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 وثيقت حىضيذيت نهبيبَبث انًُشىسة

  :االسى

 2020لٕج انؼًم يغػ 

  انًؽرٕٚاخ

  انٕلد

 انذلح

 انًماسَح

 انٕطٕل نهثٛاَاخ

 

  :انًجبل

 عٕق انؼًمإؼظاءاخ 

 

  :انشخص انًسؤولانًذيشيت و
 ٔانغكاَٛح انًغٕغ األعشٚحيذٚشٚح 

  لٕج انؼًم لغى 
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 وانًشجعيت انخبسيخيت   ألهذافا

 :ألهذافا

 ٚه5ٙ ٚٓذف انًغػ إنٗ يا

.أ. يؼشفح انخظائض انذًٕٚغشافٛح ٔاإلظرًاػٛح ٔاإللرظادٚح انًخرهفح نهغكاٌ ٔانمٕٖ انثششٚح  

.ب. انرؼشف ػهٗ انرشكٛة انًُٓٙ ٔانُشاط اإللرظاد٘ ٔانؽانح انؼًهٛح نهًشرغهٍٛ  

.إنٗ انشغثح فٙ انثؽس ػٍ ػًم ظذٚذ أٔ إضافٙض. انرؼشف ػهٗ األعثاب انرٙ دػد انًشرغهٍٛ   

عُح  10د. لٛاط يؼذالخ انًشاسكح فٙ انُشاط اإللرظاد٘، أ٘ لٕج انؼًم يُغٕتح إنٗ يعًٕع انغكاٌ يًٍ أػًاسْى 

.فأكصش  

.ْـ. انرؼشف ػهٗ انخظائض انًخرهفح نهًرؼطهٍٛ  

غكاٌ انُشٛطٍٛ إلرظادٚاً( ؼغة انخظائض ٔ. لٛاط يؼذالخ انثطانح )أ٘ يعًٕع انًرؼطهٍٛ يُغٕتاً إنٗ يعًٕع ان

.انًخرهفح نهًرؼطهٍٛ ٔانرغٛشاخ انرٙ ذطشأ ػهٗ رنك  

ص. انرؼشف ػهٗ أْى األعانٛة ٔانطشق انرٙ ٚرثؼٓا انًرؼطم تٓذف انؽظٕل ػهٗ فشطح ػًم أٔ ٔظٛفح، تاإلضافح 

.إنٗ لٛاط فرشاخ انرؼطم نٓؤالء انًرؼطهٍٛ  

.ػهٗ ْزِ انًرغٛشاخ خالل انغُٕاخغ. انرؼشف ػهٗ انرغٛشاخ انرٙ ذطشأ   

.ط. لٛاط انؼًانح انُالظح انًشذثطح تانٕلد  

.٘. لٛاط لٕج انؼًم انًؽرًهح  

 

  انًشجعيت انخبسيخيت:

   تٕالغ استغ ظٕالخ  2000ٔلذ اَرظى فٙ ذُفٛزِ يُز ػاو ،  1421َفز انًغػ ػاو 

 .ستغ عُٕٚح 

 

 

 :ٌ وانخطبيقبثىانًسخخذي
، ٔانذًٕٚغشافٛح  االلرظادٍٚٛ ٔاالظرًاػٍٛٛ، ٔانثاؼصٍٛ فٙ انًعاالخ االلرظادٚح ٔاالظرًاػٛح5 انخثشاء انًسخخذيىٌ

 فٙ انمطاػٍٛ انؼاو ٔانخاص ٔ انعٓاخ انذٔنٛح ٔاإللهًٛٛح

 عٕق انؼًمٔسعى عٛاعاخ  ٔانذًٕٚغشافٙ 5 ػًهٛاخ انرخطٛظ االلرظاد٘ ٔاالظرًاػٙانخطبيقبث
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  انًصذس
  ُٚفز انًغػ انٕاؼذ يُٓا كم شالشح شٕٓس.  حعُٕٚ ستغ (ظٕالخيغٕغ )أستغ  ذعًغ انثٛاَاخ يٍ خالل

  

 :انهيئت انًخىنت بجًع انبيبَبث وَششهب

 2012نغُح   12دائشج اإلؼظاءاخ انؼايح تًٕظة لإٌَ سلى 

 . انًذخىيبث 1

 

 :وصف انًذخىيبث 1-1

نألفشاد تشكم ػاو، ٔػٍ انخظائض انذًٕٚغشافٛح  تٛاَاخ يفظهح ػٍ انخظائض انًخرهفحٚرضًٍ ْزا انًغػ 

، ٔخظائض االفشاد غٛش  انُشٛطٍٛ الرظادٚا )انًشرغهٌٕ ٔانًرؼطهٌٕ(ٔاالظرًاػٛح ٔااللرظادٚح نألفشاد 

 .انُشٛطٍٛ الرظادٚا

 )ركش يخغيشاث انذساست انشئيست نهًسخ(  :انًخغيشاث 1-2

 ٔذشًم يا ٚهٙ 5

 انثٛاَاخ انرؼشٚفٛح نكم فشد -

 انثٛاَاخ انذًٕٚغشافٛح -

 انثٛاَاخ انرؼهًٛٛح -

 انثٛاَاخ االلرظادٚح -

 

 : انخعبسيف 1-3

( عُح فأكصش،  انز٘ صأل أ ٚضأل ػًال فٙ انمطاع انؽكٕيٙ أ انمطاع 10ْٕ انفشد انز٘ ػًشِ )5 انًشخغم

عٕاء كاٌ يُظًا أٔ غٛش يُظى ( ػهٗ أٌ ال ٚمم ػذد عاػاخ انؼًم خالل انغثؼح أٚاو انرٙ عثمد ٕٚو  )انخاص

ٔلذ ذى  ذضٛٛك يفٕٓو انًشرغهٍٛ ؼغة انًُٓعٛح انعذٚذج نًغػ لٕج انؼًم يٍ خالل  ،انًماتهح ػٍ عاػح ٔاؼذج

ٔيا لثم( يٍ 2011نًُٓعٛح انغاتمح )اعرصُاء انؼايهٍٛ تذٌٔ أظش يٍ ذؼشٚف انًشرغهٍٛ ؼٛس كإَا ٚؼرثشٌٔ فٙ ا

 .ضًٍ انًشرغهٍٛ

 انًراؼٍٛ ػًم، أ٘ ٚضأنٌٕ ال انؼًم، ػهٗ انمادسٍٚ فأكصش، عُح 10 أػًاسْى انزٍٚ األفشاد ْى 5انًخعطهىٌ

 .ػُّ انثاؼصٍٛ نهؼًم،

 5انًرؼطم فٙ انرانٛح انششٔط ذٕافش ٚعة أَّ إنٗ اإلشاسج ٔذعذس 

 انغثؼح خالل انضيٍ يٍ فأكصش عاػح نًذج ػًم لذ انشخض ٚكٌٕ ال أٌ(: عًم دوٌ) عًم أي يضاول ال. أ

ً  ٚكٍ ٔنى انًماتهح، ٕٚو عثمد انرٙ أٚاو .انؼًم ػٍ يؤلرح تظٕسج يرغٛثا  

 انغاتك األعثٕع خالل فٕساً  ػًم تاعرالو نّ ٚغًػ ٔضغ فٙ انشخض ٚكٌٕ أٌ أ٘: نهعًم انًخبح. ة

ً  ػشش انخًغح خالل أٔ نهًماتهح .نٓا انالؼمح ٕٚيا  

 كهّ أٔ انٕلد نثؼض ػًم ػٍ نهثؽس يؽذدج خطٕاخ اذخز لذ انشخض ٚكٌٕ أٌ: عًم عٍ انبذث. ج

.انًماتهح ٕٚو عثمد انرٙ أعاتٛغ األستؼح خالل يؼُٛح لشٚثح فرشج فٙ دائًح تظفح  

 

ٔغٛش كصش ال ٚؼًهٌٕ فأعُح  15األفشاد انزٍٚ أػًاسْى ْى  طيٍ اقخصبديب )انسكبٌ خبسج قىة انعًم(:يغيش انُش

كثاس انغٍ، انًرماػذٍٚ ٔيٍ نٓى  دخم أٔ اٚشاد.  ،انًشضٗ ،يذتش٘ انًُاصل ،كانطالب  ػاطم ػٍ انؼًم،  

كصش ٔانزٍٚ ٚؼًهٌٕ أٔ ػاطهٍٛ عُح فأ 15األفشاد انزٍٚ أػًاسْى ْى  طىٌ اقخصبديب )انسكبٌ داخم قىة انعًم(:يانُش

. ػٍ انؼًم   
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 :انخصُيفبث  1-4

 انرٙ ذى ظًؼٓا يٛذاَٛا ٔيٍ شى يؼانعرٓا ٔذعٓٛضْا انعذأل انًُشٕسج ذؼرًذ ػهٗ َشش انثٛاَاخ 

 .يكرثٛا

 عيُت انًسخ -2 

( أعشج يٕصػح ػهٗ كافح يؽافظاخ انًًهكح ٔلذ ذى ذظًٛى 11010ُٚفز ْزا انًغػ ػهٗ ػُٛح يٍ األعش تهغ ؼعًٓا )

يشؼهرٍٛ نركٌٕ انُرائط  يًصهح ػهٗ يغترٕٖ انًًهكتح ٔانؽضتش ٔانشٚتف انؼُٛح تاعهٕب انًؼاُٚح انطثمٛح انؼُمٕدٚح يٍ 

 .ٔااللانٛى ٔانًؽافظاخ

 انىقج -3

 

 انفخشة انًشجعيت  3-1

 ػهٗ استؼح يشاؼم ستغ عُٕٚح . طٕال انؼاو 12-1َفزخ انذساعح خالل اشٓش انغُّ كايهح يٍ 

  :حبسيخ انُشش 3-2
 31/0/2020انعٕنح االٔنٗ  

 30/3/2020انعٕنح انصاَٛح   

 24/11/2020انعٕنح انصانصح   

 23/2/2021انعٕنح انشاتؼح  

 االنخضاو ببنُشش  3-3

 .ٚرى انُشش يثاششج فٕساإلَرٓاء يٍ ػًهٛاخ انرعٓٛض انًكرثٙ نكم ستغ

 :انخكشاس 3-4
  ستغ عُٕ٘ ) كم شالز شٕٓس(

 انًخىفشة يٍ بيبَبث هزا انًسخ(حىفش سهسهت صيُيت )ركش انسهسهت انضيُيت  3-5

    2020 -2000 ذرٕفش عهغهح صيُٛح 

 يسخىي انذقت  -4
 

 

 انذقت انكهيت  4-1

 ً  ػانٛح ظذا

 :يصبدس عذو انذقت 4-2

 اخطاء غٛش انًؼاُٚح 

 :يقبييس انذقت  4-3

 يماٚٛظ دلح ٔطفٛح 

 انًقبسَت  -5

 

  :انًقبسَت عبش انضيٍ 5-1

 تغثة اعرخذاو َفظ انًُٓعٛح ٔذطثٛك انًؼاٚٛش انذٔنٛح ْزِ انثٛاَاخ لاتهح نهًماسَح يغ انثٛاَاخ انًُرعح عاتماً 

 انًقبسَت يع اإلدصبءاث األخشي 5-2

مٕج تْزِ انثٛاَاخ لاتهح نهًماسَح يغ اإلؼظاءاخ األخشٖ ٔانرٙ ذغرخذو َفظ انرؼاسٚف ٔانرظاَٛف انذٔنٛح انًرؼهمح 

  .انؼًم
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 انىصىل نهبيبَبث  -6

 

 :شكم 6-1

 (  www.dos.gov.jo) ذُشش انثٛاَاخ إنكرشَٔٛاً ػهٗ يٕلغ دائشج اإلؼظاءاخ انؼايح
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