
لمعلا ميظنت  ةحئال  دامتعا  ةداهش 

ةكرش ةسسؤم /  نأب :  ةيعامتجالا  ةيمنتلاو  لمعلا  ةرازو  دهشت 
: مقرب فئاطلا  هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 

١٢-٩٥٥٦٢
: مقر لمحت  و  خيراتب ٢٨-١١-١٤٤٠ ه ـ لمعلا  ميظنت  ةحئال  تدمتعا  دق 

٨٧٤٧٧٤

 : 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  

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج  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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 ، 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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 . 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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 . 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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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

و لامعلا ،  عيمجل  لماك  رجأب  ةيعوبسألا  ةحارلا  ةعمجلا  مايأ ) موي /   ) نوكيو عوبسألا ،  يف  مايأ  لمعلا ٦  مايأ  ددع  نوكي 
 ، عوبسألا مايأ  نم  موي  يأ  اهلامع  ضعبل  مويلا  اذهب  لدبتست  نأ  صتخملا -  لمعلا  بتكم  غالبإ  دعب  ةأشنملل -  زوجي 

 . يدقن لباقمب  ةيعوبسألا  ةحارلا  موي  ضيوعت  زوجي  الو  ةينيدلا ،  مهتابجاوب  مايقلا  نم  مهنكمت  نأ  اهيلعو 
لامعلل ناضمر  رهش  يف  ايموي  تاعاس  ةسمخ )  ) 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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 . 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  ةسمخ 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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 : 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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 . 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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



(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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



 . 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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



(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

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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 

فئاطلا هظفاحمب  ادهلاو  مرحم  يداوب  هيريخلا  ربلا  هيعمج 



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
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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 
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 . 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 
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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
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