
2003م ةنسل مقر(20) نوناق

ةيراجتلا ءامس األ نأشب  

 

: بعشلا مساب

: ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع    -

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو    -

} هصن اآليت نوناقلا انردصأ {

 

األلو بابلا

فاده واأل فيراعتلا و ةيمستلا

األلو لصفلا

فيراعتلا و ةيمستلا

 

.( ةيراجتلا ءامس األ نوناق ) نوناقلا اذه ىمسي :(1) ةدام

اهنم لك ءازإ ةنيبملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلا و لألظافل نوكي نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت ضارغ (2):أل ةدام

: رخآ ىنعم صنلا قايس ضتقي مملا

. ةينميلا ةيروهمجلا : ةيروهمجلا

. ةراجتلا و ةعانصلا ةرازو    : ةرازولا

. ةراجتلا و ةعانصلا ريزو  : ريزولا

فارتح اال هجو ىلع صاخلا هباسحلو همساب يراجتلا لمعلا ب لغتشي يرابتعا وأ يعيبط صخش :لك رجاتلا

. يراجتلا لمعلا ةسراممل ةينوناقلا لألةيله  ًازئاح

ةيداملا ريغو ةيداملا رصانعلا نم ةعومجم ىلع   لمتشيو هتراجت رجاتلا هيف لوازي يذلا ناكملا : يراجتلا   لحملا

. ةنيعم ةيراجت ةنهم    ةلوازمل صصخت

نم هريغ نع يراجتلا   هلحم   زييمتل ةكرش وأ ةسسؤم وأ ناك ًادرف  رجاتلا همدختسي   يذلا :االمس يراجتلا االمس

. ةيراجتلا الت  حملا

مسأ   وأ نم هبقلو هدج مسأو هيبأ مسأو صخشلا مسا نم نوكتي   ناسن اإل ةيصخشب قيصل :قح يندملا االمس 

. هبقلو هيبأ   مسأو صخشلا



 ب ةرازولا بتاكم يف يراجتلا لجسلا ةرادإو ةرازولا ماع ناويدب يراجتلا لجسلل ةماعلا ةراد :اإل ةصتخملا ةراد اإل

. تاظفاحملا

. ةصتخملا ةراد  يف اإل ةيراجتلا   ءامس  األ لجسم  : لجسملا

. ريزولا نم رارق اهتاصاصتخا ديدحتو اهليكشتب ردصي يتلا تاملظتلا ةنجل  : ةنجللا

. ةصتخملا ةيراجتلا ةمكحملا : ةمكحملا

. نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا :لاالةحئ لاالةحئ

 

يناثلا لصفلا

فاده األ

اآليت: قيقحت ىلإ  نوناقلا اذه فدهي :(3) ةدام

اهب. فرصتلا ةيفيكو ةلجسملا ةيراجتلا ءامس األ ةيامحو ديق ميظنت    -1

نمل ةيامح تقولا سفن يفو ءامس األ هباشت وأ  لثامت رطاخم نم امهل ةيامح رخآو رجات مسا نيب زييمتلا    -2

. روهمجلا نم مهعم لماعتي

. نوناقلا اذه ماكح ًاقفو أل ةلجسملا ةيراجتلا ءامس عماأل ةهباشتملا وأ ةلثامتملا ءامس األ راركت مدع    -3

و وديقلا مادختس اال ثيح نم  يراجتلا االمس كلمت ةيلضفأو ةيولو أل ةمظنملا تاءارج واإل طورشلا عضو    -4

. ةيامح نم كلذ ىلع بترتي امو ليجستلا

 

يناثلا   بابلا

يراجتلا االمس

األلو لصفلا

درفلا رجاتلل يراجتلا االمس

 

: ةيلا تلا رصانعلا ضعب لك وأ نم يراجتلا االمس نوكتي (4):أ-  ةدام

. عونلا مسا   (1)                  

. يندملا (2) االمس                  

. ركتبملا (3) االمس                  

. طاشنلا (4) عون                  



ضعبب وأ بقللا وأ  دجلا وأ األبوأ  وأ اإلنب صخشلا مسا  ًادرفنم مدختسا اذإ ًايندم ًامسا ربتعي ب-              

. درو امم لكب وأ

. طاشنلا عون نايب ىلإ يدؤي مل اذإ ًايراجت   ًامسا ربتعي ج- ال             

.  هبحاص ىلع قبطني ناك إالاذإ باقل األ يراجتلا االمس نمضتي نأ زوجي د- ال             

. ةماعلا حلا صملا ب سمت وأ روهمجلا ليلضت وأ سبللا ىلإ يراجتلا االمس رصانع يدؤت ال نأ بجي :(5) ةدام

يذلا طاشنلا ةلصب اهل نوكت  نأ ةيراجتلا ءامس يفاأل ريهاشملا األعالمو ءامسأ لا معتسا دنع بجي :(6) ةدام

اذه االمس. هلمشي

ًال ومشم يندملا همسا نوكي نأ ىلع يراجتلا همسا نمض ةسسؤم ظفل مدختسي نأ درفلا رجاتل زوجي :(7) ةدام

. يراجتلا يفاإلمس

 

يناثلا لصفلا

ةيراجتلا ةكرشلل يراجتلا االمس

 

. ذفانلا ةيراجتلا تاكرشلا   نوناق عم ضراعتي ال امب لصفلا اذه يف ةدراولا داوملا ماكحأ قبطت :(8) ةدام

نم وأ طقف مهباقلأ نم وأ مهباقلأو ءاكرشلا عيمج ءامسأ نم نماضتلا ةكرشل يراجتلا االمس نوكتي (9):أ- ةدام

. اهانعم يف ام وأ مهؤاكرش )وأ هاكرشو ) ةرابع ةفاضإ عم مهنم ددع باقلأو ءامسأ

ةيلا. حلا اهتئيهو اهطاشنو اهعقاو عم نماضتلا   ةكرشل يراجتلا االمس قفاوتي نأ ماودلا ىلع بجي ب-

مهضعب وأ نينماضتملا ءاكرشلا عيمج   ءامسأ نم ةطيسبلا ةيصوتلا ةكرشل يراجتلا االمس نوكتي :(10) ةدام

عم همسا ًانمضتم ةكرشلا مسا نوكيف دحاو نماضتم كيرش إال كانه نكي مل  اذإف نييصوملا ءاكرشلا   ءامسأ نود

لا. حلا ىضتقم بسح ( هؤاكرش وأ هكيرشو ) ةرابع ةفاضإ

نينماضتملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو مسا نم باألمهس ةيصوتلا ةكرشل يراجتلا االمس نوكتي :(11) ةدام

. اهضرغ نم ةقتشم وأ  ةركتبم ةيمست ةكرشلا مسا ىلإ  فاضي نأ زوجيو

(11،10،9)نم داوملا يف ةروكذملا تاكرشلا نم ةكرش يأ ىلإ ديدج نماضتم كيرش مض (12):أ-اذإ ةدام

ليدعت نود األلو  يراجتلا اهمساب ظفتحت نأ ةكرشلا هذهل زاج  نوناقلا اذه

نأ زوجي فال ءاكرشلا يقاب عم ةكرشلا ترمتساو يفوت وأ  ةكرشلا نم نينماضتملا ءاكرشلا دحأ جرخ ب-اذإ

. هتثرو لوبق وأ هلوبقب كلذ ناك ولو ةيراجتلا ةكرشلا مسا يف كيرشلا اذه مسا ىقبي

ءاكرشلا دحأ جورخ مغر ةلصلا هذه تلظو اهئاضعأ نيب ةيلئاع ةلص دوجو ىلإ ريشي ةكرشلا مسا ناك ج-اذإ

االمس تاذ لمحي مهدحأ ناكو ةكرشلا يف نيقابلا نينماضتملا ءاكرشلا نم  رثكأ وأ نينثا نيب ةمئاق نينماضتملا

. ليدعت نود ةكرشلا مساب ظافتح زاجاال ةكرشلل يراجتلا يفاالمس دراولا يلئاعلا

ةمهاسملا ةكرش مسا لمتشي نأ زوجي وال اهضرغ نم قتشم ةمهاسملا ةكرش مسا نوكي نأ بجي :(13) ةدام

اذإ وأ صخشلا اذه مساب ةلجسم عارتخا ةءارب رامثتسا ةكرشلا عوضوم ناك إالاذإ يعيبط صخش مسا ىلع



نأ بجي األوحلا عيمج يفو اهل ًامسا اهمسا تذختاو ةيراجت ةسسؤم كلذ دعب وأ اهسيسأت دنع ةكرشلا تكلمت

. ةلماكلا فورحلا ب ةبوتكم ( ةمهاسم ةكرش ) ةرابع ةكرشلا مسا   ىلإ فاضي

مسا نم ًادمتسم وأ  اهضرغ نم ًاقتشم ةدودحملا ةيلوؤسملا تاذ ةكرشلل يراجتلا  االمس نوكي :(14) ةدام

. مهريغ وأ  نيسسؤملا نم رثكأ وأ يعيبط صخش

 

ثلا ثلا بابلا

يراجتلا االمس ليجستو ديق

 هيف فرصتلا و هتيامحو  

األلو لصفلا

يراجتلا االمس ليجستو ديق

 

أل ًاقفو ةصتخملا ةراد ىلإاإل هليدعت وأ يراجتلا همسا ليجستو ديق بلطب مدقتي نأ رجات لك ىلع :(15) ةدام

ةلا كولا وأ عرفلا وأ  يراجتلا لحملا حاتتفا وأ طاشنلا ةلوازم خيرات نم ًاموي نيتس خالل كلذو نوناقلا اذه ماكح

لبق نم ةرداصلا و ةصتخملا ةراد لبقاإل نم ةدعملا جذامنلا يف ةددحملا ةيساس األ تانايبلا بلطلا نمضتي نأ ىلع

. ةررقملا موسرلا عفد دعبو ةرازولا

نأ بجيو نوناقلا اذه صوصن خفلا اذإ يراجتلا االمس دامتعا ضفر ةصتخملا ةراد لإل قحي (16):أ-  ةدام

. هتارربمو ضفرلا اذهب ةصتخملا ةراد نماإل يباتك راعشإ ىلع بلطلا مدقم لصحي

كلذو ةنجللا مامأ ةصتخملا ةراد اإل تارارق نم ملظتلا ليدعتلا وأ  ليجستلا و بديقلا مهتابلط ضفر نمل زوجي ب-

خال ملظتلا يف اهرارق رادصإ ةنجللا ىلعو مهتابلط ضفرب ًايباتك بإالمهغ خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ خاللةدم 

خالل ةمكحملا ىلإ  ءوجللا ةنجللا تارارق نم ملظتم ألي قحيو اهيلإ هميدقت خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ لةدم

. كلذب الم تسا ذخأو ًايباتك وأبإالهغ ةنجللا رارقل الهم تسا خيرات نم ًاموي نوتس ةدم

نيرخآ ةعبرأ ةيوضعو ةرازولا ليكو ةسائرب ةداملا هذه (ب)نم ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةنجللا لكشت ج-

. ريزولا نم رارق ةنجللا ليكشتب ردصيو

: ةيلا تلا ةيراجتلا ءامس األ ليجست لوبق زوجي (17):ال ةدام

األ تاكرشلا عورفو كولااالت نوناقو رامثتس اال نوناق ماكحأ ةاعارم عم ةيبرع ريغ فورحب ةمدقملا ءامس 1- األ

. ةيبنج

اهنايك فلتخا ناو ولاالةحئ نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو ةلجسملا ةيراجتلا ءامس لأل ةهباشملا وأ ةلثامملا ءامس 2- األ

. روهمجلا ىدل سبل وأ  ليلضت ىلإ يدؤتس تناك اذإ ينوناقلا

. ةماعلا واآلباد ماعلا ماظنلا ب ةلخملا ةيراجتلا ءامس 3- األ

ىلع لدت وأ ةعورشملا ريغ ةيراجتلا ةسفانملل لا جملا حسفتو روهمجلا شغ ىلإ يدؤت يتلا ةيراجتلا ءامس 4- األ

اهب. رجاتي يتلا عئاضبلل يقيقحلا ردصملا ريغ



. ًايملا عو ًايبرع ةروهشم تاكرشل ةيبنج واأل ةيبرعلا ةيراجتلا ءامس 5- األ

. اهتارصتخمو ةيلودلا تاسسؤملا و تامظنملا ءامسأ  -6

نمدالةل. رثكأ اهل نوكي يتلا تاراعشلا و زومرلا ءامسأ  -7

. ةدرفنم فورحب ةيراجتلا ءامس األ تارصتخم  -8

مساك اهلا معتسا زاج ةركتبم ةيمست اهعمج دنع نوكت اذإ هنأ ريغ رجاتلل يندملا نماالمس األىلو فرح 9- األ

. يراجت

. اهتامدخ ميدقت يف ةيقطانم وأ ةيقرع وأ ةيبهذم ةيصوصخب يحوت وأ لمتشت يتلا ةيراجتلا ءامس 10- األ

. ةينيدلا رئاعشلا و عقاوملا ءامسأ وأ ىنسحلا هللا ءامسأ عم ةحارص الاهت ولدم قفتت يتلا ءامس 11- األ

ةيبرعلا ةغللا ب ةصتخملا ةراد اإل ىدل اهدامتعا متي يتلا ةيبنج األ ةيراجتلا ءامس األ بتكت نأ بجي (18):أ-  ةدام

. ةمجرت نود يه امك

يراجتلا اإلمث بحاص ديري ىرخأ ةغل يأ ىلإ ةيراجتلا ودلاالةل يندملا االمس يرصنع ةمجرت زوجي  ب-ال

. ةمجرت نود يه امك ةيبنج األ فرح باأل بتكت  نأ بجيو اهب همسا ضرع

ىلإاإل يراجتلا همسا ليدعت بلطب مدقتي نأ رجاتلل زوجي ةيراجتلا تاكرشلا نوناق ماكحأ ةاعارم (19):عم ةدام

ليدعت نع باإلعالن بلطلا بحاص مايق درفلا رجاتلل ةبسنلا ب ليدعتلا تاءارجإ لمتشت نأ ىلع ةصتخملا ةراد

. ةصتخملا ةراد اإل ةقفاوم دعب ةيمسرلا فحصلا ىدحإ يف يراجتلا همسا

وأ ةيراجتلا ةطشن الفاأل تخاو ددعتب رجاتلل ةيراجتلا ءامس األ ليجستو ديق تابلط ددعتت نأ زوجي :(20) ةدام

. ةيراجتلا الت حملا

ةلمتشم يراجتلا االمس ليجست ةداهش ديقلا بحاص حنمي يراجتلا االمس ليجستو ديق لا مكتسا دنع (21):أ- ةدام

. لاالةحئ اهددحت يتلا تانايبلا ىلع

. اهبحاص ةقفن ىلعو ةراجتلا ةلجم يف رشنت ةصتخملا ةراد اإل ىدل اهليجستو اهديق مت يتلا ةيراجتلا ءامس ب-األ

. يراجتلا لحملا رارمتساب لوعفملا ةيراس يراجتلا االمس ليجست ةدم ربتعت :(22) ةدام

هلحم ةهجاو ىلع بتكي ،نأ نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو يراجتلا همسا ليجستو ديق مت رجات لك ىلع :(23) ةدام

بتكم نايبب ًاعوفشم يراجتلا همسا هتراجتب ةقلعتملا قارو واأل تاعوبطملا التو سارملا عيمج يفو يراجتلا

. ديقلا مقرو هب ديقملا يراجتلا لجسلا

وأخال ةيراجتلا ءامس ديقاأل لجس عقاو نم ةجرختسم ةداهش هئاطعإ بلطي نأ صخش لكل زوجي :(24) ةدام

. ةررقملا موسرلا عفد دعب ةجرختسم تانايبب ةص

 

يناثلا لصفلا

يراجتلا االمس ةيامح

 



و ةيبنج األ عورفلا وكولااالتو تاكرشلا ب ةصاخلا ةيراجتلا ءامس األ رهشو ليجستو ديق بجي :(25) ةدام

ا تامدخو ةيوبرتلا و ةيحصلا تامدخلا و نييئاشن واإل نييرامعملا نيلواقملا و نيعنصملا و نيردصملا و نيدروتسملا

يراجتلا لجسلل ةماعلا ةراد اإل ىدل ةيراقعلا و ةيراشتس اال تامدخلا و ةحايسلا و تايرفسلا و لقنلا تامدخو قاوس أل

ديقل ةذفنملا تاءارج اإل لاالةحئ ددحتو ةيروهمجلا ىوتسم ىلع ةينوناقلا ةيامحلا اهل بترتو ةرازولا ماع ناويدب

. ةيروهمجلا تاظفاحم يف  اهبتاكمو ةرازولا نيب ةيراجتلا ءامس األ رهشو ليجستو

بتكم ىدل نوناقلا اذه (25)نم ةداملا يف ةدراولا ريغ ةيراجتلا ءامس األ رهشو ليجستو ديق بجي :(26) ةدام

ديقل ةذفنملا تاءارج اإل لاالةحئ ددحتو ةظفاحملا ىوتسم ىلع ةينوناقلا ةيامحلا اهل بترتو ةظفاحملا يف ةرازولا

. ةظفاحملا يف ةرازولا بتاكم يف ةيراجتلا ءامس األ رهشو ليجستو

وأ  لا معتسا رخآ رجاتل قحي فال نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو يراجتلا االمس رهشو ليجستو ديق مت (27):اذإ ةدام

االمس ناهبشي هبقلو اآلرخ رجاتلا مسا ناك اذإو ، اهبحاص اهلوازي يتلا ةراجتلا عون يف  اذهاالمس مادختسا

هزيمي ام همسا ىلإ فيضي نأ اآلرخ رجاتلا ىلع بجو ةصتخملا ةراد اإل ىدل رهشملا و لجسملا و ديقملا   يراجتلا

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقفو هرهشو هليجستو هديق قباسلا يراجتلا نعاالمس 

مل اذإ ةنجللا ىلإ عازنلا حيلا دحاو نآ يف يراجتلا االمس سفن ليجستو ديق رجات نم رثكأ بلط (28):اذإ ةدام

رجاتلا فارتحاو ةلوازم ةدمو يراجتلا االمس مادختسا ةيقبس أل ًاقفو ًايدو عازنلا لح يف ةصتخملا ةراد اإل قفوت

. لاالةحئ اهددحت ىرخأ ريياعمو ةراجتلل

 

ثلا ثلا لصفلا

يراجتلا يفاالمس فرصتلا

 

ىلع لوصحلا طرشب يراجتلا هفلس مسا مدختسي نأ يراجتلا لحملا ةيكلم هيلإ لقتنت نمل زوجي :(29) ةدام

فيضي نأك ةيكلملا لا قتنا ىلع لدي ًانايب اذهاالمس ىلإ فيضي نأ ىلعو هقوقح هيلإ تلآ نم وأ لزانتملا ةقفاوم

رييغت ىلع لدي رخآ ًانايب يأ )وأ ءافلخ وأ فلخ ) ةملك هيلإ فيضي نأ وأ يراجتلا هفلس مسا ىلإ يصخشلا همسا

. يراجتلا لحملا مكلا صخش

 

عبارلا بابلا

ةيماتخ ماكحأو تابوقعلا

األلو لصفلا

  تابوقعلا

نم لك بقاعي ةذفانلا   ىرخ األ نيناوقلا يف اهيلع صوصنم دشأ تابوقع ةيأب مدعاإلخالل (30):عم ةدام

ديزت آالفيرلاوال ةسمخ نع اللقت ةمارغب ولاالةحئ نوناقلا اذه ماكحأ ىلع خالف ًايراجت ًامسا ًادمع  لمعتسا

وال رهش نع اللقت ةدم سبحلا ب فلا خملا بقاعي ةفلا خملا راركت حةلا يفو يرلا فلأ نيسمخ نع(50,000)

 . رهشأ ةتس نع ديزت

يناثلا لصفلا



ةيماتخ ماكحأ

ةيراجتلا الت حملا ىلع ةعوفرملا ةيراجتلا ءامس األ ةقباطم ةيلمعب مايقلل قيرف فيلكت ةرازولل قحي :(31)  ةدام

. ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ نيفلا خملا ةلا حإو يراجتلا لجسلا ب ديقم وه ام عم

ةراد يفاإل ًاديقم يراجتلا همسا نكي مملا يراجت لحم يف ةراجتلا ةلوازم رجات لك ىلع رظحي :(32)  ةدام

. يراجتلا لحملا اهترئاد يف عقي يتلا ةصتخملا

ةفصاال اهل نوكتو نوناقلا اذه ماكحأب ةقلعتملا تاعزانملا عيمج يف رظنلا ةصتخملا ةمكحملا ىلوتت :(33) ةدام

لا. جعتس

اذه ماكحأو قفتي امب مهعاضوأ بيترت نوناقلا اذه ماكحأب ةلومشملا ةيراجتلا الت حملا باحصأ ىلع :(34) ةدام

. هرودص خيرات نم ةنس نع ديزت ال ةرتف خالل نوناقلا

. ةيذيفنتلا هتحئ وال نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنتل لاالةمز تاميلعتلا و تارارقلا ريزولا ردصي :(35) ةدام

ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارق نوناقلا اذه بجومب ةررقملا موسرلا ديدحتب ردصي :(36) ةدام

. ديقلا بلا طل يراجتلا لجسلا موسر نع(30%)نم ديزت ال ثيحبو ريزولا

خالل ريزولا ضرع ىلع ًءانب ءارزولا سلجم سيئر نم رارقب نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا لاالةحئ ردصت :(37) ةدام

. نوناقلا اذه رودص خيرات نم رهشأ ةتس ةدم

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي :(38) ةدام

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1424ه مرحم /2: خيراتب

/2003م سرام /5: قفاوملا

 

هللاصحلا دبع يلع

ةيروهمجلا سيئر


