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  بظى اهلل انزمحٍ انزحيى

 إدارة انشؤًٌ اإلداريت ًادلبنيت

 قظى انشؤًٌ اإلداريت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الئحـــــــــت تنظيى انعًــــــــم

 

 عبدانعشيش بٍ ببس اخلرييت دلؤطظت 
 
 

 

 

 

ىـ11/10/0243تبريخ 0 ب  0101/0انعًم رقى مت اعتًبدىب بقزار ًسارة 
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ػظبذةػتطرغفغظػرنػاضطظذمة
 

 بس اخلرييتبٍ بعبدانعشيش  يؤطظت ى ادلنشأة 0 اط

 ادلديز انعبو ادلديز ادلظئٌل 0

 انزيبض ادلزكش انزئيظي 0 

 عبيم( 01عدد انظعٌديني بينيى ) ( 20 )جمًٌع عدد انعبيهني 0 

             -رمحو اهلل  –انشيخ / عبدانعشيش بٍ ببس    شبرع  –حي انبديعت    انعنٌاٌ 0

 خريي.اننشبط 0 

                 00000انزيش انربيدي  020303رقى صندًق انربيد 0  

         341111014-     102012222      تهيفٌٌ 0  

 (2012321فبكض 0 )

 ( 1110211001) اآليل 0 احلبطب رقى 

 ىـ .0/0/0244( ًتبريخ 04رقى انشؤًٌ االجتًبعيت )
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ػ
ػ
ػ

ػػطقــــــــــــــــــدطظ
 

 

 

 

 

 

0  ( يٍ َظبو انعًم انصبدر ببدلزطٌو ادلهكي رقى 04نالئحت تنفيذاً حلكى ادلبدة ) ًضعت ىذه ا 

 ىـ  0240/  2/  40ًتبريخ (  10و/ ) 
 

 

 

 

*************** 
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ػاضفصـــــــلػاألول
ػ
ػ
ػ

 أحصـــــــــــــامػراطـــــــــــظػ
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ػاضفصلػاألول
ػ

ػأحصامػراطظػ
 

 ( : تػطٟ أحهاّ ٖصٙ ايال٥خ١ ع٢ً مجٝع ايعاًَني باملٓؿأ٠ . 1َاز٠ ) 

( : ٜكصااس بايعراااضاأل ٚاظيؿااال ايأايٝاا١ أُٜٓااا ٚضزأل ح ٖااصٙ ايال٥خاا١ املعاااْٞ املٛ ااخ١ أَاااّ نااٌ َٓٗااا عًاا٢        ٠2 ) َاااز

 ايٓخٛ ايأايٞ :

  عرسايععٜع بٔ باظ اـري١ٜ.َؤغػ١ املٓؿأ٠ :  - أ

ايعاٌَ: ٖٛ نٌ ؾدص طرٝعٞ ٜعٌُ ملصًخ١ املٓؿأ٠ ٚؼت إزاضتٗاا أٚ إؾاطاؾٗا َكاباٌ أ اطو ٚياٛ ناإ        - ب

 ٜٚطًل عًٝ٘ َػ٢ُ َٛلـ. ْظاضتٗابعٝسًا عٔ 

نٌ َا ٜعط٢ يًعاٌَ َكابٌ عًُ٘ و مبٛ ب عكس عٌُ َهأٛب أٚ غاري َهأاٛب و َُٗاا     : اظغاغٞ اظ ط - أل

 نإ ْٛع اظ ط ٚططٜك١ أزا٥٘ َضاؾًا إيٝ٘ ايعالٚاأل ايسٚض١ٜ .

يًعاَاٌ َكاباٌ    اظ ط اظغاغٞ َضاؾًا إيٝ٘ غا٥ط ايعٜازاأل املػأخك١ اظخط٣ اييت تأكطض: اظ ط ايؿعًٞ  - ث

يكاا٤ ايعُاٌ مبٛ اب     ٗس بصي٘ ف ايعٌُ و أٚ كاطط ٜأعطض هلا ح أزا٥٘ عًُ٘ و أٚ اييت تأكطض يًعاٌَ 

 .عكس ايعٌُ أٚ ال٥خ١ تٓظِٝ ايعٌُ 

 اظ ط : اظ ط ايؿعًٞ . - ج

 . ٖا  1426/  8/  23ٚتاضٜذ (  51ّ/ : )  ايعٌُ ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ )ز( ْظاّ ايعٌُ : ٜكصس ب٘ ْظاّ 

 اهلجطٟايأكِٜٛ   :أكِٜٛ املعٍُٛ ب٘ ح املٓؿأ٠ ح ٖصٙ ايال٥خ١ ٖٛ ( : اي 3َاز٠ ) 

( : تعأرب ٖصٙ ايال٥خ١ َأ١ُُ يعكس ايعٌُ ؾُٝا ال ٜأعااضض َاع اظحهااّ ٚايؿاطٚف اظؾضاٌ يًعاَاٌ اياٛاضز٠         4َاز٠ ) 

 ح ايعكس .

و ٚال٥خأاا٘ ٖااا  1426/  8/  23ٚتاااضٜذ (  51ّ/ : ) ًهااٞ ضقااِ  ( : تطراال أحهاااّ ْظاااّ ايعُااٌ ايصااازض باملطغااّٛ امل    5َاااز٠ ) 

 ايأٓؿٝص١ٜ و ٚايكطاضاأل ايٛظاض١ٜ ايصازض٠ تٓؿٝصًا ي٘ ؾُٝا مل ٜطز بؿأْ٘ ْص ح ٖصٙ ايال٥خ١ .

( : يًُٓؿأ٠ اؿل ح إزخاٍ تعسٜالأل ع٢ً أحهاّ ٖصٙ ايال٥خ١ نًُا زعت اؿا ١ ٚال تهٕٛ ٖاصٙ ايأعاسٜالأل    6َاز٠ ) 

 بعس اعأُازٖا َٔ ٚظاض٠ ايعٌُ . ْاؾص٠ إال

 ( : تطًع املٓؿأ٠ ايعاٌَ عٓس ايأعاقس ع٢ً أحهاّ ٖصٙ ايال٥خ١ ٜٚٓص ع٢ً شيو ح عكس ايعٌُ . 7َاز٠ ) 

 

******************* 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػــــلػاضثاظياضفصـــ
ػ
ػ
ػ

 اضتوظغف
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ػاضفصلػاضثاظي
ػ

ػاضتوظغف
 

ػذروطػاضتوظغفػ:
 ًٞ :( : ٜؿرتف يًأٛلٝـ ح املٓؿأ٠ َا ٜ 8َاز٠ ) 

 إٔ ٜهٕٛ طايب ايعٌُ غعٛزٟ اؾٓػ١ٝ . - أ

 إٔ ٜهٕٛ حا٥عًا ع٢ً املؤٖالأل ايع١ًُٝ ٚاـرباأل املطًٛب١ يًعٌُ قٌ ايأٛلٝـ. - ب

 إٔ جيأاظ بٓجاح َا قس تكطضٙ املٓؿأ٠ َٔ اخأراضاأل أٚ َكابالأل ؾدص١ٝ تأطًرٗا ايٛلٝؿ١ . - أل

 ٓؿأ٠ .إٔ ٜهٕٛ ال٥كًا طرًٝا مبٛ ب ؾٗاز٠ طر١ٝ َٔ اؾ١ٗ اييت ؼسزٖا امل - ث

َٜثُرت يًُؤغػ١ أْ٘ قس غرل اؿهِ عًٝ٘ عهِ ؾطعٞ َأعًل بايسٜا١ْ أٚ اظَا١ْ َا مل ٜهٔ قس ُضز  - ج أال 

 إيٝ٘ اعأراضٙ.

 آال ٜثرت يًُؤغػ١ أْ٘ قس غرل ؾصً٘ َٔ اـس١َ ظغراب تأزٜر١ٝ . - ح

(  33( و )  32و )  ( 26جيٛظ اغأثٓا٤ًا تٛلٝـ غري ايػعٛزٜني ٚؾكًا يًؿطٚف ٚاظحهاّ ايٛاضز٠ ح املٛاز ) - ر

َٔ ْظاّ ايعٌُ ٚإٔ ٜهٕٛ َصطحًا ي٘ بايعٌُ بايٓػر١ يًعاٌَ غري ايػعٛزٟ و ٚيسٜ٘ إقا١َ غاض١ٜ 

املؿعٍٛ . ٚجيٛظ يًُٓؿأ٠ إعؿا٤ طاييب ايعٌُ ايػعٛزٜني َٔ ؾطف أٚ أنثط َٔ ٖصٙ ايؿطٚف عسا 

 ؾطف ايًٝاق١ ايطر١ٝ .

 

ػطدوزاتػاضتوظغفػ:
 ب ايعٌُ يس٣ املٓؿأ٠ تكسِٜ ايٛثا٥ل ايأاي١ٝ :( : ع٢ً نٌ َٔ ٜطغ 9َاز٠ ) 

 ) أ ( : صٛض٠ َٔ بطاق١ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ إٕ نإ غعٛزٟ اؾٓػ١ٝ .

 )ب( : صٛض٠ َٔ ضخص١ اإلقا١َ ٚضخص١ ايعٌُ ٚ ٛاظ ايػؿط إٕ نإ غري غعٛزٟ .

 )ج( : صٛض٠ َصسق١ َٔ َؤٖالت٘ ايع١ًُٝ ٚخربات٘ ايع١ًُٝ .

ايطر١ٝ َٔ  ١ٗ ؼسزٖا املٓؿأ٠ . ٚؼؿظ ٖصٙ ايٛثا٥ل ح ًَـ خس١َ  )ز( : ؾٗاز٠ طر١ٝ تثرت يٝاقأ٘

 ايعاٌَ .
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 رقدػاضططل

 

عاَاٌ ٚتاٛزع   ًمبٛ ب عكس عٌُ حيطض َٔ ْػدأني بايًػ١ ايعطبٝا١ و تػاًِ إحاساٖا ي    ايعاٌَ( : ٜأِ تٛلٝـ  10َاز٠ ) 

ط املأؿال عًٝا٘ َٚاا إشا    اظخط٣ ح ًَـ خسَأا٘ ياس٣ املٓؿاأ٠ ٜٚأضأُ ايعكاس بٝاْاًا بطرٝعا١ ايعُاٌ ٚاظ ا         

نااإ ايعكااس قااسز املااس٠ أٚ غااري قااسز املااس٠ أٚ ظزا٤ عُااٌ َعااني ٚأٜاا١ بٝاْاااأل  ااطٚض١ٜ و ٚجيااٛظ ؼطٜااط       

 ايعكس بًػ١ أخط٣ إىل  اْب ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايٓص ايعطبٞ ٖٛ املعأُس زًَٚا .

( ًَٜٛا َٔ تاضٜذ  15عًُ٘ زٕٚ عصض َؿطٚع خالٍ ) ( : حيل يًُٓؿأ٠ إيػا٤ عكس ايعاٌَ ايصٟ ال ٜراؾط َٗاّ  11َاز٠ ) 

ايعكس بني ايططؾني إشا نإ َأعاقسًا َع٘ َٔ زاخٌ املًُه١ ٚإشا مل ٜضع ْؿػ٘ ؼت تصطف املٓؿأ٠ ؾاٛض  

 ٚصٛي٘ يًًُه١ إشا نإ َأعاقسًا َع٘ َٔ اـاضج .

٘    12َاز٠ )  َأ تااضٜذ َراؾاط٠ ايعاَاٌ ايؿعًٝا١ يًعُاٌ        ( : ٜعأرب عكس ايعٌُ غاضًٜا َٚٓأجًا ؾُٝع اآلثااض املرتترا١ عًٝا

 ٚال تسخٌ ح حػاب ؾرت٠ ايأجطب١ إ اظ٠ عٝس ايؿطط ٚعٝس اظ خ٢ ٚاإل اظ٠ املط ١ٝ .

( : ال ٜعأاارب ايعاَااٌ ايااصٟ ٜعُااٌ يااس٣ املٓؿااأ٠ ٚؾكااًا يًُااٛاز ايػااابك١ ؼاات ايأجطباا١ َااا مل ٜاآص ح عكااسٙ      13َاااز٠ ) 

و ٚؼااسز َااس٠ ايأجطباا١ ح عكااس عًُاا٘ بصااٛض٠ ٚا ااخ١    صااطاح١ ٚنأاباا١ عًاا٢ أْاا٘ َعااني ؼاات ايأجطباا١    

بؿطف أال تأجاٚظ تػعني ًَٜٛا و ٚجيٛظ ٚ ع ايعاٌَ ؼت ايأجطب١ َط٠ أخاط٣ ياس٣ املٓؿاأ٠ باالتؿاام َاع      

ايعاٌَ ٚشيو يؿرت٠ ػطب١ ثا١ْٝ ملاس٠ ال تعٜاس عأ تػاعني َٜٛاًا بؿاطف إٔ تهإٛ ح َٗٓا١ أخاط٣ أٚ عُاٌ           

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 54)  ( و 53آخط ٚؾل حهِ املازتني ) 

( : إشا مل تثرت صالح١ٝ ايعاٌَ خالٍ ؾرت٠ ايأجطب١ يًكٝاّ بٛا راأل ايعٌُ املأؿل عًٝ٘  اظ يًُٓؿأ٠ ؾػاذ   14َاز٠ ) 

( َٔ ْظاّ ايعٌُ بؿطف إٔ تأااح   6( ؾكط٠ )  80عكس ايعٌُ زٕٚ َهاؾأ٠ أٚ إْصاض أٚ تعٜٛض ٚؾكًا يًُاز٠ ) 

 يًؿػذ . ٘ض أي٘ ايؿطص١ يهٞ ٜرسٟ أغراب َعا

( : ال جيٛظ يًُٓؿأ٠ تهًٝاـ ايعاَاٌ بعُاٌ خيأًاـ اخأالؾاًا  ٖٛطٜاًا عأ ايعُاٌ املأؿال عًٝا٘ بػاري َٛاؾكأا٘              15َاز٠ ) 

ايهأاب١ٝ إال ح حاالأل ايضطٚض٠ ٚمبا تكأضٝ٘ طرٝع١ ايعٌُ و ع٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو بصؿ١ َؤقأ١ ال تأجااٚظ  

ايالظَاا١ ح ؾااإٔ تػااٝري املٗٓاا١ ح ضخصاا١ ايعُااٌ حااني    ثالثااني َٜٛااًا ح ايػاا١ٓ ٚعًاا٢ إٔ تأدااص اإل ااطا٤األ   

 ٜكأضٞ اظَط شيو بايٓػر١ يًعاٌَ غري ايػعٛزٟ .

ػاضظقلػ:ػ
                                                                              ( :  16َاز٠ ) 

ٜكأضٞ تػٝري قٌ إقاَأ٘ إشا نإ َٔ ؾإٔ ٖصا  اظصًٞ إىل َهإ آخط ٘ال جيٛظ ْكٌ ايعاٌَ َٔ َكط عًُ              

 ايٓكٌ إٔ ًٜخل بايعاٌَ  طضًا  ػًُٝا ٚمل ٜهٔ ي٘ غرب َؿطٚع تكأضٝ٘ طرٝع١ ايعٌُ .

( : ٜػأخل ايعاٌَ املٓكاٍٛ ْؿكااأل ْكًا٘ َٚأ ٜعاٛهلِ ؾاطعًا مأ ٜكُٝإٛ َعا٘ ح تااضٜذ ايٓكاٌ َاع ْؿكااأل               17َاز٠ ) 

 ع٢ً ضغر١ ايعاٌَ .ْكٌ أَأعأِٗ َا مل ٜهٔ ايٓكٌ بٓا٤ً 
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ػ:اضفصـــــــلػاضثاضثػ
ػ
ػ
ػ

 اضتدرغبػواضتمعغلػ
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ػاضفصلػاضثاضث
ػ

ػاضتدرغبػوػاضتمعغلػ
ػ

( : تكّٛ املٓؿأ٠ بأسضٜب ٚتأٌٖٝ عُاهلا ايػاعٛزٜني ٚإعاسازِٖ َٗٓٝاًا يًخًاٍٛ قاٌ غاري ايػاعٛزٜني و ٜٚاأِ          18َاز٠ ) 

 .قٝس َٔ مت إحالهلِ قٌ غريِٖ َٔ غري ايػعٛزٜني ح ايػجٌ املعس هلصا ايػطض 

( : ٜأِ تسضٜب ٚتأٌٖٝ ايعُاٍ ايػعٛزٜني تسضٜرًا ٚتأٖٝاًل زٚضًٜا ٚؾًٓٝا ح ايساخٌ ٚاـاضج ٚؾال ايارباَا ايايت     19َاز٠ ) 

% َأ امُاٛع    6التكاٌ عأ   تعس ح ٖصا ايصسز بٗسف ػسٜس ٚتطٜٛط َٗاضاتِٗ ٚتُٓٝا١ َعااضؾِٗ بٓػار١    

 ايهًٞ يًعاًَني َأ٢ بًؼ عسزِٖ مخػني عاَاًل ؾأنثط .

 ( : ٜػأُط صطف أ ط ايعاٌَ طٛاٍ ؾرت٠ ايأسضٜب أٚ ايأأٌٖٝ . 20از٠ ) َ

( : تأخٌُ املٓؿأ٠ تهايٝـ ايأسضٜب ٚايأأٌٖٝ ٚتؤَٔ تاصانط ايػاؿط ح اياصٖاب ٚايعاٛز٠ نُاا تاؤَٔ ٚغاا٥ٌ         21َاز٠ ) 

 املعٝؿ١ َٔ َأنٌ َٚػهٔ ٚتٓكالأل زاخ١ًٝ .

ايعاٌَ ٚإٔ ؼًُ٘ ناؾ١ ايٓؿكااأل ايايت صاطؾأٗا عًٝا٘ ح غارٌٝ       ( : جيٛظ يًُٓؿأ٠ إٔ تٓٗٞ تسضٜب أٚ تأٌٖٝ 22َاز٠ ) 

 شيو و ٚشيو ح اؿاالأل اآلت١ٝ :

 إشا ثرت ح ايأكاضٜط ايصازض٠ عٔ اؾ١ٗ اييت تأٛىل تسضٜر٘ أٚ تأ١ًٖٝ أْ٘ غري  از ح شيو . -)أ(  

 َكرٍٛ . إشا قطض ايعاٌَ إْٗا٤ ايأسضٜب أٚ ايأأٌٖٝ قرٌ املٛعس احملسز يصيو زٕٚ عصض -)ب( 

 

 

 

******************* 
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ػ:ـــــعػـــلػاضرابــاضفصــــــ
ػ
ػ

 األجـــــــــــــــــــــــــــورػػ
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ػاضفصلػاضرابع
ػ
ػاألجورػ
 

( : ٜٛلـ ايعُاٍ ع٢ً ٚلا٥ـ شاأل َػُٝاأل َٚٛاصؿاأل َع١ٓٝ ٚحيصٌ ايعاٌَ ع٢ً اظ اط املأؿال عًٝا٘ ح     23َاز٠ ) 

 عكس ايعٌُ .

ا خالٍ غاعاأل ايعٌُ ايطمس١ٝ ٚح َهاْا٘ أٚ تاٛزع   ( : تسؾع أ ٛض ايعُاٍ بايع١ًُ ايطمس١ٝ يًرالز ٜٚأِ زؾعٗ 24َاز٠ ) 

 -ح حػاب٘ ايرٓهٞ ٚؾكًا يألحهاّ ايأاي١ٝ :

 ايعاٌَ شٚ اظ ط ايؿٗطٟ ٜصطف أ طٙ ح ْٗا١ٜ ايؿٗط . (1

 ايعاٌَ باي١َٝٛٝ أٚ بايكطع١ ٜصطف أ طٙ ح ْٗا١ٜ نٌ أغرٛع . (2

َاأ تاااضٜذ  أغاارٛع عًاا٢ اظنثااطخااالٍ ٜااسؾع أ ااطٙ ٚناؾاا١ َػااأخكات٘  ايعاَااٌ ايااصٟ تٓٗااٞ املٓؿااأ٠ خسَأاا٘ و (3

 . ايعكس١ٜاْأٗا٤ ايعالق١ 

ٔ  ايعاٌَ ايصٟ ٜرتى ايعٌُ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ ٜسؾع أ اطٙ ٚناؾا١ َػاأخكات٘ خاالٍ َاس٠ ال       (4  نيأغارٛع  تعٜاس عا

 َٔ تاضٜذ تطى ايعٌُ .

5)    ِ  أ ااٛض ايػاااعاأل اإل اااؾ١ٝ تااسؾع ح َٝعاااز أقصاااٙ ثالثاا١ أٜاااّ َاأ تاااضٜذ اْأٗااا٤ ايأؿااػٌٝ اإل اااح َااا مل ٜااأ

 زؾعٗا َع اظ ط ايعازٟ يًعاٌَ .

 ( : إشا صازف ّٜٛ ايسؾع ّٜٛ ايطاح١ اظغرٛع١ٝ أٚ عط١ً ضمس١ٝ ٜأِ ايسؾع ح ّٜٛ ايعٌُ ايػابل . 25َاز٠ ) 

 ( : ٜٛقع ايعاٌَ عٓس اغأالّ أ طٙ أٚ أٟ َرًؼ َػأخل ي٘ ع٢ً اإلٜصاٍ أٚ ايػجٌ املعس هلصا ايػطض . 26َاز٠ ) 

ٕ ٜٛنٌ َٔ ٜطاٙ يكرض أ طٙ أٚ َػأخكات٘ مبٛ ب ٚناي١ ؾاطع١ٝ  أٚ تؿاٜٛض نأاابٞ َٛقاع     ( : يًعاٌَ أ 27َاز٠ ) 

 َٓ٘ َٚصسم عًٝ٘ َٔ قرٌ َسٜط املٓؿأ٠ .

 

******************** 
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ػاضفصـــــــلػاضخاطـــــــــــس
ػ

ػ
تقارغرػاألداءػواضطالواتػ

 واضترشغاتػ
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ػاضفصلػاضخاطس
ػتقارغرػاألداءػواضطالواتػواضترشغاتػ

ػاضتقارغرػ:
 اظزا٤ بصؿ١ زٚض١ٜ ؾُٝع ايعاًَني تأضُٔ ايعٓاصط ايأاي١ٝ :( : تعس املٓؿأ٠ تكاضٜط عٔ  28َاز٠ ) 

 املكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ٚزض ١ إتكاْ٘ ) ايهؿا٠٤ (. (1

 غًٛى ايعاٌَ َٚس٣ تعاْٚ٘ َع ضؤغا٥٘ ٚظَال٥٘ ٚعُال٤ املٓؿأ٠ . (2

 املٛالر١ . (3

 ١ ( .( : ٜعس ايأكطٜط مبعطؾ١ ايط٥ٝؼ املراؾط يًعاٌَ ع٢ً إٔ ٜعأُس َٔ ) صاحب ايصالحٝ 29َاز٠ ) 

 ( .مأاظ      ٝس  سًا       ٝس     َكرٍٛ      عٝـ  )  ( : ٜكِٝ أزا٤ ايعاٌَ ح ايأكطٜط بأحس ايأكسٜطاأل اآلت١ٝ : 30َاز٠ ) 

( : خيطااط ايعاَااٌ بصااٛض٠ َاأ ايأكطٜااط ؾااٛض اعأُااازٙ ٚحياال يًعاَااٌ إٔ ٜااأظًِ َاأ ايأكطٜااط ٚؾكااًا يكٛاعااس          31َاااز٠ ) 

 ال٥خ١ .ايأظًِ املٓصٛص عًٝٗا ح ٖصٙ اي

ػاضطالواتػ:
متٓح املٓؿأ٠ ; عال٠ٚ زٚض١ٜ يًعاًَني و ٚتٛظع ع٢ً ايعُاٍ اياصٜٔ تأاٛاؾط ؾاِٝٗ ؾاطٚف اغاأخكاقٗا بٓػاب       ( :  32َاز٠ ) 

 . َأؿاٚت١ ع٢ً  ٤ٛ ايأكاضٜط ايسٚض١ٜ املعس٠ عِٓٗ

 : ٠اغأخكام ايعالٚؾطٚف ( :  33َاز٠ ) 

٢ حصاٌ ح تكطٜااطٙ ايااسٚضٟ عًاا٢ زض اا١  ٝااس عًاا٢  ٜهإٛ ايعاَااٌ َااؤٖاًل الغااأخكام ايعااال٠ٚ ايسٚضٜاا١ َأاا  - أ

 اظقٌ بعس َضٞ غ١ٓ نا١ًَ َٔ تاضٜذ ايأخاق٘ باـس١َ أٚ َٔ تاضٜذ حصٛي٘ ع٢ً ايعال٠ٚ ايػابك١ .

٘  جيااٛظ  - ب ٜأجاااٚظ ثااالث   ٚمبااا ال غااأثٓا١ٝ٥اال  ااع٤ َاأ ايعااال٠ٚ َاآح ايعاَااٌ   يًُااسٜط ايعاااّ أٚ َاأ ٜؿٛ اا

 ح ٖصا ايؿإٔ .املٓؿأ٠ اييت تضعٗا  ٚؾكًا يًضٛابطأل اغأثٓا١ٝ٥ ح ايػ١ٓ اعالٚ

 اضترشغاتػ:

 ( : ٜهٕٛ ايعاٌَ َػأخكًا يًرتق١ٝ إىل ٚلٝؿ١ أع٢ً َأ٢ تٛاؾطأل ؾٝ٘ ايؿطٚف ايأاي١ٝ : 34َاز٠ ) 

 ٚ ٛز ايؿاغط ح ايٛلٝؿ١ اظع٢ً . - أ

 تٛاؾط َؤٖالأل ؾػٌ ايٛلٝؿ١ املطؾح يًرتق١ٝ إيٝٗا . - ب

 . ح آخط تكطٜط زٚضٟ  سًا حصٛي٘ ع٢ً زض ١  ٝس - أل

 عٓس تٛؾط مٝعاأل خاص١ ح املٛلـ . ٚجيٛظ إلزاض٠ املٓؿأ٠ َٓح ايعاٌَ تطق١ٝ اغأثٓا١ٝ٥ - ث

 جيٛظ إلزاض٠ املٓؿأ٠ َٓح ايعاٌَ تطق١ٝ اغأثٓا١ٝ٥ ٚؾكًا يًضٛابط اييت تضعٗا ح ٖصا ايؿإٔ . - ج

 -١ تهٕٛ نايأايٞ :( : إشا تٛاؾطأل ؾطٚف ايرتق١ٝ يٛلٝؿ١ أع٢ً ح أنثط َٔ عاٌَ ؾإٕ املؿا ١ً يًرتقٝ 35َاز٠ ) 

 اؿاصٌ ع٢ً تكسٜط أع٢ً . (1

 اؿاصٌ ع٢ً زٚضاأل تسضٜر١ٝ أٚ ؾٗازاأل ع١ًُٝ . (2

 اظقس١َٝ . (3

 اظنرب غًٓا . (4

 املؤٖالأل ايؿدص١ٝ. (5
*******************
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ػاضفصـــــــلػاضدادسػ
ػ

ػ
ػ–االظتدابػػ–رصابػاإل

 اضطزاغاػواضبدالتػػ
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ػاضفصلػاضدادس
ػاضطزاغاػواضبدالتػػ–االظتدابػػ–ػاإلرصاب

 

ػ:ػاإلرصاب
 -سز االيأعاّ مبصطٚؾاأل إضناب ايعاٌَ أٚ أؾطاز أغطت٘ ٚؾل ايضٛابط ايأاي١ٝ :( : ٜأخ 36َاز٠ ) 

غاٛا٤ مت  ; َأ ايرًاس اياصٟ مت ايأعاقاس ؾٝا٘ أٚ اغاأكسّ َٓا٘ ايعاَاٌ إىل َكاط ايعُاٌ           ; عٓس بساٜا١ ايأعاقاس    (1

 .أٚ تكطٙ املٓؿأ٠ ٚؾل َا ٜأؿل عًٝ٘ ح عكس ايعٌُ و ٚايأعاقس ح زاخٌ املًُه١ أٚ خاض ٗا 

ْأٗا٤ خس١َ ايعاٌَ ٚطًر٘ ايعٛز٠ إىل املهإ ايصٟ مت ايأعاقس ؾٝ٘ أٚ اغاأكسّ َٓا٘ ٚشياو ح أحهااّ     عٓس ا (2

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 1( ؾكط٠ )  40ْطام املاز٠ ) 

 . أٚ تكطٙ املٓؿأ٠ عٓس متأع ايعاٌَ بإ اظت٘ ايػ١ٜٛٓ ٜهٕٛ إضناب٘ ٚؾكًا ملا ٜأؿل عًٝ٘ ح عكس ايعٌُ (3

4)     ٝ ـ عاٛز٠ ايعاَاٌ إىل بًاسٙ ح حايا١ عاسّ صاالحٝأ٘ يًعُاٌو أٚ إشا ضغاب ح         ال ٜأخُاٌ صااحب ايعُاٌ تهااي

 ايعٛز٠ زٕٚ غرب َؿطٚع أٚ ح حاي١ اضتهاب كايؿ١ أزأل إىل تطحًٝ٘ مبٛ ب قطاض إزاضٟ أٚ حهِ قضا٥ٞ .

ػاالظتــــــدابػ:
 ٜعاٌَ نايأايٞ : ٘( : إشا اْأسب ايعاٌَ ظزا٤ عٌُ خاضج َكط عًُ 37َاز٠ ) 

١ً ايٓكٌ ايالظَا١ َأ َكاط عًُا٘ إىل َكاط اْأسابا٘ ٚايعهاؼ َاا مل ٜاأِ صاطف َكاباٌ ٚغا١ًٝ             تؤَٔ ي٘ ٚغٝ (1

 ايٓكٌ مبٛاؾك١ ايعاٌَ .

َكابٌ ايأهايٝـ ايؿع١ًٝ ايايت ٜأهراسٖا يًػاهٔ ٚايطعااّ ٚايأآكالأل ايساخًٝا١ َٚاا         َرًؼ َايٜٞصطف ي٘  (2

 ح ٖصا ايؿإٔ . ضٛابط اييت تضعٗا املٓؿأ٠ؾكًا يًإىل شيو َا مل تؤَٓٗا ي٘ املٓؿأ٠ ٚ

 -ُٜصطف ي٘ بسٍ اْأساب َايٞ نايأايٞ : (3

 .االْأساب زاخٌ املًُه١ : أ ط َٜٛني َكابٌ نٌ ّٜٛ اْأساب َٔ أ طٙ اظغاغٞ -أ

 املًُه١ : أ ط ثالث١ أٜاّ َكابٌ نٌ ّٜٛ اْأساب َٔ أ طٙ اظغاغٞ.االْأساب خاضج  -ب

يػابك١ َٔ ٚقت َػازض٠ ايعاٌَ ملكط عًُ٘ إىل ٚقت عٛزت٘ ٚؾل املس٠ ا املاز٠( : ؼػب ايٓؿكاأل املؿاض إيٝٗا ح  38َاز٠ ) 

 احملسز٠ ي٘ َٔ قرٌ املٓؿأ٠ .

ػ:ػاضطزاغاػاضطغظغظػواضبدالتػاضظقدغظ
ٌ املعاٜاا ايعٝٓٝا١ : تاؤَٔ املٓؿاأ٠ ايػاهٔ املٓاغاب ٚناصيو ٚغا١ًٝ ايٓكاٌ املٓاغار١           ( :  39َاز٠ )  ايعُااٍ َأ َهاإ     يٓكا

 .ح عكس ايعٌُ  االتؿامٚشيو حػب هؼ ٚايع غهِٓٗ إىل َهإ عًُِٗ

املٓؿاأ٠   تاسؾع ( أعالٙ .39ح حاٍ عسّ تٛؾري املعاٜا ايع١ٝٓٝ أٚ بعضٗا ٚايٛاضز٠ ح املاز٠ )ايرسالأل ايٓكس١ٜ : ( :  40َاز٠ ) 

 ح عكس ايعٌُ . االتؿامٚبسٍ ْكٌ ْكسٟ يًعاٌَ ٚشيو حػب  غهٔ بسٍ

 

************************ 
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ػاضفصـــــــلػاضدابعػ
ػ

ػ
أغامػوداراتػاضططلػ

 واضراحظػػػ
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ػاضفصلػاضدابع
ػ

ػأغامػوداراتػاضططلػواضراحظػ
 

( : تهٕٛ أٜاّ ايعٌُ غأ١ أٜاّ ح اظغرٛع ٜٚهٕٛ ّٜٛ اؾُع١ ٖٛ ّٜٛ ايطاح١ اظغرٛع١ٝ بأ ط ناَاٌ ؾُٝاع    41َاز٠ ) 

إٔ تػأرسٍ بٗاصا ايٝاّٛ يارعض عُاهلاا أٟ      –بعس إبالؽ َهأب ايعٌُ املدأص  –ايعُاٍ و ٚجيٛظ يًُٓؿأ٠ 

َٔ أٜاّ اظغرٛع و ٚعًٝٗا إٔ متهآِٗ َأ ايكٝااّ بٛا رااتِٗ ايسٜٓٝا١ و ٚال جياٛظ تعاٜٛض ٜاّٛ ايطاحا١          ّٜٛ 

 اظغرٛع١ٝ مبكابٌ ْكسٟ .

 َٔ ْظاّ ايعٌُ  . (100و  99و  98 ) ٚؾل َا ٚضز باملٛاز غاعاأل عٌُ ًَٜٛٝا  مثإ( : تهٕٛ غاعاأل ايعٌُ  42َاز٠ ) 

أَانٔ ايعٌُ ٚاْصاطاؾِٗ َٓٗاا ح املٛاعٝاس احملاسز٠ ٚؾال اؾاساٍٚ ايايت ٜاأعني          ( : ٜهٕٛ حضٛض ايعُاٍ إىل 43َاز٠ ) 

إعالْٗا بٛ عٗا ح أَانٔ باضظ٠ َٔ َٛاقع ايعٌُ و ٚجيب إٔ تأضأُ ٖاصٙ اؾاساٍٚ َٛعاس باس٤ غااعاأل       

ايعٌُ ٚاْأٗا٥ٗا و ٚإشا نإ ايعٌُ ٜأِ عأ ططٜال َٓاٚبااأل ٚ اب بٝاإ َٛعاس باس٤ ٚاْأٗاا٤ غااعاأل عُاٌ           

 .نٌ ْٛب١ 

( : ٜطاع٢ ح اؾساٍٚ املؿاض إيٝٗا ح املاز٠ ايػاابك١ إٔ ال ٜعُاٌ ايعاَاٌ أنثاط َأ مخاؼ غااعاأل َأٛاصا١ً          44َاز٠ ) 

زٕٚ ؾاارت٠ يًطاحاا١ ٚايصااال٠ ٚايطعاااّ ال تكااٌ عاأ ْصااـ غاااع١ ح املااط٠ ايٛاحااس٠ أٚ غاااع١ ْٚصااـ خااالٍ          

    ٔ إحاس٣ عؿاط٠ غااع١ ح ايٝاّٛ      فُٛع غاعاأل ايعٌُ ٚع٢ً إٔ ال ٜرك٢ ايعاٌَ ح َهاإ ايعُاٌ أنثاط َا

 ايٛاحس .

 

ػشواردػاضحضورػواالظصرافػواضتفتغش
ػ

 ( : ٜهٕٛ زخٍٛ ايعُاٍ إىل َٛاقع عًُِٗ ٚاْصطاؾِٗ َٓٗا َٔ اظَانٔ املدصص١ يصيو . 45َاز٠ ) 

 ( : ع٢ً ايعاٌَ إٔ ٜثرت حضٛضٙ ٚاْصطاؾ٘ ح ايػاع١ املٝكات١ٝ أٚ ايػجٌ املعس هلصا ايػطض . 46َاز٠ ) 

 ( : ع٢ً ايعاٌَ االَأثاٍ يًأؿأٝـ َأ٢ طًب َٓ٘ شيو . 47)  َاز٠
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ػ:ػاضططلػاإلضاسي
( : ٜعأرب عُاًل إ اؾًٝا نٌ عٌُ ٜهًـ ب٘ ايعاٌَ بعس غااعاأل اياسٚاّ ايعازٜا١ أٚ ح أٜااّ اظعٝااز ٚايعطاالأل        48َاز٠ ) 

 املٓصٛص عًٝٗا ح ٖصٙ ايال٥خ١ .

ٌ ( : ٜأِ تهًٝـ ايعاٌَ با 49َاز٠ )  اح بٓاا٤ عًا٢ أَاط نأاابٞ تصاسضٙ اؾٗا١ املػا٦ٛي١ ح املٓؿاأ٠ ٜارني ؾٝا٘           اإل ا  يعُا

عسز ايػاعاأل اإل اؾ١ٝ اييت ٜعًُٗا ايعاٌَ املهًـ ٚعسز اظٜاّ ايالظ١َ يصيو ٚؾل َا ْصت عًٝا٘ املااز٠   

 ػًِ يًعاٌَ صٛض٠ خط١ٝ َٔ ايأهًٝـ ايهأابٞ َصسق١ غأِ املٓؿأ٠ .( َٔ ْظاّ ايعٌُ . ُٚت 106) 

( َٔ ْظاّ  107( : تسؾع املٓؿأ٠ يًعاٌَ عٔ غاعاأل ايعٌُ اإل اؾ١ٝ أ طًا إ اؾًٝا ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ )  50َاز٠ ) 

 ايعٌُ .

 ( َٔ ٖصٙ ايال٥خ١ ع٢ً اؿاالأل اآلت١ٝ : 44و  42( : ال تػطٟ أحهاّ املازتني )  51َاز٠ ) 

1)     ٛ  ٝاا٘ و إشا نااإ َاأ ؾااإٔ ٖااصٙ    اظؾااداص ايااصٜٔ ٜؿااػًٕٛ َٓاصااب عايٝاا١ شاأل َػااؤٚي١ٝ ح اإلزاض٠ ٚايأ

 املٓاصب إٔ ٜأُأع ؾاغًٖٛا بػًطاأل صاحب ايعٌُ ع٢ً ايعُاٍ .

 اظعُاٍ ايأجٗٝع١ٜ أٚ ايأه١ًُٝٝ اييت جيب إلاظٖا قرٌ ابأسا٤ ايعٌُ أٚ بعسٙ . (2

 ايعٌُ ايصٟ ٜهٕٛ َأكطعًا بايضطٚض٠ . (3

 ١ٝ .ايعُاٍ املدصصٕٛ يًخطاغ١ ٚايٓظاؾ١ و عسا عُاٍ اؿطاغ١ اظ١َٝٓ املسْ (4

 

 

 

******************** 
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ػاضفصـــــــلػاضثاطنػ
ػ

ػ
 اإلجــــــــــــازاتػػػ
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ػاضفصلػاضثاطن
ػ

ػاإلجازاتػ
 

ػاإلجازةػاضدظوغظػ:
( ًَٜٛا  30ٜػأخل ايعاٌَ عٔ نٌ غ١ٓ َٔ غٓٛاأل اـس١َ إ اظ٠ غ١ٜٛٓ بأ ط ناٌَ َستٗا عٔ )  -أ ( :  52َاز٠ ) 

 املس٠ اييت قضاٖا َٔ ايػ١ٓ ح ايعٌُ . ٚجيٛظ يًُٓؿأ٠ َٓح ايعاٌَ  ع٤ًا َٔ إ اظت٘ ايػ١ٜٛٓ بٓػر١

 الٜٛ س حس أز٢ْ يًأُأع ظع٤ َٔ اإل اظ٠ االعأٝاز١ٜ . -ب  

 ( : جيٛظ االتؿام ح عكس ايعٌُ ع٢ً إ اظ٠ غ١ٜٛٓ تعٜس ع٢ً َا ٚضز ح املاز٠ ايػابك١ . 53َاز٠ ) 

ضٝاأل ايعٌُ َع اظخص بعني االعأراض ( : ؼسز املٓؿأ٠ َٛاعٝس متأع ايعُاٍ بإ اظتِٗ ايػ١ٜٛٓ ٚؾل َكأ 54َاز٠ ) 

 ضغر١ ايعاٌَ ح ؼسٜس َٝعاز إ اظت٘ نًُا أَهٔ شيو و ٜٚهٕٛ قطاض املٓؿأ٠ ح ٖصا ايؿإٔ ْٗا٥ًٝا .

( : ال جيٛظ يًعاٌَ إٔ ٜأٓاظٍ عٔ إ اظت٘ ايػ١ٜٛٓ مبكابٌ أٚ بسٕٚ َكابٌ ٚجيب إٔ ٜأُأع بٗا ح غ١ٓ  55َاز٠ ) 

 املٓؿأ٠ تأ ٌٝ إ اظت٘ ايػ١ٜٛٓ أٚ أٜاّ َٓٗا يًػ١ٓ ايأاي١ٝ ؾكط .اغأخكاقٗا ٚجيٛظ ي٘ مبٛاؾك١ 

ٚعٓٛاْ٘ خالٍ اإل اظ٠ ٚضقِ ( : ٜٛقع ايعاٌَ عٓس قٝا١َ باإل اظ٠ إقطاضًا ٜٛ ح ؾٝ٘ تاضٜذ بس٤ اإل اظ٠  56َاز٠ ) 

 .االتصاٍ

 بٗا ٚؾل آخط أ ط ٜأكا اٙ . طٙ عٔ َس٠ اإل اظ٠ ايػ١ٜٛٓ َكسًَا عٓس ايكٝاّ ( : تسؾع املٓؿأ٠ يًعاٌَ أ 57)  َاز٠

( : ٜػأخل ايعاٌَ أ طٙ عٔ أٜاّ اإل اظ٠ املػأخك١ إشا تطى ايعٌُ قرٌ متأع٘ بٗا ٚشيو بايٓػر١ يًُس٠  58َاز٠ ) 

اييت مل حيصٌ ع٢ً إ اظت٘ عٓٗا و نُا ٜػأخل أ ط اإل اظ٠ عٔ نػٛض ايػ١ٓ بٓػر١ َا قضاٙ َٓٗا ح 

 عاٌَ أغاغًا الحأػاب َكابٌ أ ط ٖصٙ اإل اظاأل .ايعٌُ و ٜٚأدص آخط أ ط نإ ٜأكا اٙ اي

ػ
ػإجازةػاألرغادػواضطظادباتػ:

 ( : يًعاٌَ اؿل ح إ اظ٠ بأ ط ناٌَ ح اظعٝاز ٚاملٓاغراأل ايأاي١ٝ : 59َاز٠ ) 

َٔ ؾٗط ضَضإ املراضى حػاب تكاِٜٛ    29أٜاّ مبٓاغر١ عٝس ايؿطط املراضى ترسأ َٔ ايّٝٛ ايأايٞ يّٝٛ  غأ١ - أ

 أّ ايكط٣ .

 أٜاّ مبٓاغر١ عٝس اظ خ٢ املراضى ترسأ َٔ ّٜٛ ايٛقٛف بعطؾ١ . غأ١ - ب

ّٜٛ ٚاحس مبٓاغر١ ايّٝٛ ايٛطين يًًُها١ ) أٍٚ املٝاعإ ( و ٚإشا صاازف ٖاصا ايٝاّٛ ٜاّٛ ايطاحا١ اظغارٛع١ٝ أٚ          - أل

 ُٔ إ اظ٠ أحس ايعٝسٜٔ ٚ ب ع٢ً صاحب ايعٌُ تعٜٛض ايعاٌَ بّٝٛ إ اظ٠ آخط أٚ بأ ط إ ااح أُٜٗاا   

 ايعاٌَ .أضاز 

 إشا صازف أحس أٜاّ إ اظ٠ أحس ايعٝسٜٔ ّٜٛ ايطاح١ اظغرٛع١ٝ متسز اإل اظ٠ ًَٜٛا آخط . - ث

 جيٛظ ملسٜط عاّ املٓؿأ٠ متسٜس اإل اظ٠ حػب َا ٜطاٙ َٓاغرًا . - ج
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ػاإلجازةػاضخاصظػ:
 -( : حيل يًعاٌَ اؿصٍٛ ع٢ً إ اظ٠ بأ ط ناٌَ ح اؿاالأل ايأاي١ٝ : 60َاز٠ ) 

 س ظٚا ٘ .ثالث١ أٜاّ عٓ -أ 

 ّٜٛ ٚاحس ح حاي١ ٚالز٠ َٛيٛز ي٘ . -ب 

 ١ ايعاٌَ أٚ أحس أصٛي٘ أٚ ؾطٚع٘ .١ أٜاّ ح حاي١ ٚؾا٠ ظٚ ثالث -ج 

 ٚيًُٓؿأ٠ اؿل ح طًب ايٛثا٥ل اييت تؤٜس ٖصٙ اؿاالأل .

 

ػاإلجازةػاالضطرارغظ:
ٗطٜا١ بؿاطف أال تأجااٚظ    : جيٛظ يًُٛلـ إٔ حيصٌ عًا٢ إ ااظ٠ طاض٥ا١ َسؾٛعا١ اظ اط ظغاراب َؿا ٦ا١ أٚ ق       (61َاز٠ )

َستٗا ثالث١ أٜاّ َأأاي١ٝ ٚأال ٜعٜس فُٛع أٜاّ اإل اظاأل ايطاض٥ا١ ح ايػا١ٓ اهلجطٜا١ ايٛاحاس٠ عأ غاأ١ أٜااّ و بؿاطف         

 إٔ ال ٜػركٗا ٚال ًٜخكٗا إ اظاأل أٚ عطالأل ضمس١ٝ .

 

ػ:االدتثظائغظاإلجازةػ
بسٕٚ أ ط ٜأؿكإ عًا٢ ؼسٜاسٖا و ٜٚعاس عكاس ايعُاٌ       ( : جيٛظ يًعاٌَ مبٛاؾك١ املٓؿأ٠ اؿصٍٛ ع٢ً إ اظ٠ 62َاز٠ ) 

 َٛقٛؾًا خالٍ َس٠ اإل اظ٠ ؾُٝا ظاز ع٢ً عؿطٜٔ ًَٜٛا َامل  ٜأؿل ايططؾإ ع٢ً خالف شيو .

 

ػاإلجازةػاضطرضغظػ:
( : ٜػأخل ايعاٌَ ايصٟ ٜثرت َط ٘ بؿٗاز٠ طر١ٝ صازض٠ عٔ طرٝب املٓؿاأ٠ أٚ َط اع طايب َعأُاس ياسٜٗا       63َاز٠ ) 

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ و ٚشيو ع٢ً ايٓخٛ ايأايٞ : 117ط ١ٝ خالٍ ايػ١ٓ ايٛاحس٠ ٚؾكًا يًُاز٠ ) إ اظ٠ َ

 اظٚىل بأ ط ناٌَ  ًاَٜٛايثالثٕٛ  -أ 

 بثالث١ أضباع اظ ط . ايأاي١ٝ ػإٔٛ ًَٜٛااي -ب 

 . بسٕٚ أ ط اييت تًٞ شيو ًَاايثالثٕٛ ٜٛ -ج 

قاطض طرٝاب املٓؿاأ٠ أٚ املطا اع ايصاخٞ املعأُاس أْا٘ ؾاؿٞ          إال إشا ٘( : ال ٜػُح يًعاٌَ املطٜض إٔ ٜراؾط عًُا  64َاز٠ ) 

َاأ َط اا٘ ٚأصاارح قااازضًا عًاا٢ َراؾااط٠ عًُاا٘ ٚأْاا٘ ال خطااط عًٝاا٘ َاأ أزا٤ ايعُااٌ ٚال  ااطض َٓاا٘ عًاا٢               

 كايط١ ظَال٥٘ ح ايعٌُ .
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ػإجازةػاضحجػ:
( أٜاااّ  7ناَااٌ َااستٗا )  ( : متاآح املٓؿااأ٠ ايعاَااٌ املػااًِ ايااصٟ ٜطغااب ح أزا٤ ؾطٜضاا١ اؿااا إ اااظ٠ بااأ ط         65َاااز٠ ) 

باإل اؾ١ إىل إ اظ٠ عٝاس اظ اخ٢ املرااضى ٚشياو ملاط٠ ٚاحاس٠ طاٛاٍ َاس٠ خسَأا٘ ٚيًُٓؿاأ٠ حال تٓظاِٝ             

 ٖصٙ اإل اظ٠ مبا ٜضُٔ حػٔ غري ايعٌُ بٗا .

 

ػاضدرادغظػ:ػػاتإجازةػاالطتحاظ
 اااظ٠ بااأ ط ناَااٌ طااٛاٍ َااس٠  ( : متاآح املٓؿااأ٠ ايعاَااٌ ايػااعٛزٟ ايااصٟ ٜأااابع تسضٜراا٘ أٚ ؼصااًٝ٘ ايعًُااٞ إ  66َاااز٠ )

االَأخإ ٚشيو عٔ غ١ٓ غري َعاز٠ ؼسز َاستٗا بعاس أٜااّ االَأخاإ ايؿعًٝا١ و أَاا إشا ناإ االَأخاإ         

عٔ غ١ٓ َعااز٠ ؾٝهإٛ يًعاَاٌ اؿال ح إ ااظ٠ زٕٚ أ اط ظزا٤ االَأخاإ ٚيًُٓؿاأ٠ إٔ تطًاب َأ ايعاَاٌ            

أزا٥ا٘ االَأخاإ . ٚعًا٢ ايعاَاٌ إٔ ٜأكاسّ       تكسِٜ ايٛثا٥ل املؤٜس٠ يطًب اإل ااظ٠ ٚناصيو َاا ٜاسٍ عًا٢     

بطًب اإل اظ٠ قرٌ َٛعسٖا غُػ١ عؿط ًَٜٛا ع٢ً اظقٌ . ٚحيطّ ايعاٌَ َٔ أ ط ٖاصٙ اإل ااظ٠ إشا ثرات    

 أْ٘ مل ٜؤز اإلَأخإ و َع عسّ اإلخالٍ باملػا٤ي١ ايأأزٜر١ٝ .

 

ػأحصامػراطظػسيػاإلجازاتػ:
ٟ  ٗاا١ أثٓااا٤ متأعاا٘ بااأٟ إ اااظ٠ َاأ اإل اااظاأل املٓصااٛص عًٝٗااا ح ٖااصا      يااس٣ أايعُااٌ ( : ال جيااٛظ يًعاَااٌ   67َاااز٠ ) 

ايؿصٌ غٛا٤ نإ بأ ط أٚ بسٕٚ أ ط و ؾإشا ثرت إٔ ايعاٌَ خايـ شيو ٜهٕٛ يًُٓؿأ٠ اؿل ح حطَاْا٘  

 َٔ أ طٙ عٔ َس٠ اإل اظ٠ أٚ إٔ تػرتز َٓ٘ َا زؾعأ٘ ي٘ يكا٤ شيو .

 

 

************************** 
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ػاضفصـــــــلػاضتادعػ
ػ

ػاضوشاغظػواضدالطظػ. -
وطدتوغاتػاإلدطافػ -

 اضطبيػ.

 واضرراغظػاضطبغظػ. -

ضططلػواألطراضػوإصاباتػا -
 اضطكظغظػ.
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ػاضفصـلػاضتادع
ػ

 طدتوغاتػاإلدطافػاضطبيػ.ػ-اضوشاغظػواضدالطظػ

 إصاباتػاضططلػواألطراضػاضطكظغظػ.ػ-اضرراغظػاضطبغظػ

 

ػاضوشاغظػواضدالطظػ:
 ( : غعًٝا ؿُا١ٜ ايعُاٍ َٔ اظخطاض ٚاظَطاض ايٓامج١ عٔ ايعٌُ تأدص املٓؿأ٠ ايأسابري اآلت١ٝ :68)  َاز٠ 

 نٔ لاٖط٠ عٔ كاطط ايعٌُ ٚٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ َٓٗا ٚايأعًُٝاأل ايالظّ إتراعٗا .اإلعالٕ ح أَا -أ 

 حظط ايأسخني ح أَانٔ ايعٌُ املعًٔ عٓٗا . -ب 

 تأَني أ ٗع٠ إلطؿا٤ اؿطٜل ٚإعساز َٓاؾص يًٓجا٠ ح حاالأل ايطٛاضئ . -ج 

 إبكا٤ أَانٔ ايعٌُ ح حاي١ ْظاؾ١ تا١َ َع تٛؾري املطٗطاأل . -ز 

 يًؿطب ٚاالغأػاٍ .تٛؾري املٝاٙ ايصاؿ١  -ٙ 

 تٛؾري زٚضاأل املٝاٙ باملػأ٣ٛ ايصخٞ املطًٛب . -ٚ 

 تسضٜب ايعاًَني ع٢ً اغأدساّ ٚغا٥ٌ ايػال١َ ٚأزٚاأل ايٛقا١ٜ اييت تؤَٓٗا املٓؿأ٠ . -ظ 

 -( : تعني املٓؿأ٠ ح نٌ َٛقع َٔ َٛاقع ايعٌُ َػ٦ٛاًل خيأص باآلتٞ : 69َاز٠ ) 

 ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايٛقا٥ٞ يس٣ ايعُاٍ . -أ 

 ايسٚضٟ بػطض ايأأنس َٔ غال١َ اظ ٗع٠ ٚحػٔ اغأعُاٍ ٚغا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚايػال١َ . ايأؿأٝـ -ب 

 َعا١ٜٓ اؿٛزاث ٚتػجًٝٗا ٚإعساز تكاضٜط عٓٗا تأضُٔ ايٛغا٥ٌ ٚاالحأٝاطاأل ايهؿ١ًٝ بأالح تهطاضٖا . -ج 

 َطاقر١ تٓؿٝص قٛاعس ايٛقا١ٜ ٚايػال١َ . -ز 

ػطدتوغاتػاإلدطافػاضطبيػ:
( : تؤَٔ املٓؿاأ٠ ح ناٌ َهاإ ٜعُاٌ ؾٝا٘ أقاٌ َأ مخػاني عااَاًل خعاْا١ يطغاعاؾاأل ايطرٝا١ ؼأاٟٛ عًا٢                70َاز٠ ) 

( َٔ ْظااّ ايعُاٌ    142نُٝاأل ناؾ١ٝ َٔ اظز١ٜٚ ٚاظضبط١ ٚاملطٗطاأل ٚغري شيو ما أؾاضأل ي٘ املاز٠ ) 

 و ٜٚعٗس إىل عاٌَ َسضب أٚ أنثط بإ طا٤ اإلغعاؾاأل ايالظ١َ يًعُاٍ املصابني .

( : تعااس املٓؿااأ٠ ح نااٌ َهااإ ٜعُااٌ باا٘ أنثااط َاأ مخػااني عاااَاًل غطؾاا١ يطغااعاؾاأل ايطرٝاا١ تأااٛؾط ؾٝٗااا         71َاااز٠ ) 

ايؿطٚف املٓصٛص عًٝٗا ح ايال٥خ١ ايأٓؿٝص١ٜ ح ْظاّ ايعٌُ ٜٚعٗس إىل مطض َطخص يا٘ ح إ اطا٤   

 اإلغعاؾاأل ايالظ١َ يًعُاٍ ؼت إؾطاف طرٝب .
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ػاضطبغظػ:ػاغظاضرر
املعط ني الحأُاٍ اإلصاب١ بأحس اظَطاض امل١ٝٓٗ  اإىل طرٝب أٚ أنثط يؿخص عُاهلاملٓؿأ٠ تعٗس ( :  72َاز٠ )

ؾاَاًل َطٙ  ًاؾخص ح  سٍٚ اظَطاض امل١ٝٓٗ املٓصٛص عًٝٗا ح ْظاّ ايأأَٝٓاأل اال أُاع١ٝاحملسز٠ 

 . نٌ غ١ٓ ع٢ً اظقٌ

ايايت ٜكطضٖااا اياٛظٜط َااع   يًُػاأٜٛاأل   طركااًاقا٥ٝا١ ٚايعال ٝا١   ايٛٚيعُاهلاا ايعٓاٜا١ ايصااخ١ٝ   تاٛؾط املٓؿااأ٠  ( :  73َااز٠ )  

 .ْظاّ ايضُإ ايصخٞ ايأعاْٚٞ  ٜٛؾطَٙطاعا٠ َا 

( : ٜػأث٢ٓ َٔ ايعالج ايٓظاضاأل ايطر١ٝ ٚتطنٝب اظغٓإ ٚاظططاف ايصٓاع١ٝ ٚايعًُٝاأل ايأجًُٝٝا١ َٚاا    74َاز٠ ) 

 ح حهُٗا .

 

ػإصاباتػاضططلػواألطراضػاضطكظغظػ:
( : ع٢ً ايعاٌَ ايصٟ ٜصاب بإصااب١ عُاٌ أٚ مباطض َٗاين إٔ ٜرًاؼ ض٥ٝػا٘ املراؾاط أٚ اإلزاض٠ ؾاٛض اغاأطاعأ٘           75) َاز٠ 

 ٚي٘ َطا ع١ ايطرٝب َراؾط٠ َأ٢ اغأسعت حايأ٘ شيو .

( : عًاا٢ ايطرٝااب املدااأص بعااالج ايعُاااٍ إٔ ٜرااازض بااإبالؽ اإلزاض٠ عاأ أٜاا١ لااٛاٖط تؿااري إىل لٗااٛض أٟ َااطض   76َاااز٠ ) 

 أٚ ٚبا٥ٞ ح صؿٛف ايعُاٍ .َٗين 

 ( : تكّٛ املٓؿأ٠ باالؾرتاى عٔ مجٝع ايعاًَني ح ؾطع اظخطاض امل١ٝٓٗ بايأأَٝٓاأل اال أُاع١ٝ . 77َاز٠ ) 

( : ٜطرااال ح ؾاااإٔ إصااااباأل ايعُاااٌ ٚاظَاااطاض املٗٓٝااا١ أحهااااّ ؾاااطع اظخطااااض املٗٓٝااا١ َااأ ْظااااّ ايأأَٝٓااااأل   78َااااز٠ ) 

 اال أُاع١ٝ .

 

 

 

************************* 
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ػ
ػ
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ػاضفصـلػاضطاذر
ػ

 اضواجباتػواضطحظوراتػ

 

ػواجباتػاضطظذمةػ:
 

 مبا ًٜٞ : تًأعّ املٓؿأ٠( :  79َاز٠ )

ٚ        -أ  عأ ناٌ قاٍٛ أٚ ؾعاٌ  ااؼ      االَأٓااع َعاًَا١ عُاهلاا بؿاهٌ ال٥ال ٜاربظ اٖأُاَٗاا بااأحٛاهلِ َٚصااؿِٗ 

 نطاَأِٗ أٚ زِٜٓٗ .

 ٛقت ايالظّ ملُاضغ١ حكٛقِٗ املٓصٛص عًٝٗا ح ٖصٙ ايال٥خ١ زٕٚ املػاؽ باظ ط .إٔ تعطٞ ايعُاٍ اي -ب 

إٔ تػٌٗ ملٛلؿٞ اؾٗاأل املدأص١ نٌ ١َُٗ تأعًال باايأؿأٝـ أٚ املطاقرا١ ٚاإلؾاطاف عًا٢ حػأ تطرٝال         -ج 

 أحهاّ ْظاّ ايعٌُ ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضاأل ايصازض٠ مبكأضاٙ و ٚإٔ تعطٞ يًػًطاأل املدأص١ مجٝع املعًَٛااأل 

 ايالظ١َ اييت تطًب َٓٗا ؼكٝكًا هلصا ايػطض .

إٔ تااسؾع يًعاَااٌ أ طتاا٘ ح ايعَااإ ٚاملهااإ ايًااصٜٔ حيااسزُٖا ايعكااس أٚ ايعااطف َااع َطاعااا٠ َااا تكأضااٞ باا٘      -ز 

 اظْظ١ُ اـاص١ بصيو .

إشا حضط ايعاٌَ ملعاٚي١ ع١ًُ ح ايؿرت٠ ايَٝٛٝا١ ايايت ًٜعَا٘ بٗاا عكاس ايعُاٌ أٚ أعًأ أْا٘ َػاأعس َعاٚيا١            -ٙ 

١ً ح ٖصٙ ايؿرت٠ ٚمل  ٓع٘ عٔ ايعُاٌ إال غارب ضا اع إىل صااحب ايعُاٌ ناإ يا٘ اؿال ح أ اط املاس٠           عُ

 اييت ال ٜؤزٟ ؾٝٗا ايعٌُ .

أٚ ٚنًٝٗا أٚ أٟ ؾدص ي٘ غًط١ ع٢ً ايعُاٍ تؿسٜس املطاقر١ بعسّ زخٍٛ أ١ٜ َاز٠ قظاٛض٠   ع٢ً املٓؿأ٠ -ٚ 

طراال عكاا٘ باإل اااؾ١ إىل ايعكٛباااأل ايؿااطع١ٝ    ؾااطعًا أٚ ْظاَااًا إىل أَااانٔ ايعُااٌ و ؾُاأ ٚ ااسأل يسٜاا١ ت    

 اإلزاض١ٜ ايطازع١ املٓصٛص عًٝٗا ح  سٍٚ املدايؿاأل ٚاؾعا٤األ . عا٤األاؾ
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ػ:ػواجباتػاضططال
 

 -( : ًٜأعّ ايعاٌَ باآلتٞ : 80َاز٠ ) 

ّ           -أ   ايأكٝس بايأعًُٝاأل ٚاظٚاَط املأعًك١ بايعُاٌ َاا مل ٜهأ ؾٝٗاا َاا خياايـ ْصاٛص عكاس ايعُاٌ أٚ ايٓظاا

 ايعاّ أٚ اآلزاب ايعا١َ أٚ َا ٜعطض يًدطط .

 احملاؾظ١ ع٢ً َٛاعٝس ايعٌُ . -ب 

 ع٢ً ايٛ ٘ املطًٛب ؼت إؾطاف ايط٥ٝؼ املراؾط ٚٚؾل تٛ ٝٗات٘ . ايعٌُإلاظ  -ج 

 ايعٓا١ٜ باآلالأل ٚباظزٚاأل املٛ ٛع١ ؼت تصطؾ٘ ٚاحملاؾظ١ عًٝٗا ٚع٢ً مأًهاأل املٓؿأ٠ . -ز 

ايعُاااٌ عًااا٢ غاااٝاز٠ ضٚح ايأعاااإٚ بٝٓااا٘ ٚباااني ظَال٥ااا٘ ٚطاعااا١ ضؤغاااا٥٘ االيأاااعاّ عػااأ ايػاااري٠ ٚايػاااًٛى ٚ -ٙ 

 ٚاؿطص ع٢ً إض ا٤ عُال٤ املٓؿأ٠ ح ْطام اخأصاص٘ ٚح حسٚز ايٓظاّ .

تكسِٜ نٌ عٕٛ أٚ َػاعس٠ ح اؿااالأل ايطاض٥ا١ أٚ اظخطااض ايايت تٗاسز غاال١َ َهاإ ايعُاٌ أٚ ايعااًَني           -ٚ 

 ؾٝ٘ .

ع١ٝ ٚايأجاضٜا١ يًُٓؿاأ٠ أٚ أٜا١ أغاطاض تصاٌ إىل عًُا٘ بػارب أعُااٍ         احملاؾظ١ ع٢ً اظغطاض ايؿ١ٝٓ ٚ ايصٓا -ظ 

 ٚلٝؿأ٘ .

عًاا٢ حػاااب   ٙاالَأٓاااع عاأ اغااأػالٍ عًُاا٘ باملٓؿااأ٠ بػااطض ؼكٝاال ضبااح أٚ َٓؿعاا١ ؾدصاا١ٝ ياا٘ أٚ يػااري       -ح 

 َصًخ١ املٓؿأ٠ .

ٔ إخطاض املٓؿاأ٠ بهاٌ تػاٝري ٜطاطأ عًا٢ حايأا٘ اال أُاعٝا١ أٚ قاٌ إقاَأا٘ خاالٍ أغارٛع عًا٢ اظنثاط َا               -ف 

 تاضٜذ حسٚث ايأػٝري .

 ايأكٝس بايأعًُٝاأل ٚاظْظ١ُ ٚايعازاأل ٚايأكايٝس املطع١ٝ ح ايرالز . -ٟ 

 عسّ اغأكراٍ ظا٥طٜٔ ح أَانٔ ايعٌُ َٔ غري عُاٍ املٓؿأ٠ ٚعُال٥ٗا . -ى 

 عسّ اغأعُاٍ أزٚاأل املٓؿأ٠ َٚعساتٗا ح اظغطاض اـاص١ . -ٍ 

 

 

********************* 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضفصـــــــلػاضحاديػرذرػ
ػ
ػ

 اضخدطاتػاالجتطارغظػ



 31 

ػرذرػياضفصلػاضحاد
ػ

ػاضخدطاتػاالجتطارغظػ
 

 

 . ايصال٠ ح أٚقاتٗا إعساز َهإ َٓاغب ظزا٤( :  81َاز٠ ) 

 . ٠إعساز َهإ يأٓاٍٚ ايطعاّ ح اظٚقاأل اييت ؼسزٖا املٓؿأ( : 82َاز٠ ) 

 .ؾٝ٘ ايعاٌَ يٛضثأ٘ ناَاًل  ٢صطف ضاتب ايؿٗط ايصٟ تٛؾ( : 83َاز٠ ) 

 

 

 

****************************** 
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ػاضفصـــــــلػاضثاظيػرذرػ

ػ
ػ

 اضتـــــظــــــــضمػ
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ػاضفصلػاضثاظيػرذر
ػ

ػاضتظضمػ
 

( : َع عسّ اإلخالٍ عل ايعاٌَ ح االيأجا٤ إىل اؾٗاأل اإلزاض١ٜ أٚ ايكضا١ٝ٥ املدأص١ حيال يا٘ إٔ ٜاأظًِ     84َاز٠ )

ٓؿاأ٠ خاالٍ ثالثا١ أٜااّ     إىل إزاض٠ املٓؿأ٠ َٔ أٟ تصطف أٚ إ طا٤ ٜأدص ح حك٘ ٜٚكاسّ اياأظًِ إىل إزاض٠ امل  

 َٔ تاضٜذ ايعًِ بايأصطف أٚ اإل طا٤ املأظًِ َٓ٘ ٚال ٜضاض ايعاٌَ َٔ تكسِٜ تظًُ٘ .

 ( : خيطط ايعاٌَ بٓأٝج١ ايرت ح تظًُ٘ ح َٝعاز ال ٜأجاٚظ ثالث١ أٜاّ َٔ تاضٜذ تكس ٘ ايأظًِ . 85َاز٠ ) 

 

 

************************************* 
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ػاضفصـــــــلػاضثاضثػرذر
ػ
ػ
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ػاضفصلػاضثاضثػرذر
ػ

ػاظتكاءػاضخدطظػ
 

 -( : تٓأٗٞ خس١َ ايعاٌَ ح اؿاالأل اآلت١ٝ : 86َاز٠ ) 

 اْأٗا٤ َس٠ ايعكس احملسز املس٠ . -أ 

 اغأكاي١ ايعاٌَ . -ب 

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 80( و )  75ؾػذ ايعكس ظحس اظغراب ايٛاضز٠ ح املازتني )  -ج 

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 81اضز٠ ح املاز٠ ) تطى ايعاٌَ ايعٌُ ح اؿاالأل ايٛ -ز 

ٚعؿاطٜٔ َٜٛاًا َٓكطعا١ أٚ َأصا١ً     ح فُٛعٗاا عأ َا٥ا١    اْكطاع ايعاٌَ عٔ ايعٌُ ملط ا٘ ملاس٠ تعٜاس     -ٙ 

 خالٍ ايػ١ٓ ايٛاحس٠ اييت ترسأ َٔ تاضٜذ أٍٚ إ اظ٠ َط ٝ٘ .

 . عجع ايعاٌَ عجعًا نًًٝا عٔ أزا٤ ايعٌُ املأؿل عًٝ٘ ٜٚثرت شيو بأكطٜط طيب َعأُس -ٚ 

 ٚؾا٠ ايعاٌَ . -ظ 

إشا أيػاات ايػااًطاأل اؿهَٛٝااا١ املدأصاا١ ضخصاا١ عُاااٌ أٚ إقاَاا١ ايعاَااٌ غاااري ايػااعٛزٟ أٚ قااطضأل عاااسّ          -ح 

 ػسٜسٖا أٚ إبعازٙ عٔ ايرالز .

بًااٛؽ ايعاَااٌ غاأ ايػااأني بايٓػاار١ يًعُاااٍ ٚمخااؼ ٚمخػاإٛ غاا١ٓ يًعاااَالأل َااامل متأااس َااس٠ ايعكااس       -ف 

 احملسز املس٠ إىل َاٚضا٤ ٖصٙ ايػٔ .

( : ح اظحٛاٍ اييت تطًب ؾٝٗا أحهاّ ْظااّ ايعُاٌ يؿػاذ أٚ اْأٗاا٤ عكاس ايعُاٌ  اطٚض٠ تٛ ٝا٘ إخطااض إىل           87َاز٠ ) 

 -ايططف اآلخط ٜطاع٢ َا ًٜٞ :

 إٔ ٜهٕٛ اإلخطاض خطًٝا . -أ 

 إٔ ٜأِ تػًِٝ اإلخطاض ح َكط ايعٌُ ٜٚٛقع ايططف املطغٌ إيٝ٘ اإلخطاض َع تٛ ٝح تاضٜذ االغأالّ . -ب 

ب ملٛ اا٘ إيٝاا٘ اإلخطاااض عاأ االغااأالّ أٚ ضؾااض ايأٛقٝااع ٜطغااٌ إيٝاا٘ اإلخطاااض غطااا    إشا اَأٓااع ايطااطف ا -ج 

 . َػجٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ املسٕٚ ح ًَـ خسَأ٘ يس٣ املٓؿأ٠ 

( : تعاز يًعاٌَ حاٍ إْٗا٤ أٚ اْأٗا٤ خسَأ٘ ٚبٓا٤ً ع٢ً طًر٘ ٚثا٥ك٘ اـاص١ املٛزعا١ مبًاـ خسَأا٘ و نُاا      88َاز٠ ) 

ـ    ( َأ ْظااّ ايعُاٌ ٚشياو زٕٚ أٟ      64املااز٠ )   سَا١ املٓصاٛص عًٝٗاا ح    تعطٞ املٓؿاأ٠ يًعاَاٌ ؾاٗاز٠ ا

 َكابٌ .
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ػ
ػ

 اضطصــــــــاســلتػػ
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ػاضفصلػاضرابعػرذر
ػ

ػاضطصاسلتػ
 

( : متٓح املهاؾآأل يًعُاٍ اياصٜٔ ٜثرأإٛ ْؿااطًا ٚإخالصاًا ٚنؿاا٠٤ بؿاهٌ ٜاؤزٟ إىل ظٜااز٠ اإلْأااج أٚ اياصٜٔ            89َاز٠ ) 

١ٝ٥ إ اااؾ١ إىل أعُاااهلِ ايعازٜاا١ ٚ اأُ حااسٚز اخأصاصااِٗ أٚ ايااصٜٔ ٜػااأخسثٕٛ  ٜااؤزٕٚ أعُااااًل اغااأثٓا

أغايٝب ٚتٓظُٝاأل  سٜاس٠ ح ايعُاٌ تاؤزٟ إىل ضؾاع ايهؿاا٠٤ ٚايطاقا١ اإلْأا ٝا١ أٚ اياصٜٔ ٜكَٛإٛ باسض٤           

 خطط أٚ زؾع  طض عل املٓؿأ٠ أٚ عُاهلا .

٥خ١ أغاغًا ٜػأٓس إيٝ٘ ح َٓح املهاؾأ٠ املٓصٛص عًٝٗاا  ( : تعأرب تكاضٜط اظزا٤ املٓصٛص عًٝٗا ح ٖصٙ ايال 90َاز٠ ) 

 ح تًو ايال٥خ١ .

 -( : تصٓـ املهاؾآأل ناآلتٞ : 91َاز٠ ) 

 أٚاًل : املهاؾآأل املع١ٜٛٓ ناآلتٞ :

 نأاب ايثٓا٤ ٚايأكسٜط . -أ 

 َٓح إ اظ٠ إ اؾ١ٝ بسٕٚ أ ط ٚال تعأرب قاطع١ يًدس١َ . -ب 

 ثاًْٝا : املهاؾآأل املاز١ٜ ٚتأضُٔ :

 ايرتقٝاأل االغأثٓا١ٝ٥ . أٚٚاأل ايعال -أ 

 َهاؾآأل اإلْأاج . -ب 

 اإلنطاَٝاأل اإل اؾ١ٝ . -ج 

 َهاؾآأل االخرتاع . -ز 

 َٓح تصانط غؿط ظٜاز٠ عُا ٖٛ َكطض بال٥خ١ تٓظِٝ ايعٌُ . -ٙ 

 ٚال تعأرب َٔ اإل اظاأل االعأٝاز١ٜ ايػ١ٜٛٓ.َٓح إ اظ٠ إ اؾ١ٝ بأ ط  -ٚ 

 َٔ ٜٓٝر٘ ح شيو . ( : متٓح املهاؾآأل بكطاض َٔ صاحب املٓؿأ٠ أٚ 92َاز٠ ) 

 

 

************************ 
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ػ
ػ

 اضطخاضفاتػواضجزاءاتػ
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ػاضفصلػاضخاطسػرذر
ػ

ػاضطخاضفاتػواضجزاءاتػ
ػ

( : ٜعس كايؿ١ تػأٛ ب اؾعا٤ املٓصٛص عًٝ٘ ح ٖصٙ ايال٥خ١ اضتهااب ايعاَاٌ ؾعااًل َأ اظؾعااٍ اياٛاضز٠        93َاز٠ ) 

 ايال٥خ١ ٚايصٟ ٜعأرب  ع٤ًا ال ٜأجع٤ َٓٗا . ظسٍٚ املدايؿاأل ٚاؾعا٤األ املًخل بٗصٙ

 -( : اؾعا٤األ اييت جيٛظ تٛقٝعٗا ع٢ً ايعاٌَ ٖٞ : 94َاز٠ ) 

ٖٚاااٛ تاااصنري ؾاااؿٗٞ أٚ نأاااابٞ ٜٛ ااا٘ إىل ايعاَاااٌ َااأ قراااٌ ض٥ٝػااا٘ املراؾاااط ٜؿااااض ؾٝااا٘ إىل   ايأٓرٝااا٘ : -أ 

ملأرعاا١ ظزا٤ ٚا راااأل  املدايؿاا١ اياايت اضتهرٗااا ٜٚطًااب َٓاا٘  ااطٚض٠ َطاعااا٠  ايٓظاااّ ٚايأكٝااس بايكٛاعااس ا     

 ٚلٝؿأ٘ ٚعسّ ايعٛز٠ ملثٌ َا بسض َٓ٘ َػأكراًل .

ْظاطٙ إىل   تٖٚٛ نأاب تٛ ٗ٘ املٓؿأ٠ إىل ايعاٌَ َٛ ح ب٘ ْٛع املدايؿ١ اييت اضتهرٗا َع يؿ اإلْصاض : -ب 

 إَهإ تعط ٘ إىل  عا٤ أؾس ح حاي١ اغأُطاض املدايؿ١ أٚ ايعٛز٠ إىل َثًٗا َػأكراًل .

  ط ح حسٚز  ع٤ َٔ اظ ط ايَٝٛٞ .حػِ ْػر١ َٔ اظ -ج 

 اؿػِ َٔ اظ ط مبا ٜرتاٚح بني أ ط ّٜٛ ٚمخػ١ أٜاّ ح ايؿٗط ايٛاحس نخس أقص٢ . -ز 

 اإلٜكاف عٔ ايعٌُ بسٕٚ أ ط : -ٙ 

 ٖٚٛ َٓع ايعاٌَ َٔ َعاٚي١ عًُ٘ خالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ َع حطَاْ٘ َٔ أ طٙ خالٍ                           

 صٙ ايؿرت٠ ع٢ً إٔ ال تأجاٚظ ؾرت٠ اإلٜكاف مخػ١ أٜاّ ح ايؿٗط ايٛاحسخالٍ ٖ                         

اؿطَاإ َأ ايرتقٝا١ أٚ ايعاال٠ٚ ايسٚضٜاا١ ملاس٠ أقصااٖا غا١ٓ ٚاحااس٠ َأ تااضٜذ اغاأخكاقٗا أٚ اؿصااٍٛ            -ٚ 

 عًٝٗا .

 هاؾأ٠ :َع املايؿصٌ َٔ اـس١َ  - ظ

 ح َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ .ٖٚٛ ؾصٌ ايعاٌَ بػرب َؿطٚع الضتهاب٘ املدايؿ١ َع عسّ املػاؽ عك٘ 

 ايؿصٌ َٔ اـس١َ بسٕٚ َهاؾأ٠ : -ٙ 

ٖٚٛ ؾػاذ عكاس ايعاَاٌ زٕٚ َهاؾاأ٠ أٚ تعاٜٛض الضتهابا٘ ؾعااًل أٚ أنثاط َأ اظؾعااٍ املٓصاٛص عًٝٗاا ح             

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 80املاز٠ ) 

( َأ   93املؿاض إيٝ٘ ح املاز٠ )  ( : نٌ عاٌَ ٜطتهب أًٜا َٔ املدايؿاأل ايٛاضز٠ ح  سٍٚ املدايؿاأل ٚاؾعا٤األ 95َاز٠ ) 

ٖصٙ ايال٥خ١ ٜعاقب باؾعا٤ املٛ ح قطٜٔ املدايؿ١ اييت اضتهرٗا ٚجيب إٔ ٜأٓاغب اؾعا٤ املؿطٚض ع٢ً 

 ايعاٌَ َٔ ْٛع َٚس٣ املدايؿ١ املطتهر١ َٔ قرً٘ .

ب ايصاالح١ٝ ( باملٓؿاأ٠   ( : تهٕٛ صالح١ٝ تٛقٝع اؾعا٤األ املٓصٛص عًٝٗا ح ٖصٙ ايال٥خ١ َٔ قرٌ ) صاح 96َاز٠ ) 

 يًُط٠ اظٚىل ظعا٤ أخـ . ٤ املكطض ظ١ٜ كايؿ١ ح حاي١ اضتهابٗاأٚ َٔ ٜؿٛ ٘ ٚجيٛظ ي٘ اغأرساٍ اؾعا

( : ح حاي١ اضتهاب ايعاٌَ شاأل املدايؿ١ بعس َضٞ غأ١ أؾٗط ع٢ً غرل اضتهابٗاا ؾإْا٘ ال ٜعأارب عا٥اسًا ٚتعاس       97َاز٠ ) 

 ظٚىل .كايؿ١ ٚنأْٗا اضتهرت يًُط٠ ا
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( : عٓس تعسز املدايؿاأل ايٓاؾ١٦ عأ ؾعاٌ ٚاحاس ٜهأؿا٢ بأٛقٝاع اؾاعا٤ اظؾاس َأ باني اؾاعا٤األ املكاطض٠ ح             98َاز٠ ) 

 ٖصٙ ايال٥خ١ .

( : ال جيٛظ إٔ ٜٛقع ع٢ً املدايؿ١ ايٛاحس٠ أنثط َٔ  عا٤ ٚاحاس نُاا ال جياٛظ اؾُاع باني حػاِ  اع٤ َأ         99َاز٠ ) 

 ط باؿػِ َٔ اظ ط .أ ط ايعاٌَ ٚبني أٟ  عا٤ آخ

( : ال تٛقاااع املٓؿاااأ٠ أٜاااًا َاأ اؾاااعا٤األ املٓصاااٛص عًٝٗاااا ح ٖاااصٙ ايال٥خاا١ إال بعاااس إباااالؽ ايعاَاااٌ نأابااا١     100َاااز٠ )  

 باملدايؿ١ املٓػٛب١ إيٝ٘ ٚمساع أقٛاي٘ ٚؼكٝل زؾاع٘ ٚشيو مبٛ ب قضط ٜٛزع مبًؿ٘ اـاص .

( َٔ ْظاّ ايعٌُ ال جيٛظ يًُٓؿأ٠ تٛقٝع أٟ  عا٤ ع٢ً ايعاٌَ ظَط  80( : َع عسّ اإلخالٍ عهِ املاز٠ )  101َاز٠ ) 

اضتهابااا٘ خااااضج َهاااإ ايعُاااٌ إال إشا ناااإ يااا٘ عالقااا١ َراؾاااط٠ بطرٝعااا١ عًُااا٘ أٚ باملٓؿاااأ٠ أٚ مباااسٜطٖا أٚ      

 باملػ٦ٍٛ .

ٕ    102َاز٠ )  تكاّٛ املٓؿاأ٠    ( : تػكط املػا١ً٥ ايأأزٜر١ٝ يًعاٌَ بعس َضٞ ثالثني ًَٜٛا عًا٢ انأؿااف املدايؿا١ زٕٚ أ

 باؽاش أٟ َٔ إ طا٤األ ايأخكٝل بؿأْٗا .

( : ال جيٛظ يًُٓؿأ٠ تٛقٝع اؾعا٤األ ايٛاضز٠ بٗصٙ ايال٥خ١ إشا َض٢ ع٢ً تااضٜذ ثراٛأل املدايؿا١ أنثاط َأ       103َاز٠ ) 

 ثالثني ًَٜٛا .

ضٖا ٚاؾاعا٤ اياصٟ ٜأعاطض    ( تًأعّ املٓؿأ٠ بإبالؽ ايعاٌَ نأاب١ مبا ٚقع عًٝا٘ َأ  اعا٤األ ْٚٛعٗاا َٚكاسا      104َاز٠ ) 

ي٘ ح حاي١ تهاطاض املدايؿا١ ٚإشا اَأٓاع ايعاَاٌ عأ اغاأالّ اإلخطااض أٚ ضؾاض ايأٛقٝاع باايعًِ ٜطغاٌ إيٝا٘             

 بايربٜس املػجٌ ع٢ً عٓٛاْ٘ ايثابت ح ًَـ خسَأ٘ .

( َاأ ْظاااّ  72 ( : َااع عااسّ اإلخاالٍ عاال ايعاَااٌ ح االعاارتاض أَااّ اهل٦ٝاا١ املدأصاا١ ٚؾكااًا يآص املاااز٠ )    105َااز٠ )  

ايعٌُ و جيٛظ يًعاٌَ إٔ ٜأظًِ أَاّ إزاض٠ املٓؿأ٠ َٔ أٟ  عا٤ ٜٛقع عًٝ٘ ٚؾال أحهااّ اياأظًِ املٓصاٛص     

 عًٝٗا ح ٖصٙ ايال٥خ١ .

( : خيصاص يهاٌ عاَاٌ صاخٝؿ١  اعا٤األ ٜاسٕٚ ؾٝٗاا ْاٛع املدايؿا١ ايايت اضتهرٗاا ٚتااضٜذ ٚقٛعٗاا ٚ اؾاعا٤                106َاز٠ ) 

 صخٝؿ١ ح ًَـ خس١َ ايعاٌَ .املٛقع عًٝ٘ ٚؼؿظ ٖصٙ اي

( َأ ْظااّ ايعُاٌ ٚتعاطض      73( : تكٝس ايػطاَاأل املٛقع١ ع٢ً ايعُااٍ ح غاجٌ خااص ٚؾال أحهااّ املااز٠ )        107َاز٠ ) 

حصااًٝأٗا نااٌ غاا١ٓ عًاا٢ ٚظاض٠ ايعُااٌ يأكطٜااط نٝؿٝاا١ ايأصااطف ؾٝٗااا ح تااٛؾري اـااسَاأل اال أُاعٝاا١    

 ٚايصخ١ٝ ٚايثكاؾ١ٝ يعُاٍ املٓؿأ٠ .

( َٔ ْظاّ  80و  75( : ال ؽٌ أحهاّ املٛاز ايػابك١ عل املٓؿأ٠ ح ؾػذ عكس ايعٌُ ٚؾكًا ظحهاّ املازتني )  108َاز٠ ) 

 ايعٌُ .

************************* 
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 أحصامػختاطغظػ
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ػرذرػاضفصلػاضدادس
ػ

ػأحصامػختاطغظػ
 

ِٗ املٗٓٝا١ َػرتؾاس٠ ح شياو باسيٌٝ ايأصآٝـ ٚايأٛصاٝـ       ( : تعاس املٓؿاأ٠ تصآٝؿًا يًعُااٍ عػاب ؾ٦اات       109َاز٠ ) 

 املٗين ايػعٛزٟ .

( : تٓؿص أحهاّ ٖصٙ ايال٥خ١ ح حل املٓؿاأ٠ اعأرااضًا َأ تااضٜذ إبالغٗاا باايكطاض اياٛظاضٟ ايصاازض باعأُازٖاا           110َاز٠ ) 

 ع٢ً تػطٟ ح حل ايعُاٍ اعأراضًا َٔ ايّٝٛ ايأايٞ إلعالْٗا .

الٕ ايال٥خا١ بٛ اعٗا ح َهاإ لااٖط َأ أَاانٔ ايعُاٌ خاالٍ أغارٛع عًا٢ اظنثاط َأ تااضٜذ              ( : ٜأِ إعا  111َاز٠ ) 

 اإلبالؽ بايكطاض ايٛظاضٟ املؿاض إيٝ٘ ح املاز٠ ايػابك١ .

 

 

 

************************* 
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ػرذرػاضدابعاضفصلػ
ػاتػواضجزاءاتػفجدولػاضطخاض

 

ػبطوارغدػاضططلػ:(ػطخاضفاتػتتطضقػػ1)ػ
 

 ْٛع املدايؿ١ ّ

 اؾعا٤ 

 ) ايٓػر١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػر١ َٔ اظ ط ايَٝٛٞ (

 ضابع َط٠ ثايث َط٠ ثاْٞ َط٠ أٍٚ َط٠

1/1 

 15ايأاااأخط عااأ َٛاعٝاااس اؿضاااٛض يًعُاااٌ يػاٜااا١      

زقٝكاا١ زٕٚ إشٕ أٚ عااصض َكرااٍٛ إشا مل ٜرتتااب عًاا٢    

 شيو تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

إْصاض 

 نأابٞ 
5  % 10 % 20 % 

1/2 

 15ايأاااأخط عااأ َٛاعٝاااس اؿضاااٛض يًعُاااٌ يػاٜااا١      

زقٝك١ زٕٚ إشٕ أٚ عصض َكرٍٛ إشا تطتب عًا٢ شياو   

 تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

إْصاض 

 نأابٞ 
15  % 25  % 50 % 

1/3 

 15ايأأخط عٔ َٛاعٝس اؿضٛض يًعُاٌ أنثاط َأ    

زقٝكاا١ زٕٚ إشٕ أٚ عااصض َكرااٌ إشا    30زقٝكاا١ يػاٜاا١  

 عُاٍ آخطٜٔ .مل ٜرتتب ع٢ً شيو تعطٌٝ 

10 % 15  % 25 % 50  % 

1/4 

 15ايأأخط عٔ َٛاعٝس اؿضٛض يًعُاٌ أنثاط َأ    

زقٝكاا١ زٕٚ إشٕ أٚ عااصض َكرااٍٛ إشا  30زقٝكاا١ يػاٜاا١ 

 تطتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

25  % 50  % 75  % ّٜٛ 

1/5 

 30ايأأخط عٔ َٛاعٝس اؿضٛض يًعُاٌ أنثاط َأ    

أٚ عااصض َكرااٍٛ إشا زقٝكاا١ زٕٚ إشٕ  60زقٝكاا١ يػاٜاا١ 

 مل ٜرتتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

25  % 50  % 75  % ّٜٛ 

1/6 

 

 

 30ايأأخط عٔ َٛاعٝس اؿضٛض يًعُاٌ أنثاط َأ    

زقٝكاا١ زٕٚ إشٕ أٚ عااصض َكرااٍٛ إشا  60زقٝكاا١ يػاٜاا١ 

 تطتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

 َٜٛإ ّٜٛ %  50 %  30

1/7 

ٌ ملاس٠ تعٜاس عأ    ايأأخط عٔ َٛاعٝس اؿضٛض يًعُا 

غااااع١ زٕٚ إشٕ أٚ عاااصض َكراااٍٛ غاااٛا٤ تطتاااب أٚ مل    

 ٜرتتب ع٢ً شيو تعطٌٝ عُاٍ آخطٜٔ .

إْصاض 

 نأابٞ 

 ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ  ّٜٛ 

باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط غاعاأل 

 ايأأخري 
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ػتابعػطخاضفاتػػتتطضقػبطوارغدػاضططلػ:
 

 ْٛع املدايؿ١ ّ

 اؾعا٤ 

 َٔ اظ ط ايَٝٛٞ () ايٓػر١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػر١ 

 ضابع َط٠ ثايث َط٠ ثاْٞ َط٠ أٍٚ َط٠

1/8 

تاااطى ايعُاااٌ أٚ االْصاااطاف قراااٌ املٝعااااز زٕٚ إشٕ أٚ 

 زقٝك١ . 15عصض غري َكرٍٛ مبا ال ٜأجاٚظ 

إْصاض 

 نأابٞ
10 % 25 % ّٜٛ 

 باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط َس٠ تطى ايعٌُ 

1/9 
أٚ  تاااطى ايعُاااٌ أٚ االْصاااطاف قراااٌ املٝعااااز زٕٚ إشٕ

 زقٝك١ . 15عصض َكرٍٛ مبا ٜأجاٚظ 

10 % 25 % 50 % ّٜٛ 

 باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط َس٠ تطى ايعٌُ

1/10 
ايركااااا٤ ح أَااااانٔ ايعُااااٌ أٚ ايعااااٛز٠ إيٝٗااااا بعااااس  

 اْأٗا٤ َٛاعٝس ايعٌُ زٕٚ َربض .

إْصاض 

 نأابٞ
10 % 25 % ّٜٛ 

1/11 
ايػٝاب زٕٚ إشٕ نأابٞ أٚ عصض َكرٍٛ َٔ ّٜٛ إىل 

 ٜاّ .ثالث١ أ

 أضبع١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 

 باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط َس٠ ايػٝاب

1/12 

ايػٝاااب زٕٚ إشٕ نأااابٞ أٚ عااصض َكرااٍٛ َاأ أضبعاا١  

 أٜاّ إىل غأ١ أٜاّ .
 أضبع١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ

ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠

 باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط َس٠ ايػٝاب

1/13 

َكرااٍٛ َاأ غاارع١  ايػٝاااب زٕٚ إشٕ نأااابٞ أٚ عااصض

 أٜاّ إىل عؿط٠ أٜاّ .
 مخػ١ أٜاّ أضبع١ أٜاّ

ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠ 

 باإل اؾ١ إىل حػِ أ ط َس٠ ايػٝاب

1/14 

االْكطااع عاأ ايعُاٌ زٕٚ غاارب َؿاطٚع َااس٠ تعٜااس    

 ع٢ً عؿط٠ أٜاّ َأص١ً .

ايؿصااٌ زٕٚ َهاؾااأ٠ أٚ تعااٜٛض عًاا٢ إٔ ٜػاارك٘ إْااصاض   

ْطااام حهااِ   نأااابٞ بعااس ايػٝاااب َااس٠ عؿااط٠ أٜاااّ ح   

 (  َٔ ْظاّ ايعٌُ . 80املاز٠ ) 

1/15 

ايػٝاااب املأكطااع زٕٚ غاارب َؿااطٚع َااسزًا تعٜااس ح    

 فُٛعٗا ع٢ً عؿطٜٔ ًَٜٛا ح ايػ١ٓ ايٛاحس٠ .

ايؿصااٌ زٕٚ َهاؾااأ٠ أٚ تعااٜٛض عًاا٢ إٔ ٜػاارك٘ إْااصاض   

نأااابٞ بعااس ايػٝاااب َااس٠ عؿااط٠ أٜاااّ ح ْطااام حهااِ     

 ( َٔ ْظاّ ايعٌُ . 80املاز٠ ) 
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ػ(ػػطخاضفاتػتتطضقػبتظظغمػاضططلػ:ػ2)ػ
 

 ْٛع املدايؿ١ ّ

 اؾعا٤ 

 ) ايٓػر١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػر١ َٔ اظ ط ايَٝٛٞ (

 ضابع َط٠ ثايث َط٠ ثاْٞ َط٠ أٍٚ َط٠

2/1 
ايأٛا س زٕٚ َربض ح غري َهاإ ايعُاٌ أثٓاا٤ ٚقات     

 ايسٚاّ 
10 % 25 % 50  % ّٜٛ 

2/2 
أ٠ ح أَاانٔ  اغأكراٍ ظا٥طٜٔ َٔ غاري عُااٍ املٓؿا   

 ايعٌُ زٕٚ إشٕ َٔ اإلزاض٠ .

إْصاض 

 نأابٞ 
10  % 15  % 25  % 

2/3 
اظنٌ ح َهإ ايعٌُ أٚ غري املهاإ املعاس يا٘ أٚ ح    

 غري أٚقاأل ايطاح١ .

إْصاض 

 نأابٞ 
10  % 15  % 25 % 

2/4 
إْصاض  ايّٓٛ أثٓا٤ ايعٌُ .

 نأابٞ 
10  % 25  % 50 % 

 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  % 50 ػأسعٞ ٜكظ١ َػأُط٠ .ايّٓٛ ح اؿاالأل اييت ت 2/5

2/6 
ايأػاااهع أٚ ٚ اااٛز ايعُااااٍ ح غاااري قًاااِٗ أثٓاااا٤     

 غاعاأل ايعٌُ .
10 % 25 % 50  % ّٜٛ 

 َٜٛإ ّٜٛ %  50 % 25 ايأالعب ح إثراأل اؿضٛض ٚاالْصطاف . 2/7

2/8 

عاااسّ إطاعااا١ اظٚاَاااط ايعازٜااا١ اـاصااا١ بايعُاااٌ أٚ 

اـاص١ بايعٌُ ٚاملعًك١ ح  عسّ تٓؿٝص ايأعًُٝاأل

 َهإ لاٖط .

 َٜٛإ ّٜٛ %  50 % 25

2/9 
ايأخااااطٜض عًاااا٢ كايؿاااا١ اظٚاَااااط ٚايأعًُٝاااااأل    

 اـط١ٝ اـاص١ بايعٌُ .
 مخػ١ أٜاّ  ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ 

ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠

2/10 
ايأااااسخني ح اظَااااانٔ احملظااااٛض٠ ٚاملعًاااأ عٓٗااااا   

 يًُخاؾظ١ ع٢ً غال١َ ايعُاٍ ٚاملٓؿأ٠ .
 مخػ١ أٜاّ  ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ 

ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠ 

2/11 

اإلُٖاٍ أٚ ايأٗاإٚ ح ايعُاٌ اياصٟ قاس ٜٓؿاأ عٓا٘       

 ااطض ح صااخ١ ايعُاااٍ أٚ غااالَأِٗ أٚ ح املااٛاز أٚ    

 اظزٚاأل ٚاظ ٗع٠.

 مخػ١ أٜاّ  ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ 
ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠ 
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ػتابعػطخاضفاتػتتطضقػبتظظغمػاضططلػ:
 

 دايؿ١ْٛع امل ّ

 اؾعا٤ 

 ) ايٓػر١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػر١ َٔ اظ ط ايَٝٛٞ (

 ضابع َط٠ ثايث َط٠ ثاْٞ َط٠ أٍٚ َط٠

2/12 
اغاااأعُاٍ آالأل َٚعاااساأل ٚأزٚاأل املٓؿاااأ٠ ظغاااطاض    

 خاص١ زٕٚ إشٕ .

إْصاض 

 نأابٞ 
10 % 25  % 50 % 

2/13 
تااسخٌ ايعاَااٌ زٕٚ ٚ اا٘ حاال ح أٟ عُااٌ يااٝؼ ح  

 إيٝ٘ .اخأصاص٘ أٚ مل ٜعٗس ب٘ 
 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  % 50

2/14 
اـااااطٚج أٚ ايااااسخٍٛ َاااأ غااااري املهااااإ املدصااااص    

 يصيو .

إْصاض 

 نأابٞ 
10  % 15  % 25 % 

2/15 
اإلُٖااااااٍ ح تٓظٝاااااـ اآلالأل ٚصاااااٝاْأٗا أٚ عاااااسّ    

 ايعٓا١ٜ بٗا أٚ عسّ ايأرًٝؼ عٔ َا بٗا َٔ خًٌ .
 ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ  % 50

2/16 

صااااالح ٚايصااااٝا١ْ ٚايًااااٛاظّ   عااااسّ ٚ ااااع أزٚاأل اإل 

اظخط٣ ح اظَاانٔ املدصصا١ هلاا بعاس االْأٗاا٤      

 َٔ ايعٌُ .

إْصاض 

 نأابٞ 
 َٜٛإ ّٜٛ % 25

2/17 

قااااطا٠٤ ايصااااخـ ٚامااااالأل ٚغااااا٥ط املطرٛعاااااأل ح  

أَانٔ ايعٌُ خالٍ ايسٚاّ ايطمسٞ زٕٚ َكأض٢ 

 َٔ ٚا راأل ايٛلٝؿ١ .

 َٜٛإ ّٜٛ  %  50 %  20

 مخػ١ أٜاّ  ثالث١ أٜاّ  َٜٛإ إعالْاأل أٚ بالغاأل إزاض٠ املٓؿأ٠ . متعٜل أٚ إتالف 2/18
ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠ 
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ػ(ػػطخاضفاتػتتطضقػػبدضوكػاضطاطلػ:ػ3)ػ
 

 ْٛع املدايؿ١ ّ

 اؾعا٤ 

 ) ايٓػر١ احملػ١َٛ ٖٞ ْػر١ َٔ اظ ط ايَٝٛٞ (

 ضابع َط٠ ثايث َط٠ ثاْٞ َط٠ أٍٚ َط٠

3/1 
إحساث َؿاغراأل ح قٌ ايأؿا ط َع ايعَال٤ أٚ 

 ايعٌُ .
 مخػ١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 

3/2 
ايأُاضض أٚ ازعا٤ ايعاٌَ ناصبًا أْا٘ أصاٝب أثٓاا٤     

 ايعٌُ أٚ بػرر٘ .
 مخػ١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 

3/3 

االَأٓااااع عااأ إ اااطا٤ ايهؿاااـ ايطااايب عٓاااس طًاااب    

طرٝااب املٓؿااأ٠ أٚ ضؾااض إتراااع ايأعًُٝاااأل ايطرٝاا١      

 ج .أثٓا٤ ايعال

 مخػ١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ ّٜٛ 

3/4 
كايؿااااا١ ايأعًُٝااااااأل ايصاااااخ١ٝ املعًكااااا١ بأَهٓااااا١ 

 ايعٌُ .
 مخػ١ أٜاّ  َٜٛإ ّٜٛ %  50

3/5 
إْصاض  نأاب١ عراض٠ ع٢ً اؾسضإ أٚ يصل إعالْاأل .

 نأابٞ 
10  % 25  % 50 % 

 َٜٛإ ّٜٛ % 50 % 25 ضؾض ايأؿأٝـ عٓس االْصطاف . 3/6

3/7 
إْصاض  ْاأل أٚ ْكٛز بسٕٚ إشٕ .مجع إعال

 نأابٞ
10  % 25  % 50  % 

3/8 
عاااسّ تػاااًِٝ ايٓكاااٛز احملصااا١ً ؿػااااب املٓؿاااأ٠ ح 

 املٛاعٝس احملسز٠  زٕٚ تربٜط َكرٍٛ .
 مخػ١ أٜاّ ثالث١ أٜاّ َٜٛإ

ؾصٌ َع 

 املهاؾأ٠

3/9 
االَأٓاااااع عاااأ اضتااااسا٤ املالبااااؼ ٚاظ ٗااااع٠ املكااااطض٠  

 يًٛقا١ٜ ٚيًػال١َ .

إْصاض 

 ابٞ نأ
 مخػ١ أٜاّ  َٜٛإ ّٜٛ

 

 

 **** مت عُس اهلل ****
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 فيزص الئحت تنظيى انعًم دلؤطظت عبدانعشيش بٍ ببس اخلرييت
 

 ضقِ ايصؿخ١ املٛ ٛع ّ

 3 َكس١َ  .1

 4 ايؿصٌ اظٍٚ ) أحهاّ عا١َ (  .2

 6 ايؿصٌ ايثاْٞ ) ايأٛلٝـ (  .3

 9 ايؿصٌ ايثايث ) ايأسضٜب ٚايأأٌٖٝ (  .4

 11 ظ ٛض (ايؿصٌ ايطابع ) ا  .5

 13 ايؿصٌ اـاَؼ ) تكاضٜط اظزا٤ ٚايعالٚاأل ٚايرتقٝاأل (  .6

 15 ايؿصٌ ايػازؽ ) اإلضناب ٚاالْأساب ٚاملعاٜا ٚايرسالأل (  .7

 17 ايؿصٌ ايػابع ) أٜاّ ٚغاعاأل ايعٌُ ٚايطاح١ (  .8

 20 ايؿصٌ ايثأَ ) اإل اظاأل (  .9

10.  
ٚإصاباأل  وايطر١ٝٚايطعا١ٜ  ويطيباَٚػأٜٛاأل اإلغعاف  وايؿصٌ ايأاغع ) ايٛقا١ٜ ٚايػال١َ

 ايعٌُ ٚاظَطاض امل١ٝٓٗ (
24 

 27 ايؿصٌ ايعاؾط ) ايٛا راأل ٚاحملظٛضاأل (  .11

 30 ايؿصٌ اؿازٟ عؿط ) اـسَاأل اال أُاع١ٝ (  .12

 32 ايؿصٌ ايثاْٞ عؿط ) ايأظًِ (  .13

 34 اـس١َ ( ٗا٤أاْايؿصٌ ايثايث عؿط )   .14

 36 ايؿصٌ ايطابع عؿط ) املهاؾآأل (  .15

 38 ايؿصٌ اـاَؼ عؿط ) املدايؿاأل ٚاؾعا٤األ (  .16

 41 ايؿصٌ ايػازؽ عؿط ) أحهاّ خأا١َٝ (  .17

 43 ايؿصٌ ايػابع عؿط )  سٍٚ املدايؿاأل ٚاؾعا٤األ (  .18

 49 ايؿٗطؽ  .19

 



لمعلا ميظنت  ةحئال  دامتعا  ةداهش 

ةكرش ةسسؤم /  نأب :  ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  دهشت 
١-١٨١٧٥٠ مقرب : هيريخلا  زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 

: مقر لمحت  و  خيراتب ١٩-٩-١٤٤١ ه ـ لمعلا  ميظنت  ةحئال  تدمتعا  دق 
٤٧٢٢٢٢

 : يتآلا ةاعارم  ةأشنملا  يلع  و 
ةلاح يف  لامعلا  ىلع  ةعقوملا  تامارغلا  ةليصح  عفر  ةأشنملا  ىلع 

عاطقلل ةمظنالا  قيقدت  ةرادإ  ىلإ  ةأشنملاب  ةيلامع  ةنجل  دوجو  مدع 
.اهيف فرصتلا  ةيفيك  ريرقتل  صاخلا 

ةبستكم قو  نم حـقـ نيلماعلل  نوكي  دق  ام  ةحئاللا بـ هذه  سمت  ال 
.هحئاول وأ  لمعلا  ما  بجومب نـظـ

ةيعامتجإلا ةيمنتلا  لمعلا و  ةرازو 

، عيقوت وأ  متخ  ىلإ  جاتحت  الو  ةرازولل  يلآلا  ماظنلا  نم  ةلسرم  ةداهشلا  هذه  )
( ةداهشلا هذه  يغلي  ليدعت  وأ  طشك  يأو 

تآشنملل ةينورتكلإلا  تامدخلا  ةرايز  ىجري  ةداهشلا  ةحص  نم  ققحتلل  ) 
 ( لمعلا ةرازو  عقومب 



لمعلا ميظنت  ةحئال 

ةمدقم

لمعلا ماظن  نم  ةرشع ) ةيناثلا   ) ةداملا نم  ( ١  ) ةرقفلا مكحلا  ذيفنت  ةحئاللا  هذه  تعضو   
يكلملا موسرملاب  لدعملا  ١٤٢٦/۸/۲۳ ه ـ خیرات   و  م/٥١ )  ) مقر يكلملا  موسرملاب  رداصلا 

؛ـ خيراتو ١٤٣٦/٦/٥ه م/٤٦ )  ) مقر يكلملا  موسرملاو  خيراتو ١٤٣٤/٥/١٢ ه ـ م/٢٤ )  ) مقر
.جذومنلا اذه  قفو  هتأشنم  يف  لمعلا  ميظنتل  ةحئال  دادعإ  لمع  بحاص  لك  ىلعو 

ةأشنملا تانايب  

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم  ةأشنملا :  مسا    
 : ............................................................................ يسيئرلا زكرملا   

 :............................................................................ نيلماعلا ددع   
 : ............................................................................ طاشنلا لماع 

 : .................................................................................. ناونعلا  
 : )........................( يديربلا زمرلا  ديرب ).........................( :  قودنص   

 : ....................................................................... لصاو ديرب  مقر   
 : ................................................................................... فتاه  

 : ................................................................................... سكاف  
 : ......................................................................... ينورتكلإ ديرب 

 : ............................................................................ يراجتلا لجسلا  مقر   
هـ يراجتلا -- :  لجسلا  رادصإ  خيرات   

ةماع ماكحأ  

(١  ) ةداملا

 : ..................................... ةحئاللا هذه  يف  درو  امنيأ  ةأشنملا  ظفلب  دصقي   
وأ اهترادإ ،  تحت  ةأشنملا و  هذه  ةحلصمل  لمعي  يعيبط  صخش  لك  ةحئاللا :  هذه  يف  درو  امنيأ  لماعلا  ظفلب  دصقي 

 . اهتراظن نع  اديعب  ناك  ولو  رجأ ،  لباقم  اهفارشإ 

(۲  ) ةداملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



يداليملا ميوقتلا  وه : ةأشنملا  يف  هب  لومعملا  ميوقتلا 

(٣  ) ةداملا

 . اهل ةعباتلا  عورفلاو  ةأشنملاب ،  نيلماعلا  عيمج  ىلع  ةحئاللا  هذه  ماكحأ  يرست  . ١
عم ضراعتي  اميف ال  لمعلا  دوقعل  ةلمكم  ةحئاللا  هذه  ربتعت  و  لامعلل ،  ةبستكملا  قوقحلاب  ةحئاللا  هذه  ماكحأ  لخت  ال  . ٢

 . قوقحلا هذه 
 . لمعلا دقع  يف  كلذ  ىلع  صنتو  دقاعتلا ،  دنع  ةحئاللا  هذه  ىلع  لماعلا  ةأشنملا  علطت  . ٣

ةداملا (٤)

هذه يف  دراو  وه  امم  لضفأ  اقوقح  لامعلا  اهجومب  ىطعي  اهب  ةصاخ  تاسايسو  تارارق ،  رادصإ  ةأشنملل  زوجي  .  ١
 . ةحئاللا

ةبستكملا لامعلا  قوقح  نم  صقتني  امب ال  ةيفاضإ  اماكحأ  و  اطورش ،  ةحئاللا  هذه  نيمضت  يف  قحلا  ةأشنملل  . ٢
ةذفان تاليدعتلا  وأ  تافاضإلا  هذه  نوكت  الو  هل ؛  اذيفنت  ةرداصلا  تارارقلا  و  ةيذيفنتلا ،  هتحئالو  لمعلا ،  ماظن  بجومب 

.ةيعامتجالا ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  نم  اهدامتعا  دعب  الإ 
و ةيذيفنتلا ،  هتحئالو  لمعلا ،  ماظن  ماكحأ  عم  ضراعتي  ةحئاللا  هذه  ىلإ  هتفاضإ  متي  صن  لك  . ٣

 . هب دتعي  الو  الطاب  ربتعي  هل ؛ اذيفنت  ةرداصلا  تارارقلا 

فيظوتلا

(٥  ) ةداملا

 : يلي ام  ةأشنملا  يف  فيظوتلا  دنع  ىعاريو  ةنيعم ؛  تافصاوم  و  تايمسم ،  تاذ  فئاظو  ىلع  لامعلا  فظوي   
.ةيسنجلا يدوعس  لمعلا  بلاط  نوكي  نأ  . ١

 . ةأشنملا لبق  نم  ةفيظولل  ةبولطملا  تاربخلاو  ةيملعلا ،  تالهؤملا  ىلع  ازئاح  نوكي  نأ  . ۲
.ةفيظولا اهبلطتت  ةيصخش  تالباقم  وأ  تارابتخا ،  نم  ةأشنملا  هررقت  دق  ام  حاجنب  زاتجي  نأ  .  ٣

يدوعسلا ريغ  فيظوت  ءانثتسا  زوجي  .ه  .ةأشنملا  اهددحت  يتلا  ةهجلا  نم  ةيبط  ةداهش  بجومب  ايبط  اقئال  نوكي  نأ  . ٤
ماظن نم  نوثالثلاو ) ةثلاثلا  نوثالثلاو ،  ةيناثلا  نورشعلاو ،  ةسداسلا   : ) داوملا يف  ةدراولا  ماكحألاو  طورشلل ،  اقفو 

 . لمعلا

لمعلا دقع  

(٦  ) ةداملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 ، ةرازولا نم  دعملا  دحوملا  جذومنلل  اقفو  ةيبرعلا  ةغللاب  نيتخسن  نم  ررحي  لمع  دقع  بجومب  لماعلا  فيظوت  متي   
مساو لمعلا ،  بحاص  مسا  دقعلا  نمضتي  ثيحب  ةأشنملا ،  ىدل  هتمدخ  فلم  يف  ىرخألا  عدوتو  لماعلل  امهادحإ  ملست 

ةيأ و  هيلع ،  قفتملا  يساسألا  رجألا  و  هناكمو ،  لمعلا ،  عونو  راتخملا ، هناونع  و  يلصألا ،  هناونعو  هتيسنجو ،  لماعلا ، 
ةبرجتلا ةدم  و  نيعم ،  لمع  ءادأل  وأ  ةدملا ،  ددحم  ريغ  وأ  ةدملا ،  ددحم  دقعلا  ناك  اذإ  امو  اهلع ،  قفتي  ىرخأ  تازايتما 
ةغللا بناج  ىلإ  ىرخأ  ةغلب  دقعلا  ريرحت  زوجي  و  ةيرورض ،  تانايب  ةيأو  لمعلا ،  ةرشابم  خيراتو  اهيلع ،  قافتالا  مت  اذإ 

 . امود دمتعملا  وه  يبرعلا  صنلا  نوكي  نأ  ىلع  ةيبرعلا : 

(٧  ) ةداملا

هلمع ماهم  رشابي  يذلا ال  لماعلا  دقع  ءاغلإ  ةأشنملل  قحي  لمعلا :  ةرشابمل  لمعلا  دقع  يف  ددحملا  خيراتلا  ةاعارم  عم   
 ، ةكلمملا لخاد  مت  دقاعتلا  ناك  اذإ  نيفرطلا  نيب  دقعلا  ىلع  عيقوتلا  خيرات  نم  لمع  مايأ  ةعبس  لالخ  عورشم  رذع  نود 

 . ةكلمملا جراخ  مت  دقاعتلا  ناك  اذإ  ةكلمملا  ىلإ  همودق  خيرات  نم  وأ 

(۸  ) ةداملا

يضتقي رخآ  ناكم  ىلإ  يلصألا  هلمع  ناكم  نم  ةباتك -  هتقفاوم -  ريغب  لماعلا  لقن  ةأشنملل  زوجي  ال  - ١
 . هتماقإ لحم  ريغت 

ةنسلا يف  اموي  نيثالث  زواجتت  ةدملو ال  ةضراع  فورظ  اهيضتقت  دق  يتلا  ةرورضلا  تالاح  يف  ةأشنملل  - ٢ 
ةأشنملا لمحتت  نأ  ىلع  هتقفاوم ،  طارتشا  نود  هيلع  قفتملا  ناكملا  نع  فلتخي  ناكم  يف  لمعب  لماعلا  فيلكت 

 . ةدملا كلت  لالخ  هتماقإو  لماعلا  لاقتنا  فيلاكت 

باكرإلا

(٩  ) ةداملا

 : ةيلاتلا طباوضلا  قفو  هترسأ  دارفأ  وأ  لماعلا ،  باكرإ  تافورصمب  مازتلالا  ددحتي   
 . لمعلا دقع  يف  هيلع  قفتي  ام  قفو  دقاعتلا ،  ةيادب  دنع  - ١ 

 . لمعلا دقع  يف  هيلع  قفتي  ام  قفو  ةيونسلا ،  هتزاجإب  لماعلا  عتمت  دنع  . ۲ 
 . لمعلا ماظن  نم  ( ١  ) ةرقف نوعبرألا )  ) ةداملا ماكحأل  اقبط  لماعلا ،  ةمدخ  ءاهتنا  دنع  . ٣ 

بغر اذإ  وأ  ةبرجتلا ،  ةرتف  لالخ  لمعلل  هتيحالص  مدع  ةلاح  يف  هدلب  ىلإ  لماعلا  ةدوع  فيلاكت  ةأشنملا  لمحتت  ال  - ٤ 
 . يئاضق مكح  وأ  يرادإ ،  رارق  بجومب  هليحرت  ىلإ  تدأ  ةفلاخم  هباكترا  ةلاح  يف  وأ  عورشم ،  ببس  نود  ةدوعلا  يف 

(۱۰  ) ةداملا

نمو هلقن ،  تاقفن  هتماقإ  لحم  رييغت  يضتقي  رخآ  ناكم  ىلإ  يلصألا  هلمع  ناكم  نم  هلقن  متي  يذلا  لماعلا  قحتسي   
لقنلا نكي  مل  ام  مهتعتمأ :  لقن  تاقفن  عم  باكرإلا  تاقفن  اهيف  امب  لقنلا  خيرات  يف  هعم  نوميقي  نمم  اعرش  مهلوعي 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . لماعلا ةبغر  ىلع  ءانب 

ليهأتلاو بيردتلا  

(۱۱  ) ةداملا

وأ ليهأتلا  ناكم  ناك  اذإ  و  فيلاكتلا ،  ةفاك  نييدوعسلا  نيلماعلا  بيردت  وأ  ليهأتب ،  اهمايق  لاح  يف  ةأشنملا  لمحتت   
 ، ةأشنملا اهددحت  يتلا  ةجردلاب  ةدوعلاو  باهذلا ،  يف  رفسلا  ركاذت  نمؤت  ةأشنملل  ةيناكملا  ةرئادلا  ريغ  يف  بيردتلا 
فرص يف  رمتست  و  اهنع ،  الدب  لماعلل  فرصت  وأ  ةيلخاد ،  تالقنت  و  نكسم ،  و  لكأم ،  نم  ةشيعملا  لئاسو  نمؤت  امك 

 . بيردتلا و  ليهأتلا ،  ةرتف  لاوط  لماعلا  رجأ 

(۱۲  ) ةداملا

يتلا ةهجلا  نع  ةرداصلا  ريراقتلا  نم  تبث  اذإ  نيلماعلا ،  ريغ  نم  بيردتلا  وأ  ليهأتلا ،  دقع  يهنت  نأ  ةأشنملل  زوج  ١.ي
 . ةديفم ةروصب  بيردتلا  جمارب  لامكإ  ىلع  هتردق  وأ  هتيلباق ،  مدع  ليهأتلا  وأ  بيردتلا ،  ىلوتت 

نم تبث  اذإ  ليهأتلا  وأ  بيردتلا ،  ءاهنإ  يف  قحلا  هيصو  وأ  هيلو ،  وأ  نيلماعلا ،  ريغ  نم  ليهأتلل  عضاخلا  وأ  بردتملل ،  . ٢
ةروصب بيردتلا  جمارب  لامكإ  ىلع  هتردق  وأ  هتيلباق ،  مدع  ليهأتلا  وأ  بيردتلا ،  ىلوتت  يتلا  ةهجلا  نع  ةرداصلا  ريراقتلا 

 . ةديفم
عوبسأ لبق  كلذب  رخآلا  فرطلا  غالبإ  دقعلا  ءاهنإ  يف  بغري  يذلا  فرطلا  ىلع  بجي  نيتقباسلا  نيتلاحلا  اتلك  يفو  . ٣
نيلماعلا ريغ  نم  ليهأتلل  عضاخلا  وأ  بردتملا  مزلت  نأ  ةأشنملل  ليهأتلاو .  بيردتلا  نع  فقوتلا  خيرات  نم  لقألا  ىلع 

 . ليهأتلا وأ  بيردتلا  ةدمل  ةلثامم  ةدم  اهيدل  لمعي  نأ  ليهأتلا .  وأ  بيردتلا  ةدم  لامكإ  دعب  هيدل – 
اهتلمحت يتلا  ليهأتلا  وأ  بيردتلا  فيلاكت  عفدب  اهدل  نيلماعلا  ريغ  نم  ليهأتلل  عضاخلا  وأ  بردتملا  مزلت  نأ  ةأشنملل  . ٤

 . اهضعب وا  ةلثامملا  ةدملا  لمعلا  ضفر  هضفر  ةلاح  يف  ةيقبتملا  ةدملا  ةبسنب  وأ 

(۱۳  ) ةداملا

وأ بيردتلا  ةدم  لامكإ  دعب  اهيدل ـــــ  نيلماعلا  نم  ليهأتلا  وأ  بيردتلل ،  عضاخلا  ىلع  طرتشت  نأ  ةأشنملل  زوجي  الوأ :  :    
ناك اذإ  لماعلا ،  هل  عضخ  يذلا  ليهأتلا  وأ  بيردتلا  جمانرب  ةدمل  ةلثامملا  ةدملا  زواجتت  ةدم ال  اهيدل  لمعي  نأ  ليهأتلا - 

لمعلا دقع  نم  ةيقبتملا  ةدملا  تناك  اذإ  ةدملا  ةددحم  دوقعلا  يف  دقعلا  ةدم  يقاب  وأ  ةدملا ،  ةددحم  ريغ  لمعلا  دقع 
 . بيردتلا جمانرب  ةدمل  ةلثامملا  ةدملا  نم  لقأ 

وأ ةأشنملا  اهلمحت  يتلا  بيردتلا  فيلاكت  عفدب  همازلا  عم  لماعلا ،  بيردت  وأ  ليهأت  يهنت  نأ  ةأشنملل  زوجي    : : ايناث   
 : ةيلاتلا تالاحلا  يف  كلذو  اهنم  ةبسنب 

.عورشم رذع  نود  كلذل  ددحملا  دعوملا  لبق  ليهأتلا  وأ  بيردتلا ،  ءاهنإ  لماعلا  ررق  اذإ   . ١
(٦  ) ةرقفلا ادع  لمعلا  ماظن  نم  نونامثلا )  ) ةداملا يف  ةدراولا  تالاحلا  ىدحإ  قفو  لماعلا  لمع  دقع  خسف  مت  اذإ  . ۲ 

 . ليهأتلا وأ  بيردتلا  ةرتف  ءانثأ  اهنم 
( نونامثلاو ةيداحلا   ) ةداملا يف  ةدراولا  تالاحلا  ريغل  هكرت  وأ  لمعلا ،  نم  لماعلا  لاقتسا  اذإ  . ٣ 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . ليهأتلا وأ  بيردتلا  ةرتف  ءانثأ  لمعلا  ماظن  نم 
لاقتسا اذإ  اهنم  ةبسنب  وأ  ةأشنملا  اهتلمحت  يتلا  ليهاتلا  وأ  بيردتلا  فيلاكت  عفدب  لماعلا  مازلا  ةأشنملل  زوجي  اثلاث :  
ةدم ءاهتنا  لبق  لمعلا  ماظن  نم  نونامثلاو ) ةيداحلا  ةداملا  يف  ةدراولا  تالاحلا  ريغل  هکرت  وأ  لمعلا ،  نم  لماعلا 

.ليهأتلا وأ  بيردتلا  ءاهتنا  دعب  ةأشنملا  هيلع  اهتطرتشا  يتلا  لمعلا 

روجألا

(١٤  ) ةداملا

يف دالبلل  ةيمسرلا  ةلمعلاب  لامعلا  روجأ  عفدت  روجألا :  ةيامح  جمانرب  اهيلع  صني  تابيترت  وأ  تاءارجإ ،  يأ  ةاعارم  عم   
 . ةكلمملا يف  ةدمتعملا  كونبلا  قيرط  نع  لامعلا  تاباسح  يف  عدوتو  اهقاقحتسا ،  ديعاوم 

(١٥  ) ةداملا

 . فيلكتلا هيف  مت  يذلا  رهشلا  ةياهن  يف  لماعلل  ةقحتسملا  ةيفاضإلا  تاعاسلا  روجأ  عفدت   

(١٦  ) ةداملا

 . قباسلا لمعلا  موي  يف  عفدلا  متي  ةيمسر  ةلطع  وأ  ةيعوبسألا ،  ةحارلا  موي  روجألا  عفد  موي  قفاو  اذإ   

ءادألا ريراقت  

(۱۷  ) ةداملا

؛  كلذل اهعضت  يتلا  جذامنلل  اقفو  نيلماعلا  عيمجل  لقألا  ىلع  ةنس  لك  ةرم  ةيرود ،  ةفصب  ءادألا  نع  ريراقت  ةأشنملا  وث   
 : ةيلاتلا رصانعلا  نمضتت  نأ  ىلع 

( . ةءافكلا  ) هناقتإ ةجردو  لمعلا ،  ىلع  ةردقملا   . ١
 . ةأشنملا ءالمعو  هئالمز ،  و  هئاسؤر ،  عم  هنواعت  ىدمو  لماعلا ،  كولس  . ۲

.ةبظاوملا . ٣ 

(۱۸  ) ةداملا

 . تايوتسم ةسمخ  نم  سايقم  كلذ  يف  عبتي  نأ  ىلع  ةأشنملا :  اهددحت  يتلا  تاريدقتلاب  ريرقتلا  يف  لماعلا  ءادأ  ميقي   

(١٩  ) ةداملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



نم ةروصب  لماعلا  رطخي  و  ةيحالصلا ، ) بحاص   ) نم دمتعي  نأ  ىلع  لماعلل ،  رشابملا  سيئرلا  ةفرعمب  ريرقتلا  دعي   
 . ةحئاللا هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ملظتلا  دعاوقل  اقفو  ريرقتلا  نم  ملظتي  نأ  لماعلل  قحيو  هدامتعا ،  روف  ريرقتلا 

تاوالعلا

(۲۰  ) ةداملا  

ةأشنملل يلاملا  زكرملا  ءوض  ىلع  ءانب  اهتبسن  ديدحت  متي  ةيونس ،  تاوالع  نيلماعلا  حنم  ةأشنملل  زوجي  . ١ 
جذومنلا يف  لقألا  ىلع  طسوتم  ىوتسم  ىلع  يرودلا  هريرقت  يف  لصح  ىتم  ةوالعلا  قاقحتسال  الهؤم  لماعلا  نوكي  . ۲

ةوالعلا ىلع  هلوصح  خيرات  نم  وأ  لمعلاب ،  هقاحتلا  خيرات  نم  ةلماك  ةنس  يضم  دعب  كلذو  ةأشنملا ،  هعضت  يذلا 
 . ةقباسلا

 . نأشلا اذه  يف  اهعضت  يتلا  طباوضلل  اقفو  ةيئانثتسا  ةوالع  لماعلا  حنم  ةأشنملا  ةرادإل  زوجي   .٣

تايقرتلا

(۲۱  ) ةداملا

 ، فينصتلا ليلد  يف  ءاج  امل  اقفو  فئاظولا ـــ  تايمسم  و  ددع ،  هيف  ددحت  اهفئاظول  ايفيظو  املس  ةأشنملا  عضت   
الهؤم لماعلا  نوكي  و  هيف ،  اهرجأ  ةيادب  و  اهلغش ،  طورشو  ةفيظو ،  لك  ةجردو  يدوعسلا ـــ  ينهملا  فيصوتلاو 

: ةيلاتلا طورشلا  ترفوت  ىتم  ىلعأ ؛  ةفيظو  ىلإ  ةيقرتلل 
 . ىلعألا ةرغاشلا  ةفيظولا  دوجو  . ١ 

 . اهيلإ ةيقرتلل  حشرملا  ةفيظولا  لغش  تالهؤم  رفاوت  . ۲ 
 . يرود ريرقت  رخآ  يف  لقألا  ىلع  طسوتملا  قوف  ىوتسم  ىلع  هلوصح  . ٣ 

 . ةيحالصلا بحاص  ةقفاوم  . ٤
 . نأشلا اذه  يف  اهعضت  يتلا  طباوضلل  اقفو  ةيئانثتسا ؛  ةيقرت  لماعلا  حنم  ةأشنملا  ةرادإل  زوجي  .ه   

(۲۲  ) ةداملا

 : يتآلاك نوكت  ةيقرتلل  ةلضافملا  نإف  لماع  ؛ نم  رثكأ  يف  ىلعأ  ةفيظول  ةيقرتلا  طورش  ترفاوت  اذإ   
 . ةيحالصلا بحاص  حيشرت  . ۱ 

 . ىلعأ ريدقت  ىلع  لصاحلا  . ٢ 
 . رثكأ ةيبيردت  تارود  وأ  ىلعأ ،  ةيملع  تاداهش  ىلع  لصاحلا  . ٣

 . ةأشنملا لمع  لاجمب  ةيلمع  ةربخ  رثكألا  . ٤ 
 . ةأشنملاب لمعلا  يف  ةيمدقألا  . ٥

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



بادتنالا

(۲۳  ) ةداملا

 : يلي امب  ةأشنملا  مزتلت  هلمع  رقم  جراخ  لمع  ءادألا  لماعلا  بادتنا  مت  اذإ   
 . هتقفاومب اهل  لباقم  فرص  متي  مل  ام  ةمزاللا ،  لقنتلا  لئاسو  لماعلل  نمؤت  .  ١

 . ةأشنملا هل  اهنمؤت  مل  ام  كلذ ؛ ىلإ  امو  ماعطلاو ،  نكسلل ،  اهدبكتي  يتلا  فيلاكتلل  لباقم  لماعلل  فرصي  . ۲
 . لماعلا ةجرد  بسح  بادتنالل  يمويلا  لدبلا  ةميق  . ٣

و نأشلا ،  اذه  يف  ةأشنملا  اهعضت  يتلا  طباوضلاو  تائفلل ،  اقفو  بادتنالا ؛  رارق  يف  تامازتلالا  كلت  ددحت  نأ  بجيو 
لبق نم  هل  ةددحملا  ةدملا  قفو  هتدوع ؛  تقو  ىلإ  هلمع  رقمل  لماعلا  ةرداغم  تقو  نم  تاقفنلا  كلت  باستحا  نوكي 

.ةأشنملا

تالدبلاو ايازملا  

(٢٤  ) ةداملا

يف صنلا  زوجيو  لمعلا ،  دقع  يف  كلذ  ىلع  صن  اذإ  لقنلا  ةليسو  كلذك  و  بسانملا ،  نكسلا  اهلامعل  ةأشنملا  نمؤت   
 . يدقن لقن  لدبو  نكس ،  لدب  لماعلل  ةأشنملا  عفدت  نأ  ىلع  لمعلا  دقع 

لمعلا تاعاسو   مايأ  

(٢٥  ) ةداملا

عيمجل لماك  رجأب  ةيعوبسألا  ةحارلا  تبسلا  ةعمجلا , مايأ ) موي /   ) نوكيو عوبسألا ،  يف  مايأ  لمعلا ٥  مايأ  ددع  نوكي 
مايأ نم  موي  يأ  اهلامع  ضعبل  مويلا  اذهب  لدبتست  نأ  صتخملا -  لمعلا  بتكم  غالبإ  دعب  ةأشنملل -  زوجي  و  لامعلا ، 

 . يدقن لباقمب  ةيعوبسألا  ةحارلا  موي  ضيوعت  زوجي  الو  ةينيدلا ،  مهتابجاوب  مايقلا  نم  مهنكمت  نأ  اهيلعو  عوبسألا ، 
لامعلل ناضمر  رهش  يف  ايموي  تاعاس  ةتس )  ) ىلإ ضفخت  ايموي  لمع  تاعاس  ةينامث )  ) لمعلا تاعاس  نوكت 

.نيملسملا

يفاضإلا لمعلا  

(٢٦  ) ةداملا

ةهجلا هردصت  هل  هجوم  ينورتكلا  وأ  يباتك ،  فيلكت  بجومب  كلذ  متي  يفاضإلا ؛ لمعلاب  لماعلا  فيلكت  لاح  يف  .  ١
ام قفو  كلذل ؛  ةمزاللا  مايألا  ددع  و  لماعلا ،  اهب  فلكملا  ةيفاضإلا  تاعاسلا  ددع  هيف  نيبي  ةأشنملا  يف  ةلوئسملا 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . لمعلا ماظن  نم  ةئاملا ) دعب  ةسداسلا  ةداملا  هيلع  تصن 
هرجأ نم   %( ۵۰  ) هيلإ افاضم  ةعاسلا  رجأ  يزاوي  ايفاضإ  ارجأ  ةيفاضإلا  لمعلا  تاعاس  نع  لماعلل  ةأشنملا  عفدت  . ۲

.يساسألا

يرادإلا شيتفتلا  

(۲۷  ) ةداملا

لاثتمالا لامعلا  ىلع  و  كلذل ،  ةصصخملا  نكامألا  نم  هنم  مهفارصنا  و  مهلمع ،  عقاوم  ىلإ  لامعلا  لوخد  نوكي   
 . كلذ مهنم  بلط  ىتم  يرادإلا ) شيتفتلا   ) شيتفتلل

(۲۸  ) ةداملا

 . ضرغلا اذهل  ةدعملا  لئاسولا  ىدحإب  هفارصناو  هروضح ،  تبثي  نأب  لماعلا  مزلت  نأ  ةأشنملل  زوجي   

تازاجإلا

(۲۹  ) ةداملا

ةدم ىلإ  دازت  اموي ،  نورشع  دحاو و  اهتدم  لماك  رجأب  ةيونس  ةزاجإ  ةمدخلا  تاونس  نم  ةنس  لك  نع  لماعلا  قحتسي 
هتزاجإ نم  ءزج  ىلع  لوصحلا  ةأشنملا  ةقفاوم  دعب  لماعللو  ةلصتم ،  تاونس  سمخ  هتمدخ  تغلب  اذإ  اموي ،  نوثالث 
ةزاجإلا ةدم  نوكت  نأ  ىلع  لمعلا  دقع  يف  قافتالا  زوجي  و  لمعلا ؛ يف  ةنسلا  نم  اهاضق  يتلا  ةدملا  ةبسنب  ةيونسلا 

 . كلذ نم  رثكأ  ةيونسلا 

(۳۰  ) ةداملا

 : يليام قفو  تابسانملا ؛  و  دايعألا ،  يف  لماك  رجأب  ةزاجإ  يف  قحلا  لماعلل   
كرابملا ناضمر  رهش  نم  نيرشعلاو  عساتلا  مويلل  يلاتلا  مويلا  نم  أدبت  كرابملا ،  رطفلا  ديع  ةبسانمب  مايأ  ةعبرأ  . ١

 . ىرقلا مأ  ميوقت  بسح 
 . ةفرعب فوقولا  موي  نم  أدبت  كرابملا ،  ىحضألا  ديع  ةبسانمب  مايأ  ةعبرأ  . ۲

(. نازيملا لوأ   ) ةكلمملل ينطولا  مويلا  ةبسانمب  دحاو  موي  . ۳
.اهدعب وأ  تازاجإلا  كلت  مايأ  لبق  اهلداعي  امب  اهنع  لماعلا  ضوعي  ةيعوبسألا  ةحارلا  عم  تازاجإلا  هذه  مايأ  تلخادت  اذإو   

.هنع لماعلا  ضوعي  الف  ينطولا  مويلا  ةزاجإ  عم  نيديعلا  دحأ  ةزاجإ  مايأ  تلخادت  اذإ  امأ 

(۳۱  ) ةداملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 : ةيلاتلا تالاحلا  يف  لماك  رجأب  ةزاجإ  ىلع  لوصحلا  لماعلل  قحي   
 . هجاوز دنع  مايأ  ةسمخ  . ١

 . هل دولوم  ةدالو  ةلاح  يف  مايأ  ةثالث  . ۲
 . هعورف وأ  هلوصأ ،  دحأ  وأ  لماعلا ،  ةجوز  ةافو  ةلاح  يف  مايأ  ةسمخ  . ٣

نإ رجأ  نود  اهديدمت  يف  قحلا  اهلو  ةملسملا ؛ ةلماعلا  جوز  ةافو  ةلاح  يف  مايأ  ةرشعو  رهشأ ، ةعبرأ  . ٤
عضو دعب  اهل  ةحونمملا  ةدعلا  ةزاجإ  يقاب  نم  ةدافتسالا  اهل  زوجي  الو  اهلمح ،  عضت  ىتح  الماح  تناك 

 . لمحلا اذه 
تالاحلل ةديؤملا  قئاثولا  بلط  يف  قحلا  ةأشنملل  ةملسملا و  ريغ  ةلماعلا  جوز  ةافو  ةلاح  يف  اموي  رشع  ةسمخ  .ه 

 . اهيلإ راشملا 

(۳۲  ) ةداملا

ةيضرم تازاجإ  اهيدل -  دمتعم  يبط  عجرم  وأ  ةأشنملا ،  بيبط  نع  ةرداص  ةيبط  ةداهشب  هضرم  تبثي  يذلا  لماعلا -  قحتسي   
ىلع كلذو  ةعطقتم ،  مأ  ةلصتم  تازاجإلا  هذه  تناكأ  ءاوس  ةيضرم ؛ ةزاجإ  لوأ  خيرات  نم  أدبت  يتلا  و  ةدحاولا ،  ةنسلا  لالخ 

 : يلاتلا وحنلا 
 . لماك رجأب  ىلوألا ،  اموي  نوثالثلا  . ١
.رجألا عابرأ  ةثالثب  ةيلاتلا ،  اموي  نوتسلا  . ٢

 . ةيضرملاب ةيونسلا  هتزاجإ  لصو  يف  قحلا  لماعللو  .رجأ  نودب  كلذ ،  يلت  يتلا  اموي  نوثالثلا  . ٣

ةيبطلا ةياعرلا  

(۳۳  ) ةداملا

 ، ةيذيفنتلا هتحئالو  ينواعتلا ،  يحصلا  نيمأتلا  ماظن  هررقي  امل  اقفو  ايحص ؛  اهيدل  نيلماعلا  عيمج  ىلع  نيمأتلاب  ةأشنملا  موقت   
امل اقفو  ةيعامتجالا :  تانيمأتلل  ةماعلا  ةسسؤملا  ىدل  ةينهملا  راطخألا  عرف  يف  نيلماعلا  عيمج  نع  كارتشالاب  موقت  امك 

 . اهماظن هررقي 

لمعلا ةئيب  

(٣٤  ) ةداملا

ةماع طباوض  .أ   
وأ ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  نم  حيرصت  ىلع  لوصحلا  ءاسنلا  ليغشت  بلطتي  ال  . ١

.ىرخأ ةهج  يأ  نم 
.ةيواستملا ةميقلا  يذ  لمعلا  نع  تالماعلاو  نيلماعلا  نيب  روجألا  يف  زييمت  يأ  عنمي  . ۲

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



هايم تارودو  ةحارتسالاو  ةالصلا  ءادأل  تالماعلل  صصخم  ناكم  ريفوت  لمعلا  بحاص  ىلع  . ٣
.ةبسانم ةفاسم  دعبت 

بتاكملا ةيصوصخ  تاذ  ةفرغ  ريفوت  لمعلا  بحاص  ىلع  ةيبتكملا  لمعلا  ةئيب  تالاح  يف  . ٤
.تالماعلا

ةيلوؤسم ةبسانملا  لمعلا  ةئيب  ةئيهتو  ةينهملا ، راطخألا  نم  تالماعلاو  نيلماعلا  ةيامح  دعت  . ٥
ةأشنملا ىلع  ةرشابم 

.اهب نلمعي  يتلا  نكامألا  يف  تالماعلل  دعاقم  ريفوت  لمعلا  بحاص  ىلع  . ٦
.طقف ءاسنلا  نم  تالماعلا  نوكي  نأ  بجي  ةقلغملا  ةيئاسنلا  تآشنملا  يف  . ۷

 . طقف لاجرلا  نم  نيلماعلا  اهيف  نوكي  نا  بجي  لاجرلل  ةصصخملا  ةيلاجرلا  تأشنملا  يف   ۰۸
نييعت بجي  روهمجلا  لبقتست  ةأشنملا  تناك  لاح  يفو  ينمأ  ماظن  ريفوت  ةأشنملا  ىلع  بجي  .  ٩

.ةينمأ ةسارح 

طقف ةيئاسنلا  تآشنملا  يف  ةأرملا  لمع  طباوض  .ب 
لوخد عونممو  ءاسنلاب  صاخ  ةأشنملا  نأ  حضوت  زراب  ناكم  يف  ةيداشرإ  ةحول  عضو  بجي  . ١

.لاجرلا
 . طقف ءاسنلا  نم  تالماعلا  نوكي  نأ  بجي  . ۲

يف يراجتلا  زكرملا  بحاص  اهرفوي  ملام  ينمأ  ماظن  وأ  ةينمأ  ةسارح  ةأشنملا  رفوت  نأ  بجي  . ٣ 
ةحول عضو  ةأشنملا  بحاص  ىلع  بجي  ينمأ  ماظن  عضو  مت  لاح  يف  يراجت  زكرم  يف  ةأشنملا  دوجو  لاح 

.ةينمألا ةبقارملل  ةعضاخ  ةأشنملا  نأ  ةيداشرإ 

(٣٥  ) ةدام

ةعبرأب ىصقأ  دحب  أدبت  ثيحب  ءاشت ،  فيك  اهعزوت  عيباسأ  ةرشع  ةدمل  لماك  رجأب  عضو  ةزاجإ  يف  قحلا  ةلماعلا  ةأرملل   
ةداهشب وأ  ةأشنملا ،  ىدل  ةدمتعملا  ةيبطلا  ةهجلا  ةطساوب  خيراتلا  اذه  ددحي  و  عضولل ؛  حجرملا  خيراتلا  لبق  عيباسأ 

.اهعضول ةيلاتلا  ةنسلا  عيباسألا  لالخ  ةلماعلا  ةأرملا  ليغشت  زوجي  الو  ةيحص ،  ةهج  نم  ةقدصم  ةيبط 
رهش ةدمل  لماك  رجأب  ةزاجإ  يف  قحلا  ةلماعللف  ةصاخلا ؛  تاجايتحالا  يوذ  نم  وأ  ضيرم ،  لفط  باجنإ  ةلاح  يفو   

.رجأ نود  رهش  ةدمل  ةزاجإلا  ديدمت  اهلو  عضولا ؛  ةزاجإ  ءاضقنا  دعب  دحاو 

(٣٦  ) ةداملا

ةرتف اهدولوم  عاضرإ  دصقب  ذخأت  نأ  عضولا  ةزاجإ  دعب  اهلمع  ةلوازم  ىلإ  دوعت  امدنع  ةأشنملا  يف  ةلماعلا  ةأرملل  قحي   
ةحونمملا ةحارلا  تارتف  ىلع  ةوالع  كلذ  و  دحاولا ،  مويلا  يف  ةعاسلا  ىلع  اهعومجم  يف  ديزت  ال  ةحارتسا ،  تارتف  وأ  ، 

ارهش نيرشع  و  ةعبرأ ،  ةدمل  كلذ  و  ةيلعفلا ،  لمعلا  تاعاس  نم  تارتفلا  وأ  ةرتفلا ،  هذه  بسحت  و  لامعلا ،  عيمجل 
راعشإ عضولا  ةزاجإ  نم  اهتدوع  دعب  ةلماعلا  ةأرملا  ىلع  بجي  و  رجألا ،  ضيفخت  كلذ  ىلع  بترتي  الو  عضولا ،  خيرات  نم 

وأ ةرتف ،  ددحت  و  ليدعت ،  نم  تقولا  كلذ  ىلع  أرطي  ام  و  ةحارتسالا ،  كلت  تارتف  وأ  ةرتف ،  تقوب  ةباتك  لمعلا  بحاص 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . لمعلا ماظنل  ةيذيفنتلا  ةحئاللا  يف  درو  ام  بسحب  كلذ  ءوض  ىلع  ةعاضرلا  تارتف 

ةيعامتجالا تامدخلا  

(۳۷  ) ةداملا

 : ةيلاتلا ةيعامتجالا  تامدخلا  ميدقتب  ةأشنملا  مزتلت   
 . ةالصلا ءادأل  ناكم  دادعإ  . ١

 . ماعطلا لوانتل  ناكم  دادعإ  . ۲
نم مهنكمت  يتلا  ةقاعالا  يوذ  نم  لامعلل  ةيرورضلا  ةيريسيتلا  قفارملا  و  تامدخلا ، و  تابلطتملا ،  ةأشنملا  رفوت  . ٣

 . لمعلا ماظنل  ةيذيفنتلا  ةحئاللا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاطارتشالا  بسحب  مهلامعأ  ءادأ 

لمعلا تايكولس   طباوض  

(۳۸  ) ةداملا

لاجرلل ةبسنلاب  يز  يأ  يف  ىعاري  لاوحألا  لك  يفو  دحوم ، يز  ءادتراب  نيلماعلا  ضعب  وأ  لك ،  مازلإ  ةأشنملل  زوجي  . ١
 . فافش ريغ  و  اضافضف ،  و  امشتحم ،  نوكي  نأ  ءاسنلل  ةبسنلاب  و  ماعلا ،  قوذلل  هتمئالم 

يف ةيعرملا  ةيعامتجالا  فارعألا  و  ةيمالسإلا ،  ةعيرشلا  ماكحأ  تايضتقمب  مازتلالا  ةأشنملاب  نيلماعلا  عيمج  ىلع  . ۲
 . نيرخآلا عم  لماعتلا 

نيب ةولخلا  عنمت  يتلا  ريبادتلا  لك  ذختت  نأ  ةأشنملا  ىلعو  رخآلا ، سنجلا  عم  ةولخلا  نيلماعلا  عيمج  ىلع  عنتمي  . ۳ 
.ةأشنملا لخاد  نيسنجلا 

ةيئاحيإلا وأ  ةيلوقلا ،  وأ  ةيدسجلا ،  ةءاسإلا  وأ  ءاذيالا ،  لاكشأ  نم  لكش  يأب  مايقلا  نع  عانتمالا  نيلماعلا  عيمج  ىلع  . ٤
رابجإ وأ  جاردتسا ،  هنم  دصقي  وأ  ةيرحلا ،  وأ  ةعمسلا ،  وأ  ةماركلا ،  نم  لاني  وأ  ءايحلا ،  شدخي  فقوم  يأ  ذاختاب  وأ  ، 

ةليسو يأب  وأ  رشابملا ، لصاوتلا  دنع  كلذو  حازملا ،  ليبس  ىلع  كلذ  ناك  ول  ىتح  ةعورشم ؛  ريغ  ةقالع  ىلإ  صخش  يأ 
 . كلذب نيلماعلا  عيمج  غيلبتل  ةمزاللا  و  ةيرورضلا ،  تاءارجإلاو  تابيترتلا ،  لك  ذختت  نأ  ةأشنمللو  ىرخأ ،  لصاوت 

(۳۹  ) ةداملا

وأ زازتبالا ،  وأ  لالغتسالا ،  لاكشأ  عيمج  و  ةيبلسلا ،  وأ  ةيباجيإلا ،  ةءاسإلا  تاسرامم  عيمج  ءاذيالا ،  ليبق  نم  ربتعي  - ١ 
لمعلا بحاص  لبق  نم  لمعلا  ناكم  يف  عقت  يتلا  و  ةيسنج :  وأ  ةيسفن ،  وأ  ةيدسج ،  تناكأ  ءاوس  ديدهتلا ؛  وأ  ءارغإلا ، 
يف دوجوم  صخش  يأ  ىلع  وأ  رخأ ، ىلع  لماع  لبق  نم  وأ  لمعلا ،  بحاص  ىلع  لماعلا  لبق  نم  وأ  لماعلا ،  ىلع 

.ءاذيإلا مكح  يف  كلذ  ىلع  رتستلا  و  ةدعاسملا ،  ربتعت  و  لمعلا ،  ناكم 
لوقلاب ءاوس  لاصتالا  لئاسو  نم  ةليسو  ةيأ  مادختساب  عقي  ام  ةقباسلا ،  ةرقفلا  يف  دوصقملا  ءاذيالا  ليبق  نم  ربتعي  - ۲ 
لكش يأب  وأ  ىرخألا ،  ةينورتكلإلا  لئاسولاب  وأ  فتاهلا ،  مادختساب  وأ  مسرلا ،  وأ  ءاحيإلا ،  وأ  ةراشالا ،  وأ  ةباتكلا ،  وأ  ، 

كلذ ىلع  لدي  يذلا  كولسلا  لاكشأ  نم 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



(٤٠  ) ةداملا

هل قحي  ةصتخملا ،  ةيموكحلا  تاهجلا  ىلإ  ءاجتلالا  نم  لمعلا  ناكم  يف  ءاذيإلا  هيلع  عقو  نم  قحب  لالخإلا  مدع  عم  . ١
علطا وأ  دهاش  نم  لكل  زوجيو  هيلع ،  ءاذيإلا  عوقو  نم  لمع  مايأ  ةسمخ  اهاصقأ  ةدم  لالخ  ةأشنملل  هاوكشب  مدقتلا 
ىلعأ نم  وأ  ةأشنملا ،  بحاص  لبق  نم  عقو  دق  ءاذيإلا  ناك  اذإ  امأ  كلذب :  ةأشنملل  غالبب  مدقتلا  ءاذيإ ،  ةعقاو  ىلع 

.ةصتخملا ةيموكحلا  ةهجلل  ىوكشلاب  مدقتلا  نوكيف  اهيف ؛  ةطلس 
يف قيقحتلا  اهتمهم  نوكت  صتخملا ،  لوئسملا  نم  رارقب  ةنجل  ليكشت  غالب ،  وأ  ىوكش ،  ميدقت  دنع  ةأشنملا  ىلع  . ۲

لالخ كلذو  هتنادإ ،  تتبث  نم  ىلع  بسانملا  يبيدأتلا  ءازجلا  عاقيإب  ةيصوتلا  و  ةلدألا ،  ىلع  عالطالاو  ءاذيإلا ،  تالاح 
.غالبلا وأ  ىوكشلا ،  اهيقلت  نم  لمع  مايأ  ةسمخ 

(٤١  ) ةداملا

نم عقوت  رضاحم ؛ يف  يرجي  ام  لك  نودت  و  دو�شلا ،  و  فارطألا ،  عيمجل  ةنجللا  عمتست  ةيرسلا  أدبم  ةاعارم  عم  . ١
 . ةحفص لك  ةياهن  يف  ةنجللا  ءاضعأ  نم  عقوت  مث  مهلاوقأ ،  ىلع  دوهشلا  و  فارطألا ، 

هؤاعدتسا مت  نم  ىلعو  هلاوقأ ،  ىلإ  عامتسالا  و  نيلماعلا ،  نم  هباوجتسا  ةرورض  ىرت  نم  ءاعدتسا  قح  ةنجللا  . ۲
 . ةيلوؤسملا ةلئاط  تحت  عقي  ىتح ال  ةنجللا ؛  مامأ  لوثملا 

 . قيقحتلا ةرتف  ءانثأ  هقح  يف  وكشملاو  يكاشلا ،  نيب  قيرفتلاب  ةأشنملا  ةرادإل  ةيصوت  عفرت  نأ  ةنجلل  زوجي  . ٣
يبيدأتلا ءازجلا  عاقيإب  ةيبلغألاب  ةنجللا  يصوت  ةربتعملا :  تابثإلا  قرط  نم  ةقيرط  يأب  ءاذيإلا  ةعقاو  توبث  لاح  يف  . ٤

 . يدتعملا ىلع  بسانملا 
ةيموكحلا تاهجلا  غيلبتل  ماعلا :  ريدملل  ىوكشلا  عفر  ةنجللا  ىلع  بجو  ةيئانج ،  ةميرج  لكشي  ءادتعالا  ناك  اذإ  .٥

 . كلذب ةصتخملا 
وأ ىوكشلا ،  نأ  اهل  نيبت  اذإ  غلبملا :  ىلع  ةيبيدأت  ةبوقع  عاقيإب  ةنجللا  يصوت  ءاذيإلا ،  ةعقاو  توبث  مدع  لاح  يف  . ٦

.يدیک غالبلا 
ةيموكحلا تاهجلل  ءوجللا  هيلع  ىدتعملا  قح  نم  يدتعملا ،  ىلع  ةأشنملا  لبق  نم  عقوملا  يبيدأتلا  ءازجلا  عنمي  ال  .  ٧

 . ةصتخملا
هيلع ايبيدأت  ءازج  ةأشنملا  عيقوت  نم  يدتعملا ،  ىلع  ىرخأ  ةيماظن  وأ  ةيعرش ،  ةبوقع  عيقوت  عنمي  ال  . ٨

تاءازجلاو تافلاخملا  

(٤٢  ) ةداملا

 : ةيلاتلا تاءازجلا  نم  ايأ  بجوتست  و  لماعلا ،  اهكتري  يتلا  لاعفألا  نم  لعف  لك  يه  ةفلاخملا   
ىلإ هرظن  تفل  عم  اهبكترا ،  يتلا  ةفلاخملا  عون  هب  احضوم  لماعلا  ىلإ  ةأشنملا  ههجوت  باتك  وهو  يباتكلا :  راذنإلا  . ١

.البقتسم اهلثم  ىلإ  ةدوعلا  وأ  ةفلاخملا ،  رارمتسا  ةلاح  يف  دشأ ، ءازج  ىلإ  هضرعت  ناكمإ 
نيب حوارتي  امب  رجألا  نم  مسحلا  وأ  يمويلا ،  رجألا  نم  ءزج  دودح  يف  رجألا  نم  ةبسن  مسح  يهو  ةيلام :  ةمارغ  . ۲

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . ىصقأ دحك  دحاولا  رهشلا  يف  مايأ  ةسمخ  و  مويرجأ ، 
هذه لالخ  هرجأ  نم  هنامرح  عم  ةنيعم ،  ةرتف  لالخ  هلمع  ةلوازم  نم  لماعلا  عنم  وهو  رجأ : نودب  لمعلا  نع  فاقيإلا  . ٣

 . دحاولا رهشلا  يف  مايأ  ةسمخ  فاقيإلا  ةرتف  زواجتت  نأ ال  ىلع  ةرتفلا ، 
 . اهقاقحتسا خيرات  نم  ةدحاو  ةنس  اهاصقأ  ةدمل  كلذ  و  ةيرودلا :  ةوالعلا  وأ  ةيقرتلا ،  نم  نامرحلا  . ٤

ساسملا مدع  عم  ةفلاخملا  هباكترال  عورشم :  ببس  ىلع  ءانب  لماعلا  لصف  وه  و  ةأفاكملا :  عم  ةمدخلا  نم  لصفلا  . ٥
 . ةمدخلا ةياهن  ةأفاكم  يف  هقحب 

نم يأ  هباكترال  ضيوعت : وأ  راعشإ ، وأ  ةأفاكم ،  نود  لماعلا  لمع  دقع  خسف  وه  و  ةأفاكم :  نودب  ةمدخلا  نم  لصفلا  . ٦
عم لماعلا  ىلع  ضورفملا  ءازجلا  بسانتي  نأ  بجيو  لمعلا .  ماظن  نم  نونامثلا )  ) ةداملا يف  اهيلع  صوصنملا  تالاحلا 

 . هلبق نم  ةبكترملا  ةفلاخملا  ةماسج  ىدمو  عون ، 

(٤٣  ) ةداملا

بقاعي ةحئاللا -  هذهب  قحلملا  تاءازجلاو -  تافلاخملا ،  لوادج  يف  ةدراولا  تافلاخملا  نم  ايأ  بكتري  لماع  لك   
 . اهبكترا يتلا  ةفلاخملا  نيرق  حضوملا  ءازجلاب 

(٤٤  ) ةداملا

نم وأ  ةأشنملاب ،  ةيحالصلا  بحاص   ) لبق نم  ةحئاللا ،  هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تاءازجلا  عيقوت  ةيحالص  نوكت   
.فخأ ءازجب  ةفلاخم  ةيأل  ررقملا  ءازجلا  لادبتسا  هل  زوجيو  هضوفي ؛ 

(٤٥  ) ةداملا

دعت و  ادئاع ،  ربتعي  هنإف ال  اهباكترا ،  قبس  ىلع  اموي  نينامثو  ةئام  يضم  دعب  ةفلاخملا  تاذ  لماعلا  باكترا  لاح  يف   
 . ىلوألا ةرملل  تبكترا  اهنأك  و  ةفلاخم ، 

(٤٦  ) ةداملا

 . ةحئاللا هذه  يف  ةررقملا  تاءازجلا  نيب  نم  دشألا  ءازجلا  عيقوتب  يفتكي  دحاو ،  لعف  نع  ةئشانلا  تافلاخملا  ددعت  دنع   

(٤٧  ) ةداملا

نع لماعلا  ىلع  عقوي  نأ  زوجي  امك ال  دحاو ، ءازج  نم  رثكأ  ةدحاولا  ةفلاخملا  نع  لماعلا  ىلع  عقوي  نأ  زوجي   ال 
يف مايأ  ةسمخ  رجأ  نم  رثكأ  هرجأ  نم  عطتقي  نأ  الو  مايأ ،  ةسمخ  رجأ  ىلع  اهتميق  ديزت  ةمارغ  ةدحاولا  ةفلاخملا 

 . هيلع عقوت  يتلا  تامارغلل  ءافو  دحاولا  رهشلا 

(٤٨  ) ةداملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



تافلاخملاب ةباتك  لماعلا  غالبإ  دعب  الإ  دحاو ، موي  رجأ  ةمارغ  اهتبوقع  زواجتت  يتلا  تاءازجلا  نم  ايأ  ةأشنملا  عقوت  ال 
صاخلا هفلمب  عدوي  رضحم  بجومب  كلذ  و  هعافد ،  قيقحتو  هلاوقأ ،  عامسو  هيلإ ،  ةبوسنملا 

(٤٩  ) ةداملا

هلمع ةعيبطب  ةرشابم  ةقالع  هل  ناك  اذإ  الإ  لمعلا  ناكم  جراخ  هبكترا  رمأل  لماعلا  ىلع  ءازج  يأ  عيقوت  ةأشنملل  زوجي   ال 
 . لمعلا ماظن  نم  نونامثلا )  ) ةداملا مكحب  لالخإلا  نود  كلذو  لوئسملا ،  اهريدمب  وأ  ةأشنملاب  وأ 

(٥٠  ) ةداملا

 ، اهبكترمب ةأشنملا  ملع  خيرات  نم  اموي  نيثالث  نم  رثكأ  اهفشك  ىلع  ىضم  ةفلاخم  نع  ايبيدأت  لماعلا  ةلءاسم  زوجي   ال 
 . اهنأشب قيقحتلا  تاءارجإ  نم  يأ  ذاختاب  موقت  نأ  نود 

(٥١  ) ةداملا

 . اموي نيثالث  نم  رثكأ  ةفلاخملا  توبث  خيرات  ىلع  ىضم  اذإ  لماعلا ،  ىلع  ءازج  يأ  عيقوت  ةأشنملل  زوجي   ال 

(٥٢  ) ةداملا

هل ضرعتي  فوس  يذلا  ءازجلا  و  اهرادقمو ،  اهعونو ،  تاءازج ،  نم  هيلع  عقوأ  امب  ةباتك  لماعلا  غالبإب  ةأشنملا  مزتلت   
هيلإ لسري  ابئاغ ؛  ناك  وأ  ملعلاب ،  عيقوتلا  ضفر  وأ  راطخإلا ، مالتسا  نع  لماعلا  عنتما  اذإ  و  ةفلاخملا ،  راركت  ةلاح  يف 

وأ لمعلا ،  دقعب  تباثلا  يصخشلا  ينورتكلالا  ديربلاب  وأ  هتمدخ ،  فلم  يف  تباثلا  راتخملا  هناونع  ىلع  لجسملا  ديربلاب 
 . ةينوناقلا راثألا  عيمج  لئاسولا  هذه  نم  يأب  غيلبتلا  ىلع  بترتي  و  ةأشنملا :  ىدل  دمتعملا 

(٥٣  ) ةداملا

و هيلع ؛  عقوملا  ءازجلاو  اهعوقو ،  خيراتو  اهبكترا ،  يتلا  ةفلاخملا  عون  اهيف  نودي  تاءازج ،  ةفيحص  لماع  لكل  صصخي   
 . لماعلا ةمدخ  فلم  يف  ةفيحصلا  هذه  ظفحت 

(٥٤  ) ةداملا

نوكيو لمعلا ،  ماظن  نم  نوعبسلاو ) ةثلاثلا  ةداملا  ماكحأ  قفو  صاخ :  لجس  يف  لامعلا  ىلع  ةعقوملا  تامارغلا  ديقت   
ةيلامع ةنجل  دوجو  مدع  ةلاح  يف  و  ةأشنملا :  يف  ةيلامعلا  ةنجللا  لبق  نم  لامعلا  ىلع  عفنلاب  دوعي  امب  اهيف  فرصتلا 

 . ةيعامتجالا ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  ةقفاومب  تامارغلا  يف  فرصتلا  نوكي 

ملظتلا
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(٥٥  ) ةداملا

نأ لماعلل  قحي  تائيهلا ؛  وأ  ةصتخملا ،  ةيئاضقلا  وأ  ةيرادإلا ،  تاهجلا  ىلإ  ءاجتلالا  يف  لماعلا  قحب  لالخإلا  مدع  عم 
ةرادإ ىلإ  ملظتلا  مدقيو  اهلبق ،  نم  هقح  يف  ذختي  ءازج  وأ  ءارجإ ،  وأ  فرصت ،  يأ  نم  ةأشنملا  ةرادإ  ىلإ  ملظتي 

 ، هملظت ميدقت  نم  لماعلا  راضي  الو  هنم ،  ملظتملا  ءارجإلا  وأ  فرصتلاب ،  ملعلا  خيرات  نم  لمع  مايأ  ةثالث  لالخ  ةأشنملا 
 . ملظتلا هميدقت  خيرات  نم  لمع  مايأ  ةسمخ  زواجتي  داعيم ال  يف  هملظت ،  يف  تبلا  ةجيتنب  لماعلا  رطخي  و 

ةيماتخ ماكحأ  

(٥٦  ) ةداملا

ارابتعا لامعلا  قح  يف  يرست  نأ  ىلع  اهدامتعاب :  اهغالبإ  خيرات  نم  ارابتعا  ةأشنملا  قح  يف  ةحئاللا  هذه  ماكحأ  ذفنت   
.اهنالعإل يلاتلا  مويلا  نم 

تاءازجلاو تافلاخملا  لوادج 
 : : لمعلا ديعاومب   قلعتت   تافلاخم   الوأ :  : 

ةفلاخملام رجألاعون  نم  ةبسن  يه  ةموسحملا ،  ةبسنلا   ) ءازجلا
( يمويلا

ةرم ةرملوأ  يناث  ةرم  ثلاث  ةرم  عبار 

ةياغل١ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
 : لوبقم رذع  وأ  نذإ ،  نود  ةقيقد  ( ١٥)

لامع ليطعت  كلذ  ىلع  بترتي  مل  اذإ 
 . نيرخآ

راذنإ  
يباتك

٥%%۱۰%۲٠

ةياغل٢ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
 : لوبقم رذع  وأ  نذإ ،  نود  ةقيقد  ( ١٥)

 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ  ىلع  بترت  اذإ 
راذنإ  
يباتك

١۵%%۲۵
%٥٠

رثكأ٣ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
نود ةقيقد  ( ۳۰  ) ةياغلا ةقيقد  ( ١٥  ) نم
ىلع بترتي  مل  اذإ  لوبقم :  رذع  وأ  نذإ ، 

 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ 

%٥٠%٢٥%١٥%١٠
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رثكأ٤ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
نود ةقيقد  ( ۳۰  ) ةياغلا ةقيقد  ( ١٥  ) نم

ىلع بترت  اذإ  لوبقم :  رذع  وأ  نذإ ، 
 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ 

موي٧٥%٥٠%٢٥%

رثكأ٥ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
نود ةقيقد  ( ٦٠  ) ةياغلا ةقيقد  ( ۳۰  ) نم
ىلع بترتي  مل  اذإ  لوبقم :  رذع  وأ  نذإ ، 

 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ 

موي٧٥%٥٠%٢٥%

رثكأ٦ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
ةقيقد ( ٦٠  ) ةياغلا موي  ةقيقد  ( ۳۰  ) نم
بترت اذإ  لوبقم :  رذع  وأ  نذإ ،  نود 
 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ  ىلع 

نامويموي٥٠%٣٠%

رخأتلا قئاقد  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب 

ةدمل٧ لمعلل  روضحلا  ديعاوم  نع  رخأتلا 
رذع وأ  نذإ ،  نود  ةعاس   ىلع  ديزت 

ىلع بترتي  مل  وأ  بترت ،  ءاوس  لوبقم : 
 . نيرخآ لامع  ليطعت  كلذ 

يباتك مويراذنإ  مايأناموي  ةثالث 

رخأتلا تاعاس  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب 

داعيملا٨ لبق  فارصنالا  وأ  لمعلا ،  كرت 
زواجتي امب ال  لوبقمرذع  وأ  نذإ ،  نود 

 . ةقيقد ( ١٥)
يباتك موي٢٥%١٠%راذنإ 

لمعلا كرت  ةدم  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب 

داعيملا٩ لبق  فارصنالا  وأ  لمعلا ،  كرت 
زواجتي امب  لوبقم  رذع  وأ  نذإ ،  نود 

 . ةقيقد ( ١٥)
موي٥٠%٢٥%١٠%

لمعلا كرت  ةدم  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب 

اهيلإ١٠ ةدوعلا  وأ  لمعلا ،  نكامأ  يف  ءاقبلا 
قبسم نذإ  نود  لمعلا  ديعاوم  ءاهتنا  دعب 

.
يباتك موي٢٥%١٠%راذنإ 
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لوبقم١١ رذع  وأ  يباتك ،  نذإ  نود  بايغلا 
 . ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا  لالخ  موي ،  ةدمل 

ناموي
مايأ ةثالث 

مايأ نامرحلاةعبرأ 
نم

 ، تايقرتلا
تاوالعلاوأ
ةرمل
ةدحاو
 

رذع١٢ وأ  يباتك ،  نذإ  نود  لصتملا  بايغلا 
لالخ مايأ ،  ةتس  ىلإ  نيموي  نم  لوبقم 

 . ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا 

ناموي
مايأ ةثالث 

مايأ نامرحلاةعبرأ 
نم

 ، تايقرتلا
تاوالعلاوأ
ةرمل
ةدحاو

بايغلا ةدم  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب   
رذع١٣ وأ  يباتك ،  نذإ  نود  لصتملا  بايغلا 

 ، مايأ ةرشع  ىلإ  مايأ  ةعبس  نم  لوبقم 
 . ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا  لالخ 

مايأ ةسمخةعبرأ 
مايأ

نامرحلا
نم

 ، تايقرتلا
تاوالعلاوأ
ةرمل
ةدحاو

نم لصف 
عم ةمدخلا 
 : ةأفاكملا

مل اذإ 
زواجتي
عومجم
بايغلا

موي ( ۳۰)
بايغلا ةدم  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب   

رذع١٤ وأ  يباتك ،  نذإ  نود  لصتملا  بايغلا 
ةعبرأ ىلإ  اموي  رشع  دحأ  نم  لوبقم 

ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا  لالخ  اموي ،  رشع 
.

مايأ نامرحلاةسمخ 
نم

 ، تايقرتلا
تاوالعلاوأ
ةرمل

عم ةدحاو ،
هيجوت
راذنإ
لصفلاب
اقبط
ةداملل

( نونامثلا )

نم لصف 
ةمدخلا
اقبط
ةداملل

( نونامثلا )
ماظن نم 

لمعلا

-------
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ماظن نم 
لمعلا

بايغلا ةدم  رجأ  مسح  ىلإ  ةفاضإلاب 

عورشم١٥ ببس  نود  لمعلا  نع  عاطقنالا   
ةلصتم اموي  رشع  ةسمخ  ىلع  ديزت  ةدم   

 . ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا  لالخ  ، 

هقبسي نأ  ىلع  ضيوعت ،  وأ  ةأفاكم ،  نود  لصفلا 
يباتك راذنإ 

مكح قاطن  يف  مايأ ،  ةرشع   ةدم  بايغلا  دعب 
لمعلا ماظن  نم  نونامثلا )  ) ةداملا

اددم١٦ عورشم  ببس  نود  عطقتملا  بايغلا 
لالخ اموي  نيثالث  ىلع  اهعومجم  يف  ديزت 

 . ةدحاولا ةيدقعلا  ةنسلا 

هقبسي نأ  ىلع  ضيوعت ،  وأ  ةأفاكم ،  نود  لصفلا 
يباتك راذنإ 

مكح قاطن  يف  اموي ،  نيرشع  ةدم  بايغلا  دعب 
لمعلا ماظن  نم  نونامثلا )  ) ةداملا

 : لمعلا ميظنتب  قلعتت  تافلاخم  ايناث : 

ةفلاخملام رجألاعون  نم  ةبسن  يه  ةموسحملا  ةبسنلا   ) ءازجلا
( يمويلا

ةرم ةرملوأ  ةرميناث  ةرمثلاث  عبار 

لمعلا١ ناكم  ريغ  يف  رربم  نود  دجاوتلا 
 . ماودلا تقو  ءانثأ  لماعلل  صصخملا 

%٥٠%٢٥%١٠
موي

لمع٢ رومأ  ريغ  يف  نيرئاز  لابقتسا   
نم نذإ  نود  لمعلا ،  نكامأ  يف  ةأشنملا 

 . ةرادإلا
راذنإ
يباتك

%٢٥%١٥%١٠

تاودأ٣ و  تادعم ،  و  تالآ ،  لامعتسا 
 . نذإ نود  ةصاخ ،  ضارغأل  راذنإةأشنملا : 

يباتك

%٥٠%٢٥%١٠

لمع٤ يأ  يف  قح  هجو  نود  لماعلا ،  لخدت 
 . هيلإ هب  دهعي  مل  وأ  هصاصتخا  يف  مايأنامويموي٥٠%سيل  ةثالث 
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ناكملا٥ ريغ  نم  لوخدلا  وأ  جورخلا ، 
.كلذل راذنإصصخملا 

يباتك
%١٠

%٢٥%١٥

وأ٦ اهتنايصو ،  تالآلا ،  فيظنت  يف  لامهإلا 
اهب ام  نع  غيلبتلا  مدع  وأ  اهب ،  ةيانعلا  مدع 

 . للخ نم 

%٥٠
مايأنامويموي ةثالث 

و٧ ةنايصلا ،  و  حالصإلا ،  تاودأ  عضو  مدع 
اهل ةصصخملا  نكامألا  يف  ىرخألا  مزاوللا 

 . لمعلا نم  ءاهتنالا  دعب  ، 
راذنإ  
يباتك

%٥٠%٢٥
موي

تاغالب٨ وأ  تانالعإ ،  فالتإ  وأ  قيزمت ، 
.ةأشنملا مايأنامويةرادإ  ةسمخةثالث 

مايأ
عم لصف 

ةأفاكملا

٩ : لاثم هتزوحب ،  يتلا  دهعلا  يف  لامهإلا 
 ، تادعم ةزهجأ ،  تالآ ،  تارايس ،  )

 ( . خلا تاودأ ..... ، 
مايأناموي ةسمخةثالث 

مايأ
عم لصف 

ةأفاكملا

ناكملا١٠ ريغ  وأ  لمعلا ،  ناكم  يف  لكألا 
.ةحارلا تاقوأ  ريغ  يف  وأ  هل ،  راذنإدعملا 

يباتك

%٢٥%١٥%١٠

١١ . لمعلا ءانثأ  مونلا 
راذنإ
يباتك

%٥٠%٢٥%١٠

ةظقي١٢ يعدتست  يتلا  تالاحلا  يف  مونلا   
 . ةرمتسم

%٥٠
مايأنامويموي ةثالث 

ناكم١٣ ريغ  يف  لماعلا  دوجو  وأ  عكستلا ،   
 . لمعلا تاعاس  ءانثأ  هلمع ، 

%٥٠%٢٥%١٠
موي

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



١٤ . فارصنالاو روضحلا ،  تابثإ  يف  بعالتلا   
نامويموي

نامرحلا
نم
تايقرتلا
تاوالعلاوأ
ةرملا
ةدحاو

نم لصف 
عم ةمدخلا 

ةأفاكملا

ةصاخلا١٥ ةيداعلا  رماوألا  ةعاطإ  مدع 
ةصاخلا تاميلعتلا  ذيفنت  مدع  وأ  لمعلاب ، 
.رهاظ ناكم  يف  ةقلعملا  و  لمعلاب ، 

%٥٠%٢٥
نامويموي

و١٦ رماوألا ،  ةفلاخم  ىلع  ضيرحتلا 
 . لمعلاب ةصاخلا  ةيطخلا  مايأنامويتاميلعتلا  ةسمخةثالث 

مايأ
نم لصف 
عم ةمدخلا 

ةأفاكملا

و١٧ ةروظحملا ،  نكامألا  يف  نيخدتلا 
ةمالس ىلع  ةظفاحملل  اهنع  نلعملا 

 . ةأشنملاو لامعلا ، 
مايأناموي ةسمخةثالث 

مايأ
نم لصف 
عم ةمدخلا 

ةأفاكملا

دق١٨ يذلا  لمعلا  يف  نواهتلا  وأ  لامهإلا ، 
وأ لامعلا ،  ةحص  يف  ررض  هنع  أشني 

و تاودألا ،  وأ  داوملا ،  يف  وأ  مهتمالس ، 
 . ةزهجألا

مايأناموي ةسمخةثالث 
مايأ

نم لصف 
عم ةمدخلا 

ةأفاكملا

 : لماعلا كولسب  قلعتت  تافلاخم  اثلاث : 

ةفلاخملام نمعون   ةبسن   يه   ةموسحملا   ةبسنلا    ) ) ءازجلا
(( يمويلا رجألا  

ةرم ةرملوأ  يناث  ةرم  ةرمثلاث  عبار 

وأ١ ريغلا ،  عم  وأ  ءالمزلا ،  عم  رجاشتلا 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



 . لمعلا ناكم  يف  تابغاشم  مايأنامويمويثادحإ  مايأةثالث  ةسمخ 

هنأ٢ ابذك  لماعلا  ءاعدا  وأ  ضرامتلا ، 
 . هببسب وأ  لمعلا ،  ءانثأ  مايأنامويمويبيصأ  مايأةثالث  ةسمخ 

دنع٣ يبطلا  فشكلا  ءارجإ  نع  عانتمالا 
عابتا ضفر  وأ  ةأشنملا ،  بيبط  بلط 

 . جالعلا ءانثأ  ةيبطلا  تاميلعتلا 
مايأنامويموي مايأةثالث  ةسمخ 

ةقلعملا٤ ةيحصلا  تاميلعتلا  ةفلاخم 
 . لمعلا نكامأب 

%٥٠
مايأنامويموي ةسمخ 

قصل٥ وأ  ةأشنملا ،  ناردج  ىلع  ةباتكلا 
.اهيلع راذنإتانالعإ 

يباتك

%٥٠%٢٥%١٠

٦ . فارصنالا دنع  يرادإلا  شيتفتلا  ضفر   %٥٠%٢٥
نامويموي

باسحل٧ ةلصحملا  دوقنلا  ميلست  مدع 
ريربت نود  ةددحملا  ديعاوملا  يف  ةأشنملا 

 . لوبقم
مايأناموي مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 
ةأفاكملا

ةزهجألا٨ و  سبالملا ،  ءادترا  نع  عانتمالا 
 . ةمالسللو ةياقولل  ةررقملا 

راذنإ
یباتک

مايأنامويموي ةسمخ 

نكامأ٩ يف  رخآلا  سنجلا  عم  ةولخلا  دمعت 
 . لمعلا

ناموي
مايأ مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 
ةأفاكملا

١٠ ، ةوق ءايحلا  شدخي  امب  نيرخآلل  ءاحيإلا 
 . العف وأ 

ناموي
مايأ مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 



ةأفاكملا

وأ١١ لوقلاب ،  لمعلا  ءالمز  ىلع  ءادتعالا 
لاصتالا لئاسو  لامعتساب   وأ  ةراشإلا ، 

.ريقحتلا وأ  متشلاب ،  ةينورتكلالا 

ناموي
مايأ مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 
ةأفاكملا

ءالمز١٢ ىلع  يدسجلا  ءاذيإلاب  ءادتعالا   
.ةيحابإ ةقيرطب  مهريغ  ىلع  وأ  لمعلا ، 

بجومب ضيوعت  وأ  راعشإ ، وأ  ةأفاكم   نودب  لصف 
( نونامثلا  ) ةداملا

يأب١٣ وأ  يلوقلا ،  وأ  يدسجلا ،  ءادتعالا 
ةينورتكلالا لاصتالا  لئاسو  نم  ةليسو 

لوئسملا ريدملا  وأ  لمعلا ،  بحاص  ىلع 
 . هببسب وأ  لمعلا ،  ءانثأ  ءاسؤرلا  دحأ  وأ  ، 

بجومب ضيوعت  وأ  راعشإ ، وأ  ةأفاكم ،  نودب  لصف 
( نونامثلا  ) ةداملا

١٤ . ةيديك ىوكش  وأ  غالب ،  ميدقت 
مايأ مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 
ةأفاكملا

------

قيقحتلا١٥ ةنجل  بلطل  لاثتمالا  مدع 
 . روضحلاب

ناموي
مايأ مايأةثالث  نمةسمخ  لصف 

عم ةمدخلا 
ةأفاكملا

هيريخلا زاب  نب  زيزعلادبع  ةسسؤم 


