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( 1  ) ةداملا

 ( . ةنسل 2014 يعامتجالا  نامضلا  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

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

سيئر
: . سلجملا لمعلا ريزو 

: . ةسسؤملا يعامتجالا نامضلل  ةماعلا  ةسسؤملا 

: . سلجملا ةسسؤملا ةرادإ  سلجم 

: ماعلا . ريدملا  ةسسؤملا ماع  ريدم 

سلجم
: . تانيمأتلا نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  لكشملا  يعامتجالا  نامضلا  تانيمأت  سلجم 

سلجم
: . رامثتسالا نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  لكشملا  يعامتجالا  نامضلا  لاومأ  رامثتسا  سلجم 

سيئر
سلجم

: رامثتسالا
 . يعامتجالا نامضلا  لاومأ  رامثتسا  سلجم  سيئر 

قودنص
: . رامثتسالا نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  سسؤملا  يعامتجالا  نامضلا  لاومأ  رامثتسا  قودنص 

سيئر
قودنص

: رامثتسالا
.نوناقلا اذه  نم  ( 14  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  قفو  نيعملا  رامثتسالا  قودنص  سيئر 

: . نيمأتلا نوناقلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةلومشملا  تانيمأتلا  نم  يأ 

بحاص
: . لمعلا نوناقلا اذه  ماكحأل  نيعضاخلا  نم  رثكأ  وأ  الماع  مدختسي  يونعم  وأ  يعيبط  صخش  لك 

نمؤملا
: . هيلع ىثنأ مأ  ناك  اركذ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  هيلع  يرست  يذلا  يعيبطلا  صخشلا 

ةباصإ
: لمعلا

عجرملا بيـسنت  ىلع  ءانب  لودجلا  اذهل  اهتفاضإ  سلجملا  ررقي  ىرخأ  ضارمأ  يأو  نوناقلا  اذـهب  قحلملا  ( 1  ) مقر لودجلا  يف  ةنيبملا  ةنهملا  ضارمأ  دحأب  ةـباصإلا 
نوكي نأ  ةطيرش  هنم  هتدوع  وأ  هلمعل  هباهذ  لالخ  هل  عقي  ثداح  لك  كلذ  يف  امب  هببسب  وأ  هلمعل  هتيدأت  ءانثأ  هيلع  نمؤملل  عقو  ثداح  نع  ةئـشانلا  ةباصإلا  وأ  يبطلا 

.هنم بايإلا  وأ  لمعلل  باهذلل  الوبقم  اراسم  هكلس  يذلا  قيرطلا  نوكي  نأ  وأ  داتعملا  لكشلاب  كلذ 

يلكلا زجعلا 
يباصالا

: مئادلا
%( . 75  ) نع لقت  ةبسنب ال  ةمئاد  ةفصب  لمعلا  ىلع  ةيدسجلا  هتردقم  هببسب  هيلع  نمؤملا  دقفيو  لمعلا  ةباصإ  نع  أشني  زجع  لك 

زجعلا
يئزجلا
يباصالا

: مئادلا
%( . 75  ) نع لقت  ةبسنب  ةمئاد  ةفصب  لمعلا  ىلع  ةيدسجلا  هتردقم  هببسب  هيلع  نمؤملا  دقفيو  لمعلا  ةباصإ  نع  أشني  زجع  لك 

يلكلا زجعلا 
يعيبطلا

: مئادلا
 . لمع وأ  ةنهم  يأل  هيلع  نمؤملا  ةلوازم  نود  ةمئاد  ةفصبو  ايلك  لوحيو  ءافشلل  لباقلا  ريغو  لمعلا  ةباصإ  نع  ئشانلا  ريغ  زجعلا 

زجعلا
يئزجلا
يعيبطلا

: مئادلا

يأل هتلوازم  نود  لوحي  هنا ال  الإ  ةيلصألا  هتنهم  وأ  هلمع  ةلوازم  ىلع  ةردقلا  هببـسب  هيلع  نمؤملا  دقفيو  ءافـشلل  لباقلا  ريغو  لمعلا  ةباصإ  نع  ئـشانلا  ريغ  زجعلا 
 . لمع وأ  ةنهم 



تاميلعتلا
: . ةيذيفنتلا نوناقلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةرداصلا  ةمظنألا  قفو  سلجملا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلا 

عجرملا
: . يبطلا نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  سلجملا  اهلكشي  يتلا  ةيفانئتسالا  وأ  ةيلوألا  ةيبطلا  ناجللا  وأ  ةنجللا 

بتار
: . دعاقتلا لمعلا ةباصإ  نع  ةئشانلا  ةافولا  دعاقت  بتار  وأ  ةيعيبطلا  ةافولا  دعاقت  بتار  وأ  ركبملا  دعاقتلا  بتار  وأ  يبوجولا  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  وأ  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار 

بتار
: لالتعالا

زجعلا لـالتعا  بتار  وا  مئادـلا  يباـصالا  يلكلا  زجعلا  لـالتعا  بتار  وأ  مئادـلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لـالتعا  بتار  وا  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لـالتعا  بتار 
 . مئادلا يباصالا  يئزجلا 

: . رجألا نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  اهددحت  يتلا  طباوضلاو  سسألل  اقفو  هلمع  ءاقل  هيلع  نمؤملا  هاضاقتي  يذلا  ينيعلا  لباقملا  وأ  يدقنلا  لباقملا 

: . نوقحتسملا نوناقلا اذه  نم  ( 79  ) ةداملا يف  مهركذ  دراولا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  ةلئاع  وأ  هيلع  نمؤملا  ةلئاع  نم  نوعفتنملا 

: . نولاعملا نوناقلا اذه  نم  ( 62  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  قفو  مهديدحت  متيو  مهتلاعإ  ىلوتي  نيذلا  دعاقتلا  بتار  بحاص  ةلئاع  دارفأ 

: . لطعتلا هنع هثحبو  هيف  هتبغرو  لمعلا  ىلع  هتردق  مغر  هيلع  نمؤملل  ةبسانم  لمع  ةصرف  اهيف  رفوتت  يتلا ال  ةلاحلا 

: . لطعتملا لطعتلا ةلاح  هيلع  قبطنت  يذلا  هيلع  نمؤملا 

ةزاجإ
: . ةمومألا ةدالولا ببسب  اهيلع  نمؤملل  حنمت  يتلا  ةينمزلا  ةدملا 

نهملا
: ةرطخلا

ةمالسلا ريياعمو  طورش  قيبطت  نم  مغرلا  ىلع  لمعلا  ةئيب  يف  ةرطخ  فورظ  وأ  لماوعل  هضرعت  ةجيتن  هيلع  نمؤملا  ةايح  وأ  ةحصب  رارـضإلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  نهملا 
 . ةياغلا هذهل  ردصي  ماظنب  ددحتو  ةينهملا  ةحصلاو 

يرابتعا وأ  يعيبط  صخش  يأ  وأ  ةيعمج  وأ  ةسسؤم  وأ  ةكرش  يأ  وأ  ةماع  وأ  ةيمـسر  ةسـسؤم  وأ  ةئيه  وأ  ةيموكح  ةرئاد  وأ  ةرازو  يأ  ةأشنملا : ةملك  ينعت  نوناقلا  اذه  دصاقمل  ب -
اذه ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  اهددحت  ىرخأ  ةهج  يأ  وأ  صاخلا  هباسحل  لمعي  يعيبط  صخـش  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  نيعـضاخلا  صاخـشألا  نم  رثكأ  وأ  الماع  مدختـسي 

 . نوناقلا

( 3  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تانيمأتلا  نوناقلا  اذه  لمشي  أ -

.لمعلا تاباصإ  نيمأت  - 1

.ةافولاو زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  - 2

.ةمومألا نيمأت  - 3

.لمعلا نع  لطعتلا  نيمأت  - 4

.يحصلا نيمأتلا  - 5

.هلوعفم نايرس  دنع  نوناقلا  اذه  ماكحأل  نيعضاخلا  صاخشألا  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ ) ةرقفلا ( نم  ( 4  ) و ( 3  ) و ( 2  ) و ( 1  ) دونبلا يف  ةدراولا  تانيمأتلا  يرست  ب -

ىلع سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  نوناقلا  اذه  ماكحأل  نيعضاخلا  صاخـشألا  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  نم   ( 5  ) دنبلا يف  دراولا  نيمأتلا  يرسي  ج -
:- يلي ام  رارقلا  اذه  يف  ددحي  نأ 

.قيبطتلاب ءدبلا  خيرات  - 1

.نيمأتلاب ةلومشملا  تائفلا  - 2

.قيبطتلا عضوم  ةيلات  ىرخأ  ةلحرم  يأو  ىلوألا  ةلحرملا  عضو  خيرات  - 3

 . يبطتلا لحارم  نم  ةلحرم  لك  يف  نيمأتلا  قيبطت  قطانم  - 4

 . لحارملا نم  ةلحرم  لك  يف  نيمأتلاب  نيمزلملا  لامعلاو  لمعلا  باحصأ  تائف  - 5

نيمأتلا قيبطتب  ءدبلا  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  زواجتت  ةدمل ال  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قفو  ةبترتملا  تامارغلاو  دئاوفلا  نم  تآشنملا  ءافعإ  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  د -
.يحصلا

تاسـسؤملا عم  قافتالاب  وأ  ةدرفنم  ةسـسؤملا  لبق  نم  ءاوس  نيعفتنمو  نيكرتشم  هنم  نيديفتـسملل  يحـصلا  نيمأتلا  قيبطت  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ءارزولا  سلجمل  - 1  - ه
.يحصلا نيمأتلل  صاخ  قودنص  ةسسؤملا  يف  ثدحتسي  ةياغلا  هذهلو  ةقالعلا  تاذ  ةصتخملا  تاهجلاو 

نمؤملاو تآشنملا  نم  عاطتقالا  بسنو  ىرخألا  هطورـشو  هماكحأو  نيمأتلا  اذه  نم  نيديفتـسملا  تائف  ددحي  صاخ  ماظن  ردصي  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  ذيفنت  تاياغل  - 2
.نيمأتلا اذه  قيبطت  ىلع  ةبترتملا  ةينيمأتلا  عفانملاو  هلاومأ  رامثتساو  قودنصلا  ةرادإ  ةيفيك  ماظنلا  اذه  ددحي  امك  مهيلع 

( 4  ) ةداملا

رجألا ةعيبط  تناك  ايأو  هلكـش  وأ  دقعلا  ةدم  تناك  امهمو  ةيـسنجلا  ببـسب  زييمت  يأ  نود  ةنـس  ةرـشع  تس  لمكأ  نمم  ايلات  ةنيبملا  تائفلا  نم  لك  نوناقلا  اذـه  ماكحأل  عضخي  أ -
ةيـسيئر ةروصب  لمعلا  ءادأ  ناكأ  ءاوسو  ذفانلا  لمعلا  نوناقل  اقفو  دمتعملا  روجألل  ىندألا  دحلا  نع  مهنم  يأ  نع  هساسأ  ىلع  تاكارتشالا  بستحت  يذـلا  رجألا  لقي  نأ ال  ةـطيرش 

:- تانيمأتلا يف  جاودزالا  دعاوق  مظنت  يتلا  ةيلودلا  تايقافتالا  ماكحأب  لالخإلا  مدع  عم  اهجراخ  مأ  ةكلمملا  لخاد 

 . ذفانلا لمعلا  نوناق  ماكحأل  نيعضاخلا  لامعلا  عيمج  - 1

 . يركسعلا دعاقتلا  نوناق  وأ  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأ  بجومب  دعاقتلل  نيعضاخلا  ريغ  نولماعلا  صاخشألا  - 2

ةيميلعتلاو ةينفلا  زكارملاو  تايقحلملاو  ةكلمملا  يف  ةلماعلا  ةيبنجألاو  ةيبرعلا  ةيركسعلا  وأ  ةيسايسلا  تاثعبلاو  ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تاثعبلا  ىدل  نولماعلا  نويندرألا  صاخـشألا  - 3
.اهل ةعباتلا 



مهلومـشب سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نع  رارق  رودـصب  كلذو  مهتآشنم  يف  نيلماعلا  نونماضتملا  ءاكرـشلاو  لمعلا  باحـصأ  صاـخلا و  مهباـسحل  نولماـعلا  - 4
لمعلا تاعاس  كلذ  يف  امب  مهلومـشب  ةـقلعتملا  ماكحألا  نوناـقلا  اذـه  ىـضتقمب  ةرداـصلا  ةـمظنألا  ددـحت  نأ  ىلع  خـيرات 1/1/2015  زواجتت  ةرتف ال  لالخ  نوناـقلا  اذـه  ماـكحأب 

.نوناقلا اذه  ماكحأب  ةلومشملا  مهروجأو  شيتفتلاو  ةحارلاو  تازاجإلاو 

:- نوناقلا اذه  ماكحأل  ةيلاتلا  تائفلا  عضخت  ال  ب -

.يركسعلا دعاقتلا  نوناق  وأ  يندملا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأ  قفو  ةيدعاقت  تاكارتشا  نودؤي  نيذلا  صاخشألا  - 1

ةينفلا زكارملاو  تايقحلملاو  ةكلمملا  يف  ةـلماعلا  ةـيبنجألاو  ةـيبرعلا  ةيركـسعلا  وأ  ةيـسايسلا  تاثعبلاو  ةـيلودلاو  ةـيميلقإلا  تاثعبلا  ىدـل  نولماعلا  نييندرألا  ريغ  صاخـشألا  - 2
.اهل ةعباتلا  ةيميلعتلاو 

:- يلي امل  اقفو  ةمظتنم  ةقالعلا  ربتعتو  ةمظتنم  ريغ  لمعلا  بحاصب  مهتقالع  نوكت  نيذلا  لامعلا  - 3

.دحاولا رهشلا  يف  رثكأف  اموي  رشع  ةتس  لمع  اذا  ةموايملا  يف  لماعلل  أ -

يف تالقنلا  وأ  عطقلا  وا  لمعلا  تاعاس  ددع  نع  رظنلا  ضغب  دحاولا  رهـشلا  يف  رثكأف  اموي  رـشع  ةتـس  لمع  اذا  مهمكح  يف  نم  وا  ةلقنلاب  وا  ةـعطقلاب  وا  ةـعاسلاب  لماعلل  ب -
.دحاولا مويلا 

يف رثكأف  لمع  موي  رشع  ةتس  أدبم  قيبطت  متيف  لمعلاب  هقاحتلال  لوألا  رهشلا  ءانثتساب  دحاولا  رهشلا  يف  هلمع  مايأ  ددع  نع  رظنلا  ضغب  ايرهـش  ارجأ  ىـضاقتي  يذلا  لماعلل  ج -
.دحاولا رهشلا 

عيمج مظنتو  سلجملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  مهمكح  يف  نمو  لزانملا  مدخ  ىلع  تانيمأتلا  قيبطت  زوجي  نوناقلا ،  اذه  نم  ( 3  ) ةداملا ماكحأ  ةاعارم  عم  ج -
.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  بجومب  تانيمأتلا  هذهب  مهلومشب  ةقلعتملا  رومألا 

( 5  ) ةداملا

ماكحأ ىـضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألل  اقفو  مهرامعأ  نم  ةنـس  ةرـشع  تس  اولمكي  مل  نيذلا  لمعلا  ىلع  نيبردتملا  ىلع  لمعلا  تاباصإ  نيمأتب  ةقلعتملا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  يرـست  أ -
.مهنع تاكارتشا  يأ  ةأشنملا  لمحتت  نأ  نود  نوناقلا  اذه 

.دعاقتلا بتار  وأ  لالتعالا  بتارل  ررقملا  ىندألا  دحلا  لداعي  ايرهش  ابتار  قحتسيف  لمعلا  ةباصإ  ةجيتن  يفوت  وأ  مئادلا  يباصالا  يلكلا  زجعلاب  لمعلا  ىلع  بردتملا  بيصأ  اذإ  ب -
ةداملا هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  بتارلا  ىلإ  زجعلا  كلذ  ةبـسن  لداعي  اضيوعت  قحتـسيف  لمعلا  ةباصإ  نع  ئـشان  مئاد  يئزج  زجعب  لمعلا  ىلع  بردتملا  بيـصأ  اذإ  ج -

 . ارهش نيثالثو  ةتس  نع 
.هرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  لمكأ  يذلا  بردتملا  ىلع  نوناقلا  اذه  نم  ( 2  ) ةداملا يف  دراولا  هيلع ) نمؤملا   ) فيرعت قبطني  د -

( 6  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  نم  ( 4  ) ةداملا نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  تائفلل  ايمازلإ  ةسسؤملا  يف  نيمأتلا  نوكي  ةداملا ،  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -
.هاضتقمب ةرداصلا  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  يف  صاخ  صن  هيلع  درو  ام  ءانثتساب  نيمأتلا  تاقفن  نم  ةبسن  يأ  هيلع  نمؤملا  ليمحت  زوجي  ال  ب -

اذه نم  ( 7  ) ةداملا ماكحأ  قفو  ايرايتخا  ةسسؤملا  يف  مهنيمأت  نوكيف  ةذفانلا  تاعيرشتلا  ماكحأ  ىضتقمب  يمازلإ  دعاقت  نيمأت  ماظن  ماكحأل  نيعضاخ  ةأشنملا  باحصأ  ناك  اذإ  ج -
.نوناقلا

( 7  ) ةداملا

بتار وا  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  وا  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  ىلع  لوصحلا  تاياغل  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيـشلا  نيمأت  ىلا  ةـيرايتخا  ةفـصب  باستنالا  ةـيلاتلا  تائفلا  نم  لكل  زوجي  أ -
:- ةيعيبطلا ةافولا  دعاقت  بتار  وا  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وا  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وا  يبوجولا  ةخوخيشلا  دعاقت 

هباستنا دنع  ىثنألل  نيـسمخلاو ) ةسماخلا   ) نس وا  ركذلل  نيتسلا )  ) نس لمكا  دق  نوكي  نا ال  ةطيرـش  اهجراخ  وا  ةـكلمملا  لخاد  اميقم  ناك  ءاوس  يندرألا  يعيبطلا  صخـشلا  - 1
.نيمأتلا اذهب  ةرم  لوأل 

 . نوناقلا اذه  ماكحا  قيبطت  قاطن  نم  جرخي  يذلا  يندرألا  هيلع  نمؤملا  - 2

 . ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحأ  ىضتقمب  يمازلإ  دعاقت  نيمأت  ماظن  يأ  ماكحأل  نوعضاخلا  نويندرألا  تآشنملا  باحصأ  - 3

زجعلاو ةخوخيشلا  نيمأت  نع  ةلماك  هيلع  نمؤملا  اهب  مزتلي  يتلاو  ةأشنملا  اهب  مزتلت  يتلا  تاكارتشالا  ةداملا  هذه  ماكحال  اقفو  ةيرايتخا  ةفصب  بستنا  يذلا  هيلع  نمؤملا  يدؤي  ب -
نم يأ  نع  ايرهـش  ةئاملاب  دحاو  اهردق  ريخأت  ةدئاف  عفدـي  هرخأت  لاح  يفو  قاقحتـسالل  يلاتلا  رهـشلا  نم  ىلوالا  اموي  رـشع  ةـسمخلا  لالخ  تاكارتشالا  عفدـب  مزتلي  امك  ةافولاو 

.اهئادأ نع  رخأت  يتلا  تاكارتشالا 

.ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  هقاقحتسا  تاياغل  ةيلعف  كارتشا  تارتف  هيلع  نمؤملل  ةيرايتخا  ةفصب  كارتشالا  تارتف  ربتعت  ج -

.يرايتخالا باستنالا  فاقيإ  اهيف  متي  يتلا  تالاحلاو  عاطتقالل  عضاخلا  رجألاو  ةيرايتخا  ةفصب  هيلع  نمؤملا  كارتشا  تايلآ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  د -

( 8  ) ةداملا

موقت نأ  ةفصلا  هذهب  اهلو  يرادإو  يلام  لالقتسا  تاذو  ةيرابتعالا  ةيصخشلاب  عتمتت  يعامتجالا ) نامـضلل  ةماعلا  ةسـسؤملا   ) ىمـست ةسـسؤم  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  أشنت  أ -
اياصولاو تاعربتلاو  تادـعاسملاو  تابهلا  لوبقو  اهرامثتـساو  ةـلوقنملا  ريغو  ةـلوقنملا  لاومـألا  كـلمتو  يـضاقتلا  قح  كـلذ  يف  اـمب  دوقعلا  ماربإو  ةـينوناقلا  تافرـصتلا  عيمجب 

.ةياغلا هذهل  هلكوت  ماحم  يأ  وأ  يندملا  ماعلا  يماحملا  ةياغلا  هذهل  اهنع  بينت  ناو  ةينوناقلا  تاءارجإلاب  مايقلاو  ضارتقالاو 

.اهجراخو ةكلمملا  لخاد  بتاكمو  اعورف  ئشنت  نأ  اهلو  نامع  يف  ةسسؤملل  سيئرلا  زكرملا  نوكي  ب -

لاومألاو هلمع  تايلآو  هترادإ  ةيفيك  ددحتو  يرادإ  لالقتساب  عتمتي  يعامتجالا ) نامضلا  لاومأ  رامثتـسا  قودنـص   ) ىمـسي قودنـص  اهيف  أشني  ةسـسؤملا  لاومأ  رامثتـسا  تاياغل  ج -
.ةياغلا هذهل  ردصي  صاخ  ماظن  بجومب  اهرامثتساو  اهترادإو  هل  ةصصخملا 

( 9  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  سلجملا  سيئر  ةسائرب  ةرادإ  سلجم  ةسسؤملل  نوكي  أ -

.سلجملا سيئرل  ابئان  ماعلا  ريدملا  - 1

.رامثتسالا قودنص  سيئر  - 2

.رامثتسالاب صتخملا  يزكرملا  كنبلا  ظفاحم  بئان  - 3

.ءارزولا سلجم  هيمسي  ةينمألا  ةزهجألاو  ةحلسملا  تاوقلا  نع  لثمم  - 4

.نيينهملا نم  رخآلاو  لمعلا  باحصأ  نم  امهدحأ  نوكي  نأ  ىلع  ةينهملا  تاباقنلا  ءاسؤر  امهيمسي  ةينهملا  تاباقنلا  نالثمي  نينثا  - 5

.لامعلا تاباقنل  ماعلا  داحتالا  مهيمسي  لامعلا  نولثمي  ةعبرأ  - 6

.ندرألا ةراجت  ةفرغ  امهراتخت  نارخآلا  نانثالاو  ندرألا  ةعانص  ةفرغ  امهراتخت  مهنم  نانثا  لمعلا  باحصأ  نولثمي  ةعبرأ  - 7

 . صاصتخالاو ةءافكلاو  ةربخلا  يوذ  نم  اونوكي  نأ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 7-4  ) نم دونبلا  يف  مهيلع  صوصنملا  ءاضعألا  رايتخا  دنع  ىعاري  ب -

رورم دعب  الإ  وضعلا  سفن  ةداعإ  زوجي  الو  طقف ،  ةدحاو  ةرمل  تاونـس  ثالث  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ( 7-4  ) نم دونبلا  يف  مهيلع  صوصنملا  ءاضعألا  ةيوضع  ةدـم  نوكت  ج -



:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  سلجملا  نم  رارقب  امكح  مهنم  يأ  ةيوضع  يهتنتو  هتيوضع  ءاهتنا  ىلع  لقألا  ىلع  تاونس  ثالث 

.ةيلاتتم ةيداع  تاسلج  ثالث  روضح  نع  فلخت  اذإ  - 1

.لمع بحاص  وأ  لماعك  سلجملا  يف  اهلجأ  نم  نيع  يتلا  ةفصلا  دقف  اذإ  - 2

.ماع وفع  هلمش  وأ  هرابتعا  هيلإ  در  ولو  ةيانج  يأب  وأ  نامتئا  ةءاسإ  وأ  لايتحا  وأ  ةقرس  مرج  يأب  وأ  فرشلا  وأ  ةماعلا  بادآلاو  قالخألاب  لخم  مرج  يأب  هيلع  مكح  اذإ  - 3

.هسالفإ نلعأ  وأ  هراسعإ  تبث  اذا  . 4

( 10  ) ةداملا

ةعبرأ نم  مدقم  بلط  ىلع  ءانب  وأ  كلذل  ةرورض  سلجملا  سيئر  ىأر  اذإ  ةيداع  ريغ  تاعامتجا  دقعي  نأ  هلو  رهش  لك  لقألا  ىلع  ةرم  هسيئر  نم  ةوعدب  هتاعامتجا  سلجملا  دقعي  أ -
.هيف ثحبتس  يتلا  رومألاو  عامتجالل  ةوعدلا  بابسأ  هيف  نيبي  لقألا ،  ىلع  ءاضعأ 

ىلع نيرـضاحلا  تاوصأ  ةيرثكأب  تارارقلا  ذـختتو  هبايغ  لاح  يف  هبئان  وأ  سيئرلا  مهنيب  نم  نوكي  نأ  ىلع  هئاضعأ  يثلث  نع  لقي  ام ال  هرـضح  اذإ  اينوناق  سلجملا  عامتجا  نوكي  ب -
.عامتجالا سيئر  هعم  توص  يذلا  بناجلا  حجري  تاوصألا  يواست  دنعو  لقألا 

.هيأرب سانئتسالا  تاياغل  عامتجالا  روضحل  نيصتخملا  نم  رثكأ  وأ  اريبخ  وعدي  نأ  سلجملل  ج -

روضحب ةأفاكملا  هذـه  طـبر  متيو  راـنيد  ( 500  ) هاـصقأ دـحبو  سلجملا  سيئر  بيـسنت  ىلع  ءاـنب  ءارزوـلا  سلجم  نم  رارقب  هئاـضعأو  سلجملا  سيئرل  ةيرهـش  ةأـفاكم  ددـحت  د -
.تاسلجلا

( 11  ) ةداملا

:- كلذ يف  امب  ةمزاللا  ماهملاو  تايحالصلا  عيمج  ضرغلا  اذهل  هب  طانتو  اهلامعأو  ةسسؤملا  نوؤش  ىلع  فارشإلا  سلجملا  ىلوتي 

.ةسسؤملل ةينيمأتلا  ةماعلا  تاسايسلا  رارقإ  أ -

.تارامثتسالل تاددحمو  تايلآو  ريياعم  ديدحتو  ةيرامثتسا  فادهأ  عضوو  لوصألل  ةيقوسلا  ةميقلا  ميظعتل  ةسسؤملل  ةيرامثتسالا  ةماعلا  تاسايسلا  رارقإ  ب -

.ةيرامثتسالا ةسايسلا  فادهأ  قيقحتو  عبتتلاو  طوحتلاو  ةظفحملا  ميظعتل  ةيرامثتسالا  ةيلمعلا  ةبقارم  ج -

.ةسسؤملا لاومأ  رامثتسال  ةماعلا  ةطخلا  رارقإ  د -

.ةسسؤملا يف  تايلوؤسملاو  ماهملا  فصوو  اهفصوو  فئاظولا  تاليكشت  لودجو  يميظنتلا  لكيهلا  رارقإ  ه -

.هدادعإو ةسسؤملل  يلاملا  زكرملا  صحفل  نييراوتكا  ءاربخو  نيمأت  ءاربخ  نييعت  و -

.اهنم لكل  ةصصخملا  غلابملاو  ةفلتخملا  فرصلا  هجوأ  نايب  عم  ةسسؤملل  ةيونسلا  ةنزاوملا  رارقإ  ز -

.ةسسؤملل ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  يونسلا  ريرقتلا  رارقإ  ح -

.ةسسؤملا تاباسح  قيقدتل  يجراخ  ينوناق  تاباسح  ققدم  نييعت  ط -

:- يلي ام  نمضتت  نأ  ىلع  باونلاو  نايعألا  يسلجملو  ءارزولا  سلجمل  ةيونس  عبر  ريراقت  عفر  ي -

.ةيلاملا تاباسحلاو  تانايبلا  - 1

.تارامثتسالا ءادأب  ةقلعتملا  ةيساسألا  جئاتنلا  - 2

.رامثتسالل ةماعلا  ةطخلا  يف  ةفدهتسملا  ميقلا  عم  ةيرامثتسالا  ظفاحملا  يريدم  ءادأ  قباطت  ىدم  - 3

.ةمداقلا ةلحرملل  تارامثتسالا  ةسايس  نايب  - 4

.ةسسؤملل يلاملا  زكرملا  نأشب  يجراخلا  ققدملا  ريرقت  - 5

.رامثتسالا سلجمو  ةبقارملا  ةنجل  نم  لكل  ةيعبرلا  ريراقتلا  - 6

.تاءارجإلا ريياعملاو و  ةيرامثتسالا  تاسايسلا  - 7

.تابولطملاو تادوجوملا  نم  لكل  ةقباطمو  ليلحت  - 8

تارارقلاو ةـمظنألاو  نوناـقلل  اـقفو  تاءارجـإلاو  ريياـعملاو  رامثتـسالا  ةسايـس  عم  قفتت  ةـقباسلا  ةرتـفلا  لـالخ  تمت  يتـلا  تارامثتـسالا  عيمج  نا  دـكؤي  سلجملا  نم  رارقإ  - 9
 . هدورو لاح  للخ  يأ  نيبتو  تاميلعتلاو 

.اهضارغأ قيقحت  لفكي  امب  ةسسؤملل  ةيرامثتسالاو  ةينفلاو  ةيرادإلاو  ةيلاملاو  ةيلخادلا  ةيميظنتلاو  ةيذيفنتلا  تاميلعتلا  رادصإ  ك -

.ةسسؤملاب ةصاخلا  ةمظنألاو  نيناوقلا  تاعورشم  حارتقا  ل -

.ةيرادإلاو ةيئاضقلاو  ةيلاملا  رومألا  يف  عيقوتلاب  هنع  بوني  نم  ضيوفت  م -

.اهباعتأو اهتايحالصو  اهماهم  ديدحتو  ةتقؤمو  ةمئاد  ناجل  ليكشت  ن -

.تابراضتلا هذه  نم  دحلل  تاءارجإ  عضوو  ةلمتحملا  حلاصملا  براضت  عنم  تاسايس  كلذ  يف  امب  ةسسؤملا  يف  اهريياعمو  ةديشرلا  ةمكوحلا  سسأ  رارقإ  س -

.كلذ ىلإ  ةجاحلا  تعد  املك  هريوطتو  ةسسؤملا  تادوجومو  تارامثتسال  ليلد  رارقإ  ع -

.هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  هب  طانت  ىرخأ  تايحالص  يأ  ف -

( 12  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ىلوتيو  سلجملا  سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  هبتار  ددحيو  ماعلا  ريدملا  نيعي 

.اهردصي يتلا  تارارقلا  ذيفنتو  سلجملا  اهرقي  يتلا  ةسايسلا  قيبطت  أ -

.اهرارقإل سلجملا  ىلع  اهضرعو  ةسسؤملل  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  دادعإ  ب -

.ةسسؤملا لامعأ  ةعباتمو  سلجملا  ىلإ  اهعفرو  ةيلاملا  اهتلاحب  ةقلعتملاو  ةسسؤملا  لامعأب  ةصاخلا  ريراقتلا  دادعإ  ج -

.اهتزهجأ عيمج  ةرادإو  اهيمدختسمو  ةسسؤملا  يفظوم  ىلع  فارشإلا  د -

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ةرداصلا  ةيذيفنتلا  تاميلعتلاو  ةمظنألا  ىضتقمب  هب  ةطونملا  تايحالصلا  ه -

.اددحمو ايطخ  ضيوفتلا  نوكي  نأ  ىلع  سلجملا  هل  اهضوفي  ىرخأ  تايحالصو  ماهم  يأ  و -



.هاضتقمب ةرداصلا  ةيذيفنتلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةيقيبطتلا  تاميلعتلا  رادصإ  ز -

( 13  ) ةداملا

:- نم لك  ةيوضعو  ماعلا  ريدملا  ةسائرب  تانيمأتلا ) سلجم   ) ىمسي سلجم  ةسسؤملا  يف  لكشي  أ -

 . ةحصلا ةرازو  ماع  نيمأ  - 1

 . لمعلا باحصأ  يلثمم  نم  رخآلاو  لامعلا  يلثمم  نم  امهدحأ  نوكي  نأ  ىلع  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  امهراتخي  نينثا  - 2

 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  مهنيعي  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  ةسسؤملا  جراخ  نم  ةثالث  - 3

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  تانيمأتلا  سلجم  ىلوتي  ب -

.اهرارقإل سلجملا  ىلإ  اهعفرو  ةينيمأتلا  ةماعلا  ةسايسلا  حارتقا  - 1

.اهتعباتمو ةسايسلا  كلت  ذيفنتل  ةمزاللا  جماربلاو  ططخلا  عضوو  ةسسؤملل  ةينيمأتلا  ةسايسلا  ذيفنت  ىلع  فارشإلا  - 2

.اهنم لكل  ةصصخملا  غلابملاو  ةفلتخملا  فرصلا  هجوأ  نايب  عم  ينيمأتلا  بناجلل  ةسسؤملل  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  رارقإب  سلجملل  بيسنتلا  - 3

.يفيظولا ءادألاو  ةينيمأتلا  ةطشنألا  نع  سلجملل  ةيرودلا  ريراقتلا  عفر  - 4

.هرارقإب سلجملل  بيسنتلاو  بناجلا  اذهب  ةقلعتملا  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  ينيمأتلا  بناجلا  لامعأ  نع  يونسلا  ريرقتلا  ةعجارم  - 5

.ةيذيفنتلا تاميلعتلل  اقفو  ينيمأتلا  لمعلل  ةمزاللا  ناجللا  ةيمست  - 6

 . سلجملا ىلإ  اهعفرو  ةسسؤملا  ضارغأ  قيقحت  لفكي  امب  ينيمأتلا  بناجلل  ةيذيفنتلا  تاميلعتلا  تاعورشم  دادعإ  - 7

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ةرداصلا  ةيذيفنتلا  تاميلعتلاو  ةمظنألا  بجومب  هب  طانت  وأ  سلجملا  هل  اهضوفي  ىرخأ  تايحالص  يأ  - 8

.هبايغ دنع  هماقم  موقي  هسيئرل  ابئان  هئاضعأ  نيب  نم  تانيمأتلا  سلجم  راتخي  ج -

اغلبم ةأفاكملا  هذه  زواجتت  نأ ال  ىلع  هئاضعأ  تآفاكمو  هسيئر  تايحالـصو  هتارارق  ذاختاو  هتاعامتجا  دقع  ةيفيكو  هترادإ  كلذ  يف  امب  تانيمأتلا  سلجمب  ةقلعتملا  نوؤشلا  ددـحت  د -
.ةياغلا هذهل  ردصي  صاخ  ماظن  بجومب  تاسلجلا  روضحب  ةأفاكملا  هذه  طبر  متيو  ايرهش  رانيد  ( 500  ) هردقو

نوناقلا اذه  ماكحأ  قيبطتو  تآشنملاو  مهيلع  نمؤملا  قوقح  ةيوست  تاياغل  كلذو  ماعلا  ريدملا  بيـسنت  ىلع  ءانب  اهءاضعأ  يمـسيو  ةـينيمأتلا  ناجللا  تانيمأتلا  سلجم  لكـشي  ه -
:- نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  بجومب  اهب  ةقلعتملا  نوؤشلا  ةفاكو  اهباعتأو  اهتايحالصو  اهماهم  ددحت  نأ  ىلع  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاو 

.ةيلوألا قوقحلا  ةيوست  ناجل  وأ  ةنجل  - 1

.ةيفانئتسالا قوقحلا  ةيوست  ةنجل  - 2

.نامضلا نوؤش  ةنجل  - 3

( 14  ) ةداملا

:- يلي نمم  يعامتجالا ) نامضلا  لاومأ  رامثتسا  سلجم   ) ىمسي سلجم  ةسسؤملا  يف  لكشي  أ -

 . يعامتجالا نامضلا  لاومأ  رامثتسا  سلجم  سيئرل  بئان  رامثتسالا  قودنص  سيئر  - 1

 . ماعلا ريدملا  - 2

 . رامثتسالا يف  صاصتخالاو  ةءافكلاو  ةربخلا  يوذ  نم  لمعلا  باحصأ  يلثمم  نم  امهيناثو  لامعلا  يلثمم  نم  امهدحأ  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  امهراتخي  نينثا  - 3

 . رامثتسالا سلجمل  اسيئر  مهدحأ  ءارزولا  سلجم  يمسي  نأ  ىلع  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  مهنيعي  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  ةسسؤملا  جراخ  نم  ةسمخ  - 4

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  رامثتسالا  سلجم  ىلوتي  ب -

 . اهرارقإل سلجملا  ىلإ  اهعفرو  رامثتسالا  قودنصل  ةيرامثتسالا  ةماعلا  ةسايسلا  عضو  - 1

 . اهرارقإل سلجملا  ىلإ  اهعفرو  ةسسؤملا  لاومأ  رامثتسال  ةماعلا  ةطخلا  عضو  - 2

.اهتعباتمو ةسايسلا  كلت  ذيفنتل  ةمزاللا  جماربلاو  ططخلا  عضوو  ةسسؤملل  ةيرامثتسالا  ةسايسلا  ذيفنت  ىلع  فارشإلا  - 3

.هاضتقمب ةرداصلا  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأو  قفتي  امبو  ةماعلا  اهتطخو  ةسسؤملل  ةيرامثتسالا  ةسايسلا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةيرامثتسالا  تارارقلا  ذاختا  - 4

.اهنم لكل  ةصصخملا  غلابملاو  ةفلتخملا  فرصلا  هجوأ  نايب  عم  رامثتسالا  قودنصل  ةيونسلا  ةنزاوملا  عورشم  رارقإب  سلجملل  بيسنتلا  - 5

.هئادأو رامثتسالا  قودنص  طاشن  نع  سلجملل  ةيرودلا  ريراقتلا  عفر  - 6

.اهرارقإب سلجملل  بيسنتلاو  هب  ةقلعتملا  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  رامثتسالا  قودنص  لامعأ  نع  يونسلا  ريرقتلا  ةعجارم  - 7

.ةيذيفنتلا تاميلعتلل  اقفو  يرامثتسالا  لمعلل  ةمزاللا  ناجللا  ةيمست  - 8

.سلجملا ىلإ  اهعفرو  ةسسؤملا  ضارغأ  قيقحت  لفكي  امب  رامثتسالا  قودنصل  ةيذيفنتلا  تاميلعتلا  تاعورشم  دادعإ  - 9

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ردصت  يتلا  ةيذيفنتلا  تاميلعتلاو  ةمظنألا  بجومب  هب  طانت  وأ  سلجملا  هل  اهضوفي  ىرخأ  تايحالص  يأ  - 10

.ءارزولا سلجم  نم  رارقب  هبتار  ددحيو  ديدجتلل  ةلباق  نيتنس  ةدمل  رامثتسالا  قودنصل  اغرفتم  اسيئر  سلجملا  سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نيعي  ج -

بجومب رامثتـسالا  قودنـص  سيئرو  رامثتـسالا  سلجم  سيئر  تايحالـصو  هتارارق  ذاختاو  هتاعامتجا  دقع  ةيفيكو  هترادإ  كلذ  يف  امب  رامثتـسالا  سلجمب  ةقلعتملا  نوؤشلا  ددـحت  د -
.ةياغلا هذهل  ردصي  صاخ  ماظن 

تاسلجلا روضحب  ةأفاكملا  هذه  طبر  متيو  رانيد  ( 500  ) هاصقأ دحبو  سلجملا  سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  رامثتسالا  سلجم  ءاضعأل  ةيرهش  ةأفاكم  ددحي  ه -
 . سلجملا سيئر  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  هتأفاكم  ددحت  يذلا  رامثتسالا  سلجم  سيئر  ءانثتساب 

( 15  ) ةداملا

يهتنتو ةدحاو  ةرمل  ديدجتلل  ةلباق  تاونـس  ثالث  نوناقلا  اذه  نم  ( 14  ) و ( 13  ) نيتداملا نم  أ )  ةرقفلا (  يف  مهيلع  صوصنملا  ةسـسؤملا  جراخ  نم  ءاضعألا  ةـيوضع  ةدـم  نوكت 
.اهتاذ هنييعت  ةقيرطب  مهنم  يأ  ةيوضع 

( 16  ) ةداملا



.ةدحاو ةرم  ديدجتلل  ةلباق  تاونس  ثالث  ةيوضعلا  ةدم  نوكتو  ءاضعأ  ةثالث  نم  ةبقارملا ) ةنجل  ىمست (  ةنجل  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  لكشي  أ -

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ىلوتتو  ةجاحلا  تعد  املكو  نيرهش  لك  لقألا  ىلع  ةرم  هنم  ةوعدب  عمتجتو  اهئاضعأ  نيب  نم  اهل  اسيئر  ةبقارملا  ةنجل  بختنت  ب -

 . سلجملا ىلع  اهضرع  لبق  ةيماتخلا  ةيلاملا  اهتانايب  كلذ  يف  امب  اهب  ةصاخلا  ةيلاملا  ريراقتلا  قيقدتو  ةيرامثتسالاو  ةيلاملا  نوؤشلاب  ةقلعتملا  ةسسؤملا  ةرادإ  لامعأ  ةبقارم  - 1

ىلإ اهعفرو  اهل  ةيبساحملا  لوصألاو  ةماعلا  ةيباسحلا  ةطخلاو  ةيلاملا  ةسـسؤملا  ةمظنأ  يف  يأرلا  ءادبإو  ةمكوحلا  دـعاوقو  ةسـسؤملا  يف  يلخادـلا  قيقدـتلا  ريراقت  ةـعجارم  - 2
 . سلجملا

 . هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  اهب  طانت  يتلا  ىرخألا  تايحالصلا  ةسرامم  - 3

 . ةبقارملا ةنجل  يف  ءاضعأ  رامثتسالا  قودنص  سيئرو  ماعلا  ريدملا  نوكي  نا  زوجي  ال  ج -

( 17  ) ةداملا

هذه يف  ةيوضعلا  ةدم  نوكتو  رامثتـسالا ،  سلجم  نم  نينثاو  تانيمأتلا  سلجم  نم  نينثا  ةيوضعو  هئاضعأ  دحأ  ةسائرب  ةديـشرلا ) ةمكوحلا  ةنجل   ) ىمـست ةنجل  سلجملا  لكـشي  أ -
.ةدحاو ةرم  ديدجتلل  ةلباق  تاونس  ثالث  ةنجللا 

:- ةيلاتلا تايحالصلاو  ماهملا  ةديشرلا  ةمكوحلا  ةنجل  ىلوتت  ب -

.ريياعملاو سسألا  هذهب  مازتلالا  ززعت  يتلا  تايلآلاو  طباوضلا  عضوو  اهرارقإل  ةسسؤملا  يف  اهريياعمو  ةديشرلا  ةمكوحلا  سسأب  سلجملل  بيسنتلا  - 1

.تاسايسلا كلتب  مازتلالا  ىدم  نم  دكأتلاو  رامثتسالا  سلجمو  تانيمأتلا  سلجمو  سلجملا  نم  لك  ءاضعأ  نم  ةبولطملا  تارارقإلاو  حلاصملا  براضت  عنمل  تاسايس  عضو  - 2

.ةلءاسملاو ءادألا  مييقتل  ةميلس  تاسايسو  تايلآ  دوجو  نم  دكأتلاو  تايحالصلا  ضيوفتو  تايلوؤسملا  عيزوت  ثيح  نم  ةسسؤملل  يميظنتلا  لكيهلا  ةعجارم  - 3

.اهتطشنأو اهلامعأ  نع  ةسسؤملا  حاصفإب  ةقلعتملا  ةماعلا  تاسايسلا  عضو  - 4

.ةسسؤملا يفظوم  عيمج  ىلع  اهميمعتو  اهتايكولسو  ةفيظولا  تايقالخأ  مكحت  كولسلا  دعاوقل  ةنودم  رفوت  نم  دكأتلا  - 5

.سلجملا ىلإ  ةسسؤملا  يف  ةديشرلا  ةمكوحلا  نع  يونس  ريرقت  ميدقت  - 6

.ةسسؤملا ليثمتل  نيحرتقملا  صاخشألا  مييقت  لمشي  امب  اهيف  ةمهاسملا  تاكرشلا  ةرادإ  سلاجمو  يريدم  تائيه  يف  ةسسؤملا  ليثمت  تايلمع  مظنت  يتلا  سسألا  عضو  - 7

.سلجملا اهب  اهفلكي  ىرخأ  تايحالص  وأ  ماهم  يأ  - 8

.ةبقارملا ةنجل  ةيوضعو  ةديشرلا  ةمكوحلا  ةنجل  ةيوضع  نيب  عمجلا  زوجي  ال  ج -

.ةديشرلا ةمكوحلا  ةنجل  يف  ءاضعأ  رامثتسالا  سلجم  سيئرو  رامثتسالا  قودنص  سيئرو  ماعلا  ريدملا  نوكي  نأ  زوجي  ال  د -

تاكرـشلا ةرادإ  سلاجمو  يريدم  تائيه  نم  يأ  ةيوضع  وأ  ةسائر  يف  ةسـسؤملا  ليثمتو  رامثتـسالا  سلجم  وا  تانيمأتلا  سلجم  وا  سلجملا  نم  يأ  ةيوضع  نيب  عمجلا  زوجي  ال  ه -
.كلذ ىلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاومبو  ةسسؤملل  لماكلاب  ةكولمملا  تاكرشلا  ءانثتساب  ةسسؤملا  اهيف  مهاست  يتلا 

( 18  ) ةداملا

.ايملاع ةدمتعم  ةيراوتكالا و  تاساردلاب  ةصصختم  ةهج  ةفرعمب  لقألا  ىلع  تاونس  ثالث  لك  ةرم  ةسسؤملل  يلاملا  زكرملا  صحف  متي  أ -

انيد هجولا  اذه  ىلع  ةموكحلا  هعفدت  ام  ربتعيو  زجعلا  اذه  ديدستب  ةموكحلا  مزتلت  يلام  زجع  دوجو  نيبت  اذإف  ةمئاقلا  تامازتلالا  ريدقت  ةسسؤملل  يلاملا  زكرملا  لوانتي  نأ  بجي  ب -
.ةلبقملا تاونسلا  يف  اهيدل  رفوتي  ضئاف  يأ  نم  هديدستب  مزتلت  ةسسؤملا  ىلع 

ءارجإ خـيرات  نم  ةرـشاعلا  ةنـسلا  يف  اهريدـقت  ىرج  امك  ةسـسؤملا  تادوجوم  نأ  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأل  اقفو  ةسـسؤملل  يلاملا  زكرملا  صحف  ةـجيتن  نيبت  اذإ  ج -
يلاملا زكرملا  بيوصت  نمضي  امب  ةمزاللا  تاءارجإلا  ذاختا  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ىلعف  ةنسلا  كلت  يف  ةردقملا  اهتاقفن  فاعضأ  ةرشع  نع  لقت  فوس  مييقتلا 

.ةمئالملا ةيعيرشتلا  تاليدعتلا  ءارجإب  ريسلا  لالخ  نم  كلذو  ةسسؤملل 

( 19  ) ةداملا

:- ةيلاتلا رداصملا  نم  ةسسؤملل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت  أ -

 . مهيلع نمؤملاو  تآشنملا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  - 1

.لمعلاب مهقاحتلا  خيرات  نم  اموي  ( 60  ) رورم دعب  مهيلع  نمؤملا  ىلع  اهباستحا  متي  نأ  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قفو  تاكارتشالا  عفد  يف  ريخأتلا  ببسب  بترتت  يتلا  دئاوفلا  - 2

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ةبترتملا  تامارغلا  - 3

.ةسسؤملا لاومأ  رامثتسا  عير  - 4

.ةسسؤملل يلاملا  زجعلا  دسل  ةموكحلا  اهمدقت  يتلا  ضورقلا  - 5

.رخآ عيرشت  يأ  وأ  هاضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةسسؤملل  ققحتت  يتلا  غلابملا  - 6

.يندرأ ريغ  ردصم  نم  تناك  اذإ  اهيلع  ءارزولا  سلجم  ةقفاوم  ةطيرش  سلجملا  اهلبقي  ىرخأ  تاداريإ  يأو  ضورقلاو  اياصولاو  تاعربتلاو  تادعاسملاو  تابهلا  - 7

.هاضتقمب ةرداصلا  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  هيضتقي  امل  الإ  ةسسؤملا  لاومأ  نم  قافنإلا  زوجي  ال  ب -

( 20  ) ةداملا

سـسألاو ماكحألا  ةاعارم  متت  نأ  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةرداصلا  ةـمظنألل  اقفو  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  عطتقت  يتلا  وأ  ةأشنملا  اهيدؤت  يتلا  تاكارتشالا  باستحا  متي 
:- ةيلاتلا دودحلاو 

.رانيد فالآ  ةثالث  هساسأ  ىلع  تاكارتشالا  بستحت  يذلا  رجألل  ىلعألا  دحلا  نوكي  أ -

رهش يف  كلذو  نوناقلا  اذه  نم  ( 90  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  هفيرعت  مت  امك  مخـضتلاب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  دراولا  روجألل  ىلعألا  دـحلا  طبر  متي  ب -
.ماع لك  نم  يناثلا  نوناك 

:- يلي نمم  لك  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  قيبطت  نم  ىنثتسي  ج -

ىلعألا دحلا  نوكي  ةلاحلا  هذـه  يفو  خيرات 15/10/2009 ، يف  ذـفانلا  ةنسل 2009  ( 26  ) مقر لدعملا  نوناقلا  لوعفم  نايرـس  خـيرات  لبق  نيمأتلاب  لومـشملا  هيلع  نمؤملا  - 1
.رانيد فالآ  ةسمخ  هساسأ  ىلع  تاكارتشالا  بستحت  يذلا  رجألل 

دعب هرجأ  ىلع  أرطت  ةدايز  يأب  ذـخؤي  الو  ساسألا  اذـه  ىلع  هتاـكارتشا  باـستحا  متو  خيرات 15/10/2009 ،  لبق  رانيد  فالآ  ةـسمخ  هرجأ  زواجت  دـق  ناك  يذـلا  هيلع  نمؤملا  - 2
 . روكذملا خيراتلا 

ةدايزلل رجألا  اذه  عضخي  ةداملا  هذه  يف  هيلع  صوصنملا  عاطتقالل  عضاخلا  رجألل  ىلعألا  دحلا  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا يف  دراولا  هيلع  نمؤملا  رجأ  لوصو  لاح  يف  - 3
 . ةداملا هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيلآلل  اقفو 



ارهـش هل  هكرت  ىتحو  اهيدـل  لمعلاب  هيلع  نمؤملا  قاحتلا  خـيرات  نم  اهعفد  نع  ةـلوؤسم  نوكتو  هيلع ،  نمؤملا  ىلعو  اهيلع  ةقحتـسملا  تاكارتشالا  لماك  عفدـب  ةأشنملا  مزتلت  د -
نمؤملا قحتلي  مل  ام  نوناقلا ،  اذه  ماكحأب  ةلومشملا  ةيلعفلا  ةمدخلا  نم  اءزج  راذنإلا  رهش  ربتعي  امك  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل  الماك  ارهـش  رهـشلا  رـسك  ربتعيو  رهـشب 

 . رهشلا اذه  لالخ  رخآ  لمعب  هيلع 

وأ ةكلمملا  لخاد  ةيسارد  ةزاجإ  وأ  ةيملع  ةثعب  يف  هدافيإ  وأ  هبادتنا  وأ  هتراعإ  وأ  هتباصإ  لاح  يف  هيلع  نمؤملا  كارتشا  دعاوق  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  ه -
نمو تالاحلا  هذه  يف  تاكارتشالا  هنع  ىدؤت  يذلا  رجألا  باستحا  دعاوق  ةمظنألا  كلت  ددحت  امك  هرجأ ،  ضيفخت  وأ  فاقيإ  بجوي  رخآ  ببس  يأ  وأ  ةيـضرملا  هتزاجإ  لالخ  وأ  اهجراخ 

.اهئادأب مزتلي 

( 21  ) ةداملا

هذه نوكت  ناو  تانيمأتلا  سلجم  اهدمتعي  يتلا  جذامنلا  ىلع  كلذو  مهروجأو  اهيدل  نيبردتملاو  نيلماعلا  ءامسأ  نمضتت  ةلصفم  ةيلاتلا  تانايبلا  ةسـسؤملل  مدقت  نأ  ةأشنملا  ىلع  أ -
:- اهساسأ ىلع  تاكارتشالا  بسحت  يتلاو  ةذفانلا  تاعيرشتلا  ماكحا  قفو  اهب  ظفتحت  يتلا  اهتالجسو  اهرتافدل  ةقباطم  تانايبلا 

 . ماع لك  نم  راذآ  رهش  ةياهن  اهاصقأ  ةدم  لالخ  كلذو  ماع  لك  نم  يناثلا  نوناك  يف  مهلمع  سأر  ىلع  مه  نيذلا  - 1

 . لمعلاب مهقاحتلال  يلاتلا  رهشلا  ةياهن  اهاصقأ  ةدم  لالخ  كلذو  ماعلا  لالخ  اهيدل  لمعلاب  اوقحتلا  نيذلا  - 2

 . مهتامدخ ءاهتنال  يلاتلا  رهشلا  ةياهن  اهاصقأ  ةدم  لالخ  كلذو  ماعلا  لالخ  اهيدل  مهتامدخ  تهتنا  نيذلا  - 3

دامتعا طورـش  ددـحت  يتلا  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةرداصلا  ةـمظنألاب  مازتلالا  ةـلاحلا  هذـه  يف  اهيلعف  ةـينورتكلالا  لئاسولا  ىدـحإب  تانايبلاب  ظفتحت  ةأشنملا  تناك  اذإ  ب -
.تانايبلا هذهل  ةسسؤملا 

نوكتو ةسـسؤملا  هردـقت  امل  اقفو  تاكارتشالا  بسحت  عقاولل  اهتقباطم  مدـع  وأ  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) و أ )  نيترقفلا (  ماكحأ  قفو  ةأـشنملا  ىدـل  تاـنايبلا  رفاوت  مدـع  دـنع  ج -
 . ساسألا اذه  ىلع  هيلع  نمؤملا  قوقح  ةيوست  متت  امك  نوناقلا ،  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  اهعفدب  ةمزلم  ةأشنملا 

( 22  ) ةداملا

نم ىلوألا  اموي  رـشع  ةسمخلا  لالخ  ةسـسؤملا  ىلإ  مهباسحل  اهيدؤت  يتلا  تاكارتشالاو  اهيدـل  نيلماعلا  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  ةـعطتقملا  تاكارتشالا  يدؤت  نأ  ةأشنملا  ىلع  أ-
 . اهئادأ نع  ترخأت  يتلا  تاكارتشالا  نم  يأ  نع  ايرهش  ةئاملاب ) دحاو   ) اهردق ريخأت  ةدئاف  عفدت  اهرخأت  ةلاح  يفو  قاقحتسالل  يلاتلا  رهشلا 

(21  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  تانايبلاب  ةسـسؤملا  ديوزت  نع  هيف  رخأتت  رهـش  لك  نع  ةقحتـسملا  تاكارتشالا  نم  ةئاملاب ) دحاو   ) اهردق ةمارغ  عفدب  ةأشنملا  مزتلت  ب -
.نوناقلا اذه  نم 

اهردـق ةـمارغ  يدؤت  نأب  اناصقن  وا  ةدايز  ةـيقيقحلا  روجألا  ساسأ  ىلع  تاكارتشالا  دؤت  مل  يتلا  وأ  اهيدـل  نيلماعلا  ضعب  وأ  لك  نع  تاكارتشالا  عطتقت  مل  يتلا  ةأـشنملا  مزتلت  ج -
.ةسسؤملا نم  قبسم  راطخا  وا  راذنإ  نود  ررقملا  نع  ةدايز  اهتيدأتب  تماق  يتلا  وأ  اهدؤت  مل  يتلا  تاكارتشالا  ةميق  نم  ةئاملاب ) نوثالث  )

هيلع نمؤملا  ةمدخ  ءاهتناب  ةسسؤملا  راطخإ  مدعب  وأ  ةقحتسملا  تاكارتشالا  ءادأب  ةأشنملا  مايق  نود  تلاح  ةين  ءوس  ىلع  يوطنت  الاوحأ ال  وأ  افورظ  كانه  نأ  سلجملل  نيبت  اذإ  د -
سسأل اقفو  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) و ب )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تامارغلا  عومجم  نم  ةئاملاب ) نيعبـس   ) زواجتي امب ال  ةأشنملا  ءافعإ  يف  قحلا  هلف  ةددحملا  ديعاوملا  يف 

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  اهرشن  متيو  سلجملا  اهعضي 

زوجيف نوناقلا  اذـه  ماكحأل  اهتفلاخم  وا  تاكارتشالا  نم  نيعم  غلبم  دـيدست  نع  اهفلختل  ةـجيتن  ةداملا  هذـه  ماـكحأ  ىـضتقمب  تاـمارغ  وأ  ريخأـت  دـئاوف  ةأـشنملا  ىلع  بترت  اذا  ه -
:- يلاتلا بيترتلل  اقفو  كلذو  اهئادا  نع  تفلخت  يتلا  تاكارتشالا  ةيوست  لبق  اهيلع  ةقحتسملا  تامارغلاو  دئاوفلا  ةيوستل  ددسم  غلبم  يأ  لامعتسا  ةسسؤملل 

 . ةسسؤملل اهعفدب  ةأشنملا  موقت  يتلا  غلابملا  نم  نوناقلا  اذه  نم  ( 32  ) و ( 27  ) نيتداملا ماكحأل  اقفو  ةأشنملا  ىلع  ةقحتسملا  غلابملا  ددست  - 1

.هتبسن بسح  لك  تامارغو  دئاوفو  تاكارتشا  نم  اهيلع  ةبترتملا  غلابملا  ديدستل  ةأشنملا  اهتعفد  يتلا  غلابملل  ةنئادلا  ةدصرالا  لوحت  - 2

( 23  ) ةداملا

ربتعتو لقألا ،  ىلع  عوبـسأب  لمعلا  ءدب  خيرات  لبق  هناونعو  صخـشلا  كلذ  مساب  ةسـسؤملا  راطخإ  اهيلع  بجو  يرابتعا  وأ  يعيبط  صخـش  يأل  لمعلا  ذـيفنتب  ةأشنملا  تدـهع  اذإ 
 . نوناقلا اذه  ماكحا  قفو  ةررقملا  تامازتلالاب  ءافولا  نع  ةينماضت  ةيلوؤسم  نيلوؤسم  صخشلا  اذهو  ةأشنملا 

( 24  ) ةداملا

:- يلي امم  لمعلا  تاباصإ  نيمأت  ليومت  رداصم  نوكتت 

 . مهيلع نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب ) نينثا   ) ةبسنب ةأشنملا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  أ -

 . نيمأتلا اذه  ماكحأب  ديقتلا  مدع  ىلع  بترتت  يتلا  تامارغلاو  دئاوفلا  ب -

 . رداصملا هذه  نم  ةيتأتملا  لاومألا  رامثتسا  عير  ج -

( 25  ) ةداملا

:- يلي ام  لمعلا  تاباصإ  نيمأت  تامدخ  لمشت 

.باصملل ةيضرملا  ةلاحلا  اهمزلتست  يتلا  ةيبطلا  ةيانعلا  أ -

 . نوناقلا اذه  نم  ( 31  ) ةداملا ماكحأ  كلذ  يف  ىعارت  نأ  ىلع  لمعلا  ةباصإ  ببسب  لمعلا  ىلع  رداق  ريغ  باصملا  حبصأ  اذإ  لمعلا  نع  تقؤملا  زجعلل  ةيمويلا  تالدبلا  ب -

.هنع نيقحتسملاو  باصملل  ةقحتسملا  ةدحاولا  ةعفدلا  تاضيوعتو  ةيرهشلا  بتاورلا  ج -

 . مهل فرصت  نمو  اهرادقم  سلجملا  ددحيو  لمعلا  ةباصإ  ةجيتن  هيلع  نمؤملا  ةافو  لاح  يف  اهعفد  قحتسي  يتلا  ةزانجلا  تاقفن  د -

( 26  ) ةداملا

:- يلي ام  نوناقلا  اذه  نم  ( 25  ) ةداملا نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبطلا  ةيانعلا  لمشت  أ -

.ىفشتسملا يف  ةماقإلاو  ةيبطلا  ةجلاعملا  فيلاكت  - 1

.هنم ةدوعلاو  هيف  جلاعي  يذلا  ناكملا  ىلإ  هنكس  نم  وأ  لمعلا  ناكم  نم  باصملا  لاقتنا  تاقفن  - 2

.اهاوتسمو اهعون  يبطلا  عجرملا  ررقي  يتلا  ةيعانصلا  فارطألا  كلذ  يف  امب  ةيليهأتلا  تازيهجتلاو  تامدخلا  ريفوت  - 3

 . ةداملا هذه  ماكحأ  ذيفنت  تايلآ  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنالا  ددحت  ب -

( 27  ) ةداملا



سلجملا ررقي  يتلا  تاباصإلا  نع  ينمأ  زكرم  برقأ  غالبإو  ةسـسؤملا  اهدمتعت  يتلا  جالعلا  ةـهج  ىلإ  لمعلا  ةـباصإ  عوقو  رثا  باصملا  هيلع  نمؤملا  لقنب  موقت  نأ  ةأشنملا  ىلع  أ -
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألل  اقفو  اهثودح  نم  ةعاس  نيعبرأو  نامث  لالخ  اهنع  غالبإلا  ةرورض 

ةأشنملا مزتلت  امك  ىلعأ  ادح  اهعوقو  خيرات  نم  لمع  موي  رـشع  ةعبرأ  لالخ  كلذو  يلوألا  يبطلا  ريرقتلا  قافرإو  ايطخ  لمعلا  ةباصإ  عوقوب  ةسـسؤملا  راعـشإب  ةأشنملا  مزتلت  ب -
.ةباصإلاب ةقلعتم  تانايبو  قئاثو  نم  هبلطت  ام  عيمجب  ةسسؤملا  ديوزتب 

ماكحأ قفو  ةبترتملا  ةيبطلا  ةيانعلا  فيلاكت  نم  %( 15  ) هتبسن ام  لمحتت  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  لمعلا  ةباصإب  ةسسؤملا  راعشإ  نع  ةأشنملا  رخأت  لاح  يف  ج -
.هنم ( 29  ) ةداملا ماكحأ  قفو  قحتسملا  يمويلا  لدبلا  لماكو  نوناقلا  اذه  نم  ( 26  ) ةداملا

.اهب ةسسؤملا  راعشإب  ةأشنملا  مقت  مل  اذإ  اهعوقو  خيرات  نم  رهشأ  ةعبرأ  زواجتت  ةدم ال  لالخ  لمعلا  ةباصإب  ةسسؤملا  راعشإ  يف  قحلا  هيوذل  وأ  هيلع  نمؤملل  د -

مت لاح  يف  لاحلا  ىـضتقم  بسح  لمعلا  ةـباصإ  نع  ةئـشانلا  ةافولا  دـعاقت  بتارو  لالتعالا ،  بتاور  تاقفن  ةسـسؤملا  لمحتت  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاـعارم  عم  ه -
 . اهعوقو خيرات  نم  رهشأ  ةعبرأ  دعب  لمعلا  ةباصإب  اهراعشإ 

( 28  ) ةداملا

ةمظنألا بجومب  ددـحت  يتلا  ةـصتخملا  ةـهجلا  وأ  يبطلا  عجرملا  نم  رارقب  لمعلا  ةـباصإ  نع  ةئـشانلا  هتافو  وأ  هزجع  وأ  هؤافـش  تبثي  نأ  ىلإ  باـصملا  جـالع  ةسـسؤملا  ىلوتت  أ -
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا 

ىدم رارقإ  مئادلا  يباصالا  يئزجلا  زجعلا  وأ  مئادلا  يباصالا  يلكلا  زجعلا  توبثب  ةيحـصلا  هتلاح  رقتـست  يذـلا  هيلع  نمؤملل  ةيحـصلا  ةـلاحلا  تعدتـسا  اذا  يبطلا  عجرملا  ىلع  ب -
.كلذ ىلع  ةبترتملا  تاقفنلا  ةسسؤملا  لمحتت  ةلاحلا  هذه  يفو  هتايح ،  رارمتسال  ةمزاللا  ةيبطلا  تامزلتسملاو  ةيودألل  هتجاح 

يمويلا لدبلل  هقاقحتساو  جالعلل  اددجم  هتجاح  ررقي  نأ  هتلاح  رارقتسا  خيرات  نم  ةنس  لالخ  ةباصإلا  ببسب  باصملل  تافعاضم  وأ  ةساكتنا و / تلـصح  اذإ  يبطلا ،  عجرملا  ىلع  ج -
 . نوناقلا اذه  نم  ( 29  ) ةداملا ماكحأ  قفو 

( 29  ) ةداملا

اساسأ ذختا  يذلا  يمويلا  هرجأ  نم  %( 75  ) لداعي يموي  لدب  عفدب  ةباصإلا  نع  ئـشانلا  هلطعت  ةدم  لالخ  ةسـسؤملا  مزتلت  هلمعل  هيلع  نمؤملا  ءادأ  نود  لمعلا  ةباصإ  تلاح  اذإ  أ -
لزنملا يف  باصملا  اهيـضقي  يتلا  كلت  وأ  ةسـسؤملا  نم  ةدمتعملا  جالعلا  زكارم  دحا  يف  جالعلا  تحت  باصملا  اهيـضقي  يتلا  مايألا  نع  ةباصإلا  عوقو  خـيراتب  تاكارتشالا  دـيدستل 

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  بجومب  ددحت  يتلا  ةصتخملا  ةهجلا  وأ  يبطلا  عجرملا  نع  رداص  رارقل  اقفو 

 . ةافولا ثودح  وأ  مئادلا  زجعلا  توبث  ىتح  وأ  هلمع  ةرشابم  نع  باصملا  زجع  ةدم  ةليط  يمويلا  لدبلا  فرص  رمتسي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  ةاعارم  عم  ب -

.ةباصإلا عوقو  خيرات  نم  ىلوألا  ةثالثلا  مايألا  رجا  ةأشنملا  لمحتت  ج -

( 30  ) ةداملا

عوقو خيراتب  هتاكارتشا  ديدستل  اساسأ  ذـختا  يذـلا  هرجأ  نم  %( 75  ) ةبـسنب لمعلا  ةباصإ  نع  ةئـشانلا  ةافولا  دعاقت  بتار  قحتـسيف  باصملا  ةافو  لمعلا  ةـباصإ  نع  تأشن  اذإ  أ -
 . نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو  هنع  نيقحتسملا  ىلع  عزويو  ةافولا  هيف  تثدح  يذلا  رهشلا  ةيادب  نم  بتارلا  اذه  صصخيو  ةباصإلا 

 ، ةباصإلا عوقو  خيراتب  هتاكارتشا  ديدستل  اساسأ  ذختا  يذـلا  هرجأ  نم  %( 75  ) لداعي يرهـش  لالتعا  بتار  باصملا  قحتـسيف  مئاد  يباصا  يلك  زجع  لمعلا  ةباصإ  نع  أشن  اذإ  ب -
مايقلا ىلع  هنيعي  نمل  ةجاحب  باصملا  ناك  اذإ  هنم  %( 25  ) ةبسنب بتارلا  اذه  دازيو  يبطلا ،  عجرملا  نم  رارقب  ددحي  يذلا  باصملا  ةلاح  رارقتـسا  خيرات  نم  بتارلا  اذه  صـصخيو 

.ذفانلا لمعلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  دمتعملا  روجألل  ىندألا  دحلا  ةدايزلا  هذه  زواجتت  نأ ال  ةطيرش  يبطلا  عجرملا  نم  رارق  ىلع  ءانب  ةيمويلا  هتايح  ءابعأب 

زجعلا لالتعا  بتار  نم  زجعلا  كلذ  ةبـسن  ساسأ  ىلع  بسحي  يرهـش  لالتعا  بتار  باصملا  قحتـسيف  %( 30  ) نع لقت  هتبـسن ال  مئاد  يئزج  زجع  لمعلا  ةـباصإ  نع  أشن  اذإ  ج -
 . يبطلا عجرملا  نم  رارقب  ددحي  يذلا  باصملا  ةلاح  رارقتسا  خيرات  نم  بتارلا  اذه  صصخيو  ةداملا ،  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  مئادلا  يباصالا  يلكلا 

يلكلا زجعلا  لالتعا  بتار  نم  زجعلا  كلذ  ةبـسن  لداعي  يذلا  ةدـحاولا  ةـعفدلا  ضيوعت  باصملا  قحتـسيف  %( 30  ) نع هتبـسن  لقت  مئاد  يئزج  زجع  لـمعلا  ةـباصإ  نع  أـشن  اذإ  د -
.ارهش نيثالثو  ةتس  يف  ابورضم  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  مئادلا  يباصالا 

( 31  ) ةداملا

اذه نم  ( 30  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا يف  هيلع  صوصنملا  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  يفو  نوناقلا  اذه  نم  ( 29  ) ةداملا يف  هيلع  صوصنملا  يمويلا  لدبلا  يف  باصملا  قح  طقسي  أ -
:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  نوناقلا 

.باصملا نم  دمعتم  لعف  نع  لمعلا  ةباصإ  تأشن  اذإ  - 1

 . ةرطخلا ريقاقعلا  وأ  ةيلقعلا  تارثؤملا  وأ  تاردخملا  وأ  ةيحورلا  تابورشملا  يطاعت  ببسب  لمعلا  ةباصإ  تأشن  اذإ  - 2

يف مهم  رثأ  تاذ  وأ  ةـباصإلل  ايـساسأ  اببـس  ةفلاخملا  هذـه  تناكو  اهعابتا  بجاولاو  اهنع  نلعملا  ةـينهملا  ةحـصلاو  ةمالـسلاب  وأ  جالعلاب  ةـصاخلا  تاميلعتلا  باصملا  فلاخ  اذإ  - 3
.اهئافش رخأت  وأ  اهعوقو 

.هدمتعت وأ  ةسسؤملا  هيرجت  يذلا  قيقحتلاب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلإ  راشملا  تالاحلا  تابثإ  متي  ب -

يلك زجعب  وأ  %( 30  ) نع هتبسن  لقت  مئاد ال  يباصا  يئزج  زجعب  ةيحصلا  هتلاح  تابث  وأ  باصملا  ةافو  لمعلا  ةباصإ  نع  تأشن  اذإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  يرـست  ال  ج -
 . مئاد يباصا 

( 32  ) ةداملا

.ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحأل  اقفو  لمعلا  عقاوم  يف  اهتاودأو  ةينهملا  ةحصلاو  ةمالسلا  ريياعمو  طورش  ريفوتب  ةأشنملا  مزتلت  أ -

ةداملا يف  ةدراولا  ةيبطلا  ةيانعلا  فيلاكت  عيمج  ةأشنملا  لمحتتف  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امل  ةأشنملا  ةفلاخم  ببـسب  تعقو  لمعلا  ةـباصإ  نأ  ةسـسؤملل  تبث  اذإ  ب -
.ةسسؤملا اهتعفد  يتلا  نوناقلا  اذه  نم  ( 26)

( 33  ) ةداملا

ةمظنألل اقفو  ىلعأ  ادح  ةئاملاب ) ةعبرأ   ) حبـصتل ةأشنملا  ىلع  نوناقلا  اذه  نم  ( 24  ) ةداملا نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  لمعلا  تاباصإ  تاكارتشا  ةبـسن  ةدايز  سلجملل 
رابتعالا نيعب  ذخألا  عم  ةينهملا  ةحصلاو  ةمالسلا  ريياعمو  طورش  قيبطتب  ةأشنملا  مازتلا  ىدمل  اعبت  اهريياعمو  ةدايزلا  هذه  سـسأ  اهيف  ددحي  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةرداصلا 

 . ةأشنملا هنمض  جردنت  يذلا  طاشنلا  وأ  عاطقلا  يف  لمعلا  تاباصإ  بسن 

( 34  ) ةداملا

لودجلا يف  هتبـسن  وأ  زجعلا  ببـس  دري  مل  اذإو  يبطلا ،  عجرملا  نم  رارقب  لمعلا  ةباصإ  نع  ئـشانلا  مئادلا  زجعلا  ةبـسن  ديدحتل  نوناقلا  اذهب  قحلملا  ( 2  ) مقر لودجلا  دمتعي  أ -
 . يبطلا عجرملا  نم  رارقب  هتبسن  ريدقتو  هببس  ديدحت  متيف  روكذملا 

 . نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 2  ) مقر لودجلا  يف  رظنلا  ةداعإ  يبطلا  عجرملا  ةيصوت  ىلإ  دنتسملا  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ب -



( 35  ) ةداملا

:- ةيلاتلا دعاوقلا  هقحتسي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  باصملا  ضيوعت  نأشب  عبتتف  لمعلا  ةباصإ  ثودح  رركت  اذإ 

ةباصإلا نع  ئشانلا  زجعلا  ةبسن  نع  ضيوعت  باصملل  عفديف  ةئاملاب ) نيثالث   ) نم لقأ  ةقباسلا  تاباصإلا  وأ  ةباصإلاو  ةيلاحلا  ةباصإلا  نع  ئشانلا  يلامجإلا  زجعلا  ةبـسن  تناك  اذإ  أ -
(30  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  ةريخألا  ةباصإلا  عوقو  خيراتب  تاكارتشالا  ديدستل  اساسأ  دمتعا  يذلا  هرجأ  ساسأ  ىلع  ةلاحلا  هذه  يف  ضيوعتلا  بسحيو  اهدحو  ةريخألا 

 . نوناقلا اذه  نم 

:- يلاتلا هجولا  ىلع  لالتعالا  بتار  هل  بسحيف  رثكأف  ةئاملاب ) نوثالث   ) ةقباسلا تاباصإلا  وأ  ةباصإلاو  ةيلاحلا  ةباصإلا  نع  ئشانلا  يلامجإلا  زجعلا  ةبسن  تغلب  اذإ  ب -

هرجأل اقفو  اعيمج  هتاباصإ  نع  ئـشانلا  زجعلا  ةبـسن  ساسأ  ىلع  لالتعالا  بتار  بسحيف  ةقباس  تاباصإ  وأ  ةباصإ  يأ  نع  ضيوعت  ىلع  لوصحلا  هل  قبـس  دـق  باصملا  ناك  اذإ  - 1
.ةريخألا ةباصإلا  عوقو  خيراتب  هتاكارتشا  ديدستل  اساسأ  دمتعا  يذلا 

دمتعا يذلا  هرجأل  اقفو  اعيمج  هتاباصإ  نع  ئشانلا  زجعلا  ةبسن  ساسأ  ىلع  ديدجلا  لالتعالا  بتار  بسحيف  ةقباس  تاباصإ  وأ  ةباصإ  نع  لالتعا  بتار  ىضاقتي  باصملا  ناك  اذا  - 2
.ةريخألا ةباصإلا  عوقو  لبق  لالتعا  بتار  نم  هاضاقتي  ناك  امع  ديدجلا  لالتعالا  بتار  لقي  الأ  ةطيرش  ةريخألا ،  ةباصإلا  عوقو  خيراتب  هتاكارتشا  ديدستل  اساسأ 

( 36  ) ةداملا

ةرم يبطلا  صحفلا  ةداعإ  بلط  مئادـلا  يباصالا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادـلا  يباصالا  يئزجلا  زجعلا  لـالتعا  بتار  هل  ررقت  يذـلا  باـصملاو  ةسـسؤملا  نم  لـكل  زوجي  أ -
:- يبطلا عجرملا  نم  رارقبو  صحفلا  ةداعإ  ةجيتنل  اقفو  ةيلاتلا  تاءارجإلا  عبتتو  زجعلا  توبث  خيراتل  نيتيلاتلا  نيتنسلا  لالخ  لقألا  ىلع  رهشأ  ةتس  لك  ةدحاو 

نوناقلا اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  ررقملا  ضيوعتلا  باـصملا  حـنميو  اـيئاهن  لـالتعالا  بتار  فرـص  فقويف  %( 30  ) نم لقا  زجعلا  ةبـسن  تحبـصأ  اذإ  - 1
 . ةريخألا ةباصإلا  عوقو  خيراتب  هتاكارتشا  ديدستل  اساسأ  دمتعا  يذلا  هرجأل  اقفو  اضيوعت  اهنع  ىضاقت  نأ  هل  قبسي  مل  يتلا  زجعلا  ةبسن  نع  لاحلا  ىضتقم  بسح 

نم ارابتعا  كلذو  لاحلا  ىضتقم  بسح  نوناقلا  اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم  ج )  ) وأ ب )  ) نيترقفلا ماكحأل  اقفو  لالتعالا  بتار  ةدايز  متتف  هيلع ،  تناك  امع  زجعلا  ةبـسن  تداز  اذإ  - 2
.صحفلا ةداعإ  خيراتل  يلاتلا  رهشلا  نم  لوألا  مويلا 

ماكحأل اقفو  كلذو  مئادـلا  يباصالا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  ةدايز  متيف  ةـيمويلا  هتايح  ءابعأب  مايقلا  ىلع  هنيعي  نمل  ةـجاحب  مئادـلا  يباصالا  يلكلا  زجعلاب  باـصملا  حبـصأ  اذإ  - 3
.صحفلا ةداعإ  خيراتل  يلاتلا  رهشلا  نم  لوألا  مويلا  نم  ارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذه  نم   ( 30 ةداملا (  نم  ب )  ) ةرقفلا

ب)  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  ةررقملا  ةدايزلا  فقو  ةلاحلا  هذه  يف  متيف  ةـيمويلا  هتايح  ءابعأب  مايقلا  ىلع  هنيعي  نمل  جاتحم  ريغ  مئادـلا  يباصالا  يلكلا  زجعلاب  باصملا  حبـصأ  اذإ  - 4
.صحفلا ةداعإ  خيراتل  يلاتلا  رهشلا  نم  لوألا  مويلا  نم  ارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم 

نم ارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذه  نم  ( 30  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  قفو  لالتعالا  بتار  باستحا  ةداعإ  متتف  رثكأف ، ةئاملاب ) نيثالث   ) ةبسنب تيقبو  زجعلا  ةبـسن  تضفخنا  اذإ  - 5
.صحفلا ةداعإ  خيراتل  يلاتلا  رهشلا  نم  لوألا  مويلا 

.هل صصخملا  لالتعالا  بتار  فرص  فقويف  يبطلا  صحفلا  ةداعإ  نع  باصملا  فلخت  اذإ  ب-1 -

ءارجإل ددحملا  خيراتلا  نم  ارابتعا  صحفلا  ةجيتنل  اقفو  هقوقح  ىوستف  عورـشم  رذـعب  هرخأت  ناكو  هئارجإ  دـعومل  ددـحملا  خـيراتلا  دـعب  يبطلا  صحفلا  ةداعإب  باصملا  ماق  اذإ  - 2
 . لوألا يبطلا  صحفلا 

ةداعإ ءارجإ  خيرات  نم  ارابتعا  صحفلا  ةـجيتنل  اقفو  هقوقح  ىوستف  عورـشم  رذـعب  هرخأت  نكي  ملو  هئارجإ  دـعومل  ددـحملا  خـيراتلا  دـعب  يبطلا  صحفلا  ةداعإب  باصملا  ماق  اذإ  - 3
 . صحفلا

( 37  ) ةداملا

تاضيوعتلا فالخ  ضيوعت  يأب  ةبلاطملل  ةأشنملا  ىلع  عوجرلا  هنع  نيقحتـسملل  وأ  هتثرول  وأ  باصملل  قحي  نوناقلا ال  اذه  نم  ( 27  ) ةداملا نم  ه )  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم 
 . ةأشنملا نم  ميسج  أطخ  نع  ةئشان  ةباصإلا  تناك  اذإ  الإ  لمعلا ،  تاباصإب  قلعتي  اميف  كلذو  نوناقلا  اذه  يف  ةدراولا 

( 38  ) ةداملا

 . ةيفانئتسالا ةيبطلا  ةنجللا  مامأ  لمعلا  تاباصإ  صخي  اميف  ةيلوألا  ةيبطلا  ةنجللا  اهردصت  يتلا  تارارقلا  ىلع  ضارتعالا  يف  قحلا  هيلع  نمؤملاو  ةسسؤملا  نم  لكل  أ -

اذه دعب  مدقت  قئاثو  يأ  لبقت  الو  ةمزاللا ،  قئاثولا  ضارتعالاب  قفري  نأ  ضرتعمللو  ةيلوألا  ةـيبطلا  ةـنجللا  رارق  غلبت  خـيراتل  يلاتلا  مويلا  نم  اموي  نيتس  لالخ  ضارتعالا  مدـقي  ب -
 . خيراتلا

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  بجومب  اهئاضعأ  باعتأو  اهتسائر  كلذ  يف  امب  اهلامعأ  ميظنت  سسأو  ةداملا  هذه  يف  ةدراولا  ناجللا  لكشت  ج -

( 39  ) ةداملا

ةنيعم ةـنهم  يف  هتمدـخ  ءاهتنا  خـيرات  نم  نيتنـس  لالخ  هيلع  نمؤملا  ىلع  ينهملا  ضرملا  ضارعأ  ترهظ  اذإ  نوناقلا  اذـه  يف  اهيلع  صوصنملا  نيمأتلا  قوقحب  ةسـسؤملا  مزتلت 
 . ينهملا ضرملاب  هتباصإ  يف  ببسلا  تناك  ةنهملا  كلت  نأ  يبطلا  عجرملا  نم  رارقب  تبثي  نأ  ىلعو 

( 40  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ررقملا  لمعلا  ةباصإ  نع  ئشانلا  زجعلا  لالتعا  بتارو  ةنهم  نم  لخدلا  وأ  لمع  نم  رجألا  نيب  عمجلا  زوجي 

( 41  ) ةداملا

ةيانعلا فيلاكت  نم  هتعفد  ام  لماكب  ةـبلاطملل  ريغلا  ىلع  عوجرلا  ةسـسؤمللو  هيلع  نمؤملا  باصملا  هاجت  ةـمئاق  ةسـسؤملا  ةـيلوؤسم  ىقبت  ريغلا  لعفب  لـمعلا  ةـباصإ  تعقو  اذإ 
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألل  اقفو  كلذو  هنم ،  ( 29 ةداملا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيمويلا  تالدبلاو  نوناقلا  اذه  نم  ( 26  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبطلا 

( 42  ) ةداملا

:- يلي امم  ةمومألا  نيمأت  ليومت  رداصم  نوكتت 

 . مهيلع نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب  دحاولا  عابرأ  ةثالث  ةبسنب  ةأشنملا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  أ -

 . نيمأتلا اذه  ماكحأب  ديقتلا  مدع  ىلع  بترتت  يتلا  تامارغلاو  دئاوفلا  ب -

 . رداصملا هذه  نم  ةيتأتملا  لاومألا  رامثتسا  عير  ج -

( 43  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأب  نيلومشملا  مهيلع  نمؤملا  عيمج  ىلع  ةمومألا  نيمأت  قبطي  أ -



تاسسؤملاو ةيموكحلا  رئاودلا  يفظوم  نم  ىرخأ  ةئف  يأو  نوناقلا  اذه  نم  ( 7  ) ةداملا ماكحأ  قفو  نوبستنملا  مهيلع  نمؤملا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  نم  ىنثتسي  ب -
.سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  اهءانثتسا  ءارزولا  سلجم  ررقي  ةماعلاو  ةيمسرلا 

( 44  ) ةداملا

:- يلي ام  ةطيرش  ذفانلا  لمعلا  نوناق  يف  ةددحملا  ددملل  اقفو  ةمومألا  نيمأت  نم  عافتنالا  اهيلع  نمؤملل 

.ةمومألا ةزاجإ  اهقاقحتسا  قبست  يتلا  ةريخألا  ةتسلا  رهشألا  لالخ  نيمأتلا  اذه  ماكحأب  ةلومشم  نوكت  نأ  أ -

.ةيمسر ةداهشب  ةدالولا  تبثت  نأ  ب -

( 45  ) ةداملا

.ةمومألا ةزاجإ  ءدب  دنع  عاطتقالل  عضاخ  رجأ  رخآل  اقفو  اهرجأ  لداعي  لدب  ةمومألا  ةزاجإ  لالخ  اهيلع  نمؤملل  فرصي  أ -

لالخ اهل  فورـصملا  لدبلا  نم  مصخيو  هماكحأب ،  اهلومـش  تاياغل  ةيلعف  ةمدخ  ةدم  نوناقلا  اذـه  نم  ( 44  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  اهيلع  نمؤملل  ةـحونمملا  ةـمومألا  ةزاجإ  ربتعت  ب -
لطعتلا نيمأتو  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  تاكارتشا  عفدب  ةأشنملا  مزتلت  امك  لمعلا  نع  لطعتلا  نيمأت  كارتشاو  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  تاكارتشا  ةزاجإلا  هذه 

.ةمومألا ةزاجإ  ةرتف  لالخ  اهيلع  نمؤملا  نع  لمعلا  نع 

( 46  ) ةداملا

 . ةزاجإلا هذه  لالخ  لمعب  اهيلع  نمؤملا  قاحتلا  لاح  يف  ةمومألا  ةزاجإ  لدب  فرص  فقوي  أ -

.مئادلا يباصالا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادلا  يباصالا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  نم  اهل  قحتسي  امو  ةمومألا  ةزاجإ  لدب  نيب  عمجلا  اهيلع  نمؤملل  زوجي  ب -

( 47  ) ةداملا

ددـع ناك  اذإ  الإ  نوناقلا  اذـه  نم  ( 70  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  ةدـحاولا  ةـعفدلا  ضيوعت  فرـص  بلط  ةـمومألا  ةزاجإ  لدـب  ىلع  تلـصح  يتلا  اهيلع  نمؤملل  زوجي  ال 
.اكارتشا رشع  ينثا  نع  لقي  ةمومألا ال  ةزاجإل  ةقباسلا  اهتاكارتشا 

( 48  ) ةداملا

:- يلي امم  لمعلا  نع  لطعتلا  نيمأت  ليومت  رداصم  نوكتت 

 . مهيلع نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب ) فصن   ) ةبسنب ةأشنملا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  أ -

 . مهيلع نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب ) دحاو   ) ةبسنب ةأشنملا  اهعطتقت  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  ب -

 . نيمأتلا اذه  ماكحأب  ديقتلا  مدع  ىلع  بترتت  يتلا  تامارغلاو  دئاوفلا  ج -

 . نيمأتلا اذه  ليومتل  ةلودلا  ةنيزخ  نم  عفدت  ةمهاسم  يأ  د -

 . رداصملا هذه  نم  ةيتأتملا  لاومألا  رامثتسا  عير  ه -

( 49  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأب  نيلومشملا  مهيلع  نمؤملا  عيمج  ىلع  لمعلا  نع  لطعتلا  نيمأت  قبطي  ذفانلا  لمعلا  نوناق  ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -

تاسسؤملاو ةيموكحلا  رئاودلا  يفظوم  نم  ىرخأ  ةئف  يأو  نوناقلا  اذه  نم  ( 7  ) ةداملا ماكحأ  قفو  نوبستنملا  مهيلع  نمؤملا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  نم  ىنثتسي  ب -
سلجملا . بيسنت  ىلع  ءانب  اهءانثتسا  ءارزولا  سلجم  ررقي  ةماعلاو  ةيمسرلا 

( 50  ) ةداملا

:- يلي ام  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  هيلع  نمؤملا  قاقحتسال  طرتشي  أ -

لطعتلا نيمأت  يف  لقألا  ىلع  دحاو  كارتشا  هل  نوكي  نأو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدبل  هقاقحتسا  خيرات  لبق  اكارتشا  ( 36  ) نع نوناقلا  اذه  ماكحأل  اقفو  هتاكارتشا  ددع  لقي  نأ ال  - 1
.لمعلا نع 

 . ىثنألل ةنس  ( 55  ) ركذلل و ةنس  ( 60  ) هرمع غلب  دق  نوكي  نأ ال  - 2

.لدبلا اذه  اهبجومب  هيلع  نمؤملا  قحتسي  يتلا  ريياعملاو  سسألا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  ب -

( 51  ) ةداملا

ةرداصلا ةمظنألا  ددحتو  صاخلا  هباسحل  اينهم  وأ  ايراجت  المع  لواز  وأ  ارجأ  هنع  ىضاقتي  لمع  ىلإ  داع  هنا  ةسسؤملل  تبث  اذإ  هيلع  نمؤملل  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  فرص  فقوي  أ -
.لدبلا اذه  فرص  فاقيإل  ىرخأ  تالاح  يأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب 

ةرداصلا ةـمظنألا  اهددـحت  يتلا  ةـمارغلا  عم  هل  ةفورـصملا  غلاـبملا  عيمج  دادرتسا  متيف  قح  هجو  نود  لـمعلا  نع  لـطعتلا  لدـب  ىـضاقت  هيلع  نمؤملا  نأ  ةسـسؤملل  تبث  اذإ  ب -
.ةسسؤملل اهدر  خيرات  ىتحو  غلابملا  كلت  فرص  خيرات  نم  ةبوسحم  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب 

( 52  ) ةداملا

ددملل اقفو  لدـبلا  اذـه  فرـص  اهيف  قحتـسي  ةرم  لك  يف  كلذو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدـب  هيلع  نمؤملل  فرـصي  نوناقلا ،  اذـه  نم  ( 50  ) ةداملا ماكحأ  يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم  أ -
:- ةيلاتلا

.اكارتشا ( 180  ) نم لقا  نوناقلا  اذه  ماكحأب  هتاكارتشا  ددع  ناك  اذإ  رهشأ  ةثالث  - 1

.رثكأف اكارتشا  ( 180  ) نوناقلا اذه  ماكحأب  هتاكارتشا  ددع  ناك  اذإ  رهشأ  ةتس  - 2

نم مصخي  ةياغلا  هذهلو  نوناقلا  اذه  ماكحأب  اهلومـش  تاياغل  ةيلعف  ةـمدخ  ةدـم  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  لمعلا  نع  لطعتلا  لدـب  اهنع  فورـصملا  ددـملا  ربتعت  ب -
لدبلا باستحا  مت  يذلا  هرجأ  نم  كلذو  نوناقلا  اذـه  نم  ( 59  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دـنبلا يف  دراولا  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيـشلا  نيمأت  تاكارتشا  هيلع  نمؤملا  باسح 

.ددملا هذه  ءانثا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قفو  رجألا  اذه  ساسأ  ىلع  هيلع  نمؤملل  ققحتت  هينيمأت  عفانم  يأ  فرص  متي  نأ  ىلع  هساسأ  ىلع 



( 53  ) ةداملا

:- عاطتقالل عضاخ  رجأ  رخآ  نم  هاندأ  ةنيبملا  بسنلا  ساسأ  ىلع  لطعتلا  ةدم  لالخ  هيلع  نمؤملل  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  بسحي  أ -

.لوألا رهشلل  ( 75% - ) 1

.يناثلا رهشلل  ( 65%) - 2

.ثلاثلا رهشلل  ( 55%) - 3

 . سداسلاو سماخلاو  عبارلا  رهشألا  نم  لكل  ( 45%) - 4

.نوناقلا اذه  نم  ( 90  ) ةداملا يف  هفيرعت  مت  امك  مخضتلا  لدعمب  ايونس  دحلا  اذه  طبر  متيو  ايرهش  رانيد  ةئامسمخ  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  يفاصل  ىلعألا  دحلا  نوكي  ب-1 -

نوناقلا اذه  نم  ( 52  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  تاكارتشالا  مصخ  دعب  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  يفاص  باستحا  متي  ةرقفلا ،  هذه  نم   ( 1 دنبلا (  ماكحأ  ذيفنت  تاياغل  - 2
.

( 54  ) ةداملا

 . لدبلا اذه  فرص  بلطب  هيلع  نمؤملا  هلالخ  مدقت  يذلا  رهشلل  يلاتلا  رهشلا  لوأ  نم  ارابتعا  هيلع  نمؤملل  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  فرص  أدبي  أ -

 . لمعلا نع  لطعتملا  ةمدخ  هيف  تيهنأ  يذلا  رهشلا  نع  لطعتلا  لدب  فرصي  ال  ب -

( 55  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأب  هلومش  ةدم  ةليط  تارم  ثالثل  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  هيلع  نمؤملا  قحتسي  أ -

امهنم لك  يف  هيلع  نمؤملا  تاكارتشا  ددع  ناك  اذإ  ىلوألا  ةرملل  نيتقحاللا  نيترملا  نم  يأل  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  فرـصي  نوناقلا ،  اذه  نم  ( 50  ) ةداملا ماكحا  ةاعارم  عم  ب -
.لمعلا نع  لطعتلا  لدب  فرصل  اقحال  اكارتشا  ( 36  ) نع لقي  ال 

( 56  ) ةداملا

 . رثكألا لدبلا  فرص  متيو  ةمومألا  ةزاجإ  لدبو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  نيب  عمجلا  زوجي  ال  أ -

تاءارجإلا عبتت  ضيوعتلا  اذه  قاقحتسا  لاح  يفو  نوناقلا ،  اذه  نم  ( 70  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  فرصي  يذلا  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعتو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  نيب  عمجلا  زوجي  ال  ب -
 . نوناقلا اذه  نم  ( 57  ) ةداملا يف  ةدراولا 

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  صصخم  لالتعا  بتار  وأ  دعاقت  بتار  يأو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  نيب  عمجلا  زوجي  ال  ج -

( 57  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تاءارجإلل  اقفو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  نم  ايئاهن  هجورخ  دنع  باسحلا  اذه  نم  هقوقح  ةيوست  متتو  هيلع ،  نمؤملل  ايراخدا  اباسح  لمعلا  نع  لطعتلا  نيمأت  تاداريإ  ربتعت 

يرامثتـسالا عيرلا  اهيلإ  افاضم  ةأشنملا  نم  ةـعوفدملا  تاكارتشالاو  هرجأ  نم  ةـعطتقملا  تاكارتشالا  نم  نوكتملاو  يراخدالا  هباسح  يف  مكارتملا  ديـصرلا  هيلع  نمؤملل  داـعي  أ -
بسحت يتلا  باسحلا  اذه  ةرادإ  ىلع  ةبترتملا  تاقفنلاو  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  هل  ةفورـصملا  غلابملا  عيمج  اهنم  اموصخم  ةرمثتـسملا  غلابملا  ىلع  يراخدالا  باسحلل  ققحتملا 

 . سلجملا اهددحي  يتلا  سسألل  اقفو 

صـصخملا ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  وأ  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  ديـصرلا  اذـه  رادـقم  درتسي  ةـلاحلا  هذـه  يفف  انيدـم  هيلع  نمؤملل  يراخدالا  باسحلا  ديـصر  ناك  اذإ  ب -
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألل  اقفو  هل  صصخملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  غلابملا  هذه  طيسقت  زوجيو  هل  ةدئاع  ىرخأ  لاومأ  يأ  وأ  هيلع  نمؤملل 

( 58  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  هنم  ءزج  يأ  وأ  لمعلا  نع  لطعتلا  لدب  فرصي  ال  رخآ ، صن  يأ  نم  مغرلا  ىلع 

ىلع تاكارتشالا  تبستحا  يذلا  رجألا  طسوتم  فاعضأ  ةثالث  نم  رثكأب  انيدم  اهلالخ  وا  لطعتلا  لدبل  هقاقحتـسا  ةدم  لبق  يراخدالا  هباسح  ديـصر  حبـصأ  اذإ  يندرألا  هيلع  نمؤملل  أ -
.نيدملا ديصرلا  اذه  يف  اببس  تاكارتشالا  عفد  نع  ةأشنملا  فلخت  نوكي  نأ ال  ةطيرش  ةريخألا  اكارتشا  نيثالثو  ةتسلا  لالخ  هساسأ 

 . يراخدالا هباسح  يف  نئاد  ديصر  هل  نكي  مل  اذإ  يندرألا  ريغ  هيلع  نمؤملل  ب -

( 59  ) ةداملا

:- يلي امم  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  ليومت  رداصم  نوكتت  أ -

ماع لك  نم  يناثلا  نوناك  يف  ةئاملاب ) فصن   ) ةبسنب تاكارتشالا  هذه  دازت  نأ  ىلع  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب )  ةعست  ةبسنب (  ةأشنملا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  - 1
 (. ةئاملاب رشع  ىدحإ  هاصقأ (  دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا 

نم يناثلا  نوناك  يف  %( 0.25  ) ةبسنب تاكارتشالا  هذه  دازت  نأ  ىلع  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  ةئاملاب )  فصنو  ةسمخ  ةبـسنب (  ةأشنملا  اهعطتقت  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  - 2
% (. 6.5  ) هاصقأ دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا  ماع  لك 

دازت نأ  ىلع  عاطتقالل  عضاخلا  رجألا  نم  %( 14.5  ) ةبسنب نوناقلا  اذه  نم  ( 7  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  ةيرايتخا  ةفصب  نوبستنملا  مهيلع  نمؤملا  اهيدؤي  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  - 3
% (. 17.5 هاصقأ (  دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا  ماع  لك  نم  يناثلا  نوناك  يف  %( 0.75  ) ةبسنب تاكارتشالا  هذه 

 . ةخوخيشلا دعاقت  بتار  قاقحتسا  طورش  لامكتسا  نم  مهنيكمت  تاياغل  ةمزاللا  ددملا  ةفاضإ  لباقم  مهيلع  نمؤملا  اهيدؤي  يتلا  غلابملا  - 4

 . نيمأتلا اذه  ماكحأب  ديقتلا  مدع  ىلع  بترتت  يتلا  تامارغلاو  دئاوفلا  - 5

.رداصملا هذه  نم  ةيتأتملا  لاومألا  رامثتسا  عير  - 6

.ةياغلا هذهل  ردصت  ةصاخ  ةمظنأ  بجومب  ةيرايتخا  ةيفاضإ  دعاقت  مظن  قيبطت  ةسسؤملل  ب -

( 60  ) ةداملا

:- يلي ام  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  تامدخ  لمشت 

 . مهنع نيقحتسملاو  مهيلع  نمؤملل  ةدحاولا  ةعفدلا  تاضيوعتو  ةيرهشلا  بتاورلا  أ -

 . مهل فرصت  نمو  اهرادقم  سلجملا  ددحيو  نوناقلا  اذه  ماكحأب  ةلومشملا  هتمدخ  لالخ  هيلع  نمؤملا  ةافو  لاح  يف  اهعفد  قحتسي  يتلا  ةزانجلا  تاقفن  ب -



( 61  ) ةداملا

ةرداصلا ةمظنألل  اقفو  ةسسؤملا  اهدمتعت  يندرألا  ريغ  هيلع  نمؤملل  ةيمسر  ةقيثوو  يندرألا  هيلع  نمؤملل  ةيمسر  ةدالو  ةداهـشب  نسلا  تابثإ  متي  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل 
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب 

( 62  ) ةداملا

:- يلي ام  ققحت  ةطيرش  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  هيلع  نمؤملا  قحتسي  أ -

.نيسمخلاو ةسماخلا  نس  ىثنألا  اهيلع  نمؤملاو  نيتسلا  نس  ركذلا  هيلع  نمؤملا  لامكإ  - 1

 . ايلعف اكارتشا  ( 84  ) اهنم لقألا  ىلع  اكارتشا  ( 180  ) نيمأتلا اذه  يف  هتاكارتشا  نوكت  نأ  - 2

طسوتم نم  رانيد  ةئامـسمخو  فلأ  لوأل  %( 2.5  ) عقاوب كارتشالا  تاونـس  نم  ةنـس  لك  نع  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  بسحي  ةداملا ،  هذـه  نم  د )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  ب -
ةئامسمخو فلأ  غلبم  ىلع  ديزي  يذلا  طسوتملا  اذه  يقاب  نم  %( 2  ) عقاوبو ةريخألا ، اكارتشا  نيثالثلاو  ةتسلا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  ديدستل  اساسأ  ذختأ  يذلا  يرهشلا  رجألا 

.رانيد

بسنلا قفو  اهعاضوأو  ةلاعإلاب  ةقلعتملا  طورشلا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحتو  رخآ ، صخـش  ةلاعإ  هيلع  نمؤملا  ىلوت  اذإ  ةخوخيـشلا  دعاقت  بتار  دازي  ج -
:- ةيلاتلا سسألاو 

.رانيد ةئام  ىلع  ديزت  الو  ريناند  ةرشع  نع  ةدايزلا  هذه  لقت  نأ ال  ىلع  لاعم  صخش  لوأل  %( 12  ) ةبسنب ةدايز  - 1

. ارانيد نيرشعو  ةسمخ  ىلع  ديزت  الو  ريناند  ةرشع  نع  دحاو  لكل  ةدايزلا  هذه  لقت  نأ ال  ىلع  لاعم  صخش  ثلاثل  اهل  ةيواسم  ةدايزو  لاعم  صخش  يناثل  %( 6  ) ةبسنب ةدايز  - 2

ةيادـب يف  هيلع  نمؤملا  رجأ  نم  %( 60  ) نم رثكأب  هساسأ  ىلع  بتارلا  اذـه  بسحي  يذـلا  رجألا  طسوتم  يف  ةدايزلا  زواجتت  نأ ال  بجي  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  باستحا  دـنع  د -
%(. 20  ) نم رثكأب  رجألا  اذه  نع  طسوتملا  لقي  نأ ال  بجي  امك  ةريخألا  اكارتشا  نيعبرألاو  ةينامثلا 

اهيلع نمؤملاو  نيتسلا  نس  لمكأ  يذـلا  ركذـلا  هيلع  نمؤملل  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  بسحي  ةداملا ،  هذـه  نم  د )  ) و ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلا ماكحأب  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  ه -
اقفو نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خـيرات  ىتح  كلذو  ايلعف  اكارتشا  ( 60  ) اهنم لقألا  ىلع  اكارتشا  ( 180  ) امهنم يأ  تاكارتشا  ددع  غلبو  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نس  تلمكأ  يتلا  ىثنألا 

:- يلي امل 

اساسا ذختا  يذلا  يرهشلا  رجألا  طسوتم  نم  %( 2.5  ) عقاوب كارتشالا  تاونس  نم  ةنس  لك  نع  ةخوخيـشلا  دعاقت  بتار  بسحي  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 4  ) دنبلا ماكحأ  ةاعارم  عم  - 1
 . طسوتملا كلذ  نم  %( 75  ) زواجتي ىلعأ ال  دحبو  ةريخألا  اكارتشا  نيرشعو  ةعبرألا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  ديدستل 

نيصخشلا نم  لكل  هنم  %( 5  ) رادقمبو هتلاعإ  هيلع  نمؤملا  ىلوتي  يذلا  لوألا  صخشلل  هنم  %( 10  ) رادقمب ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  دراولا  ةخوخيـشلا  دعاقت  بتار  دازي  - 2
 . اهعاضوأو ةلاعإلاب  ةقلعتملا  طورشلا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  نا  ىلع  امهليعي  نيذللا  ثلاثلاو  يناثلا 

. ارانيد ( 50  ) ىلع ديزت  الو  ارانيد  ( 30  ) نع ةدايزلا  هذه  لقت  ثيحب ال  هنم  %( 10  ) ةبسنب ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  دراولا  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  دازي  - 3

ةيادـب يف  هيلع  نمؤملا  رجأ  نم  %( 60  ) نم رثكأب  هساسأ  ىلع  بتارلا  اذه  بسحي  يذـلا  رجألا  طسوتم  يف  ةدايزلا  زواجتت  نأ ال  بجي  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  باستحا  دـنع  - 4
%(. 20  ) نم رثكأب  رجألا  اذه  نع  طسوتملا  لقي  نا ال  بجي  امك  ةريخألا ، اكارتشا  نيتسلا 

( 63  ) ةداملا

لامكإ ىتحو  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نس  وأ  ركذلل  نيتسلا  نس  لامكإ  دعب  هب  لومـشم  ديدج  لمعب  قاحتلالا  وأ  نوناقلا ، اذـه  ماكحأب  هلومـش  يف  رارمتـسالا  هيلع  نمؤملل  أ -
نيتسلا نس  ساسأ  ىلع  باستحالا  بسن  دمتعت  ةياغلا  هذهلو  نوناقلا  اذه  ماكحأب  الومشم  ةدملا  هذه  لالخ  هيلع  نمؤملا  ربتعيو  ةخوخيشلا ، دعاقت  بتار  قاقحتسال  ةبجوملا  ةدملا 

.نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 6  ) مقر لودجلا  يف  ةدراولا  ىثنألل  نيسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل 

اذإ ىثنألل  نيسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  هلامكإ  دعب  لمعب  همادختسا  وأ  اهيدل  لمعلا  يف  هرارمتسا  لاح  يف  هيلع  نمؤملا  لومش  يف  رارمتسالا  ةأشنملا  ىلع  ب -
نمؤملا ربتعي  ةلاحلا  هذه  يفو  كلذ ، ىلع  ةبترتملا  تاكارتشالا  عفدب  ةأشنملا  مزتلتو  ةخوخيشلا ، دعاقت  بتار  قاقحتسال  ةبجوملا  ةدملا  هيلع  نمؤملا  لامكتسا  كلذ  نأش  نم  ناك 
قحلملا ( 6  ) مقر لودجلا  يف  ةدراولا  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  ساسا  ىلع  باستحالا  بسن  دمتعت  ةياغلا  هذهلو  نوناقلا  اذـه  ماكحأب  الومـشم  هيلع 

.نوناقلا اذهب 

دعاقت بتار  قاقحتـسال  ةبجوملا  ةدملا  لمكأ  دق  ناكو  ىثنألل ،  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نس  وأ  ركذـلل  نيتسلا  نس  لامكإ  خـيرات  نم  رهـشأ  ةتـس  ةدـم  لالخ  هيلع  نمؤملل  زوجي  ج -
وأ ًايرايتخإ  امإ  كلذو  ةخوخيـشلا ، دعاقت  بتار  ةدايز  تاياغل  ىثنألل  نيتسلا  نسو  ركذلل  نيتسلاو  ةـسماخلا  نس  ةـياغل  نوناقلا ، اذـه  ماكحأب  لومـشلا  يف  رارمتـسالا  ةخوخيـشلا ،
يف ةدراولا  باستحالا  بسنل  اقفو  يبوجولا  ةخوخيـشلا  دـعاقت  بتار  بسحي  ةـلاحلا  هذـه  يفو  دـيدج ، لمعب  هقاحتلإ  وأ  اهيدـل  لمعلا  يف  هرارمتـسإ  لاح  يف  ةأـشنملا  ةـقفاومب 

.نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 6  ) مقر لودجلا 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  يف  لومشلل  ةدوعلا  يبوجولا  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  وأ  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  هل  صصخ  يذلا  هيلع  نمؤملل  زوجي  ال  د -

( 64  ) ةداملا

:- يلي امم  يأ  ققحت  ةطيرش  ناك  ببس  يأل  هتمدخ  تهتنا  اذإ  هل  ركبم  دعاقت  بتار  صيصخت  هيلع  نمؤملا  بلط  ىلع  ءانب  ةسسؤملا  ىلع  أ-

ةبسنلاب ايلعف  اكارتشا  ( 228  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 252  ) لقالا ىلع  تغلب  دق  نيمأتلا  اذه  يف  هتاكارتشا  نوكت  ناو  لقألا  ىلع  نيسمخلا  نس  لمكأ  دق  نوكي  نا  - 1
 . ىثنألل

.ةنس ( 45  ) نع هيلع  نمؤملا  نس  لقي  نا ال  ةطيرش  ايلعف  اكارتشا  ( 300  ) نيمأتلا اذه  يف  هيلع  نمؤملا  تاكارتشا  غلبت  نا  - 2

نم يأ  يف  ناك  ببـس  يأل  هتمدخ  تهتنا  اذإ  هل  ركبم  دعاقت  بتار  صيـصخت  هيلع  نمؤملا  بلط  ىلع  ءانب  ةسـسؤملا  ىلع  ، ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -
:- ةيلاتلا تالاحلا 

لقي ام ال  نيمأتلا  يف  هتاكارتشا  غولبو  لقألا  ىلع  نيعبرألاو  ةسداسلا  نس  هلامكإ  دنع  كلذو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  لبق  نيعبرألاو  ةعبارلا  نس  لمكي  يذلا  هيلع  نمؤملا  - 1
.ىثنألل ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 192  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 228  ) نع

لقي ام ال  نيمأتلا  يف  هتاكارتشا  غولبو  لقألا  ىلع  نيعبرألاو  ةعباسلا  نس  هلامكإ  دنع  كلذو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  لبق  نيعبرألاو  ةـثلاثلا  نس  لمكي  يذـلا  هيلع  نمؤملا  - 2
.ىثنألل ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 204  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 240  ) نع

لقي ام ال  نيمأتلا  يف  هتاكارتشا  غولبو  لقألا  ىلع  نيعبرألاو  ةنماثلا  نس  هلامكإ  دنع  كلذو  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  ذافن  خـيرات  لبق  نيعبرألاو  ةـيناثلا  نس  لمكي  يذـلا  هيلع  نمؤملا  - 3
.ىثنألل ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 216  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 252  ) نع

ايلعف اكارتشا  ( 216  ) نم لقأ  روكذملا  خيراتلاب  نيمأتلا  يف  هتاكارتشا  تناكو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  لبق  لقألا  ىلع  نيعبرألاو  ةسماخلا  نس  لمكي  يذـلا  هيلع  نمؤملا  - 4
ًايلعف ًاكارتشا  ( 228  ) نع لقي  ام ال  بتارلا  صيـصخت  بلط  ميدقت  دـنع  نيمأتلا  يف  هتاكارتشا  غلبت  نأ  ةطيرـش  ىثنألل ، ةبـسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 180  ) نم لقأو  ركذلل  ةبـسنلاب 

.ىثنألل ةبسنلاب  ًايلعف  ًاكارتشا  ( 192  ) ركذلل و ةبسنلاب 

ركبم دعاقت  بتار  صيـصخت  ةرطخلا  نهملا  ىدحإب  لمعي  يذلا  هيلع  نمؤملا  بلط  ىلع  ءانب  ةسـسؤملا  ىلع   ، ةداملا هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 1 ج -
:- يلي ام  ققحت  ةطيرش  ناك ، ببس  يأل  هتمدخ ، تهتنا  اذإ  هل 

.ىثنألل ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 180  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 216  ) لقألا ىلع  تغلب  دق  نيمأتلا  اذه  يف  هتاكارتشا  نوكت  نأ  أ -

.لقألا ىلع  نيعبرألاو  ةسماخلا  نس  لمكأ  دق  نوكي  نأ  ب -



ةقباسلا تاونس  رشعلا  لالخ  اكارتشا  نيتس  نع  لقت  ةدـمل ال  ةرطخلا  نهملا  ىدـحإب  لمعي  يذـلا  هيلع  نمؤملا  ىلع  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا ماكحأ  يرست  - 2
 . ركبملا دعاقتلا  بتار  صيصخت  هبلط  ىلع 

اهيلع ةـبترتملا  تاكارتشالا  ىلع  ةدايز  كـلذو  هيلع  نمؤملا  رجأ  نم  %( 1  ) هتبـسن ام  ةيدأتب  ةرطخلا  نهملا  ىدحإ  يف  لمعي  يذـلا  هيلع  نمؤملا  مدختـست  يتلا  ةأشنملا  مزتلت  - 3
.نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو 

 . نوناقلا اذه  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  بجومب  اهدامتعا  سسأو  ةرطخلا  نهملا  ديدحت  متي  ةرقفلا  هذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل  - 4

رجألا طسوتم  نم  رانيد  ةئامسمخو  فلأ  لوأل  % ( 2.5  ) عقاوب كارتشالا  تاونس  نم  ةنس  لك  نع  ركبملا  دعاقتلا  بتار  بسحي  ةرقفلا ، هذه  نم  ( 4  ) دنبلا ماكحأ  ةاعارم  عم  - 1 د -
 . رانيد ةئامسمخو  فلأ  غلبم  ىلع  ديزي  يذلا  طسوتملا  اذه  يقاب  نم  %( 2  ) عقاوبو ةريخألا ،  اكارتشا  نيتسلا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  ديدستل  اساسأ  ذختا  يذلا  يرهشلا 

.نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 5  ) مقر لودجلا  يف  ةدراولا  مصخلا  بسن  ساسأ  ىلعو  هيلع  نمؤملا  نسل  اقفو  ركبملا  دعاقتلا  بتار  ضفخي  - 2

بـسنلا قفو  اهعاضوأو  ةلاعالاب  ةقلعتملا  طورـشلا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحتو  رخآ ، صخـش  ةلاعإ  هيلع  نمؤملا  ىلوت  اذإ  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  دازي  - 3
:- ةيلاتلا سسألاو 

 . رانيد ةئام  ىلع  ديزت  الو  ريناند  ةرشع  نع  ةدايزلا  هذه  لقت  نا ال  ىلع  لاعم  صخش  لوأل  %( 12  ) ةبسنب ةدايز  أ -

.رانيد نيرشعو  ةسمخ  ىلع  ديزت  ريناند و ال  ةرشع  نع  دحاو  لكل  ةدايزلا  هذه  لقت  نأ ال  ىلع  لاعم  صخش  ثلاثل  اهل  ةيواسم  ةدايزو  لاعم  صخش  يناثل  %( 6  ) ةبسنب ةدايز  ب -

ةيادـب يف  هيلع  نمؤملا  رجأ  نم  %( 60  ) نم رثكأب  هساسأ  ىلع  بتارلا  اذـه  بسحي  يذـلا  رجألا  طسوتم  يف  ةدايزلا  زواجتت  ـال  نأ  بجي  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  باـستحا  دـنع  - 4
%(. 20  ) نم رثكأب  رجألا  اذه  نع  طسوتملا  لقي  نا ال  بجي  امك  ةريخألا  اكارتشا  نيتسلا 

ءاهتنا دعب  هبلط  مدقي  نأ  ةطيرـش  بتارلا  اذه  صيـصخت  بلطب  هيلع  نمؤملا  هب  مدقت  يذـلا  رهـشلا  لوأ  نم  ارابتعا  ةداملا  هذـه  ماكحأل  اقفو  صصخملا  دعاقتلا  بتار  قحتـسي  ه -
.هتمدخ هب  تهتنا  يذلا  رهشلا 

نأ نوناقلا  اذه  ماكحأل  اقفو  ركبملا  دعاقتلا  بتار  قاقحتسا  طورش  لمكأ  يذلاو  نوناقلا  اذه  ماكحأب  ةلومشملا  هتمدخ  جراخ  ىفوتملا  هيلع  نمؤملا  ةثرو  نم  نيقحتسملل  زوجي  و -
.بلطلا اذه  هيف  اومدق  يذلا  رهشلا  ةيادب  نم  ارابتعا  بتارلا  صصخيو  بتارلا  اذه  قاقحتسا  بلطب  مهثروم  مساب  اومدقتي 

اذه ماكحا  ذافن  خيرات  لبق  هتاكارتشا  غلبت  يذلا  ركذلا  هيلع  نمؤملل  ركبملا  دعاقتلا  بتار  بسحي  ةداملا ، هذـه  نم  د )  ) و ج )  ) و ب )  ) و أ )  ) تارقفلا ماكحأب  درو  امم  مغرلا  ىلع  ز -
بتارلا اذه  صيصخت  بلطب  همدقت  دنع  لقألا  ىلع  نيعبرألاو  ةسماخلا  نس  هلامكإ  ةطيرش  ىثنألل ،  ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 180  ) ركذلل و ةبسنلاب  ايلعف  اكارتشا  ( 216  ) نوناقلا

:- يلي امل  ًاقفو 

اساسا ذختا  يذلا  يرهـشلا  رجألا  طسوتم  نم  %( 2.5  ) عقاوب كارتشالا  تاونـس  نم  ةنـس  لك  نع  ركبملا  دعاقتلا  بتار  بسحي  ةرقفلا ،  هذه  نم  ( 5  ) دنبلا ماكحا  ةاعارم  عم  - 1
 . طسوتملا كلذ  نم  %( 75  ) زواجتي ىلعأ ال  دحبو  ةريخألا  اكارتشا  نيرشعو  ةعبرألا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  ديدستل 

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ركذلا  هيلع  نمؤملا  نسل  اقفو  ركبملا  دعاقتلا  بتار  ضفخي  أ - - 2

.هرمع نم  نيعبرألاو  ةسداسلا  زواجتي  ملو  نيعبرألاو  ةسماخلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 18  ) ةبسنب - 1

.هرمع نم  نيعبرألاو  ةعباسلا  زواجتي  ملو  نيعبرألاو  ةسداسلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 16  ) ةبسنب - 2

.هرمع نم  نيعبرألاو  ةنماثلا  زواجتي  ملو  نيعبرألاو  ةعباسلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 14  ) ةبسنب - 3

.هرمع نم  نيعبرألاو  ةعساتلا  زواجتي  ملو  نيعبرألاو  ةنماثلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 12  ) ةبسنب - 4

.هرمع نم  نيسمخلا  زواجتي  ملو  نيعبرألاو  ةعساتلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 10  ) ةبسنب - 5

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةيداحلا  زواجتي  ملو  نيسمخلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 9  ) ةبسنب - 6

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةيناثلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةيداحلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 8  ) ةبسنب - 7

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةثلاثلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةيناثلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 7  ) ةبسنب - 8

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةعبارلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةثلاثلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 6  ) ةبسنب - 9

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةسماخلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةعبارلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 5  ) ةبسنب - 10

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةسداسلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةسماخلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 4  ) ةبسنب - 11

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةعباسلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةسداسلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 3  ) ةبسنب - 12

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةنماثلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةعباسلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 2  ) ةبسنب - 13

.هرمع نم  نيسمخلاو  ةعساتلا  زواجتي  ملو  نيسمخلاو  ةنماثلا  هيلع  نمؤملا  زواجت  اذإ  %( 1  ) ةبسنب - 14

:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ىثنألا  اهيلع  نمؤملا  نسل  اقفو  ركبملا  دعاقتلا  بتار  ضفخي  ب -

.اهرمع نم  نيسمخلا  زواجتت  ملو  نيعبرألاو  ةسماخلا  اهيلع  نمؤملا  تزواجت  اذإ  %( 10  ) ةبسنب - 1

.اهرمع نم  نيسمخلاو  ةعبارلا  زواجتت  ملو  نيسمخلا  اهيلع  نمؤملا  تزواجت  اذإ  %( 5  ) ةبسنب - 2

.اهرمع نم  نيسمخلاو  ةسماخلا  لمكت  ملو  نيسمخلاو  ةعبارلا  اهيلع  نمؤملا  تزواجت  اذإ  بتارلا  ضفخي  ال  - 3

% ( 5 رادقمبو (  هتلاعإ  هيلع  نمؤملا  ىلوتي  يذلا  لوألا  صخـشلل  هنم  %( 10  ) رادقمب ةداملا  هذه  نم  ز )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا يف  دراولا  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  دازي  - 3
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  نأ  ىلع  امهليعي  نيذللا  ثلاثلاو  يناثلا  نيصخشلا  نم  لكل  هنم 

(50  ) ىلع دـيزت  الو  ارانيد  ( 30  ) نع ةدايزلا  هذـه  لقت  ثيحب ال  هنم  %( 10  ) ةبـسنب ةداملا  هذه  نم  ز )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدـنبلا يف  دراولا  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  دازي  - 4
 . ارانيد

هـساسا ىلع  بتارلا  اذه  بسحي  يذـلا  رجألا  طسوتم  يف  ةدايزلا  زواجتت  نا ال  بجي  ةداملا  هذـه  نم  ز )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  دراولا  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  باستحا  دـنع  - 5
%( . 20  ) نم رثكأب  رجألا  اذه  نع  طسوتملا  لقي  نا ال  بجي  امك  ةريخألا  اكارتشا  نيتسلا  ةيادب  يف  هيلع  نمؤملا  رجأ  نم  %( 60  ) نم رثكأب 

( 65  ) ةداملا

دعاقت بتار  قاقحتـسال  ةـمزاللا  تاكارتشالا  نم  ىندالا  دـحلا  لمكي  ملو  كلذ  دـعب  رمتـسا  وأ  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةـسماخلا  نسو  ركذـلل  نيتسلا  نس  لمكأ  يذـلا  هيلع  نمؤملل  أ -
اقفو هباستحا  متي  غلبم  لباقم  كلذو  بتارلا ، اذه  قاقحتـسال  ةبجوملا  ةدملا  لامكإ  نم  هنيكمت  تاياغل  ةمزاللا  ةدملا  ةـفاضإ  بلطي  نأ  ناك  ببـس  يأل  هتامدـخ  تهتناو  ةخوخيـشلا 

.ةسسؤملا ىدل  دمتعملا  عاطتقالل  عضاخلا  ريخألا  يرهشلا  هرجأ  ساسأ  ىلعو  نوناقلا  اذهب  قحلملا  ( 3  ) مقر لودجلل 

ةمزاللا ةدملا  ةفاضإل  لباقملا  غلبملا  ديدست  تاياغل  كلذو  نوناقلا  اذه  نم  ( 57  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا يف  دراولا  مكارتملا  يراخدالا  هباسح  ديصر  مادختسا  هيلع  نمؤملل  زوجي  ب -
.ةخوخيشلا دعاقت  بتار  قاقحتسال  ةبجوملا  ةدملا  لامكإ  نم  هنيكمت  تاياغل 

( 66  ) ةداملا

ايلعف اكارتشا  ( 24  ) نع لقي  ام ال  ددس  دق  نوكي  نأ  ةطيرـش  نوناقلا  اذه  ماكحأب  ةلومـشملا  هتمدخ  لالخ  ةافولا  تعقو  اذإ  ةيعيبطلا  ةافولا  دـعاقت  بتار  هيلع  نمؤملا  قحتـسي  أ -
.ةلصتم تاكارتشا  ( 6  ) اهنم



:- يلاتلا وحنلا  ىلع  ةيعيبطلا  ةافولا  دعاقت  بتار  بسحي  ب -

 . ةريخألا اكارتشا  رشع  ينثالا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  ديدستل  اساسأ  ذختأ  يذلا  يرهشلا  رجألا  طسوتم  نم  %( 50  ) ةبسنب - 1

نأ ىلع  رثكأف  اكارتشا  ( 60  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  تاونس  نم  ةنس  لك  نع  ةئاملاب  فصن  ةبسنب  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  هيلإ  راشملا  بتارلا  دازي  - 2
.رثكأف اكارتشا  ( 120  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  ةئاملاب  دحاو  ىلإ  ةبسنلا  هذه  دازت 

بتار وأ  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  قاقحتـسا  طورـشل  المكم  ناكو  ةـيعيبطلا  ةافولا  دـعاقت  بتار  قحتـساو  نوناقلا  اذـه  ماكحأب  ةلومـشملا  هتمدـخ  لالخ  هيلع  نمؤملا  يفوت  اذإ  ج -
 . هل ىلعألا  دعاقتلا  بتار  صيصخت  ةلاحلا  هذه  يف  متيف  ركبملا  دعاقتلا 

( 67  ) ةداملا

:- يلي ام  ققحت  ةطيرش  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  هيلع  نمؤملا  قحتسي  أ -

.هتمدخ ءاهتنا  - 1

.ةمدخلا ءاهتنا  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  لالتعالا  بتار  صيصخت  بلطب  مدقتي  نأ  - 2

الصتم . اكارتشا  ( 24  ) اهنم اكارتشا  ( 60  ) نع ةيلعفلا  هتاكارتشا  لقت  نأ ال  - 3

 . يبطلا عجرملا  نم  رارقب  زجعلا  ةلاح  توبث  - 4

.نوناقلا اذه  ماكحأب  هلومشل  ةقباسلا  زجعلا  تالاح  نع  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  هيلع  نمؤملا  قحتسي  ال  ب -

نيثالثلاو ةتـسلا  لالخ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  دـيدستل  اساسأ  ذـختأ  يذـلا  يرهـشلا  رجألا  طسوتم  نم  %( 50  ) ةبـسنب مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لـالتعا  بتار  بسحي  - 1 ج -
.رانيد ةئامسمخو  فلأ  ىلع  ديزي  يذلا  طسوتملا  يقاب  نم  %( 30  ) ةبسنبو طسوتملا  كلذ  نم  رانيد  ةئامسمخو  فلأ  لوأل  ةريخألا  اكارتشا 

رثكأف اكارتشا  ( 60  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  تاونس  نم  ةنس  لك  نع  ةئاملاب  فصن  ةبـسنب  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  هيلإ  راشملا  لالتعالا  بتار  دازي  - 2
.رثكأف ًاكارتشا  ( 120  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  ةئاملاب  دحاو  ىلإ  ةبسنلا  هذه  دازت  نأ  ىلع 

ةجاحب يبطلا  عجرملا  ماـمأ  هلوثم  تقو  هيلع  نمؤملا  ناـك  اذإ  هنم  %( 25  ) ةبـسنب ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  هيلإ  راشملا  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  دازي  - 3
لمعلا نوناق  ماكحأل  اقفو  دـمتعملا  روجألل  ىندألا  دـحلا  ةدايزلا  هذـه  زواجتت  نأ ال  ةطيرـش  يبطلا ، عجرملا  نم  رارق  ىلع  ءانب  كلذو  ةـيمويلا ، هتايح  ءابعأب  مايقلا  ىلع  هنيعي  نمل 

.ذفانلا

.مئادلا يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  نم  %( 75  ) ةبسنب مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بسحي  - 1 د -

نأ ىلع  رثكأف  اكارتشا  ( 60  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  هيلع  نمؤملا  كارتشا  تاونس  نم  ةنـس  لك  نع  ةئاملاب  فصن  ةبـسنب  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  ةدايز  متت  - 2
.رثكأف اكارتشا  ( 120  ) هتاكارتشا ددع  غلب  اذإ  ةئاملاب  دحاو  ىلإ  ةبسنلا  هذه  دازت 

لالخ تقو  يأ  يف  يبطلا  صحفلا  ةداعإ  بلط  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاص  وأ  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاصو  ةسـسؤملا  نم  لكل  ه -
:- ةيلاتلا تاءارجإلا  يبطلا  عجرملا  نم  رارق  ىلع  ءانب  ةسسؤملا  ذختتو  زجعلا  اذه  توبث  خيراتل  نيتيلاتلا  نيتنسلا 

.مئادلا يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  ةفص  تلاز  اذإ  يبطلا  عجرملا  رارق  رودص  خيرات  يلي  يذلا  رهشلا  لوأ  نم  ارابتعا  بتارلا  فقو  - 1

يبطلا عجرملا  رارق  رودص  خيرات  يلي  يذـلا  رهـشلا  لوأ  نم  كلذو  ةداملا  هذـه  نم  د )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاص  قوقح  ةـيوست  - 2
.هيدل يئزجلا  زجعلا  ةفص  توبثو  يلكلا  زجعلا  ةفص  ءافتناب 

بحاص نأب  يبطلا  عجرملا  رارق  رودص  خيرات  يلي  يذلا  رهـشلا  لوأ  نم  ارابتعا  كلذو  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دنبلا ماكحأ  قفو  بتارلا  ىلع  ةررقملا  ةدايزلا  حـنم  - 3
 . ةيمويلا هتايح  ةرشابم  ىلع  هنيعي  نم  ىلإ  ةجاحب  حبصأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار 

بحاص نأب  يبطلا  عجرملا  رارق  رودص  خيرات  يلي  يذلا  رهشلا  لوأ  نم  ارابتعا  كلذو  ةداملا  هذه  نم  ج )  ) ةرقفلا نم  ( 3  ) دنبلا ماكحأ  قفو  بتارلا  ىلع  ةررقملا  ةدايزلا  فقو  - 4
.ةيمويلا هتايح  ةرشابم  ىلع  هنيعي  نم  ىلإ  ةجاحب  دعي  مل  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار 

نم ه )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  يبطلا  صحفلا  ةداعإ  نع  مئادـلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاص  وأ  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاص  فلخت  اذإ  و -
اقفو هقوقح  ةـيوستب  ةسـسؤملا  موقت  ةـلاحلا ، هذـه  يفو  هل ، يبطلا  صحفلا  ةداعإل  يبطلا  عجرملا  مامأ  هلوثم  نيح  ىلإ  هل  صـصخملا  لالتعالا  بتار  فرـص  فقويف  ةداملا  هذـه 

.لالتعالا بتار  فرص  فقو  خيرات  نم  ارابتعا  صحفلا  ةداعإ  ةجيتنل 

قبطني ناك  اذإ  ام  ناـيبل  هلمع  سأر  ىلع  وهو  هصحفل  ابلط  ةسسؤملل  مدقي  نأ  الصتم  اكارتشا   ( 24 اهنم ( اكارتشا  ( 60  ) ىلع هتاكارتشا  ددع  ديزي  يذـلا  هيلع  نمؤملل  زوجي  ز -
.نوناقلا اذه  ماكحأب  هلومش  ةدم  لالخ  طقف  نيترم  كلذو  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  موهفم  هتلاح  ىلع 

ةهجلا وه  ةسسؤملا  ىدل  يبطلا  عجرملا  نوكي  ةيموكحلا ، ةيبطلا  ناجللا  ماظنو  ةيندملا  ةمدخلا  ماظن  يف  ةدراولا  ماكحألا  كلذ  يف  امب  رخآ  عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ح -
لالتعا بتار  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  قاقحتـسا  تاياغل  كلذو  نوناقلا  اذه  ماكحأب  نيلومـشملا  نيماعلا  نيفظوملا  تامدخ  ءاهنإب  بيـسنتلا  رادصإب  ةـصتخملا 

.مئادلا يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا 

( 68  ) ةداملا

، ةافولا عوقو  وأ  زجعلا  توبث  وأ  يبوجولا  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  وا  ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  قاقحتسال  ةبجوملا  نسلا  لامكإل  رهـشلا  نم  موي  يأ  يف  هيلع  نمؤملا  ةمدخ  تهتنا  اذإ 
:- رهشلا ةدم  لماك  ساسأ  ىلع  ةيلاتلا  بتاورلا  نم  يأ  قحتستف 

.ةخوخيشلا دعاقت  بتار  أ -

.يبوجولا ةخوخيشلا  دعاقت  بتار  ب -

.لمعلا ةباصإ  نع  ةئشانلا  ةافولا  دعاقت  بتار  وأ  ةيعيبطلا  ةافولا  دعاقت  بتار  ج -

.مئادلا يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  د -

( 69  ) ةداملا

ةرقفلا ماكحأ  قفو  ةلكـشملا  ةيفانئتسالا  ةيبطلا  ةنجللا  مامأ  ةيلوألا  ةـيبطلا  ةـنجللا  اهردـصت  يتلا  تارارقلا  عيمج  ىلع  ضارتعالا  يف  قحلا  هيلع  نمؤملاو  ةسـسؤملا  نم  لكل  أ -
.نوناقلا اذه  نم  ( 38  ) ةداملا نم  (ج )

.خيراتلا اذه  دعب  مدقت  قئاثو  يأ  لبقت  الو  ةمزاللا ، قئاثولا  ضارتعالاب  قفري  نأ  هلو  ةيلوألا  ةيبطلا  ةنجللا  رارق  غلبت  خيراتل  يلاتلا  مويلا  نم  اموي  نيتس  لالخ  ضارتعالا  مدقي  ب -

( 70  ) ةداملا

طورش لامكتسا  نود  اهزواجت  وأ  ىثنألل  نيسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  هلامكإل  وأ  ةمدخلا  لالخ  يعيبطلا  زجعلا  وأ  ةافولا  ببـسب  هيلع  نمؤملا  ةمدخ  تهتنا  اذإ  أ -
رجألا طسوتم  نم  %( 15  ) ةبـسنب ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  لاحلا  ىـضتقم  بسح  نيقحتـسملل  وأ  هل  فرـصيف  هكارتشا  ةدم  تغلب  امهم  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  قاقحتـسا 

.تاكارتشالا ددعب  ابورضم  كلذ  نع  هتاكارتشا  ددع  لق  اذإ  يرهشلا  رجألا  طسوتم  نم  وأ  اكارتشا  ( 24  ) رخآل يرهشلا 

ةمظنألل اقفو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قاطن  نم  جورخلا  تالاح  نم  ةـلاح  رفوتل  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةـسماخلا  نسو  ركذـلل  نيتسلا  نس  هلامكإ  نود  هيلع  نمؤملا  ةـمدخ  تهتنا  اذإ  ب -
:- كارتشالا تاونس  نم  ةنس  لك  نع  ةيلاتلا  بسنلل  اقفو  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  هل  فرصيف  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا 



.لقأف اكارتشا  ( 120  ) هتاكارتشا ددع  ناك  اذإ  عاطتقالل  عضاخلا  رجألا  عومجم  نم  ( 10% - ) 1

 . اكارتشإ ( 216  ) نع لقو  اكارتشا  ( 120  ) ىلع هتاكارتشا  ددع  داز  اذإ  عاطتقالل  عضاخلا  رجألا  عومجم  نم  ( 12% - ) 2

.اكرتشإ ( 216  ) نع لقي  هتاكارتشا ال  ددع  ناك  اذإ  عاطتقالل  عضاخلا  رجألا  عومجم  نم  ( 15% - ) 3

يتلا ةدئافلا  عم  هل  فورـصملا  ضيوعتلا  ةداعإ  نوناقلا  اذـه  ماكحأب  اددجم  هلومـش  متو  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأ  بجومب  ضيوعتلا  ىـضاقت  يذـلا  هيلع  نمؤملل  زوجي  ج -
يفو لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  باستحا  تاياغل  ةيلعف  ةمدخ  ضيوعتلا  اهنع  ديعأ  يتلا  هتمدخ  ةدم  ربتعت  ةلاحلا  هذه  يفو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  اهددحت 

.ةرقفلا هذه  تاياغل  هيلع  بترت  امو  ضيوعتلا  اذه  ةداعإ  نيقحتسملل  زوجي  هتافو  لاح 

( 71  ) ةداملا

:- لصفلا اذه  دصاقمل 

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

 . ةينمألا ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلسملا  تاوقلا  كلذ  يف  امب  ةماعلاو  ةيمسرلا  تاسسؤملاو  ةيموكحلا  رئاودلاو  تارازولا  ماعلا : عاطقلا 

.هيلي امو  نم 1/1/2003  ارابتعا  ةينمألا  ةزهجألا  نم  يأ  وأ  ةحلسملا و /  تاوقلا  يف  ةمدخلاب  قحتلاو  لصفلا  اذه  ماكحأ  هيلع  يرست  درف  لكو  طباض  لك  يركسعلا : هيلع  نمؤملا 

 . ةيركسعلا ةيبطلا  ناجللا  ماظنو  يركسعلا  دعاقتلا  نوناق  ماكحا  قفو  اهلامعأ  سرامت  يتلا  ةيركسعلا  ةيبطلا  ناجللا  ةيركسعلا : ةيبطلا  ناجللا 

 . هلحم لحي  رخآ  نوناق  يأ  وا  هتاليدعتو  ةنسل 1972  ( 2  ) مقر دارفألا  ةمدخ  نوناق  ماكحأل  ادانتسا  ةلكشملا  ةنجللا  ةصاخلا : ةيركسعلا  ةنجللا 

:- ةيلاتلا طورشلا  نم  يأ  رفاوت  طرتشي  نييركسعلا ، مهيلع  نمؤملا  ىلع  لصفلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  تاياغل  ب -

(55  ) نس وأ  ركذـلل  ( 60  ) نس لمكي  مل  نمل  ةينمألا  ةزهجألا  وأ  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  يف  ةيركـسعلا  ةـمدخلا  يف  نوناقلا  اذـه  ماكحأب  الومـشم  ايلعف  اـكارتشا  ( 240 - ) 1
.ىثنألل

وأ ىثنألل  ( 55  ) نس وأ  ركذلل  ( 60  ) نس لمكأ  نمل  ةينمألا  ةزهجألا  وأ  ةيندرألا  ةحلسملا  تاوقلا  يف  ةيركسعلا  ةمدخلا  يف  نوناقلا  اذه  ماكحأب  الومـشم  ايلعف  اكارتشا  ( 180 - ) 2
.اهزواجت

تاوقلا يف  ةيركسعلا  ةمدخلا  يف  ةيعيبطلا  ةافولا  دعاقت  بتار  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  وأ  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  قاقحتسال  ةبجوملا  ةدملا  لامكإ  - 3
 . ةينمألا ةزهجألا  وأ  ةيندرألا  ةحلسملا 

( 72  ) ةداملا

:- يلي امم  هليومت  رداصم  نوكتتو  ماعلا  عاطقلا  يف  نيلماعلا  مهيلع  نمؤملل  صاخ  باسح  ةسسؤملا  يف  أشني  لصفلا  اذه  تاياغل 

.لمعلا تاباصإ  نيمأت  قيبطت  تاياغل  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  %( 2  ) ةبسنب ماعلا  عاطقلا  اهيدؤي  يتلا  ةيرهشلا  تاكارتشالا  أ -

زجعلاو ةخوخيـشلا  نيمأت  قيبطت  تاـياغل  نييركـسعلا  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  %( 12  ) ةبـسنب ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  اهيدؤت  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  ب -
%(. 20  ) هاصقأ دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا  ماع  لك  نم  يناث  نوناك  يف  %( 1  ) عقاوب تاكارتشالا  هذه  دازت  نا  ىلع  ةافولاو 

ةخوخيـشلا نيمأت  قيبطت  تاـياغل  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  %( 9  ) ةبـسنب ةينمألا  ةزهجألاو  ةـيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  ريغ  نم  ماعلا  عاطقلا  اهيدؤي  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  ج -
%(. 11  ) هاصقأ دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا  ماع  لك  نم  يناثلا  نوناك  يف  %( 0.5  ) ةبسنب تاكارتشالا  هذه  دازت  نا  ىلع  ةافولاو  زجعلاو 

زجعلاو ةخوخيـشلا  نيمأت  قيبطت  تاياغل  نييركـسعلا  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  %( 5.5  ) ةبسنب ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  اهعطتقت  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  د -
.ةافولاو

تاكارتشالا هذـه  دازت  نا  ىلع  مهيلع  نمؤملا  روجأ  نم  %( 5.5  ) ةبسنب ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  ريغ  نم  ماعلا  عاطقلا  اهعطتقي  يتلا  ةيرهـشلا  تاكارتشالا  ه -
%( . 6.5  ) هاصقأ دحب  ةبسنلا  هذه  لصتل  نم 1/1/2014  ارابتعا  ماع  لك  نم  يناثلا  نوناك  يف  %( 0.25  ) ةبسنب

.لمعلاب مهقاحتلا  خيرات  نم  اموي  ( 60  ) رورم دعب  مهيلع  نمؤملا  ىلع  اهباستحا  متي  نأ  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قفو  تاكارتشالا  عفد  يف  ريخأتلا  ببسب  بترتت  يتلا  دئاوفلا  و -

.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ةبترتملا  تامارغلا  ز -

.باسحلا اذه  لاومأ  رامثتسإ  عير  ح -

.باسحلا ىلع  أرطي  يلام  زجع  يأ  دسل  ةموكحلا  اهيدؤت  يتلا  غلابملا  ط -

( 73  ) ةداملا

دسل غلابملا  عفدب  ةموكحلا  مزتلتو  ايملاع ، ةفنصمو  ةيراوتكالا  تاساردلاب  ةصصختم  ةهج  لبق  نم  لقألا  ىلع  تاونس  ثالث  لك  ةدحاو  ةرم  باسحلا  اذهل  يلاملا  زكرملا  صحف  متي 
.باسحلا اذه  ىلع  ئراط  زجع  يأ 

( 74  ) ةداملا

:- يلي ام  كلذ  يف  امب  باسحلا  اذه  ةرادإ  ةسسؤملا  ىلوتت 

.نوناقلا اذه  نم  ( 72  ) ةداملا يف  ةدراولا  ةيلاملا  دراوملا  ليصحت  أ -

.باسحلا اذه  لاومأ  رامثتسا  ب -

.ماعلا عاطقلا  يف  نيلماعلا  مهيلع  نمؤملل  نوناقلا  اذه  يف  ةدراولا  ةينيمأتلا  قوقحلا  عيمج  فرص  ج -

( 75  ) ةداملا

:- باسحلا اذه  ىلإ  ةيلاتلا  غلابملا  ليوحتب  ةسسؤملا  مزتلت  أ -

نوناقلا اذه  ماكحا  نايرس  خيرات  ةياغلو  خيرات 1/1/2003  نم  نييركسعلا  مهيلع  نمؤملا  نيمأت  تاياغل  ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  نم  اهتفوتـسا  يتلا  غلابملا  - 1
.ةيرامثتسالا اهدئاوع  عم 

اذه ماكحأ  نايرـس  خيرات  ةياغلو  مهلومـش  خيرات  نم  مهيلع  نمؤملا  نيمأت  تاياغل  ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلـسملا  تاوقلا  ريغ  نم  ماعلا  عاطقلا  نم  اهتفوتـسا  يتلا  غلابملا  - 2
.ةيرامثتسالا اهدئاوع  عم  نوناقلا 

.ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  مهركذ  دراولا  مهيلع  نمؤملل  اهفرص  مت  ةينيمأت  قوقح  يأ  مصخب  ةسسؤملا  موقت  ب -

( 76  ) ةداملا



عم كلذو  يركـسعلا  هيلع  نمؤملا  ىلع  ةنسل 2001  ( 19  ) مقر يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  ماكحأب  لمعلا  رمتـسي  نوناقلا ، اذـه  نم  ( 107  ) ةداـملا يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  أ -
.ةداملا هذه  نم  و )  ) و ه )  ) و د )  ) و ج )  ) و ب )  ) تارقفلا ماكحأ  ةاعارم 

.يركسعلا هيلع  نمؤملا  ىلع  يعامتجالا )  نامضلا  نوناقل  لدعم  نوناق  ةنسل 2009 (  ( 26  ) مقر تقؤملا  نوناقلا  ماكحأ  يرست  ال  ب -

تاياغل ةيركـسعلا  ةيبطلا  ناجللا  تارارق  ةسـسؤملا  دمتعت  يركـسعلا  هيلع  نمؤملل  ةنهملا  ضارمأو  لمعلا  تاباصإو  ةيدعاقتلا  قوقحلا  ةيوست  تاياغلو  نوناقلا  اذـه  دـصاقمل  ج -
يـضفملا مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وأ  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  قاقحتـساو  ةـنهملا  ضارمأو  لمعلا  تاباصإ  نع  ئـشانلا  زجعلا  ةبـسن  ريدـقت 

.ةمدخلا ءاهنإل 

 . لمع ةباصإ  لكشي  يركسعلا  هيلع  نمؤملا  هل  ضرعت  يذلا  ثداحلا  ناك  اذإ  اميف  ريرقتل  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداص  اهنأكو  ةصاخلا  ةيركسعلا  ةنجللا  تارارق  ربتعت  د -

قوقحلا هذه  ىوست  ثيحب  ةيدعاقتلا  هقوقح  ةيوست  دنع  الإ  ةـنهملا  ضارمأو  لمعلا  تاباصإ  نع  ةئـشانلا  زجعلا  بسن  نع  يركـسعلا  هيلع  نمؤملل  ةـينيمأت  قوقح  يأ  فرـصت  ال  ه -
:- ةيلاتلا سسألل  اقفو 

يعيبطلا يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وا  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وا  ركبملا  دعاقتلا  بتار  وا  ةخوخيـشلا  دعاقت  بتار  يركـسعلا  هيلع  نمؤملا  قاقحتـسا  دنع  - 1
دعاقتلا نوناق  ماكحأ  قفو  كلذو  ةيركـسعلا  هتمدخ  ءانثا  اهل  ضرعت  يتلا  لمعلا  تاباصإ  وا  لمعلا  ةباصإ  نع  هل  ررقملا  لالتعالا  بتار  ةـفاضإ  تالاحلا  هذـه  نم  يأ  يف  متي  مئادـلا 

 . هل قحتسملا  لالتعالا  بتار  وا  دعاقتلا  بتار  ىلإ  ةيركسعلا  ةيبطلا  ناجللا  ماظنو  يركسعلا 

متيف ةيركسعلا  ةمدخلا  ءانثأ  لمع  تاباصإ  وا  لمع  ةباصإل  ضرعت  نا  هل  قبسو  لالتعا  بتار  وا  دعاقت  بتار  يأ  هقاقحتسا  نود  يركـسعلا  هيلع  نمؤملا  تامدخ  ءاهتنا  لاح  يف  - 2
يلكلا زجعلا  لالتعا  بتار  هقاقحتـساب  كلذو  ةيركـسعلا  ةيبطلا  ناجللا  ماظنو  يركـسعلا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأ  قفو  تاباصإلا  هذه  نع  ةـينيمأتلا  هقوقح  ةـيوست  ةـلاحلا  هذـه  يف 
لاحلا ىـضتقم  بسح  لمعلا  تاباصإ  نيمأت  يف  ررقملا  ةدحاولا  ةـعفدلا  ضيوعت  وا  هتمدـخ  ءاهتنا  خـيرات  نم  ارابتعا  مئادـلا  يباصالا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  وا  مئادـلا  يباصالا 

 . ةيركسعلا ةيبطلا  ناجللا  نم  ررقملا  زجعلا  ةبسن  ىلع  ءانبو

ةسسؤملا نع  ةرداصلا  ةقباسلا  تارارقلا  عيمج  ربتعتو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  نايرس  لبق  ةيدعاقتلا  اهقوقح  ةيوست  تمت  نإو  ةمئاقلا  تالاحلا  عيمج  ىلع  لصفلا  اذه  ماكحأ  يرست  و -
نمؤملا ماظن  ماكحأ  بجومب  ةلكـشملا  ةكرتشملا  ةنجللا  نع  ةرداصلا  تارارقلا  ءانثتـساب  لـصفلا  اذه  ماكحأ  قفو  ةيدعاقتلا  قوقحلا  ةـيوست  داعت  نأ  ىلع  ةاغلم ،  صوصخلا  اذـهب 

ةنسل 2012. ( 61  ) مقر نييركسعلا  مهيلع 

( 77  ) ةداملا

لالتعالا بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  ةينمألا  ةزهجألاو  ةيندرألا  ةحلسملا  تاوقلاب  ةصاخلا  نويدلاو  ةصاخلا  قيدانصلا  تاكارتشا  عاطتقا  زوجي  رخآ ، نوناق  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
ةنسل 2001. ( 19  ) مقر يعامتجالا  نامضلا  نوناق  نم  ( 65  ) ةداملا ماكحأ  قفو  ةررقملا  ةيولوألا  ةاعارم  عم  هنع  نيقحتسملل  وأ  يركسعلا  هيلع  نمؤملل  ةقحتسملا  غلابملا  وأ 

( 78  ) ةداملا

:- يلي امل  اقفو  يركسعلا  هيلع  نمؤملا  قوقح  ىوست  يركسعلا  دعاقتلا  نوناق  نم  ( 3  ) ةداملا نم  و )  ) ةرقفلا نم  ( 2  ) و ( 1  ) نيدنبلا ماكحأب  درو  امم  مغرلا  ىلع 

يركسعلا دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  هقوقح  ىوست  امك  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  هقوقح  ىوست  يركـسعلا  هيلع  نمؤملا  نادقف  وأ  ةافو  وأ  داهـشتسا  لاح  يف  أ -
يفو لضفألا  وه  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  ناك  لاح  يف  ةسـسؤملا  لبق  نم  هل  قحتـسملا  بتارلا  صيـصخت  متي  ثيحب  هتلاح  ىلع  لضفألا  نوناقلا  قيبطت  ةلاحلا  هذه  يف  متيو 

صيـصخت كلذ  دعب  متيل  ةيلاملا  ةرازو  ىلإ  هنع  ةعوفدملا  تاكارتشالاو  هرجأ  نم  ةـعطتقملا  تاكارتشالا  ليوحتب  ةسـسؤملا  موقت  لضفألا  وه  يركـسعلا  دـعاقتلا  نوناق  ناك  لاح 
.يركسعلا دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  هل  بتارلا 

:- يلي امك  يركسعلا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  ةيدعاقتلا  هقوقح  عيمج  نم  هنامرح  لاح  يف  يركسعلا  هيلع  نمؤملا  قوقح  ىوست  ب -

دعاقتلا نوناق  ماكحأ  قيبطتل  ةـيلاملا  ةرازو  ىلإ  قحتـسملا  بتارلا  ليوحتب  ةـلاحلا  هذـه  يف  ةسـسؤملا  مزتلت  ةسـسؤملا ، نم  لالتعا  بتار  وأ  دـعاقت  بتار  ىـضاقتي  ناـك  اذإ  - 1
.هتلاح ىلع  يركسعلا 

(19  ) مقر يعامتجالا  نامضلا  نوناق  نم  ( 44  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  صصخملا  دعاقتلا  بتار  قاقحتـسا  طورـش  لمكأ  دق  نكي  ملو  هتامدخ  تهتنا  وأ  هلمع  سأر  ىلع  ناك  اذإ  - 2
.هتلاح ىلع  يركسعلا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأ  قيبطتل  ةيلاملا  ةرازو  ىلإ  هنع  ةعوفدملا  تاكارتشالاو  هرجأ  نم  ةعطتقملا  تاكارتشالا  ليوحتب  ةسسؤملا  مزتلت  ةنسل 2001 

ةنسل ( 19  ) مقر يعامتجالا  نامضلا  نوناق  نم  ( 44  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  صصخملا  دعاقتلا  بتار  قاقحتسا  طورش  المكتسم  ناكو  هتامدخ  تهتنا  وأ  هلمع  سأر  ىلع  ناك  اذإ  - 3
.هتلاح ىلع  يركسعلا  دعاقتلا  نوناق  ماكحأ  قيبطتل  ةيلاملا  ةرازو  ىلإ  هل  قحتسملا  بتارلا  ليوحتب  بتارلا  اذه  صيصخت  بلطب  همدقت  لاح  يف  ةسسؤملا  مزتلت   2001

( 79  ) ةداملا

قاقحتـسالا طورـش  مهيف  رفوتت  نمم  ةداملا  هذه  يف  مهيلع  صوصنملا  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دـعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  لك  ةـلئاع  دارفأ  نيقحتـسملاب  دـصقي 
:- نوناقلا اذه  يف  ةدراولا 

.لمرألا ةلمرألا /  أ -

.تانبلاو ءانبألا  ب -

.نادلاولا ج -

.تاوخألاو ةوخإلا  نم  نولاعملا  د -

.ايح هتدالو  نيح  نينجلا  ه -

( 80  ) ةداملا

لوأ نم  ءادتبا  كلذو  نوناقلا ، اذهب  قحلملا  ( 4  ) مقر لودجلل  اقفو  بتارلا  نم  هبيصن  قحتسم  لكل  عفديف  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  ىفوت  اذإ 
.لاحلا ىضتقم  بسح  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  ةافو  هيف  تثدح  يذلا  رهشلا  يلي  يذلا  رهشلا  لوأ  نم  وأ  هيلع  نمؤملا  ةافو  هيف  تثدح  يذلا  رهشلا 

( 81  ) ةداملا

:- ةيلاتلا طورشلل  اقفو  هاندأ  نينيبملا  نيقحتسملل  بتارلا  نم  بيصنلا  فرصي  نوناقلا  اذه  نم  ( 79  ) ةداملا ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -

ةنـس نيرـشعلاو  ثالثلا  مهرامعأ  زواجتت  نيذلا ال  روكذلا  هتوخإ  نم  مهليعي  ناك  نمو  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دـعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  لك  دالوأ  نم  روكذـلا  - 1
عجرملا نم  رارقب  زجعلا  كلذ  لوزي  نأ  ىلإ  هبيصن  هل  فرـصيف  يلكلا  زجعلاب  باصملا  خألا  وأ  نبالا  ءانثتـساب  نسلا  هذه  مهلامكإ  نيحل  مهل  بيـصنلا  فرـص  رمتـسيو  ةافولا  دنع 

.نيتنس زواجتت  ةدملو ال  بتارلا  قاقحتسا  خيرات  نم  ةنس  لك  ةرم  هصحف  ةداعإ  متت  نأ  ىلع  يبطلا 

اهجاوز دـنع  نهنم  يأ  بيـصن  فقويو  ةافولا ، دـنع  تاقلطملاو  لمارألاو  تابزاعلا  هتاوخأو  هتانبو  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دـعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  لك  ةـلمرأ  - 2
.اهلمرت وأ  اهقالط  لاح  يف  اهل  داعيو 

وأ ةنهم  نم  لخد  وا  لمع  نم  رجأ  هل  نوكي  نأو ال  يلكلا  زجعلاب  اباصم  نوكي  نأ  ةطيرش  ةافوتملا  لالتعالا  بتار  ةبحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  ةبحاص  وأ  اهيلع  نمؤملا  نم  لك  جوز  - 3
هل فرـصي  بتارلا  كلذ  نم  هقحتـسي  امم  لقأ  يدعاقتلا  بتارلا  وأ  لخدلا  وأ  رجألا  كلذ  ناك  اذإف  ةافوتملا  هتجوز  لالتعا  بتار  وأ  دعاقت  بتار  نم  هبيـصن  لداعي  رخآ  يدـعاقت  بتار 
يف رابتعالا  نيعب  جوزلا  ذخأ  نود  نوناقلا  اذـهب  قحلملا  ( 4  ) مقر لودجلا  يف  ةددحملا  ةبـصنألل  ًاقبط  نيرخآلا  نيقحتـسملا  ىلع  بتارلا  نم  ىقبت  ام  عزويو  امهنيب ، قرفلا  رادقمب 

.عيزوتلا كلذ 

.ىفوتملا لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  لك  ةدلاوو  دلاو  - 4



. ايح هتدالو  دعب  الإ  نيقحتسملا  نمض  نم  هرابتعا  ىلإ  راصي  نينج ال  دوجو  لاح  يف  ب -

( 82  ) ةداملا

بتار بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  يأ  ةافو  خيرات  ساسأ  ىلع  نيقحتسملا  نم  لكل  بيصنلا  قاقحتـسا  طورـش  رفاوت  يف  رظني  نوناقلا ، اذه  نم  ( 81  ) ةداملا ماكحأ  ذيفنت  تاياغل 
.لالتعالا بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا 

( 83  ) ةداملا

، هيلع ديزي  وأ  بيـصنلا  كلذ  لداعي  لخدلا  وأ  رجألا  كلذ  ناكو  الخد  هيلع  ردت  ةنهم  هيدل  تناك  وأ  رجأب  لمع  اذإ  نيقحتسملا  نم  يأل  بتارلا  نم  قحتسملا  بيـصنلا  فرـص  فقوي  أ -
رهشلا لوأ  نم  ارابتعا  كلذو  ةنهملا  وأ  لمعلا  هكرت  لاح  يف  هبيصن  لماك  هيلإ  داعي  نأ  ىلع  ، امهنيب قرفلا  رادقم  هل  عفديف  قحتـسملا  بيـصنلا  نم  لقأ  لخدلا  وأ  رجألا  ناك  اذإ  امأ 

.ةنهملا وأ  لمعلا  هيف  كرت  يذلا  رهشلا  يلي  يذلا 

.لالتعالا بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  وأ  هيلع  نمؤملا  نم  لك  ةلمرأو  ةدلاوو  دلاو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتسي  ب -

( 84  ) ةداملا

.لالتعالا بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  وا  هيلع  نمؤملا  ةلئاع  نم  نيقحتسملل  ةبصنألاو  روجألاو  بتاورلا  نيب  عمجلل  ةيلاتلا  دعاوقلا  دمتعت 

:- لمرألاو ةلمرألا  أ -

ماكحأ يرـستو  اهجوز  نم  اهيلإ  لوؤي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  اهبيـصنو  لمعلا  نم  اهرجأ  وأ  لالتعالا  ببـسب  اهبتار  وأ  يدعاقتلا  اهبتار  نيب  عمجلا  ةلمرألل  قحي  - 1
 . هذافن خيرات  نم  ًارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  نايرس  لبق  اهبيصنل  ةقحتسملا  ةلمرألا  ىلع  دنبلا  اذه 

اهيدـلاو نم  اهيلإ  لوؤت  يتلا  لالتعالا  بتاور  وأ  دـعاقتلا  بتاور  نم  اهبيـصنو  اهجوز  نم  اهيلإ  لوؤي  يذـلا  لالتعالا  بتار  وأ  دـعاقتلا  بتار  نم  اهبيـصن  نيب  عمجلا  ةـلمرألل  قحي  - 2
.اهئانبأو

.هئانبأ نم  هيلإ  لوؤي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  هبيصنو  هتجوز  نم  هيلإ  لوؤي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  هبيصن  نيب  عمجلا  لمرألل  قحي  - 3

:- تانبلاو ءانبألا  ب -

.مهيدلاو نم  مهيلإ  لوؤت  يتلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  مهتبصنأ  نيب  عمجلا  نيقحتسملا  ءانبألل  قحي  - 1

نم اهيلإ  لوؤت  يتلا  لالتعالا  بتاور  وأ  دعاقتلا  بتاور  نم  اهبيـصنو  لالتعالا  ببـسب  اهبتار  وأ  يدعاقتلا  اهبتار  نيب  عمجلا  لالتعا  بتار  وأ  ايدعاقت  ابتار  ىضاقتت  يتلا  ةنبالل  قحي  - 2
.اهيدلاو

.هيدلاو نم  هيلإ  لوؤت  يتلا  لالتعالا  بتاور  وأ  دعاقتلا  بتاور  نم  هبيصن  نيبو  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  نيب  عمجلا  زجاعلا  نبالل  قحي  - 3

.مهتوخإل صصخملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  مهبيصنو  مهيدلاو  نم  مهيلإ  لوؤي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  مهبيصن  نيب  عمجلا  تانبلاو  ءانبألل  قحي  ال  - 4

:- نادلاولا ج -

هيلإ لوؤي  يذلا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  هبيصنو  هل  صـصخملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  وأ  ةنهم  نم  لخدلا  وأ  لمع  نم  رجألا  نيب  عمجلا  نيدلاولا  نم  يأل  قحي  - 1
.هتنبا وأ  هنبا و /  نم 

.ةنبإ وأ  نبإ  نم  رثكأل  صصخملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نم  هل  قحتسم  بيصن  نم  رثكأ  نيب  عمجلا  نيدلاولا  نم  يأل  قحي  - 2

:- تاوخألاو ةوخإلا  د -

.نيدلاو وا  تانب  وا  ءانبأ  وا  قحتسم  لمرأ  وا  ةلمرأ  دوجو  مدع  لاح  يف  بيصنلل  نيقحتسم  تاوخألاو  ةوخإلا  ربتعي  - 1

.ةصتخملا ةمكحملا  نم  ةرداص  ةلاعإ  ةجح  بجومب  ةلاعإلا  توبث  دعب  تانبلاو  ءانبألا  قاقحتسال  طرتشي  ام  تاوخألاو  ةوخإلا  قاقحتسال  طرتشي  - 2

.رثكألا بيصنلا  قحتسملا  حنمي  ةلاحلا  هذه  يفو  تاوخألاو  ةوخإلا  نم  لوؤي  بيصن  نم  رثكأ  نيب  عمجلا  زوجي  ال  - 3

.لالتعالا بتار  وأ  دعاقتلا  بتارل  ىندألا  دحلا  لاثمأ  ةثالث  زواجتي  امب ال  هل  ةقحتسملا  ةبصنألا  نيب  عمجلا  نيقحتسملا  نم  يأل  قحي  ةداملا ، هذه  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ه -

.نوناقلا اذه  يف  صن  اهيلع  دري  مل  عمجلا  تالاح  نم  ةلاح  يأ  ةفاضإ  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  و -

( 85  ) ةداملا

.ىرخأ تاعيرشت  يأ  بجومب  ررقم  لالتعا  بتار  وأ  دعاقت  بتار  يأو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةررقملا  بتاورلا  نم  يأ  نيب  عمجلا  قحي  أ -

صـصخي لالتعا  بتار  وأ  دعاقت  بتار  يأو  بتارلا  اذه  نيب  عمجلا  مئادلا  يباصإلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاص  وأ  مئادـلا  يباصإلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاصل  قحي  ب -
قحتـسيف دحلا  اذه  لاثمأ  ةثالث  نيبتارلا  دحا  زواجت  اذإ  امأ  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتارل  ىندألا  دحلا  لاثمأ  ةثالث  ىلع  امهعومجم  دـيزي  نأ ال  ةطيرـش  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  قفو  هل 

.رثكألا بتارلا 

دامتعا متي  مل  اذإ  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  يف  ررقملا  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعتو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  قحتـسملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  نيب  عمجلا  قحي  ج -
دعاقتلا بتارو  لالتعالا  بتار  نيب  عمجلا  زوجي  الف  لمعلا  تاباصإ  نيمأت  يف  ةررقملا  بتاورلا  ءانثتساب  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  باستحا  دنع  ضيوعتلا  كلذب  ةقلعتملا  ةدملا 

.بتارلا اذه  هيلع  نمؤملا  قاقحتسال  ةقباسلا  ةرتفلا  نع  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  نيبو 

:- يلي ام  ةطيرش  نوناقلا  اذه  ماكحأب  لومشم  لمع  يأ  نم  هرجأو  بتارلا  اذه  نيب  عمجلا  يندرألا  ركبملا  دعاقتلا  بتار  بحاصل  قحي  - 1 د -

.ركبملا دعاقتلا  بتار  هقاقحتسا  خيرات  نم  ارهش  ( 24  ) نع لقت  ةدمل ال  لمعلا  نع  عطقنا  دق  نوكي  نا  أ -

 . ركبملا دعاقتلا  بتار  هقاقحتسا  ىلع  ةقباسلا  ةريخالا  اكارتشا  نيثالثلاو  ةتسلا  لالخ  اهب  لمعي  ناك  يتلا  تآشنملا  نم  يأ  يف  لمعلل  دوعي  نأ ال  ب -

.ةرطخ ةنهم  يف  لمعلا  ىلإ  نوناقلا  اذه  نم  ( 64  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأ  بجومب  هل  ركبملا  دعاقتلا  بتار  صيصخت  مت  يذلا  هيلع  نمؤملا  دوعي  نأ ال  ج -

 . لمعلل هتدوع  لاح  يف  يعامتجالا  نامضلا  نوناق  ماكحاب  لومشلل  دوعي  نا  د -

لمعلل هيف  داع  يذلا  رهشلا  ةيادب  نم  كلذو  هل  قحتسملا  دعاقتلا  بتار  نم  ةبسن  فرص  متي  نوناقلا  اذه  ماكحأب  لومشم  لمع  ىلا  ركبملا  دعاقتلا  بتار  بحاص  ةدوع  لاح  يف  ه -
.نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 7  ) مقر لودجلل  اقفو 

 . تاونس ثالث  لك  نوناقلا  اذهب  قحلملا  ( 7  ) مقر لودجلا  يف  ةدراولا  دعاقتلا  بتاور  دودح  ةدايز  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  و -

ءاهتنال يلاتلا  رهـشلا  ةيادب  نم  كلذو  وه  امك  ركبملا  دعاقتلا  بتار  فرـص  داعي  لمعلا  ةداملا  هذـه  نم  د )  ) ةرقفلا يف  هركذ  دراولا  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  بحاص  كرت  لاح  يف  ز -
هذه يفو  ةافولا ،  لوصح  لاح  يف  وأ  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نس  وأ  ركذلل  نيتسلا  نس  هلامكأ  دنع  الإ  ةقباسلا  هكارتشا  ةدم  ىلإ  ةـقحاللا  هكارتشا  ةدـم  فاضت  الو  ةـمدخلا 
عيمج يفو  ةافولا  ثودح  وأ  نسلا  لامكإل  يلاتلا  رهـشلا  ةـيادب  نم  ارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذـه  ماكحأل  اقفو  هقوقح  ةيوست  متتو  هل  قحتـسملا  دـعاقتلا  بتار  باستحا  داعي  ةـلاحلا 

 . اقباس صصخملا  دعاقتلا  بتار  نع  هل  صصخملا  ديدجلا  دعاقتلا  بتار  لقي  نا ال  بجي  لاوحألا 

ةرتف لالخ  هل  اهتفرص  يتلا  روجألا  عومجم  نم  %( 30  ) ةبسنب ةمارغ  عفدب  نوناقلا  اذه  ماكحأب  هلومشو  ةسـسؤملا  غالبإب  موقت  الو  اركبم  دعاقتم  مدختـست  يتلا  ةأشنملا  مزتلت  ح -
.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  اهددحت  يتلا  ةمارغلا  اهيلإ  افاضم  قح  هجو  نود  هل  ةفورصملا  غلابملا  ةداعإب  ةلاحلا  هذه  يف  اركبم  دعاقتملا  مزتلي  امك  اهيدل ،  هلمع 



.يركسعلا هيلع  نمؤملا  ىلع  ةرقفلا  هذه  ماكحا  يرست  ( 71  ) ةداملا نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  ط -

ةيادـب نم  دـعاقتلا  بتار  فرـص  فقوي  نأ  ىلع  نوناقلا ، اذـه  ماكحأب  لومـشم  لمع  يأ  نم  هرجأو  بتارلا  اذـه  نيب  عمجلا  يندرألا  ريغ  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  بحاصل  زوجي  ـال  - 2
ىلإ ةقحاللا  هكارتشا  ةدم  فاضت  الو  ةمدخلا  ءاهتنال  يلاتلا  رهـشلا  ةيادب  يف  كلذو  وه  امك  ركبملا  دـعاقتلا  بتار  فرـص  داعي  لمعلا  هكرت  لاح  يفو  لمعلل ، هيف  داع  يذـلا  رهـشلا 

ثودح وأ  نسلا  لامكإل  يلاتلا  رهشلا  ةيادب  نم  ارابتعا  كلذو  ةافولا  لوصح  لاح  يف  وأ  ىثنألل  نيسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  هلامكإ  دنع  الإ  ةقباسلا  هكارتشا  ةدم 
.اقباس صصخملا  دعاقتلا  بتار  نع  هل  صصخملا  ديدجلا  دعاقتلا  بتار  لقي  نأ ال  بجي  لاوحألا  عيمج  يفو  ةافولا 

ىضاقتي لمع  ىلإ  هتدوع  كلذ  نم  ريغي  الو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطت  قاطن  نم  ةيئاهن  ةروصب  اجراخ  ربتعيف  مئادلا  يعيبطلا  يلكلا  زجعلا  لالتعا  بتار  هيلع  نمؤملا  قحتسا  اذإ  .ه 
.نوناقلا اذه  ماكحأب  الومشم  لمعلا  اذه  ناك  ولو  ارجأ  هنع 

%( 50  ) هتبـسن ام  نيب  عمجلا  مئادلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتار  بحاصل  زوجي  ةداملا  هذـه  نم  د )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دنبلا يف  ةدراولا  د ) أ -  ) نم طورـشلا  ةاعارم  عم  و -
هرجأ طسوتمل  اقفوو  لمعلا  هكرت  دعب  هل  صصخملا  لالتعالا  بتار  باستحا  ةداعإ  متي  نأ  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأب  لومشملا  لمعلا  نم  هرجأ  عم  هل  قحتـسملا  لالتعالا  بتار  نم 

.ةقباسلا ىلإ  ةقحاللا  هكارتشا  ةدم  ةفاضإ  دعب  عاطتقالل  عضاخلا  ديدجلا 
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اذه نأش  نم  ناك  اذإ  بتارلل  هقاقحتـسا  طورـش  وأ  ببـس  ىلع  أرطي  رييغت  يأ  نع  ةسـسؤملا  راطخإ  نيقحتـسملا  نم  يأ  وأ  لالتعالا  بتار  بحاص  وأ  دعاقتلا  بتار  بحاص  ىلع 
يأ اهيلع  لصح  يتلا  غلابملا  عيمج  ةسـسؤملا  درتست  تالاحلا  عيمج  يفو  رييغتلا ، عوقو  خـيرات  نم  اموي  نيثالث  لـالخ  كـلذو  هضيفخت  وأ  هفقو  وأ  بتارلا  عطق  ىلإ  يدؤي  نأ  رييغتلا 
اهدر خـيرات  ىتحو  غلابملا  كلت  ىلع  لوصحلل  يلاـتلا  رهـشلا  ةـيادب  نم  ةـبوسحم  نوناـقلا  اذـه  ماـكحأ  ىـضتقمب  ةرداـصلا  ةـمظنألا  اهددـحت  يتلا  ةـمارغلا  عم  قح  هجو  نود  مهنم 

.ةسسؤملل
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طورـش هلامكإ  لاح  يف  ةيعيبطلا  ةافولا  دعاقت  بتار  لداعي  غلبم  نوناقلا  اذـه  نم  ( 79  ) ةداملا يف  مهيلع  صوصنملا  نيقحتـسملل  فرـصي  هيلع  نمؤملا  نادقف  توبث  لاح  يف  أ -
.هتافو توبث  وأ  هروهظ  نيح  ىلإ  هنادقف  خيرات  نم  ارابتعا  كلذو  نوناقلا  اذهب  قحلملا  ( 4  ) مقر لودجلل  اقفو  مهيلع  عزويو  بتارلا  اذه  قاقحتسا 

. احيحص ةداملا  هذه  بجومب  نيقحتسملل  فرص  ام  ربتعيف  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  دوقفملا  ةافو  تتبث  اذإ  ب -

نكي مل  هناو  دوقفملا  ةدارإ  نع  جراخ  ببسب  ناك  نادقفلا  نأ  ةصتخملا  تاطلسلا  اهيرجت  يتلا  تاقيقحتلا  تتبثأو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلإ  راشملا  دوقفملا  رهظ  اذإ  ج -
فرص ام  ربتعي  تالاحلا  نم  كلذ  ريغ  يفو  احيحص ، هنادقف  ةدم  لالخ  ةداملا  هذه  بجومب  نيقحتـسملل  فرـص  ام  ربتعيف  هناكمب  هترـسأ  وأ  ةسـسؤملا  وأ  ةأشنملا  راطخإ  هرودقمب 

 . هيلع انيد  هنادقف  ةدم  لالخ  ةداملا  هذه  بجومب  نيقحتسملل 
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غيلبت خيرات  نم  اموي  نيعـست  ءاضقنا  دعب  ةيئاضق  وأ  ةيرادإ  ةـهج  يا  ىدـل  هيف  نعطلا  زوجي  الو  ايعطق  ةدحاولا  ةعفدلا  ضيوعت  ةـميق  وأ  لالتعالا  بتار  وأ  دـعاقتلا  بتار  رادـقم  ربتعي 
.ةدحاولا ةعفدلا  ضيوعت  فرص  وأ  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  صيصختب  رارقلا 
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.تاونس سمخ  لك  دحلا  اذه  يف  رظنلا  داعيو  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتارل  ىندألا  دحلا  ددحي  أ -

لومشم لمع  ىلإ  دوعي  نمل ال  هصيصخت  دنع  ارانيد  نيرشع  غلبمب  دازي  يذلا  ركبملا  دعاقتلا  بتار  ءانثتساب  ارانيد  نيعبرأ  غلبمب  هصيصخت  دنع  لالتعالا  بتارو  دعاقتلا  بتار  دازي  ب -
ىثنألل نيسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  اركبم  دعاقتملا  هيلع  نمؤملا  لامكإ  دنع  ىرخأ  ارانيد  نيرـشع  غلبمب  ركبملا  دعاقتلا  بتار  دازي  نا  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأب 

 . ةافولا لوصح  لاح  يف  وأ 

.تاونس سمخ  لك  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  ةدايزلا  يف  رظنلا  ةداعإ  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ج -

ةنسل 1978 ( 30  ) مقر تقؤملا  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  ةيدعاقتلا  مهقوقح  ةيوست  مت  نيذـلا  مهيلع  نمؤملا  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتـسي  د -
ةنسل 2001. ( 19  ) مقر يعامتجالا  نامضلا  نوناقو 
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:- ةداملا هذه  دصاقمل  أ -

.ةصتخملا ةيمسرلا  تاهجلا  نم  دمتعملاو  ةقباس  ةنسل  كلهتسملا  ةلس  راعسأ  يف  ومنلا  لدعم  مخضتلا  ةملك  ينعت  - 1

.مخضتلاب بتاورلا  طبر  تاياغل  ةسسؤملا  دويقو  تالجسل  اقفو  ةقباس  ةنسل  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ةعضاخلا  روجألا  لدعم  روجألا  طسوتم  ةرابع  ينعت  - 2

رايأ رهش  يف  كلذو  ىلعأ  ادح  ارانيد  نيرشع  ةدايزلا  زواجتت  نأ ال  ىلع  لقأ  امهيأ  روجألا  طسوتمل  يونـسلا  ومنلا  لدعمب  وأ  مخـضتلاب  لالتعالا  بتارو  دـعاقتلا  بتار  طبر  متي  ب -
.ةنس لك  نم 

.ةنس لك  نم  رايأ  رهش  يف  لقأ  امهيأ  روجألا  طسوتمل  يونسلا  ومنلا  لدعمب  وأ  مخضتلاب  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  ةدايزلل  ىلعألا  دحلا  طبر  متي  ج -

زجعلا لالتعا  بتار  ءانثتساب  ىثنألل  نيـسمخلاو  ةسماخلا  نسو  ركذلل  نيتسلا  نس  لمكأ  نمل  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  لالتعالا  بتارو  دعاقتلا  بتار  طبر  أدبي  د -
نع ةئـشانلا  ةافولا  دعاقت  بتارو  ةيعيبطلا  ةافولا  دـعاقت  بتارو  مئادـلا  يباصإلا  يلكلا  زجعلا  لالتعإ  بتارو  مئادـلا  يعيبطلا  يئزجلا  زجعلا  لالتعا  بتارو  مئادـلا  يعيبطلا  يلكلا 

.يركسعلا هيلع  نمؤملا  ىلع  ةداملا  هذه  ماكحأ  يرستو  نسلا  نع  رظنلا  ضغبو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  قفو  اهفرص  قاقحتسا  دنع  مخضتلاب  اهطبر  متي  يتلا  لمعلا  ةباصإ 
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.هساسأ ىلع  بتارلا  بستحأ  يذلا  رجألا  طسوتم  تادايز  نم  هقحلي  امو  هيلع  نمؤملل  صصخملا  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  زواجتي  نأ  زوجي  ال  أ -

.نوناقلا اذه  نم  ( 63  ) ةداملا نم  ج )  ) ةرقفلا ماكحأل  اقفو  صصخملا  بتارلا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  نم  ىنثتسي  ب -
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نمؤملا ةمدخ  ةدم  ساسأ  ىلع  كلذو  هيلع  نيمأتلاب  ةأشنملا  مقت  مل  ولو  ةـلماك  نوناقلا  اذـه  ماكحال  اقفو  نيقحتسملا  وا  هيلع  نمؤملل  ةررقملا  قوقحلا  ءادأب  ةسـسؤملا  مزتلت  أ -
 . لمعلاب هقاحتلا  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  هيلع  نيمأتلاب  ةأشنملا  مايق  مدعب  ةسسؤملا  غلبا  دق  لماعلا  نوكي  نا  ةطيرش  هرجأ  طسوتمو  هيلع 

.هيلع عزانتملا  ريغ  رجألا  رادقم  وأ  ةمدخلا  ةدم  ساسأ  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأل  اقفو  هقوقح  ىوستف  هرجأ  وأ  هيلع  نمؤملا  ةمدخ  ةدم  ىلع  عازن  أشن  اذإ  - 1 ب -

.اهيف افرط  ةسسؤملا  تناك  ىوعد  يف  عازنلا  اذه  نأشب  يعطق  يئاضق  رارق  ردص  اذإ  هنع  نيقحتسملا  قوقح  وأ  هيلع  نمؤملا  قوقح  يف  رظنلا  داعي  - 2

.نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تامارغلاو  دئاوفلاو  ةقحتسملا  تاكارتشالا  غلابم  عيمجب  ةأشنملا  ىلع  ةسسؤملا  دوعت  ج -
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امبو ال ةسسؤملا  نيدل  وأ  ةقفنلا  نيدل  الإ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هنع  نيقحتـسملل  وأ  هيلع  نمؤملل  ةقحتـسملا  غلابملا  وأ  لالتعالا  بتار  وأ  دعاقتلا  بتار  ىلع  زجحلا  زوجي  ال 
.ةقفنلا نيدل  زجحلا  يف  ةيولوألا  نوكتو  غلابملاو  بتاورلا  كلت  عبر  زواجتي 
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لامعلا روجأو  ةيئاضقلا  تافورصملا  دعب  نويدلا  عيمج  ىلع  ةيولوألا  اهل  نوكيو  نيدملا  لاومأ  عيمج  ىلع  زايتمالا  قح  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةسـسؤملل  ةقحتـسملا  غلابملل  أ -
كلذ ىضتقمب  ةيريمألا  لاومألا  ليصحت  ةنجلو  يرادإلا  مكاحلا  تايحالـص  ماعلا  ريدملا  سرامي  ةياغلا  هذهلو  ذفانلا ، ةيريمألا  لاومألا  ليـصحت  نوناقل  اقفو  اهليصحت  قح  ةسسؤمللو 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألل  ًاقفو  اهضعب ، وأ  اهلك  اهطيسقت ، زوجيو  نوناقلا ،

زجحلا تاءارجإ  ذاختا  ماعلا  ريدملا  ةرـشابم  تاياغل  ايفاك  غيلبتلا  ربتعيو  اـهعفد ، بوجوب  غيلبتلا  خـيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ءادألا  ةـبجاو  ةسـسؤملل  ةقحتـسملا  غلابملا  ربتعت  ب -
.روكذملا نوناقلا  يف  اهيلع  صوصنملا  رشنلا  وأ  غيلبتلا  تاءارجإ  نم  يأ  ذاختإل  ةجاحلا  نود  اموي  نيثالثلا  ءاضقنا  دعب  ةيريمألا  لاومألا  ليصحت  نوناق  ماكحأ  قفو  ذيفنتلاو 

.ةيفصتلا تحت  اهعضو  وأ  اهسالفإ  نالعإ  لاح  يف  ةأشنملا  ىلع  ةبترتملا  ةينويدملا  ضعب  وأ  لك  نم  ءافعإلا  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  ج -

:- سلجملا نم  رارقب  كلذو  نيدلا  كالهإ  وأ  مادعإل  ابجوم  اببس  ةيلاتلا  تالاحلا  ربتعت  - 1 د -

.نيدملا مساب  ةلوقنم  ريغو  ةلوقنم  لاومأ  دوجو  مدعو  ةكرت  دوجو  مدعب  ةصتخملا  ةمكحملا  نم  رارق  رودصو  نيدملا  ةافو  أ -

.ةينويدملا هذه  يقاب  ديدست  ةلاحتساو  ةسسؤملل  اهتينويدم  نم  ءزج  ديدست  متو  ةيلوؤسملا  ةدودحم  وأ  ةماعلا  ةمهاسملا  ةكرشلا  ةيفصت  ءاهتنا  ىلع  تاونس  رشع  رورم  ب -

.رانيد ( 250  ) ىلع ديزي  غلبم ال  اهقالغإ  خيرات  ىتح  ةينويدم  اهيلع  بترتو  ايمسر  ةأشنملا  قالغإ  ىلع  تاونس  سمخ  رورم  ج -

ددحت نأ  ىلع  رانيد   ( 250 ىلع (  ديزي  غلبم ال  اهطاشن  فاقيإ  خيرات  ىتح  ةينويدم  اهيلع  بترتو  اهصيخارت  ديدجتب  اهمايق  مدعو  ةأشنملا  طاشن  فاقيإ  ىلع  تاونـس  سمخ  رورم  د -
 . طاشنلا ةفوقوم  ةأشنملا  اهيف  ربتعت  يتلا  تالاحلا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا 

ريغ وأ  ةلوقنم  لاومأ  دوجو  اقحال  نيبت  اذإ  اكلاه  وأ  امودـعم  هنيد  رابتعا  مت  يذـلا  نيدـملا  ىلع  عوجرلاب  قحلا  ةسـسؤملل  ةرقفلا ، هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  - 2
. اينوناق اهيلع  زجحلا  زئاجلاو  ةلوقنم 

.ةيموكحلا رئاودلاو  تارازولل  ةحونمملا  تاليهستلاو  تاءافعإلا  عيمجب  اهتارامثتسا  عيرو  اهتاداريإو  ةسسؤملا  عتمتت  ه -
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ةبجاو هيف  ربتعت  يذلا  خيراتلا  نم  تاونس  رشع  ءاضقناب  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةقحتـسملا  غلابملاو  بتاورلاب  ةبلاطملا  يف  هنع  نيقحتـسملا  وأ  هيلع  نمؤملا  قح  طقـسي  أ -
.ءادألا

.غلابملا كلت  عفد  خيرات  نم  تاونس  رشع  ءاضقناب  انوناق  ررقم  وه  امع  ةدايز  اهنم  ةعوفدملا  غلابملا  دادرتساب  ةبلاطملا  يف  ةأشنملا  قح  طقسي  ب -

.اهقاقحتسا خيرات  نم  ةنس  ةرشع  سمخ  ءاضقناب  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  اهل  ةقحتسملا  غلابملاب  ةبلاطملا  يف  ةسسؤملا  قح  طقسي  ج -
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ةيدأت نع  قباسلا  لمعلا  بحاص  عم  نماضتلاو  لفاكتلاب  الوؤسم  لاومألا  هذه  هيلإ  تلقتنا  يذـلا  صخـشلا  نوكيف  روصلا  نم  ةروص  يأب  ريغلا  ىلإ  لمعلا  بحاص  لاومأ  تلقتنا  اذإ 
.مهنم دحاو  لك  ىلإ  ةكرتلا  نم  لآ  ام  دودح  يف  مهنيب  اميف  ةينماضت  ةيلوؤسملا  نوكتف  ةثرولا  ىلإ  لمعلا  بحاص  لاومأ  تلقتنا  اذإو  هيلع ، ةسسؤملا  قوقح  عيمج 

( 97  ) ةداملا

ةءارب ةداهش  ىلع  لوصحلا  دعب  الإ  اهليجست  بطش  وأ  اهديدجت  وأ  اهل  نهم  ةصخر  ىلع  لوصحلا  وأ  اهتيكلم  لقن  وأ  ةأشنم  يأ  عيب  زوجي  ال  رخآ ، عيرـشت  يأ  ماكحأ  نم  مغرلا  ىلع  أ -
.ةسسؤملا نم  ةمذ 

عوقوب ةسـسؤملا  راعـشإب  يفـصملا  وأ  ةـسيلفتلا  ليكو  مايق  دـعب  الإ  اهب  فرـصتلا  وأ  ةيفـصتلا  تحت  اهعـضو  وأ  اهـسالفإ  نالعإ  ىرج  ةأشنم  يأ  تادوجوم  عيزوت  وأ  عيب  زوجي  ال  ب -
.سالفإلا وأ  ةيفصتلا 

( 98  ) ةداملا

يف امب  قئاثولا  عيمج  ىلع  عالطالاو  اهلمع  تاقوأ  لالخ  اهل  ةـعبات  لمع  نكامأ  يأو  تآشنملا  ىلإ  لوخدـلا  يف  قحلا  ةسـسؤملا  يفظوم  نم  ايطخ  هضوفي  نم  وأ  ماعلا  ريدـملل  أ -
، اهنم خسن  ىلع  لوصحلاو  مهنم  يأل  ةيفيظولاو  ةيضرملا  ةريسلاب  قلعتي  امو  مهروجأو ، تآشنملا  هذه  يف  نيلماعلا  دادعأ  نيبت  يتلا  ةينورتكلالا  تانايبلاو  رتافدلاو  تالجسلا  كلذ 

.هماكحأل ةفلاخم  يأ  يفو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  نوناقلا و  اذه  ماكحأ  ذيفنتب  قلعتي  عوضوم  يأ  يف  قيقحتلا  قح  مهل  امك 

لمعلا باحـصأ  لاوقأ  عامـس  ةفـصلا  هذهب  مهلو  ةيلدعلا ، ةطباضلا  ةفـص  ةسـسؤملا  يفظومو  ماعلا  ريدملل  نوكت  ةداملا ، هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ةدوصقملا  تاياغلل  اقيقحت  ب -
.ريوزتلاب الإ  هيف  نعطي  نأ  زوجي  الو  عئاقولاب  رضحم  ريرحتو  ماعلا  نمألا  لاجرب  ةناعتسالاو  ةقالع ، يوذ  صاخشأ  يأو  لامعلاو 

( 99  ) ةداملا

عوقو ةيفيكب  انايب  جردي  نأ  تاغيلبتلا  ىلوتي  نم  ىلعو  سلجملا ، اهدمتعي  ةصاخ ، تاكرـش  ةطـساوب  تاغيلبتلا  ءارجإ  اهل  زوجيو  اهنع ،  ةرداصلا  تارارقلا  غيلبت  ةسـسؤملا  ىلوتت  أ -
.هعيقوتو همساب  اليذم  غيلبتلا 

.ةصاخلا ةكرشلا  نم  وأ  ةسسؤملا  نم  غيلبتلا  ناك  ءاوس  غيلبتلا  ءارجإ  سسأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  ددحت  ب -

( 100  ) ةداملا

اذه ماكحأ  ىضتقمب  ضيوعت  وأ  بتار  ىلع  هريغل  وأ  هسفنل  لوصحلل  ةحيحص  ريغ  تانايب  يأب  ةين  ءوسب  ىلدأ  نم  لك  رانيد  يفلأ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  فلأ  نع  لقت  ةمارغب ال  بقاعي  أ -
.نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  ةسسؤملل  ةررقملا  قوقحلا  نم  قح  يأب  ءافولا  نم  برهتلل  وأ  قح  هجو  نود  نوناقلا 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  يف  هلومشب  مقت  مل  لماع  لك  نع  رانيد  ةئامسمخ  اهرادقم  ةمارغب  نوناقلا  اذه  ماكحأب  ةلومشم  ةأشنم  لك  بقاعت  ب -

.ةداملا هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا ماكحأب  دراو  ريغ  وه  امم  نوناقلا  اذه  ماكحأ  نم  مكح  يأ  فلاخي  نم  لك  رانيد  ةئامسمخ  اهرادقم  ةمارغب  بقاعي  ج -

( 101  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو  اهب  موكحملا  تامارغلاو  غلابملا  عيمج  ةسسؤملا  ىلإ  لوؤت 

( 102  ) ةداملا

:- نوناقلا اذه  يف  ةحارص  هيلع  صن  ام  ءانثتساب 



.ذفانلا لمعلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  ةررقملا  ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكم  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةافولاو  زجعلاو  ةخوخيشلا  نيمأت  يف  لمعلا  بحاص  تامازتلا  لباقت  أ -

قيبطتل ةقباسلا  ددـملا  نع  نيقحتـسملا  وأ  هيدـل  نيلماعلل  قافتا  وأ  ماظن  وأ  نوناق  يأ  ىـضتقمب  ةقحتـسم  ىرخأ  قوقح  يأو  ةـمدخلا  ةـياهن  ةأفاكم  ءادأب  لمعلا  بحاص  مزتلي  ب -
.تاقوألا نم  تقو  يأ  يف  لماع  لك  ةمدخ  ءاهتنا  دنع  نوناقلا  اذه  ماكحأ 

اذإ ذفانلا  لمعلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  ةمومألا  ةزاجإ  لالخ  ةلماعلا  اهيلع  نمؤملل  رجألا  حنمب  همازتلا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  ةمومألا  نيمأت  يف  لمعلا  بحاص  تامازتلا  لباقت  ج -
.نوناقلا اذه  ماكحأ  بجومب  ةمومألا  ةزاجإ  لدب  قحتست  اهيلع  نمؤملا  تناك 

( 103  ) ةداملا

مهل ررقت  تايقافتالا  وأ  تابيترتلا  وأ  ةمظنألا  كلت  تناك  اذإ  ةمدخلا  ةياهن  تآفاكمب  ةصاخ  ةيعامج  تايقافتا  وأ  تابيترت  وأ  ةمظنأ  يأ  قفو  مهل  ةبـستكملا  قوقحلاب  لامعلا  ظفتحي  أ -
ةيلاملا قوقحلا  كلت  نيب  قورفلا  مهيدـل  نولمعي  نيذـلا  لامعلل  اودؤي  نأب  لمعلا  باحـصأ  مزتليو  لمعلا ، نوناق  ىـضتقمب  ةررقملا  ةـمدخلا  ةـياهن  ةأفاكم  نم  لضفأ  ةـيلام  اقوقح 

لماك مهحنمت  تايقافتا  وأ  ةمظنأ  مهيدل  نمم  لامعلا  ظفتحي  نأ  ىلعو  مهتامدخ  ءاهتنا  دنع  كلذو  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  ىـضتقمب  ةسـسؤملل  اهعفد  مهيلع  بترتي  يتلا  تاكارتشالاو 
.قحلا اذهب  مصخ  يأ  نود  ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكم  غلبم 

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذافن  لبق  لامعلل  يحصلا  نيمأتلاو  ريفوتلاو  راخدالاب  قلعتت  تايقافتا  وأ  تابيترت  وأ  ةمظنأ  يأ  لوعفملا  ةيراس  ىقبت  ب -

.ةلماك ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكم  هل  فرصتو  لمعلا  نوناق  ماكحأل  عضاخلا  ريغ  هيلع  نمؤملا  ىلع  ةداملا ، هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  قبطنت  ال  ج -

( 104  ) ةداملا

يف هيلع  صوصنملا  ةدـحاولا  ةـعفدلا  ضيوعتب  بتارلا  اذـه  ليدـبت  بلط  يف  قحلا  هنع  نيقحتـسملل  وأ  هلف  لالتعالا  بتار  وأ  دـعاقتلا  بتار  يندرـألا  ريغ  هيلع  نمؤملا  قحتـسا  اذإ 
هنع نيقحتسملا  ةثرولا  ىلع  ضيوعتلا  غلبم  عزوي  ةافولا  لاح  يفو  رثكأ ، امهيأ  ارهش  ( 36  ) يف قحتسملا  بتارلا  رادقم  برضب  وأ  نوناقلا ، اذه  نم  ( 70  ) ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا

.نوناقلا اذهب  قحلملا  ( 4  ) مقر لودجلل  اقفو 

( 105  ) ةداملا

تانايبلاو ةـينورتكلالا  تالماعملاو  تانايبلا  كلذ  يف  امب  تابثإلا  قرط  عيمجب  اهيف  افرط  ةسـسؤملا  نوكت  يتلا  اياضقلا  يف  تابثإلا  زوجي  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
.ةسسؤملا نم  اهيلع  قدصملاو  ةثيدحلا  لاصتالا  لئاسوو  بوساحلا  ةزهجأ  نع  ةرداصلا  تالجسلاو 

( 106  ) ةداملا

:- يلي ام  كلذ  يف  امب  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنألا  ءارزولا  سلجم  ردصي  أ -

 . يلاملا ماظنلا  - 1

.لاغشألاو تاءاطعلاو  مزاوللا  ماظن  - 2

.ةسسؤملا لاومأ  رامثتسا  ماظن  - 3

.نييركسعلا مهيلع  نمؤملاب  ةصاخلا  نوؤشلا  ماظن  - 4

 . ةيندملا ةمدخلا  ماظن  قفو  ةسسؤملا  يف  نيمدختسملاو  نيفظوملا  نوؤش  مظنت  - 5

.هاضتقمب ةرداصلا  ةمظنألاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةيذيفنتلا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي  ب -

( 107  ) ةداملا

ماكحأ عم  ضراعتي  امب ال  تاميلعتلاو  ةمظنألاب  لمعلا  رمتسي  نأ  ىلع  ليدعت  نم  هيلع  أرط  امو  هب  ةقحلملا  لوادجلاو  ةنسل 2001 )  ( 19  ) مقر يعامتجالا  نامضلا  نوناق  ىغلي ( 
.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذافن  خيرات  نم  ةدحاو  ةنس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  هماكحأل  اقفو  اهب  اهريغ  لادبتسا  متي  نأ  ىلإ  نوناقلا  اذه 

( 108  ) ةداملا

نمؤملا ةافو  ىلإ  تدأ  يتلا  لمعلا  تاباصإ  كلذ  يف  اـمب  ةنسل 2010  ( 7  ) مقر تقؤملا  يعامتجالا  نامضلا  نوناق  ماكحأل  اقفو  اهـصيصخت  مت  يتلا  دعاقتلا  بتاور  باستحا  داعي 
.هنم ( 106  ) ةداملا ماكحأل  اقفو  اهصيصخت  مت  يتلا  بتاورلا  ءانثتساب  اهيلع  روكذملا  نوناقلا  نم  ( 27  ) ةداملا نم  ه )  ) ةرقفلا ماكحأ  قيبطت  متو  هيلع 

( 109  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  عم  هيف  ضراعتي  يذلا  ىدملا  ىلإ  رخآ  عيرشت  يأ  يف  درو  صن  يأب  لمعي  ال 

( 110  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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