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 ة في جامعة تبوكالقواعد التنفيذية للترقيات العلمي  

 انًاقج انؽاقٚح ٔانؼشهٌٔ

   ٝشزشط ىيزقذً ىيزشقٞخ ٍِ سرجخ أعزبر ٍغبعذ إىٚ سرجخ أعزبر ٍشبسك:

ذٍخ ال رقو عِ أسثع عْ٘اد فٜ سرجخ أعزبر ٍغبعذ فٜ جبٍعخ عع٘دٝخ أٗ جبٍعخ أخرشٙ ٍعزرشب ثٖربل عيرٚ أال خ-1

 فٜ اىجبٍعبد اىغع٘دٝخ عِ عْخ ٗادذح. رقو ٍذح اىخذٍخ

 

 

 

 

 

 اعزٞفبء اىذذ األدّٚ ٍِ اإلّزبط اىعيَٜ اىَطي٘ة ىيزشقٞخ ٗفقبً ألدنبً اىَبدح اىضبّٞخ ٗاىضالصِٞ ٍِ ٕزٓ اىالئذخ.-2

 أُ ٝنُ٘ ٍب رقذً ثٔ ٍِ إّزبط عيَٜ قذ ّشش أٗ قجو ىيْشش أصْبء شغئ ىشرجخ أعزبر ٍغبعذ.  -3 

 

 انًاقج انصاَٛح ٔانؼشهٌٔ

   ٝشزشط ىيزقذً ىيزشقٞخ ٍِ سرجخ أعزبر ٍشبسك إىٚ سرجخ أعزبر:

خذٍخ ال رقو عِ أسثع عْ٘اد فٜ سرجخ أعزبر ٍشبسك فٜ جبٍعخ عع٘دٝخ أٗ جبٍعخ أخشٙ ٍعزشب ثٖربل عيرٚ أال -1

 رقو ٍذح اىخذٍخ فٜ اىجبٍعبد اىغع٘دٝخ عِ عْخ ٗادذح. 

 

 

 

 

 

 اعزٞفبء اىذذ األدّٚ ٍِ اإلّزبط اىعيَٜ اىَطي٘ة ىيزشقٞخ ٗفقبً ألدنبً اىَبدح اىضبىضخ ٗاىضالصِٞ ٍِ ٕزٓ اىالئذخ. -2

 أُ ٝنُ٘ ٍب رقذً ثٔ ٍِ إّزبط عيَٜ قذ ّشش أٗ قجو ىيْشش أصْبء شغئ ىشرجخ أعزبر ٍشبسك.  -3

 

 انًاقج انصانصح ٔانؼشهٌٔ

ٍجيظ اىقغٌ ثطيت اىزشقٞخ قجرو امزَربه اىَرذح اىْيبٍٞرخ ثَرذح أق ربٕب  ىعض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ اىذق فٜ اىزقذً إىٚ

 عزخ أشٖش.

 انًاقج انهاتؼح ٔانؼشهٌٔ

 رذزغت ٍذح اإلعبسح ٗاىْذة ٗاإلٝفبد ألغشاض اىزشقٞخ عيٚ اىْذ٘ اٟرٜ:

 مبٍو اىَذح إرا مبّذ اإلعبسح أٗ اىْذة أٗ اإلٝفبد إىٚ جٖخ عيَٞخ ٗمبُ اىعَو فٜ ٍجبه اىزخ ص.  -1

 ّ ف اىَذح إرا مبّذ اإلعبسح أٗ اىْذة أٗ اإلٝفبد إىٚ جٖخ غٞش عيَٞخ ٗمبُ اىعَو فٜ ٍجبه اىزخ ص. -2

 ال رذزغت اىَذح ىغشض اىزشقٞخ إرا مبُ اىعَو فٜ غٞش ٍجبه اىزخ ص.  -3

      :يٍنهًبدة انحبديت وانعشش انقبعذة انتُفيزيت

 بيتى تعييُه وظيفي   ى)بعذ قشاس يجهس انجبيعت( ون بفي حبنت شغم عضى هيئت انتذسيس نىظيفت أستبر يسبعذ عهًي  

 .نشتبت أستبر يشبسك ضًٍ انًذة انًطهىبت نهتشقيتب تحتسب انًذة انتي قضبهب في انىظيفت عهًي  

 : يٍنهًبدة انثبَيت وانعشش انقبعذة انتُفيزيت

يتى  ى)بعذ يىافقت انًجهس انعهًي( ون ي بحبنت شغم عضى هيئت انتذسيس نىظيفت أستبر يشبسك عهً في

 .ضًٍ انًذة انًطهىبت نهتشقيت نشتبت أستبر بحتسب انًذة انتي قضبهب في انىظيفت عهًي  ت  تعييُه وظيفي ب 
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 ج انفايٍح ٔانؼشهٌٔانًاق

 رزٌ رشقٞخ أعضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ٗفق اىَعبٝٞش اٟرٞخ:

 اإلّزبط اىعيَٜ. -1

  اىزذسٝظ.  -2

  خذٍخ اىجبٍعخ ٗاىَجزَع.-3

 

 انًاقج انٍاقٌح ٔانؼشهٌٔ

 إجشاءاد اىزشقٞخ:

 ٝقذً عض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ طيت اىزشقٞخ إىٚ ٍجيظ اىقغٌ اىَخزص ٗٝزضَِ ٍب ٝأرٜ: -1

 ثبىَؤٕالد اىعيَٞخ ٗاى٘ظٞفٞخ ٗاىزذسط اى٘ظٞفٜ.أ ( ثٞبُ 

 ة( ثٞبُ ثبىْشبطبد اىزذسٝغٞخ.

 ثٞبُ ثْشبطٔ فٜ ٍجبه خذٍخ اىجبٍعخ ٗاىَجزَع. ط (

 دـ( أٛ ٍعيٍ٘بد إضبفٞخ ىذعٌ طيت اىزشقٞخ.

 أٛ ٍعيٍ٘بد أٗ ٗصبئق أخشٙ ٝطيجٖب ٍجيظ اىقغٌ أٗ ٍجيظ اىنيٞخ أٗ اىَجيظ اىعيَٜ. ٕـ (

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ْٝيش ٍجيظ اىقغٌ فٜ طيت اىزشقٞخ ٗٝزذقق ٍِ اعزٞفبء اىششٗط ٗاإلجشاءاد ٗٝ٘صٜ ثشفع اىطيت إىٚ ٍجيرظ  -2

 اىنيٞخ ٍع اقزشاح أعَبء عذد ٍِ اىَذنَِٞ اىَزخ  ِٞ ال ٝقو عِ صَبّٞخ. 

ٍرِ اىَذنَرِٞ اىَزخ  رِٞ ال ٝقرو  اْيش ٍجيظ اىنيٞخ فٜ اىطيت ثْبء عيٚ ر٘صٞخ ٍجيظ اىقغٌل ٗٝششخ عذدً ٝ-3

 عِ صَبّٞخ ٍَِ سشذٌٖ ٍجيظ اىقغٌ أٗ ٍِ ع٘إٌ. 

 

 

 :يٍاألونى نهًبدة انسبدست وانعشش انتُفيزيتانقبعذة 

 ت حذد انًهبو انًُىطت بعضى نجُت انتشقيبث انعهًيت وعضى انًجهس انعهًي ببنكهيت كبآلتي: 

ل لبعضهما البعض.-  دورعضو لجنة الترقيات وعضو المجلس العلمي بالكلية مكم 

الع عضو لجنة الترقيات العلمية الدائمة أو عضو المجلس - العلمي على اإلنتاج العلمي برغبة من العضو المتقدم للترقية إط 

ة.  وإحاطته باللوائح واألنظمة والقواعد التنفيذية للترقيات العلمي 

ض المتقدم للحرمان  - توعية المتقدم للترقية العلمية أال يكون هناك استالل علمي أو انتحال يخل  بأمانة العلمية ويعر 

 يب.قوبة التأدعمن الترقية، و

/ 2/  18هـ والموافق 6/1441/ 24 تاريخ ( في اجتماعه الثاني عشر في1) بناء على قرار المجلس العلمي رقم )

 (هـ7/7/1441وتاريخ  42963م  وموافقة معالي مدير الجامعة  برقم 2020
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 :ٍٚانقاػكج انرُفٛمٚح انصانصح نهًاقج انٍاقٌح ٔانؼشه

( يقٍ انالحؽقح ٕٙ( يقٍ انًقاقج  ٔانرهقٛح إلا كاٌ يكرًالً ٔفق  يقا لكقه فقٙ نققى  ُٚظه يعهً انقٍى فٙ طهة  -1

ٔانقاػكج انرُفٛمٚح انٕانقج ػهّٛ فٙ يكج ال ذرعأو شقٓه يقٍ ذقانٚؿ ذققكٚى ػيقٕ ْٛتقح انرقكنًٚ ٔاٌقركًانّ 

  نًهفّ ٔف  انشقهٔط ٔانيقٕات ع ػهقٗ يٌ ٚهاػقٗ ػقكو اٌقرقثال ي٘ طهثقاخ نهرهقٛقح ـقالل انفرقهج انرقٙ ذٍقث

 يٕػك اإلظاوج انهًٌٛح تشٓه ٔؼرٗ ذانٚؿ اَرٓاء اإلظاوج.

ٚرى ػهع طهة انرهقٛح ػهٗ يعهً انكهٛح تؼك اػرًاق يؽيه يعهً انكهٛح  تؼك اػرًاق يؽيه يعهً انقٍى  -ٕ

 يٍ انؼًٛك فٙ يكج ال ذرعأو شٓه يٍ ٔطٕنّ نؼًٛك انكهٛح تؼك اػرًاقِ.

 

 

 عيٚ ر٘صٞخ ٍجيغٜ اىقغٌ ٗاىنيٞخل ٗٝقً٘ ثعذ اىذساعخ ثَب ٝأرٜ: ٝذسط اىَجيظ اىعيَٜ طيت اىزشقٞخ ثْبءً -4

اخزٞبس عذد ال ٝقو عِ خَغخ ٍذنََِّٞ ىزقٌ٘ٝ اىجذ٘سل ٝخزبسُٗ ٍِ اىَششذِٞ ٍِ ٍجيظ اىنيٞخ أٗ ٍِ غٞشٌٕ   أ (

 عْذ اىذبجخ.صالصخ ٌٍْٖ أعبعُٞ٘ ٗاىشاثع فبد بً ادزٞبطٞبً أٗالً ٗاىخبٍظ فبد بً ادزٞبطٞبً صبّٞبً ٝيجأ إىَٖٞب 

 ٍِ خبسط اىجبٍعخ. -عيٚ األقو-ٗٝجت أُ ٝنُ٘ اصْبُ ٍِ اىَذنَِٞ اىضالصخ 

ة ( إسعبه اىجذ٘س ٗاىجٞبّبد اىخبصخ ثبىزشقٞخ إىٚ اىَذنَِٞ ثطشٝقخ عرشٝخ ىزقَٖ٘ٝرب ٗفرق اىَْر٘رط اىرزٛ ٝعرذ ٍرِ 

 قجو اىَجيظ اىعيَٜ.

عيررٚ رشقٞزررٔل ٗرىررل ثعررذ اىْيررش فررٜ رقرربسٝش اىَذنَررِٞل  ارخرربر قررشاس ثزشقٞررخ عضرر٘ ٕٞئررخ اىزررذسٝظ أٗ ثعررذً اىَ٘افقررخ  ط (

 ٗاىزقبسٝش اىخبصخ ثْشبط اىَزقذً ىيزشقٞخ فٜ ٍجبه اىزذسٝظ ٗخذٍخ اىجبٍعخ ٗاىَجزَع.

إرا قشس اىَجيظ عذً اىَ٘افقخ عيٚ اىزشقٞخ ىضعف اإلّزبط اىعيَرٜل ٝقرً٘ ثزذذٝرذ ٍ رٞش األثذربس اىَقذٍرخ ٍٗرب   د (

ٝ رخ رقذَٝرٔ ٍرشح أخرشٙل عيرٚ أُ ٝشرزَو اىذرذ األدّرٚ ىيزشقٞرخ فرٜ دربه طيرت اىزشقٞرخ ٍرشح ٝغزجعذ ٍْٖب ٍٗب 

 ىيَزقذً ىيزشقٞخ إىٚ أعزبر  -عيٚ األقو-أخشٙ ٗدذح ثذضٞخ جذٝذح 

 ىيَزقذً ىيزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبر. -عيٚ األقو-ٍشبسكل ٗٗدذرِٞ ثذضٞزِٞ جذٝذرِٞ      

 

 

 

 

 

 

 

 :يٍانثبَيت نهًبدة انسبدست وانعشش انقبعذة انتُفيزيت

يتى تعبئت انبيبَبث عهى انُظبو اإلنكتشوَي نهتشقيبث انعهًيت ألعضبء هيئت انتذسيس بًىقع انجبيعت وإسسبل  

يع  ،يشتًم عهى كبفت انًشفقبث انًطهىبت دوٌ انحبجت إلسسبل َسخ وسقيت نهجُت انتشقيبث انعهًيت CD قشص  

 تزويذ سئيس انقسى بُسخت وسقيت يٍ األبحبث نعشضهب عهى يجهس انقسى ويجهس انكهيت
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 :ٍٚنهًاقج انٍاقٌح ٔانؼشه انهاتؼحانقاػكج انرُفٛمٚح 

 

 ذقرهغ انهعُح انكاحًح نهرهقٛاخ انؼهًٛح ػهٗ انًعهً انؼهًٙ يا ٚأذٙ: -ٔ

 ي( يا ٍُٚرثَؼُك يٍ انثؽٕز ػُك انرقكو نهرهقٛح نهًهج األـهٖ.

 ب( ػكق انٕؼكاخ انثؽصٛح انعكٚكج انرٙ ػهٗ انثاؼس ذقكًٚٓا ػُك انرقكو نهرهقٛح يهج يـهٖ.

 هاػٗ فٙ ذؽكٚك يا ٍُٚرثَؼُك ٔيا ُْٚثقٗ ػهّٛ يٍ اإلَراض انؼهًٙ يا ٚهٙ: ُٚ  -ٕ

 ي/ ٔظٕق اٌرالل ئ اَرؽال. 

 هة انًؽكًٍٛ قنظح يقم يٍ انؽك األقَٗ نهثؽس. يغب/ إػطاء 

  

 انًاقج انٍاتؼح ٔانؼشهٌٔ

 عيٚ اىْذ٘ اىزبىٜ: ( ٍبئخ ّقطخ ٍقغَخ111ٝزٌ رقٌ٘ٝ جٖ٘د عض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ اىَزقذً ىيزشقٞخ عيٚ أعبط )

 عزُ٘ ّقطخ ىإلّزبط اىعيَٜ.  61
 خَظ ٗعششُٗ ّقطخ ىيزذسٝظ.  25
 خَظ عششح ّقطخ ىخذٍخ اىجبٍعخ ٗاىَجزَع.  15

ٗٝضع ٍجيظ اىجبٍعخ ٍعبٝٞش رقٌ٘ٝ اىَشبسمخ فٜ اىزذسٝظ ٗخذٍرخ اىجبٍعرخ ٗاىَجزَرع ثْربء عيرٚ ر٘صرٞخ ٍرِ 

 اىَجيظ اىعيَٜ.
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 :نهًاقج انٍاتؼح ٔانؼشهٍٚ انرُفٛمٚح انقاػكج

 ٚرى ذقٕٚى يشانكح ػيٕ ْٛتح انركنًٚ فٙ َشاطٙ انركنًٚ ٔـكيح انعايؼح ٔانًعرًغ ٔف  يا ٚهٙ :

الً  ّٔ : ٚرى ذقٛٛى يشانكح ػيٕ ْٛتح انركنًٚ فٙ يعانٙ انركنًٚ ٔـكيح انعايؼح ٔانًعرًغ يٍ ـالل انًؼهٕياخ ي

 انٕانقج يٍ انقُٕاخ انرانٛح:

ٚاٌ يٍ كقم  يقٍ نحقًٛ انقٍقى ٔػًٛقك انكهٛقح انًريقًٍ ذؼثتقح كقم يُٓقاع انثُقٕق انقٕانقج فقٙ  -ٔ    انرقهٚهاٌ انٍهِّ

 ًَٕلض األقاء األكاقًٚٙ نؼيٕ ْٛتح انركنًٚ . 

 انًؼهٕياخ انرٙ ٚريًُٓا انًهف األكاقًٚٙ انًؼرًك يٍ نحًٛ انقٍى ٜـه ٌُح ع يكػًاً تًا ٕٚشقّ . -ٕ    

الً( يػالِ إنٗ َقاط :  ذؽٕلشاَٛاً  ّٔ نرؽكق ظٕٓق ػيٕ ْٛتح انركنًٚ فٙ يعانٙ انركنًٚ ؛ انًؼهٕياخ انٕانقج فٙ  ي

 ٔـكيح انعايؼح ٔانًعرًغ كانرانٙ:

 انؼةء انركنٍٚٙ. -ٔ    

األقاء انركنٍٚٙ ٔاالنرىاو تًفهقاخ انًُٓط انكناٌقٙ ٔانكرقاب انًققهن ٔذطقٕٚه انًقاقجع إإقافح إنقٗ االنرقىاو  -ٕ   

َقطح نٓما انثُك. ٔٚرى ذقًٛٛٓا ؼٍة انًُٕلض انم٘ ُٚؼثِّتقّ (ٕ٘ اخ انكناٌٛح ٔانًكرثٛحع ٔٚفظض تانٍاػ

 نحًٛ انقٍىع ٔٚؼرًكِ ػًٛك انكهٛح. 

ـكيققح انعايؼققح ٔانًعرًققغع ٔٚققرى ذقًٛٛٓققا ؼٍققة تُققٕق انًُققٕلض انققم٘ ٚؼثتققّ نحققًٛ انقٍققىع ٔٚؼرًققكِ ػًٛققك  -ٖ   

 ( َقطح. ٘ٔانكهٛحع ٔٚفظض نٓما انعىء  

 ُٔٚهاػٗ فٙ ْما انرقٛٛى انًشانكاخ ٔاالػرثاناخ اٜذٛح:        

 انًشانكاخ انكاـهح فٙ إطان ـكيح انعايؼح ٔانًعرًغ. -        

انًشققانكاخ األـققهٖ انًهذثطققح تركهٛققف انعايؼققح نؼيققٕ ْٛتققح انرققكنًٚ تهحاٌققح قٍققى ئ ٔكانققح كهٛققح ئ  -        

قققاي ػهققٗ لنققا ي٘ ػًاقذٓققاع ٔيققا شققاتّ لنققاع ٔانهعققاٌ انًُثصقققح يققٍ انقٍققى ئ انكهٛققح ئ انعايؼققحع ُٔٚ 

 ع ٔيا شاتّ لنا.يشانكاخ يـهٖ ٚكهف تٓا ػيٕ ْٛتح انركنًٚ يٍ قثم انعايؼح ئ ٔوانج انرؼهٛى

ذقٕو انهعُحُ انكاحًح نهرهقٛاخ انؼهًٛح تًهاظؼح يعًٕع انُقاط انرٙ يُػطْٛد نّ فٙ إٕء انًهف األكاقًٚٙع  -        

 ٔٔاقغ انقهاناخع ٔانرقانٚه؛ نهرأكك يٍ ٌاليح انرقكٚه.

 

 

 نًاقج انصايُح ٔانؼشهٌٔا

( عزِٞ ّقطخل عيٚ أال ٝقو 61رزٌ رشقٞزٔ عِ )ٝجت أال ٝقو ٍجَ٘ع ٍب ٝذ و عيٞٔ عض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنٜ 

( خَظ ٗصالصِٞ ّقطخ فٜ ٍجبه اإلّزبط اىعيَٜ ىيزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبر 35ٍب ٝذ و عيٞٔ اىَششخ ىيزشقٞخ عِ )

( أسثعِٞ ّقطخ ىيزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبرل ٗرزٌ اىزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبر ٍشبسك ثأغيجٞخ سأٛ اىَذنَِٞ 41ٍشبسك ٗ)

اىزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبر فززٌ ثئجَبع سأٛ اىَذنَِٞ اىضالصخل ٗفٜ دبه ٍ٘افقخ اصِْٞ ٍِ اىَذنَِٞ عيٚ  اىضالصخل أٍب

 ذبه اإلّزبط اىعيَٜ إىٚ ٍذنٌ ساثع ٗٝنُ٘ سأٝٔ ّٖبئٞبً.اىزشقٞخ ٗعذً ٍ٘افقخ اىضبىشل ٝ  
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 انًاقج انراٌؼح ٔانؼشهٌٔ

 ٕٞئخ اىزذسٝظ ٍب ٝأرٜ: ٝذخو ضَِ اىذذ األدّٚ ىإلّزبط اىعيَٜ اىَطي٘ة ىزشقٞخ عض٘

اىجذ٘س اىَْش٘سح أٗ اىَقج٘ه ىيْشش فٜ ٍجالد عيَٞخ ٍذنَخل ٗٝضع اىَجيظ اىعيَٜ ٍعبٝٞش قج٘ه اىَجالد  -1

 اىَذنَخ.

اىجذ٘س اىَذنَخ اىَقذٍخ ىيَؤرَشاد ٗاىْذٗاد اىعيَٞخ اىَزخ  خ إرا مبّذ ٍْش٘سح ثأمَيٖب أٗ ٍقج٘ىخ ىيْششل  -2

 فقظ.ٗٝقجو ٍْٖب ٗدذح ٗادذح 

 اىجذ٘س اىَذنََّخ اىَْش٘سح أٗ اىَقج٘ىخ ىيْشش ٍِ ٍشامض اىجذ٘س اىجبٍعٞخ اىَزخ  خ. -3

 اىَذنٌَّ ٍِ اىنزت اىجبٍعٞخ ٗاىَشاجع اىعيَٞخل ٗٝقجو ٍْٖب ٗدذح ٗادذح فقظ. -4

 رذقٞق اىنزت اىْبدسح اىَذنٌل ٗٝقجو ٍْٖب ٗدذح ٗادذح فقظ. -5

 اىَزخ  خل ٗٝقجو ٍْٖب ٗدذح ٗادذح فقظ.اىزشجَخ اىَذنََّخ ىينزت اىعيَٞخ  -6

اىنزت ٗاىجذ٘س اىَطج٘عخ ٍِ قجو ٕٞئبد عيَٞخ ٝعزَذٕب اىَجيظ اىعيَٜل ٗرنُ٘ خبضعخ ىيزذنٌٞل ٗٝقجو ٍْٖب  -7

 ٗدذح ٗادذح فقظ.

 

 :نهًاقج انراٌؼح ٔانؼشهٍٚ األٔنٗ انقاػكج انرُفٛمٚح

يقغ طالتقّ شقهٚطح يال ٚرعقأو لنقا انؼًقم ٔؼقكج ٚعٕو نهًرقكو نهرهقٛح انرقكو تئَراض انؼهًٙ يشقره   (ٔ

تؽصّٛح ٔاؼكج  فق ع يغ إهٔنج ٔظقٕق اٌقى انطانقة/ج ػهقٗ اإلَرقاض انؼهًقٙ انًرققكو نهرهقٛقح ٔال ُٚؼقّك 

 ح.لنا اٌرالال ػهًًّٛا يٍ نٌاحهٓى ئ يشانٚؼٓى انؼهًّٛ 

( انرقٙ ذرًٛقى Review Articlesنًققاالخ االٌرؼهاإقٛح   اُٚؽرٍقة إقًٍ انؽقك األقَقٗ انًطهقٕب  (ٕ

ٚىٚققك ػهققٗ ٔؼققكج تؽصٛققح  تعٓققك ػهًققٙ ٔاإققػ ٚشققرًم ػهققٗ ذؽهٛققم ٔذٕطققٛاخ ٚقثهٓققا انًعهققً تًققا ال

 ٔاؼكج فق  نهًرقكو.

و  ٔيٕافقح ٕٕٓٓ/  ٕ/  1ْٔـ ٔانًٕاف  ٔٗٗٔ/  ٙ/ ٕٗ( فٙ اظرًاػّ انصاَٙ ػشه فٙ ذانٚؿ ٔ  تُاء ػهٗ قهان انًعهً انؼهًٙ نقى  

 ْـ (ٔٗٗٔ/  7/  7ٔذانٚؿ  9ٖٕٙٗيؼانٙ يكٚه انعايؼح تهقى 
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 :انرُفٛمٚح انصاَٛح نهًاقج انراٌؼح ٔانؼشهٍٚانقاػكج 

الً: يؼاٚٛه قثٕل انًعالخ انًؽكًح: ّٔ  ي

 ٚرى ذثُٙ انًؼاٚٛه اٜذٛح:

يٌ ٚكٌٕ نهًعهح نحًٛ ْٛتح ذؽهٚه تهذثح يٌرال يشان ع ػهٗ األققمع ٔذكقٌٕ لاخ يكاَقح ػهًٛقح يهيٕققح فقٙ  -ٔ

 ذفظظٓا..

يال ذقم انكنظح انؼهًٛح ألغهثٛح يػياء ْٛتح انرؽهٚه ػٍ نذثح يٌرال يشان  ئ يا ٚؼاقنٓاع ٔيٌ ذكٌٕ يغهثٛقح  -ٕ

 يػياء ْٛتح انرؽهٚه يٍ يطؽاب االـرظاص.

يٌ ٚظٓه تانًعهح قٕاػقك َشقه ذثقٍٛ كٛفٛقح قثقٕل انثؽقٕز تانًعهقحع ػهقٗ يٌ ٚقرى ذؽكقٛى انثؽقٕز يقٍ يؽكًقٍٛ  -ٖ

 األقم. اشٍُٛع ػهٗ

ئ يٌ ٚكقٌٕ ققك يقه ػهقٗ طقكٔنْا تاَرظقاو ٌقُراٌع  -ػهٗ األققم  -يٌ ٚكٌٕ قك طكن يُٓا ٌرح يػكاق يُرظًح  -ٗ

 ٍٔٚرصُٗ يٍ لنا يعهح ظايؼح ذثٕ .

 انًعهح ٚكـم إًُّ ذفظض انًرقكو. ْرًاوايٌ ٚكٌٕ -٘

 نشهٔط انُشه.انًعالخ انًظُّفح ػانًٛاً فٙ يعال انرفظضع َُٚؼكُّ انُشه فٛٓا يٍرٕفٛاً -ٙ

 .٘ٔ ٗٔ ٖٔ ٕٔ ٔيهاػاج يا لكه فٙ  ُٚقثَُم انُشه فٙ انًعالخ اإلنكرهَٔٛحع يغ-7

 شاَٛاً: يؼاٚٛه قثٕل اإلفاقج تانُشه:

نقثٕل ـطاتاخ قثٕل انُشه فٙ انًعالخ انؼهًٛح انًؽكًحع ئ انًؤذًهاخ ٔانُكٔاخع ئ يهاكقى انثؽقٕز؛ ٚقرى ذثُقٙ 

 خ َشه انثؽٕز:انًؼاٚٛه اٜذٛح تانٍُثح نـئفاقا

 يٌ ذكٌٕ اإلفاقج تقثٕل انُشه يطثٕػح ػهٗ انًطثٕػاخ انهًٌٛح نهعٓح انرٙ ذقٕو تانُشه. -ٔ

يٌ ٚكٌٕ ـطاب انقثٕل يٕقؼاً يٍ قثم نحًٛ انرؽهٚه نهًعهحع ئ نحًٛ انهعُح انؼهًٛح نهًقؤذًهاخ ٔانُقكٔاخع  -ٕ

 نرٕقٛغ يٍ غٛه ْؤالء.ئ نحًٛ يهكى انثؽٕز. ٔٚعٕو نهًعهً يٌ ٚقثم ذٕقٛغ انًفٕل تا

انفطاتققاخ انًهٌققهح تانُاٌققٕؾ  انفققاكً(ع نوققهع انقثققٕل انُٓققاحٙ. ٔذُقثققم إلا ظققاءخ تانثهٚققك   ٚعققٕو قثققٕل -ٖ

 تؼك انرصثد ِيٍ يظكاقٛرٓا. انفاص تانًعهح ٔلنا اإلنكرهَٔٙ

 نوٕٚح َٔؽٕ لنا.ال ٚقثم انًعهً انؼهًٙ ـطاتاخ انقثٕل انًشهٔطح تشهٔط يصم انقٛاو تئظهاء ذظؽٛؽاخ  -ٗ

 

 

 انًاقج انصالشٌٕ

ٝجت أال ٝقو ٍب ْٝشش أٗ ٝقجو ىيْشش فٜ اىَجالد اىعيَٞخ اىَذنَخ ضَِ اىذرذ األدّرٚ اىَطير٘ة ىزشقٞرخ عضر٘ 

ٕٞئخ اىزذسٝظ عِ ٗدذح ثذضٞرخ ىيَزقرذٍِٞ ىيزشقٞرخ إىرٚ سرجرخ أعرزبر ٍشربسكل ٗٗدرذرِٞ ثذضٞزرِٞ ضرَِ اىذرذ األدّرٚ 

 أعزبر.اىَطي٘ة ىيزشقٞخ إىٚ سرجخ 
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 انًاقج انؽاقٚح ٔانصالشٌٕ

ٝجت أُ ٝنُ٘ اإلّزبط اىعيَٜ اىَزقذً ثٔ عض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ىيزشقٞخ ٍْش٘ساً أٗ ٍقج٘الً ىيْشش فٜ أمضش ٍرِ ٍْفرز ّشرش 

 ٗادذل ٗأال رنُ٘ جَٞع ٍْبفز اىْشش ربثعخ ىجبٍعخ ٗادذح أٗ ىَؤعغخ عيَٞخ ٗادذح.

 

 :نهًاقج انؽاقٚح ٔانصالشٍٛ انقاػكج انرُفٛمٚح

ٚعة يال ٚىٚك انًُشٕنع ئ انًقثٕل نهُشهع فٙ يُفِم َشٍه ٔاؼك ػٍ ٔؼكج ٔاؼكج يٍ انؽك األقَٗ انًطهٕب نهرهقٛح 

نهذثح يٌرال يشان  ٔ يٌرال ع فٙ ؼال انرقكو تانؽك األقَٗع ٍٔٚرصُٗ يٍ لنا انًعالخ انًظُفح ػانًٛاًع 

 (..I.Fهذفغ  ٔانًعالخ لاخ ػايم انرأشٛه انً

 

 انًاقج انصاَٛح ٔانصالشٌٕ

اىذذ األدّٚ ىإلّزبط اىعيَٜ اىَطي٘ة ىيَزقذً ىيزشقٞخ إىٚ سرجخ أعرزبر ٍشربسك أسثرع ٗدرذاد ٍْشر٘سح أٗ ٍقجر٘ه 

عَو ٍْفشدل ٗىَجيظ اىجبٍعخ ثْبء عيٚ ر٘صٞخ ٍِ اىَجيظ اىعيَرٜ االعرزضْبء ٍرِ  -عيٚ األقو- ىيْششل اصْزبُ ٍْٖب

 ىجعض اىزخ  بد عيٚ أال ٝقو اىَْش٘س فعالً عِ ٗدذح ٗادذح. ٕزا اىششط ثبىْغجخ

 

 انًاقج انصانصح ٔانصالشٌٕ

اىذذ األدّٚ اىَطي٘ة ىإلّزبط اىعيَٜ اىَطي٘ة ىيزقذً ىيزشقٞخ إىٚ سرجرخ أعرزبر عرذ ٗدرذاد ٍْشر٘سح أٗ ٍقجر٘ه 

خ ٍرِ اىَجيرظ اىعيَرٜ عَرو ٍْفرشدل ٗىَجيرظ اىجبٍعرخ ثْربء عيرٚ ر٘صرٞ –عيٚ األقرو  –ىيْششل ٍْٖب صالس ٗدذاد 

 االعزضْبء ٍِ ٕزا اىششط ثبىْغجخ ىجعض اىزخ  بد عيٚ أال ٝقو اىَْش٘س فعالً عِ صالس ٗدذاد.

 

 :نهًاقج انصانصح ٔانصالشٍٛ انقاػكج انرُفٛمٚح

يٍ يػياء ْٛتح انركنًٚ انٍؼٕقٍٚٛ اٌرثكال االتؽاز ٔانظؽّٛح  قكو نهرهقٛح فٙ انرفظظاخ انؼهًٛحٚعٕو نهًر

(ئ  ISI    ػهٗ يٌ ٚكٌٕ يٍ إًُٓا تؽصٍٛ يُشٕنٍٚ فٙ يُفم َشه يظُّف إًٍيشرهكح  تأتؽازج هقانًُف

األٔل   انهحًٛ( تًؼُٗ يٌ ٚكٌٕ ئ تؽصٍٛ ٚكٌٕ انًرقكو ْٕ انثاؼس ع  (.I.F يُافم انُشه لاخ انرأشٛه انًهذفغ

 األٌى األٔل يٍ قاحًح انثاؼصٍٛ(. 

 
 

 نصالشٌٕاانًاقج انهاتؼح ٔ

ٝذزغت اىعَو اىعيَٜ ث٘دذح ٗادذح إرا مبُ اىَؤىف ٍْفشداً ثزأىٞفٔل ٗثْ ف ٗدذح إرا اشزشك فٜ رأىٞفرٔ اصْربُل ٗإرا 

مبُ ثذضبً ٍشزشمبً ثِٞ أمضش ٍِ اصِْٞ فٞذغت ثْ ف ٗدذح ىيجبدش اىشئٞظ ٗىنو ٗادذ ٍِ اىجبقِٞ ثشثع ٗدرذحل ٗإرا مربُ 

 نو ٗادذ ٌٍْٖ ثشثع ٗدذح.عَالً ٍشزشمبً آخش ثِٞ أمضش ٍِ اصِْٞ فٞذغت ى
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 انًاقج انفايٍح ٔانصالشٌٕ

ٝجت أال ٝنُ٘ اإلّزبط اىعيَٜ اىَقذً ىيزشقٞخ ٍغزالً ٍرِ سعربئو اىَبجغرزٞش أٗ اىرذمز٘سآ أٗ ٍرِ ٍؤىفربد عربثقخ 

ىيَزقذً. ٗفٜ دبه رضجذ اىَجيظ اىعيَٜ ٍِ أُ ْٕبك ٍب ٕ٘ ٍغزو ٍِ رىلل فٞذشً اىَزقذً ىيزشقٞرخ ٍرِ اىزقرذً ثطيرت 

 ىيزشقٞخ ٍذح عبً ٍِ ربسٝخ صذٗس قشاس اىَجيظ اىعيَٜ ثزىل. آخش

 

 : نهًاقج انفايٍح ٔانصالشٍٛ انقاػكج انرُفٛمٚح

 االٌرالل:-ي

إلا يَـَم انثاؼس انؼًم يٍ ػًم ٌات  نّ ع ئ ِيٍ ػًِم غٛهِ يشٛهاً إنّٛ انرؼهٚف: َُٚؼكُّ انؼًم انؼهًٙ اٌرالالً: 

 ِيٍ نٌانح ياظٍرٛهع ئ قكرٕناِع ئ كراٍبع ئ تؽٍسع..% ٌٕاٌء يكاٌ ٖٓتٍُثٍح ذىٚك ػهٗ 

 االَرؽال: -ب

 انرؼهٚف: َُٚؼكُّ انؼًم انؼهًٙ اَرؽاالً فٙ انؽاالخ اٜذٛح:

إلا يَـَم انثاؼس انؼًمع َّظاً ئ ييًَٕاًع كايالًع ِيٍ ػًِم غٛهِ كًا ْٕع ئ يغ إظهاء ذوٛٛهاٍخ نهرًّٕٚ ػهٗ  -ٔ

 ٌٕاٌء يكاٌ ِيٍ نٌانح ياظٍرٛهع ئ قكرٕناِع ئ كراٍبع ئ تؽٍس. انًؽكىع قٌٔ اإلشانج إنّٛ.

ِّ ػًالً ِيٍ يػًال غٛهِع ِيٍ األػًال ٔانًشهٔػاخ انؼهًٛح انفكهٚحع كاالـرهاع انًٕشَّ ع ئ  -ٕ ٍِ إلا اّقػٗ نُف

هحع َٔؽٕ لنا. ٔيٍ ْمِ انؽال يٌ ٚكػٙ يؼك انثاؼصٍٛ انًشرهكٍٛ فٙ ػًمٍ  يَّ ػًهّ  تهاءج االـرهاع انًٍعَّ

 ٔؼكِ. ُٚؼكُّ االَرؽال يفانفحً يشّك يٍ االٌرالل.

 

 انًاقج انٍاقٌح ٔانصالشٌٕ

ٝشزشط فٜ اىَذنَِٞ ىيزشقٞبد أُ ٝنّ٘٘ا ٍِ األعبرزحل ٗٝج٘ص إرا مبّذ اىزشقٞخ إىٚ سرجخ أعزبر ٍشبسك أُ 

 ٝنُ٘ أدذ اىَذنَِٞ ٍِ األعبرزح اىَشبسمِٞ. 

 نًاقج انٍاتؼح ٔانصالشٌٕا

رزٌ رشقٞخ عض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ عيَٞبً ٍِ ربسٝخ صذٗس قشاس اىَجيظ اىعيَٜ ثزىلل أٍب رشقٞزٔ ٗظٞفٞبً فزعزجش 

 ٍِ ربسٝخ صذٗس اىقشاس اىزْفٞزٛ إرا ر٘افشد ٗظٞفخ شبغشح َٝنِ اىزشقٞخ عيٖٞب. 
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 :نهًاقج انٍاتؼح ٔانصالشٍٛ انقاػكج انرُفٛمٚح

ٔظٛفٛققاً تؽٍققة يقكيٛققح اظرًاػققاخ انًعهققً انؼهًققٙع ؼٛققس ذُفققم ذهقٛققاخ ذققرى ذهقٛققح يػيققاء ْٛتققح انرققكنًٚ  -ٔ

 االظرًاع األقكو فانم٘ ٚهّٛ.

ذرى انًفاإهح تُٛٓى ؼٍة ذانٚؿ ذشكٛم نعُح فؽض اإلَراض انؼهًٙ يقٍ قثقم انًعهقً انؼهًقٙع إلا طقكن ققهان  -ٕ

ع ٔنى ٚرٕافه انؼكق انكافٙ انًعهً انؼهًٙ ترهقٛح يعًٕػح يٍ يػياء ْٛتح انركنًٚ ػهًٛاً فٙ اظرًاع ٔاؼك

 يٍ انٕظاحف.

انؼقةء  –انرٙ ؼظم ػهٛٓا انًرقكو نهرهقٛح فٙ ذهقٛرّ  اإلَرقاض انؼهًقٙ  انُقاطذرى انًفاإهح تُٛٓى ػهٗ يٌاي  -ٖ

ـكيققح انعايؼققح ٔانًعرًققغ(ع إلا ذٍققأٖ ذققانٚؿ ذشققكٛم نعُققح فؽققض اإلَرققاض انؼهًققٙ نؼققكق يققٍ  –انركنٍٚققٙ 

 طكنخ نٓى قهاناخ انرهقٛح ػهًٛاًع ٔنى ٚرٕافه انؼكق انكافٙ يٍ انٕظاحف.يػياء ْٛتح انركنًٚع انمٍٚ 

ٚققكنض انًعهققً انؼهًققٙ فققٙ َٓاٚققح كققم اظرًققاع يٌققًاء يػيققاء ْٛتققح انرققكنًٚ انققمٍٚ ذًققد ذققهقٛرٓىع يققهذثٍٛ   -ٗ

 انرٙ ؼظم ػهٛٓا فٙ انرهقٛح. انُقاطتؽٍة ذانٚؿ ذشكٛم نعاٌ فؽض اإلَراضع ٚهٙ لنا ذهذٛثٓى تؽٍة 

 

 

 

 إظهاءاخ ػايح ذرؼه  تانرهقٛح نوٛه انٍؼٕقٍٚٛ:
 

( ػهٗ انًرؼاقكٍٚ ذؼاقكاً شفظّٛاً يٍ غٛه انٍؼٕقٍٚٛ ػهٗ 7ٖإنٗ  ٕٔذٍه٘ يؼكاو انًٕاق انًرؼهقح تانرهقٛح   -ي

 يغ يهاػاج يا ٚهٙ : نذثرٙ يٌرال يٍاػك ٔيٌرال يشان  ع

يٌ ال ٚقم انًُشٕن فٙ انًعالخ انؼهًٛح انًظُفح ؼٍة يؼاٚٛه انٓٛتح انٕطُٛح نهرقٕٚى ٔاالػرًاق األكاقًٚٙ  .ٔ

 نكنظح اٌرال يشان  ع ٔٔؼكذٍٛ تؽصٛرٍٛ نكنظح اٌرال. نهرهقٛحػٍ ٔؼكج تؽصٛح ٔاؼكج 

 ٌ ذٍرثكل تـ( نهًرقكيٍٛ يٍ لٔ٘ انرفظظاخ انشهػٛح ٔانهوح انؼهتٛح ػهٗ ئٍٔٚرصُٗ يٍ انفقهج نقى  

"يٌ ال ٚقم انًُشٕن فٙ انًعالخ انؼهًّٛح انًؽكًح انراتؼح نهعايؼاخ انٍؼٕقٚح ٔانعًؼٛاخ  انؼهًّٛح انٍؼٕقٚح ػٍ 

 تؽصٛح ٔاؼكج نهرهقٛح نكنظح يٌرال يشان ع ٔٔؼكذٍٛ تؽصٛرٍٛ  نكنظح يٌرال".ٔؼكج 
و  ٕٕٓٓ/  ٖ/  7ْٔـ ٔانًٕاف  ٔٗٗٔ/  7/ ٕٕانٚؿ ( فٙ اظرًاػّ انهاتغ ػشه فٙ ذ7  تُاء ػهٗ قهان انًعهً انؼهًٙ نقى  

 ْـ (.ٔٗٗٔ/  1/  ٔٔذانٚؿ  7ٖٙ1ٗٔيٕافقح يؼانٙ يكٚه انعايؼح تهقى 

انٗ االَرًاء نعايؼح ذثٕ  فٙ ظًٛغ االَراض انؼهًٙ انم٘ ٚرقكو تّ ػيٕ ْٛتح انركنًٚ  اإلشانجٚشرهط  .ٕ

انم٘ ذى َشهِ تؼك ٌُح يٍ ذانٚؿ انرؽاقّ تانؼًم تعايؼح ذثٕ  ػهٗ يٌ ال ٚقم ػكق انٕؼكاخ  نإلَراضنهرهقٛح 

انًُشٕنج ئ انًقثٕنح نهُشه فٙ انًعالخ انؼهًٛح انًؽكًح ػٍ ٔؼكج ٔاؼكج نهًرقكو نهرهقٛح نًهذثح اٌرال 

ء ْٛتح انركنًٚ يشان فٛٓا إنٗ يٌ انثاؼس يٍ يػيايٌرال يشان  ع ٔٔؼكذٍٛ تؽصٛرٍٛ نهرهقٛح نكنظح 

 تعايؼح ذثٕ .

ٚعة يٌ ذكٌٕ اإلشانج إنٗ االَرًاء نعايؼح ذثٕ  طهٚؽح ٔيهذثطح تاٌى انًرقكو نهرهقٛح   تظفح انعايؼح  .ٖ

  يقه ػًم انثاؼس(.

تانٍُثح نرؼكٚم انهذثح انؼهًٛح ػيٕ ْٛتح انركنًٚ انًرؼاقك ٔانم٘ ذًد ذهقٛرّ تثهكجع فئَّ ٚرى ػهع  .ٗ

انكنظح تُاء ػهٗ انًٍٕغاخ انًطهٕتح ػهٗ يعهً انقٍى ٔيعهً انكهٛح ع ٔذؽال إنٗ يٕإٕع ذؼكٚم 

ٌؼاقج ٔكٛم انعايؼح نهشؤٌٔ األكاقًٚٛح نهُظه فٙ ذؼكٚم قنظرّ ػُك ذعكٚك ػقكِ فٙ ؼال ٔظٕق ٔظاحف 

 شاغهج.
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