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.:ةرازولا ةحصلا ةرازو 

.:ريزولا ةحصلا ريزو 

.:ةرئادلا ةيدلب يأ  وا  ةموكحلل  ةعبات  ةماع  ةئيه  وا  ةسسؤم  وا  ةطلس  وا  سلجم  وا  ةيموكح  ةرئاد  وا  ةرازو  يأ 

.:ريدملا ةرازولا يف  يندملا  يحصلا  نيماتلا  ةرادا  ريدم 

:فظوملا
رئاودلاو تارازولا  تاليكشت  ماظن  يف  ةجردم  ةفيظو  يف  صتخملا  عجرملا  نم  رارقب  نيعملا  صخـشلا 
نيعملا فظوملا  وا  ةيدلبلا  فظوم  كلذ  يف  نمب  رئاودلل  فئاظولا  تاليكـشت  لوادـج  يف  وا  ةـيموكحلا 

فظوملا لدب  نيعملا  وا  فراعملا  ةبيرـض  وا  تانامالا  وا  عيراشملا  باسح  ىلع  دـقعب  وا  عوطقم  بتارب 
. عاديتسالا ىلع  لاحملا  وا  تاوالعو  بتار  نود  زاجملا  وا  ايسارد  زاجملا  وا  راعملا 

ةموايملا .:لماع  ايموي ارجا  ىضاقتيو  ةرئادلا  يف  لمعي  يذلا  يندرالا  صخشلا 

.:قودنصلا يندملا يحصلا  نيماتلا  قودنص 

ءاضعألاب .:عربتملا  هبراقا ريغ  نم  هب  عافتنالل  هئاضعا  نم  وضعب  عربتلا  متي  يذلا  ىفوتملا  يندرالا  صخشلا 

ردتقملا ةيعامتجا:ريغ  ةدحوك  اهعم  شيعي  يتلا  هترسالو  هل  يونسلا  لخدلا  زواجتي  الو  هريغ  وا  هسفن  ليعي  يندرا  لك 
 . ءارزولا سلجم  هررقي  يذلا  ىلعالا  دحلا 

.:ىفشتسملا ةرازولل عبات  ىفشتسم  يأ 

.:زكرملا ةرازولل امهنم  لك  عبتي  ةيحص  ةدايع  وا  زكرم  يأ 

ةئراطلا وا:ةلاحلا  اصاخ  وا  اماع  ناك  ءاوس  ىفـشتسم  يأل  ضيرملل  يروفلا  لاـخدالا  يعدتـست  يتلا  ةيـضرملا  ةـلاحلا 
. رطخلا اذه  ةلازإل  وا  هتايح  نع  رطخلا  فاقيإل  ةيروفلا  ةجلاعملا  ءارجأل  ايريخ 

ةيـصاصتخالاو:ةجلاعملا ةيئايزيفلا  ةجلاعملاو  يعاعـشلاو  يربخملاو  يريرـسلا  صحفلا  لمـشتو  ةيبطلا  ةـمدخلا 
. ةجلاعملا تاجايتحا  نم  اهريغو  تايفشتسملا  يف  ةماقالاو  ةيودالاو  ةدالولاو  ةيحارجلا  تايلمعلاو 

ةجلاعملا .:روجا  ةجلاعملا ىلع  هلوصح  لباقم  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ضيرملا  نم  ىفوتسي  لدب  يأ 
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نايرسلا 30-08-2004:خيرات 
ةنسل 2004 مقر 83  هتاليدعتو  يندملا  يحصلا  نيماتلا  ماظن 

ةديرجلا 4666:مقر 
3257:ةحفصلا
01-07-2004:خيرات

( 1  ) ةداملا

. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  اموي  نيتس  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 2004 ) يندملا  يحصلا  نيماتلا  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

( 3  ) ةداملا

. ءارزولا سلجم  اهرقيو  ريزولا  اهدعي  ةلقتسم  ةنزاوم  هل  يندملا ) يحصلا  نيماتلا  قودنص   ) ىمسي قودنص  ةرازولا  يف  اشني  أ . 

اهلومـش ىلع  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  قفاوي  ىرخا  تائف  وا  دارفا  يألو  ماظنلا  اذه  ماكحا  ىـضتقمب  ةددحملا  تائفلل  ةـجلاعملا  ميدـقت  ىلا  قودنـصلا  فدـهي  .ب 
. ماظنلا اذه  ماكحأب 

( 4  ) ةداملا

: يلي امم  قودنصلل  ةيلاملا  دراوملا  فلأتت 

. قودنصلا باسحل  ةماعلا  ةنزاوملا  يف  دصرت  يتلا  تاصصخملا  أ -

. ماظنلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةررقملا  كارتشالا  لدب  تاعاطتقا  ب -

 . ةينطولا ةنوعملا  قودنص  نم  ةمظتنم  ةدعاسم  ىقلتي  نم  نيمأت  لباقم  ةينطولا  ةنوعملا  قودنص  اهدصري  يتلا  تاصصخملا  ج -

.زكارملاو تايفشتسملا  يف  ةجلاعملا  روجأ  د – 

.ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةرداصلا  تاميلعتلل  ًاقفو  تاكرشلا  وأ  تاسسؤملا  يف  نيملاعلا  وأ  دارفألا  ةجلاعم  نم  ىتأتي  لدب  وأ  كارتشا  يأ  ه – 

.ةيودألا نامثأ  و -

.ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ررقم  لدب  يأ  ز – 

.قودنصلا لاومأ  رامثتسا  دئاوع  ح – 



.يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  اذإ  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ةطيرش  قودنصلل  درت  يتلا  تاعربتلاو  تابهلا  ط – 

.رخآ عيرشت  يأ  بجومب  قودنصلل  ىتأتي  داريإ  يأ  ي – 

( 5  ) ةداملا

: ةيلاتلا تائفلل  ايمازلا  قودنصلا  يف  كارتشالا  نوكي 

. ءارزولا أ -

. ةمالا سلجم  ءاضعا  ب -

. نوفظوملا ج -

ةنسل .1983 ( 10  ) مقر يندملا  يحصلا  نيماتلا  ماظن  بجومب  يحصلا  نيماتلا  يف  نوكرتشملا  نويندملا  نودعاقتملا  د -

. رارقلا ىضتقمب  ددحت  سسا  قفو  اهيفظوم  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحا  نايرس  اهبلط  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ررقي  يتلا  ةماعلا  ةيمسرلا  تائيهلاو  تاسسؤملا  يف  نولماعلا  ه -

تاميلعت بجومب  قودنصلا  يف  مهكارتشا  طورـش  سـسا و  ددحتو  ريزولا ، بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  يحـصلا  نيمأتلاب  مهلومـش  مت  نيذلا ي  ةموايملا  لامع  و -
.ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي 

ةررقملا ةبسنلا  بسحو  مهرئاود  ةطساوب  مهنم  لكب  صاخلا  عاديتسالا  بتار  نم  يرهشلا  مهكارتشا  لدب  عاطتقا  متيو  مهنم ، بلط  نود  عاديتسالا  ىلع  نولاحملا  نوفظوملا  ز- 
.ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب 

مهتآفاكمو تايدلبلا  يفظوم  دعاقت  ماظن  وأ  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  وأ  يندملا  دعاقتلا  نوناق  بجومب  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  ذافن  دـعب  دـعاقتلا  ىلع  نولاحي  نيذـلا  نوفظوملا  ح- 
.لوعفملا ةذفانلا 

( 6  ) ةداملا

: رخا يحص  نيمات  يأ  نم  مهنم  يأ  عافتنا  مدع  ةطيرش  هاندا ، نينيبملا  صاخشألل  ايرايتخا ، قودنصلا  يف  كارتشالا  نوكي  أ . 

، دعاقتلا قح  مهل  نوكي  نأ  نود  ضرملا  ببـسب  وأ  ةمدخلا  ءاهتنال  ةررقملا  ةينوناقلا  نسلا  مهلامكإ  ببـسب  ةرئاد  يأ  يف  مهتامدخ  تهتنا  نيذـلا  ةـموايملا  لامعو  نوفظوملا   – 1
لدب ًامدقم  قودنـصلل  عفدي  نأو  هاضاقت  يلامجإ  بتار  رخآ  ساسا  ىلع  كارتشالا  لدـب  عفد  يف  عاطقنا  نودـبو  رمتـسي  نأ  ىلع  هتمدـخ  ءاهتنا  خـيرات  نم  مهنم  يأ  كارتشا  ربتعيو 

.لقألا ىلع  رهشأ  ةتس  نع  كارتشالا 

ربتعيو يعامتجالا ،  نامضلا  نوناق  ماكحأ  ىـضتقمب  ًايدعاقت  ًابتار  نوضاقتي  نمم  ماظنلا  اذه  لوعفم  ذافن  لبق  ةرئاد  يأ  يف  مهتامدخ  تهتنا  نيذلا  ةموايملا  لامعو  نوفظوملا   – 2
.كارتشالا بلط  ميدقت  خيرات  نم  مهنم  يأ  كارتشا  ربتعيو  يعامتجالا ،  نامضلا  نوناق  ميدقت  خيرات  نم  مهنم  يأ  كارتشا 

مهنم لك  كارتشا  لدـب  عفد  متيو  ماظنلا  اذـه  نم  ( 8  ) ةداملا ماكحأل  اـقفو  نيعفتنملا  نم  اونوكي  نا  ىلع  ةرقفلا  هذـه  نم  و(2 ) ( 1  ) نيدنبلا يف  نوروكذملا  صاخـشالا  ةثرو  - 3
. نيدنبلا نيذه  نم  يأ  يف  ةددحملا  سسألل  اقفو 

نا ىلع  كارتشالا  بلط  ميدقت  خيرات  نم  مهنم  يأ  كارتشا  ربتعيو  هبلط ، ىلع  ءانب  عاديتسالا  ىلع  لاحملا  وا  تاوالعو  بتار  نود  زاجملا  وا  ايـسارد  زاجملا  وا  راعملا  فظوملا  - 4
يذلا هتاذ  غلبملابو  لقالا  ىلع  رهشا  ةتـس  نع  كارتشالا  لدب  امدقم  قودنـصلل  عفدي  ناو  عاديتسالا  ىلع  ةلاحالا  وا  ةزاجالا  وا  ةراعالا  ةدم  لالخ  عاطقنا  نودبو  كارتشالا  لدب  ددسي 

. اهعبتي يتلا  ةرئادلا  نم  هتقاطب  ةداعا  دعب  مهنم  يأل  ةصاخ  يحص  نيمات  ةقاطب  ةرازولا  ردصتو  لمعلا ، نع  هعاطقنا  لبق  قودنصلل  هعفدي  ناك 

رهشا ةتس  نع  كارتشالا  لدب  امدقم  قودنصلل  عفدي  نا  ىلع  ةكرش  ىلا  اهليوحتب  اهيلع  ةيصاختلا  ءارجا  متو  يحصلا  نيماتلاب  الومشم  ناك  نمم  ةماع  ةسـسؤم  يأ  يف  لماعلا  - 5
. يلامجالا هبتار  نم  عطتقت  تناك  يتلا  اهتاذ  ةبسنلابو  لقالا  ىلع 

. ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هنأشب  ةمزاللا  تاءارجالا  لمكتستو  ةياغلا  هذهل  ةرازولا  ىدل  دمتعملا  جذومنالا  ىلع  قودنصلا  يف  كارتشالا  بلط  مدقي  .ب 

( 7  ) ةداملا

متيو ارانيد  ( 30  ) ىلع هؤافيتسا  متي  يذلا  غلبملا  ديزي  نا ال  ىلع  كرتشملا  تاصـصخم  وا  تاوالعو  بتار  عومجم  نم  %( 3  ) ةبسنب قودنصلا  يف  يرهـشلا  كارتشالا  لدب  نوكي  أ -
: يلاتلا وحنلا  ىلع  هعاطتقا 

. ءارزولا نع  ءارزولا  ةسائر  نم  - 1

. باونلاو نايعالا  نع  ةمالا  سلجم  نم  - 2

. اهيدل لمعي  يذلا  ةموايملا  لماع  وا  فظوملا  نع  ةرئادلا  نم  - 3

 . يئاضقلا سلجملا  سيئر  نع  لدعلا  ةرازو  نم  - 4

 . ةيروتسدلا ةمكحملا  ءاضعاو  سيئر  نع  ةيروتسدلا  ةمكحملا  نم  - 5

. امهنم يأ  ىدل  نيدعاقتملا  نع  يعامتجالا  نامضلل  ةماعلا  ةسسؤملا  وا  ةيلاملا  ةرازو  نم  - 6

. مهنم نيدعاقتملاو  اهيفظوم  نع  ةيدلبلا  نم  - 7

 . رهش لك  ةياهن  يف  قودنصلا  ىلا  تاعاطتقالا  ليوحت  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  تاهجلا  ىلع  بترتي  ب -

: ةيلاتلا تائفلل  ارانيد  نيسمخ  ( 50  ) قودنصلا يف  يرهشلا  كارتشالا  لدب  نوكي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -

 . نيقباسلا وا  نيلماعلا  ءارزولا  . 1

 . نيلماعلا باونلاو  نايعالا  يسلجم  ءاضعا  . 2

 . مهنم دعاقتي  نمو  ريزو  بتارو  ةبترب  نيعي  نم  لكو  يمشاهلا  يكلملا  ناويدلا  سيئرو  طالبلا  ريزو  . 3

 . امهنم دعاقتي  نمو  ةيروتسدلا  ةمكحملا  سيئرو  يئاضقلا  سلجملا  سيئر  - 4

 . مهنم دعاقتي  نمو  ايلعلا  ةئفلا  نم  ىلوالا  ةعومجملا  فئاظو  يلغاش  - 5

( 8  ) ةداملا

: نيتيلاتلا نيتعومجملا  ىلا  قودنصلا  نم  نوعفتنملا  مسقي 
: ىلوالا ةعومجملا  أ . 



: مهو رخا  يحص  نيمات  يأ  نم  مهعافتنا  مدع  ةطيرش  كرتشملل  يرهشلا  كارتشالا  لدبب  الومشم  مهعافتنا  نوكي  نيذلا  دارفالا 

. ةجوزلا - 1

. جوزلا - 2

. رمعلا نم  ةرشع  ةنماثلا  اولمكي  مل  نيذلا  دالوالا  - 3

. مهسفنا ةلاعا  نع  ايحص  نوزجاعلا  وا  نوقاعملا  دالوالا  - 4

مهلامكا وا  ةساردلا  مهئاهنا  خيرات  ىتح  ةكلمملا  لخاد  تاعماجلا  وا  تايلكلا  يف  ملعلا  نوقلتي  نيذلا  دالوالا  - 5

. اهيف مهتماقا  ءانثا  كلذو  ةكلمملا  جراخ  تاعماجلا  وا  تايلكلا  يف  ملعلا  نوقلتي  نيذلا  دالوالا  كلذكو  قبسا  نيخيراتلا  يأ  رمعلا  نم  نيرشعلاو  ةسماخلا 

. رمعلا نم  ةرشع  ةنماثلا  مهلامكا  نيحلو  امهنم  هتاوخاو  هناوخاو  اعرش  امهتلاعا  كرتشملا  ىلوتي  ناذللاو  ايحص  نازجاعلا  نادلاولا  - 6

. تالماعلا ريغ  تابزاعلا  تانبلا  - 7

: ةيناثلا ةعومجملا  .ب 

اقفو قودنـصلا  ىلا  هعفد  متيو  ايرهـش  مهنم  لك  نع  ددـحملا  غلبملا  عفد  لباقم  يحـصلا  نيمأتلاب  هعم  مهعافتنا  يف  كرتشملا  بغري  نمم  هاـندا  نونيبملا  كرتشملا  ةرـسا  دارفا 
خيرات نم  وا  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  خيرات  نم  مهيلع  ةبترتملا  تاكارتشالا  ديدست  متي  نا  ىلعو  رخا  يحص  نيمأت  ياب  مهلومـش  مدع  ةطيرـش  ةياغلا  هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعتل 

: مهو كرتشملل  يحص  نيمأت  ةقاطب  رودص 

 . نادلاولا . 1

 . تالماعلا تابزاعلا  تانبلا  - 

 . ةنس نيرشعلاو  ةسماخلا  مهرامعا  زواجتت  مل  ءانبا  نهل  وا  ءانبا  نهل  سيل  يتاوللا  تاقلطملاو  لمارالا  تانبلا  - 

 . مهنم لك  نع  ايرهش  ريناند  ةسمخ  هرادقم  غلبم  لباقم  دنبلا  اذهب  نيلومشملا  عافتنا  متيو 

 . رمعلا نم  ةرشع  ةنماثلا  مهلامكا  نيحل  تاوخالاو  ةوخالا  . 2

 . مهسفنا ةلاعا  نع  ايحص  نيزجاعلا  نم  تاوخالاو  ةوخالا  - 

 . اعرش نهتلاعا  كرتشملا  ىلوتي  نمم  تالماعلا  ريغ  تابزاعلا  تاوخالا  - 

 . مهنم لك  نع  ايرهش  ريناند  ةرشع  هرادقم  غلبم  لباقم  دنبلا  اذهب  نيلومشملا  عافتنا  متيو 
( 9  ) ةداملا

اهجاردا بجاولا  تانايبلاو  ةقاطبلا  نايرس  ةدم  اهاضتقمب  ددحت  ريزولا  اهردصي  تاميلعتل  اقفوو  ةياغلا  هذهل  اهيدل  دعملا  جذومنالا  قفو  ةيصخش  يحص  نيمات  ةقاطب  ةرازولا  ردصت  أ -
. اهيف

: مهنم لكل  ةيصخشلا  ةروصلا  لمحت  نا  ىلع  هاندا ، نينيبملل  يحصلا ، نيماتلا  ةقاطب  فرصت  ب -

.مهنم لك  عم  عفتنملاو  قاعملاو  ةينطولا  ةنوعملا  قودنص  نم  ةمظتنم  ةدعاسم  ىقلتي  نمو  ردتقملا  ريغو  كرتشملا  - 1

.مدلا كنب  نم  ةداهش  بجومب  مدلاب  عربتملا  يندرألا   – 2

.ىلوألا ةجردلا  نم  ءاضعألاب  عربتملا  ىفوتملا  براقأ  دحأ   – 3

ةقاطبلاب لمعلا  فقوي  امك  هنم  بلطب  عاديتسالا  ىلع  لاحملا  وأ  تاوالعو  بتار  نود  زاجملا  وأ  ًايـسارد  زاجملا  وأ  راعملا  فظوملل  يحـصلا  نيمأتلا  ةـقاطبب  لمعلا  فقوي   – 1 ج -
.هبلط ىلع  ءانبو  مهنم  يأ  عم  عفتنملل 

ديدـجت دـنع  متيو  ةرازولا  ىلإ  هعم  نيعفتنملا  نم  لك  ةـقاطبو  هتقاطب  ةداـعأ  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  نيروكذـملا  نيفظوملا  نم  يأ  اـهعبتي  يتلا  ةرئادـلا  ىلع  بترتي   – 2
.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  هعم  نيعفتنملا  نم  لكلو  هل  يحص  نيمأت  ةقاطب  رادصإ  قودنصلا  يف  هكارتشا 

هكرت خيرات  نم  دحاو  رهـش  لالخ  ةرازولا  غالبإ  هترئاد  ىلعف  ةذـفانلا  تاعيرـشتلل  ًاقفو  يدـعاقت  بتارل  هقاقحتـسا  ريغبو  دـعاقتلا  ىلع  ةـلاحإلا  ريغب  فظوملا  ةـمدخ  تهتنا  اذإ  د – 
.هعم نيعفتنملل  تفرص  ىرخأ  ةقاطب  يأو  كرتشملا  ةقاطب  ةداعإو  ةمدخلا 

.ةبسانم اهاري  يتلا  ةدمللو  اهبحس  ريدملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزوللف  ماظنلا  اذه  ماكحأ  فلاخت  ةروصب  يحصلا  نيمأتلا  ةقاطب  لامعتسا  مت  اذإ  ه -

 . اهتدم ءاهتنا  روف  يحصلا  نيمأتلا  ةقاطب  ديدجت  عفتنملاو  كرتشملا  ىلع  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  و-1 

أ)  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) و ( 2  ) و ( 1  ) دونبلاو ( 5  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  عفتنملاو  كرتشملا  مقي  ملو  اموي  نيتس  ىلع  ديزت  ةدم ال  يحـصلا  نيمأتلا  ةقاطب  ءاهتنا  خـيرات  ىلع  تضم  اذإ  - 2
ىلا ةفاضإ  ىفشتسم ،  وا  زكرم  يا  يف  ةجلاعملا  تاقفن  نم  %( 5  ) هتبسن ام  لمحتيف  هيلع  ةبترتملا  تاكارتشالا  ددس  دق  امهنم  يا  ناكو  اهديدجتب  ماظنلا  اذه  نم  ( 6  ) ةداملا نم 

 . ىرخألا ةيحصلا  تاعاطقلا  عم  نواعتلا  تايقافتا  قفو  تاقفنلا  هذهل  لمحت  ةبسن  نم  هيلع  بترتي  ام 

يحصلا نيمأتلا  ةقاطب  ديدجتب  مقي  مل  اذا  ةجلاعملا  تاقفن  لماك  لمحتيف  ىفـشتسملا  ىلا  عفتنملا  وا  كرتشملا  لخدأ  اذا  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 2  ) دنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 3
 . ىفشتسملا نم  امهنم  يا  جورخ  خيرات  نم  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ 

ماظنلا اذه  نم  ( 31  ) و ( 30  ) نيتداملاو ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلاو ( 6  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 5  ) و ( 4  ) نيدنبلا ماكحأل  اقفو  عفتنملاو  كرتشملا  لمحتي  - 4
 . ةقاطبلا ةدم  ءاهتنا  خيراتل  يلاتلا  مويلا  نم  ارابتعا  كلذو  زكرملا  وا  ىفشتسملا  يف  امهنم  يا  ةجلاعم  تمت  اذا  ةجلاعملا  تاقفن  لماك 

.  . يندملا يحصلا  نيمأتلاب  اهلومش  ءارزولا  سلجم  ررقي  يتلا  تائفلا  ىلع  ةرقفلا  هذه  نم  ( 4  ) دنبلا ماكحأ  قبطت  - 5

( 10  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  كلذو  اهديدجت  وأ  يحص  نيمأت  ةقاطب  رادصا  نع  ًالدب  ةرازولا  يفوتست  أ -

.هعم عفتنم  لكل  ًاسلف  كرتشملل و(250 ) ًادحاو  ًارانيد  - 1

 . مهنم لك  عم  عفتنم  لكل  اسلف  قوعملاو و(250 ) ةينطولا  ةنوعملا  قودنص  نم  ةمظتنم  ةدعاسم  ىقلتي  نمو  ردتقملا  ريغل  اهرادصا  نع  ادحاو  ارانيد  - 2

.دقاف وأ  فلات  لدب  يحص  نيمأت  ةقاطب  رادصإ  نع  ريناند  ةثالث  ةرازولا  يفوتست  امك  ب -

 . اهئاهتنا خيرات  نم  اموي  نيتس  ىلع  ديزت  ةدم  يضم  دعب  يحصلا  نيمأتلا  ةقاطب  ديدجت  مت  اذا  هعم  عفتنم  لك  نع  نيرانيدو  كرتشملا  نم  ريناند  ةسمخ  ةرازولا  يفوتست  ج -

( 11  ) ةداملا

رتفدلا وأ  ةـقاطبلا  لكـش  اهيف  ددـحي  ريزولا  اهردـصي  تاميلعت  قفوو  نينطاوملا  عيمجلو  ماظنلا  اذـه  ماكحأب  نيلومـشملا  عيمجل  ةـجلاعم  رتفد  وأ  ةـجلاعم  ةـقاطب  ةرازولا  ردـصت 
.امهلامعتسا طورشو  سسأو  امهنم  يأ  يف  اهجاردأ  بجاولا  تانايبلاو 



( 12  ) ةداملا

ربكأ حبـصيو  كارتشالا  لدـب  نم  ماظنلا  اذـه  نم  ( 8  ) ةداـملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  مهيلع  صوصنملا  هترـسا  دارفإ  ىفعي  اـهل  هتيدأـت  ببـسبو  ةـفيظولا  ءاـنثأ  كرتشملا  ىفوت  اذإ  أ -
.هعم نيعفتنم  ةرسألا  دارفأ  رئاس  نوكيو  ًاكرتشم  هعم  ًانس  نيعفتنملا 

اهاضتقمب حبصي  يحص  نيمأت  ةقاطب  ةرازولا  ردصتو  ةافولا  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  هتقاطب  ةداعأ  هيوذ  ىلعف  ةفيظولاب  هل  ةقالع  ببسب ال  فظوملا  ىفوت  اذإ  ب – 
: يلي ام  ةاعارم  ةطيرش  هعم  نيعفتنم  ةرسالا  دارفأ  رئاس  نوكي  اكرتشم و  هعم  ًانس  نيعفتنملا  ربكأ 

دعاقت ماظن  وأ  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  وأ  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  ًاقفو  دعاقتلل  ةلوبقم  ةمدخ  هل  تناك  اذإ  يفوتملا  فظوملا  دعاقت  بتار  نم  كارتشالا  لدـب  عاطتقا   – 1
.مهتأفاكمو تايدلبلا  يفظوم 

.دعاقتلل ةلوبقم  ةمدخ  يفوتملا  فظوملل  نكت  مل  اذإ  لقألأ  ىلع  رهشأ  ةتس  نع  ًامدقم  كارتشالا  لدب  قودنصلل  ًاعفتنم ، ناك  يذلا  كرتشملا ، عفد   – 2

نيمأت ةقاطب  ةرازولا  ردصتو  ةافولا  خيرات  نم  رهـشأ  ةتـس  زواجتت  ةدـم ال  لالخ  هتقاطب  ةداعإ  هعم  نيعفتنملا  ىلع  بترتيف  يحـصلا  نيمأتلا  يف  كرتشملا  دـعاقتملا  ىفوت  اذإ  ج – 
لدـب عطتقي  نأ  ىلع  يحـصلا  نيمأتلا  ةـقاطبب  هتافو ، دـنع  هعم ، نيلومـشملا  يفوتملا  ةـلئاع  دارفأ  عافتنا  رمتـسي  ًاكرتشم و  ًانـس  نيعفتنملا  ربكأ  حبـصي  ثيحب  اـهنم  ًالدـب  يحص 

.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  كارتشالا  لدب  عفدب  مزتليف  ًايرايتخا  مهنم  يأ  كارتشا  ناك  اذإ  امأ  ةافولا  خيرات  نم  كرتشملا  دعاقتملا  ةلئاعل  صصخملا  دعاقتلا  بتار  نم  كارتشالا 

.ةرازولا ىلإ  اهتداعأ  هيوذ  ىلعو  هتقاطب  ىغلتف  ءاضعألاب  عربتملا  ةقاطب  ىلع  لصاحلا  وأ  مدلاب  عربتملا  وأ  قاعملا  وأ  ردتقملا  ريغ  ىفوت  اذإ  د – 

( 13  ) ةداملا

كارتشالا لدب  عفد  نع  ماظنلا  اذه  نم  ( 12  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلاو ( 8  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلاو ( 6  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأب  نيلومشملا  نم  يأ  عطقنا  اذإ 
.عاطقنالا ةدم  نع  هيلع  ةقحتسملا  غلابملا  عيمج  عفد  هيلع  بترتيف  كارتشالل  ًاديدج  ًابلط  مدقو  قودنصلا  يف 

( 14  ) ةداملا

تاونـس سمخ  دـعب  حبـصت  ثيحبو  ايونـس  روجالا  يف  رظنلا  ةداعا  متي  ناو  زكارملاو  تايفـشتسملا  يف  ةـجلاعملا  روجا  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ددـحت 
. ةيلعفلا ةفلكلل  ةيواسم 

( 15  ) ةداملا

ةينطولا ةنوعملا  قودنـص  نم  ةـمظتنم  ةدـعاسم  ىقلتي  نمو  ردـتقملا  ريغو  كرتشملا  نم  لك  نم  تايفـشتسملا  يف  ةـماقإلا  ءانثأ  ةـيودألا  نامثأو  ةـجلاعملا  روجأ  ىفوتـست  ال  أ -
.لوصألا بسح  اهيلأ  هليوحت  متو  لوعفملا  ةيراس  يحص  نيمأت  ةقاطب  لمحي  ناك  اذإ  ءاضعألاب  عربتم  ةقاطب  ىلع  لصاحلاو  مدلاب  عربتملاو  مهعم  عفتنم  يأو  قاعملاو 

ىقلتي نم  وا  ردـتقملا  ريغ  وأ  كرتشملا  نم  ةـيودألا  نامثأو  ةـجلاعملا  روجأ  ءاـفيتسا  اـهيف  زوجي  يتلا  تـالاحلا  ددـحت  ةداـملا ،  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  ب -
وأ ىفـشتسم  يأ  يف  هتجلاعم  متت  ءاضعألاب  عربتم  ةقاطب  ىلع  لصاحلا  وأ  مدلاب  عربتملا  وأ  مهنم  يأ  عم  عفتنم  يأ  وأ  قاعملا  وأ  ةينطولا  ةـنوعملا  قودنـص  نم  ةـمظتنم  ةدـعاسم 

.اهئافيتسا طورشو  سسأو  نامثألاو  روجالا  هذه  رادقم  نمضتت  نأ  ىلع  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  زكرم 

.زكرملا نم  ليوحت  ىلع  ءانب  ىفشتسم  وأ  رخآ  زكرم  يأ  وأ  هيف  لجسملا  زكرملا  هتعجارم  دنع  ةيودألا  نامثأو  ةجلاعملا  روجأب  ردتقملا  مزتلي  ج -

: نيتيلاتلا نيتلاحلا  نم  يأ  يف  ىفشتسملا  يف  صاصتخا  ةدايع  وأ  زكرم  يأ  هتعجارم  دنع  ةيودألا  نامثأو  ةجلاعملا  روجأ  يلثم  ردتقملا  لمحتي  د -

.زكرملا وأ  ىفشتسملا  يف  صاصتخالا  تادايع  ىلا  اليوحت  مدقي  مل  اذإ  - 1

.هيف هتجلاعم  تمت  يذلا  هتاذ  زكرملا  نع  رداص  ةجلاعم  رتفد  وأ  ةجلاعم  ةقاطب  ميدقت  مدع  وأ  هيلأ  ليوحت  نود  هيف  لجسم  ريغ  ًازكرم  عجار  اذإ  - 2

.ةداملا هذه  ماكحأ  ىضتقمب  هؤافيتسا  مت  روجألا  نم  غلبم  يأ  در  لاوحألا  نم  لاح  يأب  زوجي  ال  ه -

ةظفاحملا يف  ىفشتسملا  يف  صاصتخالا  تادايع  ةعجارمب  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  مهيلا  راشملا  صاخشألا  نم  يأل  حامسلا  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يف  ريزولل  و -
.كلذ ىلع  بترتت  ةيفاضا  نامثأ  وأ  روجأ  يأ  لمحتي  الو  ليوحت  نود  وا  زكرملا  نم  ليوحتب  اهريغ  يف  وا  اهيف  ميقي  يتلا 

( 16  ) ةداملا

ةمزاللا ةجلاعملا  ةفلك  عم  بسانتي  امب  كلذو  ىفشتسملا  يف  هتجلاعم  متت  يذلا  ردتقملا  ضيرملا  نم  ًامدقم  ىفوتـسي  يذلا  نيمأتلا  غلبم  ديدحت  ريدملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولل  أ -
.هل

.لباقم نود  نيعوبسأ  لالخ  هتاذ  ضرملل  زكرملا  وأ  ىفشتسملا  ىلإ  هليوحت  مت  يذلا  ردتقملا  ضيرملا  ةعجارم  نوكت  ب -

 . ليوحت ىلا  ةجاحلا  نود  ةيحصلا  زكارملا  ىضرم  ةلماعم  ةجلاعملا  روجأ  ثيح  نم  ىفشتسملا  يف  ئراوطلاو  فاعسالا  ماسقأ  يف  نويندرألا  ىضرملا  لماعي  ج -

:- ةداملا هذه  نم  ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلاو ماظنلا  اذه  نم  ( 15  ) ةداملا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  د -

 . تايفشتسملا يف  ئراوطلاو  فاعسالا  ماسقا  نوعجاري  نيذلا  ىضرملل  ةجلاعملا  روجأ  ليدعت  ةجاحلا  تعد  املك  ريزولل  - 1

 . اهتامدخ نم  ةدافتسالا  بلطت  ةهج  ياو  ةرازولا  نيب  ةمربملا  ةجلاعملا  تايقافتا  يف  اهيلع  صوصنملا  ماكحالا  قبطت  - 2

( 17  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  ةيودألا  نامثأو  ةجلاعملا  روجأ  يفوتست  ال 

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  يتلا  مئاوقلا  بسح  يحصلا  لزعلا  بجوتسي  راس  ضرمب  ًاباصم  ضيرملا  ناك  اذإ  أ – 

ً.ايحص هيلع  ًاروجحم  صخشلا  ناك  اذإ  ب – 

.رشابم فرط  اهيف  ببستي  مل  ةيعامج  ثداوح  وأ  يعامج  ممستوأ  ةيراس  ضارمأل  ةئبوأ  وأ  ةيعيبط  ثراوك  نع  ةمجان  ثداوح  ةجيتن  ةجلاعملا  تمت  اذإ  ج – 

( 18  ) ةداملا

تالاحلا وأ  صاخشألا  نم  يأل  زكرملا  وأ  ىفشتسملا  يف  ةجلاعملا  روجأ  ءافيتسا  مدع  طورش  سـسأ و  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  ددحت 
: ةيلاتلا

.نأشلا اذهب  ريزولا  هذختي  يذلا  رارقلل  ًاقفو  ةيلقعلاو  ةيسفنلا  ضارمألاب  نيباصملا  أ -

.ةيعامتجالا ةيمنتلا  ةرازو  نم  مهب  يصوملا  ءالزنلا  ب -

.ةيودألاب ممستلا  تالاحو  ةيلقعلا  تارثؤملاو  تاردخملاو  لوحكلا  ىلع  نينمدملا  ج -

.برقعلاو ىعفألا  غدل  د -

( . زديالا  ) بستكملا يعانملا  زوعلا  سوريف  ىودعب  نيباصملا  ه -



: يلي ام  كلذ  يف  امب  ةنمزملا  مدلا  ضارمأ  نم  يأب  نيباصملا  و -

.روعانلا ضرم   .1
.ايميسالتلا  .2

.يلجنملا مدلا  رقف   .3
.يجيسناللا مدلا  رقف   .4

.يثارولا يعانملا  زوعلا   .5
.مدلاب اماغ )  ) يعانملا لماعلا  صقن   .6

.يسيكلا فيلتلاب  نيباصملا  ز -

.اهتافعاضمو ةيناطرسلا  ضارمألاب  نيباصملا  ح -

 . يدثلا ناطرس  ضرم  نع  ركبملا  فشكلا  ط -

( 19  ) ةداملا

: ةيلاتلا تامدخلا  ًاناجم  ةرازولا  مدقت 

.ةيراسلا ضارمألا  نم  ةجلاعملاو  ةياقولا  دصقب  ميعاطملو  لاصمألا  ءاطعإ  أ – 

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  كلذو  ةرسألا  ميظنتو  ةلوفطلاو  ةمومألا  تامدخ  ب – 

.ماظنلا اذه  ماكحا  اهيلع  يرست  يتلا  رئاودلا  نم  مهليوحت  متي  نيذلا  مادختسالا  يبلاطلو  ةيلمع  ةثعب  يأ  يف  نيدفوملل  يبطلا  صحفلا  ج -

.جاوزلا ىلع  نيلبقملل  ايميسالتلا  صحف  د – 

.مدلاب عربتلا  تاياغل  مدلا  صحف  ه -

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعتل  ًاقفو  ةيسردملا  ةحصلا  تامدخ  و – 

.ةماعلا ةحصلا  ىلع  ًاظافح  ريزولا  اهررقي  ىرخأ  ةلاح  يأ  ز – 

( 20  ) ةداملا

ببـسملا وا  رـشابملا  فرطلا  نا  هووذ  وا  ضيرملا  تبثا  اذا  الا  فورعم  ببـسم  وا  رـشابم  فرط  اهيف  يتلا  ةيئاضقلا  ثداوحلا  نم  ةـجتانلا  تاباصالا  ةـجلاعملا  روجا  نم  ىفعت  ال 
 . لوهجم

( 21  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  تايفشتسملا  يف  ةماقإلا  نوكت  أ – 

تائفلا نم  ىلوألاو  ةـصاخلا  نيتجردـلاو  ايلعلا  ةـئفلا  يفظومو  ةيروتـسدلا  ةـمكحملا  سيئرو  يئاضقلا  سلجملا  سيئرو  ةـمألا  سلجم  ءاضعأو  ءارزولل  ىلوـألا ،  ةـجردلا  يف   – 1
.دحاو ريرس  تاذ  ةفرغ  يف  ةماقإلا  نوكتو  مهنم  يأ  عم  نيعفتنملاو  ماعلا  ءاتفالا  ةرئاد  يف  نيتفملاو  ةيروتسدلا  ةمكحملا  ءاضعاو  نييعرشلاو  نييماظنلا  ةاضقلاو  ةيناثلاو  ىلوألا 

.نيريرس تاذ  ةفرغ  يف  ةماقإلا  نوكتو  مهنم  يأ  عم  نيعفتنملاو  ةسداسلا  ىتح  ةيناثلا  ةجردلا  نم  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  يفظومل  ةيناثلا ،  ةجردلا  يف   – 2

ةنوعملا قودنـص  نم  ةمظتنم  ةدعاسم  نوقلتي  نيذلاو  نيردتقملا  ريغلو  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  نيكرتشملا  عيمجو  ةيناثلاو  ىلوالا  نيتئفلا  نم  نيكرتشملا  يقابل  ةثلاثلا  ةـجردلا  يف   – 3
 . رثكا وا  ةرسا  ةثالث  تاذ  ةفرغ  يف  ةماقالا  نوكتو  ءاضعالاب  عربتم  ةقاطب  ىلع  نيلصاحلاو  مدلاب  نيعربتملاو  مهنم  يا  عم  نيعفتنملاو  نيقوعملاو  ةينطولا 

.صوصخلا اذهب  ةيندملا  ةمدخلا  ناويد  ريدقتل  ًاقفوو  ةئفلاو  ةجردلا  يف  هل  يواسملا  فنصملا  فظوملا  ةلماعم  ىفشتسملا  يف  ةماقإلا  دنع  دقعب  فظوملا  لماعي  ب – 

.دعاقتلا ىلع  هتلاحا  دنع  اهيف  ةماقإلا  قحتسي  ناك  يتلا  ةجردلا  يف  هعم  نيعفتنملاو  ماظنلا  اذه  ماكحا  هيلع  قبطنت  يذلا  دعاقتملل  ىفشتسملا  يف  ةماقإلا  نوكت  ج – 

ةنـس اهتدم  ةقيثو  وا  يحـص  نيمأت  ةقاطب  ردصتو  امهنم  يأل  ىلعألا  نيمأتلا  وا  ةماقإلا  ةجرد  نم  ةدافتـسالا  امهنم  يأ  عم  نيعفتنملاو  كرتشملا  جوزلاو  ةكرتشملا  ةجوزلل  قحي  د – 
اذه ماكحأ  ىـضتقمب  هيلع  ةبترتملا  تاكارتشالا  عفد  يف  مهنم  يا  رارمتـسا  نود  كلذ  لوحي  نا ال  ىلع  اهرادصا  نع  ريناند  ةسمخ  هرادـقم  مسر  ىفوتـسيو  ىلعألا  نيمأتلا  ةـجردب 

 . ماظنلا

( 22  ) ةداملا

ةجردلا كلت  ترفاوت  اذإ  ماظنلا  اذـه  نم  ( 21  ) ةداملا ماكحأ  ىـضتقمب  اهقحتـسي  يتلا  ةجردلا  نم  ىلعأ  ةجرد  يف  ىفـشتسملا  يف  ةماقإلا  هعم  نيعفتنملا  نم  يألو  كرتشملل  أ – 
.نيتجردلا روجأ  نيب  قرفلا  عفدي  نأ  ىلع 

ةجردلل ةررقملا  اهتاذ  ةماقإلا  روجأ  ىفوتستف  كلذل ، ةيبط  ةرورـض  دوجو  نودو  جلاعملا  بيبطلا  نم  ةقفاومبو  هل ، قفارم  ىفـشتسملا  يف  ردتقملا  ضيرملا  عم  ماق  اذإ   – 1 ب – 
.ضيرملا اهيف  ميقي  يتلا 

يتلا ةجردلل  ةررقملا  ةماقإلا  روجأ  فصن  ىفوتستف  ةيبط  ةرورـض  كلذ  تعدتـساو  جلاعملا  بيبطلا  نم  ةقفاومبو  نهل  قفارم  ىفـشتسملا  يف  ردتقملا  ضيرملا  عم  ماقأ  اذإ   – 2
.ضيرملا اهيف  ميقي 

.جلاعملا بيبطلا  نم  بلط  ىلع  ءانب  ةيبط  ةجاح  كلذ  تعدتسا  اذإ  هعم  عفتنملا  وأ  كرتشملا  ضيرملا  قفارم  نع  ىفشتسملا  يف  ةماقإلا  روجأ  ىفوتست  ال  - 1 ج – 

.كلذل ةيبط  ةرورض  دوجو  مدع  دنع  ضيرملا  اهيف  ميقي  يتلا  ةجردلل  ًاقفوو  هل  قفارملا  نع  ىفشتسملا  يف  ةماقإلا  روجأ  فصن  هعم  عفتنملا  وأ  كرتشملا  ضيرملا  لمحتي   – 2

( 23  ) ةداملا

زكارملاو تايفشتسملا  يف  ةكلمملا  لخاد  هتجلاعم  متتف  هعم  عفتنملا  وأ  كرتشملا  ضيرملا  اهقحتسي  يتلا  ةماقإلا  ةجرد  وأ  ريرـسلا  زكرملا  وأ  ىفـشتسملا  يف  رفاوتي  مل  اذإ  أ – 
اهقحتـسي يتلا  ةـجردلا  بسح  ةـجلاعملا  فيلاكت  ةـلاحلا  هذـه  يف  قودنـصلا  لمحتيو  ةيحالـصلا  هذـه  هيلا  ضوفي  نم  وأ  ريزولا  نم  ةقبـسم  ةـقفاومب  ةرازولل  ةـعباتلا  ريغ  ىرخألا 

.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  عفتنملا  وأ  كرتشملا 

ةعباتلا ريغ  ىرخألا  زكارملاو  تايفـشتسملا  يف  ةـكلمملا  لخاد  عفتنملا  وأ  كرتشملا  ةـجلاعم  متتف  زكرملا  وأ  ىفـشتسملا  يف  ةـمزاللا  ةيـصصختلا  ةـجلاعملا  رفاوتت  مل  اذإ  ب – 
ةجردلا بسح  ةجلاعملا  فيلاكت  ةلاحلا  هذه  يف  قودنـصلا  لمحتيو  ةيجالعلا  ةيزكرملا  ةيبطلا  ةنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ةيحالـصلا  هذـه  هيلأ  ضوفي  نم  وأ  ريزولا  نم  رارقب  ةرازولل 

.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  عفتنملا  وأ  كرتشملا  اهقحتسي  يتلا 

ضوفي نم  وأ  ريزولا  نم  رارقب  ةرازولل  ةعباتلا  ريغ  ةيصيخشتلا  زكارملاو  تايفشتسملا  ىلإ  عفتنمل  وأ  كرتشملا  لوحيف  ةرازولا  يف  مزاللا  يـصيخشتلا  ءارجألا  رفاوتي  مل  اذإ  ج – 
.قودنصلا باسح  ىلعو  ةيحالصلا  هذه  هيلأ 

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  ًاقفو  ضيرملل  هريفوت  متيف  ةرازولل  ةعباتلا  ةلماشلا  زكارملاو  تايفشتسملا  يف  ءاودلا  رفاوتي  مل  اذإ  د – 

( 24  ) ةداملا



ةدم ال لالخ  ريزولا  اهددحي  يتلا  ةهجلا  غيلبت  ضيرملا  يوذ  وا  ىفشتسملا  اذه  ةرادا  ىلع  بترتيف  ةئراط  ةلاح  يف  ةرازولل  عبات  ريغ  ىفشتسم  ىلا  عفتنملا  وا  كرتشملا  لخدا  اذا  أ -
 . اهثودح عقوم  ىلا  برقالاو  ةيضرملا  ةلاحلل  بسنالا  وه  نوكي  نا  ىلع  ىفشتسملا  ىلا  ضيرملا  لاخدا  نم  ةعاس  ( 24  ) ىلع ديزت 

اهردصي تاميلعت  ىضتقمب  اهتايحالـص  ديدحتو  تالاحلا  هذهل  ةنجل  ليكـشتو  ةينفلاو  ةيرادإلا  نيتيحانلا  نم  اهدامتعا  سـسأ  كلذ  يف  امب  ةئراطلا  تالاحلاب  ةقلعتملا  رومألا  مظنت  ب -
.ةياغلا هذهل  ريزولا 

( 25  ) ةداملا

 . ةجلاعملا روجا  نم  %( 80  ) قودنصلا لمحتيف  ةئراط  ةلاح  ةيضرملا  ةلاحلا  دامتعا  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحال  اقفو  مت  اذا 

( 26  ) ةداملا

زكارملاو اهيف  صاصتخالا  تادايعو  تايفـشتسملا  يف  ةكلمملا  لخاد  هاندا  ةنيبملا  تائفلا  ةجلاعم  متت  ماظنلا  اذـه  نم  ( 25  ) و ( 24  ) و ( 23  ) داوملا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  أ -
: ةرشابم ةيجالعلا  نكامالا  هذه  نم  ايا  مهتعجارم  لاح  يف  صاخلا  عاطقلا  كلذ  يف  امب  ةرازولل  ةعباتلا  ريغ  ىرخالا  ةيبطلا  تادايعلاو 

 . مهيعفتنمو نيقباسلاو  نيلماعلا  ءارزولا  . 1

 . روتسدلا نم  ( 68  ) ةداملا نم  ( 1  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةدملا  لالخ  مهيعفتنمو ،  نيلماعلا  باونلاو  نايعالا  يسلجم  ءاضعا  . 2

 . مهيعفتنمو مهنم  دعاقتي  نمو  ريزو  بتارو  ةبترب  نيعي  نم  لكو  يمشاهلا  يكلملا  ناويدلا  سيئرو  طالبلا  ريزو  . 3

 . امهيعفتنمو امهنم  دعاقتي  نمو  ةيروتسدلا  ةمكحملا  سيئرو  يئاضقلا  سلجملا  سيئر  . 4

 . مهيعفتنمو مهنم  دعاقتي  نمو  ايلعلا  ةئفلا  نم  ىلوالا  ةعومجملا  فئاظو  يلغاش  . 5

 . ىلوالا ةجردلاب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأب  نيلومشملل  تايفشتسملا  يف  ةماقالا  ةجرد  نوكت  ب -

 . ةيودالا نامثاو  ةجلاعملا  تاقفن  لماك  قودنصلا  لمحتي  ج -

 . ريزولا نم  رارقب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  ةيبطلا  تادايعلا  دامتعا  متي  د -

( 27  ) ةداملا

 . رخآ يحص  نيمأت  يأب  مهلومش  مدع  ةطيرش  اناجم  ةرازولل  ةعباتلاو  تايفشتسملاو  زكارملا  يف  رمعلا  نم  ةسداسلا  نس  نود  نييندرالا  لافطالا  ةجلاعم  متت 

( 28  ) ةداملا

هذهل ةدوصرملا  تاصـصخملا  نم  ةجلاعملا  تاقفن  عفدتو  كلـسلا  اذهب  ةصاخلا  تاميلعتلاو  ةمظنألل  ًاقفو  جراخلا  يف  هلمع  ةدم  لالخ  يندرألا  يـسامولبدلا  كلـسلا  فظوم  جـلاعي 
.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  ًاكرتشم  هرابتعاب  ةكلمملا  يف  هدوجو  دنع  جلاعيو  ةيجراخلا  ةرازو  ةنزاوم  يف  ةياغلا 

( 29  ) ةداملا

.اهيفظومل يحصلا  نيمأتلا  ريفوت  ىلع  اهب  ةصاخلا  تاعيرشتلا  صنت  مل  يتلا  ةماعلا  ةيمسرلا  تائيهلاو  تاسسؤملا  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحأ  يرست  أ -

هنيح يف  نينمؤملا  خـيراتلا  كلذ  لبق  اودـعاقت  نيذـلا  لبق 1/1/2012  اهب  ةـصاخ  نيفظوم  ةـمظنأ  اهل  تناك  يتلا  تاسـسؤملا  يدـعاقتم  ىلع  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  يرـست  - 1 ب -
 . تاسسؤملا كلت  نم  يحصلا  نيمأتلاب 

قلعتي اميف  يندـملا  دـعاقتلا  ةـيريدم  لالخ  نم  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  مهيلإ  راشملا  نيدـعاقتملل  ةـيدعاقتلا  بتاورلا  نم  يحـصلا  نيمأتلا  كارتشا  لدـب  عاـطتقا  متي  - 2
 . يعامتجالا نامضلا  نوناق  ماكحأل  نيعضاخلا  نيدعاقتملاب  قلعتي  اميف  يعامتجالا  نامضلل  ةماعلا  ةسسؤملا  نمو  يندملا ،  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  نيعضاخلا  نيدعاقتملاب 

( 30  ) ةداملا

ءارزولا سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  ددحت  طورـشو  سـسا  قفو  ةرازولل  عبات  زكرم  وأ  ىفـشتسم  يأ  يف  يحـصلا  نيمأتلا  تامدخ  يف  نينطاوملا  نم  دارفألا  كارتشا  زوجي 
ةداعا متي  نأ  ىلعو  درفلا  اذه  اهنمـض  عقي  يتلا  ةئفلل  ةجلاعملا  روجأل  ةيلعفلا  ةفلكلا  ىطغت  ثيحب  تاكارتشالا  ريداقم  ديدحت  لمـشت  نأ  ىلع  ةياغلا  هذهل  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب 

.نيتنسلا زواجتت  ةيرود ال  ةروصب  اهيف  رظنلا 

( 31  ) ةداملا

زكارملاو تايفشتسملا  يف  يحصلا  نيمأتلا  تامدخ  نم  ةدافتسالل  اهيدل  نيلماعلا  كارـشا  ىلع  ةسـسؤم  وأ  ةكرـش  يأل  ةقفاوملا  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  زوجي 
ةفلكلا تاكارتشالا  هذه  يطغت  نأ  ىلعو  ةياغلا  هذهل  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  هريداقمو  كارتشالا  اذـه  طورـشو  سـسأ  ددـحتو  اهيف  نيلماعلا  عيمجل  ةـيمازلا  ةروصبو 

.نيتنس زواجتت  ةيرود ال  ةروصب  اهيف  رظنلا  ةداعأ  متي  نأ  ىلعو  نيلماعلا  ءالؤه  ةحيرشل  ةجلاعملا  روجأل  ةيلعفلا 

( 32  ) ةداملا

(8  ) ةداملا ماكحأ  قبطتو  ايرهـش  ارانيد  نوثالث  ( 30  ) هرادقم كارتشا  لدب  ءاقل  ىلوألا  ةجردلا  يف  يندـملا  يحـصلا  نيمأتلا  يف  كارتشالا  نيقباسلا  ةـمألا  سلجم  ءاضعأل  زوجي  أ -
.نيعفتنملا ىلع  ماظنلا  اذه  نم 

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  كارتشالا  لدب  عفد  ةيفيكو  كارتشالا  تاءارجإ  ددحت  ب -

( 33  ) ةداملا

قفو قودنـصلا  ةـنزاوم  دونب  يقاب  فرـصتو  ريزولا ،  نم  رارقب  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) و ب )  ) نيترقفلا يف  ةدراولا  زفاوحلاو  ةـجلاعملا  روجأـب  ةـقلعتملا  قودنـصلا  لاوما  فرـصت  أ -
 . ةذفانلا تاعيرشتلا 

: ةيلاتلا بسنلا  ةرازولا  يف  نيلماعلل  صصخت  ةيلاملا  زفاوحلا  فرص  تاياغل  ب -

ةنسل 2003. مهل  تفرص  يتلا  ةيونسلا  ةيلاملا  زفاوحلا  نع  لقي  ىندأ ال  دحبو  ةلدايصلاو  نانسألا  ءابطأو  نييرشبلا  ءابطألل  ( 60% - ) 1

.ضيرمتلا ةنهم  يف  نيلماعلل  ( 25% - ) 2

 . ةماعلا ةحلصملا  هيضتقت  امل  ًاقفوو  ةرقفلا  هذه  نم  و(2 ) ( 1  ) نيدنبلا يف  نيروكذملا  ريغل  ( 15% - ) 3

: يلاتلا وحنلا  ىلع  قودنصلا  تاداريإ  نم  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأل  ًاقفو  ةروكذملا  بسنلا  فرص  متي  ج -

.نيردتقملل زكارملاو  تايفشتسملا  يف  ةيودالا  نامثأ  ءانثتساب  ةجلاعملا  روج  نم  ( 90% - ) 1

ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأب  نيلومشملل  %( 70  ) عقاوب ةبسنلا  هذه  عزوت  ثيحب  ماظنلا  اذه  نم  ( 30  ) و ( 29  ) نيتداملا يف  اهيلإ  راشملا  تائفلا  كارتشا  تاداريا  نم  ( 15% - ) 2



 . ةرقفلا هذه  نم  و(3 ) ( 2  ) نيدنبلا ماكحألل  ًاقفو  نيلومشملل  ةداملا و(30 )% هذه  نم  (ب )

( 34  ) ةداملا

 . ردتقم ريغ  ةقاطب  ىلع  لصاح  ريغ  يندرا  يا  نم  %( 50  ) ىلع ديزت  ةيئزج ال  ةروصب  ةرازولا  زكارمو  تايفشتسم  يف  ةجلاعم  روجا  يا  ءافيتسا  مدع  ررقي  نا  ريزولل 

( 35  ) ةداملا

يتلا طورشلاو  ماكحألل  ًاقفو  مهعم  نيعفتنملاو  نيكرتشملل  ةجلاعملا  ميدقتل  يجالع  وأ  يصيخشت  زكرم  وأ  صاخ  بيبط  يأ  عم  وأ  صاخ  وأ  ماع  ىفـشتسم  يأ  عم  دقاعتلا  ريزولل 
.اهيلع دقاعتلا  متي 

( 36  ) ةداملا

ىلع ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ددحت  طورشو  سسأ  قفو  زكارملاو  تايفشتسملا  يف  ماظنلا  اذه  ماكحأب  نيلومـشملا  ريغ  نم  نييندرألا  ريغ  ةجلاعم  متت 
.اهنم ءافعإلاو  ءانثتسالا  تالاحو  ةجلاعملا  روجأ  رادقم  رارقلا  اذه  نمضتي  نأ 

( 37  ) ةداملا

ةكلمملا جراخ  عفتنملا  وأ  كرتشملا  ةجلاعم  ةداملا  هذه  نم  د )  ) ةرقفلا يف  اهيلإ  راشملا  ةنجللا  ريرقت  ىلإ  دنتسملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  متي   – 1 أ – 
.ةكلمملا جراخ  ىفشتسم  يف  اهيف  ةماقإلا  ضيرملا  قحتسي  يتلا  ةجردلا  رارقلا  اذه  يف  ددحت  نأ  ىلعو  ةكلمملا  لخاد  ةمزاللا  ةيصصختلا  ةجلاعملا  رفاوت  مدع  لاح  يف 

هل قفارم  دوجو  ةرورـضو  ضيرملا  رفـس  روجأو  ةجلاعملا  تاقفن  لباقم  فرـصت  يتلا  غلابملاو  ةجلاعملا  ةدم  ديدمت  اهيف  امب  ةكلمملا  جراخ  ةجلاعملاب  ةـقلعتملا  رومألا  ددـحت  ب – 
.ةياغلا هذهل  ةرازولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  بجومب  هل  فرصت  يتلا  غلابملاو 

ريرقتلا رادصإو  اهيف  رظنلل  ةنجللا  ىلإ  اهليحي  هرودب  يذلاو  ةياغلا  هذهل  اهددحي  يتلا  ةيبطلا  ريراقتلا  اهب  ًاقفرم  ريزولا  ىلإ  ةكلمملا  جراخ  ةجلاعملاب  ةـقلعتملا  تابلطلا  مدـقت  ج – 
.اهنأشب بسانملا 

: نم لك  ةيوضعو  ةرازولا  يف  ايلعلا  ةيبطلا  ةنجللا  سيئر  ةسائرب  ةنجل  لكشت  د – 

.ريزولا هيمسي  يندملا  يحصلا  نيمأتلا  نع  بودنم   – 1

.اهريدم هيمسي  ةيكلملا  ةيبطلا  تامدخلا  نع  بودنم   – 2

 . ةعماجلا سيئر  هيمسي  اهنيب  اميف  بوانتلابو  ةيمسرلا  ةيعماجلا  تايفشتسملا  دحا  نع  بودنم   – 3

.ءابطألا بيقن  هيمسي  صاخلا  عاطقلا  نع  بودنم   – 4

.ديدجتلل ةلباق  نيتنس  ةدمل  ةداملا  هذه  نم  د )  ) ةرقفلا نم  و(4 ) و(3 ) و(2 ) ( 1  ) دونبلا يف  مهيلع  صوصنملا  ءاضعألل  ةيوضعلا  ةدم  نوكت  ه -

ىلع اهئاضعأ  تاوصأ  ةيبلغأب  اهتارارق  ذـختت  نأ  ىلع  اهئاضعا  عيمج  روضحب  اهتاعامتجال  ينوناقلا  باصنلا  نوكتيو  كلذـل  ةـجاحلا  تعد  املك  اهـسيئر  نم  ةوعدـب  ةـنجللا  عمتجت  و – 
.لقألا

( 38  ) ةداملا

ىرخا ةهج  يأ  وا  هيلا  ةيندرا  ةيسامولبد  ةثعب  برقا  غيلبت  هيلع  بترتيف  ةئراط  ةجلاعم  ةكلمملا  جراخ  ةيبيردت  ةرود  وا  ةثعب  وا  ةيمسر  ةمهم  يف  دفوملا  كرتشملا  ةلاح  تضتقا  اذا  أ -
ىلوت يذلا  يبطلا  عجرملا  نع  ةرداصلا  ريراقتلاب  اهديوزتو  كلذب  ةرازولا  مالعاب  ةـهجلا  وا  ةـثعبلا  كلت  موقتل  ةيحـصلا  هتلاح  نع  هيلا  دـفوا  يذـلا  دـلبلا  يف  نييندرالا  حـلاصم  ىعرت 

 . اهقيدصتل ةجلاعملا  تاقفن  ريتاوفو  هتجلاعم 

ريراقتلاب اهديوزتو  ةيـضرملا  هتلاحب  ةرازولا  مالعا  هيلعف  هيلا  كرتشملا  دـفوا  يذـلا  دـلبلا  يف  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةـهجلا  وا  ةـثعبلا  رفاوتت  مل  اذا  ب -
 . هيف هتجلاعم  تمت  يذلا  دلبلا  يف  ةصتخملا  ةيحصلا  ةهجلا  نم  ةقدصم  ةجلاعملا  تاقفن  ريتاوفو  هتجلاعم  ىلوت  يذلا  يبطلا  عجرملا  نع  ةرداصلا 

تناك كرتشملا  ةـلاح  نا  تررق  اذاف  اهقيقدـتل  ايلعلا  ةـيبطلا  ةـنجللا  ىلع  ةداملا  هذـه  نم  و(ب ) أ )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاقفنلا  ريتاوفو  ةـيبطلا  ريراـقتلا  ضرعت  ج -
 . لوصالا بسح  ةجلاعملا  تاقفن  هل  تفرص  ةيرورض  تناك  ةكلمملا  جراخ  هتجلاعم  ناو  ةئراط 

( 39  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  يحصلا  نيمأتلا  قودنص  اهيطغي  يتلا ال  ضارمألاو  تالاحلا  اهيف  ددحت  تاميلعت  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ردصي 

( 40  ) ةداملا

ً.اددحمو ًايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نأ  ىلع  ةرازولا  يف  نيصتخملا  نيفظوملا  نم  يأ  ىلإ  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  هتايحالص  نم  يأ  ضيوفت  ريزولل 

( 41  ) ةداملا

 . اهنأشب رارقلا  ذاختال  ريزولا  بلط  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ىلع  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صنلا  دري  مل  ةلاح  يأ  ضرعت 

( 42  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي 

( 43  ) ةداملا

لادبتـسا وأ  اهؤاغلا  متي  نأ  ىلإ  لوعفملا  ةـيراس  هاضتقمب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلا  ىقبت  نأ  ىلع  هتاليدـعتو  ةنسل 1983  ( 10  ) مقر يندملا ) يحـصلا  نيمأتلا  ماظن   ) ىغلي
.ماظنلا اذه  ماكحأل  ًاقفو  اهب  اهريغ 

4/5/2004
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