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. :ةرازولا ماعلا عاطقلا  ريوطت  ةرازو 

. :ناويدلا ةيندملا ةمدخلا  ناويد 

اذه:ةرئادلا تاياغل  ةرئاد  ءارزولا  ةسائر  ربتعتو  ماظنلا ،  اذه  ماكحأل  ةعضاخ  ةماع  ةسسؤم  وأ  ةماع  ةيمسر  ةسـسؤم  وأ  ةطلـس  وأ  سلجم  وأ  ةئيه  وأ  ةرئاد  وأ  ةرازو  يأ 
 . ماظنلا

ةيندملا . :ةمدخلا  ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  مهنوؤش  مظنت  يتلا  دعاوقلاو  سسألاو  اهيف  نيفظوملاو  رئاودلا  ةعومجم 

. :سلجملا ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  لكشملا  ةيندملا  ةمدخلا  سلجم 

:ريزولا

:- يلي ام  ريزولا )  ةملك (  لمشت  ماظنلا  اذه  تاياغلو  هب ،  ةطبترملا  رئاودلاو  هترازوب  صتخي  اميف  ريزولا 

 . ءارزولا ةسائر  يفظومب  قلعتي  اميف  ءارزولا  سيئر  - 1

 . يكلملا ناويدلا  يفظومب  قلعتي  اميف  صتخملا  عجرملا  - 2

اميف ناـيعألا  سلجم  سيئرو  باونلا  سلجم  يفظومب  قلعتي  اـميف  باونلا  سلجم  سيئرو  ناـيعألا  سلجم  يفظوـمب  قـلعتي  اـميف  ناـيعألا ،  سلجم  سيئر  - 3
 . الحنم سلجملا  ناك  اذإ  باونلا  سلجم  يفظومب  قلعتي 

 . ةرئادلا يفظومب  قلعتي  اميف  ةصاخ  تاعيرشت  بجومب  ريزولا  تايحالص  سرامي  ةرئاد  يأ  سيئر  - 4

ناويدلا . :سيئر  ةيندملا ةمدخلا  ناويد  سيئر 

. :دهعملا ةماعلا ةرادإلا  دهعم 

ماعلا . :نيمألا  ةرئادلا ماع  ريدم  وأ  ماع  نيمأ 

ةيزكرملا . :ةنجللا  ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةلكشملا  ةيرشبلا  دراوملل  ةيزكرملا  ةنجللا 

. :ةنجللا ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةلكشملا  ةرئادلا  يف  ةيرشبلا  دراوملا  ةنجل 

دراوـملا لوؤـسم 
.ماعلا:ةيرشبلا نيمألاب  طبترملا  ةرئادلا  يف  ةيرشبلا  دراوملا  ةدحو  ةرادإب  ينعملا  صخشلا 

. :ريدملا ةرئادلا يف  ةيريدم  وأ  ةرادإ  يأ  ريدم 

تارارق:ةفيظولا وأ  تاميلعت  وأ  رخآ  عيرـشت  يأو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  اهب  مايقلل  فظوملا  ىلإ  اهلكوتو  ةصتخم  ةهج  اهددحت  يتلا  تابجاولاو  ماهملا  نم  ةـعومجم 
 . تايلوؤسم نم  اهيلع  بترتي  امو  تايحالص  نم  ماهملا  كلتب  قلعتي  امو  ةيرادإ 

ىمسملا
. :يفيظولا مهتابجاوو اهيلغاش  ماهمو  اهتاجردو  اهتايوتسمو  اهتائفو  اهلاغشا  طورشو  اهيلغاش  تالهؤم  قفو  ةفيظولل  ددحملا  ىمسملا 

تاليكشتلا تانزاوم:لودج  نوناق  وأ  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  ىـضتقمب  رداصلا  فئاظولا  تاليكـشت  ماظن  يف  اهنم  لكل  ةددـحملا  بتاورلاو  تاجردـلاو  تائفلاو  فئاظولا  ةـعومجم 
 . ىرخألا رئاودلا  نم  يأ  ةنزاوم  وأ  ةيموكحلا  تادحولا 

يفيظولا . :راسملا  فظوملل يفيظولا  ينفلا  روطتلا  طخ 

رئاودلا:فظوملا ىدحإ  ةنزاوم  وأ  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  ىضتقمب  رداصلا  فئاظولا  تاليكشت  لودج  يف  ةجردم  هفيظو  يف  صتخملا ،  عجرملا  نم  رارقب  نيعملا  صخـشلا 
 . ايموي ارجأ  ىضاقتي  يذلا  صخشلا  لمشي  الو  دقع ،  بجومب  نيعملا  فظوملاو 

. :ةئفلا ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةددحم  تايلوؤسمو  تافصاومو  بتاورو  تاجرد  تاذ  فئاظولا  نم  ةعومجم 

. :ةجردلا ماظنلا اذه  ماكحأ  قفو  ةددحم  تافصاومو  تاونسو  بتاور  تاذ  ةدحاولا  ةئفلا  نمض  جردتم  يفيظو  ىوتسم 

يساسألا . :بتارلا  تناك عون  يأ  نم  تاصصخملاو  تاوالعلا  لمشي  الو  اهلغشي  يتلا  هتفيظو  ماهمب  همايق  لباقم  هاضاقتيو  فظوملا  هقحتسي  يذلا  يرهشلا  بتارلا 

يـساسالا بتارلا 
. :يلامجالا ةشيعملا ءالغ  ةوالع  هيلإ  افاضم  يساسألا  بتارلا 

2013:ةنسلا
داوملا 191:ددع 

نايرسلا 01-01-2014:خيرات 
ةنسل 2013 مقر 82  هتاليدعتو  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن 

ةديرجلا 5262:مقر 
5630:ةحفصلا
29-12-2013:خيرات

( 1  ) ةداملا

 . نم 1/1/2014 ارابتعا  هب  لمعيو  ةنسل 2013 )  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

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



يلامجالا . :بتارلا  ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةددحملا  ةيرهشلا  تاوالعلا  عيمج  هيلإ  افاضم  يلامجالا  يساسألا  بتارلا 

. :ةثعبلا اهجراخ وأ  ةكلمملا  لخاد  تناك  ءاوس  رهشأ  ةينامث  ىلع  ديزت  ةلصتم  ةدم  يملع  لهؤم  ىلع  لوصحلل  اهب  فرتعم  ةيميلعت  ةسسؤم  يف  ةساردلل  فظوملا  دافيإ 

. :ةرودلا اهجراخ وأ  ةكلمملا  لخاد  تناك  ءاوس  اعم  امهيتلك  وأ  ةيلمع  ةراهم  وأ  ةيملع  ةفرعم  هباسكإ  ضرغب  بردتلل  فظوملا  دافيإ 

ةيملعلا اهنم:ةمهملا  يأل  لثامم  وه  ام  وأ  ةيعالطتسا  ةلوج  وأ  ةرايزب  مايقلل  وأ  يملع  ءاقل  وأ  ةيسارد  ةقلح  وأ  ةودن  وأ  رمتؤم  روضحل  اهجراخ ،  وأ  ةكلمملا  لخاد  فظوملا ،  دافيإ 
.

. :دفوملا ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةيملع  ةمهم  وأ  ةرود  وأ  ةثعب  يف  دفوي  يذلا  فظوملا 

يبيردتلا . :راسملا  يفيظولا راسملا  تابلطتمل  اقيقحت  فظوملا  اهاقلتي  يتلا  ةيبيردتلا  جماربلا  ةعومجم 

ةرئاد:عورشملا ةنزاوم  وأ  ةيموكحلا  تادحولا  تانزاوم  وأ  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  يف  ةيلامـسأرلا  ةماعلا  ةنزاوملا  يف  ةـيلام  تاصـصخم  هل  تدـصر  يذـلا  نيعملا  طاشنلا 
 . ءارزولا سلجم  ةقفاومب  تنرتقا 

( 3  ) ةداملا

ىـضتقمب رداصلا  فئاظولا  تاليكـشت  لودج  يف  مهبتاورو  مهتاجردو  مهفئاظو  ةجردملا  رئاودـلا  يفظوم  ىلع  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  يرـست  رخآ ،  ماظن  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
 . ىرخألا رئاودلا  نم  يأ  ةنزاوم  وأ  ةيموكحلا  تادحولا  تانزاوم  نوناق  وأ  ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق 

( 4  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ميقلاو  ئدابملا  ىلع  ةيندملا  ةمدخلا  زكترت 

 . صرفلا ؤفاكتو  ةلادعلا  أ -

 . ةيسفانتلاو ةرادجلاو  قاقحتسالا  ب -

 . ةلءاسملاو ةيفافشلا  ج -

 . رمتسملا ريوطتلاو  ءادألا  يف  زيمتلا  د -

( 5  ) ةداملا

 . ةماعلا ةفيظولا  نوؤش  ىلع  فارشإلا  ءارزولا  سلجم  ىلوتي 

( 6  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  ماعلا  عاطقلا  ريوطت  ريزو  ةسائرب  ةيندملا )  ةمدخلا  سلجم  ىمسي (  سلجم  لكشي  أ -

 . ميلعتلاو ةيبرتلا  ريزو  - 1

 . ةيلاملا ريزو  - 2

 . لمعلا ريزو  - 3

ةحصلا ريزو  - 4

 . يأرلاو عيرشتلا  ناويد  سيئر  - 5

 . ةيندملا ةمدخلا  ناويد  سيئر  - 6

 . ةدحاو ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  نيتنس  ةدمل  سلجملا  سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  امهيمسي  ماظنلا  اذه  ماكحأل  ةعضاخ  ةطلس  وأ  ةئيه  يأ  سلاجم  ءاسؤر  نم  نينثا  - 7

 . ةدحاو ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  نيتنس  ةدمل  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  امهنيعي  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  نينثا  - 8

 . هبايغ دنع  هماقم  موقي  سيئرلل  ابئان  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  راتخي  ب -

هتارارق ذختيو  هبئان ،  وأ  سيئرلا  مهنيب  نم  نوكي  نأ  ىلع  هئاضعأ  ةيبلغأ  نع  لقي  ام ال  روضحب  اينوناق  هعامتجا  نوكيو  هبايغ ،  دنع  هبئان  وأ  هسيئر ،  نم  ةوعدب  سلجملا  عمتجي  ج-1 -
 . عامتجالا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصألا  تواست  اذإو  لقألا ،  ىلع  نيرضاحلا  هئاضعأ  تاوصأ  ةيرثكأب  هتايصوتو 

 . تيوصتلا قح  مهنم  يأل  نوكي  نأ  نود  سلجملا  تاعامتجا  ىلإ  دهعملا  ماع  ريدمو  ناويدلا  ماع  نيمأو  ةرازولا  ماع  نيمأ  نم  لك  ةوعد  سلجملا  سيئرل  - 2

تارارقلا ىلع  تيوصتلا  قح  هل  نوكي  نأ  نود  هترئاد  صخت  يتلا  رومألا  ثحب  يف  ةكراشملل  سلجملا  عامتجا  روضحل  ةقالع  يذ  رخآ  لوؤسم  وأ  ريزو  يأ  ةوعد  سلجملا  سيئرل  د -
 . اهنأشب ذختت  يتلا 

دويقلا ظـفحو  اـهميظنتو  اهرـضاحم  نيودـتو  هتاـعامتجال  دادـعإلا  ىلوتي  سلجملل  رـس  نيمأ  ناويدـلا  يفظوم  نيب  نم  ناويدـلا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  سلجملا  سيئر  نيعي  ه -
.سلجملا سيئر  اهب  هفلكي  ىرخأ  لامعأ  يأب  مايقلاو  سلجملاب  ةصاخلا  تالماعملاو 

( 7  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  سلجملا  ىلوتي  أ -

فئاظولا فينصتو  فصوو  ريوطتلاو  بيردتلاو  نييعتلاو  رايتخالاو  يفيظولا  بقاعتلاو  لالحإلا  ططخ  كلذ  يف  امب  اهترادإو  ةيرـشبلا  دراوملا  طيطختب  ةقلعتملا  تاميلعتلا  رارقإ  - 1
 . ةيونسلا ةدايزلا  قاقحتساو  يفيظولا  ءادألا  مييقتو  ةرادإو 

 . يفاضإلا لمعلاو  تآفاكملاو  زفاوحلاو  تاوالعلاو  بتاورلاب  ةقلعتملا  تاميلعتلاو  اهيلع  ليدعت  يأو  ةيندملا  ةمدخلاب  ةقلعتملا  تاعيرشتلا  رادصإب  ءارزولا  سلجمل  ةيصوتلا  - 2

 . سلجملا سيئر  وأ  ءارزولا  سيئر  وأ  ءارزولا  سلجم  هيلإ  هليحي  رخآ  عوضوم  يأ  - 3

 . هبجومب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هب  طانت  تايحالص  وأ  ماهم  يأ  - 4

 . اهليكشت رارق  ىضتقمب  اهنم  يأ  ماهم  ددحت  نأ  ىلع  هلامعأب  مايقلا  ىلع  هتدعاسمل  ةصصختم  ناجل  ليكشت  سلجملل  ب -



( 8  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةرازولا  ىلوتت  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  ضارغأل 

 . اهذيفنتل ةمزاللا  جماربلاو  ططخلا  عضوو  اهتيمنتو  ماعلا  عاطقلا  يف  ةيرشبلا  دراوملا  ةرادإل  ةماعلا  تاسايسلا  دادعإ  أ -

 . ناويدلا عم  نواعتلاب  اهذيفنتل  ةمزاللا  جماربلاو  ططخلا  عضوو  ماعلا  عاطقلا  يف  ةيرشبلا  دراوملل  لثمألا  مادختسالا  سسأ  عضو  ب -

 . ماعلا عاطقلا  يف  تاردقلا  ءانبو  بيردتلا  تايجيتارتساو  تاسايس  دادعإ  يف  ةمهاسملا  ج -

( 9  ) ةداملا

 . ءارزولا سيئرب  طبتري  سيئر  اهترادإ  ىلوتيو  ةيندملا ،  ةمدخلا  نوؤشب  ىنعت  ةيندملا )  ةمدخلا  ناويد  ىمست (  ةلقتسم  ةرئاد  أشنت  أ -

 . هبصنم روغش  وأ  هبايغ  دنع  ناويدلا  سيئر  تايحالص  ناويدلا  ماع  نيمأ  ىلوتيو  ناويدلاب  ةقلعتملا  نوؤشلا  ةرادإ  يف  ريزولا  تايحالص  ناويدلا  سيئر  سرامي  ب -

( 10  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ناويدلا  ىلوتي 

:- يلي امب  مايقلا  كلذ  ليبس  يف  هلو  ةميلس ،  ةروصب  ةيندملا  ةمدخلاب  ةقلعتملا  تاعيرشتلا  ماكحأل  رئاودلا  قيبطت  نم  ققحتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  ةعباتم  أ -

 . ةماع ةروصب  ةيندملا  ةمدخلا  نوؤشب  وأ  ةصاخ  ةروصب  اهيفظومب  ةقلعتملا  تايئاصحإلاو  تانايبلا  ىلع  لوصحلل  رئاودلاب  لاصتالا  - 1

 . كلذل ةجاحلا  تعد  اذإ  ةرئاد  يأ  يف  ةيندملا  ةمدخلا  نوؤشب  وأ  نيفظوملاب  ةقلعتملا  تافلملاو  قئاثولاو  تالجسلا  ىلع  عالطإلا  - 2

 . اهرارقإل سلجملا  ىلإ  اهعفرو  ةيندملا  ةمدخلا  يف  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتب  ةصاخلا  تاعورشملا  دادعإ  ب -

 . يفيظولا راسملا  دادعإل  ةرئادلا  عم  ةكراشملا  ج -

يف نييعتلل  نيمدقتملا  نيب  ةيسفانتلا  تاناحتمالاب  ةصاخلا  سسألا  عضوو  مهرايتخا  ةيلمع  يف  ةكراشملاو  ةيندملا  ةمدخلا  زاهج  يف  ةرغاشلا  فئاظولا  ءلمل  صاخشألا  حيشرت  د -
 . اهيلع فارشإلاو  فئاظولا 

 . ةيندملا ةمدخلا  نوؤشب  ةقلعتملا  تاعيرشتلا  حارتقا  يف  ةكراشملا  ه -

ماعلا فظوملاو  ةفيظولاب  ةصاخلا  تامولعملا  ةمظنأ  ديحوت  يف  ةمهاسملاو  اهريوطتو  ةيندملا  ةمدخلا  يف  ةيرـشبلا  دراوملا  ةرادإل  تامولعم  ةمظنأو  ةيزكرم  تانايب  ةدعاق  ءانب  و -
 . ةينعملا رئاودلاو  تاهجلا  عم  نواعتلاب 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  اهنأشب  ةبسانملا  تاءارجإلا  ذاختاو  فئاظولا  لاغشإل  نيمدقتملاو  نيحشرملاو  نيفظوملا  نم  هيلإ  مدقت  يتلا  تاملظتلاو  ىواكشلا  يف  رظنلا  ز -

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  ةفلاخملا  ةيرادإلا  تارارقلا  بيوصتل  ةمزاللا  تاءارجإلا  ذاختا  ح -

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  قيبطتب  ةقلعتملا  لئاسملا  لوح  رئاودلل  يأرلا  ءادبإ  ط -

:- يلي ام  لالخ  نم  هتءافكو  زاهجلا  اذه  ةيلاعف  ةدايز  اهنأش  نم  يتلا  تايلآلا  عضوو  ةيندملا  ةمدخلا  زاهج  يف  ةيرشبلا  دراوملا  ةرادإ  يف  ةمهاسملا  ي -

عيراشملا باسح  ىلع  فئاظولا  تاليكـشت  لوادـج  كلذ  يف  امب  ةـيموكحلا  رئاودـلاو  تارازولا  يف  فئاظولا  تاليكـشت  ماـظن  دادـعإ  يف  ةـماعلا  ةـنزاوملا  ةرئاد  عم  كارتشـالا  - 1
 . ةيلامسأرلا

 . ةيميلعتلا تاسايسلا  مسر  ةيلمع  مدخت  تارشؤم  ريفوت  يف  مهسيو  ةيندملا  ةمدخلا  زاهج  مدخي  امب  ةرفاوتملا  ةيملعلا  تاصصختلا  لوح  تاساردلا  دادعإ  - 2

 . ةصصختملا تارودلاو  تاثعبلا  قيرط  نع  ةيندملا  ةمدخلا  زاهج  ةءافك  عفر  ةيلمع  اهبلطتت  يتلا  تاجايتحالا  ديدحتل  رئاودلا  عم  نواعتلا  - 3

 . ةيندملا ةمدخلا  ةزهجأ  يف  ةلماعلا  ىوقلا  طيطختل  تاسارد  دادعإ  - 4

 . صاخلاو ماعلا  نيعاطقلا  يف  ةيرشبلا  ىوقلا  ليغشتب  ةينعملا  تاهجلا  عم  قيسنتلاب  اهقيوستو  ةيندرألا  تاءافكلا  ليهأت  يف  ةمهاسملا  - 5

 . ماعلا فظوملاو  ةيندملا  ةمدخلا  نوؤشب  ةصاخلا  ةلدألا  دادعإ  - 6

 . اهب ةقلعتملا  عجارملاو  ةيندملا  ةمدخلا  تاعيرشت  قيثوت  - 7

 . هسيئر وأ  سلجملا  وأ  ءارزولا  سيئر  وأ  ءارزولا  سلجم  هيلإ  هليحي  ةيندملا  ةمدخلاب  قلعتي  عوضوم  يأ  - 8

( 11  ) ةداملا

 . ءارزولا سلجم  ىلع  هضرعل  ةيلبقتسملا ،  هططخو  هتازاجنإو  ناويدلا  لامعأ  نع  ايونس  اريرقت  سلجملاو  ءارزولا  سيئر  ىلإ  ناويدلا  سيئر  عفري 

( 12  ) ةداملا

ةدحو ءاشنإب  مزتلتو  هاضتقمب ،  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذـه  ماكحأل  اقفو  اهتيمنتو  ةيرـشبلا  دراوملا  ةرادإب  ةـقلعتملا  ةـماعلا  ةسايـسلا  قيبطت  نع  ةـلوؤسم  ةرئادـلا  نوكت  أ -
 . اهماهم ءادأل  نيلهؤم  نيفظومب  اهدفرو  مسق  نع  يميظنتلا  اهاوتسم  لقي  ةيرشبلا ال  دراوملاب  ةصاخ  ةيميظنت 

 . بولطملا ىوتسملا  ىلع  اهتامدخ  ميدقتل  مهتابجاو  ءادأب  مايقلل  نيفظوملل  ةيحصو  ةنمآ  لمع  ةئيب  ةرئادلا  رفوت  ب -

. اهززعت يتلا  تايلآلاو  تاودألا  ليعفتو  يفيظولا  نيكمتلاو  ءالولاو  ءامتنالا  زيزعت  ىلع  ةرئادلا  لمعت  ج -

( 13  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ماهملاب  ةرئادلا  موقت 

 . ةرازولا عم  قيسنتلاب  ةيعرفلاو  ةيسيئرلا  اهماهمو  يميظنتلا  اهلكيهو  يرادإلا  اهميظنتب  صاخ  ماظن  عورشم  دادعإ  - 1 أ -

 . ةرازولا عم  قبسملا  قيسنتلا  دعب  الإ  يميظنتلا  لكيهلا  ىلع  ليدعت  يأ  ءارجإ  مدع  - 2

 . ةرئادلل ةيجيتارتسالا  ةطخلا  نع  ةقثبنم  ةيرشبلا  دراوملل  ةطخ  دادعإ  ب -

 . اهريوطتو اهعسوتو  لمعلا  ططخ  اهبلطتت  يتلا  ةديدجلا  فئاظولا  ديدحت  ج -

 . ةيفيظولا تاجردلاو  تائفلاو  فئاظولل  تاليكشتلا  لودج  يف  تاجايتحالا  ديدحت  د -

 . اهنيب ضراعت  نود  ةرئادلاب  ةطانملا  ماهملا  هيطغت  نمضي  امب  يميظنتلا  لكيهلا  يف  ةجردملا  ةيميظنتلا  تادحولا  فئاظول  ةيفيظولا  تايمسملا  ديدحت  ه -



ىلع أرطت  دق  يتلا  تارييغتلا  ىلع  ءانب  اهددعو  فئاظولا  دـيدحتو  اهثيدـحتو  اهتعجارمو  ةدـمتعملا  فئاظولا  فينـصتو  فصو  تاميلعتل  اقفو  ةـفيظو  لكل  يفيظو  فصو  دادـعإ  و -
 . ةيميظنتلا تابلطتملا 

 . يفيظولا بقاعتلاو  لالحالا  ططخ  دادعإ  ز -

 . يفيظولا ءادألا  مييقت  جئاتنو  ةفيظولا  لاغشإ  تابلطتمو  نيفظوملل  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ءوض  يف  ةيونس  بيردت  ةطخ  دادعإ  ح -

( 14  ) ةداملا

 . اهلاغشإل ةبولطملا  تالهؤملاو  اهتايلوؤسمو  اهماهم  ىوتسمو  اهلمع  ةعيبط  ثيح  نم  ةلثامتملا  فئاظولا  اهنم  لك  نمضتت  تاعومجم  يف  فئاظولا  فنصت  أ -

بيردتلا ةسسؤم  ماع  ريدمو  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  ماع  ريدمو  دهعملا  ماع  ريدمو  ناويدلا  ماع  نيمأو  ةرازولا  ماع  نيمأ  نم  لك  هيوضعو  ناويدلا  سيئر  ةسائرب  ةنجل  لكشت  - 1 ب -
قلعتي ام  ةـعباتمو  اهرارقإل  سلجملل  اهنأشب  بيـسنتلاو  تائفلا  عيمجل  فئاظولا  فينـصتو  فصو  تاـميلعت  دادـعإ  ىلوتت  ةيرـشبلا  دراوملا  ةـيمنتل  ينطولا  زكرملا  سيئرو  ينهملا 

 . رئاودلل ينفلا  معدلا  ميدقتو  ليدعتو  ثيدحت  نم  اهنوؤشب 

 . اهل اررقم  ناويدلا  يف  نيريدملا  دحأ  ةنجللا  سيئر  يمسي  - 2

 . هيأرب سانئتسالل  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  هارت  نمب  ةناعتسالا  اهماهمب  اهمايق  ليبس  يف  ةنجلل  - 3

( 15  ) ةداملا

نم مهتيمـست  متت  ةينعملا  ةرئادلا  نع  بودنمو  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئادو  ناويدلاو  ةرازولا  يفظوم  نم  صاصتخالاو  ةربخلا  باحـصأ  نم  ةعبرأ  نم  ةينف  ةنجل  ناويدـلا  سيئر  لكـشي 
بجومب اهب  طانت  ىرخأ  ماهم  يأو  يفاضإلا  لمعلاب  ةقلعتملا  ةرئادلا  نم  ةمدقملا  تابلطلاو  ةيموكحلا  رئاودـلا  يف  فئاظولا  تاليكـشت  لودـج  عورـشم  ةـساردل  صتخملا  عجرملا 

 . اهماهمب مايقلا  نم  اهنيكمتل  يرادإلا  معدلا  ميدقتو  ةنجللا  ايراتركس  لامعأ  ناويدلا  ىلوتيو  ماظنلا ،  اذه  ماكحأ 

( 16  ) ةداملا

 . اهريوطتو ةيرشبلا  دراوملا  نم  اهتاجايتحال  سايقلل  ةلباق  ريياعمو  تارشؤم  دادعإ  لالخ  نم  ةيعوضوم  تارربمب  ةيرشبلا  دراوملا  نم  اهتاجايتحا  زيزعتب  ةرئادلا  موقت  أ -

ام فئاظولا  يلاـمجا  نم  % ( 30 ةريخألا (  ةبـسن  زواجتت  ثيحب ال  ةدناسملا ،  فئاظولا  ددع  عم  ةرئادلل  ةيـساسألا  فئاظولا  ددع  ةبـسن  تاليكـشتلا  لودج  دادعإ  دـنع  ىعاري  ب -
 . نكمأ

( 17  ) ةداملا

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  اهتاجردو  اهتائفو  اهماهمو  ةيندملا  ةمدخلا  فئاظو  ددحت 

:- ةيلاتلا تايلوؤسملاو  ماهملا  ةئفلا  هذه  ىلوتتو  ايلعلا  هئفلا  أ -

قيقحتل ةمزاللا  ريبادتلاو  تاءارجإلا  عيمج  ذاختاو  ةفدهتـسم  ءادأ  تارـشؤمو  ةددحم  ةـينمز  رطأ  قفو  ةـيذيفنتلا  ططخلاو  ةرئادـلل  ةـيجيتارتسالا  ةـطخلا  دادـعإ  ىلع  فارـشإلا  - 1
 . ةماعلا لاومألا  مادختسا  ديشرتو  لمعلا ،  ةءافك  ةدايزو  ةعوضوملا  فادهألا  قيقحت  نمضي  امب  ةررقملا  جئاتنلاو  لامعألا  تاجرخم 

تاميلعتلاو تاعيرـشتلاب  مازتلالاو  عادبإلا  ىلع  مهزيفحت  ىلع  لمعلاو  ةرئادلل ،  ةيجيتارتسالا  فادهألا  قيقحت  مدخي  امب  مهدوهج  هيجوتو  ةرئادـلا ،  يف  نيلماعلا  ىلع  فارـشإلا  - 2
 . ةيكراشتلا ةيعامجلا  ةدايقلا  أدبم  زيزعتو  قيرفلا  حورب  لمعلا  عيجشتو  تاردابملا  ميدقتو  ةيجاتنإلا  ةدايزو  اهب  لومعملا  ةيلاملاو  ةيرادإلا 

 . اهل ةيرادإلا  ةيلعافلاو  ةءافكلا  ققحي  امب  همييقتو  ةرئادلل  يسسؤملا  ءادألا  ةعباتم  - 3

 . ةرئادلا فادهأ  قيقحتل  ةمزاللا  تايلآلاو  جماربلا  ريوطتو  اهتبسوحو  لمعلا  تاءارجإ  طيسبت  ىلع  فارشإلاو  اهتيمنتو  ةيرشبلا  دراوملا  ةرادإ  دوهج  ةعباتم  - 4

 . اهتدوج نيسحت  نامضو  ةرئادلا  اهمدقت  يتلا  تامدخلا  ريوطت  ىلع  فارشإلا  - 5

:- نيتيلاتلا نيتعومجملا  هئفلا  هذه  نمضتو 

:- ىلوألا ةعومجملا 

 . ةاضقلا يضاق  - 

 . ةبساحملا ناويد  سيئر  - 

 . ةيندملا ةمدخلا  ناويد  سيئر  - 

 . يأرلاو عيرشتلا  ناويد  سيئر  - 

.ءارزولا ةسائر  ماع  نيمأ  - 

:- ةيناثلا ةعومجملا 

 . ماعلا نيمألا  - 

 . ةيلخادلا ةرازو  يف  ظفاحملا  - 

 . ءارزولا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ةعومجملا  هذه  يف  هنييعت  ءارزولا  سلجم  ررقي  يذلا  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  يف  وأ  ءارزولا  ةسائر  يف  راشتسملا  - 

 . ءارزولا سلجم  ماع  نيمأ  - 

 . نايعألا سلجم  سيئر  بتكم  ماع  ريدم  - 

 . باونلا سلجم  سيئر  بتكم  ماع  ريدم  - 

 . تاكرشلا ماع  بقارم  - 

 . تايعمجلا لجس  نيمأ  - 

ءارزولا سيئر  بتكم  ماع  ريدم  - 

:- ىلوألا ةئفلا  ب -

اهتعباتمو عيراشملاو  جماربلاب  ةصاخلا  ةـيذيفنتلا  ططخلا  دادـعإو  ةرئادـلل  ةـماعلا  تاسايـسلاو  ةـيجيتارتسالا  فادـهألا  عضو  يف  ةـكراشملاو  ةيفارـشإلاو  ةـيدايقلا  ماهملا  ىلوتتو 
ةيـسدنهلاو ةيبطلا  نهملا  يف  ةيذيفنت  ةيـصصخت  لامعأب  مايقلا  هئفلا  هذـه  فئاظو  ماهم  نوكت  امك  هتاءارجإو ،  لمعلا  تايجهنم  ريوطتل  بيلاسأ  حارتقاو  اهذـيفنت  ىلع  فارـشإلاو 

يف نيعي  الو  فئاظولا ،  فينصتو  فصو  تاميلعت  بجومب  ماهملا  هذه  ددحتو  اهنم  ايأ  لثامي  امو  ةيفحصلاو  ةيميلعتلاو  ةيوبرتلاو  ةيلاملاو  ةينوناقلاو  ةيرادإلاو  ةيعارزلاو  ةيداصتقالاو 
 . ةصاخلا ةجردلا  ىلإ  ةعباسلا  ةجردلا  نم  تاجرد  ينامث  ةئفلا  هذه  مضتو  ىندأ  ادح  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  لمحي  ناك  نم  الإ  اهنم  يأ 

:- ةيناثلا ةئفلا  ج -



فئاظولا فينصتو  فصو  تاميلعت  بجومب  ماهملا  هذه  ددحتو  اهنم  ايأ  لثامي  ام  وأ  ةينفلا  وأ  ةيبساحملا  وأ  ةيميلعتلا  وأ  ةيرادإلا  ةيذيفنتلا  لامعألاب  مايقلاو  ةيفارـشإلا  ماهملا  ىلوتتو 
نم وأ  ىندأ  ادح  ةماعلا  ةيوناثلا  ةساردلا  ةداهش  دعب  نيتنـس  اهيلع  لوصحلل  ةساردلا  ةدم  نوكت  يتلا  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  مولبد  ةداهـش  لمحي  ناك  نم  الإ  اهنم  يأ  يف  نيعي  الو  ، 
نم تاجرد  عست  هئفلا  هذه  مضتو  حاجنب  اهلداعي  ام  وأ  يوناثلا  يناثلا  ةداهـش  دعب  ىندأ  ادح  نيتنـس  اهيلع  لوصحلل  ةساردلا  ةدم  نوكت  يتلا  ينفلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهـش  لمحي  ناك 

 . ىلوألا ةجردلا  ىلإ  ةعساتلا  ةجردلا 

:- ةثلاثلا ةئفلا  د -

هلهؤم ديزي  نمل  اهفئاظو  يف  نيعي  الو  فئاظولا ،  فينـصتو  فصو  تاميلعت  بجومب  فئاظولا  هذـه  ماهم  ددـحتو  ةدـعاسملا  تامدـخلاو  ةـينهملاو  ةـيفرحلا  فئاظولا  لمـشتو  - 1
تاجردلا ةئفلا  هذه  مضتو  اهلداعي  ام  وأ  ةماعلا  ةيوناثلا  ةساردلا  ةداهـش  دعب  ةدـحاو  هنـس  اهيلع  لوصحلل  ةـساردلا  ةدـم  نوكت  يتلا  دـهعملا  وأ  عمتجملا  ةـيلك  ةداهـش  ىلع  يملعلا 

 . ىلوألاو ةيناثلاو  ةثلاثلا 

ةئفلا فئاظو  يف  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهش  ةلمح  نييعت  لمعلا  ةحلـصم  اهيـضتقت  ةرربمو  ةيئانثتـسا  تالاح  يف  زوجي  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 2
 . ةيزكرملا ةنجللا  اهردصت  طورشو  تاميلعتلا  قفو  ةثلاثلا 

( 18  ) ةداملا

:- ىلإ نوفظوملا  مسقي 

مهتيبثت ررقت  نيذلا  نوفظوملا  كلذ  يف  امب  خيرات 1/1/2014  لبق  فئاظولا  تاليكشت  لودج  يف  ةددحم  تاجردو  تائف  تاذ  ةمئاد  فئاظو  يف  نونيعملا  مهو  نيمئاد : نيفظوم  أ -
 . خيراتلا كلذ  لبق  ءارزولا  سلجم  رارق  بجومب 

ىلع دوقع  بجومب  نونيعي  نيذـلاو  فئاظولا ،  تاليكـشت  لودـج  يف  ةـجردم  فئاظو  ىلع  تاوالعلا  عيمجل  ةـلماش  دوقع  وأ  دوقع  بجومب  نونيعي  نيذـلا  مهو  دوقعب : نيفظوم  ب -
 . تاوالعو بتار  نود  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا  ببسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور  وأ  عيراشملا ،  باسح 

( 19  ) ةداملا

:- يلي امك  اهب  ةصاخلا  تاوالعلاو  ليثمتلا  لدبو  ايلعلا  ةئفلا  فئاظول  ةيساسألا  بتاورلا  ددحت  أ -

:- ىلوالا ةعومجملا  - 1

 . ىرخألا هتازايتماو  هتاوالعو  لماعلا  ريزولا  بتار  ةعومجملا  هذه  فئاظو  نم  ايأ  لغشي  نم  ىضاقتي 

:- ةيناثلا ةعومجملا  - 2

بستحت نأ  ىلع  ىلعأ ،  ادح  ةنس  ةرـشع  سمخلو  ارانيد   ( 25 اهرادقم (  ةيونس  ةدايزو  ارانيد  ( 1250  ) هرادقم ايساسأ  ابتار  ةعومجملا  هذه  فئاظو  نم  ايأ  لغـشي  نم  ىـضاقتي 
اقفو ةررقملا  ةيلئاعلا  ةوالعلاو  رانيد   ( 200 اهرادقم (  ةشيعم  ءالغ  ةوالعو  يساسألا  بتارلا  نم  % ( 50 ةبـسنب (  ةينف  ةوالعو  ةعومجملا ،  هذه  يف  هنييعت  خيرات  نم  ةدايزلا  هذه 

ام قبس  ام  ىلإ  ةفاضإلاب  حنميف  ماظنلا  اذه  نم  ( 26  ) ةداملا نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأل  اقفو  ةسـسؤم  ةوالع  اهيفظوم  حنمت  اهيف  لمعي  يتلا  ةرئادلا  تناك  اذإو  ماظنلا ،  اذه  ماكحأل 
 . ةرئادلا كلت  يف  ىلوألا  ةئفلا  يفظومل  ةررقملا  ةسسؤملا  ةوالع  نم  %( 30  ) هتبسن

(2  ) دنبلا يف  هيلع  صوصنملا  يساسالا  بتارلا  هماكحا  ذافن  لبق  نونيعملا  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  ولغاش  ىـضاقتي  لدعملا ، ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  خيرات  نم  ارابتعا  - 3
مهتلماعم ىلع  مهدوقع  تصن  نيذلا  وا  دوقع  بجومب  مهنم  نونيعملا  كلذ  يف  امب  ةعومجملا  كلت  يف  مهنييعت  خيرات  نم  ةيونـسلا  مهتادايز  باستحا  متي  نا  ىلعو  ةرقفلا  هذـه  نم 

.ةعومجملا كلت  ىفظوم  ةلماعم 

وأ اهعون  وأ  اهمسا  ناك  امهم  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  هرقفلا (  نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا يف  اهيلع  صوصنم  ريغ  ىرخأ  ةوالع  وأ  لدب  يأ  ايلعلا  ةئفلا  فئاظو  يلغاش  نم  يأل  عفدي  ال  ب -
وأ ةموكحلا ،  اهيف  مهاست  يتلا  تاكرشلا  وأ  ةماعلا ،  تاسسؤملا  وأ  ةماعلا  ةيمسرلا  تاسسؤملا  ةرادإ  سلاجم  يف  ةموكحلا  ليثمت  تآفاكمو  ةيلئاعلا  ةوالعلا  ءانثتـساب  اهرادقم ، 
وأ ةأفاكم  يأ  كلذكو  يمـسرلا ،  ماودلا  تاقوأ  جراخ  اهنم  يأ  عامتجإ  نوكي  نأ  ةطيرـش  ةئيه ،  وأ  سلجم  وأ  ةنجل  يأ  يف  هيوضعلا  لباقم  ررقملا  لدـبلا  وأ  ةأفاكملاو  اهترادإ ،  يف 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةصتخملا  ةهجلا  ةقفاوم  ىلع  ءانب  هترئاد ،  ريغ  يف  يمسرلا  ماودلا  تاقوأ  جراخ  هلمع  لباقم  لدب 

 ) ةداملا هذه  نم  أ )  هرقفلا (  يف  ةنيبملا  فئاظولا  يلغاشل  عفدـت  يتلا  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ةرقفلا (  يف  ةدراولا  ةيونـسلا  تالدـبلاو  تآفاكملا  عومجم  زواجتي  نأ ال  طرتشي  ج -
.ةنيزخلا ةحلصمل  ةبسنلا  كلت  ىلع  ةدايز  مهنم  يأ  اهيلع  لصح  يتلا  غلابملا  دادرتسا  متيو  ةيونسلا  ةيلامجالا  مهبتاور  عومجم  نم  % ( 50

يأل يذيفنتلا  ريدـملا  وأ  ةطلـس  وا  ةـيئه  يأ  سلجمل  غرفتملا  وضعلا  ىـضاقتي  رانيد  فآلا  ةـثالث  زواجتي  ايلامجا ال  ابتار  ةطلـس  وأ  ةـئيه  يأ  سلجمل  غرفتملا  سيئرلا  ىـضاقتي  د-1 -
نم  ( 2 دنبلا (  ماكحأل  اقفو  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  فئاظو  نم  ايأ  لغشي  نمل  يلامجالا  بتارلا  زواجتي  ايلامجا ال  ابتار  ماظنلا  اذه  ماكحأل  ةعضاخ  ةماع  ةيمسر  ةسسؤم 

 . مهنييعت رارق  يف  درت  مل  ةدايز  وأ  ةوالع  يأ  مهل  عفدت  نأ ال  ىلع  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  مهقوقحو  مهنم  لكب  ةقلعتملا  نوؤشلا  رئاس  ددحتو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا ( 

 . ةرقفلا هذه  نم   ( 1  ) دنبلا يف  نيروكذملا  ىلع  ةداملا  هذه  نم  ج )  و (  ب )  نيترقفلا (  ماكحأ  قبطت  - 2

 . ةرقفلا هذه  نم   ( 1 دنبلا ( يف  ةدراولا  فئاظولا  يلغاش  ىلع  تابوقعلاو  تازاجإلاو  ماودلاب  قلعتي  اميف  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يلغاشب  ةصاخلا  ماكحألا  قبطت  - 3

( 20  ) ةداملا

:- ايلات نيبملا  بتاورلا  ملسل  اقفو  ةيناثلاو  ىلوألا  نيتئفلا  يفظومل  ةيونسلا  ةدايزلاو  ةيساسألا  بتاورلاو  تاجردلاو  تايوتسملا  ددحت  أ -

ةيناثلاو ىلوألا  نيتئفلل  ةيساسألا  بتاورلا  ملس 

ةجردلا يف  ةنسلا 

ةيونسلاةجردلاىوتسملاةئفلا 123456789101112131415ةدايزلا 

ىلوألا

لوألا

12425437449461473485497509521533545557569581593ةصاخ

10302312322332342352362372382392ىلوأ

8260268276284292ةيناث

يناثلا

6228234240246252ةثلاث

5202207212217222ةعبار

4181185189193197ةسماخ

ثلاثلا
3165168171174177ةسداس



3150153156159162ةعباس

ةيناثلا

لوألا

6269275281287293299305311317323329335341347353ىلوأ

5243248253258263ةيناث

5218223228223238ةثلاث

يناثلا

4197201905209213ةعبار

4177181185189193ةسماخ

3161164167170173ةسداس

ثلاثلا

3146149152155158ةعباس

2135137139141143ةنماث

2125127129131133ةعسات

:- ايلات نيبملا  بتاورلا  ملسل  اقفو  ةثلاثلا  ةئفلا  يفظومل  ةيونسلا  ةدايزلاو  ةيساسألا  بتاورلاو  تاجردلاو  تايوتسملا  ددحت  ب -

ىوتسملا

ةثلاثلاةنسلا هئفلل  ةيساسألا  بتاورلا  ملس 

ةثلاثةيناثىلوأةجردلا

ةيونسلا 543ةدايزلا 

ثلاثلا

1145129120

2150133123

3155137126

4160141129

5165145132

6170149135

7175153138

8180157141

9185161144

10190165147

يناثلا

11195169150

12200173153

13205177156

14210181159

15215185162

16220189165

17225193168

18230197171

19235201174



دقعلل يلامجالا  رانيدلاببتارلا  ةيونسلا  ةدايزلا 

20240205177

21245209180

22250213183

23255217186

24260221189

25265225192

لوألا

26270229195

27275233198

28280237201

29285241204

30290245207

31295249210

32300253213

33305257216

34310261219

35315265222

36320269225

37325273228

38330277231

39335281234

40340285237

وأ ةيناثلا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةجردلا  طوبرم  ىلعأ  وأ  ىلوألا  ةئفلا  نم  ةصاخلا  ةجردلا  طوبرم  ىلعأ  فظوملا  غلب  اذإ  ةداملا ، هذـه  نم  و(ب ) أ )  ) نيترقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -
. لاحلا ىضتقم  بسحو  ةجردلا  كلتل  ةررقملا  ةيونسلا  ةدايزلا  يضاقت  يف  رمتسيف  ةثلاثلا  ةئفلا  تاجرد  نم  ةجرد  يأ  طوبرم  ىلعأ 

( 21  ) ةداملا

ردصي مل  ام  ةنس  لك  نم  يف 31/12  اهطورش  ىفوتسا  اذإ  ةيونسلا  ةدايزلا  قحتسيو  ةيلعف  ةروصب  اهلغشي  يتلا  ةفيظولا  تاصصخم  نم  يساسألا  هبتار  فظوملا  ىـضاقتي  أ - - 1
 . كلذب هضوفي  نم  وأ  ماعلا  نيمألا  نم  ةدايزلا  ةءارب  عقوتو  هنع  اهبجحب  رارق 

 . لقألا ىلع  رهشأ  ةينامث  هنييعت  ىلع  ىضم  دق  ناك  اذإ  اهنم  يف 31/12  ةيونسلا  ةدايزلا  ىلوألا  ةنسلا  يف  ةبرجتلا  تحت  فظوملا  حنمي  ب -

اهيلت يتلا  ةجردلا  وأ  اهسفن  ةجردلا  يف  اهلغشي  ناك  يتلا  ةنـسلا  يلت  يتلا  تاونـسلا  وأ  ةنـسلل  لاقتنالا  ىلإ  رخآ  ضرغ  يأل  وأ  فظوملل  زفاوحك  ةيونـسلا  تادايزلا  حنم  يدؤي  ج -
 . تادايزلا كلت  ددع  قفو  ةرشابم 

ةدحاو ةرمل  ةدايزلا  هذه  بسحتو  ةلماك  ةنسلا  ىلا  ةمدخلا  رهـشا  ددع  لداعت  ةيونـسلا  ةدايزلا  نم  ةبـسنب  ةيلام  ةدايز  حنميف  رهـشا  ةينامث  نع  ةيلعفلا  فظوملا  ةمدخ  تلق  اذا  - 2
.ةنس لك  نم  يف 31/12  ةلماك  ةنسلا  نع  ةدايزلا  كلذ  دعب  حنمي  نا  ىلع 

( 22  ) ةداملا

.عورشم رذع  نود  وا  ةينوناق  ةزاجا  نود  هلمع  نع  اهيف  بيغتي  يتلاةدملا  نع  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  فظوملا  قحتسي  ال  أ -

.ةيونسلا هتازاجا  دفنتسا  لاح  يف  هلمع  نع  اهيف  بيغتي  يتلا  ةدملا  نع  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  فظوملا  قحتسي  ال  ب -

( 23  ) ةداملا

 . ىلعأ ادح  ةنس  ةرشع  سمخلو  ارانيد   ( 25 غلبمب (  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  فئاظو  يلغاش  نم  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  نيعملا  فظوملل  ةيونسلا  ةدايزلا  ددحت  أ -

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  نيعملا  فظوملل  ةيونسلا  ةدايزلا  ددحت  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  ةاعارم  عم  ب -



ارانيد نم 250  4لقأ 

ارانيد  499  – 2506

ارانيد  749 - 5008

ارانيد  999  - 75010

رثكأف رانيد   100012

( 24  ) ةداملا

.ارانيد ( 135  ) اهرادقم ةيرهش  ةشيعم  ءالغ  ةوالع  ةثلاثلاو  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  نم  فظوملا  قحتسي 

( 25  ) ةداملا

 . ةنس ( 18  ) ىلع مهرامعأ  ديزت  دالوأ ال  هل  ناك  اذإ  قلطملاو  لمرألا  فظوملا  كلذ  يف  امب  ارانيد  ( 20  ) اهرادقم ةيرهش  ةيلئاع  ةوالع  جوزتملا  فظوملا  قحتسي  أ -

 . ةنس ( 18  ) ىلع ديزت  مهرامعا ال  تناكو  اهدالوا  نع  ةيعرش  ةقفن  ىضاقتت  ةقلطم ال  وا  اهدالوأل  ةليعم  تناك  وأ  ادعقم  اهجوز  ناك  اذإ  ةفظوملل  ةيلئاعلا  ةوالعلا  عفدت  ب -

( 26  ) ةداملا

: اهنيب عمجلا  زوجيو  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  بجومب  ددحت  يساسألا  بتارلا  نم  بسنب  هاندأ  ةنيبملا  ةيفاضإلا  تاوالعلا  حنمت  أ -

 . ةينف ةوالع  - 1

 . ةيفارشإ ةوالع  - 2

 . ةسسؤم ةوالع  -3

 . لمعلا عقوم  ةوالع  -4

 . ءارزولا سلجم  نع  ةرداصلا  تاميلعتلا  اهددحت  ىرخأ  ةيفاضإ  ةوالع  يأ  - 5

نع ءاوس  هلمعل  فظوملا  ةرـشابم  خيرات  نم  ةـنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  تاميلعتلل  اقفو  تاوالعلا  فرـصت  ب -
 . عضولا ليدعت  وأ  عيفرتلا  وأ  لقنلا  وأ  نييعتلا  قيرط 

 . اهحنمل ةبجوملا  بابسألا  تلاز  اذإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  تاوالعلا  نم  يأ  حنم  فقوي  ج -

ةجاحلا تعدتسا  اذإ  الإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  نم   ( 2 و (   ( 1 نيدنبلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيفاضإلا  ةوالعلا  هحنم  تاياغل  فظوم  يأل  يفيظولا  ىمسملا  رييغت  زوجي  ال  د -
هتـسراممو اهلاغـشإ  طورـش  عم  هتفيظول  يفيظولا  ىمـسملا  قباطتي  نأو  اهلاغـشإ  تابلطتمو  بسانتت  ةيلمعلا  هتاربخو  ةيملعلا  هتالهؤم  تناكو  ايلعف  ةفيظولا  ةسرامم  ىلإ  هلقن 

 . اهل ةيلعفلا 

 . ةرربم بابسألو  اهرارقإ  ىلع  لقألا  ىلع  تاونس  ثالث  رورم  دعب  الإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلإ  راشملا  ةيفاضإلا  تاوالعلا  حنم  تاميلعت  ليدعت  زوجي  ال  ه -

( 27  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تاوالعلا  نم  ةوالع  يأ  هحنم  تاياغل  ةمئادلا  فئاظولا  يف  يساسألا  بتارلا  يف  هل  لثامملا  فظوملا  ةلماعم  دقعب  فظوملا  لماعي  أ -

 . ةيلئاعلا ةوالعلا  ءانثتساب  ماظنلا  اذه  يف  امهيلع  صوصنم  لدب  وأ  ةوالع  يأ  قحتسي  الف  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  فظوملا  نييعت  مت  اذإ  ب -

( 28  ) ةداملا

كلـسلا ماظن  ماكحأ  هيلع  يرـست  يذـلا  فظوملا  ءانثتـساب  دـجو  نإ  نيكـستلا  قرف  لدـبو  ةـيلئاعلا  ةوالعلاو  يلامجالا  بتارلا  ةـكلمملا  جراـخ  لـمعي  يذـلا  فظوملا  ىـضاقتي  أ -
 . طقف ةيلئاعلا  ةوالعلاو  يلامجالا  يساسألا  بتارلا  ىضاقتيف  هب  لومعملا  يسامولبدلا 

ءاحنا رئاسو  سدـقلا  يف  نيلماعلا  ةاضقلا  يـضاق  ةرئادو  ةيمالـسالا  تاسدـقملاو  نوؤشلاو  فاـقوألا  ةرازو  يفظوم  حـنم  ءارزولا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ءارزولا  سلجمل  ب -
.يساسألا بتارلا  نم  ةبسنب  ةصاخ  ةوالع  نيطسلف 

( 29  ) ةداملا

لدب فظوملا  حنميو  رثكأ  وأ  ايعوبـسأ  ةعاس  نيعبرأو  سمخل  يمـسرلا  لمعلاب  ةرئادلا  يفظوم  نم  % ( 25 ىلع (  دـيزي  ام ال  فيلكت  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  أ -
:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  يساسألا  بتارلا  نم  %( 30  ) هتبسن يفاضإ  لمع 

 . ةعاس  ( 24 لمعلا (  رمتسي  ثيحب  تايدرولا  ماظن  قيبطت  يضتقت  ةرئادلا  لمع  ةعيبط  تناك  اذإ  - 1

 . ايفاضإ المع  يضتقت  اهيف  ةيميظنت  ةدحو  يأ  وأ  ةرئادلا  تامدخ  ةعيبط  تناك  اذإ  - 2

يعدتسي يرارطضا  لمع  اهيدل  وأ  داتعملا  يمسرلا  ماودلا  تاقوأ  ءانثأ  كلذ  رذعتو  ةددحم  ةينمز  ةدم  لالخ  هزاجنإ  بجي  يمسوم  لمع  ةيميظنتلا  ةدحولا  وأ  ةرئادلا  ىدل  ناك  اذإ  - 3
 . امظتنم ايفاضإ  المع 

 . هذيفنتو هتعباتم  تاياغل  ايفاضإ  المع  بلطتي  عورشم  وأ  جمانرب  ةرئادلا  ىدل  ناك  اذإ  - 4

ةعيبط تناك  اذإ  %( 25  ) يفاضإلا لمعلاب  نيفلكملا  ةرئادلا  يفظوم  ددع  ةبسن  زواجت  ةيزكرملا  ةنجللا  يأرب  سانئتسالا  دعبو  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  زوجي  ب-1 -
 . كلذ يضتقت  ةرئادلا  لمع 

اهتـسارد عفرو  يفاضإلا  لمعلاب  نيفلكملا  نيفظوملا  ةبـسن  زواجت  بلطل  ةرئادلا  تارربم  ةساردب  ماظنلا  اذـه  نم   ( 15 ةداملا (  ماكحأ  بجومب  ةلكـشملا  ةينفلا  ةـنجللا  موقت  - 2
 . ةيزكرملا ةنجلل 

 . ةيرشبلا دراوملاو  ةيلاملا  نوؤشلاب  ةينعملا  تادحولا  يلوؤسم  بيسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  يفاضإلا  لمعلا  لدب  فرصي  ج -

:- يفاضإلا لمعلا  لدب  فرص  دنع  ةيلاتلا  تارابتعالا  ىعارت  د -

 . يفاضإلا لمعلل  ةرئادلا  ةنزاوم  يف  ةدوصرملا  غلابملا  ىلع  لمعلا  اذه  ءاقل  قحتسم  لدب  يأ  عومجم  ديزي  نأ ال  - 1



 . هسفن لمعلا  نع  ةأفاكم  يأو  تاموايملاو  يفاضإلا  لمعلا  لدب  نيب  عمجلا  زوجي  ال  - 2

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  يفاضإلا  لمعلا  لدب  فرص  فقوي  ه -

 . يفاضإلا لمعلا  تارربم  لاوز  دنع  - 1

 . ناك ببس  يأل  لمعلا  نع  يفاضإلا  لمعلاب  فلكملا  فظوملا  بيغت  دنع  - 2

 . لامهإلا وأ  ريصقتلا  ةجيتن  بولطملا  لمعلا  زاجنإ  مدع  - 3

نم الدب  ةنسلا  يف  مايأ  ةرشع  ىلعأ  دحبو  ةيفاضإ  لمع  تاعاس  سمخ  لك  نع  ةيونسلا  فظوملا  تازاجإ  ديصر  ىلع  موي  ةفاضإ  ينعملا  ريدملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمألل  و -
 . ةيلاملا تاصصخملا  رفاوت  مدع  لاح  يف  وأ  فظوملا  ةبغر  ىلع  ءانب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  هيلإ  راشملا  لدبلا  هحنم 

( 30  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ةيونس  تادايز  فظوملا  حنم  ريزولل  أ -

.ةصتخملا ةهجلا  ىدل  الجسم  عارتخالا  ناكو  عارتخا  ةءارب  مدق  اذا  ةيونس  تادايز  سمخ  - 1

.سلجملا اهددحي  سسأ  قفو  ةمكحم  ةيملع  ةلجم  يف  درفنم  لكشب  ايملع  اثحب  رشن  اذإ  ةدحاو  ةيونس  ةدايز  - 2

بيسنت ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  امهنم  يأ  حنم  تالاحو  طورـشو  سـسأ  ددحتو  امهيلك  وأ  ةيونعم  وأ  ةيدام  ةأفاكم  وأ  زفاح  يأ  فظوملا  حنم  زوجي  ب -
 . سلجملا

( 31  ) ةداملا

ىلع ءانب  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  هحنم  متيف  ةرئادلا  ةجاحب  هصـصخت  عوضوم  لصتيو  هلمحي  يذلا  لهؤملا  نم  ىلعأ  دـيدج  يملع  لهؤم  ىلع  ىلوألا  ةـئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  أ -
:- ةيلاتلا ةيونسلا  تادايزلا  ةيرشبلا  دراوملا  لوؤسم  بيسنت 

 . ىلوألا ةيعماجلا  ةداهشلا  دعب  مولبدلا  ةداهش  هيلع  لصح  يذلا  ديدجلا  يملعلا  لهؤملا  ناك  اذإ  نيتيونس ،  نيتدايز  - 1

 . بطلا يف  يلاعلا  صاصتخالا  ةداهش  وأ  ريتسجاملا )  ةيناثلا (  ةيعماجلا  ةداهشلا  هيلع  لصح  يذلا  ديدجلا  يملعلا  لهؤملا  ناك  اذإ  ةيونس  تادايز  ثالث  - 2

ىلع ةيونـسلا  تادايزلا  هحنم  متيف  ةـثعب  يف  فظوملا  دافيإ  ةـيلمع  نع  امجان  يملعلا  لهؤملا  ىلع  لوصحلا  ناك  اذإ  ةداـملا ،  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  ب -
:- يلاتلا وحنلا 

 . ىلوألا ةيعماجلا  ةداهشلا  دعب  مولبدلا  ةداهش  هيلع  لصح  يذلا  ديدجلا  يملعلا  لهؤملا  ناك  اذإ  ةدحاو  ةيونس  ةدايز  - 1

 . بطلا يف  يلاعلا  صاصتخالا  ةداهش  وأ  ريتسجاملا )  ةيناثلا (  ةيعماجلا  ةداهشلا  ديدجلا  يملعلا  لهؤملا  ناك  اذإ  نيتيونس  نيتدايز  - 2

يف اهيلع  صوصنملا  تادايزلا  نم  يأ  وأ  ةداملا  هذـه  نم  ب )  و (  أ )  نيترقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونـسلا  تادايزلا  نم  يأ  قاقحتـسا  ىلع  لـصح  دـق  فظوملا  ناـك  اذإ  ج -
 . ىلعألا ةداهشلا  وأ  لهؤملل  ةيونسلا  تادايزلا  ددع  قرف  حنميف  ماظنلا  اذه  نم  ( 47  ) ةداملا نم  ج )  ةرقفلا ( 

يعرفلا صصختلا  ةداهش  وأ  صصختلا  ةداهش  ىلع  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  لصح  وأ  ةاروتكدلا )  ةثلاثلا (  ةيعماجلا  ةداهـشلا  ىلع  هلمع  سأر  ىلع  وهو  فظوملا  لصح  اذإ  د -
:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ةيونس  تادايز  حنمي 

 . اثوعبم ناكا  اذإ  نيتيونس  نيتدايزو  هتقفن ،  ىلع  ةاروتكدلا )  ةثلاثلا (  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  لصح  اذإ  ةيونس  تادايز  ثالث  - 1

 . يندرألا يبطلا  سلجملا  نم  صصختلا  ةداهش  ىلع  لصح  اذإ  بيبطلل  ةيونس  تادايز  سمخ  - 2

 . نانسألا بط  يف  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  صصختلا  ةداهش  ىلع  لصح  اذإ  نانسألا  بيبطل  ةيونس  تادايز  عبرأ  - 3

 . يندرألا يبطلا  سلجملا  نم  يعرفلا  صصختلا  ةداهش  ىلع  بيبطلا  لصح  اذإ  نيتيونس  نيتدايز  - 4

 . يندرألا يبطلا  سلجملا  نم  يعرفلا  صصختلا  ةداهش  ىلع  نانسألا  بيبط  لصح  اذإ  ةدحاو  ةيونس  ةدايز  - 5

:- ةيزكرملا ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  نم  رارقب  زوجي  ه -

 . ةداملا هذه  يف  اهيلع  صني  مل  ةيميداكأ  وأ  ةيملع  ةداهش  يأل  ةيونس  تادايز  ثالث  ىلع  ديزي  ام ال  حنم  - 1

لك بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  اهدمتعي  سـسأ  قفو  ةدمتعم  ةيلود  تاهج  نع  ةرداصلاو  ةفيظولا  ةعيبطب  ةقالعلا  تاذ  ةصـصختملا  ةينهملا  تاداهـشلل  هدحاو  ةيونـس  ةدايز  حنم  - 2
 . ناويدلاو ةرازولا  نم 

( 32  ) ةداملا

 . نيتيونس نيتدايز  هحنم  متيف  ةرشابم  ةرئادلا  ةجاحب  هصصخت  عوضوم  لصتيو  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  مولبد  ةداهش  ىلع  ةيناثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  أ -

 . ةدحاو ةيونس  ةدايز  حنميف  هلمع  ءانثأ  ةماعلا  ةيوناثلا  ةساردلا  ةداهش  ىلع  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  ب -

 . ةيرشبلا دراوملا  لوؤسم  نم  بيسنتب  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  ةداملا  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تادايزلا  حنمت  ج -

( 33  ) ةداملا

دعب ةساردلاب  قحتلإ  دـق  فظوملا  نوكي  نأ  ماظنلا  اذـه  نم   ( 32 و (   ( 31  ) نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تادايزلا  حـنمل  طرتشي  ماظنلا ،  اذـه  ماكحأ  ذافن  خـيرات  نم  اراـبتعا 
 . اهتجاحب الصتم  صصختلا  عوضوم  نوكي  نأو  ةرئادلا  ةقفاوم 

( 34  ) ةداملا

وحنلا ىلع  نيتيلاتتم  نيتنـسل  ىندأ  ًادح  ًادج ) ديج   ) ريدقت ىلع  لصاحلل  ةدحاو  ةيونـس  ةدايزو  نيتيلاتتم  نيتنـسل  زاتمم )  ) ريدـقت ىلع  لصاحلا  فظوملل  ناتيونـس  ناتدايز  حـنمت  أ -
:- يلاتلا

.ةيفافشلاو يموكحلا  ءادألا  زيمتل  يناثلا  هللادبع  كلملا  ةزئاج  لحارم  نم  ةلحرم  ىلعا  يف  لوالا  زكرملا  ىلع  لصحت  يتلا  ةرئادلا  يف  - 1

.زيمتلل يناثلا  هللادبع  كلملا  زكرم  نم  ةينورتكلإلا  ةموكحلا  لوحت  ةزئاج  ىلع  لصحت  يتلا  اهيف  ةيميظنتلا  ةدحولا  يف  وأ  ةرئادلا  يف  - 2

 . ةيونس تادايز  سمخ  ةيفافشلاو  يموكحلا  ءادألا  زيمتل  يناثلا  هللا  دبع  كلملا  ةزئاج  ىلع  لصحي  يذلا  فظوملا  حنمي  ب -

يتلا ةنـسلا  يف  رهـشأ  ةينامث  نع  لقت  ةدم ال  هترئاد  يف  ةيلعف  ةمدخ  ىـضمأ  دق  فظوملا  نوكي  نأ  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  تادايزلا  حـنمل  طرتشي  ج -
 . ةزئاجلا ىلع  ةرئادلا  اهيف  تلصح 

لوألا نوناك  رهـش  نم  ريخألا  مويلا  نم  ارابتعا  ةيزكرملا  ةنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ةداملا  هذـه  نم  ب )  و (  أ )  نيترقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةدايزلا  حـنمت  د -
 . ةنس لك  نم 



( 35  ) ةداملا

زوجيو تاوالعلا  عيمجل  ةلماش  دوقعب  نوفظوملا  كلذ  نم  ىنثتسيو  هتئف  بسح  لك  افظوم  نيرشعل  ةيونس  تادايز  سمخ  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانبو  ايونـس  ءارزولا  سلجم  حنمي 
:- يلي امل  اقفو  زيمتلا  ماسو  ىلع  لوصحلل  ةءافك  مهرثكأ  بيسنت 

تارربمو حشرملا  نع  ةذبن  عم  ةهازنلاو  ةءافكلاب  نوزيمتي  نمم  ةئف  لك  نم  ىلعأ  ادـح  نينثا  نيفظوم  وأ  افظوم  ةنـس  لك  نم  لوألا  نوناك  رهـش  يف  ناويدـلل  ةرئادـلا  حـشرت  أ -
 . حيشرتلا

سلجملا ىلإ  هجراخو  يموكحلا  زاهجلا  لخاد  نم  اصصختم  اميقم  نيرشع  ءامـسأ  حارتقا  عم  ةيفيظولا  مهتائفو  مهددع  نيبي  اصخلمو  نيحـشرملا  ءامـسأ  ناويدلا  سيئر  عفري  ب -
 . يلاثملا فظوملا  رايتخا  ةنجل  ىمستو  مهريغ  وأ  نيحرتقملا  نيميقملا  نم  ةصصختم  ةنجل  ليكشتب  هرودب  موقي  يذلا 

ةسمخو ىلوألا  ةئفلا  نم  نيحشرم  ةرشع  رايتخال  تالباقملا  وأ  تارابتخالا و /  ءارجإو  اهيلإ  ةدراولا  تاحيـشرتلا  ةساردب  ةداملا  هذه  نم  ب )  ةرقفلا (  يف  ةنيبملا  ةنجللا  موقت  ج -
 . سلجملا اهرقي  يتلا  ةلضافملا  سسأل  اقفو  ةنسلا  كلتل  يلاثملا  فظوملا  ةزئاجب  زوفلل  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  نيحشرم  ةسمخو  ةيناثلا  ةئفلا  نم  نيحشرم 

 . يلاثملا فظوملا  ةزئاج  نيفظوملا  ءالؤه  حنمب  رارقلا  ذاختال  ءارزولا  سلجم  ىلإ  ةنجللا  نم  هيلإ  نيحشرملا  نيفظوملا  ءامسأ  سلجملا  عفري  د -

 . ةيصخشلا تالباقملاو  تارابتخالا  زايتجا  مدع  وأ  نيحشرملا  نم  يأ  ىلع  ةسفانملا  ريياعم  قابطنا  مدع  لاح  يف  ةزئاجلا  بجحت  ه -

( 36  ) ةداملا

 . نيتيوضع ىلع  ديزي  امب ال  ةرئادلا  وأ  ةموكحلا  اهترادإ  يف  وأ  اهيف  مهاست  يتلا  تاكرشلا  وأ  ةماعلاو  ةيمسرلا  تاسسؤملا  ةرادإ  سلاجم  يف  اوضع  فظوملا  نييعت  زوجي  أ -

اوضع فظوملا  نوكي  نأ  زوجي  لاوحألا ال  لك  يفو  تاكرـشلاو ،  تاسـسؤملا  كلت  ةمظنأو  نيناوق  بجومب  ةددحملا  ةيوضعلا  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  نم  ىنثتـست  ب -
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  ررقملا  ددعلا  ةمظنألاو  نيناوقلا  كلت  مكحب  هتيوضع  تزواجت  اذإ  ةكرش  وأ  ةسسؤم  يأ  ةرادإ  سلجم  يف 

بجومب ةررقملا  تالدبلاو  تآفاكملا  ناجللاو  تاكرـشلا  ةرادإ  سلاجم  يف  هتيوضع  نع  فظوملا  قحتـسي  ماظنلا  اذه  نم  ( 19  ) ةداملا نم  ب )  ةرقفلا (  ماـكحأ  ةاـعارم  عم  ج -
ةجردلا يف  هل  لثامملا  فظوملا  ةلماعم  لماش  دـقعب  فظوملا  لماعيو  فظوملل  يونـسلا  يلامجالا  بتارلا  نم  % ( 100 زواجتت (  نأ ال  ىلع  ةـقالعلا  تاذ  تارارقلاو  تاميلعتلا 

.تالدبلاو تآفاكملا  هذه  باستحا  تاياغل  بتارلاو 

( 37  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  ناويدلا  سيئر  ةسائرب  ةيرشبلا )  دراوملل  ةيزكرملا  ةنجللا  ىمست (  ةنجل  ناويدلا  يف  لكشت  أ -

 . ناويدلا ماع  نيمأ  - 1

 . ةرازولا ماع  نيمأ  - 2

 . ةماعلا ةنزاوملا  ةرئاد  ماع  ريدم  - 3

.لمعلا ةرازو  ماع  نيمأ  - 4

 . ماظنلا اذه  نم   ( 45 ةداملا (  بجومب  نيعي  نمم  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  سيئر  هيمسي  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  يف  راشتسم  - 5

 . ةينعملا ةرئادلا  ماع  نيمأ  - 6

هتفيظو ماهم  ةسرامم  يف  هنع  بوني  نم  ةنجللا  يف  هلحم  لحي  ببـس  يأل  اهيف  هتفيظو  ةسرامم  نع  عطقنا  وأ  هترئاد  نع  اهئاضعأ  نم  يأ  وأ  ةيزكرملا  ةـنجللا  سيئر  بيغت  اذإ  ب -
 . هترئاد يف 

ةرئادلا ماع  نيمأو  سيئرلا  مهنيب  نم  نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  ةيبلغأ  نع  لقي  ام ال  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةجاحلا  تعد  املك  اهسيئر  نم  ةوعدب  ةيزكرملا  ةنجللا  عمتجت  ج -
 . ةنجللا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصألا  تواست  اذإو  لقألا  ىلع  نيرضاحلا  ءاضعألا  تاوصأ  ةيبلغأب  اهتارارق  ذختتو  ةينعملا 

يف رظنلا  لجؤي  عامتجالا  نع  ةداملا  هذـه  نم  ه )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  هضوفي  نم  وأ  ةـينعملا  ةرئادـلا  ماع  نيمأ  بيغت  اذإ  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) ةرقفلا يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم  د -
.هنأشب ةمزاللا  تاءارجإلا  ذاختاو  هترئادب  قلعتملا  عوضوملا  ثحبب  ةنجللا  موقت  ىرخأ  ةرم  هبيغت  لاح  يفو  هيلي  يذلا  عامتجالل  هترئادب  قلعتملا  عوضوملا 

ةنجللا يف  اهليثمتل  ايطخ  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  يأ  ضيوفت  ةينعملا  ةرئادلا  ماع  نيمأل  ماظنلا  اذـه  نم  ( 38  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيحالصلا  ءانثتـساب  ه -
. ةيزكرملا

( 38  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلوتت 

 . ةماعلا ةنزاوملا  ةرئاد  ىلإ  هتلاحإو  فئاظولا  تاليكشت  لودج  عورشم  ةسارد  أ -

اهتاجايتحا بسح  ةـيموكحلا  رئاودـلا  ىلع  اهنم  ضئافلا  عيزوتل  ةـمزاللا  تاءارجإلا  ذاختاو  ةرئادـلا  عيراشمو  جـماربل  اقفو  ةيرـشبلا  دراوملا  نم  ةيلبقتـسملا  تاجايتحالا  دـيدحت  ب -
 . ةيونسلا

 . تارداغملا حنمو  ةيونسلا  تازاجإلاو  يمسرلا  ماودلا  تاميلعت  رارقإ  ج -

 . فئاظولل ةلادلا  ةيسايقلا  يفيظولا  فصولا  تاقاطب  دامتعا  د -

 . راعم وأ  زاجم  لدب  دوقعو  تاوالعلا  عيمجل  ةلماشلا  دوقعلا  وأ  رئاودلا  عيمج  ىدل  دوقعب  نيفظوملا  نييعتل  ةدحوملا  جذامنلا  رارقإ  ه -

 . ىرخأ ىلإ  ةئف  نمو  ةيناثلاو  ىلوألا  نيتئفلا  نمض  نيفظوملا  عاضوأ  ليدعتب  ريزولل  بيسنتلا  و -

 . هبجومب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  اهب  طانت  تايحالص  وأ  ماهم  يأ  ز -

( 39  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  ماعلا  نيمألا  ةسائرب  ةيرشبلا )  دراوملا  ةنجل  ىمست (  ةنجل  ريزولا  نم  رارقب  ةرئادلا  يف  لكشت  أ -

 . ةيرشبلا دراوملاب  ةصتخملا  ةيميظنتلا  ةدحولا  لوؤسم  - 1

 . ىلوألا هئفلا  نم  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  نينثا  - 2

 . ناويدلا سيئر  هيمسي  ىلوألا  هئفلا  نم  ناويدلا  يفظوم  دحأ  - 3

ناويدلا وضعو  ةـنجللا  سيئر  مهنيب  نم  نوكي  نأ  ىلع  اهئاضعأ  نم  ةـعبرأ  نع  لقي  ام ال  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  ةـجاحلا  تعد  املك  اهـسيئر  نم  ةوعدـب  ةـنجللا  عمتجت  ب -
 . ريزولا ىلإ  هنأشب  اهبيسنت  عفرتو  هيف  رظنتل  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلإ  رمألا  عفري  يأرلا  يف  فالتخالا  ةلاح  يفو  نيرضاحلا  اهئاضعأ  عامجإب  اهتارارق  ذختتو 

لامعألاو دويقلا  ظفحو  اهميظنتو  اهرـضاحم  نيودتو  اهتاعامتجا  رـضاحم  دادعإ  ىلوتي  ةنجللا  لامعإل  اررقم  ةرئادلا  يف  ةيرـشبلا  دراوملا  ةدحو  يفظوم  دحأ  ةنجللا  سيئر  نيعي  ج -
 . ةنجللا سيئر  نم  اهب  فلكي  ىرخأ  لامعأ  يأب  مايقلاو  اهب  ةصاخلا 



تاعيفرتلا اهلمع  لمشي  نأ ال  ىلع  اهليكشت  رارقب  اهماهم  ددحتو  رئاودلا  يف  يفارغجلاو  يعاطقلا  لمعلا  ميسقت  تايـضتقمل  اقفو  ةيعرف  ةيرـشب  دراوم  ناجل  ليكـشت  ريزولل  د -
 . ناويدلا سيئر  هيمسي  ناويدلا  نم  بودنم  اهتيوضع  يف  كراشيو 

بابـسألا نم  ببـس  يأل  ةنجلل  ماعلا  نيمألا  ةسائر  ترذعت  لاح  يف  ةنجللا  سيئر  لامعأب  مايقلل  ةرئادـلا  يفظوم  رابك  دـحأ  فيلكت  ماعلا  نيمألا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولل  زوجي  ه -
 . نييعتلا تاءارجإب  ةلصتملا  اياضقلا  يف  كلذو 

( 40  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةيرشبلا  دراوملا  ةنجل  ىلوتت  أ -

.اهصوصخب تاظحالم  يأ  ءادبإو  اهريغو  بيردتو  يفيظو  بقاعتو  لالحا  نم  ةيرشبلا  دراوملا  ةطخ  نع  ةقثبنملا  ةيعرفلا  ططخلا  ذيفنت  لحارم  ةعباتم  - 1

 . ناويدلا ىلإ  اهتلاحإب  هرودب  موقيل  ريزولا  ىلإ  اهعفرو  اهنأشب  ةمزاللا  ريراقتلا  دادعإو  اهنم  ضئافلاو  صقنلا  ديدحتو  ةيونسلا  ةيفيظولا  تاجايتحالا  ةسارد  - 2

 . كلذل ةجاحلا  تعد  املك  اهثيدحتو  اهدامتعاو  ةرئادلا  فئاظول  ةيلعفلا  يفيظولا  فصولا  تاقاطب  دادعإ  ةعباتم  - 3

ضرغلا اذـهل  ةـيعرف  ناجل  ليكـشت  كلذ  يف  امب  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذـب  نيعتـست  نأ  اـهلو  نييعتلل  نيحـشرملل  ةيـصخشلا  تـالباقملا  وأ  ةيـسفانتلا و / تاـناحتمالا  ءارجإ  - 4
 . ناويدلا عم  قيسنتلاب 

 . ةيناثلاو ىلوألا  نيتئفلا  نمض  ىلعأ  ةجرد  ىلإ  ةجرد  نم  ايبوجو  ةرئادلا  يفظوم  عيفرتب  بيسنتلا  - 5

 . ةيناثلاو ىلوألا  نيتئفلا  نمض  ىلعأ  ةجرد  ىلإ  ةجرد  نم  ايزاوج  ةرئادلا  يفظوم  عيفرتب  بيسنتلا  - 6

 . اهتاذ ةئفلا  نمض  ةثلاثلا  ةئفلا  يفظوم  عاضوأ  ليدعتب  بيسنتلا  - 7

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  اهب  طانت  ىرخأ  تايحالص  وأ  ماهم  يأ  - 8

 . اهنأشب بسانملا  رارقلا  ذاختال  ريزولل  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  نم  و(7 ) و(6 ) ( 5  ) دونبلا يف  اهيلع  صوصنملا  اهتابيسنت  ةنجللا  عفرت  ب -

( 41  ) ةداملا

ةرادجلاو قاقحتسالا  سسأ  قفو  تاءافكلا  لضفأ  مادختسا  ققحي  امب  فئاظولا  تاليكـشت  لوادج  يف  اهرارقإ  مت  يتلا  تاجايتحالا  قفو  ةيندملا  ةمدخلا  فئاظو  يف  نييعتلا  متي  أ -
 . صرفلا ؤفاكتو  ةلادعلاو  ةيفافشلا  ئدابم  قيقحتو 

ةبولطم تاربخ  وأ  تاراهم  يأو  بسانملا  صصختلاو  يفيظولا  اهفصوو  اهتاجردو  اهتائف  قفو  ةبولطملا  فئاظولا  عيمج  ةياغلا  هذهل  ناويدلا  اهدعي  جذامن  لالخ  نم  رئاودلا  ددحت  ب -
 . اهلاغشإل

 . نيفظوملا نييعتو  رايتخا  تاميلعتل  اقفو  ةرغاشلا  فئاظولا  لاغشإل  ةيصخشلا  تالباقملا  وأ  ةيسفانتلا و /  تاناحتمالا  ءارجإ  متي  ج -

رودص خيرات  نم  دحاو  رهش  لالخ  ةرغاشلا  فئاظولا  لغشل  ةبسانملا  تالهؤملاو  تاصصختلا  قفو  اهرغاوش  ةئبعتل  فيظوتلا  يبلاط  حيـشرتب  ناويدلا  نم  بلطلاب  رئاودلا  موقت  د -
 . فئاظولا تاليكشت  لودج 

 . تاليكشتلا لودج  تايمسمو  اهب  لومعملا  فئاظولا  فينصتو  فصو  تاميلعتل  اقفو  ةثلاثلاو  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  فئاظو  تايمسمب  ديقتلا  ةرئادلا  ىلع  ه -

ظفتحي نأو  نيفظوملا ،  نييعتو  رايتخا  تاميلعت  نع  ةـقثبنملاو  ةدـمتعملا  لمعلا  تاءارجإ  قفوو  ةـصاخ  تالجـس  يف  نييعتلاو  راـيتخالا  تاءارجإ  عيمج  ةرئادـلاو  ناويدـلا  قثوي  و -
 . ةدحاو ةنس  ةدمل  كلذب  ةصاخلا  تافوشكلاو  نييعتلا  تابلطب 

( 42  ) ةداملا

فئاظولا فينـصتو  فصو  تاميلعتل  اقفو  ددحم  يفيظو  فصوو  تاجردو  تائف  تاذ  فئاظو  ىلع  دوقع  بجومب  نييعتلا  نوكي  ماظنلا ،  اذـه  نم  ( 47  ) ةداملا ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -
ربتعتو ناويدلا  بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  اهردصي  يتلا  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتو  قفتي  امبو  فئاظولا  تاليكـشت  لودج  يف  ةرغاش  فئاظو  رفاوت  ةطيرـش  اهب  لومعملا 

 . يعامتجالا نامضلا  نوناق  ماكحأل  ةعضاخ  اهيلع  نونيعي  نيذلا  نيفظوملا  تامدخ 

زوجيو تاونـس  ثالث  لك  ةدـحاو  ةرم  اهتعجارم  متتو  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  ةدراولا  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاـميلعت  ناويدـلا  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  سلجملا  ردـصي  ب -
 . كلذ ىلإ  ةجاحلا  تعد  اذإ  ةدملا  هذه  لالخ  اهليدعت 

( 43  ) ةداملا

:- نوكي نأ  ةفيظو  يأ  يف  نيعي  نميف  طرتشي 

 . ةيسنجلا يندرأ  أ -

نم لوألا  مويلا  ديلاوم  نم  ربتعا  فورعم  ريغ  هتدالو  موي  ناك  اذإ  امأ  تازاوجلاو ،  ةيندملا  لاوحألا  ةرئاد  نع  ةرداصلا  ةيصخشلا  ةقاطبلا  بجومب  هرمع  نم  رشع  ةنماثلا  لمكأ  ب -
 . اهيف دلو  يتلا  ةنسلا  نم  يناثلا  نوناك  رهش 

يذ نييعت  زوجي  هنأ  ىلع  صتخملا ،  يبطلا  عجرملا  نم  رارق  بجومب  اهيف  نيعيـس  يتلا  ةفيظولا  لامعأب  مايقلا  نم  هعنمت  يتلا  ةيلقعلاو  ةيندبلا  تاقاعإلاو  ضارمألا  نم  املاس  ج -
 . صتخملا يبطلا  عجرملا  نم  ةداهشب  اهيف  نيعيس  يتلا  ةفيظولا  لامعأب  مايقلا  نم  هعنمت  هتقاعإ  نكت  مل  ام  ةقاعإلا 

 . ةماعلا بادآلاو  قالخألاو  ةنامألاو  فرشلاب  ةلخم  ةحنجب  وأ  ةيانجب  موكحم  ريغ  د -

 . هطورشو ةرغاشلا  ةفيظولا  لاغشإ  تابلطتمل  ايفوتسم  ه -

( 44  ) ةداملا

:- يلاتلا وحنلا  ىلعو  ةياغلا  هذهل  ناويدلا  هدعي  يذلا  جذومنلا  ىلع  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتل  اقفو  ةيندملا  ةمدخلا  يف  نييعتلا  بلط  مدقي  أ -

 . ةيناثلاو ىلوألا  نيتئفلا  يف  ةرغاشلا  فئاظولا  لاغشأل  ناويدلا  ىلإ  - 1

 . ةثلاثلا ةئفلا  يف  ةرغاشلا  فئاظولا  لاغشإل  ناويدلا  اهدمتعي  ةهج  يأ  وأ  اهدمتعت  يتلا  يندرألا  ديربلا  ةكرش  بتاكم  ىلإ  - 2

دنع نييعتلا  بلاط  مدقي  نأ  ىلع  تانايبلا ،  كلتل  ةتبثملا  قئاثولا  نم  خـسنب  بلطلا  ززعيو  هبجومب ،  ةـبولطملا  تانايبلا  عيمج  نييعتلا  بلط  يف  جردـي  نأ  نييعتلا  بلاط  ىلع  ب -
دمتعت الو  رابتعالا  نيعب  ذخؤت  الو  ةيلمعلا  تاربخلاو  تالهؤملاب  قلعتت  هديدج  قئاثو  يأ  يف  رظني  الو  لوصألا ،  بسح  هقدصم  تانايبلا  كلتل  ةـمزاللا  قئاثولا  عيمج  هنييعتب  بيـسنتلا 

:- هنييعت رارق  هغلبت  خيرات  نم  رهش  لالخ  اهميدقت  ةطيرش  يلي  ام  ءانثتساب  يفيظولا  هعضو  ىلع  هعون  ناك  امهم  ليدعت  يأ  ءارجإ  يف 

 . نييعتلا بلط  يف  ةجردملا  ريغ  ملعلا  ةمدخ  - 1

 . نييعتلا بلط  ميدقت  خيراتل  ةقحاللا  تاربخلا  - 2

 . هنييعت رارق  رودص  لبقو  ىلوألا  ةئفلا  نمض  نييعتلا  بلط  هميدقت  دعب  اهيلع  لصح  يتلا  ةيملعلا  تالهؤملا  - 3



( 45  ) ةداملا

ريزولا نم  بيـسنتبو  ىلوألا  ةعومجملاب  قلعتي  اميف  ءارزولا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  اهنم  نوفعي  وأ  مهتامدخ  ىهنتو  ايلعلا  ةئفلا  فئاظو  ولغاش  نيعي  أ -
 . ةيماسلا ةيكلملا  ةدارإلاب  نييعتلاب  ءارزولا  سلجم  رارق  نرتقي  نأ  ىلع  ةيناثلا  ةعومجملل  صتخملا 

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  اهل  ددحملا  بتارلا  زواجتي  امب ال  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقع  بجومب  ايلعلا  هئفلا  فئاظو  نم  يأ  يف  فظوملا  نييعت  زوجي  ب -

يلغاش بتاور  دـيدحت  سلجملا  سيئر  يأرب  سانئتسالا  دـعبو  لاحلا  ىـضتقم  بسح  ريزولا  وأ  ءارزولا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءانبو  ةرربمو ،  ةـصاخ  تـالاح  يف  ءارزولا  سلجمل  ج -
تاوالعلا عيمجل  ةلماش  دوقعب  مهنييعت  متي  نيذلاو  ماظنلا  اذه  نم   ( 19 ةداملا (  نم  د )  ةرقفلا (  يف  مهيلإ  راشملا  صاخـشألا  بتاورو  ايلعلا  هئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  فئاظو 

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  قفو  اهنم  لكل  ةررقملا  بتاورلا  ىلع  ديزت  بتاورب 

سلجم رارق  قفو  دقعلا  عيقوتب  ريزولا  موقي  اهمكح  يف  ام  وأ  ايلعلا  ةـئفلا  نم  ةـيناثلا  ةـعومجملا  فئاظو  ىدـحا  ىلع  نييعتلا  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ررق  اذا  د -
.دقعلا طورش  رييغت  نود  ءارزولا 

( 46  ) ةداملا

عجرملا اهردصي  تارارقب  اهنوقحتسي  يتلا  تاوالعلا  مهحنمو  مهعيفرت  متيو  يمـشاهلا  يكلملا  ناويدلا  ةنزاوم  نم  مهبتاور  نوضاقتي  نيذلا  يمـشاهلا  يكلملا  ناويدلا  وفظوم  نيعي 
ماظن ماكحأ  اهيلغاش  ىلع  يرـست  يتلا  ايلعلا  بصانملا  كلذ  نم  ىنثتـستو  اهب ،  لومعملا  ىرخألا  ةـمظنألاو  ماـظنلا  اذـه  ماـكحأل  اـقفو  يمـشاهلا  يكلملا  ناويدـلا  يف  صتخملا 

 . يمشاهلا يكلملا  ناويدلا  يف  ايلعلا  بصانملل  ةيندملا  ةمدخلا 

( 47  ) ةداملا

:- اهءازإ ةنيبملا  بتاورلاو  تاجردلاو  تائفلاب  ةيندملا  ةمدخلا  يف  هاندأ  ةنيبملا  ةيملعلا  تالهؤملا  باحصأ  نيعي  أ -

صصختلا يملعلا /  ةئفلاةجردلاةنسلالهؤملا 

 . ةماعلا ةيوناثلا  دعب  نيتيسارد  نيتنسل  دهعملا  وأ  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهش  - 1392

 . ةماعلا ةيوناثلا  دعب  ةيسارد  تاونس  ثالثل  دهعملا  وأ  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهش  - 2182

 . ةيقيبطتلاو ةينهملا  تاصصختلا  يف  ةماعلا  ةيوناثلا  دعب  نيتيسارد  نيتنسل  دهعملا  وأ  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهش  - 3182

 . ةيقيبطتلاو ةينهملا  تاصصختلا  يف  ةماعلا  ةيوناثلا  دعب  ةيسارد  تاونس  ثالثل  دهعملا  وأ  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  ةداهش  - 4382

 . باستنالاب تاصصختلا  عيمج  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 5171

 . ةيعارزلا ريغ  ةسدنهلا  وأ  ةلديصلا  وأ  يرطيبلا  بطلا  وأ  نانسألا  بط  وأ  يرشبلا  بطلا  ادع  تاصصختلا  عيمج  يف  ماظتنالاب  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 6371

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 4  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةيناثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 7161

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 4  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةثلاثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 8561

لقت ةدناسملا ال  ةيبطلا  مولعلا  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلاو  ةسدنهلاو  ةلديصلاو  يرطيبلا  بطلاو  نانسألا  بط  تاصصخت  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 9
 . تاونس سمخ  نع  اهيلع  لوصحلل  ةساردلا  161ةدم 

 . تاونس تس  نع  اهيلع  لوصحلل  ةساردلا  ةدم  لقت  يتلا ال  ةلديص  روتكد  صصخت  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 10261

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 7  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةيناثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 11361

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 7  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةثلاثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 12251

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 8  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةيناثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 13461

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 8  ) دنبلا يف  ةدراولا  تاصصختلا  يف  ةثلاثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 14351

 . يرشبلا بطلا  يف  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 15361

 . يلاعلا صاصتخالا  ةداهشو  يرشبلا  بطلا  يف  ةيناثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 16251

 . يرشبلا بطلا  يف  ةثلاثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 17141

:- اهءازإ ةنيبملا  بتاورلاو  تاجردلاو  تائفلاب  هاندأ  ةنيبملا  ةداهشلا  لماح  نيعي  ب -

ةئفلاةجردلاةنسلاةداهشلا

 . اهلداعي ام  وأ  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  صاصتخالا  ةداهش  - 1141

 . اهلداعي ام  وأ  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  يعرفلا  صاصتخالا  ةداهش  - 2341

.اهلداعي ام  وأ  نانسألا  بط  يف  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  صاصتخالا  ةداهش  - 3251



ةفاضإلاب ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ىلوألا  ةيعماجلا  تاداهشلا  دعب  ةدحاو  ةنـس  نع  اهيلع  لوصحلل  ةساردلا  ةدم  لقت  يتلا ال  مولبدلا  ةداهـش  لماح  حنمي  ج -
 . نيتنس نع  لقت  ةساردلا ال  ةدم  تناك  اذإ  نيتيونس  نيتدايزو  ةدحاو  ةيونس  ةدايز  هقحتسي  ام  ىلإ 

يف ةررقملا  ةساردلا  تاونـسل  ىندألا  دحلا  دـمتعي  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاداهـشلا  ىلع  لوصحلل  ةـساردلا  تاونـس  دـيدحت  تاياغل  د -
 . رخآ ببس  يأل  وأ  بوسرلا  ببسب  ةداهشلا  ىلع  لوصحلل  اهاضق  يتلا  ةيلعفلا  تاونسلا  ددع  دمتعي  الو  بلاطلا  اهيف  جرخت  يتلا  ةعماجلا  وأ  دهعملا  وأ  ةيلكلا 

 . ماظنلا اذه  ضارغأل  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاداهشلاو  ةيملعلا  تالهؤملا  ىعارت  ه -

 . ةيزكرملا ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  نم  رارقب  ةداملا  هذه  يف  اهيلع  صنلا  متي  مل  ةيميداكأ  وأ  ةيملع  ةداهش  يأل  نييعتلا  تاياغل  ةئفلاو  ةجردلاو  ةنسلا  ديدحت  متي  و -

 . ةفيظولاب ةقالع  اذ  نوكي  نأ  ةفيظولا  لاغشإل  بولطملا  يملعلا  لهؤملا  نم  ىلعألا  يملعلا  لهؤملا  باستحال  طرتشي  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  بتارلاو  ةجردلا  ديدحت  تاياغل  ز -

نم ةعبارلا  ةنـسلا  بتارب  حاجنب  اهلداعي  ام  وا  يوناثلا  يناثلا  ةداهـش  دعب  ىندأ  ادـح  نيتنـس  اهيلع  لوصحلل  ةـساردلا  ةدـم  نوكت  يتلا  ينفلا  عمتجملا  ةـيلك  ةداهـش  لماح  نيعي  ح -
. ةيناثلا ةئفلا  نم  ةعساتلا  ةجردلا 

( 48  ) ةداملا

يأ يف  وأ  ةيدلبلا  وأ  ةيموكحلا  فئاظولا  يف  اهاضمأ  يتلا  ةربخلا  تاونـس  ةيناثلاو  ىلوألا  نيتئفلا  يف  ةـفيظو  يأ  يف  صخـش  يأ  اهيف  نيعيـس  يتلا  ةـجردلا  دـيدحت  دـنع  ىعارت  أ -
حنميو هساسأ  ىلع  ةفيظولا  يف  نيعيـس  يذلا  يملعلا  لهؤملا  ىلع  لوصحلا  دعب  تمت  وأ  تبـستكا  دق  تناكو  اهيف  نيعيـس  يتلا  ةـفيظولا  فصو  عم  قفتت  تناك  اذإ  ىرخأ  لامعأ 

لامعألا نم  يأ  يف  هتمدخ  تناك  اذإ  صخـشلل  حنمي  ام  ديزي  الو  ةيدلبلا  وأ  ةيموكحلا  فئاظولا  يف  ةيلمعلا  ةربخلا  تاونـس  نم  ةنـس  لك  نع  ةدحاو  ةيونـس  ةدايز  ةـلاحلا  هذـه  يف 
 . ةيونس تادايز  سمخ  ىلع  ىرخألا 

تاونـس نم  ةنـس  لك  نع  ةدحاو  ةيونـس  ةدايز  ىرخألا  لامعألا  نم  يأ  يف  هتمدخ  تناك  اذإ  هحنم  زوجي  يذلا  صاصتخالا  بيبط  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتـسي  ب -
 . تاونس رشع  ىلعأ  دحبو  ةربخلا 

( 49  ) ةداملا

نم ةداجا  ةطيرـش  ماظنلا  اذه  نم  ( 20  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا يف  نيبملا  ةيـساسالا  بتاورلا  ملـسل  اقفو  ةقحتـسملا  ةجردلا  طوبرم  ىندأ  يف  ةثلاثلا  ةـئفلا  يف  نييعتلا  متي  أ -
.ةباتكلاو ةءارقلا  اهيف  هنييعت  متيس 

اذه ماكحأ  بجومب  ةرداصلا  ةيموكحلا  فئاظولا  فينصتو  فصو  تاميلعتل  اقفو  اهلاغشا  طورشو  اهتايمـسمو  اهتايوتـسمو  ةثلاثلا  ةئفلل  ةيعونلا  فئاظولا  تاعومجم  ديدحت  متي  ب -
.ماظنلا

( 50  ) ةداملا

:- ةفيظولا ةعيبط  عم  ةربخلا  وأ  ةداهشلا  قفاوتت  نأ  ىلع  هاندأ  ةنيبملا  ةيونسلا  تادايزلا  نييعتلا  دنع  بستحت 

:- دمتعم يبيردت  زكرم  نع  ةرداصلا  ىرخألا  تامدخلاو  يفرحلاو  ينهملا  بيردتلا  تاداهش  أ -

 . ةدحاو ةيونس  ةدايز  اهلماح  حنميو  ةدحاو  ةنس  نع  اهتدم  لقت  يتلا ال  ةداهشلا  - 1

 . نيتيونس نيتدايز  اهلماح  حنميو  نيتنس  نع  اهتدم  لقت  يتلا ال  ةداهشلا  - 2

:- ةيميداكألا تاداهشلا  ب -

 . ةدحاو ةيونس  ةدايز  اهلماح  حنميو  ةماعلا  ةيوناثلا  - 1

 . نيتيونس نيتدايز  اهلماح  حنميو  ةينهملا  ةماعلا  ةيوناثلا  ةداهش  - 2

 . ةيونس تادايز  ثالث  اهلماح  حنميو  ةماعلا  ةيوناثلا  ةداهشلا  دعب  ةدحاو  ةنس  مولبد  - 3

:- قوسلا صخرو  تاداهش  ج -

 . نيتيونس نيتدايز  حنميو  ىلوألا  ةئفلا  نم  ةجارد  قئاس  - 1

 . ةدحاو ةيونس  ةدايز  حنميو  ةعبارلا  ةئفلا  نم  قوس  ةصخر  لماح  - 2

 . ةيونس تادايز  ثالث  حنميو  ةسماخلا  ةئفلا  نم  قوس  ةصخر  لماح  - 3

 . ةيونس تادايز  تس  حنميو  ةيئاشنإلا  تابكرملاو  ةسداسلاو  ةيناثلا  ةئفلا  نم  قوس  ةصخر  لماح  - 4

 . ةيونس تادايز  عبرأ  حنميو  راطق  قئاس  دعاسم  ةنهم  ةلوازم  ةداهش  لماح  - 5

 . ةيونس تادايز  عبس  حنميو  راطق  قئاس  ةنهم  ةلوازم  ةداهش  لماح  - 6

ةئفلا نم  ىلوألا  ةجردلا  نمض  ةجردملا  ةيديدحلا  ككـسلا  لامعأ  فئاظو  ىلع  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) دنبلا بجومب  راطق  قئاس  ةنهمل  ةررقملا  ةيونـسلا  تادايزلا  د -
 . ءارزولا سلجم  هددحي  يذلا  خيراتلا  نم  ارابتعا  فئاظولا  فينصتو  فصو  تاميلعت  بجومب  ةددحملا  طورشلا  فئاظولا  هذه  يلغاش  ءافيتسا  ةطيرش  ةثلاثلا 

تادايز عبرأ  حنمي  ماظنلا  هذه  نم  ( 17  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا ماكحأ  قفو  ةثلاثلا  ةئفلا  فئاظو  ىلع  لماشلا  عمتجملا  مولبد  ةـيلك  ةداهـش  لماح  نييعت  لاح  يف  ه -
 . ةيونس

( 51  ) ةداملا

ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونـسلا  تادايزلا  ىدحإو  ماظنلا  اذه  نم  ( 50  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونـسلا  تادايزلا  ىدحإ  نيب  عمجلا  زوجي 
 . اهتاذ

( 52  ) ةداملا

يف ةيرادإلا  تامدخلا  ةعومجمل  تاونـس  ( 5  ) ىلعأ دـحب  ةربخ  ةنـس  لك  نع  تادايز  ماظنلا  اذـه  نم  ( 51  ) و ( 50  ) نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونـسلا  تادايزلا  ىلإ  فاـضي 
:- ةيلاتلا ةلداعملا  قفو  ىلوألاو  ةيناثلا  نيتجردلا  يف  ةيفرحلاو  ةينهملا  فئاظولا  ةعومجمل  تاونس  ( 8  ) ةثلاثلا و ةجردلا 

ةلباقملا وأ  تارابتخالا و / تامالع  ةقثوملا ×  ةربخلا  تاونس  عومجم 

ةلباقملاو رابتخالا  ةمالع  لماك 

( 53  ) ةداملا

تادايزلا قرف  قوسلا  صخر  وأ  تاداهـشلا و / ىلع  نولـصحي  نيذلا  نيفظوملا  ةنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمألا  حنمي  ماظنلا ،  اذـه  نم  ( 51  ) ةداملا يف  درو  ام  ةاـعارم  عم 
 . ماظنلا اذه  نم  ( 50  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملاو  اهيلع  نيلصاحلا  قوسلا  صخر  وأ  ةداهشلاو و / ةديدجلا  قوسلا  صخر  وأ  ةداهشلا و / نيب  ةيونسلا 



( 54  ) ةداملا

 . خيراتلا كلذ  نم  يساسألا  هبتار  ىضاقتيو  لمعلا  هترشابم  خيرات  نم  فظوملا  نييعت  ربتعيو  يعجر  رثأ  عضولا  ليدعت  وأ  نييعتلل  نوكي  نأ  زوجي  ال 

( 55  ) ةداملا

هددحت يذلا  يساسألا  بتارلاو  ةجردلاب  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتل  ًاقفو  ةثلاثلاو  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  نم  فظوملا  نيعي 
. نييعتلا تاءارجإ  ةحص  نم  دكأتلا  دعب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةنجللا 

( 56  ) ةداملا

ىندأ وأ  ىلعأ  ةجرد  تاذ  ةرغاش  ةفيظو  باسح  ىلع  هنييعت  زوجيف  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  نييعتلل  حشرملا  اهقحتـسي  يتلا  ةجردلاو  ةئفلا  نم  ةرغاش  ةـفيظو  كانه  نكت  مل  اذإ 
يتلا ةجردلاب  رغشت  ةفيظو  لوأ  يف  ريزولا  نم  رارقب  هعضو  لدعي  نأ  ىلع  ةجردلا  هذه  تاصصخم  نم  يساسألا  هبتار  ىضاقتيو  اهتاذ  ةئفلا  نم  اهقحتسي  يتلا  ةجردلا  نم  ةرشابم 

 . ةفيظولا يف  هنييعت  خيرات  نم  ارابتعا  نيتلاحلا  نم  يأ  يف  ةجردلا  يف  هتيمدقأ  ربتعتو  فئاظولا  تاليكشتل  ردصي  ماظن  لوأ  يف  هل  اهجاردإب  وأ  اهقحتسي 

( 57  ) ةداملا

فينـصتو فصو  تاميلعت  يف  ددحملا  يفيظولا  فصولاو  قفتي  امبو  ةيلعف  ةروصب  اهتابجاوو  اهيف  هنييعت  مت  يتلا  ةفيظولا  ماهم  ةـثلاثلا  ةـئفلا  فئاظو  يف  نيعملا  فظوملا  سرامي 
 . ةئفلا هذه  نمض  الإ  اهيف  نيع  يتلا  ةفيظولا  نم  هلقن  زوجي  الو  ةئفلا  هذه  فئاظو 

( 58  ) ةداملا

يذلا يساسألا  بتارلا  نم  ىلعأ  يساسأ  بتارب  وأ  هتمدخ  تهتنا  امدنع  اهلغشي  ناك  يتلا  ةجردلا  نم  ىلعأ  ةجرد  يف  هنييعت  زوجي  الف  ةيندملا  ةمدخلا  ىلإ  قباس  فظوم  ديعأ  اذإ  أ -
اميف ماظنلا  اذه  ماكحأ  ةلاحلا  هذه  يف  هيلع  قبطتف  اهيف  نيعيـس  يتلا  ةفيظولا  عم  قفتت  ةربخ  ىلع  وأ  ديدج  يملع  لهؤم  ىلع  لصح  دق  ناك  اذإ  الإ  تقولا  كلذ  يف  هاضاقتي  ناك 

 . ةربخلا كلتو  لهؤملا  كلذب  قلعتي 

 . تاوالعلا عيمجل  لماش  دقع  بجومب  هنييعت  ديعأ  يذلا  فظوملا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتسي  ب -

 . يعامتجالا نامضلا  نوناق  ماكحأل  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا ماكحأل  اقفو  هنييعت  متي  نم  لك  عضخي  ج -

( 59  ) ةداملا

رايتخا تاميلعتل  اقفو  تاوالعو  بتار  نودـب  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا  ببـسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور  باسح  ىلع  وأ  عيراشملا  باـسح  ىلع  دـقعب  فظوملا  نييعت  متي  أ -
 . ماعلا نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةنجللا  هددحت  يذلا  يساسألا  بتارلابو  نيفظوملا  نييعتو 

دنع تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا  ببـسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور  باسح  ىلع  وأ  عيراـشملا  باـسح  ىلع  دـقعب  نيعملا  فظوملا  ةـمدخ  اـمكح  ىهنت  ب -
 . ةرئادلا يف  هلمع  فانئتسال  هتدوع  دعب  هتزاجإ  ءاهتنا  وأ  فظوملا  ةراعإ  ءاهتنا  دنع  وأ  هتاصصخم  دافن  وأ  عورشملا  ءاهتنا 

فئاظولا ىلع  نييعتلا  يف  ةـيولوألا  هل  ىطعتف  ةداـملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  نيبملا  وحنلا  ىلع  نيفظوملا  نييعتو  راـيتخا  تاـميلعت  قفو  نيعملا  فظوملا  دـقع  ىهتنا  اذإ  ج -
 . تاميلعتلا هذهل  اقفو  ةيملعلا  هتالهؤم  بسانت  يتلا  ةرغاشلا 

نييعتو راـيتخا  تاـميلعتل  اـقفو  ةرئاد  يأ  يف  ةرغاـشلا  فئاـظولا  ىلع  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماـكحأ  بجومب  نينيعملا  نيفظوـملا  نييعت  ةـيلمع  ميظنتب  ةـيولوألا  ىطعت  د -
 . نيفظوملا

ماكحأل اقفو  مهتامدـخ  ءاهنإ  بجيو  اهنم  ءانثتـسا  وأ  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعت  جراخ  دوقعب  نينيعملا  نيفظوملا  ىلع  ةداملا  هذـه  يف  ءاج  ام  قبطني  لاوحألا ال  لك  يف  ه -
 . ةداملا هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا

( 60  ) ةداملا

تاوالعلا عيمجل  لماش  دـقع  بجومب  فظوملا  نييعت  زوجي  ةزيمم  ةـيلمع  تاربخو  ةـيملع  تاءافك  باطقتـسالو  ةرئادـلا  يف  لمعلا  ةحلـصم  اهبلطتت  ةرربمو  ةـصاخ  تالاح  يف  أ -
:- ةيلاتلا تاءارجإلاو  سسألا  ىعارت  نأ  ىلع  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتل  اقفو  ةددحملا  بتاورلا  ىلع  ديزي  بتاربو 

تاربخلاو تالهؤملاو  يفيظولا  اهفـصوو  فئاظولا  هذـه  تايمـسمب  ناويدـلا  دـيوزتب  تاوالعلا  عيمجل  ةـلماش  دوقعب  ةرغاـش  فئاـظو  اهيدـل  رفاوتت  يتلا  ةـينعملا  ةرئادـلا  موقت  - 1
 . كلذ عم  ةبسانتملا  اهبتاورو  اهدادعأو  اهلاغشإل  ةبولطملا  تاراهملاو  تاءافكلاو 

 . ةدحاو ةيموي  ةيلحم  ةفيحص  يف  فئاظولا  كلت  نع  نالعإلاب  ناويدلا  عم  قيسنتلاب  ةينعملا  ةرئادلا  موقت  - 2

ءارجإل صاصتخالا  يوذب  ةناعتـسالا  اهل  زوجيو  ريزولا  امهيمـسي  صاصتخالا  يوذ  نم  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  نينثاو  ناويدلا  بودنم  ةيوضعو  ماعلا  نيمألا  ةـسائرب  ةـنجل  فلؤت  - 3
عم نييعتلل  نيحشرملا  تاربخ  بسانت  ءوض  يف  دقعلا  ةميق  يف  رظنلل  ةيزكرملا  ةنجلل  اهتايصوت  ةنجللا  عفرتو  امهيتلك  وأ  نيمدقتملل  ةيصخشلا  تالباقملا  وأ  ةيسفانتلا  تاناحتمالا 

ةدايزلا ةميق  زواجتت  دقعلا  ىلع  ةدايزلا  ةميق  تناك  اذإ  دـقعلا  دـيدجت  يف  ةـيزكرملا  ةـنجللا  رظنت  نأ  ىلع  ريزولل ،  نييعتلاب  بيـسنتلاو  تاصـصخملاو  ةـفيظولا  لاغـشإ  تابلطتم 
 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةددحملا  ةيونسلا 

اقفو بتارلا  رادقمو  اهديدجت  يف  رظني  نأ  ىلع  اهتدم  ءاهتنا  نيح  ىلإ  اهيف  ةدراولا  طورـشلل  خيرات 1/1/2014  لبق  نونيعملا  تاوالعلا  عيمجل  ةـلماشلا  دوقعلا  وفظوم  عضخي  ب -
عجرملل كلذب  اهبيـسنت  عفرتو  ةدحاو  ةرملو  ةيزكرملا  ةنجللا  نم  ةرئادلل  ةيـساسألا  فئاظولاب  اهطابترا  ىدمو  اهيلإ  ةجاحلا  ىدمو  اهتبوعـص  ةجردو  اهتردـنو  فئاظولا  كلت  ةـعيبطل 

 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةددحملا  ةيونسلا  ةدايزلا  ةميق  زواجتت  دقعلا  ىلع  ةدايزلا  ةميق  تناك  اذإ  دقعلا  ديدجت  يف  ةيزكرملا  ةنجللا  رظنتو  نييعتلاب  صتخملا 

ةيدايقلا فئاظولا  ضعب  يلغاش  ليوحت  ةرئادلا  بلط  ىلإ  دنتـسملاو  ةـيزكرملا  ةـنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  سلجملل  زوجي  لمعلا  ةحلـصم  اهبلطتت  ةرربمو  ةـصاخ  تالاح  يف  - 1 ج -
 . تاياغلا نم  ةياغ  يأل  مهتاجردو  فئاظولا  هذه  يلغاش  ةئف  ديدحت  ةيزكرملا  ةنجللو  تاوالعلا  عيمجل  ةلماش  دوقعب  فئاظو  ىلإ  ةرئادلا  يف  ةيساسألاو 

ةفيظو ىلإ  نيفظوملا  نييعتو  رايتخا  تاميلعتل  اقفو  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دـقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  ليوحت  ةـيزكرملا  ةـنجللا  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ريزولا  نم  رارقب  زوجي  - 2
 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  يساسأ  بتارو  ةجردو  ةئف  تاذ  دقعب 

 . ماظنلا اذه  نم  ( 19  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا يف  مهيلإ  راشملا  صاخشألاو  ايلعلا  ةئفلا  يفظوم  نم  تاوالعلا  عيمجل  ةلماش  دوقعب  نينيعملا  ىلع  ةداملا  هذه  ماكحأ  قبطت  ال  د -

 . تاوالعلا عيمجل  لماش  دقع  بجومب  فظوملا  نييعت  ءارزولا  سيئرل  ةداملا ،  هذه  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ه -

( 61  ) ةداملا

الإ دقعب  فظوم  يأ  نييعت  زوجي  الو  ةيزكرملا  ةنجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  نم  اهدامتعا  متي  رئاودلا  عيمج  ىدـل  دوقعب  نيفظوملا  نييعتل  ةدـحوم  دوقع  جذامن  ناويدـلا  دـعي  أ -
 . جذامنلا هذه  بجومب 

 . همادختسا دقع  يف  ةدراولا  طورشلا  دقعب  نيعملا  فظوملا  ىلع  قبطت  ماظنلا  اذه  نم  ( 60  ) ةداملا نم  و(ه ) و(ج ) ب )  ) تارقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ب -

( 62  ) ةداملا



دعب هئادأ  مييقت  جئاتن  ءوض  يف  هتمدخ  ءاهنإ  وأ  هدقع  ديدجت  متيو  هتفيظو  يف  لمعلا  هترـشابم  خيرات  نم  أدبت  ةبرجتلا  تحت  ةنـس  ةدمل  ةيندملا  ةمدخلا  يف  نيعملا  فظوملا  عضخي  أ -
يذلا جذومنلل  اقفو  نيتلاحلا  اتلك  يف  نييعتلاب  صتخملا  عجرملا  نم  رارقب  هئادأ  مييقت  جئاتن  ءوض  يف  مييقتلا  لحارم  نم  ةـلحرم  يأ  يف  هتمدـخ  ءاهنإ  زوجيو  ةـبرجتلا ،  ةدـم  ءاهتنا 

 . ةياغلا هذهل  ناويدلا  هدعي 

 . ةرمتسم ةمدخ  ةرغاش  ةفيظوب  هنييعت  مت  يذلاو  هلمع  سأر  ىلع  مئاقلا  دقعب  فظوملا  ةمدخ  ةدم  ربتعت  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ضارغأل  ب -

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلإ  راشملا  ةدملل  ةبرجتلا  تحت  ربتعيف  ةيندملا  ةمدخلا  يف  صخش  يأ  نييعت  ديعأ  اذإ  ج -

لمعلا بيلاسأ  ىلع  هبيردتو  اهب  ةصاخلا  تاعيرـشتلاو  يرادإلا  اهميظنتو  اهماهمو  اهفادهأو  اهلمعو  ةرئادـلا  عقاوب  هفيرعتو  ةـبرجتلا  تحت  نيعملا  فظوملا  ليهأت  ةرئاد  لك  ىلع  د -
 . ديدجلا فظوملا  هيجوت  جمارب  يف  هكارشإ  كلذ  يف  امب 

( 63  ) ةداملا

دعب ةفيظولل  ةمزاللا  تابلطتملاو  تالهؤملا  هيف  رفاوتت  يندرأ  مدقتي  مل  اذإ  دقع  بجومب  ةفيظو  يأ  يف  يندرألا  ريغ  نييعت  زوجي  ةكلمملا ،  يف  اهب  لومعملا  تاعيرشتلا  ةاعارم  عم 
 . ةيزكرملا ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  دعبو  لقألا  ىلع  ةدحاو  ةيموي  ةيلحم  ةفيحص  يف  اهنع  ةرئادلا  نالعإ 

( 64  ) ةداملا

صاخـشأ مادختـسا  ىلع  ةقفاوملا  ةينعملا  ةرئادلاو  ناويدلا  نم  لك  ةيوضعو  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  نع  بودنم  ةسائرب  لكـشت  ةينف  ةنجل  يأرب  سانئتسالا  دـعب  ءارزولا  سلجمل  أ -
:- يلي امل  اقفو  ةنس  نع  لقت  ةدمل  عيراشملا  باسح  ىلع  تقؤم  لكشبو 

 . ةبسانم ىرخأ  طورش  يأو  مهمادختسا  ةدمو  ةيملعلا  مهتالهؤمو  مهتاصصختو  نيمدختسملا  ددع  ةرئادلا  ددحت  - 1

تيبثتب ةرئادلا  مازتلإ  مدع  نايب  عم  ةبولطملا ،  ةيلمعلا  تاربخلاو  ةيملعلا  تالهؤملاو  عورـشملا  ةدم  نالعإلا  نيمـضتو  عيراشملاب  ةـصاخلا  فئاظولا  نع  نالعإلاب  ةرئادـلا  موقت  - 2
 . هذيفنت نم  ءاهتنالا  دعب  وأ  عورشملا  ةدم  لالخ  ةرئادلا  يف  نيمدختسملا 

 . مهنأشب بسانملا  رارقلا  ذاختال  ريزولل  بيسنتلاو  طورشلا  مهيلع  قبطنت  نيذلا  صاخشألا  حيشرتو  اهمييقتو  نيمدقتملا  تابلط  زرفب  ةنجللا  موقت  - 3

 . قبسأ امهيأ  هتاصصخم  دافن  وأ  عورشملا  ءاهتنا  لاح  يف  ايئاقلت  ةيهتنم  ربتعت  هتامدخ  نأب  ديفي  هفلم  يف  هظفح  متي  يطخ  رارقإ  ميدقتب  رايتخالا  هيلع  عقو  يذلا  صخشلا  موقي  ب -

 . عورشملا ةحلصم  اهبلطتت  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يف  الإ  عيراشملا  نيب  تالقانم  يأ  ءارجإ  مدعب  ةرئادلا  مزتلت  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ج -

( 65  ) ةداملا

اقفوو ةكلمملا  يف  اهب  فرتعم  ةيملع  ةهج  وأ  ةئيه  وأ  ةعماج  وأ  ةيلك  وأ  دـهعم  نع  ارداص  اهنم  يأ  ساسأ  ىلع  نييعتلا  يرجي  يذـلا  لهؤملا  وأ  ةـيملعلا  ةداهـشلا  نوكت  نأ  بجي  أ -
 . ةعبتملا ةينوناقلا  لوصألل 

 . اهنم يأ  ةحص  يف  هبتشا  اذإ  ةقيثو  وأ  لهؤم  وأ  ةداهش  يأ  نم  لصألا  ميدقت  بلطي  نأ  هلو  ةبسانم  اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  هيلإ  مدقت  ةقيثو  يأ  ةحص  نم  ققحتلا  ناويدلل  ب -

 . اهب لومعملا  تاعيرشتلل  اقفو  ماظنلا  اذه  تاياغل  تاداهشلا  ةلداعم  يرجت  ج -

( 66  ) ةداملا

:- يلاتلا مسقلا  هنييعت  دنع  فظوملا  يدؤي  أ -

 . " زييمت يأ  نود  دايحو  درجتب  اهتابجاوو  يتفيظو  ماهمب  موقأ  نأو  اهتبيهو  ةلودلا  تاكلتمم  ىلع  ظفاحأ  نأو  صالخإو ،  ةنامأب  لمعأ  نأ  ميظعلا  هللاب  مسقأ  " 

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  نم  فظوملل  ءارزولا  سيئر  مامأ  - 1

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  نم  فظوملل  ريزولا  مامأ  - 2

 . ةثلاثلاو ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  نم  فظوملل  ماعلا  نيمألا  مامأ  - 3

 . هل هتيدأت  دعب  فظوملا  فلم  يف  مسقلا  نم  ةخسن  ظفحت  ب -

( 67  ) ةداملا

ريياعم ءاسرإ  ىلع  صرحتو  ةيناسنإلاو  ةيبرعلا  ةراضحلل  ةيموقلاو  ةينطولاو  ةينيدلا  ميقلا  اهتريـسم  هجوتو  اهمكحت  عمتجملاو  نطاوملا  ةـمدخل  ةـنامأو  ةـيلوؤسم  ةـماعلا  ةـفيظولا 
ريدقتلاو ةقثلا  قلختو  ميقلاو  دعاوقلاو  ريياعملا  هذهب  مهمازلإ  ززعتو  ةيندملا  ةمدخلا  يفظوم  ىدل  ةيلاع  ةينهم  ةيفاقث  ميقو  ةـماعلا  ةـفيظولا  بادآ  مكحت  ةـيقالخأ  ئدابمو  دـعاوقو 

نمو ءاوس ،  دح  ىلع  عمتجملاو  نطاوملل  ةنكمم  ةقيرط  لضفأب  تامدخلا  ريفوت  يف  اهرودل  ريدقتلاو  مارتحالا  نم  ةلاح  ينبتو  رئاودلا  لمعب  ةماعلا  ةمدخلا  يقلتمو  نطاوملا  ىدـل 
:- يلي امب  مازتلالا  فظوملا  ىلع  نإف  كلذ  قيقحت  لجأ 

 . ءارزولا سلجم  نم  ةرقملا  ةماعلا  ةفيظولا  تايقالخأو  يفيظولا  كولسلا  دعاوق  ةنودم  ماكحأ  أ -

مايا كلذ  يف  امب  يمسرلا  ماودلل  ةررقملا  تاعاسلا  نم  رثكأل  لمعلاب  هفيلكت  زاوج  عم  ةقدو ، صالخإو  ةنامأب  هيلا  ةلكوملا  هتفيظو  تابجاوو  ماهم  ءادأو  يمسرلا  ماودلا  تاقوأ  ب -
ةمدخلا يف  اهب  لومعملا  زفاوحلاو  تآفاكملا  حنم  تاميلعتل  اقفو  كلذ  ءاقل  ةـيلام  ةأفاكم  فرـص  صتخملا  عجرمللو  كلذـل ، لمعلا  ةحلـصم  تضتقا  اذا  ةيمـسرلا  دايعألاو  لطعلا 

.ةيندملا

نم لكـش  يأ  وأ  ةينيدلا  تادقتعملا  وأ  قرعلا  وأ  سنجلا  ساسأ  ىلع  مهنيب  زييمت  نود  ةلادعلاو  ةـيعوضوملاو  درجتلاو  دايحلا  ساسأ  ىلعو  ةـسايكو ،  ةـقابلب  روهمجلا  ةـلماعم  ج -
 . زييمتلا لاكشأ 

 . لمعلا يف  قيرفلا  حور  ءانبو  ةكراشملا  أدبم  قيبطتو  مارتحاب  هيسوؤرمو  هئاسؤر  عم  لماعتلاو  يرادإلا  لسلستلا  قفو  مهتاهيجوتو  هئاسؤر  رماوأ  ذيفنت  د -

لامهإ وأ  ريصقت  يأ  نعو  ةماعلا  ةحلصملاو  ماعلا  لاملا  ىلع  زواجت  يأ  نع  غيلبتلاو  اهقوقح  نم  قح  يأب  نواهتلا  مدعو  اهتاكلتممو  ةلودلا  حلاصمو  ماعلا  لاملا  ىلع  ةظفاحملا  ه -
 . امهب رضي 

ةءافك عفرو  ةيجاتنإلا  ةدايزل  ليهأتلاو  بيردتلا  صرفو  ةربخلا  نم  ةدافتسالاو  ةرئادلا  لمعب  ةقلعتملا  جماربلاو  ططخلاو  ماهملاو  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  نيناوقلاب  ماملإلا  ةرورض  و -
 . ةرئادلا يف  ماعلاو  يدرفلا  ءادألا 

 . ةيصخشلا لايتغا  مدعو  تامولعملا  نم  دكأتلا  ىلع  صرحلا  عم  هنع  غالبإلاو  للخلا  بناوج  نع  حاصفإلاو  يأرلا  ءادبإ  يف  ةيفافشلاو  ةعاجشلاو  قدصلاب  يلحتلا  ز -

 . اهتازاجنإب زازتعالاو  ةرئادلل  ءامتنالا  قيمعتو  ةأرملاو  لجرلا  نيب  لمعلا  يف  ةكارشلا  ةقالع  مارتحاو  ةفرعملا  لدابتو  نواعتلاو  ةلامزلا  حورب  لماعتلا  ح -

( 68  ) ةداملا

:- ةيلاتلا لامعألا  نم  يأ  ىلع  مادقإلا  ةيبيدأتلا  ةيلوؤسملا  ةلئاط  تحتو  فظوملا  ىلع  رظحي 

.صتخملا عجرملا  هلبقي  عورشم  رذع  نود  هنع  فقوتلا  وا  لمعلا  كرت  أ -

نم كلذ  نوكي  نأ  نود  اهنع  حيرصتلا  وأ  ةباتكلا  وأ  ةيجراخ  ةهج  يأل  اهبيرست  وأ  اهنع  روص  وأ  اهنم  ةخـسن  وأ  ةيمـسر  ةرباخم  وأ  ةقيثو  يأب  هسفنل  لمعلا  ناكم  جراخ  ظافتحالا  ب -



.يكتشملا ىري  امبسح  ةرئادلا  يف  صتخملا  عجرملل  وأ  داسفلا  ةحفاكمو  ةهازنلا  ةئيهل  عفرتف  داسف ، نع  فشكت  يتلا  قئاثولا  ءانثتساب  هتايحالص 

ةلودـلا نمأب  سمي  لمع  يأ  وأ  اهيلع  ضيرحتلا  وأ  ماصتعا  وأ  بارـضإ  وأ  ةرهاظم  يأ  يف  كارتشالا  وأ  مايقلا  وأ  ةـيبزح  حـلاصم  وأ  فادـهأ  وأ  ضارغأ  ةـمدخل  هتفيظو  لالغتـسا  ج -
 . ةلودلاو عمتجملاو  نينطاوملا  حلاصم  لطعي  وأ  رضي  وأ  اهحلاصمو ، 

وأ ةرئادلاب  طابترا  وأ  ةقالع  هل  صخـش  يأ  نم  ةينيع  وأ  ةيدام  تايماركإ  يأ  بلط  وأ  لوبق  وأ  اهب  قح  هل  سيل  فرط  يأ  ةعفنمل  وأ  ةيـصخش  ةعفنم  يأ  ةمدخل  هتفيظو  لالغتـسا  د -
 . هلمع ءانثأ  اهعم  ةحلصم 

 . اهدض ضيرحتلا  وأ  ةينيدلاو  ةيسايسلا  تادقتعملاو  ءارآلل  ةءاسإلاو  نيماعلا  كولسلاو  بادآلاو  قالخألا  ىلإ  ءيست  لامعأ  وأ  تاسرامم  وأ  تافرصت  يأب  مايقلا  ه -

وأ ةيامحلا  وأ  ةياعرلا  رود  وأ  ةيبيردتلا  وأ  ةيليهأتلا  وأ  ةيميلعتلا  تاسـسؤملا  كلذ  يف  امب  ةرئادـلا  يف  نيدوجوملا  لافطألا  نم  يأ  ىلع  روصلا  نم  ةروص  يأب  يندـب  باقع  عاقيإ  و -
 . مهنم يأب  ىذأ  قاحلإ 

ريزولا نم  حيرـصتبو  اـيلعلا  ةـئفلا  يفظومب  قلعتي  اـميف  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  هضوفي  نم  وأ  ءارزوـلا  سيئر  نم  قبـسم  نذإ  نود  يمـسرلا  ماودـلا  تاـقوأ  جراـخ  لـمعلا  ز -
موقي نأ  ةرقفلا  هذـه  قيبطت  يف  طرتشيو  ةـنيزخلا ،  ةحلـصمل  فظوملا  هيلع  لصح  غلبم  يأ  دادرتسا  كلذ  يف  امب  ةـلءاسملا  ةـلئاط  تحت  كلذو  ىرخألا ،  تاـئفلا  نم  نيفظوملل 

وأ ةقالع  اهل  يتلا  تاهجلا  ىدل  يفاضإلا  لمعلا  نوكي  نأو ال  ةيمسرلا ،  اهلامعأل  ةقاعإ  لمعلا  كلذ  نع  أشني  نأو ال  ةرئادلا  هددحت  يذلا  يمـسرلا  ماودلا  تاقوأ  جراخ  لمعلا  كلذب 
 . ةرئادلا لمعب  ةحلصم 

.لمعلا رارسأ  ءاشفإ  اهيف  نيلماعلا  وأ  ةلودلل  ءيسي  امب  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسول  وأ  مالعإلا  لئاسول  حيرصتلا  وأ  ةباتكلا  ح -
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:- ةرئادلا ىلع  بجي 

 . قاقحتسالاو ةرادجلا  ساسأ  ىلع  ةيفيظولا  هعاضوأب  قلعتي  ام  لك  يف  هعم  لماعتلاو  هزاجنإ ،  هنم  عقوتي  امو  هتايلوؤسمو  فظوملا  ماهم  حوضوب  ددحت  نأ  أ -

 . ةذفانلا تاعيرشتلل  اقفو  ةرئادلا  يف  هلمع  ماهمب  قلعتي  اميف  ريبعتلاو  يأرلا  ةيرح  فظوملل  نمضت  نأ  ب -

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةيبيدأتلا  تابوقعلاو  تاءارجإلا  قيبطت  دنع  فظوملل  تانامض  دوجو  نم  دكأتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ملظتلا  قح  هل  لفكت  نأ  ج -

 . ةفلتخملا بيردتلاو  ريوطتلا  جمارب  لالخ  نم  لمعلا  ةعيبطب  ةقلعتملا  هتاردق  ريوطتو  هتاراهم  زيزعت  تابلطتم  ريفوت  د -
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:- يلي ام  ىلإ  همييقتو  ءادألا  ةرادإ  ةيلمع  فدهت  أ -

تارشؤمل اقفو  هل  ةددحملا  فادهألا  قيقحتو  هماهم  زاجنإ  يف  فظوملا  رود  مييقت  لالخ  نم  ةرئادلل  ةيسسؤملا  فادهألا  قيقحت  يف  مهاسي  لضفأ  ءادأ  ىوتـسم  ىلع  لوصحلا  - 1
مهتاردقو مهتاراهم  ةيمنتو  مهئادأ  نيسحتل  مهمعدو  مهعيجشتو  نيفظوملا  زيفحتو  ءادألا  لجسل  اقفوو  مييقتلا  ةنس  ةيادب  يف  فظوملاو  رشابملا  سيئرلا  نيب  اهيلع  قفتملا  ءادألا 

 . ةيسفانتلا أدبم  ليعفتو  اهريوطتو 

 . ةيعوضومو ةيملع  ةيجهنم  قفو  اهريوطتو  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ديدحت  - 2

 . ءادألا مييقتو  ةمظتنملا  ةعجارملل  نيفظوملا  عيمج  ءادأ  عضخي  ايلعلا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  يفظوم  ءانثتساب  ب -

هدامتعا خيرات  دعب  طسوتم  وأ  فيعـض  ةجردب  يئاهنلا  هريدـقت  ناك  اذإ  يونـسلا  هئادأ  ريرقت  ىلع  فظوملا  عالطا  بجي  هنأ  ريغ  اموتكم  يئاهنلا  يونـسلا  ءادألا  ريرقت  دادـعإ  نوكي  ج -
 . ناويدلا يف  ةيونسلا  ريراقتلا  جئاتن  تافوشك  عاديإ  خيرات  نم  رهش  يضم  دعب  مهريراقت  جئاتن  ىلع  عالطالا  نيفظوملا  عيمجل  قحيو  هيلع  ضارتعالل  ةرشابم 

ىلإ دنتست  يتلا  هتارـشؤمو  مييقتلا  ةيلآ  نمـضتت  ثيحب  مهمكح  يف  نمو  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يلغاش  ءادأ  ةموظنم  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  رقي  د -
 . ةياغلا هذهل  دعت  يتلا  جذامنلاو  ةيجيتارتسالا  اهططخو  ةرئادلا  فادهأ  قيقحت 
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عيمجو ءادألا  مييقتب  ةقلعتملا  تاءارجإلاو  ةلدألاو  تاميلعتلا  ةينعملا  رئاودلاو  ناويدلاو  ةرازولا  نع  نيلثمم  نم  ناويدـلا  سيئر  اهلكـشي  ةـنجل  بيـسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  ردـصي  أ -
نيفلكملاو نيراعملاو  نيبدـتنملا  نيفظوملا  ءادأ  مييقت  ةـيفيكب  ةـقلعتملا  تاميلعتلا  كلذ  يف  امب  ةـثلاثلاو ،  ةـيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  يفظومل  ءادألا  مييقت  ةرادإب  ةـقلعتملا  جذاـمنلا 

يف ةيحالصلا  ةبحاص  تاهجلا  تاميلعتلا  هذه  نمضتت  نأ  ىلع  لمعلا ،  نع  نيفوقوملاو  ةبرجتلا  تحت  نيفظوملاو  تاوالعو  بتار  نودب  نيزاجملاو  تارود  وأ  تاثعب  يف  نيدفوملاو 
 . ريراقتلا هذه  ميظنت 

اهتايكلسمو ةفيظولل  ةيساسالا  ماهملا  ىلع  اينبم  مييقتلا  ةـيلمع  هبلطتت  رخآ  رابتعا  يألو  فئاظولا  وأ  نيفظوملا  تائفل  اقفو  ءادألا  ةرادإب  قلعتي  رثكأ  وأ  اجذومن  ناويدـلا  دـعي  ب -
 . ءادألا مييقتل  ةدمتعملا  ةيجهنملا  عم  قفاوتت  نأ  ىلع  ةينعملا  ةرئادلا  عم  نواعتلاب  كلذو 

 . يونسلا ءادألا  ريرقت  دامتعال  فظوملا  عم  ءادألا  ةشقانم  دنع  ةيسيئرلا  تايعجرملا  ىدحإ  ءادألا  لجسب  ةصاخلا  قئاثولا  ربتعت  ج -

ءاوس يونـسلا  ءادألا  ريرقتو  ءادألا  لجـس  جذامن  كلذ  يف  امب  ءادألا  ةرادإب  ةـقلعتملا  جذامنلا  عيمج  يف  ةـنودملا  عئاقولاو  تاـظحالملاو  تاـنايبلا  ىلع  ليدـعت  يأ  ءارجإ  زوجي  ـال  د -
 . ةلءاسملاو ليدعتلا  نالطب  ةلئاط  تحت  كلذو  اهيف  طشك  وأ  وحم  يأ  ءارجإ  زوجي  امك ال  اهنم  فذحلاب  وأ  اهيلإ  ةفاضإلاب 

:- ةيلاتلا تاريدقتلا  نم  يأب  مييقتلا  كلذ  متيو  يونسلا  ءادألا  ريرقت  بجومب  فظوملا  ءادأ  مييقت  يف  ءادألا  لجس  يف  ةنودملا  تاظحالملاو  عئاقولاو  تانايبلا  دمتعت  - 1 ه -

 . زاتمم - 

 . ادج ديج  - 

 . ديج - 

 . طسوتم - 

 . فيعض - 

جذومنلل اقفو  كلذو  فظوملا  ءادأب  ةقلعتملا  تاظحالملاو  عئاقولاو  تانايبلا  نم  لكل  ةمالع  ريدقت  ساسأ  ىلع  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاريدقتلا  عضوت  - 2
 . يونسلا ءادألا  ريرقتل  دمتعملا 

.يعيبطلا عيزوتلا  ىنحنم  موهفم  قيبطت  اهيفظوم  ءادأ  مييقت  دنع  ةرئادلا  يعارت  - 1 و -

ربكألا ةبسنلا  زكرتت  ثيح  تاعومجم  سمخب  ىنحنم  لكـش  ىلع  مهئادأ  مييقت  قفو  نيفظوملا  عيزوت  يعيبطلا -:) عيزوتلا  ىنحنم   ) ةرابع ينعت  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا تاياغل  - 2
 . راسيلا ىلع  افيعضو  اطسوتمو  نيميلا  ىلع  ازاتمم  ءادأ  لثمتو  نيفرطلا  دنع  لقأ  ةبسنبو  ادج  ديج  ىلإ  اديج  ءادأ  لثمتو  طسولا  يف  مهنم 
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 . اهقيقحت تابلطتمو  لمعلا  ةطخو  امهيلك ،  وأ  ءادألا  تارشؤم  وأ  فادهألل  اقفو  ةبولطملا  جئاتنلا  هيسوؤرم  عم  نواعتلاب  ةنسلا  ةيادب  يف  رشابملا  سيئرلا  ددحي  أ -

 . هئادأ مييقت  اهساسأ  ىلع  متيس  يتلاو  اهنم  لكل  ةيبسنلا  ةيمهألاو  يفيظولا  كولسلاو  ءادألا  مييقت  رصانع  ىلع  فظوملا  عالطاب  ةنسلا  ةيادب  يف  رشابملا  سيئرلا  موقي  ب -
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فعضلا طاقنو  اهزيزعتل  هكولسو  فظوملا  ءادأ  يف  ةوقلا  طاقن  دصر  ققحي  امب  ءادألا  لجـس  جئاتنل  هيـسوؤرم  عم  ةعجارم  ءارجإب  يرود  لكـشب  موقي  نأ  رـشابملا  سيئرلا  ىلع  أ -
 . امهيتلك وأ  تارشؤملا  وأ  فادهألا  ىلع  ةرربمو  ةيرورض  تاليدعت  يأ  ءارجإ  وأ  اهتجلاعم  ةيفيكو 

تاءارجإلا ذاختاو  كلذـل ،  ةدـمتعملا  تاميلعتلل  اقفو  تمت  دـق  ةـعجارملا  نأ  نم  ققحتلل  ةـيميظنتلا  ةدـحولا  يف  فظوملل  ءادـألا  لجـس  جذومن  ةـعباتمب  ينعملا  ريدـملا  موقي  ب -
 . تاءارجإلا كلت  ذاختا  يضتقي  ام  لجسلا  يف  ةجردملا  عئاقولاو  تاظحالملاو  تانايبلا  يف  نأ  نيبت  اذإ  ةبسانملا 

ةيبيدأتلا تابوقعلا  نم  يأ  هقحب  تذختا  اذإ  دـيج  ىلع  فظوملا  ريدـقت  دـيزي  نأ  زوجي  الو  مييقتلا  ةنـس  لالخ  فظوملا  قحب  اهعاقيإ  متي  يتلا  تابوقعلا  عيمج  رابتعالا  نيعب  ذـخؤت  ج -
 . ماظنلا اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلإ ( 2  ) نم دونبلا  يف  اهيلع  صوصنملا 

نيفظوملا ءادأ  ريراقت  عفرب  هرودب  موقي  يذلا  رشابملا  ىلعألا  سيئرلا  ىلإ  امهعفرو  ءادألا  لجس  جذومن  ىلع  ادمتعم  يونـسلا  ءادألا  ريرقت  جذومن  ةئبعتب  رـشابملا  سيئرلا  موقي  د -
 . فظوملل يئاهنلا  ريدقتلا  دامتعال  هضوفي  نم  وأ  ماعلا  نيمألا  ىلإ  اهيلع  هتاظحالمو  ةيونسلا 

فظومللو فيعض ،  وأ  طسوتم  ةجردب  يونسلا  هئادأ  ريدقت  ناك  اذإ  ريدقتلا  دامتعا  يف  هضوفي  نم  وأ  ةيحالصلا  بحاص  نم  فظوملا  ىلإ  يونـسلا  ءادألا  ريرقت  نم  ةخـسن  لسرت  ه -
 . ادمتعم ريدقتلا  ربتعي  ةدملا  كلت  لالخ  هيلع  هضارتعا  مدع  لاح  يفو  هل ،  هملستل  يلاتلا  مويلا  نم  لمع  مايأ  ةثالث  لالخ  هيلع  ضارتعالا  قح 

يف اهيلع  صوصنملا  ةصتخملا  ةنجللا  ىلع  ضارتعالا  عم  ريرقتلا  ةلاحإب  هضوفي  نم  وأ  ريرقتلا  ىلع  ةقداصملاب  صتخملا  عجرملا  موقي  ريدـقتلا  ىلع  فظوملا  ضارتعا  لاح  يف  و -
 . ماظنلا اذه  نم  ( 74  ) ةداملا
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ةيلومـشلا ةفرعملا  مهيدل  نمم  نيوضعو ،  سيئر  نم  يونـسلا ،  ءادألا  مييقت  ىلع  ةمدقملا  تاضارتعالا  يف  رظنلل  رثكأ  وأ  ةـنجل  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  ةرئاد  لك  يف  فلؤت  أ -
اتلك يف  اهرارق  نوكيو  اهئاضعأ  ةيبلغأب  وأ  عامجإلاب  اهتارارق  ذختتو  اهئاضعأ  عيمج  روضحب  اينوناق  ةنجللا  هذـه  عامتجا  نوكيو  مهتيعوضومو  مهتلادـعب  اوفرع  نممو  ةرئادـلا  لامعأب 

 . ايئاهن نيتلاحلا 

لجـس جذومن  يف  فظوملا  نع  درو  ام  ىلع  اهرارق  ينبتو  ضارتعالا ،  اهملـستل  يلاتلا  مويلا  نم  ارابتعا  لمع  مايأ  ةعبـس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  اهرارق  رادـصإ  ةـنجللا  ىلع  ب -
 . ةنجللا رارقب  غلبيو  فظوملا  نم  ةمدقملا  تارربملا  ىلعو  فظوملاب  قلعتت  ةرئادلا  يف  تافلم  وأ  تالجس  وأ  ىرخأ  قئاثو  يأ  يفو  ءادألا 
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:- ةيئاهنلا ةفصلا  ةيونسلا  ءادألا  ريراقت  باستكا  دعب  هاندأ  ةنيبملا  تاءارجإلا  ذختت  أ -

نيـسحتو هريـصقت  رهاظم  ةـجلاعم  هنم  بلطيو  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  ايطخ  هرظن  تفليف  طـسوتم  ةـجردب  فظوم  يـأل  يونـسلا  ءادـألا  ريرقت  يف  دراولا  ريدـقتلا  نأ  نيبت  اذإ  - 1
.هتيجاتنإو هئادأ  ىوتسم 

. ماعلا نيمألا  نم  رارقب  ةدحاو  ةيونس  ةدايز  هنع  بجحتف  نيتيلاتتم ، نيتنسل  طسوتم  ريدقتب  وأ  ةدحاو  ةنسل  فيعض  ةجردب  يونسلا  ءادألا  ريرقت  يف  فظوملا  ريدقت  ناك  اذإ  - 2

بيسنت ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  هتمدخ  ىهنت  طسوتم  وأ  فيعض  ريدقتب  ةرشابم  ةقباسلا  ةنـسلا  يفو  فيعـض  ةجردب  يونـسلا  ءادألا  ريرقت  يف  دراولا  فظوملا  ريدقت  ناك  اذإ  - 3
.ماعلا نيمألا 

 . ماظنلا هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تاياغلا  عيمجل  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  ةلماعم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  دراولا  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  لماعي  ب -
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دعوم ال يف  يونسلا  ءادألا  ريرقت  يف  مهتامالعو  ةيئاهنلا  مهتاريدقتو  مهتاجردو  مهتائفو  اهيفظوم  ءامسأب  ةرئادلا  ماع  نيمأ  نم  اعقومو  ادمتعم  افـشك  ناويدلا  ىلإ  ةرئادلا  لسرت  أ -
 . ناويدلا ىدل  هعاديإ  دعب  هيلع  ليدعت  يأ  لاخدإ  زوجي  الو  ةماتلا  ةيرسلا  هيف  ىعارت  نأ  ىلع  مييقتلا  اهيف  متي  يتلا  ةنسلا  نم  لوألا  نوناك  رهش  ةياهن  زواجتي 

نم ةنجل  لكشت  فظوملل  يونـسلا  ءادالا  ريرقت  تامالع  عمج  يف  أطخ  دوجو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  نيبملا  فشكلا  عاديإ  خـيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ةرئادـلل  نيبت  اذإ  ب -
 . بسانملا رارقلا  ذاختال  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلإ  اهتايصوت  عفرتو  ةرئادلا  بلط  يف  رظنلل  ةينعملا  ةرئادلاو  ناويدلا 
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ىلعألا ةجردلا  يف  ةرـشابم  يـساسألا  هبتار  نم  ىلعألا  يـساسألا  بتارلا  ىلإو  اهنم  ىلعأ  ةجرد  ىلإ  ةجرد  نم  هعيفرت  متيو  كالملا  يف  ةرغاش  ةفيظو  ىلإ  فظوملا  عيفرت  متي  أ -
 . ةدحاولا ةئفلا  نمض 

 . ةنس لك  نم  لوألا  نوناك  رهش  نم  ريخألا  مويلا  نم  ارابتعا  عاضوألا  ليدعتو  عيفرتلا  تارارق  عيمج  ذختت  ب -

 . ةداملا هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ددحملا  خيراتلا  نم  ارابتعا  كلذل  اعبت  هدقع  ليدعت  متيف  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  هعضو  ليدعت  وأ  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  عيفرت  مت  اذإ  ج -

 . ماظنلا هذه  ماكحأل  اقفو  فئاظولا  تاليكشت  لودج  يف  عاضوألا  ليدعتو  عيفرتلا  تاياغل  ةمزاللا  تاجردلاو  فئاظولا  جردت  د -
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ةئفلا نمـض  ىلعألا  ةجردلا  يف  ةرـشابم  يـساسألا  هبتار  نم  ىلعألا  يـساسألا  بتارلا  ىلإو  اهنم  ىلعأ  ةجرد  ىلإ  ةـجرد  نم  ايبوجو  ةـيناثلاو  ىلوألا  نيتئفلا  نم  فظوملا  عفري  أ -
:- ةيلاتلا طورشلاو  ماكحألل  اقفو  ةدحاولا 

 . هتجرد طوبرم  ىلعأ  يف  ةيلعف  ةمدخ  رهشأ  ةتس  نع  لقت  ةدم ال  ىضمأ  دق  نوكي  نأ  - 1

ةجردلا نم  عيفرتلا  ءانثتـساب  نيفظوملل  دمتعملا  يبيردتلا  راسملل  اقفو  ةيبيردت  ةـعاس  ( 30  ) نع اهتدم  لقت  ةدحاولا ال  ةجردلا  نمـض  ةيبيردت  جـمارب  يف  كراش  دـق  نوكي  نأ  - 2
 . ةيبيردت ةعاس  ( 100  ) نع اهتدم  لقت  ةيبيردت ال  جمارب  يف  كراش  دق  فظوملا  نوكي  نأ  طرتشيف  ةصاخلا  ةجردلا  ىلإ  ىلوألا 

وأ دعاقتلا  ىلع  هتلاحإل  ةينلا  تهجتاو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  طورشلل  اقفو  يبوجولا  عيفرتلل  اقحتسم  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  عضاخلا  فظوملا  ناك  اذإ  ب -
. عاديتسالا وأ  دعاقتلا  ىلع  هتلاحإ  رارق  يف  خيراتلا  اذه  لبق  هعيفرت  متيف  خيرات 12/31  لبق  عاديتسالا 
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ىلع ءانب  سلجملا  نم  رارقب  ةـيبيردتلا  جـماربلا  طورـش  نم  ءانثتـسالا  يبوجولا  عيفرتلا  تاياغل  زوجي  رئاودـلا  ضعب  يف  نيفظومل  وأ  فئاظول  لمعلا  ةـعيبط  اهبلطتت  تـالاح  يف 
.ناويدلا يأرب  سانئتسالا  دعب  ةرئادلا  بيسنت 

( 80  ) ةداملا

وأ ةكلمملا  لخاد  تناك  ءاوس  اهوفظوم  اهيف  كراشي  يتلا  وأ  رئاودلا  ضعب  اهذفنت  وأ  اهدقعت  يتلا  ةرئادلا  لمعب  ةلـصتملا  ةيبيردتلا  تارودـلا  دامتعا  عيفرتلاب  ةـصتخملا  ةـنجلل  زوجي 
 . يبوجولا عيفرتلا  تاياغل  اهجراخ 
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يف ةيناثلاو  ىلوألا  نيتئفلا  نم  ةـئف  لك  نم  %( 6  ) ىلع اهتبـسن  ديزت  نأ ال  ىلع  ةنـس  لك  يف  فئاظولا  تاليكـشت  لودج  يف  تاجردو  فئاظو  يزاوجلا  عيفرتلا  تاياغل  صـصخي 
كلذل اقفو  يزاوجلا  عيفرتلل  رغاوش  ثادحإل  ةئف  يأ  يف  ةروكذملا  ةبـسنلا  ققحتت  مل  اذإو  ةصاخلا  ةجردلا  ىلإ  عيفرتلا  تاياغل  ةئف  ىلوألا  ةـئفلا  نم  ىلوألا  ةـجردلا  ربتعتو  ةرئادـلا 

 . ةياغلا هذهل  ةئفلا  هذه  يف  دحاو  رغاش  ثادحإ  زوجيف 
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اقفو ةيناثلا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةجردلا  ىلا  ةيناثلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةجردلا  نمو  ىلوألا  ةـئفلا  نم  ةـصاخلا  ةـجردلا  ىلإ  ىلوألا  ةـئفلا  نم  ىلوألا  ةـجردلا  نم  فظوملا  عيفرت  زوجي  أ -
:- ةيلاتلا طورشلل 

.ةيناثلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةجردلا  يف  تاونس  ثالثو  ىلوألا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةجردلا  يف  ةيلعف  ةمدخ  تاونس  سمخ  نع  لقت  ةدم ال  ىضما  دق  نوكي  نا  - 1

(. ادج ديج   ) ةجرد نع  اهل  ةرشابم  ةقباسلا  ةثالثلا  ةيونسلا  ريراقتلا  يف  هريدقت  لقي  ناو ال  زاتمم )  ) ةجردب نيتنس  رخآ  هنع  ةدراولا  ةيونسلا  ريراقتلا  يف  هريدقت  نوكي  نا  - 2

.ماظنلا اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلا ( 3  ) نم دونبلا  يف  هيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  نم  ةبوقع  يا  هقحب  ذختت  مل  - 3

:- ةيلاتلا طورشلل  اقفو  ةيناثلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةجردلا  ةياغلو  ةعباسلا  ةجردلا  نمو  ىلوألا ، ةئفلا  نم  ىلوألا  ةجردلا  ةياغلو  ةسماخلا  ةجردلا  نم  فظوملا  عيفرت  زوجي  ب -

.ةجردلا يف  ةيلعف  ةمدخ  تاونس  ثالث  نع  لقت  ةيلعف ال  ةدم  ةجردلا  يف  ىضما  دق  نوكي  نا  - 1

(. ادج ديج   ) ةجرد نع  اهل  ةرشابم  ةقباسلا  ةثالثلا  ةيونسلا  ريراقتلا  يف  هريدقت  لقي  ناو ال  زاتمم )  ) ةجردب نيتنس  رخآ  نع  هنع  ةدراولا  ةيونسلا  ريراقتلا  يف  هريدقت  نوكي  نا  - 2

.ماظنلا اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلا ( 3  ) نم دونبلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  نم  ةبوقع  يأ  هقحب  ذختت  مل  - 3

هذه نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا نم  ( 2  ) دنبلا يف  دراولا  زاتمم )  ) ةجردب نييونس  نيريرقت  رخآ  نع  ةقباسلا  ادج ) اديج   ) ةجردب ةيونس  ريراقت  ةثالث  ىلع  لوصحلا  طرش  نم  ىنثتـسي  ج -
دمتعتو تاونس  سمخ  نم  لقا  مهتمدخ  ةدم  نوكت  نيذلا  نوفظوملاو  لبق 1/1/2012  مهل  ةيونس  ريراقت  ميظنت  ىلع  صنت  ةصاخلا  مهتمظنا  نكت  مل  نيذلا  رئاودلا  وفظوم  ةداملا 

(. ادج ديج   ) ةجرد نع  لقت  نا ال  ىلع  لوصالا  بسح  مهل  ةمظنملا  ةيونسلا  ريراقتلا  ةلاحلا  هذه  يف 

.ةكلمملا جراخ  ةهج  يأ  ىلا  راعملا  فظوملا  كلذ  يف  امب  ماظنلا  ماكحأل  ةعضاخ  ريغ  ةهج  يأ  ىلا  راعملا  وأ  فلكملا  وأ  بدتنملا  فظوملل  يزاوجلا  عيفرتلا  زوجي  ال  د -
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 . فظوملا اهيف  عفريس  يتلا  ةنسلل  ةقباسلا  ةريخألا  ةيونسلا  ريراقتلا  دمتعت  يزاوجلا  عيفرتلا  تاياغل 

( 84  ) ةداملا

هذـه ذـخؤت  نأ  ىلع  يزاوجلا  عيفرتلل  اقاقحتـسا  نيفظوملا  رثكأ  رايتخا  دـنع  ماـظنلا  اذـه  يف  ةدراولا  ىرخـألا  عيفرتلا  طورـش  ىلإ  ةـفاضإلاب  هاـندأ  ةـنيبملا  تاراـبتعالا  ىعارت  أ -
:- يلاتلا لسلستلاب  اهتيولوأ  بسح  تارابتعالا 

 . ةيلاحلا ةجردلا  يف  لولحلا  يف  فظوملا  ةيمدقأ  - 1

 . ةقباسلا ةجردلا  يف  لولحلا  يف  فظوملا  ةيمدقأ  - 2

 . ةيندملا ةمدخلا  يف  نييعتلا  يف  فظوملا  ةيمدقأ  - 3

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هساسأ  ىلع  يفيظولا  هعضو  وأ  هتئف  تددح  يذلا  فظوملل  يملعلا  لهؤملا  - 4

 . اهلغشي يتلا  ةجردلا  يف  زاتمم  ريدقت  ىلع  فظوملا  اهيف  لصح  يتلا  ةيونسلا  ريراقتلا  ددع  - 5

 . اهسفن ةجردلا  يف  عيفرتلا  ةنس  قبست  يتلا  تاونسلل  فظوملل  يونسلا  ريرقتلا  يف  يئاهنلا  ريدقتلا  يف  ةمالعلا  لدعم  - 6

:- يلاتلا لسلستلاب  اهتيولوأ  بسحو  هاندأ  ةنيبملا  تاداهشلل  اقفو  بيبطلل  يملعلا  لهؤملا  دمتعي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 4  ) دنبلا قيبطت  تاياغل  ب -

2 يندرألا .  يبطلا  سلجملا  نم  صصختلا  ةداهش  ىلع  لوصحلا  دعب  اهلداعي  ام  وأ  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  يعرفلا  صصختلا  ةداهش  - 1

 . اهلداعي ام  وأ  يندرألا  يبطلا  سلجملا  نم  صصختلا  ةداهش  - 

 . ةثلاثلا ةيعماجلا  ةداهشلا  - 3

 . يرشبلا بطلا  يف  يلاعلا  صاصتخالا  ةداهش  وأ  ةيناثلا  ةيعماجلا  ةداهشلا  - 4

 . ىلوألا ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  لوصحلا  دعب  مولبدلا  - 5

 . ىلوألا ةيعماجلا  ةداهشلا  - 6

 . هنييعت ةداعإ  خيرات  نم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) و ( 2  ) و ( 1  ) دونبلا تاياغل  هتيمدقأ  ربتعت  فظوملا  نييعت  ديعأ  اذإ  ج -

.ةيلاحلا هتجردل  ايزاوج  عفر  دق  فظوملا  نوكي  نا ال  طرتشي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  قيبطت  تاياغلو  ىلوالا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةجردلا  يفظوم  ءانثتساب  د -
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ةفـصلا هباستكاو  هقحب  يبيدأتلا  وأ  يئاضقلا  رارقلا  رودص  دـعب  الإ  يبوجولا  عيفرتلل  اقحتـسم  ناك  اذإ  هعيفرت  يف  رظني  الف  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  وأ  ءاضقلا  ىلإ  فظوملا  ليحأ  اذإ 
خيرات ربتعيو  هيلإ  تدنسأ  يتلا  ةيكلسملا  وأ  ةيئازجلا  ةمهتلا  نم  هتيلوؤسم  مدعب  مكحلا  وأ  هتءاربب  رارقلا  ردص  اذإ  اهيلإ  هعيفرت  متيل  ةرغاش  تاجردلا  ىدحإ  كرتت  نأ  ىلع  ةيعطقلا 

 . يبيدأتلا وأ  يئاضقلا  رارقلا  رودص  لبق  عفر  دق  ناكو  عيفرتلا  قح  يف  هعم  ىواستي  يذلا  فظوملا  عيفرت  خيرات  نم  ةلاحلا  هذه  يف  هعيفرت 
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هلـصوت الو  ةرـشابم  ةرئادـلا  لمعب  هصـصخت  عوضوم  لصتيو  هلمع  سأر  ىلع  وهو  هلمحي  يذـلا  لهؤملا  نم  ىلعأ  دـيدج  يملع  لهؤم  ىلع  ىلوألا  ةـئفلا  نم  فظوملا  لـصح  اذإ  أ -
 . لهؤملا كلذل  ةررقملا  ةجردلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  زوجيف  ديدجلا  لهؤملل  ةررقملا  ةجردلل  ماظنلا  اذه  نم  ( 31  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةقحتسملا  تادايزلا 

تادايزلا هلـصوت  الو  ةرـشابم  ةرئادـلا  لمعب  هصـصخت  عوضوم  لـصتيو  هلمع  سأر  ىلع  وهو  لـماشلا  عمتجملا  ةـيلك  مولبد  ةداهـش  ىلع  ةـيناثلا  ةـئفلا  نم  فظوملا  لـصح  اذإ  ب -
 . لهؤملا كلذل  ةررقملا  ةجردلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  زوجيف  ديدجلا  لهؤملل  ةررقملا  ةجردلل  ماظنلا  اذه  نم  ( 33  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةقحتسملا 

ةنسلل ةقباسلا  ةنسلا  بتار  ىضاقتي  ناكو  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  مولبد  ةداهش  ىلع  ةيناثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  ةداملا ،  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -
 . نيتيونس نيتدايز  حنميف  لهؤملا  كلذل  ةررقملا  ةجردلا  نم 

ىلوألا ةئفلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  زوجيف  ةرـشابم  ةرئادلا  ةجاحب  هصـصخت  عوضوم  لصتيو  هلمع  سأر  ىلع  وهو  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهـشلا  ىلع  ةيناثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  د -
بتارلا لقي  نأ ال  بجي  لاوحألا  لك  يفو  ةئفلا  هذه  يف  هل  نييعت  رخآ  دعب  ةيناثلا  ةئفلا  يف  هل  ةمدخ  نيتنـس  لك  نع  ةدحاو  ةيونـس  ةدايز  حنميو  لهؤملا  كلذل  ةررقملا  ةـجردلا  يف 

 . هاضاقتي ناك  يذلا  يساسألا  بتارلا  نع  فظوملل  قحتسملا  يساسألا 
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 . لهؤملا كلذل  ةررقملا  ةجردلا  يف  ىلوألا  ةئفلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  زوجيف  هلمع  سأر  ىلع  وهو  ىلوألا  ةيعماجلا  ةداهشلا  ىلع  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  أ -

 . لهؤملا كلذل  ةررقملا  ةجردلا  يف  ةيناثلا  ةئفلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  زوجيف  هلمع  سأر  ىلع  وهو  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  مولبد  ةداهش  ىلع  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  لصح  اذإ  ب -

 . ةداملا هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا ماكحأ  قيبطتل  ةمزاللا  سسألا  ناويدلا  بيسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  ددحي  ج -
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تادايزلا هذه  هحنم  ىلع  بترت  اذإو  ةنس  لك  نم  نم 31/12  ارابتعا  ماظنلا  اذه  نم  ( 35  ) و ( 34  ) و ( 33  ) و ( 31  ) و ( 30  ) داوملا يف  اهيلع  صوصنملا  تادايزلا  فظوملا  حـنمي 
 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةقحتسملا  ةجردلا  ىلإ  هعضو  ليدعت  متيف  اهلغشي  يتلا  ةجردلا  نم  ىلعأ  ةجرد  يف  هلولح 
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فـصو تاميلعت  قفوو  ماعلا  نيمألا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ةرئادلا  يف  ةيدايقلاو  ةيفارـشإلا  فئاظولا  لاغـشإل  ةـيقرتلا  متت  رخآ ، ماظن  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  أ -
: ةيلاتلا طورشلا  بسحو  اهب  لومعملا  فئاظولا  فينصتو 

.ةرئادلا فئاظول  يميظنتلا  لكيهلا  يف  ةرغاش  ةفيظو  رفاوت  - 1

ىلع جماربلا  هذه  لثم  فظوملا  اذه  ىدل  رفاوتت  مل  اذاو  دهعملا  نم  ةياغلا  هذهل  ةدمتعم  ةيبيردت  جمارب  يأ  وا  ةـيدايقلا  فئاظولا  لغـشل  تادايقلا  دادـعإ  جـمارب  تابلطتم  زايتجا  - 2
.ةيقرتلا خيرات  نم  رهشا  ةثالث  زواجتي  دعوم ال  يف  اهب  هقاحلا  ةرئادلا 

.ةياغلا هذهل  ريزولا  اهلكشي  يتلا  ةنجللا  نم  ةفيظولل  ةيقرتلا  طورش  مهيلع  قبطنت  نيذلا  نيفظوملل  امهيتلك  وأ  تالباقم  وأ  ةيسفانت  تاناحتما  ءارجإ  زوجي  ب -
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 . ةلاكولا وأ  بادتنالا  وأ  فيلكتلا  وأ  ةراعإلا  وأ  لقنلاب  رارق  يأ  ذاختا  دنع  اهتيمنتو  ةيرشبلا  دراوملل  لثمألا  مادختسالاو  لمعلا  ةحلصم  ىعارت  أ -

 . يساسألا بتارلا  وأ  اهيف  ةيمدقألا  وأ  ةجردلا  ىلع  فيلكتلا  وأ  ةراعإلا  وأ  بادتنالا  وأ  لقنلا  رارق  رثؤي  ال  ب -

 . هقحتسي يذلا  يساسألا  هبتارو  هتجرد  ىلع  كلذ  رثؤي  نأ ال  ةطيرش  ةبسانم  ةرئادلا  اهارت  يتلا  ةفيظولا  ىلإ  فلكملا  وأ  بدتنملا  وأ  راعملا  فظوملا  داعي  ج -

وأ عيراشملا  باسح  ىلع  دقعب  نيعملا  فظوملاو  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  ىلع  فيلكتلاو  بادتنالاو  ةراعإلاو  ةرئادـلا  جراخ  لقنلا  ماكحأ  يرـست  ال  د -
 . تاوالعو بتار  نودب  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا  ببسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور 
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مايقلا ىلع  ارداقو  اهيلإ  هلقن  متيـس  يتلا  ةفيظولا  لاغـشإل  ةيـسيئرلا  تابلطتملل  ايفوتـسم  نوكي  نأ  اهـسفن  ةرئادلا  يف  ىرخأ  ةفيظو  ىلإ  ةفيظو  نم  فظوملا  لقنل  طرتشي  أ -
 . اهتايلوؤسمو اهماهمب 

فصو تاميلعتل  اقفو  ةددحملا  ةيفيظولا  هتجردو  هتئف  لباقت  يتلا  فئاظولا  تايمسم  ةعومجم  نمض  عقي  رخآ  يفيظو  ىمسم  تاذ  ةفيظو  ىلإ  ةفيظو  نم  فظوملا  لقن  زوجي  ب -
 . اهب لومعملا  فئاظولا  فينصتو 

:- يلي امل  اقفو  اهسفن  ةرئادلا  لخاد  فظوملا  لقني  ج -

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يفظومل  ريزولا  نم  رارقب  - 1

 . اهجراخ وأ  ةكلمملا  لخاد  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  وأ  ىرخأ  ىلإ  ةفيظو  نم  ناك  ءاوس  ىلوألا  ةئفلا  فئاظو  يلغاشل  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  - 2

 . ةكلمملا جراخ  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  لقنلل  ةثلاثلاو  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  نم  فظوملل  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  - 3

نم وأ  ىرخأ  ىلإ  ةفيظو  نم  ناك  ءاوس  ةثلاثلاو  ةيناثلا  تائفلا  فئاظو  يلغاشل  ةيرشبلا  دراوملاب  ةصتخملا  ةيميظنتلا  ةدحولا  لوؤسم  بيسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  - 4
 . ةكلمملا لخاد  رخآ  ىلإ  ناكم 
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وأ اهسفن  ةرئادلا  يفظوم  نم  رخآ  فظوم  نم  ةلاكولاب  اهلاغـشإ  زوجيف  ببـس ،  يأل  اهلغاش  بيغت  وأ  اهمكح  يف  ام  وأ  ايلعلا  ةئفلا  فئاظو  نم  ةفيظو  ةرئاد  يأ  يف  ترغـش  اذا  أ -
 . ةدحاو ةنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيلصألا  هتفيظو  ىلإ  ةفاضإلاب  اهلامعإو  ةفيظولا  كلت  ماهمب  مايقلل  ةرورضلا  دنع  ىرخأ  ةرئاد  نم 

فظوملا ةعومجم  نع  هتئفو  هتعومجم  لقت  نأ ال  ىرخألا  ةرئادلا  نم  ليكولا  فظوملا  يف  طرتشيف  ايلعلا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  فئاظو  نم  ةرغاشلا  ةفيظولا  تناك  اذإ  ب -
 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  نم  نوكي  نأ  طرتشيف  ةرئادلا  يفظوم  نم  ليكولا  فظوملا  ناك  اذإ  امأ  هتئفو ،  ليصألا 

ةعومجم نع  هتئفو  هتعومجم  لقت  نأ ال  ىرخألا  ةرئادـلا  نم  لـيكولا  فظوملا  يف  طرتشيف  اـيلعلا ،  ةـئفلا  نم  ةـيناثلا  ةـعومجملا  فئاـظو  نم  ةرغاـشلا  ةـفيظولا  تناـك  اذإ  ج -
يلت يتلا  ةـجردلا  نع  وأ  هتئفو  ليـصألا  فظوملا  ةـعومجم  نع  هتئفو  هتعومجم  لقت  نأ ال  طرتشيف  ةرئادـلا  يفظوم  نم  ليكولا  فظوملا  ناـك  اذإ  اـمأ  .هتئفو  ليـصألا  فظوملا 

 . ةرشابم اهيلت  يتلا  ةئفلا  يف  ةرشابم  ليصألا  فظوملا  ةعومجم 

يفظوم نم  رخآ  فظوم  نم  ةلاكولاب  اهلاغـشإ  زوجيف  ببـس  يأل  اهلغاش  بيغت  وأ  ىلوألا ،  ةئفلا  نم  ةيفارـشإلاو  ةيدايقلا  فئاظولا  نم  ةفيظو  يأ  ةرئاد  يأ  يف  ترغـش  اذإ  - 1 د -
ةررقملا ةئفلاو  ةجردلا  نع  هتئفو  هتجرد  لقت  نأ ال  ليكولا  فظوملا  يف  طرتشيو  ةدحاو ،  ةنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيلصألا  هتفيظو  ىلإ  ةفاضإلاب  ةفيظولا  كلت  ماهمب  مايقلل  ةرئادلا 

 . فئاظولا فينصتو  فصو  تاميلعت  بجومب  ةرغاشلا  ةفيظولل 

ىوتسملا نم  ةرئادلا  يفظوم  نم  يأ  نم  اهلاغشا  زوجي  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةرغاشلا  ةفيظولا  لاغشإل  ىلوألا  ةئفلا  نم  فظوم  دوجو  مدع  لاح  يف  - 2
.ةيناثلا ةئفلا  نم  لوألا 

ةرغاشلا ةفيظولا  تناك  اذإ  ريزولا  نم  رارقبو  ىرخأ ،  ةرئاد  يف  ةرغاشلا  ةـفيظولا  تناك  اذإ  نيريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  ليكولا  فظوملا  ةيمـست  متت  ه -
 . اهسفن ةرئادلا  يف 

.ءارزولا سيئر  نم  رارقب  ليكولا  فظوملا  ةيمست  متت  ايلعلا  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  فئاظو  نم  ةرغاشلا  ةفيظولا  تناك  اذا  و -
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:- يلي امل  اقفو  ىرخأ  ىلإ  ةرئاد  نم  بدتني  وأ  اهنودب  وأ  هتجرد  تاصصخمب  فظوملا  لقني 

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  فئاظو  يلغاشل  نيريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  أ -

 . ىرخألا تائفلا  يفظومل  امهنم  لك  يف  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  نيترئادلا  يريزو  نم  رارقب  ب -

 . ةبرجتلا ةدم  ءاهتنا  لبق  هبادتنا  وأ  فظوملا  لقن  زوجي  ال  ج -

يتلا ةفيظولا  تاصصخم  نم  اهقحتسي  يتلا  هتاوالعو  هبتاور  ىضاقتيو  ةيندملا ،  ةمدخلا  يف  هلمع  ةدم  لالخ  ةقرفتم  وأ  ةعمتجم  نيتنس  ىلع  ديزت  ةدمل  فظوملا  بادتنا  زوجي  ال  د -
 . اهنم بدتنأ 

 . اهقحتسي يتلا  تاوالعلاو  يساسألا  هبتار  اهنع  هل  عفديو  هتمدخ  ةدم  ةليط  ابدتنم  ربتعيف  ةيطايتحالا  ةمدخلل  فظوملا  يعدتسا  اذإ  ه -
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.ةيدلب وأ  ةموكحلل  ةكولمم  ةكرش  وأ  ةيموكح  ةهج  وأ  ةرئاد  يأ  وأ  ةيعوطت  ةهج  يأ  ىدل  لمعلل  نيتنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  فظوملا  فيلكت  زوجي  أ -

:- ةيلاتلا تايحالصلل  اقفو  فيلكتلا  متي  ب -

ةئفلا نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يلغاشل  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانبو  ايلعلا ،  ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  فئاظو  يلغاشل  ءارزولا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  - 1
 . اهتاذ

 . ىرخألا تائفلا  يفظومل  ةيزكرملا  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  - 2

 . هتاوالعو يساسألا  هبتار  فظوملا  اهنم  ىضاقتيس  يتلا  ةهجلا  فيلكتلا  رارق  يف  ددحي  ج -

 . يبوجولا عيفرتلاو  ةيونسلا  ةدايزلا  تاياغل  فيلكتلا  ةدم  بستحتو  ةجردلا  يف  فظوملا  ةيمدقأ  ىلع  فيلكتلا  رارق  رثؤي  ال  د -

.ريزولا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةددحملا  فيلكتلا  ةدم  ديدمت  زوجي  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يف  ه -

ةروصب ةكلمملا  جراخ  لمعلل  ةاضقلا  يـضاق  ةرئادو  ةيمالـسالا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  يفظوم  نم  يأ  فيلكت  ءارزولا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  و -
.ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةيئزج  وأ  ةيلك 
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وأ ةيندملا  ةمدخلا  ماظنل  ةعـضاخ  ريغ  ةرئاد  وأ  ةيميلقإ  وأ  ةيلود  ةمظنم  يأ  وأ  ىرخأ  ةـموكح  يأ  ىلإ  ةـيلعف  تاونـس  سمخ  نع  هتمدـخ  ةدـم  لقت  يذـلا ال  فظوملا  ةراعإ  زوجي  أ -
نم رارقبو  ايلعلا ،  ةئفلا  فئاظو  يلغاشل  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  كلذو  ةيصاختلا  ةيلمع  نم  ةجتان  ةكرـش  يأ  ىلإ  وا  تاهجلا  كلت  بلط  ىلع  ءانب  كلذو  اماع ،  اقفرم  ريدت  ةكرش 

 . ىرخألا تائفلا  فئاظو  يلغاشل  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا 

ثالث ىلع  ديزت  نأ ال  ىلع  اهنم  ءزج  يأل  وأ  ةنـسف  ةنـس  اهديدجت  هلو  ةراعإلا  ةدـم  ىرخألا  تائفلا  فئاظو  يلغاشل  ريزولاو  ايلعلا  ةـئفلا  فئاظو  يلغاشل  ءارزولا  سيئر  ددـحي  ب -
 . ةيندملا ةمدخلا  يف  فظوملا  ةمدخ  ةليط  امهيلك  وأ  اهلخاد  وأ  ةكلمملا  جراخ  تاونس 

 . ةيصاختلا ةيلمع  نع  ةمجان  ةكرش  ىلإ  راعملا  فظوملا  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  ةدملا  طرش  نم  ىنثتسي  ج -

 . اهنم هتراعإ  تمت  يتلا  ةرئادلا  نم  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  نم  ءزج  يأ  هتراعإ  ةدم  لالخ  فظوملا  ىضاقتي  ال  د -

 . يبوجولا عيفرتلاو  ةيونسلا  ةدايزلا  قاقحتسا  تاياغل  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةراعإلا  ةدم  بسحت  ه -

 . يندملا دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  دعاقتلل  ةلوبقم  ةمدخ  ةراعإلا  ةدم  ربتعت  و -

ةيونسلا ةدايزلا  قاقحتسا  تاياغل  اهل  ديدمت  يأو  ةراعإلا  ةدم  لماك  ةيـصاختلا  ةيلمع  نع  ةمجان  ةكرـش  يأ  ىلإ  راعملا  فظوملل  بستحت  ةداملا ،  هذه  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ز -
 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ةياغلا  هذهل  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعتل  اقفو  كلذو  يبوجولا  عيفرتلاو 

( 96  ) ةداملا

 ، ايعوبسأ ةعاس  ( 35  ) نع يمـسرلا  ماودلا  تاعاس  لقت  نأ ال  بجي  لاوحألا  عيمج  يفو  عوبـسألا  يف  مايأ  ةسمخ  ةدملو  ايموي  تاعاس  عبـسب  يمـسرلا  ماودـلا  تاعاس  ددـحت  أ -
.يمسرلا ماودلا  تاعاس  ىلع  ديزت  ةيفاضإ  تاعاسل  لمعلاب  فظوملا  فيلكت  زوجيو 

 . كلذ ريغ  اهلمع  ةعيبط  تبلطت  اذإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ةرئاد  يأ  ءانثتسا  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  زوجي  ب -

يئزجلا ماودلا  كلذ  يف  امب  نرملا  ماودلا  موهفم  قيبطت  اهلو  ةـمدخلا  يقلتمو  نينطاوملل  اهمدـقت  يتلا  تامدـخلا  ةـعيبطو  مءالتي  امب  لمعلا  تاعاس  ميظنت  ةرئاد  لك  ىلع  - 1 ج -
 . اهفئاظو ضعبل 

.سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  نرملا  ماودلاب  ةقلعتملا  نوؤشلا  عيمج  ميظنت  متي  - 2

ماودلا تاعاس  نع  فظوملا  لمع  لقي  نأ ال  ىلع  اهميظنتل  ةمزاللا  ةيلخادلا  تاميلعتلا  ردـصت  نأ  تابوانملا  ماظنب  لمعلا  اهيفظوم  ضعب  لمع  ةـعيبط  بجوتـست  يتلا  ةرئادـلل  د -
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةددحملا  يمسرلا 
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ىلع ةقفاوملا  دنع  لمعلا  ةحلـصم  ةاعارم  بجي  لاوحألا  لك  يفو  هيف ،  ةنيبملا  تاءارجإلاو  ماكحألل  اقفو  ماظنلا  اذـه  يف  اهيلع  صوصنملا  تازاجإلا  ىلع  لوصحلا  فظوملل  قحي 
 . جحلا ةزاجإو  ةيضرعلا  ةزاجإلاو  ةمومألا  ةزاجإ  ءانثتساب  تازاجإلا  حنم 

( 98  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تازاجإلا  ىلع  لوصحلا  فظوملل  قحي 

 . ةيونسلا ةزاجإلا  أ -

 . ةوبألا ةزاجإو  ةمومألا  ةزاجإ  ب -

 . ةيضرعلا ةزاجإلا  ج -

 . جحلا ةزاجإ  د -

 . تاوالعو بتار  نود  ةزاجإلا  ه -

 . ةيضرملا ةزاجإلا  و -

( 99  ) ةداملا

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  تاوالعلا  لماكو  يساسألا  بتارلا  ةعوفدم  ةيونس  ةزاجإ  ةيناثلاو  ىلوألاو  ايلعلا  تائفلا  نم  فظوملا  قحتسي  أ -

ايلعلا امويةئفلا   30

ةصاخلا ىلإ  ةسداسلا  نم  امويتاجردلا   30

ةعباسلا ىلإ  ةعساتلا  نم  امويتاجردلا   21



:- يلاتلا وحنلا  ىلع  تاوالعلا  لماكو  يساسألا  بتارلا  ةعوفدم  ةيونس  ةزاجإ  ةثلاثلا  ةئفلا  نم  فظوملا  قحتسي  ب -

ةنسلا ةجردلا / 

ةزاجإلا مايأ  ددع 

ىلوألا

 ( ةنسلا )

ةيناثلا

 ( ةنسلا )

ةثلاثلا

 ( ةنسلا )

اموي  21(1-10)(1-15)(1-18)

اموي  30 ( قوف امف  - 11) ( قوف امف  - 16) ( قوف امف  - 19)

ططخلا قفو  هرارمتساو  ةنـسلا  لالخ  ةيرادالا  ةدحولا  يف  لمعلا  ريـس  نسح  لفكت  ةروصب  كلذو  ةيونـسلا  مهتازاجإل  نيفظوملا  مادختـسا  هبجومب  مظني  يلوأ  لودج  عضو  متي  ج -
.هل ةررقملا  جماربلاو 

 . اهءانثأ تعقو  اذإ  ةزاجإلا  نم  ةيمسرلا  لطعلاو  دايعألا  مايأ  بسحتالو  هتابلطتمو ،  لمعلا  فورظل  اقفو  ةأزجم  وأ  ةدحاو  ةعفد  ةيونسلا  هتزاجإ  فظوملا  حنم  زوجي  د -

 . يساسألا بتارلا  يف  هل  لثامملا  فظوملا  ةلماعم  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  فظوملا  لماعي  ةداملا ،  هذه  تاياغل  ه -

 . تالاحلا عيمج  يف  نيتيلاتتم  نيتنس  نم  رثكأل  فظوم  يأل  ةيونسلا  ةزاجإلا  عمج  زوجي  ال  و -

( 100  ) ةداملا

ةزاجإ قحتـسيف  ةنـسلا  لالخ  ةفيظولا  يف  نيع  اذإ  امأ  ةنـسلا ،  نم  يناثلا  نوناك  رهـش  نم  لوألا  مويلا  نم  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيونـسلا  ةزاجإلا  فظوملا  قحتـسي 
 . ةيلاتلا ةنسلا  نم  يناثلا  نوناك  رهش  نم  لوألا  مويلاو  هنييعت  خيرات  نيب  ةعقاولا  ةدملا  نع  كلذو  ةنسلا  كلت  نع  ةيبسن 

( 101  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلل  اقفو  ةيونسلا  ةزاجإلا  حنمت 

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  يفظومل  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  أ -

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يفظومل  ريزولا  نم  رارقب  ب -

 . ىلوألا ةئفلا  نم  فظوملل  هضوفي  نم  وأ  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  ج -

 . ةثلاثلاو ةيناثلا  نيتئفلا  يفظومل  رشابملا  سيئرلا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريدملا  نم  رارقب  د -

( 102  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  ةيونسلا  ةزاجإلا  فظوملا  قحتسي  ال  أ -

 . ماظنلا اذهل  ةعضاخ  ريغ  ةهج  ىلإ  افلكم  وأ  اثوعبم  وأ  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإ  يف  وأ  اراعم  اهيف  نوكي  يتلا  ةدملا  نع  - 1

 . ةيفيصلا ةيسردملا  ةزاجإلا  نم  ديفتسيس  وأ  دافتسا  دق  ناك  اذإ  - 2

لدب فرص  متي  ةيفيصلا ، ةيسردملا  ةزاجالا  لالخ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  هيلع  قبطنت  نمم  لمعلاب  ميلعتلاو  ةيبرتلا  ةرازو  يفظوم  يأ  فيلكت  لاح  يف  ب -
.ةساردلا ريس  ىلع  رثؤي  امبو ال  رهش  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيونس  ةزاجإ  ديصرب  اهب  فلكملا  لمعلا  مايا  ليدبت  وا  كلذ  ءاقل  هل  يفاضإ  لمع 

( 103  ) ةداملا

 . رارقلاب فظوملا  غيلبت  متيو  كلذ  لمعلا  ةحلصم  تضتقا  اذإ  صتخملا  عجرملا  نم  رارقب  اهؤاغلإ  وأ  اهليجأت  وأ  فظوملل  ةحونمملا  ةيونسلا  ةزاجإلا  ةدم  ريصقت  زوجي 

( 104  ) ةداملا

ناك يتلا  ةيونـسلا  ةزاجإلا  ةدـم  نع  تاوالعلاو  يـساسألا  بتارلا  عومجم  لداعي  الدـب  لمعلا  نع  هكاـكفنا  دـعب  هل  عفدـيف  ةـفيظولا  دـقف  وأ  لزعلا  ريغب  فظوملا  ةـمدخ  تهتنا  اذإ 
. اموي نيتس  ىلع  عومجملا  ديزي  نأ ال  ىلع  هلمع  سأر  ىلع  ناك  ول  امك  هتمدخ  ءاهتنا  دنع  اهقحتسي 

اقحتسم حبصيو  ةدملا ،  كلت  نم  ىقبت  ام  عم  بسانتي  غلبم  يـساسألا  هبتار  نم  عطتقيف  لدبلا  كلذ  اهنع  قحتـسا  يتلا  ةدملا  ءاهتنا  لبق  ةيندملا  ةمدخلا  يف  لمعلا  ىلإ  ديعأ  اذإ  امأ 
 . اهمايأ لداعت  ةيونس  ةزاجإل 

( 105  ) ةداملا

ةلباق وأ  بيبط  نم  يبط  ريرقت  ىلع  ءانب  كلذو  اهقحتـست  يتلا  تاوالعلا  عم  لماك  بتارب  هدعبو  عضولا  لبق  ةلـصتم  اموي  نوعـست  اهتدم  ةمومأ  ةزاجإ  لماحلا  ةـفظوملا  قحتـست  أ -
 . ةيونسلا ةزاجإلل  ةفظوملا  قاقحتسا  ىلع  ةمومألا  ةزاجإ  رثؤت  الو  ةينوناق ، 

 . ةينوناق ةلباق  وأ  بيبط  نم  يبط  ريرقت  ىلع  ءانب  ةجوزلا  ةدالو  لاح  يف  نيموي  ةدمل  تاوالعلا  عم  لماك  بتارب  ةوبأ  ةزاجإ  فظوملا  قحتسي  ب -

الو ديدجلا  اهدولوم  عاضرإ  دصقب  دحاولا  مويلا  يف  ةعاضر  ةعاس  رهشأ  ةعست  ةدملو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةمومألا  ةزاجإ  ءاهتنا  دعب  ةفظوملا  قحتست  ج -
 . اهتاوالعو اهبتارو  ةيونسلا  اهتزاجإ  ىلع  رثؤت 

( 106  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلل  اقفو  ماعلا ،  نيمألا  نم  رارقب  تاوالعلا  عم  لماك  بتارب  ةيضرع  ةزاجإ  فظوملا  حنم  زوجي  - 1

نم براقألا  دحأ  ةافو  لاح  يف  دحاو  موي  عقاوبو  ةيناثلا  ةجردلا  نم  براقألا  دـحأ  ةافو  لاح  يف  نيموي  ةدـملو  مايأ ،  ةـثالث  ةدـمل  ىلوألا  ةـجردلا  نم  براقألا  دـحأ  ةافو  لاح  يف  أ -
ةرقفلا هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تازاجإلا  هذه  عومجم  زواجتي  نأ ال  ىلع  ةبسانم  اهارت  يتلا  ةقيرطلاب  فظوملا  نم  ةمدقملا  بابسألا  ةحص  نم  ققحتلا  ةرئادللو  ةثلاثلا ،  ةجردلا 

 . ةدحاولا ةنسلا  لالخ  مايأ  ةعبس 

 . ةيساردلا ةنسلا  لالخ  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيرارطضا  بابسألو  ةيونس  ةزاجإب  عتمتي  يذلا ال  ملعملل  ب -

.رهش ةدمل  ةزاجا  اهجوز  ةافو  لاح  يف  ةفظوملا  حنمتو  مايأ  رشع  ةدمل  ةزاجإهتجوز  ةافو  لاح  يف  فظوملا  حنمي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -

( 107  ) ةداملا



 . ةيندملا ةمدخلا  يف  هلمع  ةدم  ةليط  ةدحاو  ةرمل  ةلصتم  اموي  ( 21  ) ىلع اهتدم  ديزت  جحلا ال  ةضيرف  ءادأل  ةزاجإ  فظوملا  حنم  زوجي  أ -

 . اهتدم نع  ةلماك  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  اهلالخ  قحتسيو  فظوملل ،  ةيونسلا  ةزاجإلا  نم  جحلا  ةزاجإ  بستحت  ال  ب -

 . فظوملل رشابملا  ريدملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  جحلا  ةزاجإ  حنمت  ج -

( 108  ) ةداملا

وأ ةراعإلا  ببسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور  باسح  ىلع  وأ  عيراشملا  باسح  ىلع  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملاو  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  فظوملا  ءانثتـساب  أ -
ىلع هلوصح  بلطل  ةيتوبثلا  قئاثولا  مدقي  نأ  ىلع  هاندأ  ةـنيبملا  تالاحلا  نم  يأ  يف  هبلط  ىلع  ءانب  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإ  فظوملا  حـنم  زوجي  تاوالعو ،  بتار  نودـب  ةزاجإلا 

: ةزاجإلا هذه 

 . ةكلمملا جراخ  ادفوم  وأ  اراعم  وأ  سردي  وأ  لمعي  امهدحأ  ناك  اذإ  ةجوزلا  وأ  جوزلا  ةقفارمل  - 1

ةمدـخلا يف  هلمع  ةدـم  لقت  نأ ال  ةطيرـش  هترئاد ،  لمعب  ةـقالع  اهنم  يأل  ناك  اذإ  ينهملا  يملعلا ا  هاوتـسم  نيـسحتل  وأ  يملع  لهؤم  ىلع  فظوملا  لوصح  فدـهب  ةـساردلل  - 2
 . اهيف هماظتناو  هتسارد  ريس  تبثت  يتلا  قئاثولا  هتزاجإ  لالخ  مدقي  نأ  ىلع  نيتلصتم ،  نيتنس  نع  ةيندملا 

لمعلا نوكي  نأ ال  ىلعو  نيتلـصتم  نيتنـس  نع  ةيندملا  ةمدخلا  يف  هلمع  ةدم  لقت  نأ ال  ةطيرـش  اهجراخ  وأ  ةكلمملا  لخاد  لمعلل  لوعفملا  يراس  ادقع  مدـقي  يذـلا  فظوملل  - 3
اذه ماكحأل  ةعـضاخ  ةهج  يأ  وأ  تايدلبلا  وأ  ىربكلا  نامع  ةـنامأ  وأ  ةيمـسرلا  تاعماجلا  وأ  %( 50  ) نع لقت  ةبـسنب ال  اهيف  مهاست  وأ  ةموكحلل  ةكولمم  ةكرـش  يف  ةـكلمملا  لخاد 

 . ماظنلا

 . ةمدخلا ةدم  لالخ  تاونس  ثالث  ةدمل  ةيحصلا  مهعاضوأ  ببسب  هيدلاو  دحأ  وأ  ةرسألا  دارفأ  دحأب  ةيانعلل  وأ  ئراط  فرظ  يأل  ةرربمو  ةيئانثتسا  تالاحل  - 4

 . ةمومألا ةزاجإ  ءاهتنا  خيرات  دعب  اهلمع  سأر  ىلع  اهيف  تناك  يتلا  ةدملا  اهنم  اموسحم  عيضرلا  اهلفطب  ةيانعلل  نيتنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةمومألا  ةزاجإ  ءاهتنا  دعب  ةفظوملل  - 5

 . مايأ ةرشعو  رهشأ  ةعبرأ  ىلع  ديزت  ةدملو ال  اهجوز  ةافو  دعب  ةيعرشلا  ةدعلا  ءاضق  تاياغل  ةفظوملل  - 6

باسح ىلع  وأ  عيراشملا  باسح  ىلع  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملاو  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقعب  فظوملا  حـنم  زوجي  ةداملا ،  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -
وأ جوزلا  وأ  نيدلاولا  دحأ  ةياعرل  ةنـسلا  يف  رهـشأ  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدمل ال  هبلط  ىلع  ءانب  تاوالعو  بتار  نودـب  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا  ببـسب  لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور 

 . ةرربمو ةيئانثتسا  تالاح  يف  وأ  اضيرم  ناك  اذإ  ءانبألا  دحأ  وأ  ةجوزلا 

ةيهتنم هتزاجإ  ربتعت  كلذ  فالخبو  ىرخأ  ةدـمل  ةزاجإلا  دـيدجت  بلط  وأ  ةدوعلا  يف  هتبغرب  ةزاجإلا  ةدـم  ءاهتنا  خـيرات  نم  رهـش  نع  لقت  ةدـم ال  لبق  هترئاد  مـالعإ  فظوملا  ىلع  ج -
 . ةزاجإلا كلت  ءاهتنا  دنع  هلمع  زكرمب  قاحتلالا  هيلع  بجيو  امكح 

 . عيفرتلا وأ  ةيونسلا  ةدايزلا  قاقحتسال  وأ  دعاقتلل  ةلوبقم  ةمدخ  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإلا  ةدم  ربتعت  ال  د -

 . ةزاجإلا ءاهتنا  دعب  هدقع  نم  ةيقبتملا  ةدملا  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإ  حنم  يذلا  دقعب  فظوملا  لمكي  ه -

( 109  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلل  اقفو  تاوالعو  بتار  نودب  ةزاجإلا  حنمت 

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملل  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  أ -

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملل  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب  ب -

 . ىلوألا ةئفلا  نم  فظوملل  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ج -

 . ةثلاثلاو ةيناثلا  نيتئفلا  نم  نيفظوملل  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  د -

( 110  ) ةداملا

يذلا يساسألا  بتارلابو  ةزاجإلا  ءدب  دنع  اهيف  ناك  يتلا  ةجردلاب  ةيندملا  ةمدخلا  ىلإ  هتداعإب  ةمزلم  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإ  حنم  يذلا  فظوملا  اهيف  لمعي  يتلا  ةرئادلا  نوكت  أ -
يونـسلا دـقعلا  ءاهتنا  وأ  هتزاجإ  ةدـم  ءاهتنا  دـنع  ةـقباسلا  هتجرد  ىلإ  فظوملا  داعيف  اهباسح  ىلع  نييعتلا  مت  دـق  ناـك  اذإ  لاوحـألا  عيمج  يفو  تقولا ،  كـلذ  يف  هاـضاقتي  ناـك 

 . قبسأ امهيأ  اهيلع  نيعملا  فظوملل 

 . رغاشلا رفاوتو  لمعلا  ةحلصم  عم  ضراعتي  امبو ال  ةرربمو  ةيئانثتسا  تالاح  يف  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإلا  عطق  فظوملا  بلط  ىلع  ءانب  صتخملا  عجرملا  نم  رارقب  زوجي  ب -

( 111  ) ةداملا

ةيبطلا تامدخلا  تايفشتسم  وأ  دمتعملا  ةحصلا  ةرازو  بيبط  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  ةنسلا  لالخ  ةقرفتم  وأ  ةعمتجم  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيضرم  ةزاجإ  فظوملا  قحتـسي  أ -
 . هتاوالعو يساسألا  هبتار  نم  مسحت  ةيونسلا  هتزاجإ  ديصر  دافنتسا  لاح  يفو  ةدملا ،  كلت  ىلع  داز  ام  ةيونسلا  هتازاجإ  ديصر  نم  مسحتو  ةيعماجلا  تايفشتسملا  وأ  ةيكلملا 

ةيونـسلا ةزاجالا  نم  ةلاحلا  هذه  يف  ةيـضرملا  ةزاجالا  لزنت  الو  ةصتخملا ، ةيبطلا  ةـنجللا  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  ىطعتف  ةلـصتم  مايأ  ةعبـس  ىلع  ةيـضرملا  ةزاجالا  تداز  اذا  - 1 ب -
.فظوملل

نم 1/1/2014. ارابتعا  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  يرست  - 2

يذلا ريرقتلا  ىلع  ءانب  كلذو  ةيرورـض  ةصتخملا  ةيبطلا  ةنجللا  اهارت  يتلا  ةدملل  ةيـضرملا  هتزاجإ  ددمتف  هضرم  خيرات  نم  دـحاو  رهـش  لالخ  ضرملا  نم  فظوملا  فشي  مل  اذ  إ ج -
 . ةياغلا هذهل  همظنت 

الف ةدملا  كلت  ءاضقنا  دعب  فظوملا  صحف  ةداعإ  ةيبطلا  ةنجللا  تررق  اذإ  امأ  هضرم ،  نم  فظوملا  ءافشل  ةيفاك  اهنأ  ىرت  يتلا  ةدملا  اهريراقت  يف  ددحت  نأ  ةيبطلا  ناجللا  ىلع  د -
 . صحفلا ةداعإ  دعب  كلذ  ىلع  هتردق  ةصتخملا  ةيبطلا  ةنجللا  تررق  اذإ  الإ  هلمع  ىلا  ةدوعلاب  هل  حمسي 

يساسألا هبتار  ةيضرم  ةزاجإ  زاجملا  فظوملا  ىضاقتيو  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا يف  دراو  وه  امك  ةصتخملا  ةيبطلا  ةنجللا  هددحت  يذلا  خيراتلا  نم  ةيضرملا  ةزاجإلا  ةدم  أدبت  ه -
ةدملا نع  اهقحتسي  يتلا  تاوالعلا  عم  الماك  يـساسألا  هبتار  عابرأ  ةثالثو  ةعطقتم ،  وأ  ةلـصتم  تناك  ءاوس  هتزاجإ  نم  ىلوألا  ةعبرألا  رهـشألا  نع  اهقحتـسي  يتلا  تاوالعلا  عم  الماك 

 . ةيضرملا هتزاجإ  ءدب  خيرات  نم  ةنس  ةدم  لالخ  ةعطقتم  وأ  ةلصتم  تناك  ءاوس  ىرخأ  رهشأ  ةعبرأ  ةياغل  كلذ  دعب  ةيضرم  ةزاجإ  يف  اهيضقي  يتلا 

لباق هضرم  نأ  هصحف  دعب  ةنجللا  تدجو  اذإف  ةصتخملا ،  ةيبطلا  ةنجللا  نم  هصحف  داعيف  ةداملا  هذـه  نم  ه )  ) ةرقفلا يف  اهيلإ  راشملا  ةدـملا  ءاهتنا  دـعب  فظوملا  فشي  مل  اذ  إ و -
هتاوالعو يـساسألا  هبتار  عومجم  فصن  اهلالخ  ىـضاقتي  ىرخأ  رهـشأ  ةعبرأ  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةيـضرملا  هتزاجإ  ددـمتف  هتفيظو  ماهمب  مايقلا  ىلع  رداق  ريغ  لازي  هنكلو ال  ءافـشلل 

 . ةقحتسملا

عجرملا نم  رارقب  هتامدخ  ىهنتف  ءافـشلل  لباق  ريغ  هضرم  نأ  ةداملا  هذه  نم  ه )  ) ةرقفلا يف  ةددحملا  ةدملا  ءاهتنا  دعب  فظوملا  اهـصحف  ةداعإ  ىدل  ةيبطلا  ةـنجللا  تدـجو  اذ  إ ز -
 . يساسألا بتارلاو  ةجردلا  يف  هليثم  نييعتب  صتخملا 

 . صتخملا عجرملا  نم  امكح  هتامدخ  يهنت  ةداملا  هذه  نم  و )  ) و ه )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيضرملا  تازاجإلا  ددم  عيمج  هحنم  دعب  فشي  مل  فظوملا  نأ  نيبت  اذ  إ ح -

دعب الإ  هتزاجإ  ديدمت  نم  ىجرت  ةدئاف  هنأو ال  هتفيظو  ماهمب  مايقلا  نع  ازجاع  حبـصأ  هنأ  ةصتخملا  ةيبطلا  ةنجللا  تررق  نإو  ةيحـصلا  هتقايل  مدعل  فظوملا  ةـمدخ  ءاهنإ  زوجي  ال  ط -
 . ةصتخملا ةيبطلا  ةنجللا  هددحت  يذلا  خيراتلا  نم  ءادتبا  ىندأ  ادح  تاوالعلا  عم  لماك  بتارب  رهشأ  ةعبرأ  نع  اهتدم  لقت  ةيضرم ال  ةزاجإ  يطعأ  دق  نوكي  نأ 
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يف فظوملا  ىلعو  بيبط ،  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  ادحاو  اعوبسأ  زواجتت  ةيضرم ال  ةزاجإ  قحتـسيف  ةينوناق  ةزاجإ  وأ  ةيمـسر  ةمهمب  ةكلمملا  جراخ  وهو  ضرمب  فظوملا  بيـصأ  اذإ 
 . هضرمب هيلع  لصح  يذلا  يبطلا  ريرقتلا  اهيلإ  لسري  نأو  نكمم  تقو  عرسأب  هضرمب  ايقرب  هترئاد  ملعي  نأ  ةلاحلا  هذه 
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هيلعف ماظنلا ،  ذـه ا  نم  ( 112  ) ةداملا يف  هيلع  صوصنملا  هجولا  ىلع  يبط  ريرقت  ىلع  لصح  دق  ناكو  ةكلمملا  جراخ  وهو  عوبـسأ  ىلع  دـيزت  ةدـمل  فظوملا  ضرم  رمتـسا  اذإ 
يضرملا هعـضوب  ايقرب  هترئاد  ملعي  نأو  دجو ،  نإ  يندرألا  لصنقلا  نم  هقدصي  نأو  ىفـشتسم  ريدم  نم  وأ  نينثا  نيبيبط  ةداهـشب  هضرم  رارمتـساب  رخآ  يبط  ريرقت  ىلع  لوصحلا 

ىلإ هتدوع  روف  اهيلإ  هسفن  مدـقي  نأ  ىلع  اهـضفر  وأ  اهلوبقو  اهيف  رظنلل  ةـصتخملا  ةـيبطلا  ةـنجللا  ىلع  اهـضرعل  نكمم  تقو  عرـسأب  اهيلع  لصح  يتلا  ريراـقتلا  اـهيلا  لـسريو 
 . ماظنلا اذه  نم  ( 111  ) ةداملا ماكحأ  ىعارت  نأ  ىلع  هصحفل  ةكلمملا 
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ددـملا لالخ  حـنميف  ةـصتخملا  ةـيبطلا  ةـنجللا  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  هنم  لامهإ  نود  ةـيفيظولا  هتابجاوب  همايق  ءانثأ  هلمع  ةـعيبط  نع  ئـشان  ثداـحب  وأ  ضرمب  فظوملا  بيـصأ  اذإ 
 . هتاوالع عم  الماك  يساسألا  هبتار  ريزولا  نم  رارقبو  ( 111  ) ةداملا يف  ةددحملا 
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أطخ ببسب  ةباصإلا  تثدح  وأ  ضرملا  أشن  اذإ  كلذو  ةباصإ ،  وأ  ضرم  ببسب  لمعلا  نع  اهلالخ  بيغتي  يتلا  ةدملا  نع  ريزولا  نم  رارقب  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  نم  فظوملا  مرحي 
تابورـشملا لوانتك  ةفيظولا  فرـشب  قيلي  لمع ال  يأ  ىلع  مدقأ  وأ  ريغلا  عم  فرـصتلا  ءاسأ  اذإ  ماظنلا  اذـه  ضارغأل  ارـصقم  وأ  ائطخم  فظوملا  ربتعيو  هنم ،  ريـصقت  وأ  هبكترا 

 . ةماعلا بادآلاو  فرشلاب  ةلخملا  لامعألا  نم  كلذ  ريغو  ةرماقملاو  تاردخملا  يطاعتو  ةيحورلا 
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نم لقألا  ىلع  نيموي  لبق  ةيداعلا  تالاحلا  يف  بلطلا  فظوملا  مدقيو  ةيضرعلا ،  ةزاجإلاو  ةيضرملا  ةزاجإلا  ءانثتساب  ايطخ ،  اهيلع  ةباجإلاو  اهعاونأ  عيمجب  ةزاجإلا  تابلط  نوكت  أ -
 . ةدملا هذه  لالخ  هناونعو  هيف  اهيضقيس  يذلا  ناكملاو  اهئدب  خيراتو  اهتدم  هيف  نيبيو  ةزاجإلا  ءدبل  ددحملا  خيراتلا 

 . صتخملا عجرملا  اهيلع  قفاوي  يتلا  ةيرارطضالا  تالاحلا  يف  الإ  ةزاجإلا  ىلع  ةقفاوملاب  ايطخ  اراعشإ  ملستي  نأ  لبق  هلمع  كرت  فظوملل  زوجي  ال  ب -

رهش ىلع  ديزت  الو  ادحاو  اعوبسا  اهتدم  زواجتت  يتلا  ةيـضرملا  تازاجإلا  ىلع  نيلـصاحلا  نيفظوملا  ءامـسأ  نمـضتي  يونـس  عبر  فشكب  ناويدلا  ديوزتب  ةحـصلا  ةرازو  موقت  - 1 ج -
.ةزاجإلا هذه  هتحنم  يتلا  ةصتخملا  ةيبطلا  ةنجللاو  ةزاجالا  ببسو  فظوملا  اهيف  لمعي  يتلا  ةرئادلا  مساو  دحاو ،

.ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  ةنيبملا  ةيضرملا  تازاجإلاب  ءارزولا  سيئرل  يونس  ريرقت  عفرب  ناويدلا  موقي  - 2
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نم رارقب  اهيف  بيغت  يتلا  ةدملا  نع  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  نم  مرحيف  هتبثي  امب  ززعم  عورشم  رذع  نود  ةرـشابم  هتزاجإ  ءاهتنا  دعب  هترئاد  يف  لمعلا  ىلإ  فظوملا  دعي  مل  اذإ  أ -
ارابتعا هتفيظول  ادقاف  فظوملا  ربتعيف  ةلصتم  لمع  مايأ  ةرـشع  ىلع  رذع  نود  بيغتلا  ةدم  تداز  اذإ  امأ  هقحب ،  اهذاختا  بجي  يتلا  ةيبيدأتلا  تاءارجإلا  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو  ريزولا 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هتزاجإ  ءاهتنال  ةرشابم  يلاتلا  مويلا  نم 

لدعمب ةيونسلا  هتزاجإ  نم  يمسرلا  ماودلا  ءانثأ  ةيصخش  نوؤشل  وأ  ةصاخ  لامعأ  ءاضقل  هسيئر  نم  نذإب  هلمع  نع  اهلالخ  بيغتلا  فظوملل  اهب  حرـصي  يتلا  تاعاسلا  مسحت  ب -
نع دحاو  موي  لدعمب  هتاوالعو  يـساسألا  هبتار  نم  ةرداغملا  تاعاس  مسحتف  ةيونـسلا  هتزاجإ  فظوملا  ذفنتـسا  اذإو  هجولا ،  كلذ  ىلع  اهيف  بيغتي  تاعاس  عبـس  لك  نع  دحاو  موي 

 . ةقرفتم وأ  ةلصتم  اهيف  بيغتي  تاعاس  عبس  لك 

ةهجلا نم  اهيلع  قفاوملا  تارداغملا  ءانثتـساب  عوبـسألا  يف  ةدـحاو  ةـعاس  ةـعومجم  امب  ماودـلا  كلذ  ءاهتنا  لـبق  هلمع  زكرم  كرت  وأ  يمـسرلا  ماودـلا  نع  فظوملا  رخأـت  اذإ  ج -
تاءارجإلا ىلإ  ةفاضإلاب  دحاو  موي  لدعمب  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  نم  ةعاسلا  كلت  مسحتف  ةيونسلا  هتزاجإ  فظوملا  دفنتـسا  اذإو  ةيونـسلا  هتزاجإ  نم  دحاو  موي  مسحيف  ةصتخملا 

 . هقحب ذختت  يتلا  ةيبيدأتلا 
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 . رئاودلا عيمج  ىدل  جذامنلا  هذه  دمتعتو  تارداغملاو  تازاجإلل  ةدحوم  جذامنو  تارداغملا  حنم  تاميلعت  ناويدلا  دعي 

( 119  ) ةداملا

لئاسوو بيلاسأ  يف  ةثيدحلا  تادجتـسملا  عم  لماعتلاو  ءادألا  ةءافك  ققحي  امب  تالهؤملاو  تاراهملاب  هديوزتو  يفيظولا  زاهجلا  ةءافك  عفر  ىلإ  دافيإلاو  بيردـتلا  ةـيلمع  فدـهت  أ -
 . ةلماشلا ريوطتلا  جمارب  نم  اءزج  اهرابتعاو  تالاجملا  فلتخم  يف  لمعلا 

:- ةيلاتلا ةيساسألا  تازكترملا  دافيإلاو  بيردتلا  جمارب  عضو  دنع  ىعاري  ب -

 . لمعلا ةحلصمو  ةجاحلا  تايولوأ  قفوو  نزاوتم  لكشب  رئاودلا  عيمج  لومشو  ةحاتملا  تاناكمإلاو  مءالتي  امب  دافيإلاو ،  بيردتلا  جماربو  تاهجوتل  قبسملا  طيطختلا  دامتعا  - 1

 . هريوطتو ءادألا  ةءافك  عفر  تاهجوتو  تابلطتمل  جماربلا  هذه  ةمءالم  - 2

 . اهب قاحتلإلل  نيفظوملا  رايتخاو  ثاعتبالاو  بيردتلا  جمارب  نع  نالعإلا  ةيلمع  يف  صرفلا  ؤفاكتو  ةاواسملاو  ةلادعلاو  ةيفافشلا  - 3

 . يفيظولا لالحإلا  ططخو  فظوملا  لمع  ةعيبط  ةاعارمو  ةيفيظولا  تائفلا  عيمجل  بيردتلا  لومش  - 4

.سلجملا نع  ةرداصلا  تاميلعتلل  اقفوو  ةينورتكلالا  لئاسولاب  ةيبيردتلا  جماربلا  ذيفنت  ةرئادلل  ج -
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:- ةيلاتلا تايلوؤسملاو  ماهملا  بيردتلاب  ةينعملا  ةدحولا  ىلوتت 

 . نيفظوملل ةيونسلا  ءادألا  مييقت  جئاتنو  ةيسسؤملا  فادهألاو  ةيفيظولا  ماهملل  اقفو  اهديدحتو  ةيبيردتلا  تاجايتحالا  ليلحت  أ -

لك نم  لوألا  نوناك  رهـش  زواجتي  دعومب ال  اهب  ناويدلا  ديوزتو  ططخلا  هذه  ذيفنت  ةعباتمو  ةيبيردتلا  تاجايتحالاو  بسانتي  امب  مهليهأتو  نيفظوملا  بيردـتل  ةيونـس  ططخ  عضو  ب -
 . ةنس

 . اهتءافكو ةيبيردتلا  جماربلا  ةيلعاف  سايق  ج -

 . يرود لكشب  اهب  ناويدلا  ديوزتو  ةيلمعلا  تاربخلاو  ةيملعلا  تالهؤملا  ىلع  مهلوصح  جئاتنل  مييقت  ةيلمع  ءارجإو  مهبيردتو  مهتسارد  ريسو  نيدفوملا  ةعباتم  د -

يف اهنم  ةدافتـسالا  تالاجمو  ةحورطملا  تاعوضوملا  هيف  انيبم  هيلإ  دفوأ  يذلا  جمانربلا  وأ  ةرودلا  نع  لصفم  ريرقتب  ةرئادلا  ديوزتب  يبيردت  جـمانرب  وأ  ةرود  يف  دـفوملا  مازتلإ  ه -
.نيينعملا نيفظوملا  ىلإ  اهبستكا  يتلا  ةفرعملا  هذه  لقن  كلذ  يف  امب  يلمعلا  عقاولا 

ةجمربم ةطـشنأو  بيلاسأ  ينبتو  تادجتـسملا ،  ىلع  عالطالاو  ةقباسلا ،  تاربخلا  نم  ةدافتـسالاو  تامولعملا  لدابتو  ةفرعملا  لقن  لالخ  نم  ةـملعتملا  ةرئادـلا  موهفم  قيقحت  و -
 . اهريوطتو مهتاردق  عفر  فدهب  مهتايحالص ،  زيزعتو  نيفظوملا  نيكمتو  قيرفلا  حورب  لمعلا  موهفم  ينبت  ىلع  زيكرتلاو  كلذل ،  ةمعاد  ةليسو  تامولعملا  ايجولونكت  مادختساو 
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يريدمو ةرازولا  نع  بودنمو  ةنجللا  سيئرل  ابئان  دهعملا  ماع  ريدـم  نم  لك  ةـيوضعو  ناويدـلا  ماع  نيمأ  ةـسائرب  تارودـلاو )  تاثعبلل  ةـيزكرملا  ةـنجللا  ىمـست (  ةـنجل  فلؤت  أ -
:- نم لك  يف  بيردتلاب  ةينعملا  تادحولا 

 . يلودلا نواعتلاو  طيطختلا  ةرازو  - 1

 . يملعلا ثحبلاو  يلاعلا  ميلعتلا  ةرازو  - 2

 . ةيلاملا ةرازو  - 3

 . ريزولا هيمسي  ةينعملا  ةرئادلا  نع  بودنم  - 4

رـضاحمو لامعألا  لودج  دادعإب  مايقلل  ناويدـلا  يف  تارودـلاو  تاثعبلا  نوؤشب  ةـصتخملا  ةـيرادإلا  ةدـحولا  ريدـم  تارودـلاو  تاثعبلل  ةـيزكرملا  ةـنجللا  رـس  ةـنامأ  ىلوتي  - 1 ب -
 . اهب ةنجلل  هفلكت  ىرخأ  لامعأ  يأو  نيدفوملا  نيفظوملاب  ةصاخلا  تالسارملاو  تالجسلا  ميظنتو  تاعامتجالا 

تاثعبلا تاءارجإ  ةعباتمو  نيدفوملا  نيفظوملاب  ةصاخلا  تالـسارملاو  دويقلاو  تافلملا  ميظنت  ناويدلا  يف  تارودـلاو  تاثعبلا  ةـيريدمو  رئاودـلا  يف  ةـصتخملا  تادـحولا  ىلوتت  - 2
 . تارودلاو تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلإ  ةيرود  ريراقت  ميدقتو  مهنوؤش  ةعباتمو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ةبولطملا  دافيإلاو 

لاح يفو  لقألا  ىلع  نيرـضاحلا  اهئاضعأ  تاوصأ  ةيرثكأب  اهتارارق  ذختتو  اهئاضعأ  ةيرثكأ  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو  هبايغ  دنع  ةـبئان  وأ  اهـسيئر  نم  ةوعدـب  ةـنجللا  عمتجت  ج -
.عامتجالا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصألا  يواست 

 . لمعلا جمارب  رارقإو  دافيإلاب  ةقلعتملا  تاسايسلا  عضول  ةجاحلا  تعد  املك  وأ  رهشأ  ةتس  لك  اهنم  ةلكشملا  رئاودلل  نيماعلا  ءانمألاو  ناويدلا  سيئر  عم  ةنجللا  عمتجت  د -
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:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلوتت  أ -

.اهرارقإل سلجملل  اهعفرو  نيحشرملا  نيب  ةلضافملا  ريياعم  نمضتت  يتلا  تارودلاو  تاثعبلل  نيفظوملا  دافيإب  ةصاخلا  تاميلعتلا  دادعا  - 1

ذاختإو ةحاتملا  تاناكمإلاو  ةـماعلا  ةحلـصملا  تايولوأ  قفو  رئاودـلا  ىلع  اهميمعتو  اهتاصـصخت  دـيدحت  صوصخب  هيجوتلاو  تارودـلاو  تاثعبلا  يف  دافيإلا  جـماربو  ططخ  ةـسارد  - 2
 . نيفظوملا دافيإب  ةصاخلا  تارارقلا 

 . دحاو رهش  ىلع  اهتدم  ديزت  ةيجراخ  ةرود  يف  هدافيإو  ديدج  يملع  لهؤم  ىلع  لوصحلل  ةيسارد  ةثعب  يف  فظوملا  دافيإب  ةصاخلا  تارارقلا  ذاختا  - 3

 . ةقالعلا تاذ  تاهجلا  ىلإ  اهتلاحإو  رئاودلا  نم  ةددحملا  تايولوألا  قفو  ةيجراخلا  تارودلاو  تاثعبلا  نم  تاجايتحالا  ةسارد  - 4

 . ةيلمعلاو ةيملعلا  ةءافكلا  عفر  ةيلمع  نم  ةفدهتسملا  تائفلل  رئاودلا  ديدحت  ةعباتم  - 5

الو ةبلاطملا ،  وأ  مازتلالا  لقن  وأ  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  ءاهنإ  وأ  ءاغلإ  وأ  ليدعت  وأ  ليجأت  وأ  ديدمت  وأ  ريـصقت  كلذ  يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قفو  نيدفوملاب  ةـقلعتملا  تارارقلا  ذاختا  - 6
 . اهنم يأب  مايقلا  وأ  تاءارجإلا  وأ  تارارقلا  كلت  ذاختا  ىرخأ  ةهج  يأل  زوجي 

 . لمعلا ريوطتو  نيفظوملا  ةءافك  عفر  ىلع  دافيإلا  ةيلمع  تاريثأتو  جئاتنل  رمتسملا  مييقتلا  ءارجإب  هيجوتلا  - 7

. تاونس ثالث  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةثعب  يأل  حشرتلا  نم  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  هب  عنتقت  رربم  رذع  نود  ةثعبلا  نع  فكنتسملا  فظوملا  مرحي  ب -

 . ماعلا نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  ةيلخاد  ةرود  وأ  دحاو  رهش  نع  اهتدم  لقت  ةيجراخ  ةرود  يف  فظوملا  دافيإ  متي  ج – 
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.دهعملا عم  نواعتلاب  يبيردتلا  راسملاو  قفتي  امب  اهذيفنت  ةعباتمو  فظوملل  بيردتلا  جماربو  ططخ  عضو  ةمهم  ةرئادلا  ىلوتت 
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عوضوم كلذ  يف  امب  ةحنملا  كلتب  ةقلعتملا  ليـصافتلا  عم  اهريغ  وأ  ةيلود  وأ  ةيبرع  وأ  ةيلحم  ةسـسؤم  يأ  نم  ةرئادلل  مدـقت  ةـيجراخ  ةرود  وأ  ةـثعبل  ةـحنم  يأ  ناويدـلا  ىلإ  لاحت  أ -
ةصتخملا ةدحولا  موقتل  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  يف  كارتشالا  طورشو  اهيف ،  بيردتلا  وأ  ةساردلا  متتس  يتلا  ةسسؤملا  هيف  دجوت  يذلا  دلبلاو  اهتدمو  اهبجومب ،  ةررقملا  ةرودلا  وأ  ةثعبلا 

 . اهنأشب ةبسانملا  تاءارجإلا  ذاختاو  ةينعملا  رئاودلا  ىلع  اهميمعتو  اهتساردب  تارودلاو  تاثعبلاب 

متي نأ  ىلع  ةصاخ  تالوكوتورب  وأ  حنم  وأ  تايقافتال  اقفو  ةرشابم  ةرئادلا  ىلإ  درت  يتلا  ةصصختملا  ةينهملا  تارودلا  وأ  تاثعبلا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتـسي  ب -
رادصإل تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  ىلع  اهضرعو  نيدفوملا  ريياعمو  سسأ  قيبطت  تاءارجإ  لامكتسال  نيحـشرملا  ءامـسأب  ناويدلا  ديوزتو  ةرئادلا  يفظوم  ىلع  اهميمعت 

 . اهنأشب بسانملا  رارقلا 

 . ةماعلا ةيمسرلا  تاسسؤملا  ىلإ  ةهج  يأ  نم  اهيلع  لوصحلا  متي  يتلا  ايلعلا  تاساردلل  تاثعبلا  حنم  ضعب  ةلاحإ  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجلل  ج -
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:- نوكي نأ  ةثعب  يأ  ىلإ  هحيشرتل  فظوملا  يف  طرتشي  أ -

 . ةيسنجلا يندرأ  - 1

نم ةددحملا  ةثعبلا  تابلطتمل  ايفوتسمو  ةثعبلا  هبلطتت  يذلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  هعم  لماعتلا  مت  وأ  هساسأ  ىلع  ةيفيظولا  هتئف  تددح  يذلا  يملعلا  لهؤملا  ىلع  الـصاح  - 2
 . اهيلإ دفويس  يتلا  ةهجلا 

 . هترئاد يف  هلمعب  ةرشابم  ةقالع  اذ  ةثعبلا  يف  هصصخت  عوضوم  - 3

 . نيتريخألا نيتنسلا  نم  لك  يف  يونسلا  هئادأ  مييقت  يف  لقألا  ىلع  ديج )   ) ريدقت ىلع  الصاح  - 4

 . هلداعي ام  وأ  ديج  نع  لقي  يملعلا ال  لهؤملا  يف  هريدقت  - 5

 . ةمئادلا ةيندملا  ةمدخلا  يف  تاونس  ثالث  نع  لقت  ةدم ال  يضمأ  دق  - 6

 . هل ةثعب  رخآ  نم  هتدوع  خيرات  ىلع  لقألا  ىلع  تاونس  ثالث  يضمأ  دق  - 7

 . ةنس ( 45  ) ىلع ديزي  هرمع ال  - 8

 . اهل ةقباسلا  ةنسلاو  ثاعتبإلا  ةنس  لالخ  يساسألا  بتارلا  نم  مسحلا  ةبوقع  زواجتت  ةيبيدأت  ةبوقع  هقحب  ذختا  دق  نوكي  نأ ال  - 9

ببـسب لمعلا  نع  نيكفنملا  نيفظوملا  بتاور  باسح  ىلع  وأ  عيراشملا  باسح  ىلع  دـقع  بجومب  نيعملا  فظوملاو  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دـقعب  فظوملا  حيـشرت  زوجي  ال  ب -
.ةثعب يأ  ىلإ  تاوالعو  بتار  نودب  ةزاجإلا  وأ  ةراعإلا 

ةيزكرملا ةنجللا  نم  رارقب  كلذو  ةداملا ،  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 8  ) ىلإ ( 5  ) نم دونبلا  يف  ةدراولا  طورـشلا  نم  ةثعبلل  حشرملا  ءانثتـسا  ةددحمو  ةرربم  تالاح  يف  زوجي  ج -
 . ريزولا بيسنت  ىلع  ءانب  تارودلاو  تاثعبلل 
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:- نوكي نأ  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  نم  ةرود  يأ  ىلإ  هحيشرتل  فظوملا  يف  طرتشي  أ -

 . ةيسنجلا يندرأ  - 1

 . ةرودلا هبلطتت  يذلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  هساسأ  ىلع  يفيظولا  هعضو  وأ  هتئف  تددح  يذلا  يملعلا  لهؤملا  ىلع  الصاح  - 2

 . هترئاد يف  هلمعب  ةرشابم  ةقالع  اذ  ةرودلا  عوضوم  - 3

 . هل ةقباس  ةرود  نم  هتدوع  خيرات  ىلع  لقألا  ىلع  ناتنس  تضم  دق  - 4

 . دافيإلل ةقباسلا  ةنسلا  يف  يونسلا  هئادأ  مييقت  يف  لقألا  ىلع  ادج )  ديج   ) ريدقت ىلع  الصاح  - 5

 . ةكلمملا يف  رفاوتم  ريغ  ةرودلا  عوضوم  ناك  اذإ  طرشلا  اذه  نم  ىنثتسيو  ةكلمملا  جراخ  ةرودل  هحيشرت  لبق  ةيندملا  ةمدخلا  يف  نيتنس  نع  لقت  ةدم ال  تضم  - 6

أ)  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) و و(5 ) ( 4  ) دونبلا يف  اهيلع  صوصنملا  طورـشلا  نم  ةرودلل  حشرملا  فظوملا  ءانثتـسا  ةرربمو  ةصاخ  تالاح  يفو  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةـنجلل  ب -
.ةداملا هذه  نم 
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:- يلاتلا وحنلا  ىلع  اهتايوتسم  فلتخمب  ةيملعلا  تاداهشلا  ىلع  لوصحلا  تاياغل  دافيإلا  ةدم  ددحت  أ -

 . ةيناثلا ةيعماجلا  ةداهشلل  ناتنس  - 1

 . ةثلاثلا ةيعماجلا  ةداهشلل  تاونس  عبر  أ - 2

 . هحنمت يتلا  ةيملعلا  ةسسؤملا  نم  يملعلا  لهؤملا  ىلع  لوصحلل  ةررقملا  تاونسلل  ىندألا  دحلا  دمتعي  لاوحألا  عيمج  يفو 

.ىرخأ ةنسل  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةنيبملا  ةيملعلا  تالهؤملا  نم  يأ  ىلع  لوصحلل  ةثعبلا  ديدمت  زوجي  ب -

ةيزكرملا ةنجلل  زوجي  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  ةددحملا  ددـملا  لالخ  هيلع  لوصحلل  دـفوأ  يذـلا  يملعلا  لهؤملا  ىلع  ةـثعب  يف  دـفوملا  فظوملا  لصحي  مل  اذ  إ ج -
ةداهشلا ىلع  لوصحلل  رهشأ  ةتـسو  لماشلا  مولبدلا  ىلع  لوصحلل  رهـشأ  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  هلاهما  فظوملا  ةدارإ  نع  ةجراخ  بابـسألو  ةصاخ  تالاح  يف  تارودلاو  تاثعبلل 

عيفرتلا وأ  ةيونـسلا  ةدايزلا  قاقحتـسال  وأ  دعاقتلل  ةلوبقم  ةمدخ  ربتعت  الو  تاوالعو  بتار  يأ  اهنع  ىـضاقتي  الو  ةـثلاثلا  ةـيعماجلا  ةداهـشلا  ىلع  لوصحلل  ةنـسو  ةـيناثلا  ةـيعماجلا 
 . ماظنلا اذه  تاياغل  مازتلالا  ةدم  ىلإ  لاهمالا  ةدم  فاضتو 

:- رخآ ماظن  يأ  يفو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  د -

ةداهشلا ىلع  لوصحلل  ةيندرألا  تاعماجلا  ىلإ  ةيسارد  تاثعب  يف  ةماعلا  ةيوناثلا  ةداهش  ىلع  نيلصاحلا  ةيمالسإلا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  يفظوم  حيـشرت  زوجي  - 1
.نيمئالم نيحشرم  رفاوت  مدع  لاح  يف  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  مولع  تاصصخت  دحأ  يف  لماشلا  عمتجملا  ةيلك  مولبد  ةداهش  وأ  ىلوألا  ةيعماجلا 

.ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي  - 2

خيرات 31/12/2017. ىتح  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأب  لمعي  - 3
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ةيندرألا تاعماجلا  ىلإ  فظوملا  دافيإ  اهيف  بولطملا  صصختلا  رفاوت  مدع  لاح  يف  زوجيو  ةيندرألا ،  ةيمسرلا  تاعماجلا  ىلإ  ةيموكح  ةهج  يأ  باسح  ىلع  فظوملا  دافيإ  نوكي  أ -
 . ىرخألا

تاعماجلا يف  رفاوتت  ةرئادلا ال  لمعل  ةماه  ةيعون  تاصصخت  تاذ  تارود  وأ  ةيملع  تالهؤم  ىلع  لوصحلل  ةيميداكأ  وأ  ةيملع  ةهج  يأ  ىلإ  فظوملا  دافيإ  زوجي  لاوحألا  لك  يفو  ب -
 . ةكلمملا جراخ  فظوملا  دافيإ  كلذ  يف  امب  ةمدقتملاو  ةثيدحلا  تاينقتلاو  مولعلا  يف  ةفرعم  هباسكإ  فدهبو  ةيندرألا  تاسسؤملا  وأ 
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لاوحألا عيمج  يفو  رهشأ  ةثالث  ىلع  دافيإلا  ةدم  تداز  اذإ  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  نم  دمتعملاو  ناويدلا  نم  دعملا  دافيإلا  دقع  لدعلا  بتاكلا  ىدل  هليفكو  دفوملا  عقوي  أ -
 . ماظنلا اذه  ماكحأ  بجومب  هيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  نم  رهشأ  ةثالث  نع  لقت  ةدمل  دفوملا  ىفعي  ال 

نم ببس  يأل  هيف  طرش  وأ  مكح  يأ  لفغأ  وأ  مظني  مل  وأ  دفوملا  عم  دقعلا  اذه  لثم  مظن  ءاوس  دافيإلا  دقع  نم  اءزج  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  طورشلاو  ماكحألا  ربتعت  ب -
 . بابسألا

 . لدعلا بتاكلا  مامأ  هليفكو  دفوملا  عم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  دقعلا  عيقوتب  ناويدلا  يفظوم  نم  يأ  ضيوفت  ناويدلا  سيئرل  ج -
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اهيلإ اهديدمت  مت  ةدم  يأ  كلذ  يف  امب  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  اهتقرغتـسا  يتلا  ةدملا  لاثمأ  ةثالث  لداعت  ةدمل  ةمدخلاب  همازتلا  نوكيف  ةكلمملا  جراخ  ةرود  وأ  ةثعب  يف  فظوملا  دفوأ  اذإ  أ -
.

همازتلا نوكيف  يمـسرلا  ماودلا  تاقوأ  دعب  يبيردت  يملع  لهؤم  وأ  ةداهـش  وأ  ةيملع  ةجرد  ىلع  لوصحلل  ةيندرألا  دهاعملا  وأ  تاعماجلا  ىدحإ  ىلإ  ةثعب  يف  فظوملا  دـفوأ  اذإ  ب -
اتلك يفو  ةثعبلا  اهتقرغتسا  يتلا  ةدملا  يلثم  لداعت  ةدمل  ةمدخلاب  همازتلا  نوكيف  ةثعبلل  اغرفتم  دفوملا  ناك  اذإ  امأ  ةثعبلا  اهتقرغتـسا  يتلا  ةدملل  ايواسم  هتثعب  ءاهتنا  دعب  ةمدخلاب 

 . هتالقنتل ةنجللا  هددحت  يذلا  لدبلاو  بتكلا  نامثأو  ةيعماجلا  موسرلا  دفوملل  عفدت  نيتلاحلا 

نم رهشأ  ةتس  ةدمل  ةمدخلاب  فظوملا  مزتليف  رانيد  ( 1000  ) ىلع ديزت  وأ  يواست  ةفلكب  اهجراخ  وأ  ةكلمملا  لخاد  ةعطقتم  وأ  ةلـصتم  تناك  ءاوس  ةرود  يف  فظوملا  دفوأ  اذإ  ج -
 . ماظنلا اذه  ماكحأ  قفو  هيلع  تقفنأ  يتلا  غلابملاب  هتبلاطم  متت  كلذ  فالخبو  ةرودلا  ءاهتنا  خيرات 

 . هيلع تقفنا  يتلا  غلابملا  عفدب  فظوملا  مزتلي  اهل  ةررقملا  حاجنلا  تابلطتم  زتجي  ملو  ةرود  يف  فظوملا  دفوأ  اذ  إ د -
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.عقوملا ةوالعو  ةيفارشإلا  ةوالعلا  ءانثتساب  يلامجإلا  هبتار  لماك  دافيالا  ةدم  لالخ  اهجراخ  وأ  ةكلمملا  لخاد  ةرود  وأ  ةثعب  يف  غرفتملا  دفوملا  فظوملل  ايرهش  فرصي  أ -

غلبم فرـص  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  بجومب  ةكلمملا  جراخ  ةثعب  يف  غرفتملا  دـفوملا  فظوملا  هقحتـسي  ام  ىلا  ةـفاضإ  ب-
.رفسلاو لاقتنالا  ماظن  بجومب  ددحملاو  اهيلا  دفوملا  ةلودلا  فينصت  قفو  هل  يلام 

 . ماظنلا اذه  يف  صن  اهيلع  دري  مل  يتلا  تالاحلا  يف  هب  لومعملا  رفسلاو  لاقتنالا  ماظن  ماكحأ  دفوملا  ىلع  قبطت  ج -
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تقو عرسأ  يف  اهيلإ  دفوأ  يتلا  ةسسؤملا  نم  ةقدصم  ةيلاتلا  قئاثولاب  اهنم  دفوأ  يتلا  ةرئادلاو  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  سيئر  نم  الك  دوزي  نأ  ةثعب  يف  دفوملا  ىلع  أ -
:- اهيلع هلوصح  دعب 

 . رهشأ ةتس  ىلع  رخآلاو  ريرقتلا  نيب  ةلصافلا  ةدملا  ديزت  نأ ال  ىلع  يساردلا  ريسلاو  ةساردلا  يف  ةمظتنملا  هتبظاوم  تبثت  ريراقت  - 1

 . ةيسارد ةنس  وأ  لصف  لك  يف  اهيلع  لصحي  يتلا  ةيئاهنلا  جئاتنلا  - 2

يأ يف  وأ  اهل  ةقباسلا  ةنسلا  يف  مدق  دق  نكي  مل  اذإ  ةنس  يأ  نع  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  نم  رارقب  هل  ةررقملا  تاقفنلاو  تاصـصخملا  نم  ةثعب  يف  دفوملا  مرحي  ب -
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  قئاثولا  ىرخأ  ةنس 

مرحي اهميدـقت  مدـع  لاح  يفو  ةـيبيردتلا  ةسـسؤملا  نم  اهيلع  لصح  يتلا  ةـقيثولاب  اززعم  اـهيلإ  دـفوأ  يتلا  ةرودـلا  نع  ريرقتب  هترئاد  دوزي  نأ  ةـيبيردت  ةرود  يف  دـفوملا  ىلع  ج -
 . تاونس ثالث  لالخ  ةرود  يأ  يف  هدافيإ  نم  فظوملا 
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ةـصاخلا تاعيرـشتلا  يفو  ماظنلا  اذـه  يف  ةدراولا  ماكحألا  اهنأشب  قبطت  اهفرـص  هجوأو  اهرادـقم  ىلإ  لصوتللو  دـفوملا  ىلع  تقفنأ  يتلا  غلابملا  نم  ةدوصقملا  تاياغلل  اـقيقحت 
:- يلي ام  كلذ  يف  امب  ةيريمألا  لاومألاب 

زوجي الو  هليفكو ،  دفوملل  ةمزلمو  اهبابسأو  اهرادقم  ىلع  ةعطاق  ةيمـسر  ةنيب  دافيإلاب  ةينعملا  تاهجلاو  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  اهددحت  يتلا  تاقفنلاو  غلابملا  نوكت  أ -
 . اهفلاخي ام  تابثإ  وأ  روصلا  نم  ةروص  يأب  اهيف  نعطلا  امهنم  يأل  وأ  امهل 

ىـضتقمب ةماعلا  ةنيزخلا  نم  تعفد  اهنأ  ربتعتف  اهرئاود  نم  ةرئاد  يأ  وأ  ةكلمملا  ةموكح  ريغ  ىرخأ  ةهج  نم  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  يف  هدوجو  ءانثأ  غلابم  يأ  دـفوملا  ىلع  تقفنأ  اذإ  ب -
 . هبابسأ وأ  ةهجلا  كلت  نم  دفوملا  ىلع  قافنالا  ردصم  نع  رظنلا  ضغب  كلذو  هماكحأ ،  هيلع  قبطتو  ماظنلا  اذه 
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يأ يف  وأ  تاناحتمالا  يف  هبوسر  وأ  هبيردت  وأ  هسورد  يف  هريـصقت  نأ  اهل  تبث  اذإ  اهيف  رارمتـسالاب  دفوملل  حمـستو  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  ديعت  نأ  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجلل  أ -
 . ةسسؤملا كلت  هيف  دجوت  يذلا  دلبلا  يف  دجو  نإ  يندرألا  لصنقلا  نمو  اهيلإ  دفوأ  يتلا  ةسسؤملا  نم  قدصم  يبط  ريرقت  ىلع  ءانب  ةيحص  بابسأل  ناك  اهنم 

:- يلي ام  بابسألا  نم  هريغب  وأ  ضرملاب  ءاعدإ  وأ  يبط  ريرقت  يأ  يف  رظنلا  مدع  ةلئاط  تحتو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  قيبطتل  طرتشي  ب -

 . ةرودلا وأ  ةثعبلا  ءاهنإ  رارق  رودص  خيرات  نم  رهشأ  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  تارودلاو  تاثعبلا  ةنجل  سيئر  ىلإ  اقدصم  يبطلا  ريرقتلا  مدقي  نأ  - 1

 . لاحلا ىضتقم  بسح  اهنم  يأل  وأ  تاناحتمالا  كلتل  مدقت  دق  دفوملا  نوكي  نأ ال  - 2
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:- ةيلاتلا ددملا  نم  يأ  ةمدخلا  كلت  نم  بسحت  هنإف ال  اهيلإ ،  دفوأ  يتلا  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  نم  هتدوع  دعب  اهيف  ةمدخلاب  دفوملا  مزتلي  يتلا  ةدملا  نم  ةدوصقملا  تاياغلل  اقيقحت 

لاح يف  اهنع  تاقفنلا  عفدو  ةمدخلاب  مازتلالا  ةدم  كلذ  يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ةلاحلا  هذه  يف  قبطتو  دافيإلا  ةدم  نم  اءزج  اهرابتعاب  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  اهيلإ  تددم  يتلا  ةدملا  أ -
 . دافيإلل ةيدقاعتلاو  ةيميظنتلا  ماكحألا  ىضتقمب  اهقاقحتسا 

 . تاوالعو بتار  نود  ةزاجإ  يف  وأ  ةيموكح  ريغ  ةهج  ىلإ  هتراعإ  وأ  هفيلكت  ءانثأ  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  نم  هتدوع  دعب  فظوملا  اهيضقي  يتلا  ةدملا  ب -

 . ةقبسم ةينوناق  ةقفاوم  وأ  ةزاجإ  نود  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  نم  هتدوع  دعب  فظوملا  اهيف  بيغتي  يتلا  ةدملا  ج -
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بابـسألا دـحأل  كلذ  لبق  اهؤاهنإ  ررقت  وأ  اهتابلطتم  ىهنأ  ءاوس  ةرودـلا  وأ  ةـثعبلا  نم  ةـكلمملا  ىلإ  هتدوع  روف  اهنم  دـفوأ  يتلا  ةرئادـلا  فرـصت  تحت  هسفن  عضي  نأ  دـفوملا  ىلع 
اهب مزتلي  يتلا  ةمدخلاب  ءافولاو  اهيف  هتفيظو  ماهم  ةسراممل  هترئاد  ىلإ  مدقتي  مل  اذإ  ةيدقاعتلاو  ةـيماظنلا  دافيإلا  طورـشو  ماكحأب  الخم  ربتعيو  ماظنلا ،  اذـه  يف  اهيلع  صوصنملا 

 . بابسألا نم  ببس  يأل  هترود  وأ  هتثعب  ءاهنإ  خيرات  نم  كلذو  ةيبيردت  ةرود  يف  دفوملل  مايأ  ةرشع  لالخو  ةكلمملا  جراخ  ةثعب  يف  دفوملل  دحاو  رهش  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ 
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ىقبت تالاحلا  هذه  عيمج  يفو  ىرخأ  ةرئاد  ىلإ  ةمدخلاب  همازتلا  لقنت  نأ  ةرود  وأ  ةثعب  ىلإ  اهنم  دفوأ  دق  فظوملا  ناك  يتلا  ةرئادلا  ةقفاوم  دعب  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجلل 
 . هليفكو وه  اهب  امزتلم  نوكيو  لوعفملا  ةيراس  اهبجومب  دفوأ  دق  فظوملا  ناك  يتلا  ةيدقاعتلاو  ةيماظنلا  طورشلاو  ماكحألا 
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دقع يف  ةدراولا  طورشلاو  ماظنلا  اذه  بجومب  ةرود  وأ  ةثعب  يف  هدافيإ  ببسب  اهب  مزتلا  يتلا  ةمدخلا  مامتإ  لبق  هبلط  ىلع  ءانب  ةمدخلاب  مزتلملا  فظوملا  ةلاقتـسا  لوبق  زوجي  أ -
 . هتلاقتسا ىلع  ةقفاوملا  لبق  مازتلالا  نم  ةيقبتملا  ةدملا  نع  ةيلاملا  ةبلاطملا  ةميق  ةيوست  متت  نأ  ةطيرش  مازتلالا  ةدم  فصن  نع  لقت  ةدم ال  ىضمأ  اذإ  هدافيإ 

يأ يف  ةمدخلاب  همازتلا  ةدم  نم  ةيقبتملا  ةدملا  نع  ةبترتملا  غلابملا  عفدب  وأ  ةرودـلا  وأ  ةـثعبلا  يف  هدوجو  ءانثأ  هيلع  تقفنأ  يتلا  غلابملا  عفدـب  نيمزلم  هليفكو  فظوملا  نوكي  ب -
:- ةيلاتلا تالاحلا  نم 

 . ماظنلا اذه  نم  ( 139  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  ريغ  يف  فظوملا  ةمدخ  تيهنأ  وأ  تهتنا  اذإ  - 1

 . هبلط ىلع  ءانب  عاديتسالا  وأ  دعاقتلا  ىلع  ليحأ  وأ  قحلا  كلذ  هحنمت  يتلا  بابسألا  رفاوتل  وأ  كلذب  هل  حمست  يتلا  ةمدخلا  ةدم  همامتإل  دعاقتلا  ىلع  هسفن  لاحأ  اذإ  - 2

لالخإلا كلذ  وأ  ةفلاخملا  كلت  يف  تارودلاو  تاثعبلل  ةيزكرملا  ةنجللا  تأرو  اهبجومب  دفوأ  يتلا  دقعلا  طورـش  نم  طرـش  يأب  لخأ  وأ  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  نم  مكح  يأ  فلاخ  اذإ  ج -
 . تاقفنلا كلتب  هليفكو  فظوملا  مازلإ  رربي  ام 
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:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذو  ةمدخلاب  مازتلالا  نم  يبيردتلا  جمانربلا  وأ  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  يف  هدوجو  ءانثأ  هيلع  تقفنأ  يتلا  غلابملا  عفد  نم  هليفكو  دفوملا  ىفعي 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هتفيظوب  هقاحتلإو  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  ةدم  ءاهتنا  دعب  وأ  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  يف  هدوجو  ءانثأ  ةافولا  أ -

تهتنا اذإ  وأ  اهيف  رارمتـسالا  وأ  هتفيظوب  قاحتلإلا  وأ  ةرودلا  وأ  ةثعبلا  يف  هرارمتـسا  نود  لوحي  نمزم  وأ  دعقم  ضرم  وأ  ةهاعب  هتباصإ  ببـسب  ةرودـلا  وأ  ةـثعبلا  نع  عاطقنالا  ب -
 . ةصتخملا ةيبطلا  ةنجللا  نم  ريرقتب  تالاحلا  هذه  ديؤت  نأ  ىلع  ضرملا  ببسب  هتمدخ 

 . ةينوناقلا نسلا  هلامكإ  ببسب  فظوملا  ةمدخ  تهتنا  اذإ  ج -

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  حيرستلاب  هتمدخ  تهتنا  اذإ  د -
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كولسلا دعاوقب  نيفظوملا  مازتلا  نامضو  ءادألا  ةءافك  عفرو  لمعلا  يف  ةيباجيإلا  تاهاجتالا  زيزعتو  ةرئادلا  يف  لمعلا  ريس  نسح  نامض  ىلإ  ةيبيدأتلا  تابوقعلاو  تاءارجإلا  فدهت 
:- يلي ام  ةاعارم  بجي  ةياغلا  هذه  قيقحتلو  البقتسم ،  ةفلاخم  يأ  هباكترا  نود  ةلوليحلل  فظوملا  عدرو  ةماعلا  ةفيظولا  تايقالخأو  يفيظولا 

:- هيلع ةبوقع  يأ  عاقيإ  لبق  فظوملل  ةيلاتلا  تانامضلا  ريفوت  أ -

 . هيلإ ةهجوملا  مهتلاو  ةبكترملا  ةفلاخملا  نمضتي  ثيحب  هيلإ ،  بوسنم  وه  امب  ايطخ  فظوملا  مالعإ  - 1

ةلص اهيف  دجوي  يتلا  تالاحلا  يف  يحنتلا  وأ  ةيصخش  تارابتعا  يأ  نم  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  امهنم  يأ  لكشملا  يبيدأتلا  سلجملا  وأ  قيقحتلا  ناجل  ءاضعأو  ءاسؤر  درجت  - 2
ةبوقع عاقيإ  يف  رظنلا  يف  كارتشالا  ةداهشلا  وأ  ماهتالا  وأ  قيقحتلا  ةلحرم  يف  كرتشا  صخـش  يأل  زوجي  امك ال  ةبوقعلا ،  عاقيإ  وأ  قيقحتلا  تايرجم  ىلع  ريثأتلا  اهنأش  نم  ةبارق 

 . اهيف مكحلا  وأ 

اهبكتري يتلا  ةدحاولا  ةيكلـسملا  ةـفلاخملا  ىلع  ماظنلا  اذـه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اـهيلع  صوصنملا  تاـبوقعلا  نم  ةدـحاو  ةـبوقع  نم  رثكأ  عاـقيإ  زاوج  مدـع  - 3
 . فظوملا

 . فظوملا قحب  ةذختملا  ةيبيدأتلا  تاءارجإلا  يف  لهاستلا  وأ  ةالاغملا  مدعو  ةبكترملا  ةفلاخملا  ةعيبطو  ةذختملا  ةبوقعلا  نيب  بسانتلا  - 4

 . ةيبيدأتلا تابوقعلاو  تاءارجإلا  ذاختاب  صتخملا  عجرملا  نم  هذاختا  مت  يذلا  يبيدأتلا  رارقلا  بيبست  - 5

 . البقتسم اهراركت  مدع  نامضل  ةبسانملا  تايلآلا  عضوو  نيفظوملا ،  ةيعوت  ىلع  زيكرتلاو  اهعاونأو  ةبكترملا  تافلاخملا  بابسأ  ةسارد  ب -
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لالخإلا هنأش  نم  فرـصت  وأ  لـمع  ىلع  مدـقأ  وأ  اـهقيبطت ،  يف  وأ  ةـيندملا  ةـمدخلا  يف  اـهب  لومعملا  تارارقلاو  تاـميلعتلاو  ةـمظنألاو  نيناوقلل  ةـفلاخم  فظوملا  بكترأ  اذإ  أ -
ةلودـلا لاوما  ىلع  ىدـتعا  وا  هتابجاو  ءادأ  لمهأ  وا  رـصق  وا  هكولـسو  فظوملا  تابجاوو  ةـفيظولا  تايقالخأ  ىلإ  ةءاسإلا  وأ  اهتلقرع  وأ  هب ،  ةـطونملا  تايحالـصلاو  تايلوؤسملاب 

:- ةيلاتلا ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ىدحإ  هيلع  عقوتف  اهحلاصمو ، 

 . هيبنتلا - 1

 . راذنإلا - 2

 . رهشلا يف  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزي  امب ال  يساسألا  يرهشلا  بتارلا  نم  مسحلا  - 3

 . ةدحاو ةنس  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  - 4

 . تاونس ثالث  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  - 5

 . تاونس سمخ  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  - 6

 . ةمدخلا نع  ءانغتسالا  - 7

 . لزعلا - 8

وأ ةعمتجم  مايأ  ةعبس  ةدمل  اقباس  هيلع  تضرف  دق  ةبوقعلا  هذه  تناكو  يـساسألا  يرهـشلا  بتارلا  نم  مسحلا  ةبوقع  عاقيإ  بجوتـست  ةيكلـسم  ةـفلاخم  فظوملا  بكترا  اذإ  ب -
 . ةفلاخملا هيف  بكترا  يذلا  رهشلا  يلي  يذلا  رهشلا  يف  ةبكترملا  ةفلاخملا  ىلع  ةبوقعلا  ذفنتف  هسفن  رهشلا  يفو  ةقرفتم 

ذختتف اهسفن  ةفلاخملل  نيتيلاتتم  نيترمل  اقباس  هيلع  تضرف  دق  هقحب  اهعاقيإ  دارملا  ةبوقعلا  تناك  هيلع و  ةيبيدأت  ةبوقع  عاقيإ  بجوتـست  ةيكلـسم  ةفلاخم  فظوملا  بكترا  اذإ  ج -
 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  دراولا  جردتلل  اقفو  ةرشابم  اهيلت  يتلا  ةبوقعلا  هقحب 

 . هقحب ةبوقعلا  عاقيإ  دعب  ةيونسلا  هتدايزل  فظوملا  قاقحتسا  خيرات  نم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) و ( 5  ) و ( 4  ) دونبلا يف  ةدراولا  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  ةبوقع  ذفنت  - 1 د -

 . بجحلا رارق  رودص  خيرات  نم  ارابتعا  ماظنلا  اذه  يف  ةدراولا  تاياغلا  عيمجل  ةدايزلا  بجح  ةبوقعب  ذخؤت  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  - 2

ةنجللا ىلع  لاحملا  فظوملا  ةرئاد  ريغ  نم  نيفظوملا  رابك  نم  نينثاو  سيئر  نم  اهلكـشي  قيقحت  ةـنجل  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ريزولل  ةداـملا ، هذـه  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  - 1 ه -
.هتوالعو هبتار  نم   %( 50  ) هتبسن ام  فرصو  رهشأ  ةتس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  لمعلا  نع  ةميسج  ةيكلسم  ةفلاخم  بكتري  يذلا  فظوملا  فاقيإ 

ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلا ( 3  ) نم دونبلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ةـلماعم  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  هيلإ  راشملا  لمعلا  نع  فاقيإلا  لماعي  - 2
. ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  اهعيمج  تاياغلل 
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ةثلاثلاو ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  نم  فظوملا  اهبكتري  يتلا  ةيكلـسملا  ةفلاخملا  ىلع  ماظنلا  اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةـيبيدأتلا  تابوقعلا  عقوت  أ -
:- ةيلاتلا تايحالصلل  اقفو 

 . راذنالا زواجتت  ةفلاخملا ال  ىلع  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  رشابملا  سيئرلا  نم  رارقب  - 1

 . يساسألا بتارلا  نم  مسحلا  زواجتت  ةفلاخملا ال  ىلع  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  ريدملا  نم  رارقب  - 2

 . تاونس ثالث  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  زواجتت  ةفلاخملا ال  ىلع  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  ماعلا  نيمألا  نم  رارقب  - 3

 . تاونس سمخ  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  زواجتت  ةفلاخملا ال  ىلع  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  ريزولا  نم  رارقب  - 4

:- ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلاو ماظنلا  اذه  نم  ( 141  ) ةداملا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -

:- ةيلاتلا ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ىدحإ  ريزولا  نم  رارقب  هيلع  عقوتف  ماظنلا  اذه  نم  ( 68  ) ةداملا نم  و )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تافلاخملا  نم  ايأ  فظوملا  بكترا  اذإ  - 1

راذنالا الوأ -:

 . يساسألا يرهشلا  بتارلا  نم  مايأ  ةعبس  مسح  ايناث :

 . تاونس ثالث  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  اثلاث :

 . ةمدخلا نع  ءانغتسالا  اعبار :

 . لزعلا اسماخ :

جئاتنلاب ريرقت  ميدـقتل  قيقحت  ةـنجل  ريزولا  لكـشي  نأ  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  اـمهيلع  صوصنملا  لزعلا  وأ  ةـمدخلا  نع  ءانغتـسالا  يتبوقع  نم  يأ  عاـقيإ  لـبق  يعاري  - 2
 . تايصوتلاو

يف ةدراولا  تابوقعلا  ىدحإ  فلاخملا  فظوملا  ىلع  عقوتف  ةيناثلا  ةرملل  ماظنلا  اذه  نم  ( 68  ) ةداملا نم  و )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تافلاخملا  نم  يأ  راركت  لاـح  يف  - 3
 . دنبلا كلذ  نم  اعبار )  ) و اثلاث )  ) نيترقفلا يف  نيتدراولا  نيتبوقعلا  ىدحإ  هيلع  عقوت  ةثلاثلا  ةرملل  راركتلا  ةلاح 

ىلع لافطأ  اهيف  دجوي  ةرئاد  يأ  يف  ةرقفلا  هذه  ماكحأ  قفو  هتمدـخ  نع  ءانغتـسالا  مت  فظوم  يأ  نييعت  ةداعإ  زوجي  ال  رخآ ،  ماظن  يأ  وأ  ماظنلا  اذـه  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 4
 . ماظنلا اذه  نم  ( 170) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ىرخألا  تاءارجإلاو  ماكحألا  كلذ  يف  يعارت  نأ 
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اذه نم  ( 141  ) ةداـملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلإ ( 1  ) نم دونبلا  يف  ةدراولا  تابوقعلا  ىدـحإ  ماظنلا  اذـه  نم  ( 142  ) ةداـملا نم  أ )  ) ةرقفلا ماـكحأ  قفو  فظوملا  ىلع  عقوت 
 . ماظنلا اذه  نم  ( 22  ) ةداملا ماكحأ  ةاعارم  عم  كلذو  عورشم  رذع  نود  وأ  ةينوناق  ةزاجإ  نود  هلمع  نع  بيغت  اذإ  ماظنلا 
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ىلع ديزت  فظوملا  اهبكترا  يتلا  ةفلاخملا  ىلع  اهعاقيإ  بجاولا  وأ  ةبـسانملا  ةـيبيدأتلا  ةـبوقعلا  نأ  ماظنلا  اذـه  نم  ( 142  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تاـهجلا  نم  يـأل  نيبت  اذإ 
ةلاحإل وأ  دـشألا  ةـبوقعلا  عاقيإ  ةيحالـص  كلمت  يتلا  يرادإلا  لسلـستلا  بسح  ىلعألا  ةـهجلا  ىلإ  اهيف  اهيأر  نايب  عم  اهعفر  اـهيلع  بترتيف  اـهعاقيإ ،  ةيحالـص  كـلتمت  يتلا  ةـبوقعلا 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ايرورض  كلذ  تأر  اذإ  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  فظوملا 

( 145  ) ةداملا

ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلإ ( 1  ) نم دونبلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلا  نم  يأ  عاقيإ  ماظنلا  اذـه  نم  ( 142  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاهجلا  نم  يأل  زوجي  ـال  أ-1 -
 ، ماظنلا اذه  نم  ( 142  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةددحملا  تاهجلا  نم  ةهج  يأ  نم  هباوجتسا  دعب  الإ  فظوملا  اهبكتري  يتلا  ةفلاخملا  ىلع  ماظنلا  اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  (أ )

 . اهنأشب رارق  رادصإ  لبق  فظوملا  اهبكترا  يتلا  ةفلاخملا  يف  قيقحتلا  ىلوتت  سيئرلا ،  مهيف  نمب  ةثالث  نع  اهئاضعأ  ددع  لقي  ال  ةنجل ،  ليكشت  ريزولا  نم  رارقب  زوجيو 

 . فظوملا اذه  اهبكترا  يتلا  ةفلاخملا  يف  قيقحتلل  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأل  اقفو  قيقحت  ةنجل  ليكشت  دعب  الإ  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  فظوملا  ةلاحإ  زوجي  ال  - 2

:- ةرقفلا هذه  نم  ( 2  ) دنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 3

ناويدلا ماع  نيمأ  ةيوضعو  ءارزولا  سيئر  هيمـسي  ماع  نيمأ  ةسائرب  ةلكـشم  ةنجل  ىلا  ةـماسجلا  نم  ةريبك  ةـجرد  ىلع  ةيكلـسم  ةـفلاخم  بكتري  يذـلا  فظوملا  ةـلاحإ  ريزولل  أ -
 . يأرلاو عيرشتلا  ناويد  سيئر  هيمسي  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  نم  راشتسمو 

. ماظنلا اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  نم  يأ  عاقيإ  دنبلا  اذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  ةنجلل  ب -

:- يلي ام  قيقحتلا  ءارجإ  ىدل  يعاري  ب -

وأ ةـباتك  هتاضارتعاو  هعوفد  ميدـقتب  هل  حامـسلاو  اهنأشب ،  هعم  قيقحتلا  متي  يتلا  ىوكـشلا  وأ  ةـفلاخملاب  ةـقلعتملا  قاروألا  عيمج  ىلع  قيقحتلا  ىلإ  لاـحملا  فظوملا  عـالطا  - 1
عمست نأ ال  طرتشيو  قيقحتلا ،  فلم  ىلإ  ةقالع  تاذ  ىرخأ  ريراقت  وأ  قئاثو  يأ  مضب  هل  حمـسي  امك  ةداهـشلل ،  صخـش  يأ  ءاعدتـساو  اهيف  نيبولطملا  دوهـشلا  ةشقانمو  ةهافش 

 . ينوناقلا مسقلا  ءادأ  دعب  الإ  دهاش  يأ  لاوقأ 

 . لاحلا ىضتقم  بسح  دوهشلاو  قيقحتلا  ةنجل  ءاضعأو  فظوملا  نم  ةعقومو  رضاحم  يف  ةتبثمو  ةقثوم  قيقحتلا  تاءارجإ  نوكت  نأ  - 2

 . ةقيقحلا ىلإ  لوصولل  ةهازنلاو  دايحلاو  ةيعوضوملا  ةاعارم  - 3

ىلإ لاحملا  فظوملا  بتار  وأ  ةجرد  نم  ىلعأ  بتارب  وأ  ةـجردب  اهؤاضعأو  اهـسيئر  نوكي  نأ  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلإ  راشملا  قيقحتلا  ةـنجل  ليكـشت  دـنع  يعاري  ج -
 . قيقحتلا ىلإ  لاحملا  فظوملا  بتار  وأ  ةجرد  نم  ىلعأ  بتار  وأ  ةجردب  ةنجللا  سيئر  نوكي  نأب  ءافتكالا  ةرورضلا  دنع  زوجيو  امهل ،  ايواسم  وأ  قيقحتلا 

 . ابسانم هارت  يذلا  رارقلا  ذاختا  ةهجلا  هذهلو  قيقحتلاب  اهتفلك  يتلا  ةهجلل  تايصوتو  جئاتن  نم  هيلإ  تلصوت  امب  الصفم  اريرقت  قيقحتلا  ةنجل  مدقت  د -
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:- نم لك  ةيوضعو  لدعلا  ةرازو  ماع  نيمأ  ةسائرب  ةثلاثلا  ةيناثلاو  ىلوألا  تائفلا  يفظوم  قحب  ةيبيدأتلا  تاءارجإلا  ذاختال  يبيدأت  سلجم  فلؤي  أ -

 . ناويدلا ماع  نيمأ  - 1

 . يأرلاو عيرشتلا  ناويد  سيئر  هيمسي  ماظنلا  اذه  نم  ( 45  ) ةداملا بجومب  نيعي  نمم  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  يف  راشتسم  - 2

بابسأ فلاخملا  نيبي  نأ  ىلع  لقألا  ىلع  نيرـضاحلا  تاوصأ  ةيرثكأب  هتارارق  ذختيو  ءاضعألا  عيمج  روضحب  اينوناق  هعامتجا  نوكيو  هسيئر ،  نم  ةوعدب  يبيدأتلا  سلجملا  عمتجي  ب -
 . ةيرثكألا رارقب  اهقحليو  ايطخ  هتفلاخم 

ىرخأ لامعأ  يأو  تارارقلا  قيثوتو  غيلبتلاو  هتاعامتجا  رـضاحمو  هلامعأ  لودج  دادـعإ  ىلوتي  سلجملا  رـسل  انيمأ  لدـعلا  ةرازو  يفظوم  دـحأ  ةيمـست  يبيدأتلا  سلجملا  سيئرل  ج -
 . يبيدأتلا سلجملا  سيئر  اهب  هفلكي 

نم مهنم  يأ  ناكم  لحي  ةلاحلا  هذـه  يفو  هب  لومعملا  تامكاحملا  لوصأ  نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  ةاضقلا  در  ماكحأ  يبيدأتلا  سلجملا  ءاضعأو  سيئر  نم  لك  ىلع  قبطي  د-1 -
 . لدعلا ريزو  نم  بلط  ىلع  ءانب  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يفظوم  نم  ءارزولا  سيئر  هيمسي 

 . لدعلا ريزو  ىلإ  درلا  بلط  مدقي  - 2

نم يأ  عاقيإ  هلو  ةداملا ،  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ىـضتقمب  هل  ةـلوخملا  ةيحالـصلل  اقفو  فظوملا  اهبكتري  يتلا  ةيكلـسملا  ةـفلاخملا  يف  رظنلاـب  يبيدأـتلا  سلجملا  صتخي  ه -
 . فظوملا اهبكترا  يتلا  ةفلاخملل  ةبسانملا  ةبوقعلل  هريدقت  بسح  كلذو  ماظنلا  اذه  نم  ( 141  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا 
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:- يلي امب  ةقفرم  ريزولا  نم  رارقب  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  فظوملا  قحب  ةيبيدأتلا  ىوعدلا  لاحت  أ -

 . فظوملل ةدنسملا  ةيكلسملا  تافلاخملا  وأ  ةفلاخملا  ليصافتو  عئاقو  نمضتت  ةحئال  - 1

 . تافلاخملا وأ  ةفلاخملا  كلت  لوح  يرجأ  يذلا  قيقحتلا  رضحم  - 2

 . ىوعدلا يف  ةيداملا  وأ  ةيطخلا  تانايبلا  - 3

 . يبيدأتلا سلجملل  اهميدقت  ريزولا  ىري  ىرخأ  قئاثو  يأ  - 4

اهملست خيرات  نم  نيعوبسأ  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  يبيدأتلا  سلجملا  رـس  نيمأ  ىلوتي  نأ  ىلع  خسن  سمخ  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  قاروألا  مدقت  ب -
 . ةسلجلا دعومب  هغيلبتو  هتخسن  ملستل  ةبسانم  اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  فظوملا  ةوعدو  قاروألا  هذه  نم  ةخسنب  وضع  لك  ديوزت 
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قاروألاو هعم  يرجأ  يذلا  قيقحتلا  رـضاحمو  فظوملا  ةلاحإو  ةـيبيدأتلا ،  تاءارجإلا  فاقيإ  بترتيف  ةـيئازج ،  ةـميرج  ىلع  يوطنت  فظوملل  تدنـسأ  يتلا  ةـفلاخملا  نأ  نيبت  اذإ  أ -
رارمتسالا وأ  فظوملا  كلذ  قحب  يبيدأت  ءارجإ  يأ  ذاختا  ةلاحلا  هذه  يف  زوجي  الو  ةصتخملا ،  ةمكحملا  ىلإ  وأ  صتخملا  ماعلا  يعدملا  ىلإ  ةفلاخملاب  ةقلعتملا  ىرخألا  تادنتسملاو 

 . هدض تمدق  يتلا  ةيئازجلا  ىوعدلا  وأ  ىوكشلا  يف  يعطقلا  يئاضقلا  مكحلا  ردصي  نأ  ىلإ  هذاختا  مت  ءارجإ  يأ  يف 

 . هيلإ الاحم  فظوملا  ناك  اذإ  صتخملا  يبيدأتلا  سلجملا  نم  وأ  ريزولا  نم  رارقب  ةصتخملا  ةمكحملا  وأ  ماعلا  يعدملا  ىلإ  فظوملا  ةلاحإ  متت  ب -

ماعلا وفعلاب  هلومـش  وأ  هتمكاحم  عنم  وأ  هيلا  دنـسأ  امع  هتيلوؤسم  مدعب  مكحلا  وأ  هدض  تمدق  يتلا  ىوعدـلا  وأ  ىوكـشلا  نم  هتئربت  وأ  فظوملا  ةـنادإب  رداصلا  رارقلا  لوحي  ال  ج -
 . يبيدأتلا سلجملا  ىلإ  هتلاحإ  وأ  هيلع  ةبسانملا  ةيبيدأتلا  ةبوقعلا  عاقيإو  اهبكترا  يتلا  ةفلاخملا  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هقحب  ةمزاللا  ةيبيدأتلا  تاءارجإلا  ذاختا  نود 

ذافن رمتـسيف  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  هتلاحإ  ريزولا  يأرو  فظوملا  لزع  ىلإ  يدؤي  ةيئازجلا ال  ىوعدـلا  وأ  ىوكـشلا  يف  فظوملا  قحب  رداصلا  يعطقلا  يئاضقلا  مكحلا  ناك  اذإ  د -
 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  لاحيو  لمعلا  نع  هفاقيإ  رارق 
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:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  ريزولا  نم  رارقب  لمعلا  نع  فظوملا  فقوي  أ -

 . ةفيظولا تابجاوب  وأ  فرشلاب  ةلخم  ةحنج  وأ  ةيانج  وأ  ةيكلسم  ةفلاخم  هباكترال  ةمكحملا  وأ  ماعلا  يعدملا  وأ  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  هترئاد  نم  هتلاحإ  تمت  اذإ  - 1

 . هب لومعملا  يلاملا  ماظنلا  ماكحأ  بجومب  ةصتخملا  ةيئاضقلا  ةهجلا  ىلإ  هتلاحإ  تمت  اذإ  - 2

 . رخآ عيرشت  يأ  ماكحأ  بجومب  لمعلا  نع  هفاقيا  هترئاد  نم  بلط  اذإ  - 3

 . فرشلاب ةلخم  ةحنج  وأ  ةيانج  يأ  هباكترال  ةمكحملا  ىلإ  ماعلا  يعدملا  نم  هتلاحإ  تمت  اذإ  - 4

 . ماظنلا نم  ( 159  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا ماكحأ  بجومب  هدض  ىوكش  تمدق  اذإ  - 5

ىلع فاقيالا  ةدم  تداز  اذإو  هفاقيإ  خيرات  نم  ىلوألا  رهشأ  ةتـسلا  نع  هتاوالعو  يـساسألا  هبتار  عومجم  نم  %( 50  ) هتبسن ام  لمعلا  نع  هفيقوت  ةدم  لالخ  فظوملا  ىـضاقتي  ب -
ةيبيدأتلا ىوعدلا  يف  يعطقلا  وأ  يئاهنلا  رارقلا  رودص  لبق  عاديتسالا  ىلع  هتلاحإ  وأ  فظوملا  ةلاقتـسا  لوبق  زوجي  الو  هتاوالعو  هبتار  عومجم  نم  %( 25  ) هتبسن ام  ىضاقتيف  كلذ 

 . هيلع ةماقملا  ةيئاضقلا  وأ 

( 150  ) ةداملا

ماظنلا اذه  نم  ( 147  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةددحملا  ةدملا  دعب  اموي  نيثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ايهاجو  هيلإ  لاحت  ةيبيدأت  ىوعد  يأ  يف  رظنلا  يبيدأتلا  سلجملا  رـشابي  أ -
ىلع هنع ،  عافدلاو  ىوعدلا  يف  هليثمتل  ايماحم  لكوي  نأ  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  لاحملا  فظومللو  ةيرـس ،  ىوعدـلا  يف  رظنلا  يف  هتاءارجإ  نوكتو  هل ،  لاحملا  فظوملا  روضحب 

 . هيماحم عم  ةيبيدأتلا  ةمكاحملا  تاسلج  رضحي  نأ 

دعب ةمكاحملا  روضحب  هل  حمـسيو  ةيبايغ ،  ةروصب  هتمكاحم  يرجتف  ةمكاحملا ،  تاسلج  نم  ةسلج  يأ  الوصأ  هغيلبت  دعب  يبيدأتلا  سلجملا  مامأ  لاحملا  فظوملا  رـضحي  مل  اذإ  ب -
 . اهيف يئاهنلا  هرارق  ردصيو  اقيقدت  ىوعدلا  يف  سلجملا  رظنيف  ةمكاحملا  تاسلج  نم  ةسلج  يأ  رضحي  مل  اذإ  امأ  سلجملا ،  هب  لبقي  هبيغتل  ارذع  مدق  اذإ  كلذ 

رودصو هيلع  ةماقملا  ىوعدـلا  ءاهتنا  نيح  ىلإ  ةـكلمملا  ةرداغم  نم  يبيدأتلا  سلجملا  ىلإ  لاحملا  فظوملا  عنم  ةـصتخملا  تاطلـسلا  نم  بلطي  نأ  يبيدأتلا  سلجملا  سيئرل  ج -
 . اهيف يئاهنلا  رارقلا 

 . ايرادإ نعطلل  ةلباق  ريغ  ةيئاهنلا  يبيدأتلا  سلجملا  تارارق  نوكت  د -

( 151  ) ةداملا

يف قيقحتلا  ءانثأ  تمدق  دق  تناك  ءاوس  ةيـصخشلاو  ةيطخلا  هتانيب  ميدقت  اهيف  نيفرطلا  نم  لكل  حـيتي  نأ  هيلإ  تليحأ  ةـيبيدأت  ىوعد  يأ  يف  رظنلا  دـنع  يبيدأتلا  سلجملا  ىلع  أ -
ضرعو ةلثامم ،  تانيبب  اهعفدو  اهتـشقانم  يف  قحلا  رخآلا  فرطلا  ءاطعإو  مهلاوقأ  عامـسل  مهبلطي  نيذلا  دوهـشلا  يعدتـسي  نأو  قالطإلا ،  ىلع  لبق  نم  مدقت  مل  وأ  ةـفلاخملا 

 . ينوناقلا مسقلا  دعب  الإ  اهيف  ةداهش  يأ  عمست  نأ ال  كلذ  يف  طرتشيو  اهتاءارجإ ،  نم  ءارجإ  يأ  يف  وأ  ىوعدلا  يف  هرظن  ةهجو 

اهيف امب  ةرئاد  يأ  نم  بلطي  وأ  هراضحا  ةصتخملا  تاطلسلا  نم  بلطلا  وأ  اهيف  هتداهـش  عامـسل  صخـش  يأ  يعدتـسي  نأ  ةيبيدأت  ىوعد  يأ  يف  رظنلا  ءانثأ  يبيدأتلا  سلجملل  ب -
نأو دوهـشلا ،  لاوقأ  يف  اهرظن  ةهجو  نايب  وأ  اهيف ،  رظني  يتلا  ةـفلاخملاب  ةرـشابم  ةـقالع  تاذ  تناك  اذإ  اهيدـل  قاروأ  وأ  قئاثو  يأ  هيلإ  مدـقت  نأ  فظوملا  اهنم  لاحملا  ةرئادـلا 

 . كلذب مايقلل  ابسانم  هاري  نم  وأ  هئاضعأ  دحأ  ىلإ  دهعي  نأ  وأ  اهنأشب ،  ابسانم  هاري  قيقحت  يأ  هتئيه  لماكب  يرجي 

 . ىوعدلا يف  رظنلا  ءانثأ  سلجملل  ةيصخش  وأ  ةيطخ  تانيب  يأ  ميدقت  يف  قحلا  فظوملا  اهنم  لاحملا  ةرئادلل  ج -

( 152  ) ةداملا

بابـسألا انمـضتم  ةياغلا ،  هذهل  ةسلج  لوأ  دقع  خيرات  نم  اموي  نيعـست  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  هيلإ  تليحأ  ةيبيدأت  ىوعد  يأ  يف  يئاهنلا  هرارق  ردـصي  نأ  يبيدأتلا  سلجملا  ىلع  أ -
يتلا ةئراطلا  فورظلا  يئاهنلا  هرارق  يف  نيبي  نأو  اهب ،  لومعملا  ةيماظنلاو  ةينوناقلا  ماكحألا  ىلإ  ةدنتسمو  ىوعدلا  يف  ةمدقملا  تانيبلا  نم  ةصلختـسم  اهيلع  ينب  يتلا  للعلاو 

 . ةدملا كلت  ءاضقنا  دعب  اهيف  هرارق  ردصأ  دق  ناك  اذإ  ىوعد  يأ  يف  لصفلا  يف  رخأتلا  ىلإ  هترطضا 

 . ةحاتملا لئاسولاب  فظوملل  هغيلبت  متيف  ةيبايغ  ةروصب  رارقلا  ردص  اذإ  امأ  فظوملل ،  ةيهاجو  ةروصب  مهفيو  يبيدأتلا  سلجملل  يئاهنلا  رارقلا  ىلتي  ب -

 . ناويدلا سيئرو  صتخملا  ريزولل  ةيبيدأت  ىوعد  يأ  يف  يبيدأتلا  سلجملا  هردصي  يذلا  يئاهنلا  رارقلا  غلبي  ج -

( 153  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ددملا  اهيلع  تضمو  هقحب ،  اهذيفنت  متو  فظوملا  ىلع  تضرف  ةيبيدأت  ةبوقع  يأب  ماظنلا  اذهب  ةدوصقملا  تاياغلا  نم  ةياغ  يأل  دتعي  ال  أ -

 . هيبنتلا ةبوقعلا  تناك  اذإ  رهشأ  ةتس  - 1

 . راذنإلا ةبوقعلا  تناك  اذإ  ةنس  - 2

 . يساسألا بتارلا  نم  مسحلا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  ناتنس  - 3

 . ةدحاو ةنس  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  ةبوقعلا  تناك  اذإ  تاونس  ثالث  - 4

 . رثكأف تاونس  ثالث  ةدمل  ةيونسلا  ةدايزلا  بجح  ةبوقعلا  تناك  اذإ  تاونس  تس  - 5

 . ةيكلسم ةفلاخم  يأ  ىلع  ىرخأ  ةبوقع  يأ  هقحب  ذختي  مل  اذإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةنيبملا  ددملا  نمض  امكح  ةاغلم  فظوملا  قحب  ةذختملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  ربتعت  ب -

( 154  ) ةداملا

لبق اهبكترا  يتلا  ةـيرادإلا  تافلاخملاو  ءاطخألا  نع  ةـثعب  يف  دـفوملا  وأ  فلكملا  وأ  زاجملا  وأ  راعملا  فظوملا  ةـلءاسم  متت  ماظنلا ،  اذـه  نم  ( 153 ةداملا (  ماكحأ  ةاـعارم  عم 
 . لاحلا ىضتقم  بسح  اهئاهتنا  دعب  وأ  ةدملا  كلت  ءانثأ  كلذو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ةثعب  يف  هدافيإ  وأ  هفيلكت  وأ  هتزاجإ  وأ  هتراعإ 

( 155  ) ةداملا

هيلإ تدنسأ  يتلا  ةميرجلا  وأ  ةيكلـسملا  ةفلاخملا  نم  نيتهجلا  نيتاه  نم  يأ  ىلإ  لاحملا  فظوملا  ةئربتب  يعطقلا  يئاضقلا  مكحلا  وأ  يبيدأتلا  سلجملل  يئاهنلا  رارقلا  ردص  اذإ  أ -
ةدملا نع  تاوالعلا  عم  الماك  يساسألا  هبتار  قحتـسيف  مكحلا ،  وأ  رارقلا  رودص  لبق  ىفوت  وأ  هتمكاحم  تعنم  وأ  هيلإ  دنـسأ  امع  هتيلوؤسم  مدعب  مكحلا  وأ  لاحلا  ىـضتقم  بسح 

 . لمعلا نع  اهلالخ  فقوأ  يتلا 
ريغ ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  هيلع  ةـيبيدأت  ةـبوقع  عاقيإو  هتنادإ  نع  ةداملا ،  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  امهيلع  صوصنملا  نيتهجلا  نم  يأ  مامأ  فظوملا  ةـمكاحم  ترفـسأ  اذإ  ب -
ىلع تداز  اذإ  امأ  رهشأ ،  ةتس  ىلع  ديزت  تناك ال  اذإ  لمعلا  نع  اهلالخ  فقوأ  يتلا  ةدملا  نع  هتوالعو  يساسألا  هبتار  قحتسيف  ةفيظولا  نم  لزعلا  وأ  ةمدخلا  نع  ءانغتسالا  ةبوقع 

 . ةتسلا رهشألا  ىلع  ةدئازلا  ةدملا  نع  هتاوالع  فصن  عم  يساسألا  هبتار  فصن  قحتسيف  رهشأ  ةتس 

( 156  ) ةداملا

وأ ماعلا  يعدملا  وأ  ةمكحملا  ىلإ  هتلاحإ  خيرات  نم  ارابتعا  هتاوالعو  يساسألا  هبتار  نم  ءزج  يأ  ةفيظولا  نم  هلزع  وأ  هتمدخ  نع  ءانغتسالاب  رارقلا  ردص  يذلا  فظوملا  قحتـسي  ال 
نم ( 149  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأ  ىـضتقمب  لمعلا  نع  هفاقيإ  ةدـم  لالخ  هتاوالعو  يـساسألا  هبتار  نم  اهاضاقت  يتلا  غلابملا  در  هنم  بلطي  نأ ال  ىلع  يبيدأـتلا ،  سلجملا 

 . ماظنلا اذه 



( 157  ) ةداملا

 . هيلع تعقوأ  يتلا  تابوقعلاب  ةقلعتملا  تارارقلاو  قاروألا  نم  خسن  فظوملا  فلم  يف  ظفحت 

( 158  ) ةداملا

يساسألا هبتار  عومجم  نم  ءارزولا  سلجم  اهررقي  يتلا  ةبـسنلا  هل  فرـصتو  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  لمعلا  نع  فقوي  ةيكلـسم  ةفلاخم  يأ  ايلعلا  ةئفلا  نم  فظوملا  بكترا  اذإ 
 . هتاوالعو

( 159  ) ةداملا

 . ايلعلا ةئفلا  نم  ىلوألا  ةعومجملا  يفظوم  نم  ةبكترملا  ةفلاخملا  يف  رظنلل  ءارزولا  سلجم  امهراتخي  نيريزو  ةيوضعو  لدعلا  ريزو  ةسائرب  ةنجل  ليكشت  ءارزولا  سلجمل  أ -

:- يلي ام  ىلوتت  ناويدلا  سيئرو  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  سيئر  ةيوضعو  لدعلا  ريزو  ةسائرب  ةنجل  لكشت  ب -

نم اهيلإ  ةلاحملا  ماظنلا  اذه  نم  ( 19  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا يف  مهيلع  صوصنملا  صاخـشألاو  ايلعلا  ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يفظوم  نم  ةبكترملا  ةـفلاخملا  يف  رظنلا  - 1
 . ريزولا ريرقت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئر 

 . يبيدأتلا سلجملا  ىلإ  فظوملا  ةلاحإ  مدع  ريزولا  ىأرو  ةنيعم  مهت  ىلع  ءانب  اهيف  رظنلا  نكمي  امم ال  تناكو  فظوم  يأ  دض  ةمدقملا  ىوكشلا  ةسارد  - 2

ةيبيدأتلا تابوقعلا  نم  يأ  عاـقيإو  كلذـب  بساـنملا  رارقلا  ذاـختال  ءارزولا  سلجم  ىلإ  امهتابيـسنت  ةداـملا  هذـه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  اـمهيلع  صوصنملا  ناـتنجللا  عفرت  ج -
 . ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا 

ةئفلا نم  ىلوألا  ةـعومجملا  يفظوم  نم  يأ  هيمـستو  ةداملا ،  هذـه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  اـمهليع  صوصنملا  نيتنجللا  سيئر  نم  الدـب  ريزو  يأ  ةيمـست  ءارزولا  سلجمل  د -
 . لاحلا ىضتقم  بسح  ةيندملا  ةمدخلا  ناويد  سيئر  وأ  يأرلاو  عيرشتلا  ناويد  سيئر  نم  الدب  ايلعلا 

( 160  ) ةداملا

 . تناك ةروص  يأب  اهنأشب  رارق  يأ  رادصإ  وأ  اهيف  رارمتسالا  زوجي  الو  هتافو ،  دنع  فظوملا  قحب  ةذختملا  ةيبيدأتلا  تاءارجإلا  فقوت 

( 161  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تاياغلا  ةيندملا  ةمدخلا  يف  ملظتلا  موهفم  قيبطت  ققحي 

.فظوملا قوقحب  قلعتي  اميف  صرفلا  ؤفاكتو  ةلءاسملاو  ةلادعلاو  ةيفافشلا  أدبم  زيزعت  أ -

 . كلذ بلطتت  يتلا  تالاحلا  يف  ىرخأ  ةهج  نم  ةرادإلا  تايوتسم  فلتخمو  ةهج  نم  نيفظوملا  نيب  لاصتالا  تاونق  حتف  ب -

 . يفيظولا كولسلاو  لمعلا  طباوضو  هتامازتلاو  هتابجاو  وأ  فظوملا  قوقحب  ةقلعتملا  تازواجتلاو  تافلاخملا  نم  دحلا  ج -

 . داسفلا ةحفاكم  يف  مهاسيو  تافلاخملاو  تازواجتلا  راركت  نم  عنمي  امب  اهريوطتو  تاءارجإلا  ذاختا  د -

( 162  ) ةداملا

 . ملظتلاب مدقتلا  لبق  صوصخلا  اذهب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألا  ىلع  عالطإلاو  هتامولعم  وأ  هملظت  ةحص  نم  دكأتلا  فظوملا  ىلع  أ -

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  ملظتب  مدقتلا  فظوملل  قحي  ب -

 . هقحب ةذختملا  تارارقلاو  هنوؤشو  ملظتملا  فظوملاب  ةقالع  اهل  وأ  ةرئادلا  يف  لمعلا  ةعيبطب  قلعتت  تناك  اذإ  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  نيناوقلل  ةفلاخم  وأ  ةلأسم  يأ  دوجو  - 1

 . ةهازنلاو ةلادعلا  ئدابمب  لالخإلا  وأ  يفيظولا ،  كولسلا  دعاوقو  ةماعلا  ةفيظولا  تايقالخأب  لالخإلا  هنأش  نم  ةفلاخم  وأ  فرصت  يأ  رودص  - 2

ءارجإب مايقلا  نع  عانتمالا  وأ  مايقلا  وأ  ينوناق  ريغ  لكشب  فرصتلل  اسوؤرم  وأ  اليمز  وأ  اسيئر  ناك  ءاوس  فظوم  يأ  نم  عورشم  ريغ  بلط  وأ  هاركإ  وأ  طغض  يأ  ىلإ  ضرعتلا  - 3
 . ةيرسلاو ةهازنلاب  ةقلعتملا  فظوملا  تابجاول  اكاهتنا  لكشي  نأ  هنأش  نم  نيعم 

( 163  ) ةداملا

ةيبيدأتلا تاءارجإلا  هقحب  قبطتو  ةلءاسملل  هبحاص  عضخيف  نيرخآلل  ةيصخشلا  ةءاسإلا  ىلإ  فدهي  وأ  ايديك  ادصق  هءارو  نأو  ةحيحـص  تامولعم  ىلع  ينبم  ريغ  ملظتلا  نأ  حضتا  اذإ 
 . ماظنلا اذه  اهيلع  صني  يتلا 

( 164  ) ةداملا

 . اهتايحالصو اهماهم  اهليكشت  رارق  يف  ددحيو  تاملظتلا  يف  رظنلل  ةرئادلا  يف  ةصاخ  ةنجل  ريزولا  لكشي  أ -

 . ةيعوضوملا نئارقلاو  تانيبلا  ىلإ  ادانتسا  ةقثومو ،  ةفافش  تاءارجإ  عابتإب  ملظتلا  يف  قيقحتلا  وأ  ققحتلا  متي  ب -

ريزولا ىلإ  اهنأشب  بيـسنتلا  ىلوتيل  ىرخألا  تالاحلا  يف  ماعلا  نيمأللو  بسانملا  رارقلا  ذاختال  ملظتلا  يف  افرط  ماـعلا  نيمـألا  ناـك  لاـح  يف  ريزولل  اهتايـصوت  ةـنجللا  عفرت  ج -
 . بسانملا رارقلا  ذاختال 

 . ماظنلا اذه  نم  ( 165  ) ةداملا يف  ةددحملا  ةدملا  لالخ  هملظت  ةجيتنب  ايطخ  ملظتملا  مالعإ  ةرئادلا  ىلع  بجي  د -

( 165  ) ةداملا

رارقلا هغلبت  وأ  ةلاحلا  عوقو  خيرات  نم  لمع  مايأ  ةرـشع  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةرئادـلا  ىلإ  ايطخ  ملظتلا  بلط  مدـقي  ماظنلا ،  اذـه  نم  ( 162  ) ةداملا يف  درو  ام  ةاـعارم  عم  أ -
ةباجإ متت  مل  اذإ  ناويدـلا  ىلإ  هميدـقت  زوجي  هنأ  الإ  ريزولا ،  ىلإ  ملظتلا  بلط  ميدـقت  زوجيو  هملـست  خـيرات  نم  اموي  نيثالث  ىلع  دـيزت  ةدـم ال  لالخ  هيف  تبلا  متيو  ملظتلا ،  عوضوم 

 . هميدقت خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ملظتلا 

 . كلذ ةرورضلا  تضتقا  نإ  هيلإ  عوفرملا  ملظتلا  يف  قيقحتلا  وأ  ققحتلاب  ناويدلا  موقي  ب -

( 166  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  فظوملا  ةمدخ  يهتنت 

 . ةلاقتسإلا لوبق  أ -



 . هئاهنإ وأ  دقعلا  ةدم  ءاهتنا  ب -

 . ةفيظولا دقف  ج -

 . ةيحصلا ةقايللا  مدع  د -

 . ةمدخلا نع  ءانغتسالا  ه -

 . ةفيظولا نم  لزعلا  و -

 . يندملا دعاقتلا  نوناقو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىعارت  نأ  ىلع  ةمدخلا  ءاهنإ  وأ  ءاهتنال  ةينوناقلا  نسلا  غولب  ز -

 . ةيندرألا ةيسنجلا  دقف  ح -

 . ةمدخلا نم  حيرستلا  ط -

 . اهنم ءافعإلا  وأ  ةمدخلا  ءاهنإ  ي -

 . عاديتسالا وأ  دعاقتلا  ىلع  ةلاحإلا  ك -

 . ةافولا ل -

( 167  ) ةداملا

رارقلا ردصي  مل  اذإو  يساسالا ،  بتارلاو  ةجردلا  يف  هل  لثامملا  نييعت  رارق  ذاختاب  صتخملا  عجرملا  ىلإ  مدقتو  ةطورشم ،  ريغو  ةيطخ  فظوملا  اهمدقي  يتلا  ةلاقتـسإلا  نوكت  أ -
 . ةضوفرم ربتعت  اهميدقت  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  اهلوبقب 

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هتفيظول  ادقاف  ربتعا  الإو  اهضفر  وأ  هتلاقتسا  لوبقب  رارقلا  هملست  نيح  ىلإ  هتفيظو  ماهمب  مايقلا  يف  رمتسي  نأ  فظوملا  ىلع  ب -

 . بابسألا نم  ببس  يأل  ةيندملا  ةمدخلا  يف  لمعلاب  امزتلم  ناك  اذإ  فظوملا  ةلاقتسإ  لوبق  زوجي  ماظنلا ال  اذه  نم  ( 138  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  ج-

 . هضفر وأ  ةلاقتسإلا  نع  لودعلا  بلط  لوبق  ةلاحلا  هذه  يف  صتخملا  عجرملل  زوجيو  اهيلع ،  ةقفاوملا  رارق  رودص  لبق  هتلاقتسإ  نع  لودعلا  بلط  فظوملل  زوجي  د -

ةلاقتسإلا درت  عاديتسالا ،  وأ  دعاقتلل  ةلوبقملا  ةمدخلا  لمكأ  دق  ناك  ةلاقتـسإ  بلطب  مدقت  يذلا  فظوملا  نأ  نيبتو  فظوملا  ةلاقتـسإ  لوبقل  ةهجتم  ةرئادلا  ىدل  ةينلا  تناك  اذإ  ه -
 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  هتلاقتسإ  يف  رظنلا  متي  ةلاقتسإلا  بلط  ىلع  رصأ  اذإو  لاحلا ،  ىضتقم  بسح  عاديتسالا  وأ  دعاقتلا  ىلع  ةلاحإلل  هبلط  ليدعت  يف  هتبغر  نايبل 

بتارو ةمدخلل ،  ىلوألا  رشعلا  تاونسلا  نم  ةنس  لك  نع  ايساسأ  ايرهش  ابتار  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  عضاخلا  ليقتسملا  فظوملا  قحتسي  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ةاعارم  عم  و -
 . ىلوألا رشعلا  تاونسلا  ىلع  ديزت  ةمدخ  ةنس  لك  نع  يساسأ  فصنو  رهش 

 . ةداملا هذه  نم  و )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  اهيلع  لصح  يتلا  غلابملا  عيمج  هنم  درتستف  يندملا  دعاقتلا  نوناقل  ةعضاخ  ةفيظوب  ةيندملا  ةمدخلا  ىلإ  قباس  فظوم  نييعت  ديعأ  اذإ  ز -

( 168  ) ةداملا

:- يلي امل  اقفو  امكح  دقعب  فظوملا  ةمدخ  يهتنت 

 . هديدجت متي  ملو  دقعلا  ةدم  تهتنا  اذإ  أ -

 . ةرئادلا يف  هلمع  فانئتسال  هتدوع  دعب  هتزاجإ  ءاهتنا  وأ  فظوملا  ةراعإ  ءاهتنا  دنع  وأ  هتاصصخم  ذافن  وأ  هيلع  نيعملا  عورشملا  ءاهتنا  دنع  ب -

 . ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةمدخلا  ءاهتنا  تالاح  نم  ةلاح  يأ  وأ  دقعلا  طورش  بجومب  هتمدخ  تيهنأ  وأ  تهتنا  اذإ  ج -

( 169  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هتفيظول  ادقاف  فظوملا  ربتعي  أ -

وأ ةرئادلا  وأ  ةفيظولا  يف  ايلعف  لمعلا  رـشابي  ملو  فيلكتلا  وأ  بادتنالا  وأ  لقنلا  رارق  ذفني  ملو  ىرخأ  ةفيظو  ىلإ  هلقنب  رارق  ردـص  وأ  هفيلكت  وأ  هبادـتنا  وأ  هلقنب  رارق  ردـص  اذإ  - 1
 . رارقلا يف  ددحملا  خيراتلا  نم  ةلصتم  لمع  مايأ  ةرشع  ةدمل  اهيلإ  فلك  وأ  بدتنأ  وأ  لقن  يتلا  ةهجلا 

.ةنسلا لالخ  ةعطقتم  وا  ةلصتم  لمع  مايأ  ةرشع  ةدمل  ايلعف  هتفيظو  ماهم  ةيدأت  نع  عنتما  وا  فقوت  وأ  عورشم  رذع  نود  وأ  ةينوناق  ةزاجإ  نود  هتفيظو  نع  بيغت  اذإ  - 2

وأ فقوت  وأ  بيغت  يذلا  لوألا  مويلا  نم  ارابتعا  لوعفملا  ذفان  رارقلا  ربتعيو  ةيرشبلا ،  دراوملا  ةنجل  بيسنت  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  هتفيظول  ادقاف  فظوملا  رابتعاب  رارقلا  ردصي  ب -
 . لاحلا ىضتقم  بسح  ةعطقتم  تناك  اذإ  ةدملا  هذه  هلامكا  خيرات  نمو  ةلصتم  ةدملا  تناك  اذإ  لمعلا  نع  هيف  فظوملا  عنتما 

مدقيو ةدحاو ،  ةيلحم  ةيموي  ةفيحص  يف  رشنلاب  هغيلبت  خيرات  نم  مايأ  ةرـشع  لالخ  رارقلا  ىلع  ضارتعالا  قح  ةداملا  هذه  ماكحأ  ىـضتقمب  هتفيظول  ادقاف  ربتعأ  يذلا  فظوملل  ج -
 . هتفيظو ىلإ  فظوملا  داعأو  هرارق  يغلأ  هيف  ةدراولا  بابسألاب  عنتقا  اذإف  رارقلا ،  ردصأ  يذلا  عجرملا  ىلإ  اهيلإ  دنتسا  يتلا  بابسألا  انمضتم  ضارتعالا 

ةطيرـش ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ةيندملا  ةمدخلا  يف  ةفيظو  لاغـشإل  سفانتلا  تاياغل  نييعت  بلطب  مدقتلا  ةداملا  هذـه  ماكحأ  ىـضتقمب  هتفيظول  ادـقاف  ربتعأ  يذـلا  فظوملل  د -
 . ةيندملا ةمدخلا  يف  لمعلل  مدقتلا  ىلع  هل  ةقفاوملاب  ناويدلا  سيئر  نم  رارق  ىلع  هلوصحو  هتفيظول  هدقف  رارق  ىلع  لقألا  ىلع  نيتنس  ءاضقنا 

( 170  ) ةداملا

اهيلع صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلا  نم  ةفلتخم  تابوقع  ثالث  هيلع  تعقوأ  اذإ  يساسألا  بتارلاو  ةجردلا  يف  هليثم  نييعتب  صتخملا  عجرملا  نم  رارقب  فظوملا  نع  ءانغتـسالا  متي 
اقفو ةيندملا  ةمدخلا  يف  ةفيظو  لاغشإل  سفانتلا  تاياغل  نييعت  بلطب  مدقتلاب  هل  حامسلا  زوجي  الو  ماظنلا  اذه  نم  ( 141  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 6  ) ىلإ ( 3  ) نم دونبلا  يف 

ةمدخلا يف  لمعلل  مدقتلا  ىلع  هل  ةـقفاوملاب  ناويدـلا  سيئر  نم  رارق  ىلع  هلوصحو  هنع  ءانغتـسالا  رارق  رودـص  ىلع  لقألا  ىلع  تاونـس  ثالث  رورم  دـعب  الإ  ماظنلا  اذـه  ماكحأل 
 . ةيندملا

( 171  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  فظوملا  لزعي  أ -

وأ ةبذاكلا  ةداهشلاو  ةفيظولا  رامثتساو  ةنامألا  لامعتـسا  ءوسو  ريوزتلاو  ةقرـسلاو  سالتخالاو  ةوشرلاك  فرـشلاب  ةلخم  ةحنجب  وأ  ةيانج  يأب  ةصتخم  ةمكحم  نم  هيلع  مكح  اذإ  - 1
 . ةماعلا قالخألاب  ةلخم  ىرخأ  ةميرج  يأ 

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ريغ  نم  ةحنج  وأ  ةميرج  يأ  هباكترال  رهشأ  ةتس  ىلع  ديزت  ةدمل  ةمكحم  نم  سبحلاب  هيلع  مكح  اذإ  - 2

 . هلزعب يبيدأتلا  سلجملا  نم  رارق  ردص  اذإ  - 3

 . ةيعطقلا ةجردلا  مكحلا  باستكا  خيرات  نم  امكح  الوزعم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  نم  ةلاح  يأ  يف  فظوملا  ربتعي  ب -

يف هليثم  نييعتب  صتخملا  عجرملا  نم  هقحب  ةذـختملا  تاءارجإلاب  ةـحاتم  ةليـسو  يأب  فظوملا  مالعإ  بجي  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لاوحـألا  عيمج  يف  ج -
 . يئاهنلا رارقلا  رودص  خيرات  وأ  ةيعطقلا  ةجردلا  مكحلا  باستكاب  ةرئادلا  ملع  خيرات  نم  عوبسأ  لالخ  يساسألا  بتارلاو  ةجردلا 



نم ( 2  ) دنبلا ماكحأل  اقفو  لزع  يذلا  فظوملل  حامـسلا  ناويدلا  سيئر  ةـقفاومب  زوجي  هنأ  الإ  رئاودـلا  نم  ةرئاد  يأ  يف  ةـفيظولا  نم  لزع  يذـلا  فظوملا  نييعت  ةداعإ  زوجي  ال  د -
 . ةيندملا ةمدخلا  يف  لمعلل  بلطب  مدقتلا  هرابتعا  در  وأ  ماعلا  وفعلاب  هلومش  مت  نم  وأ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا

( 172  ) ةداملا

نم فظوملل  ماعلا  نيمألا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقبو  ايلعلا ،  ةئفلا  نم  فظوملل  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  يعامتجالا  نامـضلا  نوناقل  عضاخلا  فظوملا  ةـمدخ  يهنت  أ -
نم رارقب  تاونـس  سمخ  ىلع  ديزت  ةدمل ال  ةنـسف  ةنـس  فظوملا  ةمدخ  دـيدمت  زوجي  هنا  الإ  ةـفظوملل ،  نيـسمخو  ةـسمخو  فظوملل  هرمع  نم  نيتسلا  لمكأ  اذإ  ىرخألا  تائفلا 

سلجم نم  رارقب  كلذ  نوكيف  يدعاقت  بتار  ىلع  فظوملا  لوصح  ةدم  لامكتـسال  دـيدمتلا  ناك  اذا  اما  .ةـماعلا  ةحلـصملل  دوعت  بابـسأل  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم 
.نيفظوملا يقابل  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقبو  ايلعلا  ةئفلا  يفظومل  ءارزولا 

اقفو ركبملا  دعاقتلا  ىلع  لوصحلا  طورش  لمكتسا  اذإ  هبلط  نود  وأ  هبلط  ىلع  ءانب  يعامتجالا  نامضلا  نوناقل  عضاخلا  فظوملا  ةمدخ  ءاهنإ  نييعتلاب  صتخملا  عجرملل  زوجي  ب -
 . ةيرشبلا دراوملا  ةنجل  بيسنت  ىلع  ءانبو  هماكحأل 

يف ةينفلا  رومألاب  نيلماعلا  نييئاصخالا  ءابطالا  ةمدخ  ديدمت  ةحصلا  ريزو  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  ديدمتلا  ةدم  ءاهتنا  دعب  ج -
.تاونس سمخ  ىلع  ديزت  ةدملو ال  ةنسف  ةنس  ةزمح  ريمألا  ىفشتسمو  ةحصلا  ةرازول  ةعباتلا  ةيحصلا  زكارملاو  تايفشتسملا 

ديدمت ةاضقلا  يضاق  وأ  ةيمالـسإلا  تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ريزو  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  ديدمتلا  ةدم  ءاهتنا  دعب  د -
. سدقلا يف  اهب  لومعملا  تاعيرشتلا  بجومب  نيفظوملا  تامدخ  ءاهنإل  ةررقملا  ةدملل  اقفو  سدقلا  يف  نيترئادلا  نم  يأ  يف  نيلماعلا  نيفظوملا  تامدخ 

( 173  ) ةداملا

 . ةيسنجلا هدقف  خيرات  نم  ارابتعا  امكح  ةيهتنم  بابسألا  نم  ببس  يأل  ةيندرألا  هتيسنج  دقف  يذلا  فظوملا  ةمدخ  ربتعت 

( 174  ) ةداملا

لكشتف اهنم ،  يأ  يف  نيفظوملا  دادعأ  صاقنإ  وأ  اهماسقأ  نم  مسق  وأ  اهيف  ةيرادإ  ةدحو  ءاغلإ  وأ  اهءاغلإ  وأ  اهريغ  يف  اهجمد  وأ  ةرئادلا  ةلكيه  ةداعإ  لمعلا  ةحلصم  تضتقا  اذإ  أ -
نع نيـضئافلا  نيفظوملا  عاضوأ  ةساردل  ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  ماع  ريدمو  ناويدلا  ماع  نيمأ  ةيوضعو  هنيعي  يذلا  ريزولا  وأ  صتخملا  ريزولا  ةـسائرب  ةـنجل  ءارزولا  سيئر  نم  رارقب 

:- لاحلا ىضتقم  بسحو  ةيلاتلا  تارابتعالا  ةاعارم  متت  نأ  ىلع  نأشلا ،  اذهب  بسانملا  رارقلا  ذاختاو  ةجاحلا 

 . ىرخأ ةرئاد  ىلإ  وأ  اهسفن  ةرئادلا  يف  ىرخأ  ةفيظو  ىلإ  فظوملا  لقن  - 1

 . كلذل ةلوبقملا  ةدملا  لمكأ  اذإ  عاديتسالا  وأ  دعاقتلا  ىلع  فظوملا  ةلاحإ  - 2

 . ةرقفلا هذه  ماكحأل  اقفو  ةلكشملا  ةنجللا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  هحيرست  متي  ىرخأ  ةهج  يأ  ىلإ  فظوملا  لقن  رذعت  اذإ  - 3

ىرخأ ةرئاد  ىلإ  وأ  اهسفن  ةرئادلا  يف  فئاظو  ىلإ  عاديتسالا  وأ  دعاقتلل  ةلوبقملا  ةدملا  اولمكي  مل  نيذلا  يندملا  دعاقتلا  نوناقل  نيعضاخلا  نيفظوملا  لقن  متي  لاوحألا  لك  يف  - 4
 . ليهأتلا كلذ  يعدتست  ةفيظو  ىلإ  هلقن  متي  نم  ليهأت  ةداعإ  متت  نأ  ىلع  ، 

هتاربخو هتالهؤم  عم  بسانتت  ةيندملا  ةمدخلا  يف  ةـفيظو  يأ  يف  نييعتلا  يف  ةـيولوألا  قح  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دنبلا ماكحأ  ىضتقمب  حرـسملا  فظوملل  نوكي  ب -
 . اهيف هنييعت  ةداعإ  هيلع  ضرع  يتلا  ةفيظولا  لوبق  ضفر  اذإ  قحلا  اذه  دقفيو  هحيرست ،  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  لالخ 

ةداعإ لاح  يف  لدبلا  اذه  فرص  فاقيإ  متيو  هحيرست ،  خيرات  نم  رهـشأ  ةتـس  ةدمل  هتوالعو  يـساسألا  هبتار  عومجم  عابرأ  ةثالث  لداعي  لدب  ايرهـش  حرـسملا  فظوملل  فرـصي  ج -
 . ةدملا كلت  لالخ  ةيندملا  ةمدخلا  يف  هنييعت 

ةثالث ةدمل  هتوالعو  يـساسألا  هبتار  عومجم  لداعي  ام  هل  فرـصيف  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةدملا  يـضم  دـعب  حرـسملا  فظوملا  نييعت  ةداعإ  متت  مل  اذإ  د -
 . ىرخألا ةيلاملا  هتاقحتسم  ىلإ  ةفاضإلاب  رهشأ 

( 175  ) ةداملا

اذإ هبلط  ىلع  ءانب  عاديتسالا  ىلع  فظوملا  ةلاحا  ماعلا  نيمألا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزوللو  هبلط  نود  عاديتسالا  ىلع  فظوملا  ةلاحإ  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  - 1 أ -
ىلع هتلاحإ  رارق  رودص  خيراتب  دعاقتلل  ةررقملا  ةدـملا  هلامكا  ىلإ  يدؤت  ةدـملا  هذـه  تناكو  تاونـس ،  سمخ  زواجتت  يندـملا ال  دـعاقتلا  بتار  هقاقحتـسال  ةـيقبتملا  ةدـملا  تناك 

 . عاديتسالا

 . ةياغلا هذهل  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعتل  اقفو  عاديتسالا  ىلع  ةيصاختلا  ةيلمع  نع  ةمجان  ةكرش  يأ  ىلإ  راعملا  فظوملا  ةلاحإ  زوجي  - 2

 . عاديتسالا ةدم  لامكتسا  دنع  كلذب  رارق  رادصإل  ةجاح  الو  دعاقتلا  ىلع  لاحملا  مكحب  عاديتسالا  ىلع  لاحملا  فظوملا  ربتعي  ب -

 . عيفرتلاو ةيونسلا  ةدايزلا  تاياغل  عاديتسالا  ىلع  ةلاحإلا  ةدم  بسحت  ال  ج -

ىرخألا تاوالعلا  امأ  ةيلئاعلا ،  ةوالعلا  لماكو  ةشيعملا  ءالغ  ةوالع  فصن  عم  يـساسألا  هبتار  فصن  عاديتسالا  ةدـم  لالخ  ىـضاقتيف  هبلط  نود  عادـيتسالا  ىلع  فظوملا  ليحأ  اذإ  د -
 . عاديتسالا ىلع  هتلاحإ  لبق  فظوملل  يساسالا  بتارلا  نع  ةيدعاقتلا  تادئاعلا  عاطتقا  متيو  اهنم  ءيش  يأ  قحتسي  الف 

ةدـم لالخ  ةقحتـسملا  ةـيدعاقتلا  تادـئاعلا  عفد  هيلع  بجوتيو  عادـيتسالا  ةدـم  لالخ  تاوالع  وأ  بتاور  يأ  ىـضاقتي  هنإـف ال  هبلط  ىلع  ءاـنب  عادـيتسالا  ىلع  فظوملا  لـيحأ  اذإ  ه -
 . عاديتسالا

ىلع تاوـالعلا  عيمجل  لـماش  دـقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  ةـلاحإ  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ءارزوـلا  سلجمل  زوـجي  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  و-1 -
ىلإ يدؤتو  تاونس  سمخ  زواجتت  يندملا ال  دعاقتلا  بتار  هقاقحتسال  ةيقبتملا  ةدملا  تناكو  دعاقتلل  يساسألا  هبتار  نم  اءزج  عضخي  اطرش  هعم  مظنملا  دقعلا  نمضت  اذإ  عاديتسالا 

 . عاديتسالا ىلع  هتلاحإ  رارق  رودص  خيراتب  دعاقتلل  ةررقملا  ةدملا  هلامكا 

 . عاديتسالا ةدم  لامكتسا  دنع  كلذب  رارق  رادصإل  ةجاح  الو  دعاقتلا  ىلع  لاحملا  مكحب  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأل  اقفو  عاديتسالا  ىلع  لاحملا  فظوملا  ربتعي  - 2

 . عيفرتلاو ةيونسلا  ةدايزلا  تاياغل  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأل  اقفو  عاديتسالا  ىلع  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  ةلاحإ  ةدم  بسحت  ال  - 3

يـساسألا هبتار  فصن  عاديتسالا  ةدم  لالخ  ىـضاقتيف  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دـنبلا ماكحأل  اقفو  عادـيتسالا  ىلع  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دـقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  لـيحأ  اذإ  - 4
 . عاديتسالا ىلع  هتلاحإ  لبق  دعاقتلل  عضاخلا  يساسألا  هبتار  لماك  نم  ةيدعاقتلا  تادئاعلا  عاطتقا  متيو  دعاقتلل  عضاخلا 

 . عاديتسالا ىلع  لاحملا  فظوملا  رغاش  لاغشإ  زوجي  ال  ز-1 -

ماكحأل اقفو  عاديتسالا  ىلع  لاحملا  تاوالعلا  عيمجل  لماش  دقع  بجومب  نيعملا  فظوملا  ةفيظو  لاغـشإ  ءارزولا  سلجمل  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 2
 . مهمكح يف  نم  وأ  ماع  ريدم  وأ  ماع  نيمأ  ةبترمب  فظوملا  اذه  ناك  اذإ  ةداملا  هذه  نم  و )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا

.ايلعلا ةئفلا  نم  ةيناثلا  ةعومجملا  يفظوم  ىلع  ةرقفلا  هذه  نم  ( 2  ) دنبلا ماكحأ  يرست  - 3

( 176  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هتمدخ  تيهنأ  وأ  تهتنا  اذإ  ةيلاملا  هقوقح  نم  فظوملا  مرحي 

 . ةفيظولا نم  لزعلا  أ -

 . ةفيظولا دقف  ب -



 . ةيندرألا ةيسنجلا  دقف  ج -

( 177  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هتمدخ  تيهنأ  وأ  تهتنا  اذإ  ةلصلا  تاذ  ةمظنألاو  نيناوقلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ةيلاملا  هقوقح  فظوملل  عفدت  أ -

 . ةيحصلا ةقايللا  مدع  - 1

 . ةمدخلا ءاهنإ  وأ  ءاهتنال  ةينوناقلا  نسلا  لامكإ  - 2

 . حيرستلا - 3

 . ةمدخلا نع  ءانغتسالا  - 4

 . دعاقتلا ىلع  ةلاحإلا  - 5

:- هاضاقتي ناك  اذإ  نيكستلا  قرف  لدب  كلذ  يف  امب  ةيلاتلا  غلابملا  عومجم  لداعي  اضيوعت  نويعرشلا  هتثرو  ىطعيف  ةيندملا  ةمدخلا  يف  هدوجو  ءانثأ  فظوملا  يفوت  اذإ  ب -

 . هيف يفوت  يذلا  رهشلا  نع  يلامجالا  هبتار  - 1

 . ىرخأ رهشأ  ةتس  نع  يلامجالا  هبتار  - 2

 . اموي نيتس  ىلع  عومجملا  ديزي  نأ ال  ىلع  اهلمعتسي  ملو  هتافو  دنع  هل  ةقحتسم  تناك  يتلا  ةيونسلا  ةزاجإلا  ةدم  نع  يلامجالا  هبتار  - 3

وأ ةـيدعاقتلا  مهقوقح  كلذ  يف  اـمب  هترـسأ  دارفأ  نم  نولاـعملا  وأ  ىفوتملا  فظوملا  ةـثرو  اهقحتـسي  ىرخأ  قوقح  يأ  ىلع  ةداـملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  اـم  رثؤي  ـال  ج -
 . يعامتجالا نامضلل  قودنص  يأ  يف  مهقوقح 

( 178  ) ةداملا

اذه يف  اهيلع  صوصنملا  تاءارجإلا  عيمج  لامكتسا  دعب  ردصتو  هب  لومعملا  فئاظولا  تاليكشت  لودج  عم  قفتت  ةروصب  ررقملا  جذومنلا  ىلع  فظوم  لكل  تاليكشت  ةءارب  مظنت  أ -
:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  ةلاح  يأ  يف  ماظنلا 

 . فظوملا نييعت  دنع  - 1

 . يساسألا هبتار  وأ  هعضو  ليدعت  وأ  هعيفرت  دنع  - 2

 . فئاظولا تاليكشت  ماظن  يف  اهتدام  وأ  هتفيظو  ىمسم  رييغت  دنع  - 3

 . فئاظولا تاليكشت  لودج  يف  اهيلإ  لقن  يتلا  ةفيظولا  ةدام  نع  اهتدام  يف  فلتخت  ةفيظو  لغشي  نأ  ىلإ  يدؤيس  لقنلا  ناك  اذإ  ىرخأ  ةفيظو  ىلإ  هتفيظو  نم  هلقن  دنع  - 4

.هخيراتو هبجومب  ةءاربلا  تردص  يذلا  رارقلا  مقرو  فئاظولا  تاليكشت  لودج  يف  ةفيظولا  مسا  اهتحت  جردملا  ةداملاو  لصفلا  مقر  تاليكشت  ةءارب  لك  يف  جردي  نأ  بجي  ب -

 . ةماعلا ةنزاوملا  ةرئادو  ةبساحملا  ناويدو  ناويدلا  نم  لك  ىلإ  اهنم  خسن  لسرتو  فظوملاب  ةصاخلا  تاليكشتلا  ةءارب  ماعلا  نيمألا  ردصي  ج -

هتاميـسقتو يفيظولا  رداكلا  مجح  هبجومب  ددـحي  يذـلا  ةرئادـلا  يف  يميظنتلا  لكيهلا  عم  تاليكـشتلا  لودـج  يف  ةـيفيظولا  تايمـسملا  قباـطتت  نأ  بجي  لاوحـألا  عيمج  يفو  د -
 . هفئاظو تايمسمو 

( 179  ) ةداملا

مهبادتناو مهلقنو  مهعاضوأ  ليدعتو  مهبتاور  ةدايزو  مهعيفرتو  نيفظوملا  نييعتب  ةصاخلا  تارارقلا  نم  خسن  ةماعلا  ةـنزاوملا  ةرئادو  ةبـساحملا  ناويدو  ناويدـلا  نم  لك  ىلإ  لسرت 
 . بابسألا نم  ببس  يأل  اهئاهتنا  وأ  ةمدخلا  ءاهنإو  بيدأتلاو  تاوالعو  بتار  نود  ةزاجإلا  مهحنمو  ةفيظو  يأ  يف  ةلاكولاب  مهفيلكتو  مهتراعإو 

( 180  ) ةداملا

:- يلي ام  ققحت  ثيحب  هب ،  ةطبترملا  ىرخألا  رئاودلاو  ةرئادلا  يف  نيفظوملاب  ةقلعتملا  تارارقلل  يسيئرلا  عجرملا  هتايحالص  سرامي  نم  وأ  ريزولا  نوكي 

 . ةحاتملا ةينقتلاو  ةيلاملاو  ةيرشبلا  دراوملل  لثمألا  لالغتسالا  أ -

 . ةثيدحلا ةيرادإلا  جهانملاو  بيلاسألا  مادختساو  يسسؤملاو ،  يدرفلا  ءادألا  يف  ةيلعافلاو  ةءافكلا  نم  ةجرد  ىلعأ  ب -

 . ةيفافشلاو ةلءاسملا  أدبم  ليعفتو  ةمدخلا  يقلتمل  ىوتسم  عفرأ  ىلع  تامدخ  ميدقت  ج -

( 181  ) ةداملا

 . ةقالع يذ  ريزو  يأ  ىلإ  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هيلإ  ةلوخملا  تايحالصلا  نم  ايأ  ضوفي  نأ  ءارزولا  سيئرل  أ -

 . ةيولألا وأ  تاظفاحملا  وأ  زكرملا  يف  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  يأ  ىلإ  وأ  ماعلا  نيمألا  ىلإ  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هيلإ  ةلوخملا  تايحالصلا  نم  ايأ  ضوفي  نأ  ريزولل  ب -

 . ةيولألا وأ  تاظفاحملا  وأ  زكرملا  يف  ةرئادلا  يفظوم  رابك  نم  يأ  ىلإ  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هيلإ  ةلوخملا  تايحالصلا  نم  ايأ  ضوفي  نأ  ماعلا  نيمألل  ج -

هذه ةـسراممل  ابـسانم  هاري  نم  وأ  ريزو  يأ  ءارزولا  سيئر  يمـسي  نأ  ىلع  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  بجومب  ةررقملا  ريزولا  تايحالـص  ةطلـس  وأ  ةـئيه  يأ  سلجم  سيئر  سرامي  د-1 -
 . ةروكذملا تالاحلا  ريغ  يف  تايحالصلا 

اهيف نيغرفتملا  سلجملا  ءاضعأ  نم  ايأ  ريزولا  يمـسي  ةلاحلا  هذه  ريغ  يفو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةررقملا  ماعلا  نيمألا  تايحالـص  ةرئادـلا  يف  يذـيفنتلا  ريدـملا  سرامي  - 2
 . هيف ةررقملا  ماعلا  نيمألا  تايحالص  ةسراممل 

.ةرقفلا هذه  نم  ( 2  ) دنبلا يف  ةدراولا  تالاحلا  ريغ  يف  ماظنلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةررقملا  ماعلا  نيمألا  تايحالص  ةسراممل  ةرئادلا  يفظوم  رابك  دحا  ريزولا  يمسي  - 3

 . يرادإلا لسلستلا  بيسنتلا  ىلع  ةينبملا  تايحالصلا  ضيوفت  ةلاح  يف  يعاري  ه -

 . ةيطخو ةددحم  ةضوفملا  تايحالصلا  عيمج  نوكت  و -

( 182  ) ةداملا

تارازولا يف  فئاظولا  تاليكـشت  ماظن  عم  قفتم  ريغ  وأ  هماكحأل  فلاخم  رارقلا  اذه  نأ  نيبتو  ماظنلا  اذه  بجومب  رارق  ذختا  اذإ  ءارزولا ،  سلجم  نع  ةرداصلا  تارارقلا  ءانثتـساب 
عجرملا ةباجتـسا  مدـع  وأ  فالتخالا  لاح  يفو  هبيوصتو ،  رارقلا  كلذ  ذـيفنتب  ةـصاخلا  تاءارجـإلا  فاـقيإ  صتخملا  عجرملا  نم  بلطي  نأ  ناويدـلا  سيئر  ىلعف  ةـيموكحلا  رئاودـلاو 

 . هنأشب يئاهنلا  هارارق  ردصي  نأ  ىلإ  تاءارجإلا  وأ  رارقلا  كلذ  فاقيإ  ءارزولا  سيئرلو  هيف ،  تبلل  ءارزولا  سيئر  ىلإ  رمألا  ناويدلا  سيئر  عفري  بلطلل ،  صتخملا 



( 183  ) ةداملا

 . اهلمح وأ  اهتحصب  ةراضلا  ةيدسجلا  لامعألاب  مايقلا  لماحلا  ةفظوملا  فيلكت  مدع  ىعاري  أ -

 . ةكلمملا يف  ناكم  يأ  يف  عمتجم  ةمدخ  ميدقتل  ةنسلا  يف  اموي  ددحت  نأ  ةرئادلل  ب -

( 184  ) ةداملا

 . مهب ةصاخ  ةمظنأ  بجومب  مهنوؤش  مظنت  نيذلا  نيفظوملا  ىلع  ماظنلا  اذه  نم  ( 35  ) و ( 34  ) و ( 30  ) داوملا ماكحأ  يرست  ال  رخآ ،  ماظن  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 

( 185  ) ةداملا

نأ ىلع  ةياغلا  هذهل  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  بجومبو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  مهب  ةصاخ  نيفظوم  تاعيرـشت  مهيلع  قبطت  تناك  نيذلا  رئاودلا  يفظوم  عاضوأ  قيفوت  متي  أ -
 . نيكست قرف  لدب  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قفو  هل  ددحملا  يلامجالا  هبتار  ىلع  صاخلا  عيرشتلا  بجومب  هاضاقتي  يذلا  يلامجالا  هبتار  داز  اذإ  فظوملا  حنمي 

فظوملا هاضاقتي  ناك  يذلا  يلامجالا  بتارلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قفو  ددـحملا  يلامجالا  بتارلا  نيب  قرفلا  نيكـستلا ،  قرف  لدـبب  دـصقي  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا تاياغل  ب -
 . زفاح وأ  ةأفاكم  وأ  بتار  لكش  ىلع  فرصي  ناك  يذلا  رشع  سماخلا  وأ  رشع  عبارلا  وأ  رشع  ثلاثلا  بتار  كلذ  يف  امب  صاخلا  عيرشتلا  بجومب 

تاوالعلا حنم  تاميلعت  ةاعارم  عم  كلذو  ليدـعتلل  لباق  ريغو  ايئاهن  هل  ررقملا  نيكـستلا  قرف  لدـب  ربتعيف  ةـياغلا  هذـهل  ةرداصلا  تاميلعتلل  اقفو  فظوملا  عاضوأ  قيفوت  مت  اذإ  ج -
 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةرداصلا  ةيفاضإلا 

يأل امهنم  ةبسن  يأ  وأ  هتاوالعو  يـساسألا  هبتار  فظوملا  اهيف  ىـضاقتي  يتلا ال  تالاحلا  يف  الإ  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل  فظوملل  نيكـستلا  قرف  لدب  فرـص  رمتـسي  د -
 . هتاوالعو يساسألا  هبتار  نم  تمسح  يتلا  اهتاذ  ةبسنلاب  نيكستلا  قرف  لدب  قحتسي  الو  ماظنلا  اذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  يتلا  بابسألا  نم  ببس 

.هبلط ىلع  ءانب  ىرخأ  ةرئاد  ىلا  فظوملا  لقن  مت  اذا  نيكستلا  قرف  لدب  فرص  فقوي  ةداملا  هذه  نم  د )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ه -
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اقفو ةأفاكملا  هذـه  بسحت  نأ  ىلع  ماظنلا  اذـه  ماكحأ  ذافن  لـبق  مهرئاودـب  ةـصاخلا  تاعيرـشتلا  بجومب  اهنوقحتـسي  اوناـك  نيذـلا  نيفظوملل  ةـمدخلا  ةـياهن  ةأـفاكم  فرـصت  أ -
 . ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلا  بسحو  خيرات 31/12/2011  ىتح  مهب  ةصاخلا  تاعيرشتلل 

فظوملل يساسألا  بتارلا  نم  %( 5  ) زواجتي امب ال  قودنصلا  يف  ةرئادلا  ةمهاسم  نوكتو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ذافن  لبق  رئاودلا  يف  اهب  لومعملا  راخدالا  قيدانصب  لمعلا  رمتسي  ب -
 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  بجومب  قيدانصلا  هذه  نوؤش  عيمج  مظنت  نأ  ىلع  ، 

ديدجت زوجيو  خيراتلا  كلذ  نم  ةنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  خيراتب 1/1/2012  ماظنلا  اذه  ماكحأل  تعضخ  يتلا  رئاودلا  يفظوم  ىلع  قبطملا  صاخلا  يحصلا  نيمأتلاب  لمعلا  رمتسي  ج -
 . ةحصلا ريزوو  ةيلاملا  ريزو  نم  كرتشم  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  كلذب  ةقلعتملا  تايقافتالا 

اذه لبق  اهيف  نيكرتشملا  نيفظوملل  ةبـسنلاب  خيراتب 1/1/2012  ماظنلا  اذه  ماكحأل  تعضخ  يتلا  رئاودلا  يف  اهب  لومعملا  ناكـسإلا  قيدانـص  يف  نيفظوملا  كارتشا  رمتـسي  د -
 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردصي  تاميلعت  بجومب  قيدانصلا  هذهب  ةصاخلا  نوؤشلا  رئاس  مظنت  نأ  ىلع  خيراتلا 
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ةيداصتقالا ةسـسؤملاو  ةيمـسرلا  تاعماجلاو  يندرألا  يزكرملا  كنبلاو  نويعرـشلا  ةاضقلاو  نويماظنلا  ةاضقلا  ىنثتـسي  ماظنلا  اذـه  نم  ( 3  ) ةداـملا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  أ -
 . ماظنلا اذه  ماكحأ  قيبطت  نم  يسامولبدلا  كلسلا  وفظومو  ءامدقلا  نيبراحملاو  نييركسعلا  نيدعاقتملل  ةيعامتجالاو 

اقبطم ناك  يذلا  ماظنلا  ماكحأ  اهيفظوم  ىلع  قبطت  ءانثتسالا  ةلاح  يفو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  نم  ةرئاد  يأ  ءانثتسا  وأ  ةفاضإ  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ب -
 . هب هريغ  لدبتسي  وأ  لدعي  نأ  ىلإ  خيرات 1/1/2012  لبق  مهيلع 

ةيمسرلا ةيعماجلا  تايفـشتسملاو  ةيمـسرلا  تاعماجلا  يف  نيينفلاو  نييرادإلا  نيفظوملا  نييعت  متي  رخآ ، ماظن  يأ  يفو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج-1 -
.ةيندملا ةمدخلا  ناويدل  ةمدقملا  نييعتلا  تابلط  لالخ  نم 

، نييعتلا تاءارجإ  تاياغل  ناويدلا  سيئر  هيمسي  ىلوألا  ةئفلا  نم  ناويدلا  يفظوم  دحأ  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  ةددحملا  تاهجلا  ىدل  نييعتلاب  ةصتخملا  ةنجللا  ىلإ  فاضي  - 2
.اهئاضعأ ةيبلغأب  اهتارارق  ذختتو  ناويدلا  بودنمو  ةنجللا  سيئر  روضحب  اينوناق  اهعامتجا  نوكيو 

.ةيمسرلا ةيعماجلا  تايفشتسملاو  ةيمسرلا  تاعماجلا  ةلماعم  هل  ةعباتلا  ةيملعلا  زكارملاو  ايجولونكتلاو  مولعلل  ىلعألا  سلجملا  لماعي  ماظنلا ، اذه  ماكحأ  ذيفنت  تاياغل  د -
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مـسحت نأ  ىلع  نوناقلا  كلذ  ماكحأل  نيعـضاخ  هاندأ  ةنيبملا  ةمظنألا  نم  يأل  نوعـضاخلاو  خيرات 1/1/2012  لبق  يندملا  دـعاقتلا  نوناق  ماكحأب  نولومـشملا  نوفظوملا  ىقبي  أ -
:- ةمظنألا كلت  يف  ةررقملا  دعاقتلل  ةعضاخلا  ةيساسألا  بتاورلل  اقفو  ةيدعاقتلا  تادئاعلا 

 . ةنسل 1998 ( 83  ) مقر يعارزلا  ضارقألا  ةسسؤم  يفظوم  ماظن  - 1

 . نييفحصلا نيفظوملاب  صتخي  اميف  ةنسل 2010  ( 17  ) مقر ةيندرألا  ءابنألا  ةلاكو  يفظوم  ماظن  - 2

 . ةنسل 2008 ( 70  ) مقر ىلوألا  ةئفلا  نم  ةصاخلا  ةجردلا  ىتحو  ةعبارلا  ةجردلا  نم  ةيلخادلا  ةرازو  يف  نيلماعلا  نيفظوملاو  ةيضقألا  ءاردمو  نيفرصتملل  ةمدخلا  ماظن  - 3

 . ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةددحملا  تاياغلا  عيمجل  هل  ةيلعف  ةمدخ  خيرات 1/1/2012  لبق  ةرئادلا  يف  فظوملل  ةيلعف  ةمدخ  يأ  ربتعت  ب -

اهيلع صوصنملا  رئاودلا  ريغ  نم  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  نيعـضاخلاو  خيراتب 1/1/2012  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اوعـضخ  نيذلا  رئاودلا  يفظومل  ةيدعاقتلا  تادـئاعلا  مسحت  ج -
ةيساسألا مهبتاور  نم  ىلعأ  ةيساسألا  مهبتاور  نوكت  نأ  ةطيرـش  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ذافن  لبق  دعاقتلل  ةعـضاخ  تناك  يتلا  ةيـساسألا  بتاورلل  اقفو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف 

 . هماكحأل اقفو  ةقحتسملا 
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سلجملا سيئر  بلط  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ىلع  هماكحأل  اقفو  نيفظوملا  عاضوأ  قيفوت  دنع  اهتجلاعم  متت  مل  ةلاح  يأ  وأ  ماظنلا  ذـه  يف  اهيلع  صنلا  دري  مل  ةـلاح  يأ  ضرعت 
 . اهنأشب ابسانم  هاري  يذلا  رارقلا  ردصيل 
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دعب هماكحأل  تعـضخأ  وأ  ماظنلا  اذـه  ماكحأل  ةعـضاخ  ةرئاد  يأ  يف  ةـقبطم  تناـك  يتلا  نيفظوملاـب  ةـصاخلا  تاـميلعتلاو  ةـمظنألاب  لـمعي  ـال  ماـظنلا  اذـه  ماـكحأ  ةاـعارم  عم  أ -
 . 31/12/2011

نيسحت ةوالع  ماظن  بجومب  ةررقملاو  نم 1/1/2012  ارابتعا  ماظنلا  اذه  ماكحأل  نيعضاخلا  نيفظوملل  ةفاضملا  ةيلئاعلا  ةوالعلاو  ةشيعملا  ىوتسم  نيسحت  ةوالع  فرـصت  ال  ب -
 . هبجومب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةنسل 2009  ( 27  ) مقر ةفاضملا  ةيلئاعلا  ةوالعلاو  ةشيعملا  ىوتسم 



نيبرتغملا نوؤشو  ةيجراخلا  ريزو 

ةدوج رصان 

ةيبرتلا ريزو 
ميلعتلاو

دمحم روتكدلا 
تابينذ

يملعلا ثحبلاو  يلاعلا  ميلعتلا  ريزو 

دومحم نيمأ  روتكدلا 

عافدلا ريزوو  ءارزولا  سيئر 

روسنلا هللا  دبع  روتكدلا 

ةعارزلا ريزو 

يبعزلا فكاع  روتكدلا 

يرلاو هايملا  ريزو 

مزاح روتكدلا 
رصانلا

نيومتلاو ةراجتلاو  ةعانصلا  ريزو 

يناولحلا ظفاح  متاح  روتكدلا 

ةيلخادلا ريزو 

يلاجملا عازه  نيسح 

تامولعملا ايجولونكتو  تالاصتالا  ريزوو  ماعلا  عاطقلا  ريوطت  ريزو 
ةلاكولاب

ةدلاوخلا فيلخ  روتكدلا 

ةيلاملا ريزو 

ناقوط ةيمأ  روتكدلا 

ةئيبلا ريزو 

ريشخشلا رهاط  روتكدلا 

ةيدلبلا نوؤشلا  ريزو 

يرصملا ديلو  سدنهملا 

ءارزولا ةسائر  نوؤشل  ةلود  ريزو 

تادايز دمحأ  روتكدلا 

راثآلاو ةحايسلا  ريزوو  لمعلا  ريزو 

نيماطقلا يضرم  لاضن  روتكدلا 

ةيعامتجالا ةيمنتلا  ريزو 

ناسح وبأ  حودمم  مير 

مالعإلا نوؤشل  ةلود  ريزو 

ينموملا نيسح  دمحم  روتكدلا 

يلودلا نواعتلاو  طيطختلا  ريزو 

دماح دمحم  روتكدلا 

لدعلا ريزو 

ينوهلتلا ريمس  ماسب  روتكدلا 
يماس سدنهملا  ناكسإلاو  ةماعلا  لاغشألا  ريزو 

هسله
ةيندعملا ةورثلاو  ةقاطلا  ريزو 

دماح دمحم  روتكدلا 

ةيمالسإلا تاسدقملاو  نوؤشلاو  فاقوألا  ريزو 

دواد ظيفحلا  دبع  لياه  روتكدلا 

ةلود ريزو 

تاميعنلا تامالس  روتكدلا 

ةحصلا ريزو 

تاصايح ةلحنلا  ىلع  روتكدلا 

لقنلا ريزو 

بيبش انيل  ةروتكدلا 
غكمام دمحم  انال  ةروتكدلا  ةفاقثلا  ريزو 

ةيسايسلا نوؤشلا  ريزو 
ةيناملربلاو

ةدلالكلا دلاخ  روتكدلا 
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اذه ماكحأل  اقفو  اهب  اهريغ  لدبتـسي  وأ  لدـعت  وأ  ىغلت  نأ  ىلإ  لوعفملا  ةـيراس  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلا  ىقبت  نأ  ىلع  ةنسل 2007 ،  ( 30  ) مقر ةيندملا  ةـمدخلا  ماظن  ىغلي 
 . ماظنلا

22/12/2013

نيسحلا نبا  يناثلا  هللا  دبع 
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