
 

 

 

 ةينفلا تاد6عتلل ةي3رعلا ةكرشلل ,+*اسألا ماظنلا

 )ةيدوعس ةم<اسم ةكرش(

 

 ةكرشلا سKسأت : لوألا بابلا

 

 : ةكرشلا سKسأت )1( ةدام

اقبط سسؤت
ً

اقفو ةيدوعس ةم>اسم ةكرش ماظنلا اذ>و ھحئاولو تا5رشلا ماظن ما-حأل 
ً

 .ما-حأ نم JKي امل 

 : ةكرشلا مسا )2( ةدام

 " ةجردم ةم>اسم ةكرش " ةينفلا تادTعتلل ةيPرعلا ةكرشلا و> ةكرشلا مسا

 : ةكرشلا ضارغأ )3( ةدام

 :K_ اTلجأل ةكرشلا تنو5 [\لا ضارغألا 

 .ديلجتلاو ةhراجتلا ةعابطلاو ةياعدلا داوم ةعابطو نالعإلاو ةياعدلا -1

 .نالعإلاو ةياعدلا لامعأ rK ةمدختسملا ةيكيoسالبلاو موينمولألاو ةيديدmnا داوملا عيkصت -2

 .ةيئاشvإلا لامعألاو تالواقملا ذيفنت -3

 .ةكرشلا �mاصل ا~{لع يvابملا ةماقإل تاراقعلاو [yzارألا ءارش -4

 تامزلتسمو داومو ةيئاعدلاو ةينالعإلا تاحوللاو داوملا rK ةئزجتلاو ةلم�mا ةراجتو ريدصتلاو دا��تسالا -5

 .اTعاونأ ةفا-ب ةعابطلا تادعمو

 .ضراعملا ��Tجتو ةماقإ -6

 يvابملا لامعأ ، ا~�نايصو ةيكينا-يملا لامعألا ،ا~�نايصو ةيئاPرTكلا لامعألا ،ا~�نايصو قرطلا لامعأ -7

 .ا~�نايصو

 .ةينوhزفلتلا ةيمقرلا تاحوللا ا~{ف امب ةيداشرإلاو ةيئاعدلا تاحوللا عيمجتو عيkصت -8

 نإ ةصت��ا تاm�Tا نم ةمزاللا صيخا��لا �Jع لوصmnا دع�و ةعبتملا ةمظنألا قفو اTطتشvأ ةكرشلا سرامتو

 .تدجو

 :تا]رشلا YZ كلمتلاو ةكراشملا )4( ةدام

 نع لاملا سأر لقي الأ طرش� ةلفقم ةم>اسم وأ ةدودحم ةيلوؤسم تاذ( ا>درفمب تا5رش ءاشvإ ةكرشلل زوجي 

 قح اTلو اTعم جمدنت وأ ةمئاق ىرخأ تا5رش rK صصmnاو مTسألا كلتمت نأ اTل زوجي امك لاhر نويلم )5(

 ھبلطتت ام ءافيoسا دع� كلذو ةدود�nا ةيلوئسملا تاذ وأ ةم>اسملا تا5رشلا س¦سأت rK ��غلا عم كا��شالا

  تاميلعتلاو ةمظنألا



 

 

 ةطاسولا كلذ لمش» الأ �Jع صصmnا وأ مTسألا هذ> K© فرصتت نأ ةكرشلل زوجي امك .نأشلا اذ> rK ةعبتملا

rK لوادتTا. 

 

 

 :ةكرشلل ,+_Kئرلا زكرملا )5( ةدام

 ةكلمملا لخاد تاليكوت وأ بتا-م وأ عورف اTل أشkي نأ زوجhو .ضاhرلا ةنيدم rK ةكرشلل [z¬¦ئرلا زكرملا عقي

 ةنيدم �¯ا ةكرشلل س¦ئرلا زكرملا لقن زوجي الو ،ةكرشلا ةرادإ سلجم نم رارقب اTجراخ وأ ةيدوعسلا ةيPرعلا

 ةيمسرلا تاm�Tا ةقفاومو ةرادإلا سلجم حا��قا �Jع ًءانPو ةيداع ��غلا ةماعلا ةيعم�mا نم رارقب الإ ىرخأ

 .ةصت��ا

 :ةكرشلا ةدم )6( ةدام

امئاد زوجhو .يراجتلا ل�³لاب ا>ديق خhرات نم أدبت ةيداليم ةنس 99 ةكرشلا ةدم
ً

 هردصت رارقب ةدملا هذ> ةلاطإ 

 .لقألا �Jع ةدحاو ةنس� اTلجأ ءا~�نا لبق ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا

 

 م6سألاو لاملا سأر : يbاثلا بابلا

 :لاملا سأر )7( ةدام

 ةميق ةميقلا ةhواسoم [·سأ مTس 50.000.000 �¯إ مسقم لاhر نويلم 500.000.000 ب ةكرشلا لام سأر ددح

 .ةيدقنو ةيkيع ةيداع مTسأ اTعيمجو ، يدوعس لاhر )10( ا~¸م ل5

 : م6سألا YZ باتتكالا    )8( ةدام

 غلبمب لما-لاب ةعوفدم مTس نويلم نوسمخ 50,000,000 ةغلابلا لاملا سأر مTسأ لماrK 5 نوم>اسملا بoتكا

 ةكلمملاب اTل صخرملا كونبلا دحأ rK ةيدقنلا غلابملا عاديإ مت دقو يدوعس لاhر نويلم ةئامسمخ 500,000,000

 مTسأ5 ةمدقملا لوصألا مييقت ةrK ¼n ��غلا هاجت ةينماضتلا م~�يلوئسمب نوسسؤملا رقأو ةيدوعسلا ةيPرعلا

 .ةيkيع

 : ةزاتمملا م6سألا   )9( ةدام

اقبط ةكرشلل ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�½ل زوجي
ً

امTـــــــــــــــــــــسأ ردصت نأ ةصت��ا ةm�Tا اTعضت [\لا سسألل 
ً

 ةزاتمم 

 مTسألا يطعÀ الو ةيداع �¯إ ةزاتمملا مTسالا لhوحت وأ ةزاتمم مTسأ �¯إ ةيداع مTسأ لhوحت وأ ا>ءارش ررقت نأوأ

 لوصmnا rK قmnا ا~Áاn¼أل مTسالا هذ> بترتو ن�م>اسملل ةماعلا تايعم�mا rK تhوصتلا rK قmnا ةزاتمملا

 .يماظنلا يطايتحالا ب¦نجت دع� ةكرشلل ةيفاصلا حاPرالا نم ةيداعلا مTسألا باn¼أ نم �Âكأ ةبسJ� vع

 

 :ةميقلا ةافوتسم noغلا م6سألا عيب )10( ةدام



 

 

 زاج ،قاقحتسالا داعيم rK ءافولا نع فلخت اذÃو ،كلذل ةنيعملا ديعاوملا rK مTسلا ةميق عفدب م>اسملا م��لي 

 دازملا rK مTسلا عيب ن�م>اسملا ل�rK È تÇثملا ھناونع �Jع ل�³م باطخب م>اسملا غالبإ دع� ةرادإلا سل��

اقفو لاوحألا بسحب ةيلاملا قاروألا قوس وأ [Éلعلا
ً

 .ةصت��ا ةm�Tا ا>ددحت [\لا طباوضلل 

 ةليصح فكت مل اذÃو .مTسلا بحاص �¯إ K©ابلا درتو اTل ةقحتسملا غلابملا عيبلا ةليصح نم ةكرشلا rKوتسÀو

 .م>اسملا لاومأ عيمج نم K©ابلا rKوتسÀ نأ ةكرشلل زاج ،غلابملا هذ~Á ءافولل عيبلا

 ا~{لإ ا فاضم ھيلع ةقحتسملا ةميقلا عفد عيبلا موي �¯إ عفدلا نع فلختملا م>اسملل زوجي كلذ عمو

 .نأشلا اذ> rK ةكرشلا ا~�قفنأ [\لا تافورصملا

 مTسلا مقر لمحي ا ديدج ا مTس ي��شملا يطعÀو ،ةداملا هذ> ما-حأل ا قفو عيبملا مTسلا ةكرشلا ËKلتو

 .ديد�mا كلاملا مسا نايب عم عيبلا عوقوب مTسألا ل�rK È رشؤتو ،�Ëلملا

 :م6سألا رادصإ )11( ةدام

 ةكرشلا ةرادإ سلجم س¦ئر نم ا~{لع اعقومو ةلسلسoم ماقرأ تاذ نو-ت ثيحب مTسألا تاداTش ةكرشلا ردصتو 

 يرازولا رارقلا خhراتو مقر صخألا JKع مTسلا نمضتhو ةكرشلا متاخب متختو سل��ا ءاضعأ نم ھضوفي نم وأ

 ددعو لاملا سأر ةميقو ةكرش س¦سأت نالعإب يرازولا رارقلا خhراتو مقرو ةكرشلا س¦سأتب صيخ��لاب رداصلا

 [z¬¦ئرلا ا>زكرمو راصتخاب ةكرشلا ضرغو ا~¸م عوفدملا غلبملاو ، ةيمسالا مTسلا ةميقو ا~{لع عزوملا مTسألا

 . ھب ةقفرملا مTسلا مقر JKع ةلمتشمو ةلسلسم ماقرأ تاذ تانوPو5 مTسألل نو-ي نأ زوجhو ا~Ïدمو

 :م6سألا لوادت )12( ةدام

 ام~¸م ل5 لقت ال ن�تيلام ن�تkس نع ةيلاملا مئاوقلا رشv دع� الإ نوسسؤملا ا~Á بoتكي [\لا مTسألا لوادت زوجي ال

 خhراتو اTعون �Jع لدي امب مTسألا هذ> كو-ص �Jع رشؤhو .ةكرشلا س¦سأت خhرات نم ارTش رشع [Éثا نع

 ما-حأل اقفو مTسألا ةيكلم لقن رظmnا ةدم لالخ زوجي كلذ عمو .اTلوادت ا~{ف عنمي [\لا ةدملاو ةكرشلا س¦سأت

 ةلاح rK وأ ��غلا �¯إ ھتافو ةلاح rK ن�سسؤملا دحأ ةثرو نم وأ رخآ سسؤم �¯إ ن�سسؤملا دحأ نم قوقmnا عيب

 .نhرخآلا ن�سسؤملل مTسألا كلت كالتما ةhولوأ نو-ت نأ �Jع ،سلفملا وأ رسعملا سسؤملا لاومأ �Jع ذيفنتلا

 .رظmnا ةدم ءاضقنا لبق لاملا سأر ةداhز ةلاح rK نوسسؤملا ھب بoتكي ام �Jع ةداملا هذ> ما-حأ يرسÀو

 [\لا مTسألل نو-ي الو ،ةصت��ا ةm�Tا اTعضت [\لا طباوضلل قفو ا~¸>رت وأ اTمTسأ ي��شÀ نأ ةكرشلل زوجي

Àش��Ó~تاوصأ ةكرشلا ا rK و ،ن�م>اسملا ةيعمجhنأ ةكرشلل زوج Àسأ ي��شTمTصيصختل اTن�لماعلل ا rK 

 ةقفاوم �Jع لوصmnا دع�و اTمTسأل ةكرشلا ءارشل ةصت��ا تاm�Tا اTعضت [\لا طباوضلا ةاعارم عم ةكرشلا

 ن�لماعلل صيصختلا اذ> طورش ديدحت rK ةرادإلا سلجم ضhوفت ةيعم�mا هذTلو ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا

rK امب ةكرشلا rK س ل-ل صيصختلا رعس كلذTع ضورعم مJ� لباقمب نا5 اذإ ن�لماعلا. 

 طباوضلل قفو عون يأ نم تادنس وأ لوادتلل ةلباق ةيلhومت كو-ص وأ نيد تاودأ رادصا ةكرشلل زوجي

 .تا5رشلا ماظنو ةيلاملا قوسلا ةئي> ماظنلو ةيعرشلا



 

 

 

 :نnم<اسملا لtu )13( ةدام

 ةيلاملا قوسلا ةئي> ماظن ما-حأ قفو مTسألا لوادتت

 

 :لاملا سأر ةداxز )14( ةدام

الما5 عفد دق لاملا سأر نو-ي نأ طرش� ، ةكرشلا لام سأر ةداhز ررقت نأ ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�½ل .1
ً

 

 مTسأ �¯إ دوع» لاملا سأر نم عوفدملا ��غ ءز�mا نا5 اذإ ھلمكأب عفد دق لاملا سأر نو-ي نأ ط��ش» الو .

 اTلhوحتل ةررقملا ةدملا د ع� ه تkت ملو مTسأ �¯إ ةيلhومت كو-ص وأ نيد تاودأ لhوحت لباقم تردص

 .مTسأ �¯إ

 وأ لاملا سأر ةداhز دنع ةردصملا مTسألا صصخت نأ لاوحألا عيمج rK ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�½ل .2

 ن�م>اسملل زوجي الو .كلذ نم يأ وأ ،اTضع� وأ ةع�اتلا تا5رشلاو ةكرشلا rK ن�لماعلل ا~¸ما ءزج

 .ن�لماعلل ةصص��ا مTسألل ةكرشلا رادصإ دنع ةhولوألا قح ةسرامم

 لاملا سأر ةداhز �Jع ةقفاوملاب ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا رارق رودص تقو مTسلل كلاملا م>اسملل  .3

 م~�hولوأب ءالؤ> غلبhو ،ةيدقن صصح لباقم ردصت [\لا ةديد�mا مTسألاب باتتكالا rK ةhولوألا

 باتتكالا طورشو لاملا سأر ةداhز رارق نع ل�³ملا دي�Öلا ةطاسوب مTغالبإب وأ ةيموي ةدhرج rK رشkلاب

 .ھئا~�ناو ھتيادب خhراتو ھتدمو

 لاملا سأر ةداhزب باتتكالا rK ن�م>اسملل ةhولوألا قحب لمعلا فقو ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�½ل قحي  .4

 ةn½صمل ةبسانم ا>ارت [\لا تالاmnا rK ن�م>اسملا ��غل ةhولوألا ءاطعإ وأ ةيدقن صصح لباقم

 .ةكرشلا

 ةماعلا ةيعم�mا رارق رودص تقو نم ةدملا لالخ ھنع لزانتلا وأ ةhولوألا قح عيب م>اسملل قحي  .5

 ا قفو ،قوقmnا هذ~Á ةطبترملا ةديد�mا مTسألا rK باتتكالل موي رخآ �¯إ لاملا سأر ةداhز �Jع ةقفاوملاب

 .ةصت��ا ةm�Tا اTعضت [\لا طباوضلل

لَمَح �Jع ةديد�mا مTسألا عزوت ،هالعأ )4( ةرقفلا rK درو ام ةاعارم عم . 6
َ

 اوبلط نيذلا ةhولوألا قوقح ة

 طرش� ،لاملا سأر ةداhز نم ةجتانلا ةhولوألا قوقح K¯امجإ نم ةhولوأ قوقح نم ھنو-لمي ام ةبسkب ،باتتكالا

 قوقح ةلمح �Jع ةديد�mا مTسألا نم K©ابلا عزوhو ،ةديد�mا مTسألا نم هوبلط ام ھيلع نولصحي ام زواجتي الأ

 ةجتانلا ةhولوألا قوقح K¯امجإ نم ةhولوأ قوقح نم ھنو-لمي ام ةبسkب ،م~Øيصن نم �Âكأ اوبلط نيذلا ةhولوألا

 نم ىقبت ام حرطhو ،ةديد�mا مTسألا نم هوبلط ام ھيلع نولصحي ام زواجتي الأ طرش�  ،لاملا سأر ةداhز نم

 .كلذ ��غ �Jع ةيلاملا قوسلا ماظن صني وأ ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا ررقت مل ام ،��غلا �Jع مTسألا

 



 

 

 :لاملا سأر ضيفخت )15( ةدام

 زوجhو .رئاسخب ت¦نم اذإ وأ ةكرشلا ةجاح �Jع داز اذإ لاملا سأر ضيفخت ررقت نأ ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�½ل

rK 

 نم)ن�سم�mاو ةع�ارلا( ةداملا rK ھيلع صوصنملا دmnا نود ام �¯إ لاملا سأر ضيفخت ا>دحو ة��خألا ةلاmnا

 بابسألا نع تاباسmnا عجارم هدع» صاخ رhرقت ةوالت دع� الإ ضيفختلا رارق ردصي الو .تا5رشلا ماظن

 ھل ةبجوملا

 .تاما��لالا هذ> rK ضيفختلا رثأ نعو ةكرشلا �Jع [\لا تاما��لالا نعو

 ھيلع م~Ïاضا��عا ءادبإ �¯إ ن�نئادلا ةوعد تبجو ،ةكرشلا ةجاح �Jع ھتداhز ةجيoن لاملا سأر ضيفخت نا5 اذÃو

 ةكرشلا زكرم ا~{ف [\لا ةقطنملا rK عزوت ةيموي ةدhرج rK ضيفختلا رارق رشv خhرات نم ا موي ن�تس لالخ

 يدؤت نأ ةكرشلا �Jع بجو ،رو5ذملا داعيملا rK ھتادنoسم ةكرشلا �¯إ مدقو ن�نئادلا دحأ ض��عا نإف .س¦ئرلا

الاح نا5 اذإ ھنيد ھيلإ
ً

الجآ نا5 اذإ ھب ءافولل ا rKا5 ا نامض ھل مدقت نأ وأ 
ً

 . 

 

 ةرادإلا سلجم : ثلاثلا بابلا

 :ةكرشلا ةرادإ )16( ةدام

 ثالث نع دQزت ال ةدمل نKمJاسملل ةيداعلا ةماعلا ةيعمDEا مABخت?ت ءاضعأ ةتس نم فلؤم ةرادإ سلجم ةكرشلا ةرادإ %$وتي

 .تاونس سمخ ةدمل ةكرشلل ةرادإ سلجم لوأ نKيع] مت كلذ نم ءانXتساو تاونس

 

 :سل�uا ةxوضع ءا��نا )17( ةدام

اقفو اTل وضعلا ةيحالص ءا~�ناب وأ ھتدم ءا~�ناب سل��ا ةhوضع [Ûتkت 
ً

 .ةكلمملا rK ةhراس تاميلعÀ وأ ماظن يأل 

 كلذو مTضع� وأ ةرادالا سلجم ءاضعأ عيمج لزع تقو لrK 5 ةيداعلا ةماعلا ةيعم�½ل زوجي كلذ عمو

 تقو rK وأ لوبقم ��غ بÇسل لزعلا عقو اذا ضhوعتلاب ةبلاطملاب ةكرشلا هاجت لوزعملا وضعلا قحب لالخإ نود

الوؤسم نا5 الاو بسانم تقو rK كلذ نو-ي نأ طرش� ل��ع» نأ ةرادالا سلجم وضعلو بسانم ��غ
ً

 لبق 

 .رارضأ نم لا��عالا �Jع بت��ي امع ةكرشلا

 

 :سل�uا YZ رغاشلا زكرملا )18( ةدام

اوضع ن�ع» نأ سلجملل نا5 ةرادالا سلجم ءاضعأ دحأ زكرم رغش اذا
ً

اتقؤم 
ً

 rK ع رغاشلا زكرملاJ� نو-ي نا 

 ةيافكلاو ة�m�Öا م~{ف رفاوتت نمم

 لمع مايأ ةسمخ لالخ ( ةيلاملا قوسلا rK ةجردم ةكرشلا تنا5 اذا ةئيTلا كلذكو) ةرازولا كلذب غلبت نأ بجhو

 ديد�mا وضعلا لمكhو اTل عامتجا لوأ rK ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا �Jع ن�يعتلا ضرع» نأو ن�يعتلا خhرات نم



 

 

 ىvدالا دmnا نع ھئاضعأ ددع صقن بÇس� ةرادالا سلجم داقعvال ةمزاللا طورشلا رفاوتت مل اذاو .ھفلس ةدم

 ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا ةوعد ءاضعالا ةيقب �Jع بجو ماظنلا اذ> وأ تا5رشلا ماظن rK ھيلع صوصنملا

اموي ن�تس لالخ داقعvالل
ً

 .ءاضعالا نم مزاللا ددعلا باختنال 

 :سل�uا تايحالص )19( ةدام

 ةكرشلا ةرادإ rK تاطلسلا عسوأ ةرادإلا سل�� نو-ي ،ةماعلا ةيعم�½ل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم

 عفدو لوبقو ءارشلا قح ھلو ا~Ïاراقعو ا~Ïا-لتممو اTلوصأ rK فرصتلاو اTجراخو ةكلمملا لخاد ا>رومأ فhرصتو

 ةرادإلا سلجم رضحم نمضتي نأ �Jع ,نمثملا ميلسÀو نمثلا ضبقو غارفإلاو عيبلاو ن>رلا كفو ن>رلاو نمثلا

 : ةيلاتلا طورشلا ةاعارم عم ةكرشلا تاراقعو تا-لتممو لوصأ rK فرصتلل هرارق تايÜيح

 . ھل تار�Öملاو بابسألا عيبلا رارق rK سل��ا ددحي نأ -1

اPراقم عيبلا نو-ي نأ -2
ً

 .لثملا نمثل 

ارضاح عيبلا نو-ي نأ -3
ً

 .ةيفا5 تانامضو ةرورضلا تالاح rK الإ 

 زوجي امك ،ىرخأ تاما��لاب اTليمحت وأ ةكرشلا ةطشvأ ضع� فقوت فرصتلا كلذ �Jع بت��ي الأ -4

 عم ةhراجتلا ضورقلاو يمو-mnا لhومتلا تاسسؤمو قيدانص عم ضورقلا دقع ةرادإلا سل��

 ضورقلا كلذ rK امب ةدم يأل كلذو نامتئالا تا5رشو ةيلاملا تويبلاو كونبلاو ةhراجتلا كونبلا

 اTلجأ زواجتت [\لا ضورقلا دقعل ةيلاتلا طورشلا ةاعارم عم ,تاونس ثالث ةدم اTلاجآ زواجتت [\لا

   :تاونس ثالث

 نم %.5 نع ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا لالخ ا>دقع سلجملل زوجي [\لا ضورقلا ةميق دhزت الأ 4/1

 .ةكرشلا لام سأر

 .هدادس ةيفيكو ضرقلا مادختسا ھجوأ هرارق rK ةرادإلا سلجم ددحي نأ 4/2

 ا~{م>اسمو ةكرشلاب رارضإلا مدع ھل ةمدقملا تانامضلاو ضرقلا طورش à� rKاري نأ 4/3

 .ن�نئادلل ةماعلا تانامضلاو

 

 سل��و ا~¸ع ةباينو ةكرشلا مساب طابترالاو ما��لالاو دقاعتلاو لزانتلاو �½صلا قح ةرادإلا سل�� نو-ي امك

 .ةكرشلا ضارغأ قيقحت ا~áأش نم [\لا تافرصتلاو لامعألا ةفا-ب مايقلا ةرادإلا

ادحاو ھصاصتخا دودح rK ھنع ةباين ضوفي وأ ل5وي نأ ةرادإلا سل��و
ً

 ��غلا نم وأ ھئاضعأ نم �Âكأ وأ 

ايئزج ليكوتلا وأ ضhوفتلا ءاغلÃو ةنيعم لامعأ وأ لمع� مايقلا وأ ن�عم فرصت وأ ءارجإ ذاختاب
ً

ايل5 وأ 
ً

. 

 م~Ïاما��لا نم ةكرشلا [Éيدم ةمذ ءاربإ قح ا>ردقي [\لا تالاmnا rKو ةكرشلا ةرادإ سل�� نو-ي -أ

اقبط
ً

 طورشلا ةاعارم  هرارق تايÜيح ةرادإلا سلجم رضحم نمضتي نأ �Jع ,ا~�n½صم ققحي امل 

 :ةيلاتلا



 

 

 .ىvدأ دحك نيدلا ءوشJ� vع ةلما5 ةنس ãzäم دع� ءاربإلا نو-ي نأ _1

 .دحاولا نيدملل ماع ل-ل åzäقأ دحك ددحم ءاربإلا نو-ي نأ -2

 .ھيف ضhوفتلا زوجي ال سلجملل قح ءاربإلا -3

 

 ةكرشلا ةرادإ rK تاطلسلا عسوأ ةرادإلا سلجم س¦ئرل نو-ي ،ةماعلا ةيعم�½ل ةررقملا تاصاصتخالا ةاعارم عم

 .اTفاد>أ قيقحت لفكي امب اTلمع سسأو ا~Ïاسايس مسرو ا~Ïاطاشv ھيجوتو اTلاومأو اTلامعأ �Jع فارشإلاو

 :ةيلاتلا تايحالصلاو تايلوؤسملا رصmnا ال لاثملا ليÇس �Jع ةرادإلا سل��و

 رارقب سل��ا س¦ئرلو .��غلاو ميكحتلا تائي>و ءاضقلا مامأ ةكرشلا ةرادإلا سلجم س¦ئر لثمي .1

 وأ لمع ةرشابم rK ��غلا نم وأ سل��ا ءاضعأ نم ه��غ �¯إ ھتايحالص ضع� ضوفي نأ بوتكم

 ؛ةددحم لامعأ

 ؛ھبايغ دنع ةرادإلا سلجم س¦ئر لحم ةرادإلا سلجم س¦ئر بئان لحي .2

 ؛ا~�ميق تنا5 امTمو اTعاونأ �Jع ةيمو-mnا تاديازملاو تاصقانملا rK لوخدلا �Jع ةقفاوملا .3

 ةكرشلا تاراقع كلذ rK امب ىرخألا كالمألاو راقعلا عاونأ عيمجو يvابملاو [yzارألا غارفÃو عيPو ءارش .4

 ماربÃو �Jع ةقفاوملاو ةضوافملاو ن>رلا كفو ا~¸>رو ا>راجئoساو ا>��جأتو ،[z¬¦ئرلا ا>رقمو اTلوصأو

 ةصت��ا تاm�Tاو لدعلا بتا5 مامأ ا~{لع عيقوتلاو كلذب ةقلعتملا كو-صلاو قئاثولاو دوقعلا ةفا5

 ؛لزانتلاو عفدلاو ضبقلاو ھمالتساو نمثلا ميلسÀو ىرخألا

 ةينامتئالا تاليTسoلاو ضورقلا �Jع لوصmnاو ةيكنبلا تاباسmnا لافقÃو ليغشÀو ةرادÃو حتف .5

 ةيمو-mnا لhومتلا قيدانص نم تاونس ثالث  ا~Ïدم زواجتت [\لا كلت ä\حو ا~Ïدم تنا5 امTم

 �Jع ةقفاوملاو ةضوافملاو ةينامتئا تاسسؤم وأ تا5رش ةيأو ةيلاملا تاسسؤملاو ةhراجتلا كونبلاو

 �mاصل نامضلا تاباطخ رادصÃو ،ا~Á ةقلعتملا تايقافتالاو دوقعلا عيمج �Jع عيقوتلاو ماربÃو

 عاونأ عيمج rK لوخدلاو ،ىرخألا ةلوادتملا ةhراجتلا قاروألاو رمألا تادنس رhرحتو ،��غلا

 ؛تايقافتالاو ةيكنبلا تالماعتلا

 يأ rK ةم>اسملاو تا5ا��شالاو ةكرشلل تاليكوتو بتا-مو عورفو ةع�ات تا5رش ةماقإ �Jع ةقفاوملا .6

 نم ءزج وأ ل5 ن>رو ءارشو عيPو ،اTقحالمو ا~ÏاليدعÀو اTس¦سأت دوقع �Jع عيقوتلاو تا5رشلا نم

 ؛ةع�اتلا تا5رشلا نم يأ m� rKاصملاو ةيكلملا قوقحو مTسألاو صصmnا

 ؛ةhونسلا ةيلامسأرلا ا~�ينا��مو ةيليغشoلا اTططخ �Jع ةقفاوملاو ةكرشلا لمع ةطخ رارقإ .7



 

 

8. Àساو م>ءادأ ةبقارمو ن�يذيفنتلا ءاردملاو ةكرشلا س¦ئر ن�يعoلادبTا دنع مmnع فارشإلاو ةجاJ� 

 . م~¸يب بقاعتلا ةيلآ

 ةدمو رارقلا ذاختا تاءارجÃو ،ةيذيفنتلا ةرادإللو ةكرشلا س¦ئرل ضوفت [\لا تايحالصلا ديدحت .9

 ؛ضhوفتلا

10. À؛ةرادإلا سلجم ��تركس ن�يع 

 ؛ةيلاملا م~Ïآفا-م ديدحتو ن�يدوعسلا ��غو ن�يدوعسلا ءا�m�Öاو نhراشoسملا نم هاري نمب ةناعتسالا .11

 ،ةكرشلاب صاخ ةمكوح ماظن كلذ rK امب ةجاmnا دنع اTليدعÀو ةكرشلل ةيلخادلا حئاوللا عضو .12

 تاءارجإلاو ةينفلاو ةhرادإلا حئاوللا نم كلذ ��غ عضوو ةيلخادلا ةباقرلل طباوضو ةمظنأ عضوو

 ؛ةيلخادلا

13. Àلمع حئاول عضوو ةكرشلا ةجاح بسح نا�½لا نم بسانم ددع ليكشTم ديدحتو اTماTةدمو ا 

 ؛اTل ةحونمملا تايحالصلاو اTلمع

 ؛ةرادإلا سلجم ءاضعأ باختناو حيش��ل ةênاوو ةددحم ةيلآ عضو نم دكأتلا .14

 كلذ rK امب ن�م>اسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةرادإلا rK ةلمت�nا �mاصملا ضراعÀ ةبقارمو ةرادإ .15

 ؛ةقالعلا يوذ فارطألا عم تالماعملا كا~�ناو ةكرشلا لوصأب فرصتلا ةءاسإ

 وأ هالعأ ةرو5ذملا تايحالصلا نم يأب مايقلاب قmnا ثلاث فرط وأ ءاضعأ وأ وضع يأ ضhوفت .16

 .الما5 وأ ايئزج ضhوفتلا كلذ ءاغلإ

 

 :سل�uا ءاضعأ ةأفا�م )20( ةدام

 rKاص نم ةنيعم ةبسv وأ ةيkيع ايازم وأ تاسل�mا نع روضح لدب وأ ،انيعم اغلبم ةرادإلا سلجم ةأفا-م نو-ت  

 نم نو-تف حاPرألا نم ةبسv ةأفا-ملا تنا5 لاح rKو ، ايازملا هذ> نم �Âكأ وأ ن�نثإ ن�ب عم�mا زوجhو حاPرألا

اقفو تآفا-ملا قاقحتسإ نو-hو ، ماظنلا اذ> نم )5-47( ةداملا rK ةدد�nا ةبسkلا
ً

 تا5رشلا ماظن ھيلع صن امل 

 عفرب تآفا-ملاو تاحيش��لا ةن�m موقت لاوحألا عيمج rKو، ھل ةلمكم ىرخأ تاميلعÀ وأ تارارق وأ ةمظنأ يأ وأ

 هردق روضح لدب ةرادإلا سلجم ءاضعأ و س¦ئرل فرصhو ، ةرو5ذملا تآفا-ملا رادقمب ةرادإلا سل�� ةيصوتلا

 �Jع لامعألا لاجر ةجرد ةركذت ةميق لداع» با5رإ لدب فرصhو ، هرضحي عامتجإ ل5 نع لاhر فالآ ةثالث

 عامتجإلا نو-ي يذلا وضعلل عامتجإلا مايأ نم موي ل5 نع لاhر يفلأ هردق ت¦بم لدب و ةيدوعسلا طوط�mا

 ل-ل لماش نايب �Jع ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا �¯ا ةرادإلا سلجم رhرقت لمتش» نأ بجhو ،ھتماقإ رقم جراخ



 

 

 ، ايازملا نم كلذ ��غو تافورصم لدPو تأفا-م نم ةيلاملا ةنسلا لالخ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ھيلع لصحام

 ةينف لامعأ ��ظن هوضبقام وأ ن�hرادإ وأ ن�لماع مTفصوب سل��ا ءاضعأ ھضبقام نايب �Jع كلذك لمتش» نأو

اضيأ لمتش» نأو تاراشoسإ وأ ةhرادإ وأ
ً

 ل5 ا>رضح [\لا تاسل�mا ددعو سل��ا تاسلج ددع� نايب �Jع 

 . " ةماعلا ةيعم�½ل عامتجإ رخأ خhرات نم وضع

 :رسلا نnمأو بدتنملا وضعلاو بئانلاو سKئرلا تايحالص )21( ةدام

اس¦ئر هءاضعأ ن�ب نم ةرادإلا سلجم ن�ع»
ً

ابئانو 
ً

اوضع ن�ع» نأ ھل زوجhو س¦ئرلل 
ً

ابدتنم 
ً

 ن�ب عم�mا زوجي الو ، 

  .ةكرشلاب يذيفنت بصنم يأو ةرادإلا سلجم س¦ئر بصنم

 بوتكم رارقب سل��ا س¦ئرلو،��غلاو ميكحتلا تائي>و ءاضقلا مامأ ةكرشلا ليثمتب سل��ا س¦ئر صتخhو

 .ةددحم لامعأ وأ لمع ةرشابم rK ��غلا نم وأ سل��ا ءاضعأ نم ه��غ �¯إ ھتايحالص ضع� ضوفي نأ

 اTقحالمو ا~ÏاليدعÀ ةفا5 عم ةكرشلا ا~{ف ك��شÀ [\لا تا5رشلا س¦سأت دوقع رصح نود كلذ rK امب

 ضورقلا تاقافتا و ةيمسرلا تاm�Tاو لدعلا بتا5 مامأ تاغارفإلاو كو-صلاو تايقافتالا �Jع عيقوتلاو

 و تالافكلاو تانامضلاو ةيلاملا تويبلاو فراصملاو كونبلاو يمو-mnا لhومتلا تاسسؤمو قيدانص عم

  ءارشلاو عيبلا

 

 

 م~Ïاما��لا نم ةكرشلا [Éيدم ءاربÃو عفدلاو ضبقلاو ��جأتلاو راجئoسالاو ميلسoلاو مالتسالا لوبقو غارفإلاو

اقفو
ً

 كونبلا ىدل عاديإلاو ب³nلاو تادامتعالاو تاباسmnا حتفو نأشلا اذ> rK ةعوضوملا دعاوقلل 

 تالماعملا ةفا5و تا-يشلاو تادنoسملاو قاروألا ةفاJ� 5ع عيقوتلاو ةيفرصملا تانامضلا رادصÃو

 حئاوللا عضوو ��غلا عم ا~Ïاقالعو ةكرشلا rK لمعلل ةمظنملا تاءارجإلاو دعاوقلا دادعÃو ةيفرصملا

 .ا>رايتخا ةيلآو ا~Ïاصاصتخاو ا~Ïايحالص ديدحتو ةصصختملا لمعلا نا�m ليكشÀو

 ادع ام ةرادإلا سلجم ا>ددحي [\لا ىرخألا تايحالصلاPو هالعأ تايحالصلا كلتب بدتنملا وضعلا صتخي امك

          .ةرادإلا سلجم ھل اTTجوي [\لا تاميلعتلا ذيفنت ھيلعو ، ��غلاو ميكحتلا تائي>و ءاضقلا مامأ ةكرشلا ليثمت

 فلأ ةئام ةرادإلا سلجم ءاضعأل ةررقملا ةأفا-ملا �¯إ ةفاضإلاب ام~¸م ل5 ا~{لع لصحي [\لا ةأفا-ملا نو-تو

 ةيkيعلاو ةيدقنلا ايازملاو تالدبلاو بتارلا �¯إ ةفاضإلاب , بدتنملا وضعلل لاhر فلأ ةئامو سل��ا س¦ئرل لاhر

 .ھحئاولو تا5رشلا ماظن ھيلع صن ام دودح rK ةيلخادلا ةكرشلا حئاول قفو ةكرشلل بدتنملا وضعلل ةررقملا

 تاعامتجا رضاحم لي�o³ب صتخي م>��غ نم وأ ھئاضعأ ن�ب نم هراتخي رس ن�مأ ةرادإلا سلجم ن�عíو

 ىرخألا تاصاصتخالا ةسرامم بناج �¯إ اTظفحو تاعامتجالا هذ> نع ةرداصلا تارارقلا نhودتو ةرادإلا سلجم

  ھتأفا-م ددحتو ,ةرادإلا سلجم ھل اTل5وي [\لا



 

 

 ل5 ةhوضع ةدم �Jع ةرادإلا سلجم وضع رسلا ن�مأو بدتنملا وضعلاو ھبئانو سل��ا س¦ئر ةدم دhزت الو

ايأ وأ مTلزع» نأ تقو يأ rK سلجمللو م~Áاختنا ةداعإ زوجhو سل��ا rK م~¸م
ً

 نم قحب لالخإ نود م~¸م 

 .بسانم ��غ تقو rK وأ عورشم ��غ بÇسل لزعلا عقو اذإ ضhوعتلا rK لزع

 :سل�uا تاعامتجا )22( ةدام

 ل5 دحاو عامتجا نع لقي ال امب ،لقألا �Jع ةنسلا rK تاعامتجا ةع�رأ ةس¦ئر نم ةوعدب ةرادإلا سلجم عمتجي

 دي�Öلاب وأ يvو��كلإلا دي�Öلاب وأ سكافلاب لسرت وأ ديلاب ملسÀ نأ زوجhو ةيباتك ةوعدلا نو-تو ،رTشأ ةثالث

 فالخ �Jع سل��ا ءاضعأ قفتي ملام ،عامتجالل دد�nا خhراتلا نم لقألا �Jع مايأ ةسمخ لبق كلذو ل�³ملا

 .ءاضعألا نم نانثا كلذ ھيلإ بلط ام ä\م عامتجالا �¯ا سل��ا وعدي نأ سل��ا س¦ئر �Jع بجhو ،كلذ

  :سل�uا عامتجا باصن )23( ةدام

احيn¼ سل��ا عامتجا نو-ي ال
ً

 نم ه��غ ھنع ب¦ني نأ ةرادإلا سلجم وضعل زوجhو ءاضعأ )3( هرضح اذإ الإ 

اقبط سل��ا تاعامتجا روضح rK ءاضعألا
ً

 ةيتآلا طباوضلل 

 .عامتجالا تاذ روضح rK دحاو وضع نم �Âكأ نع بوني نأ ةرادإلا سلجم وضعل زوجي ال .1

 .ةباتكلاب ةتباث ةبانإلا نو-ت نأ .2

 .ا~{لع تhوصتلا ب¦نملا �Jع ماظنلا رظحي [\لا تارارقلا �Jع تhوصتلا بئانلل زوجي ال .3

 ةلاح rKو .عامتجالا rK ن�لثمملا وأ نhرضاmnا سل��ا ءاضعأ تاوصأ ةيبلغأب ةرادإلا سلجم تارارق ردصتو

Àوأ يواس Àاتوص س¦ئرلل نو-ي ةرادإلا سلجم تاوصأ لداع
ً

اînرم 
ً

. 

 :سل�uا تالوادم )24( ةدام

 نورضاmnا ةرادإلا سلجم ءاضعأو سل��ا س¦ئر اTعقوي رضاحم rK ھتارارقو ةرادإلا سلجم تالوادم تÇثت 

 .رسلا ن�مأو سل��ا س¦ئر ھعقوي صاخ ل�rK È رضا�nا هذ> نودتو رسلا ن�مأو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نnم<اسملا تايعمج : ع�ارلا بابلا

 :تايعم�uا روضح )25( ةدام

ايأ بoتكم ل-ل
ً

 ةماعلا تايعم�mا روضح قح م>اسم ل-لو ،ةيس¦سأتلا ةيعم�mا روضح قح ھمTسأ ددع نا5 

اص�ï ھنع ل5وي نأ كلذ rK ھلو ،ن�م>اسملل
ً

 روضح rK ةكرشلا JKماع وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ��غ نم رخأ 

 ا~Ïالوادم rK م>اسملا كا��شاو ن�م>اسملل ةماعلا تايعم�mا تاعامتجا دقع زوجhو .ةماعلا ةيعم�mا

 بسحب ةثيدmnا ةينقتلا لئاسو �Öع تاعامتجالا لامعأ داومو تاوعدلا مالتساو ا~Ïارارق �Jع تhوصتلاو

 .ةصت��ا ةm�Tا اTعضت [\لا طباوضلا

 

 :ةسKسأتلا ةيعم�uا )26( ةدام

اموي ن�ع�رأو ةسمخ لالخ ةيس¦سأت ةيعمج دقع �¯إ ن�بoتكملا عيمج نوسسؤملا وعدي
ً

 ةرازولا رارق خhرات نم 

 �Jع لاملا سأر فصن لثمي ن�بoتكملا نم ددع روضح عامتجالا ةðnل ط��شíو ةكرشلا س¦سأتب صيخ��لاب

 لقألا �Jع اموي رشع ةسمخ دع� دقع» ناث عامتجا �¯إ ةوعدلا ھيجوت ن�عتي باصنلااذ> رفاوتي مل اذإف .لقألا

 .ھيلإ ةوعدلا ھيجوت نم

احيn¼ يvاثلا عامتجالا نو-ي ،لاوحألا عيمج rKو
ً

 .ھيف ن�لثمملا ن�بoتكملا ددع نا5 اñيأ 

 

 

 :ةسKسأتلا ةيعم�uا تاصاصتخا )27( ةدام

  "تا5رشلا ماظن نم )نوتسلاو ةثلاثلا( ةداملاب ةدراولا رومألاب ةيس¦سأتلا ةيعم�mا صتخت 

 :ةيداعلا ةماعلا ةيعم�uا تاصاصتخا )28( ةدام

 رومألا عيمجب ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا صتخت ,ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا ا~Á صتخت [\لا رومألا ادع اميف 

 امك ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا ءا~�نال ةيلاتلا روTش ةتسلا لالخ ةنسلا rK لقألا �Jع ةرم دقعنتو ةكرشلاب ةقلعتملا

 .كلذ �¯إ ةجاmnا تعد امل5 ىرخأ ةيداع تايعمج ةوعد زوجي

 

 :ةيداعلا noغ ةماعلا ةيعم�uا تاصاصتخا )29( ةدام

 اTليدعÀ ا~{لع روظ�nا ما-حألا ءانÜتساب ساسألا ةكرشلا ماظن ليدعتب ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا صتخت 

اماظن
ً

الصأ ةلخادلا رومألا rK تارارق ردصت نأ اTلو .
ً

 rK ا تاصاصتخاmطورشلاب كلذو ةيداعلا ةماعلا ةيعم� 

 .ةيداعلا ةماعلا ةيعم�½ل ةررقملا عاضوألاو

 :تايعم�uا ةوعد )30( ةدام



 

 

 وعدي نأ ةرادإلا سلجم �Jعو .ةرادإلا سلجم نم ةوعدب ن�م>اسملل ةصا�mا وأ ةماعلا تايعم�mا دقعنت 

 ةسمخ لثمي ن�م>اسملا نم ددع وأ ةعجارملا ةن�m وأ تاباسmnا عجارم كلذ بلط اذإ ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا

rK ع لاملا سأر نم ةئاملاJ� و  ,لقألاhا عجارمل زوجmnا ةوعد تاباسmالل ةيعم�vةوعدب سل��ا مقي مل اذإ داقع 

اموي ن�ثالث لالخ ةيعم�mا
ً

 .تاباسmnا عجارم بلط خhرات نم 

 دد�nا داعيملا لبق ةكرشلل [z¬¦ئرلا زكرملا rK عزوت ةيموي ةفيrK ¼n ةماعلا ةيعم�mا داقعvال ةوعدلا رشkتو

اموي )21( نورشعو دحاوب داقعvالل
ً

 �¯إ رو5ذملا داعيملا rK ةوعدلا ھيجوتب ءافتكالا زوجي كلذ عمو ،لقألا �Jع 

 تا5رشلل ةماعلا ةرادإلا �¯إ لامعألا لودجو ةوعدلا نم ةروص لسرتو .ةل�³م تاباطخب ن�م>اسملا عيمج

 .رشkلل ةدد�nا ةدملا لالخ كلذو ةعانصلاو ةراجتلا ةرازوب

 :تايعم�uا روضح لtu )31( ةدام

 لبق [z¬¦ئرلا ةكرشلا زكرم rK م~òامسأ ةصا�mا وأ ةماعلا ةيعم�mا روضح rK نوبغري نيذلا نوم>اسملا ل�³»

 .ةيعم�mا داقعvال دد�nا تقولا

 :ةيداعلا ةماعلا ةيعم�uا عامتجا باصن )32( ةدام

احيn¼ ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا عامتجا داقعvا نو-ي ال
ً

 �Jع لاملا سأر ع�ر نولثمي نوم>اسم هرضح اذإ الإ 

 ةدد�nا ةدملا ءا~�نا نم ةعاس دع� يvاثلا عامتجالا دقع» عامتجالا اذ> دقعل مزاللا باصنلا رفوتي مل اذÃو .لقألا

 اذ> دقع ةينا-مإ نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجالا دقعل ةوعدلا نمضتت نأ طرش� لوألا عامتجالا داقعvال

احيn¼ يvاثلا عامتجالا نو-hو عامتجالا
ً

ايأ 
ً

 �¯وألا ةوعدلا نمضتت مل لاح rK .ھيف ةلثمملا مTسألا ددع نا5 

اموي ن�ثالثلا لالخ دقع» ناث عامتجا �¯إ ةوعدلا تTجو ،يvاثلا عامتجالا دقع ةينا-مإ
ً

 ،قباسلا عامتجالل ةيلاتلا 

 .ماظنلا اذ> نم )نوثالثلا( ةداملا rK ا~{لع صوصنملا ةقhرطلاب ةوعدلا هذ> رشkتو

 

 :ةيداعلا noغ ةماعلا ةيعم�uا عامتجا باصن )33( ةدام

احيn¼ ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا عامتجإ نو-ي ال 
ً

 اذإف لاملا سأر فصن نولثمي نوم>اسم هرضح اذإ الإ 

 داقعvإل ةدد�nا ةدملا ءا~�نإ نم ةعاس دع� يvاثلا عامتجإلا دقع» لوألا عامتجإلا rK باصنلا اذ> رفوتي مل

 عامتجإلا اذ> دقع ةينا-مإ نع نالعإلا ديفي ام لوألا عامتجإلا دقعل ةوعدلا نمضتت نأ طرش� لوألا عامتجإلا

.  

 

 

 

 rK اثلا عامتجإلا دقع ةينا-مإ �¯وألا ةوعدلا نمضتت مل لاحvجو ,يTسفنب دقع» ، ناث عامتجإ �¯إ ةوعدلا ت 

  . ماظنلا اذ> نم )نوثالثلا( ةداملا rK ا~{لع صوصنملا عاضوألا



 

 

احيn¼ يvاثلا عامتجإلا نو-ي لاوحألا عيمج rKو
ً

 لقألا �Jع لاملا سأر ع�ر لثمي ن�م>اسملا نم ددع هرضح اذإ 

.  

 صونصملا اTسفن عاضوألاب دقعني ثلاث عامتجإ �¯إ ةوعد تTجو يvاثلا عامتجإلا rK مزاللا باصنلا رفوتي مل اذÃو

احيn¼ ثلاثلا عامتجإلا نو-hو ماظنلا اذ> نم )نوثالثلا( ةداملا rK ا~{لع
ً

ايأ 
ً

 دع� ھيف ةلثمملا مTسألا ددع نا5 

 .ةصت��ا ةm�Tا ةقفاوم

 

 

 

 :تايعم�uا YZ تxوصتلا )34( ةدام

 تايعم�mا rK مTس ل5 نع توص م>اسم ل-لو ةيس¦سأتلا ةيعم�mا rK ھلثمي مTس ل5 نع توص بoتكم ل-ل 

 . ةرادإلا سلجم باختنا rK [·كا��لا تhوصتلا مادختسا بجhو ةماعلا

  :تايعم�uا تارارق )35( ةدام 

 ةماعلا ةيعم�mا تارارق ردصتو  .ا~{ف ةلثمملا مTسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيس¦سأتلا ةيعم�mا rK تارارقلا ردصت

 ةيبلغأب ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا تارارق ردصت امك .عامتجالا rK ةلثمملا مTسألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيداعلا

اقلعتم رارقلا نا5 اذإ الإ ,عامتجالا rK ةلثمملا مTسألا [óلث
ً

 ةكرشلا ةدم ةلاطإب وأ لاملا سأر ضيفختب وأ ةداhزب 

احيn¼ رارقلا نو-ي الف ,ىرخأ ةكرش عم اTجامدناب وأ اTماظن rK ةدد�nا ةدملا ءاضقنا لبق اTلحب وأ
ً

 اذإ الإ 

 .عامتجالا rK ةلثمملا مTسألا عاPرأ ةثالث ةيبلغأب ردص

 

 :تايعم�uا YZ ةشقانملا )36( ةدام

 ءاضعأ �¯إ ا~áأش rK ةلئسألا ھيجوتو ةيعم�mا لامعأ لودج rK ةجردملا تاعوضوملا ةشقانم قح م>اسم ل-ل 

 ردقلاب ن�م>اسملا ةلئسأ �Jع تاباسmnا عجارم وأ ةرادإلا سلجم بيجhو  .تاباسmnا عجارمو ةرادإلا سلجم

 ،ةيعم�mا K¯إ مكتحا ،عنقم ��غ ھلاؤس �Jع درلا نأ م>اسملا ىأر اذÃو .ررضلل ةكرشلا ةn½صم ضرع» ال يذلا

اذفان نأشلا اذ> rK ا>رارق نا5و
ً

. 

 :رضا�nا دادعÃو تايعم�mا ةسائر )37 ( ةدام

 ھبدتkي نم وأ ھبايغ ةلاح rK ةبئان وأ ةرادإلا سلجم س¦ئر ن�م>اسملل ةماعلا تايعم�mا تاعامتجا سأري

 .ةبئانو ةرادإلا سلجم س¦ئر بايغ لاح rK كلذل ھئاضعأ ن�ب نم ةرادإلا سلجم

 م~Ïزايح rK مTسألا ددعو ن�لثمملا وا نhرضاmnا ن�م>اسملا ددع نمضتي رضحم ةيعم�mا عامتجاب ررحhو 

 وأ ا~{لع تقفاو [\لا تاوصألا ددعو تذختا [\لا تارارقلاو اTل ةررقملا تاوصألا ددعو ةلا5ولا وأ ةلاصألاب



 

 

 rK عامتجا ل5 بقع ةمظتنم ةفصب رضا�nا نودتو .عامتجالا rK تراد [\لا تاشقانملل ةيفاو ةصالخو ا~�فلاخ

Èا س¦ئر ھعقوي صاخ ل�mتاوصألا عماجو ا>رس ن�مأو ةيعم�. 

 ةعجارملا ةن�u : سما��ا بابلا          

 :ةن�uلا ليكش�  )38( ةدام

Àا نم رارقب ل-شmةيداعلا ةماعلا ةيعم� mةرادالا سلجم ءاضعأ ��غ نم ءاضعأ ةثالث نم ةنو-م ةعجارم ةن� 

 .ا~òاضعأ تآفا-مو اTلمع طباوضو ةن�½لا تامTم رارقلا rK ددحhو م>��غ وأ ن�م>اسملا نم ءاوس ن�يذيفنتلا

 :ةن�uلا عامتجا باصن )39( ةداملا

 ،نhرضاmnا تاوصأ ةيبلغأب ا~Ïارارق ردصتو ،ا~òاضعأ ةيبلغأ روضح ةعجارملا ةن�m عامتجا ةðnل ط��ش»

 دنعو

Àري تاوصألا يواسî� اmعامتجالا س¦ئر ھعم توص يذلا بنا�. 

 

 

 :ةن�uلا تاصاصتخا )40( ةداملا

 اTقئاثوو ا~Ïال�J� Èع عالطالا قح كلذ ليÇس rK اTلو ،ةكرشلا لامعأ �Jع ةبقارملاب ةعجارملا ةن�m صتخت

 ةرادإلا سلجم نم بلطت نأ اTل زوجhو ،ةيذيفنتلا ةرادإلا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم نايب وأ حاضيإ يأ بلطو

 رئاسخ وأ رارضأل ةكرشلا تضرعÀ وأ اTلمع ةرادإلا سلجم قاعأ اذإ داقعvالل ةكرشلل ةماعلا ةيعم�mا ةوعد

 .ةميسج

 

 :ةن�uلا رxراقت )41( ةداملا

 ءادبÃو ،تاباسmnا عجارم اTمدقي [\لا تاظوn½ملاو رhراقتلاو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا rK رظنلا ةعجارملا ةن�J� mع

 rK ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةيافك ىدم ناش rK ا~Óأر نع رhرقت دادعإ كلذك ا~{لعو ،تدجو نإ اTلايح ا~Ïايئرم

ا�v³ عدوي نأ ةرادإلا سلجم �Jعو .اTصاصتخا قاطن rK لخدت ىرخأ لامعأ نم ھب تماق امعو ةكرشلا
ً

 ةيفا5 

اموي )21( نhرشعو دحاوب ةماعلا ةيعم�mا داقعvا دعوم لبق س¦ئرلا ةكرشلا زكرم rK رhرقتلا اذ> نم
ً

 �Jع 

 .ةيعم�mا داقعvا ءانثأ رhرقتلا �Jتhو .ھنم ة�k³ب ن�م>اسملا نم بغر نم ل5 دhو��ل لقألا

 

 

 

 تاباس��ا عجارم : سداسلا بابلا

 :تاباس��ا عجارم نnيع� )42( ةدام



 

 

 ھنيعÀ ةكلمملا rK لمعلاب مTل حرصملا تاباسmnا õKجارم ن�ب نم �Âكأ وأ تاباسح عجارم ةكرشلل نو-ي نأ بجي

اhونس ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا
ً

اضيأ ةيعم�½ل زوجhو ،ھلمع ةدمو ھتأفا-م ددحتو 
ً

 rK 5تقو ل Àمدع عم ه��يغ 

 .عورشم ��غ بÇسل وأ بسانم ��غ تقو rK ��يغتلا عقو اذإ ضhوعتلا rK ھقحب لالخإلا

 

 

 

 :تاباس��ا عجارم تايحالص )43( ةدام

اضيأ ھلو .قئاثولا نم كلذ ��غو ا~Ïال�Èو ةكرشلا رتافد �Jع عالطالا قح تقو يأ rK تاباسmnا بقارمل 
ً

 نأ 

 ��غو ا~Ïاما��لاو ةكرشلا تادوجوم نم ققحتيل .ا~{لع لوصmnا ةرورض ىري [\لا تاحاضيإلاو تانايبلا بلطي

 عجارم فداص اذÃو ،ھبجاو ءادأ نم ھنكمي نأ ةرادإلا سلجم س¦ئر �Jعو ،ھلمع قاطن rK لخدي امم كلذ

 عجارم لمع سل��ا رس¦ي مل اذإف .ةرادإلا سلجم �¯إ مدقي رhرقت rK كلذ تÇثأ نأشلا اذ> rK ةPوعص تاباسmnا

 .رمألا rK رظنلل ةيداعلا ةماعلا ةيعم�mا ةوعد ةرادإلا سلجم نم بلطي نأ ھيلع بجو ،تاباسmnا

 

 

 

 

 

 حا3رألا ع�زوتو ةكرشلا تاباسح : ع�اسلا بابلا

 :ةيلاملا ةنسلا )44( ةدام

 �¯وألا ةيلاملا ةنسلا نأ �Jع ةنس ل5 نم �Öمس»د رTش ةيا~Û] rK áتkتو رياني لوأ نم ةكرشلل ةيلاملا ةنسلا أدبت

 .K¯اتلا ماعلا نم �Öمس»د رTش ةيا~Û] rK áتkتو ةكرشلا س¦سأت نالعإب رداصلا رارقلا خhرات نم أدبت

 

 :ةيلاملا قئاثولا )45( ةدام

ارhرقتو ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا دع» نأ ةكرشلل ةيلام ةنس ل5 ةيا~rK á ةرادإلا سلجم �Jع بجي .1
ً

 نع 

vطاشTاملا ا>زكرمو ا¯K و ،ةيضقنملا ةيلاملا ةنسلا نعhرقتلا اذ> نّمضhرطلا رhزوتل ةح��قملا ةقíع 

 داقعvال دد�nا دعوملا لبق تاباسmnا عجارم فرصت تحت قئاثولا هذ> سل��ا عضhو  .حاPرألا

اموي ن�ـــــــع�رأو ةسمخب ةماعلا ةيعم�mا
ً

 .لقألا �Jع 



 

 

 rK ا~{لإ راشملا قئاثولا �Jع K¯املا ا>ريدمو يذيفنتلا اTس¦ئرو ةكرشلا ةرادإ سلجم س¦ئر عقوي نأ بجي .2

 لبق ن�م>اسملا فرصت تحت س¦ئرلا ةكرشلا زكرم rK ا~¸م ÷v³ عدوتو ،ةداملا هذ> نم )1( ةرقفلا

اموي )21( نورشعو دحاوب ةماعلا ةيعم�mا داقعvال دد�nا دعوملا
ً

 .لقألا �Jع 

 رhرقتو ،ةرادإلا سلجم رhرقتو ،ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلاب ن�م>اسملا دوزي نأ ةرادإلا سلجم س¦ئر �Jع .3

اضيأ ھيلعو .س¦ئرلا ةكرشلا زكرم rK عزوت ةيموي ةدhرج rK رشkت مل ام ،تاباسmnا عجارم
ً

 لسري نأ 

 �Jع ا موي رشع ةسمخب ةماعلا ةيعم�mا داقعvا خhرات لبق كلذو ةرازولا �¯إ قئاثولا هذ> نم ةروص

 .لقألا

 

 :حا3رألا ع�زوت )46( ةدام

 

 :ي]آلا ھجولا %eع ةQونسلا ةيفاصلا ةكرشلا حاaرأ عزوت

 غلب ~{م ب|نجتلا اذJ فقو ةيداعلا ةماعلا ةيعمyEل زوجQو ،يماظن يطايتحا نQوsتل ةيفاصلا حاaرألا نم )10%( بنجي -1

 .عوفدملا لاملا سأر نم )30%( رو�ذملا يطايتحالا

 ��افتا يطايتحا نQوsتل ةيفاصلا حاaرألا نم ةنيعم ةبس� بنجت ةرادإلا سلجم حا��قا %eع ًءانب ةيداعلا ةماعلا ةيعمyEل -2

  .ةكرشلا ةرادإ سلجم اJددحي ةنيعم ضارغأ وأ ضرغل ھصيصختو

 حاaرأ ع�زوت لفكي وأ ةكرشلا ة�yصم ققحي يذلا ردقلاب كلذو ،ىرخأ تاطايتحا نQوsت ررقت نأ ةيداعلا ةماعلا ةيعمyEل -3

 ةيعامتجا تاسسؤم ءاش�إل غلابم حاaرألا ��اص نم عطتقت نأ كلذك ةرو�ذملا ةيعمyEلو .نKمJاسملا %eع ناsمإلا ردق ةتباث

 .تاسسؤملا هذJ نم امئاق نوsي ام ةنواعمل وأ ةكرشلا �eماعل

 .عوفدملا لاملا سأر نم %5 لثمت نKمJاسملا �$وأ ةعفد كلذ دع¡ ��ابلا نم عزوي -4

 )5%( ةبس� مدقت ام دع¡ صصخي تا�رشلا ماظن نم )76( ةداملاو ،ماظنلا اذJ نم )20( ةداملا �� ةررقملا ماsحألا ةاعارم عم -5

ابسانتم ةأفاsملا هذJ قاقحتسا نوsي نأ %eع ةرادإلا سلجم ةأفاsمل ��ابلا نم
ً

 عزوQو ،وضعلا اJرضحي ª{لا تاسلDEا ددع عم 

 .حاaرألا �� ةيفاضإ ةصحك نKمJاسملا %eع كلذ دع¡ ��ابلا

 رارق بجومب كلذب ةرادإلا سلجم ضّوفت نأ ةيعمyEلو ،يونس ع¬ر وأ يونس فصن لsش¡ ةيلحرم حاaرأ ع�زوت ةكرشلل زوجي

اQونس ددجي
ً

. 

 

 

 :حا3رألا قاقحتسا )47( ةدام

اقفو حاPرالا rK ھتصح م>اسملا قحتس»
ً

 خhرات رارقلا ن�بhو نأشلا اذ> rK رداصلا ةماعلا ةيعم�mا رارقل 

 مويلا ةيا~rK á ن�م>اسملا تال�rK È ن�ل�³ملا مTسالا ي-لامل حاPرالا ةيقحأ نو-تو عíزوتلا خhراتو قاقحتسالا

 .قاقحتسالل دد�nا

 



 

 

 :ةزاتمملا م6سألل حا3رألا ع�زوت )48( ةدام

 ةبسkلا عفد دع� الإ ةيلاتلا تاونسلا نع حاPرأ عíزوت زوجي ال ھنإف ،ةيلام ةنس يأ نع حاPرأ عزوت مل اذإ .1

 هذ> نع ةزاتمملا مTسألا باn¼أل تا5رشلا ماظن نم (ةئاملا دع� ةرشع ةع�ارلا) ةداملا مكmn ا قفو ةدد�nا

 .ةنسلا

 ماظن نم ةئاملا دع� ةرشع ةع�ارلا( ةداملا مكmn ا قفو ةدد�nا ةبسkلا عفد rK ةكرشلا تلشف اذإ  .2

 ،مTسألا هذ> باn¼أل ةصا�mا ةيعم�½ل زوجي ھنإف ،ةيلاتتم تاونس ثالث ةدم حاPرألا نم ) تا5رشلا

 تاعامتجا م>روضح امإ ررقت نأ ،تا5رشلا ماظن نم )ن�نامثلاو ةعساتلا( ةداملا ما-حأل قبط ةدقعنملا

 بسانoي امب ةرادإلا سلجم rK م~¸ع ن�لثمم ن�يعÀ وأ ،تhوصتلا rK ةكراشملاو ةكرشلل ةماعلا ةيعم�mا

 ةصص��ا ةhولوألا حاPرأ ل5 عفد نم ةكرشلا نكمتت نأ �¯إ كلذو ،لاملا سأر rK مTمTسأ ةميق عم

 .ةقباسلا تاونسلا نع مTسألا هذ> باn¼أل

 

 ::ةكرشلا رئاسخ )49( ةدام

 �Jع بجو ،ةيلاملا ةنسلا لالخ تقو يأ rK ،عوفدملا لاملا سأر فصن ةم>اسملا ةكرش رئاسخ تغلب اذإ .1

 س¦ئر �Jعو ،ةرادإلا سلجم س¦ئر غالبإ كلذب ھملع روف تاباسmnا عجارم وأ ةكرشلا rK لوؤسم يأ

اموي رشع ةسمخ لالخ ةرادإلا سلجم �Jعو ،كلذب ا روف سل��ا ءاضعأ غالبإ ةرادإلا سلجم
ً

 ھملع نم 

 ھملع خhرات نم ا موي ن�ع�رأو ةسمخ لالخ عامتجالل ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا ةوعد كلذب

 دmnا �¯إ كلذو تا5رشلا ماظن ما-حأل ا قفو ھضيفخت وأ ةكرشلا لام سأر ةداhز امإ ررقتل ؛رئاس�mاب

 لجألا لبق ةكرشلا لح وأ ،عوفدملا لاملا سأر فصن نود ام �¯إ رئاس�mا ةبسv ھعم ضفخنت يذلا

 .تا5رشلا ماظن اذ> rK دد�nا

 

 

 

 rK ةدد�nا ةدملا لالخ ةماعلا ةيعم�mا عمتجت مل اذإ تا5رشلا ماظن ةوقب ةيضقنم ةكرشلا دعÀو .2

 ةرقفلا

 قفو لاملا سأر ةداhز تررق اذإ وأ ،عوضوملا rK رارق رادصإ ا~{لع رذعÀو تعمتجا اذإ وأ ،ةداملا هذ> نم )1(

 رارق رودص نم ا موي ن�عسÀ لالخ لاملا سأر ةداhز لrK 5 باتتكالا متي ملو ةداملا هذ> rK ةررقملا عاضوألا

 .ةداhزلاب ةيعم�mا

 

 تاعزاـــــــــنملا : نماثلا بابلا



 

 

 : ةيلوؤسملا ىوعد  )50( ةدام

 أط�mا نأش نم نا5 اذإ ةرادإلا سلجم ءاضعأ �Jع ةكرشلل ةررقملا ةيلوؤسملا ىوعد عفر rK قmnا م>اسم ل-ل

 rK ةكرشلا قح نا5 اذإ الإ ةرو5ذملا ىوعدلا عفر م>اسملل زوجي الو  .ھب صاخ ررض قاmnإ م~¸م ردص يذلا

امئاق لازي ال اTعفر
ً

 .ىوعدلا عفر �Jع ھمزع� ةكرشلا غلبي نأ م>اسملا �Jع بجhو .

 

 

 ا��يفصتو ةكرشلا لح : عساتلا بابلا

 :ةكرشلا ءاضقنا )51( ةدام

 ردصhو ةيفصتلل مزاللا ردقلاب ةhرابتعالا ةيص�ùلاب ظفتحتو ةيفصتلا رود ا~òاضقنا درجمب ةكرشلا لخدت

 رارق

 يفصملا ن�يعJ� Àع ةيفصتلا رارق لمتش» نأ بجhو ةيداعلا ��غ ةماعلا ةيعم�mا نم ةhرايتخالا ةيفصتلا

 ديدحتو

 ةيفصتلا ةدم زواجتت الا بجhو ةيفصتلل ةمزاللا ةينمزلا ةدملاو ھتاطلس �Jع ةضورفملا دويقلاو ھباعÀأو ھتاطلس

 ةكرشلا ةرادا سلجم ةطلس [Ûتkتو يúاضق رمأب الا كلذ نم �Âكأل ا>ديدمت زوجي الو تاونس سمخ ةhرايتخالا

 ن�ع» نأ �¯ا ن�فصملا مكح rK ��غلا �¯ا ةبسkلاب نودعíو ةكرشلا ةرادا �Jع ن�مئاق ءالؤ> لظي كلذ عمو اTلحب

 [\لا ا~Ïاصاصتخا ةسرامم �Jع ا>رود رصتقhو ةيفصتلا ةدم لالخ ةمئاق ن�م>اسملا تايعمج ىقبتو يفصملا

 .يفصملا تاصاصتخا عم ضراعتت ال

 

 ةــــــــيماتخ ماــــــــكحأ : رشاعلا بابلا

 :)52( ةدام

 .ماظنلا اذ> rK صاخ صن ھب دري ملام لrK 5 ھحئاولو ةيلاملا قوسلا ةئي> ماظنو ھحئاولو تا5رشلا ماظن قبطي

 :)53( ةدام

اقبط رشhkو ماظنلا اذ> عدوي 
ً

 .تا5رشلا ماظنل 

 
 


