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 سهرفال

 ةماع ةرظن .

 يدسنهلا يلهأتلل يبد ماظن عن 1.1

 (نيلماعتمل)ا فةدهتسملا تائفلا

 دارفاأل

 تاكرشلا

 ىرخأ تاهج

 ماظنلا ماأقس .

 ديدجباحس ءانشإ.

 نطواملل باسح ءاشإن

 ميقملل باسح ءاشإن

 تاكرشلل باسح ءاشإن

 كبالحس لوخدلا ليتسج .

 ماظنلايدمتخمسلةيتلذاا كمتحلاةحول

 ادرفألل تيةذالامتحكلا وحةل 5.1

 تاكرشلل متحكلا وحةل 5.2

 تانايبلا ليدعت

 ينورتكلإلا دريبلا رييغت

 كرحتملا فاتهلا رييغت

 باسحلا تاانيب يلدعت

 رورملا مةلك رييغت



 

 

   

                

            

 

          

                   

             

           

       

      

          

   

            

            

  

  

           

             

      

   

               

               

                 

             

             

 

 

 

 مةاعةنظر .1

 يبد ماظن يف ةدناسملا تامدخلا نم ديدعلاب مايقلا ةيفيك ىلع فرعتتس ،ليلدلا اذه ل الخ نم

 ا.هريغو مدختسملا تانايب ليدعت ،لوخدلا ليجست ،باسح ءاشنإك يسدنهلا ليهأتلل

 DEQ سيهندال ليأهتلل يبد ماظن عن 1.1

 يبد ماظن موقي ،ةرام إلا يف ءانبلا عاطق يف ةلماعلا فارط ألا ةفاك هاجت ةيدلبلا تايلوؤسم راطإ يف

 تاكرشو ،ةيراشتس الا بتاكملاو ،ةينفلا رداوكلل تامدخلا نم ديدعلا ميدقتب يسدنهلا ليهأتلل

 ةيسدنهلا لامع ألا ةلوازم ىوتسمب ءاقترالل ،ةلماعلا ءانبلا داوم يدّرومو يعّنصمو ،ت الواقملا

 .ةيئاشن إلا عيراشملاو تايانبلل ةودجلا تايوتسم ىلأع نامضو

 (ينلامعتالم)ةفتهدسالم تائالف 1.2

 :تامدلخاب مايقلا نم ةيلاتلا تائفلا نكمتتس مانظلا اذه ل الخ نم

 دافرألا 1.2.1

 ةفاض إلاب ،لةودلا جراخ نم دافر ألاو ميقملاو نطواملل ديدج باسح ءاشنإ يةفيك ةفرعم كنكمي ثيح

 مكحتلا حةول فئاوظو ةدناسملا تامدلخاب مايقلا ةيفيك ةفرعمو باسحلل لوخدلا ليجست ةيفيكل

 .دافر ألاب ةصاخلا

 تكاشرلا 1.2.2

 نم لاقتن الوا ةركشلا باسحل لوخدلا ليجستو ،تاكرشلل ديدج باسح ءاشنإ يةفيك ةفرعم كنكمي

 ةحول ضرع ،عيراشملا ضرع ،تابلطلاو ،تاراعش إلا نع ثحبلا ،صاخلا كباسح ىلإ ةكرشلا باسح

 ى.رخ ألا تااءرج إلا نم ديدعلاو ،كةرشلاب ةصاخلا مكحتلا

 أخرى تهاج 1.2.3

ً 

 مهافتلا ةيقافتاو ةرحلا قطانملا ادع يبد ةرامإ قطانم عيمج يف ءانبلاو طيطختلا لامعأ نع ةلماشلا

ّ

يبد ةيدلب ةيلوؤسم نم اق الطناو ،دييشتلاو ءانبلا عاطقب لمعلا ةمظنأو تايلآ ديحوتو ميظنت راطإ يف

 نع ةرحلا قطانملاب صيخرتلا تاطلس نكمتتس ،م الع إلاو ايجولونكتلل ةرحلا يبد ةقطنم عم ةعقوملا

 يبد ةرامإب نيسدنهملل ةدمتعملا تاداهشلا ةحص نم ققحتلا نم ماظنلل ةينورتكل إلا ةباوبلا قيرط

 .يبد ةيدلب لَبِق نم اهرادصإ مت يتلاو تاكرشلل ةنهملا ةلوازم حيراصت ىلإ ةفاض إلاب



 

 

   

               

              

  

     

 

               

           

    

  

 ماظنلا ماسقأ .2

 ضرعت ثيح ،ادر ألفاو تاكرشلل ةحاتملا تامدخلا عيمج كل رهظت ،ماظنلا عقوم ىلإ لوخدلا دنع

لكب مايقلا ةيفيك ةفرعم كل ىنستي ىتح طسبم لكشب ةمدخ لكب ةصاخلا تابلطتملاو تاوطخلا ّ 

 .ةلوهسب ةلماعم

 :ةيلاتلا مئاوقلا ىلإ عقوملا مسقني

 يةسيئرلا حةفصلا

 وأ سدنهملا تامدخل باهذلا نم كنكمت يتلا طبوارلاو ةحاتملا تامدخلا عيمج اهيف رهظت يتلاو

 .ةيزيلجن إلا ىلإ ضرعلا ةغل رييغت كنكمي امك ،لوخدلا ليجست وأ تاكرشلا



 

 

  

             

             

   

    

  

 نوسدنهملا

 ،سدنهمك اهب مايقلا كنكمي يتلا تامدخلا ضراعتسا كنكمي ،نوسدهنملا ةمئاق لالخ نم

ً  ميدقتلا ،اًدمتعم اسدنهم حبصت فيك لمشت يتلاو ،تاءارجإلا هذه ذيفنتل اهعبتتس يتلا تاوطخلاو

 .اهريغو ،دامتعالا رابتخال



 

 

 

            

             

               

 

  

  

 يةسدنهلا تاركشلاب وتامكلا

 ،باسح ءاشنإ يةفيك لثم ةيسدنهلا بتاكملاو تاكرشلل ةحاتملا تامدخلا ةمئاقلا ذهه ضرعت

 ريغو ،ءانثتسا بلط ميدقت ،حيرصتلا ليدعت ،ةنهملا لةوازم حيرصت ديدجت ،ةديدج ةكرش ليجست

 ةمدخ لكل تابلتطملا وأ تاطاترشالاو اهذفنتس يتلا تواطلخل طسبم حرش عم ،تامدخلا هذه

 .مهنم



 

 

  

               

               

          

   

  

 ثحب

 لثم ،يبد ةيدلبب صيخرتلا ةسسؤم نع ةرداصلا قئاثولا نم ققحتلا تامدخ طبالرا اذه لمشي

 كيعل ام ه.نيعب سدنهم دامتاع ةداهش نع ثحبلا نكمي امك ،ةكرشل ةلوامزلا حيرصت نع ثحبلا

 .ئجاتنلا ضرعل ثحبلا ةنوقيأ طغضا مث ،ثحبلا ريياعم دحأ الخدإ ىوس



 

 

  

                

  

  

 

                 

           

 ابن لصتا

 ينورتكلإلا ديربلا وأ فتاهلا لالخ نم يبد ةيدلب عم لصاوتلاب ةصاخلا تانايبلا ىلع طبالرا يوتحيو

 .عقوملا وأ

 ولخدلا ليجست

 ىلع لوخدلا ليجست وأ كتركشل وأ كل ديدج باسح ءاشنإ نم نكمتتس بطارلا اذه لالخ نم

 .يلاتلا لصفلل باهذلا ىجري ،مسقلا اذه نع ليصافتلا نم ديزملل .كباسح



 

 

     
 

      

 

         

     

      

        

     

 

      

       

            

    
 

  

 ديدج باسح شاءإن .3

 ة:يلاتلا تاوطخلاب مق ،ديدج باسح ءاشن إل

 ة:يلاتلا تائفلل باسح ءاشنإ ةيفيك ىلع فرعتتس يةلاتلا تاءراج إلا ل الخ نم

 يتارام إلا نطاوملل باسح ءاشنإ

 ميقملل باسح ءاشنإ

 ةلودلا جراخ نم درفل باسحلا ءاشنإ

 تاكرشلل باسح ءاشنإ

 يتارامإلا نطاوملل باسح ءاشنإ 3.1

 :ةيلاتلا تاوطخلاب مق ،يتارام إلا نطاوملل باسح ءاشن إل

 .ديدج ليجست رز طغضا ،ماظنلل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب .1



 

 

                            

                    

         

 

                      

   

 

                 

                    

              

  

 فتاهلا مقر لخدأ مث ةلودلا زمر رتخا ،تانايبلا ديكأت ةوطخ يف .ديدج ليجست ةحفص رهظت .2

 ديكأتلا زمر لاسرإ قيرط نع كنم ققحتلا نم ماظنلا نكمتيل يلاتلا رز طغضا .كب صاخلا كرحتملا

 .هتلخدأ يذلا فتاهلا مقر ىلإ ةريصق ةلاسر يف

 ةيلاتلا ةوطخلا رهظت .يلاتلا رز طغضا مث ،كلذل ةصصخملا ةناخلا يف هتملتسا يذلا ديكأتلا زمر لخدأ .3

 .باسحلا تانايب

 .رورملا ةملك ديكأتو رورملا ةملك لخدأ مث ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .4

 .ةصصخملا لوقحلا يف ريخ ألاو لو ألا مس الا لخدأ ،ةيصخشلا تانايبلا مسق يف .5

 .سنجلا ددح مث ،ميوقتلا نم د اليملا خيرات رتخا .6



 

 

                      

  

 

             

                     

       

 

  

 قئاثو ةوطخ رهظت .يلاتلا رز طغضا مث .ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلا رتخا ،ةيسنجلا رايتخا ةمئاق نم .7

 ،ةيتوبثلا

 .كلذب صاخلا ةناخلا يف ةيتارام إلا ةيوهلا مقر لخدأ .8

 ليجستلا ةيقافتا ىلع قفاومو تأرق يننأ رقأ رايتخ الا عبرم ددح تانايبلا ةحص ديكأت ةوطخ يف .9

 .ميدقت رز طغضا مث ،ةعباتملل



 

 

                   

                

  
 

     

          

            

 
 

  

 (SOE) نيسدنهملا ةيعمج يف اًوضع تنك اذإ .ةيسيئرلا ةحفصلا رهظتو ،حاجنب باسحلا ءاشنإ متي .10

.نيسدنهملا ةيعمج ماظن عم طبرلا ل الخ نم ايئاقلت ت الهؤملا تانايب عيمج بلجب ماظنلا موقي ، ً 

 ميمقلل باسح اءشنإ 3.2

 :ةيلاتلا تاوطخلاب مق ،تارام إلا ةلود يف ميقم درفل باسح ءاشن إل

 .ديدج ليجست رز طغضا ،ماظنلل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب .1



 

 

                            

                      

    

 
 

                     

   

 
 

                 

                          

   

  

 كرحتملا فتاهلا مقر لخدأ مث ةلودلا رتخا ،تانايبلا ديكأت ةوطخ يف .ديدج ليجست ةحفص رهظت .2

 ىلإ ديكأتلا زمر لاسرإ قيرط نع كنم ققحتلا نم ماظنلا نكمتيل يلاتلا رز طغضا .كب صاخلا

 .هتلخدأ يذلا فتاهلا

 ةيلاتلا ةوطخلا رهظت .يلاتلا رز طغضا مث ،كلذل ةصصخملا ةناخلا يف هتملتسا يذلا ديكأتلا زمر لخدأ .3

 .باسحلا تانايب

 .رورملا ةملك ديكأتو رورملا ةملك لخدأ مث ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .4

 د اليملا خيرات رتخا .ةصصخملا لوقحلا يف ريخ ألاو لو ألا مس الا لخدأ ،ةيصخشلا تانايبلا مسق يف .5

 ميوقتلا نم



 

 

                 

 
 

                

    

 

                         

            

                      

          

 
 

 .يلاتلا رز طغضا مث ،ةيسنجلا ددحو سنجلا ددح .6

 ةوطخ رهظت .ةعباتملل معن رز طغضا ، ال مأ ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلاب ميقم تنك اذإ لاؤس ضرع دنع .7

 .تانايبلا ةحص ديكأت

 ةماقإلا فلم مقرو رفسلا زاوج مقر لخدأ مث ،كلذب صاخلا ةناخلا يف ةيتراامإلا ةيوهلا مقر لخدأ

 .ةعباتملل يلاتلا رز طغضا .كلذل ةصصخملا لوقحلا يف

.8 

 رداكلا ةيقافتا ىلع قفاومو تأرق دق ينأ رقأ رايتخ الا عبرم ددح تانايبلا ةحص ديكأت ةوطخ يف .9

 .ميدقت رز طغضا مث ،ةعباتملل ينفلا



 

 

                

                

 
 

    

        

             

 
 

  

 (SOE) نيسدنهملا ةيعمج يف اًوضع تنك اذإ .ةيسيئرلا ةحفصلا رهظتو ،حاجنب باسحلا ءاشنإ متي .10

.نيسدنهملا ةيعمج ماظن عم طبرلا ل الخ نم ايئاقلت ت الهؤملا تانايب عيمج بلجب ماظنلا موقي ، ً 

 ةولالد جراخ من درفل باسالح اءشنإ 3.3

 :ةيلاتلا تاوطخلاب مق ،تارام إلا ةلود جراخ نم ردفل باسح ءاشن إل

 .ديدج ليجست رز طغضا ،ماظنلل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب .1



 

 

                            

                      

    

 
 

                    

   

 
 

                 

                    

              

                      

  

 كرحتملا فتاهلا مقر لخدأ مث ةلودلا رتخا ،تانايبلا ديكأت ةوطخ يف .ديدج ليجست ةحفص رهظت .2

 ىلإ ديكأتلا زمر لاسرإ قيرط نع كنم ققحتلا نم ماظنلا نكمتيل يلاتلا رز طغضا .كب صاخلا

 .هتلخدأ يذلا فتاهلا

 ةيلاتلا ةوطخلا رهظت .يلاتلا رز طغضا مث ،صصخملا ةناخلا يف هتملتسا يذلا ديكأتلا زمرلخدأ .3

 .باسحلا تانايب

 .رورملا ةملك ديكأتو رورملا ةملك لخدأ مث ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .4

 .ةصصخملا لوقحلا يف ريخ ألاو لو ألا مس الا لخدأ ،ةيصخشلا تانايبلا مسق يف .5

 .سنجلا ددح مث ،ميوقتلا نم د اليملا خيرات رتخا .6

 ،تانايبلا ةحص ديكأت ةوطخ رهظت .يلاتلا رز طغضا مث ،ةلودلا رتخا ،ةيسنجلا رايتخا ةمئاق نم .7



 

 

                  

 
 

                   

                    

          

 

  

 .ةعباتملل ال رز طغضا ، ال مأ ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلاب ميقم تنك اذإ لاؤس رهظي .8

 .ةعباتملل يلاتلا رز طغضا مث ،كلذب صاخلا ةناخلا يف رفسلا زاوج مقر لخدأ .9

 ةيقافتا ىلع قفاومو تأرق دق ينأ رقأ رايتخ الا عبرم ددح ،تانايبلا ةحص ديكأت ةوطخ يف .10

 .ميدقت رز طغضا .ةعباتملل ليجستلا



 

 

         

  
 

    

                

      

                 

          

                

              

    

      

    

    

    

  

 .ةيسيرئلا ةحفصلا رهظتو ،حاجنب ليجستلا ءاشنإ متي .11

 تاكرشلل باسح اءشنإ 3.4

 موقي ،تاكرشلا باسح يف هنأ الإ ً.امامت دارفألل باسح ءاشنإ متي امك تاكرشلل باسح ءاشنإ نكمي

 ةيتارام إلا يةوهلا تانايب تقباطت اذإ .ةيداصت القا ةيمنتلا رةئدا نم ةرداولا تانايبلا نع ثحبلاب ماظنلا

 ليهأتلل يبد ماظن موقي ،يةمنتلا رةئاد نم ةرداولا تانايبلا عم ةأشنملا ريدم وأ كلامل رفسلا زاوج وأ

.ةكرشلاو ديدجلا باسحلا اذه نيب ايئاقلت طبرلاب يسدنهلا ً 

 تانايبلا عيمج بلجب مانظلا موقي ، (SOE) نيسدنهملا ةيعمج يف اًوضع ةكرشلا كلام ناك اذإ ،كلذك

ماظنلا موقي باسحلا ليجست دعبو .نيسدنهملا ةيعمج ماظن عم طبرلا ل الخ نم ايئاقلت ةلجسملا ً 

 .ةكرشلل باسحلا تانايب ضرعب

 :يت آلا نم لكل باسحلا ءاشنإ نكمي

 ةكرش كلام

 ةكرش ريدم

 ةكرش بودنم



 

 

               

           

                    

 

              

                

 

 

            

         

 

   

 

 

                     

  
 

                       

  

 

 

 يتارام إلا نطاوملل باسح ءاشنإ يف تاوطخلا ذيفنتب مق ،ةكرشلل باسح ءاشنإ ةيفيك ىلع فرعتلل

 ي:لي امك تاوطخلا لمكتسا مث ،4 ىلإ 1 وةطخنم

 .ةصصخملا لوقحلا يف ريخ ألاو لو ألا مس الا لخدأ ،ةيصخشلا تانايبلا مسق يف .1

 .سنجلا ددح مث ،ميوقتلا نم د اليملا خيرات رتخا .2

 .يلاتلا رز طغضا مث .ةيسنجلا رتخا ،ةيسنجلا رايتخا ةمئاق نم .3

 5 ةوطخلا ىلإ لقتنا ،ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلا ةيسنجلا ترتخا اذإ-

 .ةيلاتلا ةوطخلل بهذا ت،اراماإل ريغ ةينسجلا ترتخا اذإ-

 .ةعباتملل معن رز طغضا ، ال مأ ةدحتملا ةيبرعلا تارام إلاب ميقم تنك اذإ ديكأتل ةلاسر رهظت .4

 يلاتلا رز طغضا مث ،كلذب صاخلا ةناخلا يف ةيتارام إلا ةيوهلا مقر لخدأ ،ةيوهلا قئاثو ةوطخ يف .5

 .ةعباتملل



 

 

                 

          

 

  

 

 

                     

       

  
 

  

 الخدإ نم نكمتتل ةماقاإلو رفلسا زاوجب ةحفصلا هذه فلسأ صاخ قسم رظهي ت،اراماإل ريغ ةينسجلا ترتخا اذإ

 .كلذل ةصصخملا لوقحلا يف ةماقإلف الم مقرو رسفز الجوا مقر لخدأ .اماتهانيب

 ليجستلا ةيقافتا ىلع قفاومو تأرق دق ينأ رقأ رايتخ الا عبرم ددح ،تانايبلا ةحص ديكأت ةوطخ يف .6

 .ميدقت رز طغضا مث ،ةعباتملل



 

 

           

  
 

 .ةكرشلا باسحل ةيسيرئلا ةحفصلا رهظوت ،حاجنب باسحلا ءاشنإ متي 7.



 

 

    

              

       

      

                  

       

                          

                   

             

                     

       

                  

      

                    

             

        

         

                   

 

                      

  

 كابسلحلوخلدل ايسجت.4

 يةصنلا لئاسرلا مادختساب امإ .كباسحل لوخدلا ليجست ةيفيك ىلع فرعتتس ،لصفلا اذه ل الخ نم

Dubai ةينورتكلإلا ةيوهلا ةطساوب وأ ID. 

Dubai ةينورتاإللك ةيواله ةطسواب خولالد ليسجت 4.1 ID 

 ليهأتلل يبد ماظن ىلع لوخدلل همادتخسا كنكمي ، Dubai ID عم لجسم باسح كيدل ناك اذإ

 :ةيلاتلا ت الاحلا يف امك كلذ متيو .يسدنهلا

 نم يأ نيبو كنيب ةهباشتم تانايب دجوت الو ، يسدنهلا ليهأتلل يبد ماظن يف باسح كيدل سيل .1

 ءاشنإو Dubai ID ماظن نم كتانايب عيمج ةئبعتب ةلاحلا هذه يف ماظنلا موقي :ماظنلل نيمدختسملا

 .يسدنهلا ليهأتلل يبد ماظن يف كل باسح

 مادختساب لوخدلا ليجست تلواح نكلو ،يسدنهلا ليهأتلل يبد ماظن يف لعفلاب باسح كيدل .2

Dubai ID ، نيتلاحلا نيتاه ىدحإ ثدحيس: 

 ماظنلا موقي ،نييراشتس الا ليهأت ماظن يف كتانايب عم ةقباطتم Dubai ID تانايب تناك اذإ

 .ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ كلوخد ليجستب

 نييراشتس الا ماظن يمدختسم ىدحإ تانايب عم ةهباشتم Dubai ID تانايب ضعب تناك اذإ

 تانايبلا هذه ليدعت نم نكمتتل "باسح ءاشنإ" تاشاش حتفب ماظنلا موقي ،نييلاحلا

 .ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ كلوخد ليجست مث ,ةقباطتملا

Dubai مادختساب كباسحل لوخدلا ليجستل ID، يةلاتلا تاوخطلاب مق: 

Dubai مسق طغضا ،لوخدلا ليجست مسق يف ،ماظنلل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب .1 ID. 

 ليجست رز طغضا مث ،كلذل ةصصخملا لوقحلا يف رورملا ةملكو Dubai ID ـب مدختسملا مسا لخدأ .2

 .لوخدلا



 

 

        

 
 

       

         

                    

         

 
 

                    

  

 .يصخشلا كفلمل ةيسيرئلا ةحفصلا ماظنلا ضرعي .3

 سيهندال ليأهتلل يبد ماظنل خولالد ليسجت 4.2

 :ةيلاتلا تاوطخلاب مق ،كباسحل لوخدلا ليجستل

 .لوخدلا ليجست مسق طغضا ،لوخدلا ليجست مسق يف ،ماظنلل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف دعب .1

 .كلذل ةصصخملا ةناخلا يف ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .2

 .لوخدلا ليجست رز طغضا مث ،كلذل ةصصخملا لوقحلا يف رورملا ةملكو ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .3



 

 

           

  

 .ةكرشلا فلم وأ يصخشلا كفلمل ةيسيرئلا ةحفصلا ماظنلا ضرعي 4.



 

 

      

             

                

                  

 

                         

                    

        

                     

     

                   

               

 

     
 

           

 
 

            

       

            

       

            

 ماظنلي امخدتسلم ةيتذالا كمحتلة احول .5

 ءاوس كباسحب ةصاخلا مكحتلا ةحول اضرعتسا كنكمي كباسلح لوخدلا ليجست نم كئاهتنا دعب

 لك ضرعت امك ،اهل مدقتلا كنكمي يتلا تامدخلا عيمج كل ضرعت يتلاو ،تاكرشلا وأ ادرف ألا

 ليبس ىلع ،ىرخ ألا تائيهلا عم بطرلا نم ةمداقلا – مدختسملا عون بسح – كب ةصاخلا تانايبلا

 :لاثملا

 ضرع متي ،ةيسدنهلا ةيعمجلا يف وضع وهو – ميقم وأ نطاوم – ردفل باسحلا ناك اذإ

 ةيعمجلل مضنا نإو ىتح SOE ةيسدنهلا ةيعمجلا عم طبرلا قيرط نع هب ةصاخلا تانايبلا

 .نييراشتس الا ليهأت ماظن يف هباسح ءاشنإ دعب

 ةماعلا ةراد إلا عم طبرلا ل الخ نم هتانايب ضرعب ماظنلا مقوي ،ميقم ردفل باسحلا ناك اذإ

 .DNRD بناج ألا نوؤشو ةماق إلل

 طبرلا ل الخ نم ةكرشلا ريدم / كلام تانايب دادرتساب ماظنلا مقوي ،ةكرشل باسحلا ناك اذإ

 .باسحلا اذهل مكحتلا ةحول ءاشنإب ماظنلا موقي مث ، DED ةيداصتق الا ةيمنتلا ةرئاد عم

 رادفأللةيالذات متحكال ةحول 5.1

 :ةيلاتلا ةروصلا يف امك ماسق ألا نم ديدعلا دارف ألل مكحتلا ةحول ضرعت

 :ةيلاتلا تارايتخ الا نيب لاقتن الا كنكمي ةشاشلا نم نمي ألا مسقلا ىلعأ .1

 مكحتلا ةحول 1.1

 .ميدقتلا خيراتو اهتلاحو اهب تمدقت يتلا تابلطلا عيمج ضرعي :يتابلط 1.2

 .ةمدقملا دامتع الا تابلط ضرعي :يتادامتعا 1.3

 دامتع الا ىلع لوصحلل اهلوخدل بلطب تمدقت يتلا تارابتخ الا ضرعي :يت الماعم 1.4



 

 

            

        

                

       

              

 

   

                  

               

               

        

 

  

 ليدعتو كباسح ءاشنإ دنع اهتلخدأ يتلا تانايبلا ضارعتسا :يصخشلا فلملا 1.5

 .كب ةصاخلا رورملا ةملك رييغت وأ كتانايب

 تلصح يتلا تادامتع الا ،اهيلع ميدقتلاب تمق يتلا تابلطلا رضعي :ةشاشلا نم طسو ألا مسقلا .2

 .اهلوخدل بلطب تمدقت يتلا تارابتخ الاو اهيلع

 .اهب طبترملا ةكرشلاو لوخدلل لجسملا كمسا رهظي ةشاشلا نم رسي ألا مسقلا ىلعأ .3

 تاكرشلل متحكال ةحول 5.2

 هذه يف .ةكرش نم رثكأ يف اًوضع تنك اذإ الإ ،ةكرشلا باسحب ةصاخلا مكحتلا ةحول ماظنلا ضرعي

 تنك ول نهأ حظ ال ا.هتانايب ضرع ديرت امهتيأ راتختل ةحاتملا تاكرشلا ماظنلا كل ضرعيس ،ةلاحلا

 اذإ الإ كلذ نم نكمتت نل ،ةكرشلا باسح ىلإ لوخدلا ليجست تلواحو ةماعلا تاق العلا لوؤسم

 ة.كرشلا باسحب لوؤسملا بطرب ةكرشلا ريدم / كلام ماق



 

 

              

           

 

   

       

               

        

             

       

               

         

          

                  

 مكحتلا ةحول يف ةضورعملا تانايبلا فلتختو ،ماسقألا نم ديدعلا تاكرشلل مكحتلا حةول ضرعت

 (.اءنبلا داوم ديروتو عينصت / تالواقم / تاراشتسا) ةكرشلا طاشن بسح

 :ةيلاتلا ماسقألا ىلإ تاكرشلل مكحتلا ةحول مسقنت

 كمسا ىلع رقنلا دنع .لوخدلل لجسملا كمساو ةكرشلا مسا رهظي ةشاشلا نم رسي ألا مسقلا ىلعأ .1

 .يصخشلا كفلم ىلإ ماظنلا كب لقتني

 :يلي امك ةقلعتملا تاحفصلا رضعو تارايتخ الا نيب لاقتن الا كنكمي ةشاشلا ىلعأ .2

 مكحتلا ةحول 2.1

 ةقاطبو ،ةيراجتلا ةصخرلا ،نيريدملا تانايبو ةكرشلا ليصافت رضعت :ةلوازملا ةقاطب 2.2

 اهءارجإ ليمعلل نكمي يتلا تاءارج إلا نم ديدعلاو ةلوازملا

 .ةكرشلل ةفلتخملا عيراشملا تانايب رضعل :عيراشملا 2.3

 ةكرشلا ىلع اهب مايقلل ةلودجم وأ اهب مايقلا مت يتلا قيقدتلا تايلمع :قيقدتلا 2.4



 

 

            

            

                   

       

       

           

            

              

 

                

      

              

             

                    

              

           

 

 ةكرشلا ىدل ةلجسملا تافلاخملا عيمج رضعتو :تافلاخملا 2.5

 ةكرشلا ىدل نيلجسملا نيسدنهملا عيمج رضعي :نوسدنهملا 2.6

 نم اهضرع متي مهتانايب نأ الإ ماظنلا ىلع تاباسح مهيدل سيل نيذلا دارف ألا :ةلامعلا 2.7

 .لمعلا ةرازو عم طبرلا ل الخ

 ةكرشلا اهتملتسا يتلا :تاراعش إلا 2.8

ةكرشلا لبِق نم ةمدقملا تابلطلل ريتاوفلا عيمج :ريتاوفلا 2.9 َ 

ةكرشلا لبِق نم اهميدقت مت يتلا :تابلطلا 2.10 َ 

 ةكرشلا فلم ىلع لوخدلا مهنكمي نيذلا دارف ألا رضعي :نيمدختسملا 2.11

 ددع لثم ،ةكرشلاب ةقلعتملا ةيساس ألا تامولعملا ضعب رهظت :ةشاشلا نم طسو ألا مسقلا ىلعأ .3

 .ةلامعلاو ،نيسدنهملا ددع ،ةطشن ألاو عيراشملا

 ةكرشلا رضعت بنجتل ةعرسب اهذاختا كيلع نيعتي يتلا تاءارج إلا ضرعي :ةقلاعلا تاءارج إلا .4

 .ةيراجتلا ةصخرلا ءاهتنا ،نيفظوملا ةماقإ ءاهتنا دعوم بارتقا لاثملا ليبس ىلع ،ةلكشمل

 .ةّحل ُم ريغ اهنكلو قح ال تقو يف اهب مايقلا ىلإ جاتحت دق يتلا تاءارج إلا ضرعي :ةحرتقملا تاءارج إلا .5

 ،ةيراجتلا ةصخرلا ةلاحك ،ةكرشلاب ةم السلا ىوتسم تاءارجإ ةلاحو ةبسن ضرعتو :ةلوازملا تارشؤم .6

 .كلذ ىلإ امو ،ةلامعلا ةبسن ،يراجيإ دقع ،نيسدنهملا تاماقإ تايح الص



 

 

  

               

  

          

    

     

     

     

 

     

       

                  

                      

  

    

                 

  

 تاانيبلل ايعدت.6

 يف بغرت ام رايتخاو ،يصخشلا فلملا ىلإ لوخدلا ل الخ نم كب ةصاخلا تانايبلا ليدعت كنكمي

 .هليدعت

 :ةيلاتلا تاءارج إلاب مايقلا ةيفيك ىلع فرعتتس مسقلا اذه يف

 ينورتكل إلا ديربلا رييغت

 كرحتملا فتاهلا رييغت

 باسحلا تانايب ليدعت

 رورملا ةملك رييغت

 ينورتكلإلا ديربلا رييغت 6.1

 :ةيلاتلا تاوطخلاب مق ،مدختسملا ينورتكلإلا ديربلا رييغتل

 ةحفصلل ىلع ألا مسقلا يف يصخشلا فلملا طبار ىلع طغضا ،باسحلل لوخدلا ليجست دعب .1

 ديربلل رواجملا رييغت رز طغضا .مدختسملا ليصافت مسق رهظي ،سدنهملا فلم ةحفص يف .2

 .ينورتكل إلا

 رز طغضا مث ،ةيلاحلا رورملا ةملك لخدأ .ينورتكل إلا ديربلا ليدعت نم نكمتتل هيبنت ةشاش رهظت .3

 .يلاتلا



 

 

 

                  

        

 

                   

        

 

  

 .كلذب ةصاخلا تاناخلا يف هتباتك دعأ مث ،ديدجلا ينورتكل إلا ديربلا لخدأ .ةيلاتلا ةوطخلا رهظت .4

 .ةعباتملل يلاتلا رز طغضا .5

 زمر لخدأ .ديدجلا ينورتكل إلا ديربلا ىلإ ديكأت زمر لاسرإب ماظنلا مقوي ثيح ،ةثلاثلا ةوطخلا رهظت .6

 .يلاتلا رز طغضا مث ،ديكأتلا



 

 

                

   

 
 

    

        

                  

                       

  

    

  

 ديربلاب لوخدلا ليجست نم نكمتت ىتح جورخلا ليجستو حاجنب ينورتكل إلا ديربلا رييغتب ماظنلا موقي .7

 .ديدجلا ينورتكل إلا

 تحركالم فاتاله رييغت 6.2

 :يةلاتلا تاوطخلاب مق ،كب صاخلا كرحتملا فتاهلا رييغتل

 ةحفصلل ىلع ألا مسقلا يف يصخشلا فلملا طبار ىلع طغضا ،باسحلل لوخدلا ليجست دعب .1

 فتاهلا مقرل رواجملا رييغت رز طغضا .مدختسملا ليصافت مسق رهظي ،سدنهملا فلم ةحفص يف .2

 .كرحتملا



 

 

                  

         

 

                   

    

 

          

 

    

               

     

           

  

 دعب ةناخلا يف ديدجلا كرحتملا فتاهلا مقر لخدأ .فتاهلا ليدعت نم نكمتتل هيبنت ةشاش رهظت .3

 .يلاتلا رز طغضا مث ،ةلودلا زمر رايتخا

 طغضا مث ،ديكأتلا زمر لخدأ .ديدجلا فتاهلا ىلإ زمر لاسرإب ماظنلا موقي ثيح ،ةيناثلا ةوطخلا رهظت .4

 .ديكأت رز

 .حاجنب كرحتملا فتاهلا مقر رييغت ديكأتل ةلاسر رهظت .5

 باسحال تانايب لعديت 6.3

 ليدعتو ،يصخشلا فلملا ىلإ لوخدلا كنكمي ،ةكرشلا باسح وأ يصخشلا كباسح ىلإ لوخدلا دعب

 :يةلاتلا تاوطخلا ذفن .باسحلا تانايب

 .يصخشلا فلملا طبار طغضا ،ةشاشلل ىلع ألا مسقلا نم .1



 

 

                 

    

                 

             

   
 

    

              

     

           

  

 .فلملا ليدعت رز طغضا .مدختسملا ليصافت مسق رهظي ،سدنهملا فلم ةشاش يف .2

 مث اهرييغت يف بغرت يتلا تانايبلا لّدع .ةيصخشلا ليصافتلا ليدعت نم نكمتتل هيبنت ةشاش رهظت .3

 .ليدعتلا ةشاش قلغ متيو ت اليدعتلا فظح متي .ظفح رز طغضا

 رورالم ةلمك رييغت 6.4

 رييغتو ،يصخشلا فلملا ىلإ لوخدلا كنكمي ،ةكرشلا باسح وأ يصخشلا كباسح ىلإ لوخدلا دعب

 :يةلاتلا تاوطخلاب مق .رومرلا ةملك

 .يصخشلا فلملا طبار طغضا ،ةشاشلل ىلع ألا مسقلا نم .1



 

 

                  

 

                      

      

 
 

 

 .رورملا ةملك رييغت رز طغضا ،مدختسملا ليصافت مسق رهظي ،سدنهملا فلم ةشاش يف .2

 فظح متي .رورملا ةملك رييغت دعب ظفح رز طغضا .رورملا ةملك رييغت نم نكمتتل هيبنت ةشاش رهظت .3

 .ليدعتلا ةشاش قلغ متيو ت اليدعتلا
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