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( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  ىلع  اموي  نيتس  رورم  دعب  هب  لمعيو  ةنسل 1996 )  لمعلا  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 

 . لمعلا ةرازو  ةرازولا :

 . لمعلا ريزو  ريزولا :

 . ةرازولل ماعلا  نيمألا  ماعلا : نيمألا 

 . رجأ لباقم  رثكا  وا  اصخش  تناك  ةفص  يأب  مدختسي  يونعم  وا  يعيبط  صخش  لك  لمعلا : بحاص 

 . لمعلا باحصا  لثمت  يتلا  ةئيهلا  لمعلا : باحصا  ةباقن 

 . ليهأتلا وأ  ةبرجتلا  ديق  ناك  نمو  ثادحألا  كلذ  لمشيو  هترمإ  تحتو  لمعلا  بحاصل  اعبات  نوكيو  رجأ  ءاقل  المع  يدؤي  ىثنأ  وأ  ناك  اركذ  صخش  لك  لماعلا :

 . يمسوم وأ  تقؤم  وأ  يضرع  وأ  مئاد  لكشب  ناك  ءاوس  رجأ  ءاقل  لماعلا  هلذبي  ينامسج  وأ  يركف  دهج  لك  لمعلا :

 . رهشا ةثالث  ىلع  هزاجنا  ةدم  ديزت  الو  ةئراط  تارورض  هيعدتست  يذلا  لمعلا  يضرعلا : لمعلا 

 . ةدودحم ةدم  هزاجنا  ةعيبط  يضتقت  يذلا  لمعلا  تقؤملا : لمعلا 

 . رهشأ ةتس  ىلع  هتدم  ديزت  الو  ةنس  لك  نم  ةدودحم  مساوم  يف  لمعلا  يمسوملا : لمعلا 

 . ىرخأ ةهج  نم  ةباقنلا  وأ  لامع  ةعومجمو  ههج  نم  ةيعمجلا  وأ  لمعلا  بحاص  نيب  لمعلا  طورش  هاضتقمب  مظنت  يطخ  قافتا  يعامجلا : لمعلا  دقع 

وأ ةدودحم  ةدمل  لمعلا  دقع  نوكيو  رجأ .  لباقم  هترادا  وأ  هفارشا  تحتو  لمعلا  بحاص  ىدل  لمعي  نا  هاضتقمب  لماعلا  دهعتي  ينمض  وأ  حيرـص  يباتكوأ  يهفـش  قافتا  لمعلا : دقع 
 . نيعم ريغ  وأ  نيعم  لمعل  وأ  ةدودحم  ريغ 

لماعتلا رقتـسا  وأ  يلخادلا  ماظنلا  وأ  لمعلا  دقع  وأ  نوناقلا  صن  اذإ  اهعون  ناك  ايأ  ىرخألا  تاقاقحتـسالا  رئاس  هيلإ  ًافاضم  انيع  وأ  ادـقن  هلمع  ءاقل  لماعلا  هقحتـسي  ام  لك  رجألا :
 . يفاضالا لمعلا  نع  ةقحتسملا  روجألا  ءانثتساب  اهعفد  ىلع 

 . ةرشع ةنماثلا  متي  ملو  هرمع  نم  ةعباسلا  غلب  ىثنا  وا  ناك  اركذ  صخش  لك  ثدحلا :

 . اهعيزوت وأ  علسلا  جاتنا  يف  لمعت  وأ  تامدخ  مدقت  يتلا  ةهجلا  ةسسؤملا :

 . ريزولا نم  ةدمتعملا  ةيبطلا  ةنجللا  وأ  دمتعملا  بيبطلا  يبطلا : عجرملا 

 . نوناقلا اذهب  نيقحلملا   ( 2 مقر (  لودجلا  يف  ةنيبملا  ةينهملا  تاباصالا  نم  يأب  ةباصالا  وأ   ( 1 مقر (  لودجلا  يف  ةنيبملا  ةيعانصلا  ضارمألا  دحأب  ةباصالا  ينهملا : ضرملا 

 . هنم هتدوع  وأ  هلمع  ةرشابمل  هباهذ  ءانثأ  لماعلل  عقي  ام  ثداحلا  كلذ  مكح  يف  ربتعيو  هببسب  وأ  لمعلا  ةيدأت  ءانثأ  ثداح  ةجيتن  لماعلا  ةباصا  لمعلا : ةباصا 

 . هب لومعملا  يعامتجالا  نامضلا  نوناق  يف  مهيلع  صوصنملا  لماعلا  ةلئاع  نم  نوعفتنملا  وأ  عفتنملا  قحتسملا :

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  قفو  لكشي  يلامع  ينهم  ميظنت  ةباقنلا :

 . ةباقنلل ةيرادالا  ةئيهلا  ةيرادالا : ةئيهلا 

قلعتي وا  هريـسفت  وا  يعامج  لمع  دـقع  قيبطت  لوح  ىرخا  ةـهج  نم  لمعلا  باحـصا  ةـباقن  وا  لمع  بحاص  نيبو  ةـهج  نم  ةـباقنلا  نيب  اشني  فالخ  لك  يعامجلا : يلامعلا  عازنلا 
.هطورشو لمعلا  فورظب 

 . نوناقلا اذه  نم  ( 43  ) ةداملا ماكحا  ىضتقمب  ةلكشملا  لمعلا  نوؤشل  ةيثالثلا  ةنجللا  ةيثالثلا : ةنجللا 

( 3  ) ةداملا

 . تايدلبلا يفظومو  نيماعلا  نيفظوملا  ءانثتساب  لمعلا  باحصاو  لامعلا  عيمج  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحا  قبطت  ةداملا ،  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحا  ةاعارم  عم  أ -

ماظنلا اذه  نمـضتي  نا  ىلع  ةياغلا  هذـهل  ردـصي  ماظن  ىـضتقمب  مهمكح  يف  نمو  اهييناتـسبو  اهتاهطو  لزانملا  يف  نولماعلاو  ةـعارزلا  لامع  اهيلا  عضخي  يتلا  ماكحالا  ددـحت  ب -
 . مهمادختساب قلعتت  ىرخا  روما  ياو  شيتفتلاو  ةحارلاو  لمعلا  تاقواو  مهلمع  دوقع  ميظنت 

( 4  ) ةداملا

قوقحلا نم  لضفأ  اقوقح  لماعلل  بتري  اهنم  يأ  ناك  اذإ  رارق  وأ  قافتا  وأ  لمع  دـقع  وأ  رخآ  نوناق  يأ  لماعلل  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  نم  قح  يأ  ىلع  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  رثؤت  ـال  أ -
 . نوناقلا اذه  ماكحأ  بجومب  هل  ةررقملا 

 . نوناقلا اذه  هايأ  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  نم  قح  يأ  نع  لماع  يأ  هبجومب  لزانتي  هدعب  وأ  نوناقلا  اذه  لبق  مربأ  ءاوس  قافتا  وأ  دقع  يف  طرش  لك  الطاب  ربتعي  ب -

( 5  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأل  اقيبطت  شيتفتلا  ماهمب  مايقلا  ةرازولا  ىلوتت 

( 6  ) ةداملا

 . هلمع مكحب  اهيلع  علطي  يتلا  رارسألا  يشفي  نأو ال  صالخاو  ةنامأب  هلمع  يدؤي  نأب  مسقلاب  اعوفشم  احيرصت  عقوي  نأ  شيتفتلا  ماهم  ىلوتي  نم  لك  ىلع  بترتي 



( 7  ) ةداملا

 . ةياغلا هذهل  ردصت  ةمظنأ  بجومب  مههاجت  لمعلا  بحاص  تامازتلا  ددحت  امك  مهتآفاكمو  مهتايحالصو  مهماهمو  لمعلا  يشتفم  تالهؤم  ددحت 

( 8  ) ةداملا

:- يلي ام  هنع  بوني  نم  وأ  لمعلا  بحاص  ىلع 

يف كلذو  هرجأو  لمعلا  هترشابم  خيراتو  هلمع  ةعيبطو  مهنم  لك  لمع  عقومو  هيدل  لامعلا  ددع  نمضتي  لمعلا  ةقطنم  يف  اهتايريدم  نم  يأ  ىلإ  وأ  ةرازولا  ىلإ  اراعشإ  لسري  نأ  أ -
 . ةنس لك  نم  لوألا  رهشلا 

 . مهنم نيبردتملاو  لامعلا  تالجس  كلذ  يف  امب  اهب  ظافتحالا  هيلع  بجاولا  تالجسلاب  هتسسؤم  يف  ظفتحي  نأ  ب -

( 9  ) ةداملا

يف همظني  يذلا  طبضلاب  لمعيو  هب  لومعملا  ةيئازجلا  تامكاحملا  لوصأ  نوناق  بجومب  ةيلدعلا  ةطباضلا  دارفأل  ةلوخملا  تايحالـصلا  هتفيظوب  همايق  ءانثأ  لمعلا  شتفم  سرامي  أ -
 . كلذ ريغ  تبثي  ىتح  هتفيظو  دودح 

قالغا ررقي  نأ  هضوفي  نم  وأ  ريزوللف  هفلخت  ةلاح  يفو  كلذب  ايطخ  اراذنا  هغلبت  خيرات  نم  مايأ  ةعبـس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةفلاخملا  ةـلازا  لمعلا  بحاص  نم  بلطلا  شتفملل  ب -
 . اهنأشب ةمكحملا  رارق  رودص  وأ  ةفلاخملا  ةلازإ  نيحل  ةسسؤملا 

نم ببـس  يأل  ىندألا  اهدح  نع  ةمارغلا  ضيفخت  زوجي  الو  رانيد  ةئامـسمخ  ىلع  دـيزت  الو  ارانيد  نيـسمخ  نع  لقت  ةـمارغبو ال  ةـفلاخملا  ةـلازاب  فلاخملا  ىلع  ةـمكحملا  مكحت  ج -
 . ةففخملا ةيريدقتلا  بابسألا 

( 10  ) ةداملا

هذهلو اهجراخو  ةكلمملا  لخاد  نييندرالل  ليغـشتلاو  لمعلا  صرف  ريفوتو  ينهملا  هيجوتلاو  لمعلا  قوس  ميظنت  ماهم  ةصتخملا ،  تاهجلا  عم  نواعتلاو  قيـسنتلاب  ةرازولا ،  ىلوتت  أ -
 . ةياغلا هذهل  ةصاخ  بتاكم  ءاشناب  صيخرتلا  وا  نييندرالا  ليغشتل  بتاكم  ءاشنا  اهل  زوجي  ةياغلا 

:- ةيلاتلا تاعاطقلا  يف  نييندرالا  ريغ  لامعلا  مادقتساو  مادختسا  ميظنتل  ةصاخ  بتاكم  ءاشناب  صيخرتلا  ريزولل  زوجي  رخآ ،  عيرشت  يأ  ماكحا  ةاعارم  عم  ب -

 . مهمكح يف  نمو  اهتاهطو  اهييناتسبو  لزانملا  يف  نيلماعلا  عاطق  - 1

 . نييندرألا ليغشت  لمعلا و  صرف  ريفوت  يف  اهتسايسو  ةرازولا  فادها  عم  ضراعتي  امبو ال  ءارزولا  سلجم  هيلع  قفاوي  رخآ  عاطق  يأ  - 2

تالاحو ايونـس  بتاكملا  هذه  صيخرت  ديدجت  طورـشو  سـسا  كلذ  يف  امب  ةداملا  هذه  نم  و(ب ) أ )  ) نيترقفلا يف  اهيلا  راشملا  ةصاخلا  بتاكملا  ءاشنا  طورـشو  ماكحا  ددـحت  ج -
 . ةياغلا هذهل  ردصت  ةمظنا  ىضتقمب  بتاكملا  هذه  اهمدقت  يتلا  تامدخلا  لدب  ديدحتو  اهيلع  ةرازولا  فارشاو  اهترادا  ةيفيك  صيخرتلا و  ءاغلا 

ليغشتل ةطاسولا  لامعاب  مايقلل  ىرخا  ةماع  تائيه  ياو  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  فرغلاو  تايدلبلاو  تاعماجلاو  ةينهملا  تاباقنلاو  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلل  حامسلا  ريزولل  د -
 . كلذ لباقم  لدب  يأ  يضاقت  مدع  ةطيرش  نييندرألا 

( 11  ) ةداملا

وأ ليغـشتل  ةطاسولا  لامعأب  مايقلا  ةصخرملا  ةصاخلا  ليغـشتلا  بتاكمو  ةماعلا  ليغـشتلا  تايريدم  ريغل  زوجي  نوناقلا ال  اذه  نم  ( 10  ) ةداملا نم  د )  ) ةرقفلا ماكحا  ةاـعارم  عم 
ةمارغب ال ةداملا  هذه  ماكحأ  فلاخي  نم  لك  بقاعيو  ةمكحملا  ىلإ  هتلاحاو  ةداملا  هذه  ماكحأل  فلاخملا  لحملا  قالغإ  ريزوللو  اهجراخو ،  ةكلمملا  لخاد  يف  لامعلا  ليغشت  ليهست 

ةرداصمو ةياغلا  هذهل  لمعتـسي  لحم  يأ  لافقإو  نيتبوقعلا  اتلكب  وأ  رهـشا  ةتـس  ىلع  ديزت  الو  اموي  نيثالث  نع  لقت  ةدمل ال  سبحلاب  وأ  رانيد  فلأ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  يتئم  نع  لقت 
 . ليغشتلا ضرغب  ةقلعتملا  هتادوجوم 

( 12  ) ةداملا

مهنم ال رفوتملا  ددعلا  ناك  وأ  نييندرألا  لامعلا  ىدل  ةرفوتم  ريغ  ةءافكو  ةربخ  لمعلا  بلطتي  نأ  ةطيرش  هضوفي  نم  وأ  ريزولا  ةقفاومب  الإ  يندرأ  ريغ  لماع  يأ  مادختسا  زوجي  ال  أ -
 . ةداملاا هذه  تاياغل  نييندرألا  ريغ  لامعلا  مادقتساو  مادختسا  ميظنتل  ةمزال  اهاري  تاميلعت  يا  رادصا  ريزوللو  ةجاحلاب  يفي 

ديدجتلل ةلباق  ةدحاو  ةنـس  ىلع  حيرـصتلا  ةدم  ديزت  نأ  زوجي  الو  همادختـسا  وأ  همادقتـسا  لبق  هضوفي  نم  وأ  ريزولا  نم  لمع  حيرـصت  ىلع  يندرألا  ريغ  لماعلا  لصحي  نأ  بجي  ب -
 . هيلع لصح  لمع  حيرصت  رخا  ةدم  ءاهتنا  خيرات  نم  ديدجتلا  دنع  هتدم  بستحتو 

ةداملا نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحال  نيعضاخلا  لمعلا  كلذ  يف  امب  هددجت  وا  يندرا  ريغ  لماع  لكل  هردصت  يذلا  لمعلا  حيرصت  لباقم  امسر  لمعلا  بحاص  نم  ةرازولا  يفوتـست  - 1 ج -
.ماظن بجومب  هرادقم  ددحيو  ةنيزخلل  اداريا  مسرلا  اذه  ربتعيو  نوناقلا  اذه  نم  ( 3)

وا ةرازولا  هردصت  لمع  حيرصت  لك  نع  ايفاضا  اغلبم  هبجومب  رداصلا  ماظنلل  اقفوو  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  مهيلا  راشملا  لامعلا  نع  لمعلا  بحاص  نم  ةرازولا  يفوتست  . 2
هتبسن ام  صصخي  نا  ىلع  ذفانلا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم  نوناقل  اقفو  أشنملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  قودنـصل  صـصخي  هددجت 

 . ةقالعلا تاذ  تاعيرشتلل  اقفو  اهفرص  متي  اهب  نيعتست  ىرخا  ةهج  ياو  ةرازولا  يف  نيلماعلا  نيفظوملا  زفاوحو  تآفاكم  باسحل  غلابملا  هذه  نم  %( 5)

نم ج )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  غلابملاو  موسرلا  عفد  نم  هيـصو  وا  هرما  يلو  وا  ةقاعالا  ديدش  يفعي  نا  ةيعامتجالا  ةـيمنتلا  ةرازو  نم  ةيـصوت  ىلع  ءانب  هضوفي  نم  وا  ريزولل  د -
مزلتسي هيـصو  وا  هرما  يلو  لخد  وا  هلخد  ىوتـسم  ناكو  ةيمويلا  هتايح  ءابعاب  مايقلل  ريغلا  نم  ةدعاسملا  ىلا  ةسام  ةجاحب  قوعملا  ناك  اذا  دحاو  يندرا  ريغ  لماع  نع  ةداملا  هذه 

ةيمنتلا ريزو  اهردصي  تاميلعت  بجومب  اهرادصا  تاءارجاو  ةيـصوتلا  كلت  طورـش  ددـحت  ناو  قوعملل  نوعلا  ميدـقت  ىلع  يندرالا  ريغ  لماعلا  ماهم  رـصتقت  نا  ةطيرـش  ءافعالا  اذـه 
 . ةياغلا هذهل  ةيعامتجالا 

فلاخت ةروصب  مدختسي  يندرا  ريغ  لماع  لك  نع  رانيد  ةئامـسمخ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  يتئام  نع  لقت  ةمارغب ال  لاحلا  ىـضتقم  بسح  ةسـسؤملا  ريدم  وأ  لمعلا  بحاص  بقاعي  ه -
 . بابسألا نم  ببس  يأل  وأ  تالاحلا  نم  ةلاح  يأ  يف  ىندألا  اهدح  نع  ةمارغلا  ضيفخت  زوجي  الو  راركتلا  ةلاح  يف  ةمارغلا  هذه  فعاضتو  نوناقلا ،  اذه  ماكحا 

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  يندرالا  ريغ  لماعلا  مادختسا  نوناقلا  اذه  ماكحال  ةفلاخم  ربتعت  و -
.لمع حيرصت  ىلع  لوصحلا  نود  همادختسا  - 1

.ةرازولا يف  ةصتخملا  ةهجلا  نم  كلذب  نذا  ىلع  الصاح  نكي  مل  ام  هيدل  لمعلاب  هل  حرصملا  ريغ  لمع  بحاص  ىدل  همادختسا  - 2
.اهب لمعلا  هل  حرصملا  ةنهملا  ريغ  ةنهم  يف  همادختسا  - 3

تاطلـسلا لبق  نم  رارقلا  اذه  ذيفنت  متيو  ةسـسؤملا  ريدـم  وأ  لمعلا  بحاص  ةـقفن  ىلع  ةـكلمملا  جراخ  ىلإ  ةداملا  هذـه  ماكحأل  فلاخملا  لماعلا  ريفـستب  ارارق  ريزولا  ردـصي  ز -
 . ريفستلا رارق  ذيفنت  خيرات  نم  لقالا  ىلع  تاونس  ثالث  يضم  لبق  هريفست  متي  يذلا  يندرالا  ريغ  لماعلا  مادختسا  وا  مادقتسا  ةداعا  زوجي  الو  ةصتخملا 

( 13  ) ةداملا

ددحي انايب  ةرازولا  ىلا  لسري  ناو  هيف  ةدراولا  طورشلا  قفوو  ذفانلا  نيقوعملا  صاخشالا  قوقح  نوناق  يف  ةددحملا  ةبـسنلا  نيقوعملا  لامعلا  نم  لغـشي  نا  لمعلا  بحاص  ىلع 
.مهنم لك  رجاو  نوقوعملا  اهلغشي  يتلا  لامعالا  هيف 

( 14  ) ةداملا

دجو اذإ  هتلاح  بساني  رخأ  لمع  يف  هليغـشت  لمعلا  بحاص  ىلع  بجو  هب  موقي  ناك  يذلا  هلمع  ريغ  لمع  ءادأ  نم  هعنمي  يئزج ال  مئاد  زجع  اهنع  جتن  لمع  ةباصا  لماع  بيـصأ  اذإ 



 . ةباصإلا لبق  ريخألا  هرجأ  ساسا  ىلع  هتباصال  ةقباسلا  ةدملا  نع  ةيلاملا  هقوقح  بسحت  نأ  ىلع  كلذل ،  صصخملا  رجألابو  لمعلا  اذه  لثم 

( 15  ) ةداملا

ررحي مل  اذإ  ةينوناقلا  تابثالا  قرط  عيمجب  هقوقح  تابثإ  لماعلل  زوجيو  هنم ،  ةخـسنب  نيفرطلا  نم  لك  ظفتحي  لقالا  ىلع  نيتخـسن  ىلعو  ةـيبرعلا  ةـغللاب  لمعلا  دـقع  مظني  - 1  - أ
 . ةباتك دقعلا 

 . ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  قفو  ةيبنجا  ةغلب  دقعلا  نم  ىرخا  ةخسن  ميظنت  ىعاري  يبرع  ريغ  لماعلا  ناك  اذا  - 2

ربتعيف ةدودحم  ةدمل  لماعلا  اهيف  مدختـسي  يتلا  تالاحلا  يف  امأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  هتمدخ  ىهتنت  نأ  ىلإ  هلمعب  ارمتـسم  هنأب  ةدودحم  ريغ  ةدمل  نيعملا  لماعلا  ربتعي  ب -
 . ةدملا كلت  لالخ  هلمع  يف  رمتسم  هنأ 

نم كلذو  ةدودحم  ريغ  ةدمل  هل  اديدجت  كلذ  ربتعا  هتدم  ءاضقنا  دعب  هذيفنت  يف  هافرط  رمتـسا  اذإف  هتدم  ءاهتناب  هسفن  ءاقلت  نم  يهتني  هنإف  ةدودـحم  ةدـمل  لمعلا  دـقع  ناك  اذإ  ج -
 . مادختسالا ةيادب 

 . ةدودحم ريغ  ةدمل  لماع  هنأ  ةعطقلاب  لامعألا  نم  ةلسلسب  موقي  يذلا  وأ  لمعلا  لحم  يف  هعطقلاب  ماظتناب  مدختسي  يذلا  لماعلا  ربتعي  د -

لواقملل قحتسي  ام  دودح  يف  كلذو  لواقملا  لبق  مهل  قحتسي  امب  ةبلاطملل  عورشملا  بحاص  ىلع  ةرـشابم  ىوعد  عفر  ةلواقم  ذيفنت  يف  نولغتـشي  نيذلا  لواقملا  لامعل  - 1 ه -
 . ىوعدلا عفر  تقو  عورشملا  بحاص  ىلع 

ىلع قحتسملاو  يلصألا  لواقملل  عورشملا  بحاص  ىلع  قحتسملا  دودح  يف  عورشملا  بحاصو  يلصألا  لواقملا  نم  لك  ىلع  ةرـشابم  ىوعد  عفر  يعرفلا  لواقملا  لامعلو  - 2
 . ىوعدلا عفر  تقو  يعرفلا  لواقملل  يلصألا  لواقملا 

مهمحازت دنع  مهقوقح  نوفوتـسيو  يعرفلا  لواقملا  وأ  يلـصألا  لواقملل  ةقحتـسملا  غلابملا  ىلع  زايتمألاب  مهقوقح  اوفوتـسي  نأ  نيتقباسلا  نيترقفلا  يف  نيروكذـملا  لامعلل  - 3
 . مهنم لك  قح  ةبسنب 

( 16  ) ةداملا

يلصألا لمعلا  بحاص  لظيو  رخأ  ببس  يأل  وأ  ةسـسؤملا  جمد  وأ  ثرالا  قيرطب  هلاقتنا  وا  عورـشملا  عيب  ببـسب  لمعلا  بحاص  رييغت  نع  رظنلا  ضغب  هب  الومعم  لمعلا  دقع  ىقبي 
لمعلا بحاص  لمحتيف  ةدملا  كلت  ءاضقنا  دعب  امأو  رييغتلا  خيرات  لبق  ءادألا  ةقحتـسم  لمعلا  دقع  نع  ةمجانلا  تامازتلالا  ذيفنت  نع  رهـشأ  ةتـس  ةدم  نماضتلاب  نيلوؤسم  دـيدجلاو 

 . هدحو ةيلوؤسملا  ديدجلا 

( 17  ) ةداملا

يف وأ  هنع  مجن  ام  حالـصإل  وأ  ثداح  عوقول  اعنم  كلذ  ىلإ  ةرورـضلا  تعد  اذإ  الإ  لمعلا  دـقع  يف  هيلع  قفتملا  لمعلا  ةـعيبط  نع  انيب  افالتخا  فلتخي  لمعب  مايقلاب  لماعلا  مزلي  ـال 
 . لمعلا اذه  ىضتقأ  يذلا  فرظلا  دودح  يفو  هتقاط  دودح  يف  كلذ  نوكي  نأ  ىلع  نوناقلا  اهيلع  صني  يتلا  ىرخألا  لاوحألا  يفو  ةرهاقلا  ةوقلا  ةلاح 

( 18  ) ةداملا

 . لمعلا دقع  يف  كلذ  زيجي  حيرص  صن  دري  مل  ام  كلذو  هتماقا  ناكم  رييغت  ىلإ  كلذ  ىدأ  اذإ  هلمعل  صصخملا  ناكملا  ريغ  ناكم  يف  لمعلاب  لماعلا  مزلي  ال 

( 19  ) ةداملا

:- لماعلا ىلع 

رطخلل هضرعت  يتلا ال  دودحلا  نمـض  كلذو  هيلع  قفتملا  لمعلا  ذيفنتب  ةقلعتملا  لمعلا  بحاص  رماوأب  مزتلي  نأو  يداعلا  صخـشلا  ةيانع  هتيدأت  يف  لذبي  نأو  هسفنب  لمعلا  ةيدأت  أ -
 . ةماعلا بادألا  وأ  اهب  لومعملا  نيناوقلا  ماكحأ  فلاخت  وأ 

 . فرعلا وأ  قافتالا  هيضتقي  امل  اقفو  لمعلا  دقع  ءاضقنا  دعب  ولو  روصلا  نم  ةروص  يأب  اهيشفي  نأو ال  ةيراجتلاو  ةيعانصلا  لمعلا  بحاص  رارسأ  ىلع  ةظفاحملا  ب -

 . هلمعب ةصاخلا  مزاوللا  رئاسو  داوملاو  لمعلا  تاودأ  اهنمو  لمعلا  ةيدأتل  هيلإ  ةملسملا  ءايشألا  ظفح  ىلع  صرحلا  ج -

 . ةيراسلاو ةينهملا  ضارمألا  نم  هولخ  نم  ققحتلل  كلذ  دعب  وأ  لمعلاب  قاحتلالا  لبق  اهئارجا  ةرورض  لمعلا  ةعيبط  يضتقت  يتلا  ةمزاللا  ةيبطلا  تاصوحفلل  عوضخلا  د -

( 20  ) ةداملا

وا هتامولعم  وا  لمعلا  بحاص  تاربخ  لماعلا  مدختـسا  اذا  لمعلا  بحاص  لامعاب  قلعتي  اميف  امهنيب  ايطخ  قافتالاب  لماعلاو  لمعلا  بحاص  نم  لكل  ةيركفلا  ةيكلملا  قوقح  ددـحت  أ -
 . راكتبالا اذه  ىلا  لصوتلا  يف  ةيلوالا  هتالا  وا  هتاودا 

هتاودا وا  هتامولعم  وا  لمعلا  بحاص  تاربخ  مدختـسي  ملو  لمعلا  بحاص  لامعاب  قلعتي  هلبق ال  نم  ركتبملا  ةيركفلا  ةيكلملا  قح  ناك  اذا  لماعلل  ةيركفلا  ةـيكلملا  قوقح  نوكت  ب -
 . كلذ ريغ  ىلع  ايطخ  قفتي  مل  ام  راكتبالا  اذه  ىلا  لصوتلا  يف  ةيلوالا  هداوم  وا 

( 21  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  لمعلا  دقع  يهتني 

 . هئاهنإ ىلع  نافرطلا  قفتا  اذإ  أ -

 . هسفن لمعلا  ىهتنا  وأ  لمعلا  دقع  ةدم  تهتنا  اذإ  ب -

 . يبطلا عجرملا  نع  رداص  يبط  ريرقتب  كلذ  تبثو  لمعلا  نع  زجع  وأ  ضرم  هدعقأ  وأ  لماعلا  يفوت  اذإ  ج -

 . كلذ ريغ  ىلع  نافرطلا  قفتا  اذا  الا  يعامتجالا  نامضلا  نوناق  يف  هيلع  صوصنملا  ةخوخيشلا  دعاقت  نس  لماعلا  غلب  اذا  د -

( 22  ) ةداملا

 . لمعلا بحاص  ةيصخش  دقعلا  يف  يعور  اذإ  الإ  لمعلا  بحاص  ةافو  ببسب  لمعلا  دقع  ىهتني  ال 

( 23  ) ةداملا

بحـس زوجي  الو  لقألا  ىلع  دحاو  رهـش  لبق  دقعلا  ءاهنإ  يف  هتبغرب  ايطخ  رخألا  فرطلا  راعـشإ  هيلع  بترتيف  ةدملا  ددـحملا  ريغ  لمعلا  دـقع  ءاهنإ  يف  نيفرطلا  دـحأ  بغر  اذإ  أ -
 . نيفرطلا ةقفاومب  الإ  راعشالا 

 . ةمدخلا ةدم  نم  راعشإلا  ةدم  ربتعتو  راعشإلا  ةدم  لاوط  لوعفملا  يراس  لمعلا  دقع  ىقبي  ب -



راعشإلا ةدم  نع  هرجأ  لماعلا  قحتسيو  اهنم  ةريخألا  ةعبسلا  مايألا  يف  الإ  هلغشي  نأ  هلو  هتدم  لالخ  لمعلا  نم  لماعلا  يفعي  نأ  هلف  لمعلا  بحاص  فرط  نم  راعـشإلا  ناك  اذإ  ج -
 . لاوحألا هذه  عيمج  يف 

هرجأ لداعي  امب  ةرتفلا  كلت  نع  لمعلا  بحاص  ضيوعت  هيلعو  لمعلا  هكرت  ةرتف  نع  ارجأ  قحتسي  الف  راعـشإلا  ةدم  ءاضقنا  لبق  لمعلا  كرتو  لماعلا  فرط  نم  راعـشإلا  ناك  اذإ  د -
 . اهنع

( 24  ) ةداملا

ىلإ لماعلا  اهب  مدـقت  يتلا  تابلاطملاو  ىواكـشلاب  لصتت  بابـسأل  هقحب  يبيدأت  ءارجا  يأ  ذاختا  وأ  لماعلا  لصف  زوجي  ـال  نوناـقلا  اذـه  نم   ( 31 ةداملا (  يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم 
 . هيلع نوناقلا  اذه  ماكحأ  قيبطتب  ةقلعتملاو  ةصتخملا  تاهجلا 

( 25  ) ةداملا

لمعلا بحاص  ىلا  رما  رادصا  اهل  زاج  نوناقلا  اذه  ماكحال  افلاخمو  ايفسعت  ناك  لصفلا  نا  هلـصف  خيرات  نم  اموي  نيتس  لالخ  لماعلا  اهماقا  ىوعد  يف  ةصتخملا  ةمكحملل  نيبت  اذا 
لدب ىلا  ةفاضالاب  نيرهـش  رجا  نع  لقي  ىندا ال  دحبو  لماعلا  ةمدخ  تاونـس  نم  ةنـس  لك  نع  رهـش  فصن  رجا  هرادقم  لداعي  هل  ضيوعت  عفدب  وا  يلـصالا  هلمع  ىلا  لماعلا  ةداعاب 

.لماعلا هاضاقت  رجا  رخآ  ساسا  ىلع  ضيوعتلا  بستحي  نا  ىلع  نوناقلا  اذه  نم  ( 33  ) و ( 32  ) نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ىرخالا  هتاقاقحتساو  راعشالا 

( 26  ) ةداملا

قوقحلا عيمج  ءافيتسا  لماعلل  قحي  نوناقلا  اذـه  نم   ( 29 ةداملا (  يف  ةدراولا  بابـسألا  دحأل  لماعلا  هاهنأ  وأ  ةتدم  ءاهتنا  لبق  ةدملا  ددحم  لمعلا  دـقع  لمعلا  بحاص  ىهنأ  اذإ  أ -
 . نوناقلا اذه  نم   ( 28 ةداملا (  بجومب  الصف  لمعلا  دقع  ءاهنإ  نكي  مل  ام  دقعلا  نم  ةيقبتملا  ةدملا  ءاهتنا  ىتح  قحتست  يتلا  روجألا  قحتسي  امك  دقعلا  اهيلع  صني  يتلا  ايازملاو 

ءاهنإلا اذه  نعأشني  امب  هتبلاطم  لمعلا  بحاصل  زاج  نوناقلا  اذه  نم   ( 29 ةداملا (  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  ريغ  يف  لماعلا  نع  ارداص  ةدملا  ددحم  دـقعلا  ءاهنا  ناك  اذإ  ب -
 . دقعلا نم  ةيقبتملا  ةدملا  نم  رهش  لك  نع  رهش  فصن  رجأ  لماعلا  ىلع  هب  مكحي  ام  غلبم  زواجتي  نأ ال  ىلع  ةصتخملا  ةمكحملا  ىلإ  هريدقت  دوعي  ررضو  لطع  نم 

( 27  ) ةداملا

: هيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هتمدخ  ءاهنإل  هيلإ  راعشإ  هيجوت  وأ  لماعلا  ةمدخ  ءاهنأ  لمعلا  بحاصل  زوجي  ةداملا ال  هذه  نم  ب )  ةرقفلا (  ماكحأ  ةاعارم  عم  أ -

 . ةمومألا ةزاجا  لالخ  وأ  اهلمح  نم  سداسلا  رهشلا  نم  ءادتبا  لماحلا  ةلماعلا  ةأرملا  - 1

 . ةمدخلا كلتب  همايق  ءانثأ  يف  ةيطايتحالا  ةمدخلا  وأ  ملعلا  ةمدخب  فلكملا  لماعلا  - 2

وأ يباقنلا  لمعلل  غرفتلل  نيفرطلا  نيب  اهيلع  قفتملا  هتزاجا  ءانثأ  يف  وأ  جحلا  وأ  ةيلامعلا  ةفاقثلا  ضارغأل  هل  ةحونمملا  ةزاجالا  وأ  ةيضرملا  وأ  ةيونسلا  هتزاجا  ءانثأ  يف  لماعلا  - 3
 . اهب فرتعم  ةعماج  وأ  ةيلك  وأ  دهعمب  قاحتلالل 

 . ةرقفلا كلت  يف  اهيلع  صوصنملا  ددملا  نم  يأ  لالخ  رخأ  لمع  بحاص  ىدل  لماعلا  مدختسا  اذإ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  نم  لح  يف  لمعلا  بحاص  حبصي  ب -

( 28  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذو  راعشا  نود  لماعلا  لصف  لمعلا  بحاصل 

 . هريغب رارضالا  وأ  هسفنل  ةعفنملا  بلج  دصقب  ةروزم  قئاثو  وأ  تاداهش  مدق  وأ  هريغ  ةيوه  وأ  ةيصخش  لماعلا  لحتنا  اذإ  أ -

 . لمعلا دقع  بجومب  هيلع  ةبترتملا  تامازتلالاب  ءافولاب  لماعلا  مقي  مل  اذإ  ب -

هملع تقو  نم  مايأ  ةـسمخ  لالخ  ثداحلاب  ةـصتخملا  تاهجلا  وأ  ةـهجلا  لمعلا  بحاص  غلبي  نأ  طرـشب  لمعلا  بحاصل  ةميـسج  ةـيدام  ةراسخ  هنع  أشن  أطخ  لماعلا  بكترا  اذإ  ج -
 . هعوقوب

 . نيترم ةباتك  هراذنا  مغر  لامعلاو  لمعلا  ةمالس  طورش  كلذ  يف  امب  ةسسؤملل  يلخادلا  ماظنلا  لماعلا  فلاخ  اذإ  د -

ديربلاب لسري  يباتك  راذنا  لصفلا  قبـسي  نأ  ىلع  ةيلاتتم  مايأ  ةرـشع  نم  رثكأ  وأ  ةدحاولا  ةنـسلا  لالخ  ةـعطتقم  اموي  نيرـشع  نم  رثكأ  عورـشم  ببـس  نود  لماعلا  بيغت  اذإ  ه -
 . ةدحاو ةرم  ةيلحملا  ةيمويلا  فحصلا  ىدحا  يف  رشنيو  هناونع  ىلع  لجسملا 

 . لمعلاب ةصاخلا  رارسألا  لماعلا  ىشفأ  اذإ  و -

 . ةماعلا قالخألاو  فرشلاب  هسام  هحنجب  وأ  ةيانجب  ةيعطقلا  ةجردلا  بستكا  يئاضق  مكحب  لماعلا  نيدأ  اذإ  ز -

 . لمعلا ناكم  يف  ةماعلا  بادألاب  الخم  المع  بكترا  وأ  يلقع  رثؤم  وأ  ةردخم  ةدام  نم  هاطاعت  امب  ارثأتم  وأ  نيب  ركس  ةلاح  يف  لمعلا  ءانثأ  دجو  اذإ  ح -

 . ريقحتلا وأ  برضلاب  كلذو  هببسب  وأ  لمعلا  ءانثأ  رخأ  صخش  يأ  ىلع  وأ  لماع  يأ  وأ  هئاسؤر  دحأ  وأ  لوؤسملا  ريدملا  وأ  لمعلا  بحاص  ىلع  لماعلا  ىدتعا  اذإ  ط -

( 29  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذو  ررضو  لطع  تاضيوعت  نم  هل  بترتي  امو  ةمدخلا  ءاهتنا  نع  ةينوناقلا  هقوقحب  هظافتحا  عم  راعشإ  نود  لمعلا  كرتي  نأ  لماعلل  قحي  أ -

نوناقلا اذه  نم   ( 17 ةداملا (  ماكحأ  كلذ  يف  ىعارت  نأ  ىلع  لمعلا  دقع  ىضتقمب  هيف  همادختسا  ىلع  قفتا  يذلا  لمعلا  نع  انيب  افالتخا  هعون  يف  فلتخي  لمع  يف  همادختسا  - 1
.

 . كلذ زاوج  ىلع  دقعلا  يف  صن  اذإ  الإ  مئادلا  هتماقا  لحم  ريغت  ىلا  وعدت  ةروصب  همادختسا  - 2

 . هيف همادختسأ  ىلع  قفتا  يذلا  لمعلا  نم  ىندأ  ةجرد  يف  رخآ  لمع  ىلإ  هلقن  - 3

 . نوناقلا اذه  نم   ( 14 ةداملا (  ماكحأ  ىعارت  نأ  ىلع  هرجأ ،  ضيفخت  - 4

 . هتحص ديدهت  هنأش  نم  لمعلا  يف  هرارمتسا  نإ  يبط  عجرم  نع  رداص  يبط  ريرقتب  تبث  اذإ  - 5

ماكحا بجومب  هيلع  بقاعملا  يـسنجلا  ءادـتعالا  لاكـشا  نم  لكـش  ياب  وا  ريقحتلا  وأ  برـضلاب  كلذو  هببـسب  وأ  لمعلا  ءانثأ  يف  هيلع  هلثمي  نم  وأ  لـمعلا  بحاـص  ىدـتعا  اذإ  - 6
 . لوعفملا ةذفانلا  تاعيرشتلا 

ديقتلا هيف  بلطت  ةرازولا  يف  ةصتخم  ةهج  نم  اراعشإ  ىقلت  دق  نوكي  نأ  ةطيرش  هاضتقمب  رداص  ماظن  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأ  نم  مكح  يأ  ذيفنت  نع  لمعلا  بحاص  فلخت  اذإ  - 7
 . ماكحألا كلتب 

ررقي نا  هلف  هيدل ،  نيمدختـسملا  نيلماعلا  ىلع  يـسنجلا  ءادتعالا  لاكـشا  نم  لكـش  يا  ةـسراممب  وا  برـضلاب  هلثمي  نم  وا  لمعلا  بحاص  نم  ءادـتعا  عوقو  ريزولل  نيبت  اذا  ب -
 . لوعفملا ةذفان  ىرخا  تاعيرشت  يا  ماكحا  ةاعارم  عم  كلذو  ةبسانم ،  اهاري  يتلا  ةدملل  ةسسؤملا  قالغا 

( 30  ) ةداملا



امك ةمدخلا  ءاهتنا  خيراتو  ةمدخلاب  هقاحتلا  خيراتو  هلمع  عونو  لماعلا  مسا  اهيف  ركذـي  ةـمدخ  ةداهـش  كلذ  هبلط  ىلع  ءانب  هتمدـخ  ءاهتنا  دـنع  لماعلل  يطعي  نا  لمعلا  بحاص  ىلع 
.تاودأ وأ  تاداهش  وأ  قاروأ  نم  هيدل  لماعلا  هعدوأ  ام  درب  لمعلا  بحاص  مزليو 

( 31  ) ةداملا

ريغ لمع  دوقع  ءاهنا  هيلع  بترتي  دـق  امم  لمعلا  نع  ايئاهن  فقوتلا  وا  رخاب  جاتنا  ماظن  لادبتـسا  وا  لمعلا  مجح  صيلقت  ةـينفلا  وا  ةـيداصتقالا  لمعلا  بحاص  فورظ  تضتقا  اذا  أ -
 . صوصخلا اذهب  ءارجا  يأ  ذاختا  لبق  كلذب  ةرربملا  بابسالاب  اززعم  ايطخ  ريزولا  غيلبت  هيلعف  اهضعب ،  وا  اهلك  اهقيلعت  وا  ةدملا  ةدودحم 

خيرات نم  اموي  رشع  ةسمخ  زواجتت  ةدم ال  لالخ  ريزولا  ىلا  اهناشب  اهتايصوت  ميدقتو  لمعلا  بحاص  تاءارجا  ةمالـس  نم  ققحتلل  ةثالثلا  جاتنالا  فارطا  نم  ةنجل  ريزولا  لكـشي  ب -
 . غيلبتلا ميدقت 

 . اهيف رظنلا  ةداعا  وا  لمعلا  بحاص  تاءارجا  ىلع  ةقفاوملاب  اهعفر  خيرات  نم  مايا  ةعبس  لالخ  ةيصوتلا ،  ناشب  هرارق  ريزولا  ردصي  ج -

فانئتسالا ةمكحم  ىدل  هيف  نعطلاب  رارقلا  اذـه  هغيلبت  خـيرات  نم  مايا  ةرـشع  لالخ  مدـقتي  نا  ةداملا  هذـه  نم  ج )  ) ةرقفلا ىـضتقمب  ردـصي  يذـلا  ريزولا  رارق  نم  ررـضتم  يال  د -
 . ةمكحملا ملق  يف  نعطلا  ليجست  خيرات  نم  رهش  اهاصقا  ةدم  يف  هيف  اهرارق  ردصتو  اقيقدت  نعطلا  يف  رظنت  يتلا  ةصتخملا 

مهمادختسا نكمأو  هتعيبط  ىلإ  لمعلا  داع  اذإ  لمعلا  مهكرت  خيرات  نم  ةنس  لالخ  لمعلا  ىلإ  ةدوعلاب  ةداملا  هذه  نم  ب )  أ ،  ةرقفلل (  اقفو  مهتامدخ  تيهنأ  نيذلا  لامعلا  عتمتي  ه -
 . لمعلا بحاص  ىدل 

 . ةمدخلا ءاهتنا  نع  ةينوناقلا  هقوقحب  هظافتحا  عم  راعشا  نود  لمعلا  كرتي  نأ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلل (  اقفو  هلمع  دقع  قلع  يذلا  لماعلل  قحي  و -

( 32  ) ةداملا

هتمدخ نم  ةنس  لك  نع  رهش  رجأ  لدعمب  ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكم  ىلع  لوصحلا  بابـسألا  نم  ببـس  يأل  هتمدخ  يهتنتو  يعامتجالا  نامـضلا  نوناق  ماكحأل  عضاخلا  ريغ  لماعلل  قحي 
ةلومعلا ساسا  ىلع  بسحي  هضعب  وأ  هلك  رجألا  ناك  اذإ  امأ  همادختسا  ةدم  لالخ  هاضاقت  رجأ  رخآ  ساسأ  ىلع  ةأفاكملا  بستحتو  ةيبسن  ةأفاكم  ةنسلا  روسك  نع  ىطعيو  ةيلعفلا 
يرهشلا طسوتملاف  دحلا  اذه  هتمدخ  غلبت  مل  اذإو  هتمدخ  ءاهتنال  ةقباسلا  ارهش  رشع  ينثالا  لالخ  العف  لماعلا  هاضاقت  امل  يرهـشلا  طسوتملا  ةأفاكملا  باسحل  دمتعيف  ةعطقلا  وأ 

 . ةأفاكملا باسح  دنع  ةلصتم  مادختسا  ةدم  اهنأك  اموي  نيتس  ىلع  اهنم  يأ  ديزي  الو  رخأو  لمع  نيب  عقت  يتلا  لصاوفلا  ربتعتو  هتمدخ  عومجمل 

( 33  ) ةداملا

لوصحلا لثامم  رخأ  قودنص  يأ  وأ  دعاقتلا  وأ  ريفوتلا  وأ  راخدإلا  قيدانـصب  قلعتت  اهيف  لمعي  يتلا  ةسـسؤملل  ةصاخ  ةمظنأل  عضاخلا  لماعلل  قحي  ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكمل  ةفاضالاب  أ -
 . ةمدخلا ءاهتنا  ةلاح  يف  ةمظنألا  هذه  بجومب  هل  ةحونمملا  تاقاقحتسالا  عيمج  ىلع 

 . ريزولا لبق  نم  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  اهيلع  صوصنملا  قيدانصلاب  ةصاخلا  ةمظنألا  دمتعت  ب -

سسا يتلا  ةكرشلا  صـصح  وا  مهـسا  يف  ايئزج  وا  ايلك  هلاوما  رامثتـسا  نوكي  نا  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  قيدانـصلا  نم  يا  ماظن  صني  نا  زوجي  ج -
 . قودنصلا كلذ  اهيف 

كلذ يف  امب  قودنصلا  ةراداب  ةقلعتملا  رومالا  ىلع  اهنم  يا  ماظن  نمضتي  نا  بجيو  ةلقتـسم  ةيرابتعا  ةيـصخش  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  قيدانـصلل  نوكي  د -
: يلي ام 

ةيلاملاو ةيرادالا  رومالا  ةشقانمو  قودنـصلا  تاباسح  رارقال  ايونـس  لقالا  ىلع  ةدحاو  ةرم  عمتجت  قودنـصلا  يف  ءاضعالا  نيلماعلا  عيمج  نم  فلاتت  قودنـصلل  ةـماع  ةـئيه  دوجو  - 1
 . اهئاضعا نيب  نم  قودنصلا  ةرادا  ةنجل  يف  ءاضعا  باختناو 

 . ةرقفلا هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةبختنملا  ةنجللا  نم  هتارامثتساو  قودنصلا  لاوما  ةرادا  - 2

( 34  ) ةداملا

نم ( 33  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  قيدانصلا  نم  يأ  يف  هقوقح  ىلا  ةفاضالاب  نوناقلا  اذه  ماكحا  ىـضتقمب  ةررقملا  هقوقح  عيمج  نييعرـشلا  هتثرو  ىلا  لوؤت  لماعلا  يفوت  اذا 
 . نوناقلا اذه 

( 35  ) ةداملا

تالاحلا نم  ةلاح  يأ  يف  ةبرجتلا  ةدم  ديزت  نأ ال  كلذ  يف  طرتشيو  بولطملا  لمعلاب  مايقلل  هتاناكماو  هتءافك  نم  ققحتلل  كلذو  ةبرجتلا  ديق  لماع  يأ  مادختـسا  لمعلا  بحاصل  أ -
 . روجألل ررقملا  ىندألا  دحلا  نع  ةبرجتلا  ديق  لماعلا  رجأ  لقي  نأو ال  رهشأ  ةثالث  ىلع 

 . ةبرجتلا ةدم  لالخ  ةأفاكم  وأ  راعشا  نود  ةبرجتلا  تحت  لماعلا  مادختسا  ءاهنا  لمعلا  بحاصل  قحي  ب -

 . لمعلا بحاص  ىدل  لماعلا  ةمدخ  ةدم  نمض  ةبرجتلا  ةدم  بسحتو  ةدودحم  ريغ  ةدملو  لمع  دقع  دقعلا  ربتعا  ةبرجتلا  ةدم  ءاهتنا  دعب  هلمع  ىف  لماعلا  رمتسا  اذإ  ج -

( 36  ) ةداملا

لماعلا بيردت  دارملا  ةفرحلا  وأ  ةنهملا  يف  ةيفاكلا  تاربخلاو  تالهؤملا  ىلع  ازئاح  بردـملا  نوكي  نأو  لمعلا  بحاصو  لماعلا  نيب  ايطخ  ىنهملا  بيردـتلا  دـقع  نوكي  نأ  بجي  أ -
 . بيردتلل ةبسانملا  طورشلا  اهسفن  ةسسؤملا  يف  رفوتت  نأ  بجي  امك  اهيف 

نم دقعلا  ىفعيو  ةيمـسرلا  ةديرجلا  يف  رـشنتو  ضرغلا  اذهل  اهردصت  تاميلعت  بجومب  ينهملا  بيردتلا  ةسـسؤم  اهددحت  ىتلا  طورـشلاو  جذومنلا  قفو  بيردـتلا  دـقع  مظني  ب -
 . عباوطلا موسر 

 . ةيصو وأ  هيلو  هنع  بونيف  اثدح  ناك  اذإ  امإو  هسفنب  دقاعتلا  رمعلا  نم  رشع  ةنماثلا  متأ  ىذلا  بردتملا  ىلوتي  ج -

( 37  ) ةداملا

لمعل ىطعملا  رجألل  ىندألا  دحلا  نع  ةريخألا  ةلحرملا  ىف  رجألا  لقي  نأ ال  بجيو  ةلحرم  لك  ىف  بردتملل  ةقحتـسملا  روجألاو  ةبقاعتملا  هلحارمو  هتدـم  بيردـتلا  دـقع  ىف  ددـحت 
ضرغلا اذهل  اهردصت  تاميلعتب  ىنهملا  بيردتلا  ةسـسؤم  اهددحت  ىتلا  جماربلا  قفو  بيردتلا  مظنيو  جاتنالا  وأ  ةعطقلا  ساسأ  ىلع  لاوحألا  نم  لاحب  ةدـيدحت  نوكي  نأو ال  لثامم 

 . ةيمسرلا ةديرجلا  ىف  رشنتو 

( 38  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  نيقيرفلا  دحأ  بلط  ىلع  ءانب  بيردتلا  دقع  ءاهنا  زوجي 

 . هبجومب ةرداصلا  ةمظنالا  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ةفلاخم  يأ  امهدحأ  بكترا  اذإ  أ -

 . امهنيب مربملا  دقعلا  طورشل  اقفو  هتابجاوب  امهدحأ  مقي  مل  اذأ  ب -

 . نيقيرفلا دحأ  ةدارا  نع  ةجراخ  بابسأل  دقعلا  طورش  ذيفنت  لاحتسا  اذإ  ج -



دعب ببسلا  اذهب  جتحي  نأ  بردتملل  زوجي  الو  هتحلصمب  رضي  وا  بردتملا  ىلع  ةبوعص  هيلإ  لاقتنالا  لكشي  رخآ  ناكم  ىلإ  دقعلا  يف  ددحملا  بيردتلا  ناكم  لمعلا  بحاص  لقن  اذإ  د -
 . ديدجلا بيردتلا  ناكم  ىلإ  هلقن  ىلع  دحاو  رهش  يضم 

 . ةدمتعم ةيبط  ةنجل  نع  رداص  يبط  ريرقت  وأ  لمعلا  شتفم  ريرقتب  كلذ  تبثو  هتحص  وأ  هتمالس  ددهي  لمعلا  يف  بردتملا  رارمتسا  ناك  اذإ  ه -

( 39  ) ةداملا

لمعلا دقع  نوكيو  صاخ ،  لجس  يف  اهليجستل  ةرازولا  ىدل  ةثلاثلا  ةخسنلا  عدوتو  هنم  ةخسنب  فرط  لك  ظفتحيو  لقالا  ىلع  ةيلصأ  خسن  ثالث  ىلع  يعامجلا  لمعلا  دقع  مظني  أ -
 . ةرازولا يف  هليجست  خيرات  نمف  خيراتلا  ديدحت  مدع  ةلاح  يفو  هيف  ددحملا  خيراتلا  نم  امزلم  يعامجلا 

ةيمـسرلا ةديرجلا  يف  دوقعلا  هذه  رـشن  متي  نا  ىلع  اهب ،  ةقلعتم  ةيميظنت  روما  ياو  اهيلا  مامـضنالاو  ةيعامجلا  لمعلا  دوقع  ليجـست  ةيفيكب  ةقلعتملا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي  ب -
 . لمعلا ناكم  يف  ةصاخ  ةحول  ىلع  اهنالعاو 

( 40  ) ةداملا

لقالا ىلع  ناتنـس  هذيفنت  ىلع  ىـضمو  ةددحم  ريغ  ةدمل  دقع  اذإو  نيتنـسلا  زواجتت  نأ  زوجي  الف  ةددحم  ةدمل  دقع  اذإف  ةددحم  ريغ  وا  ةددحم  ةدمل  يعامجلا  لمعلا  دـقع  نوكي  أ -
:- يلي امم  يأ  ذاختا  دقعلا  يفرط  نم  يأل  نوكيف 

 . ءاهنالل ددحملا  خيراتلا  نم  لقألا  ىلع  رهش  لبق  رخألا  فرطلا  ىلإ  غلبي  راعشا  بجومب  دقعلا  ءاهنا  بلط  - 1

.راعشالا غيلبت  خيرات  نم  رهش  لالخ  ليدعتلا  اذه  متي  نا  ىلعو  رخالا  فرطلا  ىلا  غلبي  راعشا  بجومب  ايئزج  وا  ايلك  دقعلا  ليدعت  بلط  - 2

.هلاسرا روف  هنم  ةخسنب  ةرازولا  غيلبت  راعشالا  لسرم  ىلع  ب -

( 41  ) ةداملا

وأ هتدم  دـيدمت  وأ  هدـيدجتل  تاضوافم  كانه  تناكو  نوناقلا  اذـه  نم   ( 40 ةداملا (  ماكحأل  اقفو  نيفرطلا  دـحأ  لبق  نم  هئاهنإب  وأ  هلجأ  ءاهتناب  يعاـمجلا  لـمعلا  دـقع  ىهتنا  اذإ  أ -
 . ايهتنم دقعلا  ربتعي  ةدملا  هذه  لالخ  قافتا  ىلإ  تاضوافملا  هتنت  مل  اذإف  رهشأ ، ةتس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  تاضوافملا  ةليط  ايراس  ىقبي  هلوعفم  نإف  هليدعت 

 . مهلمشي دقعلا  ناك  نيذلا  لامعلا  اهبستكا  يتلا  قوقحلاب  روصلا  نم  ةروص  يأب  ساسملا  لمعلا  بحاصل  زيجي  يعامجلا ال  لمعلا  دقع  ءاهتنا  نإ  ب -

( 42  ) ةداملا

:- يلي ام  يعامجلا  لمعلا  دقع  نمضتي  نا  بجي  أ -

.هنم ةديفتسملا  لامعلا  تائفو  لمعلا  باحصا  ديدحت  - 1

 . لمعلا تاقالع  ميظنتو  هفورظو  لمعلا  طورش  كلذ  يف  امب  هفارطا  نيب  اهيلع  قفتملا  رومالا  - 2

 . ةددحم هتدم  تناك  اذا  هئاهنا  خيراتو  هب  لمعلا  ءدب  خيرات  - 3

 . هليدعت تاءارجا  - 4

تافالخلا ةيوست  اهتيحالص  نم  نوكيو  لامعلاو  لمعلا  باحصا  نيب  يواستلاب  اهيف  ةيوضعلا  نوكت  ثيحب  دقعلا  فارطا  يلثمم  نم  ةنجل  ليكشت  لالخ  نم  هقيبطت  ةعباتم  نامـض  - 5
 . هذيفنت نع  ةئشانلا 

:- نم لكل  امزلم  يعامجلا  لمعلا  دقع  نوكي  ب -

 . روصلا نم  ةروص  يأب  ةسسؤملا  مهيلا  تلقتنا  نيذلا  صاخشالاو  ةثرولا  مهيف  نمب  مهل  ينوناقلا  فلخلاو  هماكحأب  نيلومشملا  لمعلا  باحصا  - 1

 . هماكحأب نيلومشملا  لامعلا  - 2

.ةباقن يأ  يف  ءاضعا  اونوكي  مل  ولو  يعامجلا  لمعلا  دقع  ماكحال  ةعضاخ  ةسسؤم  يأ  يف  لامعلا  - 3

يف ةدراولا  ماكحالا  نم  مهل  ةدئاف  لقا  مهدوقع  طورش  تناكو  ةسسؤملا  هذه  عم  ةيدرف  لمع  دوقعب  نوطبتريو  يعامجلا  لمعلا  دقع  ماكحال  ةعـضاخ  ةسـسؤم  يأ  يف  لامعلا  - 4
.يعامجلا دقعلا 

 . لامعلل ةدئاف  رثكأ  طرشلا  اذه  نكي  مل  ام  يعامجلا  دقعلاب  نيطبترم  صاخشأ  نيب  مربأ  يدرف  دقع  يأ  يف  دري  يعامجلا  لمعلا  دقعل  فلاخم  طرش  لك  الطاب  ربتعي  ج -

( 43  ) ةداملا

ماكحالا ددحتو  مهنيب  اميف  يواستلاب  لمعلا  باحـصاو  لامعلاو  ةرازولا  نع  نيلثمم  ةيوضعو  ريزولا  ةسائرب  لمعلا )  نوؤشل  ةيثالثلا  ةـنجللا  ىمـست (  ةـنجل  ةرازولا  يف  لكـشت  أ -
ماظن ىـضتقمب  مهب  ةقلعتملا  رومالا  رئاسو  مهتافاكمو  مهنييعت  ةيفيكو  اهئاضعا  ددع  ديدحتو  اهتاعامتجا  دقعو  اهماهمو  اهلمعو  ةيثالثلا  ةنجللا  ليكـشت  ةيفيكب  ةـقلعتملا  تاءارجالاو 

 . ةياغلا هذهل  ردصي 

: ةيلاتلا ةيراشتسالا  ماهملا  ىلا  ةفاضا  هاضتقمب  ةرداصلا  ةمظنالاو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلا  ةلوكوملا  ماهملا  ةيثالثلا  ةنجللا  ىلوتت  ب -

 . هفورظو لمعلا  طورشب  ةصاخلا  نوؤشلا  يف  يارلا  ءادبا  - 1

 . ةيلودلاو ةيبرعلا  لمعلا  ريياعمب  ةقلعتملا  لئاسملا  مييقتو  ةسارد  - 2

 . ةيلودلا لمعلا  ريياعمو  ةيداصتقالاو  ةيعامتجالا  ةيمنتلا  تاجايتحا  عم  لمعلا  تاعيرشتو  تاسايس  ماجسنا  ىدم  لوح  ةساردلا  ءارجا  - 3

 . ةيلامعلا تاعازنلا  ةشقانم  - 4

عيمجب يرسيل  نيرهش  نع  لقت  ةدم ال  هذيفنت  ىلع  ىـضم  يعامج  لمع  دقع  يا  قاطن  عيـسوتب  ريزولا  ىلا  ةيـصوت  عفرب  ةبـسانملا  ةساردلا  ءارجا  دعب  موقت  نا  ةيثالثلا  ةنجلل  ج-1 -
 . ةنيعم ةقطنم  يف  وا  قطانملا  عيمج  يف  مهنم  ةئف  ىلع  وا  نيعم  عاطق  يف  لامعلاو  لمعلا  باحصا  ىلع  هطورش 

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيصوتلا  ناشب  ةقفاوملاب  ريزولا  هردصي  يذلا  رارقلا  رشني  - 2

( 44  ) ةداملا

ضوافتلا اذه  متي  نا  ىلعو  لامعلا  ةيجاتناو  لمعلا  فورظو  طورـش  نيـسحتب  ةقلعتم  روما  يا  نأشب  امهنم  يأ  ةباقنو  لامعلاو  لمعلا  باحـصا  نيب  يعامج  ضوافت  ءارجا  زوجي  أ -
رخآلا فرطلا  ىلا  ضوافتلا  ءارجا  يف  بغري  يذلا  فرطلا  ههجوي  يذلا  يطخلا  راعشالا  غلبت  خيرات  نم  اموي  ( 21  ) ىلع ديزت  ةدم ال  لالخ  ةباقنلا  وا  لمعلا  بحاص  بلط  ىلع  ءانب 

 . هرودص خيرات  نم  ةعاس  ( 48  ) ىلع ديزت  ةدم ال  لالخ  ريزولا  ىلا  هنم  ةخسن  لاسرا  متي  نا  ىلعو  هبابساو  ضوافتلا  عوضوم  راعشالا  نمضتي  نا  ىلع 

فورظ نيسحتو  ميظنتل  ةنـسلا  يف  نيترم  نع  لقت  ةيرود ال  تاعامتجا  دقع  رثكأف  الماع  نيرـشعو  ةسمخ  مدختـست  يتلا  ةسـسؤملا  يف  لامعلا  يلثممو  لمعلا  بحاص  ىلع  ب-
 . كلذب ةقلعتم  روما  يأ  ىلع  ضوافتلاو  لامعلا  ةيجاتناو  لمعلا 



( 45  ) ةداملا

ةمكحملا تلوت  فرعلا  دجوي  مل  اذإف  فرعلل  اقبط  ردق  الإو  دجو  نأ  عونلا  سفن  نم  لمعل  ردقملا  رجألا  لماعلا  ذخأيف  هيلع  لمعلا  دقع  صني  مل  اذإو  دـقعلا  يف  رجألا  رادـقم  ددـحي 
 . رجألا ىلع  ايلامع  اعازن  هرابتعاب  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هريدقت 

( 46  ) ةداملا

 . نوناقلا اهزيجي  يتلا  تالاحلا  يف  الإ  اهنم  ءزج  يأ  مسح  لمعلا  بحاصل  زوجي  الو  هقاقحتسا  خيرات  نم  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  رجألا  عفدي  أ -

ماظنلا وأ  نوناقلا  بجومب  ضوبقملا  غلبملا  ىلع  ةدايز  يأ  يف  هقح  طاقسأ  ينعي  هيف ال  لجسملا  غلبملا  ةميقب  لاصيا  ىلع  وأ  روجألل  لجس  وأ  فشك  يأ  ىلع  لماعلا  عيقوت  نإ  ب -
 . دقعلا وأ 

( 47  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  يف  الإ  لماعلا  رجأ  نم  غلبم  يأ  مسح  زوجي  ال 

 . رجألا نم  % ( 10 ىلع (  ةفلسلا  نم  هدادرتسا  متي  طسق  لك  ديزي  ثيحب ال  لماعلل  فلس  نم  لمعلا  بحاص  مدق  ام  دادرتسا  أ -

 . هقاقحتسا ىلع  ةدايز  لماعلل  عفد  غلبم  يأ  دادرتسا  ب -

 . ىرخألا نيناوقلا  بجومب  اهؤارجا  بجاولا  تايمسحلاو  لماعلا  ىلع  ةقحتسملا  هطاسقأو  يعامتجالا  نامضلا  تاكارتشا  ج -

 . راخدالا قودنص  يف  لماعلا  تاكارتشا  د -

 . نيفرطلا نيب  اهيلع  قفتملا  ةيوئملا  بسنلا  وأ  تالدعملا  بسح  تامدخ  وأ  ايازم  نم  كلذ  ريغ  لمعلا و  بحاص  اهمدقي  يتلا  ناكسالا  تاليهستب  ةصاخلا  تايمسحلا  ه -

 . يئاضق مكحل  اذيفنت  يفوتسي  نيد  لك  و -

قفو كلذو  هئاطخأ  وأ  هلامها  ببسب  تاودألا  وأ  داوملا  نم  هفلتأ  ام  لباقم  وأ  لمعلا  دقعل  وأ  ةسسؤملل  يلخادلا  ماظنلا  ماكحأل  هتفلاخم  ببسب  لماعلا  ىلع  ضرفت  ىتلا  غلابملا  ز -
 . نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةصاخلا  ماكحألا 

( 48  ) ةداملا

ام ىعاري  نأ  ىلع  ريزولا  لبق  نم  ةدـمتعملا  تاءازجلا  ةـحئال  يف  اهيلع  صوصنم  ريغ  ةـفلاخم  نع  لماعلا  ىلع  ةـمارغ  ضرف  وأ  يبيدأت  ءارجا  يأ  ذاختا  لمعلا  بحاصل  زوجي  ـال  - 
:- يلي

عامس ةصرف  هل  حاتت  نأو  دحاولا  رهشلا  يف  مايأ  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدمل  رجأ  نودب  لمعلا  نع  هفاقيا  وأ  دحاولا  رهشلا  يف  مايأ  ةثالث  رجأ  ىلع  ديزت  ةمارغ  لماعلا  ىلع  ضرفت  نأ ال  أ -
 . هل اهغيلبت  خيرات  نم  دحاو  عوبسأ  لالخ  لمعلا  شتفم  ىدل  هيلع  تضرف  يتلا  ةبوقعلا  ىلع  ضارتعالا  قح  لماعلل  نوكي  نأو  هيلع ،  ةبوقعلا  ضرف  لبق  هسفن  نع  عافدلل  هلاوقأ 

اموي رـشع  ةسمخ  ءاضقنا  دعب  ةدمتعملا  تاءازجلا  ةحئال  يف  اهيلع  صوصنملا  تافلاخملا  نم  ةـفلاخم  يأ  نع  هيلع  ةـمارغ  ضرف  وأ  يبيدأت  ءارجا  يأ  لماعلا  قحب  ذـختي  نأ ال  ب -
 . اهباكترا ىلع 

قيقحتل تامارغلا  صـصخت  نأو  هيلع  ةـمارغلا  ضرف  بابـسأو  هرجأ  رادـقمو  لماعلا  مسا  هيف  نيبي  صاخ  لجـس  يف  ةداملا  هذـه  ىـضتقمب  ضرفت  يتلا  تاـمارغلا  لجـست  نأ  ج -
 . هضوفي نم  وا  ريزولا  هررقي  ام  قفو  ةسسؤملا  يف  لامعلل  ةيعامتجا  تامدخ 

( 49  ) ةداملا

هتفلاخم وأ  لماعلا  أطخ  نع  ًائشان  كلذ  ناكو  لماعلا  ةدهع  يف  تناك  وأ  لمعلا  بحاص  اهزوحي  وأ  اهكلمي  تاجتنم  وأ  تالآ  وأ  تاودأ  فالتا  وأ  دقف  يف  ببست  دق  لماعلا  نأ  تبث  اذإ 
ةـسمخ رجأ  ىلع  ضرغلا  اذهل  عطتقي  ام  ديزي  نا ال  ىلع  اهحالـصإ  ةفلك  وأ  ةقلعتملا  وأ  ةدوقفملا  ءايـشالا  ةـميق  لماعلا  رجأ  نم  عطتقي  نأ  لمعلا  بحاصلف  لمعلا  بحاص  تاميلعت 

 . اهب لماعلا  ببست  يتلا  رارضألا  نع  ضيوعتلاب  ةبلاطملاب  ةصتخملا  ةيماظنلا  مكاحملا  ىلإ  ءوجللا  قح  لمعلا  بحاصلو  رهشلا  يف  مايأ 

( 50  ) ةداملا

فقوت نم  ىلوألا  مايأ  ةرشعلا  ىلع  ديزت  ةدم ال  نع  رجألا  لماعلا  قحتسيف  هعفد  هعـسو  يف  سيلو  هيلإ  ىزعي  ببـسب ال  ةتقؤم  ةروصب  لمعلا  فقو  ىلإ  لمعلا  بحاص  رطـضا  اذإ 
 . ةنسلا يف  اموي  نيتس  ىلع  رجألا  عوفدملا  يلكلا  ليطعتلا  عومجم  ديزي  ثيحب ال  كلذ  ىلع  ديزت  يتلا  ةدملا  نع  ةرجأ  فصن  لماعلل  عفدي  نأو  ةنسلا  لالخ  لمعلا 

( 51  ) ةداملا

ىنعملاب ىلوالا  ةـجردلا  نم  اماع  ازايتما  ةزاتمم  انويد  هتافو ،  دـعب  اهل  نيقحتـسم  يأ  وا  هتثرو  وا  لـماعلل  نوناـقلا ،  اذـه  ماـكحا  بجومب  ةقحتـسملا  غلاـبملاو  روجـالا  ربتعت  - 1  - أ
 . ةملكلا هذهل  ينوناقلا 

زايتمالا ال اذه  اهلمـشي  يتلاو  هل  ةققحتملا  غلابملاو  روجالا  نا  ةصتخملا  ةمكحملل  تبث  اذا  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  هيلع  صوصنملا  ماعلا  زايتمالا  يف  هقح  لماعلا  دـقفي  - 2
 . ينوناق ساسا  يأ  ىلا  دنتست 

رهش رجأ  لداعي  ام  لمعلا  بحاص  لاومأ  ىلع  هدي  عضو  درجمبو  اروف  هتثرول  وأ  لماعلل  هسيلفتلا  ليكو  وأ  يفـصملا  عفدي  لمعلا  بحاص  سالفا  وأ  ةسـسؤملا  ةيفـصت  ةلاح  يف  ب -
 . ةيفصتلا وأ  هسيلفتلا  تافورصمو  ةيئاضقلا  تافورصملا  كلذ  يف  امب  ىرخأ  تافورصم  يأ  ديدست  لبق  كلذو  هل  ةقحتسملا  غلابملا  نم  دحاو 

( 52  ) ةداملا

ةشيعملا فيلاكت  تارشؤم  رابتعالا  نيعب  ذخؤي  نا  ىلع  ةنيعم  ةيرمع  ةئفل  وا  ةنيعم  ةنهم  وا  ةقطنمل  ةبسنلاب  وا  ةماع  ةروصب  كلذو  روجالل  ىندالا  دحلا  ديدحت  ةيثالثلا  ةنجللا  ىلوتت  أ -
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  ةنجللا  تارارق  رشنتو  ةصتخملا ،  ةيمسرلا  تاهجلا  اهردصت  يتلا 

رارقلا ذاختال  ءارزولا  سلجم  ىلا  هعفرل  ريزولا  ىلا  رمالا  ليحت  كلذ  فالخبو  عامجالاب  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةددـحملا  رومـالا  نأـشب  اـهتارارق  ةـيثالثلا  ةـنجللا  ذـختت  ب -
 . هنأشب بسانملا 

( 53  ) ةداملا

روجألل ررقملا  ىندألا  دحلا  نع  لقي  ارجأ  لماع  ىلا  اهيف  عفدـي  ةـلاح  لك  نع  رانيد  يتئام  ىلع  دـيزت  الو  ارانيد  نيـسمخ  نع  لقت  ةـمارغب ال  هنع  بوني  نم  وأ  لمعلا  بحاص  بقاعي 
 . ةفلاخملا ترركت  املك  ةبوقعلا  فعاضتو  رجألا  قرفب  لماعلل  مكحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذو 

( 54  ) ةداملا

رثكا وا  صخش  نم  فلأتت  روجالا ) ةطلس  ىمست (  لمعلا  نوؤش  يف  صاصتخالاو  ةربخلا  يوذ  نم  ةطلـس  ةنيعم  ةقطنم  يف  نيعي  نا  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل  أ -
:- يلي ام  ىلوتتل 



لمعلا تاعاس  روجا  وا  هعفد  ريخأت  وا  هنم  ةـينوناقلا  ريغ  تايمـسحلا  وا  عوفدـملا  رجالا  يف  صقنلا  كـلذ  يف  اـمب  ةـقطنملا ،  كـلت  يف  روجـالاب  ةـقلعتملا  ىواعدـلا  يف  رظنلا  - 1
 . هلمع سأر  ىلع  لماعلا  نوكي  نا  ىوعدلا  هذه  لوبق  يف  طرتشيو  ةلجعتسم ،  ةروصب  اهيف  لصفلا  متي  نا  ىلع  ةيفاضالا 

اذاو هلمع ،  ءاهتنا  خيرات  نم  رهـشا  ةتـس  ةدـم  لالخ  ةـطاسولا  هذـه  يرجت  نا  كلذ  يف  طرتشيو  لمعلا  بحاص  نيبو  هنيب  عازنلا  لحل  لماعلا  بلط  ىلع  ءانب  ةـطاسولا  ءارجا  - 2
نوناق ماكحا  روجالا  ةطلـس  قبطت  ةـياغلا  هذـهلو  ارانيد ،  ( 50  ) اهرادـقم ةـمارغ  هيلع  ضرفت  نا  روجالا  ةطلـسلف  ةـطاسولا  ةـسلج  روضح  نع  هلثمي  نم  وا  لمعلا  بحاـص  فلخت 

.ةرقفلا هذه  ماكحا  عم  هيف  ضراعتت  يذلا ال  ردقلاب  ذفانلا  ةيندملا  تاعازنلا  ةيوستل  ةطاسولا 

:- ةيلاتلا رومألا  يف  ةيماظنلا  مكاحملل  ةحونمملا  تايحالصلا  سفن  اهل  نوكتو  مكاحملا  يف  ةعبتملا  لوصألاو  تاءارجالا  قيبطتب  ةمزلم  روجألا  ةطلس  نوكت  ال  ب -

 . روضحلا نع  هفلخت  ةلاح  يف  ةصتخملا  نمألا  تاطلس  ةطساوب  هراضحاو  مسقلا  دعب  هتداهش  عامسل  صخش  يأ  ةوعد  - 1

 . ىوعدلا يف  لصفلل  ةيرورض  اهارت  يتلا  تانيبلاو  تادنتسملا  ميدقت  ىوعدلا  فارطأ  نم  بلطلا  - 2

ادحاو مهاوعد  ببـس  ناكو  اهتاذ  ةسـسؤملا  يف  نولمعي  اوناك  اذإ  لامعلا  نم  ددع  نم  دحاو  ءاعدا  ميدـقت  زوجيو  ايطخ  ءاعدإلا  هنع  ةـباينلاب  لامعلا  ةـباقن  وأ  هسفن  لماعلا  مدـقي  ج -
.ةصتخملا روجألا  ةطلس  مامأ  مهنع  بوني  نم  ليكوت  نيعزانتملا  نيفرطلا  نم  لكلو 

نم ةعقاو  لك  نع  ىوعدلا  ةحئال  ىلع  الـصفم  اباوج  روجالا  ةطلـس  ىلا  مدـقي  نا  ىوعدـلا ،  قاروا  هغلبت  خـيرات  نم  مايا  ةرـشع  زواجتت  ةدـم ال  يف  لمعلا  بحاص  ىلع  بجوتي  امك 
نم بلطت  نا  ءاعدالا  يف  رظنلل  اهتاسلج  دقع  لبقو  ةطلسللو  اهل .  هقاقحتـسا  مدع  وا  لماعلا  اهب  بلاطي  يتلا  روجالاب  هءافو  تبثت  يتلا  تانايبلاو  تادنتـسملا  هب  اقفرم  اهعئاقو 

 . ىوعدلا يف  لصفلل  ةيرورض  اهارت  تانايب  وا  تادنتسم  وا  تاحاضيا  ياب  اهديوزت  نيفرطلا  نم  يأ 

وأ ءادألا  ةقحتـسملا  وأ  ةعوفدملا  ريغ  روجألا  وأ  ةينوناق  ريغ  ةروصب  ةموسحملا  روجالا  لماعلل  عفدـي  نأ  اهددـحت  ةرتف  نمـض  لمعلا  بحاص  ىلإ  بلطت  نأ  روجالا  ةطلـسل  زوجي  د -
بلاطملا ةدملا  نع  عوفدـملا  ريغ  وأ  موسحملا  غلبملا  ضيوعتلا  غلبم  زواجتي  نأ ال  ةطيرـش  هردـقت  اضيوعت  فيـضت  نأ  اهلو  ضرغلا  اذـهل  ةـنيعملا  ةدـملا  ىف  اهعفد  نع  رخأت  ىتلا 

وأ ةـين ،  نسحب  أطخ  نع  امجان  ناك  رخأتلا  نأ  ةطلـسلا  تعنتقا  اذأ  اهعفد  رخأتملا  وأ  ةـصقانلا  روجألا  نع  ضيوعت  عفدـب  لمعلا  بحاص  مزلي  نأ ال  كلذ  ىف  طرتشيو  اهنع ،  روجأب 
 . اهلوبق وأ  روجألا  عفدب  ةبلاطملا  نع  لماعلا  فلخت  نع  وأ  ةئراط  ةلاح  ثودح  نع  وأ  هعفد  بجاولا  غلبملا  ىلع  عازن  نع 

لمعلا بحاص  باغ  اذإ  هروضحب  اهيف  رظنتو  يعدـملا  لماعلا  بيغت  اذإ  ىوعدـلا  طقـستو  امهنع  بوني  نم  وأ  نيفرطلا  روضحب  اهيلا  ةـمدقملا  ىوعدـلا  ىف  روجألا  ةطلـس  رظنت  ه -
موكحملا غلبملا  ناك  اذإ  هغيلبت  خيرات  نم  مايأ  ةرـشع  لالخ  فانئتسإلا  ةمكحم  ىدل  فانئتسإلل  لباق  اهرارق  نوكيو  ًايبايغ  ةلاحلا  هذه  ىف  ريخألا  قحب  اهرارق  ردصتو  هيلع  ىعدـملا 

 . رانيد ةئم  ىلع  ديزي  لماعلل  هب 

 . طيسقتلل اهب  ةموكحملا  غلابملا  عضخت  نأ ال  ةطيرش  ةيماظنلا  مكاحملا  نع  ةرداص  تارارق  اهنأك  ةصتخملا  ءارجإلا  رئاود  لبق  نم  روجألا  ةطلس  تارارق  ذيفنت  متي  و -

 . ءارجالا رئاود  ىلا  ذيفنتلل  ةمدقملا  اهتارارق  كلذكو  روجألا  ةطلسل  لماعلا  نم  مدقملا  ءاعدالا  عباوطلاو  موسرلا  نم  ىفعي  ز -

موقت نأ  كلذ  ىف  طرتشيو  اهيف  تلـصفو  اهيلا  تمدـق  ىتلا  اياضقلا  ددـع  رابتعالا  نيعب  ذـخؤيو  ريزولا  اـهررقي  ىتلا  تآـفاكملا  اـهعم  نيلماـعلا  نيفظومللو  ةطلـسلل  فرـصت  ح -
 . يمسرلا ماودلا  تاقوأ  جراخ  اهماهمب  ةطلسلا 

( 55  ) ةداملا

تافلاخمو ةيعوبـسألاو  ةـيمويلا  ةـحارلا  تارتفو  ماودـلا  تاقوأ  هيف  نيبي  هتـسسؤم  ىف  لمعلا  ميظنتل  ايلخاد  اماظن  عضي  نأ  رثكأف  لامع  ةرـشع  مدختـسي  لمع  بحاص  لك  ىلع 
قيدصتل ةسـسؤملل  يلخادلا  ماظنلا  عضخيو  لمعلا  ةعيبط  اهيـضتقت  ىرخأ  ليـصافت  يأو  اهذيفنت  ةيفيكو  لمعلا  نم  لصفلا  كلذ  ىف  امب  اهنأشب  ةذختملا  ريبادتلاو  تابوقعلاو  لمعلا 

 . هقيدصت خيرات  نم  هب  لمعيو  هضوفي  نم  وا  ريزولا 

( 56  ) ةداملا

صـصخملا تقولا  اهنم  بسحي  الو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  يف  الا  عوبـسالا  يف  ةعاس  نيعبراو  نامث  وا  ايموي  تاعاس  ينامث  نم  رثكا  لماعلا  ليغـشت  زوجي  ال  أ -
 . ةحارلاو ماعطلا  لوانتل 

 . مويلا يف  ةعاس  ةرشع  ىدحا  ىلع  اهعومجم  ديزي  ثيحب ال  ةحارلا  تارتفو  ةيعوبسالا  لمعلا  تاعاسل  ىلعالا  دحلا  عيزوت  زوجي  ب -

( 57  ) ةداملا

يفاضإلا رجألا  تالاحلا  هذه  نم  يأ  ىف  لماعلا  ىـضاقتي  نأ  ىلع  ةـيلاتلا  تالاحلا  نم  يأ  ىف  ةيعوبـسالا  وا  ةـيمويلا  لمعلا  تاعاس  نم  رثكأ  لماعلا  ليغـشت  لمعلا  بحاصل  زوجي 
: نوناقلا اذه  ىف  هيلع  صوصنملا 

ىلع ةرقفلا  هذه  ماكحأ  اهيلع  قبطنت  يتلا  مايألا  ددع  ديزي  نأ ال  طرشب  ةضفخم  نامثأب  عيبلل  دادعتـسإلاو  تاباسحلاو  ةينازيملا  دادعإو  ةسـسؤملل  يونـسلا  درجلا  لامعأب  مايقلا  أ -
 . اهنم موي  لك  يف  تاعاس  رشع  ىلع  ةيلعفلا  لمعلا  تاعاس  ديزتال  نأو  ةنسلا  يف  اموي  نيثالث 

ديزي نا ال  طرـشب  اهلقن  وأ  اهميلـست  وأ  هنيعم  داوم  ملـست  لجأ  نم  وأ  ينف  لمع  رطاخم  بنجتل  وأ  فلتلل  ضرعتت  ىرخأ  ةدام  يأ  وأ  عئاضبلا  يف  ةراسخ  عوقو  يفالت  لـجأ  نم  ب -
 . ةدحاولا ةنسلا  يف  اموي  نيرشع  ىلع  ةرقفلا  هذه  ماكحا  اهيلع  قبطنت  يتلا  مايالا  ددع 

( 58  ) ةداملا

ىلع كلذـكو  اهترادا  وا  ةسـسؤملا  ىلع  ماعلا  فارـشالا  ماهم  نولوتي  نيذـلا  صاخـشالا  ىلع  نوناقلا  اذـه  يف  اهيلع  صوصنملا  لمعلا  تاعاسب  ةـقلعتملا  داوملا  ماكحا  يرـست  ال 
 . اهجراخ وا  ةكلمملا  لخاد  لقنتلاو  رفسلا  مهلامعا  ةعيبط  بلطتت  نيذلا  نيلماعلا 

( 59  ) ةداملا

 . داتعملا هرجأ  نم  نع 125 % لقي  ارجأ ال  ةيفاضالا  لمعلا  ةعاس  نع  لماعلا  ىضاقتي  نأ  ىلع  ةيعوبسالا  وا  ةيمويلا  لمعلا  تاعاس  نم  رثكأ  ةتقفاومب  لماعلا  ليغشت  زوجي  أ -

داتعملا هرجأ  نم  % ( 150 نع (  لقي  ايفاضا ال  ارجأ  مويلا  كلذ  نع  هلمع  ءاقل  ىضاقتي  ةيمسرلا  لطعلا  وأ  ةينيدلا  دايعألا  مايأ  وأ  ةيعوبسألا  هتلطع  موي  يف  لماعلا  لغتـشا  اذإ  ب -
.

( 60  ) ةداملا

 . كلذ ريغ  لمعلا  ةعيبط  تضتقا  اذإ  الا  لماعلل  ةيعوبسألا  ةلطعلا  موي  عوبسأ  لك  نم  ةعمجلا  موي  نوكي  أ -

 . رهش ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  اهيلع  لوصحلاو  ةيعوبسألا  هتلطع  مايأ  عمج  لمعلا  بحاص  ةقفاومب  لماعلل  زوجي  ب -

مايأ ةتس  لمع  اذإ  ةيعوبـسألا  ةلطعلا  موي  رجأ  نيتلاحلا  اتلك  يف  قحتـسيف  يعوبـسأ  وأ  يموي  ساسأ  ىلع  لمعي  ناك  اذإ  الإ  لماك ،  رجأب  لماعلل  ةيعوبـسألا  ةلطعلا  موي  نوكي  ج -
 . رثكأ وأ  مايأ  ةثالث  تناك  اذإ  عوبسألا  لالخ  اهيف  لمع  يتلا  مايألا  ةبسنب  رجألا  كلذ  نم  قحتسيو  ةلطعلل ،  ددحملا  مويلا  لبق  ةلصتم 

( 61  ) ةداملا

اذإ اموي  نيرشعو  ادحاو  ةيونسلا  ةزاجالا  ةدم  نا  ىلع  كلذ  نم  رثكأ  ىلع  قافتالا  مت  اذإ  الإ  ةمدخ  ةنس  لك  نع  اموي  رـشع  ةعبرأ  ةدمل  لماك  رجأب  ةيونـس  ةزاجاب  قحلا  لماع  لكل  أ -
 . ةيونسلا ةزاجالا  نم  ةيعوبسألا  هلطعلا  مايأو  ةينيدلا  دايعألاو  ةيمسرلا  لطعلا  مايأ  بسحت  الو  ةلصتم ،  تاونس  سمخ  هسفن  لمعلا  بحاص  ىدل  ةمدخلا  يف  ىضمأ 



 . ةنسلا يف  اهلالخ  لمع  يتلا  ةدملا  ةبسنب  رجأب  ةزاجا  ىلع  لوصحلا  هل  قحيف  ةنسلا  لماعلا  ةمدخ  ةدم  غلبت  مل  اذإ  ب -

اذإ هجولا  اذه  ىلع  ةلجؤملا  ةزاجالا  يف  لماعلا  قح  طقسيو  ةنسلا  كلتل  ةرشابم  ةيلاتلا  ةنسلا  ىلإ  لمعلا  بحاصو  لماعلا  نيب  قافتالاب  ةنـس  يأ  نع  لماعلا  ةزاجا  ليجأت  زوجي  ج -
 . هتزاجا ىلع  لوصحلل  لماعلا  بلط  ضفر  لمعلا  بحاصل  زوجي  الو  ةنسلا ،  كلت  لالخ  اهلامعتسا  بلطي  ملو  هيلإ  تلجأ  يتلا  ةنسلا  تضقنا 

نأ ىلع  اهيف  لمعلا  تايضتقم  بسح  كلذو  هتسسؤم  يف  لماعلل  اهلامعتسا  ةيفيكو  لماع  لكل  ةيونـسلا  ةزاجالا  خيرات  ةنـسلا  نم  لوألا  رهـشلا  لالخ  ددحي  نأ  لمعلا  بحاصل  د -
 . لماعلا ةحلصم  كلذ  يف  ىعاري 

( 62  ) ةداملا

 . ةرم يأ  يف  نيموي  نع  اهنم  ءزجلا  لقي  نأ  زوجي  الف  ةدحاو  ةعفد  ةيونسلا  ةزاجالا  ذخؤت  مل  اذإ 

( 63  ) ةداملا

 . ةزاجالا كلت  نم  اهلمعتسي  مل  يتلا  مايألا  نع  رجألا  يضاقت  هل  قحيف  ةيونسلا  هتزاجا  لمعتسي  نا  لبق  بابسألا  نم  ببس  يأل  لماعلا  ةمدخ  تهتنا  اذإ 

( 64  ) ةداملا

 . اهنم ءزج  يأ  نع  وأ  ةيونسلا  هتزاجا  نع  لماعلا  لزانتب  يضقي  قافتا  لك  الطاب  ربتعي 

( 65  ) ةداملا

ةعبرا ةدمل  اهديدجت  زوجيو  ةسسؤملا ،  لبق  نم  دمتعملا  بيبطلا  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  لماك  رجأب  ةدحاولا  ةنسلا  لالخ  اموي  رـشع  ةعبرا  اهتدم  ةيـضرم  ةزاجا  يف  قحلا  لماع  لكل 
 . ةسسؤملا اهدمتعت  ةيبط  ةنجل  ريرقت  ىلع  ءانب  وأ  تايفشتسملا  دحأ  ليزن  ناك  اذا  لماك  رجأب  ىرخأ  اموي  رشع 

( 66  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  رجألا  ةعوفدم  ةنسلا  يف  اموي  رشع  ةعبرأ  اهتدم  ةزاجا  يف  قحلا  لماع  لكل  أ -

 . ةينعملا ةباقنلا  عم  قيسنتلاب  ةسسؤملا  ريدم  وأ  لمعلا  بحاص  حيشرت  ىلع  ءانب  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  وا  ةرازولا  نم  ةدمتعم  ةيلامعلا  ةفاقثلل  ةرودب  قحتلا  اذإ  - 1

ةدحاو ةرمل  الإ  ةزاجالا  هذه  ىطعت  الو  لمعلا  بحاص  ىدل  لقالا  ىلع  ةلـصاوتم  تاونـس  سمخ  ةدم  لمع  دق  لماعلا  نوكي  نأ  ةزاجالا  هذه  حـنمل  طرتشيو  جـحلا  ةـضيرف  ءادأل  - 2
 . ةمدخلا ةدم  لالخ 

 . ةيمسر ةروصب  اهب  فرتعم  ةيلك  وأ  دهعم  وأ  ةعماج  ىف  ةساردلل  قحتلا  اذإ  رجأ  نود  رهشأ  ةعبرأ  اهتدم  ةزاجأ  ىلع  لوصحلا  لماعلل  قحي  ب -

( 67  ) ةداملا

ىلا عوجرلا  اهل  قحيو  اهلافطأ ،  ةيبرتل  غرفتلل  ةنـس  ىلع  ديزت  ةدـمل ال  رجأ  نود  ةزاجأ  ىلع  لوصحلا  يف  قحلا  رثكأ  وأ  لامع  ةرـشع  مدختـست  ةسـسؤم  ىف  لمعت  يتلا  ةأرملل 
 . ةدملا كلت  لالخ  ىرخأ  ةسسؤم  يأ  يف  رجأب  تلمع  اذأ  قحلا  اذه  دقفت  نأ  ىلع  ةزاجالا ،  هذه  ءاهتنإ  دعب  اهلمع 

( 68  ) ةداملا

لخاد اهيف  لمعي  يتلا  ةظفاحملا  جراخ  عقي  رخآ  لمع  ىلا  لقتنا  اذإ  هجوز  ةقفارمل  نيتنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  رجأ  نود  ةدحاو  ةرمل  ةزاجأ  ىلع  لوصحلا  نيلماعلا  نيجوزلا  نم  لكل 
 . اهجراخ عقي  لمع  ىلا  وأ  ةكلمملا 

( 69  ) ةداملا

: ةصتخملا ةيمسرلا  تاهجلا  يأر  عالطتسا  دعب  ريزولا  نم  رارقب  ددحت 

 . اهيف ءاسنلا  ليغشت  رظحي  يتلا  لامعألاو  تاعانصلا  أ -

 . اهنم ةانثتسملا  تالاحلاو  اهيف  ءاسنلا  ليغشت  زوجي  يتلا ال  تاقوالا  ب -

( 70  ) ةداملا

نع عضولا  دعب  ةزاجالا  هذه  نم  عقت  يتلا  ةدملا  لقت  نأ ال  ىلع  عيباسأ ،  ةرـشع  اهتدم  عومجم  هدعبو  عضولا  لبق  لماك  رجأب  ةـمومأ  ةزاجإ  ىلع  لوصحلا  ىف  قحلا  ةـلماعلا  ةأرملل 
 . ةدملا كلت  ءاضقنأ  لبق  اهليغشت  رظحيو  عيباسأ ،  ةتس 

( 71  ) ةداملا

دـصقب رجألا  ةعوفدم  تارتف  وأ  ةرتف  ةدالولا  خيرات  نم  ةنـس  لالخ  ذخات  نأ  يف  قحلا  نوناقلا  اذه  نم   ( 70 ةداملا (  يف  اهيلع  صوصنملا  ةمومالا  ةزاجأ  ءاهتنا  دعب  ةـلماعلا  ةأرملل 
 . دحاولا مويلا  يف  ةعاسلا  ىلع  اهعومجم  يف  ديزي  ديدجلا ال  اهدولوم  عاضرا 

( 72  ) ةداملا

 ، تاونس عبرا  نع  مهرامعا  لقت  نيذلا  تالماعلا  لافطا  ةياعرل  ةلهؤم  ةيبرم  ةدهع  يف  نوكيل  بسانم  ناكم  ةئيهت  ةلماع  نيرشع  نع  لقي  ام ال  مدختسي  يذلا  لمعلا  بحاص  ىلع 
 . لافطا ةرشع  نع  مهددع  لقي  نا ال  ىلع 

( 73  ) ةداملا

 . روصلا نم  ةروص  يأب  هرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  لمكي  مل  يذلا  ثدحلا  ليغشت  لاح  يأب  زوجي  ينهملا ال  بيردتلاب  ةقلعتملا  ماكحالا  ةاعارم  عم 

( 74  ) ةداملا

عالطتسا دعب  ريزولا  اهردصي  تارارقب  لامعالا  هذه  ددحتو  ةحـصلاب  ةرـضملا  وا  ةقهرملا  وا  ةرطخلا  لامعالا  يف  هرمع  نم  ةرـشع  ةنماثلا  لمكي  مل  يذلا  ثدحلا  ليغـشت  زوجي  ال 
 . ةصتخملا ةيمسرلا  تاهجلا  ءارآ 

( 75  ) ةداملا



: ثدحلا ليغشت  رظحي 

 . ةلصتم تاعاس  عبرا  لمع  دعب  ةدحاو  ةعاس  نع  لقت  ةحارلل ال  ةرتف  ىطعي  نا  ىلع  دحاولا  مويلا  يف  تاعاس  تس  نم  رثكأ  أ -

 . احابص ةسداسلاو  ءاسم  ةنماثلا  ةعاسلا  نيب  ب -

 . ةيعوبسالا ةلطعلا  مايأو  ةيمسرلا  لطعلاو  ةينيدلا  دايعالا  مايا  يف  ج -

( 76  ) ةداملا

: ةيلاتلا تادنتسملا  ميدقت  هيلو  نم  وا  هنم  بلطي  نا  ثدح  يا  ليغشت  لبق  لمعلا  بحاص  ىلع 

 . داليملا ةداهش  نع  ةقدصم  ةروص  أ -

 . ةحصلا ةرازو  نم  ةقدصمو  صتخم  بيبط  نع  ةرداص  بولطملا  لمعلل  ةيحصلا  ثدحلا  ةقايلب  ةداهش  ب -

يذلا لمعلاو  همادختسا  خيراتو  هتماقا  لحم  نع  ةيفاك  تانايب  عم  ثدحلل  صاخ  فلم  يف  تادنتسملا  هذه  ظفحتو  ةسسؤملا ،  يف  لمعلا  ىلع  ةيطخلا  ثدحلا  رما  يلو  ةقفاوم  ج -
 . هتزاجاو هرجاو  هيف  مدختسا 

( 77  ) ةداملا

ةئامثالث ( 300  ) نع لقت  ةمارغب ال  هاضتقمب  رداص  رارق  وا  ماظن  يا  وا  لصفلا  اذـه  ماكحا  نم  مكح  يال  ةـفلاخم  يا  هباكترا  ةـلاح  يف  ةسـسؤملا  ريدـم  وا  لمعلا  بحاص  بقاعي  أ -
 . ةيريدقتلا ةففخملا  بابسالاب  ذخالا  وا  ىندالا  اهدح  نع  ةبوقعلا  ضيفخت  ةمكحملل  زوجي  الو  رانيد ،  ةئامسمخ  ( 500  ) ىلع ديزت  الو  رانيد 

وا لايتحالاب  وا  ديدهتلا  تحت  وا  ةيربج  ةروصب  لماع  يا  مادختساب  اهبكتري  ةفلاخم  يا  نع  لمعلا  بحاص  بقاعي  ةذفانلا  تاعيرـشتلا  يف  اهيلع  صنلا  درو  ةبوقع  يا  ىلا  ةفاضا  ب -
يف لخدتملاو  ضرحملاو  كيرـشلا  اهتاذ  ةبوقعلاب  بقاعيو  رانيد ،  فلا  ( 1000  ) ىلع ديزت  الو   ) رانيد ةئامسمخ  ( 500  ) نع لقت  ةمارغب ال  هرفـس  ةقيثو  زجح  كلذ  يف  امب  هاركالاب 

 . مادختسالا اذه 

 . راركتلا ةلاح  يف  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  تامارغلا  فعاضت  ج -

( 78  ) ةداملا

: يلي ام  لمعلا  بحاص  ىلع  بجوتي  أ -

 . هيف ةلمعتسملا  تالالا  نعو  لمعلا  نع  مجنت  دق  يتلا  ضارمالاو  راطخالا  نم  لامعلا  ةيامحل  ةمزاللا  ريبادتلاو  تاطايتحالا  ريفوت  - 1

اهلامعتـسا ةقيرط  ىلا  مهداشراو  اهريغو  ةيذحالاو  تازافقلاو  تاراظنلاو  سبالملاك ،  ةـنهملا  ضارماو  لمعلا  راطخا  نم  نيلماعلل  ةـياقولاو  ةيـصخشلا  ةـيامحلا  لئاسو  ريفوت  - 2
 . اهتفاظن ىلعو  اهيلع  ةظفاحملاو 

اهنم ةياقولا  لئاسو  ةنهملا و  رطاخم  اهيف  حضوت  تاداشراو  تاميلعت  رهاظ  ناكمب  قلعي  ناو  اهذاختا  هيلع  بجاولا  ةياقولا  لبـسو  هتنهم  رطاخمب  هلاغتـشا  لبق  لماعلا  ةـطاحا  - 3
 . نأشلا اذهب  ردصت  يتلا  تارارقلاو  ةمظنالا  قفو 

 . ةصتخملا ةيمسرلا  تاهجلا  ءارا  عالطتسا  دعب  ريزولا  نم  رارقب  ددحت  يتلا  تايوتسملل  اقفو  ةسسؤملا  يف  لامعلل  يبطلا  فاعسالا  ةزهجاو  لئاسو  ريفوت  - 4

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  درو  ام  ريفوت  وا  ذيفنت  ىلع  بترتت  تاقفن  يا  لامعلا  ليمحت  زوجي  ال  ب -

( 79  ) ةداملا

:- يلي ام  اهردصي  تاميلعتب  ةصتخملا  ةيمسرلا  تاهجلا  يأر  عالطتسا  دعب  ريزولا  ددحي 

 . ةنهملا ضارماو  لمعلا  راطخا  نم  تاسسؤملاو  لامعلا  ةيامحل  اهنم  يا  يف  وا  تاسسؤملا  عيمج  يف  اهريفوت  وا  اهذاختا  بجي  يتلا  ريبادتلاو  تاطايتحالا  أ -

 . اهنم مهتياقو  ةنهملا و  ضارماو  لمعلا  راطخا  نم  اهيف  نيلماعلا  ةيامحل  اهنم  يا  يف  وا  تاسسؤملا  يف  اهريفوت  بجي  يتلا  لئاسولاو  ةزهجالا  ب -

نمض لماعلا  ةحصب  رضي  ام  لكو  تازازتهالاو  ءاضوضلا  نم  ةياقولاو  هلاكشا  عيمجب  ثولتلا  نم  ةيلاخ  ةئيب  نامضل  ةيعانصلا  تاسسؤملا  يف  اهرفاوت  بجاولا  ريياعملاو  سسالا  ج -
 . ريياعملا هذه  طبضل  ةصاخلا  رابتخالاو  صحفلا  قرط  ديدحتو  ةدمتعملا ،  ةيلودلا  ريياعملا 

( 80  ) ةداملا

اهلوادـت وأ  اهلقن  وأ  لاعتـشالل  ةـلباقلا  ةرطخلا  داوملا  نيزخت  وا  تاراجفنالاو  قيرحلا  راطخا  نم  اهيف  نيلماعلاو  ةسـسؤملا  ةـيامحل  ةـمزاللا  تاطايتحالا  ذاختا  لمعلا  بحاص  ىلع 
 . ةصتخملا ةيمسرلا  تاطلسلا  تاميلعتل  اقفو  كلذو  ةيفاكلا  ةينفلا  ةزهجالاو  لئاسولا  ريفوتو 

( 81  ) ةداملا

زوجي امك ال  اهيف  اهـضرعي  نا  وا  لمعلا  نكاما  ىلا  ةرطخلا  ريقاقعلا  وا  ةيلقعلا  تارثؤملا  وا  تاردخملا  وا  رومخلا  نم  عون  يا  لاخدأب  حمـسي  نا  لماعلا  وا  لمعلا  بحاصل  زوجي  ال 
 . ريقاقعلا وا  تابورشملا  كلت  ريثأت  تحت  وهو  بابسالا  نم  ببس  يال  اهيف  ءاقبلا  وا  نكامالا  كلتل  لوخدلا  صخش  يآل 

( 82  ) ةداملا

اهيلع ةظفاحملاو  اهب  ةصاخلا  ةزهجالا  لامعتساو  ةينهملا  ةحصلاو  ةمالسلاو  ةياقولا  تاطايتحاب  ةصاخلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو  ماكحالاب  ديقتلا  ةسـسؤم  يا  يف  لامعلا  ىلع  بجي 
كلذو اهفالتا  وا  اهب  ررـضلا  قاحلا  وا  ةينهملا  ةحـصلاو  ةمالـسلاو  ةـياقولا  ةزهجأب  ثبعلا  نع  عانتمالاو  تاميلعتلاو  تارارقلاو  ماكحالا  كلت  ذـيفنت  نود  لوحي  لعف  يا  نع  عانتمالاو 

 . ةسسؤملل يلخادلا  ماظنلا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيبيدأتلا  تابوقعلل  ضرعتلا  ةلئاط  تحت 

( 83  ) ةداملا

ةيحـصلا هتقايل  نم  دكأتلل  هيلع  يبطلا  صحفلا  ءارجا  لبق  هيف  صخـش  يا  ليغـشت  زوجي  لمع ال  لك  اهبجومب  ددحي  تاميلعت  ردصي  نا  ةـينعملا  تاهجلا  ءارا  عالطتـسا  دـعب  ريزولل 
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يفو  نيتيموي  نيتيلحم  نيتفيحص  يف  ةداملا  هذه  ىضتقمب  ردصت  يتلا  تاميلعتلا  رشنتو  لمعلا  كلذب  مايقلل 

( 84  ) ةداملا

ضيرعت ةفلاخملا  كلت  نأش  نم  ناك  اذا  امهيف  ةـلآ  يأ  فاقيا  وا  ايئزج  وا  ايلك  لمعلا  ناكم  وأ  ةسـسؤملا  قالغا  ريزوللف  لصفلا  اذـه  ماكحا  نم  مكح  يا  لمعلا  بحاص  فلاخ  اذا  أ -
.ةفلاخملا لمعلا  بحاص  ليزي  نا  ىلا  كلذو  رطخلل  تالالا  وا  ةسسؤملا  وا  لامعلا 

راذنالا يف  هل  اهددحي  يتلا  ةدملا  لالخ  ةفلاخملا  ةلازاب  لمعلا  بحاص  ىلا  راذنا  هيجوت  لبق  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  يف  هيلع  صوصنملا  هرارق  ريزولا  ردـصي  نا ال  طرتشي  ب -



 . اهتروطخو ةفلاخملا  ةماسجل  اقفو  كلذو 

 . فاقيالا وا  قالغالا  ةدم  نع  ةلماك  مهروجا  يضاقت  يف  لامعلا  قحب  لالخالا  مدع  امهيف  تالا  فاقيا  وأ  لمعلا  ناكم  وا  ةسسؤملا  قالغا  ةلاح  يف  ىعاري  ج -

زوجي الو  راركتلا  ةلاح  يف  ةمارغلا  فعاضتو  رانيد  ةئمـسمخ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةئم  نع  لقت  ةمارغب ال  ةلاحلا  هذه  يف  بقاعيو  ةصتخملا  ةـمكحملا  ىلا  فلاخملا  ةـلاحا  ريزولل  د -
 . بابسالا نم  ببس  يال  ىندالا  اهدح  نع  اهب  موكحملا  ةمارغلا  ضيفخت 

( 85  ) ةداملا

: ةيلاتلا رومالا  يف  ةمزاللا  ةمظنالا  ريزولا  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  ردصي 

 . اهتابجاو نيفرشملاو و  ناجللا  كلت  صاصتخا  ديدحتو  ةصاخلاو  ةماعلا  تاسسؤملا  يف  نيفرشملا  نييعتو  ةينهملا  ةحصلاو  ةمالسلا  ناجل  ليكشت  أ -

ةزهجالاو اهليومت  ةقيرطو  ةسـسؤم  نم  رثكا  نيب  ةكرتشملا  ةيبطلا  تادحولا  ءاشنا  ةيفيكو  اهريفوت  يف  لمعلا  باحـصا  تابجاوو  لامعلل  ةيجالعلاو  ةـيئاقولاو  ةـيبطلا  ةـيانعلا  ب -
 . لامعلل ةيرودلا  ةيبطلا  صوحفلاو  تادحولا  هذه  يف  اهرفاوت  بجاولا  ةينفلا 

 . لمعلا عقاومو  ةيعانصلا  تانكاملاو  تالالا  نم  ةمالسلاو  ةياقولا  ج -

( 86  ) ةداملا

 . هب لومعملا  يعامتجالا  نامضلا  نوناق  ماكحا  مهيلع  يرست  نيذلا ال  لامعلا  ىلع  ةنهملا  ضارماو  لمعلا  تاباصاب  ةقلعتملا  لصفلا  اذه  ماكحا  قبطت 

( 87  ) ةداملا

يبط زكرم  يا  وا  ىفشتسم  ىلا  باصملا  لقن  لمعلا  بحاص  ىلعف  لمعلا  يف  هرارمتسا  نود  لاح  اينامـسج  اررـض  هب  تقحلا  وا  هتافو  ىلا  تدا  لمع  ةباصاب  لماع  بيـصا  اذا  أ -
لقن تاقفن  لمعلا  بحاص  لـمحتيو  .ثداـحلا  عوقو  نم  ةـعاس   ( 48 ىلع (  دـيزت  ةدـم ال  لالخ  كلذـب  ةرازولا  ىلا  اراعـشا  لسري  ناو  ثداحلاب  ةـصتخملا  ةـينمالا  تاهجلا  غيلبتو 

 . هتجلاعمل يبطلا  زكرملا  وأ  ىفشتسملا  ىلا  باصملا 

لك نع  رانيد  ةئامسمخ  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةئام  نع  لقتال  ةمارغب  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحال  هتفلاخم  ةلاح  يف  اهلثمي  نم  وا  ةسسؤملا  ريدم  وا  لمعلا  بحاص  بقاعي  ب -
 . راركتلا ةلاح  يف  ةبوقعلا  فعاضتو  ةفلاخم 

( 88  ) ةداملا

نم ريرقت  ىلا  دانتـسالاب  كلذو  هلمع  نع  ءيـشان  ةنهملا  ضارما  نم  ضرمب  باصي  يذـلا  لماعلل  نوناقلا  اذـه  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  عفد  نع  الوؤسم  لمعلا  بحاص  نوكي 
 . يبطلا عجرملا 

( 89  ) ةداملا

تاباصاب قلعتي  اميف  كلذو  نوناقلا  اذـه  يف  ةدراو  ريغ  تاضيوعت  يأب  لمعلا  بحاص  ةـبلاطم  هنع  قحتـسملل  وأ  باصملل  قحي  رخآ ال  عيرـشت  وا  نوناق  يا  يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم 
 . لمعلا بحاص  أطخ  نع  ةئشان  ةباصالا  تناك  اذا  الا  لمعلا 

( 90  ) ةداملا

الو رانيد  فالا  ةسمخ  ضيوعتلا  زواجتي  نا ال  ىلع  لمع  موي  يتئمو  فلا  رجا  يواسي  ضيوعت  لمعلا  بحاص  ىلع  قحتسيف  يلكلا  هزجع  وا  لماعلا  ةافو  لمعلا  ةباصا  نع  أشن  اذا  أ -
 . رانيد يفلا  نع  لقي 

ةجلاعملا ةدم  ءانثا  كلذو  ةباصالا  هيف  تعقو  يذلا  مويلا  نم  ارابتعا  يمويلا  هرجا  لدعم  نم  % ( 75 لداعي (  ايموي  الدب  قحتسيف  لماعلل  تقؤم  زجع  لمعلا  ةباصا  نع  أشن  اذا  ب -
جالعلا زكارم  دحا  ىدل  جلاعي  باصملا  ناك  اذا  رجالا  كلذ  نم  % ( 65 ىلإ (  لدبلا  كلذ  ضفخيو  ىفشتسملا  جراخ  هتجلاعم  تناك  اذا  يبطلا  عجرملا  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  ددحت  يتلا 

 . ةدمتعملا

بجومب يلكلا  زجعلل  ررقملا  ضيوعتلا  ىلا  زجعلا  كلذ  ةبـسن  ساسا  ىلع  ضيوعت  لماعلل  عفديف  يبطلا  عجرملا  نم  ريرقت  ىلع  ءانب  مئاد  يئزج  زجع  لمعلا  ةباصا  نع  جـتن  اذا  ج -
 . نوناقلا اذهب  قحلملا   ( 2 مقر (  لودجلا 

اذه يف  اهيلع  صوصنملا  سـسألل  اقفو  رارـضالا  هذه  نم  ررـض  لك  نع  ضيوعتلا  باصملا  لماعلا  قحتـسيف  دحاو  ينامـسج  ررـض  نم  رثكا  ةدحاولا  لمعلا  ةـباصا  نع  جـتن  اذا  د -
 . يلكلا زجعلا  ةلاح  يف  هعفد  بجاولا  ضيوعتلا  رادقم  ةلاحلا  هذه  يف  هعفد  بجاولا  غلبملا  عومجم  زواجتي  نا ال  ىلع  نوناقلا 

( 91  ) ةداملا

لالخ رجالا  طسوتم  ساسا  ىلع  بسحيف  ةـعطقلاب  الماع  لماعلا  ناك  اذا  اما  لماعلا  هاضاقتي  يذـلا  ريخالا  رجالا  ساـسا  ىلع  نوناـقلا  اذـه  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  بسحي 
 . هلمع نم  ةريخالا  ةتسلا  رهشالا 

( 92  ) ةداملا

ماعلا نيمالا  هردقي  ضيوعتلا  ىلع  قافتالا  مدع  ةلاح  يفو  هنع ،  نيقحتسملا  وا  لماعلا  وا  لمعلا  بحاص  بلط  ىلع  ءانب  نوناقلا  اذه  ىـضتقمب  هعفد  بجاولا  ضيوعتلا  ريدقت  متي  أ -
يف ةقطنم  يا  يف  ضوفملا  تايحالص  ةسراممل  ةرازولا  يفظوم  نم  نيرخآ  نيـضوفم  نييعت  ريزوللو  هب ، ةقلعتملا  ىواعدلا  يف  امـصخ  نوكيو  ضيوعتلا ، ريدقتب  ضوفملا  هرابتعاب 

 . ةقالعلا يوذ  ىلا  هريدقتب  ضوفملا  رارق  غيلبت  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ةدحاو  ةعفد  ضيوعتلا  عفديو  ةكلمملا ، 

 . اهقاقحتسا طورش  ترفاوت  اذا  ةمدخلا  ةياهن  ةأفاكم  ىلع  هنع  نيقحتسملا  وا  لماعلا  لوصح  نود  نوناقلا  اذه  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلا  عفد  لوحي  ال  ب -

 . هيدل رظنلا  ديق  لاز  ناكو ال  ضوفملا  ىلإ  هنأشب  مدق  دق  بلطلا  ناك  اذا  نوناقلا  اذه  يف  هيلع  صوصنملا  ضيوعتلاب  قلعتت  ةمكحم  يا  ماما  ىوعد  يا  عمست  ال  ج -

( 93  ) ةداملا

دعب بلطلا  لوبق  ضوفملل  زوجي  هنا  ىلع  باصملا  لماعلا  ةافو  خيرات  نم  وا  اهعوقو  خيرات  نم  نيتنس  لالخ  ضوفملا  ىلا  مدقي  ملام  لمع  ةباصا  يا  نع  ضيوعتلاب  بلطلا  لبقي  ال 
 . ةباصالا جئاتنل  يئاهنلا  رارقتسالا  مدع  كلذ  يف  امب  عورشم  رذع  نع  ائشان  هميدقت  يف  رخأتلا  ناك  اذا  ةافولا  وا  ةباصالا  عوقو  خيرات  نم  نيتنس  رورم 

( 94  ) ةداملا

ةصتخملا تاهجلا  هيرجت  يذلا  قيقحتلا  ةجيتنب  تبثت  نا  ىلع  يدقنلا  ضيوعتلاو  يمويلا  لدبلا  يف  باصملا  قح  طقسي  ةداملا  هذه  نم  ب )  ةرقفلا (  يف  هيلع  صن  ام  ةاعارم  عم  أ -
: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذب  ةيحصلا  هتلاح  حمست  امدنع  باصملا  لاوقاو  هلثمي  نم  وا  لمعلا  بحاص  لاوقا  عامس  دعب 

 . باصملا نم  نيميسج  لامها  وا  أطخ  نع  وا  دمعتم  لعف  نع  ةباصالا  تأشن  اذا  - 1

 . ةيلقعلا تارثؤملا  وأ  تاردخملا  وأ  رمخلا  ريثأت  نع  ةجتان  ةباصالا  تناك  اذا  - 2



 . ةباصالا عوقو  يف  رثا  ةفلاخملا  هذهل  ناكو  اهعابتا  بجاولاو  اهنع  نلعملا  يعانصلا  نمالاو  ةياقولا  نأشب  وأ  ةباصالا  نم  هجالع  نأشب  ةررقملا  تاميلعتلا  باصملا  فلاخ  اذا  - 3

زجعب بيـصا  وأ  باصملا  ةافو  اهنع  تأشن  اذا  ةرقفلا  كلت  يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا  اهنمو  ةباصالا  تالاح  نم  ةـلاح  يا  ىلع  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحا  قبطنت  ال  ب -
 . لاحلا ىضتقم  بسح  يدقنلا  ضيوعتلا  وأ  يمويلا  لدبلا  هنع  نيقحتسملا  وأ  اهيف  باصملل  فرصيو  % ( 30 نع (  هتبسن  لقت  اهببسب ال  مئاد 

( 95  ) ةداملا

هتلاحا زوجي  امك ال  ضيوعتلا  غلبم  ثلث  زواجتي  اميفو ال  ةقفنلا  نيدل  الا  هيلع  زجحلا  وا  نوناقلا  اذـه  ماكحا  ىـضتقمب  هعفد  بجاولا  ضيوعتلا  نهر  تالاحلا  نم  ةـلاح  يا  يف  زوجي  ال 
 . لماعلا ةافو  دعب  قحتسملا  ضيوعتلا  صاقتب  ءاعدالا  وا  هنع  نيقحتسملا  وا  لماعلا  ريغ  رخآ  صخش  ىا  ىلإ 

( 96  ) ةداملا

 . نوناقلا اذهب  قحلملا   ( 3 مقر (  لودجلا  يف  ةنيعملا  ةبصنالل  اقفو  هنع  نيقحتسملا  ىلع  لماعلا  ةافو  ةلاح  يف  ضيوعتلا  عزوي  نوناقلا  اذه  نم   ( 95 ةداملا (  ماكحا  ةاعارم  عم 

( 97  ) ةداملا

 . ةيوضعلا طورش  هيف  ترفاوت  اذا  اهيلا  باستنالا  يف  قحلا  ةنهملا  كلت  يف  لماعللو  نوناقلا  اذه  ماكحا  قفو  مهب  ةصاخ  ةباقن  سيسأت  ةنهم  يا  يف  لامعلل  أ -

وا ةـباقن  يا  نم  هلـصف  ىلع  لمعي  نا  وا  اهيف  هتيوضع  نع  لزانتلا  وا  لامع  ةـباقن  ىلا  هباستنا  مدـع  طرـشل  اعـضاخ  لماع  يا  مادختـسا  لعجي  نا  لمعلا  بحاص  ىلع  رظحي  ب -
 . لمعلا تاقوا  جراخ  اهطاشن  يف  ةمهاسملا  وا  اهتيوضع  ىلا  هباستنال  هقوقحب  قح  يأب  فاحجالا 

اهنيوكتب قلعتي  اميف  ةرشابم ،  ريغ  وا  ةرشابم  ةروصب  ىرخالا ، نوؤش  يف  اهنم  يأ  نم  لخدت  ىلع  يوطنت  لامعا  ياب  مايقلا  لمعلا  باحصا  تاباقنو  لامعلا  تاباقن  ىلع  رظحي  ج -
 . اهلامعا رييست  ةيفيك  وا  اهترادا  وا 

( 98  ) ةداملا

.دحاو جاتنا  يف  اهضعبب  ةطبترملا  وا  ةلثامتملا  نهملا  وا  ةدحاولا  ةنهملا  يف  نيلماعلا  نم  اصخش  نيسمخ  نع  لقي  نيسسؤملا ال  نم  ددع  نم  ةباقنلا  سسؤت  أ -

 . نوناقلا اذه  ماكحاب  ةقلعتملا  ةينهملا  مهحلاصم  ةياعرل  مهل  ةباقن  سيسأت  اصخش  نيرشعو  ةسمخ  نع  مهددع  لقي  ةنهم ال  يأ  يف  لمعلا  باحصال  قحي  ب -

هذه نم  يأ  ةسرامم  اهيلع  رظحي  امك  ةيبهذم  وا  ةينيد  وا  ةيقرع  سسا  ىلع  ةطشنا  يأب  مايقلا  اهفادها  وا  اهتاياغ  نم  نوكي  لمعلا  باحصال  وا  لامعلل  ةباقن  يأ  سيسأت  زوجي  ال  ج -
 . اهسيسأت دعب  ةطشنالا 

نهملا تاعومجم  دـيدحت  اهل  امك  ةداملا  هذـه  نم  ب )  ) و أ )  ) نيترقفلا ماـكحال  اـقفو  تاـباقن  سيـسأت  اـهيف  زوجي  يتلا  تاعانـصلاو  نهملا  فينـصتب  ةـيثالثلا  ةـنجللا  صتخت  - 1 د -
 . لماكتم دحاو  جاتنا  يف  اهكارتشا  وا  اهضعبب  اهطابترا  وا  اهلثامت  مكحب  كلذو  ةدحاو  ةباقن  نم  رثكا  سيسأت  اهيف  لمعلا  باحصال  وا  لامعلل  زوجي  يتلا ال  تاعانصلاو 

 . هنيح يف  ةذفانلا  تارارقلاب  لمعلا  رمتسي  كلذ  فالخبو  عامجالاب  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا تاياغل  اهتارارق  ةيثالثلا  ةنجللا  ردصت  - 2

:- يلي ام  لمع  باحصا  ةباقن  وا  ةباقن  يال  سسؤملا  يف  طرتشي  ه -

 . ايندرا نوكي  نا  - 1

 . ةنس ( 21  ) نع هرمع  لقي  نا ال  - 2

 . ةيانجب وا  ةنامالا  وا  فرشلاب  ةلخم  ةحنجب  اموكحم  نوكي  نا ال  - 3

 . ةنس ( 18  ) نع هرمع  لقي  نا ال  ةباقن  يال  بستنملا  لماعلا  يف  طرتشي  و -

 . ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحال  اقفو  ةكلمملا  يف  الجسم  نوكي  نا  طرتشيف  ايرابتعا  اصخش  لمعلا  باحصا  تاباقن  نم  ةباقن  يال  بستنملا  وا  سسؤملا  ناك  اذا  ز -

( 99  ) ةداملا

:- ةيلاتلا فادهالا  قيقحتل  اهطاشن  ةباقنلا  سرامت 

 . لمعلا يف  مهقوقح  نع  عافدلاو  ةنهملا  يف  نيلماعلا  حلاصم  ةياعر  أ -

 . ةيعامجلا تايقافتالا  مارباو  ةيعامجلا  تاضوافملا  ءارجا  كلذ  يف  امب  هطورشو  لمعلا  فورظو  تاقالع  نيسحت  ىلع  لمعلا  ب -

 . اهلحل يعسلاو  ةيدرفلاو  ةيعامجلا  تاعازنلا  يدافت  يف  ةمهاسملا  ج -

 . ةذفانلا تاعيرشتلل  اقفو  ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  ةيلامعلا و  نوؤشلاب  ةقالعلا  تاذ  تاسسؤملا  يف  لامعلا  ليثمت  د -

 . مهب ةقلعتملا  تارارقلا  ذاختا  يف  مهتكراشم  زيزعتو  لامعلل  يفاقثلاو  ينهملاو  يعامتجالاو  يداصتقالا  يعولا  ىوتسم  عفر  ىلع  لمعلا  ه -

 . ةيكالهتسالا تاجايتحالا  ةيبلتل  تاليهست  ياو  اهيبستنمل  ةيعامتجالاو  ةيحصلا  تامدخلا  ميدقت  و -

( 100  ) ةداملا

نا ىلعو  هرارقا  روف  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجـسم  ىدل  هعدويو  ةذفانلا  تاعيرـشتلا  ماكحا  عم  ضراعتي  امب ال  تاباقنلل  ايلخاد  اماظن  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  عضي 
: ةيلاتلا رومالا  نمضتي 

 . يسيئرلا اهزكرم  ناونعو  ةباقنلا  مسا  أ -

 . اهلجا نم  ةباقنلا  سيسأت  متيس  يتلا  تاياغلا  ب -

 . اهناجل نم  يا  وا  ةيرادالا  ةئيهلا  تاباختنال  حشرملا  يف  اهرفاوت  بجاولا  طورشلاو  اهنم  مهلصفو  ةباقنلل  ءاضعالا  باستنا  تاءارجاو  طورش  ج -

.اهماهمو ةباقنلا  يف  ناجللا  ليكشت  طورش  د -

 . اهتايحالصو اهتيوضع  يف  رغاوشلا  ةئبعت  ةقيرطو  اهتاعامتجا  ديعاومو  مهباختنا  ةيفيكو  اهتيالو  ةدمو  ةباقنلل  ةيرادالا  ةئيهلا  ءاضعا  ددع  ه -

 . ةباقنلا نم  لصفلاو  ةمارغلا  كلذ  يف  امب  ةيكلسملا  تابوقعلل  اهيف  ضرعتي  يتلا  تالاحلاو  اهلمحتي  يتلا  تامزتلالاو  ةباقنلا  وضع  اهب  عتمتي  يتلا  قوقحلا  و -

 . نيماحملا ليكوتو  ةجلاعملا  تاقفن  يف  ةمهاسملا  كلذ  يف  امب  ةرورضلا  تالاح  يف  ةباقنلا  وضعل  مدقت  يتلا  ةيلاملا  تادعاسملاو  تامدخلا  ز -

 . مهتامدخ ءاهناو  اهتاءارجاو  ةباقنلا  يف  نيمدختسملاو  نيفظوملا  نييعت  طورش  ح -

 . ةيلاملا اهدويقو  اهرتافد  كسمو  ةباقنلا  لاوما  ظفح  ةيفيك  ط -



 . ةيداعلا ريغو  ةيداعلا  اهتاعامتجا  ىلا  ةباقنلل  ةماعلا  ةئيهلا  ةوعد  تاءارجا  ي -

( 101  ) ةداملا

.هاضتقمب ةلجسم  اهناكو  ةمئاق  نوناقلا  اذه  ذافن  لبق  ةلجسملا  لامعلا  تاباقن  ربتعت  أ -

.هاضتقمب ةلجسم  اهناكو  نوناقلا  اذه  ذافن  لبق  ةلجسملا  لمعلا  باحصا  تاباقن  ربتعت  ب -

.هذافن خيرات  نم  رهشا  ةتس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  نوناقلا  اذه  ماكحا  عم  اهتمظناو  اهعاضوا  قيفوت  هالعا  ةروكذملا  لمعلا  باحصا  تاباقنو  لامعلا  تاباقن  ىلع  ج -

( 102  ) ةداملا

:- يلي ام  هب  اقفرم  ةرازولا  يف  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجسم  ىلا  نيسسؤملا  نم  اعقوم  لمعلا  باحصال  ةباقن  وا  ةباقن  يأ  ليجست  بلط  مدقي  أ -

.اهناونعو يسيئرلا  اهزكرمو  اهمسا  هيف  اجردم  اهل  يلخادلا  ماظنلا  - 1

 . مهنم لكب  ةصاخلا  ةيتوبثلا  قاروالاو  نيسسؤملا  ءاضعالا  ءامسأب  ةمئاق  - 2

 . نيسسؤملا لبق  نم  ةبختنملا  ىلوالا  ةيرادالا  ةئيهلا  ءاضعا  ءامسا  - 3

 . ةيسيسأتلا ةئيهلا  عامتجا  رضحم  - 4

 . ليجستلا مامتال  ةيرورض  اهاري  ةيفاضا  قئاثو  يأب  هديوزت  ةيرادالا  ةئيهلا  نم  بلطي  نا  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجسمل  ب -

ميدقت خيرات  نم  اموي  نيثالث  زواجتت  ةدم ال  لالخ  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وأ  ةباقن  يا  ليجـست  بلط  نأشب  هرارق  ردـصي  نا  لمعلا  باحـصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجـسم  ىلع  بترتي  ج -
نيـسسؤمللف بلطلا  ضفر  ررق  اذإو  ةيمـسرلا  ةديرجلا  يف  ليجـستلا  رارق  رـشنيو  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وأ  ةباقنلا  ليجـستب  ةداهـش  ردـصا  بلطلا  ىلع  قفاو  اذاف  هيلا  بلطلا 

 . رارقلا غيلبت  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  ىدل  هرارق  يف  نعطلا 

يف رارقلا  رشن  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  ىدل  اهليجـست  رارق  يف  نعطلا  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وأ  ةباقن  يا  ليجـست  نم  اوررـضت  نيذلا  صاخـشالل  زوجي  د -
 . ةيمسرلا ةديرجلا 

( 103  ) ةداملا

اذه ماكحال  اقفو  اهتسراممب  اهل  حرصملا  لامعالا  عيمج  ةفصلا  هذهب  سرامتو  ةيرابتعالا  ةيصخشلا  بستكتو  هب  تلجس  يذلا  مسالاب  ةمئاق  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وا  ةباقنلا  ربتعت  أ -
: خيرات نم  ارابتعا  اهل  يلخادلا  ماظنلا  ىضتقمبو  هبجومب  ةرداصلا  ةمظنالاو  نوناقلا 

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  لمعلا  باحصا  ةباقن  وأ  ةباقنلا  ليجستب  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجسم  رارق  رشن  - 1

 . لمعلا باحصا  ةباقن  وأ  ةباقنلا  ليجست  ضفرب  لجسملا  رارق  ءاغلاب  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  رارق  رودص  وأ  - 2

 . نوناقلا اذه  نم   ( 102 ةداملا (  يف  اهيلع  صوصنملا  نعطلا  ةدم  ءاضقنا  وأ  - 3

خيرات نم  ًاموي  رـشع  ةسمخ  لالخ  كلذو  يلخادلا  اهماظن  ىلع  أرطي  ليدعت  وا  رييغت  يأب  لمعلا  باحـصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجـسم  ديوزت  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وأ  ةـباقنلا  ىلع  ب -
 . هئارجا

( 104  ) ةداملا

رييغتلا جرديو  هثودح  نم  مايا  ةعبس  لالخ  هيف  رييغت  يأب  تاباقنلا  لجسم  غلبي  نا  بجيو  لجسملا  اهناونع  ىلإ  لمعلا  باحصا  ةباقن  وأ  ةباقنلل  تاراعشالاو  تالسارملا  عيمج  لسرت 
 . امئاق الصا  لجسملا  ناونعلا  ربتعا  الاو  لجسملا  ىدل  لمعلا  باحصا  تاباقنو  تاباقنلا  لجس  يف 

( 105  ) ةداملا

 . يئاضق رارقب  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  اقفو  تلح  اهنأل  وا  ايرايتخا  اهلحل  اما  ةمئاق  ريغ  تحبصأ  اهنا  هل  تبث  اذا  لمعلا  باحصا  ةباقن  وأ  ةباقنلا  ليجست  ةداهش  ءاغلإب  لجسملا  موقي 

( 106  ) ةداملا

ةياغلا هذهل  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وأ  ةباقنلل  ةماعلا  ةئيهلا  هدقعت  يداعريغ  عامتجا  يف  مهتاكارتشال  نيددسملا  اهئاضعا  يثلث  ةقفاومب  ايرايتخا  لمعلا  باحـصا  ةـباقن  وا  ةـباقنلا  لحت 
ةسمخ لالخ  لحلا  رارقب  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالاو  ريزولا  راعشا  بجيو  يلخادلا  ماظنلا  ماكحال  اقفو  ةلاحلا  هذه  يف  اهب  فرـصتلاو  اهقوقحو  اهلاوما  ةيفـصت  متتو  اهريغ  نود 

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  رشنيو  هرودص  خيرات  نم  اموي  رشع 

( 107  ) ةداملا

ريفوتو يباقنلا  لمعلل  مهغرفت  وا  لمعلا  تاعاس  ضيفخت  طورـش  كلذ  يف  امب  اهماهمب  مايقلا  نم  لامعلا  تاباقن  يلثمم  نيكمتل  ةـمزاللا  ريياـعملاو  سـسالا  ةـيثالثلا  ةـنجللا  عضت 
 . اهيف نيلماعلا  ددعو  ةسسؤملا  تاناكما  ةاعارم  عم  كلذو  ةياغلا  هذهل  ةمزاللا  ةيداملا  تاناكمالا 

( 108  ) ةداملا

 . لمعلا نم  لصفلا  كلذ  يف  امب  يباقنلا  طاشنلا  ةسراممب  همايق  ببسب  تاباقنلل  لثمم  يأ  دض  ءارجا  يأ  ذاختا  نالطبلا  ةلئاط  تحت  لمعلا  بحاصل  زوجي  ال  أ -

غلبت خيرات  نم  مايا  ةعبـس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةفلاخملا  ةلازا  ةرورـضب  هل  راذنا  هيجوت  لمعلا  شتفم  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحال  لمعلا  بحاص  ةفلاخم  لاح  يف  ب -
 . ةصتخملا ةمكحملا  ىلا  رمالا  ليحيو  اهب  اطبض  لمعلا  شتفم  ررحي  اهرارمتسا  لاح  يفو  راذنالا 

هتداعاب رارقلا  رادصا  ةمكحملل  لمعلا  نم  هلصف  لاح  يفو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحال  افالخ  هقحب  ذختا  ءارجا  يأ  ةجيتن  هقحل  ررـض  وا  لطع  لكب  ةبلاطملا  لماعلل  قحي  ج -
بحاصب قلعتت  بابـسال  هلمع  ىلا  ةدوعلا  نم  لماعلا  نكمتي  مل  اذاو  هيلا  هتداعاب  رارقلا  رودـص  خـيرات  ةـياغلو  لمعلا  نع  هعاطقنا  ةدـم  نع  هروجا  لماكب  هل  مكحلا  عم  لـمعلا  ىلا 

قفو هل  ةبترتم  ىرخا  قوقح  ياو  يفسعتلا  لصفلا  ضيوعت  ىلا  ةفاضالاب  كلذو  ارهـش  رـشع  ينثا  ىلع  ديزي  الو  رهـشا  ةتـس  روجا  نع  لقي  يفاضا ال  ضيوعتب  ةبلاطملا  هلف  لمعلا 
 . نوناقلا اذه  ماكحا 

( 109  ) ةداملا

ةذفانلا تاعيرشتلا  ماكحال  اقفو  اهفادها  ققحي  امب  الا  اهمعدل  ةموكحلا  اهصصخت  لاوما  ياو  لمعلا  باحصا  تاباقنو  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالاو  تاباقنلا  لاوما  قافنا  زوجي  ال  أ -
 . ةبساحملا ناويد  ةباقرل  تاصصخملاو  لاومالا  هذه  عضخت  نا  ىلع  ةيلودلا ،  ةيبساحملا  ريياعملا  عم  قفتي  امبو  ةيلخادلا  اهتمظناو 

ةخسنب ريزولا  ديوزتب  موقي  يذلاو  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  ىلا  ةقحاللا  ةيلاملا  ةنـسلل  اهتانزاوم  ميدقت  ةيلام  ةنـس  لك  ةيادب  نم  لقالا  ىلع  رهـشا  ةعبرا  لبق  تاباقنلا  ىلع  ب-
 . ةيونسلا هتنزاوم  نمو  اهنم 



( 110  ) ةداملا

 . ةصاخلا اهقوقحب  ةباقن  لك  هيف  ظفتحتو  ةيرابتعا  ةيصخش  هل  نوكتو  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  ةيلامعلا  تاباقنلا  لكشت  أ -

 . ةباقنلا اهب  عتمتت  يتلا  قوقحلا  عيمجب  عتمتيو  داحتالا  اهنم  فلأتي  يتلا  تاباقنلا  ءاضعأ  نم  داحتالا  نوكتي  ب -

املع لجسملا  طيحت  نأو  ةماعلا  اهتئيهل  ةيداعلا  ةيرثكألا  ةقفاوم  يلع  اهنم  لك  لصحت  نا  ىلع  ينهم  داحتا  ليكـشت  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  ةقفاومب  رثكأ  وا  نيتباقنل  قحي  ج -
 . ايطخ كلذب 

 . ةعورشم لئاسوو  فادهأ  تاذ  ةيلود  وأ  ةيبرع  ةيلامع  ةمظنم  يا  ىلا  مامضنالا  ةلجسملا  ةينهملا  تاداحتاللو  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالل  قحي  د -

روف تاباقنلا  لجـسم  ىدل  اهنم  خسن  عدوت  نا  ىلع  ةياغلا  هذهل  اهنم  لك  اهعـضت  ةـيلخاد  ةـمظنا  بجومب  ةـينهملا  تاداحتالاو  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  نم  لك  نوؤش  مظنت  ه -
 . اهرارقا

( 111  ) ةداملا

تاياغلا نم  ةـياغ  يا  نأشب  ةـباقنلا  ءاضعا  نيب  مربا  قافتا  ببـسب  هقحب  ةـيئاضق  وا  ةـينوناق  تاءارجا  يا  ذـختت  ـالو  اـهيف  وضع  يا  وا  لاـمعلل  ةـباقن  يا  يف  فظوم  يا  بقاـعي  ـال 
 . اهب لومعملا  ةمظنالاو  نيناوقلا  قافتالا  فلاخي  نا ال  ىلع  لامعلا  تاباقنل  ةعورشملا 

( 112  ) ةداملا

 . ةراجتلا ةيرح  دييقت  ىلا  فدهت  اهتاياغ  نم  ايا  نأب  ءاعدالا  درجمل  ةعورشم  ريغ  ةئيه  لامعلل  ةباقن  يا  ربتعت  ال 

( 113  ) ةداملا

 . ةيثالثلا ةنجللا  اهددحت  يتلا  طورشلاو  عاضوالا  بسح  رتافدلاو  تالجسلا  دعت  نا  لمع  باحصا  ةباقن  وا  ةباقن  لك  ىلع  بجي 

( 114  ) ةداملا

يف صخش  يا  باختنا  زوجي  الو  غرفتلا  ليبس  ىلع  تقولا  ةليط  اهيف  امدختسم  وا  اهيدل  الجسم  الماع  ناك  اذا  الا  ةباقن  يال  ةيرادالا  ةئيهلا  يف  اوضع  صخـش  يا  بختني  نا  زوجي  ال 
 . ةماعلا بادالاو  فرشلا  سمت  ةميرج  يف  وا  ةيئانج  ةميرج  يف  يئاضق  مكح  هقحب  ردص  دق  ناك  اذا  ةئيهلا 

( 115  ) ةداملا

 . ناجللا هذهو  ةباقنلا  نيب  ةقالعلاو  اهليكشت  قرطب  ةقلعتملا  تاءارجالاو  ماكحالا  تاباقنلل  يلخادلا  ماظنلا  ددحيو  ةكلمملا  ءاحنا  يف  اهل  ةعبات  اناجل  لكشت  نا  ةباقنلل 

( 116  ) ةداملا

ةفلاخم اهنم  يال  يلخادلا  ماظنلا  نمـضت  اذا  وا  هبجومب  ةرداصلا  ةمظنالا  وا  نوناقلا  اذه  ماكحال  ةـفلاخم  اهنم  يال  ةـيرادالا  ةـئيهلا  وا  لمعلا  باحـصا  ةـباقن  وا  ةـباقنلا  تبكترا  اذا  أ -
رارق رادصا  ريزولل  ةفلاخملا  رارمتـسا  لاح  يفو  اهغيلبت  خيرات  نم  اموي  نيثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةفلاخملا  ةلازاب  اهل  يطخ  راذـنا  هيجوت  ريزولا  ىلوتيف  ةذـفانلا ،  تاعيرـشتلل 

.هغيلبت خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ايلعلا  لدعلا  ةمكحم  ىدل  نعطلل  الباق  رارقلا  نوكيو  اهنم ،  يال  ةيرادالا  ةئيهلا  وا  لمعلا  باحصا  ةباقن  وا  ةباقنلا  لحب 

لاح يفو  ةداملا ،  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلا  راشملا  نعطلا  ةدم  ءاضقنا  دعب  الا  اذفان  اهنم  يأل  ةيرادالا  ةئيهلا  وا  لمعلا  باحـصا  ةـباقن  وا  ةـباقنلا  لحب  ريزولا  رارق  نوكي  ال  ب -
.ىوعدلا يف  لصفلا  نيح  ىلا  رارقلا  ذيفنت  فقو  رمتسي  نعطلا  ررضتملا  ميدقت 

( 117  ) ةداملا

اهسفن نهملل  وا  ةنهملل  ةديدج  ةباقن  سسؤت  نا  ىلا  لامعلا  تاباقنل  ماعلا  داحتالا  هنيعي  يذلا  كنبلا  يف  اهلاوما  عدوتف  بابسالا  نم  ببـس  يال  ةيرايتخا  ريغ  ةروصب  ةباقنلا  تلح  اذا 
 . لامعلا تاباقنل  ماعلا  داحتالا  ىلإ  ةلوقنملا  ريغو  ةلوقنملا  اهلاوما  لوؤتف  ىلوالا  ةباقنلا  لح  نم  ةدحاو  ةنس  لالخ  ةباقنلا  هذه  لثم  سيسأت  متي  مل  اذاف 

( 118  ) ةداملا

متيو ةماعلا  اهتئيه  هبختنت  ينوناق  بساحم  نم  ققدت  نا  ىلع  ةيهتنملا  ةيلاملا  ةنـسلل  ةيلاتلا  ةعبرالا  رهـشالا  لالخ  ةيماتخ  ةيلام  تانايب  دادعا  لمعلا  باحـصا  ةباقن  وا  ةـباقنلا  ىلع 
.ةماعلا اهتئيه  نم  اهرارقا  روف  ةيماتخلا  ةيلاملا  تانايبلاو  ينوناقلا  بساحملا  ريرقت  نم  ةخسنب  ةرازولا  ديوزت 

( 119  ) ةداملا

مـساب يباقنلا  طاشنلا  يف  رمتـسي  نم  لك  نيتبوقعلا  نيتاه  ىدحاب  وا  رانيد  فلا  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةئامـسمخ  نع  لقت  ةمارغبو ال  رهـشا  ةثالث  ىلع  ديزت  ةدم ال  سبحلاب  بقاعي  أ -
.ةماعلا اهتئيه  نم  رارقب  وا  ايئاضق  اهلح  مت  يتلا  اهنم  يال  ةيرادالا  ةئيهلا  وا  لمعلا  باحصا  ةباقن  وا  ةباقنلا 

كلذ يف  كرتشا  وا  هيف  ليدعت  يا  يف  وا  ةباقنلل  يلخادلا  ماظنلا  يف  ريوزت  يا  ىرجا  وا  كلذ  يف  كرتشا  وا  ةباقنلل  ةيمومعلا  ةينازيملا  يف  حيحـص  ريغ  انايب  ادمع  لخدا  نم  لك  ب -
سايقلاب ةبوقعلا  فعاضتو  ةنس  ىلع  ديزت  الو  رهشا  ةثالث  نع  لقت  ةدمل ال  سبحلاب  وا  رانيد  فلا  ىلع  ديزت  الو  رانيد  ةئامـسمخ  نع  لقتال  ةمارغب  بقوع  هيف  صن  يأ  جاردا  لفغا  وا 

 . ةفلاخملا راركت  ةلاح  يف  ىلعالا  اهدح  ىلا 

( 120  ) ةداملا

ةبسانم اهاري  يتلا  ةدملاو  اهددحي  يتلا  ةقطنملل  كلذو  ةيعامجلا  ةيلامعلا  تاعازنلا  ةيوست  يف  ةطاسولا  ةمهمب  مايقلل  ةرازولا  يفظوم  نم  رثكا  وا  قيفوت  بودنم  نيعي  نا  ريزولل 
.

( 121  ) ةداملا

بودنم ظفتحي  هريغب  وأ  يعامج  دـقعب  هنأشب  قافتالا  مت  اذإف  عازنلا  كلذ  ةـيوستل  نيفرطلا  نيب  ةـطاسولا  تاءارجا  أدـبي  نأ  قيفوتلا  بودـنم  يلعف  يعامج  يلامع  عازن  عقو  اذإ  أ -
 . نيفرطلا نم  اهيلع  قداصم  هنم  ةخسنب  قيفوتلا 

ىلإ اريرقت  مدقي  نأ  قيفوتلا  بودـنم  ىلع  بترتيف  عازنلا  ةـيوست  يلإ  يدؤي  نل  اهيف  رارمتـسالا  نأ  نيبت  وأ  بابـسألا  نم  ببـس  يأل  نيفرطلا  نيب  تاضوافملا  ءارجا  رذـعت  اذإ  ب -
 . هيلإ عازنلا  ةلاحا  خيرات  نم  اموي  نيرشعو  دحاو  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  كلذو  اهيلإ  لصوت  يتلا  ةجيتنلاو  نيفرطلا  نيب  تمت  يتلا  تاضوافملاو  عازنلا  بابسأ  نمضتي  ريزولا 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  هلكشي  قيفوت  سلجم  ىلإ  هليحي  نأ  هيلعف  عازنلا  ةيوست  نم  هرودب  ريزولا  نكمتي  مل  اذإ  ج -

 . لمعلا باحصا  تاباقن  وأ  لامعلا  تاباقنب  وأ  عازنلاب  ةقالعلا  يوذ  نم  نوكي  نأ ال  ىلع  ريزولا  هنيعي  سيئر  - 1



 . سلجملا يف  هيلثمم  نيفرطلا  نم  لك  ىمسي  ةيواستم  دادعإب  لامعلاو  لمعلا  باحصأ  نم  الك  نولثمي  رثكأ  وأ  نا  وضع  - 2

( 122  ) ةداملا

ريزولا ىلإ  مدقيف  ايئزج  وأ  ايلك  هتيوست  ىلإ  لصوت  اذإف  ةمئالم  اهاري  يتلا  ةقيرطلاب  هتيوست  ىلإ  لصوتلل  هدـهج  ىعـسي  نأ  هيلع  بجو  قيفوتلا  سلجم  ىلا  يلامع  عازن  ليحأ  اذإ  أ -
 . نيفرطلا نيب  ةعقوملا  ةيوستلا  هب  اقفرم  كلذب  اريرقت 

ىلإ تيدأ  يتلاا  بابـسألاو  هتيوستل  اهذختا  يتلا  تاءارجإلاو  عازنلا  بابـسأ  نمـضتي  اريرقت  ريزولا  ىلا  مدقي  نأ  هيلع  بترتيف  عازنلا  ةـيوست  ىلإ  قيفوتلا  سلجم  لصوتي  مل  اذإ  ب -
 . نأشلا اذهب  ةبسانم  اهاري  يتلا  تايصوتلاو  هئاهنا  مدع 

عازنلا ةلاحا  خيرات  نم  اموي  نيرـشعو  دحاو  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  اهيلإ  لصوت  يتلا  جئاتنلاب  هريرقت  ميدـقتو  قيفوتلا  تاءارجا  يهني  نأ  لاوحألا  عيمج  يف  سلجملا  ىلع  بترتي  ج -
 . هيلإ

( 123  ) ةداملا

 . قيفوتلا سلجم  وأ  قيفوتلا  بودنم  مامأ  نيماحملا  ليكوت  يلامعلا  عازنلا  يف  نيفرطلا  نم  يأل  زوجي  ال 

( 124  ) ةداملا

سلجملا مهبدـتني  نييماظن  هاـضق  ةـثالث  نم  اهليكـشت  متي  ةـيلامع  ةـمكحم  ىلا  هتلاـحا  ريزولا  ىلع  بترتيف  يعاـمجلا  يلاـمعلا  عازنلا  ءاـهنا  نم  قيفوتلا  سلجم  نكمتي  مل  اذإ  أ -
كارتشالل ثلاثلا  يضاقلا  يعدي  يأرلا  يف  امهفالتخا  ةلاح  يفو  اهئاضعأ  نم  نينثا  روضحب  اهداقعنا  زوجيو  ةجردلا  يف  مهالعأ  اهـسأريو  ريزولا  بلط  ىلع  ءانب  ةياغلا  اذهل  يئاضقلا 

 . اهيف رارقلا  رادصاو  ةيضقلا  رظن  يف 

ةمكحملا ردصت  نا  ىلع  ةلاحالا  خيرات  نم  مايأ  ةعبس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  هيف  رظنلا  رشابت  ثيحب  لاجعتسالا  ةفـص  ةيلامعلا  ةمكحملا  ىلا  لاحي  يذلا  يلامعلا  عازنلا  يطعي  ب -
 . ةيرادا وأ  ةيئاضق  ةهج  يأ  مامأ  نعطلل  لباق  ريغ  ًايعطق ، رارقلا  اذه  نوكيو  خيراتلا  كلذ  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ريزولا  ىلا  هغلبتو  عازنلا  يف  اهرارق 

يأ كلذ  يف  يعارت  نأ  ىلع  نيفرطلا  نيب  ةـلادعلا  قيقحتل  ةبـسانم  اهارت  يتلا  تاءارجـإلل  اـقفو  هيف  لـصفتو  اـهيلع  ضورعملا  يلاـمعلا  عازنلا  يف  ةـيلامعلا  ةـمكحملا  رظنت  ج -
 . ةمكحملا مامأ  رثكأ  وا  يماحم  ليكوت  نيفرطلا  نم  لكل  زوجيو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنم  ةصاخ  تاءارجا 

( 125  ) ةداملا

: ةيلاتلا تايحالصلا  يلامع  عازن  يف  رظنلا  دنع  قيفوتلا  سلجملو  ةيلامعلا  ةمكحملل  نوكي  - 

 . مسقلا دعب  عازنلا  يف  هتربخب  ةناعتسالاو  صخش  يأ  لاوقأ  عامس  أ -

 . عازنلا يف  لصفلا  وأ  رظنلل  ةيرورض  سلجملا  وا  ةمكحملا  اهارتو  هيدل  يتلا  تانايبلاو  تادنتسملا  زارباب  عازنلا  فارطأ  نم  فرط  يا  فيلكت  ب -

( 126  ) ةداملا

 ، اهيلا لصوت  يتلا  جئاتنلا  نع  رارقلا  جرخي  امب ال  كلذو  هيف ،  ضومغ  يأ  ةلازإل  عازنلا  فارطأ  دحأ  بلط  وا  ريزولا  بلط  ىلع  ءانب  هتردـصأ  رارق  يا  ريـسفت  ةـيلامعلا  ةـمكحملل  - 
نع تارارقلاو  ماكحألا  يف  عقت  يتلا  ةـيباسحلا  وا  ةـيباتكلا  ءاطخألا  وا  طالغالا  موصخلا  دـحأ  وا  ريزولا  بلط  ىلع  ءانب  وا  اهـسفن  ءاقلت  نم  ححـصت  نأ  تقو  لك  يف  اهل  نأو  اـمك 

 . يضرعلا وهسلا  قيرط 

( 127  ) ةداملا

 . اهلامعأ نم  اهنكمت  يتلا  ةزهجألاو  تاليهستلاو  ةيرادإلا  تابلطتملا  ريفوت  نع  ةلوؤسم  ةرازولا  نوكتو  ةرازولا  يف  قيفوتلا  سلجمو  ةيلامعلا  ةمكحملا  تاسلج  دقعت 

( 128  ) ةداملا

بجيو ةيرثكألاب  وأ  عامجإلاب  ةمكحملا  رارق  ردصيو  لاحلا  ىـضتقمل  ًاقفو  ةمكحملا  وا  سلجملا  ءاضعأ  عيمج  هعقويو  ايباتك  ةيلامعلا  ةمكحملا  رارقو  قيفوتلا  سلجم  ريرقت  نوكي  أ -
 . رارقلا وأ  ريرقتلا  يف  ةباتك  هيأر  تبثي  نأ  ةمكحملا  وا  سلجملا  ءاضعأ  نم  فلاخم  وضع  لك  ىلع 

 . رارقلا وا  ريرقتلا  ريزولا  ملست  خيرات  نم  ًاموي  نيثالث  لالخ  عازنلا  باحصأ  ةقفن  ىلع  رثكأ  وا  ةيلحم  ةفيحص  يف  ةيلامعلا  ةمكحملا  رارق  وا  سلجملا  ريرقت  رشني  ب -

( 129  ) ةداملا

 . ريزولا نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهررقي  يتلا  تآفاكملا  تاسلجلا  بتاكو  قيفوتلا  سلجم  سيئرو  ةيلامعلا  ةمكحملا  ءاضعأو  سيئرل  فرصي  - 

( 130  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تائفلل  نيمزلم  ةيلامعلا  ةمكحملا  رارق  وا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  قيفوتلا  تاءارجا  ةجيتنب  اهيلا  لصوتلا  مت  يتلا  ةيوستلا  نوكت 

 . يلامعلا عازنلا  فارطأل  أ -

 . عازنلا اهب  قلعتي  يتلا  ةسسؤملا  مهيلا  تلقتنا  نيذلا  هتثرو  كلذ  يف  نمب  لمعلا  بحاص  فلخل  ب -

اميف نومدختسي  نيذلا  صاخشألا  عيمجلو  لاحلا  ىضتقم  بسح  اهنم  مسق  يف  وأ  هثودح  خيرات  يف  عازنلا  اهب  قلعتي  يتلا  ةسسؤملا  يف  نولمعي  اوناك  نيذلا  صاخـشألا  عيمجل  ج -
ام هاضتقمب  ةرداصلا  ةمظنألا  وا  نوناقلا  اذه  يف  نكي  ملو  كلذب  يـضقي  امب  ةـيلامعلا  ةـمكحملا  رارق  وأ  ةـيوستلا  ريرقت  يف  درو  اذإ  اهنم  مسق  يأ  يف  وأ  ةسـسؤملا  كلت  يف  دـعب 

 . كلذ نود  لوحي 

( 131  ) ةداملا

 . هنيعت يذلا  خيراتلا  نم  ارابتعا  ةيلامعلا  ةمكحملا  رارق  ذفني  أ -

ارابتعا ةيوستلاب  لمعيف  كلذ  ىلع  قافتالا  متي  مل  اذإو  يلامعلا  عازنلا  فارطأ  هيلع  قفتا  يذلا  خيراتلا  نم  ارابتعا  قيفوتلا  تاءارجا  ةجيتن  اهيلا  لصوتلا  مت  يتلا  ةيوستلاب  لمعي  ب -
 . اهيف اهيلع  صوصنملا  طورشلابو  اهفارطأ  عيمجل  ةمزلم  نوكتو  ةيوستلا  ريرقت  ىلع  عيقوتلا  خيرات  نم 

( 132  ) ةداملا

: ةيلاتلا لامعألا  نم  يأب  مايقلا  ةيلامعلا  ةمكحملا  وأ  قيفوتلا  سلجم  وأ  قيفوتلا  بودنم  ىدل  يلامعلا  عازنلا  يف  رظنلا  لالخ  لمع  بحاص  يأل  زوجي  ال 

.لوعفملا ةيراسلا  مادختسالا  طورش  رييغت  أ -



.لاحلا ىضتقم  بسح  ةيلامعلا  ةمكحملا  وأ  سلجملا  وأ  قيفوتلا  بودنم  نم  يباتك  نذا  ىلع  لوصحلا  نود  لماع  يأ  لصف  ب -

( 133  ) ةداملا

رانيد يتئم  ىلع  ديزت  الو  ارانيد  نيسمخ  نع  لقت  ةمارغب ال  بقاعيف  نوناقلا  اذه  ىـضتقمب  هل  مزلملا  ةيلامعلا  ةمكحملا  رارق  وأ  ةيوستلا  طورـش  نم  اطرـش  لماع  يأ  فلاخ  اذإ  أ -
 . ةففخملا ةيريدقتلا  بابسألل  ىندألا  اهدح  نع  ةمارغلا  ضيفخت  زوجي  الو  راركتلا  ةلاح  يف  فعاضتو  ىلوألا  ةرملل 

ىلع دـيزت  الو  رانيد  يتئام  نع  لقت  ةـمارغب ال  بقاعيف  نوناقلا  اذـه  ىـضتقمب  هل  مزلملا  ةـيلامعلا  ةـمكحملا  رارق  وا  ةـيوستلا  طورـش  نم  طرـش  يأ  لمعلا  بحاص  فلاخ  اذإ  ب -
 . ةففخملا ةيريدقتلا  بابسألل  ىندألا  اهدح  نع  ةمارغلا  ضيفخت  زوجي  الو  راركتلا  ةلاح  يف  فعاضتو  ىلوألا  ةرملل  رانيد  ةئامعبرأ 

( 134  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  هتسسؤم  قلغي  نأ  لمع  بحاص  يأل  وا  برضي  نا  لماع  يأل  زوجي  ال 

 . ةيلامعلا ةمكحملا  وأ  قيفوتلا  سلجم  وا  قيفوتلا  بودنم  ىلع  الاحم  عازنلا  ناك  اذإ  أ -

 . رارقلا كلذ  وأ  ةيوستلا  كلتب  ةلومشملا  لئاسملاب  قلعتي  قالغالا  وا  بارضالا  ناكو  هب  لومعم  رارق  يأ  وأ  لوعفملا  هذفان  ةيوست  يأ  اهيف  نوكت  يتلا  ةدملا  لالخ  ب -

( 135  ) ةداملا

اقلعتم لمعلا  ناك  اذإ  ةدملا  هذه  فعاضتو  بارـضالل  ددحملا  خيراتلا  نم  اموي  رـشع  ةـعبرأ  نع  لقت  ةدـم ال  لبق  لمعلا  بحاصل  راعـشا  ءاطعا  نود  برـضي  نا  لماعلل  زوجي  ال  أ -
 . ةماعلا حلاصملا  تامدخ  ىدحاب 

ناك اذإ  ةدملا  هذه  فعاضتو  قالغإلل  ددحملا  خيراتلا  نم  اموي  رـشع  ةـعبرا  نع  لقت  ةدـم ال  لبق  كلذـب  لامعلل  اراعـشا  يطعي  نا  نود  هتـسسؤم  قالغا  لمعلا  بحاصل  زوجي  ال  ب -
 . ةماعلا حلاصملا  تامدخ  ىدحإب  اقلعتم  لمعلا 

 . ةياغلا هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  قالغإلاو  بارضالل  ىرخألا  تاءارجالاو  طورشلا  ددحت  ج -

( 136  ) ةداملا

مرحيو كلذ  دعب  بارـضالا  هيف  رمتـسي  لك  نع  ريناند  ةسمخو  لوألا  مويلا  نع  ارانيد  نيـسمخ  نع  لقت  ةمارغب ال  بقاعي  نوناقلا  اذه  بجومب  روظحم  بارـضإب  لماع  يأ  ماق  اذإ  أ -
 . اهيف برضي  يتلا  مايألا  نع  هرجا  نم 

دعب قالغالا  هيف  رمتـسي  موي  لك  نع  ارانيد  نوسمخو  لوألا  مويلا  نعرانيد  ةئامـسمخ  اهرادقم  ةمارغب  بقاعيف  نوناقلا  اذه  بجومب  روظحم  قالغا  ىلع  لمعلا  بحاص  مدـقأ  اذإ  ب -
 . اهيف قالغإلا  رمتسي  يتلا  مايألا  نع  لامعلا  روجأ  عفدب  مزليو  كلذ 

( 137  ) ةداملا

روجالل ةطلس  اهيف  لكشملا  قطانملا  يف  روجالاب  ةقلعتملا  ىواعدلا  ءانثتساب  ةيدرفلا  لمعلا  تاعازن  نع  ةئشانلا  ىواعدلا  يف  ةلجعتسم ،  ةفصب  رظنلاب ،  حلصلا  ةمكحم  صتخت  أ -
 . ةمكحملل اهدورو  خيرات  نم  رهشا  ةثالث  لالخ  اهيف  لصفلا  متي  نا  ىلع  نوناقلا ،  اذه  ماكحا  ىضتقمب 

يهاجولا ةباثمب  ناك  اذإ  هغيلبت  خيرات  نمو  ايهاجو  ناك  اذإ  هميهفت  خيرات  نم  مايأ  ةرـشع  لالخ  ةداملا  هذه  نم  أ )  ةرقفلا (  ماكحأ  ىـضتقمب  ردصي  يذلا  ةمكحملا  رارق  فنأتـسي  ب -
 . اهناويد ىلإ  هدورو  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  فانئتسالا  يف  لصفت  نأ  ةمكحملا  ىلع  بترتيو 

 . اهنع ةرداصلا  تارارقلا  ذيفنت  موسر  كلذ  يف  امب  موسرلا  عيمج  نم  حلصلا  ةمكحم  ىلا  مدقت  يتلا  ىواعدلا  ىفعت  - 1 ج -

 . اهتاذ ةيلامعلا  قوقحلاب  ةبلاطملل  لماعلا  اهميقي  ىرخا  ىوعد  يأ  ىلع  وا  اهطاقسا  دعب  ةرم  نم  رثكال  ىوعدلا  ديدجت  لاح  يف  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا ماكحا  يرست  ال  - 2

( 138  ) ةداملا

تبكترا يذلا  خيراتلا  نم  دحاو  رهـش  لالخ  ىوعدلا  عفرت  مل  ام  هاضتقمب  ةرداص  تاميلعت  وأ  ماظن  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  افالخ  تبكترا  ةـفلاخم  يأ  نأشب  ىوعد  يا  عمـست  ال  أ -
 . هيف

ببـس ءوشن  ىلع  نيتنـس  رورم  دـعب  اهؤشنم  وأ  اهردـصم  ناك  امهم  ةـيفاضالا  لمعلا  تاعاس  روجأ  كلذ  يف  امب  نوناقلا  اذـه  اهبتري  قوقح  يأب  ةـبلاطملل  ىوعد  يا  عمـست  ال  ب -
 . روجألاو قوقحلا  كلتب  ةبلاطملا 

( 139  ) ةداملا

نأ كلذ  يف  طرتشيو  رانيد  ةئم  ىلع  ديزت  الو  ارانيد  نيـسمخ  نع  لقت  ةمارغب ال  اهبكترم  بقاعي  هيف  ةبوقع  اهل  نيعت  مل  هاضتقمب  رداص  ماظن  يأ  وأ  نوناقلا  اذه  ماكحأل  ةفلاخم  لك 
 . نوناقلا اذه  يف  هيلع  صوصنم  وه  امم  دشأ  هيف  ةفلاخملل  ةررقملا  ةبوقعلا  تناك  اذإ  هب  لومعملا  تابوقعلا  نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  ةبوقعلا  فلاخملا  ىلع  ضرفت 

( 140  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنألا  ردصي  نأ  ريزولا  نم  بيسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجمل 

( 141  ) ةداملا

نوناقلا اذه  ماكحأ  فلاخت  يتلاو ال  هبجومب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو  ةمظنألا  ىقبت  نا  ىلع  هيلع  تلخدأ  يتلا  تاليدـعتلاو  ةنسل 1960   ( 21 مقر (  لمعلا )  نوناق  يغلي ( 
 . نوناقلا اذه  ماكحأل  اقفو  اهب  اهريغ  لادبتسا  وأ  اهؤاغلا  متي  نأ  ىلإ  كلذو  نيتنس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  لوعفملا  ةيراس 

( 142  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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