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 ٣٦ ةمهاسملا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 ٣٨ ةمهاسملا ةكرش ةرادإ :ثلاثلا لصفلا

 ٣٨ ةرادإلا سلجم :لوألا عرفلا

 ٤٥ نيمهاسملا تايعمج :يناثلا عرفلا

 ٥١ ةمهاسملا ةكرش اهردصت يتلا ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأو مهسألا :عبارلا لصفلا

 ٥١ مهسألا :لوألا عرفلا

 ٥٥ ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأ :يناثلا عرفلا

 ٥٦ ةمهاسملا ةكرش ةيلام :سماخلا لصفلا

 ٥٦ ةكرشلا تاباسح :لوألا عرفلا

 ٥٨ تاباسحلا عجارم :يناثلا عرفلا

 ٥٩ ةمهاسملا ةكرش لام سأر ليدعت :سداسلا لصفلا

 ٥٩ لاملا سأر ةدايز :لوألا عرفلا

 ٦١ لاملا سأر ضيفخت :يناثلا عرفلا

 ٦٣ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش :سداسلا بابلا

 ٦٤ ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 ٦٥ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 ٦٥ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش يف نيمهاسملاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا

 ٦٦ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش لام سأر :عبارلا لصفلا

 ٦٧ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا :عباسلا بابلا

 ٦٨ ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 ٦٨ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا سيسأت :يناثلا لصفلا

 ٦٩ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا يف ءاكرشلاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا
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 ٧٥ ةيحبرلا ريغ ةكرشلا :نماثلا بابلا

 ٨٢ ةينهملا ةكرشلا :عساتلا بابلا

 ٨٧ ةضباقلا ةكرشلا :رشاعلا بابلا

 ٩١ اهميسقتو اهجامدناو تاكرشلا لوحت :رشع يداحلا بابلا
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 ٩٢ تاكرشلا لوحت :لوألا لصفلا

 ٩٣ تاكرشلا جامدنا :يناثلا لصفلا

 ٩٥ تاكرشلا ميسقت :ثلاثلا لصفلا

 ٩٦ ةيبنجألا تاكرشلا :رشع يناثلا بابلا

 ١٠٠ تاكرشلا ةيفصت :رشع ثلاثلا بابلا

 ١٠٥ تابوقعلا :رشع عبارلا بابلا

 ١١١ ةيماتخ ماكحأ :رشع سماخلا بابلا
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 تاـــفيرعت

 :ىلوألا ةداملا

 لك مامأ ةحضوملا يناعملا -ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ -ةيتآلا تاحلطصملاو تارابعلاب دصقي .١

 :كلذ ريغ قايسلا ِضتقي مل ام ،اهنم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ةكلمملا

 .تاكرشلا ماظن :ماظنلا

 - قيبطتل ةئيهلاو ةرازولا اهردصت يتلا تاءارجإلاو طباوضلاو تاميلعتلاو دعاوقلا ةعومجم :ةحئاللا

 .ماظنلا ماكحأ نم - امهنم لك صخي ام

 .ةراجتلا ةرازو :ةرازولا

 .ةراجتلا ريزو :ريزولا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه :ةئيهلا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه سلجم :ةئيهلا سلجم

 نوكتف ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشب قلعتي ام الإ ،ةراجتلا ةرازو :ةصتخملا ةهجلا

 .ةيلاملا قوسلا ةئيه

 .ةمهاسملا ةكرش يف ةصاخلا تايعمجلاو ةماعلا تايعمجلا :نيمهاسملا تايعمج

 .اهحرشو ماظنلا يف ةدراولا صوصنلاو تاحلطصملا فيرعت ةصتخملا ةهجلل .٢

 :ةيناثلا ةداملا

 ميدقتب حبرلا فدهتسي عورشم يف مهنم لك مهاسي نأب رثكأ وأ ناصخش هاضتقمب مزتلي دقع ةكرشلا

 ماكحأل ًاقبط - زوجيو ،ةراسخ وأ حبر نم عورشملا اذه نع أشني ام ماستقال لمع وأ لام نم ةصح

 ةيحبر ريغ تاكرش سيسأت زوجي امك .دحاو صخشل ةدرفنملا ةدارإلاب فرصتب ةكرشلا سسؤت نأ - ماظنلا

 .ماظنلا نم )نماثلا( بابلا يف درو امل ًاقفو
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ةــكرشلا ســيسأت  

 :ةثلاثلا ةداملا

 :ةيتآلا لاكشألا دحأ ةكلمملا يف سسؤت يتلا ةكرشلا ذختت نأ بجي .١

 .نماضتلا ةكرش .أ

 .ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش  .ب

 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرش .ج

 .ةمهاسملا ةكرش .د

 .ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش .ه

 .ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا .و

 نوكيو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةروكذملا لاكشألا دحأ ذختت ال ةكرش لك ةلطاب نوكت .٢

 اذه نم ةئشانلا تامازتلالا نع نماضتلابو اًّيصخش نيلوؤسم اهمساب اودقاعت نيذلا صاخشألا

 .دقاعتلا

 :ةعبارلا ةداملا

 يف سيئرلا اهزكرم نوكي نأ بجيو ،ةيسنجلا ةيدوعس ماظنلا ماكحأل ًاقفو سسؤت يتلا ةكرشلا دعت

  .نييدوعسلا ىلع ةروصقملا قوقحلاب ةكرشلا عتمت ةرورضلاب ةيسنجلا هذه عبتتسي الو ،ةكلمملا

 :ةسماخلا ةداملا

 وأ ،ركتبم مسا وأ ،اهضرغ نم قتشم مسا ىلع لمتشي نأ زوجيو ،يراجت مسا ةكرش لكل نوكي .١

 :يتآلا ةاعارم عم ،اهيف نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا

 .ماعلا ماظنلل اًفلاخم نوكي الأ .أ

 بلط نكي مل ام ةماع ةيرابتعا ةفص يوذ صاخشأب وأ ةيموكح ةهج يأب هطابترا ىلإ ريشي الأ .ب

 ةماعلا ةيرابتعالا ةفصلا يذ صخشلا وأ ةيموكحلا ةهجلا نم اًمدقم يراجتلا مسالا ليجست

 .ةينعملا

 ىلإ هل هباشم مساب وأ مسالا اذهب ىرخأ ةيدرف ةسسؤم وأ ةكرش ليجست قبس دق نوكي الأ .ج

 .سبللا ىلإ يدؤت ةجرد

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ طباوض يأ .د

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع ليدعتل ةررقملا عاضوألل اًقفو ةكرشلل يراجتلا مسالا رييغت زوجي .٢

 ،ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا درو امل اًقفو هرهشو يراجتلا لجسلا يف رييغتلا ديق طرتشيو ،ساسألا
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 اهتذختا يتلا ةيماظنلا تاءارجإلا وأ اهتامازتلا وأ اهقوقحب ساسم ةكرشلا مسا رييغت ىلع بترتي الو

 .رييغتلا ءارجإ لبق اهدض اهذاختا مت وأ

 تاكرشلل ةيراجتلا ءامسألا ضراعت مدع نامضل اهعابتا بجي يتلا تاءارجإلاو ماكحألا ةحئاللا ددحت .٣

 .ةيراجتلا تامالعلا عم ماظنلا ماكحأل ةعضاخلا

  :ةسداسلا ةداملا

 ،ليدعت نم هيلع أرطي ام لك كلذكو ،اًبوتكم ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع نوكي نأ بجي .١

 ام لامكتسا دعب ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت دقع ليدعتو ةكرشلا سيسأت نوكيو ،ًالطاب ناك الإو

 .ةحئاللا هددحت امو ماظنلا يف هيلع صني ام قفو تابلطتم نم مزلي

 تاذ ةكرشلاو ،مهسألاب ةيصوتلا ةكرشو ،ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرشو ،نماضتلا ةكرش نم لكل نوكي .٢

 ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرشو ةمهاسملا ةكرش نم لكل نوكيو ،سيسأت دقع ،ةدودحملا ةيلوؤسملا

 .ساسأ ماظن

 اهبلطتي يتلا طورشلاو تانايبلا ىلع ةيساسألا اهتمظنأو تاكرشلا سيسأت دوقع لمتشت نأ بجي .٣

 .ةحئاللاو ماظنلا

 ةفاضإ يف ةيحالصلا ،ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف درو امع ًالضف ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلل  .٤

 ماكحأ عم ضراعتت الأ طرشب ةيساسألا ةمظنألاو سيسأتلا دوقع يف تانايب وأ ماكحأ وأ طورش

  .ةحئاللاو ماظنلا

 عم بسانتي امب كلذو ةيساسألا اهتمظنأو تاكرشلا سيسأت دوقعل ةيداشرتسا جذامن ةرازولا عضت .٥

 .ةكرشلا لكش

 :ةعباسلا ةداملا

 قافتا ماربإ - ةكرشلا سيسأتل ةقحاللا وأ ةقباسلا ةرتفلا يف - نيمهاسملا وأ ءاكرشلا وأ نيسسؤملل

 وأ كيرشلا ةافو لاح يف- ةثرولا لوخد ةيلآ ،كلذ يف امب ،ةكرشلا عم وأ مهنيب اميف ةقالعلا مظني

 ،ضرغلا اذهل مهنيب اميف اهسيسأت متي ةكرش لالخ نم وأ مهصاخشأب ءاوس ةكرشلا يف -مهاسملا

 لمعلا ةسايسو اهترادإو اهتمكوحو ةكرشلا يف ةيلئاعلا ةيكلملا ميظنت نمضتي يلئاع قاثيم ماربإ وأ

 ددحت نأ ةحئاللو .اهريغو ،تافالخلا ةيوست ةيلآو مهسألا وأ صصحلا يف فرصتلاو حابرألا عيزوتو

 الأ طرشب مهنيب اميف اًمزلم قاثيملا وأ قافتالا كلذ نوكيو ،قاثيملا وأ قافتالا اذه ماربإ طباوض

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع وأ ةحئاللا وأ ماظنلا يف ةدراولا ماكحألا عم ضراعتي ام نمضتي

  .ساسألا
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  :ةنماثلا ةداملا

 لالخ ةكرشلل نوكي كلذ عمو ،يراجتلا لجسلا يف اهديق دعب ةيرابتعالا ةيصخشلا ةكرشلا بستكت .١

 .سيسأتلا ةيلمع مامتإ طرشب ،اهسيسأتل مزاللا ردقلاب ةيرابتعا ةيصخش سيسأتلا ةدم

 -ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا وريدم وأ نومهاسملا وأ ءاكرشلا وأ نوسسؤملا رِهشُي نأ بجي .٢

 كلذ ريغو ليدعت نم امهيلع أرطي امو ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع -لاوحألا بسحب

 قفو وأ ،ةكرشلا ةقفن ىلع ينورتكلإلا ةرازولا عقوم يف ماظنلا ماكحأ بجومب هرهش بلطتي امم

 .ةحئاللا اهددحت ام

 امهيلع أرطت تاليدعت يأ وأ ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقعب ريغلا ىلع جاجتحالا زوجي ال .٣

 رهشلا مدع رصتقا اذإ كلذ عمو ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف درو امل اًقفو كلذ رهش دعب الإ

 .ريغلا ةهجاوم يف ةذفان ريغ اهدحو تانايبلا هذه تناك ،امهنم يأ نم رثكأ وأ نايب ىلع

 ةجح اهنم جرختسملا دعُيو ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف ةدراولا قئاثولا ىلع عالطالا ريغلل حاتي .٤

 .تانايب نم هيوتحي امب ريغلاو ةكرشلا ةهجاوم يف

  :ةعساتلا ةداملا

 ةمزاللا صيخارتلا ىلع لوصحلاو يراجتلا لجسلا يف اهديق دعب الإ اهطاشن ةلوازم ةكرشلل زوجي ال

 .كلذل

  :ةرشاعلا ةداملا

 ةصح نوكت نأ كلذك زوجيو ،اًعم امهب وأ ،ةينيع وأ ةيدقن مهاسملا وأ كيرشلا ةصح نوكت نأ زوجي .١

 .حابرألا يف ةبسنب ددحت ًالمع كيرشلا

 الإ لاملا سأر ليدعت زوجي الو ،ةكرشلا لام سأر اهدحو ةينيعلا صصحلاو ةيدقنلا صصحلا نِّوكت .٢

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف ةدراولا طورشلا نم اهعم ضراعتي ال امو ماظنلا ماكحأل اًقفو

 .ساسألا

  :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 وأ سسؤملا ناك ،رخآ ينيع قح يأ وأ ةعفنم قح وأ ةيكلم قح كيرشلا وأ سسؤملا ةصح تناك اذإ .١

 وأ نيسسؤملا نيب اهيلع قفتي يتلا ماكحألل اًقفو وأ عيبلا دقع ماكحأل اًقفو- ًالوؤسم كيرشلا

 وأ بيع روهظ وأ قاقحتسالا وأ ضرعتلا نامضو ،كالهلا ةلاح يف ةصحلا نامض نع  -ءاكرشلا

 بيعلا ناك وأ كلذ ريغ ىلع قفتي مل ام ،ةكرشلا مساب اهلقن متي نأ ىلإ كلذو ةصحلا يف صقن

 يصخش قحب عافتنالا درجم كيرشلا وأ سسؤملا ةصح تناك اذإو .ةكرشلا مساب اهلقن تقو اًّيفخ

 .كلذ ريغ ىلع قفتي مل ام ،ةروكذملا رومألا ىلع راجيإلا دقع ماكحأ تقبط ،لاملا ىلع
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 قحلا اذه هليصحت دعب الإ ةكرشلا لَبِق هتمذ أربت الف ،ريغلا ىدل هل اًّقح كيرشلا ةصح تناك اذإ .٢

 .كلذل ةددحملا ةدملا لالخ ةكرشلا فرصت تحت هعضوو

 سرامي نأ هل زوجي الو ،اهب دهعت يتلا لامعألاب موقي نأ هيلع بجو ،ًالمع كيرشلا ةصح تناك اذإ .٣

 نع ةجتانلا لمعلاب كيرشلا حابرأ ةبسن ىلع قافتالا ءاكرشلل زوجيو .صاخلا هباسحل لمعلا اذه

 متي مل ام ،ةكرشلل اًكلم لامعألا كلت نع ةجتانلا ةيركفلا ةيكلملا وأ عارتخالا ةءارب نوكتو .هلامعأ

 .كلذ ريغ ىلع قافتالا

  :ةرشع ةيناثلا ةداملا

  .اهب دهعت يتلا ةصحلاب ةكرشلل اًنيدم كيرش وأ سسؤم لك دعي .١

 ددحملا لجألا يف ةكرشلا لام سأر يف هتصح ميدقت نع ءاكرشلا وأ نيسسؤملا نم يأ رخأت اذإ .٢

 اههاجت هب مزتلا ام ذيفنتب هتبلاطم ةكرشلل ناك ،ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف كلذل

 وأ حابرأ ىلع لوصحلا يف قحلاك صصحلاب ةلصتملا قوقحلا ذافن قيلعت وأ ةكرشلا نم هجارخإ وأ

 امب لاوحألا عيمج يف اهظافتحا عم ،ءاكرشلا تارارق ىلع وأ ةماعلا تايعمجلا يف تيوصتلا قح

 .كلذ ىلع بترتملا ررضلا نع ضيوعتلاب رخأتملا كيرشلا وأ سسؤملا ةبلاطم قح نم اهل
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١١ 

ةكرشلا ةيلام  

  :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف اهديدحت متيو ،ًايداليم ًارهش رشع ينثا ةكرش لكل ةيلاملا ةنسلا نوكت

 الو ةيداليم رهشأ ةتس نع ّلقي ال امب ىلوألا ةيلاملا ةنسلا ددحت نأ زوجي ،كلذ عمو ،ساسألا اهماظن

 .يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديق خيرات نم ًاءدب ًايداليم ًارهش رشع ةينامث ىلع ديزي

  :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 فشكلا نم نكمي امب اهدوقعو اهلامعأ حيضوتل ةيبساحم تالجسب ظافتحالا ةكرش لك ىلع بجي .١

 ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا خيرات نم تاونس رشع نع لقت ال ةدمل كلذو ،قيقد لكشب يلاملا اهعضو نع

 .ةكرشلل

 يعجارم نيب نم )رثكأ وأ( تاباسح عجارم ةكرشلل نوكي ،ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا ةاعارم عم .٢

 ددحتو ،ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا هنيعي ةكلمملا يف لمعلاب مهل صخرملا تاباسحلا

                        .هلمع ةدمو هتآفاكم

 ةيهانتملا تاكرشلا ىنثتست ،كلذ ريغ ىلع ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .٣

 نم -ةحئاللا هددحت امو ةكلمملا يف اهب لومعملا ريياعملل اًقفو- ةريغصلا تاكرشلاو رغصلا

 ماكحأل اًقفو كلذ اهيف مزلي يتلا تاكرشلا يف تاباسحلا عجارم نييعتب ةقلعتملا تابلطتملا

 .ماظنلا

 يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش ىلع ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف دراولا ءانثتسالا يرسي ال .٤

 .ةيلاملا قوسلا

 :يتآلا ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف دراولا ءانثتسالا ذافنل طرتشي .٥

 ىلوألا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةريغص ةكرش وأ رغصلا ةيهانتم ةكرش فصو ةكرشلا ىلع قبطني نأ .أ

 .اهسيسأت نم

 نيتيلام نيتنس لالخ ةريغص ةكرش وأ رغصلا ةيهانتم ةكرش فصو ةكرشلا ىلع قبطني نأ .ب

  .اهسيسأت نم ىلوألا ةيلاملا ةنسلا لالخ كلذك اهيف نوكت ال يتلا تالاحلا يف كلذو نيتيلاتتم

 نم يأ ةينعملا ةكرشلا ىلع قبطني نأ ىلإ ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف دراولا ءانثتسالا رمتسي .٦

 :يتآلا

 .ةيلاملا قوسلا يف ةمهاسملا ةكرش مهسأ جاردإ .أ

 .نيتيلاتتم نيتيلام نيتنسل ةريغص ةكرش وأ رغصلا ةيهانتم ةكرش فصو قابطنا مدع .ب
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١٢ 

 قبطني يتلا تاكرشلا مهسأ وأ صصح نم لقألا ىلع )٪٥( نوكلمي نيذلا نيمهاسملاو ءاكرشلل  .٧

 عجارم نييعتل ةكرشلا ىلإ بلطب اومدقتي نأ ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف دراولا ءانثتسالا اهيلع

 .تاباسحلل

 .ةداملا هذه يف درو ام ذيفنتل ةمزاللا ماكحألا ةحئاللا ددحت .٨

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 )ةرشع ةعباسلا( ةداملا يف درو امل اًقفو رئاسخلاو حابرألا نيمهاسملا وأ ءاكرشلا عيمج مساقتي .١

 طرشلا اذه َّدُع ،ةراسخلا نم هئافعإ ىلع وأ حبرلا نم مهنم يأ نامرح ىلع قفتُا نإف ،ماظنلا نم

 .نكي مل نأك

 .ةراسخلا يف ةمهاسملا نم هلمع ريغ مدقي مل يذلا كيرشلا ءافعإ ءاكرشلا ةقفاومب زوجي .٢

  :ةرشع ةسداسلا ةداملا

  .طقف عيزوتلل ةلباقلا حابرألا نم نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ىلع حابرأ عيزوت متي

  :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 ،لاملا سأر يف هتصح ةبسن بسحب رئاسخلا يف وأ حابرألا يف مهاسملا وأ كيرشلا بيصن نوكي .١

 .كلذ فالخ ىلع صنلا ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف زوجي كلذ عمو

 يف هبيصنل اًديدحت ةكرشلا سيسأت دقع نمضتي ملو ،هلمع ىلع ةروصقم كيرشلا ةصح تناك اذإ .٢

 اًساسأ مييقتلا اذه نوكيو ،دمتعم ميقم لبق نم هلمع مييقت بلطي نأ هل ناك ،ةراسخلا وأ حبرلا

 ىلع ًءانب - مييقتلا متي ،ةميقلا ىلع فالخلا لاح يفو ،ةراسخلا يف وأ حبرلا يف هبيصن ديدحتل

 هذه مهنيعت رثكأ وأ دمتعم ميقم ريرقت ىلإ دانتسالاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا لبق نم -هبلط

 مل ام ةيواستم صصحلا هذه تدع مهنم لك ةصح مييقت نود لمعلاب ءاكرشلا ددعت اذإو .ةهجلا

 يف بيصن هل ناك ،ةينيع وأ ةيدقن ةصح - هلمع ىلإ ةفاضإ - كيرشلا مدق اذإو .كلذ فالخ تبثي

 .ةينيعلا وأ ةيدقنلا هتصح نع رخآ بيصنو لمعلاب هتصح نع ةراسخلا يف وأ حبرلا
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١٣ 

 ةكرشلا لجس

  :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 ىلع دقاعتت وأ دعت نأ ةكرشلا ىلع ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشلا ادع اميف .١

 يف لجسلا اذه ظفح بجيو ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف ةدراولا تانايبلا نمضتي لجس دادعإ

 .ةكلمملاب اهرقم

 يتلا مهسألا وأ صصحلاو ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلاب ةصاخلا تانايبلا لجسلا نمضتي نأ بجي .٢

 نيذلاو ،رشابم ريغ لكشب ةكرشلا ةيكلم مهيلإ لوؤت نيذلا نييعيبطلا صاخشألاو ،اهنوكلمي

 يرابتعالا صخشلا ةيكلم تناك ًءاوس ةكرشلا يف ةكلاملا ةيرابتعالا صاخشألا ةرادإ ىلع نوموقي

 ةأشنم قيرط نع ةرشابملا ريغ ةيكلملا تناك اذإ كلذ نم ىنثتسيو ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب

 لمعلا يف هل صخرم يرامثتسا قودنص وأ ةكلمملا يف ةيلاملا قاروألا لامعأ ةسراممب اهل صخرم

 .ةيلاملا قوسلا ماظن بجومب ةكلمملا يف

 تاليدعت يأو ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ةرازولا ىدل ديقت نأ ةكرشلا ىلع .٣

 .ليدعتلا خيرات نم وأ ،اهديق وأ ةكرشلا سيسأت خيرات نم اًموي )رشع ةسمخ( لالخ اهيلع أرطت

  .ةداملا هذه يف درو ام ذيفنتل ةمزاللا ماكحألا ةحئاللا ددحت .٤

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 اًقفو يراجتلا لجسلا يف لقنلا اذه ديق ةكرشلا يف مهسألاو صصحلا ةيكلم لقن ذافنل طرتشي .١

 .ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش ادع اميف ةحئاللا اهددحت يتلا تاءارجإلل

 قوسلا ماظن ماكحأل اًقفو ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش مهسأ لوادت نوكي .٢

 .ةيذيفنتلا هحئاولو ةيلاملا
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 ةكرشلا ةرادإ

  :نورشعلا ةداملا

 :يتآلاب مازتلالا ،اهترادإ سلجم وضع وأ ،ةكرشلا ريدم ىلع بجي

 .ةكرشلا نع ةباين ةيلالقتساب رارقلا ذاختا .أ

 نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ةفاك حلاصل ءالولاو ةنامألاو قدصلا ئدابمب مازتلالاو ةكرشلا حلاصم ميدقت .ب

 .اهيف

 ينعم ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم نم لوقعم لكشب ةعقوتملا مامتهالاو ةيانعلا ئدابمب مازتلالا .ج

 .هتاراهمو هتاربخل اًقفوو تايلوؤسملاو تامهملا سفنب

 ةيداحلا( ةداملا يف درو امل اًقفو حلاصملا يف ضراعت اهيلع بترتي دق يتلا تالاحلا يدافت .د

 .ماظنلا نم )نيرشعلاو

 .ىرخأ تاكرش يف هل بصنم يأب ةصاخلا تامولعملا نع حاصفإلا .ه

  :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 ،ةيناثلا ةجردلا ىتح امهبراقأ نم يأل وأ ،اهترادإ سلجم وضع وأ ،ةكرشلا ريدمل نوكي نأ زوجي ال .١

 طباوضلل اًقفو الإ ةكرشلا باسحل متت يتلا دوقعلاو لامعألا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم

 :يتآلا ةاعارم عم ةحئاللا اهددحت يتلا

 تاكرش نأشب ةكرشلا سيسأت دقع هيلع صني امل اًقفو ءاكرشلا ةقفاوم ىلع لوصحلا .أ

 .ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ تاكرشلاو ةطيسبلا ةيصوتلا تاكرشو نماضتلا

 ةمهاسملا تاكرش يف اهمكح يف ام وأ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا .ب

 .مهسألاب ةيصوتلا تاكرشو ةطيسبلا ةمهاسملا تاكرشو

  :يتأي ام ىلع ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح يرسي ال .٢

 نم يأ نم ةذفنملا دوقعلاو لامعألا عم وأ اهدحو اهتميق زواجتت ال يتلا دوقعلاو لامعألا .أ

 لوصألا يلامجإ نم )٪١٫٥( ةدحاولا ةيلاملا ةنسلا لالخ ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف نيروكذملا

 .ةكرشلل ةتباثلا

  .ةماع ةسفانمل اًقفو متت يتلا دوقعلاو لامعألا .ب

 ةكرشلل زوجي ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح اهترادإ سلجم وضع وأ ةكرشلا ريدم ةفلاخم لاح يف .٣

 ةعفنم وأ حبر يأ ءادأب وضعلا وأ ريدملا مازلإو دقعلا لاطبإب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ةبلاطملا

 .كلذ نم هل تققحت
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  :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 نأ وأ ةكرشلا ةسفانم هنأش نم لمع يأ يف كرتشي نأ ،ةرادإلا سلجم وضع وأ ،ريدملل زوجي ال .١

 ةاعارم عم ةحئاللا اهددحت يتلا طباوضلل اًقفو الإ هلوازت يذلا طاشنلا عورف نم يأ يف اهسفاني

 :يتآلا

 امل اًقفو وأ ةكرشلا لام سأر عابرأ ةثالث نولثمي نيذلا ءاكرشلا ةيبلغأ ةقفاوم ىلع لوصحلا .أ

 ةمهاسملا ةكرشو ةمهاسملا ةكرش ادع ،تاكرشلا لاكشأ ةفاك نأشب اهسيسأت دقع هيلع صني

 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرشو ةطيسبلا

 ةكرش وأ ةمهاسملا ةكرش يف اهمكح يف ام وأ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا .ب

 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرش وأ ةطيسبلا ةمهاسملا

 زوجي ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف درو ام ،اهترادإ سلجم وضع وأ ،ةكرشلا ريدم ةفلاخم لاح يف .٢

 .ضيوعتلاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ هتبلاطم ةكرشلل

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ءاكرشلا وأ ةكرشلا ضيوعت نع - نماضتلاب- نيلوؤسم اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا ريدم نوكي .١

 ببسب وأ ءاطخأ وأ لامهإ نم مهنم عقي ام ببسب أشني يذلا ررضلا نع ريغلا وأ نيمهاسملا وأ

 لكو ،ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع وأ ماظنلا ماكحأ مهتفلاخم وأ ةيانعلا لذبب مهلالخإ

 وأ ،ريدم نم رثكأ ةكرشلل اهيف نوكي يتلا تالاحلا يفو .نكي مل نأك ّدعي كلذ ريغب يضقي طرش

 اذإ ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج وأ نيريدملا عيمج ىلع ةيلوؤسملا عقت -لاحلا بسحب -ةرادإ سلجم

 نوريدملا اهنع لأسي الف ،ءارآلا ةيبلغأب ردصت يتلا تارارقلا امأ .مهعامجإب ردص رارق نم أطخلا أشن

 نع بايغلا ّدعي الو .عامتجالا رضحم يف ةحارص مهضارتعا اوتبثأ ىتم نوضراعملا ءاضعألا وأ

 وأ ريدملا ملع مدع تبث اذإ الإ ةيلوؤسملا نم ءافعإلل اًببس رارقلا هيف ردصي يذلا عامتجالا روضح

 .هب هملع دعب هيلع ضارتعالا نم هنكمت مدع وأ رارقلاب بئاغلا وضعلا

 ةمذ ءاربإ ىلع ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ةقفاوم ةيلوؤسملا ىوعد ةماقإ نود لوحت ال  .٢

 :ةيتآلا تالاحلا كلذ لمشيو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ نيريدملا

 .صاخلا قحلا ىواعد ةماقإ .أ

 .نيمهاسملا قوقحب ررض هيلع بترتي يذلا لايتحالا كولس دض ىواعدلا ةماقإ .ب

 .نينئادلا قوقحب ررض هيلع بترتي يذلا لايتحالا كولس دض ىواعدلا ةماقإ .ج

 اًمومع نيمهاسملا وأ ءاكرشلا حلاصم لداع ريغ لكشب سمت يتلا لاعفألا دض ىواعدلا ةماقإ .د

 .وضعلا ةمذ ءاربإ دنع ةرهاظ نكت مل يتلاو مهنم ةئف حلاصم وأ

 ادع اميفو .راضلا لعفلا فاشتكا خيرات نم تاونس ثالث ءاضقنا دعب ةيلوؤسملا ىوعد عمست ال .٣

 تاونس سمخ رورم دعب لاوحألا عيمج يف ةيلوؤسملا ىوعد عمست ال ،لايتحالاو ريوزتلا يتلاح
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 ريدملا ةيوضع ءاهتنا نم تاونس ثالث وأ راضلا لعفلا اهيف عقو يتلا ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا خيرات نم

 .دعبأ امهيأ ،ينعملا ةرادإلا سلجم وضع وأ

 نع ةيلوؤسملا نم ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع وأ ريدملا ىفعي ،كلذ فالخ يعدملا تبثي ملام .٤

 :يتآلا ققحت لاح يف عورشم ضرغلو ةين نسحب رداصلا رارقلا

 .رارقلا ذاختا يف ةيصخش ةحلصم هل نكي مل اذإ .أ

 .ةكرشلا ةحلصمل رارقلا ذاختال ةمزاللا ةيانعلا لذب اذإ .ب

  :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 سيسأت دقع يف قافتالا ىرخألا تاكرشلا يف نيمهاسملا وأ ءاكرشلل زوجي ،ةمهاسملا ةكرش ءانثتساب

 )نيرشعلاو ةيداحلا( ةداملاو )نيرشعلا( ةداملا يف درو ام فالخ ىلع ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا

 .ماظنلا نم )نيرشعلاو ةثلاثلا( ةداملاو )نيرشعلاو ةيناثلا( ةداملاو

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 ةهجاوم يف ةكرشلا تامازتلا نع ةصاخلا مهلاومأ يف نيلوؤسم نومهاسملا وأ ءاكرشلا نوكي .١

 :ةيتآلا لاوحألا يف كلذو ،ةكرشلا مساب هعم اولماعت يذلا ريغلا

 يذلا ضرغلا قيقحت لبق وأ اهتدم ءاهتنا لبق اهطاشن فقو وأ مهتكرش ةيفصتب اوماق اذإ .أ

 .ةين ءوسب هلجأ نم تئشنأ

 .ىرخألا ةصاخلا مهلامعأو ةكرشلا لامعأ نيب اولصفي مل اذإ .ب

 .ةيرابتعالا ةيصخشلا اهباستكا لبق ةكرشلا باسحل ًالامعأ اولواز اذإ .ج

 ىلع بترتت يتلا تامازتلالا ىلع ةصاخلا مهلاومأ يف نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ةيلوؤسم رصتقت .٢

 .ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا لاعفألا نم يأ

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 ةكرشلل ةررقملا ىواعدلا عفر ،ةكرشلا لام سأر نم )٪٥( ةبسن نولثمي نيذلا نيمهاسملا وأ ءاكرشلل

 :ةيتآلا تاءارجإلاو طورشلل اًقفو

 ـب ىوعدلا عفر لبق -لاوحألا بسحب- اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم سلجم وأ ريدم راطخإ .أ

 سلجم وأ ،نيريدملا سلجم وأ ،ريدملاب ةطبترم ىوعدلا تناك اذإ كلذب نومزلي الو ،اًموي )رشع ةعبرأ(

 .ةرادإلا

 .ةينلا نسح يعدملا نوكي نأ .ب

 .ةكرشلا حلاصم قيقحت ىوعدلا عفر نم ساسألا فدهلا نوكي نأ .ج
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١٧ 

  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 هنيدم مهسأ وأ ةصح نم هقح ىضاقتي نأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا دحأل يصخشلا نئادلل زوجي ال .١

 دعب - هل زوجيو ،ةقالعلا تاذ ةمظنألا بجومب ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا دعب الإ ةكرشلا لام سأر يف

 وأ كيرشلا بيصن نم هقح ىضاقتي نأ - ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم مكح ىلع لوصحلا

 بيصن ىلإ نئادلا قح لقتنا ةكرشلا تضقنا اذإف .ةعزوملا حابرألا يفاص يف نيدملا مهاسملا

 .اهنويد دادس دعب اهلاومأ نم ضيفي اميف هنيدم

 ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قوقحلا نع ًالضف - مهاسملل يصخشلا نئادلل زوجي .٢

 نم هقح ىضاقتيل مهاسملا كلذ مهسأ نم مزلي ام عيب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ -

  .اهعيب ةليصح

 تاذ ةكرشلا يف كيرشلل يصخشلا نئادلل زوجي ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح ةاعارم عم .٣

 كيرشلا كلذ صصح نم مزلي ام عيب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ ةدودحملا ةيلوؤسملا

 صصحلا كلت ءارش يف ةيولوألا ءاكرشلا يقابل نوكي نأ ىلع ،اهعيب ةليصح نم هقح ىضاقتيل

 نمضتي مل امو )ةئاملا دعب نينامثلا( ةداملا يف درو ام ةكرشلا ىلع اهيف يرسي يتلا تالاحلا يف

  .كلذ ريغ ىلع صنلا ةكرشلا سيسأت دقع

  :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 وأ ءارش يف قحلا حنمت يتلاو تارايخلا صصح وأ مهسأب ةقلعتملا دوقعلا وأ تايقافتالا ماربإ زوجي

 .دوقعلاو تايقافتالا هذه ماربإ طباوض ددحت نأ ةحئاللو ،ةكرشلا صصح وأ مهسأ عيب

  :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 اهديق مقرو ،)دجو نإ( ينورتكلإلا اهديربو ،سيئرلا اهزكرمو اهلكشو ةكرشلا مسا عضوي نأ بجي .١

 .ةكرشلا اهردصت يتلا قئاثولا نم اهريغو تاصلاخملاو دوقعلا عيمج ىلع ،يراجتلا لجسلا يف

 ةكرشو نماضتلا ةكرش ريغ يف - ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ىلإ فاضي .٢

 .هنم عوفدملا رادقمو ةكرشلا لام سأر رادقم نايب -ةطيسبلا ةيصوتلا

 .)ةيفصتلا تحت( ةرابع ةيفصتلا رارق رودص دعب ةكرشلا مسا ىلإ فاضي .٣
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١٨ 

 ةكرشلا ءاضقنا

 :نوثالثلا ةداملا

 كلذل اهعابتا نيعتي يتلا تاءارجإلاو ،تاكرشلا لاكشأ نم لكش لكب ةصاخلا ءاضقنالا بابسأ ةاعارم عم

 :ةيتآلا بابسألا دحأب ةكرشلا يضقنت ،ماظنلا ماكحأ بجومب

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو ددمت مل ام -ةدملا ةددحم تناك اذإ- اهل ةددحملا ةدملا ءاضقنا .أ

 .اهتدم ءاضقنا لبق اهلح ىلع نيمهاسملا وأ ءاكرشلا قافتا .ب

 .ىرخأ ةكرش يف اهجامدنا .ج

 .اهنالطب وأ اهّلحب يئاهن يئاضق مكح رودص .د
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١٩ 
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٢٠ 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 :نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 اهيف نونوكي ةيرابتعالا وأ ةيعيبطلا ةفصلا يوذ نم رثكأ وأ نيصخش نيب ةكرش يه نماضتلا ةكرش .١

 كيرشلا بستكيو .اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع نماضتلابو مهلاومأ عيمج يف اًّيصخش نيلوؤسم

 .رجاتلا ةفص اهيف

 ءاكرشلا ءافعإ ىلع ىرخأ ةليسو يأ لالخ نم وأ نماضتلا ةكرش سيسأت دقع يف قافتالا زوجي ال .٢

 ةكرشلا نويد نع مهلاومأ عيمج يف ةينماضتلاو ةيصخشلا ةيلوؤسملا نم نماضتلا ةكرش يف

 .ًالطاب ّدعي كلذ نم مهئافعإ زاوج ىلع قافتا لكو ،اهتامازتلاو

 

 نماضتلا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 دقع هب اًقفرم ةرازولا ىلإ ءاكرشلا نم هيلع اًعقوم اًبلط نماضت ةكرش ديق يف نوبغارلا مدقي .١

 .ةحئاللا هددحت يذلا قحتسملا يلاملا لباقملاو ةكرشلا سيسأت

 تانايبلا ىلع ةصاخ ةفصب لمتشي نأو ،نماضتلا ةكرش سيسأت دقع ءاكرشلا عيمج عقوي نأ بجي .٢

 :ةيتآلا

 .ةحئاللا هددحت ام بسحب اهتانايبو تدجو نإ اهعورفو سيئرلا اهزكرمو اهضرغو ةكرشلا مسا .أ

 .مهتانايبو ءاكرشلا ءامسأ .ب

 .ةكرشلا ضارغأ .ج

 .ءاكرشلا نيب صصحلا ميسقت ةيفيك .د

  .اهقاقحتسا دعومو اهميدقتب كيرش لك دّهعت يتلا ةصحلاب ٍفاك فيرعتو ةكرشلا لام سأر .ه

  .مهتانايبو ةكرشلا نع ةباين عيقوتلا قح مهل نمو - اودجو نإ - ةكرشلا يريدم ءامسأ .و

 .ةدملا ةدّدحم تناك نإ ةكرشلا ةدم .ز

  .اهئاهتناو ةيلاملا ةنسلا ءدب خيرات ديدحت .ح

 .ةحئاللا اهيلع صنت ىرخأ تانايب يأ .ط

 بلطلا ميدقت خيرات نم ةحئاللا اهددحت يتلا ةرتفلا لالخ يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديق متي .٣

 نم )ةنماثلا( ةداملا يف درو امل اًقفو ةكرشلا سيسأت دقع رهشيو ،قئاثولاو تانايبلا ءافيتساو

  .اًببسم ضفرلا نوكي نأ بجي بلطلا ضفر لاح يفو ،ماظنلا
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٢١ 

 ملظتلا همدقمل قحي ،هيف ّتبلا نود ةحئاللا يف ةددحملا ةدملا ءاضقنا وأ بلطلا ضفر لاح يف .٤

 راشملا ةدملا ءاضقنا خيرات نم وأ بلطلا ضفرب هراعشإ خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ ةرازولا مامأ

 هيف تبت مل وأ ملظتلا ضفرب ةرازولا نم رارق رودص لاح يفو .لاوحألا بسحب ةحئاللا يف اهيلإ

 .ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ملظتلا بلطلا مدقمل زوجي ،هميدقت خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ

 نماضتلا ةكرش ةرادإ :ثلاثلا لصفلا

 :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ريدم نييعت لقتسم رارق وأ اهسيسأت دقع نمضتي مل ام ،اهيف ءاكرشلا ةفاك نماضتلا ةكرش ريدي .١

 نع ردصت يتلا تاميلعتلاب مازتلالا كيرش لك ىلع ؛ةلاحلا هذه يفو ،ءاكرشلا نيب نم رثكأ وأ

 ءاكرشلا ةفاك راطخإ هيلع بجي ،تاميلعتلا هذه ةمءالم مدع كيرشلا ىأر اذإو ،ريدملا كيرشلا

 ررض ريخأتلا ىلع اهيف بترتي يتلا تالاحلا ءانثتساب كلذو نيعمتجم مهئارآ ىلع لوصحلل نيريدملا

  .درفنم لكشب فرصتلا تالاحلا هذه يف هل نوكي ذإ ،ةكرشلا ىلع

 يقابل نوكي نأ ىلع ،ةرادإلا لامعأ نم لمع يأب اًدرفنم موقي نأ مهنم لكل ناك نوريدملا دّدعت اذإ .٢

 ،نيريدملا ءارآ ةيبلغأب ةربعلا نوكت ةلاحلا هذه يفو ،همامت لبق لمعلا ىلع ضارتعالا نيريدملا

 ةسماخلا( ةداملل اًقفو هنأش يف رارق رادصإل ءاكرشلا ىلع رمألا ضرع بجو ،ءارآلا تواست اذإف

 .ماظنلا نم )نيثالثلاو

 كلذو ،عامجإلاب تردص اذإ الإ ةحيحص مهتارارق ّدعت ال نيعمتجم ءاكرشلل ةكرشلا ةرادإ تناك اذإ .٣

 ،ةكرشلا ىلع ررض ءاكرشلا نم يأ بايغل رارقلا رودص مدع ىلع اهيف بترتي يتلا تالاحلا ءانثتساب

  .ءاكرشلا ةيقب ةقفاومب ىفتكيف

 :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 لخدتي نأ ريدملا ريغ كيرشلل زوجي ال ،ماظنلا نم )نيثالثلاو ةثلاثلا( ةداملا نم )١( ةرقفلا مكح ةاعارم عم

 نأو ،اهلامعأ ريس ىلع ةكرشلا زكرم يف علطي نأ -هضّوفي نم وأ - هل زوجي نكلو .ةكرشلا ةرادإ يف

 اهرتافد عقاو نم ةيلاملا ةكرشلا ةلاح نع اًزجوم اًنايب جرختسي نأو ،اهتادنتسمو اهرتافد صحفي

 .ًالطاب ّدعي كلذ ريغ ىلع قافتا لكو .اهريدمل حصنلا هجوي نأو ،اهتادنتسمو

 :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ةكرشلا سيسأت دقع ليدعتب اًقّلعتم رارقلا ناك اذإ الإ ،مهئارآل ةيددعلا ةيبلغألاب ءاكرشلا تارارق ردصت

 .كلذ ريغ ىلع سيسأتلا دقع يف ّصني مل ام ،ءاكرشلا عامجإب ردصي نأ بجيف
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٢٢ 

 :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ضارغأ يف لخدي ام دودح يف كلذو درفنم لكشب ةكرشلا ليثمت نماضتلا ةكرش يف كيرش لكل .١

 .ريغلاو ميكحتلا تائيهو ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ اهليثمت كلذ يف امب ،ةكرشلا

 دقع يف ءاوس ةكرشلا ليثمت يف نماضتلا ةكرش يف كيرشلا ةيحالص دييقت ىلع صنلا دعي .٢

 .ريغلا ةهجاوم يف ذفان ريغو ًالطاب ،رخآ قافتا يأ بجومب وأ اهسيسأت

 :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 حيرص ّصنب وأ ءاكرشلا نم رارقب الإ ةكرشلا ضرغ زواجتت يتلا لامعألا رشابي نأ ريدملا ىلع رظحي .١

 :ةيتآلا لامعألا ىلع ةصاخ ةفصب رظحلا اذه يرسيو .ةكرشلا سيسأت دقع يف

 .ةكرشلا عورف قالغإ وأ ءاشنإ .أ

 زواجتت الأ طرشبو ةكرشلا سيسأت دقع يف ةددحملا ةميقلا اهتميق زواجتت لوصأ ءارش وأ عيب .ب

 .ةكرشلا لوصأ ةميق نم )٪٥٠( ةميقلا كلت

 .ةكرشلا قوقح نم ريغلا ةمذ ءاربإ .ج

 .ةكرشلا سيسأت دقع يف هيلع قفتملا دحلا زواجتي امب ىرخأ تاكرش يف قوقح ىلع لوصحلا .د

 .ةكرشلل ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا دامتعا .ه

 .ةكرشلا لوصأ نهر .و

 .هنهر وأ )رجتملا( يراجتلا ةكرشلا ّلحم عيب .ز

 .ةكرشلا نع ةباين ضارتقالا .ح

 .ةكرشلا سيسأت دقع يف اهيلع قفتملا ةميقلا زواجتي امب ريغلل ةكرشلا ةلافك ىلع ةقفاوملا .ط

 .ةكرشلا سيسأت دقع يف اهيلع قفتملا ةميقلا زواجتي امب تاعربتلا .ي

 .حابرأ عيزوت رارقإ .ك

 .ةكرشلا سيسأت دقع يف هيلع صني رخآ لمع يأ .ل

 )نيرشعلاو ةيداحلا( ةداملا يف درو امل اًقفو الإ ةكرشلا عم صاخلا هباسحل دقاعتي نأ ريدملل زوجي ال .٢

 .ماظنلا نم

 :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا يف ريدملا كيرشلا لزع زوجي

 .هلزع ىلع نيقبتملا ءاكرشلا عيمج ةقفاوم .أ

 ريدملا كيرشلا زجع لاح يف ءاكرشلا نم يأ بلط ىلع ًءانب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم مكح رودص .ب

 .اًميسج ًأطخ هباكترا وأ ةكرشلا ةرادإب مايقلا نع
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٢٣ 

 :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 ءاكرشلا غلبي نأو ،بسانم تقو يف كلذ نوكي نأ طرشب ،ةرادإلا لزتعي نأ ريدملا كيرشلل زوجي .١

 دقع صني مل ام كلذو ،ضيوعتلا نع ًالوؤسم ناك الإو ،ةلوقعم ةدمب هلازتعا رارق ذافن لبق ةباتك

 .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت

 .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ةكرشلا لح ريدملا كيرشلا لازتعا ىلع بترتي ال .٢

 نماضتلا ةكرش يف صصحلاو ءاكرشلا :عبارلا لصفلا

 :نوعبرألا ةداملا

  .لوادتلل ةلباق كوكص يف ةلثمم ءاكرشلا صصح نوكت نأ زوجي ال .١

 اهيلع ّصني يتلا دويقلا ةاعارمب وأ ءاكرشلا عيمج ةقفاومب الإ هتصح نع لزانتي نأ كيرشلل زوجي ال .٢

 صصحلا نع لزانتلا زاوج ىلع قافتا لكو ،لزانتلا رهشو ديق متي نأ بجيو .ةكرشلا سيسأت دقع

 اذهل نوكي الو ،هتصحب ةلصّتملا قوقحلا نع ريغلل لزانتي نأ كيرشلل زوجيو .ًالطاب ّدعي ديق نود

 .هرهشو هديق دعب الإ رثأ لزانتلا

 :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 كيرش لك بيصنو رئاسخلاو حابرألا ددحت نأ بجي ،ماظنلا نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملا مكح ةاعارم عم .١

 ةيبساحملا ريياعملل اًقفو ةدعم ةيلام مئاوق عقاو نم كلذو ،ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع اهنم

 عجارم نم -ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملا ريياعمل اًقفو - ةعجارمو ،ةكلمملا يف ةدمتعملا

 .هل صخرم تاباسح

 بيصنلا اذهب ةبلاطملا هل نوكيو قحلا كلذ كيرشلل تبثي ،حابرألا يف كيرشلا بيصن نييعت دنع .٢

 .هنييعت درجمب

 ال كلذ ادع اميفو ،ةيلاتلا تاونسلا حابرأ نم رئاسخلا ببسب ةكرشلا لام سأر نم صقن ام لَّمكي .٣

 .هتقفاومب الإ رئاسخلا ببسب لاملا سأر يف هتصح نم صقن ام ةلمكتب كيرشلا مازلإ زوجي

 :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 يف ءاكرشلا يقاب عم نماضتلابو ةيصخش ةيلوؤسم ًالوؤسم ناك ةكرشلا ىلإ كيرش ّمضنا اذإ .١

 هئافعإ ىلع قافتالا زوجي ،كلذ عمو .ةقحاللاو همامضنال ةقباسلا ةكرشلا نويد نع هلاومأ عيمج

 .قافتالا رهشو ديقل ةقباسلا نويدلا نع ةيلوؤسملا نم

 نع ًالوؤسم نوكي الف ،ةكرشلا يف هتصح نع لزانت وأ اهنم جرخُأ وأ ةكرشلا نم كيرش بحسنا اذإ .٢

 لظي نأ ىلع ،هلزانت وأ هجارخإ وأ هباحسنا رهشو ديق دعب اهتمذ يف أشنت يتلا تامازتلالاو نويدلا
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٢٤ 

 سمخ ةدمل كلذو ،كلذ نم يأ رهشو ديق لبق تأشن يتلا تامازتلالاو نويدلا نع ًالوؤسم

 .رهشلاو ديقلا خيرات نم اًرابتعا تاونس

 ةكرشلا يف هصصح نع لزانت يذلا وأ ةكرشلا نم هجارخإ مت يذلا وأ بحسنملا كيرشلا ءافعإ زوجي .٣

 .ءاكرشلا عيمجو ةكرشلا ينئاد ةقفاوم طرشب ،كلذ نم يأ لبق تأشن يتلا تامازتلالاو نويدلا نم

 :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 رارقإب اهتمذ يف نيدلا اذه توبث دعب الإ ،ةكرشلا ىلع اًنيد هلام نم يدؤي نأب كيرشلا ةبلاطم زوجت ال

 اهحنمو ،ءافولاب اهراذعإ دعبو ،يذيفنت ٍدنس وأ يئاهن يئاضق مكح بجومب وأ اهترادإ نع نيلوؤسملا

 .نئادلا اهردقي كلذل ةلوقعم ةدم

 :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 ةدرفنملا هتدارإب ةكرشلا نم باحسنالا كيرشلل ،كلذ فالخ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .١

 ،باحسنالل هددح يذلا خيراتلا نم لقألا ىلع رهشأ ةتس لبق كلذب ءاكرشلا يقاب راطخإ طرشب

 .عورشم ببسل باحسنالا ناك اذإ كلذ نع ةدملا هذه لقت نأ زوجيو

 يفو ،كلذ تاءارجإو اهنم ءاكرشلا جارخإ ةيفيك ىلع ةكرشلا سيسأت دقع يف قافتالا ءاكرشلل .٢

 ءاكرشلل ةيددعلا ةيبلغألل زوجي ،كلذ ىلع صنلا ةكرشلا سيسأت دقع اهيف نمضتي ال يتلا تالاحلا

 بابسأ كانه تناك اذإ ةكرشلا نم رثكأ وأ كيرش جارخإ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطت نأ

 اذإ ةكرشلا لح ررقت نأ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي ،ةلاحلا هذه يفو .كلذ ىلإ وعدت ةعورشم

  .ءاكرشلا نيب نكمم ريغ ًارمأ ةكرشلا رارمتسا ناك

 نماضتلا ةكرش ءاضقنا :سماخلا لصفلا

 :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 ءاكرشلا نم يأ ةافوب نماضتلا ةكرش يضقنت ال ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني ملام .١

 :يتآلا ءاكرشلا دحأ ةافو ىلع بترتيو

 ءاكرشلا عيمج ةقفاومب كلذو ،يفوتملا كيرشلا ةثرو نم بغري نم عم ةكرشلا رارمتسا زاوج .أ

 نيلوؤسم ةلاحلا هذه يف ةثرولا نوكيو ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني ملام

 ةكرشلا ىلإ لوخدلا يف اوبغري مل ام ،ةكرشلا نويد نع مهلاومأ عيمج يف ةيصخش ةيلوؤسم

 ةكرشلا ليوحت ةلاحلا هذه يف بجيو ،كلذ ىلع ءاكرشلا يقاب قفاويو نيصوم ءاكرش ةفصب

 عيمج ضفر لاح يفو .ماظنلا بجومب تاكرشلا لاكشأ نم اهريغ وأ ةطيسب ةيصوت ةكرش ىلإ

 نوكي ،نيصوم ءاكرش ةفصب ةثرولا لاخدإ سيسأتلا دقع يف اهيلإ راشملا ةيبلغألا وأ ءاكرشلا

 .ةكرشلا لام سأر يف مهثروم ةصح يف مهبيصن ىلع لوصحلا ةثرولل
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٢٥ 

 ةكرشلا ةطشنأ ةسرامم نم اًماظن نيعونمم وأ اًرصق يفوتملا كيرشلا ةثرو ناك لاح يف  .ب

 يف مهلاخدإ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع يف اهيلع صوصنملا ةيبلغألا وأ ءاكرشلا عيمج قفاوو

 مهنم دحاو لك بيصن دودح يف الإ اهرارمتسا لاح يف ةكرشلا نويد نع نولأسي الف ،ةكرشلا

 ةيصوت ةكرش ىلإ ةكرشلا ليوحت ةلاحلا هذه يف بجيو ،ةكرشلا لام سأر يف مهثروم ةصح يف

 ءافتنا وأ دشرلا نس رصاقلا غولب لاح يفو .ماظنلا بجومب تاكرشلا لاكشأ نم اهريغ وأ ةطيسب

 ةكرش ىلإ ةكرشلا ليوحت ءاكرشلا عيمج ةقفاومب زوجي ،ةكرشلا ةطشنأ ةسرامم نع عنملا ببس

 ةكرشلا سيسأت دقع يف اهيلع صوصنملا ةيبلغألا وأ ءاكرشلا عيمج ضفر لاح يفو .نماضت

 ةثرولل نوكي ،ةكرشلا ةطشنأ ةسرامم نم نيعونمملا وأ رصقلا يفوتملا كيرشلا ةثرو لاخدإ

 .ةكرشلا لام سأر يف مهثروم ةصح يف مهبيصن ىلع لوصحلا

 هباحسنا وأ كيرش جارخإ لاح يف ةكرشلا يضقنت ال ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .٢

 لاح يف ةكرشلل نكي مل اذإف .ههاجت سالفإلا تاءارجإ نم يأ حاتتفا وأ ،هيلع رجحلا وأ ةكرشلا نم

 لاخدإل ًاموي )نيعست( زواجتت ال ةتقؤم ةرتفل رمتست ،دحاو كيرش ريغ تالاحلا هذه نم يأ ققحت

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو تاكرشلا لاكشأ نم رخآ لكش ىلإ لوحت وأ رخآ كيرش

 :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 ميقم نم دعي صاخ ريرقتل اًقفو اهنم جرخأ وأ بحسنا اذإ ةكرشلا يف كيرشلا ةصح ةميق ريدقت متي .١

 صني مل ام ،ةكرشلا نم جارخإلا وأ باحسنالا خيرات يف كيرشلا ةصحل ةيقوسلا ةميقلا نيبي دمتعم

 متي ،ةصحلا هذه ةميق ىلع فالخلا لاح يفو ،ريدقتلل ىرخأ ةقيرط ىلع ةكرشلا سيسأت دقع

 ميقم ريرقت ىلإ دانتسالاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا لبق نم نأشلا يوذ بلط ىلع ًءانب اهريدقت

 .كلذل مهنيعت رثكأ وأ دمتعم

 ،هيلإ لزانتملاو لزانتملا نيب اهيلع قفتملا ةميقلل اًقفو هتصح نع لزانت اذإ كيرشلا ةصح ريدقت متي .٢

 .ريدقتلل ىرخأ ةقيرط ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام

 نم يأ حاتتفا وأ هيلع رجحلا وأ كيرش ةافو دعب ءاكرشلا نم نيقابلا نيب ةكرشلا رارمتسا لاح يف .٣

 اذه ردقيو ،ةكرشلا لاومأ يف هبيصن الإ هتثرو وأ كيرشلا اذهل نوكي ال ،ههاجت سالفإلا تاءارجإ

 دعب ّدجتسي اميف بيصن هتثرو وأ كيرشلل نوكي الو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكحل اًقفو بيصنلا

 .ةعقاولا كلت ىلع ةقباس تايلمع نم ةجتان قوقحلا هذه نوكت ام ردقب الإ قوقح نم كلذ

 ءارش طباوض كلذ يف امب ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف درو ام ذيفنت طباوض ةحئاللا ددحت .٤

 .هباعتأ عفدو ميقملا نييعت طباوضو ،اهيف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف صصحلا
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٢٧ 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 نوكي اًكيرش لقألا ىلع مضي قيرف ءاكرشلا نم نيقيرف نم نوكتت ةكرش ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش .١

 ىلع مضي رخآ قيرفو ،اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع نماضتلابو هلاومأ عيمج يف اًّيصخش ًالوؤسم

 سأر يف هتصح دودح يف الإ اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع ًالوؤسم نوكي ال اًيصوم اًكيرش لقألا

 .رجاتلا ةفص يصوملا كيرشلا بستكي الو .ةكرشلا لام

 ةكرش يف ءاكرشلا ىلع ةقبطملا ماكحألل ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يف نونماضتملا ءاكرشلا عضخي .٢

 .نماضتلا

 .بابلا اذه يف صاخ صن هب دري مل اميف نماضتلا ةكرش ماكحأ ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش ىلع قبطت .٣

 ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 نم )نيثالثلاو ةيناثلا( ةداملا يف ةدراولا تاءارجإلل اًقفو ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش سيسأت متي .١

 .ماظنلا

 ءاكرشلا ءامسأ سيسأتلا بلطب قفري نأ بجي ،)نيثالثلاو ةيناثلا( ةداملا نم )ب/٢( ةرقفلا ةاعارم عم .٢

 .مهتانايبو نيصوملا

 ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يف ءاكرشلاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا

 :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 لخدت نإف .ليكوت ىلع ًءانب ولو ةكرشلل ةيجراخلا ةرادإلا لامعأ يف لخدتلا يصوملا كيرشلل زوجي ال

 ام ىلع تبترت يتلا اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع نماضتلابو هلاومأ عيمج يف اًّيصخش ًالوؤسم ناك

 كيرش هنأب داقتعالا ىلإ ريغلا وعدت نأ اهنأش نم اهارجأ يتلا لامعألا تناك اذإو .لامعأ نم هارجأ

 ةكرشلا نويد نع نماضتلابو هلاومأ عيمج يف اًّيصخش ًالوؤسم - ريغلا كلذ ةهجاوم يف - َّدُع نماضتم

 ام قفو ةكرشلل ةيلخادلا ةرادإلا لامعأ يف كارتشالا يصوملا كيرشلل زوجي كلذ عمو .اهتامازتلاو

 .هتمذ يف مازتلا يأ كارتشالا اذه بتري الو ،اهسيسأت دقع هيلع صني

 :نوسمخلا ةداملا

  .اهنم جرختسم ىلع لوصحلاو اهتادنتسمو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالا يصوملا كيرشلل قحي
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 :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 هل زوجي امك ،ةكرشلا يف نيرخآلا ءاكرشلا نم يأل هتصح نع لزانتي نأ يصوملا كيرشلل زوجي .١

 سأر ةيبلغأل نيكلاملا نيصوملا ءاكرشلاو نينماضتملا ءاكرشلا عيمج ةقفاوم دعب ريغلل اهنع لزانتلا

 حبصيو ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام كلذو ،يصوملا قيرفلاب صاخلا لاملا

 لخدي نأ ىلع نونماضتملا ءاكرشلا عيمج قفاو اذإ الإ ةكرشلا يف اًيصوم اًكيرش هيلإ لزانتملا

 نمضتي نأ ،ريغلل صصحلا نع لزانتلا اهيف متي يتلا تالاحلا يف زوجيو ،ةكرشلا يف اًنماضتم

 اًقفو ةصحلا دادرتسا بلط يف ةيحالصلا نينماضتملا ءاكرشلا حنمي ام ةكرشلا سيسأت دقع

 .ةكرشلا سيسأت دقع اهيلع صني يتلا تاءارجإلاو تالاحلل

 هيلإ لزانتملا حبصي ،اهنع لزانتلا لبق ةكرشلا لام سأر يف هتصح يصوملا كيرشلا مدقي مل اذإ .٢

 .اهميدقت نع ًالوؤسم

 نع ًالوؤسم اهنع لزانتلا لبق ةكرشلا لام سأر يف هتصح مدقي مل يذلا يصوملا كيرشلا لظي .٣

 لام سأر يف هتصح دودح يف كلذو هتصح نع هلزانت لبق تأشن يتلا اهتامازتلاو ةكرشلا نويد

 ًالوؤسم نوكي الف ،اهنع هلزانت لبق ةكرشلا لام سأر يف هتصح مدق اذإو ،اهمدقي مل يتلا ةكرشلا

 .لزانتلا رهشو ديق دعب ةكرشلا ةمذ يف أشنت يتلا تامازتلالاو نويدلا نع

 كلذو ،ةكرشلا يف هتصح نع نماضتملا كيرشلا لزانت ىلع يصوملا كيرشلا ةقفاوم طرتشُي ال .٤

  .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام

 ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش ءاضقنا :عبارلا لصفلا

  :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 وأ هراسعإ وأ ،هيلع رجحلاب وأ ،نيصوملا ءاكرشلا دحأ ةافوب ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يضقنت ال .١

 صني مل ام كلذو ،ريغلل هتصح نع هلزانتب وأ ،هباحسناب وأ ،ههاجت سالفإلا تاءارجإ نم يأ حاتتفاب

 .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع

 دوجو مدع كلذ ىلع بترتو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا نم يأ ققحت لاح يف .٢

 سيسأت دقع هيلع صني امل اًقفو ديدج ٍصوم كيرش لاخدإ متي ملو ،ةكرشلا يف رخآ ٍصوم كيرش

 هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا نم يأ ققحت خيرات نم اًموي )نيعست( زواجتي ال امبو ةكرشلا

 .رثكأ وأ نينماضتم نيكيرش دوجو ةطيرش نماضت ةكرش ىلإ ماظنلا ةوقب ةكرشلا لوحتتف ،ةداملا

 ذاختاو ةكرشلا لح هيلع بجيف دحاو نماضتم كيرش ىوس ةكرشلا يف نوكي ال يتلا تالاحلا يفو

 اهسيسأت دقع يف ةددحملا ةرتفلا لالخ متي مل ام ،ماظنلا ماكحأل اًقفو اهتيفصتل ةمزاللا تاءارجإلا

 ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا نم يأ ققحت خيرات نم اًموي )نيعست( زواجتي ال امبو
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٢٩ 

 ٍصوم كيرش لاخدإ وأ ،ماظنلا ةوقب نماضت ةكرش ىلإ ةكرشلا لوحتو رخآ نماضتم كيرش لاخدإ

 .ةطيسب ةيصوت ةكرشك اهرارمتساو رخآ

 ال ،لقألا ىلع دحاو نماضتم كيرش ءاقب طرشبو ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .٣

 نم يأ حاتتفاب وأ ،هيلع رجحلاب وأ ،نينماضتملا ءاكرشلا دحأ ةافوب ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يضقنت

  .هباحسناب وأ ،ههاجت سالفإلا تاءارجإ

 تاءارجإ نم يأ حاتتفا وأ ،هيلع رجحلا وأ ،نماضتملا كيرشلا ةافو ىلع اهيف بترتي يتلا تالاحلا يف .٤

 ةرتفل ةكرشلا رمتست ،ةكرشلا يف رخآ نماضتم كيرش يأ دوجو مدع ،هباحسنا وأ ،ههاجت سالفإلا

 ليوحت وأ رخآ نماضتم كيرش لاخدإل كلذ نم يأ ثودح خيرات نم اًموي )نيعست( زواجتت ال ةتقؤم

 لاخدإ اهيف متي ال يتلا تالاحلا يفو .ماظنلا ماكحأل اًقفو تاكرشلا نم رخآ لكش ىلإ ةكرشلا

 ىلع بجيو ةكرشلا يضقنت ،تاكرشلا نم رخآ لكش ىلإ ةكرشلا ليوحت وأ رخآ نماضتم كيرش

 اًقفو ةكرشلا ةيفصتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نيقبتملا نيصوملا ءاكرشلا وأ يصوملا كيرشلا

 .ماظنلا ماكحأل
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٣١ 

ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا  

 :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 نوكي اًكيرش لقألا ىلع مضي قيرف ،ءاكرشلا نم نيقيرف نم نوكتت ةكرش مهسألاب ةيصوتلا ةكرش

 ىلع مضي رخآ قيرفو ،اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع نماضتلابو هلاومأ عيمج يف اًّيصخش ًالوؤسم

 .لاملا سأر يف مهسأ نم كلمي ام دودح يف الإ ةكرشلا نويد نع لأسي ال اًمهاسم لقألا

 

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 :نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 نم )نيثالثلاو ةيناثلا( ةداملا يف ةدراولا تاءارجإلل اًقفو مهسألاب ةيصوتلا ةكرش سيسأت متي .١

 .ماظنلا

 ءامسأ سيسأتلا بلطب قفري نأ بجي ،)نيثالثلاو ةيناثلا( ةداملا نم )ب/٢( ةرقفلا ةاعارم عم .٢

 .مهتانايبو نيمهاسملا

 :نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 كيرشلا ىلع يرست يتلا ماكحألا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف نماضتملا كيرشلا ىلع يرست .١

 ىلع يرستو ،ماظنلا نم )نيعبرألاو ةيناثلا(و )نيعبرألا( نيتداملا يف ةدراولا نماضتلا ةكرش يف

 ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا(و )ةئاملا دعب ةنماثلا( نيتداملا يف ةدراولا ماكحألا مهاسملا

 .بابلا اذه يف صاخ صن هب دري مل اميف كلذو

 ةكرشلا يف همهسأ نع لزانتلا مهاسملل نوكي ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .٢

 .ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا( ةداملا يف درو امل اًقفو
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٣٢ 

 ةيصوتلا ةكرش يف نيمهاسملاو ءاكرشلاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا

 مهسألاب

 :نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 ةكرشلا سيسأت دقع ددحيو ،نينماضتملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ ريدم مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ريدي .١

 .هتايحالصو ريدملا تاصاصتخا

 ناك لخدت نإف ،ليكوت ىلع ًءانب ولو ةكرشلل ةيجراخلا ةرادإلا لامعأ يف لخدتلا مهاسملل زوجي ال .٢

 نم هارجأ ام ىلع تبترت يتلا اهتامازتلاو ةكرشلا نويد نع هلاومأ عيمج يف نماضتلاب ًالوؤسم

 نماضتم كيرش هنأب داقتعالا ىلإ ريغلا وعدت نأ اهنأش نم اهارجأ يتلا لامعألا تناك اذإو .لامعأ

 كلذ عمو .اهلك ةكرشلا نويد نع هلاومأ عيمج يف نماضتلاب ًالوؤسم - ريغلا كلذ ةهجاوم يف - َّدُع

 الو اهسيسأت دقع هيلع صني ام قفو ةكرشلل ةيلخادلا ةرادإلا لامعأ يف كارتشالا مهاسملل زوجي

 .ةكرشلا نويد هاجت هلاومأ يف نماضتلاب ًالوؤسم هرابتعا كارتشالا اذه ىلع بترتي

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف مهاسملل زوجي ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم .٣

 :ةيتآلا لامعألاب مايقلا

 .ةكرشلا طاشن ليدعتب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا .أ

 .اهديدمت وأ ةكرشلا ةدم ءاهنإب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا .ب

 .ةكرشلا تاباسح دامتعا .ج

 .اهتاباسح ةرادإب نيينعملل وأ مهل ةروشملا ميدقت وأ نينماضتملا ءاكرشلا ةراشتسا .د

 .ةكرشلا لوصأ مييقت دامتعا وأ ةعجارم .ه

 .ةكرشلل فصم نييعت .و

 ءاكرشلا تافرصت ىلع ةقفاوملا وأ دامتعالاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا .ز

 وأ ىرخأ ةكرش عم جامدنالا وأ ،اهضعب وأ ةكرشلا لامعأ نع لزانتلاب ةقلعتملاو نينماضتملا

 .اهنع لزانتلا وأ ةكرشلا نويد ليدعت وأ ،ديدمت وأ ،ماربإ وأ ،رثكأ وأ نيتكرش ىلإ ةكرشلا ميسقت

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ تامهم يأ .ح

 ال يتلا ةيجراخلا ةرادإلا لامعأ ليبق نم ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف ةدراولا تامهملا دعت ال  .٤

 ءوشن اهب مهاسملا مايق ىلع بترتي الو ،اهب مايقلا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف مهاسملل زوجي

 .ةكرشلا نويد نع هلاومأ عيمج يف ةينماضتلا هتيلوؤسم

  



ةدوسم  

 
  

٣٣ 

 :نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 ةيعمج ةكرشلل نوكي نأ ىلع قافتالا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف نيمهاسملاو نينماضتملا ءاكرشلل

 دقع اهددحي يتلا ماكحألل اًقفو كلذو ،اهتارارق رادصإو ،اهداقعنا تاءارجإو ،اهتاصاصتخا ديدحتو ،ةماع

 .ةكرشلا سيسأت

 :نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 سلجم ءاشنإ ىلع قافتالا مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف نيمهاسملاو نينماضتملا ءاكرشلل زوجي

 :يتأي ام هتايحالص نم نوكيو ،ةباقرلل

 .ةكرشلا ةرادإ نأشب تامولعم ميدقت نيريدملا نم بلطي نأ .أ

 .ةكرشلا ريدم هيلع اهضرعي يتلا لئاسملا يف يأرلا يدبي نأ .ب

 .ةكرشلا لامعأ ىلع هتباقر جئاتن نع ةنس لك ةياهن يف ةماعلا ةيعمجلا ىلإ اًريرقت مدقي نأ .ج

 :نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 :كلذ ريغ ىلع اهسيسأت دقع صني مل ام مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ىلع ةيتآلا ماكحألا يرست

 رثكأ وأ مهاسم ىلإ ةفاضإلاب نينماضتملا ءاكرشلا عيمج ةقفاومب ةكرشلا سيسأت دقع ليدعت نوكي .أ

 .ةكرشلا لام سأر يف نيمهاسملا ءاكرشلا قيرف مهـسأ فصن نم رثكأ نولثمي

 ءاكرشلا ةيبلغأ نم ردصي رارقب ةكرشلل ةداتعملا لامعألاب ةقلعتملا نوؤشلا يف فالخ يأ مسحي .ب

 .دحاو نماضتم كيرش ىوس ةكرشلل نكي مل اذإ نماضتملا كيرشلا نم وأ نينماضتملا

 ةجاحلا نود نينماضتملا ءاكرشلا ةقفاومب ةكرشلا ىلإ نيمهاسم وأ نينماضتم ءاكرش لاخدإ زوجي .ج

 .ةكرشلا يف نيمهاسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا ىلإ

 ىلع نينماضتملا ءاكرشلا عيمج ةقفاوم طرتشيو ،ةكرشلا لح ىلع قافتالا نيمهاسملل زوجي ال .د

 .كلذ

 :نوتسلا ةداملا

 ىلع ،هضوفي نم وأ هسفنب ،ةكرشلا زكرم يف علطي نأ ريدملا ريغ نماضتملا كيرشلاو مهاسملل

 .تادنتسملاو رتافدلا عقاو نم يلاملا اهعضو نع اًزجوم انايب جرختسي نأو ،اهتادنتسمو ةكرشلا رتافد

 :نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 وأ تاباسح عجارم مهسألاب ةيصوتلا ةكرشل نوكي ،ماظنلا نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملا مكح ةاعارم عم

 .ةمهاسملا ةكرش يف كلذل ةررقملا ماكحألل اًقفو ،رثكأ
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٣٤ 

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرش لام سأر :عبارلا لصفلا

 :نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 اهددحت يتلا ماكحألل اًقفو ،هضيفختو لاملا سأر ةدايز تاءارجإو ،اهلام سأر ةكرشلا سيسأت دقع ددحي

 .ةحئاللا

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ءاضقنا :سماخلا لصفلا

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرش ىلع ماظنلا نم )نيسمخلاو ةيناثلا( ةداملا يف ةدراولا ماكحألا يرست
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 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

  :نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 ةلوؤسم اهدحو ةكرشلا نوكتو ،لوادتلل ةلباق مهسأ ىلإ مسقم اهلام سأر ةكرش ةمهاسملا ةكرش

  .اهطاشن ةسرامم ىلع ةبترتملا تامازتلالاو نويدلا نع

 :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 ساسألا ةكرشلا ماظن ددحي نأ زوجيو ،اهب بتتكملا مهسألا لثمي لام سأر ةمهاسملا ةكرشل نوكي .١

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو اًعوفدم لام سأرو هب اًحرصم لام سأر

 دنع هنم عوفدملا ّلقي الأ بجيو ،لاير )فلأ ةئامسمخ( نع ةمهاسملا ةكرش لام سأر ّلقي الأ بجي .٢

 .عبرلا نع سيسأتلا

 :نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 اهمهسأ عيمج لوؤت نأ وأ ،دحاو صخش نم ةيلاملا قوسلا يف ةجردم ريغ ةمهاسم ةكرش سيسأت زوجي

 سأر نوكيل لام نم هصصخ ام ىلع صخشلا اذه ةيلوؤسم رصتقت ةلاحلا هذه يفو .دحاو صخش ىلإ

 ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا دقع نوكيو ،ةماعلا تايعمجلا تايحالص صخشلا اذهل نوكيو ،ةكرشلل لام

 .هيلع عيقوتلاو صاخ لجس يف اهديقب تارارقلا ردصتو ،ةوعد ىلإ ةجاحلا نود

 ةمهاسملا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 :نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 وأ ،اهسيسأت دنع ةينيع ةصح مّدق وأ ،ةكرشلا سيسأت ىلع ةقفاوملا بلط نم لك اًسسؤم ّدعُي

 مدق يذلا سسؤملا نوكيو .ةكرشلا يف اًسسؤم لوخدلا ةينب كلذو ،اهسيسأت يف اًّيلعف كرتشا

 .هتصح مييقت ةحص نع ًالوؤسم ةينيع ةصح

 :نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 تاءارجإلل اًقفو ةرازولا ىلإ سيسأتلا بلط ميدقت ةمهاسم ةكرش سيسأت يف بغري نم ىلع .١

 :يتأي ام هب قِفري نأ ىلع ،ةحئاللا اهددحت يتلا

 .ةكرشلا يسسؤم نم هيلع اًعقوم ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا .أ

 .مهتانايبو نيسسؤملا ءامسأ .ب

 .هنم عوفدملاو هب حرصملا ةكرشلا لام سأرب اًنايب .ج

 .ةئف لكب ةلصتملا قوقحلاو ةيمسالا ةميقلاو اهتائفو مهسألا ددع .د
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 دحأ يف اهتميق نم ىندألا دحلا عاديإو ،مهسألا عيمجب باتتكالاب نيسسؤملا مايقب اًرارقإ .ه

 .ةيلحملا كونبلا

 صصحلا كلتب نايب قفرُي ،ةينيع صصح يف ةلثمم نيسسؤملا نم يأ صصح تناك لاح يف .و

 .اهتميق ىلع ةقفاوملاب نيسسؤملا رارقإو

 لوأو تاونس ثالث زواجتت ال ةدمل ةرادإ سلجم لوأ ءاضعأ نييعتب نيسسؤملا مايقب اًرارقإ .ز

 اونِّيُع اونوكي مل اذإ ،ماظنلا ماكحأ بجومب كلذ اهيف مزلي يتلا تالاحلا يف ،تاباسح عجارم

 .ةحئاللا هددحت ام بسحب مهب ةصاخلا تانايبلاو مهءامسأو ،ساسألا ةكرشلا ماظن يف

 .ةكرشلا سيسأت ليبس يف تدِّبكُت يتلا تاقفنلاو لامعألا نع نيسسؤملا رارقإ .ح

 .ةكرشلا سيسأتب ةلصلا تاذ ماظنلا تابلطتم ةفاكب مازتلالاب اًرارقإ .ط

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو قحتسملا يلاملا لباقملا .ي

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ تانايب وأ قئاثو يأ .ك

 بلطلا ميدقت خيرات نم ةحئاللا اهددحت يتلا ةرتفلا لالخ يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديق متي .٢

  .ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا يف درو امل اًقفو ساسألا ماظنلا رهشيو ،قئاثولاو تانايبلا ءافيتساو

 همدقمل نوكي ،هيف تبلا نود ةحئاللا يف ةددحملا ةدملا ءاضقنا وأ بلطلا ةرازولا ضفر لاح يف .٣

 ءاضقنا خيرات نم وأ ضفرلاب هراعشإ خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ ةرازولا مامأ ملظتلا يف قحلا

 تبت مل وأ ملظتلا ضفرب ةرازولا نم رارق رودص لاح يفو .لاحلا بسحب ةحئاللا يف ةددحملا ةدملا

 ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ملظتلا بلطلا مدقمل زوجي ،هميدقت خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ هيف

 .ةصتخملا

 :نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 ةمهاسم ةكرش سيسأتل ةمزاللا تاقفاوملاو قئاثولاو تاءارجإلل ةيفاضإ طباوض عضو ةئيهلاو ةرازولل

 يتلا تالاحلا يف ةيلاملا قوسلا يف كلذ دعب جردتو سيسأتلا ةلحرم لالخ مومعلل اهمهسأ حرطت

 تاهجلا نم ةمزاللا تاقفاوملا ىلع لوصحلا دعبو اهب لومعملا ةمظنألل اًقفو كلذب اهيف حمسي

  .ةكرشلا طاشن ميظنتب ةينعملا

 :نوعبسلا ةداملا

 ،ةكلمملا يف ةصخرملا كونبلا دحأ ىدل سيسأتلا تحت ةكرشلا مساب اهب بتتكملا مهسألا ةميق عدوت

 لجسلا يف ةكرشلا ديق دعب ةرادإلا سلجم نم هل حرصملا لبق نم الإ اهيف فرصتي نأ زوجي الو

  .يراجتلا
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٣٨ 

 :نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 ىوعدلا كلذ دعب عمست الو ،يراجتلا لجسلا يف اهديق دعب اًحيحص اًسيسأت ةسسؤم ةكرشلا دعت .١

 .ساسألا ةكرشلا ماظن ماكحأل وأ ماظنلا ماكحأل ةفلاخم يأل ةكرشلا نالطبب

 نوسسؤملا اهارجأ يتلا تافرصتلا عيمج لاقتنا يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديق ىلع بترتي .٢

 .اهسيسأت ىلع نوسسؤملا اهقفنأ يتلا فيراصملا عيمج ةكرشلا لمحتو ،اهتمذ ىلإ اهباسحل

 :نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 نم اهريغ وأ ةلودلا اهسيسأت يف كرتشت وأ اهسسؤت يتلا ةمهاسملا ةكرش سيسأت بلط ناك اذإ

 صيخرتلا بلط عفريف ،ماظنلا ماكحأ ضعب نم ًءانثتسا مزلتسي ؛ةماعلا ةيرابتعالا ةفصلا يوذ صاخشألا

 .امهيلع ةقفاوملا يف رظنلل ءارزولا سلجم ىلإ ءانثتسالاو سيسأتلاب

 :نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

 ،اهوعفد يتلا غلابملا اودرتسي نأ نيبتتكمللف ،ماظنلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةكرشلا سسؤت مل اذإ

 نوكيو ،هعفد يذلا غلبملا بتتكم لكل - ةلجاع ةروصب - درت نأ اهيف بتتكا يتلا كونبلا ىلعو

 لمحتي كلذكو .ءاضتقالا دنع ضيوعتلا نعو مازتلالا اذهب ءافولا نع نماضتلاب نيلوؤسم نوسسؤملا

 يف نماضتلاب نيلوؤسم نونوكيو ،ةكرشلا سيسأت يف تقفنأ يتلا فيراصملا عيمج نوسسؤملا

 .سيسأتلا ةرتف لالخ مهنم تردص يتلا تافرصتلاو لاعفألا نع ريغلا ةهجاوم

 

ةمهاسملا ةكرش ةرادإ :ثلاثلا لصفلا  

 ةرادإلا سلجم :لوألا عرفلا

 :نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 ،ةثالث نع ّلقي الأ ىلع ،هئاضعأ ددع ساسألا ةكرشلا ماظن ددحي ةرادإ سلجم ةمهاسملا ةكرش ريدي 

 حيشرتلاو اهتارادإ سلاجم ليكشت يف اهب مازتلالا تاكرشلا ىلع نيعتي يتلا طباوضلا ةحئاللا ددحتو

  .اهتيوضعل

 :نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 .ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم ةيوضعل رثكأ وأ رخآ صخش وأ هسفن حيشرت مهاسم لكل قحي .١

 ،نييعيبط اًصاخشأ اونوكي نأ طرتشيو ،ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا بختنت  .٢

 .تاونس ثالث زواجتت الأ ىلع ،ساسألا ةكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا ةدملل ةيوضعلا نوكتو

 نيبيو .كلذ ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا ةداعإ زوجيو
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٣٩ 

 كلذ عمو .ةرادإلا سلجم نم بلطب اهئاهنإ وأ سلجملا ةيوضع ءاهتنا ةيفيك ساسألا ةكرشلا ماظن

 صن ولو مهضعب وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج لزع تقو لك يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل زوجي

 ءاضعأ باختنا ةلاحلا هذه يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلعو ،كلذ ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن

 وضعلا قحب لالخإ نودو ،ماظنلا ماكحأل اًقفو كلذو مهلزع مت نمم ًالدب ةرادإلا سلجمل ددج

 ريغ تقو يف وأ لوبقم ريغ ببسل لزعلا عقو اذإ ضيوعتلاب ةبلاطملاب ةكرشلا هاجت لوزعملا

 ناك الإو ؛بسانم تقو يف كلذ نوكي نأ طرشب ،لزتعي نأ ةكرشلا ةرادإ سلجم وضعلو ،بسانم

 .رارضأ نم لازتعالا ىلع بترتي امع ةكرشلا لَبِق ًالوؤسم

 نم ةريخألا ًاموي )نيعستلا( لالخ عامتجالا ىلإ ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا وعدي نأ ةرادإلا سلجم ىلع .٣

 رمتسي ،ديدج ةرادإ سلجم باختناب ةيعمجلا رارق رودص رذعت اذإو ،ديدج ةرادإ سلجم باختنال هتدم

 الأ طرتشيو ،ديدج ةرادإ سلجم ءاضعأ باختنا نيح ىلإ هتامهم ءادأ يف هتدم ةيهتنملا سلجملا

 .مئاقلا سلجملا ةدم ءاهتنا خيرات نم اًموي )نيعست( كلذ زواجتي

 يف ةجردملا ةمهاسملا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ باختنا يف يمكارتلا تيوصتلا مادختسا بجي .٤

  .ةدحاو ةرم نم رثكأ مهسلل تيوصتلا قح مادختسا زوجي ال ثيحب ،ةيلاملا قوسلا

 تيوصت ةقيرط ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ ةمهاسملا ةكرشل ساسألا ماظنلا ددحي نأ زوجي .٥

  .ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنال ىرخأ

 :نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

 ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأ زكرم رغش اذإ ،كلذ ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام .١

 رفاوتت نمم نوكي نأ ىلع ،رغاشلا زكرملا يف اًوضع - اًتقؤم - نيعي نأ سلجملل ناك ،ةمهاسملا

 قوسلا يف ةجردم ةكرشلا تناك اذإ ةئيهلا كلذكو ،ةرازولا كلذب غلبت نأ بجيو ،ةيافكلاو ةربخلا مهيف

 ةماعلا ةيعمجلا ىلع نييعتلا ضرعي نأو ،نييعتلا خيرات نم لمع موي )رشع ةسمخ( لالخ ،ةيلاملا

  .هفلس ةدم ديدجلا وضعلا لمكيو ،هرارقإل اهل عامتجا لوأ يف ةيداعلا

 يف ةدراولا ةدملا ءاضقنا دنع وأ مهتالاقتسا ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم ءاضعأو سيئر مدق اذإ .٢

 ةيعمجلا ةوعد سلجملا سيئر ىلع نيعتي ،ماظنلا نم )نيعبسلاو ةسماخلا( ةداملا نم )٣( ةرقفلا

 نم ةحلصم يذ لكل نوكي ،كلذ رذعت اذإو ،ديدج سلجم باختناب رارق ذاختال داقعنالل ةيداعلا ةماعلا

   .ةكرشلا لح بلط نيمهاسملا

 :نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

 غلبي نأ ةرادإلا سلجم وضع ىلع ،ماظنلا نم )نيرشعلاو ةيداحلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .١

 لامعألا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم نم ةيناثلا ةجردلا ىتح هبراقأ نم يأل وأ هل امب سلجملا

 اذهل زوجي الو .عامتجالا رضحم يف غيلبتلا اذه تبثيو ،اهباسحل وأ ةكرشلا عم دقعت يتلا دوقعلاو
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 ةرادإلا سلجم يف نأشلا اذه يف ردصي يذلا رارقلا ىلع تيوصتلا يف كارتشالا وضعلا

 لامعألا نع اهداقعنا دنع ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةرادإلا سلجم سيئر غلبيو .ةماعلا تايعمجلاو

 وأ ةرشابم ةحلصم ةيناثلا ةجردلا ىتح هبراقأ نم يأ وأ سلجملا ءاضعأ نم يأل نوكي يتلا دوقعلاو

  .ةكرشلا تاباسح عجارم نم صاخ ريرقت غيلبتلا قفاريو ،اهيف ةرشابم ريغ

 ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا دوقعلاو لامعألا نم ةجتانلا رارضألا نع ةيلوؤسملا عقت .٢

 كلت تّمت اذإ ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع كلذكو ،دقعلا وأ لمعلا نم ةحلصملا بحاص وضعلا ىلع

 ضراعت ىلع يوطنت وأ ،ةلداع ريغ اهنأ تبث اذإ وأ ةرقفلا كلت ماكحأل ةفلاخملاب دوقعلا وأ لامعألا

 .نيمهاسملاب ررضلا قحلتو حلاصم

 اوتبثأ ىتم ةيلوؤسملا نم رارقلل نوضراعملا ةمهاسملا تاكرش يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىفعُي .٣

 رارقلا هيف ردصي يذلا عامتجالا روضح نع بايغلا دعُي الو ،عامتجالا رضحم يف ةحارص مهضارتعا

 نم نكمتي مل وأ رارقلاب ملعي مل بئاغلا وضعلا نأ تبث اذإ الإ ةيلوؤسملا نم ءافعإلل اًببس

 .هب هملع دعب هيلع ضارتعالا

 :نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

 وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ نم ّيأ ىلإ عون يأ نم اًضرق مدقت نأ ةمهاسملا ةكرشل زوجي ال .١

 ّيأ هدقعي ضرقب قلعتت تانامض يأ ميدقت وأ ةلافك يأ دقع اهل زوجي ال امك ،اهيف نيمهاسملا

 ماكحأل اًقفو نيمهاسملا نم يأ وأ ةرادإلا سلجم وضعل اًمدقم اًضرق ربتعيو ،ريغلا عم مهنم

 .ةيناثلا ةجردلا ىتح هبراقأ نم يأ ىلإ مدقم ضرق لك ،ماظنلا

 - اهل زوجي ذإ ،ليومتلا تاكرش نم اهريغو كونبلا ىلع ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح يرسي ال .٢

 دحأ ضرقت نأ - روهمجلا عم اهتالماعم يف اهعبتت يتلا طورشلاو عاضوألابو اهضارغأ دودح يف

 ضورقلا يف هنمضت نأ وأ اًدامتعا هل حتفت نأ وأ اهيف نيمهاسملا دحأ وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ

 .ريغلا عم اهدقعي يتلا

 قفو ةكرشلا اهحنمت يتلا تانامضلاو ضورقلا ىلع ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح نم يرسي ال .٣

 رارقب وأ ساسألا ةكرشلا ماظن ماكحأ قفو اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا اهيف نيلماعلا زيفحت جمارب

 .ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نم

 ةهجلا مامأ فلاخملا ةبلاطم ةكرشلل قحيو ،ةداملا هذه ماكحأل ةفلاخملاب متي دقع لك ًالطاب ّدعي .٤

 كلذب ةبلاطملا نيمهاسملل قحي امك ،ررض نم اهقحلي دق امع ضيوعتلاب ةصتخملا ةيئاضقلا

 .ماظنلا نم )نيرشعلاو ةسداسلا( ةداملا يف درو امل اًقفو كلذو ةكرشلا ةحلصمل

  



ةدوسم  

 
  

٤١ 

 :نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 -ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا ريغ يف - نيمهاسملا ىلإ اوشفي نأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع رظحي .١

 مكحب - هب نوملعي ام لالغتسا مهل زوجي الو .ةكرشلا رارسأ نم هيلع اوفقو ام مهريغ ىلإ وأ

 مهتبلاطمو مهلزع بجو الإو ؛ريغلل وأ مهبراقأ دحأل وأ مهل ةحلصم قيقحت يف - مهتيوضع

  .ضيوعتلاب

 نم وأ ةرادإلا سلجم ةقفاومب ةكرشلا مايق ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف دراولا رظحلا لمشي ال .٢

 لامعأ يأ ضرغل ةكرشلا نع ةيرس تامولعم ميدقتب ،سلجملا اهعضي يتلا طباوضلل اًقفو هضوفي

 ةكرشلا يراشتسم ىلإ وأ ،ةينعملا تاهجلا ىلإ ةبولطم تانايب ميدقت وأ ،اهتحلصمل متتس دوقع وأ

 .اهلامعأ هبلطتت ام دودح يف

 :نونامثلا ةداملا

 ةرادإ يف تاطلسلا عسوأ ةرادإلا سلجمل نوكي ،ةماعلا ةيعمجلل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم .١

 ةكرشلا ماظن وأ ماظنلا يف صاخ صنب ينثتسا ام ادع اميف كلذو ،اهضارغأ ققحي امب ةكرشلا

 يف - اًضيأ سلجملل نوكيو ،ةماعلا ةيعمجلا صاصتخا يف لخدت تافرصت وأ لامعأ نم ساسألا

 .ةنيعم لامعأ وأ لمع ةرشابم يف ريغلا نم وأ هئاضعأ نم رثكأ وأ اًدحاو ضوفي نأ -هصاصتخا دودح

 لحم عيب وأ ،اهنهر وأ ةكرشلا لوصأ عيب وأ ،اهتدم تناك اًّيأ ضورقلا دقع ةرادإلا سلجمل زوجي .٢

 ةكرشلا ماظن نمضتي مل ام ،مهتامازتلا نم ةكرشلا ينيدم ةمذ ءاربإ وأ ،هنهر وأ يراجتلا ةكرشلا

 .كلذ يف ةرادإلا سلجم تايحالص ديقي ام ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نم ردصي وأ ساسألا

 لامعألل كلذو ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا ةرادإلا سلجم ىلع طرتشي  .٣

 :ةيتآلا تافرصتلاو

 ةدحاو ةقفص يف ءاوس ،ءارشلا لبق ةكرشلا لوصأ ةميق فصن اهتميق زواجتت لوصأ ءارش .أ

 .ءارش ةقفص لوأ خيرات نم اًرهش )رشع ينثا( لالخ تاقفص ةدع وأ

 ينثا( لالخ تاقفص ةدع وأ ةدحاو ةقفص يف ًءاوس ،ةكرشلا لوصأ نم )٪٥٠( نم رثكأ عيب .ب

 نمض لخدي ام لوصألا هذه عيب نمضت لاح يفو ،عيب ةقفص لوأ خيرات نم اًرهش )رشع

  .اهتقفاوم ىلع لوصحلا بجيف ،ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تاصاصتخا

 وأ قوقح ىلع ةكرشلا لوصح اهنع أشني نأ لمتحملا نم وأ اهنع أشني يتلا دوقعلاو لامعألا .ج

 ةدحاو ةقفص يف ًءاوس ،اهمامتإ لبق ةكرشلا لوصأ ةميق فصن اهتميق زواجتت تامازتلا بيترت

 .ةقفص لوأ خيرات نم اًرهش )رشع ينثا( لالخ تاقفص ةدع وأ

 ةكرشلا لوصأ يفاص ةميق ،ةداملا هذه نم )ج ،ب ،أ/٣( تارقفلا يف اهيلإ راشملا ةميقلاب دصقي .٤

 لوصحلا بلطتت ةميقلا تناك اذإ ام ديدحت متيو .ةكرشلل ةيونسلا ةيلاملا مئاوقلا ثدحأ ىلع ًءانب
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 ماربإ هيف متي يذلا خيراتلا يف ةداملا هذه ماكحأل اًقفو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع

 .ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا تافرصتلاو لامعألل ةقفصلا

 :نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 اًغلبم ةأفاكملا هذه نوكت نأ زوجيو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةأفاكم ةقيرط ساسألا ةكرشلا ماظن نيبي .١

 عمجلا زوجيو ،حابرألا يفاص نم ةنيعم ةبسن وأ ،ةينيع ايازم وأ ،تاسلجلا نع روضح لدب وأ ،اًنيعم

 .ايازملا هذه نم رثكأ وأ نيتنثا نيب

 نوكت نأ تآفاكملا ديدحت يف ىعاريو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ تآفاكم ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ددحت  .٢

 ام عضو ةّصتخملا ةهجللو ،ةكرشلا حاجن ىوتسمو وضعلا ءادأ عم بسانتتو ةزفحمو ةفافشو ةلداع

 .كلذل ىرخأ طباوض نم هارت

 لصح ام لكل لماش نايب ىلع ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلإ ةرادإلا سلجم ريرقت لمتشي نأ بجي .٣

 .ايازملا نم كلذ ريغو تافورصم لدبو تآفاكم نم ةيلاملا ةنسلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ هيلع

 هوضبق ام وأ نييرادإ وأ نيلماع مهفصوب سلجملا ءاضعأ هضبق ام نايب ىلع كلذك لمتشي نأو

 ددعو سلجملا تاسلج ددعب نايب ىلع اًضيأ لمتشي نأو ،تاراشتسا وأ ةيرادإ وأ ةينف لامعأ ريظن

 .ةماعلا ةيعمجلل عامتجا رخآ خيرات نم وضع لك اهرضح يتلا تاسلجلا

 :نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

 نع ءاضعألا نم بّيغت نم ةيوضع ءاهنإ - ةرادإلا سلجم نم ةيصوت ىلع ًءانب - ةماعلا ةيعمجلل زوجي

 .ةرادإلا سلجم هلبقي عورشم رذع نود سلجملل ةيلاتتم تاعامتجا ةثالث روضح

 :نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

 مل ام ،هتاصاصتخا جراخ تناك ولو ةرادإلا سلجم اهيرجي يتلا تافرصتلاو لامعألا عيمجب ةكرشلا مزتلت

 عوجرلا ةكرشللو ،سلجملا تاصاصتخا جراخ لامعألا كلت نأ ملعي وأ ةينلا ئِّيس ةحلصملا بحاص نكي

 لامعألا كلت ىلع ةبترتملا رارضألا نع ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا مامأ ضيوعتلاب ةرادإلا سلجم ىلع

 .تافرصتلاو

 :نونامثلاو ةعبارلا ةداملا

 رارضأ اهنع أشنت يتلا ءاطخألا ببسب ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع ةيلوؤسملا ىوعد عفرت نأ ةكرشلل .١

 .اهترشابم يف ةكرشلا نع بوني نم نييعتو ىوعدلا هذه عفر ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ررقتو .ةكرشلل

 صاصتخا نم ةروكذملا ىوعدلا عفر نوكي ةكرشلا هاجت سالفإلا تاءارجإ نم ٍّيأ حاتتفا لاح يفو

 ىلوت ةكرشلا تضقنا اذإو .سالفإلا ماظنل اًقفو لاوحألا بسحب سالفإلا ةنجل وأ )دجو نإ( نيمألا

 .ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ىوعدلا ةرشابم يفصملا
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 كلذو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع ةكرشلل ةررقملا ةيلوؤسملا ىوعد عفر يف قحلا مهاسم لكل .٢

 .ماظنلا نم )نيرشعلاو ةسداسلا( ةداملا يف درو امل اًقفو

 :نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 :ةيتآلا طورشلاب اهتجيتن تناك اًّيأ ىوعد ةماقإل مهاسملا اهفلكت يتلا تاقفنلا ةكرشلا ليمحت زوجي

 .ةين نسحب ىوعدلا ماقأ اذإ .أ

 .حيحص ساسأ ىلع ةمئاق ىوعدلا نوكت نأ .ب

 :نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 نأ زوجيو ،سلجملل اًسيئر ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم نيعي ،ساسألا ةكرشلا ماظن ةاعارم عم .١

  .سلجملا سيئر تاصاصتخا ساسألا ةكرشلا ماظن نيبيو .سيئرلل اًبئان نيعي

 قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا ةكرش يف ةرادإلا سلجم نيعي ،ساسألا ةكرشلا ماظن ةاعارم عم .٢

 يأو ةرادإلا سلجم سيئر بصنم نيب عمجلا زوجي الو ،سيئرلل اًبئانو اًسيئر هئاضعأ نيب نم ةيلاملا

  .سلجملا سيئر تاصاصتخا ساسألا ةكرشلا ماظن نيبيو .ةكرشلاب يذيفنت بصنم

 يذيفنت سيئر نييعت ةمهاسملا ةكرش يف ةرادإلا سلجم ىلع ،ساسألا ةكرشلا ماظن ةاعارم عم .٣

  .هتايحالصو هتامهم ةرادإلا سلجم ددحيو ،ةكرشلا ةرادإ هب طاني ،مهريغ نم وأ سلجملا ءاضعأ نم

 نم )٣( ةرقفلا وأ )٢( ةرقفلا وأ )١( ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألا نم ساسألا ةكرشلا ماظن الخ اذإ .٤

 .تاصاصتخالا عيزوت ةرادإلا سلجم ىلوت ،ةداملا هذه

 ددحيو ،مهريغ نم وأ هئاضعأ نيب نم هراتخي رس نيمأ ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم نيعي .٥

  .نأشلا اذه يف اًماكحأ ساسألا ةكرشلا ماظن نمضتي مل اذإ هتأفاكمو هتاصاصتخا

 ةدم ىلع ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم وضع رسلا نيمأو هبئانو سلجملا سيئر ةدم ديزت ال .٦

 ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام مهباختنا ةداعإ زوجيو ،سلجملا يف مهنم لك ةيوضع

 اذإ ضيوعتلا يف لزع نم قحب لالخإ نود مهنم اًّيأ وأ مهلزعي نأ - تقو ّيأ يف - سلجمللو .كلذ

 .بسانم ريغ تقو يف وأ عورشم ريغ ببسل لزعلا عقو

 :نونامثلاو ةعباسلا ةداملا

 ماظن صني مل ام ،ريغلاو ميكحتلا تائيهو ءاضقلا مامأ ةمهاسملا ةكرش ةرادإلا سلجم سيئر لثمي .١

 ةكرش ةرادإ سلجم سيئرلو  .اهلثمي نم وه يذيفنتلا اهسيئر نوكي نأ ىلع ساسألا ةكرشلا

 ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام كلذو ،ةكرشلا ليثمت ةيحالص هاري نم حنم ةمهاسملا

 .كلذ
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٤٤ 

 اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف هبايغ دنع ةرادإلا سلجم سيئر لحم ةرادإلا سلجم سيئر بئان لحي .٢

 ءاضعأ نم يأ ضوفي نأ ةرادإلا سلجم سيئرل زوجيو ،ماظنلا ماكحأل اًقفو سيئرلل بئان ةكرشلل

 .هتايحالص ضعب يف ةرادإلا سلجم

 :نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 عاضوألل اًقفو هسيئر نم ةوعدب ةنسلا يف لقألا ىلع نيترم ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم عمتجي .١

 يف هيلع صوصنملا دحلا ةدايز ةصتخملا ةهجللو ،ساسألا ةكرشلا ماظن يف اهيلع صوصنملا

 ىلع بجي ،ساسألا ةكرشلا ماظن يف فلاخم صن يأ نع رظنلا فرصبو كلذ عمو .ةداملا هذه

 .ءاضعألا نم نانثا كلذ هيلإ بلط ىتم عامتجالا ىلإ هوعدي نأ سلجملا سيئر

 نوكي الو ،رخآ ناكم يف اهدقع سلجملا ىأر اذإ الإ ةكرشلا ةرادإ زكرم يف سلجملا تاعامتجا دقعت .٢

 الأ طرشب ،لقألا ىلع ءاضعألا فصن هرضح اذإ الإ اًحيحص ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم عامتجا

 دقع زوجيو ،ربكأ ددع وأ ةبسن ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام ،ةثالث نع نيرضاحلا ددع لقي

 .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو مادختساب سلجملا تاعامتجا

 روضح يف سلجملا ءاضعأ نم هريغ هنع بيني نأ ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم وضعل زوجي ال .٣

 نم رثكأ بئانلا وضعلل نوكي الأ ىلع ،كلذ زاوج ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صن اذإ الإ عامتجالا

 .سلجملا ءاضعأ ددع فصن نع ةلاصأ نيرضاحلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع لقي الأو ،ةدحاو ةبانإ

 دنعو ،هيف نيلثمملا وأ نيرضاحلا ءاضعألا ءارآ ةيبلغأب ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم تارارق ردصت .٤

 ساسألا ةكرشلا ماظن ّصني مل ام كلذو ،عامتجالا سيئر هعم توص يذلا بناجلا حجري ءارآلا يواست

 .كلذ ريغ ىلع

 يتلا تالاحلا ءانثتساب كلذو ،هيلع ةقفاوملا خيرات نم ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم رارق يرسي .٥

 ىلع ،رداصلا رارقلا وأ ،ةكرشلل ةيلخادلا حئاوللاو تاسايسلا وأ ،ساسألا ةكرشلا ماظن اهيف صني

 .ةنيعم تاءارجإب وأ قحال تقوب هنايرس طبر

 :نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 نيقرفتم ءاضعألا ىلع اهضرعب ةلجاعلا رومألا يف تارارق ردصي نأ ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجمل

 هذه ضرعتو .اهيف ةلوادملل سلجملا عامتجا - ةباتك - ءاضعألا دحأ بلطي مل ام ،ةحئاللا هددحت امل اًقفو

 .هل ٍلات عامتجا لوأ يف سلجملا ىلع تارارقلا

 :نوعستلا ةداملا

 هذه نودتو .ةسلجلا سيئر اهعقوي رضاحم يف هتارارقو ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم تالوادم تبثُت

 تابثإل ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو مادختسا ةكرشللو ،ةرادإلا سلجم سيئر هعقوي صاخ لجس يف رضاحملا

 .تارارقلاو تالوادملا نيودتو
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 :نوعستلاو ةيداحلا ةداملا

 دعاوق ةئيهلا عضتو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ ةمهاسملا تاكرشل ةمكوح دعاوق ةرازولا عضت

 اههيجوتو ةكرشلا ةدايقل دعاوق نمضتت ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشل ةمكوحلا

 نيمهاسملاو نيذيفنتلا نيريدملاو ةرادإلا سلجم نيب ةفلتخملا تاقالعلا ميظنتل تايلآ ىلع لمتشتو

 عباط ءافضإو تارارقلا ذاختا ةيلمع ليهستل ةصاخ تاءارجإو دعاوق عضوب كلذو ،حلاصملا باحصأو

 ةلادعلا قيقحتو حلاصملا باحصأو نيمهاسملا قوقح ةيامح ضرغب اهيلع ةيقادصملاو ةيفافشلا

 .لامعألا ةئيبو قوسلا يف ةيفافشلاو ةيسفانتلاو

 نيمهاسملا تايعمج :يناثلا عرفلا

 :نوعستلاو ةيناثلا ةداملا

 هبدتني نم وأ ،هبايغ دنع هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر نيمهاسملل ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا سأري .١

 .هبئانو ةرادإلا سلجم سيئر بايغ لاح يف كلذل سلجملا ءاضعأ نيب نم نومهاسملا

 يف هلو ،كلذ ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صن ولو ةماعلا تايعمجلا روضح قح مهاسم لكل .٢

 ةيعمجلا روضح يف ةكرشلا يلماع وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ريغ نم رخآ اًصخش هنع لكوي نأ كلذ

 .ةماعلا

 اهتارارق ىلع تيوصتلاو اهتالوادم يف مهاسملا كارتشاو ةماعلا تايعمجلا تاعامتجا دقع زوجي .٣

 .ةحئاللا اهددحت يتلا طباوضلا بسحب ،ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ةطساوب

 :نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةنسلا ءاهتنال ةيلاتلا ةتسلا رهشألا لالخ ةنسلا يف لقألا ىلع ةرم ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا دقعنت .١

 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك ىرخأ ةيداع ةماع تايعمج ةوعد زوجيو ،ةكرشلل ةيلاملا

 صتخت ،طباوض نم ةصتخملا ةهجلا نع ردصي امو ساسألا ةكرشلا ماظنو ماظنلا ماكحأ ةاعارم عم .٢

 :يتأي اميف صاخ هجوب رارقلا ذاختاو رظنلاب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا

 .ةيضقنملا ةيلاملا ةنسلل يلاملا اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع ةرادإلا سلجم ريرقت .أ

 .تاباسحلا عجارم ريرقتو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا .ب

 .حابرألا عيزوت نأشب ةرادإلا سلجم تاحارتقا .ج

 .مهتآفاكم ديدحتو ،مهلزع وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختنا .د

 .ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ .ه

 .هباعتأ ديدحتو ،ةكرشلا تاباسح عجارم نييعت .و



ةدوسم  

 
  

٤٦ 

 ةسفانم وأ حلاصملا ضراعت تالاحب ةقلعتملا متتس وأ تمت يتلا دوقعلاو لامعألا ريرقت .ز

 .ةكرشلا

 :نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 :ةيتآلا رومألاب قلعتي ام الإ ،ساسألا ةكرشلا ماظن ليدعتب ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا صتخت .١

 ام ةصاخبو ،اًكيرش هتفصب اهدمتسي يتلا ةيساسألا هقوقح نم ّيأ ليدعت وأ مهاسملا نامرح .أ

 :يلي

 مهسأ رادصإ لالخ نم مأ اًدقن عيزوتلا ناكأ ءاوس ،اهعيزوت ررقتي يتلا حابرألا نم بيصن ىلع لوصحلا )١

 .اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلا يلماع ريغل ةيناجم

 .ةيفصتلا دنع ةكرشلا تادوجوم نم بيصن ىلع لوصحلا )٢

 .اهتارارق ىلع تيوصتلاو ،اهتالوادم يف كارتشالاو ،نيمهاسملا تايعمج روضح )٣

 .ماظنلا ماكحأ قفو همهسأ يف فرصتلا )٤

 ةيلوؤسملا ىوعد عفرو ،ةرادإلا سلجم لامعأ ةبقارمو ،اهقئاثوو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالا بلط )٥

 .نيمهاسملا تايعمج تارارق نالطبب نعطلاو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلع

 ساسألا ةكرشلا ماظن ّصني مل ام ،ةيدقن صصح لباقم ردصت يتلا ةديدجلا مهسألاب باتتكالا ةيولوأ )٦

 .كلذ ريغ ىلع

 عيمج كلذ ىلع قفاوي مل ام ،نيمهاسملل ةيلاملا ءابعألا ةدايز اهنأش نم يتلا تاليدعتلا .ب

 .نيمهاسملا

 رومألا يف تارارق ردصت نأ - اهل ةررقملا تاصاصتخالا نع ًالضف - ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل .٢

 ةررقملا اهسفن عاضوألاو طورشلاب كلذو ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تاصاصتخا يف ًالصأ ةلخادلا

 .ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل

 :نوعستلاو ةسماخلا ةداملا

 رارقلا نوكي الف ،نيمهاسملا نم ةنيعم ةئف قوقح ليدعت ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رارق نأش نم ناك اذإ

 ةيعمج يف نيعمتجملا نيمهاسملا ءالؤه نم تيوصتلا قح هل نم هيلع قدص اذإ الإ اًذفان روكذملا

 .اهتارارق رادصإو ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ةررقملا ماكحألل اًقفو مهب ةصاخ

 :نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 ماظن يف اهيلع صوصنملا عاضوألل اًقفو ،ةرادإلا سلجم نم ةوعدب نيمهاسملا تايعمج دقعنت .١

 عجارم كلذ بلط اذإ داقعنالل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا وعدي نأ ةرادإلا سلجم ىلعو .ساسألا ةكرشلا

 ىلع ةكرشلا طاشن مظنت يتلا ةمظنألا صنت مل ام - )٪٥( لثمي نيمهاسملا نم ددع وأ تاباسحلا

 عجارمل زوجيو .كلذ بلط خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ لقألا ىلع لاملا سأر نم - ىلعأ ةبسن
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 خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ ةيعمجلا ةوعدب سلجملا مقي مل اذإ داقعنالل ةيعمجلا ةوعد تاباسحلا

  .تاباسحلا عجارم بلط

 :ةيتآلا تالاحلا يف داقعنالل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةوعد ةصتخملا ةهجلا نم رارقب زوجي .٢

 نود ماظنلا نم )نيعستلاو ةثلاثلا( ةداملا يف ةدراولا داقعنالل ةددحملا ةدملا تضقنا اذإ .أ

 .اهداقعنا

 ةرادإ يف للخ عوقو وأ ،ساسألا ةكرشلا ماظن وأ ماظنلا ماكحأل تافلاخم دوجو نيبت اذإ .ب

 .ةكرشلا

 نم )١( ةرقفلا يف ةددحملا ةدملا لالخ ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ةوعدلا سلجملا هجوي مل اذإ .ج

 لاملا سأر نم )٪٥( لثمي نيمهاسملا نم ددع وأ تاباسحلا عجارم بلط خيرات نم ةداملا هذه

 .لقألا ىلع

 ةصتخملا ةهجلا ىلإ بلط ميدقت لقألا ىلع لاملا سأر نم )٪٢( لثمي نيمهاسملا نم ددعل زوجي .٣

 هذه نم )٢( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا نم يأ رفاوت اذإ ،داقعنالل ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةوعدل

 بلط ميدقت خيرات نم اًموي )نيعبرأو ةسمخ( لالخ داقعنالل ةوعدلا هيجوت ةصتخملا ةهجللو .ةداملا

 اهيلع قفاوي نأ بولطملا دونبلاو ةيعمجلا لامعأب ًالودج ةوعدلا نمضتت نأ ىلع ،نيمهاسملا

 .كلذ طباوض ةحئاللا ددحتو ،نومهاسملا

 :نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 :يتأي ام ،لقألا ىلع ،ةماعلا ةيعمجلا روضح ىلإ ةوعدلا نمضتت نأ بجي .١

 .عامتجالا لامعأ لودج .أ

 .هناكمو عامتجالا داقعنا نامز .ب

 .ةيداع ريغ وأ ةيداع ةماع ةيعمجب قلعتي ناك اذإ امو ،عامتجالا ةعيبط .ج

 .تيوصتلا قح ةسراممو عامتجالا روضحب ةقلعتملا تابلطتملا .د

 ىلع اًموي )نيرشعو دحاوـب( داقعنالل ددحملا دعوملا لبق ةماعلا ةيعمجلا روضح ىلإ ةوعدلا هجوت .٢

 :ةيتآلا لئاسولا ىدحإب ،لقألا

 .سيئرلا ةكرشلا زكرم اهيف يتلا ةقطنملا يف عزوت ةيموي ةفيحص يف ةوعدلا رشن .أ

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو لالخ نم ةوعدلا رشن .ب

  .ةلجسم تاباطخب نيمهاسملا عيمج ىلإ ددحملا دعوملا يف ةوعدلا هيجوت .ج

 امب ةوعدلا ةروص ىلع ريشأتلاو ،اًماظن مهنع بوني نم وأ نيمهاسملا ىلإ ديلاب ةوعدلا ميلست .د

 .ملستلا ديفي

 .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو نم يأ وأ ينورتكلإلا ديربلاب ةوعدلا لاسرإ  .ـه    
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 ةكرش تناك اذإ ةئيهلا ىلإ ةروص لسرت كلذكو ،ةرازولا ىلإ لامعألا لودجو ةوعدلا نم ةروص لسرت .٣

 )٢( ةرقفلا يف ةوعدلا هيجوتل ةددحملا ةدملا لالخ كلذو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردم ةمهاسملا

 .ةصتخملا ةهجلا هددحت يذلا ينورتكلإلا عقوملا لالخ نم رشنتو ةداملا هذه نم

 :نوعستلاو ةنماثلا ةداملا

 لام سأر عبر نولثمي نومهاسم هرضح اذإ الإ اًحيحص ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا داقعنا نوكي ال .١

 .فصنلا زواجتت الأ طرشب ،ىلعأ ةبسن ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن ّصني مل ام ،لقألا ىلع ةكرشلا

 ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا قفو ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقعل مزاللا باصنلا رفاوتي مل اذإ .٢

 زوجي ،كلذ عمو .قباسلا عامتجالل ةيلاتلا اًموي )نيثالثلا( لالخ دقعي ٍناث عامتجا ىلإ ةوعدلا تهجو

 زيجي نأ طرشب ،لوألا عامتجالا داقعنال ةددحملا ةدملا ءاهتنا نم ةعاس دعب يناثلا عامتجالا دقعي نأ

 ةيناكمإ نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجالا دقعل ةوعدلا نمضتت نأو ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا كلذ

 ةلثمملا مهسألا ددع ناك اًّيأ احيحص يناثلا عامتجالا نوكي ،لاوحألا عيمج يفو .عامتجالا اذه دقع

 .هيف

 ّصني مل ام ،عامتجالا يف ةلثمملا مهسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق ردصت .٣

 .ىلعأ ةبسن ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن

 ةسمخ( لالخ كلذو يراجتلا لجسلا يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا تارارق ديقي نأ ةرادإلا سلجم ىلع .٤

 .رارقلا رودص خيرات نم اًموي )رشع

 :نوعستلاو ةعساتلا ةداملا

 سأر فصن نولثمي نومهاسم هرضح اذإ الإ اًحيحص ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا نوكي ال .١

 .نيثلثلا زواجتت الأ طرشب ،ىلعأ ةبسن ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن ّصني مل ام لقألا ىلع لاملا

 ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا قفو ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا عامتجا دقعل مزاللا باصنلا رفاوتي مل اذإ .٢

 ةعباسلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا عاضوألا سفنب دقعي ٍناث عامتجا ىلإ ةوعدلا تهجو

 ةددحملا ةدملا ءاهتنا نم ةعاس دعب يناثلا عامتجالا دقعي نأ زوجي كلذ عمو .ماظنلا نم )نيعستلاو

 ةوعدلا نمضتت نأ طرشبو ،كلذ ىلع صني ساسألا ةكرشلا ماظن ناك اذإ ،لوألا عامتجالا داقعنال

 نوكي ،لاوحألا عيمج يفو .عامتجالا اذه دقع ةيناكمإ نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجالا دقعل

 .لقألا ىلع لاملا سأر عبر لثمي نيمهاسملا نم ددع هرضح اذإ احيحص يناثلا عامتجالا

 عاضوألاب دقعني ثلاث عامتجا ىلإ ةوعد تهجو ،يناثلا عامتجالا يف مزاللا باصنلا رفاوتي مل اذإ .٣

 ثلاثلا عامتجالا نوكيو ،ماظنلا نم )نيعستلاو ةعباسلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا اهسفن

 .ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم دعب ،هيف ةلثمملا مهسألا ددع ناك اًّيأ اًحيحص



ةدوسم  

 
  

٤٩ 

 ناك اذإ الإ ،عامتجالا يف ةلثمملا مهسألا يثلث ةيبلغأب ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق ردصت .٤

 ةددحملا ةدملا ءاضقنا لبق اهلحب وأ ةكرشلا ةدم ةلاطإب وأ هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايزب اًقلعتم اًرارق

 اًحيحص نوكي الف ،رثكأ وأ نيتكرش ىلإ اهميسقت وأ ىرخأ ةكرش عم اهجامدناب وأ ساسألا اهماظن يف

 .عامتجالا يف ةلثمملا مهسألا عابرأ ةثالث ةيبلغأب ردص اذإ الإ

 لالخ كلذو يراجتلا لجسلا يف ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق ديقي نأ ةرادإلا سلجم ىلع .٥

 ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا ماكحأل اًقفو اهرهشي نأ هيلعو ،رارقلا رودص خيرات نم اًموي )رشع ةسمخ(

 .ساسألا ةكرشلا ماظنل ًاليدعت تنمضت اذإ

 :ةئاملا ةداملا

 يتلا تالاحلا ءانثتساب كلذو هيلع ةقفاوملا خيرات نم ةمهاسملا ةكرشل ةماعلا ةيعمجلا رارق يرسي

 طبر ىلع ،رداصلا رارقلا وأ ،ةكرشلل ةيلخادلا حئاوللاو تاسايسلا وأ ،ساسألا ةكرشلا ماظن اهيف صني

 .ةنيعم تاءارجإب وأ قحال تقوب هنايرس

 :ةئاملا دعب ىلوألا ةداملا

  .نيمهاسملا تايعمج يف تيوصتلا ةقيرط ساسألا ةكرشلا ماظن نيبي .١

 ءاربإب قلعتت يتلا ةيعمجلا تارارق ىلع تيوصتلا يف كارتشالا ةرادإلا سلجم ءاضعأل زوجي ال .٢

 .مهل ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصمب قلعتت يتلا وأ ةكرشلا ةرادإ نع ةيلوؤسملا نم مهممذ

 :ةئاملا دعب ةيناثلا ةداملا

 يتلا تاعوضوملا رابتعالا يف ذخأي نأ ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج دادعإ دنع ةرادإلا سلجم ىلع .١

 ةكرشلا لام سأر نم ةبسن نوكلمي نيذلا نيمهاسملل زوجيو .اهجاردإ يف نومهاسملا بغري

 هددحت امل ًاقفو ،هدادعإ دنع ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج ىلإ رثكأ وأ عوضوم ةفاضإ ةحئاللا اهددحت

 .ةحئاللا

 ةلئسألا هيجوتو ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج يف ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح مهاسم لكل .٢

 مرحي ساسألا ةكرشلا ماظن يف ّصن لكو .تاباسحلا عجارمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ىلإ اهنأش يف

 ةلئسأ نع تاباسحلا عجارم وأ ةرادإلا سلجم بيجيو .ًالطاب نوكي ،قحلا اذه نم مهاسملا

  .ررضلل ةكرشلا ةحلصم ضرعي ال يذلا ردقلاب نيمهاسملا

 :ةئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

 يف يتلا مهسألا ددعو ،نيلثمملا وأ نيرضاحلا نيمهاسملا ددع نمضتي رضحم ةيعمجلا عامتجاب ررحي

 يتلا تاوصألا ددعو ،تذختا يتلا تارارقلاو ،اهل ةررقملا تاوصألا ددعو ،ةلاكولا وأ ةلاصألاب مهتزايح



ةدوسم  

 
  

٥٠ 

 ةفصب رضاحملا نودتو .عامتجالا يف تراد يتلا تاشقانملل ةيفاو ةصالخو ،اهتفلاخ وأ اهيلع تقفاو

 .اهرس نيمأو ةيعمجلا سيئر هعقوي صاخ لجس يف عامتجا لك بقع ةمظتنم

 :ةئاملا دعب ةعبارلا ةداملا

 ةكرشلا لام سأر نم )٪٥( نوكلمي نيذلا نيمهاسملل نوكي ،ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا مدع عم

 ةكرشلا ماظن وأ ماظنلا ماكحأل ةفلاخملاب نيمهاسملا ةيعمج هردصت رارق ىلع مهضارتعا لاح يف

 ةهجلا نم اوبلطي نأ ،هتردصأ يتلا ةيعمجلا روضح نع لوبقم رذعب مهبيغت لاح يف وأ ساسألا

 رودص خيرات نم ًاموي )نيتس( ءاضقنا دعب نالطبلا ىوعد عمست الو .رارقلا لاطبإ ةصتخملا ةيئاضقلا

 .رارقلا

 :ةئاملا دعب ةسماخلا ةداملا

 نيمهاسملا ىلع هضرعب ةماعلا ةيعمجلا رارق رادصإ حرتقي نأ ةمهاسملا ةكرش ةرادإ سلجم سيئرل .١

 ةماعلا ةيعمجلا عامتجا -ةباتك- نيمهاسملا دحأ بلطي ملام ،اهداقعنا ىلإ ةجاحلا نود ،ريرمتلاب

 .هيف ةلوادملل

 رارقلا ةدوسم ةكرشلا لسرت نأ ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلل اًقفو ردصت يتلا تارارقلا ةحصل طرتشي .٢

 ،ج/٢( تارقفلا يف ةدراولا تاءارجإلل اًقفو ،نيمهاسملا عيمج ىلإ هب ةقالعلا تاذ قئاثولا ةفاكو

 ىلع نيعتي ام نايب عم ،ةحئاللا هددحت امو ماظنلا نم )نيعستلاو ةعباسلا( ةداملا نم )ـه ،د

 .رارقلا رودص هيف نيعتي يذلا خيراتلاو رارقلا ىلع ةقفاوملل هعابتا مهاسملا

 عامتجا داقعنا ةكرشلا تاباسح عجارم لزعو مهلزعو ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نييعتل طرتشي .٣

 .ةلصلا تاذ ماكحألل اًقفو ةماعلا ةيعمجلا

 اهعابتا نيعتي يتلا تاءارجإلا عابتا ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش يف طرتشي .٤

 يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش ىلع يرست الو ،ماظنلا ماكحأ بجومب ةماعلا تايعمجلا داقعنال

 .ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةسداسلا( ةداملاو ةداملا هذه يف ةدراولا ماكحألا ةيلاملا قوسلا

 رودصل ةمزاللا ددملا كلذ يف امب ،ةداملا هذه يف درو ام ذيفنتل ةمزاللا ماكحألا ةحئاللا ددحت .٥

 .تارارقلا

 :ةئاملا دعب ةسداسلا ةداملا

 ريرمتلاب ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ ةمهاسملا تاكرش يف ةماعلا ةيعمجلا رارق رودص نوكي .١

 :يتآلل اًقفو

 نم عّقوم رارق لالخ نم ؛ةيداعلا ةماعلا تايعمجلا صاصتخا يف لخدت يتلا تارارقلا يف .أ

 نيمهاسملا نم وأ تيوصت قوقح اهب لصتت يتلا مهسألا ةيبلغأ نوكلمي نيذلا نيمهاسملا



ةدوسم  

 
  

٥١ 

 تالاحلا يف تيوصت قوقح اهب لصتت يتلا مهسألا نم كلذ نم ىلعأ ةبسن نوكلمي نيذلا

  .كلذ ساسألا ةكرشلا ماظن اهيف بلطتي يتلا

 نم عّقوم رارق لالخ نم ؛ةيداعلا ريغ ةماعلا تايعمجلا صاصتخا يف لخدت يتلا تارارقلا يف .ب

 نم وأ ،تيوصت قوقح اهب لصتت يتلا مهسألا نم )٪٧٥( نوكلمي نيذلا نيمهاسملا

 تيوصت قوقح اهب لصتت يتلا مهسألا نم كلذ نم ىلعأ ةبسن نوكلمي نيذلا نيمهاسملا

 .كلذ ساسألا ةكرشلا ماظن اهيف بلطتي يتلا تالاحلا يف

 نم )١( ةرقفلا يف درو امل اًقفو ريرمتلاب ةماعلا ةيعمجلا تارارق ذاختا اهيف متي يتلا تالاحلا يف .٢

 .اهب صاخ لجس يف تارارقلا هذه ديق نيعتي ،ةداملا هذه

 :ةئاملا دعب ةعباسلا ةداملا

 نم لقألا ىلع )٪٢٠( نولثمي نيذلا وأ لاملا سأر نم لقألا ىلع )٪٥( نولثمي نيذلا نيمهاسملل .١

 نيبت اذإ ةكرشلا ىلع شيتفتلاب رمألا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم اوبلطي نأ ،نيمهاسملا ددع

 ةبيرلا ىلإ وعدي ام ةكرشلا نوؤش يف تاباسحلا عجارم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ تافرصت نم مهل

 .فرصتلا ءوس ىلع ةلدألا رفاوت دنع

 اهب غلبُي ةسلج دعب كلذو ،نيكاشلا ةقفن ىلع شيتفتلا ءارجإب رمأت نأ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل .٢

 .نامض ميدقت نيكاشلا ىلع ضرفت نأ ءاضتقالا دنع اهلو ،تاباسحلا عجارمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 نأو ،ةيظفحت تاءارجإ نم هارت امب رمأت نأ اهل زاج ،ىوكشلا ةحص ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل تبث اذإ .٣

 عجارمو ةرادإلا سلجم ءاضعأ لزعت نأ كلذك اهل زوجيو .ةمزاللا تارارقلا ذاختال ةماعلا ةيعمجلا وعدت

 .هلمع ةدمو هتطلس ددحت اًتقؤم اًريدم نيعت نأو ،تاباسحلا

 يتلا ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأو مهسألا :عبارلا لصفلا

 ةمهاسملا ةكرش اهردصت

 مهسألا :لوألا عرفلا

 :ةئاملا دعب ةنماثلا ةداملا

 مهسلا كلم اذإف ،ةكرشلا ةهجاوم يف ةئزجتلل ةلباق ريغو ةيمسا ةمهاسملا ةكرش مهسأ نوكت .١

 ،هب ةقلعتملا قوقحلا لامعتسا يف مهنع بونيل مهدحأ اوراتخي نأ مهيلع بجو نوددعتم صاخشأ

 .مهسلا ةيكلم نم ةئشانلا تامازتلالا نع نماضتلاب نيلوؤسم صاخشألا ءالؤه نوكيو

 ةكرشلل اهيف نوكي يتلا تالاحلا يفو ،اهمهسأل ةيمسالا ةميقلا ساسألا ةكرشلا ماظن ددحي .٢

 .ةيمسالا ةميقلا يف ةدحاولا ةئفلا تاذ نم مهسألا ىواستت نأ بجي ةفلتخم ةيمسا ميقب مهسأ



ةدوسم  

 
  

٥٢ 

 تبثت ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةداهش رادصإب ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ ةمهاسملا ةكرش مزتلت .٣

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو مهسلل مهاسملا ةيكلم

 :ةئاملا دعب ةعساتلا ةداملا

 يتلا تارارقلاب همازتلاو ساسألا ةكرشلا ماظنب مهاسملا لوبق ديفي اهكلمت وأ مهسألا يف باتتكالا

 ،اًبئاغ مأ اًرضاح ناكأ ءاوس ،ساسألا ةكرشلا ماظنو ماظنلا ماكحأل اًقفو نيمهاسملا تايعمج اهردصت

 .اهل اًفلاخم مأ تارارقلا هذه ىلع اًقفاوم ناكأ ءاوسو

 :ةئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

 .ةينيع وأ ةيدقن صصح لباقم ةكرشلا مهسأ ردصت .١

 ةيمسالا اهتميق عبر نع ةيدقن صصح لباقم ردصت يتلا مهسألا ةميق نم عوفدملا لقي الأ بجي .٢

 نم عفد ام رادقم ةينورتكلإلا وأ ةيقرولا مهسلا ةداهش نيبتو ،ساسألا ةكرشلا ماظن يف ةددحملا

 رادصإ خيرات نم تاونس سمخ لالخ ةميقلا هذه يقاب عفدي نأ بجي لاوحألا عيمج يفو .هتميق

 .مهسألا

 دعب الإ اهباحصأ ىلإ ملست الو ،ةلماك اهتميقب ءافولا دعب ةينيع اًصصح لثمت يتلا مهسألا ردصت .٣

 .ةكرشلا ىلإ ةلماك صصحلا هذه ةيكلم لقن

 يتلا تامازتلالاو قوقحلاو ،مهسألا رادصإ طورش ميظنتل ةيفاضإ طباوض عضو ةصتخملا ةهجلل .٤

 .اهمظنت يتلا تاءارجإلاو دعاوقلاو ،اهيلع بترتت

 :ةئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 اذإ ةميقلا هذه نم ىلعأب ردصت نأ زوجي امنإو ،ةيمسالا اهتميق نم لقأب مهسألا ردصت نأ زوجي ال

 قرف عضوي ةلاحلا هذه يفو ،ةماعلا ةيعمجلا هيلع تقفاو وأ كلذ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صن

  .نيمهاسملا ىلع ةيدقن حابرأك اهعيزوت زوجي الو ،نيمهاسملا قوقح نمض لقتسم دنب يف ةميقلا

 :ةئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ةلصتملا قوقحلا مهسألا نم ةئف لكل نوكيو ،ةيواستم تامازتلاو اًقوقح ةئفلا تاذ نم مهسألا بترت

 ررقتي يتلا حابرألا يفاص نم بيصن ىلع لوصحلا يف قحلاك ،ساسألا ةكرشلا ماظنل اًقفو اهب

 تايعمج روضح قحو ،ةيفصتلا دنع ةكرشلا تادوجوم نم بيصن ىلع لوصحلا يف قحلاو ،اهعيزوت

 قحو ،مهسألا يف فرصتلا قحو ،اهتارارق ىلع تيوصتلاو ،اهتالوادم يف كارتشالاو ،نيمهاسملا

 ظافتحالا يف ةكرشلا قحو تامولعملا ةيرسب لخي ال امب اهقئاثوو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالا

 لامعأ ةبقارمو ،ةكرشلل اًسفانم تامولعملا بلاط مهاسملا ناك اذإ ةصاخبو اهب ةصاخ تامولعمب



ةدوسم  

 
  

٥٣ 

 تايعمج رارق يف نالطبلاب نعطلاو ،سلجملا ءاضعأ ىلع ةيلوؤسملا ىوعد عفرو ،ةرادإلا سلجم

 .نيمهاسملا

 :ةئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 مهسأو ،ةزاتمم مهسأو ،ةيداع مهسأ :ىلإ اهرادصإ ةكرشلل زوجي يتلا مهسألا تائف مسقنت .١

 وأ قوقحلا ضعب حنم ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن يف صنلا زوجيو .دادرتسالل ةلباق ةزاتمم

 تادوجوم وأ حابرألا وأ تيوصتلا ثيح نم مهسألا تائف ضعبل دويقلا ضعب عضو وأ تازايتمالا

  .كلذ ريغ وأ ةيفصتلا دنع ةكرشلا

  .دويقلاو تازايتمالاو قوقحلاو ةميقلا يف ةدحاولا ةئفلا تاذ نم مهسألا ىواستت نأ بجي  .٢

 :ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 قوقح اهلو ةددعتم تائف نم مهسأ ةكرشلا ىدل اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف نيمهاسملل .١

 ىلع ةكرشلل ساسألا ماظنلا ّصن اذإ ىرخأ ىلإ ةئف نم مهسألا ليوحت ،ةتوافتم دويقو تامازتلاو

 .كلذ زاوج

 يف الإ ،ةيداع ريغ ةماع ةيعمج ةقفاوم ىلع لوصحلا ىرخأ ىلإ ةئف نم مهسألا ليوحتل طرتشي .٢

 يتلا ةئفلاب ةلصتملا تامازتلالاو قوقحلل ءاغلإ وأ ليدعت ليوحتلا ىلع اهيف بترتي يتلا تالاحلا

 .ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا( ةداملا يف ةدراولا ماكحألا يرستف اهليوحت متيس

 عيمج ةقفاومب الإ دادرتسالل ةلباق ةزاتمم مهسأ ىلإ دادرتسالل ةلباقلا ريغ مهسألا ليوحت زوجي ال .٣

 .ةكرشلا يف نيمهاسملا

 تامازتلاو قوقحو راثآ عم لماعتلا ةيفيكو ةداملا هذه يف درو ام قيبطت طباوض ةحئاللا ددحت .٤

 .هدعب وأ ليوحتلا لبق مهسألا

 :ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

 ةددعتم تائف نم ةكرشلا مهسأ تناك اذإ ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةعبارلا( ةداملا ةاعارم عم .١

 ءاغلإ وأ ليدعتل طرتشيف ،مهسألا نم ةفلتخم تائف رادصإب حمسي ساسألا ةكرشلا ماظن ناك وأ

 ةئف ىلإ مهسألا نم ةئف يأ ليوحت وأ ،مهسألاب ةلصتملا دويقلا وأ تامازتلالا وأ قوقحلا نم ّيأ

 متيس يتلا مهسألا ةئفب ةلصتملا تامازتلالاو قوقحلل ءاغلإ وأ ليدعت كلذ نع جتن اذإ ىرخأ

 ،نيمهاسملا نم ىرخأ ةئف قوقحب ساسم اهيلع بترتي ةنيعم ةئف نم مهسأ رادصإل وأ ،اهليوحت

 نم ماظنلا نم )نيعستلاو ةسماخلا( ةداملل اًقفو ةنوكم ةصاخ ةيعمج ةقفاوم ىلع لوصحلا

 ةيعمج ةقفاومو ،رادصإلا وأ ليوحتلا وأ ءاغلإلا وأ ليدعتلا اذه نم نوراضي نيذلا مهسألا باحصأ

 .مهسألا تائف عيمج نم ةنوكم ةيداع ريغ ةماع



ةدوسم  

 
  

٥٤ 

 نوكت ةديدج مهسأ رادصإ زوجي الف ،دادرتسالل ةلباق ةزاتمم مهسأ وأ ةزاتمم مهسأ كانه تناك اذإ .٢

 -ماظنلا نم )نيعستلاو ةسماخلا( ةداملل اًقفو -ةنوكم ةصاخ ةيعمج ةقفاومب الإ ،اهيلع ةيولوأ اهل

 نم ةنوكم ةماع ةيعمج ةقفاومبو ،رادصإلا اذه نم نوراضي نيذلا ةزاتمملا مهسألا باحصأ نم

 ةجردملا ريغ ةمهاسملا تاكرش يف ساسألا ةكرشلا ماظن صني نأ زوجيو ،نيمهاسملا تائف عيمج

 .كلذ فالخ ىلع ةيلاملا قوسلا يف

 :ةئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا

 اهمهسأ جاردإ يف بغرت يتلا ةمهاسملا تاكرش يف مهسألا لوادتب قلعتت دويق عضو ةئيهلل .١

 .ةيلاملا قوسلا يف

 لاوحألا عيمج يف طرتشيو ،مهسألا لوادتب قلعتت اًدويق ساسألا ةكرشلا ماظن نمضتي نأ زوجي .٢

 .لوادتلا اذهل قلطملا رظحلا كلذ نأش نم نوكي الأ

 :ةئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا

 :يتآلا ىلع قافتالا ةمهاسملا تاكرش يف نيمهاسملل ،ةيلاملا قوسلا ماظن يف درو ام ةاعارم عم

 مهسأ عيمج ءارشل ٍرتشم نم ضرع لوبقب نيمهاسملا ةيلقأ مازلإ نيمهاسملا ةيرثكأل نوكي نأ .أ

 .ةيرثكألا مهسأ ءارشب ةصاخلا ماكحألاو طورشلاو رعسلا تاذب ةكرشلا

 اهيف عيبي يتلا تالاحلا يف ةيلقألا مهسأ عيبب نيمهاسملا ةيرثكأ مازلإ نيمهاسملا ةيلقأل نوكي نأ .ب

 .مهسألا هذه عيبب ةصاخلا ماكحألاو طورشلاو رعسلا تاذب مهمهسأ ةيرثكألا

 :ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا

 يتلا طباوضلل اًقفو كلذ ىلع ساسألا اهماظن صن اذإ اهنهترت وأ اهمهسأ ةكرشلا يرتشت نأ زوجي

 .نيمهاسملا تايعمج يف تاوصأ ةكرشلا اهيرتشت يتلا مهسألل نوكي الو ،ةحئاللا اهددحت

 :ةئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا

 يف مهسلا ةميق عفدب مهاسملا مزتلي ،ماظنلا نم )ةرشع ةيناثلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .١

 همالعإ دعب - ةرادإلا سلجمل زاج ،ددحملا دعوملا يف ءافولا نع فلخت اذإو ،كلذل ةددحملا ديعاوملا

 صوصنملا قرطلا نم يأب وأ لجسم باطخب هغالبإ وأ ساسألا ةكرشلا ماظن يف ةررقملا قرطلاب

 ةيلاملا قوسلا وأ ينلعلا دازملا يف مهسلا عيب -ماظنلا نم )نيعستلاو ةعباسلا( ةداملا يف اهيلع

 .ةحئاللا اهددحت يتلا طباوضلل اًقفو - لاوحألا بسحب -

 مل اذإو .مهسلا بحاص ىلإ يقابلا درتو اهل ةقحتسملا غلابملا عيبلا ةليصح نم ةكرشلا يفوتست .٢

  .مهاسملا لاومأ عيمج نم يقابلا يفوتست نأ ةكرشلل زاج ،غلابملا هذهب ءافولل عيبلا ةليصح فكت



ةدوسم  

 
  

٥٥ 

 اهيلإ اًفاضم هيلع ةقحتسملا ةميقلا عفد عيبلا موي ىلإ عفدلا نع فلختملا مهاسملل زوجي .٣

 .نأشلا اذه يف ةكرشلا اهتقفنأ يتلا تافورصملا

 ةينورتكلإ وأ ةيقرو ةداهش يرتشملا يطعتو ،ةداملا هذه ماكحأل اًقفو عيبملا مهسلا ةكرشلا يغلت .٤

 عيبلا عوقوب نيمهاسملاب صاخلا لجسلا يف رشؤتو ،ىغلملا مهسلا مقر لمحي ديدجلا مهسلاب

 .ديدجلا كلاملا مسا نايب عم

 :ةئاملا دعب نورشعلا ةداملا

 ولو ،مهسلا رادصإ دنع هب مزتلا ام رادقم ىلع ديزت غلابم عفدب مهاسملا بلاطت نأ ةكرشلل زوجي ال

  .كلذ ريغ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صن

 ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأ :يناثلا عرفلا

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 ةلباق ةيليومت اًكوكص وأ نيد تاودأ - ةيلاملا قوسلا ماظنل اًقفو - ردصت نأ ةمهاسملا ةكرشل .١

 .لوادتلل

 تاودأ رادصإ ةكرشلل زوجي ال ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةسماخلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .٢

 ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم رارق رودص دعب الإ ،مهسأ ىلإ ليوحتلل ةلباق ةيليومت كوكص وأ نيد

 ،كوكصلا وأ تاودألا كلت لباقم اهرادصإ متي نأ زوجي يتلا مهسألا ددعل ىصقألا دحلا هيف ددحت

 وأ تارادصإلا نم ةلسلس لالخ نم وأ هسفن تقولا يف كوكصلا وأ تاودألا كلت تردصأ ءاوس

 ةجاح نود - ةرادإلا سلجم ردصيو .ةيليومت كوكص وأ نيد تاودأ رادصإل رثكأ وأ جمانرب لالخ نم

 بلطي يتلا كوكصلا وأ تاودألا كلت لباقم ةديدج اًمهسأ - ةيعمجلا هذه نم ةديدج ةقفاوم ىلإ

 ذختيو .كوكصلا وأ تاودألا كلت ةلمحل ةددحملا ليوحتلا بلط ةرتف ءاهتنا روف ،اهليوحت اهولماح

 .لاملا سأرو ةردصملا مهسألا ددعب قلعتي اميف ساسألا ةكرشلا ماظن ليدعتل مزلي ام سلجملا

 يف ةددحملا ةقيرطلاب لاملا سأر يف ةدايز لك تاءارجإ لامتكا رهش ةرادإلا سلجم ىلع بجي .٣

 .ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا تارارق رهشل ماظنلا

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 تاودأ ليوحت ةكرشلل زوجي ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب نيرشعلاو ةيداحلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم .١

  .ةيلاملا قوسلا ماظنل اًقفو مهسأ ىلإ ةيليومتلا كوكصلا وأ نيدلا

 لكشب مهسأ ىلإ اهلوحتب مزلي ام ةيليومتلا كوكصلا وأ نيدلا تاودأ رادصإ رارق نمضتي نأ زوجي .٢

  .كلذ ريغ وأ ةددحم ةينمز ةرتف رورم دنع وأ ةنيعم طورش ققحت دنع يئاقلت

 :نيتيتآلا نيتلاحلا يف مهسأ ىلإ كوكصلاو تاودألا هذه ليوحت زوجي ال لاوحألا عيمج يف .٣



ةدوسم  

 
  

٥٦ 

 تاودألا هذه ليوحت زاوج ناكمإ ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأ رادصإ طورش نمضتت مل اذإ .أ

 .ةكرشلا لام سأر عفرب مهسأ ىلإ كوكصلاو

 .ليوحتلا اذه ىلع يليومتلا كصلا وأ نيدلا ةادأ لماح قفاوي مل اذإ .ب

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ماكحأل ةفلاخملاب مت يذلا فرصتلا لاطبإ ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكل زوجي

 ضيوعت نع ًالضف ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب نيرشعلاو ةيناثلا(و )ةئاملا دعب نيرشعلاو ةيداحلا( نيتداملا

 .مهب قحل يذلا ررضلا نع ةيليومتلا كوكصلا وأ نيدلا تاودأ باحصأ

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 زوجي ال كلذ عمو .ةيليومتلا كوكصلاو نيدلا تاودأ باحصأ ىلع نيمهاسملا تايعمج تارارق يرست

 دقعت مهب ةصاخ ةيعمج يف مهنم ردصت ةقفاومب الإ مهل ةررقملا قوقحلا لدعت نأ ةروكذملا تايعمجلل

  .ماظنلا نم )نيعستلاو ةسماخلا( ةداملا ماكحأل ًاقفو

 

ةمهاسملا ةكرش ةيلام :سماخلا لصفلا  

 ةكرشلا تاباسح :لوألا عرفلا
 

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 اًريرقتو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا ّدعي نأ ةكرشلل ةيلام ةنس لك ةياهن يف ةرادإلا سلجم ىلع بجي .١

 يف ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملل اًقفو ةيضقنملا ةيلاملا ةنسلا نع يلاملا اهزكرمو اهطاشن نع

 تحت قئاثولا هذه سلجملا عضيو .حابرألا عيزوتل ةحرتقملا ةقيرطلا ريرقتلا اذه نّمضيو ،ةكلمملا

 ىلع اًموي )نيعبرأو ةسمخ( ـب ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ددحملا دعوملا لبق تاباسحلا عجارم فرصت

 .لقألا

 اهيلإ راشملا قئاثولا يلاملا اهريدمو يذيفنتلا اهسيئرو ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر عقوي نأ بجي .٢

 .سيئرلا ةكرشلا زكرم يف اهنم خسن عدوتو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف

 لبق نيمهاسملا فرصت تحت ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلل اًقفو اهعيقوت دعب قئاثولا عضو طرتشي .٣

  .لقألا ىلع اًموي )نيرشعو دحاو( ـب ةماعلا ةيعمجلا داقعنال ددحملا دعوملا

 ،ةرادإلا سلجم ريرقتو ،ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلاب نيمهاسملا دوزي نأ ةرادإلا سلجم سيئر ىلع .٤

 لالخ نم وأ سيئرلا ةكرشلا زكرم يف عزوت ةيموي ةفيحص يف رشنت مل ام تاباسحلا عجارم ريرقتو

  .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو نم ةليسو يأ



ةدوسم  

 
  

٥٧ 

 اذإ ةئيهلا ىدل كلذكو ،ةرازولا ىدل ةداملا هذه نم )٤( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قئاثولا عاديإ بجي .٥

 )ةرشع( ـب ةماعلا ةيعمجلا داقعنا خيرات لبق كلذو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردم ةمهاسم ةكرشلا تناك

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو لقألا ىلع مايأ

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 ىقبتو ،ةقباسلا تاونسلا يف عبتملا بيوبتلا ،ةيلام ةنس لكل ةيلاملا مئاوقلا بيوبت يف ىعاري

 .ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملاب لالخإلا نود كلذو ،ةتباث موصخلاو لوصألا مييقت سسأ

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 ريرقتو ةيلاملا مئاوقلا ىلع ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ - ةرادإلا سلجم ىلع

 ةيقرو اًخسن عدوي نأ -ماظنلا ماكحأ عم قفاوتي امبو لاحلا بسحب تاباسحلا عجارم ريرقتو ةرادإلا سلجم

 يف ةجردم ةمهاسم ةكرشلا تناك اذإ ةئيهلا ىدل كلذكو ،ةرازولا ىدل ةروكذملا قئاثولا نم ةينورتكلإ وأ

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةيلاملا قوسلا

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 يطايتحا نيوكتل حابرألا يفاص نم ةنيعم ةبسن بينجت ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن يف صنلا زوجي .١

 .روكذملا ماظنلا اهددحي يتلا ضارغألل صصخي يقافتا

 تايطايتحا نيوكت ررقت نأ - حابرألا يفاص يف مهسألا بيصن ديدحت دنع - ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل .٢

 ىلع - ناكمإلا ردق - ةتباث حابرأ عيزوت لفكي وأ ةكرشلا ةحلصم ققحي يذلا ردقلاب كلذو ،ىرخأ

 ةيعامتجا ضارغأ قيقحتل غلابم حابرألا يفاص نم عطتقت نأ كلذك ةروكذملا ةيعمجللو .نيمهاسملا

 .ةكرشلا يلماعل

 :ةئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 اذه نكي مل اذإو .ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا نم رارقب الإ يقافتالا يطايتحالا مدختسي نأ زوجي ال .١

 نأ - ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ًءانب - ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل زاج ،نيعم ضرغل اًصصخم يطايتحالا

 نيب ةاواسملاب كلذ لخي الأ ىلع نيمهاسملا وأ ةكرشلا ىلع عفنلاب دوعي اميف هفرص ررقت

 .نيمهاسملا

 دادسل عيزوتلل ةلباقلا ةيقافتالا تايطايتحالاو ةاقبملا حابرألا مادختسا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلل زوجي .٢

 .نيمهاسملا نيب ةاواسملاب كلذ لخي الأ ىلع ،هنم ءزج وأ مهسلا ةميق نم يقبتملا غلبملا

  



ةدوسم  

 
  

٥٨ 

 :ةئاملا دعب نوثالثلا ةداملا

 رارقلا نيبيو ،نأشلا اذه يف رداصلا ةماعلا ةيعمجلا رارقل اًقفو حابرألا يف هتصح مهاسملا قحتسي .١

 سلجم ىلع بجي يتلا ةدملل ىصقألا دحلا ةصتخملا ةهجلا ددحتو .عيزوتلا خيراتو قاقحتسالا خيرات

 .نيمهاسملا ىلع حابرألا عيزوت نأش يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا رارق اهءانثأ ذفني نأ ةرادإلا

 :يتآلا ققحت ةطيرش ،يونس عبر وأ يونس فصن لكشب ةيلحرم حابرأو ،ةيونس حابرأ عيزوت ةكرشلل .٢

 .اهعيزوت متيس يتلا حابرألا ةميق نع لقت ال ةاقبم حابرأو ةيفاك ةلويس اهيدل رفاوتت نأ .أ

 عيزوت خيرات نم اًرهش )رشع ينثا( ةرتف لالخ اهقاقحتسا دنع اهنويدب ءافولا ىلع ةرداق نوكت نأ .ب

 .حابرألا

 .حابرألا عيزوت خيرات دنع اهلوصأ ،حابرألا عيزوتل مزاللا غلبملا اهيلإ اًفاضم اهتامازتلا زواجتت الأ .ج

 تاباسحلا عجارم :يناثلا عرفلا

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 ماظنو ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اًقفو ةكرشلا تاباسح ىلع ةباقرلا نومهاسملا سرامي

 .ساسألا ةكرشلا

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 لمعلاب مهل صخرملا تاباسحلا يعجارم نيب نم )رثكأ وأ( تاباسح عجارم ةكرشلل نوكي نأ بجي .١

 ىلع ،هنييعت ةداعإ اهل زوجيو ،هلمع ةدمو هتأفاكم ددحتو ،ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا هنيعت ةكلمملا يف

 لك يف اًضيأ ةيعمجلل زوجيو .ةصتخملا ةهجلا اهددحت يتلا ةدملا هنييعت ةدم عومجم زواجتي الأ

 ببسل وأ بسانم ريغ تقو يف رييغتلا عقو اذإ ضيوعتلا يف هقحب لالخإلا مدع عم هرييغت تقو

 .عورشم ريغ

 ةرادإلا سلجم ةيوضع وأ ةكرشلا سيسأت يف كارتشالاو تاباسحلا عجارم لمع نيب عمجلا زوجي ال .٢

 كلذك زوجي الو .ةراشتسالا ليبس ىلع ولو اهتحلصمل وأ ةكرشلا يف يرادإ وأ ينف لمعب مايقلا وأ

 اًبيرق وأ هيدل ًالماع وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ دحأل وأ ةكرشلا يسسؤم دحأل اًكيرش عجارملا نوكي نأ

 .ةكرشلا ىلإ هضبق ام درب همازلإ عم ،كلذل فلاخم لمع لك ًالطاب نوكيو .ةيناثلا ةجردلا ىلإ هل

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 هلو ،قئاثولا نم كلذ ريغو اهتالجسو ةكرشلا رتافد ىلع عالطالا قح - تقو ّيأ يف - تاباسحلا عجارمل

 ةكرشلا تادوجوم نم ققحتيل ،اهيلع لوصحلا ةرورض ىري يتلا تاحاضيإلاو تانايبلا بلط اًضيأ

 ،هبجاو ءادأ نم هنكمي نأ ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو .هلمع قاطن يف لخدي امم كلذ ريغو اهتامازتلاو

 .ةرادإلا سلجم ىلإ مدقي ريرقت يف كلذ تبثأ نأشلا اذه يف ةبوعص تاباسحلا عجارم فداص اذإو
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٥٩ 

 ةيعمجلا ةوعد ةرادإلا سلجم نم بلطي نأ هيلع بجو ،تاباسحلا عجارم لمع سلجملا رسيي مل اذإف

 .رمألا يف رظنلل ةيداعلا ةماعلا

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 ةعجارملا ريياعمل اًقفو ّدعي اًريرقت ةيونسلا ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ىلإ مدقي نأ تاباسحلا عجارم ىلع

 تاحاضيإلاو تانايبلا ىلع لوصحلا نم هنيكمت نم ةكرشلا ةرادإ فقوم هنمضي ةكلمملا يف ةدمتعملا

 يف ساسألا ةكرشلا ماظن ماكحأ وأ ماظنلا ماكحأل تافلاخم نم هل نيبت دق نوكي امو ،اهبلط يتلا

 هريرقت تاباسحلا عجارم ولتي نأ بجيو .ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا ةلادع ىدم يف هيأرو ،هصاصتخا دودح

 ةيعمجلا رارق رادصإ اهيف متيس يتلا تالاحلا يف نيمهاسملا ىلع هضرعي نأ وأ ةماعلا ةيعمجلا يف

  .ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةسماخلا( ةداملل اًقفو ريرمتلاب ةماعلا

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 فقو ام ريغلا ىلإ وأ ةماعلا ةيعمجلا ريغ يف نيمهاسملا ىلإ يشفي نأ تاباسحلا عجارمل زوجي ال .١

 .ضيوعتلاب هتبلاطم نع ًالضف هلزع بجو الإو ،هلمعب همايق ببسب ةكرشلا رارسأ نم هيلع

 ريغلا وأ نيمهاسملا وأ ةكرشلا بيصي يذلا ررضلا ضيوعت نع ًالوؤسم تاباسحلا عجارم نوكي .٢

 اوناك أطخلا يف اوكرتشاو نوعجارملا ددعت اذإو .هلمع ءادأ يف هنم عقت يتلا ءاطخألا ببسب

 .نماضتلاب نيلوؤسم

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملل اًقفو تاباسحلل عجارم نييعت بلطتم نم ةانثتسملا ةمهاسملا تاكرش يف

 دعب نيرشعلاو ةسماخلا( ةداملا بجومب ةرادإلا سلجم اهدعي يتلا ةيلاملا مئاوقلاب ىفتكي ،ماظنلا

 .ماظنلا نم عرفلا اذه يف درو امنيأ تاباسحلا عجارم ريرقت ميدقت بلطتم يرسي الو ،ماظنلا نم )ةئاملا

 

ةمهاسملا ةكرش لام سأر ليدعت :سداسلا لصفلا  

لاملا سأر ةدايز :لوألا عرفلا  

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 عفد دق لاملا سأر نوكي نأ طرشب ،ةكرشلا لام سأر ةدايز ررقت نأ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل .١

 لاملا سأر نم عوفدملا ريغ ءزجلا ناك اذإ هلمكأب عفد دق لاملا سأر نوكي نأ طرتشي الو .ًالماك

 ُدعب ِهتنت ملو مهسأ ىلإ ةيليومت كوكص وأ نيد تاودأ ليوحت لباقم تردص مهسأ ىلإ دوعي

 .مهسأ ىلإ اهليوحتل ةررقملا ةدملا



ةدوسم  

 
  

٦٠ 

 لاملا سأر ةدايز دنع ةردصملا مهسألا صصخت نأ لاوحألا عيمج يف ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل .٢

 زوجي الو .كلذ نم ّيأ وأ ،اهضعب وأ ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلا يف نيلماعلل اهنم اًءزج وأ

 زواجتت مل ام نيلماعلل ةصصخملا مهسألل ةكرشلا رادصإ دنع ةيولوألا قح ةسرامم نيمهاسملل

 صيصخت تاءارجإو طباوض عضو ةصتخملا ةهجللو .ةكرشلا مهسأ نم )٪١٠( مهسألا هذه ةبسن

 .كلذ نم يأ وأ ،اهضعب وأ ةعباتلا تاكرشلا وأ ةكرشلا يف نيلماعلل مهسألا

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 قفاوملا هب حرصملا لاملا سأر دودح يف ردصملا ةكرشلا لام سأر ةدايز ةكرشلا ةرادإ سلجمل زوجي

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ،ةماعلا ةيعمجلا لبق نم اًقبسم هيلع

 :ةئاملا دعب نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 :ةيتآلا قرطلا ىدحإب لاملا سأر دازي

 .ةينيع وأ ةيدقن صصح لباقم ةديدج مهسأ رادصإ .أ

 نينئادلا ةقفاومب ،ءادألا ةَّلاح رادقملا ةنيعم نويد نم ةكرشلا ىلع ام لباقم ةديدج مهسأ رادصإ .ب

 ةرادإلا سلجم دعي نأ دعبو ،دمتعم ميقم اهددحي يتلا ةميقلاب رادصإلا نوكي نأ ىلع ،نيينعملا

 تاباسحلا عجارمو سلجملا ءاضعأ عقويو اهرادقمو نويدلا هذه أشنم نع اًنايب تاباسحلا عجارمو

 .هتحص نع نيلوؤسم نونوكيو ،نايبلا اذه

 .لاملا سأر يف هجامدإ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ررقت يذلا يطايتحالا رادقمب ةديدج مهسأ رادصإ .ج

 ىلع مهسألا كلت عزوتو ،ةلوادتملا مهسألا عاضوأو لكش سفنب مهسألا هذه ردصت نأ بجيو

 .ةيلصألا مهسألا نم مهنم لك هكلمي ام ةبسنب لباقم نود نيمهاسملا

 .ةيليومتلا كوكصلا وأ نيدلا تاودأ لباقم ةديدج مهسأ رادصإ .د

 :ةئاملا دعب نوعبرألا ةداملا

 ةيولوألا - لاملا سأر ةدايز ىلع ةقفاوملاب ةماعلا ةيعمجلا رارق رودص تقو - مهسلل كلاملا مهاسملل

 - تدجو نإ - مهتيولوأب ءالؤه غلبيو ،ةيدقن ةميق لباقم ردصت يتلا ةديدجلا مهسألاب باتتكالا يف

 رارق نع ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ربع وأ لجسملا ديربلا ةطاسوب مهغالبإب وأ ةيموي ةفيحص يف رشنلاب

 .هئاهتناو هتيادب خيراتو هتيفيكو باتتكالا طورشو لاملا سأر ةدايز

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 قحب لمعلا فقو - ساسألا ةكرشلا ماظن يف كلذ ىلع صن اذإ - ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل قحي

 ريغل ةيولوألا ءاطعإ وأ ةيدقن صصح لباقم لاملا سأر ةدايزب باتتكالا يف نيمهاسملل ةيولوألا

 .ةكرشلا ةحلصمل ةبسانم اهارت يتلا تالاحلا يف نيمهاسملا
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٦١ 

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو هنع لزانتلا وأ ةيولوألا قح عيب ةمهاسملا ةكرش يف مهاسملل قحي

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 ةلمح ىلع ةديدجلا مهسألا عزوت ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب نيعبرألاو ةيداحلا( ةداملا يف درو ام ةاعارم عم

 ةيولوألا قوقح يلامجإ نم ةيولوأ قوقح نم هنوكلمي ام ةبسنب ،باتتكالا اوبلط نيذلا ةيولوألا قوقح

 عزويو ،ةديدجلا مهسألا نم هوبلط ام هيلع نولصحي ام زواجتي الأ طرشب ،لاملا سأر ةدايز نم ةجتانلا

 ام ةبسنب ،مهبيصن نم رثكأ اوبلط نيذلا ةيولوألا قوقح ةلمح ىلع ةديدجلا مهسألا نم يقابلا

 ام زواجتي الأ طرشب ،لاملا سأر ةدايز نم ةجتانلا ةيولوألا قوقح يلامجإ نم ةيولوأ قوقح نم هنوكلمي

 ررقت مل ام ،ريغلا ىلع مهسألا نم ىقبت ام حرطيو ،ةديدجلا مهسألا نم هوبلط ام هيلع نولصحي

 .كلذ ريغ ىلع ةيلاملا قوسلا ماظن صني وأ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 صصحلا مييقت متي ،لاملا سأر ةدايز دنع ةينيع صصح لباقم مهسأ رادصإ اهيف متي يتلا تالاحلا يف

 ريرقتلا ضرعيو ةيقوسلا ةميقلل اًريدقت نمضتي رثكأ وأ دمتعم ميقم نم دعي ريرقت بجومب ةينيعلا

 صصحلل ددحملا لباقملا ضيفخت ةيعمجلا تررق نإف ،هيف ةلوادملل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ىلع

 .ةيعمجلا داقعنا ءانثأ ضيفختلا اذه ىلع ةينيعلا صصحلا ومدقم قفاوي نأ بجو ،ةينيعلا

 لاملا سأر ضيفخت :يناثلا عرفلا

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 .رئاسخب تينم اذإ وأ ةكرشلا ةجاح ىلع داز اذإ لاملا سأر ضيفخت ررقت نأ ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلل

 ةسماخلا( ةداملا يف دراولا دحلا نود ام ىلإ لاملا سأر ضيفخت اهدحو ةريخألا ةلاحلا يف زوجيو

 نع تاباسحلا عجارم هدعي صاخ ريرقت ةوالت دعب الإ ضيفختلا رارق ردصي الو .ماظنلا نم )نيتسلاو

 دعب وأ ،تامازتلالا هذه يف ضيفختلا رثأ نعو ةكرشلا ىلع يتلا تامازتلالا نعو هل ةبجوملا بابسألا

 ةداملل اًقفو ريرمتلاب رارقلا رادصإ اهيف متي يتلا تالاحلا يف نيمهاسملا ىلع ريرقتلا اذه ضرع

   .ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةسماخلا(

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 ءادبإ ىلإ نينئادلا ةوعد تبجو ،ةكرشلا ةجاح ىلع هتدايز ةجيتن لاملا سأر ضيفخت ناك اذإ .١

 يف عزوت ةيموي ةفيحص يف ضيفختلا رارق رشن خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ هيلع مهتاضارتعا

 ،ةحئاللا هددحت ام بسحب ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو ربع وأ سيئرلا ةكرشلا زكرم اهيف يتلا ةقطنملا
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 يف مهس لك ةميقو ،هدعبو ضيفختلا لبق لاملا سأر رادقم حضوي نايب ةوعدلاب قفري نأ ىلع

 دعوملا يف هتادنتسم ةكرشلا ىلإ مدقو نينئادلا دحأ ضرتعا نإف ،ضيفختلا ذافن خيراتو ،ةكرشلا

 اذإ هب ءافولل اًيفاك اًنامض هل مدقت نأ وأ ًالاح ناك اذإ هنيد هيلإ يدؤت نأ ةكرشلا ىلع بجو ،روكذملا

 .ًالجآ ناك

 نم مهئاربإب وأ نيمهاسملا ىلإ مهسألل ةيمسالا ةميقلا نم ءزج درب لاملا سأر ضيفخت ناك اذإ .٢

 اومدق نيذلا نينئادلا لبق ضيفختلاب جتحي الف ،هنم ءزج نم وأ مهسألا ةميق نم عوفدملا ريغ ردقلا

 ام نونئادلا ءالؤه ىفوتسا اذإ الإ ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف روكذملا دعوملا يف مهتابلط

 .اهنم ّلحي مل امب ءافولاب ةيفاكلا تانامضلا ىلع اولصح وأ مهنويد نم لح

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 :ةيتآلا قرطلا ىدحإب لاملا سأر ضفخي

 .هضيفخت بولطملا ردقلا لداعي مهسألا نم ددع ءاغلإ .أ

  .ةكرشلا تقحل يتلا ةراسخلا لداعي ةميقلا هذه نم ءزج ءاغلإب مهسلل ةيمسالا ةميقلا ضيفخت .ب

 وأ مهاسملا ىلإ مهسلل ةيمسالا ةميقلا نم ءزج درب امإ كلذو مهسلل ةيمسالا ةميقلا ضيفخت .ج

  .مهسلا ةميق نم عوفدملا ريغ ردقلا ضعب وأ ّلك نم هتمذ ءاربإ

 .اهؤاغلإ مث نمو ،هضيفخت بولطملا ردقلا لداعي اهمهسأ نم ددعل ةكرشلا ءارش .د

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 نم ددع ءاغلإب ضيفختلا ناك اذإو ،لاملا سأر ضيفخت دنع نيمهاسملا نيب ةاواسملا ةاعارم بجي

 ررقت يتلا مهسألا -هددحت يذلا دعوملا يف -ةكرشلا ىلإ اومدقي نأ نيمهاسملا ىلعف مهسألا

 .ةاغلم تدُع الإو ،اهؤاغلإ

 :ةئاملا دعب نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 لاملا سأر ضيفخت ناك اذإ ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب ةرشع ةنماثلا( ةداملا يف درو امب لالخإ نود .١

 مهمهسأ ضرع ىلإ نيمهاسملا ةوعد تبجو اهئاغلإ لجأ نم ةكرشلا مهسأ نم ددع ءارش قيرط نع

 ةداملل اًقفو ةماعلا ةيعمجلا داقعنا ىلإ ةوعدلل ةعبتملا تاءارجإلل اًقفو ةوعدلا هذه متتو ،عيبلل

 .مهسألا ءارش يف ةكرشلا ةبغرب نيمهاسملا غالبإل ماظنلا نم )نيعستلاو ةعباسلا(

 تابلط ضيفخت بجو ،هءارش ةكرشلا تررق يذلا ددعلا ىلع عيبلل ةضورعملا مهسألا ددع داز اذإ .٢

 .ةدايزلا هذه ةبسنب عيبلا

 ةمهاسملا تاكرش مهسأ امأ .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةمهاسملا تاكرش مهسأ ءارش نمث ردقي .٣

 .ةيلاملا قوسلا ماظنل اًقفو ىرتشتف ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا
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٦٣ 

 ،ةيلاملا ةنسلا لالخ تقو يأ يف ،عوفدملا لاملا سأر فصن ةمهاسملا ةكرش رئاسخ تغلب اذإ .٤

 ،ةرادإلا سلجم سيئر غالبإ كلذب هملع روف تاباسحلا عجارم وأ ةكرشلا يف لوؤسم يأ ىلع بجو

 ةسمخ( لالخ- ةرادإلا سلجم ىلعو ،كلذب ًاروف سلجملا ءاضعأ غالبإ ةرادإلا سلجم سيئر ىلعو

 ًاموي )نيعبرأو ةسمخ( لالخ عامتجالل ةيداعلا ريغ ةماعلا ةيعمجلا ةوعد -كلذب هملع نم ًاموي )رشع

 كلذو -ماظنلا ماكحأل ًاقفو- هضيفخت وأ ةكرشلا لام سأر ةدايز امإ ررقتل ؛رئاسخلاب هملع خيرات نم

 لبق ةكرشلا لح وأ ،عوفدملا لاملا سأر فصن نود ام ىلإ رئاسخلا ةبسن هعم ضفخنت يذلا دحلل

 ةروكذملا تاءارجإلا نم يأ ذاختا اهيف متي ال يتلا تالاحلا يفو .ساسألا اهماظن يف ددحملا لجألا

   .ةكرشلا لح ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكل نوكي ،ةرقفلا هذه يف
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٦٥ 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلا ةداملا

 تاكرش ماكحأ اهيلع يرستو رثكأ وأ دحاو صخش نم اهسيسأت متي ةكرش ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش

 ةعيبط عم ضراعتي ال امبو صاخ صن هب دري مل اميف كلذو ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ريغ ةمهاسملا

 .ةكرشلا كلت

 ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش سيسأت :يناثلا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 ةرازولا ىلإ اًعقوم اًبلط ةطيسب ةمهاسم ةكرش سيسأت يف نوبغارلا صاخشألا وأ صخشلا مدقي .١

 :يتأي ام بلطلاب قفري نأ ىلع ،ةحئاللا اهددحت يتلا ديقلاو سيسأتلل ةمزاللا قئاثولا هل ًاقفارم

 .نيسسؤملا نم هيلع اًعقوم ،ةكرشلل ساسألا ماظنلا .أ

 .ةدملا ةددحم تناك لاح يف اهتدمو سيئرلا اهزكرمو اهضرغو ةكرشلا مسا .ب

 .مهتانايبو نيسسؤملا ءامسأ .ج

 .عوفدملا لاملا سأر رادقمو هب حرصملا ةكرشلا لام سأر .د

 .ةئف لكب ةلصتملا قوقحلاو ةيمسالا ةميقلاو ،اهتائفو مهسألا ددع .ه

 .ةحئاللا هددحت ام بسحب ةرادإلا سلجم وأ ريدملاب ةصاخلا تانايبلاو ةكرشلا ةرادإ ةيفيك .و

 .ةكرشلا سيسأتب ةلصلا تاذ ماظنلا تابلطتم ةفاكب مازتلالاب نيمدقتملا نم اًرارقإ .ز

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو قحتسملا يلاملا لباقملا .ح

  .ةحئاللا اهددحت ىرخأ تانايب وأ قئاثو يأ .ط

 سيسأتل ماظنلا نم )نيتسلاو ةنماثلا( ةداملا نم )٣(و )٢( نيترقفلا يف ةدراولا تاءارجإلا عبتت .٢

 .ةكرشلا

 ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش يف نيمهاسملاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 .ساسألا اهماظن هيلع صني ام بسحب ةرادإلل سلجم وأ ماع ريدم ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرشل نوكي .١

 .تارارقلا رودصل ةمزاللا ةيبلغألاو اهترادإ ةقيرط ساسألا ةكرشلا ماظن ددحي .٢

 سلجمل وأ ريدملل نوكيو .ريغلا عم اهتالماعت يف ةكرشلا ةرادإلا سلجم وأ ماعلا ريدملا لثمي .٣

 .ةكرشلا ضرغ يف لخدت يتلا تافرصتلاو ةرادإلا لامعأب مايقلل ةمزاللا تايحالصلا عيمج ةرادإلا
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٦٦ 

 ناك اذإ الإ ،سلجملا وأ ريدملا اهيرجي يتلا تافرصتلاو لامعألاب ةكرشلا مزتلت لاوحألا عيمج يفو

 .ةينلا ئيس مهعم لماعت نم

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 تاءارجإو نيمهاسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا اهيف مزلي يتلا تالاحلا ةكرشلل ساسألا ماظنلا ددحي .١

 تارارق رودصل وأ نيمهاسملا تايعمجل اهعابتا نيعتي يتلا تاءارجإلا كلذكو ،كلذ طورشو

 .ةكرشلل ديحولا مهاسملا لبق نم رارقلا ذاختال وأ ريرمتلاب نيمهاسملا

 نم رثكأ ىلإ ةكرشلا ميسقتو ،جامدنالاو ،لاملا سأر ضيفختو ةدايزب ةقلعتملا تارارقلا ردصت .٢

 تاباسحلاو ،تاباسحلا عجارم نييعتو ،تاكرشلا نم رخآ لكش ىلإ ةكرشلا لوحتو ،ةيفصتلاو ،ةكرش

 .ساسألا ةكرشلا ماظنل اًقفو كلذو ،نيمهاسملا ةقفاومب ،حابرألاو ةيونسلا

 نيمهاسملا ةقفاوم ىلع لوصحلا طرتشي ،كلذ فالخ ىلع ساسألا ةكرشلا ماظن صني مل ام .٣

 عيمج يف طرتشيو ،مهسألا ةيكلم لقن ىلع دويق عضول ةكرشلا لام سأر ةيبلغأ نولثمي نيذلا

 .لوادتلل قلطملا رظحلا كلذ نأش نم نوكي الأ لاوحألا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 نيمهاسملا تارارق ذاختال وأ ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرشل ةماعلا ةيعمجلا روضح ىلإ ةوعدلا هجوت

 ةعباسلا( ةداملا نم )٢( ةرقفلا يف درو امل اًقفو لامعألا لودج ةنمضتم -لاوحألا بسحب- ريرمتلاب

 .لقألا ىلع )مايأ ةسمخب( رارقلا ذاختال وأ داقعنالل ددحملا دعوملا لبق كلذو ،ماظنلا نم )نيعستلاو

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

 وأ تاباسح عجارم ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرشل نوكي ،ماظنلا نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملا مكح ةاعارم عم

 .ةمهاسملا ةكرش يف كلذل ةررقملا ماكحألل اًقفو ،رثكأ

 ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش لام سأر :عبارلا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 .ساسألا اهماظن يف ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش لام سأر رادقم نومهاسملا ددحي .١

 عومجمو ،اهيف نيلماعلا ددعو ،ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش يف نيمهاسملا ددع زواجتي الأ طرتشي .٢

 ةكرشلا تزواجت لاح يفو ،ةحئاللا اهعضت يتلا دودحلا ،ةيونسلا اهدوقعو ،اهلامعأ مجحو ،اهلوصأ

 اهيلع يرستو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردم ريغ ةمهاسم ةكرش ىلإ ماظنلا ةوقب لوحتت دودحلا هذه

 .ماظنلا قفو لوحتلل ةمزاللا تاءارجإلا لامكتسا بجيو ،ةكرشلا هذهب ةصاخلا ماكحألا عيمج
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٦٨ 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 ةمذلا نع ةلقتسم اهتمذ دعتو ،رثكأ وأ دحاو صخش نم فلأتت ةكرش ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا

 الو ،اهيلع ةبترتملا تامازتلالاو نويدلا نع ةلوؤسم اهدحو ةكرشلا نوكتو .اهيف كيرش لكل ةيلاملا

 .تامازتلالاو نويدلا كلت نع ًالوؤسم اهيف كيرشلا وأ اهل كلاملا نوكي

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 ىلإ اهصصح عيمج تلآ اذإ وأ ،دحاو صخش نم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا سيسأت لاح يف

  :يتأي ام بترتي ،دحاو صخش

  .ةكرشلل لام سأر نوكيل لام نم هصصخ ام ىلع كلاملا ةيلوؤسم رصتقت نأ .أ

 صوصنملا ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلاو ةكرشلا يريدمو ريدملا تاطلسو تايحالص كلاملل نوكت نأ .ب

 .هيلع عيقوتلاو صاخ لجس يف هديقب رارقلا كلاملا ردصيو .بابلا اذه يف اهيلع

 ميكحتلا تائيهو ءاضقلا مامأ ةكرشلل لثمملا وه نوكي )رثكأ وأ( دحاو ريدم نييعت كلاملل زوجي .ج

 .ةكرشلا صصحل كلاملا مامأ اهترادإ نع ًالوؤسمو ،ريغلاو

 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي ،ماظنلا نم )ةسداسلا( ةداملا نم )١( ةرقفلا مكح نم ءانثتسا .د

 يتلا ماكحألا يف سيسأتلا دقع ىلإ ةراشإ لكو ،ساسأ ماظن دحاو صخش نم ةكولمملا ةدودحملا

 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل ساسألا ماظنلا ينعت ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا ىلع يرست

 .دحاو صخشل ةكولمملا ةدودحملا

 ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا سيسأت :يناثلا لصفلا

 :ةئاملا دعب نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ةفصب لمتشي نأو ،ءاكرشلا عيمج نم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا سيسأت دقع عيقوت بجي

 :ةيتآلا تانايبلا ىلع ةصاخ

 .سيئرلا اهزكرمو اهضرغو اهمساو ةكرشلا لكش .أ

 .مهتانايبو ءاكرشلا ءامسأ .ب

 ةينيعلا صصحلل يليصفت فصوو ةينيعلا صصحلاو ةيدقنلا صصحلا رادقمو لاملا سأر رادقم .ج

 .اهيمدقم ءامسأو اهتميقو

  .ةحئاللا اهددحت يتلا ةدملا لالخ صصحلا ةميقب ءافولاب ءاكرشلا دهعت .د

 .رئاسخلاو حابرألا عيزوت ةقيرط .ه
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٦٩ 

 .ةددحم ةدمل ةكرشلا اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف كلذو اهئاهتنا خيراتو ةكرشلا ءدب خيرات .و

 .ءاكرشلا ىلإ ةكرشلا اههجوت دق يتلا تاغيلبتلا لكش .ز

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ تانايب يأ .ح

 :ةئاملا دعب نوتسلا ةداملا

 اًقفو ةرازولا ىلإ سيسأتلا بلط ميدقت ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش سيسأت يف بغري نم ىلع .١

 .ةحئاللا هددحت امل

 ةحئاللا يف ةددحملا ةدملا لالخ يراجتلا لجسلا يف اهديقو ةكرشلا سيسأت ىلع ةقفاوملا متت .٢

 ةداملل اًقفو ةكرشلا سيسأت دقع رهشيو ،قئاثولاو تانايبلا ءافيتساو بلطلا ميدقت خيرات نم

  .ماظنلا نم )ةنماثلا(

 قحلا همدقمل نوكي ،هيف ّتبلا نود ةحئاللا يف ةددحملا ةدملا ءاضقنا وأ بلطلا ضفر لاح يف .٣

 ةدملا ءاضقنا خيرات نم وأ ضفرلاب هراعشإ خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ ةرازولا مامأ ملظتلا يف

 مل وأ ةرازولا نم ملظتلا ضفرب رارق رودص لاح يفو .لاوحألا بسحب ةحئاللا يف اهيلإ راشملا

 ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ملظتلا بلطلا مدقمل زوجي ،هميدقت خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ هيف تبت

 .ةصتخملا

 يف نماضتلاب نيلوؤسم نوسسؤملا نوكي ،ماظنلا يف نيبملا وحنلا ىلع ةكرشلا سسؤت مل اذإ .٤

 .سيسأتلا ةرتف لالخ مهنم تردص يتلا تافرصتلاو لاعفألا نع ريغلا ةهجاوم

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 دعب نينامثلا( ةداملا نم )٢( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةينيعلا صصحلا مييقت يف عبتي

 عيمج يف نماضتلاب نيلوؤسم صصحلا هذه اومدق نيذلا ءاكرشلا نوكي كلذ عمو .ماظنلا نم )ةئاملا

 ةيلوؤسملا ىوعد عمست الو .اهومدق يتلا ةينيعلا صصحلا ريدقت ةلادع نع ريغلا ةهجاوم يف مهلاومأ

  .يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديق خيرات نم تاونس سمخ ءاضقنا دعب ةلاحلا هذه يف

 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا يف ءاكرشلاو ةرادإلا :ثلاثلا لصفلا

 ةدودحملا

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف ريدملا ءاكرشلا نيعيو ،مهريغ نم وأ ءاكرشلا نم رثكأ وأ ريدم ةكرشلا ريدي

 نمم وأ لقألا ىلع لاملا سأر صصح فصن نوكلمي نمم ءاكرشلا ةقفاومب ردصي لقتسم دقع يف
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٧٠ 

 .ةنيعم ريغ وأ ةنيعم ةدمل ،ةكرشلا سيسأت دقع هددحي ام بسحب لاملا سأر يف ىلعأ ةبسن نوكلمي

  .اوددعت اذإ نيريدم سلجم نيوكت ءاكرشلا نم رارقب زوجيو

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 .هتارارقل ةمزاللا ةيبلغألاو نيريدملا سلجم يف لمعلا ةقيرط ءاكرشلا رارق وأ ةكرشلا سيسأت دقع ددحي

 .ةكرشلا ضرغ يف لخدت يتلا نيريدملا لامعأب ةكرشلا مزتلتو

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 اهريدم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا لثمي ،كلذ فالخ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام

 لامعأ وأ لمع ةرشابمل هتايحالص ضعب يف ريغلا ضيوفت هلو ،ريغلاو ميكحتلا تائيهو ءاضقلا مامأ

 ردصي رارق لكو ،اهب لماعتي يتلا ةفصلا نايب طرشب اهل ةمزلم ةكرشلا ريدم تافرصت ربتعتو ،ةددحم

 )ةنماثلا( ةداملا يف درو امل اًقفو هرهش دعب الإ ريغلا قح يف يرسي ال ،هتاطلس دييقتب وأ ريدملا رييغتب

 .ماظنلا نم

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 يف ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا داقعنا بجيف ،دحاو ريدم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل ناك اذإ .١

 نم اًموي )رشع ةسمخ( لالخ هتامهم ءادأ ىلع هتردق قوعي امب هضرم وأ هتيلهأ هدقف وأ هتافو لاح

  .هلحم لحي نم نييعتل ،كلذ نم يأ ثودحب ملعلا خيرات

 يأل نوكي ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةددحملا ةدملا لالخ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا دقعنت مل اذإ .٢

 .ةكرشلل ريدم نييعت ةّصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ ءاكرشلا نم

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 رارقب نيريدملا وأ ريدملا لزع زوجي ،كلذ فالخ ىلع نييعتلا رارق وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام

 ةهجلا نم مكحب ريدملا لزع زوجي امك ،كيرش ريغ وأ اًكيرش ريدملا ناك ءاوس ،ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا نم

 اذإ -لقألا ىلع- لاملا سأر صصح عبر نوكلمي نمم رثكأ وأ كيرش بلط ىلع ًءانب ةصتخملا ةيئاضقلا

 يف نيريدملا وأ ريدملا قحب لالخإ نود كلذو لزعلا رربي اًعورشم اًببس ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا تأر

  .بسانم ريغ تقو يف وأ عورشم ريغ ببسل لزعلا عقو اذإ ضيوعتلا

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 عجارم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي ،ماظنلا نم )ةرشع ةعبارلا( ةداملا مكح ةاعارم عم

 .ةمهاسملا ةكرش يف كلذل ةررقملا ماكحألل اًقفو ،رثكأ وأ تاباسح
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٧١ 

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

  .ءاكرشلا عيمج نم نوكتت ةماع ةيعمج ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل نوكي .١

 دقع اهددحي يتلا عاضوألل اًقفو نيريدملا وأ ريدملا نم ةوعدب ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا دقعت .٢

 ةنسلا ةياهنل ةيلاتلا رهشأ ةتسلا لالخ ةنسلا يف لقألا ىلع ةرم دقعت نأ ىلع ،ةكرشلا سيسأت

  .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو مادختساب عامتجالا دقع زوجيو ةكرشلل ةيلاملا

 يأ وأ تاباسحلا عجارم وأ نيريدملا وأ ريدملا بلط ىلع ءانب تقو لك يف ةيعمجلا ةوعد زوجت .٣

  .لقألا ىلع لاملا سأر نم )٪١٠( هتبسن ام نولثمي رثكأ وأ كيرش

 تارارق وأ ةيعمجلا تارارقو رضاحملا نودتو ،ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا تاشقانم ةصالخب رضحم ررحي .٤

 .ضرغلا اذهل ةكرشلا هدعت صاخ لجس يف ءاكرشلا

 :ةئاملا دعب نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 ىلإ ةكرشلا ريدم لسري نأ زوجي كلذ عمو ،ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا لالخ نم ءاكرشلا تارارق ردصت .١

 نم وأ ةباتك اهيلع كيرشلا توصيل اهب ةقالعلا تاذ قئاثولاو ةحرتقملا تارارقلاب اًنايب كيرش لك

  .ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو لالخ

 ةداملا هذه نم )١( ةرقفلل اًقفو ةقالعلا تاذ قئاثولاو ةحرتقملا تارارقلا لاسرإ ةكرشلا ريدمل نوكي .٢

 :ةيتآلا لئاسولا نم يأب

 .ةلجسم تاباطخب ءاكرشلا عيمج ىلإ اهلاسرإ .أ

 .ملستلا ديفي امب ريشأتلاو ،اًماظن مهنع بوني نم وأ ءاكرشلا عيمج ىلإ ديلاب اهميلست .ب

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو نم يأب وأ ينورتكلإلا ديربلاب اهلاسرإ .ج

 ىلع لاملا سأر فصن نم رثكأ لثمي ءاكرشلا نم ددع اهيلع قفاو اذإ الإ ةحيحص تارارقلا نوكت ال .٣

  .ربكأ ةيبلغأ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ،لقألا

 نم )٣( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةيبلغألا ىلوألا ةرواشملا يف وأ ةلوادملا يف رفاوتت مل اذإ .٤

  .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام عامتجالا ىلإ ءاكرشلا ةوعد تبجو ،ةداملا هذه

 صصحلا ةيبلغأ ةقفاومب ةداملا هذه نم )٤( ةرقفلا يف هيلإ راشملا عامتجالا يف تارارقلا ردصت .٥

 ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ،لاملا سأر ىلإ ةبسنلاب اهلثمت يتلا ةبسنلا تناك اًّيأ هيف ةلثمملا

 .كلذ ريغ ىلع

 .تارارقلاب غيلبتلل وأ عامتجالا ىلإ ةوعدلل ىرخأ ةقيرط يأ ةكرشلا سيسأت دقع ددحي نأ زوجي .٦

 :ةئاملا دعب نوعبسلا ةداملا

 :ةيتآلا دونبلا ىلع يونسلا اهعامتجا يف ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج لمتشي نأ بجي
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٧٢ 

 ريرقتو ،ةيلاملا ةنسلا لالخ يلاملا اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع ةكرشلا يريدم وأ ريدم ريرقت عامس .أ

 .تاباسحلا عجارم

 .اهيلع قيدصتلاو ةيلاملا مئاوقلا ةشقانم .ب

 .ءاكرشلا ىلع عزوت يتلا حبرلا ةبسن ديدحت  .ج

 .مهتآفاكم ديدحتو ةكرشلا يريدم نييعت .د

 .كلذ اهيف بلطتي يتلا تالاحلا يف هباعتأ ديدحتو تاباسحلا عجارم نييعت .ه

 .ةكرشلا سيسأت دقع وأ ماظنلا بجومب ةيعمجلا صاصتخا يف لخدت يتلا ىرخألا لئاسملا .و

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 اذإ الإ ،لامعألا لودج يف ةدراولا لئاسملا ريغ يف لوادتت نأ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلل زوجي ال .١

  .اهيف ةلوادملا يضتقت عئاقو عامتجالا ءانثأ ترهظ

 ةكرشلا يريدم وأ ريدم ىلع بجو ،لامعألا لودج يف ةنيعم ةلأسم جاردإ ءاكرشلا دحأ بلط اذإ .٢

 .ةيعمجلا ىلإ مكتحي نأ كيرشلا قح نم ناك الإو ،بلطلا ةباجإ

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 ريدم نوكيو ،ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا لامعأ لودج يف ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح كيرش لكل

  .ءاكرشلا ةلئسأ نع ةباجإلاب نيمزلم ةكرشلا وريدم وأ

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

 لداعي تاوصألا نم ددع هل نوكيو ،تيوصتلا يفو تالوادملا يف كارتشالا قح كيرش لكل نوكي .١

 .كلذ ريغ ىلع قافتالا زوجي الو .اهكلمي يتلا صصحلا ددع

 ام ،تيوصتلا يفو ءاكرشلا تاعامتجا روضح يف رخآ اًكيرش- ةباتك- هنع لكوي نأ كيرش لكل زوجي .٢

  .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل

 مدعو اهتيرس ىلع ةظفاحملاب- ةداملا هذه بجومب- ةمولعم يأ ىلع لصح نم لك مزتلي .٣

 نع أشني ررض يأ نع ضيوعتلاب مزتليو اهئاكرش دحأ وأ ةكرشلاب رضي دق ضرغ يأ يف اهمادختسا

 .كلذب مازتلالا مدع

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 ةميقلا عفر قيرط نع اهلام سأر ةدايز وأ ،ةكرشلا ةيسنج رييغت ،ءاكرشلا عيمج ةقفاومب زوجي .١

 ةميق عفدب ءاكرشلا عيمج مازلإ عم ،ةديدج صصح رادصإ قيرط نع وأ ءاكرشلا صصحل ةيمسالا

  .مهنم لك ةكراشم ةبسنب لاملا سأر يف ةدايزلا
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٧٣ 

 ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا رومألا ريغ يف ةكرشلا سيسأت دقع ليدعت زوجي .٢

 سيسأت دقع صني مل ام ،لقألا ىلع لاملا سأر عابرأ ةثالث نولثمي نيذلا ءاكرشلا ةيبلغأ ةقفاومب-

 .ىلعأ ةبسن ىلع ةكرشلا

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 ةكرشلا طاشن نع اًريرقتو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا ةيلام ةنس لك نع ةكرشلا وريدم وأ ريدم دِعُي .١

 ةنسلا ةياهن نم ًاموي )نيعست( لالخ كلذو ،حابرألا عيزوت نأش يف مهتاحارتقاو يلاملا اهزكرمو

  .ةيلاملا

 ةرقفلا يف اهيلإ راشملا قئاثولا نم ةروصب كيرش لكو ةرازولا ديوزت ةكرشلا يريدم وأ ريدم ىلع .٢

 كلذو ،كلذ اهيف مزلي يتلا تالاحلا يف -تاباسحلا عجارم ريرقت نم ةروصو ةداملا هذه نم )١(

 بلطي نأ كيرش لكلو .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةروكذملا قئاثولا دادعإ خيرات نم ًاموي )نيثالث( لالخ

 اهيلإ راشملا قئاثولا يف ةلوادملل ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلل عامتجالا دقع ىلإ ةوعدلا نيريدملا نم

 .ةداملا هذه يف

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

 :يتآلا ققحت ةطيرش ،يونس عبر وأ يونس فصن لكشب ةيلحرم حابرأو ،ةيونس حابرأ عيزوت ةكرشلل

 .اهعيزوت متيس يتلا حابرألا ةميق نع لقت ال ةاقبم حابرأو ةيفاك ةلويس اهيدل رفاوتت نأ .أ

 عيزوت خيرات نم اًرهش )رشع ينثا( ةرتف لالخ اهقاقحتسا دنع اهنويدب ءافولا ىلع ةرداق نوكت نأ .ب

 .حابرألا

 .حابرألا عيزوت خيرات دنع اهلوصأ ،حابرألا عيزوتل مزاللا غلبملا اهيلإ اًفاضم اهتامازتلا زواجتت الأ .ج

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

 ،رئاسخب تينم وأ اهتجاح ىلع داز اذإ ةكرشلا لام سأر ضيفخت ررقت نأ ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلل .١

 :يتأي امل اًقفو كلذو

 دتعم ةليسو يأ لالخ نم ضيفختلا رارق رشن خيرات نم اًموي نيتس لالخ ةكرشلا ينئاد ةوعد بجي .أ

 مهتاضارتعا ءادبإل ةحئاللا هددحت ام بسحب ةثيدحلا ةينقتلا لئاسو كلذ يف امب غيلبتلل اًماظن اهب

 ،روكذملا دعوملا يف هتادنتسم مدقو ضيفختلا ءارجإ ىلع نينئادلا دحأ ضرتعا نإف .ضيفختلا ىلع

 .ًالجآ ناك اذإ هب ءافولل اًيفاك اًنامض مدقت نأ وأ ًالاح ناك اذإ هنيد هيلإ يدؤت نأ ةكرشلا ىلع بجو

 ىلع ،ةكرشلا لام سأر ضيفخت اًنمضتم سيسأت دقع ليدعتب اًعورشم ةرازولا ىلإ ءاكرشلا مدقي .ب

 ءامسأ نمضتي ةكرشلا تاباسح عجارم نم دعم ريرقتو ةكرشلا وريدم هدعي يليصفت فشك هقفاري نأ

 هل مدُق وأ لاحلا هنيد ددُس نمو لاملا سأر ضيفخت ىلع مهنم ضرتعا نمو مهنيوانعو نينئادلا
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٧٤ 

 امع ةينماضتلا مهتيلوؤسمب ءاكرشلا نم رارقإ كلذك هقفاري نأو ،لجآلا هنيدب ءافولل فاك نامض

 .فشكلا يف درت مل نويد نم رهظي

 عجارم نم اًدمتعم مهنم اًرارقإ ةرازولا ىلإ ءاكرشلا مدقي نأ زاج ،نويد ةكرشلا ىلع نكي مل اذإ .ج

 تاءارجإلا عابتا نم نوفعي ةلاحلا هذه يفو .نوـيد نم رهظي امع ةينماضتلا مهتيلوؤسمب تاباسحلا

 .ضيفختلا تاءارجإ لمكتستو ،ةداملا هذه نم )ب ،أ( نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا

 لجسلا يف ةعقاولا هذه ديق ةكرشلا يريدم ىلع بجو ،اهلام سأر فصن ةكرشلا رئاسخ تغلب اذإ .٢

 ةراسخلا غولبب مهملع خيرات نم ًاموي )نيعست( ىلع ديزت ال ةدم لالخ عامتجالل ءاكرشلا ةوعدو ،يراجتلا

 رئاسخلا كلت ةجلاعمل ةمزاللا تاءارجإلا نم يأ ذاختاو اهلح وأ ةكرشلا رارمتسا يف رظنلل ؛رادقملا اذه

 .هضيفخت وأ لاملا سأر ةدايزب ًءاوس

 )٢( ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا قرطلاب -اهرارمتسا وأ ةكرشلا لحب ءاوس- ءاكرشلا رارق رهش بجي .٣

 .ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا نم

 لكل نوكي ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف ةروكذملا تاءارجإلا ذاختا اهيف متي ال يتلا تالاحلا يف .٤

 .ةكرشلا لح ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم بلطي نأ ةحلصم يذ

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

 عامتجا يف رداص رارق ىلع ضرتعا كيرش لكل زوجي ،ةينلا نسح ريغلا قوقحب لالخإلا مدع عم .١

 نع لوبقم رذعب بيغت وأ ةكرشلا سيسأت دقع وأ ماظنلا ماكحأل ةفلاخملاب ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا

 .ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ رارقلا لاطبإ بلطب مدقتي نأ ،عامتجالا اذه روضح

 نم )١( ةرقفلا يف هيلإ راشملا رارقلا خيرات نم ًاموي )نيتس( ءاضقنا دعب نالطبلا ىوعد عمست ال .٢

 .ةداملا هذه

 ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا يف صصحلاو لاملا سأر :عبارلا لصفلا

 ةدودحملا

 :ةئاملا دعب نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 سأر مسقيو ،اهسيسأت دقع يف ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا لام سأر رادقم ءاكرشلا ددحي

 ةصحلا كلم اذإف .لوادتلاو ةئزجتلل ةلباق ريغ ةصحلا نوكتو ،ةميقلا ةيواستم صصح ىلإ لاملا

 نم ةصحلا وكلام راتخي نأ ىلإ اهب ةلصتملا قوقحلا لامعتسا فقوت نأ ةكرشلل زاج ،نوددعتم صاخشأ

  .ةكرشلا ةهجاوم يف اهل اًدرفنم اًكلام دعي نم مهنيب
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٧٥ 

 :ةئاملا دعب نونامثلا ةداملا

 دقع يف اهيلع صوصنملا طورشلل اًقفو ءاكرشلا نم يأل هتصح نع لزانتي نأ كيرشلل زوجي .١

 .ةكرشلا سيسأت

 هتصح نع لزانتلا يف بغر اذإ كيرشلا ىلع بجي ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .٢

 ريدم قيرط نع ءاكرشلا يقاب غلبي نأ - ضوع نودب وأ ضوعب - ةكرشلا يف ءاكرشلا دحأ ريغل

 يقاب غلبي نأ ريدملا ىلعو ،عيبلا وأ لزانتلا طورشبو يرتشملا وأ هيلإ لزانتملا مساب ةكرشلا

 هيلع صني امل اًقفو ةصحلا دادرتسا بلطي نأ كيرش لكل زوجيو .هيلإ غالبإلا لوصو درجمب ءاكرشلا

 دمتعم ميقم نم دعي صاخ ريرقتل اًقفو كيرشلا ةصح ةميق ريدقت متيو ،ةكرشلا سيسأت دقع

 ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام لزانتلا خيرات يف كيرشلا ةصحل ةيقوسلا ةميقلا نيبي

 يوذ بلط ىلع ًءانب ريدقتلا متي ،ةصحلا هذه ةميق ىلع فالخلا لاح يفو ،ريدقتلل ىرخأ ةقيرط

 .كلذل مهنيعت رثكأ وأ دمتعم ميقم ريرقت ىلإ دانتسالاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا لبق نم نأشلا

 ءارش طباوض كلذ يف امب ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا يف درو ام ذيفنت طباوض ةحئاللا ددحت .٣

 .هباعتأ عفدو ميقملا نييعت طباوضو ،اهيف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف صصحلا

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 كوكص وأ نيد تاودأ - ةيلاملا قوسلا ماظنل اًقفو - ردصت نأ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل

  .لوادتلل ةلباق ةيليومت

 ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا ءاضقنا :سماخلا لصفلا

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةدم اهل يتلا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل ،كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام .١

 ددع يأ نم ءاكرشلل ةماعلا ةيعمجلا هردصت رارقب ىرخأ ةدم هئاضقنا لبق ةكرشلا لجأ دم ةدودحم

  .لاملا سأرل ةلثمملا صصحلا فصنل نيكلاملا ءاكرشلا نم

 ةدمل ةكرشلا لجأ دتما ،اهلامعأ ءادأ يف ةكرشلا ترمتساو ،ةكرشلا لجأ دمب رارقلا ردصي مل اذإ .٢

  .ةكرشلا سيسأت دقع يف ةدراولا اهسفن طورشلاب ةلثامم

 ماكحألل اًقفو هصصح مَّوقتو ،اهنم جراختي نأ ةكرشلا يف رارمتسالا يف بغري ال يذلا كيرشلل .٣

  .ماظنلا نم )ةئاملا دعب نينامثلا( ةداملا يف ةدراولا

 .هقح يف هذافن مدعب كسمتلاو هيلع ضارتعالا لجألا دم مدع يف ةحلصم هل يذلا ريغلل زوجي .٤
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٧٧ 

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ،رخآ لكش يأ ذاختا اهل سيلو ةمهاسملا ةكرش لكش ذختت ةكرش يه :ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا .١

 ةمدخ ىلإ اًرصح فدهتو ،اهيف نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ىلع دوعي حبر قيقحت ىلإ فدهت الو

 .ماظنلا نم )ةئاملا دعب نينامثلاو ةعبارلا( ةداملا يف درو اميف اهضرغ رصحنيو ،همومعب عمتجملا

 ةكرش وأ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا لكش ذختت ةكرش يه :ةصاخلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا .٢

 وأ ءاكرشلا ىلع دوعي حبر قيقحت ىلإ فدهت الو ،رخآ لكش يأ ذاختا اهل سيلو ةمهاسملا

 نم )ةئاملا دعب نينامثلاو ةعبارلا( ةداملا يف درو اميف اهضارغأ رصحنت الو ،اهيف نيمهاسملا

 .ةيحبر ريغ ىرخأ ضارغأ يأ لمشت نأ زوجيو ،ماظنلا

 .ماعلا باتتكالل اهمهسأ حرط ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ىلع رظحي .٣

 ،ةكرشلا لكشب ةصاخلا ماكحألا بابلا اذه يف صن هب دري مل اميف ةيحبرلا ريغ تاكرشلا ىلع يرست .٤

 .اهتعيبط عم ضراعتي ال امبو

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعبارلا ةداملا

 ضارغألا نم رثكأ وأ دحاو يف ةيمنتلاو ريوطتلا ىلإ ،ةصاخلا وأ ةماعلا ،ةيحبرلا ريغ ةكرشلا فدهت .١

  :ةيتآلا

 .مولعلاو ةيملعلا ثاحبألاو ميلعتلا .أ

 .ىضرملا جالعو ةيحصلا نوؤشلا .ب

 ىضرملاو نسلا رابكو بابشلاو لافطألا نم نيجاتحملا ىلإ ةناعإلا ميدقتو رقفلا ةحفاكم جمارب .ج

 .ةناعإلا يقحتسم نم مهريغو ةيلام ةقئاض نوناعي نمو ةصاخلا تاجايتحالا يوذو

 .امهريوطتو ةيرطفلا ةايحلاو ةئيبلا ةيامح .د

 .ثارتلاو ةفاقثلاو نونفلاو بادآلا .ه

 .ةيضايرلا ةطشنألا .و

 .عمتجملا ةيمنتو ةنطاوملا .ز

 .ةاواسملاو ةينطولا ةدحولاو حلصلا تاردابمو ناسنإلا قوقح .ح

 .ةماعلا تآشنملاو قفارملا ةنايص .ط

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ ةيريخ ضارغأ وأ تالاجم يأ .ي

  .ةداملا هذهل ةمزاللا ماكحألا -صيخرتلا حنم ضارغأل -ةحئاللا نيبتو

 ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا ضارغألا ىلع ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلل صيخرتلا رصتقي .٢

 .ىرخأ ةيحبر ريغ ضارغأ قيقحتل ةصاخلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلل صيخرتلا زوجيو
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٧٨ 

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةسماخلا ةداملا

 ،ةكرشلا لكشل ةررقملا عاضوألل اًقفو ساسألا اهماظن وأ ةيحبرلا ريغ ةكرشلا سيسأت دقع ليدعت زوجي

 سلجم وأ ريدملا تايحالص ليدعت وأ لوصألا يف فرصتلا ماكحأ ليدعت ىلع ليدعتلا رارق لمتشا اذإو

 ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ اًذفان لاوحألا عيمج يف ليدعتلا ربتعي الف ،ةكرشلا ضارغأ وأ ةرادإلا

 .ةرازولا

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةسداسلا ةداملا

 نيبتو ."ةيحبرلا ريغ تاكرشلا لجس" ىمسُي ةرازولا ىدل صاخ لجس يف ةيحبرلا ريغ تاكرشلا ديقت

 .ضرغلا اذهل ىفوتسُي يذلا يلاملا لباقملا ددحتو ،ديقلاب ةصاخلا تانايبلاو تاءارجإلاو ماكحألا ةحئاللا

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةداملا

 قيقحت نم اهنكمي عورشم طاشن يأ سرامت نأ ةيحبرلا ريغ ةكرشلل ،ةقالعلا تاذ ةمظنألا ةاعارم عم

 .ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت دقع يف اهيلع صوصنملا اهضارغأ

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةنماثلا ةداملا

 :يتآلا ىلع ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت دقع يف صنلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلل .١

 .ةيوضعلل ماكحأو طورشو تائف عضو .أ

 ىلع لوصحلا اهيف مزلي يتلا تاعوضوملاو ،ةيوضعلا تائف اهب عتمتت يتلا تايحالصلا ديدحت .ب

 ىلع ةباقرلا قح كلذ لمشيو ،كلذل مزاللا باصنلاو ،ةكرشلا ءاضعأب ةصاخلا ةيعمجلا ةقفاوم

 وأ ةماعلا اهضارغأ قيقحت ىلع ةكرشلا حابرأ قافنإ نم ققحتلاو ،ةرادإلا سلجم وأ نيريدملا

 .ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت دقع يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا

 .ةصاخ ةيعمج يف ةكرشلا تارارق ىلع تيوصتلا يف قحلا ةنيعم ةئف حنم .ج

 يفو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم نم رثكأ وأ دحاو نييعت يف قحلا ةنيعم ةئف حنم .د

 .هتنيع يتلا ةئفلل الإ هلزع قحي ال ةلاحلا هذه

 وضع لزانت ىلع صنلا زوجي كلذ نم ءانثتساو ،لوادتلل ةلباق ريغ نوكت ةيوضع تاداهش رادصإ .ه

 .هتيوضع نع ةصاخلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا

 ةيوضع تائف نم رثكأ وأ ةئف ىلع ةينيع وأ ةيدقن تامهاسم وأ ةيونس موسر عفد طارتشا .و

 .ةصاخلا نود ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا

 .اهتيوضع ىلع لوصحلل ةكرشلل ةمدخ وأ لمع ميدقت طارتشا .ز

 .ةحئاللا يف ةيحبرلا ريغ تاكرشلا يف ةيوضعلاب ةقلعتملا بناوجلا ميظنت ةرازولل .٢
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٧٩ 

 :ةئاملا دعب نونامثلاو ةعساتلا ةداملا

 ةلصتملا قوقحلا عيمج وضعلل تبثتو ،ةيواستم تامازتلاو اًقوقح ةيوضعلا تائف نم ةئف لك بترت

 ىلع عالطالا قحو ،ءاضعألا تايعمج تالوادم يف كارتشالا يف قحلا صاخ هجو ىلعو ،هتيوضعب

 .اهقئاثوو ةيحبرلا ريغ ةكرشلا رتافد

 :ةئاملا دعب نوعستلا ةداملا

 ةيوضعلا يهتنت ،ساسألا اهماظن وأ ةيحبرلا ريغ ةكرشلا سيسأت دقعو ماظنلا يف درو ام ةاعارم عم

 :ةيتآلا تالاحلا يف ةيحبرلا ريغ ةكرشلا يف

 .ةافولا .أ

 .ةصاخلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا يف ريغلل لزانتلا .ب

 .ةكرشلل ساسألا ماظنلا ماكحأل اقفو ءاغلإلا .ج

 .ديدجت نود ةيوضعلا ةدم ءاهتنا .د

 .ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ءاضقنا .ه

 ىلع بترت لاح يف ةكرشلا ضيوعت نع ًالوؤسم نوكي نأ ىلع هتيوضع ءاغلإ بلط وضعلل زوجيو

 .اههاجت هتامازتلاب لالخإ ءاغلإلا

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةداملا

 اذه تايوتحم ةحئاللا ددحتو ،ضرغلا اذهل ةيحبرلا ريغ ةكرشلا هدعت لجس يف ءاضعألا تانايب ديقت .١

 .لجسلا

 هذه نم )١( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ةيحبرلا ريغ تاكرشلا لجس يف ديقت نأ ةكرشلا ىلع .٢

 ليدعتلا خيرات نم وأ ةكرشلا ديق  خيرات نم اًموي )رشع ةسمخ( لالخ اهيلع أرطت تاليدعت يأو ةداملا

 .هيلع

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةيناثلا ةداملا

 :يتأي ام ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع وأ ريدم يف طرتشي .١

 .ةيلهألا لماك نوكي نأ .أ

 .اهترادإ سلجم ةيوضع وأ اهترادإو ةكرشلا تاباسح ةعجارم يف لمعلا نيب عمجي ّالأ .ب

 .ههاجت سالفإلا تاءارجإ نم ٍّيأ حاتتفا قبس دق نوكي ّالأ .ج

 .ةمظنألل اًقفو هرابتعا هيلإ در دق نكي مل ام ،ةنامألاب ةلخم ةميرجب نيدأ دق نوكي الأ .د

 .ةيحبرلا ريغ ةكرشلاب يذيفنت بصنم يأو ةرادإلا سلجم سيئر بصنم نيب عمجلا زوجي ال .٢
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٨٠ 

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةثلاثلا ةداملا

 ريغ ةكرشلل زوجي ،ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلل ساسألا ماظنلاو ةقالعلا تاذ ةمظنألا ماكحأ ةاعارم عم

 نم قافنإلاو اهرامثتسا وأ اهترادإ وأ ةينيعلاو ةيدقنلا فاقوألاو اياصولاو تابهلا لوبق ةماعلا ةيحبرلا

 ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا تبغر اذإو .تدجو نإ فقاولا وأ يصوملا وأ بهاولا طورشل اًقفو اهعير

 وأ يصوملا وأ بهاولا ةقفاوم ىلع لوصحلا اهيلع رذعتو ،اهنم للحتلا وأ طورشلا هذه ليدعت يف

 ةهجلا تبتو ،كلذ بلطب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ مدقتلا اهلف ،هبايغ وأ هزجع وأ هتومل فقاولا

 .ةماعلا ةحلصملل اًققحم هارت ام قفو كلذ يف ةصتخملا ةيئاضقلا

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةعبارلا ةداملا

 نع ةلوؤسم ةكرشلا نوكتو ،ةحئاللا اهددحت يتلا ةيفافشلاو حاصفإلا دعاوقب ةيحبرلا ريغ ةكرشلا مزتلت

 .كلذ ةفلاخم لاح يف ريغلا بيصت رارضأ يأ

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةداملا

 ققحت نأو ،اهتامدخو اهتاجتنمو اهلامعأ لباقم ةينيع وأ ةيدقن دئاوع ىلع لصحت نأ ةيحبرلا ريغ ةكرشلل

 .اهضارغأ ىلع اهقفنت اًحابرأ

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةسداسلا ةداملا

 دقع يف اهيلع صوصنملا اهضارغأ يف اهققحت يتلا حابرألا مادختسا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ىلع .١

 .كلذ يف اهل صخرم تاهج لالخ نم اهفرصو ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت

 ءاكرشلا نم يأ ىلع رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهحابرأ نم يأ عيزوت ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ىلع رظحي .٢

 نكي مل ام ،اهيف نيفظوملا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ نيريدملا وأ ءاضعألا وأ نيمهاسملا وأ

 ،ساسألا اهماظن وأ اهسيسأت دقع يف اهيلع صوصنملا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ضارغأب ًالومشم

 .ةرقفلا هذه يف درو امل اًقفو اهعيزوت نكمي يتلا حابرألا ةبسنل ىصقألا دحلا ديدحت ةحئاللو

 اهحابرأ نم اًءزج صصخت نأ ةيحبرلا ريغ ةكرشلل ،ةداملا هذه نم )٢(و )١( نيترقفلا ماكحأ نم ءانثتسا .٣

 .ةحئاللا اهددحت يتلا ةبسنلا زواجتي ال امب اهلامعأ يف عسوتلاو اهتارامثتسا ةيمنتل

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةداملا

 ةماعلا تاسسؤملاو تائيهلاو ةيموكحلا تاهجلل زوجي ،ةقالعلا تاذ تارارقلاو ةمظنألا ةاعارم عم

 .ةماع ةيحبر ريغ تاكرش سيسأت تاعماجلاو

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةداملا

 يذيفنتلا لمعلا ةسرامم نود ةماع ةيحبر ريغ تاكرش سيسأت يف كارتشالا نييموكحلا نيفظوملل زوجي

 .اهب
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٨١ 

 :ةئاملا دعب نوعستلاو ةعساتلا ةداملا

 تاسرامم لضفأب مازتلالا نامضل ةيحبرلا ريغ تاكرشلا ةرادإل ةمظنملا ريياعملاو دعاوقلا ةحئاللا ددحت

 .ةمكوحلا
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٨٢ 
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٨٣ 

 :نيتئاملا ةداملا

 مهل صخرملا نم رثكأ وأ صخش اهسسؤي ،ةلقتسم ةيرابتعا ةيصخش تاذ ةيندم ةكرش ةينهملا ةكرشلا

 .ةنهملا ةسرامم اهضرغ نوكيو ،مهريغ عم مهنم وأ ،رثكأ وأ ةدحاو ةرح ةنهم ةسرامم يف اًماظن

 :نيتئاملا دعب ىلوألا ةداملا

 :ةيتآلا لاكشألا دحأ ةينهملا ةكرشلا ذختت

 .نماضتلا ةكرش .أ

 .ةمهاسملا ةكرش .ب

 .ةطيسبلا ةمهاسملا ةكرش .ج

 .ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش .د

 .مهسألاب ةيصوتلا ةكرش .ه

 .ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلا .و

 :نيتئاملا دعب ةيناثلا ةداملا

 -اهتعيبط عم ضراعتي ال امبو ،بابلا اذه يف صاخ صن هيف دري مل اميف -ةينهملا ةكرشلا ىلع يرست

 .ماظنلا ماكحأ

 :نيتئاملا دعب ةثلاثلا ةداملا

 لكش يأب ةينهم ةكرش مهنيب اوسسؤي نأ ةدحاو ةرح ةنهم ةسرامم يف مهل صخرملا صاخشألل .١

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ىلوألا( ةداملا يف ةدراولا لاكشألا نم

 ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةينهم ةكرش سسؤي نأ ةدحاو ةرح ةنهم ةسرامم يف هل صخرملا صخشلل .٢

 ،ةرح ةنهم نم رثكأ ةسرامم يف هل اًصخرم ناك اذإو .اهلالخ نم هتنهم ةسراممل دحاو صخش نم

 اهددحت يتلا طباوضلاو طورشلا ءافيتسا دعب كلذو ،ةكرشلا لالخ نم اهضعب وأ اهلك اهتسرامم هلف

 .ةحئاللا

 ةكرش نيوكت كلذك زوجيو ،ةرح ةنهم نم رثكأ ةسرامم يف مهل صخرم نيب ةينهم ةكرش نيوكت زوجي .٣

 .ةيدوعس ريغ ةينهم تاكرشو رثكأ وأ ةدحاو ةرح ةنهم ةسرامم يف مهل صخرم نيب ةكراشم ةينهم

 .اهطاشنل ةمظنملا طباوضلاو تاكرشلا هذه نيوكتب ةصاخلا طورشلا ةحئاللا نيبتو

 ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرشو نماضتلا ةكرش ادع -ةينهملا ةكرشلا يف مهاسي وأ كراشُي نأ زوجي .٤

 صخرملا ريغ نم ةيعيبط ةفص وذ ٌصخش -نماضتملا كيرشلا ةفصب مهسألاب ةيصوتلا ةكرشو

 ةكرشلا يف مهاسي وأ كراشي نأ زوجي امك .اهطاشن لحم ةرحلا نهملا وأ ةنهملا ةسرامم يف مهل

 ةماعلا دعاوقلاو ،كلذب ةصاخلا طباوضلاو طورشلا ةحئاللا نيبتو .ةيرابتعا ةفص وذ صخش ةينهملا
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 يف نيينهملا نيمهاسملا وأ ءاكرشلا لالقتسا نوصي امب ةينهملا تاكرشلا نم عونلا اذه ةرادإل

 .مهنهم ةسرامم

 :نيتئاملا دعب ةعبارلا ةداملا

 امهاسي وأ اكراشي نأ ،ةرح ةنهمل نيسرامملا ،اهيف مهاسملل الو ةينهم ةكرش يف كيرشلل زوجي ال

 .اهتاذ ةرحلا ةنهملا سرامت ىرخأ ةينهم ةكرش يف

 :نيتئاملا دعب ةسماخلا ةداملا

 طباوض ددحت نأ ةحئاللو .ةكرشلا لكشل ةررقملا سيسأتلا تاءارجإل اًقفو ةينهملا ةكرشلا سيسأت متي

 .ةينهملا ةكرشلا ىلع يرست ةيفاضإ تاءارجإ وأ

 :نيتئاملا دعب ةسداسلا ةداملا

 اهيمهاسم وأ اهئاكرش قيرط نع الإ اهطاشن لحم ةرحلا نهملا وأ ةنهملا ةينهملا ةكرشلا سرامت ال

 يف مهل صخرم صاخشأب اهلامعأ يف ةناعتسالا ةينهملا ةكرشلل زوجي كلذ عمو .مهل صخرملا

 .اهتيلوؤسمو ةكرشلا فارشإل كلذ يف اوعضخي نأ ىلع ،اهطاشن لحم نهملا وأ ةنهملا ةسرامم

 :نيتئاملا دعب ةعباسلا ةداملا

 .طقف اهطاشن لحم ةرحلا نهملا وأ ةنهملا ةسراممب ةينهملا ةكرشلا صتخت .١

 وأ ةيراجتلا تاكرشلا سيسأت يف ةكراشملا وأ ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ةينهملا ةكرشلل زوجي ال .٢

 اًقفو ،اهضارغأ ةمدخل ةيراقعلاو ةيلاملا لوصألا كلمت اهل زوجي كلذ عمو .ىرخأ ةينهم ةكرش

 .ةحئاللا اهددحت يتلا طباوضلل

 :نيتئاملا دعب ةنماثلا ةداملا

 تاهجلا وأ ةهجلا فارشإل -اهطاشن لحم ةرحلا نهملا وأ ةنهملا ةسرامم يف- ةينهملا ةكرشلا عضخت

 وأ ةهجلا كلت فارشإ تاءارجإو قاطن ةحئاللا ددحتو .نهملا كلت ةسرامم ىلع فارشإلاب اًماظن ةينعملا

 .ةينهملا ةكرشلا طاشن ىلع تاهجلا

 :نيتئاملا دعب ةعساتلا ةداملا

 ام ،ةكرشلا قيرط نع الإ ةرحلا هتنهم ةسرامم ةينهملا ةكرشلا يف مهاسملا وأ كيرشلل زوجي ال .١

 .دحاو صخشل ةكولمم ةينهملا ةكرشلا نكت مل

 ةرحلا هتنهم مهاسملا وأ كيرشلا سرامي نأ زوجي ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف درو امم ءانثتسا .٢

 ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لصح وأ ًةباتك كلذ ىلع ءاكرشلا يقاب قفاو اذإ ةكرشلا ريغ قيرط نع

 .لاوحألا بسحب
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 لصحتي ام ناك ،ةداملا هذه نم )٢(و )١( نيترقفلا نم يأ يف درو امب مهاسملا وأ كيرشلا لخأ اذإ .٣

 .ةكرشلل اًّقح ىرخأ ةيلام عفانمو باعتأ نم هيلع

 :نيتئاملا دعب ةرشاعلا ةداملا

 ىلوتي ،ماظنلا يف ةدراولا ةلصلا تاذ ماكحألاو ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا مكحب لالخإلا مدع عم .١

 دحاو صخش اهترادإ ىلوت اذإف ،مهريغ نم وأ اهيف ءاكرشلا نم -رثكأ وأ- دحاو ةينهملا ةكرشلا ةرادإ

 ددع لقي الأ بجيف صخش نم رثكأ اهترادإ ىلوت اذإو ،مهل صخرملا ءاكرشلا نم نوكي نأ بجيف

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع ددحيو .ةحئاللا هددحت ام قفو وأ ،فصنلا نع مهل صخرملا ءاكرشلا

 .هلزع ةقيرطو ،ةكرشلل هترادإ ةدمو ،هتآفاكمو ،هتاطلسو ،ريدملا نييعت طورش ساسألا

 نم وأ اهيمهاسم نم ددع نم نّوكُي ةرادإ سلجم ةينهملا ةمهاسملا ةكرش ةرادإ ىلوتي .٢

 وأ ،مهل صخرملا نيمهاسملا نم لقألا ىلع ةرادإلا سلجم ءاضعأ فصن نوكي نأ ىلع ،مهريغ

 ةقلعتملا ماكحألاو سلجملا تايحالص ساسألا ةكرشلا ماظن ددحيو .ةحئاللا هددحت ام قفو

 .هليكشتب

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ةيصوتلاو ةطيسبلا ةيصوتلاو ،ةينماضتلا ةينهملا تاكرشلا يف- ريدملا ةطلس نمضتت نأ زوجي ال .١

 ءاكرشلا ةيلالقتساب لخي ام -دحاو صخش نم رثكأل ةكولمملا ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذو ،مهسألاب

 .ةرحلا مهنهمل مهتسرامم يف

 نيمهاسملا ةيلالقتساب لخي ام ةمهاسملا ةينهملا ةكرشلا ةرادإ سلجم ةطلس نمضتت نأ زوجي ال .٢

 .ةرحلا مهنهمل مهتسرامم يف

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةيناثلا ةداملا

 ةينهملا ةكرشلا يف مهاسم وأ كيرش لك لأسُي ،دحاو صخشل ةكولمملا ةينهملا ةكرشلا ادع اميف .١

 .لاوحألا بسحب ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلا يقابو ةكرشلا هاجت ةينهملا هئاطخأ نع ةيصخش ةفصب

 وأ اهئاكرشل ةينهملا ءاطخألا ببسب ريغلا بيصي يذلا ررضلا ضيوعت نع ةينهملا ةكرشلا لأسُت .٢

 .اهيبوسنم وأ -لاوحألا بسحب -اهيمهاسم

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ةيطغت ىلع لوصحلاب ةنيعم تالماعت وأ تاطاشنل ةينهملا ةكرشلا ةسرامم نرقي نأ -هنم رارقب -ريزولل

 ةسرامم ىلع فارشإلاب -اًماظن -ةينعملا تاهجلا عم قيسنتلا دعب كلذو ،ةينهملا ءاطخألل ةينيمأت

 .ةنهملا

  



ةدوسم  

 
  

٨٦ 

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةعبارلا ةداملا

 هيلع بجو ،ةتقؤم ةفصب ةرح ةنهم ةسرامم صيخرت ةينهم ةكرش يف مهاسم وأ كيرش دقف اذإ .١

 وه ناك اذإو .صيخرتلا ةداعتسا نيح ىلإ لماكو يروف لكشب ةكرشلا يف لمعلا نع عنتمي نأ

 ةكرشلل ديحولا كلاملا وأ ،نيرخآلا نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نيب نم ةنهملا كلتل ديحولا سرامملا

 دقع نيبيو .صيخرتلا ةداعتسا نيح ىلإ ةنهملا ةسرامم نع فقوتت نأ ةكرشلا ىلع بجو ،ةينهملا

 ،نيتلاحلا نيتاه نم يأ عوقو دنع اهرئاسخو اهحابرأ عيزوت ةيفيك ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت

 .دحاو صخشل ةكولمملا تاكرشلا ريغ نم ةينهملا ةكرشلا ىلإ ةبسنلاب كلذو

 كلذب دُع ،ةيئاهن ةفصب ةرح ةنهم ةسرامم صيخرت ةينهم ةكرش يف مهاسم وأ كيرش دقف اذإ .٢

 وأ اًكيرش هرارمتسا ىلع ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ،ةكرشلا نم اًبحسنم

 طورشلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب تققحتو ،ةكرشلا يف ةنهملا ةسرامم يف هل صخرم ريغ اًمهاسم

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةثلاثلا( ةداملا نم )٤( ةرقفلا يف ةدراولا طباوضلاو

 وه ناكو ةيئاهن ةفصب ةرح ةنهم ةسرامم صيخرت ةينهم ةكرش يف مهاسم وأ كيرش دقف اذإ .٣

 ةكولمم ةينهملا ةكرشلا تناك وأ ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نيب نم ةنهملا كلتل ديحولا سرامملا

 همهسأ وأ هتصح نع هلزانت وأ ةينهم ةكرش يف مهاسم وأ كيرش ةافو ىلع بترت وأ ،دحاو صخشل

 فقوتلا ةكرشلا ىلع بجو ؛اهيمهاسم وأ اهئاكرش نيب نم ةرح ةنهمل ديحولا سرامملل ةكرشلا دقف

 عم قفتي امب اهعاضوأ حيحصتل رهشأ )ةتس( ةدم لاحلا هذه يف لهمُتو ،ةنهملا كلت ةسرامم نع

 يضقنتو .كلذ يف ةحلصم ىأر اذإ ةلثامم ةدمل ةلهملا هذه ديدمت ريزولل زوجيو ،ماظنلا ماكحأ

 .اهعاضوأ حيحصت نود ةلهملا ءاضقنا دنع ةكرشلا

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةسماخلا ةداملا

 يف نيمهاسملا دحأ وأ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةينهملا ةكرشلا يف ءاكرشلا دحأ يفوت اذإ .١

- همهسأ وأ هتصح لوؤتف ،ةطيسبلا ةمهاسملا ةينهملا ةكرشلا وأ ةمهاسملا ةينهملا ةكرشلا

 .كلذ ريغ ىلع ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ،هتثرو ىلإ -لاوحألا بسحب

 نوكيو ،ءاكرشلا يقاب نيب ةكرشلا رمتست ،ةينماضتلا ةينهملا ةكرشلا يف ءاكرشلا دحأ يفوت اذإ .٢

 ةداملل اًقفو هتافو خيرات يف ةكرشلا لاومأ يف كيرش لك بيصن ديدحت متيو ،هتثرول هبيصن

 اذإ قوقح نم ةكرشلل دجتسي امم بيصن كلذك ةثرولل نوكيو .ماظنلا نم )نيعبرألاو ةسداسلا(

 .مهثروم ةافو ىلع ةقباس تايلمع نم ةجتان تناك

 كيرشلا ةثرو نيب صاخ قافتا يف وأ ةينماضتلا ةينهملا ةكرشلا سيسأت دقع يف صنُي نأ زوجي .٣

 َءاكرش مهثروم لحم ىفوتملا كيرشلا ةثرو لحي نأ ىلع ،ةكرشلا يف ءاكرشلا يقابو ىفوتملا

 ةكرش وأ مهسألاب ةيصوت ةكرش وأ ةطيسب ةيصوت ةكرش ىلإ اهليوحت لالخ نم ةكرشلا يف

 لاح يف- ةثرولل نوكيو ،ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش وأ ةطيسب ةمهاسم ةكرش وأ ةمهاسم
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 وأ يصوملا كيرشلا ةفص -مهسألاب ةيصوت ةكرش وأ ةطيسب ةيصوت ةكرش ىلإ ةكرشلا ليوحت

 .مهاسملا

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرش يف وأ ةينهملا ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرش يف ءاكرشلا دحأ يفوت اذإ .٤

 يف ةثرولل نوكيو .كلذ ريغ ىلع ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام ،هتثرو ىلإ هتصح لوؤت ،ةينهملا

 .مهاسملا وأ يصوملا كيرشلا ةفص ةكرشلا يف مهتكراشم لاح

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةينهملا ةكرشلا يف نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نم لقتنت يتلا مهسألا وأ صصحلا نأش يف يرست .١

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةثلاثلا( ةداملا نم )٤( ةرقفلا يف ةدراولا دعاوقلا ،مهتثرو ىلإ نيفوتملا

 نأ زوجيف ،ةكرشلا طاشن لحم نهملا نم يأ وأ ةنهملا ةسرامم يف هل اًصخرم ةثرولا نم ّيأ ناك اذإ .٢

 وأ ءاكرشلا ةيبلاغ قفاو اذإ ةكرشلا قيرط نع هتنهمل اًسرامم اًمهاسم وأ اًكيرش ثيرولا اذه نوكي

 اًمهاسم وأ اًكيرش ثيرولا نوكيف اوقفاوي مل اذإو .كلذ ىلع ةماعلا ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لصح

 ةداملا مكح نم ًءانثتسا ةكرشلا ريغ قيرط نع هتنهم ةسرامم ةلاحلا هذه يف هل زوجيو ،سرامم ريغ

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةعساتلا(

 -اًمهاسم وأ اًكيرش ةثرولا نم ٌّيأ ناك اذإ ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ةعبارلا( ةداملا مكح نم ًءانثتسا .٣

 وأ صصحلا كلمت هل زوجيف ،اهتاذ ةرحلا ةنهملا سرامت ىرخأ ةينهم ةكرش يف -ةنهملل اًسرامم

  .سرامم ريغ مهاسم وأ كيرشك هل ةثروملا مهسألا

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةعباسلا ةداملا

 مهسألاب ةيصوتلا ةكرشو ةينهملا ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرشو ةينهملا نماضتلا ةكرش سيسأت دقع نيبي

 ماظنل اًقفو سالفإلا تاءارجإ نم يأ حاتتفا وأ نماضتملا كيرشلا ىلع رجحلا ىلع بترتي ام ةينهملا

 .سالفإلا

 :نيتئاملا دعب ةرشع ةنماثلا ةداملا

 ةدراولا تاكرشلا لاكشأ نم رخآ لكش ىلإ اهليوحت ةينهملا ةكرشلا يف نيمهاسملا وأ ءاكرشلل زوجي

 اهيلع صن يتلا طباوضلاو طورشلا ءافيتسا دعب كلذو ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب ىلوألا( ةداملا يف

 .ةحئاللا هددحت امو ماظنلا نم )رشع يداحلا( بابلا
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 :نيتئاملا دعب ةرشع ةعساتلا ةداملا

 ىرخأ تاكرش ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهت ةدودحم ةيلوؤسم تاذ وأ ةمهاسم ةكرش ةضباقلا ةكرشلا

  :ةيتآلا روصلا نم يأ لالخ نم كلذو ،اهل ةعبات حبصت

 تيوصتلا قوقح فصن نم رثكأ اهحنمت مهسأ وأ صصحل ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،كالتمالا .أ

 .اهيف ءاكرشلا تارارق ىلع وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ةيعمج يف

 ةيبلغأ لزع وأ نييعتب كلذو ةكرشلا يف نيريدملا سلجم وأ ةرادإلا سلجم ليكشت ىلع ةرطيسلا .ب

 .ةكرشلا يف نيريدملا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ

 :نيتئاملا دعب نورشعلا ةداملا

 .اهل ةعباتلا تاكرشلا ةفاكل ةدحوم ةسايس عضو ةضباقلا ةكرشلل

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 :يتأي ام ةضباقلا ةكرشلا ضارغأ

 .ةيلاملا قاروألا نم اهريغو مهسألا يف اهلاومأ رامثتسا .أ

 .اهطاشن ةرشابمل ةمزاللا تالوقنملاو تاراقعلا كالتما .ب

 .اهل ةعباتلا تاكرشلل ليومتلاو تالافكلاو ضورقلا ميدقت .ج

 زايتمالا قوقحو ةيعانصلاو ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا تاءارب نم ةيعانصلا ةيكلملا قوقح كالتما .د

 .اهريغل وأ اهل ةعباتلا تاكرشلل اهريجأتو ،اهلالغتساو ،ةيونعملا قوقحلا نم اهريغو

 .ةيداصتقالا ةطشنألا نم يأ ةسرامم .ه

 .ةكرشلا هذه ةعيبط عم قفتي عورشم رخآ ضرغ يأ .و

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 نم فرصت لك ًالطاب دعيو .ةضباقلا ةكرشلا يف مهسأ وأ صصح كالتما ةعباتلا ةكرشلل زوجي ال .١

 .ةعباتلا ةكرشلا ىلإ ةضباقلا ةكرشلا نم صصحلا وأ مهسألا ةيكلم لقن هنأش

 يف اًمهسأ وأ اًصصح كلمت ةعباتلا ةكرشلا تناك اذإ ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا مكح نم ءانثتسا .٢

 :يتآلا ةاعارم نيعتيف ،اهل ةعبات حبصت نأ لبق كلذو ةضباقلا ةكرشلا

 اهتايعمج وأ ةضباقلا ةكرشلا ةرادإ سلاجم يف تيوصتلا يف قحلا ةعباتلا ةكرشلل نوكي الأ .أ

 .ءاكرشلا تارارق ىلع وأ ةماعلا

 لالخ كلذو ةضباقلا ةكرشلا يف اهمهسأ وأ اهصصح يف فرصتلاب ةعباتلا ةكرشلا موقت نأ .ب

 .ةضباقلا ةكرشلل اهتيعبت خيرات نم اًرهش )رشع ينثا(

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
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٩٠ 

 ىلإ اهل ةعبات ةكرش يأ ةرادإ سلجم سيئر وأ ريدم ةوعد اهترادإ سلجم وأ ةضباقلا ةكرشلا يريدمل

 تانايبلا ميدقت وأ تايئرملا ءادبإو ةعباتلا ةكرشلاب ةقلعتم تاعوضوم يف رظنلل تاعامتجالا روضح

 .تارارقلا ىلع تيوصتلا قح هل نوكي نأ نود كلذو ،تاشقانملا يف كارتشالا وأ ،تاحاضيإلاو

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 ةعباتلا تاكرشلا لمشتو اهلمشت ةدحوم ةيلام مئاوق ةنس لك ةياهن يف ّدعُت نأ ةضباقلا ةكرشلا ىلع

 .ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملا قفو كلذو ،اهل

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 يف ةررقملا ماكحألا نم اهعم ضراعتي ال امو بابلا اذه يف ةدراولا ماكحألل ةضباقلا ةكرشلا عضخت .١

 .هتذختا يذلا ةكرشلا لكشل اًقفو ماظنلا

 ةكرشلا ميظنتل ةمزاللا ماكحألا ةحئاللا ددحت ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف درو امب لالخإلا نود .٢

 .بابلا اذه يف صن هب دري مل اميف كلذو ةضباقلا
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٩٢ 

 تاكرشلا لوحت :لوألا لصفلا

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 دقع ليدعتل ةررقملا عاضوألل اًقفو ردصي رارقب تاكرشلا نم رخآ لكش ىلإ ةكرشلا لوحت زوجي .١

 لكشلل ةررقملا رهشلاو ديقلاو سيسأتلا طورش ءافيتسا طرشبو ،ساسألا ماظنلا وأ سيسأتلا

  .ةكرشلا هيلإ تلوح يذلا

 متي تاكرشلا لاكشأ نم لكش يأ ىلإ ةيدرفلا تاسسؤملا باحصأ تامازتلاو لوصأ لقن زوجي .٢

 .ماظنلا اذه ماكحأ بجومب اهسيسأت

 .يراجتلا لجسلا يف ديقلا خيرات نم ةداملا هذه نم )٢(و )١( نيترقفلا يف دروام ذافن نوكي .٣

 .ةكرشلا نم جراختلا بلط ،لوحتلا رارق ىلع اوضرتعا نيذلا نيمهاسملا وأ ءاكرشلل زوجي .٤

 نماضتلا ةكرش لّوحت ،ةمهاسملا ةكرشل ةررقملا رهشلاو ديقلاو سيسأتلا طورشب لالخإ نود .٥

 ةمهاسم وأ ةمهاسم ةكرش ىلإ ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلاو ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرشو

 سيسأتلا دقع يف صني مل ام لاملا سأر فصن نم رثكأل نوكلاملا ءاكرشلا كلذ بلط اذإ ةطيسب

 ىبرق يوذ نم ةكولمم لوحتلا تبلط يتلا ةكرشلا صصح عيمج نوكت نأ ىلع ،لقأ ةبسن ىلع

 .ةرقفلا هذه يف درو ام فالخب يضقي طرش لك ًالطاب نوكيو .ةعبارلا ةجردلا نم ولو

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

 دقع صني مل ام تاكرشلا نم لكش يأ ىلإ ةماعلا نود ةصاخلا ةيحبرلا ريغ تاكرشلا لوحت زوجي .١

 ،سيسأتلا دنع هتاذ وه اهلام سأر نوكي نأ ىلع ،كلذ فالخ ىلع ساسألا ماظنلا وأ سيسأتلا

 .كلذ ماكحأ ةحئاللا ددحتو ،اهيلع صوصنملا اهضارغأ ىلع تايطايتحا وأ حابرأ نم داز ام فرصي نأو

 .ةصاخ وأ ةماع ةيحبر ريغ ةكرش ىلإ ةكرش يأ لوحت زوجي .٢

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 هذه يفو .ةكرشلا نم جراختلا بلط لوحتلا رارق ىلع نوضرتعي نيذلا نيمهاسملا وأ ءاكرشلل .١

 همدقي بوتكم بلطب همهسأ وأ هتصح ةميق دادرتساو ةكرشلا نم باحسنالا ضرتعملل زوجي ةلاحلا

 مهسألا وأ صصحلا ةميقب ءافولا متيو ،لوحتلا رارق رشن خيرات نم اًموي )رشع ةسمخ( لالخ اهيلإ

 يف مهاسملا وأ كيرشلا ةصحل ةيقوسلا ةميقلا نيبي دمتعم ميقم نم دعي صاخ ريرقتل اًقفو

 يفو ،ريدقتلل ىرخأ ةقيرط ىلع ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام لوحتلا خيرات

 لبق نم -نأشلا يوذ بلط ىلع ًءانب- اهريدقت متي ،مهسألا وأ صصحلا ةميق ىلع فالخلا لاح

  .كلذل مهنيعت رثكأ وأ دمتعم ميقم لبق نم دعي ريرقت ىلإ دانتسالاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا
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 يف مهسألاو صصحلا ءارش طباوض كلذ يف امب ،ةداملا هذه ماكحأ ذيفنت طباوض ةحئاللا ددحت .٢

 .هباعتأ عفدو دمتعملا ميقملا نييعت طباوضو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا

 :نيتئاملا دعب نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 اهقوقحب ةظفتحم ةكرشلا لظتو ،ديدج ةيرابتعا ةفص يذ صخش ءوشن ةكرشلا لوحت ىلع بترتي ال

 .روكذملا لوحتلل ةقباسلا اهتامازتلاو

 :نيتئاملا دعب نوثالثلا ةداملا

 تامازتلاو لوصأ لقن وأ مهسألاب ةيصوتلا وأ ةطيسبلا ةيصوتلا وأ نماضتلا ةكرش لوحت ىلع بترتي ال

 نم ةيدرفلا ةسسؤملا باحصأ وأ نينماضتملا ءاكرشلا ةمذ ءاربإ ،ةكرش ىلإ ةيدرفلا ةسسؤملا باحصأ

 اذإ وأ ةحارص كلذ نونئادلا لبق اذإ الإ ،لوحتلل ةقباسلا ةسسؤملا وأ ةكرشلا نويد نع مهتيلوؤسم

 لئاسوب وأ لجسم باطخب هب هغالبإ خيرات نم اًموي )نيثالث( لالخ لوحتلا رارق ىلع مهدحأ ضرتعي مل

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ ةليسو يأب وأ ةثيدحلا ةينقتلا

 تاكرشلا جامدنا :يناثلا لصفلا

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا

 يف جمدنت نأ ةيفصتلا رود يف تناك ولو ةكرشلل زوجي ،ةلصلا تاذ ةمظنألا هب يضقت ام ةاعارم عم

 ةكرش يف الإ اهجمد زوجي الف ةماع ةيحبر ريغ ةكرش نكت مل ام ،رخآ لكش نم وأ اهلكش نم ىرخأ ةكرش

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو ةرازولا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب كلذو اهلكش نم

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ةكرش سيسأتل رثكأ وأ نيتكرش جزمب وأ ةمئاق ىرخأ ةكرش ىلإ رثكأ وأ ةكرش مضب جامدنالا نوكي .١

 وأ صصحلا ددع كلذ يف امب هتميقو ضوعلا ةعيبط نيبيو ،هطورش جامدنالا دقع ددحيو .ةديدج

 نم ةئشانلا ةكرشلا وأ ةجمادلا ةكرشلا لام سأر يف ةجمدنملا ةكرشلا صخت يتلا مهسألا

 .ةحئاللا هددحت ام بسحب ماكحأ نم كلذ ريغو ،جامدنالا

 يتلا طباوضلل اًقفو ةجمادلا ةكرشلاو ةجمدنملا ةكرشلا مييقت دعب الإ اًحيحص جامدنالا نوكي ال .٢

  .ةحئاللا اهددحت

 .ةجمادلا ةكرشلا يف اًصصح وأ اًمهسأ الإ جامدنالا يف لباقملا نوكي ال .٣

 ليدعتل ةررقملا عاضوألل اًقفو ،هيف فرط ةكرش لك نم جامدنالاب رارق رودص لاوحألا لك يف بجي .٤

 .ماظنلا ماكحأ يف درو امب لالخإلا نود كلذو ساسألا ماظنلا وأ ةكرشلا سيسأت دقع
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٩٤ 

 لكش بسحب كلذو جامدنالا تالاح يف اهب مازتلالا نيعتي يتلا تاءارجإلاو طباوضلا ةحئاللا ددحت .٥

 فالخب هل ةحلصم دوجو لاح يف مهاسملا وأ كيرشلا تيوصت طباوض كلذ يف امب ،ةكرشلا

 .ةلصلا تاذ ةكرشلا يف مهاسم وأ كيرشك هتحلصم

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةكولمم ةكرش يف اهجامدنا وأ لماكلاب اهل ةكلام ةكرش يف ةكرشلا جامدنا ميظنت طباوض ةحئاللا ددحت

 نم بابلا اذه يف ةدراولا ماكحألا ضعب نم تالاحلا كلت ءانثتسا اهلو ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلا سفنل

  .ماظنلا

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 ةكرشلا ىلإ اهدوقعو اهلوصأو اهتامازتلاو ةجمدنملا ةكرشلا قوقح عيمج جامدنالا رارق ذافنب لقتنت .١

 ةكرشلل اًفلخ جامدنالا نم ةئشانلا وأ ةجمادلا ةكرشلا دعتو .جامدنالا نع ةئشانلا ةكرشلا وأ ةجمادلا

  .ةجمدنملا

 ىلع مهدوقع تصن اذإ ةكرشلا عم نيلماعتملا قوقحب ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا لخت نأ زوجي ال .٢

 .ةكرشلا جامدنا لاح يف مهتقفاوم تطرتشا وأ ةنيعم راثآ

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 ىلع اهيف بترتي يتلا تالاحلا يف كلذو ،يراجتلا لجسلا يف ديقلا خيرات نم جامدنالا رارق ذفني

 قحال خيرات هيف ددحي مل ام هرشن خيرات نم رارقلا ذفني ،كلذ ادع اميفو .ةديدج ةكرش سيسأت جامدنالا

 .ةحئاللا هددحت امل اًقفو

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ال ةرتف لالخ ةحئاللا هددحت امل اًقفو هنع نالعإلا جامدنالا رارق ذاختا لبق ةجمدنملا ةكرشلا ىلع .١

 .رارقلا ذاختال ددحملا خيراتلا لبق اًموي )نيثالث( نع لقت

 يأ لالخ نم وأ ةكرشلا ىلإ لجسم باطخب جامدنالا ىلع ضارتعالا ةجمدنملا ةكرشلا ينئادل نوكي .٢

 زواجتت ال ةدم لالخ كلذو ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف هيلإ راشملا نالعإلا اهددحي ىرخأ ةليسو

 .نالعإلا خيرات نم اًموي )رشع ةسمخ(

 ءافولا متي ملو ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلل اًقفو جامدنالا ىلع هضارتعاب ةكرشلا رطخأ يذلا نئادلل .٣

 ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ مدقتي نأ ،ًالجآ ناك اذإ هب ءافولل ٍفاك نامض ميدقت متي مل وأ ،ًّالاح ناك اذإ هنيدب

 ةهجلل نوكيو ،جامدنالا رارق ذاختال ددحملا خيراتلا لبق مايأ )ةرشع( نع لقت ال ةرتف لالخ ةصتخملا

 نأ تأر اذإو ،كلذل ٍفاك نامض ميدقتب وأ نيدلاب ءافولاب رمأت نأ ةلاحلا هذه يف ةصتخملا ةيئاضقلا

 ةجمادلا وأ ةجمدنملا ةكرشلا نكمت نود ضرتعملا نئادلا قحب ةميسج رارضأ هيلع بترتيس جامدنالا
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٩٥ 

 نأ ىلع هليجأت وأ جامدنالا فقوب رمأت نأ اهل زاج ،كلذل ٍفاك نامض ميدقت وأ نيدلاب ءافولا نم

 ةيئاضقلا ةهجلا تبت مل لاح يفو .جامدنالا رارق ذافنل ددحملا خيراتلا لبق كلذب اهرارق ردصي

 اهلف ،نئادلا ةبلاطم ةحص كلذ دعب اهل تبثو هذاختال ددحملا خيراتلا لبق جامدنالا رارق يف ةصتخملا

 .جامدنالا اذهل ةجيتن هب قحلت يتلا رارضألا نع هضيوعتب اًرارق ردصت نأ

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 رثكأ وأ )٪٩٠( ءارش اهيف متي يتلا تالاحلا يف ،ةيلاملا قوسلا ماظن يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم .١

 هذه ءارشل طورشم ريغ لكشب اهيف دقاعتلا متي يتلا تالاحلاو ،ةمهاسملا ةكرش مهسأ نم

 ةكرشلا مهسأ نم لقألا ىلع )٪٣( نوكلمي نيذلا ةمهاسملا ةكرش يمهاسمل نوكي ،ةبسنلا

 ميدقت خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ كلذو مهمهسأ ءارشل ضرعب مدقتيل يرتشملل بلط ميدقت

 .بلطلا

 مهسأ نم )٪٩٠( ءارشب موقي يذلا يرتشملل ،ةيلاملا قوسلا ماظن يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم .٢

 ىلإ بلطب مدقتي نأ ،طورشم ريغ لكشب ةبسنلا هذه ءارش ىلع دقاعتمللو ،ةمهاسملا ةكرش

 ميدقت ىلع ةقفاوملل ،دقاعتلا وأ ءارشلا خيرات نم اًموي )نيتس( زواجتت ال ةدم لالخ ةصتخملا ةهجلا

 .هل مهمهسأ عيب ىلع نيمهاسملا ةيلقأ رابجإل يمازلإ ضرع

 ءارشل يمازلإلا ضرعلا ميدقت خيرات نم اًموي )نيتس( لالخ ةمهاسملا ةكرش يف مهاسم يأل .٣

 ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ءوجللا ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلل اًقفو ةكرشلا يف همهسأ

 ةيوست متتو ،ةهجلا هذه نم رارقب الإ ضرعلا ذافن فقو زوجي الو ،ءارشلا رعس ىلع ضارتعالل

 ام نيمهاسملا ةيلقأل ةحونمملا ةلهملا ءاهتنا خيرات نم مايأ )ةعبس( ةدم لالخ يمازلإلا ضرعلا

 .كلذ فالخب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا رمأت مل

 ىندأ دح عضو طباوض كلذ يف امب ،ةداملا هذه يف درو ام ذيفنتل ةمزاللا طباوضلا ةحئاللا ددحت .٤

  .ةداملا هذه نم )٢( و )١( نيترقفلا يف ةدراولا تالاحلا يف ءارشلا رعسل

 

تاكرشلا ميسقت :ثلاثلا لصفلا  

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ،اهئاقب وأ ةكرشلا ءاضقنا عم كلذو ةيفصتلا رود يف تناك ولو رثكأ وأ نيتكرش ىلإ ةكرشلا ميسقت زوجي

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو تاكرشلا لاكشأ نم لكش يأ ذاختا ميسقتلا نع ةئشانلا تاكرشللو
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٩٦ 

 :نيتئاملا دعب نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 .ةكرش لكل ساسألا ماظنلا وأ سيسأتلا دقع ليدعتل ةررقملا عاضوألل اًقفو ةكرشلا ميسقت رارق ردصي

 تاكرشلا يف مهنم لك بيصنو ،نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ددعب اًنايب ميسقتلا رارق نمضتي نأ بجيو

 .اهنيب موصخلاو لوصألا عيزوت ةيفيكو ،اهتامازتلاو تاكرشلا هذه قوقحو ،ةمئاقلا تاكرشلاو ةئشانلا

 :نيتئاملا دعب نوعبرألا ةداملا

 لآ ام دودح يف اهلحم لحتو ،ميسقتلا ّلحم ةكرشلل اًفلخ ةكرشلا ميسقت نع ةئشانلا تاكرشلا نوكت

 .ةكرشلا ميسقت رارق يف دري امل اًقفو اهيلإ

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 ضارتعاب ةقلعتملا ماكحألا ةلاحلا هذه يف يرستو ،اهميسقت رارق ىلع ضارتعالا ةكرشلا ينئادل

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيثالثلاو ةسداسلا( ةداملا يف اهيلع صوصنملا جامدنالا ىلع نينئادلا

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 طورشلاو عاضوألاو تاءارجإلا كلذ يف امب ،ةكرشلا ميسقتب ةقلعتملا طباوضلا عضو ةصتخملا ةهجلل

  .ةكرشلا ةعيبط بسحب كلذو ميسقتلل اهرفاوت بجي يتلا
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٩٧ 
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٩٨ 

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 رامثتسالا ماظنو ،ةيبنجألا تاكرشلا ضعبو ةلودلا نيب ةمربملا ةصاخلا تاقافتالاب لالخإلا مدع عم

 ىلع ماظنلا ماكحأ قبطت ،تاكرشلا سيسأتب ةقلعتملا ماكحألا ادع اميفو ،ةكلمملا يف يبنجألا

 :ةيتآلا ةيبنجألا تاكرشلا

 وأ بتكم وأ عرف قيرط نع كلذ ناك ءاوس ،ةكلمملا لخاد اهلامعأو اهطاشن لوازت يتلا تاكرشلا .أ

 .رخآ لكش يأ وأ ةلاكو

 .اهقيسنت وأ ،اههيجوت وأ ،اهجراخ اهب موقت لامعأ ليثمتل اًرقم ةكلمملا نم ذختت يتلا تاكرشلا .ب

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا

 يبنجألا رامثتسالا ماظنل اًقفو الإ ةكلمملا لخاد لامعألاو ةطشنألا ةسرامم ةيبنجألا تاكرشلل زوجي ال

 تاكرشلا ىلع يرست يتلا تابلطتملاو تاءارجإلا ةحئاللا ددحتو .ةقالعلا تاذ ىرخألا ةمظنألاو

  .ةيبنجألا

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 لجسلا يف اهديق دعب الإ اهلامعأو اهطاشن ةلوازم يف ءدبلا اهل صخرملا ةيبنجألا ةكرشلل زوجي ال

 .يراجتلا

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 هقئاثوو هقاروأ عيمج ىلع ةيبرعلا ةغللاب عبطي نأ ةيبنجأ ةكرشل بتكم وأ ةلاكو وأ عرف لك ىلع بجي

 .سيئرلا اهزكرمو اهناونعو ةكرشلل لماكلا مسالا ىلإ ةفاضإلاب ةكلمملا يف هناونع هتاعوبطمو

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 ةاعارم عم اهل ةيلاملا ةنسلاب اًنايب اهبتكم وأ اهتلاكو وأ ةيبنجألا ةكرشلا عرف ديق بلط نمضتي نأ بجي .١

 .ةيبنجألا ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا ةياهنو ءدب خيرات

 لخاد هطاشنب ةصاخلا ةيلاملا مئاوقلا دادعإ اهبتكم وأ اهتلاكو وأ ةيبنجألا ةكرشلا عرف ىلع بجي .٢

 هذه عاديإو ،تاباسحلا عجارم ريرقتو ةكلمملا يف ةدمتعملا ةيبساحملا ريياعملا قفو ةكلمملا

 وأ عرفلا كلذ طاشنب ةصاخلا ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا خيرات نم رهشأ ةتس لالخ ةرازولا ىدل قئاثولا

 .بتكملا وأ ةلاكولا

 ةكرشلا عرف ريدم نم رارقب تاباسحلا عجارم نييعت زوجي ،ةداملا هذه نم )٢( ةرقفلا قيبطت ضرغل .٣

 .اهبتكم وأ اهتلاكو وأ ةيبنجألا

 .ةداملا هذه يف درو ام ذيفنتل ةمزاللا ماكحألا ةحئاللا ددحت .٤

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
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٩٩ 

 لخاد اهلامعأو اهطاشن نأش يف اهل اًنطوم ةكلمملا لخاد اهبتكم وأ اهتلاكو وأ ةيبنجألا ةكرشلا عرف دعُي

 .اهب لومعملا ةمظنألا عيمج هيلع قبطتو ،ةكلمملا

 :نيتئاملا دعب نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 لجسلا يف اهديقو اهصيخرت تاءارجإ ءافيتساب اهمايق لبق اهلامعأو اهطاشن ةيبنجألا ةكرشلا تلواز اذإ

 لامعألا كلت اورجأ نيذلا صاخشألاو ةكرشلا تناك ،اهب صخرملا تزواجت لامعأب تماق وأ ،يراجتلا

 .نماضتلا هجو ىلع اهنع نيلوؤسم

 :نيتئاملا دعب نوسمخلا ةداملا

 نوكي ،ةددحم ةدم لالخو ةددحم لامعأ ذيفنت لجأ نم ةكلمملا يف ةيبنجألا ةكرشلا دوجو ناك اذإ

 بطشيو ،اهذيفنتو لامعألا كلت ءاهتناب نايهتني ةتقؤم ةروصب يراجتلا لجسلا يف اهديقو اهليجست

 .اهب لومعملا ىرخألا ةمظنألا نم هريغو ماظنلا ماكحأل اًقفو ،اهتامازتلاو اهقوقح ةيفصت دعب اهليجست
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١٠٠ 
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١٠١ 

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 .ةيفصتلل مزاللا ردقلاب ةيرابتعالا ةيصخشلاب ظفتحتو ،ةيفصتلا رود اهئاضقنا درجمب ةكرشلا لخدت .١

 مل ام ،ةيفصتلا رود يف ةكرشلا لوخد جامدنالا تالاح يف ةجمدنملا ةكرشلا ءاضقنا ىلع بترتي ال .٢

 .كلذ ريغ ىلع قافتالا متي

 ىلع نيمئاق نورمتسي كلذ عمو .اهئاضقناب اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم ةطلس يهتنت .٣

 ةكرشلا ةرادإلو ،يفصملا نييعت متي نأ ىلإ نيفصملا مكح يف ريغلا ىلإ ةبسنلاب نودعيو ،اهترادإ

 يفصملا اهاري يتلا تايحالصلا نمضو ردقلاب كلذو ةيفصتلا ةدم لالخ لامعألا ضعبب موقت نأ

 .ةيفصتلا لامعأل ةمزال

 يتلا اهتاصاصتخا ةسرامم ىلع اهرود رصتقيو ،ةيفصتلا ةدم لالخ ةمئاق ةكرشلا تايعمج ىقبت .٤

 .يفصملا تاصاصتخا عم ضراعتت ال

 ماظنلا يف هل ررقملا ةكرشلا قئاثو ىلع عالطالا قح ةيفصتلا ةدم لالخ مهاسملاو كيرشلل ىقبي .٥

 .ساسألا اهماظن يف وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف وأ

 .ةرازولا ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب الإ ةماعلا ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ةيفصت زوجي ال .٦

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

 ،سالفإلا ماظنل اًقفو ةرثعتم ةكرشلا تناك وأ اهنويد عيمج دادسل يفكت ال ةكرشلا لوصأ تناك اذإ .١

 .سالفإلا ماظن بجومب اهتيفصت متيف

 وريدم دعيف ،ةداملا هذه نم )١( ةرقفلل ةفلاخملاب اًّيرايتخا اهتيفصت تمتو ةكرشلا تضقنا اذإ .٢

 .اهتمذ يف قبتم نيد يأ نع نماضتلاب نيلوؤسم اهترادإ سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 زواجتت ال ةدم لالخ كلذو ةيرايتخالا ةيفصتلا رارق ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ذاختا لبق نيعتي .١

 مهمايق ديفي اًنايب -لاوحألا بسحب-اهترادإ سلجم وأ ةكرشلا وريدم مدقي نأ ،اًموي )نيثالثو ةسمخ(

 .ةيفصتلا ةرتف لالخ اهنويدب ءافولا ىلع ةردقلا اهيدل نأو ةكرشلا عاضوأ صحفب

 ةكرشلا نايب بلط ماظنلل اًقفو ةيئاضقلا ةيفصتلا رارق رادصإ لبق ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلع .٢

 .ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف هيلإ راشملا

 عابتا بجي ،ةيفصتلا ةرتف لالخ اهنويدب ءافولا ىلع ةكرشلا ةردق مدع اهيف نيبتي يتلا تالاحلا يف .٣

 .سالفإلا ماظن يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا
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١٠٢ 

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا

 دنع اهتيفصت ةيفيك ىلع ءاكرشلا قفتي وأ ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع صني مل ام

 ةيحبرلا ريغ تاكرشلا ىلع يرستو .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اًقفو ةيفصتلا متت ،اهئاضقنا

 .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةعبارلا( ةداملا يف ةدراولا ماكحألا

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا

  .مهريغ نم وأ ءاكرشلا نم ،رثكأ وأ دحاو فصم ةيفصتلاب موقي .١

 ةيرايتخالا ةيفصتلا رارق ردصيو ،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا نم رارقب ةيئاضقلا ةيفصتلا رارق ردصي .٢

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع ليدعتل ةمزاللا ةيبلغألا ةقفاومب ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا نم

 بابسأ نم يأ ققحت درجمب ةيفصتلا تاءارجإ ذاختا ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ىلع بجيو ،ساسألا

 بجومب اهؤارجإ متي ،كلذب ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا مقي مل اذإو ،ماظنلا ةوقب ةكرشلا ءاضقنا

 .ةحلصملا يذ بلط ىلع ًءانب يئاضق رمأ

 ديدحتو ،يفصملا نييعت ىلع -ةيئاضق مأ ةيرايتخا تناكأ ءاوس -ةيفصتلا رارق لمتشي نأ بجي .٣

 نأ يفصملا ىلعو .ةيفصتلل ةمزاللا ةدملاو ،هتاطلس ىلع ةضورفملا دويقلاو ،هباعتأو هتاطلس

 رارق ديقي نأ كلذك يفصملا ىلعو .ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا يف درو امل اًقفو رارقلا رهشي

 ،ةرازولا ىدل كلذب رداصلا مكحلا وأ ةيفصتلا تاءارجإ نأشب ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا رارقو هنييعت

 .رهشلا خيرات نم الإ ريغلا ةهجاوم يف ةيفصتلا تاءارجإب وأ يفصملا نييعتب جتحي الو

 ةيئاضقلا ةهجلا ىلوتتف ،ةداملا هذه نم )٣( ةرقفلا يف هيلإ ريشأ امم يأ ىلع ءاكرشلا قفتي مل اذإ .٤

 .كلذب مايقلا

 رمأب الإ كلذ نم رثكأل اهديدمت زوجي الو ،تاونس سمخ ةيرايتخالا ةيفصتلا ةدم زواجتت الأ بجي .٥

 .يئاضق

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 مل ام ،مهعامجإب الإ ةحيحص مهتافرصت نوكت الو ،نيعمتجم اولمعي نأ مهيلع بجو نوفصملا ددعت اذإ

  .دارفنا ىلع لمعلاب مهتنيع يتلا ةهجلا مهل حرصت وأ مهنييعت رارق صني

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا

 وأ هتاطلس دودح زواجت نع ريغلا وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا وأ ةكرشلا هاجت ًالوؤسم يفصملا نوكي .١

 .هتامهم ءادأ دنع ءاطخأ نم بكتري ام

 .دارفنا ىلع لمعلا قح مهنم لكل نكي مل ام نماضتلاب نيلوؤسم اوناك نوفصملا ددعت اذإ .٢
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١٠٣ 

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا

 موقيو ،ريغلاو ءاضقلا مامأ ةكرشلا يفصملا لثمي ،ةيفصتلا رارق يف ةدراولا دويقلا ةاعارم عم .١

 يف امب ،دوقن ىلإ ةكرشلا تادوجوم ليوحت صاخ هجوبو ،ةيفصتلا اهيضتقت يتلا لامعألا عيمجب

  .ّلاح نمث ىلعأ ىلع لوصحلا لفكت ىرخأ ةقيرط يأب وأ دازملاب تاراقعلاو تالوقنملا عيب كلذ

 تحرص اذإ الإ ،ىرخأ ةكرش يف ةصح اهمدقي نأ وأ ،ةلمج ةكرشلا لاومأ عيبي نأ يفصملل زوجي ال .٢

 .هتنيع يتلا ةهجلا كلذب هل

  .ةقباس لامعأ مامتإل ةمزال نوكت نأ الإ ةديدج ًالامعأ أدبي نأ يفصملل زوجي ال .٣

 .هتاطلس دودح يف ةلخادلا يفصملا لامعأب ةكرشلا مزتلت .٤

 .ماظنلا ماكحأ قفو ددمت مل ام ،ةيفصتلا ةدم ءاهتناب يفصملا تايحالص يهتنت .٥

 :نيتئاملا دعب نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا

 ةداملا يف هيلإ راشملا نايبلا ةحص مدع ةيفصتلا ةرتف لالخ تقو يأ يف يفصملل نيبت اذإ .١

 بترتي ةكرشلا ىلع ةديدج تامازتلا روهظ لاح يف وأ ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيسمخلاو ةثلاثلا(

 وأ ءاكرشلا غالبإ اًروف يفصملا ىلع نيعتي ،اهنويد دادسل ةكرشلا لوصأ ةيافك مدع اهيلع

 ةيفصتلا ءارجإ حاتتفا بلطب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ مدقتلل ةكرشلا ينئادو نيمهاسملا

 .سالفإلا ماظنل اًقفو

 يأ نع نماضتلاب ًالوؤسم دعي ،ةداملا نم )١( ةرقفلا يف درو امب يفصملا مازتلا مدع لاح يف .٢

 .ةكرشلا يف قبتم نيد

 :نيتئاملا دعب نوتسلا ةداملا

 ًءانب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلل زوجي لاوحألا عيمج يفو ،اهب نيع يتلا ةقيرطلاب يفصملا لزعي .١

 لزعب يضقت نأ ةلوبقم بابسأل ةكرشلا ينئاد وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نم يأ بلط ىلع

 .يفصملا

 .هباعتأو هتايحالص ديدحتو هلحم لحي نم نييعت يفصملا لزعب مكحلا وأ رارقلا لمشي نأ بجي .٢

 ةداملا يف درو امل اًقفو نييعتلاب رداصلا مكحلا وأ رارقلا رهشي نأ ديدجلا يفصملا ىلع بجي .٣

 الإ ريغلا ةهجاوم يف هب جاجتحالا زوجي الو ،يراجتلا لجسلا يف كلذ ديقي نأو ماظنلا نم )ةنماثلا(

 .رهشلا خيرات نم

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةداملا

 اهدادسل ةمزاللا غلابملا بينجتو ،ةيولوألا بسح ةلاح تناك نإ ةكرشلا نويد دادس يفصملا ىلع .١

  .اهيلع اًعزانتم وأ ةلجآ تناك نإ

  .ىرخألا نويدلا ىلع ةيولوأ ةيفصتلا نم ةئشانلا نويدلل نوكت .٢



ةدوسم  

 
  

١٠٤ 

 مهمهسأ وأ مهصصح ةميق نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ىلإ دري نأ نويدلا دادس دعب يفصملا ىلع .٣

 اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع ماكحأل اًقفو كلذ دعب ضئافلا مهيلع عزوي نأو ،لاملا سأر يف

 ضئافلا عزو ،نأشلا اذه يف اًماكحأ ساسألا ماظنلا وأ سيسأتلا دقع نمضتي مل نإف ،ساسألا

 .لاملا سأر يف مهمهسأ وأ مهصصح ةبسنب نيمهاسملا وأ ءاكرشلا ىلع

 ةراسخلا تعزو ،نيمهاسملا مهسأ وأ ءاكرشلا صصحب ءافولل ةكرشلا تادوجوم يفاص فكي مل اذإ .٤

 .رئاسخلا عيزوت يف ةررقملا ةبسنلا بسحب مهنيب

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةداملا

 - ةكرشلا تاباسح عجارم عم كارتشالابو ،هلامعأ هترشابم نم ًاموي )نيعست( لالخ يفصملا ّدعُي .١

 تنيع يتلا ةهجلل زوجي كلذ عمو .موصخ نم اهيلع امو لوصأ نم ةكرشلل ام عيمجب اًدرج - دجو نإ

  .ءاضتقالا دنع ةدملا هذه ديدمت يفصملا

 اهتالجسو ةكرشلا رتافد يفصملا ىلإ اومدقي نأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم ىلع .٢

 .اهبلطي يتلا تانايبلاو تاحاضيإلاو اهقئاثوو

 نمضتي نأ ىلع ،ةيفصتلا لامعأ نع اًريرقتو ةيلام مئاوق ةيلام ةنس لك ةياهن يف يفصملا دعي .٣

 لامعأ ةقاعإ ىلإ تدأ يتلا بابسألاو ةيفصتلا لامعأ ىلع هتاظفحتو هتاظوحلم نع اًنايب ريرقتلا

 نم ةخسنب ةرازولا ديوزت هيلعو .ةيفصتلا ةدم ديدمتل هتاحارتقاو - تدجو نإ - اهريخأت وأ ةيفصتلا

 سيسأت دقع ماكحأل اًقفو اهيلع ةقفاوملل ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا ىلع اهضرعو قئاثولا هذه

  .ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا

 يهتنتو .لامعأ نم هب ماق امع اًيليصفت اًيلام اًريرقت ةيفصتلا لامعأ ءاهتنا دنع يفصملا مدقي .٤

 .ريرقتلا اذه ىلع يفصملا تنيع يتلا ةهجلا قيدصتب ةيفصتلا

 كلذ ديقيو ماظنلا نم )ةنماثلا( ةداملا يف ةدراولا رهشلا قرطب ةيفصتلا ءاهتنا يفصملا رهشي .٥

 ةكرشلا بطشو رهشلا خيرات نم الإ ريغلا ةهجاوم يف ةيفصتلا ءاهتناب دتعي الو ،يراجتلا لجسلا يف

 .يراجتلا لجسلا نم

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا

 ءاكرشلا دض وأ ةيفصتلا لامعأ ببسب يفصملا دض ىوعدلا عمست ال ،ريوزتلاو شغلا يتلاح ادع اميف

 لامعأ ببسب تاباسحلا عجارم وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ ةكرشلا يريدم دض وأ ةكرشلا لامعأ ببسب

 ماظنل اًقفو ةكرشلا ديق بطشو ةيفصتلا ءاهتنا رهشو ديق ىلع تاونس سمخ ءاضقنا دعب مهفئاظو

 .دعبأ امهيأ ؛يفصملا لمع ءاهتنا نم تاونس ثالث وأ ،يراجتلا لجسلا
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١٠٥ 

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةداملا

 ةددحملا ةيحبرلا ريغ تاهجلا وأ صاخشألا ىلإ اهلاومأ لوؤتف ةيحبرلا ريغ ةكرشلا ةيفصت لاح يف .١

 .ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف

 وأ صاخشألا ىلإ لوؤتف فقو وأ ةيصو وأ ةبه نع ةئشان ةيحبرلا ريغ ةكرشلا لاومأ تناك اذإ .٢

 .فقاولا وأ يصوملا وأ بهاولا اهددح يتلا ةيحبرلا ريغ تاهجلا

 لوؤت نيذلا ةيحبرلا ريغ تاهجلا وأ صاخشألا ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع ددحي مل اذإ .٣

 وأ ةهج ىلإ لاومألا لوؤتف ،فقاولا وأ يصوملا وأ بهاولا مهددحي مل اذإو ،اهلاومأ مهيلإ

 لوصحلا دعب لاومألا كلتل ةددحملا ضارغألل ةهباشم وأ ةلثامم اًضارغأ سرامت ةيحبر ريغ ةسسؤم

 .ةرازولا ةقفاوم ىلع

 .اهل ةددحملا ضارغألا يف اهلامعتساب لاومألا اهيلإ تلآ يتلا ةيحبرلا ريغ ةسسؤملا وأ ةهجلا مزتلت .٤
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١٠٦ 
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١٠٧ 

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةسماخلا ةداملا

 تاونس سمخ ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعي ،رخآ ماظن اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم

 :نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،لاير نييالم ةسمخ )٠٠٠,٠٠٠,٥( ىلع ديزت ال ةمارغبو

 ةللضم وأ ةبذاك تانايب لَّجس فصم وأ تاباسح عجارم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك .أ

 هذه نيمضت لفغأ وأ ،ةماعلا ةيعمجلل وأ ءاكرشلل ريراقت نم هدعي اميف وأ ةيلاملا مئاوقلا يف

 .مهريغ وأ ءاكرشلا نع ةكرشلل يلاملا زكرملا ءافخإ دصقب ةيرهوج عئاقو ريراقتلا وأ مئاوقلا

 حلاصم دض هنأ ملعي ًالامعتسا ةكرشلا لاومأ لمعتسي ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك .ب

 اهيف هل ةقفص وأ عورشم نم عافتنالا وأ صخش وأ ةكرش ةاباحمل وأ ةيصخش ضارغأ قيقحتل ةكرشلا

 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم

 يتلا تاوصألا وأ اهب عتمتي يتلا تاطلسلا لمعتسي ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك .ج

 وأ ةيصخش ضارغأ قيقحتل كلذو ؛ةكرشلا حلاصم دض هنأ ملعي ًالامعتسا ،ةفصلا كلتب اهزوحي

 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهيف هل ةقفص وأ عورشم نم عافتنالا وأ صخش وأ ةكرش ةاباحمل

 وأ ةكرشلل ةماعلا ةيعمجلا عدي مل تاباسح عجارم وأ ةرادإ سلجم وضع وأ لوؤسم وأ ريدم لك .د

 ًاقفو ةررقملا دودحلا رئاسخلا غولبب هملع دنع - لاوحألا بسحب كلذل مزلي ام ذختي مل وأ - ءاكرشلا

 ةعباسلا( ةداملا نم )٢( ةرقفلاو )ةئاملا دعب نوعبرألاو ةنماثلا( ةداملا نم )٤( ةرقفلا ماكحأل

 ةعباسلا( ةداملا نم )٣( ةرقفلا ماكحأ قفو ةعقاولا رهشي مل وأ ،ماظنلا نم )ةئاملا دعب نوعبسلاو

 .هنم )ةئاملا دعب نوعبسلاو

 ريغلا ىدل اهقوقح وأ اهلوصأ وأ اهلاومأ لمعتسي ةكرشلا ةيفصت ةيلوؤسم ىلوتي فصم لك .ه

 ءاوس كلذو ،نينئادلا وأ ءاكرشلل ررضلا اًدمع ببسي وأ ةكرشلا حلاصم عم هضراعت ملعي ًالامعتسا

 ةقفص وأ عورشم نم عافتنالا وأ صخش وأ ةكرش ليضفتل وأ ةيصخش ضارغأ قيقحت لجأ نم ناك

 ليضفت لجأ نم ةققحتم ةكرشلا لاومأ يف هتافرصت تناك وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهيف هل

 .عورشم ببس نود هقح ءافيتسا يف رخآ ىلع نئاد

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةسداسلا ةداملا

 ةمارغبو ةنس ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعي ،رخآ ماظن اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم

 :نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ ،لاير نويلم )٠٠٠,٠٠٠,١( ىلع ديزت ال

 نع اهترادإ نع نيلوؤسملا صاخشألا وأ ةزهجألا قيرط نع ةكرشلا غلبي مل تاباسحلل عجارم لك .أ

 .ةيئانج تافلاخم ىلع اهلامتشا هل ودبي يتلاو هلمع ءانثأ اهفشتكي يتلا تافلاخملا

 علطا يتلا ةكرشلا رارسأ ماظنلا ماكحأل ةفلاخملابو ةصتخملا تاهجلا ريغل ىشفأ ماع فظوم لك .ب

 .هتفيظو مكحب اهيلع
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١٠٨ 

 وأ ،ةبذاك عئاقو ريراقت نم دعي اميف اًدمع تبثي ةكرشلا ىلع شيتفتلا لجأ نم نيعم صخش لك .ج

 .شيتفتلا ةجيتن يف رثؤت نأ اهنأش نم ةيرهوج عئاقو ركذ اًدمع لفغي

 تاءارجإ لمكتست مل ةكرش ديق لوصحب ماهيإلا اًدصاق ةليسو يأب حرص وأ رشن وأ نلعأ نم لك .د

 .ببس يأل اهديق

 اًفالخ صاخشأل ءامسأ رشن ىلع - صصحلا مايقأ ءافيتسا وأ تاباتتكا بلج لجأ نم - لمع نم لك .ه

 .لاكشألا نم لكش يأب ةكرشلاب نوطبتريس وأ نيطبترم مهرابتعاو ةقيقحلل

 قئاثو نم كلذ ريغ يف وأ ساسألا اهماظن يف وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف - اًدمع - تبثُي نم لك .و

 ؛ديقلا وأ سيسأتلا بلطل ةقفارملا قئاثولا يف وأ اهديق وأ ةكرشلا سيسأت بلط يف وأ ةكرشلا

 .كلذب هملع عم اهرشن وأ قئاثولا كلت عقو نم لكو ،ماظنلا ماكحأل ةفلاخم وأ ةبذاك تانايب

 مييقت صخي اميف مهريغ نم وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نم ةبذاك تارارقإ مدق وأ غلاب نم لك .ز

 هملع عم اهتميق لماكب ءافولا وأ نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نيب صصحلا عيزوت وأ ةينيعلا صصحلا

 عيزوت ليدعت دنع وأ لاملا سأر ةدايز دنع وأ اهديق وأ ةكرشلا سيسأت دنع كلذ ناك ءاوس ،كلذب

 .نيمهاسملا وأ ءاكرشلا نيب صصحلا

 ىدحإ يف تيوصتلاب كلذ هلمع ةجيتن ماق وأ ،كيرشلا وأ مهسألا كلام ةيصخش لحتنا نم لك .ح

 .رخآ صخش ةطاسوب وأ اًيصخش كلذب ماق ءاوس ،ءاكرشلا وأ نيمهاسملا تايعمج

 .هلجأ نم تديق وأ تسسأ يذلا ضرغلا ريغ يف ةكرشلا مدختسا نم لك .ط

 سيسأت دقع وأ ماظنلا ماكحأ فالخ ىلع دئاوع وأ اًحابرأ ،ةين ءوسب ضبق وأ عزو وأ ررق نم لك .ي

 .ةفلاخملاب هملع عم عيزوتلا كلذ ىلع قدص تاباسح عجارم لكو ،ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا

 يتلا بابسألا دوجوب هملع عم اهتلوازم يف رمتسا وأ تاباسحلا عجارم تامهمب مايقلا لبق نم لك .ك

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو تامهملا كلتب همايق عنمت

 مدع وأ نيعم هاجتا يف تيوصتلا لباقم اهب دعو وأ نامض ىلع وأ عفانم ىلع لصح نم لك .ل

 .عفانملا كلتب دعو وأ نمض وأ حنم نم لك كلذكو ،تيوصتلا يف ةكراشملا

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةداملا

 ةئامسمخ )٠٠٠,٥٠٠( ىلع ديزت ال ةمارغب بقاعي ،رخآ ماظن اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب لالخإلا مدع عم

 :لاير فلأ

 .اهداقعنا وأ ةماعلا ةيعمجلا ةوعد ليطعت يف ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم اًدمع ببست نم لك .أ

 لظ وأ ةكرشلل اًّيذيفنت اًسيئر وأ ةمهاسم ةكرش يف ةرادإ سلجم يف اًوضع هنييعت لبق نم لك .ب

 ةكرشل ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم وضع لكو ،ماظنلا يف ةررقملا ماكحألل اًفالخ ةيوضعلاب اًعتمتم

 .اهب اًملاع ناك نإ تافلاخملا كلت اهيف عقت
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١٠٩ 

 ماكحأل اًفالخ ضرق وأ نامض ىلع ةكرشلا نم لصح ةمهاسم ةكرش ةرادإ سلجم يف وضع لك .ج

 .اهب اًملاع ناك نإ ةفلاخملا هذه اهيف عقت ةكرش ةرادإ سلجم سيئر لكو ،ماظنلا

 ،ءاكرشلا وأ نيمهاسملا تايعمج ىدحإ يف ةكراشملا نم اًكيرش وأ اًمهاسم دصق نع عنم نم لك .د

 اًمهاسم وأ اًكيرش هفصوب وأ صصحلاب وأ مهسألاب ةطبترملا تيوصتلا قوقحب عتمتلا نم هعنم وأ

 .ماظنلا ماكحأل اًفالخ

 ةدملا لالخ داقعنالل ءاكرشلا وأ نيمهاسملل ةماعلا ةيعمجلا ةوعد يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك .ه

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو اهداقعنال ةررقملا

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا رشن يف هبجاو ءادأب لخأ نم لك .و

 .ماظنلا ماكحأل اًقفو كيرشلا وأ مهاسملا لوانتم يف ةمزاللا قئاثولا عضي مل نم لك .ز

 .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا قئاثولاب ةصتخملا ةهجلا ديوزت يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك .ح

 يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اًقفو اهنيودتو تاعامتجالا رضاحم دادعإ ىلع لمعي مل نم لك .ط

 .ماظنلا

 اهتادنتسمو ةكرشلا قاروأ ىلع عالطالا يف - ماظنلا مكحب - قحلا مهل نم لمع اًدمع قاعأ نم لك .ي

 .مهلمع ءادأ نم مهنيكمت نم عنتما وأ ،كلذ يف ببست وأ ،اهقئاثوو اهتاباسحو

 اًقفو اهرهشو يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا ديقب مايقلا نأش يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك .ك

 وأ ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف ليدعتلا رهشو ديق نع فلخت نم لكو ،ماظنلل

 .ماظنلل اًقفو يراجتلا اهلجس تانايب يف ليدعتلا

 .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اًقفو اهئاهتنا وأ ةيفصتلا رهش بجاوب مقي مل فصم لك .ل

 نم )نورشعلاو ةعساتلا( ةداملا يف ةدراولا تانايبلا نم يأ جاردإ يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك .م

 .ماظنلا

 .ماظنلا ماكحأ نم اًّيأ فلاخ فصم لكو تاباسح عجارم لك .ن

 لمعب ةطبترملا تارارقلاو ةحئاللاو ماظنلا ماكحأ قيبطت يعاري ال ةكرش يف لوؤسم وأ ةكرش لك .س

 ،ةصتخملا ةهجلا اهردصت يتلا طباوضلا وأ ميماعتلا وأ تاميلعتلل لثتمي الو اهطاشنو ةكرشلا

 .كلذل لوقعم ببس ءادبإ نود كلذو

 )ةرشع ةنماثلا( ةداملا يف ةدراولا تانايبلا نمضتي لجس دادعإ يف هبجاو ءادأ يف لمهأ نم لك .ع

 .ماظنلا نم

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةنماثلا ةداملا

 دعب نيتسلاو ةسماخلا( داوملا يف ةدراولا لاعفألا ىلع ةررقملا تابوقعلا دوعلا ةلاح يف فعاضت

 اًدئاع دعيو .ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةعباسلا(و )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا
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١١٠ 

 نم تاونس ثالث لالخ ؛يئاهن رارق وأ مكح هنأشب رداصلا لعفلا تاذ بكترا نم لك ماظنلا ماكحأ يف

 .رارقلا وأ مكحلا كلذ رودص خيرات

 :نيتئاملا دعب نوتسلاو ةعساتلا ةداملا

 نيتسلاو ةسماخلا( داوملا يف ةدراولا ةمرجملا لاعفألا يف ءاعدالاو قيقحتلاب ةماعلا ةباينلا صتخت .١

 ةهجلل اهنع ةئشانلا ىواعدلا ةلاحإو ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا دعب

 .ةصتخملا ةيئاضقلا

 داوملا يف ةدراولا لاعفألاب ةقلعتملا ىوعدلا رظنب ةيلاملا قاروألا تاعزانم يف لصفلا ةنجل صتخت .٢

 تابوقعلا عاقيإو ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسماخلا(

 ماظنلا اذه ماكحأ قاطن يف عقت يتلا تاعزانملا يف لصفلاب كلذك صتختو ،ماظنلا يف ةررقملا

 ماكحألا كلت ىلع ًءانب عفرت يتلا ىواعدلا عيمج يف رظنلاو ،ةئيهلا صاصتخا يف لخدت يتلاو

  .اهل ًاذيفنت ةئيهلا نع ةرداصلا تاءارجإلاو تارارقلا نم ملظتلاو

 ةسماخلا( نيتداملا يف ةدراولا لاعفألاب ةقلعتملا ىوعدلا رظنب ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا صتخت .٣

 عيمج رظنب كلذك صتختو ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا دعب نيتسلاو

 ةمهاسملا تاكرش ادع اميف كلذو ،ماظنلا ماكحأ قيبطت نع ةئشانلا تاعزانملاو ةيندملا ىواعدلا

 .ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا

 دعب نيتسلاو ةعباسلا( ةداملا يف ةدراولا تافلاخملا نع ةررقملا تابوقعلا عاقيإ ةئيهلا ىلوتت .٤

 رارق هدض ردص نملو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشلا ىلع ماظنلا نم )نيتئاملا

 .ةيلاملا قاروألا تاعزانم يف لصفلا ةنجل مامأ ملظتلا ةبوقعلا

 ًاصصختم لقألا ىلع مهدحأ نوكي ،رثكأ وأ ءاضعأ ةثالث نم ةنجل ريزولا نم رارقب ةرازولا يف أشنت .٥

 عاقيإو )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةعباسلا( ةداملا يف ةدراولا تافلاخملا يف رظنلل ،ةمظنألا يف

 ردصتو ،ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرشلا ادع اميف كلذو ،اهنأشب ةررقملا تابوقعلا

 هدض ردص نملو ،ريزولا نم رارقب ،اهتنامأو اهئاضعأو اهسيئر تآفاكم ددحتو ،ةنجللا لمع دعاوق

 .ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ ملظتلا ةبوقعلا رارق

 :نيتئاملا دعب نوعبسلا ةداملا

 دعب نيتسلاو ةسماخلا( نيتداملا يف ةدراولا لاعفألا نم اًّيأ بكترا نم ىلع ىوعدلا ةماقإ ترذعت اذإ

 ةكرشلا ىلع ىوعدلا ةماقإ ةماعلا ةباينللف ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا

 نيتسلاو ةعساتلا( ةداملا نم )٣(و )٢( نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ

 .اهيلع صوصنملا ةمارغلاب اهيلع مكحلاب ةبلاطملل ،لاحلا بسحب ماظنلا نم )نيتئاملا دعب
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١١١ 

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةداملا

 اهيلع صوصنملا يئانجلا طبضلا ةفص ةصتخملا ةهجلا نم رارق مهتيمستب رداصلا نيفظوملل نوكي .١

 كلذو- ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسداسلا(و )نيتئاملا دعب نيتسلاو ةسماخلا( داوملا يف

 هنوري ام ىلع ظفحتلا - كلذ ليبس يف - مهلو ،ىرخألا طبضلا تاهج تايحالص نم ٍّيأب لالخإ نود

 .تالجسو قئاثو نم ةعقاولاب اًقلعتم

 نيفظوملا تامهمو لمع مظنت طباوضو دعاوق رادصإ -لاحلا بسحب -ةئيهلا سلجملو ريزولل .٢

  .ةداملا هذه نم )١( ةرقفلا يف مهيلإ راشملا

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةداملا

 ٍّيأ بكترم ةبلاطم يف ةحلصم يذ لك قحب بابلا اذه يف ةدراولا تاءازجلاو تابوقعلا قيبطت لخي ال

  .اهباكترا ةجيتن هب قحل ررض يأ نع ضيوعتلاب هيف اهيلع صوصنملا لاعفألا نم
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١١٢ 
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١١٣ 

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةثلاثلا ةداملا

 هب يضقت امل اًقفو تايحالص نم يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤمل امبو ،ماظنلا ماكحأب لالخإلا نود

 ماظنو ،ينواعتلا نيمأتلا تاكرش ةبقارم ماظنو ،كونبلا ةبقارم ماظن ةصاخبو ،ةقالعلا تاذ ةمظنألا

 يف ةجردملا ةمهاسملا تاكرش ىلع فارشإلاب ةصتخملا ةهجلا ةئيهلا نوكت ،ليومتلا تاكرش ةبقارم

 اذإ جامدنالا تايلمع ميظنت كلذ يف امب ،اهلمعل ةمظنملا دعاوقلا رادصإو ،اهتبقارمو ةيلاملا قوسلا

 .ةيلاملا قوسلا يف ةجردم ةمهاسم ةكرش اهفارطأ دحأ ناك

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةداملا

 صوصنملا ماكحألا قيبطتب قلعتي اميف تاكرشلا ىلع ةباقرلا قح -اهصاصتخال اًقفو - ةصتخملا ةهجلل

 ىلع شيتفتلا ةيحالص كلذ يف امب ،ساسألا اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع يفو ماظنلا يف اهيلع

 ةطاسوب كلذو ةكرشلا يريدم وأ ةرادإلا سلجم نم تانايب نم هارت ام بلطو اهتاباسح صحفو ةكرشلا

 )رثكأ وأ( ًابودنم دفوت نأ كلذك اهلو ،ضرغلا اذهل مهراتخت ءاربخ نم وأ اهيبوسنم نم رثكأ وأ بودنم

 .ماظنلا ماكحأ قيبطت نم دكأتلل ،تاكرشلل ةماعلا تايعمجلا روضحل ًابقارم هفصوب

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةسماخلا ةداملا

 ةمهاسم ةكرش تناك اذإ ةئيهلا كلذكو ،ةرازولا يلثمم اوعلطُي نأ ةكرشلا يف نيلوؤسملا عيمج ىلع

 صوصنملا لامعألاب قلعتي اميف هصاصتخا بسحب لك ،كلذ ىلإ ىعست وأ ةيلاملا قوسلا يف ةجردم

 ةكرشلا رتافد نم هنوبلطي ام لك ىلع ،ماظنلا نم )نيتئاملا دعب نيعبسلاو ةعبارلا( ةداملا يف اهيلع

 .كلذب ةقلعتملا تاحاضيإلاو تامولعملا لك مهل اومدقي نأو ،اهقئاثوو اهتالجسو

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةسداسلا ةداملا

 .ماظنلا بجومب ةررقملا ةيباقرلاو ةيفارشإلا تامهملا ضعبب مايقلل هددحت نم ضيوفت ةصتخملا ةهجلل

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةداملا

 :يتآلاب ،ماظنلا ماكحأل ةعضاخلا تاكرشلا نأشب يراجتلا لجسلا ىنعي .١

 .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا تامهملا .أ

 .ريزولا اهيف هضوفي يتلا تامهملا .ب

 .يراجتلا لجسلا ماظن يف اهيلع صوصنملا تامهملا .ج

 ةعضاخلا تاكرشلا نأشب يراجتلا لجسلا اهعبتي يتلا تاءارجإلاب ةقلعتملا ماكحألا ةحئاللا ددحت .٢

 .هتامدخل يلاملا لباقملاو ماظنلا ماكحأل
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١١٤ 

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةنماثلا ةداملا

 أدبت ةنس ىلع ديزت ال ةدم لالخ هماكحأل اًقفو اهعاضوأ ليدعت ماظنلا ذافن دنع ةمئاقلا تاكرشلا ىلع

 ةدراولا ماكحألا - هصخي اميف لك - ةئيهلا سلجمو ةرازولا ددحت كلذ نم ًءانثتساو ،ماظنلا ذافن خيرات نم

 .ةدملا كلت لالخ تاكرشلا كلت اهل عضخت يتلا هيف

 :نيتئاملا دعب نوعبسلاو ةعساتلا ةداملا

 .ماظنلا ماكحأ نم امهنم لك صخي ام ذيفنتل مزلي ام ةئيهلا سلجمو ريزولا ردصي

 :نيتئاملا دعب نونامثلا ةداملا

 .ماظنلا ماكحأل اًذيفنت ةمدقملا تامدخلل يلاملا لباقملا ةحئاللا ددحت

 :نيتئاملا دعب نونامثلاو ةيداحلا ةداملا

 ماظنو ،ـه٢٨/١/١٤٣٧ خيراتو )٣/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،تاكرشلا ماظن لحم ماظنلا لحي

 ضراعتي ام لك يغليو ،ـه٢٦/١/١٤٤١ خيراتو )١٧/م( مقر يكلملا موسرملاب رداصلا ،ةينهملا تاكرشلا

 .ماكحأ نم هعم

 :نيتئاملا دعب نونامثلاو ةيناثلا ةداملا

 .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم اًموي نينامثو ةئام دعب ماظنلاب لمعي

 

 

 

 

 

 قــــفوملا هّللاو
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