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 يرادإ رارق

 

 :مقر يرادإ رارق

 :خــــ.راتلا

 :قفاوملا

اقفوو لHلدلا اذP تا.Nتحم ةءارق دع?و هتاHحالص Dع اًءان?و ةرادإلا سلجم س7ئر نإ
T
 امل 

 :YDZ ام ررقY ةHعمجلا ةحلصم هVلطتت

- Yلد دمتعHاقفو ةلعافلا ةرادإلاو ةم\وحلا ل
T
 .ةقفرملا ةغHصلل 

- Yحأ` لمعbما Pلدلا اذHتعا لVاراT نم        e          e 
 .هVجوم` لمعلاو لHلدلا اذP ماbحأ ةاعارم ةHعمجلا lmn onZفظوملاو ءاضعألا عيمج Dع -
 .هنع بوني نم وأ ماعلا lmnمألا Dع لHلدلا اذP قيبطت ةHلوئسم عقت -
 :ەاندأ ن.روكذملل لHلدلا اذP نم خسw عــــ.زوت متي -

•     
•     
•     

 .ەذHفنتل مزلY نم ل|ل رارقلا اذP غلVي -

 

 ةHمنتلل ءاضHبلا ةHعمج ةرادإ سلجم س7ئر
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 تاف.Çعتو ةماع دعاوق - لوألا باVلا
 

 لHلدلا نم فدهلا )1( ةداملا

 مهتاJجاول هناجل ءاضعأو ةرادإلا سلجم ءاضعأ مهفو ةفرعم وه ة:عمجلا هجاوت دق 01/لا تا,دحتلا مهأ نم
 دودحو مهتاJجاو ةع:بط حXضو مدعف ،)ة,ذ:فنتلا ةرادإلا تا:لوئسم نع فلتخت N1 01/لاو( مهتا:لوئسمو
 نم وضع لm نأ نم دkأتلا سلجملا iع اذهل .اهب ةطJترملا تارارقلاو لامعألا لطعت aإ يدؤي مهتا:لوئسم
ا:صخش هنم بولطملاو هنم عقوتملا لماm لqشo مهف, هئاضعأ

v
 ة:لوئسم سلجملا وضع لمحت نامضو ،

  .ة,ذ:فنتلا ةرادإلا كلذكو ،راسملا اذه نع هجورخ

 :aإ فدهي ل:لدلا اذه نإف اذهلو
 .ةرادإلا سلجم ةطشÄأو تا:لوئسمل ةمظنملا تاسا:سلا د,دحت .1
 .ةمئادلا ناجللا ةطشÄأو تا:لوئسمل ةمظنملا تاسا:سلا د,دحت .2
 .ة,ذ:فنتلا ةرادإلا ةطشÄأو تا:لوئسمل ةمظنملا تاسا:سلا د,دحت .3
 قيبطت دنع ة,ذ:فنتلا ةرادإلاو سلجملا ماهمو فئاظو áàâب قفاوتلاو ماجسÄالاو ةءافÑلا نامض .4

  .ل:لدلا اذه تاءارجåو تاسا:س
 تا:لمع عاطقنا نود لوحلل ة,ذ:فنتلا ةرادإلاو هناجلو سلجملا ماهمو فئاظو ةéرارمتسا نامض .5

 .ة:عمجلا
 .ة,ذ:فنتلا ةرادإلا ءادأو هناجلو سلجملا ءادأل ةJسانم ة:باقر íàياعم عضو عضو ëâ1 ةدعاسملا .6

 لHلدلا تاHمسمو ظافلأ )2( ةداملا

ïاعملا ،ل:لدلا اذه ëâ1 ةدراولا ،ة:لاتلا تا:مسملاو ظافلألاì دصق,
â
 قا:سلا ضتق, مل ام اهمامأ ةنñبملا 1

 :كلذ فالخ

 .ة:عامتجالا ة:منتلاو لمعلا ةرازو    ةرازولا

 .ة:منتلل ءاض:بلا ة:عمج   ةHعمجلا

انا:حأو ،ة:عمجلا ةرادإ سلجم  ةرادإلا سلجم
v
 úهل راش "ìبسح "سلجملا 

 .قا:سلا

 .ة:عمجلا ماع áàâمأ    ماعلا lmnمألا
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 .ة:عمجلا ëâ1 لمع, نم لlmn  mفظوملاeفظوملا

  لHلدلا دامتعا  )3( ةداملا

 áàâمألا لJق نم ه:لع ةقفاوملاو هتشقانم دعì كلذو ،ةرادإلا سلجم س†ئر لJق نم ل:لدلا اذه دمتع, -
 .ماعلا

 لHلدلا اذP لYدعتو ةعجارم )4( ةداملا

 .ل:لدلا اذه ظفح نع لوئسملا وه ماعلا áàâمألا -
اXéنس ل:لدلا اذه ث,دحتو ةعجارم ماعلا áàâمألل زوج, -

v
 oشqاوم 1§اودل يرود لkJيغت يأ ةíàأرطت تا 

 .ة:عمجلا ïß1وس¶م نم يأ اهب مدقت تاحí0قمل وأ لمعلا iع
ا:باتك ل,دعتلا تاحí0قم ةفاm مدقت -

v
 اهضراعت مدع نم دkأتلل اهتساردì موق, يذلاو áàâمألا عم شقانتو 

  .ة:عمجلل ة:لخادلا ةحئاللا وأ اهب لومعم ةمظنأ وأ ة:عمجلا iع ةف™©ملا تاهجلا ةمظنأ عم
 ،ة:منتلل ءاض:بلا ة:عمجل ة:لخادلا ةحئاللا ةJقارم لجس ëâ1 ةسوردملا تاحí0قملا ماعلا áàâمألا قثوي -

 .)ضفرلا وأ ةقفاوملا( ï̈1دJملا هفقوم قيثوت عم
 دعì ة,ذ:فنتلا ةنجللا لJق نم اهدامتعا بج, ل:لدلا اذه ëâ1 ةجردملا تاءارجإلا ëâ1 ل,دعت وأ íàيغت يأ -

 ،)1( جذومنلا ،ةمmوحلا تاءارجإ ل,دعت وأ íàيغت بلط جذومن مدختس≠و .ماعلا áàâمألا اهيلع قفاوي نأ
 .ماعلا áàâمألا ه:لع ةقفاوملاì عقوéو

 نأ دعì ةرادإلا سلجم لJق نم اهدامتعا بج, ل:لدلا اذه ëâ1 ةجردملا تاسا:سلا ëâ1 ل,دعت وأ íàيغت يأ -
 تاس†س ل,دعت وأ íàيغت بلط جذومن مدختسú .ة,ذ:فنتلا ةنجللا اهيلع قفاوتو ماعلا áàâمألا اهب Ø1وي
 ةنجللا س†ئر ه:لع ةقفاوملاì عقوéو ،ماعلا áàâمألا ه:لع ة:صوتلاì عقوéو ،)2( جذومنلا ،ةمmوحلا
 .ة,ذ:فنتلا

- ëâ1 قملا ةخس¶ب ظافتحالا متي ضفرلا ةلاحí0احضوم ح
v
 متي لوبقلا ةلاح ëâ1و ،ضفرلا ب±س اهيلع 

 .ل:لدلا ëâ1 بسانملا اهناqم ëâ1 تاíàيغتلا وأ تال,دعتلا ةفاضإ
 اهناé≤ ءدì لJق )اهذ:فن≥ب áàâينعملاو( رمألا همهي نم لi mع ةرداصلا تال,دعتلاوأ تاíàيغتلا ممعت -

  .بسانم تقوب

 لHلدلا اذP قيبطت )5( ةداملا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأل ل:لدلا اذه تاءارجåو تاسا:س حيضوتو لاص,إ نع لوئسم ماعلا áàâمألا -
  .اهلا:ح ةلئسأ وأ تاراسفتسا يأل ةìاجتسالا كلذكو ،áàâفظوملاو يذ:فنتلا ريدملاو
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 .لمعلا دقع ëâ1 كلذ iع صني و ،دقاعتلا دنع ل:لدلا اذه iع يذ:فنتلا ريدملا ماعلا áàâمألا علط, -
 نع ة,ذ:فنتلا ةنجللا غالìإ ه:لعو ،هì ماí0âلالاو ل:لدلا اذه قيبطت ةJقارم نع لوؤسملا وه ماعلا áàâمألا -

اروف اهتجلاعمل هماqحأل ةفلاخم يأ
v
 ة,ذ:فنتلا ةنجللا س†ئر غالåìو ،كلذل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو 

ìإ ةجاحلا تعد اذإ ة:مهألا تاذ رومألاa كلذ. 
 ةنجللا د, ëâ1 ه:ف لصفلا رارق نإف ،ل:لدلا اذه ماqحأ نم يأ íàسفت وأ صن ëâ1 كشلا عق, امثيح -

 .ة,ذ:فنتلا
- mدري مل ام ل ìصن ه ëâ1 تع, ل:لدلا اذهíß و ،ة,ذ:فنتلا ةنجللا تا:حالص نمπةمظنألا عم ضراعتي ال ام 

 .ة,دوعسلا ة:ªπعلا ةÑلمملا ëâ1 اهب لومعملا حئاوللاو
 نم قبسم نذإ نود ة:عمجلا بتاqم جراخ وأ لخاد هخسÄ وأ ل:لدلا اذه نم ءزج رXéصتب حمسú ال -

 .ماعلا áàâمألا
 ةéرادإلا نوئشلل هم:لسΩ ه:لعو ،هنم ةخسÄ ملتسا فظوم وأ لوئسم لi mع ةدهع ل:لدلا اذه íßتع, -

 .هتف:ظو íàيغت وأ ،ة:عمجلا ىدل هلمع ءاهتنا دنع
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ìاثلا باVلا
n
Z – نملا هناجلو ةرادإلا سلجمîةقث 

 ةرادإلا سلجم ط`اوض – لوألا لصفلا

ë اهلامعأل هجوملاو ة:عمجلل ø01:قحلا دئاقلا وه ة:عمجلا ةرادإ سلجم
â
 اهتاسا:سو 1¿اسألا اهماظن دودح 1

 ة:عمجلا ةرادإ سلجم نوكتéو .اهلامعأ iع ةف™©ملاو اهل ةح¡ملا تاهجلل ة:م:ظنتلا حئاوللاو ة:لخادلا
 .اهعمتجم ةمدخو اهتلاسر قيقحتب áàâمí0âلملاو áàâعوطتملا ءاضعألا نم

 ةرادإلا سلجم ة.Nضع )6( ةداملا

 نم عبارلا لصفلا نم نوعπرألاو ة:ناثلا 0/حو نو™©علاو ةعساتلا نم داوملاì هماí0âلإ سلجملا رق, – أ
 .ةرادإلا سلجمì ةصاخلاو ،ءاض:بلا ة:عمجل ة:ساسألا ةحئاللا

 :نأ هتXéضعل سلجملا طí0شú - ب
 .ة:س¶جلا يدوعس -
 .ةنس )21( متأ -
- mتعملا ة:لهألا لماíßاع™≤ ة

v. 
   .ةنامألاوأ ف™©لاì ةلخم ةمªéج ëâ1 ةناد∆ب ه:لع موكحم íàغ -
اوضع -

v
الماع 

ً
 ëâ1 رهشأ ةتس نع لقت ال ةدمل ة:مومعلا ة:عمجلا.  

 .ة:عمجلا ەاجت ة:لاملا هتاماí0âلإ عيمج ëâو دق -
الأ -

ّ
اوضع نوك, 

v
 ëâ1 أل ةرادإلا سلجمkí  ترود نمáàâ اسìتقáàâ عi اوتلاa1 الإ

ّ
 ìةرازولا ةقفاوم. 

 .سلجملل هحشرت iع ةرازولل ضاí0عا ال -

 تاضXéعت ىوس سلجملا ëâ1 مهتا:لوئسمو مهتاJجاول يدقن لìاقم يأ سلجملا ءاضعأ Øâاقتي ال - د
 .ة:لاملا ة:عمجلا ةمظنأو تاسا:س عم قفاوتي امπو سلجملا جراخ ةXπلطملا لامعألا تاقفن دادس

 ةرادإلا سلجم ةرود )7( ةداملا

 ددعو ،تاونس )N1 )4 سلجملل ةدحاولا ةرودلا ةدم نإف هتXéضع عXنتو ەددجتو هتXéيح نامضل - أ
  .ناتيلاتتم ناترود وه وضع لÀل اهب حXمسملا تارودلا

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ ددع )8( ةداملا
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 ددع نوك, نأ سلجملا ررق ،رظنلا تاهجو فالتخا دنع وأ رارقلا ذاختا ة:لمع لالخ تاشقانملا حاجنإل - أ
 .ءاضعأ )9( هئاضعأ

o ةYداHقلا بصانملا )9( ةداملا
n
Z ةرادإلا سلجم 

اس†ئر - ة,دا:قلا سلجملا بصانم ëâ1 هئاضعأ نم ةعπرأ سلجملا áàّâع, - أ
v
اJئانو ،

v
 ،a1املا ف™©ملاو ،س†ئرلل 

انيمأو
v
اماع 

v
 .ةدحاولا ةرودلا ëâ1 بصانملا ەذه نم áàâبصنم لغشú نأ وضعلل نكم, الو ،سلجملل 

 ةرادإلا سلجم تاعامتجا )10( ةداملا

ìوناقلا باصنلا
n
Z 

اح:حص سلجملا عامتجا نوك, - أ
v
 لمتك, مل اذإ عامتجالا دقع زوج, الو ، kíأ وأ ءاضعأ )5( ەâ¡ح اذإ 

  .باصنلا

 ءاضعألا ض.Nفت

الثمم ضXéفت سلجملا وضعل قح, - ب
ً
ادحاو 

v
 روضح ëâ1 ة:عمجلا سلجم ءاضعأ نم هنع بونيل 

ا:طخ ضXéفتلا اذه نوك, نأ iع Õâاحملا iع عيقوتلاو تاعامتجالا
v
 ìوضعلل دمتعملا عيقوتلا ëâ1 

 .وضع نم  kíأ نع ةìا:نلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم يأل زوج, الو ة:عمجلا

 ت.Nصتلا ةHلآ

 تارارقلاو تا:صوتلا ردصتو ،س†ئرلا ءانث≥ساì تاحí0قملا iع ة™≤اJم سلجملا ءاضعأ لm توص, - ج
ìع ًءانب ة:بلغألاi و .تاوصألا ددعëâ1 تاوصألا لداعت لاح úل هتوص س†ئرلا مدختسÑ© لداعت 
  .تاوصألا

 تاعامتجالا ددع

 عــπر( ةنسلا ëâ1 تاعامتجا عــπرأ نع اهددع لق, ال ث:حì ةéرود ةفصì هتاعامتجا ةرادإلا سلجم دقع, - د
 نم  kíأ بلط, نأ iع ةروâ¡لا تضتقا اذإ ة,داع íàغ تاعامتجا دقع زوجéو .خــــéراوتلا ةددحم )ةXéنس
  .اهدقع ءاضعألا فصن

  تاعامتجإلا روضح

Pح, - ـ¡â روضحلل هل ةوعدلا تهجو اذإ ةرادإلا سلجم تاعامتجا يذ:فنتلا ريدملا. 
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 ةرادإلا سلجمل ةHمسرلا لصاوتلا لئاسو )11( ةداملا

 تاقوأ íàغ ëâ1 ءاضعألا تارواشمل ة:مسر لصاوت ةل:سوك ïâ1وí0ك:لإلا دíßéلا ةرادإلا سلجم دمتعا - أ
 .تاعامتجالا
 

  ةرادإلا سلجم ة.Nضع نادقف )12( ةداملا

 ةحئال نم نوعπرألاو ة:ناثلا ةداملا اهيلع تصن 01/لا تالاحلا ëâ1 هتXéضع ةرادإلا سلجم وضع دقف, – أ
 .ة,ذ:فنتلا ةنجللا يأرب سانئ≥سالا دعì ةرادإلا سلجم س†ئر ەاري رخآ رمأ يألو ،ة:عمجلل 1¿اسألا ماظنلا
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ìاثلا لصفلا
n
Z - جاوVلوئسمو تاHةرادإلا سلجم تا 

 قيقحتل اهدراوم ة,افك نامضو اهتاسا:س د,دحتو ة:عمجلا ةلاسر عضو نع لوئسم ة:عمجلا ةرادإ سلجم
 اهيفظوم ءادأو 1“سؤملا اهئادأ ة:لعاف نامض ه:لعو ،ة,ذ:فنتلا اهترادإ iع ف™©ملا وهو ،اهفادهأ
  .اهعéراشمو اهجمارب ءادأو اهعم áàâعوطتملاو

  ةرادإلا سلجم تاVجاو )13( ةداملا

ïآلا ëâ1 لثمتت تاJجاو ة:لع نأ مهفéو فرع, ةرادإلا سلجم - أ
0
1:   

 ةYاعرلا بجاو .1
mةذختملا تارارقلا نأ نامض ه:لع وضع ل N1 هنم بلطتي اذهو ،ة:عمجلا ةحلصمل:  
للاو سلجملا تاعامتجال قبسملا دادعتسإلا -

‘
 .اهيف وضع وه 01/لا ناج

 .ةققحملاو ةصحافلا ةلئسألا ه:جوت -
 .همqحو ەريدقت ة:لالقتسإ -
 .رمتسم لqشo ة:لاملا اهتاسا:سو ة:عمجلا ة:لامل هتعجارم -

 

 ءالولا بجاو  .2
mق ة:عمجلا ةعفنم عض, نأ ه:لع وضع لJلالخ نم كلذو ،ة:نهملا وأ ة:صخشلا هتعفنم ل: 
 .لمتحم براضت يأ نع فشÑلاو ،حلاصملا براضتب ةصاخلا ة:عمجلا ةسا:سo هماí0âلإ -
 .ة:عمجلل ةé≤ تامولعم يأل هفشك مدع هماí0âلإ -

 

  لاثتمإلا بجاو  .3
mناوقلل لثتمت ة:عمجلا نأ نامض ه:لع وضع لáàâ لتو ،ة:لحملا ةمظنألاوí0âاهتاسا:سو ،اهتلاسرب م 
 :لالخ نم ،ة:لخادلا اهحئاولو
 ةف™©ملاو ة:عمجلل ةصخرملا تاهجلل ة:م:ظنتلاو ة:نوناقلا تاJلطتملل ةرمتسملا هتعجارم -

 .اهلامعأ iع
 .رمألا بلطت نإ اهثيدحتو رارمتساì ة:عمجلل ة:لخادلا حئاوللاو تاسا:سلا عيمج هصحف -
 .ة:عمجلا ةلاسر قاطن ëâ1 عقت تارارق سلجملا ذاختا هنامض -
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  ةرادإلا سلجم تاHلوئسم )14( ةداملا

الوأ
ً
 ةHس7ئرلا تاHلوئسملا - 

 ەذهب سلجملا موق, .ة:عمجلا ةرادإ ëâ1 هتكراشم تالاجم ةرادإلا سلجمل ة:س†ئرلا تا:لوئسملا سكعت - أ
   :N1 تا:لوئسملا ەذه .ة:عمجلا iع ة,درف ةطلس يأ هئاضعأل س†لو ،دحاو قªéفك تا:لوئسملا

 ةHمومعلا ةHعمجلا مHظنت .1
 .)س†ئرلا اهب موق,( داقعنإلل ة:مومعلا ة:عمجلا ةوعد -
íàملاو ة:لاملا رéراقتلاو 1÷اتخلا باسحلا ضرع -

âع ةد,دجلا ةنزاوملاو ة:مومعلا ة:ناi ة:عمجلا 
 .اهدامتعال ة:مومعلا

 .ة:مومعلا ة:عمجلا تام:لعتو تارارق ذ:فنت iع فا™≤إلا -
  .اهضفر تارارق ب:◊سΩو ،ة:مومعلا ة:عمجلل تاXéضعلا لوبق -

 

 H§•Zتا£¢سإلا طHطختلا .2
 01/لا ة:قالخألا دعاوقلاو م:قلاو )اهتلاسر( اهدوجو نم ة:س†ئرلا ة,اغلاو ة:عمجلا ةéؤر د,دحت -

 .اهلمعì اهما:ق دنع اهعJت≥س
 .اهءادأ تا™≤ؤمو ة:ل:غش≥لا اهتطخو ة:ج:تاí0سإلا اهفادهأ د,دحت -
 .ةطخلا ذ:فنت iع فا™≤إلا -
  .اهرظت¶ت 01/لا صرفلاو تا,دحتلا مهفو ،اهفادهأ قيقحت iع اهتردقو ة:عمجلا ءادأ م:يقت -
  .اهتيحالص نم دkأتلل ،vاXéنس ،ة:ج:تاí0سإلا اهتطخو ة:عمجلا ةلاسر ةعجارم -
 لمع ةئñب ëâ1 تاروطتلاو تاíàغتلل اهتبkاوم نامضل ،تاونس سمخ لm ،ة:عمجلا ةéؤر ةعجارم -

 .ة:عمجلا
 

 سلجملا ةHلعاف نامض .3
- Ωة:مومعلا ة:عمجلا نم اهدامتعاو اهلامعأ م:ظنتو اهتاصاصتخا د,دحتو ناجللا ل:كش.  
 .رXéطتلاو áàâسحتلل 1⁄سلاو – هئادأ ،هئاضعأ ،هناجل ،هتاعامتجا – هسفنل سلجملا م:يقت -
 ةلاسر قيقحتو سلجملا تا:لوئسمì مهما:ق لمأتملا ددجلا ءاضعألا را:تخال íàياعم عضو -

  .ة:عمجلا
 .سلجملا ءاضعأل ة:لالحإ وأ ة:لاقتنإ ةطخ رفوت نامض -

 

 همعدو هنßيعتو يذHفنتلا ريدملا راHتخإ .4
 .رارمتساì اهتعجارمو هلغاش نم عقوتملا د,دحتو بصنملا تا:لوئسمو تاJجاو iع قافتإلا -
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 .هنñيعتو ،بصنملا لغشل صخش لضفأ نع ثحJلا -
 .هنñيعت رارقو همساì ةرازولا دéوزت -
 .هل â1/هملاو يونعملا معدلا م,دقت -
 .ريدملل ة:لالحإ وأ ة:لاقتنإ ةطخ رفوت نامض -
 .áàّâعملا يذ:فنتلا ريدملا تامدخ ءاهنإ -

 

 يرادإلا مHظنتلا .5
 ة:عمجلا iع ةف™©ملا تاهجلا áàâناوقو ةمظنأ عم ضراعتت ال ة:عمجلا ةمmوحل تاسا:س عضو -

 .رارمتساì اهثيدحتو اهتعجارمو اهذ:فنت نامضو
 .رارمتساì اهتعجارمو اهدامتعاو ة:عمجلل ة:ف:ظولاو ة:م:ظنتلا ل¤ا:هلا م:مصت -
 اهثيدحتو اهتعجارمو اهذ:فنت نامضو ةéرادإلا طìاوضلاو تاءارجإلاو تاسا:سلا عضو -

ìرارمتسا. 
 

 تامدخلاو جما•¢لا ر.Nطت .6
  .اهنالعåو ة:عمجلا تامدخ نم نيد:فتسملا عم ةقالعلا مظنت ةسا:س عضو -
 .اهذ:فنت iع فا™≤إلاو ة:عمجلا ةلاسر عم قفاوتت نيد:فتسملل تامدخو جمارب م,دقت نامض -
 .اهتيحالصو اهتيلعاف نامضل اهم:يقتو تامدخلاو جماíßلا لÀل ةéرودلا ةعجارملا -
 .ەدامتعاو ة:عمجلا تامدخو جماíßل يونسلا رªéقتلا دادعإ iع فا™≤إلا -

 

 Z©متجم معد قلخ .7
 .ة:عمجلا ةلاسرل جــــéوí0لا -
 .هتاسسؤمو عمتجملا ةداقì ةلصلا ةXéقت -
 .اهتيقادصمو ة:عمجلا ةروص iع ظافحلا -
  .عمتجملاو ة:عمجلل عفانملا ققحت 01/لا تا¤ا™©لاو تافلاحتلا ءانب -
 .اها,اضقو ة:عمجلا نع عافدلا -
 .áàâيجراخلا ةحلصملا باحصأ لm تامامتهاو تاجا:تحاáàâ ìفظوملا فªéعت -

 

 لامعألا ةHنوناقو ةHفافش نامض .8
 اهتام:لعتو اهيلع ةف™©ملاو ة:عمجلل ةصخرملا تاهجلل ة:نوناقلاو ة:م:ظنتلا íàياعملاì ماí0âلإلا -

ا:لحم اهيلع فراعتملا ة:قالخألا دعاوقلاو
v
 ëâ1 mة:عمجلا لامعأ ةفا. 

 .دجو نإ اهعم لماعتلا ة:ف:كو ،حلاصملا براضت عنمل ةحضاو تاءارجåو تاسا:س عضو -
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 ةف™©ملا تاهجلاو ةصخرملا تاهجلل ةéرادإلا رéراقتلاو تامولعملا نع حاصفإلاì ماí0âلإلا -
 .ةحلصملا باحصأو

 ةرادإلا سلجمو ة:مومعلا ة:عمجلا ءاضعأل ة:ماظنلا ةلاحلا iع أرط, íàيغت لìq ةرازولا غالìإ -
 .)هتا:لوئسمì فلq, نم وأ( a1املا ريدملاو يذ:فنتلا ريدملاو ماعلا áàâمألاو
 

 ةف™©م ةهج يأ وأ ةرازولا وأ ة:مومعلا ة:عمجلا لJق نم ةرادإلا سلجم اهب ف¨لYb ىرخأ ماهم يأ .9
 .هصاصتخا لاجم ëâ1 عقتو ه:لع

 ريدملا را:تخإ "  و "fiß1:تاí0سالا ط:طختلا" تا:لوئسم ةفاìq ة,ذ:فنتلا ةنجللا ةرادإلا سلجم فلm - ب
 ."تامدخلاو جماíßلا رXéطت" و "يرادإلا م:ظنتلا" و "هئادأ م:يقتو همعدو يذ:فنتلا

 ."سلجملا ءادأ م:يقت" ة:لوئسم ماعلا áàâمألاو سلجملا س†ئر aوتي - ج
 

اHناث
T
 ةHنامتئإلا تاHلوئسملا - 

 مامأو اهلامعأ iع ةف™©ملاو ة:عمجلل ةصخرملا تاهجلا مامأ ة:نامتئإ تا:لوئسم ه:لع ةرادإلا سلجم - أ
 دراومو لوصأ iع ةظفاحملا ëâ1 ة:لوئسملا ەذه لثمتتو .ةحلصملا باحصأ لm مامأو ة:مومعلا ة:عمجلا
  :N1 تا:لوئسملا ەذهو .اهمادختساو اهترادإ ة:نوناقو ،ةJسانمو ،ةحص نامضو ،ة:عمجلا

 ةHلاملا ةرادإلا .1
 .ة:عمجلل لثمألا a1املا لq:هلاو ة:لاملا فادهألاو تا:ج:تاí0سإلا د,دحت -
 .اهتاìاسح ةعجارم ة:ف:كو ة:عمجلل ة:لاملا تانا:بلا مئاوق ىوتحم مهف -
 .ة:عمجلا لاومأ اهيف عدوت 01/لا كونبلا حيشرت -
 تانوذأو تاq:شلا ل:صحتو عفدو – ة,دوعسلا فراصملاو كونبلا ëâ1 – ة:كنبلا تاìاسحلا حتف -

 ،تانا:بلا ث,دحتو ،اهتXéسΩو اهلفقو تاìاسحلا ط:ش¶تو تاìاسحلا تافوشكو ف¡لا
 .ة:كنبلا تا:لمعلا نم اهíàغو ،ةعجترملا تاq:شلا مالتساو ،تاq:شلا iع ضاí0عإلاو

ظنملا ة:لاملا تاسا:سلا مسر -
‡

 :ة:لاتلا تا:لمعلل ةم
o ع لوصحلاi و لاومألاåاهتيمنتو اهمادختساو اهتراد. 
o لتمملاو ةمهملا لوصألا ةزا:حÀو تاåاهيف ف¡تلاو ،اهتراد. 
o راشملاو رامث≥سالاéة:لامسأرلا عــــ. 
o رطاخملا ةرادإ.  

 .ة:حالصلا تاXéتسم د,دحتو ة:لاملا تاءارجإلا دامتعإ -
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 01/لا تامدخلاو جماíßلاو ةطشÄألل ةXéنسلا ةنزاوملا دادعإ ëâ1 ة:لاملا نوئشلا لوئسم ةدعاسم -
 .ة:عمجلا فادهأو ةلاسر ققحت

 .ة:مومعلا ة:عمجلا نم اهدامتعال اهعفرو ةد,دجلا ة:لاملا ةنسلل ةªéيدقتلا ةنزاوملا دامتعإ -
 .ة:عمجلل ة:لاملا عاضوألاو a1املا ءادألا م:يقتو ةJقارمل رمتسم ماظن قيبطتو ثادحتسإ -
اقفو a1املا ءادألا ة:لوئسم لُّمحت áàâفظوملا م:لعت -

v
 ،اهتنزاومو ة:لاملا ة:عمجلا تاسا:سل 

  .مهيلع فا™≤إلاو
 فÕ تاXéتسم iع ظافحلاو ة:ل:غش≥لا ةفلqتلا ل:لقتو فéراصملا د:شرت áàâفظوملا م:لعت -

 .مجحلا سفن نم تا:عمجل ةهباشم
 ةحص م:يقتل ß1„راخلا ققدملا لJق نم ةéرودلا ة:جراخلا ةعجارملا ة:لمع iع فا™≤إلا -

 اهلوصأ ة,امحì ةصاخلا اهتاسا:سو اهتمظنأ ة:لاعف اهيف امì ،ة:عمجلل ة:لاملا عاضوألا
 .اهمادختسا نسحو ة:لاملا اهدراومو

 نم اهدامتعال اهعفرو م¡نملا a1املا ماعلل 1÷اتخلا باسحلاو ة:مومعلا ة:ناíàâملا دامتعإ -
 .ة:مومعلا ة:عمجلا

 1÷اتخلا باسحلا iع عالطإلا نم ةحلصملا باحصأو ةف™©ملا تاهجلاو ةرازولا áàâكمت -
 كلذكو ة:مومعلا ة:عمجلا نم اهرارقإ دعì تاìاسحلا عجارم نم ةققدملا ة:لاملا رéراقتلاو
Ä©™ع اهi ك:لإلا عقوملاí0وïâ1 ة:عمجلل. 
 

 دراوملا ةHمنت .2
  .ة:لاملا تاداريإلاو لخدلل ةمادتسم ةعونتم رداصم داج,إ -
 .ة:عمجلا ةéرارمتسإ نامضل اهنم ضئافلا رامث≥ساو ة:لاملا دراوملا ة:منت -
 .اهرXéطت و‰وأ ة:عمجلل فاقوأ بذج -
 وأ كوكصلا جمد ،تاJهلاو فاقوألاو ا,اصولا لوبق - ةéراقعلا ة:عمجلا كالمأ ëâ1 ف¡تلا -

 ة:عمجلا نم ضXéفت iع لوصحلا دعì - عيبلا وأ ءا™©لا وأ غارفإلا وأ ل:جس≥لا ،اهتئزجت
 .ة:مومعلا
 

    ةHجHتا£¢سإلا تا±ا∞Øلا .3
 ةkا™©ل ةحناملا تاهجلاو صاخلا عاطقلل ة,اعرلاو ة:عامتجإلا ة:لوئسملا جمارب بذج -

 .اهتامدخو اهجمارب ëâ1 ة:عمجلا
 .تا¤ا™©لا عــــXéنت -
  .تا¤ا™©لا رXéطت -

  ."ة:لاملا ةرادإلا" تا:لوئسم ةفاa1 ìqاملا ف™©ملا ةرادإلا سلجم فلm - ب
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 ."فاقوألا ةرادإ" تا:لوئسم ةفاìq هفلmو "فقولا ةراظن سلجم" ةرادإلا سلجم لqش – ج

 دراوملا ة:منت" و "ة:ج:تاí0سإلا تا¤ا™©لا دقع" تا:لوئسم ةفاìq ة,ذ:فنتلا ةنجللا ةرادإلا سلجم فلm – د
 ."ة:لاملا

  ةرادإلا سلجم وضع تاHلوئسمو تاVجاو )15( ةداملا

 ةلاسر قيقحتل ة:لاتلا ة,درفلا هتا:لوئسمو هتاJجاوب ءافولاì هئاضعأ نم وضع لm ماí0âلإ سلجملا عقوتي - أ
  :اهحاجنإل 1⁄سلاو اهفادهأو ة:عمجلا

 ـل لما|لا همهفو هتفرعم .1
 .اهب ماí0âلإلاو اهم:قو ،ة:ج:تاí0سإلا ة:عمجلا فادهأ ،ةéؤر ،ةلاسر -
 .اهتطشÄأو ،اهجمارب ،ة:عمجلا لامعأ -
ظنملا áàâناوقلاو تاءارجإلاو تاسا:سلا -

‡
  .ة:عمجلا لامعأل ةم

 .اهمامأ 01/لا تا,دحتلاو صرفلاو ،اهتاجا:تحا رخآ بناج نمو اهتوق طاقن -
 .ةرادإ سلجم وضعك هنم عقوتملاو هتا:لوئسمو هتاJجاو -

 

 سلجملا onZ ةلعافلا هتكراشم .2
 .سلجملا تاعامتجا لm ەروضح -
 .سلجملا لJق نم اهب فلq, 01/لا ناجللا هـسائر -
  .سلجملا ناجل نم  kíأ وأ ةدحاو ةنجلل هتXéضع -
 .رطاخ ب:طو سامحì هماهمì هما:قو هتقوب هعوطت -
 .عيضاوم نم اهيف حªط:س امو سلجملا تاعامتجال قبسملا ەدادعتسإ -
 .لقتسم i1:لحت ركفì تارارقلا ەذاختاو ةحورطملا عيضاوملا هتشقانم -
للاوأ سلجملا عامتجإ ةدنجأ دادعإ ëâ1 هتكراشم -

‘
íقاì ،اهيف كراشú 01/لا ناج

 ةمهم عيضاوم حا0
 .ة:عمجلل

 اهذ:فنت ëâ1 ةدعاسملاو ة:عمجلا ةرادإ سلجم تاعو™©مو جمارπو ططخ دادعإ ëâ1 هتمهاسم -
 .اهتعìاتمو

 .ةرادإلا سلجمو ة:مومعلا ة:عمجلا تارارقì هماí0âلإ -
 .ة:عمجلاو سلجملا ةطشÄأو تاJسانم ەروضح -
 .دحاولا قªéفلا حورب لمعلل هئاضعأو سلجملا دوهجل همعدو هتدعاسم -
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 ـل ةHعمجلا لمع ةئß?و لاجم m onZ¢غتي وأ أرطY ام ل\ نع هثح` .3
 .ةح:حصلا تارارقلا ذاختإ -
ë رواش≥لل حªطت 01/لا عيضاوملا ةشقانم -

â
  .سلجملا 1

 .هفراعمو هتاíßخì ة:عمجلا ةدافإ -
 .ة:عمجلاو سلجملا حاجن iع رثؤت 01/لا ةمهملا ا,اضقلا ةشقانم -
 .اهب ضهنت 01/لا تارداJملا حاí0قاو ة:عمجلا مامأ ةحاتملا صرفلا ةشقانم -

 
 

 ةHعمجلل m¢فسك هتمدخ .4
 .اهتا,دحتو اهتاجا:تحا aإ ةفاضإلاì اهتازاجنåو ،اهتا,اغو ة:عمجلا ةلاسرب عمتجملا هفªéعت -
  .اهتيقادصمل ەد:kأتو اهتروصل هم:ظعت -
 .اها,اضق نعو اهنع vانلع هعافد -
  .هتداقو هتاسسؤمو عمتجملاì اهتالص ةXéقتل ه:عس -
 ،هتاحí0قمو ،ەراqفأو ،همومهو ة:عمجلا همدخت يذلا عمتجملا تاجا:تحا iع فرعتلل ه:عس -

  .سلجملل اهلاص,åو
 مت ام اذإ ةقالعلا تاذ تاهجلا مامأ امهل هل:ثمت وأ ة:عمجلا وأ سلجملا نع ةìا:ن هثدحت -

  .هف:لqت
 

 ةHلاملا دراوملا ةHمنت دوهج همعد .5
 .عíßتلاو معدلا iع ةرداقلا تاهجلاو صاخشألل هتاقالعì لوصولا ëâ1 ة:عمجلا هتدعاسم -
 جمارب معدل طو™©م وأ طو™©م íàغ يونس a1ام Â1خش عíßتب )هتñناqمإ ردق iع( هتمهاسم -

ا:صخش متهي
v
  .اهب 

 .تاعíßتلا عمج دوهج ëâ1 هتكراشم -
 

 lmnفظوملل همعد .6
 .áàâفظوملا ماهمو تا:لوئسم عم ،هماهمو هتا:لوئسم لخادتت وأ ضراعتت ال نأ هصرح -
 وأ سلجملا لمع نم اًءزج نكت مل ام هل ةصاخ تامدخ م,دقتب áàâفظوملا هتبلاطم مدع -

 .هناجل
 .غيلJتلل اهب لومعملا تاءارجإلا عاJتا تاغالì وأ ىواqش مهيدل نيذلا áàâفظوملا هثح -
اقفو ،ة:حالصلا بحاص aإ مهلئاسم ه:جوت áàâفظوملا هثح -

v
 .ةلأسملا ةع:بطل 

 

 ةنامأو ةPاnn¢ب هلمع .7
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  .هتا:كولسو هلاعفأ ة:عوضومو ة:لالقتسا iع هظافح -
 .ة:قالخألا íàغ تا:كولسلل هضفرو ة:صخشلا هتا:كولس لëâ1 m قالخألا íàياعم iعأ ەراهظإ -
  .ة:عمجلا عم لمعì موق, صخش يأ )aإ وأ( نم ة,ده يأ )هم,دقت وأ( هلوبق مدع -
 .ماqحألا رادصإ لJق تامولعملا هªéحتو ïâ1أتلاì ه:لحت -
 .ءادألا نسحو بدألاو لقعتلاì ةساسحلا فقاوملاو رومألل هتجلاعمو ،تافالخ يأ هJنجت -
 .يونسلا حاصفإلا جذومن iع هع:قوتو ،حلاصملا براضتب ةصاخلا سلجملا تاسا:سo هماí0âلإ -
 .سلجملا ëâ1 رود, ام ةé≤و اهرا≤أو ة:عمجلا iع هظافح -

 

 ناجللاو سلجملا ةHمنتل هHعس .8
íقا ëâ1 هتكراشم -

اقفو ،íàâمتلاو تازاجنإلا باحصأ نم áàâلماع اًءاضعأ حا0
v
 ،سلجملا íàياعمل 

 .ةXéضعلاì مهعانقåو ،ة:عمجلاو ناجللاو سلجملل ةفاضم ةم:ق مهتكراشمل نيذلاو

 هتاHلوئسمو هتاVجاوب ماHقلل ةرادإلا سلجم لئاسو )16( ةداملا

اساسأ ة:لاتلا لئاسولا ةرادإلا سلجم ددح - أ
v
 :هلامعأ ةرادإل 

 تارارقلا ةعانص .1
 :ضXéفتلا أدJم iع ةل:سولا ەذه زكترتو
  .ة:مسرلا هتاعامتجا ëâ1 هتارارق لm سلجملا ذختي -
 ة:عمجلل ة:مويلا لامعأ ةراد∆ب ةصاخلا تارارقلا ضعì ذاختاì يذ:فنتلا ريدملا سلجملا ضوف, -

 .اهيفظومو
 .تارارقلا ضعì ذاختال – ءاíßخ ،áàâعوطتم ،áàâفظوم - نªéخآ سلجملا ضوف, دق -

 

 حصنلاو ةروشملا .2
  .áàâفظوملاو يذ:فنتلا ريدملل كلذكو ،سلجملل حصنلاو ةروشملاو تامولعملا ءاضعألا مدق, -
 .ة:صخشلا مهتاقالع وأ مهتاíßخ عقاو نم نوك, مهحصنو مهتروشمو مهتامولعم ردصم -
للا لالخ نم وأ ة™≤اJم مهحصنو مهتروشمو مهتامولعم ءاضعألا مدق, دق -

‘
 مسرت 01/لا ناج

   .تاحí0قملا م,دقت وأ جماíßلاو ططخلا ممصت وأ تاسا:سلا
 

 تارارقلا ذHفنت .3
- ,qذ:فن≥ب يذ:فنتلا ريدملا سلجملا فل ìدقو ،تارارقلا ضع ,qوه فل ìخآ ەرودªéن – 

 .ءاíßخ ،áàâعوطتم ،áàâفظوم
للا سلجملا فلq, دق -

‘
  .اهصصختب ةقلعتملا سلجملا تارارق ذ:فن≥ب ناج
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 لاصتالا ëâ1 امm ،تارارقلا ذ:فن≥ب ءاضعألا نم ةعومجم وأ دحاو وضع سلجملا فلv، ,qانا:حأو -
ìمعادلاáàâ تملاوíßعáàâ، ةكراشملا وأ ،ةنيعم ةهج ىدل سلجملا ل:ثمت وأ ëâ1 عتلا دوهجªéف 
ìة:عمجلا. 
 

 تارارقلا ةحص مHيقت .4
 ةنجللا سلجملا ضوفéو ،ة:عمجلا ءادأ م:يقتب سلجملا موق, ،هتارارق ةحصو حاجن نم دkأتلل -

 .كلذì ما:قلل ة,ذ:فنتلا
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o ةYداHقلا بصانملا – ثلاثلا لصفلا
n
Z ةرادإلا سلجم 

 بصانملا ەذه i1غاش .ة:عمجلا ةرادإ سلجم ëâ1 ة,دا:ق بصانم عــπرأ تا:عمجلل 1¿اسألا ماظنلا ددح
 ذاختا ëâ1 قحلا مهيدل س†ل نÑلو - مهتا:لوئسمو مهتاJجاو ءوض iع – سلجملا ل:ثمتل ة:حالصلا مهيدل
 .سلجملا لماm نم ةقJسم ةقفاوم نودì تارارقلا

  هتاHلوئسمو هتاVجاو - ةرادإلا سلجم س7ئر )17( ةداملا

 سلجم نم ةدمتعملا ةسا:سلا عم قفاوتي امì ة:عمجلا لامعأ iع ماعلا فا™≤إلا هنم بولطم س†ئرلا - أ
 عقوتملا ققحéو ،ةءافكو ة:لعافì لمع, ،سÄاجتم ،طìاí0م لمعلا قªéف ءاقìإ نامض هنم بولطمو ، ةرادإلا
 :a1اتلاì هما:ق لالخ نم ةح:حصلاو ةJسانملا  تارارقلا ذاختا نامض كلذكو ،هنم

 سلجملا ةداHق .1
  .هل لوصولا ةلوهسو دجاوتلا -
 .سلجملا لامعأو ة:عمجلا لامعأì ماتلا ملعلا -
  .اهق:قحت نامضو سلجملا فادهأ د,دحت iع ةردقلاو ،fiß1:تاí0سإلا نكمتلا -
 .فارطألا áàâب قيفوتلا iع ةردقلاو ،د:جلا عامتسإلا ،ة,دا:حلا ،ة:عوضوملا -

 

 طHطختلاو تاساHسلا مسر .2
- ìة,ذ:فنتلا ةنجللاو سلجملا عم نواعتلا: 

 .ة:عمجلل ةماعلا تاءارجإلاو تاسا:سلا عضو •
 .اهتيحالص نامضل رارمتساì ةلاسرلاو ة:ج:تاí0سالا ةطخلا ةعجارم •
 .حاجنلا سا:قل ةطخلا تا™≤ؤم د,دحت •

 

 )ةئراطلاو ةYداعلا( ةHمومعلا ةHعمجلاو سلجملا تاعامتجا .3
- ìمألا عم نواعتلاáàâ ماعلا: 

 .ة:مومعلا ة:عمجلاو سلجملا تاعامتجا aإ ةوعدلا •
  .اهب ماí0âلإلاو اهعاJتا نامضو ةتاعامتجإلإ ةدنجأ عضو •

اقفو ءاضعألا دحأ ف:لqت وأ تاعامتجإلا سؤرت -
v
 وأ ،ماعلا áàâمألا ،بئانلا :a1اتلا ب†تí0لل 

  .a1املا ف™©ملا
 .اهتيجاتنåو اهتيلعاف نامضو تاعامتجإلا íàس†تو ةدا:ق -
 .تارواشملا ëâ1 وضع لm كا™≤إ نامض -
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 .هل موسرملا طخلا نع عامتجإلا جªخت تاف¡ت يأ iع ةرط:سلا -
 .تا:صوتو تارارق نم سلجملا نم ردص, ام iع عيقوتلاو تاعامتجإلا Õâاحم دامتعإ -

 

 سلجملا ناجل .4
 .ناجللا ءاسؤر حيشرت -
 .ناجللا ءاضعأ را:تخال سلجملا ءاضعأ عم رواش≥لا -
للا سؤرت -

‘
 .)نكمأ نإ( سلجملا ناجل لm ةXéضعو ،ة,ذ:فنتلا ةنج

للا ةطشÄأ ëâ1 كراشم سلجملا ءاضعأ نم وضع لm نأ نامض -
‘

 .ناج
 

 سلجملا ةHمنت .5
 .اهل مهعاJتاو هتاسا:سو هطìاوضل سلجملا ءاضعأ مهف نامض -
 .مهتاJجاوو مهتا:لوئسمل سلجملا ءاضعأ مهف نامض -
 .مهتا:ئرم نع íàبعتلا ةªéح مهيدل سلجملا ءاضعأ نأ نامض -
 تاذ فراعمو تاراهمو ة,دا:ق تافصáàâ ìلماع ءاضعأ بذجو را:تخال سلجملا ءاضعأ عم لمعلا -

 .ة:عمجلاو سلجملل ةفاضم ةم:ق
 .لالحإلاو بقاعتلا تا:لمعل ط:طختلا ëâ1 ءاضعألا لماm كا™≤إ -

 

 سلجملا مHيقت .6
  .رهشأ ةتس لm ،ماعلا áàâمألا ةدعاسمì سلجملا ءادأل م:يقت ءارجإ -

 

  يذHفنتلا ريدملا lmnيعت .7
  .هتاضXéعتو هJتار د,دحتو يذ:فنتلا ريدملا áàâيعتو را:تخا ة:لمع iع فا™≤إلا -
 .هل حصنلاو ةروشملا م,دقتو همعد -
اXéنس هم:يقتو هئادأ iع فا™≤إلا -

v
للا ف:لqت وأ( 

‘
 .)ةمهملا ەذهب ما:قلل ة,ذ:فنتلا ةنج

 

 ةHلاملاو ةنزاوملا .8
 .ة:عمجلا ة:لام ةحصو ةمالس نع ةلماÀلا ة:لوئسملا لمحتي سلجملا نأ نامض -
  .ة:عمجلا ةنزاوم iع فا™≤إلل áàâصتخملا سلجملا ءاضعأ عم لمعلا -
   .سلجملل a1املا ف™©ملا عم ف¡لا تادن≥سمو ة:لاملا قاروألاو تاq:شلا iع عيقوتلا -
-  

 دراوملا ةHمنت .9
 .ة:عمجلل لاومألا áàâمأتل سلجملا ه:جوت -
 .دراوملا ة:منت ططخو تاسا:س عضو iع فا™≤إلا -
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   .áàâفظوملا وأ هئاضعأ وأ سلجملا ىوتسم iع دراوملا ة:منت دوهج معد -
  .áàâيجراخ áàâمعاد ةمهاسمو سلجملا ءاضعأ ةمهاسم بلط -
  .ةودقلا ل:صأتل ة:عمجلل ة:صخش ةمهاسم هم,دقت -

  هتاHلوئسمو هتاVجاو - ةرادإلا سلجم س7ئر بئان )18( ةداملا

 :a1اتلا هنم بولطم س†ئرلا بئان - أ

  .سلجملا تاعامتجا لm روضح -
للا ةXéضع -

‘
  .)لقألا iع( ة,ذ:فنتلا ةنج

للا لm سؤرت -
‘

  .سلجملا اهل:كش≥ب Ø1وي 01/لا )ةتقؤملا‰ةئراطلا( ةصاخلا ناج
 .س†ئرلا اهب هضوف اذإ وأ هìا:غ ëâ1 اهب ما:قلل دادعتسالاو س†ئرلا تا:لوئسم ةفاm مهف -
  .س†ئرلا لJق نم اهب فلq, 01/لا ةصاخلا ماهملاì عالطضإلا -

 هتاHلوئسمو هتاVجاو – ةرادإلا سلجم ماع lmnمأ )19( ةداملا 

 :a1اتلا هنم بولطم ماعلا áàâمألا - أ

 .سلجملا تاعامتجا لm روضح -
للا ةXéضع -

‘
 .)لقألا iع( ة,ذ:فنتلا ةنج

 .بئانلا با:غو هìا:غ لاح ëâ1 س†ئرلا تا:لوئسمì ما:قلا -
للاو سلجملا تاعامتجال ة:≥سجوللا تامدخلا م,دقت -

‘
  .ناج

للاو سلجملا ءاضعأ مالتسإ نامض -
‘

 .عامتجإلا ةوعد ناج
 ةفاm حXضوب سكعت اهنأ نامضل اهتعجارمو سلجملا تاعامتجا Õâاحم ةìاتك iع فا™≤إلا -

 .ءاضعألا لJق نم اهع:قوتو مث ،اهذاختا مت 01/لا تارارقلاو اهحرط مت 01/لا ا,اضقلا
  .اهتمالسو اهتحص نم دkأتلاو سلجملا لامعأ تالجس لm ظفحو قيثوت -
    .اهمالتسا نم دkأتلاو سلجملا ءاضعأ iع تاعامتجإلا Õâاحم خسÄ عــــéزوت -
 امì يونس فصن رªéقت دادعåو ،ة,ذ:فنتلا ةنجللا عم نواعتلاì تا:صوتلاو تارارقلا ذ:فنت ةعìاتم -

 .هìاJسأو اهنم  íعت امو ،تا:صوتو تارارق نم ەذ:فنت مت
  .ةقالعلا تاذ تاهجلا aإ سلجملا تارارق غالìإ -
 .س†ئرلا لJق نم اهب فلq, ىرخأ لامعأ ة,أì ما:قلا -

  :i1, ام لمشΩ سلجملا لJق نم هل لmوت نأ نكمم ىرخأ تا:لوئسم 
 .ة:جراخلا تاهجلا ضعπو سلجملا áàâب لصاوتلا قيس¶ت -
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 .ة:عمجلا تازاجنåو لامعأل يونسلا رªéقتلا دادعإ iع فا™≤إلا -
 :سلجملل ة:نوناقلا ة:عجرملا -

 .سلجملا لامعأ ة:ماظنو ة:نوناق نامض •
 قح هحنمو هتا:حالص د,دحت عم ،ةصاخلاو ة:موكحلا ةéرادإلا تاهجلا مامأ سلجملا ل:ثمت •

اصخش ف:لqت متي مل ام( ەíàغ ل:كوتو ضXéفت
v
ارخآ 

v
 ìةمهملا(. 

 ەíàغ ل:كوتو ضXéفت قح هحنمو هتا:حالص د,دحت عم ة:ئاضقلا تاهجلا مامأ سلجملا ل:ثمت •
اراش≥سم ف:لqت متي مل ام(

v
ا:نوناق 

v
(. 

 هتاHلوئسمو هتاVجاو - ةرادإلا سلجمل µZاملا ف∞Øملا )20( ةداملا

 :هنم بولطم a1املا ف™©ملا – أ

 .سلجملا تاعامتجا لm روضح -
للا ةXéضع -

‘
 .)لقألا iع( ة,ذ:فنتلا ةنج

 .تا:عمجلا ة:لامو ةJساحم مهفو ةفرعم -
 .ة:لاملا ة:نامتئإلا سلجملا تا:لوئسم لمحت -
للا سؤرت -

‘
 .)تدجو نإ( ة:لاملا ةنج

 .ة:لاملا سلجملا تارارق ذ:فنت -
 جمارπو ةطشÄأل ةXéنسلا ةنزاوملا دادعإ ëâ1 ة:لاملا نوئشلا لوئسم وأ يذ:فنتلا ريدملا ةدعاسم -

 .ةقفاوملا ذخأل سلجملا iع اهضرعو ة:عمجلا
 .دراوملا ة:منت دوهج ëâ1 ةدعاسملا -
 ةح:حصلا ة:لاملا تامولعملا م,دقت نامضل ة:لاملا نوئشلا لوئسموأ يذ:فنتلا ريدملا عم لمعلا -

 .ةجاحلا دنع سلجملل
 .ةرادإلا سلجم س†ئر عم ة:لاملا قاروألاو ف¡لا تاJلط iع عيقوتلا -
اقJط ة:لاملا ة:عمجلا نوؤش iع فا™≤إلا -

v
 .ةعJتملا ة:لاملا ةمظنألل 

 عفدو ضJقو íàجأتو راجئ≥ساو م:لسΩو مالتساو هلوبقو غارفåو ءا™≤و عيب نم vاماظن ررق ام •
 .تاصقانملا ëâ1 لوخدو

ا:ماظن اهفÕ ررقت 01/لا غلاJملا فÕ ة:عمجلا تاداريإ مالتسإ •
v
 عيمجل تالاص,إ جارختساو 

 .تا:لمعلا
 .اهل ةصصخملا تاìاسحلا ëâ1 ة:عمجلا لاومأ عاد,إ •
 .ةمزاللا تاداريإلاو تافو¡ملا ةفاi mع عيقوتلاì ضXéفتلا وأ عيقوتلا •
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 ةحص تاJثإل تافو¡ملاو تاداريإلا تادن≥سمو تالجسو دويق لìq ظافتحإلاو ب†ترت •
 .تاداريإلاو تافو¡ملا
  .ةرادإلا سلجمل درجلا ةج:ت¶ب رªéقت م,دقتو يونسلا درجلا •
 .ة:عمجلاáàâ ìلماعلا نم ەاري نمل تا:حالصلا ەذه ضعì ضXéفت هل زوج, •

- ìراخلا عجارملا نم ةدراولا تاظحالملا ثح„ß1 اقفو اهيلع درلاو
v
  .ةمظنألل 

   .ءاضعألا ةلئسأ iع ةìاجإلاو سلجملا iع تاìاسحلل ةXéنسلا ةعجارملا ضرع -
  .س†ئرلا لJق نم اهب فلq, ىرخأ لامعأ يأì ما:قلا -
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لا - عبارلا لصفلا
∂
  ةرادإلا سلجم نم ةقثîنملا ناجل

 

íسإ ذ:فنت iع هتاعامتجا ëâ1 ةرادإلا سلجم زكري
 ةطساوب هلامعأ زجنéو ،اهراسم حيحصتو ة:عمجلا ة:ج:تا0

للا
‘

ë ەدعاسΩ 01/لا ،ةتقؤملا وأ‰و ةمئادلا ناج
â
ïآلا 1

0
1:  

  .لامعألا ءاJعأ ضعì لمحت -
  .ةدقعملا ا,اضقلا ةسارد -
 .تاقالعلاو تاíßخلا íàفوت -
  .ددجلا ءاضعألاو áàâعوطتملا تاراهم رXéطتو بéردت -

 ناجللا لHكش∑ )21( ةداملا

 لصفلا ëâ1 نوعπرألا ةسماخلاو ،نوعπرألاو ةعìارلا ،نوعπرألاو ةثلاثلا داوملاì هماí0âلإ سلجملا رق, – أ
  .ناجللا ل:كش≥ب ةصاخلاو ة:ساسألا ةحئاللا نم - ةتقؤملاو ةمئادلا ناجللا – سماخلا

للا لHكش∑ ط`اوض )22( ةداملا
π
  ةمئادلا ناج

للا ل:كش≥ل طìاوض سلجملا ددح - أ
‘

 :ةمئادلا ناج

- Ωشqعم ةنجللا ل Ωت¶تو سلجملا ل:كشÁ1 ìهترود ءاهتنا. 
    .لقألا iع ءاضعأ ثالث نم ةنجËللا نوكتت -
للا س†ئر سلجملا س†ئر áàّâع, -

‘
 .ةنج

لِل اًءاضعأ سلجملا حشري -
‘

   .هئاضعأ áàâب نم ةنج
 مهتامدخ لìاقم عXن يأ نم تÍفاqم وأ بتاور وأ موسر يأ iع لوصحلا ةنجل يأ ءاضعأل زوج, ال -

 ةقفاومì ةدJكتم ةلوقعم تاقفن يأ نع مهضXéعت زوج, هنأ الإ ،ة:عمجلا وا ةنجللا aإ ةمدقملا
 .اهتبÎي ام م,دقت دنع ةرادإلا سلجم

- ìحqصنم مJرمألا بلطت نإ اهتاعامتجال يذ:فنتلا ريدملا ةوعد ناجلل نكم, ه. 
 اذإ ةئراط تاعامتجا دقعت نأ اهنكمéو - لقألا iع vاªéهش - يرود لqشo اهتاعمتجا ةنج‘للا دقعت -

    .ةجاحلا تعد
للا تاعامتجا Õâاحم لm قيثوت متي -

‘
للا تالجس ëâ1 ةنج

‘
 .سلجملا س†ئرل اهنم ةخسÄ مدقتو ،ةنج

 م,دقتو ةمهملا ةنجللا لئاسمو ا,اضق نع سلجملا غالìإل ةصرفلا ،ناجللا ءاسؤر ةفاÀل حاتي -
 .ةرادإلا سلجم تاعامتجا لالخ اهرéراقت

ارªéقت ةنجللا س†ئر مدق, -
v
اXéنس 

v
 .سلجملل يونسلا عامتجالا ëâ1 ةنجللا نع 
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للا زواجت مدع نامضل -
‘

 ،اهتا:لوؤسم نمض تس†ل ماهمì اهما:ق وأ ،اهدوجو باJسأ ةمئادلا ةنج
  :ـì سلجملا موق,
للا لمعì ة:عمجلل ة:ج:تاí0سالا ةطخلا طπر •

‘
 ة:نمزلا اهلوادج د,دحتو ،اهصصخت د,دحت ،ةنج

  .ةطخلا زاجنإل اهلمع قرفو
   .رمألا بلطت نإ اهتلÌÔھ ةداعåو ناج‘لل رمتسملا مÌیقتلا •

 ةمئادلا ناجللا` ةصاخلا تاHحالصلا دودح )23( ةداملا

 :ةمئادلا ةنجللا تا:حالص دودح سلجملا رقأ – أ

 .. ةنج‘لل نكم, ال .1
 .ة:عمجلل ة:لخادلا حئاوللا ماqحأ نم دنب يأ ءاغلإ وأ íàيغت وأ ثادحتسإ -
 .سلجملا ëâ1 يدا:ق بصنم لغشú وضع وأ ةرادإ سلجم وضع يأ íàيغت وأ áàâيعت وأ باختنإ -
 .ةرادإلا سلجم ەدمتعا نأ قبس رارق يأ ءاغلإ وأ ل,دعت -
 نم ةحاÕ اهل نذأ, مل ام سلجملا وا ة:عمجلا مساì ثدحتلا وأ ،رارق يأ ذاختåو ،ءارجإ يأ ذاختإ -

 .ةرادإلا سلجم لJق
 

 .. ëâ1 قحلا ةنج‘لل .2
 .اهتا:لمعو اهتلq:هب ةقلعتملا ة:لخادلا تارارقلا ذاختإ -
اJسانم ەارت نمì ةناعتسإلاو اهئاضعأ را:تخإ -

v
 .áàâعوطتم ،áàâلماع ءاضعأ ،áàâفظوم – 

- Ωلمع قرف ل:كش Ωاهدعاس ëâ1 اهماهمو اهفادهأ قيقحت.  
 

 .. ëâ1 قحلا سلجملل .3
 .ةمئاد ةنجل يأ رغاوش ءلم -
للا ءاضعأ نم وضع يأ ءافعإ -

‘
 .ب±س نودì وأ عم تقو يأ ëâ1 ةنج

 .ةنجللا تا:صوت ضفر وأ ،ل,دعت ،لوبق -
 .ةنج‘للا لامعأ جئاتن م:يقت -
 .ةنجل يأ ءاغلإ -

 ةمئادلا ةنجللا س7ئر تاHلوئسمو تاVجاو )24( ةداملا

 :N1و ةمئادلا ةنجللا س†ئر تا:لوئسمو تاJجاو سلجملا ددح - أ
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للا نوئش ëâ1 هعم رواش≥لاو ،سلجملا س†ئر عم رمتسملا لصاوتلا -
‘

 .ةنج
لل ةماعلا تاهجوتلا مسر -

‘
 نم اهدامتعا دعì اهذ:فن≥ب ماí0âلإلاو ةXéنسلا اهططخ عضو - ةنج

  .سلجملا
 ءاضعأ iع رéراقتلاو Õâاحملا عــــéزوت نامضو ،تاعامتجالا ةرادåو ،ةنجللا تاعامتجإ ةدنجأ عضو -

 .ةنجللا
للا ءاضعأ ف:لqت -

‘
  .مهفئاظوب ما:قلل اهنوجاتح, 01/لا تامولعملا مهيدل نأ نامضو لامعألاì ةنج

للا رéراقتو تالجس م:ظنتو ث,دحت -
‘

  .ةجاحلا تقو اهب سلجملا دéوزتو ةنج
للا عم áàâنواعتملا áàâفظوملا نم ەíàغو يذ:فنتلا ريدملا عم بثك نع لمعلا -

‘
 .ةنج

للا تا:صوتو تارارق نع ةéرودلا رéراقتلا دادعإ -
‘

 اهلامعأ ،اههجاوت 01/لا تا,دحتلاو اهتازاجنإ ،ةنج
   .ةرادإلا سلجم aإ رéراقتلا عفرو ،ءادألا رXéطتو لولحلا تاحí0قمو ،ىرخألا

 .ةنج‘للا ةطشÄأل يونسلا رªéقتلا دادعإ -
 ام áàâسحتو اهفادهأل اهق:قحت ىدمو اهتازاجنإ ةعجارمل ةنج‘لل يونسلا م:يقتلا ة:لمع ةدا:ق -

  .هنñسحت بلطتي

للا وضع تاHلوئسمو تاVجاو )25( ةداملا
π
 ةمئادلا ةنج

 :a1اتلاm ةمئادلا ةنجللا وضع تا:لوئسمو تاJجاو ةرادإلا سلجم ددح - أ
 .اهتاشقانمو اهتاعامتجا ëâ1 ة:عوضوملاو ةلاّعفلا ةكراشملاو داجلا ماí0âلإلا -
  .ددحملا تقولا ëâ1و ةقدì اهلامqتساو ةنجللا س†ئر لJق نم اهب فلqملا ماهملا لوبق -
 .اهلوح يأرلا ءادåìو ،رéراقتلاو Õâاحملا ةعجارمو ،ةنجللا تاعامتجال د:جلا دادعإلا -
 .ءارآلا قفاوتل لوصولل نªéخآلا ءاضعألا عم ة:باج,إ لمع تاقالع ءانب -
 .تامولعملا ة:صوصخو ةi ≥éع ظافحلا -
لل يونسلا م:يقتلا ëâ1 ةكراشملا -

‘
 .ةنج

bشملا ةمئادلا ناجللا )26( ةداملا
π
o ةل
n
Z ارلا ةلحرملاPةن 

ë هلامعأì ما:قلا iع هتدناسمل ة,ذ:فنتلا ةنجللا N1 ةمئاد ةدحاو ةنجل ةرادإلا سلجم لqش – أ
â
 ةلحرملا 1

 iع ،ة:عمجلا لمع ةئñب ëâ1 تادجتسملاو تاíàغتملل ع≤أ ةìاجتساو kíßأ ةنورم قيقحتو ةJقترملاو ةنهارلا
  .ةئراط لئاسم وأ ا,اضق يأ ةجلاعمل لمع قرف اهلّمqت نأ

 .كلذل ةروÕâ ىأر 0/م ة:فاضإ ىرخأ ناجل سلجملا لqشú دق - ب



 

 

 

 

 

ةHمنتلل ءاضHبلا ةHعمج – ةلعافلا ةرادإلاو ةم\وحلا لHلد | 32  

 

 ةYذHفنتلا ةنجللا ماهمو تاHحالص )27( ةداملا

 .ةرادإلا سلجم ةقفاومì ة,ذ:فنتلا ةنجللا لqشΩ - أ

 ال امدنع هنع ةìا:نلاì عمتجتو ،هتا:لوئسم وأ هماهم نم يأì ة,ذ:فنتلا ةنجللا ةرادإلا سلجم فلq, - ب
úعيطتس mلطتم نوك, ال وأ عامتجالا سلجملا لماJا

v
 .لماÀلاì هعامتجا 

 :a1اتلاm ة,ذ:فنتلا ةنجللا طìاوض سلجملا ددح - ج
 .ةرادإلا سلجم س†ئر اهسأí0ي -
  .a1املا ف™©ملا ،ماعلا áàâمألا ،بئانلا – سلجملل ة,دا:قلا بصانملا i1غاش ءاضعألا نم نوكتت -
  .ةرادإلا سلجم س†ئر هحشري íàبخ وأ وضع يأ اهتXéضع ëâ1 كراشú نأ نكم, -
  .ةروâ¡لا تعد املm عمتجت نأ اهل زوجéو ،سلجملا س†ئر بلط iع ءانب ةنج‘للا عمتجت -
- úشqاصن ة,ذ:فنتلا ةنجللا ءاضعأ ة:بلغأ توص لìا

v
ا:نوناق 

v
 .اهتارارق ةحصل 

/لا لئاسملا ëâ1 مهتاوصأì اولد, نأ ة,ذ:فنتلا ةنجللا ءاضعأل زوج, -
0
 امإ ة,ذ:فنتلا ةنجللا اهيف رظنت 1

ا:صخش
v
ا:مسر ةدمتعملا لصاوتلا لئاسو íßع لاسرإلا وأ 

v.  
ë اهداقعنا ةلاح ëâ1 س†ئرلل اهتارارقو اهتا:صوت ةنجللا غلJت -

â
   .هìا:غ 1

 01/لا تازاجنإلاو ةطشÄألا عيمجa1، ìاتلا هعامتجا ëâ1 ،سلجملا غالìإ ة:لوؤسم س†ئرلا لمحتي -
اقفو اهب تماق 01/لا تاءارجإلاو ةنجللا اهتققح

v
 ەذه ëâ1 ةحضوملا اهتا:حالصو اهتا:لوئسمو اهماهمل 

  .ةحئاللا

 :a1اتلاm ة,ذ:فتلا ةنجللا تا:حالص سلجملا ددح – د
ë ة:عمجلا لامعأو نوؤش ةرادإ ëâ1 ةرادإلا سلجم تا:حالص عيمج ةسرامم ةنج‘لل زوج, -

â
íفلا 1

 ام تا0
 .ةررقملا سلجملا تاعامتجا áàâب

 ،سلجملا تاسا:س وأ تارارق ل:طعت وأ ل,دعتك - ةمهملاو ةíàبÑلا تارارقلا ذاختا ةنج‘لل زوج, ال -
 وأ ،يذ:فنتلا ريدملا تامدخ ءاهنإ وأ áàâيعت ،ةرادإلا سلجم رغاوش ءلم ،ة:لخادلا ةمظنألا íàيغت
 .ةنزاوملا iع ةقفاوملا

 ال نأ ةطé™≤ ة,ذ:فنتلا ةنجللا ەذختت ءارجإ يأ )ضفر وأ ل,دعت( ëâ1 رظنلا ةداعإ سلجملل قح, -
 .ءارجإ نم ة,ذ:فنتلا ةنجللا هتذختا ام iع تدمتعا ىرخأ فارطأ قوقح iع كلذ رثؤي

 :ة:لاتلا تا:لوئسملاì ة,ذ:فنتلا ةنجللا سلجملا فلm - ه

 :لالخ نم هتع`اتمو همعدو يذHفنتلا ريدملا راHتخا .1
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 .بصنملا اذه لغشú نم لضفأ نع ثحJلا -
 .هتاضXéعت ةعجارمو ،ة:لاملا íàغو ة:لاملا هعفانمو هJتار حاí0قا -
  .áàâيعتلا دعì هل معدلاو ،حصنلاو ،ةروشملا íàفوت -
 .لالخإ وأ íàصقت يأ iع هت◊ساحمو ەءادأ ةعجارمو هلامعأ iع فا™≤إلا -
 .سلجملل م:يقتلا جئاتن نع رªéقت م,دقتو يذ:فنتلا ريدملل يونسلا م:يقتلا ءارجإ -
 تاردقلا مهيدل áàâفظوم دوجو نامض عم ،يذ:فنتلا ريدملل بقاعتو لالحإ ةطخ عضو -

 .بصنملا غارف لاح ëâ1 ة:عمجلا ةدا:قل ةمزاللا
 

 :لثم  m¢خأتلا لمتحت ال ª£Zلا ةئراطلا تالاحلاو ةلجاعلا لئاسملا onZ رارقلا ذاختا .2
 .)تاغالJلاو ىواqشلا ،يذ:فنتلا ريدملل ةعقوتم íàغ ةلاقتساm( ة:م:ظنت وأ ةéرادإ ةمزأ لح -
  .ة:عمجلل ة:مويلا ة:نñتورلا لامعألا ëâ1 تJلا -
اروف سلجملا ءاضعأ لm راطخ∆ب ماí0âلإلا عم

v
 ìو ةئراط ةلاح يأåìمهغال ìوأ تا:صوتلاو تارارقلا 

 .ذخت≥س 01/لا تاءارجإلا
 

اقفو رخآل تقو نم ةنجللا اهالوتت 01/لا تا:لوئسملا íàغتت دق .و
v
 سلجم هì اهضوف, وأ اهفلq, امل 

 .ةرادإلا

 ةصاخلاوأ ةتقؤملا ناجللا )28( ةداملا

 ëâ1 تJلا وأ ئراط جا:تحا ة:بلتل ةصاخ ةنجل وأ ةتقؤم ةنجل ل:كشΩ ة:لوئسم سلجملا س†ئر aوتي - أ
 هلجأ نم تلqش يذلا جا:تحإلل اهتñبلت دعì اهل:كشΩ مت 01/لا ةنجللا لح متéو .ةددحم ة,اضق وأ ةلئاسم
oشqو .بسانم لπقت ةنجللا مدقت ،لولحلل اهلوصو درجمªéار

v
ا:مسر 

v
 ëâ1 هì ظفتح, ةرادإلا سلجم aإ 

 .سلجملا تالجس
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  ةرادإلا سلجم تاعامتجا - سماخلا لصفلا

 . "ةرادإلا سلجم تاعامتجإ تاءارجåو تاسا:س ل:لد" لصفنم ل:لد ëâ1 لصفلا اذه ماqحأ ة:طغت مت
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 ةYذHفنتلا ةرادإلا – ثلاثلا باVلا

 ءانبلا ه:جوتلل ة,ذ:فنتلا ةنجللاو هئاضعأو ةرادإلا سلجم س†ئر عم ةkا™©لاì لمع, يذ:فنتلا ريدملا
 ،ة:لاملا اهدراومو اهتامدخو اهجمارب رXéطتو ةرادåو ،اهدارفأ ة:منتو ةدا:ق لالخ نم ة:عمجلل رXéطتلاو
 تا:لمع iع فا™≤إلا N1 هتا:لوئسمو .ة:نهملا اهتاقالعو اهحلاصم iع ةظفاحملاو اهتاماí0âلاì ءافولاو
  .اهتلاسر قيقحتو ة:مويلا ة:عمجلا

 هHلع فا∞Ωإلاو هنßيعتو ەراHتخإ )29( ةداملا

 نم سداسلا لصفلا ëâ1 نوسمخلاو ةثلاثلا 0/حو نوعπرألاو ةسداسلا نم داوملاì هماí0âلإ سلجملا رق, – أ
  .يذ:فنتلا ريدملاì ةصاخلاو ،ءاض:بلا ة:عمجل ة:ساسألا ةحئاللا

 :a1اتلاì )س†ئرلا لJق نم تفلm نإ ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم موق, يذ:فنتلا ريدملا áàâيعتل - ب

 مHيقتو ةعجارم .1
 .فادهألاو ةلاسرلا -
 .. áàâفظوم ،تامدخ ،جمارب – ةعقوتملاو ة:لاحلا ة:عمجلا تاجا:تحإ -
 .ة:عمجلل a1املا عضولا -

 

 نم ìnدألا دحلا Dع قافتإلا .2
  .تاءافÑلا -
 .ة:صخشلا تافصلاو صئاصخلا -
 .ةXπغرملا تاíßخلاو تالهؤملا -

 

 نمضتي يذلاو بصنملا فصو ة`اتك .3
 .هتا:لوئسمو هتاJجاو -
 .هنم سلجملا تاعقوت -
 .aوألا ةنسلا ëâ1 اهق:قحت هنم بولطملا تاXéلوألاو فادهألا -
 .áàâفظوملاو س†ئرلاπو ةرادإلا سلجمì هJصنم ةقالع -

 :ة:لاتلا طو™©لاì )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( سلجملا مí0âل, يذ:فنتلا ريدملا را:تخال - ج
 .ة:س¶جلا يدوعس نوك, نأ -
- mتعملا ة:لهألا لماíßاع™≤ ة

v.  
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 .ةنس نé™©عو ةسمخ نع ەرمع لق, ال نأ -
 .ة:عمجلا ةرادإل vاغرفتم نوك, نأ -

 هتلءاسمو هلامعأ ةعìاتمو يذ:فنتلا ريدملا نع لوئسملا وه )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم – د
  .هت◊ساحمو

 ةHصخشلا هتافص )30( ةداملا

ïدألا دحلا N1 ة:لاتلا ة:صخشلا تافصلا íßتع, ةرادإلا سلجم - أ
â ة:عمجلل يذ:فنتلا ريدملل بولطملا: 

 .ةنامألا .1
 .ة:قادصملا .2
 .قالخألا .3
 .ة:صخشلا امزéراÀلا .4
  .ةرداJملا حور .5
6. ìؤرلا دعéة. 
 .ةJسانملا ةìاجتسالاو ةنورملا .7

 هتا•¢خو هتاءافك )31( ةداملا

ïدألا دحلا وه a1اتلا íßتع, ةرادإلا سلجم – أ
â ل بولطملاÑخو تالهؤمو تاءافíßيذ:فنتلا  ريدملا تا: 

 .vا:عماج ًالهؤم لمح, -
 .ة:صخشلا ةلìاقملا زاتج, -
 .1⁄متجم لوبق ه,دل -
  .تا:عمجلا ةرادإ ëâ1 تاونس ]5[  وأ ة,ذ:فنتلا ةرادإلا ëâ1 تاونس ]7[ نع لقت ال ةíßخ ه,دل -
 .ة:عامتجا تارداJم ه,دل -
 .ة:عمجلا iع رثؤت 01/لا ا,اضقلاو تاعوضوملاì ةíàبك ةفرعم iع -
  .هتاíßخو ەدارفأ عXن≥ب سلجملا عم لمعلا iع vارداق -
  .عمتجملاو ،ىرخألا تاسسؤملا نم دارفألا عم â1/هملا لصاوتلاو تاقالعلا ءانب iع vارداق -
  .ة,دا:قو ةéرادإ تاراهم ه,دلو قªéفلا حورب لمعلا iع vارداق -
 .ة:عمجلا جمارπو áàâفظوملل رمتسملا ه:جوتلاو معدلا م,دقت iع vارداق -
 .ة:ل:غش≥لاو ة:ج:تاí0سالا ططخلا عضوو تا:طعملا ل:لحت iع vارداق -
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 .فادهألا قيقحتل ماظن نمض لمعلا iع vارداق -
 .جئاتنلا سا:قل قرط رXéطتو جماíßلا م:مصت iع vارداق -
 .تقولا سفن ëâ1 ةءافكì جمارπو عــــéراشم ةدع ةرادإ iع vارداق -
 .ةثيدحلا تامولعملا ةمظنأì ة,ارد iع -

 هتاHلوئسمو هتاVجاو )32( ةداملا

 هنم هتام:لعت ø0لتي )اهف:لqت مت نإ ة,ذ:فنتلا ةنجللا و( ةرادإلا سلجم مامأ لوئسم يذ:فنتلا ريدملا - أ
  .هل ەرéراقت ةفاm عفرéو

 :a1اتلاm يذ:فنتلا ريدملا تا:لوئسمو تاJجاو ةرادإلا سلجم ددح  - ب

 ةرادإلا سلجم تاعامتجإ .1
 :iع ماعلا áàâمألاو س†ئرلا عم لمع,
 .سلجملا تاعامتجا ëâ1 اهتشقانمل ةمهملا لئاسملاو ا,اضقلا حاí0قإ -
 .سلجملا تاعامتجا لامعأ لوادج دادعإ -
 .هتاءارجåو سلجملا تاعامتجا تا:≥س†جول iع فا™≤إلا -
 تارارقلا ذاختاو اهحرط عمزملا عيضاوملاو ا,اضقلا ةشقانم لهسΩ 01/لا داوملا íàفوت نامض -

oو اهنأشå,ل اهلاصÀءاضعألا ةفا ëâ1 بسانملا تقولا. 
 Õâاحم ةìاتكm س†ئرلا لJق نم اهب هف:لqت مت اذإ ةرادإلا سلجم ةنامأ تا:لوئسم ضعa1 ìوت -

 .هتالوادم قيثوت و تاعامتجإلا
 .اهتشقانمل بسانملاو ëâ1اÀلا تقولا تذخأ دق لامعألا لودج عيضاوم لm نأ نامض -
 .سلجملل اهلوح رéراقتلا عفرو هتا:صوتو سلجملا تارارق ةعìاتم -
 .ة:لJقتسملاو ة:لاحلا تاعé™©≥لاì ملع iع سلجملا ءاقìإ -

 

 سلجملا ناجل معد .2
للا تاعامتجإ روضح -

‘
 ).هتوعد تمت اذإ( ناج

للا لوصح نامض -
‘

 .مهماهمì ما:قلل 01/س†جوللا معدلاو áàâفظوملا معد iع ناج
 .اهئاضعأ را:تخا ëâ1 ناج‘للا ةدعاسم -

 

 سلجملا ةHمنت .3
 .سلجملل ددج áàâلماع ءاضعأ حيشرت ëâ1 ةكراشملا -
 .ددجلا áàâلماعلا ءاضعألل ة:منتو ه:جوت جمارπو ةطشÄأ عضو ëâ1 ةكراشملا -
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 ةHعمجلا ةرادøو ةداHق .4
 طسوتملا ىدملا iع اهرXéطتو اهق:قحت iع لمعلاو ة:عمجلل ة:ج:تاí0سالا تاهجوتلا مهف -

 .د:عJلاو
ظنملا áàâناوقلاو ةمظنألل لاثتمإلا -

‡
 .ة:عمجلا لامعأل ةم

 تاحí0قمو اهíàثأت نع ةزجوم ةéرود رéراقت عفرو ،سلجملا تاسا:س ةفاm ةJقارمو ذ:فنت -
  .اهرXéطت

 .اهق:بطت iع فا™≤إلاو سلجملا تاسا:س ذفنت 01/لا ةéرادإلا تاءارجإلا عضو -
   .سلجملل اهجئاتن نع ةزجوم رéراقت عفرو ،سلجملا تارارقو تا:صوت ةفاm ذ:فنت نامض -
- ìفظوملا عم نواعتلاáàâ، سالاو فادهألا ةمجرتí0إ ةعوضوملا تا:ج:تاa ططخ Ωط ل:غشXéةل 

احضوم اهذ:فنت iع فا™≤إلاو اهيلع ةقفاوملل سلجملل اهعفرو لجألا ةíàصقو
v: 

 .ةXπلطملا ةنزاوملاو ،حاجنلا س†ياقم ،ة:نمزلا اهدويق ،جماíßلاو ةطشÄألا ،تارداJملا •
 .ة:ج:تاí0سإلا ةطخلا ءوض iع ة:عمجلا تاجا:تحا •
 .ةطخلا زاجنإ م:يقت تاودأ •

 áàâفظوملا دادعåو ة:عمجلا ëâ1 ةéرادإلا تامولعملا مظن رXéطتو ةثيدحلا تا:نقتلا مادختسا -
 .اهمادختسال
اقفو( تاهجلا فلتخم عم دوقعلاو تا:قافتالا ماربإ ëâ1 ة:عمجلا ل:ثمت -

v
 اهرق, 01/لا هتا:حالصل 

 .)سلجملا
 تاقوعملاو تازاجنإلاì ة:ل:غش≥لا ةطخلاو ة:عمجلا لامعأ نع ةéرودلا رéراقتلا دادعإ -

  .سلجملل اهعفرو لولحلل تاحí0قمو
 .نمآ لqشo ة:عمجلاì ةصاخلا ماتخألاو تادن≥سملا iع ظافحلا -

 

 )lmnعوطتملاو( lmnفظوملا ةرادإ .5
 .)عXطتلاو( ف:ظوتلا تاجا:تحا د,دحتل ة:لآ دوجو نامض -
 .اهق:بطت نامضو ،ةثدحمو ةJسانم )áàâعوطتملاو( áàâفظوملل تاءارجåو تاسا:س دوجو نامض -
 .نíàâéمملا )áàâعوطتملاو( áàâفظوملا iع ظافحلاو íàâفحتو ة:منتو را:تخا نامض -
 .ناجللاو ةطشÄألاو جماíßلا عيمجل )áàâعوطتملاو( áàâفظوملا نم ëâ1اÀلا معدلا رفوت نامض -
 .سلجملل هعفرو مهءادأ م:يقتو )áàâعوطتملاو( áàâفظوملا iع فا™≤إلا -
- Ωفظوملا عيجشáàâ قالا م,دقتب ةكراشمللí0ةءانبلاو ةد,دجلا ءارآلاو تاحا. 
 .سلجملاáàâ ìفظوملا لصو -

 

 تامدخلاو جما•¢لا .6
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 .رارمتساì اهرXéطتو اهترادåو ة:عمجلا فادهأو ةلاسرل ةققحم تامدخو جمارب ثادحتسا -
 .سلجملل اهرéراقت عفرو اهتيلعاف نامضل تامدخلاو جماíßلل رمتسملا م:يقتلا -
 نعو اهتامدخو اهجمارπو ة:عمجلا ةطشÄأ نع يونسلا رªéقتلا دادعإ áàâ ëâ1فظوملا ةكراشم -

 .د,دجلا ماعلل ةªéيدقتلا اهتنزاوم
 

 ةHلاملاو ةنزاوملا .7
اقفو اهلوصأ ة,امحو ة:عمجلل ة:لاملا نوؤشلا ةرادإ -

v
 ئداJملاو سلجملا طìاوضو تاسا:سل 

امومع ةلوبقملا ة:◊ساحملا
v. 

    .ة:عمجلل ةXéنسلا ةªéيدقتلا ةنزاوملا عضو ة:لمع ةدا:ق -
 .ة:لاملا تارارقلا ذاختاو ةرادإلل عجرملا N1 اهتانزاومو ة:ج:تاí0سإلا ةطخلا لعج -
 .ة:عمجلا ëâ1 قافنإلا طJض -
 ةنزاوملا عم ةنراقملاì ة:عمجلل a1املا ءادألا ه:ف نراق, سلجملل يرود a1ام رªéقت م,دقت -

 .قباسلا ماعلل a1املا ءادألا عم ةنراقملاπو
 .اهيلع ةJتí0ملا ة:لاملا تاماí0âلالا ذ:فنتو ة:ل:غش≥لا تاقفنلاì ةصاخلا دوقعلا دادعإ -
 .ة:مويلا ة:ل:غش≥لا فéراصملا ة:طغتل ةXπلطملا ة,دقنلا ةلويسلل ط:طختلا -

 

 دراوملا ةHمنت .8
 .اهدوهج قيس¶ت نامضو اهذ:فنت iع فا™≤إلاو ة:عمجلا دراوم ة:منتل ط:طختلا ëâ1 ةكراشملا -
 .áàâلمتحملا áàâعíßتملاو áàâمعادلا نم Â1خشلا بلطلا -
 اهتñبلت iع لمعلاو ،ة:عمجلا نم áàâفدهتسملا áàâحناملاو áàâمعادلا تاJغرو تاجا:تحا مهفت -

ëâ1 ة:عمجلا تاسا:س راطإ.  
 

 ةHعامتجإلاو ةHنهملا تاقالعلا .9
 .ةحلصملا باحصأو ة:عمجلا ءالمع لqـì مئاد لاصتåو ة:باج,إ تاقالع ءانب -
ا:مسر ثدحتلا -

v
 ).ةمهملا ەذهب هف:لqت مت نإ( ة:عمجلا نع 

  .ةلثامملا تاسسؤملا تاJسانمو ةماعلا تاJسانملا ëâ1 ةكراشملاì ة:عمجلا ل:ثمت -
 .اهتاطاشÄو اهرودì مهفªéعتو ،اهتامدخ نم نيد:فتسملا لÀلو عمتجملل ة:عمجلا ةلاسر لاص,إ -
- ìو ةرولå,ة:عمجلل ة:باج,إ ةروص لاص ëâ1 عمتجملا.  
  .ة:عمجلا عــــéراشمو ةطشÄأو جمارب معدت تا¤ا™≤و تافلاحت ةماقإل ماعلا áàâمألا عم نواعتلا -
 .مهتقث بسكو áàâفدهتسملا وأ áàâيلاحلا áàâمعادلا عم تاقالعلا د:طوت -

 

  ةف∞Øملا تاهجلاو ةرازولا  .10
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 نم اهرارقإ دعì تاìاسحلا عجارم نم ةققدملا ة:لاملا رéراقتلاو 1÷اتخلا باسحلاì ةرازولا دéوزت -
 .ة:مومعلا ة:عمجلا
  .ة:عمجلا نع ةXéنسلاو ةéرودلا ة:عJ≥تلا رéراقتلاì ةرازولا دéوزتو دادعإ -
اقفو اهب ةرازولا دéوزتو يرود لqشo ة:عمجلا تانا:ب ث,دحت -

v
 .ةدمتعملا جذامنلل 

 

 ).ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( س†ئرلا لJق نم اهب فلq, ىرخأ لامعأ يأ` ماHقلا  .11

 .يذ:فنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم áàâب ةéرادإلا تا:لوئسملا مهأ لماqت ة:ف:ك حضوي )1( لودجلا - ج

  يذHفنتلا ريدملا دقع )33( ةداملا

 نمضتي نأ iع يذ:فنتلا ريدملا دقع ةغا:صì ما:قلل ة:عمجلل ïâ1وناقلا راش≥سملا ةرادإلا سلجم فلq, - أ
اح:ضوت

v
 :ة:لاتلا دونبلل 

 .ەد,دجت ماqحأو دقعلا ةدم -
 .ةف:ظولا فصو -
 .رجألا وأ بتارلا -
 .ةداÙéلا وأ بتارلا ل,دعت ماqحأ -
 .هعفانمو لمعلا زفاوح -
 .ءادألا م:يقتو ةعجارم ماqحأ -
 .ءادألا تÍفاqم -
 .ةمدخلا ة,اهن ةأفاqم -
 .بتارلا نم تاعطقتسملا -
 .تافو¡ملا تاضXéعت -
 .ة:عمجلا جراخ هلامعأو هتاmراشم ماqحأ -
 .لمعلا ةé≤ ماqحأ -
 .حلاصملا براضت ماqحأ -
 .لمعلا نم لصفلا ماqحأ -
 .ه:لع تافالتخإلاو دقعلا ل¤اشم لح ةقªéط -
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 ةم\وحلا تاءارجøو تاساHس – عبارلا باVلا

 ةHمسرلا تادن¿سملاو قئاثولا – لوألا لصفلا

 تاماهتا وأ ةلءاسملا aإ ة:عمجلا ضرعت مدعو ةف™©ملا تاهجلا ةمظنأل لاثتمإلاو ةمmوحلا قيقحت نامضل
 ة:عمجلا تادن≥سمو قئاثو لm ،ةلمتحم ة:ئاضق ىوعد يأ ëâ1 ،ةلدألا داسفإ تاXπقع وأ ةلادعلا ةلقرع
ì¡ش نع رظنلا فq01/لاو يداملا اهل Äال اهتالاصتاو اهلامعأ نم تأشìة:نمز ددمل اهب ظافتحالا متي نأ د، 
   .fiß1هنم لqشo اهفالتإ متéو يرود لqشo  اهتعجارم متتو ،لامعألا ةئñب ëâ1 اهيلع فراعتم

 ةHمسرلا ةHعمجلا تادن¿سمو قئاثو )34( ةداملا

ا:قرو اهيفظوم لامعأ نم جت¶ي ام لN1 mو ،ةماهلا اهلوصأ نم íßتعت ة:عمجلا تادن≥سمو قئاثو – أ
v
 وأ 

ا:نوí0ك:لإ
v.  

 ة:عمجلا iع بج, 01/لا ة:مسرلا تادن≥سملاو قئاثولا تائف N1 ة:لاتلا نأ ةرادإلا سلجم ىري -ب
 :اهب ظافتحإلا

  .ة:م:ظنتلا حئاوللاو ةلدألا -
 .ة:مسرلا تاهجلا تالسارم -
 .ةرادإلا سلجم تاعمتجا Õâاحم -
 .ناجللا تاعامتجا Õâاحم -
 .ة:مومعلا ة:عمجلا تاعامتجا Õâاحم -
 .ة,ذ:فنتلا ةرادإلا تالسارم -
 .áàâفظوملاو ف:ظوتلا تالجس -
 .áàâحناملاو حنملا تالجس -
 .اهتامدخ نم نيد:فتسملاو ة:عمجلا ىدل áàâلجسملا لجس -
 .ة:عامتجإلا تاساردلا -
 .ة:مالعإلا تافلملاو ة:فحصلا تانا:بلا -
 .ةمالسلاو áàâمأتلاو ة:نوناقلا تالجسلا -
 .دوقعلاو مهافتلا تاركذم -
 .تاع:بملاو قXéس≥لا قئاثو -
 .ةéراجتلا را≤ألاو ةªéكفلا ة:Ñلملا قئاثو -
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 :)ة:نوí0ك:لإ وأ ةí0éفد( ة:لاملاو ة:◊ساحملا تالجسلا -
o فدí0 ةماعلا ة:مويلا. 
o ةتباثلا لوصألا لجس. 
o تلا لجسíßة:¶يعلا تاع. 
o تلا لجسíßة,دقنلا تاع. 
o تاعدوتسملا لجس. 
o فدí0 ماعلا ذاتسألا. 
o فدí0 قودنصلا. 
o فدí0 كنبلا ةكرح. 
o ةدهعلا لجس. 

 ةHمسرلا تادن¿سملاو قئاثولا` ظافتحالا )35( ةداملا

 ريدملا موق, اهتداعتساو اهل لوصولا تا:لمع ةءافك ةداéزو ة:مسرلا تادن≥سملاو قئاثولاì ظافتحإلل - أ
 :ـì يذ:فنتلا

ë 0/ح هل لوصولا لهسو نمؤمو نمآ ناqم ëâ1 اهنÙéختو ة:عمجلا قئاثو ةفشرأ -
â
 .ءىراوطلا تالاح 1

اظافح دن≥سم وأ فلم لÀل ة:نوÑí0لإ خس¶ب ظافتحالا -
v
 .فلتلا نم تافلملا iع 

 ة:◊ساحملاو ة:لاملاو ةéرادإلا تافلملاو قئاثولل vا:عوبسأ لقألا iع ة:طا:تحإ وأ ةرركم خسÄ لمع -
 .ة:عمجلا عقوم جراخ اهب ظافتحإلاو ئراوطلا تالاح ëâ1 ةéراس ة:عمجلا لامعأ ءاقìإل ةمزاللا

 áàâلوئسملا صاخشألاو قئاثولاì ظافتحإلل ةJسانملا ة:نمزلا ددملاì اهتاحí0قم ة,ذ:فنتلا ةنجللا عفرت - ب
  .اهدامتعال ةرادإلا سلجم aإ اهب ظافتحالا نع

اقفو ة:عمجلا ëâ1 ةدمتعملا ة:مسرلا تادن≥سملاو قئاثولا درج مئاوق لمعì ة,ذ:فنتلا ةنجللا مí0âلت - ج
v
 

 .)2( لودجلا ëâ1 جذامنلل

 .)3( لودجلا ëâ1 ةحضوملاو ة:نمزلا ددملا نع ةدراولا تامولعملاì داشí0سالا نكم, - د

 ةHمسرلا تادن¿سملاو قئاثولا فالتإ )36( ةداملا

 ،)ïâ1وناق دقع بجومì كلذ متي مل ام( ة:مسرلا قئاثولا فالتإ ة:ف:ك نأشo هتاءارجإ ةرادإلا سلجم عض, - أ
 .اهل دمعتملا íàغو دمعتملا فالتإلا تاسرامم iع ءاضقلل كلذو
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 د,دحتو ة:◊ساحملاو ة:لاملا قئاثولا ةعجارم ة:لمع نع لوؤسملا وه ةرادإلا سلجمل a1املا ف™©ملا - ب
 فا™≤إلا نعو اهل:صافتب ةركذم رادصإ نع لوئسملا وهو ،اهب ظافتحإلل ةXπلطملا ةí0فلا تفوتسا 01/لا كلت
  .اهفالتإ ة:لمع iع

 قئاثوو ةéرادإلا ة:عمجلا قئاثو ë01اì ةعجارم ة:لمع نع لوئسملا وه )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألا – ج
 ،اهب ظافتحإلل ةXπلطملا ةí0فلا تفوتسا 01/لا كلت د,دحتو ة:عمجلا تامدخ نم نيد:فتسملاو áàâفظوملا
  .اهفالتإ ة:لمع iع فا™≤إلا نعو اهل:صافتب ةركذم رادصإ نع لوئسملا وهو

 .ةلماmو ةم:لسو ةنمآ ةقªéطì قئاثولا نم صلختلل ةنجل لqشΩو ةرادإلا سلجم نم تاركذملا دمتعت – د
اâ¡حم فالتإلا iع ةف™©ملا ةنجللا بتكت - ه

v
ا:مسر 

v
 خسÄ لمع عم ف:شرالا ëâ1 هì ظافتحالا متéو 

   .áàâينعملا áàâلوؤسملل

 قئاثوو ةلصلا تاذ áàâفظوملا قئاثوو ةéرادإلا قئاثولاو ة:◊ساحملاو ة:لاملا قئاثولا فالتإ متي - و
اروف صلختلا نكمملا íàغ نم ناm اذåو .a1آلا مرفلا قªéط نع ة:عمجلا تامدخ نم نيد:فتسملا

v
 ةق:ثولا نم 

 .هÌلإ لوصولا نکمı ال نمآ ناqم ëâ1 اهب ظافتحإلا بجÌف ،اهفالتإ وأ

 iع ة:ئاضق ىواعد عفر aإ يدؤي دق عازن يأì ةلص هل ة:عمجلا قئاثو نم يأ نأì فظوم يأ دقتعا اذإ - ز
 يأ â1⁄ل, ءارجإلا اذهو .اهل ةجاحلا ءافتنا نم دkأتلا متي نأ aإ قئاثولا ەذهب ظافتحإلا ه:لع بج:ف ة:عمجلا
  .ةق:ثولا فالتإل ةقJسم ةلودج

Øâاقت يأ نأشa1 oاملا ف™©ملا وأ )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألا غالìإ فظوم ل̄ iع áàâعتی - ح
 وأ لمتحم 1

   .ة:عمجلا اههجاوت دق ةلثامم تاءارجإ وأ ،قیقحت وأ ،قيقدت وأ ،ةعجارم وأ ،i1عف

 تالجسلاو قئاثولا فالتإ فاق,إل "ïâ1وناقلا زجحلا" راعشإ رادصإ )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألل قح, - ط
Øâاقتلا تاءارجإ نم يأ كانه ناm اذإ تادن≥سملاو

 ههجاوت دق لثامم ءارجإ وأ تاق:قحتلا وأ قيقدتلا وأ 1
 ،اهفالتإل ررقملا خــــéراتلا Ââقنا اذإ 0/ح ،تادن≥سم وأ تالجس وأ قئاثو يأ فالتإ زوج, الو  ،ة:عمجلا
ا:طخ "ïâ1وناقلا زجحلا" بحس متي نأ aإ كلذو

v
 ءاهتنإ دعì )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألا لJق نم 

 .تاق:قحتلا

 ةHمسرلا تادن¿سملاو قئاثولا تاساHس√ لالخإلا )37( ةداملا

 .ة:مسرلا قئاثولاì ظافتحالا تاسا:سo لماÀلا ماí0âلإلا áàâفظوملا عيمج نم ة:عمجلا عقوتت - أ
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 ة:عمجلا قئاثو نم ةق:ثو يأل فالتإ وأ ءافخإ وأ رéوزت وأ ف:Ùéت وأ íàيغت يأ نأ ةرادإلا سلجم ىري – ب
ìتع, 1̆سر ءارجإ يأ ةلقرع وأ ةقاعإ دصقíß الالخإ

ً
 ìع ةف™©ملا تاهجلاو ة:عمجلا حئاولو ةمظنأi اهلامعأ. 

 ذاختا aإ قئاثولا فالتåو ـì ظافتحالا تاءارجإ عاJتاáàâ ìفظوملا وأ ءاضعألا ماí0âلا مدع يدؤي دق - ج
  .اهؤاهنإ وأ مهلامعأ قيلعت كلذ ëâ1 امì ،مهقحì ة:باقع وأ ة:◊يدأت تاءارجإ ةرادإلا سلجم

 ةéرود ةعجارم لمعì رخآل تقو نم )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألاو ةرادإلا سلجمل a1املا ف™©ملا موق, - د
 اهتقìاطم نم دkأتللو ïâ1وناقلا لاثتمالا نامضل فالتإلا و ظافتحالا لوادج وأ تاءارجإلاو تاسا:س ەذهل
 ةرادåو ةªéكفلا ة:Ñلملا iع ظافحلا لثم ،ىرخأ فادهأ قيقحتل كلذكو ،ةثدحم وأ ةد,دج ةمظنأ يأل
  .ف:لاqتلا

 ف™©ملاو )فلq, نم وأ( ماعلا áàâمألا aإ تاءارجإلا ەذهب ةقلعتملا تاظحالملاو ةلئسألا ه:جوت بج, - ه
 .ةرادإلا سلجمل a1املا
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ìاثلا لصفلا
n
Z - حلاصملا براضت  

 :aإ "حلاصملا براضت" ةسا:س فدهت
 .a1املا اهرارقتساو اهزكرم iع ظافحلاو ة:عمجلا ة,امح -
 ەدارفأ نم ةمدقملا تامهاسملاو حنملا iع دمتعت ة:حπر íàغ ةسسؤمm اهل عمتجملا ةقث بسك -

  .هتاسسؤمو
 يأ فشكو ةلوبقملا لمعلا íàياعم نع áàâفظوملاو ةرادإلا سلجم ءاضعأل ة,داشرإلا ءىداJملا íàفوت -

 .حلاصملا ëâ1 براضت
 نودì هتا:لوئسمو مهتاJجاول مهئادأو ة:عمجلل اهيفظومو ة:عمجلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ءالو نامض -

 .ة:نهم وأ ة:صخش بساqم قيقحت لجأ نم اهيف ةJس≥كملا مهفراعم وأ مهبصانم مادختسا
 .ةذختملا تاءارجإلاو تارارقلا عيمج ëâ1 ة:عمجلا ةحلصم نامض -

 lmnينعملا صاخشألا )38( ةداملا

 ، لوؤسم وأ ،وضع وأ ،ةرادإلا سلجم نم ةضوفم تاÌحالص تاذ ةنجل وضع وأ ،ةرادإ سلجم وضع يأ - أ
 ةÌلام ةعفنم وأ ة:صخش ةحلصم íàثأتلا اذه نم ققحتéو ،ة:عمجلا لامعأو تارارق iع íàثأت هل فظوم وأ
 .â1/عم صخش وھ )ةقحاللا داوملا حضوتس امm( هئاªπقأ دحأل وأ هل ة™≤اJم íàغ وأ ة™≤اJم

 اهلثام, ام وأ محرلا وأ مدلا ةìارقì طJتري صخش يأ â1/ع, "براقألا دحأ" نإف ،ةسا:سلا ەذه ضارغأل - ب
    .áàâينعملا صاخشألا نم يأ عم

 حلاصملا براضت لاbشأو تالاجم )39( ةداملا

 :ة:لاتلا فارطألا عم اهتالماعتو اهتا¤ا™≤و اهتا:قافتا ة:عمجلا مíßت - أ
 .تادعملاو تاراقعلا رجأت وأ تامدخلاو علسلا عي◊ت تامظنمو تاسسؤم -
 .تاÀلتمملا نم اهíàغ وأ ،ة:لاملا قاروألا ،تاراقعلا يí0شΩ وأ عي◊ت تامظنمو تاسسؤم -
 .ةهباشملا وأ ةسفانملا تاسسؤملا -
 .ة:عمجلل áàâمعادلا نم مهíàغو نومهاسمملاو نوحناملا -
 .ة:عمجلا تامدخو جمارب نم نود:فتسملا -
 .ة:عمجلا لامعأ iع ف™©Ω 01/لا تاهجلاو تاسسؤملا -
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 ،ة:لاملا íàغو ة:لاملا ،ةلمتحملا و ة:لعفلا( ة:صخشلا عفانملاو حلاصملا íàثأت نأ ةرادإلا سلجم íßتع, – ب
 ةعومجم وأ ةمظنم وأ ةسسؤم يأل وأ ،مهــπراقأ دحأل وأ ،áàâينعملا صاخشألل )ة™≤اJملا íàغو ة™≤اJملا
 وأ ة:عمجلا ةحلصم iع وأ ،ةéراجتلا اهتالماعت وأ ة:عمجلا تا:قافتا نأشo مهتارارق iع اهيلإ نومت¶ي
اπراضت وه اهعم ضراعتت

v
 .حلاصملل 

 ،ةلمتحملا و ة:لعفلا( ة:صخشلا عفانملاو حلاصملا ثودح iع ة:لاتلا ةلثمألا نأ ةرادإلا سلجم íßتع, - ج
الqش N1 )ة™≤اJملا íàغو ة™≤اJملا ،ة:لاملا íàغو ة:لاملا

ً
  :اهضفري 01/لا حلاصملا براضت نم 

 هkالتمإ وأ ة:عمجلا اهعم لماعتت 01/لا ةمظنملا وأ ةسسؤملل لماÀلاì هπراقأ دحأ كالتما  وأ هkالتما -
ë 5 نع لقت 01/لا ةصحلا كلذ لمشú الو ،اهمهسأ نم ءزجل

â
  .ةئاملا 1

 ،ەالعأ نéروكذملا فارطألا نم يأ ىدل يرادإ وأ يذ:فنت بصنم هπراقأ دحأ لغَش  وأ هلغَش -
ìلومملا فالخáàâ ملاJا≥™éة:عمجلل ن. 

 نéروكذملا فارطألا نم يأ عم هπراقأ دحأل وأ هل ةéرامث≥سا وأ ة:لام وأ ةéراجت ةحلصم ثودح -
 .ة:عمجلا اهب موقت 01/لا تالماعملل لìاقمm ەالعأ

 دحأ نم aام بسكم يأ وأ ضرق وأ ةأفاÔم وأ ة,ده وأ ةلومعوأ ةوشرل هπراقأ دحأ ø01لت وأ ه:قلت -
 بتارلا فالخì( ة:عمجلا اهب موقت 01/لا تالماعملل لìاقمm ەالعأ نéروكذملا فارطألا
 .)ةرادإلا سلجم لJق نم اھب ح¡ملا تاصصخملاو

 نéروكذملا فارطألا دحأ نم ةصاخ ةلماعم وأ ،صاخ راJتعا iع هπراقأ دحأ لوصح وأ هلوصح -
 .ة:عمجلا اهب موقت 01/لا تالماعملل لìاقمm ەالعأ

 ة:نلا نسحì ولو اهقفارم وأ ،اهتادعم وأ ،اهيفظوم وأ ،ة:عمجلا تقو هπراقأ دحأ وأ همادختسإ -
 نم ةدمتعملا ةطشÄألاو جماíßلا تاجا:تحا فالخì ەالعأ نéروكذملا فارطألا نم دحأ ةحلصمل
 .ة:عمجلا

 ،ة:عمجلا ەاجت هتاماí0âلا زواجتل يدؤي نأ هنأش نم طاشÄ وأ لمع يأ ëâ1 هتكراشم وأ همعد وأ هتياعر -
 .اهتطشÄأ عم سفانتلل يدؤي وأ

 دقو ةلماش تس†ل ەالعأ ةداملا ëâ1 ةروكذمل ة:صخشلا عفانملاوا حلاصملا براضت لاqشأو تالاجم نإ -د
 .ة:عمجلا ةحلصم ضراعت ىرخأ لاqشأو تالاجم أش¶ت

Pع -ـi ا ةرادإلا سلجمk≤ة:صخشلا عفانملاو حلاصملا ەذه فاش ëâ1 قو بسانملا تقولاJيأ مامتإ ل 
  .ةلماعم

 هتاءارجøو حاصفإلا بجاو )40( ةداملا
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 .حلاصملا براضت رظحت 01/لا ة:عمجلا ةسا:سo ماí0âلإلا áàâينعملا صاخشألا iع áàâعتی - أ

 ةéراجتلا مهحلاصمو مهتلاماعم ëâ1 رمتسملا قيقدتلا ة:لوؤسم عقت áàâينعملا صاخشألا iع - ب
 ةفاm ة,امح نامضل بسانملا تقولا ëâ1 تدجو نإ اهنع حاصفإلاو ،حلاصملا براضت بنجتل مهتاقالعو
 .فارطألا

 ،)3( جذومنلا ،حاصفإلا نا:ب ةئبعت ناجللا ءاضعأو سلجملا ءاضعأ نم ةرادإلا سلجم س†ئر بلط, -ج
اXéنس حاصفإلا تانا:ب عجارتو مهباختنا ةداعإ وأ مهباختنا دنع

v
  .يونسلا عامتجإلا لJق 

 تانا:ب عجارéو ،مهف:ظوت دنع حاصفإلا نا:ب ةئبعت áàâفظوملاو يذ:فنتلا ريدملا نم ماعلا áàâمألا بلط, -د
اXéنس حاصفإلا

v.  

 :ه:ف دكؤيل نا:بلا فظومو وضع لm عقوي - ه
 .ة:عمجلاì ةصاخلا حلاصملا براضت ةسا:س مهفو أرق هنأ -
 .ةسا:سلا ەذهل لاثتمإلا iع قفاو هنأ -

 يأ ثودح رقأ اذåو ،ةروâ¡لا دنع حاصفإلا تانا:ب عيمج )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم عجاري -و
ë لمتحم وأ i1عف براضت

â
 ،ة:صخشلا ةعفنملا وأ ةحلصملا ح™©†ل â1/عملا صخشلا 1§دتسú ،حلاصملا 1

 .)ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم aإ ة,داملا هتلدأ مدقéو

 حلاصملا براضت ةجلاعم )41( ةداملا

 لئادì نع ثحJلل ةنجل وأ صخش áàâيعت ،ةروâ¡لا دنع ،)ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجمل قح, - أ
اπراضت أشÄأ يذلا ب†تí0لا وأ ةلماعملا وأ ةقفصلل

v
 ëâ1 لا ەذه نوكتو ،حلاصملاJأ لئادkí  الو ة:عمجلل ةدئاف 

اπراضت جت¶ت
v
 ëâ1 حلاصملا. 

 وأ ةلماعملا وأ ةقفصلا  iع ةقفاوملا تاوصألا ة:بلغأì )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم ررق, - ب
 ةحلصمâ ì¡, ال نأ ط™©o ،لوقعم رخآ ل,دì يأ دج, مل اذإ حلاصملا ëâ1 براضتلا أشÄأ يذلا ب†تí0لا
 .ة:عمجلا

 حلاصملا براضت ةساHس تا±اهتنإ )42( ةداملا
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اJ◊س )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم ىدل ناm اذإ - أ
v
الوقعم 

ً
 مل áàâينعملا صاخشألا دحأ نأì داقتعالل 

 ةصرفلا â1/عملا صخشلل حي≥éو داقتعالا اذهب صخشلا غلJي نأ ه:لعف ،حلاصملا ëâ1 براضت نع فشك,
 .فشÑلا ëâ1 هقافخإ ح™©ل

 نم دÙéم ءارجإ دعπو â1/عملا صخشلا در aإ عامتسالا دعì )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم ررق اذإ - ب
 ذختي نأ ه:لعف ،حلاصملا ëâ1 براضت نع فشك, مل صخشلا نأ ،ةجاحلا تضتقا اذإ ،تاق:قحتلا
 .ةJسانملا ة:ح:حصتلا تاءارجإلا

  n≈احملا قيثوت )43( ةداملا

 :ة:لاتلا تامولعملا )ة,ذ:فنتلا ةنجللا Õâاحم وأ( ةرادإلا سلجم Õâاحم قثوت نأ بج, - أ
  .مهيلع تÎJي وأ حلاصملا ëâ1 براضت نع مهسفنأì نوفشك, نيذلا áàâينعملا صاخشألا ءامسأ -
 .ة:صخشلا ةعفنملا وأ ةحلصملا ةع:بط -
 .حلاصملا براضت نم ققحتلل ذختملا ءارجإلا  -
 .هنأشo ذختملا ءارجإلاو )ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ( ةرادإلا سلجم رارق -
 .تاوصألا ددعو ،ةشقانملا ىوتحمو ، روضحلا ءامسأ -

 ةHصخشلا اYادهلا تاروظحم )44( ةداملا

 ىولحلاm  ة:ضرعلا ا,ادهلا ءانث≥ساì ،ة:صخش ة,ده يأ مالتسا ضفر اهيفظومو ة:عمجلا ءاضعأ iع - أ
 .عيمجلا ملعπو مامأ اهمالتسا مهيلع كلذ نع اهتم:ق تداز نåو ،لاéر 100 نع اهتم:ق دÙéت ال 01/لا روهزلاو

 عم ة,دهلا مدقم صخشلا وأ ةهجلا aإ ة:صخشلا ا,ادهلا عيمج ةداعإ اهيفظومو ة:عمجلا ءاضعأ iع - ب
  .ة:صخشلا ا,ادهلا لوبقì حمسΩ ال ة:عمجلا ةسا:س نأ حيضوت

ادìأ J⁄â1¶ي ال - ج
v
 .ة:لام ة,ده يأ لوبق اهيفظومو ة:عمجلا ءاضعأل 

 تاض.Nعتلا تاروظحم )45( ةداملا

 ،تأفاqم( تاضXéعت ø0لتéو ،تXéصتلا مهل قح, نمم ةنجل وضع وأ ةرادإلا سلجم وضع iع رظح, - أ
 ةقلعتم لئاسم iع تXéصتلاì موق, نأ ،™≤اJم íàغ وأ ™≤اJم لqشo ،اهمدق تامدخل ة:عمجلا نم )خلا...
   .هتاضXéعتب
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 íàغ وأ ™≤اJم لqشo ،مهتامدخ لìاقم ة:عمجلا نم تاضXéعت نوقلتي نيذلا صاخشألا iع رظح, - ب
  .تاضXéعتلا لئاسم اهتا:لوئسم نم ةنجل يأ ةXéضع ،نوفظوملا وأ نوراش≥سملا لثم ،™≤اJم

 يأل اهّضرعت نودì اهتطشÄأ سرامت نأو ةXéمنتلا اهفادهأ عم قفتت ةقªéطì ة:عمجلا لمعت نأ نامضل - ج
  :a1اتلا نم دkأتلل ةéرود تاعجارم يرجت نأ اهيلع ،ةلءاسم

 ةلثامملا تاضXéعتلا نع ءاصقتسا دعì اهدامتعا متو ،ةلوقعم ة:عمجلا اهمدقت 01/لا تاضXéعتلا نأ -
ëâ1 اهلامعأ قاطن.  

 اهتاسا:س عم قفتت ىرخألا تامظنملا عم اهتاñJترتو اهعéراشمو اهتا¤ا™≤و ة:عمجلا تارامث≥سا نأ -
 تامدخلاو علسلل تاعوفدم وأ ةلوقعم تارامث≥سا سكعتو ،م:لس لqشo اهق:ثوت متéو ،ةXπتكملا
  .اهب حXمسم íàغ ةصاخ ةعفنموأ فa Õإ يدؤت الو ،ىرخأ ةXéمنت ضارغأوأ

 حلاصملا براضت ةساHس ∞wØ )46( ةداملا

  هئاضعأ نم وضع لa mإ ەذه حلاصملا براضت ةسا:س نم ةخسÄ م,دقت نامض ةرادإلا سلجم iع – أ
 .اهمهفì مهع:قوت iع لوصحلاو مهل اهح™≤و ،اهعم لمعلاì طJتري نم لmو اهيفظوم لmو

 وأ اهثيدحتل áàâفظوملاو ءاضعألا نم تاهيجوتو تامولعم iع لوصحلل vاXéنس ةسا:سلا ةعجارم متت - ب
 .اهنأشo تارارق ذاختا وا اهل,دعت

 ةéراجتلا مهحلاصمو مهتالماعمل رمتسملا قيقدتلا ة:لوؤسم نولمحتي áàâفظوملاو ءاضعألا لm - ج
اπراضت لمتح, ام نوّرحتéو ة:جراخلا مهتاقالعو

v
 قبس امm ةمزاللا تاحاصفإلا لمعì نوموقéو ،حلاصملل 

  .هح:ضوت
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 تافلاخملا نع غال`إلا – ثلاثلا لصفلا

 :aإ "تافلاخملا نع غالìإلا" ةسا:س فدهت

 .اهل مادختسا ءوس يأ نم ة:عمجلا لوصأ ة,امح -
 يأ نع غالìإلا iع مهع:جشΩو ة:عمجلا عم áàâلماعلاو áàâعوطتملاو ءاضعألاو áàâفظوملـل حامسلا -

 .نوناقلل فلاخم وأ عو™©م íàغ لمع وأ كولسo ەاJ≥شا
 ،ةق,اضم نم هل ضرعتي دق رÕâ يأ نم هتيامحو غالJلا مدقم ةXéه نع فشÑلا مدع نامض -

 .ماقتنا وأ ،íàâيمت ،ب:هرت
ا:لخاد اهتجلاعمو ةíàغصلا ل¤اشملا iع ةرط:سلا نم ة:عمجلا áàâكمت -

v
 رارطضالاو اهمقافت لJق 

 .اهلحل ة:جراخ تاهجل ءوجلل اهنيح

 ه` هV¿شملا لمعلا وأ كولسلا )47( ةداملا

 وأ طJض تاءارجإل هJحاص ضرع, هì هJ≥شم لمع وأ كولس لN1 m تافلاخملا نأ ةرادإلا سلجم íßتع,  - أ
  :نمضتéو باقع وأ ءازج وأ ب,دأت

 .ة:عمجلا لوصأ نم لصأ يأل دمعتم كاهتنا وأ رÕâ قاحلإ وأ ء1¿ مادختسا -
 .ة:لاملا رéراقتلا ةìاتكو قيقدتلا لامعأو ة:◊ساحملا لامعألا ëâ1 بعالت  -
  .لوصألل ةق≤و لا:تحإ -
 .حلاصملا ëâ1 براضت -
اغالì مدق صخش دض ة:ماقتنإلا لامعألا -

v
 .ةقìاسلا لامعألا نم يأ نع 

دقم ةHلوئسم )48( ةداملا
ِّ
 غالVلا م

 :نأ )خلا... عXطتم ،وضع ،فظوم( غالJلا مدقم iع بجوتي  - أ
 .ة:نلا نسح, -
 .ةهاíââلاو قدصلا ىرحتي -
  .هì هJ≥شم لمع وأ كولس وه هنع غلJي ام نأì تاJثåو عنقم ب±س ه,دل نوك, -

 íßتع, هنم دمعتم ءاí0فا وأ بذك يأ وأ ،هتاJثإ هنكم, ال ءاعدا يأ نأ فرع, نأ غالJلا مدقم iع بجوتي - ب
  .)ةمدخلا ءاهنإ وأ لصفلل لصت( ءازج وأ ب,دأت وأ طJض تاءارجإل هضرعت دق ةíàطخ ةفلاخم
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 اهطVضو تاغالVلا مYدقت )49( ةداملا

  .هتXéه نع فشÑلا مدع بلط همدقمل قحéو ،vاXπتكم غالJلا مدق, - أ

 يأ نم هتيامح هل نمضت نأ ة:عمجلا iع áàâعتي هنإف هتXéه نع فشÑلا مدع غالJلا مدقم راتخا اذإ - ب
Õâهقحل, دق  ر mلا ،ةق,اضملاí0يمتلا ،ب:هíàâ، ماقتنالا وأ. 

 هتبغر مدعل تارíßم هل تناm اذåو ،ماعلا áàâمألا وأ يذ:فنتلا ريدملا aإ هم:لسΩ غالJلا مدقمل قح, - ج
Ωك( مهنم يأل هم:لسJمهنم دحأ سم, غال oشqم لJغ وأ ™≤اíà مJهنكم:ف )™≤ا Ωم هم:لسJإ ة™≤اa س†ئر 
 .ةرادإلا سلجم س†ئر وأ ة,ذ:فنتلا ةنجللا

 لالخ ،Âقأ دحì ،مالتسإلاì همدقم رطخéو همالتسا قثوي نأ غالJلا ملتسا يذلا لوئسملا iع áàâعتي - د
 .لمع ما,أ ثالث

 تاغالVلا عم لماعتلا )50( ةداملا

 :a1اتلاm تاغالJلا عم لماعتلاì ة,ذ:فنتلا ةنجللا ةرادإلا سلجم فلm – أ

- Ωملس mلا ةفاJلتو ة,ذ:فنتلا ةنجلل تاغالí0âةنجللا م o©éه ةXéملا ةJاهنع حاصفإلا مدعو غل 
  .هتيامحل

 .جªح íàغ وأ vاجرح ناm اذإ مدقملا غالJلا ة:مهأ ة,ذ:فنتلا ةنجللا م:قت -
اmولس نمضت نإ vاجرح غالJلا نوك, -

v
المع وأ 

ً
ارÕâ قحل, هì هJ≥شم 

v
 ìوأ ة:عمجلا لوصأ نم لصأ 

ارÕâ قحل,
v
 oمدق دق صخش ìاغال

v
 ëâ1 و .قباسلاéغ نوكíà حªع وطني مل نإ جi كلذ نم يأ.   

- ëâ1 لاJحلا غالªة,ذ:فنتلا ةنجللا ت±ت ،ج ≥éاع
v
 ëâ1 ة:ح:حصتلا تاءارجإلا ذختتو ،قيقحت حتف 

اقفو  ةJسانملا
v
 .ةف™©ملا تاهجلا ةمطنأو ة:لحملا áàâناوقلاو اهتاسا:سو اهتمظنأل 

- ëâ1 لاJغ غالíà حلاªتاءارجإلا ذاختال صتخملا ريدملا وأ يذ:فنتلا ريدملا ة,ذ:فنتلا ةنجللا هجوت ،ج 
 .هتجلاعمو عضولا حيحصتل ةمزاللا

الخدت بلطتت ةíàطخ ىرخأ لئاسم جªحلا íàغ غالJلا تنمضت اذإ -
ً
 ت±ت ،اهح:حصتل ة:عمجلا نم 

اعé≤ ة,ذ:فنتلا ةنجللا
v
 ëâ1 اذإ( قيقحت حتف mي ام كانه ناíßة:ح:حصتلا تاءارجإلا ذختتو )ەر 

 .ةJسانملا

 :نأì يذ:فنتلا ةنجللا ةرادإلا سلجم مزل, – ب

 .لداعو لماm لqشo تاق:قحتلا ىرجت -
  .جئاتنلاì غالJلا مدقم رطخت -
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  .اهتجلاعم ة:لوئسمو ة:لاملاو ة:◊ساحملا تا¤اهتنإلا تاغالëâ1 ì قيقحتلا ة:لوئسم aوتت -
  .رمألا Ââتقا اذإ ةرادإلا سلجم س†ئر aإ همدقتو قيقحتلا جئاتن نع vارªéقت دعت -
ارªéقت ةرادإلا سلجمل ة,ذ:فنتلا ةنجللا مدقت -

v
اXéنس 

v
 .اهح:حصت ة:ف:كو تمدق 01/لا تاغالJلا نع 

 غالVلا مدقم` رn لا قاحلإ عم لماعتلا )51( ةداملا

اغالì مدق, نمì رÕâ يأ قاحلإ لاqشأ نم لqش يأ عم حماس≥ت الو ةدشo ضفرت ة:عمجلا - أ
v.  

اغالì مدق, يذلا صخشلا - ب
v
 هJ◊سo ضرعت هنأ قحال تقو ëâ1 دقتعéو )خلا... ،وضع ،عXطتم ،فظوم( 

 نإ ة,ذ:فنتلا ةنجللا وأ ،ماعلا áàâمألا وأ يذ:فنتلا ريدملا غالìإل ة™≤اJم هجوتلا ه:لع ،رâ¡لا نم عXن يأل
 .رمألا Ââتقا

 ءاهنåو لصفلل لصت دق طJض تاءارجإل ضرعتñس غالì مدقمì رÕâ قاحلإ ëâ1 كراشú فظوم يأ - ج
  .رمألا مزل نإ ةمدخلا
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 قئاثولاو تامولعملا ةHصوصخو ة.Ω – عبارلا لصفلا

 الو ،يرهوج رمأ وه اهتامدخ نم نيد:فتسملاو اهيمعاد ة:صوصخو ة:عمجلا لامعأ ةi ≥éع ظافحلا
 دنع الإ ة:عمجلا جراخ صخش يأ عم اهعم وأ اهب áàâلماعلاو اهلامعأو ة:عمجلاì ةصاخ تامولعم يأ شقانت
 .لمعلا ضارغألو ةروâ¡لا

 ناجللاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا تامولعم )52( ةداملا

 ة:عمجلا مادختسا iع ¡تقت ة:لخاد قئاثو هناجلو ةرادإلا سلجم تاعامتجا Õâاحمو تالجس íßتعت – أ
 لqشo اهلقن وأ اهنم ءزج يأ خسÄ زوج, الو .ةمات ةo©é اهعم لماعتلا áàâفظوملاو ءاضعألا iع بجéو
 .ىرخأ ةمظنم يأ وأ ة:عمجلا جراخ صخش يأل ،يوفش وأ عXبطم وأ بوتكم

 ةé≤ اهعونو مهتاوصأ ددعو ءاضعألا ءامسأ نوكت ،هناجل نم ةنجل وأ ةرادإلا سلجمل تXéصت يأ - ب
 وأ ناجللا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأل زوج, الو .ةنجللا وأ سلجملا تاعامتجا لجس ëâ1 اهب ظفتحéو
 ëâ1 .اهيف ةذختملا تارارقلا وأ تاءارجإلا وأ اهتاXéتحم ة:عمجلا جراخ نم صخش يأل اوفشك, نأ áàâفظوملا
 ةقفاوملا ذخأ دعì ،هتXéصت وأ هفقوم نع حاصفإلا ةنجللا وأ ةرادإلا سلجم وضعل نكم, ،ة:ئانث≥سإ تالاح
  .س†ئرلا نم

 نأشo ماعلا "سلجملا فقوم" لاص,إ áàâفظوملا وأ ناجللا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأل طقف نكم, - ج
امهم  كلذ نوك, امدنع - مهíàغ وأ حنام وأ معاد وأ بلط مدقم صخت- ام ةلأسم

v
 صرح وأ تا:ئرم لاص,إل 

 .ةلأسملاâ1 ì/عملا فرطلل الإ تامولعملا ەذه لاص,إ J⁄â1¶ي ال هنأ íàغ .سلجملا

 لجسΩ الو ،سلجملا عامتجا â¡حم ëâ1 اهداقعنا تقو aإ راشú ةرادإلا سلجمل ة,ذ:فنتلا تاسلجلا -د
 سلجملا س†ئر مدق, ث:ح .ةذختملا اهتاءارجåو اهتارارق لm ل:جسáàâ Ωعتي هنأ الإ ،اهتاشقانم الو اهع:ضاوم
اصن هXπني نم وأ

v
 ú©™هجاردإ متيل ءارجإلا ح ëâ1 حملا¡â عامتجإلل 1̆سرلا. 

 نيدHفتسملاو lmnفظوملاو ءاضعألل ةHصخشلا تامولعملا )53( ةداملا

 ة:صخش تامولعم يأو ïâ1وÑí0لإلا دíßéلاو تاسkافو فتاوه ماقرأو لزانم نéوانع ˝عت نأ J⁄â1¶ي ال – أ
 جراخ نم صخش يأل اهتامدخ نم نيد:فتسملا وأ ،áàâفظوملاوأ ،ناجللا وأ سلجملا ءاضعأì ةصاخلا
  .هسفن تامولعملا بحاص نم حــــÕé نذإ نودì ىرخأ ةمظنم وأ ة:عمجلا
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 لوصحلا ة:عمجلا تامدخ نم نيد:فتسملاو ءاضعألا ةمدخ نع áàâلوئسملا áàâفظوملا íàغل J⁄â1¶ي ال - ب
   .نيد:فتسملاوأ ءاضعألا نع قئاثو وأ تامولعم iع

 ة:صخشلا تامولعملا عيمج ةi ≥éع ءاضعألا ةمدخ نع áàâلوئسملا áàâفظوملا ظفاح, نأ بج, - ج
 متي مل ام ،ةثلاث فارطأ عم اهتشقانم بنجتو ة:عمجلا تامدخ نم نيد:فتسملاو ءاضعألاì ةقلعتملا
 .ماظنلا ه:ضتق, ام قفو وأ يذ:فنتلا ريدملا نم كلذì نذإ iع لوصحلا

 aإ نيد:فتسملا وأ ءاضعألا وأ áàâفظوملا نع ة:صخش تامولعم بلط, صخش يأ ه:جوت J⁄â1¶ي - د
 .يذ:فنتلا ريدملا بتكم

  مهتمPاسم لمتحملا وأ lmnيلعفلا lmnحناملا تامولعم )54( ةداملا

 صخش يأ عم اهتشقانم متي الو ةáàâ ≥éحناملا نم اهيلع لوصحلا متي 01/لا تامولعملا عيمج íßتعت - أ
 .كلذ فالخì ةحناملا ةهجلا وأ حناملا نذأ, مل ام ،áàâفظوملاو ةرادإلا سلجم فالخì رخآ

 .حناملا اهفشك iع قفاوی مل ام ةé≤ تامولعم حنملاو لXéمتلاì ةقلعتملا تامولعملا عیمج íßتعت - ب
 اهنم â/ث≥س≠و .ةقالعلا تاذ تامولعملا نم كلذ íàغو ،لXéمتلا مجحوأ ،ةحنملا عXنو مجح لمشΩو
  . ة:عمجلا تا™©Ä وأ يونسلا رª̨قتلا ëâ1 ةروش¶ملا تامولعملا

 لمتحملاوأ áàâيلعفلا áàâحناملا ïâ1وÑí0لإلا دíßéلا نéوانعو تاسkافو فتاوه ماقرأو لزانم نéوانع - ج
 نم حــــÕé نذإ نودì ىرخأ ةمظنم وأ ة:عمجلا جراخ نم صخش يأل ˝عت نأ J⁄â1¶ي ال مهتمهاسم
  .هسفن تامولعملا بحاص

 هتبغر نإف ،"íàخ لعاف" هلXéمت وأ هتمهاسم ردصم iع قلط, نأ مهاسملا وأ حناملا بلط, امدنع - د
 .áàâفظوملاو ءاضعألا ةفاm نم ذفنتو مí0حت نأ بج,

 áàâيلعفلا áàâحناملا تامولعم لm نأ أدJمáàâ ìفظوملاو ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ عيمج مí0âل, - ه
 زوج, الو ة:عمجلل كلم N1 اهنع هتبانأ نم اهأشÄأ وأ اهسفنب ة:عمجلا اهتأشÄأ 01/لا مهتمهاسم لمتحملاوأ
Äالإ اهمادختسا وأ اهخس ìة:عمجلا ةقفاوم.  

 قئاثولاو تامولعملا ةHصوصخو ة.Ω ةساHس كاهتنإ )55( ةداملا



 

 

 

 

 

ةHمنتلل ءاضHبلا ةHعمج – ةلعافلا ةرادإلاو ةم\وحلا لHلد | 55  

 

 ة:عمجلا عم مهلمع نأ نوعوطتملاو نوéراش≥سإلاو نوفظوملاو ناجللاو ةرادإلا سلجم ءاضعأ كرد, - أ
 مهيلعو ،ةصاخ وأ ةé≤ قئاثوو تامولعم iع عالطإلاو aإ لوصولا نم مهنكم, دق تامدخلل مهم,دقتو
 وأ مهتمدخ لالخ ة:عمجلا جراخ نم صخش يأل اهاوتحم نع فشÑلا مدعو ةمات ةo©é اهعم لماعتلا
ìاهئاهتنإ دع.  

 قاروأو قئاثولاو تافلملا عيمج نأ أدJمáàâ ìعوطتملاو éáàâراش≥سإلاو áàâفظوملاو ءاضعألا عيمج مí0âل, - ب
 اهفشك وأ اهمادختسا وأ اهخسÄ زوج, الو ،ة:عمجلل كلم N1 ة:عمجلاì ةصاخلا تامولعملاو لمعلا
  .ة:عمجلا ةقفاومì الإ ىرخأ تامظنم وأ ة:عمجلا جراخ صاخشأل

 تامولعملا ةi ≥éع ظافحلاáàâ ìعوطتملاو éáàâراش≥سإلاو áàâفظوملاو ءاضعألا عيمج ماí0âلا رمتسú - ج
اع:مج مهنم بلطéو ،مهتاXéضع وأ مهدودقع ءاهتنإ دعì 0/ح قئاثولاو

v
 Ωقئاثو نم مهيدل ام م:لس 

  .مهتامدخ ءاهتنا دنع )ماظنلا ه:ضتق, ام قفو( áàâينعملا صاخشألل تامولعمو

 – ةé≤ قئاثو وأ تامولعم نع فشك, عXطتم وأ يراش≥سإ وأ فظوم وأ ةنجل وأ ةرادإ سلجم وضع يأ - د
oشqغ وأ دمعتم لíà ف ءانثأ - دمعتمí0وأ هتمدخ وأ هلمع ة ìإ لصت دق ة:◊يدأت تاءارجإل عضخ, اهدعa ìام 
ëâ1 ضع نادقف كلذXéسانم سلجملا ەاري ام وأ ەدقع ءاهنإ وأ ،هتJا

v.  

 iع ظافحلا نا:ب جذومن iع عيقوتلاáàâ ìعوطتملاو éáàâراش≥سإلاو áàâفظوملاو ءاضعألا عيمج مí0âل, – ه
≥éةصاخلا قئاثولاو تامولعملا ة ì4( جذومنلا ،ة:عمجلا(. 
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 lmnمPاسملاو lmnحناملا` ةقالعلا – سماخلا لصفلا

 ،مهقوقح نم قح N1 لì ،بسحف ةéروÕâ تس†ل قدصو نانتماو ماí0حاáàâ ìمهاسملاو áàâحناملا ةلماعم
 .اهتطشÄأو اهجمارπو ة:عمجلل مهتدناسماو مهمعد راركتب مهعانقإل ةد:حولا ةقªéطلا N1و

 تامPاسملاو حنملا لوبق )56( ةداملا

 اهمادختسا طو™≤ تناm اذإ طقف áàâحناملا تامهاسم ة:منتلل ءاض:بلا ة:عمج ةرادإ سلجم لJق, – أ
 .كلذ فلاخ, ام لm نع رذتعéو ،ة:ج:تاí0سإلا اهتاXéلوأو اهتاسا:سو اهم:قو ة:عمجلا ةلاسر عم ™¿امتت

ق اذإ - ب
ُ

 ëâ1 حناملا ةJغر عاJتاì مí0âلت ة:عمجلا نإف ،اهلوبق متو )ةطو™©م( ةد:قم ةمهاسم ة:عمجلل مِّد
  .اهمادختسا

 مادختسا ëâ1 ةªéحلا ة:عمجلل حبص, ،اهلوبق متو )ةطو™©م íàغ( ةد:قم íàغ ةمهاسم ة:عمجلل مِّدُق اذإ - ج
  .اJًسانم ەارت يذلا وحنلا iع اهلامعأ ءارجإل ةمهاسملا

  lmnمPاسملاو lmnحناملا` ةقالعلا )57( ةداملا

 دkأتلا ëâ1 مهقحì رقتو ةحنام تاسسؤمو دارفأ نم اهمعد, نم لm مامأ ةلوؤسم ة:منتلل ءاض:بلا ة:عمج - أ
 .مهتاJغر ß1/لéو بسانم لqشo اهقافنإ مت دق ة:لاملا مهتامهاسم نأ نم

 :a1اتلاì ةحناملا تاسسؤملاو دارفألا نم ة:لاملا تامهاسملا بلطì اهما:ق دنع ة:عمجلا مí0âلت - ب
 .ة:نهم ةقªéطì مهب لاصتإلا -
 .اهترادإ سلجم ءاضعأو ة:عمجلا ةلاسرب مهفªéعت -
  .قدصì مهمهت 01/لا تامولعملا فشكو ة:عمجلل ة:لاملا رéراقتلا ثدحأ iع مهعالطإ -
 نم ة:عمجلا حلاصل تاعíßتلاو تامهاسملا iع لوصحلل نوعسú نيذلا صاخشألاì فªéعتلا -

  .ةمهملاáàâ ìفلqم áàâصتخم وأ ،ءاضعأ وأ ،áàâفظوم وأ ،áàâعوطتم
  .مهتاراسفتساو مهتلئسأ لi mع ة™≤اJملا ةìاجإلا -

 :a1اتلاì مí0âلت ة:لام تامهاسم iع ة:عمجلا لوصح لاح ëâ1  - ج
- Ωحناملا م:لسáàâ تكم تارارقإXπة ìاهمالتساو ةمهاسملا لوبق، ìش وأ اهتم:ق نع رظنلا ضغqوأ اهل 

 .اهلجأ نم تمدق 01/لا ضارغألا ëâ1 اهمادختسال تانامض م,دقتو ،اهتاطاí0شا
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- Ωراقت مهم:لسéهجوأ و تامهاسملا تامادختسا نع ر Õاهف. 
 .نوناقلا ه:لع صني امπو ةمات ةo©é - تانا:بلاو تالسارملا - تامهاسملا تامولعم عم لماعتلا -
íعت دق 01/لا ة,دíßéلا اهمئاوق نم مهئامسا فذح -

0âةلثامم تاهج عم اهتكراشم م. 
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 قحالملا
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 لHلدلا تاءارجإ لYدعت وأ m¢يغت بلط – )1( جذومنلا

 ةداملا مقر لصفلا مقر باVلا مقر لHلدلا مسا

    

 دارملا ءارجإلا صن

 هلYدعت وأ ەm¢يغت

 

 

 

¢قملا صنلا
£
 ح

 

 

 
 

¢قملا مدقُم تاظحالم
£
 ح

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا 

   

 

 ماعلا lmnمألا ةقفاوم

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا

   

 

 ةYذHفنتلا ةنجللا دامتعا

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا
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 لHلدلا تاساHس لYدعت وأ m¢يغت بلط – )2( جذومنلا

 ةداملا مقر لصفلا مقر باVلا مقر لHلدلا مسا

    

 دارملا ةساHسلا صن

 اهلYدعت وأ اmP¢يغت

 

 

¢قملا صنلا
£
 ح

 

 

 

¢قملا مدقُم تاظحالم
£
 ح

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا

   

 

 ماعلا lmnمألا ةHصوت

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا

   

 

 ةYذHفنتلا ةنجللا ةقفاوم

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا

   

 

 ةرادإلا سلجم دامتعا

 خــــ.راتلا عيقوتلا مسالا
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 يذ&فنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم MNOب تا&لوئسملا لماHت ةفوفصم – )1( لودجلا 

 

لا
م

لج
 س

bOامتئإ بجاو ة&عمجلل _̂[&تا\]سإ راطإ ة&عمجلا حاجنو ةحص
 ة&عمجلا ەاجت _

 ة#امحو ه(جوتل ةددعتم تاسا(س دمتع# -

 .<=>فظوملاو سلجملاو ة(عمجلا

 ة(نوناقلا تاGلطتملا عيمج ءاف(Bسا نمض# -

 .بسانم لLشJ ة(عمجلا نم

=>ع# -
 ةرادXب هضوفUو يذ(فنتلا ريدملا <ّ

 .ة(مويلا تا(لمعلا

 نم ة(عوضومو ةمظتنم رUراقت عقوتي -

 .<=>فظوملا

<_بي -
 hع <=aكabلا لالخ نم ةلماش ة(ج(تاabسا ة(لقع `

b_لا ة=aبiلا ا#اضقلا
 .ةمهملا `

- kب كراشmطاش o>
 .`st(تاabسالا ط(طختلا تاعامتجا `

اvUنس م(ق# -
w

 ضvUعتلا ددحUو يذ(فنتلا ريدملا ءادأ 

 .هل بسانملا

 <=>تmس ل| لقألا hع - مظتنم لLشJ سلجملا ءادأ م(ق# -

 .تاونس ثالث ~إ

 رUراقت لالخ نم اهفادهأل ة(عمجلا زاجنإ م(ق# -

 .<=>فظوملا

<o ة(فاÜلا ة(لاملا ةatخلا دوجو نم دÖأتلا -
` 

 .سلجملا

 نمضUو ةماعلا ة(لاملا تاسا(سلا عض# -

 .ةGسانملا ة(لخادلا طàاوضلا

 ة#انعà دصرUو ةvUنسلا ة(نا<=aملا hع قفاوي -

 .ة(لاملا رUراقتلا

- kعتس<=> àاسحلل ققدم وأ عجارمàتا. 

 

لا
دم

ري
لا 

نت
&ف

ذ
ي  

 ة&لاملا ةرادإلا ة&ل&غشhلاو ة&ج&تا\]سإلا ططخلا ةرادإلاو جما̂]لا

- kãåع فh و ة(مويلا تا(لمعلاUدوجو نمض 

 .تا(لمعلاو <=>فظوملل ةGسانم تاسا(س

=>ع# -
 مهفلULو <=>عوطتملاو <=>فظوملا <ّ

àلا تا(لوؤسمBل(غش. 

 ،<=>فظوملا ءادأل ةعجارم ة(لمع دوجو نمض# -

 .مهءادأ م(قUو ،مهتاضvUعت حabقUو

 عم ةكراشملاà ثدح# `st(تاabسالا ط(طختلا نا نم دÖاتي -

 .سلجملا

 ة(لمع دوقUو <=>فظوملا عم ة(ل(غشBلا ططخلا عض# -

  .اهذ(فنت

 .روط# وأ لدعUو ذ(فنتلاو ططخلا م(ق# -

- àدع# ،<=>يلاملا <=>فظوملا نم ةدعاسم 

 عم سلجملا اهمدقUو ،ةvUنسلا ةنزاوملا

 .ة(لاملا تانا(بلا

 ة(لاملا تا(لمعلا جلاع# ،<=>فظوملا عم -

 .يدقنلا قفدتلا بقارUو ة(مويلا

 عيمجل ة(لاملا تاءارجإلاو تاسا(سلا ددح# -

 .ة(مويلا تالماعملا
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  ة&مسرلا تادنhسملاو قئاثولا درج مئاوق – )2( لودجلا

 

 دنhسملا مسا دنhسملا مقر
 نع لوئسملا

 ەدادعإ
 ملتسملا عيقوت ملتسملا مسا خسqلا ددع

 لجسلا مسا لجسلا مقر
 نع لوئسملا

 هظفح

 لوئسملا عيقوت تامولعملا ردصم

  جذومنلا مقر جذومنلا مسا

 فلملا مسا فلملا مقر
 نع لوئسملا

 هظفح

 لوئسملا عيقوت فلملا ىوتحم

  جذومنلا مقر جذومنلا مسا

 ر~{قتلا مسا ر~{قتلا مقر
 تامولعملا ردصم

 ة~رود
 ر~{قتلا

 ملتسملا عيقوت ملتسملا مسا خسqلا ددع

     جذومنلا مقر جذومنلا مسا
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 ةفلتخملا تادنhسملاو قئاثولا تائفل ظافتحالا ددمÇ داش\]سالل ةفوفصم – )3( لودجلا

 دنhسملاÖةق&ثولا ةئف فلملا مسا ظافتحالا ةدم

 ò̀اسألا ماظنلا ةحئالو ة(لخادلا حئاوللا مئاد

ة&م&ظنت قئاثو  
 ة(عمجلا ل(جسõ تانا(ب( ءانبلاو سôسأتلاà ةقلعتملا قئاثولا مئاد

 )ةa=Uخلا

 ةرازولل ةعوفرملا ةvUنسلا و ةUرودلا رUراقتلا مئاد

 ناجللاو ةرادإلا سلجم تاعامتجا <ùاحمو داومو لامعأ لوادج مئاد
 ةرادإلا سلجم تالجس

ناجللاو  
 هتارارقو-سلجملا تاسا(س مئاد

 حلاصملا براضت نع حاصفإلا جذامن تاونس 4

 ةماع يذ(فنتلا ريدملا تالسارم تاونس 7
ةáذ&فنتلا ةرادإلا  

 يذ(فنتلا ريدملا ةمانزرو د(عاوم تاونس 7

bOوناقلا راشhسملا يأرب ذخؤي
ã ة&عمجلل _

O
  ظافتحإلا ةدم _

 تاونس bO 10دأ دحÇ ة&نوناقلا قئاثولاÇ ظفتحá ةماع ةفصÇ نåلو
 ،ة&نوناق قئاثوو تالجس

 ةمالس ،MNOمأت
 ةU¶كفلا قوقحلاو mãåلا قوقح قئاثو مئاد

  تاساردلا مئاد

 <=>مأتلا تاسا(س مئاد
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 تاراقعلا ة(iلم مئاد

 مهسألا ة(iلم مئاد

 ةUراجتلا تامالعلا ل(جسõ مئاد

\ìلا دوقعلا عيمجل ة&ئاهنلا خسqلاÇ ة&عمجلا ظفتحت
 ةدم ءاهتنا دعÇ تاونس ثالث نع لقت ال ةدمل اهم̂]ت _

ã لوطأو ،قافتإلا
O
انلع ةعقوملا دوقعلا ةلاح _

ñ
. 

تا&قافتإلاو دوقعلا  
 راج#إلا دوقع تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7

 ةماع دوقع تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7

òو تاقفنلاو بتاورلا قئاثو لمشôثöتو تاعاطقتسالا تاHساحملا تاءارجإلاو لامعألا ف&لاú&و ةôتاداري 

  .ة&عمجلا

 .اûدادعإ خــــ~رات نم تاونس عبس نم ة&úساحملا تالجسلاÇ ظافتحإلا ةدم أدöت

ة&úساحملا تافوشåلا  

 ةعجارملا ة(لاملا تافوشiلاو مئاوقلا مئاد

 تاàاسحلا عجارمو ̀~املا فãåملا لئاسر مئاد

 ة(مويلا abفد تالاخدإ مئاد

 ةتباثلا لوصألا تالجس مئاد

 تاàاسحلا ططخ تاونس 7

 تافو®ملا رUراقت تاونس 7

 عفدلا ةقحتسملا تاàاسحلا abفد تاونس 7
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 ،دوقع ،تالسارم ،تاراشBسإ نم تارامثBسإلاà قلعتي ا| ل| تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7

 تارامثBسإلا ءادأ رUراقت

 ةنا(صلا دوقعو تادعملا تافلم ف®تلا دعà تاونس 7

 ة(لاملا تانا(بلاو ةvUنسلا ةعجارملا ةمئاد © تاونس 7

 ةماعلا ة(مويلا رتافد تاونس 7

 لامعألا تاقفن تالجس تاونس 7

 ة(مويلا abفد تالاخدإ تاونس 7

 =aتاوفلا تاونس 7

 تاداريإلاو تاع(بملا تالجس تاونس 7

 ةáUنلا مئاسق تاونس 3

 ة#دقن تالاص#إ تاونس 3

 نامتئالا ةقاطà تالاص#إ تاونس 3

 تاL(شلا دويقو تاL(شلا مئاد - تاونس 7

 ة&كنب قئاثو
 ة(كنبلا تافوشiلاو ة(كنبلا تاعاد#إلا مئاسق تاونس 7

 `̈<وiabلإلا لvUحتلا قئاثو تاونس 7

 Policies — occurrence type تاونس 3
MNOمأتلا تالجس  

 Policies — claims-made type مئاد
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 ثداوحلا رUراقت تاونس 7

  قئارحلا ةحفاLم ةزهجأ شôتفت رUراقت تاونس 7

 ةمالسلا صحف رUراقت تاونس 7

 )ةvUسBلا دعà( تاضvUعت تاونس 7

 زجعلا تالجس ةعومجم ةعفنملا لوصح ة#اهن دعà تاونس 7

 تادنس مئاد

تاراقعلا  
 )ة(هتنم( تاراج#إ تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7

 ةUراقعلا نوهرلاو تاقافتإلا تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7

 ءاãåلا تا(قافتإ ف®تلا ة(ناLمإ دعà تاونس 7

<¡mGي
 اهل ةجاحلا لامتحال  ةنلعملا ة(مالعإلا اهقئاثوو ة(فحصلا اهتانا(ب عيمجل ةمئاد خسmب ة(عمجلا ظفتحت نأ `

اموي
w

<o ةدحاو ةعومجمà ظفتح# نأ hع .ة(عمجلا دض صخش يأ اهمدختسk ةق(ثو يأ ةقد راGتخال 
 عقوملا `

 .عقوملا جراخ G≈bت ىرخأ ةعومجمو

 ة&فحصلا تانا&بلا

 ة&مالعإلا تافلملاو

 

 فحص مئاد

 ةvUنس رUراقت )خس» سمخ( مئاد

 ىرخأ تاعوبطم تاونس 7

 روص تاونس 7

 فحصلا تاصاصق تاونس 7
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 لvUمتلا بلط تاàاطخو حنملا بلط تارامتسإ   مئاد

 حنملا تالجس

MNOحناملاو  

 مئاد

 ،اهتارامتسإ ،اهتاGطاخم  – اهيلع قفاوملا حنملاو لvUمتلا

 ،لvUحتلا وأ لvUمتلا تافوشك ،مهافتلا تاركذم ،اهتا(صوت

  .خلا... اهرUراقت ،لvUمتلاو حنملا مالتسا دعà ام تامولعم

 تاGلط b_ح لvUمتلاو تاعatتلاو حنملا عاونأ ل| نمضتتو

 .سôسأتلا فدهب لvUمتلا

 لvUمتلاو حنملا hع ركشلا تاàاطخ تاونس 7

 ةضوفرملا لvUمتلاو حنملا تاGلط تاونس 3

ة~راشhسإ تامدخ تاراشBسالا دوقع تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7  

\ìلا تاءارجإلاÇ ةصاخلا تالسارملا عيمجو MNOفظوملا ءادأ تاعجارم قئاثوب ة&عمجلا ظفتحت
 اûذختي _

 لومعملا MNOناوقلا بجومÇ اهيفظوم وأ ة&عمجلا دض ةمدقم ىواHش يأ كلذكو ،مûدض ذخؤت وأ نوفظوملا

ã اهب
O
 .تاونس عبس نع لقت ال ةدمل MNOفظوملا تافلمÇ ظافتحالا مت~و .ةáدوعسلا ة&ß{علا ةåلمملا _

MNOفظوملا نوؤش تافلم  

  ف(ظوتلا بلط تارامتسإ  تاونس 3

 ة(تاذ =aس  ةنس

<=>فظوملل ةمدقملا ةف(ظولا ضورع تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7  

 فظوملا ب(تك مئاد

 <=>فظوملا بUردتو ه(جوت اهمادختسا نم ءاهتنإلا دعà تاونس 7
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 ءاهنإلاو ف(ظوتلا تاقافتا ةمئاد

 ة(بطلا <=>فظوملا تافلم مئاد

 بتاورلا تافوشك تاونس 5

 لامعلا تاضvUعتو ثداوحلا رUراقت تاونس 5

 تقولا تاقاطà ناتmس

 دعاقتلا قئاثو مئاد

 )ةvUسBلا دعà( <=>فظوملا تاGلاطم تاونس 7

 ءادألا م(يقتو تاعجارم مئاد

  اهئاهتنإ دعà تاونس 7
 تالجسو تاع(بملاو قvUسBلا تالجس نم ة(ئاهنلا خسmلا

  ض(فختلاو جــــUوabلا

 ق~©سhلا قئاثو

 تاع&بملاو

معدلا تاقافتاو ،تا(جمatلا ص(خارت تاما<abلإلا ل| ة#اهن دعà تاونس 7 ا&جولونكت   

  ىرخأ تامظنمو تاسسؤمل ةvUنس رUراقت ناتmس
ةöتكم  

 تاUرودو ةلدأ ناتmس

 اهتيامح قئاثوب ظافتحإلاو اهتيامح نم دàال

 .جتنملا ةا(ح ةدمل

<o ةU¶كفلا ة(iلملا
 ف(لأتلا قوقحو تاءاatلا لثم( `̈–اهنلا اهلLش `

 .)mãåلاو

 را™ألاو ة~{كفلا ة&åلملا

 ة~راجتلا
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b_لا قئاثولا عيمجà ظافتحالا نم دàال
 نمضتت `

 ةدمل لقألا hع ةراجتلا نع ةU— تامولعم

 .يراجتلا ãلا ةا(ح

 

b_لا قئاثولا
` õãåح àتعت ة(منتلا ططخ ل(صفتلاat ةم(ق تاذ 

àلاmسGو ،ة(عمجلا ~إ ةUل اهتيامح بجiا— اهنو
w

اUراجت 
w

 ة(عمجلل 

õةلقتسم ة#داصتقا ةم(ق هنم دمتس. 

 ام| ،ةق(ثولا عvضوم hع ظافتحالا ةabف دمتعت

<o قبس
` —åةسا(سلا ەذه ح. 

 .ة(قرو قئاثو تنا| ول ام| ة(نوiabلإلا قئاثولا عم لماعتلا متي

 ةلاسرب ظافتحإلل ةجاح كانه نا| اذإ ،لاثملا ل(”س hعف

 :ة(لاتلا قرطلا ىدحXب اهب ظفتح# هنإف ،ة(نوiabلإ

<o ة(قرولا ةروصلا ظفحو اهتعاGط -
 .بسانملا فلملا `

ا(نوiabلإ اهب ظافتحالاو "ف(شرإ" رتويبم| دلجم ~إ اهلقن -
w

. 

 .مظتنم لLشJ دادabسالاو ÿ̀ا(تحالا ةخسmلا ةعجارم متUو

<o فلم| اهظفح -
 .لصفنم صرق `

 تالجسلاو قئاثولا

 ة&نو\]åلإلا

 hع تاونس عبس ةدمل قئاثولا ەذهب ظافتحالا

 .قافتالا ةدم ءاهتنا دعà لقألا

<o هà ظافتحالا مت⁄س ام ل|
 تاع(بملا =aتاوف نم ةماع نÖامأ `

 .ىرخألا ة(نوناقلا قئاثولاو ص(خاabلاو تاراج#إلاو دوقعلاو
  تاءانثhسإ
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 حلاصملا براضت نع حاصفإلا نا&ب - )3( جذومنلا

 اذإ جذومنلا ةئبعت لمHتساو ،كمسإ نم Bوألا فرحألا6 كحاصفإ لما8لا6 ح234 01/لا ةرقفلا ل)يذت %$ري
Qو ،)ب( ةرقفلا وه كحاصفإ ناWئرل جذومنلا دعأ خــــ\راتلا ة6اتكو كع)قوت دعbةرادإلا سلجم س.  

 s%1راقأ نم دحأ يأ6 وأ s%1 قلعتت ةلاح وأ ةحلصم وأ ةقالع يأ دجوت ال هنأ6  رقأو نم دkأتم انأ .أ
yz براضت ثادحإ Bإ يدؤت دق )ن\u4اtملا(

 ةهج نم )ن\u4اtملا( s%1راقأ دحأو انأ z1/يب حلاصملا 1
 :مسإلا نم Tوألا فرحألا .ىرخأ ةهج نم ة)عمجلاو

 

 دق اهنأ ىرأ 01/لاو )ن\u4اtملا( s%1راقأ نم دحأ6 وأ s%1 قلعتت تالاح وأ ،حلاصم وأ ،تاقالع Å1 ة)لاتلا .ب
 :مسإلا نم Tوألا فرحألا .انأ z1/يب لمتحم وأ يرهاظ وأ É1عف حلاصم براضت Bإ يدؤت

u4Qغ( تاÜá رWر وأ ة)حWفئاظو ،بصانم ،)ة)ح: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

yz تا\çضع
 :ة)لاتلا تامظنملا 1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

yz وأ عم تارامثìسíو ة\راجت ةطشèأو دوقع
 :ة)لاتلا تامظنملا 1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 :ىرخأ ةطشèأو تاقالع
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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yz 01/نهم وأ ñ1اسألا É1مع
 :تقولا اذه 1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 غل6أ فوسو .اهب ماÜ0zلإلا Éع قفاوأو ة)منتلل ءاض)بلا ة)عمجل حلاصملا براضت ةسا)س تمهفو تأرق دقل
yz تاروطت وأ تاÜáيغت يأõ 6اروف ة)عمجلا ةرادإ سلجم سbئر

yz ةدراولا تامولعملا 1
 .قباسلا نا)بلا 1

 

__________________________________________________________________ 

 خــــ\راتلا     عيقوتلا     مسإلا  
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  قئاثولاو تامولعملا ة&صوصخو ة̂_ [ع ظافحلا نا&ب - )4( جذومنلا

 )أ( ةغ&صلا

 ة)عمجلا قئاثوو تامولعم ة)صوصخو ة\u ةسا)س نم ةخسè تملتسا z1/نأ رقأ ،نا)بلا اذه ü1)قوتب
yz اهيلع صوصنملا ة)هيجوتلا ئداtملا6 ماÜ0zلالا Éع قفاوأو

  .ةسا)سلا ەذه 1

 

 خــــ\راتلا      عيقوت

 

       مسالا

 

 )ب( ةغ&صلا

 كلذكو ة)منتلل ءاض)بلا ة)عمج6 ةصاخو ة\u قئاثوو تامولعم B1 حاتìس ،É1مع ةÜ0ف لالخ ،هنأ كردأ
 اهمادختسا وأ اهع\زوت زوج® الو اهحاجنل ةمساحو ةصاخ ة)ßلم Å1 قئاثولاو تامولعملا ەذه نأ مهفأ

yz اهيف نولمع® ال دارفأ عم وأ ة)عمجلا رقم جراخ
 رقأو .1̈وط Üáغ وأ اً)عوط ناQ ءاوس ،É1مع ءاهنإ لاح 1

 وأ ىرخأ ةهج يأ عم اهتكراشم وأ ة)صخش بساHم قيقحتل قئاثولاو تامولعملا ەذه لغتسأ نل z1/نأ
 .ةكu4 وأ ة)حWر Üáغ ةسسؤم

 

 خــــ\راتلا      عيقوت

 

  مسالا
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 ةghخألا ةحفصلا

 k دمحi مت  

 مoتءارقل اركش 

 

 

 

 

 

 


