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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ساسألا ماظنلا

 ءامنإلا فرصمل

 ةيدوعس ةمهاسم ةكرش
 

 لوألا بابلا

 ةكرشلا سيسأت
 

 سيسأتلا :ىلوألا ةداملا

اقبط ةيدوعـــس ةمهاـــسم ةكرـــش - نيينعملا نيمهاـــسملا نيب ساـــسألا ماظنلا اذه بجومب تـــســـسأت
ً

 

 كونبلا ةبقارم ماظنو ـه22/3/1385 خيراتو )6/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا تاكرشلا ماظن ماكحأل

 خيراتو )245( مقر ءارزولا سلجم رارقو ،ــــــــــــه22/2/1386 خيراتو )5/م( مقر يكلملا موـــــسرملاب رداـــــصلا

اقفو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراسلا ىرخألا ةمظنألاو ـه26/10/1407
ً

 :يلي امل 

 

  ةكرشلا مسا :ةيناثلا ةداملا

 .ةكرشلاب دعب اميف اهيلإ راشيو ،ةيدوعس ةمهاسم ةكرش - ءامنإلا فرصم

 

  ةكرشلا ضرغ :ةثلاثلا ةداملا

اقفو ةيرامثتسالاو ةيفرصملا لامعألا ةلوازم يف ةكرشلا ضارغأ لثمتت
ً

 ،ماظنلا اذه ماكحأ يف ءاج امل 

اـقفوو
ً

 تارارقلاو حئاوللاو ةـكلمملا يف ةذـفاـنلا ىرخألا ةـمظنألا عيمجو كونبلا ةـبقارم ماـظن ماـكحأل 

 ،يدوعـــــسلا يبرعلا دقنلا ةـــــســـــسؤم حارتقا ىلع ءانب ةيلاملا ريزو نم رارق اهب ردـــــصي يتلا دعاوقلاو

اـقيقحتو .ةـكلمملا يف ةذـفاـنلا حئاوللاو ةـكرـــــــشلا لاـمعأ ةـعيبط عم قفتت يتلاو
ً

 موقت ،ضارغألا هذـهل 

 ،اهجراخو ةكلمملا يف ريغلا باـــسحل وأ اهباـــسحل ةيرامثتـــسالاو ةيفرـــصملا تايلمعلا ةلوازمب ةكرـــشلا

 :ةيتآلا تايلمعلا اهيف امب دقنلا ةسسؤم لبق نم ةددحملا طورشلا قفوو ةعوضوملا دودحلا نمضو

 

  .ىرخألا تالمعلا نم اهريغ وأ ةيدوعسلا ةلمعلاب بلطلا تحت عئادولا يقلتو ةيراجلا تاباسحلا حتف .1

 حابرأ ىلع لوصحلا ضرغب ىرخألا تالمعلاو ةيدوعسلا ةلمعلاب اههباش امو رامثتسالا تاباسح حتف .2

 .اهليغشت

 لوبقو ،تاكيـــــشلاو تالايبمكلاو ةينذألا تادنـــــسلاك اهب لماعتلاو اهلوبقو ةيراجتلا قاروألا رادـــــصإ .3

 .عون لك نم تالمعلاو ةيندعملا دوقنلاو دقنلا قاروأب لماعتلا

 حبرلاب ةكراـــــشملا ساـــــسأ ىلع ىرخأ تالمعب وأ ةيدوعـــــسلا ةلمعلاب تاليهـــــستلاو ليومتلا ميدقت .4

اقفو وأ ةراسخلاو
ً

 .يراجتلا نهرلاو يراقعلا نهرلاك تانامضلا ىلع لوصحلاو ،ىرخأ سسأ يأل 

اقفو ةبراضملا تادنسو مهسألاب لماعتلا .5
ً

 .تاكرشلا مهسأ لوادت تايلمع مظنت يتلا دعاوقلل 

 داريتـــــسالل ةيفرـــــصملا تاليهـــــستلا حنم كلذكو نامـــــضلا تاباطخ رادـــــصإو هيدنتـــــسم تادامتعا حتف .6

 .ةيلحملا ةراجتلاو ريدصتلاو
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 .اهب لماعتلاو اهعيبو اهكلمتو ةنيمثلا نداعملاو تاكوكسملاو ةيبنجألا تالمعلا ةزايح .7

 تالاــــصيإلا رادــــصإو اهظفحل وأ ضرق وأ ةعيدوك ةميقلا تاذ ءايــــشألاو تادنتــــسملاو دوقنلا يقلت .8

 .كلذل ةتبثملا

  .ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيبنجألاو ةيلحملا فراصملا ىدل ةكرشلا مساب تاباسح حتف .9

 .اهريجأتو اهترادإو )نئازخلا( عاديإلا قيدانص ءاشنإ .10

 .ةيبنجألاو ةيلحملا فراصملل لثمملا وأ لسارملا وأ ليكولا لمعب مايقلا .11

 .اهجراخو ةكلمملا لخاد ىلإ لاومألا ليوحت تايلمعب مايقلا .12

 ةكلمملا يف ىرخأ ةقيثو يأو رمأل تادنـــــسلاو تالايبمكلاو لاومألا ليـــــصحتل ليكولا لمع ةلوازم .13

 .اهجراخو

 يف ةذــفاــنلا دــقنلاو كونبلا ةــمظنأ ىـــــــضتقمب ةروظحم ريغ ىرخأ ةــيفرـــــــصم ةــيلمع يأــب ماــيقلا .14

 .ةكلمملا

 ريفوت كلذكو علــــــسلاو عئاــــــضبلا نيزختل ىرخألا نزاخملاو تاعدوتــــــسملا ةرادإو ليغــــــشتو ءاــــــشنإ .15

  .علسلاو عئاضبلا هذه نامضب ليومتلا

 وأ لاومألا رامثتـسال ريدم لمعب مايقلاو رامثتـسالا لاجم يف حـصنلاو ةيراـشتـسالا تامدخلا ميدقت .16

 نييعيبط صاخــشأ وأ صخــش يأ نوؤــش ةرادإ يف ةمهاــسملا ىلإ ةفاــضإلاب ،يلام لثمم وأ ليكو

 .تاراقعلا ةرادإو اياصولا ذيفنتب مايقلاو نييرابتعا وأ

 اهجراخ وأ ةكلمملا يف ًءاوــس ،اهب ةــصلاخم ءاطعإو ريغلا ىدل ةقحتــسملا لاومألا ليــصحتب مايقلا .17

انيمأ اهتفصب وأ ،يرابتعا وأ يعيبط صخش يأ نع ةباينلاب
ً

اذفنم وأ ،اهيلع 
ً

 .ةيصول 

الاح( عيبو ءارــشو ةرادإ .18
ًّ

اطيــسقت وأ 
ً

الجآ وأ 
ً

 هلوبقو نهرلاو غارفإلا لوبقو غارفإو ةزايحو لالغتــساو )

 وأ لوقنم لام يأ يف ةحلـصم وأ قح وأ لام وأ ةينكـس تادحو وأ تاراقع يأ يف لماعتلاو هكفو

 وأ لكل ءافيتــــــسا وأ ةيليومتلا ضارغألل اهتزوح يف لخدي وأ هكلمتت وأ ةكرــــــشلا ىلإ لوؤي دق تباث

 ىرخأ ةـقيرط يأـب قلعتت دـق وأ اـهنم ةـمدـقم تاليهـــــــست وأ ضرق يأل اـناـمـــــــض وأ اـهتاـبولطم ضعب

 .ةمظنألا يف ةررقملا دودحلا يف كلذو ،نامضلا وأ ةبلاطملا هذهب

 طاــــشن تاذ تائيه وأ تاكرــــش يف ةقيرط يأب كارتــــشالا وأ ةمهاــــسملا وأ ةعبات تاكرــــش سيــــسأت .19

اهباـشم نوكي وأ ةكرـشلا ضارغأ نمـض لخدي
ً

اممتم وأ 
ً

 اهيف جامدنالاو اهقيقحت ىلع دعاـسي وأ اهل 

 .ةكلمملا يف ةيراسلا حئاوللاو ةمظنألا بسح ،اهؤارش وأ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةيمالسإلا ةعيرشلا طباوضو ماكحأ عم ةقفاوتملا كوكصلا رادصإ .20

 ةعنامم مدع ىلع لوـــصحلا دعب كلذو ،ةيبنجألا تالمعلا نم يأب وأ ةيدوعـــسلا ةلمعلاب اهجراخ وأ

 .ةقبسملا ةيباتكلا يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم

 ماربإو ةكرــشلا لمعل ةددحملا دعاوقلا عم بــسانتت ةقيرط يأب ليومتلا ىلع لوــصحلا وأ ضارتقالا .21

 .اهجراخ وأ ةكلمملا يف ًءاوس كلذب ةقلعتملا نوهرلاو تالافكلاو تانامضلا ميدقتو دوقعلا

 جيورت فدهب لاملا سوؤر قاوـــسأِ يف كارتـــشالاو هلاومأو رامثتـــسالا تادحو ةرادإ ىلع فارـــشإلا .22

 .ليومتلاو رامثتسالا ناديم يف ةيمالسإلا بيلاسألا

ت نأ اهيلع بترتي يتلا ىرخألا تافرــصتلاو لامعألا عيمجب مايقلا .23
ٌ

 فادهأ قيقحتو ميدقت يف مهــس

 .اهلامعأ عاستا وأ ةكرشلا

 ةـيراـقعو ةـيعاـنـــــــصو ةـيعارزو ةـيراـجت نم ةـفلتخملا ةـيراـمثتـــــــسالا تاـطاـــــــشنلا عيمج يف ةـكراـــــــشملا .24

  .اهريغو



4 
 

 وأ ةـيموكحلا تاــــــــســـــــسؤملا فلتخم عم اـهلبقت وأ ةـكرـــــــشلا اـهمدـقت يتلا تاـمازتلالا عيمج ماربإ .25

 وأ ةكلمملا يف كلذ ناك ًءاوــــــس يرابتعا وأ يعيبط رخآ صخــــــش يأ عم وأ ةماعلا تاــــــســــــسؤملا

 .اهجراخ

 

 تاكرشلا سيسأت :ةعبارلا ةداملا

 تائيه وأ تاكرـش وأ تاـسـسؤم يف هوجولا نم هجو يأب كرتـشت وأ ةحلـصم اهل نوكي نأ ةكرـشلل زوجي

الامعأ لوازت
ً

 جمدنت نأو اهل ةلمكم نوكت وأ اهـــضرغ قيقحت ىلع اهنواعت دق يتلا وأ اهلامعأب ةهيبـــش 

 .اهعم فلاحتت وأ اهب اهقحلت وأ اهيرتشت وأ اهيف جمدت وأ ،اهيف

 تاكرــــــشلا ماظن اهيلع صن يتلا تاكرــــــشلا عاونأ نم عون يأ وأ تاــــــســــــسؤم ءاــــــشنإ ةكرــــــشلل زوجيو

 يف صـصحلاو مهـسألاو اهمهـسأ كلتمت نأ ةكرـشلل زوجي امك ،نيرخآ عم وأ اهدرفمب ًءاوـس يدوعـسلا

 عاونأ نم عون يأ سيـــــــسأـت يف ريغلا عم كارتـــــــشالا قح اـهلو اـهعم جمدـنت وأ ،ةـمئاـق ىرخأ تاـكرـــــــش

 يبرعلا دقنلا ةـسـسؤم ةعنامم مدع ىلع لوـصحلا دعب كلذو تاكرـشلا ماظن اهيلع صن يتلا تاكرـشلا

 يف فرــصتت نأ ةكرــشلل زوجي امك ،نأــشلا اذه يف ةعبتملا تاميلعتلاو ةمظنألا هبلطتت امو يدوعــسلا

 .اهلوادت يف ةطاسولا كلذ لمشي الأ ىلع صصحلا وأ مهسألا هذه

 

  ةكرشلا ةدم :ةسماخلا ةداملا

 نالعإـب ةـعاـنـــــــصلاو ةراـجتلا ريزو رارق خيراـت نم أدـبت ةـيداليم ةـنـــــــس نوعـــــــستو عـــــــست )99( ةـكرـــــــشلا ةدـم

 ةدملا ءاهتنا لبق ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا هردــــــصت رارقب ةكرــــــشلا ةدم ةلاطإ زوجيو ،اهــــــسيــــــسأت

 .لقألا ىلع ةدحاو ةنسب ةروكذملا

 

 ةكرشلا زكرم :ةسداسلا ةداملا

 بـجومب ةـكلمملا يف ىرخأ ةـهج يأ ىلإ هـلقن زوجيو ،ضاـيرلا ةـنيدـم يف ةـكرـــــــشلل سيئرلا رقملا نوكي

 يف تالاـكو وأ عورف ءاـــــــشنإ ةـكرـــــــشلا ةرادإ سلجمل زوجيو .ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا ةـيعمجلا هردـــــــصت رارق

 ام بــسحب اهجراخ وأ ةكلمملا يف ةهج يأ يف نيلــسارم نييعت سلجملل زوجي امك ،اهجراخ وأ ةكلمملا

اديفم نوكي وأ ةكرشلا طاشن هبلطتي
ً

 .ةكلمملا يف ةيراسلا حئاوللاو ةمظنألا بسح اهل 
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 يناثلا بابلا

 مهسألاو لاملا سأر

 

  لاملا سأر :ةعباسلا ةداملا

 ىلإ مـــــــسقم يدوعـــــــس لاــــير نويلم فلأ نورـــــــشع )20,000,000,000( ةــــكرـــــــشلا لاــــم سأر نوكي

ايمــــــسا مهــــــس نويلم نيفلأ )2,000,000,000(
ً

 نوكتو تالاير ةرــــــشع )10( اهنم لك ةميقلا ةيواــــــستم 

 عيمج نم تاـمازتلا وأ قوقح نم هـبترت وأ هـلوخت اـميف ةـيواــــــــستمو ،ةـيدـقنو ةـيداـع اـمهـــــــسأ اـهعيمج

 .يحاونلا

 

 باتتكالا :ةنماثلا ةداملا

امهـس نويلم نيـسمخو ةئامعبرأ )450،000،000( يف نوـسـسؤملا بتتكا
ً

 بـسح لاملا سأر مهـسأ نم 

 :مهو ،يتآلا نايبلا

 .ـه25/6/1391 خيراتو 24/م مقر يكلملا موسرملا بجومب سسؤملا ـ ةماعلا تارامثتسالا قودنص .1

 .ـه28/1/1378 خيراتو )271( مقر يكلملا موسرملا بجومب ةسسؤملا ـ دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا .2

 خيراتو )22/م( مقر يكلملا موسرملا بجومب ةسسؤملا ـــــ ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا .3

 .ـه6/9/1389

 سسؤملا مسا 
 مهـــــــسألا ددــع

 اهب بتتكملا

 ةيمسالا ةميقلا

 )لاير(

 بتتكملا مهـسألا ةميق

 )لاير( ةعوفدملاو اهب

 1,500,000,000 10 150,000,000 ةماعلا تارامثتسالا قودنص 1

 1,500,000,000 10 150,000,000 دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا 2

 1,500,000,000 10 150,000,000 ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا 3

 4,500,000,000  450,000,000 عومجملا 
 

 

 فالآ ةعبرأ )4,500,000,000( ةغلابلا باتتكالا ةليـــــصح عومجم اوعدوأو مهمهـــــسأ ةميق لماك اوعفدو

ف باــــــسح يف لاير نويلم ةئامــــــسمخو
ُ

 بجومب ضايرلا كنب يف )سيــــــسأتلا تحت( ةكرــــــشلا مــــــساب حت

 باتتكالل مهــس نويلم نوــسمخو فلأ )1,050,000,000( اهددعو مهــسألا يقاب حرطتو ،عاديإ تاداهــش

اموي نيثالث )30( لالخ يف نييدوعــسلا نينطاوملا نم ماعلا
ً

 صخرملا يكلملا موــسرملا رــشن خيرات نم 

 ماعلا باتتكالا ةليـــــصح عدوتو ،باتتكالا دنع اهلمكأب اهنم مهـــــس لك ةميق عفدتو .ةكرـــــشلا سيـــــسأتب

 .ضرغلا اذهل ةنيعملا كونبلا ىدل سيسأتلا تحت ةكرشلا مساب

 صيـــصخت متي ماعلا باتتكالل ةحورطملا مهـــسألا ددع ىلع اهب بتتكملا مهـــسألا ددع ةدايز ةلاح يفو

 راغــصل ةــصاخ ةيلــضفأ ريرقت ةيلاملا قوــسلا ةئيهل نوكيو ، هب اوبتتكا ام ددع ةبــسنب نيبتتكملل مهــسألا

 نيبتتكملل مهـــــسألا صيـــــصخت متي ماعلا باتتكالل ةحورطملا مهـــــسألا ددع ةدايز ةلاح يفو ،نيبتتكملا

 ةلاح يفو ،نيبتتكملا راغصل ةصاخ ةيلضفأ ريرقت ةيلاملا قوسلا ةئيهل نوكيو ،هب اوبتتكا ام ددع ةبسنب

اـموي نيثالث )30( ةـلهم لالخ ماـعلا باـتتكالل ةـحورطملا مهـــــــسألا نم ردـق يأ ةـيطغت مدـع
ً

 ةدـم يأ وأ 

اقبط ةيلاملا قوـــــسلا ةئيه ةقفاومب ةكرـــــشلا اهررقت ةقحال
ً

 ريغ مهـــــسألا ةكرـــــشلا صـــــصخت ، ماظنلل 
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 اهتميق ديدــست لباقم سيــسأتلا دنع اهيف اوبتتكا يتلا مهــسألا ددع ةبــسنب نيــســسؤملل اهب بتتكملا

ادقن لماكلاب
ً
 . فيراصملا كلذكو ،

 

  مهسألا :ةعساتلا ةداملا

 نم ىلعأب ردــصت نأ زوجي امنإو ،ةيمــسإلا اهتميق نم لقأب ردــصت نأ زوجي الو ةيمــسا مهــسألا نوكت .1

 ،نيمهاــسملا قوقح نمــض لقتــسم دنب يف ةميقلا قرف فاــضي ةلاحلا هذه يفو ةيمــسإلا اهتميق

 .نيمهاسملا ىلع حابرأك اهعيزوت زوجي الو

 بجو نوديدع صاخــــشأ لبق نم هكلمت ةلاح يفو ،ةكرــــشلا ةهجاوم يف ةئزجتلل لباق ريغ مهــــسلا .2

 ءالؤه نوكيو ،مهـــــــسلاـب ةــــــــصتخملا قوقحلا لاــمعتـــــــسا يف مهنع بونيل مهدـحأ راــيتخا مهيلع

 .مهسلا ةيكلم ىلع ةبترتملا تامازتلالا نع نماضتلاب نيلوئسم صاخشألا

 

  مهسألا لوادت :ةرشاعلا ةداملا

 ًءانثتساو )لوادت( ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا ماظن يف ةكرشلا مهسأ جاردإ دعب لوادتلل ةلباق مهسألا

 حابرألا باـسحو ةينازيملا رـشن لبق نوـسـسؤملا اهب بتتكا يتلا ةيدقنلا مهـسألا لوادت زوجي ال كلذ نم

ارهــــش رــــشع ينثا نع اهنم لك لقت الو ةكرــــشلا سيــــسأت خيرات نم ةيلاتتم تاونــــس ثالث نع رئاــــسخلاو
ً

  

 لالخ زوجي كلذ عمو ،)لوادت( ةيدوعـــسلا ةيلاملا قوـــسلا ىدل ةكرـــشلا يمهاـــسم لجـــس يف رـــشؤيو

اــقفو نوـــــــســـــــسؤملا اــهب بــتتكا يتلا مهـــــــسألا ةــيكلم لــقن رظحلا ةدــم
ً

 دــحأ نم قوقحلا عيب ماــكحأل 

 دحأ ةثرو نم وأ ةرادإلل نامـــضك اهميدقتل ةرادإلا سلجم ءاـــضعأ ىلإ وأ رخآ ســـسؤم ىلإ نيـــســـسؤملا

 .ريغلا ىلإ هتافو ةلاح يف نيسسؤملا

 

 لوادتلا ةقيرط :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 يذلاو ، )لوادت( ةيدوعـــسلا ةيلاملا قوـــسلا ىدل نيمهاـــسملا لجـــس يف ديقلاب مهـــسألا لوادت متي 

 يمهاـــسم لجـــسب دتعيو ،مهـــسألا ددعو مهتماقإ لحمو مهتايـــسنجو نيمهاـــسملا ءامـــسأ نمـــضتي

 وأ ةكرـشلا ةهجاوم يف مهـسلا ةيكلم لقنب دتعي الو ،)لوادت( ةيدوعـسلا ةيلاملا قوـسلا ىدل ةكرـشلا

 مهاـــــسملا لوبق اهكلمتو مهـــــسألا يف باتتكالا ديفيو  روكذملا لجـــــسلا يف ديقلا خيرات نم الإ ريغلا

اقفو نيمهاــسملا تايعمج نم ردــصت يتلا تارارقلاب همازتلاو ةكرــشلا ماظنل
ً

 ًءاوــس ماظنلا اذه ماكحأل 

ارضاح ناك
ً

ابئاغ وأ 
ً

اقفاوم ناك ًءاوسو 
ً

افلاخم وأ تارارقلا هذه ىلع 
ً

 . اهل 

 

  مهسألا زجح :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 راذنإ دعب ةرادإلا سلجمل زاج كلذل ةنيعملا ديعاوملا يف مهـــــسلا ةميق عفد نع مهاـــــسملا فلخت اذإ

 دئارجلا دحا يف رــــــشنلاب وأ نيمهاــــــسملا لجــــــس يف تبثملا هناونع ىلع لجــــــسم باطخب  مهاــــــسملا

 كلذ عمو ينلع دازم يف مهــــــسلا عيب نع )لوادت( ةيدوعــــــسلا ةيلاملا قوــــــسلا ماظن يف وأ ةيلحملا

افاــــضم هيلع ةقحتــــسملا ةميقلا عفدي نأ ةديازملل ددحملا مويلا ىتح فلختملا مهاــــسملل زوجي
ً

 اهيلإ 

 درتو اهل ةقحتـــسملا غلابملا عيبلا ةليـــصح نم ةكرـــشلا يفوتـــستو ،ةكرـــشلا اهتقفنأ يتلا تافورـــصملا

 نم يقابلا يفوتــست نأ ةكرــشلل زاج غلابملا هذهب عيبلا ةليــصح يفت مل نإف ،مهــسلا بحاــصل يقابلا
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امهـــس يرتـــشملا يطعتو عيب يذلا مهـــسلا ةكرـــشلا يغلتو مهاـــسملا لاومأ عيمج
ً

اديدج 
ً

 رـــشؤتو  

 .نيمهاسملا لجس يف كلذب

 

  لاملا سأر ةدايز :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 وأ ةرم ةكرـشلا لام سأر ةدايز ررقت نأ ،ةـصتخملا تاهجلا ةقفاوم دعب ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل .1

 سأر نوكي نأ طرـشب ةيلـصألا مهـسألل يتلا ةيمـسإلا ةميقلا سفنب ةديدج مهـسأ رادـصإب تارم ةدع

 .تاكرشلا ماظن هب يضقي ام ةاعارمبو هلمكأب عفد دق يلصألا لاملا

 لاملا سأر ةدايز دنع ةردــصملا مهــسألا صــصخت نأ لاوحألا عيمج يف ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل  .2

اءزج وأ
ً

 زواجتي ال امبو ،كلذ نم يأ وأ ،اهـضعب وأ اهل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلا يف نيلماعلل اهنم 

 ةكرــشلا رادــصإ دنع ةيولوألا قح ةــسرامم نيمهاــسملل زوجي الو ،ةردــصملا مهــسألا يلامجإ نم 2%

 ةيعمجلا رارق رودــــص تقو مهــــسألل نيكلاملا نيمهاــــسملل نوكيو ،نيلماعلل ةــــصــــصخملا مهــــسألل

 ةدـيدـجلا مهـــــــسألاـب باـتتكالا يف ةـيولوألا لاـملا سأر ةداـيز ىلع ةـقفاوملاـب ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا

 وأ لجــسملا ديربلا ةطــساوب مهغالبإب وأ ةيموي ةديرج يف رــشنلاب مهتيولوأب ءالؤه غلبيو ،ةيدقنلا

 باتتكالا طورــــشو لاملا سأر ةدايز رارق نع )لوادت( ةيدوعــــسلا ةيلاملا قوــــسلا ماظن يف نالعإلاب

   .هئاهتناو هتيادب خيراتو هتدمو

 سأر ةدايزب باتتكالا يف نيمهاـسملل ةيولوألا قحب لمعلا فقو ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل قحي  .3

 ةـبـــــــساـنم اـهارت يتلا تالاـحلا يف نيمهاـــــــسملا ريغل ةـيولوألا ءاـطعإ وأ ةـيدـقن صـــــــصح لـباـقم لاـملا

 .ةكرشلا ةحلصمل

 ةـماـعلا ةـيعمجلا رارق رودـــــــص تـقو نم ةدـملا لالخ هـنع لزاـنتلا وأ ةـيولوألا قح عيب مهاـــــــسملل قحي .4

 هذــهب ةــطبترملا ةدــيدــجلا مهـــــــسألا يف باــتتكالل موي رخآ ىلإ لاــملا سأر ةداــيز ىلع ةــقفاوملاــب

 .ةصتخملا ةهجلا اهعضت يتلا طباوضلل اقفو ،قوقحلا

 نيذـلا ةـيولوألا قوقح ةـلمح ىلع ةدـيدـجلا مهـــــــسألا عزوت ،هالعأ )4( ةرقفلا يف درو اـم ةاـعارم عم .5

 الأ طرشب ،لاملا سأر ةدايز نم ةجتانلا ةيولوألا قوقح يلامجإ نم هنوكلمي ام ةبسنب باتتكالا اوبلط

 ىلع ةديدجلا مهـــسألا نم يقابلا عزويو ،ةديدجلا مهـــسألا نم هوبلط ام هيلع نولـــصحي ام زواجتي

 نم ةجتانلا ةيلوألا قوقح نم هنوكلمي ام ةبـسنب مهبيـصن نم رثكأ اوبلط نيذلا ةيلوألا قوقح ةلمح

 ام حرطيو ،ةديدجلا مهـــــسألا نم هوبلط ام هيلع نولـــــصحي ام زواجتي ال نأ طرـــــشب ،لاملا سأر ةدايز

 قوـــــــسلا ماـظن صني وأ ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا ةـيعمجلا ررقت مل اـم ،ريغلا ىلع مهـــــــسألا نم ىقبت

 .كلذ ريغ ىلع ةيلاملا
 

  لاملا سأر ضيفخت :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 ةــــصتخملا تاهجلا ةقفاوم دعبو ةلوبقم بابــــسأ ىلع ًءانب ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب زوجي

 دعب الإ رارقلا ردـــــصي الو   رئاـــــسخب ةكرـــــشلا تينم اذإ وأ اهتجاح نع داز ام اذإ ةكرـــــشلا لام سأر ضيفخت

 ضيفختلا رثأو ، ةكرــشلا ىلع يتلا تامازتلالا نعو هل ةبجوملا بابــسألا نع تاباــسحلا عجارم ريرقت ةوالت

 ناـك اذإو ،ضيفختلا ةـقيرط رارقلا نيبيو ،تاـكرـــــــشلا ماـظن هـب يـــــــضقي اـم ةاـعارمبو تاـمازتلالا هذـه يف

 هـيلع مهتاـــــــضارتعا ءادـبإ ىلإ نينئادـلا ةوعد تـبجو ةـكرـــــــشلا ةـجاـح نع لاـملا سأر ةداـيز ةـجيتن ضيفختلا

اــموي )60( لالخ
ً

 هــيف عقي يذــلا ةــقطنملا يف عزوت ةــيموي ةدــيرج يف ضيفختلا رارق رـــــــشن خيراــت نم 

 دـحأ ضرتعأ اذإـف ،)لوادـت( ةـيدوعـــــــسلا ةـيلاـملا قوـــــــسلا ماـظن يف نالعإلا وأ ةـكرـــــــشلل سيئرلا زكرملا

 اذإ هنيد هيلإ يدؤت نأ ةكرــشلا ىلع بجو روكذملا داعيملا يف هتادنتــسم ةكرــشلا ىلإ مدقو نينئادلا
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الاح ناك
ً

انامــض مدقت نأ وأ 
ً

ايفاك 
ً

الجآ ناك اذإ هب ءافولل 
ً
 مهــسألا نم ددع ءاغلإب امإ لاملا سأر ضفخيو ،

 ،هـــضيفخت بولطملا ردقلا لداعي اهمهـــسأ نم ددعل ةكرـــشلا ءارـــش وأ ،هـــضيفخت بولطملا ردقلا لداعي

 .اهؤاغلإ مث نمو

 

  مهسألا ءارش :ةرشع ةسماخلا ةداملا

اقفو اهمهـــسأ ةكرـــشلا يرتـــشت نأ زوجي
ً

 اهيرتـــشت يتلا مهـــسألل نوكي الو ةـــصتخملا ةهجلا طباوـــضل 

اقفو مهـسألا نهر زوجيو ،نيمهاـسملا تايعمج يف تاوـصأ ةكرـشلا
ً

 ،ةـصتخملا ةهجلا اهعـضت طباوـضل 

 .مهسلاب ةلصتملا قوقحلا لامعتساو حابرألا ضبق نهترملا نئادلل نوكيو

 

 

 ثلاثلا بابلا

 كوكصلا

 

  كوكصلا رادصإ :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 يبرعلا دـقنلا ةـــــــســـــــسؤم ةـعناـمم مدـع ىلع لوـــــــصحلا دـعب – ةرادإلا سلجم نم رارقب ةـكرـــــــشلل قحي

 يف ةيمالـسإلا ةعيرـشلا طباوـضو ماكحأ عم ةقفاوتملا كوكـصلا رادـصإ – ةقبـسملا ةيباتكلا يدوعـسلا

 غلابملابو تاقوألا يفو ،رخآل نيح نم تارادــصإلا نم ةلــسلــس وأ دحاو رادــصإ لالخ نم ءازجأ ةدع وأ ءزج

 ديزت الأو ،مهـسأ ىلإ ليوحتلل ةلباق كوكـصلا هذه نوكت الأ طرـشب ،ةرادإلا سلجم اهررقي يتلا طورـشلاو

 .ةكرشلا لام سأر ةميق نع كوكصلا ةميق

 

 كوكصلا رادصإل ضيوفتلا :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوــــصحلاو كوكــــصلا رادــــصإل ةمزاللا تاءارجالا عيمج ذاختا ةرادإلا سلجمل قحي

 يأ يف نيرخآ صاخــشأ ةعومجم وأ صخــش يأ ضيوفت ةرادإلا سلجمل قحي امك .ةــصتخملا تاهجلا نم

 .ريغلا ضيوفت قح مهحنم هلو ،هل ةحونمملا تايحالصلا هذه نم
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 عبارلا بابلا

 ةرادإلا سلجم
 

  ةرادإلا :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 ةدمل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا مهبختنت ءاــضعأ ةعــست )9( نم فلؤم ةرادإ سلجم ةكرــشلا ةرادإ ىلوتي

 ىلع يدوعــــسلا يبرعلا دقنلا ةــــســــسؤم ةعنامم مدع ىلع لوــــصحلا متي نأ ىلعو ،تاونــــس ثالث )3(

امئاد زوجيو ،ةرادإلا سلجم ةيوـــــضعل نيحـــــشرملا
ً

 ،ءاـــــضعألا نم هتيوـــــضع ةدم تهتنا نم نييعت ةداعإ 

 سلجملا رمتـــسيو ،تاونـــس )5( ةدمل ةرادإ سلجم لوأ ةيـــسيـــسأتلا ةيعمجلا نييعت مدقت امم ًءانثتـــساو

 .ديدجلا سلجملا لمع ةدم نايرس ءدب ىتح هتدم ءاضقنا دعب هلامعأ ةلوازمب

 

  ةيوضعلا ءاهتنا :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا يف سلجملا ةيوضع يهتنت .أ

 .اهتدم ءاهتناب .1
 .هتافو وأ وضعلا ةلاقتساب .2

اقفو ةيوضعلل حلاص ريغ حبصأ اذإ .3
ً

  .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ذفان ماظن يأ ماكحأل 

 ىلع نيثلثلا )3/2( نوكلمي نيمهاـــــــسم ةـيبلغأـب ردـــــــصي ةـيداـعلا ةـماـعلا ةـيعمجلا نم رارقب هـلزعب .4

  .ةرادإلا سلجم نم بلطب لزعلا نكي مل اذإ ةلثمملا وأ ةرضاحلا مهسألا ددع نم لقألا

 يف ةلثمملا وأ ةرــــــضاحلا مهــــــسألا ددع ةيبلغأب ردــــــصي ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب هلزعب .5

 .ةرادإلا سلجم بلط ىلع ًءانب لزعلا ناك اذإ عامتجالا

 .ةميلس ريغ ةيلقعلا هاوق تحبصأ اذإ .6

  .فرشلاب ةسام وأ ةنامألاب ةلخم ةميرج وأ شغ ةميرج يف هتنادإب مكح اذإ .7

احلص وأ تابيترت ىرجأ وأ هسالفإب مكح اذإ .8
ً

 .هينئاد عم 

 ةـيداـعلا ةـماـعلا ةـيعمجلا ةوعد تـبجو ،ءاـــــــضعأ )7( نم لـقأ ىلإ ةرادإلا سلجم ءاـــــــضعأ ددـع طبه اذإ .ب

اموي نيتـس لالخ داقعنالل
ً

 يفو ،مهفالـسأ ةدم ددجلا ءاـضعألا لمكيو ،ءاـضعألا نم مزاللا ددعلا باختنال 

 ةـماـعلا ةـيعمجلا ىلع نييعتلا اذـه ضرعيو رغاـــــــشلا زكرملا ءلـمب ةرادإلا سلجم موقي ةـلاـحلا هذـه ريغ

 .هفلس ةدم ديدجلا وضعلا لمكيو ،هرارقإل ةيلاتلا ةيداعلا

 ةدملل رغاشلا زكرملا ألمي ،تاونس سمخ ةدمل نيعملا لوألا ةرادإلا سلجم يف روغشلا ثدح اذإ امأ .ج

 يبرعلا دقنلا ةــــــســــــسؤم نم ةقبــــــسم ةقفاومب ةرادإلا سلجم ةطــــــساوب ةروكذملا ةدملا نم ةيقابلا

اعضاخ ةلاحلا هذه يف نييعتلا رارق نوكيو ،يدوعسلا
ً

 .نييعتلا اذه يلت ةماع ةيعمج لوأ ةقفاومل 

 

 تايحالصلا :نورشعلا ةداملا

 سلجمل نوكي ،ةماعلا ةيعمجلل ةررقملا تاطلـــسلاب لالخإ نودو ،كونبلا ةبقارم ماظن ماكحأ ةاعارم عم

 مايقلا ليبـس يف سلجمللو ،اهنوؤـش ىلع فارـشإلاو ةكرـشلا لامعأ ةرادإ يف تاطلـسلا عـسوأ ةرادإلا

 اهؤارجإ ةكرـــــــشلل قحي يتلا تافرـــــــصتلاو لامعألا عيمجب مايقلاو تاطلـــــــسلا عيمج ةرـــــــشابم ،هتابجاوب

الأ ةطيرـــش سيـــسأتلا دقع وأ ساـــسألا ماظنلا اذه بجومب
ّ

 ىلع ةحارـــص صن دق ساـــسألا ماظنلا نوكي 

 تامازتلا ماربإ ةيحالــــصب ةرادإلا سلجم عتمتيو ،ةماعلا ةيعمجلا تايحالــــص نمــــض نم لامعألا هذه لعج
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ايأ لجأل ةيلام
ً

 ،مهتامازتلا نم ةكرــــشلا ينيدم ةمذ ءاربإو ،اهنهر وأ ةكرــــشلا لوــــصأ عيبو ،اهتدم تناك 

 وأ تاكرــــش يف مهــــسألا وأ صــــصحلا كلمتو ةكراــــشملاو ،تائيه وأ تاكرــــش سيــــسأتو ،حلــــصلا دقعو

 تادحولاو تاراقعلاو يضارألا غارفإو عيبو ءارش قح هل امك .اهترادإ وأ اهيلع فارشإلاو ىرخأ تاسسؤم

 لقنو غارفإلا لوبقو طيــــــسقتلا وأ لجآلاب وأ لاحلاب اهعيبو نهرلا لوبقو نهرلا كفو اهنهرو ةينكــــــسلا

 ،لـباـقم نودـب وأ لـباـقمب هـنع لزاـنتلاو ةـينويدـملا دادـــــــس دـعب رجأـتـــــــسملا وأ يرتـــــــشملا ةـيكلمل راـقعلا

 ةئزجتو ،ةمــساقملا ءارجإو ،كوكــصلا مادختــسا ليوحتو ،فلات وأ دقاف لدب رادــصإو كــصلا ىلإ ةفاــضإلاو

اينورتكلا اهثيدحتو كوكــصلا ليدعتو جمدو زرفو
ً

 جمدو زرفو ةئزجتو ،رخآ ليدعت يأ وأ صقنلاو ةدايزلاب 

 طباوــــــضلا قفوو ةيليومتلا ضارغألل ةكرــــــشلا ةحلــــــصملو مــــــساب ةيراجتلاو ةينكــــــسلا تادحولاو راقعلا

 وـضعلا وأ / و هـسيئر ىلإ هتاطلـس نم يأب لكوي وأ ضوفي وأ دهعي نأ ةرادإلا سلجمل قحيو ،ةيعرـشلا

 نم يأ ىلإ وأ سلجملا يف ءاــضعأ نم ةنوكم ةنجل يأ ىلإ وأ ةرادإلا سلجم نم وــضع يأ وأ بدتنملا

 قحيو .ريغلا ضيوفت وأ ليكوت قح مهحنمو مهريغ وأ ةكرـشلا يف نيلماعلا وأ نيـضوفملا نيفظوملا

اــــضيأ سلجملل
ً
 اهاري يتلا ةدملل ةددحم تاطلــــس وأ ةطلــــسب صخــــش يأ ضوفي نأ ،رخآ ىلإ تقو نم ،

 دودحلا يف الإ ةكرــــــشلا لاومأ نم ءيــــــشب عربتلا ةرادإلا سلجمل قحي ال كلذ عمو .ةبــــــسانم سلجملا

 .ةكلمملا يف ةذفانلا حئاوللاو ةمظنألا يف ةررقملا

 

 سلجملا ناجل :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

اناجل لكــــــشي نأ ةرادإلا سلجمل قحي
ً

اقفو سلجملا نم ةقثبنم ةــــــصــــــصختم 
ً

 اهفورظو ةكرــــــشلا ةجاحل 

 سلجملا نم ةقثبنملا ناجللا لمع دعاوق ةرادإلا سلجم دمتعيو ،لاعف لكـشب هماهم ةيدأتل اهعاـضوأو

 ءاــــضعأ نيعي نأ سلجملل قحيو ،اهيلع سلجملا ةباقر ةيلآو اهل ةحونمملا تايحالــــصلاو اهلمع قاطنو

 .ناجللا هذه نم يأ يف سلجملا جراخ نم

 

  ةيذيفنتلا ةنجللا :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 اـهردـــــــصي يتلا دويقلاو تاـميلعتلا ةاـعارم عمو ،ةـيذـيفنت ةـنجل هـئاـــــــضعأ نيب نم ةرادإلا سلجم لـكـــــــشي

 سلجم اهايإ اهلوخي يتلا تاطلـــسلا عيمج سرامت نأ ةنجلل قحي هنإف ،رخآ ىلإ تقو نم ةرادإلا سلجم

 ةـنجللا فلؤتو .سلجملا هردــــــــصي ماـظن وأ ةدـعاـق وأ رارق يأ لـيدـعت ةـيذـيفنتلا ةـنجلل قحي الو ،ةرادإلا

 وـضع وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةنجللا ةـسائر ىلوتيو ، اهـسيئر مهيف نمب ءاـضعأ ةـسمخ )5( نم ةيذيفنتلا

احيحـــص ةيذيفنتلا ةنجللا عامتجا نوكي الو بدتنملا ةرادإلا سلجم
ً

ايـــصخـــش هرـــضح اذإ الإ 
ً

 ءاـــضعأ ةثالث )3( 

اوـضع هنع بيني نأ ةيذيفنتلا ةنجللا وـضعل قحيو ، لقألا ىلع
ً

 تاعامتجا يف تيوـصتلاو روـضحلا يف رخآ 

 ةـيذـيفنتلا ةـنجللا دـقعتو ، دـحاو وـــــــضع نم رثكأ نع بوني نأ وـــــــضعلل زوجي ال هـنأ ىلع ، ةـيذـيفنتلا ةـنجللا

 تبثتو ، عامتجالا ىلإ اهــــــسيئر اهاعد املك وأ ةنــــــسلا يف تاــــــسلج تــــــس )6( نع لقي ال امب اهتاعامتجا

 ءاـــــــضعأ عيمج ىلع عزوتو ، رـــــــسلا نيمأو ةنجللا سيئر اهعقوي رـــــــضاحم يف اهتارارقو ةنجللا تالوادم

 هـعقوي صاـخ لـجـــــــس يف رـــــــضاـحملا هذـه نودـتو ، ةرادإلا سلجمل يلاـتلا عاـمتجالا ءاـنثأ ةرادإلا سلجم

 .رسلا نيمأو اهسيئر
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 ةعجارملا ةنجل :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 نوكتتو ،ةكرـشلل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نم اهليكـشت رارقا متيو ،ةعجارملل ةنجل ةرادإلا سلجم لكـشي

 جراخ نم ةنجللا ءاـــضعأ نوكيو نييذيفنتلا ريغ ءاـــضعألا نم مهعيمج لقألا ىلع ءاـــضعأ ةثالث نم ةنجللا

 ردــــــصتو ةيلاملا نوؤــــــشلاب صــــــصختم مهنيب نم نوكيو سلجملا لخاد نم ءاــــــضعألا نم رثكأ سلجملا

 مهتيوـــــــضع ةدـمو ةـنجللا ءاــــــــضعأ راـيتخا دـعاوق ةرادإلا سلجم نم حارتقا ىلع ًءاـنب ةـماـعلا ةـيعمجلا

 لاـمعأ ىلع ةـبقارملاـب ةـنجللا صتختو اـهئاـــــــضعأ تآـفاـكمو اـهلمع طباوـــــــضو بولـــــــسأو ةـنجللا ماـهمو

 ،ةـكرـــــــشلل ةـيلخادـلا ةـباـقرلا ةـمظنأو ةـيلاـملا مئاوقلاو ريراـقتلا ةـهازنو ةـمالـــــــس نم ققحتلاو ةـكرـــــــشلا

 لوــصحلاو ةديدجلا ةنجللا لمع نايرــس ءدب ىتح اهتدم ءاــضقنا دعب اهلامعأ ةلوازم يف ةنجللا رمتــستو

 .ةقالعلا تاذ ةيباقرلاو ةيفارشإلا ةهجلا نم اهئاضعأ نييعتل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع

 

  تآفاكملا :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

اقفو ةرادإلا سلجم ءاــــضعأو سيئر ةأفاكم نوكت .أ
ً

 تارادإلا سلاجم ءاــــضعأ تآفاكمل ةمظنملا ماكحألل 

 نم ةئاملاب ةـــــسمخ )%5( نع ةرادإلا سلجم ءاـــــضعأل فرـــــصي ام ديزي الأ ىلع ،ةيدوعـــــسلا كونبلا يف

 ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب الإ ةرادإلا سلجم ءاــــــضعأ ةأفاكم ليدعت زوجي الو ةيفاــــــصلا حابرألا

 تاعامتجا نم هرضحي عامتجا لك نع لاير فالآ ةثالث )3,000( هردق روضح لدب كلذ ىلإ ةفاضإلاب عفديو

 ،ةيذيفنتلا ةنجللا تاعامتجا نم هرـضحي عامتجا لك نع لاير فالآ ةـسمخ )5,000( غلبمو ، ةرادإلا سلجم

 ةرادإلا سلجم ناجل تاعامتجا نم هرــــضحي عامتجا لك نع ةنجللا وــــضعل لاير فالآ ةثالث )3,000( غلبمو

 .ىرخألا

انايب ةماعلا ةيعمجلا ىلإ يونـسلا ةرادإلا سلجم ريرقت لمـشي  .ب
ً

الماـش 
ً

 نم ءاـضعألا هيلع لـصح ام لكب 

 وأ ةيدقنلا ايازملا كلذكو ،ةيرثن تافورـصمو روـضح لدبو ةأفاكم نم ةيلاملا ةكرـشلا ةنـس لالخ غلابم

 مهفـــصوب سلجملا ءاـــضعأ اهيلع لـــصح يتلا غلابملا نايب ىلع روكذملا ريرقتلا لمتـــشي امك .ةينيعلا

 وأ ةــيرادإ وأ ةــينف تاــمدــخ لــباــقم هوـــــــضبق اــم وأ ،اــهب نيلماــع وأ ةــكرـــــــشلا يف نيلوخم نيفظوم

 .يلاملا ماعلا يف وضع لك اهرضح يتلا سلجملا تاعامتجا ددعب نايب ىلع لمشي نأو ،ةيراشتسا

 

  سلجملا سيئر :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

اـــــــسيئر هئاـــــــضعأ نيب نم ةرادإلا سلجم نيعي
ً

ابئانو 
ً

اوـــــــضعو سيئرلل 
ً

ابدتنم 
ً
 مدع ىلع لوـــــــصحلا متيو ،

 سيئر زكرم نيب دحاو وــــضع عمجي نأ زوجي الو ،كلذ ىلع يدوعــــسلا يبرعلا دقنلا ةــــســــسؤم ةعنامم

 ةرادإلا سلجم تاـعاـمتجا سؤرتب سلجملا سيئر صتخيو .ةـكرـــــــشلا يف يذـيفنت بـــــــصنم يأو سلجملا

 مامأو ءاــــضقلا مامأو ةــــصتخملا تاطلــــسلا لك مامأ ةكرــــشلا لثميو ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا كلذكو

 عيقوتلا قح هــلو ،ةرادإلا سلجم هــيلإ اــهب دــهعي يتلا ىرخألا تاــمهملا عيمجب سيئرلا موقيو ريغلا

 باتك مامأ تاغارفإلاو كوكـــصلاو دوقعلا نم اهريغو اهيف كرتـــشت يتلا تاكرـــشلا سيـــسأت دوقع ىلع

 ىواعدلا عامـــــسو ةعفادملاو ةعفارملاو ىواعدلا ةماقإو ةبلاطملاو ،ةيمـــــسرلا تاهجلا مامأو لدعلا

 سبحلا بـلطو هـعفرو رفـــــــسلا نم عنملا بـلطو ءاربإلاو لزاـنتلاو حلـــــــصلاو راـكنإلاو رارقإلاو اـهيلع درلاو

 نيمكحملاو ءاربخلا نييعتو ميكحتلا بــــلطو ذــــيفنتلاو زجحلا بــــلطو ذــــيفنتلاو زجحلا رئاود ةــــعجارمو

 تاكيـــشلا مالتـــساو غلابملا مالتـــساو رظنلا ةداعإ سامتلاو فانئتـــسالا بلطو ماكحألا ذيفنتب ةبلاطملاو

 ةــينمألا تاــهجلاو ةــيئاــــــــضقلا هــبـــــــشو ةــيئاــــــــضقلا ناــجللاو مكاــحملا عيمج ىدــل ىواــعدــلا عيمج يف
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 سيئر بـئاـن لـحيو ،ريغلا ضيوفت وأ لـيكوت قح مهحنمو ريغلا لـيكوت وأ ضيوفت هـل قحيو ،ةـيذـيفنتلاو

 يتلا ةكرـشلا تاـسايـس ذيفنتب بدتنملا وـضعلا صتخي امك ،هبايغ دنع سلجملا سيئر لحم ةرادالا سلجم

 ،ةكرشلل يذيفنتلا لوئسملا وهو ،ةكرشلا تايلمع ىلع ماعلا فارشإلاب موقيو ،ةرادإلا سلجم اهددحي

 ،ةرادإلا سلجم اهــسرامي ةيحالــص يأ هيلإ دنــسيو بدتنملا وــضعلا ىلإ دهعي نأ ةرادإلا سلجم سيئرلو

اــقبط كــلذو
ً

 عيمج عم ضراــعتي ال اــمب ةــبـــــــساــنم اــهنأ سلجملا ىري يتلا دويقلاو طورـــــــشلاو ماــكحألل 

 ريغي وأ بحسي وأ يغلي نأ ،رخآ ىلإ تقو نمو ،ةرادإلا سلجمل قحي امك ،ةقالعلا تاذ حئاوللاو ةمظنألا

 ةقفاومب لوألا ةرادإلا سلجم هنيعي يذلا بدتنملا وضعلا نييعت بجيو  .تايحالصلا هذه ضعب وأ عيمج

ايئاقلت بدتنملا وـضعلا ةيوـضع يهتنتو ،يدوعـسلا يبرعلا دقنلا ةـسـسؤم نم ةقبـسم
ً

 ببـسل فقوت اذإ 

اريتركــــس ةرادإلا سلجم نيعيو .هتامهم ةــــسرامم نع بابــــسألا نم
ً

 نم وأ هئاــــضعأ نيب نم )رــــس نيمأ( 

 ظفح كلذكو ،كلذب صاخلا لجـسلا يف اهنيودتو هتارارقو ةرادإلا سلجم تالوادم تابثإب صتخيو مهريغ

 وـــــــضعلاو هـبئاـنو سلجملا سيئر ةدـم دـيزت الو ،ةرادإلا سلجم نم رارقب هـتأـفاـكم ددـحتو ،لـجـــــــسلا اذـه

امئاد زوجيو سلجملا يف مهنم لك ةيوـــــضع ةدم نع ةرادإ سلجم وـــــضع ناك اذإ ريتركـــــسلاو بدتنملا
ً

 

 .هنييعت ةداعإ

 

  تاعامتجالا :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

ايونـس تارم عبرأ )4( ةرادإلا سلجم عمتجي
ً

 لودجب ةبوحـصم ةوعدلا نوكتو هـسيئر نم ةوعدب لقألا ىلع 

 هجوتو ،ءاــضعألا نم نانثا كلذ هيلإ بلط ىتم عامتجالا ىلإ وعدي نأ سلجملا سيئر ىلع بجيو لامعألا

 .لقألا ىلع مايأ ةسمخب عامتجالل ددحملا دعوملا لبق سكافلا وأ ينورتكلإلا ديربلاب وضع لكل ةوعدلا

 

  تاعامتجالا باصن :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

احيحــــص سلجملا عامتجا نوكي ال
ً

 ددع لقي الأ طرتــــشي ،لقألا ىلع ءاــــضعأ ةتــــس هيف لثم وأ هرــــضح اذإ الإ 

ايـصخـش نيرـضاحلا ءاـضعألا
ً

اوـضع ةرادإلا سلجم وـضع ةبانإ ةلاح يفو ءاـضعأ ةـسمخ نع 
ً

 روـضح يف رخآ 

اقبط ةبانإلا نوكت نأ نيعتي سلجملا تاعامتجا
ً

  :ةيتآلا طباوضلل 

 .عامتجالا تاذ روضح يف دحاو وضع نم رثكأ نع بوني نأ ةرادإلا سلجم وضعل زوجي ال .1

 .ةباتكلاب ةتباث ةبانإلا نوكت نأ .2
 ردـــــصتو ،اهنأـــــشب تيوـــــصتلا بينملا ىلع ماظنلا رظحي يتلا تارارقلا ىلع تيوـــــصتلا بئانلل زوجي ال .3

 سيئر توــــص نوكي تاوــــصألا تواــــست اذإف ،نيلثمملا وأ نيرــــضاحلا ءاــــضعألا ةيبلغأب سلجملا تارارق

احجرم عامتجالا
ً

. 

 

  سلجملا تارارق :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 هذه ظفحتو ،ةرادإلا سلجم ءاــــضعأو سيئر اهعقوي رــــضاحم يف هتارارقو ةرادإلا سلجم تالوادم تبثت

 ،ريرمتلاب تارارق ردــــصي نأ ةرادإلا سلجملو ،ةجاحلا دنع هيلا عوجرلل صاخ فلم يف ةلــــسلــــسم رــــضاحملا

 .اهيلع ةقداصملل يلاتلا هعامتجا يف سلجملا ىلع تارارقلا هذه ضرعتو
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 سماخلا بابلا

 نيمهاسملا تايعمج

 

 نيمهاسملا تايعمج :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

انيوكت ةنوكملا ةماعلا ةيعمجلا
ً

احيحـــــص 
ً

 اهيف عقي يتلا ةنيدملا يف دقعتو ،نيمهاـــــسملا عيمج لثمت 

ايأ بتتكم لكلو ،ةكرشلل سيئرلا زكرملا
ً

 ةلاصألا قيرطب ةيسيسأتلا ةيعمجلا روضح قح همهسأ ددع ناك 

 هنع لكوي نأ مهاــــسمللو ،ةماعلا ةيعمجلا روــــضح قح مهاــــسم لكلو ،نيبتتكملا نم هريغ نع ةباين وأ

امهاـسم
ً

 زوجيو ،ةماعلا ةيعمجلا روـضح يف ةكرـشلا يف نيلماعلا وأ ةرادإلا سلجم ءاـضعأ ريغ نم رخآ 

 ىلع تيوـــــصتلاو اهتالوادم يف مهاـــــسملا ةكراـــــشمو نيمهاـــــسملل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا دقع

 .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ةطساوب اهتارارق

 

  ةيسيسأتلا ةيعمجلا تاصاصتخا :نوثالثلا ةداملا

اقبط نيسسؤملا نم ةوعدب ةيسيسأتلا ةيعمجلا دقعت
ً

 :ةيلاتلا رومألاب صتختو ،تاكرشلا ماظنل 

اقبط ءافولا نمو لاملا سأر لكب باتتكالا نم ققحتلا .1
ً

 لاملا سأر نم ىندألا دحلاب تاكرـشلا ماكحأل 

  .مهسألا ةميق نم قحتسملا ردقلابو

 ماظنلا ىلع هيرهوج تاليدعت لاخدإ اهل زوجي ال نكلو ،ةكرـــــــشلا ماظنل ةيئاـهنلا صوـــــــصنلا عـــــــضو .2

 .اهيف نيلثمملا نيبتتكملا عيمج ةقفاومب الإ اهيلع ضورعملا

 .ةكرشلل ةرادإ سلجم لوأ نييعت .3

 .امهباعتأ ديدحتو ةكرشلل رثكأ وأ تاباسح عجارم نييعت .4

 .سيسأتلا اهاضتقا يتلا تاقفنلاو لامعألا نع نيسسؤملا ريرقت يف ةلوادملا .5

 رفوتت مل اذإف ،لقألا ىلع لاملا سأر فــــصن لثمي نيبتتكملا نم ددع روــــضح اهداقعنا ةحــــصل طرتــــشيو

اموي رـشع ةـسمخ لالخ دقعي ناث عامتجا ىلإ ةوعد تهجو ةيبلغألا هذه
ً

احيحـص عامتجالا اذه نوكيو .
ً

 ايأ 

 مهـسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيـسيـسأتلا ةيعمجلا يف تارارقلا ردـصتو .هيف نيلثمملا نيبتتكملا ددع ناك

 .هلثمي وأ هب بتتكا مهس لك نع توص اهتاعامتجا يف بتتكم لكلو ،اهيف ةلثمملا

 

  ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 عيمجب ةـيداـعلا ةـماـعلا ةـيعمجلا صتخت ،ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا ةـيعمجلا اـهب صتخت يتلا رومألا ادـع اـميف

 ةنــسلا ءاهتنال ةيلاتلا ةتــسلا رهــشألا لالخ ةنــسلا يف لقألا ىلع ةرم دقعتو ةكرــشلاب ةقلعتملا رومألا

 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك عامتجالل ىرخأ ةيداع تايعمج دقعتو ،ةكرشلل ةيلاملا

 

  ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةـماـعلا ةـيعمجلا صتخت ةـقالعلا تاذ ىرخألا ةـمظنألاو كونبلا ةـبقارم ماـظن هـب يـــــــضتقي اـم ةاـعارم عم

اـيماـظن اـهليدـعت اـهيلع روظحملا ماـكحألا ءاـنثتـــــــساـب ةـكرـــــــشلا ماـظن لـيدـعتب ةـيداـعلا ريغ
ً

 ردـــــــصت نأ اـهلو 

 عاـــــــضوألاو طورـــــــشلا سفنب كـلذو ةـيداـعلا ةـماـعلا ةـيعمجلا صاـــــــصتخا يف ةـلخادـلا رومألا يف تارارق

 .ةريخألا ةيعمجلل ةررقملا
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  نيمهاسملل ةماعلا تايعمجلا داقعنا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةيعمجلا وعدي نأ ةرادالا سلجم ىلعو ،ةرادالا سلجم نم ةوعدب نيمهاــــسملل ةماعلا تايعمجلا دقعت

 نم ةئاملاب ةــــسمخ )%5( لثمي نيمهاــــسملا نم ددع وأ تاباــــسحلا عجارم كلذ بلط اذإ ةيداعلا ةماعلا

 ةـقطنم يف عزوت ةدـيرج يف ةـماـعلا ةـيعمجلا داـقعنال ةوعدـلا رـــــــشنتو ،لـقألا ىلع ةـكرـــــــشلا لاـم سأر

اموي نيرـشعو دحاوب داقعنالل ددحملا داعيملا لبق ةكرـشلل سيئرلا زكرملا
ً

 ةوعدلا لمتـشتو ،لقألا ىلع 

 يدوعــسلا يبرعلا دقنلا ةــســسؤم ىلإ لامعألا لودجو ةوعدلا نم ةخــسن لــسرتو ،لامعألا لودج ىلع

 .رشنلل ةددحملا ةدملا لالخ ةيلاملا قوسلا ةئيهو رامثتسالاو ةراجتلا ةرازوو

 

  روضحلا ةقيرط :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 مهسألا ددع نايب عم نيلثمملاو نيرضاحلا نيمهاسملا ءامسأب فشك ةماعلا ةيعمجلا داقعنا دنع ررحي

 تاهجلا نم ةحلـــصم يذ لكل نوكيو ةـــصـــصخملا تاوـــصألا ددعو ةلاكولا وأ ةلاـــصألاب مهتزايح يف يتلا

 .فشكلا اذه ىلع عالطالا ةقالعلا تاذ ةيباقرلاو ةيفارشإلا

 

  ةيداعلا ةماعلا تايعمجلا باصن :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

احيحــص ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا نوكي
ً

 ىلع ةكرــشلا لام سأر عبر نولثمي نومهاــسم هرــضح اذإ 

 ءاهتنا نم ةعاـــــس دعب يناثلا عامتجالا دقع زوجي ،لوألا عامتجالا يف باـــــصنلا اذه رفوتي مل اذإف ،لقألا

 نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجالا دقعل ةوعدلا نمــضتت نأ طرــشب لوألا عامتجالا داقعنال ةددحملا ةدملا

احيحص يناثلا عامتجالا دعيو ،عامتجالا اذه دقع ةيناكما
ً

ايأ 
ً

 .هيف ةلثمملا مهسألا ددع ناك 

 

 ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلا باصن :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

احيحـــص ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا نوكي
ً

 ةينقتلا لئاـــسو ةطـــساوب هيف كراـــش وأ /و هرـــضح اذإ 

 ،لوألا عامتجالا يف باـصنلا اذه رفوتي مل نإف ،لقألا ىلع لاملا سأر فـصن نولثمي نومهاـسم ةثيدحلا

 نمـضتت نأ طرـشب لوألا عامتجالا داقعنال ةددحملا ةدملا ءاهتنا نم ةعاـس دعب يناثلا عامتجالا دقع زوجي

احيحــص يناثلا عامتجالا دعيو ،عامتجالا اذه دقع ةيناكما نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجالا دقعل ةوعدلا
ً

 

 لاملا سأر عبر لثمي نيمهاـسملا نم ددع ةثيدحلا ةينقتلا لئاـسو ةطـساوب هيف كراـش وأ / و هرـضح اذإ

 رـــــــشنتو ثـلاـث عاـمتجا ىلإ ةوعد تـهجو يناـثلا عاـمتجالا يف مزاللا باـــــــصنلا رفوتي مل اذإو ،لـقألا ىلع

 زكرملا اـهيف يتلا ةـقطنملا يف عزوت ةـيموي ةدـيرج يف ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا ةـيعمجلا داـقعنال ةوعدـلا

اموي نيرـــشعو دحاوب عامتجالا داعيم لبق ةكرـــشلل سيئرلا
ً

احيحـــص ثلاثلا عامتجالا نوكيو ،لقألا ىلع 
ً

ايأ 
ً

 

 .هيف ةلثمملا مهسألا ددع ناك

 

  تيوصتلا :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 سلجم ءاـــضعأل زوجي ال كلذ عمو ،ةماعلا تايعمجلا يف هلثمي دحاو مهـــس لك نع توـــص مهاـــسم لكل

 وأ مهترادإ نع مهتمذ ءاربإـــب قلعتت يتلا ةـــيعمجلا تارارق ىلع تـــيوـــــــصتلا يف كارتـــــــشالا ةرادإلا

 هذـه دـيدـجتل وأ ةـيتاذ ةـحلـــــــصم ىلع لـمتـــــــشت يتلا لاـمعألا ضعبب ماـيقلل ةـبجاولا صيخارتلا مهئاـطعإـب

 كارتـشالا ىلع مهعانتما ىلع تاكرـشلا ماظن صني رخآ عوـضوم لك ىلع يرـسي ماع لكـشبو ،صيخارتلا

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا يف يمكارتلا تيوصتلا مادختسا متيو ،هيف تيوصتلا يف
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  تارارقلا :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 تارارق ردـــــصتو .اهيف ةلثمملا مهـــــسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيـــــسيـــــسأتلا ةيعمجلا يف تارارقلا ردـــــصت

 ةيعمجلا تارارق ردــــصت امك .عامتجالا يف ةلثمملا مهــــسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

اـقلعتم رارقلا ناـك اذإ الإ عاـمتجالا يف ةـلثمملا مهـــــــسألا يثلث )3/2( ةـيبلغأـب ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا
ً

 ةداـيزب 

 اهماظن يف ةددحملا ةدملا ءاــضقنا لبق ةكرــشلا لحب وأ ةكرــشلا ةدم ةلاطإب وأ هــضيفخت وأ لاملا سأر

احيحـــص رارقلا نوكي الف ىرخأ ةـــســـسؤم يف وأ ةكرـــش يف اهجامدإب وأ
ً

 ةثالث )4/3( ةيبلغأب ردـــص اذإ الإ 

 .عامتجالا يف ةلثمملا مهسألا عابرأ

 

  لامعألا لودج :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 ةلئـــسألا هيجوتو ،ةماعلا تايعمجلا لامعأ لودج يف ةجردملا تاعوـــضوملا ةـــشقانم قح مهاـــسم لكل

 ىلع تاباـسحلا عجارم وأ ةرادإلا سلجم بيجيو ،تاباـسحلا عجارمو ةرادإلا سلجم ءاـضعأ ىلإ اهنأـش يف

 هلاؤس ىلع درلا نأ مهاسملا ىأر اذإو .ررضلل ةكرشلا ةحلصم ضرعي ال يذلا ردقلاب نيمهاسملا ةلئسأ

اذفان نأشلا اذه يف اهرارق نوكيو ،ةماعلا ةيعمجلا ىلإ مكتحأ عنقم ريغ
ً

. 

 

  ةماعلا تايعمجلا ةسائر :نوعبرألا ةداملا

 ةـلاـح يف ةرادإلا سلجم ءاـــــــضعأ نيب نم تـقؤم سيئر وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةـماـعلا تاـيعمجلا سأري

اريتركس ةماعلا ةيعمجلا نيعتو ،سلجملا سيئر بايغ
ً

اعماجو عامتجالل 
ً

 ةيعمجلا عامتجاب ررحيو ،تاوصألل 

 ةلاـصألاب مهتزايح يف مهـسألا ددعو نيلثمملا وأ نيرـضاحلا نيمهاـسملا ءامـسأ نمـضتي رـضحم ةماعلا

 وأ اــهيلع تــقفاو يتلا تاوـــــــصألا ددــعو ،تذــختا يتلا تارارقلاو ،ةررقملا تاوـــــــصألا ددــعو ةــلاــكولاــب وأ

 لك بقع ةمظتنم ةفــصب رــضاحملا نودتو ، عامتجالا يف تراد يتلا تاــشقانملل ةيفاو ةــصالخو ،اهتفلاخ

 .تاوصألا اعماجو اهريتركسو ةيعمجلا سيئر هعقوي صاخ لجس يف عامتجا
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 سداسلا بابلا

 تاباسحلا عجارم
 

 نييعتلا :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 امهنيعت ةكلمملا يف لمعلاب مهل حرـــصملا نيعجارملا نيب نم رثكأ وأ تاباـــسحلل عجارم ةكرـــشلل نوكي

ايونس ةماعلا ةيعمجلا
ً

 .امهنييعت ةداعإ اهل زوجيو امهباعتأ ددحتو 

 

  عالطالا :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 هلو ،قئاثولا نم كلذ ريغو اهتالجـــسو ةكرـــشلا رتافد ىلع عالطالا قح تقو لك يف تاباـــسحلا عجارمل 

 ةكرــــــشلا تادوجوم نم ققحتي نأو ،اهيلع لوــــــصحلا ةرورــــــض ىري يتلا تاحاــــــضيإلاو تانايبلا بلطي نأ

اريرقت ةـيونـــــــسلا ةـماـعلا ةـيعمجلا ىلإ مدـقي نأ تاـباـــــــسحلا عجارم ىلعو .اـهتاـمازتلاو
َ

 فقوم هـنمـــــــضي 

 نم هـفـــــــشك دـق نوكي اـمو ،اـهبلط يتلا تاـحاـــــــضيإلاو تاـناـيبلا ىلع لوـــــــصحلا نم هـنيكمت نم ةـكرـــــــشلا

 .عقاولل ةكرشلا تاباسح ةقباطم ىدم يف هيأرو ماظنلا اذه ماكحأ وأ تاكرشلا ماظن ماكحأل تافلاخم

 

 

 عباسلا بابلا

 حابرألا عيزوتو ةكرشلا تاباسح
 

  ةيلاملا ةنسلا :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ربمسيد رهش نم ريخألا مويلا يف يهتنتو رياني رهش نم لوألا مويلا يف ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا أدبت

 سيــسأت نالعإب رداــصلا رارقلا خيرات نم أدبت ةكرــشلل ىلوألا ةيلاملا ةنــسلا نأ ىلع .ةيداليم ةنــس لك نم

 .يلاتلا ماعلا نم ربمسيد رهش ةياهن ىتحو ةكرشلا

 

  ةرادإلا سلجم ريرقتو ةيونسلا ةينازيملا :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

ادرج ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةرادإلا سلجم دعي
ً

 ،روكذملا خيراتلا يف اهموصخو ةكرشلا لوصأ ةميقل 

اريرقتو ،رئاـسخلاو حابرألا باـسحو ةكرـشلا ةينازيم دعي امك
ً

 ةنـسلا نع يلاملا اهزكرمو ةكرـشلا طاـشن نع 

 سلجم عـــضيو ،ةيفاـــصلا حابرألا عيزوتل اهحرتقي يتلا ةقيرطلا ريرقتلا اذه نمـــضتيو ، ةيـــضقنملا ةيلاملا

 )45(ــــــــــب ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ددحملا دعوملا لبق تاباـــسحلا عجارم فرـــصت تحت قئاثولا هذه ةرادإلا

اـموي نيعبرأو ةـــــــسمخ
ً

 اـهريدـمو يذـيفنتلا اـهـــــــسيئرو ةـكرـــــــشلا ةرادإ سلجم سيئر عقويو ،لـقألا ىلع 

 لبق نيمهاـــسملا فرـــصت تحت ةكرـــشلل سيئرلا زكرملا يف اهنم خـــسن عدوتو ،ةروكذملا قئاثولا يلاملا

 نيمهاسملا دوزي نأ ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو ،لقألا ىلع مايأ ةرشع )10(ــــــــب ةماعلا ةيعمجلا داقعنا

 عزوت ةديرج  يف رــشني  مل ام تاباــسحلا عجارم ريرقتو ،ةرادإلا سلجم ريرقتو ،ةكرــشلل ةيلاملا مئاوقلاب

 ةئيهو ،رامثتــــسالاو ةراجتلا ةرازو ىلإ قئاثولا هذه نم ةروــــص لــــسرت نأو ،ةكرــــشلل سيئرلا زكرملا يف

 ةرــشع ةــسمخب ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات لبق يدوعــسلا يبرعلا دقنلا ةــســسؤمو ةيلاملا قوــسلا

اموي )15(
ً

 .لقألا ىلع 
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  حابرألا عيزوت :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 مــصخ دعب اهددحت يتلا ةيفاــصلا )يونــس عبر وأ يونــس فــصن( ةيلحرملا وأ ةيونــسلا ةكرــشلا حابرأ عزوت

 اهيف كوكـشملا نويدلا ةهجاومل ةمزاللا تاطايتحالا نيوكتو ،ىرخألا فيلاكتلاو ةماعلا تافورـصملا لك

 ماظن ماكحأو قفتي امب اهترورـــــــض ةرادإلا سلجم ىري يتلا ةئراطلا تامازتلالاو تارامثتـــــــسالا رئاـــــــسخو

 :يلاتلا وحنلا ىلع يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم تاهيجوتو كونبلا ةبقارم

 

 غلابملا هذه عفدب ةكرــشلا موقتو ،نيمهاــسملا ىلع ةررقملا ةاكزلا عفدل ةمزاللا غلابملا بــستحت .1

 .ةصتخملا تاهجلل

 يطايتحالل ةاكزلا مصخ دعب ةيفاصلا حابرألا نم يقبتملا نم ةئاملاب ةرشع )%10( نع لقي الام لحري .2

ايواسم روكذملا يطايتحالا حبصي نأ ىلإ يماظنلا
ً

 .عوفدملا لاملا سأرل لقألا ىلع 

 ةــسمخ )%5( نع لقي ال غلبم ةاكزلاو يماظنلا يطايتحالا مــصخ دعب حابرألا نم يقابلا نم صــصخي .3

اقبط نيمهاــــــسملا ىلع عيزوتلل عوفدملا لاملا سأر نم ةئاملاب
ً

 هررقتو ةرادإلا سلجم هحرتقي امل 

 هذه عفدل يفكت ال نيمهاـسملل ةقحتـسملا حابرألا نم ةيقبتملا ةبـسنلا تناك اذإو .ةماعلا ةيعمجلا

 ةيعمجلل زوجي الو ،ةيلاتلا تاونــــسلا وأ ةنــــسلا يف اهعفدب ةبلاطملا نيمهاــــسملل زوجي ال ةبــــسنلا

  .ةرادإلا سلجم هحرتقا ام ىلع ديزت حابرألا نم ةبسن عيزوت ررقت نأ ةماعلا

 هـحرتقي يذـلا وحنلا ىلع )3 ،2 ،1( تارقفلا يف ةروكذـملا غلاـبملا صيـــــــصخت دـعب يقاـبلا مدـختـــــــسي .4

 .ةماعلا ةيعمجلا هررقتو ةرادإلا سلجم

 ءاـــــــشنإل غلاـبم حاـبرألا يفاـــــــص نم صـــــــصخت نأ ةرادإلا سلجم نم ةـيـــــــصوتب ةـماـعلا ةـيعمجلل قحي .5

امئاق نوكي ام ةنواعمل وأ ةكرشلا يلماعل ةيعامتجا تاسسؤم
ً

 .تاسسؤملا هذه نم 

 

 نيمهاسملا صصح حابرأ عفد :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

اقفو نيمهاــــسملا ىلإ حابرألا عفدت 
ً

 خيرات رارقلا ددحيو نأــــشلا اذه يف رداــــصلا ةماعلا ةيعمجلا رارقل 

 نيمهاـــسملا تالجـــس يف نيلجـــسملا مهـــسألا يكلامل حابرألا هيقحأ نوكتو عيزوتلا خيراتو قاقحتـــسالا

 .قاقحتسالل ددحملا مويلا ةياهن يف
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 نماثلا بابلا

 تاعزانملا
 

  ةيلوؤسملا ىوعد :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 ناك اذإ ةرادإلا سلجم ءاـضعأ ىلع ةكرـشلا نع ةباين ةيلوؤـسملا ىوعد عفري نأ يف قحلا مهاـسم لكل

 هذـه عفر يف ةـكرـــــــشلا قح نوكي نأ طرـــــــشب ،هـب صاـخ ررـــــــض قاـحلإ مهنم عقو يذـلا أـطخلا نأـــــــش نم

امئاق لاز ام ىوعدلا
ً
 .ىوعدلا عفر ىلع همزعب ةكرشلا راطخإ مهاسملا ىلع بجيو ،

 

 

 عساتلا بابلا

 اهفينصتو ةكرشلا لح
 

 ةكرشلا رئاسخ :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 يأ ىلع بجو ،ةيلاملا ةنـــسلا لالخ تقو يأ يف ،عوفدملا لاملا سأر فـــصن ةكرـــشلا رئاـــسخ تغلب اذإ 

 سيئر ىلعو ،ةرادإلا سلجم سيئر غالبإ كـلذـب هـملع روف تاـباـــــــسحلا عجارم وأ ةـكرـــــــشلا يف لوؤـــــــسم

اروف سلجملا ءاـــضعأ غالبإ ةرادإلا سلجم
ً

اموي رـــشع ةـــسمخ لالخ ةرادإلا سلجم ىلعو ،كلذب 
ً

 هملع نم 

اموي نيعبرأو ةــسمخ لالخ عامتجالل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةوعد  ،كلذب
ً

 ،رئاــسخلاب هملع خيرات نم 

 وأ ةكرــــشلا لام سأر ةدايز امإ ررقتل يدوعــــسلا يبرعلا دقنلا ةــــســــسؤم ةعنامم مدع ىلع هلوــــصحو

اقفو هـــضيفخت
ً

 ةبـــسن هعم ضفخنت يذلا دحلا ىلإ كلذو كونبلا ةبقارم ماظنو تاكرـــشلا ماظن ماكحأل 

 .ماظنلا اذه يف ددحملا لجألا لبق ةكرشلا لح وأ ،عوفدملا لاملا سأر فصن نود ام ىلإ رئاسخلا

 

 اهتيفصتو ةكرشلا لح :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 ىلع ًءاـنب ةـيداـعلا ريغ ةـماـعلا ةـيعمجلا ررقت ،ددـحملا لـجألا لـبق اـهلح ةـلاـح يف وأ ةـكرـــــــشلا ءاـهتنا دـنع 

 يهتنتو مهباـعتأو مهتيحالـــــــص ددـحتو رثكأ وأ يفـــــــصم نيعتو ةـيفـــــــصتلا ةـقيرط ةرادإلا سلجم حارتقا

امئاق ةرادإلا سلجم رمتـسي كلذ عمو ،ةكرـشلا ءاـضقناب ةرادإلا سلجم ةطلـس
ً

 نأ ىلإ ةكرـشلا ةرادإ ىلع 

 تاــــــصاــــــصتخا عم ضراعتي ال يذلا ردقلاب اهتاــــــصاــــــصتخا ةكرــــــشلا ةزهجأل ىقبتو يفــــــصملا نييعت متي

 .نيفصملا
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 رشاعلا بابلا

 ةيماتخ ماكحأ
 

 ةكرشلا متخ :نوسمخلا ةداملا

اــمتاــخ ةرادإلا سلجم دــعي
ً

 وأ ةــيذــيفنتلا ةــنجللا وأ ةرادإلا سلجم ىري يتلا قئاــثولا هــب متخت ةــكرـــــــشلل 

 .هب اهمتخ ةرورض ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ بدتنملا وضعلا

 

 تاكرشلا ماظن :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 .ساسألا ماظنلا اذه يف هركذ دري مل ام لك ىلع تاكرشلا ماكحأ قيبطت

 

 :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا طباوضو ماكحأل ةكرشلا لامعأ عيمج عضخت

 

 ساسألا ماظنلا عاديإ :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

اـقبط رـــــــشنيو ساـــــــسألا ماـظنلا عدوي
َ

 عم كونبلا ةـبقارم ماـظن ماـكحأ ىعارتو تاـكرـــــــشلا ماـظن ماـكحأل 

 ةيكنبلا لامعألا ةعيبط عم قفتت يتلاو ةيلاملا ريزو نم رارقب ردــــصت يتلا ةيميظنتلا دعاوقلاو تارارقلا

اقبط
ً

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل 
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