
 
 

 

 

 

 

 ةينالديص تآشنم عم كارتشا ةيقافتا
 

 

 :)طقف ةأشنملا نم لوخملا/صتخملا فظوملا لبق نم أبعي( ةمدخلا يف كارتشالاب دهعتو رارقإ 
 مدختسملا وأ لصاوتلا لوؤسم مسا ليدعتب كرتشملا مزتليو ،لاعفو حيحص وه هالعأ روكذملاو لصاوتلا لوؤسمب صاخلا لاوجلا مقر نأو ةحيحص جذومنلا اذه يف ةمدقملا تانايبلا عيمج نأب كرتــشملا رّقُي .1

 ديربلا ناونع رييغتب فارطألا دحأ ماق لاح يفو ،رخآلا فرطلا نم اهمالتسا خيرات نم يلاتلا مويلا نم ةينوناقلا هراثآل جتنم ينورتكلالا ديربلا ربع لصاوتلا ربتعيو ،هرييغت دنع وأ يئاهن لكشب ةأشنملل هكرت لاح
 .لمع مايأ ةسمخ لالخ  يمسر باطخب  رخألا فرطلا راعشا هيلع بجيف ،هب صاخلا سكافلا مقر وأ ،هناونع رييغت وأ ،هب صاخلا دمتعملا ينورتكلإلا

 اهتايمكو تافصولا دادعإ وأ تانايبلا وأ تامولعملا نع حاصفالا مدعو ،ةقالعلا تاذ ةيموكحلا ةيحصلا تاعاطقلاو وكبون عم تالماعتلا عيمج يف تامولعملاو تانايبلا ةيرسو ةيصوصخب كرتــشملا دــهعتي .2
 .وكبون نم ةيباتك ةقفاوم نود فرط يأل

 .ةيوهلاب ىرخأ تانايب يأو داليملا خيراتو اهمقرو ةيوهلا قفو همسا ةقباطمب طقف ىفتكيو ةمدخلا نم ديفتسملل ميقم ةيوه/ةينطولا ةيوهلا نم ةخسن ىلع لوصحلا مدعب كرتشملا دهعتي .3
 تاعبت نع ًالوؤسم نوكيو ،هعم لمع دوقعبو هتلافك ىلع ةيبطلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا ىدل نيلجسمو نيصصختم ةلدايص )نيسيئرلا نيمدختسملا( ةمدخلا يمدقم نأب كرتــشملا دــهعتي .4

 .مهتافرصتو مهلامعأ
 .يتفصو ةمدخب صاخلا ينورتكلإلا ماظنلا عم لعافتلاو لماعتلا ىلع ،نييسيئرلا نيمدختسملا بيردتب وكبون مايقب كرتــشملا قفاوي .5
  .ةمدخلا نم ديفتسملل يتفصو ةمدخ ميدقتل اهل ةددحملا ضارغألل ماظنلا لالخ نم ةحاتملا تامدخلاو تاــمولعملاو تانايبلا مادختــساب كرتــشملا دــهعتي .6
 .رخآ فرط يأ ىلإ اهنع لزانتلاوأ اهضرعوأ اهعيب وأ ريغلل اهريرمت مدعو ماظنلا لالخ نم ةحاتملا تامدخلاو تاــمولعملاو تانايبلا مادختــسا ةءاسإ مدعب كرتــشملا دــهعتي .7
 .لوعفملا ةيراس نوكت نأ ىلع – وكبون بلط قفو ةيموكحلا تادنتسملا نم يأ ديوزتب كرتشملا دهعتي .8
 .يتفصو ةمدخب صاخلا ينورتكلإلا ماظنلل ةيعرش ريغ تاكاهتنا وأ تالواحم يأ نم نطابلا نم هعم نيدقاعتملا وأ هعم نيلماعلاو هيفظوم عنمو ،ينورتكلإلا ماظنلا رضت دق ذفاون يأ فاقيإب كرتشملا مزتلي .9

 هلوصح نود ينورتكلالا ماظنلا مادختسال ريغلا وأ ةيلديصلاب نيرخآ نيلماع وأ ىرخأ تايلديصل نطابلا نم دقاعت وأ هب ةصاخلا مدختسملا مسا لامعتسا نم نيكمت وأ ضيوفت يأب مايقلا كرتشملا ىلع عنمي .10
   .لمع مايأ 5 لالخ درلا قح هحنمو ،ًايباتك هراعشإو كارتشالا لماك فاقيا اهنيح وكبونل زوجيو ،وكبون نم ةيباتك ةقفاوم ىلع

 .تاراسفتسا يأ ىلع ةباجإلاب همازلإو كلذب كرتشملا راعشاو ،ماظنلا نم جورخو لوخد تايلمع يأ دصرو يتفصو ةمدخب صاخلا ينورتكلإلا ماظنلل لوخدلا تايلمع عبتتب قحلا وكبونل .11
 .)وكبون( ةيبطلا تامزلتسملاو ةزهجألاو ةيودألل دحوملا ءارشلل ةينطولا ةكرشلل كلم يه تايجمرب وأ ميماصت وأ جذامن وأ لمع تايلآ وأ تايلمع يأو يتفصو ةمدخب صاخلا ينورتكلإلا ماظنلا نأب كرتشملا رقي .12
  .ررغلاو ةلاهجلل ًايفان ًاملع اهيف ةدراولا ةماعلا طورشلاو ماكحألاب هملعو ،ةيقافتالا هذه ىلع هعالطاب كرتشملا رقي .13
 .اهبجومب ةمدقملا تامدخلاب قلعتي اميف نيفرطلا نيب ةقباسلا تالسارملاو تايقافتالا عيمج لحم ةيقافتالا هذه لحت .14

 
 

 )ةأشنملا( كرتشملا )وكبون( ةمدخلا دوزم

   :هلثمي يمزاحلا نيمألا / ذاتسالا :هلثمي

 :هتفصب يذيفنتلا سيئرلا بئان :هتفصب

  :خيراتلا :خيراتلا

 :عيقوتلا :عيقوتلا

 :متخلا :متخلا

 

 

  :وكبونب ليجستلا مقر   :ةأشنملا مسا

  :يراجتلا لجسلا ءاهتنإ/رادصإ خيرات  :يراجتلا لجسلا مقر

  :ةأشنملا فتاه مقر  :ةأشنملل يسيئرلا رقملل ةنيدملا

  :لصاوتلا مقر  :لصاوتلا لوؤسم

  :يكنبلا باسحلا مقر  :ينورتكلإلا ديربلا

  :كارتشإلا ةياهن خيرات  :كارتشإلا ةيادب خيرات

 ديدجت           ديدج         :بلطلا عون :ةأشنملا تانايب



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طورشلاو ماكحألا
 
  :تافيرعتلا /ًالوأ
 ةزهجألاو ةيودألل دحوملا ءارشلل ةينطولا ةكرشلا :)وكبون( ةمدخلا دوزم
 .ةكلمملاب ةيموكحلا ةيحصلا تاعاطقلا عيمجل ةلثمم ةيبطلا تامزلتسملاو
 ًاينورتكلإ ةمدخلاب ةكرتشملا صاخلا عاطقلا ةيلديص :ةمدخلا يف كرتشملا
 تامزلتسم نم هلمشي امو ةيجالعلا ةيودألا فرصو ريفوت مزتلت يتلاو
 هيفظوم كلذ لمشيو ،ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا نم نيديفتسملل
 .ةيلديصلا رقم يف هل نيعباتلاو
 ةيحصلا تاهجلا يف جالعلل ةيلهأب عتمتي يذلا ضيرملا :ديفتسملا
 .)وكبون( ةمدخلا دوزم عم ةدقاعتملا ةقالعلا تاذ ةيموكحلا
 قيرط نع ةيبطلا تامزلتسملا/ةيجالعلا ةيودألا فرص :يتفصو / ةمدخلا
 نم نيديفتسملل ةيجالعلا ةيودألا فرصل عسوأ تارايخ تاذ ةينورتكلإ ةصنم
 ةباتك متي ثيح ،وكبون اهلثمت يتلاو ةيموكحلا ةيحصلا تاعاطقلا عيمج
 ةيموكحلا ةحصلا تاعاطقل ةعباتلا تايفشتسملا ءابطأ نم ًاينورتكلإ ةفصولا
 ةفصولا نم دكأتلا متي فوس لاخدإلا ةيلمع مامتإ دعبو ةيلوألا ةياعرلا زكارمو
 .ةمدخلا دوزم ماظنب اهنيزختو اهتجلاعمو ةيبطلا
 ىلع لوخدلا ةيحالصب ةمدخلاب ةكرتشملا ةيلديصلا ديوزت متي :ضرغلا
 مقر قيرط نع اهضرعو ةينورتكلالا ةفصولاب ةصاخلا ةينورتكلالا ةصنملا
 ةيبطلا ةفصولا نم ديفتسملل ميقم ةيوه /ةينطولا ةيوهلا مقرو ةفصولا
  .كرتشملا تايلديص نم هددحملا ةيجالعلا ةيودألا فرصب عجارملا موقيو
  .ةقالعلا تاذ ةيموكحلا ةيحصلا تاعاطقلا عيمج :ةصتخملا تاهجلا
 :هتدمو كارتشالا ةيلآ /ًايناث
 عقوملا يف ليجستلا ةمدخلاب كارتشالا يف ةبغارلا ةيلديصلا ىلع نيعتي -
 هذه عيقوتو كارتشالا اذه ليعفت متي مث نمو ةمدخلا دوزمب صاخلا
 .ليهأتلا طورشو كلذل ةمزاللا تادنتسملا ةفاك لامكتسا طرشب ةيقافتإلا
 ةدمل ًايئاقلت ددجتتو كارتشإلا ةياهن خيرات ىتح هيراس كارتشالا ةدم ربتعت -
 لقتال ةدمب ديدجتلا يف هتبغر مدعب رخآلا نيفرطلا دحا رطخي ملام ةلثامم
  .كارتشالا ءاهتنا خيرات لبق نيرهش نع
  :ةمدخلا يف ةكرتشملا ةيلديصلا طورش /ُاثلاث
 تاذ تاهجلاو  ةحصلا ةرازو نم ةيلديصلل لوعفملا يراس حيرصت رفوت  -
 .ةقالعلا
 ةحصلا ةرازو اهعضت يتلا تاطارتشإلاو مظنلا ةفاكب لمعلاب دهعتلا  -
 .ةقالعلا تاذ تاهجلاو
 ريياعملا عيمجب مازتلالا ةمدخلا يف ةكرتشملا ةيلديصلا ىلع بجي  -
 لمعلا ريس نسح نمضي امب ةصاخلا تايلديصلا لمعو ليغشتل ةيماظنلا
 .ديفتسملا ةحص ىلع ظافحلاو
 لمحيو لهؤم كرتشملل عباتلا )يلديصلا( ةمدخلا رشابم نوكي نأ بجي  -

 تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا لبق نم لوعفملا ةيراس ةصخر يلديص لك
 .ةيحصلا
 .ةيودألا ظفحل ديربت ةجالث رفوت  -
  ماظنلا ىلع لوخدلل تنرتنالا ةكبشب لصوم يلا بساح زاهج رفوت  -
  )5*10 ( وأ 6)*3 ( نيساقم ءاودلا مادختسا تاداشرا قصلم ةعباط رفوت  -
  دوكراب ءيراق رفوت  -
 25 نع ديزتالو هيوئم هجرد 18 نع لقتال ةيلديصلاب ةرارحلا ةجرد نوكت نا  -
 .ةيوئم هجرد
  :كرتشملا تامازتلا /ًاعبار
 :يتآلاب )يلديصلا( هبيني نم وأ كرتشملا مزتلي

 قفرملا يف اهيلإ راشملا تامزلتسم نم هلمشي امو ةيودألا ريفوت نامض - 
 .طقف وكبون لبق نم نيدمتعم ءالكو نم "ةيودألا ةمئاق" )1( مقر
 عم اهيلع قفتملاو ةلجسملا هتايلديص عورف عيمج نم فرصلا ةحاتإ -
 .وكبون
 بيبطلا مسا حضويو ًاينورتكلإ حضاو عباط يف ةيبطلا تاميلعتلا ةعابطب -
 ىلع جلاعملا بيبطلا هيجوت بسح تاداشرإلاو  ءاودلا ذخأ ةقيرطو يلديصلاو
  .ءاود لكل عباط
 لبق نم ءيسم مادختسا وأ ةيئاود ةفلاخم يف كوكش يأب وكبون غالبإ -
 .كلذ هل حضتا نإ رخآ ضيرم ةايح وأ هتايح ىلع رطخ ببسي دق ضيرملا
 ةفصولا يف يبط أطخ وأ كش وأ ضراعت دوجو ةلاح يف ءاودلا فرص مدع -
 وأ ةفصولا ررحم بيبطلا ةعجارم ضيرملا نم بلطيو ةفوصوملا تايمكلا وأ
  .يتفصو ةمدخ لاصتإ زكرم
 ةرازو نم دمتعي رخآ ليلد يأو ةيحصلا ةنهملا ةلوازم تايقالخأ ليلد عابتإ -
 ةقالع تاذ ىرخأ ةهج يأ وأ ةيحصلا ةيدوعسلا تاصصختلا ةئيهو ةحصلا
 .ةنهملا سرامم ىلع
 ةحاتملا ةمئاقلا جراخ لئادب فرص مدعو يتفصو ماظن يف ةحاتملا ةمئاقلا -
  .ماظنلاب
 ةاعارمو صخش يأل اهئاشفإ مدعو ضيرملا تامولعم ةيرس ىلع ظافحلا -
 .ءاودلا فرص دنع هعم ثدحتلا ءانثأ ةيصوصخلا
 ةقيرطو تاطايتحإلاو جالعلا ةدمو ءاودلا مادختسإ ةقيرط يئاودلا فيقثتلا -
 .ةفورصملا ةيودألا تايمك نم دكأتلاو ةلماك ظفحلا
 مادختسالل حلاص ريغ وأ ةيحالصلا يهتنم يبط مزلتسم وأ ءاود فرص مدع -
 .تايفلت هبوشي وأ
 مقر قفرملاب  ةددحم ريغ ضيرملل ةيبط تامزلتسملا وأ ةيودألا فرص مدع -
 .وكبون لبِق نم ةدمتعملا ةيبطلا تامزلتسملا وأ "ةيودألا ةمئاق" )1(
 .يتفصو ماظن يف ريغلل رداص يرس مقرو مدختسم مسا يأ لامعتسا مدع -
 نع لاوحألا نم لاح يأب ميلستلا تقو لقت ال ةيحالص خيراتب ةيودألا ريفوت -
 ةمزاللا ةدملا ةيقبتملا ةيحالصلا يطغت نأ طرشب ءاودلا ةيحالص ةدم عبر
 .ءاودلا مادختسال
 .بيردتلا شرو ةماقإل ةعاق ريفوت -

 
 
 
  :)وكبون( ةمدخلا دوزم تامازتلا /اسماخ
 :يتآلاب ةمدخلا دوزم مزتلي
 عم تامولعملا ةحصو ةقد نامضو اهتنايصو ةينورتكلإلا ةصنملا ريفوت -
 .اهظفح
  .فرصلا تايلمع مامتإل تايلديصلاب نيمدختسملل تاباسح ريفوت -
 ةعباتمو كرتشملل ةعباتلا تاباسحلا ةرادإل يرادإ مدختسم باسح ريفوت -
 .ةيمويلا تايلمعلا
 بيردتلا داومب مهديوزتو تايلديصلا يف ةمدخلا يمدختسم بيردت -
 يتفصو يف فرصلا ةمدخ مادختسإب ةصاخلا
 وأ دجو نإ مادختسالا ءوس نع كرتشملا غالباو فرصلا ماظن ةعباتمو ةنايص -
 .ماظنلاب ةينف لاطعأ يأ
 ىتلا تاثيدحتلاب كرتشملا غالباو اهراعسأو هدمتعملا فانصألا ةمئاق ريفوت -
 )1( مقر قفرملا ىلع ثيدحت يأل يلعفلا قيبطتلا نم رهش لبق اهيلع متت
 ."ةيودألا ةمئاق"
 )1( مقر قفرملاب ةفورصملا ةيودألا ةفلكت ىلع )% 6( ةبسن كرتشملا حنم -
 .ةيلديصلل حبر شماه ةبسنك "ةيودألا ةمئاق"
 )1( مقر قفرملاب ةددحملا فانصالا ةمئاقل نيدمتعملا نيدروملا مازلا -
 بسح كلذو كارتشالا ةرتف لاوط كرتشملل فانصالا ريفوتب"ةيودألا ةمئاق"
 .ةيلديصلا نم ةرداصلا ءارشلا تابلط
 لالخ دروملا لبق نم دمتعملا فنصلا رفوت مدع لاح يف لئادبلا دامتعا -

 ليمحت عم دمتعملا دروملل ةكرتشملا ةيلديصلا نم بلطلا عفر نم موي 45
 .دروملا ىلع تامارغلاو تاءازجلا قيبطتو ليدبلا ةفلكت دروملا
 ماظنلا مادختسا ىلع يتفصو ةمدخل نيمدختسملا ءابطالا بيردت -
 ةيساسألا تانايبلا لامتكإ نم ةفصولاب ةصاخلا طورشلا لامكاب مهمازلاو
 ،رمعلا ، ميقم ةيوه/ةينطولا ةيوهلا مقرو ،ضيرملا مسا :ةيبطلا ةفصولل
 ،ةيساسحلا دوجوو ،صيخشتلا ،)ةجاحلا دنع لافطألل( ضيرملا نزوو ،سنجلا
 ،ةعرجلا ةحص ،صيخشتلا عم ءاودلا ةقباطم، بيبطلاب لاصتإلا تامولعم
 ،جالعلا ةرتفو ،تاداشرإلاو ،لامعتسإلا ةقيرطو ،ءاودلا ذخأ تارم ددعو
 .ةحصلا ةرازو تاميظنت بسح ةيئاودلا تالخادتلاو
 لباق تاغالب ماظن رفوت عم تاغالبلاو ىواكشلل ءالمع ةمدخ زكرم ريفوت -
  . عبتتلا و ةباقرلل
 .يتفصو ةمدخ نم ةدافتسإلا طورشو تايلآب نيديفتسملا فيرعت -

 تامزلتسملاو ةيودألا فرص فيلاكت نع كرتشملا ضيوعت /اسداس
  :ةيبطلا
 يف ةمدخلا دوزم لبق نم ةددحملا ةيجالعلا ةيودألل طقف ضيوعتلا متي -
 ."ةيودألا ةمئاق" )1( مقر قفرملا
 ديربلا ىلع ةيلاملا تابلاطملا لاسرإو ديوزت كرتشملا ىلع نيعتي -
 نم ًاقحال ددحت ةينورتكلإ ةليسو يأ وأ  claims@wasfaty.sa ينورتكلإلا
 .)2( مقر قفرملا جذومنلا بسح نيفرطلا ةقفاوم دعب وكبون لبق
 يداليم رهش لك ةياهن وكبون ةكرشل تابلاطملا لاسرإب كرتشملا مزتلي -
  .هيلي يذلا رهشلا نم لمع مايأ ةسمخ ىصقأ دحبو
 لمع مايا ةسمخ لالخ ةبلاطملا لوصو ديكأت لاسرإب وكبون ةكرش موقت -
 مالتسإب رارقإ كلذ دعي ةدملا لالخ كلذ متي مل نإو ةبلاطملا مالتسا خيرات نم
  .ةبلاطملل وكبون
 مايأ ةرشع لالخ كلذو كرتشملاب ةصاخلا ةقباطملا لاسرإب وكبون موقت -
 بابسألا و تاضوفرملا فشك اهب اقفرم ةبلاطملا مالتسإ خيرات نم لمع
 .)  3( قفرملا جذومنلاب امك
 دوزم ىلع درلا و اهبابسأو تاضوفرملا ريرقت ةساردب كرتشملا موقي -
 ىلع و تاضوفرملا ريرقت مالتسإ خيرات نم لمع مايأ ةرشع لالخ ةمدخلا
 ةلوبقم ريغ لازت ال يتلا تاضوفرملاب ريرقت لاسرإب ةدافإلا و درلا ةسارد وكبون
 .تاضوفرملا ىلع كرتشملا در خيرات نم لمع مايأ ةرشع لالخ
 تايوست ةجلاعم متي هنإف نيفرطلا نيب تابلاطملا قباطت مدع ةلاح يف -
 لالخ مهنيب قفاوتلل عمتجت نيفرطلا نم ةكرتشم ةنجل لالخ نم تاقورفلا
 متي نأ ىلع ةيقبتملا تاضوفرملاب وكبون ريرقت خيرات نم لمع مايأ ةسمخ
  .هيلع قفتملا دادسلا دعوم  يلع ريثأت يأ نود و كلذ
 يف كرتشملا لبق نم ةفورصملا ةيودألا فيلاكت عفدب وكبون مزتلت -
 ةبلاطملا ميدقت خيرات نم موي 45 لالخ ) 2 ( مقر قفرملا ىلع ءانب ةمدخلا
 تمت يتلا ةيرهشلا ةقباطملل اقفو ةدحاو ةعفد دادسلا نوكي نأ ىلع
 .نيفرطلا نيب
 كرتشملا قيرط نع ةفورصملا ةيودألل لصفم ريرقت لاسرإب وكبون مزتلت -
 تايلديصلا نيب ضيوعتلا ةيلآ قيبطت ةعباتمو نيدمتعملا نيدروملا عيمجل
 .تاقورفلاب تايلديصلا ضيوعت نم دكأتلاو نيدروملاو
 مقر قفرملا يف نيروكذملاو وكبون ةكرش عم نيدقاعتملا نيدروملا مزتلي -
 دمتعملا ءاودلا رعس نيب ام قرفلاب ةيلديصلا ضيوعتب "ةيودألا ةمئاق" )1(
 يتلاو ةمدخلا يف ةكرتشملا ةيلديصلل فانصألا ةفلكتلا رعسو وكبون يف
 نم موي 30 لالخ نئاد راعشإ قيرط نع كلذو يتفصوب ةصاخ اهفرص مت
  .وكبون نم رداصلاو ايرهش ةفورصملا تايمكلا ريرقت لاسرإ خيرات
 ةيودألل ةيليصفت ةمئاقب وكبون ديوزتب موقي نأ كرتشملا ىلع بجي -
 ةنس لك نم )رهش لك ةياهن( ةيبطلا ةفصولل نيديفتسملا ةفورصملا
 .وكبون لبِق نم اهبلط لاح يف ةيلديصلاب عيبلا طاقن ماظن نم ةيداليم
  :ةماع ماكحأ /اعباس

 قحيالو وكبون ةكرش قح نم يه نيديفتسملا/ءالمعلا ةمئاق عيمج -
 .ةيباتكلا وكبون ةقفاوم نودب اهرشن وأ اهمادختسا كرتشملل
 كرتشملا ىلع عقت رئاسخ يأ هاجت ةيلوؤسم يأ ةمدخلا دوزم لمحتي ال -
 دوزم نكي ملام كارتشالا اذه ذيفنت مايق نع ةجتان ةرشابم ريغ وأ ةرشابم
 .اهيف ًاببس ةمدخلا
 دق تابقع وأ هناونع يف رييغت يأب ةمدخلا دوزم راعشإب كرتشملا مزتلي -
  .ديفتسملا نم اههجاوي
 نم ءيسلا مادختسالا توبث ةلاح يف كارتشالا ءاهنإ ةمدخلا دوزمل قحي -
 ظافتحالا عم ةيحالصلا ةيهتنم وأ ةئيدر ةيودأ فرص وأ ماظنلل كرتشملا لبق
  .ةفلاخملا نم ققحتلاو راطخإلل مزاللا تقولا يف كرتشملا قحب

 

 
 

 وأ مادختسإلا ءوس وأ ريصقتلا وأ لامهإلا سكعت يتلا تايلمعلا عيمج -
 ةمدخلا دوزم نم وأ كرتشملا نم أشنت يتلا و أطخلا وأ بعالتلا وأ شغلا
 داجيإل و تابثإلا ةلدأ نم ققحتلل نيفرطلا نم ةكرتشم ةنجل فيلكت متي
 .ةبسانملا ةيوستلا
 قبسم راعشاب ةمدخلا دوزم لبق نم رييغتلل ةعضاخ كارتشالا طورش نإ -
 15 لالخ كرتشملا ضارتعا مدع لاح يفو لمع موي 45 نع لقتال ةدمب
 .كلذب هنم ةقفاوم دعت راعشالا خيرات نم لمع موي
 راعشاب ،يتفصو ةمدخل ينورتكلالا ماظنلا ليدعت ةمدخلا دوزمل زوجي -
 كرتشملل قحيو رييغتلا ذيفنت لبق لمع موي 15 نع لقت ال ةدمب قبسم
 .قيبطتلا ةيناكما مدع لاح يف ضارتعالا
  :تافالخلا ةيوست /ًانماث
 يف ةيراسلا دعاوقلاو تاميلعتلاو ةمظنألل ةيقافتالا هذه عضخت -
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 هتيوست ىلإ لصوتلا متي الو ةيقافتالا هذه قيبطت نع أشني فالخ لك -
 تاهجلا ىلإ صاصتخالا دقعني ، فالخلا خيرات نم ًاموي 30 لالخ ًايدو
  .ضايرلا ةنيدم يف ةصتخملا ةيئاضقلا
 نم ديفتسملل ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا فرص ةيلآ /ًاعسات
 :ةدمتعملا ةيبطلا ةفصولا
 .اهطورشو ةيقافتالا هذه ماكحأل ًاقفو ةيودألا فرص متي -
 يلديصلا لبق نم ةصنملا قيرط نع ةفصولا ىلع عالطالا متي -
 ةرفوتملا و ميقم ةيوه/ةينطولا ةيوهلا مقر و ةفصولا مقر مادختساب
 .ديفتسملا ىدل
 ناك ببس يأل ةفصولا مقر ىلع ديفتسملا لوصح مدع ةلاح يف -
 متيسو يتفصو ةمدخ لاصتإ زكرم عم لصاوتلا ضيرملا ىلع بلطتي
  .يلديصلا لبق نم اهفرص متي يكل ةفصولا مقرب هديوزت
 ةيساسألا تانايبلا لامتكإ نم )يلديصلا( ةمدخلا رشابم دكأتي نأ بجي -
 ،ميقم ةيوه/ةينطولا ةيوهلا مقرو ،ضيرملا مسا :ةيبطلا ةفصولل
 دوجوو ،صيخشتلا ،)ةجاحلا دنع لافطألل ( ضيرملا نزوو ،سنجلا ،رمعلا
 فرصلا  مدع ىلع ديكأتلا عم بيبطلاب لاصتإلا تامولعمو ،ةيساسحلا
 بيبطلا عم لصاوتلا ضيرملا ىلعو تانايبلا لامتكإ مدع ةلاح يف
  . فرصلل ةمزاللا تانايبلا ريفوتل
 نم بيبطلا رماوأ عيمج نم )يلديصلا( ةمدخلا رشابم ققحتي نأ بجي -
 ،ءاودلا ذخأ تارم ددعو ،ةعرجلا ةحص ،صيخشتلا عم ءاودلا ةقباطم ثيح
 تابلطتم بسح ةيئاودلا تالخادتلاو ،جالعلا ةرتفو ،لامعتسإلا ةقيرطو
  .ةحصلا ةرازو
 مادختسالا ةقيرط حاضيإب )يلديصلا( ةمدخلا رشابم موقي نأ بجي -
 .ديفتسملل ةلماك ظفحلا ةقيرطو تاطايتحالاو جالعلا ةدمو ءاودلل
 يف ةددحملا ةيمكلاو ددعلا قفو ةيودألا تايمكو ددع فرص متي -
 .يتفصو ماظنب ةيبطلا ةفصولا
 ضيرملا ةبغر ىلع ًءانب يئزجلا فرصلا )يلديصلا( ةمدخلا رشابم نكمي -
  .فنصلا رفوت مدع لاح يف وأ
 ةيودألا مالتسا نم دكأتلا متي ىتح ماظنلا ربع ةفصولا فرص متي ال -
 ةيحالص ماظنلا ربع دجوي ال هنأ ثيح ، ديفتسملا نم اهيلع ةقفاوملاو
  .فرصلا ءاغلإ
 وأ ةيحالصلا يهتنم" لامعتسإلل حلاص ريغ رضحتسم فرص ةلاح يف -

 تاهجلا وأ ةعنصملا ةكرشلا بلط ىلع ءانب هبحس مت وأ نيزخت ءوس
 .كرتشملا قتاع ىلع عقت ةيماظنلا ةيلوؤسملا نإف ،"ةيموكحلا ةيباقرلا
 ماظن لالخ نم ىوكش ميدقت متي ضيرملا لبق نم ةءاسإلا ةلاح يف -
 عبتتلا ةيناكمإل ضيرملا ةيوه مقرو ةفصولا مقر ركذ عم يتفصو
  .ةباقرلاو
 دنب فرص بلطو ماظنلاب روكذملا يراجتلا مسالا رييغت ضيرملل قحيال -
 رخأ ليدب ىلع لوصحلاو يتفصو ةمدخ يف دمتعملا نع فلتخم يراجت
 .ةفوصوملا ةيودألل يدقنلا غلبملا عاجرتسا وا ًاناجم
 هرقت ام وأ ةئزجتلل ةلباق ريغ )ةوبع( ةلماك ةدحوب ةيمكلا فيرعت متي- 
 ءاذغلل ةماعلا ةئيهلا وأ ةحصلا ةرازو( ًالبقتسم ةقالعلا تاذ تاهجلا
 .)ءاودلاو
 ةفصولا ىلع ءانب ديفتسملل اهفرصو ةددحملا ةيودألا ريفوت بجي -
 ًاققحتم ةفصولا هذه نوكت نأ بجيو ةدمتعملا ةينورتكلإلا ةيبطلا
 .جالعلا ىلع ةعوبطمو اهتحص نمو اهنم
  ددحملا ءاودلا وأ يبطلا جتنملا ريفوتب كرتشملا مازتلا مدع ةلاح يف -
 ةيبط ةفصو بجومب رداصلاو "ةيودألا ةمئاق" )1( مقر قفرملا يف
 ةيلوؤسم ىندأ نودب كارتشإلا ءاهنإ ةمدخلا دوزمل قحي هنإف ،ةدمتعم
 ام ،كارتشإلا ءاهنإ نع ةجتان فيلاكت وأ موسر يأ ةمدخلا دوزم لمحتي الو
 .ةمدخلا دوزم هلبقي ًارذع ةمدخلاب ةكرتشملا ةيلديصلا مدقت مل
  :يليام كرتشملا ىلع رظحي
 .ةيودألا فرص لباقم ضيرملا نم يلام لباقم بلط -
 اهيلع قفتملا ةمئاقلا جراخ ليدب ديفتسملل يراجت مسا حارتقا -
 .يتفصو ماظن يف اهلئادبو
 .دنب يأ تحت ةفورصملا ةيودألا عاجرا -
 .ضيرملا ةيوه نم ةروص بلط -
 تررح يتلا ةهجلاب ضيرملا ةقث ىلع رثؤي يبلس فرصت يأب مايقلا -
 .ةيبطلا ةفصولا
 بيردتلا تحت نولمعي نيذلا ةلديصلا بالط و ةيلديصلا يينف نيكمت -
 كلذ مهيفعي الو يلديصلا فارشإ نود ةينالديصلا تارضحتسملا فرص
 .ةيلوؤسملا نم
 :كارتشإلا دونب ةفلاخم /ًارشاع
 20 لالخ لح ىلا لصوتلا مدعو كرتشملا نم مازتلا يأ ةفلاخم لاح يف -
 لوخدلا ةيحالص ءاغلإو كارتــشإلا ءاهنإ ةمدخلا دوزمل قحي ،لمع موي
 وأ رارضأ يأ نع مزاللا ضيوعتلا عفدب كرتــشملا مايقو ،ماظنلا ىلع
 ةيئاضقلا تاهجلا هررقتام بــسحب ةفلاخملا كلت ببــسب ةراــسخ
 ةرداصلا تامارغلا ةفاك كرتــشملا لمحتي امك ،ضايرلا يف ةصتخملا
 .ةينعملا ةيماظنلا وأ ةيئاضقلا تاهجلا نم هقحب
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