
 يلاثملا فظوملا رایتخاو نیلماعلا مییقت تایلآو رییاعم ةسایس
 

 ةسایسلا نم ضرغلا
 دلوت ةجيUن ةحماج ةبغرب ةسسؤملا فادLا ققحي =>حو سامحب ھلمع عوطتملاو فظوملا يدؤي =>ح :9فحتلاو مييقتل جمانرب ضرفت ةدو%$ا نا

 :مLو ةيلاثملا نوقحتسg نم تددح ةسايسلا هذLو قلأتلاو حاجنلل ةسسؤملل ةيليغشUلا ةيلمعلا عفدي اذLو نايكلا بحو ءامتنالا

 .)نوعوطتملاو نولماعلا( ةفلتstا ةطشrالا pq تاoراشملا تآفاlم .1

 .)طقف ةسسؤملاب ن9لماعلل( pqاضالا لمعلا .2

 .)نوعوطتملاو نولماعلا( ةيميلعتلا تامدt$ا .3

 .صاt$ا ع�اطلا تاذ لامعالا .4

 .)نوعوطتملاو نولماعلا( ةيداعلا �9غ دو�%$ا تاذ لامعالا .5

 .ءانمألا سلجم ءاضعا تآفاlم .6

 .ةنزاوملا دادعا تآفاlم .7

 .ءالمعلا ءاضر سايقو تاراشUسالا جمارب ةرادا تآفاlم .8

 ماظنلا ةنايصو يrو��كلإلا قيس�تلا لامعأب مايقلل تآفاlم .9

 ..ةنسلا ةيا�� �q pqاثملا عدبملا فظوملل ةسسؤملا ةزئاج قحتسg يذلا فظوملاو ر�ش ل�q pq oاثملا لماعلا رايتخا .10

 :ةسايسلا ضورف

 .ءادالا هأفك �9ياعم ھلالخ نم ققحتي اميلس ءادا نمضي لماlتم ماظن دوجو نم دبال

 .ءاوLالا نع اديع� عوطتملا ةأفاlمو فظوملا مييقت pq ةيعوضوملا .1

 .ىوصق ةيمLا نم ا�ل امل فئاظولا ن9ب قفاوتلا ىوتسم نع فشكت ¢>لا لئاسولا ىدحا ن9سوؤرملا ءادا ةيلمع ��تع� .2

 .ةسسؤملا تاسايس pq رظنلا ديع� وا ءادالا نسحت جئاتن ¤�ا مييقتلا يدؤي .3

 .ا�قافخ¦و ا�حاجن ىدمو ةيميظنتلا تا¥وتسملا فلتst ة�جوملاو ةذفنملا ب¥ردتلا ططخ معدي مييقتلا .4

 لمعلا حور ةيمنتو تارا�ملا لقص .5

 ن9فظوملل ةيلمعلا ة�9سملا معدي ةقدب ةي§¥ردتلا تاجايتحالا ةفرعم .6

 .ءادالا روطتو مدقت pq ايساسا الماع ��تعg ءادالا pq زفاو¨$ا ماظن قيبطت .7

 

 :ةسايسلل ةيجيتا��سإلا فادLألا

 .البقتسم دامتعالا ¤»ع لوص¨ªل ةسسؤملل ليلد دادعإ pq ةمLاسملا .1

 ءادألا مييقتو ،ةفلتstا البقتسم ملعتلا تا̄وعصل ةي�t9$ا ةسسؤملا ةطشrأ مييقتل مدختس� ¢>لا ةفلتstا جذامنلاو �9ياعملاو مظنلا عضو .2

 .ءادالا ةدوج نامضو يرادالا

 .ةدو%ªل ةقحالتملا تا¥وتسملا ةبكاومو ر¥وطتلا pq ة¥رارمتسالا نامضل نا%ªلا لالخ نم ةرمتسملا ر¥وطتلا تايلمع معدو ةع�اتم .3

 .ةسسؤملا تاجرخم pq عمت%sا ةقث باسUكا .4

 .ع³راشملاو جما��لاو ةطشrالا عيمج pq ةلماشلا ةدو%$ا ميLافم قيبطت ةيمتح ¤»ع ديكأتلاو ةدو%$ا ةفاقثو ميLافمب ةيعوتلا .5

 .ةيسفانتلا ةردقلاو :9متلا ميق ءالعإ .6

 .ءالمعلا عيمج اضر قيقحت .7

 .ماع لlش� ءادالا نسحت ¢>لا �9ياعملاو تابلطتملا قيقحتو ةيلخادلا مظنلا ر¥وطت .8

 .ةيعمت%sا ةكراشملا معد .9

 :ءادالا مييقت مظن ةينلع

 ھلمع pq زاجنا نم ھققح ام ىدمو ھتءافك عفدل ھنم عقوتملاو ھئادا ىوتسم فرعg =>ح فظوم وا لماع يأ ءادا مييقت نالعا يرورضلا نم

 جاتحي فيعضلا ءادالا اما .نورخالا ھنم ديفتسg =>ح ھبحاص :9فحتو دي%$ا ءادألل ةراشالا اضيا يرورضلا نمو ةوقلاو فعضلا طاقن ناي̄و

 .ا�¶%$اعم نكمي =>ح فعضلا طاقن ةفرعم ر¥وطتلل ةبحاص

 

 

 

 

 :زفاو¨$ا عاونا



 :ةيدام )1

 .لامعالا د¥وجتو قافنإلاو عادبالا ¤»ع م�·حتو ن9لماعلا زفحت ا��ا ا��اش نمو ةيندتملا تاءادالا نم ىوقتو ةدي%$ا تاءادالا ززع�

 :ة¥ونعم )2

 .اديج ءادا نمضن =>ح ءادألاب زفاو¨$ا ط̄ر نم دبالو زفاو¨$ا ھفالخو عوردلاو تادا�شلاو ءانثلا ا�ºاجرد نمو ن9لماعلل حنمت ةي�يعلا تآفاlملا

 

 :ءادالا مييقت ةيفيك

Lةسسؤملاب ن9لماعلا مييقت ا�لالخ نم نكمي ¢>لا قرطلا نم ناتعومجم كان oي�الآ: 

 .ةيم¥وقتلا ةمظنالا :¤�وألا ةعوم%sا

 :ة¥ونس ع½رلا ة¥رودلا ر¥راقتلا -أ

 .ة¥رادالا نوئشلا نم رداص جذومنلا اذL نوl¥و ماسقالاو تارادالا ءاردمو سل%sا ¤»ع ھع³زوت متي يرود ر¥رقت جذومن ميمصت مت ●

 ةيحي¨¿تلا تاءارجالا ذاختال ءادالا ةرادإل عفري مث نمو الوا ةدو%$او ر¥وطتلا ةرادإل ليلحتلا جئاتن عفرو ا�ليلحتو ر¥راقتلا عيمجت متي ●

 .ة̄ولطملا

 لثمي يrايب مسر =Àحنم ¤»ع لوص¨$ا متي ا�لالخ نمو ¤�ا بساح جمانرب ¤»ع تارود ع½رأ رادم ¤»ع ةقباسلا ر¥راقتلا جئاتن لاخدا متي ●

 .ماعلا رادم ¤»ع لماعلا ءادا ىوتسم سايق

 

 :ةيجوزلا ةنراقملا بولسا مادختسا -ب

 فرشملا وأ ريدملا بتري ثيح لمعلا سفن نودؤي نيذلا ن¥رخآلا ءادا عم درفلا ءادأ ةنراقم ن9فرشملا وأ ن¥ريدملا نم بلطي ماظنلا اذp¤ Lو

 ميقي ذا مييقتلل نوعضخي نيذلا دارفألا عيمج عم درف لمع ةنراقمب موقي وأ ايلزانت وأ ءادأ ¤»عالا ¤�ا ھئادا pq ىrدالا نم ايدعاصت دارفالا

 .دارفالا بÅترت ىرجي كلذ دع½و لضفالا وL نم ديدحتل اذكLو )4( عمو )3( عم مث نمو )2( عم )1( درفلا

 

 :ةقلطملا ماlحالا ةق¥رط -ج

 ن9ب ةنراقم كانL تسÅل ھناف اذل ةفيظو لlل ةعوضوملا ءادألا �9ياعم ¤»ع ادامتعا دارفألا ءادأ ىوتسم سايقب ن¥ريدملا موقي ةق¥رطلا هذp¤ Lو

 .مييقتلا مئاوق pq ةدود¨sا �9ياعملا قفو دارفألا بÅت��ب نوموقي ن9فرشملا نا لب دارفألا

 

 :تامسلاو تايكولسلا ¤»ع ةدمتعملا ةمظنالا :ةيناثلا ةعوم%sا

ادمتعم ءادالا مييقت ماظن #"
ً

 .يفيظولا م�Êادأ ¤»ع �9بك لlش� رثؤت ¢>لاو دارفالا صئاصخ ¤»ع مييقتلا ¤p ماظنلا اذL دمتعg :تامسلا ¤»ع 

 :ماظنلا اذL قرط نمو

 :بÅت��لا ةق¥رط – أ

 امدنع ةق¥رطلا هذL مادختسا لضف¥و ،ھئالمزب م�Ìم درف لo ةنراقم لالخ نمو م�ºءافك بسح دارفألا بÅت��ب ءاسؤرو تارادالا يريدم موقي

 .ليلق م�Êادأ م¥وقت بولطملا دارفألا ددع نوlي

 :جئاتنلا ساسا ¤»ع م¥وقتلا -ب

 هذLو ،ھيسوؤرمو سÅئرلا جئاتنلا هذpq L ك��شg ثيح ھئادأ م¥وقتل ساسأo جئاتن نم فظوملا هزرحأ ام ساسأ ¤»ع ةق¥رطلا هذL موقت

 ةباجتسا �Íكأ م�لعجتو ن9لماعلا سوفن pq نامألاو ةنÅنأمطلا حور عيشUف ةيلوئسملا pq ةكراشملاو ءادألا pq نواعتلا نم اعون قلخت ةق¥رطلا

 .م¥وقتلا ةيلمعل

 ديعاومب ما:�لالاو ن¥رخالا عم نواعتلاو لمعلا ¤p ماظتنالا( لثم فظوملا تايكولس ¤»ع ماظنلا هذL دمتعg :تايكولسلا سايق ماظن#"

 .)لمعلا

 :ماظنلا اذL قرط نمو

 :يoولسلا جردتلا سايق ةق¥رط -أ

 ةـــق¥رطلا هذL :9متتو .”=ÑÒرم �9غ“ ىـلإ ”زاتمم“ نم يoولس جردتم نا:9م مادختساب ھيفظوم ءادأ م¥وقتب ءاسؤرو تارادالا يريدم موقي

 .ةــطاس§لاو ةلو�سلاب

 :يoولسلا ءادالا ةبقارم ةق¥رط – ب

pq Lكولسلا سايق متي ثيح ،ةنيابتم تا��ف ¤»ع فظوملل ةرركتملا تايكولسلا ةظحالمب ةيملعلا ماسقألاو تارادالا يريدم موقي ةق¥رطلا هذ 

 .q»عفلا

 :ةجر¨$ا فقاوملا عم لماعتلا ةق¥رط – ج



 وا بلسلاب رشابملا سÅئرلا ةطساوب فقاوملا هذL لي%�Óو لاعفلا ءادالا pq دعاس� ¢>لا ةيساسالا تايكولسلا ¤»ع ةق¥رطلا هذL دمتع�

 .باجيالا

 ءادالا مييقت pq ةلاعفلا بيلاسالا :اع�ار

 pq ا�عابتا نكمي ¢>لا تارشؤملا نمو حي¨¿لا سايقلا ¤»ع ةرداقو ةلعاف بيلاسا عابتا ءاسؤرلا ¤»ع بجي دارفالا ءادأل ÔÕان مييقت لجا نم

Lي�آلا مييقتلا اذ: 

 :لمعلا ما�م ءادا pq فظوملا ةءافك ىدم سايق تارشؤم #"

 تاراد¦و ةسسؤملا ةراد¦و رشابملا سÅئرلا نم لlل ةديفم ر¥راقتلا هذL نوlتو ة¥رودلا ر¥راقتلاب =Öسg ام ةطساوب فظوملا ةءافك سايق متي

 :ةعقوتملا جئاتنلا نوlتو ،ھمييقت متي يذلا فظوملا ¤�ا ةفاضإلاب ب¥ردتلاو ميظنتلاو ة¥رادالا نوئشلا

 ھنم بولطملا ءادالا = q»عفلا فظوملا ءادا●

 ھنم بولطملا ءادالا < q»عفلا فظوملا ءادا●

 ھنم بولطملا ءادالا > q»عفلا فظوملا ءادا●

 :يفيظولا طابضنالا سايق تارشؤم #"

gمدختس Lرشؤملا اذ pq ةيتآلا �9ياعملا جئاتن لالخ نم فظوملا طابضنا ىدم سايق: 

 .ةرادالا تاميلعتب ھما:�لا لدعم ●

 .لمعلا نع هرخأت لدعم ●

 .ھبايغ لدعم ●

 .ءاطخالا لدعم ●

 .ھباذجو ةبسانم هؤارآ ●

 .ھنم بولطملا نم لقا هؤادأ يذلا فظوملا نم روصقلا ة%$اعمو ،ةيباجيإلاب ھئادا مسUي يذلا فظوملا م¥ركت متي تارشؤملا هذL لالخ نمو

 .يفيظولا ءادالا مييقت جئاتن نم ةدافتسالا ●

 .ةعنقملاو ةرفوتملا تاظحالملا قفو ةسسؤملا ءادأب قلعتي اميف ةيجيتا��سالا ةطt$ا �9يغ� ●

 ن9لماعلا ءادا ر¥وطت ●

 لداع لlش� ةيئانÜتسالاو ةيعي%UÛلا زفاو¨$ا ع³زوت ●

 .ن9لماعلا ىدل عفاودلا عفر ●

 

 :ن9لماعلل فرصت ¢>لا زفاو¨$ا

 ةلعافلا ةطشrالا دحأ pq )ةيباجيا( مايقلاب او��oشا نيذلاو ن9فظوملا عيم%$ تآفاlم فرص متي :ةفلتstا ةطشrالا pq تاoراشملا تآفاlم #"

اءانب ةأفاlملا ةميق ردقتو )عورشم وا جمانرب(
ً

 :ةيتالا ةيباس¨$ا ةلداعملا ¤»ع 

 ررقت ةعوطقم ةأفاlم ھل فرصت اعوطتم ناo اذإ ،موي 15/تاردابملا ددع x % )ةسسؤملا فارشا تحت ¢>لا ع³راشملا ددع( ÝÒ¢ xاسألا رجالا

 .ھتاحاجنو ھتامدخو هد�%$ اقفو سل%sا نم

 لداع�و q»عفلا لمعلا نم مايأ 10 نع فظوملا دجاوت لقي ال ثيحب pqاضإلا رجالا ةميق ¤»ع ن9عوطتملا وا ن9فظوملا لصحي :pqاضإلا رجالا ●

 .¢ÝÒاسالا بتارلا 1/3 مايالا ةرشعلا

 ءادالا جذومنل اقفو لا¥ر 5000 نع د¥زت الو لا¥ر فلأ نع لقت ال ةعوطقم ةأفاlم ¤»ع ن9عوطتملا/ ن9لماعلا لصحي :ةيميلعتلا تامدt$ا ●

 جذامنلاب ة¨áوملا ءادالا �9ياعمل اقفو ءانمألا سلجم هرقي امو

 .)تافصلاو تارا�ملا مييقت( لوألا جذومنلا .1

  .)ءادالا ةيلاعف( يrاثلا جذومنلا .2

 :صاt$ا ع�اطلا تاذ تادحولا تآفاlم ●

 لمعلا تاقوأ �9غ pq صاt$ا ع�اطلا تاذ لامعألاب ن9مئاقلا لامعلاو ن9فظوملل لمعلا تاعاس بسح ردقت ر�شأ ةع½را لo تآفاlم فرصت

 .q»صألا م�لمع بناج ¤�ا ةيمسرلا

 :عوطتملا وا فظوملا لبق نم ةيداع �9غ دو�ج تاذ لامعأ نع تآفاlم ●

 سÅئرلا ةقفاومو ةرادالا ريدم بلط بسح كلذو ةيداع �9غ دو�ج تاذ ةيفاضا لامعأب مايقلا �9ظن ةسسؤملاب ن9لماعلل ةأفاlم فرص متي

 .سل%sا لبق نم ةأفاlملا رقتو يذيفنتلا

 .ةسسؤملا لامعا ر¥وطتل مدقت ¢>لا تاساردلا وا ثاحبالا ةجيUن ءانمألا سلجم ءاضعا تآفاlم ●



 بسح لا¥ر 40000 ¤»عالا د¨$او لا¥ر 5000 ىrدالا د¨$ا ن9ب حوا��ت ت¥وصتلاب سل%sا اLرقي ةعوطقم ةأفاlم ¤»ع سل%sا وضع لصحي

 .ةسسؤملا لامعا ر¥وطت pq ا�¶مLاسمو ا�¶يمLاو ةساردلا

 .ةنزاوملا دادعإ تآفاlم ●

 نوئشلا ريدم ر¥رقت بسح لا¥ر 3000و لا¥ر 1000 ن9ب ام ا�¶ميق حوا��تو ةينا:9ملا دادعأب مايقلا دنع تاباس¨$اب ن9لماعلل ةأفاlم فرص متي

 .ةأفاlملا ¤»ع ت¥وصتلا لالخ نم سل%sا ةقفاومو ةيلاملا

 .ءالمعلا ءاضر سايقو تاراشUسالا جمانرب ةرادا تآفاlم ●

 )5000 ¤»عالا د¨$او 2500 طسوتملا د¨$او لا¥ر 1000 ىrدالا د¨$ا( ةعوطقم ةأفاlم ¤»ع ءالمعلا ةمدخ pq نولمعg نيذلا نوفظوملا لصحي

 نوئشل سÅئرلا بئان نم رداص ر¥رقتل اقفو هرارقإ بولطملا د¨$ا ددح¥و )ءاضرلا سايق عورشم( ءالمعلا ءاضر ةبس�ب ط̄رت ةأفاlملا هذLو

 .سل%sا سÅئر نم دمتعمو يذيفنتلا سÅئرلاو قطانملا

 .ماظنلا ةنايصو يrو��كلإلا قيس�تلا لامعأب مايقلل تآفاlم ●

 لذ̄و تقو عرسأب ةمدªtل ماظنلا ةداعا وا ماظنلا لطع� مدع( ماظنلا ةنايص ةع�اتمو يrو��كلإلا قيس�تلا دادعإب نوفلlملا نولماعلا لصحي

 سÅئرلا بئان ةقفاومب كلذو ¢ÝÒاسألا بتارلا نم ر�ش فصن نع د¥زت ال ةأفاlم ¤»ع لصحي )ماظنلا تايلمع ن9سحت pq ة¨áاو دو�ج

 ..ةيئا�Ìلا ةقفاوملا ¤»ع لوص¨ªل سلجملل عفر¥و كلذل دعg ر¥رقت لالخ نم سل%sا سÅئرو يذيفنتلا سÅئرلاو ةينفلاو ة¥رادالاو ةيلاملا نوئشلل

 �qاثملا فظوملا رايتخا تايلآو �9ياعم #"

ºاثملا فظوملا رايتخا ةيلمع فد��q ا�¤ �Û%ادا ر¥وطت ¤»ع ةسسؤملاب ن9فظوملا عيÊةيلعافو ةءافك ةدا¥زل رمتسملا ر¥وطتلا ققحي امب م� 

 .ةسسؤملا

 :�qاثملا فظوملا رايتخا �9ياعم

 :�qاثملا فظوملا ا�ä عتمتي نا بجي ¢>لا تافصاوملا

 :يفيظولا ءادالا -أ

 .بسانملا رارقلا ذاختا ¤»ع ةردقلا ھيدل%$

 .ھيجوتلاو ةع�اتملا pq ةرا�ملا ھيدل %$

 .لمعلا ع³زوتو قيس�تلا pq ةرا�ملاب عتمتي %$

 .طيطختلا ¤»ع ةردقلا ھيدل %$

 .ءادألا ر¥وطتو مييقت ¤»ع ةردقلا ھيدل %$

 .لمعلا تاقوأ ¤»ع ظفاحي %$

 .ھتاءارج¦و لمعلا مظنب ةفرعملا %$

 .ةفيظولا ما�مو فادLأب ةفرعملا %$

 .لمعلا تا̄وعص ¤»ع بلغتلا ¤»ع ةردقلا %$

 .¤»عأ تايلوئسم لمحت ھنكمي %$

 .لامعا نم دجتسg ام ع�اتي %$

 .تاعامتجالا pq ةلاعفلا ةكراشملا %$

 .ر¥راقتلا دادعا pq ةرا�ملا ھيدل %$

$% gاسLم pq فالا ميدقتlتاح��قملاو را. 

 

 :ةيصÛtلا تافصلا – ب

 يأرلا ضرعو راو¨$ا ¤»ع ةردقلا ھيدل%$

 ةيلوئسملا ريدقت%$

 فرصتلا نسح %$

 اLذيفنتل دادعتسالا ھيدلو هؤاسؤر نم تا�æجوتلا لبقتي %$

 ر�ظملاب مامتLالا %$

 

 

 :ن¥رخالا عم تاقالعلا - ج

 ھئاسؤرو لمعلاب ھئالمز عم ةبيط تاقالع كلتمي %$

 ةحي¨ç ةق¥رطب لمعلا زاجنإل ھئالمز عم نواعتي %$



$% gكراش pq الاrةيعامتجالا تابسانملاو ةطش. 

 ةمظنم ةق¥رطب تاعومجم pq لمعلا ديجي %$

 

 :�qاثملا فظوملا رايتخا تايلآ #"

 يذيفنتلا سÅئرلاو سل%sا سÅئر دوز¥و ةسسؤملا تارادا ¤�ا ةدو%$او ر¥وطتلل سÅئرلا بئان لبق نم �qاثملا فظوملا حيشرت جذومن لسرُي%$

 .ن9لاثملا ن9فظوملا حيش��ل ھنم ةروصب

 .تارادالا يريدمو ماسقالا ءاسؤر ةفرعمب جذومنلاب ة¨áوملا �9ياعملل اقبط مسق وا ةرادا لo نم فظوم éÕرُي%$

 .ءادالا ةرادا ريدمو ةدو%$او ر¥وطتلا ةرادا نم فظومو سل%sا نم ن9¥وضعو سل%sا سÅئر مضت �qاثملا فظوملا رايتخال ةن%$ لlشُ� %$

 عقوم باطخب سل%sا ¤»ع ةضرعل ماعلا ن9مألل كلذ عفرو يêا�Ìلا بÅت��لا عضوو نé¨9رملا عيمج تارامتسا صحفب ةلlشملا ةن%ªلا موقت%$

 .)ادج يرس( .سل%sا سÅئرل باطt$ا نم ةروصو ةدو%$او ر¥وطتلل سÅئرلا بئان لبق نم

• Lاثم فظوم كان�q رمéÕ pq oيداليم ر�ش سار ل. 

• Lاثم فظوم كان�q pq oةنس ل. 

 ةنسلا ةيا�� pq ريدقتلاو قوفتلا لفح pq ةيئا�Ìلا جئاتنلا نالعا%$

 زاف نم éÕر¥و �qاثملا فظوملل عردو ةدا�شو ةنسلا pq/لا¥ر 10000و ر�شلا pq/1000و ا¥ر�ش ريدقت ةدا�ش نع ةرابع ةأفاlملا ناب املع

 .طرشلا اذL ققحتي مل اذإ ب%ìت نكممو ةنسلا pq تارم ثالث لقالا ¤»ع ة¥ر�شلا ةزئا%$اب

 

 :)تاما:�لالا( تايلوئسملا

 م�ل ملسg نيذلاو ن9عدبملا ن9عوطتملا ¤»ع قبطنتو نوعوطتملاو ملعتلا تا̄وعصل ةي�t9$ا ةسسؤملا يفظوم عيمج ¤»ع ةسايسلا هذL قبطنت

 .)�qاثملا عوطتملا/ �qاثملا فظوملا( ة¥ونسلاو ة¥ر�شلا ا�æتلاح �q pqاثملا فظوملا ةأفاlم لداع� ةعوطقم ةأفاlم

 

 عجارملا
 ةلــــصتملا تاــــسايــــسلا عيمج لحم ةــــسايــــسلا هذL لحتو .مpq 01/10/2020 ةــــسايــــسلا هذL )ثلاثلا( عامتجالا pq ةــــســــسؤملا ءانمأ سلجم دمتعا

 .اقباس ةعوضوملاو

 


