
 
 

 
 

 ةيرشبلا دراوملا ةسايس

 ةمدقملا 
 حوضوو اهيفظوم نيبو اهنيب تاقالعلا ميظنت ةيمهأب ةيعمجلا ةرادإ نم اناميإ
 لمكأ ىلع لمعلا ريس نمضي امب تابجاو نم هيلع امو قوقح نم فظوملل ام
 .ةيرشبلا دراوملا ماظن* ةسايسلا هذه عضو مت هجو
 
 تافيرعتلاو ةماعلا ماكحألا
  )ةيرشبلا دراوملا ماظن( ةسايسلا هذه ىمست   )1(ةداملا
 يف لمعلا ماظن ىلع ًءانب تدمتعاو ماظنلا اذه ماكحأ تعضو  )2( ةداملا
  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 هل امب عالطإ ىلع فظوملا نوكيلو نيفرطلا ةحلصمو ةماعلا ةحلصملا ققحي
  .تابجاوو قوقح نم هيلع امو
 اوناك ءاوس ةيعمجلاب نيلماعلا عيمج ىلع ماظنلا اذه ماكحأ يرست  )4( ةداملا
  .يئزج ماود مأ لماك  ماود ىلع نيفظوم
 ماكحألا عم ضراعتي ال اميف لمعلا دقعل اممتم ماظنلا اذه ربتعي  )5( ةداملا
  .دقعلا يف دراولا فظوملل  لضفألا طورشلاو
 ماظنلا اذه ماكحأ ىلع تاليدعت لاخدإ يف قحلا ةيعمجلا ةرادإل   )6( ةداملا
 اهدامتعا دعب الإ ةذفان تاليدعتلا هذه نوكت الو كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك
  .ةرادإلا سلجم نم
 الو ماظنلا اذه ماكحأ ىلع دقعلا عيقوت دنع فظوملا علطا  )7( ةداملا
 مهف يف هريصقت وأ فظوملا لامهإل ةجيتن ةيلوؤسم ةيأ ةيعمجلا لمحتت
  .ماظنلا اذه ةفرعمو
 دوقعو ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ديعاوملاو ةدملا بسحت  )8( ةداملا
  .يداليملا ميوقتلاب لمعلا
 ال امب ماظنلا اذهل ميماعتلاو تارارقلا يذيفنتلا ريدملا ردصي  )9( ةداملا
  .هماكحأ عم ضراعتي
 اهلامعتسا بجاولاو ةيمسرلاو ةدمتعملا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا )10( ةداملا
 دوقعلا عيمجل ةبسنلاب
 يف هيلع صوصنم وه امم اهريغو ةلوادتملا تانايبلاو تافلملاو تالجسلاو 
 اذه ماكحأ
 



 
 

 
 

   
 لاح يفو ماظنلا اذه ماكحأل ًاميظنت ردصي يرادإ رارق يأ يف وأ ماظنلا
 وه يبرعلا صنلا ربتعي ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ةيبنجأ ةغلل ةيعمجلا لامعتسا
  .ًامود دمتعملا صنلا
 اميف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا ماظن ىلإ عوجرلا متي )11( ةداملا
 .ماظنلا اذه يف صن هيف دري مل

 
 فيظوتلاو باطقتسالا
 لكشب اهجاتحت يتلا ةرغاشلا فئاظولا نع ةيعمجلا ةرادإ نلعت   )12(ةداملا
 ةجاحلا دنع يرود
 ةفلتخملا نالعإلا لئاسوو ينورتكلالا عقوملا يف             
 ةيأل يلخادلا حشرتلل ةيولوألا ةيعمجلاب نيعملا فظوملا حنمي  )13( ةداملا
  نأ ىلع ةرغاش ةفيظو
 رايتخا ةيلمع يف ةقبطملا تاءارجإلا سفنل ةلاحلا هذه يف عضخي             
  .ديدجلا فظوملا
 ديربلا ربع ةيعمجلاب صاخلا فيظوتلا جذومن ةفيظولا بلاط ئبعي  )14( ةداملا
  ينورتكلإلا
 رقمل روضحلاب وأ ةيعمجلا عقوم ىلع كلذل صصخملا جذومنلا وأ             
 كلذ بلط اذإ ةيعمجلا
  : يتآلاك يهو نييعتلا تاغوسم هعم قفريو             
 يساردلا لهؤملا ةداهش – أ

 ةيبيردتلا تارودلا ةداهش -ب
 ةقباسلا تاربخلاب ةداهش -ت
 ةثيدح ةيسمش ةروص -ث
 ةيتاذلا ةريسلا -ج
 ةينطولا ةيوهلا ةقاطب ةروص – ح
 عقوملا قيرط نع وأ ةرشابم فيظوتلا تابلط ميدقت متي  )15( ةداملا
 دراوملا ةنجل( ىلإ ينورتكلإلا
 .جايتحالا بسح ةبولطملا فئاظولا لاغشإو اهتساردل )ةيرشبلا             
 ةفيظولا بلاط عم ةيصخش ةلباقم ءارجإب فيظوتلا ةنجل موقت  )16( ةداملا
 ريدملل تايصوتلا عفرت مث لمعلل هتبسانم ىدمو هتاراهمو هتايناكمإ ةفرعمل
  .اهدامتعال يذيفنتلا



 
 

 
 

 هناونع ىلع ةفيظولل هرايتخا وأ هبلط لوبق متي مل نمم راذتعا ةلاسر لاسرإو
  .بلطلاب دوجوملا
 ىلإ يئدبملا هلوبق دعب يمسرلا ماودلا ةفيظو بلاط لاحي  )17( ةداملا
 .لمعلل ةيحصلا هتيلهأ  ىدم ةفرعمل يبطلا فشكلا
 ىمسم ديدحت هيف متيو ةفيظولا بلاطو ةيعمجلا نيب دقع عقوي  )18( ةداملا
 .يئزجلاو يمسرلا ماودلاو اهبتار رادقمو ةفيظولا
 اهنع نالعإلا مت يتلا ةرغاشلا ةفيظولا ىلع ةفيظولا بلاط نيعي  )19( ةداملا
 ىلإ ادانتسا فيظوتلا ةنجل ةيصوتو يفيظولا فصولاو ةيعمجلا ةجاح بسح
 ةرادإ نم دمتعم نييعت رادصإ متيو ةيفيظولا هتاربخو هتاردقو هتالهؤم
  .ةيعمجلا
 
 
  :يلي ام ةيعمجلا يف نيعي نميف طرتشي  )20( ةداملا

 كولسلاو ةريسلا نسح نوكي نأ -1
 .هنس 21 نع هرمع لقي ال نأ -2
 ةفيظولا لغشل ةمزاللا ةيملعلا تالهؤملا ىلع لصاح نوكي نأ -3
 ةفيظولاب نيقلعتملا ةلباقملاو رابتخالا زايتجا  -4
 ايبط قئال نوكي نأ -5
 تاءارجإ ببسب ةمدخلا نم ةريخألا ةنسلا يف هلصف مت نوكي ال نأ  -6

  قلعتت ةيبيدأت
 هيدلو ،ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةيانج يف يئاضق مكحب وأ لمعلاب
 .ةقباسلا ةفيظولا نم هتلاقتسا لاح يف فرط ءالخإ

 ةيرشبلا دراوملا ماظن حيضوتب ةيرشبلا دراوملا مسق موقي  )21( ةداملا
  ديدجلا فظوملل ةيعمجلاب
 نع ةرصتخم ةحمل هئاطعإو هعم ةماعلا تاهيبنتلاو تاميلعتلا جذومن ضرعو  
 يفيظولا فصولا ملسي امك اهتاطاشنو ةيعمجلا فادهأو يميظنتلا لكيهلا
 .هيلع عيقوتلل
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 لمشي ديدجلا فظوملل فلم حتفب ةيرشبلا دراوملا مسق موقي  )22( ةداملا
  .ةيمسر قاروأ نم هب قلعتي ام عيمج
 ةرادإ ىلإ هترشابم عفرب فظوملا اهب نيعملا ةرادإلا موقت  )23( ةداملا
  .ةيلاملاو ةيرادإلا نوؤشلا
 لاحتنال ةجيتن مت فيظوتلا نأ تقو يأ يف ةيعمجلل تبث اذإ  )24( ةداملا
 وأ ةحيحص ريغ تادنتسمو تانايب هميدقت وأ ةحيحص ريغ ةيصخش فظوملا
 نودو قباس راعشإ يأل ةجاحلا نود دقعلا خسف ةيعمجلل قحيف ةروزم
 .هلايح بسانملا ينوناقلا ءارجإلا ذاختا يف قحلا ةيعمجللو ضيوعت وأ ةأفاكم
 
  :دوقعلا عاونأ
  :ةيلاتلا فيظوتلا عاونأل ًاقفو ةيعمجلا يف فئاظولا لغش متي  )25( ةداملا

  .يمسر ماودب فيظوت -1
  يئزج ماودب فيظوت -2

 
  :لمعلا دقع عوضوم

 دعب يهتنتو فظوملا دقع ةيادب نم ةيداليم ةنس دقعلا اذه ةدم -1
  دقعلا ةيادب نم لمع ةنس

  كلذ فالخب نيفرطلا دحأ مدقتي مل ام ًايئاقلت ددجيو 
 هترشابم خيرات نم أدبت ًاموي )90( ةدمل ةبرجت ةرتفل فظوملا عضخي  -2

  .لمعلا
 دعب ىرخأ رهشأ ةثالثل ةبرجتلا ةرتف ديدمت فظوملاو ةيعمجلل زوجي -3

 زوجيو ًاموي )15( ب ىلوألا ةرتفلا ءاهتنا لبقو نيفرطلا ةقفاوم
  .راذنإ نودب ةرتفلا هذه لالخ دقعلا ءاهنإ لوألا فرطلل

 
  :بتارلا قاقحتسا
 لومشم يساسألا بتارلا(لماش بتار ًايرهش يمسرلا فظوملل ةيعمجلا عفدت
  .يداليم رهش لك ةياهن لبق تالصاوملا لدبو يرهشلا نكسلا لدبب
  :ءادألا ميوقت
 عيمجل ءادألا ميوقت جذومن ةئبعتب يداليملا ماعلا ةياهنب ةيعمجلا موقت
 ىلع فظوملا ةرادإلا ريدم علطُي نأ ىلع ءانثتسا نود اهب نيلماعلا نيفظوملا



 
 

 
 

 عيقوت ذخؤيو فعضلاو ةوقلا طاقن يف هشقانيو يفيظولا هئادأ ميوقت
 .ملعلاب هيلع فظوملا
 
  :يدوعسلا ريغ فظوملاب ةصاخ ماكحأ
 ةركذت ةيعمجلا ةلافك ىلع لجسملا يمسرلا فظوملا قحتسي  )26( ةداملا

  .هدلب نم همادقتسال  ةيحايسلا ةجردلا رفس
 نيميقملا دحأ ةلافك لقن ةيعمجلاب لمعلا ةجاح تضتقا اذإ  )27( ةداملا
 نأ يف هعم قافتالاب وأ ،ةلافكلا لقن فيلاكت لماك  ةيعمجلا لمحتتف ةيعمجلل
 ةبترتملا غلابملاو موسرلا ةفاك لمحتي وأ ةلافكلا لقن ةميق نم %50 لمحتي
 رخآ ليفك ىلإ ةيعمجلا نم  لاقتنالا يف فظوملا ةبغر ةلاح يف امأ ،كلذ ىلع
 ةيعمجلا لمحتت الأ ىلع ةرادإلا ةقفاوم دعب هيلإ ةجاحلا مدع دنع هلقن متيف
 لقن نيح ىلإ ةيعمجلا يف لمعلاب هرارمتسا عم ةيماظن وأ ةيلام تامازتلا يأ
  .هتلافك
 لمعلاو ةماقإلا صخر ديدجتو رادصإ فيلاكت ةيعمجلا لمحتت  )28( ةداملا
  .اهيلوفكمل ةدوعلاو  جورخلا تاريشأتو
 ديفت ةربخ ةداهش وأ بتارلاب فيرعت ةداهش بلط فظوملل قحي  )29( ةداملا
  .اهريغو ةيمسرلا تاهجلل اهميدقتل لمعلا سأر ىلع لاز ام هنأ
 
  :يفيظولا كولسلا ئدابم
 :لمعلا تاقالع
 اهلالخ نم نكمي ةنمآو ةيحص لمع ةئيب زيزعت تارادإلا ىلع  )30( ةداملا
 تافصاوملاب زيمتت ثيحب ءاوس دح ىلع ةيدرفلاو ةيسسؤملا فادهألا قيقحت
  :ةيلاتلا

 .اهيفظومل يفاقثلا عونتلاو ةيدرفلا تافالتخالا ردقت نأ -1
 .ءادألا ريوطتل ةئفاكتم اصرف رفوتي نأ  -2
 ةقلعتملا تاحارتقالا ميدقت يف ماهسإلاب نيفظوملا كرشت نأ -3

 .ءادألا نيسحتو فادهألا ريوطتب
 ةيساسألا تاجايتحالا يبلتو ةفصنمو ةلداعو ةنمآ نوكت نأ  -4

 .فظوملل
 .رربم ريغلا زييمتلاو تاقياضملا نم ةيلاخ نوكت نأ  -5
 ةيعادبإلا راكفألا قيبطتو ميدقتل فظوملل ةزفحم نوكت نأ  -6

 .ةركتبملاو



 
 

 
 

  :ماعلا رهظملا ةسايس
 روهظلا يمسرلا لمعلا تاعاس لالخ ةفاك نيفظوملا ىلع نيعتي  )31( ةداملا
   .مهلمع تابلطتم مئالت سبالم ءادتراو مشتحمو قئال يمسر رهظمب
 
  :ةيصخشلا ةيلوؤسملا
   )32(ةداملا
 لكشب هيلعو ميوقلا يفيظولا كولسلا ريياعمب مازتلالا فظوملا ىلع بجي
  :يلي امب مازتلالا صاخ

 ءادأب ةقلعتملا تاميلعتلاو تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا ماكحأ ةاعارم -1
 .ةيمسرلا ماهملا

 .ةيعمجلا ةعمس ىلع ظفاحيو ززعي بولسأب فرصتلا -2
  .ةهازنو ةينهمو ةيانع لكب ةيفيظولا هتابجاو ءادأ  -3
 ىندألا دحلا طقف سيلو ةيقالخألا ريياعملا ىلعأ قيقحت وحن يعسلا  -4

 ةيئارجإلاو ةيماظنلا تابلطتملا ةيبلتل
 .مهتابجاوو مهقوقح مارتحاو ةقابل لكب ءالمزلا ةلماعم -5
 بولسأ دامتعاو نيديفتسملل ةزيمتم ةدوج تاذ تامدخ ميدقت -6

 نواعتلاو روهمجلا عم لماعتلا دنع ةدعاسملا حورو دولاب مستي ينهم
 ةجاحلا دنع ءالمزلا عم

 .ةيعمجلا دراومل طرفملا مادختسالا وأ رادهإلا بنجت -7
 قاحتلالا لبق هيلع اهئارجا يف بغرُي يتلا ةيبطلا صوحفلل عضخي نأ -8

  .اًيبط اًقئال هنوك نم ققحتلل هءانثأ وأ لمعلاب
 نم يتلاو لمعلاب ةقلعتملا ةينهملا تامولعملاو رارسألا ظفحي نأ -9

 دقعلا اذه ىلع هعيقوت ربتعيو ةيعمجلا ةحلصمب رارضإلا اهئاشفإ نأش
  .ًايئاهن رارسألا ءاشفإب دقعلا ءاهتنا دعب موقي الأب هنم رارقإ

 تاداعلاو فارعألاو ةمظنألاب تاقوألا عيمج يف فظوملا مزتلي -10
 دعاوقلاب كلذكو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعرملا بادآلاو
 لوألا فرطلا ةمظنأ يف اهيلع صوصنملا تاميلعتلاو حئاوللاو
 .ةمظنألا كلتل هتفلاخم نع ةجتانلا ةيلاملا تامارغلا ةفاك لمحتيو

 
 
 
 



 
 

 
 

   :يفاضإلا لمعلا
 يرادإ رارق رودصو ةيعمجلا ةرادإ ةقفاوم يفاضإلا لمعلل طرتشي )33( ةداملا
 عم هل فرصتو هترادإ ريدم نم اهدامتعا دعب لمع تاعاس باستحا متيو كلذب
 ام ةدحاو ةعاس ةيفاضإلا ةعاسلا بسحتف يئزجلا ماودلا فظوم امأ بتارلا
 .فصنو ةعاسب ةعاسلا بسحتف كرابملا ناضمر رهش تاعاس ادع
 
 يفاضإلا لمعلا يف ةماع ماكحأ
  )34( ةداملا

 نكمملا نم يفاضإ لمعك اهزاجنإ فدهتسملا ماهملا نوكت ال نأ -1
 .هريصقت وأ فظوملا لامهإ نع ةجتان وأ يمسرلا ماودلا تقو اهزاجنإ

 لمعلاب فظوملا فيلكت يضتقت هتعيبط وأ لمعلا ةجاح نوكت نأ  -2
 . يفاضإلا

 )%50( نع فظوملل رهشلا يف يفاضإلا لمعلا لدب ةميق ديزت الأ -3
 . بترملا نم

 حنمت تآفاكم وأ ىرخأ تالدب يأو يفاضإلا لمعلا نيب عمجلا متي ال -4
 .ببسلا تاذل

 يفاضإلا لمعلاب مهفيلكت بولطملا نيفظوملا ءامسأب فشك عفر -5
 .يفاضإلا لمعلا ءدب لبق هدامتعال

 
 .فارصنالاو روضحلاب مازتلالا
 )35( ةداملا

 ددحملا تقولا يف هلمع رقمل روضحلاب مازتلالا فظوملا ىلع بجي  -1
 ماهملاب مايقلا هيلع بجي امك ددحملا تقولا يف هنم فارصنالاو
 اذه يف اهيلع صوصنملا يمسرلا لمعلا تاقوأ لالخ هيلإ ةلكوملا
  .ماظنلا

 وأ يمسرلا ماودلا ةيادب لبق مويلا نم ءزجل ناذئتسالا فظوملل قحي  -2
 جورخلل وأ رشابملا هسيئر نم كلذو هلمع رشابو رضح دق ناك نإ هئانثأ

 زواجت لاح يفو ،ناذئتسإلا جذومن ةئبعت دعب هب صاخ لمع ءادأل
 نم ةدايزلا تاعاس مصخ متي هيرهش تاعاس )10( ناذئتسإلا تالاح
 يئزجلا ماودلا وفظوم امأ لماكلا ماودلا يفظومل يلامجإلا بتارلا
 .ةيرهش ةفصب ريخأتلا تاعاس مصختف
 



 
 

 
 

 
 موقي نأ هيلعف هلمع ىلإ روضحلا نم فظوملا نكمتي مل لاح يف  -3

 .بايغلا راعشإ جذومن ةئبعتب موقي امك كلذب رشابملا هسيئر غالبإب
 .ةيرشبلا دراوملا مسقل هتلاحإو اقحال هترادإ ريدم نم هدامتعا متيو
 يفو .ةيدايتعالا وأ ةيرارطضالا هتازاجإ ديصر نم مويلا كلذ مصخ متيو
 باستحا مدع عم بايغ لك نع دحاو موي بترم مصخي اهذافنتسا لاح
 . ةبوقعلا بجوتست يتلا بايغلا مايأ نم بايغلا مايأ

 تاءارجإلا ذاختال ابجوم اببس هلمع نع فظوملا عاطقنا ربتعي  -4
 رذع وأ قبسم نذإ نود هلمعل روضحلا يف فلخت اذإف ،هقحب ةيبيدأتلا
 نم هدامتعاو بايغ راعشإ جذومن ةئبعتب رشابملا هسيئر موقي لوبقم
 ذاختا ىلإ ةفاضإلاب هنأ امك ةيرشبلا دراوملا مسقل هتلاحإو هترادإ ريدم
 هبترم نم مصخي ماظنلا اذه ماكحأل اقفو هقحب ةيبيدأتلا تاءارجالا
 . لمعلا نع اهيف بيغت يتلا مايألا ددع لداعي ام يرهشلا يلامجإلا

 نذإ نود لمعلا نع هعاطقنا لاح يف فظوملا ةمدخ ءاهنإ متي   -5
 موي )15( نع ديزت ةدمل ةدحاولا ةنسلا لالخ لوبقم رذع وأ قبسم
 دعب يباتك راذنإ لصفلا قبسي نأ ىلع ةعطقتم موي )30( وأ ةلصتم
 ال ةلهم لالخ رذع يأل فظوملا ءادبإ لاح يفو ةدملا فصن ءاضقنا
 قيقحتلا ةنجل ىلإ هتلاحإ متي هتمدخ ءاهتنا نم اموي )30( نع ديزت
 هقحب بسانملا رارقلا ذاختاو هتيدجو رذعلا اذه ةحص نم ققحتلل
  .لمعلا ماظن نم )7( ةرقفلا )80(ةداملا بسح

 
 ةيمسرلا تابكرملا مادختسا
 )36( ةداملا

 ريس ةصخر لمحي ملام ةبكرم ةيأ ةدايقب فظوم يأل حامسلا مدع  -1
 لمحتتو ةكلمملا يف ةينعملا تاهجلا تابلطتم قفو هتدايقل ةمئالم
 ةدايق هلمع بلطتي نمل ةدايقلا صخر ديدجتو رادصإ فيلاكت ةيعمجلا
 .تابكرملا

 ةطيحلا ذخأو رذحلا يخوت ةبكرملا مادختسا دنع فظوملا ىلع بجي -2
 هيلع بجي امك ،ةدمتعملا ةمالسلاو ليغشتلا ريياعمو تاداشرإ عابتاو
 للخ وأ للع وأ ثداح يأ نع ةينعملا ةهجلا وأ رشابملا هسيئر مالعإ
 .تابكرملا هذه يأ يف
 



 
 

 
 

 مالتسا جذومن ىلع عيقوتلا ةبكرم ةيأل همالتسا دنع فظوملا ىلع -3
  .مادختسالا ةرتف لالخ اهنع هتيلوؤسم رقيو ةبكرم ةدهع

 ةيأ مدختسا اذإ اميف فظوم لك هاجت ةيبيدأت تاءارجإ ذاختا متي  -4
  .بيرختلا وأ لامهإلا هبوشي وأ نمآ ريغ وأ مئالم ريغ امادختسا ةبكرم

 ببسب اهثودح دنع ةيرورملا تافلاخملا غلابم ديدست فظوملا لمحتي -5
 تماق لاح يفو ةيرورملا تاميلعتلا عابتا يف هريصقت وأ هلامهإ
 .يرهشلا هبتار نم مصخت اهنإف اهدادسب ةيعمجلا

 ماظنلا ىلع اهل يلعفلا مدختسملا مساب ةبكرملا ليجست متي -6
  .كلذل ةجاحلا تعد ىتم ةيلخادلا ةرازو عقوم يف ينورتكلإلا

 
  : ةيعمجلا ةيكلم
 )37( ةداملا

 ةيعمجلا تاكلتمم عيمج ىلع ةظفاحملا ةيلوؤسم فظوملا لمحتي  -1
 نوكت يتلا وأ هل فرصت يتلا ةيعمجلاب ةصاخلا تامولعملاو داوملاو
 يصخش لكشب اهمادختسا نع عانتمالا هيلعو هتدهع تحت وأ هتزوحب
  .ةينعملا ةهجلا نم ةقبسم ةقفاوم نود

 ةيأل ريصقتو لامهإ نع وأ دوصقم ررض يأب فظوملا ببست لاح يف -2
 نم مزاللا غلبملا مصخ ةيعمجلل قحي هنإف ةيعمجلاب ةصاخ تاكلتمم
 مايأ )5( رجأ نع مصخلا ديزي الأ ىلع ررضلا كلذ حالصإل فظوملا بتار
  .رهش لك يف

 فظوملا بتار نم مصخت نأ ةجاحلا تضتقا اذإ ةيعمجلل قحي -3
 دنع ةيعمجلل اهفالتإ وأ اهتداعإ متت مل داوم ةيأ فيلاكت هتاقحتسمو
 اهتاكلتمم ةداعتسال ًابسانم هارت ام ذاختاب قحلا اهل نوكي امك اهبلط
  .اهتيامح وأ

 ةفاك ةداعإ ةيعمجلا نم هتامدخ ءاهتنا دنع فظوملا ىلع بجي -4
 ةداهش ىلع لوصحلاو هيلع ةدهع ةلجسملا اهب ةصاخلا تاكلتمملا
  .ةمدخلا ةياهن تاقحتسمل يئاهنلا ميلستلا لبق فرط ءالخإ

 
  :بادتنا لدب
  )38( ةداملا
 ةهجلا لفكتت ملو يبيردت جمانرب روضح وأ لمع ةمهمب فظوملا فيلكت دنع 
 نع ديزت ةفاسم دعبي ةمهملا رقم ناكو هتشاعإو هنكس فيراصمب ةفيضتسملا



 
 

 
 

 نم دمتعيو هترادإ ريدم نم بادتنا رارق هل ردصي هنإف ضايرلا نع مك )051(
  .سلجملا سيئر

 
  )39( ةداملا
 ىلع فظوملا عم دقاعتلا متي ملام وأ دحاولا مويلل لاير )300( غلبم فرصي
 .ةلقتسم ةحئال هل نوكي وأ كلذ ريغ

 )ةدوعو باهذ ( ةيحايسلا ةجردلا ىلع ناريط ركاذت فظوملل فرصي  -1
 .ىرخأ لقن ةليسو نيمأت لاح يف اهلداعي ام وأ

 وأ ةلصتم ًءاوس ةنسلا يف ًاموي )60( نم رثكأل فظوملا بادتنا متي ال -2
 .سلجملا نم ءانثتسا رارق بجومب الإ ةلصفنم

 )40( ةداملا
 نع ديزي ال امب ةيئانثتسا ةدايز زيمملا فظوملا حنمت نأ ةيعمجلا ةرادإل قحي
 .هل عيجشتك رهش بتار نع ديزت ال ةعوطقم ةأفاكم وأ ةيونس ةدايز رخآ
 
  :ةيلاملا تاقحتسملا مالتسا ليكوت
  )41( ةداملا
 يف ةيلاملا هتاقحتسم وأ هتأفاكم مالتسال ءاشي نم ليكوت فظوملل قحي
  .روضحلاب هنكمت مدع لاح
 

  :تازاجإلاو لمعلا تاعاس
 )42( ةداملا

 ةدملو ةدحاو ةرتف ىلع تاعاس )8( ةيمويلا لمعلا تاعاس نوكت -1
 .عوبسألا يف مايأ ةسمخ

  .لماك رجأب فظوملل ةيعوبسألا ةحارلا اموي امه تبسلاو ةعمجلا  -2
 لماك رجأب ًاموي )30( ةدمل ةيونس ةزاجإ ماع لك نع فظوملا قحتسي  -3

 كلذ ددحت نأ ةيعمجللو اهقاقحتسا ةنس يف هتزاجإب فظوملا عتمتي
 .لمعلا تايضتقمل ًاقفو

 وأ ةيونسلا هتزاجإ لجؤي نأ ةيعمجلا ةرادإ ةقفاوم دعب فظوملل قحي -4
 ةزاجإ ليجأت قح ةيعمجلا ةرادإلو ،ةيلاتلا ةنسلا ىلإ اهنم امايأ
 ةدمل لمعلا فورظ تضتقا اذإ اهقاقحتسا ةنس ةياهن دعب فظوملا

  بجو ليجأتلا رارمتسا لمعلا فورظ تضتقا اذإف موي )90( نع ديزت ال



 
 

 
 

 ةنسلا ةياهن ىدعتي ال نأ ىلع ،ةباتك فظوملا ةقفاوم ىلع لوصحلا
 .ةزاجإلا قاقحتسا ةنسل ةيلاتلا

 )10( ةدمل كرابملا رطفلا ديعل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا فظوملل -5
 .ينطولا مويلل دحاو مويو مايأ )10(ةدمل كرابملا ىحضألا ديعو مايأ

 نع لماك رجأب ةيضرم ةزاجإ هضرم توبث لاح يف قحلا فظوملل  -6
 نودو ةيلاتلا اموي نيتسلا نع رجألا عابرأ ةثالثبو ىلوألا اموي نيثالثلا
 هذه تناك ءاوس ةدحاولا ةنسلا لالخ كلذ يلت يتلا اموي نيثالثلل رجأ
 أدبت يتلا ةنسلا ةدحاولا ةنسلاب دصقيو ةعطقتم مأ ةلصتم تازاجإلا
 .ةزاجإ لوأ خيرات نم

 ةدالو ةلاح يف مايأ )3( ةدمل لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا فظوملل  -7
 دحأ وأ هتجوز ةافو ةلاح يف وأ هجاوز ةلاح يف مايأ ةسمخو دولوم
 راشملا قئاثولا بلط ةيعمجلل قحي امك )هللا ردق ال( هعورف وأ هلوصأ
 .اهيلإ

 اهعزوت عيباسأ ةرشع ةدمل لماك رجأب عضو ةزاجإ يف قحلا ةفظوملل  -8
 عضولل حجرملا خيراتلا لبق عيباسأ ةعبرأ ىصقأ دحب أدبت ءاشت ام فيك
 ةيحص ةهج نم ةيبط ةداهش ىلع ءانب عضولل حجرملا خيراتلا ددحيو
 .ةدمتعم ةيلهأ وأ ةيموكح

 نأ عضولا ةزاجإ دعب اهلمع ةلوازم ىلإ دوعت امدنع ةفظوملل قحي -9
 اهعومجم ديزي ال اهدولوم عاضرإ دصقب ةحارتسا تارتف وأ ةرتف ذخأت
 لمعلا تاعاس نم ةرتفلا هذه بسحتو دحاولا مويلا يف ةعاسلا نع
 .ةيلعفلا

 لماك رجأب هدع ةزاجإ )هللا ردق ال( اهجوز ةافو ةلاح يف ةفظوملل قحي -10
 .ةافولا خيرات نم مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ نع لقت ال ةدمل

 اهب هل صخرملا هتزاجإ نم فظوملا ءاعدتسا ةيعمجلا ةرادإل قحي -11
 كلذ لمعلا ةحلصم تضتقا اذإ اهتدم ءاهتنا لبق لمعلا ىلإ ةدوعلاو
 ديصر ىلإ ةيقبتملا ةدملا داعت ةلاحلا هذه يفو ،هتقفاوم دعبو
  .هتازاجإ

 ةرادإ ةقفاوم دعب ةصاخ ةلاح يفو هتزاجإ ءدب دعب فظوملل قحي -12
 مايألا دوعت نأ ىلع لمعلا ىلإ ةدوعلاو ةزاجإلا عطق بلط ةيعمجلا
 .هتزاجإ ديصر ىلإ هتازاجإ نم ةيقبتملا

 
 



 
 

 
 

  :جحلا ةزاجإ
  )43( ةداملا
 أدبت موي )11( ةدمل بتارب جحلا ةضيرف ءادأل ةزاجإ لماكلا ماودلا فظوم حنمي
  .تاونس سمخ لك جحلا كسانم ءادأل ةجحلا يذ رهشل سماخلا مويلا نم
 
 :تاناحتمالا ةزاجإ
  )44(ةداملا
 ةيعمجلا بتارب تاناحتمالل ةيلعفلا مايألل ةزاجإ لماكلا ماودلا فظوم حنمي
 ماعلا نيمألا ةقفاوم دعب كلذو ةلماك تاناحتمالا هئادأ تبثي ام رضحي نأ ىلع
 .يذيفنتلا ريدملا وأ ةيعمجلل
 
 :ةيئانثتسالا ةزاجإلا
  )45( ةداملا
 كلذ يعدتست فورظ دوجو دنع ةيئانثتسا ةزاجإ لماكلا ماودلا فظوم حنمي
 نوكتو ديصرلا ةيافك مدع وأ ةيدايتعالا ةزاجإلا نم ديصر دوجو مدع ةلاح يف
 هتمدخ نم ةزاجإلا ةدم بستحت ال امك رفس ركاذت فرص متي الو بتار نودب
 ةيعامتجالا تانيمأتلا كارتشا رجأ فظوملا لمحتي امك اموي )20(نع داز اميف
  .ةيعمجلا ةقفاوم كلذل طرتشيو ةدملا كلت نع
 
 تازاجإلا يف هماع ماكحأ
 )46(ةداملا

 اذه يف اهيلع صوصنملا هتازاجإ نم يأب هعتمت ءانثأ فظوملل قحي ال -1
 فلاخ فظوملا نأ تبث اذإف .رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ ماظنلا
 وأ ةزاجإلا ةدم نع هرجأ نم فظوملا مرحت نأ ةيعمجلل قحيف كلذ
 ةيعمجلا نم هذخأ نإ قبس ام درتسي

 ماهملاب مايقلاو هتزاجإ ءاهتنا روف هلمع رقمل روضحلاب فظوملا مزلي -2
 .هيلإ ةلكوملا

 نذإ نود هتزاجإ ءاهتنا دعب هلمع رقمل روضحلا نع فظوملا فلخت اذإ -3
 ةيبيدأتلا تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةفاضإلابو هنإف لوبقم رذع وأ قبسم
 يتلا مايألا ددع لداعي ام يرهشلا يساسألا هبتار نم مصخي هقحب
 .لمعلا نع اهيف بيغت

 



 
 

 
 

 )6( ءاضقنا دعب الإ ةيدايتعا ةزاجإ ىلع لوصحلا فظوملل قحي ال  )47( ةداملا
  .هدقع ةيادب نم رهش
 تازاجإلا ادع ام ةزاجإ ةيأ نم هتدوع دنع فظوملا ىلع نيعتي  )48( ةداملا
 .ةزاجإلا دعب لمعلل ةرشابملل باطخ ريرحت ةيمسرلا
 زيزعتو ةيمنتل ةيرشبلا اهدراوم ريوطتو بيردتب ةيعمجلا مزتلت  )49( ةداملا
  .اهتاجايتحاو اهفادهأ مدخي امب مهتاردق
 دنعو ليهأتلا وأ بيردتلا ةرتف ةليط فظوملا رجأ فرص رمتسي  )50( ةداملا
  .هل بادتنالا تاقحتسم فرص متي ضايرلا ةنيدم جراخ يبيردتلا جمانربلا دقع
 ةفاك هلمحت نأو فظوملا بيردت يهنت نأ ةيعمجلا ةرادإل قحي  )51( ةداملا
  :ةيلاتلا تالاحلا يف كلذ ليبس يف هيلع اهتفرص يتلا تاقفنلا

  .ةرودلا يف هتيدج مدع تبث اذإ  -1
  .اهئاهتنا لبق ةيبيردتلا ةرودلا نع يلختلا فظوملا ررق اذإ -2
 .روضحلا ةداهش وا ةرودلا مامتإ تبثي ام رضحي مل اذإ -3

 
  :ةمالسلاو ةياقولا
 )52( ةداملا
 رقم يف ثداوحلاو راطخألا نم اهيفظوم ىلع ةيعمجلا صرح قلطنم نم 
  :ةيلاتلا ريبادتلا ةيعمجلا ذختت لمعلا

 اهنم ةياقولا لئاسوو لمعلا رطاخم نع هرهاظ نكامأ يف نالعإلا -1
  اهعابتإ مزاللا تاميلعتلاو

 .لخادملاو ةقورألا وأ بتاكملا لخاد يئاهن لكشب نيخدتلا رظح  -2
 . قيرحلاو ءافطإلا ةزهجأ نيمأت  -3
 .تارهطملا ريفوتو لمعلا نكامأ ةفاظن  -4
 .لاستغالاو برشلل ةحلاصلا هايملا ريفوت -5
 .ةزاتمم هايم تارود ريفوت -6
 . نيفظوملل يئاقولا يعولا ةيمنت -7
 لامعتسا نسحو ةزهجألا ةمالس نم دكأتلا ضرغب يرودلا شيتفتلا -8

 ريراقت دادعإو اهليجستو ثداوحلا ةنياعمو ةمالسلاو ةياقولا لئاسو
 . اهراركت يفالتب ةليفكلا تاطايتحالاو لئاسولا نمضتت اهنع

 .ةيلوألا تافاعسإلا تاودأو ةنازخ نيمات -9
 جراخمو ةاجنلا فيرعتب يريهامج جمانرب يأل نيمظنملا مازلإ  -10

 .ئراوطلا



 
 

 
 

 
  :تاءازجلاو تافلاخملا
  :ةماعلا ةسايسلا
 )53( ةداملا

 ةيروفلاو دايحلاب مستت هدحوم ةلداع ةيبيدأت تاءارجإ ةيعمجلا مزتلت  -1
 .لمعلا ةئيب يف ةيضرملا ريغ تايكولسلا نم دحلل

 ال وأ ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تابجاولا فلاخي فظوم لك  -2
 لامعأ يف بجاولا ىضتقم نع جرخي وأ ةنهملا تايقالخأب مزتلي
 .ًايبيدأت ىزاجي هتفيظو

 ةفلاخملل هباكترا نأ تبث اذأ الإ يبيدأتلا ءازجلا نم فظوملا ىفعي ال  -3
 ةفلاخملا ىلإ ههيبنت نم مغرلاب هسيئر نم هيلإ ردص رمأل اذيفنت ناك
 .رمألا ردصم ىلع ةيلوؤسملا نوكت ةلاحلا هذه يفو

 قيقحت ءارجإ دعب الإ فظوملا ىلع يبيدأت ءازج يأ عيقوت قحي ال -4
 .هعافدو هلاوقأ هيف عمست هعم يطخ

 
 :ةيبيدأتلا تاءازجلا
 )54(ةداملا
 ةداملا بسح فظوملا ىلع اهعيقوت ةيعمجلل قحي يتلا ةيبيدأتلا تاءازجلا -أ
  :يلي امل اقفو لمعلا ماظن نم )66(

 .راذنإلا  -1
 .ةمارغلا  -2
 .ةنس نع ديزت ال ةدمل اهليجأت وأ ةوالعلا نم نامرحلا -3
 .رجألا نم نامرحلا عم لمعلا نع فاقيإلا  -4
 .لمعلا نم لصفلا  -5
 .اهب لمعلا لاح يف ةنس نع ديزت ال ةدم ةيقرتلا ليجأت -6
 نوكيو ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تاءازجلا جردتب دتعي ال  -7

 بسح فظوملا ىلع بسانملا ءازجلا ذاختا ةيحالص ةيعمجلا ةرادإل
  .اهبكترا يتلا ةفلاخملا ةروطخو مجح

 
 
 
 



 
 

 
 

  )55( ةداملا
 ميظنت وأ كولسلاب قلعتت ةفلاخم ةيا هنم تردب اذإ فظوملا ةبقاعم متي
 -:يلاتلا لودجلا بسح لمعلا
 
 
   م

 ةفلاخملا عون
 ءازجلا

 ةرملا  
 ىلوألا

 ةرملا
 ةيناثلا

 ةرملا
 ةثلاثلا

 ةعبارلا ةرملا

 ةلودلا نمأ ىلع رثؤت رومأ باكترا 1
 رمألا ةالو صاقتنا وأ اهرارقتساو
 ةمادهلا راكفألا جيورتو ءاملعلاو
 ةضرغملا تاعاشإلاو

 ضيوعت وأ ةأفاكم نودب لصف

 ةحيحص ريغ تادنتسم وأ تانايب ميدقت 2
 فيظوتلا دنع ةروزم وأ

  
 ضيوعت وأ ةأفاكم نودب لصف

 نودب دوقن وأ تاناعإ وأ تاعربت عمج 3
 نذإ

  
 ضيوعت وأ ةأفاكم نودب لصف

 بجوتسي لعف فظوملا نم رركت اذإ 4
 يئاهنلا راذنإلا

  
 ضيوعت وأ ةأفاكم نودب لصف

 موي )15( ةدمل رذع نودب بايغلا 5
 ةنسلا يف ةعطقتم اموي)30( وأ ةلصتم
 ةدحاولا ةيفيظولا

  
 ضيوعت وأ ةأفاكم نودب لصف

 يف تاراذنإ )3( فظوملا قحب ردص اذإ 6
 ةدحاولا ةيفيظولا ةنسلا

  
 ةأفاكملا عم لصف

 ةلصتم مايأ )5( ةدمل رذع نودب بايغلا 7
 ةنسلا لالخ ةعطقتم موي )15( وأ
 ةدحاولا ةيفيظولا

 عم يئاهن راذنإ
 مصخ وأ مصخ
 بايغلا مايأ

 وأ ةأفاكم نودب لصف
 ضيوعت

 مسا وأ ةفيظولا مادختساو لالغتسا 8
 ةيصخش ضارغأ قيقحتل ةيعمجلا

 عم يئاهن راذنإ
 مايأ )5( مصخ

 ةأفاكملا عم لصف

 ماودلا ءانثأ ةصاخ لامعأب مايقلا 9
 نذإ نودب يمسرلا

 عم راذنإ
 مايأ)3( مصخ

 يئاهن راذنإ
 مصخ عم
 مايأ )5(

 ةأفاكملا عم لصف

 وأ ةزهجأ عايض وأ فلت يف ببستلا 10
 لامهإلا ببسب ةيعمجلا صخت تادعم

 عفد عم راذنإ
 نم 50%

 ةميقلا

 يئاهن راذنإ
 عفد عم
 لماك
 ةميقلا

 عفد عم لصف
 ةميقلا لماك



 
 

 
 

 ثادحإ وأ ءالمزلا عم رجاشتلا 11
 لمعلا ناكم يف تابغاشم

 راذنإ راذنإ
 عم
 مصخ
 موي

 عم راذنإ
 مصخ
 مايأ ةثالث

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 5

 ريغلا ضيرحتو لكاشملا ةراثإ 12
 اهيلع

 راذنإ راذنإ
 عم
 مصخ
 موي

 عم راذنإ
 مصخ
 مايأ ةثالث

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 5

 ةءاسإ وأ ةيبان ظافلأب ظفلتلا 13
 هئالمز وأ هئاسؤر عم بدألا
 ةيعمجلا يف

 راذنإ راذنإ
 عم
 مصخ
 موي

 عم راذنإ
 مصخ
 مايأ ةثالث

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 5

 وأ لمعلا ءادأ يف ريصقتلا 14
 تاميلعتلا ذيفنت مدع

 راذنإ راذنإ
 عم
 مصخ
 موي

 عم راذنإ
 مصخ
 مايأ ةثالث

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 5

 ةعيرشلا بادآ نع جورخلا 15
 يف هدجاوت وأ ةيمالسإلا
 ةعونمم وأ هوبشم نكامأ
 لمعلا ةعمسل ءيست اماظن

 راذنإ راذنإ
 عم
 مصخ
 موي

 عم راذنإ
 مصخ
 مايأ ةثالث

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 5

 عايض وأ دحأ فلت يف ببستلا 16
 وأ لمعلا صخت تادنتسم
 نود ةصاخ ضارغأل اهلامعتسا
 نذإ

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 مايأ 3

 ةزهجأ مادختسا ةءاسإ 17
 ببسب ةيعمجلا تادعمو
 لامهإلا

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 نيموي

 ماودلا ءانثأ جورخلا راركت 18
 ناذئتسا نودب يمسرلا

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 نيموي

 مصخ عم راذنإ عم راذنإ راذنإ تفل تازاجإلا لالخ لمعلا ضفر 19



 
 

 
 

 دنع بادتنالا وأ ةيعوبسألا
 كلذب يمسرلا فيلكتلا

 رظن
 يباتك

 مصخ
 موي

 نيموي

 غلابملا ميلست يف ريخأتلا 20
 يف ةيعمجلا باسحل ةلصحملا
 ةددحملا ديعاوملا
  

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 نيموي

 يأ يف قح هجو نود لخدتلا 21
 مل وأ هصاصتخا نم سيل لمع
 ةرادإلا نم هيلإ دهعي

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 نيموي

 يف لمعلا ناكم يف دجاوتلا 22
 يمسرلا ماودلا تاقوأ ريغ
 نود وأ يمسر فيلكت نود
 ةرادإلا ةقفاوم وأ رربم

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 نيموي

 ماودلا ءانثأ ةوفغلا وأ مونلا 23
 يمسرلا
  
  

 تفل
 رظن

 يوفش

 تفل
 رظن
 يباتك

 مصخ عم راذنإ راذنإ
 موي

 يف ماعطلا تابجو لوانت 24
 ماودلا ءانثأ لمعلا ناكم
 وأ يعامج لكشب يمسرلا
 يدرف
----------------------------- 

 تفل
 رظن

 يوفش
----- 

 تفل
 رظن
 يباتك
------- 

 راذنإ
-------- 

 مصخ عم راذنإ
 موي
-------- 

 وأ هتاقتشمو غبتلا وأ نيخدتلا 25
 ةيعمجلا يف هلئادب

 تفل
 رظن

 يوفش

 تفل
 رظن
 يباتك

 مصخ عم راذنإ راذنإ
 موي

 ةيحصلا تاميلعتلا ةفلاخم 26
 ةقلعتملا ةمالسلا ةمظنأو
 لمعلا ناكمب

 تفل
 رظن

 يوفش

 تفل
 رظن
 يباتك

 مصخ عم راذنإ راذنإ
 موي

 تفل تالجملاو فحصلا ةءارق 27
 رظن

 يوفش

 تفل
 رظن
 يباتك

 مصخ عم راذنإ راذنإ
 موي



 
 

 
 

 ىلع ةيرورملا تافلاخملا راركت 28
 فظوملا

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 يئاهن راذنإ
 نم هعنمو
 تارايس ةدايقلا
 ةيعمجلا

 ةزاجإ ميدقت نود بايغلا 29
 ةيمسر

 تفل
 رظن
 يباتك

 عم راذنإ راذنإ
 مصخ
 موي

 مصخ عم راذنإ
 مايأ ةثالث

 
 )56(ةداملا

1-  
 ءازجلا راركت متي تارم )4( قوف ةفلاخملل فظوملا راركت ةلاح يفو -2

 .هالعأ لودجلا يف ةعبارلا ةرملا بسح
 موقت ماظنلا اذه اهيلع صني مل ةفلاخمب فظوملا مايق ةلاح يف  -3

 .ةفلاخملا هذهل ءازجلا ريدقتب ةيعمجلا
 
  :قيقحتلا
  )57( ةداملا
 رضحم يف لجسيو كلذ بجوي ام هنم ردص اذإ فظوملا عم قيقحتلا متي
 نوؤشلا ةرادإ ىلإ فظوملا ةرادإ وأ ةيعمجلا ةرادإ نم ةباتكلا متت ثيحب يباتك
 ةفلاخملا عون حاضيإ عم فظوملا عم قيقحتلا بلطل ةيلاملاو ةيرادإلا
 .اهيف قيقحتلا بولطملا

 ةيعمجلا ةرادإل تايصوتلاو قيقحتلا جئاتن عفرب قيقحتلا ةنجل موقت -1
 .اهدامتعال

 .ةيعمجلا ةرادإ نم اهدامتعا دعب فظوملا ىلع ةبوقعلا قيبطت متي -2
 
 :ىوكشلاو ملظتلل
  )58(ةداملا
 فرط يأ نم ملظلاب هروعش دنع ةيعمجلا ةرادإ ىلإ هملظت عفر فظوملل قحي
 هتارربم حرشو ملظتلا ببس حيضوت متي نأ ىلع هترادإ اهيف امب لمعلا يف رخآ
 اهاصقأ ةدم يف هملظت ىلع درلاب ةيعمجلا ةرادإ موقت نأ ىلع ، حوضوب
 .هملظت خيرات نم ناعوبسأ
 



 
 

 
 

  )59( ةداملا
 ريرقتب قلعتي يطخ ملظتب ةيعمجلا ةرادإل مدقتي نأ فظوملل قحي -1

 ضرغب ةرداصلا تارارقلا نم ملظتلا كلذكو يونسلا هئادأ ميوقت
 .هقحب ةيبيدأتلا تاءازجلا

 لمعلاب قلعتت ىوكش ةيأب ةيعمجلا ةرادإل مدقتلا فظوملل قحي -2
 ،تاعئاشلا قالطإو جيورت ،ءيذبلا مالكلا ،ةيدسجلا ةءاسإلا اهنمو
 ةيباتكلا وأ ةيظفللا تاقياضملا ،هئارآبو فظوملاب فافختسالا
 .اهوحنو

 
 )60( ةداملا

 :-ةيلاتلا تالاحلا يف ةيعمجلاب فظوملا تامدخ يهتنت 
 .ةلاقتسالا  -1
 .لمعلا ءادأ ىلع ةيحصلا ةردقلا مدع -2
 .ةيفيظولا ةءافكلا مدعل هتامدخ نع ءانغتسالا -3
 .يبيدأت رارقب ةمدخلا نم لصفلا -4
 .هتامدخ ىلإ ةجاحلا مدعل فظوملا دقع ديدجت مدع -5
 ةلصتم موي )15( نع ديزت ةدمل لوبقم رذع نود لمعلا نع عاطقنالا -6

 .ةنسلا يف ةعطقتم موي )30( وأ
 .دعاقتلا -7
 .ةافولا -8
 .فظوملا ةمدخ ءاهنإب ةقالع هلو داوملا هذه يف هركذ قبس ام -9

 
 )61( ةداملا
 نأ هيلع بجي هدقع ءاهنإ لبق لمعلا نم ةلاقتسالا يف فظوملا ةبغر دنع
 الو اًموي )30( نع لقي ال امب ةيعمجلا نم ددحت ةلهم عم ايباتك ةلاقتسا مدقي
 الإ فظوملا ةمدخ يهتنت الو ،لمعلا نع هفقوت خيرات لبق اموي )90( زواجتي
 .هتلاقتسا لوبقب ةرادإلا نم رداصلا رارقلاب
  )62( ةداملا
 مدع بلطب مدقتي وأ هلمع نم ليقتسي فظوم لك عم ةيصخش ةلباقم ىرجت
 ةمظنأ يف ةلمتحملا فعضلا طاقن عمجل كلذو ةيعمجلا عم هدقع ديدجت
 نيسحتل تانايبلا هذه نم ةدافتسالا ىلع لمعلاو ةيعمجلاب ةعبتملا لمعلا



 
 

 
 

 ةظفاحملاو لبقتسملا يف تايلمعلا وأ ةمظنألا وأ تاسرامملا وأ تاسايسلا
  .مهئالو زيزعتو ةيرشبلا رداوكلا ىلع
  )63( ةداملا
 )60( هغولب دنع اماظن هتاقحتسم عيمج فرصو دعاقتلل فظوملا ةلاحإ متي

 نأ ىلع فظوملل يونس دقعب ديدمتلا يف قحلا ةيعمجلا ةرادإلو ةيرجه ةنس
 ماظن نم )4( ةرقفلا )74( ةداملا بسح ةيرجه هنس )68( هرمع زواجتي ال
 .لمعلا
 )64( ةداملا
 عيمج هتثرول فرصي لماكلا ماودلا دنب ىلع فظوملا ةافو ةلاح يف
 عيمج ةيعمجلا لمحتت امك الماك هيف يفوت يذلا رهشلا بتارو هتاقحتسم
 هترسأ دارفأو هنامثج لقن وا ةكلمملا يف يدوعسلا ريغ فظوملا نفد تاقفن
 .هدلب ىلإ
 
 :قوقحلا ةيفصت
  )65( ةداملا

 ىضمأ اذإ هتاقحتسم عيمج لماكلا ماودلا دنب ىلع فظوملل فرصي -1
 تازاجإلا اهيف لخدت الو ةيونسلا هتزاجإ اهنمض نم ةيفيظو ةنس
 نع ءانغتسالا وأ دقعلا ءاهنإ ببسب ةقالعلا ءاهتنا ناك اذإ ،ةيئانثتسالا
 .فظوملا

 نع رهش بتارو ،ىلوألا سمخلا تاونسلا نم ةنس لك نع بتار فصن -2
 باسحل اساسأ ريخألا رجألا ذختيو ةيلاتلا تاونسلا نم ةنس لك
 اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةأفاكملا قحتسيو ةأفاكملا
 . )لمعلا ماظن نم 84 ةداملا بسح( لمعلاب

 اهل هلامعتسا لبق لمعلا كرت اذإ ةقحتسملا ةزاجإلا مايأ نع بتار  -3
 قحتسي امك اهنع هتزاجإ ىلع لصحي مل يتلا ةدملل ةبسنلاب كلذو
 .لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا نع ةزاجإلا بتار

 ةنس نع لقت ال ةمدخ دعب ةأفاكملا ثلث قحتسي ةلاقتسالا ةلاح يف -4
 نع هتمدخ ةدم تداز اذإ اهيثلث قحتسيو تاونس سمخ نع ديزت الو
 اذإ ةلماك اهقحتسيو تاونس رشعلا غلبت ملو ةيلاتتم تاونس سمخ
 بتكم نم )85( ةداملا بسح رثكأف تاونس رشع ةمدخلا ةدم تغلب
 .لمعلا



 
 

 
 

 تقو ةيحايسلا ةجردلا ىلع نييدوعسلا ريغل طقف باهذ رفس ةركذت -5
  .ةفيظولاب تاونس 5 ىضق اذإ فظوملل هرفس

 
  :فرط ءالخإ
 )66( ةداملا
 هتزوحب يتلا دهعلا عيمجل هميلست دعب فرط ءالخإ باطخ فظوملا حنمي
 ) طاسقأ – نكس – راجأ – ضورق ( ةيلاملا هتاباسح عيمج ةيفصت نم دكأتلاو
  .ىرخألا تاهجلا ىدل وأ ةيعمجلل ًءاوس

 
 
 

  :ةمدخ ةداهش
 )67( ةداملا
 ءاهتنا خيراتو ةيعمجلاب هقاحتلا خيرات اهيف حضوي ةداهش بلط فظوملل قحي
  .ريخألا بتارلا رادقمو هتنهمو ةيعمجلاب هتقالع
 
  :ةيماتخ ماكحأ
 )68( ةداملا
 كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ام لك وأ يونس لكشب ماظنلا اذه ثيدحتو ةعجارم متت
 .ةيعمجلا ةرادإ نم هليكشت متي لمع قيرف بجومب
 )69( ةداملا
 عيمج ىلع ممعيو ةيعمجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ماظنلا اذه عضوي
  .هيلع عالطالل نيفظوملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 ةيعمجلاب ةيرشبلا دراوملاب ةصاخلا ةحئاللا هذه ىلع ةرادإلا سلجم علطا -

 اهدمتعاو اهرقأو
 

  يفلم فلخ.أ  ديعلا زيزعلادبع.أ  يبرغلا دوعس.أ

  يناطحقلا دوعس.أ  سيرجلا دعس.أ  توحلا دمحأ.أ

  يبرحلا ةيزوف.أ  يمشركلا فيان.أ  قوزرملا حلاص.أ

  يناطحقلا ينامأ.أ  يلامرلا ملسم.أ

 


