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 :ةمدقم
 ةدعاسمل اهليدعتو تاميلعتلا هذه ثيدحتب ةيلاملا قوسلا ةئيه تماق
 قوسلا ماظن ماكحأب ماتلا مازتلالا ىلع ةيرامثتسالا قيدانصلا ءاردم
 يف حاصفإلاو ةيفافشلا ىوتسم زيزعتو ،ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا
ً ءانب ةيرامثتسالا مهتارارق ذاختا ىلع نيرمثتسملا ةناعإو ةيلاملا قوسلا
 .ةيفاوو ةحيحص تامولعم ىلع

 

 عيمج يف اهرفاوت نم دبال يتلا ةيساسألا رصانعلا تاميلعتلا هذه ددحتو
 .ةيرامثتسالا قيدانصلا تانالعإ

 

 ةماع تاميلعت

 ةحئالو ةيلاملا قوسلا ماظن يف ةقالعلا تاذ داوملاب لالخإلا مدع عم
 ريدم ىلع بجي ،يراقعلا رامثتسالا قيدانص ةحئالو رامثتسالا قيدانص
 تالاحلا نم يأ ثودح دنع نالعإلاو ،تاميلعتلا هذهب مازتلالا قودنصلا
 نالعإلا نوكي نأو ،تاميلعتلا هذه نم يناثلا بابلاو لوألا بابلا يف ةدراولا
 طباوضلل ًاقفو ،ةلاح لك يف حضوم وه ام بسح ةددحملا عقاوملا يف
  :ةيتآلا
 ةغللا دعاوقب ديقتلاو )قبطني امثيح( ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللاب نالعإلا .1

 .هتانالعإ ةغايص دنع ةميلسلا
 بوتكملا صنلا نوكي نأ بجي ةيزيلجنإلا ةغللاب نالعإلا صن ناك لاح يف .2

 قودنصلا ريدم دعُيو ،ةيبرعلا ةغللاب بوتكملا نالعإلا صنل ًاقباطم
 صنلاب ذخؤي نيصنلا نيب ضراعت يأ دوجو لاح يفو ،كلذ نعً الوؤسم
 .يبرعلا

  .تاميلعتلا هذه يف ةدراولا ةغيصلاب مازتلالا قودنصلا ريدم ىلع بجي .3
 ةيلاملا قوسلل ةيمسرلا لوادتلا تاقوأ لالخ نالعإلا نوكي الأ بجي .4

 .ةيدوعسلا
 .هنالعإ داري ام سكعيو ًاحضاو هاوتحمو نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي .5
 .ةئيهلا نم دمتعملا قودنصلا مسا مادختسا بجي .6
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 لماك ثيدحت قودنصلا ريدم ىلع بجي ،نالعإلاب قودنصلا ريدم مايق دعب .7
 نالعإلا رشن مت يتلا عقاوملا ىلع نالعإلاب ةقالعلا تاذ قودنصلا تانايب
 .اهيف

 بابلا ماكحأ قبطنت ،هالعأ ةدراولا ةماعلا تاميلعتلا ماكحأ ىلإ ةفاضإلاب .8
 :يلاتلا وحنلا ىلع رامثتسالا قيدانص ىلع يناثلا بابلاو لوألا
 

 ةقبطملا ماكحألا   قودنصلا ةئف

 لوألا بابلا – لوألا لصفلا ةماعلا ةيرامثتسالا قيدانصلا

 لوألا بابلا – يناثلاو لوألا لصفلا ةلوادتملا ةيرامثتسالا قيدانصلا

 ةقلغملا ةيرامثتسالا قيدانصلا

 ةلوادتملا

 – ثلاثلاو يناثلاو لوألا لصفلا

 لوألا بابلا

 يناثلا بابلا – لوألا لصفلا ةماعلا ةيراقعلا قيدانصلا

 يناثلا بابلا – يناثلاو لوألا لصفلا ةلوادتملا ةيراقعلا قيدانصلا
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 لوألا بابلا

 قيدانص ةحئال تانالعإ
 رامثتسالا
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 ةماعلا رامثتسالا قيدانص تانالعإ :لوألا لصفلا

 

  حلاصملا ضراعت نالعإ .1
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بــــــــسحب روهمجلل حاــتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوــــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( يف حلاصم ضراعت دوجو نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 )قودنـصلا مـسا( يف حلاـصم ضراعت دوجو نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"
 نم هيلع قداـصملا وأ قفاوملا حلاـصملا ضراعت ليـصافت ركذ( :يلاتلاك وهو
 ")ةقالعلا يذ قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق
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 قودنصلا )ةيفصت ةدم وأ ةدم( ءاهتنا نالعإ .2
 

 :نالعإلا عقوم )أ
 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بــــــــسحب روهمجلل حاــتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوــــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ةدـم وأ ةدـم( ءاـهتنا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا
 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ةدـم وأ ةدـم( ءاـهتنا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"
 ".)م...../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيرات يف كلذو ،)قودنصلا
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 قودنصلا ريدم لبق نم ليدب ظفح نيمأ نييعت نالعإ .3
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-
 
 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 نيمأ )ليدبلا ظفحلا نيمأ مــــــسا( نييعت نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(ـل ظفح
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 نيمأ )ليدبلا ظفحلا نيمأ مــــــسا( نييعت نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نلعت"
 )ــــه....../..../....( خيراتب ،مويلا :خيرات نم ًارابتعا كلذو )قودنصلا مسا(ل ظفح
 ".)م...../...../....( قفاوملا
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  قودنصلا تاعيزوت نالعإ .4
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــسا( تادحو يكلام ىلع حابرأ عيزوت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نلعت"
 :يلاتلا وحنلا ىلع )حابرألا قاقحتسا ةرتف( نع )قودنصلا مسا(
 .)ةلمعلا( ........... ةعزوملا حابرألا يلامجإ .1
 ةدحو )تادحو ددع( ................ ساــسأ ىلع ةيدقنلا تاعيزوتلا نوكتــس .2
 .ةمئاق
 .ةدحو لكل )ةلمعلا( ....................... غلبي عزوملا حبرلا ةميق .3
 خيراـت يف اـمك لوــــــصألا ةـميق يفاـــــــص نم % .... غلبت عيزوتلا ةـبــــــسن .4
  .")م...../...../....( قفاوملا )ـه...../..../....( خيراتب ,مويلا"
 لجـس بـسح كلذو تادحولا يكلامل ةيدقنلا تاعيزوتلا ةيقحأ نوكتـس .5
 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه...../..../....( خـيراـــتـب ،موـيـلا" ةـــياـــهـنـب تادـــحوـلا يـكـلاـــم
 .")م...../...../....(

  .)مايأ ددع( لالخ تاعيزوتلا عفد متيس .6
 
 مهتاـناـيب ثـيدـحتب ماركلا تادـحولا يكلاـم ريكذـت قودـنــــــصلا ريدـم دوي اـمك
 عاديإ نامـــــضل مهتاباـــــسح اهب يتلا ةيلاملا قوـــــسلا تاـــــســـــسؤم ىدل
 ".ةرشابم مهتاباسح يف ةقحتسملا مهحابرأ
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  قودنصلا ةرادإ سلجم يف ةيوضع رييغت نالعإ .5
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــسا( ةرادإ سلجم ةيوــضع يف رييغت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 قودنـص ةرادإ سلجم ةيوـضع يف رييغت نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"
 ةرادإلا سلجم وضع )ةافو/نييعت/لزع/ةلاقتـسا( ببـسب )قودنـصلا مـسا(
 نم ًارابتعا كلذو )لقتــسم ريغ /لقتــسم :ةيوــضعلا ةفــص( )وــضعلا مــسا(
 ةرادإ سلجم ءاــضعأ حبــصيل )م...../...../....( قفاوملا )ــــــــه...../..../....( خيرات
  :رييغتلا دعب قودنصلا

 )لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -1
 )لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -2
 ")لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -3
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  قودنصلا ماكحأو طورش ثيدحت نالعإ .6
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( ماــكحأو طورــــــش ثــيدــحت نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــسا( قودنــص ماكحأو طورــش ثيدحت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نلعت"
 ،)م...../...../....( قفاوملا )ـــــه...../..../....( خيرات نم ًارابتعا كلذو )قودنصلا
 )................................( :ةثدحملا دونبلا زربأل رصتخم يلي اميفو
 
 فلملا لالخ نم ةـــثدـــحملا ماـــكحألاو طورــــــشلا ىلع عالطالا نكمي اـــمك
 ".قفرملا
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  قودنصلل ةيساسألا تارييغتلا ليصافت نالعإ .7
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
  )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( يف يساسأ رييغت نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوـصحلا نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"

 )قودنـصلا مـسا( يف يـساـسأ رييغت ىلع ةيلاملا قوـسلا ةئيه كلذكو

 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه....../..../....( خـيراـــتـب رـيـيـغـتـلا ناـــيرـــــــس نوـكـي نأ ىـلـع

 .)م...../...../....(

 ).......................................( :يه يساسألا رييغتلا ليصافتو

 موــــــسر هيدل حوتفم ماع قودنــــــصل يــــــساــــــسألا رييغتلا ناك لاح يفو

 :يلاتلا صنلا ةفاضإ متي دادرتسا

 رييغت يأ ناـــيرــــــس لـــبق مهتادـــحو دادرتــــــسا تادـــحولا يكلاـــمل قحيو

  ".دادرتسا موسر يأ ضرف نود يساسأ
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 قودنصلل ةيساسألا ريغ تارييغتلا ليصافت نالعإ .8
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 يف ةيــــساــــسأ ريغ تارييغت ليــــصافت نع )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 قودنــصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم رودــص نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نلعت" 

 رييغتلا نايرــس نوكيــسو )قودنــصلا مــسا( يف يــساــسأ ريغ رييغت ىلع

 .)م...../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيراتب

 ).......................................( :يه يساسأ ريغلا رييغتلا ليصافتو

 موــسر هيدل حوتفم ماع قودنــصل يــساــسأ ريغلا رييغتلا ناك لاح يفو

 :يلاتلا صنلا ةفاضإ متي دادرتسا

 ريغ رييغت يأ ناـيرــــــس لـبق مهتادـحو دادرتــــــسا تادـحولا يكلاـمل قحيو

  ".دادرتسا موسر يأ ضرف نود يساسأ
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 قودنصلل يلوألا حرطلا جئاتن نالعإ .9
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( يلوألا حرطلا جئاتن نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .قودنصلا مسا .1
 .حرطلا ةرتف ةياهن خيرات .2
 .)يدوعسلا لايرلاب( هعمج مت يذلا غلبملا .3
 .قودنصلا ليغشت خيرات .4
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  قودنصلا تادحو دادرتسا وأ كارتشا قيلعت نالعإ .10
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــسا( تادحو دادرتــسا/كارتــشا قيلعت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــسا( تادحو دادرتــسا/كارتــشا قيلعت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نلعت" 

 ،مويلا :تادحولا دادرتسا وأ كارتشالا قيلعت خيرات( نم ًارابتعا ،)قودنصلا

 ،قيلعتلا ببس ركذ بجي( ،))م...../...../....( قفاوملا )ـــــــه....../..../....( خيراتب

 ".)ًاقبسم هديدحت مت لاح يف قيلعتلا ءاهتنا خيرات ركذ بجي امك
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 تادحو دادرتسا وأ كارتشا قيلعت ءاهتنا نالعإ .11
 قودنصلا

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 تادحو دادرتــسا/كارتــشا قيلعت ءاهتنا نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( تادـحو دادرتــــــسا/كارتــــــشا قيلعتب صاـخلا نالعإلا ىلع ًاـبيقعت" 
 نلعت ،)م...../...../....( قفاوملا )ـــــه......./..../....( خيراتب روشنملا )قودنصلا
 مــسا( تادحو دادرتــسا/كارتــشا قيلعت ءاهتنا نع )قودنــصلا ريدم مــسا(
 ،تادحولا دادرتـــــسا/كارتـــــشا قيلعت ءاهتنا خيرات( نم ًارابتعا ،)قودنـــــصلا
 بـبــــــس ركذ بـجي( ،))م...../...../....( قفاوملا )ـــــــــــــه.../..../....( خيراـتب ،مويلا
 ".)قيلعتلا ءاهتنا
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  قودنصلا تادحول ئطاخ ريعست وأ مييقت نالعإ .12
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مـسا( تادحول ئطاخ ريعـست وأ مييقت نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحول ريعـــستلا وأ مييقتلا يف أطخ نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نلعت" 
 ،)ئطاخلا مييقتلا/ريعـــــستلا )ةدم( ةرتف( ةرتفلا لالخ )قودنـــــصلا مـــــسا(
 :حيحصتلا دعب ةدحولا رعسو قودنصلا لوصأ يلامجإ يلي اميفو
 لاير ).......( لوصألا يلامجإ-
  لاير ).......( ةدحولا رعس-
 %).......( ةدحولا رعس نم أطخلا ةبسن-
 قفاوملا )ـــــــــــــه....../..../....( :ئطاــخلا ريعــــــستلا وأ مييقتلا رــــــشن خيراـت-
 )م....../...../....(
 

 يكلام كلذ يف امب( نيررــضتملا تادحولا يكلام عيمج ضيوعت متيــسو
 .ريخأـت نود ريعــــــستلا وأ مييقتلا ءاـطخأ عيمج نع )نيقباـــــــسلا تادـحولا
 مقر( قيرط نع اـنعم لــــــصاوتلا ىجري ،راــــــسفتــــــسا يأ دوجو لاـح يفو
 ")ينورتكلإلا ديربلا / فتاهلا
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ .13
 

  قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نع نالعإلا .1 .13

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 تادحو يكلام عامتجا روـــضحل ةوعدلا نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 :لصفملا نالعإلا  )ج

 روضح ىلإ )قودنصلا مسا( تادحو يكلام )قودنصلا ريدم مسا( وعدت" 
 ماــمت يف )عاــمتجالا ناــكم( يف هدــقع ررقملا تادــحولا يكلاــم عاــمتجا
 )م...../...../....( قفاوملا )ـــــــــه......./..../....( خيراتب ،)عامتجالا تقو( ةعاــسلا
 .)ةحرتقملا تارارقلا( :يلاتلا لامعألا لودج ةشقانمل كلذو
 مقر( قيرط نع اـنعم لــــــصاوتلا ىجري ،راــــــسفتــــــسا يأ دوجو لاـح يفو
 ")ينورتكلإلا ديربلا / فتاهلا

 
 ةينقتلا لئاسو ةطساوب ةحرتقملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ناك لاح يف -    

 يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ صن يف كلذل ةراشإلا بجي هنإف ةثيدحلا

 طبارلاو ،هديدحت لاح يف هئدب تقوو خيرات ركذ عم ،ماعلا قودنصلا تادحو

 تقوو خيرات نع ًاقحال نالعإلا متي فوس هنأ حيضوتلا وأ ،عامتجالل ينورتكلإلا

 .هئدب
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ .13
 

 مدعل قودنصلا تادحو يكلامل يناثلا عامتجالل ةوعدلا نع نالعإلا .2 .13

 لوألا عامتجالا يف باصنلا ءافيتسا

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 يكلاـمل ٍناـث عاـمتجا روــــــضحل ةوعدـلا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا( تادحو

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 روضح ىلإ )قودنصلا مسا( تادحو يكلام )قودنصلا ريدم مسا( وعدت" 
 يف )عاـمتجالا ناـكم( يف هدـقع ررقملا تادـحولا يكلاـمل يناـثلا عاـمتجالا
 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه....../..../....( خـيراـــتـب )عاـــمـتـجالا تـــقو( ةـــعاـــــــــسلا ماـــمـت
 تارارـقـلا( :يـلاـــتـلا لاـــمـعألا لودـــج ةـــــــــشقاـــنـمـل كـــلذو )م....../...../....(
 )ةحرتقملا
 مقر( قيرط نع اـنعم لــــــصاوتلا ىجري ،راــــــسفتــــــسا يأ دوجو لاـح يفو
 ")ينورتكلإلا ديربلا / فتاهلا
 
 
 ةينقتلا لئاـسو ةطـساوب ةحرتقملا تارارقلا ىلع تيوـصتلا ناك لاح يف -
 يكلاـم عاـمتجال ةوعدـلا نالعإ صن يف كـلذـل ةراــــــشإلا بـجي هـنإـف ةـثيدـحلا
 ،هدـيدـحت لاـح يف هـئدـب تـقوو خيراـت ركذ عم ،ماـعلا قودـنــــــصلا تادـحو
 نع ًاقحال نالعإلا متي فوـس هنأ حيـضوتلا وأ ،عامتجالل ينورتكلإلا طبارلاو
 .هئدب تقوو خيرات
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجا جئاتن نالعإ .14
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي  )ب

 مــــــسا( تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"

 كلذو )م....../.../...( قفاوملا )ـــــــــه....../..../....( خيراتب دقعنملا )قودنــصلا

 ")عامتجالا جئاتن ركذت( :يتآلا وحنلا ىلع

 

  



 

23 
 

 قودنصلا تادحو يكلام عامتجا داقعنا مدع نالعإ .15
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 )لوادتملا قودنصلل( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا قودنصلل(

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي  )ب

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا داـقعنا مدـع نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا داـقعنا مدـع نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"
ـمـلا )قودـــنـــــــصلا مـــــــسا(  قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه...../.../...( خـيراـــتـب هدـــقـع عـمزُ
 ")عامتجالا داقعنا مدع بابسأ ركذ متي( كلذو )م...../..../....(
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 مئاوقلا ةنمضتملا ةيونسلا ريراقتلا ةحاتإ نالعإ .16
 روهمجلل ةعجارملا ةيونسلا ةيلاملا

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 )قودنـصلا مـسا( يونـسلا ريرقتلا ةحاتإ نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نالعإ"
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنــــسلل ةعجارملا ةيونــــسلا ةيلاملا مئاوقلا نمــــضتملا
 "روهمجلل ××××/××/×× يف

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( ــــــــــــل يونــــــسلا ريرقتلا ةحاتإ نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نلعت" 
 يلي اميفو ،ةعجارملا ةيونـــــسلا ةيلاملا مئاوقلا نمـــــضتملا )قودنـــــصلا
 يـف ةـــيـهـتـنـمـلا ةـــيـلاـــمـلا ةـــنــــــسلـل ةـــيوـنــــــسلا ةـــيـلاـــمـلا جـئاـــتـنـلا صـخـلـم
××/××/××××: 
 )ةلمعلا().......( ةرتفلا ةياهن يف )تادوجوملا( لوصألا يفاص -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل/ةنسلل باعتألاو فيراصملا يلامجإ -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل/ةنسلل )ةراسخلا( / حبرلا يفاص -
 ةدحو).......( ةرتفلا/ةنسلا ةياهن يف ةمئاقلا تادحولا ددع -
 )ةلمعلا(ب ةدحولا ةميق يفاص -
 % ةرتفلل دئاعلا -

 
 ةروـشنملا تانالعإلا يف تاقفرمك ةيونـسلا قودنـصلا ريراقت ةفاضإ بجي
 قوـــسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنـــصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأ وأ
 ")قبطني امثيح(
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 ةصوحفملا ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا ةحاتإ نالعإ .17
 روهمجلل

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ةـــيلوألا ةـــيلاـــملا مئاوقلا ةـــحاـــتإ نع )قودـــنــــــصلا ريدـــم مــــــسا( نالعإ"

 ××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنـــــصلا مـــــسا( ــــــــــــل ةـــــصوحفملا

 "روهمجلل

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ةــيلوألا ةــيلاــملا مئاوقلا ةــحاــتإ نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نلعت"
 ،××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنــصلا مــسا( ــــــــل ةــصوحفملا
 :ةرتفلل ةيلوألا ةيلاملا جئاتنلا صخلم يلي اميفو
 )ةلمعلا().......( ةرتفلا ةياهن يف )تادوجوملا( لوصألا يفاص -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل باعتألاو فيراصملا يلامجإ -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل )ةراسخلا( / حبرلا يفاص -
 ةدحو ).......( ةرتفلا ةياهن يف ةمئاقلا تادحولا ددع -
 )ةلمعلا(ب ةدحولا ةميق يفاص -
 % ةرتفلل دئاعلا -
 

 ىلع ةروـشنملا تانالعإلا يف تاقفرمك ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا ةفاضإ بجي

 ّيأ وأ قوــــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنــــــصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا

 اــمثيح( ةــئيهلا اــهددــحت يتلا طباوــــــضلا بـــــــسحب روهمجلل حاــتم رخآ عقوم

  ")قبطني
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 قودنصلل يونسلا عبر نايبلا ةحاتإ نالعإ .18
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــسا( ـــــــــــل يونــــسلا عبر نايبلا ةحاتإ نع )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإ"
 "××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنصلا

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 مسا( ـل يونسلا عبر نايبلا ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"
 ىلع لوصحلا نكميو ،××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنصلا
 ".تاقفرملا لالخ نم يونسلا عبر نايبلا نم ةخسن
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 رامثتسالا قيدانص جمد ةيلمع ليصافت نالعإ .19
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي  )ب

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع اهلوصح نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 )قودنــــصلا مــــسا( :ةيلاتلا قيدانــــصلا جمد ىلع ةيلاملا قوــــسلا ةئيهو
 ")قودنصلا مسا(و
 

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع اهلوـــــصح نع )قودنـــــصلا ريدم مـــــسا( نلعت"

 مسا(و )قودنصلا مسا( :ةيلاتلا قيدانصلا جمد ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيهو

 ").......................................(:يه جمدلا ةيلمع ليصافتو .)قودنصلا
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 يحيحصتلا نالعإلا .20
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 هحيحصت متيس يذلا نالعإلا رشن اهيف مت يتلا عقاوملا-
 

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 عوضوم( صوصخب )قودنصلا مسا( قودنص ريدم نم يحيحصت نالعإ"
 ")نالعإلا

 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 ةقالعلا وذ عقوملا ىلع قباسلا نالعإلا خيرات .1
 قباسلا نالعإلا يف ئطاخلا نايبلا .2
 أطخلل حيحصتلا .3
 )دجو نإ( أطخلا نع جتانلا رثألا .4

 

 :لصفملا نالعإلا )د

 )ـــــــــه....../..../....( خيراتب روــشنملا )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإل ً احيحــصت"
 ركذ( حــــــضوت نأ )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( دوت ،)م....../...../....( قفاوملا
 ")حيحصتلا ليصافت
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 يقاحلإلا نالعإلا .21
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قباسلا نالعإلا رشن اهيف مت يتلا عقاوملا-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")نالعإلا عوضوم( صوصخب )قودنصلا ريدم مسا( نم يقاحلإ نالعإ"
 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج
  

 ةقالعلا وذ عقوملا ىلع قباسلا نالعإلا خيرات .1
 لصاحلا ريغتلا .2
 )دجو نإ( لصاحلا ريغتلا نع جتانلا رثألا .3

 
 :نالعإلا جذومن )د

 )ـــــــــــه....../..../....( خيراتب روــــشنملا )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإل ًاقاحلإ"
 ركذ( حــــــضوت نأ )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( دوت ،)م....../...../....( قفاوملا
 ")ليصافتلا
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 رامثتسالا قيدانص تانالعإ :يناثلا لصفلا
 ةلوادتملا

 
 قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخ نالعإ .1

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ءاهنإ تاءارجإو ةطخ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"

 وحنلا ىلع نوكتس يتلاو ،)قودنصلا مسا( ءاهنإ تاءارجإو ةطخ

 ")ينمزلا لودجلاو قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخ ليصافت( :يلاتلا
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 قودنصلا )ةيفصت ءاهتنا وأ ءاهتنا( نالعإ .2
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ءاـهتنا وأ ءاـهتنا( نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"

 ")قودنصلا

 
 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 قودنصلا مسا .1
 تادحولا يكلام ىلع رامثتسالا غلابم عيزوت خيرات .2
 )قبطني امثيح( ةيوئم ةبسنك رامثتسالا دئاع .3
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 نيعم ثدح لوصح دنع قودنصلا ءاهنإ نالعإ .3
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ءاهنإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 خيراــتب )قودــنــــــصلا مــــــسا( ءاــهنإ نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نلعت"

 ءاهنإل بجوملا ثدحلا حرـــــش( ،)م....../...../....( قفاوملا )ــــــــــــه....../..../....(

 ")قودنصلا ماكحأو طورش هيلع تصن يذلاو قودنصلا
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 نييعتو ةيفصتلا ةيلمع نع قودنصلا ريدم لزع نالعإ .4
 ليدب يفصم

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 هلزعب ةيلاملا قوسلا ةئيه رارق رودص نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 "ليدب يفصم نييعتو )قودنصلا مسا( ةيفصت ةيلمع نع

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 هلزعب ةيلاملا قوسلا ةئيه رارق رودص نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"

 قفاوملا )ـه....../..../....( خيراتب كلذو ،)قودنصلا مسا( ةيفصت ةيلمع نع

  ".ليدب يفصمك )ليدبلا يفصملا مسا( نييعتو ،)م...../...../....(
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 ةيفصت ةرتف لالخ ةيرهوج تادجتسم وأ ثادحأ نالعإ .5
 قودنصلا

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مسا( ىلع ةيرهوج تادجتسم/ثادحأ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 "هتيفصت ةرتف لالخ )قودنصلا

 
 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .تادجتسملا وأ ثادحألا فصو .1
 .تادجتسملا وأ ثادحألا عوقو نع جتانلا رثألا .2
 .قودنصلا ةيفصت ةرتف ةياهنو ةيادب .3
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 قودنصلا ءاهنإ ريرقت ةحاتإ نالعإ .6
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملا-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

  ")قودنصلا مسا( ءاهنإ ريرقت ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ،)قودنصلا مسا( ءاهنإ ريرقت ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"  
 مت يذلاو ،قودنصلل ةعجارملا ةيئاهنلا ةيلاملا مئاوقلا نمضتملا
 نكميو ،)م....../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيراتب )هتيفصت/هئاهنإ(
 ".تاقفرملا لالخ نم ريرقتلا نم ةخسن ىلع لوصحلا
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 قودنصلا ظفح نيمأ لزع نالعإ .7
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ظفح نيمأ لزع نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 مـسا( ،)قودنـصلا مـسا( ظفح نيمأ لزع نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"

 )ـه.../..../....( خيراتب ،مويلا :خيرات نم ًارابتعا كلذو ،)لوزعملا ظفحلا نيمأ

 لالخ لـيدـب ظفح نيمأ نييعت متيــــــس هـنأـب ًاـملع ،)م...../...../....( قفاوملا

  ")م....../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيرات نم ًاموي )30(
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 رامثتسالا قيدانص تانالعإ :ثلاثلا لصفلا
 ةلوادتملا ةقلغملا

 
 ةقفاوملاب قودنصلا ةرادإ سلجم رارق رودص نالعإ .1

 هتادحول قودنصلا ءارش ةيلمع ىلع
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 "هتادحو ءارش )قودنصلا مسا( مزع نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لقألا ىلع ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم خيرات .1
 .ءارشلا نم فدهلا .2
 .اهتئفو اهئارش ررقملا تادحولا ددع .3
 .ءارشلا ةيلمع ليومت ةقيرط .4
 .قودنصلا نع ةرداصلا تادحولا نم قودنصلل ةنيزخلا تادحو ةبسن .5
 تادحولا يكلام نم قودنصلل صاخ رارق رودص ةرورض ىلإ ةراشإلا .6

 .ءارشلا ةيلمع ىلع ةقفاوملاب
 نوكت نل اهنأو ،قوسلا لالخ نم متتس ءارشلا ةيلمع نأ ىلإ ةراشإلا .7

 .ةصاخ ةقفص لالخ نم
 اهل نوكي ال قودنصلا اهيرتشي يتلا ةنيزخلا تادحو نأ ىلإ ةراشإلا .8

 ةيقحأ اهل نوكي الو ،تادحولا يكلام عامتجا يف تيوصت قوقح يأ
 .قودنصلا تاعيزوت يف
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 هتادحول قودنصلا ءارش ةيلمع جئاتن نالعإ .2
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 هتادحول )قودنـــصلا مـــسا( ءارـــش جئاتن نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نالعإ"

 ")....ةلحرملا(

 

 :لقألا ىلع ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع قودـنــــــصلا ريدـم نالعإ ىلإ ةراـــــــشإلا .1
 ةيلمع ىلع ةقفاوملاب صاخ رارق رادـــصتـــسا هيف مت يذلا قودنـــصلا
 .ءارشلا

 .ءارشلا ةرتف .2

 .ةارتشملا تادحولا ددع .3

 .ةارتشملا تادحولا ةميق .4

 .ةدحولل ءارشلا رعس طسوتم .5
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 قودنصلل يرهوج روطت نع نالعإلا .3
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ىلع يرهوج روطت نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .ثدحلا فصو .1
 .ثدحلا عوقو نع جتانلا رثألا .2
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 قودنصلل نيعم ثدح عوقو نع نالعإلا .4
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( نيعم ثدح عوقو نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

  .ثدحلا فصو .1
 .ثدحلا عوقو نع جتانلا رثألا .2
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 يناثلا بابلا

 قيدانص ةحئال تانالعإ
 يراقعلا رامثتسالا
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 رامثتسالا قيدانص تانالعإ :لوألا لصفلا
 ةماعلا ةيراقعلا

 

 قودنصلا ةرادإ سلجم يف ةيوضع رييغت نالعإ .1
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــسا( ةرادإ سلجم ةيوــضع يف رييغت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــسا( ةرادإ سلجم ةيوــضع يف رييغت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نلعت"
 ةرادإلا سلجم وـــــضع )ةافو /نييعت/لزع/ةلاقتـــــسا( ببـــــسب )قودنـــــصلا
 نم ًارابتعا كلذو )لقتــسم ريغ /لقتــسم :ةيوــضعلا ةفــص( )وــضعلا مــسا(
 ةرادإ سلجم ءاـضعأ حبـصيل )م....../..../....( قفاوملا )ــــــــه....../..../....( خيرات
  :رييغتلا دعب قودنصلا

 )لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -1
 )لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -2
 ")لقتسم ريغ /لقتسم :ةيوضعلا ةفص() وضعلا مسا( -3
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 حلاصملا ضراعت نالعإ .2
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بــــــــسحب روهمجلل حاــتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوــــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( يف حلاصم ضراعت دوجو نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 )قودنـصلا مـسا( يف حلاـصم ضراعت دوجو نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"
 نم هيلع قداـصملا وأ قفاوملا حلاـصملا ضراعت ليـصافت ركذ( :يلاتلاك وهو
 ")ةقالعلا يذ قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ .3
 

 قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نع نالعإلا .1 .3

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 تادحو يكلام عامتجا روــضحل ةوعدلا نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 :لصفملا نالعإلا  )ج

 روضح ىلإ )قودنصلا مسا( تادحو يكلام )قودنصلا ريدم مسا( وعدت" 
 ماــمت يف )عاــمتجالا ناــكم( يف هدــقع ررقملا تادــحولا يكلاــم عاــمتجا
 )م...../..../....( قفاوملا )ـــــــــــه....../..../....( خيراتب ،)عامتجالا تقو( ةعاــــسلا
 )ةحرتقملا تارارقلا( :يلاتلا لامعألا لودج ةشقانمل كلذو
 
 مقر( قيرط نع اـنعم لــــــصاوتلا ىجري ،راــــــسفتــــــسا يأ دوجو لاـح يفو
 ")ينورتكلإلا ديربلا / فتاهلا

 
 ةينقتلا لئاسو ةطساوب ةحرتقملا تارارقلا ىلع تيوصتلا ناك لاح يف -    

 يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ صن يف كلذل ةراشإلا بجي هنإف ةثيدحلا

 طبارلاو ،هديدحت لاح يف هئدب تقوو خيرات ركذ عم ،ماعلا قودنصلا تادحو

 تقوو خيرات نع ًاقحال نالعإلا متي فوس هنأ حيضوتلا وأ ،عامتجالل ينورتكلإلا

 .هئدب
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجال ةوعدلا نالعإ .3
 

 مدعل قودنصلا تادحو يكلامل يناثلا عامتجالل ةوعدلا نع نالعإلا .2 .3

 لوألا عامتجالا يف باصنلا ءافيتسا

 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 يكلاـمل ٍناـث عاـمتجا روــــــضحل ةوعدـلا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا( تادحو

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 روضح ىلإ )قودنصلا مسا( تادحو يكلام )قودنصلا ريدم مسا( وعدت" 
 يف )عامتجالا ناكم ( يف هدقع ررقملا تادحولا يكلامل يناثلا عامتجالا
 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه....../..../....( خـيراـــتـب ،)عاـــمـتـجالا تـــقو( ةـــعاـــــــــسلا ماـــمـت
 )ةحرتقملا تارارقلا( :يلاتلا لامعألا لودج ةشقانمل كلذو )م...../..../....(
 
 مقر( قيرط نع اـنعم لــــــصاوتلا ىجري ،راــــــسفتــــــسا يأ دوجو لاـح يفو
 ")ينورتكلإلا ديربلا / فتاهلا
 

 ةينقتلا لئاـسو ةطـساوب ةحرتقملا تارارقلا ىلع تيوـصتلا ناك لاح يف -
 يكلاـم عاـمتجال ةوعدـلا نالعإ صن يف كـلذـل ةراــــــشإلا بـجي هـنإـف ةـثيدـحلا
 ،هدـيدـحت لاـح يف هـئدـب تـقوو خيراـت ركذ عم ،ماـعلا قودـنــــــصلا تادـحو
 نع ًاقحال نالعإلا متي فوـس هنأ حيـضوتلا وأ ،عامتجالل ينورتكلإلا طبارلاو
 .هئدب تقوو خيرات
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجا جئاتن نالعإ .4
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي  )ب

 مــــــسا( تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"

 كلذو )م....../.../...( قفاوملا )ـــــــــه....../..../....( خيراتب دقعنملا )قودنــصلا

 ")عامتجالا جئاتن ركذت( :يتآلا وحنلا ىلع
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 قودنصلا تادحو يكلام عامتجا داقعنا مدع نالعإ .5
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي  )ب

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا داـقعنا مدـع نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا داـقعنا مدـع نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"
ـمـلا )قودـــنـــــــصلا مـــــــسا(  قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه...../.../...( خـيراـــتـب هدـــقـع عـمزُ
 ")عامتجالا داقعنا مدع بابسأ ركذ متي( كلذو )م...../..../....(
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 قودنصلا ماكحأو طورش ثيدحت نالعإ .6
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( ماــكحأو طورــــــش ثــيدــحت نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــسا( قودنــص ماكحأو طورــش ثيدحت نع )قودنــصلا ريدم مــسا( نلعت"
 ،)م....../..../....( قفاوملا )ـــه....../..../....( خيرات نم ًارابتعا كلذو )قودنصلا
 )................................( :ةثدحملا دونبلا زربأل رصتخم يلي اميفو

 
 ".تاقفرملا لالخ نم ةثدحملا ماكحألاو طورشلا ىلع عالطالا نكمي امك
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 قودنصلل يونس )فصن/عبر( نايبلا ةحاتإ نالعإ .7
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مسا( ـــل يونس )فصن/عبر( نايبلا ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 "××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنصلا

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ـل يونس )فصن/عبر( نايبلا ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"
 لوصحلا نكميو ،××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنصلا مسا(
 "تاقفرملا لالخ نم يونس )فصن/عبر( نايبلا نم ةخسن ىلع
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 ةصوحفملا ةيلوألا ةيلاملا مئاوقلا ةحاتإ نالعإ .8
 روهمجلل

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ةـــيلوألا ةـــيلاـــملا مئاوقلا ةـــحاـــتإ نع )قودـــنــــــصلا ريدـــم مــــــسا( نالعإ"
 ××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنـــــصلا مـــــسا( ــــــــــــل ةـــــصوحفملا
 "روهمجلل

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ةــيلوألا ةــيلاــملا مئاوقلا ةــحاــتإ نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نلعت"
 ،××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنــصلا مــسا( ــــــــل ةــصوحفملا
 :ةرتفلل ةيلوألا ةيلاملا جئاتنلا صخلم يلي اميفو
 )ةلمعلا().......( ةرتفلا ةياهن يف )تادوجوملا( لوصألا يفاص -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل باعتألاو فيراصملا يلامجإ -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل )ةراسخلا( / حبرلا يفاص -
 ةدحو ).......( ةرتفلا ةياهن يف ةمئاقلا تادحولا ددع -
 )ةلمعلا(ب ةدحولا ةميق يفاص -
 % ةرتفلل دئاعلا -
 
 يف تاـــقفرمك ةـــــــــصوحفملا ةـــيلوألا ةـــيلاـــملا مئاوقلا ةفاضإ بجي
 قودـــنــــــصلا رـيدـــمـل يـنورـتـكـلإلا عـقوـمـلا ىـلـع ةروــــــشنـمـلا تاـــنالـعإلا
 بـسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـسلل ينورتكلإلا عقوملاو
 ")قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا
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 مئاوقلا ةنمضتملا ةيونسلا ريراقتلا ةحاتإ نالعإ .9
 روهمجلل ةعجارملا ةيونسلا ةيلاملا

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 )قودنـصلا مـسا( يونـسلا ريرقتلا ةحاتإ نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نالعإ"
 ةيهتنملا ةيلاملا ةنــــسلل ةعجارملا ةيونــــسلا ةيلاملا مئاوقلا نمــــضتملا
 "روهمجلل ××××/××/×× يف
 

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( ـــــــــــــل يونــــــسلا ريرقتلا ةحاتإ نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نلعت"
 يلي اميفو ،ةعجارملا ةيونـــــسلا ةيلاملا مئاوقلا نمـــــضتملا )قودنـــــصلا
 يـف ةـــيـهـتـنـمـلا ةـــيـلاـــمـلا ةـــنــــــسلـل ةـــيوـنــــــسلا ةـــيـلاـــمـلا جـئاـــتـنـلا صـخـلـم
××/××/××××:   
 )ةلمعلا().......( ةرتفلا ةياهن يف )تادوجوملا( لوصألا يفاص -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل/ةنسلل باعتألاو فيراصملا يلامجإ -
  )ةلمعلا().......( ةرتفلل/ةنسلل )ةراسخلا( / حبرلا يفاص -
 ةدحو ).......( ةرتفلا/ةنسلا ةياهن يف ةمئاقلا تادحولا ددع -
 )ةلمعلا(ب ةدحولا ةميق يفاص -
 % ةرتفلل دئاعلا -

 
 ةروـشنملا تانالعإلا يف تاقفرمك ةيونـسلا قودنـصلا ريراقت ةفاضإ بجي
 قوـــسلل ينورتكلإلا عقوملاو قودنـــصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا ىلع
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأ وأ
 ")قبطني امثيح(
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 قودنصلل ةيساسألا تارييغتلا ليصافت نالعإ .10
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( يف يساسأ رييغت نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع لوـصحلا نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"

 )قودنـصلا مـسا( يف يـساـسأ رييغت ىلع ةيلاملا قوـسلا ةئيه كلذكو

 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه....../..../....( خـيراـــتـب رـيـيـغـتـلا ناـــيرـــــــس نوـكـي نأ ىـلـع

 .)م....../..../....(

 ).......................................( :يه يساسألا رييغتلا ليصافتو

 دادرتــسا موــسر هيدل حوتفم قودنــصل يــساــسألا رييغتلا ناك لاح يفو

 :يلاتلا صنلا ةفاضإ متي

 رييغت يأ ناـــيرــــــس لـــبق مهتادـــحو دادرتــــــسا تادـــحولا يكلاـــمل قحيو

   ".دادرتسا موسر يأ ضرف نود يساسأ
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 قودنصلل ةيساسألا ريغ تارييغتلا ليصافت نالعإ .11
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 ةـئيهلا اـهددـحت يتلا طباوــــــضلا بــــــسحب روهمجلل حاـتم رخآ عقوم ّيأو-
 قودنـــــصلل( قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو ،)ماعلا يراقعلا قودنـــــصلل(
 )لوادتملا يراقعلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 يف ةيــــساــــسأ ريغ تارييغت ليــــصافت نع )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(

 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ىلع قودنـــصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نلعت" 

 خيراتب رييغتلا نايرـس نوكيـسو )قودنـصلا مـسا( يف يـساـسأ ريغ رييغت

 .)م....../..../....( قفاوملا )ـه....../..../....(

 ).......................................( :يه يساسأ ريغلا رييغتلا ليصافتو

 موــــــسر هـيدـل حوتفم قودـنــــــصل يــــــساــــــسأ ريغلا رييغتلا ناـك لاـح يفو

 :يلاتلا صنلا ةفاضإ متي دادرتسا

 ريغ رييغت يأ ناـيرــــــس لـبق مهتادـحو دادرتــــــسا تادـحولا يكلاـمل قحيو

  ".دادرتسا موسر يأ ضرف نود يساسأ
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 قودنصلا ريدم لبق نم ليدب ظفح نيمأ نييعت نالعإ .12
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوـضلا بـسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأو-
 )قبطني
 
 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 نيمأ )ليدبلا ظفحلا نيمأ مــــــسا( نييعت نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا مسا(ـل ظفح
 
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 نيمأ )ليدبلا ظفحلا نيمأ مــــــسا( نييعت نع )قودنــــــصلا ريدم مــــــسا( نلعت"
 )ــــه....../..../....( خيراتب ،مويلا :خيرات نم ًارابتعا كلذو )قودنصلا مسا(ل ظفح
 ")م....../..../....( قفاوملا
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 ةرتف ءانثأ قودنصلا تاراقع مييقت ريراقت ةحاتإ نالعإ .13
  حرطلا

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( تاراـقع مييقت ريراـقت ةـحاـتإ نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
  ")قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مسا( تاراقع مييقت ريراقت ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"  
 نكميو ،نيدمتعم نيميقم )نيميقملا ددع( نم ةدعملاو ،)قودنصلا
 ".تاقفرملا لالخ نم ريراقتلا نم ةخسن ىلع لوصحلا
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 لوصأل يونس فصنلا مييقتلا ريراقت ةحاتإ نالعإ .14
 قودنصلا

 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 يونــــس فــــصنلا مييقتلا ريراقت ةحاتإ نع )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإ"
 "××××/××/×× يف ةيهتنملا ةرتفلل )قودنصلا مسا( لوصأل

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 يونــــس فــــصنلا مييقتلا ريراقت ةحاتإ نع )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نلعت" 
 ،××××/××/×× يف ةـيهتنملا ةرتفلل كـلذو ،)قودـنــــــصلا مــــــسا( لوــــــصأل
 مييقت ةـــسايـــسل ًاقفو نيدمتعم نيميقم )نيميقملا ددع( نم ةدعملاو
 .قودنصلا ماكحأ طورش يف ةدراولا قودنصلا لوصأ
 

 ".تاقفرملا لالخ نم ريراقتلا نم ةخسن ىلع لوصحلا نكميو
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 قودنصلا حرط جئاتن نالعإ .15
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 )لوادتملا يراقعلا قودنصلا ةلاح يف( قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 

   ")قودنصلا مسا( حرط جئاتن نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .قودنصلا مسا .1
 .حرطلا ةرتف ةياهن خيرات .2
 .)يدوعسلا لايرلاب( هعمج مت يذلا غلبملا .3
 .قودنصلا ليغشت خيرات .4
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  قودنصلا )ةيفصت ةدم وأ ةدم( ءاهتنا نالعإ .16
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا
 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ةدـم وأ ةدـم( ءاـهتنا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا
 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ةدـم وأ ةدـم( ءاـهتنا نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نلعت"
 ")م....../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيرات يف كلذو ،)قودنصلا

  



 

59 
 

 قودنصلا تاعيزوت نالعإ .17
 

 :نالعإلا عقوم )د

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 بـــــسحب روهمجلل حاتم رخآ عقوم ّيأ وأ قوـــــسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 )قبطني امثيح( ةئيهلا اهددحت يتلا طباوضلا

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ه

 مـسا( تادحو يكلام ىلع حابرأ عيزوت نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نالعإ "
 " )قودنصلا

 
 :لصفملا نالعإلا )و

 تادحو يكلام ىلع ةيدقن حابرأ عيزوت نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نلعت"
 :يلاتلا وحنلا ىلع )حابرألا قاقحتسا ةرتف( نع )قودنصلا مسا(
 .)ةلمعلا( ........... ةعزوملا حابرألا يلامجإ .1
 ةدحو )تادحو ددع( ................ ساــسأ ىلع ةيدقنلا تاعيزوتلا نوكتــس .2
 .ةمئاق
 .ةدحو لكل )ةلمعلا( ....................... غلبي عزوملا حبرلا ةميق .3
 خيراـت يف اـمك لوــــــصألا ةـميق يفاـــــــص نم % .... غلبت عيزوتلا ةـبــــــسن .4
  ")م...../...../....( قفاوملا )ـه...../..../....( خيراتب ,مويلا"
 لجـس بـسح كلذو تادحولا يكلامل ةيدقنلا تاعيزوتلا ةيقحأ نوكتـس .5
 قـفاوـمـلا )ــــــــــــــه...../..../....( خـيراـــتـب ،موـيـلا" ةـــياـــهـنـب تادـــحوـلا يـكـلاـــم
 .")م...../...../....(

  .)مايأ ددع( لالخ تاعيزوتلا عفد متيس .6
 
 مهتاـناـيب ثـيدـحتب ماركلا تادـحولا يكلاـم ريكذـت قودـنــــــصلا ريدـم دوي اـمك
 عاديإ نامـــــضل مهتاباـــــسح اهب يتلا ةيلاملا قوـــــسلا تاـــــســـــسؤم ىدل
 ".ةرشابم مهتاباسح يف ةقحتسملا مهحابرأ
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 يحيحصتلا نالعإلا .18
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 هحيحصت متيس يذلا نالعإلا رشن اهيف مت يتلا عقاوملا-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 

 عوضوم( صوصخب )قودنصلا مسا( قودنص ريدم نم يحيحصت نالعإ"
 ")نالعإلا

 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

  .ةقالعلا وذ عقوملا ىلع قباسلا نالعإلا خيرات .1
 .قباسلا نالعإلا يف ئطاخلا نايبلا .2
 .أطخلل حيحصتلا .3
 .)دجو نإ( أطخلا نع جتانلا رثألا .4

 

 :لصفملا نالعإلا )د

 )ـــــــــه....../..../....( خيراتب روــشنملا )قودنــصلا ريدم مــسا( نالعإل ً احيحــصت"
 ركذ( حــــــضوت نأ )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( دوت ،)م....../...../....( قفاوملا
 ")حيحصتلا ليصافت
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 يقاحلإلا نالعإلا .19
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قباسلا نالعإلا رشن اهيف مت يتلا عقاوملا-    
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 

 ")نالعإلا عوضوم( صوصخب )قودنصلا ريدم مسا( نم يقاحلإ نالعإ"
 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .ةقالعلا وذ عقوملا ىلع قباسلا نالعإلا خيرات .1
 .لصاحلا ريغتلا .2
 .)دجو نإ( لصاحلا ريغتلا نع جتانلا رثألا .3

 
 :نالعإلا جذومن )د

 )ـــــــــــه....../..../....( خيراتب روــــشنملا )قودنــــصلا ريدم مــــسا( نالعإل ًاقاحلإ"
 ركذ( حــــــضوت نأ )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( دوت ،)م....../...../....( قفاوملا
 ")ليصافتلا
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 رامثتسالا قيدانص تانالعإ :يناثلا لصفلا
 ةلوادتملا ةيراقعلا

 
 قودنصلا ظفح نيمأ لزع نالعإ .1

 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ظفح نيمأ لزع نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 مـسا( ،)قودنـصلا مـسا( ظفح نيمأ لزع نع )قودنـصلا ريدم مـسا( نلعت"

 خــيراـــتــب ،موــيــلا :خــيراـــت نــم ًاراـــبــتــعا كـــلذو ،)لوزــعــمــلا ظــفــحــلا نــيــمأ

 نيمأ نييعت متيــــــس هـنأـب ًاـملع ،)م....../..../....( قفاوملا )ـــــــــــــه....../..../....(

 قــفاوــمــلا )ـــــــــــــــه...../..../....( خــيراـــت نــم ًاـــموــي )30( لالــخ لـــيدـــب ظــفــح

 ")م...../...../....(
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 قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخ نالعإ .2
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( ءاـــهنإ تاءارجإو ةـــطخ نع )قودـــنــــــصلا ريدـــم مــــــسا( نالعإ"
 ")قودنصلا

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"

 وحنلا ىلع نوكتس يتلاو ،)قودنصلا مسا( ءاهنإ تاءارجإو ةطخ

 ")ينمزلا لودجلاو قودنصلا ءاهنإ تاءارجإو ةطخ ليصافت( :يلاتلا
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 قودنصلا )ةيفصت ءاهتنا وأ ءاهتنا( نالعإ .3
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 مــــــسا( )ةـيفــــــصت ءاـهتنا وأ ءاـهتنا( نع )قودـنــــــصلا ريدـم مــــــسا( نالعإ"

 ")قودنصلا

 
 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .قودنصلا مسا .1
 .تادحولا يكلام ىلع رامثتسالا غلابم عيزوت خيرات .2
 .)قبطني امثيح( ةيوئم ةبسنك رامثتسالا دئاع .3
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 نيعم ثدح لوصح دنع قودنصلا ءاهنإ نالعإ .4
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ءاهنإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 
 :لصفملا نالعإلا )ج

 خيراــتب )قودــنــــــصلا مــــــسا( ءاــهنإ نع )قودــنــــــصلا ريدــم مــــــسا( نلعت"

 ءاهنإل بجوملا ثدحلا حرــــــش( ،)م....../..../....( قفاوملا )ـــــــــــــه....../..../....(

 ")قودنصلا ماكحأو طورش هيلع تصن يذلاو قودنصلا
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 نييعتو ةيفصتلا ةيلمع نع قودنصلا ريدم لزع نالعإ .5
 ليدب يفصم

 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 هلزعب ةيلاملا قوسلا ةئيه رارق رودص نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"

 "ليدب يفصم نييعتو )قودنصلا مسا( ةيفصت ةيلمع نع

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 هلزعب ةيلاملا قوسلا ةئيه رارق رودص نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"

 قفاوملا )ـه...../..../....( خيراتب كلذو ،)قودنصلا مسا( ةيفصت ةيلمع نع

  "ليدب يفصمك )ليدبلا يفصملا مسا( نييعتو ،)م...../...../....(
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 قودنصلا ءاهنإ ريرقت نالعإ .6
 
 :نالعإلا عقوم )أ

 قوسلل ينورتكلإلا عقوملا-
 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

  ")قودنصلا مسا( ءاهنإ ريرقت ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 ،)قودنصلا مسا( ءاهنإ ريرقت ةحاتإ نع )قودنصلا ريدم مسا( نلعت"  
 مت يذلاو ،قودنصلل ةعجارملا ةيئاهنلا ةيلاملا مئاوقلا نمضتملا
 نكميو ،)م....../...../....( قفاوملا )ـه....../..../....( خيراتب )هتيفصت/هئاهنإ(
 ".تاقفرملا لالخ نم ريرقتلا نم ةخسن ىلع لوصحلا
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 ةقفاوملاب قودنصلا ةرادإ سلجم رارق رودص نالعإ .7

 هتادحول قودنصلا ءارش ةيلمع ىلع
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 "هتادحو ءارش )قودنصلا مسا( مزع نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 :لقألا ىلع ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .قودنصلا ةرادإ سلجم ةقفاوم خيرات .1
 .ءارشلا نم فدهلا .2
 .اهتئفو اهئارش ررقملا تادحولا ددع .3
 .ءارشلا ةيلمع ليومت ةقيرط .4
 .قودنصلا نع ةرداصلا تادحولا نم قودنصلل ةنيزخلا تادحو ةبسن .5
 تادحولا يكلام نم قودنصلل صاخ رارق رودص ةرورض ىلإ ةراشإلا .6

 .ءارشلا ةيلمع ىلع ةقفاوملاب
 نوكت نل اهنأو ،قوسلا لالخ نم متتس ءارشلا ةيلمع نأ ىلإ ةراشإلا .7

 .ةصاخ ةقفص لالخ نم
 اهل نوكي ال قودنصلا اهيرتشي يتلا ةنيزخلا تادحو نأ ىلإ ةراشإلا .8

 ةيقحأ اهل نوكي الو ،تادحولا يكلام عامتجا يف تيوصت قوقح يأ
 .قودنصلا تاعيزوت يف
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 هتادحول قودنصلا ءارش ةيلمع جئاتن نالعإ .8
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 هتادحول )قودنـــصلا مـــسا( ءارـــش جئاتن نع )قودنـــصلا ريدم مـــسا( نالعإ"

 ")....ةلحرملا(

 

 :لقألا ىلع ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 تادـحو يكلاـم عاـمتجا جئاـتن نع قودـنــــــصلا ريدـم نالعإ ىلإ ةراـــــــشإلا .1
 ةيلمع ىلع ةقفاوملاب صاخ رارق رادـــصتـــسا هيف مت يذلا قودنـــصلا
 .ءارشلا

 .ءارشلا ةرتف .2

 .ةارتشملا تادحولا ددع .3

 .ةارتشملا تادحولا ةميق .4

 .ةدحولل ءارشلا رعس طسوتم .5
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  قودنصلل يرهوج روطت نع نالعإلا .9
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-
 قودنصلا ماكحأو طورش يف ةددحملا لئاسولاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( ىلع يرهوج روطت نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 

 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

 .ثدحلا فصو .1
 .ثدحلا عوقو نع جتانلا رثألا .2
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  قودنصلل نيعم ثدح عوقو نع نالعإلا .10
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
 قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 

 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 ")قودنصلا مسا( نيعم ثدح عوقو نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 
 

 :ةيلاتلا رصانعلا لصفملا نالعإلا نمضتي نأ بجي )ج

  .ثدحلا فصو .1
 .ثدحلا عوقو نع جتانلا رثألا .2
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 رامثتسالا قيدانص جمد ةيلمع ليصافت نالعإ .11
 

 :نالعإلا عقوم )أ

 قودنصلا ريدمل ينورتكلإلا عقوملا-
  قوسلل ينورتكلإلا عقوملاو-

 
 :يلاتلاك نالعإلا ناونع نوكي نأ بجي )ب

 

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع اهلوصح نع )قودنصلا ريدم مسا( نالعإ"
 )قودنــــصلا مــــسا( :ةيلاتلا قيدانــــصلا جمد ىلع ةيلاملا قوــــسلا ةئيهو
 ")قودنصلا مسا(و
 

 

 :لصفملا نالعإلا )ج

 تادحولا يكلام ةقفاوم ىلع اهلوـــــصح نع )قودنـــــصلا ريدم مـــــسا( نلعت"

 مسا(و )قودنصلا مسا( :ةيلاتلا قيدانصلا جمد ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيهو

 ").......................................( :يه جمدلا ةيلمع ليصافتو .)قودنصلا
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