
دقعلا١ تانايب 

رّجؤملا٢ تانايب 

رجأتسملا٣ تانايب 

رجأتسملا لثمم  تانايب 

طيسولاو٤ ةيراقعلا  ةأشنملا  تانايب 

دقعلا لجس  دقعلامقر  عون 

دقعلا ماربإ  دقعلاخيرات  ماربإ  ناكم 

راجيالا ةدم  ةيادب  راجيالاخيرات  ةدم  ةياهن  خيرات 

طرشب قلعم 

مسالا

ةَّيوهلاةَّيسنجلا عون 

ةّيوهلا ةَّيوهلامقر  ةخسن 

لاوجلا ينورتكلإلامقر  ديربلا 

: ةسَّسؤملا / ةكرَّشلا مسا 

: ناونعلا

: يراجِّتلا لجِّسلا  :مقر  فتاهلا مقر 

: سكافلا مقر 

مسالا

ةَّيوهلاةَّيسنجلا عون 

ةّيوهلا ةَّيوهلامقر  ةخسن 

لاوجلا ينورتكلإلامقر  ديربلا 

: ةلاكولا :مقر  رادصإلا ةهج 

: رادصإلا :خيرات  رادصإلا ناكم 

ةيراقعلا ةأشنملا  ةَّيسنجلامسا 

ةَّيوهلاعنوان المنشأة العقارية عون 

يراجِّتلا لجِّسلا  ةَّيوهلامقر  مقر 

فتاهلا :مقر  ةَّيوهلا ةخسن 
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كلمَّتلا٥ كوكص  تانايب 

راقعلا٦ تانايب 

ةَّيراجيإلا٧ تادحولا  تانايب 

رجأتسملل٨ يراجتلا  طاشنلا 

. ديدجلا طاشنلا  هيف  حضوي  ديدج  دقع  عيقوت  كلذ  نع  جتنيو  رشع  ةسماخلا  ةداملا  يف  ةدراولا  راطخالا  لئاسو  ربع  رجؤملا  ةقفاوم  دعب  يرجاتلا  طاشنلا  رييغت  رجأتسملل  قحي  أ – 

.(٩  ) دنبلا يف  حضوملا  يراجتلا  طاشنلا  رييغت  رجأتسملل  قحي  ال  ب – 

سكافلا لاوجلامقر  مقر 

طيسولا ينورتكلإلامسا  ديربلا 

: كَّصلا :مقر  رادصإلا ةهج 

: رادصإلا :خيرات  رادصإلا ناكم 

ينطولا ناونعلا 

راقعلا ءانب  راقعلاعون  مادختسا  عون 

راودألا ةيراجيإلاددع  تادحولا  ددع 

دعاصملا فقاوملاددع  ددع 

ىرخأ تانايب 

ةدحولا روَّدلاعون  ةدحولامقر  مقر 

ةدحولا ةدحولاةحاسم  ةهجاو  لوط 

ةدحولا ةهجاو  هاجتإ 

يفاضإ قباط  عدد المواقف الخاصة بالمحلدوجو 

مكان إصدار السجل تاريخ السجل التجاري

ةحوللا ةحوللاةحاسم  عقوم 

ةحوللاب ةصاخ  فييكتلاتافصاوم  عون 

فييكتلا تادحو  نيمأتلاددع  ةصيلوب  مقر 

ءابرهكلا داَّدع  ةَّيلاحلامقر  ةءارقلا 

هايملا داَّدع  ةَّيلاحلامقر  ةءارقلا 

زاغلا داَّدع  ةَّيلاحلامقر  ةءارقلا 

ةدحولا ىرخأزيهجت  تانايب 

يراجتلا يراجتلامسالا  لجسلا  مقر 

يمكن للمستأجر تعديل النشاط التجاري النشاط التجاري 

ةيراجتلا ةمالعلا  ليجست  مقر 
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مقر ٥٦٥)٩ ءارزولا  سلجم  رارق   ) رجأتسملا تايحالص 

ةَّيلاملا١٠ تانايبلا 

ةيحالصلام

اهريغو1 لحملا  ةصخر  رادصإب  ةينعملا  تاهجلاو  ةيمسرلاو  ةيموكحلا  تاهجلا  ةعجارم  رجأتسملل  قحي 

راقعلا2 ىلع  ةيساسأ  تاريغت  ثدحت  يتلا ال  ةيراجيإلا  ةدحولاب  ةصاخلا  ةيئاشنإلا  لامعألا  وأ  ةيئابرهكلا  لامحألا  وأ  تاهجاولا  وأ  تاحوللا  وأ  روكيدلا  لامعأب  مايقلا  رجأتسملل  قحي 

(: راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  لخدت  ال   ) يعَّسلا ةرجأ 

(: راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  لخدي  ال   ) نامَّضلا غلبم 

(: راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  لخدي  ال   ) تافلخملا ةلازإ  ةيراجيإلاغلبم  ةدحولا  ةحاسم  نم  عبرم  رتم  لكل  لایر 

(: راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  لخدي  ال   ) يسدنه فارشإ  ةيراجيإلاغلبم  ةدحولا  ةحاسم  نم  عبرم  رتم  لكل  لایر 

ال يدخل ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار(: مبلغ تجهيز الوحدة اإليجارية )

يدخل ضمن القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار(:   مبلغ العربون الُم تفق عليه )

: ءابرهكلل ةيونَّسلا  :ةرجألا  زاغلل ةيونَّسلا  ةرجألا 

فرصلاو هايملل  ةيونَّسلا  ةرجألا 
: يحصلا

 عدد المواقف الُم ستخدمة:

ةماعلا تامدخلل  ةيونَّسلا  ةرجألا 
دقعل ةيراجيإلا  ةميقلا  نمض  لخدي  )

(: راجيإلا

: ىلع لمشت  يتلاو 

: راجيإلا دادس  عدد دفعات اإليجار:ةرود 

لمشت : ) ىلوألا راجيإلا  ةعفد 
( نوبرعلا

: دقعلا ةميق  يلامجإ 

طرق السداد الُم عتمدة 

دادسلا تامولعم 

كنبلا باسحلامسا  بحاص  مسا 

(IBAN  ) باسحلا مقر 

كنبلا رمز البنك (Swift Code) ناونع 
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تاعفُّدلا١١ دادس  لودج 

نيفرطلا١٢ تامازتلا 

دقعلا١٣ داوم 

لَسلَسملا م)مقر   ) رادصإلا م)خيرات   ) قاقحتسالا ه)ـخيرات   ) رادصإلا ه)ـخيرات   ) قاقحتسالا ةميقلاخيرات 

( رجؤملا رجأتسملا /   ) نيب رايتخالاب  ةيلاتلا  تامازتلالا  لمحتي  يذلا  فرطلا  ديدحت  متي 

( ةماع ماكحأ  رجأتسملا /  تامازتلا  رجؤملا /  تامازتلا   ) تحت ةسماخلا  ةداملا  ىلإ  اهديدحت  دعب  فارطألا  تامازتلا  لوحت 

فارطألا تامازتلإ  ىلع  ةقباسلا  تانايبلا  ىلوألا : ةداملا 

. هل ةلمكمو  ةرسفمو  دقعلا  اذه  نم  أزجتي  ًءزج ال  ( 12-1  ) نم دونبلا  يف  ةددحملاو  فارطألا  تامازتلإ  ىلع  ةقباسلا  تانايبلا  دعت 

دقعلا لحم  ةيناثلا : ةداملا 

رقيو دقعلا ، اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تامازتلإلاو  ماكحألاو  طورشلل  اقفو  ( 7  ) مقر دنبلاب  ةددحملا  ةيراجيإلا  ةدحولا  ريجأت  ىلع  دقعلا  اذه  بجومب  رجأتسملاو  رجؤملا  قفتا 
.(8  ) مقر دنبلا  يف  هيلع  قفتملا  يراجتلا  طاشنلل  ةحلاص  اهنأو  ةروكذملا ، فاصوألا  بسح  دقاعتلل  هلوبقو  ةيراجيإلا ، ةدحولل  هتنياعمب  رجأتسملا 

دقعلا ديدجتو  راجيإلا  ةدم  ةثلاثلا : ةداملا 

٣-١ مدَّة هذا العقد )365( يوًم ا تبدأ من تاريخ  م الموافق  هـ وتنتهي بتاريخ م الموافق  هـ. وفي حال وجود اختالف بين التاريخين الهجري والميالدي، ُيعمل بالتاريخ 
الميالدي في جميع بنود العقد.

. راجيإلا ةدم  ةيادب  خيرات  وه  دقعلا  ماربإ  خيرات  ربتعيف  هدورو  مدع  دنعو  دقعلا  يف  ددحملا  راجيإلا  ةيادب  خيرات  نم  راجيإلا  ةدم  أدبت   ٢-٣

. نافرطلا هيلع  قفتي  ديدج  دقع  ةباتك  متتف  ديدجتلاب ، نافرطلا  بغر  اذإو  دقعلا ، ةدم  ءاهتنا  عم  راجيإلا  ةدم  يهتنت   ٣-٣

ةرجألا ةعبارلا : ةداملا 

يا، يلتزم المستأجر بدفعها للمؤّج ر بحسب ما هو مذكور في البند رقم )10( من هذا العقد وكما هو مجدول في البند )11( من هذا  إجمالي قيمة العقد ) ( ريًاال سعوًد
العقد.

دنبلا 12)  ) يف اهديدحت  دعب  هماع ) ماكحأ  رجأتسملا / تامازتلا  رجؤملا /  تامازتلا   ) ىلا مسقت  تامازتلإلا  ةسماخلا : ةداملا 

رجأتسملا تامازتلا   ١-٥

. اهيلع قفتملا  ديعاوملا  يف  ةرجألا  ةميق  عفدب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-1

. دقعلا اذه  نم  ( 7  ) دنبلا يف  ةددحملاو  ةيراجيإلا  ةدحولاب  ةصاخلا  ةحوللا  تافصاومو  ةحاسمب  ديقتلاب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-2

ءدبو ةيراجيإلا  ةدحولا  حاتتفا  نود  ةدملا  هذه  ءاهتنا  ةلاح  يفو  دقعلا  خيرات  نم  ًاموي   ( 60 زواجتت (  ةدم ال  لالخ  يراجتلا  هطاشن  رشابيو  حتتفي  نأ  رجأتسملا  مزتلي   5-1-3
ريجأت اهنيح  رجؤملل  قحيو  يئاضق  مكح  وأ  راذنإ  ىلإ  ةجاحلا  نود  هتهج  نم  دقعلا  خسف  رجؤملل  قحيف  ًاموي   ( 30 لالخ (  رجؤملا  راعشا  عم  هبواجت  مدع  دعبو  يراجتلا  طاشنلا 

نم ةماعلا  تامدخلا  فيراصمو  راجيإلا  ةميقو  يعسلاو  نوبرعلا  مصخ  دعب  ةعوفدملا  دقعلا  ةميق  يقابب  ةبلاطملاب  رجأتسملا  قوقح  ىلع  ةظفاحملا  عم  ريغلل  ةيراجيإلا  ةدحولا 
. ءالخإلاو خسفلا  خيرات  ىلإ  راجيإلا  ةيادب  خيرات 

. دقعلا اذه  راجيإ  ةدم  ءاهتنا  دنع  رجؤملل  ةيراجيإلا  تادحولا  ميلستب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-4

لمحتو ةيدوعسلا ، ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةيعرملا  ديلاقتلاو  فارعألاو  ةمظنألل  اقبطو  هل  داتعملا  لامعتسالا  دقعلا  اذه  لحم  ةيراجيإلا  تادحولا  لامعتساب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-5
. ةصتخملا تاهجلا  نم  هيلع  ضرفت  دق  يتلا  تاءازجلا  عيمج 

: ةريغتم تاعفد 

: ًايونس ريغتم ة  ةيراجيإ  ةميق 
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جراخمو حطسألاو  ةكرتشملا  هايملا  تارود  لثم  ةرجؤملا  ةيراجيإلا  تادحولا  ىلع  لمتشملا  راقعلل  ةعباتلا  ةكرتشملا  قفارملاو  ءازجألا  ىلع  ةظفاحملاب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-6
. اهل صصخملا  ضرغلل  ًاحلاص  ًالامعتسا  اهلمعتسي  نأو  اهريغو ، تارمملاو  ملالسلاو  دعاصملاو  ئراوطلا 

. ةقباسلا ةداملا  يف  ةلصفملا  ةنايصلا  لامعأ  ادع  اميف   . ةيراجيإلا تادحولاب  عافتنالا  ىلع  ةبترتملا  ةداتعملا  ةيكالهتسالا  ةنايصلا  فيلاكت  عيمجب  رجأتسملا  مزتلي   5-1-7

. ةصتخملا تاهجلا  لبق  نم  ضرفُت  تامدخ  موسر  ةيأ  نم  ةيراجيإلا  تادحولا  ىلع  ضرفي  دق  امب  مازتلالا   5-1-8

. دقعلا اذه  نايرس  ةرتف  لالخ  ةفوصوملا  ةيراجيإلا  تادحولاب  ةقلعتملا  ىرخألا  تامدخلاو  زاغلاو  هايملاو  ءابرهكلا  ريتاوف  عفدب  مازتلإلا   5-1-9

رّجؤملا تامازتلا   ٢-٥

. ةمزال ةيقابتسا  تاصوحف  نم  كلذ  هبلطتي  امو  ةيراجيإلا  تادحولا  ظفحل  ةيرورض  نوكت  يتلا  ةلجعتسملا  تاميمرتلا  ءارجإب  رجؤملا  مزتلي   5-2-1

نعو راجئتسالا ، لاح  رهاظ  ريغ  هببس  ناك  ام  وأ  ىنبملا ، ةمالس  ىلع  رثؤي  امب  ةقلعتملا  ةنايصلا  يهو  راقعلا ، ةنايص  لامعأ  نع  راجيإلا  ةدم  ءانثأ  هتيلوؤسمب  رجؤملا  مزتلي   5-2-2
كلذ يف  ببسلا  نكي  ملام  فقسألا  وأ  ناطيحلا  لخاد  ءاملا  بيرهت  رصحلا - : لاثملا ال  ليبس  ىلع  وهو  ةدوصقملا ، ةعفنملل  رجأتسملا  ءافيتسا  يف  رثؤي  للخ  وأ  لطع  يأ  حالصإ 

ةمالس ىلع  رثؤت  يتلاو  ءانبلا ، يف  ةيرهوجلا  تاعدصتلا  وأ  فقسألا  يف  طوبه  ةدمتعملا -  ةيموكحلا  ةهجلا  هلوخت  نم  وا  يندملا  عافدلا  نم  ريرقت  بجومب  لامعتسالا  ءوس 
ةدمتعملا . ةيموكحلا  ةهجلا  هلوخت  نم  وا  يندملا  عافدلا  نم  ريرقت  بجومب  كلذل  يجراخ  ببس  نودب  ىنبملا 

. لحملا ةصخر  رادصا  يف  ةدعاسملا  صخي  اميف  ةصتخملا  تاهجلا  عيمجو  ةيمسرلاو  ةيموكحلا  تاهجلل  ةيساسألا  تاطارتشالا  ريفوتب  مازتلالا   5-2-3

ةماع ماكحأ   ٣-٥

. هتدم ءاهتناب  الإ  خسفُي  الو  ٍقاب  رجأتسملا  دقع  نإف  رخآ ، كلامل  ةيراجيإلا  تادحولا  وأ  راقعلا  ةيكلم  لاقتنا  لاح  يف   5-3-1

دقعلا خسف  ةسداسلا : ةداملا 

لئاسولا ربع  ررضتملا  فرطلا  لبق  نم  لخملا  فرطلا  راذنإ  متي  نأ  دعب  دقعلا ، اذه  نع  ةئشانلا  امهتامازتلإ  نم  يأب  رخآلا  فرطلا  لخأ  اذإ  دقعلا  خسف  ررضتملا  فرطلل  قحي   ١-٦
ررضلا ةلازإ  وأ  هتامازتلا ، ءادأب  هراذنإ  خيرات  نم  ًاموي  رشع  ةسمخ  ( 15  ) لالخ هراذنإ  مت  يذلا  فرطلا  مزتلي  مل  اذإ  هل ، رقملا  قاقحتسالاب  رشع  ةسماخلا  ةداملا  يف  اهيلع  صوصنملا 

. هببسب ئشانلا 

ملع خيرات  نم  ًاخوسفم  ربتعي  دقعلا  اذه  نإف  بابسألا  نم  ببس  يأل  ةيفصت  وأ  ةيراجت ، ًةأشنم  ناك  لاح  يف  ةسالفإ  وأ   ، ًادرف ناك  لاح  يف  رجأتسملا  راسعإ  لاح  يف   ٢-٦
. دقعلا ءاهنإل  ةقباسلا  ةدملا  نع  هتاقحتسم  ىلع  لوصحلا  يف  رجؤملا  قحب  كلذ  لخي  الو  برقأ  امهيأ  دقعلل  ةددجملا  وأ  ةيلصألا  ةدملا  ءاهتنإ  وأ  كلذب  رجؤملا 

دقعلا ءاضقنا  ةعباسلا : ةداملا 

: ةيتآلا لاوحألا  يف  ًايضقنم  دقعلا  اذه  دعُي   ١-٧

. دقعلا اذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  ةدراولا  دقعلا  ةدم  ءاهتنا   ١-١-٧ 

. ةدمتعملا ةيموكحلا  ةهجلا  هلوخت  نم  وا  يندملا  عافدلا  نم  ريرقت  بجومب  طوقسلل  ليآ  راقعلا  نأ  توبث   ٢-١-٧ 

. ةيراجيإلا تادحولا  مادختسا  رذعت  هنع  جتني  امم  ءانبلا ، ةمظنأ  ليدعت  ةيموكح  تارارق  تضتقا  اذإ   ٣-١-٧ 

. ةيراجيإلا تادحولا  مادختسا  رذعتي  ثيحب  هنم ، ءزج  وأ  راقعلا  كلمتب  ةلودلا  مايق   ٤-١-٧ 

. ةرهاقلا بابسألا  دنع   ٥-١-٧ 

: يلي ام  ءاضقنالا  اذه  نع  جتنيو   ٢-٧

. دقعلا اذه  نم  ( ١-١-٧  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ادع  ام  دقعلا  ءاضقنا  بجوي  ام  ثودح  خيرات  نم  ًاموي  نيثالث  ( 30  ) لالخ ةيراجيإلا  تادحولا  ميلستب  رجأتسملا  موقي   ١-٢-٧ 

. ةيراجيإلا تادحولل  رجأتسملا  ءالخإ  دنع  ةيقبتملا  ةدملل  ةعوفدملا  راجيإلا  ةميق  نم  ىقبت  ام  ةداعإب  رجؤملا  مزتلي   ٢-٢-٧ 

ةيراجيإلا تادحولا  ميلست  ةنماثلا : ةداملا 

ةدراولا ةيراجيإلا  ةدحولا  تانايبو  ( 6  ) دنبلا يف  ةدراولا  راقعلا  تانايب  عيمج  ءافيتساو  دقاعتلل  ةيمسرلا  تاءارجإلا  لامكإ  دعب  رجؤملا  نم  ةيراجيإلا  ةدحولا  رجأتسملا  ملتسَي   ١-٨
. هلجأ نم  ةرجأتسملا  ضرغلل  اهب  عافتنالل  ةحلاص  نوكت  نأ  ىلع  راجيإلا  ةيادب  خيرات  نم  موي  ( 15  ) لالخ مالتسالا  جذومن  ىلع  عيقوتلاب  ( 7  ) دنبلا يف 

نود دقعلا  خسف  رجؤملل  اهنيح  قحيف  رجأتسملا  لبق  نم  مالتسالا  جذومن  ىلع  عيقوتلاو  ةيراجيإلا  ةدحولا  مالتسا  نود  ( ١-٨  ) ةرقفلا يف  ةدارولا  ميلستلا  ةدم  تضقنا  اذإ   ٢-٨
قيرط نع  الإ  ميلستلاب  ُّدتعُي  الو  هلثمي  نموأ  رجؤملل  دقعلا ، ءاضقنا  وأ  خسف  وأ  هديدجت ، مدعو  راجيإلا  دقع  ةدم  ءاهتنا  دنع  ةيراجيإلا  ةدحولا  رجأتسملا  ملسُي  امك   . نوبرعلا عاجرإ 
. ةيموي ةرجأ  لایر  ( 0  ) هردقو ًاغلبم  رجؤملل  عفدي  نأ  ًامز  ــــ لُم ناك  قح ، نود  هدي  تحت  ةيراجيإلا  ةدحولا  رجأتسملا  ىقبأ  اذإف  رجؤملاو ، رجأتسملا  لبق  نم  ميلستلا  جذومن  عيقوت 

ةداملا يف  ةدراولا  راطخإلا  لئاسو  ربع  هنع  بوني  نم  وأ  رجؤملا  راطخإب  رجأتسملا  موقي  ميلستلا  جذومن  ىلع  عيقوتلاو  هيراجيإلا  ةدحولا  مالتساب  رجؤملا  رخأت  لاح  يف   ٣-٨
. راطخالا خيرات  نم  موي  ( 30  ) لالخ دحاو  فرط  نم  عقوملا  ميلستلا  جذومن  يف  ةحضوملا  ةلاحلاو  خيراتلا  يف  ًالصاح  ميلستلا  ربتعيو  رشع  ةسماخلا 
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تافالخلا ةيوست  فيلاكت  ةعساتلا : ةداملا 

ربتعت هببسب ، ئشانلا  ررضلا  ةلازإ  وأ  ةماعلا ، تامدخلا  فيراصم  وأ  ةنايصلا ، فيراصم  دادس  وأ  طاسقألا  دادس  يف  نيفرطلا  نم  يأ  ةلطامم  نع  ةئشانلا  باعتألاو  فيراصملا  عيمج 
. اهعفدب لطامملا  فرطلا  دهعتيو  ةيلصألا ، هتامازتلإ  نم  اءزج 

دقعلا نايرس  ةرشاعلا : ةداملا 

. دقعلا اذهب  فارطالا  تامازتلإ  نم  ةثلاثلا  ةداملا  هيلع  تصن  ام  قفو  هديدجت  متيو  نيفرطلل ، امزلم  نوكيو  هعيقوت ، خيرات  نم  دقعلا  اذه  يرسي   ١-١٠

. هيف ةدراولا  ماكحألا  عم  ضراعتي  امبو ال  هماكحأ  يقاب  نايرس  ىلع  دقعلا  اذه  داوم  وأ  دونب  دحأب  فارطالا  دحأ  مازتلا  مدع  رثوي  ٢-١٠ ال 

دقعلا اذه  دونب  نم  دنب  يأل  ًاليدعت  دعُي  كلذ ال  نإف  اهذيفنت  يف  هرخأت  وأ  هتامازتلإ  دحأل  رخآلا  فرطلا  ذيفنت  نع  بابسألا  نم  ببس  يأل  دقعلا  يفرط  دحأ  يضاغت  لاح  يف   ٣-١٠
. تامازتلإلا كلتب  رخآلا  فرطلا  ةبلاطم  يف  قحلا  دقعلا  يفرط  الكل  ىقبيو  هنع  توكسملا  هقح  نع  ًالزانت  وأ 

ءالخإلا ةرشع : ةيداحلا  ةداملا 

: ةيلاتلا تالاحلا  يف  رجؤملا  نم  بلطب  دقعلا  ةياهن  لبق  ةيراجيإلا  تادحولا  ءالخإ  متي   ١-١١

قفتي مل  ام  عفدلاب ، رشع  ةسماخلا  ةداملا  يف  ةدراولا  راطخإلا  لئاسو  ربع  رجؤملا  راعشإ  خيرات  نم  ًاموي  ( 30  ) ةدمل هنم  ءزج  وأ  راجيإلا  ةميق  عفد  يف  رجأتسملا  رخأت  اذإ   ١-١-١١
.( راجيالا تامدخل  ةينورتكلالا  ةكبشلا  قيرط  نع  متي  يباتكلا  قافتالا   ) . ًايباتك كلذ  فالخ  ىلع  نافرطلا 

بسحب كلذ ، هل  قحي  ناك ال  اذإ  يئزج ، وأ  يلك  لكشب  ًءاوس  ليبقتلا )  ) ريغلل دقعلا  نع  لزانتلاب  ماق  وأ  نطابلا  نم  اهنم  ءزج  وأ  ةيراجيإلا  تادحولا  ريجأتب  رجأتسملا  ماق  اذإ   ٢-١-١١
. دقعلا اذه  نم  ( 12  ) مقر دنبلا  يف  درو  ام 

ررض ثودح  يف  ببست  اذإ  وأ  ةيلصألا ، هتلاح  ىلإ  هتداعا  هعم  نكمي  ٍوحن ال  يأ  ىلع  رطخلل  ةيراجيإلا  ةدحولا  وأ  راقعلا  ةمالس  ضرعت  تارييغت  ءارجإب  رجأتسملا  ماق  اذإ   ٣-١-١١
. ررضلا اذه  يف  ببستلاب  نيرخآلل  حمس  اذإ  وأ  ةحيحصلا ، ةيطايتحالا  ريبادتلا  ذاختا  يف  ميسجلا  هلامهإ  ببسب  وأ  ًادمع ،

ةقبطملا ةمظنألاو  حئاوللا  فلاخي  وحن  ىلع  ةيراجيإلا  ةدحولا  مدختسا  اذإ  وأ  هلجأ  نم  اهريجأت  مت  يذلا  ضرغلا  فلاخت  ضارغأ  يف  ةيراجيإلا  ةدحولا  رجأتسملا  مدختسا  اذإ   ٤-١-١١
. ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف 

. طورشلا وأ  تامازتلإلا  كلت  ةاعارمب  هل  رجؤملا  راعشإ  خيرات  نم  ًاموي  ( 30  ) دعب دقعلا  اذه  يف  داوم  وأ  دونب  يف  ةدراولا  هتامازتلإ  يف  رجأتسملا  لخأ  اذإ   ٥-١-١١

بواجتلا مدعل  ءالخإلا  ةرشع : ةيناثلا  ةداملا 

نيب دقعلا  خسف  مت  لاح  يف  رجأتسملا  باسح  ىلع  دقعلا  فارطأل  كلذب  ريرقت  لاسراو  اهتيوتحم  درجو  ةيراجيإلا  ةدحولا  ءالخإب  موقيل  ثلاث ) فرط   ) ديدحت ىلع  نافرطلا  قفتي   
( ثلاثلا فرطلا   ) لمعل ةمظنملا  حئاوللاو  ةمظنألاب  مازتلإلا  عم  ةرجؤملا  نيعلا  ءالخا  يف  رجأتسملا  بواجت  مدعو  نيفرطلا 

تاعزانملا ةيوست  ةرشع : ةثلاثلا  ةداملا 

ةهج قيرط  نع  وأ  عازنلا  ءوشن  نم  ًاموي  ( 15  ) لالخ ةيدولا  قرطلاب  هلح  نيفرطللف  هدونب ، نم  دنب  يأ  وأ  دقعلا ، اذه  ذيفنت  وأ  ريسفت ، لوح  نيفرطلا  نيب  عازن  ثودح  ةلاح  يف 
. ةيدوعسلا ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  ةدمتعم 

نامضلا ةرشع : ةعبارلا  ةداملا 

رجأتسملا اهثدحأ  دق  تايفلت  وأ  رارضأ  يأ  كانه  نوكي  الأ  طرشب  ةيراجيإلا  ةدحولا  ءالخإ  دعب  دقعلا  اذه  نم  ( 10  ) مقر دنبلا  يف  دراولا  نامضلا  غلبم  ةداعإب  رجؤملا  مزتلي   ١-١٤
ةميق مصخ  متي  تالاحلا  هذه  يفو  راجيإلا ، وأ  ةماعلا  تامدخلا  صخت  رجأتسملا  ىلع  ةقحتسم  غلابم  يأ  وأ  اهدادس  متي  مل  ةرخأتم  ريتاوف  دوجو  مدع  كلذكو  ةيراجيإلا  ةدحولاب 

. رجأتسملل دجو  نإ  يقابلا  درُيو  عوفدملا  نامضلا  غلبم  نم  تايفلتلا  حالصإ  ةفلكت  وأ  ةماعلا  تامدخلا  وأ  راجيإلا  وأ  ريتاوفلا 

نم غلبم  يأ  مصخ  هل  قحي  امك ال  ( 10  ) مقر دنبلا  يف  دراولاو  عوفدملا  نامضلا  نم  غلبم  يأ  مصخ  لبق  اهيعدي  يتلا  رارضألا  وأ  تاقحتسملا  تابثا  ءبع  رجؤملا  ىلع  ىقبي   ٢-١٤
. ةدملا سفن  لالخ  نامضلا  غلبم  لماك  ةداعإ  هيلع  ناك  الاو   . ةيراجيإلا ةدحولا  ءالخإ  خيرات  نم  لمع  ًاموي  ( 30  ) نع ديزت  ةدم ال  لالخ  كلذب  ًايطخ  رجأتسملا  راطخإ  دعب  الإ  نامضلا 

تالسارملاو يمسرلا  ناونعلا  ةرشع : ةسماخلا  ةداملا 

يف ربتعتو  ةيبرعلا ، ةغللاب  نوكت  ةيئاضقلا  وأ  ةيموكحلا  تاهجلل  وأ  رخآلل  نيفرطلا  دحأ  اههجوي  يتلا  تاغيلبتلاو  تانايبلاو  تابتاكملاو  تاراطخإلاو  تالسارملاو  نيوانعلا  عيمج 
كلذ مت  وأ  ينورتكلالا  ديربلا  وأ  سكافلا  وأ  زاتمملا  وأ  لجسملا  ديربلاب  وأ  ينطولا  ناونعلا  ىلع  وأ  راجيالا  تامدخل  ةينورتكلالا  ةكبشلا  قيرط  نع  اهلاسرإ  مت  اذإ  ةملسملا  مكح 
. ةربتعم ةيماظن  ةليسو  يأب  وأ  دقعلا ، ةجابيد  يف  همسا  نيرق  حضوملا  ناونعلا  ىلع  مالتسا  لاصيإ  لباقم  ديلاب  ميلستلا  قيرط  نع  وأ  فتاهلا ، ربع  ةيصنلا  لئاسرلا  قيرط  نع 

دقعلا خسن  ةرشع : ةسداسلا  ةداملا 

الو اهبجومب ، لمعلل  ًاينورتكلإ  هتخسن  فرط  لك  ملست  دقو  دقعلا ، يفرط  نم  ًاينورتكلإ  ةعقومو  رجأتسملاو ، رجؤملاو  طيسولا  نم  لكل  ةقباطتم  ةينورتكلإ  ةخسنك  دقعلا  اذه  ررُح 
. ةينامتئالا تامولعملاب  ةصتخملا  تاهجلاو  فينصتلا ، تالاكوو  ةقالعلا ، تاذ  تاهجلاو  ةيموكحلا  تاهجلا  عم  الا  دقعلا  اذه  تانايب  لدابت  ناكسإلا  ةرازول  قحي 

6



ةيفاضإ دونب  ثلاثلا : مسقلا 

يساسألا مسقلا  يف  دروام  قيبطت  متي  يساسالا  مسقلا  داوملا  وا  دونبلا  هذه  نم  دنب  يا  ضراعت  لاح  يف 

. دجوت ال 
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قحلملا١٥

: دقعلا اذه  يف  ةدراولا  لوقحلا  ضعب  نم  دوصقملا  يلاَّتلا  لودجلا  حضوي 

مقر
دنبلا

حيضوتلالقحلا

دقعلا١ :عون  يلي ام  دحأ  راجيإلا  دقع  عون  نوكي 
. ديدج . ١
. دَّدجُم . ٢

دقعلا١ ماربإ  نيفرَّطلا .خيرات  الك  نم  راجيإلا  دقع  قيثوت  خيرات  لقحلا  اذه  حضوي 

دقعلا١ ماربإ  راقعلا .ناكم  اهيف  دجاوتملا  ةنيدملا  مسا  لقحلا  اذه  حضوي 

راجيإلا١ ةيادب  .خيرات  ةيراجيإلا ةدحولا  لالغتساو  راجيإلل  ةيلعفلا  ةيادبلا  خيرات  وه 

دقاعتلا١ هيلع  قلعملا  .طرشلا  هققحتب الا  ًايراس  دقعلا  ربتعي  الو  دقعلا  ليعفت  متي  هققحتب  يذلاو  نيفرطلا  ةيلع  قفتملا  طرشلا  وهو 

.رّجؤملا٢ ةكرش وأ  ةسّسؤم ، وأ  اًدرف ، رّجؤملا  نوكي  دق 

:رّجؤملا٢ ةيلاتلا تالاحلا  ىدحإ  هل  درف  وه  رّجؤملا 
. هسفنب ًالثمم  نوكي  نأ  اَّمإ  . ١

. ةيعرش ةلاكو  بجومب  ًاليكو  نوكي  نأ  اَّمإو  . ٢
. ةيراجتلا ةأشنملا  نع  يماظنلا  لثمملا  نوكي  نأ  اَّمإو  . ٣

ةيوهلا٢ :عون  نوكت نأ  امإ  ةيوهلا 
. دارفألا نع  ةيتوبث  ةقاطب  . ١

. ةيراجتلا تآشنملا  نع  يراجت  لجس  . ٢

.رجأتسملا٣ ةكرش وأ  ةسّسؤم ، وأ  اًدرف ، رجأتسملا  نوكي  دق 

رجأتسملا٣ :لِّثمُم  ةيلاتلا تالاحلا  ىدحإ  هل  درف  وه  رجأتسملا  لِّثمُم 
.( هسفنب لَّثَمُم  رجأتسملا  َّنأ  ىنعمب   ) هسفن رجأتسملا  نوكي  نأ  اَّمإ  . ١

. ةأشنملا بحاص  2 . ٢
. ةأشنملا نع  لثمملا  . ٣

ةيوهلا٣ ةيدوعسلاعون  ةيبرعلا  ةكلمملا  يف  اهب  دتعي  دارفألا  نع  ةيتوبث  ةقاطب  يأ  . ١
. ةيراجتلا تآشنملا  نع  يراجت  لجس  . ٢

. ىرخأ . ٣

هيراجيإلاراقعلا٦ تادحولا  ىلع  يوتحي  يذلا  ىنبملا  وهو 

راقعلا٦ ءانب  :عون  يلي ام  دحأ  راقعلا  ءانب  عون  نوكي 
. جرب . ١

. عمجم . ٢
. يراجت عمجم  . ٣

. ةرامع . ٤
. هلف . ٥

راقعلا٦ مادختسا  :عون  يلي ام  دحأ  راقعلا  مادختسا  عون  نوكي 
. يراجت . ١

. ينكس يراجت  . ٢
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ةدحولا٧ :عون  يلي ام  دحأ  ةَّيراجيإلا  ةدحولا  عون  نوكي 
. ضرعم . ١

. عدوتسم . ٢
. كشك . ٣
. لحم . ٤
. ةرامع . ٥
. جرب . ٦

. ةقش . ٧
. رود . ٨
. ةلف . ۹

. ىرخأ . ١٠

ةحوللاب٧ ةصاخ  .تافصاوم  رجأتسملل ةيراجيإلا  ةدحولاب  ةصاخلا  ةحوللا  ضرعل  ةينالعالا  ةحاسملا  يه 

ةدحولا۹ راجيإ .مقر  ىدل  لَّجسملا  ةَّيراجيإلا  ةدحولا  مقر  لقحلا  اذه  حضوي 

ةدحولا٧ تاونَّسلاب .رمع  ةَّيراجيإلا  ةدحولل  يريدقَّتلا  رمعلا  لقحلا  اذه  حضوي 

يعَّسلا١٠ .ةرجأ  راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  ةرجألا  هذه  لخدت  . ال  تدجو نإ  ةبّترتملا  يعَّسلا  ةرجأ  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 

نامَّضلا١٠ دقعلغلبم  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  غلبملا  هذه  لخدي  . ال  دجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  بّترتملا  نامَّضلا  غلبم  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا

تافلخملا١٠ ةلازإ  ةيلامجإلاغلبم  ةميقلا  نمض  غلبملا  هذه  لخدي  . ال  دجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  بّترتملا  تافلاخملا  ةلازإ  غلبم  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا دقعل 

يسدنه١٠ فارشإ  ةميقلاغلبم  نمض  غلبملا  هذه  لخدي  . ال  دجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  بّترتملا  يسدنهلا  فارشإلا  غلبم  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا دقعل  ةيلامجإلا 

ةيراجيإلا١٠ ةدحولا  زيهجت  .غلبم  ةيلع قفتملا  طاشنلا  بسح  ايراجت  اهلالغتسال  ةيراجيإلا  ةدحولا  زيهجتل  رجأتسملا  لبق  نم  عوفدملا  غلبملا  وهو 

نوبرعلا١٠ دقعلغلبم  ةيلامجإلا  ةميقلا  نمض  غلبملا  هذه  لخديو   . دجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  بّترتملا  نوبرعلا  غلبم  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا

ءابرهكلل١٠ ةيونَّسلا  عمةرجألا  اينمض  ةرجألا  هذه  دادس  ُّمتيو   . تدجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  ةبّترتملا  ةيونَّسلا  ءابرهكلا  ةرجأ  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا تاعفد 

زاغلل١٠ ةيونَّسلا  تاعفدةرجألا  عم  اينمض  ةرجألا  هذه  دادس  ُّمتيو   . تدجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  ةبّترتملا  ةيرهشلا  زاغلا  ةرجأ  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا

فرصلا١٠ هايملل و  ةيونَّسلا  ةرجألا 
يحصلا

تاعفد عم  اينمض  ةرجألا  هذه  دادس  ُّمتيو   . تدجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  ةبّترتملا  ةيونَّسلا  هايملا  ةرجأ  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا

ةماعلا١٠ تامدخلل  ةيونَّسلا  تاعفدةرجألا  عم  اينمض  ةرجألا  هذه  دادس  ُّمتيو   . تدجو نإ  رجأتسملا ، ىلع  ةبّترتملا  ةماعلا  تامدخلا  ةرجأ  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا

ةماعلا١٠ .تامدخلا  رجأتسملاو رّجؤملا  نيب  اهيلع  قفَّتملا  ةيونَّسلا  راجيإلا  ةميق  لقحلا  اذه  حضوي 
. ةسارح ةمدخ  . ١
. لقن ةمدخ  . ٢

. لافطأ ةناضح  . ٣
. لافطأ بعلم  . ٤

.( خلإ ةلواَّطلا ، بَرْضِم  ودرايلب ،  ) باعلأ ةلاص  . ٥
. ةحابس ضوح  . ٦

. ةيضاير تابيردت  ةلاص  . ٧
. ةيضاير بعالم  . ٨
. تابسانم ةعاق  . ۹

. ىرخأ . ١٠

راجيإلا١٠ دادس  :ةرود  يلي ام  ىدحإ  نوكتو  تاعفُّدلا ، ديدستل  ةيروَّدلا  ةرتفلا  لقحلا  اذه  حضوي 
. يرهش . ١

. يونس عبر  . ٢
. يونس فصن  . ٣

. يونس . ٤

راجيإلا١٠ تاعفد  .ددع  ةراتخملا راجيإلادادس  ةرود  بسحب  راجيإلا  دقع  نايرس  ةرتف  لالخ  اهدادس  بجاولا  تاعفُّدلا  ددع  لقحلا  اذه  حضوي 
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ىلوألا١٠ راجيإلا  .ةعفد  اهدادس بجاولا  ىلوألا  راجيإلا  ةعفد  رادقم  لقحلا  اذه  حضوي 

دقعلا١٠ ةميق  :.يلامجإ  يلي ام  نَّمضتتو  راجيإلا ، دقع  نايرس  ةرتف  لالخ  اهدادس  بجاولا  ةَّيلاملا  ةميقلا  يلامجإ  لقحلا  اذه  حضوي 
. راجيإلا ةَّدم  يف  ةبورضم  راجيإلل ، ةيونَّسلا  ةميقلا  . ١

. راجيإلا ةَّدم  يف  ةبورضم  تدجو ، نإ  ءابرهكلل ، ةيونَّسلا  ةرجألا  . ٢
. راجيإلا ةَّدم  يف  ةبورضم  تدجو ، نإ  هايملل ، ةيونَّسلا  ةرجألا  . ٣
. راجيإلا ةَّدم  يف  ةبورضم  تدجو ، نإ  زاغلل ، ةيونَّسلا  ةرجألا  . ٤

. راجيإلا ةَّدم  يف  ةبورضم  تدجو ، نإ  فقاوملل ، ةيونَّسلا  ةرجألا  . ٥

ةصتخملا١٢ ريراقتلاتاهجلا  ميدقتل  اهلبق  نم  ةدمتعملاو  ةيموكحلا  تاهجلا  اهعم  دقاعتت  يتلا  ةصاخلا  تاهجلا  وا  ةيموكحلا  تاهجلا  يهو 
. ةينفلا

ةيراجيإلا١٢ .ةنسلا  ىلوألا راجيإلا  ةعفد  خيرات  نم  بسحت  موي  يه 365 

ةيراجت١٣ .ةأشنم  ةكرش ةيدرف ،  ةسسؤم 
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