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* 2010 ةنسل ضئافلا نم صلختلاو دقاعتلاو ءارشلا نوناق
(2010/6/30) 
لوألا لصفلا
ةيديهمت ماكحأ
نوناقلا مسا
. " 2010 ةنسل ضئافلا نم صلختلاو دقاعتلاو ءارشلا نوناق " نوناقلا اذه ىمسي ـ1

قيبطت
: ةيتآلا تالاحلا يف ةماعلا تايرتشملا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قبطت (1) ـ2
، ةفلتخملا مكحلا تايوتسمب ةلودلا ةزهجأ عيمج تايرتشم (أ )
 اذه يف صنلا متي مل ام ةلودلا ةزهجأ ىدحإ ةطساوب ةسفانملا قيرط نع متي يذلا لوصألا نم صلختلاو تايرتشملا عيمج (ب)
، كلذ فالخ يلع نوناقلا
، ةيموكحلا ريغ ةزهجألل ةماع لاومأ نم ةلومملا تايرتشملا ( ج)
: يلي ام ةاعارم عم يموقلا نمألاو عافدلا ةزهجأ تايرتشم ( د)
 ةديقملا ءارشلا ةقيرطل عضخت يتلا داوملا لك يطغت ةيئانث ةمئاق ساسأ ىلع لوصألا نم اهصلختو اهتايرتشم متت نأ ةرورض (�الوأ)
 ، صلختلا قرط كلذكو ةحوتفملاو
 قرط نم يأ يلعو ةديقملا ةمئاقلا يف اهنيمضت بجي يتلا داوملا ةئف يلع تايرتشملل ةماعلا ةرادإلا عم �ايونس قافتالا (�ايناث)
 ةمئاقلا ىلع داوملا تائف نم يأ ىلع قبطتس يتلاو هبجومب ةرداصلا حئاوللا وأ نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ةديقملا ءارشلا
. ةديقملا
 نواعتلا تايقافتاو ةيميلقإلاو ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم نم ةلومملا دوقعلا ذيفنتو تايرتشملا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ قبطت (2)
. كلذ فالخ ىلع قافتالا متي مل ام حنملاو يلاملا يئانثلا

ريسفت



: رخآ ينعم قايسلا ضتقي مل ام نوناقلا اذه يف ـ3
، حيرصتلا وأ زايتمالا وأ ةصخرلا لمشي الو نيفرطلا نيب تامازتلا هيلع بترتت رخآل صخش نم قح لاقتنا ينعي �انوناق " ءارشلا "
 ، تادحولاب ءارش زاهج يأ وأ ةماعلا ةرادإلا ةطاسوب اهعابتإ بجي يتلا تاءارجإلا اهب دصقي "ءارشلا تاءارجإ"
 ، ضورعلا ميدقتل ةوعدلاو ، تاءارجإلا رايتخإو ، ةطخلا لمشتو ءارشلا ةرود يف ةيلاتتملا لحارملا اهب دصقي "ءارشلا ةيلمع "
، دقعلا ماربإو ضورعلا مييقتو صحفو ، تاءاطعلا يمدقم نم ضورعلا مالتسإ تاءارجإو
، راجئتسإلاو راجيالا لمشي الو تامدخ وأ لامعأ وأ علس ىلع ةقيرط يأب لوصحلا وه " ءارشلا دقع "
، ةرازولاب تايرتشملل ةماعلا ةرادإلا اهب دصقي " ةماعلا ةرادإلا "
، ىنطولا داصتقالاو ةيلاملا ةرازو اهب دصقي " ةرازولا "
 ، ىنطولا داصتقالاو ةيلاملا ريزو هب دصقي " ريزولا "
، ةدحولا نع لوألا يذيفنتلا لوئسملا اهب دصقي " ةقدصملا ةطلسلا "
، ةلودلا ةزهجأ نم ةدحو يأ اهب دصقي " ةدحولا "
 ةسائر كلذ لمشيو نادوسلا ىف مكحلا تايوتسم نم ىوتسم ىأ ىف ةموكحلل عبات قفرم ىأ اهب دصقي " ةلودلا ةزهجأ "
 ةزهجألاو ةيئاضقلا ةطلسلاو اهل ةعباتلا ةزهجألاو ةيروتسدلا تاسسؤملاو اهل ةعباتلا تادحولاو تارازولاو ءارزولا سلجمو ةيروهمجلا
 ةماعلا تائيهلاو ، ىرخألا مكحلا تايوتسم ىف ةريظنلا ةزهجألاو قفارملاو ،نمألاو ةطرشلاو ةحلسملا تاوقلاو اهل ةعباتلا
 ةبسنب نادوسلا ىف مكحلا تايوتسم نم ىوتسم ىأ ىف ةموكحلا اهكلتمت ىتلا تاكرشلاو
 ، ةيموكحلا ةصصختملاو ةيراجتلا فراصملاو ىزكرملا نادوسلا كنبو مالسلا تايقافتال �اقفو ةأشنملا تايضوفملاو %20 نع
: اهب دصقي "ةيموكحلا هبش تامظنملا"
بجومب تئشنأ ةيرابتعا ةهج يأ ( أ)
، يروهمج رارق وأ نوناق
نوناق بجومب ةلجسم ةكرش يأ (ب)
لقت الأ ىلع 1925 ةنسل تاكرشلا
 نع اهلامسأر يف ةلودلا ةمهاسم

20% ،
ةلودلا كلمت ىرخأ ةينوناق ةهج يأ (ج)
، اهلامسأر نم رثكأ وأ %50 اهيف
 وأ نييراشتسالا ،نيلواقملا ، نيدروملا نم دودحم ددع ةوعد اهبجومب متي يتلا ءارشلا ةقيرط هب دصقي "يسفانتلا رايتخالا"
 امإ تاءاطعلا مييقت متي ثيح رعس نودب وأ رعسب تاءاطع ميدقت ىلع سفانتلل ءارشلاب ةصتخملا ةرادإلا ةطساوب تامدخلا يمدقم
، ةفلكتلاو ةدوجلا نيب عمجلا ساسأ ىلع وأ طقف ةدوجلا ساسأ ىلع
 ةرعسم تاءاطع ميدقتل نييراشتسالا وأ نيلواقملا نيدروملا ةوعد اهبجومب متي يتلا ءارشلا ةقيرط اهب دصقي " ءاطعلا وأ ةصقانملا"
،ةحاتملا مالعإلا لئاسوب رشني ماع نالعإب كلذو تامدخلا وأ لامعألا وأ علسلل
 ةطساوب ىرخأ قوقح يأو يراجتلا مسالاو ةيركفلا ةيكلملاو ةيكلملا قوقح اهيف امب ةماعلا تاكلتمملا درج هب دصقي " صلختلا "
، صلختلا قرط ىدحإب اهنم صلختلاو ءارش زاهج
 مييقتو صحف ،تاءاطعلا يمدقم نم ضورع ميدقت بلطو ءارجإلارايتخا ةطخ نم ةعباتتملا لحارملا اهب دصقي " صلختلا ةيلمع "
، دقعلا ءاسرإو ضورعلا كلت
 نيب ؤطاوتلا لمشتو ةلودلاب رارضألل دقع ذيفنت وأ ءارش ةيلمع ىلع ريثأتلا دصقب قئاقحلا هيوشت اهب دصقي " ةيلايتحا ةسرامم"
 وأ لبق ءاوس حوتفملاو رحلا سفانتلا دئاوف نم اهنامرح دصقب ةحيحص ريغ سسأ ىلع ءاطع راعسأ ميدقت دصقب تاءاطعلا يمدقم
، ءاطعلا ميدقت دعب
، ةحوتفملا ةيلودلا ةسفانملا قيرط نع دقاعتلا اهب متي يتلا تاءارجإلا ةعومجم اهب دصقي ةيلودلا ضورعلا "
 " ةيسفانتلا
 تاـكرشلا نم دودحم ددعل ةرشابملا ةوعدلا قيرط نع دقاعتلا اهب متي يتلا تاءارجإلا ةعومجم اهب دصقي ةيلودلا ضورعلا "
ةلاح يف كلذو حوتفم نالعإ نودب نيلواقملاو نيدروملاو تائيهلاو
 ، نيدروملا نم دودحم ددع دوجو ةلاح يف وأ قحاللا وأ قبسملا اهليهأت " ةدودحملا ةيسفانتلا
 ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنت نامضو ةيدجلا ديكأتل ةيرتشملا ةهجلل نيسفانتملا نم مدقملا نامضلا هب دصقي "ضرعلا تانامض"
، دقعلا
 ذيفنت وأ ديروتلل ضورع ميدقت يف ةكراشملل ةيميلقإ وأ ةيملاع تاكرش اهل يعدت يتلا تاصقانملا هب دصقي " يلودلا ءارشلا "
، ةماع تاعورشم
 مت نيذلا دارفألاو تائيهلاو تاكرشلا نم دودحم ددعل سفانتلا اهب متي يتلا تاءارجإلا ةعومجم هب دصقي " يلحملا ءارشلا "
، ةيلاملا ةردقملاو ةينفلا ةءافكلا يوذ نم مهليهأت
 نع ليصافت ميدقتل نييراشتسالا وأ نيلواقملا ، نيدروملا ةوعد هبجومب متي يذلا يمسرلا ءارجإلا هب دصقي " قبسملا ليهأتلا "
 نوكت ثيحب ةيلاملا ةردقملاو ةربخلا ريياعم نم ىندألا دحلا رفوت نامض ساسأ ىلع ءاطعلل ةوعدلا لبق اهصحفل مهتاردقو مهدراوم
 ، دالبلاب ةيبنجألا تاكرشلا ءالكوو ةيلحملا تاكرشلا نيب ةسفانملا
 يذلا ءاطعلا مدقم ناك اذإ ام ديدحتل دقعلا ماربإ لبقو تاءاطعلا مييقت دعب قبطي يذلا يمسرلا ءارجإلا هب دصقي " قحاللا ليهأتلا "
، ةلاعف ةروصب دقعلا ذيفنتل ةيلاملا دراوملاو ةردقلا ، ةربخلا كلمي ، ءاطع لقأ هرابتعاب همييقت مت
 ةيبساحملا ئدابملل �اقبط �ايداريإ �افورصم سيلو �ايلامسأر �افورصم اهنمث ربتعي يتلا ةرمعملا لوصألا اهب دصقي " ةيلامسأرلا تادعملا"
، تآشنملاو ينابملا كلذ نم ينثتسيو
 رابتعالا يف ذخألا دعب لقألا هنأ دجو يذلاو يراشتسا وأ لواقم وأ ، دروم نم ضورعملا رعسلا اهب دصقي " ةميقم ةفلكت لقأ "
، ءاطعلا تادنتسم يف اهنييعت مت دق لماوعلا كلت نوكت نأ ةطيرش ةلصلا تاذ لماوعلا عيمج
 يزاغ وأ لئاس وأ بلص لكش يف تناك ءاوس ىرخأ ءايشأ يأ وأ تادعم وأ ، تاجتنم وأ ، ماخ داوم يأ اهب دصقي " علسلا "



 هذه ةميق زواجت الأ ةطيرش علسلا ديروتل ةيضرع تامدخ يأ كلذ يف امب ةيركفلا تاكلتمملاو ةسوململا ريغ تاكلتمملاو ءابرهكلاو
، علسلا ةميق تامدخلا
 كلذ لمشيو �ادهج وأ �اتقو قرغتسيو لمع ميدقت مزلتسي لامعألا وأ علسلا فالخب ءارشلل عوضوم يأ اهب دصقي " تامدخلا "
 ذيفنتل وأ ليحرتلاب مايقلا ضرغب تادعملا وأ تايلآلا وأ تارايسلا لامعتسا وأ ريجأتو ، تاميمصتلا وأ تاموسرلا وأ ، ريراقتلا ميلست

، عون يأ نم لمع
 : اهب دصقي " لامعألا "
، ءاشنإلاب ةطبترملا لامعألا عيمج ( أ)
ةنايص وأ مدهلاو ، ءاشنإلا ةداعإو
قيرط دييشتو ، ىنبم ديدجت وأ
، يوج لاجم وأ
عقوملا زيهجتك ىرخأ ةيندم لامعأ يأ (ب)
وأ تادعملا بيكرت وأ ءانب وأ هماقأو
 ، روكيدلا وأ بيطشتلا وأ داوملا
لوصحلا اهساسأ نوكي يتلا لامعألا (ج)
رفحلاك اهسايق نكمي ةيدام جئاتن ىلع
رامقألاب ريوصتلاو طئارخلا و
، اهريغو ةيعانصلا
: ببسب ةصتخملا ةطلسلا نم هرايتخا مت يذلا ءاطعلا هب دصقي " زئافلا ءاطعلا "
تناك اذإ ةفلكت ةميق لقأل هميدقت ( أ)
يه تمدختسا يتلا ءارشلا ةقيرط
 ،ةيسفانتلا ةصقانملا
ةدحولا تاجايتحال ةباجتسا رثكأ هنوك (ب)
تمدختسا يتلا ءارشلا ةقيرط تناك اذإ

ءارش ، ةيسفانتلا راعسألا ةقيرط يه
عئاضبلا تناك اذإ وأ ، دحاو ردصم نم
ةميق تاذ اهئارش بولطملا تامدخلا وأ
، ةطيسب
، ضورعلا مالتسال يئاهنلا خيراتلاو ضورعلا ميدقتل ةوعدلا نالعإ خيرات نيب ةرتفلا اهب دصقي " نالعإلا ةدم "
 ةقيرطل �اقبط ةيرتشملا ةدحولا نم ةمدقملا ةوعدلل ةباجتسا ءاطعلا يف كراشملا هب مدقتي يذلا حرتقملا هب دصقي " ضرعلا "
، ةعبتملا ءارشلا
، ضورعلا ريضحت متي اهساسأ ىلع يتلاو ةيرتشملا ةدحولا اهردصت يتلا قئاثولا اهب دصقي " ةصقانملا تادنتسم "
 نامضل ضرعلا عم ءاطعلا يف كراشملا همدقي يذلا نامضلا نم رخآ لكش يأ وأ يكنبلا نامضلا هب دصقي " ضرعلا نيمأت "
 يف ةددحملا تابلطتملل �اقبط هضرع لوبق مت اذإ دقعلا عيقوتل ةيلوئسملا كلذ يف امب ةيئارشلا ةيلمعلا يف كراشملا تايلوئسم
، ةصقانملا تادنتسمو نوناقلا
، ةيموكحلا ةزهجألا يريدمو ءانمأو ءالكوو ةينعملا ةرازولا ريزو اهب دصقي " ةصتخملا ةطلسلا "
، ةيرتشملا ةدحولا نم رداصلا نالعإلل �اقبط تاسفانملا يف كراشي لواقم وأ دروم وأ ةكرش يأ هب دصقي " سفانملا "
 تايلمع ةعباتمل ةماعلا تاكرشلاو تائيهلاو تارازولا يف ةيموقلا ةزهجألا اهئشنت يتلا تادحولا اهب دصقي " ةيرتشملا ةدحولا "
، نيزختلاو ديروتلاو دقاعتلا ةلحرم ىتح ةصقانملا تادنتسم دادعإ ةلحرم نم ءارشلا
 ةينفلا صئاصخلاو ةفلكتلا رصانع لك مييقت دعب ةسفانتملا ضورعلا نيب نم �ارعس لقألا ضرعلا هب دصقي " لوألا لقألا ضرعلا"
، لامعألا وأ تامدخلا وأ ةعلسلل
، ءاطع لك ةعيبط بسح ةدحولا جراخ نمو نيلماعلا نم ةيرتشملا ةدحولا اهلكشت يتلا ةنجللا اهب دصقي " تايرتشملا ةنجل "
، ةيراشتسالا تامدخلا ميدقتب موقي يذلا ةكرشلا وأ صاخشألا ةعومجم وأ صخشلا هب دصقي " يراشتسالا "
 ذيفنت وأ علسلا ديروت وأ لمعلا ذيفنت نامضل زئافلا ضرعلا بحاص همدقي يذلا يكنبلا نامضلا هب دصقي " ذيفنتلا نس�ح نامض "
، ةيراشتسالا تامدخلا اهيف امب تامدخلا
، ةيرتشملا ةدحولا تادعمو ةلامع مادختسا قيرط نع دييشتلا لامعأب مايقلا هب دصقي " رشابملا لمعلا "

يناثلا لصفلا
دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا ةرادإلا
ةماعلا ةرادإلا تاصاصتخا
 ةيئارشلا ةيلمعلا ةمالس نامض فدهب اهذيفنت ةبقارمو دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا تاسايسلا عضوب ةماعلا ةرادإلا صتخت (1) ـ4
 ةيفافشلاو ةهازنلاو ةبولطملا ةيداصتقالا ةءافكلا ققحتو هبجومب ردصت يتلا حئاوللاو نوناقلا قفو متت اهنأ نم دكأتلاو ةيموكحلا
. ةيريدقتلا تاطلسلا مادختسا نع �اديعب
: ةيتآلا تاصاصتخالا ةماعلا ةرادإلل نوكت مدقت ام مومعب لالخإلا نود (2)
 ئدابمو تاسايسب صتخي اميف ةينوناقلا ةزهجألاو ةيموكحلا تادحولاو تايالولا تاموكحو ةيموقلا ةموكحلل حصنلا ميدقت (أ )
، تايرتشملا ةسراممو
 ، ةبولطم تاليدعت يأ نأشب هيجوتلاو نادوسلا ةيروهمج يف تايرتشملا مظن ةسرامم نأشب ريرقتلاو ةبقارم (ب)
 تاهجلا عم رواشتلاب دقاعتلاو ءارشلا ناجلب نيلماعلل ينهملا ريوطتلا لبسو ةءافكلا تايوتسم ديدحتو بيردتلل ريياعم عضو ( ج)



، ةلصلا تاذ
، ةماع ةدئاف تاذ تامولعم يأو ، ةماعلا تايرتشملا صرف لوح تامولعملا رشنل ماظن ظفحو ميظنت ( د)
 نوناقلا قيبطت نامضل ةيموكحلا ةزهجألا نم يأ يف دجوت يتلا ةيئارشلا ةزهجألا تاءارجإو تالجسل ةيرود تاصوحف ءارجإ (ـه)
، ةحيحص ةروصب
: نأ نامض ضرغب ةماعلا دوقعلا ذيفنتو ماربإ ةبقارم ( و)
 ، ةلادعو ةهازنب تمربأ دق دوقعلا كلت (�الوأ)
 ، ةهوبشم تالماعم يأب ةقالع اهل سيل هئاهنإ وأ دقع يأ ماربإ اهبجومب مت يتلا فورظلا (�ايناث)
 ، ةماع ةهج يأ تاصاصتخاب ساسملا نود كلذو هصوصن قباطي دقع يأ دونب نم دنب لك ذيفنت (�اثلاث)
 لامتكا دعب ةقيقد ةعجارمب مايقلاو هذيفنت لالخ دقعلا ةعجارمو تاصقانملا دادعإ ةيلمع ءانثأ تايرتشملا ةبقارم ماظن سيسأت ( ز)
، كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ تايرتشم يأب قلعتي اميف دقعلا
، ةيسسؤملاو ةيرشبلا دراوملا هيقرتل تاردقلا ءانبل ةيلمع ةطخ يلع ةظفاحملاو تاسايسلا ريوطت ( ح)
، ةماعلا تايرتشملاب ينهملا مامتهالاو ةلصلا تاذ تاهجلا عم ةيسسؤم طباور قلخ ( ط)
، تايرتشملا لوح ةيلودلاو ةينطولا تاحوسملاو ثوحبلا ءارجإ ( ى)
، ءارشلا تادحو ةطساوب اهعابتإ بجاولا دوقعلا جذامنو ةيسايقلا تاءاطعلا قئاثو رادصإ ( ك)
، تادحولا ىلع اهعيزوتو راعسألاو نيلواقملاو نيدروملا نع تامولعملا نم ةعساو ةدعاق عمج ( ل)
، ءارشلا تايلمع ذيفنتل ةمزاللا دشارملاو تاهجوملا رادصإ ( م)
 . ةرازولاب ةصتخملا ةطلسلل هميدقتو ماعلا يئارشلا طاشنلاو تايرتشملا ماظن ذيفنت ىدم نع يونس ريرقت دادعإ (ن)

ةماعلا ةرادإلا تاطلس
: ةيتآلا تاطلسلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا اهتاصاصتخا ةسرامم ليبس يف ةماعلا ةرادإلل نوكت ـ5
 وأ ، دروم وأ ، لواقم يأل وأ ءارش زاهج يأل ةعبات ىرخأ تاكلتمم يأ وأ تادنتسملاو ، تالجسلاو ، رتافدلا عيمج يلع عالطإلا (أ )
 صخش ةزايح يف وأ مهنم يأ ةزايح يف تناك ءاوس نطابلا نم دروم وأ نطابلا نم لواقم ، نطابلا نم يراشتسا وأ ، يراشتسا
، رخآ
، ماع دقع لامعأ اهيف ذفنتس وأ اهيف متيس وأ مت عقاوم وأ ينابم يأ لوخد (ب)
 ةسرامم يف زييمتلا مدعو ةيفافشلاو ، ةسفانملاو ، ةلادعلا سيياقم ةسراممو قيبطت نامضل ةمزاللا تاقيقحتلا ءارجإ ( ج)
، حئاوللاو نوناقلاب ءارشلا تادحو مازتلا ةبقارمو تايرتشملا
 وأ تالجسلا وأ تادنتسملا صحف وأ تايرحتلا ءارجإل صخش يأ اهلغشي ينابم يأل ةيمسرلا لمعلا تاعاس لالخ لوخدلا ( د)
. ةفلاخملا ةلاح ىف ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختإو قيقحت يأ ءارجإل ةيرورضو ةمزال ربتعت يتلا تاكلتمملا
، ةيرورض ةماعلا ةرادإلا اهربتعت ىرخأ تامولعم يأ وأ ماع دقع يأ وأ ءاطع ءاسرإب قلعتت تامولعم يأ بلط (ـه)
 قلعتي اميف ةرادإلا اهددحت يتلا تاقوألا يفو ةقيرطلاب اهب اهدميل رخآ صخش يأ وأ ماع فظوم يأ نم تامولعم يأ بلط ( و)
 ، اهب ةقلعتم ىرخأ تامولعم يأو ررقم لمع يأ لاطبإ وأ فقو وأ ، رادصإ حنمب
، نادوسلا جراخ وأ لخاد صخش وأ ةهج يأ نم ةينف وأ ةينهم ةدعاسم يأ بلط ( ز)
 هقيبطت لبسو نوناقلاب فيرعتلل ةفلتخملا ةيموكحلا تادحولاب دقاعتلاو ءارشلا تارادإب نيلماعلل ةيبيردت تارود ميظنتب مايقلا ( ح)
. ةفلتخملا تادحولا نيب كرتشم مهفل لوصولل

ةماعلا ةرادإلل يفيظولاو يميظنتلا لكيهلا
 . ةماعلا ةرادإلا ماسقأو تارادإ ددحي يرادإ يميظنت لكيه ةماعلا ةرادإلل نوكي (1) ـ6
 . ةرازولا فئاظو نمض يفيظو لكيه ةماعلا ةرادإلل نوكي ( 2)

ريراقتلا
: ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا دعب رهشأ ةثالث لالخ مدقت نأ ةماعلا ةرادإلا ىلع ـ7
: نم نوكتيو ةنسلا كلت تاطاشنب صاخلا يونسلا ءادألا نع ريزولل �اريرقت (أ )
، ةيونسلا ةيرادإلا ةطخلاو ةيلاملا تانايبلا (الوأ)
، تادحولاب تايرتشملا ةزهجأو ةماعلا ةرادإلا تايلمعل �امييقت (ايناث)
، ينطولا سلجملا هب هجوي امبسح ىرخأ تامولعم يأ (اثلاث)
 هالعأ هيلإ راشملا ريرقتلل همالتسا خيرات نم نيرهش لالخ يونسلا ءادألا مييقتب �اريرقت ينطولا سلجملا مامأ ريزولا مدقي (ب)

. ةرازولا ريرقت نمض

ثلاثلا لصفلا
ةلودلا ةزهجأب تايرتشملا تادحو
اهلكايهو تادحولا ءاشنإ
 ةدحو ءاشنإ اهلمع ةعيبط بلطتت يتلا يربكلا تادحولاب يموكحلا دقاعتلاو ءارشلل تادحو ءاشنإ نوناقلا اذه بجومب متي (1) ـ8
. دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا ةرادإلا ةيصوت قفو دقاعتلاو ءارشلل
. ءابعألا هذهب مايقلل ةلهؤملا ةينفلا تاصصختلاو تاءافكلا يوذ نم بسانم ددعب ةيموكحلا ةزهجألاب ءارشلا تادحو ديوزت متي (2)
. نيلماعلل ةبولطملا ةيميداكألا تاصصختلا عون ديدحتو تاورتشملا ةرادإل ىمره لكيه عضو ةصتخملا تارازولا ىلع (3)

ةلودلا ةزهجأب ءارشلا تادحو تاصاصتخاو ماهم



: ةيتآلا تاصاصتخالاو ماهملا ةلودلا ةزهجأب ءارشلا تادحول نوكت ـ9
، كلذب تايصوتو تاحرتقم ميدقتو هل عبتت يذلا يموكحلا زاهجلاب لوصألا نم صلختلاو ءارشلا ططخ ةسارد (أ )
 لك ريضحتو هقئاثوو ءاطعلا نالعإ ةدوسم عضوو يموكحلا دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا ةرادإلاو تايرتشملا ةنجل عم قيسنتلا (ب)
، ءاطعلاب ةقلعتملا تادنتسملا
، تايرتشملا ةنجلل ةيراتركسلا لامعأب مايقلا ( ج)
 تارادإلل ةيموكحلا ةدحولل ايلعلا ةرادإلا وأ ءارشلا ةنجل نم ةرداصلا فيلكتلا رماوأ رادصإو تاءاطعلا تادوقع قئاثو ريضحت ( د)
، ةذفنملا
 تافانئتسالا سلجم وأ يموكحلا دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا ةرادإلل ةيرودلا ريراقتلا ميدقتو ءارشلاب ةقلعتملا تادنتسملا لك ظفح (ـه)
، كلذ بلط ام ىتم
. ةصتخملا ةطلسلا اهددحت ىرخأ تابجاو وأ ماهم يأ ( و)

عبارلا لصفلا
تايرتشملا ناجل
تايرتشملا ناجل ليكشت

. ةلودلا ةزهجأ تادحو نم ةدحو لك يف تايرتشملل ناجل نوناقلا اذه بجومب لكشت (1) ـ10
6) دنبلا يف هيلع صوصنم وه امبسح ءاضعألا رايتخا ةيفيكو ةنجللا ليكشت نوكي (2)
. ءاطعلا ةيعون بسح ةبولطملا ةينفلا تالهؤملاو تاربخلا يوذ نم تايرتشملا ةنجل ءاضعأ رايتخا متي (3)
 يف وأ �اكيرش نوكي وأ يرخأ ةهج يأ وأ ةكارش وأ ةكرش يف �اوضع ناكو ةنجللا يف �اوضع هرايتخا مت صخش يأ يلع بجي (4)
 ةلصلا هذه نع نلعي نأ ، اهب ةقلعتم تامدخ ميدقتل وأ علس ديروتل �اضرع مدق صخشب ةبارق ةلص يأ وأ ةكرش وأ صخش ةمدخ
. ضرعلا كلذب ةقلعتم ةلأسم يأ يف توصي وأ شقاني وأ كراشي الأو
 ةدحولل يلاملا ريدملا وأ ةيرادإلاو ةيلاملا نوئشلا ريدمل زوجيو ةدحولل لوألا يذيفنتلا ةطساوب تايرتشملا ناجل رايتخا متي (5)
 يذيفنتلا ةطساوب ليكشتلا رارق رادصإ خيرات نم نيعوبسأ زواجت ال ةرتف يف ءاضعألا تالهؤم ديدحتو ليكشتلا رمأ حرتقم ميدقت
. كلذب ةماعلا ةرادإلا راطخإو لوألا
 ةدحولا سيئر يلإ ةفاضإ يموكحلا ءارشلل ةماعلا ةرادإلل لثمم عم لقألا يلع ءاضعأ ةعبرأو سيئر نم ةنجللا نيوكت متي (6)
 نم بولطملا لمعلا نوكي يتلا ةيلخادلا ةرادإلل لثممو ةدحولاب ةينوناقلا ةرادإلا لثممو ةأشنملاب تايرتشملا ةدحو سيئرو ةيلاملا
 . ةلومملا ةهجلا نم وضع يلإ ةفاضإلاب اهصاصتخا
 . ةنجلل ةيراتركسلا لامعأب ةلودلا ةزهجأ نم يأب هضوفي نم وأ تايرتشملا ةدحو سيئر موقي (7)
 . اهلامعأل ةمظتنم تافلمب ظافتحالاو ةنجللا تاسلجل عئاقولا ذخأ ةيلوئسمب ةنجللا ةيراتركس موقت (8)
 . كلذ بلط ام ىتم تافانئتسالا زاهجلو �ايرود ةماعلا ةرادإلا ةطساوب شيتفتلاو عالطإلل ةحاتم ةنجللا تافلم نوكت (9)

ةنجلل ينوناقلا باصنلا
. ةنجللا سيئرل ةفاضإ ءاضعأ ةعبرأ روضحب �اينوناق باصنلا نوكي ـ11

تايرتشملا ناجل تاصاصتخاو ماهم
: ةيتآلا تاصاصتخالاو ماهملا تادحولاب تايرتشملا ناجلل نوكي ـ12

 رمأ رادصإو دقاعتلا رمأ نم غارفلا ىتح هقئاثوو ءاطعلا نع نالعإلا ةدوسم ةعجارمب �اءدب ءاطعلا لحارم لك يلع ماتلا فارشإلا (أ )
، لوبقلا
 تايصوت ميدقتو اهذيفنت ةعباتمو ءارشلا تايلمعل ةينمزلا لوادجلا ديدحتو عضو عم اهيلع ةقفاوملاو ةأشنملل ءارشلا ططخ عضو (ب)
، كلذب
، ةماعلا ةرادإلل دقاعتلاو ءارشلا تايلمع ريسل ةيرودلا ريراقتلا دامتعاو ميدقت ( ج)
 تاليدعت يأل تاحرتقم ميدقتو يموكحلا زاهجلا لخاد ةينعملا ةرادإلا عم ةرمتسملاو ةقباسلا تادقاعتلا لك ذيفنت ريس ةعباتم ( د)
، ذيفنتلا ريسب طبترت هئراط
 . ةصتخملا ةطلسلا اهددحت يرخأ تاصاصتخا يأ (ـه)

سماخلا لصفلا
ىموكحلا ءارشلا
يموكحلا ءارشلا ئدابم

 ذيفنتو اهتايرتشم ديروتل دقاعتلاب اهمايق لبق كلذو ةيموكحلا ةزهجألاو تادحولا لكل ةمزلم يموكحلا ءارشلا ئدابم ربتعت (1) ـ13
. ةيلاملا ةلودلا حلاصم ةيامحل اهلامعأو اهتاعورشم
 نوناقلا اذه يف ةددحملا قرطلا مادختساب ةيسفانتلا ةصقانملا قيرط نع ةلودلا ةزهجأل ةماعلا تايرتشملا عيمج متت نأ بجي (2)
 . ةلءاسملاو ةلادعلاو ةيفافشلا ةيلاملا ةميقلا ، ةيداصتقالا ةءافكلا قيقحتو ةسفانملا ميق ءالعإ نم نكمت ةقيرطب
. تايرتشملا ةميقو عون يلع ةدمتعم ءارشلا ةقيرط نوكت نأ بجي (3)
 مت ةفلكت لقا مدقي يذلاو ءاطعلا تادنتسم يف ةددحملاو ةبولطملا تافصاوملا يفوتسي يذلا وه زئافلا ءاطعلا نوكي نأ بجي (4)
. اهمييقت
. ةبولطملا طورشلا ءافيتسا ةلاح يف ةصقانملل مدقتلا يف قحلا تاكرشلاو دارفألا عيمجل نوكي (5)
 ريغ بولسأب نيسفانتملا نيب زييمتلا زوجي الو ةحوتفملا تاسفانملا هيلع موقت �ايساسأ �أدبم نيسفانتملا نيب ةاواسملا ربتعت (6)
. ةيواستملا صرفلا مهحنم بجيو يماظن



ةاواسملا أدبم ىلع درت يتلا دويقلا
. ةيراجتلا لامعألا ةلوازمو تاسفانملا يف لوخدلا ةلودلا يف بصانم نولغشي نيذلا نيلماعلا ىلع رظحي (1) ـ14

. ذيفنتلا يلع ةردقلا باحصأو اهليهأت قبس يتلا تاهجلا يلع طقف ةرصاق ةدودحملا ةسفانملا نوكت (2)
 . ةءافكلا وأ ةردقملا مدع اهل تبث اذإ ةحلاصلا ريغ ضورعلا داعبتسا يف قحلا ةيموكحلا ةزهجألل (3)
. ةقباس دوقع يف هتامازتلاب لخأ نأ قبس دق هنأ تبث اذإ ةسفانملا نم مدقتملا عنمي (4)
 ، بولطملا لمعلا نع ةدحومو ةلماك تامولعم نيسفانتملل رفوت نأ ةماعلا ةصقانملل اهحرط دنع ةيموكحلا ةزهجألا يلع بجي (5)
. ضورعلا ميدقتل دحاو داعيم ددحيو دحاو تقو يف تامولعملا هذه يلع لوصحلا نم مهنيكمت متيو
 ةسراممب صيخرت اهل يتلا تاكرشلاو تاسسؤملاو دارفألا نم الإ ةيسفانت ضورع يأ لوبق مدع ةيموكحلا ةزهجألا يلع بجي (6)
 اذه اهيف رفوتي ال يتلا ضورعلا ةسفانملا نم دعبتستو ةصقانملا عوضوم تامدخلا وأ علسلا وأ لامعألا هقاطن يف عقت يذلا لمعلا
. طرشلا
. نادوسلاب قباس لماعت اهل قبسي مل يتلاو نادوسلاب ةلجسملا ريغ تاكرشلا ىلع ءاطعلا ءاسرإ زوجي (7)
. ةسفانملا عوضوم لمعلا لاجم يف فنصم ريغ ناك اذإ �ارعس لقألا ءاطعلا لوبق زوجي ال (8)
 ناجل يلع بجي امك . قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا نع ديزت ال ةلداع راعسأب لامعألا ذيفنتل دقاعتلا وأ ءارشلا متي نأ بجي (9)
. قوسلا راعسأو �ايملاع وأ �ايلحم اهب لماعتلا قبس راعسأ رخآب دشرتست نأو ةدئاسلا راعسألاب مازتلالا ضورعلا ليلحتو صحف
 يلع طورشلاو تافصاوملا هذه لمتشت نأو ةعوضوملا تافصاوملاو طورشلل �اقبط الإ اهبجومب دقاعتلاو ضورعلا لوبق زوجي ال (10)
. اهرفاوت بجاولا اهتالمتشمو تافصاوملاو ةدوجلاب ةصاخلا ةيرهوجلا طاقنلا
 داوم يلع راصتقالا هيف بنجتت ةدياحمو ةبسانم ةيسايق تافصاومل �اقفو طورشلا دعت نأ ةيراشتسالا تاكرشلا يلع بجي (11)
. اهنيعب ةصاخ ةهج ةطساوب ةنيعم
: نيروكذملا صاخشألا عم دقاعتلا وأ فانصأ ءارش زوجي ال (12)
 ، ةيموكحلا تادحولا عم هلماعت يف بعالتلاو لياحتلاو شغلا همادختسإ تبث نم (أ )
، هصصخت وأ هتردقمو هتءافك مدعل لامعألا ضعب هنم تبحس نأ قبس نم (ب)
، مهعم لماعتلا عنمب ةمظنألا يضقت نم ( ج)
. دقاعتلا تاءارجإ ذاختا ءانثأ نجسلاب موكحملا ( د)
 يتلا تاءارجإلاب و ذيفنتلا دعب وأ ءانثأ تفشتكا اذإ بعالتلاو لياحتلاو شغلا تالاحب ةرازولا غالبإ ةيموكحلا ةزهجألا ىلع (13)
. تذختا
 دعاوقلاو ةمظنألل �اقبط لمعلاب مهل صخرملا ةينادوسلا تاسسؤملاو دارفألل لامعألا ذيفنتو ءارشل دقاعتلا ةيولوأ نوكت (14)
. ةعبتملا
 ةئزجت نكمي امك ، نيينادوسلا نيلواقملا يلإ اهذيفنت دهعي نأ بجي يتلا تالواقملاو لامعألا ضعب ددحت نأ ةرازولل زوجي (15)
. اهذيفنتو اهل لهأتلل نيينادوسلا نيلواقملل ةصرفلا ءاطعإل عيراشملا
 نع لقي ال امب لماكلاب نيينادوس نيلواقم يلإ اودهعي نأب نيينادوسلا ريغ نيلواقملا عيمج مزتلي (16)
. مهدوقع اهتنمضت
 تادعملا هذهل نيينادوسلا ءالكولا نم مهدوقع ذيفنت ضرغل اهنوجاتحي يتلا تادعملاو تاودألا ءارشب نيلواقملا عيمج مزتلي (17)
 زجع اذا وا مهب ةصاخلا ةلمعتسملا تادعملا داريتسا ةلاح يف الإ جراخلا نم ةرشابم داريتسالا مهل زوجي الو نادوسلا يف تالآلاو
. نادوسلاب تافصاوملاو تاجايتحالا هذه ريفوت نع ءالكولا
: ةيلحم ةينادوس تاكرشو تاسسؤم نم ةيلاتلا تامدخلا ىلع لوصحلاب نولواقملا مزتلي (18)
، نادوسلا لخاد دارفألاو عئاضبلا لقن تامدخ (أ )
، ةيلحملا نيمأتلا تامدخ (ب)
، ةيفرصملا تامدخلا ( ج)
، يضارألا ءارشو ريجأت تامدخ ( د)
 . ةيئاذغلا داوملا ديروتو ةشاعإلا تامدخ (ـه)
 ضرغلل ةققحم تناك ام يتم ةيبنجألا ىلع اهلضفتو ةينادوسلا تاجتنملاو تاعانصلا عجشت نأ ةيموكحلا ةزهجألا يلع بجي (19)
. هلجأ نم ءارشلا ررقت يذلا
 ام ىتم جراخلاب عنصي امم اهريغ نع ىصقأ دحك %10 ةبسنب ديزت اهراعسأ تناك اذإ ةينطولا تاعانصلاو تاجتنملا ءارش زوجي (20)
.ةبولطملا تافصاوملا تفوتسا

نيلواقملاو نيدروملا ليهأت
 دراوملاو ، ةينفلاو ةينهملا ةرادجلاو ، ةينفلاو ةينهملا تالهؤملا هيدل رفوتت نأ بجي دروم وأ لواقم يأ عم دقاعتلا ةلاح يف (1) ـ15

 و ، ةزاتمملا ةعمسلاو ، لامعألا لاجم يف ةربخلاو ، ةيرادإلا تاردقلاو ، ةيليغشتلا تاليهستلاو ، تادوجوملاو تادعملاو ، ةيلاملا
. دقاعتلا عوضوم لامعألا ذيفنتل كلذو ةمزاللا ةيرشبلا دراوملا
) دنبلاب درو امل �اقفو ةلهؤم تناك اذإ الإ ةلودلا تاعورشم ذيفنتل ةهج يأ عم دقاعتلا زوجي ال (2)
. تالواقملاو ديروتلاو ءارشلا دوقع يف لوخدلل ةينوناقلا ةفصلاو ةطلسلا نيلواقملاو نيدروملل نوكت نأ بجي (3)

تاصقانملاو تاحرتقملا ، ضورعلا ، تاءاطعلا عيمج ءاغلإ
 لبق تقو يأ يف ةمدقملا ضورعلاو تاحرتقملاو تاءاطعلا عيمج ضفر ةصقانم يأل اهحرط دنع ةيموكحلا ةزهجألل زوجي (1) ـ16

 بابسأ وأ تارربم يأ ءادبإ نود كلذب ةسفانملا يف نيكراشملا عيمج غالبإو ، ةهج يأ ىلع ءاطعلا ءاسرإ وأ ضورعلا يف تبلا
. ءاطعلا ضفرل
) دنبلاب درو امك تاءاطعلا ضفرب اهمايق دنع ةيموكحلا ةزهجألا يلع ةيلوئسم ةيأ بترتت ال (2)



. مهضورعب اومدقت نيذلا نيدروملا
: ةيتآلا تالاحلا يف ةسفانملا ءاغلإ زوجي (3)
، ةجاحلا لاوز (أ )
 ، تافصاوملا وأ طورشلاو رعسلا ثيح نم ةبسانم ريغ ضورعلا عيمج نأ ضورعلا صحف ةنجلل نيبت اذإ (ب)
. تاضوافملا يف ةجيتن يلإ لوصولا نم ضورعلا صحف ةنجل نكمتت مل اذإ ( ج)

سداسلا لصفلا
ءارشلا قرط
ةماعلا ةسفانملا

 ةسفانملا طورش قبطت نأ لامعأ ذيفنت وأ تامدخ وأ علس ءارش يلع دقاعتلا يف بغرت يتلا ةيموكحلا ةدحولا يلع بجي (1) ـ17
. تاورتشملا ةميقو ةيعون يلع كلذ يف ةدمتعم نوناقلا اذه يف ةدراولا ءارشلا قرط مدختست نأو ةماعلا
 قيرط نع ةيموكحلا تادحولا لكل عيبلاو لوصألا نم صلختلاو لامعألا يلع دقاعتلاو تامدخلاو علسلا عيمج ءارش نوكي (2)
 ةيداصتقالا ةءافكلا قيقحتل كلذو ةيلحملا ةيسفانتلا ضورعلا وأ ةيلودلا ةيسفانتلا ضورعلا قيرط نع تناك ءاوس ةماعلا ةسفانملا
. ماعلا لاملا ىلع ظافحلاو ةيفافشلاو

ءارشلا قرط رايتخا
 اذه يف هيلع صوصنم وه امبسح ءارشلا دعاوق قيبطت اهيلع صاخلا عاطقلا عم ةكارش يف لماعتت يتلا ةماعلا تادحولا (1) ـ18

. هبجومب ةرداصلا حئاوللاو نوناقلا
 هيلع صوصنم وه امبسح ءارشلا دعاوق قبطت نأ ماعلا عاطقلا تادحو نم ةدحو عم ةكارش يف لخدت ةصاخ ةأشنم لك مزتلت (2)
. هبجومب ةرداصلا حئاوللاو نوناقلا اذه يف
 عوبسأ نع لقت ال ةينمز ةدمل نيلواقملاو نيدروملا لك نلعت نأ ةماع ةسفانم حرط يف بغرت يتلا ةيموكحلا ةدحولا ىلع (3)
. تامدخلاو علسلاب ةصاخلا تاءاطعلا يف لوخدلل ةيواستم صرف مهل حيتتو

ةصقانملل نالعإلاو ةوعدلا
 ديروتب ةصاخلا مهضورع ميلستل نيلواقملاو نيدروملا نلعت نأ ةماعلا ةسفانملل ءاطع حرطت يتلا ةيموكحلا ةدحولا ىلع (1) ـ19

. ةصتخملا ةهجلا وأ ةدحولا ريتركس يدل تاءاطعلا قودنص لفق لبق ءاطعلا يف ةبولطملا عورشملا لامعأ ذيفنت وأ علسلا
 لكل ةصرف حيتي يذلا ردقلاب قاطن عسوأ ىلع حئاوللاو نوناقلا اذه يف هيلع صوصنم وه امبسح ةبولطملا تاءاطعلا نع نلعي (2)
. نيلمتحملا نيلواقملاو نيدروملا
 حتفل ددحملا ناكملا يفو ةرشابم هدعب وأ ضورعلا ميلست خيرات تاذ وه تاءاطعلا فيراظم حتفل نلعملا خيراتلا نوكي نأ بجي (3)
. نالعإلا يف فيراظملا

نيدروملاو نيلواقملل قبسملا ليهأتلا
 مهسفنأ ليهأت ةلودلا ةزهجأ تاءاطع يف ةكراشملا يف نوبغري نيذلا نييراشتسالاو نيلواقملاو نيدروملا يلع بجي (1) ـ20

. ةصتخملا تاطلسلا وأ ءارشلا ةهج اهتددح يتلاو ليهأتلاب ةصاخلا ريياعملا ءافيتساب
 ءافيتسا ةيموكح ةصقانم يأ يف ةكراشملا يف ةبغرلا مهيدل نيذلاو نويلحملا نييراشتسالاو نيلواقملا ، نيدروملا ىلع (2)
. نادوسلا يف ةصتخملا تاطلسلا وأ ةينهملا تاهجلا ىدل ليجستلا تابلطتم
 يف ةقرفت يأ دوجو نود نييراشتسالاو نيلواقملاو نيدروملا عيمج يلع اهقيبطت متي نأو ةفورعم ليهأتلا ريياعم نوكت نأ بجي (3)
. يراشتسا وأ لواقم وأ دروم يأ ليهأت
 نيدروملا تاردقو تايناكمإ ىلع فرعتلا ضرغب تائشنملا ضعبل قبسملا ليهأتلا تاءارجإ يف عورشلا ةيموكحلا تاهجلل زوجي (4)
. تامدخلا وأ لامعألا وأ ، عئاضبلا ديروتل تاءاطعلا ميدقتل ةوعدلا ميدقت دعب وأ لبق كلذو نيلواقملا وأ

ءاطعلا تادنتسم رادصإ
 لوخدلل اومدقت نيذلا نيلواقملاو نيدروملا لكل لوألا نالعإلا دعب ةرشابم ءاطعلا تادنتسم ميلست ةيموكحلا تادحولا ىلع (1) ـ21

. تدجو نإ ةبولطملا موسرلا عفد دعب ءاطعلا يف
. ةيفاضإ تامولعم يأ يلع لوصحلل مهل ةيواستملا صرفلا ةحاتإو عورشملا تامولعم ءاطعلل نيمدقتملا لك كيلمت بجي (2)
 تالاحلا ادع نييراشتسالاو نيلواقملاو نيدروملا نيب زيمت تاحلطصم يأ يلع تاءاطعلاب ةصاخلا تادنتسملا لمتشت الأ بجي (3)
. نوناقلا اذه بجومب ةرداصلا حئاوللا اهيلع صنت يتلا
. نوناقلا اذه بجومب ةرداصلا حئاوللا يف ءاطعلا ةسارك موسر ددحت (4)

ءاطعلا تادنتسم تايوتحم
. نوناقلا اذهب قحلملا لودجلا يف ددحم وه امك ةيجذومن ءاطع تاسارك مادختسا ةيموكحلا تادحولا ىلع (1) ـ22

 نيمدقملا مهت يتلا تامولعملا لك ىلع يوتحت نأو ةسفانملا يلع عجشت ةحضاو تاءاطعلا تادنتسم ةغل نوكت نأ بجي (2)
. تامدخلاو لامعألاو علسلا تاءاطعل

ةصقانملا نامضو ضورعلا نايرس ةحص
 تادنتسم يف ددحم وه امك نامضلا نايرس ةرتف نايبو مهضورع ميدقت نيسفانتملا نم بلطت نأ ةيموكحلا تادحولا ىلع ـ23

 ناجل كلذك نكمتو اهمييقتو ضورعلا ةنراقم لامكتسا نم ةيموكحلا تادحولا نكمت ثيحب ةيفاك ةرتفلا هذه نوكت نأ يلع ءاطعلا
. زئافلا ضرعلا نالعإو ءاسرإلا تايصوت ةعجارم نم رارقلا ذاختا



مييقتلا ريياعم
. ةيولوألا بسح اهبيترتو ضورعلا مييقت سسأ ىلعو تامدخلاو علسلا تافصاوم ىلع ءاطعلا ةسارك يف صني نأ بجي (1) ـ24

 بسن يلإ ريياعملا ليوحت ةيفيكو ضورعلا مييقت يف اهب ذخؤي يتلاو رعسلل ةفاضإ مييقتلل ريياعم ءاطعلا ةسارك ددحت نأ بجي (2)
. مييقتلل
 دادسلا طورشو لامعألا ذيفنتو علسلا ديروت ةقيرطل ةليدب تارايخ ميدقت نيسفانتملل زوجي (2) دنبلا يف درو ام نم مغرلاب (3)
. ءاطعلا ةسارك يف كلذ ىلع صني نأ طرتشي

ءاطعلا حتفو مالتسا
 صوصنملا تاءارجإلا ةمدختسم ضورعلا ملتست يتلا ةنجللا تاذ يه تاءاطعلا ةسارك تردصأ يتلا ةنجللا نوكت نأ بجي (1) ـ25
. هبجومب ردصت يتلا حئاوللاو نوناقلا يف اهيلع
 يأو ، فيراظملا مالتسا خيراتو دعوم حضوي دنتسم ءاطعلل مدقتم لك حنم كلذ هنم بلط اذإ تاءاطعلا ةنجل ريتركس ىلع بجي (2)
. حتفي نأ نود هبحاصل داعي نأ بجيف تاءاطعلا قودنص لفق دعب لصي ضرع

ضورعلا ةنراقمو مييقت
 ضورعلا لك نيب ةنراقملا نم نكمتت ىتح هتميق ديدحتل اهميدقت مت يتلا ضورعلا نم ضرع لك مييقت ءارشلا ةدحو ىلع (1) ـ26

. زئافلا ضرعلا وه �ارعس لقألا ضرعلا نوكي نأ يرورضلا نم سيلو
 تاءاطعلا ةسارك يف ددحي نأ يلع لضفألا ضرعلا ديدحت دنع رعسلاو مييقتلاب ةصاخلا ريياعملا رابتعالا يف عضوي نأ بجي (2)
 .ذيفنتلا ةرتفو مييقتلل ةيلاملا طورشلل �اقفو ةرشابم ددحت نأ بجي لامعألاب ةصاخلا ريياعملا امأ ، علسلا ءارشب ةصاخلا
. سفانتلل �الهؤم ريغ نوكيو ةريبك ةروصب ءاطعلل قبسملا مييقتلا نم لقأ وأ ربكأ هتميق نوكت ضرع يأ دعبتسي نأ بجي (3)
 يأ يلع ةقفاوملاب ةيصوتلل اهيلع تدنتسا يتلا تارربملا حضوتو ضورعلا ةنراقمو مييقت نع لصفم ريرقت ةيموكحلا ةدحولا دعت (4)
. ةمدقملا ضورعلا نم ضرع

نيدروملاو نيلواقملل قحاللا ليهأتلا
 نأ ددحت نأ ةيموكحلا ةدحولاو تاءاطعلا ةنجل ىلع لبق نم مهليهأت قبسي مل نيذلا نيكراشملا ضعب دوجو ةلاح يف (1) ـ27

 نم صلختلا وأ ةموكحلا تاعيبم ةلاح يف ضورعلا ىلعأ وأ لامعألا وأ تامدخلا وأ علسلا ديروتل ضورعلا لقأ مدق يذلا صخشلا
. ءاطعلا تافصاوم يف بولطم وه امك ةءافكب ةلواقملا وأ ءاطعلا ذيفنت يف تايناكمإلاو ةردقلا هيدل لوصألا
 بجيف ةعوضوملا ريياعملا نم يأ دروم وأ لواقم يأ يفوتسي مل اذإو ، ءاطعلا تادنتسم يف ةمزاللا ليهأتلا ريياعم ديدحت بجي (2)
. مدقملا ضرعلا ضفر ةلاحلا هذه يف
 ليلحت دنع وأ ةيلحملا وأ ةيملاعلا تاءاطعلا ةلاح يف تامدخ وأ عئاضب يأ اهءارش دنع ةيرتشملا ةيموكحلا تاهجلا ىلع (3)
 لامعألا وأ نادوسلا يف ةجرختسم وأ ةجتنم ، ةعنصم داومب ةصاخلا تاءاطعلا ضعبل ةيلضفأ شماه حنمت نأ ضورعلا ةنراقمو
 . ءاطعلا تادنتسم يف حوضوب كلذ ددحي نأو نيينادوس نييراشتسا نم تامدخ وأ نيينادوس نيلواقم نم ةمدقملا

دقعلا هيسرت ىلع ةقفاوملا
 يتلا تافوقسلا زواجت يتلا غلابملا يف ةيموكحلا تادحولا تايصوتو مييقت يلع عالطإلا دقاعتلاو ءارشلل ةماعلا ةرادإلا ىلع ـ28

: امإ اهرارق رادصإو ةرازولا اهردصت
 وأ ، ءاطعلا ةسارك يف دوجوملا لوبقلا جذومن يف زئافلا ضرعلا لوبقب ةيموكحلا تادحولا ضيوفتو تايصوتلا يلع ةقفاوملاب ( أ)
 ةداعإب ةيصوتلا وأ ضورعلا مييقت ةداعإب هيجوتلاب ةيموكحلا ةدحولل مييقتلا ريرقت ةداعإو ضرع يأ لوبقب ضيوفتلا حنم ضفر (ب)
. رخآ ءارجإ يأ وأ ءاطعلا

تاليدعتلاو تارييغتلا
: ليدعتلا وأ ليدبتلا ناك اذإ الإ نيفرطلا ةطساوب اهيلع عيقوتلا دعب ةقيرط يأب ءارشلا دوقع لدعت وأ لدبت ال (1) ـ29

، اهحلاصمب رضي ال وأ ةلودلا حلاصل (أ )
. �انوناق ةلوخم ةطلس نم �ادمتعم (ب)
. ةصتخملا ةطلسلا نم اهيلع ةقفاوملا متتو ميقت نأ بجي ءارشلا دقع ةميقل ةفاضإ يأ (2)

 رظحلا ةمئاق يف نيلواقملا ضعب عضو
 ةدمل ءادوسلا ةمئاقلا يف نيراشتسملا وأ نيلواقملا ، نيدروملا عضو وأ رظح يف قحلا ةلودلا يف ةصتخملا تاطلسلل زوجي ـ30
. رظحلا اذهب اهب ءارشلا تادحوو ةلودلا ةزهجأ غالبإ متي نأ ىلع ، ةيموكحلا تاءاطعلا يف ةكراشملا نم مهعنمو ةنيعم

عباسلا لصفلا
تادعملا ءارش تاءارجإ
تادعملا عون رايتخا

. نوناقلا اذهل ةرسفملا حئاوللا يف اهيلع صوصنملا رصانعلا نم �ايأ قيقحتل ةيلامسأرلا تادعملا ءارش متي ـ31

ةيلامسأرلا تادعملا ءارش يف ةفلكتلا رصانع ديدحت
 . نوناقلا اذهل ةرسفملا حئاوللا يف اهيلع صوصنملا لماوعلا بسح ةيلامسأرلا تادعملا ءارش يف ةفلكتلا رصانع ديدحت متي ـ32



تادعملا ءارشل رداصملا رايتخا ةيفيك
 : يلي ام ميوقتو ةسارد بجيف ةيلامسأرلا تادعملا ءارش رداصم رايتخا دنع ـ33

، هيف ةقثلا رادقمو دروملا يلع دامتعالا يدم (أ )
، لوقعملا نمثلا (ب)
، تادعملا بيكرتب مامتهالا ( ج)
، اهليغشت رمأ يلع فارشإلا ( د)
، تادعملاب ةصاخلا رايغلا عطق رفاوت ىدم (ـه)
.اهمادختسا ةدم لاوط اهحيلصتو اهتنايصب ةصاخلا تادادعتسالا رفاوت ىدم ( و)

تادعملل ةيسدنهلا ةمدخلا
 ةمدخلا عونو تادعملل هعيب لبق عئابلا نم ةمدخلا نمث ليصحتب قلعتي اميف تادعملل ةيسدنهلا ةمدخلا تارابتعا ةاعارم بجي ـ34

 . عيبلا ةيلمع مامتإ دعب اهتميقو

ةيلامسأرلا تادعملا ءارش قرط
: ةيلاتلا تاوطخلا ةيلامسأرلا تادعملا ءارش تاءارجإ لمشت نأ بجي ـ35

، تادعملا يلإ ةجاحلا ريرقت (أ )
، تافصاوملا ديدحت (ب)
، ءاطعلا نع نالعإلا ( ج)
، نيدروملا عم ضوافتلا ( د)
، ءاطعلا ءاسرإ (ـه)
، ( ديروتلا ) ءارشلا رمأ رادصإ ( و)
، ( ديروتلا ) ءارشلا رمأ ةعباتم ( ز)
، �ايئادتبا تادعملا مالتسا ( ح)
، تادعملل ينفلا صحفلا ( ط)
. يئاهنلا ليغشتلا ( ى)

ديروتلاو عينصتلا يف ءارشلا رداصم ةبقارم
 لبق اهب فرتعم ةصصختم ةهج وأ ةدقاعتملا ةهجلا ةطساوب ةيلامسأرلا تادعملل ةيسدنهلا لامعألا لك يلع ةقفاوملا بجي ـ36

 . نيبسانملا ناكملاو نامزلا يف ديروتلا نامضل تادعملل ةيجاتنإلا ةيلمعلا ةبقارم بجي امك تادعملا هذه ةعانص يف ءدبلا

نماثلا لصفلا
ةماعلا تاعورشملا يلع دقاعتلا

دقاعتلا غيص
 عم دقعلا وأ صصختم لمع لكل دقعلا وأ لامعألا عيمجل لماشلا دقعلا ةغيصب ةماعلا تاعورشملا يلع دوقعلا نوكت نأ زوجي ـ37

: يلاتلا وحنلا ىلع كلذو نيلواقملا داحتا
 لامعأ عيمج ذيفنتب لواقملا مزتلي ثيح لامعألا عيمجل دحاو لواقم عم دقاعتلا ةلاح يف كلذو لامعألا عيمج يلع دقاعتلا (أ )
،نيرخآ نيلواقم عم ةيعرف تادوقع قيرط نع لامعألا هذه ذفن ولو ىتح ةدقاعتملا ةدحولا هاجت �امزلم ربتعيو ةفلتخملا عورشملا
 لك ذيفنتل دقاعتلا متيو عورشملا ةعيبط بسح ماسقأ ةدعل عورشملا مسقي نأ زوجي صصختم لمع لكل دقاعتلا ةلاح يف (ب)
، ةسناجتم لامعأ يلع لواقم لك عم دقاعتلا نوكي نأ يعاري نأ يلع ، لقتسم لواقم عم مسق
 اميف �اداحتا نونوكي نيلواقم عم هلامعأ عيمجب عورشم ذيفنت يلع دقاعتلا متي نأ زوجي نيلواقم داحتا عم دقاعتلا ةلاح يف ( ج)
 عقو وأ دقعلا يلع عيقوتلا يف اوكراش ءاوس ةدقاعتملا ةدحولا هاجت دارفنإلاو نماضتلاب نيلوئسم نيلواقملا عيمج ربتعيو مهنيب
. مهنع ةباين مهدحأ

حاتفم ميلست ةقيرطب دقاعتلا
 اهبيكرتو هتادعم ديروتو عورشملل ةيلخادلا ميماصتلا دادعإب لواقملا مزتلي نأ بجي حاتفملا ميلست ةقيرطب دقاعتلا مت اذإ (1) ـ38

. نامضلا ةرتف لالخ عورشملا ليغشت نامضو ليغشتلاو ةيسدنهلا لامعألا ةفاك ذيفنتو
 هيلإ جاتحي يذلا ردقلاب ىرخأ تامولعم يأو عورشملا ضارغأ نايبو ةيلوألا ميماصتلا دادعإب ةدقاعتملا ةدحولا مهاست نأ زوجي (2)
. ةيئاهنلا ميماصتلا دادعإل لواقملا
 دادعإب ةدقاعتملا ةدحولا مزتلت ةلاحلا هذه يفو هدح يلع لك ذيفنتلاو ميمصتلا قيرط نع عورشملا ذيفنت متي نأ زوجي (3)
. ةلثامم لامعأ ذيفنت يف ةربخلا هرايتخا يف يعاري يراشتسا قيرط نع عورشملا تافصاومو ميماصتلا

عورشملا ذيفنت هيلإ دهعي يذلا لواقملا ءاقتنا
 ققحتلا دعب نيمدقتملا لضفأ نيب نم ةرحلا ةسفانملا ساسأ يلع عورشملا ذيفنت هيلإ دنسي يذلا لواقملا رايتخا متي (1) ـ39
. ةيلاملاو ةينفلا هتردقم نم
: يلي ام عورشملا ذيفنتل لواقملا رايتخا دنع ىعاري (2)
، لامعألا ذيفنت نسح نم نكمي يذلا ردقلاب ةيلاملاو ةيرشبلا تايناكمإلاو ةينفلا ةربخلا (أ )
، ةينفلا لولحلا ريفوت يلع لواقملا ةردق (ب)
. ةعمسلاو ةزجنملا ةقباسلا لامعألا ( ج)



دقعلا ىف ةجردملا طورشلا نيسحت
 ذيفنت هجاوت يتلا تادجتسملاو فورظلاو قفاوتي امب لواقملاو ةدقاعتملا ةدحولا نيب دقعلا يف ةجردملا طورشلا نيسحت زوجي ـ40

. دقعلا

نيلماعلل ةفرعملاو ةينقتلا لقن
 قفو هترادإو هليغشت نسح ىلع مهبيردت قيرط نع عورشملا يف نيلماعلا يلإ ةفرعملاو ةناقتلا لقن لواقملا ىلع بجي ـ41

. قرطلا لضفأ

ةماعلا طورشلاو نيصقانتملا تاميلعت
 لودجلاب دراو وه امبسح ةلودلا ةزهجأ تايرتشم تاصقانم يف نيسفانتملا تاكرشلاو دارفألل ةماعلا طورشلاو تاميلعتلا نوكت ـ42

 . نوناقلا اذه نم أزجتي ال �اءزج طورشلاو تاميلعتلا هذه نوكتو نوناقلا اذهب قفرملا

عساتلا لصفلا
ةيراشتسالا تامدخلا رايتخا
ةيراشتسالا تاهجلا عم دقاعتلا

 مايقلا ةيراشتسا ةهجل عورشملا ةرادإل ةدقاعتملا ةدحولا دنست نأ زوجي ةماعلا تاعورشملا ذيفنت يلع دقاعتلا ةلاح يف (1) ـ43
. عورشملل ليومت يلع لوصحلا يف ةنواعملاو هليغشت ءدبو هذيفنت لامعأ ةرادإو هتافصاومو عورشملا ميماصت عضوب
. ةدحوم ةدايق تحت صاخشأ ةدع وأ �ادحاو �اصخش ةيراشتسالا ةهجلا نوكت نأ زوجي (2)

نيراشتسملا رايتخا
ع (1) ـ44
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