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ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :1 ةدام

 مل ام ظفل لك بناج ىلإ ةنيبملا يناعملا ةحئاللا هذه نمض ةدراولاو ةيلاتلا ظافلألاب دصقي

 - :كلذ فالخ قايسلا ضتقي

  ةيعمجلا مسا :ةرادإلا

 ،ةيعمجلا ىلع فارشإلل ةيمومعلا ةيعمجلا لبق نم نيعملا سلجملا وه :ةرادإلا سلجم

 هترادإو

 .ةرادإلا سلجم سيئر :سيئرلا

 .ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا :ريدملا

 نم دمتعتو ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ اهردصت يتلا ةيلاملا ريراقتلا نع ةرابع يه :ةيلاملا مئاوقلا

 ةمئاقو )ةينازيملا( يلام زكرم ةمئاق :نمضتتو يجراخلا ققدملا نم عجارتو ةرادإلا سلجم

 .اهنودب ةينازيملا أرقت ال يتلاو ةينازيملل ةمتملا تاحاصفإلاو يدقنلا قفدتلا ةمئاقو لخدلا

 "ةيريدقتلا" ةيلاملا مئاوقلا حضوت ةيريدقت ةيلام ةمئاق يه :ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا

 .ةأشنملل ةيلاملا ةطخلا يف ىلوألا ةيلاملا ةرتفلا دعت يهو ،ةمداق ةيلام ةنس لالخ ةأشنملل

 لالخ ةأشنملل "ةيريدقتلا" ةيلاملا مئاوقلا نع ربعت ةيلام ةمئاق يه :ةيعمجلل ةيلاملا ةطخلا

 .ةطخلا يف ىلوألا ةنسلا يه ةنزاوملا ربتعتو )تاونس 5 – 3( ةمداق ةرتف

 ةماع دعاوق



 

 4 

ةيلاملا ةحئاللا  

 
 

  :2 ةدام

 ىلع ةظفاحملا لفكي امب ةيعمجلل ةيلاملا تالماعملا عيمج ىلع ةحئاللا هذه ماكحأ يرست

 .اهيلع ةيلخادلا ةباقرلا ماكحإو اهلاومأ

  :3 ةدام

 نم ريخألا مويلا ةياهنب يهتنتو مرحم رهش نم لوألا مويلا نم ةيعمجلل ةيلاملا ةنسلا أدبت

 .ماع لك نم ةجحلا يذ رهش

  :4 ةدام

 .راطخألا عيمج دض اهتاكلتممو اهلاومأ ىلع ةظفاحملا لفكي اماظن ةاشنملا عضت

 :5 ةدام

 ذيفنت نسح نع ةلوئسملاو ةيلاملا ةحئاللا ذيفنت اهب طانملا ةرادإلا يه ةيلاملا نوئشلا ةرادإ 

 .ةأشنملا حئاول ةفاك

  :6 ةدام

 هذه ماكحإ ةاعارم نع ةرادإلا سلجمو يذيفنتلا ريدملا مامأ لوألا لوئسملا وه يلاملا ريدملا

 ةبساحملا ريياعم ماكحأ قفو كلذ قيبطت نم هنكمت يتلا تايحالصلا ةفاك هلو ةحئاللا

 .ةيلودلاو ةيدوعسلا

  :7 ةدام

 ريياعم تايضتقم قفو ةيونس عبرلاو ةيلاملا مئاوقلا دادعإب ةيعمجلل ةيلاملا ةرادإلا مزتلت

 نأ ىلع ،مئاوقلا كلت خيراتل يلاتلا رهشلا نم 25 يف ىصقأ دحب ،ةيلودلاو ةيدوعسلا ةبساحملا

 ةرادإلا سلجم نم دمتعت نأو ،)يجراخلا ققدملا( يجراخلا تاباسحلا بقارم نم اهتعجارم متي

 .مئاوقلا كلت رادصإل ةيلات ةسلج لوأ يف

 

 ةماع ماكحأ
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  :8 ةدام

ايودي ءاوس يلاملا ماظنلا قيبطتب ةيلاملا نوئشلا ةرادإ مزتلت
ً
ايلآ وأ 

ً
 رادصإ حيتي يذلا لكشلاب 

 .ةيلودلاو ةيدوعسلا ةبساحملا ريياعم تايضتقم قفو ةيلاملا مئاوقلا

 :9 ةدام

 ماكحأ عم قفتت )رطاخملا ةضفخنم( ةنومأم تارامثتسا يف ةيعمجلا لاومأ فيظوت متي

 هذه ةرادإ ىلوتيو ،ةرادإلا سلجم اهرقي يتلا تاسايسلاو تاءارجإلا قفوو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا

 .ةيعمجلا يف رامثتسالاو ةيلاملا نوئشلا ريدم تارامثتسالا

 :10 ةدام

 اهعبطو اهنيومت ةقيرط يلاملا ريدملا نم تاميلعتب مظنت – ةميق تاذ رتافد – ةيلاتلا رتافدلا

 يتلا تاءارجإلاو ظفحلا ددمو اهنم لمعتسملاو ديدجلا ظفحو اهتعجارمو اهمالتسا قرطو

 وأ طشكلا زوجي الف ةميقلا تاذ تادنتسملاو اهنم لمعتسملاو ديدجلا دقف ةلاح يف عبتت

  - :يهو ،)روتكركلا( ضيبألا ربحلا مادختسا وأ فذحلا وأ وحملا

o كونبلا نم ةملتسملا تاكيشلا رتافد. 

o فرصلا تالاصيإو فرصلا تادنتسم رتافد. 

o ضبقلا تادنتسم رتافد. 

o ةيعمجلا تاقحتسم ليصحت تالاصيإ جذامن رتافد. 

o نزاخملا نم تامهملا فرصو مالتساو ةفاضإ تادنتسم رتافد. 

o عيبلا ريتاوف رتافد. 

o نيرجأتسملا دوقع رتافد. 
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 :11 ةدام

 رهشلا لالخ ةلبقملا ةيلاملا ةنسلل يلاملا طاشنلل ةيريدقت ةنزاوم دادعإب ةيعمجلا ةرادإ موقت

 "لاوش" رشاعلا رهشلا ةياهن هاصقأ دعوم يف ةنزاوملا كلت دمتعتو ةيرجه ةنس لك نم عساتلا

 .ةيلاملا ةنسلا تاذ نم

 :12 ةدام

 - :ةيتآلا ةيعرفلا ةيطيطختلا تانزاوملا نم ةيعمجلل ةيونسلا ةيطيطختلا ةنزاوملا نوكتت

 .يراجلا طاشنلاب ةصاخلا تامادختسالاو دراوملا لمشتو :ةيراجلا ةنزاوملا

 .تارامثتسالاب ةصاخلا تامادختسالاو دراوملا لمشتو :ةيرامثتسالا ةنزاوملا

 .ماعلا لالخ ةعقوتملا ةيدقنلا تاعوفدملاو تاضوبقملا نيبتو :ةيدقنلا ةنزاوملا

 :13 ةدام

 نم مسق لكل ةيليصفتلا ةنزاوملا دادعإب ةصاخلا جذامنلاو تاميلعتلا يلاملا ريدملا ردصي

 اهتنزاوم دادعإ ةيعرف ةدحو لك ىلوتت اذكهو ،ةيعمجلا تارادإ ىلع اهممعيو ماسقألا

 .يلاملا ريدملل اهعفرو ةلقتسملا

 :14 ةدام

 لك عم اهتشقانمو ةنزاوملا تاريدقت دادعإ فوشكل ةيلاملا ةعجارملا ةيلاملا نوؤشلا ىلوتت

 .يئاهنلا اهلكش يف ةرادإ

 :15 ةدام

 .يذيفنتلا ريدملا ىلإ يئاهنلا اهلكشب ةنزاوملا عورشم عفر ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ ىلوتت

 :16 ةدام

 ةرادإلا سلجم ىلع يلاتلا ماعلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ضرع يذيفنتلا ريدملا ىلوتي

 .ةيلاملا ةنسلا نم "لاوش رهش" رشاعلا رهشلا ةياهن لبق هرارقإو هتشقانمل

 

 ةيعمجلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم تاريدقت دادعإ لحارم



 

 7 

ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :17 ةدام

ايرهش رهظي دق فارحنا يأ بابسأ ليلحتو ةنزاوملا ةبقارم نع هلوئسم ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ
ً

. 

 :18 ةدام

 ةيداصتقالا ةطشنألا نم يعرف طاشن لكل ةيراج ةيطيطخت ةنزاوم تادامتعا صيصخت متي 

 طابترالل ةمزاللا تالجسلا ةطشنألا هذهل ةعباتملا ةيلاملا ماسقألا كسمت اذكهو ،ةيعمجلل

 .اهب ةنزاوملا ذيفنت ةبقارمو اهتعباتمو تادامتعالا هذه ىلع

 :19 ةدام

 ةاعارم عم تادنتسملا ةعجارم دعب ةنزاوملا يف ةدراولا تادامتعالا دودح يف فرصلا متي

 .تادامتعالا كلت مادختساب قلعتي اميف اهب لومعملا ميماعتلاو تارارقلا

 :20 ةدام

 ةيعيمجتو ةماعو ةيسيئر تاباسح ىلإ ةنزاوملا يف تافورصملاو تاداريإلا نم لك رصانع مسقت

 .دونبو

 

 :21 ةدام

 دجو نإ روصقلا هجوأ نايب عم ةيرامثتسالا تاعورشملاو ةيطيطختلا ةنزاوملا ةبقارم متي

 اهب لمعلا ادب يتلا تاعورشملل ةيولوألا ءاطعإ عم مزاللا ذاختال ةرادإلا سلجم ىلع ضرعلل

 ريغ لامعأب طابترالا زوجي الو ،اهيلع ةبترتملا وأ اهنم ةعقوتملا تاداريإلاو اهماهسإ ةبسن قفو

 الإ هل صصخملا ضرغلا ريغ يف دامتعا نم فرصلا زوجي ال امك رامثتسالا ةنزاوم دونب يف ةدراو

  .يلاملا ريدملا راطخإو يذيفنتلا ريدملا نم ةقفاومب

 

 ةنزاوملا ىلع تادقاعتلاو تاطابترالا
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 :22 ةدام

 لجسلا اذه يف ديقيو ةنزاوملا يف دراو دامتعا وأ عون لكب ةصاخلا تاطابترالل لجس كسمي

 ةيفاو تانايبو ةنزاوملا يف دمتعملا يلامجإلا غلبملاو عون لك ىلع اهب ةطبترملا غلابملا عيمج

 .طابترا لك نع

 :23 ةدام

 يف متي نأ ىلع ةلبقم ةيلام ةنس ىلإ لحرت الو ةيلاملا ةنسلا ءاهتناب ةمئاقلا تاطابترالا يهتنت

 اهب لمعيل ةيرامثتسالا ةنزاوملا تاطابترالا ديدجت ةيلاملا ةنسلا نم رشع ينثالا رهشلا ةياهن

   .ديدجلا ماعلا يف

 :24 ةدام

 متيو عورشملل ةيلاملا تاونسلا ىلع ةيلام تاونس ةدع صخت يتلا تادقاعتلا ميسقت متي

 رهشلا ةياهن يف مداقلا يلاملا ماعلا ةنزاوم ةطخ نم طقف لوألا ماعلا صخي ام ىلع طابترالا

 ةيرهق فورظل يلاملا ماعلا ةيادب نع دامتعالا رخأت لاح يفو ةيلاحلا ةيلاملا ةنسلا نم رشاعلا

 ماعلل ةيريدقتلا ةينازيملا دامتعا نيحلو مرصنملا يلاملا ماعلا ةنزاوم تالدعم قفو فرصلا متي

 .ديدجلا يلاملا

 :25 ةدام

 متيو ةمدخلاب ةدوجوم ةيدام وأ ةينف بابسأل اهدرج بعصي يتلا ةتباثلا ةيعمجلا لوصأ ربتعت

 .لوصألا هذه اهعبتت يتلا ةتباثلا لوصألا تالجس عقاو نم ةيميقلاو ةيمكلا اهتانايب ميدقت

 

 ةتباثلا لوصألا
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 :26 ةدام

 نم ةيعمجلل ةتباثلا لوصألا نوكتتو ،ةيلاملا ةنسلا لالخ لقألا ىلع ةرم ةتباثلا لوصألا درجت

 :ةيلاتلا ةيسيئرلا تاعومجملا

o يضارألا. 

o قفارملاو ينابملا. 

o تادعملاو تالآلا. 

o ةريغص تاودأو ددع. 

o ةليقث تادعمو لاقتناو لقن لئاسو. 

o ةيبتكم تاودأو ثاثأ. 

o ةيويح لوصأ. 

o اهداعبتسا ررقت ةتباث لوصأ. 

o ىرخأ لوصأ. 

 :27 ةدام

 كلت دمتعتو ةاكزلا ةسسؤم اهردصت يتلا )كالهإلا( ءافطإلا ةبسن ةيعمجلا تارادإ قبطت

 .ةرادإلا سلجم نم بسنلا

 :28 ةدام

 ماكحأو تايضتقم قفو ةتباثلا لوصألل ةيعرفلا تاعومجملا قيبطتب ةيلاملا ةرادإلا ريدم ضوفي

 .ةيدوعسلا ةيبساحملا ريياعملا

 :29 ةدام

 تبثتو ةيلاملا مئاوقلا يف لوصأك تبثت ال )يدوعس لاير 300( نم لقأ لوصألا تايرتشم

 عضوب ةيعمجلل يلاملا ريدملا فلكيو ،دهعلا لجس يف اهجاردإ لالخ نم بقارتو تافورصمك

 زكرملاب ةيعمجلل ةيرادإلا نوئشلا فرط كسمي يذلاو دهعلا لجس يف ديقلل مكحم ماظن

 .ةيعمجلا عورفب اهبودنم ىدلو يسيئرلا
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 :30 ةدام

 نمل وأ هسفنل فرصلاب رمأي نأ ةيلاملا تاطلسلل اقبط فرصلا دامتعا ةطلس مهل نمل زوجي ال

 دنتسم وأ كيشلا ناك اذإ فرصلا دنتسم وأ كيشلا ىلع عيقوتلا مهل زوجي ال امك ،ةطلس هولعي

 هذه يلاملا ريدملا عقوي نأ ةرركتملا بتاورلا ةلاح يف زوجيو ،يصخشلا مهمساب فرصلا

 .ىلعألا ةطلسلل تادنتسملا

 :31 ةدام

 الإ تادامتعالا زواجت وأ ليدعت زوجي الو اهل ةصصخملا ضارغألا يف ةيلاملا تادامتعالا مدختست

 .ةرادإلا سلجم نم ةددحملاو ةقفرملا تايحالصلا قفو

 :32 ةدام

  - :ةيتآلا قرطلا ىدحإب ةيعمجلا نم فرصلا نوكي

 نوذأو تاكيشلا ريرحت يف ةيانعلاو ةقدلا ىعاري نأ ىلع( كونبلا فرص رماوأ وأ تاكيش •

 .)قرزألا نوللا تاذو يوركلا نسلا تاذ ةفاجلا مالقألا مادختساب اهدامتعاو فرصلا

 .ةيعمجلل يسيئرلا رقملا جراخو ةيعمجلل ةعباتلا تاهجلا نم فرص راطخإ •

 فرصلا يبودنم قيرط نع وأ ةتقؤملاو ةميدتسملا فلسلل ررقملا ماظنلا دودح يف اًدقن •

 .نزخلا ءانمأ وأ

 :33 ةدام

قباطم )ناثو لوأ( نيعيقوت فرصلا دنتسم لمحي نأ بجي
ً

 كونبلل ةغلبملا تاعيقوتلا جذامنل ا

 ةعجارم )يناثلا( عيقوتلاب مهل صخرملا ىلع بجي امك .يذيفنتلا ريدملا نم ةدمتعملاو نزخلاو

 نوذأو تاكيشلاب قحتسملا مساو اماقرأو ةباتك غلبملا نأ نم ققحتلاو فرصلا تادنتسم

 .تادنتسملاب درو امل ةقباطم فرصلا

 فرصلا تاءارجإ
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 :34 ةدام

 كنب ىدل ةيعمجلا لاومأل ةيسيئر ةيراج تاباسح حتفب ةيعمجلل ةيلاملا نوؤشلا فلكت .أ

 لاومألا هذه نم بحسلا متي الو ،ةرادإلا سلجم نم دامتعابو ،ةيعرشلا كونبلا نم رثكأ وأ

 .مهحيشرت ىلع سلجملا قفتي نمم سلجملا ءاضعأ نم ةثالث نم نينثا عيقوتب الإ

 ةنزاوملا دودح يف يسيئرلا باسحلا نم هليومت متيو ةيعمجلا ةرادإل باسح حتفي .ب

اضيأ هنم لوميو ةيعمجلا رقم نوئش ىلع هنم فرصيو ةيعمجلل ةيراجلا
ً
 تاباسح 

 .عورفلل ةيعرفلا تانزاوملا ءوض يف عورفلا يف تافورصملا

 لالخ نم متيو تافورصملل رخآو تاداريإلا باسح :نييكنب نيباسح عورفلا ةفاك يف حتفت .ج

 ،كنبلاب يسيئرلا ةيعمجلا باسح ىلإ عرفلا تاداريإ ةفاكل يعوبسأ ليوحت تاداريإلا باسح

 ةيراجلا ةنزاوملا ءوض يف ةيعمجلا ةرادإ باسح نم لوميف عرفلا تافورصم باسح امأ

 .عرفلا تافورصمل

 :35 ةدام

 .اهديدجت زوجي الو اهبحس خيرات نم ةنس لالخ فرصلل ةحلاص ربتعت تاكيشلا

 :36 ةدام

 نوذأو تاكيشلا ريفوتل مزلي ام ذاختا ةيعمجلل ةيعرفلا تارادإلاب ةيلاملا ةرادإلا يبساحم ىلع

 .ةيلخادلا ةباقرلا ماكحأ عم قفتي امب اهبوعك ظفحو اهظفحو اهلوادت ةقيرط ميظنتو فرصلا

 :37 ةدام

لادلا تادنتسملا لوصأب ةديؤم تافورصملا نوكت نأ بجي
ّ

 متي يتلا فرصلا قاقحتسا ىلع ة

 فورظل الإ تادنتسملا روص ىضتقمب فرصلا زوجي الو ،فورصم لك ةعيبط بسح اهديدحت

 يف امو فرصلا تابلط دامتعا متي نأ بجيو ،هضوفي نم وأ يذيفنتلا ريدملا نم عيقوتبو ةرهاق

ادامتعا اهمكح
ً
ايرادإ 

ً
ايلامو 

ً
  .هصاصتخا دودح يف لك نيصتخملا نم فرصلا تادنتسم رادصإ لبق 

 

 ةيكنبلا تاءارجإلاو كونبلا
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ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :38 ةدام

 بجومب فرصلا زوجي هب ءافولا لبق نيعم غلبم قاقحتسال ةديؤملا تادنتسملا نادقف ةلاح يف

 دقفلا بابسأ نم ققحتلا دعب هضوفي نم وأ يذيفنتلا ريدملا نم دمتعت دقاف لدب تادنتسم

 ةبترتملا جئاتنلا عيمج لمحتب بلاطلا ىلع مزاللا دهعتلا ذخأو فرصلا قبس مدع نم دكأتلاو

 .فرصلا ىلع

 :39 ةدام 

 وأ نادقفلا وأ فلتلا ناك اذإ دهعلا نم ةدقافلا وأ ةفلاتلا فانصألا مصخ يذيفنتلا ريدملا دمتعي

ائشان عايضلا
ً
 .هنع ةدهعلا نيمأ ةيلوؤسم نع يرادإلا قيقحتلا رفسي ملو ةيرهق بابسأ نع 

 :40 ةدام

 يف لامعأ وأ تايرتشم وأ تامدخ لباقم مدقملا عفدلا يف صخري نأ يذيفنتلا ريدملل زوجي

 تاراجيإ كلذ نم ىنثتسيو ،صتخملا ريدملا نم ةيصوت ىلع ءانبو كلذ يضتقت يتلا تالاحلا

امدقم اهدادس ىلع يراجتلا فرعلا ىرج يتلا ينابملا
ً

. 

 :41 ةدام

 جراخ كسمت ةيدقن ةدهع لالخ نم ةيمويلا فيراصملاو تايرثنلا ةيطغتل يدقنلا فرصلا متي

 ةيدقن دهع نع نيلوئسم اونوكي نأ ةيلاملا ةرادإلا يبساحمل زوجي ال( ةيلاملا ةرادإلا

 .)حلاصملا براضت مدعلو ةيلخادلا ةباقرلا ماكحأ نع مهتيلوئسمل

 



 

 13 

ةيلاملا ةحئاللا  

 
  

 :42 ةدام

 يأب ظافتحالا مهمكح يف نمو فرصلا يبودنمو نزخلا ءانمأو ةيدقنلا دهعلا بابرأ ىلع رظحي

 ظافتحالا مهلمع ةعيبط بلطتت الو مهفرط ريغلا صخت ةيدقن ةميق تاذ تادنتسم وأ غلابم

  .اهب

 :43 ةدام

 نم اونوكي نأ ىلع ةيعمجلا ةلافك تحت نيلماعلا دحأ ةدهع ةتقؤملاو ةميدتسملا دهعلا نوكت

 صخشل ةميدتسملا دهعلا لقن زوجي الو ،)حلاصملا براضت مدعل( ةيلاملا ةرادإلاب نيلماعلا ريغ

 فرصلا يبودنمو نزخلا ءانمأب ةصاخلا ماكحألا يرستو ،لوألا صخشلا ةدهع ةيوست  دعب الإ رخآ

 اهرادقم ديدحتو ةميدتسملا ةدهعلا ءاشنإب صخريو ،ةتقؤملاو ةميدتسملا دهعلا ءانمأ ىلع

 ةدهعلا رادقم ددحيو ةحئاللا هذهب اهيلع صوصنملا تايحالصلل اقفو اهنم ضرغلاو

 ةضاعتسا متيو رهشأ ةثالث لك يرهشلا فرصلا طسوتم فعض ساسأ ىلع ةميدتسملا

 مئاوقلا دادعإ دنع اهتيفصت وأ اهتميق نم % 50 ىلإ اهديصر لصي امدنع دهعلا نم فرصنملا

 ريغ ديعاوم يفو لقألا ىلع رهش لك ةرم ةميدتسملا دهعلا درج متيو ،ةيونس عبرلا ةيلاملا

 ىأر اذإ دهعلا هذه ضعب ةيفصت مدع زوجيو ,ةيلاملا ةرادإلا نم بساحم ةفرعمب ةمولعم

 ةياهن يف ةيدقنلا دهعلا ةفاك ةيفصت بجي لاوحألا ةفاك يف هنأ ىلع ،كلذ يذيفنتلا ريدملا

 نيسعاقتملا نيلماعلل تاقحتسم يأ فرص فقو ةيحالص يلاملا ريدملا حنميو ،يلاملا ماعلا

 .ةيلاملا مئاوقلا خيرات يف مهدهع ةيوست نع

 :44 ةدام

 اهئاشنإب صيخرتلا نوكيو ،ةددحم ضارغأل ةتقؤم ةدهع فرصب صيخرتلا ةرورضلا دنع زوجي

 تايحالصلا لودج قفو ةصتخملا ةرادإلا ةفرعمب اهنم ضرغلاو اهتدمو اهرادقم ديدحتو

  ةدملا زواجت مدع عمو اهنم ضرغلا ءاهتنا روف ةتقؤملا ةفلسلا ةيوست متي نأ ىلع ،ةيلاملا

 

 ليصحتلا وأ فرصلا يبودنمو نزاخملا ءانمأو ةيدقنلا دهعلا بابرأ
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 صخري الأ بجيو ،اهل ةصصخملا ضارغألا ريغ يف ةتقؤملا دهعلا مادختسا زوجي الو ،اهل ةددحملا

 يأ يف ةتقؤملا دهعلا درج ةيلاملا ةرادإللو ،دحاو تقو يف دحاو صخشل ةيلام ةدهع نم رثكأب

 .تقو

 :45 ةدام

 لقن رطاخم ضيفخت لفكي ماظن عضول ةينعملا تاهجلاب لاصتالاب يلاملا ريدملا فيلكت متي

 .)تاراقعلا تاليصحت صخألا ىلع( لاومألا

 

 :46 ةدام

 ايموي باسحلا اذه يذغيو ةيعمجلا تاداريإل يزكرم باسح حتفب ةيعمجلل ةيلاملا ةرادإلا مزتلت

  .عرفلا يف ليصحتلا ةعقاول لمع موي لوأ ىصقأ دحب كنبلا عورف نم عرف لك تاداريإب

 :47 ةدام

 وأ تاكيشب وأ اًدقن امإ ).........اهمكح يف امو تاراجيإلا( ةأشنملا تاقحتسم ليصحت متي

 متي امك ،ضرغلا اذهل ةدعملا ليصحتلا ذفانم قيرط نع نامتئا تاقاطبب وأ ةيكنب تاليوحتب

 اقفو كلذو ىرخأ ذفانم يأ وأ اهعم مربت دوقع ىلع ءانب ةيراجتلا كونبلا قيرط نع ليصحتلا

 .يلاملا ريدملا اهردصي يتلا دعاوقلل

 :48 ةدام

 اهديروت اهرودب ىلوتت يتلاو – نزخلا وأ كونبلل ايموي ةيدقنلا ليصحتلا ذفانم تالصحتم دروت

 بساحملا ةيعمجلل يلاملا ريدملا ضوفيو ،)لمع موي لوأ( رثكألا ىلع يلاتلا مويلا يف كنبلل

 بوني نمو همساب كنبلا راطخإو كنبلا اهعاديإل ةلصحملا تاكيشلا ريهظتب عرف لكب صتخملا

 .هنع

 

 داريإلا تابثإو ليصحتلا تاءارجإ
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ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :49 ةدام

 ةيدقنلا لاومألا نإف يلاتلابو )ةلصحملا ةهجلا كنب( كنبلا هعاديإ متي امب تالصحتملا ديق متي

 ةدصرأ ةيلاملا مئاوقلا يف رهظتو لصحملا ىلع ةيصخش ةدهع ربتعت اهعاديإ متي مل يتلا

 اهعاديإ متي نأ ىلع ،كونبلل ةيمسرلا لمعلا ديعاوم دعب هليصحت متي امب نيلصحملا ىلع ةنيدم

 .ةيلاملا مئاوقلا خيراتل يلات لمع موي لوأ يف كنبلا

 :50 ةدام

 - :يلاتلا وحنلا ىلعو ايموي هتالصحتم عاديإ نع لوئسملا وه لصحملا

o نيب ام تالصحتمو ةيحابصلا ةرتفلا تالصحتم عدوي نأ هيلع لوألا ماودلا ةياهن يف 

 .يلاتلا ماودلا ىلإ هروضح لبق اهعاديإ متي نيماودلا

o لاومألا عيمجت ىلع كنبلا عم قافتالاب يلاملا ريدملا فلكي ليصحتلا مساوم تقو يف 

 .كنبلل اهميلستل ةدمتعم لاومأ لقن ةكرشل اهميلستو ايموي

 :51 ةدام

 تابثإ متيو ةيعمجلا داريإل عمجملا باسحلا ةعباتمب ةيعمجلا ةرادإ يف يلاملا بساحملا ضوفي

 تحت تاكيش باسح يف تاكيشلا تابثإ متي نيح يف ،يراجلا كنبلا باسح يف ةيدقنلا غلابملا

 اهمالتسا ةيحالص لصحملا حنمي كنبلا نم كيش در ةلاح يفو ،ليصحتلا ةيلمعل اقفو ليصحتلا

 .ليمعلا عم هتيوست نيحل لصحملا ىلع ديصرلا ةيلعت عم كنبلا نم

 :52 ةدام

 ءارجإ –ةينعملا تارادإلا نم هيلإ درت يتلا تانايبلا ىلع ءانب – صتخملا يلاملا بساحملا ىلوتي

 داريإلا عون بسح ةيلاملا تالجسلاب تالصحتملا هذه ةميق تابثإل ةمزاللا ةيبساحملا دويقلا

 دعب كلذو ةيعمجلا نع ةباين ليصحتلا تلوت يتلا تالصحتملا هذه اهب عدوملا ةهجلا بسحو

 .ةمزاللا ةعجارملا ءارجإ
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ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :53 ةدام

 متي ،بابسألا نم ببس يأل ليصحت نودب كنبلا نم نيرجأتسملا وأ ءالمعلا تاكيش در دنع

 ةينويدم ةداعإو تابثإل ةمزاللا ةيبساحملا دويقلا ءارجإل ليصحتلاب صتخملا بساحملا راطخإ

 ىلإ ةدترملا تاكيشلا لسرتو ،اهئاغلإ وأ اهليصحت ةداعإ ةعباتمل تاكيشلا هذه ةميقب ءالمعلا

 تاءارجإلا ذاختا وأ ادقن ةميقلا دادس وأ اهبيوصتب ءالمعلا ةبلاطم ةداعإل ةصتخملا تاهجلا

 .ةمزاللا ةينوناقلا

 :54 ةدام

 اهددحي يتلاو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا دعب ةدوقفملا تاكيشلل دقاف لدب تاكيش رادصإ زوجي

 .هضوفي نم وأ ريدملا

 

 :55 ةدام

 عطتقي امو رهشلا نم ءزج نع اهمكح يف امو تابترم نم نيلماعلا تاقحتسم باسح دنع

اموي نيثالث رهشلا ربتعي اهنم
ً
 .هنم تاعاطقتسا يأ ءارجإ لبق بترملاب دتعيو 

 :56 ةدام

 نم 20 نم ةرتفلا ىطغتو يداليم رهش لك نم 25 يف ةدحاو ةرم نيلماعلا تابترم فرصت

 ةيمسر ةلطع ددحملا دعوملا قفاو اذإو ،يداليملا يلاحلا رهشلا نم 19 ىتحو قباسلا رهشلا

 تابترملا فرص دعوم ررقي نأ يلاملا ريدمللو ،ةلطعلا ءدبل قباس لمع موي رخآ يف فرصلا نوكي

 يذيفنتلا ريدملا ررقيو ،رهشلا نم 25 ىلإ 21 نم ةرتفلا تفداصت اذإ دايعألاو تابسانملا يف

 يهتنت نمل ةبسنلابو ،رهشلا نم نيرشعلا لبق تناك اذإ تابترملا فرص دعوم ةيعمجلل

 الو ،مهتامدخ ءاهتنا دنع ةيلعفلا لمعلا مايأ نع مهتابترم فرصت رهشلا لالخ مهتامدخ

امدقم تابترملا فرصت
ً
 ةزاجإ ىلع فظوملا لوصح ةلاح يف يذيفنتلا ريدملا عيقوتب الإ 

 .فرصلا دعوم ىتح ةدمتعم

 

 نيلماعلا تاقحتسم
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ةيلاملا ةحئاللا  

  

 :57 ةدام

ايرهش فرصتو كونبلا يف مهتاباسح ىلع نيلماعلا تابترم لوحت
ً
 نم نيرشعلاو سماخلا يف 

اقفو يداليملا رهشلا
ً
 تالاحلا ضعب يف زوجيو ةيلاملا نوئشلا ةرادإ ىدل ةدمتعملا بيلاسألل 

 همكح امو بترملا مالتسا يف ريغلا ةبانإ زوجي امك فظوملا مساب كيش بجومب بترملا فرص

 .ةيرادإلا نوؤشلا ةرادإ نم دمتعم يباتك ليكوت بجومب

 :58 ةدام

 يف ةرادإلا يف نيلماعلا نع اهمكح يف امو ةيعامتجالا تانيمأتلا تاكارتشا ديروت ىعاري

اماظن ةددحملا ديعاوملا
ً
 كلذ ذيفنت يف سعاقتلل هعبتت ةمارغ يأل ةيعمجلا لمحت لاح يفو 

 .اهتميق تناك يأ صتخملا فظوملا اهلمحتي

 :59 ةدام

 اقبط ةيعمجلل ةكولمملا تاراقعلا يف ةيعمجلا ةرادإ يف نيلماعلل نكاسم صيصخت زوجي

 هتمدخ ءاهتنا وأ لماعلا لقن دنع نكسملا درتسي نأ ىلع ،يذيفنتلا ريدملا اهعضي يتلا دعاوقلل

 دنع زوجي امك ،ةيعمجلا ةرادإ ةيؤر قفو يدقن لدب هحنم متي نا وأ ،بابسألا نم ببس يأل

 تآشنملا يف وأ ةيعمجلا تآشنم يف نيلماعلا نكسل تاراقع ريجأت لمعلا ةحلصملو ءاضتقالا

 تاراجيإلا فيراصم يف ةدايز نع %20 لمحت ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا ةقفاومب زوجيو ةقيقشلا

 .تابترملا لودج يف ددحملا

 

 :60 ةدام

 بجي امك ،اهليصحت يف كوكشملا تاينويدملا بنجتل اهدوهج لك ةصتخملا تارادإلا لذبت

 ريغلا وأ ةيعمجلاب نيلماعلا وأ نيرجأتسملا وأ ءالمعلا نم ةيعمجلل ةقحتسملا نويدلا ليصحت

 .تايحالصلا لودج يف اهيلع صوصنملا تايحالصلل اقفو نويدلا هذه طيسقت زوجيو ،اروف

 

 اهتاصصخمو نويدلا ةجلاعم
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 :61 ةدام

 نويد صصخم نيوكت متي هيجو رربم نودب رهشأ ةتس نم رثكأل ةينويدم رارمتسا ةلاح يف

 .اهيف كوكشم

 :62 ةدام

 نويد صصخم ىلإ صصخملا ليوحت متي ةيلام ةنس نم رثكأل ةينويدملا هذه رارمتسا ةلاح يف

 .ةمودعم

 :63 ةدام

 .ةيلاملا تايحالصلا لودج يف ةحضوملا تايحالصلا قفو نويدلا مادعإ متي

 :64 ةدام

 .ةيلاملا مئاوقلا يف اهرامعأو نويدلا ةدوج حضوي فشك قافرإ متي

 

 :65 ةدام

 ةمدقملا تاعفدلاو ةيئاهنلاو ةتقؤملا تانيمأتلا نع ةيعمجلا حلاصل ةرداصلا نامضلا تاباطخ

 ريغو ءاغلإلل ةلباق ريغ نوكت نأ بجي ،نيرجأتسملا نم ةمدقملا نامضلا تاباطخ كلذكو

 تناك اذإو .كلذب اهل صخرملا كونبلا نم ةرداصو ديدجتلل ةلباقو لوعفملا ةيراسو ةطورشم

 ةيلحملا كونبلا دحأ نم اهيلع اقدصم نوكت نأ بجيف ةيبنجأ كونب نم ةرداص تاباطخلا هذه

 .ةصتخملا

 :66 ةدام

 .نامضلا تاباطخ نم ةيعمجلا دي تحت ام ىلع زجحلا عيقوت زوجي ال

 

 نامضلا تاباطخ
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 هذه  ) ىلوألا ( هترود يف ) سماخلا ( عامتجالا يف ةيعمجلا ةرادإ سلجم دمتعا

 تاذ يف ةقباسلا حئاوللا عيمج لحم لحتو . م 20/12/2020  يف ةيلاملا ةحئاللا

 عوضوملا
 

 دامتعالا

 ةيلاملا ةحئاللا

 بابشلا ةياعرل نساحم ةيعمجل

 م 2020 - لوألا رادصإلا

 :67 ةدام

 لبق كلذو ةبلاطملا هذه بابسأ قيقحت دنع نامضلا تاباطخ ةميقب كنبلا ةبلاطم ةاعارم بجي

 ةيصخش ةيلوئسم الوئسم ةدهعلا بحاص ربتعيو ،ةقيثولا نايرس ةدم ءاهتنال ددحملا دعوملا

 .ةيرادإلا تاءازجلا ىلع ةوالع ةيعمجلا ىلع ةراسخ نم مازتلالا اذهب لالخإلا ىلع بترتي امع
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 بابشلا ةياعرل نساحم ةيعمج

 ) 1595 ( مقر صيخرت

 يناثلا وكمارأ نساحم يح - ءاسحألا

www.mahasen.org.sa 
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