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(1  ) ةداملا

ةنـسل 2015) لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرألا  ريغ  مادختـساو  مادقتـسا  يف  ةلماعلا  ةصاخلا  بتاكملا  ميظنت  ماظن   ) ماظنلا اذـه  ىمـسي 
. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو 

(2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

. لمعلا ةرازو  ةرازولا :

. لمعلا ريزو  ريزولا :

. نييندرألا ريغ  لزانملا  يف  نيلماعلا  مادختساو  مادقتسا  بتاكم  باحصأ  ةباقن  ةباقنلا :

. ماظنلا اذه  ماكحأل  اقفو  ةصخرملا  ةكرشلا  وأ  ةسسؤملا  بتكملا :

. هلزنم يف  الماع  مدختسي  يذلا  يعيبطلا  صخشلا  لزنملا : بحاص 

. ةرمتسم ةفصب  لزنملا  بحاص  ةمدخ  يف  لمعي  يذلا  مهمكح  يف  نم  وأ  يناتسبلا  وأ  يهاطلا  وأ  لزنملا  لماع  لماعلا :

. اهدارفا ةياعرو  ماعطلا  دادعاو  سبالملا  يكو  خبطلاو  فيظنتلا  لامعأك  مهسفنأب  ةرسالا  دارفا  هيدؤي  يذلا  لمعلا  يلزنملا : لمعلا 

. ماظنلا اذه  ماكحال  اقفو  ةلكشملا  لزانملا  يف  نيلماعلا  نوؤشو  بتاكملا  ميظنت  ةنجل  ةنجللا :

(3  ) ةداملا

:- يلي ام  بتكملا  صيخرتل  طرتشي  أ -

لقي نا ال  ىلع  ةذفانلا  تاعيرشتلا  ماكحال  اقفو  نيومتلاو  ةراجتلاو  ةعانـصلا  ةرازو  يف  ةلجـسم  ةيندرا  ةكرـش  وا  ةسـسؤم  نوكي  نا  - 1
. يندرا رانيد  فلا  نيرشعو  ةسمخ  نع  ةكرشلا  وا  ةسسؤملا  هذه  لامسأر 

ةغيـصلل اقفو  اهئاهتنا  خيرات  نم  ريخالا  رهـشلا  لالخ  ايونـس  ددجت  نا  ىلع  يندرا  رانيد  فلا  ةئام  اهرادقم  ةيكنب  ةلافك  ةرازولل  مدقي  نا  - 2
. ريزولا اهيلع  قفاوي  يتلا 

. نييندرالا ريغ  لزانملا  يف  نيلماعلا  مادختساو  مادقتساب  ةطاسولا  لامعأب  مايقلا  ىلع  هتاياغ  رصتقت  نا  - 3

. هلمعل هئادا  نسح  نامضل  ماكحاو  طورش  نم  هيف  امب  ةرازولا  هدعت  يذلا  دهعتلا  ىلع  عيقوتلا  - 4

. ةياغلا هذهل  اهردصي  يتلا  تاميلعتلل  اقفو  ريزولا  اهررقي  ىرخأ  طورش  يأب  مزتلي  نا  - 5

:- يلي ام  ةكرشلا  يف  كيرشلا  وا  بتكملا  بحاص  يف  رفاوتي  نا  طرتشي  ب -

. ةيسنجلا يندرأ  نوكي  نا  - 1

. ةنس ( 30  ) نع هرمع  لقي  نأ ال  - 2

ىلع ضمي  مل  ةيموكحم  مدع  ةداهـش  بجومب  كلذ  تبثي  ناو  ةماعلا ، قالخألا  وأ  فرـشلاب  ةلخم  ةحنجب  وأ  ةـيانجب  اموكحم  نوكي  نا ال  - 3
. دحاو رهش  نم  رثكأ  اهرودص 

. ريزولا نم  رارقب  هصيخرت  ءاغلإ  مت  وأ  اقلغم  لازي  الو  هقالغإ  مت  بتكمل  اكلام  وأ  اكيرش  ناك  نأ  هل  قبس  دق  نوكي  نأ ال  - 4

. هيف اكيرش  وا  يليل  دانل  اكلام  ىلوألا  ةجردلا  نم  هبراقا  دحأ  وأ  هجوز  وأ  وه  نوكي  نأ ال  - 5

(4  ) ةداملا

ماـظنلا اذـه  يف  اـهيلع  صوصنملا  طورـشلا  ايفوتـسم  ةـياغلا  هذـهل  دـعملا  جذوـمنلا  ىلع  ةرازوـلا  ىلا  بتكملا  صيخرت  بلط  مدـقي  أ -
. هاضتقمب ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو 



. صيخرتلا بلط  ميدقت  خيرات  نم  اموي  نيتس  لالخ  بتكملا  صيخرت  نأشب  هرارق  ريزولا  ردصي  ب -

يف اهيلع  صوصنملا  صيخرتلا  طورش  رفاوتت  نا  ىلع  ةياغلا  هذهل  مدقي  بلط  ىلع  ءانب  ايونس  ددجتو  ةدحاو  ةنـس  ةصخرلا  ةدم  نوكت  ج -
. ماظنلا اذه 

(5  ) ةداملا

(. و(ج و(ب ) أ )  ) تائف ثالث  ىلا  ةنس  نع  لقت  ةدم ال  هلامعأل  هتسرامم  ىلع  ىضم  يذلا  بتكملا  فنصي  أ-1 -

. ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  هريياعمو  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  فينصتلا  سسأ  ددحت  - 2

ىلعو هفينـصت  ةئفل  ةددحملا  ةيكنبلا  ةلافكلا  ميدـقتب  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 1  ) دـنبلا ماكحأل  اقفو  فنـصملا  بتكملا  مزتلي  ب -
:- يلاتلا وحنلا 

(. أ  ) ةئف ةفنصملا  بتاكملل  رانيد  فلا  نوسمخ  - 1

(. ب  ) ةئف ةفنصملا  بتاكملل  رانيد  فلا  نوتس  - 2

(. ج  ) ةئف ةفنصملا  بتاكملل  رانيد  فلا  ةئام  - 3

ىلع ةـبترتملا  تامازتلالا  ةـيطغتل  اهيف  فرـصتلاو  ةداـملا  هذـه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  اـهيلع  صوصنملا  ةـلافكلا  ةرداـصم  قح  ريزولل  ج -
. تامازتلالا كلتب  هلالخإ  نع  ةمجانلا  تاضيوعتلاو  بتكملا 

ةنجللا ةيـصوت  ىلع  ءانب  تازايتمالا  ضعب  أ )  ) ةـئف فينـصت  ىلع  لصاحلا  بتكملا  حـنم  ريزولل  ةذـفانلا  تاعيرـشتلا  ماكحأ  ةاـعارم  عم  د -
. ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  اهحنم  سساو  تازايتمالا  هذه  ةعيبط  ددحتو 

(6  ) ةداملا

يأ يف  ءالكو  وأ  هنع  نيلثمم  نييعت  وأ  اـهب  لـمعلا  هل  صخرملا  ةـقطنملا  ريغ  يف  هلاـمعأ  ةـسرامم  وأ  هل  عورف  حـتف  بتكملل  زوجي  ـال  أ -
. هلامعأ ذيفنتل  هيفظوم  ريغ  نم  صاخشأ  عم  لماعتلا  وأ  ةقطنم 

يف اهيلع  صوصنملا  طورشلل  اقفو  ةياغلا  هذهل  ايطخ  هضوفي  نم  وا  ةقبسملا  ريزولا  ةقفاوم  ةطيرش  هناونع  رييغت  صخرملا  بتكملل  ب -
. هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه 

(7  ) ةداملا

:- ةيلاتلا لامعالاب  مايقلا  ماظنلا  هذه  ماكحال  اقفو  صخرملا  بتكملل  ةذفانلا  تاعيرشتلا  ماكحا  ةاعارم  عم  أ -

ةرازولا ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  دعب  مهلزانم  يف  لمعلل  نييندرالا  ريغ  مادختسا  وا  مادقتسا  يف  نيبغارلا  لزانملا  باحصا  تابلط  ةيبلت  - 1
. ةياغلا هذهل  اهدمتعت  يتلا  تاءارجالا  قفو 

يطخ ضيوفتبو  ةصتخملا  تاهجلا  ىدل  لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرالا  ريغ  مادختساو  مادقتـساب  ةصاخلا  تاءارجالا  لامكتـسا  ةعباتم  - 2
. لزنملا بحاص  نم 

. بتكملا لالخ  نم  الا  لزانملا  يف  لمعلل  نييندرالا  ريغ  مادختسا  وا  مادقتسا  زوجي  ال  ب -

. لزانملا باحصا  ىدل  ةيلزنملا  لامعالا  ريغ  يف  لمعلل  نييندرالا  ريغ  مادختسا  وا  مادقتسال  ةطاسولا  لامعاب  مايقلا  بتكملل  زوجي  ال  ج -

(8  ) ةداملا

هذـهل ةيرورـض  اهاري  ىرخأ  قئاثو  وا  دوقع  وا  جذامن  ياو  هلامعال  بتكملا  ةـسراممب  ةـقلعتملا  دوقعلا  جذامنو  تالجـسلا  ريزولا  دـمتعي  أ -
. ةياغلا

شتفملو تاونـس  سمخ  ةدمل  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  قئاثولاو  دوقعلاو  تالجـسلاب  ظافتحالا  بتكملا  ىلع  ب -
. اهنع روص  ذخاو  اهيلع  عالطالا  لمعلا 

. هضوفي نم  وا  ريزولا  هررقي  امل  اقفو  ايرود  هلامعاو  هتاطاشن  نع  ةلماكلا  تامولعملاب  ةرازولا  ديوزت  بتكملا  ىلع  ج -

يتلا تالاحلا  يف  الإ  اهئاشفا  مدـع  اهيلع و  علطي  يتلا  لزانملا  باحـصاو  لامعلاب  ةـصاخلا  تاـمولعملا  ىلع  ظاـفحلاب  بتكملا  مزتلي  د -
. ةيمسرلا تاهجللو  ةذفانلا  تاعيرشتلا  اهب  حمست  وا  اهددحت 

(9  ) ةداملا

ةيوضعو ريزولا  هيمـسي  ةرازولا  يفظوم  دحا  ةسائرب  لزانملا ) يف  نيلماعلا  نوؤشو  بتاكملا  ميظنت  ةنجل   ) ىمـست ةـنجل  ريزولا  لكـشي 
. اهتارارق ذاختاو  اهتاعامتجا  دقع  ةيفيكو  اهماهم  اهليكشت  رارق  يف  ددحي  نا  ىلع  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  نع  نيلثمم 

(10  ) ةداملا



. ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  ىضتقمب  اهمدقي  يتلا  تامدخلا  لباقم  بتكملا  هاضاقتي  يذلا  باعتالا  لدب  ددحي 

(11  ) ةداملا

:- فلاخملا بتكملا  قحب  ةيلاتلا  تابوقعلا  وا  تاءارجالا  نم  يا  ذاختا  هضوفي  نم  وا  ريزولل 

. ةفلاخملا راركت  مدعب  هراذنا  أ -

. ةفلاخملا ةلازإ  نيح  ىلا  لمعلا  نع  هفاقيا  عم  راذنالا  يف  ةددحملا  ةدملا  لالخ  ةفلاخملا  ةلازإل  هراذنا  ب -

. رهشأ ةتس  ىلع  ديزت  ةدمل ال  لمعلا  نع  بتكملا  فاقيإ  ج -

ىغلم هصيخرت  ربتعي  ةدملا  هذه  لالخ  ةفلاخملا  ةلازا  مدع  لاح  يفو  ةفلاخملا  ةـلازا  نيح  ىلا  ةنـس  ىلع  دـيزت  ةدـمل ال  بتكملا  قالغإ  د -
. امكح

:- كلذ يف  امب  ةذفانلا  تاعيرشتلل  وا  ناسنالا  قوقحل  اريطخ  اكاهتنا  لكشت  ةبكترملا  ةفلاخملا  تناك  اذا  يئاهن  لكشب  هصيخرت  ءاغلإ  ه -

. ةروزم قاروأب  وا  ةينوناق  ريغ  قرطب  لماعلا  مادقتسا  - 1

. ةينوناقلا نسلا  نع  هرمع  لقي  لماع  مادقتسا  - 2

. هنم ءزج  يا  وا  هرجأ  ىلع  ءاليتسالا  وا  لماعلل  يداصتقالا  لالغتسالا  - 3

. كلذ ليهست  وا  هتلماعم  ةءاسا  وا  ايسنج  وا  ايدسج  لماعلا  ىلع  ءادتعالا  - 4

 . ىرخا ةلود  ىلا  ةينوناق  ريغ  قرطب  لماعلا  لقن  - 5

(12  ) ةداملا

هرقم لالخ  نم  وأ  رخآ  بتكم  مساب  وأ  همـساب  لامعا  يا  ةسرامم  مدعب  بتكملا  مزتلي  ةرقفلا ، هذه  نم  ( 2  ) دنبلا ماكحأ  ةاعارم  عم  أ-1 -
. لمعلا نع  هفاقيا  ةلاح  يف  كلذو  ةروص  يأب 

. ةرازولا ةقفاومبو  لمعلا  نع  هفاقيا  خيرات  لبق  ةرازولا  ىلا  ةمدقملا  لزانملا  لامع  لمع  حيراصت  تابلط  ةعباتم  بتكملل  زوجي  - 2

لزنملا بحاص  ريغ  ىدـل  لمعلا  وا  ةـموايملاب  لمعلا  وا  لزنملا  يف  لـمعلا  ريغ  لاـمعأ  يف  لاـمعلا  مادختـسا  مدـعب  بتكملا  مزتلي  ب -
. هيدل لمعلاب  لماعلل  حرصملا 

مادقتسا لامعأ  ةسراممب  ةصخرم  ريغ  ةهج  وا  صخش  يأ  وأ  قلغم  وأ  لمعلا  نع  فوقوم  رخآ  بتكم  يال  حامسلا  مدعب  بتكملا  مزتلي  ج -
. ةروص يأبو  همساب  لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرألا  ريغ  مادختسا  وأ 

(13  ) ةداملا

:- ةيلاتلا ةينيمأتلا  عفانملاب  لماعلا  يطغت  انوناق  اهل  صخرم  ةكرش  يأ  نم  نيمأت  ةقيثو  ىلع  لوصحلاب  بتكملا  مزتلي  أ -

. هضفر وا  لمعلل  لماعلا  كرت  نع  ةمجانلاو  لزنملا  بحاصب  قحلت  يتلا  ةيلاملا  رئاسخلا  نيمأت  - 1

. لماعلاب قحلت  يتلا  ثداوحلا  نيمأتو  ثداح  نع  ةمجانلا  ةافولا  نيمأت  - 2

. ىفشتسملا لخاد  لماعلل  يبطلا  نيمأتلا  - 3

. ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  و(3 ) ( 2  ) نيدنبلا يف  هيلع  صوصنملا  نيمأتلا  تاقفن  لزنملا  بحاص  لمحتي  ب -

ةينيمأتلا تايطغتلاو  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اـهيلع  صوصنملا  نيمأـتلا  ةـقيثول  ةـصاخلاو  ةـماعلا  طورـشلاو  ماـكحالا  ددـحت  ج -
ةرازو عم  قيـسنتلاب  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  ىـضتقمب  ةقيثولا  هذهب  ةطبترم  ىرخا  روما  ياو  لمحتلا  غلبمو  اهيلع  درت  يتلا  تاءانثتـسالاو 

. نيومتلاو ةراجتلاو  ةعانصلا 

(14  ) ةداملا

لزنملا بحاص  لمحت  نود  رخا  لماعب  هلادبتـساب  ةـكلمملا  هلوخد  نم  لوالا  رهـشلا  لالخ  لمعلا  لماعلا  ضفر  لاح  يف  بتكملا  مزتلي  أ -
. بتكملا بحاص  ةقفن  ىلعو  دالبلا  جراخ  لوالا  لماعلا  ريفست  ةطيرش  اقبسم  ةعوفدملا  اهتاذ  موسرلابو  ةيلام  فيلاكت  يا 

كرت نع  لوؤسم  امهنم  ايا  نا  نيبت  لاـح  يف  هدـحو  ةـلماك  ةـيلوؤسملا  لاـحلا  ىـضتقم  بسح  لزنملا  بحاـص  وا  بتكملا  لـمحتي  ب -
. هيلا ةءاسإلا  وأ  هضيرحتب  امإ  هلمع  لماعلا 

(15  ) ةداملا

اهلخاد وأ  ةكلمملا  جراخ  نم  رخآ  لماعب  بابـسالا  نم  ببـس  يأل  ةكلمملا  ىلا  هلوخد  مدـع  لاح  يف  لماعلا  لادبتـسا  لزنملا  بحاصل  أ -
. هل ةحونمملا  ةريشأتلا  ءاغلاو  ةكلمملا  ىلا  لوالا  لماعلا  لوخد  مدع  تبثي  ام  هراضحا  ةطيرش  ةعوفدملا  اهتاذ  لمعلا  حيرصت  موسربو 

لماعلا ةيـسنج  نم  رخآ  لماع  مادقتـساب  بتكملا  مزتلي  ةـكلمملا  هلوخد  خـيرات  نم  ىلوالا  اموي  نيثالثلا  لالخ  لماعلا  داـعبإ  لاـح  يف  ب -



. داعبالا رارق  اقفرم  ةكلمملا  لماعلا  ةرداغم  تبثي  ام  راضحا  ةطيرش  ةعوفدملا  لمعلا  حيرصت  موسربو  مادقتسالا  فيلاكتبو  اهتاذ  دعبملا 

ةلماعلا نا  وا  ةحصلا  ةرازو  نع  رداص  ريرقتب  ايحص  قئال  ريغ  هنا  ةكلمملا  ىلا  لماعلا  لوصو  نم  ىلوالا  رهـشا  ةثالثلا  لالخ  تبث  اذا  ج-1 -
يتلا مادقتـسالا  فيلاكتبو  اهتاذ  لمعلا  حـيراصت  موسرب  اهجراخ  وا  ةـكلمملا  لخاد  نم  رخا  لماعب  هلادبتـسا  لزنملا  بحاصل  زوجيف  لماح 

. ةكلمملا لماعلا  ةرداغم  تابثاو  ةحصلا  ةرازو  ريرقتب  ةرازولا  ديوزت  ةطيرش  بتكملل  اهعفد 

هلادبتـساو لماعلا  داعباب  ةبلاطملاب  لزنملا  بحاص  مدـقتي  نا  نود  ةرقفلا  هذـه  نم  ( 1  ) دـنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةدـملا  تضم  اذا  - 2
. ضيوعت ياب  ةبلاطملا  نود  هدالب  ىلا  هتداعا  لزنملا  بحاص  ىلعف 

. لزانملا لامعل  يبطلا  صحفلا  تابلطتم  ةرازولا  ددحت  - 3

ىدـل لمعلا  هضفر  لاح  يف  ةـكلمملا  هلوخد  نم  ىلوالا  اموي  نيتسلا  لالخ  رخآ  لزنم  بحاص  ىدـل  لمعلل  لزانملا  لامع  لاقتنا  زوجي  د -
هذـه يفو  هترداغم  تبثي  ام  لزنملا  بحاص  مدـقي  ناو  ةدـملا  هذـه  لالخ  ايئاهن  ةـكلمملا  رداـغي  نا  هل  زوجي  اـمك  لوـالا ، لزنملا  بحاـص 

. اقبسم ةعوفدملا  اهتاذ  موسرلاب  رخا  لماع  مادقتسا  لزنملا  بحاصل  زوجي  تالاحلا 

(16  ) ةداملا

اهترادا ةيفيك  ددحتو  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  عم  نواعتلاب  كلذو  هيكرات  وأ  لمعلا  يـضفار  لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرالا  ريغ  ءاويإل  راد  أشنت 
بيـسنت ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  اهردـصي  تاميلعت  ىـضتقمب  اهب  ةـقلعتملا  رومالا  رئاسو  كلذ  يف  مهاست  يتلا  تاهجلاو  اهيلع  قافنالاو 

. ريزولا

(17  ) ةداملا

. بتاكملل ةديدج  صيخارت  رادصا  فقو  ريزولل  هميظنتو  لمعلا  قوس  طبض  تاياغل 

(18  ) ةداملا

ةلماعلاو ةمئاقلا  لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرالا  ريغ  مادختـساو  مادقتـسا  بتاكم  ىلع  ةداملا ، هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا ماكحا  ةاعارم  عم  أ -
. ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  اموي  نيرشعو  ةئام  لالخ  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحال  اقفو  اهعاضوا  قيفوت 

هريياعمو فينـصتلا  سـسا  قيبطتب  ءدبلا  نيح  ىلا  ماظنلا  اذـه  رودـص  لبق  ةـلماعلاو  ةـصخرملا  بتاكملا  ةـلافك  يف  لمعلا  رمتـسي  ب -
. ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا 

(19  ) ةداملا

. هذافن خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخ  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ريزولا  ردصي 

(20  ) ةداملا

ىلع ةنسل 2009  ( 89  ) مقر لزانملا  يف  نيلماعلا  نييندرالا  ريغ  مادختـساو  مادقتـسا  يف  ةلماعلا  ةـصاخلا  بتاكملا  ميظنت  ماظن  ىغلي 
. ماظنلا اذه  ماكحال  اقفو  اهب  اهريغ  لدبتسي  وا  ىغلت  وا  لدعت  نا  ىلا  لوعفملا  ةيراس  هبجومب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلا  ىقبت  نا 
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