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(ل2أجاا جملس اافلياا صندلق اااربي لق اء اادل اداا القتماااا وجليقتجاهاا مدل  جاا لمااءق  ل ماا ل 

خي لل  اربي لقملس ههةلتابيللقتف ميةلإنش الق اربي لق اء دلم ىلحن لل10/5/1997ق ا و ليفل

    قماابليق شااءييتلق اا لللليفلمت يااللرشااءيم قلق  ااا  لقااا لليفلق اابيللق اء يااةلق م اا اليص اا  لللللل

(ل3حياابوه لس اافلإوق صلق اااربي ولفهاا ليقصاايلس اافلياا صندلق اااربي ل  جاا لمااءق  ل ماا ل لللل

لم ىلختايصلرب غلمخساه ةةلر يا دلويت لأرءي ادل اه ياللرشاءيم قلللللل10/5/1997ق ا و ليفل

ق  ا  لقاا للقمند ةياةليفلق ابيللق اء ياةلق م ا الم اىلأدلحيابولس افلإوق صلق ااربي لق اء ادللللللللللل

لخماا قلسر يةلرنلذ كلقملب غلمل    ةلراا ب قلمت يللت كلقملشءيم قو

قماهبلس فلإوق صلق اربي لق اء دلق سي سةلل14/3/1998(لق ا و ليفل23ي  ا ىلمءق  ل م ل 

قمن ش ويةل اه ي قلق  ا  لقا ل،ليق  لمتلتابي ه ليص   ل  ءق لس فلقمنوق صل م لق ا رةليق   قمبل

لمو25/6/2001قملرا بليفلل3/2001ق ا و ليفلقجاه مهل م لل2001(ل سرةل44 

مااءالق سي سا قليق   قماابلق ا لا اا لرابقوققلق اااربي لق اء اادليفلللللإىليتهاب لهااا لق رشاءصللل

   اءق ققلقملشا  لإ يها لللللقمند ةياةليفلق ابيللق اء ياةلق م ا ال ب ا  لللللمت يللرشءيم قلق  ا  لقاا للل

 أمق و

 
 

  
 



 

| 5  
 

 

 

1 

تهب لمه ي قليأنشاةلق  ا  لقا للق  لي ا عل ها لق ااربي لإىللتءسايللق ابي لقمندا ةدللللللل

يق احفيزجل  اربي ،ليذ كلمانل ءيايلقملسا ههةليفلتاا يءليوما لماب ققلق  اا  لقاا لليفللللللللل

إ يها لصيها لي ادل االدلق ابيللق م ا اد(ليتازيازلرشا  فةللللللللللق بيللق م ااا اليفلق اربي ل ييشا  

يق ارهيةليفلق بيللق م  اوليهلاقلق غءا،لياهللق ااربي لللقتساثه  ق  ا  لقا لليفلجه ول

لم ى:

قحمل ياةليق جربياةل اه ياللرشاءيم قللللللقتسااثه  ققلت صريليتابئةلقمل ق وليتشجيعليقجااقبل (أل 

ق  ا منيلقا لليقملخا طليفلق بيللق م  الم ىلق رح لق اجليؤوجلإىللقمنسه ملق فّا لل

لوقتماا ويةيفلق ارهيةل

قملس مبصلم ىلقنا  لل ؤيسلق ر قللق ا رةليقا صةلصيها ل انيلق ابيللق اء ياةلل ا ليساه للللللل (بل 

لق اء دولقتماا وجليا ييلق ا  رللقتماا ويةيفلق ارهيةل

ترهياااةليتاااا يءلق  اااا  لقاااا لليفلق ااابيللق م ااا المااانل ءيااايلت ااابي لق اااا دلق فااا للللللل (جل 

لقملر س وليقتساش  ج

قملسااا ههةليفلت سااايعليتاااا يءلأسااا ق لقملااا للق اء ياااةليتابئاااةلقملااابوءققل اه ياااللقملشااا  يعللل (ول 

لقمننا جيةليقابريةو

2 

ل  هب وئلق ا جيهيةلق ا  ية:خت علمه ي قلمت يللق  ا  لقا لل

قملقةا ليفلللقتسااثه  جليءقمدلق اربي ليفلمه ي تهليفلأيةلوي ةلم ا لتا ودليجا ولقملرا  للللل -1

لق بي ةلق ا  لقملاريةلمبللقت تب يتل اه يللأجلرشءي لأيلررشأصليفلت كلق بي ةو

قملر سا للليقتساشا  جليساىلق اربي لرنلوقللمه ي تهلق ا وياةلإىللت ابي لق اا دلق فا للللل -2

 صيه ولقتساثه    بيللق م  الق  لت ا دلأيض مه لاسنيليتا يءلرر  ل
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ي بِّملق اربي لق اه يلل اه ي قلق  ا  لقا لليق  ا  لقملخا طلقملؤه ةلرنلغريلأدلي ا ادلضاه دللل

ح  رااةلق بي ااةلقملاريااة،لييااااّينلم ااىلق اااربي ،ليفلفااللق حاا قل،لأدلي ااء لق  ااه ن قلقملر ساابةللللل

 اا لي فااللقحمل صنااةلم ااىلأر ق ااهلي  يااةلح  مااهلللل-ليص اا  ل رمااءق لق ساا ةبصل   ياا  لل-يق   صيااةل

يسااقرةلرءفااز لقملاا  د،ليأدلي اا مل اه يااللقملشااءيم قليقملساا ههةليفل أسلراا للقملرشاا قلم ااىلحناا لل

يفلذراهلقمل  يةلإتليفلحبيولر بق لرس ههاهليفل أسللرسؤيت م ن ندليقضحلييبَّولحبيثلتلي  دل

 ههةليفلمت ياللقملشاءي وللفها ليااايَّنلم اىلق ااربي لأدللللللل اهلرانلرساللللق اازملر للقملرشأصلقملارياةلأيلرا للل

لوقتساثه  قملخا فةل هب لت جميعلخم  ءللقتساثه  يءقمدلتر يعلربقوقتهليفلس تقل

يقمل  ياةل  هشاءي لقمل ا  لللللقتمااا ويةلياايَّنلم ىلق ااربي لأدلياح ايلرانلق ساقرةلق فرياةليق ابي للللللل

رانلتا صءللللمت ي هلمبللقمل قص ة،لرانلحياثلقملبابأ،لم اىلمت ياللقملشاءي ولفها ليااايَّنلم ياهلأدلياح ايلللللللللل

قهلي فللق س سايةليقملؤسسايةليق  ا قو لق بشاءيةلق قجمراةلنسانلترفياالقملشاءي ليإوق تاهليتشاغي هللللللللللل

يةليقمل  ياةليقمنوق ياةل  هشاءي ليقملرشاأصللللليصي ناهليا ييلأهبقصه،ليأدليءقمىلسقرةلق يض  لق   ن ن

لقملارية،ليت صءلواةلر اه ةل  اه يللمبللقمل قص ةلق ره ةيةلم ىلت بي لق اه يللقملا  بل  هشءي و

يااا وىلق اااربي ،ل  ااب لقمنر اا د،لق ا جميااعلق غااءقيفلق ااا ولل اه ي تااهل اانيلق اابيللق م اا ا،لرااعللللل

يفلل قسااثه  لرءقم صلأتليؤوجلذ كلإىللإحج رهلمنلمت يللقملشءيم قلق  لتا صءلصيه لصاءللجيابصللل

لأجلرنلق بيللق م  ا،لييفلفللق ح قللجي لأدلتلياج يجملإمج  دلرس هه قلق اربي ليفلمت يل

مه ي قلق  ا  لقا لليفلأياةلوي اةلم ا ،ليفلأياةلسارةلر  ياة،لمشاءصلرقيانيلويرا  لفا ي لأيلرا لللللللللللل

لإتلأنهلجي جمل  يجملحبلق اه يللقمل ء لحسبه لي ءِّ  لس فلقمنوق صو،ليا وهل 

أياةلررشاأصليسا ه ليفل أسلللللياايَّنلم ىلق ااربي لأتليشا يفليفلتااءيؤلشاؤيدليإوق صللللل -1

 ر هل لأيلأجلرشءي ليس ه ليفلمت ي هو

الليفلاَّااثحياايل  اااربي ،ليص اا  ل رساافليق   قماابلق اا لي اااه لس اافلقمنوق ص،لأدليا هللللل -2

س  فلإوق صلقملرش قلق  ليس ه ليفل أسلر هل :ل أ(لإذقلقما ىلذ كلق رن ملق س سادلل

ي ب(ليفلقناا تقلقا صااةلق اا لتاا اا للأ  هرشااأصلأيلق  اا ن دلق اااجلأّسساا ل  جبااه،للل

فةليفل أسلرا للقملرشاأصلقملارياة،للللا  يةلح  مهليرا نهليقحمل صناةلم اىلأر ق اهلقمل   الللل

ث دلق اربي ليفلفاللق حا قللرانلجها جملق اا ر نيليفلق ااربي وللللللم ىلأدليا لقواي  لمم
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جيااا جمل  ااااربي لأدليشااا يفليفلأياااةلتءتيبااا قلتهاااب لإىلل  ياااةلح ااا  لق ااابقةرنيلأيلللللللل -3

لقملساثهءينليفلقملرش قلق  لي  بِّملهل لق اه يلو

ق اربي ليفلتابييلها لق   قمبلقمن ش ويةلم قننيليأننهةلقمل   اةلق اء يةلق س  يةليفلق بيللليءقمد

لق م  او

3 

ملق اه يااالل  هشاااءيم قليقملرشااا قلقملؤه اااةلق ااا لت ّبااادلقحاي جااا قلأس سااايةليفلف صاااةلل اااّبي  -1

م ااىلأدليااؤوجلقملشااءي لقمل اا  لإىللقملساا ههةلق فاَّ  ااةليفللللل،لق  ا ماا قلقمننا جيااةليقابريااةلل

يفليقحاابصلأيلأفثااءلراانلق اابيللق م اا ا،ليأدلي ءقمااىلتر يااعلراابقوققلللقتماااا ويةق ارهيااةل

لق اربي ليفلخما ؤلق  ا م قو

يقملرشا قلقملخا ااةلللىلق ي  يةليفلق اه يللملشاءيم قليررشا قلق  اا  لقاا للق اء ادللللللت اَا -2

ق اء اااد،لي  هشاااءيم قلق ااا لتهاااب لإىلللللقتمااااا وج يااايلق ا  رااالللق ااا لتسااا ه ليفلال

 ق اابيءلأيلتساغللقمل ق ولقحمل يةو

4 

41

يأدلت اا دلهلاا لل،ياايَّااانلأدلتاهااااَّعلقملرشااأصلقملزرااعلمت ي ااه ل شخااايةلم ن نيااةلرسااا  ةلل

يتهاب لإىلللل،يتازقيللنشا  ه لم اىلأسافل   ياةلحبااةللللللل،أيض  لر  يةليإوق يةلسا يهةل

رااا يريللق اابيللق م ا ا،ليتسااا يفلليقحاابصلأيلأفثااءلرانلقملسا ههةليفلتااا يءلقمااا وللل

لق  ق وصليفلها لق   قمبلقمن ش ويةولقتساثه  

42

رنلرس ههةلق اربي ليفل أسلر هلا ليمت ياللللل قساف وصتشهللقملرش قلقملؤه ةل (أل 

رشااءيم ته لقملرشاا قلقمننا جيااةليقابريااةليرؤسساا قلق اه يااللق  سااياةلق اا للل

 تسا يفلشءييتلق ه يةلق  ق وصليفلها لق   قمبلقمن ش ويةو

ق ي  يةليفلق اه يلل شءف قلقملسا ههةلق ا راةلذققلق ساه لقملب جاةليفللللللت اَاى (بل 

ساا  لق ي ق لقمل  ياااةل   بي اااةلق ا ااا لق ااا لمتَّلصيهااا لتأسيساااه ،لإتلأناااهلجيااا جملل

  اااااربي ،ليفلقناااا تقلقملقةهااااة،لأدليساااا ه ليفلغريهاااا لراااانلق شااااءف قلللل

تتفا  لليقملؤسس ق،ل  ليفلذ كلشاءف قلقملسا ههةلقمل ف اة،لشاءياةلأدلياا لقللللل
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م ااىلتءتيباا قلف صيااةليال يااةلرقةهااةلت فااللللللللرسااب   لرااعلقملساا ههنيلق وااءينللل

 ييفلق  م لقملر س ول  اربي لق ااء ليفلأسهههل   بيعل ساءلسٍز

جي جمل  اربي لأدليس ه ليفلقملرش قلق  لجياءجلتأسيساه ،لم اىلأدلتساا يفللللل (جل 

يأدليااا للت ااكلقملرشاا قلشااءييتلق ه يااةلق اا ق وصليفلهااا لق   قماابلقمن شاا وية،لللللل

رعلرؤسسدلقملرشأصلقملاريةلم ىلإو قجلأسههه لوقللص صلجمرريةليابوصلللقتتف  

يفلسا  لق ي ق لقمل  ياةل   بي اةلق ا ا لق ا لمتَّلصيها لتأسيساه لأيليفلأياةلسا  لللللللللل

لأي ق لر  يةلأوء لرقةهةو

43

ل،تأسيسااه لرؤسسااة،لأيلجيااءجل اابِّملق اه ياالل يااةلررشااأصيجياا جمل  اااربي لأدل (أل 

يتساا يفلف صاةلقملاا يريلق ا ق وصليفلهاا لق   قمابلللللللليص  ل   قننيلأيةلوي اةلم ا لل

 ا لياا وللرا للللل م ي لت كلق بي ةلأيل م ي لق بيللق م ا القمن ش وية،ليمي  ه ل

لو%لرنل أسلر هل لقملاب 51تلي للمنل

ل أسلر هلا للليسا ه ليفلل بِّملق اه يلل  هرش قلقملخا اةلق  جي جمل  اربي لأدلي  (بل 

،لشااءياةلأدلتااا صءلهلاا ليفلق اابيللق م اا اليرساااثهءيدلواا قللق  ااا  لق ااا م

يأدلتاابق لم ااىللقمنوق يااةليقمل  يااةليق اشااغي يةلق   ر ااة،لق   ن نيااةليلقتسااا ق ية

يتساااا صىلف صاااةلقملاااا يريلق ااا ق وصليفلهاااا لق   قمااابللللللأسااافل   ياااةلحبااااة،لل

 م ىليجهلقناءل:ل-قمن ش وية،لم ىلأدلتشهللقملرش قلقملاف  صل

أيةلررشأصلتس ه ليفل أسلر هل لوي ةلم ا لي/أيلرؤسسا ته ليرسااثهءيدلللل (1 

واا قلليتلت االلحاااةلق سااه لق اا لمي  هاا لقملساااثهءيدلقااا قللماانللل

 قملاب ولقملرشأص%لرنل أسلر لل40

ررشأصلتس ه ليفل أسلر هل لوي ةلم ا لي/أيلرؤسسا ته ليرسااثهءيدلللللأية (2 

و قلليتزيبلحاةلق سه لق  لمت  ه لق بي ةلق ا ا لي/أيلرؤساس ته ل

%لرنل أسلر للقملرشأصلقملاب ،لشءياةلأدليا لقتتف  ل انيل  اةللل60منل

%لرنلأسه ل40أسه لقملرشأصلم ىلال يةلرقةهةلت فللأي   ةلر لتلي للمنل

شااأصل  هساااثهءينلقااا قلليصاايلجاابيللجمراا لياابّّولي ب اا  ل  تيباا قلقملر

 ر ب  ةل  اربي و
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ل،تأسيسااه لجيااءجلرؤسسااة،لأيلجياا جمل  اااربي لأدلي اابِّملق اه ياالل يااةلررشااأصل (جل 

يص اا  ل  اا قننيلوي ااةلغااريلم اا ليمي  هاا ل م ياا لوي ااةلم اا لأيل م ياا لق اابيللللللللل

ييسااياءيدللاااب %لراانل أسلر هلاا لقمل51ق م اا ال اا ليااا وللراا لتلي االلماانللل

ل افةلج هءيةلم ىلإوق ته ،لم ىلأدليا لقسايف الق شءييتلق ا  ية:

لأدلي  ملقملشءي لقمل   لمت ي هليفلإم ي لوي ةلم  و (1 

  اا ق طلييااا لقسااايف الفااللقملااا يريلق اا ق وصليفلهااا لللأدلتااا قصءلف صااةلق (2 

 ا ليفلذ اك،لم اىليجاهلقااا ل،لللللللق   قمبلقمن ش ويةل    اب لقملقةا ،لل

(لراانلهااا لق   قماابل3ا(ل هاا(ل 6(ليق ف ااءصل 4-4هاا ليق وليفلق ف ااءصل را ل

لقمن ش ويةو

جي جمل  اربي لأدلي بملق اه يالل ياةلررشاأصلياا لتأسيساه ليفلإ ا  لو صااةلللللللل (ول 

إنا جيةلم راةلأيلوبراةلم راةلت ابره لق بي اة،ليتسا ه ليفل أسلر هلا لللللللللرؤسسة

وي ةلم  لي/أيلرؤسس ته ل أيةلحااصلرانلق ساه ،لشاءياةلأدلياا لقتتفا  للللللل

يفل-قملساثاااهءينلقاااا قللللقراااقيفم ااىلتءتيباا قلر ب  ااةل  اااربي لت فااللللل

ت اللمانلرا ليااا وللللللناااةلرانلق ساه لتللل-ق  ما لقملقةا ليم اىلحنا لتاب جيدلللللل

 %لرنل أسلر للقملرشأصلقملاب و51

44

يربغاادلأدلتهااب لقملرشاا قليقملشااءيم قلق اا لي اابَّملهلاا لق اه يااللإىللت بيااةلقحاي جاا قللللل

أس سيةلمل ق  لق بيللق م  اليأدلتساىلإىللقمنسه مليفلا ييلميهةلر ا صةلتاا وللل

ق بي اةلق ا اا لق ا لي اا ملقملشاءي ليفلإم يههاا لأيلتؤسافلصيهاا لقملرشااأص،للللللقماااا وم اىلل

ليذ كلمنل ءيي:

 قساغقللقمل ق ولق ابيايةليقا ر قلقحمل يةو (أل 

لصءللمه  ةلي يةلأيلإم يهيةولإجي و (بل 

لق رثلل ءأسلقمل لليق اه  ةوليقتساخبقمجمي وصلقمننا جيةل (جل 

لقملقةهةلأيلت  نيلق ا ري قلقنبيثةليفلق بيللق م  اولن للق ا رية (ول 

لت  يبلأيلت صريلق ر بلق جريبو ها(ل

ت صريلوبر قلأس سية،ل  ليفلذ كلوبر قلق اس ييليأسا  ي لقمنوق صلقنبيثاة،للل (يل 

لوي/أي

 إجي ولصءللجبيبصل  اابيءليق اس ييو (جمل 
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5 

يقمنوق جللقملاا   للليقتماا وجخت علقملشءيم قلقمل  حةلملا يريليم قمبلق ا يي لق ف ليقمل  دل

،ل  ليفلذ اكلخما  ءلقملشاءي ليقملخا  ءلق  ا مياةللللللقتساثه  م يه ،لييشهللذ كلت يي لخم  ءل

يفلق بي ااةلقملاريااة،ليت يااي لقملااقاصليق  ااب صلقمل  يااةلم ااىلق  صاا الللللليقتماااا ويةيقملخاا  ءلق سااي ويةلل

ءلهي الللرا   دلأيلرءيجادلقملشاءي ليتا ص للللليق اازقمل  ت ازقر ق،لرعلرءقم صللق اأفبلرنلجبيَّةل

يتا صءلوااةللل يةلما و صليننا لر  ياةليي سابيةلرقةهاة،للللللترنيهدلرقة ليف قو لصريةلير  يةليإوق

ييجاا ولق ساا  لقملر ساابةلتسااايا بلق ساا علأيلقااابر قلقملراجااة،لإضاا صةلإىللللر اه ااةل  اه ياال،ل

لقماب  ققلق سقرةلق بيئيةو

6 

ليةلأويققلأوء لي ءِّ ه لس فلقمنوق صلرنلحنيل وء:قتشهللال ي قلق اه يللق ويققلق تيةلي

  -أ

 ِّ نيلرشا  فني،ليجيا جمل  ااربي لأدليابيء،للللله ال بَّملق  اءيال شا للررفاءولأيلراعلر للللت  -1

 بَّمل  هس ههةليفلمت يللقملشءي لقمل ا  لل ِّ نيلقملش  فني،لق  ءيالق  لت ه منلقمُللني  ة 

لفيلم يه لرعلقمله ِّ نيلقملش  فنيليقمل  اواَّيص  ل  شءييتليق يض  لق  لي 

  َّملق  ءيال   بير  لق  ا ي لليتساح لحااي ةلق  اءال   ابير  لق  ا ي لأيل أياةللللللللت  -2

مه ةلأوء ليا به لقمل  ا،لم ىلأدلياحهَّللقمل  الت   يؤلشءقةه ليأياةلراا  يؤللل

بصعلق ف قةاابليق اهاا تقليا بَّاابه لق اااربي ليفلساابيللذ ااكولييساابَّولأصااللق  ااءاليت االل

م ااىلأدلياحهاالللمه ااةلأوااء لي ب ااه لق اااربي ،للليق ءساا مل   اابير  لق  اا ي لأيل أيااةللل

لق وريصلخم  ءلأسا  لصء لق اهققوقمل  اليفلقن  ةل

رؤهللمشاءصلللياايَّنلأدلتلياج يجملرب غلق  ءالق اجلي بِّرهلق اربي ل اه يللأجلرشءي  -3

أيهها لأمال،لم اىللللل،%لرنلإمج  دللت  فةلقملشءي 35رقينيلوير  لف ي لأيلر ليا ولل

  يجملذ كليفلح تقلو صةلي قصيلم يه لس فلقمنوق صوأنهلمي نل 

ولشااءييتلقمنمااءقاليص اا  ل ريضاا  لق ساا ةبصليفلساا  لقملاا للق  اا ي ،لييؤواااليفلللحاابّ ت  -4

لقتسااثه  لمربلابيبلت كلق شءييتلت يي لقملءفازلقملا  دلل  ه ا اليخما  ءللللللقتماب  

 وقملاا  ةل  ملشءي 

%ل نااؤل  مل ةاة(لرانلرب اغلق  اءالقمل ا  لللللللل0.5يسا صىلق اربي ل س لإوق صلتلياج يجمل -5

ه لق ااااربي ليفلسااابيللت ياااي لقملشاااءي ليا ّبااابمل    اااةلقملاااا  يؤليق ا ااا  يؤلق ااا لل
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يقتضاق ل  ابر قلق فريةلق وء ،ليي  دلهاقلق ءس ليقجا لق ابصعلمرابلإواا  لللللل

ر َ بِّمل   لق اه يلل  قص ةلق اربي ،لرنلحيثلقملبابأ،لم اىلت ابي لق اه ياللقمل ا  ،لللللل

ليتليس وليفلح  ةلمبملقمل قص ةلم ىلت صريلق اه يللقمل   لأيليفلح  ةلإ غ الق  ءاو

%ل نااؤل  مل ةاة(ليفلق سارةلللل0.5تلتاجا يجملللق ازقمالمه  ةليسا صىلق اربي لرنلقمل   -6

راانلرب ااغلق  ااءالغااريلقملسااح ب،لييباابألسااءي دلهااا لق اه  ااةلم ااىلرب ااغلق  ااءالغااريلللل

بصعلفاللساااةللق  اءا،ليت االلقتف ميااةقملساح بل اابلر اادلساانيلي راا  لرانلق ا ميااعلم اىلللللل

يلقملب اغلغاريلللأشهء،لييراهدلسءي نه لمربلسح لف رللرب اغلق  اءالأيلإ غا الق  اءالألللل

 قملسح بلررهو

مشاءلم را  ليص اا  ل  فا صلق زررياةلق ا لي ا اايه لللللللمخساةلي حابَّولأجاللق  اءال انيل ق ااةليلللل -7

حابَّولحسابه لي ا ايهلترفياالقملشاءي للللللت ا ييلرر صعلقملشءي ،لييشهللذ كلصا صلإرها لللل

جمليفل،ليجيا ليتبص  قلق سي  ةلق ر بيةلقملا ماةل ابل ابالقمنناا جلأيل ابالت ابي لقاابر قللللل

لقن تقلقملقةهةلأدلياج يجملأجللق  ءالقنبلقملاف  لحسبه لي ء  لس فلقمنوق صو

للقمل  الف صةلقملا  يؤليق تا بلق   ن نيةليق ءسا ملقمنوق ياةليق   ا ةيةلق ا لللللياحهَّ -8

ف صاةلقمنجاءقاققلق ا للللليتختا ذليبصاه لق اربي لمننش اليتسجيلليترفياالق  اه ن ق،للل

لت فلل  يةلح   لق اربي و

لقتف مياةلجي جمل  ااربي لأدلي غادلأجلماءاليقصايلم اىلت بمياهلإذقلالياا لق ا مياعلم اىلللللللللل -9

مشاءلللق را للقن  ىي ر  لرنلت  يللقمل قص ةلم ىلق  ءا،لأيلإذقلل120ق  ءالوقللص صل

ح لأيااةلرباا  غلراانلق  ااءالويدلأدلي اا ملقمل اا ال ساالقتف ميااةشااهءق ل ااابلق ا ميااعلم ااىل

 حس بلق  ءاو

 -ب

ةلملاا حةلقملشاءيم قلأيلقملرشا قلقملؤه اةلللللاسهَّجي جمل  اربي لأدلي  مل  تي لمءيال -1

ق اه ياللق اقجمملراعللللليفل،يفلهاا لقن  اةللل،هلأدليسا ه لي اليص   لهلا لق   قمبلقمن شا وية،لل

مه  اةلرا   اةل  ا التءتيا ليإوق صلق  اءياللللللل  ما ا اللقتفافا القمله ِّ نيلقملش  فنيلأيل

 وةاهَّقجمل

لقت اازقمليفلح  ةلرش  فةلق ااربي ليفلماءيالسعهااة،لت  ااّ  ملرسا ههاهل ااققلمه اةلللللللل -2

ملمااءالق اااربي ل شااءييتلقمنمااءقاللللللق اا ليااءتبطل هاا لقملّه  اا دلقملشاا  ف د،ليي اابَّللللل

 م يه لرعلقمل  اليقملّه  نيلقملش  فنيولقتتف  يق يض  لق  ليا ل
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 -ج

جي جمل  اربي لأدلي بِّملق  ه ن قلق قجمرةل   ءيالق  لي بِّره لق غريل أيةلمه ةلي ب ه ل -1

رنللقتم قاق اربي ل اه يللقملشءيم قلقملؤه ة،ليذ كليفلقن تقلق  لي  دلصيه ل

راانلق اااربي ،لأيلأدليااؤوجلق  ااه دلإىلللللقتماا قاق غااريلأمااللت  فااةل  ه اا الراانللل

أيلقملس مبصليفلقنا للم ىلمه ةلتليساخبره لق ااربي للمم ِّ نيلياه ني،للقجااقب

يفلمه ي ته،لأيلتابئةلر ق ولإض صيةلرنلغريلقملا و لق ا  يبيةل  اه يل،لأيليفلغريه لرنل

 قن تقلق وء لقملقةهةو

خي ااعلت اابي لضااه دلق  ااءيال اااققلق   قماابلقا صااةلحباابيولق اه يااللق اااجلميرحااهللل -2

اّبايلم ياهلمانيلقملاا يريلق ا ليااّاباه لق ااربي لللللللل،ليت ق اربي لمنل ءييلت بي لق  ءيا

لمربلررحهلمءيض  لرب شءصول

%ل ناؤل  مل ةة(لرانلرب اغلق  اه دلقمل ا  للللل0.5يسا صىلق اربي ل س لإوق صلتلياج يجمل -3

يذ اكلمل    اةلقملاا  يؤليق ا ا  يؤلق اا لياحهَّ اه لق ااربي لليفلسابيللو قساةليت يااي للللللللل

  اابِّمل  اا لق  ااه دليقجاا لق اابصعلمراابلإوااا  لر لل  اا لق  ااه د،ليي اا دلهاااقلق ءساا ل

سا وليفلح  اةللل  قص ةلق اربي ،لرنلحيثلقملببأ،لم اىلت ابي لق  اه دلقمل ا  ،ليتلي لللل

لمبملقمل قص ةلم ىلت بي لق  ه دو

يمه  ةلضه دليا قص  دلرعلر له لس ةبليفلق سا  لقمل  ياةللللق ازقميسا يفلق اربي ل س ل -4

 قملقةهةل  اه ةلقملافيلم دلق  ص ال ه ليفلم بلق  ه دو

 -د

ي بِّملق اربي لمءيض  لغريلرب شءصل  هس ههةليفلمت يللقملرش قليقملشءيم قلق ااغريصلل -1

مل له ليق وليفلها لق   قمبلقمن ش وية،ليذ كلمانل ءيايلت ابي للللليقملا ساةلقملؤه ةليص   

ملؤسساا قلق اه يااللق  سااياةلقملؤه ااةل ب اا  ل  هااا يريلق اا ق وصليفلهااا لللللللللقةاهاا دوااا يتل

لق   قمبلقمن ش ويةو

 اققلقملا يريليق شءييتلق ا لا ا لت ابي لق  اءيالقملب شاءصلللللللقتةاه دخت علوا يتل -2

 يص   لهلا لق   قمبلقمن ش ويةو

،ليءقماىلق ااربي ،لضاهنلأرا  لأواء ،للللللقتةاها دلمربلق رنءليفل  ب قلت بي لوا يتل -3

سااقرةلقملءفاازلقملاا  دليق  فاا اصلقمنوق يااةليق  ااب صلق ارنيهيااةليق فريااةلملؤسسااةلق اه ياالل

ق  يا مل  ملا  ااةلق بي ياةلللللقتةاها دلق  سياةلقملارية،ليم يهلمربلقمل قص ةلم ىلت ابي لواطللل

صل  اأفااابلرااان اااروقالقملااا  دليق فااا ليقمنوق جلملؤسسااا قلق اه ياااللق  ساااياةلقملساااافيبل
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   ملا يريليق يض  لق  لياا به لق اربي ولق ازقره ل

رءقما صلراا يريللللقتةاها دلياايَّنلم ىلرؤسس قلق اه ياللق  ساياةلقملساافيبصلرانلواا يتلللللل -4

يأدلت اا مل شاا ويةلمراابلراارحلق  ااءيالق فءميااة،للق اا ق وصليفلهااا لق   قماابلقمنلقتساااثه  

راانلل قساااف وصيقملا ساااةلقملءشااحةللل ا اابي لق اه ياالل  هشااءيم قليقملرشاا قلق اااغريصللل

ق  ااءيالق فءميااةليفلقناابيو،لي ب اا  ل  هااا يريليق يضاا  ،لق اا ليَ ءِّ هاا لق اااربي ليفلل

لفللح  ةلم ىلحبصل  ليافيلرعلمب ققلرؤسسةلق اه يللق  سياةلقملسافيبصو

تاحهَّللرؤسس قلق اه يللق  سياةلقملسافيبصلخم  ءلأسا  لصاء لق اهاقق،لم اىلأدلللل -5

 اربي لملس مبصلقمل  ضنيلقحملاه ني،لم ىليجهلق اها م،ليرؤسسا قلق اه ياللللليساىلق

،لم ىليجهلقاا ل،لم ىلإجي ولال يةلرقةهةلقتةاه دق  سياةلقملسافيبصلرنلوا يتل

  ب الأيلختفيؤلخم  ءلصء لق اهققو

-هـ

1 

قملرشااا قلقملؤه اااةلإىللا يااايلهااابصنيللليءرااادلق ااااربي لرااانلقملسااا ههةليفل أسلرااا للللل

 نيل با هه لق باض،لأيت :لتا يءلق  ا  لقا لليفلق بيللق م  الحاىلي ا لر ّه

م ااىلق رااا منيلقحمل اادلليقمنم يهااد،لي  نياا  :لا ياايلللللقتماااا ويةوي ق لصّااا ت ليفلق ارهيااةل

لم ةبلسٍزلم ىلقساثه  قتهليفلأسه لقملرش قلقملسافيبصو

2  

يفلإصبق ققلق سه لق ا ويةلأيلق سه للقتفاا بتشهللقملس ههةليفل أسلقمل لل -1

لقملها جمصلأيلإصبق ققلق سربققلق     ةل  اح يللإىللأسه و

يفلإصبق ققلق سه ل اه ةلي ية،لياخالق اربي لق اابق ريلللقتفاا بيفلح  ةل -2

قملر سبةل اف و لأيلت  يللال   لخم  ءلختفيضلميهةلق اه ةلقحمل يةلقمل ااا ل ها للل

  لساءلصءصه ول ُّ أيلت

لقسااااخبقميفلإصااابق ققلق ساااه ،للقتفااااا بجيااا جمل  ااااربي ،لم ضااا لمااانلل -3

قلق     ااةل  اح يااللإىلللق ويققلق شاابيهةل  ملساا ههةليفل أسلقملاا ل،للف  سااربقلل

لأسه و

3 

يفل أسلرااا للأياااةلررشاااأص،ليءقمااادلق ااااربي للقتفااااا بمرااابلق رناااءليفلر  حااا قل

لق ا  ية:لقتماب  قق
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لسقرةلهي  يةل أسلر للقملرشأصلقملاريةليجبيةلإوق ته و (أل 

  بي اةلق ا ا للللقتمااا ويةل لليفلق ارهياةلليإساه رهلق فّاالللقتساثه  ت ما قل حبيةل (بل 

لقملاريةو

رر س ليننا ملما ن ندليإ ا  لترنيهادلرقةهانيليفلق بي اةللللللللقساثه  جيج ولرر  ل (جل 

لق  لتؤسَّفلقملرشأصل  ج لم قنيره و

 ليفلق  ماا لقملر ساا لي ساااءلسااٍزليفلق سااه لق اا للللءُّ  ااااليجاا ولال يااةلرقةهااةل (ول 

 ي اا ل ه لق اربي و

4  

تلجياا جملأدلتاجاا يجملرساا ههةلق اااربي ليفل أسلراا للأيااةلررشااأصلرؤه ااةلراا ليااا ولللل (أل 

%لرنل أسلرا للقملرشاأصلقمل ااا ل اه،للللل25مشءصلرقينيلوير  لف ي لأيلر ليا ولل

تلي  دلق اربي لر   ا  ل فاحلحااةلأساه ليفل أسلرا للللللللأيهه لأمل،لم ىلأد

 قملرشأصلأيلأدليسياءل افةلج هءيةلم ىلإوق ته و

ح  اةلق هاعل يانلقملس ههةليفل أسلرا للررشاأصليت ابي لماءال اهاا يللرشاءي للللللليفل (بل 

مت  هلذققلقملرشأص،لتلجيا جملأدلتاجا يجملرسا ههةلق ااربي لقمنمج  ياةلرا لياا وللللللللل

%لرنلص يفلأص للقملرشأصلقملساافيبص،لل35ف ي لأيلر ليا وللمشءصلرقينيلوير  ل

 أيهه لأمل،لإتليفلح تقلو صةلي قصيلم يه لس فلقمنوق صو

5 

ياايَّنلم ىلق اربي لص  لا يلق غءالق س سدلرنلق اه يلليجن  لقملرشاأصلقملارياة،للل

 لميا  هاا ليفل أسلراا لللأدليساااىلإىللق ااااء ل اا  بيعليفلحااااهلراانلق سااه لق االللل

قملرشاأص،ليذ اكل هااب لتابييءلراا ق و لقملسااثهءصليت سايعلم ماابصلنشا  ه،لشااءياةلأتللللللل

ليؤوجلذ كلإىللقمنضءق ل ا حةلق اربي لأيل ا حةلقملرشأصلقملاريةو

 -و

ي ااابِّملق اااربي لق اه يااللقملقةاا ل اه ياا قلقمنجاا  صل  هرشاا قليقملشااءيم قلقملؤه ااةليص اا  لهلااا لل

هلأدلي  مل  تي لأيلفف  اةلإصابق ققلساربققلقمنجا  ص،ليذ اكليص ا  لللللللامبلقمن ش وية،لي ق   ق

ل رسفليق   قمبلق  ليَ ءِّ ه لس فلقمنوق صو

 -ز

قملب شااءليفلأسااه للليقتفاااا بجياا جمل  اااربي ،لم ضاا لماانلت اابي لق  ااءياليق  ااه ن قللللللل
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قااحصلق قجمراة،ل  ف  اةلإصابق ققلق ساربققليق ساه للللللللقفاسا بلقملرش ق،لأدلي ا م،ل اابللل

يق ويققلقمل  يةلق واء ليص ا  ل   ا ق طلق ا لي ءِّ ها لس افلقمنوق صلرانلحانيل واء،ليذ اكللللللللللل

قملساثهءينلقا قلل اساه مليفلتا صريلق اه ياللق اقجممل  هشاءيم قليقملرشا قلللللللل هب لافيز

قملؤه ااةوليي اا ملق اااربي ليفلهااا لقن  ااةل اا  فحصلق اابمييل  ا باا قلقمل بَّرااةليجيااء لاءياا  للل

 هرشأصلقملارية،لييا  ضاىلمه  اةلللرااه   ليت ييه  ليقصي  ل ريض  لقمل  يةليقمنوق يةليق ارنيهيةل 

ل   الفف  ةلإصبق لق سربققلأيلق سه ليتس ي ه ول-حس لق اء لق اج  جلق س ةبلل-

 -ح

إىلل-يفلحبيولقمل ق ولقمل  يةلقملا حاةل اه ياللمه يا قلق  اا  لقاا لللللللل-يساىلق اربي ل -1

يقملؤسسادلللق فا للتا يءليترشيطلأس ق لقملا للق اء ياة،ليذ اكلمانل ءيايلت بياا لق ابم للللللل

لقسااثه  يةلمل  هساثهءينلقا قلليت مياه ،لإض صةلإىللقملس ههةليفلإجي ولأيمياةللق قجّم

رر ساابةلتهااب لإىللتابئااةلقملاا ق ولقا صااةليت  يفهاا ليفلمت يااللقملشااءيم قلقملراجااةليفلللللللل

 وقتساثه  يصر وييللقتساثه  يةق  ا م قلقملخا فة،ل  ليفلذ كلإنش اليإوق صلقحمل صظل

 ي نا  ل غءقضاهليشا  هلللللقساثه  ياايَّانلأدليا هَّانلفللر   لمننش الأيلإوق صلصربي ل -2

صيااه،لإضاا صةلإىللق   قماابللقتفاااا بق  اا ن ند،لير  ِّناا قليفناااهلقمل  يااة،ليشااءييتل

 وقتساثه  يةهةل اه ي تهليسي ساهلقملرن 

7 

لقتساشاا  يةي اا ملق اااربي ل ا اابي لق ااا دلق فاا ليق اابم لقملؤسساادلقملقةهاانيليقااابر قلللل -1

رةلمنمبقوليترفيالرشءيم قلق  اا  لقاا لليهي  اةلقملرشا قليتابئاةلقملا ق ولقمل  ياةللللللللق قجّم

لرةل ا كوق قجّم

قملرااا للم يهاا لللقتساشاا  يةمتااّ للمه ياا قلق ااا دلق فاا ليق اابم لقملؤسساادليقااابر قلللللل -2

(لرنلها لق ف ءصلرنلر ق ولق  ءالق اجلي بِّرهلق ااربي ل  هرشاأصلقملساافيبص،لللل1ق بربل يف

رااعلقملرشاأصلقملاريااةلم ااىلأدلتابصعلأتا  اا  لر   االلقملاا  يؤليق ا اا  يؤلق اا لللللقتتفاا  أيلياا لل

 ياحهَّا ه لق اربي ليفلسبيللذ كو

8 

يا لشءقالق س عليق اا ماابلم ىلق مه لليقابر قل  هشءيم قلق  لمي ِّهل لق اربي لمانل ءيايللل

لقما ا لمءيالتر صسية،لغريلأنهلجي جملمبملق ا يُّبل هاقلقمنجءقاليفلح تقلو صاةلإذقلللقساب قج

،لف ناا تقلق اا لت ا اادلتاا صريلين االلقملاءصااةلق فريااةلأيلقنااا للم ااىللذ ااكلرااا حةلقملشااءي 

ققليق جهزصلرنلشءيكلأجاريبلراايَّنلأيلق اا راللراعلشاءف قل ايرها ل  حاا للم اىلرزقيا للللللللللقملاّب
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و صةولييفلفاللق حا قل،ليااايَّنلم اىلق ااربي لحباثلإجاءقاققلق شاءقالراعلق هاةللقملساافيبصلللللللللللل

قملقةهةل  شءقا،لرعلرءقما صلق ساقرةلق فرياةل اجاءقاققلليق شاف صيةلللللليقتتف  لراه لم ىلق   قمبل

لدلت  دلق سا  لقمل بَّرةلرا   ةليص  ل يض  لق س  ليق نءي لقا صةل  ملشءي وأي

9 

يق  ا ميااةلليقتماااا ويةيربغاادلت يااي لفاالل  اا لمت يااللم ااىلحاابصليفلضاا القملخاا  ءلق سااي ويةللل

يقملخ  ءلقا صةل  ملشاءي ل،ليذ اكل احبيابلق  ساي ةلقملر سابةلنه ياةلأرا قللق ااربي ليت ءياءلللللللللل

يص   ل  اء لق اج  جلق س ي ولييفلفللق ح قل،ليااايَّنلللقما  ؤه ق  ه ن قلقملر سبةلق  لجي ل

ءيالق واء للأدلتليسهحلق اربي ل أدلت للرءتبةلمءضهلرنلن حيةلق  ص ال  ت ازقر ق،لمنلق  

قملشاا  فة،ليم ياااه،ليفلح  ااةلق اه ياااللقملشاا يف،لأدليشااا  يفلقملهاا ِّ نيلق واااءينليفلق  اااه ن قللللل

لأجل اققلو جةلق ي  يةلي  بق لرس ههاهليفلق اه يلوللأس سلقملس يقصلق ا رة،قملا صءصلم ىل

ربي ل اابللضاه د،لصيجا جمل  االلللقما ا الأر ليفلقن تقلق  ليااا لصيه لم ن ن  لأيل سب بلمه يةل

ت ييههل  هخ  ءلأدلي افدل ااهُّبلس يبلي ازمل  جبهلقمل  ال أدلتليرشئلأجلضه دلأيلما الل

رنلأجلنا  لم اىلأر ق اهلملاا حةلأجلوقةانلالواء،لرا لالي انلماءالق ااربي لرشاه ت ليفلذ اكللللللللللللل

لق  ه دليياهاعل اققلو جةلق ي  يةولل

تشهللال ي قلق  ه دل هنلق ا   ليق ر قللق ث  اة،لحجزلق سه ،ل هنلقملر  ل،لق ءهنلق اار مد،لل

ق  ف تقلقملااءصيةليق  اه ن قلق شخااية،لإضا صةلإىللإنشا الحسا بللللللللقما  اق ءهنلقملاحءيف،ل

وا للحبااي ةلق ااا و ققللأيلإياءقوققلقملشااءي ،ليق ااأرنيلم ااىلق صا للق ث  اااةليقملر   اةل ااا  للللللل

بي ،ليغريهاا لراانلق  ااه ن قلقملاااا   لم يهاا ل   ياا  ،لحساابه لت ا اايهلق نااءي ليق يضاا  للق ااار

لقملاا  ةل  ملشءي لأيلقا صةل    ا  لأيل   بي ةلق ا  لق  لي  ملصيه لقملشءي و

يياااايَّنلم ااىلق اااربي ليفلفااللح  ااةلق  ياا مل ا يااي لومياايل   ااه ن قلقمل  حااةليق اأفاابلراانلللللللل

يفلرءقحااللقملشااءي للليقتةاهاا دلقتساااثه  يااةل ااب الأيلختفيااؤلخماا  ءلللفف ياهاا لق ر ميااةليق  يهل

قملخا فة،لرعلرءقم صلر ا اي قلق  ا قننيلق   رياةل  بي اةلق ا لي رشاألصيها لق  اه دلأيلي ا ملصيها للللللللللل

قملشاءي ،ليق اأفابلرانلصاقحيةليصا  ياةلق  اه دليرشاءيمياهليم   يااهل  ارفياالحيرها لتاا اا للللللللللل

لت ا يه لق  ءي ص،لجي ليضاعلتءتيبا قلتاأرنيل اغاياةلقملخا  ءللللللقن جةلذ كولييفلقن تقلق  

أيلقملرشاا قلق اا ليساا ه لصيهاا ،للليفلقملشااءيم قلق اا لمي ِّهلاا لق اااربي لل قساااثه  غااريلق اج  يااةل

رءقم صلأدلت  دلت  فةلق اأرنيلم ىلقملخ  ءلغريلق اج  يةليفلقنبيولقملا   اة،ليأدلياااَّخالللرع

ل اجلي فللرا حاهوق اربي لقمنجءقالقملر س لق
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10 

ياايَّانلم ىلق اربي لمبللق بباليفلمه ي قلق  ا  لقا للأدليا  لرنلفللوي ةلم ا لت ابي للل

(،ل30تبةل  اربي ل  ج للقمل قول يقمنمف اققلقمل ليقتراي جمققتاهبققلرايرةل شأدلقنا ن قل

إنشاا الق اااربي ليأدليافاايلرااعلق بي ااةلقملاريااةلم ااىلإ اا  لماا مللللقتف ميااة(لراانل33(ليل 32،ل (31 

يفلمه يا قلق  اا  لقاا لليفلللللل  سااثه  قتهلهبل  جبهل أدلتءت ل  اربي لقن   لقملاا  اةللتاا

يا يااللأر ق ااهللقنا اا لإنشاا الق اااربي ،لييشااهللذ ااكلحءيااةللقتف ميااةإم يههاا ،ليص اا  لمل ا ااي قل

قملساااثهءصليفلإم يههاا ،ل اا ليفلذ ااكلرباا  غلق  ااءيالقملساااح عةليص قةاابه ،ليأ  اا  ليحاااي ةل يااعلللل

يق سربقق،ليحيلق اربي ليفلإنش اليق ااء ليفلقن   لقملءتهرة،ل  ليفلذ كلح هليفللق سه 

قراااقيفليق ااااء ليفلق ا اا  ققليقمل جاا وققليقملرشاا ق،لإضاا صةلإىللمتااااُّعلق اااربي ليأر ق ااهللللللللل

  نا نةليإمف ةه لرنلف صةلق  يا وليقنجازليق ءم  اةلللللقساثه  قتهير ج وقتهليمءيضهليف صةل

قني،ليرنلمجياعلق  اءقة ليق ءسا م،لأيا  لفا دلللللللقسااه لبلأيلمترعل قةحلق  لت ّييق ننهةليق  

لن مه ،ليرنلرسئ  يةلااي ه و

11 

إنشاا الق اااربي ،ل روااا  لق بي ااةلللقتف ميااة(لراانل1 ل13ي اا ملق اااربي ،ليص اا  ل ح اا ملقملاا وصللل

ررشأصليفلإم ي لت كلق بي اة،لييااايَّنلأدلياااَّخالللللةلق اربي ل اه يللأجلرشءي لأيق ا  لقملاريةل رّي

مءق لق اه يللص طليفلقن تقلق  لتلتا الصيه لق بي ةلقملاريةلم ىلذ كلواقللق فا صلق زررياةلللل

لق  لحيبِّوه لق اربي و

12 

ياا يدلق اربي لرعلق بر يفليقملؤسس قلقمل  يةلقحمل يةليق اء ياةليقمنم يهياةليق بي ياةليق شاءف قللللل

لقتف ميا قليت ياي لقملشاءيم قليقملرشا قلقمله َّ اة،ليرا  ااها ليإ اءقملللللللللقوايا  لق اء يةلقملش فةليفل

ي اابئاةللهاب لقتسااف وصلرانلوحتها لرانلن حياة،للللللل شءقفةليرس ههةلرعل اضلت كلقملؤسسا ق،لل

قمل ق ولقمل  يةلقملا   ةل اه يللمه ي قلق  ا  لقا لليفلق بيللق م  اليفلق ااربي لرانلن حياةلللل

  أوء و



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


