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 يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصت
تاءارــــــــــــــــجإلا لــــيلد



دــيهمت

2

 حيـرصت ةداـعإو ةدـيدجلا يلاـعلا ميـلعتلا تاسسؤم حيرصتل ةعبتملا تاءارجإلاو ريياعملا ليلدلا اذه ضرعتسي
 ميدــقت يوــنت يتــلا تاــهجلل ةــمزاللا تاــمولعملا مدــقيو ،يبظوــبأ ةراــمإ يف ةــمئاقلا يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم
 ىلإ بــلطب مدــقتلا لــبق "ةــعنامم مدــع" باــطخ ىلــع لوــصحلا لــجأ نــم ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد ىلإ بــلط
 هذـه مدـقت .صيـخرتلا ىلـع لوـصحلل يـملعلا ثـحبلاو يلاـعلا ميـلعتلا ةرازوب يميداكألا دامتعالا ةيضوفم
 :يلي ام نأشب تامولعم ةقيثولا

.هديدجت وأ حيرصتلا ءارجإ اهيلإ دنتسي يتلا ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيساسألا ئدابملا

.يبظوبأ ةرامإ يف لمعلل يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصتل ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد جهن

 باــطخ ىلــع لوــصحلا لــجأ نــم يلاــعلا ميــلعتلا ةطــشنأل ةرفوــملا تاــهجلا اــهيبلت نأ بــجي يتــلا تاــبلطتملا
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم "ةعنامم مدع"

 اذه يف اهيلع صوصنملا ريياعملا معدت ،ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيجيتارتسالا تايولوألا عم قاستالا نامضلو
 ميـلعتلا ةرـئاد تاءارـجإ اـهب دـشرتست يتـلا ئداـبملا يف اـهنع ريـبعتلا لالـخ نـم تاـيولوألا هذـه لـيعفت ليلدلا
.ةفرعملاو

:يلي اميف ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةيجيتارتسالا تايولوألا لثمتتو

.ةيلودلا ريياعملا يهاضي امب يبظوبأ ةرامإ يف ةيميلعتلا ةموظنملا ةدوج ىوتسمب ءاقترالا :ةدوجلا

 .ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاجايتحالا عم يلاعلا ميلعتلا عاطق ةمئاوم :قاستالا
 مئاـقلا داـصتقالا موـهفم ذـيفنت يف ةمهاـسملل يـملعلا ثـحبلل ةزيـمتم ةـموظنم ءانب :يملعلا ثحبلا
.راكتبالا ىلع

.ٍلاع ميلعت ىلع لوصحلل نيلهؤملا ةبلطلا ةفاكل صرفلا ريسيتو ريفوت :صرفلا ةحاتإ

 يلاـعلا ميلعتلاـب قاـحتلالا ةـيناكمإ ةـحاتإو ةـيميلعتلا ماـكحألا ةدوـجب متـهت ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ريياعم نإ
 ميـيقت لالـخ نـم ةـفرعملا ىلـع مئاـق عمتجم سيسأتل علطتلا كلذكو ،ةينطولا ةيمنتلا ططخ عم قاستالاو
 يبظوـبأ ةراـمإ عـمتجملو يلاـعلا ميـلعتلا ماـظنل يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم اهمدقت يتلا ةفاضملا ةميقلاو رثألا
.ماع هجوب

 ةلاـسرلا ىلـعةـمئاق ةـعيبط وذ ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرئادـب هدـيدجتو حيرصتلاىلع لوصحلا تاءارجإ نإ
ً اـــقفو ضرـــغلا اذـــه دـــيدحت متـــي ثـــيح ،ةدوـــجلا نامـــضل "ضرـــغلا ةـــمءالم" جـــهن هـــمعديو ،ليلدـــلاو
.يبظوبأ ةيجيتارتسا تايولوأ عم ًايشامت ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالل

 يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤمل هدـيدجتوحيـرصتلاتاءارـجإل ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرـئاد تاءارـجإو ريياـعم عـضو مت
.ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ىلع ًءانب ةديدجلا

 نامـــضل ةـــمظتنم تارتـــف ىلـــع ةـــعجارملل ةـــفرعملاو ميـــلعتلا ةرئادـــب ةـــصاخلا تاءارـــجإلاو ريياـــعملا عـــضختو
 اــــهتيلاعف نامــــضل كلذــــكو ،يبظوــــبأ ةراــــمإب ةــــيفاقثلاو ةيداــــصتقالاو ةــــيعامتجالا تاــــجايتحالل اــــهتمءالم
.اهتمءالمو

 ةراـمإ يفٍ لاـع ميـلعت تامدـخ رفوـت يتـلا تاـهجلا ةـفاك ىلع ليلدلا اذه يف ةدراولا تاءارجإلاو ريياعملا قبطنت
.ةصاخ وأ ةيموكح وأ ةيداحتا تناك ءاوس- يبظوبأ



ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادةرئادلا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوةرازولا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادل ةعباتلا ةيميداكألا ةدوجلا نامض ةنجلةنجللا

يبظوبأ ةرامإةرامإلا

ANQAHEيلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا نامضل ةيبرعلا ةكبشلا

APQNئداهلا طيحملاو ايسآل ةدوجلا نامض ةكبش

ENQAةدوجلا نامضل ةيبوروألا ةكبشلا

INQAAHEيلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا نامض تالاكول ةيملاعلا ةكبشلا 
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تاراــــــصتخالا ةمئاق
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تاــــــــيوتحملا ةمئاق

05تاصاصتخالا

06يبظوبأ ةرامإ يف ةدوجلا نامض راطإ

07يبظوبأ ةرامإ يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصت ةداعإ

09رـــــيياعملا

11تاءارـــــجإلا

11ةيئارجإلا تاوطخلا

17ءارجإلا ديعاوم ديدحت

17ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا

18ةيجراخلا ةعجارملا

18نييجراخلا نيمكحملا قيرف ليكشت

18نيييجراخلا نيمكحملا رايتخا ءارجإ

19نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ريياعم

20ةيرسلاو حلاصملا ضراعت مدع ةسايس

21جهنلا :يجراخلامييقتلا

21ملظتلا تاءارجإ

27تاحلطصملا درسم

31تاقحلملا

31)تايلمعلا ريس ططخم( ديدج جمانرب حيرصت ءارجإ :)أ( قحلملا

32)تايلمعلا ريس ططخم( ملظتلا تاءارجا :)ب( قحلملا
33)جذومن( ةيرسلا دهعت :)ج( قحلملا

34)جذومن( حلاصملا ضراعت مدع دهعت :)د( قحلملا

35ديدج جمانرب حيرصت ىلع لوصحلا بلط فالغ ةحفص :)ه( قحلملا

37ةيجراخلا ةعجارملا ءارجإل تاداشرإلاو ةيجذومنلا ةغيصلا :)و( قحلملا

41)ةيجذومن ةغيص( ةعجارملا صخلم :)ز( قحلملا



 رداـصلا2005 ماـعل24 مـقر نوناقلل ًاقفو )ًاقباس ميلعتلل يبظوبأ سلجم( ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد تسسأت
 ىلــعألا دــئاقلاو ةدــحتملا ةــيبرعلا تاراــمإلا ةــلود سيــئر ،ناــيهن لآ دــياز نــب ةــفيلخ خيــشلا ومــسلا بحاــص نــم
.يبظوبأ مكاحو ةحلسملا تاوقلل

 ةراــمإ يف يلاــعلا ميــلعتلاو يسردــملا ميــلعتلا جئاــتنو ةدوــج نيــسحت يف ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد ةلاــسر لــثمتتو
 سـلجملا ضوـف دـقلو .ةراـمإلا يف اـهتدوجو يلاـعلا ميـلعتلا ضورـعل ةـماعلا ةروصلا ديدحتو هيجوتو ،يبظوبأ
 بــناوجلا هذــه ىلــع ريثأــتلاو ةــيميلعتلا تارداــبملاو وــمنلا ةداــيقل ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرئادــل ةطلــسلا يذــيفنتلا
.يبظوبأ ةرامإ يف اهقيبطتو

 يبظوــبأ ةراــمإ يف اــهتايلمع ةــعيبط يف ريــيغتب ماــيقلا وأ اــهتايلمع ةلــصاوم وأ ءاــشنإ يف بــغرت ةــهج ةــيأ ىلــعو
 ميـلعتلاةرـئاد نـم "ةـعنامم مدـع" باـطخ ىلـع لوـصحلل ليلدـلا اذـه يف ةحـضوملا تاءارجإلاو ريياعملا عابتا
 يـــملعلاثـــحبلاو يلاـــعلا ميـــلعتلا ةرازوـــب يميداـــكألا داـــمتعالا ةيـــضوفم ىلإ بـــلط ميدـــقت لـــبق ةـــفرعملاو
 نـــع نالـــعإلا ةـــهج يأل زوـــجي الو .يرهوـــج ريـــيغت داـــمتعا وأ صيـــخرتلا دـــيدجتل وأ صيخرـــت ىلـــع لوـــصحلل
 اذـه يف اـهيلع صوـصنملا ريياـعملاءافيتـسإ دـعب الإ مهليجست وأ ةبلطلا باطقتسا وأ اهل جيورتلا وأ وأ ةسسؤملا
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم حيرصت ىلع لوصحلاو ليلدلا

 يلاـــعلا ميـــلعتلا ةرازو نيـــب ةـــعقوملا مهاـــفتلا ةركذـــم لالـــخ نـــم معدـــلاب ةـــيلاحلا تاءارـــجإلاو ريياـــعملا ىـــظحت
 .)2014 ةنس( ةفرعملاو ميلعتلا ةرئادو يملعلا ثحبلاو

 يـملعلا ثـحبلاو يلاـعلا ميـلعتلا ةرازوو ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرـئاد نيـب مهاـفتلا ةركذـم نم فطتقم
)2014 ربمفون(

ةحرتقملا ةيلآلا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم صيخرت لوكوتورب

 ميدــقت يف نيبغارــلا تاــبلطلا يمدــقم ةــفاك ىلــع بــجي ثــيحب ،ةــيلاحلا ةيليغــشتلا تاءارــجإلا رمتــست )أ
 تاــسايسل ًاــقفوةرئادــلا اــهبلطتت يتــلا تاءارــجإلا لامكتــسا يبظوــبأ ةراــمإ يف يلاــعلا ميــلعتلل ةطــشنأ
 "ةـعنامم مدـع باـطخ" رادـصإب ةرئادـلا موـقتو .يلاـعلا ميلعتلا تاسسؤم صيخرتب ةقلعتملا ةرئادلا
 ةرازولاــبيميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم ةــقفاوم باــطخلا اذــه نمــضي الو ةــلوبقملا تاــبلطلا نأــشب
.ةيلوأ ةصخر رادصتسال

 ةـقفاوم ىلـعلوـصحلا يف بـغرت يتـلا وأ ةرازوـلا نـم اهتـصخر دـيدجت يف بـغرت يتـلا تاـسسؤملا ىلـع )ب
 عاــبتا ةداــعإ ،اــهل دــيدج عرــف حتــف وأ اــهراقم لــقن وأ ليدــعت وأ اــهلمع ةــعيبط يف ريــيغت ءارــجإل ةــئيهلا
.)أ( ةرقفلا يف ةدراولا صيخرتلا تاءارجإ

 نــم ةقبــسملاةــقفاوملا ىلــع لوــصحلا ةدــيدج ةــيميداكأ جمارــب ميدــقت يف بــغرت يتــلا تاــسسؤملا ىلــع )ج
 داـــمتعالاةيـــضوفم نـــم جماربـــلا كـــلت حرـــطل ّيلوألا داـــمتعالا ىلـــع لوـــصحلل مدـــقتلا لـــبق ةرئادـــلا
.ذيفنتلا ءدب خيراتل ةرئادلا ديدحت دعب تاءارجإلا هذهب لمعلا متيسو يميداكألا
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تاــــصاصتخالا



مزتـــعت يتـــلاجماربـــلاو ةدـــحتملا ةـــيبرعلا تاراـــمإلا ةـــلود يفًاثيدـــح ةأـــشنملا يلاـــعلا ميـــلعتلا تاـــسسؤم ىلـــع
 داــمتعالا ةيــضوفم نــم يلوأ داــمتعا/صيخرتلا ىلــع لوــصحلااهميدــقت ةــمئاقلا يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم
 ،ةـّلعفم يلاـعلاميـلعتلا جمارـبو تاـسسؤم حبـصت ىتـحو .يـملعلا ثـحبلاو يلاـعلا ميـلعتلا ةرازوب يميداكألا
.تاونس )5( سمخ لك يرود لكشب اهدامتعا/اهصيخرت ديدجت اهيلع بجي هنإف

 تاـنوكملا لوـح روـحمتي ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يداحتالا ىوتسملا ىلع ةدوجلا نامض راطإ نإف ،اذل
:ةيلاتلا تايلآلا لمشيو ،جماربلاو ةيسسؤملا

ةديدجلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل يلوألا يسسؤملا صيخرتلا

ةمئاقلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل صيخرتلا ديدجتو صيخرتلا
جماربلل يلوألا دامتعالا

ةمئاقلا جماربلل دامتعالا ديدجتو دامتعا

.يميداكألا دامتعالا ةيضوفم صاصتخا نمض يداحتالا ىوتسملا ىلع ةدوجلا نامض راطإ جردنيو

:ةيلاتلا تايلآلا لمشيل ةدوجلا نامض راطإ دتمي ،ديدحتلا هجو ىلع يبظوبأ ةرامإ ىوتسم ىلعو

ةديدجلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصت

ةمئاقلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصت ةداعإ

ةديدجلا جماربلا حيرصت
يرهوج رييغتب حيرصت

 .ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد صاصتخا نمض يبظوبأ ةرامإيف ةدوجلا نامض راطإ جردنيو

ْنيـــَجهنلا نإ  نالـــمكمو ناـــفلتخم- ةـــفرعملاو ميـــلعتلا ةرـــئاد جـــهنو يميداـــكألا داـــمتعالا ةيـــضوفم جـــهن- 
 قـفاوتت ىدـم يأ ىلإ :لوانتي يميداكألا دامتعالا ةيضوفم يف ةدوجلا نامض راطإ نإ ثيح ،ًاضعب امهضعبل
 نامـض راـطإ لواـنتي نيـح يف ،اـهلجأ نم سسأت يتلا ةلاسرلا/فدهلا عم يلاعلا ميلعتلا جمانرب وأ تاسسؤم
 عـيمج ىلـع ،يلاـتلابو .يبظوـبأ ةراـمإلةيجيتارتسإلا تايولوألا ىلا ةبسنلاب "ضرغلا ةمئالم" ةرئادلا يف ةدوجلا
 ةداــعإ تاــبلطو ،ةدــيدج جمارــبوٍ لاــع ميــلعت تاــسسؤمل حيــرصت ىلــع لوــصحلل ةرئادــلا ىلإ ةــمدقملا تاــبلطلا
 يعجرـملا راـطإلل اـهتمءالم معدـت نأ ةراـمإلا يف لـمعلاب رارمتـسالل ةـمئاقلا يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم حيرصت
 دودرـملاو ةفاضملا ةميقلا ىلع حضاو زيكرت عم ةرامإلل ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاجايتحالاب صاخلا
 .يبظوبأ ةرامإلةيجيتارتسإلا تايولوألا عم اهقاستاو عقوتملا

نيمدــقتملل قبــسم طرش ةرئادــلا نــم "ةــعنامملا مدــع" باــطخو ةرئادــلا ىدــل ةدوــجلا نامــض تاءارــجإ نإ
 .يميداكألا دامتعالا ةيضوفم تاءارجإل
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يبظوبأ ةرامإ يف ةدوجلا نامض راطإ



 ىلإ بـلط ميدـقت ةـمئاقلا يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم ىلـع ،)2014( ةرازوـلاو ةرئادلا نيب مهافتلا ةركذمل ًاقفو
:نيتلاح يف حيرصتلا ةداعإل ةرئادلا

 ىلـع قـبطنيجهنـلا اذـه نإـف– ةرازوـلا ىدل صيخرتلا ديدجت ىلإ ىعست يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم تناك اذإ
 ةدحاو ةرميمازلإ لكشب هؤارجإ بجيو ،يرود لكشب يبظوبأ ةرامإ يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم عيمج
 .تاونس سمخ لك

 وأ ،اــهتارقمواــهتايلمع ةــعيبط يف ةــيرهوج تاريــيغت يأ ثودــح عــقوتت يلاــعلا ميــلعتلا ةــسسؤم تــناك اذإ
 ةـلاحلا بـسح هقيبطت متي جهنلا اذه نإف– اهل ديدج عرف حتف وأ رخآ عقوم ىلإ لاقتنالا ىلإ ىعست تناك
.ةيرهوج تارييغت ءارجإ مزتعت يتلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع طقف يرسيو

 فيرعتلا :ةيرهوجلا تارييغتلا

 يف "ةـعنامم مدـع" باـطخ ىلع لوصحلل ةرئادلا ىلإ بلطب مدقتلا ةمئاقلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع
:يلي امك ةيرهوجلا تارييغتلا هذه فيرعت متي .تايلمعلا يف ةيرهوج تارييغت ءارجإل ططخ دوجو ةلاح

 يف ةــقفاوملا اــهحنم مــت يتــلا ةــسسؤملا نإــف هــيلعو ،ددــحملا عــقوملا ىلــع ةــينبم ةرئادــلا ةــقفاوم نإ :عــقوملا
لــخاد رــخآ يفارــغج عــقوم وأ ىرــخأ ةــقطنم ىلإ اــهرقم لــقنت وأ عــسوتت نأ اــهل زوــجي ال ةددــحم ةــقطنم
 .ةرئادلا ةقفاوم ىلع لوصحلا نود يبظوبأ ةرامإ

 ،بـلطلا ميدـقت تـقو ةروكذملا تاكارشلاب ةصاخ ةرئادلا اهحنمت يتلا تاقفاوملا نوكت :ةديدج تاكارش
 ىلإ قبـسمبـلط ميدـقت نود ةـيلاحلا تاكاـرشلا ءاـهنإ وأ ليدـعت ىلإ يعـسلا تاـسسؤملل قحي ال هيلعو
 ىلــع لوــصحلل ليلدــلا اذــه يف ةــنيبملا تاءارــجإلل دــيدجــيسسؤمكــيرش يأ عــضخي نأ بــجيو .ةرئادــلا
 ةراــمإيف طاــشن يأ ءدــبب كيــرشلا ناــيكلا وأ كيــرشلا وأ ةــسسؤملا ماــيق لــبق "ةــعنامم مدــع" باــطخ
.يبظوبأ

 ةددـحملاتاداهـشلاو جماربلاـب ةـصاخ ةرئادـلا اـهحنمت يتـلا تاـقفاوملا نوـكت :ةديدج تاداهش وأ جمارب
 ةدـــمتعم ةـــسسؤم ةـــيأ اهمدـــقت يتـــلا ةدـــيدجلا تاداهـــشلا وأ جماربـــلا بـــلطتتو ،بـــلطلا ميدـــقت تـــقو
 ةرئادــلا ةــقفاوم ةدــمتعملا ةــسسؤملا لــبق نــم اهميدــقتو اــهريوطت مــت وأ ىرــخأ ةــسسؤم عــم كارتــشالاب
 ريوـطتلا اذـه ناـكاـملاط ةيـسسؤملا تاردـقلا ريوـطت ىلع عجشت ةرئادلا نإو .اهميدقت يف ءدبلا لبق اهيلع
 .يبظوبا ةرامإ تاجايتحا عم ةيجيتارتسالا ةيحانلا نمً اقفاوتم

 تــقو ةبــسانم ةرئادــلا اـهارت يتــلا ةيمــستلا ىلـع ةيراــس ةرئادــلا ةــقفاوم نوـكت :ةــئفلا وأ ةيمــستلا ريـيغت
 ىلــع بــجي ،هــيلعو .اــهبجومب ةــلماع ةدــمتعملا ةــسسؤملا تــتاب يتــلا ةــئفلا ىلإ ةفاــضإلاب بــلطلا ميدــقت
 اـهحنم مت يتلا كلت نع ةفلتخم ضارغألً اعبت لمعلا وأ ةلاسرلا وأ مسالا رييغتل ىعست يتلا تاسسؤملا
 ىلـعً ءانبو ةرئادلا اهددحت يتلا تائفلاو ةيمستللً اقفو مييقت ةداعإل عضخت نأ ةيادبلا يف اهيلع ةقفاوملا
 .ليلدلا اذه يف ةنيبملا تاءارجإلاو ريياعملا
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 يف يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم حيرصت ةداعإ
يبظوبأ ةرامإ

 "ةـعنامم مدـع"باـطخ ىلـع لوـصحلا يبظوبأ ةرامإ يف ةلماعلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع نإف ،يلاتلابو
 لــبقو ،ةرازوــلل ةــعباتلا يميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم ىلإ صيــخرتلا ةداــعإل بــلط ميدــقت لــبق ةرئادــلا نــم
 .اهتايلمع يف يرهوج رييغت يأب مايقلا



 نأ اــهيلع بــجي ،حيــرصتلا ىلــع لوــصحلا لــجأ نــم ةــعجارملا ىلإ يلاــعلا ميــلعتلا ةطــشنأل ةرفوــملا ةــهجلا ةــلاحإل
:يلي اميف ةحضوملا ةقبسملا طورشلاب يفت

ٍ لاــع ميــلعت عرف/ةــسسؤم ءاــشنإل ىعــست يلاــعلا ميــلعتلا ةطــشنأل ةرفوــم ةــلمتحم ةــهج يأ ىلــع بــجي
.بلطلا ميدقت لبق ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ريشتست نأ ،يبظوبأ ةرامإ يف ةديدج

 ةــكيرش نوــكت نأ حيــرصت ىلـع لوــصحلا تاــبلطب مدـقتت يتــلا يلاــعلا ميــلعتلا ةطـشنأل ةرفوــملا تاــهجلا ىلـع
 جماربـلاو ةـساردلا تالاجم يف ةداير اهل وأةديج ةعمس تاذوةناكملا ةعيفر ةيلود ٍلاع ميلعت تاسسؤمل
.ةحرتقملا

.يداحتا موسرمب ةموعدملا تالاحلل ءافعإ حنم زوجي ،ةيئانثتسالا تالاحلا يفو

.بلطلا ضفر ىلإ يدؤي فوس ةرئادلاب ةقبطملا ةيساسألا تابلطتملل لاثتمالا مدع نإ
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 بلطب نيمدقتملل ةقبسملا طورشلا
ٍلاع ميلعت تاسسؤم ءاـــــــــشنإل

 "ةـعنامم مدـع"باـطخ ىلـع لوـصحلا يبظوبأ ةرامإ يف ةلماعلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع نإف ،يلاتلابو
 لــبقو ،ةرازوــلل ةــعباتلا يميداــكألا داــمتعالا ةيــضوفم ىلإ صيــخرتلا ةداــعإل بــلط ميدــقت لــبق ةرئادــلا نــم
 .اهتايلمع يف يرهوج رييغت يأب مايقلا
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رـــــيياعملا

ةيعرفلا ريياعملاريياعملا

 عـــــــــم ةـــــــــمءاوملا1.
 تاــــــــــــــــــــــــيولوألا
  ةيجيتارتــــــــــــــــسالا
يبظوبأ ةرامإل

 اــــهكالتماةــــسسؤملا تــــِبُثت :يلاــــعلا ميــــلعتلاةــــموظنم يف ةــــناكملا1.1
 تاــجرخملاو جئاــتنلاب قــلعتي اــميف تــباثلا وــمنلاو ةرقتــسملا تاــيلمعلا
 فيـضتيلاعلا ميلعتلا ةسسؤم نإ .)ةيمكلا وأ/و ةدوجلا ةيحان نم(
يف ةريــــبك ةردــــق كــــلتمتو ،اهــــصصخت )تاــــعاطق( عاــــطق يف ةــــميق
.ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع روهظلا

 يلاـعلا ميـلعتلا ةـسسؤم عـبتت :لـمعلا قوـس يفنيجيرخلا فيظوت1.2
قوـــس تاـــجايتحا ةـــيبلتوفـــيظوتلا لدـــعمعـــفرل اـــهيجيرخ فـــيظوت
.لضفأ وحن ىلعلمعلا

 يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ةيؤر قستت :ةيجيتارتسالاو ةيؤرلاو ةلاسرلا2.1ةرادإلاوةمكوحلا2.
 ةـــيمنتلا تاـــيولوأ عـــم ةيجيتارتـــسالا اـــهتايولوأو اهفادـــهأو اهتلاـــسرو
.يبظوبأ ةرامإ يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو  ةيجيتارتسالا

قـيقحتللاـجملاةـمكوحلا جذوـمن حيـتي :ةيمـستلاو لـكيهلاوةمكوحلا2.2
 مزتـــلت و ةيجيتارتـــسالا ةـــطخلا ذـــيفنتو تاـــيلمعلاو ةرادإلا يف ةـــيلاعفلا
 ةيمـست نأىلإ ريـشي يوق ليلد كانه .ةهازنلا ريياعم ىلعأب ةسسؤملا
.اهماهمواهتاناكمإ سكعي ةسسؤملا

 جماربـــــــــــــــــــــــــــــلا3.
ةيميداكألا

 ةـسسؤملاكـلتمت :تالهؤـملل ةينطولا ةموظنملا عم جماربلا قاستا3.1
 تارودــــــلاو تادــــــحولاو جماربــــــلا ميمــــــصتل تاءارــــــجإو تاــــــسايس
 ينطوــــلا راــــطإلا تاــــبلطتم عــــم قــــفاوتت يتــــلا ةدــــيدجلا ةــــيميداكألا
.تالهؤملل

 تـماق دـق ةـسسؤملا نوـكت:ةـمدقملا تالهؤـملاو ةيميلعتلا تاجرخملا3.2
 اــهجمارب نــم ةفدهتــسملا ةــيميلعتلا تاــجرخملا نــع حوــضوب نالعإلاــب
 .قوسلا تاجايتحا عم ةقفاوتملا ةيميداكألا

يـــملعلا ثـــحبلا4.
راكتبالاو

 تاـيلآ يلاـعلا ميلعتلا ةسسؤم ىدل :راكتبالاو يملعلا ثحبلا زيزعت4.1
 ثـحبلا ةدوـج نيسحتلو ،يلمعلا ثحبلا تاطاشنلةمعاد تايلمعو
 .راكتبالا زيزعتلو ةيجاتنإلاو

 راـكتبالا و ثوـحبلا تاـجرخمو جئاـتن رـهظت :ثـحبلا تاـجرخمو جئاتن4.2
 .يلودلاو يميلقإلاو ينطولا ديعصلا ىلع

 ةمدخ يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عضت :ةماعلا ةيعمتجملا تامدخلا5.1عمتجملا ةمدخ5.
 ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا اهيدلو ةيجيتارتسالا اهتايولوأ نمض عمتجملا
.تامدخلا هذه ريفوتل ةبسانملا

 ةماقإ يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم معدت :يعوطتلاو يريخلا لمعلا5.2
.عمتجملا ةدافإل ةيعوطتو ةيريخ ةطشنأ
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ةيعرفلا ريياعملاريياعملا

 ةـيرادإو ةيـسيردت ةـئيه ةـسسؤملا فظوت :ةيرادإلاو ةيسيردتلا ةئيهلا6.1دراوملا6.
 .ةيميداكألااهجمارب ميدقتل اًددع ةيفاكو ةلهؤم

 :لــثم( ةــيميلعتلا دراوــملا ةــبلطلل ةــسسؤملا تــنَّمأ :ةــيميلعتلا دراوــملا6.2
 .ةفدهتسملا ةيميلعتلا تاجرخملا قيقحت نامضل )ربتخم ،ةبتكم

 ةـمزاللا ةدناسملا تامدخلا ةبلطلل ةسسؤملا تنَّمأ :ةيبالطلا تامدخلا6.3
 زــيزعت بــناج ىلإ ،اــهبالط نــم عــقوتملا مُّلعتــلا قــيقحت نامــضل ةــبلطلل
 .ةينهملا مهتاحومط

ًمرح ةـسسؤملا كـلتمت :يعماـجلا مرحلا6.4 ًمئالمو أـشنم اـ  ،هـنمضرـغلل اـ
 سيردـتلا ةـئيهو ةـبلطلا ديوزت لجأ نم ةبسانم ةيدام دراومب مستي
 .يلود ىوتسم ىلإ يقترت ةيميلعت ةئيبب

 ءاـفولا ىلـع ةرداـق اًـّيلام ميلـس عضوب ةسسؤملا مستت :ةيلاملا ةردقلا6.5
 .ليوطلا دمألا ىلع جماربلا ذيفنتب اهتامازتلاب

ًمازتلا ةــسسؤملا رــهظت :ملعتــلا صرــف ةــحاتإ7.1ملعتلا صرف7.  ملعتــلا صرــف ةــحاتإب اــ
.ةعساو تاعاطقليلاعلا ميلعتلا تامدخو

 ةيـرشبلا دراوـملا ةـسسؤملا صصخت :اًّظح لقألا ةبلطلل معدلا ريفوت7.2
 .ةصاخلا تاجايتحالا ةبلطواًّظح لقألا ةبلطلل معدلا ريفوتل ةيلاملاو

 ةــــسسؤملاب ةدوــــجلا نامــــض ماــــظن فدهتــــسي :ــــيسسؤملا فينــــصتلا8.1ةيملاعلا ةعمسلا8.
 .يلودلافينصتلاو ةيميلعتلا تامدخلازيزعتونيسحت

 ةدوـجلا نامـض تاـيلآ ةـسسؤملا كـلتمت :جماربـلاو ةـسسؤملا دامتعا8.2
 .يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع جماربلاو ةسسؤملا دامتعا لجأ نم

رـــــيياعملا



ةـــــيئارجإلا تاوطخلا1.

 صيـخرتلا دـيدجت وأ صيخرـت بـلط ميدـقت يوـنت يتـلا يبظوـبأ ةراـمإ يف يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم ةفاك ىلع
 بـــلطبمدـــقتلا دـــيدج عرـــف حتـــف وأ اـــهرقم وأ اـــهلمع ةـــعيبط ريـــيغت عـــقوتت يتـــلا تاـــسسؤملا وأ ةرازوـــلا ىدـــل
 بـلطب مدـقتلا لـبق"ةـعنامملا مدـع" باـطخ ةـسسؤملا حنـم ىلإ هرودب يدؤي حيرصت ىلع لوصحلل سلجملل
.يميداكألا دامتعالا ةيضوفم ىلإ

 اذــه يف تاــيلمعلا ريــس طــطخم ىلــع عالــطالل "أ" قــحلملا رــظنا( رهــشأ6 ءارــجإلا ةدــم زواــجتي ال ،ماــع هــجوبو
 ىلإ ىرـخأ عيباـسأ فاـُضت دـق ،حيحـصتلل ريراـقتلا ةـعجارم وأ بـلطلا ميدـقت ةداـعإل ةـجاحلا ةـلاح يفو ،)نأشلا
.ةدملا هذه

 قاــطن ةــشقانمل ةرئادــلا عــم يئدــبم عاــمتجا روــضحل ةوعدــم ةرئادــلا ءارــجإل عــضخت يتــلا تاــسسؤملا عــيمج
.ءارجإلا قيبطت لبق ،اهنأشب قافتالاو ةيجراخلا ةعجارملا

.بلطلا ةعيبطىلع ًءانب هاندأ ةروكذملا ءارجإلا طاقن ضعب ريغتت دق ،يرهوجلا رييغتلا حيرصت ءارجإ ةلاح يف

بلطلا ميدقتو دادعإ :1 ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا

ةسسؤمءاشنإلططختيتلايلاعلاميلعتلاةطشنألةرفوملاةهجلاىلع
بلطلاجذومنلامكتسايبظوبأةرامإيفاهلعرفوأةديدجٍلاعميلعت
ىلع.ةبولطملاتاقفرملاعمبلطللةيتاذلاةساردلاريرقتميدقتوصاخلا
تاسسؤمحيرصتلةرئادلاريياعمعمًاقستموًايليلحتنوكينأبلطلا
ةيمسرةيقروةخسنيفبلطلاميدقتبجيامك.ةديدجلايلاعلاميلعتلا
.ةرئادلابيلاعلاميلعتلاعاطقليذيفنتلاريدملاىلإةيمقرةخسنو

.يلاعلاميلعتلاةطشنألةرفوملاةهجلاةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا

.ةديدجٍلاعميلعتةسسؤمحيرصتلةرئادلابلطةرامتسا

.ةديدجلايلاعلاميلعتلاتاسسؤمحيرصتلةرئادلاءارجإوتاداشرإوريياعم

ةماقإليلاعلاميلعتلاةطشنألةرفوملاةهجلانممدقملابلطلا
.ديدج/ةديدجٍلاعميلعتعرف/ةسسؤم

.بلطلامالتسابةرئادلارارقإتاجرخملا

بلطميدقتليئاهنلادعوملانمرهشأةتسلبقتابلطلاةفاكميدقتبجيةينمزلاةدملا
.يميداكألادامتعالاةيضوفمىلإلماكلاصيخرتلا



ةينفلا ةقباطملا نم دكأتلل بلطلل ةيئدبملا ةعجارملا :2 ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا

 ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــم ىلإ فــلملا لاــسرإ متــي بــلطلا مالتــسا دــعب
ّنيــُعيو ،يلاــعلا  بــلطلا ىــقلتي يذــلاو ءارــجإلا قيــسنتل ةدوــجلا نامــض ريــبخ ريدــملا 
 ريياـعمل ةـينفلا ةـقباطملا نـم قـقحتلل ةمزاللا ةمعادلا تادنتسملا بناج ىلإ هعجاريو
 .ةرئادلا تابلطتمو

 ريــبخو ةدوــجلا نيــسحت مــسق ريدــمويلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــمةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلاب ةدوجلا نامض

تاجرخملا
 .ةرئادلا نم رداصلا بلطلا لوبق باطخ

 .يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرئادلا دقع

.بلطلا مالتسا خيرات نم دحاو عوبسأةينمزلاةدملا

فيرعتلا/فصولا

تابلطتمعمةينفلاةقباطملامدعلاكشأنملكشيأفاشتكالاحيف
متي.هميدقتةداعإوهتعجارملبلطلامدقمىلإبلطلاةداعإمتي،ةرئادلا
ريياعملةينفلاةقباطملانمققحتللهميدقتداعملابلطلاةعجارم
تابلطتمللاثتمالامدعلاكشأنملكشيأدجونإوةرئادلاتابلطتمو
.هيفرظنللةنجللاىلإلسريبلطلانإفةيناثلاةرمللةرئادلا

.بلطلامدقموةرئادلابةدوجلانامضريبخوةدوجلانيسحتمسقريدمةلوؤسملاةهجلا

تاجرخملا
.يلاعلاميلعتلاةسسؤمىلإهجومةرئادلانمرداصةقباطملامدعباطخ

.هميدقتداُعملابلطلا

.ةقباطملامدعباطخمالتساخيراتنمناعوبسأةينمزلاةدملا

بلطلا ليدعت :3 ةوطخلا



نييجراخلا نيمكحملا نييعتو رايتخا :4 ةوطخلا
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 .ةيبتكملا ةعجارملا ءارجإل نييجراخلا نيمكحملا ىلإ ًالماك بلطلا فلم لاسرإ متيفيرعتلا/فصولا

.ةرئادلابةدوجلا نامض ريبخو ةدوجلا نيسحت مسق ريدمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
.بلطلا فلم

.نييجراخلا نيمكحملاب قلعتي اميف ةرئادلا تاداشرإو جذومن

.ةيجراخلا ةعجارملا قيرف نييعت خيرات نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

 ةيجراخلا ةيبتكملا ةعجارملل بلطلا لاسرإ :5 ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا

ةدعاقنمنيلمتحملانييجراخلانيمكحملاةرئادلابةدوجلانامضريبخددحي
ةقفاومللةنجللاىلإةمئاقلامدقُتوةرئادللةعباتلانييجراخلانيمكحملاتانايب
مدعدهعتىلعنومكحملاعقويونييجراخلانيمكحملاعمدقاعتلامتي.اهيلع
مازتلالانايبوحلاصملاضراعتمدعدهعتوةيرسلادهعت/تامولعملااهيلعفشكلا
.تامدخلالضفأميدقتب

.ةرئادلابةدوجلانامضريبخوةيميداكألاةدوجلانامضةنجلةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا

.نييجراخلانيمكحملارايتخالةرئادلاءارجإوةسايس

.نييجراخلانيمكحملاةمئاق

.ةرئادلانعرداصلاةيرسلادهعت/تامولعملانعفشكلامدعدهعت

.ةرئادلانعرداصلاحلاصملاضراعتمدعدهعت

.تامدخلالضفأميدقتبمازتلالادهعت

تاجرخملا
.نيمكحملالبقنمناعقومحلاصملاضراعتمدعدهعتوةيرسلادهعت

.نيمكحملالبقنمعقومتامدخلالضفأميدقتبمازتلالادهعت

نيمكحملاقيرفنييعتوةنجللاىلإنيمكحملاةمئاقميدقتخيراتنمعيباسأةثالثةينمزلاةدملا
.نييجراخلا



 ةيجراخلا ةيبتكملا ةعجارملا ءارجإ :6 ةوطخلا
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 صخلملا ريرقتلا ءاهنإ :7 ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا

ةياهننممهبارتقاعمو،ةيبتكملاةعجارملانويجراخلانومكحملايرجي
مسقريدمةدايقبةرئادلايفدحاومويةدملةسلجدقعمتيةعجارملا
تايصوتلاوةيسيئرلاجئاتنلاسرادتلةدوجلانامضريبخوةدوجلانيسحت
قيرطنعةسلجلايفيلودلامكحملاكراشيس.)تدِجُونإ(ةعباتملل
.ويديفلا

.ةرئادلابةدوجلانامضريبخونويجراخلانومكحملاةلوؤسملاةهجلا

تاجرخملا
.ةيدرفلانييجراخلانيمكحملاريراقت

.صخلملاريرقتلاةدوسم

.هتاقحلملكببلطلامالتساخيراتنمنارهشةينمزلاةدملا

ذاختالةنجللهميدقتليئاهنصخلمريرقتةدوجلانامضريبخوقيرفلاسيئردِعُيفيرعتلا/فصولا
.رارقلا

حئاولوتاسايسةرادإريدموةدوجلانيسحتمسقريدموةدوجلانامضريبخةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلابيلاعلاميلعتلا

.صخلملاريرقتلاجذومنتالخدملا

.صخلملاريرقتلاتاجرخملا

.ةيدرفلاريراقتلامالتساخيراتنمدحاوعوبسأةينمزلاةدملا



رارقلا ذاختا :8 ةوطخلا
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ذخُتملا رارقلاب بلطلا مدقم راطخإ :9 ةوطخلا

.رارقلاذاختالةيميداكألاةدوجلانامضةنجلىلإصخلملاريرقتلاميدقتمتيفيرعتلا/فصولا

.ةرئادللةعباتلاةيميداكألاةدوجلانامضةنجلةلوؤسملاةهجلا

.صخلملاريرقتلاجذومنتالخدملا

.رارقلاموسرموةسلجلارضحمتاجرخملا

.صخلملاريرقتلاميدقتخيراتنمدحاوعوبسألالخةينمزلاةدملا

فيرعتلا/فصولا

بلطلامدقمل"ةعنامممدع"باطخرادصإمتي،ةقفاوملابرارقذاختاةلاحيف
ماعريدمعِّقويو،ديدج/ةديدجٍلاعميلعتعرف/ةسسؤمءاشنإلىعسييذلا
.بلطلامدقمىلإهلاسرإمتيو"ةعنامملامدع"باطخىلعةرئادلا

بلطلامدقمل"ةقفاوممدع"باطخرادصإمتي،ضفرلابرارقذاختاةلاحيف
ماعريدمعِّقويو،ديدج/ةديدجٍلاعميلعتعرف/ةسسؤمءاشنإلىعسييذلا
متيالو،بلطلامدقمىلإهلاسرإمتيو،"ةقفاوملامدع"باطخىلعةرئادلا
حضاوريسفتميدقتببلطلامدقمموقيىتحةلاحلاسفنلديدجبلطلوبق
.ريسفتلااذهىلعةرئادلاقفاويو،قوسلاتاجايتحال

مدقملاضرعللةيفاضإتانيسحتءارجإبلطتيذختملارارقلاناكلاحيف
متيوبلطلامدقملةعباتمةطشنأعمتايصوتباطخرادصإمتيفوسف
عرف/ةسسؤمتناكنإلاحيفضرعلليفاضإنيسحتءارجإبرارقذاختا
مدقتثيحب،اًّيراكتبااًعرف/ةيراكتباةسسؤمديدجلا/ةديدجلايلاعلاميلعتلا
هومَّيق/اهومَّيقنييجراخلانيمكحملانكل،يبظوبأةيجيتارتساتايولوأةميق
.باطخلايفديدجلابلطللينمزلاراطإلاديدحتمتي.ايئزجريياعملايبليهنأب
.بلطلامدقمىلإهلاسرإمتيوةيصوتلاباطخىلعةرئادلاماعريدمعِّقويو

ةلوؤسملاةهجلا
يلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإريدموةيميداكألاةدوجلانامضةنجل
.ةرئادلابةدوجلانيسحتمسقريدمو

تالخدملا
."ةعنامممدع"باطخجذومن

."ةقفاوممدع"باطخجذومن

تاجرخملا

.بلطلامدقمىلإهَّجوملا"ةعنامملامدع"باطخ

.بلطلامدقمىلإهَّجوملا"ةقفاوملامدع"باطخ

.ةعباتملاوتايصوتلاباطخ
.رارقلا ذاختا خيرات نم لمع مايأ10 لالخةينمزلاةدملا



ذخُتملا رارقلاب يميداكألا دامتعالا ةيضوفم غالبإ :10 ةوطخلا
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.ذختملارارقلابوءارجإلاجئاتنبيميداكألادامتعالاةيضوفمغالبإمتيفيرعتلا/فصولا

ريدمويلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإريدموةيميداكألاةدوجلانامضةنجلةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلابةدوجلانيسحتمسق

تالخدملا

.يميداكألادامتعالاةيضوفمىلإهجوملاباطخلاجذومن

."ةعنامممدع"باطخجذومن

."ةقفاوممدع"باطخجذومن

تاجرخملا

.رارقلانأشبيميداكألادامتعالاةيضوفمىلإهجوملاباطخلا

.بلطلامدقملهَّجوملا"ةعنامملامدع"

.بلطلامدقملهَّجوملا"ةقفاوملامدع"باطخ

.ةعباتملاوتايصوتلاباطخ
.رارقلا ذاختا خيرات نم لمع مايأ10 لالخةينمزلاةدملا



ءارجإلا ديعاوم ديدحت2.

 ءاـهتنالا نـم اهـصيخارت برتقت يتلا ةمئاقلا تاسسؤملا عم ماع لك نم سرام رهش يف ةرئادلا لصاوتتس
 حيــرصتلا ةداــعإ ءارــجإ دــيعاوم دــيدحت نمــضتيو ،حيــرصتلا ةداــعإ ءارــجإ يف أدــبت يك هــيلي يذــلا ماــعلا يف
:ةيلاتلا تاوطخلا

 ةرازوـلا ىدـل اهـصيخارت ءاهتنا خيراتب اهيف اهرطخي ةرئادلا نم ةلاسر يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ملتست
.حيرصتلا ةداعإ بلط ميدقتل ةيريدقت ديعاوم ميدقت اهنم بلطيو

ةرئادـلل لـسرتنأ مداقلا ماعلا يف حيرصتلا ةداعإ ءارجإب موقت نأ ررقملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع
 .حيرصتلا ةداعإ ءارجإب ءدبلل اهتيزهاجل ةيريدقتلا ديعاوملا
 تاــسسؤم عــيمجل تاءارــجإلا دــيعاوم لودــج ةرئادــلا ددــحي ،اــهعمج متــي يتــلا تاــنايبلا ىلإ ًادانتــسا
 .اهيلع اهعلطيو ةمدقتملا يلاعلا ميلعتلا

 قـبطنت دـق .ماـع لـك نـم وـينوي رهش لالخ ةمداقلا ةنسلل حيرصتلا ةداعإ ديعاوم لوادج ةرئادلا يهنتس
.ةيلاقتنالا ةلحرملا يف ينمزلا لودجلا ىلع تاليدعتلا ضعب

 .ةنسلا لالخً احوتفم ةديدجلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل تابلطلا مالتسا نوكي

ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا3.

 ىلـع ةـيلاتلا فيلاـكتلا قـبطنت ،نييجراخ نيمكحم عم كارتشالاب هذيفنت متي ةرئادلا نم حيرصتلا نأل ًارظن
:ءارجإ لك

.بلطلا لوادتب ةقلعتملا فيلاكتلا

.نييجراخلا نيمكحملاب ةقلعتملا فيلاكتلا

.مزل نإ ،نييجراخلا نيمكحملل ةماقإلاو رفسلاب ةقلعتملا فيلاكتلا

 .ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا ةفاك بلطلا مدقم لمحتي

 متــيو .يلاــعلا ميــلعتلا ةــسسؤمو ةرئادــلا نيــب عــقوملا قاــفتالاب ةــيجراخلا تاــعجارملاب ةــقلعتملا ةــفلكتلا قــفرت
 .نيوعدملا نييجراخلا نيمكحملاو ءارجإلا ةعيبط بسح فيلاكتلا فلتخت دقو ،ةدح ىلع ءارجإ لك باسح
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نييجراخلا نيمكحملا قيرف ليكشت1.

 تاــبلطل ةــعجارملا ءارــجإل نييجراــخلا نيــمكحملا قــيرف ةرئادــلا يف يلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ نيــُعت
 ةرئادــلاب ةدوــجلا نامــض ريــبخ قــيرفلا نواــعيو ."ةــعنامم مدــع" باــطخ ىلــع لوــصحلل حيــرصتلا تاءارــجإ
:ةيلاتلا تابلطتملا ةيبلت نييجراخلا نيمكحملا ىلعو .بلطلا ميدقت دنع هنييعت متي يذلاو ءارجإلا قيسنتل

.نييلودو نييلحم– لقألا ىلع ءاضعأ ةثالث نم قيرفلا فلأتي

:ةيلاتلا تاربخلاب عتمتلا قيرفلا ىلع

.هترادإو يلاعلا ميلعتلاةمكوح يف ةربخ

.صصختلا لاجم يف ةثيدحلا ثاحبألاو تادجتسملاب ةربخ
.ةدوجلا نامضو ةساردلا لاجم يف نوكت نأ لَّضفُيو ،ةيلود ةربخ

.ةساردلا لاجم يف ةيلمع ةربخ

.ملعتلاو ميلعتلا يف ةربخ

.ةساردلا جمارب ريوطت تاراهم

.)تاعجارملا ءارجإ لثم( ةدوجلا نامض يف ةربخ

 ةـعباتلا ةـنجللالـبق نـم نيعي وأ هسفن قيرفلا ءاضعأ نيب يلخاد قافتا ىلعً ءانب ءاضعألا دحأ قيرفلا سأري
.سلجملل

 نوـــكي نأو ً،القتـــسم نوـــكي نأ قـــيرفلا ىلـــعو ،ًاـــضعب اهـــضعبل ةـــلمكم تاربـــخب عـــتمتلا قـــيرفلا ءاـــضعأ ىلـــع
ًمئاق هلالقتــسا  ،)5 مــسقلاو ،4 يعرــفلا مــسقلا رــظنا( ةرئادــلاب ةــصاخلا حلاــصملا ضراــعت مدــع ةــسايس ىلــع اــ
.ةعجارملا ةيلمعب يف ءدبلا لبق ةيرسلا دهعتو حلاصملا ضراعت مدع دهعت ىلع عيقوتلاب قيرفلا ءاضعأ مزتليو

نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ءارجإ2.

 ةيلالقتـسالاو ةيعوـضوملا نامـضل نييجراخ نيمكحم نييعتو رايتخا لالخ نم حيرصتلا تاءارجإ ةرئادلا ذفنت
 اــهلالخ نــم يتــلا تاءارــجإلا ةرئادــلا ىنــبتت ،ةــيجراخلا ةــعجارملا ءارــجإ يف ةيفافــشلا نامــضلو .تارارــقلا ذاــختا يف
:ةيلاتلا تاوطخلا نم ءاربخلا رايتخا ءارجإ فلأتيو ،نييجراخلا نيمكحملا نيعيو راتخي

 يلاـعلا ميـلعتلا تاـسسؤم ىلإ حيـشرت بـلط ةلاـسر ةرئادـلاب يلاـعلا ميـلعتلا عاـطقل يذـيفنتلا ريدملا لسري
 مهميـيقتل ةـفلتخم تالاـجم يف نيـصصختملا نـم10 نـع لـقي ال اـم حيـشرتل ةلصلا تاذ لمعلا تاهجو
 بوـلطملا تالهؤملا بلطلا ةلاسر بحاصيو ،ةرئادلا ىدل يلاعلا ميلعتلا ءاربخ تانايب ةدعاق يف مهجاردإو
 لاـسرإ متـي هـنإفنييلودـلا نييجراـخلا نيـمكحملل تاحيـشرتلا ةـلاح يفو .نييجراـخلا نيـمكحملا ىدل اهرفوت
 ةـئيهلاو )INQAAHE( يلاـعلا ميـلعتلا يف ةدوـجلا نامـض تالاـكول ةـيملاعلا ةكبشلا ىلإ حيشرت بلط ةلاسر
 متــيو .اــهب فرتــعملا ىرــخألا ةدوــجلا نامــض تاــئيهو )ANQAHE( ميــلعتلا يف ةدوــجلا نامــضل ةــيبوروألا
 سيردــتلا ةــئيه ءاــضعأ نــم لــك لمــشت ثــيحب نييجراــخلا نيــمكحملل ةــحوتفم ةوــعد هــيجوت يف رــظنلا
 .يجراخ مكحمك لمعلل حشرتلل كلذو نيفظوملاو

18

ةيجراخلا ةعجارملا



 عــــم ةرئادــــلا لــــصاوتت ،ةكراــــشملا يف ةــــبغرلا ءادــــبإ تاــــباطخو نيحــــشرملا ءامــــسأ مالتــــسا دــــنع
 لــمعلا نــمضرــغلا ناــيب ىلإ ةفاــضإلاب ةــيتاذلا مهتريــس ميدــقتل تاــبلطلا يمدقم/نيحــشرملا
.يجراخ مكحمك

 ةشقانم ءارجإل ةيتاذلا ريسلا عيمج ةرئادلا يف يلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم عمجي
 .نيحشرملا لوح ةيئدبم

 نامـض ةـنجل ىلإ راـيتخالا مهيـلع عـقو نيذـلا نيحـشرملا ةـمئاق ميدـقت متـي ،ةيئدبملا ةشقانملا دعب
 نييجراـــخلا نيـــمكحملا تاـــنايب ةدـــعاق يف اـــهجاردإو اـــهيلع ةـــقفاوملل ةرئادـــلاب ةـــيميداكألا ةدوـــجلا
.ةرئادلاب

 يلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم موقي ،ديدج جمانرب حيرصتل ديدج بلط مالتسا دنع
 نـم مهتالهؤـمىلـعً ءاـنب نييجراـخلا نيـمكحملا رايتخاب- ءارجإلا قسنم عم نواعتلاب– ةرئادلا يف
 حلاــصملا ضراــعت مدــع ةــسايس قــيبطت متــيو .ةرئادــلاب ةــصاخلا نييجراــخلا نيــمكحملا تاــنايب ةدــعاق
 .حلاصملا لمتحم ضراعت يأ دوجو صرف نم دحلل رايتخالا ءانثأ ةرئادلاب ةعبتملا

 ةــنجللا ىلإ اهميدــقت لــبق اــهيلع ةــيئدبملا ةــقفاوملل ةرادإلا ريدــم ىلإ نيــمكحملا ةــمئاق ميدــقت متــي
  .تانايبلا ةدعاق نم ليدب نع ثحبلا متيس ،نيحشرملا ضفر ةلاح يفو .مهنييعتل

 ضراــعت مدــع دــهعت ىلــعو ةرئادــلا عــم قاــفتا ىلــع نويجراــخلا نوــمكحملا عــقوي ،نيــيعتلا دــنعو
  .ةيجراخلا ةعجارملا ءدب لبق ةيرسلا دهعتو حلاصملا

نييجراخلا نيمكحملا رايتخا ريياعم3.

:نييجراخلا نيمكحملا رايتخا دنع ةيلاتلا ريياعملا قَّبطُت

:نوريدملا/نويرادإلا نولوؤسملا

ةلصلا تاذ ةساردلا لاجم يف هاروتكد

ةلصلا تاذ ةساردلا لاجم يف تَبثُم ثاحبأ لجس

يلاعلا ميلعتلا عاطق يف ةرادإلا لاجم يف لقألا ىلع ماوعأ10 ةربخ

ةيميداكأ/ةيسارد جمارب ريوطت يف ةربخ

)لّضفم رمأ( ةدوجلا نامضو ةعجارملا يف ةربخ

ةيبرعلا ةغللا يف لَّضفُتو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةقالطلا طَرتشُي
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:)نويلودلاو نويلحملا( سيردتلا ةئيه ءاضعأ

.ةلصلا تاذ ةساردلا لاجم يف هاروتكد

.ةلصلا تاذ ةساردلا لاجم يف تَبثُم ثاحبأ لجس

.سيردتلا يف لقألا ىلع ماوعأ10 ةربخ

.ةيميداكأ/ةيسارد جمارب ريوطت يف ةربخ

.)ٌّبَحتسُم رمأ( ةدوجلا نامضو ةعجارملا يف ةربخ

.ةيبرعلا ةغللا يف لَّضفُتو ،ةيزيلجنإلا ةغللا يف ةقالطلا طَرتشُي

ةيرسلاو حلاصملا ضراعت مدع ةسايس4.

 ًابلـس رثؤـت دـق ةحلـصم وأ مازتـلا وأ طاـشن يف اًكرتـشم يجراـخلا مـكحملا نوـكي امدـنع حلاـصملا يف ضراـعت ثدحي
.اهعم قفاوتت ال وأ ،رطخلل تامازتلالا هذه ضِّرعُت وأ ،سلجملل يجراخ مكحمك هتامازتلا ىلع

 وأ اــم ةــقالع عــم ضراــعتلا وأ تــقولاب مازتلالاــب قــلعتم ضراــعت يأ حلاــصملا يف ضراــعتلا لمــشي نأ نــكمي
.يفرعملا لاجملاب قلعتت حلاصم وأ نيسفانملا دحأ ةحلصم وأ ةيلام ةحلصم

 ريـغةطاـشنأب ًاـمزتلمو ًاكرتـشم  يجراـخلا مـكحملا نوـكي امدـنعثدـحي تـقولاب مازتلالاب قلعتملا ضراعتلا
.ةعجارملا ءارجإ رخؤت مث نمو ،ةرئادلا هاجت هتامازتلا عم لخادتت  اهب حرصُم

 جمانرب/ةـسسؤم يف نيلماـعلا دـحأب ةلـص يجراـخلا مـكحملل نوـكيامدـنعثدـحي اـم ةـقالع عم ضراعتلا
 يجراــخلا ميــيقتلا ءادأ ىلــع مــكحملا ةردــق نــمّ دــحي وأ قــيعي يذــلا رــمألا ،صــحفلل عــضاخلا يلاــعلا ميــلعتلا
.ةيلالقتساو ةيعوضومب ةلاحلل

 ىدــل لــمعلا هــل قبــس وأ اــًفظوم يجراــخلا مــكحملا نوــكي امدــنع ثدــحي ةــيلام ةحلــصم عــم ضراــعتلا
 ريـــغ وأ ةرشاـــبم ةـــيلام حلاـــصم هـــيدل وأ ،ةريـــخألا ســـمخلا تاونـــسلا رادـــم ىلـــع يلاـــعلا ميـــلعتلا ةـــسسؤم
.صحفلل عضاخلا جمانربلا وأ يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرشابم

 رــيرقت رادــصإ يف ةحلــصم يجراــخلا مــكحملل نوــكي امدــنع ثدــحينيــسفانملا دــحأ ةحلــصم عــم ضراــعتلا
.اهتيلالقتساو ةعجارملا ةيعوضوم يف كيكشتلا هنأش نم ِّزيحتم

 مـكحملل يفرـعملا لاـجملا ةـعيبط ببـستت دـق امدـنع ثدحي يفرعملا لاجملاب ةقلعتم حلاصم عم ضراعتلا
.هالعأ ةروكذملاضراعتلا روصب ةقالع اهل نوكي الو ،ةعجارملا ةيلالقتسا يف ككشت دق فقاوم يف يجراخلا

 داـشرإلا ميدـقت ةرئادـلاب ةدوـجلا نامـض ريبخو يلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم نم عقوتملا نم
 نـع حيـرصتلاب يجراـخلا مـكحملا مزتـليو ،فـقاوملا هذـهب قـلعتي اـميف نييجراخلا نيمكحملل يباتكلاو يهفشلا

 حلاـصملاضراـعت مدـع دـهعت عيقوت نييجراخلا نيمكحملا نم بلُطي ،كلذ ثودح نامضلو .ضراعتلا روص
 .ةرئادلا نع رداص

20

ةيجراخلا ةعجارملا



 ءدـبلا لـبق ةرئادلاب صاخلا ةيرسلا دهعتو حلاصملا ضراعت مدع دهعت ىلع نيمكحملا عيمج عقوي
 حلاصملا ضراعت مدع ةسايسل مهتفرعمب نومكحملا رقي ،تارارقإلا هذه يفو .ةيجراخلا ةعجارملا يف
 يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم حيــرصت ةــنجل ىلإ مدــُقي يذــلا يئاــهنلا رــيرقتلا ىلــع .ةرئادــلاب ةيــرسلاو
 لــصحتملا جئاــتنلا نأو ةيلالقتــساب هذــيفنت مــت دــق ميــيقتلا نأــب رارــقإ ىلــع يوــتحينأرارــقلا ذاــختال
.اهنع حاصفإلا ةرئادلا ريغ رخآ فرط يأل زوجي ال اهيلع

جهنلا :يجراخلا مييقتلا5.

 نإــف ،يلاــعلا ميــلعتلا عاــطق حاــجنل ساــسألا رــجح يه قوــسلاب ةــينعملا ةــميقلاو ةــيراكتبالا تارداــبملا نأل ًارــظن
 يناـعت يتـلا ةـيوقلا تالاـحلل حامـسلا لـجأ نـم ،طاـقنلا يثالث سايقمل ًاقفو هذيفنت متي ةرئادلاب يجراخلا مييقتلا
:يجراخلا مييقتلا قطنم طاقنلا يثالث سايقملل يلاتلا ريسفتلا حضوي .اهضورع نيسحتب ةينف بويع نم

 ىوـتحملا مدـقيو ،ًازاـتمم ضرـعلا ناـك اذإ ساـيقملا اذـه قـبطني- لـماك لكشب رايعملا تابلطتم ءافيتسا
 ةــميقلاو ريياــعملا عــم هــقفاوت رربــي يذــلا ،ةــينفلا بــناوجلاو ةــلدألاو تاليــلحتلا ةــيحان نــم مزالــلاو لــماكلا
.صاخ هجوب قوسلا تاجايتحال ةمءالملاو ةفاضملا

 ةــجاح نوــكت يتــلا ةيئانثتــسالا تالاــحلا يف ساــيقملا اذــه قــبطني- يئزــج لكــشب راــيعملا تاــبلطتم ءافيتــسا
 لئاــسم كاــنه لازــت ال نــكل ،ةحــضاو ىعــسملل ةــمءالملاو ةفاــضملا ةــميقلاو حوــضوب اــهيف ةروكذــم قوــسلا
.رايعملاب ءافولل اهلوانت بجي ةينفو ةيرادإ

 الو ،ضرعلا يف ةحضاو روصق بناوج دجوت امدنع سايقملا اذه قبطني-رايعملا تابلطتم ءافيتسا مدع
 وأٍ لاــع ميــلعت ةــسسؤم سيــسأت/جمانربلا ميدــقت ىلــع ةــمزاللا ةردــقلاو ةــمءالملاو قوــسلا تاــجايتحا رربــي
.اهترادإ

 ميدــقت ىلا ةفاــضإلاب ،ةــجيتن لــكل ةــلدأب تــبثم لــيلحت عــم جئاــتنلا مهأــب ةــمئاق نويجراــخلا نوــيكحملا مدــقي
 .حرتقملا ةمئالمو ةدوج زيزعت ةلصاومو ةعباتملل تايصوتلاب ةمئاق

 ةـنجلل ًاـيئاهن ًارـيرقت ةرئادـلاب ةدوـجلا نامـض ريـبخ مدـقي ،نييجراخلا نيمكحملل ةيبتكملا ةعجارملا ريرقت ىلعً ءانب
 ةـصاخلا ةدوـجلاو ةـمءالملاو ةفاـضملا ةـميقلا نأـشب ةـلدألاب ةـتبثم ةـيئاهن ةـجيتن رـيرقتلا نمـضتيو .رارقلا ذاختال
 .ةعباتملا ةطشنأ صوصخب تايصوت اًضيأ حرتقملا نمضتي .طاقنلا يثالث سايقملا سفن ىلع ًءانب ضرعلاب

ملظتلا تاءارجإ6.

 ملظتـلا ءارـجإ بلط ميدقتو ةمئاق وأ ةديدج ٍلاع ميلعت ةسسؤم حيرصت نأشب ةرئادلا رارقيف نعطلا زوجي
 ىلــع ةــلاح لــك يف أــشنت يتــلاو ةرئادــلل ةــعباتلا يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم تاــملظت ةــنجل ىلإ اهنأــشب يلخادــلا
 خيراــت نــم ًاــيميوقت ًاــموي 30لالــخ كــلذ متــي نأو ،تاــملظتلا ةــنجل ىلإ ًاــيباتك ةــضيرعلا ميدــقت بــجي .ةدــح
 .)ينايبلا ططخملا-ب قحلملا رظنا( "ةقفاوملا مدع" باطخ مالتسا
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ةيجراخلا ةعجارملا



ْنيَّلقتــسم ْنَيريــبخ حيــشرت ملظتــلا ءارــجإ نمــضتي  )ةــيلوألا ةــعجارملاب اوماــق نيذــلا نيــمكحملا ريــغ( 
 ةطــشنأل ةرفوــملا ةــهجلا نــم مدــقملا لــماكلا بــلطلا كــلذ يف اــمب ،ةلأــسملا يف لماــش قــيقحت ءارــجإل
 ةـينامث ءارـجإلا قرغتـسي .تايـصوتلا ىلا ةفاـضإلاب ،نييجراـخلا نيـمكحملا قيرف ريرقتو يلاعلا ميلعتلا
 يف قيقدــتلا دــعب .ساــمتلالا قاــطن بــسح ينمزــلا راــطإلا اذــه فــلتخي دــقو ،طــسوتملا يف عيباــسأ )8(
ًصخلم ًارـيرقت نووعدـملا ءاربـخلا مدقي ،ةلأسملا  ذـختت هـيلعو ،تاـملظتلا ةـنجل ىلإ قـيقحتلا جئاـتن نـع اـ
َْنيعوبـسأ لالـخ نأـشلا اذه يف اهرارق تاملظتلا ةنجل  رارـقلا ءاـج لاـح يف .اًـّيئاهن رارـقلا اذـه نوـكيو 
.ةيلاتلا ثالثلا تاونسلا لالخ حيرصتلا بلط ةمدقتملا ةهجلل زوجي ال ،اًّيبلس

 .ءارجإلاب ةقلعتملا فيلاكتلا عيمج ملظتلا ءارجإ بلط مدقم لمحتي

:ةيلاتلا تاوطخلا ءارجإلا نمضتي
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ةيجراخلا ةعجارملا

ملظتلا بلط ميدقت 1:ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا
 "ةـعنامملا مدـع" باـطخ هـحنم ضفرـل ةرئادلا ءارجإ نم ملظتلا بلط مدقمل زوجي
 ريـغو ةلقتـسملا تاـسامتلالا ةـنجل ةطـساوب رارقلا يف نعطلل سامتلا ةضيرع ميدقت
.ةِّزيحتملا

.ملظتلا بلط مدقمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
."ةقفاوملا مدع" باطخ

.ملظتلا ةضيرع

ةينمزلاةدملا
 مالتسا خيرات نم اًموي30 لالخ كلذ متي نأو ،اًّيباتك ملظتلا ةضيرع ميدقت بجي
."ةقفاوملا مدع" باطخ
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فيرعتلا/فصولا

 اهمدـقي ةـمعاد قئاـثو ةـيأ ىلإ ةفاـضإلاب ملظتـلا بلط ةرئادلا سيئر ملتسي
 ريدــــملا ىلإ هلاــــسرإ متــــي هــــمييقتو بــــلطلا ةــــعجارم دــــنعو ،بــــلطلا مدــــقم
 ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ىلإ مث نمو يلاعلا ميلعتلا عاطقل يذيفنتلا
 .ءارجإلا يف ءدبلاو بلطلا ليجستليلاعلا

 تاـسايس ةرادإريدـم ،يلاـعلا ميـلعتلا عاـطقل يذـيفنتلا ريدملا ،ةرئادلا سيئرةلوؤسملاةهجلا
.يلاعلا ميلعتلا حئاولو

تالخدملا
."ةقفاوملا مدع" باطخ

.ملظتلا ةضيرع

تاجرخملا
."ةقفاوملا مدع" باطخ

.ملظتلا ةضيرع

 .بلطلا ميدقت خيرات نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

ملظتلا ةعجارمو مالتسا :2 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

اهيلع درلا دادعإوتاسامتلالا ةلودجو ديعاوم ديدحتو ملظتلا ليجست 3:ةوطخلا

فيرعتلا/فصولا

 قئاــثولا ىلإةفاــضإلاب( بــلطلايلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــم لجــسي
.تاملظتلا لجس يف )تدِجو نإ ،ةمعادلا

 نيمكحملا نم ْنيَنثا نم ةعجارملا قيرف فلأتيو ،بلطلا ةعجارم لودج ديدحت متي
.نييجراخلا

ُِعي  بــلطلا مدــقم ىلــع در باــطخيلاــعلا ميــلعتلا حئاوــلو تاــسايس ةرادإ ريدــم دــ
 بـــجي تاـــبلطتم يأ نـــع تاـــمولعم مدـــقيو ،ةـــعجارملا تايتـــسيجول هـــيف حـــضوي
 ىلـــعيلاـــعلا ميـــلعتلا حئاوـــلو تاـــسايس ةرادإ ريدـــم عـــلُطيو .اهميدـــقتو اهدادـــعإ
.هتعجارمل درلا باطخ

.ةرئادلاب ةدوجلا نيسحت مسق ريدمةلوؤسملاةهجلا

.ملظتلا ةضيرعتالخدملا

.در باطختاجرخملا

.ةلاحلا ليجست خيرات نم ْنيَعوبسأ لالخةينمزلاةدملا
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فيرعتلا/فصولا
نمهاقلتييذلادرلاباطخيلاعلاميلعتلاحئاولوتاسايسةرادإريدمعجاري
ءاهتنالادرجمبو.اهؤارجإبجيتارييغتةيأددحيو،ةدوجلانيسحتمسقريدم
.بلطلامدقمىلإديربلابهلسرإمتيباطخلانم

.ةرئادلاب ةدوجلا نيسحت ةرادإ ريدمةلوؤسملاةهجلا

تالخدملا
.درلاباطخ

.ملظتلاةضيرع

.درلا باطختاجرخملا

.درلا باطخ مالتسا خيرات نم دحاو مويةينمزلاةدملا

درلا ىلع ةقفاوملا :4 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

ملظتلا بلطل ةيجراخلا ةعجارملا 5:ةوطخلا

مييقتلجأنمنيلقتسملانييجراخلانيمكحملانمْنيَنثاىلإةلاحلالاسرإمتيفيرعتلا/فصولا
.ةلاحلا

.نويجراخلا نومكحملاةلوؤسملاةهجلا

.ةمعادلا قئاثولا ةفاك اهعم قفرم ملظتلا ةضيرعتالخدملا

.نييجراخلا نيمكحملا ريراقتتاجرخملا

قاطنىلعًءانبةلاحللنيعجارملامالتساخيراتنمعيباسأةتسىلإْنيَعوبسأنمةينمزلاةدملا
.سامتلالا
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 .نييجراخلا نيمكحملا ريرقت صخلم ةدوجلا نيسحت مسق ريدم دِعُيفيرعتلا/فصولا

.ةدوجلا نيسحت مسق ريدمةلوؤسملاةهجلا

.نييجراخلا نيمكحملا ريراقتتالخدملا

.ريراقتلا صخلمتاجرخملا

.ريراقتلا مالتسا خيرات نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

ريرقتلا صخلم :6 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا

فيرعتلا/فصولا

.ةيضقلالوحرارقذاختاليلاعلاميلعتلاتاسسؤمتاملظتةنجلعمتجت

كلذيفامب،عامتجالايفتاظحالملاليجستنعًالوؤسمةنجللاريتركسنوكيو
.هذاختانيعتييذلارارقلا

 ةلاحلا فلم يف ةدوجوملا قئاثولا ىلع ًءانب رارقلا ذختتو تاملظتلا ةنجل شقانتت
 تاملظتلا ةنجل رارق ريتركسلا لسرُي رارقلا ذاختا دعبو ،نييجراخلا نيمكحملا ريرقتو
.عيقوتلل ةرئادلا ماع ريدم ىلإ تاملظتلا ةنجل سيئر لبق نم عقوملا

.يلاعلاميلعتلاتاسسؤمتاملظتةنجلةلوؤسملاةهجلا

.ةلاحلا فلمتالخدملا

.ملظتلا رارقتاجرخملا

 .صخلملا ريرقتلا ميدقت خيرات نم ْنيَعوبسأ لالخةينمزلاةدملا

 رارقلا ذاختا :7 ةوطخلا
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فيرعتلا/فصولا

نمًاعقومتاملظتلاةنجلهتذختايذلايئاهنلارارقلابلطلامدقمىقلتي
.ةرئادلاسيئر

"ةعنامممدع"باطخرادصإمتي،قباسلاةرئادلارارقدييأتمدعةلاحيف
.مدقتملل

نمديزملاميدقتبمدقمللحَمسُيال،قباسلاةرئادلارارقدييأتةلاحيف
ةنجلرارقنوكيو.هظفحوةلاحلافلمقلغمتيو،رارقلايفنوعطلا
.اًمزلمواًّيئاهنتاملظتلا

 ةرادإ ريدمو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجلو ةرئادلا سيئرةلوؤسملاةهجلا
.ةرئادلاب ةدوجلا نيسحت

.ملظتلا رارقتالخدملا

.رارقلا ذاختا نم دحاو عوبسأ لالخةينمزلاةدملا

رارقلا دييأت /ضفر باطخ مالتسا :8 ةوطخلا

ةيجراخلا ةعجارملا
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تاحلطصملا درسم

فيرعتلاحلطصملا

 ةدوجلا نامض ةنجل
ةيميداكألا

ميلعتلاعاطقنمضاهؤاشنإمتيتلاوتارارقلاذاختالةنجلنعةرابع
تاسسؤمحيرصتبةقلعتملاتارارقلاذاختالةفرعملاوميلعتلاةرئادبيلاعلا
ةداعإوةيرهوجلاتارييغتلاوةديدجلاجماربلاوةديدجلايلاعلاميلعتلا
فلتخمنمةنجللافلأتتو،ةمئاقلايلاعلاميلعتلاتاسسؤمحيرصت
.يبظوبأبيلاعلاميلعتلاةموظنمبةيسيئرلاةينعملافارطألا

 جمانربلا
يساردلا/يميداكألا

لوصحللدوقتيتلاتابلطتملاوأ/وتاقاسملانمددعنعةرابعجمانربلا
.يميلعتلهؤمىلع

ملظتلا

فارطألاصختتالاحةعجارمهلالخمتيءارجإنعةرابعملظتلا
ةباثمبملظتلانوكيو،يمسررارقليمسررييغتءارجإلكلذوةكراشملا
رارقلاريسفتوحيضوتلةيلمعكلذكوعقاولاأطخلاحيحصتلةيلمع
.ةرئادلانمضةيلخادملظتلاتاءارجإنوكتامك،رداصلا

حيرصتلا

جمانربوأةيميلعتةسسؤمحنماهبجومبمتيةيلمعنعةرابعحيرصتلا
،يبظوبأةرامإيفلمعلل"ةعنامممدع"باطخديدجيسارد/يميداكأ
جمارب/ٍلاعميلعتتاسسؤمءاشنإتابلطتملةوطخءارجإلااذهدعيو
دامتعالاوةيلوألاةصخرلاىلعلوصحللبلطبمدقتلالبقكلذوةديدج
.يميداكألادامتعالاةيضوفمنميلوألا

ريياعملا

ةنيعمفادهأغولبنمققحتللةيعجرموأةيداشرإطاقننعةرابعيه
صئاصخلليصافتلانمةنيعمةجردريياعملافصتو،سيياقموأ/و
ةيمكلا(ساسأريفوتيلاتلابواهرفاوتبجاولاطورشلاوتابلطتملا
.يمييقتجاتنتساداجيإلمدختسييذلاو)ةيعونلاو

يجراخلا مييقتلا

ميلعتلاعاطقلةعباتلاةدوجلانيسحتةرادإاهلالخنمموقتيتلاةيلمعلا
دهاوشلاوتامولعملاوتانايبلاعيمجتبةفرعملاوميلعتلاةرئادبيلاعلا
ةيميلعتةسسؤملعباتجمانربوأةنيعمةدحووأامةسسؤملوحةلدألاو
امةداعو،ةدوجلانأشبنايبدادعإلكلذوةسسؤمليساسأطاشنوأ
نممدقملاجمانربللةيتاذلاةساردلاريرقتىلعةينبميجراخلامييقتلانوكت
ةليسوكوأتارشؤمللساسأكهمادختسانكميامكةسسؤملالبق
ةيفيرعتوةيبيردتجماربةرئادلامدقيو.يلاعلاميلعتلايفيجراخلامييقتلل
تاءارجإلاقيبطتولدابتملامهفلانامضلكلذومييقتلاةيلمعليبق
.ةسلسوةمئالموةقستموةلداعةروصب
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فيرعتلاحلطصملا

نويجراخلا نومكحملا

نارقألاوأنييجراخلاءاربخلانمقيرفلبقنميجراخلامييقتلاءارجإمتي
نييجراخلانيمكحملاىدلرفوتيو،لاجملااذهيفنيصصختملاوأ)ءالمزلا(
نومتنيمهفيلاتلابو،ةينهمةربخوصاصتخالاتالاجميفةيوقةيفلخ
نموةيميلعتلاتاسسؤملاحيرصتلاجمبةلماعلاةيميداكألاطاسوألاىلإ
جماربللةيميداكألاةعجارملالاجمبةلماعلاةيميداكألاطاسوألا
.ةيميداكألا/ةيساردلا

يجراخلا مييقتلا قيرف

سيردتلاةئيهنمىصقأدحكءاضعأ3نميجراخلامييقتلاقيرفنوكتي
ةئيهنمىصقأدحكءاضعأ3نمويسسؤملامييقتلاةلاحيفكلذو
ةلاحيفكلذوصاصتخالاتالاجمنيلماعلانيصتخملانموسيردتلا
نمءارجإلكلقيرفةرئادلاددحيو،ةيميداكألا/ةيساردلاجماربلا
عمنيصتخملاونارقألاتالهؤمةقباطملالخنمكلذوتاءارجإلا
.ةمدقملاتاردابملا

ةلدألاىلع مئاقلا مييقتلا

،نيهاربلاةفاقثيفةيوازلارجحنيهاربلاوةلدألاىلعمئاقلامييقتلاربتعي
يلاعلاميلعتلاتاسسؤميفبستكملمعبولسأوهريخألانأثيح
نمفلأتتيتلاوةحضاولاةيقالخألانيناوقلاوئدابملاوميقلاىلعمئاقو
ةرادإلاوسيردتلاةئيهءاضعأكارشإوملعتلاتاجرخمليتاذلامييقتلا
تاذةيسسؤملاءادألاتارشؤممادختساوعمجورايتخايفةيميداكألا
يفةديجةروصبريسيلمعلانأتابثإوغالبإلجأنمكلذوةلصلا
ريغوةدوجلاورارقلاذاختاويسسؤملاطيطختلا:لاثم(ةددحمتالاجم
نمةبولطملانيهاربلاةفاقثنإ.رمألاهمهينملورمألامزلاملك)كلذ
تاسسؤملادادعتساعيجشتىلعيوطنتامنإيلاعلاميلعتلاتاسسؤم
يفقاستادوجوىلاريشتيتلاةيبيرجتلاتانايبلاريفوتىلعةرداقنوكتل
.اهبعلطضتيتلاةصاخلاةمهملا

ضرغلا ةمءالم

هيجوتهساسأىلعمتييذلاويلاعلاميلعتلالاجميفةدوجللفيرعتوه
امةيميلعتةسسؤمصرحىوتسمبقلعتياميفكلذومييقتلاةيلمع
تايولوأللاهتمءالمىوتسمواهتيافكىدموةدوجلاريياعمقيقحتىلع
.ةلودلااهددحتيتلا

ضرغلل ةمءالملا
ةدوجمييقتهبجومبمتييذلاويلاعلاميلعتلايفةدوجلاىلإريشيفيرعت
ىدموأريياعمللاهءافيساىدمثيحنمةمدقملاةمدخلاوأجتنملا
.ةسسؤملاةلاسرلاهتيبلتواهتقباطم

ةعباتملا
نوكتنأنامضلتاءارجإللةزجوموةرصتخمةروصنعةرابعةعباتملا
حيحصلاراطإلايفمتتوأتمتدقمييقتلاتايلمعجئاتن

تاحلطصملا درسم
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فيرعتلاحلطصملا

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ميدقتىلعةدنتسملايلاعلاميلعتلاتاطاشنبىنٌعتةيميلعتةئيهيأ
مولبدلاةداهشىلعلوصحللةدمتعمةيساردجماربحرطو
عضختنأيلاعلاميلعتلاتاسسؤمعيمجىلع.قوفامفسويرولاكبلاو
ىتحواهتدوجىوتسممييقتلكلذوةيجراخةهجنممييقتلاتاءارجإل
صيخرتلاىلعلوصحلاقبسيتقؤملمعنذإىلعلوصحلانمنكمتت
تاسسؤمفلتختدق.ةيساردلااهجماربدامتعاىلإةفاضإلابيمسرلا
ةئيهءاضعأددعوةحاتملادراوملاوةدوجلاومجحلايفيلاعلاميلعتلا
.كلذىلإاموةبلطلاوسيردتلا

ءارجإلا

اهعابتاىرجيرييغتللةلباقريغوًاقباسةددحمتاطاشنلانمةلسلسوه
هعابتابجي)ةياهنةطقنوةيادبةطقنهل(لمعراسموأةوطخبةوطخ
يجراخمييقتىلعلوصحلانمنكمتللكلذوررقملالسلستلاسفنب

.حيحص

حيرصت ةداعإ

ةمئاقةسسؤمل"ةعنامممدع"باطخحنماهبجومبمتيةيلمعيه
سمخلكمتييرودءارجإربتعتو،يبظوبأةرامإيفلمعلاةلوازمل
ةيضوفمىلإصيخرتلاديدجتبلطلةسسؤملاميدقتقبسيوتاونس
.يميداكألادامتعالا

يتاذلا مييقتلا

نايبتساو،ةيرادإلاتانايبللمظتنملاعمجلانميتاذلامييقتلاةيلمعفلأتت
جتنياممةبلطلاوةذتاسألاعمتالباقملاءارجإو،نيجيرخلاوةبلطلاءارآ
ًايعامجًاساكعنايتاذلامييقتلادعيو.ةيتاذلاةساردلاريراقتهنع

جتانلاريرقتلامدقيامك.ةدوجلانيسحتلةصرفوةيسسؤملاةموظنملل
.يجراخلامييقتلانعلوؤسملاقيرفللةمزاللاتامولعملا

يرهوجلا رييغتلا

تارييغتلاىلعحيرصتلاةفرعملاوميلعتلاةرئادهبجومبحنميءارجإوه
نيبام(تاونسسمخلاةرودلالخيلاعلاميلعتلاةسسؤماهذختتيتلا
دنعةرئادلانمحيرصتىلعلوصحلابجيو،)ةسسؤمللحيرصتلاّيترود
.حيرصتلاّيترودنيبامةرتفيفيرهوجرييغتيأبةسسؤملامايق

تاحلطصملا درسم
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فيرعتلاحلطصملا

ةينفلا ةقباطملا

ثيححيرصتلاةهجلبقنميجراخلامييقتلاةيلمعيفىلوألاةوطخلايه
هتقباطمىدمديدحتلمدقملابلطلامييقتبةدوجلانامضءاربخموقي
دقريياعملاعيمجنأينفلاقيقدتلانمضيو.ةفرعملاوميلعتلاةرئادريياعمل
لاوقألامعدلةبولطملاةلدألاعيمجنأوةحيحصلاةقيرطلاباهلوانتمت
نلو.نييجراخلانيمكحملاىلإبلطلالاسرإلبقكلذوةرفوتمةحرصملا
رياعملهتقباطممدعلاحيفنييجراخلانيمكحمللبلطلاميدقتمتي
.ةفرعملاوميلعتلاةرئاد

 ةينطولا ةموظنملا
 تالهؤملل
)QFEmirates(

اهعضومتدقوتالهؤملافينصتةيلمعليهستل)فصو(ةليسويه
عيمجةنراقمهلالخنممتييذلايساسألاعجرملاوديحولانايكلانوكتل
راطإريفوتاهلالخنممتيامكً،ايلودوًايلحمتارامإلاةلوديفتالهؤملا
بيتكددحي.اهنيباميفةنراقملاوتالهؤملاةفاكفيصوتهنكمييعجرم
ريياعملاوتاسايسلا)QFEmirates(تالهؤمللةينطولاةموظنملاليلد
ةينطولاةينهملاتالهؤملاليجستوةرادإوريوطتلةمزاللاتاءارجإلاو
كسامتمجهنىلعةموظنملاهذهموقتامك،اهحنمواهيلعةقداصملاو
ينهملابيردتلاوماعلاميلعتلاويلاعلاميلعتلاعاطققيسنتوةرادإىلوتي
يمسرلافارتعاللةبولطملاريياعملاددحتامك.تارامإلاةلوديفينفلاو
ىلعاهحنمتيتلاةصاخلاوأةيموكحلاةيميلعتلاةسسؤملابوتاداهشلاب
دامتعالاحنملةيعجرموهيداشرتساةليسووةادأكدعتامك.ءاوسدح
.اهروطتوتالهؤملادعتيتلاتاسسؤملاوتاهجلل

تاحلطصملا درسم
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 تاقحلملا

 بــلطلا مدــقم ىلإ صــخلملا رــيرقتلا ةدوــسم لاــسرإ متــي
.ةضورعملا قئاقحلا يف ءاطخألا ىلع عالطالل

 ،نيـلمتحملا نيـمكحملاةرئادـلاب ةدوـجلا نامض ريبخ ددحي
 ةــنجل ةــقفاوم ىلــع لوــصحلل مهئامــسأب ةــمئاق مدــقيو
.ةيميداكألا ةدوجلا نامض

ال

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ىلإ بلطلا ميدقت

ةــــلاح يف بــــلطلا داــــُعي
 يف تارــــــــــغث فاــــــــــشتكا
 ةداـــــعإ متـــــيو ةـــــعجارملا
 .بلطلا ميدقت

 ةدوجلا نامض ريبخ عجاري
نم ققحتلل بلطلا ةرئادلاب
 تابلطتم عم ةينفلا ةقباطملا

.ةرئادلا

ال

معن

ةيبتكملا ةعجارملا نومكحملا يرجي

 هــــــــــــتعجارم زوــــــــــــجي
يف هــــــميدقت ةداــــــعإو
.دحاو ماع لالخ

قفاوم

 مدعتاملظتلا ةنجل
ةقفاوملا

معن

يئزج ءافو

 ةدوــــــجلا نامــــــض ةــــــنجل ىلإ رــــــيرقتلا لاــــــسرإ متــــــي
.رارقلا ذاختال ةيميداكألا

 ةداـــــــــعإو هـــــــــتعجارم متـــــــــت
نْيَرهش لالخ هميدقت

 "ةـعنامملا مدـع" باـطخ رادصإ متي
.دحاو عوبسأ لالخ يف

تايصوتلا ةرئادلا عباتت

ةيبتكملا ةعجارملا ءارجإل نيمكحملل بلطلا لسري

ُِعيو ةرئادـــــلا ىلإ تاـــــعجارملا َمدـــــُقت  ءارـــــجإلا قـــــسنم دـــــ
.صخلم ريرقت ةدوسم

 ةدوــــــجلا نامــــــض ةــــــنجل ىلإ رــــــيرقتلا لاــــــسرإ متــــــي
.رارقلا ذاختال ةيميداكألا
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 تاقحلملا

 مالتسا نم اًّيميوقت اًموي30 لالخ( ملظتلا ةضيرع ميدقت
)"ةقفاوملا مدع" باطخ

 قئاـــثو ةـــيأ ىلإ ةفاـــضإلاب ملظتـــلا بـــلط ســـلجملا سيـــئر ملتـــسي
هــمييقتو بــلطلا ةــعجارم دــنعو ،بــلطلا مدــقم اهمدــقي ةــمعاد
 مــث نــمو يلاــعلا ميــلعتلا عاــطقل يذــيفنتلا ريدــملا ىلإ هلاــسرإ متــي
 ءدبلاو بلطلا ليجستليلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ىلإ

.)ةضيرعلا ميدقت خيرات نم دحاو عوبسأ لالخ( ءارجإلا يف

 نيلقتــــسملا نييجراــــخلا نيــــمكحملا نــــم نيــــنثا ىلإ بــــلطلا لــــسُري
.نيعوبسأ بلطلا ةعجارم قرغتست .همييقتل

 ةدوــجلا نيــسحت مــسق ريدــم ىلإ ةــيجراخلا تاــعجارملا لاــسرإ متــي
ًصخلم ِدُعي يذلاو  ميدـقت خيراـت نـم دـحاو عوبـسأ لالخ ريرقتلل ا
.ريراقتلا

 بـلطلا يف رـظنلل يلاـعلا ميـلعتلا تاسسؤم تاملظت ةنجل عمتجت
.)ريرقتلا صخلم مالتسا خيرات نم نيعوبسأ لالخ( رارقلا ذاختاو

 مدــقمىلإ قباــسلا رارــقلا دــييأت مدــع وأ دــييأت رارــق لاــسرإ متــي
.)هذاختا خيرات نم دحاو عوبسأ لالخ( بلطلا

رارقلا دييأت مدع رارقلا دييأت

"ةعنامملا مدع" باطخ رادصإ"ةقفاوم مدع" باطخ رادصإ

 ،ةمعادلا قئاثولا عم( بلطلا ةدوجلا نيسحت مسق ريدم لجسي
 ةـــعجارم لودـــج دـــيدحت متـــي .تاـــملظتلا لجـــس يف )تدـــجو نإ
ْنيـــــَنثا نـــــم ةـــــعجارملا قـــــيرف فلأـــــتيو ،بـــــلطلا نيـــــمكحملا نـــــم 
 مدقمىلع در باطخ ةدوجلا نيسحت مسق ريدم دِعُي .نييجراخلا
 نـع تاـمولعم مدـقيو ،ةـعجارملا تايتـسيجول هـيف حـضوي بلطلا
 ةرادإ ريدــــم عــــلُطيو .اهميدــــقتو اهدادــــعإ بــــجي تاــــبلطتم يأ
َْنيعوبـسأ لالـخ( .هـتعجارمل درـلا باطخ ىلع ةدوجلا نيسحت  نـم 
.)بلطلا ليجست خيرات
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 تاقحلملا

 ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد- تامولعملا ةيرس دهعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ءارجإلا مقر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم مسا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:هبصنمو مكحملا مسا

ٍّلـكل ةـيرس قئاـثو ىلع عالطالا نمضتي ،هئارجإل تيُعد يذلا ةيجراخلا ةعجارملا ءارجإ نأُ كردأ  
 .ةعجارملل ةعضاخلا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمو ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم

 ميـــلعتلا ةرـــئاد نـــم اـــهيلع لـــصحأ تاـــمولعم يأ نـــع فـــشكلا مدـــعب دـــهعتأ يننإـــف ،هـــيلعو
 لـصحأ ىتـح ةـيجراخ فارـطأ يأل ،ةـيجراخلا ةـعجارملل اهعاديإ مت يتلا قئاثولا نم وأ ةفرعملاو
 .ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد نم كلذب يمسر نذإ ىلع

__________________________________ :مكحملا عيقوت

__________________________________:خــــــــــــــــــــــيراتلا
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 )جذومن( حلاصملا ضراعت مدع دهعت :)د( قحلملا

 تاقحلملا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد– حلاصملا ضراعت مدع دهعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ءارجإلا مقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم مسا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:هبصنمو مكحملا مسا

أ
ُ
 يتعجارـم ةيعوـضوم ضِّرـُعي دق ،حلاصملل ضراعت يأ يف اًطروتم تسل يننأب ةقيثولا هذه بجومب ُّرق
 :يلي ام كلذ لمشيو ،رطخلل اهتيلالقتساو

ًمزتلمو يف ًاكرتــشم يلخادــلا مــكحملا نوــكي امدــنع ثدــحي تــقولاب مازتلالاــب قــلعتملا ضراــعتلا  اــ
 ءارـجإ رِّخؤـت مـث نـمو ،ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرـئاد هاـجت هـتامازتلا عـم لخادـتت اـهب حَـُّرصم ريـغ ةطشنأب
  .ةعجارملا

يف نيلماـــعلا دـــحأب مد ةلـــص يجراـــخلا مـــكحملل نوـــكي امدـــنع ثدـــحي اـــم ةـــقالع عـــم ضراـــعتلا
 مـكحملا ةردـق نـم ُّدـحي وأ قـيعي دـق يذـلا رـمألا ،صـحفلل عـضاخلا يلاعلا ميلعتلا جمانرب/ةسسؤم
 .ةيلالقتساو ةيعوضومب ةلاحلل يجراخلا مييقتلا ءادأ ىلع

 ىدـل لـمعلا هـل قبــس وأ اـًفظوم يجراخلا مكحملا نوكي امدنع ثدحي ةيلام ةحلصم عم ضراعتلا
 ريـغ وأ ةرشاـبم ةـيلام حلاـصم هـيدل وأ ،ةريخألا سمخلا تاونسلا رادم ىلع يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم
.صحفلل عضاخلا جمانربلا وأ يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم عم ةرشابم

 رادـصإ يف ةحلـصم يجراـخلا مـكحملل نوـكي امدـنع ثدـحي نيـسفانملا دـحأ ةحلـصم عـم ضراعتلا
 .اهتيلالقتساو ةعجارملا ةيعوضوم يف كيكشتلا هنأش نم ِّزيحتم ريرقت

 يفرــعملا لاــجملاةــعيبط ببــستت دــق امدــنع ثدــحي يفرــعملا لاــجملاب ةــقلعتم حلاــصم عــم ضراــعتلا
 ضراـعتلا روـصبةـقالع اـهل نوـكي الو ،ةـعجارملا ةيلالقتــسا يف ككـشت دق فقاوم يف يجراخلا مكحملل
 .هالعأ ةروكذملا

__________________________________ :مكحملا عيقوت

__________________________________:خــــــــــــــــــــــيراتلا
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ةديدج ٍلاع ميلعت تاسسؤم حيرصت بلطب ةصاخلا فالغلا ةحفص :)ه( قحلملا

 ،ةـفرعملاو ميـلعتلا ةرئادـل يغبـني اـمك اهميلـستو اـهعيقوتو اـهؤلم بـجي يتـلا بـلطلا فالـغ ةحفـص يلـي اميف
 وـحن ىلـع-بـلطلا يف يساـسألا ءزجلا- يتاذلا مييقتلا ريرقت دادعإ بجي .هتاقحلم لماكب بلطلا ىلإ ةفاضإلاب
 .ةدــيدجلا عورفلا/يلاــعلا ميــلعتلا تاــسسؤم حيــرصتل ةــفرعملاو ميــلعتلا ةرــئاد تاداــشرإو ريياــعم عــم قــفاوتي
ًضيأ بلطلا فالغ ةحفص لثمتو  نـم لوـصألا بـسح اهنم ةعَّقوم ةخسن ةداعإ متتو ،رارقإ مالتسا لاصيإ ا
.اهليجستو ةلاحلا مالتسا دنع يلاعلا ميلعتلا ةطشنأل ةرفوملا ةهجلا ىلإ ةينعملا تاهجلا لبق

 تاقحلملا

ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد

ةديدج ٍلاع ميلعت ةسسؤم حيرصت بلط فالغ ةحفص

:بلطلل ةمدقملا ةسسؤملا مسا

:ةسسؤملاب لاصتالا لوؤسم وأ لوؤسملا فظوملاب ةصاخلا لاصتالا تانايبو مسا

______________________________________________________________________ :مــــسالا

______________________________________________________________________ :بصنملا

 :ناونعلا
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________:ينورتكلإلا ديربلا

_______________________________________________________________________ :فتاهلا

___________________________________________________________________ :لومحملا فتاهلا

________________________________ :جمانربلاو يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل ينورتكلالا عقوملا
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 تاقحلملا

___________________________________________________ :يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم ليجست مقر

________________________________________________:يلاعلاميلعتلاةسسؤمللجسملاناونعلا

يلاعلاميلعتلاةسسؤمةيعضونعتانايب

قيلعت / ال /معن
مأ،ةيداحتاةسسؤمهذهيلاعلاميلعتلاةسسؤمله
؟ةصاخمأ،ةيداحتاريغةيموكح
ميلعتلاةسسؤماهحنمتيتلاتاداهشلاوتالهؤملاعونام
؟يلاعلا

َىجُري( ةبولطملا قئاثولا  ميـيقتلا رـيرقت معدـت يتـلا ،بـلطلا ةـعومجم يف قئاـثولا ةـفاكب ةمئاق دادعإ 
)ةيجراخلا ةعجارملل مدقملا يتاذلا

ü...

ü…

_________________________________________________________ :خيراتب بلطلا ميدقت مت

_____________________________________ :)ةرئادلا لثمم عيقوتو مساو ةفيظو( ملتُسملا
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ةيجراخلا ةعجارملا تاداشرإو جذومن :)و( قحلملا

 تاقحلملا

:بلطلا ةمدقم ةسسؤملا مسا

 :همساو يجراخلا مكحملا بصنم

 ميلعتلا ةرئاد نم بلطلا لاسرإ خيرات
 :يجراخلا مكحملا ىلإ ةفرعملاو

 ىلإ ريرقتلا يجراخلا مكحملا ميلست خيرات
:ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد

 :يجراخلا مكحملا عيقوت

ةديدج ٍلاع ميلعت ةسسؤم حيرصتل يجراخ مييقت
يجراخلا مكحملا ريرقت
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صخلمو ةمدقم

 صــخلمو ،ةــلاحلل ةدــحاو ةحفــص نــم ةــرصتخم ةــمدقم ميدــقت يجراــخلا مــكحملا نــم بــَلُطي ،"أ" مــسقلا يف
.يدرس بولسأب جئاتنلا مهأل

ةيساسألا رومألا

.اهنم ٍّلكل رصتخم فصو عم ةيساسألا رومألاب ةمئاق ميدقت يجراخلا مكحملا نم بَلطُي ،"ب" مسقلا يف

ريياعم ىلإ دنتسملا مييقتلا

 راـيعملا ناـك اذإاـمع ـرصتخم ناـيب ميدـقتو راـيعم لكل مييقت ءارجإ يجراخلا مكحملا نم َبلُطي ،"ج" مسقلا يف
 ببــسلا لوــح ةدــحاو ةــلمج نــم نَّوــكم قــيقدو حــضاو ناــيب ميدــقت هــنم بــَلُطيو .ال مأ هــب ءاــفولا َّمــت دــق
.بلطلل همييقت ةجيتنل يساسألا

مييقتلا ىلع ةماع ةرظن

 .رايعم لكل مييقتلا ىلع ةماع ةرظن ميدقت يجراخلا مكحملا نم بَلطُي ،"د" مسقلا يف

 تاقحلملا
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مييقتلا جئاتنريياعملا

1

1.1

1.2

1.3

1.4

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي1 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

22.1

2.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي2 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

3
3.1

3.2

3.3

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي3 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

4
4.1

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي4 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

5
5.1

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي5 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

6

6.1

6.2

6.3

6.4

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي6 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

77.1

7.2

ًايئزج يبلي  /يبلي ال /يبلي7 رايعملل ةيلكلا ةجيتنلا

 تاقحلملا
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ىرخألا مالعتسالا بناوج

 ةراـيز ءاـنثأ مالعتـسالا نـم ًادـيزم بـلطتت يتـلا بـناوجلاب ةـمئاق ميدـقت نيـمكحملا نم َبلُطي ،"ـه" مسقلا يف
.عقوملا

تايصوتلا

 مـسقلا يف روكذـم يساـسأ رـمأ لـكل تايـصوت ةدوسم ميدقت نييجراخلا نيمكحملا نم َبلُطي ،"و" مسقلا يف
 ةرــئادو يلاــعلا ميــلعتلا ةــسسؤم بــناج نــم ةــعباتملا ىلإ يجراــخلا مــكحملا رــيرقت نــم ءزــجلا اذــه فدــهي ."ب"
.ةعباتملا تاءارجإو رارقلا عنص ةيلمع يف هيلإ ةراشإلا متت فوسو ،يلاحلا ءارجإلل ةفرعملاو ميلعتلا

ةيفاضإ تاقيلعت

 قبـسي مل ،ةـيرورض اهنودـجي ىرـخأ ةيفاـضإ تاقيلعت يأ ميدقت نييجراخلا نيمكحملا نم َبلُطي ،"ز" مسقلا يف
.رخآب وأ لكشب اهركذ

 تاقحلملا
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ةعجارملا صخلم جذومن :)ز( قحلملا

 تاقحلملا

:بلطلا ةمدقم ةسسؤملا مسا

 :مهؤامسأو نييجراخلا نيمكحملا بصانم

1: مكحملا

2: مكحملا

3: مكحملا

نمهتاقحلمولماكلاببلطلالاسرإخيرات
نيمكحملاىلإةفرعملاوميلعتلاةرئاد
:نييجراخلا

ىلإريرقتللنييجراخلانيمكحملاميلستخيرات
:ةفرعملاوميلعتلاةرئاد

نامضةنجلىلإصخلملاريرقتلاميلستخيرات
ميلعتلاةرئادلةعباتلاةيميداكألاةدوجلا
:ةفرعملاو

 ةديدج ٍلاع ميلعت ةسسؤم حيرصتل يجراخ مييقت
صخلم ريرقت

يذيفنتلا صخلملا :ًالوأ

بلطلل ةمدقملا ةسسؤملا ىلع ةماع ةرظن

ديدج جمانرب حيرصت بلط لوح تاظوحلم :ًايناث

تاظوحلملا /جئاتنلا مهأ

تايصوتلا

مييقتلا صخلم
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 تاقحلملا

 ىلع ةماع ةرظن3 مكحملا2 مكحملا1 مكحملاريياعملا
يعرف رايعم لك

11-1
1-2

1 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

22-1
2-2

2 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

33-1
3-2

3-3
3 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

ةَّيملعتلاهتاجرخموجمانربلاتالهؤم4
4-1

4 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

دراوملا5
5-1

5 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

6

ةدوجلانامض
6-1
6-2

3-6
4-6

6 رايعملل ىلع ةماع ةرظن

7

ةدوجلانامض
7-1
7-2

3-7
7 رايعملل ىلع ةماع ةرظن
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 تاقحلملا

 مدــعب قــيرفلادــهعتيو ،ةيلالقتــساب هؤارــجإ مــت دــق ميــيقتلا نأــب ةــقيثولا هذــه بــجومب نيــمكحملا قــيرف ُّرــقي
.ةفرعملاو ميلعتلا ةرئاد ىوس رخآ فرط يأل جئاتنلا نع فشكلا

_____________________________________ :1 مكحملانييجراخلا نيمكحملا عيقوت

_____________________________________ :2 مكحملا

_____________________________________ :3 مكحملا

 ميلعتلا ةرئاد يفظوم عيقوت
 دادعإ نع نيلوؤسملا ةفرعملاو
:ريرقتلا صخلم

_______________________:يلاعلا ميلعتلا حئاولو تاسايس ةرادإ ريدم

______________________ :ةدوجلا نيسحت مسق ريدم

_____________________________:ةدوجلا نامض ريبخ


