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بٌٙذف ٚبٌّشجع١د بٌسةس٠خ١د
بٌٙذف:
 .1دسةت ِسٛسطةذ بٌذخً ٚبإلٔفةق بٌسٌٕ ٞٛألسشخ ٚبٌفشدٚ ،بٌسعرشف عٍر ٝعاللرد
ِخسٍرر بٌّسغ١ررشبذ بالجسّةع١ررد ٚبٌذّٛ٠اشبف١ررد وجررٕر ست بألسررشخ ،بٌّسررسٜٛ
بٌسعٍ ،ّٟ١بٌّٕٙد ٚا١ش٘ة ِٓ بٌّسغ١شبذ ٚزأث١ش٘ة عٍ ٝدخً بألسشخ ٚإٔفةلٙة.
 .2دسبسررد زٛص٠ررس بألسررش ٚبألفررشبد دسررث فاررةذ بٌررذخً ٚبإلٔفررةق ٚزذٍ١ررً بٌعٛبِررً
بٌّشزحطد جزٌه بٌسٛص٠س.
 .3زرررٛف١ش ج١ةٔرررةذ عرررٓ بٌرررذخً ٚبإلٔفرررةق ٌغة٠رررةذ دسرررةت ِوترررشبذ بٌفمرررش ٚزذذ٠رررذ
خصةئص بٌفمشبء ٚإعذبد خشبئظ بٌفمش.
 .4زررٛف١ش ج١ةٔررةذ بألٚصبْ ثبٌستمرر١الذ بٌسرر ٟزعىررر بألّ٘١ررد بٌٕسررح١د ٌحٕررٛد بإلٔفررةق
بالسسٙالوٚ ٟبٌس ٟزسسخذَ ف ٟإعذبد بٌشلُ بٌم١ةس ٟألسعةس بٌّسسٍٙه.
 .5زٛف١ش جةٔث ِٓ بٌح١ةٔةذ بٌالصِد ٌٍذسرةجةذ بٌم١ِٛرد بٌّسعٍمرد جةالسرسٙالن بٌٕٙرةئٟ
ٚبٌذخً ٌمطةع بألسش بٌّع١ش١د.
 .6زٛف١ش ج١ةٔةذ تةٍِد ٚدذ٠تد دٛي جعط بٌّوتشبذ بٌصذ١د بٌٙةِد ِتً بإلعةلد،
بألِشبض بٌّضِٕد ،بٌسأِ ٓ١بٌصذٚ ٟا١ش٘ة ِٓ بٌّوتشبذ.
 .7زرررٛف١ش ج١ةٔرررةذ ترررةٍِد ٚدذ٠ترررد درررٛي جعرررط بٌّوترررشبذ بٌسعٍ١ّ١رررد بٌٙةِرررد ِترررً
بالٌسذررةق جررةٌسعٍ ،ُ١زررٛفش بٌخرررذِةذ بٌسعٍ١ّ١ررد ِررٓ د١رررع بٌجٙررد بٌّشررشفد عٍرررٝ
بٌّوسسرد بٌسعٍ١ّ١رد ،جعرذ بٌّسرةفد جر ٓ١بٌّسرىٓ ٚبٌّوسسرد بٌسعٍ١ّ١ردٚ ،بالوس رة
ف ٟبٌغشف بٌصفّ١د.
انًشجعيت انخبسيخيت:

ٔفز بٌّسخ عةَ 1966
انًسخخذيىٌ وانخطبيقبث:

بٌّسرررسخذِ :ْٛبٌخحرررشبء باللسصرررةدٚ ٓ١٠بالجسّرررةعٚ ،ٓ١١بٌحرررةدت ٓ١فررر ٟأّٔرررةط بإلٔفرررةق
ِٚسس٠ٛةذ بٌذخً ٚبألسعةس ٚعاللد بإلٔفةق ٚبٌذخً جّخسٍ بٌّسس٠ٛةذ.
بٌسطح١مةذ :عٍّ١ةذ بٌسخط١ظ باللسصةدٚ ٞبالجسّةعٚ ٟسسرُ بٌس١ةسرةذ ٚزم١ر ُ١جرشبِ
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بٌسّٕ١د باللسصةد٠د ٚبالجسّةع١د جّة فٙ١ة بٌحشبِ بٌّٛجٙد ٌّعةٌجد ِشىٍد بٌفمش.
انًصذس:

زجّس بٌح١ةٔةذ ِٓ خالي ِسخ ٕ٠فز دٛبٌ 3-2 ِٓ ٟسٕٛبذ.
انهيئت انًخىنت بجًع انبيبَبث وَششهب:
دبئشخ بإلدصةءبذ بٌعةِد جّٛجث لةٔ ْٛسلُ ٌ 12سٕد .2012
 .1انًحخىيبث
 1-1وصف انًحخىيبث:

٠مذَ ٘زب بٌّسخ ج١ةٔةذ دٛي:
خصةئص بٌّسىٓ.
بٌخصةئص بٌذّٛ٠اشبف١د ٌٍسىةْ.
بإلٔفةق عٍ ٝبٌسٍس بٌغزبئ١د ٚا١ش بٌغزبئ١د ٚبٌخذِةذ بٌّخسٍفد.
دخً بألسشخ ِٓ ِصةدس بٌذخً بٌّخسٍفد.
 2-1حعبسيف إحصبئيت:

انذخم انجبسي نألسشة٠ :مصذ جٗ وةفد بٌذخٛي بٌٕمذ٠د ٚبٌع١ٕ١د بٌس ٟدصٍر عٍٙ١ة
بألسشخٚ .ف٘ ٟزب بٌّسخ ،زُ بسس١فةء ج١ةٔةذ بٌذخً بٌجةسٌ ٞىً فشد ف ٟبألسشخ وةْ لذ
ألةَ ِعٙة أ ٚف١ٔ ٟسٗ بإللةِد ٌّذخ زض٠ذ عٓ أ ٚزسة ٞٚث 6أتٙشٚ .زجذس بإلتةسخ إٌٝ
أٔٗ عٕذ بسس١فةء ج١ةٔةذ بٌذخً بٌجةسٌ ٞألسشخ زُ بعسّةد ِحذأ بٌذفس.
إَفبق األسشة ٠ :مصذ جٗ إٔفةق أ ِٓ ٞأفشبد بألسشخ عٍ ٝبٌسٍس ٚبٌخذِةذ ،سٛبء
وةٔر زسعٍك جةألسشخ وىً ِتً إ٠جةس بٌّسىٓ ٚلّ١د بسسٙالن بٌّ١ةٖ ٚبٌىٙشجةء ،أٚ
زسعٍك جحعط أفشبد بألسشخ وةٌّالجر ٚبألدٚبذ بٌشخص١د ِٚشسش٠ةذ بألطفةي.
 3-1انًخغيشاث( :ركش يخغيشاث انذساست انشئيست نهًسح)
بٌذخً بٌجةس ِٓ ٞوةفد ِصةدس بٌذخً ٌألسشخ ٚبٌفشد ،بإلٔفةق عٍ ٝبٌسٍس بٌغزبئ١د ٚا١ش
بٌغزبئ١د ٌألسشخ ٚبٌفشد ،وّ١ةذ بسسٙالن بٌسٍس بٌغزبئ١د.
 4-1انخصُيفبث:
بٌجذبٚي بٌّٕشٛسخ زعسّذ عٍٔ ٝشش بٌح١ةٔةذ دسث بإلٔفةق ٚبٌذخً ٌألسشخ ٚبٌفشد ٚدسث
بٌّذةف ةذ ٚبٌذضش ٚبٌشٌ ٠ألسدٔٚ ٓ١١عٍِ ٝسس ٜٛبٌٍّّىد جشىً عةَ ٌغ١ش بألسدٔ.ٓ١١
 -2انىقج
 1-2انفخشة انًشجعيت:
جّعر ج١ةٔةذ بٌّسخ عٍِ ٝذبس سٕد وةٍِد ،خالي بٌفسشخ ِٓ  2017/8/1 َٛ٠إٌ.2018/7/31 ٝ
 2-2حبسيخ انُشش:
زٕشش ج١ةٔةذ بٌّسخ ف ٟآربس .2019
2

 3-2االنخضاو ببنُشش:
آربس 2019 /
 4-2انخكشاس:
ِٓ  3-2سٕٛبذ.
 5-2حىفش سهسهت صيُيت (ركش انسهسهت انضيُيت انًخىفشة يٍ بيبَبث هزا انًسح):
زسٛفش ج١ةٔةذ ٌٍسٕٛبذ بٌسةٌ١د2017 ،2013 ،2010 ،2008 ،2006 ،2002 ،1997 ،1992 :
 -3يسخىي انذقت
 1-3انذقت انكهيت:
عةٌ١د جذب
 2-3يصبدس عذو انذقت:
أخطةء ا١ش بٌّعةٕ٠د
 3-3يقبييس انذقت:
ِمة١٠ر دلد ٚصف١د
 -4انًقبسَت
 1-4انًقبسَت عبش انضيٍ:
٘زٖ بٌح١ةٔةذ لةجٍد ٌٍّمةسٔد ِس بٌح١ةٔةذ بٌّٕسجد سةجمة ثجةسستٕةء ج١ةٔةذ بالٔفرةق الخرسالف بسرسخذبَ
ِٕٙج١د بٌّسخ ِس بالسسّشبس جةسسخذبَ زطح١ك بٌّعة١٠ش بٌذ١ٌٚد.
 2-4انًقبسَت يع اإلحصبءاث األخشي:
٘زٖ بٌح١ةٔةذ لةجٍرد ٌٍّمةسٔرد ِرس بإلدصرةءبذ بألخرشٚ ٜبٌسر ٟزسرسخذَ ٔفرر بٌسعرةس٠
بٌذ١ٌٚد.

ٚبٌسصرةٔ١

 -5انىصىل نهبيبَبث
 1-5شكم:
زٕشش بٌح١ةٔةذ إٌىسش١ٔٚة عٍِٛ ٝلس دبئشخ بإلدصةءبذ بٌعةِد ( http://www.dos.gov.jo ).
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