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 مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف تاكرشلاو صيخارتلا لوح ةيميظنتلا حئاوللا

 

  ةمدقم :لوألا ءزجلا

 

  نايرسلاو رصتخملا ناونعلا .１

 

 صيخارتلا لوح ةيميظنتلا حئاوللا اهتفصب اهيلإ عوجرلا متيو اهيلع عيقوتلا خيرات يف ةيميظنتلا حئاوللا هذه لوعفم نايرس أدبي 1.1

 نيح نم حئاوللا هذه ىلإ تافاضإ وأ تاليدعت ءارجإ متي دق .2017 ماعل ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف تاكرشلاو

  .)هاندأ ةفرعملا( ةئيهلا لبق نم رخآل

 

 اهب لومعملا نيناوقلاو ةئيهلا .２

 

 ةقبطملا تاكرشلاو صيخارتلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا رادصإ اهلوخت يتلا ةئيهلا ةطلس بجومب ةيميظنتلا حئاوللا هذه رادصإ مت 2.1

 .)حاضيإلل تافيرعتلا ةحفص رظنا( موسرملا عم قفتي امب ةنيدملا يف

 

  .ةنيدملا يف ةسسؤملا عورفلاو تاكرشلا كولس تاكرشلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا مظنت 2.2

 

 .ةنيدملا يف رخآل تقو نم ةعقاولا هتاليدبتو هتاليدعتو ةيراجتلا تاكرشلا نأشب 2015 ماعل )2( مقر يداحتالا نوناقلا قبطني ال 2.3

 

 يأ طاقسإ لمشي امب ،ةئيهلا نع ةرداص ةيميظنت قئاثو ةيأ وأ تاكرشلا هذه نأشب ةلصتم تارارق وأ تاهيجوت رادصإ ةيرح ةئيهلل 2.4

 .هذه تاكرشلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا دونب نم

 

 قئاثولا نم اهريغ وأ هذه تاكرشلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا نمض ةئيهلا نع ةرداصلا تارارقلاو تاهيجوتلا عيمج ربتعت 2.5

 .ةمساحو ةيئاهن ةيميظنتلا

 

 :ىلإ ةبسنلاب نيمئالم ةئيهلا امهربتعت ةليسوو لكشب حصنلا ءادبإ وأ تامولعم رشن ةئيهلل قحي 2.6

 

 ةيميظنتلا حئاوللا نمض ةرداص ىرخأ ةيميظنت قئاثو يأ وأ ةسرامملا ماكحأو دعاوقو تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا ليغشت .أ

 تاوطخلاو صخرلا باحصأ ىلع ةعقاولا تابجاولاو ةلباقملا فارطألاو ءالمعلا قوقح ديدحتلاب نمضتي اذهو ،هذه تاكرشلل

 و ؛تابجاولا هذهب مازتلالا وأ قوقحلا هذه قيبطتل اهذاختا بجاولا

 وأ ةلباقملا فارطألا وأ ءالمعلا ةيامح فدهب اهلوح حصنلا ءادبإ وأ تامولعم رشن يف ةبغر ةئيهلا يدبت يتلا ىرخأ نوؤش يأ .ب

 .نيرخآ دارفأ يأ وأ ةلباقملا فارطألا وأ ءالمعلا نم ةئف يأ

 

 تاعازنلا لح .３

 

 يأ ضرف لمشي امب( تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه ةئيهلا قيبطت فانئتسا وأ ضارتعالا وأ جاحتلا يف فرط يأ بغر لاح يف 3.1

 ةئيهلا يف صتخملا مسقلا وأ ةلوؤسملا ةنجللا ىلإ عازنلا ةلاحإ لالخ نم هيلإ راشملا رمألا ذيفنت بجي ،)ةمارغ وأ ةفلاخم وأ ةبوقع

 .تاعازنلا هذه لثم ىلإ عامتسالل رخآ ىلإ نيح نم هسيسأت متي يذلاو

 

 يتلاو رخآ ىلإ نيح نم ةرداصلاو ةنيدملاب ةصاخلا تاءارجإلاو ةماعلا تاسايسلا ةئيهلا قبطت ،عازن يأ نأشب رارقلا ذاختا ةلحرم يف 3.2

  .عزانتملا فرطلا ىلع اًمزلمو اًيئاهن عازنلا اذه نأشب ةئيهلا رارق ربتعي .عازنلا اذه يف تبلا لالخ ةيراس ربتعت



 

 

 ةمئالملا ةمكحملا يف مكح سامتلا نم اهسفن ةئيهلا عنمي ال امك ةئيهلا عم دقاعتم فرط يأ 3 مقر دنبلا نم ءزج يأ عنمي ال  3.3

  .فارطألا نيب مربملا دقعلا يف ةنيبملاو

 

 تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا قيبطتل ةصتخملا مكاحملا يف ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا نم ةئيهلا 3 مقر دنبلا نم ءزج يأ عنمي ال 3.4

  .درف يأ دض اهنم ءزج يأ وأ هذه

 

 فيراعتلا .４

 

 لك نيرق ةحضوملا يناعملا ةنكاد فورحب ةبوتكملا ةيلاتلا تاملكلاو تارابعلاب دصقي ،هذه تاكرشلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا يف 4.1

 :اهنم

 

  ؛ةنيدملا يف اهتسرامم حومسملا ةطشنألا يأ :طاشنلا

 

 صخشلا هيف مكحتي وأ ةكرش هيف مكحتت وأ ،ةكرش يف ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،ةطلس وذ/مكحتي صخش يأ :بستنملا

 ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،صخش كالتما مكحت حلطصم ينعي ،قايسلا اذه يفو .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ،هتاذ ةكرشك

 ةيلام تادنس وأ مهسأ صصح كالتماب كلذ ناك ءاوس ،رخآ صخشب ةصاخلا تاسايسلاو ةرادإلا لوح تاهيجوت رادصإ وأ هيجوت ةطلسل

  .كلذ ريغ وأ دقعلا مكحب ،كاذ رخآلا صخشلاب صاخلا ةرادإلا سلجم ليكشت لالخ نم ،تيوصتلا قح لمحت ىرخأ

 

 ؛موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةنيدملا

 

  ؛ةكرش ةرادإ سلجم :سلجملا

 

 ؛هذه ةيميظنتلا حئاوللا عم قفاوتي امب ةيبنجأ ةكرش وأ ةكرش لبق نم سسؤم ةنيدملا يف عقاو لمع ناكم :عرف

 

 ؛ةئيهلا اهدهشت ةيمسر ةلطع ةيأو ةعمجلا موي ءانثتساب ميوقتلا يف موي يأ :لمع موي

 

 ؛موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةنيدملا

 

 ماعل ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف تاكرشلاو صيخارتلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا :تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا

 نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو ،ةنيدملا يف عرفألاو تاكرشلا صيخارت رادصإو ليجست نأشب ةنيدملا نع ةرداصلا 2017

 ؛رخآ ىلإ

 

 ؛تاميظنتلاو حئاوللا هذه عم قفتي امب ةنيدملا يف ةلجسم عرف ةكرش وأ ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش :ةكرشلا

 

 ؛ةقراشلا ةرامإ وأ تارامإلا ةلود يف ةيميظنت وأ ةيئاضق وأ ةيموكح ةهج/ةئيه يأ :ةينعملا ةهجلا

 

 ؛مالعإلل ةقراشلا ةنيدم ةرحلا ةقطنملا سيسأتب يضاقلا 2017 ماعل )11( مقر يريمألا موسرملا :موسرملا

 

  ؛26.1 دنبلا عم قفاوتي امب هنييعت متي يذلا صخشلا :يرادإلا ريدملا

 



 

 لجس عم قطنملا مكحب ةطبترم وأ ةلصتم ةينورتكلإلا ةغيصلا يف ةدجاوتم زومر وأ ماقرأ وأ فورح ةيأ :ينورتكلإلا عيقوتلا

  ؛ينورتكلإلا لجسلا دامتعا وأ قيثوت ضرغب ةانبتم وأ ةذفنمو ينورتكلإ

 

 ، ةنيدملا نع ةرداصلاو 2017 ماعل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف لمعلا نأشب ةيميظنتلا حئاوللا :لمعلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو

 

 ةعقاو )اهجراخ وأ تارامإلا ةلود لخاد ءاوس( ةينوناق ةطلس يأ قاطن يف ةسسؤم ةموكح ةئيه/ةهج وأ ةكرش :ةيبنجأ ةكرش

  ؛ةنيدملا جراخ

 

 وأ ةسسؤم عرف وأ ةكرشب ةصاخلا ةيمويلا نوؤشلاو لامعألاو ةيليغشتلا تايلمعلا ةسراممو ةرادإب لوخم صخش :ماعلا ريدملا

 ؛ةنيدملا عم رومألا عيمج يف يساسألا لثمملا ربتعيو هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب ةنيدملا يف ةلجسم

 

 نع ةرداصلاو 2017 ماعل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف ةمالسلاو ةحصلا لوح ةيميظنتلا حئاوللا :ةمالسلاو ةحصلل ةيميظنتلا حئاوللا

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو ، ةنيدملا

 

 تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب يراجت طاشن ةسرامم ةصخرلا لماحل حمست ةئيهلا نع ةرداص ةصخر :صيخرتلا/ةصخرلا

  ؛ةتقؤم ةصخر لمشتو ةنيدملا نم هذه

 

 ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا نمض صخرم صخش :ةصخرلا لماح

 

 ؛�فصم هتفصب ةئيهلا عم لجسملا درفلا :يفصملا

 

 ؛6 مقر دنبلا عم قفاوتي امب ةكرشل ةيلخادلا دعاوقلا نيبت يتلاو ةكرشل سيسأتلا دقع ةركذم :ةركذملا

 

 هتثروو هفلخو صخشلا اذهل نويصخشلا نوينوناقلا نولثمملا كلذكو ةكارش وأ ةيعمج يأ وأ ينوناق وأ يعيبط صخش يأ :صخشلا

  ؛نويعرشلا

 

 تالجسلا نمضتت نأ نكمي يتلاو اهنيزخت لكشو ةقيرط تناك امهمو اهعون فلتخا امهم داوملاو تانايبلاو تامولعملا :تالجسلا

 وأ يتامولعم ماظن يف ىرخأ ةليسو يأب وأ رظنلا قيرط نع وأ ةيسيطانغم ةينورتكلإ ةقيرطب ةملتسملا وأ ةلوقنملا وأ ةدلوتملا

 ال ركذلا ليبس ىلع لمشت يتلاو ،عرفل ،رمألا قلعت ام ،وأ ةكرشل ةيليغشتلا تايلمعلاب ةطبترملاو رخآل يتامولعم ماظن نم لقنلل

  :رصحلا

  ؛ةكرشلا ةركذم عم قفاوتي امب ةظوفحملا ةبساحملا تالجس .أ

  ؛ةرادإلا ءاردمو ءاكرشلا نع ةرداصلا ةبوتكملا تارارقلا عيمج .ب

 ىلإ ةفاضإلاب ،مهنع نيبئانلا وأ اًيصخش نيرضاحلا ءاكرشلا ءامسأ لمشي امب ،ءاكرشلا تاعامتجا ةفاك رضاحم .ت

  ؛ةدمتعملاو ةحرتقملا تارارقلا ليصافت

 ةفاضإلاب ،مهنع نيبئانلا وأ اًيصخش نيرضاحلا ةرادإلا ءاردم ءامسأ لمشي امب ،ةرادإلا ءاردم تاعامتجا ةفاك رضاحم .ث

  ؛ةدمتعملاو ةحرتقملا تارارقلا ليصافت ىلإ

  ؛نينئادلا تاعامتجا ةفاك رضاحم .ج

 حئاوللا عم قفاوتي امب اهظفح بولطملا ةرادإلا ءاردمو ءاكرشلا مهسأ تالجس لمشي امب ،مهسألا تالجس ةفاك .ح

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا

 و ؛ةكرشلا يف مهسألا ىلع ةبترتملا ةيلاملا تادنسلا دئاوف ةفاك لمشي يلخاد لجس .خ



 

  ؛ةئيهلا نم ةملتسملا تاراعشإلاو ةئيهلا ىلإ ةمدقملا قئاثولاو جذامنلا .د

 

 اهيف لجست ةمئاد ىرخأ ةئيه يأب وأ ينورتكلإ فلم ةئيهب هب ةئيهلا ظفتحت يذلاو صخرلا يلماح مهسأ لجس :مهسألا لجس

 ىلع ةضورفم طورش وأ دويق ةيأو ةصخرملا ةطشنألا ىلإ ةفاضإلاب ةنيدملا يف ةسسؤملا عورفلاو تاكرشلا ليصافت

 ىلإ نيح نم ةئيهلا ىلإ اهلاسرإ بولطم وأ ةئيهلا ىلإ ةلسرم ىرخأ تامولعم ةيأ ىلإ ةفاضإلاب ةئيهلا اهددحت صيخرتلا/ةصخرلا

  ؛اهب لومعم ىرخأ ةيميظنت قئاثو ةيأ وأ هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب رخآ

 

 نوناق وأ ءارجإ وأ ةسايس وأ راعشإ وأ هيجوت وأ رارق وأ موسرم وأ فرع وأ ةدعاق وأ ةيميظنت ةحئال وأ نوناق يأ :ةيميظنتلا قئاثولا

  ؛رخآ ىلإ نيح نم ةينعملا ةهجلا/ةئيهلا وأ ةئيهلا نع رداص يلخاد

 

 ءاكرشلا تاوصأ نم )ةركذملا اهددحت ىرخأ ةيبلغأ وأ( ))%50( ةئملاب نيسمخ نم رثكأ( ةطيسب ةيبلغأ نع رداص رارق يأ :رارقلا

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا عم قفاوتي امب تيوصتلا مهل قحي نيذلاو ماع عامتجا يف مهنع نيبئانلا وأ اًيصخش نيرضاحلا

 

  ؛يتارامإلا مهردلا يف ةكرشل لاملا سأر مهسأ نم اًءزج لثمت ةيكلم ةدحو :مهسلا

 

 ؛ةكرشلا يف مهسأل وأ مهسل كلاملا ةفصب ةكرشل ءاكرشلا مهسأ لجس نم ءزجك ةلخدم ةيرابتعا ةئيه وأ درف يأ :كيرشلا

 

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب ةئيهلا نع ةرداص ةتقؤم ةصخر :ةتقؤملا ةصخرلا

 

 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا :تارامإلا ةلود

 

 :كلذ نايب قايسلا بلطت ام ،هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا ةمجرتو دادعإ ةلحرم لالخ 4.2

 

  ؛قايسلا حمسي امب لدابتلاب ةئيهلاو ةنيدملا نيحلطصملا مدختسي ،هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف  .أ

 ،لعف يأب مايقلل ةكرش ليوخت مت وأ ةكرش ىلع بجاو وأ ضرف عقو اذإ ،هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا نم ءزج يأ يف .ب

  ؛ةكرشلل يرادإلا ريدملا وأ ماعلا ريدملا لبق نم لعفلا وأ بجاولا وأ ضرفلا اذه ذيفنت ،كلذ ريغ ىلع صني مل ام ،بجي

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا دونبل عجارمك ةددحم دونب ىلع دوعت يتلا عجارملا أرقت .ت

 حئاوللا هذه ةمجرت وأ ءانب ىلع اهل ريثأت الو طقف اهيلإ عوجرلا ليهست وه ةقيثولا هذه يف ةروكذملا نيوانعلا نم ضرغلا نإ .ث

  ؛تاكرشلل ةيميظنتلا

  ؛يداليملا ميوقتلا قفاوي امب تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملا و ةينمز تارتف ىلع ةدئاعلا تاراشإلا أرقت .ج

 متي بلط مدقم ىلع دوعت عجارم يه ةنيدملا يف هليجست متي بلط مدقم ىلع ةدئاعلاو ةقيثولا هذه يف ةروكذملا عجارملا نإ .ح

 ةنيدملا يف هسيسأت متي بلط مدقم ىلع ةدئاعلاو ةقيثولا هذه يف ةروكذملا عجارملا نإ .ةنيدملا يف ةكرشك هليجست

  .ةنيدملا يف عرف سسؤي بلط مدقم ىلع دوعت عجارم يه

 لمشت ثنؤملا وأ ركذملا عون ىلإ ةريشملا تاملكلاو ،حيحص سكعلاو عمجلا ةلاح ةدرفملا ةلاحلا يف ةبوتكملا تاملكلا لمشت .خ

  ؛حيحص سمعلاو ثنؤملا وأ ركذملا يعون

  ؛دويق نود نمضتي و نمضتي/لمشي امب نيتملكلا ر�سَفُت .د

 عورفلاو تاكرشلل رخآل تقو نم ةئيهلا لبق نم اهدادعإ وأ اهرشن متي جذامن ةيأل عجرم وه ددحم جذومن ىلإ عجرم يأ نإ .ذ

 .ةئيهلل ةلجسملا تاليصفتلل ةلصاحلا تاريغتلاو تامولعملاب راطخإلل

 

 اذه ليثمت متي نأبو اًيطخ اًبوتكم دنتسم يأ نوكي نأب تابلط ىلع دوعت يتلاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةدوجوملا تاراشإلا ر�سَفُت 4.3

 ةينقتلاب اًبوتكم لجسلا وأ دنتسملا ناك اذإ اهتيبلت نكمي اهنأ ىلع تاراشإلا هذه رسفت ،راعشإ يأ ميدقت متي نأب وأ اًيطخ دنتسملا



 

 يف اهريغ وأ ةيرصبلا وأ ةيسيطانغملا وأ ةينورتكلإلا ةينقتلا ةطاسوب هنيزخت وأ همالتسا وأ هلاسرإ وأ هتباتك تمت ءاوس( ةينورتكلإلا

 عيقوتل بلط ىلع دوعت تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةراشإ يأو .)رخآ ىلإ يتامولعم ماظن نم لقنلل وأ يتامولعم ماظن

  ؛ام ةقيرطب تابثإلل لباق ينورتكلإ عيقوتب بلطلا اذه ةيبلت نكمي ،راعشإ وأ دنتسم يأ ىلع

 

 ةئيهلا نع وأ ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخألا ةيميظنتلا قئاثولاو موسرملا عم قفاوتلاب هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا أَرقُت 4.4

 ؛رخآل تقو نم ةينعملا

 

 ،اهب لومعم ةيميظنت ةقيثو يأو هذه ةيميظنتلا حئاوللا نيب ضقانت وأ هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ضقانت يأ روهظ لاح يف 4.5

 ؛هب مازتلالا عرف وأ ةكرش لك ىلع بجي يذلا حيحصلا ريسفتلا ةئيهلا ررقت

 

 و ؛رخآل نيح نم اهنع ةباينلل نيلوخملا ةيجراخلا فارطألاو دارفألا عيمج ةئيهلا ىلع دوعت يتلا تاراشإلا عيمج مضت 4.6

 

 ةيميظنتلا قئاثولا عيمج مضت ،ةيميظنت ةقيثو يأ ىلع دوعت يتلاو هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ةدوجوملا تاراشإلا عيمج مضت 4.7

 نع وأ ةينعملا ةئيهلا نع وأ ةقراشلا ةرامإ نع وأ تارامإلا ةلود نع تردص ءاوس ،اهل ةليدبلا وأ ةز�زعملا وأ ةفاضُملا وأ ةلّدعُملا

 .ةئيهلا

 

 عورفلاو تاكرشلا سيسأت :يناثلا ءزجلا

 

 تاكرشلا سيسأت .５

 

 بلط ميدقت قيرط نع ةنيدملا يف طاشن يأ سراممل ةصخرو ةكرش سيسأتل بلطب مدقتلا صخش نم رثكأل وأ صخش يأل زوجي 5.1

 اًكيرش )50( نيسمخ وأ لقألا ىلع )1( دحاو كيرش ةنيدملا يف ةسسؤملا ةكرشلا مضت .ةئيهلا هددحت يذلا لكشلاب سيسأتلا

 .رثكألا ىلع

 

 نع ةئشان ءاوس ،ةكرشلا تامازتلا نإ .ءاكرشلا نع ةلصفنم ةينوناق ةيصخش ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب ةلجسملا تاكرشلل 5.2

 وأ ماعلا ريدملا وأ نييرادإلا ءاردملا وأ ءاكرشلا نم يأ ىلع ةيصخش تامازتلا تسيلو ةكرشلا تامازتلا يه ،كلذ ريغ وأ دقعلا

 ددع بسحب ةكرشلل ةعوفدملا ةيمكلا ىلع ةروصحم ةكرش ءاكرش تامازتلا نإ .كلذ نايب نوناقلا صن اذإ الإ ،ةكرشلا طابض

  .مهب ةصاخلا مهسألا

 

  ةركذملا .６

 

 ةكرشلا ىلع بجي .كلذ اهنم بولطم ريغ هنأ ملعلا عم ةركذم كالتما )كلذ كيرشلا ررق لاح يف( دحاو كيرش تاذ ةكرشلل زوجي 6.1

 .ةركذم كالتما ءاكرشلا ةددعتم

 

 :نأ ةركذملا ىلع بجي 6.2

 

 :نيب ةمِزلُم ةيقافتاك اهلوعفم نايرس أدبي .أ

i. و ؛ءاكرشلا نم كيرش لكو ةكرشلا  

ii. ءاكرشلا، 

 ةكرشلاو كيرش لك نأ ول امك ةركذملا يف ةنيبملا ،ةيلاملا تاعفدلا ديدست تابجاو لمشي امب ،تابجاولا ةفاك ةيبلتو ةركذملا ماكحأب مازتلالاب

  ؛ةركذملا ىلع اوعقو



 

 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةطبترملا دونبلا ةفاك يعارت .ب

 

  ؛)أ( 16.1 دنبلا عم قفاوتي ام اهليدعت دنعو سيسأتلا دنع ةئيهلا عم ظَفحُت .ت

 

 و ؛ةيزيلجنإلاب ،أ ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب امإ بتكُت .ث

 

 .كلذ نايب ىلع ةئيهلا تقفاو اذإ ّالإ ةئيهلا هددحت يذلا لكشلاب بتكُت .ج

 

  .)أ( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب ،تاليدعتلا هذهب ةئيهلا راطخإ متيو رارقلا ةطلسب اهتركذم ليدعت ةكرشل زوجي ،)ج( 6.2 دنبلا بجومب 6.3

 

  :ليدعتلا ناك لاح يف اًكيرش كيرشلا هيف حبصأ يذلا خيراتلا دعب ةركذملا ىلع يرجي ليدعت يأب ةكرش يف ءاكرشلا مزلي ال 6.4

 

 وأ ؛ليدعتلا ءارجإ خيرات يف كيرشلا هلمحي ناك يذلا ددعلا نم ىلعأ مهسأ ددع يف كارتشالا وأ ذخأ كيرشلا نم بلطتي .أ

 

 اذإ الإ ،ةكرشلل لام عفدي نأب وأ ةكرشلا لام سأر ةصح يف مهاسي نأب خيراتلا كلذ يف ةليسو يأب كيرشلا مازلإ ةجرد نم ديزي .ب

  .كلذب همازلإ متي نأ ،ليدعتلا ءارجإ دعب وأ لبق ءاوس ،اًيطخ كيرشلا قفاو

 

 عورفلا سيسأت .７

 

 .ةئيهلا هددحت يذلا لكشلاب ةئيهلل بلط ميدقت ةطاسوب عرف سيسأتل ةئيهلل بلطب مدقتلا ةيبنجأ ةكرشل وأ ةكرشل زوجي 7.1

 

  :يلاتلاك ،عرفلا اذه تسسأ يتلا ةيبنجألا ةكرشلا وأ ةكرشلا نع ةلصفنم ةينوناق ةيصخش عرفلا ربتعي ال 7.2

 

 و ؛ةيبنجألا ةكرشلل وأ ةكرشلل ىرخأ دئاوعو بساكمو دئاوفو حابرأ يه عرفلل ىرخألا دئاوعلاو بساكملاو دئاوفلاو حابرألا عيمج .أ

 

  .مألا ةكرشلا وأ ةكرشلا تامازلإو نويدو فيراصمو فيلاكت يه عرفلا تامازلإو نويدو فيراصمو فيلاكت عمج .ب

 

 صيخرتلا :ثلاثلا ءزجلا

 

 يراجت طاشن ةسرامم مهل قحي نيذلا صاخشألا .８

 

 نود ةنيدملا يف يراجت طاشن يأ صخش )ةسرامم صخش يعدي وأ( سرامي ال ،هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا ماكحأ بجومب 8.1

 بجومب رداص رارق عم قفاوتي امب صخشلا ءافعإ مت اذإ الإ هذه ةيميظنتلا حئاوللا بجومب صيخرت ىلع لوصحلا وأ ةكرش سيسأت

  .تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه نم 8.2 دنبلا

 

 ىلع لوصحلا ةرورض نم اهئافعإ نكمي يتلا وأ اهتسراممل ةصخر رادصإ زوجي يتلا ةطشنألا تائف رخآل نيح نم رشن ةئيهلل زوجي 8.2

 .اهتسراممل ةنيدملا نم صيخرت

 

  .ةئيهلا هددحت ام بسحب تابلطتمل وأ رثكأ وأ طرشل عضخي نأ ءافعإ يأل زوجي 8.3

 



 

 وه هريدي مئاد لمع ناكم نم اًطاشن سرامي ناك اذإ ةنيدملا يف اًطاشن صخش سرامي ،تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه تاياغل 8.4

 .ةنيدملا يف طاشن ةسرامم لداعي طاشن يأب ةنيدملا نم وأ يف كراشي ناك اذإ وأ ،ةنيدملا يف

 

 ةيميظنت ةقيثو يأ بجومب ةبولطملا تاضيوفتلاو صخرلاو تانوذألاو حيراصتلا عيمج كالتما نم دكأتلا عرفلا وأ ةكرشلا يلع بجي 8.5

 .تارامإلا ةلود يف ةنيدملا جراخ طاشن يأ ةسراممل

 

 ةصخر ىلع لوصحلا مهنم بولطم ريغلا صاخشألا .９

 

  :ىلع صخشلا اذه لعف رصتقي امدنع طقف ةنيدملا يف طاشن ةسرامم صخش نم ضرتفُي ال

 

 وأ ضرألا كلت نم اذه ءانثتساب طاشن يأ ةسرامم ىلوتي الو ،ضرألا هذه ىلع ىـنبم يأ لمشي اذهو ،ةنيدملا يف ضرأ كالتما .أ

 ؛ىنبملا

 

  وأ ؛ىنبملا وأ ضرألا كلت نم اذه ءانثتساب طاشن يأ ةسرامم ىلوتي الو ةنيدملا يف ىنبم وأ ضرأ رجؤي .ب

 

  .ناكسإلا ضرغل طقف ةنيدملا يف ًىنبم رجؤي .ت

 

 ةصخرلا .１０

 

 هتصخر ىلع هب هل ح�رصملا طاشنلا ةسرامم ةصخرلا لماحل قحي .ةنيدملا نم ليغشتلاب حامسلا متي ىتح ةحلاص ةصخر لمح بجي 10.1

  .ةحلاصلا

 

 ثلاث فرط ىلإ ،اهتابجاو وأ اهتامازتلا وأ اهقوقح نم ءزج يأ لمشي امب ،ىرخأ ةليسو يأب ةصخرلا نم صلختلا وأ لقن وأ نييعت عنمي 10.2

  .ةئيهلا نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم نود

 

  :نأ ةصخرلا حنم دعب وأ لالخ تقو يأ يف ةئيهلل زوجي 10.3

 

 ؛سيسأت بلط ضفرت وأ لبقت .أ

 

 و ؛ةصخر حنم ضفرت وأ حنمت .ب

 

  .ةصخر بحست وأ ريغت .ت

 

 ةصخرلا رييغت .１１

 

 ،ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلا بجومب .ةئيهلا اهددحت تابلطتم يأ ةيبلت لباقم ةصخرلا رييغتل ةئيهلل بلطب مدقتلا ةصخرلا لماحل زوجي

  .ةصخرلا لماح ىلإ ةفلتخم ةليدب ةصخر رادصإ ةئيهلا ديعت

 

 ةصخرلا ديدجت .１２

 

  .ةئيهلا اهددحت يتلا تابلطتملا ةيبلت ةطاسوب كلذو ةيلاحلا ةصخرلا ةدم ةياهن لبق هتصخر ديدجت ةصخرلا لماح ىلع بجي 12.1



 

 

  .كلذ ىلع ةئيهلا تقفاو لاح يف ةتقؤملا صخرلا ديدجت نكمي 12.2

 

  ةصخرلا ءاغلإ وأ فيقوت وأ ءاهنإ .１３

 

 حنمت ىتح ،ةئيهلل زوجي .هتصخر فيقوت وأ ءاهنإ ةئيهلا نم هيف بلطي بلط ميدقت ةصخرلا لماحل زوجي ،ةئيهلا ةقفاوم بجومب 13.1

 .ةئيهلا اهتددح يتلا ماكحألاو طورشلل ةصخرلا لماح ةاعارم طارتشا ،ةقفاوملا كلت

 

 كلذو ،ةصخرلا لماحل يطخ راعشإ ميدقت لالخ نم كلذو اًبسانم كلذ ىرت املاح اهئاغلإ وأ ةددحم ةدمل ةصخر فيقوت ةئيهلل زوجي 13.2

 :ةيلاتلا تالاحلا لمشي

 

 مَزلُملا تابجاولا دحأ �بلي مل وأ اهلماحب ةصاخلا ةصخرلا وأ هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا دونب ىدحإ ةصخرلا لماح قرتخا اذإ .أ

 ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب اهب

 

  ؛ةقيقد ريغ وأ ةللضم تامولعمب ةئيهلا ةصخرلا لماح �دمأ اذإ .ب

 

 ؛ةئيهلا اهددحت يتلا ةرتفلا لالخ  ةصخرلا هب طبترت يذلا طاشنلا ةسراممب ةصخرلا لماح أدبي مل اذإ .ت

 

 يأ اًضيأ لمشي اذهو ،ىرخأ موسر يأ وأ ديدجتلا وأ ةصخرلا وأ بلطلا موسر لمشي امب ،ةقحتسم موسر يأ ةصخرلا لماح ددسي مل اذإ .ث

  ؛تافلاخم

 

 ؛ةنيدملا يف طاشنلا ةسرامم نع ةصخرلا لماح فقوت اذإ .ج

 

  ؛ةئيهلا نم ةقبسم ةقفاوم نود ةصخرلا يف نيبملا طاشنلا نع اًفلتخم اًطاشن سرامي ةصخرلا لماح ناك اذإ .ح

 

  ؛ةئيهلا نم ةقبسم ةقفاوم نود ثلاث فرط ىلإ ةصخرلاب مكحتلا ةطلس ةصخرلا لماح ن�يع اذإ .خ

 

 ؛كلذب ةمكحملا ترمأ اذإ .د

 

 لالحنا وأ ةلكيهلا ةداعإ وأ ةيفصتلا وأ سالفإلا راهشإب رارق ريرمت وأ رمأ قيقحت مت وأ هسالفإ نلعأ وأ اًسلفم ةصخرلا لماح حبصأ اذإ .ذ

  ؛ةصخرلا لماح

 

 يأ لبق نم اهبلط نكمي يتلا صخرلاو تاضيوفتلاو حيراصتلا ةفاكب ،ةصخرلا ةدم لالخ ،ظفتحي مل وأ ةصخرلا لماح لصحي امل اذإ .ر

  ؛لمعلا ليغشت متي ىتح ةقراشلا ةرامإ وأ تارامإلا ةلود يف ةيميظنت ةحئال وأ قبطم نوناق بجومب ةينعم ةهج

 

  ؛ةئيهلا ةعمسل وأ ةماعلل ررضلا ببسي دق اًطاشن سرامي ةصخرلا لماح نأ ةيوق تارشؤم رهظ اذإ .ز

 

 ؛نيفظوملل ةيميظنتلا حئاوللاو ةمالسلاو ةحصلل ةيميظنتلا حئاوللا لمشي امب ،ةيميظنت ةقيثو يأ ةصخرلا لماح قرتخا اذإ .س

 

  وأ ؛تارامإلا ةلود يف ماعلا ماظنلاو ةماعلا قالخألل اًضقانم اًطاشن ةصخرلا لماح سرام اذإ .ش

 



 

  .ةصخرلا ءاغلإ وأ فيقوتل اًساسأ نوكت ةدعاق ،رخآل نيح نم ،ةئيهلا تمدق اذإ .ص

 

 لاح يف ،ةصخرلا ءاغلإ وأ فيقوت بابسأ حضوي بوتكم نايبب ةصخرلا لماح ديوزت ةئيهلل زوجي ،ةصخر تغلأ وأ ةئيهلا تفقوأ اذإ 13.3

  .كلذ ىلع فانئتسا يأ ميدقتب حمسي الو كلذ ةصخرلا لماح بلط

 

 ةلكيهلا ةداعإ :عبارلا ءزجلا

 

 عرفلاو ةكرشلا ءامسأ .１４

 

 .ةئيهلل ةبسنلاب ًالوبقم اًمئاد عرفلا وأ ةكرشلا مسا نوكي نأ بجي 14.1

 

 لجسم رخآ عرف وأ ةكرش مسال هباشم وأ قباطم مسا تحت ليجستلا عرف وأ ةكرش يأل قحي ال ،ةئيهلا لبق نم حّرصُم رارقإ ءانثتساب 14.2

  .ةنيدملا يف

 

 ىتح ةركذملا ليدعتبو رارق ةطساوب رييغتلا اذه متيو ،14.2و 14.1 نيدنبلا عم قفتي امب ،ليجستلا دعب اهمسا رييغت ةكرشلل زوجي 14.3

 ليدعت اهيلع ،ةركذم ةكرشلا كلتمت مل اذإ .)أ( 16.1 دنبلا عم قفتي امب ةئيهلا راطخإ بجي امك ،مسالا يف رييغتلا هذه ةفاضإ متي

  .ةددحملا ةقيرطلاب اذهك رييغت يأب ةئيهلا راطخإو رارق رادصإب مسالا

 

  :نم رارقب هب صاخلا مسالا رييغت عرفلل زوجي 14.4

  ؛ةكرشلا عرف ةلاح يف ةرادإلا سلجم .أ

 .ةيبنجأ ةكرش عرف ةلاح يف عرفلا ليجست قاطن يف هل لداعملا ةرادإلا مسق وأ ةرادإلا سلجم .ب

 

 .16.2أ دنبلا عم قفاوتي امب ةئيهلا راطخإ عرفلا ىلع

 

 :عرفلا وأ ةكرشلا مسا رييغت نإ 14.5

  و ؛مسالا رييغت ةداهشل ةئيهلا رادصإ خيرات نم لوعفملا يراس .أ

  .عرفلل وأ ةكرشلل ديدجلا مسالا تحت اهرارمتسا بجوتي ةينوناق تاءارجإ يأ وأ عرفلا وأ ةكرشلا تابجاو وأ قوقح يأ ىلع رثؤي ال .ب

 .يراجتلا مسالل اهمادختساب ةئيهلا راطخإ اهيلعو لجسملا مسالا نع فلتخي يراجت مسا كالتما عرفلل وأ ةكرشلل زوجي 14.6

 

 لجسملا ناونعلا .１５

 

 لصاوتلا لئاسو عيمج ليصوت متي يذلا ناونعلا وهو ،ةنيدملا يف ًالجسم اًناونع ،تاقوألا عيمج يف ،عرفلا وأ ةكرشلا كلتمت نأ بجي

 .هيلإ تاراطخإلاو

 

  تارييغتلا .１６

 عيمجب ،ةبولطملا قئاثولاو تادنتسملا عيمج لمشي امب ،ةددحملا ةقيرطلاب وأ/و ددحملا لكشلاب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع 16.1

 لبق نم وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف كلذ فالخ درو لاح يف الإ ،ثدحلا نم لمع مايأ )10( ةرشع لالخ ،ةيلاتلا ثادحألا

 :ةئيهلا

 



 

 بتكملا رييغتو لاملا سأر ةصح ليدعت ،رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع لمشي كلذو ،6.3 دنبلا عم قفاوتي امب ةركذملا ىلع ليدعت يأ .أ

 راشُم تارييغتلاب راعشإ دادعإ بجي ،ةركذم ةكرشلا كلتمت مل لاح يف .ةيلاملا ةنسلا يف رييغتو ةكرشلا مسا يف رييغتو لجسملا

  ؛ددحملا لكشلا مادختساب ةئيهلل دنبلا اذه يف هيلإ

 

  ؛26 دنبلا عم قفاوتلاب  ماع ريدم وأ ةرادإ ريدم ةلاقتسا وأ ةلاحإ وأ نييعت .ب

 

  ؛28.2 و 25.2 دنبلا عم قفاوتي امب نييلاحلا ةرادإلا ءاردم وأ ءاكرشلا دحأ ليصافت يف رييغت وأ 24  دنبلا عم قفاوتي امب مهسألا لقن .ت

 

  ؛25.3 دنبلا عم قفاوتي امب مهسألا نم يأ ىلع ةبترتملا ةيلاملا تادنسلا دئاوف نم يأ ليجست .ث

 

  ؛42 دنبلا عم قفاوتي امب ةكرشلا قيقدتلا شتفم ةلاقتسا وأ ةلاحإ وأ نييعت .ج

 

 ؛�فصم ةلاقتسا وأ ةلاحإ وأ نييعت مت .ح

 

 قدص ىلع ريثأت وذ ثدح يأو دارفأك ةكرشل ماعلا ريدملا وأ ةرادإلا ءاردم وأ ءاكرشلا ةهازن ىلع ريثأت تاذ ىرخأ ثادحأ يأ .خ

 و ؛ةكرشلا يف ءاكرشلا

 

  .رخآل ٍنيح نم ةئيهلا اهددحت ةيفاضإ ثادحأ يأ .د

 

 نوثالث لالخ ،ةيلاتلا ثادحألا عيمجب ،ةبولطملا قئاثولاو تادنتسملا عيمج لمشي امب ،ةددحملا ةقيرطلاب ةئيهلا راطخإ عرفلا ىلع 16.2

 :ةئيهلا لبق نم وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف كلذ فالخ درو لاح يف الإ ،ثدحلا نم لمع موي )30(

  ؛14.4 دنبلا عم قفاوتي امب عرفلا مسا رييغت .أ

  ؛لجسملا عرفلا ناونع يف رييغت .ب

  ؛27 دنبلا عم قفاوتي امب ماعلا ريدملا ةلاحإ وأ نييعت .ت

 و ؛عرفلا وأ ةيبنجألا ةكرشلا ،ةكرشلا قدص ىلع ريثأت وذ ثدح يأو عرفلل ماعلا ريدملا ةهازن ىلع ريثأت وذ ثدح يأ .ث

 .رخآل ٍنيح نم ةئيهلا اهددحت ةيفاضإ ثادحأ يأ .ج

 

  تادنتسملاو تانايبلاب ظافتحالا .１７

 

  .اهئاشنإ خيرات نم لقألا ىلع رهشأ )6( ةتس ةدمل تادنتسملاو تانايبلا ةفاك نيزختو ىلع ةظفاحملا ةصخرلا بحاص ىلع 17.1

 

  .ةمئاد ظفح ةقيرط يأب وأ ةينورتكلإ ةروصب تادنتسملاو تانايبلا ةفاك ظفح زوجي 17.2

 

  ةنيدملا يف ةعونمملا تامدخلاو عئاضبلاو تاجتنملا .１８

 

  :ةنيدملا ىلإ ةيلاتلا تامدخلاو عئاضبلاو تاجتنملا لاخدإ وأ نيزخت وأ ب ظافتحالا وأ باستكا عنمُي

 

 و ؛ةينعملا تاهجلا نم يأ لبق نم ةعونمملا تاجتنملا .أ

  .تارامإلا ةلود وأ ةقراشلا ةرامإب ةصاخلا دعاوقلا وأ ةيلخادلا حئاوللا وأ نوناقلا بجومب ةعونمم تامدخ وأ تاجتنم وأ عئاضب يأ .ب

 

 



 

 جذامنلاو موسرلا .１９

 

 :لباقم عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم ةقحتسم موسر ديدست بجي ،كلذ ةئيهلا تطرتشا لاح يف 19.1

 

 و ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا عم قفاوتلاب ةئيهلل دنتسم ميدقت .أ

 ةيذيفنتلا حئاوللا هذه تاءارجإو ماكحأ ليهست وأ قيبطتل ،ةئيهلا لبق نم ل�وخم درف وأ ،ةئيهلا اهتلوت ىرخأ ةمهم يأ ذيفنت .ب

  .اًبسانم ةئيهلا هربتعت يذلا لكشلاب ،تاكرشلل

 

 :ديدحت ةئيهلل زوجي 19.2

 

  ؛هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا ضارغأل ةمدختسملا تاسايسلاو موسرلاو جذامنلا .أ

  ؛كلذ ريغ وأ ةينورتكلإ ةروصب دنتسملا ناك ءاوس ،ةئيهلا ىلإ دنتسملا ليصوت اهيف متي يتلا ةقيرطلا .ب

  و ؛اهقيدصت بجي يتلا تادنتسملا نم تابلطتم يأ .ت

  .تالجسلا فالتإ وأ جارختسا ةداعإو ب ظافتحالاب ةقلعتم تابلطتم يأ .ث

 

  تاكرشلل ةيرابتعالا ةفصلا :سماخلا ءزجلا

 

 ةكرشلا ةيرابتعالا ةفصلا .２０

 

 ،ةينمض وأ ةحيرص ةطلس بجومب ةكرشلل لثمملا صخشلل زوجي .يعيبطلا صخشلا تازايتماو قوقحو ةيرابتعالا ةفصلا ةكرشلل 20.1

 وأ رييغت وأ ءاشنإ اهيف متي يتلا اهسفن ةقيرطلاب ةكرشلا نع ةباينلاب ةينوناق ةقيثو عيقوت وأ دقع لوعفم ءاغلإ وأ رييغت وأ ءاشنإ

 .يعيبط صخش لبق نم ةينوناقلا ةقيثولا عيقوت اهيف متي يتلا وأ دقعلا لوعفم ءاغلإ

 

  :يلي ام ضرتفي نأ ةين نسحب ةكرش عم لماعتملا صخشلل قحي 20.2

 

 اًيرادإ اًريدم عقاولا يف وهو( ةكرشلل ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا هنأـب كلذ ريغ وأ ةكرشلا ةصخر ىلع عالطضالاب رهظي درف يأ .أ

 وأ اًيرادإ اًريدم ةداع اهسرامي يتلا تابجاولا ةيدأتو ماهملا ةسرامم ةطلس هلو لوصألا بسح هنييعت مت )ةكرشلل ماعلا ريدملا وأ

 ؛ةكرشل ماعلا ريدملا

 

 ىلع وأ ةركذملا يف روكذم وه ام ىلع رصتقت ال لعف يأ ةسرامم يف كلذ ريغ وأ ذيفنت وأ ماربإ يف اهتطلس وأ ةكرشلا ةفص نأ .ب

  ،ءاكرشلاب صاخ لعف يأ

 

  .حيحص ريغ وه تاضارتفالا هذه نم يأ نأ ديكأت ةكرشلا تالماعمب ةطبترملا تاءارجإلا يف ةكرشلل قحي الو

 

  ةكرشلا سيسأت لبق ةمربملا دوقعلا 20.3

 

 ،)ةقفص( رخآ لعف يأ وأ نيعم قافتا وأ ةينوناق ةقيثو وأ ةيقافتا وأ ةقفص وأ دقع ماربإب ،ةكرشلل ًاليكو هتفصب صخشلا وأ ،ةكرشلا معز دنع

 اهماربإ مت هنأ رابتعاب اهلوعفم نايرس أدبي ،كلذ فالخ ىلع ةقفصلا هذه افرط قفتي مل ام ،اهدنع بجي ،ةكرشلا سيسأت خيرات لبق تقو يأ يف

  .ةقفصلا هذه نع ةجتانلا دئاوفلا يف قحلا هلو ةقفصلا هذهب اًمَزلُم اًيصخش حبصيو اهليكو وأ ةكرشلا نع ةباينلا معزي يذلا صخشلا لبق نم

 

 



 

 لاملا سأر ةصحو مهسألا :سداسلا ءزجلا

 

  مهسألا ةعيبط .２１

 

 )روسك نود نم( حيحص دادعأ ىلإ ةمسقملا مهسألا عيمج ةميق اهيف ىواستت مهسألا نم ةدحاو ةئف ةكرشل لاملا سأر ةصح مضت نأ بجي

  .لاملا سأرو حابرألا صصحو تيوصتلا ،رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع لمشي امب يحاونلا عيمج يف ٍواستم لكشب اهيف بترتتو

 

  لاملا سأر ةصح ليدعت .２２

 

  :نأ ،رارق رادصإ لاح يف ،ةكرشل زوجي 22.1

 

  ؛اهب ةصاخلا لاملا سأر ةصح ةدايز ىلع قفاوت .أ

 ؛اهب ةصاخلا لاملا سأر ةصح ليلقت .ب

  و ؛ةكرشلل ةيلاحلا مهسألا نم ربكأ ةيمسا ةميق تاذ اًمهسأ كلمتل اهمهسأ نم يأ وأ عيمج جمدت .ت

  .ةيلاحلا ةكرشلا مهسأ نم لقأ ةيمسا ةميق تاذ اًمهسأ كلمتل اهمهسأ نم يأ وأ ةفاك ميسقت .ث

 

 دنبلا عم قفاوتي امب هب ةئيهلا راطخإ بجيو ةركذملا ىلع ًاليدعت ،22 دنبلا اذه عم قفاوتي امب لاملا سأر ةصح ليدعت رابتعا بجي 22.2

  .ددحملا لكشلاب لاملا سأر ةصح ىلع ليدعت يأب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع ،ةركذم ةكرشلا كلتمت مل لاح يف .)أ( 16.1

 

 ةينيع وأ ةيدقن صصح لباقم مهسألا نمث ديدست .２３

 

  .ةيمسالا هتميق نم لقأ رعسب مهسلا ردصي ال .)ةيمسالا هتميق نم ىلعأ رعسب يأ( ىلعأ رعسب مهسلا رادصإ زوجي 23.1

 

 عم قفاوتي امب ةينيع وأ ةيدقن صصح لباقم هرادصإ دنع لماكلاب هيلع ةوالع يأ ديدستو ةكرش نع رداصلا مهسلا رعس ديدست متي 23.2

 .23.3 دنبلا

 

 :ةكرشلا ةرادإ يريدم ىلع ،ةينيع صصح لباقم مهسأ رادصإ ةكرشلا تون لاح يف 23.3

 

 ؛مهسألا ديدست اهيف متي صصحلل ةلوقعم ةيدقن ةميق ديدحت .أ

 :ةرادإلا سلجم رظن ةهجو نم هنأ ىلع صني رارق ريرمت .ب

i. ؛ةديدج مهسأ رادصإ تقو نييلاحلا ءاكرشلاو ةكرشلل ةبسنلاب لوقعمو لداع وه مهسألا صصح لباقم نأ 

ii. ةوالع لماك عفد بجي ،ةوالع دوجو لاح يفو ةيمسالا ةميقلا عومجم نع لقت ال مهسألا لباقمل ةيدقنلا ةميقلا نأ 

  .مهسألا رادصإ

 

 23.3 دنبلا اهددحي يتلا رظنلا ةهجو ليكشتلو ينيعلا صصحلا لباقمل ةيمسالا ةميقلا ريرقت يف ةرادإلا سلجم ةدعاسم فدهب 23.4

 .ينيعلا لباقملل ةبسنلاب مييقت ريرقتب ةكرشلا ديوزتل ةيملاع ةعمس تاذ ةبساحم ةكرش نييعت ةرادإلا سلجمل زوجي ،)ب(

 

 كلذو ةيدقن صصح لباقم مهسألل اًرادصإ ربتعي ال )ث(  22.1و )ت( 22.1 دنبلا عم قفاوتي ام ةكرشلا يف مهسألا ميسقت وأ جمد نإ 23.5

 .23.3 دنبلا تاياغل اًقيقحت

 

 



 

  مهسألا لقن .２４

 

  .هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف ةروكذم تابلطتم يأو ةركذملا عم قفاوتي امب ةكرش مهسأ لقن زوجي 24.1

 

 ةيطخ نوكت نأ طرشب ،لقنلل ةينوناق ةقيثو ليصوت مت اذإ الإ ةكرشلا يف مهسألا لقن ةيلمع ةكرش ةرادإ سلجم لجسي ال 24.2

  .ةرادإلا سلجمل ،ملتسملاو لقانلا نع ةباينلاب وأ لبق نم لوصألا بسح ةعقومو

 

 .كيرشك هليجستب ،نوناقلا بجومب هل مهسألا قوقح لقن مت صخش ليجست يف ةكرشلا ةطلسب 24.2 دنبلا رضي ال 24.3

 

 مغرلاب نويصخشلا نولثمملا دحأ ةطاسوب مت يذلا ٍفوتم ةكرش يف كيرشب ةصاخلا ،دئاوفلا نم اهريغ وأ مهسأ/مهس لقن دعي 24.4

 لقنلا ةقيثو ذيفنت تقو يف اًكيرش ناك لثمملا اذه نأ ول امك اًحلاص ،ةكرشلا يف اًكيرش سيل هسفن يصخشلا لثمملا اذه نأ نم

  .ةينوناقلا

 

 يف ءاكرشلا لجس تانايب ث�دحيل سلجملل لثمم هيجوت ةرادإلا سلجم ىلع ،24.2 دنبلا عم قفاوتي امب لقن ةقيثو لصو مالتسا دنع 24.5

 خيرات نم مهسألا لقن لوعفم نايرس أدبي .لقنلا ةقيثو لصو خيرات نم لمع )2( يموي لالخ مهسألا لقن ةيلمع قيثوت متيل ةكرشلا

  .لقنلا ةيلمع قيثوتل ءاكرشلا ليجست ثيدحت

 

 ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع بجي ،لمع مايأ )10( ةرشع لالخ لاح يأ يفو 24.5 دنبلا عم قفاوتي امب مهسألا لقن ةيلمع قيثوت دعب 24.6

  .)ت( 16.1 مقر دنبلا بجومب هذه مهسألا لقن ةيلمعب

 

 ءاكرشلا ليجست .２５

 

 :يلاتلا ىلع صني اهئاكرش لجسب ظافتحالا ةكرشلا ىلع بجي 25.1

 

  ؛كيرش لك اهلمحي يتلا مهسألاب نايب ىلإ ةفاضإلاب ،ءاكرشلا تايسنجو )قبطنا اذإ( رفسلا زاوج مقرو لاصتالا تانايبو ءامسأ .أ

 و ؛كيرشك ةيسسؤم ةئيه وأ درف لك ليجست هيف مت يذلا خيراتلا .ب

  .كيرشك ةكرشلل ءامتنالا نع ةيسسؤملا ةهجلا وأ درفلا هيف فقوت يذلا خيراتلا .ت

 

 نانعلا ىلإ ةكرشلا ىلإ راعشإ لاسرإ لالخ نم )أ( 25.1 دنبلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ىلع تارييغت يأب ةكرشلا راطخإ كيرشلا ىلع 25.2

 هذه قيثوتل ءاكرشلا لجس ثيدحت ىلع ةكرشلا لمعت .رييغتلا اذه ثودح خيرات نم لمع موي )30( نيثالث لالخ هيف ةلجسملا

 مايأ )10( ةرشع لالخ تارييغتلا هذهب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع .كيرشلا نم راعشإلا مالتسا نم لمع )2( يموي لالخ تارييغتلا

 .)ت( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب كيرشلا نم راعشإلا مالتسا نم لمع

 

 تادنسلا ىلع ةدئاف يأ لوعفم ءاغلإ وأ ليدعت وأ ءاشنإ لاح يف اًروف ةكرشلا غالبإ ةكرشلا يف كيرش لك ىلع ،ةركذملا بجومب 25.3

 راطخإلا مت يتلا ةيلاملا تادنتسملا دئاوفب ةصاخ تانايب يأ نأ نم دكأتلا ةكرشلا ىلعو ةكرشلا مهسأ نم يأ ىلع ةبترتملا ةيلاملا

 لالخ تاليجستلا هذه لثمب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع .مالتسالا نم لمع مايأ )5( ةسمخ لالخ ءاكرشلا لجس يف ةلجسم اهب

  .)ت( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب ءاكرشلا راعشإ مالتسا نم لمع مايأ )10( ةرشع

 

  .موسر يأ نود ءاكرشلا لبق نم لمعلا تاعاس لالخ شيتفتلل ةكرشلا ءاكرش لجس رفاوت بجي 25.4

 

  .اهلماحل مهسأ رادصإ ةكرشلل زوجي الو مهسألل ءاكرشلا ةيكلمل لوألا تابثإلا ليلد ةكرشل ءاكرشلا لجس دعي 25.5



 

 مومعلا ءاردملاو نويرادإلا ءاردملا :عباسلا ءزجلا

 

  تاكرشلل مومعلا ءاردملاو نويرادإلا ءاردملا .２６

 

 لامعألا ةرادإل رثكأ وأ دحاو ماع ريدم نييعت كلذكو ةكرشلا نوؤشو لمعلا ةرادإل ةكرشلا يف رثكأ وأ دحاو يرادإ ريدم نييعت بجي 26.1

 بجي .رارق رادصإ ةطاسوب مومعلا ءاردملا وأ نييرادإلا ءاردملا ةلاحإ وأ نييعت ةكرشلا ءاكرش ىلع .ةكرشلاب ةصاخلا ةيمويلا

 كلتمت مل لاح يف .ةكرشلا نع ةباين يرادإلا ريدملا لبق نم ةذفان ةلاكو يف وأ ةركذملا يف ماعلا ريدملا تايحالص حيضوت

 ةيليغشتلا تايلمعلا ةرادإل ةمزاللا تايحالصلا ةفاكل اًكلام ماعلا ريدملا ربتعي ،ةلاكو يأ ذيفنت متي مل لاح يفو ةركذم ةكرشلا

 .ةكرشلا يف ةيمويلا

 

 لالخ )ب( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب مومعلا ءاردملاو نييرادإلا ءاردملا ةلاقتسا و ةلاحإ و نييعت تايلمع عيمجب ةئيهلا راطخإ بجي 26.2

  .نييعتلا نم لمع مايأ )10( ةرشع

 

  عورفلا يف مومعلا ءاردملا .２７

 

 اذه ماعلا ريدملا ةلاحإ وأ/و نييعت بجي .ماعلا ريدملا ىلإ عرفلا لامعأل ةيمويلا ةرادإلا تايلوؤسم ضيوفت ةيبنجألا ةكرشلا وأ ةكرشلا ىلع

 نايب زوجي .)ةيبنجألا ةكرشلا سيسأت اهيف مت يتلا ةلودلا يف اهلداعي ام وأ( مألا ةكرشلا وأ ةكرشلا ةرادإ سلجم نع رارق رادصإ ةطاسوب

 )ةكرشلا ةلاح يف( يرادإلا ريدملا اهذفن يتلاو مألا ةكرشلا وأ ةكرشلا لبق نم اهايإ هحنم مت يتلا ةلاكولا يف عرفلل ماعلا ريدملا تايحالص

 ةلاح يف( ةيبنجألا ةكرشلل سيسأتلل ةينوناقلا ةطلسلا قاطن نمض هب لومعملا نوناقلا عم قفاوتي امب ةيبنجألا ةكرشلا نع لثمم وأ

 تايلمعلا ةرادإل ةمزاللا تايحالصلا ةفاكل اًكلتمم ماعلا ريدملا رابتعا بجي ،هذه لثم ةلاكو يأ ذيفنت متي مل لاح يفو .)ةيبنجألا ةكرشلا

 .عرفلا لامعأل ةيمويلا ةيليغشتلا

 

 نويرادإلا ءاردملا لجس .２８

 

  :يلي ام هيف رهظي نويرادإلا اهئاردمل لجسب ظافتحالا ةكرشلا ىلع 28.1

 

 ؛نييرادإلا اهئاردم تايسنجو رفسلا زاوج مقرو لاصتالا تانايبو ءامسأ .أ

  و ؛يرادإ ريدم لك نييعت خيرات .ب

  .بتكملا كلذ ةيلوؤسم لمحت نع يرادإ ريدم لك فيقوت خيرات .ت

 

 لاسرإ لالخ نم كلذو )أ( 28.1 دنبلا يف اهيلإ راشملا تانايبلا ىلع تارييغت يأ لوصح لاح يف ةكرشلا راطخإ يرادإلا ريدملا ىلع 28.2

 نويرادإلا ءاردملا لجس ثيدحت ةكرشلا ىلع .رييغتلا اذه نم لمع مايأ )10( ةرشع لالخ لجسملا اهناونع ىلع ةكرشلا ىلإ راعشإ

 لالخ تاريغتلا هذهب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع .يرادإلا ريدملا نم راعشإلا مالتسا نم لمع )2( يموي لالخ تارييغتلا هذه قيثوتل

  .)ت( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب يرادإلا ريدملا نم راعشإلا مالتسا نم لمع مايأ )10( ةرشع

 

 نويرادإلا ءاردملا لبق نم لمعلا تاعاس لالخ شيتفتلل لجسملا اهناونع يف ةكرشل نويرادإلا ءاردملا لجس دجاوتي نأ بجي 28.3

 .ةدئاف نود ءاكرشلاو

 

 

 

 



 

  ماعلا ريدملاو يرادإلا ريدملا تابجاو :نماثلا ءزجلا

 

 ةماعلا تابجاولا .２９

 

  :فرصتلا اًمئاد ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 29.1

 

  ؛ةين نسحو ةهازنب .أ

  و ؛مئالم ضرغل .ب

  .ةكرشلا ةحلصمل .ت

 

 وأ يرادإلا ريدملا ةلاح يف( ءاكرشلاو ةكرشلل ،نماثلا ءزجلا اذه يف ةنيبملا تابجاولاب ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا نيدي 29.2

 .)عرفلل ماعلا ريدملا ةلاح يف( ةيبنجألا ةكرشلا وأ ةكرشللو )ةكرشل ماعلا ريدملا

 

 تايحالصلا نمض فرصتلا بجاو .３０

 

  :ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 30.1

 

 و ؛ةكرشلا اهايإ هحنمت ةلاكو يأ وأ/و ةركذملا عم قفاوتي امب فرصتلا .أ

  .تايحالصلا هذه اهلجأ نم تعِضُو يتلا فادهألل طقف تايحالصلا ةسرامم .ب

 

  ةكرشلا حاجنل جيورتلا بجاو .３１

 

 ىلع دوعي ام ةكرشلا حاجن حيورت يف ةيلعاف رثكألا ،ةين نسحب ،اهربتعي يتلا ةقيرطلاب فرصتلا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 31.1

  :رابتعالا نيعب ذخأ كلذكو ،اًعيمج ءاكرشلل ةدئافلا

 ؛ديعبلا ىدملا يف رارق يأ نم ةلمتحملا عباوتلا .أ

 ؛ةكرشلا يفظوم حلاصم .ب

  ؛مهريغو ءالمعلاو نيدوزملا عم ةكرشلل لمعلا تاقالع ىلع ةظفاحملاو جيورت ىلإ ةجاحلا .ت

  ؛ةئيبلاو عمتجملا ىلع ةكرشلل ةيليغشتلا تايلمعلا ريثأت .ث

  و ؛لمعلا رييست يف ةيلاع ريياعم تاذ ةعمس نوص يف ةكرشلا ةبغر .ج

 .ةكرشلا يف ءاكرشلا نيب لدعب فرصتلا ىلإ ةجاحلا .ح

 

 .ةركذملا يف ةنيبملا ةكرشلل ىرخألا فادهألا رابتعالا نيعب ذخأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 31.2

 

  لصفنملا مكحلا ةسرامم بجاو .３２

 

  ًالصفنم اًمكح ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا سرامي 32.1

 

 :فرصتي يذلا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا لبق نم بجاولا اذه قارتخا متي ال 32.2

 

 لبق نم ةيلبقتسملا ةسرامملا ةيرح لوح اًدويق عضت يتلاو ةكرشلا لبق نم لوصألا بسح اهماربإ مت ةيقافتا عم قفاوتي امب .أ

  وأ ؛ةكرشلل ماعلا ريدملا وأ نويرادإلا ءاردملا



 

  .ةركذملا هب حمست بولسأو ةقيرطب .ب

 

 ةلوقعم ةجردب رذحلاو ةراهملاو ةياعرلا ةسرامم بجاو .３３

 

 :مادختساب ةلوقعم ةجردب رذح صخش اهسرامي يتلا رذحلاو ةراهملاو ةياعرلا ةجرد ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا سرامي 33.1

 

 قلعتي اميف ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ماهم ىلوتي صخش نم اهعقوت لوقعملا نم يتلا ةماعلا ةربخلاو ةراهملاو ةفرعملا .أ

  و ؛ةكرشلاب

  .ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملاب ةصتخملا ةربخلاو ةراهملاو ةفرعملا .ب

 

  بصنملا مادختسا ةءاسإ مدع بجاو .３４

 

 مادختسا ةءاسإ مدع ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلعو .ا/هبصنم مادختسا ةءاسإ بنجت ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 34.1

  :لجأ نم تانايبلا

 

  وأ ؛ا/هريغ ةعفنمل وأ ا/هسفنل ةعفنم بسك .أ

  .ةكرشلل ررضلاب ببستلا .ب

 

 هذه مادختسا ةءاسإ مدع ،ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا بصنم لمحي ناك وأ بصنم لمحي هنأل تانايب ىلع لصح درف يأ ىلع 34.2

 :لجأ نم تانايبلا

 

  وأ ؛ا/هريغ ةعفنمل وأ ا/هسفنل ةعفنم بسك .أ

 .ةكرشلل ررضلاب ببستلا .ب

 

 .ةكرشلا يف بصنملا اذه لمح نم ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ءاهتنا دعب بجاولا اذه رمتسي 34.3

 

  حلاصملا ضراعت بنجت بجاو .３５

 

 ضراعتت نأ نكمملا نم وأ ضراعتت ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم اهيف هل نوكي ةلاح يأ بنجت ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ىلع 35.1

  .ةكرشلا حلاصم عم

 

 :اًقَرَتخُم بجاولا اذه ربتعي ال 35.2

 

  وأ ؛ةلاحلا هذهل ةجيتن حلاصملا يف ضراعت ءوشن ةيلامتحا ؤبنت لوقعملا ريغ نم ناك اذإ .أ

  .سلجملا لبق نم نأشلا اذه ليوخت متو 36 دنبلا بجومب حلاصملا يف ضراعت دوجو يرادإلا ريدملا نلعأ اذإ .ب

 

 .تابجاولا يف ضراعت لمشي حلاصملا يف ضراعت ىلإ 35 دنبلا اذه يف ةراشإ يأ 35.3

 

 ةحلصملا نالعإ بجاو .３６

 



 

 مالعإ ،ةكرشلا عم ةحرتقم وأ ةمئاق ةقفص وأ قافتا يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ءاوس ةحلصم كلتمي يذلا يرادإلا ريدملا ىلع 36.1

 :ةحلصملا تناك اذإ الإ ،يطخ راعشإ ةطاسوب ةحلصملا هذهب يرادإلا سلجملا

  

  ؛ةكرشلا يف نورخآلا ءاكرشلا اهيف هكراشي ةحلصم هيدلو ةكرشلا يف اًكيرش ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا نوكل ةجيتن ةئشان .أ

 ؛ةكرشلل ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا هتفصب ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا باعتأ عفدب اهطابترال ةجيتن ةئشان .ب

 ةقفاوملا متي مل لاح يف ةكرشلا ىلع تابجاو يأ ضرفي الو ءاكرشلا ةقفاومل عضاخلاو هماربإ ةكرشلا تحرتقا دقعب ةلص تاذ .ت

  ؛ءاكرشلا لبق نم هيلع

 ضرع وأ( ضرقلا نم ءزج وأ ضرقل اًنامض وأ اًضيوعت ةكرشلا ىطعأ هنأل وأ ًاليفك ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا نوكل ةجيتن ةئشان .ث

  ؛)ضرقل

 ؛)ث( 36.1 دنبلا يف امهيلإ راشم ضيوعت وأ نامضب طبتري امب لولحلا قح ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا كالتمال ةجيتن ةئشان .ج

 ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا اهلمحتي دق يتلا تامازلإلا دض ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ،نمؤيس وأ ،نمؤي دقعب ةطبترم .ح

 يه ةطبترم ةينعم ةهج وأ ةكرشلا نأ ىلع دقعلا صني مل لاح يف طقف نكلو( ةكرشلل اًماع اًريدم وأ ايرادإ اًريدم هتفصب

  ؛)ن�مؤملا

 وأ يرادإلا ريدملا نأل تأشن اهنأو ،ةطبترم ةيسسؤم ةهج ،نع ةباين وأ ،ةدئاف لجأ نم وأ ،عم ،حرتقملا دقعلا وأ ،دقعلا يف ةرهاظ .خ

  وأ ؛ةطبترملا ةيسسؤملا ةهجلل اًماع اًريدم وأ ايرادإ اًريدم وه ماعلا ريدملا

  .كلذ فالخ ةئيهلا تددح امك .د

 

 :36.1 دنبلا يف بولطملا راعشإلا ىلع 36.2

  

 :رهظت ليصافت يوتحي نأ .أ

i. و ؛ةحلصملا دحو ةعيبط  

ii. و ؛ةكرشلا نوؤشب ةحلصملا ةقالع  

 

  .نأشلا اذه يف هتحلصمب ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ملعي نأ دعب اًروف نييرادإلا ءاردملل عامتجا يف هميدقت متي نأ .ب

 

 نمضتي قافتا وأ ةحرتقُم وأ ةمئاق ةقفص يأ صخي رارق يأ ىلع نويرادإلا ءاردملل عامتجا لالخ تيوصتلا يرادإلا ريدملل قحي 36.3

 .36.1 دنبلا عم قفاوتي امب تَنِلعُأ دق ةحلصملا هذه نوكت نأ طرشب ،هب ةصاخ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةحلصم

 

 راعشإ ةروصب اًيفاضإ اًرارقإ ءاشنإ بجي ،لماك وأ قيقد ريغ حبصأ وأ ناك ،36 دنبلا اذه عم قفاوتي امب ،ةحلصملا رارقإ نأ تبث لاح يف 36.4

   .36.2 دنبلا عم قفاوتي امب كلذو اًروف ينعملا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا لبق نم يطخ

 

 ضراعت ءوشن لامتحا كلانه نأب لوقعم هجوب ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا هيف ملعي ةحلصملل اًرارقإ ءاشنإ 36 دنبلا اذه بلطتي 36.5

  .ينعملا قافتالا وأ ةقفصلاب قلعتي امب ةحلصملا يف

 

  ماعلا ريدملاو يرادإلا ريدملا تابجاو قارتخا عباوت .３７

 

 بجومب هب ةطونملا تابجاولا نم يأ قرتخا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا نأ ماع ريدم وأ كيرش وأ يرادإ ريدم يأ ربتعا لاح يف 37.1

  .قارتخالا اذهب ا¤يطخ ةئيهلا راطخإ ا/هيلع بجي ،هالعأ ةروكذملا 36-29 دونبلا

 

 ،)كلذ ريغ وأ 37.1 دنبلا بجومب هتملتسا راعشإل ةجيتن ءاوس( 36 – 29 دونبلا بجومب بجاولل قارتخاب تملع لاح يف ،ةئيهلل زوجي 37.2

 :ةيلاتلا تاءارجإلا نم يأ ذاختا



 

  ؛)ت( 50.2 دنبلا بجومب ةنيدملا يف ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا ةفصب لمعلا نم ينعملا درفلا داعبتسا .أ

  ؛50.3 دنبلا بجومب ،ينعملا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا مساو ةكرشلا مساو قارتخالا ليصافت مضي ماع راعشإ رادصإ .ب

 ةقفصلا وأ قافتالا عضو متي نأب رمأت نأ ،36 دنبلا بجومب هتابجاول ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا لبق نم قارتخال ةبسنلاب .ت

 وأ ؛ةينجملا بساكملاو حابرألا ةكرشلل رسفي نأب بجاولل قرتخملا ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا هجوت نأو اًبناج ةينعملا

  .اًمئالم ةئيهلا هربتعت مزال ءارجإ يأ ذاختا وأ اذهك رخآ رمأ رادصإ .ث

 

 ،نكل .38 دنبلا عم قفاوتي امب ةكرشلا يف ءاكرشلا لبق نم تابجاولل قارتخا يأ طاقسإ مت ةلاح يف 37 دنبلا اذه ماكحأ قبطنت 37.3

  .37.2 دنبلا عم قفاوتي امب رارق يأ ذاختا يف ةكرشلا يف ءاكرشلا لبق نم لزانت يأ اهرابتعا يف ذخأت نأ ةئيهلل قحي

 

 ءاكرشلا هطقسأ قارتخا .３８

 

  .36 – 29 دونبلا بجومب اًماع اًريدم وأ اًيرادإ اًريدم هبكترا بجاولل قارتخا طاقسإ ،رارقلا ةطاسوب ،ءاكرشلل زوجي 38.1

 

 ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملاب ةلص وذ كيرش يأو )اًضيأ اًكيرش ناك لاح يف( ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا توص باستحا متي ال 38.2

 كيرشلا اذهل زوجي ،ةلاحلا هذه يف ،اًدحاو اًكيرش ةكرشلا يف ناك اذإ الإ 38.1 دنبلا عم قفاوتلاب هريرمت متي يذلا رارقلا يف

 .اًضيأ ةكرشلل اًماع اًريدم وأ اًيرادإ اًريدم هنوك نع رظنلا ضغب تيوصتلا

 

 مومعلا نيريدملا نييرادإلا نيريدملا ضيوعت .３９

 

 ءانثتسا لواحي وأ ينثتسي )كلذ ريغ وأ ةكرشلا عم دقع يف ءاكرشلا نيب ةيقافتا يأ وأ ةركذملا نم ءزج ناك ءاوس( مكح يأ نإ 39.1

  .ٍغال مكح وه )38 دنبلا يف روكذم وه ام فالخب( بجاولا قارتخا وأ نع فلختلا وأ لامهإلا اًماع اًريدم وأ اًيرادإ اًريدم ةيلوؤسم لمحت

 

 ماع ريدم وأ يرادإ ريدمل اًضيوعت رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس نوبستنملا نم يأ وأ ةكرشلا ديوزت ىلع صني مكح يأ نإ 39.2

  .ٍغال مكح وه بجاولا قارتخا وأ نع فلختلا وأ لامهإلا ببسب ةيلاملا تامازتلالا نع ةكرشلل

 

 حمسي ،اهيبستنم دحأ وأ ةكرشلا ريغ ثلاث فرط اهلمحتي يتلا ةيداملا تامازتلالا نع اًيرادإ اًريدم ضيوعت ىلع صني مكح يأ نإ 39.3

  :اذإ اهذيفنتب

 

 :)ةيئانج وأ ةيندم ءاوس( تاءارجإلا نم يأ نع عافدلل ةجيتن تامازتلالا هذه لمحت مت .أ

 

i. وأ ؛ا/هتئربت مت وأ ا/هحلاصل مكحلا ناك لاح يف  

ii. وأ يرادإلا ريدملا نأ ربتعت نويرادإلا نوريدملا ةيبلغأ اهيف تناك فورظ يف اهتيوست وأ تاءارجإلا هذه فيقوت مت 

  ؛ماهتا يأ ةمواقم وأ هتيضق نع اًعافد ةجحلا ميدقت يف اًقئاف اًحاجن رهظأ هضيوعت مت يذلا ماعلا ريدملا

 

 ايلعلا ةحلصملا لجألو ةين نسحب فرصت هنأ نويرادإلا نوريدملا ةيبلغأ ربتعت ماع ريدم وأ يرادإ ريدم تامازتلالا هذه لمحت .ب

  وأ ؛ةكرشلل

 

  .اهضرف ببس ناك امهم ةمارغ وأ ةفلاخم ديدست ىلإ ةبسنلاب تامازتلالا نكت مل .ت

 

 .)ماعلا ريدملا لمشي اذه( اهطابضو نييرادإلا اهئاردمل ةيلوؤسملا دض نيمأتب ظافتحالاو ءارش ةكرشلل زوجي 39.4

 



 

  تاباسحلا قيقدتو ةبساحملا :عساتلا ءزجلا

 

 ةبساحملا تالجس .４０

 

  :ثيح اًمئالم نويرادإلا نوريدملا هربتعي يذلا ناكملا يف اهب ةصاخلا ةبساحملا تالجسب ظافتحالا ةكرشلا ىلع

 

  ؛ةكرشلا تاقفص ح�ضوتو رهظت .أ

  و ؛تقو يأ يف ةكرشلل ةيلاملا ةناكملا ،تقو يأ يفو ةلوقعم ةقدب ،نيبت .ب

 ةيميظنتلا حئاوللا تابلطتم يعارت ةكرشلا ةطاسوب تّدِعُأ يتلا تاباسحلا عيمج نأ نم دكأتلا نم نييرادإلا نيريدملا نكمت .ت

  .هذه تاكرشلل

 

  ةيلاملا تاونسلا .４１

 

 ءاردملا اهددحي امك اًرهش )18( ةرشع ةينامث زواجتت ال ةدمل رمتستو ةكرشلا سيسأت خيرات يف ةكرشلل ىلوألا ةيلاملا ةنسلا أدبت 41.1

  .نويرادإلا

 

 .اًرهش )12( ةرشع ينثا ةدمل رمتستو ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا ةياهن عم ةكرشلل ةعبات ةيلام ةنس لك أدبت 41.2

 

 بجي .رييغتلا اذه قيثوتل )تدجو اذإ( ةركذملا ليدعتو ةيلاملا ةنسلا ةياهن خيرات رييغت ،ءاكرشلا نع رداص رارق بجومب ،ةكرشلل زوجي 41.3

 ةكرشلا ىلع ،ةكرشلل ةركذم دجوت مل اذإ .)أ( 16.1 دنبلا عم قفاوتي امب ةيلاملا اهتنس يف رييغت يأب ةئيهلا راطخإ ةكرشلا ىلع

  .ددحملا لكشلا يف رييغتلا اذهب ةئيهلا راطخإو رارقلا رادصإب ةيلاملا اهتنس ةياهن خيرات ليدعت

 

  تاباسح ققدم ةلاقتساو ةلاحإو نييعت .４２

 

  .رارقلا ةطلسب هتلاحإ وأ تاباسح ققدم نييعت زوجي 42.1

 

  .ةكرشلاب صاخلا تاباسحلا ققدم ةلاحإ وأ ةلاقتسا وأ نييعتب ةئيهلا راطخإ ،)ج( 16.1 دنبلا عم قفاوتلاب ،ةكرشلا ىلع بجي 42.2

 

  تاعيزوتلا :رشاعلا ءزجلا

 

 تاعيزوتلا .４３

 

 حابرألا يه عيزوتلل ةرفاوتملا ةكرشلا حابرأ نإ .ضرغلا كلذل ةرفاوتملا حابرألا نمض نم تقو يأ يف عيزوتلا ءارجإ ةكرشلل زوجي 43.1

 ةققحملاو ةمكارتملا رئاسخلا صقان )حابرألا ةدايزل وأ عيزوتلل اًقباس اهمادختسا متي مل يتلاو نيحلا كلذ ىلإ( ةينجملاو ةمكارتملا

  .)لاملا سأرل ميظنت ةداعإ وأ مصخل ةجيتن طقست مل يتلاو نيحلا كلذ ىلإ(

 

 :ءاكرشلا نيب ةكرشلا حابرأل اًعيزوت يلي ام ربتعي ال 43.2

 

 و ؛لاملا سأر ةصح يف ضيفخت .أ

 اهتيفصت تمت لاح يف ةكرشلا يف ءاكرشلا نيب لوصألا عيزوت .ب

 



 

  .عفدلا متي نأ لبق رارقلا بجومب حابرألل عيزوت يأ ىلع ةقفاوملا بجي 43.3

 

 ةفرعم وذ كيرش يأ قتاع ىلع عقي ،43 دنبلا اذهل اًكاهتنا ءاكرشلا نيب اهحابرأ نم ءزجل وأ اهحابرأل ةكرشلا عيزوت يف ناك لاح يف 43.4

 اًدقن اهلباقي ام وأ( اهنم ءزج وأ تاعيزوتلا ةفاك ديدست ةداعإب تامازتلا ةفصلا هذهب مستا عيزوتلا نأب داقتعالل ةلوقعم بابسأ هيدل وأ

  .ةكرشلل )ةيدقن ريغ ةينيع صصحل عيزوتلا مت لاح يف

 

  ةيفصتلا :رشع يداحلا ءزجلا

 

 ةيفصتلاب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا .４４

 اهربتعت يتلا تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذهب ةطبترم ىرخأ نوؤش يأو ،ةكرشلا ةيفصتب ةصاخلا ةيميظنتلا حئاوللا ديدحت متي

  .ددصلا اذه يف ةئيهلا نع اهرادصإ متي ةصاخ ةيميظنت ةحئال يف ،ةمئالم ةئيهلا

 

  عرف قالغإ :رشع يناثلا ءزجلا

 

 . عرف قالغإ .４５

 

 تادنتسملا ةفاك ميدقتو ددحملا بلطلا جذومن ةئبعت لالخ نم اهعرف قالغإل ةئيهلا ىلإ بلطب مدقتلا ةيبنجأ ةكرشل زوجي 45.1

  .رخآل نيح نم ةئيهلا اهددحت ىرخأ تابلطتم يأ ةيبلتو موسرلاو

 

 ةكرشلل وأ ةكرشلل راعشإ لاسرإ اهل زوجي ،45.1 دنبلا بجومب اهميدقت مت يتلا ةبولطملا تادنتسملاب تفتكا اذإ ،ةئيهلل زوجي 45.2

  .راعشإلا خيرات نم عرفلا قالغإ لعف نايرس أدبي هنأو لجسلا نم هتلازإ مت هنأو هقالغإ مت دق عرفلا نأب اهملعت ةيبنجألا

 

  تابوقعلاو تاقيقحتلاو دعاوقلا ةاعارم :رشع ثلاثلا ءزجلا

 

  ةاعارملا .４６

 

  :تاقوألا عيمج يف يلي ام ةاعارم كيرشو ٍفصمو ماع ريدمو يرادإ ريدمو عرفو ةكرش لك ىلع 46.1

 

  ؛ةقراشلا ةرامإ يفو تارامإلا ةلود يف اهب لومعملا نيناوقلا عيمج .أ

  ؛ةينعملا تاهجلا نم يأ نع رداص مكح يأو ةقبطم ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ .ب

 و ؛رخآل نيح نم ةئيهلا نع ةرداصلا ةيميظنتلا ةينوناقلا قئاثولا عيمجو هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللاو موسرملا .ت

 اهب ةصاخلا ةصخرلا طورش .ث

  

 ةعمسل وأ ةماعلل ررضلا ببسي دق لعف يأ ةسرامم مدع كيرشو ٍفصمو ماع ريدمو يرادإ ريدمو عرفو ةكرش لك ىلع بجي 46.2

 .تارامإلا ةلودل ماعلا نمألا ىلع اًرطخ نوكي دق وأ ،تارامإلا ةلود وأ ةقراشلا ةرامإ وأ ةئيهلا

 

 لمع مقاطو ةمئالم ةيلخاد تاءارجإو ةاعارم تاسايس فيظوت متي هنأ تابثإ ،كلذ بلط لاح يف ،و دكأتلا عرف وأ ةكرش لك ىلع 46.3

  .تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه عم ةقفاوتملا تابجاولا ةاعارم نم دكأـتلل

 

 وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب ةئيهلل ةقحتسملا تامارغلا وأ/و موسرلا عيمج ديدست عرفلا وأ ةكرشلا ىلع نيعتي 46.4

  .ةئيهلا نع ةرداص ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ



 

  تانايبلاب صاخلا مكحلا .４７

 

 تانايب ميدقتب كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا ةبلاطم ةينعملا ةهجلل وأ ةئيهلل زوجي 47.1

 هذهل درفلا وأ عرفلا وأ ةكرشلا كلت ةاعارمب قلعتي امب ،ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا اهددحت ةليسو وأ لكش يأ يف تالجس وأ

 .ةينعم ةهج نع وأ ةئيهلا نع ةرداص ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا

  

 اهبلطت يتلا تالجسلاو تانايبلا ةفاك ميدقت كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا ىلع 47.2

 يأ ديدحت متي مل لاح يفو ،راعشإلا يف ةددحملا ةينمزلا ةدملا نمضو لماك لكشب 47.1 دنبلا بجومب ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا

  .راعشإلا خيرات نم لمع مايأ )5( ةسمخ لالخ اهميدقت متي ،ةينمز ةرتف

 

 ىلإ كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا اهتمدق يتلا تافوشكلا عيمج نوكت نأ بجي 47.3

 .ةقيقدو ةحيحصو ةلماك تاقوألا عيمج يف ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا

 

 وأ ةئيهلل اهميدقت مت يتلاو ،تالجسلا لمشي امب ،اهلكش وأ اهعون ناك امهم داوملاو تانايبلاو تامولعملا نع فشكلا زوجي 47.4

 فشكلا زوجي ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا نع ةباين وأ لبق نم ةينعملا ةهجلل

  :كلذ بلط لاح يف ثلاث فرطل ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا لبق نم اهنع

 

  ؛ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا فئاظو نم يأل اًذيفنت .أ

 ؛تارامإلا ةلود نوناق بجومب .ب

  ؛تارامإلا ةلود يف ماعلا نمألا ةحلصمل ةيبلت .ت

  وأ ؛ىرخأ ةينعم ةهج لبق نم .ث

  .ةبسانم ةئيهلا اهربتعت فورظ يأ يف .ج

 

 ةيميظنتلا حئاوللا هذهب طبترت يتلاو لكش وأ ةقيرط يأ يف تاءارجإ وأ تاسايس وأ تاداشرإ وأ تامولعم رشن ةئيهلل زوجي 47.5

  .ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت ةينوناق قئاثو يأ وأ تاكرشلل

 

 تانايبلا كلذكو كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلاو ةئيهلا نيب تالسارملا ميدقت بجي 47.6

 ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب كلذو ةيزيلجنإلاب وأ ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب امإ تادنتسملاو

  .ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ

 

  لوخدلا قح .４８

 

 ةكرشلا كلت هلتحت يذلاو ةنيدملا يف ىنبم يأ شيتفتو لوخد ،عرفل وأ ةكرشل قبسم يطخ راعشإ ميدقت لالخ نم ،ةئيهلل زوجي 48.1

 عرفلا وأ ةكرشلا كلت ةاعارمب طبترت يتلاو لكش يأبو اهعون ناك امهم تالجس يأ ةلازإ وأ خسن وأ صحف اهل زوجي امك ،عرفلا وأ

  .ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ هذه تاكرشلل ةيميظنتلا حئاولل

 

 نأب داقتعالل ةيوق اًبابسأ ةئيهلل ناك امثيح عرفلا وأ ةكرشلل راعشإ ءاطعإ نود 48.1 دنبلا يف ددحملا ءارجإلا ذاختا ةئيهلل زوجي 48.2

 .ةدوصقملا تالجسلاب بعالتلا ىلإ يدؤي دق قبسم ٍراعشإ ميدقت

 

 

 



 

 تاقيقحتلا .４９

 

 :اذإ كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا يف قيقحت ميظنت ةئيهلل زوجي 49.1

 

 ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذهل قارتخا كلانه نأب هابتشالل اًببس اهيدل ناك .أ

  وأ ؛ةينعملا ةهجلا وأ ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت

 

 .يعجر لكشب ءاصقتسا ميظنت بجاولا نمو 50.1 دنبلا بجومب ةبوقع تضرف .ب

 

 ءارجإ متي هنأ ،يطخ راعشإ لالخ نم ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا مالعإ ةئيهلل زوجي 49.2

  :لمشت دق يتلاو اهنوؤش يف قيقحت

 

  و ؛هب هبتشملا قارتخالا نع اًزجوم .أ

 امب ةئيهلا اهددحت ةليسو وأ لكش يأبو اهعون ناك امهم داوملا ،اًيرورض كلذ ناك امثيح ،وأ تامولعملا مكحل بلط .ب

  .47.1 دنبلا عم قفاوتي

 

  :نأ قيقحتلا ةرتف لالخ ،ةئيهلل زوجي 49.3

 قارتخالاب ةلص تاذ تانايب ةباتكل كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا وعدت .أ

 و ؛راعشإلا يف ةددحملا ةليسولاو لكشلاب هب هبتشملا

  .48.1 دنبلا بجومب عرفلا وأ ةكرشلا ىنبم ىلإ لخدتس ةئيهلا نأب ،اًمئالم كلذ ناك لاح يف ،اًراعشإ مدقت .ب

 

 راعشإ لالخ نم قيقحتلا ةياهن دنع ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا مالعإ ةئيهلا ىلع 49.4

  .ةئيهلا هذختتس ءارجإ يأبو قيقحتلا ةجيتنب يطخ

 

 تابوقعلاو ةصخرلا بحسو فيقوتلا .５０

 

 عرفلا وأ ةكرشلل راعشإ ميدقت لالخ نم كلذو لعفلا كلذ تأترا لاح يف 50.2 دنبلا يف ةجردملا تابوقعلا نم يأ ضرف ةئيهلل زوجي 50.1

 دنبلا عم قفاوتي امب ،كلذ تأترا لاح يف ،يعجر ءاصقتسا ميظنت كلذكو ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ

  .)ب( 49.1

 

 يتلا ىرخألا اهتايحالص نم يأب لالخإ نودو ،تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذهل قارتخا دجوي هنأ تررق لاح يف ،ةئيهلل زوجي 50.2

 وأ ةكرشلا ىلع ضرف ،ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه اهايإ اهحنمت

 رثكأ وأ ىرخأ ةبوقع ىلإ ةفاضإلاب يتارامإ مهرد 1,000 ةمارغ ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا

 :رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع لمشت

 

 ىلع لمشي دق يذلاو قارتخالا لعف فاقيإل كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلل هيجوت .أ

 وأ قارتخالا حيحصت ،كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا ةبلاطم ،رصحلا ال ركذلا ليبس

  ؛قارتخالا ةجلاعم يف ببستلا

 يتلا ةليسولاب ةئيهلا ىلإ كيرشلا وأ يفصملا وأ ماعلا ريدملا وأ يرادإلا ريدملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم ةيفاضإ موسر عفد .ب

  ؛ةئيهلا اهددحت

 ؛هيجوتلا اهددحي يذلا طورشلاب ةنيدملا يف اًماع اًريدم وأ كيرش وأ ةرادإ ريدم ةفصب لمعلا نم درف داعبتساب هيجوتلا .ت



 

  وأ ؛ةئيهلا اهعضت يتلا طورشلاب صيخرت يأ فيقوت .ث

  .ةصخرلا بحس .ج

 

  :عضوملاو ةليسولاب رشن رخآل نيح نم ةئيهلل زوجي 50.3

  و ؛ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه قارتخا ىلع تافلاخملل ةمئاق .أ

  .ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب هيلإ لصوتلا مت رارق .ب

 

 تاوعدلاو اياضقلا .５１

 

 ةيمسر ةفصب هذيفنت نع لفغ وأ هذيفنت مت لعف يأل ةبسنلاب اهنع بوني صخش يأ وأ ةئيهلا دض ىوعد وأ ةيضق يأ دوجو عنمي 51.1

  .ةين نسحبو ةئيهلل

 

 ،هنأب ملعلا عم ،ةنيدملا جراخ تاءارجإ يأ يف كارتشالا وأ نع عافدلا وأ ةاضاقملل اهنع ةباينلاب فرصتي صخش يأ وأ ةئيهلا بلاطت ال 51.2

  .كلذ لعفب ةئيهلا بلاط يذلا صخشلا نع ةباين وأ لبق نم ةئيهلا ضيوعت بجي ،كلذ ةئيهلا تأترا لاح يف

 

 

 :عيقوتلا

 

 

 

  :عيقوتلا خيرات


