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 ةسردملا لبق ام ةلحرملا ىلع لوصحلا ةيناكمإب» ةلودلا لفكتت

 ميلعتلا ماع (ةلماك) يوناثلاو يساسألا ماعلا ,ةماعلا ةيئادتبالا

 ىلع نيلصاحلا بناجألا نينطاوملل ينهملا ميلعتلا يئادتبالا

.«يسورلا داحتالا ينطاوم عم ةاواسملا مدق ىلع ميلعتلا يف قحلا

 لبق ام يناجملا ميلعتلاب ةلودلا لفكتت :ىرخا ةقيرطب

 ميلعتلا (ةلماك) ةيوناثلا ,يئادتبالاو يئادتبالا

يسورلا داحتالا ينطاومل امك بناجألا نينطاوملل ماعلا

٢٠١٢-١٢-٢٩ يف رداصلا يسورلا داحتالا نوناق صني

 ام ميلعتلا ىلع لوصحلاب بناجألا نينطاوملا قح دكؤي 78 ةداملا نم 2 مسق ”يسورلا داحتالا يف ميلعتلا ىلع

 نمض يلوألا ينهملا ميلعتلا و ماعلا ميلعتلا (ةلماك) يوناثلاو يساسألا ماعلا ,ةماعلا ةيئادتبالا ةسردملا لبق

.ًاناجم بعشلل ماعلا يوناثلا ميلعتلا نم ةيميلعتلا جماربلا
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 عيمج ةمجرت بجي
 ةغللا ىلإ قئاثولا

ةيسورلا

 ناك اذإ ,ةداهشلا ,روصلا ,ةيبطلا تالجسلا :ماه

 نكلو ، ليجستلا ةلأسم دعب مدقت نأ نكمملا نمف ، هالعأ ام و يناثلا فصلا يف قاحتلإلل

لفطلا ميلعت يف ءدبلا لبق

 قئاثولا دادعإ

 ةخسن وأ لصألا) لفطلا داليم ةداهش
 (ةقدصم

 .ةقدصم و ةمجرتم داليملا ةداهش بناجالل مدقت 

 لثمملا وأ نيدلاولا دحأ ةيوه ةقيثو
 ةوبألا تبثت ةقيثو) ينوناقلا

 ينوناقلا ليثمتلا وأ ةمومألا /
(لفطلل

  : ديفت دق قئاثولا هذهل ليدب

 ةداهشو ئجاللا ةقيثو وأ ةتقؤملا ءوجللا  ةداهش -

.قئاثولا نم اهريغو ةماقإلا

 اهديكأت نكمي ةبارقلا ةقيقح نإف ، لثملابو

 ، لفطلا رفس زاوج ، داليملا ةداهشب طقف سيل

 .قئاثولا نم اهريغو ةرافسلا نم ةداهش

 ةقيقح و لصأ نم ةيوهلا تالاحلا ضعب يف

 ليبس ىلع ، ةدحاو ةقيثوب لديو ةبارقلا

 زاوج يف لفطلا لخد امدنع ةلاح يف ، لاثملا

 بلط يف رظنلا نم ةداهش رادصإ دنع وأ رفسلا

؛ لافطألا تلجس ثيح ، تقؤملا ءوجللا

 يف لفطلا ةماقإ تبثت ةقيثو
ددحملا ناونعلا

 ةماقإلا تالاحلا ضعب يف :فرعن نأ مهملا نم

 دقع ضرع لالخ نم دكأتلا نكميو ءاقبلا وأ

 .ددحم ناونع يف نكاسملا ةيكلم ةداهش وأ راجيإلا

 كلمت ال سرادملا يف ةيمازلإ ةقيثو بلطتت

 يف لفطلا ليجست نع ثدحتن انك اذإ ,قحلا

 5 ىلإ ويلوي 1 نم ةرتفلا يف و .لوألا فصلا

 بلط يف قحلا كيدل نكي مل ربمتبس / لوليأ

 نأ ركذتن نأ انيلع بجي .1 فصلا لوخد ةقيثو

؛ لشفلا ببسي  دق ليجستلا ةقيثو دوجو مدع

 لوألا  فصلل ةبسنلاب يرورض

 / لوألا نوناك طقف 1  ةبسنلاب الإ ةيمازلإ

 / زومت 1 و ناريزح / وينوي 30 ىلإ ربمسيد

؛ كلذ نود اهذاختا ربمتبس / لوليأ 5 ىلإ هيلوي

y-2000/26-مقر ةيبط ةقاطب

:لمشتو

؛ تارابتخالا و يبطلا صحفلا (أ

 ، ةيساسحلا ، ةقباسلا ضارمألا نع تامولعم (ب

؛ .خلإ

 تانايبلا راركت) تاميعطتلا نع تامولعملا (ج

;(ميعطتلا ةداهش نم

 حيقلتلا يقلت ةداهش

 مهل ضافخنا وأ تاميعطتلا نع تامولعملا عم

 ,ةعفد ,خيرات نوكي نأ بجي تاميعطتلا عيمج

لعف در ,ةرادإلا راسم ,ةعرجلا

يحص نيمأت ةقاطب-٦

 وأ ئجاللا زكرم مهيدل نيذلا كئلوأل طقف يشت

 نأ بجي ال ءوجللا يبلاط ;تقؤملا ءوجللا حنم

؛ ةسايسلا نوكت

 ٣ ددعلا (ضيبا /دوسا ) لفطلل روص
 ٣/٤ سايقب

 نأب ديفت ةداهش وأ ئجاللا ةقاطب
 يف اهيف رظنلل ةمدقم ةيضقلا

ةمكحملا

 ليجستل ةقدصم و ةمجرتم ةداهش
هالعأام وا يناثلا فصلا يف لفطلا
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لوألا فصلا يف لفطلا ليجست

 ةقطنملا يف ةسردم رايتخا
(يح)

 يف ةلجسملا سانلل طقف نكمم ليجستلا

وكسوم

 ,ينورتكلإلا ديربلا ناونع لوقحلا ةئبعت

 باسح يدرفلا نيمأتلا مقر ,رورملا ةملك

 يف رتخا ، رفسلا زاوج تانايب و يصخش

 ليجست» ميلعتلا ةرازو «ةمدخلا» مسق

 «لوألا فصلل لافطألا لوبق ىلع نيمدقتملا

ليجستلا ناونع لخدأ ،

  بتكمب لصتا ،درلا يقلت مدع لاح يف

بلطلا ميدقتب مق و ميلعتلا

 ةوعد ةسردملا مالتسا نم اموي 30 نوضغ يف [8]

 وأ قئاثولا ليجستل ينورتكلإلا ديربلا

 ةوعدلا ةيلك نم يقلت نم اموي 30 نوضغ يف

؛ قئاثولا ليجستل

 ليجستلا , عقوملا ةرايزب مق  تامدخلا ىلع بلطلا ةئبعت
ةيصخشلا ةفرغلا يف

 ال سرادملا ةمئاق نم رتخا
 ،ةثالث نع ديزت

:ىلوألا ةجردلا يف لوخد
WWW.MOS.RU/PGU/RU/SERVICES/LINK/2154

وكسوم ةقطنم يف ىلوألا ةجردلا يف لوخد
WWW.FIRSTCLASS.USLUGI.MOSREG.RU/FORM/
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ىلعأ ام و يناثلا فصلا يف بلاطلا ليجست

 ةسردملا ىلإ باهذلا وأ لاصتالا
 هجوملا وأ ريدملا نم ةفرعمل

 فصلا يف ناكم رفاوت نع
 نأ نكمملا نمف ، بولطملا

 تامدخلا عقوم قيرط نع لجست
ةماعلا

:وكسوم يف تاقبطلا عيمج يف لوخد
www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2167

 حاتم ناكم كانه ناك ام اذإ
  لاصتالل ةجاحب تنأف ،

 عم ميلعتلا ةعطاقم بتكمب
 ةسسؤم يأ يف ةروشملا بلط

 نأ ىلإ ريشأ نأ ةيميلعت
.قيبطت ةباتك

:ماه

   يف ليجستلا ةرتف

 ربمتبس / لوليأ 5 ىلإ ويلوي 1 نم سرادملا 

 .ةلجسم ريغلا قطانملا يف نوشيعي  نيذلل

لوألا فصلا لوخد ىلع طقف قبطني اذه

 لاصتإلل جاتحت ، ةيدج لكاشم كانه ناك اذإ

«ةدعاسملا» يندملا ةنجللاب
 ، ةسردملا يف ةحاتم نكامأ كانه تناك ام اذإ

 ةسردملا نم ابوتكم ادر ذخأت نأ ىلإ جاتحت

 .ةرادإلا ةباجتسا ميدقت , نكامأ دوجو مدع نع

 ىلع رداق نوكتل لجسم ضفرل جاتحت

.ايلعلا ةمكحملا ىلإ فانئتسا

 ةقطنملا يف ةسردم رايتخا
(يح)

 ةيناكمإ ةسردملا ىدل تناك اذإ
 ةجاحلا نع سردملا  لاؤس بجيف

ةلباقم وأ رابتخا زايتجا ىلإ

!!!!!ةقرو يأ ىلع عقوت ال لاح يأ يف


