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 31/12/2021  ىتحو 1/7/2020 ةرتفلل ةیونسلا ةیلیغشتلا ةطخلا     1 قفرم

يلیغشتلا فدھلا ءادألا رشؤم   
 ةدم

 ذیفنتلا
عیباسألاب  

 ةیادب خیرات
ذیفنتلا  

 ةنزاوملا
ةیریدقتلا  تاظوحلم 

روجألاو بتاورلا  فئاظو ٩ ددع ةیطغت 
ةیعمجلل ةمھم  

4 1/7/2020 1,950,000  

 لابقتسال زكرملا ةیزھاج ةیبتكملا تاكلھتسملا ریفوت
لافطألا  

4 1/8/2020 75,000  

ایازملاو زفاوحلا  مییقتلاو ،ریدقتلا تاداھش 
نیفظوملل يونس عبرلا  

52 25/08/2020 375,000  

نیمأتلاو تامدخلاو عفانملا  ،ةیعمجلل تارایس رفوت 
 تارایسلاو ىنبملل نیمأتو

52 25/08/2020 1,000,000  

 ةنایصلاو ةیتحتلا ةینبلاو
دحوتلا زكرمل حالصإلاو  

 ةیعمجلا رقم ةیزھاج
لمعلل  

7 1/7/2020 1,000,000  

دحوتلا زكرم ثیثأت  لابقتسال زكرملا ةیزھاج 
لافطألا  

4 1/8/2020 11,000,000  

ينمألاو ينقتلا ماظنلا  تابلطتملا لماك ریفوت 
لمعلل ةینقتلاو ةینمألا  

5 25/08/2020 1,000,000  

 دحوتلا زكرم لیغشت دقع
 ھتحت جردنیو(  ةرتفلل

)ةیلاتلا جماربلا  

 لفط 3٠٠ ددع لیجست
 ،صیخشتلاب مایقلاو

ركبملا لخدتلاو  
52 1/9/2020  

 
 
 
 
 
 

45,000,000 

 

 

 

 

 

 زكرملل رداوكلا باطقتسا
 لاقتنا نامضل مھبیردتو

لغشملا نم ةفرعملا  

 ةمھملا فئاظولا ةیطغت
زكرملا يف  

20 7/9/2020 
 

ةیمیلعتلا جھانملا  
 صصحلا ذیفنت أدب

 يف ةمدختسملا ةیساردلا
لافطألل يمیداكألا لیھأتلا  

7 7/11/2020 
 

میلعتلا تاودٔا  

 میلعتلا لئاسو رفوت
 ىدم ةفرعم يف ةعبتملا
ً ایراھم لافطألا روطت

لاثمً ایكولسو  (APPLS) 

7 7/11/2020 

 

يرسألا بیردتلا جمانرب  
زكرملا يف  

 ىوتسم عفرل لمع شرو
عمتجملاو رسألل يعولا  

50 7/11/2020 
 





 

8 - 35 
 

 )سل=@ا نا=>( 3 قفرم
 

 :نم لU ةRوضعو ،ةضRوع ي+اO .م عنKب ةيكلملا ةئيGلا لثمم ةسائرب ةيذيفنت ةن.9 :َالوأ
 صصختلا مسالا 

 ماعلا ميلعتلا يدماغلا «Wاص àGع د

 ."لافطأ بط" ةيæøلا تامد¶Wا جمانرب يدنس  نسح ت…ب ءافي% د

 ةيæøلا تامد¶Wا جمانرب ÀGنبلا نسح نب دمحم د

 ماعلا ميلعتلا يولبلا نمحرلا دبع أ

 ءارجالا تحت وكمارأ ةكرش نم «Ãرم

 ءارجالا تحت كباس ةكرش نم «Ãرم

 

 لU ةRوضعو يدماغلا abع ت_ب ̂ة[مس .د ة\]لا ةرازو لثمم ةسائرب ةينف ةيملع ةن.9 :َايناث

 :نم

 صصختلا مسالا

 نÄق%ارمو لافطأو ªî∫فن بط يراشñسا يرملا دمحم ت…ب رياشÕ .د

 ةصاخ ةيŒرت دعاسم ذاتسأ يرمنلا دمحم دcف .د

 ي§ي…يلßا سفن ملع يراشñسا يØاميلا àGع لامآ  .د

 كولسو ومن ي—اصخأ يواã–لا  دماح نب نمحرلا دبع .د

 î”م سفن ملع ي—اصخأ يدئاقلا نمحرلادبع ت…ب رجا% .أ

 يفيظو جالع لوأ ي—اصخأ ةفيل¶Wا دمحم ت…ب دcش .أ
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 :نم لU ةRوضعو تيخب  تعلط نب jkعم روتكدلا ةسائرب دراوملا ةيمنتو رامثgسالا ةن.9 :ًاثلاث
 صصختلا مسالا

 ةيميظنتلاو ة<ومنتلا نؤشلا Ä\ FGبخ يدمحألا ضوع  مي%اربإ .م

 يراداو G_ام \Äبخ يواس≠ع دمحأ يماس .أ

 لامعأ لجر عØاصلا قيفوت نب دمحم .أ

 لامعأ لجر يRويألا قيفوت  نب دجام .أ
 

 

 

  

 :نم لU ةRوضعو يدياقلا دمحم Kqrsع روتكدلا ةسائرب ةيمالعإلا ةن.oلا :ًاعnار
 صصختلا مسالا

 )ةفاø◊( لامعألاو لاصتالا شقلا G’ان î¬غلادبع .أ

 ) مالعالاو ةفاæøلا( ملاسلا دمحأ .أ

 مالعالاو ةماعلا تاقالعلا يوالحم ن+ساي لعشم .أ
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 :نم لU ةRوضعو Kqryسلا دومحم نب دمحأ يما\-ا ةسائرب ةعجارملا ةن.9 :ًاسماخ
 صصختلا مسالا

 يماحم يدمحألا حالص نب دمحم

 يماحم ناX⁄دلا دمحم مب دلاخ .ب

 دوقعلل ةيئارجإلاو ةينوناقلا بناوWXا Ä\ FGبخ «Wاصلا لماß نب يßرت .ن

 يراداو G_ام \Äبخ FGارع دمحم نب مي%اربإ .ب
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 )سل=@ا نا=> حئاول( 4 قفرم

 

 ةيذيفنتلا ةنÑSلا ةحئال :ًالوأ

 

 .ھHوني نم وأ ةرادإلا سلجم س'ئر :ةDرادإلا ةيعجرملا

 .اKلامعأ ةعVاتمو ةيعمSTا QRع ماعلا فارشإلا :ةيس'ئرلا ةمKملا

 ناT[لا ةDوضع طباوضو دعاوق :XRوألا ةداملا

 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم رارقب ةنT[لا لaش_ .1
 .مzرسألو دحوتلا فيط لافطأل ةيعمSTا اKمدقت rsلا جماopلاب نوصتخم مklم ءاضعأ ةعبس XRإ ةثالث نم ةنT[لا ءاضعأ ددع .2
 سلجم نم ةنT[لا ليكش_ ةداعإ زوجي امك ،اÇlدم ءاÅlناب Äsت�تو اKليكش_ ةيادب نم أدبت تاونس ثالث ةنT[لا ةDوضع ةدم نوكت .3

 .ىرخأ ةلثامم تاÜpف وأ ةÜpفل ةرادإلا
 .ھل ًابئان ن5يعتب س'ئرلا فلDaو ،ةنT[ل ًاس'ئر ةرادإلا سلجم ددحي .4
 امل ھبيغ_ لاح ëí وأ ،ةنT[لا ëí ةDوضعلا ةدم ةياëí ìl وأ ةيعوطلا ةلاقتسالا قDرط نع ھتDوضع ءاÅlناب ةنT[لا وضع ةDوضع Äsت�ت .5

 .كلذ ةرادإلا سلجم ىأر لاح ëí وأ ،لوبقم رذع نود ةنT[لا تاعامتجا نم )% 50( نع دDزي
 ذيفنت ةعVاتمو اKقيثوتو اzرضاحم دادعûو ةنT[لا لامعأو تاعامتجال دادعإلل ًابسانم هارت نمم اKل 5pتركس ن5يعتب ةنT[لا موقت .6

 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو اÇlايصوت
 سلجم ةقفاومب الإ ةيعمSTا باس¢S ةمopملا دوقعلا وأ لامعألا ëí ةرشابم 5pغ وأ ةرشابم ة¢[صم ھل نوكت نأ ةنT[لا وضعل زوجي ال .7

 .ةرادإلا
8. ¶Tا ةرادإ سلSTلا ءاضعأ نم وضع يأ ةلاقتسا لوبق ةيعم]Tع ًءانب ةنQR رط نع عوفرملا ھبلطDلا س'ئر ق]Tةن. 
9. ëí دعاقملا دحأ روغش لاح ëí لا]Tا سلجم موقي ةنSTوضع ن5يعتب ةيعم ëí ع ءانب رغاشلا دقعملاQR لا س'ئر ةيصوت]Tةن. 

 

  ةنT[لا تايلوؤسمو ماKم :ةيناثلا ةداملا

 .اzذيفنت ةعVاتمو ةيملعلا ةنT[لا طاش�ل ةDونس ةطخ عضو .1
 .ةرادإلا سلجم تارارق ةعVاتم .2
 .ةيعمSTا لامعأو ططخ ةعVاتم .3
 .اKصاصتخا ëí لخدي اميف ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم ةنT[ل دنس_ rsلا ماKملا .4
 .دراوملا ةيمنتو رامثØسالا ةنST عم نواعتلاب اKل ةمادتسالا قيقحتل Æíسلاو ةيعمT[ل ةيلاملا دراوملا ةيمنت .5
 .ةعVاتملاو مDوقتلا ةيلمع لالخ نم ذيفنتلا ىوتسم عفر اìlأش نم rsلا تايصوتلا ميدقتو تاردابملا s∞بت .6
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 .ةيعمSTاب لمعلا ة¢[صم مدخي امب ةيصوتلاو ةيذيفنتلا ةرادإلاو ناT[لا ëí لمعلا نع ةرادإلا سلT¶ رDراقتلا عفر .7
 s∞عملا دحوتلل لماشلا زكرملل لغشملا نم ةمدقملا تاحÜpقملا مييقتو ةيعمT[ل ةيجيتاÜpسالا ةط≥Sا عضو QRع فارشإلاو ةكراشملا .8

 .ةرادإلا سلT¶ اKعفرو ةيلاملاو ةيجيتاÜpسالا تاردابملاو فادzألاو ةيعمSTا ةلاسرو ةDؤر قيقحتب
 رامثØسالا ةنST عم لصاوتلاو قيس�تلاب ةيفقولاو ةDرامثØسالا ع¥راشملا ةعجارمو ءادألا مييقتو ،ةDرودلا ناT[لا رDراقت ةعجارم .9

 .ةرادإلا سلT¶ اKعفرو ةيمنتلاو
 .ةيعمSTا فادzأ قيقحت ëí اÅlيلعاف ىدمو ةيعمSTا ناST نم ةحÜpقملا ليغشØلا ططخ قيبطت QRع فارشإلا .10
 .ةرادإلا سلT¶ اKعفرو ةيعمT[ل ةDونسلا ةينا5µملا دادعإ QRع فارشإلا .11
 اKلDومت رداصم معدو ةيعمT[ل دراوم ةيمنتل ديSTا Xíاملا رثألا تاذ ةيفقولاو ةDرامثØسالاو ةيلDومتلا ع¥راشملاو تاحÜpقملا ةسارد .12

 .ةقالعلا تاذ ناT[لاو دراوملا ةيمنتو رامثØسالا ةنST عم قيس�تلاو نواعتلاب
 .ةيعمSTا ناT[ل ع¥راشملا زاجنإ ةبس∂و ذيفنتلاب ةصا≥Sا رDراقتلا مالتساو ةعVاتم .13
 ةنT[لا تاعامتجا ëí اKميدقت متيل دحوتلل لماشلا زكرملا ءادأ لوح يذيفنتلا ريدملا لالخ نم يرود لaشV ةرادإلا رDراقت مالتسا .14

 .ةرادإلا سلT¶ اKميدقت لبق اÅlعجارمو اÅlشقانمل ةيذيفنتلا
 ذيفنتلا نم دكأتلاو ةعVاتمل ةقباسلا تاعامتجالا رضاحم ëí اKقيثوتو اzذاختا مت rsلا تارارقلا ةعVاتمو ةقباسلا رضا¢¶ا ةعجارم .15

 .ةقباسلا تايصوتلا عيمST زاجنإلا ةبس∂و
 .اl†لع ةقفاوملل سلجملل ةحÜpقم تا5pيغ_ يأب ةيصوتلاو ةحئاللا ةمئالم ىدم مييقت ةداعûو ةعجارم .16
 .اklع ةقث∏نم ةيعرف ةنXR STإ اKماKم ةنT[لا ضوفت نأ زوجي ال .17

 

 :ةنT[لا لمع طباوضو تاءارجûو تاعامتجا :ةثلاثلا ةداملا

 ص≥[م نمضتت rsلاو اÇlاعامتجا رضاحم دادعإ بجDو ،كلذ XRا ةجا¢Sا تعد املπو ،XRوألا ةنسلا ëí ًاDرKش ًاعامتجا ةنT[لا عمتجت .1
 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو اÇlايصوتو اÇlاشقانم

 .نكمأ ام يداليملا ماعلا ةيادب نم ًاقبسم ةنT[لا تاعامتجا ةلودج متي .2
 .زاجنإلا بس∂و ةعوضوملا طط≥Sا ةعVاتمل ةيعمSTاب ةيذيفنتلا ةنT[لا عم ةDرود ةفصب ةيملعلا ةنT[لا عمتجت .3
 دقعل ةوعدلا ءاضعألا ةيبلغأ وأ ةنT[لا س'ئرل قحي امك ،ةرورضلا ھيضتفت ام بسح ةيئانºتسا تاعامتجا دقع_ نأ ةنT[ل زوجي .4

  .)ءاضعألا s¿لث( اølاضعأ ةيبلغأ روضح دنع ةنT[لا عامتجال ي∂وناقلا باصنلا لمتكDو ،ةجا¢Sا ھيضتقت امل ًاقفو يΩانºتسا عامتجا
 نم ةيفاπ ةدم لبق ا5pzتركس وأ ةنT[لا ءاضعأ نم ھضوفي نم وأ ةنT[لا س'ئر لبق نم ةنT[لا تاعامتجا روض¢S ةوعدلا ھجوت .5

 دعوم نم ةيفاπ ةÜpف لبق ةمزاللا قئاثولاو ضورعلاو عامتجالا لامعأ لودجب ةنT[لا ءاضعأ دDوزت متي امك ،عامتجالا دعوم
 .عامتجالا
6. ëí لا س'ئر روضح رذع_ ةلاح]Tوفت ھل زوجي ةنDاضعأ دحأ ضølا ةسائرل اSTةدد¢¶ا ةسل. 
7. ëí لا عامتجال وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tا لذب متي ،ةلاصأ ةنSTKلا دaاëí ا نم وضعلا ن5كمتلS¢لئاسوب ةناعتسالا لالخ نم روض 

 .ةلاصأ روض¢Sا ةباثمب وضعلا روضح نوكي ةلا¢Sا هذëí zو لاصتالا
8. ëí لا ءاضعأ نم رخآ ًاوضع ةبانإ وضعلل زوجي ةلاصأ وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tھنع ةباين ةن S¢عامتجالا روض. 
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 يواس_ دنعو عامتجالا ëí ن5لثمملاو نDرضا¢Sا ءاضعألا ءازا ةيبلغأب ةنT[لا تارارق ردصتو ،ًاDواسØم ًاتوص ةنT[لا ëí وضع لaل نوكي .9

 .عامتجالا س'ئر ھل توص يذلا يأرلا ƒ√ري تاوصألا
 اl†لع تاظحالم يأ ءادبûو اl†لع عالطالل ةنT[لا ءاضعأو س'ئرل اKلاسرûو ةنT[لا عامتجا رضحم ةدوسم دادعإب ةنT[لا 5pتركس موقي .10

 opتع« لمع مايأ 5 لالخ تاظحالم يأ مالتسا مدع ةلاح ëíو ،ي∂وÜpكلإلا ديopلا opع ةنT[لا عامتجا داقع∂ا خDرات نم لمع مايأ 3 لالخ
 اzؤاضعأو ةنT[لا س'ئر ھيلع عقوي صاخ لëí  T ةباتك ةنT[لا تاعامتجا رضاحم ت∏ثت ثيح ،اl†لع ةقفاوملاب ًارارقإ كلذ
 .ةيعمSTا قئاثو نمض رضا¢¶ا كلت ظفحتو ا5pzتركسو
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم XRا عفرت rsلا ةDرودلا رDراقتلا لالخ نمو اKس'ئر opع ةنT[لا ءادأو لامعأ ةيعمSTا ةرادإ سلجم عVاتي .11

 

 ةDوضعلا تاماÜµلا :ةعVارلا ةداملا

 :ي_آلاب ماÜµلالا ةنT[لا وضع QRع     

 .ةيعمSTا Sƒاصمب رارضإلا ھناش نم لمع يأ ëí ةكراشملا وأ مايقلا نع عانتمالاو ھماKمل ھتسرامم دنع ةيعمSTا حئاولو ةمظنأ .1
 .اKقيقحت ëí هرودب مايقلل ëíاaلا تقولا صيصخت ھيلعو ،اÇlايلوؤسمو ةنT[لا ماKمل ًاπردم نوكي نأ .2
 .ًاقبسم ةنT[لا س'ئر اœl رطخي ةيعوضوم تارopمل الإ اklع بيغتلا مدعو اzروضحب ماÜµلالاو تاعامتجالل 5pضحتلا .3
 .اÅlشقانمو اÇlاعامتجا لامعأ لودج QRع ةحورطملا تاعوضوملا ةسارد لالخ نم ةنT[لا تاعامتجا ëí ةلاعفلا ةكراشملا .4
 .ةيعمSTا ةطش∂أب قلعتملا لاT¶ا ëí تاروطتلاب ةفرعملا زDزع_ QRع لمعلا .5
 ضرغل اKمادختساو ،ةنT[لا ëí مDÅlوضع لالخ نم اl†لع نولصحي rsلا تامولعملا ةDرس QRع ةظفا¢¶ا ةنT[لا ءاضعأ QRع بجي .6

 يأب اKلالغتسا وأ اklع حاصفإلا وأ ،رخآ فرط يأل تامولعملا كلت نم يأب حDرصتلا وأ نالعإلا مدعو ،طقف مDÅlوضع ماKم ةيدأت
 ماÜµلالا لمش¥و ،ةيعمSTا مساب ثيد¢Sا وأ ،مالعإلا لئاسو عم اìlأشV لماعتلا وأ ،ناπ ضرغ يأل اKلامعتسا وأ لاaشألا نم لaش
 .ةنT[لا ëí ةDوضعلا ءاÅlنا دعV تامولعملا كلت ةDرس QRع ةظفا¢¶ا ًاضيأ

 ةنT[لا 5pتركس ماKم :ةسما≥Sا ةداملا

 :ةيتآلا ماKملا ةنT[لا 5pتركس XRوتي
 .ةنT[لا س'ئر عم قيس�تلاب اKلامعأ لودST حÜpقم عضوو ،ةنT[لا تاعامتجا قيس�ت .1
 .ةنT[لا عامتجا دونب ةساردل ةمزاللا قئاثولاو ،اKلامعأ لودجب مzدDوزتو تاعامتجالا ديعاومب ةنT[لا ءاضعأ غيلبت .2
 .صاخ لëí  T اKظفحو رضا¢¶ا دادعûو ةنT[لا تاعامتجا قيثوتو روضح .3
 .اÇlاصاصتخا نمض جردنت rsلا لئاسملا ëí ،ةنT[لا XRا ةروشملاو نوعلا ميدقت .4
 .اølاضعأو ةنT[لا س'ئر عيقوت دعV ةنT[لا عامتجا رضحم نم ة≥”�ب ةيعمSTا ةرادإ سلجم دDوزت .5
 .هدقع خDرات نم ملع مايأ 3 لالخ اølاضعأ XRا عامتجالا رضحم ةدوسم ةنT[لا 5pتركس لسري .6

 

   ةنT[لا تايحالص :ةسداسلا ةداملا

 .اKفادzأل ًاققحمو ًابسانم هارت عوضوم يأ ةسارد ةنT[ل قحي .1
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم ھبلطي عوضوم يأ وأ اÇlايحالص تحت لخدي طاش∂ يأ نع يرحتلا .2
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 سلجم ةقفاوم دعV اKماKم ءادأ ëí ةنT[لا ةدعاسمل ًاDرورض كلذ ناr‘ πم ةDراشØسا وأ ةيجراخ ةKج ةيأ نم ةروشملاب ةناعتسالا .3

 .ةرادإلا
 نامضل ،ةيملعلا ةرادإلا لامعأب ةلص اKل rsلا ةلجاعلا لئاسملا لح ëí اklع ةباين لمعلا ةيحالصب ةنT[لا س'ئر ةنT[لا ضوفت .4

 .تذختا rsلا تارارقلاو تاءارجإلاب Xíاتلا عامتجالا ëí ةنT[لا طاحتو ،ةبسانملا ةقDرطلاو تقولا ëí اKعم لماعتلا
 

   ةنT[لا رDرقت :ةعVاسلا ةداملا

 WXملا فرعلا ھيضتقي امب اBماBمو اLFاصاصتخا ءادأ ةيفيكو اLFازاجنإ زربأو اEFادأو اBلامعأل ةيفاو ةصالخ :9ع لمتش3 ًا.ونس ًار.رقت ةن()لا ردصت .1
 .ةيعم(`ا ةرادإ سلجم :9ع ضرعلل كلذو تاسرامملا لضفأو

 

  ةحئاللا ةعجارم :ةنماثلا ةداملا

 زوجي الو ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عم ‘◊÷امتي امب اl’يدحتو اzرDوطت ضرغV ةنT[لا لبق نم ةDرودلا ةعجارملل ةحئاللا عضخت .1
  .ةرادإلا سلجم نم ةقفاومب الا اl†لع ليدع_ يأ ءارجإ

 

  ذافنلا :ةعساتلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم اzرارقإ خDرات نم ةذفان ةحئاللا نوكت .1
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 مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ةنlS ةحئال :ًايناث

 

 .ھŒوني نم وأ ةرادإلا سلجم س≠ئر :ة<رادإلا ةيعجرملا

 ةماعلا تاقالعلا ءادأ ر<وطتو معد FG ةم%اسملاو ،مالعإلاو ةماعلا تاقالعلل ةس≠ئرلا تاcجوتلا عضو :ةيس≠ئرلا ةمcملا
 .ةيعمWXاب مالعإلاو

 ناT[لا ةDوضع طباوضو دعاوق :XRوألا ةداملا

 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم رارقب ةنT[لا لaش_ .1
 .مzرسألو دحوتلا فيط لافطأل ةيعمSTا اKمدقت rsلا جماopلاب نوصتخم مklم ءاضعأ ةعبس XRإ ةثالث نم ةنT[لا ءاضعأ ددع .2
 سلجم نم ةنT[لا ليكش_ ةداعإ زوجي امك ،اÇlدم ءاÅlناب Äsت�تو اKليكش_ ةيادب نم أدبت تاونس ثالث ةنT[لا ةDوضع ةدم نوكت .3

 .ىرخأ ةلثامم تاÜpف وأ ةÜpفل ةرادإلا
 .ھل ًابئان ن5يعتب س'ئرلا فلDaو ،ةنT[ل ًاس'ئر ةرادإلا سلجم ددحي .4
 امل ھبيغ_ لاح ëí وأ ،ةنT[لا ëí ةDوضعلا ةدم ةياëí ìl وأ ةيعوطلا ةلاقتسالا قDرط نع ھتDوضع ءاÅlناب ةنT[لا وضع ةDوضع Äsت�ت .5

 .كلذ ةرادإلا سلجم ىأر لاح ëí وأ ،لوبقم رذع نود ةنT[لا تاعامتجا نم )% 50( نع دDزي
 ذيفنت ةعVاتمو اKقيثوتو اzرضاحم دادعûو ةنT[لا لامعأو تاعامتجال دادعإلل ًابسانم هارت نمم اKل 5pتركس ن5يعتب ةنT[لا موقت .6

 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو اÇlايصوت
 سلجم ةقفاومب الإ ةيعمSTا باس¢S ةمopملا دوقعلا وأ لامعألا ëí ةرشابم 5pغ وأ ةرشابم ة¢[صم ھل نوكت نأ ةنT[لا وضعل زوجي ال .7

 .ةرادإلا
8. ¶Tا ةرادإ سلSTلا ءاضعأ نم وضع يأ ةلاقتسا لوبق ةيعم]Tع ًءانب ةنQR رط نع عوفرملا ھبلطDلا س'ئر ق]Tةن. 
9. ëí دعاقملا دحأ روغش لاح ëí لا]Tا سلجم موقي ةنSTوضع ن5يعتب ةيعم ëí ع ءانب رغاشلا دقعملاQR لا س'ئر ةيصوت]Tةن. 

  ةنT[لا تايلوؤسمو ماKم :ةيناثلا ةداملا

 .اzذيفنت ةعVاتمو ةنT[ل ةDونس ةيمالعإ ةطخ دادعإ .1
 .اpر.وطتو ،ةيعم(`ا lm مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ءادأل ةسgئرلا تاBجوتلا عضو .2
 .ةيعم(`اب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلاب ةينعملا تاعاطقلا ماBمو فادpأ عضو .3
 .ةيعم(`ا lm مالعإلاو ةماعلا تاقالعلاب ةينعملا ةB()ل ة.رودلا ر.راقتلا م.وقتو ةسارد .4
 .ةيعم()ل ةينالعإلاو ةيمالعإلا تاجتنملا م.وقتو ةسارد .5
 .ةيعم(`اب مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا ءادأ ر.وطت lm مBسyX zلا تايصوتلاو تاحvwقملا ميدقت .6
  .)لمعلا شرو ،تارمتؤملا ،تاودنلا( لثم اÄFف كراشyX zلا وأ ةيعم(`ا لبق نم ماقت yXلا تايلاعفلا ذيفنت lm ةيمالعإلا ةدناسملا .7
 .اBجمارèو ةيعم()ل دراوم داجيéو عåwتلا تالمح ةساردل ةيعم(`اب ةيمنتلاو رامثãسالا ةن(` عم يمالعإلا قيسáتلا .8
 .ةكvwشم ةيمالعإ تايلاعفو تاعورشم ذيفنتو حرطل ةقطنملا lm ةيëíw`ا تايعم(`ا عم قيسáتلا .9
 .اKصاصتخا ëí لخدي اميف ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم ةنT[ل دنس_ rsلا ماKملا .10
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  ةنT[لا طباوضو تاءارجûو تاعامتجا :ةثلاثلا ةداملا

 ص≥[م نمضتت rsلاو اÇlاعامتجا رضاحم دادعإ بجDو ،كلذ XRا ةجا¢Sا تعد املπو ،XRوألا ةنسلا ëí ًاDرKش ًاعامتجا ةنT[لا عمتجت .1
 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو اÇlايصوتو اÇlاشقانم

 .نكمأ ام يداليملا ماعلا ةيادب نم ًاقبسم ةنT[لا تاعامتجا ةلودج متي .2
 دقعل ةوعدلا ءاضعألا ةيبلغأ وأ ةنT[لا س'ئرل قحي امك ،ةرورضلا ھيضتفت ام بسح ةيئانºتسا تاعامتجا دقع_ نأ ةنT[ل زوجي .3

  .)ءاضعألا s¿لث( اølاضعأ ةيبلغأ روضح دنع ةنT[لا عامتجال ي∂وناقلا باصنلا لمتكDو ،ةجا¢Sا ھيضتقت امل ًاقفو يΩانºتسا عامتجا
 نم ةيفاπ ةدم لبق ا5pzتركس وأ ةنT[لا ءاضعأ نم ھضوفي نم وأ ةنT[لا س'ئر لبق نم ةنT[لا تاعامتجا روض¢S ةوعدلا ھجوت .4

 دعوم نم ةيفاπ ةÜpف لبق ةمزاللا قئاثولاو ضورعلاو عامتجالا لامعأ لودجب ةنT[لا ءاضعأ دDوزت متي امك ،عامتجالا دعوم
 .عامتجالا
5. ëí لا س'ئر روضح رذع_ ةلاح]Tوفت ھل زوجي ةنDاضعأ دحأ ضølا ةسائرل اSTةدد¢¶ا ةسل. 
6. ëí لا عامتجال وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tا لذب متي ،ةلاصأ ةنSTKلا دaاëí ا نم وضعلا ن5كمتلS¢لئاسوب ةناعتسالا لالخ نم روض 

 .ةلاصأ روض¢Sا ةباثمب وضعلا روضح نوكي ةلا¢Sا هذëí zو لاصتالا
7. ëí لا ءاضعأ نم رخآ ًاوضع ةبانإ وضعلل زوجي ةلاصأ وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tھنع ةباين ةن S¢عامتجالا روض. 
 يواس_ دنعو عامتجالا ëí ن5لثمملاو نDرضا¢Sا ءاضعألا ءازأ ةيبلغأب ةنT[لا تارارق ردصتو ،ًاDواسØم ًاتوص ةنT[لا ëí وضع لaل نوكي .8

 .عامتجالا س'ئر ھل توص يذلا يأرلا ƒ√ري تاوصألا
 اl†لع تاظحالم يأ ءادبûو اl†لع عالطالل ةنT[لا ءاضعأو س'ئرل اKلاسرûو ةنT[لا عامتجا رضحم ةدوسم دادعإب ةنT[لا 5pتركس موقي .9

 opتع« لمع مايأ 5 لالخ تاظحالم يأ مالتسا مدع ةلاح ëíو ،ي∂وÜpكلإلا ديopلا opع ةنT[لا عامتجا داقع∂ا خDرات نم لمع مايأ 3 لالخ
 اzؤاضعأو ةنT[لا س'ئر ھيلع عقوي صاخ لëí  T ةباتك ةنT[لا تاعامتجا رضاحم ت∏ثت ثيح ،اl†لع ةقفاوملاب ًارارقإ كلذ
 .ةيعمSTا قئاثو نمض رضا¢¶ا كلت ظفحتو ا5pzتركسو
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم XRا عفرت rsلا ةDرودلا رDراقتلا لالخ نمو اKس'ئر opع ةنT[لا ءادأو لامعأ ةيعمSTا ةرادإ سلجم عVاتي .10

 ةDوضعلا تاماÜµلا :ةعVارلا ةداملا

 :ي_آلاب ماÜµلالا ةنT[لا وضع QRع     

 .ةيعمSTا Sƒاصمب رارضإلا ھناش نم لمع يأ ëí ةكراشملا وأ مايقلا نع عانتمالاو ھماKمل ھتسرامم دنع ةيعمSTا حئاولو ةمظنأ .1
 .اKقيقحت ëí هرودب مايقلل ëíاaلا تقولا صيصخت ھيلعو ،اÇlايلوؤسمو ةنT[لا ماKمل ًاπردم نوكي نأ .2
 .ًاقبسم ةنT[لا س'ئر اœl رطخي ةيعوضوم تارopمل الإ اklع بيغتلا مدعو اzروضحب ماÜµلالاو تاعامتجالل 5pضحتلا .3
 .اÅlشقانمو اÇlاعامتجا لامعأ لودج QRع ةحورطملا تاعوضوملا ةسارد لالخ نم ةنT[لا تاعامتجا ëí ةلاعفلا ةكراشملا .4
 .ةيعمSTا ةطش∂أب قلعتملا لاT¶ا ëí تاروطتلاب ةفرعملا زDزع_ QRع لمعلا .5
 ضرغل اKمادختساو ،ةنT[لا ëí مDÅlوضع لالخ نم اl†لع نولصحي rsلا تامولعملا ةDرس QRع ةظفا¢¶ا ةنT[لا ءاضعأ QRع بجي .6

 يأب اKلالغتسا وأ اklع حاصفإلا وأ ،رخآ فرط يأل تامولعملا كلت نم يأب حDرصتلا وأ نالعإلا مدعو ،طقف مDÅlوضع ماKم ةيدأت
 ماÜµلالا لمش¥و ،ةيعمSTا مساب ثيد¢Sا وأ ،مالعإلا لئاسو عم اìlأشV لماعتلا وأ ،ناπ ضرغ يأل اKلامعتسا وأ لاaشألا نم لaش
 .ةنT[لا ëí ةDوضعلا ءاÅlنا دعV تامولعملا كلت ةDرس QRع ةظفا¢¶ا ًاضيأ
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 ةنT[لا 5pتركس ماKم :ةسما≥Sا ةداملا

 :ةيتآلا ماKملا ةنT[لا 5pتركس XRوتي

 .ةنT[لا س'ئر عم قيس�تلاب اKلامعأ لودST حÜpقم عضوو ،ةنT[لا تاعامتجا قيس�ت .1
 .ةنT[لا عامتجا دونب ةساردل ةمزاللا قئاثولاو ،اKلامعأ لودجب مzدDوزتو تاعامتجالا ديعاومب ةنT[لا ءاضعأ غيلبت .2
 .صاخ لëí  T اKظفحو رضا¢¶ا دادعûو ةنT[لا تاعامتجا قيثوتو روضح .3
 .اÇlاصاصتخا نمض جردنت rsلا لئاسملا ëí ،ةنT[لا XRا ةروشملاو نوعلا ميدقت .4
 .اølاضعأو ةنT[لا س'ئر عيقوت دعV ةنT[لا عامتجا رضحم نم ة≥”�ب ةيعمSTا ةرادإ سلجم دDوزت .5
 .هدقع خDرات نم ملع مايأ 3 لالخ اølاضعأ XRا عامتجالا رضحم ةدوسم ةنT[لا 5pتركس لسري .6

  ةنT[لا تايحالص :ةسداسلا ةداملا

 .اKفادzأل ًاققحمو ًابسانم هارت عوضوم يأ ةسارد ةنT[ل قحي .1
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم ھبلطي عوضوم يأ وأ اÇlايحالص تحت لخدي طاش∂ يأ نع يرحتلا .2
 .ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعV اKماKم ءادأ ëí ةنT[لا ةدعاسمل ًاDرورض كلذ ناr‘ πم ةDراشØسا وأ ةيجراخ ةKج ةيأ نم ةروشملاب ةناعتسالا .3
 لماعتلا نامضل ،ةيملعلا ةرادإلا لامعأب ةلص اKل rsلا ةلجاعلا لئاسملا لح ëí اklع ةباين لمعلا ةيحالصب ةنT[لا س'ئر ةنT[لا ضوفت .4

 .تذختا rsلا تارارقلاو تاءارجإلاب Xíاتلا عامتجالا ëí ةنT[لا طاحتو ،ةبسانملا ةقDرطلاو تقولا ëí اKعم

  ةنT[لا رDرقت :ةعVاسلا ةداملا

 ھيضتقي امب اKماKمو اÇlاصاصتخا ءادأ ةيفيكو اÇlازاجنإ زربأو اølادأو اKلامعأل ةيفاو ةصالخ QRع لمتش« ًاDونس ًارDرقت ةنT[لا ردصت  .1
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم QRع ضرعلل كلذو تاسرامملا لضفأو ÿsملا فرعلا
 

  ةحئاللا ةعجارم :ةنماثلا ةداملا

 زوجي الو ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عم ‘◊÷امتي امب اl’يدحتو اzرDوطت ضرغV ةنT[لا لبق نم ةDرودلا ةعجارملل ةحئاللا عضخت .1
  .ةرادإلا سلجم نم ةقفاومب الا اl†لع ليدع_ يأ ءارجإ

 

  ذافنلا :ةعساتلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم اzرارقإ خDرات نم ةذفان ةحئاللا نوكت .1
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  ةيلاملا دراوملا ةيمنتو رامثcسالا ةنlS ةحئال :ًاثلاث 

Çlفد zإ ةحئاللا هذXR لامعأ ميظنت STسالا ةنØلا ءاضعأ حيشرت دعاوق ديدحت لالخ نم ةيلاملا دراوملا ةيمنتو رامث]Tملاو ،ةنKتايلوئسملاو ما 
 .اKلمع ةيلآو طباوض XRإ ةفاضإلاب ،اKل ةدنسملا تايحالصلاو

 

 ةنT[لا ليكش_ :XRوألا ةداملا

 .ھب'ني نم وا سلT¶ا س'ئرب طبترتو ،ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم رارقب دراوملا ةيمنتو رامثØسالا ةنST لaش_ .1
 .ءاضعأ ةعبس نع دDزي الو ةثالث نع ةنT[لا ءاضعأ ددع لقي الأ .2
 .ةيعمSTا تاطاش∂و تاصاصتخاب ھتفرعم XRإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا دراوملا ةيمنتو رامثØسالا ةنST ماKمب ةopخ ƒ⁄رملا وضعلا ىدل نوكي نأ .3
 .ةلثامم تاÜpفل وا ةÜpفل سلT¶ا نم رارقب اKليكش_ ةداعإ زوجDو ،ةرادإلا سلجم نم اKليكش_ ةيادب نم تاونس ثالث ةنT[لا ةدم نوكت .4
 :ةيلاتلا تالا¢Sا ىدحإب - ةرادإلا سلجم ةقفاوم دع›و - ةنT[لا ةDوضع Äsت�ت .5

 .ةنT[لا ةرود ءاÅlنا •
 .ةنT[لا ëí ھتDوضع ةدم ءاÅlنا •
• ›Tم ءادأ نع هزKھما ëí لا]Tةن. 
 .عورشم رذع نود هدحاو ةنس لالخ ةيلاتتم تاعامتجا ثالث نع ھبيغ_ •
 .ھل طانم وz ام قفو ھتابجاوو ھماKمو ھتايلوؤسمب ھلالخإ •
 .ةDوضعلا ءاìlإل ةبجوم ةيعمSTا سلجم اzاري rsلا بابسألا نم هالعأ ركذ ام 5pغ •

 QRع ءانب رغاشلا زكرملا ëí ًاوضع ن5يع« نأ سلجملل ناπ ،ةDوضعلا ةدم ءانثأ ةقباسلا تالا¢Sا دحأب ةنT[لا ءاضعأ دحأ زكرم رغش اذإ .6
 .ةحئاللا هذëí z اl†لإ راشملاو ةDوضعلل ةHولطملا طورشلا ھيف رفوتت نأ QRع ،ةنT[لا س'ئر ةيصوت
 .ھل ًابئان ءاضعألا نم هاري نم س'ئرلا فلDaو ،ةنT[ل ًاس'ئر ةيعمSTا ةرادإ سلجم ددحي .7
 سلجم ةقفاومب الإ ةيعمSTا باس¢S ةمopملا دوقعلا وأ لامعألا ëí ةرشابم 5pغ وأ ةرشابم ة¢[صم ھل نوكت نأ ةنT[لا وضعل زوجي ال .8

 .ةرادإلا

 .ةرادإلا سلجم نم نíع3 ًاíwتركس ةن()ل نوكي .9

 ةنT[لا تايلوئسمو ماKم :ةيناثلا ةداملا

 نم دكأتلل يرود لaشV اÅlعجارمو اKفادzأ عم بسانØي امب ةيعمT[ل ةيلاملا دراوملا ةيمنتو رامثØسالل ةسايسو ةيجيتاÜpسا ةطخ دادعإ .1
 .ةيجرا≥Sا ةئ'بلا QRع أرطت دق rsلا تا5pيغتلل اÅlمءالم

  .ھمييقتو يرامثØسالا ءادألا سايقل ةمئالم تارشؤمو 5pياعم عضوو ةيعمT[ل ةDرامثØسالا ةطش∂ألا QRع فارشالا .2
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 .اÇlاDولوأ ب'ترتو ةDرامثØسالا صرفلا مييقتو ةسارد .3
 .ةيعمT[ل ةيلاملا دراوملا ةيمنت ëí مzاس_ rsلا تاردابملا حاÜpقا .4
 .اKل ةيلاملا ةءالملاو ةمادتسالا ققحي امب ،ھفالخو جمارHو ع¥راشمو لوصأ نم ةيعمSTا تاموقم رامثØسال لبسلا لضفأ نع ثحبلا .5
 .ةيذيفنتلا ةنT[لا عم قيس�تلاب ةيعمSTاب ةصا≥Sا ةيلاملا دراوملا ةيمنتو قDوسØلا ةسايس رارقإ .6
 .ةقالعلا تاذ تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةحÜpقملا ةDرامثØسالا صرفلا ماÜµلا نم دكأتلا .7
 .اKصاصتخا ëí لخدي اميف ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم ةنT[ل دنس_ rsلا ماKملا .8

 ةنT[لا تايحالص :ةثلاثلا ةداملا 

 .اKماKم ءادأ ëí ةنT[لا ةدعاسم اìlأش نم rsلا تانايبلاو تامولعملا بلط .1
 .اÇlايلوؤسم نمض لخدي ًابسانم هارت عوضوم يأ ةسارد .2
  .ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعV كلذو ،اÇlايلوؤسمو اKماKم نمض جردني عوضوم يأ ةسارد ëí ن5صت≥¶او تاS≤opا نم هارت نمب ةناعتسالا .3
 نم ةقفاوملا QRع لوص¢Sا دعV ،ةلماπو ةرشابم تايلوؤسمب عتمتي ص≥⁄ وأ ةيعمSTا ةرادإ نم قDرفل )ايباتك( اÇlايحالص ضعV لDوخت .4

  .ةرادإلا سلجم

 ةنT[لا لمع طباوض :ةعVارلا ةداملا

 ةنT[لا س'ئر تاصاصتخا :الوأ

 .اÅlيلعاف زDزع_ QRع لمعلاو ةنT[لا تاعامتجا ةرادإ .1
 .ةرادإلا سلجم مامأ ةنT[لا ليثمت .2
 .ًاDرورض كلذ ناπ املπ ةرادإلا سلجم ةقفاوم QRع لوص¢Sاو ةنT[ل ةدد¢¶ا تاصاصتخالاب ماÜµلالا .3
 .ةنT[لا ءاضعأ عم قيس�تلاب كلذو ،عامتجال ناaمو تقوو خDرات ديدحت عم داقع∂الل ةنT[لا ةوعد .4
  .اKجاردإ ةنT[لا ءاضعأ دحأ بغري rsلا تاعوضوملا رابتعالاب ذخألا عم لامعألا لودج دادعإ .5
 تارارقلا ذاختا نم ةنT[لا نكمي امب ،بسانملا تقولا ëíو ةيفاπ تامولعمب ةHو¢flم ةنT[لا QRع ةضورعملا تاعوضوملا نوكت نأ نامض .6

Vأشìlا. 
 .ةرادإلا سلT¶ لامعأ نم ھيلإ تلصوت امو اÇlايصوت عفرو ةنT[لا ةطش∂أ نع ةDرودلا رDراقتلا دادعإ .7
 .ةنT[لا نم ةرداصلا تارارقلا ذيفنتل ةعVاتملاو فارشإلا .8
 .ةنT[لا ءادأل يرودلا مييقتلا ءارجإل ةمزاللا تاب'تÜpلا عضو .9

 ةنT[لا وضع تابجاو :ًايناث

 .اÇlايلوؤسمو ةنT[لا ماKمل ًاπردم نوكي نأ .1
 وا مايقلا نع عانتمالا عم ،ةيعمSTا Sƒاصم QRع ةيص≥·لا ھ¢Sاصم ميدقت مدع بوجو عم ،í‡راخ 5pثأت يأ نع ًاديعV ھتابجاوب مايقلا .2

 .ةيعمSTا Sƒاصمب رارضإلا ھنأش نم لمع يأ ëí ةكراشملا
 .ًاقبسم ةنT[لا س'ئر اœl رطخي ةيعوضوم تارopمل الإ اklع بيغتلا مدعو اzروضحب ماÜµلالا عم تاعامتجالل 5pضحتلا .3
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 .ھماKم ةسرامم دنع ةيعمSTا حئاولو ةمظنأب ديقتلا .4
 .اÅlشقانمو لامعألا لودج QRع ةحورطملا تاعوضوملا ةسارد لالخ نم ةنT[لا تاعامتجا ëí ةلاعفلا ةكراشملا .5
 .اÇlايلوؤسمو ةنT[لا ماKمب ةقالعلا تاذ تاعوضوملاو تالاT¶ا ëí تاروطتلا ةفرعمل دSTKا لذب .6

 وا نالعإلا مدعو ، طقف وضعك ھماBم ةيدأت ضرغل اBمادختساو ،ةن()لا lm ھت.وضع لالخ نم اÄFلع لصحي yXلا تامولعملا ة.رس :9ع ةظفاñóا .7
 .ةن()لا lm ھت.وضع ءاF•نا دع§ ام :£ا كلذب ما¢vلالا دتم.و ، رخا فرط يأل تامولعملا كلت نم يأب ح.رصتلا

 

 ةنT[لا 5pتركس ماKم :ًاثلاث

 .ةنT[لا س'ئر عم قيس�تلاب اKلامعأ لودST حÜpقم عضوو ،ةنT[لا تاعامتجا قيس�ت .1
 .عامتجالا دونب ةساردل ةمزاللا قئاثولاو ،اKلامعا لودجب مzدDوزتو تاعامتجالا ديعاومب ةنT[لا ءاضعأ غيلبت .2
 سلجم نم اzدامتعاو ،ةنT[لا ءاضعأ نم اKعيقوت دعV ةصاخ تالëí  T اKظفحو اzرضاحم دادعûو ةنT[لا تاعامتجا قيثوتو روضح .3

  .ةرادإلا
 .اklع ردصت وأ ةنT[لا QRع ضرع_ rsلا رDراقتلاو تالT”لاو قئاثولا ظفح .4

  ةنT[لا لمع ةيلآو تاعامتجا :ةسما≥Sا ةداملا

 ،ةنT[لا س'ئر نم ةوعدب ةيئانºتسالا تالا¢Sا ëí عامتجا دقع XRإ ةجا¢Sا تعد ام ‘rمو ،ًاDونس ى∂دأ دحك تاعامتجا ع›رأ ةنT[لا عمتجت .1
  .ةنT[لا ءاضعأ نم نDوضع بلط وأ ،ةرادإلا سلجم س'ئر نم بلطب وأ
 نم وأ ةنT[لا س'ئر روضح طرشV ،ى∂دأ دحك - ءاضعأ ةع›را - ءاضعألا ةيبلاغ روضح ëí لثمتي ةنT[لا تاعامتجال ي∂وناقلا باصنلا .2

 .ھب'ني
 ،لقألا QRع )ًاموي15( ـب اzدعوم لبق ةنT[لا عامتجا روض¢S ةوعدلا ھجوتو ،ھتيادب لبق Xíاملا ماعلا لامعأ لودجو خDراوت ةنT[لا دمتع_ .3

 .)مايا 5( ـب عامتجالا روض¢S ةوعدلا ھيجوت ًاءانºتسإ زوجDو
4. ëí لا عامتجال ءاضعألا دحأ روضح رذع_ لاح]Tا لذب متي ،ةنSTKا نم وضعلا ن5كمتل دS¢ح روضr‘ وûن πلاصتالا لئاسو لالخ نم نا 

 .ةينقتلا تاقيبطتلاو
 .عامتجالا س'ئر ھل توص يذلا بناSTا ƒ√ري تاوصألا يواس_ دنعو ،ءاضعألا نم روض¢Sا تاوصأ ةيبلغأب ةنT[لا تارارق ردصت .5
 وأ ،ةنT[لا ءاضعأ 5pغ نم ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع يأل ةنT[لا تاعامتجا روض¢S ةوعدلا ھيجوت ةنT[ل قحي .6

 .ددحم عوضوم ëí ھتروشم QRع لوص¢Sا وأ ھيأر XRإ عامتسالل ءاS≤opا وأ نDراشØسملا دحأ
 ب∏س نايب عم عامتجالا رضحم ëí ھظفحت ت∏ثي نأ QRع عامتجالا هروضح لاح ëí ةنT[لا هذختت رارق يأ QRع ظفحتلا ةنT[لا وضعل قحي .7

 .ظفحتلا
 لالخ كلذو اKلوح مÇlايئام ءادبûو اl†لع عالطالل ةنT[لا ءاضعأو س'ئرل اKلاسرûو عامتجالا رضحم ةدوسم دادعإ ةنT[لا 5pتركس XRوتي .8

 opتع« لمع مايأ ةسمخ لالخ وضعلا نم ةباجإ يأ يقلت مدع ةلاح ëíو ،ي∂وÜpكلإلا ديopلا opع عامتجالا داقع∂ا خDرات نم لمع مايأ ةثالث
 .اl†ف ءاج ام QRع ةقفاوملاب ًارارقإ كلأذ
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  .ةرادإلا سلجم س'ئر XRا اÇlاعامتجا جئاتنو تايصوت نم ھيلا لصوتت ام ةفاπ -اKس'ئر قDرط نع- ةرشابم ةنT[لا عفرت .9
 ةلاح ëí – ةينقتلا تاقيبطتلاو لصاوتلا لئاسو لالخ نم وا رقملا جراخ عمتجت نأ اKل زوجDو ،ةيعمSTا رقم ëí اÇlاعامتجا ةنT[لا دقع_ .10

   .- ةرورضلا

  ةحئاللا ةعجارم :ةسداسلا ةداملا

 زوجي الو ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عم ‘◊÷امتي امب اl’يدحتو اzرDوطت ضرغV ةنT[لا لبق نم ةDرودلا ةعجارملل ةحئاللا عضخت .1
  .ةرادإلا سلجم نم ةقفاومب الا اl†لع ليدع_ يأ ءارجإ

  ذافنلا :ةعVاسلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم اzرارقإ خDرات نم ةذفان ةحئاللا نوكت .1
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 ةينفلاو ةيملعلا ةنÑSلا ةحئال :ًاعjار

 

 .ھHوني نم وأ ةرادإلا سلجم س'ئر :ةDرادإلا ةيعجرملا

 .تارمتؤملاو تاودنلاو ثاحبألاو ةيملعلا ةيعمSTا جمارب QRع ماعلا فارشإلا :ةيس'ئرلا ةمKملا

 :ناT[لا ةDوضع طباوضو دعاوق :XRوألا ةداملا

 :ةيلاتلا دعاوقلا قفو ةيعمSTاب ةيمالعإلا ةنT[لا لaش_     

 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم نم رارقب ةيملعلا ةنT[لا لaش_ -1
 .مzرسألو دحوتلا فيط لافطأل ةيعمSTا اKمدقت rsلا جماopلاب نوصتخم مklم ءاضعأ ةعبس XRإ ةثالث نم ةيمالعإلا ةنT[لا ءاضعأ ددع -2
 ةرادإلا سلجم نم ةنT[لا ليكش_ ةداعإ زوجي امك ،اÇlدم ءاÅlناب Äsت�تو اKليكش_ ةيادب نم أدبت تاونس ثالث ةنT[لا ةDوضع ةدم نوكت -3

 .ىرخأ ةلثامم تاÜpف وأ ةÜpفل
 .ھل ًابئان ن5يعتب س'ئرلا فلDaو ،ةنT[ل ًاس'ئر ةرادإلا سلجم ددحي -4
 ھبيغ_ لاح ëí وأ ،ةنT[لا ëí ةDوضعلا ةدم ةياëí ìl وأ ةيعوطلا ةلاقتسالا قDرط نع ھتDوضع ءاÅlناب ةيمالعإلا ةنT[لا وضع ةDوضع Äsت�ت -5

 .كلذ ةرادإلا سلجم ىأر لاح ëí وأ ،لوبقم رذع نود ةنT[لا تاعامتجا نم )% 50( نع دDزي امل
 اÇlايصوت ذيفنت ةعVاتمو اKقيثوتو اzرضاحم دادعûو ةنT[لا لامعأو تاعامتجال دادعإلل ًابسانم هارت نمم اKل 5pتركس ن5يعتب ةنT[لا موقت -6

 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو
 سلجم ةقفاومب الإ ةيعمSTا باس¢S ةمopملا دوقعلا وأ لامعألا ëí ةرشابم 5pغ وأ ةرشابم ة¢[صم ھل نوكت نأ ةنT[لا وضعل زوجي ال -7

 .ةرادإلا
8- ¶Tا ةرادإ سلSTلا ءاضعأ نم وضع يأ ةلاقتسا لوبق ةيعم]Tع ًءانب ةنQR رط نع عوفرملا ھبلطDلا س'ئر ق]Tةن. 
9- ëí دعاقملا دحأ روغش لاح ëí لا]Tا سلجم موقي ةنSTوضع ن5يعتب ةيعم ëí ع ءانب رغاشلا دقعملاQR لا س'ئر ةيصوت]Tةن. 

 

 :ةنT[لا تايلوؤسمو ماKم :ةيناثلا ةداملا

 .Âsلعلا ةيعمSTا طاش�ل ةDونس ةطخ عضو .1
 .ةيعرفلا اzرواحمو ةيعمT[ل ةيملعلا تايقتلملاو تاودنلاو تارمتؤملا عيضاوم دامتعاو ةسارد .2
 .ةيصصختلاو ةيملعلا تارضا¢¶ا دادعا .3
 .تارمتؤملاو تاودنلاو تايقتلملا ëí ةيملعلا قاروألاو ثوحبلا ضفر وا لوبق .4
 .ةيملعلا تايقتلملاو تاودنلاو تارمتؤملل ن5يس'ئرلا ن5ثدحتملا ءامسأ حيشرت .5
 .Âsيداπألا دامتعالاو مDوقتلا ناST عم ةكراشملا .6
 .ةيعمT[ل ةدمتعملا ةيجيتاÜpسالا رDوطت ëí ةمzاسملا .7
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 .ةيملعلا تايقتلملاو تاودنلاو تارمتؤملاب ةصا≥Sا ةيعمT[ل ي∂وÜpكلالا عقوملا QRع ةينوÜpكلالا تاحفصلاب ةصت≥¶ا ةنST عم قيس�تلا .8
 .تاراشØسالاو ةيملعلا تايقتلملاو تاودنلاو تارمتؤملل ةيميظنتلاو ةيØسجوللا بناوSTا صخي اميف ةقالعلا تاذ ناT[لا عم قيس�تلا .9
 .ن5صصختملل ةيملعلا ةينKملا تاراشØسالا ميدقت .10
 .جرا≥Sاو لخادلا ëí ةصصختملا ةينKملا ةيملعلا تايعمSTاو تائيKلا عم نواعتلا .11
 .تايصوتلاو ءادألا نع رDراقتلا عفرو ،دقعلا بسح تامد≥[ل ھميدقت نم دكأتلاو ،دحوتلا زكرمل s∞فلا لغشملا لمعل ةعVاتملاو فارشإلا .12
 .ةينفلا بناوSTا نم ةقالعلا تاذ تاعاطقلاو تاسسؤملا عم تاπارشلا دونب ةعجارم .13
 .ةيعمT[ل ةيليغشØلاو ةيجيتاÜpسالا طط≥Sا ةسارد .14
 .ةيعمT[ل ةمدقملا ةيثحبلا ع¥راشملاو تاحÜpقملا ةعجارم .15
 .ةيعمSTا رDوطتل ةفداKلا راaفألاو تاحÜpقملا ميدقت .16
 .عورشم لaل بساني ام ھيجوتو ةحÜpقملا ثاحبألل حÜpقملا معدلا ةعجارم .17
 .معدلا ديدجتب ةيصوتلاو ةيثحبلا قرفلا نم ةمدقملا رDراقتلا opع ءادألا مييقتو ةيثحبلا ع¥راشملا 5pس ةعVاتم .18
 .اBصاصتخا lm لخدي اميف ةيعم(`ا ةرادإ سلجم نم ةن()ل دنسyX zلا ماBملا .19

 

 :ةنT[لا لمع طباوضو تاءارجûو تاعامتجا :ةثلاثلا ةداملا

 نمضتت rsلاو اÇlاعامتجا رضاحم دادعإ بجDو ،كلذ XRا ةجا¢Sا تعد املπو ،XRوألا ةنسلا ëí ًاDرKش ًاعامتجا ةيملعلا ةنT[لا عمتجت  -1
 .اÇlارارقو اÇlاl†جوتو اÇlايصوتو اÇlاشقانم ص≥[م

 .نكمأ ام يداليملا ماعلا ةيادب نم ًاقبسم ةنT[لا تاعامتجا ةلودج متي -2
 .زاجنإلا بس∂و ةعوضوملا طط≥Sا ةعVاتمل ةيعمSTاب مالعإلا ةنST عم ةDرود ةفصب ةيملعلا ةنT[لا عمتجت -3
 دقعل ةوعدلا ءاضعألا ةيبلغأ وأ ةنT[لا س'ئرل قحي امك ،ةرورضلا ھيضتفت ام بسح ةيئانºتسا تاعامتجا دقع_ نأ ةيملعلا ةنT[ل زوجي -4

  .) ءاضعألا s¿لث ( اølاضعأ ةيبلغأ روضح دنع ةنT[لا عامتجال ي∂وناقلا باصنلا لمتكDو ،ةجا¢Sا ھيضتقت امل ًاقفو يΩانºتسا عامتجا
 دعوم نم ةيفاπ ةدم لبق ا5pzتركس وأ ةنT[لا ءاضعأ نم ھضوفي نم وأ ةنT[لا س'ئر لبق نم ةنT[لا تاعامتجا روض¢S ةوعدلا ھجوت -5

 .عامتجالا دعوم نم ةيفاπ ةÜpف لبق ةمزاللا قئاثولاو ضورعلاو عامتجالا لامعأ لودجب ةنT[لا ءاضعأ دDوزت متي امك ،عامتجالا
6- ëí لا س'ئر روضح رذع_ ةلاح]Tوفت ھل زوجي ةنDاضعأ دحأ ضølا ةسائرل اSTةدد¢¶ا ةسل. 
7- ëí لا عامتجال وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tا لذب متي ،ةلاصأ ةنSTKلا دaاëí ا نم وضعلا ن5كمتلS¢لئاسوب ةناعتسالا لالخ نم روض 

 .ةلاصأ روض¢Sا ةباثمب وضعلا روضح نوكي ةلا¢Sا هذëí zو لاصتالا
8- ëí لا ءاضعأ نم رخآ ًاوضع ةبانإ وضعلل زوجي ةلاصأ وضعلا روضح رذع_ ةلاح]Tھنع ةباين ةن S¢عامتجالا روض. 
 يواس_ دنعو عامتجالا ëí ن5لثمملاو نDرضا¢Sا ءاضعألا ءازأ ةيبلغأب ةنT[لا تارارق ردصتو ،ًاDواسØم ًاتوص ةنT[لا ëí وضع لaل نوكي -9

 .عامتجالا س'ئر ھل توص يذلا يأرلا ƒ√ري تاوصألا
 لالخ اl†لع تاظحالم يأ ءادبûو اl†لع عالطالل ةنT[لا ءاضعأو س'ئرل اKلاسرûو ةنT[لا عامتجا رضحم ةدوسم دادعإب ةنT[لا 5pتركس موقي -10

 ًارارقإ كلذ opتع« لمع مايأ 5 لالخ تاظحالم يأ مالتسا مدع ةلاح ëíو ،ي∂وÜpكلإلا ديopلا opع ةنT[لا عامتجا داقع∂ا خDرات نم لمع مايأ 3
 كلت ظفحتو ا5pzتركسو اzؤاضعأو ةنT[لا س'ئر ھيلع عقوي صاخ لëí  T ةباتك ةنT[لا تاعامتجا رضاحم ت∏ثت ثيح ،اl†لع ةقفاوملاب
  .ةيعمSTا قئاثو نمض رضا¢¶ا
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 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم XRا عفرت rsلا ةDرودلا رDراقتلا لالخ نمو اKس'ئر opع ةنT[لا ءادأو لامعأ ةيعمSTا ةرادإ سلجم عVاتي -11

 

 :ةDوضعلا تاماÜµلا :ةعVارلا ةداملا

 :ي_آلاب ماÜµلالا ةنT[لا وضع QRع     

 .ةيعمSTا Sƒاصمب رارضإلا ھناش نم لمع يأ ëí ةكراشملا وأ مايقلا نع عانتمالاو ھماKمل ھتسرامم دنع ةيعمSTا حئاولو ةمظنأ -1
 .اKقيقحت ëí هرودب مايقلل ëíاaلا تقولا صيصخت ھيلعو ،اÇlايلوؤسمو ةنT[لا ماKمل ًاπردم نوكي نأ -2
 .ًاقبسم ةنT[لا س'ئر اœl رطخي ةيعوضوم تارopمل الإ اklع بيغتلا مدعو اzروضحب ماÜµلالاو تاعامتجالل 5pضحتلا -3
 .اÅlشقانمو اÇlاعامتجا لامعأ لودج QRع ةحورطملا تاعوضوملا ةسارد لالخ نم ةنT[لا تاعامتجا ëí ةلاعفلا ةكراشملا -4
 ،ةيعمSTا ةطش∂أب قلعتملا لاT¶ا ëí تاروطتلاب ةفرعملا زDزع_ QRع لمعلا -5
 ةيدأت ضرغل اKمادختساو ،ةنT[لا ëí مDÅlوضع لالخ نم اl†لع نولصحي rsلا تامولعملا ةDرس QRع ةظفا¢¶ا ةنT[لا ءاضعأ QRع بجي -6

 نم لaش يأب اKلالغتسا وأ اklع حاصفإلا وأ ،رخآ فرط يأل تامولعملا كلت نم يأب حDرصتلا وأ نالعإلا مدعو ،طقف مDÅlوضع ماKم
 ةظفا¢¶ا ًاضيأ ماÜµلالا لمش¥و ،ةيعمSTا مساب ثيد¢Sا وأ ،مالعإلا لئاسو عم اìlأشV لماعتلا وأ ،ناπ ضرغ يأل اKلامعتسا وأ لاaشألا
 .ةنT[لا ëí ةDوضعلا ءاÅlنا دعV تامولعملا كلت ةDرس QRع
 

 :ةنT[لا 5pتركس ماKم :ةسما≥Sا ةداملا

 :ةيتآلا ماKملا ةنT[لا 5pتركس XRوتي     

 .ةنT[لا س'ئر عم قيس�تلاب اKلامعأ لودST حÜpقم عضوو ،ةنT[لا تاعامتجا قيس�ت -1
 .ةنT[لا عامتجا دونب ةساردل ةمزاللا قئاثولاو ،اKلامعأ لودجب مzدDوزتو تاعامتجالا ديعاومب ةنT[لا ءاضعأ غيلبت -2
 .صاخ لëí  T اKظفحو رضا¢¶ا دادعûو ةنT[لا تاعامتجا قيثوتو روضح -3
 .اÇlاصاصتخا نمض جردنت rsلا لئاسملا ëí ،ةنT[لا XRا ةروشملاو نوعلا ميدقت -4
 .اølاضعأو ةنT[لا س'ئر عيقوت دعV ةنT[لا عامتجا رضحم نم ة≥”�ب ةيعمSTا ةرادإ سلجم دDوزت -5
 .هدقع خDرات نم ملع مايأ 3 لالخ اølاضعأ XRا عامتجالا رضحم ةدوسم ةنT[لا 5pتركس لسري -6

 

 : ةنT[لا تايحالص :ةسداسلا ةداملا

 .اKفادzأل ًاققحمو ًابسانم هارت عوضوم يأ ةسارد ةنT[ل قحي -1
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم ھبلطي عوضوم يأ وأ اÇlايحالص تحت لخدي طاش∂ يأ نع يرحتلا -2
 سلجم ةقفاوم دعV اKماKم ءادأ ëí ةنT[لا ةدعاسمل ًاDرورض كلذ ناr‘ πم ةDراشØسا وأ ةيجراخ ةKج ةيأ نم ةيمالعإلا ةروشملاب ةناعتسالا -3

 .ةرادإلا
 لماعتلا نامضل ،ةيملعلا ةرادإلا لامعأب ةلص اKل rsلا ةلجاعلا لئاسملا لح ëí اklع ةباين لمعلا ةيحالصب ةنT[لا س'ئر ةنT[لا ضوفت -4

 .تذختا rsلا تارارقلاو تاءارجإلاب Xíاتلا عامتجالا ëí ةنT[لا طاحتو ،ةبسانملا ةقDرطلاو تقولا ëí اKعم
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 : ةنT[لا رDرقت :ةعVاسلا ةداملا

 ھيضتقي امب اKماKمو اÇlاصاصتخا ءادأ ةيفيكو اÇlازاجنإ زربأو اølادأو اKلامعأل ةيفاو ةصالخ QRع لمتش« ًاDونس ًارDرقت ةنT[لا ردصت .1
 .ةيعمSTا ةرادإ سلجم QRع ضرعلل كلذو تاسرامملا لضفأو ÿsملا فرعلا

 

  ةحئاللا ةعجارم :ةنماثلا ةداملا

 زوجي الو ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عم ‘◊÷امتي امب اl’يدحتو اzرDوطت ضرغV ةنT[لا لبق نم ةDرودلا ةعجارملل ةحئاللا عضخت .1
  .ةرادإلا سلجم نم ةقفاومب الا اl†لع ليدع_ يأ ءارجإ

 

  ذافنلا :ةعساتلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم اzرارقإ خDرات نم ةذفان ةحئاللا نوكت .1
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 ةعجارملا ةنlS ةحئال

 

zلا فد]Tةدعاسملا ميدقت :ةن ëí ازنو ھمالس نم ققحتلاو ةرادالا سلجم لامعأ ةبقارمzراقتلا ةDةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأو ةيلاملا مئاوقلاو ر 
 .ةيميظنتلاو ةينوناقلا تابلطتملاب ماÜµلالاو

 

 .ھHوني نم وأ ةرادإلا سلجم س'ئر :ةDرادإلا ةيعجرملا

 

 :ةيس'ئرلا ةمKملا

 .ةيمات¶Wا ةيباسWøاو ةيلاملا ر<راقتلا ةعجارم -1

 .سلlXا نم ةلاløا تايقافتالاو دوقعلا ةسارد -2

 .سلlXا نم ةلاløا لامعألل يØوناقلا طوحتلاو يØوناقلا يأرلا ءادبإ -3

 

 ناuXلا ة<وضع طباوضو دعاوق :`_وألا ةداملا

1. iلا ل§شuXا ةرادإ سلجم نم رارقب ةنWXةيعم. 

 .ةيvساløاو ةيلاملاو ةينوناقلا نؤشلاب نوصتخم مπ‹م ءاضعأ ةعبس `_إ ةثالث نم ةنuXلا ءاضعأ ددع.2

 نم ةنuXلا ليكشi ةداعإ زوجي امك ،اπ≈دم ءاπ∏ناب flîت…تو اcليكشi ةيادب نم أدبت تاونس ثالث ةنuXلا ة<وضع ةدم نوكت .3
 .ىرخأ ةلثامم تا\]ف وأ ة\]فل ةرادإلا سلجم

 .ھل ابئان نÄيعتب س≠ئرلا فل§<و ،ةنuXل اس≠ئر ةرادإلا سلجم ددحي .4

 لاح FG وأ ،ةنuXلا FG ة<وضعلا ةدم ةياFG ‡π وأ ةيعوطلا ةلاقتسالا ق<رط نع ھت<وضع ءاπ∏ناب ةنuXلا وضع ة<وضع flîت…ت .5
iلا تاعامتجا نم )% 50( نع د<زي امل ھبيغuXلوبقم رذع نود ةيلاتتم تاعامتجا ھسمخ ددع وا ةن Õعفرلا دع lXةرادالا سل، 
 .كلذ ةرادإلا سلجم یأر لاح FG وأ
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 ةعÕاتمو اcقيثوتو ا%رضاحم دادع∆و ةنuXلا لامعأو تاعامتجالا دادعإل ًابسانم هارت نمم اcل رس نÄمأ نÄيعتب ةنuXلا موقت .6
 .اπ≈ارارقو اπ≈اπ‰جوتو اπ≈ايصوت ذيفنت

 الإ ةيعمWXا باسWø ةم\Êملا دوقعلا وأ لامعألا FG ةرشابم \Äغ وأ ةرشابم ةuøصم ھل نوكت نأ ةنuXلا وضعل زوجي ال .7
 .ةرادإلا سلجم ةقفاومب

8. lXا ةرادإ سلWXلا ءاضعأ نم وضع يأ ةلاقتسا لوبق ةيعمuXع ءانب ةنà` لا س≠ئر ق<رط نع عوفرملا ھبلطuXةن. 

9. FG دعاقملا دحأ روغش لاح FG لاuXيعتب ةرادإلا سلجم موقي ةنÄوضع ن FG ع ءانب رغاشلا دعقملاà` لا س≠ئر نم بلطuXةن. 

 ةنuXلا تايلوؤسمو ماcم :ةيناثلا ةداملا

 :ةيلاملا ر<راقتلا

 ةيعمuXل ةيلاملا ةرادإلا لبق نم ةدعملا "ة<ونسلاو ة<ونس عRرلا ةيلوألا" ةرادالا سلجم ةيلاملا مئاوقلا ةلادع FG يأرلا ءادبا
 .ةرادالا سلجم `àع اcضرعو G’را¶Wا عجارملا `_ا اcميدقت لبق

 .دامتعالل ةرادالا سلجم `_إ ھعفر لبق ةيعمuXل يونسلا ر<رقتلا î FG”ملا يأرلا ءادبا

 àGعفلا فرصنملا نÄب تافارحنالا ليلحتو ةيناÄãملا ءادأب ةصا¶Wا ةيلاملا ةرادإلا لبق نم ةعوفرملا ر<راقتلا `àع عالطالا
 .اcلايح يأرلا ءادباو ةدمتعملا ة<ريدقتلا ةيناÄãملاو

  ھماcم `_وتي نم وأ ةنuXل G’را¶Wا وا àGخادلا تاباسWøا عجارم ا%\Äثي لئاسم ةيأ FG ثحبلا

 .ةيلاملا ر<راقتلا FG ةدراولا ة<ر%وWXا لئاسملا FG ةيvساløا تاريدقتلا نم ققحتلا

 .اπ‡أش FG ةرادإلا سلlX ةيصوتلاو يأرلا ءادب∆و ةيعمuXل ƒîساløاو G_املا ليلدلاو ةيلاملا ةحئاللا ةدوسم `àع عالطالا

 :ةيلخادلا ةعجارملا

 .ھتأفا§م ديدحتو ةيلخادلا ةعجارملا لوؤسم ةيلالقتساو ءادأ مييقتو لزعو نÄيعتب ءانمألا سلlX ةيصوتلا

 سلجم `_إ اcعفرو اπ≈ءافكو اπ∏يلعاف نم دكأتلاو ةيعمWXا FG ةيلخادلا ةعجارملا مسق ماظن `àع î”ملا يأرلا ءادب∆و عالطالا
 .اcلايح هاري ام ذاختال ةرادإلا
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 فارعألاو نÄناوقلاو ةمظنألا عم Èªçامتي امب اπ∏يلعاف نم ققحتلاو اcلامعأو ةيلخادلا ةعجارملا مسق ةطخ `àع فارشإلا
 .صوص¶Wا اذÍπ ةينcملا

 هاري ام ذاختال ةرادإلا سلجم `_ا اcعفرو ةح\]قملا تاءارجإلاو اcلوح يأرلا ءادب∆و ةيلخادلا ةعجارملا ر<راقت `àع عالطالا
 .ًابسانم

 :تاباسWøا عجارم

 طورشو ھلمع قاطن ةعجارمو ھئادأ مييقتو ھباعiأ ديدحتو ھلزعو تاباسWøا عجارم حيش\]ب ةرادالا سلlX ةيصوتلا .2
 .ھعم دقاعتلا

 دعاوقلا رابتعالا FG ذخألا عم ةعجارملا لامعأ ةيلاعف ىدمو ھتيعوضومو تاباسWøا عجارم ةيلالقتسا نم ققحتلا .3
 ةلصلا تاذ \Äياعملاو

 نم ققحتلاو ھماcم ءادأ FG روصق وأ زواجت دوجو مدع نم ققحتلاو ھلامعأو ةيعمWXا تاباسح عجارم ةطخ ةعجارم .4
 .كلذ لايح اπ≈ايئرم ءادب∆و ةعجارملا لامعأ قاطن نع جرخت ماcمب ھمايق مدع

 .اπ‡أشÕ ذختا ام ةعÕاتمو تدجو نإ اcلايح ھتايئرمو ةيلاملا مئاوقلا `àع ھتاظحالمو تاباسWøا عجارم ر<راقت ةسارد .5
 .ھماcمو ھلامعأ ءادأ `àع ھتردق Ä\ FGثأتلا اπ‡أش نم تاباسWøا عجارم لامعأ `àع دويق يأ ةWXاعمو ةسارد .6
 .ةجاWøا لاح FG ھنم راسفتسالاو تاباسWøا عجارم ةشقانم .7

 :ماã]لالا نامض

 .اπ‡أشÕ ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم ققحتلاو ةقالعلا تاذ تاWXcا تاظحالم ةعجارم .1
 ةلمتløا «Wاصملا ضراعi تالاحو ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةيعمWXا اÎπرجت نأ ح\]قملا تالماعتلاو دوقعلا ةعجارم .2

 .ةرادالا سلجم `_إ اπ‡أشÕ اπ≈ايصوت ميدقتو تدجو نإ
 .ةيعمWXا ھجاوت åîلا ةينوناقلا تاقوعملاو تالماعتلاو دوقعلا `àع يأرلا ءادبإ .3
 .ةرادالا سلlX اcعفرو تالماعتل يØوناقلا طوحتلا ءادبا .4
 اπ≈ايصوت ءادب∆و اπ‡أشÕ ءارجإ ذاختا ةرورض لئاسم نم هارت امب ةنuXلا لمع قاطن FG ةرادالا سلجم `_إ عفرلا .5

 .ا%ذاختا مزلي åîلا تاوط¶Wاب
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 ةنuXلا لمع طباوضو تاءارج∆و تاعامتجا :ةثلاثلا ةداملا

 بج<و ،ھب≠ني نم وأ ةنuXلا س≠ئر لالخ نم كلذ `_إ ةجاWøا تعد املßو ،`_وألا ةنسلا ا<رcش اعامتجا ةنuXلا عمتجت .8
 .اπ≈ارارقو اπ≈اπ‰جوتو اπ≈ايصوتو اπ≈اشقانم ص¶uم نمضتت åîلاو اπ≈اعامتجا رضاحم دادعإ

 .نكمأ ام يداليملا ماعلا ةيادب نم اقبسم ةنuXلا تاعامتجا ةلودج متي .9
 وأ س≠ئرلا بئان وا ةنuXلا س≠ئرل قحي امك ،ةرورضلا ھيضتقت ام بسح ةيئانÏتسا تاعامتجا دقعi نأ ةنuXل زوجي .10

 دنع ةنuXلا عامتجال يØوناقلا باصنلا لمتك<و ،ةجاWøا ھيضتقت امل اقفو ي—انÏتسا عامتجا دقعل ةوعدلا ءاضعألا ةيبلغأ
 .)ءاضعألا Óîلث( اÌπاضعأ ةيبلغأ روضح

 نÄمأ وأ ةنuXلا ءاضعأ نم ھضوفي نم وأ س≠ئرلا بئان وا ةنuXلا س≠ئر لبق نم ةنuXلا تاعامتجا روضWø ةوعدلا ھجوت .11
 قئاثولاو ضورعلاو عامتجالا لامعأ لودجب ةنuXلا ءاضعأ د<وزت متي امك ،عامتجالا دعوم نم ةيفاß ةدم لبق رسلا
 .عامتجالا دعوم نم ةيفاß ة\]ف لبق ةمزاللا

12. FG ةلاح iلا س≠ئر روضح رذعuXاضعأ دحأ ض<وفت ھل زوجي ھبئان وا ةنÌπا ةسائرل اWXا ةسلløةدد. 
13. FG ةلاح iلا عامتجال وضعلا روضح رذعuXا لذب متي ،ةلاصأ ةنWXcا§لا دFG كمتلÄا نم وضعلا نWøلالخ نم روض 

 .ةلاصأ روضWøا ةباثمب وضعلا روضح نوكي ةلاWøا هذ% FGو لاصتالا لئاسوب ةناعتسالا
 عامتجالا FG نÄلثمملاو ن<رضاWøا ءاضعألا ءازا ةيبلغأب ةنuXلا تارارق ردصتو ،ًا<واسñم ًاتوص ةنuXلا FG وضع ل§ل نوكي .14

 .عامتجالا س≠ئر ھل توص يذلا يأرلا «ري تاوصألا يواسi دنعو
 يأ ءادب∆و اπ‰لع عالطالل ةنuXلا ءاضعأو س≠ئرل اcلاسر∆و ةنuXلا عامتجا رضحم ةدوسم دادعإب ةنuXلا رسلا نÄمأ موقي .15

 يأ مالتسا مدع ةلاح FGو ،يØو\]كلالا دي\Êلا \Êع ةنuXلا عامتجا داقعØا خ<رات نم لمع مايأ 3 لالخ اπ‰لع تاظحالم
 صاخ لFG ÚX ةباتك ةنuXلا تاعامتجا رضاحم تvثت ثيح ،اπ‰لع ةقفاوملاب رارقإ كلذ \Êتع™ لمع مايأ 3 لالخ تاظحالم
 .ةيعمWXا قئاثو نمض رضاløا كلت ظفحتو رسلا نÄمأو ا%ؤاضعأو ةنuXلا س≠ئر ھيلع عقوي

 ةرادإ سلجم `_ا عفرت åîلا ة<رودلا رضاløا لالخ نمو اcس≠ئر \Êع ةنuXلا ءادأو لامعأ ةيعمWXا ةرادإ سلجم عÕاتي .16
 .ةيعمWXا

 ة<وضعلا تاماã]لا :ةعÕارلا ةداملا

 :يiآلاب ماã]لالا ةنuXلا وضع `àع

 «Wاصمب رارضألا ھناش نم لمع يأ FG ةكراشملا وأ مايقلا نع عانتمالاو ھماcمل ھتسرامم دنع ةيعمWXا حئاولو ةمظنأ -1
 .ةيعمWXا
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 .اcقيقحت FG هرودب مايقلل FGا§لا تقولا صيصخت ھيلعو ،اπ≈ايلوؤسمو ةنuXلا ماcمل اßردم نوكي نأ -2

 س≠ئرلا بئان وأ ةنuXلا س≠ئر اÍπ رطخي ةيعوضوم تار\Êمل الإ اπ‹ع بيغتلا مدعو ا%روضحب ماã]لالاو تاعامتجالل \Äضحتلا -3
 .اقبسم

 .اπ≈اشقانمو اπ≈اعامتجا لامعأ لودج `àع ةحورطملا تاعوضوملا ةسارد لالخ نم ةنuXلا تاعامتجا FG ةلاعفلا ةكراشملا -4

 .ةنuXلا لامعأب قلعتملا لاlXا FG تاروطتلاب ةفرعملا ز<زعà` iع لمعلا -5

 اcمادختساو ،ةنuXلا FG مπ∏<وضع لالخ نم اπ‰لع نولصحي åîلا تامولعملا ة<رس `àع ةظفاløا ةنuXلا ءاضعأ `àع بجي -6
 وأ اπ‹ع حاصفإلا وأ ،رخأ فرط يال تامولعملا كلت نم ياب ح<رصتلا وأ نالعإلا مدعو ،طقف مπ∏<وضع ماcم ةيدأت ضرغل
 مساب ثيدWøا وأ ،مالعإلا لئاسو عم اπ‡أشÕ لماعتلا وأ ،ناß ضرغ يال اcلامعتسا وأ لا§شألا نم ل§ش ياب اcلالغتسا
 ةنuXلا FG ة<وضعلا ءاπ∏نا دعÕ تامولعملا كلت ة<رس `àع ةظفاløا اضيأ ماã]لالا لمشıو ،ةيعمWXا

 ةنuXلا رس نÄمأ ماcم :ةسما¶Wا ةداملا

 :ةيتألا ماcملا ةنuXلا رس نÄمأ `_وتي

 .ةنuXلا س≠ئر عم قيس…تلاب اcلامعأ لودWX ح\]قم عضو ،ةنuXلا تاعامتجا قيس…ت-1

 .ةنuXلا عامتجا دونب ةساردل ةمزألا قئاثولاو ،اcلامعأ لودجب مÎπد<وزتو تاعامتجالا ديعاومب ةنWXا ءاضعأ غيلبت -2

 .صاخ لFG ÚX رضاløا دادعأو ةنuXلا تاعامتجا قيثوتو روضح -3

 .اπ≈اصاصتخا نمض جردنت åîلا لئاسملا FG ،ةنuXلا `_إ ةروشملاو نوعلا ميدقت -4

 .اÌπاضعأو ةنuXلا س≠ئر عيقوت دعÕ ةنuXلا عامتجا رضحم نم ة¶ˆ…ب ةيعمWXا ةرادإ سلجم د<وزت -5

 .هدقع خ<رات نم لمع مايأ 3 لالخ اÌπاضعأ `_إ عامتجالا رضحم ةدوسم ةنuXلا رس نÄمأ لسري -6

 ةنuXلا تايحالص :ةسداسلا ةداملا

 .اcفاد%أل اققحمو ابسانم هارت عوضوم يأ ةسارد ةنuXل قحي .1
 .ةيعمWXا ةرادإ سلجم ھبلطي عوضوم يأ وأ اπ≈ايحالص تحت لخدي طاشØ يأ نع يرحتلا .2
 ةقفاوم دعÕ اcماcم ءادأ FG ةنuXلا ةدعاسمل ا<رورض كلذ ناåç ßم ة<راشñسا وأ ةيجراخ ةcج ةيأ نم ةروشملاب ةناعتسالا .3

 .ةرادإلا سلجم
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 لامعأب ةرادإلا لامعأب ةلص اcل åîلا ةلجاعلا لئاسملا لح FG اπ‹ع ةباين لمعلا ةيحالصب ةنuXلا س≠ئر ةنuXلا ضوفت .4
 åîلا تارارقلاو تاءارجإلاب G_اتلا عامتجالا FG ةنuXلا طاحتو ،ةبسانملا ةق<رطلاو تقولا FG اcعم لماعتلا نامضل ،ةنuXلا
 .اπ≈ذختا

 ةنuXلا ر<رقت :ةعÕاسلا ةداملا

 امب اcماcمو اπ≈اصاصتخا ءادأ ةيفيكو اπ≈ازاجنإ زربأو اÌπادأو اcلامعأل ةيفاو ةصالخ `àع لمتش™ ا<ونس ًار<رقت ةنuXلا ردصت
 .ةيعمWXا ةرادإ سلجم `àع ضرعلل كلذو تاسرامملا لضفأو فرعلا ھيضتقي

 ةحئاللا ةعجارم :ةنماثلا ةداملا

 ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا عم Èªçامتي امب اπ˜يدحتو ا%ر<وطت ضرغÕ ةنuXلا لبق نم ة<رودلا ةعجارملل ةحئاللا عضخت
 .ةرادإلا سلجم نم ةقفاومب الإ اπ‰لع ليدعi يأ ءارجإ زوجي الو

 ذافنلا / ةعساتلا ةداملا

 .ةرادإلا سلجم نم ا%رارقإ خ<رات نم ةذفان ةحئاللا نوكت
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SUMMARY AND COM PARISON OF YAI AND MIAMI 
CENTERS OPEX & C APEX  

 

 
 
 
 

Service RCY OPEX MIAMI YAI 

 
Yearly Expenses Yearly Expenses Yearly Expenses 

Management 3,300,000 4,536,000 - 

Administarion 1,032,000 1,068,000 - 

Diagnosis, Assessment & 
1,800,036 - 6,428,940.00 

Early Intervention 
Treatment & Practice 

5,856,000 7,680,000 3,948,457.50 
Models & Skills Rehab 
Property Management & 

1,116,000 1,002,000 - 
Maintenance 

Nursing 480,000 222,000 - 

Traing and Special 
15,240,000 15,360,000 58,088,771.25 

Education 

Supperting Services 936,000 912,000 6,780,993.75 

Staff Costs 2,068,000 4,345,000 - 

Operation Fee’s 
 

508,976 28,398,907.50 

OPEX Total 31,828,036.00 35,771,976 103,397,340.00 

CAPEX Total 30,000,000 10,224,842.15 236,241,911.25 

TOTAL 61,828,036 45,996,818.1 339,639,251.25 

 

لماشلا دحوتلا زكرمل لغشملا رایتخال ةیذیفنتلا ةنجلل لماكلا ریرقتلا
لقتسم فلم يف
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ةروشنملا ثاحبألا  

تاراھملا  

يفوعلا لھام لداع .د  
dr.adel.alawfi.au@gmail.com 

0540294530    
میلعتلا  

 

  ٢٠١٦                                       ایلارتسا ،لساكوین ةعماج نم ،قوفتلاو ةبھوملا يف ةاروتكد    •
 ٢٠٠٩                               زاتمم ریدقت ،ندرألا ،كومریلا ةعماج ،ةصاخلا ةیبرتلا يف ریتسجام    •
 ١٩٩٧                                           ةرونملا ةنیدملا ،ةیبرتلا ةیلك نم ،ةیبرتلا يف سویرولاكب    •

 

• Alawfi, A. M. (2017). A Study Comparing the Educational Support for Students Experiencing Learning 

Disabilities in Australia and Saudi Arabia. IJOHMN (International Journal Online of Humanities) 
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 ر@مألا ءا%لوأ +Kن ةهجو Gم 0ئاEلا DاBCلاA ب@?<.لا ها*>نالا فعض با+8ضال ة%ساسألا ضا+عألا ة2لاع.ل ةم0ق.لا جما+*لا ة%لعاف     •

 "ریتسجاملا ةلاسر " .ةر@B.لا ةBی0.لاA ك@لSلا لی0عت Eكا+.G A%لماعلاو
 

ةیلمعلا تاربخلا  
 

 )2018-2012( ةیبرعلا لساكوین ةسردم يف عوطتم سردم •
Ø تایلوؤسملا 

 .جھانملاو تارودلا میمصتو ةرادإ .1
 .رابكلاو لافطألل ةیبرعلا ةغللا میلعت .2

 
 2018) – 2010(  لساكوین ةیعمج يف يوبرت راشتسم •

Ø تایلوؤسملا 
 .اھب نیقطانلا ریغل ةیبرعلا ةغللا تارود میمصت .1
 .تافاقثلا ةددعتم ةئیب يف بابشلا تایدحتل ةیفاقثو ةیعامتجا لمع شرو میظنت .2
 .تافاقثلا ةددعتم ةئیب يف میلعتلاو ةیبرتلا لوح تارضاحم ءاقلا .3

 
 )2009-1997( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،عبنی يف ةیكلملا ةئیھلا ،ةیمیلعتلا تامدخلا ةرادإ يف سردم •

Ø تایلوؤسملا 
 .نیبوھوملا فرشم .1
 .ةیبالطلا ةطشنألا دئاق .2
 .مولع سردم .3

  
 

 .٢٠١٩  " مصاع نع صفح ةیاورب دنس ىلع لوصحلاو "   ًالماك میركلا نآرقلا ظفح •
 .ةباتكو اثدحت ةیزیلجنإلا ةغللا ةداجا •
 .ةصاخلا ةیبرتلا يف صیخشتلا •
 .ةصاخلا ةیبرتلا بالطل ةیدرفلا ططخلا دادعا •
 .)Strategy Planning( يجیتارتسالا طیطختلا •
 .)Leadership( ةدایقلا •
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ينھملا ریوطتلا  
  

                           ٢٠١٨                          ®SEIP يعامتجالاو يفطاعلا ءاكذلا ةسسؤم ،يفطاعلاو يعامتجالا ءاكذلا يف دمتعم بردم •
   2014 سطسغأ ذنم (UNIS) ةیمالسإلا لساكوین ةعماج ةیعمجل ةعباتلا نیراشتسملا ةنجل يفً اوضع •

 .ددجلا بالطلاب بیحرتو تارضاحم ءاقلا
     ٢٠١١                                                              )ایلارتسأ( ،لساكوین ةعماج بیردتلاو میلعتلا رمتؤم يف ةكراشملا •
          ٢٠٠٧                                                  ندرألا ـ كومریلا ةعماج      )ةعاس ٦٠( ـ  ةصاخلا ةیبرتلا يف صیخشتلا •
          ٢٠٠٧                                                 ندرألا ـ كومریلا ةعماج      )ةعاس ٦٠(  ـ             AUTISM  دحوتلا •
          ٢٠٠٧                                                ندرألا ـ كومریلا ةعماج      )ةعاس ٦٠(  ـ       مالكلاو قطنلا تابارطضا •
  ٢٠٠٧                                                ندرألا ـ كومریلا ةعماج      )ةعاس ٦٠(  ـ                    ملعتلا تابوعص •
      :اھنم تارودلا نم دیدعلا روضح •
 ـھ١٤٢٨                                                )ةیعانصلا عبنی ( ةیكلملا ةئیھلا ـ ةیمیلعتلا تامدخلا زكرم  ـ ينواعتلا ملعتلا •
 ـھ١٤٢٥                                                 )ةیعانصلا عبنی ( ةیكلملا ةئیھلا ـ ةیمیلعتلا تامدخلا زكرم  لاعفلا سیردتلا •
 ـھ١٤٢٤                                             )ةیعانصلا عبنی ( ةیكلملا ةئیھلا ـ ةیمیلعتلا تامدخلا زكرم میلعتلا قوعت ءاطخأ •
 ـھ١٤٢٦                                                   )ةیعانصلا عبنی ( ةیكلملا ةئیھلا ـ ةیمیلعتلا تامدخلا زكرم  رییغتلا ةسدنھ •
 ـھ١٤٢٥                                                 )ةیعانصلا عبنی ( ةیكلملا ةئیھلا ـ ةیمیلعتلا تامدخلا زكرم يعادبإلا ریكفتلا •
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