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(1  ) ةداملا

خيرات نم  هب  لـمعيو  ةنـسل 2000 )  ةصاخلا  ةيداصتقالا  ةبقعلا  ةقطنم  يف  ةماقالاو  لمعلاو  لوخدلا  ةريـشات  ماظن  ماظنلا (  اذه  ىمـسي 
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن 

(2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 
 . ةصاخلا ةيداصتقالا  ةبقعلا  ةقطنم  نوناق  نوناقلا :

 . ةصاخلا ةيداصتقالا  ةبقعلا  ةقطنم  ةقطنملا :
 . ةقطنملا ةطلس  ةطلسلا :

 . نيضوفملا سلجم  سلجملا :
 . سلجملا سيئر  سيئرلا :

 . ةقطنملا يف  ةكلمملل  ةيوجلاو  ةيرحبلاو  ةيربلا  ذفانملا  روبعلا : زكارم 

(3  ) ةداملا

: يلي ام  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  يندرالا  ريغل  ةطلسلا  ردصت  أ . 
 . ةرايز ةريشات  . 1
 . روبع ةريشات  . 2
 . لمع ةريشات  . 3
 . لمع حيرصت  . 4

 . ةماقا نذا  . 5
ةماقالا  نوذاو  حيراصتو  تاريشاتلا  ىلع  لوصحلل  مدقت  يتلا  تابلطلا  جذامن  سلجملا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  ددحت  ب .

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةروكذملا 

(4  ) ةداملا

تاريشاتلا  رادصا  ةيلمع  لاحلا  ىضتقم  بسحو  لمعلا  ةرازوو  ةيجراخلا  ةرازوو  ةيلخادلا  ةرازو  نم  لك  عم  ةطلسلا  قسنت  أ . 
 . مهافتلا تاركذم  يف  هيلع  قفتي  ام  بسح  ةماقالا  نوذاو  لمعلا  حيراصتو 

ذاختاو  اهيف  ةماقالا  نوذاو  لمعلا  حيراصتو  ةقطنملا  لوخدل  تاريشاتلا  رادصا  ةطلسلا  يف  ةصتخملا  ةهجلا  ىلوتت  ب .
 . ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحال  اقفو  رومالا  هذهب  ةقلعتملا  ةمزاللا  تاءارجالا 

(5  ) ةداملا

دمتعم  رفس  زاوجل  الماح  نوكي  نا  اهنم  يأ  ديدجت  وا  ةماقا  نذا  وا  لمع  حيرصت  وا  ةريشات  رادصال  ابلط  مدقي  نميف  طرتشي  أ . 
ةدم ال  لوعفملا  ةيراسو  ةكلمملا  يف  اهب  فرتعم  رفس  ةقيثول  وا  لقالا  ىلع  رهشا  ةثالث  ةدم  لوعفملا  يراسو  ةكلمملا  يف 

 . رهشا ةتس  نع  لقت 
ةقطنملا  يف  لمعلا  ةحلصم  اهيعدتست  ةصاخ  تالاح  يفو  سيئرلل  زوجي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب .

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا  طورشلا  اهيف  رفاوتت  ةلاح ال  يأ  ناشب  ابسانم  هاري  ام  ذختي  نا 

(6  ) ةداملا

هذه  يف  ةددحملا  ةدملل  ةقطنملا  يف  ةماقالاو  روبع  زكرم  يأ  نم  ةرايز  ةريشات  ىلع  لوصحلا  بلط  يندرالا  ريغل  زوجي  أ . 
 . ةريشاتلا

رودص  وا  ةكلمملا  يف  هتماقا  ءانثا  فرشلاب  ةلخم  ةحنجب  وا  ةيانجب  اهلماح  ةنادا  لاح  يف  ةرايزلا  ةريشات  ديدجت  زوجي  ال  ب .
 . كلذب اهمزلت  ةيقافتاب  ةكلمملا  عم  طبترت  ىرخا  ةلود  نم  هميلستب  بلط  دورو  وا  هلاقتعاب  ةركذم 

(7  ) ةداملا

دلب نم  روبعلا  تاياغل  ةقطنملا  مادختسا  ديري  يذلا  يندرالا  ريغل  ةعاس  نيعبسو  يتنثا  زواجتت  ةدمل ال  روبع  ةريشات  ةصتخملا  ةهجلا  ردصت 



 . رخا يبنجا  دلب  ىلا  وا  ةيكرمجلا  ةقطنملا  ىلا  يبنجا 

(8  ) ةداملا

ةريشات  ىلع  لوصحلا  نود  ةقطنملا  ىلا  لخدي  نا  اهيف  ةماقا  نذا  وا  ةكلمملل  ةرايز  ةريشات  لمحي  يذلا  يندرالا  ريغل  زوجي  أ . 
 . اهيلا لوخد 

نم  ةريشات  ىلع  لوصحلا  ةيكرمجلا  ةقطنملل  هلوخد  بلطتي  يذلا ال  يندرالا  ريغ  ةقطنملا  ىلا  لوخدلا  ةريشات  بلط  نم  ىفعي  ب .
 . ةكلمملا يف  ةصتخملا  تاهجلا 

ةبسنلاب  ةيكرمجلا  ةقطنملا  ىلا  ةقطنملا  نم  لاقتنالا  ميظنت  مهافت  ةركذم  ةطساوب  ةيلخادلا  ريزو  عم  سيئرلا  قسني  ج .
 . اهيف ةماقا  نذاو  ةقطنملا  ىلا  لوخد  ةريشات  ىلع  نيلصاحلل 

(9  ) ةداملا

ءافعالاو اهحنم  تاءارجاو  طورـشو  اهددمو  اهعاونا  فلتخمب  ةقطنملا  ىلا  لوخدلا  تاريـشات  رادصاب  ةـصاخلا  تاميلعتلا  سلجملا  ردـصي 
 . اهديدجتو اهنم 

(10  ) ةداملا

رادصال  ةطلسلا  ىلا  بلطب  مدقتي  نا  ما ال  ةلجسم  ةسسؤم  ناكا  ءاوس  اهيف  لمع  بحاص  وا  ةقطنملا  يف  ميقم  يال  زوجي  أ . 
 . ةقطنملا يف  هيدل  لمعلل  ةكلمملا  ىلا  يندرا  ريغ  لماع  يأ  مادقتسال  لمع  ةريشات 

نا  ىلع  لمعلا  دقع  ةدمل  وا  ارهش  رشع  ينثا  وا  رهشا  ةتس  وا  رهشا  ةثالث  ةدمل  ةطلسلا  اهردصت  يتلا  لمعلا  ةريشات  نوكت  ب .
 . ديدجتلل ةلباق  ةريشاتلا  ةدم  نوكتو  تاونس  سمخ  زواجتت  ال 

دعب  ةقطنملا  ةرداغمل  اموي  رشع  ةسمخ  ةلهم  اهلماح  ىطعيو  ةريشاتلا  ةدمل  حلاص  ةماقا  نذا  ةباثمب  لمعلا  ةريشات  ربتعت  ج .
 . اهئاغلا وا  اهتدم  ءاهتنا 

(11  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  ماظنلا  اذه  ماكحا  قفو  اهحنم  مت  يتلا  ةريشاتلا  ءاغلا  ررقت  نا  ةطلسلل 
 . ةعورشم ريغ  قرط  وا  ةيلايتحا  لئاسو  مادختساب  ةريشاتلا  ىلع  لوصحلا  مت  اذا  أ . 

 . اهحنم طورش  نم  ياب  ةريشاتلا  لماح  لخا  اذا  ب .
 . ةماعلا ةحلصملا  ىلع  ارطخ  لكشي  ةقطنملا  يف  ةريشاتلا  لماح  دوجو  نا  نيبت  اذا  ج .

(12  ) ةداملا

لمع حيرـصت  رادـصال  ةطلـسلا  ىلا  مدـقتي  نا  ما ال  ةلجـسم  ةسـسؤم  ناكا  ءاوس  اهيف  لـمع  بحاـص  وا  ةـقطنملا  يف  ميقم  يـال  زوجي 
: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  ةقطنملا  يف  هيدل  لمعلل  كلذو  ةكلمملا  يف  دوجوم  يندرا  ريغ  لماع  يأ  مادختسال 

 . ةكلمملا يف  ةماقا  نذا  ىلع  الصاح  لماعلا  ناك  اذا  أ . 
 . ماظنلا اذه  لوعفم  نايرس  لبق  ةصتخملا  تاهجلا  نع  رداص  لمع  حيرصت  بجومب  ةقطنملا  يف  لمعي  لماعلا  ناك  اذا  ب .

 . لوعفملا ةيراسلا  تاعيرشتلا  بجومب  ةكلمملا  ىلا  لوخد  ةريشات  ىلع  لوصحلا  نم  ىفعم  لماعلا  ناك  اذا  ج .
خيرات  نم  اموي  نيتس  ىلع  ديزت  ةدم ال  لمعلا  بحاص  ىدل  لمعيسو  ةكلمملل  وا  ةقطنملل  ةرايز  ةريشات  لمحي  لماعلا  ناك  اذا  د .

 . ةكلمملا ىلا  هلوخد 

(13  ) ةداملا

بحاص ىدل  لمعلاب  هلماح  امهنم  يا  لوخي  لمع  حيرصت  وا  لمع  ةريشات  ىلع  الصاح  ناك  اذا  الا  ةقطنملا  يف  لمعلا  يندرالا  ريغل  زوجي  ال 
 . حيرصتلا وا  ةريشاتلا  ىلع  لوصحلا  بلط  مدق  يذلا  هريغ  نود  لمعلا 

(14  ) ةداملا

نا  ىلع  لمعلا  دقع  ةدمل  وا  ارهش  رشع  ينثا  وا  رهشا  ةتس  وا  رهشا  ةثالث  ةدمل  ةطلسلا  هردصت  يذلا  لمعلا  حيرصت  نوكي  أ . 
 . ديدجتلل الباق  حيرصتلا  نوكيو  تاونس  سمخ  زواجتت  ال 

اموي  رشع  ةسمخ  ةلهم  ىطعيو  حيرصتلا  ةدمل  احلاص  ةماقا  نذا  لمع  حيرصت  ىلع  لصح  يذلا  يندرالا  ريغ  لماعلا  حنمي  ب .
 . هئاغلا وا  هتدم  ءاهتنا  دعب  ةقطنملا  ةرداغمل 

(15  ) ةداملا

ةطيرش  سلجملا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  اقفو  نييندرالا  ريغ  لامعلا  ماما  ةحاتم  ةقطنملا  يف  لمعلا  تالاجم  عيمج  نوكت  أ . 
 . نييندرالا لامعلل  ةحاتملا  لمعلا  صرفب  ةيولوالا  ءاطعا 

ددع  ديزي  يتلا  ةقطنملا  يف  عورشم  يأ  وا  ةلجسم  ةسسؤم  يأ  يف  نييندرالا  لامعلا  ددع  لقي  نا  لاح  يأ  يف  زوجي  ال  ب .
: يلي امع  ةسمخ  ىلع  اهنم  يأ  يف  لامعلا 

 . الماع رشع  ةينامث  مهددع  زواجتي  مل  اذا  لامع  ةثالث  . 1
 . الماع رشع  ةينامث  مهددع  زواجت  اذا  لامعلا  عومجم  نم  ( 30% . ) 2



وا  ةيفاكلا  ةيندرالا  ةلماعلا  يديالا  رفاوت  مدع  تبث  اذا  اهنم  لمعلا  بحاص  ءافعا  وا  ةيندرالا  ةلامعلا  ةبسن  ضيفخت  سلجملل  ج .
سلجملا  نع  ةرداصلا  تاميلعتلا  يف  ددحت  سسا  قفو  ةقالعلا  يذ  عورشملا  وا  ةلجسملا  ةسسؤملا  يف  لمعلل  ةلهؤملا 

 . ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةروكذملاو 

(16  ) ةداملا

: ةيلاتلا تالاحلا  نم  يأ  يف  لمعلا  حيرصت  وا  لمعلا  ةريشات  ةيحالص  يهتنت 
 . اهنم يأ  ديدجت  مدعو  حيرصتلا  وا  ةريشاتلا  ةدم  ءاهتنا  أ . 

 . بابسالا نم  ببس  يال  اهؤاهنا  وا  لماعلا  ةمدخ  ءاهتنا  ب .
 . اهنم يأ  ىدل  لماعلا  لمعي  يتلا  ةلجسملا  ةسسؤملا  ءاغلا  وا  عورشملا  ءاهتنا  ج .

 . حيرصتلا وا  ةريشاتلا  ىلع  هل  لصح  يذلا  لمعلا  بحاص  ريغ  ىدل  لمعلاب  لماعلا  لوبق  د .
 . فرشلاب ةلخم  ةحنجب  وا  ةيانجب  لماعلا  ةنادا  ه .

(17  ) ةداملا

رهشا ةعست  وا  رهشا  ةتس  وا  رهشا  ةثالث  هتدم  نوكت  نا  ىلع  هديدجتو  هحنم  طورـشو  ةماقالا  نذا  حنمل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي 
 . لمعلا حيرصت  ةدمل  اقفو  تاونس  سمخ  وا  ةنس  وا 

(18  ) ةداملا

: ةيلاتلا طورشلل  اقفو  مهليعي  نمل  وا  اهيف  ميقملا  يبنجالا  جوزل  ةقطنملا  يف  ةماقا  نذا  حنمي  أ . 
 . ةلاعالا وا  ةيجوزلا  ةلاحلا  تابثا  قئاثوب  ةماقالا  نذا  ىلع  لوصحلا  بلط  قافرا  . 1

تاعيرشتلا  ماكحال  اقفو  ىلوالا  ةجردلا  ىتح  هئابرقا  نم  وا  ةقطنملا  يف  ميقملا  يبنجالا  ءانبا  نم  لاعملا  نوكي  نا  . 2
 . اهب لومعملا  ةيندرالا 

 . اجوزتم لاعملا  نوكي  نا ال  . 3
طرش  يأ  ءافتنا  وا  ةيجوزلا  ةقالعلا  ءاهتنا  لاح  يف  ةداملا  هذه  نم  ةرقفلا أ  ماكحال  اقفو  هحنم  متي  يذلا  ةماقالا  نذا  يهتني  ب .

 . هتدم ءاهتنا  وا  ةقطنملا  يف  ميقملا  يبنجالل  هحنم  مت  يذلا  ةماقالا  نذا  ءاغلا  وا  ةرقفلا  كلت  يف  ةدراولا  طورشلا  نم 

(19  ) ةداملا

هذهل اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  ددحت  يتلا  طورـشلل  اقفو  ةماقا  نذا  مهليعي  نمو  يبنجالا  رمثتـسملا  حـنم  هضوفي  نم  وا  سيئرلل  زوجي 
 . ةياغلا

(20  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  نم  ( 11  ) ةداملا ماكحال  اقفو  ةريشاتلا  ءاغلا  وا  هديدجت  مدع  لاح  يف  ةماقالا  نذا  يهتني  أ . 
 . هتماقا نذا  ةدم  ءاهتنا  دعب  ةقطنملا  ةرداغمل  اموي  رشع  ةسمخ  ةلهم  يندرالا  ريغ  ىطعي  ب .

(21  ) ةداملا

 . نذالا اذه  ةدم  ةليط  اهيلا  ةدوعلاو  اهنم  جورخلاو  ةقطنملا  يف  ةماقالاب  هلماح  ةماقالا  نذا  لوخي 

(22  ) ةداملا

ذختت نا  اهلف  ةماعلا  ةحلصملا  ىلع  ارطخ  لكشي  اهيف  هدوجو  نا  وا  ةعورشم  ريغ  ةروصب  ةقطنملا  يف  ميقي  ايبنجا  ناب  ةطلـسلل  نيبت  اذا 
 . ةعبتملا لوصالا  قفو  ةكلمملا  جراخ  هليحرتو  هل  امهحنم  مت  نيذلا  ةماقالا  نذاو  ةريشاتلا  ءاغلال  ةمزاللا  تاءارجالا 

(23  ) ةداملا

نيبي ناو  هيلع  ارطي  رييغت  يابو  هتماقا  لحمب  ةطلسلا  رطخي  نا  ماظنلا  اذه  ماكحال  اقفو  ةماقا  نذا  وا  لمع  ةريـشات  لمحي  نم  لك  ىلع 
 . ةياغلا هذهل  سلجملا  اهردصي  يتلا  تاميلعتلا  قفوو  رييغتلا  خيرات  نم  مايا  ةثالث  لالخ  كلذو  ديدجلا  هتماقا  ناونع  راطخالا  يف 

(24  ) ةداملا

ةعبس  لالخ  اهنم  يأ  ديدجت  وا  ةماقالا  نذا  وا  لمعلا  حيرصت  وا  لمعلا  ةريشات  ىلع  لوصحلل  مدقملا  بلطلا  يف  تبلا  متي  . 1 أ . 
ةهجلا  هذه  ىلع  بجيف  كلذ  نود  فورظ  تلاح  اذا  الا  ةطلسلا  يف  ةصتخملا  ةهجلا  ىلا  بلطلا  ميدقت  خيرات  نم  لمع  مايا 

 . هميدقت خيرات  نم  اموي  رشع  ةعبرا  زواجتت  ةدم ال  لالخ  بلطلا  يف  تبلا 
 . بابسالا نايب  نود  ةماقا  نذا  وا  لمع  حيرصت  وا  لمع  ةريشات  يأ  رادصا  بلط  ضفر  ةطلسلا  يف  ةصتخملا  ةهجلل  . 2

مايا  ةثالث  لالخ  هبابساو  ضفرلا  رارقب  ايطخ  بلطلا  مدقمو  سيئرلا  مالعا  ةصتخملا  ةهجلا  ىلعف  بلطلا  ضفر  مت  اذا  . 3
 . هرودص خيرات  نم 

يأ  نود  بلطلا  ميدقت  دنع  اهديدجت  وا  ةرايزلا  ةريشات  وا  روبعلا  ةريشات  بلط  يف  تبلا  ةطلسلا  يف  ةصتخملا  ةهجلا  ىلع  ب .



 . ريخات

(25  ) ةداملا

ةدم نم  رهشا  ةثالث  لك  نع  ارانيد  نوعبرا  هرادقم  امسر  ةقطنملا  يف  لمعلا  حيرـصت  وا  لمعلا  ةريـشات  رادصا  نع  ةطلـسلا  يفوتـست  أ . 
 . حيرصتلا وا  ةريشاتلا 

يأ ةدم  نم  رهشا  ةثالث  لكل  ارانيد  نيعبرا  لدعمب  ةدحاو  ةرم  مسرلا  ىفوتـسيف  رهـشا  ةثالث  نع  حيرـصتلا  وا  ةريـشاتلا  ةدم  تداز  اذا  ب .
 . امهنم

(26  ) ةداملا

 . ماظنلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سلجملا  ردصي 
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