
 

 
 
       

 

 

 

 

 

 

  عورشم ةدوسم

 ةعفنملا جذامن ةحئال
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 :يماظنلا دنسلا

 ىلإً ادانتسا ؛)ةعفنملا جذامن ةحئال عورشم( حارتقاب ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا ةردابم يتأت

 ءارزولا سلجم رارقب رداصلا ةئيهلا ميظنت بجومب اهيلإ ةلكوملا تامهملاو تاصاصتخالاو فادهألا

 ميظنت ىلإ ةئيهلا فدهت نأب )ةثلاثلا( هتدام يف يضاقلاو ،ـه١٤٣٩ /١٤/٩ خيراتب )٤٩٦( مقر

 اقفو اهب ءاقترالاو اهذافنإو اهتيامحو اهتياعرو اهتيمنتو اهمعدو ةكلمملا يف ةيركفلا ةيكلملا تالاجم

 ،ةيركفلا ةيكلملا قوقح ليجست اهفادهأ قيقحت ليبس يف اهل نأو ،ةيملاعلا تاسرامملا لضفأل

 .اهذافنإو ةيامحلا قئاثو اهحنمو

 ،اهميظنت نم )ةسماخلا( ةداملا بجومب ،ةئيهلا ةرادإ سلجمل ةحونمملا تايحالصلا نمً اقالطناو

 عضوو اهرومأ فيرصتو اهترادإو ةئيهلا نوؤش ىلع فارشإلا سلجملا ىلوتي نأب يضقت يتلاو

 يتلا جماربلاو ططخلاو تاسايسلا رارقإ ةصاخ ةفصب هل نأو ، اهيلع ريست يتلا ةماعلا ةسايسلا

  هب تضق امو ،اهمدقت يتلا لامعألاو تامدخلل يلاملا لباقملا ديدحت و ،ةئيهلا فادهأ ققحت

 تارارقلا رادصإب ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا صتخي نأب ةئيهلا ميظنت نم )١٥ ةرقف ةنماثلا( ةداملا

 بسحب ،ةدمتعملا تاءارجإلاو دعاوقلاو ةيذيفنتلا هتحئالو ميظنتلا ماكحأ ذيفنتل ةمزاللا

 .هل ةلوخملا تايحالصلا

 :)ةحئاللا عورشم( حرتقملا دادعإ ىلإ ةيعادلا بابسألا

 ،ةعفنملا تاراكتبا وا جذامنب فرعت يتلاو ةرغصملا تاعارتخالل ةيامح لودلا ضعب ىدل دجوي

 حنمل طرتشي ثيح ،ةيامحلا حنم ةيلآ ثيح نم ةمارص عارتخالا تاءارب نم ةمارص لقأ دعت يهو

 مدع" طرش وأ "ةيراكتبالا ةوطخلا" طرش ءافيتسا نكل ،"ةدجلا" طرش ءافيتسا عارتخالا تاءارب

 يف ةعفنملا جذامن ةيامح بلطت ،عقاولا ضرأ ىلعو ،انايحأ امزال سيل لب امراص سيل "ةهادبلا

 ةيامحلل ةيلهألا ريياعم ءافيتسا ةجرد ىلإ لصت ال دقو يديازتلا عباطلا تاذ تاراكتبالل بلاغلا

 ال ةيراكتبالا ةوطخلاو ةدجلا نأل( عرسأ لودلا ضعب يف ليجستلا تاءارجإ نأ امك ،ةءاربلا بجومب

 عدوتو .لقأ ةيامحلا ةدمو ةيامحلا باستكا موسرو ،)ليجستلا لبق صحفلل ةداع ناعضخي

 ١.ةيركفلا ةيكلملل ينطولا بتكملا ىدل امومع تابلطلا

 رمثأ يذلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يركفلا جاتنإلا ةريتو عراستو يلاتتملا روطتللً ارظنو

 تتأ ،ةعفنملا جذامن اهنمض نمو ةيركفلا ةيكلملا تالاجم عيمجل ةيامحلا لئاسو زيزعتل ةجاحلا

 :ةيتآلا بابسألاو تارربملل حرتقملا دادعإ يف ةئيهلا ةردابم
 

  .لامعألا عاطق لجأ نم ةیركفلا ةیكلملا– ةیركفلا ةیكلملل ةیملاعلا ةمظنملل ةیمسرلا ةحفصلا ١



 

٣ 
 

  .اهذافنإو ةيامحلا قئاثو اهحنمو ةيركفلا ةيكلملا قوقح ليجست يف ةئيهلا صاصتخاب ًالمع -١

 لصتي اميف ةصاخب ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤرل ةيجيتارتسالا فادهأللً اقيقحت -٢

 ةدايز"و ،"ةيبنجألا تارامثتسالا بذج"و ،"لامعألا ةسرامم ليهست" تافدهتسمـب

  .يلحملا ىوتحملا

 ثوحبلا معد لالخ نم مدقتلا نم ديزم ىلإ ليوطلا ىدملا يف يدؤي يذلا راكتبالا معد -٣

  .باعيتسالاو ،ملعتلاو ،تاينقتلل راشتنالا زيفحتو ،ةيبيرجتلاو ةيرظنلاو ةيداصتقالا

 ىلع نيعرتخملا تاجايتحا ةيبلتل ةصاخ حئاول عضو لالخ نم ،ةئشانلا تاينقتلا ةيامح -٤

 رصقأ ةينقتلا ةايحلا تارود اهيف نوكت يتلا تاعانصلا يف نيعرتخملا كلذكو ،رغصأ قاطن

 .تاونس رشع نم

 :)ةحئاللا عورشم( حرتقملا فادهأ

 باحصأو نيعرتخملل بسانملا رايخلا داجيإ لالخ نم ةيركفلا ةيكلملا تالاجم دحأ ةيامح -١

  :يلي امل اًقفو ،ةيسفانتلا زيزعتو ،قوقحلا

 اهليجست ةيلمع ليهستب كلذو ةينطولا تاعانصلا عيجشت ربع ؛ينقتلا راسملا نيسحت -٢

  .اهل يعانصلاو يراجتلا لالغتسالا لجأ نم ةيامحلا قئاثو اهحنمو

 ةيلمع رثكأ نوكتل ةعفنملا جذامنب ةقالعلا تاذ حئاوللا ةعجارم متت ثيح ؛تاءارجإلا طيسبت -٣

 .ةيركفلا ةيكلملاب ةمظنأب ةلصتملا ةمظنألل ىرخألا بناوجلا عم ةمءاومو

 يتلا تاعانصلا يف نيعرتخملا ًةصاخ عساو قاطن ىلع نيعرتخملا تاجايتحا ةحئاللا يبلت -٤

 .تاونس رشع زواجتت ال ةينقتلا ةايحلا تارود اهيف نوكت

 ربع ةيركفلا ةيكلملا ةيامح يف تلمع نأ قبس يتلا ةيملاعلا تاسرامملا نم ةدافتسالا -٥

 لوصولاو ،تاسرامملا كلت ةسفانم يف ةكلمملا دوهج ىدم سكعي هرودبو ،ةعفنملا جذامن

 سكعتل ،ةعفنملا جذامنب ةصاخ ةحئال دادعإب ةيملاعلا تاسرامملا لضفأو يملاعلا قاطنلل

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيركفلا ةيكلملا قوقحل ةيملاعلا ةعيبطلا

 رثكأ حبصتل اهب ةقلعتملا بيلاسألا ريوطت ىلإ ةفاضإلاب ،ةءافكلا عفرو ةينقتلا تانضاح معد -٦

  .عارتخالا تاءارب بتاكم عم نواعتلا لالخ نم ةسالسو ةنورم

 ىلع ًءانب اينف صحفت ةعفنملا جذامن تابلط نأ ثيح ؛ءارجإلا ةعرسو صحفلا يف ةنورملا -٧

 ةيراكتبالا ةوطخلا مييقت بلطتُي الو ،يعانصلا قيبطتلاو ينقتلا نيسحتلاو ةدجلا رصانع



 

٤ 
 

ً ابناج ةعيرسلا حنملا تاءارجإ لكشت كلذ ىلع ةوالع ،عارتخالا تاءارب ىلع دراولا اهموهفمب

 .ةعفنملا جذامن يفً ايسيئر

 بجومب ةيمحم نوكت نأ نكمي ال يتلا ةميقلا تاعارتخالا ةيامح ةعفنملا جذامن ةحئال نكمُت -٨

 راكتبالا ةعفنملا جذومن ةحئال عجشت امك ،ىرخألا ةيركفلا ةيكلملا نيناوق وأ تاءاربلا ماظن

  .ةيلحملا تاعانصلا يف يلحملا

   .عارتخالا تاءاربب ةنراقم فيلاكتلا ضافخنا -٩

 :ةفدهتسملا ةئفلا

 لود ينطاومو -ةكلمملا لخاد نيميقملاو نينطاوملا- نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا .١

 .سيراب داحتا

 تانيسحتب يتأت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا صاخ لكشب ةعفنملا جذامن بسانت  .٢

 تاراكتبالا يف اساسأ ةعفنملا جذامن لمعتستو .ةدوجوملا تاجتنملل "ةفيفط" تافييكتو

 .ةيكيناكيملا

 ةماع ماكحأ :لوألا بابلا

 :ىلوألا ةداملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةعفنملا جذامنل ةيامحلا ريفوت ىلإ ةحئاللا هذه فدهت

   :ةيناثلا ةداملا

 مل ام اهنم لك مامأ ةنيبملا يناعملا -ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ - ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي

 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ةكلمملا

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا :ةئيهلا

 .ةعفنملا جذامن ةحئال :ةحئاللا

 وأ اهتعفنم نم ديزي امم ينقت نيسحت ىلع يوطنتو اهيلإ لصوتلا متي ةركف :ةعفنملا جذومن

 .اهتءافك وأ اهتردق

 جذومن ةداهش ىلع لوصحلا ضرغب ةئيهلا ىلإ مدقي يذلا ،ةعفنملا جذومن ليجست بلط :بلطلا

   .ةعفنملا

 ةيامحلاب يراثئتسالا قحلا اهكلام يطعتو ،ةئيهلا نم ردصت ةقيثو يه :ةعفنملا جذومن ةداهش

 .ةعفنملا جذومنل ةررقملا



 

٥ 
 

 .ةعفنملا جذومن ةداهش هحنم بلطي يذلا يرابتعالا وأ يعيبطلا صخشلا :بلطلا مدقم

 تلآ نم وأ ،ةعفنملا جذومن ةداهش هحنم مت يذلا بلطلا مدقم وه :ةعفنملا جذومن ةداهش كلام

  .ةداهشلا ةيكلم هيلإ

 يف ةيقبسأك بلطلا مدقم هب بلاطي ،سيراب داحتا لود نم ةلود يأ يف قباس عاديإ لك :ةيقبسألا

 .ةعفنملا جذومن ةداهش بلط

 ،ةعفنملا جذامن تاداهش تابلطب ةقلعتم تارارقو تانايب نم ةئيهلا يف ديقي ام :ةئيهلا تالجس

  .اهسفن ةعفنملا جذامن تاداهش وأ

 جذومن ةداهش كلام ةقفاوم نود ،ةعفنملا جذومن لالغتساب ريغلل نذإلا :يرابجإلا صيخرتلا

 .ةيذيفنتلا اهدعاوقو ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألل اقفو ،ةعفنملا

 هقوقح ضعبب رخآ افرط ةعفنملا جذومن ةداهش كلام هاضتقمب لوخي دقع :يدقاعتلا صيخرتلا

 .ةعفنملا جذومن لالغتسال اهعيمج وأ

 .ةعفنملا جذامن تاداهش تابلطب قلعتي ام لك نع ةئيهلا اه ردصت ةيرود ةرشن :ةرشنلا

 ةيكلملا ةيامحل سيراب ةيقافتا نم ىلوألا ةداملا بجومب لكشملا داحتالا وه :سيراب داحتا

 لودلا نم نوكتي يذلاو ،م١٩٧٩ ربمتبس ٢٨ يف ةلدعملاو ،م١٨٨٣ سرام ٢٠ يف ةخرؤملا ةيعانصلا

 .ةيقافتالا يف ءاضعألا

 

  :ةثلاثلا ةداملا

 .اهنأشب ةرداصلا تارارقلاو ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطتب ةئيهلا صتخت

 

  :ةعبارلا ةداملا

 تاداهش خسنو ةعفنملا جذامن تاداهش تابلط هيف ديقت ،ةعفنملا جذامنل ًالجس ةئيهلا دعت

 .اهب ةقلعتم تارارق يأو ،اهسفن ةعفنملا جذامن

 

 

 

 

 

 



 

٦ 
 

  ةصاخ ماكحأ :يناثلا بابلا

 :ةسماخلا ةداملا

 وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ فلاخيً ايراجت هلالغتسا ناك اذإ ةداهش ةعفنملا جذومن حنمي ال -١

 رارضإ ارضم وأ ،ةيتابنلا وأ ةيناويحلا وأ ةيرشبلا ةحصلاب وأ ،ةايحلاب ارضم وأ ،ةماعلا بادآلا

 .ةئيبلاب اريبك

 ،ةيئايميكلا تاعارتخالاو ،ةيعانصلا تايلمعلا نع ةداهش ةعفنملا جذومن حنمي ال -٢

 .ةيويحلا ةينقتلاب ةقلعتملا تاعارتخالاو ،ةيبشعلا وأ ةينالديصلا تارضحتسملاو

 :ةسداسلا ةداملا

 جذومنلا ناك اذإ ةعفنملا جذومن ةداهش حنمت ،ةحئاللا هذه نم ةسماخلا ةداملا ماكحأ ةاعارم عم

 .يعانصلا قيبطتللً الباق نوكيو ،ينقت نيسحت ىلع يوطنيو ً،اديدج

 

 :ةعباسلا ةداملا

 دصقيو .ةقباسلا ةينقتلا ةلاح ثيح نم اقوبسم نكي مل اذإ اديدج ةعفنملا جذومن نوكي )أ -١

 وأ ،يوفشلا وأ يباتكلا فصولا قيرط نع ناكم يأ يف روهمجلل حاتي ام لك ةقباسلا ةينقتلا ةلاحب

 ،ةعفنملا جذومنب ملعلا اهب ققحتي يتلا لئاسولا نم ىرخأ ةليسو يأب وأ ،مادختسالا قيرط نع

 ةينقتلا لولدم يف لخديو .دجو نإ ةيقبسألا خيرات وأ ةعفنملا جذومن بلط عاديإ خيرات لبق كلذو

 لبق ةئيهلا ىدل هعاديإ قبس ةعفنم جذومن ةداهش بلط نمض ةعفنملا جذومن فصو ةقباسلا

 .يلاحلا بلطلا عاديإ خيرات

  .ةيقبسألا ةرتف لالخ كلذ ثدح اذإ روهمجلل ةعفنملا جذومن نع فشكلاب دتعي ال )ب 

  :يلاتلاك ةقباسلا ةينقتلا تالولدم يف لخدت ال يتلا ةعفنملا جذومن فشك تالاح نوكت -٢

 ةيقبسألا بلط خيرات وأ بلطلا عاديإ خيراتل ةقباسلا ةتسلا رهشألا يف ثدح دق فشكلا ناك اذإ-أ

  .هفلس وأ بلطلا مدقم دض تثدح ةيفسعت لامعأ ببسب

 داحتا لود ىدحإ يف اًيمسر هب فرتعم يلود ضرعم يف هضرع ةجيتن مت دق فشكلا ناك اذإ -ب

  .ةعفنملا جذومن بلط عاديإل ةقباسلا ةتسلا رهشألا لالخ كلذ ناكو سيراب

 ةقباسلا ةينقتلاب ةنراقم اريوطت نمضتي ناك اذإ ينقت نيسحت ىلع ايوطنم ةعفنملا جذومن دعي -٣
 خيرات وأ بلطلا عاديإ خيرات نم ةعفنملا جذومنل تانايبلا ةدعاق يف وأ ةعفنملا جذامن لاجم يف

 .دجو نإ ةيقبسألا

 لاجم يأ يف هلامعتسا وأ ،هعينصت نكمأ اذإ يعانصلا قيبطتلل الباق ةعفنملا جذومن دعي -٤

 .ةيوديلا فرحلا كلذ يف امب ،يجارختسا وأ ،يعارز وأ ،يعانص



 

٧ 
 

 

   :ةنماثلا ةداملا

  :يتأي ام ةحئاللا هذه ماكحأ قيبطت لاجم يف ةعفنملا جذامن ليبق نم دعت ال

 .ةيضايرلا قرطلا وأ ،ةيملعلا تايرظنلا وأ ،تافاشتكالا -١

 .تامولعملا ضرع وأ ،بوساحلا جمارب -٢

 وأ ،ةضحملا ةينهذلا ةطشنألا ةسرامم وأ ،اهبيلاسأو اهدعاوقو لامعألا ةلوازم تاططخم -٣

 .باعلألا نم ةبعل ةسرامم

 اهمظعم يف يتلا – تايلمعلاو ،اهتانوكم وأ اهئازجأ نم ءزج يأ كلذ يف امب ،تاناويحلاو تاتابنلا -٤

 .تاناويحلا وأ تاتابنلا جاتنإل ةمدختسملا – ةيويح

 .ةقيقدلا ءايحألا -٥

 .ةيعذجلا ايالخلاو تانيجلا كلذ يف امب ةعيبطلا يف ةدوجوملا داوملا -٦

 مادختسا وأ ،اقبسم ةفورعم رضحتسم وأ ةدامل ديدج لامعتسا وأ ةديدج ةيصاخ فاشتكا -٧

 .ديدج جتنم تايلمعلا هذه نع جتني ملام اقبسم ةفورعم تايلمع

 .ةداملا هذه جاتنإل ةيلمعلا وأ اهتانوكم صئاصخل طقف عيمجت ةجيتن اهيلع لصحتملا ةداملا -٨

 ةقبطملا ضرملا صيخشت قرطو ،ايجالع وأ ،ايحارج ناويحلا وأ ،ناسنإلا مسج ةجلاعم قرط -٩

 يتلا ،تابكرملا وأ داوملا صخألاب ،تاجتنملا كلذ نم ىنثتسيو .ناويحلا وأ ناسنإلا مسج ىلع

 .قرطلا كلت نم يأ يف لمعتست

 

   :ةعساتلا ةداملا

 ةعفنملا جذومن لالغتسا وأ مادختسا نم هريغ عنم يف قحلا اهكلامل ةعفنملا جذومن ةداهش لوخت

 .هتقفاوم نود

 

   :ةرشاعلا ةداملا

 ريغب وأ ضوعب قحلا اذه لقتنيو ،همساب تردص نمل اصاخ اقح ةعفنملا جذومن ةداهش نوكت -١

  .ثاريملاب لقتنيو ،ضوع

 مل ام ،يواستلاب اعيمج مهل قحلا ناك صاخشأ ةدعل اكرتشم المع ةعفنملا جذومن ناك اذإ -١

 ترصتقا امنإو ،ةعفنملا جذومن يف دهجب مهسي مل نم اكرتشم دعي الو .كلذ فالخ ىلع اوقفتي

 .هذيفنت يف ةدعاسملا ىلع هدوهج



 

٨ 
 

 ةعفنملا جذومن نإف ،هسفن ةعفنملا جذومن ىلإ صخش نم رثكأ لقتسم لكشب لصوت اذإ -٢

 .هبلط عاديإ يف قبس نمل نوكي

 

   :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 ةعفنملا جذومن ةداهش وأ ةعفنملا جذومن ةداهش بلط نع لزانتلا هاضتقمب لصحي فرصت يأ -١

 الو .ةئيهلا اهلبقت ةهج نم اًدمتعمو ،نيفرطلا نم هيلع اعقومو ابوتكم نوكي نأ يغبني ،اهسفن

 ةيكلملا لقن بلط ميدقت دعب الإ ،ريغلا ةهجاوم يف ةداهشلا وأ بلطلا ةيكلم يف رييغت يأب دتعي

 .ةئيهلا تالجس يف هليجستو ،كلذل ررقملا يلاملا لباقملا دادسو ،ةئيهلا ىدل

 جذومن ةداهش ةيكلم يف وأ ،دحاو ةعفنم جذومن ةداهش بلط عاديإ يف صاخشأ ةدع كرتشا اذإ -١

 كلذ يف هصخي امع ريغلل وأ اعيمج مهل وأ ءاكرشلا دحأل لزانتي نأ مهنم يأل زاج ،ةدحاو ةعفنم

 .ةرشنلا يف ةيكلملا لقن نع نالعإلا متيو ،ةداهشلا وأ بلطلا

 

   :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 قح لقتنا وأ ،فرصتلا عاونأ نم عون يأب ريغلل ةعفنملا جذومن ةداهش يف فرصتلا قح لقتنا اذإ

 هيلإ لقتنا نم غالبإ ةعفنملا جذومن ةداهش كلام ىلعف ،بابسألا نم ببس يأل ريغلل اهلالغتسا

 .هدض ريغلا هذختا وأ ،كلاملا هذختا ءاوس ،اهب قلعتي يماظن ءارجإ يأب لالغتسالا وأ فرصتلا قح

 

   :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 ،كلذ ريغ ىلع لمعلا دقع صني مل ام ،لمعلا بحاصل ةعفنملا جذومن ةداهش ةيكلم نوكت -١

 وأ ،هيلإ لصوتلا مت اميف دهجلا غارفإ هنومضم مازتلا وأ ،دقع ذيفنت نعً اجتان اهعوضوم ناك ىتم

 وأ لئاسولا وأ تاناكمإلا مادختساب ةعفنملا جذومن ىلإ لصوت لماعلا نأ لمعلا بحاص تبثأ اذإ

 قفتي ةصاخ ةأفاكم ىلع لوصحلا يف لماعلا قحب كلذ لخي الو .لمعلا هل اهحاتأ يتلا تانايبلا

 لمعلا دقعل ةفلتخملا فورظلا ءوض يف ةصتخملا ةمكحملا اهردقت وأ ،نيفرطلا اضرب اهيلع

  .قحلا اذه نم لماعلا مرحي صاخ قافتا يأ لطبيو .ةعفنملا جذومنل ةيداصتقالا ةيمهألاو

 ،ةعفنملا جذومن ةداهش ىلع لوصحلل لماعلا نم مدقملا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط دعي -٢

 .ةمدخلا ءانثأ لصح هنأك ،ةمدخلا كرت خيرات نم نيتنس لالخ

 .اضيأ ةيموكحلا تاهجلا يف نيلماعلاو نيفظوملا ىلع ماكحألا هذه قبطتو

 

 



 

٩ 
 

 

 ينطولا نمألاب ةقلعتملا تابلطلا :ثلاثلا بابلا

  :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 ،ينطولا نمألاب قلعتي ةعفنم جذومن ىلإ لصوتي يركسع وأ يندم يموكح فظوم لك مزتلي -١

 بجومب ةكلمملا يف ةقالعلا تاذ ةهجلا ىلإ هنع ةجتانلا ايازملا عيمجو هيلإ لصوت امع لزانتي نأ

 ال ةعفنملا جذومنل هلصوت ناك اذإ الداع اضيوعت فظوملا ضيوعت ةهجلا كلت ىلعو ،اهنم ةقفاوم

 جذامن تابلطب ةصاخلا تاءارجإلاو ماكحألا ةئيهلا ددحتو .اهب فلكملا لامعألا قاطن نمض لخدي

 .ينطولا نمألاب ةقلعتملا ةعفنملا

 قلعتم ةعفنم جذومن ىلإ لصوت - )١( ةرقفلا يف نيروكذملا فالخ - صخش لكً اضيأ مزتلي -٢

 بجومب ةقالعلا تاذ ةهجلا ىلإ هنع ةجتانلا ايازملا عيمجو هيلإ لصوت امع لزانتلاب ينطولا نمألاب

  ً.الداعً اضيوعت صخشلا ضيوعتب ةهجلا هذه موقتو ،اهنم ةقفاوم

 نيرخآلا لكو هالعأ )٢( و )١( نيترقفل ماكحألً اقيبطت ةقالعلا تاذ ةهجلا ىلإ لزانتم لك مزتلي -٣

 نع حاصفإلا مدعو ،لزانتلا ةيلمعو ةيامحلا عوضوم ةيرس ىلع ظافحلاب لزانتلاب ملع ىلع نيذلا

 .مهل حرصملا صاخشألل الإ كلذ

 بلطب ةئيهلا سيئر ىلإ مدقتت نأ ،ةمزاللا تالزانتلا ىلع اهلوصح دعب ةقالعلا تاذ ةهجلل زوجي -٢

 موقتو ً،ايرس ةعفنملا جذومن ءاقبإ يف ةبغرلابً ابلط بلطلا عم قفرتو ،ةعفنملا جذومن ةداهش

 .هنع رشنلا مدعب مزتلتو بلطلا ىلع ةداتعملا تاءارجإلا عيمجب ةئيهلا

 هفلخ وأ هيلإ لصوت نم ىلع بجيف ،ةكلمملا لخاد هيلإ لصوتلا مت دق ةعفنملا جذومن ناك اذإ -٣

 لاح يفو ،ءادتبا ةكلمملا جراخ يبنجأ عاديإ بلطب مدقتي نأ لبق ةئيهلا ةقفاوم ىلع لصحي نأ

 ةصتخملا ةمكحملا ددحت ،ينطولا نمألاب قلعتم ةعفنم جذومن بلطب مكحلا اذه كاهتنا

   .مكحلا اذه ةفلاخمب ةقلعتملا تابوقعلا

 

  :ةرشع ةسماخلا ةداملا

 ةعفنملا جذومن ةداهش يف وأ ،ةعفنملا جذومن ةداهش بلط يف هب ىعدملا ةعفنملا جذومن ناك اذإ

 كلام وأ بلطلا مدقم فالخ رخآ صخش ىلإ هيف قحلا دوعي ةعفنم جذومن نم اذوخأم ،اهسفن

 وأ بلطلا ةيكلم ليوحت ةصتخملا ةمكحملا نم بلطي نأ صخشلا اذهل زوجي هنإف ،ةداهشلا

 ةداهش حنم ىلع تاونس ثالث يضم دعب ليوحتلا بلط يف ىوعدلا عمست الو .هيلإ ةداهشلا

 .ةداهشلا كلام وأ بلطلا مدقم ةين ءوس توبث لاح يف الإ ةعفنملا جذومن

 



 

١٠ 
 

 بلطلا عاديإ ماكحأو طورش :عبارلا بابلا

   :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةقيرط يأب وأ اًينورتكلإ كلذل ةدعملا جذامنلا قفو ةئيهلا ىلإ ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقي -١

 متي نأ ىلع ةيزيلجنإلا ةغللاب بلطلا عاديإ نكميو ،ةيبرعلا ةغللاب نوكت نأو ،ةئيهلا اهددحت ىرخأ

 نأ بجيو ،ةحضاو نوكتو ،بلطلا ميدقت خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ ةدمتعم ةمجرتب ةئيهلا ديوزت

 .تاراسفتسالا ةفاك نع ةباجإلاو ةبولطملا تانايبلا عيمج ميدقتلا جذامن نمضتت

 لاقتنا دنسو ،همسا نايبت بجو ،ةعفنملا جذومن ىلإ لصوت نم ريغ نم امدقم بلطلا ناك اذإ -٢

  .هيلإ ةعفنملا جذومن يف قحلا

  .ةئيهلا مامأ هلثميً اليكو نيعي نأ بلطلا مدقمل -٣

 نم مساو ،هناونعو هتفصو بلطلا مدقم مسا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط نمضتي نأ بجي -٤

 ،ةعفنملا جذومن نع هب فشكي افصو نمضتي نأ بجي امك .ةعفنملا جذومن مساو ،هيلإ لصوت

 ةيحيضوت اًموسر بلطلاب قفريو .ةبولطملا ةيامحلا قاطن اهيف ددحي رثكأ وأ دحاو ةيامح رصنعو

 .ةعفنملا جذومن مهفل ةيرورض تناك اذإ

 

   :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 خيرات وه ةعفنملا جذومن ةداهش بلط عاديإ خيرات نوكي ،ةرشع ةسداسلا ةداملا ماكحأ ةاعارم عم

 مدع لاح يفو ،عاديإلل ررقملا يلاملا لباقملا دادس دعبو ،ةررقملا طورشللً ايفوتسم بلطلا مالتسا

 طورشلا كلت ءافيتسال بلطلا مدقم وعدت ةئيهلا نإف تابلطتملاو طورشلا ضعب ءافيتسا

 خيرات وه تابلطتملا كلت ءافيتسا خيرات نوكيو ،كلذب هراعشإ خيرات نم نيرهش لالخ تابلطتملاو

 .نكي مل نأك ربتعُي بلطلا نإف ةددحملا ةلهملا لالخ ءافيتسالا مدع لاح يفو ،عاديإلا

 

 بلطلا ةئزجتو ةيقبسألا ماكحأ :سماخلا بابلا

   :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 هعاديإ مت قباس بلط ةيقبسأب قحلا نم ةدافتسالا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل -١

 .ةيقبسألل ةيماظنلا ةرتفلا لالخ قحاللا هبلط عاديإ متي نأ ىلع ،سيراب داحتا لود ىدحإ يف

 .بلط لوأ عاديإ خيرات نمً ارهش رشع ينثا ةعفنملا جذامنل ةيقبسألا ةرتف نوكت -٢

  :ةرشع ةعساتلا ةداملا



 

١١ 
 

 اهلعجي وحن ىلع ةطبترملا ءازجألا نم ةعومجم وأ ،دحاو ةعفنم جذومنب بلطلا قلعتي نأ بجي

 نم رثكأ ىلإ هبلط ةئزجت ةعفنم جذومن هحنم يف تبلا لبق بلطلا مدقملو ً،ادحاوً ايراكتباً اموهفم

 ،يلصألا بلطلا عاديإ خيرات دعيو ،يلصألا بلطلا يف هنع فشك ام اهنم يأ زواجتي الأ طرشب ،بلط

 .تابلطلا هذهل عاديإ خيرات ةيقبسألا خيرات وأ

 

   :نورشعلا ةداملا

 عفد دعب ،بلطلا عاديإ خيرات نم ارهش رشع ةينامث لالخ ةعفنملا جذامن تاداهش تابلط رشنت

 .رشنلاب ةقلعتملا دعاوقلاو ماكحألا ةئيهلا ددحتو ،رشنلل ررقملا يلاملا لباقملا

 

 ةيامحلا تابلط بحسو ليدعت ماكحأ :سداسلا بابلا

   :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 ءاطخأ نم بلطلا يف درو ام كرادت ،يلام لباقم نود ،ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -١

  .بلطلا يف ةدراولا تانايبلا ىلع تارييغت نم أرط ام لاخدإ بلطو ،ةيباسح وأ ةيباتك

 نم هاري ام لخدي نأ ةيئاهن هفصب هبلط يف تبلا لبق ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -٢

 هنع فشك ام تاليدعتلا هذه زواجتت الأ ىلع ،ررقملا يلاملا لباقملا عفد دعب بلطلا ىلع تاليدعت
  .يلصألا بلطلا يف

 .ةعفنملا جذومن ةداهش بلط ىلع تاليدعتلاب ةقلعتملا طورشلاو ماكحألا ةئيهلا ددحتو

 

   :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 مت لاح يفو ،ةيئاهن ةفصب هيف تبي مل ام هبلط بحس ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي

 دادرتسا يف قحلا بلطلا بحس ىلع بترتي الو .نكي مل نأك بلطلا دعيف هرشن لبق بلطلا بحس

 .يلام لباقم نم هدادس مت ام

 

 يعوضوملاو يلكشلا صحفلا ماكحأ :عباسلا بابلا

  :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ،ةحئاللا هذهلً اقفو ةيلكشلا ةيحانلا نم ةعدوملا ةعفنملا جذامن تاداهش تابلط ةئيهلا صحفت 

 نم بلطت نأ ةئيهلا ىلعف ،ةررقملا طورشلا ضعبل بلطلا ءافيتسا مدع صحفلا نم نيبت اذإو

 بلط ام ذفني مل اذإو .كلذب هغالبإ خيرات نم رثكألا ىلع رهشأ ةثالث لالخ اهئافيتسا بلطلا مدقم



 

١٢ 
 

 رارقلا اذه رشنيو ،كلذب بلطلا مدقم رطخيو .نكي مل نأك هبلط دع ةروكذملا ةلهملا لالخ هنم

 .ةرشنلاب

 

   :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا

 تاقفن عفد دعب ايعوضوم هصحفب أدبي ،يلكشلا صحفلا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط زاتجا اذإ

 ةئيهلا ددحتو .صحفلا ليجعت بلط ميدقت بلطلا مدقمل زوجيو ،ةردقملا يعوضوملا صحفلا

 .كلذل ةردقملا تاقفنلاو ،لاجعتسالا بلطو ،يعوضوملا صحفلاب ةقلعتملا ماكحألا

 

  :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا

 يعوضوملا صحفلا ريرقت اًنمضتم يعوضوملا صحفلا ةجيتنب بلطلا مدقم ةئيهلا رطخت -١

 هيلعو ريرقتلا عم قفتي امب بلطلا ىلع تاليدعت ةئيهلل مدقي نأ بلطلا مدقم ىلعو ،لوألا

 فشكلا قبس بلطلا نأ ةلاح يف ،كلذ ريربت ريرقتلا يف درو امم يأ عم هقافتا مدع ةلاح يف

 صحفلا ريرقتب ءافتكالا ةئيهلل زوجيف ةيامحلا نم ةانثتسملا عيضاوملا نم وأ هنع

  .بلطلا ضفرب رارق رادصإو لوألا يعوضوملا

 لامكتساب موقت بلطلا مدقم اهمدق يتلا تاريربتلا وأ تاليدعتلاب ةئيهلا تعنتقا اذإ -٢

 يعوضوملا صحفلا ريرقتب بلطلا مدقم رطخت ،كلذ سكع اهل نيبت اذإو ،حنملا تاءارجإ

 ريرقتلا اذه عم قفتي امب بلطلا ىلع تاليدعت ةئيهلل مدقي نأ بلطلا مدقم ىلعو ،يناثلا

  .كلذ ريربت هيف درو امم يأ عم هقافتا مدع ةلاح يف هيلعو

 لامكتساب موقت بلطلا مدقم اهمدق يتلا تاريربتلا وأ تاليدعتلاب ةئيهلا تعنتقا اذإ -٣

  .بلطلا ضفرب اًرارق ردصت كلذ سكع اهل نيبت اذإو ،حنملا تاءارجإ

 نم رهشأ ةثالث لالخ ةئيهلا نم هل ةهجوملا تاراطخالا ىلع درلا بلطلا مدقم ىلع نيعتي -٤

  .بلطلا ضفري ةددحملا ةلهملا لالخ درلا مدع لاح يفو ،هخيرات

 

 

 

 



 

١٣ 
 

 لاطبإلاو ضفرلاو حنملا ماكحأ :نماثلا بابلا

   :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا

 ردصت اهنإف اماظن ةررقملا طورشلا ىفوتسا دق ةعفنملا جذومن ةداهش بلط نأ ةئيهلل نيبت اذإ -١

 مدقم رطخيو ،حنملل ررقملا يلاملا لباقملا دادس دعب ةعفنملا جذومن ةداهش حنمب ارارق

 .ةرشنلا يف رارقلا اذه رشنيو ،كلذب بلطلا

 مل اذإ وأ اماظن ةررقملا طورشلا فوتسي مل ةعفنملا جذومن ةداهش بلط نأ ةئيهلل نيبت اذإ -٢

 ضفرلاب ارارق ردصت اهنإف هالعأ )١( ةرقفلا يف هيلع صوصنملا حنملل يلاملا لباقملا دادس متي

    .ةرشنلا يف رارقلا اذه رشنيو ،كلذب بلطلا مدقم رطخيو ،ضفرلا بابسأ هب احضوم

 

 

 

  :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا

ً اقبط– يونس يلام لباقم ةعفنملا جذومن ةداهش وأ ةعفنملا جذومن ةداهش بلط ىلع قحتسي -١

 ةيلاتلا ةنسلا نم ارابتعا ،ةيلام ةنس لك ةيادب يف هدادس بجي -ةحئاللا هذهب قفرملا لودجلل

  .بلطلا عاديإ خيراتل

 رهشأ ةثالث هاصقأ دعوم يف يونسلا يلاملا لباقملا ةداهشلا كلام وأ بلطلا مدقم ددسي مل اذإ -٢

 رهشأ ةثالثلا لالخ هدادسب مقي مل اذإف .فعاضم يلام لباقم هيلع قحتسا ،هقاقحتسا خيرات نم

 .ةرشنلا يف هنع نلعيو ،ةداهشلا وأ بلطلا طقس ،ىلوألا رهشأ ةثالثلا ءاضقنال ةيلاتلا

 نود نيتنسل ررقملا يلاملا لباقملا هعفد دعب ،ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -٣

 نأ ىلإ ةقحاللا تاونسلل يلاملا لباقملا دادس ليجأت بلطي نأ ،ةعفنملا جذومن ةداهش هحنم

 .ةئيهلا هددحت ام قفو هبلط يف تبلا متي

 .ةعفنملا جذومن ةداهش نع ةقحال تاونسل يونسلا يلاملا لباقملا دادس لوبق ةئيهلل زوجي -٤

 

   :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 .بلطلا عاديإ خيرات نم تاونس رشع ةعفنملا جذومن ةداهش ةيامح ةدم

 

 

 



 

١٤ 
 

 لهملا ديدمتو بلطلا ريس تاءارجإ ةداعإ ماكحأ :عساتلا بابلا

   :نورشعلاو ةعساتلا ةداملا

 ةجيتن طاقسإ وأ ضفر رارق هبلط قحب ردص يذلا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -١

 سامتلا ميدقت ،هتدارإ نع ةجراخ فورظل ةيماظنلا ةلهملا لالخ هنم بلط ام ءافيتسا مدعل

  :يتأي امل اًقفو ،هبلط ريس تاءارجإ ةداعإل ةئيهلا مامأ

 بابسألا لاوز خيرات نم نيرهش لالخ ةئيهلل بلطلا ريس تاءارجإ ةداعإب سامتلا ميدقت .أ

  .ًالوأ يضقني امهيأ رارقلا رادصإ خيرات نم اًرهش رشع ينثا وأ لاثتمالا مدعل تدأ يتلا

 ةلهملا لالخ هنم بلط ام ىلإ لاثتمالا مدع ىلإ تدأ يتلا تارربملاو بابسألا قافرإ .ب

 ،ةدارإلا نع ةجراخ ةيرهق بابسأب وأ دصق ريغب ناك لاثتمالا مدع نأ تابثإو ،ةيماظنلا

  .كلذ يدافتل ةمزاللا ةيانعلا هلذب نم مغرلاب كلذ ثدحو

 .كلذل ررقملا يلاملا لباقملا دادس  .ج

 ،اهتفاضإ وأ ةيقبسألاب ةبلاطملا حيحصتل ةئيهلا مامأ سامتلا ميدقت بلطلا مدقمل زوجي -٢

  :ةيتآلا طورشلا قفو

 .ةيقبسألا ةرتف ءاضقنا خيرات نم نيرهش لالخ كلذ بلطلا ميدقت -أ

 لالخ مت دق هتيقبسأ حيحصت وأ هل ةيقبسأ ةفاضإ دارملا بلطلا عاديإ خيرات نوكي نأ -ب

  .اهتفاضإ دارملا وأ اهب بلاطملا ةيقبسألا ءاهتنا خيرات نم نيرهش

 مدع نأ تابثإو ،ةيقبسألا ةرتفل لاثتمالا مدع ىلإ تدأ يتلا تارربملاو بابسألا قافرإ -ت

 نم مغرلاب كلذ ثدحو ،ةدارإلا نع ةجراخ ةيرهق بابسأب وأ دصق ريغب ناك لاثتمالا

 .كلذ يدافتل ةمزاللا ةيانعلا هلذب

  .سامتلالا ميدقتل ةررقملا ةيلاملا تاقفنلا دادس -ث

 هنم بلط ام ءافيتسا ىلع هتردقم مدع ةلاح يف ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -٣

 كلذو ،ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا لهملا ديدمتل سامتلا ميدقت ةيماظنلا ةلهملا لالخ

 يلاملا لباقملا ديدست ةلهم ءانثتساب ،كلذل دعملا جذومنلا قفو ةيلصألا ةلهملا ءاهتنا لبق

 لباقملا عفد دعب كلذو ،ةيلصألا ةلهملا ءاهتنا خيرات نم ةيفاضإ نيرهش ةدمل ،يونسلا

 .كلذل ررقملا يلاملا

  .كلذل ررقملا يلاملا لباقملا دادرتسا يف بلطلا مدقمل قحلا سامتلالا ضفر ىلع بترتي ال -٤

  .ةلهملا وأ ءارجإلا تاذل رخآ سامتلا ميدقت بلطلا مدقمل قحي ال -٥

 

 



 

١٥ 
 

   :نوثالثلا ةداملا

 اموي نيتس لالخ ةصتخملا ةمكحملا مامأ ضارتعالا ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل -١

 .هطاقسإ وأ بلطلا ضفرب يضاقلا ةئيهلا رارقب هراطخإ خيرات نم

 نم اموي نيتس لالخ ةصتخملا ةمكحملا مامأ ضارتعالا ةعفنملا جذومن ةداهش كلامل -٢

 .ةداهشلا طاقسإب يضاقلا ةئيهلا رارقب هراطخإ خيرات

 

 لالغتسالاو يدعتلا ماكحأ :رشاعلا بابلا

  :نوثالثلا ةيداحلا ةداملا

 يأ دض ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعد عفر ،قحلا هيلإ لآ نم وأ ةعفنملا جذومن ةداهش كلامل

 .كلاملا نم ةيباتك هقفاوم نود ةكلمملا يف ةعفنملا جذومن لالغتساب موقي صخش

 

 :نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

 ذفنت يتلا لامعألاب -كلاملا ةقفاوم نود- ريغلا مايق ةعفنملا جذومن ةداهش ىلع ايدعت دعي ال

 عنص كلذكو ،يملعلا ثحبلا ضارغأب ةصاخلا لامعألاو ،ةعفنملا جذومنب قلعتت ةيبيرجت ضارغأل

 .ةيراجتلا ريغ لامعألا يف ةعفنملا جذومن مادختسا وأ

 

 

 

 

   :نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 جذومن ةداهشب لومشملا جتنملا داريتسا نم هريغ عنم ةعفنملا جذومن ةداهش كلامل قحي ال

 جتنملا حرطب هسفنب كلاملا ماق اذإ هنيزخت وأ عيبلل هضرع وأ هعيب وأ همادختسا ضرغب ةعفنملا

 .كلذب مايقلا هريغل صخر وأ ىرخأ ةلود يأ يف
 
 

   :نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا

 خيرات لبق ،كلذل ةيدج تابيترت ذاختاب وأ ،ةعفنم جذومن عينصتب  - ةين نسحب - صخش ماق اذإ

 رودص مغر – صخشلل نوكي هنإف ،)دجو نإ( ةيقبسألا خيرات وأ ةعفنملا جذومن ةداهش بلط عاديإ



 

١٦ 
 

 الو ،اهيف عسوتلا نود اهسفن لامعألا هذهب مايقلاب رارمتسالا يف قحلا –ةعفنملا جذومن ةداهش

 كلذ يف لخديو ،اهدحأ وأ ةأشنملا رصانع رئاس عم الإ ريغلل هلاقتنا وأ قحلا اذه نع لزانتلا زوجي

 .ةيراجتلا ةعمسلا

 

   :نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا

 يئزجلا لالغتسالاب مايقلا يف هريغل ايدقاعت اصيخرت صخري نأ ةعفنملا جذومن ةداهش كلامل زوجي

 يلاملا لباقملا ددسي مل ام ،ريغلا ةهجاوم يف صيخرتلا دقعب دتعي الو ةعفنملا جذومنل يلكلا وأ

 لالغتسا نم كلاملا نامرح صيخرتلا اذه ىلع بترتي الو .ةئيهلا تالجس يف ديقيو ،هيلع ررقملا

 صيخرتلا دقع صني مل ام ،هسفن ةعفنملا جذومن نع رخآ صيخرت حنم وأ ،هسفنب ةعفنملا جذومن

 .كلذ فالخ ىلع لوألا

 

   :نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا

 ،كلاملل ةررقملا تازايتمالاو لامعألا عيمجب مايقلا يف هل صخرملا ةيقحأ صيخرتلا ىلع بترتي

 صني مل ام ،ةيامحلا نايرس ةدم لاوط ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف ةعفنملا جذومن ةداهشب ةقلعتملاو
 يتلا تازايتمالاو قوقحلا نع لزانتي نأ هل صخرملل سيلو .كلذ فالخ ىلع صيخرتلا دقع يف

 .ةحارص كلذ ىلع صيخرتلا دقع صني ملام ،كلاملا اهب هل صخر

 

   :نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا

 جذومن ةداهش ىلع لصاحلا ةعفنملا جذومن لالغتساب ريغلل ايرابجإ اصيخرت حنمت نأ ةئيهلل زوجي

 كلذو ،كلذل ررقملا يلاملا لباقملا عفد دعبو ةئيهلا ىلإ مدقي صيخرت بلط ىلع ءانب ،ةعفنملا

   :يتأي امل اقفو

 جذومن ةداهش بلط عاديإ خيرات نم تاونس ثالث يضم دعب صيخرتلا بلط ميدقت متي نأ -١

 لالغتساب كلاملا موقي نأ نود ،ارخأتم يضقني امهيأ ،ةداهشلا حنم خيرات نم نيتنس وأ ،ةعفنملا

 رذعب كلذ رربي مل ام ،ةكلمملا تاجايتحا ءافيتسال فاك ريغ وحن ىلع هلالغتسا وأ ،ةعفنملا جذومن

 .عورشم

 اقفو ،يدقاعت صيخرت ىلع لوصحلا ليبس يف ادوهج لذب دق هنأ صيخرتلا بلاط تبثي نأ -٢

 .ةلوقعم ةينمز ةرتف لالخ حجنت مل دوهجلا كلت نأو ،ةلوقعم ةيراجت طورشو ماكحأل

 وأ ،ةيموكح ةهج صيخرتلا بلاط ناك اذإ ،هالعأ )٢( و )١( نيترقفلا ماكحأ قيبطت نم ىنثتسيو

 وأ ،ينطولا نمألا ةصاخو - ةماعلا ةحلصملا قيقحت هنم ةياغلا تناكو ،اهلبق نم الوخم اصخش



 

١٧ 
 

 ،ئراوط ةلاح ةهجاوم وأ - ينطولا داصتقالا نم ىرخأ ةيويح تاعاطق ةيمنت وأ ،ةيذغتلا وأ ،ةحصلا

 دنعو ةريخألا ةلاحلا يفو ،ةيراجت ريغ ةماع اضارغأ هنم ةياغلا تناك وأ .ادج ةحلم ىرخأ عاضوأ وأ

 .اروف هكلام غالبإ متي ةعفنم جذومن دوجوب ملعلا

 .ةيلحملا قاوسألا يف ةعفنملا جذومن ريفوت لجأل صيخرتلا حنمي نأ -٣

 ردص تاسرامم حيحصتل صيخرتلا نم ةياغلا تناك اذإ ،هالعأ )٣(و )٢( نيترقفلا ماكحأب مزتلي الو

 .ةعورشملا ريغ ةسفانملا لامعأ نم اهنأب يضقي يئاضق مكح وأ يرادإ رارق اهنأشب

 نوكيو .هلجأ نم حنم يذلا ضرغلل اقفو ،هتدمو صيخرتلا قاطن صيخرتلا رارق ددحي نأ -٤

 حجرملا نم نكي ملو ،صيخرتلا حنم اهلجأ نم يتلا عاضوألا تهتنا اذإ ءاهنإلل اعضاخ صيخرتلا

 .هل صخرملل ةعورشملا حلاصملا ةاعارم عم ،اهثودح راركت

 .هل حنم نم ىلع ارصح صيخرتلا نوكي الأ -٥

 .ةدح ىلع صيخرت بلط لك يف تبي نأ -٦

 لاح يف ضيوعتلا رادقم ديدحت ةصتخملا ةمكحملا ىلوتتو ،لداع اضيوعت كلاملا ضوعي نأ -٧

 .هب ءافولاب هل صخرملا مزتلي نأ ىلع ،قافتالا مدع

 الو ،ةريبك ةيداصتقا ةميق يذ مهم ينقت روطت ىلع يوطنت ةعفنملا جذومن ةداهش تناك اذإ -٨

 كلت كلام حنم ةئيهلل زوجي هنإف ،ىرخأ ةعفنم جذومن ةداهش لالغتسا نود اهلالغتسا نكمي

 لزانتلا ةلاحلا هذه يف زوجي الو .ىرخألا ةعفنملا جذومن ةداهش لالغتساب ايرابجإ اصيخرت ةداهشلا

 ةعفنملا جذومن ةداهش بحاصل نوكيو ،ىرخألا ةداهشلا نع لزانتلاب الإ يرابجإلا صيخرتلا نع

 طورشلً اقفو ،ايرابجإ اصيخرت هل صخرملا نم لباقم صيخرت ىلع لوصحلا يف قحلا ىرخألا

 .ةلوقعم

 

   :نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا

 ةأشنمللً الماش لزانتلا ناك اذإ الإ ،ريغلل هنع لزانتي نأ ايرابجإ اصيخرت هل صخرملل زوجي ال -١

 ،لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم طرتشيو ،ةيراجتلا اهتعمس وأ ،اهنم ءزج وأ ،صيخرتلا نم ةديفتسملا

 نع الوؤسم حبصي هل لزانتملا نإف روكذملا لزانتلا ىلع ةئيهلا ةقفاوم ةلاح يفو ،ًالطاب ناك الإو

 .لزانتلا ىلع ةقفاوملا لبق هيلع ةبترتملا لوألا ديفتسملا تامازتلا

 ،ةئيهلا ىلإ همدقي يباتك بلط ىلع ًءانب ،صيخرتلا نع يلختلا ايرابجإ اصيخرت هل صخرملل زوجي -٢

 .هيلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم يلختلا رثأ يرسي نأ ىلع

 

 



 

١٨ 
 

   :نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا

 ةداهش كلاملو .كلذ يضتقت بابسأ تماق اذإ يرابجإلا صيخرتلا حنم رارق ليدعت ةئيهلل زوجي

 اذإ ليدعتلا اذه ءارجإ ةئيهلا نم بلطي نأ يرابجالا صيخرتلا نم ديفتسملا وأ ةعفنملا جذومن

 .هضفر وأ صيخرتلا ليدعت لوبقب اببسم ارارق ةئيهلا ردصتو ،هتابجوم تققحت

 

   :نوعبرألا ةداملا

 :ةيتآلا تالاحلا يف يرابجإلا صيخرتلا ءاغلإب ةئيهلا موقت

 لالخ ةكلمملا تاجايتحاب يفي فاك وحن ىلع ةعفنملا جذومن لالغتساب هل صخرملا مقي مل اذإ -١

 .اعورشم اببس كانه نأ تبثأ اذإ ةيواسم ةدم ديدمتلل ةلباق صيخرتلا حنم نم نيتنس

 نمً اموي نيعست لالخ ،هيلع ةقحتسملا غلابملا ديدستب صيخرتلا نم ديفتسملا مقي مل اذإ -٢

 رارق يف اهيلع صوصنملا ،ةداهشلا كلامل ةقحتسملا تاضيوعتلا كلذ يف امب ،اهقاقحتسا خيرات

 .حنملا

  .صيخرتلا حنم طورش نم طرش يأب صيخرتلا نم ديفتسملا لخأ اذإ -٣

 

   :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا

 اهنع نلعيو .اهيلع أرطت يتلا تاءارجإلاو يرابجإلا صيخرتلا حنم تارارق ةئيهلا تالجس يف ديقت
 .اهب ةداهشلا كلام رطخيو ،ةرشنلا يف

 

  :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا

 ىلإ مدقي يباتك بلط بجومب كلذو ايلك وأ ايئزج اهنع يلختلا ةعفنملا جذومن ةداهش كلامل زوجي

 دعب الإ يرابجإلا صيخرتلا ةلاح يف ةعفنملا جذومن ةداهش نع يلختلا لبقي ال هنأ ىلع ،ةئيهلا

 اذه غوست ةرهاق فورظ دوجو تابثإ وأ ،صيخرتلا نم ديفتسملا نم هيلع ةيباتكلا ةقفاوملا

 ةبسنلاب يلختلا رثأ يرسي الو .ةرشنلا يف هنع نلعيو ،ةئيهلا تالجس يف يلختلا لجسيو .يلختلا

 .رشنلا خيرات نم الإ ريغلل

 

  :نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا

 لالخ ةعفنملا جذومن ةداهش حنم رارق يف ةصتخملا ةمكحملا مامأ نعطي نأ ةحلصم يذ لكل زوجي

 حنمل ةررقملا طورشلا ةفلاخم ىلعً اسيسأت ،ايلك وأ ايئزج هلاطبإب مكحلا ابلاط ،اهنايرس ةرتف



 

١٩ 
 

 هقح نم ناك الإو ،ىوعدلا يف هل صخرملا لاخدإ ةداهشلا كلام ىلعو ،ةعفنملا جذومن ةداهش

  .هسفن ءاقلت نم لخدتلا
 

  :نوعبارلاو ةعبارلا ةداملا

 ماكحأ نم يأ ةفلاخم يه ةعفنم جذومنل يئزجلا وأ يلكلا لاطبإلا بلط اهيلع ىنبي يتلا سسألا

  .ةحئاللا نم ةنماثلا ةداملا وأ ةعباسلا ةداملا وأ ةسداسلا ةداملا وأ ةسماخلا ةداملا

  :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا

 نأك رارقلا اذه رابتعا هيلع بترتي ايلك وأ ايئزج ةعفنملا جذومن ةداهش حنم رارق نالطبب مكحلا -١

 .هنالطبب يضق ام قاطن يف كلذو ،هرودص خيرات نم نكي مل

 لباقم نم هدادس مت ام دادرتسا يف قحلا ةعفنملا جذومن ةداهش نالطبب مكحلا نأش نم سيل  -٢

 .يلام

 صيخرتلا لباقم تعفد يتلا غلابملا در ةعفنملا جذومن ةداهش نالطبب مكحلا نأش نم سيل -٣

 ال صيخرتلا ةجيتن ةدئاف نم هيلإ داع ام نأ هل صخرملا تبثي مل ام ،ةعفنملا جذومن لالغتساب

  .ررضلا عفدل ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعد ةماقإ هل قحيف ،غلابم نم هعفد ام لداعت

 .هرشن خيرات نم الإ ريغلل ةبسنلاب هرثأ يرسي الو ،هرودص بقع حنملا رارق نالطبب مكحلا رشنيو

 

  :نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا

 :ةيلاتلا بابسألا نم ببس يأل ةعفنملا جذومن رثأ يفتني

 هذه نم نورشعلاو ةسداسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةعفنملا جذومن ةيامح ةدم ءاهتنا -١

 .ةحئاللا

 ماكحأ ةاعارم عم ،ةداهشلا نم ةدمتسملا هقوقح ةفاك نع ةعفنملا جذومن ةداهش كلام يلخت -٢

 .ةحئاللا هذه نم نوعبرألا ةداملا

 .ةعفنملا جذومن ةداهش حنم رارق نالطبب ذافنلا بجاو مكح رودص -٣

 .ةعفنملا جذومن ةداهش طاقسإب ذافنلا بجاو مكح وأ رارق رودص -٤

 ةجيتن ،يرابجإلا صيخرتلا حنم نم نيتيلاتلا نيتنسلا لالخ ةعفنملا جذومن لالغتسا مدع -٥

 ايفاك يرابجإلا صيخرتلا نكي مل يتلا تالاحلا يف هقوقح لامعتسا يف ةداهشلا كلام فسعت

 .فسعتلا كلذ كرادتل

 .ةعفنملا جذومن رثأ هب ىفتنا يذلا رثألا نع ةرشنلا يف نلعيو

 

 



 

٢٠ 
 

  :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا

 نود ،لالغتسالا لامعأ نم لمع يأب ةكلمملا يف صخش يأ مايق ةعفنملا جذومن ىلع ايدعت دعي

 ىلع ءانب ةصتخملا ةمكحملا ردصتو ،ةعفنملا جذومن ةداهش كلام لبق نم ةقثوم ةيباتك ةقفاوم

 ذختت نأ اهلو ،مزاللا ضيوعتلا عفد عم يدعتلا عنمب امكح ةحلصم يذ لك وأ ةداهشلا كلام بلط

   .يدعتلا نع ةجتانلا رارضألا يفالتل ايرورض هارت ام ةلجاعلا ريبادتلا نم

 

  :نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا

 تابلط نم ةقدصم روص ىلع لصحي نأ ،ررقملا يلاملا لباقملا عفد دعب ،صخش يأل زوجي

 جذامن تاداهش ىلع يلام لباقم نود عالطالا زوجي امك .ةروشنملا ةعفنملا جذامن تاداهش

 .اهب قلعتم نايب يأو ةئيهلا نم ةرداصلا ةعفنملا

 

  :نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا

 جذامن تاداهش تابلطب ةقلعتملا ةينفلا تامولعملاب ءالدإلا نع عانتمالاب ةئيهلا وفظوم مزتلي

 كلت يقلت يف ايمسر هل صخرم ريغ صخش يأل - كلت مهتفصب - اهيلع اولصح يتلا ،ةعفنملا

 كلت ءاشفإ مدعب نومزتلي امك ،ةكلمملا يف اهب لومعملا دعاوقلاو ةمظنألل اقبط تامولعملا

 .مهتمدخ ءاهتنا دعب مازتلالا اذه رمتسيو ،تناك ةقيرط يأب اهلامعتسا وأ ،روهمجلل تامولعملا

 نيتنس ةدملو ،مهتمدخ ةدم ءانثأ ةعفنم جذومن ةداهش بلطب مدقتلا ةئيهلا يفظومل زوجي الو

 .ةمدخلا ءاهتنا دعب
 

  :نوسمخلا ةداملا

    .قفرملا لودجللً اقفو ةحئاللا هذه ماكحألً اقيبطت قحتسملا يلاملا لباقملا ةئيهلا ددحت
 

  :نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا

 جذومن تاذ ةيامحل ةئيهلل رخآً ابلط مدقي نأ ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي ال -١

 .عارتخا ةءارب بلط قيرط نع ةعفنملا

 يلاملا لباقملا دادسو هيف تبلا لبق هبلط ليوحت ةعفنملا جذومن ةداهش بلط مدقمل زوجي -٢

 قحي الو ،ةئيهلا اهردصت يتلا دعاوقلاو ماكحأللً اقفو عارتخا ةءارب بلط ىلإ ،حنملل ررقملا

 .ةئيهلا بلط ىلع ءانب ليوحتلا نكي مل ام ةدحاو ةرم الإ هبلط لوحي نأ هل
 



 

٢١ 
 

 ةيماتخلا ماكحألا :رشاعلا بابلا

  :نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا

  .ةحئاللا هذه ذيفنتل ةمزاللا تارارقلا ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا ردصي

 

  :نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا

 .اهرشن خيرات نمً اموي نيرشعو ةئم دعب اهب لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ةحئاللا هذه رشنت
 



 

٢٢ 
 

قحلملا  

 ةحئاللا نم نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا يف هيلإ راشملا يلاملا لباقملاب لودج

 مقرلا

 ةعفنملا جذامن لباقملاب نايب

 بولطملا يلاملا 
 دارفألا

ؤملا
س

اس
ت  

وأ  

لا
اكرش

ت  

 ٤٠٠ ٢٠٠ ليجستلا بلط ١

 ٢٠٠ ١٠٠ ةيكلملا لقن وأ رييغت ٢

 ١٠٠ ٥٠ بلطلا ىلع ةفاضإلا وأ ليدعتلا ٣

 ٥٠ ٢٥ ةداهشلا وأ بلطلا نم ةخسن ىلع لوصحلا ٤

 ٤٠٠ ٢٠٠ صيخرتلا دوقع ليجست ٥

 ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ يرابجالا صيخرتلا حنم ٦

 ٥٠٠ ٢٥٠ رشنلاو حنملا ٧

 يونسلا يلاملا لباقملا ٨

 ٢٥٠ ١٢٥  ىلوألا ةنسلا ٨/١

 ٥٠٠ ٢٥٠ ةيناثلا ةنسلا ٨/٢

 ٧٥٠ ٣٧٥ ةثلاثلا ةنسلا ٨/٣

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ةعبارلا ةنسلا ٨/٤

 ١٢٥٠ ٦٢٥ ةسماخلا ةنسلا ٨/٥

 ١٥٠٠ ٧٥٠ ةسداسلا ةنسلا ٨/٦

 ١٧٥٠ ٨٧٥ ةعباسلا ةنسلا ٨/٧

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ةنماثلا ةنسلا ٨/٨

 ٢٢٥٠ ١١٢٥ ةعساتلا ةنسلا ٨/٩

 ٢٥٠٠ ١٢٥٠ ةرشاعلا ةنسلا ٨/١٠

 ٨٠٠ ٤٠٠ ةيقبسأ ةفاضإ وأ حيحصت سامتلا ٩

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠   بلطلا ريس تاءارجإ ةداعإ سامتلا ١٠

 ٦٠٠ ٣٠٠ ةلهملا ديدمت سامتلا ١١
 


