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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  هنسل 1981 ) رفسلاو  لاقتنالا  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  هنيرقلا  تلد  ذا  الا  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  ةدراولا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

 . تاهجلا كلت  نم  يال  وا  ةموكحلل  لماكلاب  ةكولمم  ةكرش  وا  ةموكحلل  ةعبات  ةماع  ةئيه  وا  ةسسؤم  وا  ةطلس  وا  سلجم  وا  ةيموكح  ةرئاد  وا  ةرازو  ةيا  ةرئادلا :

ةيلاملا ريزو  ريزولا :

(: صتخملا ريزولا   ) ةرابع لمشت  ماظنلا  اذه  تاياغلو  اهب  ةطبترملا  رئاودلاو  هترازوب  صتخي  اميف  ريزولا  صتخملا : ريزولا 

تارادا سلاجم  ءاسؤرو  مهرئاودب ،  قلعتي  اميف  ءارزولا  تايحالـص  نوسرامي  نيذـلا  ةـيموكحلا  تاطلـسلاو  تاسـسؤملاو  رئاودـلا  ءاسؤرو  ءارزولاب  قلعتي  اميف  ءارزولا  سيئر  أ . 
 . ءارزولا ةسائر  يفظومب  قلعتي  اميف  كلذكو  ةيموكحلا  تاطلسلا  وا  تاسسؤملا 

يفظومب قلعتي  اـميف  ناـيعالا  سلجم  سيئرو  باونلا  سلجم  يفظومب  قلعتي  اـميف  باونلا ،  سلجم  سيئرو  ناـيعالا ،  سلجم  يفظومب  قـلعتي  اـميف  ناـيعالا  سلجم  سيئر  .ب 
 . الحنم سلجملا  ناك  اذا  باونلا  سلجم 

 . يمشاهلا يكلملا  ناويدلا  يفظومب  قلعتي  اميف  صتخملا  عجرملا  .ج 

 . ةرئادلا كلت  يفظومب  قلعتي  اميف  صتخملا  ريزولا  تايحالص  ةصاخ  ةمظنا  وا  نيناوق  بجومب  سرامي  ةرئاد  يا  سيئر  .د 

 . تاهجلا كلت  نم  يال  وا  ةموكحلل  لماكلاب  ةكولمم  ةكرش  وا  ةموكحلل  ةعبات  ةماع  ةئيه  وا  ةطلس  وا  ةسسؤم  يا  ةرادا  سلجم  سيئر  ه . 

.ةظفاحملا سلجمب  قلعتي  اميف  ةظفاحملا  سلجم  سيئر  و -

: لمشتو ةرئاد  يال  ماعلا  نيمالا  ماعلا : نيمالا 

(. صتخملا ريزولا  فيرعت  مهلمش  نيذلا  رئاودلا  ءاسؤر  ءالكو  وا  باونو  ةلقتسملا  رئاودلا  يريدمو  نيماعلا  نيريدملاو  نيماعلا  ءانمالا  )

.صاصتخالا ةبحاص  ةهجلا  لبق  نم  ةيمسر  ةمهمب  فلكملاو  رئاودلا  كالم  جراخ  نم  رخآ  صخش  يا  وا  فظوملا  صخشلا :

ىتح وا  سرادـملا  يف  مهتـسارد  نولـصاوي  اوناك  اذا  الا  ةرـشع  ةـنماثلا  مهرامعا  زواجتت  نيذـلا ال  روكذـلا  هدالواو  تالماعلا  ريغو  تاـجوزتملا  ريغ  هتاـنبو  هتجوز  فظوملا : ةرـسا 
امهل ديحولا  ليعملا  ناك  نا  هادلاوو  هدقعم  ةهاعب  نيباصم  وا  ىلوالا  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  لوصحلا 

 . فظوملا اهيف  لمعي  يتلا  ةظفاحملا  زكرملا :

ةكلمملا جراخ  اهمساب  ضوافتلا  وا  ةيمسر  ةمهمب  ةموكحلا  ليثمتل  دحاو  صخش  نم  رثكا  نم  ةلكشملا  ةئيهلا  دفولا :

هلمع زكرم  جراخ  فظوملا  اهيضقي  يتلا  يلاتلا  مويلا  حابص  نم  ةسداسلا  ةعاسلاو  موي  يا  ءاسم  ةسداسلا  ةعاسلا  نيب  عقت  يتلا  ةينمزلا  ةرتفلا  ةليللا :

ماظنلا اذه  نم  ( 12 ةداملا ( ماكحا  قفو  ةلكشملا  ةنجللا  ةنجللا :

( 3  ) ةداملا

: يلاتلا لكشلا  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحاب  نولومشملا  فنصي  أ . 

ةيكلملا ةـصاخلا  رظانو  كلملا  ةـلالج  ءانماو  وراشتـسمو  يمـشاهلا  يكلملا  ناويدـلا  سيئرو  باونلاو  نايعالا  يـسلجم  اـسيئرو  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  ةـصاخلا : ةـعومجملا  . 1
ايلعلا لدعلا  ةمكحم  سيئرو  ةيروتسدلا  ةمكحملا  سيئرو  زييمتلا  ةمكحم  سيئرو  ةيندملا ) ةمدخلا  ماظن  بسح   ) ايلعلا ةعومجملا  نم  ىلوالا  ةعومجملا  وفظومو  صاخلا  بيبطلاو 

 . باونلاو نايعالا  يسلجم  ءاضعاو  صتخملا  ريزولا  فيرعت  مهلمشي  نيذلا  نورخالا  صاخشالاو 

ماظن بسح   ) ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  وفظومو  ةيروتـسدلا  ةمكحملا  ءاضعأو  ةـيكلملا  تافيرـشتلا  سيئرو  يمـشاهلا  يكلملا  ناويدـلا  ماع  نيما  ىلوالا : ةـعومجملا  . 2
فئاظو ىلع  دوقعب  نونيعملا  صاخـشالاو  يزكرملا  كنبلا  يف  نويذيفنتلا  نوريدملاو  ةصاخلا  تاجردلا  وفظومو  ماعلا  نيمالا  فيرعت  مهلمـشي  نيذلا  نيفظوملاو  ةيندملا )  ةمدخلا 

هذه
.ةعومجملا

يفظوم ةمظنا  بسح  ةيناثلاو  ىلوالا  نيتجردلا  وفظومو  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  بسح  ةيناثلاو  ىلوالا  نيتئفلا  نم  ةثلاثلاو  ةيناثلاو  ىلوالا  تاجردـلا  وفظوم  ةـيناثلا : ةـعومجملا  . 3
.ةظفاحملا سلجم  ءاضعاو  هدعاسمو  ةظفاحملا  سلجم  سيئر  بئانو  ىرخالا  رئاودلا 

بـسح  ) ةعبارلاو ةثلاثلا  نيتجردلا  وفظومو  ةيندملا ، ) ةمدخلا  ماظن  بسح   ) ةيناثلاو ىلوالا  نيتعومجملا  نم  ةسداسلاو  ةسماخلاو  ةعبارلا  تاجردلا  وفظوم  ةثلاثلا : ةعومجملا  . 4
(. ىرخالا رئاودلا  يفظوم  ةمظنا 

 . ةرئادلا يفظوم  ةيقب  ةعبارلا : ةعومجملا  . 5

فظوملا ةلماعم  سفنب  يـساسالا  هبتار  ساسا  ىلع  فنـصملا  ريغ  فظوملاو  ىلوالا )  ةـعومجملا  نمـض  فئاظولا  ىلع  نينيعملا  نيفظوملا  ريغ  نم   ) دـقعب فظوملا  لماعي  .ب 
.مادختسالا دوقع  يف  ناشلا  اذهب  درت  طورش  ةيا  ةاعارم  عمو  ةيناثلا  ةعومجملا  هفينصت  زواجتي  نا ال  ىلع  بتارلا  كلذ  يف  هلداعي  يذلا  فنصملا 

 . ةيناثلا ةعومجملا  ةرئادلا  كالم  جراخ  نم  صخشلا  فينصت  زواجتي  ىلوالاو ال  ةصاخلا  نيتعومجملا  نمض  فئاظو  اولغش  نا  قبس  نيذلا  صاخشالا  ءانثتساب  .ج 

يال وا  ةموكحلل  لماكلاب  ةكولمملا  تاكرشلاو  ةماعلاو  ةيمسرلا  تاسـسؤملاو  تائيهلا  عيمج  يفظوم  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحا  قبطت  رخا ،  ماظن  يا  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 1 .د
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  دراولا  فينصتلا  ماكحا  ةاعارم  عم  تاهجلا  كلت  نم 

.ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ردصي  - 2

( 4  ) ةداملا

هاغلم

( 5  ) ةداملا



خيرات نم  رهـشا  ةتـس  اهاصقا  ةدم  لالخ  ةكلمملا  يف  هراتخي  يذلا  ناكملا  ىلا  اهجراخ  وا  ةـكلمملا  لخاد  ناكم  يا  نم  ةـيتيبلا  هتعتماو  هترـسا  دارفاو  هلقن  تاقفن  فظوملل  عفدـت 
هراتخت يذلا  ناكملا  ىلا  هتافو  دنع  هترـسا  دارفا  نم  يا  نامثج  وا  فظوملا  نامثج  لقن  تاقفن  عفدت  كلذكو  لزعلا ، وا  ةفيظولا  دـقف  وا  ةلاقتـسالا  ادـع  ببـس  يال  هتمدـخ  ءاهتنا 

ةكلمملا يف  هترسا 

( 6  ) ةداملا

: يلاتلا بيترتلا  بسح  لقن  طئاسو  لامعتساب  هل  حمسيف  اهجراخ  وا  ةكلمملا  لخاد  هلمع  زكرم  ريغ  يف  لمعب  مايقلل  بدتنا  وا  صخشلا  فلك  اذا  أ -

ةرخابلابراطقلابةرئاطلابةرايسلابةعومجملا
ىلواىلواىلواةلماكةصاخلا
ىلواىلواةيحايسةلماكىلوالا

ةعبارلاو ةثلاثلاو  ةيناثةيناثةيحايسدعقمةيناثلا 

.كلذ رفسلا  ةعيبط  ىضتقت  امدنع  اهب  حومسملا  ريغ  تالاحلا  يف  ةلماك  ةرايس  لامعتساب  حامسلا  هل  زوجيو  لقنلا ،  ةليسو  صتخملا  ريزولا  ددحي  ب -

( 7  ) ةداملا

ةيموكح ةرايس  لمعتسي  نا ال  ةطيرش  لمعلا  ءانثا  رمتسملا  لقنتلا  هلمع  ةعيبط  مزلتست  يذلا  فظوملل  ارانيد  نيرشع  ىلع  هرادقم  ديزي  يرهش ال  لقنت  لدب  فرـص  ماعلا  نيمالل 
 . ةصاخلا هترايس  لامعتسا  نع  لقن  ةوالع  حنمي  ناو ال  هتالقنت  يف 

( 8  ) ةداملا

كلذو تالقنتلا  كلت  يف  ةيموكح  ةرايس  لمعتسيال  نا  ىلع  هلمع  رقمو  هنكـسم  نيب  لاقتنالل  فظوملل  رهـشلا  يف  ريناند  ةرـشع  ىلع  ديزي  تالقنت ال  لدب  فرـص  صتخملا  ريزولل 
:- نيتيلاتلا نيتلاحلا  نم  يا  يف 

.هنع ةآفاكم  وا  ةوالع  وا  روجا  يا  ىضاقتي  الو  يمسرلا  ماودلا  تاقوا  دعب  لمعلاب  افلكم  فظوملا  نوكي  نا  أ -

.ةيدلبلا ةقطنم  دودح  لخاد  ةمظتنملا  لقنلا  طئاسوب  هيلا  هلوصو  رذعتيو  ةيدلبلا  دودح  جراخ  فظوملا  لمع  رقم  نوكي  نا  ب -

( 9  ) ةداملا

نا ىلع  ةيران  ةجارد  هئانتقا  ةلاح  يف  كلذو  ةيمسرلا  هلامعا  زاجنا  ةياغل  لقنتلا  هلمع  ةعيبط  ىضتقت  يذلا  فظوملل  ارانيد  زواجتي 15  يرهش ال  تالقنت  لدب  فرص  صتخملا  ريزولل 
.تالقنت لدب  ىلع  الصاح  نوكي  وا  ةيموكح  ةرايس  لمعتسيال  نا  ةطيرش  ةيرتموليك  روجا  ةيا  هل  عفدت  ال 

( 10  ) ةداملا

وحنلا ىلعو  يمسرلا  ماودلا  ءانثا  ةيمسرلا  مهتالقنتل  ةصاخلا  مهتارايس  لامعتسا  لباقم  نيبم  وه  ام  زواجتت  ةيرهـش ال  لقن  تاوالع  ةيلاتلا  تاعومجملا  نم  صاخـشالل  فرـصت  أ . 
: يلاتلا

رانيدةعومجملا
100ةصاخلا
75ىلوالا
55ةيناثلا
35ةثلاثلا

هلقنت يضتقت  يمسرلا  فظوملا  لمع  ةعيبط  نوكت  نا  ةطيرش  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمالا  نم  رارقب  ةثلاثلاو  ةيناثلا  نيتعومجملا  نم  فظوملل  لقنلا  ةوالع  فرـصت  .ب 
 . لمعلا ءانثا 

( 11  ) ةداملا

: ماظنلا اذه  نم  ( 10 ةداملا (  يف  ةدراولا  لقنلا  ةوالع  فرصل  طرتشي 

 . ريسلا رئاود  ىدل  همساب  ةلجسم  ةرايس  اهيف  نيلومشملا  نم  يا  ىدل  نوكت  نا  أ -

.ةروكذملا هتالقنت  يف  ةيموكح  ةرايس  فظوملا  مدختسيال  نا  ب -

.ىرخأ ةيموكح  ةهج  يا  نم  لقن  ةوالع  فظوملل  صصخ  دق  نوكيال  نا  ج -

( 12  ) ةداملا

امو ( 9  ) و ( 8  ) نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تارارقلا  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  نينثا  ةيوضعو  ماعلا  نيمالا  ةسائرب  اهلكـشي  ةنجل  بيـسنت  ىلع  ءانب  صتخملا  ريزولا  ردصي  .أ 1 .
 . ماظنلا اذه  نم  ( 10  ) ةداملا يف  امهيلع  صوصنملا  ىلوالاو  ةصاخلا  نيتعومجملا  صخي 

نيتعومجملا صخي  امو  ( 7  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تارارقلا  ةصتخملا  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  نيفظوم  ةـثالث  نم  اهلكـشي  ةـنجل  بيـسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمالا  ردـصي  . 2
 . ماظنلا اذه  نم  ( 10  ) ةداملا يف  امهيلع  صوصنملا  ةثلاثلاو  ةيناثلا 

تالدبلا هذه  فقوتو  صيـصختلا  تارارق  رادصا  لبق  ةـمزاللا  تاصـصخملا  رفوت  ماظنلا  اذـه  نم   ( 10  ، 9  ، 8  ، 7 داوملا (  يف  ةدراولا  تاوـالعلاو  تالدـبلا  فرـصل  طرتشي  .ب 
.اهل ةدوصرملا  تاصصخملا  ذافن  دنع  تاوالعلاو 

.ةبساحملا ناويد  سيئرو  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  ةيلاملا /  ريزو  ىلا  ةداملا  هذه  يف  ةروكذملا  تارارقلا  نم  خسن  لسرت  .ج 

( 13  ) ةداملا

ىري نيذـلا  نيفظوملل  تالقنتلا  لدـبو  لقنلا  ةوالع  فرـص  ررقي  ( 12  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحا  قفو  هرارق  صتخملا  ريزولا  ردـصي  نا  ىلاو  ماـظنلا  اذـه  ماـكحا  ذاـفن  دـنع  أ -
.ةياغلا هذهل  اهلكشي  ةنجل  بيسنت  ىلع  ءانب  مهل  اهفرص 

.اهنأشب هرارق  ردصيل  صتخملا  ريزولل  اهيسنت  مدقتو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلل ادانتساو  ةرداصلا  تالقنتلا  لدبو  لقنلا  ةوالعب  ةصاخلا  تارارقلا  يف  هنجللا  رظنت  ب -

.ماظنلا اذهب  لمعلا  خيرات  نم  رهشا  ةعبرا  لالخ  ةداملا  هذه  نم  ب ) أ ،   ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجالا  عيمج  متت  نا  طرتشي  ج -

قئاثولا فظوملا  مدقي  نا  ىلع  اهرادص  تذختا ال  يتلا  تاءارجالل  اقفو  كلذو  اهقاقحتسا  رارمتـسا  نم  ققحتلل  ةنـس  لك  تالقنتلا  لدبو  ةوالعلا  فرـص  تارارق  يف  رظنلا  داعي  د -
 . رهشا ةتس  لك  كلذل  ةززعملا 



.ةوالعلا وا  لدبلا  هبجومب  هل  فرص  ساسا  وا  طرش  يا  يفتني  امدنع  فظوملا  نع  تالقنتلا  لدب  وا  لقنلا  ةوالع  فرص  فاقيا  صتخملا  ريزولا  ىلع  ه -

.اهنأشب مزاللا  بيسنتلا  ميدقتل  تالقنتلا  لدب  وا  لقنلا  ةوالعل  مهقاقحتسا  ىلع  رثؤت  يتلاو  نيفظوملاب  ةقلعتملا  تارارقلاب  ةنجللا  سيئر  ةصتخملا  ةرئادلا  ربخت  و -

.نيفظوملا ناويد  ىلا  ةخسنو  ةيلاملا  ةرازو  ىلا  صتخملا  ريزولا  تارارق  نم  ناتخسن  لسرت  ز -

( 14  ) ةداملا

.ةررقملا ةيرتم  وليكلا  روجالا  هلمع  زكرم  جراخ  ةيمسرلا  هتارفس  يف  ةصاخلا  هترايس  لامعتسا  دنع  لقن  ةوالع  هل  تصصخ  نمل  فرصت  أ -

ةيرتموليكلا روجالا  ةزكرم  جراخ  ةيمـسر  ةمهمب  ةفيلكت  لاح  يف  ةصاخلا  هترايـس  هلامعتـسا  دنع  لقن  ةوالع  هل  صـصخي  مل  يذـلا  فظوملل  فرـصي  نا  صتخملا  ريزولل  زوجي  ب -
.ةررقملا

.ةداملا هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا قيبطت  ضارغال  اهب  ةصاخلا  تاميلعتلا  ةرئادلا  عضت  ج -

 . ةيرتم وليكلا  روجالا  ةيلاملا  ةرازو  ماع  نيما  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  ررقي  د -

( 15  ) ةداملا

فقويو بايغلا  نم  نيرهـش  نع  لدبلا  وا  ةوالعلا  هل  فرـصتف  نيرهـش  ىلع  ديزت  ةدمل  ناك  ببـس  يال  هلمع  نع  تالقنت  لدب  وا  لقن  ةوالع  هل  تصـصخ  يذلا  فظوملا  بيغت  اذا  أ -
.لمعلا ةرشابمل  هتدوع  خيرات  ىتح  ةدئازلا  ةدملا  نع  فرصلا 

 . فظوملا اهيف  لمعي  ناك  يتلا  ةرئادلا  نم  بتار  نودب  ةزاجالا  وا  فيلكتلا  وا  بادتنالا  وا  ةراعالا  لاح  يف  ةوالعلا  فرصت  ال  ب -

( 16  ) ةداملا

نم ( 14 ةداملا (  بجومب  ةررقملا  ةيرتموليكلا  روجالا  هل  عفدتو  رخآل  زكرم  نم  هلقن  دنع  هترسا  دارفا  عم  هلقنل  ةرايسلا  كلت  لمعتسي  نا  ةصاخ  ةرايـس  ينتقي  يذلا  فظوملل  قحي 
.ماظنلا اذه 

( 17  ) ةداملا

 . ميزلتلا وا  ةصقانملا  ةقيرطب  ددحت  روجأب  رئاودلل  ةمزاللا  ىرخالا  تابكرملاو  نحشلاو  بوكرلا  تارايس  نيمأتل  اقافتا  ةياغلا  هذهل  اهلكشي  ةنجل  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  دقعي 

( 18  ) ةداملا

نا ال ىلع  زكرملا  كلذ  جراخ  اهيضقي  ةليل  لك  نع  ةيلاتلا  رفسلا  ةوالع  هل  عفدت  ةكلمملا  لخاد  هزكرم  ريغ  يف  يمـسر  لمعب  مايقلل  يعدتـسا  وا  بدتنا  وا  صخـش  يا  فلك  اذا  أ . 
: نيرهش نع  تاوالعلا  اهنع  قحتسي  يتلا  ةدملا  ديزت 

رانيدةعومجملا
75ةصاخلا
40ىلوالا
30ةيناثلا
25ةثلاثلا
20ةعبارلا

%. ةبسنب 50 أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  رفسلا  ةوالع  دازتف  ةبقعلا  وا  ةمصاعلا  ىلا  ءاعدتسالا  وا  بادتنالا  وا  فيلكتلا  ناك  اذا  ب -

عفدي نا ال  ىلع  نيرهشلا  نع  ديزت  يتلا  ةدملا  نع  ةداملا  هذه  يف  ةدراولا  رفسلا  ةوالع  فصن  فظوملل  عفدتف  نييرهـش  ىلع  ءاعدتـسالا  وا  بادتنالا  وا  فيلكتلا  ةدم  تداز  اذا  ج -
.رهشا ةعبرا  ىلع  اهعومجم  يف  ديزت  يتلا  ةدملا  ىلع  بادتنالا  وا  فيلكتلا  ةدم  نع  ةوالع  يا  فظوملل 

قفاوي ةيئانثتسا  فورظ  يف  الا  مئادلا  ةزكرم  هيف  نوكي  يذلا  ةظفاحملا  نمض  عقي  زكرم  يف  يمسر  لمعل  ىعدتـسملا  وا  بدتنملا  وا  فلكملا  فظوملل  رفـسلا  ةوالع  عفدت  ال  د -
.ريزولا اهيلع 

ًايرهش رانيد  ( 80  ) ةلودلا كالما  يضاقو  ةيوستلا  يضاقل  رفسلا  ةوالع  زواجتت  نا  زوجيال  ه -

(35  ) ىلع ديزتال  نا  ىلع  هب  لومعملا  ناديملا  تاوالع  ماظن  يف  ةدراولا  تائفلا  بسح  لمع  موي  لك  نع  رفـس  ةوالع  ةظفاحملا  لخاد  يـضارالاو  ةينبالا  ناجل  يفظومل  عفدـت  و -
.رهشلا يف  ًارانيد 

.يلاحلا هنكسم  هيف  عقي  زكرم  يف  لمعب  مايقلل  يعدتسا  وا  بدتنا  وا  فلك  اذا  فظوملل  ةداملا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  رفسلا  تاوالع  عفدت  ال  ز -

( 19  ) ةداملا

يتلا تاقفنلا  عيمج  ةوالعلا  كلت  لمشتو  ةمهملا  كلت  تاياغل  جراخلا  يف  اهيضقي  ةليل  لك  نع  ةيلاتلا  رفسلا  ةوالع  هل  عفدتف  ةكلمملا ، جراخ  ةيمـسر  ةمهمب  صخـش  يا  فلك  اذا  أ . 
: يلخادلا لقنلا  روجا  كلذ  يف  امب  اهدبكت 

أ)ةعومجملا  ) فنص نم  لود 
رانيد

ب)  ) فنص نم  لود 
رانيد

300250ةصاخلا
200160ىلوالا
175135ةيناثلا
150115ةثلاثلا
12090ةعبارلا

( . ب  ) فنصو أ )  ) فنص نم  لودلا  ةيمست  ةيلاملا  ةرازو  ماع  نيما  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  ررقي  .ب 

%. ةبسنب 30 تاعومجملا  ةيقب  نم  دفولا  سيئر  ةوالع  دازت  امك  ةبسنب 50 % ىلوالا  ةعومجملا  نم  ىمسملا  دفولا  سيئر  رفس  ةوالعو  لماعلا  ريزولا  رفس  ةوالع  دازت  .ج 

.ريزولا ةقفاومب  الا  ةدئازلا  ةدملا  نع  رفسلا  ةوالع  عفدت  الف  ةمهملل  ةررقملا  ةدملا  ةكلمملا  جراخ  ةيمسر  ةمهمب  فلكملا  صخشلا  زواجت  اذا  .د 

لاح يف  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحال  اقفو  مهنم  لكل  ةررقملا  رفـسلا  ةوـالع  نم  %( 50  ) ريزو هسأري  دـفو  يف  وضع  فظوم  لـكلو  ءازرولاو  ءارزولا  سيئرل  فرـصي  ه . 



 . ةماقالاو رفسلا  تاقفن  ةيعادلا  ةهجلا  لمحت 

( 20  ) ةداملا

رفسلا ةوالع  نم  %( 20  ) ةيعادلا ةهجلا  باسح  ىلع  ةيميلقالا  وا  ةيلودلا  تامظنملاو  تاسـسؤملاو  تاموكحلا  لبق  نم  ةيمـسر  ةوعدب  ةكلمملا  جراخل  دـفوملا  صخـشلل  عفدـي 
:- يلي ام  ةاعارم  عم  هل  ررقملا 

.ةيبيردتلا تارودلاو  ةيملعلا  تاثعبلا  كلذ  لمشي  الو  رمتؤم ، وا  ةيسارد  ةقلح  وا  ةودن  روضحل  وا  ةيعالطتسا  ماهمل  ةيمسرلا  ةوعدلا  نوكت  نا  أ -

.ءارزولا سيئر  ةقفاومب  ةوعدلا  ةيبلت  نرتقت  نا  ب -

( 21  ) ةداملا

ةيندملا ةمدخلا  ماظن  يف  تارودلاو  ةيملعلا  تاثعبلاب  ةقلعتملا  ماكحالا  اهيلع  قبطنت  ال  ةكلمملا ، جراخ  ةـيبيردت  ةرود  يف  ةـيموكحلا  رئاودـلا  ىدـحا  ةـقفن  ىلع  فظوم  دـفوا  اذا  أ -
:- يلاتلا لودجلا  يف  نيبملا  يرهشلا  ساسالا  ىلع  تاصصخم  بتكلا  نامثاو  ةيساردلا  موسرلاو  رفسلا  روجا  ىلا  ةفاضالاب  هل  عفدي  هب ، لومعملا 

ب)  ) فنص لودلا  أ )  ) فنص لودلا  ةئفلا 

رانيد رانيد 

ىلوالا 360 300

ةيناثلا 300 270

ةثلاثلا 270 240

ةعبارلا 240 210

كلت تلفكت  اذا  اما  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةررقملا  تاصصخملا  نم  %( 25  ) هل عفدتف  دفوملل  ةيبيردتلا  ةرودلا  تاقفنب  ةيموكحلا  رئاودلا  ريغ  ىرخا  ةهج  ةيا  تلفكت  اذا  ب -
 . ةررقملا تاصصخملا  نم  دفوملل 50 % عفديف  طقف  ةمانملا  تاقفنب  ةهجلا 

: ماظنلا اذه  نم  ( 19  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تاوالعلا  نم  هاندا  ةنيبملا  بسنلا  دفوملا  فظوملل  عفديف  رهش  نم  لقا  ةيبيردتلا  ةرودلا  ةدم  تناك  اذا  ج -

 . بتكلا نامثاو  ةيساردلا  موسرلاو  رفسلا  روجا  دفوملل  عفديو  ةرئادلا ،  ةقفن  ىلع  دافيالا  ناك  اذا  ةدملا  يقاب  نع  لوالا و(10 )% عوبسالا  نع  ( 50% . ) 1

 . ةيبيردتلا ةرودلا  تاقفنب  ةيعادلا  ةهجلا  تلفكت  اذا  ةدملا  يقاب  نع  لوالا و(10 )% عوبسالا  نع  ( 20% . ) 2

 . طقف ةمانملا  تاقفنب  ةيعادلا  ةهجلا  تلفكت  اذا  ةدملا  يقاب  نع  %( 10  ) لوالا و عوبسالا  نع  ( 30% . ) 3

( 22  ) ةداملا

.ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةررقملا  تاصصخملا  نم  %( 75  ) رئاودلا ىدحا  ةقفن  ىلع  ةكلمملا  جراخ  ةثعب  يف  دفوملا  فظوملل  عفدب  تاثعبلا  ماظن  يف  درو  ام  ةاعارم  عم 

( 23  ) ةداملا

ىدحا بجومب  ةدملا  يقاب  نع  اهقحتسي  يتلا  تاصـصخملا  ىلا  ةفاضإلاب  نيعوبـسا  ةدمل  رفـسلا  ةوالع  هل  عفديف  ةيموكحلا  رئاودلا  باسح  ىلع  ةثعب  وا  ةرود  يف  فظوم  دفوا  اذا 
.ماظنلا اذه  نم  ( 22  ) و ( 21  ) نيتداملا

( 24  ) ةداملا

: ةفلس فرص  زوجي  أ -

.ةرشابم 2 هلمع  زكرمل  صخشلا  ةدوع  دعب  ددست  نا  ىلع  هل  ةررقملا  رفسلا  ةوالع  زواجتت  اهلخاد ال  وا  ةكلمملا  جراخ  ةيمسر  ةمهمب  فلكملا  صخشلل  - 1

.رهشا ةعبرا  ةدم  نع  هل  ةقحتسملا  تاصصخملا  زواجتت  ةثعب ال  يف  دفوملا  فظوملل  - 

.لقا امهيا  نيرهش  ةدم  وا  ةرودلا  ةدم  نع  هل  ةقحتسملا  تاصصخملا  زواجتت  ةيبيردت ال  ةرود  يف  دفوملا  فظوملل  - 3

.ىرخالا رئاودلاو  تارازولا  تاصصخم  نم  ناك  اذا  صتخملا  ريزولا  نم  رارقبو  ةيلاملا ، ةرازو  يف  ةماعلا  تاقفنلا  باسح  نم  قافنالا  ناك  اذا  ريزولا  نم  رارقب  ةفلسلا  فرصت  ب -

( 25  ) ةداملا

ريزولا نم  رارقب  اهجراخ  وا  ةكلمملا  لخاد  ةيمسر  ةمهمب  فلكملا  ماظنلا - اذه  ماكحا  هلمشت  يذلا ال  صخشلا - رفسلا  ةوالع  ددحت 

( 26  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةيمسرلا  دوفولا  لكشت  أ . 

ةماع ةيمسر  تاسسؤم  وا  رئاود  وا  تارازو  ةدع  يفظوم  نم  الكشم  دفولا  ناك  وا  ريزو  ةبترمب  وا  اريزو  دفولا  سيئر  ناك  اذا  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  . 1

.دفولا سيئر  ىلا  ةفاضالاب  ةثالث  ىلع  لاوحالا  عيمج  يف  دفولا  ديزي  نا ال  ىلعو  هترازو ،  يفظوم  نم  دفولا  ناك  اذا  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  . 2

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةكلمملا  جراخ  ةيمسر  ةمهمب  مايقلل  فيلكتلا  متي  .ب 

 . دفولا سيئر  ىلا  ةفاضالاب  نيفظوم  ةثالث  ىلع  دفولا  ديزي  نا ال  ىلعو  هترازو ،  يفظوم  نم  يأ  هقفار  ولو  هتبترم  يف  نم  وا  ريزولا  فيلكت  لاح  يف  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  . 1

 . هب ةطبترم  ةسسؤم  وا  ةرئاد  يأ  وا  ةمهملا  كلت  لثمب  هترازو  يفظوم  نم  يأ  فيلكت  لاح  يف  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  . 2

نم تناك  اذا  اما  ةرئادـلا  ةـنزاوم  يف  اهتاصـصخم  دـصر  مت  دـق  رفـسلا  تاقفن  نوكت  نا  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تـالاحلا  عيمج  يف  طرتشي  .ج 
 . بسانملا رارقلا  ذاختال  ءارزولا  سيئر  ىلا  رمالا  عفريف  ةيلاملا  ةرازو  ةنزاوم  يف  ةماعلا  تاقفنلا  لصف  تاصصخم 

( 27  ) ةداملا

ماظنلا اذه  بجومب  ةررقملا  رفـسلا  تاوالعو  لقنلا  روجا  عفدت  ةصاخ ، تانزاوم  اهل  يتلا  وا  ةماعلا  ةنزاوملا  يف  ةيلامجا  تاصـصخم  ىلع  اهتاقفن  يف  دمتعت  يتلا  رئاودلا  ءانثتـساب 
:- يلاتلا لكشلا  ىلع 



: ةرئادلا ةنزاوم  يف  ةياغلا  هذهل  ةدوصرملا  تاصصخملا  نم  أ . 

 . ةكلمملا لخاد  رفسلا  عقو  اذا  . 1

.ماظنلا اذه  نم   ( 23 ، 22  ، 21  ) داوملا يف  ةنيبملا  تاياغلل  ناكو  ةكلمملا  جراخ  رفسلا  عقو  اذا  . 2

.هالعا أ )  ةرقفلا (  يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ةكلمملا  جراخ  رفسلا  عقو  اذا  ةيلاملا  ةرازو  ةنزاوم  يف  ةماعلا  تاقفنلا  لصف  تاصصخم  نم  .ب 

( 28  ) ةداملا

لمعلا لدب  ةآفاكم  وا  ةوالع  وا  نادـيملا  ةوالعو  ماظنلا  اذـه  نم  ( 22 - 18  ) داوملا ماكحا  بجومب  اهقحتـسي  يتلا  تاوـالعلا  نم  يا  نيب  ةدـملا  سفن  نع  عمجلا  فظوملل  زوجي  ـال 
.اهب لومعملا  تارارقلاو  ةمظنالا  بجومب  يفاضالا 

( 29  ) ةداملا

: نيتيلاتلا نيتلاحلا  ىدحا  يف  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  هقوقحب  عافتنالا  نم  فظوملا  مرحي 

.يطخلا هبلط  ىلع  ءانب  رخآ  ىلا  زكرم  نم  هلقن  مت  اذا  أ -

.ةبلاطملا رخأتل  عورشم  ريغ  رذع  ببسب  طرشلا  اذه  زواجت  ريزولا  ىأر  اذا  الا  ةيمسرلا  ةمهملا  نم  هتدوع  وا  هلقن  خيرات  نم  رهشا  ةتس  لالخ  ةقحب  بلاطي  مل  اذا  ب -

( 30  ) ةداملا

.اهتحص نم  ققحتلا  دعب  ماظنلا  اذه  ماكحا  قيبطت  تاياغل  مظنت  يتلا  رفسلاو  لاقتنالا  تانايب  ىلع  هبيني  نم  وا  ةرازولا  ليكو  قدصي 

( 31  ) ةداملا

.ةيصخشلا فيراصملاب  قلعتت  الو  ةيرورض  نوكت  يتلاو  جراخلا  يف  ةموكحلا  هليثمت  ءانثا  يمسرلا  دفولا  اهدبكتي  يتلا  ةيفاضالا  فيراصملا  دامتعا  ءارزولا  سلجمل 

( 32  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  يف  ةدراولا  لقنلا  روجاو  تاوالعلا  رادقم  ليدعت  ريزولا  نم  بيسنتب  ءارزولا  سلجمل 

( 33  ) ةداملا

نيدفوملا ةحلسملا  تاوقلا  دارفاو  طابضل  تاصـصخملاو  رفـسلا  تاوالعو  لاقتنالا  روجا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  ددحي  نا  ءارزولا  سيئر  ةقفاومب  ةحلـسملا  تاوقلل  ماعلا  دئاقلل 
.ماظنلا اذه  يف  نيعملا  لدعملا  تاصصخملا  وا  تاوالعلا  وا  روجالا  زواجتت  نا ال  ىلع  جراخلل 

( 34  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحا  اهلوانتت  مل  يتلا  رومالا  يف  تبلا  ريزولا  نم  بيسنتب  ءارزولا  سيئرل 

( 35  ) ةداملا

نع ةسيئر  وا  ةرازولا  ليكو  وا  صتخملا  ريزولا  مالعا  قئاثولا  هذه  هيلا  هتمدق  يذلا  فظوملا  ىلعف  اهميدقت  بجاولا  تانايبلاو  قئائولا  يف  ماظنلا  اذه  ماكح  ةفلاخم ال  ةيا  عوقو  دنع 
.فلاخملا قحب  ةينوناقلا  تاءارجالا  ذاخت  ةفلاخملا ال 

( 36  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحا  عم  هيف  ضراعتت  يذلا  ىدملا  ىلا  تاميلعت  وا  ماظن  يا  يف  ةدراولا  ماكحالا  ىغلت  امك  هتاليدعتو ، ةنسل 1978  ( 32  ) مقر رفسلاو  لاقتنالا  ماظن  ىغلي 
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