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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  ًارابتعا  هب  لمعيو  ةنسل 1993 )  مزاوللا  ماظن  ماظنلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

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

.ةظفاحم سلجم  وا  ةماع  ةيمسر  ةسسؤم  وا  ةطلس  وا  ةرئاد  وا  ةرازو  يا  ةرئادلا :

ةيلاملا ريزو  ريزولا :

.هب ةطبترملا  رئاودلاو  هترازوب  صتخي  اميف  ريزولا  صتخملا : ريزولا 

(: صتخملا ريزولا  ةرابع (  لمشت  ماظنلا  اذه  تاياغلو 

.ءارزولا ةسائرب  صتخي  اميف  ءارزولا  سيئر  أ -

.يمشاهلا يكلملا  ناويدلاب  صتخي  اميف  يمشاهلا  يكلملا  ناويدلا  سيئر  ب -

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

.اهب ةصاخلا  ةمظنالاو  نيناوقلا  بجومب  هترئاد  يف  ريزولا  تايحالص  سرامي  اهترادا  سلجم  سيئر  وا  ةرئاد  يا  سيئر  د -

.ةظفاحملا سلجمب  قلعتي  اميف  ةظفاحملا  سلجم  سيئر  ه -

.هبايغ دنع  هلامعاب  موقيل  نيعي  نم  وا  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ماع  ريدم  ماعلا : ريدملا 

.ةظفاحملا سلجم  سيئر  بئان  وا  هبايغ  دنع  هلامعاب  موقيل  نيعي  نم  وا  ةرئادلا  ماع  ريدم  وا  ماع  نيما  ماعلا : نيمالا 

.عورشملا ريدم  وا  ءاوللا  وا  ةظفاحملا  زكرم  يف  اهل  ةعباتلا  ةيريدملا  ريدم  وا  ةرئاد  يا  زكرم  يف  ةيريدملا  ريدم  ريدملا :

.ةرئادلا اهيلا  جاتحت  يتلا  تامدخلاو  اهيلع  نيمأتلاو  اهتنايصو  ةرئاد  يال  ةمزاللا  ةلوقنملا  لاومالا  مزاوللا :

مايقلا نم  اهنيكمتو  ةرئادلا  فادها  قيقحتل  ةيـساسا  ةجاح  مزاوللا  هذه  لكـشت  يتلا  رئاودلا  نم  ددـع  وا  ةـنيعم  ةرئاد  ىلع  ةداع  اهلامعتـسا  رـصتقي  يتلا  مزاوللا  ةـصاخلا : مزاوللا 
.اهلامعاب

بجومب ةددحم  ةهج  نم  لومملا  طاشنلا  وا  ةرئادلل  ةيلامـسأرلا  ةنزاوملا  يف  وا  ةيلامـسأرلا  ةـماعلا  ةـنزاوملا  نوناق  يف  تاصـصخم  هل  دـصرت  يذـلا  نيعملا  طاشنلا  عورـشملا :
.ةصاخ ةيقافتا 

( 3  ) ةداملا

قيبطت ءارزولا  سلجم  ررقي  ةرئاد  يا  ىلعو  مزاوللاب  صاخ  ماظن  اهيدل  سيل  يتلا  رئاودلا  ىلعو  ةـماعلا  ةـنزاوملا  نمـض  اهتانزاوم  ةـجردملا  رئاودـلا  عيمج  ىلع  ماظنلا  اذـه  قبطي 
.اهيلع ماظنلا  اذه  ماكحا 

( 4  ) ةداملا

: ةيلاتلا تايحالصلاو  تايلوؤسملا  ةسرامم  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ىلوتت 
.ةسايسلا  هذه  ذيفنت  لئاسوو  مزاوللا  ةرادال  ةماعلا  ةسايسلا  مسر  أ . 
.ماظنلا  اذه  ماكحال  ًاقفو  مزاوللا  نم  رئاودلا  هيلا  جاتحت  ام  ءارش  .ب 

.اهنيب  اميف  اهلدابت  وا  اهنم  هيلا  جاتحت  ام  قفو  رئاودلا  ىلع  اهعيزوتل  ةيزكرملا  تاعدوتسملا  يف  اهنيزختو  ةرئاد  يا  ىدل  ةضئافلا  مزاوللاو  ةكرتشملا  مزاوللا  ظفح  .ج 
: كلذ يف  امب  مزاوللا  ةرادا  ريوطتل  ةمزاللا  تاساردلا  ءارجا  د . 

.رركتملاو كرتشملا  لامعتسالا  تاذ  مزاولل  ةيسايق  تافصاومب  ظافتحالا  . 1
.اهيف مزاوللاب  ةصاخلا  تادحولا  يف  نيلماعلا  تاراهم  ةيمنتل  تاودنلاو  ةيبيردتلا  تارودلا  دقع  يف  ةصتخملا  تاهجلاو  رئاودلا  عم  نواعتلا  . 2

.مزاوللا ةرادا  لاجم  يف  رئاودلل  ةروشملاو  يارلا  ميدقت  . 3
.كلذل  ةرورض  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  تدجو  املك  رئاودلا  ىدل  مزاولل  درجلا  ءارجا  . 4

.ةكلمملا  ىلا  ةنيعم  مزاول  ديروت  ناشب  ةيلود  تاهج  ياو  ةكلمملا  نيب  ةدوقعملا  تالوكوتوربلاو  تايقافتالا  ذيفنت  يف  ةكراشملا  .ه 
.ةليوط  ةدمل  لمعتست  يتلا  ةرمعملا  مزاوللا  دويق  ظفح  .و 

.اهتنايصو مزاوللا  ظفح  نسحب  ةصاخلا  بيلاسالا  وا  لئاسولا  ةفرعمل  رئاودلا  عم  نواعتلا  .ز 

( 5  ) ةداملا

تايلمع مامتال  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ىلا  اهميدـقتو  اهب  ةـصاخلا  ءارـشلا  تابلط  ميظنتو  رئاودـلل  اهؤارـش  بولطملا  مزاوللا  مئاوق  دادـعا  ةـيفيكب  ةـمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردـصي 
.ماظنلا اذه  ماكحا  قفو  ءارشلا 

رركملا ةداملا  صن 

( رركم  5  ) ةداملا

:- لالخ نم  كلذو  ةينورتكلإلا  لئاسولا  مادختساب  رئاودلاب  ةصاخلا  نيزختلاو  مزاوللا  ءارش  تالماعم  متت  أ -

 . هيلع ةباقرلاو  يموكحلا  نوزخملا  مظنتو  ةرادإل  ينورتكلإلا  ماظنلا  مادختسا  -1

.مزاوللا ءارش  تايلمع  ءارجإل  ينورتكلإلا  ماظنلا  مادختسا  - 2

.ةينوناقلا اهراثآل  ةجتنمو  ةدمتعم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةينورتكلإلا  ةمظنألا  تاجرخم  ربتعت  ب -



:- يلي ام  كلذ  يف  امب  ةداملا  هذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي  ج -

.اهرادصإو اهظفحو  ةينورتكلإلا  تادنسلاو  جذامنلاو  تالجسلا  ءاشنإ  - 1

.امهب ةقلعتملا  تاءارجإلاو  ةينورتكلإلا  ةقداصملاو  عيقوتلا  - 2

.اهتمالسو اهتيرسو  اهتيامحو  ةينورتكلإلا  تالماعملاو  تالجسلا  نمأ  - 3

.ةينورتكلإلا ةمظنألاب  ةرئادلا  تالماعم  ءارجإ  ةرشابم  خيرات  - 4

( 6  ) ةداملا

نيعقوم يلام  مازتلا  دنتسمب  ًاقفرم  ءارـشلاب  ةصتخملا  ةهجلا  ىلا  مدقي  ءارـش  بلط  بجومب  الا  رانيد  فالآ  ةسمخ  ( 5000  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول  ءارش  ةيلمع  يا  رـشابت  ال  أ . 
فالآ ةرشع  ( 10000  ) اهؤارـش دارملا  مزاولل  ةردقملا  ةميقلا  تزواجت  اذا  ةماعلا  ةـنزاوملا  ةرئاد  نم  مازتلالا  دنتـسم  قدـصي  نا  ىلع  كلذـب  ًايطخ  هضوفي  نم  وا  ماعلا  نيمالا  نم 

.ةماعلا  ةنزاوملا  ةرئاد  نع  رداص  ءارش  نذاب  بلطلا  ززعي  نا  وا  رانيد 
ةقيرط كلذ  يف  امب  اهل  ةحضاوو  ةقيقدو  ةماع  تافصاومو  اهؤارش  بولطملا  مزاولل  فاو  فصوب  ةداملا  هذه  نم  ا )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  ءارشلا  بلط  قفري  نا  بجي  .ب 

.اهتيمكو اهنم  ةداملا  ةدحوو  اهتلوانمو  اهمزحو  اهفيلغتو  اهبيلعت 

( 7  ) ةداملا

مل ةئراط  ةجاح  نع  ةئشان  لاجعتسالا  ةلاح  تناك  اذا  الا  لجعتـسم  هناب  فصوي  ءارـش  بلط  يا  يف  رظني  الو  ديروتلاو  ءارـشلا  ةيلمع  مامتال  يفكي  تقو  لبق  ءارـشلا  بلط  مدقي 
.اهب ؤبنتلا  وا  اهعقوت  لهسي  وا ال  ةعقوتم  نكت 

( 8  ) ةداملا

ةهجلا عم  قافتالا  متي  نا  ىلع  ريزولا  اهلكشي  ةينف  ةنجل  نم  ريرقت  ىلع  ًاءانب  كلذو  ةلمعتسم  وا  ةديدج  ىرخا  مزاولب  ةلمعتـسم  مزاول  ليدبت  مزاول  يا  ءارـشب  ةصتخملا  ةهجلل  زوجي 
.ةرئادلل ةحلصملا  ققحي  امبو  لدابتلا  لالخ  نم  اهيلع  لوصحلا  متيس  يتلا  مزاوللا  نم  لكل  لداع  رعس  ىلع  اهعم  مزاوللا  لدابت  يرجيس  يتلا 

( 9  ) ةداملا

.ءارشلاب  ةصتخملا  ةهجلا  اهارت  يتلا  ةقيرطلاب  كلذو  ًانكمم  كلذ  ناك  املك  مزاوللا  ءارش  تايلمع  عيمج  يف  ةسفانملا  ادبم  ىعاري  أ . 
.طورشلاو راعسالا  لضفابو  مزاوللا  دوجا  ىلع  لوصحلا  ءارشلا  تايلمع  يف  ىعاري  .ب 

( 10  ) ةداملا

.هباشتملا مزاوللا  ءارش  تايلمع  عيمج  يف  ةددعتم  تاقفص  ىلا  مزاوللا  ةئزجت  زوجي  ال 

( 11  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  ةلاح  يا  يف  ةياغلا  هذهل  ءارجا  يا  ذاختا  وا  مزاول  ءارش  ةرئاد  يال  زوجي  ال 
.ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ىدل  ةرفاوتم  تناك  اذا  أ . 

.مزاوللا  كلتل  ديروت  دقع  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  تمربا  اذا  .ب 
.ءاطع  بجومب  مزاوللا  سفن  ءارش  يف  اهتين  نع  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  تنلعا  اذا  .ج 

.مزاوللا كلت  نم  ةيلصفلا  وا  ةيونسلا  اهتاجاحب  اهديوزت  رئاودلا  نم  تبلط  دق  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  تناك  اذا  .د 

( 12  ) ةداملا

: يلي ام  ةاعارم  اهئارشب  ةصتخملا  ةهجلا  ىلعف  ءارشلل  ةبولطملاو  ةضورعملا  مزاوللا  يف  ىرخالا  طورشلاو  ريياعملاو  ةدوجلا  ةجردو  تافصاوملا  تواست  اذا 
.ءارزولا  سلجم  هررقي  يذلا  يليضفتلا  رعسلا  قراف  ساسا  ىلع  اهراعسا  بسحت  نا  ىلع  ةكلمملا  يف  ةجتنملا  مزاولل  ةيلضفالا  ءاطعا  أ . 

.ةكلمملا يف  ةمئاد  ةروصب  ميقملا  صقانملا  نم  ةضورعملا  مزاولل  ةيلضفالا  ءاطعا  .ب 

( 13  ) ةداملا

تائيهلاو تاموكحلاو  ةكلمملا  ةموكح  نيب  ةدوقعملا  تايقافتالاو  ةيراجتلا  تالوكوتوربلا  ماكحال  ًاقفو  مزاوللا  ءارـش  ءارـشلاب  ةصتخملا  ةهجلل  زوجي  ماظنلا  اذـه  ماكحا  ةاعارم  عم 
.ىرخالا ةيبنجالاو  ةيبرعلا 

( 14  ) ةداملا

:- اهرارقل ةرربملا  بابسالا  ءارشلاب  ةصتخملا  ةهجلا  نيبت  نا  ىلع  نيتيلاتلا  نيتلاحلا  نم  يأ  يف  ةرشابم  ةكلمملا  جراخ  نم  مزاوللا  ءارش  زوجي  أ -

.ةلسارملا قيرط  نع  اهؤارش  رذعتو  ةكلمملا  يف  اهؤارش  دارملا  مزاوللا  رفاوتت  مل  اذا  - 1

.ةموكحلا ىلع  ةدئافلاب  دوعي  ةرشابم  ةكلمملا  جراخ  نم  مزاوللا  كلت  ءارش  نأ  ءارشلاب  ةصتخملا  ةهجلا  تررق  اذا  - 2

نم يا  يف  مزاول  ءارشل  ةكلمملا  جراخ  ىلا  مزاوللا  ءارشب  ةصتخملا  ةهجلا  يفظوم  نم  رثكا  وا  فظوم  دافيا  ىلع  ةقفاوملا  صتخملا  ريزولا  ةيـصوت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئرل  ب -
داري يتلا  ةلودلا  يف  ةيندرالا  ةثعبلا  يفظوم  نم  رثكا  وا  فظوم  ءارـشلا  ةيلمع  يف  كرتشي  ناو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  و(2 ) ( 1  ) نيدنبلا يف  امهيلع  صوصنملا  نيتلاحلا 

.ةثعبلا سيئر  هيمسي  اهنم  مزاوللا  ءارش 

 . ةراجتلاو ةعانصلا  ريزو  يارب  سانئتسالا  دعبو  صتخملا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ءارشلا  متي  .ج 

( 15  ) ةداملا

: نيتيلاتلا نيتقيرطلا  ىدحاب  مزاوللا  ءارش  زوجي  هنا  ىلع  ءاطع  حرطب  مزاوللا  ءارش  تايلمع  متت  اهتسراممب  ةصتخملا  تاهجلاو  مزاوللا  ءارش  تايحالص  ةاعارم  عم 
: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  كلذو  ضورع  جاردتسا  أ . 

.ءاطع حرطب  حمست  الو  اهب  ؤبنتلا  وا  اهعقوت  بعصي  اهؤارش  دارملا  مزاولل  ةئراط  ةلجعتسم  ةجاح  دوجو  دنع  . 1
.اهؤارش بولطملا  مزاولل  نيدروم  نم  وا  نيجتنم  وا  نيعئاب  ةثالث  نم  رثكا  دجوي  مل  اذا  . 2

.رانيد فالآ  ةسمخ  ( 5000  ) ىلع ديزت  اهؤارش ال  دارملا  مزاوللا  ةميق  تناك  اذا  . 3
.ضورع جاردتسا  قيرط  نع  مزاوللا  ءارشب  يضقت  ةرورضلا  نا  ءاطعلا  تحرط  يتلا  ةهجلا  تعنتقاو  ضورعلا  نم  بسانم  وا  فاك  ددع  حورطملا  ءاطعلل  مدقتي  مل  اذا  . 4

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  اهيدروم  وا  اهيجتنم  وا  اهيعئاب  عم  ضوافتلاب  مزاولل  رشابملا  ءارشلا  .ب 



.ةيمسرلا تاطلسلا  لبق  نم  راعسالا  ةددحم  ةبولطملا  مزاوللا  تناك  اذا  . 1
.صتخملا ريزولا  نم  بلط  ىلع  ًاءانب  كلذو  ضورع  جاردتسا  وا  ءاطع  حرط  تاءارجاب  مايقلاب  حمست  ةئراط ال  ةماع  ةلاح  ةهجاومل  ةبولطم  مزاوللا  تناك  اذا  . 2

.طقف دحاو  ردصم  نم  الا  مزاوللا  ىلع  لوصحلا  نكمملا  ريغ  نم  ناك  اذا  . 3
صاصتخالا يوذ  نم  ينف  ريرقت  ىلع  ءانب  ةءافكلا  ةجرد  سفنب  دـحاو  ردـصم  نم  رثكا  ىدـل  رفاوتت  تاودا ال  وا  ةـلمكم  ءازجا  وا  ةـيليدبت  ًاعطق  اهؤارـش  دارملا  مزاوللا  تناك  اذا  . 4

.ةربخلاو
.اهلثامي امو  تاطوطخملاو  مالفالاك  ةيملع  داوم  ءارش  . 5

.صتخملا ريزولا  بلط  ىلع  ًاءانب  كلذو  ةيليدبتلا  عطقلا  ءانتقا  يف  ريفوتلل  وا  اهيف  عيونتلا  نم  ليلقتلا  وا  ةرئادلا  يف  فنصلا  ديحوت  اهؤارش  دارملا  مزاوللا  نم  ضرغلا  ناك  اذا  . 6
.ءارشلا دنع  ًاموعم  لمعلا  مجح  نوكي  نا  نود  صحف  وا  لادبتسا  وا  حالصا  وا  ةنايص  لامعا  ىلع  لمتشت  تامدخ  ءارش  . 7

لماك ىلع  لوصحلا  مدع  دـنع  وا  ةـلوقعم  راعـسالا  نكت  مل  وا  ةبـسانم  ضورع  ىلع  اهنم  يا  لالخ  نم  لوصحلا  عاطتـسملاب  نكي  ملو  ضورع  جاردتـسا  مت  وا  ءاطع  حرط  اذا  . 8
.اهؤارش دارملا  مزاوللا  نم  ةيمكلا 

.ةرشابم مزاوللا  ءارش  بجوت  ةيلود  ةيقافتا  وا  ينوناق  صن  دوجو  دنع  . 9

( 16  ) ةداملا

:- اهل ةلوخملا  تايحالصلل  اقفوو  ةيلاتلا  تاهجلا  لبق  نم  مزاوللا  ءارش  متي 

|:- صتخملا ريزولل  أ -

.ةبسانم اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  كلذو  ءارش  ةيلمع  لك  يف  رانيد  فالاةثالث  ( 3000  )) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارش  - 1

اهـسأري اهريزو ،  مهنيعي  ةرئادلا  نم  نيفظوم  ةثالث  نم  تايرتشم  ةنجل  ةطـساوب  كلذو  ءارـش  ةيلمع  لك  يف  رانيد  فالآ  ةرـشع  ( 10000 ىلع (  اهتميق  دـيزت  مزاول ال  ءارـش  - 2
.ةيرثكألاب وا  عامجالاب  اهتايصوت  ذختتو  رثكالا  ىلع  ةنس  لك  نيرخا  ءاضعا  نم  اهليكشت  داعي  نأ  ىلع  اهيف  مهمدقا  وا  ةجرد  مهالعا 

نم ثلاثلاو  اهريزو  امهنيعي  ةرئادلا  نم  مهنم  نانثا  نيفظوم  ةـثالث  نم  ةـنجل  ةطـساوب  كلذو  اهنامثا  وا  اهتفلك  تناك  امهم  اهؤارـشو  تاناحتمالا  مزاولو  ةيـسردملا  بتكلا  عبط  - 3
.ةيرثكالاب وا  عامجالاب  اهتايصوت  ذختتو  اهيف  مهمدقا  وا  ةجرد  مهالعأ  اهسأريو  ريزولا  هيمسي  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد 

كلذ متي  نا  ىلع  اهتميق  تناك  امهم  اهجاتناو  اهدادعا  ىلع  دقاعتلاو  جماربلا  هذه  راجئتساو  ريجأتو  اهعيبو  ةينويزفلتلاو  ةيعاذالا  جماربلاو  ةينفلاو  ةيبدالا  لامعالاو  قوقحلا  ءارش  - 4
.ةيرثكالاب وا  عامجالاب  اهترارق  ذختتو  اهيف  مهمدقا  وا  ةجرد  مهالعأ  اهسأريو  هترئاد  يفظوم  نم  ةياغلا  هذهل  صتخملا  ريزولا  اهلكشي  ةيثالث  ةنجل  ةطساوب 

كلذو دارفالا  وا  تاسـسؤملا  لبق  نم  كلذ  ناك  ءاوس  اهميوقت  وا  تاساردلاو  ثوحبلا  دادعاو  اهيف  تاراشتـسالا  كلذ  يف  امب  ةصـصختملا  ةـيفاقثلاو  ةـيملعلا  تامدـخلا  ءارـش  - 5
.ماعلا نيمالا  نم  بيسنتب 

:- ماعلا نيمالل  ب -

.ةبسانم اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  كلذو  ءارش  ةيلمع  لك  يف  رانيد  ةيامسمخ  ( 500  ) ىلع اهتميق  ديزتال  مزاول  ءارش  - 1

هذـه نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تايرتشملا  ةنجل  ةطـساوب  كلذو  ءارـش  ةـيلمع  لك  يف  رانيد  فالآ  ةـسمخ  ( 5000  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارـش  - 2
.ةداملا

ىدل الا  رفاوتت  مل  اذا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تايرتشملا  ةنجل  ةطساوب  اهتميق  تغلب  امهم  ةيليغشتلا  داوملاو  ةيليدبتلا  رايغلا  عطق  ءارش  - 3
.دحاو ردصم 

.اهتميق تغلب  امهم  ةيمسرلا  تاطلسلا  لبق  نم  راعسالا  ةددحم  مزاول  ءارش  - 4

.هيلع ناقفتي  يذلا  رعسلابو  نيترئادلل  نيماعلا  نينيمالا  نم  رارقب  متيف  ىرخاو  ةرئاد  نيب  اهعيبو  مزاوللا  ءارش  ناك  اذا  - 5

:- ءارش ةيلمع  لك  يف  ريدملل  ج -

.ةبسانم اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  رانيد  يتئام  ( 200  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارش  - 1

ةيثالث تايرتشم  ةنجل  ةطساوب  وا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  تايرتشملا  ةنجل  ةطساوب  رانيد  فلا  ( 1000  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارش  - 2
.ماعلا نيمالا  هررقي  امل  اقفو  رثكالا  ىلع  ةنس  لك  ةنجللا  ليلكشت  ةداعا  متي  نأ  ىلع  ماعلا  نيمالا  اهلكشي 

: - ةيلاتلا تايحالصلل  اقفو  جراخلا  يف  ةيسامولبدلا  تاثعبلل  مزاوللا  ءارش  متي  ةيسامولبدلا  تاثعبلا  تايرتشم  د -

.ةبسانم ةثعبلا  سيئر  اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  ةيبنجالا  ةلمعلاب  اهلداعي  ام  وا  رانيد  ةيامسمخ  ( 500  ) ىلع اهتميق  ديزتال  مزاول  ءارش  - 1

يفظوم نم  نينثا  نيفظوم  نم  تايرتشم  ةنجل  ةطـساوب  ةثعبلا  سيئر  نم  رارقب  ةـيبنجالا  ةـلمعلاب  اهلداعي  ام  وا  رانيد  فالا  ةـسمخ  ( 5000  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارـش  - 2
.ةياغلا هذهل  اهلكشي  ةثعبلا 

سيئر ةسائرب  اهلكـشي  ةيثالث  تايرتشم  ةنجل  ةطـساوب  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  ةيبنجالا  ةلمعلاب  اهلداعي  ام  وا  رانيد  فالا  ةرـشع  ( 10000  ) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول ال  ءارـش  - 3
.ةياغلا هذهل  ةثعبلا 

.ماظنلا اذه  ماكحال  اقفو  ةلكشم  تاءاطع  ةنجل  ةطساوب  الا  رانيد  فالا  ةثالث  ( 3000  )) ىلع اهتميق  ديزت  مزاول  يأ  ءارش  متي  ال  ماظنلا ،  اذه  يف  درو  ام  ةاعارم  عم  ه -

( 17  ) ةداملا

:- ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تايحالصلاو  ماهملاب  مايقلل  يلاتلا  هجولا  ىلع  ةيزكرم  تاءاطع  ةنجل  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  يف  لكشت  أ -

.اسيئر ةيناثلا -) نع  هتجرد  لقت  ةماعلا ال  مزاوللا  ةرئاد  يفظوم  نم  ريزولا  ةقفاومب  هبيني  نم  وا  ماعلا (  ريدملا  - 1

.اوضع .ةيناثلا - نع  هتجرد  لقتال  هيمسي  ريزولاب  ةطبترملا  رئاودلا  ىدحا  وا  ةيلاملا  ةرازو  نم  فظوم  - 2

.اوضع .ةيناثلا - نع  هتجرد  لقت  ةراجتلاو ال  ةعانصلا  ريزو  هيمسي  ةراجتلاو  ةعانصلا  ةرازو  نم  فظوم  - 3

هتيوضع ةدـم  نوكتو  ةـنجللا  هذـه  يف  لمعل  اغرفتم  نوكي  نا  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) و ( 2  ) نيدـنبلا يف  امهيلع  صوصنملا  ةـنجللا  يوضع  نم  لـك  يف  طرتشي  ب -
.لاوحالا عيمج  يف  تاونس  ثالث  ( 3  ) ةدملا هذه  زواجتت  نا ال  ىلع  ةدملا  ضيفخت  وا  ديدمت  صتخملا  ريزوللو  نيتنس ، 

ريزولا امهيمـسي  ةرئادـلا  كلت  يفظوم  نم  ناوضع  ءاطعلا  يف  رظنت  يتلا  ةـيزكرملا  تاءاطعلا  ةـنجل  يف  كرتشي  رئاودـلا  ىدـحال  ةـصاخ  مزاول  ءارـشل  ءاـطع  يأ  حرط  ددـع  ج -
.ةيناثلا نع  امهنم  يا  ةجرد  لقت  نا ال  ىلع  صتخملا 

( 18  ) ةداملا

.ةيرثكالاب  وا  عامجالاب  اهتارارق  ذختتو  لماكلا  اهباصنب  رئاودلا - ىدحال  ةصاخ  مزاول  وا  ماع  لامعتسا  تاذ  مزاول  ءارشل  تناك  ءاوس  اهتاعامتجا - ةيزكرملا  تاءاطعلا  ةنجل  دقعت  أ . 
.صتخملا  ريزولا  نم  قدصتف  ةصاخ  مزاول  ءارشب  ةقلعتملا  تارارقلا  اما  ريزولا  نم  ماع  لامعتسا  تاذ  مزاول  ءارشب  ةقلعتملا  ةنجللا  تارارق  قدصت  .ب 

بجومب اهب  ةفلكملا  ماهملاو  لامعالا  يف  ةنجللا  ةدعاسمل  ةصتخملا  ةرئادـلاو  ةـماعلا  مزاوللا  ةرئاد  يفظوم  نم  ةـينف  ةـيعرف  ناجل  فيلات  ةـيزكرملا  تاءاطعلا  ةـنجل  سيئرل  .ج 
.ماظنلا اذه  ماكحا 

( 19  ) ةداملا

ريزولا هيمـسي  ةـماعلا  مزاوللا  ةرئاد  نم  ثلاثلاو  صتخملا  ريزولا  امهيمـسي  ةرئادـلا  نم  نانثا  نيفظوم  ةـثالث  نم  ةرئادـلا  يف  ةـيلحم  تاءاطع  ةـنجل  ليكـشت  صتخملا  ريزولل  أ . 



(20000  ) ىلع اهتميق  ديزت  ةرئادلا ال  كلتل  مزاول  ءارشل  كلذو  اهيف  مهمدقا  وا  ةجردلا  يف  مهالعا  اهـساريو  ةعبارلا  نع  مهنم  يا  ةجرد  لقت  نا ال  ىلع  ماعلا  ريدملا  نم  بيـسنتب 
.رانيد  فلا  نيرشع 

دنعو ماعلا  ريدملاو  ماعلا  نيمالا  نم  اهنع  ةرداصلا  ءارـشلا  تارارق  قدـصتو  ةـيرثكالاب  وا  عامجالاب  اهتارارق  ذـختتو  لماكلا  اهباصنب  اهتاعامتجا  ةـيلحملا  تاءاطعلا  ةـنجل  دـقعت  .ب 
.هيف تبلل  صتخملا  ريزولا  ىلا  رمالا  عفري  اهفالتخا 

( 20  ) ةداملا

ةماعلا مزاوللا  ةرئاد  يفظوم  نم  هبيني  نم  وا  ماعلا  ريدملاو  ةرئادلا  ماع  نيما  نم  ةصاخ  تاءاطع  ةنجل  ليكـشت  ريزولاو  صتخملا  ريزولا  نم  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  أ -
وا ةيبرع  ةئيه  وا  ةـموكح  نأل  وا  همجحل  رظنلاب  نيعم  عورـشمل  مزاول  ءارـشل  كلذو  ىلوالا  نع  مهنم  يأ  ةـئف  لقت  ةـموكحلا ال  يفظوم  رابك  نم  ةـثالثو  ةـيناثلا  نع  هتجرد  لقت  ال 

.اهل اسيئر  اهئاضعا  نيب  نم  سلجملا  نيعيو  هليومت  يف  مهاست  ةيبنجأ 

ةرداصلا ءارـشلا  تارارق  قدصتو  ةيرثكالاب  وا  عامجالاب  اهتارارق  ذختتو  اهـسيئر  مهنيب  نم  ءاضعأ  ةعبرأ  ( 4  ) روضحب وا  اهباصن  لماكب  اهتاعامتجا  ةصاخلا  تاءاطعلا  ةـنجل  دـقعت  ب -
.هيف تبلل  ءارزولا  سيئر  ىلا  رمالا  عفري  امهفالتخا  دنعو  ريزولاو  صتخملا  ريزولا  نم  اهنع 

ماظنلا اذـه  بجومب  ةررقملا  تاءاطعلا  حرطب  ةـصاخلا  تاءارجـالاو  طورـشلاو  دـعاوقلاب  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اـهيلع  صوصنملا  ةـصاخلا  تاءاـطعلا  ةـنجل  دـيقتت  ج -
.عورشملا ليومت  تايقافتا  اهبجوت  ةصاخ  طورش  يا  ىعارت  نا  ىلع  هاضتقمب ،  ةرداصلا  تاميلعتلاو 

( 21  ) ةداملا

ً.امكح ةقدصم  ربتعت  الاو  .اهملست  خيرات  نم  ًاموي  رشع  ةسمخ  ( 15  ) اهاصقا ةدم  لالخ  اهناشب  مزاللا  رارقلا  ذاختا  تاءاطعلا  ةلاحا  تارارق  قيدصتب  ةصتخملا  ةهجلا  ىلع 

( 22  ) ةداملا

يف مهتاربخ  نم  ةدافالل  مهريغ  وا  ةـموكحلا  يفظوم  نم  نيينفلاو  ءاربخلاب  ةناعتـسالا  ماظنلا  اذـه  بجومب  ةلكـشملا  ةـصاخلا  تاءاطعلا  ةـنجل  وا  ةـيزكرملا  تاءاطعلا  ةـنجلل  أ . 
.كلذ  يف  ناجللا  هذه  عم  لماكلا  نواعتلا  رئاودلا  عيمج  ىلعو  اهيلع  ةحورطملا  تاءاطعلا  ضورع  ةسارد 

.ةيزكرملا تاءاطعلا  ةنجل  نم  فيلكتب  اهب  نوموقي  يتلا  لامعالا  عم  بسانتت  ةيلام  تآفاكم  ةينفلا  ناجللا  ءاضعاو  نيينفلاو  ءاربخلا  حنم  ماعلا  ريدملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولل  .ب 

( 23  ) ةداملا

تامازتلالاو تايلوؤسملاو  نيدهعتملاو  نيـصقانملا  لبق  نم  اهميدـقت  بجاولا  تانامـضلاو  ةـلاحالاو  ضورعلا  ةـسارد  ةـقيرطو  اهيف  كارتشالا  طورـشو  تاءاطعلا  تاءارجا  مظنت 
ءاطع ةوعد  لكب  قفرتو  ةيمـسرلا  ةديرجلا  يف  رـشنتو  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  كلذو  مهعم  ةمربملا  ةلاحالا  دوقع  ذيفنت  وا  مهـضورعب  مازتلالا  مدع  دـنع  مهيلع  ةـبترتملا 

.ةرئاد يا  هحرطت 

( 24  ) ةداملا

ءاطعلا ةميقو  اهب  ةقحلملا  قئاثولاو  ةوعدلا  ةعابطو  دادـعا  تاقفن  عم  بسانتت  ءاطعلا  ةوعد  قئاثول  ًانمث  ددـحيو  ءاطعلا  لاحلا  ىـضتقم  بسح  ماعلا  نيمالا  وا  ماعلا  ريدـملا  حرطي 
نم نا  ىري  يتلا  تاهجلاو  ةموكحلل  ةعباتلا  تاهجلاو  ةكلمملا  يف  ةميقملا  ريغ  تاكرـشلاو  ةيبنجالاو  ةيبرعلا  ةـيراجتلا  تاقحلملا  ىلع  لباقم  نود  ةوعدـلا  عيزوت  هل  زوجي  هنا  ىلع 

.اهل اههيجوت  ةنيزخلا  ةحلصم 

( 25  ) ةداملا

ضوفي نا  هلو  ةيزكرملا  تاءاطعلا  ةنجل  نع  اهناشب  ةرداصلا  تارارقلل  ًاذيفنت  نيدقاعتملا  عم  مزاوللا  ديروتب  ةصاخلا  تايقافتالا  ىلع  عيقوتلا  ةرئاد  يا  نع  ةباين  ماعلا  ريدـملا  ىلوتي 
.ىلوالا ةئفلا  نم  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  يفظوم  دحا  وا  ةرئادلا  ماع  نيما  ىلا  كلذ 

( 26  ) ةداملا

طورـشلا نمـض  كلذو  اهب  مايقلا  ةنجللا  ىلع  بعـصي  وا  رذعتي  يتلا  تالاحلا  يف  اهنع  ةباين  مزاول  ءارـشب  ةيبنجا  ةئيه  وا  تايرتشم  ةنجل  ىلا  دهعت  نا  ةـيزكرملا  تاءاطعلا  ةـنجلل 
.اهررقت يتلا  تايحالصلاو 

( 27  ) ةداملا

.اهتقباطم ىدم  نايبل  اهنحش  لبق  مزاوللا  صحفب  مايقلا  ةصصختم  ةكرش  وا  ةئيه  وا  ةنجل  ىلا  دهعي  نا  ماعلا  نيمالا  وا  ةيزكرملا  تاءاطعلا  ةنجلل 

( 28  ) ةداملا

يف اهلامعتـساو  اهنم  ةدافتـسالا  نسحو  اهميظنتو  اهظفحل  ةمزاللا  تابيترتلاو  تاءارجالا  ذاختاو  اهتبقارمو  هترئادب  ةصاخلا  مزاوللا  ىلع  فارـشالا  نع  ًالوؤسم  ماعلا  نيمالا  نوكي 
.اهل ةررقملا  ضارغالا 

( 29  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحاو  قفتي  امب  اهل  ةررقملا  ضارغالا  يف  اهلامعتساو  اهنم  ةدافتسالا  ةمالسو  مزاوللا  ظفحو  ميظنت  نع  ةلوؤسم  نوكت  ةيرادا  ةدحو  ةرئاد  لك  يف  اشنت 

( 30  ) ةداملا

: يلي ام  اهتمهم  نوكتو  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  يف  ةيزكرملا  تاعدوتسملل  ةدحو  اشنت 
.رئاودلل  ةمزاللا  ةكرتشملا  مزاوللا  نيزخت  أ . 

.رئاودلا  ةجاح  نع  ةضئافلا  ةحلاصلا  ةرمعملا  مزاوللا  نيزخت  .ب 
.ئراوطلاو  تامزالل  ةمزاللا  داوملا  نيزخت  .ج 

.ةيلعفلا تاجايتحالا  وا  يخيراتلا  يونسلا  لامعتسالا  ءوض  ىلع  مزاوللا  نوزخم  تايوتسم  ديدحت  .د 

( 31  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحا  بجومب  ةرداصلا  تاميلعتلاب  ديقتلاو  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  نم  ةدمتعملا  اهتعيبط  عم  بسانتت  يتلا  جذامنلاو  تالجسلا  مادختسا  رئاودلا  يف  تاعدوتسملا  ىلوتت 

( 32  ) ةداملا



.ريزولا اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  ًاقفو  ةرمعملا  مزاوللا  دويق  ظفحل  يزكرملا  لجسلل  ةيرادا  ةدحو  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  يف  اشنت 

( 33  ) ةداملا

: يلي ام  اهتمهم  نوكتو  اهيف  نيماعلا  ءانمالا  عم  قيسنتلاب  رئاودلا  يف  مزاوللا  تادحو  يلوؤسم  نم  ددحم  ددع  نم  ةيزكرم  ةنجل  ليكشت  ماعلا  ريدملل 
.يزكرملا  لجسلل  يميظنتلا  سسالاو  دعاوقلا  حارتقا  أ . 

.ةرمعملا  تادوجوملا  قيثوت  تاءارجا  ةعجارم  .ب 
.ةمداقتملاو  ةضئافلاو  ةدكارلا  مزاوللا  نم  ةدافتسالا  يف  نواعتلاو  تاجايتحالا  ديدحت  يف  ةكراشملا  .ج 

.ةرمعملا مزاوللا  ىلع  ةلاعفلا  ةيلخادلا  ةباقرلا  تاءارجا  حارتقا  .د 

( 34  ) ةداملا

.ةيرودلا تاقباطملا  ءارجاو  يزكرملا  لجسلل  ًايزاوم  ةرمعملا  مزاولل  لجس  حتفب  ةرئاد  لك  موقت 

( 35  ) ةداملا

ميمعتو نيزخت  ىلع  ةردقملاو  ةعرـسلاو  ةـقدلا  نامـضل  ًانكمم  كلذ  ناك  املك  مزاوللا  تادـحو  ىلا  بوساحلا  تالامعتـسا  لاخدا  رئاودـلا  يف  نيماعلا  ءانمالاو  ماعلا  ريدـملا  ىلع 
.مزاوللا ةباقرو  ةرادال  ةمزاللا  تامولعملا 

( 36  ) ةداملا

.ةديفتسملا ةرئادلا  مساب  ةكلمملا  جراخو  لخاد  نم  اهيلع  دقاعتملا  مزاوللا  عيمج  دروتو  نحشت 

( 37  ) ةداملا

: يلي ام  ةديفتسملا  ةرئادلا  ىلوتت 
.مزاوللا  ءارش  دوقع  ذيفنت  ةعباتم  أ . 

.جراخلا نم  ةارتشملا  مزاوللا  ىلع  صيلختلا  تاءارجا  .ب 

( 38  ) ةداملا

ديزت يتلا  نيدهعتملا  وا  نيدروملا  نم  ةرئادلل  درت  يتلا  مزاوللا  ملست  ةمهم  مهب  طانتو  ماعلا  نيمالا  مهنيعي  اهيفظوم  نم  ةثالث  نم  فلاتت  رثكا  وا  مالتسا  ةنجل  ةرئاد  لك  يف  لكـشت 
.ةرئاد يا  نم  ةرورضلا  دنع  ءاربخلاو  نيينفلاب  ةناعتسالا  اهل  زوجيو  رانيد  ةيامسمخ  ( 500  ) ىلع اهتميق 

( 39  ) ةداملا

.ديروتلا عقومل  اهلوصو  روف  ةيئدبم  ةفصب  ةناماك  مزاوللا  ملستب  عدوتسملا  نيما  موقي 

( 40  ) ةداملا

: ةيلاتلا تاءارجالاب  مالتسالا  ةنجل  موقت  أ . 
تايقافتالا ةاعارم  عم  ديروتلا  دعومو  ناكمو  ةيمكلاو  ةيعونلا  ثيح  نم  ديروتلا  دوقع  يف  ةررقملا  طورـشلل  اهتقباطمو  ةدروملا  مزاوللا  تافـصاوم  نم  تبثتلاو  صحفلا  ءارجا  . 1

.اهناشب ةمربملا 
.ةداملا هذه  نم  ا)  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  اهديروت  خيرات  نم  مايا  ةرشع  ( 10  ) لالخ ةدروملا  مزاوللا  ملست  . 2

نيمالو درومل  طبضلا  نم  ةخـسن  ميلـست  عم  فارحنالا  ةبـسن  نايب  وا  طورـشلاو  تافـصاوملل  اهتفلاخمل  مزاوللا  ضفر  وا  لوبق  نايب  عم  ةدروملا  مزاوللاب  ملـست  طبـض  ميظنت  . 3
.ضفرلا  وا  لوبقلاب  هل  اراعشا  دروملا  ىلا  ةملسملا  ةخسنلا  ربتعتو  ينعملا  عدوتسملا 

ً.ايعطق  هرارق  نوكي  هيف  تبلل  ماعلا  نيمالل  رمالا  عفري  مالتسالا  ةنجل  ءاضعا  نيب  يارلاب  فالخ  اشن  اذا  .ب 
ةدم لالخ  ةنجللا  رارق  ىلع  ضارتعالا  مزاوللا  كلت  درو  يذلا  دهعتمللف  ةررقملا  طورشلاو  تافصاوملل  اهتفلاخمل  ةدروملا  مزاوللا  ملست  ضفر  مزاوللا  مالتـسا  ةنجل  تررق  اذا  .ج 

ةضوفرملا مزاوللا  ربتعتو  ًايعطق  ضفرلا  وا  لوبقلا  يف  اهرارق  نوكيو  ءارشلا  رارق  تردصا  يتلا  ةهجلا  ىلا  مالتـسالا  طبـضل  دهعتملا  ملـست  خيرات  نم  مايا  ةرـشع  ( 10) اهاصقا
.ةنامالا  مكحب 

تارورضلا تضتقا  اذا  الا  هيف  ةدوجوملا  ناكملا  نم  اهعفر  ةرورضب  هراعـشا  خيرات  نم  ًاموي  رـشع  ةسمخ  ( 15 اهاصقا (  ةدم  لالخ  هتقفن  ىلع  ةـضوفرملا  مزاوللا  دروملا  عفري  .د 
فالتالاو عفرلا  تاقفنب  هيلع  عوجرلا  ةموكحللو  ةموكحلل  اهنع  ًالزانتم  ربتعيف  هل  ددحملا  دعوملا  نع  كلذب  مايقلا  يف  رخات  اذاف  دعوملا  كلذ  لبق  اهفالتا  وا  اهعفر  ةينمالا  وا  ةيحصلا 

.كلذ  ىضتقا  نا 
ةيعونلا يف  فارحنا  يا  راهظاو  اهتايمكو  مزاوللا  تافـصاوم  نيبت  ىرخا  ةـقيثو  يا  وا  ريتاوفلا  وا  نحـشلا  قئاثو  عم  اـهتقباطمب  مزاوللا  نم  تاـبهلاو  تادـعاسملا  ملـست  يرجي  .ه 

.لوصالا بسح  دويقلا  يف  اهلاخدا  يرجيو  نحشلا  قئاثو  وا  ريتاوفلا  وا  ةيقافتالا  يف  ةدراولا  طورشلاو  تافصاوملا  نع  ةيمكلاو 

( 41  ) ةداملا

: ةيلاتلا قئاثولاب  ةززعم  نوكت  نا  ىلع  ةرشابم  مالتسالا  ةنجل  لبق  نم  اهملست  دعب  عدوتسملا  دويق  يف  مزاوللا  لاخدا  يرجي  أ . 
.لاخدالا دنتسم  . 1

.يلحملا ىرتشملا  بلط  وا  مالتسالا  ةنجل  طبض  . 2
.نحشلا  ةصيلوب  وا  ةروتافلا  . 3

ىلا لاخدالا  دنتـسم  نم  ةخـسن  لسرتو  رخآ  عدوتـسم  نم  اهلقن  مت  يتلا  مزاولل  جارخالا  تادنتـسمب  مزاوللا  هيلا  تلقن  يذـلا  عدوتـسملا  نع  ةرداصلا  لاخدالا  تادنتـسم  ززعت  .ب 
.مزاوللا  هنم  تجرخا  يذلا  عدوتسملا 

وا عينصتلا  ةيلمع  يف  تلمعتسا  يتلا  ةيساسالا  مزاوللا  جارخا  دنتسم  مقر  هيف  نيبي  لاخدا  دنتسم  بجومب  عدوتسملا  ىلا  ةقيقد  تافصاومب  ةلوحملا  وا  ةعنصملا  مزاوللا  ملـست  .ج 
ً.انكمم كلذ  ناك  املك  ليوحتلا 

( 42  ) ةداملا

.لوصالا بسح  مزاوللا  دويق  يف  ةدهع  ديقت  اهبطش  ىرج  مزاول  نم  اهجارختسا  مت  يتلا  ءارجالا  وا  عطقلا  وا  لجسلا  ةدصرا  ىلع  ةدئازلا  مزاوللا 

( 43  ) ةداملا

عم ىـشمتي  امب  اهنمـضتت  نا  بجي  يتلا  تامولعملاو  اهلامعتـسا  بجاولا  جذامنلا  كلذكو  اهرهظت  نا  بجي  يتلا  دويقلاو  تانايبلاو  ةدهعلا  تالجـس  عاونا  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ددـحت 
.تاعدوتسملاو مزاوللا  ةرادا  يف  ةعبتملا  بيلاسالا  ثدحا 



( 44  ) ةداملا

بيلاسالاو مظنلا  ثدـحا  بسح  كلذو  مزاوللا  عاونا  نم  عونم  لك  ةـكرح  ميظنتل  اهيف  دويقلا  يرجتو  اـهب  ةـصاخلا  مزاوللا  تاعدوتـسمل  تاـقاطبلاو  تالجـسلا  ةرئاد  لـك  كـسمت 
.مزاوللاب ةصاخلا  تاعدوتسملا  ةرادا  يف  ةعبتملا 

( 45  ) ةداملا

.بلطلا دنع  اهميلستل  ةزهاجو  ةميلس  نوكت  ثيحب  ةرئادلا  يف  اهب  ةصاخلا  تاعدوتسملا  يف  مزاوللا  نزخت 

( 46  ) ةداملا

.لامعتسالل اهتيحالص  ةدم  ةاعارم  عم  اهبيترت  ىلع  ةظفاحملاو  تاعدوتسملا  يف  اهنزخ  دنع  مزاوللا  عاونا  نم  عون  لك  ةعيبط  ىعارت 

( 47  ) ةداملا

فنصلا تاقاطب  ىلع  فرحالاو  ماقرالا  هذه  نودتو  اهفرص  دنع  مزاوللا  ىلا  لوصولا  لفكي  امب  ةبـسانم  فرحابو  ماقراب  ةينيزختلا  تاحاسلاو  ففرالاو  تاعدوتـسملا  ميقرت  يرجي 
.مزاوللا عاونا  نم  عون  لكب  ةصاخلا 

( 48  ) ةداملا

.هضوفي نم  وا  ماعلا  نيمالا  نم  هعيقوت  دعب  فرصلا - تاميلعت  يف  ةدمتعملا  جذامنلا  ىلع  مزاول - فرص  بلط  بجومب  مزاوللا  فرصت 

( 49  ) ةداملا

.جارخالا دنتسم  ىلع  هتفيظوو  همسا  ركذو  ملتسملا  عيقوت  دعب  دمتعملا  جارخالا  دنتسم  بجومب  ةبلاطلا  ةهجلا  ىلا  عدوتسملا  نم  مزاوللا  ملست 

( 50  ) ةداملا

.نمثلا لباقم  يلاملا  لالقتسالا  تاذ  ةرئادلا  ىلا  ةيزكرملا  تاعدوتسملا  نم  مزاوللا  فرص  زوجي 

( 51  ) ةداملا

.ةيزكرملا  تاعدوتسملا  ىلا  ةرئادلا  تاعدوتسم  نم  اهلقن  متي  لمعلل  ةمزال  ريغو  ةضئاف  تحبصا  دق  ةرئادلا  يف  ةحلاص  مزاول  يا  ناب  ماعلا  نيمالا  ررق  اذا  أ . 
عيمج ذافنتـسا  دعبو  ةيرود  ةماع  ةدوازم  بجومب  ةيزكرملا  تاعدوتـسملا  يف  ةدوجوملا  رئاودلا  ةجاح  نع  ةـضئافلاو  ةـحلاصلا  مزاوللا  عيب  تاءارجاب  ةـماعلا  مزاوللا  ةرئاد  موقت  .ب 

.ةيموكح  ةرئاد  يا  يف  اهنم  ةدافتسالل  ةنكمملا  قرطلا 
.ةياغلا  هذهل  لكشت  ةنجل  هددحت  يذلا  رعسلاب  ةيلهالا  تاهجلل  ةيزكرملا  تاعدوتسملا  يف  ةدوجوملا  ةضئافلاو  ةحلاصلا  مزاوللا  نيب  ماعلا  ريدملا  بيسنت  ىلع  ًاءانب  ريزولل  .ج 

.ريزولا ةقفاومب  ةيلها  تاهجل  ةحلاص  مزاول  عيب  ةصاخ  تالاح  يفو  صتخملا  ريزولل  .د 

( 52  ) ةداملا

ماعلا نيمالا  مهنيعي  ةرئادلا  يفظوم  نم  ةيثالث  ةنجل  ةطـساوب  اهعيب  يرجي  ةحلاص  ريغ  تحبـصا  دق  ةرئادلا  يف  مزاول  يا  نا  ةـينف  ةـنجل  بيـسنت  ىلع  ءانب  ماعلا  نيمالا  ررق  اذا  أ . 
تالاحلا ءانثتـساب  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  ىلا  عيبلا  رارق  نم  ةخـسن  لسرتو  عيبلا  ةيلمعل  ةمزاللا  طورـشلا  عضت  نا  اهلو  موتخملا )  فرظلاب  ةيرـسلا (  وا  ةينلعلا  ةدوازملا  ةقيرطبو 

.ريزولا اهيلع  قفاوي  يتلا 
يفظوم نم  نينثا  ةيوضعو  ةثعبلا  سيئر  ةسائرب  ةنجل  ةطـساوب  صتخملا  ريزولا  ةقفاوم  ذخا  دعب  ةيندرالا  ةيـسامولبدلا  تاثعبلا  ىدـل  ةدوجوملا  ةـحلاصلا  ريغ  مزاوللا  عيب  يرجي  .ب 

.ةبسانم اهارت  يتلا  ةقيرطلابو  اهسيئر  امهنيعي  ةثعبلا 
.ةبسانم ةليسو  ياب  وا  فحصلا  يف  اهعيب  دارملا  مزاوللا  نع  نلعي  .ج 

( 53  ) ةداملا

عيبلا ةمئاق  نم  ةخـسنب  وا  تفلتا  اهنا  نمـضتت  ةداهـشب  اهناشب  ةمظنملا  جارخالا  تادنتـسم  ديؤت  نا  بجي  ةجاحلا  نع  ةضئاف  وا  لامعتـسالل  ةحلاص  ريغ  مزاول  يا  عيب  وا  فالتا  دـنع 
.عيبلا وا  فالتالاب  رداصلا  نذالا  ىلا  ةمئاقلا  وا  ةداهشلا  كلت  يف  راشي  نا  بجيو  لاحلا  ىضتقم  بسح 

( 54  ) ةداملا

: ةيلاتلا تايحالصلل  ًاقفو  سالتخا  وا  لامها  ريغب  مزاوللا  يف  عقت  صقن  وا  ةراسخ  يا  بطش  متي 
.رانيد ةيامسمخ  ( 500  ) زواجتت ءارشلا ال  تقو  مزاوللا  ةميق  تناك  اذا  ماعلا  نيمالا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  صتخملا  ريزولا  نم  رارقب  أ . 
.رانيد فالآ  ةسمخ  ( 5000  ) زواجتت ءارشلا ال  تقو  مزاوللا  ةميق  تناك  اذا  صتخملا  ريزولا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولا  نم  رارقب  .ب 

.رانيد فالآ  ةسمخ  ( 5000  ) زواجتت ءارشلا  تقو  مزاوللا  ةميق  تناك  اذا  ريزولا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  .ج 
.ةماعلا مزاوللا  ةرئاد  ىلا  كلذب  ةقلعتملا  قئاثولاو  بطشلا  رارق  نم  ةخسن  لسري  .د 

( 55  ) ةداملا

ررقي نا  هل  زوجيف  هيلع  لوصحلا  نكمي  يذلا  نمثلا  زواجتت  اهعيب  تاقفن  نا  وا  عيبلل  ةرئادلا  ةجاح  نع  ةـضئافلا  وا  ةـحلاصلا  ريغ  مزاوللا  ضرع  ىودـج  مدـعب  ماعلا  نيمالا  عنتقا  اذا 
نم ةخسن  لسرتو  عيبلا  وا  لامعتسالل  ةحلاص  ريغ  اهتدجوو  مزاوللا  تنياع  اهنا  دهشت  ةياغلا  هذهل  اهلكـشي  ةيثالث  ةنجل  ةطـساوب  دويقلا  نم  اهبطـشو  ايلوصا  اهفالتا  وا  اهب  فرـصتلا 

.ةماعلا مزاوللا  ةرئاد  ىلا  بطشلاو  فالتالا  رارق 

( 56  ) ةداملا

ةنجل هردقت  يذلا  لداعلا  رعسلاب  اهنم  ةدافتـسالل  قرطلا  عيمج  ذافنتـسا  دعب  ةيزكرملا  تاعدوتـسملا  يف  ةدوجوملا  رئاودلا  ةجاح  ىلع  ةضئافلاو  ةحلاصلا  ةيموكحلا  مزاوللا  عابت  أ . 
ةيلاتلا : تايحالصلل  ًاقفو  مزاوللا  كلت  عيب  ىلوتتو  ماعلا  ريدملا  اهلكشي  ةيثالث 

.ماعلا ريدملا  ةقفاومب  رانيد  فالآ  ةرشع  ( 10000  ) ىلع عيبلا  دنع  ةردقملا  اهتميق  ديزت  يتلا ال  مزاوللا  . 1
.ريزولا  ةقفاومب  رانيد  فالآ  ةرشع  ( 10000  ) ىلع عيبلا  دنع  ةردقملا  اهتميق  ديزت  يتلا  مزاوللا  . 2



.صتخملا  ريزولا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  ًاقفو  ةلثامم  ةيجاتنا  ةرئاد  يا  تاجتنمو  ثاحبالاو  بيردتلا  زكارمو  ةينهملا  سرادملا  تاجتنم  عابت  .ب 
.نمثلا ضبق  لوصو  ةميقو  خيراتو  مقر  هيلع  تبثيو  يلوصا  جارخا  دنتسم  بجومب  اهنمث  عفد  دعب  يرتشملا  ىلا  ةعابملا  مزاوللا  ملست  .ج 

( 57  ) ةداملا

.كلذب ةمعلا  مزاوللا  ةرئاد  مالعا  متي  نا  ىلع  اهيلا  ةجاحب  ىرخا  ةرئاد  يا  ىلا  مزاول  يا  لقني  وا  رجؤي  وا  ريعي  نا  صتخملا  ريزولل 
( 58  ) ةداملا

تايعمجلا وا  ةيلهالا  وا  ةماعلا  ةيمـسرلا  تاسـسؤملل  رانيد  فلا  ( 1000  ) ىلع ءارـشلا  دنع  اهتميق  ديزت  ةـجاحلا ال  ىلع  ةـضئاف  ةـيموكح  مزاول  يا  يدـهي  نا  صتخملا  ريزولل  أ . 
ةماعلا مزاوللا  ةرئاد  مالعاو  ةكلمملا  نيبو  اهنيب  تاقالعلا  نيسحت  تاياغل  ةيبنجا  ةيلود  وا  ةيميلقا  ةسسؤم  وا  ةموكح  يا  وا  ةينفلاو  ةيفاقثلا  تائيهلا  وا  ةيـضايرلا  يداونلا  وا  ةيريخلا 

.كلذب 
أ)  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تاهجلل  رانيد  فلا  ( 1000  ) ىلع ءارشلا  دنع  اهتميق  ديزت  يتلا  مزاوللاب  عربتلا  وا  ءادها  صتخملا  ريزولا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سيئرل  .ب 

.كلذب ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  مالعاو  ةداملا  هذه  نم 

( 59  ) ةداملا

: يلي امب  ىرخالا  رئاودلا  عم  نواعتلاو  قيسنتلاب  ةماعلا  مزاوللا  ةرئاد  موقت 
.رئاودلا  نيب  اهلوادتو  اهلامعتسا  تالاجم  ديدحتو  اهيلع  فرعتلا  ليهستل  اهلوادت  كرتشملا  مزاوللا  تانوكم  طيمنت  أ . 

.سيياقملاو  نازوالاو  ناولالاو  لاكشالا  نايب  ثيح  نم  مزاوللا  لك  وا  ضعب  فيصوت  .ب 
.اهنم  ةدافتسالاو  لماعتلا  ةلوهسو  اهنيزختو  اهئارش  تاءارجا  طيسبتو  ةيجاودزالا  مدع  لفكي  امب  ماقرالاو  فرحالاب  مزاوللا  زيمرت  .ج 

ً.انكمم كلذ  ناك  املك  فنص  لكب  صاخ  مسوب  ةيموكحلا  مزاوللا  ريبعت  .د 

( 60  ) ةداملا

هاري يذلا  تقولا  يف  نيزختلا  قرط  ةمالـسو  لامعتـسالا  نسح  نم  دكاتلاو  تاعدوتـسملا  تادوجومو  مزاوللا  ىلع  شيتفتلل  ةرئادـلا  كالم  نم  رثكا  وا  ةـنجل  ماعلا  نيمالا  لكـشي 
.ماعلا نيمالا  ىلا  اهريراقت  عفرتو  ةنسلا  يف  ةدحاو  ةرم  نع  شيتفتلا  تايلمع  ددع  لقي  نا ال  ىلع  ًابسانم 

( 61  ) ةداملا

: ةرئاد يا  يف  عدوتسملا  نيما  ىلع 
.نيفظوملا  تالافك  ماظنل  ًاقفو  ةيلدع  ةلافك  ميدقت  أ . 

ةـضئافلا مزاوللاو  لامعتـسالل  ةحلاصلا  ريغ  مزاوللا  نمـضتت  مئاوقب  ةززعم  لقالا  ىلع  ةنـسلا  يف  ةرم  هتدهع  يف  ةدوجوملا  مزاوللا  ةلاح  نع  ماعلا  نيمالل  ةيرود  ريراقت  ميدقت  .ب 
.ةدكارلاو ةصقانلاو  ةجاحلا  نع 

( 62  ) ةداملا

ًاعم ملتـسملاو  ملـسملا  نم  اهعيقوت  متي  عدوتـسملا  دويقل  ةقباطم  درج  مئاوق  بجومب  مزاول  يا  مهتدهعب  نم  وا  رئاودلا  يف  تاعدوتـسملا  ءانما  نيب  ملـستلاو  ميلـستلا  يرجي  أ . 
.امهعيقوت  ىلع  رشابملا  امهسيئر  قداصيو 

هذهل رشابملا  سيئرلا  اهنيعي  ةنجل  ىلا  ميلستلا  متيف  هفلخي  نم  ىلا  مزاول  نم  هتدهعب  ام  ميلست  نم  بابسالا  نم  ببس  يال  مزاول  هتدهعب  نم  وا  عدوتسملا  نيما  نكمتي  مل  اذا  .ب 
.ةتقؤم  ةروصب  ةياغلا 

يف ةكرتشملا  فارطالا  عيمج  نم  اهيلع  عيقوتلاو  صقنلا  وا  ةدايزلا  نم  لكل  ةدرفنم  مئاوق  ميظنت  بجيف  ميلـستلا  دـنع  عدوتـسملا  تادوجوم  يف  صقن  وا  ةدايز  يا  ترهظ  اذا  .ج 
.ملستلاو  ميلستلا 

.ةبسانملا  تاءارجالا  هقحب  ذختيو  لامهالا  نع  ئشانلا  فلتلا  وا  صقنلا  ةميق  نع  لقي  امب ال  مزاول  يا  هتدهعب  يذلا  فظوملا  مرغي  .د 
.ةبسانملا  تاءارجالا  ذختيو  مزاللا  قيقحتلا  يرجي  نا  اروف  ةرئادلا  سيئر  ىلعو  كلذب  ةرئادلا  سيئر  ملعي  نا  عدوتسملا  نيما  ىلعف  عدوتسملا  ىلع  يجراخ  دعت  يا  عوقو  دنع.ه 

قيقحتلا يرجي  نا  ةرئادـلا  سيئر  ىلعو  اروف  ةرئادـلا  سيئر  غلبت  نا  ةـلاحلا  تفـشتكا  يتلا  ةـهجلا  ىلع  عدوتـسملا  تادوجوم  يف  صقن  وا  سـالتخا  وا  دويق  يف  ريوزت  عقو  اذا  .و 
.ةبسانملا  تاءارجالا  ذختيو  مزاللا 

بجي ناك  اذا  اميف  رظنلا  ةبـساحملا  ناويد  سيئر  عم  قيـسنتلاب  ريزولا  ىلعو  ةـماعلا  لاومالا  يف  لصحي  صقن  ياب  ةبـساحملا  ناويد  سيئرو  ريزولا  ملي  نا  ةرئادـلا  سيئر  ىلع  .ز 
.ةماعلا لاومالا  ىلع  ظافحلا  لفكت  يتلاو  ةبسانملا  تاءارجالا  ذاختاو  نيمزاللا  قيقحتلاو  قيقدتلا  ءارجا  ةداعا 

( 63  ) ةداملا

.صتخملا ريزولا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  اقفو  ةيندرالا  ةيسامولبدلا  تاثعبلا  ىدل  مزاوللا  ملستو  ميلست  متي 

( 64  ) ةداملا

.اهددحي يتلا  ةقيرطلاب  رئاودلا  تاعدوتسم  تادوجوم  درجل  ناجل  ليكشت  ماعلا  ريدملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزولل 

( 65  ) ةداملا

باوصلا ةباتك  داعيو  اطخلا  ىلع  رمحالا  ربحلاب  نييزاوتم  نيطخ  عضوب  بيوصتلا  متيو  مزاوللاب  ةصاخلا  تادنتسملا  وا  فرصلا  تابلط  وا  دويقلا  يف  بطشلاو  حسملاو  كحلا  رظحي 
.بيوصتلا ىرجا  نم  لبق  نم  هبناجب  عقويو  دوسالا  وا  قرزالا  ربحلاب 

( 66  ) ةداملا

: يلاتلا وحنلا  ىلع  ةعابملا  وا  ةضئافلا  وا  ةدوقفملا  مزاوللا  ةميق  نم  هليصحت  متي  ام  ديق  يرجي 
.ةماعلا  ةنزاوملا  نوناق  نمض  اهتنزاوم  ةجردم  ةرئاد  يا  لبق  نم  اهليصحت  مت  اذا  ةماعلا  ةنيزخلل  اداريا  أ . 

.رخآ عيرشت  يا  يف  دراو  صن  يا  ةاعارم  عم  يلام  لالقتسا  تاذ  تناكو  اهلبق  نم  اهليصحت  مت  اذا  ةرئادلا  تاداريا  باسحل  اداريا  .ب 

( 67  ) ةداملا

.اهترادا ميظنتو  مزاوللاب  ةصاخلا  جذامنلاو  تالجسلا  ماعلا  ريدملا  ددحي 

( 68  ) ةداملا

.اهب لومعملا  ةمظنالاو  نيناوقلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلاب  ماظنلا  اذه  ماكحا  فلاخي  نم  لك  بقاعي 



( 69  ) ةداملا

.ماظنلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةيميظنتلا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي 
( 70  ) ةداملا

ةلاحلا كلت  ناشب  ابسانم  هاري  يذلا  رارقلا  ردصيل  ءارزولا  سلجم  ىلا  رمالا  عفريف  هقيبطت ، يف  فالخ  يا  اشن  وا  ماظنلا  اذه  ماكحا  ىـضتقمب  اهتجلاعم  نكمي  ةلاح ال  يا  تاشن  اذا 
.ايعطق هرارق  نوكيو  فالخلا  كلذ  وا 

( 71  ) ةداملا

اذـه ماكحال  اقفو  اهليكـشت  داعي  نا  ىلا  يه  امك  اهماهم  ةـسرامم  يف  ةنسل 1978  مقر 37  مزاوللا  ماظن  ماكحا  بجومب  ةلكـشملا  ةصاخلاو  ةـيزكرملا  تاءاطعلا  ناجل  رمتـست 
.ماظنلا

( 72  ) ةداملا

: يلي ام  ىغلي  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذافن  نم  ارابتعا 
.ماظنلا  اذه  ماكحا  بجومب  اهلحم  لحت  تاميلعت  رادصا  متي  نا  ىلا  لوعفملا  ةيراس  هبجومب  ةرداصلا  تاميلعتلا  ىقبت  نا  ىلع  هتاليدعتو  ةنسل 1978  ( 37  ) مقر مزاوللا  ماظن  أ . 

.ماظنلا اذه  ماكحا  عم  ضراعتي  رخآ  عيرشت  يا  يف  مكح  وا  صن  وا  ماظن  يا  .ب 
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