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 2  عيمجلل رصب ةيعمج

 

 .ةيفيظولا هنوؤشو يذيفنتلا ريدملا نييعت ةيلآ
 :يذيفنتلا ريدملا ماهم /ًالوأ

 :صوصخلا هجو ىلع اهنمو ةفاك ةيرادإلا لامعألا يذيفنتلا ريدملا ىلوتي

 هذيفنت ةعباتمو اهفادهأو ةماعلا ةسايسلا نم اقالطنا اهتايوتسم قفو ةيعمجلا ططخ مسر .1
 .اهدامتعا دعب

 هذهو ةيذيفنتلا ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ عم ضراعتت ال ةيعمجلا ةمكوحل ريياعمو سسأ مسر .2
 .اهدامتعا دعب اهتيلعاف ىدم ةبقارمو اهذيفنت ىلع فارشإلاو ةحئاللا

 قيقحتو اهلامعأب ةيعمجلا مايق نمضت يتلا ةمزاللا ةيميظنتلاو ةيئارجإلا حئاوللا دادعإ .3
 .اهدامتعا دعب اهذيفنت ةعباتمو اهفادهأ

 .اهميمعتو اهتاميلعتو اهتارارقو اهحئاولو ةيعمجلا ةمظنأ ذيفنت .4
 .ةمزاللا تازيهجتلاو دراوملاو تاعورشملاو جماربلا نم ةيعمجلا تاجايتحا ريفوت .5
 .اهليعفت تايلآو ةيعمجلا لاومأ نم ضئافلا رامثتسا دعاوق حارتقا .6
 يبوسنم ءادأ نيسحت ىلع سكعنت يتلا ةيبيردتلاو ةيريوطتلا جماربلاو ططخلا ذيفنتو مسر .7

 . اهريوطتو ةيعمجلا
 ميدقت نمضتو ةيعمجلا تامدخ نم نيديفتسملا عم ةقالعلا مظنت ةبوتكم ةسايس مسر .8

 . اهدامتعا دعب اهنع نالعإلاو مهل ةمزاللا ةيانعلا
 يف نواعتلاو ةرازولا نم ةدمتعملا جذامنلا قفو ةيعمجلا نع تامولعملاو تانايبلاب ةرزولا ديوزت .9

 تانايب ثيدحتو اهدامتعاو ةرادإلا سلجم ىلع اهضرع دعب ةيونسلاو ةيعبتتلا ريراقتلا دادعإ
 .ةيرود ةفصب ةيعمجلا

 مهتايحالص ديدحت عم ةرادإلا سلجمل ةيعمجلا يف نيفظوملا رابك ءامسأ حيشرتب عفرلا .10
 . ةيعمجلا تامدخب ءاقترالاو،دامتعالل مهتايلوؤسمو

 ىوتسم ىلع اهيف تازاجنالاو ءادألا سايقل تارشؤملا عضوو ةيعمجلا لامعأ ريس ةعباتم .11
 .اهل لولحلا داجيإو تالكشملا ةجلاعمو فادهألا وحن اههاجتا نم ققحتلاو دراوملاو ططخلا

 ريياعملل اقفو  ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشمو ةيلاملا ريراقتلا دادعإ يف هتكراشم .12
 . اهدامتعال اديهمت ةربتعملا

 . هدامتعال هعفرو ةيعمجلا يف نيلماعلل يفيظولا ميوقتلا دادعإ .13
 .ةيعمجلا يف لمعلا ريسب ةصاخلا تاميلعتلاو ميماعتلا رادصإ .14
 لمعلاو تاسلجلا رضاحم ةباتكو هتاعامتجا لامعأ لودج دادعإو ةرادإلا سلجم ةنامأ يلوت .15

 .هنع ةرداصلا تارارقلا ذيفنت ىلع
 .اهنع ريراقت ميدقتو ةفاك ةيعمجلا اهب موقت يتلا تابسانملاو ةطشنألا ىلع فارشإلا .16
 اهجالع لبسو تاقوعملاو تازاجنإلا حضوت ةفاك ةيعمجلا لامعأل ةيرودلا ريراقتلا دادعإ .17

 .اهدامتعال ةرادإلا سلجمل اهميدقتو
 .هصاصتخا لاجم يف ةرادإلا سلجم لبق نم اهب فلكي ىرخأ ماهم يأ .18

 :ةيتآلا تايحالصلا هب ةطانملا ماهملا زاجنا ليبس يف يذيفنتلا ريدملل /ًايناث

 وا تارايز وأ تاءاقل وأ تابسانم روضح وأ اهب ةصاخ لامعأ ءاهنإل ةيعمجلا يبوسنم بادتنا .1
 ديزت الأ ىلع ةنسلا يف ارهش زواجتي ال امبو لمعلا ةحلصم هيضتقت ام بسحو اهريغ وأ تارود
 .مايأ ةرشع نع ةلصتملا مايألا

 مهلامعأ ةعباتمو مهدوقع دادعإو ةيعمجلاب ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا نييعت تارارق ةعباتم .2
 . دامتعالل تالاقتسالا لوبقو اهئاغلإو دوقعلا عيقوتب ةرادإلا سلجمل عفرلاو

 . ءادألا ريراقت دامتعا .3
 قفو ةيعمجلا ىوتسم ىلع ةطشنألاو جماربلا عيمج ذيفنتل نيفظوملا فيلكت ريدملل .4

 . ةدمتعملا ططخلا
 . ةرادإلا سلجم ةقفاوم دعب ةفاك ةيعمجلا يبوسنم تازاجإ دامتعا .5
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 . هل ةحونمملا تايحالصلا قفو ماسقألا ءاسؤر تايحالص ضيوفت .6
 .ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا ةيعمجلاب لمعلا ميظنت ةحئال داوم قيبطت .7

 :لمعلا تاقالع /ًاثلاث

 . ةيعمجلا ةرادإ سلجم لبق نم قئال لكشب ريدملا ةلماعم .1
 .هرجأب ساسملا نود هقوقح  ةسراممل مزاللا يفاكلا تقولا ريدملا ءاطعإ .2
 . يدوعسلا لمعلا ماظن يف ءاج ام قفو ددحملا تقولا يف هلمع ءادأ نم ريدملا نيكمت .3
 هجولا ىلع هئاسؤر نم ةرداصلا رماوألاو تاميلعتلا ةفاك ذيفنت يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي .4

 هضرعي وأ ةماعلا بادآلا وأ دقعلا وأ ماظنلا فلاخي ام تاميلعتلا هذه يف نكي مل ام لمكألا
 .رطخلل

 مظن ىلع ةظفاحملا كلذب دصقيو لمعلا ديعاومو مظن مارتحإ يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي .5
 .ةيلبقتسملاو ةيلاحلا لمعلا ديعاومو

 ريغلا ىدل اهقوقحو ةيعمجلا تاكلتممو لاومأ ىلع ةظفاحملا يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي .6
 .هلمع يف اهمدختسي يتلاو هيلإ ةملسملا كلت ةصاخو

 .ةيحالصلا بحاص نم يباتك نذأب الإ رخأ لمع يأو ةيعمجلاب لمعلا نيب عمجلا ريدملل زوجي ال .7
 لصت دق يتلا تامولعملا ىلعو لمعلا رارسأ ىلع ةظفاحملا يذيفنتلا ريدملا ىلع نيعتي .8

 حلاصمب رارضإلا اهنأش نم يتلا كلت ةصاخو ،ةمدخلا هكرت دعب ىتح هتفيظو مكحب هيلإ
 . ةيعمجلا

 مأ تناك ةيدام ةيصخش بساكم ةيأ قيقحت يف هتاقالع وأ هتفيظو لغتسي الأ ريدملا ىلع .9
 .ةيونعم

 :يذيفنتلا ريدملا ةفيظو لغشل مدقتلا يف رفوتت نأ بجي يتلا طورشلا /ًاعبار

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ .1
 .اعرش ةربتعملا ةيلهألا لماك نوكي نأ .2
 . ماع ) 25(  نع هرمع لقي الأ .3
 .يرادإلا لمعلا يف تاونس ) 3 (  نع لقت ال ة ربخ كلتمي نأ .4
 .سيرولاكب نع هتداهش لقت الأ .5
 .هحيشرت دعب ةيعمجلا ةرادإل ًاغرفتم نوكي نأ .6

 :يذيفنتلا ريدملا فيظوت ةيلآ /ًاسماخ

 نيمألا وأ ةرادإلا سلجم سيئر ةسائرب ةيعمجلا ريدم حيشرتو رايتخا ريياعم دادعإ ةنجل ليكشت .1
 .صاصتخالا لهأب ةناعتسالاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم 3 ةيوضعو ماعلا

 عم ينورتكلالا  ةيعمجلا عقومو  ةيعمجلاب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع نالعإلا .2
 .ةفيظولل ايازملاو طورشلا حاضيإ

 .ًاينمز نالعإلا ةرتف ديدحت .3
 نع روصو نيمدقتملل ةيتاذلا ريسلا اهب ًاقفرم ريدملا ةفيظول مدقتلا تابلط لابقتسا .4

 تاردقلاو تاراهملل ةززعملا قئاثولاو ةربخلا تاداهشو ةينهملا تاداهشلاو ةيملعلا تالهؤملا
 . طقف ليميالا ربع ةيدايقلا

 .هبلط لوصو ديفي ينورتكلا راعشإ بلطلا مدقمل لسرُي .5
 .ةلكشملا ةنجللا لبق نم ةننقملا تارابتخالا ءارجإو ةلباقملا دعوم ديدحت .6
 .اهنالعإو جئاتنلا زرف .7
 .ةيعمجلا ةرادإ سلجم نم يرادإ رارقب هحيشرت دامتعا .8
 .ماظنلا بسح ةقفاوملل ةرازولل هحيشرت تاغوصم عفر .9

 . نييعتلا ىلع ةرازولا ةقفاوم ىلع هلوصح دعب ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن يف ريدملا ليجست .10
 اميف تازاجإلا تارتف اهنم بستحت الو رهشأ ةثالث اهتدم رابتخا ةرتفل  يذيفنتلا ريدملا عضخي .11

 ةرتف لالخ تعقو اذإ ةيعوبسألا ةحارلا مايأ ءانثتساب رخآ بايغ يأ وأ دايعألا تازاجإ ادع
 فظوملا ةيحالص تبثي مل اذإف ةيلعفلا لمعلا ةرشابم خيرات نم رابتخالا ةدم أدبتو رابتخالا
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 ، ةأفاكم وأ ضيوعت يأ نود ةيعمجلا بناج نم اهلالخ هتمدخ ءاهنإ زوجي ةدملا هذه ءانثأ
 ..ةيعمجلا يف ةمدخلا ةدم نمض ةبرجتلا ةرتف بستحت لمعلل هتيحالص توبث دنعو

 ريدملل ةيلاملا تاضيوعتلا ديدحت
 :روجألا /ًالوأ

 ةدراولا ماكحألل ًاقبط ةيدوعسلا ةلمعلاب هل قحتسم غلبم لكو  يذيفنتلا ريدملا رجأ عفد بجي .1
 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم

 رهش لك ةياهن يف فرصُيو لمعلا هترشابم خيرات نم ًارابتعإ هبتار يذيفنتلا ريدملا قحتسي .2
 .يداليم

 يف يه وأ ةيعمجلا اهكلتمت تالآ ريمدت وأ فالتإ وأ دقف يف  يذيفنتلا ريدملا  ببست اذإ .3
 ةجيتن نكي ملو ةيحالصلا بحاص تاميلعت هتفلاخم وأ هنم أطخ نع ًائشان كلذ ناكو هتدهع
 ماظن يف ءاج ام قفو هرجأ نم عطتقت نأ ةيعمجلل زاج ،ةرهاق ةوق نع ًائشان وأ ريغلا أطخل
 .يدوعسلا لمعلا

 , هنم ةيطخ ةقفاوم نود ةصاخ قوقح ءاقل  يذيفنتلا ريدملا  روجأ نم غلبم يأ مسح زوجي ال .4
 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم ةدراولا تالاحلا يف الإ

 يذيفنتلا ريدملا رجأ فصن ىلع ةموسحملا غلابملا ةبسن ديزت نأ )لاوحألا عيمج يف( زوجي ال .5
 ىلع مسحلا يف ةدايزلا ناكمإ ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه ىدل تبثي مل ام ،قحتسملا
 ةلاحلا هذه يفو ، هرجأ فصن نم رثكأ ىلإ يذيفنتلا ريدملا ةجاح اهيدل تبثي وأ ،ةبسنلا كلت
 .رمألا ناك امهم هرجأ عابرأ ةثالث نم رثكأ  يذيفنتلا ريدملا ىطعُي ال ةريخألا

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم ءاج ام ةيعمجلاب  يذيفنتلا ريدملا رجأ نم ءزج عاطتقا دنع ىعارُي .6

 

 

 :بتاورلا /ًايناث

 0ةرادإلا سلجم سيئر ةسائرب ةدقعنملا ةنجللا هددحت يساسألا بتارلا .1

 :ةوالعلا /ًاثلاث

 ةوالعلا حنمل طرتشيو  يساسألا بتارلا نم ) %10 ىتح(  ةبسنب ةيونس ةوالع ريدملا قحتسي •
 مييقت نم ٪٨٠ زواجتو هفيظولا تابلطتم هئافيتساو هنييعت ىلع ةنس ىضمأ دق نوكي نأ
 .يونسلا يفيظولا ءادألا

1. . 

 :بادتنالا لدب /ًاسماخ

 %5 وأ دحاولا مويلا نع لاير 250 بادتنا لدب ةكلمملا لخاد بدتنملا يذيفنتلا ريدملل فرصُي .1
 .لقأ امهيأ يرهشلا يساسألا هبتار نم

 نع لاير 500 بادتنا لدب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ بدتنملا يذيفنتلا ريدملل فرصُي .2
 .لقأ امهيأ يرهشلا يساسألا هبتار نم %10 وأ دحاولا مويلا

 .ةيعمجلا اهقاطن يف عقت يتلا ةنيدملا نم مك150 نع بادتنالا ةفاسم لقت الأ بجي .3
 .ةيحايسلا ةجردلا ىلع ًابايإو ًاباهذ رفس ةركذت بدتنُملا يذيفنتلا ريدملل  حنمُي .4
 فيلاكت نع هضيوعت بجو ريدملا اهيلإ بدتنملا ةنيدملاب راطم وأ ةيوج ةلحر رفوت مدع دنع .5

 .اهيلإ بدتنُملا ةنيدملل راطم برقأ ةميق لداعُي امب لقنلا
 ةيعمجلا ىدل هب لومعملا بادتنالا جذومن ةئبعت هبادتنُا دنع ريدملا ىلع بجي .6

 :تائفاكملا /ًاسداس
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 ةجردو هتبظاومو هدجو ريدملا طاشنل ةرادإلا سلجم ريدقت ساسأ ىلع تآفاكملا حنم نوكي •
 وأ سلجملا سيئر ةيصوت ىلع ءانب كلذو لمعلا يف هينافتو هجاتنإو هب طونملا لمعلل هناقتإ
 .هبئان

 

 :ليهأتلاو بيردتلا /ًاعباس

 :يلي ام ىلإ ةماع هفصب ةيعمجلا يف بيردتلا ةسايس فدهت .1
 لضفأ ىلع لمعلا تابجاو ءادأ نم هنكمت ةجرد ىلإ ريدملا ىدل ءادألا ىوتسم عفر –

 .ةيفيظولا هتءافك عفرو هجو
 .ةثيدح تالآ لامعتسا وأ لمعلا يف ديدج بولسأ عابتأل ريدملا ةئيهت –
 .صاخ بيردت و دادعإ ىلإ هلغش جاتحي ريدملا بصنم –
 .ةيعمجلا يف ةيرادإلا ةئيبلا ريوطتو نيسحت –
 .ريدملا ليهأت لالخ نم ةيعمجلا يف بيردتلا نيطوت –

 هيلع فرص ام ةفاك درب مازتلالا وأ بيردتلا ةرتف لداعت ةرتف ةيعمجلا ىدل لمعي نأ ريدملا مزتلي .2
 يف لمعلاب اهضقي مل يتلا ةدملا نع بيردتلا ةرتف لالخ هبيردت ىلع ةيعمجلا هتقفنأو
 .يدوعسلا لمعلا ماظن عم ضراعتي ال امب ةيعمجلا

  يمسرلا ماودلا تاقوأ جراخ وأ لخاد ءاوس لمعلا تابجاو نم ريدملل ةبسنلاب بيردتلا ربتعي .3
 .ةيعمجلاب ةيحالصلا بحاص لبق نم ةموسرملا ةطخلا راطإ نمض كلذ نوكيو

 لمعلا قيرط نع وأ ةصصختم تاودن وأ ةيبيردت تارود روضح قيرط نع ريدملل بيردتلا نوكي .4
 لخاد يف ءاوس ةلهؤملا ةزهجألا دحأ يف بيردتلا نوكي ثيحب ةربخلا باستكا دصقب
 .اهجراخ وأ ةكلمملا

 ةيعمجلا لمحتتو كلذ ىلع هزفحتو بيردتلاو يملعلا ليصحتلا ىلع ريدملا ةيعمجلا عجشت .5
 .ةيبيردتلا ةيلمعلاب ةقلعتملا اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد ةمزاللا فيراصملا عيمج

 مهتءافك ريوطتو نيفظوملا بيردتل ةيلخادلا حئاوللا هضوفي نم وأ ةرادإلا سلجم عضي .6
 .بيردتلا تالدبو فيراصمو

 

 :لمعلا تاعاس /ًانماث

 عوبسألا يف مايأ ةسمخ لمعلا مايأ نوكت يدوعسلا لمعلا ماظن ماكحأ عم ضراعتي ال اميف .1
 )٤٠( لمعلا تاعاسل ىندألا دحلا نوكيو ةيعوبسألا ةحارلا مايأ تبسلاو ةعمجلا يموي  نوكيو
 .نيملسملل كرابملا ناضمر رهش لالخ ًايموي تاعاس ٥ ىـلإ ضـفخُت عوبـسألا يـف ةعاس

 ةياهنو ةيادب تاقوأ ديدحت ةيحالصلا بحاصل زوجي يدوعسلا لمعلا ماظنب لالخإلا مدع عم .2
 . ةيعمجلاب لمعلا ةحلصم هيضتقت ام قفو يمسرلا ماودلا

 هيلإ جايتحالا ةلاح يف ةيمسرلا لمعلا تاعاس ريغ يف لمعلل رضحي نأ ريدملا ىلع نيعتي .3
 . لمعلا ةجاح بسح

 مايأ يف لمعلاب فيلكتلا زوجي امك تاجايتحإلل اقفو ماودلا تقو جراخ لمعلاب فيلكتلا زوجي .4
 ام ىلع اءانبو ةينازيملا يف تادامتعإلا نمض كلذو ةيمسرلا دايعألاو ةيعوبسألا تالطعلا
 لمعلاب فيلكتلا طورشب ةصاخلا دعاوقلا ةيعمجلا بئان /سيئر عضيو ،لمعلا ةحلصم هبلطتت
 . هدامتعال ةرادإلا سلجم ىلع ضرعي مث كلذل ةمزاللا مايألاو هتاعاس ديدحتو يفاضإلا

 ايفاضإ ارجأ يفاضإلا لمعلاب نوفلكملا حنمي ةيمسرلا لمعلا مايأ يف:ةيفاضإلا لمعلا تاعاس .5
 رجأ ةميق بستحتو ةيمسرلا لمعلا مايا يف اهلمع يتلا تاعاسلل يداعلا بتارلا لداعي
 نوفلكملا حنمي ةيعوبسألا تازاجإلا مايأ يف-.240    ميسقت )1 * يرهشلا بتارلا( ةعاسلا
 بسحتو اهلمع يتلا تاعاسلل يداعلا بتارلا نم )%1,5( لداعي ايفاضإ ارجأ يفاضإلا لمعلاب
 حنمي دايعألا تازاجإ مايأ يف-.240 ميسقت )1,50 * يرهشلا بتارلا( ةعاسلا رجأ ةميق
 اهلمع يتلا تاعاسلل يداعلا بتارلا فعض لداعي ايفاضإ ارجأ يفاضإلا لمعلاب نوفلكملا
 .240  ميسقت )2 *  ميسقت يرهشلا بتارلا( ةعاسلا رجأ ةميق بستحتو
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 لامعأ-:ةيتآلا تالاحلا يف يدوعسلا لمعلا ماظن ماكحأب ديقتلا مدع ةيحالصلا بحاصل زوجي .6
 ةضفخم نامثأب عيبلل دادعتسالاو تاباسحلا لفقو ،ةيفصتلاو ،ةينازيملا دادعإو ،يونسلا درجلا
 نيثالث ىلع يذيفنتلا ريدملا اهيف لغشي يتلا مايألا ددع ديزي الأ طرشب مسوملل دادعتسالاو
 ةراسخ يفالت وأ ،هنع أشن ام حالصإ وأ ،رطخ ثداح عوقو عنمل لمعلا ناك اذإ-.ةنسلا يف ًاموي
 دايعألا-.يداع ريغ لمع طغض ةهجاوم دصقب ليغشتلا ناك اذإ-.فلتلل ةلباق داومل ةققحم
 الو-.ةرادإلا سلجم نم رارقب ددحت يتلا ةيمسوملا لامعألاو ىرخألا تابسانملاو مساوملاو
 ،مويلا يف تاعاس رشع ىلع ةيلعفلا لمعلا تاعاس ديزت نأ ةمدقتملا تالاحلا عيمج يف زوجي
 .عوبسألا يف ةعاس نيتس وأ

 

 :تازاجإلا /ًاعسات

 ةزاجإلا نوكتو ًاموي نوثالث اهتدم ةيداليم ةيونس ةزاجإ ماع لك نع يذيفنتلا ريدملا قحتسي .1
 لالخ تارم ثالث ىلإ هتزاجإ ديصر ةئزجت ةيحالصلا بحاص ةقفاوم دعب هل زوجيو رجألا ةعوفدم
 ىلع لوصحلا هل زوجي امك ةلصتم مايأ ةسمخ نع ةزاجإ لك ةدم لقت ال ثيحب دحاولا ماعلا
 ديصر نم بستحت نأ ىلع ةنسلا يف مايأ ةسمخ نع اهتدم ديزت ال ةعطقتم ةيضرع ةزاجإ
 خيرات نم ةلصاوتم رهشأ ةتس لمكي مل اذإ ةيونسلا هتزاجإب عتمتلا هل قحي الو ةيونسلا هتزاجإ
 .ةيعمجلا ىدل لمعلا هترشابم

 نأ وأ اهنع لوزنلا زوجي الو اهقاقحتسا ةنس يف هتزاجإب يذيفنتلا ريدملا عتمتي نأ بجي .2
 .هتمدخ ءانثأ اهيلع لوصحلا نع ًاضوع ًايدقن ًالدب ىضاقتي

 ةنسلا ىلإ اهنم ًامايأ وأ ةيونسلا هتزاجإ لجؤي نأ ةيحالصلا بحاص ةقفاومب يذيفنتلا ريدملل .3
 .ةيلاتلا

 تضتقا اذإ اهقاقحتسإ ةنس ةياهن دعب يذيفنتلا ريدملا ةزاجإ ليجأت قح ةيحالصلا بحاصل .4
 ليجأتلا رارمتسا لمعلا فورظ تضتقا اذإف ًاموي نيعست ىلع ديزت ال ةدمل كلذ لمعلا فورظ
 ةنسلا ةياهن ليجأتلا ىدعتي الأ ىلع ةباتك يذيفنتلا ريدملا  ةقفاوم ىلع لوصحلا بجو
 .ةزاجإلا قاقحتسا ةنسل ةيلاتل

 لبق لمعلا كرت اذإ ةقحتسملا ةزاجإلا مايأ نع ةرجأ ىلع لوصحلا يف قحلا يذيفنتلا ريدملل .5
 ةرجأ قحتسي امك اهنع هتزاجإ ىلع لصحي مل يتلا ةدملا ىلإ ةبسنلاب كلذو اهل هلامعتسإ
 رجأ رخأ ساسأ ىلع رجألا بستحيو . لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةزاجإلا
 .لمعلا كرت دنع ريدملا هاضاقتي ناك

 سلجم اهددحي يتلا تابسانملاو دايعألا يف لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا يذيفنتلا ريدملل .6
 . ةرادإلا

 مايأ ةثالثو هل دولوم ةدالو ةلاح يف دحاو موي ةدمل رجأب ةزاجإ يف قحلا يذيفنتلا ريدملل .7
 ةديؤملا قئاثولا مدقُت نأ ىلع هعورف وأ هلوصأ دحأ وأ هجوز ةافو ةلاح يف وأ ، هجاوز ةبسانمل
 . اهيلإ راشملا تالاحلل

 ىلع ديزت الو مايأ ةرشع نع اهتدم لقت ال رجأب ةزاجإ ىلع لوصحلا يف قحلا يذيفنتلا ريدملل .8
 ةدم لاوط ةدحاو ةرمل جحلا ةضيرف ءادأل كلذو ىحضالا ديع ةزاجإ اهيف امب ًاموي رشع ةسمخ
 ىضمأ دق ريدملا نوكي نأ ةزاجإلا هذه قاقحتسإل طرتشُيو لبق نم اهادأ نكي مل اذإ هتمدخ
 .  لقألا ىلع نيتلصتم نيتنس لمعلا بحاص ىدل لمعلا يف

 يف قحلا باستنإلاب هتسارد لامكإل ةيحالصلا بحاص ةقفاوم ىلع لصاحلا يذيفنتلا ريدملل .9
 ةيلعفلا ناحتمإلا مايأ ددعب اهتدم ددحت ةداعُم ريغ ةنس نع ناحتمإلا ةيدأتل لماك رجأب ةزاجإ
 ءادأل رجأ نود ةزاجإ يف قحلا  يذيفنتلا ريدملل نوكيف ةداعم ةنس نع ناحتمإلا ناك اذإ امإ
 ةزاجإلا بلطل ةديؤملا قئاثولا ميدقت فظوملا نم بلطي نأ ةيحالصلا بحاصلو ، ناحتمإلا
 لبق ةزاجإلا بلطب مدقتي نأ يذيفنتلا ريدملا ىلعو ناحتمإلل هئادأ ىلع لدي ام كلذكو
 ناحتمإلا دؤُي مل هنأ تبث اذإ ةزاجإلا هذه رجأ نم  مرحُيو ، لقألا ىلع ًاموي رشع ةسمخب اهدعوم
 . ةيبيدأتلا ةلئاسملاب لالخإلا مدع عم

 ةيادبب أدبت ةنسلا يف مايأ ةسمخ زواجتت ال ةرتفل رجألا ةعوفدم ةئراط ةزاجإ يف قحلا ريدملل .10
 يتلا فورظلل ارظن كلذو ماعلا ةياهنب اهنم ىقبت ام وأ اعيمج طقستو يداليملا ماعلا
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 ريدملا ىلعو ةدحاولا ةرملا يف مايأ ةثالث نع ةزاجإلا كلت ديزت الأ ىلع رشابملا سيئرلا اهردقي
 .هتدوع دنع ةزاجإلا كلت ىلإ هتجاح تبثي ام ميدقت

 ةيقبتملا مايألا ليجأت يف هقحب كلذ لخي الأ ىلع ريدملا ةزاجإ عطق ةرورضلا تالاح يف زوجي .11
 .طقف ةيلاتلا ةنسلل هتزاجإ نم

 نأ  تبث اذإف رخآ لمع بحاص ىدل لمعي نأ اهيلع صوصنملا هتزاجإب هعتمت ءانثأ ريدملل زوجي ال .12
 . صوصخلا اذهب لمعلا ماظن هيلع صني ام قيبطت متي كلذ فلاخ دق ريدملا

 ًءاوس ةدحاولا ةنسلا لالخ هيضرم ةزاجإ لمعلا ماظن هيلع صني ام بسح فظوملا قحتسي .13
 لوأ خيرات نم أدبت يتلا ةنسلا  ةدحاولا ةنسلاب دصقُيو ةعطقتم مأ ةلصتم ةزاجإلا هذه تناك
 :يلاتلا هجولا ىلع .ةيضرم ةزاجإ
 .لماك رجأب : ىلوألا اموي نوثالثلا- •
 . رجألا عابرأ ةثالث : ةيلاتلا اموي نوتسلا- •
 لماك ذافنتسإ دعب هتامدخ ءاهنا وأ فظوملا رارمتسإ لامتحإ يف ةرادإلا رظنت كلذ دعبو- •

 .ةيداعلا تازاجإلا نم هديصر
 يتلا ةصتخملا ةيبطلا ةهجلا نم ريرقت ىلع اءانب ةيضرملا ةزاجإلا هبئان وا سيئرلا دمتعي- •

 بيبطلا نم ريرقت راضحإو ضيرملا ىلع يبطلا فشكلا عيقوت دعب ةيعمجلا اهددحت
  .صتخملا

 

  

 :بيدأتلا دعاوق /ًارشاع

 نأ ىلع يذيفنتلا ريدملا ىلع اهعيقوت ةيعمجلاب ةيحالصلا بحاصل زوجي يتلا ةيبيدأتلا تاءازجلا
 :يلاتلا لسلستلا قفو نوكت

 يتلا ةفلاخملا ىلإ هيف راشي هسيئر لبق نم ريدملا ىلإ هجوي يهفش ريكذت وهو :هيبنتلا .1
 .حيحص هجو ىلع هتابجاوب مايقلاو ماظنلاب ديقتلا هنم بلطيو ريدملا اهبكترإ

 ىلإ هرظن تفل نمضتم ةفلاخم هباكترإ ةلاح يف ريدملا ىلإ هجوي باتك وهو : يباتكلا راذنإلا .2
 .اهراركت وأ ةفلاخملا رارمتسإ ةلاح يف دشأ ءازجل هضرعت ناكمإ ىلإو ةفلاخملا

 نع مايأ ةسمخ رجأو لماك موي رجا نيب حوارتي ريدملا رجأ نم ءزج مسحب نوكتو :ةمارغلا .3
 . ةدحاولا ةفلاخملا

 ىضاقتي نأ نود نمزلا نم ةدم هلمع ةسرامم نم ريدملا عنم وهو : رجأ نود لمعلا نع فاقيإلا .4
 .مايأ ةسمخ ىلإ موي نم ءازجلا اذه ضرفيو ضيوعت وأ رجأ اهنع

 .ةيحالصلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدمل اهليجأت وأ ةوالعلا نم نامرحلا .5
 .ةيحالصلا بحاص نم ةررقم تناك ىتم ةنس ىلع ديزت ال ةدم ةيقرتلا ليجأت .6
 نود نمزلا نم ةدم هلمع ةسرامم نم ريدملا عنم وهو رجألا نم نامرحلا عم لمعلا نع فاقيإلا .7

 . مايأ ةسمخ ىلإ موي نم ءازجلا اذه ضرفيو ضيوعت وأ رجأ اهنع ىضاقتي نأ
 نم ةفلاخم هباكترإ ببسب ريدملا ةمدخ ءاهنإ ربتعيو : ةأفاكملا عم ةمدخلا نم لصفلا .8

 بسح هتمدخ ةدم نع ةقحتسملا ةأفاكملا لماك فرص عنمت ال اهيلع صوصنملا تافلاخملا
 . لمعلا ماظن

 يف وأ ةحئاللا اذه يف دراو ريغ ًءازج  يذيفنتلا ريدملا ىلع عقوي نأ ةيحالصلا بحاصل زوجي ال .9
 . لمعلا ماظن

 ةئام ةقباسلا ةفلاخملا ىلع ىضقنا دق ناك اذإ ةفلاخملا راركت ةلاح يف ءازجلا ديدشت زوجي ال .10
 . ةفلاخملا كلت نع هيلع ءازجلا عيقوتب  يذيفنتلا ريدملا غالبإ خيرات نم اموي نونامثو

 نكي مل ام ةيعمجلا تأشنم جراخ هبكترا رمأل يذيفنتلا ريدملا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال .11
 نع يذيفنتلا ريدملا  ىلع عقوي نأ زوجي ال امك . اهيف ةيحالصلا باحصأب وأ ةيعمجلاب ًالصتم
 ىلع دحاو ءازج نم رثكأ عيقوت الو . مايأ ةسمخ ةرجأ نع اهتميق ديزت ةمارغ ةدحاولا ةفلاخملا
 ةسمخ رجأ نم رثكأ هيلع عقوت يتلا تامارغلل ًءافو هرجأ نم عطتقت نأ الو , ةدحاولا ةفلاخملا
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 يف مايأ ةسمخ ىلع رجأ نود لمعلا نع هفاقيإ ةدم ديزت نأ الو , دحاولا رهشلا يف مايأ
 .رهشلا

 هباوجتساو هيلإ بسن امب ةباتك هغالبإ دعب الإ يذيفنتلا ريدملا ىلع يبيدأت ءازج عيقوت زوجي ال .12
 باوجتسالا نوكي نأ زوجيو . صاخلا هفلم يف عدوي رضحم يف كلذ تابثإو هعافد قيقحتو
 وأ راذنإلا اهبكترم ىلع ضورفملا ءازجلا ىدعتي ال يتلا ةطيسبلا تافلاخملا يف ههافش
 . رضحملا يف كلذ تبثي نأ ىلع , دحاو موي رجأ ىلع ديزي ال ام عاطتقاب ةمارغلا

 ناك وأ مالتسالا نع عنتما اذإف , ةباتك هيلع ءازجلا عيقوت رارقب يذيفنتلا ريدملا  غلبي نأ بجي .13
 نع نيدهاش عيقوت ذخا وا  هفلم يف نيبملا هناونع ىلع لجسم باتكب غالبلا لسريف ًابئاغ
 لالخ هيلع ءازجلا عيقوتب صاخلا رارقلا ىلع ضارتعالا قح  يذيفنتلا ريدملل و ،مالتسالا عانتمإ
 ،هيلع ءازجلا عاقيإب يئاهنلا رارقلاب هغالبإ  خيرات نم )ةيمسرلا لطعلا مايأ ادع( ًاموي رشع ةسمخ
 .يدوعسلا لمعلا ماظنب ءاج امك . ةيلامعلا تافالخلا قيوست ةئيه ىلإ ضارتعالا مدقيو

 .ةبكترملا ةفلاخملا مجح  عم ريدملا ىلع عقوملا ءازجلا بسانتي  نأ بجي .14
 .يهفشلا هيبنتلا ادع ةرادإلا سلجم لبق نم هدامتعا متي مل ام ءازجلاب دتعي ال .15
 نم دشألا ةبوقعلا عيقوتب يفتكيف ةفلاخم نم رثكأ لكشي ريدملا هبكترأ يذلا لعفلا ناك اذإ .16
 .اهل ةررقملا تابوقعلا نيب

 رادقمو همسأ نايب عم صاخ لجس يف يذيفنتلا ريدملا ىلع عقوت يتلا تامارغلا ةباتك بجي .17
 .كلذ خيراتو اهعيقوت ببسو ةمارغلا رادقمو هرجأ

 . تاءازجلا لودجب ةدراولا لاعفألا نم لعفل ريدملا باكترا ءازجلا بجوتست ةيبيدأت ةفلاخم ربتعي .18
 0تاءزجلا لودجل اقفو تاءازجلا قحتست يتلا تافلاخملا ددحت .19

 :ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلاو لمعلا تاباصإو رطاخم /رشع يداحلا

 .لمعلا ىلع ةزفحمو ةنمآ ةئيب ريفوت ةيعمجلا ىلع .1
 راطخألا عرف ماكحأ ةينهملا ضارمإلاو لمعلا تاباصإ نأش يف يذيفنتلا ريدملا قحب قبطي .2

 . ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن نم ةينهملا

 

 :لمعلا دقع ءاهتنا /رشع يناثلا

 .يدوعسلا لمعلا ماظن نم اهيلع صوصنملا لوحألا نم يأ يف لمعلا دقع يهتني .1
 هنايب بجي عورشم ببس ىلع ًءانب هؤاهنإ هيفرط نم يأل زاج ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ .2

 ناك اذإ ًاموي نيثالث نع لقت ال ةدمب ءاهنإلا لبق ةباتك رخآلا فرطلا ىلإ هجوي راعشإ بجومب
 .هريغ ىلإ ةبسنلاب ًاموي رشع ةسمخ نع لقي الو , ًايرهش عفدي يذيفنتلا ريدملا رجأ

 يف قحلا ءاهنإلا اذه نم ررض هباصأ يذلا فرطلل ناك عورشم ريغ ببسل دقعلا يهنُأ اذإ .3
 ةيبدأو ةيدام رارضأ نم هقحل ام هيف ىعاري, ةيلامعلا تافالخلا ةيوست ةئيه هردقت ضيوعت
 .ءاهنإلا فورظو ةيلامتحاو ةلاح

 لمعلا ىلإ هتداعإ بلطي نأ عورشم ببس ريغب هلمع نم ةلصف مت اذا يذيفنتلا ريدملل زوجي .4
 ةيوست تائيه مامأ تاعفارملا ةحئالو لمعلا ماظن ماكحأ قفو تابلطلا هذه يف رظنيو
 . ةيلامعلا تافالخلا

 دقعلا ماربإ يف تيعور دق هتيصخش نكت مل ام , ةيحالصلا بحاص ةافوب لمعلا دقع يضقني ال .5
 ةيبط ةداهش بجومب كلذو , هلمع ءادأ نع هزجعب وأ يذيفنتلا ريدملا ةافوب يهتني هنكلو
 . ةيحالصلا بحاص هنيعي يذلا لوخملا بيبطلا نم وأ ةلوخملا ةيحصلا تاهجلا نم ةدمتعم

 الإ هضيوعت وأ يذيفنتلا ريدملا راعشإ وأ ةأفاكم نود دقعلا خسف ةيحالصلا بحاصل زوجي ال .6
 يذيفنتلا ريدملل  ةصرفلا حاتت نأ ةطيرش لمعلا ماظن نم ) 80 ( ةداملاب ةدراولا تالاحلا يف
 .خسفلل هتضراعم بابسأ يدبي يكل

 يف اهلك ةيماظنلا هقوقحب هظافتحا عم , راعشإ نود لمعلا كرتي نأ يذيفنتلا ريدملل  قحي .7
 . لمعلا ماظن نم ) 81 ( ةداملاب ةدراولا تالاحلا نم يأ



 9  عيمجلل رصب ةيعمج

 ددملا هذافنتسا لبق , ضرملا ببسب  يذيفنتلا ريدملا ةمدخ ءاهنإ ةيحالصلا بحاصل زوجي ال .8
 بلطي نأ يف قحلا يذيفنتلا ريدمللو لمعلا ماظن يف اهيلع صوصنملا ةزاجإلل ةددحملا
 .ةيضرملاب ةيونسلا هتزاجإ لصو

 .  ةنامألا وأ فرشلاب ةلخم ةميرج نع ةبوقعب ايئاهن فظوملا ىلع مكحلا .9
 خيرات حيضوت عم همالتسإب هيلإ لسرملا عقويو لمعلا رقم يف ريدملل  راطخإلا ميلست متي نأ .10
 هيلع عقوي يمسر رضحم يف ةعقاولا تابثإ عم مالتسالا نع ريدملا عانتمإ ةلاح يفو مالتسالا
 .لمعلا يف هئالمز نم نانثا

 لمعلاب هقاحتلا خيرات اهب انيبم هتمدخ فلم عقاو نم ةداهش هتمدخ ءاهنا دنع ريدملل ملسي .11
 هاصقأ دعوم يف كلذو هل ةحونمملا تازايتمإلاو رجألاو ةفيظولا ىمسمو هلمع ءاهتنإ خيراتو
 .)ةمدخ ةداهش جذومن لمع( اهل هبلط خيرات نم عوبسأ

 

 :ةمدخلا ةياهن ةأفاكم /رشع ثلاثلا

 ةدم نع ةأفاكم يذيفنتلا ريدملل ىلإ عفدت نأ ةيعمجلا ىلع بجو لمعلا ةقالع تهتنا اذإ .1
 رجأو ،ىلوألا سمخلا تاونسلا نم ةنس لك نع رهش فصن رجأ ساسأ ىلع بسحت هتمدخ
 قحتسيو ،ةأفاكملا باسحل ًاساسأ ريخألا رجألا ذختيو , ةيلاتلا تاونسلا نم ةنس لك نع رهش
 .لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةأفاكم يذيفنتلا ريدملا

 ثلث ةلاحلا هذه يف قحتسي يذيفنتلا ريدملا ةلاقتسا ببسب لمعلا ةقالع ءاهتنا ناك اذإ .2
 قحتسيو ،تاونس سمخ نع ديزت الو ،نيتيلاتتم نيتنس نع اهتدم لقت ال ةمدخ دعب ةأفاكملا
 قحتسيو تاونس رشع غلبت ملو ةيلاتتم تاونس سمخ ىلع هتمدخ ةدم تداز اذإ اهيثلث
 .رثكأف تاونس رشع هتمدخ ةدم تغلب اذإ ةلماك ةأفاكملا

 نع هجراخ ةرهاق ةوقل ةجيتن لمعلل هكرت ةلاح يف ةلماك ةأفاكملا يذيفنتلا ريدملا قحتسي .3
 .هتدارإ

 لالخ هقوقح ةيفصتو هرجأ عفد ةيعمجلا ىلع بجو يذيفنتلا ريدملا  ةمدخ تهتنا اذإ .4
 يذلا وه  يذيفنتلا ريدملا ناك اذإ امأ ، ةيدقعلا ةقالعلا ءاهتنا خيرات نم – رثكألا ىلع – عوبسأ
 ،نيعوبسأ ىلع ديزت ال ةدم لالخ ةلماك هقوقح ةيفصت ةيعمجلا ىلع بجو , دقعلا ىهنأ
 ةقحتسملا غلابملا نم لمعلا ببسب هل قحتسم نيد يأ مسحي نأ ةيحالصلا بحاصلو
 .فظوملل
 
 
 
 
 
 

 


