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 :الدليل مقدمة
تعددددتشريعادددداةعرئشسةرمتشرس اددددةشمددددرر شريتهيددددةشادددديفشسبيددددرشا را ددددرشه اددددر رت رش ش دددد   شت   دددد شريا ر ددددةششش

يعرادددددةشريدددددتشتام دددددراشهت كددددد اشا دددددر يفشريادددددت، شهري ادددددر شر  ادددددر يفش ش دددددع شر دددددر ئاشه  دددددترشادددددرشششششر

تاددددعا دشريتهيددددةشسكشتادددد دشتمددددداشس  ددددررشر عادددددش ر  دددددرةتشريددددتشتدددداةش شريعاددددداةعرئش  ددددترشاددددرشتادددددعا دشششششششششش

ت كددددد اشجملددددد رشر عادددددداشهتسددددد يفشات دددددرشرددددد ةشر  دددددع ارراشتر  دددددركش سددددداهرمتشه ددددد،ةشري دددددر ،كشه عا دددددةشششششششش

لشي ،راددددتلاشةي دددد يشاتدددد شر دددديفشتمدددداشر عادددددشهسجملت عددددرشيت ادددد،شهر  ةجملددددررش ش ددددع ش ددددر ئشر  ددددرمتاششششر اعثددددر

ش.شهمبرشحي قشر صتحةشريعراةشأل  رسر

اشتددددككشردددد ريةشريعادددداةدشتع دددد شششهاع ددددرلشتددددكارش ر دددداش  ر ددددةشريعادددداةدشعددددتةشسجملددددتر شريعادددداةدشه دددد،جملالشششش

هتاددددد تجملرشهت اددددتجملرشهتددددقشساثددددد شششش ،ضدددددشري ،راددددتشري ر ،  دددددةشهرياددددمت ةشريم  تددددةش  تددددد، شجملدددد لشرألجملددددتر شششششش

رياددد  شيسددداركشه دددتمتشهردددر  شريعاددداةدشاددديفش  ددد شر ع ددد شهر   ددد شيعح  دددقشريدددت شر  اددد،ةاشتريصددد ريةششششششششش

ي اددداشادددتارمتشفري دددةشتحاددد اش ددد شجملددديفش دددا شاددديفش ددداه ش دددباةشريعاددداةداشهادددرش شةدددعاشري،ر ددد ش  ش دددرششششششششش

رلشسادددددرغشاا  ددددديفشش دددددتشة اددددد شر دددددششرددددد ريةقشة   دددددةقشهاسددددد ، ةشتعدددددتغشرددددد ريةشريعاددددداةدشش.شت ددددد،شهر ددددد ش

ادددرش دددتششهجملددد،شريعاددداةدش اادددرلشري عدددتشرياةصددديفاش   غدددةش دددت اةشسهشيدددتش دددت اةاش ش ددداررمتشريددد  شهتا   دددراشششششش

ةدددددد ةعش ءش ااددددددررش  دددددد، وش ءشيددددددتشااددددددعح   راشه ااددددددركشادددددديفشةاددددددعح ،كاشه شجملدددددد رشااددددددر ش  كددددددرغشش

ش.هر  عارا ةريعتريةشري ر ،  ةش

ر اددداتشهت دددت  رش ادددرشجملددديفاش دددركشي رادددرقشاتددد شردددرس يفششششاتددد شريععددد تشاددديفش ررةمتشششرقه عددد شةمددد،كشريددد  ش دددرةرش

شاتددد شري حددد،شريعاددداةدشسكشة  ددد،رشاتددد شي ددد شريت دددةشهعارس دددرشه دددترت رشاتددد شر دددع عر شر ع ددد شهريععددد تشا دددرششششششششششش

ه شة عصددداشرألاددداشاتددد ش دددتهةشريددد  شريعاددداةعيفش دددتشارتدددراش ددد شةععدددترلشششششششششش.شرألاثددد اش دددبش تدددار شسهشت ددداة ششش

ريددددتشتدددد كاشريعب ددددرئشهعددددتةششش رتددددةشري،عددددرسقشري ر ،  ددددةششش ءشاددددتررش ادددداشع رتددددةشريدددد  شر سدددد ، شيددددت ششش

 .شر  ، شهر يع رارئ
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ه شت حصددددداشسجملا دددددةشاعر دددددةشه دددددباةشري صددددد،وشريعاددددداةع ةشاتددددد شر ادددددع، شريددددد،  شتحاددددد اش ش ددددد ششششششششششش

 عدددواشهريع، ددددشريمددد تش شريعب دددرئشريتهي دددةاش  ددد ششششششاتددد شر   عدددرلشريمددد تشريددد عشتاددد تلشريدددتهلش عسددد رششششش

ر دددةشألكشةمددد،كشت رتاددد رقاشه دددرةررقشاتددد ش ر  دددةشر ع ددد  ش دددرش عددد شاددديفشيددددتشششششششششششسرددد  شريددد  شريعاددداةعيفش ششش

 .ري ر   ش ت عراشه   را اش أرريعرشهمر مر

ه ش ددد ش ددداوشريتهيدددةشرياددد،رةةشاتددد ش  دددررشةهيدددةشري دددر ،كاشه ر دددررشةادددرساشريعاددداةدشاتددد شس ددد وش دددت اةاششششششششششششش

مدددد،كشسهلشةي دددد وشرمدددديفش شششادددديفش  دددد شر   دددد شهر ع دددد اشت ددددتشلش اددددترةشةي دددد شردددد ريةشريعادددداةعرئشجملدددد رشي ششششششششش

ش.رجلا ،رةةشريعا  ةشريا،رةةشُةع  ش كاترةشهر ريةشريصم، شريعااةع ة

جملدددد رشريددددتي  شر  م ددددرةعشاددددرابقشااددددراترقشيتاةعصدددد ش شريعادددد شاتدددد ش اددددترةشهردددد ريةشهاار عددددةشششةعددددّته

ريصددددددددم، شريعادددددددداةع ةش شريتهيددددددددةاش دددددددد،رر شادددددددديفشريعددددددددرات ش شرياددددددددتاةشريعادددددددداةع ةاشسهشريع    ةددددددددةشسهشش

ي سددددرس ةاشادددديفشسددددبلشت ددددتةاشريسدددد،ر  شهر عددددرةتشرياددددت اةش سددددار شريدددد  شريعادددداةعيفاشه دددد ي شادددديفششششششر

سدددددبلشريععاةدددددمش أتسددددد شر ارر دددددرئش ش دددددرلش ادددددترةشهرددددد ريةشريعاددددداةعرئاشهادددددا ش ر دددددرةرئشهرضدددددحةشش

.شتسدددددايفشرألةررشر   ذددددديفشريددددد عشةعاددددديفشريعاددددداةدشجمل،ةدددددةشا، دددددتمتشا ،ر  دددددرشري،ضددددد،لاشهريت دددددةشهرجل ريدددددةششششششششش

كشةمددددد،كشجملددددد رشريدددددتي  شا، دددددرقشيصدددددرس يفشريعاددددداةدش ش ددددد،رةةاشهاا عدددددرقشاتا دددددرقشهاات دددددرقششششششآاتددددد ش شايددددد شسش

 .حماة اةع ةشرُ اعةصصرقشيتص ريةشريا
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:في سورية عن الواقع التشريعي لمحة- أوالا 
شهاب رئ شرألتارة شاد شهاب ع ر شريعراة شرجل رئ شاا  شيع ك ا شرياس اة شرألةرمت شريعااةعرئ شت ارششتعتُّ رألتارة

ش شر ثر ة ش   ل شهجمليف ش    اا شف دشتععرب شتاا  شس  ر شه   ار شري ر ،  ة شريتهية شااتم رئ شايف شس ر  رق ااتم رق

شر  ر شسةرمتقا ر يف شري ،ر   شرخترا شات  ش ،رةة ش  شر ععر  ة شريت رتت شس تئ ش    شايفششمتا شريمثت يع ك ا

ش.ري سرةرشريعراةشهرخلررةش شر عاد

شسكشمثةشاامبٍئ شش  تشسكشعت  شري،ر دشريعااةعيفشةك ا شسغششريعااةعرئشتعمعها ، رق  ،رر شجل ةشر ريع ر

ش  شاي  شهةع،ة شت    جملرا شتارتق شريت شريث ارئ شسجملا رجل ة شاتةتمت شس  ر  شء ش ص ريةش: شر ع  ة شرجل رئ تعتة

شهجمل،شارشجياعشريعا شات شتترر رشايفشسبلشر  ارررئش شهاتغشه ،ةشس مرغشا، تمتشت كاشاات را ريعااةدا

 .ر م،ا ةشر عة متش شري ممتشر ري ة

شرجلا ،رةةشتمامتشهضدشجمل رشريتي  شر  م رةعش ررئش عتشر اررشاا ش را شيتعااةعرئش ه ميفشري ،لش كش

 .ريعا  ةشريا،رةةش امشايفشضاهرمتش جيرةش ،راتشا، تمتشُتع  ش ص ريةشريعااةعرئ

شهري ،ا ةشر   ارئشريا ا ةش ا،اةشايفشه ميفشايفشسبلشر ععار ش اةدشيتعااةعرئشري رت متشرخلت،وش ءش

ششريتشتعتة ش رآلتيف:

ة .أ
ّ
المؤشرات الكمي

شتمرهلش  /0977/ دتررخيرشش ع ش8591ريصرةرمتشا  شارغششاتةشريعااةعرئشة تر .1  ر ، رقش/ش0703/تااةدا

ش.تااةعيفشاا ،غ/ش0977/ه

شهري ر اةشيعا شرجل رئشريعراةش شريتهيةش تغش .2 شت اة رقاش/ش505/ فرييفشاتةشريعااةعرئشري رت مت تااةعرق

 :ا، اةشات شري ح،شرآلتيف

 80ش.تااةعرق/ش803/اشهة تغشاتةجملرش8507ايفشريعااةعرئشررةرمتش   شارغش%ش

 81ش.تااةعرق/ش807/اشهة تغشاتةجملرش3777ه ع شارغشش8507يفشريعااةعرئشررةرمتش عتشارغشا%ش

 81ش.تااةعرق/ش809/اشهة تغشاتةجملرش3777ايفشريعااةعرئشررةرمتش عتشارغش%ش
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شرترئش عتشارغ .3 ش ا  رقا شيت شرجل رئشريعراةش تةثة شهر عا،لش  ر شةب ظشسكشسيت شريعااةعرئشري رت مت

ش.3777

شسهش  س رقشريعااةعرئشر  مايفش%ش98 .4 ش3777 ءشارش عتشارغشتع،ةشلشتعتةت رشتعتةبقش رابق شاتةجملرشهة تغش

.تااةعرق/857/

 

ة: المؤشرات .ب
ّ
النوعي

مخاددد   رئشه دددع   رئشري ددداكششش ءشت، دددتشتاددداةعرئش ت دددةشادددرش ريددداش رتددد متشةعددد،ةشتدددررة شردددتهرجملرششششششش .1

مبدددرشةعار ددد شاددددشاعات دددرئشري،ر ددددشششر رضددديفاشهاددديفشريسددداهرعشريعاددد شاتددد ش ادددرةمتشري كددداش أ مرا دددرشششش

ش.ر رييف

 دددتشتععدددرر شاددددشس مرادددراششششا2112ادددرغشريددد بةشريصدددرةرششت، دددتشتاددداةعرئش رتددد متش  ددد شردددتهرشة دددع،رشششش .2

ش.شهملشتعتلشسهشتتَغشرار ة

ةرررقشألعششهر دددتشت، دددتشتاددداةعرئشات  دددرشس ثددداشاددديفشتعدددتة اشهة ّسددد شفددددشريععدددتةبئش شتاددداةدشششششششششش .3

 .ست ش شريعا  ق

الدليل االسترشادي لصياغة التشريعات وأهدافه: إصدار مسوغات-ثانياا 
ةعتُّشريعااةدشجبا دشةر رترشهر ترقشايفشر اتم رئشرأل ر  ةشي  ررشةهيةشري ر ،كاش  ش  رشاا ديشا،ع، يشةاَ دش

شريعااةدش شر رية شاات ة شريتهل شت،ييف شسك شيار ة شتب شي ر شري ر ، يفا شرألايف شع  ق ش   ة شرألاا شي غ ش تار  ي ر

ش.ت شهضدش ،راتش ر ،  رشهرضحةشهحمتةمتشهسري ةشايفشريع ر سرئشهريث ارئسجملا ةش  تمتش  

2018

1958

تشريعي مرسوم   4500 

قانون   3000 

تشريع منها:  7511التشريعات الصادرة: 

معظم التشريعات النافذة والناظمة لعمل اجلهات 

 9111 العامة صادرة بعد عام

المؤشرات الرقمية (0الشكل)

تقريبا   تشريع 949

امة:التشريعات الناظمة لعمل اجلهات الع
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شا  ةشاتااشهايفش  ةشعر  ةشتيفشت يفشايف:شه   تش شجمل رشريا ر شسكشيعات ةشر ريةشريعااةدش   عةشا ةه ة

شايفشري كاةرئشهر  رةتشرأل ر  ةش؛ت يفشاتا شت ،غشات ش ا،اة شتععاتشات شا رررئشش؛هجمليفشتيفش.أل  ر أل  ر

شريصرسغ.

ه تش  شري،ر دشريعااةعيفشسكشمثةشتااةعرئش رت متشةعمة رش عوشريع ، شجل ةشريص ريةاشهجمل رشةعتش تشارترش

شيتا ر امتش ،ضدشا  جشا، تش شر ريةشريعااةعرئشايفشسبلشت تةاش ر رةرئشمّميفشر ع  ّ يفش ةرتعرقش رت رق

ش. عات ةشر ريةشريعااةدشايفشري  رغش كاترةلش  ذرل

اا،يرئشهسجملتر ش رتررشجمل رشريتي  شر  م رةعشايفشسبلشت  تشريصرسغش ري  ر ششهايفشعاش ميفشعتةتش

ش:رآلت ة

ش.ريعا شمب  ذ ةشاتا ة -س

ش.ر يع رغش ريس،ر  شرخلرر  ةشهريترست ةشيتعااةد - 

ش.ر  ععرةشايفشريع رررئشهريمر   شر  ارس ةش شرجلا شري ر ،  ة - 

ش. سا،كشمبرشةسايفشجنر ر اترةشاااهتشريص شريعااةعيفش ع رةةشايفش   شريام شهر -ة

ش اترةش -ل ش  شر ارجملاة ش أ  ر شايف شهريت شريتي  ا ش  شتاة شريت شريعات ة شرألاثتة شسبل شايف شريصرسغ  ر رة

 .تااةدش  ت

الدليل االسترشادي: مفهوم-ثالثاا 
ةي  شر ريةشريعااةعرئشهع  ةشاا شاا ع ةشت ت ش ءشتعاةدمشهاادراتمتشر مت دمش ص ريددةشتاداةدشادرش ششششششششةعتُّ

 شرت رتش...(شري ،ر  شهرأل كاةشهريت،رس ش) رئشريتشة دشات شارت  رش اترةشاااهارئشريعااةعرئشر ةعت ةشرجل

ت تةاش ر رةرئشمّم درشاديفشري  درغش كادترةشريصد شريعاداةعيفش  ذدرلاش اش كششششششششش اةق  جشا،ّ تش شريص ريةاشايفش

عرئشرةةئدةشسهشتد ةعش ءشماةداشتاداةعرئشششششيتعااةعرئش تشة ذاشا  درشتاداةشششع  ةريص ريةشيتشريت   ةشسهشيتشر 

.ي رةةشر  ا،ةمتشا  ررشتتيبش 
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هاأنواع  -رابعاا 
ّ
:الصكوك التشريعية وطرق سن

شي  يش ثترق شحيص  شري، ررعشار شري ارر شايف شت  رل شريصرةرا شريعااةد ش ،ت ش    شايف شريععر ت شهايفشش   ر ،كا

ر ع  شريعرغاش  شس  رشُتا  شسمررشمّ  شااع، شه   ش كشف دشجمل لشريصم، شجمليفشتااةعرئش .شري ر ،كشاا ،غ

شهجمل  شسااشا اشألكشجمل ري شجملااّ ةشهرجل ةشريتشسرترت را شريعااةعرئششتاتابقر شتتر شري ،راتش) شجمل ل ا تس

شا رش(ري ر ،  ة شسات  ش  ة شايف شرتر شتااةعرق شةعرر  شسك شاعّ يف شااع،  شايف شرتر شيعااةد ش ميف ش  ش    ا

ش شريعص  مشة  تشهااع،  ا  شاعاتةشرجل ةشر ا هيةشا رش ش رلشر امر شات رشسهشر ر ةش  ةتشايفشجمل ر

شخبص،رر ششاهجملم رشريع رر   شسك ش ميف ش ر اع،  شر عارعتة شريعااةعرئ شه  ي شةعّتتكك ش عسرقا ش عس ر ل

ش.ش ميفشيعااةدشايفشااع، شسات شسكشةعّتلش شتااةدشايفشااع، شسة  

ش:ات شري ح،شرآلتيفش ش ،رةةشجملاا رقشريصم، شريعااةع ةهتعتر ش

اشه ش(ا تسشم،شريت ع،ر)جمل،شسات شريعااةعرئاشه ش ميفشتعتةترش  شهتقش  ارررئشسررةش:شريت ع،ر .1

ش.سكشةعررضرشآساجي، شألعشتااةدش

شريعااةعيف .2 شهر ا ،غ شرس  شش:ري ر ،ك شهةصترل شرياع  ش ت  شة ال شري ع شريعااةد شجمل، ري ر ،ك

ريعااةعيفشري عشةصترلشرس  شرجلا ،رةةش ش ر ئششسارشر ا ،غشريعااةعيفشت ،شريص شارجلا ،رةة

شجمليف شسررة شا تغ: شسه شريساهرمتا شرياع  رية ش ت  شةم،ك شةم،كششر شا تار شسه شر ع رةلا شةهررئ سرر 

هجمل،ش رع شري ر ،كشاات ةقاشت ام رشتعتة شري ،ر  اش ارش ميفش.ش ت شرياع شا حبقشهتقشريت ع،ر

ش.يت ،ر  شسكشتعّتلشر ار  اشريعااةع ة

شريع ك ايفري .3 شهضدشش: ارر ش  ت  شريع    ةة شرياتاة شايف شتصتر شه اةمت شاراة ش ،رات ش ا،اة جمل،

شريع     شا،ضد شري ر ،ك شي،ضد شريب اة شم اششاريع ص بئ شرجلا ،رةة شرس   شايف شرترئ تكار

اا ،ارقاشه ارشرترئشايفش ت شري، رررشسهشرس  ش ت شري، رررشسهشري، رررشسهش  شايفشيتةرشرب  ةش

  . ارررئشت ك ا ةش رتررجملرشم ا
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الصياغة التشريعية: أساليب-خامساا 
تعدددددّا شريصددددد ريةشريعاددددداةع ةش أ  دددددرشسةرمتشيعح،ةددددد شر دددددرةمتشرألهي دددددةشريدددددتشتعمدددددّ،كشا  دددددرشري مدددددامتشه سار  دددددرششششش

هتع دددد،تشس ددددري  شريصدددد ريةشريعادددداةع ةش. صدددد،رمتش ،راددددتش ر ،  ددددةشاراددددةشه دددداةمتشهات اددددةشه ر تددددةشيتعا  ددددقش

ش:ةأتيفشحملةشايفش  وشايفشري ،ا ش  شرجلراتمتشهر ا ةاشهت ار

:الصياغة الجامدة أسلوب .أ
ش ت ح شايفش  شا س  شيتششيم،  رتم،كشريص ريةش راتمتش ش رلشتصّتة رش ريةشاعّ  ةشسهشهر عةشحمتةمت

شتعاضرش شمبذاة شر   ش عا  ق شات ارق شري رضيف شة ته شات ر شه  رر  شريكاه ا شرسعت ا شا ار شيتعأهة   ر  

ش.ش ش  شاامتشيت اض ةشارت ر

رياعيفششرحملتةشيتاعيفشةتع غشري رضيفش اّةشر  عرةعتةتشا،را تشرياع،كاشت اذاةشت،رئش:شاثرلشات شاي 

ش.لر  تغش عت

ش.هتع شريص ريةشرجلراتمتشض  شري  ش ماش ر غ

...جي شات شري، ةاشسهشات شري، ةاش:شاثرلشات شاي 

:الصياغة المرنةأسلوب  .ب
،  ددددرشر عدددد ش ر ددددعةترغشريدددد  شسهشتا   ددددرش ءش دددد،ا شششاتدددد شتش عصددددررجملرتمدددد،كشريصدددد ريةشاا ددددةش ش ددددرلشرش

يتكددداه شهري، دددرسدشر ةعت دددةشاددديفششششش دددرش ش ددد شسعشتاضددد ةشةععدددا شيدددرشهايددد شت عدددرقشششششش  عدددتسهشاثدددرلوشاددداكشةُش

ش.شش ريةش ءشسسا 

ش.تريص ريةشر ا ةشتع شااه ةشر ماشريسر  شيت  

ش....جي، شيت، ةااشسهشيت، ةا:شاثرلشات شاي 

اددددديفششةدددددرقر ،ضددددد،تشريددددد عشةع رهيدددددرشريددددد  ش دددددريع ك اشضددددداهرمتشرت دددددرتشريصدددددرسغشسشششهادددددرةمتشادددددرشعمددددداش   عدددددةشش

ش:رأل ت،  
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تع ددددتارشةععتددددقشرألادددداش ع كدددد اشااددددأيةشتععتددددقش ري كددددرغشريعددددرغشجيدددد شسكشتمدددد،كشريصدددد ريةش   ئدددد شششششش-

ش. راتمت

ش.ا،را تشرياعيف:شاثرلشات شاي 

سكشتم،كشريص ريةششت اميفشر ت ر شات شسبت رشيألتارة جي، سارشا تارشةععتقشرألااش ع ك اشااأيةشش-

ش.شاا ة

.ةم،كشتات اشر   دش شامركش  ارغشريع تشارملشةع قشريااتركشات شسب شاي :شاثرلشات شاي 
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  الفصل األول
للصياغة التشريعيةالضوابط الخارجية 
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ضددد،ر  شسرر  دددةشهسسدددا شش ددد شادددترةشريصددد شريعاددداةعيفشش  دددرشا دددتش شريصدددرسغشةتعددد غشتع ددد،تشريسددد،ر  شريدددتشش

تعسددددرتاشف ع ددددرش ررددددرلشه ةمتشتادددداةدش دددد،ةاشادددديفش  دددد شرياددددم شرخلددددرر يفشهادددديفش  دددد شري  ددددررشششششششةرست ددددةاش

شريترستيفشهريس  شريت  قش م، رئشريص شريعااةعيف.ش

ت ددددددت شريسدددددد،ر  شرخلرر  ددددددةشيصدددددد ريةشريعادددددداةدش ءشهضدددددددشر  ددددددررشريعددددددرغشريددددددب غش ادددددداهتشريصدددددد شششششششه

ادددترةشريصددد شريعاددداةعيفشاتددد شريددداياشاددديفشس  دددرش ششششششش حسدددررجملرشا دددتششة   ددديفشاتددد شريصدددرسغشر عششهشاريعاددداةعيف

  شسكشادددددتغششا اجملدددددراتددددتس ش شردددددت شريعاددددداةدش اددددرشجملددددد،شر دددددرلش شريسدددد،ر  شريترست دددددةشريدددددتش ددددتةششششش

 .ش شاات ةشريص ريةشست شة ةعش ءش تهثاارارت رش

شتدددددتر سشيصدددد شريعادددداةعيفشمب ددددتششش سدددداهرمتشت  ددددتشريصددددرسغشا ددددتش اددددترةشرشششششريسدددد،ر  شرخلرر  ددددةششششهتددددعتة ش

شه ر ت ر  دددددددرئري صددددددد،وشريت دددددددع،رةةشارئشريصدددددددتةش ر ،ضددددددد،تشر دددددددارةشت ك ادددددددراشششششهشري ،رادددددددتشري ر ،  دددددددةش

ر  ددددددع رةمتشادددددديفشش.ش ر ضددددددرتةش ءشحمرهيددددددةااتمدددددد رئشريا ر ددددددةشريعراددددددةشيتتهيددددددةههر يع راددددددرئشريتهي ددددددةاش

ش.شارشساميفشايفشر  ع رةرئشري سرس ةشهآرررشري   ررهريعااةعرئشر  رر ةاش

شش:هت ارشةتيفش  ركشاي 
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القانونية:مبدأ تدرج القواعد -والا  أ

هة سيفشجمل رشر  تسش عتر شري ،متشر ت اةششريعااةع ةاس ر  رقش شري  ئةششسقةعتُّشا تسشتتر شري ،راتشري ر ،  ةشا ت

يت ،راتشري ر ،  ةشهضاهرمتشر مرغشرألة  شا  رشيألات اشهايفشر   تشت عرقشي ي شسكشةم،كشريصرسغشااتعرقشات ش

ش:هت ارشةتيفشت،ض  شس ر  رئشا تسشتتر شري ،راتشري ر ،  ة.شجمل رشر  تسشهس ر  رتر

ةعم،كشري كرغشري ر ، يفشألعشةهيةشايفش ا،اةش عت ةشايفشري ،راتشري ر ،  ةاشتام ش ش ا،ا رشر  ك،اةش

شت  ر ششاريعااةع ة شجملاا رق شتعتر  ش   ر ش   شهر تمتا شات اة شه ،مت ش ،ت شايف شي اا شري ،رات شجمل ل شسك ش تاش  ت ات 

ش.شهجمل رشاات  ش رسعب شرياتاةشرر  ةشر سعصروش ش ّ  رشهررتررجملرشاري ،راتشري ر ،  ة

شا صارق شريعرغ شتعتش ش ،جملاجملر شريعااةع ة شريص رية ش ءشسكشاات ة ش شتم،ةيفشري راتمتششه ري كا شها عارق ا ارق

ةتع غشريت ةشه تهةشريس  شةعع شات شريصرسغشسكششاري ر ،  ةاش ا ر  رشجمليفشريتشختا  رش ءش   شري، ،ة

ش.ا تشر ريةشجمل لشري ،راتشايفشسبلشاارارمتشتتر  رشهم،ش عس رشات ش عوشايفش   شري ،متشر ت اة

ش شري ،رات شتتر  ش  تس شرياس   شر صتر شةر رت ر شمبةعتم شر مع، ة شريعااةعرئ شايفششري ر ،  ةاهتعّت شتعتر  هجمليف

شي اررشريع ك ايف.ر-،كشريعرةعري ر -ريت ع،رش:   شري ،متشري ر ،  ةشات شري ح،شرآلتيف

:الدستور .أ
شالقواعققققدشمجموعققققةشعققققا شبوجقققق شويتضققققمنش،الدولققققةشفققققيشاألساسققققيشالقققققانونشاسقققق شالدسققققتورشعلقققق شيطلقققق 

شبينهقققاشفيمققاشعالقاتهققاشوتقققن  ش،فيهققاشالسققلطاتشعمققق شوتققن  شالدولققة،شفقققيشالحكقق ششققك شتُحقققددشالتققيشواألحكققا 

 :شاآلتيةشالنقاطشإل شيتنب شأنشالصائغشعل شينبغيشوعلي ،شوحرياته ،شحقوقه شوضمانشاألفرادشوبين

 ت،رتددددقشهر اددددذرغشري ددددر ،كشريعددددرةعشهري دددداررشريع ك ادددديفشادددددشس مددددرغشريت ددددع،راشااددددبقشمب ددددتسشمدددد،ششششششش

ريت دددع،رشريدددد عشة سدددديفش ددددأكشتتعدددد غشف دددددشري ،راددددتشري ر ،  ددددةشرألة دددد ش أ مددددرغشها ددددرةتشريت ددددع،رششش

ش. شريتهيةشيم، رشري ر ،كشرألم شهةأتيفشات شرس شجملاغشري ،راتشري ر ،  ة

 :اارارمتش ،راتش ذ شر سعصروشر  ارمتشمب،  شس مرغشريت ع،ر
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ادددددرشةعدددددم شريصدددددرسغش  ددددد شرياددددداهتش ش ادددددترةشااددددداهتشريصددددد شريعاددددداةعيفشضددددداهرمتشر  ر دددددةشششششششششش دددددثترق

 ري ،رادددددتشريت دددددع،رةةشريدددددتشعدددددتةشارر دددددةشر سعصدددددرواشهجملددددد لشر ادددددأيةشتأسددددد شعدددددبثشتاضددددد رئشجيددددد شش

ش:اارارت رشهت رقشيت، رشرآلتيف

 سكشةعسددددايفشريت ددددع،رشاتدددد شت كدددد اشا،ضدددد،ارئشاع  ددددةشمب، دددد شس مددددرغشششضدددد ةشرألهء:ري ا

شريت ع،رشارتراشهجمل،شارشةاا ش ذ شر سعصروشريت ع،رع

ه شجملددددد لشر ريدددددةشةدددددعع شاتددددد شريصدددددرسغشر يعددددد رغشمب عسددددد شس مدددددرغشريت دددددع،راشتدددددبشجيددددد، شسكشةعسدددددايفششششششششش

صددددددروشريت ددددددع،رعاش  ش ارشريعادددددداةدشريعددددددرةعشسهشري اادددددديفشس مراددددددرقشر دددددد شريع دددددد،ةوش شارر ددددددةشر سعشش

ش ركشريت ع،رش تش  شات شاي شرار ةق.

ياس  شرجلا ،رةةشسكشةاايفش"ش:ات شس رشريتشت  ش2112ايفشة ع،رشارغش/ش191/ارشهرةش شر رةمتشش:اثرلشاي 

 " رس رقشيرشسهشس ثااشهسكشة ،ض اش  عوشرب  رتر

 :شهتقشكشسهش ع ررمتشسكشة  شريت ع،رشات شت ك اشا،ض،ارئشاع  ةش  ر ،شري اض ةشريثر  ة"

ش:“ري ر ،كش

ه شجمل لشر ريةش شجي، شت ك اشتت شر ،ض،ارئش  ش  ر ،كاشألكشر سعصروشريت ع،رعشحمذ، ش شجمل لش

شر ريةشيتاتاةشريعااةع ةاشتبشجي، شيتاتاةشريع    ةةش ري ةشاي شايفشسبلش رتررشتااةدشتاايف.

 شت ا شريسارس شهريا ،غشهريعمري مشريعراةش  شش/شات شس رش"11اثرلشات شاي :ش  شريت ع،رش شر رةمتش/

ش  ر ،ك".

شي ي ش شجي، شتا شريسارس شهريا ،غش  اررشت ك ايفشررةرشايفش ت شري، رررشاثبق.ش

شه   رقشيألةرمتشرحملتةمتش ريت ع،ر.شيعااةع ةتر سعصروشجمل رشةم،كشحمذ، رقشيتاتاةشر

شةشيتا  عةشريعراةشةم،كشمبا ،غش"شاثرلشات شاي :ش"  شريت ع،رشات شسكش  تشر تم ةشرخلرر

 .ه شجي، شيتاتاةشريعااةع ةش شجمل لشر ريةشرختراش اررش   تشر تم ة



الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية 9102

07 

 ارشملشةدددددد  شريت ددددددع،رشاتدددددد شعتةددددددتش ددددددتاةش ع   ددددددرشيع كدددددد اشششششش:شري اضدددددد ةشريثريثددددددةش 

ش:ا،ض،ارئشاع  ة

رشابساددددةشترياددددتاةشريعادددداةع ةشمتدددد ش شجملدددد لشر ريددددةشرخل ددددررش شت كدددد اشر اددددأيةش ريااة ددددةشريددددتشتارجملددددش

شها ر  ةشهعتةتشرياتاةشر ع  ةش  ي .

:العادي التشريع .ب
ةاددددا ش ري ددددر ،كشهت ددددرقشيتاع ددددررشرياددددمتيفاشهحيعدددد شر ات ددددةشريثر  ددددةشاتدددد ش ددددتاشتددددتر شري ،راددددتشري ر ،  ددددةششششششششش

ادددددششا عددددتشريت ددددع،راشيدددد رشجيدددد شسكشتمدددد،كشس مراددددرشاع،رت ددددةشادددددشس مددددرغشريت ددددع،رشهيددددتشاععررضددددةشاع ددددرششششششش

ش. شريعااةدشريعرةعشة اح شات ش  شايفشري ر ،كشهر ا ،غشريعااةعيفرألس ش ر ا ركشسكشاصات

ه مددديفشري ددد،لش كشاات دددةش ددديّفشريعاددداةدشمبدددرشةعسدددا رشاددديفشس مدددرغشارادددةشه ددداةمتشيدددرشرددد ةشر يددد رغشاتددد ششششششششششششش

هجملدددد رشجملدددد،ش عددددر شهر دددددشر عاددددرايفاشتمتاددددرشرتادددد اشس مددددرغشريعادددداةدشهررادددداش شري، دددداشارتددددرشششستددددارةشر عادددددا

مدددرغشرياس ادددةاش دددركشايددد شتعددد ترقشاددديفشسكشريع كددد اشري دددر ، يفشاهش ددد،ةمتشاري دددةاشششششششششش عسدددرقشاددديفشر  دددرجمل اشهرأل شش

ش.هجمل رشةعتشا  اش  ر شات ش  رةمتشةهيةشري ر ،ك

شرآلتيف:هجمل ر ش ا،اةشايفشرأل مرغشهر  رجمل اشريتشجي شاارارت رش شريعااةدشهتقش

 ددد،رغششت رتدددركشرخلرّردددعركشجملادددرش:شسكشةادددعا شريددد  شري دددر ، يفشاتددد شسرردددتشريعا،ا دددةشهريعذاةدددتشش .1

 :هةمت شات شاي شري ر ،  ةاري راتمتش

 سكشة ا قشري  شات شرألتارةش ص رت اشهي  ش  هرت ا. 

شةاددددم شر ا ددددر شريدددد  شاتدددد شاددددتةش دددد تشادددديفشرأل ددددةرواشتسدددداهرمتشريع كدددد اش ددددتشششششششششش 

تعاتددد شر ا دددر شريددد  شاتددد ش دددة شهر دددتاش ادددرشجملددد،شر دددرلش ش  ددد، شهرسعصرردددرئششششششششششش

 .رس  شرجلا ،رةة
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ش:ري ر ،  ةش شسض قش ار  صاشرخلاه شايفشري راتمتش .2

تر  ددددعث ررشجملدددد،شسدددداه شادددديفشسردددد شاددددرغاشيم ددددرشجيدددد شس شةدددد ةعش ءش جملددددتررشسررددددتشريعا،ا ددددةشهريعذاةددددتشششششششش

 راع ددددررلش ريددددةشتاددددعت ا رش   عددددةشريع كدددد ااشيدددد ي ش ش ددددتشادددديفشتدددد،تاش ريددددةشسهشضدددداهرمتشتددددتا،ش ءشايدددد اشششش

اشسهش اع دددددرررئشرألاددددديفشش ا عسددددد رئشر صدددددتحةشريعرادددددةاشسهش رت دددددر شت كددددد اشر  دددددعث ررش  ددددد،ر  شسسدددددا شششششش

ش.تر  عث ررشايفشجمل رشري ،تشجي شسكشة ّااش ش تهةلشريس  ةشه شجي، شري  ر شات راشري ،ايف

سادددددرشر  دددددعث ررشريددددد عشة تددددد شات دددددرشريادددددر دشرياةصددددديفشت ددددد،شخيددددد شمب دددددتسشرياددددداا ةشري ر ،  دددددةشهجيدددددّاةشششش

ةدشجملددد رشري ددد،تششري رادددتمتشري ر ،  دددةشاددديفشسرردددتشريعا،ا دددةشهريعذاةدددتاشيددد ي شجيددد شادددتغشتسدددا شريعاددداششششششششش

.ششايفشر  عث رر

:اتغشر  ار ش شا  شرياتاةشريع تةاةةشيإلةررمتش شاعا شريع ك ا .3

ةددددعع شاتدددد شريصددددرسغشسكشةارادددديفشا ددددتشردددد ريةشسعش دددد شةعسددددايفشادددد  ش ددددتاةشت تةاةددددةشيددددإلةررمتشهضدددددششششششششششششش

ريسدددد،ر  شريم  تددددةشريددددتشادددديفش ددددأ  رشسكشعدددد،لشةهكش  ددددررمتشر ددددععارلشرياددددتاةاشهمبددددرشةسددددايفشريعا  ددددقشششششششششش

يدددددراشتادددددتاةشر ةررمتشريع تةاةدددددةشر   ،ردددددةشسهشرخلري دددددةشريسددددد،ر  شجملددددديفشريدددددتش دددددتشة دددددعجشاددددديفششششششر  دددددرةعش

ارر ددددددع رشر  دددددددررمتش شر ددددددععارلشريادددددددتاةشهرخلددددددداه شادددددديفشا عسددددددد رئشر صددددددتحةشريعرادددددددةاشه ريعدددددددرييفششششش

ش.ر سبلشمب تسشر ارهرمتش شاا تةشتا  قشري ر ،ك

رياددددتاةش سدددداهرمتشهضدددددشضدددد،ر  شششيدددد ي ش  ددددتش شاا تددددةشردددد ريةشريعادددداةدشادددديفشسكشةددددعب غشادددد  شجملدددد لشششششش

يتحددددتشادددديفش  ددددررمتشر ددددععاريراشسهش يدددد رغشر ةررمتش شاعددددا شارر ددددع رشيدددد لشرياددددتاةش عادددد   ش ارررت ددددرششششششششششش

ريصدددرةرمتش شجملددد رشريادددأكاشاددددشضددداهرمتشاارادددرمتشسص،رددد ةشه   عدددةشريادددتاةشريدددتشمدددرر ش شاادددع، شادددرلوشششششششششش

.ايفشريع ك ا
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)اللوائح بكل أنواعها(:القرار التنظيمي .ج
/شرأل ثددددداشر عادددددرررقشا رر دددددةشاددددددشششر صدددددترشر معددددد، شيتددددد،رس ش ش ادددددر شري دددددر ،كشريعدددددرغشعتةدددددترقاش/شششتععدددددربشر

ريتددددد،رس شتدددددأتيفشادددددرةمتش أ مدددددرغشت صددددد ت ةشششششهجملددددد لش(اري ددددد،ر  شهر ار ددددد اشريعاددددداةع ةش)ري صددددد،وشرألردددددت ةشش

 .ت ت ش ءشهضدشريعااةدشرألرتيفشا،ضدشريعا  قشريعاتيف

هجملددددديفش شتعدددددتهشسكشتمددددد،كششششريع    ةدددددةاسهشريععت ادددددرئششهتأسددددد شري دددددارررئشريع ك ا دددددةشادددددرةمتش دددددم شريتددددد،رس ششششش

رألاثدددد شههتددددقشري رةددددةشمّمدددديفشر عدددد ش ع   دددد شريدددد  شرألرددددتيفشادددديفشتا   ددددرشاتدددد شري، ددددرششششس مراددددرقش ر ،  ددددة

ش:هايفشساثتةشجمل لشريت،رس ريتشُ يّفشايفشس ت راش

/ش251/ايفشر اشريصرةرمتش ر ا ،غشريع ك ش2116يعرغش/ش6/ريبسحةشريع    ةةشي ر ،كشت ك اشرجلراعرئشر اش

.2002يعرغش
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بالنصوص واألحكام الدستورية ذات الصلة: التقيد-ثانياا 
جيدددد شاتدددد شريصددددرسغشا ددددتشردددد ريةشريصدددد شريعادددداةعيفشريع  ددددتش ر  ددددرةتشريت ددددع،رةةشريددددتشعمدددداشر ،ضدددد،تشش

ر دددددددارةشت ك ادددددددرش شريصددددددد اشهسكشتمددددددد،كش  ادددددددةشر اب دددددددرش شايددددددد شري صددددددد،وشريت دددددددع،رةةشري ر ادددددددةشش

ش.هر  رةتشريت ع،رةةشحمتةمتش شريت ع،راشه ميفشيتصرسغشريا ،تش ي  رش ش  شاامتشاا،ض،تشارتريت

ش:هت ارشةتيفش ،رةش عوشرألاثتةشايفشر  رةتشريت ع،رةةشريتشتعسايفشت ك ارقشيتاأكشريعرغش ش ،رةة

اتددددد شريصدددددرسغشسكشة اتدددددقشا دددددتشت كددددد اشسعشساددددداشةعاتددددد شت ك ادددددرششششش: شر دددددرلشر  عصدددددرةع

ر  ر دددددامتشر ععت دددددةششكشسهشاا ددددد،غشتاددددداةعيفشسكشة اتدددددقشاددددديفشر  دددددرةتشريت دددددع،رةةشششششش ردددددتررش دددددر ،ش

ش. شريت ع،ر/ش81/ش ءش/13/ ر  عصرةشهجمليفشس مرغشااررش ي  رش شر ،رةشايفش

ةدددعع شاتددد شريصدددرسغشر  ادددب شاددديفشاددد،رةشريت دددع،رشر ععت دددةش سددد  ششششششششش: شر دددرلشر  عادددرايفش

/ش30/ش ء/85/شررش ي  ددددرش شر دددد،رةشادددديفششس مددددرغشااددددششريعادددداةعرئشارئشرياددددر دشر  عاددددرايفشهجملدددديفششش

ش. شريت ع،ر

ةدددعع شاتددد شريصدددرسغشر  ادددب شا دددتشرددد ريةشتاددداةدشةددد كاششششششششش: شر دددرلشريععت اددديفشهريث دددر شش

ر  ادددددب شاددددديفشر  دددددرةتشريععت ا دددددةشهريث رت دددددةشريددددد،ررةمتش شريت دددددع،رشهجملددددديفشششششجملددددد لشر ،ضددددد،ارئشش

ش/.28/ش ءش/32ايفش/شر ،رة

ةدددعع شاتددد شريصدددرسغشا دددتشهضددددشتاددداةعرئششششششش:ري دددر ،ك ش دددرلشر  ددد، شهر اةدددرئشه ددد رةمتشششش

 ءش/ش33هجملددددديفشر ددددد،رةشاددددديفش/شيع كددددد اشجملددددد لشر ،ضددددد،ارئشر  ادددددب شاددددديفشرأل مدددددرغشريت دددددع،رةةشششش

/54./ 

هيع،ضددددد  شجملددددد لشري مدددددامتش ددددد  اشاتددددد ش ددددد   شر ثدددددرلش عسدددددرقشاددددديفشري صددددد،وشريت دددددع،رةةشريدددددتشةدددددعع ششششششششششش

ش:اارارت رشهت اشحمع،رجملر
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 اشهات ددددراشسددددارس شهريا دددد،غشهريعمددددري مشريعراددددةش  ش  ددددر ،كش شت ددددا شري:شادددديفشريت ددددع،رش/81/شر ددددرةمت

تك ددددرش شجيدددد، ش  دددداررشت ك ادددديفشرددددرةرشادددديفش تدددد شريدددد، رررشاددددثبقشتددددا شسعشضدددداة ةشسهشر دددداشسهشششششششششششش

 .تمت مشارغ

 دددد تشر تم ددددةشيتا  عددددةشريعراددددةشةمدددد،كشمبا دددد،غاشهات ددددراشتك ددددرش شجيدددد، ششش:شادددديفشريت ددددع،ر/شش89/شر ددددرةمتش 

ةشرخلررددددةشيتا  عددددةشريعراددددةش ددددأعش دددداررشسة دددد شادددديفشر ا دددد،غششششاددددثبقش دددد تشر تم ددددشيتاددددتاةشريع    ةددددةش

ش.ش صتهرش اررشايفشه ةا

 ددداررشسهشاادددد ش ةررعشادددديفشر ر دددةشري سددددرراشهات ددددراششششحيّكددددداشعصدددد شسعشريت دددددع،ر:شادددديفشش/ش11ر دددرةمتش/شش 

تك ددددرش شجيدددد، شعصدددد شسعش دددداررشرددددرةرشادددديفشرياددددتاةشريع    ةددددةشادددديفشر ر ددددةشري سددددررشه ااددددر لشششششششششششش

شر ةشر  ربرغ.

 شجيددد، شعددداعشس دددتشسهشت،   دددرش  شمب، ددد شساددداش سدددرسيفاشهات دددرش شششششششش:شاددديفشريت دددع،رش/شش90ش/ششر دددرةمتش 

ش.ررةرشايفشرياتاةشريع    ةةشاثبقجي، شت،  مشس تشمب،  ش اررش ةررعش
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:التقيد بأحكام االتفاقيات الدولية-ثالثاا 

ةددددةشريعا  ددددةشريادددد،رةةشس ددددتشر صددددرةرشششششُتعددددتُّشر ت ر  ددددرئشهر عرجملددددترئشريتهي ددددةشريددددتشتصددددرة شات  ددددرشرجلا ،رششششش

ش.شر مع، ةشيتعااةدشريترستيفشريتشجي شات شريصرسغشاارارت رشا تش اترةشريص شريعااةعيف

ه  دددتشاددديفشريعأ  دددتشاتددد شسكشادددتغشت،رتدددقشري ددد،ر  شري،   دددةشاددددشا دددرةتشهس مدددرغشريصدددم، شريتهي دددةشريدددتشششششششششش

  ،رجملدددددرشمبك ددددداشاددددديفش شةتعددددد غششر سدددددااش ي  دددددرشرجلا ،رةدددددةشريعا  دددددةشرياددددد،رةةشاددددديفش دددددأ رشسكشةددددد ةعش ءشششش

 عع ترتدددددرشريتهي دددددةاش ضدددددرتةش ءشادددددرشة دددددعجشاددددديفشايددددد شاددددديفشت   ادددددرئش دددددت  ةشتع ددددد شاات دددددةشر دددددععار ششش

ش.رجل ،ةشري،   ةشات شر اع، شريتهييف

ر  دددددبتشاتددددد ش رتدددددةشريصدددددم، شسهشر عرجملدددددترئشسهشر ت ر دددددرئش ريصددددد غشريام دددددةشششششششششةدددددعع شاتددددد شريصدددددرسغشش

هشة ادددداجملرش تدددد شرياددددع شسهشه ررتددددرشرخلرر  ددددةشهريعددددتلشسهششششش عتدددد شريددددتشت ادددداش شرجلاةددددتمتشريام ددددةشسششش

ش.شري، ررمتشر ةعصةشارئشرياأك

هات دددرشجيددد شاتددد شريصدددرسغشا دددتش ادددترةشريصدددد شريعاددداةعيفشسكشةع ّ دددتشمبدددرشتسدددا عرشر ت ر  دددرئشريتهي ددددةشششششششششششش

ش.شريتشتات شريع رارئشات ش ،رةة

 امر  ددددةشت ددددر دشسعشرت ر  ددددةششش ر ضددددرتةش ءشايدددد ش مدددديفشاار ددددتةشريدددد، ررمتشر ع  ددددةشهر  ددددععر ةش  ددددرش دددد،لششششش

ش.ةهي ةشادشر ااهتشري عشة ،غشريصرسغش كاترةل

ش:ها،ض،تشاارارمتشر ت ر  رئشريتهي ةشامّا ش شس ثاشايفش  شتااةعيفاشه   اشات ش    شر ثرل

 شتاددداعشس مدددرغشر ددد،رةشريادددر  ةش  ششش:"شعشريدددتش صددداشاتددد شس دددرششاددديفشري دددر ،كشر دددت يفشرياددد،رشش/ش39/ر دددرةمت 

ش".ات شسب شاي ش ش ر ،كشسروشسهشاعرجملتمتشةهي ةش رت متش ش ،رةة   ش شة، تش  ش

 اددددشاارادددرمتشس مدددرغشش:ش))ريدددتش صددداشاتددد شس دددرششش3787يعدددرغش/ش80/اددديفش دددر ،كشريعاددد شر ددداششششس/-1/ادددرةمتش

متشسدددددرر شسررضددددديفشرجلا ،رةدددددةشريعا  دددددةشششرت ر  دددددرئشريعاددددد شريتهي دددددةشتعددددد،ءشريددددد، ررمتشت كددددد اشريعادددددرلشششش
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 ش ما دددداشهريعادددد شاتدددد شراددددرةع اشهتددددأا ش  دددد،  اشششششريادددد،رةةش ري ادددد ةشيتعاددددرلشريادددد،رة شهادددديفشششش

 ((.مب،  شرت ر  رئشع رس ةشسهشفرا ة
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بمرتكزات السياسة العامة للدولة ومراعاة السياسة التشريعية: التقيد-رابعاا 

:مرتكزات السياسة العامة للدولة .أ
ش:يةشايفش   ةعع شات شريصرسغشاارارمتشااتم رئشريا ر ةشريعراةشيتته

شعتةتشا،ض،تشريعااةدشهرألجملتر شر ارةشع    رش .1

ر  ددددبتشاتدددد شري دددد،ر  شرألسددددا شري ر اددددةشيتا،ضدددد،تشارتددددرشسهشريددددتشتعددددترس شس مرا ددددرشششششششششش .2

ش.ادشريعااةدشر  مل

ش.ريتهيةشاارارمتشسص،ر ةشري،ر دشر  عارايفشهر  عصرةعش  .3

ش. ع رمتشايفشريعااةدتص،رشري، رس شهر ت،لشرياس اةشر ام ةشيعح  قشرألجملتر شر  .4

شةرر ةشسعاشريعااةدشات شري، رسدشر ارةشت ك ا ر. .1

هات دددراشتدددككش ددديّفشريعاددداةدشمبدددرشةعسدددا رشاددديفشس مدددرغشارادددةش ددداةمتشة   ددديفشسكشةعمددد شري،ر ددددشر  عادددرايفشششششششششششش

هر  عصدددددرةعاش اش كشريع  دددددتش ددددد ي شةددددد ةعش ءش  عدددددر شتاددددداةدشاعش ددددد،ةمتشاري دددددةاشةع ر ددددد شاددددددشااتمددددد رئششش

ش.ريا ر ةشريعراةشيتتهية

:السياسة التشريعية .ب
 كشريعاددددداةدش رألرددددد شجملددددد،شهي دددددتشر ر دددددةشهريكددددد،رجملاشر  عارا دددددةشرياررسدددددةشسهشر دددددع تمتشاتددددد شر عادددددداششششششششش

ش.هريتشتاعتايفشت ك ا رشايفشسبلش يفشريعااةد

ر ع  دددةش كادددترةشر اددد،ةمتشرألهي دددةشيتعاددداةداشهريدددتشة ددددشششششش)تريا ر دددةشريعاددداةع ةشتعددد شسادددةشرجل دددةشريعرادددةششششش

 شتافدددددةشريا ر دددددةشريعت دددددرشيتتهيدددددةش ش رتدددددةشر دددددر ئششششش(ش شاا تدددددةشرياددددداةركشاتددددد شارت  دددددرشتا   دددددرششش

ايدددد شسكشريعادددداةدشاددددرشجملدددد،ششششاريا ر دددد ةشهر  عصددددرةةةشهر  عارا ددددةشهريث رت ددددةشادددديفشسددددبلشجملدددد رشريعادددداةدشششش

ش:هريتشتم،كشااع رمتشايفش  شر عمر ش    يفشيتا ر ةشريعت رش شريتهيةا

ش.شر  رةتشريت ع،رةةشهري ،ر  شرأل ر  ة .1

ش.يكاه شريا ر  ةشهر  عصرةةةشهر  عارا ةش شريتهيةر .2
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ش.ري تا ةشريعااةع ةش شريعذاةاشهريع ر  .3

تريا ر دددددةشريعاددددداةع ةشجملددددديفش  دددددت شريسددددد،ر  شرخلرر  دددددةشيعات دددددةش ددددديّفشريعاددددداةعرئاشهر اتمددددد شرأل ر ددددديفششش

ش.شيتا،ض،ارئشريتشت كا ر

 ا،اددددةشادددديفشريسدددد،ر  ششهيمدددديفش اددددعا دشري دددد،لش كشجمل ددددر ش  ر ددددةشتادددداةع ةشهرضددددحةاش  ددددتشادددديفشااراددددرمتش

ش:س ا جملرشارشةأتيف

يا ر ددددةشريعراددددةشيتتهيددددةاشهةتدددديبشششسكشةمدددد،كشريعادددداةدشر ددددارةش رددددتررلشاع،رت ددددرقشها اددددذارقشادددددشرششششش .1

ش.ت،  رت رشهتاتعرت ر

سكشةمدددد،كشريعادددداةدشاع،رت ددددرقشادددددشري  ئددددةشري ر ،  ددددةشرياددددرستمتش شريتهيددددةشادددديفش  دددد شريع كدددد اششششششششششش .2

،  ددددةشر اددددعةتاةاشهادددديفشا عسدددد شايدددد شششرياددددمتيفشهر ،ضدددد،ايفشيتعادددداةعرئشهر صدددداتحرئشري ر ش

ش.ر ا شايفشريعااةعرئشر  رر ةش  رضاهرمتشر  ععرةشايفشري ا ش

سكشةمدددد،كشجمل ددددر شتددددأ تشيتعادددداةعرئشضددددايفشس دددد،ا شا، ددددتشادددديفش  دددد شرياددددم اشه ش دددد ارشششش .3

ش.ات شرع تشري ،ر  شرأل ر  ةشايفش   شرأل مرغشر ،ض،ا ةشريتشتعسا  ر

ش.ةشريعااةع ةراعارةشا  جشسهشس  شاتا ةش شريص ري .4

سكشتمددد،كشجمل دددر شةرر دددةشهرت دددةشآلعدددررشريعاددداةدشاتددد شاادددع، شريمت دددةشر ري دددةشر مت دددةشاتددد شششششششششششش .1

.  رالشسهشات شااع، شر ،ررةشري ااةةشريتشتعات  رشاا تةشتا   ر

اتددد شتعدددتة شششيقتصقققرشوالةع دددرهلشادددتةرقش ددد ترقشاددديفش ص،ردددرشششش  ارش دددركشتعدددتة شريعاددداةدش .6

تشردددد شتادددداةعيفش تةدددتشةعسددددايفشري صدددد،وشش صددد،وش ع   ددددرشتك دددرشةددددعع ش اددددترةشااددداهششش

شري رت متشهري ص،وشر ات، شتعتةت ر.ش

ش
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محاولة االستفادة من التشريعات المقارنة:-خامساا 
 دددرئشاعت،ادددرقشادددتغشه ددد،ةش دددتهةشةهي دددةشعدددتُّشاددديفش  ددد شر عاتدددةش ع ذدددةشريعاددد،رشريدددع  شريرسددد شريددد عش دددقششششششششش

ةهيددددةشمبعدددد لشااددددرشجيدددداعش ،يددددرش شريعددددرملاشتعادددد،رششششششر سددددررمتشري ادددداةةاشهجملدددد رشةاددددعتايفشس شتعدددد  شسعشششش

ريعب دددددرئشر  عصدددددرةةةشهه ددددد،ةشر  كادددددرئشريتهي دددددةشهرجلاع دددددرئشر عةصصدددددةشيمددددد شاددددديفشس ددددد،رتشري ادددددر رئشش

ريا ر دددددد ةشهر  عصددددددرةةةشهر  عارا ددددددةشهيتجملددددددرشةعاتدددددد ش عاددددددرقشسكشتمدددددد،كشري ،راددددددتشري ر ،  ددددددةشاتدددددد ششششششششش

ش.ااع، شريتهلشا اذاةشهاع راتة

ريعاددددداةدش شجيددددد، شسكشُةصدددددر شمبعددددد لشاددددديفشريعاددددداةعرئشريعا  دددددةشهرأل    دددددةشارئشششششششهادددددرش ش ددددد شت دددددرشسكششش

ريصددددتةاش اش شُ ددددتغشادددديفشر  ددددبتشاتدددد شر ددددع ترئشري ر ،  ددددةاشهريععددددا شاتدددد شاددددرشسردددد  شيددددت شريددددتهلشادددديفششششششششششششش

تاددداةعرئاشه ددد شس ددد ر  رشت ادددرشخيددد شر ،ضددد،تشارتددددرشهمبدددرشةعددد  شت،رت دددرشاددددشريعاددداةعرئشر  رر دددةاشهجملدددد،ششششششششششششش

ش.تا   رارشةا  شاات ةش

 كشريددددع متش ددددتهكشا رر ددددةاشجملدددد،ششش"شش اش كهملشتعددددتشااددددأيةشر  ددددبتشاتدددد شري دددد،ر  شر  رر ددددةشحمدددد ش  ددددر اشششششش

ش".ي  ش ع مت

هاددديفشجملددد رشر  اتدددقش  دددتشيتصدددرسغشسكشةاتددددشاتددد شري ددد،ر  شر  رر دددةشريدددتش ددد قشسكش كاددداشا،ضددد،ارقشةاةدددتشششششششششششش

 .دشري عشةعرةشري كاش شر ريعرسكشخي، شت راشهايفشر   تشري ح ش شريعااةعرئشر ار  ةشيتعااة

:فوائد االطالع على التشريعات المقارنة .أ
 شخت ددد شرأل دددد ر شريددددتشتددددتتدش ءشر  ددددبتشاتدددد شريعادددداةعرئشر  رر ددددةاش  دددد ش مدددديفشر  ددددع رةمتشادددديفشجملدددد رششش

ش.ر  بتش ش ثتشايفشري ،ر يفش ،ررشايفش   شريام شسهشريع ا اشسهش ع شايفش   شر سا،ك

تماةددددةشمّم ددددرشادددديفش جيددددرةشا ددددرركشةاددددع تش ي ددددرشا ددددتششش ريددددة عددددتشر  ددددبتش ششمبع دددد شآسددددااشةمدددد،كشريصددددرسغ

هضدددددشرألتمددددررش شر ادددداهتشريدددد عشة دددد،غش صدددد ريعراش  دددد شةكدددد شا اددددذارقشادددددشريعادددداةعرئشر  رر ددددةشريددددتششششششش

ش.  قشيرشت ك اشر ،ض،ت
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ر  دددرركاششه كشاات دددةشر  دددبتشاتددد شريعاددداةعرئشر  رر دددةشمّمددديفشاددديفش  دددار شرخلصدددرس شهر  ددد رئش شريعاددداةدشششششششششش

ش.هجمل شات شريصرسغشسكشةاتشات شري  جشارتراشسهشات ش  جش   راشسهش ميفشسكشخيعتمشادشارشهرةشت  ر

ه كشر  ددددبتشاتدددد شريعادددداةعرئشر  رر ددددةش ّمدددديفشريصددددرسغشادددديفشر  ددددبتشاتدددد شستسدددد شر تدددد،لشريددددتشتعددددر شششششششششش

ش.ا،ض،تشريعااةدشري عشةع،ءشر ريعر

رش شرجلا ،رةدددددةشريعا  دددددةشرياددددد،رةةشيدددددرشسكشةاتددددددشاتددددد ششششششتادددددثبقاشاددددديفشةاةدددددتشسكشةصددددد، ش دددددر ،كشر  دددددعثارششششش

ريعادددداةعرئشر  رر ددددةشجل ددددةشاددددرشهرةشت  ددددرشادددديفش تدددد،لشيمددددثتشادددديفشريع رردددداشريددددتشتمدددد،كشحمددددبقشيتصدددد ريةاشششششششش

 ر ضددددرتةش ءشر  ددددبتشاتدددد شريث ددددارئشريددددتشتعددددر يفشا  ددددرشتتدددد شريعادددداةعرئشيعددددتغشري، دددد،تش  ددددرش ددددتةرقاشششششششش

ريعادددداةعرئشريددددتشتأسدددد ش ر عددددرقشار  ددددرقشةعةادددد ش ددددتهةشششه دددد ي شر ددددرلش شس كاددددةشريع دددد،ةشهيتجملددددرشادددديف

ش.  ش تت

:محاذير البحث في التشريعات المقارنة .ب
 ارش دددركشر  دددبتشاتددد شريعاددداةعرئشر  رر دددةشضددداهرمتش عا دددةشُتامددديفشريصدددرسغشاددديفش اةدددةشريدددع متش  شس دددرش شششششششششش

جملددد رشاددديفش  دددةاشششجيددد، شيدددرشسكشة ددد،غش ري  ددد شريعاددد،رسيفاشألكشيمددد شتاددداةدش  ئدددةشسرردددةشه   عدددةشةعددد  شت  دددراشششش

ه دددددتشةددددد عاشري  ددددد شااددددد،رس رقشاتددددد شرددددد  ةشر اددددداهتاشه مددددديفشسكشجيعتدددددرشيدددددتشا ادددددذاشاددددددشريعاددددداةعرئششششششششش

ش.رألسا شري رت متشايفش  ةشعر  ة

 شف دددددشرأل دددد،رلاشة   دددديفشريعددددت  قش شر ددددرلشريدددد عشة حدددد شت ددددرشريصددددرسغش شريعادددداةعرئشر  رر ددددةاشت اددددرشش

جملددددتر شارت ددددرشريددددتشةادددداشر ادددداتش ش تددددتشر  رر ددددةش ءشششش ارش ددددركشجملدددد،شر ددددرلشر  صدددد،ةشهحي ددددقشر ددددربررئشهرألشش

ش. رتررشتااةداشهجمل لشااأيةشتعتشيرةةش شرألجملا ة

هيدددد شادددديفشري  ددددركشس ددددرشجيدددد شريم  دددد شاتدددد شااراددددرمتشري رت ددددةشريادددد،رةةشهاددددرشة ر دددد شري تددددتشا ددددتشردددد ريةششششش

سهششاادددداهتشريصدددد شريعادددداةعيفاشهايدددد ش شضدددد،رشهر دددددشري تددددتشه امر رتددددرشريددددتش مدددديفشس شتمدددد،كشاعح  ددددةشششششششش

اعار  ددددةشادددددش امر ددددرئشري تددددتشسهشري تددددتركشريددددتشةددددعاشر  ددددبتشاتدددد شتادددداةعرت راشه شاثدددد شجملدددد لشر ددددر ئشششششششش

ش.ُةح غرشايفشر  ع ر شريمرا شسهشري   شر ا شيت ،راتشريعااةع ة
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هسعرادددددرقاش كشت هةدددددتشريصدددددرسغشجبا ددددددشر عت،ادددددرئشاددددديفشريعاددددداةعرئشر ارعتدددددةشيتعاددددداةدشر اتددددد، ش ادددددترةلاششششششششش

ر اددداهتشهة  دددد شر  دددرملش  ادددذرغشر ادددداهتشاددددشريعاددداةعرئشرألسددددا اش ادددرشُةامددديفشراع ددددررششششششششةادددراتش ش جندددر ششش

ري حددددد ش شريعاددددداةعرئشر  رر دددددةش ددددد،رمتشر م دددددرةةةشيتصدددددرسغش مددددديفشسكشة اتدددددقشا  دددددرش ش ادددددترةشااددددداهتشششششششششش

شريص شريعااةعيف.
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:من االجتهادات القضائية وآراء الفقهاء محاولة االستفادة-سادساا 

الجتهادات القضائية:ا .أ
يتادددتاةشري سددددرس ةشةهرش دددد تش شهضدددددشريعادددداةعرئاشهيمدددديفشيدددد  ش صدددد ةشرم ددددةشها ر ددددامتاشه  ددددرشتأسدددد شششش

جملددد لشريادددتاةشةهرشر تددد اشسهشاددديفشةسددددشر  دددرةرمتشي،ضددددشريعاددداةداش  ددد ش كشريادددتاةشري سدددرس ةشُتعدددتُّشرجل دددةشششششششششششش

 دددددرئشر ععا دددددةشيدددددرشسع دددددررششرأل ر ددددد ةشريدددددتش مددددديفشسكشتمادددددمشس رةدددددرشري دددددر ،كشها ، دددددرشاددددديفشسدددددبلشريتررششش

ش.ريعا  قاشت يفشريتشتاعا دشتاة  ش ريعرشايفش   شرياباةشسهشاتا ر

هجمل ددددددر شادددددديفشة دددددد،لش كشري رضدددددديفشةصدددددد دشريعادددددداةداشهاع دددددد شايدددددد شسكشري رضدددددديفشادددددديفشسددددددبلشتا   ددددددرششششش

يت صددددد،وشري ر ،  دددددةش شري سدددددرةرشريدددددتشتعدددددا شات دددددرشة ددددد،غش ع ادددددتشجملددددد لشري صددددد،وشهر ضدددددررمتشاتددددد ششش

ةعمة ددددددراشسهشريدددددد   شر رردددددد ش شردددددد ريع راشسهشاددددددتغش  ر ع ددددددرشريمراتددددددةششششششري ادددددد، شريدددددد عش مدددددديفشسكششش

ش. ر ،ض،تشري عشتعرجلر

ه كشاار عددددةشرأل مددددرغشري سددددرس ةشهري، دددد، شاتدددد شاددددرشر ع دددداش ي ددددرشادددديفشا ددددرةتش صددددتةشريعادددداةعرئشريددددتششششششششششش

ش.تا قشُةعتُّشا  بقشيتصرسغشيإل ر ةشمب اةرئشري مامتشريتش ، شةع،ءشر ريع ر

 شريعأ  دددتشاتددد شضددداهرمتشاار عدددةشريا ر دددةشري سدددرس ةش ددد،لشتا  دددقشاعددد ش  ددد شششششششششهاددديفشجملددد رشر  اتدددقشجيدددششش

ش.ري ترش ص ريةشريعااةد

ه مدددددديفشتعاةددددددمشر  ع ددددددرةشري سددددددرسيفش أ ددددددرش ادددددد،تشر تدددددد،لشري ر ،  ددددددةشريددددددتشتاددددددع  ا رشرحملددددددر اشششششش

مب ر ددددددد ةشتصدددددددت رش شر  ر ادددددددرئشر عاهضدددددددةشات  دددددددراش ادددددددرش مددددددديفشتعاة دددددددرش أ دددددددرش ا،ادددددددةشري ،رادددددددتشش

شتاددددع   شادددديفشر ددددع اررشس مددددرغشرحملددددر اشاتدددد شرت را ددددرش شري سددددرةرش رتددددةشريددددتشتعدددد،ءششر ،ضدددد،ا ةشريددددت

ساددداشري كدددداشت  ددددراشهر ددددعارااشر  ع ددددرةرئشري سددددرس ةشسكشت دددا ش  ادددد رشاتدددد شر ادددداتاش ش دددد ارش عح،ةدددد ششش

ش.ارشتسا عرشايفشا رةتش ءش ص،وش ر ،  ةشراحية

شاتددددد شاعاتدددددةشر  دددددرةتشريدددددتشةسدددددع رشششه شت عصددددداشترسدددددتمتشر  دددددرغش رأل مدددددرغشري سدددددرس ةش شا،ضددددد،تشاعددددد ششش

 .ري سرراشه  رشجمليفش  اةش عاتةش  مشت ااشرحملر اش ص،وشري ،ر  
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تاددديفشريسددداهرعشا دددتشريعاددد شاتددد شرددد ريةشتاددداةدش تةدددتاشر  م دددرةشمبدددرشر دددع اشات دددرشري سدددررششششششششششششاشهات دددر

ئشريدددتششيدددراشهُةامددديفشسكشةمددد،كشايددد ش عحتةدددتشريعاددداةعرششششششاددديفشس مدددرغشت ادددرشخيددد شر ،ضددد،تشرُ دددارةشريعاددداةدشششششش

ش.تم،كشحمبقش  ع رةرئشهتا   رئش سرس ة

هرددددترشر  ددددررمتش ءشس ددددرش شتمدددد،كش دددد شري دددد،ر  شحمدددد شت اددددتشسهشر ع ددددرةرئشساددددرغشرحملددددر ااشألكش عددددوششششششششش

ش.ري ،ر  شت   شهت ااشهتا قشهتت  شه ميفشس شتعا شات شرحملر اشيعا    رشسهشت اتجملر

ئشيب ددددع رةمتشا  ددددرشاتدددد شغدددد،شا ر دددداشسهشيددددتششششه ريعددددرييفشُة سدددد شسكشةاددددععا شريصددددرسغشتتدددد شر  ع ددددرةرششش

ش.ا ر ا

:آراء الفقهاء .ب
جملددد شيت  دددرشاادددرجملاةششش:شة دددتر شضدددايفش  دددررشري حددد ش شةهرشري  دددرش شرددد راةشريعاددداةدشادددتمتشتادددر  ئشا  دددرششششششش

ش.رخل...ش؟ش شر راةشريعااةد؟شهارشجمليفش تهةشجمل لشر ارجملاة؟شه  مشتم،كشجمل لشر ارجملاة

 ش:ا اةشري  ر

ت ددددد شري صددددد،وشري ر ،  دددددةشاددددديفشس ددددد شري،رددددد،لش ءشري صدددددتشر    ددددديفشاددددديفششة ددددد،غشري   دددددررش ترر دددددةشهع

هضدددع راشهاددديفشعددداش  ريدددةشرياددد شسهشري اددد، شريددد عشحيددد  ش  دددراشهخيدددع شري  دددرش   دددركشادددرشت اددد،عشات دددرشششششششششش

ش.تت شري ص،وشايفش ص،رشسهش   اشهر عار شري ترس شياتشجمل رشري ص،رشسهشار شري   

رشريسدددد،رشاتدددد ش ،ر   ددددرش رتددددةاشةاددددعع ش ترر ددددةششهري   ددددرش شاعددددا شةرر ددددعرشيأل مددددرغشري ر ،  ددددةشه ي ددددرش

س مدددددددرغشري سدددددددررشارئشريصدددددددتةش ري صددددددد،وشحمددددددد شريترر دددددددةشهريعحت ددددددد شهايددددددد ش ش رتدددددددةشريكددددددداه شششششششش

ر  عصددددرةةةشهر  عارا ددددةشهريا ر دددد ةشريددددتشهضددددعاش ش تدددد رشجملدددد لشري صدددد،واش اددددرشةاددددعع شري   ددددررششششششش

ش. ريترر رئشري ر ،  ةشر  رر ة

رقشاتا، دددددرقشاتددددد ش ددددد شاددددديفشر اددددداتشهري رضددددديفشاددددديفشري ر  دددددةششششادددددرشت دددددتغش تدددددراشةب دددددظشسكشيت  دددددرشسعددددداشش

ري ر ،  ددددةاش اش كشاددددرشة دددد،غش ددددرشة ددددتغش ،اددددرقشادددديفشر ر ددددرةشيمدددد شا  اددددرش شاعددددا شر ددددمرلشاددددرشةددددارلشابساددددرقشششش

 . عرجلةش ريةشاع  ة
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 ت،رستشر  بتشات شآرررشري   رر: 

 ددددةشريددددتشت ا جملددددرشر اددددمبئش ششششةدددد ةعشري  ددددرشةهررقشس ر دددد رقش ش جيددددرةشر تدددد،لشري ر ،  ددددةشيتااددددرس شري ر ، ششششش

ريعا  ددددقشريعاتدددديفاشه ريعددددرييفشتدددددككشاادددد شري  ددددرش شةادددددع ركش ددددراشهةدددد عاشاتددددد شر ادددداتش شهضدددددشري دددددر ،كاشششششششششش

ه مدددديفشسكشةأسدددد شر ادددداتش رألتمددددررشسهشةع  رجملددددرشسهشةاددددع  تشا  ددددرشاتدددد شرأل دددد شهسكشتمدددد،كشيددددرشسرر ددددةش اةددددقشششش

 .ا تش اترةلشيتعااةعرئ

ش
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مراعاة فكرة األمن القانوني: –سابعاا 
ةعدددددّتش ددددد،لشااددددداشريعاددددداةدشمدددددةشس ر ددددد ةشيدددددرشأل ددددد ر شاععدددددتةمتشا  دددددرشر  دددددارررئشهريعحسدددددترئشريدددددتششششش

ةعات  ددددددرش اددددددترةشريعادددددداةعرئشه رددددددتررجملرشهر  ددددددر شاتدددددد شر ددددددع اررشر ار دددددد شري ر ،  ددددددةش شريعادددددداةعرئشش

ش.شري رت مت

يتعب ددددرئشري ر ،  ددددةشه ددددتشسة دددد شادددديفششهرألادددديفشري ددددر ، يفشةعدددد شضدددداهرمتشع  ددددقش ددددترشادددديفشريث ددددرئشري ادددديبششش

ر  ددددددع اررشيتاار دددددد شري ر ،  ددددددةشر ةعت ددددددةش  ددددددت ش ادددددداشرألادددددديفشهريااأ   ددددددةش دددددد شس ددددددار شريعب ددددددرئشششش

ش.ري ر ،  ةشايفشس ةروش ر ،  ةشاراةشهسررة

هة ددددت شرألادددديفشري ددددر ، يفشس ر ددددرقش ءشاددددتغشر  ريعددددةش ش دددديفشريعادددداةعرئشسةددددرقش ددددركشااددددارجملراشألكشايدددد ششششششششششش

ش.ع اررشري،ر  ش  ريعرش شريعصاترئشهر عرابئشهر ار  ةع رت شها  ،غشر  

ش:هةع اتشايفشاي شري عرسجشريعري ة

ش:اتغشريا ع ةش ش رتررشريعااةعرئ -س

ةعدددّتشا دددتسشادددتغشر ع دددةشريعاددداةعرئشا دددتسشة دددع،رةرقشس ر ددد رقاشتر  دددتسشريعدددرغشجملددد،شسكشريعاددداةدشحيمددداشري، دددرسدششششششش

 ادددرشاددديفشششت دددرقشيددد رشر  دددتسشتدددككش ددداةركشريعاددداةدشةمددد،ك:ششششهر ،ضددد،ارئشري ر دددئةشسهشريدددتش دددتشت ادددأش ش تدددراشههشششش

تدددددررة ش ادددددالاشسهشاددددديفشري ددددد،غشرحملدددددتةشريددددد عشةتددددديفشتدددددررة شري ادددددااشهجملددددد،شادددددرشةادددددا شمب دددددتسشرألعددددداشري ددددد،رعششششش

ش.يت ،ر  

يددد ي اشهتا   دددرقش   ددد،غشرألاددديفشري دددر ، يفاشجيددد شريعحدددّا شةرسادددرقشهادددتغشريددد  ش شريعاددداةدشاتددد ش ددداةر رششششششششششششش

 ش ددددددتشةدددددد ةعش ءش ا اددددددةشر ددددددع اررشر ار دددددد شري ر ،  ددددددةشريددددددتش اددددددأئششش عددددددررة ش ددددددر قشي اددددددالاشألكشايددددددش

ش.هتاااااش ش  ش ،راتش ر ،  ةشرح حة

  شس دددراشهساه دددرقشاددديفشر  دددتسشر ددد  ،راشس دددر ئشريت دددرتتش ددداةركشريعاددداةعرئش دددأعاشر عددديفشا دددتارشت عسددديفششششششششششششش

.   عةشر ،ض،تشر عر شاي اشةهكشسكشةاا شاي شريعااةعرئشرجل رس ة
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ش:ريعتر ش شت  تشري،ر دشري عشة كارشريعااةدشريع رغش  ر ة - 

 ارش ددددركشادددديفش ددددأكشريعادددداةدش ةسددددرلشتعددددتةبئش تةددددتمتشاتدددد شريعادددداةدشري ددددرسااشه ددددركشادددديفش ددددأكشجملدددد لششششششششششش

ريععدددتةبئشضددداهرمتشت،ت دددقشسهضدددرتشر ةدددر   ش أ مرادددرشهت دددرقش دددرش سددداش دددرش ص،ردددراشتك دددرشاددديفش دددر شسهءشششششششششششش

 دددقشسهضدددرا راشهةدددعع شاتددد شريصدددرسغشاارادددرمتشجملددد لشششششاددد  شر ةدددر   شادددتةرقش ا  دددةشاع ،يدددةشتع ر ددد شاددددشت،تشششش

.ري ر  ةشا تش اترةشري ص،وشر ععت ةش  ر

ش:ر يع رغشمبارارمتشةهرايفشر  ع اررشهريث رئشري ايبشيتعااةد - 

 كش  دددداررشريععددددتةبئشهريع دددد ترئشر عب  ددددةش شاددددتةش ا  ددددةش صددددتمتشهرياررسددددةشاتدددد شريعادددداةداشادددديفش ددددأ رششش

ت راددددتمتشري ر ،  دددةاشيددد ي شتددددككشسعشتعدددتة شاتدددد شريعاددداةدشةاددددعت غشسكششششش ا ادددةشريث دددرئشري ادددديبشر  دددم شيششش

ةمددددد،كشااجمل، دددددرقش دددددريكاه شرياررسدددددةشسهشر دددددع تمتشه ريترر دددددةشر عأ  دددددةاش اش كشريععدددددتةبئشريمدددددثتمتشتددددد ةعش ءششششش

ش.ت تركشريث ةش ريعااةعرئشه ا اةشارشة   يفشسكشتعصمش رشايفشع رئ

ا ددددد متش جير  دددددةش ش دددددرلش ادددددترةشريعاددددداةعرئاشششسبردددددةشري ددددد،لاش كشتا  دددددقشتمدددددامتشرألاددددديفشري دددددر ، يفشتعدددددتش

 .شهات شريصرسغشاارارمتشارش  قش ةارةلشايفشض،ر  شيساركشجنرلشجمل لشر  اة



الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية 9102

34 

 الفصل الثاني
للصياغة التشريعيةالضوابط الداخلية  
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  ددددراشةددددأتيفشر ددددتة شش عددددتشسكشلش ددددالشهت،ضدددد  شريسدددد،ر  شرخلرر  ددددةشريددددتشة   دددديفشاتدددد شريصددددرسغشريع  ددددتشش

شرألهء:شاددديفشريسددد،ر  شريترست دددةاشهجملددديفش ا،ادددةشاددديفشر عدددرةتشريدددتشاددديفش دددأ  رشع  دددقشه   دددةشا ةه دددةششششششششش

ضددد  ش ددد شفتدددةش ر ،  دددةش ت دددةشر  دددرقشي، ددد،تششششششهريثر  دددةعاددد شري  دددررشريدددترستيفشيت صددد،وشري ر ،  دددةاشششش

شري رسا شات شت    شري ر ،كشهتا   رش شر يع ر شهرخلاأش شريعأهة .

سدددايفشريدددتي  ش شري صددد شرألهلشا دددرشادددا شريسددد،ر  شرخلرر  دددةشريدددتشاددديفش دددأ  رشضددداركشر  دددررشريعدددرغشششششششششششت

ريددددترستيفشريع صدددد تيفششهت اددددرشةتدددديفش ددددالشهت،ضدددد  شيتسدددد،ر  شريترست ددددةشريددددتشتع ددددرهلشري  ددددررششششششششششايتعادددداةد

شهتعاث شمبرشةتيف:ش.شيتاااهت

،راددددتش  ددددترثشرجل ددددرئشريعراددددةاشش)رأل دددد ر شر ،  ددددةاشر دددد  امتشر ةسددددر  ةاشسجملددددتر شري ددددر ،كاشريععاة ددددرئاش شش

شريع ا اشهريع ،ة شريامتيفاش ،راتش  اررشرجلاتةشري ر ،  ةاشرأل مرغشر مّاتة(.
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:الموجبة األسباب-أوالا 
:مفهوم األسباب الموجبة .أ

هتدددد ةعششارأل دددد ر شر ،  ددددةشجملدددديفش ا،اددددةشادددديفشرألتمددددررشريددددتشتععددددربشريددددترتدشيع كدددد اشر ،ضدددد،تشتادددداةع رقششششششششش

ت  ئدددددةشري، دددددرسدشريدددددتشُتك ددددداشر صدددددرمشر ايددددد، ش ش رةع دددددرشسهشت ك ا دددددرشمب، ددددد شسعششسجملا دددددةش دددددرب ش ش

تادددداةداشهاتدددد شس ددددر شجملدددد لشري، ددددرسدشت دددد،غشا اددددةشر عةصصدددد ش شر ار دددد شريب  ددددةش شع،ةدددد شرأل دددد ر شششش

ش.ر ،  ةش ءش ،راتش ر ،  ةشاراةشه اةمتشهات اة

سكشة دددد،غشر ع  دددد،كشادددديفشاهعشريم ددددرررئشششه   ددددةش اددددترةشس دددد ر شا،  ددددةشتتدددديبشريددددت شا  ددددراشةعاتدددد شرألادددداششششششش

هريعةصدددددد ش صدددددد ريع رش ر ددددددعةبوشجملدددددد لشرأل دددددد ر شادددددديفشااتمدددددد رئشريا ر ددددددةشريعراددددددةشيتتهيددددددةش مدددددد شششش

ا اةرت ددددرشر  عصددددرةةةشهر  عارا ددددةشهر ةررةددددةشهريا ر دددد ةشهرألا  ددددةاشي ددددأتيفشريعادددداةدش   ددددرقشه ددددتشامدددد شش

ش.جمل لشر  اةرئش بقشات ش تمت

،  ددددةشتدددد،تتشريم ددددرررئشر ةعصددددةشمب،ضدددد،تشر ر ددددةاشريددددتشتاددددع،  شششهتعاتدددد شاا تددددةش اددددترةشرأل دددد ر شر 

ريع كددددد اشري دددددر ، يفشيعاددددداةدشاعددددد شاددددديفش  دددددةاشه ددددد ي شريم دددددرررئشارئشرخلدددددربمتشهر عاتدددددةش ريا ر دددددةششششششش

ريعراددددددةشيتتهيددددددةش ش ر ت ددددددرشر  عصددددددرةةةشهر  عارا ددددددةاش ر ضددددددرتةش ءشسددددددربررش شاتدددددداشري ددددددر ،كش شششششش

ش.شتاهارشر ةعت ة

،  دددةشادددرةمتشاتددد ش دددم شاددد  امتشرم دددةاشُتادددَاُلشت  دددرشر دددربررئشريدددتش دددرجملتجملرشر ع  ددد،كششششششششهتك ددداشرأل ددد ر شر ش

 عاددددد،ةاشهت   ددددد شريا ر دددددةشريعرادددددةشيتتهيدددددةاشهرسهرشاددددديفش  ددددد شري ع ذدددددةش ادددددرشضددددداهرمتشت ك ا دددددرشر عدددددتررشششششششششش

 عاددددداةداشسهشتعدددددتة شريعاددددداةعرئشري رسادددددةشمبدددددرشةع ر ددددد شاددددددشريع،  دددددرئشر ردددددب  ةشيتتهيدددددةش ش دددددع ششششششششش

ش. عصرةةةشهر  عارا ةشهري ر ،  ةشهر ةررةة ر ئشر  رمتشر 

:الضوابط الشكلية لصياغة األسباب الموجبة .ب
 دددري كاش ءشريدددتهرشر  ددداشريددد عشت ددد،غش دددرشرأل ددد ر شر ،  دددةشتدددككشجمل دددر ش ا،ادددةشاددديفشريسددد،ر  شري ر ،  دددةشششششششششش

 .هريع ك ا ةشريتشتععربشر  ررشريعرغشيأل  ر شر ،  ة
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ش81518508تدددددررة ش/ش00/اددددديفشر ا ددددد،غشريعاددددداةعيفش/ش3/س مدددددرغشر دددددرةمتششه شجملددددد رشرياددددد ر شة   ددددديفشر  دددددررمتش ءشش

ر ار ددددد اشريع ك ا دددددةشهريعرةةدددددةشهر ار ددددد اشرألسدددددا ش ر  دددددع رةش ءششششريدددددتشسي اددددداش دددددأكشةصدددددررش ءشت كددددد اش

 .س  ر شا،  ةشاعتتةشة،رتقشات  رشرس  ش ت شري، رررشها، عةشايفشري، ةاشر ةع 

ريددددترستيفش تدددد شرياددددع شةهررقشا اددددرقشيم،  ددددرشت  ددددتشسكششششششادددديفشري كددددرغشش/ش800-803/هتدددد ةعشس مددددرغشر دددد،رةشش

ر ،  دددددةاشهت دددددتسشر ترهيدددددةشمبددددد ر امتشارادددددةش شس ددددد ر رشر ،  دددددةاششةمددددد،كشااددددداهتشري دددددر ،كشاات دددددرقش أ ددددد ر رشش

 .هجمل رشةي  شآساشات شسجملا ةشرأل  ر شر ،  ةش راع ررجملرشهر ةشعستةةشتارتقشاااهتشري ر ،ك

سجملا ددددةشرأل ددددد ر شر ،  ددددةشاددددديفشسددددبلش عدددددر شرسر ددددةش تددددد شششششهسسددددترقشهيدددد  شآسدددددارقاشلشريعأ  ددددتشاتددددد شششش

حي دددد شف دددددشرجل ددددرئشريعراددددةشيألسدددد شمبسددددا،كش دددد،ا شششششريدددد عشش891013780تددددررة شش038018/ريدددد، رررشر دددداش

ةعسددددايفش ،راددددتشاراددددةش شردددد ريةشريصددددم، شريعادددداةع ةشهر ار دددد اشهري ددددارررئشر ةررةددددةاشهادددديفشفتددددةشجملدددد لشششش

شري ،راتشريعراة:

ا ع دددد شريعادددداةداشهرألجملددددتر شريددددتشةا دددد،ش ي  ددددرش اددددم شهرضدددد ش شيدددد  شت ددددرششششسكشت،ضدددد شرأل دددد ر شر ،  ددددةشش)

تمددددد،كشرأل ددددد ر شر ،  دددددةشا عسددددد ةشسهش رردددددامتشاددددديفشري  دددددركاشسهشسكشت  دددددرشششه شياددددد، اشهيددددد  ش ريسددددداهرمتشسك

اددديفشر  ددد ر شهريع صددد  شادددرشةدددتا،ش ءشر تددد اش ددد شجيددد شسكشتمددد،كش تادددةشه اددد اةشهسكشتمعددد ش كجيدددر شيدددتششششششششششششش

ش.(اضرقش ،رةشهرةئش شر ااهتش ارشجمليف  شه ت ةاشهس شتعسايفشا

اشها ددداشر ددداششريصددد حةاددديفششادددا عددداشختدددعاشاددد  امتشرأل ددد ر شر ،  دددةش ددد  اشر ددداشريددد، ةاش شرجل دددةشري ششششششش

ها دددددداشريعددددددررخي شش"ا،رتددددددق" ع ددددددررمتششاادددددد ، رقش شا عصددددددمشريصدددددد حةرياددددد تشرسدددددد  ش تدددددد شريدددددد، رررشش

.ريذاعشهر  بةع

:األسباب الموجبة أهمية .ج
،  ددددةشي ادددداش دددد ررقشادددديفشرأل مددددرغشري ر ،  ددددةشيتاادددداهتاش  شس  ددددرشتدددد ةعشةهررقشا اددددرقشششششرددددح  شسكشرأل دددد ر شر 

ش:هات راش ميفش فرلشت،رستجملرش شري  ر شرآلت ةشا شت اتشري  شري ر ، يفشه  ركشس  ر شرتهرل
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 مثدددددد شرأل دددددد ر شر ،  ددددددةشر ددددددربررئشريددددددتشة ددددددتا رشهرضددددددع،شريعادددددداةدش   ددددددرتشري ئددددددةششششششششش

ش.ريعااةع ةش ساهرمتش رتررل

 س  ددددرش ششاتدددد شريدددداياشادددديفشششيتعادددداةداششتعددددتش  ددددت شريع رردددداشر م، ددددةششششسادددداشضدددداهرعشهششجملدددديفش

ش.تتس ش شرت رشمب  ،غشرأل مرغشري ر ،  ة

 يددددرشسجملا ددددةش ددددرب ش ش  ددددركشهعتةددددتشر صددددرمشر اتدددد، ش رةع ددددرشسهشت ك ا ددددرشمب، دددد شششششش

ش.تااةد

 مميفشرأل  ر شر ،  ةشايفشريععا شات ش  ةشر ااتشر     ةشايفشريعااةد. 

:عداد مذكرة األسباب الموجبةإضوابط  .د
ةددددعع شاتدددد شريصددددرسغشا ددددتش اددددترةشادددد  امتشرأل دددد ر شر ،  ددددةشسكشةع  ددددتشمبذا،اددددةشادددديفشريسدددد،ر  ش   ددددةشششششش

ش:ع  قشري رةةشر ا ،متشايفشر   امتاشهت ارشةتيفش  ررمتش ءشسجملاشريس،ر  

 ش.اتغشر  ريةش شرأل  ر شر ،  ةشههضدشس  ر شا،  ةش عصامتشههرضحة

 شا  اةشهيراسة.شاتغشتسا شا رررئ

 .شاتغشهضدشا رررئش شختتغشري رةةشايفشريعااةدشهختا شايفشري ا شر ا ،شا ر

 .ت رةعشريااةشر ا شهر   ر شهتماررشرألتمرر

:محتوى مذكرة األسباب الموجبة .ه
ش: كشسجملاشرألتمررشرياس اةشريتشجي شسكشتعسا  رشر   امتشُتتةغ ش رآلتيف

 ش. الشه  ركشاسا،كشريعااةدشري رت

 شرألهضدددددرتشري ر ،  دددددةشري رسادددددةشهريادددددررةةشر  عددددد،لاشهريدددددتش مددددديفشسكش تددددد شاددددديفششششادددددا 

سبيددددرش ءش  ددددركشاددددتغش ددددترمتشريعادددداةدشري رتدددد شاتدددد شا،ر  ددددةشريعادددد،رش ش اددددرتشاددددرشسهشششششششششش

ش.تصح  شهضدش ر ، يفش رسا

 ش.اا شريكاه شريتشسةئش ءش اترةشر ااهت
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 ريدددتهرتدشريدددتشتادددرجملاش ششش دددركشست  دددرئشهضددددشر اددداهتشهري رةدددةشا دددراشهتادددا شر عت،ادددرئشهشششششش

ش.تا   شاات ةشتا  قشري  شهت،ض حر

ش. الشرأل مرغشري ر ،  ةشر اعحتعةشمب،  شر ااهت

 ش.اعرجلةشسا،رشااعذتمتشسهش ر ئش ررسةشتاع،  شت ك ا رش عااةد

ه مدددددديفشري،ردددددد،لش ءش دددددد،ا شا، ددددددتشيأل دددددد ر شر ،  ددددددةشادددددديفشسددددددبلشريععادددددد اشاتدددددد شرجل ددددددرئشريعراددددددةشش

 ددددةشيتعادددداةعرئشر عددددتمتشادددديفش  تدددد رشابادددد شس ر دددد ةشهحمددددرهرشضدددداهرةةشاتدددد شغدددد،ششششيعسددددا شرأل دددد ر شر ، 

.ااع  
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:اإليضاحية المذكرة-ثانياا 
:تعريفها وأهميتها .أ

تعددددتشر ددددد  امتشر ةسددددر  ةشهع  دددددةشا اددددةشسسدددددا ش ءش ر دددد شرأل ددددد ر شر ،  ددددةش ش عدددددوشر ددددر ئشريدددددتششششششش

،كاشهممدددد شساسددددررشرياددددتاةشريعادددداةع ةشادددديفشت دددداشششتاددددعت غشه ،ةجملددددراشهه   ع ددددرشتتةدددد  شاادددداهتشري ددددر شش

ا،ضدددد،تشاادددداهتشري ددددر ،كشيمدددد،كشر دددد  امتشر ةسددددر  ةشت ددددتغشهردددد رقشاراددددرقشه عصددددارقشحملع،ةددددرئشاادددداهتششششششش

ري دددر ،كاشهت،ردددد  رقشيتاحعدددد، شت،ردددد  رقشحمرةددددترقشه دددداةرقاشهتعدددد ترقش أ ددددت، شهرضدددد شادددديفشسددددبلشر ددددععارلششش

 .ا رررئشهاصاتحرئشاأي،تة

شه كش ر دددداش شاهجملدددد لشر دددد  امتشيري ددددرقشاددددرشتاتددددقشادددددشرددددم، شتادددداةع ةشادددديفش دددد،تش ددددر ،كش ددددر ع  شريددددت  قشششششش

ش.تتس ش شرت شري ص،وشر م، ةشيتعااةد

:محتوى المذكرة اإليضاحية .ب
ةدددعع شاتددد شريصدددرسغشا دددتش ادددترةشر ددد  امتشر ةسدددر  ةشاارادددرمتشسكشةمددد،كشحمع،رجملدددرش عت دددرقشاددديفشحمعددد، ششششششششششش

رشجيددددد شسكشةمددددد،كشجمل دددددر ش ددددداةشتاتادددددتيفشا ا ددددديفشا دددددتش ادددددترةشر ددددد  امتششاددددد  امتشرأل ددددد ر شر ،  دددددةاشيددددد 

ر ةسدددددر  ةاشهجمل دددددر ش ددددد رشرت دددددر شاتددددد شسكشجمل دددددر شفتدددددةشاددددديفشر عت،ادددددرئشجيددددد شسكشت،ضددددددش شر ددددد  امتشششششششش

ش:ر ةسر  ةاشا  ر

  ش.عتةتشحمرهرشر ااهتشهارشجي شسكشةعسا رشايفش   شريعاا ةشهريت

 ارشاع رشسهشتعررضرشسهشيتشاي اب ةشر ااهتش ريعااةعرئشرألسا شايفش   شر اذر. 

 ه مددددديفشري، ددددد، شاتددددد ش عدددددوشريعذدددددرر شر  رر دددددةشي  دددددركشسه دددددرشرياددددد رشهر سدددددعب اشه اة دددددةشششش

هتعسدددددايفشسةسدددددرقششار عرجلدددددةاشه  دددددركشرألعددددداشر دددددرييفشسهشر  عصدددددرةعشريددددد عشةمتددددد شاتددددد شردددددتهرلششش

 .ت،ر  رقشارارقشيتاااهتشهيتشاي 
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أهداف الصك التشريعي:-ثالثاا 
كشردددد ريةشريصدددد شريعادددداةعيفشي ادددداشجملددددتترقش ددددتشارت ددددرش  ددددترشاددددرشجملدددديفشه دددد تةشيعح  ددددقششششششششر اب ددددرقشادددديفشسش

سجملددددددتر اشةددددددعع شاتدددددد شريصددددددرسغشهر ددددددرلش دددددد ي شسكشة،ضدددددد شه ت ددددددةشرألجملددددددتر شر ع،سددددددرمتشادددددديفش رددددددتررشش

ش.ريعااةدشهر  عمر رئشر جير  ةشي ي شات شر ،ض،تشحم شريعااةد

أهمية إيراد أهداف الصك التشريعي:  .أ
دش شاادددداهتشريصدددد شريعادددداةعيفشةمادددديفش شر ددددعةبوشر  ررددددتشر  ر ددددامتشر ددددارةشششش كشا دددداشسجملددددتر شريعادددداةش

ها دددداشرألجملددددتر ش شااددداهتشريصدددد شريعادددداةعيفشيدددد  شششاع    دددرشادددديفشسددددبلشاادددداهتشريصددد شريعادددداةعيفشش

شساددددارقشات اددددرقشةرساددددرقاش دددد شةددددات  ش عددددتمتشاعددددرةتاشسجملا ددددرش   عددددةشهسجملا ددددةشر ،ضدددد،تشريدددد عشة كاددددرشريعادددداةداشش

ش.شءشعتةتشرألجملتر شرخلررةش  رش ت ةت تشت، تشا،ض،ارئشععر ش 

ةمايفش شع  قشسيار شاع  ةشتععتقش)ش2116يعرغش/ش5/ايفش ر ،كشريعارر  ةشر ا/ش2/اثرلشات شاي :شر رةمتش

 عام شري ارتشرخلروشايفشر ارر ةش شساارلشحمتةمتاشهضاركشريا رت ةشهتمرت شري اوشه ،ةمتشرخلتارئش

ش.(ر  تاة

: تحديد الهدف ضوابط .ب
صدددد ريةشرجل ددددتمتشاتدددد شتسددددرتاشا رردددداشس ر دددد ةشتسددددايفشت دددداشرألجملددددتر شريددددتشةاادددديفشريعادددداةدش ءششششت دددد،غشري

يدددد رشةددددعع شاتدددد شريصددددرسغش دددد لشرجل ددددتشريمددددر ش شريترر ددددةاشهعت دددد شر دددد  امتشي  دددداشتتدددد ششششششششششششاع    ددددر

ش:هةم،كشاي شايفشسبلشارشةتيفشارألجملتر شت ارقشة   رق

 دددددةش ددددد،لشر ،ضددددد،تشريددددد عشةع رهيدددددرششةدددددعع شاتددددد شريصدددددرسغش  ددددداررشري حددددد شريعا  دددددتعشهر اددددد،رمتشري شش  

ااددددداهتشريصددددد شريعاددددداةعيفاشهةمددددد،كشايددددد شاددددديفشسدددددبلشريع،ررددددد شاددددددش  دددددرئشاعةصصدددددةش ددددد،لشششششششش

ش.هت،  رشرأل ئتةشرحملتةمتش  تغشر ااهترشر ،ض،تش   ةشتم،ةيفشتمامتشا راشهايفشعاشت ا

مددددديفشيتصدددددرسغشسكشةع ددددددشس دددددت، ش دددددالشرأل دددددئتةشاتددددد ش  ادددددرشهاتددددد شر ع ددددد  شمباددددداهتشريصددددد شششششششششششش 

 :ش  عةبوشسجملترتراشهايفشجمل لشرأل ئتةريعااةعيفش
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 شارشر امتةشر ارةش ت ر؟

 شارشري عشتاةتشرجل ةشاا تةشر ااهتشع   ر؟

 شارشجمل،شري ار شر ،ض،ايفشهرياةصيفش ااهتشريص شريعااةعيف؟

 كشر  ر دددةشاتددد شجملددد لشرأل دددئتةشممددديفشريصدددرسغشادددديفشرددد ريةشسجملدددتر شااددداهتشريصددد شريعاددداةعيفش ااة ددددةشششششششششششش

.  تةشهة   ة
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:التعريفات - رابعاا 
ُتددددددتر شسيتدددددد شريعادددددداةعرئش شااددددددع ت رشاددددددرةمتشيععاةددددددمشر صدددددداتحرئشهر  دددددداةرئشر اددددددعةتاةش شادددددد شششششششششش

ش.ريعااةداشت،ض شت  رشر عر يفشر  ص،ةمتش عت شر صاتحرئ

ر دددددعةترغشر صدددددات اشهر دددددع عرةشادددددرش شة صدددددتلشر اددددداتاشش هةماددددديفشري دددددا شاددددديفشايددددد ش شعددددداعشريت دددددةشش

.ا ،ر رقشي لشر رةمتشر  ع بي ة«شريععاة رئ»تشا اةمتشهةاعةتغشر ااِّ

أهمية إيراد مادة التعريفات: .أ
ا دددددددتارشةعاتددددددد شا،ضددددددد،تشريصددددددد ش) كش ددددددداوشريصدددددددرسغشاتددددددد ش ةدددددددارةشادددددددرةمتشر دددددددع بي ةشيتععاة دددددددرئش

ش:   قشرألجملتر شر  ر امتشرآلت ةاشة ةعش ءشئ(ريعااةعيفشاي 

 يفشسددددبلشجملدددد لشر ددددرةمتشةددددعاش  ددددركشر  صدددد،ةششتاددددراتشاتدددد شر جيددددر شهر دددد شريعمدددداررش شريعادددداةداشتاددددش

 متادددرئشها دددرررئشاع  دددةش ددد عمارشر دددععاريرش شريعادددداةداشهجملددد،شة ددد شاددديفش  دددركشر  صددد،ةش  ددددرش ششششششششششش

ش.  شاامتشةعاشر ععاريرشت  ر

 تادددددددراتشاتددددددد شريث دددددددرئش شر دددددددععارلشريمتادددددددرئشهريع دددددددرررئش ش ددددددد شادددددددامتشتدددددددرب شر ر دددددددةش ءشششششش

ش.ر ععارير

 تشاععددددرر شات ددددراشتددددكارشيدددد غشر ددددعةترغشاصدددداتحرئشيددددتششششششت،ضدددد  شر ع دددد شر ععتددددقشمبصددددات شيددددششش

اأي،تدددددةش ر صدددددداتحرئشري   دددددةشر عةصصددددددةشت ذددددد ش ش ريددددددةشتمددددداررشر ددددددععاريرش شريعادددددداةدششششش

 ةرر شتعاةدددددمشيدددددرش شر دددددرةمتشر ععت دددددةش ععاةدددددمشر صددددداتحرئاشه ش ريدددددةشادددددتغشتمددددداررشر دددددععاريرششششششش

ش.تعاةمشر  ص،ةش  رش شر ، دشارترشري عشر عةتااشت ر

 اش كشايددددد ششاهعتةدددددتشادددددرشة صدددددتلشرُ اددددداتشاددددديفش تادددددةشسهشاصدددددات شر دددددعةتغش شاددددد،رةلشضددددد  ش 

ةدددددد ةعش ءش ع ذددددددةش عا ددددددةشتعذاددددددتش شر دددددد شري  دددددداشهريع اددددددتشرخلددددددر ئ شادددددديفشري ددددددرسا شششششش

كشتا  ددددقشري ددددر ،كشة   دددديفشسكشةمدددد،كش رساددددرقشاتدددد شر  عكددددرغش شتا   ددددرشششش عا  ددددقشري ددددر ،كاش  دددد ش ش

 شش.ش ر ع  شارترشات شر ةر   ش رش رتة
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موقع مادة التعريفات في مشروع الصك التشريعي: .ب
   دددتشاتددد شسكش ةدددارةشادددرةمتشريععاة دددرئشةعدددتشسادددارقشرسع ررةدددرقاش  ددد شةع، ددد شاتددد شريصدددرسغشت دددتةاشضددداهرمتششششششششششش

رُّدددد شريصددددرسغش ءش  راددددةش سدددداهرمتش ةرر شاددددرةمتشريععاة ددددرئشةددددعع شات ددددرششششششه ش ددددرلشتدددد،ششاايدددد شادددديفشاددددتا رشش

 .شةمتشايفشاااهتشريص شريعااةعيفا تسٍ ش ةرر شجمل لشريععاة رئش شسهلشار

أساليب صياغة مادة التعريفات: .ج
ةتذدددأشريصدددرسغشادددرةمتقشيعدددتمتشس دددري  شيصددد ريةشادددرةمتشريععاة دددرئاشت دددتشخيعدددررشرأل دددت، شر ةعصددداش شرددد ريةشششششششششش

ش. عوشريع رررئشهرجلا شريا،ةتة

اش"ةةشر اع ت شه ررمتشريعذررمتشريترست ةشه ر"ش ت قشايفشا ررمتش"شري، ررمتش"شةاعةتغش تاةش:شاثرلشات شاي 

ش.ت م،كشريت شا  رشر سعصرر

ه دددددتشةادددددعةتغشس دددددت، شريع،ضددددد  شي  دددددركشادددددتي،لش عدددددوشر صددددداتحرئشري   دددددةشريدددددتشععدددددر ش ءش  دددددركشششششششش

ش.اع رجملرشهر  ص،ةشا  ر

ش"ر   شري حاعش"شتعاةمش:شاثرلشات شاي 

ش:شهارةمتشارشت تسشارةمتشريععاة رئش ريع ررمتشريعري ةش

ش".ر ع  شر   شجبر  ش  شا  رش(شريعااةد)،ررةمتش شجمل رشة صتش ريمتارئشهريع رررئشري"

أبرز ضوابط صياغة التعريفات: .د
ش:شات شريصرسغشا تش  رارش ص ريةشريععاة رئشريع  تشمبذا،اةشض،ر  شسجملا ر

 ر جملعاددددرغش ععاةدددددمش تادددددةشسهشا دددددررمتشةعمدددددارشر ددددععاريرش شر ادددددررةداشسادددددرشريمتادددددةشسهشريع دددددررمتششش

ش.تعاة  رشايفشسبلشر رةمتشريتشر ععاتاشت  رشر اععاتةش امتشهر تمتاشت عا

 ش.ر  ش ةرر شتعاةمشياة ش ع تشايفشر ع  شر عاه شيمتاةشسهشا ررمت

 ا ددددتشتعاةددددمش تاددددةشسهشا ددددررمتاشة   دددديفشريث ددددرئشاتدددد شر ددددععاريرشهتددددقشريععاةددددمشر دددد  شيددددرش شش

ش.ارةمتشريععاة رئشسة ارشهرةئشجمل لشريمتارئشسهشريع رررئش شريعااةد
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ش:ا شيمت  شر صاتحرئشرُ عاتةهجمل ر شعبثش 

 ش. ا شسجملا ةشر صات ش شري ر ،ك:شرألهء

 ش.تات   رش ا شريمت  شرألجبتع:شريثر  ة

 ا شس    ةشهرهةجملرش شري ر ،ك:شريثريثة . 

ش.هة س شراعارةش اة ةشسجملا ةشر صات 
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قواعد إحداث الجهات العامة:- خامساا 
س مرادددددرقشتعدددددر شاادددددأيةش  دددددترثشرجل دددددرئشريعرادددددةش شريتهيدددددةاشهجملددددد،شادددددرشر دددددعتا ششششششملشةعسدددددايفشريت دددددع،رشش

تصدددددتعشر اددددداتشيعحتةدددددتش ددددد،تشهاادددددع، شريصدددددم، شريدددددتشعدددددتثش  دددددرشرجل دددددرئشريعرادددددةشت عدددددرقشي،   ع دددددرشش

/ش97/ ر دددديفشيتعددددرات ش شريتهيددددةشر دددداشششادددديفشري ددددر ،كشرألش/ش3/هرسعصرردددد راشهجملدددد رشاددددرش ددددركشتعددددبقش ر ددددرةمتشششش

ش:3770يعرغش

 ش.ريعراةشارئشريار دشر ةررعش  ر ،كعتثشرجل رئش

 ش.عتثشرجل رئشريعراةشارئشريار دشر  عصرةعشمبا ،غ

 ش.شعتثشري تتةرئشهه ترئشر ةررمتشرحملت ةشهت رقشيت ،ر  شهرأل كاةشارئشرياأك

هات ددددراشةعسدددد شسكشر ادددداتش ددددتش ددددتةشرددددار ةش دددد،تشريصدددد شريددددب غش  ددددترثشرجل ددددرئشريعراددددةاشها دددد ش دددد ششششششششش

ه ددددد شتتددددد شارئشريادددددر دشش(شهعدددددتثش  دددددر ،كشسهشاا ددددد،غشتاددددداةعيفشش)يادددددر دشر ةررعشرجل دددددرئشريعرادددددةشارئشرش

ش.(عتثشمبا ،غ)ر  عصرةعش

ش: شاات ةشر  ترثشري ،راتشرآلت ةشهجي شات شريصرسغشسكشةارايف

 هتدددددقش....(شا  ادددددةش دددددا ة-جمل ئدددددة–ه ررمتش/ش)ُتحدددددتثش/جيددددد شسكشتددددداةش ش ترةدددددةشري دددددر ،كشا دددددررمتشش

ش.متش ي  ررألةرمتشري ر ،  ةشريتش  قشر  رر

ش دددددرلش ددددد،كشرجل دددددةشرحملتعدددددةش دددددعح شحمددددد ش  دددددةش رسادددددةاشه ددددد ي ش ش ريدددددةشريدددددتاجش ددددد ششش 

رجل دددددةشششه تددددد،لرجل دددددرئشريعرادددددةاشجيددددد شسكشةعسدددددايفشريددددد  شري دددددر ، يفشا دددددررمتشت  دددددتش ددددد ي ششششششششش

ش.رجلتةتمتشحم شرجل ةشري رساةش شر  ، شهر يع رارئ

هع شحم شري ئةشسهش........ش ةررعشعتثش شرجلا ،رةةشريعا  ةشريا،رةةشجمل ئةشاراةشارئش ر د:شاثرل

ش.رجل ةشري رساةش شاريرشايفش  ، شهارشات  رشايفشريع رارئ



الدليل االسترشادي للصياغة التشريعية 9102

47 

 عددددةشس ددددتشر  ،اددددرئشرأل ر دددد ةشيعتدددد ششششُةععددددربشادددد  شرياةصدددد ةشر اع ررةددددةشيتذ ددددةشريعراددددةشرحملددددتشششش

رجل ددددةاشهةعددددتشادددديفشااددددعت ارئشرياةصدددد ةشر اع ررةددددةشسةسددددرقشا ح ددددرشر  ددددع بلشر ددددرييفشهر ةررعاشششش

ش.شر  ةشاري ةشااع تةهه ،ةشا،

 جيدددد شريدددد  شا ددددتشر  ددددترثشاتدددد ش ي ددددررشرجل ددددةشرياددددر  ةشسهش ي ددددررشريعادددداةدشر عسددددايفش  ددددترع راشششش

ش. ع ش شةم،كشجمل ر شر ةهر ش شر  ترثاشهةم،كشاي ش شرأل مرغشرخلعرا ةشيتعااةد

 جيدددد شر  دددددررمتش شادددد شريعاددددداةدشر عسددددايفش  دددددترثش  ددددةش تةدددددتمتش ءشت كدددد اشسهضدددددرتشهه دددددرسمشششششش

ريددددترسا شهر دددد  ع ش شرجل ددددةشرياددددر  ةشر ت ددددرمتاشهادددديفشر  عسدددد شسكشةاددددعةتغشريصددددرسغششششششششششريعددددرات 

ش:ش شجمل رشريا ر شري  شرآلتيف

ريترسا شا  ،ي ش مارقشادش ،رياجملاش ءشرجل ةشرحملتعةشمب،  شس مرغشجمل رشري ر ،كششةعتشف دشريعرات )

اشر  جمل شيتمت داشهةاعااشريعرات،كشسهشر ا ،غاشه أهضرا اشهتئرت اشهس ،رجملاشارت راشهحيع ك،كش  تا 

(.هر   ع،كشهر ،م ،كش أهضرا اشر ري ةشهت رقشيت ،ر  شهرأل كاةشري رت متشر  ته ،ك
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:التقسيم والتبويب الشكلي للصك التشريعي- سادساا 
 دددراش  ددد ششةعدددتشريع ،ةددد شريادددمتيفشيتعاددداةدشاددديفشرألهي،ةدددرئشريدددتشجيددد شاتددد شريصدددرسغشري دددر ، يفشر يعددد رغش شششششششششش

 كش ادددديفشت ،ةدددد شاادددداهتشريصدددد شريعادددداةعيفشادددديفش ددددأ رشسكشةسدددددشري ددددررتشساددددرغشستمددددررشا كاددددةشهتاتادددد شششششش

ش.ا ا يفشأل مرغشريعااةد

ش:ششهت ارشةتيفشسجملاشري  ر شريتشةعع شاارارت رشا تشريع ،ة شريامتيفش ااهتشريص شريعااةعيف

 :شت ا اشهت ،ة ش ص،وشريعااةد .س

ةددددتشر ،ضدددد،ارئشريددددتشةع رهيددددرشر ادددداهتاشادددددش  ددددركشس ادددد رشششششةعاتدددد ش اددددترةشجمل مدددد شاادددداهتشريعادددداةداشعتشش

ةعددددرئاش  صددددتش  ددددررشري مدددد شريعددددرغشيتاادددداهتاشها رةس ددددراشعدددداشتدددد، تشجملدددد لشر ،ضدددد،ارئشاتدددد شت ادددد ارئشهت دددداش

هع  دددددقشريمت ددددد شهر  ادددددذرغشهريع اددددد قش ددددد شا،ضددددد،ارئشر اددددداهتاشه ش ددددد   شايددددد شجيددددد شاارادددددرمتششششششششششش

ش:ري  ر شرآلت ة

  ص،وشرخلررةري ص،وشريعراةشتأتيفش   شري. 

:شجمل ددددر ش صدددد،وش ش ددددر ،كشرياددددا رئشتاددددا شف دددددشس دددد،رتشرياددددا رئشهجملدددديفشتععددددربششششاثددددرلشايدددد  -

شس مرغشاراةشتت  رش ص،وشسررةش م ش ا ةشايفشرياا رئ.

هرةشخبصددددد،وشياراددددرئشريعدددددأستش ش كددددرغشريع ددددد،ةشر ، ددددتش  ددددد شتدددداةشري رادددددتمتشششششش:شاددددرشاثددددرلشآسددددداش -

شششريعراةشعاشتاةشت ارش عتشري ،راتشرخلررةشر عااةشير

 ري ص،وشرألجملاشتأتيفش   شري ص،وشرأل  شسجملا ة. 

 ش.ري ص،وشريترساةشتأتيفش   شري ص،وشر   عة

ه مددددديفشت اددددد اشاددددد،رةشريعاددددداةدش ءش ا،ادددددرئاشتسددددداش ددددد ش ا،ادددددةشادددددتةرقشاددددديفشر ددددد،رةشريدددددتششش . 

تعدددددر شا،ضددددد،ارقشاعمدددددرابقاشسعشتععدددددربش ددددد ش ا،ادددددةشه دددددتمتش شر ،ضددددد،تاشت ددددديفشجملددددد لشر ريدددددةشششششش

ش.هر تضايفشتص ششة س شضاشر ،رة
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جملدددددد لششفدددددددهجمل ددددددر شتصدددددد،ليش شريعادددددداةدشراع ددددددرشه ددددددتمتشر ،ضدددددد،تش ددددددر ع  شريعددددددرغاشت  سدددددد ششش . 

ش.ري ص،لشضايفش ر شهر تشايفشس ،ر شريعااةد

هتددددد ةعشريع دددددرهةيفشةهررقشا ادددددرقش شت ،ةددددد شريعاددددداةداشت ددددديفشسةرمتشا  دددددتمتشجلعددددد شريعاددددداةعرئشسهضددددد شششش .ة

ريا،ةتددددةاشهادددددشايدددد شششهس دددد  اشهةاعحادددديفشر ددددععارلشريع ددددرهةيفش شرأل دددد،ر شرياس اددددةشيتعادددداةعرئشش

ة سدددددد شسكشةمدددددد،كشريع دددددد،ركش صددددددترقشتك دددددرشة صدددددد ش عددددددتغشهضدددددددشريع ددددددرهةيفش  شيأل ددددد،ر شر  اددددددةاشهشش

ه ددددرابقشهاعددددربرقش  دددد شةاددددراتشري ددددررتشاتدددد ش جيددددرةشاددددرشة حدددد شا ددددرش دددداةعرقاشاتدددد شس شةعسددددايفشششششش

ش.ريع ،ركشف دشارشةاةش شري  

ايددد شع   دددرقشي رادددتمتشا ادددةشششه شةععادددتشاتددد شريع ددد،ركش اددد شاع ددد شملشةددداةشا دددالش شريددد  اشهششششش .ل

اشهجيددد شت اددد اشا،ضددد،تششش(ر  ادددذرغشريعاددداةعيفش)ةادددا ششتعاثددد شمبدددرشش شتددديفشريصددد ريةشريعاددداةع ةشش

ت اددددد اش  ددددد شةدددددعاشريصددددد شريعاددددداةعيفش ءشرأل ادددددرغشريدددددتشتع ر ددددد شاعدددددراشاددددددشتدددددا  اشاددددد،رةلششش

هحيددددددتثشايدددددد ش شريعادددددداةعرئشريمددددددرب اش اددددددرشجملدددددد،شر ددددددرلش ش ددددددر ،كشششششششش:شريعادددددداةدش ءشس دددددد،ر ش

 .ثبقريع ، رئشا

ت ذدددددد شسكشةمدددددد،كشريصدددددد شريعادددددداةعيفشا اددددددارقش ءشس دددددد،ر اشعدددددداشت ادددددداشرأل دددددد،ر ش ءشتصدددددد،لاششششششششش

هري صدددد،لش ءشتدددداهتاشعدددداشتددددأتيفشر دددد،رةاشريددددتش ددددتشت ادددداش ددددتهرجملرش ءشت ددددارئاشهري  ددددارئش ءش  دددد،ةاششششش

ش:شهاي شات شري ح،شرآلتيف

 ددددددشهت اددددداش ءشتصددددد،لاشهة   ددددديفشسكشةعمددددد شا ددددد،ركش ددددد ش دددددر شا  دددددرش ددددد،جملاشا دددددرهةيفشفششش:شرأل ددددد،ر  -

 .ري ص،لشريتشةعسا  ر

سكشةعمددد شا ددد،ركش ددد شتصددد شا  دددرش ددد،جملاشا دددرهةيفشري ددداهتشششششششششهة   ددديفهت دددتر شعع دددرشتددداهتاششش:شري صددد،ل -

 .ر ع ااةشا ر

 .هت ااش ءشس  رراشات شسكشةعم شا ،ركش  شتاتشا رهةيفشارشةعسا رشايفشس  رر:شري اهت -
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هةددددعاشت ادددد اششش...(ش3ر ددددرةمتششا8ر ددددرةمتش)هجملدددديفشرددددت شس مددددرغشريعادددداةداشهعادددد شسر راددددرقشاعاتاددددتةشششششششش:شر دددد،رةش -

 ر ،رةش ا شارشةتيفش ء:

هتمدددد،كش ش ددددم ش دددداه شسجبتةددددةاشهتددددقش اددددر شرجلادددد اش دددد ش ددددا ش دددد ش ، دددد شرعدددد  اششششششش:شري  ددددارئ -

 .ض ظ(سجبتشجمل، ش ايفش تايفش ع  ش ا اشعة ش)هجملم رش)س(شش:ات شريام شرآلتيف

ترةش عمددددداررشه ش ددددرلشردددددره شادددددتةشت دددددارئشر دددددرةمتشادددددتةشرأل دددددا شرألجبتةدددددةشةدددددعاشر دددددعااررشريععدددددش

شر ا .ش

 ...(. ش شسسا:ش)اثرل

هعاددد شسر رادددرقشاعاتادددتةشا،ضددد،اةش ددد ش ، ددد اشت،ضددددشت  دددرشرأل مدددرغشر ادددع تةشارت دددرشششششششش:شري  ددد،ة -

ريدددتشتعدددر شاادددأيةش ع   دددراشتدددكارش ر ددداشععددد،عشادددثبقشاتددد شسعش مددداشادددرغشة ادددح شاتددد شس ثددداشششش

ش.اش ءش ارس ايفش ريةاشسهشةام ش  احر رشت،تاشاتةشايفشريااه اشت ذ، شسكشت ا

ش:شاب كةشجملراة

رددددددترشر  ددددددررمتش ءشس ددددددرشيدددددد  شادددددديفشري،ر دددددد شسكشةسدددددداشريعادددددداةدش دددددد شاددددددرش دددددد قش  ر ددددددرشادددددديفشششش .1

ريع اددد ارئاشه  دددرشةع، دددمشايددد شاتددد ش ذادددرشهادددت شر ر دددةش ءشت اددد ارشاتددد شغددد،شادددرش ددد قاشششششش

تادددديفشر امدددديفشسكشة ددددتسشريعادددداةدش  صدددد،لاشهادددديفشر امدددديفشس شةمدددد،كشيتعادددداةدشسعشت ادددد ا؛ش اشةع، ددددمششش

.اش ارشا ا رشات ش ذاشريعااةدرألا

ا دددتشتعددددتة شتادددداةدش ددددر ، يفشةدددعاشرت ددددرتشريع ادددد ارئشريددددتش دددركشريعادددداةدشري ددددرساشر ددددارةشتعتةتددددرشششش .2

 ددددتشراعاددددتجملراشهيدددد،ش ر دددداشختددددريمشاددددرشجملدددد،شادددد  ش شجملدددد رشريددددتي  اشهايدددد ش  ر ددددرقشاتدددد ش   ددددةششششششششش

.تعديل ريعااةدشر ارةش
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:يةنشاء الجملة القانونإ قواعد-ابعاا س
كشريصدددد ريةشريعادددداةع ةشمب  ،ا ددددرشريعددددرغشجملدددديفشع،ةدددد شر ددددرةمتشرألهي ددددةشيت مددددامتش ءش ،راددددتش ر ،  ددددةشات اددددةشششش 

هردددر ةشيتعا  دددقاشهجمل دددرشة ددددشاتددد شادددرتقشاددديفشةصددد، شهةعدددّتشااددداهتشريصددد شريعاددداةعيفشا ادددةشريععددد تشششششششششششششش

متشادددديفشاددديفشرأل مددددرغشري ر ،  ددددةش ت ددددةش دددت اةشهرضددددحةشه عصددددامتاشهجملدددد رشةادددعتايفشرسع ددددررشريمتاددددرئشر عددددربششش

سعشتأهةددددد شسهششعاددددد  شش ااة دددددةر ع ددددد شر  صددددد،ةش كت دددددركاشهري،ضددددد،لش شر دددددعةترغشرجلاتدددددةشريعاددددداةع ةشششششش

ش:ت اتاشهت ارشةأتيفشت ص  شاي 

:المعايير الموضوعية في بناء الجملة القانونية .أ
 :اس تخدام جمل قصيرة .1

 دددد ش مدددداششهايدددد ش صدددد ريةشششاتصددددرسغشريععدددد تشادددديفشرأل مددددرغشري ر ،  ددددةشجبادددد ش صددددتمتشششششيادددديفشريسدددداهرعشش

 دددر ، يفش أ ددد شادددتةشاددديفشريمتادددرئشهر  ععدددرةشاددديفشر دددعةترغشرجلاددد شريا،ةتدددةشريدددتشاددديفش دددأ  رشسكشتددد ةعش ءششششششششش

ش.يا، شر ماشري ر ، يف

 مدددديفشر ددددعةترغشاددددتمتشفدددد ش صددددتمتشششاشه ارشتعدددد رشريععدددد تشادددديفشر مدددداشري ددددر ، يفشجباتددددةش صددددتمتشهرضددددحةششش

شاتدددد شغدددد،ه  دددد،ةشاعاتاددددتةشت صدددد ش    ددددرشاباددددرئشريم دددد ااشسهشهضدددددشاددددتمتشفدددد ش صددددتمتشضددددايفشت ددددارئش

 ش ا،ا ددددددرشتمدددددامتشهر ددددددتمتشهرضدددددحةشهامر اددددددةشه ددددد تةشري  ددددددااشه ارشملشتدددددمشرجلادددددد ششششششتمدددددّ،كشامر ددددد شش

 مددديفشر دددعةترغشرجلاتدددةشريا،ةتدددةش ددداةاةشسكشتمددد،كشششششاشري صدددتمتشري رةدددةشاددديفشريععددد تشاددديفشر مددداشري دددر ، يفششششش

ش.هرضحةشها  ،اةش ري ا ةشيتاع   ش ريعااةد

 :واالبتعاد ما أمكن عن الفعل المبني للمجهول ،وماس تخدام الفعل المبني للمعل .2

 كشر دددددعةترغشري عددددد شر ددددد  شيتاعتددددد،غشاددددديفش دددددأ رشسكشحيدددددتةشريادددددة شسهشرجل دددددةشر اتددددد، شا  دددددرشري  دددددرغششششششش

اش ،ضدددد،لتمعر ددددةشرجلاتددددةش ر ددددعةترغشتعدددد شادددد  شيتاعتدددد،غشادددديفش ددددأ رشسكشحيددددتةشري رادددد ششششششششش ت ددددةا ري عدددد ش

 شا ر دددددامتشرجل دددددةشسهشريادددددة شر اتددددد، شا دددددرشششريددددد عش شةددددد ششاهايددددد شخبدددددب شري عددددد شر ددددد  شيتاذ ددددد،لشش

ش.رجلاتةشاا، ةش ري ا، شهاتغشري،ض،لشاي ش ذع تت    شري ع اش
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 ارشسجملا شر تةاشةا،متشري ئةشريعراةشيب عارتش ر شيم ش اة شسكشةات شايفشري، ررمتشت،  رش:ش))رجلاتةش:اثرل

ش((.ريتا،مت

اشةادددد،متشري ئددددةشريعراددددةشيب عاددددرتش ددددر شششش ارشُسجملاتدددد))شريعري ددددةشتددددأتيفشرجلاتددددةشرياددددر  ةشسهضدددد شادددديفشرجلاتددددةششش

ش.هاي ش ا  شر عةترغشري ع شر   شيتاعت،غ...((شيم ش اة ش

جيددد، ش  دددررشرجلاتدددةشري ر ،  دددةشةهكشسكشةمددد،كشر متدددمشسهشر عددد شششششششاهساه دددرقشاددديفشرألرددد شر ددد  ،رششششاهاددددشايددد ش

ش. ريع    ش رجملارق

(.حيّكاش  ب شري رر)ش:اثرل

 :ير المنفيالتعب  علىتفضيل التعبير اإليجابيي  .3

 كشرجلاتددددةشريددددتشتمعدددد ش ععدددد تشي دددد،عش جيددددر يفشس ثدددداشهضدددد، رقشادددديفشرجلاتددددةشريددددتشتمعدددد ش ععدددد تشا  دددديفاششششش

 ددد شسكشرألسدددتمتش دددتشععدددر شيعحت ددد ششششششاتددد تدددرألهءشتددد  شر مددداش أ دددت، شا ر ددداشا  دددتشةاددد  شت ادددراشششششششش

ش.هايفشجمل رشر  اتقشة س شر ريةشرجلاتةشري ر ،  ةش عع تش جير يفشاايفشس  شت ا ر

ي،   شسكشة   شيتلشايفشرحملرا ش شر س،رش كشملشةميفشا ،ارقشايفشرجي، شيتاحرايفش:ش))رجلاتةش:اثرل

ش(( ر ةشرار ةش شريع،   ر 

 شجيددد، شيت،  ددد شسكشة  ددد شيدددتلشاددديفشرحملدددرا ش شر سددد،رش ارش دددركششش))ش:ت ددديفشسهضددد شاددديفشرجلاتدددةشرآلت دددةش

ش((.ا ،ارقشايفشر  ر ةشرار ةش شريع،   

جيدددد، شر ددددعةترغشريععدددد تشر   دددديفش ارش ر دددداش   عددددةشريدددد  ششششاادددديفشرألردددد شر دددد  ،رششهساه ددددرقشاهادددددشايدددد 

ش.ري ر ، يفشت عسيفشاي 

ش((. شجي، شيتاحماةشسكشت اش ريتا، ش   شمرتشرأل ار :ش))اثرل

 :اس تخدام الجملة الفعلية بصيغة المضارع .4

ر سددددررتششهجملدددديفشردددد  ةشري عدددد شششششاُة سغدددد شيتصددددرسغشا ددددتشردددد ريةشفتددددةشتعت ددددةشر ددددعةترغشردددد  ةشر رضدددداششششششششش

ش.هي  شر  ةشر اع   
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ش(رحملرارمت(ريتا، شهستعر ششمبصررةمعماشرحملماةشات شرخلصاشرحملم،غشات رش))ش:رجلاتةش:اثرل

 دددعحماشرحملمادددةشاتددد شرخلصددداشرحملمددد،غشات دددرشمبصدددررةمشريدددتا، شششششششش))ش:هجملددديفشسهضددد شاددديفشرجلاتدددةشرآلت دددةشششش

ش((.هستعر شرحملرارمت

سهش دددركشسعدددالشه مادددرششششاريددد  شضددداهرمتشر دددعةترارششسادددرشري عددد شر رضددديفشت ادددعةتغشا دددتارشت عسددديفش   عدددةشششششش

ش:ايفشر ثرلشريعرييف"شَاُ ِم" ش  ر شرجلاتةشري ر ،  ةشة صا ش ءشر رضاشهر اع   اش ارش شتع ش

 ي رششةميفش تشسا تات رشجب رةةشسهش  حةش رس ةشارملششَاايفشريعا شيت شرجل رئشريعراةشايفشُ ِمش))  د

ش((.راع ررل

 :د اللزوماس تخدام الصيغ اآلمرة عن .5

اددددرشةعددددا ش ريصدددد غشششا دددد شت عسدددديفشرجلاتددددددددةشري ر ،  دددددةشايدددد شششاريعادددداةعيفردددد ريةشريدددد  ششا ددددتةارادددد ش

اشهجملدددددديفشردددددد غشتاددددددعةتغش شرجلاتددددددةشري ر ،  ددددددةشيعحتةددددددتشهر  ددددددرئشسهشتددددددا ششششش(ردددددد غشر يدددددد رغش)رآلاددددددامتش

سهششرجلددددد رررئسكشةارتدددددقشجملددددد لشريصددددد غشريددددد  شاتددددد ششششهجيددددد ريع رادددددرئشسهش كددددداشري  دددددرغش أاادددددرلشاع  دددددةاششش

هجمل ددددرشجيدددد شاتدددد شريصددددرسغشعتةددددتشري عدددد شششششششا ، ددددرئشر مت ددددةشاتدددد ش ري ددددةشريصدددد غشر دددد  ،رمتشاراددددةششششششريع

هايددد ش تدددرشا دددتارش مددد،كششششاريددد عشةمتددد شاتددد ش ري عدددرشتاتددد شريع ، دددةشسهشرجلددد ررش ت دددةشههضددد،لشه دددبرششششش

ش.شسارغشر غشآاامت

 عدددددةش ارش ر ددددداش  شاهرخلددددداه شاددددديفشرألرددددد شر ددددد  ،رششششاي را دددددة ه ر  ر ددددد ش مددددديفشر دددددعةترغشرددددد غشيدددددتشششش

ش.ي رغري ص،وش شتعات شجمل رشر 

 ش–اتددددد شش–ةتددددد غشش–جيددددد ش:ش)هسةهرئشر ددددددددغشر يدددددددددد رغشر عدددددترهلشر دددددعةترا رش شريصددددد ريةشجملددددديفشششش

شش.(ةعع ت

ش((ات شس شة  شاتةشر   ا شايفشعبعةشهةامت،كشت ارش    اشجل ةشا  ا /شجي :ش))اثرل

 شش.( شجي، ش–حيكاشر  ة:ش)ه شر  دشتاعةتغش
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سكشة ايفش ءشسعشاارجملاش ش...ش شجي، شات شساسررش ت ش ةررمتشرياا ةشر ارجملاةشر   تةش/احيك))ش:اثرل

ش...((رياا ةشسعشاعت،ارئشسهش  ر رئش

 (شرخل...ش شةادددد، شش– شةاددددا ش:ش)هادددديفشيددددتشر اعحادددديفش شجملدددد رشريصددددتةشر ددددعةترغشردددد غشاثدددد شششششش

ش.تثتلشايفشريت  شهاتغشري،ض،ل كارقش رش

 :اللزوم اس تخدام الجملة الشرطية عند .6

ش. ،ض،ل ارشر عةتغشريصرسغشر  ةشرياا ش ش  ررشرجلاتةشري ر ،  ةشجي ش عر ةش ،ر شرياا ش

 ارشر اح شريااة شايفشرياا ةش شةم،كشاا ه قشايفشر يع رارئشريتشت اأش شااةش))ش:اثرلشات شاي 

ش((.ر احر رش  اشايفرياا ةش عتش

 :كيفية اس تخدام اإلحالة إلى نص قانوني .7

رددددد ريةشريددددد  شر  دددددررمتش ءشادددددرةمتشسهشاددددد،رةش شتاددددداةدشاعددددد شسهشادددددرةمتشاع  دددددةش شريعاددددداةدشششششش دددددتشتعاتددددد شش

 لشر ددددرةمتشسهشر دددد،رةشاب ددددةش ددددر ماشري ددددر ، يفشا،ضدددد،تشريصدددد ريةاشهجمل ددددرششيددددا،ضدددددد،تشريصدددد ريةشارتددددراشهتمدددد،كش

ةاددددراتشاتدددد ش عر ددددةشفدددد ش صددددتمتشهرضددددحةاششهجملدددد،شاددددر مدددديفشر ددددعةترغشردددد  ةشر  ريددددةشت رةةددددرقشيتعمددددارراش

أل  ددددرش ددددتشتدددد ةعشس  ر ددددرقش ءشتع  ددددتشهيادددد، شرجلاتددددةشري ر ،  ددددةششششششا شر ددددعةترغشر  ريددددةش دددد رشيمدددديفشجيددددش

ش.ش ت قشايفشت ا ا رشهت،ض ح ر

ش:هيميفشتعاشر  ريةش أ ت، ش ا  شه عصاشههرض شجي شات شريصرسغشاارارمتشارشةتيف

 ر  ريةش ءشتااةدشآسا: 

ا ددداشا، ع دددرشاددديفشري صددد،لشهرأل ددد،ر اشاددددشا ددداشششششر  صددد،ةمتشا ر دددامتشةهكششتمددد،كشر  ريدددةش ءشر دددرةمتشسهشر ددد،رةششش

ش.ر اشريعااةدشرحملرلش ي رشهر ارشهتررخير

 شر رةمتشريار عةشايفشري ر ،كشرأل ر يفشيتعرات ش ششات  ر ضرتةقش ءشريااه شريعراةشر  ص،وش:ش))اثرل

ش((4552يعرغش/05/ريتهيةشر ا

 ش:ر  ريةشايفشارةمتش ءشسسا ش شريعااةدشري،ر ت
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هريددددتشتدددد  ششاادددديفشري ددددر ،كشرأل ر دددديفشيتعددددرات ش شريتهيددددة/ش31/ر ددددرةمتش/شجملددددد/ري  ددددامتششايدددد :اثددددرلشاتدددد ش

 دددرلشادددتغشتاددد،ةةشهضددددشريعراددد شريددد عش صددد شاتددد ش ددد رةمتشساتددد شاددديفشرياددد رةمتشر عددد شششششششششششةتددديف:ش) اتددد شادددرشش

ريدددتشةعاددد شيدددتة رششش شجيددد، شيتذ دددةشريعرادددةششس ددد اسدددبلشادددتمتش دددعةشش/هتدددقشس مدددرغشجملددد لشر دددرةمتشششاتددد شس ر ددد ر

ش.ايفشجمل رشري ر ،ك/شش7/شايفشر رةمتش/شه/شر ،رت ةشر  ص،وشات  رش شري  امتششسكشعذ شا ر

 شهرأل ،ر .ر  ريةش ءشر رةمتشا ر امتش   اشر ا رشةهكشا اشا، ع رشايفشري ص،لش

 شي  . عتشا اشر رةمتشرحملرلش ي  رش  ريةشسعششري ر ،ك(جمل رشش)ايفر عةترغشا ررمتش

  هادددددرش دددددر رشايددددد ش(شةشسهشر دددددرةمتشريب  دددددةر دددددرةمتشريادددددر  )ش:ر ددددد شر دددددعةترغشا دددددرررئشاثددددد

ش.ألكشاث شجمل لشريع رررئشتم،كشيراسةشهيتشحمتةمتشايإل ررمتش ءشر ،رةشرحملرلش ي  ر

 هر دددداشريصدددد شريدددد عششاا ددددتشر  ريددددةش ءشرت ر  ددددةشةهي ددددةشجيدددد شعتةددددتشا دددد،ركشجملدددد لشر ت ر  ددددةش

ش.هتررة ش رتررلشاُس ائشمب،  ر

:معايير الوضوح في الكلمة والمصطلح .ب
 :ام الكلمة المناس بةاس تخد .1

اشهجيدددد شات ددددرش شا ر ددددامتاتدددد شريصددددرسغشر ددددعةترغش تاددددرئشارئشاع دددد شحمددددتةشتعددددربشادددديفشر  صدددد،ةشا  ددددرششش

ش:جمل رشر  ررشاارارمتشارشةتيف

اشةدددددعع شاتددددد شريصدددددرسغشششا شجيددددد، شر دددددعةترغش تادددددرئش عت دددددةشيتععددددد تشاددددديفشر ع ددددد شري،ر دددددتشششش 

ر صددددات ش ددددتشةدددد ةعش ءشت دددد تش شششا ددددتارشحيعددددر ش ءشتمدددداررلاشألكشت دددد تششررغشريععدددد تشارتددددر ددددعةت

ش.شر  ص،ةشايفشااعةتايفشري ر ،كشسهشري  

ا ر  شتع،ةوشات شرجل ةش......شحيقش ري شريع ررشر   اشيتاميفشر مةرةشريع ررشر أ ،رش))شاي :اثرلشات ش

ش.((ايفش  اةشريع رر%شش25ر اعأ امتشمب تغشةعرةلش ا ةش

ا ر دددد ش....شر ددد  اشيتادددميفشر دددمةرةشريع دددررشر دددأ ،رشششششششحيدددقش ريددد شريع ددددررشش))ش:سهضددد شاددديفشرجلاتدددةشرآلت دددةشششش

 ((.ايفش  اةشريع ررشر أ ،ر%شش25ةعرةلش ا ةشتع،ةوشات شرجل ةشر اعأ امتشمب تغش
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ه ددددركششاتر ددددعةترغشر ادددداتشيمتاددددةشريع ددددررش شا، دددددشه تاددددةشريع ددددررشر ددددأ ،رش شا، دددددشآسدددداشةددددثتشريتدددد  ششش

ش.ي ا عتةشرش راع ررجملرايفشر اعش رشر عةترغش تاةشهر تمتش

تااةعيفشارترش ارشر عةتغشريصرسغشاصات شا، مشارغشتبشجي، ش شا،ضدشآساش شاااهتشريص شرل:شاثرل

ش".رميف"سكشةاعةتغشاصات شا، مشارغش

 ا ددددتشريععدددد تشادددديفشادددد  ش  ددددةشاراددددةشاددددرش ددددتاةششششششش(شجيدددد، )ااراددددرمتشر ددددتشادددديفشر ددددعةترغش تاددددةششششش

ةشتا  ددددددقشجملدددددد لش اشجيدددددد شسكشتع دددددددشجملدددددد لشريمتاددددددةش سدددددد،ر  شعددددددتةش ددددددر ئشه    ددددددشش؛شت تةاةددددددة

 .ايفشا ح رشر  ص،ةهمبرشحي قششاهاي شر  رقشيب ع رس ةشسهشر  ر  ةشارياتاة

 هاددديفشر  عسددد شت دددرةعشجملددد لشريع دددررمتششششششا(سبتدددرقشيمددد ش ددد ش رتددد ششش)ش:تددداةش ش عدددوشريعاددداةعرئشا دددررمتششش

سهشاددددتغشريعادددد ش  ددددرش شش ي ر جملددددر دددترشر امددددركاش  ش ارشتعدددد رشاعاتددددةشه صدددداشري صدددد،وشريددددتشجيدددد شش

شاادددديفشرألردددد شر  ددددارششر ددددعةترارقشسرر ددددرق  دددد ش مدددديفشر ددددعةترغشجملدددد رشر صددددات شششاتاعددددا شر ادددداه

ي دددررشر دددعث رر شجملددد رشري ددد،تشاددديفشر شهةععدددربشا ر ي دددررشريعدددرغةع دددةشهجملددد،شادددرشةادددا ش شريصددد ريةشريعادددا

ش.ةاعةتغش ش تهةشض  ةش ترق

ةعتشاس،شري ئةشسبترقشيم ش  ش رت ش))ش4512يعرغش/ش8/ايفشر ا ،غشريعااةعيف/ش1/ر رةمت:شاثرلشات شاي 

ش....((ريعترةا ةشاع ايرقشت ايرقش  س رق

 دددددت قشاددددديفشر دددددعةترغشششادددددرشةرغشايددددد شام دددددرقش ش دددددركشاددددديفشرألهءشعتةدددددتشري صددددد،وشارئشريصدددددتةش دددددريع اششش

.(سبترقشيم ش  ش رت )ش:ا ررمت

 :كيفية اس تخدام وتوظيف المصطلحات .2

شا شيددددتشامر  ددددرششغشس  ر ددددرقهتاددددعةتشا شريصدددد ريةشريعادددداةع ةش ا،اددددةشادددديفشر صدددداتحرئشرياددددرسعةششششششتدددداة

ش:هجيترشت  تشريصرسغش أجملاشجمل لشر صاتحرئشاه شتعايفشر ع  شر  ص،ةشا  ر
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 (ُةعددددت):هةمدددد،كشا عذددددرقشألعددددالششششاةاددددعةتغشجملدددد رشر صددددات شا ددددتشع دددد،ئشر مدددداشري ددددر ، يفش ددددري  ششششششش

ش.شا ر امتش  شه ،تشري ع 

ش( رتةشري،عرسقشر ارت ةشيرشةعتشر عع تشمبذاةشت،  عرشات شريع تش تشر تدشات :ش)اثرلشات شاي 

 (ُةععدددددربش)ع ددددددرئششة  دددددد ةاددددددعةتغش ش دددددرلشري ددددددارسيفاشسعش ارش ددددددركشر مددددداشريدددددد،ررةش شريددددد  شششش:ش 

شش.ريعم 

ةععربشريعددددد رغشر تةدددديفشردرلشريترسيفش رسارقشارشملشةث اشسكشر تةيفش رغش أةررشريتةيفش ءش:ش)اثددددددرلشات شاي 

ش(.ريترسيف

 (تعدددتل):اددددش   دددررش دددر يفشاددد،رةشريعاددداةدششششاادددرةمتشسهشس ثددداشاددديفشتاددداةدش رتددد شششةادددعةتغشا دددتشتعدددتة شش

ه  ر دددرش دددري  شرجلتةدددتش اشششش( دددد)ر دددععارلش دددا شرجلددداششهجمل دددرشجيددد شاتددد شريصدددرسغشر ددد شششششاش رتددد مت

ش.ريت ةشةتحقش ر مه  شكش ا شري ررش 

ش.تيفيعص  شات شري ح،شرآلش/ششش/هتررة شش/ششش/ايفشر ا ،غشريعااةعيفشر اش/ششش/ششتعتلشر رةمت:شاثرل

 شه شجي، شر عةترغشر  ةشر ثرلشرآلتيف: 

ش. ر رةمتشرآلت ةش/ششش/هتررة شش/ششش/ايفشر ا ،غشريعااةعيفشر اش/شش/شتعتلشر رةمتش

 (  ةت):ش عوشا،رةلشةهكش  بلش تة ش ي ررشةادددددددعةتغش ي ررشتااةددددش رت شسهش.

 (ري حددددددددد،شرآلتددديفش):غشت صددد ت ةش مددداشادددرغشسهش ةدددارةش  دددارررئششششش ةدددارةشس مددددددددرششةاددددددددعةتغشا تادددددددةقشش

 .يع    ل

 (شري ح،شريعرييف)ريمرت  ةش شر ريةشري  تاعةتغشا تشاارارمتشش:(هت رقش رشةتيف)سهش. 

 (ات شس ر):ش.شرقةاعةتغشارةمتشا تارشةم،كشر ماشري ر ، يفش شرجلاتةشري ر ،  ةش ا ّ ش

ات شس رش ارش ركشري رسدش..شاع ش  وشمث رشةتع غشاري شريع ررش عاذ ترش  اشرياررعش:ش)اثرلشات شاي 

ش(.ري  د ررارقش ر شيرشسبلش  ةشايفش ت،يرش يفشريا تشسكشةتايفش ك ارلش
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 (  ش)ريت يةش شري  ش ءشسكشر ماشري ر ، يفشريد،ررةشت درشة ادح شاتد شريمرتدةشششششششتاتتاعةتغش  ش

ش.سهشات شف دشر ع   ش عا   ر

  ات ش دددد شايفشةدددد،ةشر  دمر ش ش...شات ش  ش دددددددرسقشش...ات ش ددددد شامدتمش:ش)اثرلشات شاي

ش(رخل..شر  ر صةش

 (شسع)ريت يدددددةش شريددددد  ش ءشسكشر مددددداشري دددددر ، يفشريددددد،ررةشت دددددرشةدددددارةش دددددرششششششششتادددددت ددددد شادددددعةتغشت

ش.ريعةص  شسهشريعة ت

(. ارشسسّ شسعشايفشرياات :ش)اثرلشات شاي 

.واالنتباه إلى تلك التي يمكن أن تثير اللبس ،تجنب األخطاء الشائعة في المصطلحات والكلمات .3

ش:ساثتةشات شاي 

رةةش"شيعررشر ا ، ةشتمع ش ر:ش ،رةر، ." 

 (كشجملمددددد رشس ددددد رر ):كشس ددددد ررش)سهش(ش كشاثددددد شجملددددد لشرأل ددددد رر:ش)هريصدددددح  شري ددددد،لشاا ددددددددددددررمتشسر ئددددددددددةش 

 (.   ل

 ي ددددددددداشحمت ددددددددرشر  ر دددد اشهر  ددددعةترغشششششه شساددددأقجملددددددددد لشريمتاددددددددةش ث دددددددددارقشاددددرشتاددددددددععا ششششش:ش ادددد

شا( اددد شادددرش)سهش(شرألاددداشة عسددد راتددد ش اددددددددددد شادددرششش)سهش(ش اددددددددد شريسدددددددداهرمتش)شجملددد،ريصح ددددددد شيدددددددرشش

ريمتاة.ا تشر عةترغشجمل لش"ششري رر"شهش"ششات "شت ذ شاتغش ي رلش ا شرجلاش

  يتاسددددددررتشريدددددد عشةت  ددددددرش ع عددددددرشاعصددددددتع ششششششري رردددددد ة"ششسك"شري رت ددددددةش عددددددتشش"شش "ش ارش ددددددررئش:شسكش

 ش(.س  )هسةياعرشيعص  ش

(.ري عو)ريععاةمشات  رشي  رلش"ششريدددد"شجي، ش ةسرلش:ش عو 

  (شع  دددق)يدددتش دددت اش ارش دددركشر  صددد،ةش  دددرششششش(شتدددأا ) ث ددددددارقشادددرشةمدددددد،كشر ددددعةترغش تادددةششششش:شتدددأا

ت هةدددددتاشع  دددددقاش:شيفشريمتادددددرئشرألت دددددةاشهريصدددددح  شر ددددددددددددععارلشادددددرشة ر دددددددد شرياددددد ر شادددددشش(تددددد،تت)سهش

شش.ت،تتاش اترةاشت  ئةاشر   اشعست
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شاسددددر  "ششه"شت،ضدددددشجملدددد لشرألةرمتش شيددددتشا،ضددددع راشه كشر ددددعةترا رشمبع دددد ششششششاددددرش ث ددددددارقش:ش اددددر

 (.شاثتار) شا،ض،تشريعامشسهشر  عئ ر شساأاشهاع رجملرشريصح  شش" ارشسك"ششهر ععارل

 (تلاتددد ش ددددددتراشاتددد ش دددددددت اشاتددد ش دددشش)اتددد ش)هريصدددح  شري ددد،لششاسر ئدددةشاصددداتحرئف ع دددرش:ش

 (. تمت

 (.اعةص ش م ر)هريصح  ششاساأش رسد:شسسصرسيفش م ر 

(.ااأيةشا اة)هش(ش ا شا ا)هريصح  ششاساأش رسد:ش ا شجملرغشهااأيةشجملراة 

(.ارشةرغ)هريصح  ششساأقا ثترقشارشتاعةتغش:ش ر ر 

 ( شت،رتاشريااه:)(.ت،تاشريااه )هريصح  شاشساأش رسد 

ددددااشحمدددددواشِردددددا  اش ت دددد اش دددددثتاش اةددددد اششش))ش: ددددددددد،ر شر ددددددددددععارلش عددددوشريمتادددددددددددرئشاثددددد شش 

 .ي،رمشر   اشهر    شهر  اةشهرجلادش(( ع ت

(.اتمتش  ر)هريصح  شسكشةاععا ششاساأش رسد:ش تمتش  ر 

 :كيفية اس تخدام المصطلحات غير العربية .4

م،  دددددرشاصددددداتحرئشاعترهيدددددةشار  دددددرقشششيا  دددددةشر دددددعةترغشاصددددداتحرئشيدددددتشاشت عسددددديفش عدددددوشريعاددددداةعرئشش

ش:ة ّس شيتصرسغشريعا   ش  شر ر ئشرآلت ةشةها  ث ةشايفشت،رتقشار يفش اأ  راشه شجمل لشر ري

 شجملددددد لشر ريدددددةش مددددديفشششار صددددداتحرئشرأل    دددددةشريدددددتش شة، دددددتشا ر ددددد شيدددددرش شريت دددددةشريعا  دددددةشششش 

ش.ر صاتحرئشرأل    ةشر عةترغ

ش".تر  ش"ش ر عةترغشاصات شش

 ر صدددددداتحرئششساددددددرر صدددددداتحرئشرأل    ددددددةشر أي،تددددددةش شر  ددددددعةترغشهيددددددرشاددددددرشة ر تدددددد رش شريعا  ددددددةاش

ش.ر عةترغشر صاتحرئشرأل    ةشا ر ت رشريعا  ةشيتشاأي،تةشر  عةترغاش ميف

ريا مةش" ت قشايفشش" م ا" ه تاةششا"ريارسيف" ت قشايفش تاةش"شريعت  ة،ك"ت  س شر عةترغش تاةش

ش."يار مةسهشرشريع م ،ت ة
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 هيددددرشاددددرشة ر تدددد رشادددديفشر صدددداتحرئشر أي،تددددةش ريت ددددةشريعا  ددددةاش شششششششششااصدددداتحرئشس    ددددةشاأي،تددددةشش

 .شجمل لشر ريةشة س شر عةترغشر صاتحرئشريعا  ة

ش". ا  ،تاش"ش ت قشايفش تاةش"ش ر ، ش"شاثبقشة س شر عةترغش تاةش

 :اس تخدام مصطلحات بصيغة محايدة .5

ئشهريمتاددددرئشرحملرةددددتمتشريددددتش شتعادددديفشر ا راددددرقش ددددت  رقشسهشتدددد عاششششششةددددعع شاتدددد شريصددددرسغشرسع ددددررشر صدددداتحرششش

هايددددد ش  ر دددددرقشاتددددد شتا  دددددقشر مددددداشا،ضددددد،تشريددددد  ششششششااتددددد شر  عدددددر ئشريادددددة شر ةر ددددد ش دددددري  ششش

ش.ري ر ، يفش  رة

ش". اعةش"شسهش"ش ا ةشه ا ةش:ش"شر  ععرةشايفشر عةترغش تارئشاث :شاثرلشات شاي 

 :الجمل في النص التشريعي تجنب اس تخدام مصطلحات غامضة للربط بين .6

، ففدددر  دددال الجيلدددب ا دددا   ادددا ا ددد  حا   ضدددمي  ددد    ددد  غ الدددال ال عدددلا ر طلدددم   ددد  ال  ددد قدددح اج ددديج  ددد  ا ددد 

:   طلجيت غي ضب  ث 

 (ًال اك    ي قي).

 (ًال عي  له آنفي). 

 (ال اك  ة أعليل).

كيلإحيلددب الحقققددب طلددم ال دد ا  ال ددر  حقددب، ا ددا الققددي   ددال  ، وو ددي إ طلددم غ دد   الددال ،فمددال ال  ددطلجيت غقددل  قققددب

. قم ال ي ة ال ق   ة  يل جحاحطلم   م  يلإشي ة 

:الوضوح في التعبير القانوني .ج
    :ترتيب مواد الصك التشريعي .1

 شهرةش ددددر  رقششه ددددتاشتات  ددددرقشا  ذ ددددرقردددد ريةشريدددد  شريعادددداةعيفشر عددددترر شااراددددرمتشتات دددد شر دددد،رةششششا ددددتجيدددد ش

ش.ريع ،ة شريامتيفي ااشر عسايفشريع ا اشهر
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هجملددددد رشريمت ددددد شضددددداهرعشي  ددددداشس مدددددرغششششششاجملددددد لشر ا تدددددةشتعدددددتشر ا تدددددةشرألهءش شاات دددددةش  دددددررشريعاددددداةدشششششش

همبع ددددد شآسددددداشجيددددد شسكشةمددددد،كشتات ددددد شريددددد  شششششاريعاددددداةدشهادددددا شحمع،ةرتدددددرش صددددد،رمتش تادددددةشههرضدددددحةششش

ش.ا اذارقشادشتات  شهتاتا ش  ارررئشت    ل

 دددرعاشرأل مدددرغشري ر ،  دددةشريددد،ررةمتش شاددد،رةشريعاددداةدششششششجيددد شاارادددرمتشر ادددذرغشريددد  شاددددشاسدددا، راشهادددتغشتششششششه

.  شس ارار

 :اس تخدام اللغة البس يطة والسليمة .2

ردددد ريةشريدددد  شريعادددداةعيفشااراددددرمتشسكشريددددت شادددديفش رددددتررشسعشتادددداةدش تةددددتشسهشششا ددددتريصددددرسغششاتدددد جيدددد ش

قشيددد شهتدددششاشها ددداشاددديفش ي را عدددرشه ر ت عدددرشيتعا  دددقشششششتعدددتة شتاددداةدش رتددد شةماددديفش شيرةدددةشر اددداتشاددديفشريعثشششششش

اشهيددد ي شجيددد شششرعددد شريعاددداةدشا  ادددرقشششاشتريت دددةشر ع دددتمتشسهشيدددتشريت   دددةشششآي دددةشتعددد تشهرضدددحةشها  ،ادددةششش

مدددد،كشا  ،اددددةش شيدددد  شششسكشةعصددددمشريعادددداةدش  اددددر ةشريمتاددددرئشهر صدددداتحرئشر اددددعةتاةشت ددددرش  دددد شتششششششش

اشهتمددد،كشريصددد ريةش دددتشارت دددرشا دددتش ددداررمتشريددد  شا ادددامتاشهاددد ة شايددد شتا  دددقشريددد  ششششششششت  دددرشه شياددد، ش

تشريعادددددداةدش ي را عددددددراش ِ ددددددكشريدددددد  شيددددددتشري ر دددددد شيتعا  ددددددقش مدددددديفشسكشُة ةعيفش صدددددد،رمتش ادددددد ةش اشريعاددددددا

ر   دددد ش شاشسعشسكشةع ددددقشر ع دددد شادددددششعيفشجيدددد شسكشحيدددد  ش مدددد ش ،ر دددد شر ع دددد ششتددددككشريدددد  شريعادددداةششاهات ددددر

 ا دددد،شاشهسكشتمدددد،كشي ددددةشريدددد  شريعادددداةعيفش ددددت اةشها سدددد اةشيعح ددددقشري ددددا شرشششش  ددددررشرجلاتددددةشري ر ،  ددددةش

اشتدددددكارش دددددر شريت دددددةشري ر ،  دددددةشسعشا ددددد اشتاددددديفش دددددأكشايددددد شسكشجيعددددد ششششششريعاددددداةدشه ردددددتررلششا دددددرش ش ددددديفش

سهشسكشةصددددددد شااددددددد،جملرقشسهششارخلادددددددر شريعاددددددداةعيفش شةصددددددد ش صددددددد،رترشريصدددددددح حةش ءشاادددددددعةتايفشريددددددد  

ش.ة عم ش ت رقشات شريعااةدشا تشريعا  قششهجمل،شارشايراسرق

ةمددد،كشريددد  ش دددرابقشهيدددتشا عددد،راشششرددد ريةشريددد  شريعاددداةعيفشاارادددرمتشسكششششا دددتهجيددد شاتددد شريصدددرسغشسةسدددرقششش

ه شجيدددد، ش شاعددددا شريصدددد ريةشر ددددعةترغشاصدددداتحرئشريعادددد  رشسهشر  ددددععررمتاشاتدددد شراع ددددررشسكشريصدددد ريةششششششش

ري ر ،  ددددددةشختعتددددددمش ا  عع ددددددرشهسجملددددددترت رشادددددديفشريصدددددد ريةشرألة  ددددددةاشتددددددري  شريعادددددداةعيفشجيدددددد شسكشةددددددتلشش

ش.ر ع عر رق ارشا ر امتشات شر ماشهر  صتش شسكشةعاشر ع عر 
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ام لغة محايدة تشمل المخاطب رجاًل أو امرأة، وضرورة اإلشارة إلى جنس اس تخد .3

 :المخاطب عند الضرورة

 شرخلاددددر شريعادددداةعيفشيأل ددددةروشر ع دددد  ش عا  ددددقشريدددد  اشجيدددد شردددد ريةشريدددد  ش ددددأكشتمدددد،كشرجلاتددددةشششش

ش ع دددررمتشردددر ةشيتعا  دددقشاتددد شرجلا ددددش ددد،ررشس دددركشر دددبقشسغشراددداسمتاشاددددشر  دددررمتش ءشششششششششاصددد،يةري ر ،  دددةش

سكشر ددددعةترغشردددد  ةشر دددد  اشتددددتلشاتدددد شرجل ادددد اش  ش ارش ددددركشر  صدددد،ةش شريدددد  ش  اددددرقشاعّ  ددددرقشت ذدددد شش

 (.ر  شسهشرااسمت)ا تس شعتةتشجمل رشرجل  ش ت ةش

 :لضمائروالتنبه إلى ااالس تخدام الصحيح  .4

 ش دددد ش شسكشر ددددعةترغشريسددددارساشةاددددراتشاتدددد شرسعصددددررشاددددتةشريمتاددددرئشهردددد ريةشفتددددةش صددددتمتاشهيمدددديفشششش

ة صددددد ش ددددد شريسددددداتشهريمتادددددةشريدددددتشةادددددتش ي  دددددرشادددددتمتششششششا دددددتار شر دددددعةترغشريسدددددارساشششيع  دددددررجيددددد ش

ردددددد ريةشريدددددد  ششا ددددددتيدددددد ي شة سغدددددد شش.ر ع دددددد  ةعش ءشريتدددددد  ش شعتةددددددتشتدددددد ددددددتشش ااة ددددددة تاددددددرئش

 دددررتشري دددر ، يفشيا،ضدددرقشششهريدددت شاددديفشايددد شر  ددد شريششششسامددديفاريعاددداةعيفاشر ددد شر دددعةترغشريسدددارساشادددرششششش

  ش شارستةددددةشرجل ددددةشسهشريمتاددددةشريددددتشةعدددددددددد،ةشات  ددددرشريسدددداتاشه مدددديفشششششش دددد،لشت اددددتشريددددشش ددددتشة دددددشت ددددرش

 دددد شةمدددد،كشجمل ددددر شضدددداهرمتشيتعأ  ددددتاشهتمدددد،كشششششش(شر عدددد ش عا  ددددقشريدددد  شش)س  ر دددددددددرقشتمدددددددداررشر دددداشري رادددد شششش

جلاتددددددةشري ر ،  ددددددةش ،ةتددددددةاشهجيدددددد شااراددددددرمتشسكشةعدددددد،ةشش   عددددددةشريدددددد  شسهشا عسدددددد شريصدددددد ريةشسكشتمدددددد،كشرش

 .ا رشةرسارقشريساتشات شآساشُاعحتث

 :اً مناس ب اس تخداماً اس تخدام عالمات الترقيم  .5

اشه ددددد بقشرقهرضدددددحش  دددددرر سةهرئشضددددداهرةةش ش  دددددررشرجلاتدددددةشري ر ،  دددددةش ،رددددد  رشتاددددعةتغشابادددددرئشريم ددددد اشش

تري  اددددددةشهري ررددددددتةشهري  اعددددددركشريعا،ةةعددددددركشهرأل دددددد،ر شجيدددددد شر ددددددعةترا رشهتددددددقشري ،راددددددتشريت ،ةددددددةشششش

ش.ات شايفشةاعةتغشريعااةدشهر ةر  ش رشر ع عر شرجلاتةهمبرشةسايفشريعا   ششارحملتةمتشي ي 

سهششااتدددد شريصددددرسغشر دددد شر ددددعةترغشاباددددرئشريم دددد اشريددددتش شتاددددراتش شت،ضدددد  شر ع دددد شاه شري، دددداشارتددددر

سهشريددددتشتدددد ةعش ءشضدددد رتشر ع دددد شر  صدددد،ةش ك ددددررمتشر  ددددع  رغشهاباددددةشششششششششاريددددتشتددددثتشريتدددد  شهري ادددد، ششش

 .ريععذ شهري ررتةشر   ، ة
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 :  ر الوضوح عند التعبير عن المددمعايي .6

يددد ي شة سددد شاتددد شريصدددرسغشعتةدددتشر دددتةش ششششششا شتا  دددقشريعاددداةعرئشةقشا ادددشامر دددةقععددد شر دددتةشري ا  دددةششش

 دددتةشاشهر ددد شعتةدددتشرش((مخادددةشااددداشة،ادددرقاشعبعددد،كشة،ادددرقاش دددع،كشة،ادددرقشششش:ش))ريعاددداةدش رألةدددرغاش دددأكش  ددد،لشش

ش.هة ع تشيتت ةشرحملتةمتش رألةرغألكشاي ش تشةثتشري ا، ششا رأل ر  دشسهشرأل  ا

ه    دددددةش ادددددر شسةدددددرغشريعاددددد شششششاها دددددتشعتةدددددتشر دددددتةشري ا  دددددةشجيددددد شت،ضددددد  ش ترةدددددةشر دددددتمتشه  رةع دددددرششششششش

 .رأل  ،ا ةشهريام ةش ارشررةتاش ش  رةةشر تمت

 :معايير الوضوح عند تحديد التواريخ .7

ري ددد،غشهرياددد ةش رألر دددرغششششجيددد شاتددد شريصدددرسغشا دددتشر  دددررمتش ءشتدددررة شادددرشةرسددد شرجلاتدددةشري ر ،  دددةش عر دددةششششششش

ش.ه عر ةشريا اش ريمتارئ

ش((4510سةت،لشش45:ش))اثرلشات شاي 

ت  سددددد شسكشةمعددددد شري ددددد،غشهرياددددد اشهرياددددد ةشششا شريعاددددداةدشمتاعمدددددارش  دددددرررئها دددددددددتشر  دددددددررمتش ءشريعددددد،ررة ش

ش.ش رألر رغ

 :معايير الوضوح عند اإلشارة إلى العمالت والمقاييس .8

ش.شريعاتةشر  ص،ةمتش رجلاتةشري ر ،  ةش ريمتارئشهي  ش رياا، شتصرسغشريعع تشايفش ،تية س ش

ش((. .لش0555يتمتش ،رةةشهي  ششآ  مخاةش:ش))اثرلشات شاي 

ة سددددددد شت،  دددددددتشه دددددددترئشري  دددددددر شر ادددددددععاتةششششاه ددددددد ي شا دددددددتشر  دددددددررمتش ءشر  دددددددرة  شهر ادددددددر رئشش

.ه عر ع رش ريمتارئشهي  ش رياا، 

 :دادمعايير الوضوح عند اإلشارة إلى األع .9

جيدددددد، شهشا كشا ددددداشريعدددددتةشريدددددد،ررةشضدددددايفشرجلاتدددددةشري ر ،  ددددددةش رألر دددددرغشةادددددراتش شري،ضدددددد،لشهر سعصدددددررششششششش

 شريعادددداةدشري،ر ددددتاشششا  ددددرريععدددد تشادددديفشرألاددددترةش ريمتاددددرئشسةسددددرقاشيمدددديفشجيدددد شت،  ددددتشس ددددت، شريععدددد تشششششش

ش:هرأل ت، شر  س شا تش عر ةشرألاترةشجمل،
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أل  ددددرشتمدددد،كش دددد تةشر  ددددع عر ششششا ريمتاددددرئش عر ددددةشرألاددددترةشري ادددد اةشةرسدددد شرجلاتددددةشري ر ،  ددددةششش

ش.ه شخت ش ر سعصررشر ات، ش شرجلاتة

ش((.يتمتش ،رةةشت  شمبئةعتّةشري  اةشر م ةشيتا اشري،ر تش:ش))اثرلشات شاي 

ش.سارشا تشر عةترغشري ،رساشهرجلترهلشت مع شجمل لشرألاترةش رألر رغ

شاتاددددرئشحيعددددر شيعددددتةش دددد تشادددديفشريمتاددددرئشششألكش عر ع ددددرش ريمشا عر ددددةشرألاددددترةشريمدددد تمتش رألر ددددرغشش

 .هخي ش ر جير شر ات، ش شرجلاتة

 ادشضاهرمتشا اشريا اش عر ةقشاهضدشري ،رر شا تشا ر لشرألاترةشريم تمت. 

ش/.055555/سهض شايفش عر ةشش/055,555/:شتمعر ةشريا ا

 ش.ا تش عر ةشري ا ةشر ئ،ةةشةمع شريعتةش رألر رغشادشرا شري ا ةشر ئ،ةة

ش((.يتا اشرألم ةايفشري  اةشش%05ةتتدشا تشر  ععر ش))شاي :شاثرلشات 

 ش....(.شش4اش1اش2اش3)تمع شرألاترةش شسعشاااهتشر شتااةعيفش رألر رغشريعا  ةش

 اشها دددتشريععددد تشاددديفشرألادددترةش ريمتادددرئشجيددد ششششش ،ضددد،ل سددد شهضددددشريعدددتةشةرسددد ش ، ددد ش  دددار لشششششة

 ددددةشهر عا،تددددةشهت ددددرقشي ،راددددتشريت ددددةششششاعاتددددةش    ددددةش عر ددددةشهر ددددععارلشرألاددددترةشر  دددداةمتشهر ا شششش

 .ريعا  ة
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لة- ثامناا 
ّ
:األحكام المكم

هتددددات  شاددددرةمتش  ددددممتش ا  ددددةش عددددتشرددددتهرششششششاتعددددتشجملدددد لشرأل مددددرغش دددد ررقش شةعذدددد سشادددديفشريصدددد شريعادددداةعيفششششش

كشاات دددددددةشري  دددددددررشريعمددددددد،ة شيتصددددددد شريعاددددددداةعيفشتادددددددعت غش  ر دددددددةشريصدددددددرسغش رأل مدددددددرغشش ريعاددددددداةداش اش

ا  ددددرشريعادددداةداشهعتةددددترقشا دددتارشةععتددددقشرألادددداش ر  ددددر شاتدددد شر  دددد، شر معادددد ةششرياس ادددةشريددددتشةعمدددد،كشش

ش.هر ار  شري ر ،  ةشهري ص،وشر ععت ةش   راشريعااةد

ش:شه  عا شت ارشةتيفشسجملاشجمل لشرأل مرغ

:األحكام الحافظة .أ

ش مدددديفهجملدددديفشرأل مددددرغشريددددتشع ددددظشر ددددعااررةةش  دددد، ش رساددددةاشسهشهر  ددددرئشا اهضددددةاشسهشتادددداةعرئش رتدددد متاشششش

سكشتعددددأعاش ددددتس،لشريصدددد شريعادددداةعيفشرجلتةددددتش  دددد شري  ددددرااشهتاددددعةتغشجملدددد لشرأل مددددرغش شري ريدددد شا ددددتارششش

ةددددد عاشاتددددد ششاتددددد شغددددد،ُةعدددددتلشريصددددد شريعاددددداةعيفشرجلتةدددددتشحمددددد شريصددددد ريةشتاددددداةعرقش دددددر  رقشسهشةت  دددددراشش

ش.ر ار  شري ر ،  ةشري رساة

ش:شاثرلشات شاي 

  دددترثش  دددةش تةدددتمتشحمتددد راشسهشريددد  شاتددد شششاارادددرمتشسهضدددرتشريعدددرات شري رسادددةش ش  دددت شرجل دددرئشا دددتش

  ددررش ددداةركش كدددرغشا ددد،ةشاعددد شاتددد شريع ددد،ةشرياددر  ةشي  دددراشري كدددرغشرجلتةدددتشا دددتش  دددترثش كدددرغشا ددد،ةشششش

ش. تةتشحي شحم شري كرغشريار ق

 شر دددددرةمتشش2554يعدددددرغش/ش05/اددددديفشايددددد شادددددرش ددددد شات دددددرشري دددددر ،كشرأل ر ددددديفشيتعدددددرات ش شريتهيدددددةشر ددددداششش

ت  دددد شرأل كاددددةشريصددددح ةشري رتدددد متش ددددررةةشر  عدددد،لش ءشسكشة،ضدددددشششششش":شيفريددددتش ددددررشت  ددددرشاددددرشةتددددشششش/ش301/

ش".ا،ضدشريع    شريصحيف ر ،كشريساركش

ه ش دددد ارششا4002يعددددرغش/ش03/ كددددرغشريع دددد،ةشريصددددرةرش ري ددددر ،كشر دددداشششات ددددرشهادددديفشايدددد شسةسددددرقشاددددرش دددد ششش

  دددرشسهشلش شتا دددقشس مدددرغشجملددد رشري كدددرغشاتددد شريعع دددترئشريدددتشلشر ادددبكشاشششش":شريدددتش دددررشت  دددرش/ش0/ر دددرةمتش

ش".ريععر تشات  رش   ش  رال
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 سدددداركش رةددددةشر  دددد، شهر ار دددد شري ر ،  ددددةشري رساددددةششششمددددثبقشرس اددددرقهتعاثدددد شسجملا ددددةشرأل مددددرغشر رتكددددةشش

هايدددد شادددديفش اةددددقشااراددددرمتشر ددددتهةشري ا  ددددةش ادددداهتشريصدددد شريعادددداةعيفشرجلتةددددتششششششششششاهاددددتغشر اددددر ش  ددددرشش

.هر ر ئشريتشة ا قشات  ر

:األحكام االنتقالية .ب

 ا،اددددةشرأل مددددرغشريددددتشت  دددد شيب ع ددددرلشادددديفشريعادددداةدشري رتدددد شري ددددرساش ءشريعادددداةدشرجلتةددددتاشهجملدددد،ششششجملدددديفش

اشهتاددددععا شيري ددددرقشيع،ت ددددقشرألهضددددرتشري رساددددةشمب، دددد شتادددداةدش ددددر قششششش( ر  ع ددددرلشر  ادددد ر يفش)اددددرشةاددددا شش

ش.ادشرألهضرتشرجلتةتمتشريتش   اض رشريعااةدشر  ملشا تشةس،يرش   شري  را

ايفششةت يفشاث شجمل لشر ريشارشتااةدشةعسايفشتعتةبقش شجمل مت ةشرياا رئشريعذررةةرته:شاثرلشات شاي 

ش.ا تةش ا  ةشيتاا رئشري رساةشيع،ت قشسهضرا رشادشس مرارشا  رأل ا ش

  دددددرشتعاددددديفشتاردددددةشيتاةدددددر   ش أ مدددددرغشريعاددددداةدشر ت ددددد شسهششششش شسهتعاثددددد شسجملا دددددةشرأل مدددددرغشر  ع ري دددددةششش

اةدشرجلتةدددتشسدددبلشادددتمتش رت دددةش  ددد ش ددداةر رش   دددااشهجملددد رششششششر عدددتلشيع،ت دددقشسهضدددرا اشاددددشس مدددرغشريعادددشششش

 ددددرشه ددددتشي   دددد شهجيددددتش ددددر قشه  دددد رقشام ددددرقشيتعا  ددددقاشه دددد ي شششششششش  اششاجملدددد،شر م دددد،كشرأل ر دددديفشيتعادددداةدششش

ري دددددد،ر  شرجلتةددددددتمتشه دددددد شتاددددددرجملاشرأل مددددددرغشر  ع ري ددددددةش شر دددددد شريعددددددترس ش دددددد شري دددددد،ر  شري رتدددددد متاششش

ش.شي ر ، يفشري عشة عسيفشاتغشر  ريعةش ش يفشريعااةعرئرألسا اشه شاي شاارارمتش  تسشرألايفشر

ش:ه ميفشض  شرأل مرغشري ر اةشيتاا تةشر  ع ري ةش رت رتشرياا شرآلت ة

 ريددددتشهجملدددديفشاددددرشتاددددا ش  صدددد،وشري ددددترشششش:شضدددد  شس مددددرغشريادددداةركشري اددددر يفشيتعادددداةدشرجلتةددددتشششش

ش.عتةشريعررة شري عشةتس شت رشريعااةدشرجلتةتش   شريع    

 هجملددد رشة عسددديفشادددتغشتا  ددددقشششش:شعددداشري ددد،رعشهر  ر ددداشيادددداةركشريعاددداةدشرجلتةدددتشششششاارادددرمتشا دددتسشرألشش

ي دددددر ،كش  ش ش دددددر ئشر دددددعث رس ةشت عسددددديفشايددددد شت عدددددرقشيا  عدددددةشر ،ضددددد،تشر دددددارةشششا دددددتسشر ع دددددةشر

ش.ت ك ارش عااةدش تةت
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:األحكام الختامية .ج
ش:ارشةتيفشهيري رقشارشتعسايفشاجمليفش ا،اةشايفشرأل مرغشريعراةشت  اش ش  رةةشريص شريعااةعيف

ش:ر ي رررئ .1

سهششاتددددأتيفش صدددد،وشر ي ددددررشاددددرةمتشيتدددد  شاتدددد ش ي ددددررش ددددر ،كش ددددر قش  ددددبلشري ددددر ،كشرجلتةددددتش ددددت قشا ددددرشششششششش

يتددد  شاتددد ش ي دددررشس مدددرغشاع  دددةش ش ددد،ر  ش رتددد متشيععررضددد رشاددددشس مدددرغشريصددد شريعاددداةعيفشرجلتةدددتاشسهشششششششششش

رجلتةددددتاشهر ريددددةش ددددتشتددددأتيفش ع ددددررمتشاراددددةشتدددد  شاتدددد ش ي ددددررش دددد ش مدددداشةععددددرر شادددددشس مددددرغشريعادددداةدشششش

ش.رألستمتشيتشااعح ةش شسر،لشريص ريةشريعااةع ة

ش:هيإلي ررشريعااةعيفش ،ارك

  ةدددد  شريعادددداةدشرجلتةددددتشرددددار ةشاتدددد ش ي ددددررشتادددداةدشاعادددد،لشششا ددددتارهةمدددد،كشش:ر ي ددددررشريصدددداة

 ت ددددرقشيتعادددداةداشسهش  س ددددرقشة عصدددداشاتدددد شششششش ي ددددرر ادددددشعتةددددتش دددد،تشر ي ددددررشت اددددرش ارش ددددركشششششششا ددددر

ش. عوشس مرار

ش./شش/تررة ش/ش/شةت  شري ر ،كشر اش:شرلشات شاي اث

  هةمددددد،كشايددددد ش ارشتسدددددايفشريعاددددداةدشرجلتةدددددتش ص،ردددددرقشتععدددددرر شاددددددش دددددر ،كششش:ر ي دددددررشريسدددددا

ش.شسهشسارةشريعااةدشرجلتةتشت ك اشا،ض،تش  قشسكش ارش ،راتلشري ر ،كشري رت شا رت 

ري ددد،ر  شرجلتةدددتمتاشهايددد ششششف دددد دددتش شحيعدددر شر اددداتش ءش ةدددارةشجملددد رشريددد  ش ششششششاهاددديفشري ر  دددةشريعات دددةشش

هجملددددديفش رادددددتمتشاادددددع امتش شععدددددر ش ءشت،  دددددتش ش ددددد ششششا(( دددددقشة اددددد شريادددددر قشريدددددب)) اادددددر قشي رادددددتمتش

ش.شسرو

سكشةدددد  شريعادددداةدشرجلتةددددتشاتدددد شرتدددددش  اددددةشريسددددارس شهريا دددد،غاشت دددديفشجملدددد لشر ريددددةششش:اثددددرلشاتدددد شايدددد 

  اددددةشريسددددارس شهريا دددد،غشششهةمدددد،كشادددديفشر ددددعع شتا  ددددقشششششاتعددددتشف دددددشري صدددد،وشرياددددر  ةشات ددددرمتشضددددا رقششششش

اشهجملدددد،شاددددرشةعددددا ش ريددددةشر ي ددددررشريسددددا شيتعادددداةداشه  ددددرشادددديفشششششششششرجلتةددددتر  صدددد،وشات  ددددرش شريعادددداةدششش

ش.شرألر، شسكشة  شات شر ي ررشريصاة شيتعااةدشر ارةش ي ر ل

تت ددد شف ددددشرأل مدددرغشر ةري دددةشأل مدددرغشجملددد رشري دددر ،كاشسهشتعدددتشف ددددشرأل مدددرغشششششششششش)ش:ه دددتشتادددعةتغشا دددررمتشش

هجملدددديفشا ددددررمتشيددددتششا(رجلتةددددتشأل مددددرغشجملدددد رشري ددددر ،كشاعتيددددةش ماددددرقشمبددددرشةع،رتددددقشادددددشريعادددداةدشر ةري ددددةش

سكشجملدددد رشرألادددداشةعاتدددد ش دددد شف دددددشر ع دددد  ش عا  ددددقشششش راع ددددررحم دددد متش شسردددد،لشريصدددد ريةشريعادددداةع ةاشش

تادددععرقش شريعاددداةداشهة دددع ششششخيتدددقف ددددشرأل مدددرغشر ةري دددةشيتعاددداةدشرجلتةدددتاشهجملددد،شساددداش دددتشششششششش ري دددر ،كش
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كشحيددددتةشري دددد،ر  شسهشري صدددد،وشر ت ددددرمتششهر ددددعرقش شريع اددددتشهريعأهةدددد اش اش كشادددديفشرأل ددددترشيتصددددرسغشسششش ددددر ق

ش. ،ض،لمب،  شريص شريعااةعيفشرجلتةتش

ش:شههضعرشا،ضدشريع    شا رتررشريععت ارئشريع    ةةشريب اةشيعا  قشريص شريعااةعيف .2

ةشهضددددعرشا،ضدددددشريعا  ددددقش  دددد شيدددد  ش ، دددددشر ادددداتشر  ر ددددةش ريع رردددد  شريع    ةددددةشيتعادددداةدشه اة ددددش

هةدددددم شري ،راددددتشريع صددددد ت ةشريددددتشتع ددددد ش دددددريعا  قش ءششششاري ،رادددددتشريعراددددةشر ددددداةمتشة دددد،غشادددددرةمتقش ،ضدددددششش

.رياتاةشريع    ةةشريب اةشيعا  قشس مرغشريعااةدشههضعرشا،ضدشريع    

يدددد عشجيدددد شحيددددتةشر ادددداتشرجل ددددةشريددددتش عصددددترشريععت اددددرئشريع    ةددددةاشهس  ر ددددرقشحيددددتةشري، دددداشرششهاا،اددددرق

ش.سكشتصترشريععت ارئشريع    ةةشسبير

هاددددديفشرألتسددددد شسكشتارتدددددقشريععت ادددددرئشريع    ةدددددةشااددددداهتشريصددددد ش عددددد شةادددددع  شيتادددددتاةشريعاددددداةع ةشششششش

ش.  ارررئشهضدشجمل رشريص شا،ضدشريع    شمبرشةسايفشع  قشري رةةشايفش رتررل

ريععت ادددددرئشريع    ةدددددةشششه كشريسددددد،ر  شرأل ر ددددد ةش ش ردددددتررشريععت ادددددرئشريع    ةدددددةشتماددددديفش شسكشتتعددددد غششششششش

 دددتهةشريعاددداةدشر  كادددةشيعا   دددراشتدددبشجيددد، شسكشتعسدددايفش ي دددررش مددداشاددديفشس مرادددرشسهشتعاددد بقشيدددراشسهشسكششششششششش

اددددرملشة ،ضدددد رشششششتعسددددايفشس مراددددرقشسهش دددداه رقش تةددددتمتشملشةدددد  شات  ددددرشريعادددداةدشسهشملشتعات  ددددرشس مراددددرشششش

ش.ر ااتشرار ةقش  ي 

 شري ددددر ،كاشهجيدددد شس شتمدددد،كشتدددداةرةرقش ات ددددرقش ددددرشهرةش ششهتصددددترشريععت اددددرئشريع    ةددددةشيسدددداركش ادددديفشت   ددددش

شاشه  رشة   يفشسكشتع رهلش ريعحتةتشرأل مرغشريتشحيعر شتا    رش ءشت ص  .س مرغري ر ،كشايفش

 .ةعاميفشريصرسغشايفش ةارةجملرشسهشا اجملرش شسعش ر شسهشتص شايفشريص شريعااةعيفملشرأل مرغشريتش .3

:نفاذ التشريع .د
ه دددرش دددركشريع ت دددغش ششششاهيمددديفشتا   دددرشةادددعتايفشاتددداشر ع ددد  شسهشر ةدددر   ش دددرشششششششاقةصدددترشريعاددداةدشي ا غدددشش

شت دددتشت، ددددرشر اددداتش ءشر دددعةترغشه ددد تةشري اددداش شرجلاةدددتمتشريام ددددةشششششششرقااععددد رششرقاثددد شجملددد لشر دددر ئشساددداشششش

ش. اة ةشس ر  ةقشيساركشاتاشريمرتةش ر ،ر  رش

ه شةم دددديفششااشهعتةددددتشا،اددددتشريعادددد ش ددددرششتري ادددداشجملدددد،ش  دددداررشُة صددددتش ددددرش اددددبغشري ددددر ش أ مددددرغشريعادددداةدشششششش

 ددد شجيددد ش ددد ي شسكشُة ادددااشايددد شألكش يددد رغشري دددر ش ري ،رادددتشري ر ،  دددةشششششششار ردددتررشيعادددرغش  دددراشري دددر ،كشش

ش.ة عسيفشاتا اش  رش ع شة،  ،رش ت،  اشهتقشا عسرجملر
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ه كدددارقش ءشتعددد رش ادددبكشري دددر ،كشيمددد شري دددر ش ادددرش ددد قشا دددالاشت دددتشر ع ددد شر اددداتش شجملددد رشريادددأكشاددديفشششششش

هجملددد لشري، ددد تةشجملددديفشريدددتشُةععادددتشات  دددرش شششششششا  ددد شر  دددتسش دددأكشجمل دددأشه ددد تةقشاع  دددةشيتعتددداش دددراشهجملددديفشري اددداشششششششش

ش(. ش   ش شري ر ،ك)ش:مرغش  راشري ر ،كاشهاي ش اار قشهتا   رقشي راتمت

ه ش دددتشاددديفشر  دددررمتش شجملددد رشريصدددتةش ءشسكشاات دددةشري اددداش شريعاددداةدشرياددد،رعش كا دددرش دددر ،كشري اددداشر ددداشششششششششش

ا ددددرشاددددرشةددددعع ش اددددالش شرجلاةددددتمتشريام ددددةشهاتدددد شرس دددد رشششش/ش2/ريدددد عش ددددتةش شر ددددرةمتششاش2554رغشيعدددد/ش0/

ش.شريعااةعرئ

ش:هي  راشريعااةدشه االشر،رشاتةتمت

 ش.ت تشة  شر ااتشات ش  راشريعااةدش عررة شرتهرلشسهش اال

رجلاةدددددتمتشة اددددداشجملددددد رشري دددددر ،كش شرجلاةدددددتمتشريام دددددةاشسهشة اددددداشجملددددد رشري دددددر ،كش شش)ش:هاثدددددرلشايددددد شا دددددررمت

ش.(ريام ةشهةعتش رت رقشايفشتررة شرتهرل

 ش.ه تشة  شر ااتشات ش  راشريعااةدش عررة ش  قشحيتةش شارةمتشري اا

 ه ددددتشةدددد  شر ادددداتشاتدددد ش  ددددراشريعادددداةدش ددددأعاشر عدددديفش ش عددددوشر ددددر ئشر  ددددعث رس ةش ارش ر دددداشششش

ش.شيعااةدشتاعتايفشاي ر   عةشر ،ض،تشري عشة كارش

ادددددشااددددأيةش  ددددراشريعادددداةدشهت ددددرقشيأل مددددرغشريددددتش دددد قشا اجملددددرشه ادددد شششششهجيدددد شاتدددد شريصددددرسغشريععرادددد ش

.ةر ري
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الخاتمة:
ش ت رق شةهروشة ته شايف شريعااةع ة شيتعات ة شار شريعا  شجمل ر شسعرغ شريعراةشترا وش  شر  رمت شهر ع ارر شت ك ا اش 

شري ش  شريعااةد شةم،ك شا تار شاي  شهةعح ق شر ةعت ةا شهر  عصرةةة شر  عارا ة شري    ش عر شهتا،ةا  بة

شهتيفش شاتا ش ك رةمت ش   شاي  ش تر  شهييف شريعراةا شر صتحة شحي ق شمبر شريثبث شرياتارئ ش   ش     ة  ار ة

ش شهيميفشايفشريصع شتصا اشتت شري مامتش ش ر ريةشريعااةعرئا ش ر ،  ةش  تمتا اش كشايفشريا  ش جيرةشتمامت

شيتعااةداشتريعااةعرئشجي شهةععاتشاي ش ريتر ةشرأل ر  ةشات ش ،ةمتشرجلر  شري  شا ري شتااةعيفشررم

شر  ش تر شة   ة شتأتيف شات  ةقسك شريعع  ترئشامركا شايف ش ع تمت شر عادا شتعحتش؛ ر رئ شريات، ا شت كا شةأل  ر

ش.هت ا شرجل رررئشهتا اشر تهةشهت  شر  عح ر شايفشاتاراشعتةشر  ارررئ ارشر  رلشهرحملك،رش

 ،رةةشريعا  ةشريا،رةةاشهري عشُةعتُّشسا،متقشيتشاا ، ٍةاشه أا شسكشةم،كشجمل رشريتي  شرألهلشهرياميفش شرجلا

شي ش     رق ششصرس يفا، رق شريب اة شر  م رةةة شهري ،رات شريس،ر   شايف شتسا ر شمبر شريعااةد شر امرك  ش تر

شه ش عع تشسكش شهسا،متقشغ،شر ررلشريصح  ا  عتمشاار  ش اترةشهر ريةشااررةدشريصم، شريعااةع ةا

ألكشش؛اميفشسكشتك اشايفشسبلشريعا  قشريعاتيفش ميفشاار ععرشااع  بقشيعب شسعشع امٍتة رلشريمارلاشيميفش

ه  رشجمل،شسةرمتشيعح  قشجملت شسم اشهجمل لشرألةرمتشتعات شريعذتةتشهريعا،ةاششاجمل رشريتي  شي  شجملتترقش تشارتر

شر اعااش   شةم،كشريت شر    يفشةهارقشسارا رشهي  شست  ر.

ش ش  دا شريعا شة ر شايفشسبلش عرسجشريعا  قشريتشهألكشستشريعا شار شتككشجنرلشجمل ر شرت دا هستشريت شار

حي،لشاشه  عر شتااةعرئش تةتمتشتعربشايفشا  ذ ةشهتماش ر ، يفشاتعاث ش شري  ، شتعبقش ص ريةشريعااةعرئ

شهريا ر ةش شري رت مت شهريعااةعرئ شريت ع،رةة شري ص،و شاد شتع ق شيتعا  ق شرر ة ش ر ،  ة ش ،رات ش ء ري  ا

ري كرغشري ر ، يفشيتتهيةشهر عادشات شغ،شامر  شها اذاشةهكشسكشةعمةرشسعششُةَمّ،كهجمل،شارششاريعراةشيتتهية

شست شة ت شايفشتعري عر.ش
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هرألا شرأل ربشاع ،ةشات شسكشةا اشجمل رشريتي  ش شعا شهرتدشااع، ش ،ةمتشريعااةعرئشايفشسبلشرت رتش

ك اررشةهررٍئشتترة  ٍةشهتأجمل ت ةش  ا رشهت،ض حرشيتاع   ش ،راتلشها  ذراشه ميفشسكشةم،كشاي شايفش اةقش

شتع تشي رشري ا .




