
 

 

 

 

 

 

 

 

  ه١٤٣٧ ة+ل:ألا تاسسؤملاو تا+عمجلا ماظنل ة-ذ+فنتلا ةحئاللا



 

 

 لوألا با#لا

 ةف45ملا ةهجلاو تاف-,عتلا
 :9وألا ةداملا

IJ تدرو امنيأ - ةDتآلا تارا#علاو ظافلألا? دصق;
K اعملا-ةحئاللاOJ

K بملاQمامأ ةن Tاهنم ل: 

 .ةDلهألا تاسسؤملاو تاDعمجلا ماظن :ماظنلا
 .ةDعامتجالا نوؤشلا ةرازو :ةرازولا
 .ةDعامتجالا نوؤشلا ر-زو :ر-زولا
 .ةDلهألا ةDعمجلا :ةDعمجلا
 .ةDعمجلا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم
 .ةDلهألا ةسسؤملا :ةسسؤملا
 .ةسسؤملا ءانمأ سلجم :ءانمألا سلجم
 .اهتاصاصتخا نمض ةسسؤملا وأ ةسسؤملا طاشn لخد; klKلا ةDموكحلا ةهجلا :ةف45ملا ةهجلا
 .ةDلهألا تاسسؤملاو تاDعمجلا ماظنل ة;ذDفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا
 .ةسسؤملا وأ ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا :ةDساسألا ةحئاللا

 

 :ةDناثلا ةداملا

 ةDلاملاو ة-رادإلا ة?اقرلاو فاz5إلا دعاوق ةف45ملا ةهجلاو ةرازولا xyJب ةقالعلا مDظنت ةحئاللا ددحت
 .ةDلهألا تاDعمجلا |ع ةDنفلاو

  



 

 

OJاثلا با#لا
K 

 ةDلهألا تاDعمجلا

 لوألا لصفلا

 اهتاطاشnو ةDعمجلا فادهأ

  :ةثلاثلا ةداملا

 وأ ةنيعم ةدمل رمتسم مDظنت تاذ ةعومجم لT ةDعمجلا دعت ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ قيبطت تا;اغل
 ،اساسأ حــ�,لل ةفداه �yغ ،اعم xyJت�ثالا وأ ة-را#تعا وأ ةDعDبط ةفص يوذ صاخشأ نم ةفلؤم ةنيعم �yغ
IJ اهيلع صوصنملا تاطاش�لا دحأ وأ ،لفا�تلا وأ ��لا ضارغأ نم ضرغ قيقحت لجأ نم

K ةداملا 
 .ةحئاللا نم ةسماخلا

 :ةع?ارلا ةداملا

 ةDساسألا ةحئاللا ددحت ةDعمجلا صصخت ةاعارم عمو ،فادهأ نم ماظنلا هDلع صن ام ةاعارم عم
 الإ فادهألا كلت زواجت اهل زوج; الو ،اهطاش�ل ددحملا نوكتو ةDعمجلا اهيلع موقت klKلا فادهألا
 .هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم?

 :ةسماخلا ةداملا

 :ةDتآلا تاطاش�لا نم طاشn وأ ضارغألا نم ضرغ قيقحتل ةDعمجلا أش�ت

 .ة;اعرلا وأ ،ةماعلا تامدخلا وأ ،لفا�تلا وأ ،��لا
IJاقث وأ ،�Kامتجا وأ ،kJKيد

K، ص وأ�K، يب وأk�K، قت وأ ،يوعوت وأ ،يومنت وأkJK، سوم وأ�K. 
 .k�K-ردت وأ ،k�Kح? وأ ،�Kلع وأ ،D�Kلعت وأ ،يو�,ت
IJرح وأ ،kJKهم

K، اد?إ وأ�K، ا#ش وأO�K، وأ nاسO�
K، 9وفط وأK، س وأDا�K، وطت وأ�K. 

 .ة-zألا ة;امحلاو ،كلهتسملا ة;امح
 .عمتجملل ةمالسلا قيقحتو تامزألاو ثراو�لا
 .ةDعامتجالاو ،ة-zألا ةDمنتلا
 .ةرازولا ەردقت رخآ K|هأ طاشn يأ

 



 

 

OJاثلا لصفلا
K 

 ةDعمجلا ءاشnإ

 :ةسداسلا ةداملا

IJ ط�lش¢
K عمجلا س¤سأت بلاطDبطلا ةفصلا يوذ صاخشألا نم ةDعDام ة ;|K: 

 .اماع 45ع ةDنامث نع ەرمع لق; الأ
 .ةDلهألا لماT نوك; نأ
�Oاهن م�ح هقح? ردص دق نوك; الأ

K هتناد¥ب IJ
K لإ در دق نك; مل ام ،ةنامألا وأ ف45لا? ةلخم ةم-,جDەرا#تعا ه. 

 :ةع?اسلا ةداملا

IJ بغري نم |ع بج;
K عمج س¤سأتDبطلا ةفصلا يوذ صاخشألا نم ةDعDام ةرازولل مدق; نأ ة ;|K: 

 ةرازولا نم كلذل دعملا جذومنلل

 :ةDتآلا س¤سأتلا k�Kلاط تاناDب حضوي ناD¨ب ا�§حصم لقألا |ع صاخشأ ة45ع همدق; بلط
 ةDنطولا ة-§هلا بسح مسالا -أ

 ةDنطولا ة-§هلا مقر-ب

 .ةنهملا -ج

 .ةماقإلا لحم -د

OJو��lلإلا د-��لا ةلماش لصاوتلا تاناDب -ه
K لاوجلا فتاهلا مقرو. 

 .س¤سأتلا k�Kلاطل ةDنطولا ة-§هلا نم ةروص- ٢

OJو��lلإلا د-��لا هعم لصاوتلا تانا�Dو س¤سأتلا k�Kلاط ل#ق نم ضوفملا صخشلا تانا�Dو مسا- ٣
K 

 .لاوجلا فتاهلا مقرو

 .ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا- ٤

 .9وألا ةرودلل ةسسؤملا ةرادإ سلجم ءاضعأ ءامسأ- ٥

 



 

 

 :ةنماثلا ةداملا

 ن±و هضوف; نم وأ ةDحالصلا بحاص نم باطخ م;دقتب J°تك; ةDموكح ةهج س¤سأتلا بلاط ناT اذإ
Tغ ةهج نا�y موكحDلعف ةDآلا م;دقت هOl

K: 

 ماظنلل قفو ةDماظنلا بلطلا مدقم ةلاح ت#³ي ام وأ ،ةDفقولا كص وأ صDخ�lلا وأ يراجتلا لجسلا -1
 .لوعفملا يراس نوك-و ،هل مµاحلا
 .تدجو نإ هعورفو بلطلا مدقمل kJKطولا ناونعلا -2
 .ةDعامتجالا تانيمأتلا ةداهش -3
 .لخدلاو ةاTزلا ةداهش -4

 :ةعساتلا ةداملا

IJ بغري نم |ع بج;
K عمج س¤سأتDام ةرازولل مدق; نأ ة-را#تعالا ةفصلا يوذ صاخشألا نم ة ;|K: 

IJ اهيلع صوصنملا تادن«سملا .١
K ف ةنماثلا ةداملاDة-را#تعالا ةفصلا يوذ صاخشألا صخ; ام. 

 هDلع صنت ام بسح ةDحالصلا بحاص نم ¼ارداص ةDعمجلا س¤سأت |ع ةقفاوملا نمضتي باطخ .٢
 .ةحئاللا نم ةz5اعلا ةداملا

OJو��lلإلا د-��لا ةلماش هعم لصاوتلا تانا�Dو هناونعو اماظن بلطلا مدقمل لثمم مسا .٣
K فتاهلا مقرو 

 .لاوجلا
 .كلذل دعملا جذومنلل اقفو ةDعمجلا س¤سأت بلط .٤
 .ةحئاللا عم الو ماظنلا عم ضراعتت ال ،ةرازولا نم دعملا جذومنلل اقفو ةDعمجلل ةDساسأ ةحئال .٥
 .9وألا ةرودلل ةDعمجلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ءامسأ .٦

 :ةz5اعلا ةداملا

IJ ةDحالصلا بحاص نوك;
K )وه )ة-را#تعالا ةفصلا يذ صخشلا: 

 .لوألا لوؤسملا وه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةDموكح ةهج ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .١
 كلام وه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ة;درف ةسسؤم ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٢

 .ةسسؤملا
 ادع امDف كلذو ،ءا45Tلا مه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةكz5 ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٣

 .ةمهاسملا تا45Tلا



 

 

 ةسسؤملا اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةمهاسم ةكz5 ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٤
 .ةDمومعلا

 .رظانلا وه ةDحالصلا بحاص نوكDف ةDفقولا كص ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٥

 

 :ة45ع ة;داحلا ةداملا

 �yس ءانثأ مهنم يأ |ع أرط; �yيغت يأ? ةرازولا غال?إ ة-را#تعالا ةفصلا يوذ س¤سأتلا k�Kلاط |ع بج;
 تادن«سم لام�تسا بلطت نأT ەارت ام ذاختا اهلو �yيغت نم أرط امDف ةرازولا رظنتو ،س¤سأتلا تاءارجإ
ÃJلت نأ وأ ةDفاضإ تا#لطتم وأ

K سم رارق? بلطلاÄب. 

 :ة45ع ةDناثلا ةداملا

IJ ةرازولا تÄت
K عمجلا س¤سأت بلطDتآلا تاءارجإلل اقفو ةDة: 

IJ اهيلع صوصنملا تاناDبلاو طو45لل اهئافD«سا نم ققحتلل بلطلا ةرازولا سردت .١
K و ماظنلاIJ

K ةحئاللا 
 .امهاضتقم? ةرداصلا تامDلعتلاو تارارقلاو

 ةحضوملا تادن«سملا ةفاT لام�تسا دع? كلذو ةرازولا نم ةساردلل دراو دDق خــــ-راتو مقر بلطلا حنم; .٢
IJ
K هتاغوسم الم�تسم اهدنع بلطلا دع-و ،بلطلا مدقم ةلاح بسح ةحئاللا. 

 .اهرارق رادصإ مث هتساردل ةف45ملا ةهجلا 9إ بلطلا ةرازولا لDحت .٣
IJ اهرارق رادص¥ب ةصتخملا ةهجلا عم قيس�تلا دع? ةرازولا موقت .٤

K كلذو ضفرلا وأ ةقفاوملا? بلطلا 
 .هتاغوسم لام�تسا خــــ-رات نم موي xyJتس لالخ

 ةثلاثلا ةداملا هDلع صنت امل اقفو ة-را#تعالا ةDصخشلا اهباس«Éا درجم? ةDعمجلا صDخرت ةرازولا ردصت .٥
 :ةDتآلا تاءارجإلا ةاعارم عم ،ةحئاللا نم ة45ع

IJ ةDعمجلا لDجس«ب ةرازولا موقت -أ
K عمجلا? صاخلا لجسلاDلهألا تاDمقر اهحنمتو ،اهيدل ة ÊجسDل 

 .اهب صاخ

 عقوملا |ع ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا n45 تاءارجإ ذاختاو ،ةف45ملا ةهجلا راطخإ ةرازولا |ع-ب
OJو��lلإلا

K ةرازولل. 

 ةخسn 9إ ةفاضإلا? ،ةDلهألا تاDعمجلا? صاخلا لجسلا عقاو نم ةDعمجلل ةصخر ةرازولا ردصت -ج
 .س¤سأتلا k�Kلاطل دمتعملا لثمملا اهمDلسÊ مت-و ،ةDساسألا ةحئاللا نم ةدمتعم



 

 

 :ة45ع ةثلاثلا ةداملا

 ءاضقنا وأ ،بلطلا |ع ةقفاوملا? ةرازولا رارق رودص خــــ-رات نم ة-را#تعالا ةDصخشلا ةسسؤملا بس«كت
 .بلطلا تاغوسم لام�تسا خــــ-رات نم اموي xyJتسلا ةدم

 
 :ة45ع ةع?ارلا ةداملا
 ،ةDساسألا ةحئاللاو ماظنلا ما�حأل اقفو صDخ�lلل اهمالتسا درجم? اهجمار�و اهتطشnأ ةسسؤملا سرامت
 :اهيلع رظح-و

IJ ةددحملا اهفادهأ فلاخ; طاشn يأ ةسرامم .١
K ساسألا اهتحئالDة. 

 .ةرازولا ةقفاوم دع? الإ ة�لمملا جراخ اهل ع,ف يأ ءاشnإ وأ طاشn يأ ةسرامم .٢

 ثلاثلا لصفلا

 ةDلهألا تاDعمجلا لجس

 :ة45ع ةسماخلا ةداملا

 لجسلا تاناDب ةرازولا حي«تو ،هتاناDب |ع �yيغت أرط املT ثدح-و ،تاDعمجلل اصاخ الجس ةرازولا دعت
IJ درو ام ادع ةماعلل

K بلا لجسلا نمضت-و ،ةداملا ەذه نم )١٦( ةرقفلاو )١٥( ةرقفلاDتآلا تاناDة: 

 .ةDعمجلا مسا .١
 .ةDعمجلا ءاشnإ |ع ةقفاوملا? رداصلا ر-زولا رارق خــــ-راتو مقر .٢
 .ةDعمجلا صDخرت خــــ-راتو مقر .٣
 .ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا ر-زولا رارق n45 خــــ-رات .٤
 .ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا .٥
 .تدجو نإ اهعورف تارقمو س¤ئرلا اهرقم ناونع .٦
 .ةDعمجلا تامدخل يرادإلا قاطنلا .٧
 .اهلجأ نم ةسسؤملا تÐشnأ klKلا فادهألا .٨
 .ةDعمجلل xyJسسؤملا ءاضعألا ءامسأ .٩

 .ةDمومعلا ةسسؤملا ءاضعأ ءامسأ .١٠
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ .١١



 

 

 .ةرادإلا سلجم س¤ئر مسا .١٢
 .يذDفنتلا ريدملا مسا .١٣
 .تدجو نإ ةDعمجلا لامعأ |ع ةف45ملا ةهجلا مسا .١٤
xyJ IJلماعلا ءامسأ .١٥

K عمجلاDة. 
 .يذDفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو س¤ئرو xyJسسؤملا عم لصاوتلا تاناDب .١٦

 

 عبارلا لصفلا

 بتكم وأ ةDعمجلل ع,ف ءاشnإ

 :ة45ع ةسداسلا ةداملا

 |ع ةف45ملا ةهجلاو هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? ة�لمملا لخاد اهل عورف ءاشnإ ةDعمجلل زوج;
 :ةDتآلا تا#لطتملا ةرازولل مدقت نأ ع,فلا ءاشnإ بلط دنع ةDعمجلا

 .ع,فلا ءاشnإ |ع ةDمومعلا ةDعمجلا ةقفاوم ت#³ي ام .١
 .هتامدخل يرادإلا قاطنلاو ،ع,فلا رقم د;دحت .٢
 ة-§هلا نم ةروصو ،هترادإل xyJحشرملا xyJلماعلا ءامسأو هل يرادإلا ل�Dهلاو ع,فلا تاصاصتخا د;دحت .٣

 .مهعم لصاوتلا تاناDب عم ،مهنم لÓل ةDنطولا
 .هتمادتسا نامضو ع,فلا لDغشÊ |ع ةDعمجلا ةردق ت#³ي ام .٤

 :ة45ع ةع?اسلا ةداملا

 ةDعمجلا? ف-,عتلا هنم ضرغلا نوك-و ،يرادإلا اهقاطن لخاد بتا�م وأ بتكم ءاشnإ ةDعمجلل زوج;
 اهتسرامم? اهل حÔملا ةطشnألا نم ��Éأ وأ طاشn ذDفنت وأ

 

 

 

 



 

 

 سماخلا لصفلا

 ةDمومعلا ةDعمجلا

 :ة45ع ةنماثلا ةداملا

 ةطلس |عأ ةDمومعلا ةDعمجلا دعت ،ةف45ملا تاهجلاو ةرازولا تاDحالصو ةDباقرلا ما�حألا ةاعارم عم
IJ
K عمجلاDاهئاضعأل ةمزلم اهتارارق نوكتو ،ة Tق#لو ،ةفاDعمجلا ةزهجأ ةDة. 

 :ة45ع ةعساتلا ةداملا

ÊسÃ عمجلاDل ةÖ-مومعلا اهتيعمج ءاضعأ ةداDةئف |ع ةقلغم اهيف ة-§ضعلا نوكت نأ زوج-و ،ة 
Ø45ةددحم طو، Tساسألا ةحئاللا ددحتو ،مومعلل ةحوتفم نوكت نأ زوج; امDو تائف ةz5ما�حأو طو 
IJ ة-§ضعلا

K عمجلاDآلا اهنمو ةOl
K: 

IJ روضحلاو ت-§صتلا قح هل نم .١
K عمجلاDمومعلا ةDة. 

IJ كا�lشالا موسر رادقم د;دحت .٢
K ة-§ضعلا. 

Olآلا لمشÊ نأ |ع ،ة-§ضعلا تائف بسح ءاضعألا قوقح .٣
K: 

l°لت -أ
K ساسألا تامولعملاDنع ة nعمجلا تاطاشDة Øيونس عــ�ر ،يونس فصن ،يونس( يرود ل�ش(. 

IJ ت-§صتلاو ةكراشملا-ب
K عمجلا تاعامتجاDمومعلا ةDة. 

IJ ةDلاملا تادن«سملاو ÚJاحملا |ع عالطالا -ج
K عمجلا رقمDة. 

 

IJ قحلا -د
K عمجلا ةوعدDمومعلا ةDغ عامتجالا داقعنال ة�y ءاضعألا نم% ٢٥ عم نماضتلا? يداع 

 .ةDمومعلا ةDعمجلا روضح قح مهل نيذلا

IJ قحلا -ه
K ثمتل ءاضعألا دحأل ة?اتك ة?انإلاDهل IJ

K عمجلا روضحDمومعلا ةDلا ما�حألل قفو ،ةklK 
 .ةحئاللا نم نو45علاو ة;داحلا ةداملا اهددحت

 :نو45علا ةداملا

 تارارق نوكت ال ،ة;داعلا �yغ ةDمومعلا ةDعمجلا تاصاصتخا نم ماظنلا هDلع صن ام ةاعارم عم
 .ر-زولا ةقفاوم دع? الإ ةذفان ة;داعلا �yغ ةDمومعلا ةDعمجلا



 

 

 :نو45علاو ة;داحلا ةداملا

IJ ة?انإلا عضخت
K عمجلا عامتجا روضحDمومعلا ةDتآلا ما�حألل ةDة: 

IJ هلDثمتل ءاضعألا نم رخآ وضع هنع ب�Dي نأ ةDمومعلا ةDعمجلا وضعل زوج; .١
K عامتجا روضح 

 نم ة?انإلا دمتعت نأ |ع ،ةDساسألا ةحئاللا اهددحت klKلا ةDلآلل اقفو ،ت-§صتلاو ةDمومعلا ةDعمجلا
 .عامتجالا دعوم ل#ق هضوف; نم وأ ةرادإلا سلجم س¤ئر

 .دحاو وضع نم ��Éأ نع وضعلا بوني نأ زوج; ال .٢
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأ ة?انإ زوج; ال .٣

 :نو45علاو ةDناثلا ةداملا

IJ ەرود ة-را#تعالا ةفصلا يذ صخشلا سرام;
K عمجلاDثمتلا نوك; نأ |ع ،هل لثمم لالخ نم ةDل 

IJ �ار-و ،ةDحالصلا بحاص نم ردص; �Kسر دن«سم بجوم?
K لع صنت ام كلذDساسألا ةحئاللا هDة. 

 :نو45علاو ةثلاثلا ةداملا

 زرف ÔJحم عم ةDمومعلا ةDعمجلا تاعامتجا ÚJاحم نم ةروص? ةرازولا د-وزت ةDعمجلا |ع بج;
 .عامتجالا خــــ-رات نم اموي 45ع ةسمخ لالخ ،تاوصألا

 سداسلا لصفلا

 ةرادإلا سلجم

 :نو45علاو ةع?ارلا ةداملا

IJو اوضع 45ع ةثالث نع د-Öي الو ،ءاضعأ ةسمخ نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع لق; الأ بج;
K عيمج 

 .ةDمومعلا ةDعمجلا ءاضعأ ددع نم % ،٥١ نع ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع زواجتي نأ زوج; ال لاوحألا

 :نو45علاو ةسماخلا ةداملا

 صنت ام بسحو س¤سأتلا تاءارجإ نمض ةDعمجلل لوألا ةرادإلا سلجم نوسسؤملا ءاضعألا ل�ش¢ .١
 .ةحئاللا نم ةعساتلا ةداملاو ةع?اسلا ةداملا هDلع



 

 

٢. Êعمجلا ل�شDمومعلا ةDغ نم – لقألا |ع اهنم ن-§ضع نم ةنوكم تا?اختنا ةنجل ة�y ءاضعألا 
 ةنجللا رود ßKت�-و ،اهيل; امو ةDناثلا ةرودلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ةDلمع ةرادإل – xyJحشرملا
 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ ءامسأ نالع¥ب

 .تاونس عــ�رأ ةرادإلا سلجم ةدم نوكت .٣

 :نو45علاو ةسداسلا ةداملا

 ءاضعأ باختنا �yسل ةمزاللا تاءارجإلا ةDساسألا ةحئاللا xyJبت ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ ةاعارم عم
 ما�حألا ةاعارم عم ،ةجD«نلا نالع±و تاوصألا زرفو عا�lقالاو حش�lلا تاءارجإ لمش¢ ام? ؛ةرادإلا سلجم
 :ةDتآلا

 حش�lلل طو45لا هDلع قبطنت نمم ةDمومعلا ةDعمجلا ءاضعأ عيمج 9إ ةوعدلا ةرادإلا سلجم هجوي .١
 .لقألا |ع اموي xyJنامثو ةئام? ةرادإلا سلجم ةدم ة;اهن ل#ق د;دجلا ةرادإلا سلجم ة-§ضعل

 .ةرادإلا سلجم ةدم ة;اهن نم اموي xyJعسÊ ل#ق حش�lلا با? لفق; .٢
 ةرازولا نم ةدمتعملا ةق-,طلا وأ دعملا جذومنلا قفو ةرازولا 9إ xyJحش�lملا ءامسأ ةرادإلا سلجم عفري .٣

 .حش�lلا با? لفق نم ع§بسأ لالخ كلذو ضرغلا اذهل
 نم ةدراولا xyJحش�lملا ءامسأ ةمئاق ضرع ةرادإلا سلجم عم قيس�تلا? تا?اختنالا ةنجل |ع بج; .٤

IJ ةرازولا
K عمجلا رقمDلإلا اهعقوم وأ ة��lوOJ

K، ع اموي 45ع ةسمخ? ةرادإلا سلجم ةدم ة;اهن ل#قو| 
 .لقألا

 ،xyJحش�lملا ةمئاق نم يداعلا اهعامتجا? د;دجلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةDمومعلا ةDعمجلا بخت�ت .٥
 خــــ-رات نم لقألا |ع مهباختنا مت نيذلا ءاضعألا ءامسأ? ةرازولا د-وزت د;دجلا ةرادإلا سلجم |عو
 موي 45ع ةسمخ لالخ باختنالا

IJ ةفDظولا xyJب عمجلا زوج; ال .٦
K عمجلاDهضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? الإ ةرادإلا سلجم ة-§ضعو ة. 

 اق#ط اه�yس نم دÉأتلل ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ةDلمع روضحل اهيفظوم دحأ ةرازولا بدت�ت .٧
 .ةDساسألا ةحئاللاو ماظنلل

IJ رمتس¢ ةرادإلا سلجم ةرود ءاهتنا دنع .٨
K لاملا نود ة-رادإلا هماهم ةسراممDحل ةxyJ سلجم باختنا 

 .د;دج ةرادإ

 

 



 

 

 :نو45علاو ةع?اسلا ةداملا

IJ لمعلاو ةرادإ سلجم ة-§ضع xyJب عمجلا رظح;
K إلا? ةصتخملا ةرادإلاz5عمجلا |ع فاDة IJ

K ةرازولا 
 .هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? الإ ةف45ملا ةهجلا وأ

 :نو45علاو ةنماثلا ةداملا

 نم وأ ر-زولا ةقفاوم? الإ 9Kاوتلا |ع xyJترود نم ��Éأل ةDعمجلا ةرادإ سلجم ة-§ضعل حش�lلا زوج; ال
 .هضوف;

 :نو45علاو ةعساتلا ةداملا

 نم اموي xyJتس لالخ بÄسم رارق? تا?اختنالا ةجD«ن ءاغلإ ةرازولل زوج; ،ماظنلا ما�حأ ةاعارم عم
 نع لقت ال ةدم لالخ كلذو مهسفنأ xyJحش�lملا باختنا ةداع±و ةDمومعلا ةDعمجلا دقع مت-و ،حش�lلا

 .ءاغلإلا رارق مالتسا خــــ-رات نم اموي xyJثالث نع د-Öت الو اموي 45ع ةسمخ

 :نوثالثلا ةداملا

 لT تاصاصتخاو 9Kاملا ف45ملاو ه#ئانو ةرادإلا سلجم س¤ئر راDتخا ةDفDك ةDساسألا ةحئاللا ددحت
IJ مهد;دحت متي نأ |ع ،مهنم

K سلجملل عامتجا لوأ. 

 :نوثالثلاو ة;داحلا ةداملا

IJ تاعامتجا ةع�رأ نع اهددع لق; ال ةمظتنم ة-رود تاعامتجا ةDعمجلا ةرادإ سلجم دقع;
K ةنسلا، 

IJ �ار-و
K فلا بسانت اهدقع�lنمزلا ةDب ةxyJ Tعامتجا دقع متي نأ |ع ،رخآو عامتجا ل Tرهشأ ةثالث ل 

 .لقألا |ع

 :نوثالثلاو ةDناثلا ةداملا

Olآلا اهنمو ةرادإلا سلجم تاصاصتخا ةDساسألا ةحئاللا ددحت
K: 

 .اهحاجنو ةDعمجلا فادهأ قيقحتل ةماعلا تاساDسلا عضو .١
 لمعلا ططخ نم اه�yغو ة;ذDفنتلا ةطخلاو ةDجDتا�lسالا ةطخلا اهنمو ةDعمجلا لمع ططخ عضو .٢

 .ةDمومعلا ةDعمجلا نم اهدامتعاو ،اهذDفنت ةع?اتمو ،ةس¤ئرلا
IJ ةDفDظولاو ةDمDظنتلا لµاDهلا دامتعا .٣

K عمجلاDة.  



 

 

 .اهتيلعاف نم ققحتلل ة-رود ةعجارم ءارج±و اهيلع فاz5إلاو ةDلخادلا ة?اقرلل ط?اوضو ةمظنأ عضو .٤
 |ع فاz5إلاو ةDساسألا ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ عم ضراعتت ال ةDعمجلل ةمTوحلا �yياعمو سسأ عضو .٥

 .ةجاحلا دنع اهل;دعتو اهتيلعاف ىدم ة#قارمو اهذDفنت
 فÔلا تانوذأ وأ تا�Dشلا لDصحتو عفدو ،ة;دوعسلا فراصملاو كونبلا ىدل ةDكنبلا تا?اسحلا حتف .٦

 |ع ضا�lعالاو تاناDبلا ث;دحتو اهت-§سÊو اهلفقو تا?اسحلا طDش�تو تا?اسحلا تافوشكو
 .ةDكنبلا تاDلمعلا نم اه�yغو ةعجترملا تا�Dشلا مالتساو تا�Dشلا

٧. ÊجسDعمجلا كلامأ كوكص جمدو تا#هلاو فاقوألاو ا;اصولا لوبقو اهغارفإ لوبقو تاراقعلا لDة 
IJ اهلاخد±و كوكصلا ث;دحتو ،اهزرفو اهتئزجتو

K ارألا ل-§حتو ،لماشلا ماظنلاäJ
K عارزلاDنكس 9إ ةDة، 

 ةDعمجلا ةقفاوم دع? ةحلصمو ةط#غ هDف ةDعمجلل نوك; امم قبس ام فالخ تافÔت يأ ءارج±و
 .ةDمومعلا

 .اهل ةمادتسالا قيقحتل ÃKسلاو ةDعمجلل ةDلاملا دراوملا ةDمنت .٨
 .اهلاومأو ةDعمجلا تاÓلتمم ةرادإ .٩

 ةDمومعلا ةDعمجلا نم اهدامتعا دع? اهلDعفتو ةDعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامث«سا دعاوق دادعإ .١٠
 .ةرازولاو

 ة;انعلا م;دقت نمضت ةDعمجلا تامدخ نم نيدDفتسملا عم ةقلاعلا مظنت ة�§تكم ةساDس عضو .١١
 .اهنع نالعإلاو ،مهل ةمزاللا
IJ ة-§ضعلل ةددحمو ةحضاو تاءارج±و طوz5و تاساDس ةغاDص .١٢

K عضوم اهعضوو ةرادإلا سلجم 
 .اهل ةDعمجلا رارقإ دع? ذDفنتلا
 ام? اهثيدحتو ،ةرازولا نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةDعمجلا نع تامولعملاو تاناDبلا? ةرازولا د-وزت .١٣

 .هعوقو خــــ-رات نم دحاو رهش نع د-Öت الأ ة�lف لالخ �yيغت نم أرط;
IJ نواعتلا .١٤

K ع?اتتلا ر-راقتلا دادعإDة-§نسلاو ة. 
 نم اهرارقإ دع? تا?اسحلا عجارم نم ةققدملا ةDلاملا ر-راقتلاو åKاتخلا باسحلا? ةرازولا د-وزت .١٥

 .ةDلاملا ةنسلا ة;اهن نم رهشأ ةع�رأ لالخو ةDمومعلا ةDعمجلا
 .ةDعمجلل يونسلا ر-,قتلا دامتعاو دادعإ |ع فاz5إلا .١٦
 .اهدامتعال ةDمومعلا ةDعمجلل اهعفرو ةد;دجلا ةDلاملا ةنسلل ة-,يدقتلا ةنزاوملا دادعإ |ع فاz5إلا .١٧
 هنQيعت رارقو همسا? ةرازولا د-وزتو هتاDحالص د;دحتو ،ةDعمجلل غ,فتم يذDفنتلا ريدملا xyJيعت .١٨

 .هعم لصاوتلا تاناDب عم ،هل ةDنطولا ة-§هلا نم ةروصو
xyJ IJيداDقلا xyJفظوملا xyJيعت .١٩

K عمجلاDحالص د;دحتو ،ةDلوؤسمو مهتاDمهتا. 



 

 

IJ ت#لا .٢٠
K عمجلا وضع لوبقDمومعلا ةDسم رارق? هت-§ضع ءاغلإ وأ ەراذتعا وأ د;دجلا ةÄب. 

 يذDفنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجمو ةDمومعلا ةDعمجلا ءاضعأ ةلاح |ع أرط; �yيغت ل�? ةرازولا غال?إ .٢١
 .�yيغتلا ثودح خــــ-رات نم رهش لالخ كلذو 9Kاملا ريدملاو

 ما�lJلالا 9إ ةفاضإ ،حئاوللاو ةمظنألا? ةDعمجلا ما�lJلا نمضت klKلا تاءارجإلاو تاساDسلا عضو .٢٢
 حلاصملا باحصأو ةف45ملا ةهجلاو ةرازولاو نيدDفتسملل ة-,هوجلا تامولعملا نع حاصفإلا?
 |ع اهn45و ،ة-رادإلاو ةDلاملا ر-راقتلاو åاتخلا باسحلا |ع عالطالا نم رخآلا xyJكمتو ،ن-,خآلا
OJو��lلإلا عقوملا

K عمجللDة. 
 ةهجلا وأ ةرازولا وأ ��Kراخلا عجارملا وأ ةDمومعلا ةDعمجلا تامDلعتو تارارق ذDفنت |ع فاz5إلا .٢٣

 .ةف45ملا
 .ةDعمجلل ةDلاملا دراوملا ةDمنت .٢٤
 .داقعنالل ةDمومعلا ةDعمجلا ةوعد .٢٥
IJ ةف45ملا ةهجلا وأ ةرازولا وأ ةDمومعلا ةDعمجلا ل#ق نم اهب فل�; ىرخأ ماهم يأ .٢٦

K لاجم 
 .هصاصتخا

 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 .اهلمع ةق-,طو اهصاصتخاو ةتقؤملا وأ ةمئادلا ناجللا لDكشÊ ةDلآ ،ةDعمجلل ةDساسألا ةحئاللا ددحت .١
 لمع �yس لفكت klKلا تاDحالصلا ضع#ب اهضوف; ة;ذDفنت ةنجل اهنم ل�ش¢ نأ ةرادإلا سلجمل زوج; .٢

 .ةDعمجلا
IJ نوك; نأ بج; .٣

K ةرادإلا سلجم ءاضعأ دحأ ةمئاد ةنجل يأ. 
 .ةDلخادلا ةعجارملاو قيقدتلا ةنجل 9Kاملا ف45ملا سأري الأ بج; .٤

 

 عباسلا لصفلا

 ةDعمجلل ةDلاملا نوؤشلا

 :نوثالثلاو ةع?ارلا ةداملا

IJ ةاTزلا لاومأ عم لماعتت نأ ةDعمجلا |ع بج; ،ماظنلا ما�حأ ةاعارم عم
K ت نأو لقتسم باسح�æ5� 

IJ فÔتلا اهيلع بج-و ،اهب اصاخ الجس اهل
K زلا لاومأTمالسإلا ةع-45لا ما�حأ عم ،اهب قفتي ام? ةاDة. 



 

 

 :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 دDقت نأو ،اهب الجس اهل ��æ5ت نأ تاع��تلا اهيقلت دنع ةDعمجلا |ع بج; ،ماظنلا ما�حأ ةاعارم عم
IJ فÔتلا دنع �Kارت نأو ،دجو نإ ةطz5و ع��تلا ةمDق هDف

K تاع��تلا لاومأ z5ع��تملا ط. 

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 جذامنلاو xyJينوناقلا xyJبساحملل ة;دوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا ةD¨ساحملا �yياعملا? ةDعمجلا دDقتت
 .ةرازولا اهردصت klKلا ةD¨ساحملا ر-راقتلاو

 :نوثالثلاو ةع?اسلا ةداملا

IJ هDلعو ،اهتاÓلتممو ةDعمجلا لاومأ نع لوؤسملا وه ةرادإلا سلجم .١
K س¨Dأتلا كلذ لÉدراوم نأ نم د 

 نسحو ةDلوؤسم? هتامهم يدؤي نأ هDلعو ،اهفادهأ عم قفتي ام? تقفنأ اهتاداريإ نأو ةقثوم ةDعمجلا
 ةع?اتم هDلعو ،ض-§فتلا ةدمو رارقلا ذاختا تاءارجإلاو ،اهضوف; klKلا تاDحالصلا ددح; نأو ،ةDن
 .ة-رود ر-راقت ��ع ە�yغل اهضوف; klKلا تاDحالصلا كلت ةسرامم

 ةDعمجلا لمع? ددجلا سلجملا ءاضعأ ف-,عتل تاءارجإ عضو نم دÉأتلا ةرادإلا سلجم |ع بج; .٢
 ةDعمجلا نوؤش نع ةDفاولا تامولعملا رفوت نم دÉأتلا هDلعو ،ةDنوناقلاو ةDلاملا بناوجلا ةصاخو
 .سلجملا ءاضعأل

 ةDساسألا ةحئاللا تلخ اذ±و ةDساسألا ةحئاللا هDلع صنت امDف الإ فÔتلا ةرادإلا سلجمل زوـج; ال .٣
 .ةDمومعلا ةDعمجلا نم نذ¥ب الإ فÔتلا ،اهيف ةدراولا طو45لا�و سلجملل زوج; الف صن نم

 ،ةDلحملا كونبلا نم ��Éأ وأ كنب ىدل اهمسا? ة;دقنلا ةDعمجلا لاومأ عاد;إ ةرادإلا سلجم |ع بج; .٤
 ه#ئان وأ ةرادإلا سلجم س¤ئر عيقوتب ةDعمجلا? ةصاخلا ةDكنبلا تا?اسحلا عم تالماعتلا نوكتو
 وأ هئاضعأ نم xyJنثأل ةDكنبلا تا?اسحلا عم لماعتلا ض-§فت ةرادإلا سلجمل زوج-و ،9Kاملا ف45ملاو
 .هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم دع? كلذو ةDس�جلا يدوعس اونوك; نأ |ع ة;ذDفنتلا ةرادإلا OKKداDق نم

IJ ة-راسلا حئاوللاو ةمظنألا? ةDعمجلا دDقت نم دÉأتلا ةرادإلا سلجم |ع بج; .٥
K نمض; ام? ة�لمملا 

IJالت
K عمجلا ع§قوDة IJ

K ماظن ةفلاخمDة. 

 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ةDعمجلا نم ەدامتعا دع? ةDهتنملا ةنسلل åKاتخلا اهباسحو ةرازولا دوزت نأ ةDعمجلا |ع بج;
 .ةDلاملا ةنسلا ة;اهن نم رهشأ ةع�رأ لالخ ةDمومعلا



 

 

 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 .اهبلطت klKلا لامعألا? ماDقلل ��Éأ وأ تا?اسحلل عجارم xyJعت نأ ةرازولل زوج;

 :نوع�رألا ةداملا

çJقت klKلا ما�حألا ةاعارم ةDعمجلا |ع بج;
K ة-راسلا ةمظنألا اهب IJ

K 9املا قشلا تاذ ة�لمملاK، اهنمو 
Olآلا ذاختا صاخ هجوب اهيلعو ،لاومألا لسغ ةحفا�م ماظن

K: 

IJ ظافتحالا .١
K لاملا تادن«سملاو تالجسلا? اهرقمDلاملا تالسارملاو تا?اسحلا تافلمو ةDروصو ة 

 اهيف xyJلماعلاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةDمومعلا ةDعمجلا ءاضعأو xyJسسؤملل ةDنطولا تا-§هلا قئاثو
 .لماعتلا ءاهتنا خــــ-رات نم تاونس 45ع نع لقت ال ةدمل z5ا#م ل�شØ اDلام اهعم xyJلماعتملاو

IJ ەا#«شالل ةلوقعم با#سأ اهيدل ترفاوت اذإ .٢
K صح لثمت اهضع? وأ ةدراولا لاومألا نأDةل nارجإ طاشåK، 

IJ مدختس«س اهنأ وأ ،باهرإ ل-§مت وأ ،لاومأ لسغ تاDلمع? ةط#ترم وأ
K لمعلاDاهيلعف ؛ةق?اسلا تا 

 :ةDتآلا تاءارجإلا ذاختا

 .z5ا#م ل�شèو اروف ةDلخادلا ةرازو ىدل ةDلاملا تا-,حتلا ةدحو غال?إ -١
 فارطألاو ةلاحلا كلت نع اهيدل ةرفاوتملا تامولعملاو تاناDبلا عيمج نمضتي لصفم ر-,قت دادعإ-ب  -٢

 .ه? ةDلاملا تا-,حتلا ةدحو د-وزتو ،ةلصلا تاذ
 .مهتاطاشn لوح تاهبش دوجو نم اهعم xyJلماعتملا ريذحت مدع -ج

 نم يأ فش�ل ةDفاT دراوم? ەد-وزت عم ،ما�lJلالاو ةعجارملاو قيقدتلا نع ًالوؤسم 9Kاملا ف45ملا نوك; .٣
IJ اهيلع صوصنملا مئارجلا

K لاومألا لسغ ةحفا�م ماظن. 

 نماثلا لصفلا

 ماعلا عفنلا ةفص

 :نوع�رألاو ة;داحلا ةداملا

  :ةDتآلا طو45لا تفوتسا اذإ تارارق ردص; نأ ر-زولل

 ةDعمجلل ماعلا عفنلا ةفص حنم? .١
 .ةماع ةحلصم قيقحت اهضرغ نوك; نأ .٢
 .ةDعمجلا هفدهتسÊ يذلا هجوم عمتجملا مومعل ا اهطاشn نوك; نأ .٣



 

 

 .ةحوتفم ةDمومعلا ةDعمجلا ة-§ضع نوكت نأ .٤
 .ةDعمجلا |ع ةDنف وأ ة-رادإ وأ ةDلام تافلاخم ة;أ دوجو مدع .٥
IJ صاصتخالا يوذ نم لقألا |ع نا�yبخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نمض نوك; نأ .٦

K هألا لمعلا لاجم|K، 
 ..|عأف �yتسجاملا ةداهش ةلمح نم انوك; نأو تاونس سمخ نع امهنم لT ة��خ لقت الأ ط�lشêو

 :نوع�رألاو ةDناثلا ةداملا

 عفنلا طوz5 دحأ تدقف اذإ كلذو ةDعمجلا نع ماعلا عفنلا ةفص بحس ر-زولا نم بÄسم رارق? زوج;
IJ اهرارمتسا نم بحسلا رارق لوح; الو ،ماعلا

K فنتDاهعم ةم��ملا دوقعلا ذ. 

 :نوع�رألاو ةثلاثلا ةداملا
 وأ ،اهل ةع?ات ةDعمجلا ةرادإل ماعلا عفنلا تاDعمج ىدحإ عم دقاعتلا ةصاخ وأ ةDموكح ةهج ةDلأ زوج;
 ةئشانلا ةقالعلا دعتو ،اهصاصتخا نمض لخدت klKلاو ،اهتامدخ وأ اهجمارب وأ اهتاعو45م ضع? ذDفنت
 تا-�lشملاو تاسفانملا ماظنل قفو أش�ت ة-رادإ ة;دقع ةقالع ةDموكحلا ةهجلاو ماعلا عفنلا ةDعمج xyJب
 .ةDموكحلا

 عساتلا لصفلا

 جمدلاو لحلا

 :نوع�رألاو ةع?ارلا ةداملا
IJ درو امو ع��تملا ة#غرو فقاولا طz5 ةDعمجلا لح رارق اهرادصإ دنع ةرازولا �Kارت

K ساسألا ةحئاللاDة، 
IJ ةرازولا ددحت كلذ ادع امDفو

K لا ةهجلا اهرارقklK عمجلا لاومأ اهيلإ لوؤتDتقت نأ |ع ةÔ ع| 
 ه?اشملا xyJيعت لحلا رارق نمضت-و ،اماظن طاش�لا تاذ تاDعمجلا ىدحإ وأ تاDعمجلا معد قودنص

 .ه?اعتأو هلمع ةدم د;دحتو ةDفصتلا ِّ لامعأ? ماDقلل ��Éأ وأ فصم ةلجسملا

 :نوع�رألاو ةسماخلا ةداملا

IJ اهجمد اتقؤم اهطاشn قيلعتب رارق ردص klKلا ةDعمجلا نوؤش |ع xyJمئاقلل زوج; ال
K عمجDىرخأ ة 

IJ فÔتلا
K و ،اهتادن«سم وأ اهلاومأêث«سkJ لا ةلاح كلذ نمÔJةرو Tتلا دارملا تادوجوملا نوكت نأÔف 

 .ر-زولا ةقفاوم ط�lشêو ،فلتلل ةل?اق اهب

 



 

 

 :نوع�رألاو ةسداسلا ةداملا

IJ
K عمجلا رارق رودص ةلاحDمومعلا ةDغ ة�y عمجلا لح ة;داعلاDتخا الح ةDةدراولا ما�حألا قبطت ا-را IJ

K 
IJو ،ةDساسألا ةحئاللا

K فنت رذعتو دجو نإ وأ صن نم اهولخ ةلاحDرادصإ هضوف; نم وأ ر-زوللو ،ەذ 
IJ فÔتلاو ةDعمجلا ةDفصت ةDلآ ددح; رارق

K لا�تلاو اهتادن«سمو اهلاومأو اهلوصأDملا ف�lكلذ |ع ة#ت. 

 :نوع�رألاو ةع?اسلا ةداملا

 9إ اهتادن«سمو اهلاومأو اهلوصأ مDلسÊ اهلح? رارق ردص klKلا ةDعمجلا ةرادإ |ع xyJمئاقلا |ع بج;
J°صملا

K ?اهبلط درجم. 

 :نوع�رألاو ةنماثلا ةداملا

 .ةDعمجلا لح رارق ةف45ملا ةهجلا ةرازولا غل#ت

 

OJاثلا با#لا
K 

 ةDلهألا تاسسؤملا

 لوألا لصفلا

IJ امو ةسسؤملا
K اهم�ح 

 :نوع�رألاو ةعساتلا ةداملا

 ؛ةDلهأ ةسسؤم ؛ةنيعم �yغ وأ ةنيعم ةدمل رمتسم ناDك يأ دع; ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ قيبطت تا;اغل
z5-لع قبطنت نأ ةطDتآلا ط?اوضلا هDة: 

 .اعم xyJت�ثالا وأ ة-را#تعالا وأ ةDعDبطلا ةDصخشلا يوذ نم ��Éأ وأ صخش هسسؤي .١
 .xyJسسؤملا وأ سسؤملل دوع; حــ�ر قيقحت 9إ فدهي ال .٢
 .صصخملا وأ ماعلا عفنلا ضارغأ نم ��Éأ وأ اضرغ ققح; .٣
 وأ ا;اصو وأ تا#ه وأ تاع��ت وأ فاقوأ وأ لاومأ نم نوسسؤملا وأ سسؤملا هصصخ; ام |ع دمتع; .٤

 .ةاTز وأ تارامث«سا دئاوع

 :نوسمخلا ةداملا



 

 

OJواعت وأ K|فا�ت ضرغل K|هألا قودنصلا سسؤي
K امتجا وأ�K ةحئاللا ەددحت نم |ع عفنلا? دوع-و 

 .ةحئاللا ما�حأ هDلع يÊ4و ،ةDلهأ ةسسؤم K|هألا قودنصلا دع-و ،ةDساسألا

 :نوسمخلاو ة;داحلا ةداملا

 .ر-زولا اهردص; klKلا دعاوقلا هDلع قبطتو ،ةDلهأ ةسسؤم K|ئاعلا قودنصلا دع;

OJاثلا لصفلا
K 

 فادهألا

 :نوسمخلاو ةDناثلا ةداملا

 اهيلع موقت klKلا فادهألا ةDساسألا ةحئاللا ددحت ،فادهأ نم ماظنلا هDلع صن ام ةاعارم عم 
 .هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? الإ فادهألا كلت زواجت اهل زوج; الو ،اهطاش�ل نوكتو ةسسؤملا

 

 ثلاثلا لصفلا

 ةسسؤملا ءاشnإ

 :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

IJ ط�lش¢
K بطلا ةفصلا يوذ صاخشألا نم س¤سأتلا بلاطDعDام ة ;|K: 

 .ةDس�جلا يدوعس نوك; نأ
 .اماع 45ع ةDنامث نع ەرمع لق; الأ
 .ةDلهألا لماT ن وك; نأ
�Oاهن م�ح هقح? ردص دق نوك; الأ

K هتناد¥ب IJ
K لإ در دق نك; مل ام ،ةنامألا وأ ف45لا? ةلخم ةم-,جDەرا#تعا ه. 

 :نوسمخلاو ةع?ارلا ةداملا

IJ بغري نم |ع بج;
K بطلا ةفصلا يوذ صاخشألا نم ةسسؤم س¤سأتDعDام ةرازولل مدق; نأ ة ;|K: 

 حضوي ناD¨ب بوحصم ةرازولا نم كلذل دعملا جذومنلل اقفو س¤سأتلا وبلاط وأ بلاط همدق; بلط .١
 :ةDتآلا س¤سأتلا k�Kلاط وأ بلاط تاناDب



 

 

  ةDنطولا ة-§هلا بسح مسالا -١
  ةDنطولا ة-§هلا مقر  -٢
 .ةنهملا  -٣
 .ةماقإلا لحم -٤
OJو��lلإلا د-��لا لمش¢ ام? لصاوتلا تاناDب -٥

K لاوجلا فتاهلا مقرو. 

 .س¤سأتلا k�Kلاط وأ بلاطل ةDنطولا ة-§هلا نم ةروص .٢
 د-��لا لمش¢ ام? هعم لصاوتلا تانا�Dو س¤سأتلا k�Kلاط وأ بلاط نم ضوفملا صخشلا تانا�Dو مسا .٣

OJو��lلإلا
K لاوجلا فتاهلا مقرو. 

 .ةحئاللا عم الو ماظنلا عم ضراعتت ال ،ةرازولا نم دعملا جذومنلل اقفو ةسسؤملل ةDساسأ ةحئال .٤
IJ 9وألا ةنسلا لالخ لا-ر xyJيالم ةسمخ نع لق; ال غل#م عاد;¥ب ما�lJلالا .٥

K وأ ،ةسسؤملا باسح ÊجسDل 
 .لا-ر فلأ ةئام سمخ نع لقت ال ة-§نسلا اهتاداريإ يإ نوكت اهمسا? لوصأ

 :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 ،هضوف; نم وأ ةDحالصلا بحاص نم باطخ م;دقتب J°تكDف ةDموكح ةهج س¤سأتلا بلاط ناT اذإ
Olآلا م;دقت هDلعف ةDموكح �yغ ةهج ناT ن±و

K: 

 ماظنلل اقفو ةDماظنلا بلطلا مدقم ةلاح ت#³ي ام وأ ،ةDفقولا كص وأ صDخ�lلا وأ يراجتلا لجسلا .١
 .لوعفملا يراس نوك-و ،هل مµاحلا

 .تدجو نإ هعورفو بلطلا مدقمل kJKطولا ناونعلا .٢
 .ةDعامتجالا تانيمأتلا ةداهش .٣
 .لخدلاو ةاTزلا ةداهش .٤

 :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

IJ بغري نم |ع بج;
K ام ةرازولل مدق; نأ ة-را#تعالا ةفصلا يوذ صاخشألا نم ةسسؤملا س¤سأت 

;|K: 

IJ اهيلع صوصنملا تادن«سملا .١
K ف نوسمخلاو ةسماخلا ةداملاDةفصلا يوذ صاخشألا صخ; ام 

 .ة-را#تعالا



 

 

 هDلع صنت ام بسح ةDحالصلا بحاص نم رداص ةسسؤملا س¤سأت |ع ةقفاوملا نمضتي باطخ .٢
 .ةحئاللا نم نوسمخلاو ةع?اسلا ةداملا

 .كلذل دعملا جذومنلل اقفو ةسسؤملا س¤سأت بلط .٣
 .ةحئاللا عم الو ماظنلا عم ضراعتت ال ،ةرازولا نم دعملا جذومنلل اقفو ةسسؤملل ةDساسأ ةحئاللا .٤
IJ لا-ر xyJيالم ةسمخ ەردق غل#م عاد;¥ب ما�lJلالا .٥

K وأ ،ةسسؤملا باسح ÊجسDنوكت اهمسا? لوصأ ل 
 .لا-ر فلأ ةئام سمخ نع لقت ال ة-§نسلا اهتاداريإ

 :نوسمخلاو ةع?اسلا ةداملا

IJ ةDحالصلا بحاص نوك;
K )وه )ة-را#تعالا ةفصلا يذ صخشلا: 

 .لوألا لوؤسملا وه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةDموكح ةهج ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .١
 كلام وه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ة;د رف ةسسؤم ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٢

 .ةسسؤملا
 ادع امDف كلذو ،ءا45Tلا مه اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةكz5 ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٣

 .ةماعلا ةمهاسملا تا45Tلا
 سلجم اهيف ةDحالصلا بحاص نوكDف ةماع ةمهاسم ةكz5 ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٤

 .ةرادإلا
 .رظانلا وه ةDحالصلا بحاص نوكDف ةDفقولا كص ة-را#تعالا ةفصلا وذ صخشلا ناT اذإ .٥

 :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 �yس ءانثأ مهنم يأ |ع أرط; �yيغت يأ? ةرازولا غال?إ ة-را#تعالا ةفصلا ي وذ س¤سأتلا k�Kلاط |ع بج;
 تادن«سم لام�تسا بلطت نأT ه ارت ام ذاختا اهلو �yيغت نم أرط امDف ةرازولا رظنتو ،س¤سأتلا تاءارجإ
ÃJلت نأ وأ ةDفاضإ تا#لطتم وأ

K سم رارق? بلطلاÄب. 

 :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

IJ ةرازولا تÄت
K تآلا تاءارجإلل اقفو ةسسؤملا س¤سأت بلطDة: 

IJ اهيلع صوصنملا تاناDبلاو طو45لا هئافD«سا نم ققحتلل بلطلا ةرازولا سردت .١
K و ماظنلاIJ

K ةحئاللا 
 .امهاضتقم? ةرداصلا تامDلعتلاو تارارقلاو



 

 

 ةحضوملا تادن«سملا ةفاT هلام�تسا دع? كلذو ةرازولا نم ةساردلل دراو دDق خــــ-راتو مقر بلطلا حنم; .٢
IJ
K هتاغوسمل الم�تسم اهدنع بلطلا دع-و ،بلطلا مدقم ةلاح بسح ةحئاللا. 

 .اهرارق رادصإ مث هتساردل ةف45ملا ةهجلا 9إ بلطلا ةرازولا لDحت .٣
IJ اهرارق رادص¥ب ةصتخملا ةهجلا عم قيس�تلا دع? ةرازولا موقت .٤

K كلذو ضفرلا وأ ةقفاوملا? بلطلا 
 .هتاغوسم الم�تسا خــــ-رات نم اموي xyJتس لالخ

IJ لا-ر xyJيالم ةسمخ نع لق; ال ەردق غل#م عاد;¥ب س¤سأتلا بلاط م�lJل; .٥
K لالخ ةسسؤملا باسح 

 ،لا-ر فلأ ةئام سمخ نع لقت ال ة-§نسلا اهتاداريإ نوكت اهمسا? لوصأ لDجسÊ وأ ،9وألا ةنسلا
 .ةرازولل لوصألا لDجسÊ ةقDثو نم ةروص وأ عاد;إلا ت#³ت klKلا ةDكنبلا ةداهشلا مDلسÊو

 ةداملا هDلع صنت امل اقفو ة-را#تعالا ةDصخشلا اهباس«Éا درجم? ةسسؤملا صDخرت ةرازولا ردصت .٦
 :ةDتآلا تاءارجإلا ةاعارم عم ةحئاللا نم نوتسلا

IJ ةسسؤملا لDجس«ب ةرازولا موقت -١
K لهألا تاسسؤملا? صاخلا لجسلاDمقر اهحنمتو ،اهيدل ة ÊجسDل 

 اهب صاخ
 عقوملا |ع ةسسؤملل ةDساسألا ةحئاللا n45 تاءارجإ ذاختاو ،ةف45ملا ةهجلا راطخإ ةرازولا |ع  -٢

OJو��lلإلا
K ةرازولل. 

 ةخسn 9إ ةفاضإلا? ،ةDلهألا تاسسؤملا? صاخلا لجسلا عقاو نم ةسسؤملل ةصخر ةرازولا ردصت  -٣
 .س¤سأتلا k�Kلاط وأ بلاطل دمتعملا ضوفملل امهمDلسÊ مت-و ،ةDساسألا ةحئاللا نم ةدمتعم
 :نوتسلا ةداملا

 ةدم ءاضقنا وأ |ع ةقفاوملا? ةرازولا رارق رودص خــــ-رات نم ة-را#تعالا ةDصخشلا ةسسؤملا بس«كت
 .بلطلا تاغوسم لام�تسا خــــ-رات نم ،بلطلا .بلطلا ت اموي xyJتسلا

 :نوتسلاو ة;داحلا ةداملا

 ةحئاللاو ةحئاللاو ماظنلا ما�حا قفو صDخ�lلا اهمالتسا درجم? اهجمار�و اهتطشnأ ةسسؤملا سرامت
 :اهيلع رظح-و ،ةDساسألا

IJ ةددحملا اهفادهأ فلاخ; طاشn يأ ةسرامم- ١
K ساسألا اهتحئالDة. 

 .ة�لمملا جراخ اهل ع,ف يأ ءاشnإ وأ طاشn يأ ةسرامم- ٢

 



 

 

 

 عبارلا لصفلا

 ةDلهألا تاسسؤملا لجس

 :نوتسلاو ةDناثلا ةداملا

 لجسلا تاناDب ةرازولا حي«تو ،هتاناDب |ع �yيغت أرط املT ثدح-و ،تاسسؤملل اصاخ الجس ةرازولا دعت
IJ درو ام ادع ةماعلل

K بلا لجسلا نمضت-و ،ةداملا ەذه نم )١٥) ةرقفلاو )١٤) ةرقفلاDتآلا تاناDة: 

 .ةسسؤملا مسا .١
 .ةسسؤملا ءاشnإ |ع ةقفاوملا? رداصلا ر-زولا رارق خــــ-راتو مقر .٢
 ؟ةسسؤملا صDخرت خــــ-راتو مقر .٣
 .ةسسؤملل ةDساسألا ةحئاللاو ر-زولا رارق n45 خــــ-رات .٤
 .ةسسؤملل ةDساسألا ةحئاللا .٥
 .تدجو نإ اهعورف تارقمو س¤ئرلا اهرقم ناونع .٦
 .ةسسؤملا تامدخل يرادإلا قاطنلا .٧
 .اهلجأ نم ةسسؤملا تÐشnأ klKلا فادهألا .٨
 .ةسسؤملل xyJسسؤملا ءاضعألا ءامسأ وأ سسؤملا مسا .٩

 .ءانمألا سلجم ءاضعأ ءامسأ .١٠
 .ءانمألا سلجم س¤ئر مسا .١١
 .يذDفنتلا لوؤسملا مسا .١٢
 .تدجو نإ ةسسؤملا لامعأ |ع ةف45ملا ةهجلا مسا .١٣
xyJ IJلماعلا ءامسأ .١٤

K ةسسؤملا. 
 .يذDفنتلا لوؤسملاو ءانمألا سلجمو xyJسسؤملا عم لصاوتلا تاناDب .١٥

 

 

 

 



 

 

 سماخلا لصفلا

 ةسسؤملل ع,ف ءاشnإ

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 |عو ،ةف45ملا ةهجلاو هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? ة�لمملا لخاد اهل عورف ءاشnإ ةسسؤملل زوج;
 :ةDتآلا تا#لطتملا ةرازولل مدقت نأ ع,فلا ءاشnإ بلط دنع ةسسؤملا

 .ةDساسألا ةحئاللا هDلع صنت ام بسح كلذو ،ع,فلا ءاشnإ |ع ءانمألا سلجم ةقفاوم ت#³ي ام .١
 .هتامدخل يرادإلا قاطنلاو ،ع,فلا رقم د;دحت .٢
 ة-§هلا نم ةروصو ،هترادإل xyJحشرملا xyJلماعلا ءامسأو هل يرادإلا ل�Dهلاو ع,فلا تاصاصتخا د;دحت .٣

 .مهعم لصاوتلا تاناDب عم ،مهنم لÓل ةDنطولا
OJويلم نع لق; ال غل#م صDصخت ت#³ي ام .٤

K وأ ،ع,فلل لا-ر ÊجسDنع لقت ال اهتاداريإ نوكت هل لوصأ ل 
 .لا-ر فلأ klKئم

 سداسلا لصفلا

 ءانمألا سلجم

 :نوتسلاو ةع?ارلا ةداملا

 ،نوسسؤملا وأ سسؤملا مهنيع; ءاضعأ ةثالث نع هئاضعأ ددع لق; ال ءانمأ سلجم ةسسؤملل نوك;
 ءاضعأ تانا�Dو ءامسأ? ةرازولا غال?إ ةسسؤملا |عو ،ةDساسألا ةحئاللا بجوم? كلذ? هل دهع; نم وأ
 .سلجملا لDكشÊ |ع اموي 45ع ةسمخ لالخ أرط; �yيغت ل��و ،مهنQيعت مت نيذلا ءانمألا سلجم

 :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

IJ هئاضعأ xyJب نم ءانمألا سلجم ەراتخ; وأ ،سلجملا س¤ئر نوسسؤملا وأ سسؤملا ددح;
K عامتجا لوأ 

IJ هل
K ەد;دحت مدع لاح. 

 :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

IJ تاعامتجا ةع�رأ نع اهددع لق; الأو ،ةمظتنم ة-رود تاعامتجا دقع ءانمألا سلجم |ع بج;
K 

 .ةنسلا



 

 

 :نوتسلاو ةع?اسلا ةداملا

Olآلا اهنمو ءانمألا سلجم تاصاصتخا ةDساسألا ةحئاللا ددحت
K: 

 .اهذDفنت ةع?اتمو ةس¤ئرلا لمعلا ططخو ةسسؤملل ةDجDتا�lسالا ةطخلا دامتعا .١
IJ ةDفDظولاو ةDمDظنتلا لµاDهلا دامتعا .٢

K ةسسؤملا. 
 .اهيلع فاz5إلاو ةDلخادلا ة?اقرلل ط?اوضو ةمظنأ عضو .٣
 ةDساسألا ةحئاللاو ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ عم ضراعتت ال ةسسؤملا ةمTوحل �yياعمو سسأ عضو .٤

 .ةجاحلا دنع اهل;دعتو اهتيلعاف ىدم ة#قارمو اهذDفنت |ع فاz5إلاو
 .اهنع نالعإلاو ةسسؤملا تامدخ نم نيدDفتسملا عم ةقالعلا مظنت ة�§تكم ةساDس دامتعا .٥
IJ ةDلخادلا ة?اقرلا تاءارجإ ةDلعافل ة-§نسلا ةعجارملا .٦

K ةسسؤملا. 
IJ نواعتلاو ةرازولا نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةسسؤملا نع تامولعملاو تاناDبلا? ةرازولا د-وزت .٧

K دادع إ 
 .ةنس لT ةسسؤملا تاناDب ث;دحتو ،ة-§نسلاو ةDع?اتتلا ر-راقتلا

 لالخو اهرارقإ دع? تا?اسحلا عجارم نم ةققدملا ةDلاملا ر-راقتلاو åKاتخلا باسحلا? ةرازولا د-وزت .٨
 .ةDلاملا ةنسلا ة;اهن نم رهشأ ةع�رأ

 .اهدامتعاو ةد;دجلا ةDلاملا ةنسلل ة-,يدقتلا ةنزاوملا دادعإ |ع فاz5إلا .٩
 هنQيعت رارقو همسا? ةرازولا د-وزتو هتاDحالص د;دحتو ،ةسسؤملل غ,فتم يذDفنت لوؤسم xyJيعت .١٠

 .هعم لصاوتلا تاناDب عم ،ةDنطولا هت-§ه نم ةروصو
 كلذو 9Kاملا ريدملاو يذDفنتلا ريدملاو ءانمألا سلجم ءاضعأ ةلاح |ع أرط; �yيغت ل�? ةرازولا غال?إ .١١

 .�yيغتلا ثودح خــــ-رات نم اموي 45ع ةسمخ لالخ
 نع حاصفإلا? ما�lJلالاو حئاوللاو ةمظنألل ةسسؤملا ما�lحا نمضت klKلا تاءارجإلاو تاساDسلا عضو .١٢

 .ن-,خآلا حلاصملا باحصأو ةف45ملا ةهجلاو ةرازولاو نيدDفتسملل ة-,هوجلا تامولعملا
 .اهتامDلعتو ةرازولا تارارق ذDفنت |ع فاz5إلا .١٣
 .ةسسؤملل يونسلا ر-,قتلا دامتعاو دادعإ |ع فاz5إلا .١٤
 .ةسسؤملل ةDلاملا دراوملا ةDمنت .١٥
 .تا?اسحلل ��Kراخلا عجارملا xyJيعت .١٦
 .اهاضتقم? ةرداصلا تامDلعتلاو دعاوقلاو ةحئاللاو ة;ذDفنتلا ةحئاللاو ماظنلل اقفو ةسسؤملا ةرادإ .١٧
 ض-§فت سلجملا ةقفاوم? سلجملا س¤ئرل زوج-و ،ىرخألا تاهجلاو ءاضقلا مامأ ةسسؤملا لDثمت .١٨

IJ ە�yغ
K كلذ. 



 

 

IJ اهتجاح نع ةدئازلا ةسسؤملا لاومأ رامث«سا .١٩
K أn9ام دئاع اهل نوك; ةطشK ¢دعاس IJ

K قيقحت 
 .ةDساسألا ةحئاللاو ماظنلل اقفو اهفادهأ

 :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 ة#ساحمو ،ذDفنتلا ض�lعت klKلا تا#قعلا لDلذتو ،تارارقلا ذDفنت ةDلوؤسم ءانمألا سلجم لمحتي
 .هتلقرع وأ ذDفنتلا مدع نع لوؤسملا

 عباسلا لصفلا

 ةسسؤملل ةDلاملا نوؤشلا

 :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 :K|; امم ةسسؤملل ةDلاملا دراوملا نوكتت

 .ةاTز وأ ا;اصو وأ فاقوأ وأ تا#ه وأ لاومأ نم نوسسؤملا وأ سسؤملا اهل هصصخ; ام .١
 .هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم دع? تاع��ت نم هل#قتسÊ ام .٢
 .ةDساسألا ةحئاللا هDلع صنت ام بسح فاقوألا دئاوعو ةسسؤملا تارامث«سا تادئاع .٣

 :نوع#سلا ةداملا

IJ ةاTزلا لاومأ عم لماعتت نأ ةسسؤملا |ع بج; ،ماظنلا ما�حأ ةاعارم عم
K ت نأو لقتسم باسح�æ5� 

IJ فÔتلا اصاخ لاجس اهل
K زلا لاومأTمالسإلا ةع-45لا ما�حأ عم اهيلع بج-و ،اهب قفتي ام? ةاDة. 

 :نوع#سلاو ة;داحلا ةداملا

 جذامنلا�و xyJينوناقلا xyJبساحملل ة;دوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا ةD¨ساحملا �yياعملا? ةسسؤملا دDقتت
 .ةرازولا اهردصت klKلا ةD¨ساحملا ر-راقتلاو

 :نوع#سلاو ةDناثلا ةداملا

IJ هDلعو ،اهتاÓلتممو ةسسؤملا لاومأ نع لوؤسملا وه ءانمألا سلجم .١
K س¨Dأتلا كلذ لÉدراوم نأ نم د 

 نسحو ةDلوؤسم? هتامهم يدؤي نأ هDلعو ،اهفادهأ عم قفتي ام? تقفنأ اهتاداريإ نأو ةقثوم ةسسؤملا
 ةسرامم ةع?اتم هDلعو ،ض-§فتلا ةدمو رارقلا ذاختا تاءارج±و ،اهضوف; klKلا تاDحالصلا ددح; نأو ،ةDن
 .ة-رود ر-راقت ��ع ە�yغل اهضوف; klKلا تاDحالصلا كلت



 

 

 ةسسؤملا لمع? ددجلا سلجملا ءاضعأ ف-,عتل تاءارجإ عضو نم دÉأتلا ءانمألا سلجم |ع بج; .٢
 ةسسؤملا نوؤش نع ةDفاولا تامولعملا رفوت نم دÉأتلا هDلعو ،ةDنوناقلاو ةDلاملا بناوجلا ةصاخو
 .سلجملا ءاضعأل

 .اهيف ةدراولا طو45لا�و ةDساسألا ةحئاللا هDلع صنت امDف الإ فÔتلا ءانمألا سلجمل زوـج; ال .٣
 ،ةDلحملا كونبلا نم ��Éأ وأ كنب ىدل اهمسا? ة;دقنلا ةسسؤملا لاومأ عاد;إ ءانمألا سلجم |ع بج; .٤

 ه#ئان وأ ءانمألا سلجم س¤ئر عيقوتب ةسسؤملا? ةصاخلا ةDكنبلا تا?اسحلا عم تالماعتلا نوكتو
 تا?اسحلا عم لماعتلا ض-§فت -هضوف; نم وأ ر-زولا ةقفاوم? -ءانمألا سلجمل زوج-و ،9Kاملا ف45ملاو
 .ةDس�جلا xyJيدوعس انوك; نأ |ع ة;ذDفنتلا ةرادإلا OKKداDق نم وأ هئاضعأ نم xyJنثالا ةDكنبلا

IJ ة-راسلا حئاوللاو ةمظنألا? ةسسؤملا دDقت نم دÉأتلا ءانمألا سلجم |ع بج; .٥
K نمض; ام? ة�لمملا 

J°لات
K ةسسؤملا ع§قو IJ

K ماظن ةفلاخمDة. 

 :نوع#سلاو ةثلاثلا ةداملا

IJ ةنهملا ەذه ةلوازم? هل ��Kراخ تا?اسح عجارم عم دقاعتت نأ ةسسؤملا |ع بج; 
K اهيلعو ،ة�لمملا 

 نم رهشأ ةع�رأ لالخ ءانمألا سلجم نم ەدامتعا دع? ةDهتنملا ةنسلل åKاتخلا اهباسح? ةرازولا د; وزت
 .ةDلاملا ةنسلا ة;اهن

 :نوع#سلاو ةع?ارلا ةداملا

 .اهبلطت klKلا لامعألا? ماDقلل ��Éأ وأ تا?اسحلل عجارم xyJيعت نأ ةرازولل زوج;

 :نوع#سلاو ةسماخلا ةداملا

çJقت klKلا ما�حألا ةاعارم ةسسؤملا |ع بج;
K ة-راسلا ةمظنألا اهب IJ

K 9املا قشلا تاذ ة�لمملاK، 
Olآلا ذاختا صاخ هجوب اهيلعو ،لاومألا لسغ ةحفا�م ماظن اهنمو

K: 

IJ ظافتحالا .١
K لاملا تادن«سملاو تالجسلا? اهرقمDلاملا تالسارملاو تا?اسحلا تافلمو ةDروصو ة 

 xyJلماعتملاو ،z5ا#م ل�شØ اهيف xyJلماعلاو ءانمألا سلجم ءاضعأو xyJسسؤملل ةDنطولا تا-§هلا قئاثو
 .لماعتلا ءاهتنا خــــ-رات نم تاونس 45ع نع لقت ال ةدمل 9Kام اهعم

IJ ەا#«شالل ةلوقعم با#سأ اهيدل ترفاوت اذإ .٢
K صح لثمت اهضع? وأ لاومألا نأDةل nارجإ طاشåK، وأ 

IJ مدختس«س اهنأ وأ ،باهرإ ل-§مت وأ ،لاومأ لسغ تاDلمع? ةط#ترم
K لمعلاDذاختا اهيلعف ةق?اسلا تا 

 :ةDتآلا تاءارجإلا



 

 

 .z5ا#م ل�شèو روف ةDلخادلا ةرازو ىدل ةDلاملا تا-,حتلا ةدحو غال?إ -١
 فارطألاو ةلاحلا كلت نع اهيدل ةرفاوتملا تامولعملاو تاناDبلا عيمج نمضتي لصفم ر-,قت دادعإ -٢

 .ه? ةDلاملا تا-,حتلا ةدحو د-وزتو ،ةلصلا تاذ
 .مهتاطاشn لوح تاهبش دوجو نم اهعم xyJلماعتملا ريذحت مدع -٣

 نم يأ فش�ل ةDفاT دراوم? ەد-وزت عم ،ما�lJلالاو ةعجارملاو قيقدتلا نع الوؤسم 9Kاملا ف45ملا نوك; .٣
IJ اهيلع صوصنملا مئارجلا

K لاومألا لسغ ةحفا�م ماظن. 

 :نوع#سلاو ةسداسلا ةداملا

 .ةرازولا اهمدقت klKلا تاناعإلا نم ةDلهألا تاسسؤملا دDفتسÊ ال

 نماثلا لصفلا

 جمدلاو لحلا

 :نوع#سلاو ةع?اسلا ةداملا

IJ درو ام ةاعارم عم
K ةسسؤملا لح ر-زولل زوج; ،ةحئاللا نم نونامثلاو ةع?اسلا ةداملا IJ

K زجع ةلاح 
IJ �ار-و ،اهفادهأ اهقDقحت ةلاحتسا وأ ،ةDلاملا اهتاما�lJلا? ءافولا نع ةسسؤملا

K تآلا ما�حألا كلذDة: 

  .تدجو نإ مهطوz5و xyJسسؤملا وأ سسؤملا ةDصوب دDقتلا .١
IJ اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اقفو اهتيفصت مت-و ،ةسسؤملل ة-را#تعالا ةDصخشلا ءاهتنا .٢

K ماظنلا 
 .ةDساسألا ةحئاللاو ةحئاللاو

 :نوع#سلاو ةنماثلا ةداملا

 xyJيعت لحلا رارق نمضت-و ،اهلاومأ اهيلإ لوؤت klKلا ةهجلا ةسسؤملا لح رارق اهرادصإ دنع ةرازولا ددحت
  .ه?اعتأو هلمع ةدم د;دحتو ةDفصتلا لامعأ? ماDقلل ��Éأ وأ فصم

 .نوع#سلاو ةعساتلا ةداملا

IJ اهجمد تقؤم اهطاشn قيلعتب رارق ردص klKلا ةسسؤملا نوؤش |ع xyJمئاقلل زوج; ال
K ىرخأ ةسسؤم 

IJ فÔتلا
K و ،اهتادن«سم وأ اهلاومأêث«سkJ لا ةلاح كلذ نمÔJةرو Tتلا دارملا تادوجوملا نوكت نأÔف 

 .ر-زولا ةقفاوم ط�lشêو ،فلتلل ةل?اق اهب



 

 

 :نونامثلا ةداملا

IJ
K تخا الح ةسسؤملا لح? ءانمألا سلجم نم رارق رودص ةلاحDةدراولا ما�حألا قبطت ا-را IJ

K ةحئاللا 
IJو ،ةسسؤملل ةDساسألا

K فنت رذعتو دجو نإ وأ صن نم اهولخ ةلاحDرادصإ هضوف; نم وأ ر-زوللف ،ەذ 
IJ فÔتلاو ةسسؤملا ةDفصت ةDلآ ددح; رارق

K لا�تلاو اهتادن«سمو اهلاومأو اهلوصأDملا ف�lع ة#ت| 
 .كلذ

 :نونامثلاو ة;داحلا ةداملا

 9إ اهتادن«سمو اهلاومأو اهلوصأ مDلسÊ اهلح? رارق ردص klKلا ةسسؤملا ةرادإ |ع xyJمئاقلا |ع بج;
J°صملا

K ?اهبلط درجم. 

 :نونامثلاو ةDناثلا ةداملا

 .ةسسؤملا لح رارق ةف45ملا ةهجلا ةرازولا غل#ت

 

 عبارلا با#لا

 ةماع ما�حأ

 :نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

 .ةثيدحلا ةDنقتلا لئاسو ��ع ةحئاللاو ماظنلا ما�حأ قبطت نأو اهتامدخ مدقت نأ ةرازولل

 :نونامثلاو ةع?ارلا ةداملا

 ر-زولا ةقفاوم? الإ يرادإلا اهقاطن جراخ اهتطشnأ نم اطاشn سرامت نأ ةسسؤملا وأ ةDعمجلل زوج; ال
 .هضوف; نم وأ

 :نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

IJ ةكراشملا ةسسؤملا وأ ةسسؤملا |ع رظح;
K لاعفDوأ ة nاهتامدخ نم يأ م;دقت وأ ة�لمملا جراخ طاش 

 ،ةف45ملا ةهجلاو ر-زولا نم ةDباتك ةقفاوم? الإ ةDلودلا تاهجلا ىدحإ نم ة-§ضع |ع لوصحلا وأ
IJ اهتكراشم 9إ ةجاحلا وعدت klKلا ةسسؤملا وأ ةسسؤملا |عو

K ةرازولا 9إ بلط م;دقت كلذ نم يأ 
 .اهتطشnأ? هطا#ترا هجو ناDب عم اهتبغر حضوي



 

 

 :نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 وأ ةسسؤملا وأ ةسسؤملا |ع فوقولا - اهسفن ءاقلت نم وأ بلط |ع ءانب - ةف45ملا ةهجلاو ةرازولل
 تاما�lJلال اهلاثتما نم دÉأتلل ،اهب ةصاخلا تالجسلاو تا#تا�ملاو قئاثولا |ع عالطالاو اهعورف دحأ
IJ اهيلع صوصنملا

K ساسألا ةحئاللا وأ ةحئاللا وأ ماظنلاDبحس وأ ،اهنم ةروص |ع لوصحلا اهلو ،ة 
 ةDعمجلا تاعامتجا روضح ةف45ملا ةهجلاو ةرازوللو ،كلذ? ÔJحم ة?اتك عم ةددحم ةقDثو لصأ
 نمل قح; الو ،ءانمألا سلجم تاعامتجاو ةرادإلا سلجم تاعامتجاو ة;داعلا �yغو ة;داعلا ةDمومعلا
IJ ت-§صتلا ةداملا ەذه بجوم? ÔJح;

K عمجلا |عو ،تاعامتجالا كلت نم يأDنواعتلا ةسسؤملاو ة 
 .ةرازولا اهبلطت klKلا تالؤاس«لاو تاراسفتسالا نع ة?اجإلاو ماتلا

 :نونامثلاو ةع?اسلا ةداملا

IJ درو ام ةاعارم عم
K ثالثلاو ةسماخلا ةداملاو ن-45علاو ةثلاثلا ةداملاو ة45ع ةعساتلا ةداملاxyJ ةداملاو 

IJ اهماهم ةرازولا سرامت ،ماظنلا نم xyJثالثلاو ةسداسلا
K إلاz5عمجلا |ع فاDو ،ةسسؤملاو ةIJ

K ةلاح 
 ذاختا ةرازوللف ؛ةDساسألا ةحئاللا وأ ةحئاللا وأ ماظنلا ما�حأ نم يأل ةسسؤملا وأ ةDعمجلا ةفلاخم
Olآلا

K: 

 اموي xyJثالث نع د-Öت ال ةدم اهلاهم±و ةفلاخملا? ةسسؤملا وأ ةDعمجلا راذنإ .١
٢. IJ

K م ةلاحçJ
K عمجلا راذنإ متيف ةفلاخملا حيحصت نود ةدملاDئاهن اراذنإ ةسسؤملا وأ ةDةدم اهلاهمإ ا 

 اموي xyJثالث
٣. IJ

K م ةلاحçJ
K اهنلا راذنإلا ةدمO�

K تآلا تاءارجإلا نم يأ ذاختا ر-زوللف ةفلاخملا حيحصت نودDعم ة 
 :همدع نم اهرركتو ةفلاخملا مجح بسح? جردتلا ةاعارم

IJ لمعلا نع ةسسؤملا وأ ةDعمجلا O�Kوس�م دحأ فاق;إ -١
K عمجلاDةددحم ةدمل تاسسؤملاو تا. 

IJ لمعلا نع ةسسؤملا وأ ةDعمجلا O�Kوس�م دحأ فاق;إ -٢
K عمجلاDتاسسؤملاو تا Øمئاد ل�ش 

 .تقؤم ل;د? xyJيعتو هئاضعأ دحأ وأ ةDعمجلا ةرادإ سلجم لزع  -٣
 .اتقؤم ةسسؤملا وأ ةDعمجلا طاشn قيلعت  -٤
IJ ةDعمجلا جمد  -٥

K ىرخأ. 
 .ةسسؤملا وأ ةDعمجلا لح  -٦

 

 



 

 

 :نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

çJم دع? اهلامعأ z5ا#ت ال klKلا ةسسؤملا وأ ةDعمجلا صDخرت ءاغلإ ةرازولل
K رودص خــــ-رات نم ةنس 

 نم وأ ر-زولا هDلع قفاوي ¼ار��م نوسسؤملا مدق اذإ ةلثامم ةدمل د;دمتلا ر-زولل زوج-و ،صDخ�lلا
 .هضوف;

 :نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

Ê4عمجلا |ع ةحئاللا ما�حأ يDلهألا تاسسؤملاو تاDلا وأ اهرودص تقو ةمئاقلا ةklK دع? أش�تس 
 ما�حأل اقفو اهعاضوأ قيفوتب ماظنلا ذافن ل#ق ةمئاقلا ةDلهألا تاسسؤملاو تاDعمجلا م�lJلتو ،كلذ
 وأ ةDعمجلا قفوت نأ نود ةدملا ەذه تهتنا اذ±و ،ذافنلا �yJح اهلوخد خــــ-رات نم ةنس لالخ ةحئاللا
IJ درو ام اهيلع قبطDف اهعاضوأ ةسسؤملا

K ةحئاللا نم نونامثلاو ةع?اسلا ةداملا. 

 :نوعس«لا ةداملا

 .امزلم اه�yسفت نوك-و ،ةحئاللا �yسفت ةرازولا 9وتت

 :نوعس«لاو ة;داحلا ةداملا

 .اهn45 خــــ-رات نم ةحئاللا? لمع;
 


