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  2017 ماعلل مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف لمعلل ةمظنملا ةيلخادلا حئاوللا

 

  ريسفتلاو قيبطتلاو فيراعتلا – لوألا ءزجلا

 

  نايرسلاو رصتخملا ناونعلا .1

 

 ةنيدم يف لمعلل ةمظنملا ةيلخادلا حئاوللاب اهيلإ ةراشإلا متيو اهعيقوت خيرات نم لمعلل ةمظنملا ةيلخادلا حئاوللا هذه لوعفم نايرس أدبي

 .ةئيهلا لبق نم رخآل نيح نم اهيلإ ةفاضإلا وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه ليدعت زوجي .2017 ماعلل )سمش( ةرحلا ةقطنملا ةئيه  مالعإلل ةقراشلا

  

 ريسافتلاو فيراعتلا .2

 

 :ةيميظنتلا حئاوللا اذه يف .2.1

 

 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا :تارامإلا ةلود

 

  ؛موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا مالعإلل ةقراشلا ةنيدم ةئيه :ةئيهلا

 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحت :عرفلا

 

  .موسرملا بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا )سمش( ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةنيدملا

 

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

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو ةنيدملا

 

 ؛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 تاهجلا

 

 قفاوي ثيح ،فظومو عرفلا وأ ةكرشلا نيب ةمربملاو ةدودحم ريغ وأ ةدودحم ءاوس ةمدخ ةرتفل ةيراس ،ةبوتكم ةيقافتا يأ :لمعلا دقع

  ؛هعفد ىلع عرفلا وأ ةكرشلا قفاوت يلام ضيوعت لباقم ،عرفلا وأ ةكرشلا فارشإو ةرادإ تحتو عرفلا وأ ةكرشلا حلاصل لمعلا ىلع فظوملا

 

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

 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحت :ينورتكلإلا لجسلا

 

 ؛تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف هحاضيإ مت يذلا ىنعملا لمحت :ينورتكلإلا عيقوتلا

 

 تامدخ وأ هذيفنت متي لمع لباقم وأ عون يأ نم رجأ لباقم عرفلا وأ ةكرش حلاصل لمعلل ةنيدملا لبق نم نيلوخم دارفأ/درف يأ :نو/فظوملا

 ؛عرفلا وأ ةكرشلا فارشإو ةرادإ تحتو لمع دقع بجومب اهميدقت متي

 



 

 ماكحألاو طورشلا بجومب ،هيف ةنيدملا قفاوت يتلاو عرفلا وأ ةكرشلاو ةنيدملا نيب هماربإ متي يذلا دقعلا وه :فظوملا ةياعر دقع

 ةماقإلا تاريشأتو لوخدلا تانوذأ ىلع لوصحلا لالخ نم كلذو عرفلا وأ ةكرشلا حلاصل نيلماعلا نيفظوملا ةياعر ىلع ،دقعلا يف ةروكذملا

 ؛نيفظوملا لئاوع دارفأب ةصاخلا ،اًمزال كلذ ناك لاح يفو ،نيفظوملاب ةصاخلا

 

 ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف لمعلل ةمظنملا ةيلخادلا حئاوللا يأ :ةيميظنتلا حئاوللا وأ لمعلل ةمظنملا ةيلخادلا حئاوللا

 ؛رخآ ىلإ نيح نم اهيلع ليدعتلا ءارجإ نكمي يتلاو ةنيدملا نع ةرداصلا 2017 ماعل ةرحلا

 

 ، ةنيدملا 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

 

 ةيلخادلا حئاوللا هذه يف قلعتي اميف ،هنوك ىلإ ةفاضإلاب تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا يف حّضوملا ىنعملا لمحت :ةصخرلا لماح/بحاص

 ؛عون يأ نم رجأ لباقم تامدخلا ةيدأتل نيفظوملا ليغشت ىلوتي يذلا ،لمعلل ةمظنملا

 

 رداص يلخاد نوناق وأ ءارجإ وأ ةسايس وأ راعشإ وأ هيجوت وأ رارق وأ موسرم وأ فرع وأ ةدعاق وأ ةيميظنت ةحئال وأ نوناق يأ :ةيميظنتلا ةقيثولا

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

 

 ةرجهلا نوناق تابلطتم يعاري لكشب تارامإلا ةلود يف شيعللو ةتقؤم وأ ةمئاد ةروصب ءاوس ةنيدملا يف لمعلل درف ليوخت :ةلافك

  ؛تارامإلا ةلود يف ةماقإلاو

 

  ؛رخآ عرف وأ ةكرش ىلإ عرف وأ ةكرش نم فظوملا ةيلوؤسمو ةفيظو لقن :لقنلا

 

 وأ تاميلعت يأو رخآل نيح نم هعيرشت ةداعإو هتاليدعتو ،1973 ماعل 6 مقر يداحتالا نوناقلا :تارامإلا ةلود يف ةماقإلاو ةرجهلا نوناق

 فيظوتب ةلصلا تاذ لمشي امب نيطوتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نع ةرداص ةيرازو ةيميظنت حئاول وأ تاميمعت وأ تاهيجوت وأ تارارق وأ ميسارم

  ؛تارامإلا ةلود وأ جيلخلا لودل نواعتلا سلجم ءاضعأ لودلا ينطاوم

 

 وأ ميسارم وأ تاميلعت يأو رخآل نيح نم هعيرشت ةداعإو هتاليدعتو ١٩٨٠ ماعل ١٨ مقر يداحتالا نوناقلا يأ :تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق

 ينطاوم فيظوتب ةطبترملا كلت لمشي امب نيطوتلاو ةيرشبلا داوملا ةرازو نع ةرداص ةيرازو ةيميظنت حئاول وأ تاميمعت وأ تاهيجوت وأ تارارق

 ؛تارامإلا ةلود وأ جيلخلا لودل نواعتلا داحتا سلجم يف ءاضعألا لودلا

 

 ةداملا يف ةفرعملا روجألا لمشي اذهو فيظوتلا دقع بجومب اهمدق ةمدخ وأ هب ماق لمع لباقم فظوملل ةددسملا تاعفدلا ةفاك :روجألا

 و ؛تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق يف 1

 

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

 

 ؛قايسلا حمسي امب لدابتلاب ةئيهلاو ةنيدملا نيحلطصملا مدختسي ،ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف .2.2

 

 نأ بجي .يداليملا ميوقتلا قفاوي امب ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملا و ةينمز تارتف ىلع ةدئاعلا تاراشإلا أرقت .2.3

  .كلذ فالخ ىلع لمعلا دقع صن اذإ ًالإ اًموي 30 رهشلاو اًموي 365 يداليملا ميوقتلا ربتعي

 



 

 نأبو اًيطخ اًبوتكم دنتسم يأ نوكي نأب تابلط ىلع دوعت يتلاو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةدوجوملا تاراشإلا ر�سَفُت .2.4

 دنتسملا ناك اذإ اهتيبلت نكمي اهنأ ىلع تاراشإلا هذه رسفت ،راعشإ يأ ميدقت متي نأب وأ اًيطخ دنتسملا اذه ليثمت متي

 وأ ةينورتكلإلا ةينقتلا ةطاسوب هنيزخت وأ همالتسا وأ هلاسرإ وأ هتباتك تمت ءاوس( ةينورتكلإلا ةينقتلاب اًبوتكم لجسلا وأ

 هذه يف ةراشإ يأو .)رخآ ىلإ يتامولعم ماظن نم لقنلل وأ يتامولعم ماظن يف اهريغ وأ ةيرصبلا وأ ةيسيطانغملا

 ينورتكلإ عيقوتب بلطلا اذه ةيبلت نكمي ،راعشإ وأ دنتسم يأ ىلع عيقوتل بلط ىلع دوعت تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا

 ؛ام ةقيرطب تابثإلل لباق

 

 ةيميظنت ةقيثو يأو هذه ةيميظنتلا حئاوللا نيب ضقانت وأ هذه ةيميظنتلا حئاوللا يف ضقانت يأ روهظ لاح يف .2.5

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

 

  قيبطتلا .3

 

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةماقإلاو ةرجهلا نوناقو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق قبطني .3.1

 فظوملا لمع دقع ىلع قبطنت ،اهب لومعم ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأو هذه ةيميظنتلا حئاوللاو ةدحتملا

  .ةنيدملا نم وأ لخاد ةداع لمعي يذلا وأ يف ميقملا

 

 نم ىندألا دحلا يه تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناقو ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملا تابلطتملا نإ .3.2

 ريغ وه ،حيرص لكشب هب حومسم وه ام ءانثتساب ،تابلطتملا هذه نم يأ طقسي لمعلا دقع يف مكح يأو تابلطتملا

  .لوعفملا يراس

 

 اهضرفت يتلا كلت نع فظوملا اهلضفي فيظوت ماكحأو طورش بجومب فظوم ليغشت نم عرفلا وأ ةكرشلا عنمي ال .3.3

  .تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناقو ةيميظنتلا حئاوللا هذه

 

 ةئيهلا تايحالصو ةطلس .4

 

 :يف قحلاو ةقلطملا ةيرحلا ةئيهلل .4.1

 

 ؛اهريغ ةيميظنت ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب نأش يأب لصتت تارارق وأ تاهيجوت رادصإ .أ

 ؛ةيميظنتلا حئاوللا هذه قارتخا ىلع تابوقعلا نم ةمئاق رشن .ب

 صنت امك فظوملاو عرفلا وأ ةكرشلا نيب ةقالعلل ةمظنملا دعاوقلا يعارت عورفلا وأ تاكرشلا نأ نم دكأتلا .ت

  ؛اهب لومعم ةيميظنت ةقيثو يأو ةيميظنتلا حئاوللا هذه اهيلع

 عرفلا وأ ةكرشلا ينابم يف نيرخآلا صاخشألاو نيفظوملا ةلاح نم دكأتلل اهل ةحونمملا تايحالصلا مادختسا .ث

  ؛ةنيدملا يف

 ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب اهلماح ةصخر فيقوت وأ بحس وأ ءاغلإ لمشي امب ةفلاخم وأ ةبوقع يأ ضرف .ج

 وأ ةئيهلا اهضرفت تامارغ يأ عفدب يضقي يذلا ةصخرلا لماح بجاوب لالخإلا نود اذهك لعف يأو تاكرشلل

  ؛ةينعم ةهج

 

 اهتايحالص نم يأب لالخإلا نود ،ةئيهلل زوجي ،ةيميظنتلا حئاوللا هذهل قارتخا كانه نأ ،اهريدقتب ،ةئيهلا ربتعت امثيح .4.2

 ةفاك وأ يأ ضرف ،ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب

 :ةيلاتلا تابوقعلا



 

  ؛قارتخالا ةجلاعم يف ببستلاب وأ قارتخالا ةجلاعمب ةصخرلا لماح ةبلاطمو ينعملا ةصخرلا لماحل ريذحت رادصإ .أ

 نع ةرداص ىرخأ ةيميظنت حئاول يأ وأ هذه ةيميظنتلا حئاولل ةصخرلا لماح قارتخا ىلع تا/ةمارغ ضرف .ب

  ؛ةئيهلا

 نم ةلافكلا ديدجتل تابلط وأ ةديدج تابلط يأ حنم ضفر وأ عرفلا وأ ةكرشلا يفظومل ةيلاح ةلافك يأ ءاغلإ .ت

  وأ ؛عرفلا وأ ةكرشلا لبق

 لماح جلاعي مل ثيح تاكرشلل ةيميظنتلا حئاوللا بجومب ةرداصلا ةصخرلا لماح ةصخر بحس وأ فيقوت .ث

  .ةمارغلا ديدست وأ قارتخالا ةصخرلا

 

  .ةيئاهن ربتعت ةيميظنتلا حئاوللا هذه يف ةروكذملاو ةئيهلا نع ةرداصلا تارارقلاو تاهيجوتلا عيمج .4.3

 يأ بجومب ةيفاضإ تاءازج وأ تابوقع ضرف يف ةينعم ةهج يأ قح ةيميظنتلا حئاوللا هذه نم ءزج يأ ذخأي ال .4.4

  لمشيو ،ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو

 

 .تارامإلا ةلود يف ةماقإلاو ةرجهلا نوناق وأ/و تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق ،رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع كلذ

 

  فيظوتلا ماكحأو نيفظوملا ليغشت :يناثلا ءزجلا

 

  ةئيهلا ةلافك تحت نيفظوملا ليغشت .5

 

 ةفاك ةيلوؤسم لمحت عرفلا وأ ةكرشلا ىلع ،ةئيهلا ةلافك تحت لمعلل فظومل عرف وأ ةكرش ليغشت لاح يف .5.1

 ةماقإو لوخد تانوذأو تارامإلا ةلود ىلإ ناريطلا ركاذت فيلاكت لمشي امب ،فظوملا اذه ليغشتب ةلصتملا فيلاكتلا

 ةلود اًرداغم فظوملا ناك لاح يف لمعلا نم لصفلا دعب يلاملا ضيوعتلاو يبطلا صحفلا ةداهشو فظوملا

  .ةينعم ةهج يأ وأ ةئيهلا اهضرفت فيلاكت يأو ،تارامإلا

 

  .فظوملا اذه روجأ نم فيلاكتلا هذه مصخ نم وأ فيلاكتلا هذه فظوملا ليمحت نم عرفلا وأ ةكرشلا عنمت .5.2

 

  .ديدج فظوم لكب صاخلا لمعلا دقعو رفس زاوجو لوخد نذإ يأ تالجس ميدقت عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .5.3

 

  لمعلا دقع .6

 دحك يلي لم لمعلا دقع لمشي نأ بجي .فيظوتلا ماكحأو طورش نيبي يذلا لمعلا دقع عيقوت فظوم لك ىلع بجي .6.1

 :ىندأ

  ؛فظوملاو عرفلا وأ ةكرشلا مسا .أ

 ؛لمعلا ةيادب خيرات .ب

  ؛نيفظوملا روجأ .ت

  ؛لمعلا عون .ث

  ؛فيظوتلا ةدم .ج

 ؛لمعلا ناكم .ح

 و ؛فظوملا لمع لوح فصوو فظوملا لمع مسا .خ

 .ةفيظولا ءاهنإ مت لاح يف اهب قحلا هل وأ اهؤاطعإ عرفلا وأ ةكرشلاو فظوملا ىلع يتلا راعشإلا ةدم .د

 



 

 عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم اًيطخ اهيلع ةقفاوملا بجي يتلاو فظوملاب صاخلا بوتكملا لمعلا دقع ىلع ليدعت يأ .6.2

  .فظوملاو

 

 يأ دوجو مدع طرشب لوألا عرفلا وأ ةكرشلا ةقفاوم نود ىرخأل عرف وأ ةكرش نم هتفيظو لقن فظوم يأل زوجي .6.3

  .نيفرطلا نيب ةمئاق تاعازن

 

  روجألا .7

 

  .اهلداعت ةلمع يأ وأ مهردلابو لمع موي يف روجألا عفد بجي .7.1

 

  .رهش لك ةرم لقألا ىلع يونس وأ يرهش رجأ لباقم نيلماعلا نيفظوملا روجأ عفد متي نأ بجي .7.2

 

 فظوملا هملتسي يذلا يمويلا رجألا لدعم لداعي نأ يلع يئزج ماودب نيلماعلا نيفظوملل يمويلا رجألا باسح متي .7.3

  .ةفيظولا ءاهنإل ةقباسلا رهشأ ةتسلا لالخ ةيلعفلا لمعلا مايأ لباقم

 

  تاعفد وأ تاموصخ دوجو مدع .8

 

  :ناك لاح يف الإ ،فظوملا نم تاعفد ذخأ ىلع ةقفاوملا وأ فظوملا رجأ نم مصخلا مدع عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .8.1

 

  ؛فظوملاب صاخلا لمعلا دقع مكحب وأ يعيرشت مكح بجومب اهب لوخم وأ ةبولطم ةيلاملا ةعفدلا وأ مصخلا .أ

  ؛ةيلاملا ةعفدلا وأ مصخلا اذه ىلع فظوملا لبق نم ةقباس ةيطخ ةقفاوم كلانه .ب

  ؛عرفلل وأ ةكرشلل فظوملا هب نيدي هيلع عزانتم ريغ يلام ردقل اًضيوعت ةيلاملا ةعفدلا وأ مصخلا .ت

  وأ ؛روجألا وأ تافورصملا نم ةدئاز ةيلام ةعفدل اًضيوعت ةيلاملا ةعفدلا وأ مصخلا .ث

  .ةينعم ةهج لبق نم اهب بلاطم ةيلاملا ةعفدلا وأ مصخلا .ج

 

 ةفيظول ىعسي صخش نم ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،مالتسا وأ فيلكت وأ ةبلاطم مدع عرفلا وأ ةكرشلا ىلع  .8.2

 :ل ةيلام ةعفدل وأ

  وأ ؛ةفيظولل يعاسلا صخشلل ةفيظو ىلع لوصحلا وأ فيظوت .أ

  .نيفظوم ىلع لوصحلل ىعست يتلا عورفلا وأ تاكرشلا لوح تامولعم ديوزت .ب

 

  لصفم بتار عفد نايب يف قحلا .9

 

 وأ ةكرشلا ربتعت امك .مظتنم لكشب هيفظومل روجألا عفد تابثإ هلالخ نم متي يطخ لصفم بتار عفد نايب ءاطعإ عرفلا وأ ةكرشلا ىلع بجي

 .بتارلا عفد نايب نم ةينورتكلإلا ةخسنلا ىلإ لوصولا ليهست لاح يف طرشلا اذهل ةققحم عرفلا

 

  نيفظوملا ةلافك :ثلاثلا ءزجلا

 

 نيفظوملل ةئيهلا ةلافك .10

 ،نيفظوم ليغشت يف عرفلا وأ ةكرشلا تبغر لاح يف ،ةئيهلا عم فظوملا ةياعر دقع ماربإ عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .10.1

 .يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ينطاوم نم سيل ديدج فظوم لك ةلافك ىلع لوصحلا كلذك اهيلع بجيو



 

 

 ءالؤه باعتأ عفد عرفلا وأ ةكرشلا ةيلوؤسم نم نإف ،عرف وأ ةكرش ىدل لمعي اًفظوم ةئيهلا لفكت امدنع .10.2

 نوناقو اذه لمعلا دقع ماكحأ عم قفاوتي امبو فظوملا ىلع ةقحتسملا ىرخألا ةيلاملا تاعفدلا ةفاكو نيفظوملا

  .فظوملا ةياعر دقعو تارامإلا ةلود يف لمعلا

 

 ةمدخلا ةياهن تاعفد لمشي امب ،نيفظوملل ىرخأ تاعفد يأ وأ باعتألا عفد ةيلوؤسم لكش يأب ةئيهلا لمحتت ال .10.3

  .دعاقتلاو

 

 ةقيثو يأب مازتلالا طرشب ةقراشلا ةرامإ نمض نكلو ةئيهلا جراخ لمعلا لوفكم فظومل حامسلا ةئيهلل زوجي .10.4

  :تاقوألا عيمج يف ةيميظنت ةينوناق

 

  وأ ؛عرفلا وأ ةكرشلا نع ةباين ةصصختم ةنايصو حيلصت وأ بيكرت وأ ةراشتسا يأ ذيفنتل .أ

  .عرفلا وأ ةكرشلا لمع معدي رخآ طاشن يأ ةسرامم .ب

 

 تنذأ اذإ الإ رخآ عرف وأ ةكرش ىدل لمعي فظوم يأ مادختسا كلذ ريغ وأ فيظوت وأ ليغشت مدع عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .10.5

 .كلذب ةئيهلا

 

 ةئيهلا لبق نم نيلوفكم ريغ نيفظوم ليغشت .11

 عيمج يف اهب لومعم ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأب مازتلالا بجومبو ةئيهلا لبق نم ةقبسم ةيطخ ةقفاوم بجومب

 ةتقؤم ةروصب ءاوس ،ةنيدملا يف نييتارامإ نينطاوم ريغو نيلوفكم ريغ نيفظوم ليغشت عورفلا وأ تاكرشلل زوجي ،تاقوألا

  :نأ طرشب ،ةمئاد وأ

  وأ ؛ءابرقألا دحأ وأ نيرقلا لبق نم ًالوفكم فظوملا نوكي .أ

 .تارامإلا ةلود يف ةلجسم ةكرش ىدل لمعي فظوملا نوكي .ب

  

  ةئيهلا لبق نم مهيلع قفاوم ريغ صاخشأ فيظوت .12

 .ةئيهلا لبق نم هيلع قفاوم ريغ وأ ةئيهلا لبق نم لوفكم ريغ فظوم ليغشت عرف وأ ةكرش يأل زوجي ال

 

 ةيوهلل تارامإلا ةئيه ةقاطب .13

 تاقوألا عيمج يف مهب ةصاخلا )ةيوهلا ةقاطب( ةيوهلل تارامإلا ةئيه ةقاطب ضرعو لمح نيفظوملا عيمج ىلع .13.1

  .فظوملا رفس زاوج نع بونت فيرعت ةليسو دعت يتلاو

 ىلإ لوخدلا عنم ،ةنيدملا يف نيلماعلا صاخشألاو ةنيدملا نمأب ةقلعتملا ةيئانثتسالا تالاحلا يف ،ةئيهلل زوجي .13.2

 .فورظلا ةفاك يف ةلوقعم ربتعت يتلا تارتفلا هذه لالخ ةنيدملا

 

  نيفظوملا رفس تازاوج .14

 ال ةرتفل نيفظوملا رفس تازاوجب ظافتحالا يف ةقلطملا ةيرحلا ةئيهلل ،عرف وأ ةكرش يفظومل ةئيهلا ةلافك يف .14.1

  .اًموي 30)( نيثالث زواجتت

  .فورظ يأ تحت نيفظوملا رفس تازاوجب ظافتحالا عرفلا وأ ةكرشلل زوجي ال .14.2

 

 

 



 

  ةلافكلا ءاهنإ :عبارلا ءزجلا

 

  ةئيهلا فرط لبق نم ةلافكلا ءاهنإ .15

 

  :يلاتلا نم يأ ثودح لاح يف فظوم يأ ةلافك ءاهنإ ةئيهلل زوجي .15.1

 

 لالخ قارتخالا ةجلاعم متي نأ نود عرفلا وأ ةكرشلا لبق نم لمعلا دقع نم ةيدام ماكحأ وأ طورش يأ قارتخا .أ

  ؛ةئيهلا لبق نم ىطعملا يطخلا راعشإلا نم مايأ )7( ةعبس

 

 ىلإ تلاح وأ تاكرشلا لجس نم تحسم لاح يف وأ ةنيدملا لخاد لمعلا ةسرامم نع عرفلا وأ ةكرشلا فقوت .ب

 نم اهلداعي ام وأ ةلكيهلا ةداعإ وأ ةيئاضقلا ةسارحلا تحت تحبصأ وأ اهسالفإ راهشإ يف ترشاب وأ سالفإلا

 ؛تالاحلا

 

  ؛ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذهب فظوملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا مازتلا مدع .ت

 

 ةماعلا قالخألا وأ ةنامألا وأ فرشلا يفانت ةحنج باكترا ىلع ةصتخملا ةمكحملا لبق نم فظوملا ةمكاحم .ث

  ؛تارامإلا ةلودل

 

 ؛ىرخأ ةيميظنت ةينوناق ةقيثو يأ وأ ةيميظنتلا حئاوللا هذهب مزتلي مل فظوملا نأ ةينعم ةهج تررق .ج

 

  ؛فظوملا كلذب ةصاخ وأ لبق نم ةللضم وأ ةئطاخ قئاثو وأ تامولعمب ةئيهلا ديوزت .ح

 

 مايأ )7( ةعبس ةدمل عرفلا وأ ةكرشلا نم نذإ نود لمعلا نع بيغتم فظوملا نأ ةئيهلا عرفلا وأ ةكرشلا ترطخأ .خ

  وأ ؛كلذ نع ديزي ام وأ ةلصاوتم

 

 يف لالخإلا يف ببست كلذ ريغ وأ ةئيهلا ةعمسب رضأ دق فظوملا نأ ريرقت يف ةقلطملا ةيرحلا ةئيهلل  .د

 .ةئيهلل ةيدام راسخ يف ببستي نأ لمتحملا نم وأ ببس وأ اهتعمس

 

  عرفلا وأ ةكرشلا نم بلطب ةلافكلا ءاهنإ .16

 فظوملا وأ عرفلا وأ ةكرشلا قوقحب بلطلا اذه لخي ال نأ بجي .فظوم ةلافك ءاهنإ بلط عرفلا وأ ةكرشلل زوجي .16.1

 .عرفلا وأ ةكرشلاو فظوملا نيب مربملا لمعلا دقع بجومب

 دعب فظوملل عرفلا وأ ةكرشلا عم لمعلا نع ةئشانلا ةيداملا تاعفدلا وأ قوقحلا ةفاك ديدست عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .16.2

  .ةئيهلا لبق نم ةلافكلا ءاهنإ نيح ىلإو لمعلا ةياهن

 

  فظوملا نم بلطب ةلافكلا ءاهنإ .17

 

 ليلدب اهديوزتو ةئيهلل يطخ بلط لاسرإ لالخ نمو لمعلا لوح مئاق عازن يأ دوجو مدع طرشب ،هتلافك ءاهنإب ةئيهلا ةبلاطم فظوملل زوجي

  .بلطلا اذهب فظوملا لبق نم عرفلا وأ ةكرشلا  راطخإ مت هنأو هلمع ةياهن تبثي

 

  ةلافكلا ءاهنإ عباوت .18



 

 

 يتلاو عرفلا وأ ةكرشلل ةرداص تافلم يأ عاجرإ عرفلا وأ ةكرشلا ىلع ،ببسلا ناك امهم فظوملا ةلافك ءاهنإب راعشإلا ةدم ءاهتنا لاح اًروف

 لمعلا نذإو فظوملا ةماقإ ةريشأت لقن/ليوحت وأ ءاغلإ ليهستل فظوملا رفس زاوج ،كلذ رمألا بلطت لاح يفو ،ةئيهلل فظوملا كلذ صخت

  .هب صاخلا

 

  رخآ عرف وأ ةكرشل ةفيظولا لقن .19

 

 ريغ قباسلا عرفلا وأ ةكرشلا عم هلمع ةرتف نأو ٍهتنم هب صاخلا لمعلا دقع رابتعا بجي ،رخآ عرف وأ ةكرش ىلإ هتفيظول فظوملا ليوحت دنع

 .اهيلع ةئيهلا تقفاو يتلاو فارطألا نيب اًيطخ اهيلع قفتم كلذ نايب ةصاخ تابيترت دوجو لاح يف الإ ةرمتسم

 

  ةمالسلاو ةحصلا :سماخلا ءزجلا

 

  عرفألا وأ تاكرشلا تابجاو .20

 

 نوناق بجومب ٢٠١٧ ماعلل ةمالسلاو نمألل ةيميظنتلا حئاوللا يف ةروكذملا دعاوقلا ةاعارم عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .20.1

  .ةنيدملا يف اهينابم لخاد دجاوتم صخش يأو نيفظوملا ةمالسو نمأب قلعتي امب تارامإلا ةلود يف لمعلا

 

 :ةيلاتلا تابجاولا عرف وأ ةكرش لك قتاع ىلع عقي .20.2

 

 نيفظوملل ةيحصلا رطاخملا نم لاخو ةقياضملل صاخشألا هيف ضرعتي ال نمآ لمع ناكم ىلع ةظفاحملاو نيمأت .أ

  ؛لمعلا ناكم نم نمآ جرخمو ىلإ لخدم هيف رفوتيو

 

 ؛فظوم يأ هنم يناعي تيمم ثداح يأب ةئيهلا غالبإ .ب

 

 تابجاو هئادأ لالخ وأ عرفلا وأ ةكرشلا لمع ناكم يف فظوم يأ هنم يناعي ثداح لك تالجس ىلع ةظفاحملا .ت

  ؛لمعلا

 

 ىلع يتلا ةيطايتحالا تاءارجإلابو هلمعب ةقلعتملا ،تدجو لاح يف ،رطاخملاب هفيظوت لالخ اًيطخ فظوم لك مالعإ .ث

  و ؛اهذخأ فظوملا

 

 ةغلب ،رمألا مزل لاح يف ،وأ ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلاب ،فارشإلاو بيردتلاو تاهيجوتلاو تامولعملاب نيفظوملا ديوزت .ج

  .لمعلا يف مهتمالسو نيفظوملا نمأ نامضل ،نوفظوملا اهمهفي ىرخأ

 

  ةماع نوؤش :سداسلا ءزجلا

 

  عرفلا وأ ةكرشلاب صاخلا نيمأتلا ةيطغت .21

 

  .تارامإلا ةلود يف ةصخرم ةكرش نم اهيفظوم ةفاكل يرابجإ يحص نيمأت ريفوت عرف وأ ةكرش لك ىلع .21.1

 



 

 تايلمعلا ىلإ ةبسنلاب ةماعلا ةيلوؤسملا دض نيمأت وأ ثلاثلا فرطلا ةيلوؤسم دض نيمأت ريفوت عرف وأ ةكرش لك ىلع .21.2

 عم قفاوتي امب ةلومشملا ةيبطلا تاقفنلا ةفاكو ةمئادلا ةقاعإلا/ةباصإلا ةيطغتل لماعلا ضيوعت نيمأتو ةيليغشتلا

  .تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق ماكحأ

 

 ةيبطلا تاقفنلا عيمجو لمع ةقاعإ وأ/و ةباصإ لك ةيطغت عرف وأ ةكرش يف لماعلا ضيوعت نيمأت لمشي نأ بجي .21.3

 .تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق ماكحأ عم قفاوتي امب ةلومشملا

 

 ثلاثلا فرطلا ةيلوؤسم دض اهنيمأت ةصيلوب نم ةخسن عاديإ ،ةئيهلا نم بلطب كلذو ،عرفلا وأ ةكرشلا ىلع بجي .21.4

  .ةئيهلا عم لماعلا ضيوعت نيمأتو

 

 زيحتلا .22

 

 نيفظوملا نم يأ ضرعتي ال نأ بجي .قاقحتسالا ىلع مدقتلاو لمعلا اهيف دمتعي ةئيب ءاشنإ ىلإ ةئيهلا فدهت .22.1

 صخرلا ولماح مزتلي نأ بجي .ةيسنجلا وأ ةقاعإ ببسب وأ ةنايدلا وأ قرعلا وأ ةيعامتجالا ةلاحلا وأ سنجلا ببسب زييمتلل

  .نيفظوملا ليغشت دنع زييمتلا مدع أدبمب

 

  .تارامإلا ةلود يف ةيراسلا زييمتلا مدع نيناوقب مهمازتلا نم دكأتلا صخرلا يلماح ىلع .22.2

 

  تالجسلاو تاراعشإلا ظفح .23

 

  :لعفلا ثودح نم )5( ةسمخ لالخ ةيلاتلا لاعفألاب اًيطخ ةئيهلا راطخإ عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .23.1

 

 ؛فظوم ةفصب درف ليغشت .أ

 

  ؛رخآ عرف وأ ةكرش ىدل فظوم ةفصب تقولا سفن يف لمعي فظوم ةفصب درف ليغشت .ب

 

  ؛رخآ عرف وأ ةكرشب ةفيظو ىلإ وأ نم فظوم لقن .ت

 

  ؛فظوم ليغشت/ةفيظو ءاهنإ .ث

 

 ؛فظوم عم عازن ءوشن .ج

 

 وأ ؛ةيميظنتلا حئاوللا هذه بجومب اهتابجاو نم يأل عرف وأ ةكرش لبق نم قارتخا ثودح .ح

 

  .رخآل نيح نم ةئيهلا اهب بلاطت ىرخأ نوؤش يأ .خ

 

 نع لقت ال ةدمل تارامإلا ةلود يف لمعلا نوناق يعارت ةروصب فيظوتلا تالجس ىلع ظافحلا عرفلا وأ ةكرشلا ىلع .23.2

  .تاونس )5( سمخ

 

 



 

  ماع .24

 

  .اهب اهمازتلا مدعل رذعك ةيميظنتلا حئاوللا هذهب لهجلا ىلع دامتعالا عرفل وأ ةكرشل حامسلا متي ال .24.1

 

 ةكرشلا لشفت ،ريذحتلا مالتسا دعبو امدنع جورخلا وأ لوخدلا نم عرف وأ ةكرش فظوم رظح ضرف قحب ةئيهلا ظفتحت .24.2

  .ةيميظنتلا حئاوللا هذه قارتخا ةجلاعم يف عرفلا وأ

 

 حئاول قيبطت نأش وأ رمأ ديدحت يف ةيميظنتلا حئاوللا هذه نم ةنيعم ءازجأ يف ةددحملا تايحالصلاب لالخإلا نود .24.3

 نم ىرخأ ةيميظنت حئاول ءاشنإ ةئيهلل زوجي ،ىرخأ ةنيعم ءازجأ يف تايحالصلا هذه لثم بايغ نم مغرلابو ةيميظنت

 ةفاضإلا وأ ليدعت لمشي اذهو ةيميظنتلا حئاوللا هذهل لضفأ ةسراممل وأ حئاوللا هذه بجومب نأش يأ ددحت رخآل نيح

 .ةيميظنتلا حئاوللا هذه ىلإ

 

 لمعلا يف ةمئاقلا تاعازنلا لح :عباسلا ءزجلا

 

  نيفظوملاو عرفلا وأ ةكرشلا نيب ةمئاقلا لمعلا تاعازن لح .25

 

 .فظومو عرفلا وأ ةكرشلا نيب ةئشان لمع تاعازن يأ ةيوست ةيلوؤسم ةئيهلا لمحتت ال .25.1

 

 ةلاسر ،فظوم وأ عرفلا وأ ةكرشلا نم يطخ بلطب ،ةئيهلا ردصت ،فظومو عرفلا وأ ةكرشلا نيب عازن ثودح لاح يف .25.2

  .ةينعملا ةهجلل عازنلا لوحت ةئيهلا نع ةباينلاب

 

 حمسي يطخ ليوحت راعشإ رادصإ ،رابتعالا نيعب عازنلا تايثيح ذخأ نودو ،ةرورض رمألا يف ناك لاح يف ،ةئيهلل زوجي .25.3

 .ةينعملا ةهجلا عم عازنلا حرط فظوملا وأ عرفلا وأ ةكرشلل

 

 .ةئيهلا لبق نم اهيلإ هليوحت متي نأ نود ةينعم ةهج يأ ىلإ لقني نأ لمع عازن يأل زوجي ال .25.4

 

 .لمع عازن صخي امب ةينعم ةهج لبق نم رمأ وأ رارق يأ قيبطت ةئيهلا ىلع بجي .25.5

 

 

 

  :عيقوتلا

 

 

  :عيقوتلا خيرات

 

 

 

 

 

 



 

 ةقبطنملا تاءازجلاو تامارغلاو لمعلا تافلاخم – ١ قحلملا

 

 ةفلاخملا مهردلاب ةمارغلا ءازجلا

 راذنإ رادصإ

 فظوملل
5,000.00 

 عورفو تاكرش يفظوم عرفلا وأ ةكرشلا فيظوت .1

 .ةينوناق ريغ ةروصب ىرخأ

 صخش لكل 7,500.00 
 ريغ وأ نيلوفكم ريغ صاخشأل عرفلا وأ ةكرشلا نييعت .2

 .ةينوناق ريغ ةروصب ةئيهلا لبق نم مهيلع قفاوم

 صخش لكل 10,000.00 ةصخرلا فاقيإ
 صاخشأ وأ نيفظومل عرفلا وأ ةكرشلا نييعت رارمتسا .3

 .ةينوناق ريغ ةروصب نيرخآ

 

 صخش لكل 2,500.00

 مدع ةدم تزواجت لاح يف صخش لكل 5,500.00

 دعب اًموي )90( نيعستلا ةماقإلا ةريشأت ديدجت

 ةماقإلا ةريشأت ءاهتنا خيرات

 ةماقإ ةريشأت عرفلا وأ ةكرشلا ديدجت مدع .4

 ءاهتنا خيرات نم اموي )30( نيثالث لالخ نيفظوملا

 .نيفظوملاب ةصاخلا ةماقإلا ةريشأت

 صخش لكل 10,000.00 ةريشأتلا ءاغلإ
 لبق نم نيلوفكم نيفظومل عرفلا وأ ةكرشلا ديوزت .5

 .ثلاث فرط حلاصل لمعلل ةئيهلا

 

 صخش لكل 2,500.00

 مدع ةدم تزواجت لاح يف صخش لكل 5,500.00

 دعب اًموي )90( نيعستلا ةماقإلا ةريشأت ديدجت

 نيعست تزواجت وأ لمعلا نم فظوملا ءاهتنا

 امهيأ ،ةماقإلا ةريشأت ءاهتنا خيرات دعب اًموي )90(

 ًالوأ لحي

 ةصاخلا ةماقإلا ةريشأتل عرفلا وأ ةكرشلا ءاغلإ مدع .6

 لصف خيرات نم اموي )30( نيثالث لالخ نيفظوملاب

 خيرات نم اموي )30( نيثالث لالخ وأ لمعلا نم فظوملا

 لحي امهيأ ،فظوملاب ةصاخلا ةماقإلا ةريشأت ءاهتنا

 .ًالوأ

 صخش لكل 5,000.00 

 نم اموي 14 لالخ ةئيهلل عرفلا وأ ةكرشلا مالعإ مدع .7

 خيرات نم اًموي 14 لالخ وأ( عرفلا وأ ةكرشلا ملع

 وأ ةكرشلا نكمت مدعب )عرفلا وأ ةكرشلا ملع بوجو

 فظوملا بورهب وأ فظوملا عقوم ديدحت نم عرفلا

 .عرفلا وأ ةكرشلا ملع نم اًموي 14 لالخ

 صخش لكل 5,000.00 
 ةلافك ىلع فظومل عرفلا وأ ةكرشلا فيظوت .8

  .ةحايس ةريشأت وأ ةرايز ةريشأت لماح وهو ةئيهلا

 صخش لكل 10,000.00 ةريشأتلا ءاغلإ

 لبق نم نيلوفكم نيفظومل عرفلا وأ ةكرشلا ديوزت .9

 ةريشأت لماح وهو ثلاث فرط حلاصل لمعلل ةئيهلا

 .ةيحايس ةريشأت وأ ةرايز

 صخش لكل 1,500.00 

 فظوملا ةرداغم نم عرفلا وأ ةكرشلا ققحت مدع .10

 وأ ةرايز ةريشأت لماحلاو ةئيهلا لبق نم لوفكملا

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةيحايس ةريشأت

  .ةرايزلا ةريشأت وأ ةحايسلا ةريشأت ءاهتنا خيرات لبق

 

 

  

 

 


