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اث م الصٌدت املحخٍى  ُع

اث الضلُل  8 مدخٍى

 5 اكخماص صلُل الجىصة

 6 بُان الخلضًالث 

 7 مِضمت كً صلُل الجىصة

 8 اإلاىـمتمِضمت كً 

 01 8105:  9110شهاصة اإلاؼابِت مم هـام ئصاعة الجىصة ألاًؼو 

 00 مخؼلباث هـام الجىصة

 11 مجا٘ الخؼبُّ 0

 11 اإلاغاحم  8

ٌاث 3  11 الخلٍغ

 11 ؾُاَ / ئػاع اإلاىـمت 4

 11 ًهم اإلاىـمت وؾُاُها 4-0

لاث ألاػغاي اإلاهخمت 4-8  08 ًهم اخخُاحاث وجُى

 08 جدضًض مجا٘ هـام ئصاعة الجىصة 4-3

 08 الجىصة وكملُاجههـام ئصاعة  4-4

 03 الُِاصة 5

 03 تزاملالُِاصة والا 5-0

 03 ؿُاؾت ال 5-8

 03 ألاصواع الخىـُمُت واإلاؿئىلُاث والصالخُاث 5-3

 04 الخسؼُؽ لىـام ئصاعة الجىصة 6

 04 ئحغاءاث الخلغي كلى املخاػغ والٌغص 6-0

 04 أَضاي الجىصة والخسؼُؽ لخىٌُظَا 6-8

 04 الخسؼُؽ للخوُيراث 6-3

 

 

 

  

م ؤلاصضاع   0:  ُع

ش ؤلاصضاع  80/5/8108:  جاٍع

    36:  كضص الصٌداث

 

 زخم طبؽ الىزاةّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 06 اإلاؿاهضة / الضكم 7

 06 اإلاىاعص 7-0

 07 كام 7-0-0

ت / ألاًغاص 7-0-8  07 اإلاىاعص البشٍغ

 07 البيُت الخدخُت 7-0-3

 07 بِئت حشوُل اللملُاث 7-0-4

ُاؽ  7-0-5  07 اإلاىاعصعصض ُو

 08 اإلالاعي الخاصت باإلاىـمت 7-0-6

 08 الٌٕاءة 7-8

 08 الخىكُت 7-3

 09 الخىاصل 7-4

 09 اإلاللىماث اإلاىزِت 7-5

 09 كام 7-5-0

 09 ؤلاوشاء والخدضًث 7-5-8

 81 الدشوُل 8

 81 جسؼُؽ وطبؽ الدشوُل 8-0

 81 مخؼلباث اإلاىخج والخضمت 8-8

 81 الخىاصل مم اللمالء 8-8-0

 81 جدضًض مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث 8-8-8

 80 مغاحلت مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث 8-8-3

 80 حوُير اإلاخؼلباث للمىخجاث والخضماث 8-8-4

 80 الخصمُم والخؼىٍغ للمىخجاث والخضماث 8-3

 80 كام 8-3-0

غ 8-3-8  80 الخسؼُؽ للخصمُم والخؼٍى

غ 8-3-3  88 مضزالث الخصمُم والخؼٍى

غىاط 8-3-4  88 بؽ الخصمُم والخؼٍى

غ 8-3-5  88 مسغحاث الخصمُم والخؼٍى

غ 8-3-6  83 حلضًالث الخصمُم والخؼٍى

 83 طبؽ اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت مً حهاث زاعحُت 8-4

 83 كام 8-4-0

 83 ظبؽ الهىق ومضي  8-4-8

 84 مللىماث للمىعصًً الخاعحُين 8-4-3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 84 ؤلاهخاج وجِضًم الخضماث 8-5

 84 طبؽ ؤلاهخاج وجِضًم الخضماث 8-5-0

 84 الخمُيز والخدبم 8-5-8

ٖاث اللمالء وألاػغاي اإلاهخمت 8-5-3  85 ممخل

 85 الحٌف 8-5-4

ض 8-5-5  85 أوشؼت ما بلض الخىٍع

 85 طبؽ الخلضًالث 8-5-6

 86 ؤلاًغاج كً اإلاىخج والخضمت 8-6

 86 خغحاث امل مؼابِتطبؽ كضم  8-7

اث م  املحخٍى  الصٌدتُع

 86 جُُِم ألاصاء 9

 86 الغصض والُِاؽ والخدلُل والخُُِم 9-0

 86 كام 9-0-0

 87 عطا اللمالء 9-0-8

 87 الخدلُل والخُُِم 9-0-3

 87 اإلاغاحلت الضازلُت 9-8

 88 مغاحلت ؤلاصاعة 9-3

 88 الخدؿين 01

 88 كام 01-0

 89 كضم اإلاؼابِت وؤلاحغاءاث الخصحُدُت 01-8

 89 ؿين اإلاؿخمغالخد 01-3

م   31 ُاةمت اللمالء وألاػغاي اإلاهخمت 0ملحّ ُع

م   30 ُاةمت املخاػغ والٌغص 8ملحّ ُع

م   38 حؿلؿل اللملُاث وجضازلها 3ملحّ ُع

م  34 مضزالث ومسغحاث اللملُاث 4  ملحّ ُع

م   35 ؤلاحغاءاث ُاةمت 5ملحّ ُع

م   36  ىالهُٖل الخىـُم 6ملحّ ُع
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 مِضمت كً صلُل الجىصة

  لجملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتَظا الضلُل ملُٕت جامت  

ذ مً   اجه بضون جصٍغ اإلاؿئ٘ى كً ٔل ما  الاحخماكُتحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت وهير مؿمىح بيسخ مدخٍى

 ًخللّ بىـام الجىصة.

 ٔاًت ألاكما٘ الخاصت بيشاغ  ىالٌِغاث الىاعصة ف حملُت ػُبت َظا الضلُل ملؼمت وجؼبّ كلى 

 اللاملين . حمُم، والبض مً الخأٓض مً جؼبُِها باؾخمغاع مً ُبل  اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت

  ل ئلحهم لالُخه ئلى  تحاًـمؿئىلُت املَظا الضلُل ًغشض الظًً ؾخٔى كلى هـام ئصاعة الجىصة وجدؿين ٌٓاءجه ًو

 ئحغاءاث جدُِّ طلٗ.

  يوالظجملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت بًىزّ َظا الضلُل هـام ئصاعة الجىصة  
ً
جم بىاٍؤ ػبِا

ى ًبين ( 8105:  9110ألاًؼو  )للمىاصٌت اللاإلاُت   للؿُاؾاث اللامت لخىٌُظ كىاصغ هـام  َو
ً
وصٌا

مم ؤلاشاعة لإلحغاءاث اإلاغحلُت اإلاؿخسضمت ئطاًت  جملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتبالجىصة 

 .اإلاىـمتئلى هبظة مسخصغة كً 

م يجخم الخوُيراث والخلضًالث ف  إلاا َى مدضص باحغاء طبؽ الىزاةّ ُع
ً
 ( 4ا ج / ج)  َظا الضلُل ػبِا

 ومىطىكاث َظا الضلُل ػبِا لىٌـ الترجِب للمىطىكاث ال جم ً بىىص ومخؼلباث  في ثوعص يتجغجِب كىاٍو

 .8105:  9110اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٍ   جملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتبحلٍغ

 جدؿين في لها لِؿاكضَا اؾتراجُجى ِٓغاع الجىصة ئصاعة هـامحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت اكخمضث 

شٖل اللام، أصائها  اإلاؿخضامت بها. الخىمُت مباصعاث مً ًخجؼأ ال حؼءا َو

لت  مً جؼبُّ هـام ئصاعة الجىصة اإلابنى كلى َظٍ جملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت لئن الٌىاةض اإلاخُى

 : هياإلاىاصٌت اللاإلاُت 

اء كلىحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُضعة (أ   واإلاخؼلباث بمخؼلباث اللمالء باؾخمغاع الًى

 جِضمها، التي والخضماث اإلاىخجاث كلى جىؼبّ التي والخىـُمُت الِاهىهُت

ؼ عطا كمالئها وألاػغاي اإلاهخمت. (ب   جِؿير الٌغص لخلٍؼ

 وأَضاًها. ت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتحملُت ػُبالخلامل مم املخاصغ والٌغص طاث اللالُت بؿُاَ  (ج 

اًِها مم مخؼلباث هـام مدضص إلصاعة الجىصة ٍو ألاًؼو  (ص   .8105:  9110الِضعة كلى ئبغاػ جى

ش  : اليشأة والخاٍع

ت الصاصعة بِغاع مجلـ  ٖام الةدت الجملُاث واإلاإؾؿاث الخيًر ِا ألخ جم جأؾِـ حملُت ػُبت اليؿاةُت ًو

م  ش  017الىػعاء ُع غ اللمل والشئىن الاحخماكُت  85/6/0401جاٍع ىاكضَا الخىٌُظًت الصاصعة بِغاع وٍػ ُو

م  ش  761ُع  َـ والخللُماث الصاصعة بمِخظاَا31/0/0408وجاٍع

 مجا٘ اللمل:

 احخماعي جىمىي  -جمٕين اإلاغأة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الاستراتيجية وألاهداف:

ت:  :  الغٍؤ
ً
 أوال

 امغأة مخمٕىت ملجخمم خظاعي هاَع

: 
ً
 الغؾالت:  زاهُا

ت مجخملُت                       جىمُت اإلاغأة لُِاصة مجخمم اؾالمي بٌٕاءة كالُت وبمشآع

 :  ألاَضاي الاؾتراجُجُت:
ً
 زالثا

 جِضًم اإلاؿاكضاث اللُيُت والىِضًت املخخلٌت لألؾغ املحخاحت واإلاخلٌٌت وألاًخام واإلاؿىين -0

ٔاًت اإلاباصعاث الاحخماكُت لخىمُت -8  اإلاغأة والؼٌلصكم 

ٖاله-3 ٖاًت أش  جىمُت الجاهب اإلانهي والحغفي ب

ٖالها-4 ٖاًت أش  جىمُت مىاعص الجملُت ب

ا-5 َغ  جبني زِاًت الخؼىق وجؼٍى

ٖاًدت ألامُت وحللُم اإلاغأة وعكاًت الؼٌىلت-6  م

 جِضًم الضعاؾاث والبدىر والاؾدشاعاث الاحخماكُت-7

 اإلاضًىت اإلاىىعة  الىؼاَ الجوغافي:

  1048484374الهاجٍ:         ـ اإلاىـمتكىىان 

 1048484486الٌآـ:            

 WWW.taibah.g.orgاإلاىُم الالٕترووي:                   

ض الالٕترووي:                     Taiba.g.2020@hotmail.comالبًر

 

 

 



 

 
 

 دليل اجلودة

 

 

 

 مجا٘ الخؼبُّ -

جمٕين اإلاغأة جِضم اإلاىـمت الخضماث اإلاخمثلت فى : حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتوشاغ  0-0

غ والخأَُل وجِضًم اإلالىهاث اإلااصًت واللُيُت  ب والخؼٍى  لواًت الآخٌاء الظاحي مً زال٘ الخضٍع

 جمٕين اإلاغأة فى مجا٘  الجملُتحلمل  0-8

 اإلاضًىت اإلاىىعةلليشاغ:  الجوغافيالىؼاَ  0-3

م  0-4  (.0اللمالء وألاػغاي اإلاهخمت: )أهـغ ملحّ ُع

 ال جىؼبّ كلى مجا٘ كمل اإلاىـمت ومبرعاتها: التيالبىىص  0-5

 بىض ....... خُث أن .......................................

 بىض ....... خُث أن ........................................

 اإلاغاحم اإلاؿخسضمت -8

 :لىئ  اإلاىـمتبوطم هـام ئصاعة الجىصة  فيجم الغحىق 

  8105:  9110  اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو  

  8105:  9114اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو 

  8105:  9111اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو 

  09100اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو 

  30110اإلاىاصٌت اللاإلاُت ألاًؼو 

  حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت الِىاهين اإلاىـمت لللمل واإلاغجبؼت بيشاغ

 .بالضولتالصاصعة 

  اللمل والخىمُت الاحخماكُت اللىاةذ والىـم الصاصعة كً وػاعة 

 جملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتب اللىاةذ والىـم الضازلُت. 

ٌاث واإلاصؼلحاث -3  الخلٍغ

  جملُت ػُبت اليؿاةُت بهـام ئصاعة الجىصة  فياإلاصؼلحاث الىاعصة بهظا الضلُل واإلاؿخسضمت

 8105:  9111ًخم الغحىق ًحها للمىاصٌت الضولُت ألاًؼو  للخىمُت الاحخماكُت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ؾُاَ )ئػاع ( اإلاىـمت -4

 وؾُاُها: ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتحملُت ًهم   4-0

  ٔاًت اإلاىطىكاث الخاعحُت بخدضًض حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ

جإزغ كلى  والتيوكملُاتها وجىحهاتها الاؾتراجُجُت  الجملُتوالضازلُت طاث اللالُت بأوشؼت 

ُضعتها كلى جدُِّ الىخاةج اإلاغحىة لىـام ئصاعة الجىصة أزىاء وطلها لخؼتها الاؾتراجُجُت 

ظلٗ البِئاث  شاملت اإلاؿاةل الىاشئت كً البِئاث الِاهىهُت والخٕىىلىحُت والخىاًؿُت ٓو

 لجملُتباالضازلُت الثِاًُت والاحخماكُت والاُخصاصًت املحلُت وؤلاُلُمُت كالوة كلى اللىامل 

ها وأصائها.  طاث اللالُت بُِمها وزِاًتها وملاًع
   

لاث ألاػغاي اإلاهخمت 4-8  ًهم اخخُاحاث وجُى

اُم أو املحخمل كلى ُضعة ل هـغا م الى  التيكلى اؾخمغاع  جِضًم مىخجاتها وزضماتها  حملُت ػُبتخأزيَر

اًّ مم مخؼلباث اللمالء واإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت   اإلاىـمت ُامذجىؼبّ كلحها  التيجخى

مىما ًلخدضًض ب ّ ُع  : ( 8)أهـغ اإلاًغ

 ألاػغاي اإلاهخمت طاث اللالُت بىـام ئصاعة الجىصة 

 مخؼلباث َظٍ ألاػغاي اإلاهخمت طاث اللالُت بىـام ئصاعة الجىصة 

ا  احخماق مغاحلت ؤلاصاعة الللُا لىـام  فيوجِىم اإلاىـمت بمغاحلت ألاػغاي اإلاهخمت واخخُاحاتها ؾىٍى

 الجىصة. 

 جدضًض مجا٘ هـام ئصاعة الجىصة 4-3

ٖاهُت جؼبُّ هـام ئصاعة الجىصة لىطم املجا٘ب حملُت ػُبت  ُامذ ض وطلذ خدضًض خضوص وإم  في ُو

 الاكخباع:

 0-4اإلاىطىكاث الخاعحُت والضازلُت بالغحىق ئلى بىض  - أ

 8-4اللالُت بالغحىق للبىض مخؼلباث ألاػغاي اإلاهخمت طاث  - ب

 حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتوزضماث مىخجاث  -ج

ض خضصث اإلاىـمت البىىص  ال جىؼبّ كلى وشاػها ومبرعاث طلٗ بما ال ًإزغ كلى حىصة اإلاىخجاث  التيُو

ظلٗ عطا كمالئها.  والخضماث ٓو

ض وعص هص مجا٘ هـام الجىصة   ( مً َظا الضلُل.0البىض ) فيُو

  كلُه ٓمللىمت مىزِت.  تحاًـاملو  خهجاخبا الجملُت ُامذ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هـام ئصاعة الجىصة وكملُاجه 4-4

 وصُاهخهاوشاء هـام ئصاعة  حىصة وجىٌُظٍ بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ 4-4-0

ِا إلاخؼلباث اإلاىاصٌت الضولُت ا كلى اللملُاث الالػمت وجٌاكالتها ًو  وجدؿِىه باؾخمغاع  مدخٍى

 .8105:  9110ألاًؼو 

حمُم أهداء اإلاىـمت  فيبخدضًض اللملُاث الالػمت لىـام ئصاعة الجىصة وجؼبُِاتها ٓما ُامذ 

 : مً زال٘

لت لهظٍ اللمًجدض - أ  لُاثض اإلاضزالث اإلاؼلىبت واملخغحاث اإلاخُى

 ض حؿلؿل وجخابم جلٗ اللملُاث والخٌاكل بُجهاًجدض - ب

للخأٓض مً ٌٓاءة  الالػمتّ أؾالُب الغصض والُِاؾاث ومإشغاث ألاصاء ُض وجؼبًجدض - ج

 الدشوُل والخدٕم فى اللملُاث.

ا - ص َغ  جدضًض اإلاىاعص اإلاؼلىبت والخأٓض مً جًى

 للملُاثلئؾىاص اإلاؿئىلُاث والصالخُاث  -ٌ 

ِا لبىض  - و ٍ املخاػغ والٌغص ًو   0-6حلٍغ

الىخاةج  أن جلٗ اللملُاث جدِّ جدخاحها لظمان اللملُاث وجؼبُّ أًت حوُيراث جُُِم - ػ

 اإلاِصىصة.

 .جدؿين اللملُاث وهـام ئصاعة الجىصة - ح

م ) م )3أهـغ  ملحّ ُع  (.4( وملحّ ُع

اللملُاث بالِضع الالػم لضكم حشوُلها بخىزُّ حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ  4-4-8

ّ ما َى  مسؼؽ له. ظلٗ الاخخٌاؾ بالسجالث الضالت كلى الخىٌُظ ًو  ٓو

 الُِاصة -5

 الُِاصة والالتزام 5-0

 كام 5-0-0

 ؤلاصاعة الللُا بٖل الاخترام ججاٍ هـام ئصاعة الجىصة مً زال٘: لِض التزمذ

 اإلاؿئىلُت ججاٍ ًلالُت هـام ئصاعة الجىصةجدمل  - أ

اًِت  - ب طمان أن ؾُاؾت الجىصة وأَضاي الجىصة لىـام ئصاعة الجىصة ُض جم وطلهما وأجها مخى

 وؾُاَ اإلاىـمت الاؾتراجُجيمم الخىحه 

همها وجؼبُِها صازل  - ج حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت طمان أن ؾُاؾت الجىصة ًخم ئبالهها ًو

 تالاحخماكُ

 حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتكملُاث  فيطمان صمج مخؼلباث هـام ئصاعة الجىصة   - ص

  حصجُم اؾخسضام مىهجُت اللملُاث والخٌٕير اإلابنى كلى املخاػغ  -ٌ 

 



 

 

 

 

 

 

غ اإلاىاعص الالػمت لىـام ئصاعة الجىصة  - و  طمان جًى

اًّ ًلالُت هـام الجىصة مم مخؼلباث هـام ئصاعة الجىصة  - ػ  وشغ أَمُت جى

ت والخىحُه والضكم لألًغاص للمؿاَمت  - ح  ًلالُت هـام ئصاعة الجىصة فياإلاشآع

 حصجُم الخدؿين اإلاؿخمغ   -غ

 صكم صوع ؤلاصاعاث طاث اللالُت إلبغاػ ُُاصتها كلى مىاػّ مؿئىلُاتها.  -ي

يز كلى  5-0-8  اللمُلالتٓر

يز كلى اللمُل مً زال٘ الخأٓض مً: لِض التزمذ  ؤلاصاعة الللُا بٖل الاخترام ججاٍ التٓر

همها  - أ اًِت مم اإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت ُض جم جدضًضَا ًو أن مخؼلباث اللمُل اإلاخى

 والالتزام بها كلى الضوام.

ؼ ًمًٕ أن جإزغ  كلى مؼابِت اإلا التيأن املخاػغ والٌغص  - ب ىخجاث والخضماث وأن الِضعة كلى حلٍؼ

 عطا اللمالء ُض جم جدضًضَا والخلامل ملها.

ؼ عطا اللمالء. -ج  يز كلى حلٍؼ  املحاًـت كلى التٓر

 الؿُاؾت  5-8

اًّ مم مخؼلباث اإلاىاصٌت اللاإلاُت حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت لِض وطلذ  ؾُاؾت جخى

 :ٔالخاليوهى  8105:  9110ألاًؼو 

جلتزم حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت بخِضًم الخضماث للمؿخٌُضاث في مجا٘ الخمٕين مً 

م الٌٕاءة  غ هـام ئصاعة الجىصة ػبِا إلاخؼلباث اإلاىاصٌت الُِاؾُت اللاإلاُت  والتي جخؼلب ًع زال٘ جؼٍى

غ والخدؿين اإلاؿخمغ  ير بِئت كمل مدٌؼة لخدُِّ الخؼٍى ت وجًى  لجىصة الخضمت اإلاِضمت  الاصاٍع

امذ  ا حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُو بخىزُّ جلٗ الؿُاؾت وإجاختها لجمُم اللاملين ووشَغ

ظلٗ  الجملُتوجؼبُِها صازل   ئجاختها لألػغاي اإلاهخمت.ٓو

 ألاصواع الخىـُمُت واإلاؿئىلُاث والصالخُاث 5-3

ؤلاصاعة الللُا مً أن اإلاؿئىلُاث والصالخُاث لألصواع طاث اللالُت ُض جم جدضًضَا والخٖلٍُ بها  جأٓضث

همها صازل اإلاىـمت. ا ًو  ووشَغ

 ؤلاصاعة الللُا بالخٖلٍُ باإلاؿئىلُاث والصالخُاث لـ : ُامذ

اًّ مم َظٍ اإلاىاصٌت الضولُت - أ  طمان أن هـام ئصاعة الجىصة ًخى

 ث جيخج املخغحاث اإلاؼلىبتطمان أن اللملُا - ب

غص الخدؿين )أهـغ  - ج غ ًُما ًخللّ بأصاء هـام ئصاعة الجىصة ًو ( زاصت جلٗ 0-01ئكضاص الخِاٍع

م لإلصاعة الللُا. غ التى جًغ   الخِاٍع

   



 

 

 

 

 

 

يز كلى اللمُل فى حمُم أهداء اإلاىـمت -ص  طمان حصجُم التٓر

ٖامل هـام ئصاعة الجىصة   -ٌ  كىض جسؼُؽ وجىٌُظ بلع الخلضًالث كلُه.طمان املحاًـت كلى ج

ض جم جؼبُّ طلٗ مً زال٘ ّ يفٓما َى مىضح  الخىـُميئوشاء الهُٖل  ُو م  مًغ ( والظي ًصٍ 6)ُع

إوشاء بؼاُاث للىصٍ و حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  فياللالُاث الغأؾُت وألاًُِت 

 اللاملين بها.والتزام  بالجملُتالىؿاةٍ لجمُم  الىؿٌُي

 الخسؼُؽ -6

 ئحغاءاث الخلغي كلى املخاػغ والٌغص 6-0

 0-4 بىض في ئلحها اإلاشاع اإلاؿاةل فى حملُت ػُبت هـغث الجىصة ئصاعة لىـام الخسؼُؽ كىض

 :ئلى مىحهت جٕىن  أن ئلى جدخاج التي والٌغص املخاػغ وخضصث 8-4 بىض في ئلحها اإلاشاع واإلاخؼلباث

 جدُِّ الىخاةج اإلاِصىصة ًمٕىهجِضًم جأُٓضاث كلى أن هـام ئصاعة الجىصة  .أ 

ؼ آلازاع اإلاغهىب ًحها .ب   حلٍؼ

 مىم أو جِلُل آلازاع هير اإلاغهىب ًحها .ج 

 جدُِّ الخدؿين.  - ج

ض ُامذ اإلاىـمت بخدضًض ؤلاحغاءاث  جخسظَا للخلامل مم املخاػغ والٌغص كالوة كلى ٌُُٓت ئصماج  التيُو

 كملُاث هـام ئصاعة الجىصة ٓما خضصث ٌُُٓت جُُِم مضي ًلالُت جلٗ ؤلاحغاءاث. فيوجىٌُظ جلٗ ؤلاحغاءاث 

 أَضاي الجىصة والخسؼُؽ لخىٌُظَا  6-8

جهاًت ٔل كام جىاُشها  فيللجىصة مىزِت أَضاًا حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جظم

اث لىـام الجىصة  ؤلاصاعةاحخماكاث مغاحلت  فيوحلخمضَا وجخابلها  كلى مؿخىي اإلاهام واإلاؿخٍى

ظٍ ألاَضاي: واللملُاث الالػمت لىـام ئصاعة الجىصة  َو

اًّ - أ  مم ؾُاؾت الجىصة جخى

 ًمًٕ ُُاؾها - ب

 الاكخباع اإلاخؼلباث واحبت الخؼبُّ فيجأزظ  - ج

 كالُت بخؼابّ اإلاىخجاث والخضماث و عطا اللمالءلها  -ص

ا ًخم عصضَا  -ٌ  صوٍع

 خم حلٍغٍ اإلالىُين بهاً  -و 

  ًخم جدضًثها كىض الحاحت  -ػ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ظٍ ألاَضاي جم جدضًض ما الظي ؾِخم مً زاللها واإلاىاعص اإلاؼلىبت لها واإلاؿئىلين كىض جىٌُظَا  َو

ظلٗ ٌُُت مخابلتها ٓو  ٌُُٓت جُُِم هخاةجها.  والخؼت الؼمىُت لها ٓو

 الخسؼُؽ للخوُيراث  6-3

أن َىاْ خاحت إلحغاء حلضًالث كلى هـام حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت كىضما جدضص 

ِت مسؼؼت )أهـغ بىض   (.4-4ئصاعة الجىصة ًان طلٗ ًخم بؼٍغ

 الاكخباع: فيجظم اإلاىـمت  و 

اُب مدخملت - أ  الوغض مً الخوُير  وأًت كى

ٖامل هـام ئصاعة الجىصة - ب  ج

اًغ اإلاىاعص    -ج   جى

م اإلاؿئىلُاث والصالخُاث    -ص  م أو ئكاصة جىَػ  جىَػ

 اإلاؿاهضة -7

 اإلاىاعص   0 -7

 كام 7-0-0

ر اإلاىاعص الالػمت إلوشاء وجؼبُّ يض وجًىًخدضبحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ

 وصُاهت والخدؿين اإلاؿخمغ لىـام ئصاعة الجىصة.

ض وطلذ   ا فيُو  :اكخباَع

 الِضعاث والُِىص اإلاٌغوطت كلى اإلاىاعص الضازلُت اإلاخاخت - أ

 الخضماث الخاعحُين مِضميما ًلؼم الحص٘ى كلُه مً  - ب

ت )ألاًغاص( 7-0-8  اإلاىاعص البشٍغ

ر ألاًغاص الالػمين للدشوُل الٌلا٘ يض وجىًًخدضبحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ

 .لىـام ئصاعة الجىصة وللدشوُل ولظبؽ اللملُاث بها

 

 البيُت الخدخُت 7-0-3

ير وصُاهت البيُت الخدخُت الالػمت بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ خدضًض وجًى

 لدشوُل كملُاتها بما ًدِّ مؼابِت اإلاىخجاث والخضماث.

ض   :شملذ البيُت الخدخُت ٔل مًُو

اًّ اإلاصاخبت لها اإلاباوي  - أ   واإلاغ

 

 

 

 



 

 

 

 

 اإلالضاث شاملت البرمجُاث وألاحهؼة - ب

 مصاصع الىِل - ج

 اإلاللىماث وجٕىىلىحُا الاجصاالث   -ص 

 حشوُل اللملُاثبِئت  7-0-4

الالػمت لدشوُل خدضًض وجىًير وصُاهت البِئت بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ

 كملُاتها بما ًدِّ مؼابِت اإلاىخجاث والخضماث.

ٔاهذ  ض   خلُؽ مً اللىامل ؤلاوؿاهُت والؼبُلُت مثل:ل شاملتالبِئت اإلاىاؾبت ُو

ت  أ(   كضم اإلاىاحهاث والخصاصماث( -الهضوء  -احخماكُت )مثل كضم اللىصٍغ

 لىٌؿُت(.الحماًت ا –مىم الؼغص   -هٌؿُت )مثل جِلُل طوىغ اللمل  ب( 

 ػبُلُت )مثل صعحت الحغاعة والغػىبت وؤلاطاءة وجضًّ الهىاء والىـاًت والظىطاء( ج( 

ُاؽ اإلاىاعص  7-0-5  عصض ُو

ير اإلاىاعص الالػمت للخأٓض صحت واكخماص بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ خدضًض وجًى

 مؼابِت اإلاىخجاث والخضماث للمخؼلباث.الىخاةج كىض اؾخسضام الغصض أو الُِاؽ  الكخماص 

ض جأٓضث غة: ُو  اإلاىـمت مً أن اإلاىاعص اإلاخًى

 مىاؾبت لىىق مدضص مً أوشؼت الغصض والُِاؽ التى ًخم الُِام بها   - أ

ت ٌٓاءتها لخدُِّ الوغض الظي حلبذ مً أحله - ب  ًخم صُاهتها لظمان اؾخمغاٍع

ُاؽ اإلاىاعص.ٌٓ كلى مىاؾبت ٓضلُل سجالثب الجملُت وجدخٌف  اءة الوغض مً عصض ُو

 أن: اإلاؿخسضمت ًغاعى ًحها أصواث الُِاؽو 

ًخم الخدِّ مجها أو ملاًغتها كلى ًتراث مدضصة أو ُبل اؾخسضامها ػبِا إلالُاع ُُاؽ جم جدبله ئلى . 0

مىزِت  ثبمللىماالاخخٌاؾ  ًخمفى خالت كضم جىًغ طلٗ اإلالُاع ًاهه وأو مدلى.  صوليملُاع ُُاؽ 

 جبين ألاؾاؽ الظي بىاء كلُه جمذ اإلالاًغة.

ٌها لخدضًض خالت اإلالاًغة. 8  ًخم حلٍغ

 جٕىن مدمُت مً الظبؽ أو الخلٍ أو الخضَىع الظي ًبؼل خالت اإلالاًغة وبالخالى هخاةج الُِاؾاث.. 3

خم صاةما جدضًض ٔاهذ صحت هخاةج الُِاؽ الؿابِت ُض جأزغث ؾلبا كىض اللثىع ك ٍو لى أصاة ُُاؽ ما ئطا 

 هير صالحت للوغض اإلاِصىص واجساط ؤلاحغاءاث الخصحُدُت اإلاىاؾبت خؿب الحاحت.

 

 

 

 

 اإلالاعي الخاصت باإلاىـمت  7-0-6



 

 

 

 

وهى ملاعي زاصت باإلاىـمت وهى كلى وحه اللمىم مٕدؿبت بالخجغبت والخبرة.  هيملاعي اإلاىـمت 

خم جضاولها لخدُِّ أَضاي اإلاىـمت.  مللىماث حؿخسضم ٍو

 جغجٕؼ كلى:حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ملاعي و 

ت واإلالاعي اإلإدؿبت مً الخجاعب والخبراث والضعوؽ   - أ اإلاصاصع الضازلُت مثل الحَِى الٌٍٕغ

ت الخبراث واإلالاعي هير اإلاىزِت  اإلاؿخٌاصة مً اإلاشغوكاث الٌاشلت والىاجحت والخِاغ ومشآع

 ىخجاث والخضماث.وهخاةج الخدؿين لللملُاث واإلا

ٔاصًمُت واإلاإجمغاث وحمم اإلالاعي مً  - ب اإلاصاصع الخاعحُت مثل اإلاىاصٌاث واإلالاًير  وألاوؾاغ ألا

 اللمالء أو اإلاىعصًً الخاعحُين.

ت لدشوُل كملُاتها ولخدُِّ جؼابّ اإلاىخجاث والخضماثب الجملُت ُامذو   خدضًض اإلالاعي الظغوٍع

 .بالجملُتلللاملين  املحاًـت كلحها  وحللها مخاخت بالِضع الالػم ًخمَظٍ اإلالاعي و 

ا اإلالاعي الحالُت وجدضص ٌُُٓت  في الجملُت جظم حاحت إلكالن حوُيراث أو اججاَاثكىض ال اكخباَع

 الىص٘ى ئلى أو آدؿاب اإلالاعي ؤلاطاًُت والخدضًثاث اإلاؼلىبت.

 الٌٕاءة   8 -7

 : بـحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ 

ت لألًغاص الظًً ًِىمىن بأكما٘ جدذ ؾُؼغتها وجإزغ كلى أصاء ًجدض - أ ض الٌٕاءاث الظغوٍع

لالُت هـام ئصاعة الجىصة .  ًو

ب أو الخبرة.الخأٓض   - ب  مً أن َإالء ألاشخاص أٌٓاء كلى أؾاؽ مىاؾب مً الخللُم أو الخضٍع

ت وجُِم ًلالُت َظٍ ؤلاحغاءاث.ئحغاءاث الٓدؿاب  اجسظث  - ج  الٌٕاءاث الظغوٍع

 جدخٌف بمللىماث مىزِت )سجالث( ٓضلُل كلى الٌٕاءة.  -ص 

ض ب لهم جىًير اإلاثا٘ ؾبُل كلى اإلاؼبِت ؤلاحغاءاث ذىجظم ُو ئكاصة جٖلٍُ  أو جىححههم أو الخضٍع

 أشخاص أٌٓاء. مم الخلاُض أو الخىؿٍُ اإلاىؿٌين الحالُين أو

 الخىكُت   3 -7

 الخأٓض مً أن ألاشخاص الظًً ٌلملىن جدذ ؾُؼغتها كلى وعى بــ :ب الجملُت ُامذ

 ؾُاؾت الجىصة. - أ

 أَضاي الجىصة طاث اللالُت بهم. - ب

 ألاصاء. حىصة جدؿين ًىاةض طلٗ فى بما الجىصة ئصاعة هـام ًلالُت فى مؿاَمتهم - ج

  آلازاع اإلاترجبت كلى كضم الخؼابّ مم هـام ئصاعة الجىصة. - ر

 

 

 

 

 الخىاصل / الاجصاالث   4 -7
الاجصاالث الضازلُت والخاعحُت طاث اللالُت بىـام حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت خضصث 



 

 

 

 

 ئصاعة الجىصة وحشمل :

 خ٘ى ماطا ؾِخم الاجصا٘.     - أ

 متى ًخم الاجصا٘. - ب

 مم مً ؾِخم الخىاصل. - ج

 ٍُٓ ؾِخم الخىاصل.    -ص

 مً الظي ًخىاصل   -ٌ

 اإلاللىماث اإلاىزِت   5 -7

 كام 7-5-0

 كلى : بالجملُتًدخىي هـام ئصاعة الجىصة 

 .8105:  9110ألاًؼو  جؼلبها اإلاىاصٌت الضولُت التياإلاللىماث اإلاىزِت  - أ

ت لٌلالُت هـام ئصاعة الجىصة الجملُتجدضصَا  التياإلاللىماث اإلاىزِت  - ب  وجغاَا طغوٍع

 ؤلاوشاء والخدضًث 7-5-8

 :حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُتكىض ئوشاء أو جدضًث اإلاللىماث اإلاىزِت جظمً 

ش ؤلاصضاع واإلالض واإلالخمض للىزُِتخدضًض والىصٍ اإلاىاؾبين مثل اللىىان ال - أ م ؤلاصضاع وجاٍع  .وُع

ُت أو   - ب ظلٗ الىؾاةؽ مثل وُع الشٖل اإلاىاؾب مثل اللوت و ئصضاع البرمجُاث والغؾىماث ٓو

 ئلٕتروهُت.

ٌاًتها. -ج  اإلاغاحلت اإلاىاؾبت والاكخماص إلاالءمتها ٓو
ض جم شغح طلٗ فى ئحغاء طبؽ الىزاةّ  ُو

 طبؽ اإلاللىماث اإلاىزِت  7-5-3

ض جم وطم ئحغاء طبؽ الىزاةّ  :طبؽ لظمان ُو

 أجها مخاخت ومىاؾبت لالؾخسضام كىضما وخين الحاحت ئلحها.  - أ

ٔاي كلى  - ب تها أو ؾىء اؾخسضامها أو ؾالمتها.أجها مدمُت بشٖل   ؾبُل اإلاثا٘ ًِضان ؾٍغ

 :وجخأٓض اإلاىـمت صاةما مً 

ٖاهُت اؾخلاصتها. -0 م كلى الجهاث اإلالىُت وإجاختها واؾخسضامها وإم  جمام الخىَػ

 الاخخٌاؾ بها واملحاًـت كلحها وكلى وطىح ُغاءتها -8

 طبؽ الخلضًالث التى جخم كلحها. -3

 اجدضًض مضة الحٌف والخسلص مجه -4

  حلٍغٍ وطبؽ الىزاةّ الخاعحُت الهامت لخسؼُؽ وحشوُل هـام ئصاعة الجىصة -5

 

 

 

 خماًت اإلاللىماث اإلاىزِت املحخٌف بها ٓضلُل كلى الخؼابّ مً الخوُيراث هير اإلاِصىصة. -6

 



 

 

 

 

 الدشوُل -8

 جسؼُؽ وطبؽ الدشوُل 8-0

للملُاث )ٓما َى لظبؽ الظ و ُخىٌالخسؼؽ و بالُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت حمل ُامذ

اًّ مم مخؼلباث جِضًم اإلاىخجاث والخضماث   4-4مبين فى بىض  ت للخى ؤلاحغاءاث  هٌظث( الظغوٍع

 مً زال٘ : 0-6املحضصة فى بىض 

 جدضًض اإلاخؼلباث للمىخجاث والخضماث - أ

 لِب٘ى اإلاىخجاث والخضماث وملاًير لللملُاث  وطم ملاًير - ب

 جدضًض اإلاىاعص الالػمت لخدُِّ الخؼابّ مم مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث - ج

اُبت اللملُاث ػبِا للملاًير املحضصة -ص   جىٌُظ مغ

جدضًض والحٌاؾ كلى والاخخٌاؾ بمللىماث مىزِت )سجالث( للخأٓض مً أن اللملُاث هٌظث ٓما  -ٌ

 ِت اإلاىخجاث والخضماث للمخؼلباث.إلزباث مؼابو  زؼؽ لها

خم حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت مسغحاث َظا الخسؼُؽ مىاؾبت للملُاث الدشوُل  ٍو

 التيالخوُيراث املخؼؼت ومغاحلت آزاع الخوُيراث هير اإلاِصىصة مم اجساط ؤلاحغاءاث  فيالخدٕم  صاةما

ظلٗ  حتالؿلبُت الىاججت كجها خؿب الحاجسٌٍ مً آلازاع  جخأٓض اإلاىـمت مً طبؽ الخضماث ٓو

 (.4-8اإلاِضمت مً زاعج اإلاىـمت )أهـغ 

 مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث   8 -8

 الخىاصل مم اللمالء 8-8-0

 مم اللمالء ٌشمل:حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت جىاصل 

ض بمللىماث طاث كالُت باإلاىخجاث والخضماث.  - أ  التزٍو

 حوُيراث أيالخلاُضاث أو الخلامل مم الؼلباث وبما ٌشمل  الخلامل مم الاؾخٌؿاعاث أو - ب

ٖاوي اللمالء فيالحص٘ى كلى حوظًت مغجضة مً اللمالء كً اإلاىخجاث والخضماث بما  - ج  طلٗ ش

ٖاث اللمُل  -ص   الخلامل مم أو طبؽ ممخل

  وطم مخؼلباث مدضصة إلحغاءاث الؼىاعب كىض الحاحت -ٌ 

 

 

 

 

 جدضًض مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث 8-8-8

 الخأٓض مً :ب الجملُت جِىم كىض جدضًض مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت لللمالء

 مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث ُض جم جدضًضَا وحشمل: حلٍغٍ - أ

 أو جىـُمُت جىؼبّ كلحها. ُاهىهُت أًت مخؼلباث -0



 

 

 

 

ا اإلاىـمت التى جلٗ -8 ت حلخبَر  طغوٍع

اء بمخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث  - ب  جِضمها. التيُضعة اإلاىـمت كلى الًى

 مغاحلت مخؼلباث اإلاىخجاث والخضماث 8-8-3

. اللمالء ئلى اإلاِضمت والخضماث للمىخجاث باإلاخؼلباث الىًاء كلى الِضعة لضحها أن الجملُتجظمً 

ض الالتزام ُبلحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت وجغاحم طلٗ   والخضماث اإلاىخجاث بخىٍع

ظٍ اإلاغاحلت ئلى  :حشمل اللمالء َو
 بلض وما الدؿلُم أوشؼت مخؼلباث طلٗ فى بما اللمالء بىاؾؼت املحضصة اإلاخؼلباث .أ 

 الدؿلُم.

ا ال التياإلاخؼلباث  .ب  ت لالؾخسضام املحضص أو اإلاِصىص ئطا لمُلم ًظَٓغ ل ولٕجها طغوٍع

.
ْ
 ُكِلَمذ

 مخؼلباث مدضصة بىاؾؼت اإلاىـمت .ج 

 اإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت اإلاىؼبِت كلى اإلاىخجاث والخضماث .ص 

 مخؼلباث اللِض أو الؼلبُت التى جسخلٍ كً الاجٌاَ الؿابّ. .ٌ 
ض املخخلٌت كً أمغ أو اللِض مخؼلباث أن الجملُتجظمً صاةما  ٌها جم التي جلٗ الخىٍع   حلٍغ

ً
خم ً مؿبِا

 .خلها

خأُٓض مخؼلباث اللمُل ُبل ب الجملُت جِىمكىضما ال ًِضم اللمُل بُاهاث مىزِت بمخؼلباجه و 

 ُبىلها.

ض وبضال  فى بلع الحاالث مثل البُم كبر ؤلاهترهذ جصبذ اإلاغاحلت الغؾمُت هير كملُت لٖل أمغ جىٍع

 مً طلٗ ًمًٕ حوؼُت ألامغ باإلاللىماث طاث اللالُت باإلاىخج مثل الٕخالىحاث.

ٔان مخاخا:حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  وجدخٌف  بمللىماث مىزِت ٔلما 

 كً هخاةج اإلاغاحلت ( أ

 كً أًت مخؼلباث حضًضة للمىخجاث أو الخضماث. ( ب

 حوُير اإلاخؼلباث للمىخجاث والخضماث 8-8-4

الخأٓض مً أن اإلاللىماث اإلاىزِت طاث اللالُت جم بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جِىم

ا كىضما ًخم حوُير مخؼلباث  التيحلضًلها وأن ألاشخاص اإلالىُين مؿخىكبين للمخؼلباث  جم حوُيَر

 اإلاىخجاث والخضماث.

 

 

 

 

 

غ للمىخجاث والخضماث   3 -8  الخصمُم والخؼٍى

 كام 8-3-0

غ حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ  بخأؾِـ وجؼبُّ وصُاهت كملُت الخصمُم والخؼٍى

 .اإلاؿخِبلُت لهالظمان جىًير اإلاىخجاث والخضماث 



 

 

 

 

غ 8-3-8  الخسؼُؽ للخصمُم والخؼٍى

غ ا: في الجملُتجظم  كىض جدضًض مغاخل وطىابؽ الخصمُم والخؼٍى  اكخباَع

غ - أ  ػبُلت ومضة وحلُِض أوشؼت الخصمُم والخؼٍى

غمغاخل اللملُت اإلاؼلىبت شاملت  - ب  الخصمُم اإلاىؼبّ ومغاحلاث الخؼٍى

غ - ج  أوشؼت الخدِّ والاكخماص اإلاؼلىبت للخصمُم والخؼٍى

غ فياإلاؿئىلُاث والصالخُاث الضازلت  - ص  كملُت الخصمُم والخؼٍى

غ اإلاىخجاث والخضماث -ٌ   الحاحت ئلى اإلاىاعص الضازلُت والخاعحُت لخصمُم وجؼٍى

ت بين ألاًغاص  ا -و ين الحاحت ئلى طبؽ الحضوص اإلاشتٓر غ فيإلاشآع  كملُت الخصمُم والخؼٍى

غ فيالحاحت ئلى ئشغاْ اللمالء واإلاؿخسضمين    -ػ  كملُت الخصمُم والخؼٍى

ض الالخّ الالػمت اإلاخؼلباث - ح  والخضماث. باإلاىخجاث للتزٍو

غ بىاؾؼت اللمالء وألاػغاي اإلاهخمت  - غ لت كلى كملُت الخصمُم والخؼٍى ابت اإلاخُى مؿخىي الُغ

 اللالُت.ألازغي طاث 

غ ُض جم الالتزام بها.  -ي   اإلاللىماث اإلاىزِت الالػمت إلبغاػ  أن مخؼلباث الخصمُم والخؼٍى

غ 8-3-3  مضزالث الخصمُم والخؼٍى

خدضًض اإلاخؼلباث ألاؾاؾُت لألهىاق الخاصت مً بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جِىم

ا.  التياإلاىخجاث والخضماث   َغ ا: فيجظم و ؾِخم جصمُمها وجؼٍى  اكخباَع

 اإلاخؼلباث الىؿٌُُت ومخؼلباث ألاصاء .أ 

غ اإلامازلت. .ب   اإلاللىماث اإلاؿخِاة مً أوشؼت الخصمُم والخؼٍى

 اإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت  .ج 

 التزمذ اإلاىـمت بخؼبُِها التياإلاىاصٌاث وملاًير اإلاماعؾت  .ص 

اُب الٌشل اإلاخىُلت هـغا لؼبُلت  .ٌ   اإلاىخجاث والخضماثكى

ٔاملت وال لبـ ًحه غ و ٔاًُت ألهغاض كملُت الخصمُم والخؼٍى ا ٓما ًجب خل اإلاضزالث ًجب أن جٕىن 

بمللىماث مىزِت حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  أًت جىاُظاث بين اإلاضزالث وجدخٌف

غ.  كً مضزالث الخصمُم والخؼٍى

غ 8-3-4  طىابؽ الخصمُم والخؼٍى

غ بما ًظمً :ب الجملُت جِىم  خؼبُّ طىابؽ كلى الخصمُم والخؼٍى

 ًجب جدُِِها مدضصة. التيأن الىخاةج  - أ

اًّ مم اإلاخؼلباث. - ب غ كلى الخى   جم ئحغاء مغاحلت لخُُِم ُضعة هخاةج الخصمُم والخؼٍى

 

 

 

 

اًّ مم مخؼلباث مضزالث  - ج غ  جخى جىٌُظ أوشؼت الخدِّ للخأٓض مً أن مسغحاث الخصمُم والخؼٍى

غ.  الخصمُم والخؼٍى

اًّ مم مخؼلباث الخؼبُّ  -ص جىٌُظ أوشؼت الاكخماص للخأٓض مً أن اإلاىخجاث واملخغحاث الىاججت جخى

 املحضص أو الاؾخسضام اإلاِصىص.



 

 

 

 

غ 8-3-5  مسغحاث الخصمُم والخؼٍى

غ :باإلاىـمت  جِىم  الخأٓض مً أن مسغحاث الخصمُم والخؼٍى

اًّ مم مخؼلباث مضزالث الخصمُم  - أ غ.جخى  والخؼٍى

ير اإلاىخجاث والخضماث. فئاًُت لللملُاث الخالُت  - ب  جًى

ظلٗ ملاًير الِب٘ى خؿب ُابلُت الخؼبُّ. - ج  حشمل أو مغحلُت إلاخؼلباث الغصض والُِاؽ ٓو

الخضمت اإلاِضمت صالحت للوغض اإلاِصىص  وأجها آمىت وصالحت  جظمً أن اإلاىخجاث اإلاىخجت أو  -ص 

 لالؾخسضام.

ت كىض جدضًض مشٖلت أزىاء أوشؼت اإلاغاحلت أو الخدِّ أو الاكخماص.اجساط أًت  -ٌ  ئحغاءاث طغوٍع

 اإلاللىماث اإلاىزِت لهظٍ ألاوشؼت.الاخخٌاؾ ب - و

غ 8-3-6  حلضًالث الخصمُم والخؼٍى

 كملُتبخدضًض ومغاحلت وطبؽ الخوُيراث أزىاء حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت جِىم 

غ اإلاىخجاث والخضماث أو  أزغ ؾلبى   أيجمذ الخِا ئلى الحض الظي ًظمً كضم وحىص  التيجصمُم وجؼٍى

 كلى الخؼابّ مم اإلاخؼلباث وجدخٌف بمللىماث مىزِت كً:

غ - أ  حوُيراث الخصمُم والخؼٍى

 هخاةج اإلاغاحلاث - ب

 صالخُاث الخوُيراث - ج

 اجسظث إلاىم آلازاع الؿلبُت. التيؤلاحغاءاث  -ص

 اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت مً حهاث زاعحُتطبؽ  4 -8

 كام 8-4-0

وجدضص  مً أن اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت مً حهاث زاعحُت مؼابِت للمخؼلباث الجملُت جخأٓض

 طىابؽ لخؼبُِها كلى اإلاىخجاث والخضماث اإلاىعصة مً حهاث زاعحُت كىضما :

 .الجملُتجٕىن اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت مً حهاث زاعحُت مضمجت فى مىخجاث وزضماث  .أ 

 .الجملُتجٕىن اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت مً حهاث زاعحُت مِضمت مباشغة لللمُل باؾم  .ب 

حملُت ػُبت اليؿاةُت جٕىن َىاْ كملُت أو حؼء مً كملُت ًخم بىاؾؼت حهاث زاعحُت بِغاع مً  .ج 

  .الاحخماكُتللخىمُت 

 

 

 

 

ض خضصث  للمىعصًً الخُُِم وإكاصة ألاصاء والازخُاع وعصض للخُُِم ملاًير ّوجؼب الجملُت ُو

وجدخٌف  بىاء كلى مخؼلباث وزضماث مىخجاث أو كملُاث كلى جىًير ُضعتهم أؾاؽ كلى الخاعحُين

ت وشأث كً الخُُِماث.  مىزِت بمللىماث الجملُت  لخلٗ ألاوشؼت وأًت ئحغاءاث طغوٍع

 هىق ومضي الظبؽ  8-4-8



 

 

 

 

مً أن اللملُاث واإلاىخجاث والخضماث اإلاىعصة مً الخاعج لِـ لها جأزيرا ؾلبُا  الجملُت جخأٓض صاةما

ض مىخجاث وزضماث مؼابِت ئلى كمالئها ت جىٍع  ولظلٗ حلمل كلى: كلى ُضعتها كلى اؾخمغاٍع

 ئػاع طىابؽ هـام ئصاعة الجىصة. فيخأٓض مً بِاء اللملُاث اإلاىعصة مً الخاعج ال .أ 

 جؼبُِها كلى جىىي  التي وجلٗ الخاعجياإلاىعص  جؼبُِها كلى ٌلتزم التي الظىابؽ ٔل ٍٍحلغ  .ب 

 املخغحاث الىاججت.

ض  فيألازظ  .ج  لللملُاث واإلاىخجاث والخضماث كلى ُضعة  الخاعجيالاكخباع الخأزيراث املحخملت للخىٍع

اًّ باؾخمغاع مم مخؼلباث اللمالء واإلاخؼلباث الِ اهىهُت والخىـُمُت اإلاىؼبِت اإلاىـمت كلى الخى

ظلٗ   .الخاعجيًؼبِها اإلاىعص  التيًلالُت الظىابؽ كلحها ٓو

ت لظمان أن اللملُاث واإلاىخجاث واأوشؼت ض ًجدض .ص  لخضماث للخدِّ أو أًت أوشؼت أزغي طغوٍع

 اإلاىعصة زاعحُا مؼابِت للمخؼلباث.

 مللىماث للمىعصًً الخاعحُين 8-4-3

ث ُبل جىاصلها مم اإلاىعص الخاعج وجبلى اإلاىعصًً الخاعحُين الخأٓض مً ٌٓاًت اإلاخؼلباب الجملُت جِىم

 بمخؼلباتها مً أحل:

ضَا. - أ  اللملُاث واإلاىخجاث والخضماث اإلاؼلىب جىٍع

 اكخماص: - ب

 اإلاىخجاث والخضماث -0

 ألاؾالُب واللملُاث واإلالضاث -8

 ؤلاًغاج كً اإلاىخجاث والخضماث -3

الث مؼلىبت لللاملين. - ج  الٌٕاءة شاملت أًت مَإ

 جٌاكل اإلاىعصًً الخاعحُين مم اإلاىـمت. -ص 

اُبت أصاء اإلاىعصًً الخاعحُين اإلاؼبّ بىاؾؼت  -ٌ  .الجملُتطبؽ ومغ

ا  الجملُتجِىم بها  التيأوشؼت الخدِّ أو الاكخماص  -و  اُم اإلاىعص  فيأو كمالَؤ  .الخاعجيمى

 ؤلاهخاج وجِضًم الخضماث   5 -8

 طبؽ ؤلاهخاج وجِضًم الخضماث 8-5-0

ابت جِىم  حشمل: اإلاىـمت بدىٌُظ ؤلاهخاج وجِضًم الخضماث جدذ ؿغوي زاطلت للُغ
اًغ .0  أو الخضماث ئهخاحها، ًخم التى اإلاىخجاث جدضص زصاةص التي اإلاىزِت اإلاللىماث جى

 جدُِِها. ًجب التى بها والىخاةج الُِام ًخلين التى ألاوشؼت أو اإلاِضمت،

 اإلاىاؾبت. والُِاؽ الغصض جىًغ اؾخسضام مصاصع .8

 

 

 

 الخاصت باإلالاًير الىًاء مً للخدِّ اإلاىاؾبت اإلاغاخل فى والُِاؽ الغصض أوشؼت جىٌُظ .3

٘  وملاًير املخغحاث أو اللملُاث بظبؽ  والخضماث، للمىخجاث الِبى

 اؾخسضام البيُت الخدخُت والبِئت اإلاىاؾبخين للمل لللملُاث. .4



 

 

 

 

الث مؼلىبت. .5  حلُين ألاشخاص ألآٌاء بما فى طلٗ أًت مَإ

ا للِضعة كلى جدُِّ الىخاةج املخؼؼت  ألي كملُت ئهخاج أو  .6 الخدِّ وإكاصة الخدِّ صوٍع

 خِت.جِضًم زضماث  ال ًمًٕ الخدِّ مً هخاةجها بأوشؼت الغصض أو الُِاؽ اإلاخال 

 جؼبُّ ئحغاءاث جمىم الخؼأ البشغي  .7

 جؼبُّ أوشؼت ؤلاًغاج والدؿلُم وما بلض الدؿلُم. .8

 

 

 الخمُيز / الخلٍغٍ والخدبم 8-5-8

اؾخسضام الىؾاةل اإلاىاؾبت لخلٍغٍ املخغحاث بحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ 

 للخأٓض مً مؼابِت اإلاىخجاث والخضماث. واللملُاث

ظلٗ خالت املخغحاث آزظة فى الاكخباع  مخؼلباث الغصض والُِاؽ فى حمُم مغاخل ؤلاهخاج وجِضًم  ٓو

 الخضماث.

ظا ال خمخمُيز مخٌغص للمسغحاث خُىما ًٕىن الخدبم مً اإلاخؼلباث َو الاخخٌاؾ باإلاللىماث اإلاىزِت  ٍو

ت لخٌلُل الخدبم.  الظغوٍع

ٖاث اللمالء واإلاىعصًً الخاعحُين 8-5-3  ممخل

ٖاث اللمالء واإلاىعصًً الخاعحُين )حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  حلخنى ًمًٕ التى بممخل

ت وبُاهاث شخصُت.( اُم لللمُل وخَِى ملُٕت ًٍٕغ  أن حشمل مىاص و مٕىهاث و أصواث وملضاث ومى

َلّغي وجخدِّ مً وجدمى وجصىن م ٓما أجهاػاإلاا أجها جدذ ؾُؼغتها أو جِىم باؾخسضامها. 
ُ
ٖاث ح مخل

ضَا لالؾخسضام أو صمجها فى اإلاىخجاث والخضماث فى خالت و اللمالء أو اإلاىعصًً الخاعحُين التى جم جىٍع

ٖاث اللمالء أو اإلاىعصًً بشٖل زاػئ أو ًِضث أو أجلٌذ أو فى أي وطم وحضث هير  اؾخسضام ممخل

اؾ بمللىماث مىزِت والاخخٌ ٍغ بظلٗ لللمُل أو اإلاىعص الخاعجيجِضًم جِغ  ًخمصالحت لالؾخسضام 

 كما خضر.

 الحٌف  8-5-4

 وجىًير ؤلاهخاج أزىاء املخغحاث كلى املحاًـتحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جظمً

اًّ كلى للحٌاؾ الالػم بالِضع الخضماث ظلٗ خٌف اإلاىخجاث اإلاشترا اإلاخؼلباث مم الخى بوغض  ٍٓو

ً  والخمُيز  أو مىم الخلىر أواإلاىاولت أوالخولٍُ أوالاؾخسضام وحشمل كملُت الحٌف الخلٍغٍ   الخسٍؼ

ظلٗ الحماًت. أو   الاهخِا٘ أو الىِل ٓو

 

 

 

 

ض  8-5-5  أوشؼت ما بلض الخىٍع

اًّ ض اإلاغجبؼت  مم مخؼلباث أوشؼت ماحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جخى بلض الخىٍع

ا :كىض جدضًض مضي أوشؼت ما و  باإلاىخجاث والخضماث ض اإلاؼلىبت جأزظ فى اكخباَع  بلض الخىٍع

 اإلاخؼلباث الِاهىهُت والخىـُمُت - أ



 

 

 

 

 وزضماتها بمىخجاتها اإلاغجبؼت املحخملت ًحها اإلاغهىب هير اللىاُب - ب

ا. -ج  ػبُلت اإلاىخجاث والخضماث واؾخسضامها وكمَغ

 مخؼلباث اللمُل  -ص

 الخوظًت اإلاغجضة لللمُل -ٌ

ٖام الظمان أو شغوغ الخلاُض مثل وحشمل  ض ؤلاحغاءاث اإلاخسظة بمىحب أخ أوشؼت ما بلض الخىٍع

غ والخسلص   .الجهاتيزضماث الصُاهت والخضماث الخٕمُلُت مثل ئكاصة الخضٍو

 طبؽ الخلضًالث  8-5-6

جظبؽ الخلضًالث كلى ؤلاهخاج أو جِضًم الخضمت و حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جغاحم

اًّ مم اإلاخؼلباث املحضصة باإلاللىماث اإلاىزِت التى  ٓما جدخٌف بالِضع الالػم للخأٓض مً اؾخمغاع الخى

ت  جصٍ هخاةج مغاحلت الخلضًالث واللاملين الظًً لهم صالخُت الخلضًل وأًت ئحغاءاث طغوٍع

 اهبثِذ كً اإلاغاحلت.

 

 ؤلاًغاج كً اإلاىخجاث والخضماث   6 -8

 أن مً للخدِّ مىاؾبت مغاخل فى مسؼؼت  جغجِباثحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جىٌظ

ُذ والخضمت مخؼلباث اإلاىخج ؤلاًغاج كً اإلاىخجاث والخضماث ئلى اللمالء ئال بلض وال ًخم  ُض اؾخًى

ٔان زالًا لظلٗ  اث اكخماصَا مً الؿلؼ ًُخمآخما٘ الترجِباث املخؼؼت بصىعة مغطُت ئال ئطا 

 بىاؾؼت اللمُل.  -خُثما اهؼبّ طلٗ  -املخخصت أو 

جدخىي جلٗ اإلاللىماث  و بمللىماث مىزِت كً ؤلاًغاج كً اإلاىخجاث والخضماث  الجملُت جدخٌف

 اإلاىزِت كلى:

٘  ملاًير مم اإلاؼابِت كلى أصلت - أ  الِبى

 جدبم للصخص أو ألاشخاص املخ٘ى باإلًغاج - ب

 طبؽ كضم مؼابِت املخغحاث   7 -8

مً أن املخغحاث هير اإلاؼابِت للمخؼلباث ُض جم حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جخأٓض

ضَا ا وطبؼها إلاىم الاؾخسضام هير اإلاِصىص لها أو جىٍع ٌها وجمُيَز ؤلاحغاءاث ًخم اجساط و حلٍغ

ا كلى مؼابِت اإلاىخجاث  الخصحُدُت اإلاىاؾبت اؾدىاصا ئلى ػبُلت خالت كضم اإلاؼابِت وأزَغ

ض اإلاىخج والخ ظا ًىؼبّ أًظا كلى كضم مؼابِت اإلاىخجاث والخضماث التى جٕدشٍ بلض جىٍع ضماث. َو

 أو أزىاء أو بلض جِضًم الخضمت.

  مم كضم جؼابّ املخغحاث بىاخضة أو أٓثر مً الؼَغ الخالُت : الجملُت وجخلامل

 

 

 

 

 الخصحُذ. - أ

ض اإلاىخجاث  - ب  والخضماث.الٌغػ أو الل٘ؼ أو  الاؾترحاق أو حللُّ جىٍع

 ئبالن اللمُل. - ج

 الحص٘ى كلى صالخُاث للِب٘ى بشغوغ -ص 



 

 

 

 

 الخدِّ مً اإلاؼابِت. خمكىض جصحُذ كضم الخؼابّ للمسغحاث ًاهه ًو 

 باإلاللىماث اإلاىزِت التى:ٓما ًخم الاخخٌاؾ 

 جصٍ كضم اإلاؼابِت - أ

 جصٍ ؤلاحغاء اإلاخسظ - ب

 جصٍ أًت امخُاػاث جم الحص٘ى كلحها-ج

 الجساط الِغاع بسصىص كضم اإلاؼابِت.جدضص صاخب الصالخُت  -ص

 ألاصاء جُُِم -9

 الغصض والُِاؽ والخدلُل والخُُِم 9-0

 كام 9-0-0

 :بخدضًضحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  ُامذ

 اخخُاحاتها مً الغصض والُِاؽ هيما  - أ

 للخأٓض مً صحت الىخاةج. ػَغ الغصض والُِاؽ والخدلُل والخُُِم الالػمت  - ب

 متى ًخم الغصض والُِاؽ  - ج

 متى ًخم جدلُل وجُُِم هخاةج الغصض والُِاؽ  -ص

ظلٗ ًلالُت هـام ئصاعة الجىصةب ٓما جِىم الاخخٌاؾ بمللىماث مىزِت مىاؾبت و  خُُِم ألاصاء ٓو

 ٓضلُل كلى الىخاةج.

 

 عطا اللمالء 9-0-8

اًّ مم حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جغصض اهؼباكاث اللمالء كً صعحت الخى

٘  أؾالُبٓما خضصث  اخخُاحاتهم وجؼللاتهم وطلٗ مً  اإلاللىماث َظٍ ومغاحلت وعصض كلى الحصى

ض اإلاىخج أو الخضمت و مِابالث مم زال٘  اؾخؼالكاث عأي اللمُل و الخوظًت اإلاغجضة مً اللمُل كً جىٍع

الء والخجاع.اللمال غ الٓى ٖاوي وزؼاباث الشٕغ و جِاٍع  ء وجدلُل خصت الؿَى والش

 الخدلُل والخُُِم 9-0-3

هخاةج الخدلُل و  والُِاؽ الغصض كً الىاشئت واإلاللىماث البُاهاث وجُُِم خدلُلب اإلاىـمت جِىم

 :حؿخسضم لخُُِم  َظٍوالُِاؽ 
 جؼابّ اإلاىخجاث والخضماث  - أ

 صعحت ومؿخىي عطا اللمالء. - ب

 

 

 

 

لالُت هـام ئصاعة الجىصة. - ج  أصاء ًو

ٔان الخسؼُؽ ُض جم جىٌُظٍ بٌلالُت  -ص   ما ئطا 

 ًلالُت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة للخلامل مم املخاػغ والٌغص. -ٌ

 أصاء اإلاىعصًً الخاعحُين -و 



 

 

 

 

 الحاحت لخدؿين هـام ئصاعة الجىصة. -ػ

 اإلاغاحلت الضازلُت 9-8

ا كلى ألاُلمغاحلاث صازلُت حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جىٌظ لخِضًم  مغة ؾىٍى

ٔان هـام ئصاعة الجىصة   :مللىماث كما ئطا 
 مخؼابّ مم : - أ

 مخؼلباث اإلاىـمت هٌؿها لىـام ئصاعة الجىصة الخاص بها (0

 مخؼلباث َظٍ اإلاىاصٌت اللاإلاُت (8

 مؼبّ بٌلالُت ومداًف كلُه. - ب
ض ُامذ   باآلحى:حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُو

ها  تاًـاملحظ و ُوجىٌ إوشاءؽ و ُجسؼ - أ كلى بغامج اإلاغاحلت شاملت ملضالث اإلاغاحلت وػُغ

غ آزظة فى الاكخباع أَمُت اللملُاث اإلالىُت والخوُيراث  واإلاؿئىلُاث ومخؼلباث الخسؼُؽ والخِاٍع

 اإلاإزغة كلى اإلاىـمت وهخاةج اإلاغاحلاث الؿابِت.

 ض زصاةص اإلاغاحلت ومجا٘ ٔل مغاحلت.ًجدض - ب

لين اإلاغاحلين  ازخُاع  - ج  اإلاغاحلاث مم الخأٓض مً مىطىكُت وهؼاَت كملُت اإلاغاحلت.ظ ُوجىٌاإلاَإ

غ لإلصاعة اإلالىُت. طمان  -ص  لذ بها جِاٍع  أن هخاةج اإلاغاحلاث ُض ًع

 ُداث وؤلاحغاءاث الخصحُدُت الالػمت بضون أي جأزير ال مبرع له.حط الخصاجسا -ٌ

 بمللىماث مىزِت ٓضلُل كلى جىٌُظ بغهامج اإلاغاحلت وهخاةج اإلاغاحلت. الاخخٌاؾ -و 

 مغاحلت ؤلاصاعة 9-3

ا كلى ألاُلمغاحلت هـام ئصاعة الجىصة بؤلاصاعة الللُا  جِىم للخأٓض مً اؾخمغاع مالءمخه  مغة ؾىٍى

لالُخه وجماشُه مم الخىحهاث الاؾتراجُجُت  ٌاًخه ًو  .للجملُتٓو
دخىي حض٘و أكما٘   : الاحخماق كلى اإلاىطىكاث الخالُتٍو

 خالت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة فى الاحخماق الؿابّ إلاغاحلت ؤلاصاعة. - أ

 الخويراث فى اإلاىطىكاث الخاعحُت والضازلُت طاث اللالُت بىـام ئصاعة الجىصة. - ب

لالُت هـام ئصاعة الجىصة بما فى طلٗ الاججاَاث ؤلاخصاةُت واإلاإشغاث لٖل  - ج اإلاللىماث كً أصاء ًو

 : مً

 عطا اللمالء والخوظًت اإلاغجضة مً ألاػغاي اإلاهخمت طاث اللالُت. (0

 مضي جدِّ أَضاي الجىصة (8

 أصاء اللملُاث وجؼابّ اإلاىخجاث والخضماث. (3

 

 

 

 كضم اإلاؼابِت وؤلاحغاءاث الخصحُدُت (4

 هخاةج الغصض والُِاؽ (5

 هخاةج اإلاغاحلاث (6

 أصاء اإلاىعصًً الخاعحُين (7

 ٌٓاًت اإلاىاعص.-ص



 

 

 

 

 (.0-6ؤلاحغاءاث اإلاخسظة للخلامل مم املخاػغ  والٌغص )أهـغ بىض ًلالُت  -ٌ 

 الٌغص للخدؿين. -و

خم اجساط   ُغاعاث وإحغاءاث مخللِت بــ :ٍو
 ًغص الخدؿين. - أ

 أًت خاحت لخوُيراث كلى هـام ئصاعة الجىصة. - ب

 اإلاىاعص الالػمت. -ج

 ؤلاصاعة.هخاةج مغاحلاث كلى بمللىماث مىزِت ٓضلُل ٓما ًخم الاخخٌاؾ 

 جُُِم ألاصاء -01

 كام 01-0

ئحغاءاث  وجىٌُظاع ًغص الخدؿين ُزخاو  بخدضًضحملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت ُامذ 

ؼ  عطا اًّ مم مخؼلباث اللمالء ولخلٍؼ   َمالػمت للخى

 :َظا ٌشملو 

اًّ مم اإلاخؼلباث  - أ لت.جدؿين اإلاىخجاث والخضماث لخخى  كالوة كلى الاخخُاحاث اإلاؿخِبلُت واإلاخُى

 جصحُذ أو مىم أو جِلُل آلازاع هير اإلاغهىب ًحها. - ب

لالُت هـام ئصاعة الجىصة. -ج  جدؿين أصاء ًو

الخصحُذ حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت التى حؿخسضمها لخدؿين اأمثلت ومً 

ت واالخدؿين اإلاؿخمغ و ؤلاحغاءاث الخصحُدُت و  ٖاع و لخؼىاث الخوُيًر ٔلما  إكاصة الخىـُمو الابخ

 .أمًٕ طلٗ
 كضم الخؼابّ وؤلاحغاءاث الخصحُدُت 01-8

ٖاوي ًاهه   : ًخمكىضما جدضر كضم مؼابِت بما ًحها جلٗ الىاحمت كً الش

 الخٌاكل مم كضم اإلاؼابِت وخؿب الاُخظاء : - أ

 اجساط ئحغاء لظبؽ الحالت وجصحُدها (0

 الخلامل مم جبلاجه (8

 

 

 

 

 

 

ٔاهذ الحالت جِخض ى ئحغاء للخسلص مً ؾبب أو أؾباب كضم اإلاؼابِت للضم  - ب جُُِم ما ئطا 

:ّ  جٕغاع خضوثها أو خضوثها فى أمآً أزغي كً ػٍغ

 مغاحلت وجدلُل خالت كضم اإلاؼابِت (0

 جدضًض ؾبب خضور كضم اإلاؼابِت (8

ٔان ُض خضزذ خاالث مشابهت أو مدخمل خضوثها. (3  جدضًض ما ئطا 

ت.جىٌُظ أًت  -ج  ئحغاءاث طغوٍع



 

 

 

 

 جم اجساطٍ. جصحُحيمغاحلت ًلالُت أي ئحغاء  -ص 

ا(. -ٌ ٔان طلٗ طغوٍع  جدضًث املخاػغ والٌغص املحضصة أزىاء الخسؼُؽ )ئطا 

  كمل حلضًالث كلى هـام ئصاعة الجىصة ئطا اُخظذ الظغوعة طلٗ.     -و

 لحاالث كضم اإلاؼابِت.جٕىن ؤلاحغاءاث الخصحُدُت مخىاؾبت مم آلازاع  اإلاِابلت  وكاصة ما

خم  الاخخٌاؾ بمللىماث مىزِت ٓضلُل كلى: ٍو

 ػبُلت خاالث كضم اإلاؼابِت وأًت ئحغاءاث جم اجساطَا جبلا لها - أ

 هخاةج أًت ئحغاءاث جصحُدُت - ب

 الخدؿين اإلاؿخمغ    01-3

لالُت هـام يخدؿبباؾخمغاع  حملُت ػُبت اليؿاةُت للخىمُت الاحخماكُت  جِىم ٌاًت ًو ن مالءمت ٓو

ظلٗ مسغحاث مغاحلت ؤلاصاعة  ٓما  ئصاعة الجىصة ا مسغحاث الخدلُل والخُُِم ٓو جظم فى اكخباَع

ٔاهذ َىاْ اخخُاحاث أو ًجب الخلامل ملها ٓجؼء مً الخدؿين اإلاؿخمغ.  لخدضًض ما ئطا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )  (0ملحّ ُع

 ُاةمت اللمالء وألاػغاي اإلاهخمت

 مثا٘

 اإلاخؼلباث الجهت م 

ث
ها
لج

ا
مت 

هخ
اإلا

 

 وػاعة الشئىن الاحخماكُت 0

  الِاهىويصحت الىطم 

 الالتزام بالخللُماث 

 كِض الجملُت اللمىمُت فى مىكضَا 



 

 

 

 

  الِاهىوياكخماص اإلايزاهُت مً املحاؾب 

  م اًِاث كلى جىٌُظ البرامج واإلاشاَع   اإلاى

  

ت التربُت والخللُم 8  مضًٍغ
 كمل جىكُت للؼالب باإلاضاعؽ 

  الٌِغاء فى بغامج الجملُتئصزا٘ الؼالب 

ٔاء 3  وشٌاًُت جِضًم الخضماث مخباصلت ًاكلت ووطىح   الشغ

الء
لم

ال
 

 ألاًخام 0

  ماليجِضًم صكم 

 وحىص عكاًت حللُمُت 

 وحىص عكاًت صحُت 

 اإلاؿخٌُضة ألاؾغ  8

 جِضًم مشغوكاث ئهخاحُت صويرة 

 صكم بىاء ؾًٕ مىاؾب 

 ب والخأَُل  الخضٍع

 ٍُالخىؿ 

 اإلاىؿٌين 3

 ؾهىلت ؾير اللمل 

 الشٌاًُت وطىح زؼت اللمل 

  جدضًض الصالخُاث  و اإلاؿإولُاث لجمُم اإلاىؿٌاث وكضم

 جضازلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )  (8ملحّ ُع

 ُاةمت املخاػغ والٌغص

 والاحخماكاث( الظَنيمثا٘ )حسجل َىا هخاةج حلؿاث اللصٍ 

 ؤلاحغاء الىاحب اجساطٍ هىق الخؼغ أو الٌغصت م 

خا
امل

ػغ  تى 
ال

ص 
هض

ت

مع
لج

ا

 هِص اإلاىاعص اإلاالُت الؿاةلت 0 ًت
اي   الاججاٍ هدى ألاُو

 الاججاٍ هدى  اؾدثماع ألاعصضة اإلاخاخت



 

 

 

 

 هضعة الٌٕاءاث 8
 بغامج مٕثٌت لخىمُت اللاملين

 بغامج للمداًـت كلى اللاملين مً الدؿغب

 جٕثٍُ الامخُاػاث لللاملين الدؿغب الىؿٌُي 3

يز  طلٍ ؤلاكالم 4 ب وجأَُل ُؿم اللالُاث اللامتالتٓر  كلى جضٍع

ُت
مل

لج
ت ل

د
الة

 ال
ص

ٌغ
ال

 

  الاًتراض ياهٌخاح املجخمم كلى الٌظاء  0
غ مىُم الجملُت  كلى حمُم وؾاةل الخىاصل  لُدخىي جؼٍى

 وشم٘ى جؼبُِاث الهىاجٍ الظُٓت الاحخماعي

 الخؼىعيئوشاء ُؿم إلصاعة اللمل  الخؼىعيوحىص عهبت شبابُت لللمل  8

 ئوشاء وخضة مخسصصت للمىذ. حلضص الجهاث اإلااهدت 3

 الاؾخوال٘ الامثل لخلضص الخسصصاث في املجلـ اإلاغآؼ الُِاصًت ألكظاء مجلـ ؤلاصاعة 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )  (3ملحّ ُع

 حؿلؿل اللملُاث وجضازلها
ّ صاةغة )زؼؽ  حؿلؿل كملُاث هـام ئصاعة الجىصة -0   اجسظ الِغاع(-اصعؽ –هٌظ  –ًو



 

 

 

 

 

  :مىهجُت اللملُاث  -8

 
 

 

 

 

 

 بالجملُت: وجضازلها  لملُاثالحؿلؿل  -3

 األنشطة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

م )   (4ملحّ ُع



 

 

 

 

 مضزالث ومسغحاث اللملُاث
 مثا٘

 مىاصٌاث املخغج الغةِس ياملخغج  اإلاضزالث الغةِؿُت اللملُت م

0 
جِضًم 

 ٌٓالت ًدُم

  لألًخام اإلالخمضًًُاكضة بُاهاث 

 اإلابالى اإلاالُت اإلالخمضة 

  لللملُت خاؾىبيبغهامج 

حؿلُم مبلى الٌٕالت 

 للُدُم

 اهخـام الدؿلُم فى اإلاىكض 

 آخما٘ ُُمت اإلابلى 

 ئشلاع الُدُم بالٕغامت أزىاء الاؾخالم 

 الخلُِىاث 8

 زؼت حلُِىاث  أو وحىص شىاهغ 

  ٍللشاهغ وؿٌُيبؼاُت وص 

  الؼالبتػلب الخلُين مً الجهت 

 همىطج مِابلت شخصُت 

 كغض كمل 

 كِض كمل 

  الؿلىصيهـام اللمل 

الخلُين فى الىؿٌُت 

 اإلاؼلىبت

 الخؼابّ مم مخؼلباث شول الىؿٌُت 

 الخلُين فى الىُذ املحضص 

 زؼىاث ئحغاء الخلُين ّ  الخلُين ًو

3 
ئصالح 

 كؼل

 ػلب ئصالح 

 ًنى مخسصص 

 )ٓخالىج الجهاػ )كىض الحاحت 

  الحاحت(ُؼم الوُاع  )كىض 

 حشوُل الجهاػ

 الاؾخجابت زال٘ الٌترة الؼمىُت املحضصة 

 ؤلاصالح زال٘ الٌترة الؼمىُت املحضصة 

 كضم جٕغاع هٌـ اللؼل زال٘ شهغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م )  (5ملحّ ُع



 

 

 

 

 ُاةمت ؤلاحغاءاث الغةِؿُت
 مثا٘

 م الغمؼ اؾم ؤلاحغاء

  .0 10 -ج  –حىصة  طبؽ الىزاةّ والسجالث والبُاهاث

  .8 18 -ج  –حىصة  خاالث كضم اإلاؼابِتطبؽ 

  .3 13 -ج  –حىصة  ؤلاحغاءاث الخصحُدُت والىُاةُت

  .4 14 -ج  –حىصة  اإلاغاحلت الضازلُت

  .5 15 -ج  –حىصة  ألاَضاي والخؼؽ

  .6 16 -ج  –حىصة  عطا اللمالء

  .7 17 -ج  –حىصة  مغاحلاث ؤلاصاعة

  .8 18 -ج  –حىصة  الخضٍعب

ت    .9 19 -ج  -حىصة احغاءاث اللمل ُؿم اإلاىاعص البشٍغ

  .01 01 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم اإلاىاعص اإلاالُت 

  .00 00 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم الضكم اإلااصي والاحخماعي 

  .08 08 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم املحاؾبت 

  .03 03 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم اللالُاث اللامت والاكالم 

  .04 04 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم الخؼىق 

م   .05 05 -ج  –حىصة  احغاءاث اللمل ُؿم خاطىت الاكما٘ واإلاشاَع
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 الخىـُميالهُٖل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


