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فاد#ألا1.
:1 دنبلا

فاد#ألاقيقحتOGإةيسردملاةضاAرللةيMرغملاةيكلملاةعما.HاFGسDةيسردملاةضاAرلالاجم<=ةرازولاةيجيتا34ساعماما.-,ا
ةيميلقإلاتاAريدملاونAوكتلاوةيب34للةAوH.eاتايميداgألاباeعورفقAرطنعكلذو،[\]اسألاماظنلانم5ةداملا<=اTUلإراشملا
ةرداصلاتاAرودلاولمعلااxUيرا.Hانuناوقلاتايضتقملاقفو،ةيميلعتلاتاسسؤملالخادةيسردملاةيضاAرلاتايعم.Hااذكو
.اzUع

:2 دنبلا
}Uا فدH.رغملا ةيكلملا ةعماMرلل ةيAعورفو ةيسردملا ةضاeا اH.eوAاو ةيميلقإلاو ةH.رلا تايعمAناوقلا قاطن <= ،ةيسردملا ةيضاuن 

 ةحاتملا لئاسولا Ä-Åu4ب كلذو ،ةيسردملا ةضاAرلا لاجم <= ةرازولا ةيجيتا34سا ةرولMو ديسجت OGإ ،لمعلا اxU يرا.Hا ةمظنألاو
.اÑUدل
:ةيلاتلا فاد#ألا قيقحت ÖGع ةيسردملا ةضاAرلل ةيMرغملا ةيكلملا ةعما.Hا لمعDو

عاطقلا ÖGع ةيصولا  ةرازولل ةماعلا ةيجيتا34سالاب ما3áلالا●
؛ةيسردملا ةضاAرلا ايازمب فAرعتلا●
 اذكو ،[\êوصHÅا [\]ردملا ميلعتلا تاسسؤمو يمومعلا ميلعتلاو ةيب34لا تاسسؤمب ةيسردملا ةضاAرلاب ضوzUلا●

Dë.و عيDرلاو ةيندبلا ةطش,ألا ةسرامم ميمعAةيضا xU؛ا
 لعجو ةيلا.òا ةلادعلاو  عونلا ةMراقمو ةجمادلا ةيب34لاب ةطبترملا ئدابملا ما34حاو ةئïبلا ÖGع ظافHíا <= ةم#اسملا●

؛ةنطاوم ةسسؤم ةعما.Hا
؛ةيضاAرلا قالخألا قاثيمب ما3áلالا●
؛ةيضاAرلاو ةيندبلا ةطش,ألا قAرط نع ةúíلا نuسحتو ةيب34لاب ضوzUلا●
؛[°يلعتلا طسولا <= تاردòÅا و  تاطشüملا رطاخمب سïسحتلا●
تارطؤملا نMuو ،ذيمالتلاو تاذيملتلا نuب <§آتلاو م#افتلاو براقتلا ليeسÄل ةليسوك ةيسردملا ةضاAرلا دامتعا●

؛نuلخدتملاو تالخدتملا <•اMونAرطؤملاو
نAوكتلاو ةيب34لا نeمل ةAوH.eا زكارملا تايعم.H ةينطولا ةبصعلا عم قيسüتلا●
؛ذيمالتلاو تاذيملتلا ةمدخو ةيسردملا ةضاAرلاب ءاقترالا <= م#اس® نأ نكمي ام ل¶ل  مزاللا معدلا ميدقت●
؛ةينطولا تاسفانملا روضHí اU{وعدو ةيلودلاو ةيMرغملا ةيضاAرلا زومرلا نع ثحبلا●
 u4طأت :ةصاخ ةيانعمU¨الي´و ةيسردملا ةيضاAرلا ةطش,ألا عيمج <=  نuكراشملا ذيمالتلاو تاذيملتلا عبÄت ÖGع رeسلا●

.[\]ردملا نمزلا ضAوعتل ةيفاضإ تاعاس ميدقتو يوMرتمعد ،ھيجوتو
زاجنالا ةدوج و ةسرامملا ثيح نم ةيندملا ةضاAرلا لتشم و ساسأ ةيسردملا ةضاAرلا لعج●

:3 دنبلا
<=نوم#اس®،نuلعافَءاضعأماعلاعم.HاءاضعأوةيسردملاةضاAرللةيMرغملاةيكلملاةعما.¥ليريدملابتكملاءاضعأ4≥تع®§

؛ةعما.Hالمعلةمظنملانuناوقلاوفاد#ألاعمةضراعتمنكتملامتارارقلاةفاgذاختاوحا34قا
؛ماعلاعم.Hاءاضعأرابخإةرورضعميريدملابتكملافرطنمةيلا.∑تسالاتارارقلاذختت§
،ةعما.¥ل<Öخادلاماظنلاو[\]اسألاماظنلاتايضتقمعيمجما34حاÖGعماعلاعم.Hاويريدملابتكملاءاضعأعيمجرeس®§

ةعما.HااTUلإFGسª]Dلافاد#ألاغولبÖGعلمعلاب)نويفرشلا–نولماعلا–نوسرامملا:ءاضعألا(عيم.Hام3áليامك
؛اeعورفعيمجو

ةيموكHíاةطلسلافرطنمةرطسملاجما4≥لاوتايعجرملاقفوةيسردملاةضاAرللةيMرغملاةيكلملاةعما.Hاةطش,أمظتüت§
؛نAوكتلاوةيب34لابةفل¶ملا
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:ة)وضعلانادقفوةلاقتسالا،ة)وضعلا-2

:ة)وضعلا:4دنبلا

،نSلماعءاضعأو،نSسراممءاضعأنمةيسردملاةضا)رللةيMرغملاةيكلملاةعماGHانوكتت،BCDاسألاماظنلانم9ةدامللاقفو

.نSيفرشءاضعأو

ةلاقتسالا :5 دنبلا

؛ةعماGHاةزaجأنمةيعامGHاةلاقتسالالبقتالو،يدرفل[ش]ةلاقتسالابلطمدقي•

سqئرلاوأھبئانوأسqئرلاnoإةعماlHلBCDاسألاماظنلانم10ةداملاhiھيلعصوصنملاةلاقتسالابلطھيجوتمتي•

وألوبقلابيريدملابتكملاةراشxسادع]بدتنملاسqئرلاوأھبئانوأسqئرلافرطنمبلطلاuoعدرلامت)و،بدتنملا

ةلاحhiلوعفملاة)راسةلاقتسالاحبصتو،بلطلاملسÑخ)راتنمءادتبااموي)30(نSثالثىدعتياللجألخادضفرلا

؛لجألااذåلخادباوجبرمألابäDعملالصوتمدع

noإاaعورفوةعماGHابةصاGëاةيلاملاوة)رادإلاقئاثولاعيمGHرمألابäDعملاميدقتدع]الإةلوبقمةلاقتسالاحبصتال•

؛ة)ريدملااíìتا[م

.هالعأھيلإراشملالجألالخادعوضوملاhiباوجبلصوتيملامھنععجاñóلاھتلاقتسابلطمدقيذلاوضعللقحي•

ة)وضعلا نادقف :6 دنبلا•

•Ñجأ نـــم ة)وـــضعلا طقـــسaا ةزـــGHاسألا ماـــظنلا نـــم10 ةداـــملا تايـــضتقم قـــفو يريدـــملا بـــتكملا نـــم رارـــقب ةـــعماBـــCD لlHةـــعما، 

؛رمألاب äDعملا noإ عامتسالاو ةمزاللا تا)رحتلاب مايقلا دع] كلذو

.ھيلإ D£ت¢ي يذلا يوGHaا عرفلا ق)رط نع نومضملا ديó°لاب ھت)وضع نادقف رارقب رمألاب äDعملا راعشإ متي•

،ة)وضعلامaلتلوخD¶لاماعلاعمGHاءاضعأةفصة)رارمتسانمدكأتلابءاضتقالادنعوا)ونسيريدملابتكملاموقي•

.ةعماlHلBCDاسألاماظنلانم13ةداملاتايضتقمعمايشامتكلذو

ةعماGHا ةزaجأ ميمرت :7 دنبلا•

،ماعلاعمGHاتاباختنارضاحمnoإادانxساó©كأوأبصنمروغشةلاحhiةعماlHلماعلاعمGHاويريدملابتكملاميمرتمتي•

عورفلابة)ريدملابتا[ملاuoعكلذيرس≠امك.تاباختنالاق)رطنعيريدملابتكملاhiةرغاشلاماaملاع́زوتةداعإمتتو

؛ةعماlHلةيميلقإلاوة)وGHaا

.اموي)30(نSثالثىدعتياللجأhiة)وGHaاعورفلاق)رطنعميمñóلارارقبةعماGHاراعشإمتي•

:ةعماGHالÆايåميظنت-3
äDطولاءاقللا--1-3

:8 دنبلا

نوعــسÑ هاــصقألــجأ لــخاد ،تاونــس عــ∞رأ لÆ ةدحاو ةرم ة)رود ةفصب اينطو ءاقل ةيسردملا ةضا)رلل ةيMرغملا ةيكلملا ةعماGHا مظنت

 ةــعماGHا عورــفو ةــيميلعتلا تاــسسؤملاب ةيــسردملا ةيــضا)رلا تاــيعمlHل ةــ)ريدملا بــتا[ملا دــيدجت دــع] كــلذو .ماــع عــمج رــخآ نــم اــموي

 عورـــــفلا عـــــيمج نـــــع نSـــــلثممو ةـــــ)زكرملا ةرادإلا نوـــــلثمي اوـــــضع )226( ھـــــيف كراـــــش´و ،ةـــــ)وGHaا تاـــــيميداÆألاو ةـــــيميلقإلا تا)ريدـــــملاب

 .ة)وGHaا

. 
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ماعلاعم&%ا-2-3

يداعلا ماعلا عم&%ا :9 دنبلا
مسوملاةيادبPQةنسلNةدحاوةرم،بدتنملاسAئرلاوأھبئانوأةعما&%اسAئرنمءاعدتسابيداعلاماعلاعم&%ادقع5ُ
؛)دحاودئازفصنلا(ءاضعألاةيبلغأروضحبي_وناقلاباصنلاتي]ثتلماعلاعم&%اءاضعأحئاولدامتعامتي،UVWاردلا

:10 دنبلا
ءاقللادعzيداعماععمجلوأداقع_اخvراتنمءادتباةيداعلاةماعلاعوم&%انrبةلصافلاعoرألاتاونسلاباسlحامتي
.W|طولا

:11 دنبلا
نمةvوàلاتابثإدعzروضÖ%اطبضل،UVWاسألاماظنلانم12ةداملاقفو،ماعلاعم&Äلنrنوكملاءاضعألاحئاولدمتع~
.)دحاودئازفصنلا(ءاضعأللةقلطملاةيبلغألاروضحبي_وناقلاباصنلارفوتنمدكأتلالجأ

:12 دنبلا
ةلاحPQھبئانوأماعلابتاîلافرطنماعابتامëíوالتدعzةعما&ÄلèQاملاويoدألانvرvرقتلايداعلاماعلاعم&%اشقاني
ةقداصمللكلذوèQاملارvرقتللةبسòلابهروضحرذع~ةلاحPQھبئانوألاملانrمأو،يoدألارvرقتللةبسòلابهروضحرذع~

.امõíلع
:13 دنبلا

PQعةقداصملامدعةلاحúùرقتلاvرvدألانoاملاويèQدحأوأûع5،امrئرلانAوتتةن&%سèùمàرقتلاصحفةمvضوفرملار
PQيداعلا•rغماعلاعم&%اúùعاàضرعلةمزاللاتايصوتلارادصإعمة£ولطملاتابvوصتلاءارج°وھنأشzتاظحالملاءادب°و
.ةمزاللاتارارقلاذاختالاموينوثالثىدعتياللجأ

 :14 دنبلا
عم&%الامعألودجPQةجردملاطاقنلاQ™ابذيفنتنودلوحيال،امõíلNوأèQاملاوأيoدألانvرvرقتلاúùعةقداصملامدع
.ماعلا

يداعلا•rغماعلاعم&%ا3-3
:15 دنبلا

سAئرلاةراشlسادعzبدتنملاسAئرلاوأسAئرلابئانوأسAئرلانمةوعدبةعما&Äليداعلا•rغماعلاعم&%ادقع5ُ
بلطرخآبلصوتلانماموينrثالثدعz.ھتقفاوموسAئرلاةراشlسادعz،ماعلاعم&%اءاضعأW≠لثنمبلطبوأھتقفاومو
رvراقتلاولامعألالودجبة£وÖ±ملقألاúùع)07(مايأةعبسzعامتجالادعوملبقتاءاعدتسالالسرتو،باصنلللمكم
.ءاضتقالادنعةشقانمللةح•≤قملا

 :16 دنبلا
ميدقتبجvو،يريدملابتكملاúùعھليحييذلاةعما&ÄلبدتنملاسAئرلاèùإيداعلا•rغماعلاعم&%ادقعبلطعفرُي
.يداعلا•rغماعلاعم&%اداقع_الح•≤قملالامعألالودجھنيمضتوھليلع~úùعصرÖ%اعميدرفلîشzبلطلا

:17 دنبلا
دعzھبئانواةعما&ÄلماعلابتاîلاوبدتنملاسAئرلافرطنمعقوvو،يداع•rغوأيداعماععمجلNبقعرضحمزجني
ماعلاعم&%اúùعھتوالت
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يريدملا بتكملا4
:18 دنبلا

طقنةفاضإنكمOو.ةعماB7الامعأM4سھبلطتيامعمايشامتيداعلاماعلاعمB7الامعألودجةعما67ليريدملابتكملاح34قي

.اefلعةقداصملادعbعامتجالاةيادب^[ماعلاعمB7اءاضعأفرطنملامعألالودB7ىرخأ

:19 دنبلا

يريدملا بتكملا تاصاصتخا-4-1
:ةيلاتلاتاصاصتخالايريدملابتكملاlmوتي
؛ةيطارقميدةقOرطبةعماB7اM4سنامضpmعرoسلا•
؛ماعلاعمB7اتارارقذيفنت•
يداعلاماعلاعمB7اpmعھضرعوماoملاديدحتعمتاMxفحتلاوتاضOوعتلاماظنوةعما67ل^pخادلاماظنلادادعإ•

؛ھيلعةقداصملل
ا�fايعمجواoعورفوةعما67ل~{|اOرلاو^lاملاويرادإلاM4يسzلاوM4بدتلانسحlmإةفداoلاتارارقلاوتاOرودلانMيحتورادصإ•

؛اoقيبطتةبقارمو

•�fيÄÅرقتلاعورشمOرOدألانÉاملاويl^ضرعوoعامpmاB7لعةقداصمللماعلاعمef؛ام
؛ةماعلاعومB7اتاعامتجالM4ضحتلا•
؛هذيفنتلةمزاللاةيلاملاتادامتعالاصيصختوھيلعةقداصملاوةعماB7اpmعح34قملاةرازولليونسلالمعلاجمانربءانغإ•
؛)...تانOوكت-تاودن-تاءاقل-تاعامتجا-تالوطب(ةعماB7اةطشêأعيمجميظنتودادعإ^[ةيلعفلاةمéاسملا•
ةيسردملاةيضاOرلاتايعمB7اوةيميلقإلاتاOريدملاوةOوB7oاتايميداïألاباoعورفوةعماB7اجمارîوةطشêأةبكاوموعبzت•

؛ةرادإلاهددحتجمانربقفوةيميلعتلاتاسسؤملاب
؛ةيلودلاوةOراقلاوةينطولاةيسردملاةيضاOرلاتارéاظتلاعيمج^[ةيسردملاةضاOرللةيîرغملاةيكلملاةعماB7اليثمت•
•�fيÄÅأةليصحêاةطشB7؛ةعما
؛ا�fاباسحكسموةدوصرملاةيناMxملافرص•
ةراشzسادعbةيسردملاةيضاOرلاتايعمB7اوةعماB7اعورفل^lاملاو~úقتلاM4بدتلاويرادإلاM4يسzلاعبzتوM4طأت^[ةمéاسملا•

؛ةرازولابةصتùûاتاB7oاةقفاومو
ةقداصمللماعلاعمB7اpmعاoحا34قادعbاoع°راشمزاجنüوةعماB7انوؤشM4بدتلةOوب34لاوةOرادإلاتاءافكلاعمدقاعتلا•

؛اefلع
؛ماعلاعمB7اpmعنOMونعملاونMيتاذلاصاû§أللةيفرشلاةOوضعلاحنمحا34قا•
؛تاباختنالارضاحمlmإادانzساضOوعتلاةرطسمليعفتوةOوضعلانادقفتالاح^[تبلا•
.ةيسردملاةضاOرلاتادجتسمبةعماB7اعورفرابخإ•

5

ةيسردملا ةضاOرلل ةيîرغملا ةيكلملا ةعماB7ا

^pخادلا                                       ماظنلا
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يريدملا بتكملا تاعامتجا-4
:20 دنبلا

STكأبلطبوأبدتنملاسIئرلاوأ،سIئرلابئانوأ،سIئرلانمةوعدبةنسلاABتاعامتجا)5(ةسمخيريدملابتكملادقع8•

ىرخأتاعامتجادقعنكميامك.بدتنملاسIئرلاوأسIئرلابئانوأسIئرلاةقفاومدعYيريدملابتكملاءاضعأفصننم

؛كلذdeإةرورضلاتعدامل`دعYنعوأة_روضح

عامتجالادعوملبقتاوعدلالسرتو،بدتنملاسIئرلاوأسIئرلابئانوأسIئرلانمةوعدبھتاعامتجايريدملابتكملادقع8•

Yع)07(مايأةعبسreملقألاtuوvقملار_راقتلاولامعألالودجبةyT؛ءاضتقالادنعةشقانمللةح

عورشمةشقانموضرعوتادجتسملاreععالطاللصصخ_و،ÑTنÉشرÇشلالخ�~{اردمسومل}للوألاعامتجالادقع8•

؛كلذرمألاì~åتقااذإاÇميعطتوأناèêلاديدجتو،ناèêلالمععçراشمھساسأreعãåبتيذلايونسلالمعلاجمانرب

يونسلالمعلاجمانربةطشóأةليصحدادعإلصصخ_و،زويلويرÇشلالخ�~{اردمسومل`نمîTخألاعامتجالادقع8•

؛ھيلعةقداصملادصقماعلاعمôêاreعھضرعل

•öابدقعõBشل`ةرمة_رودةفصبةيداعلايريدملابتكملاتاعامتجاÇتلن_رÉراشملاذيفنتةبكاوموعبçملاعÑTنكميامك،ةجم

؛كلذلةرورضلاتعدامل`ةيئانùتساتاعامتجادقع

ة_راشÉساةفصبتاعامتجالايريدملابتكمللنîمتنملاîTغةيسردملاةضا_رلابءاقترالاة_ريدم†ôاصموماسقأءاسؤررضحي•

Yئرلافرطنمم£¢اعدتسادعI؛بدتنملاس

،بدتنملاسIئرلاوأسIئرلابئانوأسIئرلام£¶يبنم،ھئاضعأفصننمSTكأهرضحاذإاينوناقيريدملابتكملاعامتجاÑTتع8•

دعçو،اموي)15(رشعةسمخهاصقألجألخادناثعامتجاdeإةوعدلامتت،يóوناقلاباصنلالوصحمدعةلاحABو

؛بدتنملاسIئرلاوأسIئرلابئانوأسIئرلام£¶يبنمنوكينأةط_رشن_رضاôuاددعنا`امÇماحيu´يóاثلاعامتجالا

 نودتو .ت_وصتلا deإ ءوèêلا نكمي كلذ متي مل ةلاح ABو قفاوتلاو عانقإلاب يريدملا بتكملا تاعامتجا لخاد تارارقلا ذختت•

؛ن_رضاôuا ءاضعألا عيمج ھيلع عقو_و ةماعلا ةباتكلا لAB ≠ê رضحمب تارارقلا عيمج

اôuÇاصلتوص�±لاةôêÇا†∞رتتاوصألالداعöةلاحABو،ةعماèêليريدملابتكملاءاضعأتاوصأةيبلغأبتارارقلاذختت•

؛ا≤ردصييذلاوضعلاةفصنكتامÇمراطإلااذ≤جراخردصتتارارقةيألبقتالو،ةسلôêاسIئر

دنعھئاضعأعيمôêھنمة∑∂óملسöو.ن_رضاôuاءاضعألاreعھتءارقمتتو،يريدملابتكمللعامتجال`بقعرضحمزجنُي•

؛بتكملللبقملاعامتجالاةيادب

:21 دنبلا

تاباختنالا-5
ررقموةسلôêاسIئر(نyTπuîمîTغناوضع،تائفلابسحةعماôêاةزÇجأABة_وضعللتاباختنالاةيلمعreعفرش8

reعرÇسللتاباختناللةمظنملاةنèêلاdeإءوèêلامتيقفاوتلامدعةلاحABو،ن_رضاôuافرطنمام≤رايتخامتي)ةسلôêا

.ا≤ررقموةسلôêاسIئرفرطنمعقو_وةسلôêاررقمفرطنمةئفل}بصاختاباختناللرضحمر_رحتمت_و،ةيلمعلاهذ≤

:22 دنبلا

•ABةلاحöلابتاوصألالداعºمللةبسyTπuîاة_وضعلينتاباختنالنôêبةيناثباختناةيلمعمظنت،ماعلاعمîن

؛انسرغصألا†yTπملا†∞ري،تاوصألالداعöرارمتساةلاحABو،تاوصألاددعسفنreعنîلصاôuاءاضعألا

•ABةلاحöلابتاوصألالداعºمللةبسyTπuîملا†∞ري،يريدملابتكملة_وضعلينتاباختنالنyTπ†اôuعلصاreكأÑT

.انسرغصألا†yTπملا†∞ريلداعتلارارمتساةلاحABو،�ãطولاءاقللالالختاوصألانمددع

:23 دنبلا

.ةلسارملا وأ ليكوتلاب †yTπلاو ت_وصتلا نكمي ال

6

ةيسردملا ةضا_رلل ةيvرغملا ةيكلملا ةعماôêا

rBخادلا                                       ماظنلا
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يريدملا بتكملا ءاضعأ فئاظوو ما%م ـــ6
:ما%ملا :24 دنبلا

:بدتنملا س@ئرلا وأ س@ئرلا بئان وأ س@ئرلا ـ1
وأ،اس@ئرھتفصبةينطولاةيب_^لاعاطقYZعVWXولارPزولاةيسردملاةضاPرللةيOرغملاةيكلملاةعماHIاتاعامتجاسأري•

.بدتنملاس@ئرلاوأس@ئرلابئان
؛يريدملابتكملاتاعامتجاوةماعلاعومjIلديHIا_iيسhلاYZعر%سلا•
؛يريدملابتكملاوماعلاعمHIاتارارقذيفنتYZعصرHlا•
؛ةيسردملاةضاPرللةيOرغملاةيكلملاةعماjIلمظتنملا_iيسhلاYZعر%سلا•
؛ةعماjIلةمزلمةقيثوةيأوأةلسارموأرارقلYZsععيقوتلا•
؛ةيلاملاقئاثولاعيمجوتا}يشلاYZعلاملانiمأديسلاعمعيقوتلا•
؛ماعلاعمHIافرطنماáàلعقداصملاةيناiÖملادودحÅÇكلذو،تاقفنلافرصبرمألا•
نكمPو،éÇودلاويراقلاوçXطولاىوتسملاYZعتائي%لاعيمجىدلةيسردملاةضاPرللةيOرغملاةيكلملاةعماHIاليثمت•

.ةم%ملاهذïàمايقللالìأهاريوضعيأوأبدتنملاس@ئرلاéZإوأھبئانéZإضPوفتحنمس@ئرلل
 ماعلا بتا}لا2.

:ةيلاتلا تالاòIا نمض جردنت ñXلا ما%ملا éZوتي
 ماـــــظنلا تايـــــضتقمل اـــــ%ما_^حا ثـــــيح نـــــمو ىوـــــتòlاو ل}ـــــشلا ثـــــيح نـــــم ا%قيقدـــــتو ةـــــPرادإلا تاـــــيلمعلا عـــــيمج ZـــــYع فارـــــشإلا•

؛ةعماHIا نع ةرداصلا تاPرودلا اذكو YÇخادلا ماظنلاو ùWXاسألا
؛ةعماHIا ةز%جأ نع ةرداصلا تارارقلا لs ذيفنت YZع ر%سلا•
؛ةعماHIا فيشرأو ةPرادإلا قئاثولا YZع ظافHlا YZع ر%سلا•
؛تاءاعدتسالاو تاوعدلا  دادعإ•
يريدملا بتكملا تاعامتجا لالخ ا%ضرعل ةPرود رPراقت دادعإ•
؛ةماعلا عومHIاويريدملا بتكملا تاعامتجاو تاباختنالا _iضحت•
؛يريدملا بتكملا تاعامتجاو ةماعلا عومHIا تالوادم رضاحم دادع•و ةيبدألا رPراقتلا زاجنإ•
؛ةعماHIا عم ةدقاعتملا ةPرش¶لا دراوملا لمع عبhتو مييقت•
•ßةذختملا تارارقلاو تاعامتجالا رضاحم نم ا™©® يريدملا بتكملا ءاضعأ ميلس 
.بابسألا نم ب¶سل ھبايغ ةلاح ÅÇ ھنع بوني يذلا ماعلا بتا}لا بئان ھما%م ةسرامم ÅÇ ماعلا بتا}لا دعاس´•
 :ةعماHIا لام نiمأ ــ3
 :ةيلاتلا تالاòIا نمض جردنت ñXلا ما%ملا éZوتي
؛ةعماHIا مساب ةرداصلا ةيكنبلا تالPوحتلاو تا}يشلا YZع عيقوتلا•
 ا%ما_^حا نم دكأتلاو )ةيدقنلا تايلمعلا ـ لPوحتلاب رمأ ـ كيش( ا%فانصأ فلتخمب ةيلاملا تايلمعلا عيمج YZع فارشإلا•

؛ةعماjIل ةي_iبدتلاو ةيميظنتلا تاءارجالا ليلد ÅÇ اáàلع صوصنملا طورشلل
 ةيلاملا ةيعضولا مييقت فدïà ةيناiÖملا قيقدت لجا نم م%ما%م لي%سßو تاباسjlل نiيجرا™Hا نiققدملا عم قيس¥تلا•

؛ةعماHIا )ة(بساحم عم قيس¥تOو ةدعاسمب ةعماjIل
؛يريدملا بتكملا YZع لوادتلل ھضرعو ةيلاوملا ةيلاملا ةنسلا ةيناiÖم عورشم دادعإ•
؛ةماعلا عومHIا YZع ا%ضرعل ةعماjIل ةيلاملا رPراقتلا دادعإ•
يريدملا بتكملا تاعامتجا لالخ ا%ضرعل ةPرود رPراقت دادعإ•
؛ةعماHIا فPراصمو ليخادم عبhت•
؛ةعماHIا )ة(بساحم عم قيس¥تب ةعماHIا ةطش®أ لs نع ةيلام رPراقت زاجنإ•

7

ةيسردملا ةضاPرلل ةيOرغملا ةيكلملا ةعماHIا

YÇخادلا                                       ماظنلا
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؛در)3ا تايلمع, صاخ ل)' زاجنإ•

؛ةPونسلا ةبساIJاب صا3Gا فلملا زاجنإ ةبقارمو عب<ت >;ع فارشإلا•

؛تايTUشملاو ةيلاملا ةن)3 سأرت•
•Wمأ دعاسYمأ بئان ھما_م ةلوازم [\ لاملا نY؛قئاع ھقاعأ اذإ وأ ھبايغ ةلاح [\ ھنع بوني يذلا لاملا ن

:)ة(يرادإلا )ة(ريدملا ـ4

 )اt(ھنwب م�Uملا دقعلا دونب قفو  ةعما)|ل ماعلا بتا}لا عم قيسzتyو بدتنملا سwئرلا فارشإ تحت )اt( ھيلإ ةدنسملا ما_ملا >rوتي

 :تالا)Iا نمض جردنت ÄÅلاو ةعما)3ا نyYو
 تاPرودلا اذكو [;خادلا ماظنلاو ãåÅاسألا ماظنلا تايضتقمل ا_ماTUحا ثيح نم ةPرادالا تايلمعلا عيمج عب<ت [\ ةمtاسملا•

؛ةعما)3ا نع ةرداصلا

؛ةعما)3ا ةز_جأ نع ةرداصلا تارارقلا لê ذيفنت عب<ت [\ ةمtاسملا•

؛ةPرادإلا تايلمعلا عيمج قيثوتو فيشرألا فيzصت [\ ةمtاسملا•

؛ةماعلا عوم)3اويريدملا بتكملا تاعامتجا YUضحتو دادعإ [\ ةمtاسملا•

:ةعما)3ا )ة(بساحم ـ5
نyYو)اt(ھنwبم�UملادقعلادونبقفولاملانYمأعمقيسzتyوبدتنملاسwئرلافارشإتحت)اt(ھيلإةدنسملاما_ملا>rوتي

ةعما)3ا

:ةيلاتلاتالا)IانمضجردنتÄÅلاو

؛ةعما)|لةيلاملاةيعضولامييقتفدòôةيناYóملاقيقدتلجانمم_ما_ملي_سïوتاباسJ|لنYيجرا3GانYققدملاعمقيسzتلا•
ا_ماTUحانمدكأتلاو)ةيدقنلاتايلمعلاـلPوحتلابرمأـكيش(ا_فانصأفلتخمبةيلاملاتايلمعلاعيمجةبقارموعب<ت•

؛ةعما)|لةيYUبدتلاوةيميظنتلاتاءارجالاليلد[\اüôلعصوصنملاطورشلل

؛ةيلاملارPراقتلازاجنإ[\ةمtاسملا•

؛ةعما)|لةيكنبلاتاباس3Jافوشكوةعما)3افPراصموليخادمعب<ت•

؛ةعما)3ا)ة(بساحمعمقيسzتبةعما)3اةطش°ألêنعةيلامرPراقتزاجنإ•

؛لاملانYمأفارشاتحتدر)3ابصاخليلدزاجنإ•

.ةPونسلاةبساIJابصا3Gافلملادادعإ•

؛ةعما)3اةطش°أفلتr]IGاملاقيقدتلاةيلوؤسمھلطانت•

8

ةيسردملا ةضاPرلل ةيyرغملا ةيكلملا ةعما)3ا

[;خادلا                                       ماظنلا
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)ة(يرادإلا)ة(بتا%لاـ6
:LMيامقفويرادالاريدملاوماعلابتا%لافارشإتحتة5راتركسلالامعأبة5رادإلاةبتا%لاموقت
؛ا]قيثوتوا]عبZتوةعماXYاتالسارموتاوعدلاوتاءاعدتسالاولئاسرلاعبط•
؛ھبfترتوتادراولالebYھليabYودراولاد̀ي_لامالتسا•
•abYترتوليfانعةرداصلاتالسارملابXYةعماebY؛تارداصلال
؛قئاثولاهذxةيعونوةعيبطبسحclasseursقئاثولاتافنصمميظنتوطبض•
؛قئاثولاميلسa`|فدوتارداصلاوتادراولاتالY}طبض•
؛ا]قيثوتوتا5رودلاوتالسارملاوتاركذملابصاخ`|فدميظنت•
؛لمعلاةعيبطھيضتقتامبسحةعماXYافرطنماÉÑلإدنسÅÇaلاما]ملاعيمجبمايقلا•
.كلذلةرورضلاتعداملâةعماXYاءاضعأعملصاوتللةحاتملالاصتالالئاسوعيمجلامعتسا•

ةعماçYل ةصصختملا ناçYلا-7
:25 دنبلا

 ةــعماçYل ةــعeات )ةــتقؤم وأ ةــمئاد( ةــصصختم ناــXY ثادــحإيريدــملا بــتكملل نــكمي ،ةــعماçYل óÇــñاسألا ماــظنلا نــم14 ةداــملا بــجومب

يريدـــملابـــتكملا ءاـــضعأ نـــم وـــضعل اûÑـــسائر دنـــسaو ،اùÑاـــضعأ ددـــعو اـــ]لمع نيداـــيمو اúÑاـــصاصتخا دـــيدحت عـــم ،اـــ]ما]م دودـــح نمـــضو

 £ــLع بجوتــس¢ اــمك .ةيــسردملا ةــضا5رلاب ةــينعملا ةــ5رادإلا تاــي°بلا عــم ماــت قيــس°ت Mــ† ا]ما]م رشابتو ماعلا عمXYا نم ءاضعأ اÉÑف لثم5و

 :ßMاتلاM â¶ويريدملا بتكملل ة5رودلا تاعامتجالا لالخ ا]لمع ةليصح ميدقت ھنع بوني نم وأ ةنXY لâ سfئر

7-1-XYةج̀م_لاو ةيضا5رلا ةطش©ألا ةن: 
 عــبZتو ةــشقانم ةــم]م ،ةيــسردملا ةضا5رلاب ءاقترالا ة5ريدمب ةيسردملا ةيضا5رلا تاسفانملا ميظنت مسق عم قيس°تب ،ةنçYلا هذß£ xوتت

 هارــت اــم ح̀اــ|قاو ن∞5وــ]XYا ن∞بدتنملا ءاسؤرلا عم يقيس°تلا عامتجالا لالخ اûÑشقانمو ا]ضرع دعe ةج̀م_ملا ةيضا5رلا ةطش©ألا جمانرب

.صاصتخالا يوذ نم اxؤاضعأ نوكي نأ نسحتس≥و ابسانم

 ن∞ــشZفملا ةراــشZسادــعe ةينطولا ةيسردملا تالوطبلا ميكحت نXYو ةينطولا ةينقتلا نçYلا ءاضعأ رايتخا M† ةمxاسملا ا]ما]م ن∞ب نم

.ن∞5و]XYا ن∞قس°ملا

 :تا̀ي|شملاو ةينا¥∞ملاو ةيلاملا ةنXY-2 ــ7
úÑمتـــ xلا ھـــتاçYةـــيطغتل ة5ونـــسلا ةـــينا¥∞ملا عورـــشم عـــضوب ةـــن âا ةطـــش©أ ةـــفاXYةـــطبترملا ماـــ]ملا عـــيمج قيـــس°تو ،ةـــعما eءاـــنتقاو ءارـــش 

.ةعماXYا لام ن∞مأ ا]لامعأ قس°5و ،يريدملا بتكملا اÉÑلع قداصي ÅÇلا لقنتلاو ةيذغتلاو ءاويالاو ميظنتلاو̀ ∞يسZلا تامزلتسم

 ةبــس°لاب ةــيعون ةــبxو ن5ريدــملاون5رطؤــملا  ةذتاــسألاو ن∞قوــفتملا ذــيمالتلا ةدــئافل ةــيدام تا¥ــ∞فحتو  تاض5وعa صيصخت £Lع ر]سa امك

.كلذب ةينا¥∞ملا تحمس ام لâ ةيلودلا و ةينطولا تالوطبلاب زوفت ÅÇلا تاسسؤملل

9
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:لصاوتلاو مالعالا ةن%$-7-3

 ةــAوب]Zلا تاــيلاعفلا ةــفاW عــم لاــصتالا طــQرو ،ةــيميلقالاو ةــAوJ%$ا اــJعورفو ةــعما%$ا ةطــشEأب فــAرعتلا ?ــ<ع ةــن%=لا هذــ: فرــش5

.ماعلا عم%$ا ءاضعأ نم ةءافكلاو ة]dh$ا يوذ نم صاcdأب اJميعطت نكمAو ،ةيسردملاو ةيندملا ةيضاAرلاو

 :نAوكتلاو ةAوب]Zلا عoراشملاو تاساردلا ةن%$-7-4

 دادــع�و ،ةــعما%$ا اJلجأ نم لمعst 5لا ةيفاقثلاو ةAوب]Zلا فاد:ألاققحت نأ اvwأش نم stلا جما]hلاو عoراشملا دادعإ ?<عرهس!

 ةيــسردملا ةــضاAرلا لاــجمو ةــماع ةفــصب نAوــكتلاو ةــيب]Zلا اياــضقب لــصتت ةــAرود ةــAوQرت تاودــنو ةــيلمع تاــساردو ةــيناديم ثوــحب

oو ،ةــصاخ ةفــصب
ُ

 tــsلا تالاــ%åا فــلتخم ãــä تاــنAوكتلاو تارظاــنملا صــخي ىدــملا طــسوتم وأ ]Öــصق لــمع جماــنرب عــضوب اــJل دــJع

.ةيسردملا ةضاAرلاب ءاقترالا مورت

:تاWارشلاوناضتحالاةن%$-5ـ7

ءاWرشنعثحبلاةمJمةيلودلاوةينطولاةيضاAرلاتاميظنتلاعمتاقالعلاةí=صمعمقيسêتبةن%=لاهذ:?èوتت

تار:اظتلاوةطشEألاميظنتىوتسمرAوطتوةعما%$ادراومةيمنóبةليفك،ناضتحاوتاWارشدوقعراطإäãنAرJشóسم

.ھجراخوأماعلاعم%$اءاضعأنمةءافكلاوة]dh$ايوذنمصاcdأبمعطتنأاJلنكمAو،اJمظنتstلاةيضاAرلا

امك،مJعمدقاعتلاوةمعادتالواقموأنAرJشóسمنعثحبللةيجراخوأةيلخادتا]hخبةناعتسالانكميراطالااذ:äãو

؛رمألابنÖينعمللباع5الانعضAوعتكدقعلاةميقنم†ûüقادحك%10ةبسEةعما%$اصصخت

:ي•ادتبالا ميلعتلاب ةيضاAرلا ةسرامملاب ءاقترالا ةن%$-7-6

 ةيـــــضاAرلاو ةـــــيندبلا ةـــــيب]Zلا لـــــيعفتل ايـــــساسأ الخدـــــم اـــــ:رابتعاب ةـــــيميلعتلا تاـــــسسؤملاب ةيـــــضاAرلا ةـــــسرامملا رAوـــــطت ?ـــــ<ع رJـــــس5

 ?ــ<ع لــمع5 اــمك ،ةــعما%$ا اــJلجأ نــم لــمعt 5ــsلا ةــيفاقثلاو ةAوب]Zلا فاد:ألا قيقحت  ?<ع صرí$ا لالخ نم ،ةيئادتبالا ةسردملاب

 راــــطإ  ãــــä اــــJجراخو ةــــيميلعتلا تاــــسسؤملا لــــخاد ةــــلوازملا ةيــــضاAرلا ةطــــشEألا نــــم نيديفتــــسملا ددــــع عيــــسوتو تاــــضاAرلا  عــــoونت

 فورـــظلا ]Öفوـــت ?ـــ<ع لـــمعلاو ،ةـــيلودو ةـــينطوو ةـــAوJجو ةـــيميلق�و ةـــيلحم تالوـــطبب  جوـــتت tـــsلاو ةيـــسردملا ةيـــضاAرلا تاـــيعم%$ا

 و تاـــملعتملاعـــيمج نÖـــب صرـــفلا ؤفاـــ≥ت و فاـــصنإلا نامـــض و،تاءاـــفكلا و بـــ:اوملا زارـــبإ ?ـــ<ع ةزـــفåíا و ةـــنمآلا ةـــئ¨بلاو ةع%ـــ´ملا

oو،نÖـــملعتملا
ُ

 ãـــä تاـــنAوكتلاو تارظاـــنملا صـــخي ،ناـــ%=لا ã≤اـــب عـــم قيـــسêتب ىدـــملا طـــسوتم وأ ]Öـــصق لـــمع جماـــنرب عـــضوب اـــJل دـــJع

.ي•ادتبالا كلسلاب ةيضاAرلا تايعم%=ل يرادإلاو èãاملا ]Öيسóلاو üt¥اAرلا ميكحتلاو طيشêتلا و بAردتلا تالاجم

 :تايقالخالاو ميكحتلا ةن%$-7-7

 وأ س¨ئرـــلا بـــئان وا س¨ئرـــلا اJـــسأري .اـــw∑لع لاـــحي فـــلم لـــã Wـــä ثـــبلاو ،ميم]ـــZلا ةرطـــسم لـــيعفتو ةAوـــضعلا نادـــقف تالاـــح ãـــä ثـــ∂ت

 رمألاب t∫عملا اw∑لا πtتêي stلا ةئفلاب صاd$ا يريدملا بتكملا ءاضعأ نم لثمم روضح بوجو عم .بدتنملا س¨ئرلا
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ةيسردملا ةينطولا تالوطبلا ميظنت عب0تو ةبكاوم ةن%$-7-8
:ب ةن%Dلا هذA مت?<
تالوطبلا ناضتحاب ةصاS$ا تالمحتلا رتافد دادعإ JK ةمAاسملا-
ةيل_^او ة[زكرملا ميظنتلا ةن%$ ن]ب قيسYتلا-
تالوطبلا ميظنتو دادعإ JK ةكراشملا-
تالمحتلا bcفد داوم ماbcحا JK ةمAاسملاو عب0تلا-
ةيل_^ا ميظنتلا ن%$ فلتخم ةبكاوم-
ةيل_^ا ميظنتلا ن%Dل يjارجإلا معدلا JK ةمAاسملا-

:26 دنبلا
.ةيسردملا ةضا[رلل ةي|رغملا ةيكلملا ةعما%$ا فرط نم جمvcملا طاشYلا ةيصوصخ بسح ةن%$ لq نع لثمم رضحي

 :27 دنبلا

ةعما%$ا عورفو ةيسردملا ةيضا[رلا تايعم%$ا
ة[وÉ%$اتايميداqألاوةيميلقإلاتا[ريدملابةعما%$اعورفوةيسردملاةيضا[رلاةيعم%Dليريدملابتكملانملqعضي•

؛ةعما%DلåKخادلاماظنلاوâäãاسألاماظنلاعمضراعتيالأةط[رشھباصاخايلخاداماظن
ةيضا[رلاتايعم%$اةزÉجاåëعأرطتêãلاتادجتسملالéبةيسردملاةضا[رللةي|رغملاةيكلملاةعما%$ارابخإمتي•

.ة[وÉ%$اتايميداqألاوةيميلقإلاتا[ريدملابةعما%$اعورفوةيسردملا

ةماع ماéحأ-8
:28 دنبلا

ìتعvc حأب لمعلاéما Aخادلا ماظنلا اذåK لD%خ[رات نم ءادتبا ،لوعفملايراس ،ةيسردملا ةضا[رلل ةي|رغملا ةيكلملا ةعما 
؛ماعلا عم%$ا فرط نم ھيلع ةقداصملا

:29 دنبلا
-ìتعvcAاسألاماظنللادادتماماظنلااذâäãلD%ان0يالو،ةيسردملاةضا[رللةي|رغملاةيكلملاةعماJëھتايضتقمعم.
-úتعvcتايضتقمAلمعلامت[و،ةعما%$اءاضعأعيم%$ةمزلمماظنلااذù?فةليطاbcبتكملاوماعلاعم%$اةيالوة

.ةعما%Dليريدملا
:30 دنبلا

 äã¢اbcلاب-ةمزاللا تاحيضوتلاو تاحورشلا ميدقت  دع†-يريدملا بتكملا تاعامتجاو ةماعلا عوم%$ا JK تارارقلا ذختت
.ءاضتقالا دنع يرسلا عاbcقالاب وأ ديلا عفرب ،ت[وصتلا ë¶إ ءو%Dلا متي كلذ c]غو ،قفاوتلاو

:31 دنبلا
ìتعvcجأفلتخمتاعامتجاروضحÉاقحةعما%$اةز©Sھض[وفتزوجيالايص.
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:32 دنبلا
،بادتنالاةدمةياMNدنعةيسردملاةضاIرللةيHرغملاةيكلملاةعماC8ليريدملابتكملاوماعلاعم78اءاضعأديدجتمدعةلاح+*
Tليريدملابتكملاوماعلاعم78ارمتسC8اصاصتخاةلوازم+*ةعماZNاضعأديدجتةياغ[\إام_Nشأ)6(ةتسهاصقألجألخادامiر،
ةرmاقةوقدوجوةلاح+*.ديدمتللةلباق

:33 دنبلا
nغماعلاعم78اوماعلاعم78اتاعامتجادقعqrميأ+*وأةعما78ارقمبيريدملابتكملاويداعلاsليريدملابتكملاهررقيناC8ةعما.

:34 دنبلا
.ماعلاعم78اويريدملابتكملاتاعامتجاروض}7ة}Cصمھيفىرينملwةوعديريدملابتكمللنكمي

 :35 دنبلا
فرطنمةمظنملاةينطولاةيسردملاتالوطبلافلتخمميظنتودادعإ+*يريدملابتكملاءاضعأعيمجكراش�ورضحي-

؛ةطشëألا+èاب+*روض}CلérكأوأمåNعالثممنوبدتIâو،ةيسردملاةضاIرللةيHرغملاةيكلملاةعما78ا
ïñóاردمسوملw+*نqتîنطونqتلوطبلقألا[ìعروض}Cلماعلاعم78اءاضعأنموضعلsلءاعدتساھجوي-

 :36 دنبلا
.ةعماC8ل+ìخادلاماظنلاوïñóاسألاماظنلاماsحأصوصنqrسفتقحةعماC8ليريدملابتكملل

 :37 دنبلا
Tلمع úNخادلا ماظنلا اذì+ رات نم ءادتباIنكمي الو ماعلا عم78ا فرط نم ھيلع ةقداصملا خ nيغqrوأ ه nماعلا عم78ا راطإ+* الإ ھليدع 
.ةيسردملا ةضاIرلل ةيHرغملا ةيكلملا ةعماC8ل

 :38 دنبلا
Tتع†rmخادلاماظنلااذì+اعجرمmناوقلادادعا+*اماqلةيلخادلانC8رلاتايعمIةيميلعتلاتاسسؤملابةيسردملاةيضا

.ةيسردملاةضاIرللةيHرغملاةيكلملاةعماC8لةIو78iاوةيميلقالاعورفلاو

ةعماC8ل بدتنملا سîئرلا
ةيسردملا ةضاIرلل ةيHرغملا ةيكلملا
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