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( 1  ) ةداملا

. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  ًاموي  نيعست  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2017 ) ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  نوناق   ) نوناقلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  قوقحل  ىلعألا  سلجملا  سلجملا :

. نوناقلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  لكشملا  سلجملا  ءانمأ  سلجم  ءانمألا : سلجم 

.سلجملا سيئر  سيئرلا :

.سلجملا ماع  نيمأ  ماعلا : نيمألا 

.اهتجردو ةقاعإلا  ةعيبط  نايبل  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ًاقفو  سلجملا  اهردصي  يتلا  ةقاطبلا  ةيفيرعتلا : ةقاطبلا 

ًارشابم هراكنإ ، وأ  هلاطبإ  وأ  هداعبتسا  وأ  هدييقت  وأ  رخآ  نوناق  يأ  يف  وأ  نوناقلا  اذه  يف  ةررقملا  تايرحلا  وأ  قوقحلا  نم  يأل  ةقاعإلا  هعجرم  دح  لك  ةقاعإلا : ساسأ  ىلع  زييمتلا 
. ةلوقعملا ةيريسيتلا  تابيترتلا  ميدقت  نع  عانتما  وأ  رشابم ، ريغ  وأ  ناك 

دعب هتايرح ، ىدحإ  وأ  هقوقح  دحأب  قلعتي  هذاختا  يف  عرشي  ينوناق  ءارجإ  وأ  فرصت  وأ  لمع  لك  نع  انوناق  هلثمي  نم  وأ  ةقاعإلا  يذ  صخشلا  اضر  ةرينتسمل : ةرحلا  ةقفاوملا 
. هراثآو هجئاتنو  هنومضمب  اهمهفي ، ةقيرطب  هرابخإ ،

ىلا لوصولا  ققحت  وأ  تايرحلا  ىدحإ  وأ  قوقحلا  دحأ  ةسرامم  نم  ةقاعإلا  يذ  صخـشلا  نيكمتل  ناكملاو  نامزلا  ثيح  نم  ةيئيبلا  فورظلا  ليدعت  ةلوقعملا : ةيريـسيتلا  تابيترتلا 
. نيرخآلا عم  ةلادعلا  نم  ساسأ  ىلع  تامدخلا  ىدحا 

وأ ةـينورتكلإ  ةغيـص  ىلإ  اهليوحت  وأ  ةريبك ، فورحب  اهتعابط  وأ  ليرب ، ةـقيرط  ىلإ  تافنـصملا  نم  اهريغو  تاموسرلاو  روصلاو  تانايبلاو  تامولعملا  لـيوحت  ةرـسيملا : لاكـشألا 
مهف اهيلع و  عالطالا  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  نيكمتل  اهرهوج ، يف  رييغتلا  نود  ىرخأ ، ةقيرط  يأب  اهحيـضوت  وأ  ةطـسبم ، ةغلب  اهتغايـص  وأ  ةراشإلا ، ةغلب  اهتمجرت  وأ  ةـيتوص ،

. اهنيماضم

ةرداصلا نيقوعملاب  صاخلا  ءانبلا  تابلطتم  تادوكل  ًاقفو  اهتمءاومو  روهمجلل ، ةحاتملا  ةـصاخلاو  ةـماعلا  نكامألا  نم  اهريغو  قفارملاو  قرطلاو  ينابملا  ةـئيهت  لوصولا : ةـيناكمإ 
. سلجملا اهدمتعي  وأ  اهردصي  ةصاخ  ريياعم  يأو  يندرألا  ينطولا  ءانبلا  نوناق  ماكحأ  بجومب 

. ةفاكلل ةروسيم  ةقيرطب  اهمادختسا  حيتي  امب  اهريفوتو  اهجاتنإو  اهميمصت  لحارم  يف  علسلاو  تامدخلا  ةمءاوم  لماشلا : ميمصتلا 

ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحأل  ًاقفو  ةصخرملاو ، ةلجسملا  ةيموكحلا  ريغ  تاهجلا  نم  اهريغو  ةيحبرلا  ريغ  تاكرشلاو  تاداحتالاو  ةيدنألاو  تايعمجلا  ةقاعإلا : يوذ  صاخشألا  تامظنم 
جماربلا ذيفنت  وأ  تامدخلا  ىلإ  لوصولا  ريـسيت  وأ  نيكمتلا  وأ  قوقحلا  زيزعت  ىلإ  فدهتو  مهدحأ  هتـسائر  ىلوتيو  اهترادإ  سلجم  ءاضعأ  ةيبلغأ  ةقاعإلا  ووذ  صاخـشألا  لكـشي  يتلا 

.ةقاعإلاب ةصاخلا 

. اهليجست وأ  اهصيخرت  ةهج  تناك  ًايأ  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألل  ةيميلعت  جمارب  وأ  تامدخ  مدقت  يتلا  ةيموكحلا ، ريغو  ةيموكحلا  ةيميلعتلا  تاسسؤملا  نم  يأ  ةيميلعتلا : ةسسؤملا 

( 3  ) ةداملا

ةجيتن لوحي  ةيبصعلا ، وأ  ةيسفنلا  وأ  ةينهذلا  وأ  ةيسحلا  وأ  ةيدسجلا  فئاظولا  يف  دمألا  ليوط  روصق  هيدل  صخش  لك  ةقاعإ  اذ  ًاصخش  دعي  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل  أ -
.لالقتساب ةيساسألا  تايرحلا  ىدحإ  وأ  قوقحلا ، دحأ  ةسرامم  وأ  ةيسيئرلا ، ةايحلا  تاطاشن  دحأب  صخشلا  مايق  نود  ةيكولسلا  زجاوحلاو  ةيداملا  قئاوعلا  عم  هلخادت 

.ليهأتلا ةداعإ  وأ  جالعلا  ءدب  خيرات  نم  ًارهش  ( 24  ) نع لقت  ةدم ال  لالخ  هلاوز  عقوتي  ناك ال  اذإ  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا صنل  ًاقفو  دمألا ، ليوط  روصقلا  دعي  ب -

ةيناكمإ وأ  ةرسيملا  لاكشألا  وأ  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  بايغ  وأ  صقن  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيكولسلا  زجاوحلاو  ةيداملا  قئاوعلا  لمشت  ج -
.ةقاعإلا ساسأ  ىلع  ةيزييمتلا  ةيسسؤملا  تاسرامملاو  ةيدرفلا  تايكولسلا  لمشت  امك  لوصولا 

:- ةيلاتلا رومألا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيسيئرلا  ةايحلا  تاطاشن  نيب  نم  ربتعت  د -

. ةباتكلاو ةءارقلاو  ةيتاذلا  ةيانعلاب  مايقلاو  ةيودألاو  بارشلاو  ماعطلا  لوانت  - 1

.لقنتلاو ةكرحلا  - 2

.يباتكلاو يرصبلاو  يهفشلا  لصاوتلاو  ريبعتلاو  زيكرتلاو  لعافتلا  - 3

.بيردتلاو ليهأتلاو  ملعتلا  - 4

.لمعلا - 5

( 4  ) ةداملا

: ةيلاتلا ئدابملا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  دنع  ىعارت 

.ةيدرفلا مهتيلالقتساو  مهرايتخا  ةيرحو  ةلصأتملا  مهتماركو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  مارتحا  أ -

.مهب ةصاخلا  تارارقلا  عنص  تايلمعو  جماربلاو  ططخلا  عضوو  تاسايسلا  مسر  يف  مهتامظنمو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  ب -

.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  دض  زييمتلا  مدع  ج -

.يرشبلا عونتلا  ةعيبط  نم  ًاءزج  مهرابتعاب  ةايحلا ، يحانم  ىتش  يف  مهلوبقو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  جمد  د -

. ةلودلل ةماعلا  ةنزاوملا  يفو  ةينطولا ، جماربلاو  ططخلاو  تايجيتارتسالاو  تاسايسلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  اياضقو  قوقح  نيمضت  ه -

. تابجاولاو قوقحلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  نم  ةأرملاو  لجرلا  نيب  ةاواسملا  و -

. ةقاعإلا يوذ  صاخشألل  صرفلا  ؤفاكت  ز -

. عمتجملا يف  مهتكراشم  مهجمد و  زيزعت  مهتاراهم و  ةيمنتو  مهتاردق  ريوطتو  ةقاعإلا  يوذ  لافطألا  قوقح  نامض  ح -



مهتسراممل ةيرورضلا  تابلطتملا  نم  اهرابتعاب  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشالل  لماشلا  ميمصتلاو  لوصولا  ةيناكمإو  ةرسيملا  لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  نامض  ط -
. مهتايرحو مهقوقح 

امك لوصولا  ةيناكمإ  وأ  ةرسيملا  لاكشألا  وأ  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  بايغ  وأ  صقن  لمشت  يتلاو  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألل  ةيكولـسلا  زجاوحلاو  ةيداملا  قئاوعلا  نم  دحلا  ي -
. ةقاعإلا ساسأ  ىلع  ةيزييمتلا  ةيسسؤملا  تاسرامملاو  ةيدرفلا  تايكولسلا  لمشت 

( 5  ) ةداملا

وأ ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  مهتارارق  ذاختا  يف  مهتيرح  دييقت  زوجي  الو  اهنم ، يأل  مهتسرامم  وأ  اهب  مهعتمت  دييقت  وأ  مهتايرح  وأ  مهقوقح  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نامرح  زوجي  ال  أ -
.اهببسب

رخآ عيرشت  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةررقملا ، تايرحلاو  قوقحلا  عيمج  ةسراممو  ليهأتلاو  ملعتلاو  لمعلل  ًايحص  ًاقئال  صخشلا  رابتعا  نود  اهتاذب  ةقاعإلا  لوحت  ال  ب -
.ةمزاللا طورشلل  ايفوتسم  ناك  ىتم 

لخدت يأب  مايقلا  لاجعتسالاو  ئراوطلا  تالاح  ريغ  يف  زوجي  امك ال  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  ةيئاودلاو  ةيملعلاو  ةيبطلا  تاساردلا  وأ  ثوحبلا  وأ  براجتلا  ءارجإ  زوجي  ال  ج -
 . ةرينتسملا ةرحلا  مهتقفاوم  نود  ًايئاقو  وأ  ناك  ًايجالع  يبط 

ؤفاكت ةنجل  هررقت  امل  ًاقفو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوتب  مازتلالا  اهيلع  عقي  يتلا  ةيموكحلا  ريغ  لمعلا  تاهجل  ةيرشبلاو  ةينقتلاو  ةيلاملا  دراوملا  مجح  ةاعارم  بجي  د -
.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةلكشملا  صرفلا 

لقت بتار  نم  ةصح  وأ  يدعاقت  بتار  يأ  ىلع  هلوصح  وأ  يئاعر  وأ  يليهأت  جمانرب  يأب  لماعلا  ريغ  ةقاعإلا  يذ  صخشلا  قاحتلا  لوحي  ال  رخآ ، عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ه -
همدقي يذلا  يدقنلا  معدلا  لاكشأ  نم  اهريغو  ةرركتملا  ةيدقنلا  ةنوعملا  نم  هتدافتسا  رارمتسا  نود  نوناقلا ،  اذه  يف  هيلع  صوصنم  ءافعإ  يأ  نم  هتدافتسا  وأ  ةنوعملا  بتار  نع 

. ةينطولا ةنوعملا  قودنص 

( 6  ) ةداملا

نم اهريغو  ةفلتخملا  ميلعتلا  تاسسؤم  يف  لوبقلا  سـسأب  ةصاخلا  تاءانثتـسالاو  ليغـشتلل  ةصـصخملا  بسنلا  نم  ةدافتـسالا  وأ  ةيئزجلاو  ةيلكلا  تاءافعإلا  حنم  يف  طرتشي  أ -
.ةيفيرعتلا ةقاطبلل  الماح  صخشلا  نوكي  نأ  رخآ  عيرشت  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  ةررقملا  تاءافعإلاو  تاءانثتسالا 

ءالؤه لظيو  ليهأتلا ، ةداعإ  وأ  جالعلا  ءدب  خيرات  نم  ارهـش  ( 24  ) زواجتت ةدم ال  لالخ  مهتقاعإ  لاوز  عقوتملا  ةتقؤملا  تاقاعإلا  يوذ  صاخـشالل  ةيفيرعتلا  ةقاطبلا  رادـصإ  عنمي  ب -
ةلوقعملا ةيريـسيتلا  تابيترتلا  نم  ةدافتـسالا  يف  قحلا  مهل  نا  امك  نوناقلا ، اذه  ماكحأل  ًاقفو  لالغتـسالاو ، فنعلاو  زييمتلا  نم  ةـيامحلاب  ةـصاخلا  ريبادـتلاب  نيعتمتم  صاخـشألا 

امل ًاقفو  ةيساسألا ، تايرحلا  ىدحإ  وأ  قوقحلا  دحأ  وأ  ةيـسيئرلا ، ةايحلا  تاطاشن  دحأ  ةسرامم  نم  مهنيكمت  دودح  يف  ةيليهأتلا  تامدخلاو  ةرـسيملا  لاكـشألاو  لوصولا  ةيناكمإو 
. ةقالعلا تاذ  تاهجلاو  سلجملا  هررقي 

( 7  ) ةداملا

عيمجب مايقلا  ةفصلا  هذهب  هلو  يرادإو ، يلام  لالقتسابو  ةيرابتعالا ، ةيصخشلاب  عتمتي  ةقاعإلا ) يوذ  صاخشألا  قوقحل  ىلعألا  سلجملا   ) ىمسي سلجم  ةكلمملا  يف  سسؤي  أ -
ماحم يأ  وأ  يندملا  ماعلا  يماحملا  ةيئاضقلا  تاءارجإلا  يف  هنع  بونيو  يضاقتلا ، قح  هلو  ةلوقنملا ، ريغو  ةلوقنملا  لاومألا  كلمتو  هفادهأ ، قيقحتل  ةمزاللا  ةينوناقلا  تافرصتلا 

.ةياغلا هذهل  هلكوي 

. ةكلمملا يف  ناكم  يأ  يف  بتاكم  ءاشنإو  عورف  حتف  هلو  نامع ، ةنيدم  يف  سلجملل  يسيئرلا  رقملا  نوكي  ب -

( 8  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  سلجملا  ىلوتي 

ططخلا عضوو  اهيلع  ءانمألا  سلجم  ةقفاوم  دعب  اهرارقإل  ءارزولا  سلجمل  اهعفرو  ةفلتخملا  تامدخلا  ىلإ  مهلوصوو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقحل  ةماعلا  ةسايسلا  حارتقا  أ -
. اهذيفنتل ةمزاللا  جماربلاو 

.سلجملا ماهمب  ةلصلا  تاذ  ةمظنألاو  نيناوقلا  حارتقا  ب -

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  قوقحل  اهلومش  نامضل  اهجماربو ، اهططخو  اهتايجيتارتسا  عضو  يف  ةينطولا  تاسسؤملاو  ةيموكحلا  تاهجلاو  تارازولل  ينفلا  معدلا  ميدقت  ج -

دوهجلا لماكت  ققحي  امب  تاربخلاو ، تامولعملا  لدابت  قرطو  ةقاعإلا ، لاجم  يف  تاصاصتخالاو  راودألا  ديدحتل  ةينطولا ، تاسسؤملاو  ةيموكحلا  تاهجلاو  تارازولا  عم  قيسنتلا  د -
.اهنيب اميف 

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  قوقح  ةيقافتاو  ةلصلا  تاذ  ةينطولا  تايجيتارتسالاو  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  قيبطت  دصرو  ةعباتم  ه -

.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  زييمتلاب  ةقلعتملا  ةيسسؤملاو  ةيدرفلا  ىواكشلا  نم  ققحتلاو  ينطولا ، ىوتسملا  ىلع  مهقوقحو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عاضوأ  دصر  و -

.اهقيبطتب ةينعملا  تاهجلا  مازتلا  ىدم  ةبقارمو  اهيلع ، بيردتلاو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ريياعملا  رادصإ  ز -

.ةينعملا تاهجلا  عم  قيسنتلاب  اهيلإ ، مهلوصو  ىدمو  مهل ، ةحاتملا  تامدخلا  مييقتو  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألاب  ةقلعتملا  ةصصختملاو  ةلماشلا  تاساردلاو  تاحوسملا  ءارجإ  ح -

.اهذيفنت ةعباتمو  ةيموكحلا  ريغو  ةيموكحلا  تاهجلا  عم  مهافتلا  تاركذمو  تايقافتالا  ماربإ  ط -

. ةذفانلا تاعيرشتلل  ًاقفو  اهئاضعأ  تآفاكم  ديدحتو  اهلمع  جئاتن  رارقإو  ةتقؤملاو  ةمئادلا  ناجللا  ليكشت  ي -

( 9  ) ةداملا

:- يلي ام  نمضتي  نأ  ىلع  ةكلمملا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عاضوأب  ًايونس  ًاريرقت  سلجملا  ردصي  أ -

. ةماعلا تامدخلا  ىلإ  مهلوصوو  مهجمدو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  لاجم  يف  ينطولا  ىوتسملا  ىلع  ةققحتملا  تازاجنإلا  - 1

.ةلصلا تاذ  ةينطولا  تاعيرشتلاو  تايجيتارتسالاو  تاسايسلا  قيبطت  تهجاو  يتلا  تايدحتلا  - 2

.اهعم ةمربملا  مهافتلا  تاركذمو  تايقافتالا  نيماضمب  اهمازتلا  ىدمو  نوناقلا ، اذه  ماكحأو  سلجملا  اهعضي  يتلا  ةينطولا  ةسايسلل  ةفلتخملا  ةيموكحلا  تاهجلا  قيبطت  ىدم  - 3

.اهعم لماعتلا  ةيفيكو  اهدصر  متي  يتلا  تاكاهتنالاو  ىواكشلا  - 4

.ةقاعإلا يوذ  صاخشالل  ةمدقملا  تامدخلا  ةدوج  عفرو  ءادألا  نيسحتل  تاسرامملاو  تاعيرشتلاو  تاسايسلا  ىوتسم  ىلع  تايصوتلا  - 5

ةوعد ءانمألا  سلجمل  نوناقلا ، اذـه  نم  ( 8  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تايحالـصلاو  ماهملا  ذـيفنتو  ةداملا ، هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  ريرقتلا  رادـصإ  تاياغل  ب -
تاهجلا نم  تاءاصحإ  وأ  تانايب  وأ  تامولعم  يأ  بلطي  نأ  هلو  اهعم ، لمعلا  قيسنتو  اهيلع  تاحارتقالا  ضرعو  اهنم  راسفتسالاو  اهتـشقانمل  سلجملا  ماهمب  ةقالعلا  تاذ  تائيهلا 

.ريخأت وأ  ءاطبإ  نود  بلطلا ، ةباجإ  اهيلع  يتلا  ةقالعلا  تاذ 

. ةماعلل رشنيو  باونلا  سلجم  سيئرو  نايعألا  سلجم  سيئرو  ءارزولا  سيئر  ىلإ  ةداملا  هذه  يف  هيلع  صوصنملا  يونسلا  ريرقتلا  سيئرلا  عفري  ج -

( 10  ) ةداملا



.ءارزولا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ةيماس  ةيكلم  ةدارإب  سيئرلا  نيعي  أ -

: ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  سيئرلا  ىلوتي  ب -

. سلجملل ةماعلا  ةسايسلا  ذيفنت  ةعباتم  - 1

. ةفلتخملا تاهجلا  مامأ  سلجملا  ليثمت  - 2

 . اهيف افرط  سلجملا  نوكي  يتلا  دوقعلاو  تاركذملاو  تايقافتالا  ىلع  عيقوتلا  - 3

. ةذفانلا ةمظنألاو  تاعيرشتلا  ماكحأ  بجومب  هل  ةلوخملا  تايحالصلا  ذيفنت  - 4

.هبايغ لاح  يف  سيئرلا  تايحالص  ماعلا  نيمألا  ىلوتي  ج -

. اتقؤمو ًاددحمو  ًايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نأ  ىلع  هتايحالص  نم  يأب  ماعلا  نيمألا  ضيوفت  سيئرلل  زوجي  د -

( 11  ) ةداملا

سيئرلا بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  مهنييعت  متي  ًاوضع  ( 25  ) ىلع دـيزي  ءاضعالا ال  نم  ددـعو  سيئرلا  نم  نوكتي  ءانمأ ) سلجم   ) سلجملا ىلع  فارـشإلا  ىلوتي 
:- ةيلاتلا طورشلل  ًاقفو 

: نييعتلل حشرملا  نوكي  نأ  ىلع  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نم  لقألا  ىلع  ءاضعأ  ةعست  أ -

.ةيسنجلا يندرأ  - 1

.هرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  متأ  - 2

.ةدحاو ةنس  نع  لقت  ةدمل ال  سلجملا  ماهم  ىدحإب  ةلصتم  ةربخ  هيدل  - 3

:- نييعتلل حشرملا  نوكي  نأ  ىلع  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  رسأ  نولثمي  ءاضعأ  ةثالث  ب -

.ةيسنجلا يندرأ  - 1

.هرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  متأ  - 2

.ةقاعإ يذ  صخشل  ىلوألا  ةجردلا  نم  ابيرق  وأ  ًةدلاو  وأ  ًادلاو  - 3

.ةدحاو ةنس  نع  لقت  ةدمل ال  سلجملا  ماهم  ىدحإب  ةلصتم  ةربخ  هيدل  - 4

:- نييعتلل حشرملا  نوكي  نأ  ىلع  صاصتخالاو ، ةربخلا  يوذ  نم  ءاضعأ  ةينامث  ج -

.ةيسنجلا يندرأ  - 1

.هرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  متأ  - 2

. سلجملا ماهمب  ةلص  يذ  رخآ  صصخت  يأ  وأ  ةيعامتجالا ، ةمدخلا  وأ  ةرادإلا  وأ  طيطختلا  وأ  ناسنإلا  قوقح  وأ  نوناقلا  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  ةلمح  نم  - 3

.تاونس ( 3  ) نع لقت  ةدمل ال  سلجملا  ماهم  ىدحإب  ةلصتم  ةربخ  هيدل  - 4

نيفظوملاو ةـقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  تامظنمو  ةـفلتخملا  تاقاعإلا  لـيثمت  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  مهيلع  صوصنملا  ءاـنمألا  سلجم  ةـيوضعل  نيحـشرملا  يف  ىعاري  د -
.ةبلطلاو ةأرملاو  لامعلاو 

نم يأ  ةيوضع  ءاهنإ  زوجيو  سيئرلا ، بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ةدحاو  ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  تاونس  عبرأ  ءانمألا  سلجم  يف  ةيوضعلا  ةدم  نوكت  سيئرلا  ءانثتساب  ه -
.هتيوضع ديدجت  زوجي  الف  ةقاعإلا  يوذ  ةبلطلا  لثمي  وضعلا  ناك  اذإو  اهتاذ ، نييعتلا  ةقيرطب  هئاضعأ 

. هبايغ دنع  هماهم  ىلوتي  هسيئرل  ًابئان  هئاضعأ  نيب  نم  ءانمألا  سلجم  راتخي  و -

( 12  ) ةداملا

: ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ءانمألا  سلجم  ىلوتي  أ -
.اهذيفنت ةعباتمو  سلجملل  ةماعلا  ةسايسلا  ىلع  ةقفاوملا  - 1

.اهرارقإو سلجملل  ةيونسلا  لمعلا  ةطخ  ةسارد  - 2
.هرارقإو سلجملل  يونسلا  ريرقتلا  ةسارد  - 3

.اهنأشب بسانملا  رارقلا  ذاختاو  ماعلا  نيمألاو  سيئرلا  نم  هيلإ  ةلاحملا  لئاسملاو  رومألا  ثحب  - 4
.مهب سلجملا  ةقالع  زيزعتو  تامدخلا ، يمدقمو  يندملا  عمتجملاو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  تامظنم  عم  لصاوتلا  - 5

.سلجملا اهعضي  يتلا  ططخلاو  تايجيتارتسالا  دادعإ  يف  ينفلا  معدلا  ميدقت  - 6
.اهرارقإو ةفلتخملا  هعورفو  هناجلو  سلجملا  لمع  ريسب  ةصاخلا  تاميلعتلا  ةسارد  - 7

.اهنأشب بسانملا  رارقلا  ذاختاو  سلجملا  ماهمب  ةلصلا  تاذ  ةمظنألاو  نيناوقلا  تاحارتقا  ةسارد  - 8
.ةيماتخلا ةيلاملا  هتاباسحو  سلجملل  ةماعلا  ةنزاوملا  عورشم  رارقإ  - 9

.سلجملا لمع  ريوطتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  زيزعتل  تاحارتقالا  ميدقت  - 10
سيئرلا مهنيب  نم  نوكي  نأ  ىلع  هئاضعأ ، يثلث  روضحب  ًاينوناق  هعامتجا  نوكيو  ةجاحلا ، تعد  املكو  نيرهـش ، لك  ةدحاو  ةرم  هبئان  وأ  سيئرلا  نم  ةوعدـب  ءانمألا  سلجم  عمتجي  ب -

.نيرضاحلا هئاضعأ  تاوصأ  ةيبلغأب  هتارارق  ذختيو  هبئان ، وأ 
ً.اتقؤمو ًاددحمو  ًايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نأ  ىلع  هتايحالص  نم  يأب  هنع  ةقثبنملا  ناجللا  نم  ًايأ  وأ  هئاضعأ  دحأ  وأ  سيئرلا  ضوفي  نأ  ءانمألا  سلجمل  ج -

( 13  ) ةداملا

. هنييعت رارق  يف  ةيلاملا  هقوقح  رئاس  ددحت  نأ  ىلع  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ماعلا  نيمألا  نيعي  أ -

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ماعلا  نيمألا  ىلوتي  ب -

.سيئرلاو ءانمألا  سلجم  نع  ةرداصلا  تارارقلا  ذيفنت  - 1

.هيمدختسمو هيفظوم  ىلع  فارشإلاو  سلجملل  يذيفنتلا  زاهجلا  ةرادإ  - 2

.هرارقإل ءانمألا  سلجم  ىلع  هضرعو  سلجملل  يلخادلا  يميظنتلا  لكيهلا  دادعإ  - 3

.هرارقإل لقألا  ىلع  نيرهشب  ةيلاملا  ةنسلا  ةيادب  لبق  ءانمألا ، سلجم  ىلع  هضرعو  سلجملل  ةيريدقتلا  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  دادعإ  - 4

.اهرارقإل ةيلاملا  ةنسلا  ءاهتنا  خيرات  نم  نيرهش  لالخ  ءانمألا  سلجم  ىلع  اهضرعو  اهقيقدتو  ةيونسلا  ةيماتخلا  ةيلاملا  تاباسحلا  دادعإ  - 5

.سلجملل يونسلا  ريرقتلا  دادعإ  ىلع  فارشإلا  - 6

. اهلمع ريس  ةعباتمو  ةتقؤملاو  ةمئادلا  ناجللا  لمع  ىلع  فارشإلا  - 7

. اهب سيئرلا  هفلكي  ىرخأ  ماهم  يأ  - 8



( 14  ) ةداملا

: نم لك  ةيوضعو  ماعلا  نيمألا  ةسائرب  صرفلا ) ؤفاكت  ةنجل   ) ىمست ةنجل  سلجملا  يف  لكشت  أ -

 . لمعلا ةرازو  نع  لثمم  - 1

.ةيندملا ةمدخلا  ناويد  نع  لثمم  - 2

.ندرألا ةراجت  ةفرغ  نع  لثمم  - 3

.ندرألا ةعانص  ةفرغ  نع  لثمم  - 4

.ندرألا لامع  تاباقن  داحتا  نع  لثمم  - 5

.صاخلا عاطقلا  نع  نيلثمم  ةثالث  - 6

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  نم  ةنجللا  ماهمب  ةلصتملا  ةربخلا  باحصأ  نم  ةثالث  - 7

.ماعلا هضوفم  هيمسي  ناسنإلا  قوقحل  ينطولا  زكرملا  نع  لثمم  - 8

.اهؤاسؤر ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 5 - 2  ) نم دونبلا  يف  مهيلع  صوصنملا  تاهجلا  يلثمم  يمسي  - 1  - ب

.سيئرلا ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 7  ) و ( 6  ) نيدنبلا يف  مهيلع  صوصنملا  ءاضعألا  يمسي  - 2

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  صرفلا  ؤفاكت  ةنجل  ىلوتت  ج -

.ةينعملا تاهجلا  عم  اهتيوستو  اهنم  ققحتلاو  لمعلا  لاجم  يف  اهببسب  وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  زييمتلاب  ةقلعتملا  ىواكشلا  يقلت  - 1

.ةينعملا لمعلا  تاهج  وأ  دارفألا  نم  يطخ  بلط  ىلع  ءانب  لمعلا  ةئيب  يف  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوتب  ةقلعتملا  ةينفلا  ريراقتلا  رادصإ  - 2

يف مهجامدناو  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  طارخنا  زيزعتل  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  نم  اهريغو  صاخلا  عاطقلاو  ةـيندملا  ةـمدخلا  ناويدو  لمعلا  ةرازو  عم  تاربخلاو  تامولعملا  لدابت  - 3
. لمعلا قوس 

يوذ صاخـشألا  قح  زيزعت  تابلطتمب  ةقلعتملا  ةـيوعوتلا  تارـشنلاو  ةـيداشرإلا  ةـلدألا  رادـصإ  يف  لمعلا  تاهجو  ةـيندملا  ةـمدخلا  ناويدو  لمعلا  ةرازوو  سلجملا  عم  نواعتلا  - 4
.لمعلا يف  ةقاعإلا 

 . اهب سيئرلا  اهفلكي  ىرخأ  ماهم  يأ  - 5

.صاصتخالاو ةربخلا  يوذب  ةناعتسالا  صرفلا  ؤفاكت  ةنجلل  د -

تاوصأ ةـيبلغأب  اهتارارق  ذـختتو  اهئاضعأ ، فصن  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةـجاحلا ، تعد  املكو  نيرهـش  لك  ةدـحاو  ةرم  اهـسيئر  نم  ةوعدـب  صرفلا  ؤفاكت  ةـنجل  عمتجت  ه -
.نيرضاحلا اهئاضعأ 

.ةدحاو ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  نيتنس  ةدملو  هبايغ ، دنع  هتايحالصو  هماهم  ىلوتي  اهسيئرل  ًابئان  صرفلا  ؤفاكت  ةنجل  ءاضعأ  نيب  نم  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءانمألا  سلجم  نيعي  و -

تارارقلا غيلبتو  ىواكـشلا  ملـست  ىلع  فارـشإلاو  اهتاسلج ، رـضاحم  ميظنتو  اهتاعامتجال ، دادعإلا  ىلوتي  اهئاضعأ  نيب  نم  صرفلا  ؤفاكت  ةنجلل  رـس  نيمأ  ماعلا  نيمألا  يمـسي  ز -
.اهنع ةرداصلا 

هذهل سيئرلا  اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  اهتاعامتجا  داقعنا  نكامأو  اهنع  ةرداصلا  تارارقلا  غيلبت  ةيلآو  اهقيثوتو  ىواكـشلا  ميدقت  تاءارجإو  صرفلا  ؤفاكت  ةنجل  لمع  ةيلآ  ددـحت  ح -
. ةياغلا

( 15  ) ةداملا

. اهتعيبطو اهتجردو  ةقاعإلا  عون  نيبت  يتلا  ةيبطلا  ريراقتلا  رادصإو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  صحف  تاياغل  ةدمتعملا  ةيبطلا  تاهجلا  ةحصلا  ريزو  ددحي  أ -

هذه نمضتت  نأ  ىلع  سلجملا  عم  قيسنتلاب  ةحصلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  ىرخألا  تاقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  صحف  ةداعإ  متت  ةمئادلا ، ةقاعالا  يوذ  صاخـشالا  ءانثتـساب  ب -
. صيخشتلا ريياعمو  اهرادصإو  ةيبطلا  ريراقتلا  دادعإ  ةيلآ  تاميلعتلا 

. سلجملا عم  قيسنتلاب  ةحصلا  ريزو  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  ًاقفو  ةقاعإلا  تالاح  صيخشت  متي  رخآ  عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -

( 16  ) ةداملا

:- ةيلاتلا طباوضلل  اقفو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  اهحنمو  ةيفيرعتلا  ةقاطبلا  رادصإ  سلجملا  ىلوتي  أ -

.ةيسنجلا يندرأ  مدقتملا  نوكي  نأ  - 1

.اهتجردو اهتعيبطو  هتقاعإ  عونو  هتروصو  اهلماحل  ةيصخشلا  تانايبلا  ىلع  يوتحت  نأ  - 2

مـسرلا رادقمو  اهنم  فلاتلا  وأ  دقافلا  لدب  رادصإو  اهديدجتو  اهرادصإ  ةيلآو  ةيفيرعتلا  ةقاطبلا  ىلع  لوصحلا  تابلط  ميدقتو  ةـيبطلا  ريراقتلا  ملـستب  ةـصاخلا  تاءارجإلا  ددـحت  ب -
. ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  اهرادصإ  نع  ىفوتسي  يذلا 

( 17  ) ةداملا

.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  ةيميلعت  ةسسؤم  يأ  نم  صخشلا  داعبتسا  رظحي  أ -

ميلعتلاو ةيبرتلا  ةرازو  ىلعف  لوصولا ، ةيناكمإ  وأ  ةرسيملا  لاكشألا  وأ  ةلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  رفاوت  مدعل  ةيميلعتلا  ةسـسؤملاب  ةقاعإلا  يذ  صخـشلا  قاحتلا  رذعت  اذإ  ب -
.ىرخأ ةيميلعت  ةسسؤمب  صخشلا  قاحتلا  نامض  كلذ  يف  امب  ةبسانملا  لئادبلا  داجيإ 

.اهببسب وأ  هتقاعإ  ساسأ  ىلع  ًايئاقلت  هعيفرت  وأ  هبيسرت  وأ  يميداكأ  ثحبم  يأ  ةسارد  نم  ةقاعإلا  يذ  بلاطلا  نامرح  زوجي  ال  ج -

( 18  ) ةداملا

: يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  ىلع 

لوصولاو ميلعتلا  يف  مهقحب  لماكلا  مهعتمت  ققحي  امب  ةـقاعإلا ، يوذ  صاخـشالل  ميلعتلا  تابلطتم  ةـيميلعتلا  جـماربلاو  ططخلاو  تاـيجيتارتسالاو  ةـماعلا  تاسايـسلا  نيمـضت  أ -
.ةيميلعتلا تاسسؤملاو  قفارملاو  تامدخلاو  جماربلا  عيمجل 

. ةيميلعتلا تاسسؤملا  يف  ةقاعإلا  يوذ  لافطألا  جمدو  لوبق  ب -

ريفوت كلذ  ىف  امب  ةصاخلا ، ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  يف  اهريفوت  نم  ققحتلاو  ةيموكحلا ، ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  يف  ةرـسيملا  لاكـشألاو  ةلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ج -
. ةيرورض تاليهست  يأو  تاناحتمالا  يف  ايفاضإ  اتقو  مهحنمو  ةطسبم ، ةغلب  اهنع  ةباجإلا  نم  مهنيكمتو  ةينهذلا  ةقاعإلا  يوذ  ةبلطلل  تاناحتمالا  ةلئسأ 



.يرشبلا عونتلا  ةعيبط  نم  اءزج  مهرابتعاب  مهلوبق  ززعتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقحب  فرعت  ثحابم  اهنيمضتو  ةيساردلا  جهانملا  ةعجارم  د -

ةدم ال لالخ  اهذيفنت  ىلع  لمعلا  أدبي  نأ  ىلع  ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو  سلجملا  عم  قيـسنتلاب  ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  جمدل  ةلماش  ةينطو  ةـطخ  عضو  ه -
. تاونس اهذيفنت (10 ) لامكتسا  زواجتي  الو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  نم  ةنس  زواجتت 

. ةيموكحلا ريغ  ةيميلعتلا  تاسسؤملا  يف  اهقيبطت  ىلع  فارشإلاو  ةيموكحلا  ةيميلعتلا  تاسسؤملا  يف  نوناقلا  اذه  نم  ( 19  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ريياعملا  قيبطت  و -

ةصاخ ةيميلعت  ةسسؤم  يأل  صيخرت  حنم  مدعو  اهريفوتب ، ةيموكحلا  ريغ  ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  مازتلا  نم  ققحتلاو  ةيموكحلا  ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  يف  لوصولا  ةيناكمإ  ريفوت  ز -
.لوصولا ةيناكمإ  رفوت  مل  ام 

( 19  ) ةداملا

تاسـسؤملا يف  ةقاعإلا  يوذ  ةبلطلل  اهـسيردت  قرطو  جهانملا ، ريوطت  ريياعمو  يوبرتلا  صيخـشتلاب  ةـصاخلا  ريياعملا  عضو  ميلعتلاو ، ةـيبرتلا  ةرازو  عم  قيـسنتلاب  سلجملا  ىلع 
:- ةيلاتلا طباوضلل  ًاقفو  مهليهأتو ، اهيلع  رداوكلا  بيردتو  ةيميلعتلا ،

. ىلعأ ميلعت  لحارم  ىلإ  مهلوصو  لفكي  امب  ةقاعإلا  يوذ  ةبلطلل  يميداكألا  ىوتسملل  ىلعألا  دحلا  قيقحت  أ -

. ةقاعإلا يوذ  ةبلطلل  ةجمادلا  ةيميلعتلا  ةئيبلا  نم  ىلعألا  دحلا  ريفوت  ب -

نوكت نأ  ىلع  ةددعتملا ، تاقاعإلا  يوذ  ةبلطلاو  ةينهذلا  ةقاعإلا  يوذ  ةبلطلل  ةصاخلا  ةيبرتلا  جمارب  كلذ  يف  امب  ةيميلعتلا ، تاسـسؤملا  يف  ةثيدحلا  ةـيوبرتلا  بيلاسألا  قيبطت  ج -
. نكمملا دحلا  ىلإ  يدرفلا  مهلالقتسا  زيزعتو  ةيعامتجالاو ، ةيميداكألا  مهتاردق  ةيمنتو  جمدلا ، قيقحت  جماربلا  كلت  ةياغ 

. يفيظولا جالعلاو  لاّعفلا  لصاوتلا  قرطو  ةأيهملا  ةيميلعتلا  لئاسولا  كلذ  يف  امب  ةرسيملا ، لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلل  لثمألا  مادختسالا  قيقحت  د -

. اهروطتو اهتيلعاف  رارمتسا  نمضي  امب  اهثيدحت  قرطو  اهقيبطت  ةعباتم  بيلاسأو  ريياعملا  مييقتل  تايلآ  عضو  ه -

( 20  ) ةداملا

ةيبرتلا ةرازو  عم  قيسنتلاب  سلجملا  اهعضي  يتلا  بيردتلا  تابلطتم  زايتجا  ةصاخلا  ةيبرتلا  بيلاسأب  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  سيردتو  يوبرتلا  صيخـشتلا  ةسراممل  طرتشي  - 1 أ -
.ةياغلا هذهل  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  ةدمتعم ، ةداهش  ىلع  لوصحلاو  ميلعتلاو 

هذافن خيرات  نم  نيتنـس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  هماكحأ  عم  قفتي  امب  مهعاضوأ  بيوصت  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  لبق  ةصاخلا  ةـيبرتلاو  يوبرتلا  صيخـشتلا  لاجم  يف  نيلماعلا  ىلع  - 2
.ةياغلا هذهل  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ريزو  اهددحي  يتلا  تاءارجإلل  ًاقفوو 

. اهيلع فارشإلاو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  ةيميلعتلا  تاسسؤملا  صيخرت  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  عم  قيسنتلابو  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  ىلوتت  - 1 ب -

يتلا تاءارجالل  ًاقفو  هذافن  خيرات  نم  نيتنس  لالخ  هماكحأ  عم  قفتي  امب  اهعاضوأ  بيوصت  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  لبق  ىرخأ  ةهج  يأ  ىدل  ةصخرملا  ةيميلعتلا  تاسسؤملا  ىلع  - 2
. ةياغلا هذهل  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ريزو  اهددحي 

( 21  ) ةداملا

ثحبلاو يلاعلا  ميلعتلا  ةرازو  ىلعو  اهيف  ةحاتملا  تاصصختلا  نم  يأ  ةسارد  نم  هنامرح  وأ  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم  نم  اهببسب  وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  صخشلا  داعبتسا  زوجي  ال 
:- يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  اهل  ةعباتلا  ةيميلعتلا  تاسسؤملاو  يملعلا 

.ةلصلا تاذ  جماربلاو  ططخلاو  تايجيتارتسالاو  تاسايسلا  يف  يلاعلا  ميلعتلل  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  لوصو  تابلطتم  نيمضت  أ -

.ةحاتملا تاصصختلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قاحتلا  نامضل  ةمزاللا  لوصولا  ةيناكمإو  ةرسيملا  لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ب -

وأ ةـقاعإلا  ساسأ  ىلع  زييمتلا  لاكـشأ  نم  لكـش  يأ  نود  مهتابغرو ، مهتارايخ  مارتحا  نمـضي  امب  يلاـعلا ، ميلعتلا  تاسـسؤم  يف  ةـقاعإلا  يوذ  ةـبلطلا  لوبق  سـسأ  ريوطت  ج -
. اهببسب

( 22  ) ةداملا

ىلع ديزي  ةيموكحلا ال  يلاعلا  ميلعتلا  تاسـسؤم  يف  نولوبقملا  ةقاعإلا  ووذ  صاخـشألا  اهلمحتي  يتلا  موسرلل  ىلعألا  دحلا  نوكي  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -
.يزاوملا جمانربلل  يسفانتلا و(25 )%  جمانربلل   %( 10)

لاكـشألا وأ  ةلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  صقن  ةجيتن  ةيفاضإ  ةـفلكت  نم  ةـقاعإلا  وذ  صخـشلا  هلمحتي  امو  يلاعلا  ميلعتلا  تاسـسؤم  يف  موسرلا  نم  ءافعإلا  سـسأ  ددـحت  ب -
. سلجملا عم  قيسنتلاب  يلاعلا  ميلعتلا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  لوصولا  ةيناكمإ  وأ  ةرسيملا 

ميلعتلا سلجم  ىلإ  بسنيو  ةقاعإلا  يوذ  ةـبلطلل  لوصولا  ةـيناكمإو  ةرـسيملا  لاكـشألاو  ةـلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلل  يلاعلا  ميلعتلا  ةسـسؤم  ريفوت  نم  سلجملا  ققحتي  ج -
. ةلصلا تاذ  ةدمتعملا  ريياعملل  اهتقباطم  لاح  يف  هؤاغلإ  وأ  هريفوت  مت  ام  رادقمب  ءافعإلا  ضيفختب  يلاعلا 

( 23  ) ةداملا

:- يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلابو  هصاصتخا  بسح  لك  ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو  ءاودلاو  ءاذغلل  ةماعلا  ةسسؤملاو  ةحصلا  ةرازو  ىلع 

.ةلصلا تاذ  جماربلاو  ططخلاو  تايجيتارتسالاو  تاسايسلا  يف  ةيئاذغلاو  ةيئاودلا  تامولعملاو  ةيحصلا  جماربلاو  تامدخلل  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  لوصو  تابلطتم  نيمضت  أ -

ريغ ةيبطلا  زكارملاو  تايفشتسملا  مازلاو  اهل ، ةعباتلا  ةيبطلا  زكارملاو  تايفشتسملا  يف  لوصولا  ةيناكمإو  ةرسيملا  لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ب -
.هديدجت صيخرتلا و  حنم  طورش  نم  ًاطرش  اهرابتعاب  اهريفوتب ، ةيموكحلا 

يتلا تاءارجإلل  ًاقفو  هذافن ، خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) زواجتت ةدم ال  لالخ  نوناقلا ، اذهب  لمعلا  لبق  اهصيخرتو  اهؤاشنإ  مت  يتلا  ةيبطلا  زكارملاو  تايفشتسملا  عاضوأ  بيوصت  ج -
.ةحصلا ريزو  اهددحي 

امب ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  عم  لصاوتلا  لئاسوو  قرط  ىلع  سلجملا  عم  قيسنتلاب  ةيبطلا  زكارملاو  تايفشتسملا  يف  ةلماعلا  ةيرادإلاو  ةينفلاو  ةيبطلا  رداوكلا  بيردتو  ليهأت  د -
. ةيحصلا جماربلاو  تامدخلا  ىلإ  مهلوصو  قيقحتو  مهل ، ىرجت  يتلا  ةيبطلا  لامعألا  ىلع  ةرينتسملا  ةرحلا  مهتقفاوم  نع  مهريبعتو  مهمالعإ  نمضي 

تاصـصختلا ددعتم  لماشلا  صيخـشتلا  جماربو  ةلماشلا ، ةيحـصلا  زكارملاو  تايفـشتسملاو  ةلوفطلاو  ةمومألا  زكارم  يف  ةـقاعإلا  نع  ركبملا  فشكلا  جـمارب  ذـيفنتو  ميمـصت  ه -
. ضارمأ نم  اهبحاصي  امو  مهتاقاعإ ، مقافت  نود  لوحت  يتلا  تامدخلاو  جماربلا  ريفوتو  ةقاعإلا ، وذ  صاخشألل 

. ةياغلا هذهل  ةحصلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  اهصيخرتو  يفيظولا  جالعلا  جمارب  ريفوت  و -

. اهعم لماعتلا  ةيفيكو  ةيسفنلاو  ةيدسجلا  ةءاسإلاو  فنعلا  تالاح  نع  فشكلا  قرط  ىلع  ةصصختم  رداوك  بيردت  ز -

. ةيباجنإلا ةحصلا  تامدخو  جمارب  نم  ةقاعإلا  تاذ  ةأرملل  ةلماكلا  ةدافتسالا  نمضت  يتلا  ةرسيملا  لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ح -

.ةقاعإلا يوذ  صاخشالل  ةرسيملا  لاكشألاب  ةفاكلل  ةحاتملا  ةيحصلاو  ةيئاذغلاو  ةيئاودلا  تارشنلا  ريفوت  ط -

( 24  ) ةداملا



ةيفيرعتلا ةقاطبلا  يلماح  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  يحص  نيمأت  ةقاطب  نوناقلا  اذه  ذافن  خيرات  نم  ةنس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  سلجملا  عم  قيسنتلابو  ةحصلا  ةرازو  ردصت  أ -
.ةياغلا هذهل  ةحصلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  اهديدجتو  اهرادصإ  ةيلآ  ددحتو 

. ةيودألا نامثأو  ةجلاعملا  روجأ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأل  ًاقفو  يحصلا  نيمأتلا  ةقاطب  ىلع  نيلصاحلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نم  ىفوتست  ال  ب -

.ةيناثلا ةجردلا  يف  تايفشتسملا  يف  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأل  ًاقفو  يحصلا  نيمأتلا  ةقاطب  ىلع  نيلصاحلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ةماقإ  نوكت  ج -

: كلذ يف  امب  ةيبطلا  ةيليهأتلاو  ةيجالعلا  تامدخلا  عاونأ  عيمج  ىلع  لوصحلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  يندملا  يحصلا  نيمأتلا  لفكي  د -

.اهعاونأ فلتخمب  ميعاطملاو  ةيودألاو  ةيحارجلا  تايلمعلا  - 1

.ةيبطلا تاسدعلاو  تاراظنلاو  نذألا  تاعامسو  رئابجلاو  ةيعانطصالا  فارطألا  كلذ  يف  امب  ةدعاسملا  تانيعملاو  تاودألا  - 2

.يسفنلاو يكولسلا  جالعلاو  قطنلا  تاسلجو  يفيظولا  جالعلاو  يعيبطلا  جالعلا  - 3

ساسأ ىلع  دـقاعتلا  نم  مهنامرح  وأ  ةـقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  داعبتـسا  هنم  ضرغلا  نوكي  ةايحلا  ىلع  نيمأـتلا  دوقع  وأ  يحـصلا  نيمأـتلا  دوقع  يف  دري  طرـش  لـك  ـالطاب  عقي  ه -
.اهببسب وأ  مهتقاعإ 

( 25  ) ةداملا

.امهيف رارمتسالا  نم  ًاعنام  اهتاذب  ةقاعإلا  ربتعت  الو  اهببسب ، وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  بيردتلا  وأ  لمعلا  نم  صخشلا  داعبتسا  زوجي  ال  أ -

.ةقاعإلا نم  ولخلا  طارتشا  امهلغش  وأ  امهل  مدقتلاب  ةصاخلا  جذامنلا  وأ  ةفيظو  وأ  لمع  نع  تانالعإلا  يوطنت  نأ  زوجي  ال  ب -

: يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  هصاصتخا  بسح  لك  ينهملا  بيردتلا  ةسسؤمو  لمعلا  ةرازو  ىلع  ج -

قيقحتو ةقاعإلا ، يوذ  صاخـشألل  اهباعيتسا  لفكت  ريبادت  ةلـصلا ، تاذ  جهانملاو  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردـتلاو  لمعلا  جـماربو  ططخ  تايجيتارتساو و  تاسايـس  نيمـضت  - 1
.نيرخآلا عم  ةاواسملا  نم  ساسأ  ىلع  اهنم  مهتدافتسا 

.اهنم ةدافتسالا  مهل  حيتي  امب  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشالل  ةرسيملا  لاكشألاب  اهريفوتو  ينهملا ، بيردتلا  جمارب  يف  ةمدقملا  تامدخلاو  جهانملا  ةئيهت  - 2

.مهتقاعإ ببسب  اهتئيهت  دعب  ةنهم ، يأ  ىلع  بردتلا  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  داعبتسا  مدع  - 3

عيفرتلاو رارمتـسالاو  لمعلا  وأ  ةفيظولا  ماهمب  مايقلا  ةـقاعإلا  يوذ  صاخـشالل  حـيتت  يتلا  ةـلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ةـيموكحلا  ريغو  ةـيموكحلا  لمعلا  تاهج  ىلع  د -
. امهيف

نع اهنم  يأ  يف  نيفظوملاو  نيلماعلا  ددع  لقي  يتلا ال  ةيموكحلا ، ريغو  ةيموكحلا  تاهجلا  مزتلت  ةـينهم ، وأ  ةـيملع  تالهؤم  نم  ةـفيظولا  وأ  لمعلا  هبلطتي  امب  لالخإلا  مدـع  عم  ه -
(50  ) ىلع اهنم  يأ  يف  نيفظوملاو  نيلماعلا  ددع  داز  اذإو  اهرغاوش ، نمض  ةقاعالا  يوذ  صاخشألا  نم  لقألا  ىلع  دحاو  صخش  ليغشتب  ًافظومو ، الماع  ( 50  ) ىلع ديزي  الو  ( 25)

. لمعلا ةرازو  هررقت  امل  ًاقفو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  اهرغاوش  نم   %( 4  ) ىلا لصت  هبسن  صصخت  ًافظوم ، الماع و 

يتلا فئاظولاو  لامعألا  ةعيبطو  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  نم  اهيدل  نيفظوملاو  نيلماعلا  ددعب  قلعتت  لمعلا  ةرازو  ىلإ  ةيرود  تانايب  لاسرإ  ةيموكحلا  ريغ  لمعلا  تاهج  ىلع  و -
. مهل ةمدقملا  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلاو  اهيلع  نولصحي  يتلا  روجألاو  اهنولغشي 

( 26  ) ةداملا

: يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  ليغشتلاو  ةيمنتلا  قودنص  ىلع 

.نيرخآلا عم  ةاواسملا  نم  ساسأ  ىلع  اهنم ، ةدافتسالاو  اهيلإ  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  لوصو  لفكت  ريبادت  هتامدخو ، هجماربو  هططخو  هتايجيتارتساو  هتاسايس  نيمضت  أ -

. مهرسألو ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  ةيليغشت  عيراشم  ليومتل  ةرسيملا  ضورقلا  نم  ةبسن  صيصخت  ب -

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألل  ةرسيملا  لاكشألاب  اهنم  عافتنالا  طورشو  هتامدخو  قودنصلا  جماربب  ةصاخلا  تامولعملا  ريفوت  ج -

. ةقاعإلا يوذ  صاخشالل  لمعلا  صرف  ةحاتإو  رقفلا ، ةحفاكم  جماربو  عيراشم  ذيفنتو  ميمصت  يف  يلحملا  عمتجملاو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  تامظنم  كارشإ  د -

( 27  ) ةداملا

. هببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  ةناضحلا  رودو  ليهأتلاو  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  تاسسؤمو  تامدخو  جمارب  ىلإ  هلوصو  دييقت  وأ  صخشلا  داعبتسا  زوجي  أ-ال 

.نوناقلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  ةرينتسملا ، ةرحلا  مهتقفاوم  ىلع  لوصحلا  نود  ةيئاويإلا ، وأ  ةيراهنلا  ةياعرلا  رود  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عاديإ  زوجي  ال  ب -

:- سلجملا عم  قيسنتلاب  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ىلوتت  ج -

.ةصاخلاو ةيموكحلا  ءاويإلا  رودل  ةمئادو  ةيلحرم  لئادبو  ًالولح  نمضتت  ةلماش  ةينطو  ةطخ  عضو  - 1

نم ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةطخلا  هذه  ذيفنت  أدبي  نأ  ىلع  ةجماد ، ةيراهن  ةيتامدخ  تاهج  ىلإ  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألاب  ةصاخلا  ةيئاويإلا  ةيموكحلا  ريغ  تاهجلا  ليوحت  - 2
 . تاونس ( 10  ) ةدم اهلامكتسا  زواجتي  الو  نوناقلا ، اذه  ذافن  خيرات 

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ذافن  دعب  ةقاعإلا  يوذل  ةديدج  ةصاخ  ةيئاويإ  تاهج  ءاشنإ  صيخرت  حنم  زوجي  ال  د -

يوذ صاخشالل  ةجماد  يرسألا  فنعلا  اياحضو  نسلا  رابكو  ثادحألاو  ماتيألا  ةياعر  تاسسؤم  زكارم و  ةناضحلا و  رود  نوكت  نأ  ىلع  لمعلا  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ىلع  ه -
. لوصولا ةيناكمإو  ةرسيملا  لاكشألاو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  لالخ  نم  ةقاعإلا ،

( 28  ) ةداملا

ةيليهأتلاو ةيراهنلاو  ةيئاويإلا  ةياعرلا  تامدخ  مدقت  يتلا  ةيموكحلا  ريغو  ةيموكحلا  تاهجلا  مزتلت  نوناقلا ، اذه  نم  ( 27  ) ةداملا نم  و(د ) ج )  ) نيترقفلا ماكحأب  لالخإلا  مدع  عم  أ -
:- يلي امب  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل 

.لمعلا ةرازوو  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  اهردصت  يتلا  تاهجلا  هذه  يف  لمعلا  طباوضو  ريياعمو  سلجملا ، اهردصي  يتلا  تامدخلا  ةدوج  ريياعم  قيبطت  - 1

شيتفتلا قرفو  مهرومأ  ءايلوأ  عالطإو  لقألا  ىلع  رهشأ  ةثالث  لك  ةرم  تاهجلا ، هذهب  نيقحتلملا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  يرود  يوبرت  مييقتو  يسفنو  يدسج  فشك  ءارجإ  - 2
.فشكلا اذه  جئاتن  ىلع  ةرقفلا  هذه  نم  ( 4  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا 

فلتخم يف  يتوص  ليجست  ةمظنأب  ةدوزملا  ريوصتلا  تالآ  تيبثت  كلذ  يف  امب  تاهجلا ، هذهب  نيقحتلملا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عاضوأ  ةبقارم  حيتت  تاينقتو  تاودأ  ريفوت  - 3
اهعاضوأ بيوصت  نوناقلا  اذهب  لمعلا  لبق  ةصخرملا  تاهجلا  ىلعو  طرشلا ، اذه  اهئافيتسا  دعب  الإ  تاهجلا  هذه  صيخرت  زوجي  الو  هايملا ، تارودو  مونلا  فرغ  ءانثتساب  قفارملا ،

.ةياغلا هذهل  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  هذافن ، خيرات  نم  رهشأ  ةثالث  زواجتت  ةدم ال  لالخ 

زكرملا وأ  سلجملا  وأ  ةحصلا  ةرازو  وأ  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  وأ  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  نم  ةدمتعملا  وأ  ةصخرملا  وأ  ةعباتلا  مييقتلاو  شيتفتلاو  ةعباتملا  قرف  نيكمت  - 4
.اهب نيقحتلملا  عاضوأ  ىلعو  اهيف  لمعلا  ريس  ىلع  عالطالاو  تقو ، يأ  يف  تاهجلا  هذه  لوخد  نم  ناسنإلا  قوقحل  ينطولا 

.تقو يأ  يف  مهترايزو  تاهجلا  هذه  لوخد  نم  مهبراقأو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  رسأ  نيكمت  - 5

: يلي ام  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألاب  ةصاخلا  ةياعرلا  تاسسؤمو  زكارمو  رود  يف  ةيفارشإ  وأ  ةيجالع  وأ  ةيليهأت  وأ  ةيوبرت  وأ  ةيميلعت  فئاظو  وأ  لامعأ  لغشي  نميف  طرتشي  ب -



.هلمع ةعيبطب  ةلص  يذ  صصخت  يأ  وأ  يسفنلا ، وأ  يوبرتلا  داشرإلا  وأ  سفنلا  ملع  وأ  ةيعامتجالا  ةمدخلا  وأ  ةصاخلا  ةيبرتلا  يف  يعماج  يملع  لهؤم  ىلع  لوصحلا  - 1

.ةقالعلا تاذ  تاهجلا  عم  قيسنتلاب  اهذفنيو  سلجملا  اهممصي  يتلا  ليهأتلاو  بيردتلا  تارود  زايتجا  - 2

. ةقالعلا تاذ  تاهجلا  عم  قيسنتلاب  سلجملا  اهددحي  طباوضل  ًاقفو  يرود ، مييقت  ةيلمعل  عوضخلا  - 3

يف مزلي ، ام  ذاختاب  ةصتخملا  تاهجلل  بيسنتلاو  اهتارايز ، جئاتن  قيثوت  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 4  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  مييقتلاو  شيتفتلاو  ةعباتملا  قرف  ىلع  ج -
يوذ صاخشألا  دحأ  دض  اهباكترا  يف  هبتشي  لامهإ  وأ  ةءاسإ  وأ  فنع  ةلاح  يأ  نع  غيلبتلاو  نوناقلا ، اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةلصلا  تاذ  طباوضلاو  ريياعملل  ةفلاخم  دوجو  لاح 

.ةقاعإلا

ةيمنتلا ريزو  هررقي  امل  ًاقفو  ًامئاد  وأ  ًاتقؤم  ًاقالغإ  ةفلاخملا  ةهجلا  قالغإ  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  طباوضلاو  ريياعملا  ةفلاخم  ىلع  بترتي  د -
 . ةيعامتجالا

( 29  ) ةداملا

:- يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  هصاصتخا  بسح  لك  ةحصلا  ةرازوو  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ةرازو  ىلع 

اهتطشنأو اهرواحم  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  جامدإو  اهلومش  لفكت  ريبادت  ثادحألاو  نينسملاو  ةأرملاو  ةلوفطلاو  ةرسألا  ةياعرو  رقفلا  ةحفاكم  ططخو  تايجيتارتسا  نيمضت  أ -
.اهجماربو

.اهب لومعملا  طورشلاو  طباوضلل  ًاقفو  يلحملا ، نامتئالا  قيدانص  تامدخو  ةيجاتنإلا  عيراشملاو  ةريغصلا  عيراشملا  ىلإ  لوصولا  نم  مهرسأو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نيكمت  ب -

ىلع بيردتلاو  يسفنلا  داشرإلاو  يفيظولا  جالعلاو  يعيبطلا  جالعلا  جمارب  ريفوت  لالخ  نم  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشالل  تاذلا  ىلع  دامتعالاو  لقتسملا  شيعلا  تاراهم  زيزعت  ج -
.كولسلا ليدعتو  لقنتلاو  ةكرحلا  نفو  ةيمويلا  ةايحلا  تاراهم 

.اهتاطاشنو اهجمارب  نمض  هقيبطت  ىلع  ةيعوطتلا  تاهجلا  عيجشتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  يصخشلا  قفارملا  ةمدخ  موهفم  زيزعت  د -

كلذ يف  امب  ةيحصلا  ةياعرلا  بيلاسأ  ىلعو  ةحاتملا  تامدخلا  ىلا  لوصولا  ةيفيك  ىلع  اهبيردتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  رسأل  ةيعامتجالا  ةيراهملا  تاردقلا  ريوطت  جمارب  ريفوت  ه -
.كلذ يف  ركبملا  لخدتلاو  ةقاعإلا  نع  فشكلا  ةيمهأ 

.اهيلإ مهلوصو  ريسيتو  مهرسأو ، ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ةماقإ  نكامأ  نم  ةبيرق  قطانم  يف  يعامتجالاو  يسفنلاو  يدسجلا  ليهأتلا  تامدخ  ريفوت  و -

.ةياغلا هذهل  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  ريزو  اهردصي  تاميلعتل  اقفو  اهصيخرتو  ركبملا  لخدتلا  جمارب  ريفوت  ز -

.نوناقلا اذه  نم  ( 4  ) ةداملا يف  ةنيبملا  ةماعلا  ئدابملا  هيف  ىعارت  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  نم  فنعلا  اياحضل  ةليدبلا  ةياعرلل  لماكتم  جمانرب  ذيفنتو  ميمصت  ح -

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  نم  لالغتسالاو  فنعلا  اياحضل  هعاونأب  جالعلاو  ليهأتلا  ةداعإ  كلذ  يف  امب  يحصلاو ، يعامتجالا  يسفنلا  معدلا  تامدخ  ريفوت  ط -

نسلا رابكو  ءاسنلاو  لافطألا  مهيف  نمب  كلذ ، ىلع  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  بيردتو  هعوقو  دنع  رابخإلاو  غيلبتلا  ةيفيكو  هنع ، فشكلاو  فنعلا  نم  ةياقولا  جمارب  ريفوت  ي -
.مهرسأو ةيسفنلا  ةقاعإلا  ووذ  صاخشألاو  ةينهذلا  ةقاعإلا  ووذ  صاخشألاو 

. لحارملا فلتخم  يف  اهعم  لماعتلا  ةيفيكو  فنعلا ، تالاح  نع  فشكلل  ةصصختم  رداوك  دادعإو  بيردت  ك -

( 30  ) ةداملا

ىلع هب  يسفنلا  وأ  يلقعلا  وأ  يدسجلا  ىذألا  قاحلإ  وأ  امهنم ، يأل  هتسرامم  دييقت  وأ  ام ، ةيرح  وأ  قح  نم  ةقاعإلا  يذ  صخشلا  نامرح  هنأش  نم  عانتما  وأ  لعف  لك  ًافنع  دعي  أ -
.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ 

.ةصتخملا تاهجلا  غيلبت  ةقاعا  يذ  صخش  دض  فنع  عوقوب  ملعي  نم  لك  ىلع  ب -

، ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  دض  ةبكترملا  فنعلا  تالاح  نع  غيلبتلا  وأ  فشكلاب  نوموقي  نمم  مهريغو  دوهشلاو  نيغلبملل  ةمزاللا  ةيامحلا  ريفوت  ةصتخملا  ةيئاضقلا  تاهجلا  ىلوتت  ج -
: يلي ام  لالخ  نم  اهنع  ةيئاصقتسا  تاقيقحت  وأ  ريراقت  دادعاب  وأ 

.مهدوجو نكامأو  مهتيوهب  ةقلعتملا  تامولعملا  نع  حاصفإلا  مدع  - 1

.مهتمالس لفكي  امبو  ةثيدحلا ، ةينقتلا  لئاسولا  مادختسا  لالخ  نم  مهتاداهشو  مهلاوقأب  ءالدإلاب  مهل  حامسلا  - 2

.ةلماعم ءوس  وأ  زييمت  يأل  مهلمع  نكامأ  يف  مهضيرعت  مدع  - 3

.مهتمالس نمضي  يرورض  لمع  يأب  مايقلا  وأ  ءارجإ  يأ  ذاختا  - 4

( 31  ) ةداملا

:- يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  هصاصتخا  بسح  لك  ةيلخادلا  ةرازوو  لدعلا  ةرازو  ىلع 

ىعدم وأ  نيعدم  اوناكأ  ءاوس  يضاقتلا ، يف  مهقحل  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ةسرامم  لفكت  ريبادت  ةلصلا  تاذ  ةفلتخملا  جماربلاو  ططخلاو  تايجيتارتسالاو  تاسايسلا  نيمضت  أ -
. نيرخآلا عم  ةاواسملا  نم  ساسأ  ىلع  مهيلع 

مهحنم دعب  ةينمألا ، زكارملاو  ةيئاضقلا  تاهجلا  ىلع  مهئامسأ  ميمعتو  يـضاقتلاو ، قيقحتلا  لحارم  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  عم  لصاوتلا  ريـسيت  يف  نيدمتعم  ءاربخ  ليهأت  ب -
: مهنيب نم  نوكي  نأ  ىلع  ةياغلا ، هذهل  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  قفو  ةلوازم  ةصخر 

. ةينوناقلا ةراشإلا  ةمجرت  ىف  نوصصختم  ةراشإ  ةغل  ومجرتم  - 1

.ةينهذلا ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عم  لصاوتلا  يف  نويوبرت  ءاربخ  - 2

. نيفوفكملا مصلا  صاخشألا  عم  لصاوتلا  ريسيتل  ءاربخ  - 3

لئادبلا ذاختاو  نوناقلا  اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونـس  ( 5  ) زواجتت ةدم ال  لالخ  فيقوتلا  نكامأو  ليهأتلاو  حالـصإلا  زكارمو  ةينمألا  زكارملاو  مكاحملا  ىلع  لوصولا  ةـيناكمإ  قيبطت  ج -
.نيموكحملاو مهنم  نيفوقوملا  لقنل  ةأيهم  طئاسو  ريفوتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  اهباعيتسا  نامضل  ةبسانملا 

.مهعم لاعفلا  لصاوتلا  قرطو  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  قوقح  ىلع  ةيلدعلا  ةطباضلا  وفظومو  ةاضقلا  مهيف  نمب  ةلماعلا  رداوكلا  بيردت  د -

. ايرورض كلذ  ناك  املك  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  ةرسيملا  لاكشألاب  تاسلجلاو  قيقحتلا  رضاحمو  تامولعملا  ريفوت  ه 

( 32  ) ةداملا

ةينورتكلإلا تامدخلاو  لاصتالا  تامدخو  تامولعملا  ىلإ  هلوصو  دييقت  وأ  روهمجلل ، تامدخ  مدقت  يتلا  قفارملا  نم  يأ  ىلإ  هلوصو  دييقت  وأ  ةقاعإلا  يذ  صخشلا  داعبتسا  زوجي  ال  أ -
.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  اهريغو ،

ريغو ةيموكحلا  تاهجلاو  سلجملاو  يندرألا  ينطولا  ءانبلا  سلجمو  اهمكح  يف  نمو  تايدلبلاو  ىربكلا  نامع  ةنامأ  عم  قيسنتلاب  ناكسإلاو  ةماعلا  لاغشألا  ةرازو  ىلع  ب -
:- يلي امب  مايقلا  ةقالعلا  تاذ  ةيموكحلا 



، لوصولا ةيناكمإ  قيبطتل  نوناقلا  اذهب  لمعلا  لبق  ةأشنملا  روهمجلل  تامدخ  مدقت  يتلا  ةيحايسلا  عقاوملاو  ةدابعلا  رودو  قفارملاو  ينابملا  عاضوأ  بيوصتل  ةينطو  ةطخ  عضو  - 1
.تاونس ( 10  ) اهلامكتسا زواجتي  الو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  نم  ةدحاو  ةنس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةطخلا  هذه  ذيفنتب  أدبي  نأ  ىلع 

.ةياغلا هذهل  سلجملا  اهددحي  يتلا  ةيلآلل  ًاقفو  اهمييقتو ، اهذيفنتو  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةطخلا  عضو  يف  مهتامظنمو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  - 2

يتلا ةتقؤملا  وأ  ةمئادلا  لئادبلاو  اهعاضوأ  بيوصت  مت  يتلا  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  نكامألا  نيبي  ءارزولا  سلجمل  هعفر  متي  يونس  ةعباتم  ريرقت  رادصإ  - 3
. كلذ قيقحتل  اهذاختا  مت 

: يلي ام  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةطخلا  ذيفنت  يف  ىعاري  ج -

. عقوملا وأ  ىنبملل  ةيرثألا  ةميقلاو  ةيعيبطلاو  ةيسدنهلاو  ةيفارغوبطلا  لماوعلا  - 1

. ةمالسلاو نمألا  تارابتعا  - 2

. ناكملا وأ  ىنبملا  ةئيهت  نع  ةمجانلا  ةلمتحملا  رارضألاو  عفانملا  نيب  ةنزاوملا  - 3

. نوناقلا اذه  ماكحأو  ضراعتي  امب ال  ناكسإلاو  ةماعلا  لاغشألا  ريزو  اهعضي  طباوض  يأ  - 4

( 33  ) ةداملا

قفارملاو تآشنملا  نم  اهريغو  ةيحايسلا  عقاوملا  وأ  ةدابعلا  رود  وأ  ةصاخلا  وأ  ةماعلا  ينابملل  لاغشإلا  نذإو  صيخرتلا  حنم  وأ  ميماصتلاو  تاططخملا  ةزاجإ  وأ  ةقداصم  زوجي  ال  أ -
.لوصولا ةيناكمإل  ةقباطم  نكت  مل  ام  روهمجلل ، تامدخ  مدقت  يتلا 

نوناقلا اذه  ماكحأ  ذافن  دعب  ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو  يندرألا  ينطولا  ءانبلا  سلجمو  اهمكح  يف  نمو  تايدلبلاو  ىربكلا  نامع  ةنامأو  ناكسإلاو  ةماعلا  لاغشألا  ةرازو  ىلع  - 1 ب -
.لوصولا ةيناكمإ  قفو  اهقفارمو  اهتأشنم  عاضوأ  بيوصتب  روهمجلل  تامدخ  مدقت  يتلا  تاهجلا  مازلإ 

ىربكلا نامع  ةنامأو  ناكسإلاو  ةماعلا  لاغشألا  ةرازو  ذختت  لوصولا ، ةيناكمإ  قفو  اهقفارمو  اهتآشنم  عاضوأ  بيوصتب  روهمجلل  تامدخ  مدقت  يتلا  تاهجلا  مزتلت  مل  اذإ  - 2
. تاهجلا كلت  قحب  مئادلا  وأ  تقؤملا  قالغإلا  كلذ  يف  امب  ةمزاللا  تاءارجإلا  ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو 

( 34  ) ةداملا

: يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  يندملا  عافدلل  ةماعلا  ةيريدملا  ىلع 

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألل  ةرسيم  لاكشأب  ةلصلا  تاذ  تامولعملاو  فاعسإلاو  ةثاغإلاو  ئراوطلا  تامدخ  ريفوت  أ -

.لوصولا ةيناكمإب  ةصاخلا  ةلصلا  تاذ  ريياعملا  يندملا  عافدلا  ةيريدم  نع  ةرداصلا  ةمالسلاو  نمألا  تاميلعت  نيمضت  ب -

.ةيعيبطلا ثراوكلاو  ئراوطلا  تالاح  يف  ةفلتخملا  تاقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ةدعاسم  قرطو  ةراشإلا  ةغل  ىلع  ذاقنإلاو  فاعسإلا  مقاوط  بيردت  ج -

. يلوألا فاعسإلاو  ةماعلا  ةمالسلا  تاراهمو  ئدابم  ىلع  مهرسأو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  بيردت  د -

( 35  ) ةداملا

مايقلا نوناقلا  اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخو سلجملا ، عم  قيسنتلاب  ةقالعلا  تاذ  تاهجلاو  ةيزكرملا  ريسلا  ةرادإو  اهمكح  يف  نمو  تايدلبلاو  ىربكلا  نامع  ةنامأ  ىلع 
: يلي امب 

.نامأب هروبعو  قيرطلا  يف  ريسلا  ةلاح  ىلع  فرعتلا  رصبلا  فاعضو  نيفوفكملا  صاخشألل  حيتي  يتوص  هيبنت  ماظنب  ةيئوضلا  تاراشإلا  ديوزت  أ -

.قرطلا ملاعم  نم  اهريغو  ةاشملا  روسج  عقاومو  هتياهنو  فيصرلا  ةيادب  ىلع  فرعتلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  حيتت  ةيداشإ  تاراشإ  عضو  ب -

.ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  عم  لاعفلا  لصاوتلا  لبس  ىلع  ريسلا  بيقر  كلذ  يف  امب  ةلماعلا  رداوكلا  بيردت  ج -

.اهريغو تاءاشنإلاو  رامعإلا  عقاومو  تاردحنملاو  رفحلاك  ةرطخلا ، عقاوملا  ىلع  ةيئرملاو  ةسوململا  ةيداشرإلا  تاراشإلاو  زجاوحلا  عضو  د -

.رطخلل مهضرعيو  اهل  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  مادختسا  قيعي  وحن  ىلع  تازوربلاب  ةفصرألا  لاغشإ  مدع  ه -

. اهل ةعباتلا  قفارملاو  ينابملاو  قرطلا  ىلع  لوصولا  ةيناكمإ  قيبطت  و -

( 36  ) ةداملا

ةرادإل ةبقعلا  ةكرشو  تاراطملا  ليغشت  تاكرشو  يندملا  ناريطلا  ميظنت  ةئيهو  اهمكح  يف  نمو  تايدلبلاو  ىربكلا  نامع  ةنامأو  يربلا  لقنلا  ميظنت  ةئيهو  لقنلا  ةرازو  ىلع 
:- يلي امب  مايقلا  نوناقلا ، اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخو سلجملا  عم  قيسنتلاب  هصاصتخا  بسح  لك  ةصاخلا  ةيداصتقالا  ةبقعلا  ةقطنم  ةطلسو  ئناوملا  ليغشتو 

صاخشالل لوصولا  ةيناكمإو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  لاكشأ  ريفوت  لفكت  ريبادت  يوجلاو  يرحبلاو  يربلا  لقنلا  ميظنت  تاميلعتو  ططخو  تايجيتارتساو  تاسايس  نيمضت  أ -
.لقنلا تامدخو  قفارم  يف  ةقاعإلا  يوذ 

.ءاضتقالا بسح  ماعلا  لقنلا  تالفاح  يف  مهل  نيدعقم  صيصختو  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  لامعتسال  تالفاحلا  عيمج  ةئيهتب  ماعلا  لقنلا  تاكرش  مازلإ  ب -

.ةيدسجلا ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  ةأيهم  لقن  طئاسو  ريفوتب  صصختملاو  ماعلا  يحايسلا  لقنلا  تاكرش  مازلإ  ج -

.ةرسيملا لاكشألاب  قئاسلا  تامولعم  ةقاطب  ريفوتب  ةرجألا  تارايس  مازلإ  د -

.ماعلا لقنلا  تالفاح  فقاومو  ةيديدحلا  ككسلا  تاطحمو  ةيرحبلا  ئناوملاو  تاراطملا  يف  لوصولا  ةيناكمإو  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ه -

. ةفلتخملا تاقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عم  لاعفلا  لصاوتلا  لبس  ىلع  يوجلاو  يرحبلاو  يربلا  لقنلا  عاطق  يف  نيلماعلل  ةيبيردت  تارود  دقع  و -

( 37  ) ةداملا

:- يلي امب  مايقلا  نوناقلا ، اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخ سلجملا و  عم  قيسنتلاب  هصاصتخا ، بسح  لك  ةحايسلا  طيشنت  ةئيهو  راثآلاو  ةحايسلا  ةرازو  ىلع 

. اهب ةيحايسلا  تآشنملاو  تاكرشلا  مازتلا  ىدم  ةعباتمو  لوصولا  ةيناكمإب  ةصاخلا  ريياعملا  ةيحايسلا  نهملا  صيخارت  تاميلعت  نيمضت  أ -

ةيفارغوبطلا ةعيبطلاب  لخي  امبو ال  اهيلإ ، لوصولا  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  حيتي  امب  ةيرثألاو ، ةيحايـسلا  عقاوملا  يف  لوصولا  ةيناكمإو  ةلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  ب -
.عقوملل ةيرثألاو 

.ةفلتخملا تاقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عم  لاعفلا  لصاوتلا  لبس  ىلع  نييحايسلا  ءالدالاو  ةحايسلا  لاجم  يف  ةلماعلا  رداوكلا  بيردت  ج -

.اهتعيبطب لخي  امب ال  اهيلع  فرعتلاو  اهيلإ  لوصولا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  رذعتي  يتلا  ةيرثألا  ملاعملا  حضوت  ةرسيملا  لاكشألاب  ةيحيضوت  جذامن  ريفوت  د -

. ةرسيملا لاكشألاب  ةفلتخملا  ةيرثألاو  ةيحايسلا  نكامألا  يف  تامولعملاو  تاعوبطملاو  تارشنلا  ريفوت  ه -



( 38  ) ةداملا

: يلي امب  مايقلا  نوناقلا  اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخو سلجملا  عم  قيسنتلاب  ةفاقثلا  ةرازو  ىلع 

. اهنم ةدافتسالاو  ةيفاقثلا  قفارملاو  تايلاعفلاو  جماربلا  ىلإ  لوصولا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألل  حيتت  ريبادت  ةيفاقثلا  جماربلاو  ططخلاو  تايجيتارتسالا  نيمضت  أ -

. ةرسيملا لاكشألاب  اهليومتب  موقت  وأ  ةفاقثلا  ةرازو  اهردصت  يتلا  تاعوبطملا  نم  اهريغو  تارشنلاو  تايرودلاو  بتكلا  ريفوت  ب -

. ةيفاقثلا تايلاعفلاو  ةماعلا  تابتكملاو  ةفاقثلا  روصقو  حراسمو  زكارم  ىلع  لوصولا  ةيناكمإ  قيبطت  ج -

. ةقاعإلا يوذ  صاخشألا  عم  لاعفلا  لصاوتلا  لبس  ىلع  ةفاقثلا  عاطق  يف  نيلماعلا  بيردت  د -

( 39  ) ةداملا

ىرخأ ةقيرط  يأب  وأ  اينورتكلا  ةنزخم  وأ  ةلجسم  وأ  ةروصم  وأ  ةبوتكم  قئاثو  وأ  تاءاصحإ  وأ  تالجس  وأ  ةبوتكم  وأ  ةيوفـش  تانايب  يأ  ىلع  لوصحلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألل  قحي  أ -
. ةرسيملا لاكشألاب  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  قح  نامض  نوناقل  اقفو 

.ةيميلعتلاو ةيفاقثلا  ضارغألا  يف  اهمادختساو  اهيلع  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عالطإ  ةحاتإل  ةرسيملا ، لاكشألا  ىلإ  اهريغو  ةينفلاو  ةيبدألا  تافنصملا  ليوحت  زوجي  - 1 ب -

.ليوحتلا ةفلكت  دودح  يف  الإ  ةرسيملا ، لاكشألا  دحأ  ىلإ  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تافنصملا  ليوحت  نع  يلام  لباقم  يأ  يضاقت  زوجي  2-ال 

ةيلودلا ريياعملل  اقفو  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألل  عقاوملا  ةئيهتب  ةفاكلل  ةحاتم  ةينورتكلإ  عقاوم  كلتمت  يتلا  ةيموكحلا  ريغو  ةيموكحلا  تاهجلاو  تاعماجلاو  ةماعلا  تابتكملا  مزتلت  ج -
.سلجملا اهدمتعي  وأ  اهردصي  ىرخأ  ريياعم  يأو 

يوذ صاخشألا  لوصو  لفكت  ريبادت  اهتامدخو  اهجماربو  اهططخو  اهتايجيتارتسا  نيمضت  ةكلمملا  يف  ةصخرملا  تالاصتالا  تاكرشو  تامولعملا  ايجولونكتو  تالاصتالا  ةرازو  ىلع  د -
. اهنم ةدافتسالاو  اهيلإ  ةقاعإلا 

( 40  ) ةداملا

سلجملا عم  قيسنتلاب  هصاصتخا  بسح  لك  ةيمسرلا  ريغو  ةيمسرلا  ةيفحصلاو  ةيمالعإلا  تاسـسؤملاو  ةيندرألا  نويزفلتلاو  ةعاذإلا  ةسـسؤمو  نييفحـصلا  ةباقنو  مالعإلا  ةئيه  ىلع 
: يلي امب  مايقلا 

مهتماركلو مهل  لماكلا  مارتحالاو  زييمتلا  مدع  ققحت  يتلا  تاحلطصملاو  ةغلل  ريرحتلا  تاسايس  ينبتو  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  قوقح  نيبت  رواحم  مالعإلا  تايجيتارتسا  نيمضت  أ -
. ةلصأتملا

يوذ صاخشألا  لوصو  حيتت  سلجملا  نم  وأ  ايلود  ةدمتعملا  طباوضلاو  ريياعملا  ةينورتكلإلا  عقاوملا  صيخرت  كلذ  يف  امب  ةفلتخملا  صيخارتلا  ديدجتو  حنم  تاميلعت  نيمضت  ب -
. ةيمالعإلاو ةيفحصلا  داوملاو  تامولعملا  ىلإ  ةقاعإلا 

ةيطمنلا روصلا  ىلع  ءاضقلاو  مهقوقحب  فيرعتلا  لفكي  امب  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشألا  اياضقل  يباجيإلا  يمالعإلا  لوانتلا  تايلآ  ىلع  مالعإلا  عاطق  يف  نيلماعلاو  نييفحصلا  بيردت  ج -
. مهنع ةدئاسلا  ةيعامتجالا 

.ةقاعإلا نع  ةدئاسلا  ةيبلسلا  تاهاجتالا  رييغتو  مهاياضقو ، مهقوقحب  فيرعتلا  ققحي  امب  ماعلا ، لصاوتلاو  مالعإلا  لاجم  يف  مهتامظنمو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  تاردق  ريوطت  د -

. نوناقلا اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخ ةيمالعإلاو  ةيفحصلا  راقملاو  ينابملل  لوصولا  ةيناكمإ  قيبطت  ه -

( 41  ) ةداملا

:- يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلاب  ةينطولاو  ةيمسرلا  ةينيدلا  تاهجلا  نم  اهريغو  سئانكلا  سلاجمو  ةيمالسإلا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  ىلع 

.يرشبلا عونتلا  ةعيبط  نم  ًاءزج  مهرابتعاب  مهلوبقو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  ززعي  امب  ينيدلا  باطخلا  هيجوت  أ -

مهتماركو ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقح  مارتحاو  عونتلا  ةفاقث  خسرت  ةيجذومن  تاسراممو  ثحابم  اهنيمضتو  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  عم  قيسنتلاب  ةينيدلا  جهانملا  ةعجارم  ب -
.ةلصأتملا

.مهرسأو ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نع  ةطولغملا  ميهافملاو  ةيطمنلا  ةروصلا  ةحفاكم  ج -

.ةلصلا تاذ  تاعيرشتلا  يف  ةينوناقلا  ةيلهألاو  ةيصخشلا  لاوحألا  ماكحأ  ةعجارم  دنع  مهتامظنمو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عم  رواشتلا  د -

.مهعم لاعفلا  لصاوتلا  لبسو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  قوقحو  عونتلا  ةفاقث  ىلع  ينيدلا  عباطلا  تاذ  تاسسؤملا  يف  ةلماعلا  رداوكلا  بيردت  ه -

. ةرسيملا لاكشألاب  ةينيدلا  تارشنلاو  تاعوبطملا  ريفوتو  انكمم  كلذ  ناك  املك  سئانكلاو  دجاسملا  يف  تاظعلاو  سوردلاو  بطخلا  يف  ةراشإلا  ةغلب  ةمجرت  ريفوت  و -

( 42  ) ةداملا

. اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  ةيضايرلا ، باعلالل  هتسرامم  دييقت  وأ  ةيدنألاو ، ةيعونلاو  ةيضايرلا  تاداحتالا  ىلإ  مامضنالا  يف  هقح  دييقت  وأ  صخشلا  داعبتسا  زوجي  ال  أ -

: يلي امب  نوناقلا ، اذه  ذافن  خيرات  نم  تاونس  ( 5  ) لالخ ةقالعلا ، تاذ  تاهجلاو  ةيندرألا  ةيبمولوألا  ةنجللا  مزتلت  ب -

.ةفلتخملا ةيضايرلا  تاطاشنلاو  جماربلا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  كارشإ  لفكت  ريبادت  ةيضايرلا  ططخلاو  تايجيتارتسالا  نيمضت  - 1

.اهيف لماكلا  جامدنالا  مهل  ققحت  ةأيهم  لاكشأب  اهريفوتو  ةيضايرلا ، تاداحتالاو  زكارملاو  ةيدنألا  يف  ةقاعإلا  ووذ  صاخشألا  اهسرامي  يتلا  ةفلتخملا  ةيضايرلا  باعلألا  لاخدإ  - 2

.ةفلتخملا ةيضايرلا  تاقباسملا  يف  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  ةكراشم  نامض  - 3

ةلوقعملا ةيريسيتلا  تابيترتلا  ريفوتو  لوصولا  ةيناكمإ  لالخ  نم  ةماعلا  ةيضايرلا  قفارملا  ةئيهت  - 4

( 43  ) ةداملا

. اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  نامتئالا  تامدخو  ةيفرصملا  تامدخلا  ىلإ  هلوصو  دييقت  وأ  صخشلا  داعبتسا  زوجي  ال  أ -

:- يلي امب  مايقلا  نامتئالا  تاكرشو  كونبلا  ىلع  رخآ ، عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -

عم ةاواسملا  نم  ساسأ  ىلع  مهتاباسح ، ةيرسو  ةيصوصخلا  يف  مهقح  مارتحاو  ةرسيملا  لاكشألاب  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشالل  ةيفرـصملا  تانايبلاو  تامولعملاو  تامدخلا  ريفوت  - 1
. نيرخآلا

ًارقم ةقاعإلا  وذ  صخـشلا  ربتعيو  ةداهـشلا ، طارتشا  نود  ةيفرـصملا  تالماعملا  ىلع  ةينورتكلإلا  ةمـصبلا  وأ  متخلا  وأ  ءاضمإلاب  ةيرـصبلا  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  عيقوت  دامتعا  - 2
صاخشألا اهب  موقي  يتلا  ةيفرصملا  تالماعملا  قيثوت  متي  نأ  ىلع  ةينورتكلإلا ، ةمـصبلاب  وأ  همتاخب  اهمتخ  وأ  ءاضمإلاب  اهيلع  عقو  اذإ  اهتاءارجإو ، ةلماعملا  نومـضمب  هملعو  هعالطاب 

. مهل ةحاتم  اهلعجو  ةروصلاو  توصلاب  ةيعمسلاو  ةيرصبلا  ةقاعإلا  ووذ 

.اهنم يأ  ىلع  ضارتعالا  ةدملا  هذه  ءاضقنا  دعب  لبقي  الو  رهشأ ، ( 6  ) ةدمل ةرقفلا  هذه  نم  ( 2  ) دنبلا صنل  ًاقفو  ةقثوملا ، ةيفرصملا  تالماعملاب  ظافتحالا  3-



.ةمدقملا تامدخلا  نم  ةدافتسالاو  اهيلإ  لوصولا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشالل  حيتي  امب  كونبلا  قفارمو  ينابملل  لوصولا  ةيناكمإ  قيبطت  - 4

.رسيو ةلوهسب  مهل  ةمدخلا  ميدقتل  ايرورض  كلذ  ناك  املك  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  عم  لاعفلا  لصاوتلا  ىلع  يفرصملا  عاطقلا  يف  ةلماعلا  رداوكلا  بيردت  - 5

. ةياغلا هذهل  اهردصي  تاميلعتل  اقفو  ةداملا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ماكحألا  قيبطت  يندرألا  يزكرملا  كنبلا  بقاري  ج -
( 44  ) ةداملا

ىلع ةماع ، تاباختنا  يأ  وأ  ةيباقنلا  وأ  ةيدلبلا  وأ  ةيباينلا  تاباختنالا  يف  عارتقالا  وأ  حشرتلا  يف  هقح  دييقت  وأ  صخشلا  نامرح  زوجي  ةذفانلا ال  تاعيرـشتلا  يف  درو  ام  ةاعارم  عم  أ -
.اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ 

ةيرـسب يباختنالا  مهقح  ةسرامم  نم  ةقاعإلا  يوذ  صاخـشألا  نيكمتب  ةـقالعلا ، تاذ  تاهجلا  عم  قيـسنتلاب  اهردـصت  ةـيذيفنت  تاميلعتل  ًاقفو  باختنالل ، ةلقتـسملا  ةـئيهلا  مزتلت  ب -
نم ةقاعإلا  يوذ  صاخشالا  نيكمت  و  ةراشإلا ، ةغل  يمجرتمو  ةأيهم  عارتقا  زكارم  ريفوت  كلذ  يف  امب  لوصولا ، ةيناكمإو  ةلوقعملا  ةيريـسيتلا  تابيترتلا  ريفوت  لالخ  نم  لالقتـساو ،

.مهيقفارم ةطاسوب  عارتقالا 

. اهببسب وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  تايعمجلاو  ةيسايسلا  بازحألاو  تاباقنلل  مامضنالا  يف  مهقح  دييقت  وأ  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نامرح  زوجي  ال  ج -

( 45  ) ةداملا

: يلي امب  مايقلا  سلجملا  عم  قيسنتلابو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  نم  ةدحاو  ةنس  لالخ  ةماعلا  تاءاصحإلا  ةرئاد  ىلع 

. اهجماربو اهططخو  اهتايجيتارتساو  اهتاسايسب  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  لومش  أ -

دادعأ نيبت  ًادونب  ناكـسلل  ماعلا  دادعتلا  ءارجإ  يف  ةمدختـسملا  جذامنلاو  تانابتـسالا  نيمـضت  ةقاعإلا و  يوذ  صاخـشألاب  ةقلعتملا  ةصـصختملا  تاءاصحإلاو  تاحوسملا  ءارجإ  ب -
. اهتعيبطو اهتجردو  مهتاقاعإ  عاونأو  ةيرمعلا ، مهتائفو  مهسنجو  يفارغجلا  مهعيزوتو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا 

يف مهقحب  لالخإلا  مدع  ةطيرش  اهيلع ، عالطالا  نم  مهل  ةمدقملا  تامدخلاو  مهاياضقو  مهقوقحب  ةينعملا  تاهجلا  نيكمت  و  ةقاعإلا ، يوذ  صاخشالل  ةلماش  تانايب  ةدعاق  ءاشنإ  ج -
. ةيصوصخلا

( 46  ) ةداملا

عباوط موسرو  ةـصاخلا  ةبيرـضلاو  تاعيبملا  ىلع  ةـماعلا  ةبيرـضلاو  ةـيكرمجلا  موسرلا  كـلذ  يف  اـمب  بئارـضلاو ، موسرلا  نم  ىفعي  رخآ  عيرـشت  يأ  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  أ -
: يلي ام  لك  نيسحت ، دئاوع  وأ  بئارض  يأو  تاراقعلا  ليجست  موسرو  فراعملاو  تافقسملاو  ةينبألا  ةبيرضو  تادراولا 

.مهل اهتامدخ  مدقت  يتلا  جماربلاو  سرادملاو  ةيدنألاو  زكارملاو  تايعمجلل  وأ  مهتامظنمل  وأ  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  لامعتسال  ةصصخملا  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلا  - 1

ةصخرملا ةيحبرلا  ريغ  ةيميلعتلا  تاسسؤملاو  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألاب  ةصاخلا  ةيدنألاب  نيقحتلملا  ةقاعإلا  يوذ  صاخشألا  نم  رثكأ  وأ  صاخـشأ  ( 9  ) لقنل ةصصخملا  تالفاحلا  - 2
.ةذفانلا تاعيرشتلل  ًاقفو 

. ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةلوقعملا  ةيريسيتلا  تابيترتلاب  ًالودج  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ردصي  ب -

تاعيبملا ىلع  ةـماعلا  ةبيرـضلاو  ةـيكرمجلا  موسرلا  نم  ةـقاعإلا  يذ  صخـشلا  لامعتـسال  ةصـصخم  ةدـحاو  لقن  ةطـساو  ًايلك  ىفعت  رخآ  عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -
:- ةيلاتلا طباوضلل  ًاقفو  ىرخأ ، موسر  يأو  تادراولا  عباوط  موسرو  ةصاخلا  ةبيرضلاو 

. ةيفيرعتلا ةقاطبلل  الماح  ءافعإلا  بلاط  نوكي  نأ  - 1

. ةيلوؤسملا ةلئاط  تحت  هريغ  نود  ءافعإلا  نم  ديفتسملا  ةحلصمل  ةافعملا  ةبكرملا  مدختست  نأ  - 2

. رخآ عيرشت  يا  بجومب  لثامم  ءافعإ  ىلع  الصاح  ءافعإلا  بلاط  نوكي  نا ال  - 3

. ةياغلا هذهل  ردصي  ماظن  ىضتقمب  لقنلا  ةطساو  ليدبتو  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  ءافعإلا  حنم  تافصاومو  تاءارجإ  ددحت  د -

( 47  ) ةداملا

.اهيلع ةقداصملل  ءارزولا  سلجمل  اهعفر  متي  ةلقتسم  ةنزاوم  سلجملل  نوكي  أ -

.اهتاذ ةنسلا  نم  لوألا  نوناك  رهش  نم  نيثالثلاو  يداحلا  مويلا  يف  يهتنتو  ةنسلا  نم  يناثلا  نوناك  رهش  نم  لوألا  مويلا  يف  سلجملل  ةيلاملا  ةنسلا  أدبت  ب -

: يلي امم  سلجملل  ةيلاملا  دراوملا  فلأتت  ج -

. ةماعلا ةنزاوملا  يف  سلجملل  ةصصخملا  غلابملا  - 1

. يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  اذإ  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ةطيرش  هل  ةمدقملا  حنملاو  تاعربتلاو  تابهلا  - 2

. ةيريخلا تايعمجلا  داحتا  نع  رداصلا  يندرألا  يريخلا  بيصنايلا  حابرألا  يفاص  نم   %( 10 - ) 3

( 48  ) ةداملا

لكش يأ  بكترا  نم  لك  نيتبوقعلا  نيتاه  اتلكب  وأ  رانيد  فلا  ىلع  ديزت  ةمارغب ال  وأ  ةنـس  زواجتت  ةدم ال  سبحلاب  بقاعي  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  دشأ  ةبوقع  يأب  لالخإلا  مدع  عم  - 1 أ -
.نوناقلا اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  فنعلا  لاكشأ  نم 

.راركتلا ةلاح  يف  ةرقفلا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةبوقعلا  فعاضت  - 2
الو رانيد  فالآ  ةثالث  نع  لقت  ةمارغب ال  اهببـسب ، وأ  ةقاعإلا  ساسأ  ىلع  صخـش  ليغـشت  ضفري  وأ  نوناقلا  اذه  نم  ( 25  ) ةداملا نم  ه )  ) ةرقفلا ماكحأ  فلاخي  نم  لك  بقاـعي  ب -

.رانيد فالآ  ةسمخ  ىلع  ديزت 

( 49  ) ةداملا

لوؤتو  2007 ةنسل ( 31  ) مقر نيقوعملا  صاخشألا  قوقح  نوناق  ماكحأل  ًاقفو  سسؤملا  نيقوعملا  صاخـشألا  نوؤشل  ىلعألا  سلجملل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  سلجملا  ربتعي 
. نيقوعملا صاخشألا  نوؤشل  ىلعألا  سلجملا  ىلع  ةبترتملا  تامازتلالاو  تادوجوملاو  قوقحلا  عيمج  سلجملا  ىلإ 

( 50  ) ةداملا

ماكحأل اقفو  اهب  اهريغ  لدبتسي  وأ  ىغلت  نأ  ىلإ  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاب  لمعلا  رمتـسي  نأ  ىلع  ةنسل 2007 ، ( 31  ) مقر نيقوعملا  صاخشالا  قوقح  نوناق  ىغلي 
. نوناقلا اذه 

( 51  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنألا  ءارزولا  سلجم  ردصي 



( 52  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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