟشز 

ٯ٪ػف ٣طٰؿس جٛؿشد ذحخطظحس ٩ٯ٪ٓن ه٦ٰٜ أ٢ٰٟ جٛخضٯ٤س ُٮ ٨٣حٯس ج٠ٛكؼش ذحعطالٝ ٟح ُٮ جٛخضٯ٤س ٢ٟ 

 ٟكط٪ٯحش.  

ُٮ قحٙ ك٨٪س أ٭ ُش٩ٓحش ذحٛوؿض أ٩ جٛضٯحدز ُٮ سطٰذ جٛخضٯ٤س ٯشُن جألٟش ئ٬ٛ ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ  .ٕ

 ٯ٤س.  ٛطكذٯذ ج٠ٛغإ٩ٰٛس، ٩ه٬ٜ أ١ ٯطٞ ض٪سٯذ جٛضٯحدز ٩عذجد جٛوؿض ٢ٟ أ٢ٰٟ جٛخض

ٯٔ٪ٝ ج٠ٛكحعد ذاهذجد ئشوحسجش جٛخظٞ ٩جإلػحُس ٜٛو٠ٰٜحش جٰٛ٪ٰٟس، ٩ٯؿد أ١ ض٘٪١ ٧ز٥ جإلشوحسجش  .ٖ

 ج٠ٛذٯ٢ ٩جٛذجت٢، ٩أ١ ٯطٞ جهط٠حد٧ح ٢ٟ ٓرٚ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس.ٟطغٜغٜس ٩ٟ٪ػف ذ٨ح ؿش٨ُٰح 
 

 

 أحكاو ػايح  

 

 :أحكاو ػايح  (٨٤يادج )

وحٟالش ج٠ٛحٰٛس ُٮ جٛؿ٠وٰس ٩ٗٚ ٟح ٢ٟ شأ٦٣ ج٠ٛكحُلس ه٬ٜ ضغش٭ أق٘حٝ ٧ز٥ جٛالتكس ه٬ٜ ٗحُس ج٠ٛ .ٔ

أٟ٪ج٨ٛح ٣٩لحٝ جٛؼرؾ جٛذجخٜٮ ذ٨ح، ٠ٗح ض٤لٞ ٓ٪جهذ جٛظشٍ ٩جٛطكظٰٚ ٩ؾ٨حش جالهط٠حد ٩ٓ٪جهذ 

 ج٠ٛشجؾوس ٩جٛكغحذحش ج٠ٛحٰٛس ٩جٛٔ٪جهذ جٛخحطس ذح٠ٰٛضج٣ٰس جٛو٠٪ٰٟس.  
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٢ ض٤ِٰز ٩ٟشجٓرس أق٘حٝ ٧ز٥ جٛالتكس، ٩ٗحُس ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٩ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٟغإ٩ال١ ه .ٕ

جٛٔشجسجش جٛط٤ِٰزٯس جٛخحطس ذ٨ح ٩ٟشجٓرس جٛٔ٪جهذ ج٠ٛحٰٛس ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ذحٓٮ ٛ٪جتف جٛؿ٠وٰس، 

ه٢ ض٤ِٰز أق٘حٝ ٧ز٥  ٪١ ٟو٦ ٟغإ٩ٛ٪١ أٟحٝ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭٩ٯوطرش ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩جٛوحٟٜ

ُٮ جٜٛ٪جتف جألخش٫ ُٮ قذ٩د جخطظحط٨ٞ ٩ٯوطرش ٟذٯش جإلدجسز  جٛالتكس ٩ه٢ ٟشجٓرس جألق٘حٝ ج٠ٛحٰٛس

 ج٠ٛحٰٛس ٟغإ٩اًل أٟحٝ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ه٢ رٖٛ.  

ض٘٪١ طالقٰحش ه٠ٰٜحش جٛظشٍ ج٠ٛحٰٛس ٢ٟ ذ٤٪د ج٠ٛ٪جص٣س ج٠ٛخطِٜس ذ٤حًء ه٬ٜ ؿٜد جإلدجسز ج٠ٛو٤ٰس  .ٖ

 ؿرًٔح ٛالتكس جٛظالقٰحش ج٠ٛحٰٛس ٩جإلدجسٯس ج٠ٛوط٠ذز ُٮ جٛؿ٠وٰس.   

   
   

   

 انفظم انغاتغ: انحغاتاخ انختاييح وانتماسيش انذوسيح  

 ـحانحغاتاخ انختايي

 

 :إػذاد انحغاتاخ انختاييح  (٨٥يادج )

ٯط٪٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ئطذجس جٛطو٠ٰٜحش جٛ٪جؾد جضرحه٨ح إلِٓحٙ جٛكغحذحش ُٮ ٟ٪هذ أٓظح٥ غالغ٪١  .ٔ

 ٯ٪ًٟح ٓرٚ ٨٣حٯس جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠وٰس.  

٬ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس جإلششجٍ ه٬ٜ جال٣ط٨حء ٢ٟ ئهذجد ٰٟضج١ ج٠ٛشجؾوس جٛغ٤٪٭ ٩جٛٔ٪جتٞ ج٠ٛحٰٛس ٯط٪ٛ .ٕ

جٛخطحٰٟس ٟإٯذًز ذ٠شُٔحض٨ح جٛطِظٰٰٜس ٤ٟ٩حٓشط٨ح ٟن ٟشجؾن قغحذحش جٛؿ٠وٰس خالٙ ش٨ش ٩جقذ ٢ٟ ج٣ط٨حء 

 جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠وٰس.  

جٛطٔشٯش ج٠ٛحٛٮ جٛغ٤٪٭ ٟ٪ػكًح ٣طحتؽ أه٠حٙ ٗحُس أ٣شـس ٯط٪٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس جإلششجٍ ه٬ٜ ئهذجد  .ٖ

جٛؿ٠وٰس ٩ئسُح٦ٓ ٟن جٛٔ٪جتٞ جٛخطحٰٟس ٩ضٔشٯش ج٠ٛشجؾن جٛذجخٜٮ ٩هشػ٦ ه٬ٜ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ذ٨ذٍ جعط٠٘حٙ 

 ئؾشجءجش ٤ٟحٓشط٦ خالٙ ش٨ش ٣٩ظَ ٢ٟ ج٣ط٨حء جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ٜٛؿ٠وٰس ٛالهط٠حد.  

جٛطٔحسٯش جٛخحطس ذحٛكغحذحش جٛخطحٰٟس ٟن ضو٦ٰٜٔ ه٨ٰٜح ٩ٟٔطشقحض٦  ٯٔ٪ٝ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ذشُن ٗحُس .ٗ

ذ٠٪هذ أٓظح٥ ش٨شٯ٢ ٢ٟ ج٣ط٨حء  قٰح٨ٛح ئ٬ٛ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ الهط٠حد٧ح ٩هشػ٨ح ه٬ٜ ٟؿٜظ جإلدجسز ٩رٖٛ

  جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس.

 

    

 انتمـاسيـش انـذوسيـح  

 

 :إػذاد انتماسيش انذوسيح  (٨٦يادج )

ٰٛس ٟشجؾوس ٩جهط٠حد جٛطٔحسٯش جٛذ٩سٯس ج٠ٛحٰٛس ٩جٛطأٗذ ٢ٟ طكس جٛرٰح٣حش ج٠ٛذسؾس ٯط٪٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛح .ٔ

 ٨ُٰح ٩هشػ٨ح ه٬ٜ جٛؿ٨حش جإلدجسٯس ج٠ُٛوذَّ ز ٢ٟ أؾ٨ٜح ٩ُٮ ٟ٪جهٰذ٧ح ج٠ٛكذدز.   

ٯط٪٬ٛ ٟذٯش جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ضكٰٜٚ جٛرٰح٣حش جٛ٪جسدز ُٮ جٛطٔحسٯش ج٠ٛحٰٛس ٩جٛكغحذحش جٛخطحٰٟس ذحعطخذجٝ  .ٕ

د جٛطكٰٜٚ ج٠ٛحٛٮ ج٠ٛطوحسٍ ه٨ٰٜح ٩سُن ضٔشٯشًج ذ٤طحتؽ ٧زج جٛطكٰٜٚ ٩ٟذٛ٪الض٨ح ٛأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٩جٛز٭ ٯٔ٪ٝ أعحٰٛ

 ذطٔذٯ٨٠ح ٜٛؿ٤س جٛط٤ِٰزٯس ئرج دهص جٛكحؾس ئ٬ٛ رٖٛ.
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 :اػتًاد انتماسيش انذوسيح  (٨٧يادج )

جهط٠حد جٛطٔحسٯش ج٠ٛحٰٛس أ٩ ٢ٟ ٯ٤٪خ ه٦٤ ُٮ ٨٣حٯس ٗٚ غالغس أش٨ش ذ٠شجؾوس ٩ ٯٔ٪ٝ ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭

 جٛظحدسز ه٢ جإلدجسز ج٠ٛحٰٛس ٩ٯؿد أ١ ضشط٠ٚ ٧ز٥ جٛطٔحسٯش ٗكٍذ أد٬٣ ه٬ٜ ٟح ٯٜٮ:  

 ٰٟضج١ ج٠ٛشجؾوس جإلؾ٠حٛٮ ه٢ جِٛطشز ج٤٠ٛط٨ٰس ذطحسٯخ ضٔذٯٞ جٛطٔحسٯش.   .1

 ج٠ٛشٗض ج٠ٛحٛٮ ٜٛؿ٠وٰس.   .2

 جص٣س جٛطٔذٯشٯس.  ٟٔحس٣س جإل٣ِحّ جٛؿحس٭ جِٛوٜٮ ٟن جالهط٠حدجش ج٠ٛخظظس ٦ٛ ُٮ ج٠ٛ٪ .3

 

 

 تأييـٍ انخذيـاخ واػتًادها  

 

 :تأييٍ انخذياخ ( ٨٨يادج )

ٯطٞ ضأ٢ٰٟ جقطٰحؾحش جٛؿ٠وٰس ٢ٟ جٛخذٟحش قغد ٟح ٯ٪طٮ ذ٦ ٟذٯش جٛؿ٨س ج٠ٛخطظس ٩ٯٔش٥ ج٠ٛخ٪ٙ ذزٖٛ  .ٔ

 قغد التكس جٛظالقٰحش ج٠ٛوط٠ذز ُٮ جٛؿ٠وٰس.  

ش ذ٠٪ؾد هٔ٪د ع٤٪ٯس أ٩ خـحذحش ضو٠ٰذ ٨ٛزج ٯطٞ جٛطوحٓذ ه٬ٜ ضأ٢ٰٟ جقطٰحؾحش جٛؿ٠وٰس ٢ٟ جٛخذٟح .ٕ

 جٌٛشع ذوذ جهط٠حد٧ح ٢ٟ طحقد جٛظالقٰس ُٮ جٛؿ٠وٰس ٩ؿرًٔح ٜٛظالقٰحش ج٠ٛخ٪ٛس ئ٦ٰٛ.  

 

 :اػتًاد تمذيى انخذياخ ( 98يادج )

ئ١ جهط٠حد هٔ٪د جٛخذٟحش ٯغطٜضٝ ذحٛؼش٩سز ض٤ِٰز٧ح ذش٘ٚ عٰٜٞ ذ٪جعـس ج٠ٛغط٤ذجش ج٤ٛلحٰٟس ج٠ٛطروس 

شجءجش ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جأل٣ل٠س جٛذجخٰٜس ٜٛؿ٠وٰس، ٩ٯوطرش سؤعحء جإلدجسجش ج٠ٛو٤ٰس ٩ؿرًٔح ٛإلؾ

 ذ٨ز٥ جأله٠حٙ ٩جٛخذٟحش ٟغإ٢ٰٛ٩ ه٢ طكس ض٤ِٰز ٧ز٥ جٛؤ٪د.  

 

 :تجذيذ ػـمىد انخذياخ ( 90يادج )

ٯؿ٪ص ضؿذٯذ هٔ٪د جٛخذٟحش ٠ٛذز ال ضطؿح٩ص جٛغ٤س ٩ذزجش جٛشش٩ؽ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جٛؤ٪د 

 ٨ٰس ئرج ض٪ُشش ٨ُٰح جٛشش٩ؽ جٱضٰس:  ج٤٠ٛط

 أ١ ٯ٘٪١ ج٠ٛطو٨ذ ٓذ ٓحٝ ذط٤ِٰز جٛطضجٟحض٦ ه٬ٜ ٩ؾ٦ ٟشػٮ ُٮ ٟذز جٛؤذ جٛغحذٔس ه٬ٜ جٛطؿذٯذ.   .ٔ

 أ١ ال ٯ٘٪١ ٓذ ؿشأ ج٣خِحػًح ٩جػكًح ه٬ٜ ُثحش جألعوحس أ٩ جألؾ٪س ٟ٪ػ٪م جٛؤذ. .ٕ

 

 
 انفظم انثايٍ: انتثشػاخ وانهذايا  

 يا نهغيش  تمذيى انتثشػاخ وانهذا

 

 :انتثشػاخ ( 81يادج )

ئ١َّ ٢ٟ طالقٰحش ج٠ٛذٯش جٛط٤ِٰز٭ جٛطرشم إلقذ٫ جٛؿ٨حش جٛوحٟٜس ُٮ ٟؿحٙ جٛرش أ٩ جأله٠حٙ جٛخٰشٯس أ٩ 

 .ٟؿٜظ جإلدجسز خذٟس ج٠ٛؿط٠ن أ٩ ج٤ٛشحؽ جٛو٠ٜٮ أ٩ جٛػٔحُٮ أ٩ جالؾط٠حهٮ أ٩ جٛشٯحػٮ ٩ذ٠٪جُٔس 
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 :انهذايا ( 89يادج )

ِٰز٭ ضٔذٯٞ ج٨ٛذجٯح جٛو٤ٰٰس ٌٰٜٛش ذحعٞ جٛؿ٠وٰس ذ٠ح ال ٯطؿح٩ص خ٠غ٠حتس سٯحٙ ٛ٘ٚ قحٛس ٯكْ ٠ٜٛذٯش جٛط٤

٩ه٬ٜ أ١ ال ٯطؿح٩ص ئؾ٠حٛٮ ج٨ٛذجٯح ج٠ٛٔذٟس خالٙ جٛغ٤س ج٠ٛحٰٛس ه٢ هششز آالٍ سٯحٙ، ٩ٯؿد جٛكظ٪ٙ 

 ه٬ٜ ٧ز٥ ج٠ٛرحٛي.   ٟؿٜظ جإلدجسزه٬ٜ ٟ٪جُٔس 

 

 

 لثىل انهذايا أو انتثشػاخ يٍ انغيش  

 

 :لثىل انتثشػاخ وانهذايا ( 89ادج )ي

ال ٯكْ ٓر٪ٙ جٛطرشهحش أ٩ ج٨ٛذجٯح جٛو٤ٰٰس أ٩ ج٤ٛٔذٯس ج٠ٛٔذٟس ٠ٜٛ٪كَ ُٮ جٛؿ٠وٰس ذظِط٦ جٛشخظٰس أ٩ 

ذظِط٦ جٛ٪كِٰٰس أ٩ ج٠ٛٔذٟس ٜٛؿ٠وٰس ٗشخظٰس جهطرحسٯس أ٩ أقذ ئدجسجض٨ح ئال ذ٠٪جُٔس خـٰس ٢ٟ ج٠ٛذٯش 

٭ ٯٔرٚ ٟػٚ ٧ز٥ جٛطرشهحش أ٩ ج٨ٛذجٯح ٟخحًِٛح أل٣ل٠س جٛؿ٠وٰس جٛط٤ِٰز٭ ه٬ٜ رٖٛ، ٩ٯوطرش ج٠ٛ٪كَ جٛز

 ٩ٯخؼن ق٨٤ٰح ٠ٜٛغحءٛس.
     

 

 اػتًاد يجهظ اإلداسج

( ذطحسٯخ  ٖٔ) ط٦ سٓٞ ُٮ ؾٜغ٢ٟ ٓرٚ ٟؿٜظ جإلدجسز جإلؾشجءجش ج٠ٛحٰٛس دٰٛٚ جٛغٰحعحش ٩جهط٠حد ضٞ 

 .  ٝ ٕٕٕٓ/ٙٓ/٧ٕ9ـ ج٠ٛ٪جُْ ٖٗٗٔ/ٔٔ/ٖٓ

 


