
 

 

 

 

 

 

 فرصلا تايلمعب ةصاخلا تاءارجإلا تاسايس

 ةيقرشلا ةقطنملاب ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا ةي*خلا ةيعمجلا

 )راثيإ(

 

 

 

 



 

 

 :نم ةسسؤملا تافورصم فلأتت :)٥٥( ةدام
 .اهتطشنأو اهعيراشمو ةسسؤملا جمارب فيراصم .١

 .ةسسؤملا اهمدقت يتلا تامدخلا ل=عأ فيراصم .٢

 .ةفاظنلاو ةنايصلا فيراصم .٣

 . ةيمومعلاو ةيرادإلا فيراصملا .٤

 . بتاكملا فيراصم .٥

 . Xغلا نم ةمدقملا ةيراشتسالاو ةينهملا تامدخلا تافورصم .٦

 . ةتباثلا لوصألا ءانتقا فيراصم .٧

 . ةيلهأو ةيموكح موسر فيراصم .٨

 . ىرخألا فيراصملا .٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :ةيلاتلا طورشلا رفوت تاعوفدملا ةحصل طرتشي :)٥٦( ةدام
 . ةيحالصلا بحاص ةقفاوi متت نأ .١

 . ةيلاملا ريدم عم هبئان وأ سلجملا سيئر لبق نم كيشلا وأ فرصلا نذإ عيقوت .٢

 .ةسسؤملا طاشن حلاصل �زج وأ ،يلك ةذفنملا تامدخلا وأ ،لاغشألا وأ ،تايرتشملا نوكت نأ .٣

 )٤٩( ةداملا ماكحأ هلمشي ام الإ لصألا وأ ةمدخلا ديروت ةميقب Xغلا ةبلاطم تبثي دنتسم رفوت .٤

  .ةحئاللا هذه نم

 .ةمدقملا تامدخلا وأ ةارتشملا دونبلل ايلعف ةسسؤملا مالتسا تبثي يلصأ دنتسم رفوت .٥

 ةقفاومل جاتحت الو Mًكح ةدوقعم ةيلاتلا تاعوفدملا ربتعت : )٥٧( ةدام

  -: هنع بوني نم وأ سيئرلا نم ةقبسم
 .لمعلا دوقع ً:الثم ،سيئرلا نم اهيعقوت درجi ةمربملا دوقعلا نع ةئشانلا تاعوفدملا -أ

 . كلذ هباش امو ةيع=تجالا تانيمأتلاو ، تاراجيإلاو

 ددحملا راعسألا تاذ ةيلهألا وأ ةيموكحلا تاهجلا نم ةمدقملا تامدخلل ةدئاعلا تاعوفدملا -ب

 .اهXغو ،ءابرهكلاو ،فتاهلاو ،ديربلا تافورصم :لثم

 قرطلا ىدحإب عفد رمأ وأ فرص دنس بجو\ تاقفنلا دادس متي : )٥٨( ةدام

  : ةيلاتلا
  . لاير فلأ يدقنلا فرصلل ددحملا فقسلا  زواجتي ال  نأ ىلع ، ةي�نلا ةدهعلا نم اًدقن -أ

  . اهعم لماعتملا كونبلا ىدحإ ىلع تاكيشب -ب

  . ) ةيكنب ةلاوح( كنبلا ىلع ليوحت -ت



 

 

 فرصلا تاغوسم عيمجل ةلماعملا لPكتسا نم دكأتلا دعب كلذ متيو

 اهيلع تاعيقوتلا لPتكا كلذكو ، كلذ ىلع ةلادلا تادنتسملا قافرإو

 اًقبطو ةيحالصلا بحاص نم فرصلا دPتعاو ، `صتخملا `فظوملا نم

 . ةحئاللا هذه يف ةحضوملا تاءارجإلل

 ىلإ mشيل عوفدم متاخب اهفرص مت ام ىتم تادنتسملا متخ متي : )٥٩( ةدام

 . اهتميق دادس
 ىلعو ، ةدمتعملا ةيريدقتلا ةنزاوملا دودح يف الإ فرصلا زوجي ال : )٦٠( ةدام

 لولح وأ دقاعتلا وأ طابترالا ذيفنتب رخآلا فرطلا مايق نم دكأتلا ةيلاملا ريدم

 باسحلا تحت اًمدقم غلبم فرص هبيني نم وأ سيئرلل زوجيو ، قاقحتسالا تقو

 فرصلا لبق ةيفاكلا تانMضلا ىلع لوصحلا طرشب ، كلذ فورظلا تيعدتسا اذإ

.  
  : ةيلاتلا طباوضلا تاكيشلا رادصإ مكحي : )٦١( ةدام

 .يلام ءاطغ نودب ةسسؤملا تاباسح ىلع كيش يأ رادصإ زوجي ال -أ

 . ضايب ىلع وأ اهلماحل تاكيش ريرحت زوجي ال -ب

 . طقف لوألا ديفتسملل الإ كيشلا فرصي ال -ت

 ناك اذإ ليكوتلا نم ةروص ذخأ عم مالتسالاب لوخملا لبق نم كيشلا ةروص ىلع عيقوتلا بجي -ث

 . ًاليكو

 . ةيلاملا ةرادإلا فيشرأ يف كيشلا بوعكب ظافتحالا متي -ج

 



 

 

 خيرات نم رهشأ ةتس رورم دعب الإ دقاف لدب تاكيش بحس زوجي ال : )٦٢( ةدام

 كيشلا دقف نم دكأتلل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا دعب لوأ ، يلصألا كيشلا دقف

  . ةيناث ةيحان نم لبقتسملا يف هفرص مدع نMضو ةيحان نم يلصألا

 ةيحالص اهل يتلا ةسسؤملاب ةيرادإلا تايوتسملا لسلست نوكي :)٦٣( ةدام

 عيمج يفو ،تايحالصلا ضيوفت ليلد يف �بملا وحنلا ىلع فرصلا دMتعا

 الإ هب ةصاخ غلابم فرص دMتعا نيريدملا وأ �لماعلا دحأل زوجي ال تالاحلا

 .هنم ىلعألا لوؤسملا دMتعاب

 نم ةعقوم ةسسؤملا نم ةرداصلا تاكيشلا عيمج نوكت نأ بجي :)٦٤( ةدام

 .ةسسؤملل ةيلاملا ريدم عيقوت عم هبئان وأ ةرادإلا سلجم سيئر لبق
 جذMنب ةسسؤملا اهعم لماعتي يتلا كونبلا ةفاك ةافاوم يغبني :)٦٥( ةدام

  .ةدمتعملا عيقاوتلا

 فرصلاو ضبقلا تادنس عبط دنع ةيباقرلا تاءارجإلا ذاختا يغبني : )٦٦( ةدام

 تادنسلا هذهب ظافتحالا ةرورض عم ، تاكيشلل عفدلاو مالتسالا تادنسو دقنلل

 ، ةلمعتسملا mغ تاكيشلا كلذكو ، يلاملا ريدملا ةباقر تحت �مأ ناكم يف

 ةمقرم ةيلاملا تادنتسملا ةفاكو صاخ لكشب تادنتسملا هذه نوكت نأ بجيو

 . ةاغلملا خسنلاب ظافتحالا عم اهمادختسا دنع لسلستلاب
 ةسسؤملا ةنيزخ ىلع عفد رمأ بجو\ اًدقن فرصلاب نذإلا زوجي : )٦٧( ةدام

  . هبئان وأ سيئرلا دMتعابو ةدحاولا ةرملا يف لاير فلأ دودح يف
 نع ديزي غلب\ ةسسؤملا قودنص �مأ ىدل ظافتحالا  زوجي ال : )٦٨( ةدام

 نم وأ سيئرلا نم رارق هديدحتب ردصي يذلاو ، ةسسؤملا تاجايتحال مزاللا

  . يلاملا ريدملا حارتقا ىلع ًءانب هبيني



 

 

 فرصلا رمأ
 ، عفدلا رمآ وأ فرصلا دمتعم وه هنع بوني نم وأ سيئرلا ربتعي : )٦٩( ةدام

 زيجي ًايئاهن اًعيقوت ةفلتخملا فرصلا تادنتسم ىلع هعيقوت ربتعيو

 ريرحت وأ دوقنلا عفد هصاصتخا بسح ًالك لاومألا ظفح نع �لوؤسملل

  . تاجايتحالا ءارش وأ ةيكنبلا تاراعشإلا دMتعا وأ تاكيشلا

 اهذيفنت ةرورضلاب مزلتسي ةيلام ةقفن هنع أشني فرصت يأل هنع بوني نم وأ سيئرلا د=تعا نإ -

 تاءارجإلل اًقبطو ةسسؤملا ىدل ةلمعتسملا ةيماظنلا تادنتسملا ةطساوب ميلس لكشب

 هذه ذيفنت ةحص نع ًالوؤسم ةيلاملا ريدم ربتعيو ،يلاملا ماظنلاب ةحضوملا ةيبساحملا

  .تاءارجإلا

 دنتسملا وهو دوقنلا عفد قيدانصلا ءانمأل زيجي يذلا يماظنلا دنتسملا ) فرصلا دنس( ربتعي -

 . كنبلا نم دوقنلا بحس زيجي يذلا يماظنلا

 


