
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيرادإلا نوؤشلا ةحـــئال
 )2.0( رادصإلا

 

 تارادصإلا لودج

 رادصإلا
 ةرادإلا سلجم تارارق

 خيرات مقر

 03/05/2015 )01( لوألا

 29/12/2019 )02( يناثلا

 



 

 

 

 

 سرهفلا
 

 3 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 4 فيظوتلا :يناثلا لصفلا

 6 ليهأتلاو بيردتلا :ثلاثلا لصفلا

 7 روجألا :عبارلا لصفلا

 8 تايقرتلاو تاوالعلاو ءادألا ريراقت :سماخلا لصفلا

 11 تالدبلاو ايازملا - بادتنالا - باكرإلا :سداسلا لصفلا

 13 ةحارلاو لمعلا تاعاسو مايأ :عباسلا لصفلا

 14 تازاجإلا :نماثلا لصفلا

 16 يبطلا فاعسإلا تايوتسم – ةمالسلاو ةياقولا :عساتلا لصفلا

 17 تاروظحملاو تابجاولا :رشاعلا لصفلا

 18 ةيعامتجالا تامدخلا :رشع يداحلا لصفلا

 19 ملظتلا :رشع يناثلا لصفلا

 20 تآفاكملا :رشع ثلاثلا لصفلا

 21 تاءازجلاو تافلاخملا :رشع عبارلا لصفلا

 23 ءاسنلا ليغشتب ةصاخ ماكحأ :رشع سماخلا لصفلا

 24 ةمدخلا ءاهتنا :رشع سداسلا لصفلا

 25 ةيماتخ ماكحأ :رشع عباسلا لصفلا

 26 تاءازجلاو تافلاخملا لودج :رشع نماثلا لصفلا لصفلا

 26 :لمعلا ديعاومب قلعتت تافلاخم )1(

 27 :لمعلا ميظنتب قلعتت تافلاخم )2(

 28 :فظوملا كولسب قلعتت تافلاخم )3(

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

  )1( ةدام
 :يلاتلا وحنلا ىلع اهنم لك مامأ ةحضوملا يناعملا ةحئاللا هذه يف تدرو امنيأ ةيلاتلا ظافلألاو تارابعلاب دصقي

 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا  :زكرملا •

 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ةرادإ سلجم :ةرادإلا سلجم •

 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ماع ريدم :ماعلا ريدملا •

 .رجأ لباقم هفارشإ وأ هترادإ تحتو لماك ماودب زكرملا ةحلصمل لمعي يعيبط صخش لك وه :فظوملا •

 لباقم فظوملل ررقتت يتلا ىرخألا هقحتـــسملا تادايزلا رئاـــس هيلاً افاـــضم يـــساـــسألا رجألا لمـــشي يذلاو ،يلعفلا رجألا وه :رجألا •

 ميظنت ةحئال وأ لمعلا دقع بجومب لمعلا ءاقل فظوملل ررقتت يتلا وأ ،هلمع ءادأ يف اهل ضرعتي رطاخم وأ ،لمعلا يف هلذب دهج

 .لمعلا ماظن نم ةيناثلا ةداملا مكحل ًاقفوو لمعلا

 24/م مقر يكلملا موـــسرملاب لدعملا ـــــــــــه23/8/1426 خيراتو 51/م مقر يكلملا موـــسرملاب رداـــصلا لمعلا ماظن :لمعلا ماظن •

 خيراتو 14/م مقر يكلملا موسرملاب لدعملا ـــــــه5/6/1436 خيراتو 46/م مقر يكلملا موسرملاب لدعملا ـــــــه12/5/1434 خيراتو

 .ـه27/11/1440 خيراتو 134/م مقر يكلملا موسرملاب لدعملا ـه22/2/1440

 
  )2( ةدام
 .زكرملاب نيفظوملا عيمج ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست

  )3( ةدام
 .ةلودلا تازاجإو دايعأ ىلع يرجهلا ميوقتلا يرسيو ،يداليملا ميوقتلا وه زكرملا يف هب لومعملا ميوقتلا

  )4( ةدام
 .دقعلا يف ةدراولا فظوملا ةحلصم اهيف ىعاري يتلا طورشلاو ماكحألا عم ضراعتي ال اميف لمعلا دقعل ةممتم ةحئاللا هذه ربتعت

  )5( ةدام
 سلجم نم ـاهدـامتعا دـعب الإ ةذـفـان تاليدـعتلا هذـه نوكت الو ـةجـاحلا تـعد ـاملك ـةحئاللا هذـه مـاكحأ ىلع تاليدـعت لـاخدإ يف قحلا زكرملل

  .لمعلا ةرازوو ةرادإلا

  )6( ةدام
 .لمعلا دقع يف كلذ ىلع صنيو ةحئاللا هذه ماكحأ ىلع دقاعتلا دنع فظوملا زكرملا علطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فيظوتلا :يناثلا لصفلا

 فيظوتلا طورش )7( ةدام

 :يلي ام زكرملا يف فيظوتلل طرتشي 8/1

 .ةيسنجلا يدوعس لمعلا بلاط نوكي نأ .1

 .فيظوتلا لحم لمعلل ةبولطملا تاربخلاو ةيملعلا تالهؤملا ىلع ًازئاح نوكي نأ .2

 .ةفيظولا اهبلطتت ةيصخش تالباقم وأ تارابتخا نم زكرملا هررقي دق ام حاجنب زاتجي نأ .3

 .زكرملا اهددحي يتلا ةهجلا نم ةيبط ةداهش بجومب ًايبط ًاقئال نوكي نأ .4

 نوكي نأو لمعلا ماظن نم ) 33 ( ،)32( ،)26( داوملا يف ةدراولا ماكحألاو طورـــــشلل ًاقفو يدوعـــــسلا ريغ فيظوت ًاءانثتـــــسا زوجي 8/2

 .لوعفملا ةيراس ةماقإ هيدلو ،لمعلاب هل ًاحرصم

 فيظوتلا تاغوسم )8( ةدام

 : ةيلاتلا قئاثولا ميدقت زكرملا ىدل لمعلا بغري نم لك ىلع

 . ةيسنجلا يدوعس ناك نإ ةينطولا ةيوهلا ةقاطب نم ةروص .1

 .يدوعس ريغ ناك نإ رفسلا زاوجو لمعلا ةصخرو ةماقإلا ةصخر نم ةروص .2

 .  ةيلمعلا هتاربخو ةيملعلا هتالهؤم نم ةقدصم ةروص .3

 .زكرملا اهددحي ةهج نم ةيبطلا هتقايل تبثت ةيبط ةداهش .4

 . فظوملا ةمدخ فلم يف قئاثولا هذه ظفحتو

 لمعلا دقع )9( ةدام

 ىدل هتمدخ فلم يف ىرخألا عدوتو فظوملل امهادحإ ملــــــست ، ةيبرعلا ةغللاب نيتخــــــسن نم ررحي لمع دقع بجومب فظوملا فيظوت متي

 ةيأو نيعم لمع ءادأل وأ ةدملا ددحم ريغ وأ ةدملا ددحم دقعلا ناك اذإ امو هيلع قفتملا رجألاو لمعلا ةعيبطب ًانايب دقعلا نمــــــضتيو زكرملا

 .ًامود دمتعملا وه يبرعلا صنلا نوكي نأ ىلع ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ىرخأ ةغلب دقعلا ريرحت زوجيو ،ةيرورض تانايب

  )10( ةدام
 نيفرطلا نيب دقعلا ةيادبل ددحملا خيراتلا نم ًاموي )15( لالخ عورـــــشم رذع نود هلمع ماهم رـــــشابي ال يذلا فظوملا دقع ءاغلإ زكرملل قحي

 . جراخلا نم هعم ًادقاعتم ناك اذإ ةكلمملل هلوصو روف هلمع رشابي مل اذإ وأ ،ةكلمملا لخاد نم هعم ًادقاعتم ناك اذإ

  )11( ةدام
 ةزاجإ ةبرجتلا ةرتف باــسح يف لخدت الو لمعلل ةيلعفلا فظوملا ةرــشابم خيرات نم هيلع ةبترتملا راثآلا عيمجل ًامزلموً ايراــس لمعلا دقع ربتعي

 يطعيً اـــــصن دقعلا نمـــــضتي مل ام ةرتفلا هذه لالخ دقعلا ءاهنإ يف قحلا نيفرطلا نم ٍلكلو ،ةيـــــضرملا ةزاجإلاو ىحـــــضألا ديع و رطفلا ديع

 .امهدحأل ءاهنإلا يف قحلا

  )12( ةدام
 تـحت نيعم هـنأ ىلع ةـبـاتكو ةـحارــــــــص هدـقع يف صني مل ـام ةـبرجتلا تـحت ةـقباـــــــــسلا داومللً ـاقفو زكرملا ىدـل لـمعي يذـلا فظوملا ربتعي ال

 زكرملاو فظوملا نيب بوتكم قافتاب زوجيو ً،اموي نيعــــــــست ىلع ديزت ال ثيحب ةحــــــــضاو ةروــــــــصب هلمع دقع يف ةبرجتلا ةدم ددحتو ،ةبرجتلا

 قفتي ملام ،زكرملا ىدل ةدحاو ةرم نم رثكأ ةبرجتلا تحت فظوملا عـــــــضو زوجي الو ً،اموي نينامثو ةئام ىلع ديزت الأ ىلع ،ةبرجتلا ةرتف ديدمت

 لقت ال ةدم زكرملاب هتقالع ءاهتنا ىلع ىـــــضم دق نوكي نأ وأ ،رخآ لمع وأ ىرخأ ةنهم يف نوكت نأ طرـــــشب ،كلذ فالخ ىلع ةباتك نيفرطلا

 ةمدخلا ةياهن ةأفاكم فظوملا قحتــسي ال امك ً،اــضيوعت قحتــسي ال نيفرطلا نمً ايأ نإف ةبرجتلا ةرتف لالخ دقعلا يهنأ اذإو ،رهــشأ ةتــس نع

 .كلذ نع

  )13( ةدام
 يكل ةـصرفلا هل حاتت نأ طرـشب ،ضيوعت وأ راذنإ وأ ةأفاكم نود لمعلا دقع خـسف زكرملل زاج ةبرجتلا ةرتف لالخ فظوملا ةيحالـص تبثت مل اذإ

 .خسفلل هتضراعم بابسأ يدبي



 

 

  )14( ةدام
 ـامبو ةرورــــــــضلا تالاـح يف الإ ةـيباـتكلا هـتقفاوم ريغب هـيلع قفتملا لـمعلا نعً اـيرهوجً اـفالتخا فلتخي لـمعب فظوملا فيلكت زكرملل زوجي ال

 نم ربكأ ًاتقوو ًادهج ةديدجلا ماهملا تبلطت اذاو ،ةنـــسلا يف ًاموي نيثالث زواجتت ال ةتقؤم ةفـــصب كلذ نوكي نأ ىلع ،لمعلا ةعيبط هيـــضتقت

 .نيفرطلا هيلع قفتي امل ًاقفو هضيوعت نع ًالوؤسم زكرملا نوكي ،دقعلا يف ًاقبسم هيلع قفتملا

 
 لقنلا  )15( ةدام

  .هتماقإ لحم رييغت يضتقي رخآ ناكم ىلإ يلصألا هلمع ناكم نم - ًةباتك - هتقفاوم ريغب فظوملا لقني نأ زكرملل زوجي ال

  )16( ةدام
 ناكم يف لمعب فظوملا فيلكت - ةنــــسلا يفً اموي نيثالث زواجتت ال ةدملو ةــــضراع فورظ اهيــــضتقت دق يتلا ةرورــــضلا تالاح يف - زكرملل

  .ةدملا كلت لالخ هتماقإو فظوملا لاقتنا فيلاكت زكرملا لمحتي نأ ىلع ،هتقفاوم طارتشا نود هيلع قفتملا ناكملا نع فلتخي



 

 

 ليهأتلاو بيردتلا :ثلاثلا لصفلا

  )17( ةدام
 ريوطتو ديدجت فدهب صوـــــصخلا اذه يف دعت يتلا جماربلا قفو جراخلاو لخادلا يف ًاينفو ًايرود ًاليهأتو ًابيردت نيفظوملا ليهأتو بيردت متي

 .يونس لكشب مهفراعم ةيمنت و مهتاراهم

  )18( ةدام
 .ليهأتلا وأ بيردتلا ةرتف لاوط فظوملا رجأ فرص رمتسي

  )19( ةدام
 لكأم نم ةــــــــشيعملا لئاــــــــسو نيمأت كلذكو ،ةدوعلاو باهذلا يف فظوملل رفــــــــسلا ركاذت نيمأتو ليهأتلاو بيردتلا فيلاكت زكرملا لمحتي

 .ةيلخاد تالقنتو نكسمو

  )20( ةدام
 :ةيتآلا  تالاحلا يف كلذو ،كلذ ليبس يف هيلع اهفرص يتلا تاقفنلا ةفاك هلمحي نأو فظوملا ليهأت وأ بيردت يهني نأ زكرملل زوجي

 .كلذ يف داج ريغ هنأ هليهأت وأ هبيردت ىلوتت يتلا ةهجلا نع ةرداصلا ريراقتلا يف تبث اذإ .1

 .لوبقم رذع نود كلذل ددحملا دعوملا لبق ليهأتلا وأ بيردتلا ءاهنإ فظوملا ررق اذإ .2

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روجألا :عبارلا لصفلا

  )21( ةدام
 زكرملا يف بتاورلا ملس ىلع ًءانب هيلع قفتملا رجألا ىلع فظوملا لصحيو ،ةنيعم تافصاومو تايمسم تاذ فئاظو ىلع نيفظوملا نيعي

 .ةرادإلا سلجم لبق نم دمتعملا

  )22( ةدام
 هباــــسح يف عدوت وأ فظوملا لمع ناكم يفو ،ةيمــــسرلا لمعلا تاعاــــس لالخ اهعفد متيو ،دالبلل ةيمــــسرلا ةلمعلاب نيفظوملا روجأ عفدت

 :ةيلاتلا ماكحألل ًاقفو يكنبلا

 .رهشلا ةياهن يف هرجأ فرصي ،يرهشلا رجألا وذ فظوملا .1

 .عوبسألا ةياهن يف هرجأ فرصي ،ةعطقلاب وأ يمويلا رجألا وذ فظوملا .2

 يداعلا رجألا عم اهعفد متي مل ام يفاــضإلا ليغــشتلا ءاهتنا خيرات نم مايأ ةثالث هاــصقأ دعوم يف عفدت ،ةيفاــضإلا تاعاــسلا روجأ .3

 .فظوملل

  )23( ةدام
 .قباسلا لمعلا موي يف عفدلا متي ،ةيمسر ةلطع وأ ةيعوبسألا ةحارلا موي عفدلا موي فداص اذإ

  )24( ةدام
 اذإ امأ .ةيدقعلا ةقالعلا ءاهتنا خيرات نم -رثكألا ىلع - عوبــــسأ لالخ هقوقح ةيفــــصتو هرجأ عفد زكرملا ىلع بجو فظوملا ةمدخ تهتنا اذإ

 نيد يأ مـــــسحي نأ زكرمللو .نيعوبـــــسأ ىلع ديزت ال ةدم لالخ ةلماك هقوقح ةيفـــــصت زكرملا ىلع بجو ،دقعلا ىهنأ يذلا وه فظوملا ناك

 .فظوملل ةقحتسملا غلابملا نم لمعلا ببسب هل قحتسم

  )25( ةدام
 .زكرملا ريدم لبق نم هيلع قدصمو هنم عقوم يباتك ضيوفت وأ ةيعرش ةلاكو بجومب هتاقحتسم وأ هرجأ ضبقل هاري نم لكوي نأ فظوملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تايقرتلاو تاوالعلاو ءادألا ريراقت :سماخلا لصفلا

 ريراقتلا  )26( ةدام

 بــــسح ءادألا ريراقتل جذومن دادعإب ةعباتملا ةرادإ وأ ،فيظوتلا ةرادإ فلكت نأب نيفظوملا عيمجل يونــــس لكــــشب ءادألا نع ريراقت زكرملا دعي

 .ماعلا ريدملا نم دمتعيو ،رشابملا ريدملا نم جذومنلا ةئبعت متي ثيحب )ينف وأ يلام وأ يرادإ امإ( لمعلا ةعيبط

 ءادألا مييقت ةيلمع )27( ةدام

 :ةيتآلا لحارملا لالخ نم ءادألا مييقت ةيلمعب زكرملا موقي

 فظوملل ءادألا مييقتب ةــــــــصـاخلا ـةيفيظولا مـاهملا دـيدـحت ـةيلمع نم ـةلحرملا هذـه نوكتت :ءادألا مييقتل ـةيفيظولا مـاهملا دـيدـحت .1

 يفيظولا ليلحتلاو فـــــــصولا ىلع ةدمتعمو اهيف لوألا رهـــــــشلا زواجتي ال امبو ةنـــــــسلا ةيادب يفً ةداع نوكتو اهـــــــسايق ةيفيكو

 .ةفيظولل

 فظوملاو ريدملا نيب ةيمــسر ريغو ةيمــسر ةريــصق تاعامتجا دقع يف رمتــسملا ءادألا مييقت ةيلمع لثمتت :رمتــسملا ءادألا مييقت .2

 .هنم عقوتملا ءادألا عم فظوملا ءادأ ةنراقم متت اهب يتلاو

 نم بولطملا ةيفيظولا ماهملا عم ةنراقملاب فظوملا ءادأل يئاهنلا مييقتلاب ءادألا مييقت لثمتي :)ةنــــسلا ةياهن دنع( ءادألا مييقت .3

 نم ٍلـك لـبق نم اـهيلع ةـقفاوملاو جئاـتنلا عجارت نأ بـجيو ,ةـيلكلا مييقتلا ةـجيتن دـيدـحتو .مييقتلا لـماوعو ،اـهب ماـيقلا فظوملا

 .فظوملاو ريدملا

 :ءادألا مييقت ةيلمع لحارم )28( ةدام

 :ءادألا مييقتل ةيفيظولا ماهملا ديدحت :ىلوألا ةلحرملا .1

 كلذو ،ماهملا كلتل ةيبــسنلا نازوألاو اهب مايقلا فظوملا نم بولطملا ةيفيظولا ماهملا ديدحت رــشابملا ريدملا ىلع بجوتي -أ

 .اهتايلوؤسمو ةفيظولا تابلطتمل ًاقفو فظوملا ءادأ مييقتل

 ةيبـــسنلا نازوألاو سيياقملاو ،تاردقلاو ،يفيظولا ءادألا تانوكمو ةيفيظولا ماهملا حرـــشو ةـــشقانمب رـــشابملا ريدملا موقي -ب

 .فظوملل

 يفيظولا ىوتـــسملا ىلع كلذ دمتعيو ،ةفيظو لكل ةيفيظولا ماهملا نم ةـــسبتقم مييقتلل رـــصانع رـــشع ديدحت متي نأ بجي -ت

 .ةفيظولل

 :رمتسملا ءادألا مييقت :ةيناثلا ةلحرملا .2

 لـماوعو فظوملا ءادأ ساـيق قرط مييقتو ،مييقتلا ةرتف لالخ فظوملا ءادأ ةـعجارم رــــــــشاـبملا ريدـملا ىلع بـجي -أ

 .ءادألا مييقتل ةيفيظولا ماهملا ديدحت ةلحرم لالخ اهيلع قفتملا مييقتلا

 .رمتسم لكشب هئادأ مييقتل فظوملا عم ةمظتنم ةريصق تاعامتجا دقع متي نأ بجي -ب

 :ىلإ رمتسملا ءادألا مييقت ةيلمع فدهت نأ بجي -ت

 .بولطملاو يلعفلا ءادألا نيب ةرشابم ةنراقم •

 .ةفيظولا لغاشل ةبولطملا تاءافكلا يفو فظوملا ءادأ يف ةبولطملا تانيسحتلاو تاوجفلا ديدحت •

 .مييقتلا نم دارملا قيقحت نامضل هتايولوأو لمعلا تاطاشن ليدعتو ةشقانم •

 :يتآلا ىلع ةيمسرلا ريغ رمتسملا ءادألا مييقت ةيلمع لمشت نأ بجي -ث

 .ءادألا هيجوت •

 .ءادألا ةبقارم •

 .داشرإلاو فارشإلا •

 .تاداشرإلا ذخأو ءارآلا لابقتساو ميدقت •

 .ءادألا تاعقوت ليدعت •

 :ءادألا مييقت :ةثلاثلا ةلحرملا .3

 .ددحملا تقولا يف هئادأ مييقت ةجيتن ىلع لصحي فظوم لك نأ نم دكأتلاب زكرملا مزتلي -أ

 .تاءافكلاو تاراهملا يف تاوجفلا ديدحت ىلإ ءادألا مييقت دوقي نأ بجي -ب

 .ريوطتلاو بيردتلا تاجايتحا ةشقانم متت نأ بجي -ت

 ملظتلا دـعاوقل ًاـقفو ريرقتلا نم ملظتي نأ فظوملل قحيو هداـمتعا روف ءادألا مييقت نم ةروــــــــصب فظوملا رطخُي -ث

 .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا

 .ماعلا ريدملا نم دمتعي مث نمو ءادألا مييقت جذومن ىلع فظوملاو ريدملا عقوي نأ بجي -ج

 هقفاوت نم دـكأـتلاو ،ءادألا مييقت ماـظن ةـلادـعو ةـيلاـعف زيزعتل تاـحرتقملا ميدـقت زكرملا يف فظومو ةرادإ لـك ىلع -ح

 .ةيجتارتسالا زكرملا فادهأ عم رمتسملا



 

 

 تابلطتم قيقحت نم دكأتلل زكرملا لبق نم رارمتساب ءادألا مييقت ماظن ةبقارمو ريوطتو ةعجارم متت نأ بجي -خ

 .هلمع ططخو زكرملا فادهأو

 ءادألا مييقت ةيلمع لحارم طباوض )29( ةدام

 تاردقلاو ،تاراهملاو ،ةفرعملا يهو ,ةيفيظولا ماهملا قيرط نع مييقتلا ساــــــــسأ ىلع موقي زكرملاب صاخلا ءادألا مييقت ماظن نإ .1

 حـضاو لكـشب فظوملا تاردقو تاراهملا مييقت متيو ،لاّعف لكـشب لمعلاب مايقلل ةيـساـسألا تابلطتملاو ,ةيرورـضلا تايكولـسلاو

 .ةفيظولا تايلوؤسمو ماهمب همايق دنع فظوملا ىدل تاراهملاو تاردقلا ىوتسم مييقت لالخ نم

 .زكرملاب نيفظوملا عيمج ءادألا مييقت ماظن لمشي .2

 .ةيلاملا ةنسلا ةياهن دنع ةنس لك ةرم ًايمسر يفيظولا ءادألا مييقت متي .3

 فظوملا نم لكل ةيباجيإ ةبرجت اهنأ ىلع ءادألا مييقت ةيلمع ربتعت نأ بجيو ،لداعو حيرــص بولــسأب ءادألا مييقت ةيلمع ءارجإ بجي .4

 .ءادألا مّيقمو

 .ةلبقملا ةنسلا لالخ اهقيقحتو ريوطتلا تاطاشن لجست نأ بجي ءادألل ةعجارم لكو ،ءادألا ريوطت ىلع زيكرتلا متي نأ بجي .5

 .ءادألا مييقت ةيلمعل ًالهؤم نوكي ىتح لقألا ىلع رهشأ ةتس ةمدخلا يف ىضق دق فظوملا نوكي نأ بجي .6

 ةبــــسنك ءادألا مييقت متي امك ,ةددعتم رداــــصم نم ةدافإلا ديحوت متي ،رــــشابم ريدم نم رثكأ فارــــشإ تحت فظوملا لمع لاح يف .7

 .ريدم لك فارشإ تحت فظوملا اهاضمأ يتلا ةرتفلل ًاقفو

 تاوالعلا )30( ةدام

 زوجيو .لقألا ىلع ًادج ديج ةجرد ىلع يرودلا هريرقت يف لـــــصح ىتم ةيلام ةنـــــس لك ةياهن يف ةيونـــــسلا ةوالعللً اقحتـــــسم فظوملا نوكي

 .نأشلا اذه يف اهعضي يتلا طباوضلل ًاقفو ةيئانثتسا ةوالع فظوملا حنم زكرملا ةرادإل

  )31( ةدام
 :يلاتلا لودجلا بسح دمتعملا يونسلا ءادالا مييقت ىلع ًءانب نيفظوملل ةوالعلا حنم متي

 
 )هب لومعملا مييقتلا ماظن بسح اهلداعيام وا( مييقتلا ةجرد

 ةبترملا
 5 نم 5 5 نم 4

 3 – ةزاتمملا %5 %3

%3 %5 4 – 6 

%3 %5 7 – 9 

%3 %5 10 – 11 

 
 تايقرتلا )32( ةدام

 ماعلا نيفظوملا بتاور ملــــس بتارم نمــــض ىلعأ يرادإ ىوتــــسم يف ىرخأ ةفيظو ىلا ةيلاحلا هتفيظو نم فظوملا لقن .1

 متت ساــــــــسألا اذـه ىلعو ـةيبدأ وأ ـةيدـام ـايازمب كـلذ لـبـاقي ـامب عتمتيو ربكأ تـايلوؤــــــــسمو تـابجاو ـاهلغاــــــــش لـمحتي ثـيح

 :يتآلاك تايقرتلا

 .ًارهش )12( لالخ ةدحاو ةبترم نم رثكأب فظوم يأ ةيقرت متي ال -أ

 ءادألا مييقت جئاــتن عم نمازتلاــب اــهدــيدــحت متيو ماــعلا لالخً اــقبــــــــسم ةددــحم تاــقوأ يف تاــيقرتلا دــعت نأ بــجي -ب

 لـبق نم ةـحرتقملا تـايقرتلا ىلع بـترتملا يميظنتلاو يلـاملا رثألا ةـعجارم متي نأ بـجي ـامك ،ةـيونــــــــسلا تاوالعلاو

 .اهدامتعا لبق زكرملاب ةينعملا تارادإلا

 فيلكتك نأـــــــشلا اذه يف زكرملا اهعـــــــضي يتلا طباوـــــــضلل ًاقفو ةيئانثتـــــــسا ةيقرت فظوملا حنم زكرملا ةرادإل زوجي -ت

 .ةيلاحلا هتفيظول ةيفيظولا ةجردلا نم ىلعأ ةيفيظو ةجرد يف ةفيظو ماهم لغشب فظوملا

 :ةيلاتلا طورشلا ترفاوت ىتم ىلعأ ةفيظو ىلإ ةيقرتلل أقحتسم فظوملا نوكي .2

 .ىلعألا ةفيظولا يف رغاشلا دوجو -أ

 .اهيلإ ةيقرتلل حشرملا ىدل ةفيظولا لغش تالهؤم رفاوت -ب

 .يرود ريرقت رخآ يف زاتمم ةجرد ىلع فظوملا لوصح -ت

  )33( ةدام
 :يتآلاك ةيقرتلل ةلضافملا نوكت ،فظوم نم رثكأ يف ىلعأ ةفيظول ةيقرتلا طورش ترفاوت اذإ



 

 

 .ةقباسلا تاونسلا يف ىلعا مييقت ىلع لصاحلا فظوملا .1

 .ةيملع تاداهش وأ ةيبيردت تارود ىلع لصاحلا فظوملا .2

 .ةيمدقألا .3

 .هالعأ روكذملا بيترتلا بسح

  )34( ةدام
 هذه ضيفخت رربم غوــسم دوجو لاح يف ماعلا ريدملل زوجيو ،ةيلاحلا هتفيظو يف تاونــس ثالث لمكي مل ام ةيقرتلل ًالهؤم فظوملا دعي ال

 .لاوحألا نم لاح يأ يف ةنس نع لقت الأ طرشب ةدملا

  )35( ةدام
 .ماعلا ريدملا لبق نم هدامتعا متي نأ بجي ةيقرتلا تابلطتم يف ءانثتسا يأ

  )36( ةدام
 .ةيقرت اهنأ ىلع تقؤم لكشب ىلعأ فئاظول تايلوؤسمو تامهمب فظوملا فيلكت رابتعا متي ال

  )37( ةدام
 .دمتعملا بتاورلا ملسل ًاقفو هتيقرت تمت يذلا فظوملا عضوو بتار ليدعت متي

  )38( ةدام
 .ةيقرتلا خيرات نم ةديدجلا ةفيظولا ايازمو بتار هتيقرت تمت يذلا فظوملا قحتسي

  )39( ةدام
 .تايحالصلا ةحئالل ًاقفو اهدامتعا بجيو يونس لكشب متت تايقرتلا

  )40( ةدام
 يف بجيو .بـــصنملا وأ ةفيظولاب ةـــصاخلا تايلوؤـــسملاو ماهملا مجح يف ةدايز ةجيتن فظوملل يفيظولا بـــصنملل ةيفيظولا ةجردلا ةيقرت

 يفيظولا بـــــــصنملا ىلع تأرط يتلا تارييغتلا قيثوتو ،يفيظولا فـــــــصولا ثيدحتو ليدعتل ةركذم دعت نأ ةينعملا ةرادإلا ىلع ،ةلاحلا هذه

 .ماعلا ريدملا ىلإ ينعملا ةرادإلا ريدم ةيصوت عم اهلاسرإو ،يفيظولا بصنملا ةيقرت ريربتل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تالدبلاو ايازملا - بادتنالا - باكرإلا :سداسلا لصفلا

 باكرإلا )41( ةدام

 :ةيلاتلا طباوضلا قفو هترسأ دارفأ وأ فظوملا باكرإ تافورصمب مازتلالا ددحتي

 يف دقاعتلا مت ءاوــــس لمعلا رقم ىلإ فظوملا هنم مدقتــــسا وأ دقاعتلا هيف مت يذلا دلبلا نم دقاعتلا ةيادب دنع .1

 .لمعلا دقع يف هيلع قفتي ام قفو اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد

 قـاطن يف كـلذو هـنم مدـقتــــــــسا وأ هـيف دـقاـعتلا مت يذـلا ناـكملا يلإ ةدوعلا هـبلطو فظوملا ةـمدـخ ءاـهتنا دـنع .2

 .لمعلا ماظن نم ) 1 ( ةرقف )40( ةداملا ماكحأ

 .لمعلا دقع يف هيلع قفتي امل ًاقفو هباكرإ نوكي ةيونسلا هتزاجإب فظوملا عتمت دنع .3

 ةلاح يف وأ عورــــــشم ببــــــس نود ةدوعلا يف بغر اذإ هدلب ىلإ فظوملا ةدوع فيلاكت لمعلا بحاــــــص لمحتي ال .4

 .يئاضق مكح وأ يرادإ رارق بجومب هليحرت ىلإ تدأ ةفلاخم باكترا

 ايازملاو بادتنالا )42( ةدام

 :يتآلا قحتسيف هلمع رقم جراخ لمع ءادأل فظوملا بدتنا اذإ

 لـقنلا ـةليــــــــسو لـبـاقم فرــــــــص متي مل ـام سكعلاو ـهبادـتنا رقم ىلإ ـهلمع رقم نم ـةمزاللا لـقنلا ـةليــــــــسو ـهل نمؤت .1

 .فظوملا ةقفاومب

 ام كلذ ىلإ امو ةيلخادلا تالقنتلاو ماعطلاو نكــسلل اهدبكتي يتلا ةيلعفلا فيلاكتلا لباقم بادتنا لدب هل فرــصي .2

 :يتآلل ًاقفو فظوملا ةجرد بسح بادتنالا لدب ةميق ددحتو ،زكرملا هل اهنمؤي مل

 :يلخادلا بادتنالا لدب -أ

 .موي لك نع لاير )1,200( غلبم :ةعبارلا ةجردلا ىتح رشع ةيداحلا ةجردلا نم نوفظوملا •

 .موي لك نع لاير )2,000( غلبم :ةزاتمملا ةجردلا ىتح ةثلاثلا ةجردلا نم نوفظوملا •

 :يجراخلا بادتنالا لدب -ب

 .موي لك نع لاير )2,000( غلبم :ةعبارلا ةجردلا ىتح رشع ةيداحلا ةجردلا نم نوفظوملا •

  .موي لك نع لاير )3,000( غلبم :ةزاتمملا ةجردلا ىتح ةثلاثلا ةجردلا نم نوفظوملا •

 بتاكم فيراصمو هيلإ بدتنملا دلبلا ىلإ لوخدلا تاريشأت فيراصم نع ضيوعتلا فظوملا قحتسي •

 .كلذ ديفي امب زكرملا ديوزت طرشب كلذب موقت يتلا تامدخلا

 :بادتنالا لالخ فظوملل ةقحتسملا ناريطلا ةجرد -ت

 .ةفايضلا ةجرد :ةعبارلا ةجردلا ىتح رشع ةيداحلا ةجردلا نم نوفظوملا •

 .لامعألا ةجرد :ةزاتمملا ةجردلا ىتح ةثلاثلا ةجردلا نم نوفظوملا •

 

  )43( ةدام
 لبق نم هل ةددحملا ةدملا قفو هتدوع تقو ىلإ هلمع رقمل فظوملا ةرداغم تقو نم ةقباــسلا ةداملا يف اهيلإ راــشملا تاقفنلا بــسحت

 .زكرملا

 
 ةيدقنلا تالدبلا )44( ةدام

 :يه ةيرهشلا ةيدقنلا تالدبلا

 .يساسألا بتارلا نم ٪25 لداعي امب نكس لدب .1

 .يساسألا بتارلا نم ٪10 لداعي امب لاقتنا لدب .2

 .ماعلا ريدملا نم رارقب دعي يساسألا بتارلا نم ٪20 لداعي امب )كلذل ةدعملا طباوضلا قفو( لمع ةعيبط لدب .3

 .ماعلا ريدملا نم رارقب دعي يساسألا بتارلا نم ٪20 لداعي امب ةماع لاوما ةرشابم لدب .4

 .ماعلا ريدملا ةقفاومب لاير 500 )يصقأ دحب( لاصتا لدب .5

 :زكرملا يفظوم ءانبأ ميلعت تاقفن ةيطغت لدب .6

 .لماكلا ماودلا ماظنب زكرملاب فظوملا طابترا نوكي نأ -أ

 ةكلمملا لخاد ةــــــــصاخ سرادم يف هقاحتلا مت )لافطأ ةعبرأ ىــــــــصقأ دحبو( لفط لكل لدبلا فرــــــــص متي -ب

 .(12) رشع يناثلا فصلا ىلإ ةيديهمتلا ةلحرملا نم ةيساردلا لحارملل ةيدوعسلا ةيبرعلا



 

 

 ةيبرعلا ةكلمملاب يــــــــساردلا ميوقتلا بــــــــسح يــــــــسارد لــــــــصف لك ةيادب ،لدبلا ةميق نم % 50 فرــــــــصي -ت

 ميلعتلا تاقفن ددحي ةسردملا نم باطخو ،دمتعملا جذومنلا بسحب فظوملا بلط ىلع ءانب ،ةيدوعسلا

 .نيقحتلملا لافطألل ةررقملا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ،زكرملا يفظوم ءانبأ ميلعت تاقفن ةيطغتب زكرملا لفكتي -ث

 يدوعس لاير )25000( فلأ نورشعو ةسمخ عقاوب كلذو ،ةسداسلا ةجردلا ىتح )أ( ةزاتمملا ةجردلا •

 .لفط لكل

 .لفط لكل يدوعس لاير )20000( فلأ نورشع عقاوب كلذو ،ةنماثلا ةجردلاو ةعباسلا ةجردلا •

 .لفط لكل يدوعس لاير )15000( فلأ رشع ةسمخ عقاوب كلذو ،اهنود امو ةعساتلا ةجردلا •

 .غلبملا فرص نم ًاموي )15( لالخ هل فورصملا غلبملل ةسردملا مالتسا دنس راضحإ فظوملا ىلع •

 ةيطغتلا غلبم همالتسا دعب )لصفلا وأ ةلاقتسالا ببسب( زكرملا يف لمعلل فظوملا كرت لاح يف •

 .هنم ةيقبتملا ةرتفلا غلبم عاجرتسا متي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ةحارلاو لمعلا تاعاسو مايأ :عباسلا لصفلا

  )45( ةدام
 زوجي الو ،نيفظوملا عيمجل لماك رجأب ةيعوبـــــسألا ةحارلا اموي تبـــــسلاو ةعمجلا يموي نوكيو ،عوبـــــسألا يف مايأ ةـــــسمخ لمعلا مايأ نوكت

 .يدقن لباقمب ةيعوبسألا ةحارلا يموي ضيوعت

  )46( ةدام
 .ماظنلا ماكحأ عم قفتي امب ماعلا ريدملا نم رارقب اهئاهتناو اهئدبو لمعلا تاعاس ددحت

  )47( ةدام
 ةزراب نكامأ يف اهعــــضوب اهنالعإ نيعتيو ،ددحي ام قفو ةددحملا ديعاوملا يف اهنم مهفارــــصناو لمعلا نكامأ ىلإ نيفظوملا روــــضح نوكي

 .اهئاهتناو لمعلا تاعاس ءدب دعوم نمضتت نأ بجيو ، لمعلا عقاوم نم

  )48( ةدام
 ةعـاس فـصن نع لقت ال ماعطلاو ةالـصلاو ةحارلل ةرتف نود ةـلصاوتم تاعـاس سمخ نم رثكأ فظوملا لمعي ال نأ ةقبـاسلا ةداملا يف ىعاري

 .دحاولا مويلا يف ةعاس ةرشع ىدحإ نم رثكأ لمعلا ناكم يف فظوملا ىقبي ال نأ ىلع هدحاولا ةرملا يف

  )49( ةدام
 .ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا تالطعلاو دايعألا مايأ يف وأ ةيداعلا ماودلا تاعاس دعب فظوملا هب فلكي لمع لك ًايفاضإ ًالمع ربتعي

  )50( ةدام
 اهلمعي يتلا ةيفاـــــضإلا تاعاـــــسلا ددع هيف نيبي زكرملا يف ماعلا ريدملا هردـــــصي يباتك رمأ ىلع ءانب يفاـــــضإلا لمعلاب فظوملا فيلكت متي

 . زكرملا متخب ةقدصم يباتكلا فيلكتلا نم ةيطخ ةروص فظوملل ملستو .كلذل ةمزاللا مايألا ددعو فلكملا فظوملا

  )51( ةدام
 . لمعلا ماظن نم )107( ةداملا هيلع تصن ام قفو ةيفاضإلا لمعلا تاعاس نع ًايفاضإ ًارجأ فظوملل زكرملا عفدي

  )52( ةدام
 -: ةيتآلا تالاحلا ىلع ةحئاللا هذه نم ) 51 ، 49 ( نيتداملا ماكحأ يرست ال

 نأ بــصانملا هذه نأــش نم ناك اذإ ، هيجوتلاو ةرادإلا يف ةيلوؤــسم تاذ ةيلاع بــصانم نولغــشي نيذلا صاخــشألا .1

 . نيفظوملا ىلع لمعلا بحاص تاطلسب اهولغاش عتمتي

 . هدعب وأ لمعلا ءادتبا لبق اهزاجنإ بجي يتلا ةيليمكتلا وأ ةيزيهجتلا لامعألا .2

 . ةرورضلاب ًاعطقتم نوكي يذلا لمعلا .3

  .ةيندملا ةينمألا ةسارحلا نيفظوم ادع ،ةفاظنلاو ةسارحلل نوصصخملا نيفظوملا .4

 

 

 

 

 



 

 

 تازاجإلا :نماثلا لصفلا

  )53( ةدام
 هتزاجإ نم ًاءزج فظوملا حنم زكرملل زوجيو ًاموي ).30( ةدمل لماك رجأب ةيونــــــس ةزاجإ ةمدخلا تاونــــــس نم ةنــــــس لك نع فظوملا قحتــــــسي

 .لمعلا يف ةنسلا نم اهاضق يتلا ةدملا ةبسنب ةيونسلا

  )54( ةدام
 .ةقباسلا ةداملا يف درو ام ىلع ديزت ةيونس ةزاجإ ىلع لمعلا دقع يف قافتالا زوجي

  )55( ةدام
 دعوم دـيدـحت يف فظوملا ـةبغر رـابتعالا نيعب ذـخألا عم لـمعلا تـايــــــــضتقم قفو ـةيونــــــــسلا مهتازـاجـإب نيفظوملا عتمت دـيعاوم زكرملا ددـحي

 . ًايئاهن نأشلا اذه يف زكرملا رارق نوكيو ،كلذ نكمأ املك هتزاجإ

  )56( ةدام
 بحاــــص ةقفاومب هل زوجيو اهقاقحتــــسا ةنــــس يف اهب عتمتي نأ بجيو لباقم نودب وأ لباقمب ةيونــــسلا هتزاجإ نع لزانتي نأ فظوملل زوجي ال

 .ةيلاتلا ةنسلل اهنم مايأ وأ ةيونسلا هتزاجإ ليجأت ةيحالصلا

  )57( ةدام
 ديربلا وا فتاهلا مقرك :هعم لصاوتلل ةبسانملا ةقيرطلاب زكرملا دوزي ناو ةزاجإلا ءدب خيرات هيف حضوي ًارارقإ ةزاجإلاب همايق دنع فظوملا عقوي

 .ينورتكلإلا

  )58( ةدام
 امك ، اهنع هتزاجإ ىلع لـصحي مل يتلا ةدملل ةبـسنلاب كلذو اهب هعتمت لبق لمعلا كرت اذإ ةقحتـسملا ةزاجإلا مايأ نع هرجأ فظوملا قحتـسي

 .لمعلا يف اهنم هاضق ام ةبسنب ةنسلا ءازجأ نع ةزاجإلا رجأ قحتسي

 تابسانملاو دايعألا تازاجإ )59( ةدام

 :ةيلاتلا تابسانملاو دايعألا يف لماك رجأب ةزاجإ يف قحلا فظوملل

 مويلا ةياهنب يهتنتو كرابملا ناـــــضمر رهـــــش نم نيرـــــشعلاو سماخلا مويلا نم أدبتو كرابملا رطفلا ديع ةلطع .1

 .لاوش رهش نم سماخلا

 نم رـشع سماخلا مويلا ةياهنب يهتنتو ةجحلا يذ رهـش نم سماخلا مويلا نم أدبتو كرابملا ىحـضألا ديع ةلطع .2

 .هسفن رهشلا

 نمــــض وأ ةيعوبــــسألا ةحارلا موي مويلا اذه فداــــص اذإو ،)نازيملا لوأ( ةكلمملل ينطولا مويلا ةبــــسانمب دحاو موي .3

 .فظوملا دارأ امهيأ يفاضإ رجأب وأ رخآ ةزاجإ مويب فظوملا ضيوعت لمعلا بحاص ىلع بجو نيديعلا دحأ ةزاجإ

 .رخآ ًاموي ةزاجإلا ددمت ةيعوبسألا ةحارلا موي نيديعلا دحأ ةزاجإ مايأ دحأ فداص اذإ

 ةصاخلا ةزاجإلا )60( ةدام

 : ةيلاتلا تالاحلا يف لماك رجأب ةزاجإ ىلع لوصحلا فظوملل قحي

 .هجاوز دنع مايأ ةسمخ .1

 .هل دولوم ةدالو ةلاح يف مايأ ةثالث .2

 .هعورف وأ هلوصأ دحأ وأ فظوملا ةجوز ةافو ةلاح يف مايأ ةسمخ .3

 نإ رجأ نود ةزاجإلا هذه ديدمت يف قحلا اهلو ،ةملــــــسملا ةفظوملا جوز ةافو ةلاح يف مايأ ةرــــــشعو رهــــــشأ ةعبرأ .4

 اـهل ةـحونمملا ةدـعلا ةزاـجإ يقاـب نم ةداـفتــــــــسإلا اـهل زوجي الو اـهلمح عــــــــضت ىتح ةرتفلا هذـه لالخ ًالماـح تـناـك

 .موي رشع ةسمخ ةملسملا ريغلو ،اهلمح عضو دعب ماظنلا اذه بجومب

 .تالاحلا هذه ديؤت يتلا قئاثولا بلط يف قحلا زكرمللو

 رجأ نودب ةيئانثتسالا تازاجإلا )61( ةدام

 :يتآلا وحنلا ىلع نوكتو رجأ نودب ةيئانثتسا ةزاجإ ىلع لوصحلا زكرملا ةقفاومب فظوملل زوجي

 :يتآلا وحنلا ىلع نوكت ًاموي )20( نع ةيئانثتسالا ةزاجإلا ةدم زواجتت مل اذإ .1

 .ةمدخلا ةياهن ةأفاكم اهنع قحتسيو زكرملا يف فظوملا ةمدخ نمض بستحت -أ



 

 

 .هل ميوقتلا ةرتف نمض بستحتو فظوملا ةيقرتل ةمزاللا ةدملا نمض بستحت -ب

 .هتلئاع دارفأو فظوملل ةيحصلا ةمدخلا ميدقت يف زكرملا رمتسي -ت

 :يتآلا وحنلا ىلع نوكت ًاموي )20( نع ةيئانثتسالا ةزاجإلا ةدم تزواجت اذإ .2

 لمعلا دقع دعيو ,ةمدخلا ةياهن ةأفاكم اهنع قحتـــــسي الو زكرملا يف فظوملا ةمدخ نمـــــض بـــــستحت ال -أ

 .ةزاجإلا هذه لالخ ًافوقوم

 .هل ميوقتلا ةرتف نمض بستحت الو فظوملا ةيقرتل ةمزاللا ةدملا نمض بستحت ال -ب

 .هتلئاع دارفأو فظوملل ةيحصلا ةمدخلا ميدقت يف زكرملا فقوتي -ت

 .ةيعامتجالا تانيمأتلا يف كارتشالا غلبم لماك )يدوعسلا( فظوملا لمحتي -ث

 ةيضرملا ةزاجإلا )62( ةدام

 ىلع كلذو ،ةحـــصلا ةرازو ىدل دمتعم يبط زكرم وأ ىفـــشتـــسم نم ةرداـــص ةيبط ةداهـــشب هـــضرم تبثي يذلا فظوملا قحتـــسي

 :يلاتلا وحنلا

 .لماك رجأب ىلوألا ًاموي نوثالثلا .1

 .رجألا عابرأ ةثالثب ةيلاتلا ًاموي نوتسلا .2

 .رجأ نودب كلذ يلت ىتلا ًاموي نوثالثلا .3

 تاــنيمأــتلا ماــظن قفو( ةــيبط ةــنجل ىلإ لاــحي هالعأ تازاــجإلا ددــم عيمج ذــفنتــــــــساو فظوملا ضرم رمتــــــــسا اذإ

 .كلذ قفو ًايماظن هتلماعم متيل اهمدع نم لمعلا يف هرارمتسا ةيناكمإ ديدحتل )ةيعامتجالا

  )63( ةدام
 ال هنأو هلمع ةرــشابم ىلع ًارداق حبــصأو هــضرم نم يفــش هنأ دمتعملا يحــصلا عجرملا ررق اذإ الإ هلمع رــشابي نأ ضيرملا فظوملل حمــسي ال

 .لمعلا يف هئالمز ةطلاخم ىلع هنم ررض الو لمعلا ءادأ نم هيلع رطخ

 جحلا ةزاجإ )64( ةدام

 كلذو ؛ىحـضألا ديع ةزاجإ اهيف امب ًاموي ـرشع ةـسمخ ىلع ديزت الو مايأ ةـرشع نع اهتدم لقت ال رجأب ةزاجإ ىلع لوـصحلا يف قحلا فظوملل

 دق فظوملا نوكي نأ ةزاجإلا هذه قاقحتـــــــسال طرتـــــــشيو .لبق نم اهادأ دق نكي مل اذإ هتمدخ ةدم لاوط ةدحاو ةرمل جحلا ةـــــــضيرف ءادأل

 ًاقفوً ايونـــــــس ةزاجإلا هذه نوحنمي نيذلا نيفظوملا ددع ددحي نأ زكرمللو  ،لقألا ىلع نيتلـــــــصتم نيتنـــــــس زكرملا ىدل لمعلا يف ىـــــــضمأ

 .لمعلا تايضتقمل

 
 ةيرارطضالا تازاجإلا )65( ةدام

 ةيلاملا ةنــــسلا يف مايأ ) 5 ( ىلع ديزت ال ددمل وأ ةدمل ةيرارطــــضا ةزاجإ ىلع لــــصحي نأ هــــضوفي نم وأ ماعلا ريدملا ةقفاومب فظوملل زوجي

 .كلذ هفورظ تعدتسا ىتم لماك رجأب ةدحاولا

 
 ةيساردلا ناحتمالا ةزاجإ )66( ةدام

 مايأ ددعب اهتدم ددحت ةداعم ريغ ةنــــــــس نع كلذو ناحتمالا ةدم لاوط لماك رجأب ةزاجإ يملعلا هليــــــــصحت عباتي يذلا فظوملا زكرملا حنمي

 نم بـلطي نأ زكرمللو ناـحتمإلا ءادأل رجأ نود ةزاـجإ يف قحلا فظوملل نوكيف ةداـعم ةـنــــــــس نع ناـحتمإلا ناـك اذإ اـمأ ، ةـيلعفلا ناـحتمإلا

 اهدـعوم لـبق ةزـاجإلا بـلطب مدـقتي نأ فظوملا ىلعو . نـاحتمإلا ـهئادأ ىلع لدـي ـام كـلذـكو ةزـاجإلا بـلطل ةدـيؤملا قئـاثولا ميدـقت فظوملا

 ةيبيدأتلا ةلءاـــــــسملاب لالخإلا مدع عم ، ناحتمإلا دؤي مل هنأ تبث اذإ ةزاجإلا هذه رجأ نم فظوملا مرحيو . لقألا ىلع ًاموي رـــــــشع ةـــــــسمخب

 .فظوملل  يداملا وأ يفيظولا عضولا ىلع ليدعت يأ ءارجإب زكرملا مزلي ال لهؤملا ىلع لوصحلاو

 
 تازاجإلا يف ةماع ماكحأ  )67( ةدام
 نودب وأ رجأب كلذ ناك ءاوــــس لــــصفلا اذه يف اهيلع صوــــصنملا تازاجإلا نم ةزاجإ يأب هعتمت ءانثأ ةهج يأ ىدل لمعي نأ فظوملل زوجي ال

 .كلذ ءاقل هل هعفد ام هنم درتسي نأ وأ ةزاجإلا ةدم نع هرجأ نم هنامرح يف قحلا زكرملل نوكي كلذ فلاخ فظوملا نأ تبث اذإف ، رجأ

 



 

 

 يبطلا فاعسإلا تايوتسم – ةمالسلاو ةياقولا :عساتلا لصفلا

 ةمالسلاو ةياقولا )68( ةدام

 : ةيتآلا ريبادتلا زكرملا ذختي لمعلا نع ةمجانلا ضارمألاو راطخألا نم نيفظوملا ةيامحل ًايعس

 . اهعابتا مزاللا تاميلعتلاو اهنم ةياقولا لئاسوو لمعلا رطاخم نع ةرهاظ نكامأ يف نالعإلا .1

 . اهنع نلعملا لمعلا نكامأ يف نيخدتلا رظح .2

 . ئراوطلا تالاح يف ةاجنلل ذفانم دادعإو قيرحلا ءافطإل ةزهجأ نيمأت .3

 . تارهطملا ريفوت عم ةمات ةفاظن ةلاح يف لمعلا نكامأ ءاقبإ .4

 . لاستغالاو برشلل ةحلاصلا هايملا ريفوت .5

 . بولطملا يحصلا ىوتسملاب هايملا تارود ريفوت .6

 . زكرملا اهنمؤي يتلا ةياقولا تاودأو ةمالسلا لئاسو مادختسا ىلع نيفظوملا بيردت .7

  )69( ةدام
 :يتآلاب صتخي ًالؤسم لمعلا عقاوم نم عقوم لك يف زكرملا نيعي

 .نيفظوملا ىدل يئاقولا يعولا ةيمنت .1

 .ةمالسلاو ةياقولا لئاسو لامعتسا نسحو ةزهجألا ةمالس نم دكأتلا ضرغب يرودلا شيتفتلا .2

 .اهراركت يفالتب ةليفكلا تاطايتحالاو لئاسولا نمضتت اهنع ريراقت دادعإو اهليجستو ثداوحلا ةنياعم .3

 .ةمالسلاو ةياقولا دعاوق ذيفنت ةبقارم .4

 يبطلا فاعسإلا تايوتسم  )70( ةدام
 ةطبرألا و ةيودألا نم ةيفاك تايمك ىلع يوتحت ةيبطلا تافاعـــــــسإلل ةنازخ ًافظوم نيـــــــسمخ نم لقأ هيف لمعي ناكم لك يف زكرملا نمؤي

 ةـمزاللا تاـفاـعــــــــسإلا ءارجإـب رثكأ وأ بردـم فظوم ىلإ دـهعيو ، لـمعلا ماـظن نم ) 142 ( ةداـملا هـل تراـــــــــشأ اـمم كـلذ ريغو تارهطملاو

 .نيباصملا نيفظوملل

  )71( ةدام
 ةحئاللا يف اهيلع صوــــــصنملا طورــــــشلا اهيف رفاوتت ةيبطلا تافاعــــــسإلل ةفرغ ًافظوم نيــــــسمخ نم رثكأ هب لمعي ناكم لك يف زكرملا دعي

 .بيبط فارشإ تحت نيفظوملل ةمزاللا تافاعسإلا ءارجإب هل صخرم ضرمم ىلإ دهعيو ، لمعلا ماظنل ةيذيفنتلا

 :ةيبطلا ةياعرلا )72( ةدام

 لالخ نم نيفظوملل ـةيبطلا ـةيـاعرلا زكرملا رفوي ،ـةينهملا ضارمألاو لـمعلا تـاباــــــــصـإب ـةقلعتملا ـةيعـامتجالا تـانيمـأتلا مـاظن مـاكحأ ةـاعارم عم

 .يبطلا نيمأتلا تامدخ يمدقم

 ةينهملا ضارمألاو لمعلا تاباصإ )73( ةدام

 ىتم ةرــشابم بيبطلا ةعجارم هلو هتعاطتــسا روف ةرادإلا وأ رــشابملا هــسيئر غلبي نأ ينهم ضرمب وأ لمع ةباــصإب باــصي يذلا فظوملا ىلع

 .كلذ هتلاح تعدتسا

  )74( ةدام
 .ةيعامتجالا تانيمأتلاب ةينهملا راطخألا عرف يف نيفظوملا  عيمج نع كارتشالاب زكرملا موقي

  )75( ةدام
 .ةيعامتجالا تانيمأتلا ماظن نم ةينهملا راطخألا عرف ماكحأ ةينهملا ضارمألاو لمعلا تاباصإ نأش يف قبطي

 

 

 

 



 

 

 تاروظحملاو تابجاولا :رشاعلا لصفلا

 زكرملا تابجاو )76( ةدام

 :يلي امب زكرملا مزتلي

 مهتمارك سمي لعف وأ لوق لك نع عانتمالاو مهحلاـــــصمو مهلاوحأب مامتهالا زربي قئال لكـــــشب هيفظوم ةلماعم .1

 . مهنيد وأ

 . رجألاب ساسملا نود ةحئاللا هذه  يف اهيلع صوصنملا مهقوقح ةسراممل مزاللا تقولا نيفظوملا يطعي نأ .2

 ماكحأ قيبطت نــسح ىلع فارــشإلاو ةبقارملا وأ شيتفتلاب قلعتت ةمهم لك ةــصتخملا تاهجلا يفظومل لهــسي نأ .3

 يتلا ةمزاللا تامولعملا عيمج ةـصتخملا تاطلـسلل يطعي نأو ، هاـضتقمب ةرداـصلا تارارقلاو حئاوللاو لمعلا ماظن

 .ضرغلا اذهل ًاقيقحت هنم بلطت

 ةمظنألا ـهب يــــــــضقت ـام ةـاعارم عم فرعلا وأ دـقعلا ـامهددـحي نيذـللا نـاكملاو نـامزلا يف ـهترجأ فظوملل عفدـي نأ .4

 .كلذب ةصاخلا

 هلمع ةلوازمل دعتـــــسم هنا نلعأ وأ لمعلا دقع اهب همزلي يتلا ةيمويلا ةرتفلا يف هلمع ةلوازمل فظوملا رـــــضح اذإ .5

 يدؤي ال يتلا ةدملا رجأ يف قحلا هل ناك لمعلا بحاــــص ىلإ عجار ببــــس الإ لمعلا نع هعنمي ملو ةرتفلا هذه يف

 . لمعلا اهيف

 ةروظحم ةدام يأ لوخد مدعب ةبقارملا ديدـــــــشت نيفظوملا ىلع ةطلـــــــس هل صخـــــــش يأ وأ هليكو وأ زكرملا ىلع .6

 لودـج يف اـهيلع صوــــــــصنملا ةـعدارلا ةـيرادإلا تاءازجلا هـقحب قبطت هـيدـل تدـجو نمف ،لـمعلا نكاـمأ ىلإً اـماـظن

 .تاءازجلاو تافلاخملا

 نيفظوملا تابجاو )77( ةدام

 :يتآلاب فظوملا مزتلي

 وأ لـمعلا مـاظن وأ لـمعلا دـقع صوــــــــصن فلـاخي ـام ـاهيف نكي مل ـام لـمعلـاب ةـقلعتملا رماوألاو تـاميلعتلـاب دـيقتلا .1

  .رطخلل ضرعي ام وأ ةماعلا بادآلا

 . لمعلا ديعاوم ىلع ةظفاحملا .2

 .هتاهيجوت قفوو رشابملا سيئرلا فارشإ تحت بولطملا هجولا ىلع هلمع زاجنإ .3

 . زكرملا تاكلتمم ىلعو اهيلع ةظفاحملاو هفرصت تحت ةعوضوملا تاودألابو تالآلاب ةيانعلا .4

 ىلع صرحلاو هئاـــسؤر ةعاطو هئالمز نيبو هنيب نواعتلا حور ةدايـــس لع لمعلاو كولـــسلاو ةريـــسلا نـــسحب مازتلالا .5

 . ماظنلا دودح يفو هصاصتخا قاطن يف زكرملا ءالمع ءاضرإ

 . هيف نيفظوملا وأ لمعلا ناكم ةمالس ددهت يتلا راطخألا وأ ةئراطلا تالاحلا يف ةدعاسم وأ نوع لك ميدقت .6

 . هتفيظو لامعأ ببسب هملع ىلإ لصت رارسأ ةيأ وأ زكرملاب لمعلاب ةقلعتملا رارسألا ىلع ةظفاحملا .7

 .  ىرخأ ةهج ةيأ ىدل رجأ نودب وأ رجأب كلذ ناك ءاوس هلمع قاطن جراخ رخآ لمع يأ ةسرامم مدع .8

 .زكرملا ةحلصم باسح ىلع هريغل وأ هل ةيصخش ةعفنم وأ حبر قيقحت ضرغب زكرملاب ةلمع لالغتسا نع عانتمالا .9

 .رييغتلا ثودح خيرات نم رثكألا ىلع عوبسأ لالخ هتماقإ لحم وأ ةيعامتجالا هتلاح ىلع أرطي رييغت لكب زكرملا راطخإ .10

 .دالبلا يف ةيعرملا ديلاقتلاو تاداعلاو ةمظنألاو تاميلعتلاب ديقتلا .11

 .هئالمعو زكرملا نيفظوم ريغ نم لمعلا نكامأ يف نيرئاز لابقتسا مدع .12

  .ةصاخلا ضارغألا يف هتادعمو زكرملا تاودأ لامعتسا مدع .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةيعامتجالا تامدخلا :رشع يداحلا لصفلا

  )78( ةدام
 :ةيلاتلا تامدخلا هيفظومل زكرملا رفوي

 .اهتاقوأ يف ةالصلا ءادأل ناكم .1

 .زكرملا اهددحي يتلا تاقوألا يف ماعطلا لوانتل ناكم .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ملظتلا :رشع يناثلا لصفلا

  )79( ةدام
 وأ فرـــصت يأ نم زكرملا ةرادإ ىلإ ملظتي نأ هل قحي ،ةـــصتخملا ةيئاـــضقلا وأ ةيرادإلا تاهجلا ىلإ ءوجللا يف فظوملا قحب لالخإلا مدع عم

 .هنم ملظتملا ءارجإلا وأ فرصتلاب ملعلا خيرات نم مايأ ةثالث لالخ زكرملا ةرادإ ىلإ ملظتلا مدقيو هقح يف ذختي ءارجإ

  )80( ةدام
 ةلماعم يأ فظوم يأ ىقلي ال نأ بجيو ملظتلا هميدقت خيرات نم مايأ ةــــــسمخ زواجتي ال داعيم يف هملظت يف تبلا ةجيتنب فظوملا رطخي

 نود نم ّملظتلاب موقيل ةيدايتعالا هتابجاو نم عطقتــسم تقو ذخأب فظوملل حمــسيو ىوكــش وأ ملظت ميدقتب ماق دق هنوكل ةفــصنم ريغ

 .هبتار نم مسح يأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تآفاكملا :رشع ثلاثلا لصفلا
  )81( ةدام
 ىلإ ةفاــضإ ةيئانثتــسا ًالامعا نودؤي نيذلا وأ جاتنإلا ةدايز ىلإ يدؤي لكــشب ةءافكوً اــصالخإوً اطاــشن نوتبثي يذلا نيفظوملل تآفاكملا حنمت

 ةقاطلاو ةءافكلا عفر ىلإ يدؤت لمعلا يف ةديدج تاميظنتو بيلاــــسأ نوثدحتــــسي نيذلا وأ مهتاــــصاــــصتخا دودح نمــــضو ةيداعلا مهلامعا

 طباوــضلل ًاقفو ناــضمر رهــش لالخ ةيئانثتــسا ةأفاكم حنم متي دق و هيفظوم وأ زكرملا قحب ررــض عفد وأ رطخ ءردب نوموقي نيذلا وأ ةيجاتنإلا

 .ماعلا ريدملا نم ةيطخ ةقفاومبو زكرملا اهعضي يتلا

  )82( ةدام
 .ةحئاللا كلت يف اهيلع صوصنملا ةأفاكملا حنم يف هيلإ دنتسي ًاساسأ ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ءادألا ريراقت ربتعت

  )83( ةدام
 : نيتئف ىلإ تآفاكملا فنصت

 : يتآلاك ةيونعملا تآفاكملا : ًالوأ

 . ريدقتلاو ءانثلا باطخ .1

 .ةمدخلل ةعطاق ربتعت الو رجأ نودب ةيفاضإ ةزاجإ حنم .2

 : نمضتتو ةيداملا تآفاكملا : ًايناث

  . ةيئانثتسالا تايقرتلاو تاوالعلا .1

 . جاتنإلا تآفاكم .2

 . عارتخالا تآفاكم .3

 . لمعلا ميظنت ةحئالب ررقم وه امع ةدايز رفس ركاذت حنم .4

 . رجأب ةيفاضإ ةزاجإ حنم .5

  )84( ةدام
 .زكرملا ريدم نم رارقب تآفاكملا حنمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تاءازجلاو تافلاخملا :رشع عبارلا لصفلا
  )85( ةدام
 تاءازجلاو تـافلـاخملا لودـجب ةدراولا لـاعفألا نم ًالعف فظوملا بـاكترا ةـحئاللا هذـه يف هـيلع صوــــــــصنملا ءازجلا بـجوتــــــــست ةـفلـاخم دـعي

 . اهنم ءزجتي ال ًاءزج ربتعي يذلاو ةحئاللا هذهب قحلملا

  )86( ةدام
 :يه فظوملا ىلع اهيعقوت زوجي يتلا تاءازجلا

 اهبكترا يتلا ةفلاخملا ىلإ هيف راشي رشابملا هسيئر لبق نم فظوملا ىلإ هجوي يباتك وأ يهفش ريكذت وهو :هيبنتلا .1

 هنم ردب ام لثمل ةدوعلا مدعو هتفيظو تابجاو ءادأل ةعبتملا دعاوقلاب ديقتلاو ماظنلا ةاعارم ةرورض هنم بلطيو

 .ًالبقتسم

 هضرعت ناكمإ ىلإ هرظن تفل عم اهبكترا يتلا ةفلاخملا عون هب حضوم فظوملا ىلإ زكرملا ههجوي باتك وهو :راذنإلا .2

 .ًالبقتسم اهلثم ىلإ ةدوعلا وأ ةفلاخملا رارمتسا ةلاح يف دشا ءازج ىلإ

 .يمويلا رجألا نم ءزج دودح يف رجألا نم ةبسن مسح .3

 .ىصقأ دحك دحاولا رهشلا يف مايأ ةسمخو موي رجأ نيب حوارتي امب رجألا نم مسحلا .4

 هذه لالخ هرجأ نم هنامرح عم ةنيعم ةرتف لالخ هلمع ةلوازم نم فظوملا عنم وهو :رجأ نودب لمعلا نع فاقيإلا .5

 .دحاولا رهشلا يف مايأ ةسمخ فاقيإلا ةرتفزواجتت ال نأ ىلع ةرتفلا

 .اهيلع لوصحلا وأ اهقاقحتسا خيرات نم ةدحاو ةنس اهاصقأ ةدمل ةيرودلا ةوالعلا وأ ةيقرتلا نم نامرحلا .6

 هقحب ساسملا مدع عم ةفلاخملا هباكترال عورشم ببسب فظوملا لصف وهو :ةأفاكملا عم ةمدخلا نم لصفلا .7

 .ةمدخلا ةياهن ةأفاكم يف

 رثكأ وأ ًالعف هباكترال ضيوعت وأ ةأفاكم نود فظوملا لمع دقع خسف وهو : ةأفاكم نودب ةمدخلا نم لصفلا .8

 .لمعلا ماظن نم )80( ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاعفألا نم

 
  )87( ةدام
 يتلا ةفلاخملا نيرق حــــــــضوملا ءازجلاب بقاعي ةحئاللا هذه نم تاءازجلاو تافلاخملا لودج يف ةدراولا تافلاخملا نم ًايأ بكتري فظوم لك

 .هلبق نم ةبكترملا ةفلاخملا ىدمو عون عم فظوملا ىلع ضورفملا ءازجلا بسانتي نأ بجيو اهبكترا

  )88( ةدام
 ررقملا ءازجلا لادبتـسا هل زوجيو هـضوفي نم وأ زكرملاب ماعلا ريدملا لبق نم ةحئاللا هذه يف اهيلع صوـصنملا تاءازجلا عيقوت ةيحالـص نوكت

 .فخأ ءازجب ىلوألا ةرملل اهباكترا ةلاح يف ةفلاخم ةيأل

  )89( ةدام
 ةرملل تبكترا اهنأكو ةفلاخم دعتو ًادئاع ربتعي ال هنإف اهباكترا قبــــــس ىلع رهــــــشأ ةثالث يــــــضم دعب ةفلاخملا تاذ فظوملا باكترا ةلاح يف

 . ىلوألا

  )90( ةدام
 . ةحئاللا هذه يف ةررقملا تاءازجلا نيب نم دشألا ءازجلا عيقوتب ىفتكي دحاو لعف نع ةئشانلا تافلاخملا ددعت دنع

  )91( ةدام
 نم مـــسحلاب رخآ ءازج يأ نيبو فظوملا رجأ نم ءزج مـــسح نيب عمجلا زوجي ال امك دحاو ءازج نم رثكأ ةدحاولا ةفلاخملا ىلع عقوي نأ زوجي ال

 . رجألا

  )92( ةدام
 هلاوقأ عامــــــسو هيلإ ةبوــــــسنملا تافلاخملاب ةباتك فظوملا غالبإ دعب الإ ةحئاللا هذه يف اهيلع صوــــــصنملا تاءازجلا نم ايأ زكرملا عقوي ال

 . صاخلا هفلمب عدوي رضحم بجومب كلذو هعافد قيقحتو

  )93( ةدام
 نـاك اذإ الإ لـمعلا نـاكم جرـاخ هـبكترا رمأل فظوملا ىلع ءازج يأ عيقوت زكرملل زوجي ال لـمعلا مـاظن نم )80( ةدـاملا مكحب لالخإلا مدـع عم

 .لوئسملا هريدمب وأ زكرملاب وأ هلمع ةعيبطب ةرشابم ةقالع هل

  )94( ةدام
 قيقحتلا تاءارجإ نم يأ ذاختاب زكرملا موقي نأ نود ةفلاخملا فاــــــشتكا ىلع ًاموي نيثالث يــــــضم دعب فظوملل ةيبيدأتلا ةلءاــــــسملا طقــــــست

 .اهنأشب



 

 

  )95( ةدام
 .ًاموي نيثالث نم رثكأ ةفلاخملا توبث خيرات ىلع ىضم اذإ ةحئاللا هذهب ةدراولا تاءازجلا عيقوت زكرملل زوجي ال

  )96( ةدام
 عنتما اذإو ةـفلاـخملا راركت ةـلـاح يف هـل ضرعتي يذـلا ءازجلاو ـاهرادـقمو اـهعونو تاءازج نم هـيلع عقو اـمب ةـبـاتك فظوملا غالبـإب زكرملا مزتلي

 .هتمدخ فلم يف تباثلا هناونع ىلع لجسملا ديربلاب هيلإ لسري ملعلاب عيقوتلا ضفر وأ راطخإلا مالتسا نع فظوملا

  )97( ةدام
 مامأ ملظتي نأ فظوملل زوجي ، لمعلا ماظن نم )72( ةداملا صنل ًاقفو ةصتخملا ةئيهلا مامأ ضارتعالا يف فظوملا قحب لالخإلا مدع عم

 .ةحئاللا هذه يف اهيلع صوصنملا ملظتلا ماكحأ قفو هيلع عقوي ءازج يأ نم زكرملا ةرادإ

  )98( ةدام
 يف ةفيحـــصلا هذه ظفحتو هيلع عقوملا ءازجلاو اهعوقو خيراتو اهبكترا يتلا ةفلاخملا عون اهيف نودي تاءازج ةفيحـــص فظوم لكل صـــصخي

 .فظوملا ةمدخ فلم

  )99( ةدام
 .لمعلا ماظن نم )73( ةداملا ماكحأ قفو صاخ لجس يف نيفظوملا ىلع ةعقوملا تامارغلا ديقت

  )100( ةدام
 . لمعلا ماظن نم )80 ، 75( نيتداملا ماكحأل ًاقفو لمعلا دقع خسف يف زكرملا قحب ةقباسلا داوملا ماكحأ لخت ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ءاسنلا ليغشتب ةصاخ ماكحأ :رشع سماخلا لصفلا

  )101( ةدام
 . ةدالولاو جالعلا تاقفنو يبطلا صحفلا فيراصم زكرملا لمحتي

  )102( ةدام
 ،عـضولل حجرملا خيراتلا لبق عيباــسأ ةعبرأب ىــصقأ دحب أدبت ,ءاــشت فيك اهعزوت عيباــسأ ةرــشع ةدمل لماك رجأب عــضو ةزاجإ يف قحلا ةفظوملل

 لالخ لاوحألا نم لاح يأب عـضولا دعب ةفظوملا ليغـشت رظحيو ةيحـص ةهج نم ةقدـصم ةيبط ةداهـش بجومب عـضولل حجرملا خيراتلا ددحيو

 .رجأ نود رهش ةدمل ةزاجإلا ديدمت يف قحلا اهلو ,هل ةيلاتلا عيباسأ ةتسلا

  )103( ةدام
 خيراـتلا دـيدـحتو مزاللا جالعلا ريرقتو اـهيلع يرودـلا يبطلا صحفلا ءارجإل زكرملا راـطخإـب رداـبت نأ لـمحلل ىلوألا روهــــــــشلا يف ةـفظوملا ىلع

 . ةدالولل حجرملا

  )104( ةدام
 ىــــشامتي امبو كلذل مظنملا لودجلاب ديقتلا ةفظوملا ىلعو ، كلذ نكمأ ام ةفظوملا فورظو ةبغر عاــــضرإلا ةرتف ديدحت يف زكرملا يعاري

 .ماظنلا عم

  )105( ةدام
 تاداعلاب ديقتلاو رهظملاو سبلملا يف ماــــــشتحإلا ةرورــــــض تافظوملا ءاــــــسنلا ىلعو ،لاجرلا نع لزعمب تافظوملا ةحارل نكامأ زكرملا دعي

 .دالبلا يف ةيعرملا ديلاقتلاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةمدخلا ءاهتنا :رشع سداسلا لصفلا

  )106( ةدام
 :ةيتآلا تالاحلا يف فظوملا ةمدخ يهتنت

 .ةدملا ددحملا دقعلا ةدم ءاهتنا .1

 .فظوملا ةلاقتسا .2

 هجوي راعـشإ بجومب هنايب بجي عورـشم ببـس ىلع ًءانب هؤاهنإ هيفرط نم يأل زاج ،ةدملا ددحم ريغ دقعلا ناك اذإ .3

 عفدي فظوملا رجأ ناك اذإ ًاموي نيتـس نع لقت الأ ىلع ،دقعلا يف ددحت ةدمب ءاهنإلا لبق ةباتك رخآلا فرطلا ىلإ

 .هريغ ىلإ ةبسنلاب ًاموي نيثالث نع لقت الو ،∏ايرهش

 .لمعلا ماظن نم )80(و )75( نيتداملا يف ةدراولا بابسألا دحأل دقعلا خسف .4

  .لمعلا ماظن نم )81( ةداملا يف ةدراولا تالاحلا يف لمعلا فظوملا كرت .5

 ةئام نع اهعومجم يف ديزت ًاددم وأ ةلــــــــصتم اموي نيعــــــــست نع ديزت ةدمل هــــــــضرمل لمعلا نع فظوملا عاطقنا .6

 .ةيضرم ةزاجإ لوأ خيرات نم أدبت يتلا ةدحاولا ةنسلا لالخ ةعطقتم اموي نيرشعو

 .دمتعم يبط ريرقتب كلذ تبثيو هيلع قفتملا لمعلا ءادأ نع ًايلك ًازجع فظوملا زجع .7

 .فظوملا ةافو .8

 وأ اهديدجت مدع تررق وأ يدوعـــسلا ريغ فظوملا ةماقإ وأ لمع ةـــصخر ةـــصتخملا ةيموكحلا تاطلـــسلا تغلأ اذإ .9

 .دالبلا نع هداعبإ

 . نسلا هذه ءارو ام ىلإ ةدملا ددحملا دقعلا ةدم دتمت ملام نيتسلا نس فظوملا غولب .10

 

  )107( ةدام
 ام ىعاري رخآلا فرطلا ىلإ راطخإ هيجوت ةرورــــــــض لمعلا دقع ءاهتنا وأ خــــــــسفل لمعلا ماظن ماكحأ اهيف بلطتت يتلا لاوحألا يف

 : يلي

 .ًايطخ راطخإلا نوكي نأ .1

 .ميلستلا خيرات حيضوت عم دقعلا خسف نم ًاموي )30( نع لقت ال ةدم يف راطخإلا ميلست متي نأ .2

 .مالتسالا خيرات حيضوت عم راطخإلا هيلإ لسرملا فرطلا عقويو لمعلا رقم يف راطخإلا ميلست متي نأ .3

 ىلع لجــــــــسم باطخب راطخإلا هيلإ لــــــــسري عيقوتلا ضفر وأ مالتــــــــسالا نع راطخإلا هيلإ هجوملا فرطلا عنتما اذإ .4

 .هفلم يف نودملا هناونع

  )108( ةدام
 ةدـاهــــــــش فظوملل زكرملا يطعي ـامك ، ـهتمدـخ فلمب ـةعدوملا ةــــــــصـاخلا ـهقئـاثو ـهبلط ىلع ءـانبو ـهتمدـخ ءـاهتنا وأ ءـاهنإ لـاح فظوملل دـاعت

 .لباقم يأ نود كلذو لمعلا ماظن نم )64( ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةمدخلا

 

 

 

 

 



 

 

 ةيماتخ ماكحأ :رشع عباسلا لصفلا

  )109( ةدام
 . يدوعسلا ينهملا فيصوتلاو فينصتلا ليلدب كلذ يف ًادشرتسم ةينهملا مهتائف بسحب نيفظوملل ًافينصت زكرملا دعي

  )110( ةدام
 .لمعلا ةرازو ةقداصمو ةرادإلا سلجم نم اهدامتعا دعب الإ ةيراس نوكت ال ةحئاللا هذه

  )111( ةدام
 ةداملا يف هيلإ راــشملا اهدامتعا رارقب غالبإلا خيرات نم رثكألا ىلع عوبــسأ لالخ لمعلا نكامأ نم رهاظ ناكم يف اهعــضوب ةحئاللا نالعإ متي

  . ةقباسلا

 



 

 

 تاءازجلاو تافلاخملا لودج :رشع نماثلا لصفلا لصفلا

 :لمعلا ديعاومب قلعتت تافلاخم )1(

 ءازجلا

 م ةفلاخملا عون )يمويلا رجألا نم ةبسن يه ةموسحملا ةبسنلا(

 ةرم لوأ ةرم يناث ةرم ثلاث ةرم عبار

 1/1 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ ىلع بترتي مل اذإ لوبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 15 ةياغل لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا يباتك راذنإ 5% 10% 20%

 2 /1 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ ىلع بترت اذإ لوبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 15 ةياغل لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا يباتك راذنإ 15% 25% 50%

 1/3 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ يلع بترتي مل اذإ لبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 30 ةياغل ةقيقد 15 نم رثكأ لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا 10% 15% 25% 50%

 4 /1 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ يلع بترت اذإ لوبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 30 ةياغل ةقيقد 15 نم رثكأ لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا %25 %50 %75 موي

 1/5 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ يلع بترتي مل اذإ لوبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 60 ةياغل ةقيقد30 نم رثكأ لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا %25 %50 %75 موي

 1/6 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ يلع بترت اذإ لوبقم رذع وأ نذإ نود ةقيقد 60 ةياغل ةقيقد 30 نم رثكأ لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا %30 %50 موي ناموي

 1/7 نيرخآ نيفظوم ليطعت كلذ يلع بترتي مل وأ بترت ءاوس لوبقم رذع وأ نذإ نود ةعاس يلع ديزت ةدمل لمعلل روضحلا ديعاوم نع رخأتلا يباتك راذنإ موي ناموي مايأ ةثالث

   رخأتلا تاعاس رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 1/8 ةقيقد 15 زواجتي ال امب لوبقم رذع وأ نذإ نود داعيملا لبق فارصنالا وأ لمعلا كرت يباتك راذنإ %10 %25 موي

   لمعلا كرت ةدم رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 1/9 ةقيقد 15 زواجتي امب لوبقم رذع وأ نذإ نود داعيملا لبق فارصنالا وأ لمعلا كرت %10 %25 %50 موي

   لمعلا كرت ةدم رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 1/10 رربم نود لمعلا ديعاوم ءاهتنا دعب اهيلإ ةدوعلا وأ لمعلا نكامأ يف ءاقبلا يباتك راذنإ %10 %25 موي

 1/11 مايأ ةثالث ىلإ موي نم لوبقم رذع وأ يباتك نذإ نود بايغلا موي ناموي مايأ ةثالث مايأ ةعبرأ

   بايغلا ةدم رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 1/12 مايأ ةتس ىلإ مايأ ةعبرأ نم لوبقم رذع وأ يباتك نذإ نود بايغلا ناموي مايأ ةثالث مايأ ةعبرأ ةأفاكملا عم لصف

   بايغلا ةدم رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 1/13 مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبس نم لوبقم رذع وأ يباتك نذإ نود بايغلا مايأ ةعبرأ مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف

   بايغلا ةدم رجأ مسح يلإ ةفاضإلاب

 ةرشع ةدم بايغلا دعب يباتك راذنإ هقبسي نأ ىلع ضيوعت وأ ةأفاكم نود لصفلا

 مايأ
 1/14 ةيلاتتم ًاموي رشع ةسمخ ىلع ديزت ةدم عورشم ببس نود لمعلا نع عاطقنالا

 نيرشع ةدم بايغلا دعب يباتك راذنإ هقبسي نأ ىلع ضيوعت وأ ةأفاكم نود لصفلا

 ًاموي
 1/15 ةدحاولا ةيدقعلا ةنسلا يف ًاموي نيثالث ىلع اهعومجم يف ديزت ًاددم عورشم ببس نود عطقتملا بايغلا



 

 

 :لمعلا ميظنتب قلعتت تافلاخم )2( 

 ءازجلا

 م ةفلاخملا عون )يمويلا رجألا نم ةبسن يه ةموسحملا ةبسنلا(

 ةرم لوأ ةرم يناث ةرم ثلاث ةرم عبار

 2/1 ماودلا تقو ءانثأ لمعلا ناكم ريغ يف رربم نود دجاوتلا %10 %25 %50 موي

 2 /2 ةرادإلا نم نذإ نود لمعلا نكامأ يف زكرملا نيفظوم ريغ نم نيرئاز لابقتسا يباتك راذنإ 10% 15% 25%

 2/3 ةحارلا تاقوأ ريغ يف وأ هل دعملا ناكملا ريغ وأ لمعلا ناكم يف لكألا يباتك راذنإ 10% 15% 25%

 2/4 لمعلا ءانثأ مونلا يباتك راذنإ 10% 25% 50%

 2/5 لمعلا تاعاس ءانثأ مهلحم ريغ يف نيفظوملا دوجو وأ عكستلا %10 %25 %50 موي

 2/6 فارصنالاو روضحلا تابثإ يف بعالتلا %25 %50 موي ناموي

 2/7 رهاظ ناكم يف ةقلعملاو لمعلاب ةصاخلا تاميلعتلا ذيفنت مدع وأ لمعلاب ةصاخلا ةيداعلا رماوألا ةعاطإ مدع %25 %50 موي ناموي

 2/8 لمعلاب ةصاخلا ةيطخلا تاميلعتلاو رماوألا ةفلاخم ىلع ضيرحتلا ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف

 2/9 زكرملاو نيفظوملا ةمالس ىلع ةظفاحملل اهنع نلعملاو ةروظحملا نكامألا يف نيخدتلا ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف

 ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف
 وأ داوملا يف وأ مهتمالس وأ نيفظوملا ةحص يف ررض هنع أشني دق يذلا لمعلا يف نواهتلا وأ لامهإلا

 ةزهجألاو تاودألا
2/10 

 2/11 نذإ نود ةصاخ ضارغأل زكرملا تاودأو تادعمو تالآ لامعتسا يباتك راذنإ 10% 25% 50%

 2/12 هيلإ هب دهعي مل وأ هصاصتخا يف سيل لمع يأ يف قح هجو نود فظوملا لخدت %50 موي ناموي مايأ ةثالث

 2/13 كلذل صصخملا ناكملا ريغ نم لوخدلا وأ جورخلا يباتك راذنإ 10% 15% 25%

 2/14 للخ نم اهب ام نع غيلبتلا مدع وأ اهب ةيانعلا مدع وأ اهتنايصو تالآلا فيظنت يف لامهإلا %50 موي ناموي مايأ ةثالث

 2/15 لمعلا نم ءاهتنالا دعب اهل ةصصخملا نكامألا يف ىرخألا مزاوللاو ةنايصلاو حالصإلا تاودأ عضو مدع يباتك راذنإ %25 %50 موي

 %20 %50 موي ناموي
 تابجاو نم ىضتقم نود يمسرلا ماودلا لالخ لمعلا نكامأ يف تاعوبطملا رئاسو تالجملاو فحصلا ةءارق

 ةفيظولا
2/16 

 2/17 زكرملا ةرادإ تاغالب وأ تانالعإ فالتإ وأ قيزمت ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف

 

  



 

 

 :فظوملا كولسب قلعتت تافلاخم )3(

 ءازجلا

 م ةفلاخملا عون )يمويلا رجألا نم ةبسن يه ةموسحملا ةبسنلا(

 ةرم لوأ ةرم يناث ةرم ثلاث ةرم عبار

 3/1 لمعلا لحم يف تابغاشم ثادحإ وأ ءالمزلا عم رجاشتلا موي ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ

 3/2 هببسب وأ لمعلا ءانثأ بيصأ هنأ ًابذك فظوملا ءاعدإ وأ ضرامتلا موي ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ

 3/3 جالعلا ءانثأ ةيبطلا تاميلعتلا عابتا ضفر وأ زكرملا بيبط بلط دنع يبطلا فشكلا ءارجإ نع عانتمالا موي ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ

 3/4 لمعلا ةنكمأب ةقلعملا ةيحصلا تاميلعتلا ةفلاخم %50 موي ناموي مايأ ةسمخ

 3/5 تانالعإ قصل وأ ناردجلا يلع ةرابع ةباتك يباتك راذنإ 10% 25% 50%

 3/6 فارصنالا دنع شيتفتلا ضفر %25 %50 موي ناموي

 3/7 نذإ نودب دوقن وأ تاناعإ عمج يباتك راذنإ 10% 25% 50%

 3/8 لوبقم ريربت نود ةددحملا ديعاوملا يف زكرملا باسحل ةلصحملا دوقنلا ميلست مدع ناموي مايأ ةثالث مايأ ةسمخ ةأفاكملا عم لصف

 3/9 ةمالسللو ةياقولل ةررقملا ةزهجألاو سبالملا ءادترا نع عانتمالا يباتك راذنإ موي ناموي مايأ ةسمخ

 

 

 

 


