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ةنسل 1994 مقر 3  هتاليدعتو  يلاملا  ماظنلا 

( 1  ) ةداملا

 . 1994 م  – 4 نم 1 –  ارابتعا  هب  لمعيو  ةنسل 1994 )  يلاملا  ماظنلا    ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  هنيرقلا  لدت  ملام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

 . ةيلاملا ةرازو  ةرازولا :

 . ةيلاملا ريزو  ريزولا  :

 . هموكحلل هماعلا  ةنزاوملا  نمض  اهتنزاوم  لخدت  ةماع  ةئيه  وا  ةطلس  وا  ةسسؤم  وا  ةرئاد  وا  ةرازو  يا  ةرئادلا :

 . ةموكحلل ةماعلا  ةنزاوملا  نمض  اهتنزاوم  لخدت  الو  يلامو  يرادا  لالقتسا  تاذ  ةيرابتعالا  ةيصخشلاب  عتمتت  ةماع  ةيمسر  ةسسؤم  يأ  ةسسؤملا :

: يلي ام  صتخملا  ريزولا  ةرابع  لمشت  ماظنلا  اذه  تاياغلو  هب ، ةطبترملا  رئاودلاو  هترازوب  صتخي  اميف  ريزولا  صتخملا : ريزولا 

 . هب ةطبترملا  رئاودلاو  ءارزولا  ةسائرب  قلعتي  اميف  ءارزولا  سيئر  - 1

 . يكلملا ناويدلاب  قلعتي  اميف  يمشاهلا  يكلملا  ناويدلا  سيئر  - 2

 . ةكرتشملا تامدخلاو  ةرادالاب  قلعتي  اميف  نايعالا  سلجم  سيئرو  باونلا ، سلجمب  قلعتي  اميف  باونلا  سلجم  سيئرو  نايعالا ، سلجمب  قلعتي  اميف  نايعالا  سلجم  سيئر  - 3

.ةرئاد ياب  قلعتي  اميف  ةصاخ ،  ةمظنأو  نيناوق  بجومب  ريزولا  تايحالص  سرامي  ةرئاد  يأ  سيئر  - 4

 . ةرئاد يأل  ماعلا  ريدملا  وأ  ماعلا  نيمالا  ماعلا : نيمألا 

 . ةموكحلل ةماعلا  ةنزاوملا  ةنزاوملا :

 . ةرئاد يال  درت  ىرخأ  لاومأ  يأو  تادعاسملاو  ضئاوفلاو  حابرألاو  دئاوعلاو  موسرلاو  بئارضلا  عيمج  تاداريالا :

 . اهب لومعملا  تاعيرشتلا  بجومب  ةققحتملا  تامازتلإلا  ةهجاومل  ةصصخملا  غلابملا  عيمج  تاقفنلا :

 . تاداريالا اهيف  امب  ةسسؤم  وأ  ةرئاد  يأل  ةدئاعلا  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  لاومالا  ةماعلا : لاومالا 

 . تالافك وأ  تايقافتا  وأ  دوقع  نع  ةئشانلا  وأ  ةرئادلا  ىلع  تامازتلإلا  ةهجاومل  وأ  ةددحم  ماهمب  مايقلا  وأ  ةددحم  لامعأ  زاجنال  امدقم  فرصي  يذلا  غلبملا  ةفلسلا :

 . اهسفن ةنسلا  نم  لوالا  نوناك  نم  نيثالثلاو  يداحلا  يف  يهتنتو  ةنس  لك  نم  يناثلا  نوناك  لوأ  نم  أدبت  يتلا  ةدملا  ةيلاملا : ةنسلا 

 . ةيعرملا ةمظنالاو  نيناوقلاو  ماظنلا  اذه  يف  ةدمتعملا  ريياعملاو  سسألا  قفو  ةينعملا  ةيلاملا  ةنسلا  نع  اهذيفنت  ةجيتنو  ةنزاوملا  تاباسحل  نايب  يماتخلا : باسحلا 

 . ةيعرملا ةمظنألاو  نيناوقلاو  ماظنلا  اذه  يف  ةدمتعملا  ريياعملاو  سسالا  قفو  تامازتلاو  قوقح  نم  ةرئادلا  ىلع  ام  تابولطملا  بناج  نمضتي  امك  ريغلا ، هاجت  قوقح  نم  اهل  امو  ةرئادلا  هكلتمت  ام  نا  يبلا  اذه  نم  تادوجوملا  بناج  نمضتيو  ةيلاملا  ةنسلا  ةياهن  يف  ةموكحلل  يدقنلا  عضولاب  نايب  يدقنلا : زكرملا 

 . تاقفنلا هنم  فرصتو  تاداريإلا  هيف  عدوت  يذلا  يندرألا  يزكرملا  كنبلا  ىدل  ةموكحلا  باسح  ماعلا : ةنيزخلا  باسح 

 . ماعلا ةنيزخلا  باسح  ىلا  اهليوحتل  اديهمت  ةتقؤم  ةروصب  تاداريإلا  هيف  عدوت  يذلا  يزكرملا  كنبلا  ىدل  ةموكحلا  باسح  ماعلا : تاداريإلا  باسح 

 . اهنم فرصلل  ةدمتعملا  ةيرهشلا  تاصصخملا  اهيلا  لوحت  يتلا  ةرئادلا  مسإب  يندرالا  يزكرملا  كنبلا  ىدل  حوتفملا  باسحلا  يعرفلا  : ةنيزخلا  باسح 

 . يلاملا طيطختلاو  ليلحتلاو  فيلاكتلا  تاباسحو  ماعلا  لاملا  ةرادا  ماهم  هب  طانت  فظوم  لكو  كلذل  ةررقملا  جذامنلاو  تاقاطبلاو  تالجسلل  اهليحرت  وأ  ةيبساحملا  دويقلا  ءارجا  وأ  ةيلاملا  تادنتسملا  ميظنتب  مايقلا  وأ  اهتبقارم  وأ  اهقافنا  وأ  اهظفح  وأ  ةماعلا  لاومألا  ملست  هب  طانم  فظوم  لك  يلاملا : فظوملا 

( 3  ) ةداملا

 . اهب صاخ  يلام  ماظن  اهل  سيلو  يلامو  يرادا  لالقتسا  تاذ  ةسسؤم ا  وا  ةرئاد  يا  ىلعو  ةموكحلل  ةماعلا  ةنزاوملا  نمض  اهتنزاوم  لخدت  ةسسؤم  وا  ةرئاد  يا  ىلع  ماظنلا  اذه  قبطي  أ -

 . يراداو يلام  لالقتسا  تاذ  ةسسؤم  اهرابتعاب  ةيمالسالا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوالا  ةرازو  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قبطت   ب -

( 4  ) ةداملا

: ةيلاتلا ةيبساحملاو  ةيلاملا  دعاوقلاو  سسالا  ةرئادلا  دمتعت  ماظنلا  اذه  نم  ةدوصقملا  تاياغلل  اقيقحت 

 . اهتاباسح ميظنت  يف  جودزملا  ديقلا  ةقيرط  مادختسا   أ -

 . ةرئادلا يف  ةيلاملاو  ةيبساحملا  تايلمعلا  يف  مدختست  جذامن  وا  تالجس  ميظنت  يف  يبساحم  ساسا  يا  مادختسا  ريزولل  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  اهل .  2 - يدقنلا  زكرملاو  يماتخلا  باسحلا  دادعال  ةيلاملا  تايلمعلا  تابثا  يف  يدقنلا  ساسالا  مادختسا   ب-1 -

 . ماعلا ةنيزخلا  باسحل  ةرئادلا  تاداريا  ديروت  يف  ةيزكرملا  بولسا  قيبطت   ج -

 . ةرئادلا تاقفن  فرص  يف  ةيزكرماللا  بولسا  قيبطت   د -

 . ةنزاوملا فينصتو  قفتي  ةرئادلل  يدقنلا  زكرملاو  يماتخلا  باسحلا  تانايبل  دحوم  يبساحم  فينصت  دامتعا   ه -

( 5  ) ةداملا

عيرشتلا صن  اذا  الا  ضارغالا  نم  ضرغ  يال  تاداريالا  كلت  مادختسا  اهل  زوجي  الو  ماعلا  ةنيزخلا  باسحل  اهليصحتب  موقت  يتلا  تاداريالا  ديروت  ةرئادلا  ىلع  بجي  أ -

 . كلذ ريغ  ىلع   

 . ريزولا اهعضي  يتلا  تاميلعتلل  اقفو  اهب  ظافتحإلا  اهيلع  رظحيو  ماعلا  ةنيزخلا  باسحل  اهديروت  تاداريإلا  ليصحتب  ةفلكم  ىرخأ  ةهج  يا  وا  ةكرش  وا  ةسسؤم  وا  ةرئاد  يا  ىلع  بجوتي   ب -

( 6  ) ةداملا
:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  ةضوبقملا  تاداريالا  درت  أ -

 . اهدر زيجي  عيرشتلا  ناك  اذا  - 1 

 . أطخلا ةقيرطب  تيفوتساو  ةقباس  تاونس  وا  ةيلاحلا  هنسلا  تاداريا  صخت  تناك  اذا  - 2 

 . ةيراجلا ةيلاملا  ةنسلل  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  يف  ةقباس ) تاونسل  تاداريا  تايدر   ) ةدام نم  درتف  ةقباس  تاونس  يف  أطخ  تيفوتسا  يتلا  تاداريإلا  امأ  هل  تديق  يذلا  باسحلا  سفن  نم  ةيراج  ةيلام  هنس  يف  أطخ  تيفوتسا  يتلا  تاداريالا  درت   ب -

 . ريزولا نم  رارقب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  ريغ  يفو  قح  هجو  نود  تيفوتسا  يتلا  تاداريإلا  درت   ج -

 . كلذ ريغ  ريزولا  ررق  اذا  الا  اهل  ةززعملا  تاضوبقملا  تالاصيا  فالتا  دعب  لاوحألا  عيمج  يف  تاداريإلا  درت  ال   د -

( 7  ) ةداملا

: يلي ام  بجومب  تاداريالا  ضبق  متي  أ -

وا اهنم ،  ةخسن  عفادلا  ىطعيو  صخرلا  ىلع  تبثم  وه  ام  وا  ةررقم  ةيلام  مئاسق  بجومب  وا  ايعرف  وا  ايسيئر  لاصيالا  اذه  ناك  ءاوس  دمتعم  تاضوبقم  لاصيا  . 1

 . اهنم أ )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دنبلا ءاغلاب  ايناث : ينورتكلالا .  ضبقلا  قرط  . 2

 . ينورتكلالا يلاملا  ليوحتلا  . 3

 . اهبجومب ضبقلا  ةيلاو  تاءارجاو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا يف  نيبم  وه  امل  اقفو  تانامالاو  تاداريالا  ضبق  اهنكمي  يتلا  تاسسؤملاو  رئاودلا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  ريزولا  ددحي  ب -

( 8  ) ةداملا

 . ةيراجلا ةيلاملا  هنسلل  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  يف  اهب  نيتقلعتملا  ةداملاو  لصفلا  باسح  يف  ةيلام  هنس  يال  تاداريالا  لجست 

( 9  ) ةداملا

 . تاداريالا كلت  ليصحتب  ةفلكملا  ىرخالا  تاهجلاو  تاكرشلاو  تاسسؤملاو  رئاودلا  يف  تاداريالا  ليصحتب  ةقلعتملا  تالجسلاو  دويقلا  قيقدت  ايطخ  هضوفي  نمل  وا  ريزولل 

( 10  ) ةداملا

 . اهب ظافتحالا  يلاملا  فظوملل  زوجي  يتلا  ةيلاملا  ةميقلا  تاذ  قاروالاو  ةلصحملا  تادريالا  نم  ةيدقنلا  ةدصرالل  ىلعالا  دحلا  صتخملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  ددحي 

( 11  ) ةداملا

 . هب لومعملا  نيفظوملا  تالافك  ماظن  قفو  لدعلا  بتاكلا  ىدل  ةقدصم  ةيلام  ةلافك  ميدقت  هيلع  بجوتي  يذلا  يلاملا  فظوملا  ريزولا  ددحي 

( 12  ) ةداملا

 . لاحلا يف  اهب  ريزولا  مالعا  صتخملا  ريزولا  ىلعف  ةرئاد  يال  ةينيع  وأ  ةيدقن  تاعربت  وا  تابه  وا  تادعاسم  يأ  تمدق  اذا  أ -

 . اهل ةصصخملا  ةياغلا  وأ  اهل  ةددحملا  ةهجلل  قفنت  نأ  ىلع  .ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىلا  اهفرصو  اهضبق  تاءارجا  ةقيرط  يف  عضختو  ةرئادلا  كلت  مساب  ةرازولا  ىدل  ةنامأ  ديقتو  ةرازولا  نع  لثمم  اهيف  كراشيو  صتخملا  ريزولا  اهنيعي  ةنجل  لبق  نم  اهتميق  ردقتف  ةينيع  ةدعاسم  ةداملا  هذه  نم  أ -  - ةرقفلا بجومب  ةمدقملا  تاعربتلا  وا  تابهلا  وأ  تادعاسملا  تناك  اذا  ب -

( 13  ) ةداملا

 . كلذ فلاخي  رخا  قافتاوا  عيرشت  يف  صن  يا  دري  ملام  ماعلا  تاداريالا  باسح  يف  ةيدقنلا  تاعربتلاو  تابهلاو  تادعاسملا  ديق  متي  أ -



 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقبط  اهلجأ  نم  ةصصخملا  ةياغلا  ىلع  اهفرصو  اهتبقارمو  اهديقو  اهضبق  ءارجاو  ةقيرط  يف  عضختو  ةرئادلا  كلت  مساب  ةرازولا  ىدل  ةنامأ  ديقتو  ةيجراخ  تائيه  وأ  تاسسؤم  وأ  تاموكح  عم  تايقافتا  ىضتقمب  ريغلا  نم  ةرئاد  يأل  مدقت  يتلا  ةيدقنلا  تاعربتلاو  تابهلاو  تادعاسملا  ةرازولا  ىلا  لوحت  ب -

( 14  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  هيلام  تالاوح  بجومبو  ةصاخ  وا  ةماع  هيلام  رماوا  ىلع  ءانب  ةنزاوملا  يف  ةدوصرملا  تاصصخملا  قافنا  متي  أ -

 . ة كلاملا ةرسألاو  كلملا  ةلالج  تاصصخم  نم  قافنإلا  نذاب  ةصاخلا  ةيلاملا  رماوألا  ءارزولا  سيئر  ردصي  - 1

 . ةيلامسأرلا تاقفنلا  تاصصخم  نم  قافنإلا  نذاب  ةصاخلا  ةيلاملا  رماوألا  ردصي  امك  ةيراجلا  تاقفنلا  تاصصخم  نم  قافنألا  نذاب  ةماعلا  ةيلاملا  رماوألا  ريزولا  ردصي  - 2

 . ةداملا هذه  نم  أ -  - ةرقفلا ىضتقمب  ةرداصلا  ةيلاملا  رماوأ  ىلا  ادانتسا  ةرئادلل  ةنزاوملا  يف  ةدراولا  تاقفنلل  ةيرهشلا  ةيلاملا  تالاوحلا  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  ماع  ريدم  ردصي  ب -

( 15  ) ةداملا

 . كلذب ريزولا  غلبيو  صتخملا  ريزولا  ةقفاومب  ضيوفتلا  متي  نا  ىلع  هترئاد  يف  فظوم  يال  ايطخ  ةيحالصلا  هذه  ضيوفت  هلو  ةرئادلا  تاصصخم  نم  قافنالا  ةيحالص  ماعلا  نيمالا  ىلوتي  أ -

 . ريزولا ةقفاومب  ضيوفتلا  متي  نأ  ىلع  هتظفاحم  يف  يسيئر  فظوم  يأل  ايطخ  تايحالصلا  هذه  ضيوفت  هلو  هترئادل ، ةدوصرملا  تاصصخملا  نم  قافنالا  ةيحالص  ظفاحملا  ىلوتي  ب -

( 16  ) ةداملا

 . ةنزاوملا يف  ةدراولا  تاصصخملا  ىلع  ديزي  غلبم  ياب  مازتلالا  زوجي  امك ال  اهلجا  نم  تدمتعا  يتلا  ةياغلا  ريغل  تاصصخملا  لامعتسا  زوجي  الو  ةنزاوملا  يف  تاصصخم  اهل  دصري  مل  ةقفن  يا  دقع  زوجيال 

( 17  ) ةداملا

 . يزكرملا كنبلا  يف  يعرفلا  اهباسح  ىلا  اهليوحتو  ةرئادلا  تاقفن  ةيطغتل  ةمزاللا  غلابملا  نيمأت  ةيلوؤسم  ةرازولا  ىلوت  ت

( 18  ) ةداملا

: ةيلاتلا طورشلا  ترفاوت  اذا  الا  فرصت  وا  ةقفنلا  ديقت  ال 

 . اهفرصو ةقفنلا  ديق  ززعت  يتلا  تادنتسملا  أ -
 . ةقفنلا باسح  ةحص  ب -

 . اهب لومعملا  تاميلعتلاو  ةمظنالاو  نيناوقلل  ةقفنلا  ةفلاخم  مدع  ج -

 . ةرئادلا يف  ةيلخادلا  ةباقرلا  ةدحو  نم  ةقفنلا  ةزاجا  د -

( 19  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  كلذ  نم  ىنثتسيو  ةقفنلا  فرص  ززعت  يتلا  قئاثولا  ميدقتو  ةعلسلا  ديروت  وا  ةمهملا  زاجنا  وا  ةمدخلا  ءادا  دعب  الا  ةقفن  يا  فرص  زوجيال 

 . هب لومعم  عيرشت  يا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةقفنلا  أ -

 . ةيقافتا وا  دقع  يال  اقفو  امدقم  اهفرص  ررقملا  هعفدلا  ب -

 . ةيمسر عيراشم  وأ  ماهم  يأل  وأ  ةئراط  ضارغأل  اهفرص  ررقملا  فلسلا  ج -

 . ةدرتسملا تانيمأتلاو  ةيلودلاو  ةيميلقالاو  ّةيلحملا  تاداحتإلاو  تامظنملا  يف  تامهاسملاو  ةينهملا  تايعمجلا  وأ  تالجملاو  تايرودلاب  كارتشإلا  تالدبو  بيردتلا  موسر  د -

 . ريزولا اهيلع  قفاوي  ىرخأ  ةلاح  يأ  ه -

( 20  ) ةداملا

 . كلذ ريغ  ريزولا  ررق  اذا  الا  ةينعملا  ةيلاملا  هنسلا  لالخ  فرصت  مل  يتلا  ةنزاوملا  يف  ةرئاد  يال  ةدمتعملا  تاصصخملا  امكح  ىغلت 

( 21  ) ةداملا

 . ةيدنتسم تادامتعا  وا  ةيفرصم  ةلاوح  وا  كيش  بجومب  ةقفنلا  فرصت 

( 22  ) ةداملا

 . ماعلا تاداريالا  باسح  يف  ديقتف  ةيراجلا  هنسلا  يف  تدرتساو  ةقباس  تاونس  يف  تعفد  يتلا  تاقفنلا  اماو  تاقفنلا ، كلت  اهيلا  دوعت  يتلا  ةيلاملا  ةلاوحلا  باسحل  ديقت  اهسفن  هنسلا  يف  تدرتساو  هنسلا  لالخ  تعفد  يتلا  تاقفنلا 

( 23  ) ةداملا

 . اهل ةددحملا  ةياغلا  ريغ  يف  اهلامعتسا  زوجي  الو  ةنزاوملا  يف  اهل  ةمزاللا  تاصصخملا  رفاوت  دنع  ةفلسلا  فرصت 

( 24  ) ةداملا

 . هتهجاوم بولطملا  مازتلالا  وا  هزاجنا  بولطملا  لمعلا  وا  ةمهملا  ءوض  يف  اهتميق  ددحت  نا  ىلع  ةفلس  ءاطعا  رمأ  ماعلا  نيمالا  وأ  صتخملا  ريزولا  ردصي 

( 25  ) ةداملا

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ةفلسلا  رادقم  ةيحالص  ددحت 

 . رانيد فلا  زواجتي  اهرادقم ال  ناك  اذا  ماعلا  نيمالا  ةقفاومب  أ -

 . رانيد فالا  ةثالث  زواجتي  الو  فلا  ىلع  ديزي  اهرادقم  ناك  اذا  صتخملا  ريزولا  ةقفاومب  ب -

 . رانيد فالآ  ةثالث  ىلع  ديزي  اهرادقم  ناك  اذا  صتخملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  ةقفاومب  ج -

 . اهتميق تغلب  امهم  عيراشملاب  قلعتت  تناك  اذا  اهب  لومعملا  تاعيرشتلا  قفو  صتخملا  ريزولا  ةقفاومب  د -

( 26  ) ةداملا

: اهب لومعملا  تاميلعتلاو  ةمظنالاو  نيناوقلل  اقفو  اهتبقارمو  اهب  فرصتلا  متيو  ةيلاتلا  ةجوالا  نم  يا  يف  ةفلسلا  فرصت  أ -

 . ةرركتم ةيرثن  تاقفن  هيطغت  هل  لكوملا  فظوملل  ةمئادلا  ةفلسلا  - 1

 . ةلجاع تاقفن  ةهجاوم  وا  ةمدخ  وا  ةعلس  ريفوت  وا  ةددحم  ةمهمب  مايقلا  وا  ةددحم  مزاول  ءارش  وا  نيعم  لمع  ذيفنتل  هتقؤملا  ةفلسلا  - 2

 . عيراشملا باسح  ىلع  ةمدقم  ةعفد  ةيطغتل  ةصاخلا  ةفلسلا  - 3

 . ريزولا نم  رارقب  ةموكحلا  نم  لوفكم  مازتلاب  ءافولاب  ةقلعتملا  ةفلسلا  فرصت  ب -

( 27  ) ةداملا

 . ريزولا نم  رارقب  ةبتاور  نم  مسحلا  كلذ  يف  امب  ةعبتملا  قرطلا  عيمجب  هنم  اهليصحت  يرجي  هيلع  ايصخش  انيد  ربتعتف  ددست  مل  اذاو  اهتميق  نع  ايصخش  الوؤسم  ةفلسلا  هل  فرصت  يذلا  صخشلا  وا  فظوملا  نوكي 

( 28  ) ةداملا

 . ةجاحلا بسح  اهديدجت  زوجيو  ةيلاملا  هنسلا  ةياهن  نم  ريخالا  مويلا  لبق  ةمئادلا  ةفلسلا  ددست  أ -

 . اهلجا نم  تفرص  يتلا  ةمهملا  زاجنا  وا  ضرغلا  ءاهتنا  دنع  هتقؤملا  ةفلسلا  ددست  ب -

 . اهل مظنملا  دقعلا  صوصنل  اقفو  عيراشملاب  ةقلعتملا  ةصاخلا  ةفلسلا  ددست  ج -

 . ءارزولا سلجم  رارقل  اقفو  لوفكملا  مازتلاب  ةقلعتملا  ةفلسلا  ددست  د – 

( 29  ) ةداملا

 . تانامالا باسح  يف  ريغلا  باسحل  ةرئادلا  لبق  نم  ماظنلا  اذه  نم  - 30  - ةداملا يف  هنيبملاو  ةضوبقملا  لاومالا  ديقتو  نيعم  طاشن  ىلع  اهفرصل  وا  اهيقحتسم  باسحل  ةعيدوك  ةعطتقملا  وا  ةضوبقمملا  غلابملا  يه  تانامالا 

( 30  ) ةداملا

 . اهليصحت وأ  اهضبقل  يلاتلا  رهشلا  نم  لوألا  فصنلا  لالخ  ةقالعلا  ةبحاص  ةصتخملا  تاهجلا  ىلا  اهليوحت  متي  نأ  ىلع  فرصلا  تادنتسم  نم  تاعاطتقا  بترت  يتلا  ةمظنألاو  نيناوقلل  اقفو  اهعاطتقا  متي  يتلا  يه  بتاورلا -: تاعاطتقا  تانامأ  ب - ماعلا .  تاداريالا  باسح  ىلا  ةياغلا  قيقحت  وا  طاشنلا  زاجنا  دعب  اهنم  لغتسملا  ريغ  ديصرلا  ليوحت  متي  نا  ىلع  ةددحم  ةياغ  وا  نيعم  طاشن  ىلع  قافنالل  صصخت  يتلا  يه  ة -: صصخملا تانامالا  أ - ةيلاتلا : عاونالا  ىلا  تانامالا  مسقت   

 . تامازتلا وا  تايقافتا  وا  ةمظنأ  تع  ةجتانلا  اهيف  قحلا  ةبحاص  تاهجلل  اهظفح  وا  اهليصحت  وا  اهعاطتقا  متي  يتلا  يه  دارفالاو -: ةصاخلاو  ةماعلا  تاسسؤملاو  رئاودلا  تانامأ   ج -

 

: - ىرخا تاناما   د -

 . ماعلا تاداريالا  باسح  ىلا  لوحتف  اهليجست  ىلع  تاونس  - 5 رورم  - دعب  اهب  ةبلاطملا  ةدملا  لالخ  فرصلل  ةمدقملا  ريغ  ةيلاملا  ليواحتلا  غلابم  وا  ةفلتخم  تاهج  نم  ةدايزلاب  ةضوبقملا  غلابملاو  ردصملا ،  ةفورعم  ريغ  ةضوبقملا  غلابملا  لمشتو   

( 31  ) ةداملا

 . كلذل ةغوسم  بابسا  كانه  تناك  اذا  اهيقحتسم  ىلا  ماعلا ، تاداريالا  باسحل  ةضوبقملا  هنامالا  در  ريزولل  زوجي  ماظنلا  اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 

( 32  ) ةداملا



 . اهب ةصاخلا  ةينوناقلا  ماكحالل  اهفرصو  اهضبق  يف  عضختو  ريغلا  همذب  ةنيزخلا  قوقح  نامضل  ةنيعم  تالاح  يف  ةرئادلا  ىلا  صاخشالا  اهعفدي  يتلا  غلابملا  يه  تانيمأتلا 

( 33  ) ةداملا

 . ةيعرفلا هنيزخلا  تاباسحو  ماعلا  تاداريالا  باسحو  ماعلا  هنيزخلا  باسح  يف  ةيدقنلا  تادوجوملا  ةرادا  نع  ةلوؤسملا  ةهجلا  يه  ةرازولا  أ -

 . ةنيزخلا مساب  ةصاخ  تاباسح  ةيراجتلا  كونبلا  نم  يأ  ىدل  حتفي  نأ  لمعلا  ةعيبط  اهيعدتست  ةيئانثتسا  تالاح  يف  هل  زوجي  امك  ريزولا ,  ةقفاومب  ةيعرفلا  ةنيزخلا  تاباسحو  ماعلا  تاداريإلا  باسحو  ماعلا  ةنيزخلا  باسح  حتف  متي  ب -

( 34  ) ةداملا

 . ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  قفو  كلذو  ةنزاوملا  يف  ةدمتعملا  ةيونسلا  اهتاصصخم  عيزوت  ةيلؤسم  ةرئادلا  ىلوتت  ةرئاد  لكل  ةمزاللا  هلويسلا  نيمأتل  قافنالا  ةجمرب  تاياغل  أ -

 . ةرازولا لبق  نم  ةداملا  هذه  نم  أ - ةرقفلا - يف  نيبملا  اهقافنا  جمانرب  دامتعا  دعب  الا  يعرفلا  اهباسح  ىلا  ةرئادلا  تاصصخم  ليوحت  زوجي  ال  ب -

( 35  ) ةداملا

 . ةبسانم اهارت  يتلا  ةقير  طلاب تانايبلا  ةحص  نم  ققحتلا  ةرازولا  ىلعو  يلاتلا ، رهشلا  نم  لوالا  عوبسالا  ةياهن  هاصقا  دعوم  يف  تدجو  نا  قورفلا  نايبو  ةدمتعملا  اهتاصصخم  نم  يلعفلا  يرهشلا  قافنالا  نمضتي  نايبب  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئادو  ةرازولا  دوزت  نا  ةظفاحم  وا  ةرئاد  لك  ىلع 

( 36  ) ةداملا

 . ةيطخلا ريزولا  ةقفاومب  الا  فقسلا  اذه  زواجت  اهل  زوجي  الو  ةرازولا  نم  اهل  ددحملا  يلاملا  فقسلا  نمض  اهتاصصخم  نم  فرصلاب  ةرئادلا  موقت 

( 37  ) ةداملا

 . اهب ةقلعتملا  تايقافتإلا  قفو  اهيلع  ةبترتملا  ةيفاضإلا  ةفلكلاو  ةبوحسملا  غلابملا  درب  اهدهعت  ريظن  ةيلودلا  تاسسؤملا  وأ  لاملا  تويبو  تاموكحلا  نم  وأ  ةيجراخلا  وأ  ّةيلحملا  ةصاخلا  تائيهلا  وأ  يونعم  وأ  يعيبط  صخش  يأ  نم  ةموكحلا  اهتلفك  وأ  ةرئادلا  اهيلع  تدقاعت  ضورق  يأ  يموكحلا  نيدلاب  دصقي  ماظنلا  اذه  تاياغلو  هتعباتمو  يموكحلا  نيدلا  ةرادا  ةرازولا  ىلوتت  أ -

 . كلذب مايقلا  ىرخأ  ةهج  يأل  زوجي  الو  اهب  لومعملا  ةمظنألاو  نيناوقلا  بسح  رئاودلل  ضورقلا  ىلع  لوصحلاب  ةينعملا  ةهجلل  بيسنتلا  اهنم  لك  صاصتخا  بسح  طيطختلا  ةرازوو  ةرازولا  ىلوتت  ب -

( 38  ) ةداملا

 . طيطختلا ريزوو  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءرازولا  سلجم  نم  ةقبسم  ةقفاومب  الا  اهلجا  نم  ضارتقالا  مت  يتلا  تاياغلا  ريغل  ماظنلا  اذه  ماكحال  اقفو  روصلا  نم  ةروص  ياب  هيلع  تلصح  ضرق  يا  مادختسا  ةرئادلل  زوجيال 

( 39  ) ةداملا

 . اهقاقحتسا ديعاوم  يف  كلذو  هتلودج  ةداعا  وأ  يموكحلا  نيدلا  مييقت  ةداعا  وأ  فرصلا  راعسأ  ريغت  نع  ةئشانلا  قورفلاو  يموكحلا  نيدلا  نم  ةزوجحملاو  ةبوحسملا  غلابملا  ىلع  ةققحتملا  دئاوفلاو  طاسقألا  لثمي  يذلاواهب  صاخلا  يموكحلا  نيدلا  ءابعأ  ةهجاومل  اهتانزاوم  عيراشم  يف  ةيفاكلا  تاصصخملا  دصر  ةرازولا  نم  بلطت  نأ  ةرئادلا  ىلع 

( 40  ) ةداملا

 . ضورقلا نم  بحس  ةيلمع  لكل  بحسلا  بلط  جذومن  نم  ةخسنبو  اهعيقوت  لاح  اهضورق  تانايبو  تايقافتاب  طيطخحتلا  ةرازوو  ةرازولا  ديوزت  ةرئادلا  ىلع 

( 41  ) ةداملا

 . ضارتقالا ىلع  ةبترتملا  تامازتلالاب  ءافولا  ىلع  اهتردق  نم  دكأتلل  ةضرتقملا  ةهجل  يلاملا  زكرملا  ةسارد  ةلافكلا  ىلع  ةقفاوملا  لبقو  ةرازولا  ىلعف  ضرق ، دانسا  وا  ضرق  يال  ةموكحلا  ةلافك  ةهج  يا  تبلط  ذا 

( 42  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  يف  يئاهنلا  ةقاقحتسا  دعوم  لبق  يموكحلا  نيدلاب  ءافولا  زوجي 

 . ةيرايتخا ديعاوم  يف  ءافولا  ىلع  نيدلاب  ةصاخلا  ةيقافتالا  تصن  اذا  أ -

 . ةدئاوف وا  نيدلا  لصا  كلذ  يف  امب  ةرئادلل  ارفو  ققحي  هب  ءافولا  ناك  اذا  ب -

 . لقا ةفلك  يذ  رخآ  ضرق  ىلع  لوصحلا  تاياغل  هب  ءافولا  ناك  اذا  ج -

( 43  ) ةداملا

 . اهطورش ءارزولا  سلجم  ددحي  تايقافتا  بجومب  كلذو  نع 51 % عوفدملا  اهلامسأر  يف  ةموكحلا  ةمهاسم  لقت  ةماع ال  ةمهاسم  ةكرش  يا  وا  زايتمالا  تاذ  ةكرشلا  وا  ةسسؤملا  وا  ةرئادلل  ضارقا  تايقافتا  بجومب  اهضارقا  ةداعا  ةياغل  ةيجراخو  ةيلخاد  ضورق  ىلع  ةرازولا  لصحت  نا  ىلع  ةقفاوملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءرازولا  سلجملا 

( 44  ) ةداملا

 . ةيماتخلا اهتاباسحو  يلاملا  اهزكرم  نع  ةرازولا  ىلا  ةيرود  تانايب  مدقت  نا  اهضورقل  ةموكحلا  ةلافك  وا  ضرق  يا  ىلع  تلصح  اذا  نع 51 % لقت  ةبسنب ال  عوفدملا  اهلامسأر  يف  ةموكحلا  مهاست  ةماع  ةمهاسم  ةكرش  وا  زايتما  تاذ  ةكرش  وا  ةرئاد  يا  ىلع 

( 45  ) ةداملا

 . ةيليلحتو ةيئاصحا  تاياغل  اهطاشن  عم  مئالتت  ةيفاضا  ةيعرف  تالجس  كسم  ةرئادلل  زوجي  هنا  ىلع  اهب  رئاودلا  ديوزتو  اهتعابطو  رئاودلل  ةيلاملا  تالجسلاو  تادنتسملا  ميمصت  ةرازولا  ىلوتت  أ -

 . ريزولا اهددحي  يتلا  تانايبلا  نمضتت  يتلا  عيراشملاو  ةتباثلا  تادوجوملا  تاقاطبو  تالجس  كسمب  ةرئادلا  موقت  ب -

( 46  ) ةداملا

 . ةياغلا هذهل  اهددحي  يتلا  طورشلل  اقفو  ةدمتعم  ةيلوصا  تالجس  ةباثمب  ريزولا  اهيلع  قفاوي  يتلاو  بوساحلا  يف  ةمدختسملا  نيزختلا  لئاسو  ربتعت  ماظنلا ،  اذه  تاياغل 

( 47  ) ةداملا

اهنع : ةيرود  ريراقتب  ةرازولا  دوزت  ناو  ةيلاتلا  ةيلامجالا  ةبقارملا  تاباسح  نيبت  يتلا  تالجسلاب  ظفتحت  نا  ةرئادلا  ىلع 

 . هتبثلا تادوجوملا  أ -

 . عيراشملا ب -

 . ةيدقنلا ج -

فلسلا . د -

 . تانامالا ه -

 . يموكحلا نيدلا  و -

 . تادعاسملا ز -

( 48  ) ةداملا

 . هترئادب قلعتي  اميف  ما  ظنلا اذه  ماكحا  ذيفنت  نع  الوؤسم  صتخملا  ريزولا  ربتعيو  ةيلاملاو ، ةيبساحملا  اهلامعا  يف  ماظنلا  اذه  ةاعارمب  موقت  ةرئاد  لك  نا  نم  ققحتلاو  اهتبقارم ، ةيلاملا  اهتالماعمو  ةرئادلا  تاباسح  نع  لوؤسملا  وه  ريزولا  أ -

 . ةميلس ةيلوصأ  ةروصب  اهديقو  اهظفحو  ةماعلا  لاومألا  ةيابجو  تاقفنلاو  تامازتلإلا  كلذ  يف  امب  ماظنلااذه ، ماكحأل  اقفو  هترئادب  ةقلعتملا  ةيلاملا  لامعألاب  مايقلا  نع  لوؤسم  يلاملا  فظوملا  ب -

( 49  ) ةداملا

:- يلي  ام  ةرازولا  ىلوتت 

 . كلذ ةعباتم  تاعيرشتلا و  كلتل  ةفلاخم  يا  بيوصت  اهيلا  بلطلاو  تازواجت  وأ  تاقورف  ةيأ  نع  ةرئادلا  غيلبت  ماعلا و هنيزخلا  باسحل  اهعفد  مت  دق  هنا  نم  دكأتلاو  ةقالعلا  تاذ  تاعيرشتلا  يف  ةددحملا  اهديعاومو  ةحيحصلا  اهميقب  تاداريالا  ليصحت  ةبقارمو  اهب  لومعملا  تاعيرشتلل  اقفو  اهفرص  مت  هنا  نم  دكأتلاو  تاقفنلا  فرص  ةبقارم  أ -

 . ىرخألا ةيلاملا  قاروألاو  ةيديربلا  نوذألاو  عباوطلاو  تاعدوتسملاو  قيدانصلل  يئاجفلا  درجلاو  صحفلا  تايلمع  ءارجا  ب -

 . اهمييقتو رئاودلل  ةيونسلا  ةيلاملا  جئاتنلا  ليلحت  ج -

( 50  ) ةداملا

 . سالتخالاو لامعتسالا  ءوسو  عايضلا  نم  اهتيامحل  كلذل  ةيفاكلا  لئاسولا  نيمأتو  ةفلتخملا  اهتادوجوم  ىلع  ةظفاحملا  نع  ةلوؤسم  ةرئادلا  نوكت 

( 51  ) ةداملا

ةءافكب كلذب  مايقلا  عيطتست  ةدحولا  هذه  نأب  نيبت  ام  اذا  اهسفن  ةرئادلا  يف  ةل  كشملا ةيلخادلا  ةباقرلا  تادحوب  ةمهملا  هذه  ةطانا  ريزوللو  ةقالعلا ، تاذ  تاميلعتلاو  ةمظنالاو  نيناوقلاو  ماظنلا  اذه  ماكحا  قيبطت  ةبقارم  ةيلؤسم  اهب  طانت  ةرازولا  يفظوم  نم  رثكا  وا  فظوم  نم  ريزولا  نم  رارقب  ةرئاد  لك  يف  ةيلام  ةباقر  ةدحو  لكشت  أ -

 . تادحولا هذه  لمع  ةعيبط  هيضتقت  امو  لاحلا  ىضتقم  بسح  ةسسؤملاو  ةرئادلاو  ةرازولا  يف  ةيلخادلا  ةباقرلا  تادحول  ةيقيبطتلاو  ةيميظنتلا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي  ب -

( 52  ) ةداملا

 . لاحلا ىضتقم  بسح  فرصتملل  وا  ظفاحملل  وا  هترئاد  يف  يسيئر  فظوم  يال  ايطخ  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  مهتايحالص  نم  يا  ضيوفت  ةرئادلا  يف  ماعلا  نيمالاو  صتخملا  ريزولاو  ريزولل 

( 53  ) ةداملا

 . حيحصتلا بناجب  لوؤسملا  عيقوتعم  قرزألا  نوللاب  ةحيحصلا  تانايبلا  ةباتكو  رمحألا  نوللاب  أطخلا  تانايبلا  بطش  متيف  كلذل  جاتحي  حيحصتلا ال  ناك  اذاو  ةيبساحم  تايوست  بجومب  مزاللا  حيحصتلا  ءارجا  زوجي  أطخلا  ةلاح  يف  هناالا  ةيلام ، تالجس  وا  تادنتسم  وا  تاباسح  يا  يف  روصلا  نم  ةروص  ياب  ةفاضا  وا  ريوحت  وا  ليدعت  وا  رييغت  يا  ءارجا  زوجي  ال 

( 54  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تاءارجالا  ذختت  ىرخا  ةقيثو  يا  يف  وا  ةيلاملا  مئاسقلا  وا  تالجسلا  وا  تادنتسملا  يف  ريوزت  وا  بعالت  لصح  وا  ةماعلا  لاومالا  يف  عايض  وا  سالتخا  عقو  اذا  رخا ، نوناق  يا  ماكحا  ةاعارم  عم 



:- ةيلاتلا تاءارجالا  ذختت  ىرخا  ةقيثو  يا  يف  وا  ةيلاملا  مئاسقلا  وا  تالجسلا  وا  تادنتسملا  يف  ريوزت  وا  بعالت  لصح  وا  ةماعلا  لاومالا  يف  عايض  وا  سالتخا  عقو  اذا  رخا ، نوناق  يا  ماكحا  ةاعارم  عم 

 . تاءارجإلا كلت  جئاتنب  ريزولا  ديوزتو  ةمزاللا  ناجللا  ليكشتو  قيقحتلا  كلذ  يف  امب  ةمزاللا  تاءارجإلا  ذختيو  كلذب  اروف  ريزولا  مالعا  صتخملا  ريزولا  ىلع  أ -

 . ريزولا ىلا  اهتاقيقحت  ةجيتن  عفر  ةنجللا  هذه  ىلعو  قيقحتلا  لامكا  وا  ةداعال  ةقالعلا  تاذ  ةرئادلاو  ةبساحملا  ناويدو  ةرازولا  اهيف  لثمت  ةصاخ  قيقحت  ةنجل  لكشي  نأ  رمألا ، ىعدتسا  اذا  ريزولل  ب -

( 55  ) ةداملا

 . ةصتخملا ةهجلا  نم  رداصلا  يعطقلا  رارقلا  ءوض  يف  يوست  نا  ىلع  ينعملا  فظوملا  ةمذ  ىلع  ايبساحمو  ايلام  بعالتلاو  سالتخالا  تايلمع  ديقت 

( 56  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةراسخلا  وا  صقنلا  كلذ  بطشيف  ةماعلا  لاومالا  يف  عقت  ةراسخ  وا  صقن  يا  يف  صتخملا  ريزولا  لبق  نم  ةيلوؤسملا  ديدحت  رذعت  اذا  أ -

 . رانيد يفلا  ( 2000  ) زواجتت ةميقلا ال  تناك  اذا  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  - 1

 . رانيد فالا  ةثالث   3000 زواجتت - ملو  رانيد  يفلا  - 2000  - ىلع ةميقلا  تداز  اذا  صتخملا  ريزولا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  - 2
 . كلذ ىلع  ةميقلا  تداز  اذا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  - 3

 . مزاوللا لمشت  اهنكلو ال  عباوطلاك  اهمكح  يف  وه  امو  دوقنلا  ةماعلا  لاومألاب  دصقي  ةداملا  هذه  نم  أ -  - ةرقفلا قيبطت  تاياغل  ب -

( 57  ) ةداملا

 . ةرشابم اهيلت  يتلا  هنسلا  لالخ  ةيلاملا  هنسلل  يماتخلا  باسحلا  دادعا  متي 

( 58  ) ةداملا

:- كلذ يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحا  قيبطتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي 

 . ةياغلا هذهل  اهليكشت  بجاولا  ناجللاو  اهفالتا  تاءارجاو  اهب ، ظافتحألل  ةمزاللا  ةينمزلا  ةدملا  ديدحتو  يموكحلا ، نيدلا  ةراداو  ةيدقنلا ، ةراداو  تانامألاو ، فلسلاو  اهفرصو ، اهتيفصتو  ةقفنلا  دقعو  تاداريإلا ،  ليصحتب  ةقلعتملا  تاءارجالاو  تالجسلاو  قئاثولاو  تادنتسملا  ديدحت  أ -

 . اهنع ةيرودلا  ريراقتلاو  اهيلع  ةباقرلاو  اهب  ةقلعتملا  تاءارجإلاو  اهليجستو  تاباسحلا  ميظنت  ب -

( 59  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  ماكحال  اقفو  اهب  اهريغ  لدبتسي  نا  ىلا  لوعفملا  ةيراس  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلا  ىقبت  نا  ىلع  هتاليدعتو  هنسل 1978  ( 38  ) مقر يلاملا ) ماظنلا   ) ىغلي


	المادة (1 )
	المادة (2 )
	المادة (3 )
	المادة (4 )
	المادة (5 )
	المادة (6 )
	المادة (7 )
	المادة (8 )
	المادة (9 )
	المادة (10 )
	المادة (11 )
	المادة (12 )
	المادة (13 )
	المادة (14 )
	المادة (15 )
	المادة (16 )
	المادة (17 )
	المادة (18 )
	المادة (19 )
	المادة (20 )
	المادة (21 )
	المادة (22 )
	المادة (23 )
	المادة (24 )
	المادة (25 )
	المادة (26 )
	المادة (27 )
	المادة (28 )
	المادة (29 )
	المادة (30 )
	المادة (31 )
	المادة (32 )
	المادة (33 )
	المادة (34 )
	المادة (35 )
	المادة (36 )
	المادة (37 )
	المادة (38 )
	المادة (39 )
	المادة (40 )
	المادة (41 )
	المادة (42 )
	المادة (43 )
	المادة (44 )
	المادة (45 )
	المادة (46 )
	المادة (47 )
	المادة (48 )
	المادة (49 )
	المادة (50 )
	المادة (51 )
	المادة (52 )
	المادة (53 )
	المادة (54 )
	المادة (55 )
	المادة (56 )
	المادة (57 )
	المادة (58 )
	المادة (59 )

